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ן מורינו הרב שליט"א לני שיעור שנמסר בשמחת הברית
נחמן בן ר’ ישראל דב שור שליט"א וביארצייט לאחיו של מורינו הרב 

שליט"א ר’ יחזקאל רב היישוב נהורא
עכשיו זה נחמן בן פייגא, וגם היארצייט  
של יחזקאל, שהיה לו שמירת עיניים,  
שבחיים לא פתח את העיניים, הוא לא רצה 
לגור בעיר רק במושב, הוא אמר שם אני 
יכול לשמור את העיניים, שם אין פריצות  

מר את ברחובות, וכל החיים הוא רק ש
 העיניים.

ועכשיו זה נחמן בן פייגא, כי נחמן זה כולל  
את כל הצדיקים שבעולם, בנשמה הזאת 
כלולים כל הצדיקים, כי כל דור הצדיקים  

     מראי מקומות    
 בבא מציעא קו, ע"א    א

ו ובא   ועה שהיה רועה והניח עדר תיב רב ששת ר לעיר  מ
ומרים אילו היה שם   ובא זאב וטרף ובא ארי ודרס אין א

ואם   ציל חייב  ול לה תו אם יכ ו מדין א לא או מציל א היה 
וה מקיים בי   ת התם ה וי מא ליה אי ה אי ני ו פטור ואמ לא

שום דאמר   מ ת( הדוב הכה עבדך  הארי גם )א ת  גם א
ש   תרחי אי וה  לך ניסא ה שי  ו תרח אי ת ל ת חזי אי הוי ליה 

סא כרבי חנ ובי בקרנייהו  לך ני תיין עיזי ד מ סא ד ו ינא בן ד
וטא   סא ז וה חזינא לני לא ה מא ליה נהי דלניסא רבה  וני

א:   חזינ

פר   ב מס שליט"א  ו הרב  ורינ מ שה  מע שך ה מ ת ה א

פר "ארזי הלבנון" בקרוב  תפרסם בס תיד לה ור שע שיע  ב

ּו   א א ק"ו(, ָב ִציָע ְמ א  ת )ָבָב ַח ִעם ַהַבַעל ַהַבִי ְתַוכֵּ ִמ ֹוֶעה  ָהר
א   ֹלא  ָה ִני  ר א  ֹומֵּ ִשים ַאז ָהרֹוֶעה א ת ַהְכָב ּו ֶא ְוָאְכל ת  ָריֹו

ָתה   ר ַא מֵּ ֹו ּוא א ֶשה? ה ִני ַיע  ת, ַמה א  ֹו ָרי ם ִעם א  ֹול ְלִהָלחֵּ ָיכ
ין   ת, אֵּ ֹו ָרי ם ִעם א  ֹול ְלִהָלחֵּ ִמי ֶשְבשּובּו ָבִנים ָיכ ֹול,  ן ָיכ כֵּ

ֹוֶצ  ִני ֹלא ר ר א  מֵּ ּוא אֹו ּוִצים, ה ר תֵּ ּום  ֹוַע שּום  ש ה ִלְשמ
ֶדר  ת ָהעֵּ ָת ֶא ָתה ָעַזְב ְמָך, ַא ִמ רּוץ  תֹו, הּוא   -תֵּ ֹו ָת א ַקְר ְפ ִה

ת   ְצחּו ֶא ת ֶשָהרֹוִעים ֶשִלי ְיַנ ּו ֹוְדד ְתב ל ָבִה לֵּ ְתַפ ִני ִמ ר א  ֹומֵּ א
ל   ְתַפלֵּ ִמ ֹלא  ָתה  ר ַאז ָלָמה ַא ֹומֵּ ת, הּוא א ָריֹו א  ָכל ָה

מהגמרא הם פי שניים, כל דור,  ואים  שר ו  מ   אכ

ש  ור  פ מה הדין בסי ת  מר ו צאן אחד שא ועה  , בא ר
אריה וטרף את הכבשים, אמר לו בעה"ב 
אתה לא שמרת, הלכת, בגוטניק ראיתי  
פעם כבשים למטה הוא היה רועה כבשים 
ליד גוטניק ויש שם שדות עם דשא עם 
עצים והוא עלה לגוטניק לשמוע ברכות 
של ברית או של פדיון הבן או של חתונה  
חתן וכלה, שבע ברכות, עלה רגע לחמש 

יה אריות, המון אריות בארץ , פעם הבדקות

יאּו  יְך  ֶשָהִעִזים ָיִב ת ָצִר ֹו ַח ַגן ַחּי ֹותֵּ פ ִבים, ִאם ָאָדם  דֻּ
ִבים? ָהִעִזים!   ִמי ָיִביא ֶאת ַהדֻּ ת,  ֹו ִבים ְבַגן ַחּי ִשים דֻּ ְלָה

ַתח   ָפ ּוא  ִבים, ה ִביאּו דֻּ א ָהִעִזים הֵּ ֹוָס א ֶבן ד ִניָנ ֶצל ַרִבי ח  אֵּ
י  ְפנֵּ ה ָהָיה ִל ַפְרָנָסה ֶז ה לֹו  ֹלא ָהָי ת,  ֹו ֹו,  ַגן ַחּי ָנה ֶשל תֻּ ַהח 

ָצִריְך   ְו ִבים,  ֹות ִעם דֻּ תַֹּח ַגן ַחּי ן ַהִכי טֹוב ִלְפ תֵּ ְתַח ִמ ָאָדם 
ִבים   יאּו דֻּ  ֶשָהִעִזים ָיִב

א   ֹוָס א ֶבן ד ִניָנ ֹו ַרִבי ח  ִני ְכמ ֹוֶעה א  ִשים ָלר עֹוֶנה ַבַעל ַהְכָב
ֹול  ִני ָיכ ֶלְך א  ֶמ ִוד ַה ת, ָד ֹול ִלְהיֹו ר  ֹלא ָיכ ְתָברֵּ ִמ ת,  ִלְהיֹו

ם   ֹור הֵּ יִקים ְבָכל ד ַתִים, ַצִד ם ִפי ְש ֹור הֵּ יִקים ְבָכל ד ַצִד ֶשַה
ת   ֹו ָרי ֶלְך ִנְלָחם ִעם ַאְרַבע א  ִוד ַהֶמ ָתן, ָד ָל ר ְבַמע  תֵּ ֹו ֹוִלים י ְגד

ר ָהַרַד"ק  מֵּ ִבים, אֹו ֹוש דֻּ ה   בְוָשל ה ִהָנּה ֶשֶז ָלה ָבֶז ְגדֻּ ֶשַה
ם,  ָה  ְפָשר ְלִהָלחֵּ ה ֶאָחד עֹוד ֶא ת, ִעם ַאְריֵּ ת ַאַח ה ַהכֹּל ְבַב ָי

ָבל ִעם ַאְרָבָעה   ה, א  ם ִעם ַאְריֵּ ֹול ְלִהָלחֵּ ּוא ָיכ ִמיץ ה ַא ִמי ֶש
ּו   א ִוד ָב ְוַעל ָד ְפָשר,  ה ְכָבר ִאי ֶא ִבים ֶז ֹוָשה דֻּ ּוְשל ת  ֹו ָרי א 

ר ַבַעל ַהְכבָ  מֵּ ת אֹו ָריֹו ל  ַאְרַבע א  לֵּ ְתַפ ִמ ִני  א  ַו ֹוֶעה  ִשים ָלר
ֶלְך, ָכל   ֶמ ִוד ַה ֹו ָד מ ה ְכ ִתְהֶי ת, ֶש ֹו ָרי ַאְרַבע א  ת ָה ַח ֶא צֵּ ְתַנ ֶש

ֹלא   ָתה  ר ָלָמה ַא ּוא אֹומֵּ ְך, ה ֶל ֹו ָדִוד ַהֶמ מ ֹול ְכ ֶאָחד ָיכ
א ֶבן  ִניָנ ֹו ָהִעִזים ַרִבי ח  מ ְהיּו ְכ ל ֶשָהִעִזים ִי לֵּ ְתַפ א,  ִמ ֹוָס ד

ל  לֵּ ְתַפ ְך ְלִה ַע ָכל ָכ ָתה יֹודֵּ מֹו   -ִאם ַא ה ְכ ִתְהֶי ד  ֹודֵּ ְלִהְתב
ִבים, הּוא   ת ַהדֻּ ְמַנְצִחים ֶא א ֶשָהִעִזים  ֹוָס א ֶבן ד ִניָנ ַרִבי ח 

ּוַלי ְבשּובּו   ה א ָכה ֶז ת ָכ ֹול, ִלְהיֹו ֹלא ָיכ ִני  ה א  ת ֶז ר ֶא ֹומֵּ א
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ישראל, מליון אריות ודובים היה 
בארץ ישראל הכל היה, אריות היו באים 
מאפריקה והדובים היו באים מסיביר  
מרוסיה, גם בסוריה יש אריות היום, ונתן 
רובינשטיין אמר לי את החידוש הזה, 

-[ אריות ו4( ]5שדוד הצליח בבת אחת )
ר להתגבר, [ דובים, אריה אחד אפש3( ]9)

דובים, דוד אמר   3-אריות ו 4אבל לא עם 
את שם המפורש והוא לקח חמישה חלוקי  

     מראי מקומות    

ָמה ֶשכְ  ש ַכ ָגִלים.  ָבִנים יֵּ  ָבר ְמסֻּ

תלין   ג תי  אי לא  ואם  שה לזה המאמר  ו תו הקד וונ ולי כ א

שוגה   מ

ת    עץ חיים שער לג פרק ג מ"

ת כי   שתו תר מ ו ת פריעה שהוא אונאה י תה נבאר מצו וע
ויהיו ג' חסדים   וסה  מכ ון ה ש עלי שלי תגלה גם  תה י ע
ת   ו ור ת ג' גב תקו ג"כ א ומי ולין  מג ת נ"ה  ת" ורים ד מ ג

והנ וד  שביס ת  מו ת  שלי וי כי ע"י הסר גיל פריעה ר"ל  ה 
פרע   ש נ ו וסובב אבר הקד מכסה  וא ה ור ערלה הה ע
מרין   אז נג ו ת  ת" שב וסה  מכ ש עליון ה שלי תגלה  ונ
ת   ובב ת הערלה ס ת ג' חסדים שלמים אבל בהיו תגלו לה

ת כדי   ו תגל ש העליון הנ"ל רוצה לה שלי על היסוד אין ה
תר מדאי כנ"ל.   ו ת בהם י פו הקלי ת  אחיז שלא יהיה 

ב  מנם  אע"פ  וא הערלה  כריתת  שהוא  ילה  המ ת  חינ
ג'   שהם  כנ"ל  ע'  החסדים  וי  גיל כן  גם  ת  גורמ שהיא 
אינו   עכ"ז  מו  עצ היסוד  גלוי  מת  גור וגם  שליש  ות  פח
ות   להי החסדים  תן  או שדרך  פי  ל פריעה  בשם  קרא  נ
סך יסוד הבינה ואינו נזכר רק   וי כי אין להם מ מיד בגיל ת

תת הערלה אבל ש"ע  ון כרי שם מילה שהוא לש שהוא    ב
גור   וגילוי  פריעה  נקרא  דאמא  וד  ביס וסה  מכ מיד  ת
פרע   ר"ל  פריעה  מלת  והנה  ונה.  בראש משא"כ  ש  מחד

י"ה  נקרא  עליון  שליש  כי  שהם   י"ה  תבאר  שהנה נ לפי 
תגלים ע"י   מ ו  ואל שם  תומים  ת חסדים הס ו וד ח' נק
תקין ג"כ כנגדן   מ פריעה וע"י יורדין למטה ג"כ בסוד ומ ה

ת  ו אחר ת  ו וד ורם ח' נק שיע ת כנ"ל   ב ו ור ש הגב שלי של 
ת שלימים. והנה ח' חסדים וח'   ורו תיק ג' גב מו להמ של ונ

אבנים וחיבר את האבנים, חיבר 
 את כל האבנים ונהיו אבן אחד כל האבנים.

עכשיו אנחנו בברית ובברית אנחנו רואים 
את הדברים הכי... שכתוב מה זה ברית,  
ברית זה ש"ע, מילה, מה זה מילה? מ’ ל’  
זה ש"ע, ש’ ע’ יוד קיי, במילה אומר האר"י  

שמתגברים הש"ע ריבוא  גבשער הונאה
נהורין, שכל האור של פסח, זה מעשה  

פר"ע י"ה   והנה ענין פריעה  ולל  מ' י"ה עם הכ ת גי ורו גב
הפריעה כי ע"י   ע"י  תה  תגלו ע פרעין ונ ת נ ו ור כי ט"ז א
ש   שלי ת  וא האר וד א' ה ת ביס ו האר תה ב'  פו ע תוס נ

ת ע' חסדים ה וא יריד ת הב' ה ת" ון של חסד ד מגולין  עלי
ן  ת בעני ת וחסדים דנ"ה הרי ע'. וא" ת" ד ד ש חס שהם ב"

ת   ו ת דגבור ו ור וח' א ת דחסדים  ורו מזו ח' א פריעה נר ה
ת   ו ור ו רק ע' א לא נזכר ילה  מ שהם ט"ז כנ"ל. ובענין 

ת הם   ו ור ת כי הע' דגב ורו החסדים כנ"ל ולא נזכרו ע' דגב
מזו ע'   לא נר ו ילה כנ"ל  מ ו והם ב' בחי' יין  וד היין  בס

ת  ורו ת ג"כ אבל הענין הוא כי בע' חסדים  א ו דגבור
שם מן   שר מ וריד החסדים  שונים צריך ב' בחי' א' לה רא
ת   שי ו נע ובחי' ז ת ובנ"ה  ת" וא ב שה ומם  מק ת עד  הדע
שם עד   ורידן מ ילה כנ"ל. ואחר כך צריך בחי' ב' לה ע"י מ

מכוסה   ון ה שליש העלי וד וזה ע"י היין הנ"ל אמנם ב היס
ום  מק ת עד ה תה רק  כבר ירד מן הדע ולכן א"צ ע שלו 

תחבר תכף   וד מ ורד ביס שר י וד והנה כא ו עד היס וריד לה
אחריה לכן   ת  אחר ואין צריך בחי'  ורה  ש הגב שלי עם 

פריעה אבל בענין החסדים האחרים   ללין יחד בסוד ה נכ
ת רק בבחי' הב' לבד ולכן לא   ורו תחברים עם הגב אינן מ

מילה.   מז ב  נר

מה  מילה  מלת  לבאר  למעלה  ו  יעדנ וזה  והנה  ענינה 
פריעה   במלת  שנתבאר  מה  וגמת  ד הנה  כי  ורה  יא ב
ע'   כי  וש  פיר י"ה  מ"ל  מילה  ענין  כן  י"ה  פר"ע  שהוא 
ת"ת   ש  וב" נ"ה  ב"ח  שהם  מ"ל  יא  גימטר הם  חסדים 
ילה   מ של  י"ה  הוא  העליון  השליש  ות  אור וח'  לבדם 
שניהן   ו כנ"ל  הגבורה  ות  ור א ח'  עם  מחובר  ותו  להי

י"ה. שארז גימטריא  מ תבין  ו  ובזה  אל פרע כ ולא  מל  "ל 
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ברבי אליעזר ור’ יהושע שהיו 
, למה הלכו דמסובין בבני ברק אצל ר"ע

מצרים לקולר"ע? כי הוא היה דורש    250 שה
ת  ו שאר החכמים  יותר מכולם  המכ מכל  תר  ו היינו י

ש  הערה(,  )ראה   ור ון שהיה ד על כל קוץ וקוץ כי

     מראי מקומות    

ת   ורו מילה הם ע' א של  ת מ"ל  תיו מל כי ב' או לא 
מילה.   תת הערלה הנקרא  ולין ע"י כרי מג תונים ה תח ה
ת   ורו שהם ח' א מילה  של  ת י"ה  תיו ו ואמנם ב' א
הפריעה   שה  מע ו עד  גל לא נ תומים עדיין  יונים הס העל

מילה עצמה   פרע עדיין ה ולא  מל  שר  צא כי כא מ כנ"ל נ
גמרה כי ב' א ו עדיין  לא נ תגל לא נ מילה  ת י"ה מן  ו תי ו

מילה שהם מ"ל י"ה.   מזו ב עד הפריעה כי הרי ב' בחי' נר
גלין עד   ת י"ה אינן נ ו תי שב' או פ  שאע" וא  וטעם לזה ה

מילה כי אם לא   ת ה פריעה עכ"ז עיקר גילוי הוא מחמ ה
שאר   ו אלא היה נ מקומ ורד ב ש ההוא י ול לא היה שלי מ י

מצא כי בחי' ה  ת כנ"ל נ וא בדע מילה גורם בחי' הא'  גם ה
ש העליון של   שלי מטה ב ון ל ש העלי שלי ת ה וא יריד שה
ת רק   שי לא נע פריעה  מנם ע"י ה וא ת דז"א.  ת" ת ל ת" ה
ת( למטה   ת" ון של ה ש )עלי שלי ת ה וא יריד בחי' הב' שה

ת   ולכן במיל הא'  אל הבחי'  ילה  וענין בחי' זו טפ וד  ביס
וה"ח   מילה  של  מ"ל  מגולין ב ו הע' חסדים ה ילה נכלל מ

י ל של פריעה  ע יך ב' בחי'  והרי א ילה  מ של  ונים בי"ה 
שלא   זמן  וא"כ כל  מילה לבדה  ת  מל ת ב ומזו מילה ר ו

אלו לא מל:   פרע לא נגמרה המילה והוי כ
 הגדה של פסח:    ד

ה   ַזְרָי ְלָעָזר ֶבן ע  ְוַרִבי ֶא ַע  ֹושֻּ ה ְוַרִבי ְי ִליֶעֶזר  ה ְבַרִבי ֱא שֶֹּ ַמע 
פ  ְוַרִבי ַטְר ִקיָבא  ּו  ְוַרִבי ע  ְוָהי ק  י ְבַר ִבין ִבְבנֵּ ְמסֻּ ֹון ֶשָהיּו 

ּו   א ָלה, ַעד ֶשָב תֹו ַהַלְי ֹו ְצַרִים ָכל א ִמ ת  יִציַא ְפִרים ִב ְמַס
ַמע   ת ְש יַא ַמן ְקִר ִגיַע ְז ּו ִה ינ תֵּ ֹו ּו ָלֶהם ַרב ְמר ְוָא יֶהם  ִמידֵּ ַתְל

ת: ִרי  ֶשל ַשח 
 הגדה של פסח:    ה

ר,  מֵּ אֹו ְגִליִלי  ַה י  יֹוסֵּ ְצִרים   ַרִבי  ר ֶשָלקּו ַהִמ ָתה אֹומֵּ ִמַנִין ַא
ת.   ֹו ַמכ ִמִשים  ְוַעל ַהָּים ָלקּו ח  ת  ֹו ַמכ ר  שֶֹּ ְצַרִים ֶע ִמ ְב

ַפְרעֹּה   ל  ִמים ֶא ּיֹּאְמרּו ַהַחְרטֻּ ַו ר,  מֵּ ֹו ּוא א ָמה ה ְצַרִים  ִמ ְב
ְצַבע ֱאֹלִהים ִהיא. ְוַעל ַהָּים ָמה   ל  ֶא אֵּ ָר שְֹּ א ִי ר, ַוַּיְר ֹומֵּ ּוא א ה

ּו ָהָעם   ַוִּייְרא ְצַרִים  ִמ ָוד ְב ה ְידֹּ שָֹּ ֶשר ָע ֹוָלה א  ְגד ת ַהָּיד ַה ֶא
ְצַבע   ֶא ָמה ָלקּו ְב מֶשה ַעְבדֹו. ַכ ָוד ּוְב ִמינּו ַבידֹּ ָוד ַוַּיא  ת ְידֹּ ֶא

תילין תילין של הלכות
, עשר סוגים כתוב ו

בפרשת וארא ואחרי זה כינים כתוב 
סוגי כינים כל מכה    4במדרש הגדול שהיה  

היתה מכל מיני סוגים, מכת דבר, כל מיני  
סוגי דבר, קורונה, כל מיני סוגי דבר, "לֹא  

ָתה,   ַע ֹור מֵּ מ ת. ֱא ֹו ר ַמכ שֶֹּ ֹו ֶע ַמכ ר  ּו ֶעשֶֹּ ְצַרִים ָלק ִמ ל  ְב ת ְוַע
ֹות:  ִמִשים ַמכ ּו ח   ַהָּים ָלק

ר, מֵּ ֹוש    ַרִבי ֱאִליֶעֶזר אֹו יא ַהָקד ִב ַמָכה ֶשהֵּ ִמַנִין ֶשָכל ַמָכה ּו
ת.   ֹו ַמכ ָתה ֶשל ַאְרַבע  ִמְצַרִים ָהְי ְצִרים ְב ּוְך הּוא ַעל ַהִמ ָבר

ָצ  ְו ָוַזַעם  ֹו ֶעְבָרה  רֹון ַאפ ַמר, ְיַשַלח ָבם ח  ֱא ת  ֶשֶנ ָרה ִמְשַלַח
ָצָרה ָשֹלש.   ְו ָוַזַעם ְשַתִים.  ת.  י ָרִעים. ֶעְבָרה ַאַח כֵּ א  ְל ַמ

ָתה,   ַע מֹור מֵּ י ָרִעים ַאְרַבע. ֱא כֵּ ְלא  ת ַמ ְצַרִים ָלקּו  ִמְשַלַח ִמ ְב
ֹות:  ָמאַתִים ַמכ ּו  ל ַהָּים ָלק ְוַע ֹות   ַאְרָבִעים ַמכ

ר,  ֹומֵּ ִקיָבא א יא ַהָקדֹוש    ִמַנִין ֶשָכל  ַרִבי ע  ִב ַמָכה ּוַמָכה ֶשהֵּ
ת.  ֹו ַמכ ש  מֵּ ָתה ֶשל ָח ִמְצַרִים ָהְי ְצִרים ְב ִמ ּוא ַעל ַה ּוְך ה ָבר

ת   ָצָרה ִמְשַלַח ְו ָוַזַעם  ֹו ֶעְבָרה  רֹון ַאפ ַמר, ְיַשַלח ָבם ח  ֱא ֶשֶנ
ַתִים. ָוַזַעם ָש  ת. ֶעְבָרה ְש ֹו ַאַח רֹון ַאפ י ָרִעים. ח  כֵּ א  ְל ֹלש.  ַמ

ש.  י ָרִעים ָחמֵּ כֵּ ְלא  ַמ ת  ִמְשַלַח ָצָרה ַאְרַבע.  ַעָתה  ְו מֵּ ֹור  מ ֱא
ִמִשים   ח  ָלקּו  ַהָּים  ְוַעל  ֹות  ַמכ ִמִשים  ח  ּו  ָלק ְצַרִים  ִמ ְב

ֹות:  אַתִים ַמכ ָמ  ּו
ת כט, ע"ב    ו ו  מנח

שה למרום   מ שעלה  שעה  אמר רב יהודה אמר רב ב
תי לאו תרים  שר כ וקו שב  ו שי צאו להקב"ה  אמר  מ ת  ו

ו  מר ל מעכב על ידך א מי  ש"ע  יש  לפניו רב אחד  אדם 
מו   ש יוסף  בן  ועקיבא  ות  ור ד מה  כ בסוף  להיות  תיד  שע

ות  קוץ תילין תילין של הלכ תיד לדרוש על כל קוץ ו   שע
אחורך הלך   ור ל ו לי אמר לו חז ש"ע הראה אמר לפניו רב

מרים   ו ודע מה הן א לא היה י ת ו וף שמונה שורו שב בס וי
ון ש  ו כי ו רבי  תשש כח ו תלמידי ו ל הגיע לדבר אחד אמר

תו   שבה דע תיי מסיני נ שה  אמר להן הלכה למ לך  מנין 
ש לך   ולם י חזר ובא לפני הקב"ה אמר לפניו רבונו של ע

שתוק כך עלה   ו  אמר ל תורה ע"י  תן  ו תה נ וא אדם כזה 
תני   ולם הראי של ע ו רבונו  מר לפני לפני א שבה  מח ב

ורך[   ו אמר לו חזור ]לאח תו הראני שכר חזר לאחוריו  תור
ו   ש"ע ז ו רב לפני אמר  מקולין  ו ב שר ששוקלין ב אה  ר

שבה לפני:  מח  תורה וזו שכרה א"ל שתוק כך עלה ב
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יתֹו עַ  ַתח ּבֵ ר"ֵתְצאּו ִאיׁש ִמּפֶּ   ד ּבֹקֶּ

כתוב פרשת בא. כשמגיע ליל   )שמות יב, כב(
 הסדר זה כל הניסים שבעולם כל הניסים. 

ועכשיו בי"ט זה יארצייט של אחי עוד, 
שהוא היה ממש קודש קודשים הוא בחיים 
לא פתח את העיניים לכן הוא רצה לגור רק 
במושב אמרתי לו תבוא תגור בבני ברק 

ים, היה לו לידי אני יתמוך בך הוא לא הסכ
סמיכה לרבנות הוא קיבל את זה מהיכל 

 24שלמה היה לו מסירות נפש של תורה 
שעות בלי הפסק שניה רק למד שום דבר  
לא ראה הוא הקים חידר תלמוד תורה 
ומלמד שם בחינם אצל תינוקות של בית 
רבן שכתוב על תינוקות של בית רבן עומד 

 העולם 

ומרעכשיו מתגלים כל הניסים,  שא ו  מ ים  כ

וט:  פי רֹאׁש  ב ְיָלה. ב ְ ל ַּ ים ִהְפֵלאָת ב ַּ ָאז רֹוב ִנס ִ
ק   ֶנֱחלַּ ֹו כ ְ ְחת  ר ֶצֶדק ִנצ ַּ ְיָלה. ג ֵ ל ַּ מֹוֶרת ֶזה הַּ ׁשְ אַּ
ָרר   ְנת ָ ֶמֶלְך ג ְ ְיָלה: ד ַּ ל ַּ ֲחִצי הַּ ְיִהי ב ַּ ְיָלה. וַּ לֹו לַּ

ְיָלה.  ל ַּ ֲחלֹום הַּ אבימלך בחלום הלילה, זה ב ַּ
ֶא  ְב ַרִמי  א  ְפַחְדָת  ַלְיָלה. ִה ולבן ה’ התגלה לו  ֶמש 

בחלום הלילה והפחיד אותו, כל הניסים  
ו  הגדולים,  ָגָרי ְפ הֹוַבְשָת  ּוּוי  ִא ף  ֹופֵּ ְלנ ף  ְמָחרֵּ ַעץ  ָי

ָנַטר  סנחריב, הכל היה בלילה,  ַבַלְיָלה.  ָאה  ְנ שִֹּ

עֹוַרְרָת  ה:  ַלְיָל ַה ִצי  ַבח  ַוְיִהי  ַבַלְיָלה.  ָפִרים  ְס ַתב  ְוָכ ָגִגי    א 

ַלְיָלה. ְשַנת  ְבֶנֶדד  ו  ָלי ָע ָך  ְצח  את המן תלו, לפי   ִנ
[ שלו היה בט"ו -רש"י תלו אותו בי"ז כי ה]

השני בליל ט"ז השלישי בליל י"ז ואז תלו  
אותו, בשבת היה י"ז, לפי פירושים 
אחרונים תלו אותו בליל ט"ז בספירה ספרו 

 אחד לעומר  

היום זה גדלות ב’ דאמא כי יום ראשון זה 
גדלות א’ דאמא שני זה גדלות א’ דאבא, א’  
זה יותר קטן מב’ ואחרי זה קטנות ב’ של 
אבא ואמא וזה היה אתמול והיום זה כבר 
גדלות ב’ של אמא, זה כבר יום הכי גדול  
שיכול להיות ומחר זה יהיה קטנות של א’  
אבא ואמא שרצו לחזור למצריים נפלו 
  לכזה קטנות של מוחין רצו לחזור למצרים,
רואים כאלה ניסים אין סוף ניסים נפלאות 
עוד מעט יבקע הים ורוצים לחזור  
למצריים, שאדם נופל, עכשיו כבר חמישה  
לעומר אדם נופל לכזה קטנות דקטנות שאי 
אפשר לתאר זה קטנות דקטנות, ר’ נתן  
מסביר בפיקדון ד’ )ליקו"ה( נופלים 
לקטנות דקטנות זה הסתרה שבתוך הסתרה 

דעת שיש ה’ בעולם וה’ אתנו ואז צריכים ל
ושה’ הולך אתנו שאדם לא יהיה לא שניה 
אחת, לכן רשב"י בא לתלמיד של האר"י 
הקדוש, אוי ואבוי מה אתה אומר נחם? מה  

 זה להינחם בל"ג בעומר 

כי אצל רשב"י לא אומרים נחם, אצל 
רשב"י יש ביהמ"ק, הוא רואה את 

ָרה ֹלביהמ"ק, יש פוך, ושמתי " ִנָּיה סֹּע  ָמה  ע  ָח א נֻּ

ַמְרִביץ  ה ָאנִֹּכי  ּפּוְך ֲאָבַנִיְך ִהנֵּ ִפיִריםּבַ ִתיְך ַבַס   " ִויַסְד
, יש פוך, פסוק ראשון בהפטרה )ישעיהו נד, יא(

של ראה, גם בהפטרה של נח, פעמיים גם 
ראה גם נח, נחמן זה גם אותיות נח כי 
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למה קוראים לו  זהמדרש שואל 
נחמן?  נח זה ינחמינו למה לא קראו לו 

המדרש רבה מסביר שהשם נחמן זה השם  
הכי גבוה מכל השמות זה אי אפשר לתת 

ש  לנח את השם נחמן  שור מ שנגזר  שם  שזה ה

מילה  נכון הצלת  )בראשית ה, כט(, "ְיַנֲחֵמנּו" ה
אותנו מהמבול הצלת אותנו הקמת דור 
חדש עם חדש אבל אתה לא יכול לקבל את 
השם נחמן המדרש רבה אומר בפרשה 

ה ְיַנֲחֵמנּו" ]כ[ לא כתוב זה  )שם( ה’ כתוב "זֶּ
 יניחנו ממעשינו.  

ה   אמֹּר ֶז ֹו נַֹּח לֵּ מ ת ְש א ֶא ַוִּיְקָר שאמרו לנח " והסיבה 
ְרָרּה   ֶשר אֵּ ָמה א  ָד ִמן ָהא  ּו  ינ ְצבֹון ָידֵּ ִע ּומֵּ ּו  נ שֵּ ַמע  ִמ נּו  מֵּ ְיַנח 

כי עוד לא היה להם  )בראשית ה, כט( ה' "
דם הראשון אצבעות בכלל שה’ ברא את א 

הוא ברא אותו בלי אצבעות הוא היה חופר  
באדמה כדי לזרוע חיטים הוא חופר עם יד  
בלי אצבעות אחרי זה נבראו אצבעות, 
ואחרי זה בא נח עם  ומחרישה כתוב שנח  

חפרו עד שבא נח  המציא את המחרישה וככה  

     מראי מקומות    
ת    ז שי ש רבה ברא שה כה פסקה ב    -מדר  פר

ש   ון בן לקי וחנן ורבי שמע אמר ר' י ו נח ל ת שמ ויקרא א
וא   שם ה לא ה ו שם  ש הוא ה מדר לא ה וחנן אמר  רבי י

מימר א  וה צריך קרא ל ש לא ה מדר ו  ה ו א לא נח זה יניחנ
ת אדם   שברא הקב"ה א שעה  אלא ב חמן זה ינחמנו  נ

ש   ת לחור שמע תה נ פרה הי שליטו על הכל ה שון ה הרא
ו   ו עלי שחטא אדם מרד ון  ש כי שמע לחור תלם נ וה

שמע   לא היה נ תלם  ש וה ור ת לח שמע תה נ לא הי פרה  ה
אמר כאן נייחה   ומנא לן נ ו  מד נח נח שע ש כיון  ור לח

ת כג( ל  ו שמ מה  ונאמר להלן ) מורך  וח שורך  וח  מען ינ
מר כאן   שנא ייחה  שור אף נ ת  להלן נייח מר  שנא ייחה  נ
וא   שם ה לא ה אמר  ש  לקי ון בן  שמע שור ר'  ת  נייח

קרא   וה צריך  ולא ה שם  וא ה ש ה מדר ולא ה ש  מדר ה

עם הידיים עם חתיכת עץ לקחו 
ענף ועשו חור ככה עושים בנמיביה 

עד שהגיעו  הלבנים הם היו באפריקה 
לוקחים חתיכת עץ וככה חופרים באדמה  
וזורעים קצת תירס קצת חיטים קצת 
שעורים חתיכת עץ היו עושים חריצין לא  
היה להם מחרישה לא ידעו לעשות 
מחרישה מברזל עד שהגיעו הלבנים ולקחו 
אותם לעבדים בינתיים גם לימדו אותם 
ם לעשות מחרישות, הראשון שלימד אות

לעשות מחרישות זה נח ’זה ינחמנו’ הוא  
מה עשה להם יותר נח  וד באד אבל אם  לעב

אתה קורא לו נח אז תקרא לו זה יניחנו,  
ת 'ינחמנו'   מיל מ ו וצא 'נח',  ו' י ת 'יניחנ שממיל ומר  כל

חמן', וצא 'נ מה זה ינחמנו? למה לא נחמן?   י
אומר שנחמן אי אפשר לתת נחמן זה השם 

כבר נחמה זה  הכי גדול מכל השמות, זה
ש"ס מסכתות  36כבר תורה זה כבר   שב

צריך כל יום לגמור מסכת נחמן זה הדבר  

ו אלא עד   ו נחמן זה ינחמנ ו נח זה יניחנו א מימר אלא א ל
תוך   תם ב ו ומציפים א ולים  מים ע ו ה מד נח הי שלא ע

ורא למי הים  קבריהם ב וס ה( הק תיב )עמ פעמים כ  '
תוך   תן ב ומציפין או המים עולים  ו  שהי כנגד ב' פעמים 

פח(   תהלים  ת הה"ד ) וא' בערבי ת  שחרי קבריהם א' ב
ון   חללים היו כי שלהם  שוכבים  שוכבי קבר  ו חללים  מ כ
ייחה   ייחה ונאמר להלן נ אמר כאן נ ו נ מד נח נח שע

תם  ו שכב מ ו על  וח ום ינ של שעיה נז( יבא  ייחה  )י מה נ
ת   מורה כאן נייח ת קבר אף נייחה הא מור להלן נייח הא

אמר   שנ קרא  ו נ שם קרבנ מר ל קבר רבי אליעזר א
וסי בר רבי   וח ר' י ת ריח הניח וירח ה' א ת ח(  שי )ברא

תיבה  תנח ה תיב ו תיבה נקרא דכ ת ה שם נח  חנינא אמר ל
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הכי גדול בעולם שאסור לאדם 
להוציא את הראש מהגמרא אלפית שניה  
ככה היה אחי לא הוציא את הגמרא אלפית 
| חשניה מהראש הוא רצה רק לגור במושב |

רצה לגור במושבים שאין אף אדם ורק 
ברחובות שהרחובות ריקים שהכל ריק שם  

 ויוכל לשמור את העיניים  

אותו דבר נחמן, נחמן זה דבר שלא מוציא 
את הראש מהגמרא, לא מוציא את הראש, 

הרמב"ם אומר שהפקירים ר' אברהם בן 
לר' אברהם בן  הולכים להתבודד בשדות 

ל  הרמב"ם יש ספר התבודדות מיוחד ע
התבודדות הדפיסו את זה, זה ספר נפרד  
שצריך ללכת בהרים בשדות ביערות 

 במערות. 

כמו אלישע שחפשו נביא יש פה איזה נביא 
הגיעו למדבר יהודה בדרך לעין גדי טעו  
בדרך אמר בטח הגענו למערה של אלישע 
אלישע היה גר במערה כל החיים וכמו  
שאמרה השונמית איש קדוש הולך כאן 

שהוא איש קדוש מתי שהוא היא ראתה 
אוכל השולחן נקי אין זבובים אין כלום אז 
היא אמרה איש קדוש איש קדוש אמרה  
לבעלה היא היתה אחותה של אבישג 
השונמית והיא התחילה כמו שאשה 
מתחילה באורחים אדם קם במיטה יש כל  

     מראי מקומות    
ו מלמדים   ח ום וגם הי שם כל וכל לא היה  שם א לא היה 

ו מכים רצ אים שהי ור ת יענקי  נ מי וא ו ת הילדים לשל ח א
ו   מד ו של ור אבל אל לך לג תדר ה וד הס שה ע ת רצח מ ו מכ

מיני ריחות מנוולים רעים ואצלו 
היה ריחות של גן עדן כי הנשמה היתה 

לגן עדן עלה עם הגוף לגן עדן שואל עולה  
הזוהר  איך היא ידעה שהוא עלה לגן עדן 

מיםאולי זה סתם  ש  לא היא  הזהר? אומר ּבֶּ
גם היתה עולה לגן עדן היא היתה אישה 
שכל לילה היתה עולה לגן עדן מטילת בגן  
עדן ורואה את זיו השכינה רואה את ה’ 
פנים אל פנים היא ראתה את ה’ פנים בפנים  

ש ראתה את השכינה ראתה את ה’ פנים ממ
תה.אל פנים וזה היה השונמית  ו וזה היה  אח

נחמן שהוא ראה את ה’ פנים אל פנים 
מהיום שהוא נולד הוא רואה את ה’ פנים 
אל פנים הוא רק ראה את ה’ הוא לא רואה 
כלום רק את ה’ חוץ מה’ הוא לא רואה 

 כלום 

פנים  70ע שזה זה שם מילה שזה מ’ ל’ ש"
לתורה שמתגלין חשמ"ל שזה ש’ מ’ ל’ זה 
ש"ע אורות החשמ"ל האר"י אומר  
שבברית מקבלים את אורות החשמ"ל שזה  
אורות הבינה וזה מקיף את הבן אדם. 
והנעליים יש אורות החשמ"ל הנעליים  
כתוב שכתפילין כך מנעלים שבנעלים יש 

[ לכן העקבים של לאה בברית -תפילין ]
כתר של רחל כל ברית וברית נכנסים ל

 נכנסים העקבים 

היה   ו אז  שהם עבר מה  ת זה ה’ ירחם  ו מי מ ו ת בק ת" ב
ורא.  וזנח ואחרי זה עבר לנה  מקום מ



 

9 

היום אנחנו כבר בחמישה לעומר  
פסח היום בלילה  של  שביעי  זה קטנות א’ ערב 

שזה הכי קטן ולכן אמרו לחזור למצריים  
איבדו את האמונה ואחרי זה מגיע ים סוף 
 2זה רק רשימו מהרשימו נהיה כי אבא זה 

ימים גם שש וגם שבע ואיסרו חג זה עוד  
תר גבוה יותר גבוה מהכל כי עכשיו זה יו

שבוע חכמה אחרי זה שבוע בינה אחרי זה 
חסידים דדעת וגבורות דדעת ואחרי זה 
גבורה ואחרי זה מתפארת עד מלכות זה 

שבועות ועשר ספירות  7-מתחלק ל
שבועות   7-מחכמה עד מלכות מתחלק ל

שבוע ראשון זה עכשיו שבוע זה ביו"ט 
וע בינה ול"ג שזה חכמה אחרי זה יש שב 

בעומר זה יהיה בגבורה דדעת זה יהיה 
 בגבורה שבוע גבורה זה ל"ג בעומר  

יום לפני ל"ג  30-עכשיו אנחנו מגיעים ל
בעומר, ל"ג בעומר יהיה בדיוק ביום 

שבועות  4יום  30שלישי הבא בעוד 
שרשב"י אמר לנחם למה אתה מנחם רואים 
את ביהמ"ק יש פוך שמים פוך בעיניים 

יהמ"ק עין בעין אפשר לראות רואים ב
ביהמ"ק עין בעין, עושים ברית יורד 
ביהמ"ק של אש בכל ברית יורד ביהמ"ק 

יא  של אש יורד כי זה חשמ"ל זה   מטר ש"ע  גי
ח’, ח’ חיוורתא ויש ח’ חיוורתא אומר 

ת אלף   – האר"י ומזה נמשכים ת"ר  ו מא שש 

' - ו  תר –נשמות ישראל תרח  היה צריך  ח
הוא בא באיוב  לעשות תשובה אחרי זה

הוא היה צריך לעשות תשובה לא 

להתמרמר לעשות תשובה 
מה אי  לשמות כתוב בפסיקתא פרשה מ"ט  ל

אפשר להגיד אלוקי איוב אלוקי אברהם 
ומרים  אלוקי יצחק גם אלוקי איוב   לא שאין א א

תמרמר.  ון שה  כי

אדם שהוא סובל יסורים הוא בתיבת נח, נח  
טרף  היה צריך להביא את משיח "עלה זית 

בפיה" מה זה עלי זית? אומר הזוהר 
בקס"ה עמוד א’ שעלה זית זה "זית רענן"  
עלה זית זה נשמת משיח זה לא היה סתם 
עלה זית זה היה עלה מגן עדן היונה לא 
הביאה מאחד העצים עוד לא היה עלים 
בכלל רק נגמר המבול העצים היו כולם 
מכוסים מאיפה היא הביאה עלה זית? מגן 

שת הזוהר בקס"ה קס"ו עדן אומר  שלח  פר
 לך שורה ראשונה אומר שזה משיח בן דוד  

אם הוא לא היה משתכר הוא היה מביא את 
משיח בן דוד, וגם הגפן היה מגן עדן 
ואסור לשתות יין אפילו שזה בא מגן עדן 

שהתעסק במטע תחילה  שנח טעה בזה כתוב 
תיטע אפרסקים תיטע רימונים תמרים מה 

פתאום יין מה תפסת ביין  אתה נוטע יין מה  
שבת קמ"ז: כתוב כאדם הראשון שעשה 

ת יין  כי לפי ר’ נחמיה זה לא  וזה היה עץ הדע
היה יין לפי ר"מ זה היה יין לפי ר’ נחמיה  
זה לא היה יין זה היה חיטה נח רצה לתקן 
את חטא אדם הראשון אבל אתה לא יכול  
לעמוד בניסיון של היין זה לא יין שלנו זה  

פעם שאי אפשר ששותים אותו כבר יין של  
 גמרנו שוכחים שיש ה’ בעולם 
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כמו יין דפרוגיתא שבת קמ"ז  
שהלך ר’ אלעזר בן ערך ושתה יין 
דפרוגיתא שכח שיש ה’ בעולם כי ר’ יוחנן  
בן זכאי נפטר וכולם התפזרו ר"א הלך  

ור"א בן ערך נסע  טללוד ר"י לפקיעין
לפרוגיתא זה אחרי סוריה שם יש יינות  

בים אדמה מיוחדת ושם היין הכי מתוק  טו
שבעולם עד ששכח תלמודו במקום להגיד 
החודש הזה לכם הוא אמר החרש הזה 

 לכם.

כי ר"ח אמיתי ר"ה אמיתי זה ניסן א’ ניסן 
זה ראש השנה כזה שנמחלים כל העונות 
שבעולם אחרי זה בבית שני ר"ה האמיתי  
זה בתשרי אבל בית ראשון ראש השנה היה 

שון הוא  זה לכם ראש חודשים "החודש ה רא

לכל חודשי השנה" אומר ר’ בונים  לכם 
מפשיסחא פעם אחת הוא אומר "החודש  
הזה לכם ראש חודשים" ופעם שניה הוא 
אומר "חג האסיף בצאת השנה" כתוב גם 
משפטים וגם בכי תישא בצאת השנה 
השנה נגמרת בסוכות בא’ תשרי זה סוף 

שרי [ שהאמת היא שא’ ת-השנה אומר ה]
זה סוף השנה א’ תשרי זה ראש השנה 
האמיתי כמו שרבינו אומר שא’ תשרי אז 
פועלים הכל צריכים להתפלל שהקורונה 

     מראי מקומות    
 סנהדרין לב, ע"ב    ט

שיבה   אחר חכמים לי לך  תרדף ה ו רבנן צדק צדק  תנ
אי ל וחנן בן זכ ור חיל  אחר רבי אליעזר ללוד אחר רבן י בר

אחר   אחר רבן גמליאל ליבנא  פקיעין  שע ל ו אחר רבי יה
אחר רבי   ומי  תיא לר מ אחר רבי  רבי עקיבא לבני ברק 

תפסיק שנוכל לנסוע שלכל 
הפחות עד סוף אוגוסט שתפסיק אוגוסט 
זה יוצא בדיוק י"א אלול שנוכל מיד  

 ימים להתארגן. 7להתארגן נשאר 

ל עכשיו שאנחנו מגיעים לרגע הכי גדו
שיש ברית הרגע הכי גדול בחיים הרגע הכי  
גדול בעולם כל ברית אפשר לכבוש את 
ארץ ישאל בכל ברית יורד כזה קדושה שזה 
אמר להם יוסף הצדיק "הנה הירח והשמש  
ואחד עשר כוכבים משתחווים לי" מה זה  
משתחווים לי? מה אתה מספר כזה חלום  
טפשי מי מספר כושי לא יספר אלא הוא 

ד להם עכשיו אפשר לכבוש את  רצה להגי
ארץ ישראל עכשיו אפשר להגיד "שמש  
בגבעון דום וירח בעמק אילון" עכשיו זה  
הרגע, זה הרגע שאנחנו יכולים לכבוש את 

 כל הארץ.

[ ה, ט, שעשיו  -כמו שאומר ר’ נתן הלכות ]
רצה לכבוש את ארץ ישראל עשיו הרג את 
נמרוד עכשיו תכבוש את ארץ ישראל 

נענים את האמורים תסלק את תסלק את הכ
החיתים העמלקים כל אלה היו פגמי ברית  
תסלק אותם מפה שהבנים של יעקב יירשו 

שו -את הארץ, לך  יש בנים רשעים כמו  ע
עמלק כמו אליפז כל הזמן יצחק התפלל 

פורי אחר רבי   ון לסיכני אחר רבי יוסי לצי יא בן תרדי חננ
לגולה אחר   שע  ו אחר רבי יה תירה לנציבין  ודה בן ב יה
ת: דיני   גזי ת ה שערים אחר חכמים ללשכ ת  רבי לבי

תחי ת פו ו מונ ו' מ  ן כ
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שבסוף עשיו יבוא ויכבוש את 
ארץ ישראל כמו שאמריקה עוזרת ליהודים 

ת  מו האו ערבים  אומרים שהכל שיך לשאר 
ירושלים שיכת לערבים טראמפ אומר לא,  

 |.  יערבים זה רוצחים |

שעושים ברית מילה יורד כזה אור שאפשר 
לכבוש את ארץ ישראל בשניה אחת כל 

     מראי מקומות    

ודים הם הרוצחים הם   י ומרים יהודים, הפוך, יה והם א

ום יורים   ורים על עזה כל י תה    1,000הי טילים על עזה א
מין   תא אל  לך  מספרים  שלא  פילו  ת זה א וק א ול לבד יכ

ורים   ומללים    1,000הם י ל עזה ערבים מסכנים א טילים ע
ודים הם   היה והערבים הם  ודים זה הנאצים  ום היה הי

מסכנים תראה תם בעזה    ה ו שים להם סוגרים א ו מה שע
ו   2 ת אנחנ פו ו תר שולחים להם  שיו  מליון ערבים עכ

ו   תדבק אנחנ וי אם עזה  ואב וי  שולחים הם אומרים א
ת אוכל   פו ו תר שולחים להם  פה אנחנו  ולם אבודים  כ

תאום היהודי   פ שמל מים והם רק יורים טילים טילים  ח
ולם ע איזה ילדה כל הע פגע ב ת  אח איזה יריה  ורה  ל י

פגעו בילדה   אצים האלה  גלים הרוצחים האלה הנ הר
ת  מה ב ורה זכה בסה"כ   9תמי שה טה ו יא ילדה קד ה

וד כל   שד תים בא פילים ב מ תם הערבים בעזה יורים  א
וא   תי בחדר ה אי צא  שנמ ש לי חבר  ת י מוצפ וד  שד א

ת  ו שתי ת וד  שם ע ת אין  פו וד טילים הצ שד ומר א א
ת   ו ומ למים כל הק ת  ו תעל יוב אין  ת אין ב ו נכונ

ו  ה שי אלו עכ ו מבולים כ מים ירד פו ב וצ ת ה שונו רא
ת   מון הכנר צל מגיע ל מעט  וד  לאה ע תמ ת ה הכנר
ורים   ש מים זכים מים טה שזה יגיע עד הכבי ומרים  א
שים   ו אנ וד אנשים טבע שד שמים. א מה ו  שירד מים 
וס אחד   ו בכ אל וריד מבולים כ ת ה’ ה וני מכ פכו על ה תה ה

פ ון על ה וס לרבו קיט ורד מבול אחד כי מזג כ ו  י שי נים עכ
ת אז    4זה   וסו ו    4כ מבולים וגם נהריה וגם בכל מקום ירד

גל   ו בר ו במים אנשים שהלכ שים טבע ולים כאלה אנ מב
ו אליהם עד  הגיע תאום המים  פ ו במים  ום טבע תא פ

מים   ו ב ש טבע שקע בכבי איזה  היה  ום  תא פ ש  הרא
ולים מבולים   ת ככה ירדו מב וניו מכ ו  תהפכ ת ה וני מכ

וד ששם י  שד ו בא שי ו עכ ורים עליהם הערבים טילים  ירד

ברית מילה אשר נשבעתי 
לאבותיכם, ה’ נשבע שהוא נתן לנו ארץ 
ישראל, שבועה אי אפשר להתיר, אברהם 

  400שאל "במה אדע", מה זה במה אדע 
נה גלות מעקדת יצחק מסכת שיעבוד ש

בשביל מה? בשביל מילה אחת "במה 
שנה גלות וה’  400מילים יאללה  3אדע" 

ורים בחזרה לעזה ירייה   שם טילים אם י ורים  ום י כל י
שעים   ו על הרגליים בריסל זה פ ולם יהי ת אוי ואבוי כ אח

תפוס   ון הקים כדי ל וכל זה קלינט מה  מלח שעי  פ נגד, 
שעים נגד   פ שם בהאג, זה  ו  שהיינ אג  וה היהודים,  ת  א

ולים הם נ שעים הכי גד ו פ ת היהודים הם ה שו ו שארו  האנ
לא   ת  שו מהר ותי  פו א תעי פ אומר  מ ום, טרא עד הי
והערבים   שהיהודים הם הצדיקים  ת לי אני אומר  פ איכ

מה   תכן כ ו זה לא י שעים ככה אני אומר, אומרים ל הם הר
לא   תה  אלף טילים א ום  ורקים כל י היהודים ז טילים 

אה   ו שום טיל אני רק ר אה  ו לא ר ומר אני  וא א ואה? ה ר
ורים טילים על   ומרים  שהערבים י ודים לא בחזרה, א היה

תה   ורים א ורים לא הערבים י ו כל הטילים זה היהודים י ל
פטר   ו נ פא עיניים אומרים לו א תלך לרו ון  ואה נכ לא ר
ו   ולר א שני ד ת  ודע קיבל ת ככה אני י שי שע תך נגיד  ו א
מהסנאט   שור  אי ו צריכים הכל  שה מי מ ת סיגר  לקח

ו אם  מקבל א ום ביבי  שמקבלים הי   מהקונגרס כל סיגר 
סיגרים   מה  מהסנאט כ שור  אי מפ מקבל צריכים  טרא
וף   תע אללה  תה י שו אחד  ואים  שם ר ום,  תר לקבל בי ו מ

וקח   תה ל שלה א מ מ ש  ת רא להיו ול  לא יכ תה  פה א מ
ום   ומר אני לא יודע כל ת סיגריה, טראמפ א שוחד בלקח

תורה   תוב ב וכ ודים הם הצדיקים  שהיה ודע  אני י
מיל  וזכר  מ לא  היהודים בקוראן  של  שלים  ו ה  שיר

שלים   ו ש יר שי ודעים  לא י שלים בכלל, בכלל  ו יר
וראן חיברו   ת הק ו בכלל, א וראן לא ידע ת הק ו א שחיבר כ

קרא   מוחמד  וכתוב  לא ידעו קרוא  ודים הערבים  יה
והם   שלהם  ת  ו שמ ת ה ש א ודים י שני יה מה יהודים ל לכ
ת הזה   ו, א של ת  ויו שט ת ה שלו א ומים  ת הנא ו א תב כ

ו.   של
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 .210צמצם את זה ל

עכשיו יצאנו ממצריים פסח חירות הכל 
בשביל במה אדע מה אתה אומר לה’ במה  
אדע כן זכויות לא זכויות אתה תקבל את 
זה לא צריך זכויות אני נשבעתי שאני יתן 
לכם את ארץ ישראל לא צריך שום זכויות  
אחרי זה תעשו תשובה יש כאלה שעושים 
תשובה לפני ארץ ישראל ויש אחרי ארץ  
ישראל, ר’ אברהם בן ר’ נחמן אמר  

הם לא יעשו לעולם היהודים הקומוניסטים 
תשובה כי הם הקימו את רוסיה שהם 
הקימו את רוסיה כל הקרמלין היו רק  

ם בן ר’ נחמן אמר יש  |, ר’ אברהיאיהודים |
והחילונים  הבדל גדול בין אלה  ונים  הצי

שנוסעים לארץ ישראל לבין אלה שרוצים 
להקים את רוסיה, אלה שרוצים להקים את 
רוסיה ישארו גויים לכל החיים עד סוף כל 
הדורות אבל אלה שבאים לארץ ישראל  

 יעשו תשובה. 

ה’ אומר אני מוריש לכם את ארץ ישראל  
מה זה עניין שלכם כן   תיכנסו לארץ

צדיקים לא צדיקים כן חופשיים לא 
חופשיים כנסו לארץ ישראל מהר תיכנסו,  
אברהם שואל במה אדע איזה זכות? לא 
צריך שום זכויות יכנסו יעשו תשובה 

     מראי מקומות    

א של הקרמלין ה י מוזיאון  ו ב של  היינ ת  ו שמ כל זה 

אחרי   ודים  של יה ת  שמו אל הכל  מיכ אל בן  ודים גברי יה
אחד כגן לייזרוביץ   שאירו  ודים ה ת היה זה הם חיסלו א
מי   ודעים  לא י ת סטלין  שהוא הרעיל א ומרים  וא א ה

ג  ת בי" וא מ ת ה וא מ יך ה ודעים א ת סטלין לא י הרעיל א

משפחות חוזרות  2,000
בתשובה רוצים לשמור שבת, אמרו עכשיו  
יהיה תחבורה לים בחינם ותחבורה 

ויות יהיו פתוחות ציבורית בשבת והחנ
בשבת מה הם לא דיברו פתחו את הפה ולא 
גמרו נפתח כל הביוב שלהם והם כבר שנה 
שלימה רק מדברים ומדברים אנחנו נהיה 
בממשלה נעיף את החרדים החוצה ואנחנו 
לא יהיה חרדים בארץ אנחנו לא נביא כסף 
לישיבות דיברו גבוהה גבוהה עד שדיברו 

בורה בכלל גבוהה גבוהה פתאום אין תח
ואין חנויות בכלל בחוף הים קיבלו קנסות 

₪  5,000מי שהלך בחוף ים קיבל קנסות 
והכל התהפך להם בתוך הפנים התפוצץ 
להם בתוך הפנים... כל החזון שלהם חזון 
הכפירה חזון החילול שבת כל הנבואות 
שלהם כל הנביאי שקר שלהם הכל התנפץ 
 להם בתןך הפנים, אנשים חוזרים בתשובה
עכשיו רואים עין בעין אין תחבורה 
ציבורית בכלל ואין חוף ים מי שהולך 
בחוף ים בשבת מקבל קנסות והם עושים 
את זה לעצמם הם בכלל לא מרגישים שהם 
עושים הפוך ממה שהם דיברו הכל הפוך 

 על הפוך.

ר’ נתן מסביר בהלכות מילה שבמילה יורד  

ת   ו א שיקח ו  אמר פורים  ת ב מ פורים הוא  וק ב אדר בדי
היהודים ת כבר   כל  מ וא  ודם ה שעה ק לסיביר, בדיוק 

ת   ודי ת יה ו תה את הרכב ת רא ת ,יהודי ת הרכבו ו א הכינ
ת  תה ילדה ב ת לסיביר   17היי ו וכנ מ ת הרכבות  תה א רא

ולם   ת כ אסוף א  ל
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כזה אור גדול שאפשר לכבוש את 
בשניה כי גמרנו אין ערלה  כל ארץ ישראל

הכנעניים זה הערלה ר’ נתן מסביר ששבעת 
האומות זה הערלה ברגע שחותכים את 
הערלה הגשמית נשאר רק הערלה הרוחנית  
לא נשאר שום זכר אין גויים אין חופשיים 
אין דבר כזה הם כולם עושים תשובה אין 
דבר כזה חופשיים יהודי תמיד נשאר יהודי 

של יהודים תמיד יש לו  תמיד יש לו גנים
נשמה של יהודים זה לא משנה מתי הוא 
יעשה תשובה, עכשיו אני יושב כאן עם 
אחד שעכשיו הוא רק למד שמונה עשרה 
פה בכלא הוא למד להגיד שמונה עשרה 
הוא בכלל לא ידע שיש שמונה עשרה היה 
מניח תפילין אומר שמע ישראל ומוריד,  

מע  מישהו אמר לו תניח תפילן תגיד ש
ישראל גמרנו הוא אפילו לא ידע מה זה 
שמונה עשרה פה לימדו אותו להגיד מוסף 

 פה לימדו אותו להגיד הלל.

אדם לא יודע איפה הוא לומד איפה הוא 
מקבל שיעורי תורה. כי כל העניין שאדם 
יכניס את הראש בתוך הגמרא ולא יוציא 

שעות פשוט מאוד הוא בלילה,   24אותו 
וביום הוא יושן קצת  הוא לומד כל הלילה
שעות הוא מספיק   24וגמרנו אם אדם לומד  

לו שעתיים לישון הוא לא צריך יותר  
משעתיים ביום הוא יושן שעתיים וממשיך  

     מראי מקומות    
ודע    יב וחי אני לא י וע מ וא עבר איר ע ה וד ו אני לא י שי עכ

מצב, הוא בן  מה ה וק היום  וגר   92בדי שנים מב שר  ע

הלאה אדם צריך לחזוור על 
הגמרא ר’ חיים קנייבסקי גומר כל יום  
מסכת ערב פסח הוא גומר בבא בתרא קע"ו 

דפים כל בבא בתרא הוא גומר בערב  175
 |.יבפסח. | 

עכשיו אנחנו ברגעים הכי גבוהים שברגע 
שמושכים את הערלה אומר ר’ נתן הערלה  
של כולם נחתכת כל הערלה, "ערלת  
לבבכם", וערלת האוזן וערלת הלב כל  
הערלות נחתכות, הערלות זה הגויים זה 

ת  התרבות של הגויים, כי הנשים  זמן בי ב

ש  מקד היו עפות באוויר הנשים בציפורי ה
עפות באוויר לא צריך תחבורה לא היו 

צריך אוירונים לא צריך אווירון פרטי  
אפשר לעוף באוויר מציפורי לצלמון  
אפשר לעוף באוויר פה היה ציפורי צלמון  

ור מזה ציפורי פה היו עפות באוויר  פה  כציפ
היה עצי שיתין שרש"י אומר שעצי שיתין 
איפה היה העצי שיתין אומר לא, זה יעקב 

צי שיתין ידע שבמדבר לא גודל כבר נטע ע
עצי שיתין הוא נטע כבר עצי שיתין, איפה 
הוא נטע? במגדל, צלמון זה מגדל פה 
נטעו עצי שיתין במשכן ואחרי זה הגיעו  
למצרים אז הוא נטע הוא הוציא א"ז עם 

 השורש את העצי שיתין ונטע את זה.

שאדם בשיעבוד הוא לא מרגיש שיהיה  
יודע מתי הוא גאולה אדם בכלא הוא לא 

וא 82ממני אני בן  היה  92 ה ת אני י י  83בטב ש ל כבר י
ת   ום היא ב ודה שהי ת ממני.   92ד וגר שר שנים מב  ע
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ישתחרר אדם בשיעבוד הוא לא 
יודע כמה זה, שנה, מאה שנה, מאתיים,  
שלוש מאות, ארבע מאות, למי יש כוח  

)שנה( ]דורות[, מה    20שנה, זה    400לחכות  
דורות לגאולה? לכן הוא הביא  20נחכה 

עצי שיתין הוא נטע הם ראו הבריח התיכון  
קרש ועוד    20הגיע לגובה של, המשכן היה  

במערב אז זה  8אמה ועוד  30קרש זה  20
אמות  48קרשים הבריח התיכון היה  48

כזה גובה הוא הגיע וכל זה הם נטעו שם  
במצרים עם השורשים וכל אבא הראה לבן 
שלו אתה רואה זה עצי שיתין למשכן עוד  
יום יוצאים תחזיק מעמד אל תיהיה חילוני  
אל תיהיה מצרי אל תשתחווה לפסלים 

ד הנה העצי שיתין לכן הוא תחזיק מעמ
 היה צריך להשאיר אותם במצרים 

מה הוא יסחוב א"ז למצרים? הם אכלו 
תפוזים וקלמנטינות זה לא היה יחד עם  
המן, כי אומות העולם היו באים למדבר  
ועומדים מאחורי ענני כבוד והיו יוצאים 
כל מיני אנשים וקונים תפוזים וקלמנטינות  

נים, זה לא גודל  ושזיפים ורימונים היו קו
במדבר זה לא מחזיק מעמד, המן היה 
משתנה לטעם של רימונים אבל רצו לראות 
רימונים ממש המן היה כמו ספוג לבן זה 
 היה ככה גד לבן ורצו לראות רימונים ממש  

מצרים ו היו חופרים בורות ואמרו מה יהיה  ב
הסוף כאן עוד כמה זמן ניהיה פה כל אבא 

ו הנה העצי שיתין היה לו בן שהיה מראה ל
היה שם עשרות עצי שיתין שיעקב נטע 

אותם כל זה אמר הרב של הכלא 
והוא הראה להם הנה העצי שיתין עוד מעט  
יוצאים תחזיקו מעמד הנה העצי שיתין של  
המשכן היה לו משכן אחרי זה היה לו 
מקדש אחרי זה היה לו מקדש שני העצי 
שיתין היה כל האמונה שלהם איך הם 

שיצאו ממצרימה אייך הם יודעים  יודעים
שהשיעבוד יפסיק? פרעה משל על כל  
העולם אז, גם על ארץ ישראל הוא משל 

 [ פרעה מושל  -אייך משה ]

כמו שאמר המן מה חושב לו מרדכי שהוא  
יתחבא ממני יברח יעבור להודו  
לאפגניסטן יעבור לסין אני בכל העולם  
הכל שלי כתוב "רוב בניו" אומר הבן איש 

י מה אנחנו לא יודעים כמה בנים יש לך? ח
בנים הוא כל  208אלא אצל המן היה לו 

הזמן היה משריץ בנים כמו עקרב שמטיל  
בכל פעם הוא היה משריץ הוא היה  60

שרץ גדול גילגול של שרץ וכל מקום שהוא 
היה מגיע היה משריץ עוד בן, זה ראש 
ממשלה זה רמטכ"ל כל בן הוא היה 

היה פוטין זה נהיה משריץ אותו זה נ
טראמפ זה נהיה ראש ממשלה המן אומר  

 איפה שמרדכי יברח אני תופס אותו 

אמה לעץ זה היה מהתיבה  50איך היה לו 
אמה    50הוא לקח הרוחב היה מקרשים של  

וסנחריב השתחווה לאחד הקרשים  הוא 
בעצמו השתחווה לאחד הקרשים, הוא 
רצה לעשות אליל הוא אמר אני מקריב את 

ד מהבנים שלי לפני שהיו יוצאים אח
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למלחמה היו שוחטים בן מישהו 
זה היה המנהג פעם עכשיו נשחט את שני 
הבנים ונתחיל עוד פעם מלחמה עם כל  
העולם אומות העולם הבנים שמעו את זה 
מיד העיפו לו את הראש וזה כתוב 
בהיסטוריה שלהם מצוי בכתבים שלהם 
שהבנים  של סנחריב רצחו אותו המדרש 
[  -מספר אייך זה היה הגיעו לארמניה ש]

הבן של המן והוא הביא את הקרש שם הוא 
מצא את הקרש של נח והשתחווה  סנחריב  –

לו ואמר מחר אני מביא לך את ]הבן שלי[ 
ותעזור לי לכבוש את העולם מחדש הוא 

בניו שחטו אותו היכו אותו  12אמר ל
 |.יגהעיפו לו את הראש |

ים לעניין שלנו על כל פנים אנחנו חוזר
  70שבמילה יורד כזה אור גדול מילה זה 

פנים לתורה מ’ ל’ יוד קיי וחשמל זה יורד  
חשמל במילה זה ש"ע ח’, ח’ חיוורתא,  
במילה מתגלה אור החשמל, מסביר האר"י  
הקדוש בעץ חיים בשער הונאה מתגלה 
אור החשמל על ידי המילה זה מל, חשמל  

ה, זה חש מל, חש זה האיש מל זה האש

     מראי מקומות    
שאלה   יג שום ה אי תב  ש על זה כ פלילי י מנם דבר  זה א

לא  אם זה  ת  שו ו שעים נגד האנ פ מלחמה או  שעי  פ
ון   וד בדי אג זה ע ו בה איפה לדון אם בבריסל א ודעים  י

שע   פ תו זה  ו או שרצח ו  של ת הבנים  תו א ו ו א פה ידונ אי
שוט בכלל  וח אבא זה לא פ ול לרצ  מאוד גד

ת   יד ת א ו ו זה רק לכס שלנ מכנסיים  ו הולכים ה אנחנ
ש, הערבים בכפרים  ו ש של גליים, שניים, אבל להם י   הר

מלא   היה  תש"ח הכל  תי רואה עד  ת היי ו שר לרא פ א
תוב   ת, כ שו שול מ מכנסיים  ו עם  ולם הלכ ערבים כ

האשה מדברת והאיש שותק אז 
חש מל אז הייחוד איש ואשה שזה סוד 
ויקרא יו ד עליונה יוד תחתונה יוד עליונה  
אומר הזוהר בכי תשא יוד עליונה זה האיש 

ת  יוד תחתונה זה האשה  וה ו ו’ זה הילדים א
שמחברים ביניהם זה הו’, הו’ זה החושן, 
על ידי איש ואשה אנחנו זוכים לברית 

 מילה. 

’ יכל לעשות שיהיה רק נשים בעולם ה
וילדו ויתעברו כמו אצל ]הכבשים של[ 
יעקב, או כמו שהערבים, הערבים עד היום 
מאמינים שמשיח יוולד מאיש לכן הם 

|, מה  ידהולכים עם מכנסיים משולשות |
צריך בכלל איש ואשה למה ה’ עשה איש 
ואשה? אלא כל העניין ש"לא טוב היות  

יה לו תמיד ביקורת,  האדם לבדו" שאדם יה
ככה אדם סתם לא יכול להגיד ביקורת אבל 
אשה יכולה להגיד ביקורת, אם אשה 
אומרת על בעלה שהוא צדיק אז הוא צדיק 
רק האשה מכירה את בעלה ר’ אברהם בן  
רבי נחמן אמר שרק אשה מכירה את בעלה 
ואשתו היתה אומרת עליו שהוא הכי צדיק 

מכנסיים   אה  וא ר וא הגיע ה שה לאו  מאיר  אל  שר בי
ו   ונייה הוא שאל מה זה אמר ולים לא ת ערבים ע שו שול מ
מה מזה,   שיו קיבל טראו ו זה לחטוף ילדים הוא עד עכ ל

ת  ו מו א שי פו י תי יחט ו תי לפה גם א י באיזה מכנס   מה בא
היה ילד בן  וא  ו בדיחה, ה שה ל ו ע שה מי   8של ערבי 

ומה   שהוא קיבל כזה טרא ומר  וא הגיע לארץ הוא א שה
מל   הגיע לנ וא  לאירופה. כשה לחזור בחזרה  וא רצה  שה
ת, הערבים   שו משול מכנסיים  ו ערבים עם  פה על חי

תו.  מליט או וולד מגבר שגבר י שיח י  מאמינים שמ
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בעולם ה’ ברא גם איש גם אשה 
לכן צריך יראת שמים וכתוב בחנה "על ו

שבחנה התעברה השכינה הקדושה  "ה’
שאשה מתפללת מתעברת בה השכינה 

ן הקדושה, " ן ְוִיּתֶּ רֶּ ֹעז ְלַמְלּכֹו ְוָיֵרם קֶּ
יחוֹ   .)שמואל א’ ב, י( "ְמׁשִ

כי משיח צריך רק לבוא ממלכות דוד  
ן אומר בפרשת ויחי, מחוקק מבין  הרמב"

רגליו שהטעות של החשמונאים היתה 
שהם לקחו תואר מלך לכן לא נשאר זכר 
הם היו צריכים להשאיר את המלכות לבית 
דוד איזה צדיק מבית דוד היו צדיקים מבית 

 [ זה היה בית דוד.  -דוד גם כן כמו]

כל המילה יורד אור כזה גדול שאפשר 
אל בשניה אחת לכבוש את כל ארץ ישר

ולמגר את כל האומות את כל הגויים 
שמחפשים את הקדושה אפשר למגר אותם 
בשניה אחת בשניה אחת אפשר למגר את 
כל הגויים לא להשאיר זכר מכל שונאי  

 |. טוישראל שהם זורקים כל יום טילים | 

כל זה דיברנו על זה שרבי נתן אומר בסוף  
הגויים יעזרו לנו לכבוש את ארץ ישראל 

     מראי מקומות    

וד  טו שד תה  3א ת הי ו וע תי  שב ילה דיבר ול ום  ת י פגז ו מ

וחדים הם   פ מ הילדים  אמרו  ודים הם  שד עם א
תם רצים לחדר   ו מעירים א ת באמצע הלילה  ו ומ בטרא
ש   ו הרא תח ל פ פצעים ילד אחד נ פלים בדרך ונ ו ום נ האט

תח   פ ש נ מ תו אחר כך, מ ו ת א ו להחיו צליח וכר אם ה לא ז
מצע   יצה בא תוך כדי ר האמא נפלה  ו  שוט פ ש כ ו הרא ל

לילה   לילה    2ה שה  ב יא לא יודעת מה בכלל נע אזעקה ה
ת  יזה ילדה ב תח לא הילד, נפ תה היא רצה עם   7אי

והם בעצמם יעזרו לנו כי לא 
נוכל להלחם עם כל האומות כל האומות 
יבואו להלחם איתנו תבוא חפצי בה תתקע 
בשופר על הר נבו יצא משה מקברו ואז 
יבקע הקבר של משה משה יצא מקברו ואז 
ילכו למערת המכפלה שם יש אברהם יצחק 
ויעקב משה וחפצי בה והאבות יצאו ויפלו 

ופר משה יקבל  מהשמיים אולי יהיה ש
שופרות ואז יתקעו תרועה  4שופר עוד 

תקיעה וישמעו את זה בכל העולם תרועה 
תקיעה תרועה וכל עם ישראל יעזבו את 

 18הבתים את העסקים יכנסו לאוניות 
מיליון יהודים יכנסו לאוניות והעולם 
ישמע שהיהודים עולים לאוניות זהו גמרנו 
 עכשיו ארץ ישראל לא בידיהם. מכאן כל
יום, כל יום יושבים אומות העולם בוותיקן 
בכל המקומות אייך מעיפים את היהודים 
מכאן זה בכלל לא שלהם זה שייך  רק 
לערבושים זה שייך בכלל לא שייך להם  
ליהודים ,הוא אומר מתי הערבושים 
הגיעו? כשהגיעו היהודים באו הערבושים 
הם רק קדחת זה כפשוטו, כשהקימו את 

ימותו הערבים אמרו   חדרה אמרו כולם 

וררה ילדים   תע ו היא ה שי ודע אם עד עכ ש אני לא י הרא
שון   תם לי ו שמים א תם,  ו שינה מעירים א מצע ה שבא
פר   ת ס תורה לבי וד  תלמ וע לקום לחיידר ל ת רג להיו

פחד   מ וא כל רגע  ת ה וראו ת נ ו וא בטראומ מקום זה ה ב
תר טוב  להי  ו שון י ו ללכת לי ת במיטה בכלל, לא כדאי ל ו

מרים שהכל   ת לאזעקה, או ו סא ולחכ תו על כי שים או לה
מה   שים ל ו מגיע להם היהודים ע שים  ו היהודים ע זה 

מפ היחידי שמגן.  שראל, טרא ת ארץ י  לקחו א
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בסדר הם ימותו כל היהודים 
בקדחת ,כל הערבים היו חולי קדחת והם 

 אמרו אדרבא. 

יש לי את הספר קראתי אותו פה הכל היה 
ביצות והערבים אמרו לא צריכים להרוג  
אותכם היתושים יהרגו אותכם הקורונה 
תהרוג אותכם, התחילו לייבש את הביצות 

שהקימו את בחדירה מתו כולם, כל אלו 
חדירה מתו, צדיקים אמרו ברגע שהגיעו 
לארץ ישראל קיבלו את התיקון ברגע 
שיהודי מגיע לארץ ישראל הולך ארבע 
אמות יש לו כבר את כל התיקון עכשיו יש 
פה קורונה בשפע פעם באמריקה היה 

שנה,    400מלריה חצי אמריקה מתו זה לפני  
אז הרופאים מתו כולם מתו לא היה שייך 

כי כל מי שהלך לרפא מישהו גם  לרפא 
 נדבק יש פה מלריה משהו נורא והיום.

יש ספר אוהב ישראל על אבא של יצחק 
דוד גרוסמן שהיה מלריה בגליל וכולם 
מתו שם הסבא של יצחק דוד גרוסמן קראו 
לו זלמן היה לו אח במשמר הירדן הכל  
הקים רוטשילד כולם הלכו פה רק עם 

פאות פאות פאות לא היה כזה דבר בלי 
וזקנים והיה שם אח של רבי זלמן ור’ זלמן  
נסע אליו הוא אמר לו יש פה מלריה מה  
עושים אנחנו אין רופאים אין תרופות לא 
היה כלום בארץ ישראל לא רופאים לא 
אחיות לא אחים הוא אמר לו טוב בוא ניסע 
לפרנקופוטר לינוקא היה הרב’ה מקרלין  

א קבור קראו לו הפרנקפוטר ר’ ישראל הו

בפרנקפוט הוא נסע לפרנקפוט 
 35שם להתרפא או בברלין והוא מת בגיל 

בערך הוא ידע את כל התורה בעל פה מגיל  
בחיים הוא לא הוציא את הראש מהספר  7

קראו לו הפרנקפוטר, ניסע אליו הם היו  
 חסידים שלו הם היו חסידי קרלין 

פעם כולם היו חסידי קרלין טבריה היו רק  
ן כשר’ ישראל בער התקרב היו  חסידי קרלי

כולם חסידי קרלין אבא שלו אמר לו אני 
קרלין תהיה מה שאתה רוצה העיקר לא 

שראלברסלב,  אמר בדיוק הפוך אני בער  ור' י
יהיה רק ברסלב אבא שלו היה כלל עיוור  
היה לו אח בנימין הוא השיג להם קמח הם  
התחתנו לא היה אוכל אי אפשר לתאר 

ם מתו מרעב חצי מתו רק איזה עניות אנשי
מרעב ומחולירה היה חולירה כאן כי לא  
היה חיסונים עוד לא אכלו לא היה אוכל  
אכלו דורה דורה זה מאכל של תרנגולות זה 
זרעונים שתרנגולים אוכלים דורה ומזה 
 כולם מתו כל זה מובא בספר ימי שמואל 

אנחנו מדברים על לפני מלחמת העולם 
אמר לו ר’ זלמן   הראשונה היה פה מלריה

אני הולך ליסוע לפרנקפוטר שיעשה נס, 
הלכו באונייה אחיו היה חולה הוא שכב 
חולה אנוש, הגיע שבת הוא שר את כל 
הזמירות הוא לא ויתר הוא היה יהודי יחיד  
עם פאות והוא שר את הזמירות והוא רואה 
אחד עוקב אחריו ככה הוא חשב זה איזה 

ל מה הוא  שבכניק זה מהמוסד מהאינטרפו
עוקב אחרי מה הוא כל רגע מסתכל עלי 
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והוא שר את הזמירות אחרי  
הסעודה שר עוד שירים ועוד שירים עד  
שהגיע ותיקין הוא מתפלל שחרית עם כל 

כל השירים של   -הניגונים כל השירים 
קרלין, קרלין שרים המון שירים בתפילה 
והוא רוקד ושר כל הלילה ממנחה של ערב  

יקין הוא רק רוקד ושר שבת עד אחרי ות
שירים לבד על הסיפון הוא רוקד הוא מוקף 
מים מכל צד הוא רוקד ושר לה’ הוא עם ה’  
הוא אומר מה איכפת לי שאני בכלא או  
 כאן אני רוקד ושר הוא שר רק שירים לה’. 

מוצאי שבת ניגש אליו זה שעקב אחריו זה 
מהאינטרפול... אומר לו תשמע אתה יודע 

רון רוטשילד פעם ראשונה מי אני? אני הב
שהרגשתי מה זה שבת פעם ראשונה בחיים 
שלי שהרגשתי מה זה שבת אף פעם לא 
ידעתי מה זה שבת איזה יום משעמם כזה 
אין עסקים אין רווחים מה שאתה רוצה 
תבקש בבקשה יש לך זמן עד מחר בבוקר 
מה אתה מבקש, טוב הוא חשב אוכל  
 הילדים בלי נעליים עשרה ילדים בבית
פעם לא היה נעליים כמו היום לא היה בתי 
חרושת לנעליים היו עושים את זה עבודת 
יד אנשים עניים הלכו יחפים אין נעליים  
אין רצפות הלכו על האדמה אין שום דמיון 
לדמיין מה היה פעם ר’ לוי יצחק אומר מה  
שאתם אוכלים בארוחת בוקר אנחנו לא 

 אכלנו בשבת אי אפשר לתאר את העוני 

ר’ זלמן אומר אני יבקש שיקנה לי בגדים ו
ונעליים לאשתי אני יקנה שמלה כבר עשר 

שנים שהולכת עם אותו שמלה 
פתאום הוא אומר אבל יש מלריה בארץ 
ישראל זה יותר חשוב צריכים למצוא  
רופאים ורפואות והוא אומר שיש לי בקשה 
אחת אם אני יבקש על המלריה לא יהיה לי  

לי בגדים, הוא אמר   אוכל לילדים לא יהיה
עם ישראל קודם עם ישראל לפני כולם דבר  
ראשון לבקש על עם ישראל דבר ראשון  
הוא יבקש לחסל את המלריה שישלח  
תרופות שישלח חינים יש תרופה קוראים 
לזה חינין זה מגביל את החיידיקים של  
המלריה. הוא אמר לרוטשילד יש פה 
מלריה חצי מהאנשים מתו ועכשיו צריך 

שאיר מה שנשאר שישלח מיד אוניה עם לה
רופאים ותרופות וככה היה וכך ארץ 

 ישראל ניצלה 

כל זה מובא בספר על ישראל גרוסמן  
ר’  מקרלין  שהוא ראה את ר’ אברהם אלימלך  

אברהם אלימלך אמר שהיה לו מסורת 
שם טוב שיהיה שואה שהולך מהבעל 

להיות שואה נוראה שואה כזאת שלא היה 
מבריאת העולם לפני תשעה באב הוא נסע 
לרשב"י והוא צעק כאלה צעקות ששמעו 
את זה עד צפת צעקות כאלה הוא צעק 
בבכיות אחרי שש שעות של צעקות הוא 
יצא החוצה ניגש אליו השמש עם כוס חלב 

ו, אומר  רותח רב’ה רב’ה רב’ה תשתה משה
לו איך אוב נישט גיפולט לא פעלתי כלום 
אני רואה שהשואה הולכת להיות בוא 
נחזור לחוץ לארץ שם נמות עם כולם איך  
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אוב נישט גיפולט ואז עלו לאוניה 
ו ובינהם  מידי עלה ר’ ישראל גרוסמן אבא תל

של ר’ יצחק דוד והוא קיבל ממנו אני חושב  
את העטרה את הטלית עם העטרה של 

הוא קיבל שאלתי אותו מה הוא  הכסף
קיבל אני פגשתי אותו מה קיבלת מר’  

  16אברהם אלימלך? הוא היה ילד בו גיל 
אחד קיבל את המקל מכסף אחד את 
השטריימל אני חושב שבריזל קיבל את 

 השטריימל.  

כל זה מדברים מה זה זמירות שבת מה זה 
שרים תפילה אדם ממשיך את כל השפע 

ל קריאת התורה עם כל הזמירות עם כ
לעמוד באימה ויראה לשמוע כל מילה  
בתורת משה, זה תורה מסיני, כל מה שאדם 
שומע בברית כל הברית זה להוריד כאלה 
אורות שלא יהיה יותר שום טיל עלינו 
ויהיה שפע והכינרת תתמלה כבר הגיע עד 
הכביש, וזה כל הברית זה אורות של 
חשמ"ל כל זה כתוב בעץ חיים הלכות  

     מראי מקומות    
 הגדה של פסח:    טז

ת ֶזה ַה  ֹוֶר מ ָלה. ְברֹּאש ַאְש ָת ַבַלְי א ְפלֵּ ָלה.  ָאז רֹוב ִנִסים ִה ַלְי
ה:  ָל ִצי ַהַלְי ִהי ַבח  ָלה. ַוְי ֹו ַלְי תֹו ְכֶנֱחַלק ל ַצְח ר ֶצֶדק ִנ  גֵּ

ֶמש   ֶא ִמי ְב ַר ָת א  ָלה. ִהְפַחְד ֹום ַהַלְי ל ְך ְגָרר ַבח  ֶל ֶמ ָת  ַדְנ
ִצי   ִהי ַבח  ַוְי ָלה.  ַוּיּוַכל לֹו ַלְי ל  אֵּ ל ָל אֵּ ָר שְֹּ ר ִי שַֹּ ַו ָּי ָלה.  ַלְי

ָלה:   ַהַלְי

ּו  ֶזַר  ְצא ָמ יָלם ֹלא  ָלה. חֵּ ִצי ַהַלְי ָת ַבח  ָמַחְצ ְתרֹוס  ַפ י  ֹורֵּ ע ְבכ
ָלה.   י ַלְי ֹוְכבֵּ ָת ְבכ ִלי ת ִס ֹוֶש ר ִגיד ח  ת ְנ ָלה. ִטיַס ּוָמם ַבַלְי ְבק

ה:  ָל ִצי ַהַלְי ִהי ַבח   ַוְי

ל   ָלה. ָכַרע בֵּ ְפָגָריו ַבַלְי ָת  ּוּוי הֹוַבְש ף ִא פֵּ ף ְלנֹו ְמָחרֵּ ָיַעץ 
ָלה.   ת ַלְי זֹו ְגָלה ָרז ח  ת ִנ ּודֹו מ ָלה. ְלִאיש ח  ֹון ַלְי ֹו ְבִאיש ַמָצב ּו

ה במיוחד היום שהיום זה אונא 
גדלות ב’ דאמא שזה היום הכי גדול גדלות 
ב’ דאמא אי אפשר לתאר איזה יום גדול זה 

 יום וי"ט וחול המועד  

ניסים אז  כמו שכתוב  . הפלאת בלילה רוב 
שך הפיוט  מ יָת   טזבה ת ִסל ִ ת ְנִגיד ֲחרֹוׁשֶ ִטיסַּ
ְיָלה. כֹוְכֵבי לַּ ְיָלה: ב ְ ל ַּ ֲחִצי הַּ ְיִהי ב ַּ נחנו  כי א  וַּ

באמצע    הפלאת ניסים בלילהרוב  אז  אומרים  
הלילה בחצות הלילה הפלאת ניסים כל 
הניסים שהיו בליל פסח זה היה בפסח 
בספירת העומר זה אותו דבר את המן תלו 
בי"ז חלק אומרים בט"ז יום ראשון של 

ת  ספירה, אחד הניסים זה  ת ְנִגיד ֲחרֹוׁשֶ ִטיסַּ
ְיָלה. כֹוְכֵבי לַּ יָת ב ְ ת ְנִגיד    שזוכה ל  מי  ִסל ִ ִטיסַּ

ת  היה  , לגור בחרושת, יבין מלך כנען ֲחרֹוׁשֶ

בחצור וסיסרא היה גר בחורשת הגויים, 
   נגיד חרושת

ואז יעמדו כוכבים כוכבים כוכבי שביט זה 
יהיה לעתיד לבוא שיבואו כל הגויים 

ה:  ָל ִצי ַהַלְי ִהי ַבח   ַוְי

ת   ֹו ָרי ִמבֹור א  ֹוַשע  ָלה. נ ג בֹו ַבַלְי י קֶֹּדש ֶנֱהַר ר ִבְכלֵּ ַתכֵּ ִמְש
ַתב ְסָפִרים   ְוָכ ָגִגי  ה ָנַטר א  ָא ְנ שִֹּ ָלה.  י ַלְי תֵּ תּו ר ִבע  תֵּ ֹו פ

ה:  ָל ִצי ַהַלְי ִהי ַבח  ָלה. ַוְי  ַבַלְי

ר   מֵּ ֹוְך ְלשֹו ָלה. פּוָרה ִתְדר ת ַלְי ָך ָעָליו ְבֶנֶדד ְשַנ ְצח  ָת ִנ ֹוַרְר ע
ִהי   ְוַגם ַלְיָלה. ַוְי ָתא בֶֹּקר  ח ָא שָֹּ ר ְו ֹומֵּ ָלה. ָצַרח ַכש ַלְי ַמה ִמ

ה:  ָל ִצי ַהַלְי  ַבח 

ֹלא ְו ֹלא יֹום  ֶשר הּוא  ֹום א  ב י ָך   ָקרֵּ ֹוַדע ִכי ְל ָלה. ָרם ה ַלְי
ֹום ְוָכל   ָך ָכל ַהּי ד ְלִעיְר ְפקֵּ ֹוְמִרים ַה ָך ַהַלְיָלה. ש ֹום ַאף ְל ַהּי

ה:  ָל ִצי ַהַלְי ִהי ַבח  ָלה. ַוְי ת ַלְי ֹום ֶחְשַכ ֹור י א ָלה. ָתִאיר ְכ  ַהַלְי
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להלחם עם עם ישראל ולעצור את 
האוניות שיגיעו  יגיעו אלפי אוניות עם 

ברגע שחפציבה ומשיח והאבות יהודים ש
יתקעו תרועה תקיעה תרועה כולם יעלו על  
האוניות ואז הגויים יבואו גם עם אוניות 

אל  שר הילחם בי אז הים יפתח, ים יפו ויבקע  ל
 הים כמו קריעת ים סוף וכולם יטבעו בים. 

ואחרי זה יבואו כל הגויים דרך היבשה עוד 
פעם להלחם עם ישראל ואז ירדו כוכבי 

כמו שכתוב "מ’ן שמים נ’לחמו   שביט
ה’כוכבים מ’מסילותם נ’לחמו" פעמיים  
המן כתוב "נ’לחמו ה’כוכבים מ’מסילותם"  
ואחרי זה אומרים "ה’כוכבים מ’מסילותם  
נ’לחמו"  ה’ מ’ ן’, סיסרא היה פעמיים המן  
הוא עשה כאלה גזירות שאי אפשר לתאר 
את הגזירות האלה בכלל מי שיצא לשתות 

ו ילדה הלכה לשתות מים מים חטפו אות
חטפו אותה הלכו בלילה, חטפו ילדים אי  
אפשר לתאר מה זה יותר גרוע מהנאצים פי 

 מיליון יותר גרוע מהנאצים 

גר בחרושת הגויים   נגיד חרושתהיה סיסרא  
ילחם בסיסראואז באו כוכבים  ורה ל   לעזור לדב

"אורו מרוז" כוכב אחד לא רצה לבוא הוא 
וכבים שחורים כל נהיה כוכב שחור יש כ

מיני חורים שחורים מה זה שחורים שהם 
לא באו לעזור כל כוכב שלא הגיע לעזור 
בסיסרא הוא נהיה כוכב שחור כל מיני  
חורים שחורים במקום להקרין אור הוא 
מושך את האור "אורו מרוז" אחד אמר 
שזה בן אדם שלא בא לעזור אחד אמר זה 

עיר אחד אמר שזה כוכב כל זה 
טן דף כ"ה מה זה "אורו מרוז אמר  מועד ק

]מלאך[ ה’ אורו מרוז יושביה כי לא באו 
לעזרת ה’ בגיבורים" מי שלא בא לעזור 
לה’ בגיבורים הוא ארור מי שלא בא לעזור 
לצדיק הוא נקרא ארור כל מי שלא בא 
לעזור לצדיק נקרא ארור "אורו מרוז אמר  

 ה’ ", המלאך כיוון מי זה כיוון 

כב אחד לא הגיע כי כל אומרת דבורה כו
הכוכבים ירדו מהשמים כוכבי אש ושרפו 

מיליארד    4את המחנה כתוב שהמחנה היה  
כתוב היה מאה אלף גנרלים לכל אחד היה 
ארבע מאות אלף חיילים מאה אלף לכל 

  4מיליארד  4ארבע מאות אלף זה בדיוק 
מיליארד חיילים היו, הגיעו לצבא של 

לקחו"   סנחריב כתוב "בצע כסף לא כסף
הם באו בחינם על מי מגידו, הם באו בחינם 

 ורצו לשתות את המים של ארץ ישראל. 

המים של ארץ ישראל זה מים שבאים מגן 
עדן כל המים שבארץ ישראל בירדן הכל 
בא מגן עדן הקישון "נחל קדומים נחל  
קישון" זה נהרות שבאים מגן עדן השורש 
שלהם זה מתחת לעץ החיים הם כאלה מים 

ן כאלה מים בכל העולם יותר מקולה  שאי
יותר מויסקי יותר מכל הטעמים שבעולם 
המים של ארץ ישראל זה המים הכי 
מתוקים בעולם לא צריך לא קולה לא צריך 
שום מיץ יותר רק את המים של ארץ 
ישראל זה מרפא מכל המחלות המים  
נכנסים ויורדים לרגלים ומתייבש בגוף 
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 והגוף מתרפא מכל המחלות  זה
מים כאלה שזה מלא מינירלים החומרים  

 12של מינירלים זה ברזל היום לוקחים בי 
כדי לקבל ברזל אבל היו שותים מים המים 
של ארץ ישראל זה מלא ברזל זה מרפא 
מכל המחלות ואז אין קורונה אין כלום יש 
לו חסינות טבעית האוויר הוא מלא 
בחיידקים מה זה קורונה שהחיידק מכפיל  

כל עשר דקות הוא מכפיל את את עצמו 
 עצמו עד שהוא ניהיה מיליארדים.  

שמגיע ברית מילה מגיע הרגע של הברית 
גימטריא  נפתחים אורות החשמ"ל וזה מל זה  

אורות שנמצאים עם יוד קיי  70אומות,  70
פנים לתורה וזה כל התורה כולה מאירה    70

עכשיו, עכשיו זה רגע שאדם יכול לשבת 
וא בכלל לא צריך שעות ה 24וללמוד 

לישון שביעי של פסח זה קריעת ים סוף 
שעות מקריעת ים סוף בכל דור   24אנחנו 

ר יש קריעת ים סוף חדשה לעתיד לבוא  זה

[ ואז עוד הפעם יהיה גוג ומגוג -בדף קעב ]
ואז יבקע הים מחדש ואז ירדו כוכבי שביט  
הכל יתחדש ואז תבוא אשה בשם חפציבה 

מדוד המלך דרך   שהיא תיהיה בן אחרי בן
נתן והיא תעלה על הר נבו ויתגלה לה 
הקבר של משה והיא תתקע תרועה תקיעה 
אז יתגלה לה הקבר של משה  משה יצא 
מהקבר ילכו למערת המכפילה ואחרי זה  
ילכו לרחל אימנו ילכו לקבר רחל ויתקעו  
כולם ביחד תרועה תקועה תקועה ואז עם 
ישראל יתעורר ילכו לארץ ככה כולם 

קעים בעסקים שלהם ואז כל שו
הערבים יבואו להלחם בים אז הים יבקע 
וכולם יטבעו ואז יבואו ביבשה ואז ירדו 
כוכבי שביט כמו בסיסרא הכוכבים 

 נלחמים.  

וזה קורה בברית מילה בכל  ברית מילה וזה 
שאמר להם יוסף הצדיק השמש הירח 
הכוכבים משתחווים לי זה אסור להגיד אח 

דבר ולא מספרים כזה   לא אומר לאח כזה
סוד אדם חולם כזה חלום אפילו ערבי  
אפילו כושי הוא לא יספר את זה לאף אחד 
יוסף חושב שהוא החכם מכולם שהוא בן 
זקונים הוא יספר כזה חלום טיפשי? אלא 
הוא רצה להגיד להם בוא נכבוש את ארץ 

 ישראל עכשיו זה הרגע בואו

כתוב שאם האחים היו אומרים לו חלמא  
בא חזית שזה אומרים לאדם שחלם חלום ט

טוב שכן יקומו הדברים הזוהר אומר  
בפרשת וישב חלום טוב לספר לחבר טוב  
והוא מיד צריך להגיד החלום טוב החלום 
טוב ואז החלום מתקיים היו נהיים כולם  
מלכים יוסף היה ניהיה מלך על כל העולם 
והם היו כולם מלכים בכל מיני ארצות מיד  

 היה עושה תשובה.כל העולם 

ברית מילה זה הדקה שכולם עושים 
תשובה יורד כזה אור ש"ע נהורין שכל 
העולם עושה תשובה בשניה אז זה הרגע 
שהעולם עןשה תשובה עכשיו כזה ברית 
מילה חשוב כ"כ שנחמן בן פייגא יורד עוד 
פעם זה ממש להאמין שהתינוק הזה זה 
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נחמן בן פייגא ממש צריכים 
לי יוצא מן הכלל נחמן בן  להאמין כולם ב

פיגא זה רבינו ממש הוא יביא את הגאולה 
לעם ישראל וכל עם ישראל יעשה תשובה 
בזכות התינוק הזה ועכשיו זה יהיה גאולה 
אמיתית וירדו כוכבים מהשמיים כל  
הכוכבים יורדים עכשיו ומכלים את כל 
שונאי ישראל ונזכה לגאולה השלימה 

 במהרה בימינו אמן. 

מסר השבוע יום ג’ י"א שיעור שנ
 אייר

~השיעור לא נכתב כראוי, ויתכן שבמספר מקומות לא 
נכתב נכון, ובכל טעות אין לתלותה במורינו הרב שליט"א 

 חס ושלום, ועמי תלין משוגה, מקוצר זמן ומקוצר רוח~

היום זה פרשת אמור, אמור לכהנים, שאול 
נפל בחרב חתכו לו את הגוף לשתיים את 

ית דגון ואת הגווייה בבית הראש זרקו בב
שאן ובא יבש גלעד והורידו בלילה  
השומרים נרדמו ושבע ימים צמו לא אכלו 
ופרצו את הגווייה וקברו אותה ואחרי זה  
ית  ל ּבֵ אּול ְואֶּ ל ׁשָ היה שלש שנים רעב "אֶּ

ִמים" )שמואל ב כא, א( כי שאול היה -ַהּדָ

     מראי מקומות    
ש רבה ויקרא    יז שה כו פסקה ז    -מדר  פר

מד   וי מל שם ר' ל שע דסכנין ב ו ש  א"ר יה ו אהו הקד שהר
ו דור   מלכי ו ור  שופטיו דור ד ו ור  ור ד שה ד מ וא ל וך ה בר

ור   ור ד שניו ד מ ו ור  ור ד ומנהיגיו ד ור דור  מיו ד וחכ ור  ד
ור   ו דור ד מסי וחו ור דור  פרנסיו ד ו ור  ור ד שוטריו ד ו

ונביאיו  ור  ור ד ו ד ופלים  וגזלני נ ו  ובני ול  שא אהו  והר
ידקר   יך  בנ על  וד  שיעמ ון  ראש מלך  לפניו  אמר  בחרב 

מור  ב  א ומר  א תה  א ולי  וא  ה ברוך  וש  הקד ו  ל מר  א חרב 
יאמר   ו שנאמר ו ות שהם מקטרגים א אל הכהנים שהרג 

הצדיק האמיתי האמיתי האמיתי  
 .יזאמור לכהנים [-הכי אמיתי בעולם ]

משה רואה את הכל איך שחותכים את 
הגווייה לשנים את הראש בבית דגון ואת 
הגוף בבית שאן ואנשי יבש גלעד ובזכות 
זה יזכו לגאולה הם יהיו הראשונים "לי  

זה? כזה מיתה [ מה -גלעד ולי מנשה" ]
משונה? חותכים אותה לשניים את הגווייה 
שלו עד שהוא אומר להם אמור לכהנים מה 
אתה רוצה ממני אמור לכהנים להרוג עיר  
שלמה בישראל זה בכלל לא נתפס כתוב 

 שהחטא הזה רובץ בכל הדורות 

מליון.   600מליארד   2בא סנחריב באו 
מליארד בגדים כרים  2סנחריב אמר תביא 

ות מצעים מגבונים רצה לעלות את כסת
ההר מעל החומה אני רואה שכולם יושבים 
פה עם נרות עד לפני השקיעה... כולם עם 
נרות כולם מכינים את ליל הסדר עושים 
חרוסת חלק אומרים הלל כבר במעריב מה  
קורה כאן איזה עם משונה זה? אומרים  

מליון   600מיליארד  2להם מלחמה באים 
ים הלל שמחים שרים  והם עכשיו קורא 

אהרן בני  הכהנים  אל  מור  א משה  אל  ת"ר על ה'   ה' 
שאול   ת  מ וי שנא' )ד"ה א י(  תו צדיק  חטאים נהרג או

ועל   וב עיר הכהנים  שהרג נ ועל  שר מעל בה'  במעלו א
ש  ואל  שמ שמע ל שלא  ועל  גג  מל על א נאמר  שח

ולא   אליך  אי  ו תוחיל עד ב ת ימים  שבע ואל א י(  שמ (
ת ה'   ש א לא דר ו וידעוני  ששאל באוב  ועל  שה כך  ע

ורח   ו וכא שלם ל י פעל אדם י איוב לד( כ ו הה"ד ) תה מי וי
היה   שה כי י ו א ש א אי ו ויקרא כ(  תיב ) וכ ו  מציאנ ש י אי

תו:  ומ ת י ו וני מ  בהם אוב או ידע
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רוקדים עושים ריקודים. גם אז 
היה קורונה אבל שובו בנים המשיכו לא  
משנה המשיכו הלאה לרקוד להגיד הלל 
ליל סדר... בשביל משוגעים כאלה אני 
באתי? מאיפה הגעתי אני כבשתי את כל 

מדינות הבאתי צבא  127המדינות בעולם 
מליון פחות   600מיליארד  2מכל המדינות 

ד בסוף נראה עין החנית עין חרב עין אח
קשת עם משונה זה, מחר כל אחד יתן 

או כל אחד יזרוק איזה אבן  -רוק -יריקה
נרגום אותם באבנים בלילה הזה יצא מלאך 

תו ה’  ו מ  וכל חילי

עכשיו זה נצח שבנצח שמלאך ה’ יוצא 
בלילה הזה בלילה הזה כולם משתחררים 

שמואל    בלי יוצא מן הכלל כולם. זה כמו ר’
הורביץ לג בעומר היה ביום שלישי ביום 
ראשון פסקו לו גזר דין מוות אמרו לו 
נחתוך אותו חתיכות חתיכות והוא בכלל 
לא יהודי זה שקר הם לא הגיעו לדין 
מסכנים הוא היה עם זקן ככה הביאו אותו 
מקייב בקייב אין יהודים עם זקנים בזמן 
הקומוניזם. חוץ מאומן באומן עוד היו  

הודים עם זקנים פתאום מישהו שאל אותו י
שאלה הוא ענה לו ברוסית. אה אתה מדבר 
ברוסית אתה כומר אתה רוצה להפיל את 
רוסיה אתה רוצה להפוך את רוסיה לדתית 
אתה רוצה להפוך את רוסיה ליהדית 
לעשות אותם מאמינים בשביל זה באת 
לכאן אתה שייך לכנסיה אתה שייך 

מע שהם מדברים לוותיקן. כל זה הוא שו

אחרי זה כשהוא היה מגיב בתוך 
אולם המשפט החיילים אומרים הוא מדבר 

  18רוסית אחרי זה ניגשה אליו בחורה בגיל  
אמרה לו מה העניינים? הוא אמר לה גזר  
דין מוות באודסה וכך היה אמרו לו כמו  
רבי עקיבא מסרקות של ברזל כמו עשרה  
הרוגי מלכות אמרה לו מה פתאום אתה 

ל"ג בעומר בבית מה זה ל"ג בעומר זה  ב
עוד שבוע זה התפארת שבנצח מה פירוש  
אתה בבית מה אתה דואג אין לך מה לדאוג 
תראה את אשתך היא תעשה עוגיות 

 שתבוא לבית מה פירוש

הוא אמר אני אסע לאומן מה יש לי  
להפסיד הוא הלך לקונסוליה האנגלית 
בירושלים לקבל דרכון אמרו לו מנחם דב  

לנשטיין אמרו לו הוא מרגל נוסע לרוסיה וו
כדי לרגל שם לספר סודות כי אנגליה 
ורוסיה היו במלחמה, לא רצו להביא לו 
פספורט הוא נוסע לגלות סודות אמרו  
שהוא נוסע לרוסיה לגלות סודות על ארץ 
ישראל הוא לא קיבל פספורט הוא הלך  
לנסע לדנמרק הלך שם לרציף שאל אותו 

עושה כאן מה המסע   הרב חובל מה אתה
שלך אמר לו אני רוצה לנסוע לפולנה 
מפולין אמר לו מה הבעיה תעלה על 
האוניה שלי בלי שום פספורט פעם לא היה 
צריך פספורט מה זה פספורט זה רק שובו 
בנים המציאו את ההמצאה הזאת. תשטוף 
כלים תרחוץ רצפה תעשה סדר באוניה. 

ים  טוב הוא נוסע נוסע מגיע ללודז’ עובר
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בחורים   2גמרנו כבר בדיוק נהרגו  
ת הגבול  מסכנים על קידוש ה’  ו להבריח א שנס כ

ומאן  וסיה לא פולין לר היה החלטה שלא  מ
  2נוסעים כי העיקר שתקרא ליקוטי הלכות 

תורות בליקוטי מוהרן   2שתקרא פרקים 
[ -תגיד ליקוטי תפילות לא יודעים כלום ]

]ר’ הירש ליב?[ אמר שצריכים לבוא 
צריכים לבוא לאומן לא היה לו כסף   לאומן

היה מבריח גבולות השאירו אותו באמצע 
  20הגבול היה הולך לכוון הזה היה לו 

קילומטר ללכת לעבור גדרות תיל כל 
החיים היה לו סימנים מהגדרות תיל שהוא 
טיפס לא היה איכפת לו כל הבשר נקרע לו,  
הוא הגיע בלי בשר לאומן.. הגיע כבר  

ר תשוש הגיע כבר עם טיפוס חולה הגיע כב
הגיע כבר לא יכול נשכב על הספסל רוצה 
להגיע לציון לא יכול לזוז לא יכול ללכת  
עוד דקה הוא ימות בשביל מה עשה את כל 
הדרך הזאת כבר חודשיים הוא הולך ברגל 
עובר גדרות עובר מחסומי תיל כל הבשר  
נקרע לו הוא אמר מי שייקח אותי לציון  

לם הבא שלי אז ר’ יהושוע  יקבל את כל העו
לקח אותו.. בדיוק הייתי בפטירה שלו יא 
אדר זה היה... ברגע שהוא נפטר והיה 
בהכנה להר הזיתים אבל הוא הבטיח את 
העולם הבא לר’ יהושוע... הוא עלה לבית 
דין של מעלה היו שניהם שראו את כל  
החזיון איך ידעו את כל הסיפור אולי זה  

להקליט היו לו  מוקלט אולי הוא הצליח
חברים הוא הקליט את כל הזקנים הוא אמר  
שגנבו לו את כל הכספת אולי זה נמצא  

באיזשהו מקום כל ההקלטה... 
צריכים לחפש את זה מישהו רצה לעשות 
מזה כסף הכל הלך לאיבוד לקח לו את זה  
גנב לו את זה היה איזה אלף הקלטות כל 

[ זה לא כמו -הזקנים כל הסיפורים שלו ]
דולר נוסעים  600יום קונים כרטיס בה

שבוע וחוזרים היו צריכים לעבור גבולות 
וכלבים קרעו להם את הבשר ובתי סוהר 

[ איבד את המגף שלו עברו -ואביו של נתן ]
את הגבול עד תרצ"ב היה אפשר לעבור את 
הגבול איכשהו בדיוק סגרו את הגבול כבר 
ירו.. מע’ח עד אז עדיין היה הכל מדינה  

עד אז לא היה בעיה אבל בע’ח כבר   אחת
חילקו את העולם לחלוקה חדשה ..סיקס 
פיקו באנגלית בצרפתית או להיפך חילקו 
את העולם עשו גבולות אמרו שזה סוריה 

שראל  זה ירדן זה ישראל.. בלפור אמר  ארץ י

זה ליהודים, כמו הצעת כורש ... את הארץ 
הוא ראה הגיע הזמן היה לו אח מאד עשיר  

נר היה לו חמישים מליון דולר  מיליו
בחשבון הוא שלח לו ויזה וכסף קיבל הכל  
אלף גרושים או אלף לירות אז ראו 
שיהודים רצו לבוא לארץ אמרו שלבוא 
לארץ זה עשרים אלף לירות רק עשירים  
יכלו לבוא רק עשירים שילמו אלף לירות 
היו כאלה שכבר שילמו אלף לירות ואמרו  

ציבור שלם ---נשאר כבר לשמחת תורה
משפחה שלמה שהאבא כבר שילם אלף 
לירות על כל המשפחה מה רגע נעשה את 
החגים כבר פה בוורשה ואז יז אלול וקרה  

שואה  מה שקרה כבר  תחילה  ה  שה
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[ במעזיבוז -ר’ שמואל הורביץ ]
סחב אותו על הגב שלו בטיט הכל מלא  
מים הכל טיט יורד גשמים כבר ערב ראש 

ו אותם הפטרול השנה היו מבולים תפס
השומרים הרוסים תפסו אותם בדרך וירד  
כזה מבול לא הצליחו לברוח מרוב המבול  
הזה הוא הגיע בלי מגף לאומן ונשאר בלי 
מגף כל החורף ר’ יהשוע סיפר לי אחד גזרו 
לו את הפאות גזרו לו את הפאה... אחד 
תפסו אותו ברכבת... סיפורי אלף לילה  

רו על כל  ולילה אנשים הגיעו כבר כיפ
הדורות עכשיו יש קורונה לא חשוב צריך  
לנסוע לא משנה קורונה לא קורונה אותנו 
זה לא מעניין אם לא, ניסע בחללית בכדור  
פורח בגלשן נמצא את הדרך להגיע לאומן  
על כל פנים אנחנו עוד חודשים כבר הכנה 
לראש השנה ..אי אפשר ככה לשתוק 
  ולחלום נעשה כמו שמואל הורוביץ נצח 
שבנצח לא איכפת לו מכלום הוא אמר אני 
נוסע לאומן הוא אמר לר י הושע תסחב 
אותי על הגב שלך קח אותי על הכתפיים... 
שמו אותו על הציון ואז מיד הוא הבריא 
מיד שהוא הגיע לציון. בפטירה שלו אז ר’ 
יהשוע סיפר לי שהוא היה במקווה שם 
במאה שערים הוא גר שם בדירה של חב"ד  

חב"ד והוא... ראה את החזיון של מקום 
בית דין של מעלה והוא ביקש שיחזיר לו  
את העולם הבא שהוא הבטיח לו הוא היה 
צריך להגיד הוא מחזיר לו את העולם הבא 
בלי זה לא יכל שיקברו אותו כל זה מוקלט  

 מי שימצא את ההקלטה. 

-אנחנו עכשיו בנצח שבנצח זה ]
ה [ שהיה הכי צדיק בעולם והיכל הברכ

[ אומר המאור  -שאמר שאין דבר כזה ]
ושמש ביטול ה’ לבדו הכל זה ביטול לה’ 
לבדו צריך להגיע לביטול לה’ לבדו מה 
פרוש ודאי שיש לה ילד ודאי שהיא 
מאמינה אמא של כל ישראל לא מאמינה  
שרה שהנר שלה לא כבה לעולם, במה 
מדליקין. לפי כל השיטות אם חייבים 

ם להדליק את להדליק את הנר לא חייבי 
הנר לכבוד שבת קודש מי שיש לה נר דולק  
כל השבוע זה שאלה אם הוא חייב  
להדליק. שרה היא כיבתה והדליקה. אם 
היא כיבתה מאיפה היה לה אש? איך היא 
תדליק? היא צריכה להביא מהשכנים כל 
השכנים זה ערבים ערבושים מחבלים פה 
מאיפה היא תקבל אש לא חשוב היא 

ה לה אש כיבתה כיבתה.. לא הדליקה ונהי
היתה לה שום ברירה היא כיבתה והדליקה 
שרה אימנו שהנר שלה דולק ורבקה ורחל  

 ולאה. 

אמרו לשרה שיהיה לך ילד מה השאלה 
כאן בכלל ותצחק לא כתוב שיקרה אומר  
היכל הברכה שכל הצער שלה היה מה ה’ 

פתאם אני רוצה  13עושה אותי ילדה בת 
אין  90צה ללדת בגיל אני רו 90להיות בת 

אין את התאווה הזאת  90תאוות בגיל 
הנוראה לכן כולם מקולקלים היום כל  
היהודים מקולקלים אף אחד לא רוצה  
ללמוד תורה כולם מסתובבים ברחובות 
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כולם מעשנים סמים כולם 
מוכרים סמים קונים סמים, מה אני יכול  
לעשות כזה התנהגות אני לא ראיתי כזה  

כאן הסוף? מה יהיה כאן  דבר מה יהיה 
הסוף?  מה יהיה כאן הסוף?  לאן נגיע  
ככה? עכשיו אנחנו נמצאים בדור כזה שכל 
הנוער מעשן סמים בתל אביב כולם 
מעשנים סמים כולם בלי יוצא מהכלל מגיל  

כבר מעשנים סמים. אם )אין( ]יש[  10
תאווה הילדים מעשנים סמים מחפשים את  

ה להביא ילד התאוות כל היום. אני לא רוצ
 עם תאווה 

ה’ אמר: לא, תשברי את זה, כל הענין זה 
לשבור את זה אם את לא שוברת את זה אז 
מי ישבור? את תשברי אז כל העולם ישבור 
בזכות הצדיק יוכלו לשבור את זה כל  
תפקיד האדם אומר הקומרנה זה היארצייט 
שלו נצח שבנצח )תרל"ד?( גם הנציב גם 

יב מה פירוש ה’  הוא כותב, גם הפלא נת
שבאו  מבטיח לך הערבושים אמרו  מלאכים  ה

שו כערבים תלב שה )כמבואר בפרשת  לאברהם 
וירא ( שיהיה לך ילד ויקראו לו יצחק. 
פתאם מגיע אברהם קורא לה שרה היא לא 
מבינה תקרא לי שרי שרי מה קרה למה  
אתה קורה לי שרה מה עשיתי לך. האוכל 

שרה    היה שרוף? למה אתה קורא לי שרה?
בואי רגע שרה שניה שניה.. תקרא שרי.  
לא, קיבלתי נבואה אברהם התחיל להסביר 
לה קיבלתי נבואה יהיה לנו ילד יקראו לו 
יצחק ויצחק ועוד פעם יצחק ועוד פעם 

יצחק. ומה עם ישמעאל? 
ישמעאל גם יהיה לו נס יהיה לו בסדר.  
בשביל הנס, מוכרים את היהודים עד  

 עכשיו.  

נחנו חוזרים להיכל הברכה על כל פנים א 
והנתיב שאומרים את אותו דבר שאפילו  
מהטיט אפשר לעשות ילד ה’ יגיד שהאבן 

[ של הנתיב בפרשת -שתלד היא תלד זהו. ]
וירא מה הפירוש? אם ה’ יגיד לאבן שתלד, 
היא תלד, אז מה פירוש ה’ אמר שתלדי, אז 
את תלדי. נכון זה ערבושים אבל ה’ אמר  

זה חשוב שהם ערבושים   שאת תלדי אז מה
אז מה, הערבושים הכי מתוקים בעולם הכי 
טובים הכי נעימים מה זה אין כמו  
ערבושים למה אברהם אמר לה שלושה 
ימים קודם בברית מילה שלו מקודם 
שיהיה לך ילד יצחק מה היא מתווכחת עם 
ה’? את כן צחקת, מה זה כאן? לאן הגענו 

ו בנים לאן הגענו לאן הגענו ה’ ירחם לשוב
 זה מתאים אבל לשרה אימנו? זה לא נתפס 

אבל אמרה אני לא רוצה, אני רוצה ילד בלי 
תאוות בלי שיהיה קודש קודשים. ודאי  
שהוא קודש קודשים כל הגאולה תהיה 
בזכות יצחק איך תהיה גאולה? עם כל מיני  
תאוות? עם כל מיני סמים אז מה? כתוב 
קח לך סמים ה’ מסר למשה סמים אבל 

שה מסר, לנו זה אסור זה רק למשה. מה  למ
צריך לעשות אנחנו לא משה רבינו, מה 
אפשר לעשות? נכון בתל אביב כולם 
לוקחים סמים שם כולם בדרגת משה 
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כנראה קח לך סמים בית ים כולם 
לוקחים סמים כנראה בגלל הפסוק קח לך 

 סמים 

חוזרים בחזרה לעניין שלנו שהקמרנא  
ולי עולם כולם והאר"י והנתיבים וכל הגד

ישר נכנסים לגן עדן עם הגוף מי שנמצא  
בנצח שבנצח זה ישר לגן עדן זה ישר 
לראות את ה’ עין בעין כל הענין זה לראות 
את ה’ עין בעין נצח שבנצח גמרנו כבר  

 עולים לשמים. 

[ גם מקלל וגם מקושש הכל ביחד כי לא  -]
יודעים אם אדם מקושש אם אדם מקלל אם 

השנית בחודש השני אדם מקלל בשנה 
באחד לחודש אז מה זה מקושש זה שבת 
שניה אז שהשבת השניה  מגיעה לא’ אייר  
והיא באחד באייר כל המליארדים קושיות 
כל מה שאמרנו על נוב עיר הכהנים  ואמור  
לכהנים ולמה שאול הרג את נוב עיר 
הכהנים וכולם קדושים וטהורים ומה הם 

ועשו לך? לכן היה צריך לחתוך  את  ל
הראש את הראש שמו בבית דגון ואת 

 הגוויה בבית שאן 

ועכשיו אנחנו בכלל הסתבכנו עם שרה 
אימנו איך היא משקרת איך היא אומרת 

שזה  לה’ שלא צחקתי והיא כן צוחקת,  אלא 

של  מ ו  מ אדם אומרים לו תקבל מליארד  כ
דולר ואחרי זה אומרים לו לא המדינה הכל 
ם לקחה לי הוא מתחיל לצחוק במקו

 לבכות הוא צוחק.

רק עשיו בכה ממש כפשוטו לכן 
הראש שלו קבור במערת המכפלה הוא 
בוכה הוא רוצה ברכה מהצדיק בלי ברכה  
מהצדיק לא מצליחים כלום אפשר למות 

מיליארד   50מה זאת אומרת.. היה לו 
בקאריביים אני יודע ראיתי את החשבון 
שלו, הוא משקר, בסוף המדינה תיקח את 

וצה ברכה מיצחק הוא בוכה זה, עשו ר
 והוא צועק הזעקה מרה עד מאד. 

הכל זה נצח שבנצח זה המקלל והמקושש 
ונוב עיר הכהנים ואמור לכהנים הפרשה 
הכי עשירה זה אמור שכל אחד עכשיו  
יראה עד שמונה אפשר לגמור את כל השס 
אפשר לגמור את כל הפרשה זה הכי פשוט 
והטורים ונוב עיר הכהנים והמקלל  

[ והמרגלים חזרו בערב תשעה -מקושש ]וה
באב ואז היה הסיפור עם המקושש אנחנו  
בכלל אבודים... בכלל הסתבכנו כאן... 
צריך לפטור את כל הבעיות האלה עם 
האדם המקלל והמקושש הכל זה ביחד  
למה זה ביחד? זה בשבת שניה צריך להיות 
כתוב שנה שניה זה מליון קושיות זה 

ו מקווים היום מליארד קושיות. אנחנ
 להשתחרר ונוכל לפתור את כל הבעיות

 

 

 

   

ו בתפילות לשחרורו ירתהע

של  ולרפואותו השלימה

 מורינו הרב שליט"א



שומרים על הבריאות. מרחוק...

עכשיו יותר מתמיד השירות הייחודי של ד"ר רז, גם בטלפון
בימים מאתגרים אלו תוכלו לקבל את השירות המיוחד של ד"ר רז גם דרך הטלפון.

לד"ר רז ניסיון רב ברפואת משפחה בשילוב רפואה משלימה, באווירה ביתית.

 ובנוסף, הפניות לבדיקות ו\או מומחים, ישירות לתיבת המייל או הפקס שלכם
ומרשמים דיגיטליים שמשודרים ישירות לבתי המרקחת ברחבי הארץ

צרו קשר טלפוני עם מזכירות הקליניקה ותקבלו שירות מהיר ומקצועי למהדרין

שירותים רפואיים
עד אליכם

בס"ד

ייעוץ רפואי טלפוני, הפניות, מרשמים קבועים, אישורים רפואיים. במייל: razclinic1@gmail.com או בפקס 02-547-6355

רח' יואל 18 ירושלים
פתוח רצוף: 8:30-20:00

טל': 02-547-6356
השירות ניתן ללקוחות












