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שליט"א דרך הטלפון בנחום    הרב דיבורים שדיבר מורינו  
 הרה"צ ר' אהרן זצ"ל אבדק"ק "דברי אמונה" מונסי על פטירת  אבלים  

לכ"ק האדמו"ר מתולדות אברהם 

 יצחק שליט"א
פרשה יעצט רעדט ועגן אהרן הכהן, הער איז גיוען די  

הער אהרן הכהן פון דעם דור, הער הייסט אהרן, 
הייסט קאהן, הער איז דער ניצוץ פון אהרן הכהן אין 

ן אהרן הכהן, דעם דור, די גאנצע פרשה רעדט וועג
"ויגוע אהרן", דאס איז  
גיווען שנת הארבעים,  
באחד בחודש אב בשנת  

נצע  הארבעים, די גא
פרשה רעדט וועגן אהרן 
הכהן, אהרן הכהן, הער 
איז אריין גיגאנגען אין 

איז   קודש קדשים, הער 
גילעגן א גאנצע לעבן אין 
קודש קדשים, פון די 
טאג וואס הער איז 

יז הער געווען אין קודש קדשים, געבויר'ן גיוואר'ן א
אזוי ווי אהרן הכהן, פון די טאג וואס הער איז געבויר'ן 

אין קודש קדשים,  גיואר'ןר'ן, הער האט גילעגן גיווא
נישט, גאר  -הער האט נישט געזען קיין וועלט נישט 

נאר דעם הייליגן בית המקדש, נאר קודש קדשים, זיין 
איז גילעגן אין קודש קדשים, זיין בעט איז  קאפ

געפלויג'ן אין דער לופט'ן, "ויגוע אהרן" קיינער האט 
ער איז נפטר געוואר'ן, וייל נישט געוואלט גלייבן אז ה 

א צדיק לעבט אייביג, א צדיק לעבט אייביג, ס'איז 
זאך אז א צדיק איז נפטר געווארן, ס'איז נישט'א אזא 

נישט'א אזא מציאות, משה לעבט אייביג, אהרן הכהן  
לעבט אייביג, מרים הנביאה לעבט אייביג, הער לעבט  

נפטר הויכט אייביק, מ'טאר נישט זאגן אז הער איז 
געווארן, הער איז מיט אונז, די גמרא שבת זאגט אין 

ביי א שכן, וואס קנ"ב. אז הער איז אריינגעגאנגען 

הער האט נישט געהאט קיין קינדער, ווי דער שכן איז 
טעג פון די שבעה, און געזאגט געקומען נאך די זיבן 

כוח איך האב געוען דארט'ן. ער לעבט מיט -יישר 
אונז יעצט, ער איז מיט אונז ממש,  אונז, ער איז מיט 

רב זאגט "אחים בהספידא דהתם קאימנא", וואס  
ר רעדט דאס, רב זאגט צו שמואל בר הע –מ'רעדט 

רעד! איך וועל אריינגיין אין   –שילת: אחים בהספידא  
! איך וועל זיך מתעבר דיר 

זיין אין דיר! די אלע 
דיבורים וואס מ'רעדט  
יעצט ס'איז זיינע דיבורים, 
הער איז מתעבר אין אונז,  
"ביום חתונתו וביום  
שמחת לבו", ס'איז בית 
המקדש און מתן תורה, 
חתונתו זה מתן תורה, 
יעצט איז געווען לוחות 
ראשונות, יום כיפור איז די  

ט איז די הערשטע פערציג טעג, לוחות שניות, יעצ
משה רבינו איז אריין געגאנגען אין הימל, חודש תמוז, 

ער ארויפגעגאנגען אין הימל, מען האט יעצט איז ה
עם געריפן אין הימל אריין, הער איז געווען משה  

ו פון דעם דור, הער איז געווען דער צדיק פון רבינ
יעצט  דעם דור, א' תמוז הער איז געווען אין הימל,

איז די הערשטע פערציג טעג אין הימל, ביים כסא  
יים קודש הכבוד, ביים קודש קדשים, הער איז יעצט ב

קדשים ממש, ממש קודש קדשים אזוי ווי אהרן הכהן, 
איז אהרן דייקא  הער  –פארדעם הייסט הער 'אהרן' 

ער איז אהרן הכהן ממש, ממש אהרן הכהן, ממש, 
יר, אין קודש קדשים, אין וואס הער גייט אריין אין דב

היכל, אין דביר, א צדיק לעבט אייביג, ויראו את 
ווייל זיי האבן נישט געוואלט מיטתו פורחת באויר, 

גלייבן אז אהרן הכהן איז נפטר געוואר'ן, ווייל ביי די 

 האדמורי"ם בחזרה מהלויה
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טע מאל האב'ן זיי געזאגט משה  הערש
מת און ס'איז נישט געווען ריכטיג, משה האט 

יג יאר, קיינער האט נישט געלעבט נאך פערצ
געוואלט גלייבן אז אהרן איז נפטר געווארן, ס'קען 

בין המתים והחיים", הער האט   נישט זיין, "ויעמד
אפגעשטעלט די מגפה, הער האט אפגעשטעלט די 

'ן מענט'שן זענען נפטר געווארן, מגפה וואס מליונע
אפ די מגפה, אזוי ווי אהרן הכהן האט  - הער האלט
ן די מגפה, אז פערצ'ן טויזנט זיבן אפגעהאלט'

הונדערט ביז אהרן הכהן האט ויעמד בין המתים ובין 
ער האט געהאט די כח צו אפהאלטן די החיים, ה

 מגפה. 
 אד"ש: זאל שוין יעצט הויכעט אפאלטן די מגפה.

איז אהרן הכהן ממש, ממש גיוען אהרן הכהן פון ר  הע
 דעם דור, הער האט אפגעשטעלט די מגפה.

אד"ש: זאל מען שוין יעצט פטור ווערן פון די 
 מגפה. 

יך די פטור ווערן אין גאנצן! הער האט גענומען מיט ז
מגפה, הער האט מיט זיך גענומען די מגפה, אז קיין 

מו "המקום ינחם  שום איד וועט נישט שטארבן, ותנוח
 אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים" 

 אד"ש: אמן, יש"כ, יש"כ. 
אלע מגפות וועלן אוועק גיין. אלע וועלן לעב'ן יעצט 
ביז הונדערט צוואנציג יאר, אלע יאר'ן. הער לעבט 

 נצח נצחים אזוי ווי אהרן הכהן.אויף 
 אד"ש: אמן, יש"כ.

    מראי מקומות   
סקה  -מדרש רבה במדבר   א  כ פרשה יט פ

כל העדה כי גוע אהרן כיון שירדו משה ואלעזר מן  )כ( ויראו 
ההר נתקבצו כל הקהל עליהם ואמרו להם היכן אהרן אמרו 

מלאך המות יכול לפגוע בו אד ם שעמד להם מת אמרו היאך 
מלאך המות ועצרו דכתיב עמד בין המתים ובין   )במדבר יז( ב וי

אמן. המקום ינחם אתכם בתוך שאר  
 ון וירושלים.אבלי צי

 אד"ש: אמן. 

 תרגום

הפרשה עכשיו מדברת על אהרן הכהן, הוא היה  
אהרן הכהן של הדור, קוראים לו אהרן, קוראים לו 

, הוא הניצוץ של אהרן הכהן בדור, כל )כהן("קאהן" 
י ָגַוע ַאֲהרֹן"הפרשה מדב בר   רת על אהרן הכהן, "כ ִּ במד (

ט( ב בשנת , זה היה שנת הארבעים, באחד בחודש אכ, כ
אהרן הכהן, אהרן הארבעים, כל הפרשה מדברת על  

הכהן הוא נכנס לקדש הקדשים, הוא היה מונח כל 
החיים בקודש קודשים, מהיום שהוא נולד הוא היה  

שהוא נולד,   קודשים, כמו אהרן הכהן, מהיום-בקודש
הוא היה מונח בקודש קודשים, הוא לא ראה את 

מקדש  כלום, רק את הבית –העולם הזה כלל 
הקדוש, רק קדש הקדשים, ראשו היה מונח בקודש 

 קדשים.

המיטה שלו עפה באויר, "ויגוע אהרן" אף אחד לא  
צדיק חי לעולם,  באמת , כי ארצה להאמין שהוא נפטר 

צדיק חי לעולם, אין כזה דבר שצדיק נפטר, אין כזאת 
מציאות, משה חי לעולם, אהרן הכהן חי לעולם, 

ם, הוא גם חי לעולם, אסור מרים הנביאה חיה לעול 
להגיד שהוא נפטר, הוא איתנו. הגמרא אומרת שבת 

, שר' יהודה נכנס לשכן שלא היו לו ילדים. בבקנ"ב 

סקל א החיים אם אתם מביאין אותו מוטב אם תכם לאו נ
באותה שעה עמד משה בתפלה ואמר רבש"ע הוציאנו מן 
החשד מיד פתח הקב"ה את המערה והראהו להם שנא' ויראו 

ן:   כל העדה כי גוע אהר
ב, ע"א   ב  שבת קנ
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אחרי  לר' יהודה בחלום איך שהשכן הגיע 
השבע ימים של השבעה, והוא אמר יישר כח, הייתי 

 שם.  

הוא חי איתנו, הוא איתנו עכשיו, הוא איתנו ממש, 
, מה גחים בהספידא דהתם קאימנא" רב אומר "א 

שמדברים הוא מדבר זאת. רב אומר לשמואל בר 
"אחים בהספידא" דבר! אני אכנס בך, בתוכך,  שילת:

זה    –כל הדיבורים שמדברים עכשיו    אני אתעבר בך!
 הדיבורים שלו, הוא מתעבר בנו. 

"ביום חתונתו וביום שמחת לבו", זה בית המקדש 
מתן תורה, עכשיו היה ומתן תורה. "חתונתו" זה 

 לוחות ראשונות, יום כיפור זה לוחות שניות, עכשיו 
זה ארבעים יום הראשונים, משה רבינו נכנס לשמים, 

הוא עלה לשמים, קראו לו לשמים  בחדש תמוז, עכשו  
פנימה, הוא היה משה רבנו של הדור, הוא הצדיק של 
הדור, א' תמוז, הוא היה בשמים, עכשיו זה הארבעים  

ראשונים בשמים, ליד כסא הכבוד, ליד קודש יום ה
הקדשים, הוא עכשיו לידו, בקודש קדשים ממש, 
ממש קודש קודשים, כמו אהרן הכהן, לכך קוראים  

הוא אהרן דייקא, הוא אהרן הכהן ממש,  –ן הר לו א
ממש אהרן הכהן, ממש, שהוא נכנס לדביר, לקדש 

 קדשים, להיכל, לדביר.

    מראי מקומות   

לכין עשרה בני אדם אמר  מנחמין הו רב יהודה מת שאין לו 
ויושבין במקומו. ההוא דשכיב בשבבותיה דרב יהודה לא היו 

מנחמין  י  )ע"ב(לו  כל יומא הוה דבר רב יהודה בי עשרה ויתב
בדוכתיה לאחר שבעה ימים איתחזי ליה בחילמיה דרב יהודה 

כל   ואמר ליה תנוח דעתך שהנחת את דעתי. אמר רבי אבהו 
ל, פליגי בה רבי  סתם הגול שאומרים בפני המת יודע עד שי
לל וחד אמר  חייא ורבי שמעון ברבי חד אמר עד שיסתם הגו

 : שרעד שיתעכל הב

מיטתו  צדיק חי לעולם, "ויראו את 
רצו להאמין שאהרן הכהן  פורחת באויר", כי לא

הם אמרו "משה  בעגל  –נפטר, כי בפעם הראשונה 
ה פורחת כיון שהשטן הראה להם את המיטתו של משמת" 

וזה לא היה נכון, משה חי עוד ארבעים שנה, באוויר 
אף אחד לא רצה להאמין שאהרן הכהן נפטר, זה לא  

ם והחיים" הוא עצר יכול להיות, "ויעמוד בין המתי
את המגיפה, הוא עצר את המגיפה שמיליוני אנשים  
נפטרו ממנה, הוא עוצר את המגפה, כמו שאהרן 

שרה אלף ושבע  את המגיפה שארבע ע הכהן עצר 
מאות נפטרו עד שאהרן הכהן עמד "יעמוד בין 
המתים ובין החיים",  הוא היה לו את הכח לעצור את 

 המגיפה.  

 : כ"ק האדמו"ר שליט"א

 שעכשיו גם תיעצר המגיפה. 

 מורינו הרב שליט"א: 

הוא אהרן הכהן ממש, ממש אהרן הכהן של הדור, 
 הוא עצר את המגיפה.

 כ"ק האדמו"ר שליט"א: 

 שנתפטר כבר עכשיו מהמגיפה. 

 מורינו הרב שליט"א: 

 שבת קנג, ע"א   ג
אמר רב יהודה בריה דרב שמואל בר שילת משמיה דרב 

יכר אם בן העולם הבא הוא אם לאו איני  ספדו של אדם נ מה
ר שילת אחים בהספידא דהתם והאמר ליה רב לרב שמואל ב

חמו ליה ולא    קאימנא מחמו ליה ואחים הא דמ לא קשיא הא ד
סנו לי להו אחים. אמר ליה אביי לרבה כגון מר ד ה כו

סתיא את ורבה  ספידא אמר ליה מי פומבדיתאי מאן אחים ה
 בר רב חנן: 

 כבר לא תהיה לבד!!! - מורינו הרב שליט"א לבית דברי אתהכנס  בבידוד?
 ך וקבל את העלון מידי שבוע בתיבת הדואר של ום למנוירשם עוד הייה

 בחודש ₪ 20ל שסימלית בהשתתפות 

 050-4120-653להרשמה נתן לפנות לר' אהרון שושן  טל' 
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להפטר לגמרי! הוא לקח אתו את 
המגיפה, הוא לקח אתו את המגיפה, ששום יהודי לא  

 תנוחמו. ימות, ו

"המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון 
 וירושלים".

 כ"ק האדמו"ר שליט"א: 

 אמן, יישר כח. 

 מורינו הרב שליט"א: 

המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון אמן, 
 וירושלים.

 אמן. –כ"ק האדמו"ר שליט"א: 

 אהרוןלכ"ק האדמו"ר מתולדות 

 שליט"א
ים", מרים מיט  אין די פרשה שטייט "ותמת שם מר 

געווען כלול פון שה רבינו, הער איז  אהרן הכהן מיט מ
אלע צדיקים, ר' אהרן איז געווען כלול פון אלע 

יעצט די גאנצע פרשה  –צדיקים, הער הייסט אהרן 
גייט אויף אהרן הכהן, "וימת שם אהרן", הער איז 
געווען אהרן הכהן, הער איז געווען דעם כהן גדול פון 

יין גאנצע לעבן איז געווען אין קדש דעם דור, ז
טוב איז געווען קדש קדשים, הער וועט  קדשים, זיין ש

זי לעבט אייביג,  – לעבן אייביג, "ותמת שם מרים" 
"ויגוע שם אהרן", די אידן האבן געזעהן   – אהרן הכהן  

די בעט פליט אין די לופט'ן, די בעט האט גיפלייגן אין 
ן די בעט פליט אין דער לופט'ן, מ'האט גיקענט זעה
פון ויגוע אהרן, אהרן   דער לופט'ן, יעצט איז די מינוט

לא מת, אהרן חי לעולם, אהרן לעבט אייביג, יעצט  

איז די צייט, די גאנצע פרשה רעדט וועגן  
אהרן הכהן, אהרן הכהן האט פושט גיווען די בגדים, 
איז גיווען בגדים פון אדם העליון, בגדים פון גן עדן, 

למקום שנכנס ועמד במקום שעמד" ולבש   "ונכנס
יעצט האט הער הייליגע בגדים פון גן במקום שלבש,  

עדן העליון. "בין משאבים", זאגט דער זהר בין 
משאבים, הער האט תולה גיווען מים עליונים און  
מים תחתונים, די גאנצע עבודה זיינע איז געווען צו 

נחל  –מחבר זיין די ואסער'ן, די הייליגע וואסער 
קדומים נחל קישון, בין מים העליונים למים  

תחתונים, דאס איז גיווען דער משאבים, דאס איז ה
גיווען דער אשד הנחלים, נחל קדומים נחל קישון, 
"ואשד הנחלים אשר נטה לשבת ער ונשען לגבול 
מואב", "ואשד הנחלים", ווייל די גאנצע זאך ואס  

יף דעם זאך אז אונז וואוינען אין ארץ ישראל איז או
תבור וחרמון אלע בערג וועלן ווערן איין בארג, "

 – בשמך ירננו", אז אלע בערג וועלן ווערן איין בארג 
הר המוריה הר סיני הר תבור הר חרמון, אלע וועלן 

 זיין איין בארג, איין בארג ממש. 

י ָגַוע ַאֲהרֹן  מדבר כ,  יעצט איז די גאנצע פרשה אויף "כ ִּ )ב

ט( זיין  –בט אייביג, זיין מיטה ן הכהן לעאז אהר  –"כ
לויגן אין דער לופט'ן, הער איז חי וקים, בעט איז גיפ

מען טאר נישט טראכטן אז א גדול גייט אוועק חס  
ושלום, א גדול לעבט אייביג, בפרט יעצט הייבט ער 
אן די אמת'ע לעבן, יעצט אין די מינוט הייבט ער אן 

ביג, הער איז מיט די אמת'ע לעבן, ער וועט לעבן איי
הער איז מקבל תורה אונז, הער איז משפיע אויף אונז,  

יעצט בכ"ט תמוז, וואס משה האט מקבל געווען די 
הערשטע לוחות, הער האט געבריינגט די הערשטע 

"זכרו תורת  –לוחות, תמוז די הערשטע לוחות 
משה", די גאנצע וועלט יעצט ווען מ'הענדיגט די 
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אגט ביי הלל "כל א' תמוז, מ'ז –שבעה 
ני גם סבבוני בשם גוים סבבוני בשם ה' כי אמילם, סבו 

ה' כי אמילם", ס'איז די אלע גוים, יעצט איז מען 
מכרית אלע קלפות, ביי די שבעה איז מען מכרית 
אלע קלפות, אלע גוים,  "כל גוים סבבוני בשם ה' כי 

 אמילם". 

י און מ'האט געזעהן די בעט, פליט אין די לופטן אזו 
ל ווי ביי אהרן הכהן, מ'קען זעהן עין בעין, "ַוי ִּ  ְראו  כ ָ

ט(ָהֵעָדה   בר כ, כ במד אלע האבן געזעהן די בעט פליט אין   – ")
דער לופטן, הער איז גיווען דער כהן הגדול פון דעם  
דור, הער איז גיווען די גאנצע לעבן אין קדש קדשים, 

בט  און הער לעבט אייביג, הער לעבט אייביג, הער לע
פאר אונז, און תנוחמו "המקום ינחם אתכם בתוך 

ר אבלי ציון וירושלים ותראו בנחמת ירושלים, שא
 אמן. 

אד"ש: דער אייבישטער זאל העלפן, בשורות 
טובות, ביי אייך הויכעט אינגיכן, געזונטע יארן, 
גיבענטשטע יארן, און בשורות טובות, בשורות 

 טובות, בשורות טובות. 

 אמן. 

    מראי מקומות   
ב, ע"א  ד  בראשית ל

ב,  י כ ת  י ים ד  ק  ת  י ו א  ר  ב  ת  א א  ל מ  ית ע  ר  ל ב  ר ע  מ  עֹון א  מ  י ש  ב                                                                          ר 
ץ ֹלא  )ירמיה לג( ר  י ם ו א  מ  ּקֹות ש  ם ו ל י ל ה ח  י יֹומ  ית  ר  ם לא ב                                                           א 

אן ב   י. מ  ת  מ  .                  ש  ז כּור ז א ד  יהּו ר  א  א ד  ל מ  ע  א ד  יק י סֹוד  ד  א צ  ית ד                                                           ר 
ם לא  יב א  כ ת  א ד  ד  ם ו ל י ל ה כ ח  ית יֹומ  ר  ב  א ב  י ימ  א ק  ל מ  א ע  ל ד                                                                              ו ע 
י ם  מ  ּקֹות ש  י. ח  ת  מ  ץ לא ש  ר  י ם ו א  מ  ּקֹות ש  ם ו ל י ל ה ח  י יֹומ  ית  ר                                                                           ב 

ד   ע  ין מ  ק  ין ו נ פ  נ ג ד  ה.                               ד  ל א               ן ע 
י ם,  ק  ת  א ו ה  ר  עֹול ם נ ב  ית ה  ר  ב  ל ה  ר, ע  מ  עֹון א  מ  י ש  ב                                                                        תרגום: ר 

כ תּוב  ץ  )ירמיה לג(        ש  ר  י ם ו א  מ  ּקֹות ש  ם ו ל י ל ה ח  י יֹומ  ית  ר  ם ֹלא ב                                                        א 

 תרגום

ְרָים"בפר   כתוב ם מִּ ָ ָמת ש  במדבר כ, א(  שה "ַות ָ ם ואהרן , מרי)
ומשה רבינו, הוא היה כלול מכל הצדיקים, קוראים 

עכשיו כל הפרשה מדברת על אהרן  –לו "אהרן" 
הכהן, "וימת שם אהרן", הוא היה אהרן הכהן, הוא 
היה הכהן הגדול של הדור, כל חייו הוא היה קודש 

שים, הוא יחיה לעולם  קדשים, ביתו היה קודש קוד
 –לם, אהרן הכהן היא חיה לעו  –"ותמת שם מרים" 

"ויגוע שם אהרן", היהודים ראו את המטה עפה  
באויר, המטה עפה באויר, היה אפשר לראות את 
המטה עפה באויר, עכשיו זה הרגע של "ויגוע אהרן", 
אהרן לא מת, אהרן חי לעולם, אהרן חי לעולם, 

 עכשיו זה הזמן.

רת מאהרן הכהן, אהרן הכהן פשט  שה מדב כל הפר 
היה הבגדים של אדם העליון, בגדים   את הבגדים, זה

מגן עדן, "ונכנס למקום שנכנס, ועמד במקום שעמד, 
ולבש במקום שלבש", עכשיו יש לו בגדים קדושים  

 מגן עדן העליון. 

ים " ֹול ְמַחְצצִּ ק  ים"מִּ ַאב ִּ ְ ין ַמש  , אומר הזוהר )שופטים ה, יא( ב ֵ
ב, ע"א() ל בראשית 

הוא תלה מים עליונים : "בין משאבים" שד

ל  סֹוד ש  הּוא  עֹול ם, ש  יק י סֹוד ה  ד  ית? ז ה צ  ר  ב  י ה  י. מ  ת  מ                                                                    ֹלא ש 
כ תּוב    ו         ז כֹור.  ד, ש  ח  ם ו ל י ל ה כ א  ית יֹומ  ר  ב  ד ב  עֹול ם עֹומ  ל ז ה ה                                                                  ע 

ּקֹות  י. ח  ת  מ  ץ ֹלא ש  ר  י ם ו א  מ  ּקֹות ש  ם ו ל י ל ה ח  י יֹומ  ית  ר  ם ֹלא ב                                                                          א 
ל יֹון.   ע  ן ה  ד  ע  ים מ  א  ים ו יֹוצ  ע  ּׁשֹופ  ם ש  ץ ה  ר  י ם ו א  מ                                                                 ש 

ר,  מ  ח ו א  ת  ם ה(               פ  ּק )שופטי ּנּו ֹו   מ  ם י ת  ים ש  ב  א  ש  ין מ  ים ב  צ  צ  ח                                          ל מ 
א  ים כ מ  צ  צ  ח  ק ב. מ  א קֹול י ע  ים ד  צ  צ  ח  ּקֹול מ  קֹות ה' ו גו'. מ  ד                                                                       צ 

ר,  מ  ת  א  א  יב  )שמואל א יז(              ד  יהּו י ת  א  ים ד  ב  א  ש  ין מ  ינ י ם. ב  ב  יש ה                                                  א 
יל א ו הּו ל ע  י א מ  ין מ  ב  א  ש  ּנּון ד  ין א  ין ו כ ל יל                                            ב  ר  ט  ס  ין  ר  ת  יל ב                                      א נ ט 

ג ּו יּה.                     ל הֹון ב 

 כבר לא תהיה לבד!!! - מורינו הרב שליט"א לבית דברי אתהכנס  בבידוד?
 ך וקבל את העלון מידי שבוע בתיבת הדואר של ום למנוירשם עוד הייה

 בחודש ₪ 20ל שסימלית בהשתתפות 

 050-4120-653להרשמה נתן לפנות לר' אהרון שושן  טל' 
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ומים תחתונים, כל העבודה שלו הייתה  
ים,  –לחבר את המימות, המים הקדושים  מִּ "ַנַחל ְקדו 

ֹון" יש  טים ה, כא( ַנַחל קִּ , בין מים העליונים למים )שופ
ד  ֶ התחתונים. זה היה ה"משאבים", זה היה "ְוֶאש 

ים" ָחלִּ בר כא ַהנ ְ במד  "נחל קדומים נחל קישון".  , טו()

ל " ְגבו  ַען לִּ ְ ש  ֶבת ָער ְונִּ ֶ ר ָנָטה ְלש  ֶ ים ֲאש  ָחלִּ ד ַהנ ְ ֶ ְוֶאש 
, "ואשד הנחלים", כי כל הענין שאנחנו )שם( מֹוָאב"

גרים בארץ ישראל זה בשביל הדבר הזה, שכל ההרים 
" נו  ְמָך ְיַרנ ֵ ִּ ש  בֹור ְוֶחְרמֹון ב ְ לים פ יהיו הר אחד. "ת ָ ג()תה , ט, י

הר המוריה, הר סיני, הר   –שכל ההרים יהיו הר אחד  
 תבור והר חרמון, כולם יהיו הר אחד, הר אחד ממש. 

י ָגַוע ַאֲהרֹן" ט( עכשיו כל הפרשה זה על "כ ִּ בר כ, כ במד ( ,
שאהרן הכהן חי לעולם, המיטה שלו עפה באויר. הוא 
חי וקיים, אסור לחשוב ש"גדול" מסתלק, נפטר חס  

חי לעולם, בפרט שעכשיו הוא מתחיל גדול"  ושלום, "
 את החיים האמיתיים. 

הוא יחיה לעולם, הוא אתנו, הוא משפיע עלינו, הוא  
מקבל את התורה עכשו בכ"ט תמוז, שמשה קיבל את  

 –הלוחות הראשונות  –הלוחות הראשונות, תמוז 
ה ֶ 'ֹוַרת מֹ'ש  'ְכרו  ת  ב( "זִּ ג, כ לאכי  כל העולם  ר"ת תמז, " )מ

א' תמוז, אומרים   –מים את השבעה כשמסייעכשיו 

    מראי מקומות   

ר,   מ  ח ו א  ת  ם ה(                       תרגום: פ  ם   )שופטי ים ש  ב  א  ש  ין מ  ים ב  צ  צ  ח  ּקֹול מ                                       מ 
ים  צ  צ  ח  ּקֹול מ  קֹות ה' ו גֹו'. מ  ד  ּנּו צ  ים  -                                          י ת  צ  צ  ח  ק ב. מ                              ז ה קֹול י ע 

ר  - מ  ּנ א  יש ה   )שמואל א יז(               כ מֹו ש  ים         א  ב  א  ש  ין מ  ינ י ם. ב  הּוא  -                          ב        ש 
נ י  ש  ל ב  ל ה, ו הּוא נֹוט  ע  ל מ  י ם מ  ים מ  ב  ּׁשֹוא  ם ש  ין אֹות  ב ב                                                                     יֹוש 

תֹוכֹו.  ם ב  ים ו כֹול ל אֹות  ד  ד                                  צ 
ם  א. ש  ק  ב  ד  ת  א ל א  נּות  ימ  ה  ר מ  ת  ן הּוא א  מ  קֹות י י . ת  ד  ּנּו צ  ם י ת                                                                           ש 

קֹו ד  ּנּו צ  זֹונֹו              י ת  ר  קֹות פ  ד  ין. צ  ב  א  קֹות י י  ו ש  ד  ין צ  ן י נ ק  מ                                                                   ת י י . ת 
יב  )בישראל( א  יהּו ש  יש, ו א  ד  י ים ו ק  יהּו ק  א  א ד  ל מ  ע  יק ד  ד  א צ                                                               ד 

ל,  א  ר  י ש  ין. ב  ל א  י ין ע  ּנּון מ  א א  ב  א ר  י י מ  ז ר ל ג ב  פ  יל כ ל א ּומ                                                                                  ו נ ט 

י  ם ה' כ ִּ ֵ ש  י ב ְ נִּ ם ְסָבבו  ֹויִּ ל ג  בהלל "כ ָ
יַלם י ֲאמִּ ם ה' כ ִּ ֵ ש  י ב ְ נִּ י ַגם ְסָבבו  נִּ ו  יַלם, ַסב  יח, י ֲאמִּ לים ק -)תה

" זה כל הגויים, עכשיו מכריתים את כל הקליפות. יא(
ל  בשבעה מכריתים את כל הקליפות, כל הגויים. "כ ָ

ֹויִּ  יַלם". ם ְסבָ ג  י ֲאמִּ ם ה' כ ִּ ֵ ש  י ב ְ נִּ  בו 

וראו את המיטה עפה באויר כמו אצל אהרן הכהן, 
ל ָהֵעָדה" ְראו  כ ָ ט( אפשר לראות עין בעין, "ַוי ִּ מדבר כ, כ  –  )ב

באויר, הוא היה הכהן כולם ראו את המיטה עפה 
הגדול של הדור, הוא היה כל החיים בקודש 

לעולם, הוא חי  הקדשים, והוא חי לעולם, הוא חי
 עבורנו, ותנוחמו. 

"המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים 
 ותראו בנחמת ירושלים" אמן.

 כ"ק האדמו"ר שליט"א: 

ה' יעזור, בשורות טובות, אצלכם גם במהרה,  
בריאות, שנים מבורכות ובשורות טובות, שנים 

 בשורות טובות, בשורות טובות.

 מורינו הרב שליט"א: 

 ן. אמ

א   ר  י ש  ת            ד  יְך הּוא י רּות  ר  א ב  ש  יּה לֹון קּוד  ב  א. ו י ה  י ים ד  תּו ק                                                                 ל י ר 
ין.  ל מ             ע 

קֹות ה'  ד  ּנּו צ  ם י ת  מּונ ה  -                             תרגום: ש  א  קֹום ה  ם הּוא מ                          ש 
קֹות ה'  ד  ּנּו צ  ם י ת  ק. ש  ב  ד  ת  קֹות ה'  -                                   ל ה  ד  ים צ  ם יֹונ ק                          ש 

זֹונֹו ב   ר  ק ת פ  ד  ים. צ  ב  ל    י                                  ו שֹוא  א  ר  הּוא  -        ש  עֹול ם ש  יק ה  ד                           ז ה צ 
ם  ג דֹול אֹות  ז ר ל י ם ה  פ  כ ל ּומ  ל ה  ב ו נֹוט  א שֹוא  ש, ו הּו ּק ד  ית ה  ר                                                                         ב 

ל  א  ר  י ש  ל יֹונ ים. ב  י ם ע  ם  -                              מ  ן ל ה  ז ה, ו נ ת  ית ה  ר  שּו ב  ל י ר  א  ר  י ש                                                 ש 
ת עֹול   ּׁש  רּוְך הּוא י ר  דֹוש ב  ּק   ים.     מ                                 ה 
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 ליל שלישי חקת

, (216), גימטריא 'אריה' )שמות י, ח("ִמי ָוִמי ַההְֹלִכים"
כולם ללמוד  -הטורים -אריה במרכבה, בעל

הטורים פרשת שמות, עכשיו יהיה ארבע -בעל
בהעלותך, שלח לך, קרח, חקת, מקרח   –פרשיות  

שמעשה קרח וחקת זה שלושים ושמונה וחצי שנה  
מצרים, ופטירת מרים שראל מ בני י היה בשנה השניה לצאת

סילוק הבאר היה בסוף הארבעים שלושים וביניהם עברו  ו
ושמונה שנה, כמו רבינו. רבינו חי שלושים 
ושמונה וחצי והמתיק הכל. רבינו חי שלושים 

 והמתיק את כל דור המדבר.  שנה ושמונה וחצי 

עכשיו ממתיקים את הכל. כל אחד חייב לחיות 
עריב חייב היה במל מי שארבע מאות שנה, כ

יש כתב אישום, בועז לחיות ארבע מאות שנה. 
, אז זה שלוש שיטות, או כולם החי ארבע מאות,

ארבע מאות, או אחד בועז עובד ישי כל אחד חי  –
ארבע מאות, ובועז זה גם ארבע מאות, בועז 

רות קראו לה  .גימטריא שמונים וחמש
למחרת יום ה "קטלנית"  , חופהאחרי פטירת בועז שנפטר 

כל אם שני בעלים מתים היא נקראת קטלנית,  וב

אז היא לא צריכה להתגרש. אופן אם נישאה לשלישי  
אה לרביעי אבל אם שלושה מתו  צריכים וניש

    מראי מקומות   
מז  -ילקוט שמעוני בראשית  ה  רמז קנו  -פרק 

חיו  בועז עובד ישי אמרו רבותינו יתר מארבע מאות שנה
שבעים שנה. עמרם חי מאה ושלושים  ודוד לא חיה אלא

ושבע שנה ומשה לא חיה אלא מאה ועשרים שנה לפיכך 
למות. יעקב כתיב בו קריבה לא  כתיב בו קריבה הן קרבו ימיך 

אבותיו. אברהם חי מאה ושבעים וחמש יצחק חיה  הגיע לימי  
מאה ושמונים ויעקב חי מאה וארבעים ושבע לפיכך נאמר בו 

 ראל. קריבה ויקרבו ימי יש
 אופן פ   -מגלה עמוקות על ואתחנן  ו

לעם, שהוא  בלק וב רצה משה לבטל אתחברותא ד
לילית.  סמאל ו עת ההיא, בגימטריא לילית,  - אתחברותא ד

 להתגרש, זה רות. 

,  הכל חרוסתעכשיו זה היה נשמת משיח, כתוב  
ב( זה 'חס רות', "ְקִציר ְשעִֹרים" , רות היא )רות א, כ

כפי שמתירה התורה רים י שעורק שנללקט זכתה 
בעל הבית שני שיבולים שלא ירימם א לא שאם נופל ל

ישאירם לעניים, אולם אם נופלים שלושה שיבולים מותר לו 
כל העניים לא  לם, ו סור לעניים ליט לקחתם ואם לא הרימם א
הקפידו לקחת רק שני חיטים אלא לקחו גם אם נפלו שלושה 

מעלת רות שליקטה  שני חיטים. רק  שיבולים, וזוהי 

ם("מי ומי ההלכים"  גימטריא . ביחד זה יוצא )ש

 (736)משה יהושע . אריה במרכבה, (216)'אריה' 
נן אופן , מגלה עמוקות  (736)גימטריא נחש ועקרב   )ואתח

)' פ
 , משה מכלה את כל הנחשים.ו

' יז, כה אדם נולד עם נחש, ֲאִביַגל ַבת ָנָחׁש . ()שמואל ב
היינו עם בת שאביה בת נחש  אדם חייב להתחתן עם  

מת בעטיו של קללת נחש הקדמוני שאז ירדה מיתה לעולם 

לל עוונותיו, החתן  שואל אותה מי ולא אדם שמת בג
טוב, אם הוא חמור לא  –אבא שלה, אם נחש 
אברהם קרא  – )שופטים טו, טז( טוב. "ֲחמֹור ֲחמָֹרָתִים"

לאליעזר חמור, והוא רקד שלושה ימים ושלושה 
 ת.  לילו

ספרא  , והאריה לא אכל לאריהעזב את החמור ר' 

לף, בגימטריא  וי"א היתרים, הם סמאל. יוד א מחנות של 
סוד י"א סמנים של קטרת. וי"א יום של בין ימי נדה.   -סמאל.   ו

סוד י"א זמורים. ו סען משה.    וי"א מ פעו"ר חשבון   -מעלות שפ
בלעם.  -מש"ה.  ליה, חשבון  ידך  -סמא"ל וי"א קליפת די

חזקה, בגימטריא כ"ח סמא"ל.   סוד את מי אעלה לך.    -ה כח   -ו
"י, "ממרא "יוחנא.  בלעם מן נחש ועקרב, בגימטריא   -מ

לקביל  סוד מ"י, -מש"ה יהוש"ע.  "ממרא בטומאה,  "יוחנא 
ס, נגזרה גזירה על נדב ואביהו בקדושה. מ מבר" מן י ס ו ן יונ"

 -הוא ינחיל, הוא ק"ך צרופי אלקים.  -נדב ואביהו למות. 
זרה:  לכן העביר יצר הרע דעבודה  זר"א, בגימטריא בעו"ר.   ע

 ?ןאמעוניין לפרסם כ

 058-3289-318במספר  קשרר עוד היום צו



 

10 

. החמור זה העבודה האמיתית.  זאותו
"יששכר חמור גרם רובץ בין  

כל העבודה של האדם   –  )בראשית מט, יד(המשפתיים"  
זה להיות חמור, אדם בא לעולם להיות חמור, עד 

 להיות חמור.   –סוף מאה עשרים שנה 

אברהם,  ששירת אתאליעזר אחרי מאה עשרים 

, היית חמור, נשארת חמור, אמר לו חמוראברהם 
אתה תמיד חמור. אז הוא רקד שלושה ימים 

 ושלושה לילות. 

מדוע כי יעקב פחד להגיד לראובן, מה עשית? 
לבלת את יצועי אביך ולקחת את מיטתו מאוהל בלהה לאהל   ב

ם , "כחי וראשית אוני, יתר שאת ויתר עז" לאה )ש

ק ג( ם אליעזר אין שולעשיו, אבל ל כי הוא ילך  פסו
, מה יש? אברהם אמר שאני חמור? להוכיחפחד 

    מראי מקומות   
ז, ע"א  ז  בבא קמא קט

בעא מיניה רב כהנא מרב ירד להציל ועלה שלו מאליו מהו 
ספרא הוה קא א "ל משמיא רחימו עליה כי הא דרב  זיל א

כל לילא קא שדר ליה חמרא דחד  בשיירתא לוינהו ההוא ארי 
כי מטא זמניה דרב ספרא שדר ליה חמרא מינייהו וקא אכיל 

ל ולא אכליה קדים רב ספרא וזכה ביה " רב אחא מדיפתי  א
לרבינא למה ליה למיזכי ביה נהי דכי אפקריה אדעתא דאריה 

ספרא לרווח  א אפקריה אדעתא דכ"ע לא אפקריה א"ל רב 
 דמילתא הוא דעבד: 

צה, ע"ב   ח   סנהדרין 
סנחריב הרשע בארבעים  אמר רב יהודה אמר רב בא עליהם 
וחמשה אלף איש בני מלכים יושבים בקרונות של זהב ועמהן 

לבושי שריון קליפה שגלו נות וזונות ובשמנים אלף גבורים 
וכן באו ובששים אלף אחוזי חרב רצים לפניו והשאר פרשים 

דין לבוא עם גוג ומגוג במתניתא תנא אורך וכן    על אברהם עתי
סך  סי  סיו ארבעים פר סו חב צואר  סי ר מחנהו ארבע מאות פר

סר  מאתים וששים ריבוא אלפים חסר חד מחנהו  בעי אביי ח
קו  סר חד תי סר מאה או ח סר חד אלפא או ח חד ריבויא או ח
חלף ביהודה שטף ועבר  ו בשחי שנאמר ו תנא ראשונים עבר

מצעיים עברו  בקומה שנאמר עד צואר יגיע אחרונים העלו א
עפר ברגליהם ולא מצאו מים בנהר לשתות עד שהביאו מים  

ברוך ה'! הוא אמר לי את האמת. 
הייתי חמור, נשארתי חמור, לכן אליעזר נכנס עם 
הגוף לגן עדן, העיקר להכנס עם הגוף לגן עדן, 

קרא לו "חמור   אברהםלהיכל של אליעזר. אחרי ש
 .  חמורתיים"

"ב   מֹוכמו שאמר שמשון  מֹור ח  ח  י ה  ח  י ר ח  ל  ח  ל  ם ב  י  ת  מ ר 

יש" ף א  ל  י א  ית  כ  מֹור ה  ח  ם טו, טז( ה  )אחת שמשון הכה  )שופטי

אלף איש, אבל אליעזר הכה שני מיליארד  עשרה(
מלכים שש מאות מיליון   , אליעזר  חבמלחמת ארבעת ה

הוא פי מיליארד משמשון, פי מיליארדים, 
יונתן "ְוַגם ָנַׁשף  מיליארדים, טריליונים. תרגום

כד(ֶהם ַוִיָבׁשּו" בָ  נשף בהם את הנשמה,  - )ישעיהו מ, 
 . טשמעו שירה מתחת כנפי החיות שהחיילים 

כי סנחריב אמר אני הבאתי את כל העולם, כל 

ממקום אחר ושתו שנאמר אני קרתי ושתיתי מים וגו' 
במחנה אשור מאה ושמנים  והכתיב וי צא מלאך ה' ויכה 

]וישכימו[ בבקר והנה כלם פגרים מתים   )ויקומו(וחמשה אלף 
ללו ראש ן:אמר רבי אבהו ה סות ה  י גיי

צה, ע"ב   ט  סנהדרין 
נחריב( -)במה הכם  חילי ס כל  ' את  ילה ה נו כיצד כ רבי אליעזר אומר  היי

ידה ביד הכם שנאמר וירא ישראל את היד הגדולה היד שעת
באצבע הכם שנאמר  סנחריב רבי יהושע אומר  ליפרע מ
ויאמרו החרטמים אל פרעה אצבע אלהים היא היא אצבע 

סנח סי הגלילי שעתידה ליפרע מ ו ריב רבי אליעזר בנו של רבי י
א לגבריאל מגלך נטושה אמר  אומר אמר לו הקדוש ברוך הו
לפניו רבונו של עולם נטושה ועומדת מששת ימי בראשית 

מפני חרבות נדדו וגו' רבי שמעון בן יוחי אומר אותו שנאמר 
א  ך הו ו הקדוש ברו מן בישול פירות היה אמר ל הפרק ז

א לבשל פירות הזקק להם שנאמר מידי לגבריאל כשאתה יוצ
לילה והיה רק   עברו יקח אתכם כי בבקר בבקר יעבור ביום וב

זועה הבין שמועה וגו' אמר רב פפא היינו דאמרי אינשי אגב 
לבעל דבבך אישתמע אור ויש אומרים בחוטמן נשף בהן חך 

י ירמיה בר אבא אמר  ומתו שנאמר וגם נשף בהם ויבשו רב
ספק להם ומת כתי(ו שנאמר וגם אני כפיים  ]אכה[ כפי אל  )ה

רבי יצחק נפחא אמר אזנים גלה להם כפי והניחותי חמתי 
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. עד שיש להילחם ברושליםהעולם 
מלחמה הגיעו שני מיליארד שש 
מאות, לא נשאר מים בירדן, לא נשאר מים בכל 

יא ממקום אחר, ן לא נשאר מים, הלכו להב הירד
. בגמרא כתוב  ימטורקיה, מהפרת, מהחידקל 

וכשהגיע עלה מסעות,  )מאה( ]עשר[שהוא עשה ביום אחד 

, כדי לראות מעבר לחומת ירושליםמאתיים מזרנים על 
   [-] הוא רואה כולם עם 

ליל  'חס רות', אותיות הסדר מטבילים ב'חרוסת', ב
ת, אחרי חמישים  גילת רומ  ישבשבועות  ואחרי זה  

חרוסת, אומרים  –ושמה יום זה מגילת רות.  
תפילות של הרב לליל הסדר, אומרים הלל, 

קיח, יב("ַסבּוִני ִכְדבֹוִרים, דֲֹעכּו ְכֵאׁש קֹוִצים"  , )תהלים 
זה   [- ]הדבורים אוכלים את החרדל, בדיוק הפוך,  

קובע, אמרו שהחרדל מביא את הדבורים, 
רחיקין שלושה טפחים, למה והרמב"ם מ

לום, לא! בגמרא שלושה טפחים? או שש, או כ 
יח ב  כתוב שש, מרחיק מבעל החרדל שש  , ע"א()ב"

 טפחים, אם לא אז שלוש ועוד שלוש.

הגויים נקראים דבורים,  -"סבוני כדבורים" 
הגויים באו לעולם להרוג את היהודים. יש 
 שואה, פוגרומים, אתמול היה היארצייט של ר'

וד( אבוחצירא, "ְוַאְרִחיָקה ְנֹדד. ַבִמְדָבר  ]יצחק[ )ד

    מראי מקומות   

 ושמעו שירה מפי חיות ומתו שנאמר מרוממתך נפצו גוים: 
צה, ע"ב  סנהדר י  ין 

תנא ראשונים עברו בשחי שנאמר וחלף ביהודה שטף ועבר, 
 אחרונים העלואמצעיים עברו בקומה שנאמר עד צואר יגיע,  

עפר ברגליהם ולא מצאו מים בנהר לשתות עד שהביאו מים  
 שנאמר אני קרתי ושתיתי מים וגו': ממקום אחר ושתו

 ליקוטי מוהר"ן קמא תורה ריח  יא
י כ  א  ל  ז    ()סֹוף מ  י א  או, כ  ר ו  ס  ז ח  מ  בֹות ת  י ת  אש  ה ר  ת מ 'ש  רּו ת'ו ר  'כ  ז 

כ   ז  יְך ה  ש  מ  ה  ים ל  יכ  ר  מּוז צ  ת  ה ב  ּו  ה  ת  ז נ  י א  ה, כ  ח  כ  ּׁש  ן ה  ּק  ת  רֹון ל 
ה  ּו  ה  ת  מּוז נ  ש ת  ח ד  רּו ב  ב  ת  ש  ּנ  לּוחֹות ש  י ה  ד  ל י  י ע  ה, כ  ח  כ  ּׁש  ה 

ָאִליַנה. ְואּוַלי ֶאְמָצא דֹוד", אדם בא  
לעולם לשיר את השיר "אעופה אשכונה" של 

 . [- ]אבוחצירא   ]יצחק[ )דוד(רבי 

אמרו למשה לא מאמינים לך, אנחנו לא 
רנו, נגמר, אי אפשר להאמין לך, מאמינים לך, גמ 
תמות, ואתה חי! אי אפשר אמרת שאתה 

ר לאדם הראשון "מֹות להאמין לך! השם אמ
, והוא חי אלף פחות שבעים. )בראשית ב, יז( ָתמּות"

 אדם בא לעולם בשביל לאכול, לשתות, לשמוח. 

אדם צריך ללמוד כל יום מסכת, כל יום. כמו ר' 
כל ערב פסח בבא  חיים קנייבסקי, הוא גומר

נשא קע"ו פרשת ה בתרא קע"ו דפים, עכשיו הי
מזמור פסוקים,  קע"ו פסוקים,  –קי"ט בתהילים 

קע"ב! כל  –יש בעשרת הדברות?  ]תיבות[כמה 
מילה עשו כתר, אדם בא לעולם לעשות כתר 

 לכל מילה. לכל אות לעשות כתר. זה שליחות. 

זה  . תמוז  יאר"ת "ז'כרו ת'ורת מ'שה"  תמזעכשיו  
לוחות   לוחות ראשונות, עד י"ז בתמוז זה אור של

יות, ביום ראשונות,  עוד ארבעים יום לוחות שנ
טוב, בהם כתוב לוחות שניות, מקבלים את הכיפור 

ב" ' יט  ן י  ע  מ  , בלוחות הראשונות אין )דברים ה, טו( "ּול 
ר' חייא בר אבא  שאל רבי חנינא בן עגיל את , יבטי"ת

כ   ּׁש  ה ה  כ  ר  ב  ם ל  רֹונ  כ  ינּו, ז  בֹות  רּו ר  מ  א  מֹו ש  ה, כ  ין נ"ד( ח  רּוב  : )ע 
לּוח רּו ה  ב  ת  ש  א ֹלא נ  ל  מ  ל  ה 'א  ה תֹור  ח  כ  ת  ש  אשֹונֹות ֹלא נ  ר  ֹות ה 

רּו  ב  ת  ש  ּנ  ר ש  ח  א  י מ  "ל, כ  ּנ  ז כ  מ  ת  או מ  ר ו  ס  ן ח  ל כ  ע  ל', ו  א  ר  ש   י  מ 
לּוחֹו ּו ה  ר מ  א  מֹו ש  או, כ  ת ו  ינ  ח  ם ב  לּוחֹות ה  י ה  או, כ  ּו  ק ה  ל  ת  ס  ת נ 

ה  כ  ר  ב  ם ל  רֹונ  כ  ינּו, ז  בֹות  א י"ד(ר  ר  ת  א ב  ב  ה )ב  ּׁש  ן ש  כ  ר  לּוחֹות א  'ה   :
מּו ת  י ב  ז. כ  מ  בֹות ת  י ת  אש  ינּו ר  ת  ן תֹור  ת  ן מ  מ  ם ז  ה: ג  ּׁש  ן ש  ב  ח  ר  ז ו 

ה  כ  ר  ב  ם ל  רֹונ  כ  ינּו, ז  בֹות  רּו ר  מ  א  מֹו ש  לּוחֹות כ  נּו ה  ת  א ד:(נ  ם )יֹומ  ג  . ו 
או,  ר ו  ס  אן ח  או כ  ת ו  ינ  ח  ם ב  ה  לּוחֹות ש  רּו ה  ב  ת  ש  ז נ  א  ת ש  מ  ח  מ 

"ל:  ּנ   כ 
ב סיקתא זוטרתא    י דברים פרשת ואתחנן דף ט עמוד    )לקח טוב(פ
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אני לא לו ר' חייא  ענה יגלמה אין טי"ת?
יודע? נשבר   מכיר, לא יודע, מה זה לא

, אות טי"ת אסור להישבר האותיות, אוי ואבוי
סיקתא: שאילו כתב בהם בשום אופן  -)כפי שכתוב בפ

נות שנשתברו(  חות ראשו טי"ת לא היתה תקנה לישראל במעשה   בלו

אוי ואבוי למי שישבור את האות טי"ת, אוי העגל.  
אותו, אני אכנס בו עד הסוף,  ואבוי, אני מזהיר

אות טי"ת. בלוחות שניות מי שישבור את ה
ְבָיד ֲחָזָקה   ֹום ַהַשָבת ְלַקְדׁשֹו...כתוב "ָׁשמֹור ֶאת י

ם ה, יא ּוָיה" ט'ּוִבְזרַֹע נְ  , "ַכֵבד ֶאת ָאִביָך ְוֶאת יד(-)דברי
אומר , אני  טי"ת,  )דברים ה, טו(  ב ָלְך"ַט' ִאֶמָך... ּוְלַמַען ִיי 

 לכם, הנה הטי"ת.

ק חלו לו כל עוונותיו  מי שראה טי"ת בחלום נמ )ב"

, אדם בא לעולם לראות טי"ת בחלום, אז נה.(
נמחלים לו כל העוונות, מחטא אדם הראשון, 
מששת ימים בראשית, ששת ימי בראשית. 

קן מ(אדם בא לעולם בשביל  ששת ימי )אולי: לת
ִאמֹו ְביֹום ֲחֻתָנתֹו  בראשית, "ָבֲעָטָרה ֶׁשִעְטָרה ּלֹו

, יום החתונה, אדם ()שיר השירים ג, יא  ת ִלבֹו"ּוְביֹום ִשְמַח 
בא לעולם בשביל יום החתונה. "ביום חתונתו 

    מראי מקומות   

 ב 
כתיב בעשרת הדברים האחרונים. טי"ת אין  כל אל"ף בי"ת

כתיב בלוחות הראשונים, שאילו כתב בהם טי"ת לא היתה 
כל במעשה העגל.  ומר לא נתקנה הכתובה תקנה לישראל 

כתיקונה ואינה נידונת כאשת איש אלא כפנויה. בא בלוחות 
למען ייטב לך" להשלים  האחרונים שני טיתי"ן "ובזרוע נטויה ו

"ן ולא תנאף ולא תרצח ולא הראשונה והאחרונ  ה ארבעה ווי
ספרים שיהו עתידין לעמוד  תגנב ולא תענה כנגד כ"ד 

 לישראל. 
 בבא קמא נד, ע"ב   יג

רבי חנינא בן עגיל את רבי חייא בר אבא מפני מה  שאל
בדברות הראשונות לא נאמר בהם טוב ובדברות האחרונות 

נה, ע"א( נאמר   אמר לו עד שאתה שואלני למה  נאמר בהם טוב  )
שאיני יודע אם  בהם טוב שאלני אם נאמר בהן טוב אם לאו

וביום שמחת ליבו". אז היה להם  
 ניסים כפולים.  

עכשיו  | ידפרשת חוקת זה ניסים כפולים, | 
מדברים על ה"נחלי ארנון" שאמרו אני יש לי פי 
שתיים מאשר ים סוף, כי הסלעים הרי מחצו 

חתן לקראת כלה, ההרים קפצו  לכו כ השאותם, 
, כל ההרים באו לקראתם חתן לקראת כלה

לקראתם חתן לקראת כלה, אדם הולך ממירון 
לצפת, הוא צריך לכופף את ההר, מובא בזהר 
שמות שהר סיני קפץ לקראת משה, כי האדם 

ההרים קופצים מלפניו, ההרים עשויים  –הולך 
קופצים, מחומר של קרינה, של קורונה, לכן הם 

קיד, ד( ָרְקדּו ְכֵאיִלים  ם   .  )תהלי

מתן תורה. משה יורד עם לוחות עכשיו זה 
ראשונות, כל ההרים רקדו כאילים, "תבור 

יג(וחרמון בשמך ירננו"  הלים פט,  . תבור שר, הוא )ת
אמר אני לא מוותר, אני שר. הכרמל ראה את  
תבור שלא ויתר, גם הוא לא ויתר, אסור לוותר, 

תר, אסור לוותר, אדם בא לעולם לא אסור לוו
לא לוותר. יש כתב לוותר, למה אדם נולד? 

צל ר' תנחום בר חנילאי שהיה   נאמר בהן טוב אם לאו כלך א
זל לגביה א"ל   רגיל צל ר' יהושע בן לוי שהיה בקי באגדה א א

ממנו לא שמעתי אלא כך אמר לי שמואל בר נחום אחי אמו 
אחי ברבי   של רב אחא ברבי חנינא ואמרי לה אבי אמו של רב

סופן להשתבר מאי הוי אמר  סופן להשתבר וכי  חנינא הואיל ו
סקה טובה מישראל:  ס ושלום פ  רב אשי ח

סת  כל מי שנמצא אצ  יד ל שובו בנים יש לו כתב אישום. למה ט
סת לצדק? לירח זה לוקח שלושה ימים, אבל  לירח? למה ט

חזור, גם על זה יש כתב   )?(צדק זה שמונה דקות  הלוך ו
, בנחלי ארנוןאני הייתי שם    -עכשיו אמר לי ברקוביץ  אישום.  

סוע ויזה בשביל חייבים  -כל שבוע היינו עוברים שמה  לנ
מפחדים מקורונה,  , עכשיו לירדן סעים,  בגלל הקורונה לא נו

סן נגד  מח זה, זה  ונה חייבים לשתות את  לל הקורונה, קור בג
 קורונה.
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ם(אישום, כי הם  הגיעו בלי ויזה,  )ההרי
חמור מאוד. היום בלי ויזה, זה כתב 

היה לו נס, הוא הגיע עם [- ]אישום. ר' לוי יצחק 
הרגו את כולם, עוד אחרי   [- ]האחרון.    )?(האשלון  

המלחמה הרגו חצי מיליון יהודים, לא השאירו 
ם, חצי מיליון הרגו הפולנים. חצי  זכר מיהודי

 ]הר' לאו[ מיליון מתו מחולירע, טיפוס, כולם מתו 
נפתלי שהוא אחיו הגדול היה חולה טיפוס אנוש, 

קונסול בארצות הברית, בניו יורק, ואז אחר כך  היה  
פו אותו, שמו אותו על המדרכה, ראו אותו והעי

כותב ספר שמו אותו ליד המדרכה והעיפו אותו,  
, היה 9היה חולה טיפוס, ילד בן  ]הר' לאו[איך ש 

דק כמו מקל הוא לא יכל לזוז, אז החזירו אותו 
שמו אותו בתור. ישר עשו לו תור לארץ ישראל, 
טוב, הוא מגיע לארץ ישראל, הוא רואה ערבים 

סים משולשיםמעם  –משולשים  , ערבי עשוי כנ
כשיו זה יהיה הסוף, הוא שואל מה ממשולש, ע

פה הערבים גוזלים ילדים ענה לו אחד בצחוק זה, 
יהודים ופה מחביאים אותם, וואי, בשביל מה זה, 

חוזר לאירופה שהוא ישר הוא אמר שהוא בורח, 
[-] .  

בא לעולם, הרב'ה אומר שזה טעות אדם 
נקבה, זה הטעות הכי שעושים את הייחוד זכר ו

גדולה שיש בעולם,  לא היה דבר כזה, לא היה 
דבר כזה,  עכשיו קראתי בחזון יאשיהו של הרב 
יאשיהו פינטו שהמים של יעקב, "ַהמֹוִציא ְלָך 

ם ח, טוַמִים ִמּצּור ַהַחָּלִמיׁש"  זה היה מים  ()דברי
דים, מי ששותה הייתה נפקדת, לא צריכים מיוח

את השטויות האלה, זה המצאה זכר, לא צריכים  
בנים, "המוציא לך מים מצור -של שובו

 החלמיש" "הים ראה וינוס, הירדן יסוב לאחור". 

"ההפכי הצור אגם מים, חלמיש למעינו מים", 

אדם בא לעולם להוציא מים מצור 
א מים החלמיש, בשביל זה הוא נולד, להוצי

הרב'ה אומר  -מצור החלמיש, כל שאר הדברים 
בנים, "דם -ויות, זה המצאה של שובושזה שט

נעכר ונעשה חלב", איפה ראינו דבר כזה שדם 
נהפך לחלב? איפה יש כאלה מכונות בכלל, 
אפילו נחיה מיליארד שנה לא נוכל להפוך דם 
לחלב, אבל אצל רבינו רואים "דם נעכר ונעשה 

 א' חלק ב'.   חלב", כל תורה

עכשיו זה העניין של ראש חודש תמוז, זה א' 
"יעלה ויבוא", עכשיו    שאומרים בשמונה עשרהתמוז  

"סבוני  בהלל אומרים "יעלה ויבוא", ומחר יגידו 
"דועכו כאש   –אם יבואו כל הדבורים    –כדבורים"  

קוצים", החכמים אמרו שהדבורים הם לא 
תק של תק של מוֹ וֹ עושות כלום, הדבורים הם מ

תק, לא עוקצות, רק הם עושות דבש, אדם בא מוֹ 
אדם בא  [ -]ולם לאכול דבש, תפוח בדבש. לע

לעולם רק בשביל הדבש, זה כל התפקיד שלו. 
]בליל  לכן אנחנו אוכלים בראש השנה דבש, 

רות. רות -חס –גם שמים דבש. חרוסת  הסדר?[
הייתה כולה דבש מכף רגל ועד ראש הייתה 

 בש. ד

מאיפה היא קבלה את הקדושה? מנעמי, נעמי 
ש, כמו שכתוב אצל בת בחיים היא לא ראתה אי

ם יא, לט יפתח "ְוִהיא ֹלא ָיְדָעה ִאיׁש"  אומר   – ()שופטי
המדרש בחיים היא לא ראתה איש . בנות שרח 
בת אשר בחיים לא ראו איש. "מאשר שמנה 

לכן שרח בת לחמו". לכן הם כולן היו נביאות. 
אשר שנכנסה ישר לגן עדן, מי המציא? היה לה 

"עוד ? כי היא שרה: ויזה? איך היא קבלה ויזה
יוסף חי מלך במצרים ולו שני בנים מנשה 

היא ׁשרה, ׁשרה ניגנה עם הכינור,  –ואפרים" 

 ?ןאכ מעוניין לפרסם

 058-3289-318במספר  קשרצור עוד היום 
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הגידה הלל השלם נכנסה עם הגוף לגן  
 עדן. 

וא נכנס אליעזר קראו לו "חמור חמורתיים" אז ה
עם הגוף לגן עדן. וכן שרח בת אשר ובתיה בת 

סו עם הגוף לגן עדן פרעה  נכנ
 , טו

ונערותיה בתיה, מי המציא את בתיה?   מה זה
, יש על זה טזהולכות למות -הולכות, הולכות 

שבע כתבי אישום, כל הנערות שלה מתו 
מסכנות. עכשיו הולכים להחיות אותן, כולן מתו 

מה הם עשו? למה שבע שהם מתו? , מסכנות
 הולכות למות.  

אהרן יכל להחיות את כל המתים  -"אהרן" 
בין המתים והחיים, אהרן בא בעולם. אהרן נעמד  

לעולם לעמוד בין המתים והחיים, בשביל זה 
הוא בא לעולם. בשביל זה הוא נולד, להחיות 

ו מתים. מגיפה קורונה, היה קורונה, כולם הלכ 
 –עם מסיכות, היום מי שהולך בלי מסכה 

מאתיים שקל קנס, עוד מעט זה יהיה אלף שקל,  
יהיה הכל, חייבים ללכת עם מסכה. יהיה רכבת, 

 –מסכות, חג פורים  יהיה מטוסים, יהיה חלליות,  
פורים, פורים, ת'הא ש'נת פ'ורים  –תש"פ 
 פורים.  

    מראי מקומות   
ו סכת דרך ארץ זוטא פרק ראשון  ט  מ

סו ב חייהם בג"ע ואלו הן חנוך בן ירד ואליהו ומשיח ט' נכנ
וחירם מלך צור ועבד מלך הכושי ויעבץ ואליעזר עבד אברהם  

ויש   ובתיה בת פרעה וסרח בת אשרהנשיא    בנו של רבי יהודה
בן לוי   אומרים אף ר' יהושע 

ז ב, ה  ט  שמות 
כ ת ע   יה  ה ל  ר ת  ע  נ  א ר ו  י  ל ה  ח ץ ע  ר  ע ה ל  ר  ת פ  ד ב  ר  ת  א ר ו  י  ד ה  ל י 

ה    ח  ּק  ת  ּה ו  ת  מ  ת א  ח א  ל  ש  ת  ּסּוף ו  תֹוְך ה  ה ב  ב  ת  ת ה  א א  ר  ת   ו 
ת  לרחץ על היאור.פירש"י   ס המקרא ופרשהו, ותרד ב סר

אצל היאור, כמו ראו  על יד היאור.פרעה על היאור לרחוץ בו:  

רבה  ם . "למ"םכל העבודה זה ה
יהו ט, ו( ַהִמְשָרה" יהיה , מי שיבקע את המ"ם )ישע

, מי יבקע לנו את המ"ם? מי יבקע??? משיח
כשבאו עליו חזקיה היה צריך לבקוע את המ"ם, 

סנחריב ונעשוני מיליארד שש מאות ש  אלף חילי 
לכן הוא  הוא לא אמר שירה...    –חללים, מה קרה?   ו

זכה לבק מ"םלא   . וע את ה

אדם בא לעולם זה לשיר ולשיר לשיר ולשיר,  
עשרים ושתיים שנה  –לשיר כמו יוסף הצדיק 

, יזקפוז כמו שאומר עליו המדרש גבר הוא רק שר, 
סף  קפוז,   הוא מת    –ז ויש קפוט  היה קפוז, יש קפויו

לא יתן שיקראו לו קפוט, היה קפוט, בסוף הוא 
הוא שר כל היום רק רקד, כי  נהיה קפוז. למה?

 –אדם בא לעולם רק לרקוד. אדם בא לעולם 
לשיר, הוא יהיה גבר קפוז. מי שיהיה גבר קפוז 
הוא יחיה עד מאה ועשרים. כל אחד יראה להיות 

 ת גבר קפוז. כרטיסים להיוגבר קפוז, מחלקים 

זה כל חקת, "זאת חקת", הם לא שרו, לא ניגנו, 
כמו "חוק", ואז שרפו את התורה  עשו את זה

ב'. היום אנחנו שנת תש"פ,  ]ה' אלפים[ )ת(בשנת 
ספו את  שרפו עשרים וארבע קרונות של ספרים,   א

ספרים  מבית לבית, שרפו את כל המדרשים, לא ה

יד, ל.(-)שמואלחלקת יואב אל ידי  מש, שיד ב  , והוא לשון יד מ
לכות לשון מיתה,   )סוטה יב:(דם סמוכה לו. ורבותינו דרשו,  הא הו

למות,  לב.(כמו הנה אנכי הולך  כה,  למות לפי הו )בראשית  לכות 
למה לנו לכתוב ונערותיה  ן, כי  סייע בה, והכתוב מ שמיחו 

 הולכות: 
ז סקה ד  -מדרש רבה בראשית  י  פרשה פו פ

מצליח רבי ברכיה אמר גב י איש  סף ויה  ר קפוז ויהי ה' את יו
ץ  פ  ק  ים מ  ר  ה  ל ה  ג ע  ל  ד  "מ  וביאר המתנות כהונה שהוא מלשון 

עֹות" ב  ג  ל ה  ם ב, ע   ח( )שיר השירי

 כבר לא תהיה לבד!!! - מורינו הרב שליט"א לבית דברי אתהכנס  בבידוד?
 ך וקבל את העלון מידי שבוע בתיבת הדואר של ום למנוירשם עוד הייה

 בחודש ₪ 20ל שסימלית בהשתתפות 

 050-4120-653להרשמה נתן לפנות לר' אהרון שושן  טל' 
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 נשאר שום מדרש, רק תנחומא שלנו. 

הרב'ה לכן היום זה א' תמוז, כשיו זה הרגע, ע
אומר תמז ר"ת ז'כרו ת'ורת מ'שה, אדם בא 
לעולם בשביל חודש תמוז, בשביל זה הוא נולד, 
מי שנולד בתמוז ייכנס ישר לגן עדן, אם הוא גם 

ס נפטר   עם הגוף.  הוא יכנ

זה החודש הכי גבוה מכל החודשים, ואז תמוז 
  י הם "ָסרּו ַמֵהר" משה ירד עם לוחות ראשונות. כ 

כבר אבדו את האמונה. ראו שמשה לא   )שמות לב, ח(
נמצא, כבר אבדו את האמונה. קרח אמר להם 
"יהיה בסדר אל תדאגו, אני במקום משה", טוב 

מחכה, מחכה עד היום כבר   –הוא במקום משה 
מאות שנה. מחכה בתור. יש  שלש אלף שלוש

ל תור, יא מסכן קרח, כל אחד יתרום עשר שק 
להוציא אותו מהקורונה, מהקבר. נדבק בקורונה. 

 )גם(יש בו  [-]ק' ר' קורונה,  –לכן קראו לו "קרח" 
 ח' חוורתא.   –האות ח' 

ח' חוורתא, כמו  – היה לקרח שורש גבוה מאוד 
ו ח' חוורתא, אדם בא לעולם שיהיה ל –תרח 

שורש בח', בחוורתא.  העיקר זה הח' 
ח' חוורתא, חוורתא. אדם בא לעולם בשביל 

אדם נולד בשביל להיות ח' חוורתא, אברהם 
ח', שישים ריבוא - ת"ר –נוצר מח' חוורתא, תרח 

 ועוד ח' חוורתא, מאיפה אדם נולד, מח' חוורתא. 

לכן מציפורי כולם היו עפות באוויר, מציפורי כל  
אין  –בבוקר, ומגיעים הטנדרים  הבנות, שמונה

ענן סמיך,  נפש חיה ברחוב, פתאום רואים  ענן,
פתאום רואים שמיליון בנות נכנסות מהר 
לחלונות, תוך שש דקות הילדים היו למטה, כל 
הילדים, ילדי החיידר עם סנדוויץ' ביד, שקית 
אוכל ועם תיקון הכללי. יד אחת שקית אוכל, יד 

ם עם תיקון הכללי, לכן  שניה תיקון הכללי, כול 
ם כולם היו עפים באוויר, אם אדם יגיד כל היו 

תיקון הכללי הוא יעוף באוויר, כמו שהם עפו 
כמו באוויר. בנות ציפורי שכולם עפו מציפורי. 

, כל  לירושליםהיו עפות באויר לוד, לוד כל הבנות 
ה היום, הבנות, כל לוד, זה עכשיו שדה תעופ

 היום כולם עפים מלוד. משמה היו עפים.  

   

 

  

  

 



ש מכל 
שתתפו כלל אנ"

שא מירון בו ה
שת קרח באתרא קדי

שבת התאחדות פר
שמים מ

תמונות ור
שליט"א. ע"י איחוד חסידי ברסלב 

רחבי הארץ להצלחת הרב 



ש מכל 
שתתפו כלל אנ"

שא מירון בו ה
שת קרח באתרא קדי

שבת התאחדות פר
שמים מ

תמונות ור
שליט"א. ע"י איחוד חסידי ברסלב 

רחבי הארץ להצלחת הרב 



השולחנות ערוכים לקבל את מאות הבחורים 

בלימוד 

תמונות ורשמים משבת התאחדות פרשת חוקת בעיר פתח תקוה לכלל בחורי החבורה 
להצלחת הרב שליט"א של ק"ק שובו בנים ע"י ר' נחמן האס שליט"א  



בריקוד במוצאי שבת על שזכו להתקרב לצדיק 



בס"ד

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

טל': 02-547-6356
השירות ניתן ללקוחות

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

תשכחי מזה.  אמא יקרה. אם חשבת שיחס אישי
זה תרגיל יחסי ציבור זול.

אצל ד"ר רז וצוות הקליניקה המורחב היחס האישי זה חלק מהריפוי, אנחנו נחזור אלייך לגבי 
תוצאות בדיקות, ונודיע לך על הוראות מיוחדות לפי התקופה והעניין, הבקשות שלך יטופלו 

בזריזות ומומחיות, הזמיני תור עכשיו ותפגשי את היחס האישי והאוירה המשפחתית.
 ד''ר איתמר רז הוא רופא בעל ניסיון רב ברפואת משפחה, מתינוקות ועד מבוגרים

ומשלב טיפול טבעי עם קונבנציונאלי באופן ייחודי

זה המוטו שלנו
יחס אישי

אמא! אהבתי את היחס 


