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  יום ג' בהעלותך שנמסרשיעור 
 מורינו הרב שליט"א ביקש שנדפיס את המובא לפניכם 

  בעניין אלדד ומידד ההבדל בין הספרי לגמרא
שלפי הספרי אלדד ומידד לא באו, ואם כן 
אין כאן כל כך בזיון, כיון שלא באו, ולפי 
הגמרא הם כן באו, והם קיבלו בזיון נורא, 
השפלה נוראה, ובזכות ההשפלה הם נהיו 
נביאים, אדם שמשפילים אותו יומם ולילה 
נהיה נביא, נברא מלאך שמשפיע לו נבואה 

סעיף ו'  יהושוע זה ש"ע רבוא נהורין, [-]
בתורה א' תנינא, שיש מלאך שמשפיע 
נבואה, זה מה שהרב'ה אומר, שהעיקר זה 
ההשפלות שאדם עובר, הרב'ה אומר 
בתורה ע"ב חלק ב', שהעולם הבא של 
האדם זה רק השפלות, מכל השפלה נבראה 
מלאך שמשפיע נבואה, כל העולם הבא זה 

 רק ההשפלות שאדם עובר,  

 לז ספרי פרשת בהעלותך פיסקא

ר' שמעון אומר במחנה נשתיירו לפי שראו 
את משה שמברר לו הזקנים אמרו אין אנו 

 והטמינו את עצמםכדי לגדולה זו הלכו 
עצמכם  אמר להם המקום אתם מעטתם

אני אגדל אתכם יותר מכולם בשבעים 
זקנים אומר ויתנבאו ולא יספו יתנבאו לפי 
שעה באלדד ומידד הוא אומר ויתנבאו 
במחנה שהיו מתנבאים עד יום מותם ומה 
היו אומרים משה מת ויהושע מכניס את 

 :)סליק פיסקא(ישראל לארץ: 

 

 א, ע"סנהדרין יז

 רבי שמעון אומר במחנה נשתיירו בשעה
שאמר לו הקדוש ברוך הוא למשה אספה 
לי שבעים איש אמרו אלדד ומידד אין אנו 
ראויין לאותה גדולה אמר הקדוש ברוך הוא 
הואיל ומיעטתם עצמכם הריני מוסיף 
גדולה על גדולתכם ומה גדולה הוסיף להם 
שהנביאים כולן נתנבאו ופסקו והם נתנבאו 
ולא פסקו ומה נבואה נתנבאו אמרו משה 

אבא . ושע מכניס את ישראל לארץמת יה
חנין אומר משום רבי אליעזר על עסקי שליו 

רב נחמן . הן מתנבאים עלי שליו עלי שליו
אמר על עסקי גוג ומגוג היו מתנבאין 
שנאמר כה אמר ה' אלהים האתה הוא 
אשר דברתי בימים קדמונים ביד עבדי 
נביאי ישראל הנבאים בימים ההם שנים 

גו' אל תיקרי שנים להביא אותך עליהם ו
אלא שנים ואיזו הן שנים נביאים שנתנבאו 
בפרק אחד נבואה אחת הוי אומר אלדד 

 ומידד

 א תורה תנינאליקוטי מוהר"ן 

ֵלמּות   ]ו[ ְ ּקּון ש  ַהְינּו ּתִּ ם, ּדְ ַליִּ ָׁ ְנַין ְירּוש  ְוַעל ְיֵדי ּבִּ
ְך,  א ַמְלאָׁ ְברָׁ ה נִּ ב, ַעל ְיֵדי זֶׁ ּלֵ ּבַ ֶׁ ה ש  ְראָׁ ַהּיִּ

 ְ ש  ּמַ ֶׁ ה ש  בּואָׁ י ַהּנְ ה. ּכִּ בּואָׁ ְכֵלי ַהּנְ ה לִּ יַע ְנבּואָׁ ּפִּ
יַנת  ְבחִּ ים, ּבִּ רּובִּ יַנת ּכְ חִּ ּבְ ה מִּ אָׁ ר ז'(ּבָׁ ְדבָּ מִּ : )בַּ

ים"  ֻרבִּ ֵני ַהּכְ ְ ין ש  ּבֵ ת ַהּקֹול מִּ ַמע אֶׁ ְ ש  "ַוּיִּ
י זּוְטֵרי  ים ֵהם ַאְנּפֵ ית יח:( )ז(ּוְכרּובִּ ר ְבֵראשִּ , ְוֵהם )זֹהַּ

 4 _______________________ שיעור א' בהעלותך בבוקר

 10 ______________ ביום ראשון ח' סיוון בערבשיעור שנמסר 

 

 

מערכת שביבי אור מוקירה ומעריכה את כל אלו 
שעזרו וסיעו ועבדו לילות כימים בכדי שנוכל 

להגיש בפניכם את החוברת הזאת, ישלם להם ה' 
 בכפל כפלים ויזכו לכל טוב ברוחניות ובגשמיות
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ן ַה  ים מִּ עִּ ּפָׁ ְ ש  יַנת נִּ ְבחִּ ְך, ּבִּ ְלאָׁ ּמַ
ית מ"ח( ע )ְבֵראשִּ ל רָׁ ּכָׁ י מִּ ְך ַהּגֹוֵאל ֹאתִּ ְלאָׁ : "ַהּמַ

י זּוְטֵרי,  ֵהם ַאְנּפֵ ֶׁ ים"; ש  רִּ עָׁ ת ַהּנְ ֵרְך אֶׁ ְיבָׁ
ים  רּובִּ יַנת ּכְ חִּ ֹו )ח(ּבְ ְרש  ָׁ ְך ש  ְלאָׁ ה ַהּמַ . ְוזֶׁ

י  י ֵתבֹות ּכִּ ֵ אש  ְך רָׁ ּיֹות ַמְלאָׁ ה אֹותִּ י זֶׁ ה, ּכִּ ְראָׁ ּיִּ מִּ
יו  יֵראָׁ ים ל"ד(ֵאין ַמְחסֹור לִּ לִּ ת )ְתהִּ כֶׁ ֶׁ ְמש  , ַוֲאַזי נִּ

אֹות,  ְתַנּבְ ין ְלהִּ ים ְיכֹולִּ ילּו ְקַטּנִּ ה, ַוֲאפִּ ְנבּואָׁ
יַנת  ְבחִּ ם)יֹוֵאל ג'(ּבִּ ֵניכֶׁ אּו ּבְ ּבְ ם": : "ְונִּ  ּוְבנֹוֵתיכֶׁ

 תנינא תורה ע"בליקוטי מוהר"ן 

ת  ֱאמֶׁ יק הָׁ ּדִּ ם ַהּצַ ת ַעְצמֹו עִּ ְראֹות אֶׁ ּלִּ ֶׁ ע, ש  ּדַ
ין  ּזֹוכִּ ֶׁ ש  אי ּכְ ַוּדַ דֹול ְמֹאד. ּבְ ר ּגָׁ בָׁ ן ּדָׁ הּוא ַגם ּכֵ
ל  ה, ֲאבָׁ ה ְיֵתרָׁ ה, הּוא ַמְעלָׁ יו ּתֹורָׁ ּפִּ מַֹע מִּ ְ ש  לִּ

ה, הָׁ  ין ּתֹורָׁ ֹוְמעִּ ֵאין ש  ֶׁ ש  ם ּכְ ה ְלַבד, ּגַ ּיָׁ ְראִּ
יק, הּוא ַגם  ּדִּ ם ַהּצַ ת ַעְצמֹו עִּ ְראֹות אֶׁ ין לִּ ּזֹוכִּ ֶׁ ש 

ן טֹוב ְמֹאד: ת ַעְצמֹו  ּכֵ ין אֶׁ רֹואִּ ֶׁ י ַעל ְיֵדי ש  ּכִּ
ר  ּקָׁ ה. ְועִּ ֻדּלָׁ ין ּגְ לִּ ה ְמַקּבְ יק, ַעל ְיֵדי זֶׁ ּדִּ ם ַהּצַ עִּ
ם  ֵ ל ַהש ּ ינּו ֵאצֶׁ צִּ ּמָׁ ֶׁ מֹו ש  ְפלּות, ּכְ ִּ יא ש  ה הִּ ֻדּלָׁ ַהּגְ

ל יִּ  ֶׁ תֹו ש  ֻדּלָׁ ה מֹוֵצא ּגְ ַאּתָׁ ֶׁ קֹום ש  ל מָׁ ַרְך: 'ּכָׁ ְתּבָׁ
ה מֹוֵצא  ם ַאּתָׁ ָׁ רּוְך הּוא, ש  דֹוש  ּבָׁ ַהּקָׁ

נּותֹו'  ה לא(ַעְנְותָׁ לָּ יא )ְמגִּ ה הִּ ֻדּלָׁ ר ַהּגְ ּקָׁ י עִּ , ּכִּ
ַעְמדּו  ּיַ ֶׁ יד, ש  תִּ עָׁ ה לֶׁ ּיָׁ חִּ ר ַהּתְ ּקָׁ ְפלּות. ְועִּ ִּ ש 

ּיִּ  ְצחִּ ים נִּ ְחיּו ַחּיִּ ה ְויִּ ּיָׁ ְתחִּ ה ּבִּ ְהיֶׁ ּיִּ ֶׁ ר ַמה ש ּ ּקָׁ ים, עִּ
ל  ל ּכָׁ ֶׁ ְפלּות ש  ִּ ה הּוא ַהש ּ ּיָׁ ְתחִּ קּום ּבִּ ה ְויָׁ ְחיֶׁ נִּ
ה  ְהיֶׁ ד יִּ חָׁ ד ְואֶׁ חָׁ ל אֶׁ ל ּכָׁ ֶׁ ְפלּות ש  ִּ י ַהש ּ ד. ּכִּ חָׁ אֶׁ

     מראי מקומות    
 חסר ההתחלה א 

ה,  ּיָׁ ְתחִּ קּום ּבִּ יד, ְויָׁ תִּ עָׁ ה לֶׁ ְחיֶׁ נִּ
יַנת  ְבחִּ ה כ"ו(ּבִּ ְעיָּ ר", )ְישַּ פָׁ ְֹכֵני עָׁ נּו ש  יצּו ְוַרּנְ קִּ : "הָׁ

ה ְודָׁ  כָׁ ְברָׁ ם לִּ ְכרֹונָׁ ּו ַרּבֹוֵתינּו, זִּ ה ה(ְרש  י )סֹוטָּ : 'מִּ
ה  קּומָׁ ר ַהּתְ ּקָׁ י עִּ יו'. ּכִּ ַחּיָׁ ר ּבְ פָׁ עָׁ ֵכן לֶׁ ָׁ ה ש  ֲעשֶֹׁ ּנַ ֶׁ ש 
ל  ֶׁ ְפלּות ש  ִּ ַהש ּ ֶׁ ְפלּות, ש  ִּ ה ַרק ְלַהש ּ ְהיֶׁ ה יִּ ּיָׁ ְתחִּ ּבִּ
ה  ּיָׁ ְתחִּ קּום ּבִּ ה ְויָׁ ְחיֶׁ ה נִּ ְהיֶׁ ד יִּ חָׁ ד ְואֶׁ חָׁ ל אֶׁ ּכָׁ

יד: תִּ עָׁ  לֶׁ

 ר א' בהעלותך בבוקרשיעו
אם רוצים ליישר את הנוני"ם, אז אסור לו א

להוציא, כי ר' נתן מביא בהלכות פקדון ד', 
שהעיקר זה ויהי בנסוע הארון, זה  הכי 

כיון שיש חשוב,  יש שבע ספרים באמת, 

חמישה חומשי תורה וספר במדבר מתחלק לשלוש עד ויהי 

הארון, ומשם עד סוף בנסוע הארון, ופרשת ויהי בנסוע 

 . חומש במדבר

זה שמונים וחמש אותיות, וזה ויהי בנסוע הארון 
הכי חשוב מכל הפסוקים, וזה אסור להוציא 
את הראש, כי אם יש קורונה אז אפשר 
ללמוד פי מאה, אז אין משגיח על הראש, 
ואין.... אם אדם ער בלילה אז ביום המשגיח 

רבת צועק עליו, הנה נרדמת, משוגע, התק
לרב ברלנד, הוא עשה אותך משוגע, אתה 
רואה שאתה לא לומד, אתה נרדמת על 
הגמרא, תהיה עם הארץ, אף פעם לא יהיה 



 

5 

 

 058-3289-318המקום הזה יכול להיות שלך לפרטים 

לך שידוך, אף פעם.. כי המשגיח 
מתחיל למרר לו את החיים. אז פה אין 
משגיח על הראש, אין לו כלום, הוא יכול 
להיות ער כל הלילה, באחת עשרה 

א יכול לישון מחמש מתחילים ללמוד, אז הו
עד אחת עשרה, שש שעות, או משש, אז 

אז הוא יכול גם להיות ער   [-]זה חמש שעות  
בלילה, וגם לישון, וגם ללמוד, וגם לקבל 
צעקות. על שהוא עשה משמר. אז עכשו 
יקבל איזה רבע שעה צעקות, עד שהוא 
שובר אותו לרסיסים, המשגיח לא יעזוב 

     מראי מקומות    
 סנהדרין צג, ע"א  ב

כה אמר ה' צבאות אלהי ישראל אל אחאב בן קוליה ואל  
לכם בשמי לשקר וגו' וכתיב  צדקיה בן מעשיה הנבאים

ולוקח מהם קללה לכל גלות יהודה אשר בבבל לאמר ישימך 
ה' כצדקיהו וכאחאב אשר קלם מלך בבל באש אשר שרפם 
לא נאמר אלא אשר קלם אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן 

יען אשר עשו נבלה בישראל  מלמד שעשאן כקליותיוחי 
אזול לגבי ברתיה וינאפו את נשי רעיהם מאי עבוד 

דנבוכדנצר אחאב אמר לה כה אמר ה' השמיעי אל צדקיה 
וצדקיה אמר כה אמר ה' השמיעי אל אחאב אזלה ואמרה 
ליה לאבוה אמר לה אלהיהם של אלו שונא זימה הוא כי אתו 
לגבך שדרינהו לגבאי כי אתו לגבה שדרתנהו לגבי אבוה אמר 

חנניה מישאל   להו מאן אמר לכון אמרו הקדוש ברוך הוא והא
ועזריה שאלתינהו ואמרו לי אסור אמרו ליה אנן נמי נביאי 
כוותייהו לדידהו לא אמר להו לדידן אמר לן אמר להו אנא 
בעינא דאיבדקינכו כי היכי דבדקתינהו לחנניה מישאל 
ועזריה אמרו ליה אינון תלתא הוו ואנן תרין אמר להו בחרו 

הן גדול סברי ליתי לכון מאן דבעיתו בהדייכו אמרו יהושע כ
יהושע דנפיש זכותיה ומגנא עלן אחתיוהו שדינהו אינהו 

ר אותו עד שהוא יראה אותו שבו
ומרוסק, וכבר פיתה פלאפל, ושווארמה, 
ופיצה לכבוד מלווה מלכה, כמו שעשו 

כולם צריכים לקרוא,  במאחאב בן קוליה
בדף צ"ג אחאב בן קוליה, עשו ממנו קליות, 
למה קראו לו אחאב בן קליה, כי עשו ממנו 
קליות. אי כתוב "ולחם וקלי וכרמל לא 

 תאכלו עד עצם היום הזה" בפרשת אמור. 

וכדנצאר היה מלך צדיק, כי הוא עשה מיד נב
תשובה, כל רגע עשה תשובה, הוא ראה את 

, גהמלאך אצל סנחריב אז הוא עשה תשובה

איקלו יהושע כהן גדול איחרוכי מאניה שנאמר ויראני את 
יהושע הכהן הגדול עומד לפני מלאך ה' וגו' וכתיב ויאמר ה' 
אל השטן יגער ה' בך וגו' אמר ליה ידענא דצדיקא את אלא 

נניה מישאל ועזריה לא מאי טעמא אהניא בך פורתא נורא ח
אהניא בהו כלל אמר ליה אינהו תלתא הוו ואנא חד אמר ליה 
והא אברהם יחיד הוה התם לא הוו רשעים בהדיה ולא 
אתיהיב רשותא לנורא הכא הוו רשעים בהדי ואתיהיב 
רשותא לנורא היינו דאמרי אינשי תרי אודי יבישי וחד 

מר רב  רטיבא אוקדן יבישי לרטיבא מאי טעמא איענש א
פפא שהיו בניו נושאין נשים שאינן הגונות לכהונה ולא מיחה 
בהן שנאמר ויהושע היה לבוש בגדים צואים וכי דרכו של  
יהושע ללבוש בגדים צואים אלא מלמד שהיו בניו נושאים 

 נשים שאינן הגונות לכהונה ולא מיחה בהן

 סנהדרין צה, ע"ב  ג

שרה שנאמר רב אמר ע )מחיל סנחריב(וכמה נשתייר מהם 
ושאר עץ יערו מספר יהיו ונער יכתבם כמה נער יכול לכתוב 
עשרה ושמואל אמר תשעה שנאמר ונשאר בו עוללות 
כנוקף זית שנים שלשה גרגרים בראש אמיר ארבעה חמשה 
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הוא נשאר בחיים, הוא ראה את 
דניאל  שפתר לו את החלום בפרק ב', הוא 
מיד השתחווה לו, נישק לו את הרגליים, 
הוא אמר תדרוך עלי "מי יתנני מצע תחתיך 

 א".לעולם הב

כמו שאנטונינוס יצא לפני רבי, היה לו 
מנהרה, גילו את המנהרה, גילו, הצבא שם 
שם את כל האטום, גילו את המנהרה, זה לא 
היה מנהרה ממש מטבריה עד ציפורי, 
ואפשר שם לרכב בסוס ולא לגעת בתיקרה, 
מנהרה ענקית, ומשמה הוא היה מוציא כל 
יום מוציא להורג שני כושים. שני כושים 
חייבים מיתה, גנבים רוצחים, פושעים, והוא 
היה עושה לרבי חביתות. ועושה לרבי עוף, 
ועושה לרבי שניצלים, הוא הכין, הוא מבשל 

, הוא היה [-]לו, ואחרי זה היה נשכב, כמו 
נשכב על הרצפה, הוא אומר רבי תדרוך עלי, 
תעלה על המיטה. הוא אומר, חס ושלום, 

י לא מסוגל אתה הקיסר של כל העולם, אנ
על הקיסר של כל העולם. הוא אומר לו מי 

הלוואי  –יתנני מצע תחתיך לעולם הבא" 
שאני אזכה בזכות שתדרוך עלי עכשיו, 

     מראי מקומות    

בסעיפיה רבי יהושע בן לוי אמר ארבעה עשר שנאמר שנים 
ארבעה וחמשה רבי יוחנן אמר חמשה סנחריב  ]וכו'[שלשה 

ונבוזר אדן נבוזר אדן גמרא נבוכדנצר  נבוכדנצר ני בניו וש
דכתיב ורוה דרביעאה דמי לבר אלהין ואי לאו דחזייה מנא  

שאני אהיה מצע תחתיך לעולם 
 הבא"

רואים את אנטונינוס היה נשכב על הרצפה 
שרבי ידרוך עליו,  אותו הדבר היה עם 
נבוכדנצר שביקש מדניאל תדרוך עלי, 

מוס אותי, מי יתנני מצע, לכן כתוב י"ח תר
עמוד ב', שני אלה נרצחו על קידוש ה',  
שאמרו אתה אדרינוס רשע מרושע, רשע 
מארץ הרשעים, רשע מלידה. זה הכל היה 
עושה תשובה, רואה את המלאך שם 
בכבשן האש, עם חנניה מישאל ועזריה, 
עושה תשובה, הוא רואה את דניאל עושה 

 .תשובה, תדרוך עלי

נבוכדנצר זה שאלה איך הוא גנב אותם, 
אסור לגנוב, עשה מהם קליות, עשה מהם 
שווארמה, לאכול במלווה מלכה, זה היה 
בדיוק יומיים. שבועות ושבת. אז כבר נגמר 
האוכל, אז לא היה ברירה, הוא לקח את 
אחאב בן קוליה, ואת צדקיה בן מעשיה, כי 
 כל פעם הוא במעשיה, כי כל פעם הוא היה

עושה מעשיה, כי כל פעם הוא היה נכנס 

הוה ידע סנחריב ושני בניו דכתיב ויהי הוא משתחוה בית 
 נסרוך אלהיו ואדרמלך ושראצר בניו הכוהו בחרב
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 למעשיה מחדש.

מסכן, יא מסכן, כמו עשיו, שהיה הכי מסכן 
בעולם, גנבו לו את הברכות, גנבו לו את 
הבגדים, מי גנב? אמא שלו גנבה לו, הוא 
החביא את זה מהנשים שלו, מי שגנב גם 
אשתו גנבה, מה? האשה היא פי שתיים 

אתה גנב מהבעל, היא המראה של הבעל, 
אז היא גונבת פי שתיים, אתה צדיק אז היא 
תהיה צדיקה פי שתיים, תחליט מה שאתה 
רוצה להיות, תמיד תדע שהאשה תהיה פי 
שתיים, תהיה צדיק אז היא תהיה צדיקה פי 
שתיים, תהיה גנב היא תהיה גנבה פי 

 שתיים.

עשיו ידע שהוא גנב אז הנשים שלו גנבות 
הם את הבגדים פי שתיים, אז הוא מחביא מ

אצל אמא שלו, מה הוא יכול לעשות, הגנב 
לא יכול לעולם להחביא, כי אז אמא שלו 
תגנוב לו את הבגדים, אפילו אמא הצדיקה 

 גם היא תגנוב לו את הבגדים, 

יא מסכן, רואים שהוא היה מסכן אמיתי, 
הוא בסוף קיבל את גוואטמלה, הוא רצה 

מה את ארץ ישראל, וקיבל את גוואטמלה,  
הוא צריך את גוואטמלה, מה יש לו 
מגוואטמלה, ייסע עם היאכטה של ירון ימין 
שם? מה הוא יעשה שם? ייסע עם היאכטה 

לו הוא ייסע לשם? מה הוא 
יעשה. מה הוא יעשה בגוואטמלה, מה יש 
לו לעשות בגוואטמלה? ימצא שם חיטים? 
ימצא שם שעורים? הוא לא רוצה את 

רץ ישראל מקור גוואטמלה. הוא רוצה את א
 הברכות, ארץ הקודש. 

"ויהיה בנסוע הארון", עכשיו נוסעים לארץ 
בפני עצמו,  אומר  חומש –הקודש, זה סדר 

הזוהר בנסיעות זוכים להשגות הכי גדולות, 
. אני הייתי נוסע [-]דווקא בנסיעות. כי כתוב  

כל החיים, כי דווקא בנסיעות האדם נפתח 
לו המוחין, נפתח לו השכל, נפתח לו הדעת, 
כל פסיעה הוא כבר בהיכל חדש, כל פסיעה 
הוא בעולם חדש, כי כל כדור הארץ זה רק 
רמז להיכלות של מעלה, כל פסיעה הוא 

 בהיכל חדש. 

האדם אסור לו להוציא את הראש מהספר, 
עמ' ב' אתה   [-]ות, זה המתן תורה  זה השבוע

מוציא את העם ממצרים, ועוד חמישים יום 
מקבלים תורה, עכשיו יש ארבעים יום עד 
י"ז בתמוז. אז זה נשבר. טוב, אחרי זה עוד 
ארבעים יום אמצעיים, אחרי זה עוד 

 ארבעים יום את לוחות שניות. 

יש פסח שני, יש לוחות שניות, בסוכות אין 
שניות, לא משנה. סוכה זה צריך פעם אחת 
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בשנה ועושים את זה דווקא אחרי 
יום כיפור. כי כבר נמחלו עוונות, כי אי 
אפשר לבנות סוכה. סוכות זה בט"ו ניסן, 
אני לא יודע למה שובו בנים עושים את זה 
בט"ו בתשרי, עד עכשיו אני לא יכול להבין 
אותם, אמרו לי שהם משוגעים, אבל זה לא 

ירוץ, משוגעים, משוגעים, אבל תעשו את ת
זה בט"ו ניסן,  למה ט"ו תשרי, אני לא, אין 
לי תירוץ על זה, מה זה בט"ו תשרי עושים 
סוכות. האר"י אומר או שעושים סוכות 
במצה, או שתאכל מצה בט"ו תשרי. אולי 
תעשו כבר סוכות בט"ו בניסן, הרי זה היה 

 ביחד, באותו יום.

מתנבאים במחנה. משה רואים אלדד ומידד  
מת, משה לא מת, הצדיק לעולם לא מת. 
הצדיק לעולם לא מת. אפילו כשהוא מת 
באמת הוא לא מת. כל שכן שבכלל הוא לא 
מת הוא חי עוד ארבעים שנה. אז מה שייך 
נבואה, יש הלכה ונבואה, הלכה זה משה 

 אומר להכנס לארץ.

יהושע קראו לו ריש קטיעה, מה זה ריש 
וטה ל"ה עמ' א', הראש שלו היה קטיעה, בס

חתוך, לא היה לו ראש, הוא היה בלי ראש, 

     מראי מקומות    
 תוספתא מסכת שבת פרק ח   ד

הוא הסתובב בלי ראש. אמרו זה 
אדם לא חושב, לא חוקר. לא מברר, משה 

נכנסים, מה פתאום, יש שם  –אומר להכנס 
את הענקים, יש שם אטום, יש שמה 
כנענים, אמוריים, כתוב בתוספתה פרק ח' 

מר שהאמורים זה ב"ש..... שר' נהוראי או
אנשים הכי עדינים בעולם, לכן זה נקרא 
ארץ האמורי, הם היו פושעים אז למה קראו 
להם עדינים, כמו הנאצים, ביטישע, 
דאנקעשע, כל דבר בשיא העדינות, גם 
העמלקים היו עדינים "וילך אגג מעדנות", 
גם העמלקים היו עדינים, כמה שאדם הוא 

הוא מוציא יותר רשע, הוא יותר עדין. אז 
את הרשעות בזה שהוא הורג שבעים מליון, 
בסוף אמרו שבעים מיליון, אז לפי 
המספרים שלנו זה חמש מיליון, אבל ברור 
שהיה עוד חמש עשרה, כי יש תינוקות, יש 
בלי סוף תינוקות. אז זה מה שחשבו, 
שאחרי חמש מיליון הם נרגעו, ועכשיו הם 

ה רגועים, וביטישע ודאנקישע, אז זה הי
האמורי, העם הכי אכזרי, הכי אוכלי אדם, 
אבל כלפי חוץ זה  הנימוסים הכי יפים, כל 
זה אומר רבי נהוראי בתוספתא פרק ח' 

 , כל אחד יראה את התוספתא. דבשבת

]יתר ל הכרכים מתון ר' נהוראי אומר אין לך אדם בכ )יב(

וכן מצינו שחזר לוט על כל המקומות ולא מצא  מסדומיים[
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ולכן אברהם בחר בארץ ישראל, 
אברהם ראה כזה עדינות, וכזה נימוסים 
יפים, וכזה לא לפגוע בשני, ולא לעשות 

א. וכל דבר לבקש עשר צער לזולת ול
פעמים, ובסוף שוחטים את כולם, ועושים 
נהרות של דם, נהרות של דם, ר' נפתלי אמר 
עד שיהיה עד שלא יהיה נהרות של דם לא 
נוכל לחזור לארץ ישראל, בסוף נהיה נהרות 

 של דם וחזרנו לארץ ישראל. 

אז שחררו את  ]אייר[ )סיון(יהושע בן נון, בכ"ז 
את שמואל הנביא, הכל ירושלים שיחררו 

זה יהושע בן נון, כי ימים רבים הוא עשה 
מלחמה, עכשיו הוא בא לתקן את זה, בשש 
ימים, דבר כזה לא קרה מבריאת העולם, 
בשש ימים כובשים ארץ שלמה, עוד לא 
היה מבריאת העולם דבר כזה, כל ארץ זה 

וירושלים שלוש  [-]שלושה שנים מינימום, 
 שנים.

מרים על אלדד ומידד, כל זה אנחנו או
שניבאו על גוג ומגוג. ונביאו על השואה, 
מתנבאים אמר בעל הטורים משה תנוח 
נפשו בגן אלוקים, אבל הצדיק הוא חי, 

     מראי מקומות    

וגו'  ]כנען[אברם ישב בארץ  )בראשית יג(מתונה כסדום שנא' 
אומר אין לך בכל עממין מתון יותר  ]ר"ש בן גמליאל[

לאפריקי ונתן  ]דגלו[מאמוריים וכן מצינו שהאמינו במקום 

הצדיק הוא כל שניה חי, הוא 
אתנו, זה השבועות, זה שער החמישים, כל 

. הבערדיטשובער אמר אני לא יכול לזכותאחד  
כבה, אין נכנס למקווה בלי לראות את המר

דבר כזה, אדם צריך להגיע לעולם הזה 
ולראות את המרכבה. הרבי אומר בתורה ה', 

כל אחד צריך לראות את  [-]תקעו אמונה, 
 המרכבה, ששם מדברים על שבאו להלחם

עם ארץ ישראל, אבל זה הכל סודות, כתוב 
עם כל  [-]שעשרים וארבע אנחנו אומרים 

הסודות שזה הכל משה רבינו אמר את כל 
 מה שכתוב בספרים.

כל אחד צריך לראות את המרכבה. לראות 
את המרכבה, כל אחד בא לעולם לראות את 
המרכבה, כל אחד בא לעולם, אז ראו 

ן כתוב עשרים ושתיים אלף מרכבות, כא
ככה קראנו עכשיו, בתיקון של ליל שבועות, 
וככה אנחנו אומרים במדרש רבה, וככה 
אנחנו אומרים בצ"ו בתנחומא, באמת אנחנו 
צריכים לראות שישים ריבוא מרכבות, כל 

 אחד בא לעולם לראות שישים ריבוא.

ומשה ידע שיחטאו בעגל, איך שמשה סיבב 

 על שמן:  ]נקרית[א"י    להם המקום ארץ שיפה כארצם והיתה
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את הגב, כתוב כי "סרו מהר",  מה 
מהר? אחד אומר איך שמשה סיבב את  זה

הגב, אחד אומר אחרי יום, ואחד אומר אחרי 
יומיים, אחד אומר אחרי אחד עשרה יום, 
אחד עשרה יום בחורב דרך הר שעיר, אחד 
אומר אחרי עשרים ותשע יום, רבי שמעון 

 בר יוחאי אומר אחרי עשרים ותשע יום.

עכשיו אנחנו באנו לתקן את כל החטאים 
שלוש אלף שנה, היום אנחנו בדיוק של כל ה

שלוש אלף ושלוש מאות שלושים ושתיים 

     מראי מקומות    
 ליקוטי הלכות יו"ד הל' הכשר כלים ד אות כד   ה

על פ' תהום אמר לא בי היא   )ומובא בפרש"י איוב כ"ח(וז"ש רז"ל  
וים וכו' שבשעת מתן תורה בא השטן לפני הקב"ה ואמר לו 
היכן תורה א,ל אצל בן עמרם בא לו אצל משה א"ל היכן 

יכן תורה. לא בי היא לך תורה. אצל ים. בא לו אצל ים א"ל ה
 אצל בן עמרם. בא לו אצל בן עמרם. א"ל היכן תורה אצל 
תהום. בא לו אצל תהום א"ל היכן תורה א"ל אין עמדי לך 
אצל בן עמרם בא לו אצל בן עמר א"ל היכן תורה אמצל 
הקב"ה. וזהו שאמר תהום לא בי היא וים אמר אין עמדי. לא 

ות אמרו ופרש"י המאבדין יתן סגור תחתיה וכו'. אבדון ומ
וממיתין עצמן עליה אמרו באזנינו שמענו שמעה שהיגע בה 
מתקיימת בו. והנה כל רואה ישתומם על דברי האגדה הזאת 
כי היא פליאה מאד מתחלה ועד סוף כי מתחלתה יקשה מה 
לו לשטן לשאול את הקב"ה על התורה וכי אוהב תורה הוא 

מתגרה בהם מאד. הלא הוא שונא את המקיימים התורה ו
וגם למה הי' צריך הקב"ה להשיבו למי מסר גנזי אוצרותיו 
הליועץ למלך נתנוהו. וביותר תמוה מאד הפלא ופלא מהראה 
משה להטעותו ולומר שהיא אצלהים ואח"כ שהיא אצל 
התהום ואיך הוציא שקר מפיו חלילה. וגם וכי לא ידע שאח"כ 

הקב"ה והלא  יחזור אליו. וגם אח"כ איך אמר שהיא אצל 

 שנה ממתן תורה.

עכשיו אנחנו בשעה תשע, אז עד תשע 
אסור להוציא את הראש מהספר אפילו 

 לשניה אחת. 

 שיעור שנמסר ביום ראשון ח' סיוון בערב

תורה ה' חלק ב' "הנהו גמרי דרתמא", נדבר 
ך לאהוב את ה', על זה עוד בשבוע הבא אי

להתחיל לאהוב את ה', להתחיל לקרוא את 
, יש שם ההליקוטי הלכות הכשר כלים ד'

באמת כבר מסרה הש"י אליו. אך באמת הכל ניחא. ועיקר  
הכלל היא שא"א לקבל את התורה בכל אדם ובכל זמן דהיינו 
שיזכה לקיים את התורה ולהבין דרכי התורה על מכונם שזה 
עיקר בחי' קבלת התורה בכלל ובפרטיות בכל אדם,כל זה 

ות עצומות א"א כ"א ע"י יגיעות גדולות שצריכין לשבר מניע
קודם שזוכה כל אחד לבחי' קבלת התורה כשרז"ל יגעתי 
ומצאתי תאמין מצאתי ולא יגעתי אל תאמין וכו'. והנה 
השטן שנתן לו הש"י כח להתגרות כנגד הרוצה לקבל ולקיים 
את התורה, כי עיקר קיום התורה תלוי בזה ע"י שיש שטן 

ה אין  המונע ומסית אותו שעי"ז יש לו בחירה כי בלא הבחיר
מקום לתורה כי בשביל זה לא מסר את התורה למלאכים כ"א  
לבני אדם מחמת שיש להם בחירה. ועיקר הבחירה ע"י 
השטן המסית והמונע וע"כ יש לו כח לקטרג תמיד כידוע 
בדברי חז"ל ומחמת זה הי' לו כח לבא לפני הש"י ולשואלו 
היכן תורה. כי הבין שהש"י עוסק ליתנה לישראל ורצה 

ג על זה כי עדיין אינם כדאי לקבל התורה כי באמ  לקטר
תניתנה התורה לפני הזמן כשרז"ל ע"פ דבר צוה לאלף דור. 
וע"כ בודאי היה לו כח לשאול את הש"י על זהכי הוא ממונה 
על זה לשאול ולקטרג, השיב לו הש"י כבר הוא אצל בן 
עמרם. ואם יש לך לטעון עמו ולהתגרות בו למה קיבל, לך 

לך אצל בן עמרם ושאל אותו היכן תורה כאומר היכן אליו. ה
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     מראי מקומות    

התורה שקבלת למוסרה לישראל הלא אינו ע"פ הדין כי  
עדיין אינם ראויים למסור להם התורה ומשה רבינו הבין תוכן 
דבריו עד היכן מגיעים והבין שקשה לו להשיבו. כי באמת יש 
לו כמה טענות וקטרוגים שישראל עדיין אינם כדאים  

שיב לו משה בחכמה אצל ים וכוונתו כי עדיין לא  לקבלה, ה
מסרתיה בשלימות לישראל רק התורה היא אצל הים היינו 
שאין לך עדיין לקטרג על ישראל על קבלתה כי התורה עדיין 
אצל הים. היינו שאין מי שישג את התורה ויקיימה כראוי 
כ"א כשהוא מרוצה לסבול יגיעות עצומות ולמסור נפשו 

מקי ים רק הוא זוכה לבחינת קבלת התורה לירד לתוך ע
בשלימות כי התורה עמקוה מני ים ואין מי שיזכה לקבלה 
כראוי כ"א אותן שהם בבחי' יורדי הים וכו'. כי רק המה ראו 
מעשי ה' ונפלאותיו וכו'. וע"כ אין לך לקטרג על קבלתה כי 
עדיין לאו כל אחד זוכה אלי' כ"א כשמוסר נפשו לירד לתוך 

ילה. ומי שהוא בבחי' הזאת בודאי מגיע לו לקבלה. הים בשב
וע"כ רץ השטן תיכף אצל הים ושאל לו היכן תורה כי טעה 
וסבר שהדבר כפשוטו שהתורה בתוך הים וצריכין לירד לתוך 
הים לקבלה משם. וע"כ שאל את הים היכן תורה כי אם היא 
באמת בתוך הים יעמוד הוא אצל הים לקטרג ולמנוע כל מי 

לירד לתוך הים לקבלה משם כי זה יש לו כח לעמוד   שירצה
למסית ולמונע ולמעכב בכל מקום שנמצאת התורה שם כדי  
שיהי' בחירה כנ"ל. והשיב לו הים האמ תלא בי היא כי באמת 
אינה בתוך הים. מיד חזר השטן למשה ושאל לו עוד הפעם 
היכן תורה מאחר שהים אומר לו בי היא. א"ל משה אצל  

נו שרצה להציל א"ע מקיטרוג השטן והשיב לו  התהום היי
מה לך להתגרות בזה שהים אמר לא בי היא האמת היא כן 
שגם מי שמוסר נפשו בבחי' ירידה לתוך הים ג"כ אינו זוכה 
לתבונת התורה בשלימות כ"א כשיורד לתוך התהום כי שי 
דרכי התורה שא"א להשיגם כ"א מי שיכול לירד לתוך 

צל התהום ושאל אותו היכן תורה התוהם ממש. מיד רץ א
כדי לקטרג נגד יורדי תהומות בשביל התורה. השיב לו 
התהום לא בי היא. חזר לו אצל משה א"ל אצל הקב"ה, היינו  
שמשה גילה להשטין פנימיות דעתו מה שאמר תחלה 
שהתורה אמלח הים והתהום שאין כוונתו כמו שטעה השטן 

הים ובתוך  וסבר שכוונת משה כפשוטו שהתורה בתוך
התהום כי לא זהו כוונתו כי עיקר כוונתו שאע"פ שקיבל את 
התורה עדיין גם עתה התורה אצל הקב"ה כי אין מי שידע  
פנימיות התורה בעולם כ"א הש"י לבד כמ"ש אלקים הבין 
דרכה. רק מה שאמר שהתורה אל הים והתוהם כונתו שא,א 

ל לבא לבחי' קבלת התורה באמ תבכל עת כ"א מי שסוב
יגיעות עצומות ומשבר מניעות גדולות כמו יורדי הים ויורד 
לתוך התוהם ממש. וע"כ אין לך לקטרג על זהכי מי ששבר 
מניעות כאלה בודאי מגיע לו לקבל את התורה וזהו. לא יתן 
סגור תחתיו וכו' כי אין יכולין לקנותה בדמים רבים וכו' רק 

שהמאבדין אבדון ומות אמרו באזנינו שמענו שמעה היינו 
וממיתין עצמן עליה אמרו באזנינו שמענו שמעה שהיגע בה 
מתקיימת בו היינו שעיקר קבלת התורה וקיומה היא במי 
שממית ומאבד עצמו עליה לסבול יגיעות עצומות ולשבר כל 
המניעות ע"י תוקף הרצון והחשק. וזה היה כוונתו במה 

אדם שאמר שהיא אצל הים והתוהום. כי אין הכוונה שירד ה
לתוך הים והתוהם ממש להוצאי אותה משם רק העיקר הוא 
הרצון והחשק שיהיה מרוצה באמת לסבול מסירת נפש 
אפילו לירד לתוך הים והתום ממש בשבילה. אבל תיכף 
כשהוא מרוצה לכך ברצון חזק באמת עוזר לו הש"י לקבלה 
מיד כי ע"י הרצון משברל כל המניעות וזוכה לקבלה כראוי 

 כנ"ל: 

הו לא בשמים היא ולא מעבר לים היא לאמר וכו'  וז
וכשפרש"י שאם היתה בשמים היית צריך לעלות אחריה. אך 
באמת קרוב אליך הדבר מאד בפיך ובלבבך לעשותו שהעיקר 
תלוי ברצון שבלב ובפיו ובלבבך לעשותו שהעיקר תלוי ברצון 
שבלב ובפיו כי צריכין לדבר הרצון והכיסופין בפיו כדי להוציא 

כח אל הפועל ותיכף שהוא מרוצה על הכל באמת אפי' מ
למסור נפשו לעלות לשמים ולירד לתוך הים בשביל התורה 
תיכף הוא זוכה אליה כי אין הקב"ה בא בטרוניא עם בריותיו 
ואין הקב"ה שולח להאדם מניעות שלא יוכל לשברם אם  
ירצה והעיקר הוא ע"י תוקף הרצון כנ"ל. נמצא שכל דברי 

ו להשטן אמת וצדק מה שהשיב לו תחלה שהיא משה רבינ
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בעיה קשה, וממש קושיות 
נוראות השטן הלך ליום, לי יש יאכטה, אין 
לי בעיה ללכת לים, אבל מה עושה אדם 
שאין לו יאכטה? איך הוא ילך לים? ואחרי 
זה צריך ללכת לתהום, לתהום צריך כבר 

דים של צוללנים, לשטן אין מדים של מ
צוללנים אז איך הוא ירד ליום, מסכן, הוא 
היה מסכן, אנחנו לא נכנס יותר לפרטים איך 
רבי נתן אומר אפשר לעשות צחוק מבן 
אדם, צחוק מהשטן, גם הוא נברא בצלם 
אלוקים, אז למה ככה עושים ממנו צחוק? 
"אבדון ומוות אמרו באוזנינו שמענו 

 שמעה" 

ריכים לגמור את כל הש"ס, כל יום גומרים צ
את הש"ס, זה לא בעיה, כל הש"ס זה 
אגדתות וליקוטי הלכות ועץ חיים, עץ חיים 
על סוף דף ל"ב על המרגלים, שהמרגלים 

     מראי מקומות    

אצל הקב"ה כי הכל אמת שעדיין עיקרה אצל הש"י וא"א 
להמשיכה כראוי בכל אדם ובכל דור ודור כ"א ע"י רצון חזק  
במסירת נפש עד שיתרצה לירד לתוך הים והתהום כנ"ל. 
ועי"ז הרצון יזכה לשבר כל המניעות המשתטחין לפניו כים 

לעבור על הכל בשלום וכנ"ל. וגם דחה  ותהום ממש ויזכה 
בזה את השטן שאין לו לקטרג עוד על קבלת התורה כי עדיין 
היא אצל הקב"ה וצריכן יגיעות גדולות לשבר מניועת 
עצומות קודם שזוכין אליה כראוי וע"כ מה לך לקטרג כי הלא 
אתה עושה את שלך בשלימות ואתה מזמין לכל אחד 

וברפט ע"י בני אדם גדולים מניעות עצומות מכל הצדדים 
שאתה מתלבש בהם להסית ולמנוע את כל אחד שאלו  

היו מאורות של אבא, הוא מסביר 
צריכים לדעת את זה מה זה אבא, מה זה 
אמא, כולם היו מאורות של אבא, לאה זה 

 , ורחל זה אורות של אמא. אורות של אבא

"ואעשך לגוי גדול" ואחרי זה קשר של 
תפילין. אומרים את זה בשיר הכבוד של 
שבת "קשר תפילין הראה לעניו", ובגמרא 
בדף ז' עמוד א' ברכות אדם בא לעולם רק 
בשביל הקשר של תפילין בשביל זה הוא 
בא לעולם כתוב כל המניח תפילין, כתוב 

ין רק בשבת, יש שצדיקים מניחים תפיל
מדרש פליאה, כתוב שחיילת ניצלה ולא 
נפטרה אז היא אמרה אני נודרת להניח 

 תפילין בשבת.

על כל פנים עכשיו אנחנו מדברים על אבדון 
ומוות, על שמש בגבעון דום וירח בעמק 
איילון, מי שגר בגבעון יכול להזיז את 

המניעות גדולים מ הכל ואם נמצאים איזה אנשים שחסים 
על נפשם ומסתכלים על האמת ומשברים המניעות ע"י 
תוקף חשקם ורצונם בודאי מגיע להם לקבל את התורה כי 

 המניעות שמשברים ע"י תוקף רצונם וכנ"ל: 

יים שם במענה הנ"ל, אז ראה ויספרה וכו'. ופרש"י וזה שס
ספר אותיותיה כפולות ופשוטות ראשונה ואמצעית 
ואחרונית אמת הוא חותמו של הקב"ה כי עיקר הוא האמת 
שמי שמסתכל על האמת לאמתו ואינו חפץ להטעות א"ע 
בודאי יזכה לידע היכן האמת ובודאי יהיה לו רצון חזק באמת  

 ות כנ"ל: עד שישבר כל המניע
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השמש, שמש בגבעון דום וירח 
עון יכול להזיז את בעמק איילון, מי שגר בגב

השמש. שמש בגבעון דום, וירח בעמק 
 איילון. השמש הולכת למערב. 

אמרנו שכולם יסעו לאומן, גמרנו, עכשיו 
כבר אפשר לנסוע לאומן, גמרנו, נגמר. 
נוסעים היום לאומן ונמצאים שם ארבעה 
חודשים, סיון, תמוז, אב, אלול, מה יכול 

 להיות....

לפני מאה שנה גם היה מגיפה ובקושי אנשים )אחד אמר לרב: כמו בתר"פ 

  הגיעו(

 נכון בתר"פ  היה מגיפה חלירע 

)אחד אומר לרב: רבי לוי יצחק הגיע במסירות נפש עם השווער שלו רבי 

  אהרן מקיבליטש(

כן, רבי לוי יצחק הגיע, כולם שכבו חולים 
מתים, לא הצליחו בכלל לקום, ופתאום 

התעוררו וקמו והלכו, בליל זכור ברית, כולם  
שהגיע ר' שמואל הורביץ  הוא היה כל כך 
חולה, אז הוא נכנס לבית הכנסת, נשכב על 
הספסל, ואמר שמישהו ייקח אותו לציון 

אז ר'  אני אתן לו את כל העולם הבא שלי,
הירש לייב לקח אותו שהוא חולה על 

. רק מרבי לוי יצחק יודעים את הכתפיים
 הסיפור הזה.

נפטר בי"א  שמואל הוורביץוכשר' 
אדר, או בי"ג אדר ולא ידעו איפה ר' הירש 
לייב. הוא שכב שעתיים על הרצפה, שלוש 
שעות על הרצפה, כי ר' שמואל הורביץ בא 
אליו ואמר לו תחזיר לי את העולם הבא, הם 
לא רוצים להכניס אותי לגן עדן, אומרים לי 
אתה נתת את העולם הבא שלך לר' הירש 

הוא ייתן לך, והיה חברא קדישא לייב  ש
שם, והוא היה כבר עם עינים הפוכות, אז 
הוא ניתן לו את  העולם הבא, ואז הוא חזר 

בבוקר התחיל  8-לחיים, למחרת בבוקר, ב
הסיפור, זה היה בליל הפטירה של שמואל 

 הורביץ.

ור' הירש לייב בעצמו היה חולה בטיפוס 
והוא היה מהבחורים האלה שהוא ניסה 
אותם, הוא וויתר על אומן, וויתר על הכל, 
שיירו בו, עברו פטרולים, מה זה פטרולים? 
עוברת כל רגע קבוצת חיילים על הגבול 
ועוד לא היה גדר, זה לא עוזר כי ר' הירש 

וא לייב עבר בתר"פ עוד לא היה גדר, אז ה
 20עבר לתוך פולין, עד שבנו את הגדר לקח  

 שנה.

ואז הוא חולם שלוקחים אותו לבית 
הקברות, הם באו אליו ואמרו צריכים עוד 
אחד, אתה יכול להכנס לגן עדן, רק עם עוד 
אחד. אז הם באו לקחת אותו, בא מלאך 
המוות עם החרב, הוא ראה אותו עם החרב, 
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ואז הוא הגיע עד השער של הבית 
רות ואחרי זה הוא ראה שזה אותו שער קב

כמו שהוא ראה בחלום והוא נלחם... ר' 
הירש לייב היה גיבור חיל, הוא נלחם עם 
מלאך המוות, הוציא לו את החרב, וככה 
הוא השתחרר ממנו, ואז הוא התעורר ואז 
הוא שם לב שהוא נמצא ליד המיטה שלו, 
בבית חולים הייתי שם ביקרתי אותו כמה 

בחורים והוא הלך ישר לציון,  פעמים עם
הוא הלך, איזה שש שעות, כשהוא יצא 
מהבית חולים הוא הלך שש שעות ברגל, 

 ואיך שהוא הגיע לציון הוא התרפא. 

גם איך שהוא הגיע לקיבוץ דבר ראשון הוא 
היה בבערדיטשוב, אז הוא שאל את האשה 
למה את הולכת בלי מטפחת, אז היא 

בקניון,  אומרת ראיתי את רחל אימנו
, ככה סיפר רבי ככהבקולנוע, ראיתי אותה 

ר' הירש לייב  -לוי יצחק. בבערדיטשוב הם 

פספסו את הרכבת האחרונה, הרכבת  וחבירו
הייתה צריכה להגיע בחג והם לא הסכימו, 

 הם לא רצו להגיע בחג. 

היה כרוז של ר' יצחק ברייטר שלא להגיע 
א והם האמינו לו, וזה היה פעמים אחרי שהו

כתב שלא להגיע, הוא כתב ר' יצחק ברייטר, 
זה כתוב במגילת אומן, כל המכתבים הם 
אמרו להגיד  תיקון הכללי פעמיים, תגיד 
שני דפים לקוטי הלכות שתי תורות 

בליקוטי מוהר"ן, הוא אמר אני 
לא יודע אתה יכול להוציא אותו מהגיהנום 
הוא שאל את ר' יצחק ברייטר הוא אמר אני 

אתה לא יכול! אז תן לי לנסוע!  לא יכול,
אבל אמרו לא, כי נהרגו שניים ולא נוסעים 

 לבד. 

אבל הוא נסע ולא היה לו פספורט. 
הפספורט שלו זה היה תיקון הכללי, הוא 
נתן תיקון הכללי במקום הפספורט ואמר 
שזה פספורט, ואז אמר לו קצין יהודי 
בבוקר יש לך נס גדול, אם הוא היה נותן 

יו אומרים שהוא מרגל, פעם לא פספורט ה
היו פנסים. ולא ידעו מה יש בפנים, אז הם 
לא יכלו לדעת אם זה פספורט או סתם. 

יהודים, הם היו שם בכלא  20בבוקר עצרו 
הפולני, אמרו אתם כולכם יהודים, כולכם 
הולכים לאומן, הנה יש פה תיקון הכללי, 
טוב אני אשחרר אתכם פעם הבאה אתם 

ולם בזכות שהוא נתן תיקון תהיו במאסר ע
 הכללי הוא זכה.

שהוא היה נותן כל  [-]יש עוד אחד מקיבוץ 
פעם במקום פספורט בפריז תפסו אותו, 
הם היו יכולים לעצור מי שאין לו תעודת 
זהות, אז הוא היה נותן תקון הכללי במקום 
תעודת זהות, תיקון הכללי קטנצ'יק בגודל 

לקח. הוא תעודת זהות, והוא לא בדק, הוא 
 היה ענק כזה.
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הגסטפו כל הזמן היו עוצרים 
אנשים באמצע הרחוב והיו מקיפים אותם 
כמה גסטפו ברגע שהם היו קולטים שהם 
יהודים ישר היו עוצרים אותם ושולחים 
אותם לקרמטוריום, לאושוויץ, לבוכנוואלד, 
יש על זה כתבי אישום עכשיו, כל אלה 

ס, שעשו את המחתרת היהודית שם בטוני
  [-]מאתים יהודים 

בכ"ט בנובמבר אמרו שייקחו את כולם 
לאושוויץ, המלך אמר אותי תקחו ראשון, 
הוא אמר טוב, מה אני יעשה אנחנו מכבדים 
אותך ראשון לאושוויץ, אתה תהיה ראשון. 

 12-ואז בבוקר כבר הכל היה משוחרר ואז ב
הם נסעו לתוניס. ומתוניס לאלג'יר 

ברחו למרוקו ומאלג'יר הגרמנים כבר 
 כשהאמריקאים כבר הגיעו.

אחרי זה ירו בו בדצמבר אחרי  [-]היה אחד 
שלושים יום ירו בו הנאצים למה הוא פתח 
אוניות, הוא היה אחראי על כל האוניות 
שהיו צריכים להפגיז את האמריקאים, יום 
אחד הם הפגיזו יומיים אחרי זה הפסיקו 

 להפגיז. 

רוזוולט בעצמו כתב לו מכתב, הוא היה שם 
יה בצפון אפריקה לבקר את הבן שלו, הוא ה

חולה אז הוא הכניס אתו לאוניה שלו ואמרו 
לו תשמע, הכל אבוד. הצרפתים האמינו 

שהגרמנים ינצחו אז הם הלכו 
לצד הגרמנים, אז הוא אמר לו תשמע, 

 הגרמנים כבר איבדו את הכל.

יהודי גילה את פאולוס, היטלר עשה  [-]
אותו מפקד על כל צבאות רוסיה. הוא אמר 

זה, בסוף רצו אני לא צריך את התואר ה
לשחרר אותו , אמרו לסטאלין תשחרר 
אותו ונשחרר את הבן שלך, הוא אמר לו לא 
הבן שלי אני לא משחרר אותו, היטלר שם 
אותו למפקד ראשי, אבל ראשי ראשי הוא 
לא רצה להיות הוא אמר אני לא רוצה, אני 
נכנע וזהו, אחרי שהרגתי להם חצי מיליון 

 חיילים... 

! זה הכל רבינו!!! הם כולם זה הכל רבינו!!
בגן עדן! מי שנפטר זכה! עכשיו אנחנו 
נמצאים עכשיו זה היארצייט של סבא 
וסבתא דודים ודודות זה עכשיו, זה היה 
היום ח' סיון, זה היה היום שלקחו אותם, 
סבא משה ודוד יחזקאל, ודודה אהובה 

, שלוש אחיות לקחו אותם 11הייתה בת 
צריך להסתכל  בליל שבועות, הם הגיעו,

בתש"ד אני חושב ששבועות היה ביום 
שישי אז כמו השנה, הם הגיעו בשבועות 
לאושוויץ ובינתיים הפרידו אותם וזה לקח 
עוד יום עד שהכניסו אותם לקרמטוריום כי 

אלף איש  30היה תור גדול, כל יום הגיעו 
א' סיוון הם -מהונגריה הם התחילו את זה ב
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קודש היו בעיר טיישט, זה היה 
קודשים טיישט, זה היה, רק למדו תורה 
יומם ולילה, זה היה העיר הכי קדושה בכל 
מדינת סלובקיה, אמא שלי תמיד הייתה 
מדליקה נרות, והייתה מחלקת ליקך. אבא 
שלי הביא לישיבה תמיד ליקך, הם כבר בגן 
עדן, הם חיים לעולם, מי שמת על קידוש ה' 

'ה זה הוא חי לעולם, זה היה בתש"ד, הרב
תקע"א, ואח שלי נפטר בע"ח, הם נפטרו 

 בסיוון.

כתוב ב"ימי שמואל" שבהושענא רבא 
נכנסו האנגלים הבריטים ואלנבי וכל ילדי 

עמדו עם דגלים לקבל   התלמוד תורה  –החדרים  
את האנגלים, כי הטורקים שמו את כל 
הרבנים בבית סוהר את השל"ה הקדוש, את 

ר, לא את הרדב"ז, את כולם, את הזוויעהלע

ר' שלומק'ע את אבא שלו, הוא 
חודשים ואחרי זה הוא חזר  3היה בכלא 

 בחזרה, עכשיו אני יהיה כמו יהודי פשוט. 

ר' שלומק'ע מזוועיל איך ידעו בכלל שהוא 
יהודי? הוא ישב על המדרכה שם מול 
ברסלב היה תחנה שם, היו נוסעים דרך 

היינו נוסעים לרגל כל החופש  [-]שער יפו, 
דול היינו חודשיים בירושלים, קודם הג

הולכים לכותל, ואחרי זה נסענו גם לחברון 
וזרקו שם אבנים, הערבים מטורפים לגמרי, 

, ילד 7אתם לא רואים שיש פה ילד בגיל 
, הכותל היה סמטה, זה היה בקושי 5בגיל 

רחוב, לא היה רחבה פעם, בא ערבי עם 
חמור עם שתי פחים כמעט נמחצתי לקיר, 

תי לקיר כדי לא להמחץ, הכותל היה נדחפ
 )חסר הסוף נשלימו בעזרת ה' בשבוע הבא(מלא, 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





דרכא אחרינא, לא רק סיסמא...

השירות הייחודי של ד"ר רז, בחדרי המתנה נפרדים למהדרין
 בקליניקה של ד''ר רז תשב בחדר המתנה נפרד לגברים

ותקבל שירות רפואי מהיר ומקצועי למהדרין
 ובנוסף, הפניות לבדיקות ו\או מומחים, ישירות לתיבת המייל או הפקס שלכם

 ומרשמים דיגיטליים שמשודרים ישירות לבתי המרקחת ברחבי הארץ
כמו"כ ניתן לקבל אישורי בריאות לבתי הספר, ת''ת או עבודה בשלט רחוק

התקשר עכשיו להזמנת תור במהירות

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
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מרפאה מקצועית למהדרין
איכא דרכא אחרינא



מתרגלים לשירות טוב יותר

עם סגירת מרפאת כללית בדבורה הנביאה
זה הזמן להירשם לד''ר רז כרופא המשפחה

 זוהי ההזדמנות שלכם להכיר את השירות המדהים
של ד"ר רז וצוות הקליניקה. בחדרי המתנה נפרדים למהדרין

ד''ר איתמר רז הוא רופא בעל ניסיון רב ברפואת משפחה, מתינוקות ועד מבוגרים
ומשלב טיפול טבעי עם קונבנציונאלי באופן ייחודי.

צרו קשר טלפוני עם מזכירות הקליניקה ותקבלו שירות מהיר ומקצועי למהדרין

דלת חדשה נפתחה עבורכם
מבוטחי 

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






