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 שיעור שנמסר ביום א'
כל יום צריכים לגמור מסכת, כל יום, לשבת 

ללמוד. עכשיו זה הרגע, בעטרה וללמוד, 
פסקה  הבד"ץ, מתן תורה, אמושעטרה לו 

להגיד שלוש פעמים הלל, להגיד ביום ראשון 
ושישי וגם שבת, הקורונה תפסיק, משבוע 
הבא ייקח וייסע לאומן, בכל יום יש ניסים 
חדשים, כל שניה נבראים כאלה ניסים שלא 
היה מבריאת העולם, כל שניה. נלמד תורה א' 

ק ב', שאדם לא צריך את הרפואות, כל חל
הרפואות מתבטלות, אדם יכול להמשיך את 
כל הרפואות בעולם על ידי תפילה, על ידי 

מילה, אות באות, אדם -תפילה בכוונה, מילה 
יכול להמשיך את כל הרפואות שבעולם צריך 

  מילה, אותו באות.-להתפלל מילה 

ממחר אנחנו מחזירים את החנות נעליים, 
יהיה נעליים לשכינה. אז הרבי אומר בתורה א' 

מתרפאים, שיוצאים מכל המחלות  שמהכל
מתרפאים  מהכל, מתרפאים, מהכלשבעולם, 

מכל המחלות שבעולם, "כל המחלה אשר 
' ה י' ני א'שמתי במצרים לא אשים עליך, כי 

כל  , אייר, חודש אייר זה איר". זה ופאךר'
הרפואות, זה מאי, מאי זה כל הרפואות. יש 
לנו את כל הרפואות שבעולם. לא אשים 
עליך, אין מחלה, ה' ירפא אותנו לפני 
שהמחלה מתחילה, שום מחלה. אין קורונה.  
אין כלום. מעכשיו נתרפא מכל המחלות, טוב, 
זה יימשך עד יום כיפור, הקורונה. אמרו עד 

  יום כיפור זה יימשך. 

כול להתרפא מכל דבר שבעולם, אין  אדם י
דבר שלא מרפא אותו, בכל דבר יש רפואה. 
בכל דבר, כל הצמחים כל המאכלים, זה הכל 
רפואות. רק אדם צריך לקחת את זה ביום 
הנכון, ברגע הנכון, בשעה הנכונה. שליש,  
חיטה צריכים לתת לגבעולים לצמוח שליש 

חיטה  )_(ואז זה מרפא מכל המחלות. כל זה 
ל המחלה, שום מחלה אין יותר, שום כ

מחלות, כל המחלות מתבטלות. אדם צריך 
מילה, -, מילה לאטסבלנות, להתפלל לאט 

, הנץ הכליוצאים בארבע חוזרים בשבע, זה 
  מתקדם, עד חמש וחצי הנץ מתקדם.

שום מחלה, כי אני ה' רופאך. כבר לפני 
[ מסביר שכל אחד נולד -שהמחלה מתחילה ]

פנימית, איזה התפרקות  עם איזה מחלה 
האיברים, התפרקות השרירים, ניוון שרירים, 
לכן הוא צריך להתפלל בכוונה. צריכים 
להתפלל במניין הכי ארוך. אני מגיל שלוש 
עשרה מחפש את המניין הכי ארוך. כולם 
מחפשים את המניין הכי קצר, ואני את המניין 
הכי ארוך. הייתי היחיד שהלך עם תפילין ביד, 

ידי מכל חיפה, כולם החביאו את התפילין. היח
אני החזקתי את זה ביד בפרהסיה. מגיל 
שלוש עשרה אני לא מוותר על מניינים. טילא  
מגיל שבע, הסבתא טילא מגיל שבע לא  
מוותרת על מניין שלוש פעמים ביום, אולי 
יותר . להתפלל במניין. אדם צריך לחפש 

רה תמיד מניין הכי ארוך. ולעמוד שמונה עש
  [ מכל סיג ופגם אמן סלה.-]

"כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים 
עליך כי אני ה' רופאך" כי אדם, איך 
שמתחילים להתפלל הוא אומר מתי התפילה 
ייגמר. הרבי אומר כאן היצר הרע אומר לו 
יאללה, תפסיק כבר, חיפשתי את המניין הכי 
קצר, די כמה אתה מתפלל, תזדרז, תתפלל 

דיוק הפוך. צריכים להתפלל כמה קצר. זה ב
שיותר ארוך, כי בתפילה זה כל הרפואות, זה 
בתפילה כל הרפואות שבעולם, חזקיהו המלך 
את גנז ספר רפואות, אדם יכול להתרפא מכל 
דבר בעולם, מכל העשבים. זה רק תפילה, כי  
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צריך לחפש את המניין הכי ארוך 
את התפילה הכי ארוכה ואת 

ם, בצאת ישראל, עכשיו הניגונים הכי ארוכי
  ביום שישי, בית יעקב מעם לועז

הייתה יהודה, המדרש אומר שיהודה קפץ 
ראשון, כולנו למדים שבנימין קפץ ראשון, 
האמת שיהודה קפץ ראשון. הייתה יהודה 

אומר המדרש רבה, שיהודה קפץ  –לקדשו 
ראשון שרי זבולון, שרי נפתלי, כי זבולון זה 

יך לב, לא צריך לב, בלא בלי לב, זבולון לא צר
לב ולב, זבולון לא צריך לב, כתוב בדברי 
הימים פרק י"ב, שבט זבולון חמישים אלף  
"מזבולון יוצאי מלחמה בכל כלי מלחמה 

[  -לעדור בלא לב ולב", בלי לב, שאל הסבא ]
אם הולכים בלי לב אז ישר נופלים. מה? כי 
מלחמה זה כמו יום כיפור. אלה שהולכים 

ושים תשובה אמיתית, יותר מיום למלחמה ע
כיפור, כי לא יודעים מי לחיים מי למוות. אם 
הולכים עם הצדיק לא צריך כוונה, כי רק שבט  
זבולון נענה לכל קריאה. דבורה קראה לצאת 

 למלחמה. 

אדם בא לעולם רק בשביל מטרה אחת ללכת 
אחרי הצדיק בלי לב, ויהושע קראו לו אדם 

הוא הולך בלי ראש. בלי ראש. הוא לא חושב. 
קופץ לים. ארץ  -משה אומר לקפוץ לים 

ארץ ישראל. לא חושב. הצדיק צודק   –ישראל  
לא מתאים    -הצדיק לא צודק, זה מתאים לי    -

 )_(לי, יהושע לא. לקפוץ לים, קופץ לים, ואז 
עמוד א'  )_( לא משנה לו, קראו לו קטוע ראש 

בסוטה, אדם בלי ראש, אין לו ראש, אין לו 
מחשבה עצמית זה נקרא, מה שאומרים לו 

  לים.  –הוא עושה. לקפוץ לים 

כולם אמרו, מה זה משה מת? כי אלדד ומידד 
אסור היה להגיד הנבואה הזאת, אסור, מה זה 
משה מת? כולם יתבלבלו, אם משה מת יותר 

טוב למות. וזהו. מה לעשות בלי  
הצדיק? מה, נהייה מוסלמים? מה נעשה? נלך 
למסגדים? מה נעשה בלי הצדיק, מה? אם 
משה מת גם אנחנו. אין ארץ ישראל, אין  
כלום. יותר טוב למות. איי, יהושע רוצה 
להיכנס, אה, יהושע רוצה להיות המנהיג. כל 

בשער הפסוקים.  ויטאלזה מסביר ר' שמואל 
לבול, הנבואה משה מת היא עשתה את כל הב

היא גרמה לשתי חורבנות. כי כולם אמרו 
אנחנו נשאר במדבר, אבל האמת הכוונה 
לתחיית המתים, צריכים למות דקה אחת, 
חמש דקות, ואז חיים מחדש. דקה אחת 
חייבים למות, אפילו משה. אפילו הצדיק הכי 
גדול, אפילו הצדיק הכי גדול הוא חייב למות,  

נגמר.  אין פרוטקציה, נגמר הפרוטקציות,
  בגיל ארבע מאות חייבים למות. אין. 

בועז חי עד ארבע מאות, ויחי יעקב. ובועז עד 
ארבע מאות, כי בועז התחתן עם רות, הוא היה 
בגיל ארבע מאות, היא הייתה בת שבעים, 
בועז מת באותו לילה. זאת נקרא אשה 
קטלנית, היה את מחלון, היה את בועז. אשה 

להתחתן. אבל אם שמתו לה שני בעלים אסור  
התחתנה היא לא מתגרשת. אבל אם שלושה 
בעלים מתו היא חייבת להתגרש. זה איסור 
מוחלט. רות מתו לה שני בעלים, מחלון ובועז, 
בועז היה בגיל ארבע מאות, בועז הוא קפץ 
למה  לים עם נחשון עם סבא שלו, נחשון שַׂ
בועז, בועז קפץ עם הסבא לים, הוא קפץ עם, 

קפץ קפצו כולם, כל הנכדים אחרי שהסבא 
קפצו לים, נחשון קפץ ראשון, אחרי זה קפץ 
אבידן בן גדעוני. כתוב שבע פעמים אבידן בן 
גדעוני, שהיה מתאבד, גם הנכדים שלו קפצו. 
אבידן בן גדעוני. שהם מתאבדים. שלוש 
מאות איש יצאו מול מיליון, הם מתאבדים. 

  נים. גדעוני, העיקר זה הגדעוני, להיות מהגדעו
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אדם בא לעולם רק בשביל מטרה 
, מה זה מהגדעוניםלהיות  -אחת 

גדעון? יש פרוש הרבי מחב"ד גד עוון, גד זה 
. מי שהלך עם גדעון אילנא  גדולכרות, לקצוץ,  

התכפרו לו כל העוונות, יום כיפור מתכפרים, 
מה זה מוחל וסולח, הסליחה היא רק 

ית [ ובשחר-בשקיעה, ואנחנו אומרים את זה ]
ובמעריב מוחל וסולח, מוחל וסולח, הוא אמר 
זה כמו ילד שמבקש ארטיק, אבא לא נותן לו 

נהיה בדברו,  שהכלארטיק, הוא אומר ברכה 
אז אבא חייב לתת לו את הארטיק. כי ה' 

אתה חייב לסלוח. מוחל   -מוחל, אמרנו ברכה  
  וסולח לכל עוונותינו. 

הרבי מסביר שאין מחלה שלא מתרפאים על 
[ -[[ גם בא' גם בח' ]-די תפילה בכוונה ]י

מתחלק לשלושה חלקים, חכמה בינה דעת, 
רגש ושכל, כי לאיש השכל בצד ימין, והרגש 

 האשה הפוך אצל  האשה בצד שמאל, אצל 
השכל בשמאל, והרגש בימין. לכן היא ישר 
צועקת, כי ישר היא מתרגשת, ישר מגיבה, 
 אין לה שכל לעצור, השכל בא אחרי הרגש.

לאדם יש שלושה מוחין, שלושה סוגי מח 
שרק הצדיק מנווט את זה. חכמה בינה דעת. 
כי שבוע ראשון זה חכמה ככה מביא את זה 

בחושן משפט חלק ב', שבוע ראשון  בקכ"ח
 )דעת?(זה חכמה, שני זה בינה, ואחרי זה 

[ -[ גבורה ]-מתחלק לשתיים, חסדים, ]
ד. חס )_(שלישי רביעי, אחרי זה בא תפארת 

עכשיו אנחנו בשבוע של גבורה, ואחרי זה 
תהיה תפארת מלכות, שבוע אחרון. מליל  
שישי זה תפארת מלכות. אין לך ברירה גם על 
זה תגיד הלל, אם אתה שובו בנים אתה תגיד 
הלל, על אפם ועל חמתם. ראשון אומרים 
הלל, גמרנו סופי סגור, אחרי זה שישי תגיד 

כל המחלה הלל. שבת תהיה בחו"ל באומן. 

אשר שמתי במצרים לא אשים 
  עליך כי אני ה' רופאך.

שיעור שנמסר השבוע בליל שני 
אור לכ"ד אייר ל"ט בעומר נצח 

 שביסוד

היום זה נצח שביסוד לחבר את הנצח עם 
היסוד "אשת חיל עטרת בעלה", "בעטרה 
שעטרה לו אמו", זה היסוד מהבינה נמשך אור 

שבוע הבא יום ליסוד.  עכשיו יהיה מתן תורה,  
חמישי זה מתן תורה, נשאר לנו עשרה ימים 
עד מתן תורה, עשרה ימים לשמוע את עשרת 

 9הדברות ממש. כל ההכנה זה המנורה, 
גביעים,   22קנים +  7כפתורים +  11פרחים +

. עכשיו בונים את המנורה של 49יחד זה = 
בהמ"ק, כל אחד צריך להיות המנורה, לראות 

אנו לראות את ה' עין בעין.  את ה' עין בעין, ב
אנחנו רואים פה במירון, כולם זכו להיות 
במירון כולם זכו להכנס למירון, להכנס לציון 
הקדוש. עכשיו גם פותחים את השמים 
לטיסות לכל העולם, שיוכלו לנסוע ג"כ לאומן 
כולם יהיו באומן, בעזרת השם, נצח שבנצח 

ח זה רבינו, כמו ר' שמואל הורביץ, נצח שבנצ
קיבל את המברק שעה לפני ההוצאה להורג, 
כולו כבר עם הבגדים האדומים עם חבל על 

 הצוואר. 

שהפושע הכי גדול שאמרו מדברים על זה 
 70בעולם זה היה ר' שמואל הורביץ הוא היה 

יום בכלא הרוסי, בליל הסדר בכלא הרוסי, כל 
הפסח בכלא הרוסי. זה התחיל מערב פורים, 

ום היה שולחן ענק עם מפה י  70יום. אחרי    70
אדומה, ארוך, כל הפירות בעולם הוא קיבל, 

 רק פירות, פירות, פירות. 
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הוא פרסם בכל העולם, היה כתוב 
בכל העיתונים שהוא היה בפרעות 

, היה לו ויכוח עם לאומאןחברון. ואז הוא נסע 
אשתו מי יותר גדול, רבינו או החפץ חיים, 

אותו, אמרה  והוא אמר רבינו, אז היא העיפה 
יותר אני לא רוצה לראות אותך. אפילו את 
התפילין לא היה לו. אולי בגניבה הצליחו 
להביא לו, בימי שמואל הכל כתוב. בברית הוא 
צעק נחמן והם צעקו שם אחר, קרא לו שלמה 
נחמן, אני חושב, אח"כ אשתו אמרה שלא 
מוכנה להתגרש בשום אופן, שנה וחצי לא 

תינוק. הוא היה ישן על נתנו לו לראות את ה 
הספסלים שם מול הישיבה, היום זה שייך 
לעטרת כהנים, מעלה חלדיה, של חסידי 

ככה המשיך  –ברסלב, קראו זה חצר האלמנה 
שנה וחצי. בסוף הוא הלך בנמל, בא לו רב 
החובל אחד, אמר לו מה אתה מסתובב פה, 

אני   לו ר' שמואל הורויץ אסור להסתובב. אמר 
תעלה  הרב חובל לפולין, אמר  רוצה לנסוע

לאוניה שלי, אין בעיה. לא צריך פספורט, לא 
צריך כלום. "בלי פספורטים בלי דרכונים" בלי 
כסף, לא היה לו כסף. אמר רק תשטוף קצת 
כלים, תרחץ קצת מרצפות, וזהו. ואז הוא עבר 

ק"מ גבול עם גדר תיל והכל,  20את הגבול, 
הוא הגיע כשי.  הגו  –נתן שעון זהב למלווה שלו  

היה כבר חולה "טיפוס", הוא הגיע הוא היה הוא  
חולה, הוא נפל על הספסל. בערב ראש השנה 

     מראי מקומות    
 הקדמה פסקה ב  -מדרש רבה רות  א 

עצלה תפיל  )משלי י"ט(ויהי בימי שפוט השופטים  )ב(
תרדמה ע"י שנתעצלו ישראל לעשות גמול חסד ליהושע 

ויקברו אותו בגבול נחלתו מצפון להר  )יהושע כ"ד(הה"ד 
ר ברכיה חזרנו על כל המקרא ולא מצינו מקום געש א"

ששמו געש ומהו הר געש ע"י שנתגעשו ישראל מעשות 
גמילות חסד ליהושע באותה שעה נחלקה א"י והיתה 
חלוקה חביבה עליהם יותר מדאי והיו ישראל עוסקין 

לא יכל ללכת לציון, אמר מי הוא 
שייקח אותי אתן לו את כל העולם הבא שלי 
אז ר' הירש לייב לקח אותו על הכתפיים והוא 
נתן לו את כל העולם הבא. אח"כ בזמן 

הוורויץ בי"א אדר  הפטירה של ר' שמואל
מצאו את ר' הירש לייב בלי הכרה במקווה 

כיון שר' שמואל שעות בלי הכרה,  2הוא היה 

הוורויץ בא לבקש ממנו בחזרה את העולם הבא שמכר לו, 

 . כיון שלא יכל להיכנס לעולם הבא שלו

נצח שבנצח זה הזמן שכולם נגאלים, כולם 
מקבלים את השחרור שלהם, נופלים כל 

ת: -ת, "ִויִחיהמחיצו ָשחַׂ ח ֹלא ִיְרֶאה הַׂ עֹוד ָלֶנצַׂ
. מי יא(-)תהילים מט, יִכי ִיְרֶאה ֲחָכִמים ָימּותּו" 

שיראה חכמים ימותו יחיה עוד לנצח, אדם בא 
לעולם להציל צדיקים, רבינו אומר בספר 

 המידות שמי שמציל צדיקים יחיה לעולם.

שלא הספידו את על , אהר געש בכיף אל חרס
ראיתי  –, כי יהושע מרומז )ראה הערה(יהושע 

ָתה ִעָמִדי ִשְבְטָך   -בפירוש של הרב פינטו "ִכי אַׂ
ֲחֻמִני" ְנֶתָך ֵהָמה ְינַׂ , זה יהושע )תהלים כג, ד( ּוִמְשעַׂ

בדיוק, יהושע הוא זה שכובש את ארץ ישראל 
לא הציונים. יהושע בן נון הוא בא בכל דור 

ש"ח, זה השנה של יהושע בן נון, מחדש. בת
יהושע זה ש"ע ריבוא נהורין, הוא זכה לש"ע 
ריבוא נהורין, "שמש בגבעון דום וירח בעמק 

איילון", זה כל הליקוטי מוהר"ן, שאדם יוכל  
להגיד "שמש בגבעון דום וירח בעמק איילון". 

במלאכתן זה עוסק בשדהו וזה עוסק בכרמו וזה עוסק 
נפש רמיה תרעב ו )שם(בזיתיו וזה עוסק בפוצמו לפרש 

נתגעשו מעשות ג"ח ליהושע ובקש הקב"ה להרעיש את 
ותגעש ותרעש  )תהלים י"ח(העולם כולו על יושביו כמד"א 

הארץ ונפש רמיה תרעב על שהיו מרמין להקב"ה מהם 
עובדי עבודת כוכבים לכך הרעיבן הקב"ה מרוח הקדש 

 ודבר ה' היה יקר בימים ההם )ש"א ג(דכתיב 
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זה כל ספירת  העומר להגיד "שמש 
 בגבעון דום וירח בעמק איילון". לכן

סופרים את העומר, "והיה אור הלבנה כאור 
החמה ואור החמה שבעתיים" "בשגם הוא 

  7x7x7 -בשר" זה שבעתיים. מה זה בשג"ם 
, שבעתיים כאור שבעת (7x7x7=  343)שג"מ=  

, זה המנורה. לעתיד לבוא 7x7x7הימים, 
  49, כל קנה יהיה 7x7x7המנורה תהיה 

ן, צינוריות "גולה על ראשה" גולה זה מעיי
מלאה שמן זית זך, אדם בא לעולם בשביל  
שמן זית זך. כי עכשיו זה זאת החנוכה כל 

 הספירה זה זאת החנוכה.

חנה התפללה, חנה ראתה מסוף העולם ועד 
סופו, כל השמונה עשרה תיקנה חנה. אם ככה 
נשים חייבות בתפילה, מי  תיקן את השמונה 

חנה. בית ראשון אמרו תפילת חנה,  –עשרה 
ברכות, אבל   18- ני כבר חילקו את זה ל  בית ש

זה הכל תפילת חנה. הזוהר אומר בדף י"ט ע"ב 
שתפילת חנה יותר גדולה משירת הים. אדם 
בא לעולם בשביל תפילת חנה, בשביל זה 
אדם נוצר, בשביל זה אדם נולד, חנה ראתה 

ואמרה על בני המן מסוף העולם ועד סופו, 

בנים,  208"שבעים בלחם נשכרו". להמן היה 
שלו  בן  , פוטין היה  (208ב=  )ור ֹורוב בניו בלי ו' אחת,  

כולם, כולם. הוא אמר לאן מרדכי יברח, 
לאיפה שיברח, ייסע לאפגניסטן, להודו, 
לנפאל, לטיבט... בכל מקום יש לי ראש  
ממשלה שלי. הבנים שלו היו המלכים, 

שלח  אותו בן  –בארמניה זה היה הבן שלו, הוא 
אמה. כנראה  50הגבוה -עץה  -לו את הנסר

המן כיוון לטובה, שמרדכי יהיה למעלה 
מהכל. איך שהתחיל הספירה ביום הראשון 

הוא אמר  -מסכן  –לספירה, כבר תלו אותו 

לאחשורוש שזה עם כפוי טובה, 
 שכזה לא היה מעולם.

ָדָגה עם ישראל במדבר התלוננו ואמרו  ְרנּו ֶאת הַׂ "ָזכַׂ
יִ  ל ְבִמְצרַׂ אכלו  – )במדבר יא, ה( ם ִחָנם"ֲאֶשר נֹאכַׂ

 600דגים בחינם, אחרי שהם סחבו אבנים של  
טון, הנשים הכינו כאלה מעדנים וכאלה סוגי 
דגים, שלא ראו ולא שמעו בחיים. חזר להם 
הנשמה. אמרו איפה הדגים? אמרו תחשבו 
על סלומון, תחשבו על מושט, תחשבו שזה 
, סלומון, תחשבו שזה נסיכת הנילוס, תחשוב

תחשוב. מה זה תחשוב, רוצים לראות דג, "אם 
את כל דגי היום יאסף להם" שמשה יביא  

או  -דגים ממש, מה זה כאן? או שהוא יכול 
שהוא לא יכול, שיגיד שהוא לא יכול, וזהו. 
פרעה נתן להם דגים בחינם. אומר החתם 
סופר דגים בחינם?? מכות בחינם!! איזה דגים 

ולכות לשאוב בחינם, אלא כשהנשים היו ה 
קפצו   –מים, תמיד הדגים בורחים, ופה הדגים  

  200לתוך הכדים, הם הגיעו הביתה ובכל כד 
דגים, כל סוגי הדגים בעולם, כל   300דגים, 

סוגי התבשילים. עד הבוקר הם רק בשלו 
דגים. חזר להם הנשמה, חזר להם הכח, חזר 
להם האמונה, אמרו תיקון חצות, גמרו את כל 

בוקר, גמרו ליקוטי מוהר"ן עד התהלים עד ה 
הבוקר, גמרו ליקוטי תפילות עד הבוקר, חזר 

 12בבוקר עד  6-להם הנשמה. אחרי ]ש[מ
בלילה כזה עבודת פרך, כאלה דגים טעימים 
שעוד לא היה מבריאת העולם, הדגה אשר 
אכלנו בחינם. זה מה שאמר המן, תראה איזה 
עם זה, קבלו דגים בחינם, קבלו קישואים 

ם, אבטיחים בחינם, תראה מה שעשו בחינ
. האמת שפרעה לא טבע, הוא נהיה מלך )לפרעה(

על נינוה. "בא אל פרעה", ה' אומר למשה בא 
אל פרעה, בסוף הוא יהיה מלך על נינוה, הוא 
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נהיה מלך על נינוה. אתה תראה כי 
 בים הוא ראה את ההשגחה. 

כמו נבוכדנצר, הוא ראה את המלאך אז הוא 
. הם היו חמישה שנשארו, בעשה תשובה

נבוכדנצר ונבוזראדן, הם מיד עשו תשובה, הם 

     מראי מקומות    
 "ב סנהדרין צה, ע ב

אמר רב יהודה אמר רב בא עליהם סנחריב הרשע 
בארבעים וחמשה אלף איש בני מלכים יושבים בקרונות 
של זהב ועמהן שגלונות וזונות ובשמנים אלף גבורים 
לבושי שריון קליפה ובששים אלף אחוזי חרב רצים לפניו 
והשאר פרשים וכן באו על אברהם וכן עתידין לבוא עם 

נא אורך מחנהו ארבע מאות פרסי גוג ומגוג במתניתא ת
רחב צואר סוסיו ארבעים פרסי סך מחנהו מאתים וששים 
ריבוא אלפים חסר חד בעי אביי חסר חד ריבויא או חסר 
חד אלפא או חסר מאה או חסר חד תיקו תנא ראשונים 
עברו בשחי שנאמר וחלף ביהודה שטף ועבר אמצעיים 

עלו עפר עברו בקומה שנאמר עד צואר יגיע אחרונים ה
ברגליהם ולא מצאו מים בנהר לשתות עד שהביאו מים 
ממקום אחר ושתו שנאמר אני קרתי ושתיתי מים וגו' 
והכתיב ויצא מלאך ה' ויכה במחנה אשור מאה ושמנים 

]וישכימו[ בבקר והנה כלם פגרים  )ויקומו(וחמשה אלף 
מתים אמר רבי אבהו הללו ראשי גייסות הן אמר רב אשי 

תיב במשמניו רזון בשמינים דאית בהו אמר דיקא נמי דכ
רבינא דיקא נמי דכתיב וישלח ה' מלאך ויכחד כל גבור 
חיל ונגיד ושר במחנה וגו' ויבא בית אלהיו ומיציאי מעיו 
שם הפילוהו בחרב שמע מינה במה הכם רבי אליעזר 
אומר ביד הכם שנאמר וירא ישראל את היד הגדולה היד 

יהושע אומר באצבע הכם  שעתידה ליפרע מסנחריב רבי
שנאמר ויאמרו החרטמים אל פרעה אצבע אלהים היא 
היא אצבע שעתידה ליפרע מסנחריב רבי אליעזר בנו של 
רבי יוסי הגלילי אומר אמר לו הקדוש ברוך הוא לגבריאל 
מגלך נטושה אמר לפניו רבונו של עולם נטושה ועומדת 

רבי מששת ימי בראשית שנאמר מפני חרבות נדדו וגו' 
שמעון בן יוחי אומר אותו הפרק זמן בישול פירות היה 
אמר לו הקדוש ברוך הוא לגבריאל כשאתה יוצא לבשל 
פירות הזקק להם שנאמר מידי עברו יקח אתכם כי בבקר 
בבקר יעבור ביום ובלילה והיה רק זועה הבין שמועה וגו' 
אמר רב פפא היינו דאמרי אינשי אגב אורחך לבעל דבבך 

יש אומרים בחוטמן נשף בהן ומתו שנאמר וגם אישתמע ו
נשף בהם ויבשו רבי ירמיה בר אבא אמר כפיים ספק להם 

]אכה[ כפי אל כפי והניחותי  )הכתי(ומתו שנאמר וגם אני 

ראו את המלאך שואב להם את 
הנשמות, לכולם פשוט שאב, היה לו משאבה 

 2-כזאת, שאב להם את כל הנשמות ל
. ואז נבוכדנצר 1מיליון פחות  600-מיליארד ו

מיד עשה תשובה, נבוזראדן מיד עשה 
עשו תשובה. תשובה, סנחריב והבנים גם 

רבי יצחק נפחא אמר אזנים גלה להם ושמעו שירה חמתי  
מפי חיות ומתו שנאמר מרוממתך נפצו גוים וכמה 
נשתייר מהם רב אמר עשרה שנאמר ושאר עץ יערו 
מספר יהיו ונער יכתבם כמה נער יכול לכתוב עשרה 
ושמואל אמר תשעה שנאמר ונשאר בו עוללות כנוקף 

שה זית שנים שלשה גרגרים בראש אמיר ארבעה חמ
בסעיפיה רבי יהושע בן לוי אמר ארבעה עשר שנאמר 
שנים שלשה ]וכו'[ ארבעה וחמשה רבי יוחנן אמר חמשה 
סנחריב ושני בניו נבוכדנצר ונבוזר אדן נבוזר אדן גמרא 
נבוכדנצר דכתיב ורוה דרביעאה דמי לבר אלהין ואי לאו 
דחזייה מנא הוה ידע סנחריב ושני בניו דכתיב ויהי הוא 

בית נסרוך אלהיו ואדרמלך ושראצר בניו הכוהו משתחוה  
בחרב אמר רבי אבהו אלמלא מקרא כתוב אי אפשר 
לאמרו דכתיב ביום ההוא יגלח ה' בתער השכירה בעברי 
נהר במלך אשור את הראש ושער הרגלים וגם את הזקן 
תספה אתא קודשא בריך הוא ואדמי ליה כגברא סבא 

רב דאייתיתינהו אמר ליה כי אזלת לגבי מלכי מזרח ומע
לבנייהו וקטלתינהו מאי אמרת להו אמר להו ]ליה[ ההוא 
גברא בההוא פחדא נמי יתיב אמר ליה היכי נעביד אמר 

ושני נפשך במאי אישני אמר ליה זיל  )צו, ע"א(ליה זיל 
אייתי לי מספרא ואיגזייך אנא מהיכא אייתי אמר ליה עול 

שרת  לההוא ביתא ואייתי אזל אשכחינהו אתו מלאכי
ואידמו ליה כגברי והוו קא טחני קשייתא אמר להו הבו לי 
מספרא אמרו ליה טחון חד גריוא דקשייתא וניתן לך טחן 
חד גריוא דקשייתא ויהבו ליה מספרתא עד דאתא 
איחשך אמר ליה זיל אייתי נורא אזל ואייתי נורא בהדי 
דקא נפח ליה אתלי ביה נורא בדיקניה אזל גזייה לרישיה 

ה אמרו היינו דכתיב וגם את הזקן תספה אמר רב ודיקני
פפא היינו דאמרי אינשי גרירתיה לארמאה שפיר ליה 
איתלי ליה נורא בדיקניה ולא שבעת חוכא מיניה אזל 
אשכח דפא מתיבותא דנח אמר היינו אלהא רבא 
דשיזביה לנח מטופנא אמר אי אזיל ההוא גברא ומצלח 

הי וקטלוהו היינו מקרב להו לתרין בנוהי קמך שמעו בנו
דכתיב ויהי הוא משתחוה בית נסרוך אלהיו ואדרמלך 

 ושראצר בניו הכהו בחרב וגו'
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בסוף הוא הגיע לתיבה של נח, המן 
שנה,, אז המן הביאו אותו  200חי 

לתיבה של נח. הוא סנחריב השתחוה ואמר 
שזה האלוהים של נח, התיבה זה האלוהים 

הילדים  2של נח, ואמר מחר אני שוחט את 
שנים,   10עכשיו מצא את זה לפני -שלי 

אדרמלך  -בכתבים העתיקים של אשור
 ניו והם הרגו אותוושראצר ב

כתוב בפרק שירה, שירת הפרד "יודוך כל 
מלכי ארץ". למה הפרד אומר יודוך כל מלכי 
ארץ? כי הפרדים שמעו המלכים רוכבים על 

תלמדו  - גפרדים, כל זה אומר החתם סופר
חתם סופר, אתם שובו בנים, בסדר, אבל 
תלמדו חתם סופר קצת, תדעו חתם סופר, 

א מסביר בפרשת וארא הו -מה יכול להיות 
שהכדים היו מתמלאים בדגים, אבל רק אצל 
הנשים, לא אצל הגברים. שהגברים היו באים 

זה היה  -הדגים היו בורחים, הבנות היו באות 
הכל מתמלא בדגים. כי הבנות התפללו, ילדה 

חייבת להתפלל מנחה ערבית שחרית,  3מגיל 
הכל. יש פירוש ספר אהבת ה', זה ספר ענק, 

כרכים, על היד החזקה, אז הוא כותב  14
הלכות תפילה ברמב"ם, שאשה חייבת 
מדאורייתא בתפילה, שמו"ע זה דאורייתא, 

     מראי מקומות    
 ליקוטים  -ספר תורת משה לחת"ס   ג

בפרק שירה. פרד אומר "יודוך ה' כל מלכי ארץ כי שמעו 
אמרי פיך", פסוק זה דרשו חז"ל שאמרו מלכי אומות 

מר ששה העולם כשאמר הקב"ה כבד את אביך וגו' וא
דברות אחרונות בדברים שבין אדם לחבירו עפ"ק 
דקדושין אמרו בירושלמי ומייתי תוס' פ"ק דחגיגה 
דכתיב והרכבתם את שלמה בני על הפרדה אשר לי אע"ג 
דאסור לרכוב על הפרדה אותה פרדה ברי' מששת ימי 
בראשית הוה ע"ש. וצ"ע לאיזה צורך ברא הקב"ה הפרדה 

כי רכיבת הסוס מורה על  הזאת. וכתבתי במקום אחר
המתגאה כמ"ש רמב"ן על פסוק כי גאה גאה סוס ורוכבו 

היא חייבת, אין לה שום פטור. 
כשהיא ילדה בטח אין לה פטור. עכשיו 
קורונה, אין בתי ספר, שתתפלל. כבר ממחר 
מתחדשים כל הבתי ספר, עוד שבוע כבר 

כל אחד יצטרך   הטיסות לאומן מתחדשות,
לשבת עם מסיכה באוירון, אולי קצת מרחק  
מהשני, בקייב יעמדו מיליון איש, יכנסו מיליון 

 איש, מעט מחזיק את המרובה.

עכשו פרצו את רשב"י, בציון עמדו מליון 
איש, בעז"ה כשמליון איש יהיו באומן תהיה 

..   410)תתע"ה ואם עושים תנ"ה .... הגאולה, יבוא משיח. 

השבת נקרא הפטרה של מחר   חשבון לא ברור(  – תת"כ  
חודש אני לא יודע מה ששובו  בנים קוראים, 
אני לא מתמצא, אני יודע שבאגף שלנו יקראו 
מחר חודש, אח"ז הנשיאים, אח"ז אבידן בן 
גדעוני, כבר עכשיו זה אבידן בן גדעוני. 
גדעונים שבט המתאבדים, זה אבידן, הוא 

המקום קפץ התאבד קפץ לים הראשון, על 
נחשון אחריו. לכן הוא נקרא אבידן שהוא 

מיליון    600התאבד, זרקו עליו אבנים , כל אבן  
טון, לכן ביהמ"ק אצלו, "בין כתפיו שכן". עד 
אותו רגע לא ידעו איזה שבט ה' יבחר. אחרי 
שקפצו לים, ה' בחר בשבט בנימין אח"ז 
זבולון. זבולון לא צריך לב, "בלא לב ולב" זה 

רמה בים וחמור מורה על כניעה ושפלות וע"כ אאע"ה 
ומרע"ה ומשיח שיבב"א רכבו על חמור כניעה ושפלות 
והמלך צריך להתגאות כי אין כבודו מחול ומ"מ לבו יהי' 

על פרדה נשבר בקרבו כדכתיב לבלתי רום לבבו ע"כ רוכב  
מורכב מסוס גאוה ומחמור ענוה. והנה הקב"ה מלך גאות 
שם מוצא ענותנותו כשאמר ה' אלקיך ולא תשתחוה לאל 
אחר ולא תשא ושמור שבת, חזר והשגיח בשפלים כבד 
את וכו' והיינו יודוך כל מלכי ארץ, מלכי דייקא שילמדו 
ממך להיות מעורב מגאוה וענוה והיינו פרידה שאומרת 

 דוך ה' כל מלכי ארץ:שירה יו
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, כתוב אצל יהושע קראו לו זבולון
קטוע ראש, יהושע זה ש"ע ריבוא 

מה שמשה אומר אתה עושה   –יהושע    –נהורין  
לא חושב, אדם בלי מחשבה, אדם בלי ראש.   –

כך כתוב בסוטה דף ל"ה ע"א, אדם בלי ראש 
זה היה הכינוי  שלו. כולם היו הולכים הביתה, 

בלילה, אח"ז  10משה היה אומר שיעורים עד 
הולכים להגיד תיקון חצות ולקום ותיקין היו 

ולטבול בבארה של מרים. אז יהושע היה 
בבוקר   4בבוקר. עד    4מסדר את הספסלים עד  

בבוקר הוא קפץ  4הוא סידר את הספסלים, 
מעלות מינוס, שבר   100למקוה של קרח, שזה  

את הקרח, הוא נהיה גליד קרח. "אכלני חורב 
בלילה אז וקרח בלילה" מי שהוא גליד קרח 

הוא נהיה אש להבה ביום. העבודה של האדם 
להיות גליד קרח, להיהפך לקרח, ממי יצא 
הקרח הזה. לכן קורח קרא לו לעצמו קורח על 
שם הקרח, קורח היה נקי מהתאוה הזאת 

אבל לגמרי, אבל היה לו ביטול לאשתו, זה כן, 

 –זה לא שצוחקים על הצדיק    –ביטול לאשתו  
, היה לו ביטול לאשתו הפוך –און בן פלת 

שאמרה לו שתה יין ותלך לישון. האשה 
תלך לישון, מה אתה  -אומרת תלך לישון 

  9מתווכח איתה. עד הבוקר הוא ישן, עד 

     מראי מקומות    
 תוספות כתובות סב, ע"ב  ד

 )פסחים מט:(והא דאמר באלו עוברין  -דהוה צניע ומעלי 
אמר ר"ע כשהייתי עם הארץ הייתי אומר מי יתן לי 
תלמיד חכם ואנשכנו כחמור משמע דלא הוה מעלי איכא 
למימר דהתם לאו משום שהיה שונא תלמידי חכמים 

ן על עמי הארץ מפני אלא משום שהי' סבור שמתגאי
תורתן והיו תלמידי חכמים שונאים אותם וגם משום 

  )חגיגה דף יח:( שלא היו מניחין אותם ליגע בהם כדאמרינן 
בגדי עם הארץ מדרס לפרושים אבל מכל מקום שומר 

 מצות היה. רבינו תם:
 אבות דרבי נתן פרק ח:   ה

בבוקר נפתחה האדמה  9בבוקר, 
וכולם נבלעו, מסכנים. ואז הם אמרו "אתם 
המיתם את עם ה'" כל העדה, עם ישראל  

רח שלא האמין בקרח, הוא היה קרח, היה ק
 היה לו דינים, אדם נולד קרח אין לו דינים.

שאומר "מי יתן ר' עקיבא    -התוספות אומר אדם  
לי תלמיד חכם ואנשכנו כחמור" אמרו לו 
תגיד כלב, לא, חמור אני אומר. חמור 
חמורתיים. כמו שאברהם אומר לאליעזר 
אתה חמור חמורתיים, הוא רקד שלושה ימים 

כנס עם הגוף לגן ושלושה לילות בלי הפסק ונ
 עדן.

זה התוספות  -כמו חמור אני אנשך אותך
)כתובות(בס"ב עמוד ב'  

. זה לוקחים? זה שידוך? ד
מילא בחור תמים, לא יודע קרוא וכתוב, 
פשוט  מבינים, היא רוצה בחור פשוט. היא לא 

תלמיד חכם, לא צריכה גדול הדור, לא צריכה 
צריכה רשכבה"ג, שיהיה רב, רוצה חיים 
שקטים יפים נעימים. אז תבחרי לך עם הארץ, 
יש הרבה רועי צאן, דווקא את בוחרת אחד 
שאומר "מי ייתן לי תלמיד חכם ואנשכנו 
כחמור" דווקא את זה את בוחרת. זה הבת של 

את , הצדיקה הזאת שהביאו לה הכלבא שבוע

אמרו בן מ' שנה היה ]ר' עקיבא[ ורועה של בן כלבא 
ע היה. ראתהו בתו שהיה צנוע מכל רועי של בית שבו

אביה אמרה ראוי זה שיהא מורה הוראה בישראל. 
ותיקרא תורה על שמו הלכה ונתקדשה לו בצניעה. כיון 
שגדלה באו עליה כל גדולים ועשירים ולא היתה 
מתקדשת להם. אמר לה אביה מפני מה אי את 
 מתקדשת. עמד אביה אימן כל גדולי הדור. אמ' לה

התנשאי לכל מי שתרצה. אמרה לו מתקדשת אני 
לעקיבא רועך כיון שאמרה כך הוציאה מביתו והורידה 
הנאה מנכסיו. הלכה וישבה אצל אמו של ר' עקיבא 
והיתה שכרת לחברותיה. חצי שכרה אוכלת ושותה וחצי 
שכרה משגרת לר' עקיבא שהיה למד תורה מפי ר' 
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הבן של רבי אליעזר הגדול, הבן של  
רבי יהושע הבן של רבי... מה לא 
הביאו לה?! את כל ירושלים הביאו לה, אח"ז 
את כל העשירים, אח"ז את העורכי דין, אח"ז 
את השופטים... אמרה לא, לא. בסוף 
התחתנה עם איזה בחור שרועה את הכבשים, 
לא יודע ברכת המזון. שאל אותו רבי עקיבא 

     מראי מקומות    

יתה שהיה מבזה אליעזר ור' יהושע והיה חגר אחד בשכונ
ומביישה בדברים. אמ' ראו שוטה זו שכפרה בכבוד בית 
אביה. הלכה ונתקדשה לאחד שאין פחות בעולם כמותו 
ולא עוד אלא שמשלכת שחוק על עצמה ואומרת תורה 
הוא למד. לאחר כמה שנים בא ר' עקיבא עד שהוא למד 
כל התורה כולה ובאין לפניו כ"ד אלפים זוגים תלמידים 

שם כגבריאל בראש קדושים כיון שראה אותו ובא ברא
חיגר באותו כבוד אמ' תמיה אני אם נושא אותך ר' עקיבא 
אמרה לו שוטה מי שהוא דומה למלאכי השרת כופר 
בעניה בת עשירים שהיא נשכרת לחברותיה ומשגרת לו 
לבית רבו כשיצאת לקראתו היתה לובשת סמרטוטין 

לבשי וצאי אמרו לה חברותיה שאלי לך כלים נאים ו
לקראתו. אמרה להן יודע צדיק נפש בהמתו נפלה על 
רגליו והיתה מנשקתו והיו תלמידין מטפחין לה בנזיפה 
אמ' להן הניחו לה שהתורה שלי ושלכם שלה היא. נכנס 
ר' עקיבא לבני ברק והיה מלמד תורה ברבים מתוך הדחק 
שמע בן כלבא שבוע שנכנס אדם גדול לבני ברק אמ' אלך 

ואתיר את נדרי. הלך ועמד לפניו ואמר ר' בת היתה לפניו 
לי ונשאת לרועה אחד שאינו מכיר בדברי תורה כלום. 
והוצאתיה מתוך ביתי והדרתיה הנאה מנכסאי, ועכשיו צר 
לי עליה ורצוני שתתיר את נדרי. א"ל אילו הייתה יודע 
שהוא למד פרק אחד כלום הדרתה מנכסיך. א"ל ר' אילו 

הידריתיה. א"ל אני הוא עקיבא חתנך   למד ברכה אחת לא
נתן לו סימן מיוחד עמד ונפל על פניו וחבקו ונשקו. ואמ' 
אשריך בתי שאהבת צדיק כזה ונחלת העה"ז והעה"ב 
וקרא עליה המקרא הזה שקר החן והבל היופי אשה יראת 

 ה' היא תתהלל. מיד נתן לו לר' עקיבא כל נכסיו:
 פרקי דרבי אליעזר פרק א:  ו

ֲעֶש  ִבי ֱאִליֶעֶזר ֶבן הּוְרָקנּוס, ֶשָהיּו ְלָאִביו חֹוְרִשים, מַׂ ה ְברַׂ
ב  ֲעָנה, ְוהּוא ָהָיה חֹוֵרש ִבְטָרִשין, ָישַׂ מַׂ ֵבי הַׂ ל גַׂ ְוָהיּו חֹוְרִשין עַׂ
ָתה בֹוֶכה, ֶשָמא  ר לֹו ָאִביו ִמְפֵני ָמה אַׂ לֹו ְוָהָיה בֹוֶכה. ָאמַׂ

ָת  ָתה ֶשאַׂ ֵער אַׂ ל ִמְצטַׂ ָתה חֹוֵרש עַׂ ְכָשו אַׂ ה חֹוֵרש ִבְטָרִשין, עַׂ
ר לֹו  ֲעָנה ְוָהָיה בֹוֶכה. ָאמַׂ מַׂ ֵבי הַׂ ל גַׂ ב לֹו עַׂ ֲעָנה. ָישַׂ מַׂ ֵבי הַׂ גַׂ
ל  ָתה חֹוֵרש עַׂ ָתה ֶשאַׂ ֵער אַׂ ָתה בֹוֶכה, ֶשָמא ִמְצטַׂ ִמְפֵני ָמה אַׂ

ָת  ר לֹו ָלאו, ְוָלָמה אַׂ ֲעָנה. ָאמַׂ מַׂ ֵבי הַׂ ר לֹו ֶשֲאִני גַׂ ה בֹוֶכה, ָאמַׂ

למה  לבא שבוע כשבא להתיר את נדרו()לכ
איזה  -החרמת אותו, אולי הוא יודע משנה? 

משנה?! אפילו ברכת המזון הוא לא יודע! 
בסוף הוא אמר לו, זה אני! ישר נישק לו את 
הרגליים, אז עכשיו אני עושה נדר כל הנכסים 

הוא היה בוכה,  ולך.  כמו רבי אליעזר הגדול
שני   –אתה בוכה בוכה, אמר לו אבא שלו מה 

ֲהֹלא ֶבן ֶעְשִרים ּוְשמֹוֶנה  ר לֹו וַׂ ֵקש ִלְלמֹד תֹוָרה, ָאמַׂ ְמבַׂ
ח ְלָך ִאָשה  ֵקש ִלְלמֹד תֹוָרה, ֶאָלא קַׂ ָתה ְמבַׂ ָשִנים ָאָתה ְואַׂ
ֵסֶפר. ָעָשה ְשֵתי  ָתה מֹוִליָכן ְלֵבית הַׂ ְותֹוִליד ְלָך ָבִנים ְואַׂ

בָ  ד ֶשִנְגָלה לֹו ֵאִלָיהּו ִזְכרֹונֹו שַׂ ם ְכלּום, עַׂ תֹות ְוֹלא ָטעַׂ
ר לֹו  ָתה בֹוֶכה, ָאמַׂ ר לֹו, ֶבן הּוְרָקנּוס ָלָמה אַׂ ִלְבָרָכה ְוָאמַׂ
ֵקש  ָתה ְמבַׂ ר לֹו ִאם אַׂ ֵקש ִלְלמֹד תֹוָרה, ָאמַׂ ִמְפֵני ֶשֲאִני ְמבַׂ

ִים ֵא  ד ִלְלמֹד תֹוָרה, ֲעֵלה ִלירּוָשלַׂ אי. ָעמַׂ כַׂ ָבן יֹוָחָנן ֶבן זַׂ ֶצל רַׂ
ר לֹו  ב לֹו ְוָהָיה בֹוֶכה, ָאמַׂ אי, ָישַׂ כַׂ ָבן יֹוָחָנן ֶבן זַׂ ְך ֵאֶצל רַׂ ְוָהלַׂ
ֵקש ִלְלמֹד  ר לֹו ִמְפֵני ֶשֲאִני ְמבַׂ ָתה בֹוֶכה, ָאמַׂ ִמְפֵני ָמה אַׂ

ר לֹו ֶבן ִמי ָאָתה, ְוֹלא ִהִגיד לֹו, ָאמַׂ  ר לֹו ִמָיֶמיָך ֹלא תֹוָרה. ָאמַׂ
ר לֹו  ָמזֹון ָאמַׂ ת הַׂ ע ְוֹלא ְתִפָלה ְוֹלא ִבְרכַׂ ת ְשמַׂ ְדָת ְקִריאַׂ ָלמַׂ
ר  ב ְוָהָיה בֹוֶכה. ָאמַׂ ֶמְדָך ְשָלְשָתן. ָישַׂ ֲאלַׂ ר לֹו ֲעֹמד וַׂ ָלאו, ָאמַׂ
ֵקש ִלְלמֹד  ר לֹו ֶשֲאִני ְמבַׂ ָתה בֹוֶכה, ָאמַׂ לֹו ְבִני ִמְפֵני ָמה אַׂ

ָשבּועַׂ ְוָהָיה חֹוֵזר תֹו ָרה. ְוָהָיה אֹוֵמר לֹו ְשֵתי ֲהָלכֹות ָכל ְיֵמי הַׂ
ד  ם ְכלּום עַׂ ְבָקן. ָעָשה ְשמֹוָנה ָיִמים ְוֹלא ָטעַׂ לֹו ֲעֵליֶהן ּוְמדַׂ
אי, ְוֶהֱעִמידֹו ִמְלָפָניו.  כַׂ ָבן יֹוָחָנן ֶבן זַׂ ֶשָעָלה ֵריחַׂ ִפיו ִלְפֵני רַׂ

ב ְוָהָיה ב ר לֹו ִמְפֵני ָישַׂ ָתה בֹוֶכה, ָאמַׂ ר לֹו ִמְפֵני ָמה אַׂ ֹוֶכה, ָאמַׂ
ֲעִמיד ִמְלָפָניו ֻמֵכה ְשִחין.  ִני ִמָפֶניָך ְכָאָדם ֶשמַׂ ְדתַׂ ֶשֶהֱעמַׂ
ֲעֶלה ֵריחַׂ ֻחֵקי  י, ָכְך יַׂ ר לֹו ְבִני ְכֵשם ֶשָעָלה ֵריחַׂ ִפיָך ִמְלָפנַׂ ָאמַׂ

ִים. ָשמַׂ ר לֹו ֶבן  תֹוָרה ִמִפיָך לַׂ ר לֹו ְבִני ֶבן ִמי ָאָתה, ָאמַׂ ָאמַׂ
ָתה, ְוֹלא ָהִייָת  ר לֹו ְוֲהֹלא ֶבן ְגדֹוֵלי עֹוָלם אַׂ ִני, ָאמַׂ הּוְרָקנֹוס אַׂ
ר לֹו ְכָבר  ָתה סֹוֵעד ֶאְצִלי, ָאמַׂ יֹום אַׂ ֶייָך, הַׂ ר לֹו חַׂ ִגיד ִלי. ָאמַׂ מַׂ

ר ל ְנָיא ֶשִלי, ָאמַׂ ְכסַׂ ְדִתי ֵאֶצל אַׂ ְנָיא ֶשָלְך, ָסעַׂ ְכסַׂ ֹו ּוִמי הּוא אַׂ
ל  ח ְוָשאַׂ ֹכֵהן. ָשלַׂ ִבי יֹוֵסי הַׂ ְנָיה ְורַׂ ִבי ְיהֹוֻשעַׂ ֶבן ֲחנַׂ ר לֹו, רַׂ ָאמַׂ
יֹום ָאְמרּו  ד ֱאִליֶעֶזר הַׂ ר ָלֶהם ֶאְצְלֶכם ָסעַׂ ְנָיא ֶשלֹו ָאמַׂ ְכסַׂ אַׂ

ם כְ  ֲהֹלא ֶיש לֹו ְשמֹוָנה ָיִמים ֶשֹּלא ָטעַׂ ֲחֵרי לֹו ָלאו, וַׂ לּום. אַׂ
ָבן  ֹכֵהן ְוָאְמרּו ְלרַׂ ִבי יֹוֵסי הַׂ ְנָיה ְורַׂ ִבי ְיהֹוֻשעַׂ ֶבן ֲחנַׂ ֵכן ָהְלכּו רַׂ

ם ְכלּום.  אי, ֲהֵרי ֶיש לֹו ְשמֹוָנה ָיִמים ֶשֹלא ָטעַׂ כַׂ  יֹוָחָנן ֶבן זַׂ
 פרק ב: 

ֲאִביֶהם ֲעֵלה ְלָך ִלירּוָשלַׂ  ֵדה ָאְמרּו ָבָניו ֶשל הּוְרָקנּוס לַׂ ִים ְונַׂ
דֹותֹו, ּוָמָצא  ִים ְלנַׂ ֶאת ִבְנָך ֱאִליֶעֶזר ִמְנָכֶסיָך. ְוָעָלה ִלירּוָשלַׂ
ְמִדיָנה  אי. ְוָהיּו ָכל ְגדֹוֵלי הַׂ כַׂ ָבן יֹוָחָנן ֶבן זַׂ ָשם יֹום טֹוב ְלרַׂ
ְקִדימֹון ֶבן גּוְריֹון, ּוֶבן ֶכֶסת, ְונַׂ  סֹוֲעִדין ֶאְצלֹו, ֶבן ִציִצית הַׂ

ֶכֶסת, ֶשָהָיה  . ְוָלָמה ִנְקָרא ְשמֹו ֶבן ִציִצית הַׂ ְלָבא ָשבּועַׂ כַׂ
ְקִדימֹון ֶבן גּוְריֹון  ל נַׂ ְעָלה ִמְגדֹוֵלי ְירּוָשָלִים. ָאְמרּו עַׂ ֵמֵסב ְלמַׂ



 

12 

מה אתה בוכה, אה אתה  –פליקים 
 -  )פרק א' פרקי דרבי אליעזר(חורש בטרשים 

"פליק פלאק" תקבל, מה זה כאן? עצלן!  
, אתה... לא, 28תחרוש כמו כולם אתה כבר בן  

אני רוצה להיות בישיבה, לשובו בנים. לא יודע  
מי בלבל אותו, שובו בנים האלה מטמטמים 

שרים ותמימים. מה קורה מוחות של אנשים י 
  30הולכים לישיבה? בגיל  28איתך? בגיל 

נעשה לך חתונה יפה עם זיקוקים, עם בלונים, 
יהיה לך אז ילדים, עשרה בנים ועשר בנות, 
הבנות יתחתנו עם תלמידי חכמים, הבנים יהיו 
גדולי הדור. תחרוש, תחרוש. טוב, הוא בוכה. 

ך  כנראה, שבהר זה קשה לחרוש. אני אתן ל
בעמק, שם אין סלעים, הוריד אותו לעמק, 
הוא בא מחר בצהרים רואה אותו יושב על 
איזה אבן ובוכה, עוד הפעם בוכה? בכיין, 

הוא  –תינוק בן שנה בוכה. טוב, אבא הולך 
נעלם, אין, א"א למצוא אותו, כבר שלחו 
הליקופטרים, שלחו את האינטרפול, אין, 

כאי וכל נעלם. הוא היה אצל רבן יוחנן בן ז
אחד ששאל אותו אם אכלת? אכלת? אומר 

     מראי מקומות    

ח ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ֶשָהיּו  ֶשָהָיה לֹו ְמזֹון ְשֹלָשה ְסִאים ֶקמַׂ
ְלָבא ָשבּועַׂ ֶשָהָיה לֹו ֵבית ִבירּוָשָלִים. ָאְמרּו ל ֶבן כַׂ  ָעָליו עַׂ

ע כֹוִרין ֶשל ִגנֹות טֹוֲחִנין ְבָזָהב. ָאְמרּו לֹו ֲהֵרי ָאִביו ֶשל  ְרבַׂ אַׂ
ר ָלֶהם ֲעשּו לֹו ָמקֹום, ְוָעשּו לֹו ָמקֹום  ִבי ֱאִליֶעֶזר ָבא, ָאמַׂ רַׂ

ן ֵעיָני ר לֹו ֱאמֹר ְוהֹוִשיבּו אֹותֹו ֶאְצלֹו. ְוָנתַׂ ִבי ֱאִליֶעֶזר, ָאמַׂ ו ְברַׂ
ִבי ֶאְמשל ְלָך ָמָשל ְלָמה  ר לֹו רַׂ תֹוָרה, ָאמַׂ ָלנּו ָדָבר ֶאָחד ִמן הַׂ
ה  ִים יֹוֵתר ִממַׂ ֶזה ֶשֵאינֹו ָיכֹול ְלהֹוִציא מַׂ בֹור הַׂ ָדָבר דֹוֶמה, לַׂ הַׂ

ר ִדְבֵרי   ה ֶשָהָיה מֹוִציא, ָכְך ֲאִני ֵאיִני ָיכֹול לֹומַׂ תֹוָרה יֹוֵתר ִממַׂ
ָדָבר דֹוֶמה,  ר לֹו ֶאְמשל ְלָך ָמָשל ְלָמה הַׂ ְלִתי ִמֶמךָ. ָאמַׂ ֶשִקבַׂ
ִים  ִים, ְוֵיש ְבכֹחֹו ְלהֹוִציא מַׂ ְעָין ֶזה ֶשהּוא נֹוֵבעַׂ ּומֹוִציא מַׂ ְלמַׂ
ר ִדְבֵרי תֹוָרה  ָתה ָיכֹול לֹומַׂ ְכִניס, ָכְך אַׂ ה ֶשהּוא מַׂ יֹוֵתר ִממַׂ

ָתה י ר לֹו ֶשָמא ִמֶמִני אַׂ ה ֶשִקְבלּו ִמִסיָני. ָאמַׂ ֹוֵתר ִממַׂ
חּוץ,  ְך לֹו לַׂ ָבן יֹוָחָנן ְוָהלַׂ ד רַׂ ֵיש, ֲהֵריִני עֹוֵמד ֵמֶאְצֶלָך. ָעמַׂ ִמְתבַׂ
ָמה,  חַׂ ִבי ֱאִליֶעֶזר יֹוֵשב ְודֹוֵרש ּוָפָניו ְמִאירֹות ְכאֹור הַׂ ְוָהָיה רַׂ

ְרנֹוָתיו יֹו ְרנֹוָתיו ֶשל ֹמֶשה, ְוֵאין ָאָדם יֹוֵדעַׂ ִאם ְוקַׂ ְצאֹות ְכקַׂ
ל  אי ֵמֲאחֹוָריו ּוְנָשקֹו עַׂ כַׂ ָבן יֹוָחָנן ֶבן זַׂ יֹום ְוִאם ָלְיָלה. ָבא רַׂ

כן, אכלתי אצלו, אכלתי אצלו, 
אכלתי אצל רבי יוסי, רבי יוסי אומר הוא לא 
אכל אצלי. הוא אומר אצל רבי יהושע, רבי 
יהושע אומר הוא לא אכל אצלי. אצל ר'  
אליעזר... וכך סיבב את כולם שבוע ימים, עד 

וכלים שנהיה לו ריח נורא מהפה, אם לא א
נהיה ריח נורא מהפה, כל החומצות עולות. 
בסוף הוא לקח חתיכת אדמה שם בפה, כי 
כבר לא היה לו ברירה, יצא לו עוד יותר ריח 
רע. רבן יוחנן בן זכאי ראה את זה, הוא אמר 
כשם שעלה ריח רע מפיך כך יהיה לך ריח טוב 

 לכל עם ישראל. 

בדיוק מגיע אבא שלו, כבר שבוע, אבא שלו 
מר הבן שלי נעלם ברח לי, לא יודע לאן הוא או

ברח, לאילת או לשיקגו, לא יודע לאן הוא 
ברח, התיאשתי ממנו, עשיתי נדר שכל 
הנכסים הולכים לשאר הבנים והוא לא יקבל  
אגורה. רבן יוחנן בן זכאי אומר לו חכה רגע, 
תחכה חצי שעה, תשב בשקט. אמר לרבי 

לא פתח אליעזר פתח פיך, ר' אליעזר בחיים 
את הפה שלו, אמר לו פתח פיך ויאירו דבריך, 

ֲעקֹב ֶשָיָצא ֶזה  ְבָרָהם ִיְצָחק ְויַׂ ְשֵריֶכם אַׂ ר לֹו אַׂ ֹראשֹו, ָאמַׂ
ר הּוְרָקנּוס ְלִמי ָאמַׂ  ר ָכְך, ָאְמרּו לֹו ֶלֱאִליֶעֶזר ֵמֲחָלֵציֶכם. ָאמַׂ

ְשֵרי ֲאִני ֶשָיָצא  ר, ֶאָלא אַׂ ר ָלֶהם ֹלא ָכְך ָהָיה לֹו לֹומַׂ ִבְנָך, ָאמַׂ
ל  ִבי ֱאִליֶעֶזר יֹוֵשב ְודֹוֵרש ְוָאִביו עֹוֵמד עַׂ ֶזה ֵמֲחָלָצי. ָהָיה רַׂ

ְגָליו ִנְבָהל, ָא  ל רַׂ ְגָליו. ֵכיָון ֶשָרָאה ָאִביו עֹוֵמד עַׂ ָבא רַׂ ר לֹו אַׂ מַׂ
ְגֶליָך.  ל רַׂ ָתה עֹוֵמד עַׂ ר ִדְבֵרי תֹוָרה ְואַׂ ֵשב, ֶשֵאיִני ָיכֹול לֹומַׂ
ָתה  דֹוְתָך ִמְנָכָסי, ְועַׂ ל ֵכן ָבאִתי ֶאָלא ְלנַׂ ר לֹו ְבִני, ֹלא עַׂ ָאמַׂ
ֶזה, ֲהֵרי ֲאֶחיָך ְמֻנִדים  ח הַׂ ֶשבַׂ ֶשָבאִתי ִלְראֹוְתָך ְוָרִאיִתי ָכל הַׂ

ֲהֵרי ֲאִני ֵאיִני ָשֶוה ֵמֶה  ר לֹו וַׂ ָתָנה. ָאמַׂ ם ְוֵהם ְנתּוִנים ְלָך ְבמַׂ
ָקדֹוש ָברּוְך  ְשִתי ִמִלְפֵני הַׂ ְרָקעֹות ִבקַׂ ד ֵמֶהם, ִאלּו קַׂ חַׂ ְכאַׂ
ה' ָהָאֶרץ  ר ]תהלים כד, א[ לַׂ הּוא ָהָיה ְלָפָניו ִלֵתן ִלי, ֶשֶנֱאמַׂ

ְשִתי ָהָיה נֹוֵתן ּוְמלֹוָאּה ֵתֵבל ְוֹיְשֵבי ָב  ּה, ְוִאלּו ֶכֶסף ְוָזָהב ִבקַׂ
ָזָהב ְנֻאם ה' ְצָבאֹות,  ֶכֶסף ְוִלי הַׂ ר ]חגי ב, ח[ ִלי הַׂ ִלי, ֶשֶנֱאמַׂ
ָקדֹוש ָברּוְך הּוא ֶאָלא תֹוָרה  ְשִתי ִמִלְפֵני הַׂ ֶאָלא ֹלא ִבקַׂ

ל ֵכן ָכל ר ]תהלים קיט, קכח[ עַׂ ִפקּוֵדי כֹל  ִבְלָבד, ֶשֶנֱאמַׂ
ח ֶשֶקר ָשֵנאִתי.  ִיָשְרִתי, ָכל אֹרַׂ
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אני  ר' אליעזר תתחיל לדבר. אמר לו 
לא יכול להוציא מה שלא נכנס, 
אמר תתחיל לדבר תתחיל, תתחיל, התחיל  
להגיד חידושים שלא שמעו ממשה רבינו 
 מסיני, פניו היו מאירות כפני חמה, נהיה אור. 

ו הגיע זמן רבותינאומרים בהגדה של פסח  שואלים,  
קריאת שמע של שחרית, איך לא רואים שיש 
כבר שמש, תירוץ אחד, שזה היה המעשה 

, תירוץ שהיו במקום שמבפנים לא ראו אם האיר השחר
שני כי רבי אליעזר האיר כחמה, שהיה אומר 
דברי תורה, פניו היו מאירות כחמה, אז לא 
ראו שהשמש זורחת כי הוא היה השמש. רבי 

שהוא השמש מאיר כחמה, אליעזר הגדול 
שהוא מאיר בכל העולמות הוא מאיר בכל 

הקבוצות, אין עולם שהוא לא מאיר שם.  
אפילו עכשיו רבי אליעזר הגדול מאיר 
ב"בקעת ידים", תקראו שם בגיטין נ"ז ע"א 
עוד חודשיים זה כבר תשעה באב, נ"ו ע"א 
תקראו "בקעת ידים" שני נחלים אחד לים 

שליש   2קעת הירדן, התיכון ואחד הולך לב
מים ושליש דם, זה "בקעת ידים". כתוב 

ביתר, ביתר אחד שלנו  2שביתר זה מיל. יש 
ויש ביתר בלבנון  )מהים(מיל  50מיל או  40זה 

שזה מיל, בדיוק מיל, שם יש מקום שקוראים 
לזה "בקעת ידים". כל זה אומר רבי  אליעזר 

השדה   –הגדול, רבי אליעזר הגדול אמר מילה  
מלאה קישואים, אמר מילה שניה נאספו הת

נהיו ערימה, קרה נס. רבי אליעזר הגדול זה 
דבר שאין בזה השגה, זה הלכה כמותו בכל 
מקום. יצאה בת קול אין בזה השגה, הוא 
טיהר תנור של עכנאי, ואז נידו אותו והעולם 

     מראי מקומות    
אמרו שזה בגבעת אולגה, אני לא יודע אם הם קיימו את   ז

ההבטחה, בסוף יהיה שערוריה בין לאומית יהיה כאן, 
אמרו שבלי הגביע הם לא יעשו שלום אף פעם. מישהו 

לקה בשליש, ורבן גמליאל נפטר. 
אשתו הייתה אחותו של רבן גמליאל  היא 

ה עליו שלא יגיד תחנון. שאדם אומר שמר
תחנון יכול להרוג את כל השונאים שלו בשניה 
אחת, יום אחד התבלבלה, חשבה שזה ראש 

זה היה יום חול, והתבלבלה היא  )באמת(חודש, 
 והיה יום אחד. –ימים ראש חודש  2חשבה 

עכשיו זה הפרשה, עכשיו תקראו על "מחר 
הסעודה חודש" יעלה ויבוא יגידו לגמור את 

חייבים, אומרים מחר  –לפני השקיעה  )שלישית(
חודש  "ונפקדת כי נפקד מושבך" היה יומיים 

לא מגיע דוד המלך ראש חודש ביום הראשון 
טוב, הוא לא  שאול, אמר לסעוד אצל שאול המלך

טהור, אם אדם לא טהור שיישאר בבית,  
שישב שיאכל בצד, בצד השולחן. ביום השני 

יומיים, יכול לטבול במקווה,  זה כבר לא מובן,
היה   –לא היה מקווה, היה קורונה, לא משנה 

טובל לא צריך לפחד מאף אחד. שאול שואל 
את יהונתן, יהונתן איפה דוד, כבר יומיים הוא 
לא מגיע לשולחן המלך. לא, הוא רצה לראות 
את המשפחה, "משפּוחה", אחים אחיות רוצה 

ותם. להיות איתם, לשוחח איתם , לחזק א
"בוחר אתה בדוד לבושתך ולבושת ערות 
אמך", הייתה לך אמא רשעית ואתה רשע, 
רשע בן רשעית, כמו שאמרו ליוסף גנב בן 

 גנבה.

בנימין קיבל כאלה מכות רצח, נשבר לו כל 
הגב, גנב בן גנבה משפחה של גנבים. הבטיחו 

, "נחש ינחש" אמרו, מה זלהחזיר את הגביע
קנה לך מחר גביע. אתה עושה עסק מהגביע, נ

יסע כעת לגבעת אולגה להביא את הגביע, לא אכפת לי, 
 בא של חנן, אני יודע, ראיתי.אצל א
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לא החנויות סגורות, יש קורונה. 
נשבור את השמשה ונביא לך גביע, 
מה יהיה, כמה עולה גביע חדש, אלף שקל,  

שקים, בכל שק עשר    10אלף    100החזרתי לך   
מאה אלף דולר החזירו לו, מה  –אלף דולר 

העושה כאלה צעקות על גביע, הכל הבאנו לך  
זה כבר עד מה הצרחות האלה. שומעים את 

  - אומן, את הצעקות שלך. גביע נחש ינחש  
אתה ראובן, נותן מכה שניה,  -עושה חשבון 

אתה לוי, אתה  –אתה שמעון, פעם שלישית 
תקחו את  –יהודה. אתם רוצים את הגביע 

הגביע, תלכו מבית לבית, תתנו מכה יוסף כאן 
או יוסף לא כאן? אם יוסף כאן יגיד כן, אם 

 ד לא. יוסף לא כאן יגי

גביע גימטרייה "כלכלה של תאנים"  זה 
"מרדכי ואסתר"  זה "מתתיהו ובניו". בגביע 
רמוזים כל הסודות עד סוף כל הדורות, כמו 
חנה שידעה כל מה שיהיה, ראתה שהם 

בני  70איש עשו תשובה,  70חוזרים בתשובה. 

עשו תשובה, באו למרדכי, נישקו לו את  המן
ו נהיו ראשי הרגליים, נהיה יהודים. הלכ

ישיבה, אחד בבני ברק, אחד באמירים, אחד 
בהר שפר. כל אחד נהייה ראש ישיבה. לכן 
עשו את ההילולא, הילולא של המן. את המן 
תלו ביום ראשון של הספירה, חסד שבחסד. 
הוא רצה לפרסם את מרדכי בכל העולם, הוא 

אמה לגובה, אבל הוא   50אמר אני יעלה אותו  
פלל על חברו נענה נענה תחילה. "המת

תחילה", "המן העץ, משה מן התורה מנין, 
הכל מנין, מנין, מנין, אסתר מהתורה, מרדכי 

 מהתורה. 

מרדכי לא היה בו שום שבירה, מרדכי בחיים 
הוא לא חטא, לא במחשבה,  לא בדיבור, לא 
במעשה. מרדכי זכה מה שאף אחד לא זוכה 

בעולם. הוא זכה, הוא היה נשמת 
יאכל עד ולערב יחלק שלל".  משה "בבוקר

, 74זה העיקר. עד, עד זה  עד.  העיקר זה לאכול  
, זה רבינו. כי צריכים להגיע 148פעמיים עד זה  

אתה נכלל בנשמת  144, 144עד מילאנו, זה 
, יעקב חי , 144רבינו, אדם בא לעולם לחיות 

, אח"ז קללותעכשיו היה בהר בחוקותי, מ"ט 
  147. 147יחד זה בקללות יהיה כי תבוא, צ"ח 

זה רבינו, רק רבינו יכול להמתיק את  1ועוד 
כל הגזרות בעולם. "בעטרה שעטרה לו אמו" 
עטרה, היא ממתיקה את הכל. כי עטרה זה 
התפילין של רחל, הסוליה של לאה. "חרפו 

משה זכה לעקביים של  -עקבות משיחך" 
לאה, בלעם יונק מעקב ימין ובלק יונק מעקב 

 חל ולאה. שמאל, יחד זה ר

עיקר העבודה זה להמתיק את הכל, עכשיו גם 
בלק ובלעם שולטים בארץ, יבוא ארמילוס, 
חפציבה תתקע בשופר, אז ארמילוס יגיע, 

חיילים כמו אצל  600מיליארד ו 2יבואו 
אברהם וכמו אצל סנחריב. נבוכדנצר ראה את 

כ ראה אותו אצל חנניה מישאל  המלאך, אח"
 ועזריה. 

המעלה של האדם לראות את המלאך, אדם 
בא לעולם לראות את המלאך, אדם נוצר 
לראות את המלאך. כל תורה א' בליקוטי 
מוהר"ן חלק ב' הולכת על מלאך מחזיק 
בכסא, בכסא הכבוד, שאסור שאדם יקפיד 
על שום יהודי, אפילו שהוא עשה את כל 

קפיד, הוא זוכה למלאך הוא הרעות אסור לה 
 זוכה שהמלאך מתגלה אליו. 

אלדד ומידד מתנבאים משה תנוח אחרי ש
'משה מת  -נפשו בגן אלוקים יהושע מכניס 

יהושע רוצה כי אמרו המרגלים ויהושע מכניס', 
הוא המלך, וכלב, כלב אתה תהיה ראש 
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הנשיאים, ראש השבטים, כלב בן 
ו  יפונה. כלב נקרא אשחור, היו שיני

שחורים מרוב הצומות, מרים קראו לה יריעות 
ונהיית נערה, מיריעות נהפכה לנערה. כל מה 
שהאשה מכוערת בשביל לשמור אותה לחתן 
שלה. מרים האירה כמו השמש בצהרים. אדם 
בא לעולם בשביל להאיר כמו השמש 
בצהרים. "והיה אור הלבנה כאור החמה ואור 

 החמה כאור שבעת הימים". 

ולם לאור שבעת הימים, שהוא אדם בא לע
, כל העבודה 7x7x7יאיר, בשג"ם הוא בשר 

,   7x7x7, שבע קנים , 7x7x7של האדם זה 
=מ"ט. אדם בא לעולם  49שבע צינורות, = 

מ"ט, בשביל זה הוא בא לעולם -בשביל ה 
בשביל המ"ט. יש מ"ט ימים בספירה, מ"ט 

 דפים בשבועות, מ"ט דפים בסוטה. 

הושע בחיים לא היה לו כתוב שיבסוטה שמה 
ראש, משה אומר להכנס  אני לא ]מהרהר[ על 
נבואות, מגלה עמוקות אומר שזה הולך על 
תחיית המתים. כל יום זה ראוי לתחיית 
המתים, כל יום וכל דקה וכל שניה מרומז 
תחיית המתים, אדם בא לעולם להחיות 
מתים. יעקב ראה מה שיהיה בתחיית המתים. 

שמש והירח ואחד עשר יוסף אמר "והנה ה 
כוכבים משתחווים לי" הוא ראה את רחל, 
הבין שיהיה תחיית המתים. רחל היא חיה, לא 

 נפטרה, זה רק דמיון.

יעקב קבר את רחל על הדרך, מי קובר מת 
באוטוסטרדה על הכביש? איפה שכל אחד 
עובר, אחד נותן יריקה יימח שמם, אחד נותן 

הגיע לטבריה  נכד הרמב"ם נשיקה, ר' דוד הנגיד 
הוא ראה נאצות קללות על הקבר של סבא 

למי ששלח לכתוב את הנאצות   -קראו לו    )הרמב"ם( שלו,  

פטיטריה,  -שלמה הפטיהללו 
 –הודיעו לשלמה פטי ששמים אותו בחרם 

הרב של עכו, הרמח"ל הגיע לעכו, נפטר. באו 
מלאכים הביאו אותו לטבריה ליד  רבי עקיבא,  

ר בטבריה במגיפה, אולי נפט  –זה אותו נשמה.  
 גם קורונה. 

 4איך שהגיעו לארץ כולם נפטרו איך שהלכו 
אמות כבר נגמר התיקון שלהם. אדם בא 

 –אמות בארץ ישראל  4לכולם ללכת 
בירושלים. אז יהיה יחוד קודשא בריך הוא 
ושכינתיה זה כל הלשם יחוד, יו"ד ה"י וא"ו 
ה"י, היו"ד זה השמש, היו"ד העליונה זה 

[ -ש, היו"ד התחתונה זה הלבנה ]השמ
למעלה זה שמש, למטה זה ירח, אחרי זה יש 

ילדים זה הכי גבוה  6ילדים,  6שיהיה לו   -ו' 
ילדים הוא כבר יודע שהוא יכנס  6בעולם, 

 לג"ע.

וממשיכים את כל הרפואות שבעולם בזה 
הרגע, אין רפואה שלא ממשיכים עכשיו, 

ירה אנחנו בדיוק בנצח שביסוד, זה הספ
שממשיכים את כל הרפואות שבעולם הכל 
בא מספירת היסוד, אדם בא לעולם רק 
בשביל דבר אחד, בשביל ספירת היסוד. אדם 
הראשון לא זכה, אם הוא היה מחכה לשבת 

 –הכל היה בסדר. רבי יוסי בן חלפתא אומר 
"חמש בעילות   –דקות מפה  5קבור כאן 

ם בעלתי בישראל" לא צריך יותר מזה. כל היו
רק התפלל, למד ליקוטי מוהר"ן ליקוטי 

רבי יוסי בן חלפתא היה לו בן ר'  –תפילות 
אלעזר, אמר אני לא מסכים בשום אופן אני 
לא אסכים, אמר לו רבי שמעון, גם אבא שלי 
לא היה מסכים, אבא שלי היה מסכים 
שמישהו ילך עם רבי שמעון?!  חל.  טוב הוא 

אדם יכול  –נשבע לו שלא יעשה לו, נשבע לו 
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לשמור על השבועה שלו?? שאלו 
)מעילה י"ז( אותו על 

דם השרץ אמר  ח
רשב"י . אמר    ר' אלעזר בן ר' יוסי בן חלפתאמה שאמר  

אתה חכם מי פסק פה הלכות מי פוסק ככה 
הלכות, נתן עיניו בו, התהפכו לו העינים, 
פתאום נזכר בשבועה, אמר הא, כן, כן, החיה 

 אותו. 

הגר שהיא רשב"י בן תמליון, אמר השד בא 
שפחה של שרה קיבלה חמישה מלאכים ואני 
הולך להציל את עם ישראל מקבל שד? שד 

     מראי מקומות    
 מעילה יז, ע"א  ח

שאל רבי מתיא בן חרש את רבי שמעון בן יוחאי בעיר 
]רומי[ מנין לדם שרצים שהוא טמא א"ל דאמר קרא וזה 
לכם הטמא אמרו לו תלמידיו חכים ליה בן יוחאי אמר 
להם תלמוד ערוך בפיו של רבי אלעזר בר רבי יוסי שפעם 

ה שלא ישמרו את השבת ושלא אחת גזרה המלכות גזר
ימולו את בניהם ושיבעלו את נדות הלך רבי ראובן בן 
איסטרובלי וסיפר קומי והלך וישב עמהם אמר להם מי 
שיש לו אויב יעני או יעשיר אמרו לו יעני אמר להם אם 
כן לא יעשו מלאכה בשבת כדי שיענו אמרו טבית אמר 

יכחיש או   ליבטל ובטלוה חזר ואמר להם מי שיש לו אויב
יבריא אמרו לו יכחיש אמר להם אם כן ימולו בניהם 
לשמונה ימים ויכחישו אמרו טבית אמר ובטלוה חזר 
ואמר להם מי שיש לו אויב ירבה או יתמעט אמרו לו 
יתמעט אם כן לא יבעלו נדות אמרו טבית אמר ובטלוה 
הכירו בו שהוא יהודי החזירום אמרו מי ילך ויבטל הגזרות 

ילך ר' שמעון בן יוחאי שהוא מלומד בנסים ואחריו   )יז, ע"ב(
מי ילך ר"א בר ר' יוסי אמר להם רבי יוסי ואילו היה אבא 
חלפתא קיים יכולין אתם לומר לו תן בנך להריגה אמר 
להם ר' שמעון אילו היה יוחאי אבא קיים יכולין אתם 
לומר לו תן בנך להריגה אמר להו רבי יוסי אנא אזלין 

יה ר' שמעון דקא מסתפינא קביל עליה דלמא עניש ל
דלא ליענשיה אפילו הכי ענשיה כשהיו מהלכין בדרך 
נשאלה שאלה זו בפניהם מנין לדם השרץ שהוא טמא 
עקם פיו ר' אלעזר בר רבי יוסי ואמר וזה לכם הטמא אמר 
ליה ר' שמעון מעקימת שפתיך אתה ניכר שתלמיד חכם 

ו בן תמליון אתה אל יחזור הבן אצל אביו יצא לקראת
רצונכם אבוא עמכם בכה ר' שמעון ואמר מה שפחה של 
בית אבא נזדמן לה מלאך שלש פעמים ואני לא פעם 
אחת יבא הנס מכל מקום קדים הוא על בברתיה דקיסר 

 שדון בן תמליון קופץ לקראתו כמו
רבי יהודה הנשיא, מה עשה הקיסר 
דקליטיינוס, שלח מברק, המברק הגיע דקה 
לפני הדלקת נרות "התייצב בקיסרי". קיסרי 

ק"מ,  400זה הבניאס, מטבריה לבניאס זה 
יום, דקה  40ק"מ, זה  10הולכים עם חמור זה 

לפני הדלקת נרות הוא היה בדיוק במרחץ, 
ו הוא רואה שד קופץ לקראתו, שד עושה ל

קפיצות, עושה לו קונצים, עושה לו קרקסים. 
)מדרש רבא בראשית פרשה ס"ג( 

נו, מה ענינים אתה לא   ט

כי מטא התם אמר בן תמליון צא בן תמליון צא וכיון דקרו 
ליה נפק אזל אמר להון שאילו כל מה דאית לכון למישאל 

נהו לגנזיה לשקול כל דבעו אשכחו ההוא איגרא ועיילי
שקלוה וקרעוה והיינו דאמר רבי אלעזר בר רבי יוסי אני 

 ראיתיה בעיר ]רומי[ והוו עליה כמה טיפי דמים:
 פרשה סג פסקה ח  -מדרש רבה בראשית  ט

דקליטיינוס מלכא הוה רעי חזירין בהדא טבריה וכיון 
ין ומחיין ליה דהוה מטי סדריה דרבי הווי מינוקא נפק

לבתר יומין איתעביד מלך נחת ויתיב ליה בהדא פנייס נ"א 
]פמייס[ ושלח כתבים לטבריא מפני רמשא דערובתה 
אמר אנא יהיב קילוון דיהוון רברבני דיהודאי קיימין 
קודמי בצפרא דחד בשבא פקדיה לשליחא אמר ליה לא 
תתן יתהון להון אלא עם מטעמי יומא דערובתא נחת רבי 

אל בר נחמן למיסחי חמתי לרבי דהוה קאים קומי שמו
סדרא רבה ראה פניו חולניות אמר לו למה פניך חולניות 
אמר כן וכן אשתדר לי כתבין מן מלכותא אמר ליה איתא 
סחי דברייך עביד לנא נסין עלון למסחי ואתא הדין 
ארגיניטון מגחיך ומרקד קדמיהון בעא רבי דיזעוף ביה 

ר נחמן רבי שבקיה דזמנין על נסין אמר ליה רבי שמואל ב
הוא מתחמא אמר ליה מריך בעקא ואת קאים גחיך 
ומרקד אמר להון אזלון ואכלון ושתון ועבדון שבא טבא 
דמריכון עביד לכון נסין ואנא מקים לכון קודמוי בצפרא 
דחד בשבתא באפוקי שבתא בתר סידרא נסבון ואקימון 

קיימין קדם פיילי קדם פיילי דפנייס עלון ואמרין ליה הא  
אמר סגרון פיילי נסבוהון ואקמון על מטכסא דמדינתא 
עלון ואמרין ליה אמר אנא קלוון אנא דיתזון בי בני תלתא 
יומי ויעלון ויסחון ויאתין לגבאי אזלון ואתזון בי בני 
תלתא יומין ואעל חד ארגיניטון ומוזגה קדמיהון ועלו 

ידעין דאלהיכון  וסחון ואתון לגביה אמר להון בגין דאתון
עביד לכון נסין אתון מקילין למלכא אמרין לי' 
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מתבייש לפני רבי עושים 
קרקסים?! אומר, שלחו אותי 
מהשמים להציל אותך, אמר לו מיד אחרי 
הבדלה אני אתייצב לידך, אני ארכיב אותך על 
הגב שלי אותך ועוד כמה תלמידי חכמים, תוך 

עה אתם תהיו שמה, במהירות האור ש
אלפיים ק"מ. לא צריך חלליות. זה רק שובו 

אומרים שם  – בנים משתמשים בחלליות 
המפורש ועפים.  טוב מגיע, מגיע, כל זה כתוב 
במדרש רבה, דפיקות בשער, מי דופק בשער, 
רבי יהודה הנשיא. אני לא מבין חצי שעה 
 אחרי השקיעה כבר הספיקו להגיע? כן, אה,

כי אתם יודעים שיש לכם ניסים, שהייתם 
בחיידר, איזה  –בחיידר הייתם ילדים פרועים 
הרב'ה שלכם,  –חיידר זה היה, איפה המלמד 

זרקתם עלי אבנים, הייתי דקליטיינוס רועה 
חזירים. אמרו אנחנו לא פגענו בדקליטיינוס 
הקיסר, פגענו בדקליטיינוס רועה חזירים. 

ן, גוי גדול, לא אמר זה לא משנה, גוי קט
משנה, מהיום תלמדו את הילדים שלכם לא 

 לגעת בשום גוי, אפילו לא תינוק בן יומו. 

עכשיו רבי שמעון, עושה לו אותו דבר בן 
תמליון, בן תמליון קופץ מרקד לפניו, אומר לו 
אל תדאג, כי היה גזירה לא למול ולא לשמור 
שבת ועוד כמה גזירות, אני אכנס בבת הקיסר 

לי באוזן ואני יוצא. טוב, מגיע רבי  תלחש
חולה אנושות, קורונה, הקיסר שמעון, הבת 

גוססת כבר הדופק הפסיק לפעול. טוב, אומר 
מה שאתה  –אני אתן לה לחישה באוזן רשב"י  

     מראי מקומות    

לדיקליטיינוס רעי חזירין אקילינן ברם לדיקליטיינוס 
מלכא אנן משועבדים אמר להון אפילו כן לא תבזון לא 

 ברומי זעיר ולא בגולייר זעיר

נתן לה לחישה באוזן   –רוצה תקבל  
 וקרע את הגזירה לגזרים. 

כמו שקרה שם באיסטנבול בלילה הקיסר 
הבעש"ט, איך שמגיע  עשה גזירה, מגיע

הצדיק מתהפך כל הגזירות. "לעושה נפלאות 
גדולות לבדו כי לעולם חסדו". ואז מה קרה? 
מה שקרה באותו רגע, דופק השר, היום יש 
שר לתקשורת, שר להשכלה גבוהה, שר 
לנעליים, שיהיה נעליים טובות, שר 
הסנדלרים, יכול להיות שזה היה שר החיטים, 

 א היה.לא זוכר איזה שר הו

בלילה לראש הקהל, תשמע מחר   1-דופק ב
בבוקר יש  5-בבוקר שוחטים את כולם, ב

פקודה לשחוט את כל היהודים, כל אחד ייקח  
גרזן, בחברון תוך שעה וחצי לא נשאר יהודי 
אחד חי, כל שכן לקח גרזן.  פונג', זהו, אל 
תספר את זה כמובן, אתה לא מספר כלום, 

ראשון תולים אותי, אם תספר יתלו אותי. דבר  
אמרו מי שיגלה תולים אותו. אי אפשר, כל  
פעם מגלים, מגלים, מגלים. אומרים לא 
מגלים אז לא מגלים! פעם אחד  לשמור על 
הכללים, לא מגלים. טוב, מה שקרה עכשיו... 
וואי, וואי, וואי, וואי.... ואז הלכו ברגל, קראו 
את כל ראשי הקהל הלכו שעה ברגל, עד 

 -של האמא של הקיסרית. דופקים בהארמון 
בבוקר, השוער ישן שינה עמוקה, מעירים  3

בבוקר, יש פה גזירה  3את השוער. מה קרה, 
בבוקר להשמיד את  5 -על היהודים. רוצים ב

כל היהודים, תעיר את המלכה. טוב, מיד הוא 
מיד מביא אותה עם הפיג'מה, עם החלוק. מה 



 

18 

, קרה, מה קרה. תכנסו לסלון, ללובי
הנה הכנתי לכם כוס קפה, אבל 
צריכים חלב של יהודי. כן יש כאן חלב  
שיהודים חלבו אותו. מספרים לה את האסון, 
עוד שעתיים שוחטים את כל היהודים, אסור 
לגלות, מי שיגלה יתלו אותו, אמרה אל 

 5סוסים תוך  4תדאגו...  לקחה מרכבה עם 
 4דקות הגיעה לארמון של הבן שלה, דרסה 

כלבים, קבלה קנסות  5 -ם וחתולי
מהאינטרפול, אגודת צער בעלי חיים. מעירה 

בבוקר, עוד שעה  4את הבן שלה, כבר 
 מתחילים לשחוט את היהודים עוד שעה.

אמרה לו מוסטפה, מוחמד, מה קרה, מה קרה, 
מה, תגיד מה עשית, אבא שלך בא אלי בחלום 

לא יישאר  5, אחרי 5-אמר לא יישאר זכר ב
אמא,   -חה שלנו, יש עוד שעה. זכר מהמשפ

היום רמדאן יום שיש רמדאן אני צם אני רק 
  72אוכל אחרי צאת הכוכבים, אני מחמיר 

תגיד מה עשית, תגיד מה עשית,  -דקות. 
ביום שישי אני   -תפסיק עם השטויות שלך 

מתפלל כל היום, שישי מעשן נרגילה במרחץ 
תגיד מה עשית, תגיד  -ואומר עפתי למכה. 

מה עשית, תגיד, אבא שלך לא אומר כבר 
סתם, אמר לא יישאר זכר תוך שעה לא יישאר  

אומר, אמא,  -זכר מכל המשפחה שלנו, 

     מראי מקומות    
, נולד כ"ה בשבט רבי יצחק אייזיק יהודה יחיאל ספרין י

, גדל אצל דודו 12אביו בגיל תקס"ו. לאחר שהתייתם מ
רבי צבי הירש מזידיטשוב, ולאחר חתונתו עבר לגור 
בעיירה הפולנית פינטשוב שם כיהן חמיו, רבי אברהם 
מרדכי, כרב. שם התחיל כבר לנהוג באדמו"רות. זמן מה 
שימש רבי יצחק אייזיק כדיין בזידיטשוב, אבל העבירוהו 

ם. רבי יצחק מהרבנות. הוא נתבזה, סבל, ואף רעב ללח
אייזיק אמר שזכה למדרגותיו בשכר הרדיפות שסבל 
וקיבל את הכל באהבה ובשמחה. לימים עבר לגור בעירו 
של אביו, קומרנו, בה חי עד סוף ימיו, ועל שם עיירה זו 

עשיתי גזירה על היהודים, לשחוט 
תראה מה  -את כולם תוך שעה. אומרת לו 

קרה, סיסרא טבע בים, פרעה טבע בים, והמן 
אמה. אתה רוצה שגם  50תלו על העץ גבוה 

אמה?! מיד תקרע   50על עץ גבוה    אותך ייתלו
את הגזירה.   טוב, רץ מהר, הגזירה הייתה 
מונחת בבית הגנזים, קרע אותה הביא לאמא 

 7שלו את הקרעים, נסעה על המרכבה תוך 
דקות הגיעה בארמון שלה, הביאה את 
הקרעים ליהודים, מיד הגיעו כולם לותיקין, 
אחרי שנגמר עלינו לשבח, שיר הכבוד, תיקון 

כללי, ספרו את הסיפור. אמרו אבל היה ה 
איזה יהודי משוגע שכל הזמן שר "לעושה 
נפלאות גדולות לבדו כי לעולם חסדו", אמר 
להם הבעש"ט, אם לא המשוגע הזה לא היה 

 כל הניסים.

שיעור לחבורה יום א' אמור ט' אייר 
 ערב נצח שבנצח בבוקר 

שחל   בשיעור הזה מורינו הרב שליט"א הזכיר מספר צדיקים
והבאנו בקצרה את  )י' אייר(היארצייט שלהם בנצח שבנצח 

 סיפור חייהם של כל אחד במקומו

היום זה נצח שבנצח, היום בלילה זה 
 , יהיארצייט של הקאמרנער

נקרא "רבי יצחק אייזיק מקאמרנא". בהקדמת ספרו 
"זוהר חי", שנכתבה על ידי בנו, מעיד עליו בנו שהיה 

)כמו כן  ינוקא מהזוהר, האר"י, הבעש"ט, והגר"א גלגול ה

. רבי יצחק כתב על עצמו ב"מגילת סתרים" שנולד בשנת משיח בן יוסף(
אייזיק נחשב לאדמו"ר הדומיננטי בתולדות חסידות זו, 
והיה "אדמו"ר לאלפים", ומחבר פורה בשלל מקצועות 
תורניים, ובעיקר בתורת הקבלה. הוא החשיב את עצמו 

מידו הישיר של הבעש"ט אף שהיה כמה כמעט כתל
דורות אחריו, ואף הרבה לעסוק ולפרש את תורתו. 
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 , יבשל הרי"ף, יאשל ר' דוד מטאלנע

     מראי מקומות    

בספריו הנציח סיפורים רבים מתלמידי הבעש"ט. רבי 
 שנה, בי' באייר תרל"ד. 68יצחק אייזיק נפטר בן 

היה  (1882י' באייר תרמ"ב,  - 1808)תקס"ח,  רבי דוד טברסקי יא 
יל, ומקים חסידות בנו השישי של רבי מרדכי מטשרנוב

 טולנא.
נולד בטשרנוביל לרבי מרדכי טברסקי ולרבנית פייגא, 
בתו של רבי דוד לייקס תלמיד הבעל שם טוב. נולד בעת 
חתונת אחותו הרבנית מלכה עם רבי יחיאל מיכל 
מדרוהוביץ', נכדו של רבי ברוך ממז'יבוז' ובסנדקאות 

רבי ברוך   כובד רבי ברוך. נקרא על שם סבו רבי דוד לייקס.
אמר על בכייתו: "הקטן בוכה כמו חכם". לימים ייחסו 
בחסידות טולנא משמעות רבה למשפט זה. בילדותו למד 

התארס עם  5אצל אחיו רבי יעקב ישראל מצ'רקס. בגיל 
-יענטע דבורה, בתו של רבי ישראל אברהם מצ'רני

אוסטרהא בנו של רבי זושא מאניפולי וחתנו וממלא 
אוסטראה. ארוסתו -ב וולף מצ'רנימקומו של רבי זא

התייתמה שנה לאחר מכן וגדלה אצל אביו רבי מרדכי. 
בצ'רנוביל. נסע גם לרבי אברהם יהושע  13נישא בגיל 

 השיל מאפטא על פי עצת אביו.
תקופה לאחר פטירת אביו בשנת תקצ"ז, החל לכהן 
באדמו"רות בווסילקיוב הסמוכה לקייב. שמו התפרסם 

בים נסעו לחצרו. עקב התפתחות החצר, באזור וחסידים ר
נחשד על ידי השלטונות במרידה וסבל מרדיפות. בשנת 
תרי"ב עבר לטאלנה שבדרום אוקראינה. על סיבת מעברו 
יש שתי גרסאות, או מפחד השלטון או מפני שהעיר 
טולנה שכנה במקום גבוה והאוויר בה הטיב לרבי דוד. עם 

קראינה:"דער רבי איז מעברו חובר שיר עממי בין יהודי או
)הרבי היה געווען אין וואסילקוב יעצט איז ער אין טאלנא" 

, או בגרסה אחרת "רבי דוד'ל, רבי בוואסילקוב וכעת הוא בטולנה(
דוד'ל וואסילקיובער, וואסילקיובער, און יעצט איז ער אין 

. השיר הושר )רבי דוד מווסילקיוב, כעת הוא בטולנה(טאלנא" 
ב ובשמחה בטולנה, והושר גם בליצנות בעצב בווסילקיו

 בפי מתנגדים והמשכילים.
לאחר מעברו לטולנה גדלה חצרו ואלפי חסידים נסעו 
אליו. בין חסידיו היה בן אחיינו, רבי מרדכי דב 
מהורניסטייפול. רבי דוד נהג כאביו לנסוע מעיירה לעיירה 
ולחזק את היהודים. בין מסעותיו נסע גם פעמיים 

תה עיר של משכילים. במסורת חסידי לאודסה שהיי
טולנה מסופר שבנסיעותיו אלו משכילים רבים הפכו 
למאמינים ואדוקים. בשנת תרל"ז שיכל את בנו היחיד, 

 רבי מרדכי.

עבר לגליציה והתגורר בברודי, גם על   (1878)בשנת תרל"ח  
סיבת מעברו לגליציה נאמרו שתי גרסאות, או עקב 

ה. או לגרסה אחרת מחמת רדיפות השלטונות באוקראינ
רצונו לערוך 'גלות' אחר מות בנו, ולהפיץ ולחזק את תורת 
החסידות. לאחר שנה וחצי, גברו עליו לחצי החסידים 
והוא חזר לאוקראינה. בשנת תרמ"א נחלש רבי דוד, עקב 
זקנותו ועקב הפוגרומים באוקראינה. באייר תרמ"ב 

נחום עמדה להיערך שמחת הבר מצווה של נכדו מנחם 
, שיועד ליורשו באדמו"רות. רבי דוד שלח מכתבי )נחומצ'ה(

הזמנה לחסידים רבים ושלח חסידים לעיירות אוקראינה 
לעודד את החסידים לבוא. רבי דוד ביקש מהחסידים 

. בשבת זו )י' באייר(לבוא כבר לשבת שלפני הבר מצווה, 
קראו בתורה את פרשת אחרי מות. רבי דוד תמיד הקפיד 

ות לתורה בשבת זו, אך בפעם זו ביקש לעלות לא לעל
 לתורה ואכן באותו יום נפטר.

היה מפורסם כאדם שמח ובהשפעתו חסידי טולנה 
התאפיינו בעליצות. כמו כן היה אדם שנון, ובספרות 

 והמסורת החסידית נפוצות אימרות כנף בשמו.
י' באייר   -   1013)ד'תשע"ג,  רבי יצחק בן יעקב אלפסי    -הרי"ף    יב

 מן הראשונים, היה מגדולי פוסקי ההלכה. (1103תתס"ג, ד'
הרי"ף נולד בעיר קלעת חמאד באלג'יר. הוא למד 
בישיבת קירואן שבתוניסיה והיה תלמידו של פרשן 
התלמוד רבי דוד אבן הג'ר. הוא חי בתפר שבין תקופת 
הגאונים לתקופת הראשונים, וחתם את תקופת הגאונים, 

ן". ואכן, הרי"ף לא היסס לחלוק לכן יש המכנים אותו "גאו
 על הגאונים.

יש האומרים שעבר להתיישב בעיר פאס שבמרוקו, שם 
יצר את עבודתו הרוחנית ואף העמיד תלמידים, ושעל 

)"אל" היא ה' הידיעה  שם מקום זה קיבל את הכינוי אלפסי, 

שם למשפחתו -אך ייתכן גם ש"אלפסי" הוא כינוי  בערבית(
עיד אלא על כך שמוצא משפחתו משכבר הימים, ואינו מ

, הכריע הרי"ף 75, בגיל 1088הוא מיוצאי פאס. בשנת 
במשפט ממוני נגד אדם אלים, ואז קמו עליו שונאים 

)יש אומרים שהייתה זו הלשנת שווא של  והלשינו עליו למלכות 

. הוא נאלץ לברוח לספרד, בתחילה לקורדובה אויביו(
יבת לוסנה ומשם עבר לאליסנה, בה שימש כראש יש

אחר פטירת רבי יצחק אבן גיאת, ובה שהה עד יום מותו. 
נקבר ככל הנראה בבית הקברות שם, שלא שרד. הרי"ף 

. לאחר 90והוא בן  )י' באייר ד'תתס"ג( 1103נפטר בשנת 
פטירתו נכתבו עליו קינות על ידי המשוררים רבי משה 

 אבן עזרא ורבי יהודה הלוי, שכפי הנראה היה תלמידו.
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, כל צדיקי יד, פרי מגדיםיגבאר היטב
עולם שידעו כל הש"ס וכל השולחן 

     מראי מקומות    

האלף  -וזה לשון בעל הסדר הדורות חלק ימות עולם 
 ד' אלפים תתט"ו: -החמישי 

רב שמואל הלוי הנגיד נפטר בשיבה טובה ד' אלפים 
תתט"ו. וישב בנו ר' יוסף הנגיד על כסא אביו. ובימיו היו 

רב  חמשה גדולי ישראל בספרד ושם כל אחד יצחק:
יצחק בר' יעקב בן אלפסי מן קלעה חמאן, והוא הגדול 
שבכולם, תלמיד הרב רב נסים בר' יעקב ורב חננאל. 

אלמענאב וחיים בנו עד שברח והלשינו בו מלפה בן 
, שנת ד' אלפים )במדינת אליאסנה, שלשלת הקבלה(לספרד 
 )וכ"כ יוחסין בסדר הקבלה להרמ"א וכן הוא בסמ"ע בהקדמה( תתמ"ח 

ונשאו ר' יוסף הנשיא ב"ר מאיר בן שתרמיקש, ונכנס 
למדינת קורטבה ועמד שם מעט, ואחר כך הלך למדינת 

ותו לראש, ונפטר כבן ]והיה[ שם עד מ )ורדה(אליסנה 
)וכ"כ שלשלת הקבלה דף מ' ע"א, יש  תשעים שנה בניסן תתס"ג 

. והעמיד תלמידים הרבה אומרים תתס"ג ויש אומרים תתפ"ג(
ומגדולי תלמידיו היה ר' יוסף מגאש, ויצא טבעו בכל 
העולם, ומימות רב האי לא נמצא כמוהו בחכמה. כתב 

ת, שלא היה צידה לדרך שם שאמר עליו ר"י בעל תוספו
בן אדם לחבר חבור כמוהו זולתי ששכינה שורה עליו, 
כתב הרמב"ם בהקדמת משניות לזרעים, אין תפיסה 
לרי"ף בהלכות שלו אלא בהלכות מועטות, לא יגיעו 

)מצאתי כתוב, אלפסי כמו מן פס בלשון ערבי.  לעשר בשום פנים. 

ר . ואבי אביו ר' יצחק ב"ושלשלת הקבלה כתב, ארצו היה פיס(
ראובן, יסד השערים נקראים שערי אלפס כ"מ, אבל 
בתשובות מור"ם ברוך סי' רי"ח ובהגה מרדכי דכתובות 

כתב שהאלפס היה אבי אביו של בעל   )פרק ט'(פרק הכותב  
השערים, עכ"ל . כתב בתשובת מהרש"ל סי' כ"ט, שקבל 

 מר' חננאל ור' יקותיאל אחיו של רבינו אליהו הזקן:
י היום הינו הספר משלים ונסמך על הבאר היטב שמצו יג

ספר קדום יותר בעל שם דומה של רבי ישעיה בן רבי 
 אברהם הלוי שהוא בעל היארצייט היום

מגדולי   במאי(  2בי' באייר ה'תקנ"ב,    -)ה'תפ"ז    רבי יוסף תאומים  יד
פרשני שולחן ערוך. נודע בעיקר בזכות חיבורו פרי 

 מגדים.
)כיום לבוב, בפולין  ה'תפ"ז בכפר שטריץ שליד-נולד ב

. עם לידתו עברו הוריו ללבוב שם כיהן אביו, רבי באוקראינה(
מאיר תאומים, כדיין, מגיד מישרים, ומורה צדק. 
בצעירותו למד תורה מאביו, בגיל שמונה עשרה הדפיס 
כמה מחידושיו בסוף ספרו של אביו. בסביבות שנת 
תק"ד עבר להתגורר בקומארנו, שם נישא. בקומארנו 
התגורר מעל עשר שנים, בהם שימש שם כ'מלמד' לבני 

שגם מאייער ערוך, שר' הלל קולו

, שהוא הטיף לעלות לארץ ישראל, טונפטר היום

תושבי המקום, ובכל שעותיו הפנויות התמסר ללימוד 
ולכתיבת ספריו. בין תקכ"ז לתק"ל עבר לברלין, מאחר 
שבקומארנו הופרע מלימודו. שם המשיך בכתיבת 
ובהדפסת ספריו. בשנות מגוריו בברלין לימד בין השאר 

יאל יפה. בשנים אלו היו בבית מדרשו של העשיר רבי דנ
לו מספר היתקלויות עם חתנו של יפה, המשכיל דוד 
פרידלנדר, שלא ראה בעין יפה את בואו לברלין. לאחר 
פטירת אביו בשנת תק"ל, פנו פרנסי לבוב אליו בבקשה 
שיבוא למלא את מקומו. הוא סירב בנימוק שהוא עסוק 
בהשלמת ספריו והדפסתם. בסוף תקל"ד נענה לבקשתם 
והתמנה לדיין, מגיד מישרים, ומורה צדק בלבוב. בשנת 
תקמ"א התמנה לרב ואב בית דין בפרנקפורט על האודר, 

, בה כיהן אחת עשרה שנה. נפטר ונקבר )כיום בגרמניה(
 בפרנקפורט על האודר, בי' באייר תקנ"ב.

אודות קשריו לחסידות קיימים דעות שונות. אביו היה 
יסו של הבעש"ט, והוא מקורב לרבי גרשון מקיטוב ג

מאירת  -בספרו "נופת צופים  )בחייהם(מזכיר את שניהם 
עיניים". גם הפרי מגדים מזכיר בחיבורו את רבי גרשון 

 מקיטוב. הפרי מגדים אף ביקר בצל המגיד מזלוטשוב.
)מכונה "בעל משכיל אל דל" על שם ספרו   רבי הלל ליכטנשטיין טו

י' באייר  -1815; י"א בכסלו תקע"ה, וכן "רבי הלל מקולומיאה" ע"ש עירו

היה מתלמידי החת"ם סופר, אב"ד מרגרטן,  (1891תרנ"א, 
 קלויזנבורג, סיקסו וקולומיאה. גדול קנאי הונגריה בימיו.

לרבי ברוך  )כיום סלובקיה(נולד בעיר וועטש בהונגריה 
בנדיקט ליכטנשטיין. למד בפרשבורג, מקום שבו אביו 

דורות של רבנים  26-צאצא ל היה אב בית הדין הרבני,
פולנים. הוא למד חמש שנים אצל החת"ם סופר. נישא 

לרייזל בת הנגיד דוד בן קולונימוס קאליש   (1837)בתקצ"ז  
ילדים: ברוך   4מגלנטה, בה התקיימה החתונה. נולדו להם  

 13בענדיט, יונתן בנימין, ליבע והדסה. שהה בגלנטה 
 30אותה עם שנים, במהלכן פתח שם ישיבה וניהל 

. כאשר התפנה כיסא 1850-1837לומדים בין השנים 
הרבנות במרגיטה, לאחר עזיבתו של הרב שלמה זלמן 
מינצנט, רצו ראשי הקהילה למנות כרב את הרב יהושע 

. הרב ויינברגר, גם הוא )המהריא"ץ(אהרן צבי ויינברגר 
מתלמידי רבי משה סופר, סירב בגלל שחותנו ביקש 

לו עליהם משרת רבנות בחייו, והוא מחתניו שלא יקב
פעל למינויו של חברו, הרב ליכטנשטיין, שמונה ל"ראב"ד 

. שנה מאוחר יותר נבחר (1850)מרגרטן והגליל" בתר"י 
לרבה של קלויזנבורג, שם התבלט בהתנגדות לניאולוגים. 
דבר זה הביא לסכסוך עם אברהם פרידמן ששימש 
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הוא אמר שכולם יעלו לארץ 
ישראל, הוא הקים עטרה ליושנה, 
עם ר' עקיבא יוסף שלזינגר חתנו, כי ר' עקיבא  

     מראי מקומות    

רלסבורג לאחר בתפקיד הרב הראשי של טרנסילבניה בק
שנתמנה לתפקיד בידי השלטונות. הרב ליכטנשטיין לא 
הסכים לקבל את מרותו וחשד בו שהוא הולך בדרכו של 
אהרון חורין מארד. העימות ביניהם הגיע לשיא 
כשאברהם פרידמן נאם בקלוז' בהונגרית. הוא התלונן 
אצל השלטונות שלא הוגשה בקשה רשמית מצד קהילת 

יו, והרב ליכטנשטיין נאלץ לעזוב את קלויזנבורג למינו
משרתו. הרב ליכטנשטיין הסתכסך גם עם הרב עזריאל 
הילדסהיימר שניסה להנהיג דרשות בגרמנית, המובנת 
לקהל המתפללים. לאחר שנאלץ הרב ליכטנשטיין לעזוב 

וישב שם בחיי  )גרוסוורדיין(את קלויזנבורג עבר לאוראדיה 
רב ויינברגר ופרנקל דחקות אצל הנגיד לייב פרנקל. ה

פעלו אצל ראשי קהילת מרגיטה שיסכימו לקבל עליהם 
שוב את הרב ליכטנשטיין כרבם. הפעם הייתה התנגדות 
של חלק מראשי הקהילה כיוון שחשו עלבון על כך שהרב 
ליכטנשטיין נטש אותם לאחר כשנה לטובת קהילה 
אחרת, אף שמדובר בעיר גדולה. המהריא"ץ ולייב פרנקל 

את המתנגדים ובסופו של דבר הרב ליכטנשטיין  שכנעו
לרבנות זו. לאחר שבתר"ך  (1859)מונה שנית בתרי"ט 

נפטר חותנו העשיר של הרב ויינברגר, שנותר  (1860)
בחוסר כל, הרב ליכטנשטיין העביר אליו בתרכ"ב את 

מזרח -רבנות מרגיטה ועבר לכהן כרב בסיקסו בצפון
רבה של קהילת קולומיאה נבחר כ  (1868)הונגריה. בתרכ"ח  

 ( 1883)בגליציה, ומכאן כינויו "ר' הלל קולומאייר". בתרמ"ג  
היה מיוזמי כנס רבנים בלבוב שבו נוסדה "חברת מחזיקי 
הדת". התנגד להשתלבות היהודים בתרבות המקומית 
בגולה וללימוד שפת המדינה. השקפה זו הייתה בסיס 

ותנו. סמוך לכנס הרבנים במיכאלוביץ שאותו ארגן עם ח
לאותה תקופה נקלע למחלוקת חריפה עם הרבי מוויז'ניץ 

 בנושאי שחיטה.
הרב ליכטנשטיין שלח לחתנו, הרב עקיבא יוסף שלזינגר, 

חלקות אדמה בפתח  10סכום כסף שהספיק לרכישת 
תקווה וייעד אותן לבני משפחתו. כשנודע לו שאי 
תשלום מסים שנתיים על האדמה יגרום להפקעתה על 

י השלטון העות'מאני, העבירן ליעקב בלומנטל ולרב יד
יוסף חיים זוננפלד, ראשי כולל הונגריה בירושלים. לאחר 
מותו מכר הכולל את נחלתו בניגוד לרצונו ועל אף 

 המחאות התקיפות של חתנו.
 וזה פרטי הסיפור: טז

יוסף שלזינגר אמר, הקפתי את 
קלויזנבורג, שלא יהרגו אותי, בהרים 

. לכן טזבשבילים, ובלילה בחשיכה מוחלטת

, בעקבות סדרת חלומות, (1870)בתחילת שנת ה'תר"ל 
נגר כי הגיע הזמן לעלות החליט ר' עקיבא יוסף שלזי

לארץ ישראל. בעידודו של חמיו ר' הלל קולומאייר, 
שהבטיח להמשיך לתמוך בו, התחיל בהכנות לעליה. 
כשיצא לדרך לא היה בידו סכום כסף מספיק כדי לממן 

כן הוא עבר בדרכו בכמה קהילות -את הנסיעה ועל
יהודיות ברחבי הונגריה כדי לבקש סיוע. להפתעתו, לא 

לא זכה לסיוע אלא אף הופעל עליו לחץ הפוך. רק ש
 –כשהגיע לסיגט קרא לו רבי יקותיאל יהודה טייטלבוים 

ה'ייטב לב' וניסה לשכנעו שלא לעלות. משלא השתכנע, 
פרסם האדמו"ר כרוז הקובע כי מי שיסייע בידי הרב 
עי"ש לעלות הריהו כמסייע בידי עוברי עבירה. כשהגיע 

ו אנשי הקהילה לקבל על לקהילת בעטלאן הפצירו ב
עצמו משרת רבנות בעירם, אך הוא ענה להם: "כבר 
כתבתי תנאים עם כלה אחרת היא ארץ ישראל אשר לא 

 אוכל לביישה".
הרב טייטלבוים שלח טלגרמה לחמיו של הרב שלזינגר, 
והלה שלח לחתנו כי הוא מבקש ממנו שיחזור אליו לעיר 

חר שחזר אל קולומייא. הוא מספר כי תקופה קצרה לא
בית חמיו בקולומייא התחרט חמיו וסיפר כי חלומות 
רעים החלו לפקוד אותו, והוא היה בא אליו מפעם לפעם 
לפנות בוקר וצועק לו בחלונו "סע לארץ ישראל כי אין לי 
מנוחה בלילה". אולם מכיוון שהחורף הגיע המתין הרב 

 שלזינגר עד הקיץ, ואז נסע לארץ ישראל בסיוע חמיו.
הגיע לארץ ישראל. הוא  (1870)ודש אב ה'תר"ל בח

התיישב בבית המערבים שבירושלים, במקום ממנו ניתן 
 לצפות לעבר מקום בית המקדש.

 
 עוד מסופר על המחלוקת עליו בארץ ישראל:

בספרו "בית יוסף חדש" כתב כי במקרה שאדם מישראל 
 -עולה לארץ ישראל ואשתו אינה מסכימה להילוות אליו  

רשאי לשאת אשה שנייה על פניה בארץ ישראל, הריהו 
למרות החרם דרבנו גרשום. תקיפי ירושלים התקוממו 
כנגדו והכריזו עליו חרם. כל בני כולל אונגרין היו צריכים 
לחתום על הסכמתם לחרם או על כתב פלסתר שנשלח 

בשעה שבאו לקבל את קצבת ה"חלוקה". על  -לחו"ל 
חד "נתבקש" לחתום השולחן היה מונח ה"כתב" וכל א

לפני קבלו את הכסף. רק בודדים עמדו בלחץ הזה. 
ביניהם היו יהושע שטמפפר ור' מנחם מאניש שיינברגר, 
רעיו ועמיתיו של הרב שלזינגר. ר' מנחם מאניש הכה 
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דבי אליהו שעכשיו זה כתוב בתנא 
[ בתר"ל -נפל בידיי המתחדשים, ]

 הוא הקים עטרה ליושנה. 

עכשיו נקרת הצור, כי נצח שבנצח זה יותר 
מנקרת הצור, שברגע שאנחנו נכנסים לנקרת  
הצור ששמה אור הגנוז, זה כל הגמרא במגילה 
י"ט עמוד ב', שנקרת הצור, שאדם בא לעולם 

את זה בחול בשביל נקרת הצור, לכן קוראים 
המועד פסח, ובחול המועד סוכות, פעמיים 
קוראים את זה, וגם בפרשה עצמה, בכי תשא, 
בכי תשא את ראש בני ישראל. כי תשא זה 
הפרשה הכי חשובה מכל הפרשות. כי תשא 
זה שלוש עשרה מידות, ה' ה' קל רחום וחנון, 
כל זה נתגלה בנקרת הצור. אדם נולד בשביל 

ר בשביל נקרת הצור, נקרת הצור, אדם נוצ
שהיום אין משגיח. אין כלום. עכשיו עד 
תשעה באב לא יהיה משגיחים, אדם יכול 
ללמוד פי עשר, פי עשרים, החזון איש אמר 
שבבין הזמנים אפשר ללמוד פי שתיים, כך 
אמר החזון איש. כשיש משגיח אדם כפוף 
למשגיח, אפשר ללמוד בין הסדרים, ואם הוא 

לילה, הוא אמר שש עייף, אם היה ער ב
פעמים תהילים, הספיק ללמוד עשרים דפים 
במשך הלילה, בבוקר הוא נרדם. המשגיח 

     מראי מקומות    

באגרופו על השולחן עד שהועף ממנו ה"כתב" וצעק: 
ישתחוו לו כולם עבור  "צלם העמידו על השולחן הזה, וַׂ

מאס!". נמנע ממנו לקבל מכספי החלוקה וקרוביו כסף נ
 הוצרכו לשלוח כסף לפרנסת משפחתו.

מתנגדיו ביישוב הישן איימו לפגוע בו פיזית, עד שנאלץ 
להסתגר בביתו. הקונסול האוסטרי הציע לו חסות והגנה 
אך הוא סירב. כמו כן סירב להצעת משפחתו לשוב לכהן 

"טוב למות  בהונגריה כרב קהילה גדולה וכתב להם
 בירושלים מלמלוך במצרים".

בעקבות בקשתו לחדש את תכלת הציצית, תקיעת 
השופר בירושלים בראש השנה שחל בשבת, והקרבת 

צועק עליו, הוא שובר אותו 
לרסיסים. עכשיו אדם יכול להיות ער בלילה, 
ולהתפלל, בעשרה לשש כבר להגיד שמונה 
עשרה, ולהספיק ללמוד עשר דפי גמרא, 

 צריכים לגמור את הש"ס. 

עכשיו זה היארצייט של כל הצדיקים, הבאר 
היטב, הפרי מגדים, הרי"ף, הרי"ף שמו בחרם 
כמו הרמב"ם ששמו בחרם. כתבו דברי נאצה 
על המצבה שלו. בטבריה קראו לו הר' פטיט 

את הדברי נאצה על קבר הרמב"ם, מעכו שלח לכתוב 

הגיע ר' דוד היה הנגיד, פעם לא היה מלך, היה 
בן הרמב"ם, הוא היה ר' אברהם נגיד. ר' דוד בן 

הנכד, הוא היה צריך לברוח. היה עלילה. הוא 
ברח. הוא הגיע לטבריה, הוא רואה דברי 
נאצה, הוא שלח הודעה לדמשק אז החרים 
את הרב של עכו, ר' דוד אמר לו אם אתה לא 

 מוחק את זה אז אני...

בכל הדורות הצדיקים היו בחרמות, הצדיקים 
כשיו יש רי"ף לא ילמדו היו ב... שאמרו שע

גמרא. בדיוק הפוך, הרי"ף מסכם את הגמרא, 
אומר כמו כמי ההלכה, והכל, כי אדם לא יודע  
כמי ההלכה, אדם יודע שהלכה כבית הלל ולא 

-שקבעו שהלכה כבית הלל. ]כיון  כבית שמאי  
[ אם יהיה איזה סברא הפוכה שידע שזה בית 

קרבן הפסח במקום המקדש, התקיפוהו קנאים ברחוב 
שטראוס בירושלים, וגזרו את טליתו לגזרים, על שצבע 

 את ציציותיו בתכלת.
הספר בית יוסף החדש בתגובה למלחמה בו, הוציא את 

ואת החוברת שמרו משפט בהם התריע כנגד העיוותים 
בכולל אונגרין. בתגובת נגד יצאו החוברות ניתוץ הבית 
ושומר ישראל. רבנים אף פסקו שספריו של הרב שלזינגר 
אינם טעונים גניזה אלא שריפה כדינם של ספרי מינים 

יוסף   ואפיקורסים, אף על פי כן, עם פטירתו חלק לו הרב
 חיים זוננפלד כבוד, וספד לו.
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שמאי, הרי"ף מסכם את הכל, בלי  
אפשר כלום, אדם צריך  הרי"ף אי

ללמוד את הרי"ף, את הרי"ף אפשר לגמור 
בשעה אחת, את כל הרי"ף בשבת אפשר 

 לגמור בשעה אחת, 

את התוספתא על שבת. ועל ר' צריך ללמוד ו
אומר ש יזאלעזר בן ערך שזה רבי נהוראי

. כי כך הוא יחשהסדומניקים היו הכי עדינים
. ולכן אומר, האמורים הכי עדינים. הכי מתונים

לוט הלך לגור בסדום. שהיו הכי מתונים, שהם 
היה הכי מתונים שבעולם. אנשים עדינים.  
דאנקע שיין, ביטע שיין. כמו שכתוב שאגג 

נֹת' ֲעדַׂ כמה שאדם יותר  )שמואל א' טו, לב( הלך 'מַׂ
אכזרי הוא יותר עדין, כי אדם יש לו יצר הרע 
ויש לו שבירת כלים, ומחטא אדם הראשון 

 ד לא תיקן את החטא. הוא עו

בימי שמואל  הכהןעכשיו זה היארצייט של עלי 

ונפטר, לתקן את . שהוא נפל על המפרקת הנביא

אהרן לא , כי אהרון הכהן שעל ידו נתגלגל יצירת העגל
קיבל שום עונש, רק נפטרו לו שני הבנים וגם 
על זה הוא צריך לכפר. אם אדם נפטרים בניו 

     מראי מקומות    
 שבת קמז, ע"ב  יז

תנא לא רבי נהוראי שמו אלא רבי נחמיה שמו ואמרי לה 
רבי אלעזר בן ערך שמו ולמה נקרא שמו רבי נהוראי 

 שמנהיר עיני חכמים בהלכה:
 תוספתא מסכת שבת פרק ח  יח

ר' נהוראי אומר אין לך אדם בכל הכרכים מתון ]יתר  )יב(
מסדומיים[ וכן מצינו שחזר לוט על כל המקומות ולא 

אברם ישב בארץ  )בראשית יג(מצא מתונה כסדום שנא' 
]כנען[ וגו' ]ר"ש בן גמליאל[ אומר אין לך בכל עממין 
מתון יותר מאמוריים וכן מצינו שהאמינו במקום ]דגלו[ 

ם המקום ארץ שיפה כארצם והיתה א"י לאפריקי ונתן לה
 ]נקרית[ על שמן:

 בבא מציעא כא, ע"א  יט
אלו מציאות שלו ואלו חייב להכריז אלו מציאות  משנה

שלו מצא פירות מפוזרין מעות מפוזרות כריכות ברשות 

בחייו הוא צריך גם את זה לכפר, 
אדם צריך להתפלל שהבנים יחיו. על ידי  
התפילה הוא יכול תמיד להציל את הבנים 
שלו, שיעשו תשובה. שילכו בדרך הישרה, 

לך לגיהנום. יעקב אומר אם יוסף נפטר אני הו
גמרנו, יש קבלה בידי שאם איזה בן יפטר בחיי 
אני יורש גיהנום. זה לא שווה כל העבודה שלי 
ל   יו ְוכָּ נָּ ל בָּ ֻקמּו כָּ ועל כן כשאמרו לו שנטרף יוסף נאמר "ַויָּ
ֵבל   ֵאן ְלִהְתַנֵחם 'ַויֹאֶמר ִכי ֵאֵרד ֶאל ְבִני אָּ יו ְלַנֲחמֹו ַוְימָּ ְבנֹתָּ

ה' ַוֵיְב  ִביו"ְשאֹלָּ  .  )בראשית לז, לה( ךְ אֹתֹו אָּ

אם אדם בנו נפטר בחייו, הוא לא הולך בדרך 
טובה ה' ירחם, אדם צריך תפילות, לשבת עם 
הבן, וללמוד אותו, ולחבב לו את התורה, 
ולקרוא אתו את הפרשה, את התהלים, תיקון 
הכללי, עכשיו אין לימודים, צריך ללמוד עם 

לדים אליו הבן האבא צריך להביא כמה י
הביתה וללמוד איתם, ללמוד איתם את 

, פירות מפוזרים. יטהפרשה, את אלו מציאות
)כפי מה זה פירות מפוזרים. מכנשתא דבי דרי 

מכנשתא דבי דרי,  כתוב?, איפה זה שהולך ומסביר(
אולי זה במאדים, זה בצדק, אולי בשבתאי. לא  

הרבים ועגולי דבילה ככרות של נחתום מחרוזות של דגים 
ואניצי  וחתיכות של בשר וגיזי צמר הלקוחין ממדינתן

פשתן ולשונות של ארגמן הרי אלו שלו דברי רבי מאיר 
רבי יהודה אומר כל שיש בו שינוי חייב להכריז כיצד מצא 
עגול ובתוכו חרס ככר ובתוכו מעות רבי שמעון בן אלעזר 

 אומר כל כלי אנפוריא אין חייב להכריז: 
מצא פירות מפוזרין וכמה אמר רבי יצחק קב  גמרא

דמי אי דרך נפילה אפילו טובא נמי  בארבע אמות היכי
ואי דרך הינוח אפילו בציר מהכי נמי לא אמר רב עוקבא 
בר חמא במכנשתא דבי דרי עסקינן קב בארבע אמות 
דנפיש טרחייהו לא טרח איניש ולא הדר אתי ושקיל להו 
אפקורי מפקר להו בציר מהכי טרח והדר אתי ושקיל להו 

 ולא מפקר להו
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יודע איפה זה מכנשתא דבי דרי, 
[ שכולו -אומרים שיש כוכב ]

 פלטינה.

, אדם נוסע של מכנשתא דבי דרירואים את הפשט  
מבית חלקיה לירושלים, עם אלף ארגזים של  
תפוזים, והכל נפל בדרך, נפרץ המעקה, 
ועכשיו הוא מגיע לשובו בנים רוצה לתת את 
זה בחינם, ואין אפילו ארגז אחד, הוא יחזור 
בחזרה לא נשאר זכר כבר. אם זה פירות 

זה זה דרך נפילה אפילו יותר  מפוזרים אם

חייב  , ואם זה הינוח, אפילו אחד שתיים הפקר

, דרך הינוח. הוא שם את זה בפינה בהשבת אבדה
שם ליד הגדר באיזה חור בגדר, אסור לקחת 
את זה, אם זה דרך הינוח. ר' יצחק אמר קב 

[ -בארבע אמות. אמר ר' עוקבא בר חמא ]
זה על  [ -שמה רש"י אומר שזה כבר הפקר. ]

הפקר גמור, זה בכלל לא מדברים באבדה. 
מדברים שהוא מפקיר את זה כבר, אין לו כח,  
הוא בעשרה לשש זה הנץ, בשש כבר גמר את 
התפילה, הלך לשדה לאסוף את התפוזים, 
לפרדס, או את השיבולים, בשש בערך אמרו 
לו מנחה, כבר צועקים מנחה, כבר מנחה כבר 

, אלא מה מעריב, אין לו כבר כח לאסוף
שנשאר נשאר, שיקחו את זה, בכלל לא  
מדברים מאבדה רק מדברים בהפקר 
שמפקיר את זה, פרות מפוזרים כל זה צריך 

[ לטייל אתו אולי מחוץ -להסביר לילד יפה. ]
לעיר אולי באיזה מקום, לא יודע, לוקחים 
איזה חללית טסים למאדים, ויש שם גם 

 ציונים של צדיקים קדושים.

הרי"ף, האדמו"ר מטאלנא, כל עכשיו זה 
הציונים של כל הצדיקים נפטרו בנצח 

בנצח שבנצח ישר נכנסו לגן    )מי שנפטר?(שבנצח.  
עדן. הרי"ף הבאר היטב, ר' שמואל 

מקאמינקא, מי לא נפטר? כל 
הצדיקים נפטרו בנצח שבנצח כי אז ישר 
נכנסים לגן עדן, ישר נכנסים בלי שום דין, 

ר. והסבא של החיד"א הרי"ף נפטר, ר' דוד נפט
הוא נסע באוניה אז הוא נשאר עם התפילין 
ביד, היה נס שהוא החזיק את התפילין ביד 
לכן יש את החתימה, החסד לאברהם. יש את 

החתימה של אברהם אזולאי, חתימה זה   ...   
י' באייר זה הנס הכי גדול, ר' שמואל הורביץ 
יש לו כבר אלפיים נכדים, חצי ישיבה זה ר' 

מואל הורביץ, חצי ישיבה זה ר' שמואל ש
הורביץ, הוא כבר בא עם הפנים לקיר, ועם 
בגדים אדומים פנים לקיר ו.... ללחוץ על 

 ההדק. עוד שניה והוא היה כבר בגן עדן. 

היה ברית. השוויגער, הוא אמר שהרבי יותר 
גדול מהחפץ חיים. ככה זה מתחיל עם ר' 

ישבו  שמואל הורביץ, ואחרי חודש מהחתונה 
בחתונה דברו שם, אשה זה אשה, אשה היא 
סרגל. אישה היא לא מוותרת. האשה, דברו 
על החפץ חיים מי יותר גדול, הוא אמר הרב'ה 
יותר גדול, יאללא תעוף מפה. בברית הוא היה 
צריך לבוא ככה בהחבא. ואז נתנו השם נחמן, 

לא נתנו לו לקחת את  )_(וככה שני שמות. 
ו. אדם בא לקחת לו את התפילין לא נתנו ל

התפילין, בסוף הוא אמר עכשיו הוא ייסע 
לאומן. גם ככה כבר שנה לא ראה את אשתו 
ולא את התינוק. אין לו מה לפחד, נסע לאומן, 
לכל היותר נמות בדרך לאומן.  מה יכול 
להיות. טוב, הוא הולך לקונסול האנגלי,  

[, היה -] משפחת זוגתוהקונסול אנגלי הם 
ראו לו דוד. היה הראב"ד הלכו הראב"ד ק

לקונסול אמרו שר' שמואל הוורביץ מרגל 
שנוסע לרוסיה למסור סודות. כי אנגליה  



 

25 

הייתה במלחמה עם רוסיה למה 
הוא נוסע לרוסיה. תר"צ עוד לא 

 היה חיפה  היה יפו. 

הוא הלך בחוף, שאל אותו רב חובל מה אתה 
מסתובב פה? אני רוצה לנסוע לפולין, הוא 

טוב תעלה על האונייה, אין בעיה. פעם אומר 
לא היו צריכים ויזות, לא כלום. שם את זה 
באוניה שטף את הכלים שטף את הרצפות, 
וזהו, הגיע בלי מסמכים לפולין. ואחרי זה רצה 
לעבור את הגבול רצה לחזור אחרי זה החליטו 
אמרו לו לך לקונסול האנגלי כי היינו תחת 

שבעים יום ישב   האנגלים, הק.ג.ב. עמד שמה.
בתפיסה שם בשדה התעופה, כזה תענוג עוד 
לא היה לו בחיים. היה גם פסח, ואז בדרך 
חזרה הוא באודסה גזרו פסק דין מוות, לקחו 

[ שתי רובים -אותו ברכבת במוצאי שבת ]
מכוונים עומדים עליו, רוצים להרוג אותו כל 
רגע, אם תעשה תזוזה אחת יירו בך, ואז הוא 

ילים ברוסית, כי הוא כבר היה פלט כמה מ
שנה הוא כבר היה פעמיים באומן, הוא יודע 
כבר רוסית. הוא שיחק שהוא לא יודע רוסית. 
אמרו אה, אתה יודע רוסית, בטח אתה מרגל, 
נכון. ועכשיו נעשה לך משפט מות. באו השני 
החיילים אמרו שהוא דיבר רוסית ברכבת. זה 

ו להורג, היה יום שהיו שצריכים להוציא אות
עמדו עם רובים מכודנים אליו, בחורה אחת, 
בגיל שמונה עשרה הייתה נביאה אמרה לו 
שבוע הבא אתה בבית, מה אתה דואג? זה היה 
יום ראשון זה כמו עכשיו, תפארת שבנצח. 
בעוד שבועיים אתה בבית. בל"ג בעומר אתה 
בבית. ל"ג בעומר זה שבוע הבא כמו עכשיו. 

בעוד שבוע זה יהיה יום עכשיו זה נצח שבנצח  
שני הבא בלילה. איי שתי רובים מכודנים 

 עליו,  אתה בהוד שבהוד בבית.

בדרך הוצאה להורג, הוא אומר לא,  
יש נצח שבנצח, מה רבינו, ואז שהוא חמש 
דקות לפני שמוציאים אותו להורג מגיע 
מברק ממוסקבה מיד להעלות אותו באוניה 

עוד הראשונה שנוסעת לישראל. זה היה 
באודסה, זה שתי דקות מהנמל. בדיוק הייתה 
אוניה שעמדה לנסוע לאיסטנבול ומשם ליפו. 
ומיד הוא עלה על האונייה. הוא מיד עלה על  
האונייה ואז הוא הגיע ליפו, זה היה בדיוק 
בנצח שבהוד, ביום שני זה היה. שלישי זה היה 

הגיע מברק ממוסקבה  )_(כבר נצח שבהוד 
כל הרבנים פעלו שהוא  שמשחררים אותו כי

לא מרגל הוא סתם נסע לאומן. מה אמרו 
שנסע בגלל הפרעות, זה לא היה פרעות, זה 
סתם דמיון. זה היה בזיון לכל אנגליה. הרוסים 
פרסמו את זה בכל העיתונים. שאדם ברח 
מהפרעות. הוא בא לרוסיה, פה מגינים על 
היהודים, פה שומרים על היהודים, פה יהודים 

, שהוא ברח מהאנגלים הוא ברח מוגנים
מהפרעות, האנגלים עודדו את הפרעות 
בחברון, הרגו שישים וחמש אנשים. חתכו 
אותם חתיכות עם גרזנים. נשרפים 
בפרימוסים... ספורי זוועות שאי אפשר לספר 

 אותם בכלל. 

ועד שהגיעו ליפו הם אומרים לו לר' שמואל 
הורביץ אתה לא תרד פה, אתה ביזית אותנו 
שאנחנו הורגים שאנחנו מעודדים את 
הפוגרומים את הפרעות. ואז בסוף נהיה נס, 
והוא ירד הצליח להגיע לל"ג בעומר הביתה. 
ואז השווער קיבל אותו בכבוד, השוויגער 
פחדה שאשתו הבת שלה תשאר עגונה כל 
החיים. מה במיוחד אם אדם נוסע לרוסיה, לא 

היה יודעים אם עלה למאדים או לירח. גם אז 
חלליות. לא ידעו על איזה חללית שמו אותו. 
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היה פחד שלא יחזור לעולם. 
השווער שלו קיבל אותו נתן לו  
דירה החזיק אותו נתן לו כסף, אמר אני שומר 
עליך, ותבוא איתי להתפלל, וככה, וקירב 
אותו. לפני שהוא נסע לאומן אז אמרו בדיוק 
הפוך. אם הוא ייסע לאומן אז ודאי יהיה גט, 
היה בדיוק הפוך, נסע לאומן נהיה שלום בית, 

 שלום בית עם השווער עם השוויגער. 

נצח שבנצח זה הספירה הכי גדולה מכל 
הספירות. זה כולל את כל הספירות כולל כל 
השנה, כל יום כיפור וראש השנה כולל כל  
המועדים כולל נקרת הצור. עכשיו קראנו על 

עיים,  נקרת הצור בשבת חול המועד לפני שבו
נקרת הצור שזה צריכים לקורא כל יום נקרת  
הצור, מי שזוכה להכנס לנקרת הצור הוא נכנס 
לגן עדן עם הגוף. בנצח שבנצח זוכים להכנס 
עם הגוף לנקרת הצור, ישר לגן עדן עם הגוף. 
אף אחד לא יכול לעצור בעדינו. אדם צריך 
לדעת שיש עכשיו שתיים עשרה שעות להכין 

שאז אסור לישון, אסור  את הנצח שבנצח,
לאכול, צריכים לגמור חצי ש"ס, אין 
משגיחים, אפשר לגמור חצי ש"ס. אף אחד 
לא יכול להגיד לך.... מה כן ללמוד מה לא 
ללמוד. אפשר ללמוד כל שבת, כל  בבא 
בתרא, בבא קמא, כל בבא מציעא, כל קצות 
החושן עד תשעה באב, אפשר להספיק הכל 

"ס את הכל. עד הכל. להספיק את כל הש
תשעה באב כנראה שהקורונה היא לא תפסיק 
עד תשעה באב, היום אנחנו שלישי במאי כבר 
יש לנו את מאי יוני יולי, אחרי תשעה באב. 
תשעה באב זה שלושים ביולי. בתשעה באב 
נקווה שתפסיק הקורונה, ואז יש תשעים יום 
שאפשר לגמור תשעים אלף דף, מה אלף דף  

אין משגיחים אפשר לגמור  ביום. מה יש, אם

חצי ש"ס כל יום. עכשיו כולם 
ילמדו עכשיו זה רק שמונה, משמונה לשמונה 
אפשר לגמור חצי ש"ס וכולם עכשיו ילמדו. 
לא צריך לאכול, לא צריך לישון, לא צריך 
כלום. כולם ישנו בשבת, כולם אכלו בשבת,  
עכשיו זה נצח שבנצח. בזכות זה נזכה לגאולה 

 ה בימינו אמן.השלימה במהר

ג' אייר  -ליל שני אחרי מות קודשים
 תש"פ 

יום  -עכשיו זה הרגע הכי גדול שבעולם 
כיפור. נקרא השבת "אחרי מות שני בני אהרן 
בקרבתם לפני ה'" שזה הקריאה של יום 
כיפור, אומר הזוהר האדם זה זיו השכינה, 
האדם בא לעולם רק להנות מזיו השכינה, רק 

לעולם, אין דבר אחר, וכל בשביל זה האדם בא  
אלו שהלכו על קידוש ה' בשואה, נאמר 

שזה זיו  )איוב כח, י(עליהם "וכל יקר ראתה עינו" 
השכינה, זיו השכינה, זה מה שהם רואים, הם 
באו בחלום לאנשים וסיפרו שהם נהנים מזיו 
השכינה. בכזה עדן, בכזה אור, וכל יקר ראתה 

תה עינו זה עינו, זה זיו השכינה. וכל יקר רא
הולך על אלו שנהרגים על קידוש ה', בדור של 
שמד, שזה ריח ניחוח לה'. עכשיו זה החיסול 
של גטו ורשה, כולם עלו על קידוש ה', כולם 

 [.-נשרפו חיים ]

ועכשיו צריכים לדבר על יום כיפור. עכשיו זה 
יום כיפור. אומר הזוהר, באחרי מות, שזה היה 



 

27 

הר חולק , מה, הזוכיום כיפור ממש
על התורה? על הפשט? שהרי כתוב 

, דרש דרוש משה, כאבא' ניסן נטל עשר עטרות
שעיר החטאת, מה, למה לא אכלתם את 
השעיר? למה לא אכלתם? הוא אמר אבל זה 
קדשי דורות, זה אסור, אמר טעיתי, תלכו בכל 
המחנה עם רמקולים, תגידו, טעיתי. כתוב 

ולים, הלכו בכל המחנה עם רמק כבבמדרש
משה הודיע שהוא טעה. כי היה שלושה 
שעירים. היה שעיר נחשון, נחשון הביא שעיר, 
זה קרבן יחיד, יום ראשון. אפרים הביא קרבן 
יחיד בשבת קודש! משהו איום ונורא. זה כבר 

     מראי מקומות    
 מות נו: זוהר ויקרא אחרי  כ

תו פתחו ואמרו בכל זמנא דצדיקייא מסתלקי מעלמא 
דינא אסתלק מעלמא ומיתתהון דצדיקייא מכפרת על 
חובי דרא, ועל דא פרשתא דבני אהרן ביומא דכפורי 
קרינן לה למהוי כפרה לחוביהון דישראל, אמר קודשא 
בריך הוא אתעסקו במיתתהון דצדיקייא אלין ויתחשב 

ן קרבנין בהאי יומא לכפרא עלייכו, לכו כאלו אתון מקרבי
דתנינן כל זמנא דישראל יהון בגלותא ולא יקרבון קרבנין 
בהאי יומא ואינון תרין שעירין לא יכלין לקרבא יהא להו 
דכרנא דתרי בני אהרן ויתכפר עלייהו, דהכי אוליפנא 

"ואלה שמות בני אהרן הכהנים" וגו'  )במדבר ג(דכתיב 
וא אלעזר ואיתמר", ואלעזר וכתיב "הבכור נדב ואביה

ואיתמר מבעי ליה מהו אלעזר ואיתמר, אלא שקול הוה 
  )לה אפכא( אביהוא כתרי אחוי ונדב ככלהו, ואית דמתני 

הבכור נדב דא בלחודוי ואביהוא בלחודוי וכל חד 
אתחשיב בעיניה כתרוייהו כאלעזר ואיתמר אבל נדב 

ין ואביהוא בלחודייהו שקולין הוי לקבל שבעין סנהדר
דהוו משמשין קמי משה, ובגין כך מיתתהון מכפרא על 

"ואחיכם כל בית ישראל  )ויקרא י(ישראל, ועל דא כתיב 
יבכו את השריפה", וא"ר שמעון הבכור נדב כלומר ההוא 

נדב ואביהוא עאכ"ו,  )מה שמיה(דכל שבחא ויקרא דיליה 
 דהני תרי לא אשתכחו כוותייהו בישראל: 

 שבת פז: כא 
אמר ליה רב חביבי מחוזנאה לרב אשי: תא שמע, ויהי 
בחדש הראשון בשנה השנית באחד לחדש הוקם המשכן 
תנא: אותו יום נטל עשר עטרות; ראשון למעשה 
בראשית, ראשון לנשיאים, ראשון לכהונה, ראשון 
לעבודה, ראשון לירידת האש, ראשון לאכילת קדשים, 

יהיה סקנדל, סקנדל, פרובוקציה, 
בשבת קודש להביא שעיר חטאת?! ככה זה 

כה, כי הוא היה, הכל על פי הדיבור, אפרים ז
למד עם יעקב אבינו בלי הפסק, הוא לא 
הוציא את הראש מהספר, מנשה היה הסגן 
של יוסף, יוסף היה הראש ממשלה, פרעה 
המלך, הוא מנשה היה הסגן, שר בלי תיק, סגן 
ראש הממשלה, הוא קיבל את כולם, מנשה 
קיבל את כולם, מי שניסה להתמרד הוא נתן 

ן עדן, עם פליק לו פליק אחד, והעיף אותו לג
אחד, יהודה נתן שאגה אחת, זה כתוב במדרש 

, הסתובבו לכולם הראש, כולם, כגתנחומא

ראל, ראשון ראשון לשכון שכינה, ראשון לברך את יש
 לאיסור הבמות, ראשון לחדשים.

ויקרא רבה שמיני פרשה יג "הן היום הקריבו את כב
. אמר לו היום מתו בניי היום אקריב )ויקרא י, יט(חטאתם" 

קרבן, היום מתו בניי היום אוכל בקדשים, מיד דרש אהרן 
קל וחומר למשה, ומה אם מעשר הקל הרי הוא אסור 

ינו דין שהיא אסורה לאונן. לאונן, חטאת שהיא חמורה א
, הוציא כרוז בכל המחנה )שם ויקרא י, כ(מיד "וישמע משה 

ואמר אני טעיתי את ההלכה ואהרן אחי למדני. אלעזר 
ידע את ההלכה ושתק, איתמר ידע את ההלכה ושתק, זכו 
שנתייחד הדיבור עליהן ועל אביהן ועל אחי אביהן 

רן לאמר אלהם" בחייהן, הה"ד "וידבר י"י אל משה ואל אה
. תני ר' חייא לאמר אלהם, לבנים לאלעזר )ויקרא יא, א(

 ולאיתמר.
 מדרש תנחומא פרשת ויגש  כג

א"ל יוסף בא ונתווכח שנינו אמור מילך וסדור דינך, מיד 
אמר יהודה לנפתלי לך וראה כמה שווקים יש במצרים, 
קפץ וחזר אמר ליה שנים עשר, אמר יהודה לאחיו אני 

לשה וטלו כל אחד מכם אחד ולא נשאיר אחריב מהן ש
בהם איש, אמרו לו אחיו, יהודה מצרים אינה כשכם אם 
אתה מחריב מצרים תחריב את העולם כולו, באותה שעה 
ולא יכול יוסף להתאפק, אמר רבי שמואל בר נחמן 
לסכנה גדולה ירד יוסף שאם הרגוהו אחיו אין בריה 

לי, אלא כך בעולם מכירו ולמה אמר הוציאו כל איש מע
אמר יוסף בלבו מוטב שאהרג ולא אבייש את אחי בפני 
המצרים, אמר ליה יהודה ליוסף תדע שמתחלה לא באת 
עלינו אלא בעלילות, בתחילה אמרת לנו מרגלים אתם, 
שניה אמרת לראות את ערות הארץ באתם, שלישית 
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הפנים שלהם הסתובבו אחורה, 
וואי, וואי, וואי, וואי, עכשיו צריכים 
להחזיר את הפנים, צריכים פיזיותרפיה, 
ללמוד פיזיותרפיה, איך מחזירים פנים 

מות בחזרה. יש כאלה שבלידה הפנים מתעק
טיפה, אחרי זה צריכים פיזיותרפיה, שנה 
שנתיים עד שמחזירים את הפנים למקום. ילד 
נולד עם פנים ישרות, מי יודע איזה נס זה. זה 
משהו נורא, מה שעשה יהודה, יש כתבי 
אישום, בבריסל, בהאג, זה לא פשוט, הוא 
צריך לעמוד לדין על זה, סיבב לכולם את 

רה, בצעקה הראש מאה שמונים מעלות אחו
אחת. יוסף ראה את זה, הבין שהמצב מאוד 
קריטי! עוד דקה מחריבים את מצרים, יהודה 
אמר לנפתלי תיתן ריצה, נפתלי תוך שתים 

     מראי מקומות    

גביע גנבתם, אני נשבע בחיי אבי הצדיק ואתה נשבעת 
ם אני אוציא חרבי מנרתיקה אמלא בחיי פרעה הרשע א

כל מצרים הרוגים, א"ל יוסף אם תוציא חרב מנרתיקו אני 
כורכו על צוארך, אמר ליה יהודה אם אפתח את פי אבלע 
אותך, אמר ליה יוסף אם תפתח פיך אני סותמו באבן, 
אמר יהודה ליוסף מה נאמר לאבא, א"ל אמור לאביך הלך 

קר אתה דן אותנו, א"ל החבל אחר הדלי, א"ל יהודה דין ש
יוסף אין לך דין שקר כמכירת אחיכם, א"ל יהודה נורא 
דשכם דליק בלבי, א"ל יוסף נורא דתמר כלתך אנא מטפי, 
א"ל יהודה רתח אנא ולית דמהימן לי, א"ל יוסף רתחא 
דידך אנא מתבר, א"ל יהודה עכשיו אני אצא ואצבע כל 

מימיכם   שווקים שבמצרים בדם, א"ל יוסף צבעים הייתם
שצבעתם כתונת אחיכם בדם ואמרתם לאביכם טרף 
טרף, כיון שראה יוסף שהסכימה דעתם להחריב את 
מצרים, אמר יוסף בלבו מוטב שאתודע להן ואל יחריבו 
את מצרים, אמר להן יוסף לא כך אמרתם שאחיו של זה 
מת אני קניתיו אקראנו ויבא אצלכם, התחיל קורא, יוסף 

סף בן יעקב בא אצלי ודבר עם אחיך בן יעקב בא אצלי, יו
שמכרוך, והיו נושאין עיניהם בארבע פינות הבית. א"ל 
יוסף למה אתם מסתכלין לכאן ולכאן אני יוסף אחיכם, 
מיד פרחה נשמתן ולא יכלו לענות אותו אר"י ווי לנו מיום 
הדין ווי לנו מיום תוכחה ומה יוסף כשאמר לאחיו אני 

קדוש ברוך הוא לדין יוסף פרחה נשמתן, כשעומד ה
"ומי מכלכל את יום בואו ומי העומד  )מלאכי ג(דכתיב ביה 

עשרה שניות חזר, עבר בכל 
הרחובות, אמר יש במצרים שתים עשרה 
רחובות, יהודה אמר אתם תשע, אני שלוש, 
יוסף שמע את זה הבין כבר גמרנו, זה הסוף 
של מצרים, הולכים להחריב את מצרים, מה 
יש אם אחרי זה יבואו כל העולם, תבוא 
אמריקה, יבוא פוטין, יבוא טראמפ, יש יהודים 
זה עם של רוצחים, כמו שאומרים היום, הם 
יורים שמונים טילים ביום, ואנחנו יורים כדור 
אחד, ואומרים הנה המן  היטלר צדק, עם של 

וא נקרא צדיק הדור רוצחים, מאמינים בזה, ה 
היום, אם היטלר היה חי הוא היה מקבל פרס 
נובל לשלום, מאוניברסיטת פיטסבורג, נתנו 
לו פרס נובל לשלום, כל אוניברסיטה נותנת 
פרס. כל אוניברסיטה נותנת פרס למישהו, 

 )שמות לג(בהראותו" שכתוב בו "כי לא יראני האדם וחי" 
עאכ"ו, ומה זה נבהלו אחיו מפניו כשיבוא הקדוש ברוך 
הוא לתבוע עלבון המצות ופשעה של תורה עאכ"ו, עשה 

ר להם יוסף הקדוש ברוך הוא להם נס וחזרה נשמתן, אמ
הנה עיניכם רואות ועיני אחי בנימין כי פי בלשון הקודש 
אני מדבר, ולא היו מאמינים בו עד שפרע את עצמו 
והראה להם חותם ברית, וכל כך למה מפני שיצא מאצלם 
בלא חתימת זקן ועכשיו היה עומד למלך בחתימת זקן, 
כיון שהכירוהו בקשו להרגו ירד מלאך ופזרם בארבע 

ית, באותה שעה צווח יהודה בקול גדול ונפלו כל פנות הב
חומות שבמצרים והפילו כל החיות שבמצרים ונפל יוסף 
מכסאו וירד פרעה מכסאו ונפלו שיניהם וכל הגבורים 
שהיו עומדין לפני יוסף נהפכו פניהם לאחוריהם ולא 

"שאגת אריה וקול  )איוב ד(החזירו עד יום מותן שנאמר 
", לפיכך הוא אומר והקול נשמע שחל ושני כפירים נתעו

 )דברים לג(בית פרעה ואין קול זה אלא קול יהודה שנאמר 
"שמע ה' קול יהודה", כיון שראה יוסף שהיתה להם בושה 
גדולה אמר להן גשו נא אלי ויגשו וכל אחד ואחד היה 
מנשקו ובוכה עליו שנאמר "וינשק לכל אחיו ויבך 

ו אלא מתוך בכיה עליהם", וכשם שלא פייס יוסף את אחי
כך כשיגאל הקדוש ברוך הוא את ישראל מתוך בכיה הוא 

"בבכי יבאו ובתחנונים אובילם  )ירמיה לא(גואלם שנאמר 
אוליכם אל נחלי מים בדרך ישר לא יכשלו בה כי הייתי 

 לישראל לאב ואפרים בכורי הוא".
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בדיוק שנה לפני שהשואה 
התחילה, הוא קיבל פרס נובל 

[ הוא -לשלום מאוניברסיטת פיטסבורג, ]
אמר אם ככה, אני מתחכם, שדדו לו  )איינשטיין?(

את כל הבית, בנס הוא לא היה. אם הוא היה, 
היו הורגים אותו, אם הוא היה הוא היה 
באמריקה היה לו קונסול אמריקאי, הגרמנים 
אמרו לו, אל תעיז לחזור, אם אתה חוזר 
שוחטים אותך, תולים אותך בחוצות, כי 

שיהודי  היטלר אמר אני לא משתמש במה 
 נגע, זה יין נסך. הוא נורא נזהר מיין נסך.

הוא אמר  אל  בנורמנדישהיתה בפלישה 
תפריעו לי. אם חתול מתחכך בגדר אז מעירים 
אותי מהשינה, לילה אחד אני רוצה לישון. זה 
היה נס. אותו לילה כולם היו ערים, הלכו 
להשתעשע, והוא הלך להשתכשך לו שם 

נת ישרים שמונה בג'קוזי, והוא ישן לו ש
 עשרה שעות, עד היום הוא ישן, שנת ישרים.

כל זה צריכים לדעת, כל זה חייבים לדעת!! 
חייבים לדעת שזה יהיה בשישי לשישי די דיי  
זה היה ט"ו סיון, עוד חודש בדיוק, עוד חודש 
בדיוק, זה היה היום, כי ישראל לא מבינים 
בשואה שחטו שש מליון שזה תשע, אומרים 

אבל אתם לא הייתם עוד מדינה אז, לא!!! 
ואת מה שחטו, את היהודים שחטו, לא  
אותכם, את האמריקאים לא שחטו,  
האמריקאים רק נהרגו, אולי חמש אלף, לא  

     מראי מקומות    
 תפילה פז  -ליקוטי תפילות ח"א  כד

 מיוסד ע"פ תורה קצ"ג:
ֲחֶמיָך  "ֵאֶליָך ֵכִני ְברַׂ ְפִשי ֶאָשא", ִרבֹונֹו ֶשל עֹוָלם זַׂ ְיהָֹוה נַׂ

ֵשם ֶבֱאֶמת ְבָכל ֵעת ָתִמיד, ּוִבְפָרט  ל ִקדּוש הַׂ ְפִשי עַׂ ִלְמסֹר נַׂ
ִים,  ְלכּות ָשמַׂ ת עֹל מַׂ ָבלַׂ ע" ְבֵעת קַׂ ת ְשמַׂ ת "ְקִריאַׂ ִבְשעַׂ

ֵחד ִשְמָך ְבָכל יֹום ָת  ת ֶשֶאְזֶכה ְליַׂ בֶֹקר ִבְמִסירַׂ ִמיד ָבֶעֶרב ּובַׂ
ְמָחה ְוֶחְדָוה  ֵשם ֶבֱאֶמת ְבָכל ֵלב, ְבשִֹ ל ִקדּוש הַׂ ֶנֶפש עַׂ

יותר. בפרל הרבור נהרגו יותר, 
אולי עשר אלף, בסטטוס שבע שעות, איך  
אדם לא רואה שבע שעות שטסים, מה, אלא 

וכדי להסביר התחיל  הכל ראו, הכל ידעו צריכים ל

, כי הם למה יצאו למלחמה נתנו להם לפגוע בפרל הרבור
נגד להתחיל מלחמה, וביום אחד היו כובשים 
את כל אמריקה. כי הם לא הכינו נשק, לא  
הכינו כלים, לא היה להם מטוסים, לא היה 
להם צוללות. לא היה להם כלום. תשבו. 
הגרמנים הודיעו הם רק כבשו את אנגליה 

י זה את אמריקה. ביום אחד. הם הכינו ואחר
שם בונקרים למטה, אוכל לשנה, בסדר. היו 
יורדים מיד לבונקר בתוך שניה, בוושינגטון 
בבית הלבן, כל זה אנחנו מדברים שעכשיו 
ניצלנו, אנחנו חיים, אני הייתי אז ילד בן עשר, 
לא הבנתי מה קורה בכלל, הבנתי שהמלחמה 

 נסתיימה. 

נו, זה הולך על אלו שנעקדו כל יקר ראתה עי
על קידוש ה'. ה' הריח ריח שמד, ה' הריח כי  
זה ריח ניחוח, זה דור של שמד, כשאדם הולך 
על קידוש ה', זה הכי גבוה שרק יכול להיות, 
אין יותר גבוה מזה. אדם בא לעולם רק ללכת 
על קידוש ה', בשביל זה הוא בא לעולם, כל 

ה כל אלו הבריאה, "כל יקר ראתה עינו", ז
שהולכים על קידוש ה', העיקר זה למות על 
קידוש ה', כל מה שבאנו לעולם זה למות על 
קידוש ה', זה כל מה שנבראנו. רבי נתן כותב 

תפילה ראשונה שצריך  כדבתפילה פ"ז

ע ִמיתֹות ֵבית ִדין  ְרבַׂ י ֶבֱאֶמת ָכל ָהאַׂ ֵבל ָעלַׂ ְגדֹוָלה, ְוֶאְזֶכה ְלקַׂ
ֵחד ִשְמָך ְב  ֵרָפה ֶהֶרג ָוֶחֶנק ְבֵעת ֶשֲאִני ְמיַׂ ָכל יֹום, ְסִקיָלה שְֹ

ִמיתֹות  ֶשֶאְהֶיה ְמֻרֶצה ֶבֱאֶמת ּוְבֵלב ָשֵלם ָלמּות ְבָכל הַׂ
ָגדֹול  ת ִשְמָך הַׂ ִיסּוִרים ְוָהִענּוִיים ִבְשִביל ְקֻדשַׂ ְוִלְסבֹל ָכל הַׂ
ֵזק ֶאת  ִבים ֶשֶאְזֶכה ְלחַׂ ֲחֶמיָך ָהרַׂ ָגדֹול ְורַׂ ְזֵרִני ְבכֲֹחָך הַׂ עַׂ ְותַׂ

ְבִת  ֲחשַׂ ֲחָשָבה ֲחָזָקה מַׂ ת ֶנֶפש ֶבֱאֶמת ְבמַׂ ְמִסירַׂ ן הַׂ י ְבִעְניַׂ
ֲחָשָבה ִבְפִניִמיּות ְוִחיצֹוִניּות  ֹכחֹות ֶשֵיש ְבמַׂ ִקיָפה ְבָכל הַׂ ְותַׂ
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ִמיתֹות ְוָהִענּוִיים ְבִציּור ָגמּור,  ְבִתי ָכל הַׂ ֲחשַׂ ֵיר ְבמַׂ ּוְלצַׂ
ִק  ֲחָשָבה ֲחָזָקה ְותַׂ ד ְבמַׂ ְרָגשֹות עַׂ הַׂ יָפה, ְבִבּטּול ָכל הַׂ

ָמש  ִמיָתה ְוָהִענּוִיים מַׂ ר הַׂ עַׂ ְבִתי ּומֹוִחי צַׂ ֲחשַׂ ְרִגיש ְבמַׂ ֶשאַׂ
ָמש  ְסִרים אֹוִתי ְבִמיתֹות ְוִיסּוִרים ֵאלּו מַׂ ְכִאלּו ְמִמיִתים ּוְמיַׂ

ָקדֹוש, עַׂ  ָגדֹול ְוהַׂ ת ִשְמָך הַׂ ט ֵתֵצא ִבְשִביל ְקֻדשַׂ ד ֶשִכְמעַׂ
ס ְוָשלֹום ְוֹלא ִיְהֶיה שּום ִחלּוק ֶאְצִלי ֵבין ִיסּוֵרי  ְפִשי חַׂ נַׂ
ֵלב,  ָבָלה בַׂ קַׂ ֲחָשָבה ְוהַׂ ִציּור ְבמַׂ ָמש, ּוֵבין ִיסּוֵרי הַׂ ִמיָתה מַׂ הַׂ
ט, ְבֵעת  ֲחָשָבה ְמעַׂ מַׂ ְפִסיק הַׂ ֵבר ְלהַׂ ד ֶשֶאְהֶיה ֻמְכָרח ְלִהְתגַׂ עַׂ
ס ְוָשלֹום,  ָמש חַׂ ְפִשי מַׂ ְבִחין ֶשָקרֹוב ֶשֵתֵצא נַׂ ֶשֶאְרֶאה ְואַׂ
ֲעֹזר ְותֹוִשיעַׂ  ָתה תַׂ ס ְוָשלֹום ְואַׂ ְכֵדי ֶשֹּלא ָאמּות ְבֹלא ִעִתי חַׂ
ּטֹוב ֶבֱאֶמת,  ֵהג ָבֶזה ִכְרצֹוְנָך הַׂ ְמֵדִני ְלִהְתנַׂ ִלי ְותֹוֵרִני ּוְתלַׂ

ת נֶ  ְמִסירַׂ ֵבל הַׂ ֵשם, ְלקַׂ ֲהָבה ֶבֱאֶמת ִבְשִביל ִקדּוש הַׂ ֶפש ְבאַׂ
ְך  ֲחָשָבה ֲחָזָקה ָכל כַׂ ִיסּוִרים ְבמַׂ ִמיָתה ְוהַׂ ְבִתי הַׂ ֲחשַׂ ֵיר ְבמַׂ ּוְלצַׂ
ִניחַׂ ְבסֹוף  ָמש, ּוְלהַׂ ִיסּוִרים מַׂ ִמיָתה ְוהַׂ ר הַׂ עַׂ ְרִגיש צַׂ ד ֶשאַׂ עַׂ

ט  ְפִסיָקּה ְמעַׂ ֲחָשָבה ְלהַׂ מַׂ ִמיָתה הַׂ ִמִציּור ֶהָחָזק ֶשל ִיסּוֵרי הַׂ
ְמֵרי, ִכי ֵאין ֶזה  ְפִשי ְלגַׂ ָדָבר ָקרֹוב ֶשֵתֵצא נַׂ ָבֵעת ֶשִיְהֶיה הַׂ

ס ְוָשלֹום: ן חַׂ ְזמַׂ ֶנֶפש ֹקֶדם הַׂ ֵלק הַׂ  ְרצֹוְנָך ְלסַׂ
ל ָכל  ֲחִמים ֲאדֹון ָכל, ָקדֹוש עַׂ ִרבֹונֹו ֶשל עֹוָלם ָמֵלא רַׂ

ְק  ָתה ִבְכָלל הַׂ ָתה יֹוֵדעַׂ ֲאֶשר ְבעֶֹצם תֶֹקף ָגלּוֵתנּו עַׂ ֻדשֹות, אַׂ
ִדיִקים  צַׂ ל כֹחַׂ ּוְזכּות הַׂ ּוִבְפָרט, ֵאין ָלנּו שּום ְסִמיָכה ִכי ִאם עַׂ
ֲאֶשר  ֵשם ֶבֱאֶמת, כַׂ ל ִקדּוש הַׂ ְפָשם עַׂ מֹוְסִרים נַׂ ָהֲאִמִתִיים הַׂ

ל ן ְיֵד -ִגִליָת ָלנּו עַׂ עַׂ ֵחם ָעֵלינּו ְלמַׂ ְקדֹוִשים ּוְבֵכן רַׂ י ֲחָכֶמיָך הַׂ
ְקדֹוִשים ָהֵאלּו, ִכי ְלָפֶניָך  ִדיִקים הַׂ צַׂ ֵכנּו ְלִהָכֵלל בַׂ ְשֶמָך, ְוזַׂ
ְמָך ֵבית  ְחנּו ֻכָלנּו עַׂ ָתה יֹוֵדעַׂ ֶשֲאנַׂ ֲעלּומֹות ֵלב, ְואַׂ ִנְגלּו ָכל תַׂ

ָרֵאל, ָכל ֶאָחד ְוֶאָח  ל ִישְֹ ְפשֹו עַׂ ד ְמֻרֶצה ֶבֱאֶמת ִלְמסֹר נַׂ
ָמה ֲאָנִשים  ָמה ְוכַׂ ְענּו ְבָאְזֵנינּו, ִמכַׂ ֲאֶשר ָשמַׂ ֵשם, כַׂ ִקדּוש הַׂ
ֵשם ְוָסְבלּו ִענּוִיים  ל ִקדּוש הַׂ ֵלי עֹוָלם ֶשֵמתּו עַׂ ְפשּוִטים ְוקַׂ

ת ִשְמָך הַׂ  ל ִויסּוִרים ָקִשים ִבְשִביל ְקֻדשַׂ דַׂ ם ָאנִֹכי הַׂ ָגדֹול, ְוגַׂ
ֲאָוִתי,  ְשִמיּוִתי, ְותֶֹקף תַׂ ִנְבֶזה, ְבעֶֹצם גַׂ ים, ָהָרש ְוהַׂ ֲעשִֹ ְבמַׂ

ף י, אַׂ ל -ְוִרבּוי ֲעוֹונֹותַׂ ֵכן ֲאִני ְמֻרֶצה ֶבֱאֶמת ָלמּות ִמָיד -ִפי-עַׂ
י ֶבֱאֶמת ְבָכל ֵלב ֵבל ָעלַׂ ֵשם, ְוִהְנִני ְמקַׂ ל ִקדּוש הַׂ ָוֶנֶפש  עַׂ

ָגדֹול ְוִאם  ת ִשְמָך הַׂ ֵרָפה ֶהֶרג ָוֶחֶנק ִבְשִביל ְקֻדשַׂ ְסִקיָלה ֹשְ
ְרִגיש  ד ֶשאַׂ ֲחָזָקה ָכל ָכְך, עַׂ ָכה וַׂ ֲחָשָבה זַׂ ִין ְלמַׂ ֵאיִני זֹוֶכה ֲעדַׂ

ל ָמש עַׂ ִמיָתה מַׂ ר הַׂ עַׂ ף -צַׂ ֲחָשָבה, אַׂ ִציּור ְבמַׂ ָבָלה ְוהַׂ קַׂ ְיֵדי הַׂ
ל ִפי   ל ִקדּוש עַׂ ֵכן ֲאִני ְמֻרֶצה ֶבֱאֶמת ּוְבֵלב ָשֵלם ָלמּות ִמָיד עַׂ

ת  ם ְמִסירַׂ ֵחם ָעֵלינּו, ֶשִיְהֶיה גַׂ ל ֵכן חּוס ְוָחֵננּו ְורַׂ ֵשם עַׂ הַׂ
ְפשֹות  ְפֵשנּו ָחשּוב ּוְמֻקָבל ּוְמֻרֶצה ְלָפֶניָך ְבתֹוְך ְכָלִליּות נַׂ נַׂ

ְקדֹוִש  ִדיִקים ְוהַׂ צַׂ ֵשם הַׂ ת הַׂ ל ְקֻדשַׂ ְפָשם עַׂ ים ֶשָמְסרּו נַׂ
ֲעֶלה אֹוָתנּו ִמְנִפיָלֵתנּו ִויִריָדֵתנּו ְוָגלּוֵתנּו  ל ְיֵדי ֶזה תַׂ ֶבֱאֶמת ְועַׂ
ְשִמיּות ְורּוָחִניּות ּוְתָקְרֵבנּו ֵאֶליָך  ִבְכָלִליּות ּוִבְפָרִטיּות ְבגַׂ

ֲחִזיֵרנּו ִבְתשּוָבה  ֲהָבה, ְותַׂ ל ְבאַׂ ְשֵלָמה ְלָפֶניָך ֶבֱאֶמת, ִחיש קַׂ
ִגיעַׂ ְלָכל  ד ֶשִנְזֶכה ְלהַׂ ְעָלה, עַׂ ְעָלה מַׂ ֲעֶלה אֹוָתנּו מַׂ ְמֵהָרה, ְותַׂ

ְך  ֲחָשָבה ָכל כַׂ מַׂ ֵזק הַׂ ְשנּו ִמְלָפֶניָך, ֶשִנְזֶכה ְלחַׂ ה ֶשִבקַׂ מַׂ
ד ֶש  ֵשם, עַׂ ל ִקדּוש הַׂ ת ֶנֶפש עַׂ ְמִסירַׂ ת הַׂ ר ִבְשעַׂ עַׂ ְרִגיש צַׂ נַׂ

ֵּון  ֲחָשָבה ְוִנְזֶכה ְלכַׂ ִציּור ְבמַׂ ָבָלה ְוהַׂ קַׂ ָמש ְבֵעת הַׂ ִמיָתה מַׂ הַׂ
ע ֶעֶרב ָוֹבֶקר, ֶשָאנּו  ת ְשמַׂ ת ְקִריאַׂ ָתִמיד ְבָכל יֹום ִבְשעַׂ
ֲחָשָבה ֲחָזָקה  ֵשם ֶבֱאֶמת ְבמַׂ ל ִקדּוש הַׂ ְפֵשינּו עַׂ מֹוְסִרים נַׂ

ִקי ד ְותַׂ ֲחִמים, עַׂ ְשנּו ִמְלָפֶניָך ֲאדֹון ָמֵלא רַׂ ָפה ְככֹל ֲאֶשר ִבקַׂ
ִגיעַׂ ִקֵצנּו ְלִהָפֵטר ִמן ָהעֹוָלם, ֶשִנְזֶכה ָאז  ֶשִנְזֶכה ְבֵעת ֶשיַׂ
ֲהָבה  ֵשם ֶבֱאֶמת ְבָכל ֵלב ְבאַׂ ל ִקדּוש הַׂ ָמש עַׂ ָלמּות מַׂ

ְמָחה ְגדֹוָלה ְוִתְהֶיה ִמ  ל ָכל ֲעוֹונֹוֵתינּו ּוְבשִֹ ָפָרה עַׂ יָתֵתנּו כַׂ
ְפשֹוֵתינּו  ָכה ּוְנִקָיה ְוִיְהיּו נַׂ ֲעֶלה ִנְשמֹוֵתינּו ֵאֶליָך זַׂ ְותַׂ
ִיים ֶאת ְיהָֹוה  חַׂ ְורּוחֹוֵתינּו ְוִנְשמֹוֵתינּו ְצרּוִרים ִבְצרֹור הַׂ

ָמְך:  ֱאֹלֵהינּו, ְוָלא ֵניעּול ְבִכסּוָפא קַׂ
ֲעוֹו ִבים ּוִבְפָשֵעינּו ָהֲעצּוִמים ֵאין כֹחַׂ ְוִאם בַׂ נֹוֵתינּו ָהרַׂ

ֲעלֹות אֹוָתנּו  ֵשם ְלהַׂ ל ִקדּוש הַׂ ְפֵשנּו עַׂ ת נַׂ ִבְמִסירַׂ
ָּטה  ָּטה מַׂ ְדנּו מַׂ ִמְנִפילֹוֵתינּו ִויִרידֹוֵתינּו ְוָגלּוֵתנּו, ֲאֶשר ָירַׂ

ְשִמיּות ְורּוָחִניּות ִבְכָלִליּות ּוִבְפָר  ִטיּות, ְכמֹו ֶשָכתּוב: ְבגַׂ
ֲעָמד  ָתה יֹוֵדעַׂ מַׂ ֲאֶשר אַׂ ֵחם ָלּה", כַׂ ֵתֶרד ְפָלִאים ֵאין ְמנַׂ "וַׂ
ה ֶשעֹוֵבר  ֶזה, ּומַׂ ר הַׂ מַׂ ָגלּות הַׂ ָתה ְבסֹוף הַׂ ָרֵאל עַׂ ָצב ֶשל ִישְֹ ּומַׂ

ל ָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ִבְפָרט:  ְבָכל יֹום עַׂ
ֲחֶמי ְקדֹוִשים ָאָנא ְזכֹר ָנא ְברַׂ ִדיִקים ְוהַׂ צַׂ ִבים ֶאת ָכל הַׂ ָך ָהרַׂ

ְבָרָהם ָאִבינּו ָעָליו  ָהֲאִמִתִיים ֶשָהיּו ִמימֹות עֹוָלם, ִמן אַׂ
ֵשם, ְוָסְבלּו  ל ִקדּוש הַׂ ְפָשם עַׂ ָתה, ֶשָמְסרּו נַׂ ד עַׂ ָשלֹום עַׂ הַׂ

ָמה ִמיתֹות ְוִענּוִיים ְמֻשִנים ְוָצרֹות ְוִיסּוִר  ים ָקִשים ּוָמִרים כַׂ
ָנא  תַׂ ִדיק הַׂ צַׂ ָגדֹול, ּוִבְפָרט ְזכּות הַׂ ִבְשִביל ִקדּוש ִשְמָך הַׂ
ִבי ֲעִקיָבא ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה, ֲאֶשר  נֹוָרא רַׂ ָקדֹוש ְוהַׂ ָגדֹול ְוהַׂ הַׂ
ד ֶשָיְצָתה ִנְשָמתֹו  ְרֶזל עַׂ ְסֵרקֹות ֶשל בַׂ רֹו ְבמַׂ ָסְרקּו ֶאת ְבשָֹ

ְלכּות, ֲאֶשר ֻכָלם בְ  ָרה ֲהרּוֵגי מַׂ ֶאָחד, ּוְזכּות ֲחֵבָריו ָכל ָהֲעשָֹ
ת  ל ְקֻדשַׂ ד ֶשָיְצָתה ִנְשָמָתם עַׂ ָסְבלּו ִענּוִיים ָקִשים ּוָמִרים, עַׂ

ֵשם ִבְקֻדָשה ּוְבָטֳהָרה ְגדֹוָלה,   הַׂ
ְקדֹוִשים ֶשָה  ְשֵרי ָלֶהם ּוְבֵצרּוף ְזכּות ָכל הַׂ דֹורֹות, אַׂ יּו ְבָכל הַׂ

ָמה ְנָפשֹות, ֲאָלִפים ּוְרָבבֹות, ְרָבבֹות ְרָבבֹות,  ָמה ְוכַׂ ֶשֵמתּו כַׂ
ָמה  ֵשם ְוָסְבלּו כַׂ ל ִקדּוש הַׂ ָמה ְקִהלֹות ְקדֹושֹות עַׂ ָמה ְוכַׂ ְוכַׂ

ָמה ִמיֵני ִיסּוִרים ְוָצרֹות ָקשֹות, ְוִענִּויים ֵמִענּוִיים שֹונִ  ים, ְוכַׂ
ֵשם ֶאת ֵאֶלה ִמְזְבחֹות  ל ִקדּוש הַׂ ד ֶשָיְצָאה ִנְשָמָתם עַׂ עַׂ
ְפָך ֵמָעֵלינּו,  ֵכְך ֲחרֹון אַׂ ִתְזכֹר ְוֶאת ֵאֶלה ֲעֵקדֹות ִתְרֶאה, ּוְתשַׂ
ְגֵזרֹות ָקשֹות ֵמָעֵלינּו  ִדיִנים ְוָכל הַׂ ֵּטל ָכל הַׂ ְמִתיק ּוְתבַׂ ְותַׂ

ְמָך בֵ  ל ָכל עַׂ ֲחֶמיָך ְלטֹוָבה, ְבֹאֶפן ּוֵמעַׂ ֵבב ְברַׂ ָרֵאל, ּוְתסַׂ ית ִישְֹ
ק ִנְזֶכה  ֶשִנְזֶכה ָלשּוב ֵאֶליָך ֶבֱאֶמת, ְוֹלא ָנשּוב עֹוד ְלִכְסָלה, רַׂ
ָתה  ָתה יֹוֵדעַׂ ֶשעַׂ ֵיינּו ְלעֹוָלם ִכי אַׂ ֲעֹשוֹת ְרצֹוְנָך ָכל ְיֵמי חַׂ לַׂ

ְפָרט, ֵאין ָלנּו שּום ֹכחַׂ ְוִתְקָוה ְבתֶֹקף ָגלּוֵתינּו ִבְכָלל ּובִ 
ל -ּוְסִמיָכה ִכי ְפָשם עַׂ ְקדֹוִשים ָהֵאלּו ֶשָמְסרּו נַׂ ִאם ִבְזכּות הַׂ

ְרְת  ָשלֹום, "ָאמַׂ ֶמֶלְך ָעָליו הַׂ ר ָדִוד הַׂ ֵשם, ְכמֹו ֶשָאמַׂ ִקדּוש הַׂ
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להתפלל, אני רוצה למות על קידוש 
ה' שביום האחרון יהיה קידוש ה' 
שאדם יחיה מאה עשרים כמו רבי עקיבא, 
וביום האחרון יהיה קידוש ה'. כתוב שהבית 
יוסף מת על קידוש ה'. והרי הוא נפטר במיתה 
רגילה? אומרים לא! יש כאלה יסורים 

יך יסורים, פנימיים, הרבי אמר שכבר לא צר
לא צריך שום יסורים, כי אני נטלתי את כל  

 היסורים עלי.

לכן אודל'ה, אחרי שכבר זרקו אותה חמש 
פעמים לים, חמש פעמים זרקו אותה לים, 
הבעל שם טוב שאל אותה, תגידי מה את 
רוצה, שנזרוק את הכתבים או אותך. בטח 
אותי, תזרוק אותי לים, מה, טוב הוא זרק 

שהיא נוגעת במים, אז הגלים  אותה לים, איך
הפסיקו, טוב, מיד הוציאו אותה, ומיד חזרו 
איזה גלים, מאה מטר גלים. טוב, הורידו אותה 
פעם שניה, עד הקרסול, מאתיים מטר גלים, 
נהיה שקט, בום, ושוב מוציאים אותה. וחזרו 
הגלים שלוש מאות מטר גלים, הורידו אותה 

רידים עכשיו עד הברכיים, וואי, איך שמו
אותה עד הברכיים, הגלים הפסיקו. בום! 
פתאום בום! מוציאים אותה, איזה גלים, אלף  

     מראי מקומות    

ל ָעֶליָך ִלְקדֹוִשי יהָֹוה ֲאדָֹני ָאָתה טֹוָבִתי בַׂ ם ֲאֶשר ָבָאֶרץ לַׂ
ֵכנּו ְבכֹחַׂ  ִדיֵרי ָכל ֶחְפִצי ָבם" ָעְזֵרנּו ִבְזכּוָתם, זַׂ ֵהָמה ְואַׂ
ד ֵהָנה,  ְקדֹוִשים ֶשָהיּו ִמימֹות עֹוָלם עַׂ ְקֻדָשָתם ֶשל ָכל הַׂ
ת ֶנֶפש ָעצּום ְמאֹד  ֲאֶשר ִקְדשּו ֶאת ִשְמָך ְבִלי ִמְסָפר ִבְמִסירַׂ

ל ִקדּוש ִבְזכּוָתם   ְפֵשנּו עַׂ ם ֵכן ִלְמֹסר נַׂ ְוֹכָחם ָעְזֵרנּו, ֶשִנְזֶכה גַׂ
ְמָחה ּוְבטּוב ֵלָבב, ְככֹל  ֲהָבה ּוְבִיְרָאה ְבשִֹ ֵשם ֶבֱאֶמת ְבאַׂ הַׂ
ֲחִזיֵרנּו ִבְתשּוָבה  ְלֵכנּו ְותַׂ ְשנּו ִמְלָפֶניָך ֲאדֹוֵננּו מַׂ ֲאֶשר ִבקַׂ

ל ְמֵהָרה, ְבֹכָחם ּוְזכּוָתם ֶשל ָכל ְשֵלָמה ְלָפֶניָך ֶבֱא  ֶמת ִחיש קַׂ
ְקדֹוִשים ְזכּוָתם ָיֵגן ָעֵלינּו ְלהֹוִציֵאנּו ְמֵהָרה ִמָכל  ֵאֶלה הַׂ
ְלנּו ָבֶהם ָכל ֶאָחד  ִקְלקּוִלים ֶשָנפַׂ ְפָגִמים ְוהַׂ ָהֲעוֹונֹות ּוִמָכל הַׂ

ד  ָתה ְלבַׂ ֲאֶשר אַׂ :ְוֶאָחד ְלִפי ִעְנָינֹו, כַׂ  יֹוֵדעַׂ
ה  ֵבר ּומַׂ ה ְנדַׂ ר ּומַׂ ה נֹאמַׂ ִרבֹונֹו ֶשל עֹוָלם ִרבֹונֹו ֶשל עֹוָלם מַׂ
ֵפינּו ָעְזֵרנּו  ְחנּו כַׂ ְכנּו ֶאת ְיָהֵבנּו ֵאֶליָך ִשּטַׂ ָדק ָעֶליָך ִהְשלַׂ ִנְצטַׂ

מטר, האונייה עולה, אלף מטר 
לגובה בום! מתרסקת מתנפצת לרסיסים 
רסיסים, רסיסים רסיסים. הבעל שם טוב אמר 
את שם ה' המפורש הכל התחבר מחדש. טוב 
ראו שזה לא עסק, מה עושים, טוב, מורידים 
אותה עד המותניים. נהיה שקט, ים כמו ראי,  
איזה ים מתוק כמו ראי, אפשר לראות את 
הפנים. רק מוציאים אותה. בום! גלים של שני  
קילומטר גובה, עד הירח הגיעו הגלים. וואי, 
מה עושים עכשיו? טוב, מורידים אותה עד 
הצוואר, נהיה שקט, רוגע, רגיעה, איזה שלוה, 

אונייה מתגלשת לה ככה איזה ים מתוק, איך ה 
על הגלים, גלים, גלים קטנים, כזה תענוג לא 
היה מבריאת העולם. טוב, מוציאים אותה, 
היא כבר הייתה עד הצוואר. בום! גלים שני 
קילומטר גובה, שלוש קילומטר גובה, 
האונייה עולה שלוש קילומטר גובה ויורדת 
מתנפצת לרסיסים רסיסים, כבר לא רואים 

הבעל שם טוב אומר את שם ה'   את הפרורים,
המפורש, הכל התחבר מחדש. טוב, אין 
ברירה, צריכים להוריד אותה שכל הראש 
יכוסה במים, טוב, אין ברירה, לוקחים את 
החבל, מורידים אותה, כבר כל הראש מכוסה 

ְקדֹוִשים ָלשּוב ֵאֶליָך ֶבֱאֶמת ְמֵהָרה "ָחֵנִני  ֵכנּו ִבְזכּות הַׂ ְוזַׂ
ְבֶדָך ִכי ֵאֶליָך יְ  ֵמחַׂ ֶנֶפש עַׂ יֹום, שַֹׂ הָֹוה ִכי ֵאֶליָך ֶאְקָרא ָכל הַׂ

ָקדֹוש  ָגדֹול ְוהַׂ ל ְכבֹוְדָך הַׂ ֵחם עַׂ ְפִשי ֶאָשא", ּוְתרַׂ ְיהָֹוה נַׂ
ָשפּוְך, ְכמֹו  ם ֲעָבֶדיָך הַׂ ת דַׂ ְוִתְנקֹם ְבָיֵמינּו ְלֵעיֵנינּו ִנְקמַׂ

א שֹוֵפט   ֶשָכתּוב: "ֵאל ְנָקמֹות , ִהָנשֵֹ ְיהָֹוה ֵאל ְנָקמֹות הֹוִפיעַׂ
ֵהר ְוָתִחיש ְלָגֳאֵלנּו, ְוָתִשיב  ל ֵגִאים" ּוְתמַׂ ָהָאֶרץ ָהֵשב ְגמּול עַׂ
ְרֵצנּו  ְנפֹות ָהָאֶרץ ְלאַׂ ע כַׂ ְרבַׂ ד ְמֵהָרה ֵמאַׂ חַׂ ְבֵצנּו יַׂ ִנָדֵחנּו, ּוְתקַׂ

ֵדש ֶאת ִשְמָך  ִים קַׂ ָשמַׂ ְדֵשי ָאִבינּו ֶשבַׂ ם ְמקַׂ ל עַׂ ְבעֹוָלֶמָך עַׂ
ְרֵננּו  ְגִביּהַׂ קַׂ ְלֵכנּו ָתשּוב ְוָתרּום ְותַׂ ְשֶמָך, ּוִבישּוָעְתָך מַׂ
ן ְשֶמָך, ָברּוְך  עַׂ ְעָלה, ְוהֹוִשיֵענּו ְבָקרֹוב ְלמַׂ ְעָלה ְלמַׂ ְלמַׂ

ִבים: ֵדש ְשמֹו ָברַׂ ְמקַׂ  הַׂ
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במים, כבר לא רואים שערה אחת, 
אבל קצה החבל, עוד מישהו מחזיק 

ה את הראש בחבל. פתאום היא קמה, מוציא
מהמים ומבקשת להעלות אותי בחזרה, 
להעלות אותי בחזרה, מה יהיה מה? לזרוק את 
הכתבים, זרקו את הכתבים. וואי, היא אמרה, 
עכשיו יבוא ילד יבוא לי נכד, יבוא לי נין, יבוא 
לי כזה צדיק שימתיק את כל הגזירות 

 בעולם!!! כל הגזירות.

בינו, אנחנו עכשיו בארץ ישראל הכל בזכות ר
כל יום זורקים טלים, כל יום מפציצים, אשה 
אחת רצה עם התינוקת שלה נפתח לה הראש, 
עד עכשיו היא לא התעוררה. כל יום מאה 
טילים, מאתיים טלים, אנחנו יורים יריה אחת, 
בום! אומרים היהודים ירו, כל הטלוויזיות, 
היהודים ירו, נפגעה ילדה, אז מה, זה ממש 

 ציאים תינוקות.חוטפים ילדות, מו

הוא שואל אותו ב"האיש שלא נכנע", ר' 
עשרים שנה, שלושים, חמישים,  ננסלייזער 

הוא אומר, מצאו מגילה, מה שמצאו זה לא 
בעיה, רק מגילה. זה המחתרת שלכם, זה כתב 
המרדות, פה יש את כל הסודות שלכם. טוב, 
תרגמו את זה לרוסית, אחרי יום באים אליו, 

מש אלף, כתוב במגילה, מה זה שבעים וח
שמרדכי הרג שבעים וחמש אלף, זה כתוב 
במגילה. זה כתוב. מה, תראו, הנה רוסים, הוא 
ידע לדבר רוסית, הוא אמר להם, אתם לא 

 להרוג ביהודיםקראתם מה שכתוב לפני זה שרצו  
מנער ועד זקן, טף ונשים ביום אחד, מה להרוג 

     מראי מקומות    
ה עכשיו רצחו בשער שכם, בניטה, ועמדי, שלוש כה

ובשובו בנים, ושבע מעטרת כהנים, נחמיה, מה נחמיה 
עשה להם? נחמיה הכי צדיק שבעולם, הלך להציל את 
אהרן בניטה, ועוד שני תינוקות שני כדורים ברגל, וילד בן 

עשרים מליון יהודים, מה אתם 
או עם גרזנים, מה, יום אחד, שש  רוצים, הם ב

בבוקר הם באו עם גרזנים, אמרו יאללה, 
באיסטנבול בחמש בבוקר, היו צריכים 
להודיע, בחמש שש, כמו חברון. התחיל בשש 
בבוקר, גמרו בשבע וחצי. תוך שעה וחצי 
שחטו את כל היהודים. כמה זמן זה לשחוט 
את כל היהודים, לכל אחד יש עשרה שכנים, 

ם עשרה גרזנים, מה זה בעיה, תוך כל אחד ע
שתי שניות, עשר שניות, מה רצו לעשות 
"יודען ריין" מה שהיטלר לא הצליח, הם רצו 
להצליח לנקות את איסטנבול מיהודים, שלא 

 יהיה יהודי אחד באיסטנבול.

הבעל שם טוב אמר שהיה שם יהודים 
במדרגת תנאים, מה שהיה באיסטנבול, זה 

בעולם,  שם זה היה היה המקום הכי קדוש 
קושטא לכן כתוב, בגמרא גיטין 'קושטא', כי 
כל העבודה של האדם זה 'קושטא', האדם בא 
לעולם ל'קושטא', רק להגיד את האמת, 

, לא לפחד להגיד את אמת –קושטא בארמית 
האמת. לא לפחד, לא לפחד, האמת רק יעשה 
טוב. כי השקר הכי גדול הכי טוב בעולם זה 

יד תגיד אמת, אל תפחד להגיד אמת. תמ
תראה, יהיה לך ניסים, יהיה לך נפלאות. תגיד 
בחדר הייחוד לאשתך, שאתה רוצה לבא כל 
לילה רק בתשע, כי אם  אתה אומר בשבע, 
ויהיה פיגוע בשער שכם, האשה כבר בוכה עד 
הבוקר, לא יכולה להתאושש. היא הייתה 

אדם הולך בשער |. כהבטוחה שזה בעלה |
שכם, בום! עכשיו הרמדאן, לערבים אין סגר. 

שנתיים, שנה. מה הוא עשה להם? ואנחנו נקראים 
הרוצחים! זה לא משנה, בנס אודל חיה, היא ניצלה, זה 

 ה מבריאת העולם,הנס הכי גדול שהי
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בטלו את הסגר ברמדאן. יאללה, 
בשלוש בבוקר תצאו למסגדים, 
תתפללו, תשבו תהרגו אחד את השני, תדקרו 
אחד לשני. כשאנחנו באנו לפני שלושים  
וחמש שנה, בתשמ"ב הגענו, שלושים  
ושמונה שנה. היה הרמדאן בתמוז, עכשיו הוא 

זז לסיוון, עכשיו הוא כבר באייר, אחרי כבר 
שלושים ושלוש שנה, זה חוזר לאותו מקום, 
עכשיו כבר עברו עוד שבע שנים, הוא כבר 
עבר שני חודשים היום זה התחיל בא' אייר, 
ופותחים להם את המסגדים, פותחים להם 
את הכל רק לא ליהודים, יהודי מתפלל זה 

ו שוטר עבירה, זה פיקוח נפש, ישר ניגש אלי
 איך התפללת, איך העזת להתפלל. 

אבל "וכל יקר ראתה עינו" בשואה אנשים 
התפללו. הניחו תפילין. אפילו שרמסו אותם 
עם המגפיים המסומרות שלהם, עם המגפיים 
המסומרות עשו מהם שווארמה. עשו מהם 
פיתה פלאפל, עשו מהם פיצה, פיצה לכבוד 
 שבת קודש עשו מהם. רמסו מי שתפסו אותו

עם תפילין וזה היה המחותן הרב ואלעס, 
שתפסו אותו עם תפילין רמסו אותו עד 
שעשו ממנו שווארמה, פיתה פלאפל, פיצה 
למוצאי שבת. ואחרי זה החליטו לתלות אותו, 
שמו אותו על השולחן, על חבל, עם עניבה, כי 
אצל האשכנזים העניבה כלפי מטה, אבל אצל  

זה עניבה, הגרמנים העניבה כלפי מעלה. אבל 
לא יותר מעניבה!!! איך הם לא נחנקים.. זה 
פלא, שמו שולחן. מזיזים את השולחן, והוא 
תלוי באויר! בקיצור אומרים לו מה אתה רוצה 
לפני המוות. הגרמנים הם אצילי נפש,  
ביטשע, דנקישע,  ]בבקשה, תודה..[  כל 
המילים הכי יפות בעולם, זה אצל הגרמנים, 

לפני שהולכים לדבר איתך, אין עדינות כזאת,  

לשאול, הם מתנצלים מאה פעם. 
ביטישע, דנקישע, סליחה שאני מדבר אתך, 
שאני מעיז לפנות אליך שאני בכלל שואל  
אותך, שאתה כזה אדם חשוב, אתה גדול 
הדור, אתה מלך מלכי המלכים אני "תולעת 
ולא איש חרפת אדם ובזוי עם", מי אני בכלל,  

אפס ואין אפס ואין   וככה האדם עושה מעצמו
אפס ואין, ואחרי שעשר דקות הוא השפיל 
את עצמו מיליארדים השפלות, הוא שואל 
אותו, את השאלה איפה ימינה איפה שמאלה, 

 איפה הכביש. 

שאמר לי שרחל לא אמרה  )הסוהר(הוא איציק 
שהיא קבלה מיעקב את הסימנים, היא אמרה 
שזה כזה סוד כזה, זה סוד במשפחה. ואני 

דע לי מהסוד הזה, שצריכים לגעת בתנוך או נו
ביד ימין, או ביד שמאל, ברגל ימין. זה נודע לי  
ככה, אני אומרת  לך את הסוד הזה, אם לא אז 
הוא לא יגיד הרי את מקודשת לי, צריכים 
לגעת לו בתנוך ובבוהן שמאל, ובתנוך ובבוהן 
רגל ימין הוא סיפר לי שאשתו  החליטה 

ולדת שלו טיול לברלין,  לעשות לכבוד היום ה
הוא כעס עליה, צעק עליה, היא אמרה נהיית 
חניוק, נהיית שובו בנים, שאתה שייך לכת  
הזאת, מה קורה איתך? מה קרה זה ברלין? לא 
ברלין זה רוצחים! מה זה רוצחים, זה אנשים 
הכי עדינים בעולם. בקיצור הוא אומר טוב, 

ן בתנאי שניסע להמבורג. המבורג שם ר' יונת
אייבישיץ, היעב"ץ, זה התנאי! אם את רוצה 
שניסע איתך להמבורג, ליעב"ץ שמה גדולי 
הדור צדיקים של מאות שנים, טוב, בסדר, 
ביום האחרון ניסע להמבורג, ביום שני טסים,  

יום ראשון לפני העזיבה, נטוס, ניסע   
להמבורג. טוב, ומגיעים לגרמניה, קונים 

זה חצי  לתשע בערב, תשעלרכבת כרטיסים 
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מחיר. כל שעה זה מחיר אחר. תשע 
פה כולם בעבודה זה חצי מחיר. 
רואים שלוש שעות נסיעה, מתקרבים 
להמבורג, יגיעו בשתים עשרה, שתים עשרה, 
עד שיגיעו לבית הקברות זה ארבעים וחמש 
דקות, יגיעו ברבע לאחד, זה כבר יהיה סגור. 
זה רק פתוח לתיירים. אף אחד לא הולך לבית 

ות שמה, זה רק פתוח לתיירים, זה מטעם קבר
הממשלה, זה אתר תיירות, זה מוזיאון כזה. 
לראות את המצבות של היעב"ץ של רבי 
יהונתן אייבישיץ בטלו את הכרטיס להמבורג 
אני נסעתי להמבורג. יוצאים בשמונה וחצי, 
בסדר. קנו מחדש כרטיס, פי שתיים, כרטיס 

שרה פי שתיים, קנו מחדש כרטיס. באחת ע
וחצי, הם עוד במרחק שעה, שעה, הם עוד 
שעה מבית הקברות, שעה מהתחנה האחרונה 
עוד ארבעים וחמש דקות. בקיצור הוא נהיה 
שבור, הגיע איזה גרמני כזה, ניגש אליו גרמני 
אחד, מה אתה שבור, למה אתה שבור? תהיה 
בשמחה, אתה ברסלב, אתה שובו בנים. תהיה 

תהיה בשמחה בשמחה. מה זה איתך. תמיד 
אל תתיאש. למה אתה מתיאש, איבדת כסף? 
גנבו לך את הארנק? מה? מה? היה לך 
מיליארד דולר בכיס? מה? מה קרה? מה 
אתה, אתה נראה שבור, עצוב. הוא נכנס ממש 
לדכאון. הוא רואה שגמרנו, הוא היה צריך 
להגיע להמבורג, ולהמבורג אפילו הוא יגיע 

רבעים וחמש ברבע לשתיים עשרה, אבל זה א
עד לבית הקברות, מהתחנה אחרונה. טוב, 
הגרמני הזה מה הוא יכול לעזור לו, גרמני 
גרמני, הוא מה הוא יכול לעזור לו, טוב, הוא 
אומר אין ברירה הוא יספר לו. תשמע אשתי 
סחבה אותי לברלין, ואני לא רציתי לבוא 
לברלין, ובסוף התפשרנו על המבורג, היום יום 

בר טסים לארץ ועד שנגיע  ראשון מחר כ

לתחנה אחרונה זה יהיה רבע 
לשתיים עשרה, בשתיים עשרה כבר סוגרים 
את בית הקברות, זה רק ארבעים וחמש דקות 
מתחנה אחרונה ועד בית הקברות, עד שאני 
אשיג מונית. הוא אומר לו, יורדים ארבע 
תחנות קודם ואתה יורד ליד בית הקברות. 

עוד שלוש תחנות, הוא אומר  לו, זה בדיוק 
אתה יורד, יהיה לך עוד חצי שעה, תתפוס 
מונית, וחמש דקות משם זה הבית קברות. 
וואי!!! כזה נס היא ראתה את זה, נפתח לה 
העינים, הפעם היא יודעת שיש ה' בעולם, 
הייתי בטוחה שסחבת אותי, היא כבר 
התחילה למרר לו את החיים, וויתרנו על 

רציתי לקנות שמלות השופינג, וויתרתי על... 
חדשות, שמלות בגרמניה זה הכי יפות 
שבעולם, שהבאתי כסף בלי סוף, הכל ויתרתי 
בשבילך, שיהיה לך טיפה שמחה. כי אתה לא 
נהנה מסתם טיול בהמבורג, והכל לעשות נחת 
רוח לבעלי, אשה נבראה לעשות נחת רוח 
לבעלה, היא אמרה בסדר, שהיא תיסע  

ינג, נוותר על הכל, להמבורג, נוותר על השופ
נוותר על הקניות, מתנות לילדים, ובסוף גם 
את זה נפסיד, בשביל מה הגעתי לפה. והיא 
התחילה למרר לו את החיים, עשתה לו 'שחור 
משחור'. כתוב שאדם לא יראה גיהנום, אם 
יש לו אשה שממררת לו את החיים, הוא לא 
יראה גיהנום, גיהנום בטוח כבר לא יראה. 

הגרמני בעצמו, הוא ניגש אליהם  פתאום בא
הוא ראה אותו שבור מדוכא, הוא אומר, אתה 
ברסלב, מה אתה מדוכא כל כך, היית באומן 
פעם? הוא עוד לא היה באומן אבל אשתו כן  
הייתה. בקיצור הם עומדים עכשיו לחפש 
מונית. בסדר, ירדו, רק מונית לחפש זה 
ארבעים וחמש דקות. בינתיים ייסגרו את בית 
הקברות, נשאר עשרים דקות בדיוק, הם 
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רואים עוצר מונית. ההוא לא יודע 
מה זה הוא אומר לו, סמנטרי 
סמנטרי, מה זה סמנטרי, זה באנגלית, צריכים  
להגיד בגרמנית. הוא לא יודע אנגלית, פתאום 
רואים זוג, זוג יהודים. הם רואים מהחלון, הם 

י, מיד נעצרים, זוג יהודים, הם ראו לבוש יהוד
כן איפה זה בית הקברות, כן ימינה, שמאלה, 
ימינה. מהר, נו, שתי דקות מגיעים, נשאר להם 
עוד חמש דקות שסוגרים את בית הקברות. 
מה. באחד בלילה, עכשיו לך תחפש את ר' 
יהונתן אייבישיץ, ואת היעב"ץ, את כל צדיקי 
הדורות, איך תמצא אותם, איפה תמצא 

של בית אותם. התברר שזאתי המנהלת 
הקברות, השומרת, מטעם המדינה, מטעם 
הממשלה, היא צריכה להתגייר עוד שבוע. 
היא כבר למדה, היא כבר אמרה אני רוצה 
להיות יהודיה, אני מיד מביאה אותך, אבל עוד 
חמש דקות סוגרים. אין לי מה לעשות, אני לא  
יכולה לעבור על החוק. נהיה נס, והגיע 

וס עם דנים, אוטובוס של תיירים, אוטוב
אוטובוס עם תיירים מאנגליה, כולם לבושים, 
בהקפדה עם עניבות. בשביל התיירים האלה 
צריכים להחזיק את בית הקברות עוד שעה, 
בינתיים היא הראתה להם בדיוק את כל בית  
הקברות, הראתה להם מפה, היא הראתה 
להם את המקום, היא הכירה את זה, את ר' 

חזרה בתשובה, היא   יהונתן אייבישיץ. ואשתו
אמרה עכשיו אני יודעת שיש ה' בעולם, 
עכשיו אני יודעת שה' חי וקיים, כאלה ניסים, 
כזה נס, נגד הטבע, נגד כל מה שהיא תארה. 
היא ראתה את ה' פעם ראשונה בחיים, ראתה 
אותו, ממש פנים אל פנים, רואים אותו ממש 

 פנים אל פנים

האדם בא לעולם לראות את ה' 
ל פנים. יהודים עברו את כל השואה, פנים א

היה אחד מטשערין, הוא בא שלוש פעמים 
לקיבוץ, בסוף מישהו פגע בו, לא יודע, הוא 
לא היה ברסלב, הוא אמר, ר' נחמן הציל אותי, 
הוא סיפר את כל הסיפור שכל יום היו באים 
האוקראינים, לוקחים משפחות מהבתים 

ם, שוחטים אותם בשדות, שוחטים אותם חיי
מדליקים להם מדורות, והוא רץ לבונקר, אבל 
הוא ישב למעלה, הוא לא ירד לבונקר, הם 
כיסו את הבונקר, צריכים שיהיה מישהו 
למעלה, ראו אחד, אמרו בסדר, אז תפסנו 
אחד, יעשו ממנו חתיכות חתיכות, יעשו 
שווארמה, יעשו ממנו מלווה מלכה, יצלו אותו 

צו לצלות על האש, כמו את הבעל שם טוב, ר
אותו על האש, הבעל שם טוב אומר לר' 
הירש, נו, ר' הירש תן צעקה, תגיד, תגיד 
צעקה, תתחיל לשיר לעושה נפלאות לבדו כי 
לעולם חסדו, תשיר משהו. הוא אומר כל 
המוחין פרחו לי, המדורה דולקת, ומשחיזים 
את החרבות, משחיזים ממש, עוד שניה  

שלום, גם שוחטים אותם, גם את אודל'ה חס ו
את ר' הירש. לי פרחו כל המוחין, כל המוחין 
פרחו לי, אז אתה תגיד, תגיד אתה, הוא אמר 
אני יודע א' ב', תצעק א' ב' ג' ד' ה' ו' ז' ח' ט' 
י', וואי!! שומעים מרכבה, טראח! מרכבה! 
משטרה הגיעה, בטח זה משטרה הציונית, 
משטרה... הגזלנים בורחים האיידמקעס, 

איידמקעס, אוכלי אדם, היום זה   קוראים להם
קניבלים, אבל פעם קראו להם איידמקעס, זה 
כת שלמה שהולכת בכל רוסיה ושוחטת 
אנשים, צולה אותם חיים, האיידמקעס הם 
היו שם באי. וזה היה אליהו הנביא הוא לקח 
אותם חתך את כל הקשרים, עד לפני  

הצליחו להגיע של שביעי של פסח השקיעה 
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לא סיים המעשה של אותו ולאיסטנבול, 

 .אחד שאמר שר' נחמן הציל אותו

שיעור שנמסר ביום ד בוקר  

 פרשת אמור
עכשיו אנחנו ביארצייט של אשתו של  
המהר"ל מפראג, היום זה היארצייט, י"ב אייר  
היום זה יסוד שבנצח. היא היתה גם יסוד וגם 
נצח היא היתה האישה הכי קדושה בעולם 

, היא שמעה את ידעה את כל הש"ס בעל פה 
כל השיעורים של בעלה שהוא היה מעביר 

[ גמרא -אותם בבית והיא היתה מקשיבה ]
והיא היתה מבינה את כל השיעור עם כל  
החידושים ואז היא היתה מעבירה את זה 
הלאה. והשידוך היה אמור להתבטל כי אבא 
שלה היה מאד עשיר והוא פשט את הרגל 

ים של ההורים אמרו השידוך מבוטל, ההור
המהר"ל, הוא אמר, לא, אני לא מוותר על 
השידוך, אני מחכה שיהיה עת רצון וההורים 
שלי יסכימו ואז היא מכרה בייגלך וכל הכסף 
הלך לאיבוד חשבו שהם יסדירו את החוב הם 
באו למכור בייגלך למכור נעליים מוכנות כמו 

והוא שם -התם שתופר נעליים, רצא סעיף ב
 . נקרא חמור גרםכוראת הנעליים על החמו

     מראי מקומות    
 סימן רצא  -שו"ע חושן משפט  כו
דין שומר חנם מאימתי מתחייב בשמירה,  -סימן רצא  

 וכיצד היא השמירה:
שומר חנם פטור בשבועה מגניבה ואבידה, ואינו חייב  )א(

 לשלם כ"א בפשיעה:
שומר חנם הוא שהפקיד אצלו כסף או כלים או בהמה   )ב(

לשומרו. ואפילו לא  או כל דבר לשמור והוא קבל עליו
קבל בפירוש, אלא שאמר לו: הנח לפני, הוא שומר חנם. 

)או שאמר לו:  אבל אם אמר לו: הנח לפניך, או: הנח, סתם, 

, אפי' שומר חנם לא )רמב"ם פ"ב מה' שכירות וטור(  הרי הבית לפניך(
הוי ואינו חייב שבועה כלל, אבל מחרים על מי שלקח 

יו. ומכל מקום מי שהיה פקדון שלו ולא יחזירנו לבעל

היא היתה ממש כמו חמור גרם, 
הביאה את הכסף למשפחה, עשרה ילדים כל 
הכסף נאבד הכל נפל לטמיון האבא נהיה הכי 
עני בעולם. המהר"ל אמר אני לא מבטל את  
השידוך אני אחכה אני אמתין כל הזמן לא  
איכפת לי. והיא אופה בייגלך כל הלילה היתה 

ומים קמח ומים  אופה אותם בתנור  קמח
קמח ומים וקצת שמן וככה היתה מוכרת 
בייגלך ובייגלך והיתה אוספת כמה גרושים 
כמה פרוטות קונים עם זה פרוסת לחם יבשה, 
בינתיים מוכרת בייגלך פעם בא פרש אחד, 
פרש מהצבא של פרג, מצבא המלך לקחת 
בייגלך בלי לשלם, לקח מהמגש איזה עשר 

תחיל לדהור בכל בייגלך ונעלם עלה לסוס וה 
קילומטר לשעה. טוב, היא גם  200המהירות

ידעה לרוץ היא רצה אחריו ולא התיאשה מה 
יכול להיות קיבלה ראפורט קיבלה ראפורט 
מה יכול להיות.. ואז היא צועקת גנב תחזיר לי 
תשלם על הבייגלך! תשלם! זה כל האוכל 
שלי אין לי פרנסה אין לי כלום והיא צועקת 

שלם על הבייגלך! הוא קם זרק לה גנב! גנב! ת
את האוכף היא מגיעה הביתה היא פותחת 

 אותו ורואה שהוא מלא דינרים. 

מהלך בדרך וא"ל חבירו: הולך עמך אלו המנעלים, ואמר 
לו: הניחם כאן על החמור, והניחם שם ולא קבלם הנפקד 
בידו אלא כמו שהניחם המפקיד על החמור כך הוליכם 
ולא קשרם והלך לו מן הצד להסך רגליו והניח החמור על 

ה ליה אם הדרך ונאבדו המנעלים, הוי שומר חנם והו
דלא אמרינן דאם אמר: הנח,  -פושע וחייב לשלם: הגה 

סתם, לא הוי שומר חנם, אלא במקום המשתמר, אבל 
)טור בשם תשובת  בדרך וכיוצא בו ודאי קבל עליו שמירה 

. ויש חולקין וסבירא להו דאפילו במקום שאינו הרא"ש(
)מרדכי משתמר לא הוי שומר חנם, עד שיאמר: הנח לפני. 

 : ין ודעת עצמו מגמרא דפרק האומנין אליבא דחכמים(פרק האומנ
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זה יום היארצייט שלה זה היום הכי 
גדול יסוד שבנצח היום זה יסוד 
שבנצח, מתקנים את בחינת היסוד לכן באנו 
לעולם לתקן את בחינת היסוד שזה כל 

שים אמרו העבודה שלנו, לכן שרה צוחקת, אנ
היא התחנכה בשובו בנים למה היא צוחקת? 
"ותצחק שרה בקרבה.. ויאמר ה' למה זה 
צחקה שרה?" מתווכחים עם הקב"ה מילא 
מתווכחים אחד עם השני. אבל להתווכח עם 
הקב"ה? איפה היא למדה כזה דבר? מי חינך 
אותה לזה? איפה היא קיבלה את החינוך 

ם. שרה הזה? זה היה שהיא למדה בשובו בני
אימנו אמרה לא צחקתי. מביא היכל הברכה, 
שרה צוחקת מה? אברהם פתאום קורא לה 
שרה. מה אתה כועס עלי? תקרא לי שרי למה 
שרה? עד היום קוראים לה שרי פתאום שרה. 
בישלה גריסים הכנתי צ'ולנט לשבת הכנתי 
צהריים. ישר בא מהתפילה אין ארוחת בוקר 

?מה?..שרה מוכנה מה אני אשב עכשיו שעה 
תבשלי כבר תעשי חביתה נו שרה. למה אתה 

לא, קיבלתי  אומר אברהם לא קורא לי שרי? 
נבואה. איזה נבואה קיבלת? קיבלתי נבואה 
יהיה לנו ילד, ילד מתוק, ילד חמוד, תבוא 
הגאולה בזכותו, כתוב בגמרא שבת פח עמוד 
ב, בזכותו תבוא הגאולה, בזכות יצחק. אתה 

זה יצחק, אומרים את זה אבינו. אתה אבינו 
בתיקון חצות, פה רואים את החינוך הנורא 
שיש בשובו בנים, לומדים את זה בפרשת 
וירא איזה חינוך היא קיבלה?! להתחצף 

 לקב"ה?.. 

באמת שרה לא צחקה, חס ושלום. היה סיפור, 
היה לי חמישים מיליארד דולר בקאריביים, 
אמר לי מישהו תבוא איתי תקבל את כל 

יש לך ישיבה יש לך ילדים יש לך  הכסף 

תינוקות אבל לא היה לי כסף 
דולר ועד  1000לכרטיס, אז עד מדריד זה 

דולר ואז עד מיאמי ועד  1000מיאמי זה עוד 
הלוך ואז יש עוד חזור..  500הקריבים זה עוד 

טוב, מגיעים לקאריביים הכסף איננו מישהו 
עלה על הקוד הסודי הכל הולך בקודים. כל 

נגנב נשדד והוא התחיל לצחוק מה הוא   הכסף
יעשה? הוא יבכה? הוא התחיל לצחוק. אז 

מה מחזירים   90שרה כאן צוחקת אני כבר בת  
מה קורה כאן? מה אני   12גיל  13אותי לגיל 

  12עמלתי בחינם? אני כבר עובדת פה מגיל 
שנה על בחינת היסוד אני כבר נקיה  88כבר 

 מכל התאוות 

ת יום טוב האבא של זה מה שאומר הקדוש
הרב'ה מצאנז בחיי שרה הוא כותב את זה 
הרב'ה מסיגט אמא שלי היתה חסידה שלו זה 

[ אומר שהם היו חסידים של הרב'ה -מה ש]
מסיגט. הרבי מסיגנט כותב אין דבר כזה 
להביא ילד ככה, סתם להביא ילד? מה את  
מלאך? יש הרבה מלאכים אבל כל הענין זה 

"בעוון חוללתי ובחטא לשבור את הדבר הזה 
יחמתני אימי" בעוון חוללתי דוד המלך אומר 
אפילו ישי שהיה נקי מכל חטא אבל בגלל 
חטא אדם הראשון היה צריך לעבור את זה כל 
אחד צריך להתמודד צריך להילחם לעולם, לא  
להכנע. זה לא חושים זה שדים. אישה אחת 
אמרה לרבנית זה חושים היא אמרה לה זה לא 

זה שדים יש לך שדים שיש לך מחטא  חושים  
אדם הראשון ואת צריכה להלחם עם זה עם 
השדים האלה, את צריכה לשבור את השדים 

[ שד. מה -האלה ולבטל אותם. הרבי אומר ]
פרוש השד כופה אותך? תיתן לו שני פליקים  
וזהו. אדם רואה שאישתו לא מתנהגת בסדר, 
שני פליקים. הוא רואה שהשד מכריח אותו 
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וא נותן לו שני פליקים. מה כאן  ה 
 בעיה?

ר' יהושוע דב רובינשטין, דפקו בפורים בדירה 
לקחו שלושה שיגיד להם דבר תורה יגיד   )של?(

להם איזה משהו. אישתו פתחה את החלון 
היא אמרה הוא לא מקבל, הוא היה 
בהתבודדות בכל השנים האחרונים שלו הוא 

יפר רק עולה לציון של רשב"י מתפלל, הוא ס
את הסיפור בדיוק, זוכרים שבפורים הולכים 
לשמוע דבר תורה אז לא היה הראש בברסלב 
אז היה רב שמואל, רב שמואל הורביץ, הוא 
הלך ברגל לאומן הוא עלה לאוניה בלי 
פספורט לא היה פספורט בלי פספורטים הוא 
היה גם כן משובו בנים, שובו בנים נוסעים בלי 

בו בנים עלה בלי פספורטים, הוא גם היה שו
פספורט. הוא הלך לקונסוליה האנגלית היה 
נוסע דרך אנגליה אז הוא היה צריך פספורט 
אנגלי שם ברחוב אלנבי הגיע ערב חג הוא נסע 
בחנוכה הוא הלך ברגל לא היה לו סוס הלך 
ברגל ואז היה רב חיים זוננפלד וכולם קיבלו 
אותו. והוואקף והמשטרה הארמנית והיוונית 

סיה היוונית והכנסיה האורתודוקסית כל והכנ
הכנסיות כל אחד שם עמדו שליחים ליד שער  
יפו במגדל דוד עמדו. ואז גילו אותו והכל ואי 
אפשר לפנות אל הטורקים את כולם שמו בתי 
סוהר את כל הרבנים הוא היה בראש השנה 

 30בבית סוהר מי"א אלול עד שפדו אותו ב
ר מכרו את מליון דול 30אלף גרוש זה כמו 

הבתים מכרו את הרהיטים הם רק הגיעו לחצי 
הסכום השאר חייבים עד היום. אנחנו עכשיו 
מדברים על זה שאלנבי כבש את ירושלים 
והם היו תחת האנגלים ועכשיו הרב שמואל 
הורביץ הולך לקונסוליה האנגלית לקבל  
פספורט הוא רוצה לנסוע לפולין אז היה 

המשפחה הגיסים לנחום וולנשטיין, הלכו כל 

הוא על ר' שמואל הורביץ ואמרו לו 
מרגל רוצה לנסוע לרוסיה רוצה למכור סודות, 

 אז היתה מלחמה עם רוסיה. 

ר' שמואל הורביץ ראה שהוא לא מקבל 
פספורט הלך לרציף ביפו וככה הוא עלה 
לאוניה בא לרב החובל שאל אותו מה אתה 
עושה כאן אמר לו אני רוצה לנסוע לרוסיה 

ר לו יאללה תעלה על האוניה תתחיל אמ
לרחוץ כלים, נסע לפולין בלי תעודות בלי 
כלום עד שהוא הגיע לרוסיה עבר את הגבול 

קילומטר ברגל היה מדבר שואל היה   20ברגל  
אומר לו לך לך לכוון הזה ובסוף הוא הגיע כבר 
ערב ראש השנה והוא היה חולה בטיפוס והוא 

או רגל לא היה  לא יכל לזוז לא יכל להזיז יד
מי שייקח אותו ואמר מי שייקח אותי יקבל 
את כל העולם הבא שלי, בדיוק ביום הפטירה 
שלו יא אדר, בדיוק אז שר' הירש לייב היה  
במקווה נפל בלי רוח חיים באו חברא קדישא 
הוא סיפר שרבי שמואל הורביץ בא אליו 
שהוא עלה לבית דין של מעלה שיחזיר לו את 

כל זה מוקלט. כל זה הוא סיפר העולם הבא. ו
 לי אישית.  

עכשיו אנחנו חוזרים לרב שמואל הורביץ 
שהוא אחרי שהוא כבר חזר ביפו לא נתנו לו 
לרדת מהאוניה שואלים אותו למה באת בלי  
פספורטים הוא אמר באתי בפוגרומים פה מה 

נשק לערבים    –שחטו יהודים האנגלים נתנו להם  
הוא ידע את זה  גרזנים, האנגלים נתנו להם.

הוא אמר ברחתי מהאנגלית רוסיה שומרים 
על יהודים רוסיה גן עדן רוסיה פה נותנים 
אוכל אמרו הנה סוף סוף בן אדם שאומר 
שרוסיה שזה המקום הכי טוב בעולם פרסמו 
אותו בעיתונים והיה בזיונות לאנגלים מזה 
שהם מעודדים את הפוגרומים והיה פרעות 
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דים חתכו יהו 65חברון ונהרגו 
ליהודים את הידיים ואת הרגליים  
בגרזנים שמו להם את הראשים בפרימוסים 
סיפורי זוועה שאי אפשר בכלל לקרוא אותם 
רק לקרוא אותם אפשר למות על המקום. 
אחרי זה לא נתנו להם לקבור לא נתנו שיהיה  
לוויה לא נתנו להם אישור. בגלל זה לקחו להם 

ו להם כאלה את המנדט האנגלי, האנגלים הי
בזיונות הכל בגלל הסיפור של רב שמואל 
הורביץ אמרו לו אתה לא תלך אנחנו לא ניתן  

 לך. 

שבוע קודם נצח שבנצח הוא קיבל את 
השיחרור הוא קיבל דקה לפני שהוציאו אותו 
להורג היה כמו עכשיו ליל שני נצח שבנצח  
מיד הוא יוצא לאוניה הראשונה לישראל 

נה מהכלא לנמל זה והביאו את האוניה מוכ
עשר דקות הכניסו אותו לנמל לפני שמרימים 
את העוגן. ובאה לו איזה ילדה יום קודם 
אמרה לו תשמע אתה עוד מעט תהיה בבית 
מה אתה דואג, והרובים מכוונים עליו והוא 
בכלל ידע לדבר רוסית הם אמרו זה לא יהודי 
בכלל זה כומר. לא היו יהודים פעם עם זקנים. 

לא הכירו יהודי עם זקן זה בכלל לא חיילים 
יהודי זה כומר הוא בא פה לעקור לרוסיה הוא 
בא להביא את הדת לרוסיה נחתוך אותו 
חתיכות חתיכות כמו בעשרה הרוגי מלכות 
כמו רבי עקיבא שמסרקות של ברזל הוא 
קיבל עליו. מה שהוא קיבל, היה קיר מדיקט 
שהפריד בין החדר שלו לאולם המשפט. כל 

היה יום ראשון ויום שני הם כבר מוציאים זה 
אותו להורג הוא היה עם בגדים אדומים כבר 

דקות קודם לפני שהם מוציאים אותו  5ו
מהמעצר לירות בו הגיע מברק מיד פעלו כל 

הרבנים בעולם התפלאו שלחו 
 מברקים מכתבים שהוא לא מרגל 

כשהוא הגיע ליפו הם אמרו לו אתה ביזית 
לם הוצאת לנו את המנדט אותנו מול כל העו

אז היה את האו"ם היה להם מנדט לאנגלים  
היה להם מנדט פה עד שליהודים יהיה להם 
מדינה משלהם הם אחראים. איזה אחראים? 
הם מעודדים את הפוגרום הם רצו שהערבים 
ישחטו את כל היהודים מה שלא ישאר פה 
שום יהודי אחד חי. אנגליה של אז זה אנגליה 

ו דבר. יש לך את וינסטון שהוא של היום אות
בעד היהודים אבל כל הפרלמנט הוא נגד 

 היהודים. 

אמרו אתה לא תראה, כמו שהיום לג בעומר 
יום שני אז הוא התפלל אמר אם יהיה נס מן 
השמים הוא יגיד תיקון הכללי ויורידו אותו 
ומאז שהוא הגיע הביתה אמר לו השווער 

היה מעיף   מעכשיו אני שומר עליך כל יום הוא
אותו מהבית אבל עכשיו הוא אמר מעכשיו 
אני שומר עליך אף אחד לא יפגע בך הוא פחד 
שאישתו לא תהיה עגונה לא תהיה עגונה כל 
החיים הוא הלך לרוסיה, ברוסיה יש אנשים 
שמגיעים ישר לירח למאדים לא יודעים 
לאיפה היה להם חלליות גם אז היו שולחים 

ר. על כל פנים מאז אנשים אולי לצדק לא זוכ
השווער הגן עליו אמר אני לא אתן שיעשו לך 

 צרות לא יגרשו אותו מהבית יותר 

זה דברים שאי אפשר לתאר בכלל מה שעבר 
לפני מאתיים שנה מה שעברו עשו גיטין  
לאנשים גירשו את הנשים מהבתים הסיתו 
את אישתו של ישראל בער, ר' ישראל בער 

אצלי בבית שנה  סיפר לי אישית הוא היה גר 
שלמה כמה אבא שלה הסית אותה, הוא 
משוגע הוא מטורף הוא חולה נפש הוא רוקד 
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כל היום אבל היא אמרה לא זה 
הבעל הכי טוב שבעולם אבא אין 
כזה בעל בעולם כזה בעל לא היה ולא יהיה, 
הוא היה ככה מפנק אותה ורק מטפל בה ורק 
דואג לה היה מבשל לה ועושה לה כל מה 

היתה צריכה הוא היה דואג לה היא שהיא 
אמרה כזה מלאך אבל השווער שלה אמר לה 

[ השווער טפס את ישראל קרדונר -תדעי ]
ותלש לו חצי זקן זה היה בצפת כי השווער 
החליט שעוברים לצפת גם ישראל קרדונר בא 
לצפת רצה ושם עשו את החתונה ובשבע 
ברכות הוא החליט רב ישראל קרדונר  שהם 

להיות פעמיים ביום עכשיו ליל שבת צריכים 
בשבע ברכות הוא ניגש לחצר הפנימית, זה 
חצר שני חדרים שני דירות את הפנימי הוא 
נתן לישראל בער שאם הוא יצא מהבית הוא 
יוכל לשמוע אם הוא בורח פתאם הוא שומע 
שהדלת חורקת ליציאה הוא מסתכל מהחלון 
הוא רואה אותו יוצא מהחצר יוצא מהדלת אל 
הכביש. הוא נתן זינוק הוא היה ספורטאי הוא 
ידע לרוץ הוא היה גיבור חיל, היתה סימטה 
למטה במורד ור' ישראל קרדונר היתה לו 
דירה למעלה למעלה כל זה הוא סיפר לי  
אישית. ר' ישראל קרדונר צריך לרוץ את הכל 
זה מלא, רק ספורטאי הכי מומחה בעולם 

ל כזה מקבלים על זה גביע אולימפיאדה ע
ריצה, והוא רץ הוא לא יודע איך היה לו כוחות 
ובשניה האחרונה הוא נהיה עוד יותר 
ספורטאי, בקיצור הרב ישראל קרדונר אמר לו 
שב שב תטעם תגיד מזונות עכשיו שבת שבע 
ברכות. הוא אמר לו אני אסביר לך אני נכנס  
והשווער נכנס מהדלת השניה וואי! כמעט 

מה אתה גונב לי את הפך את השולחן אמר לו  
החתן שלי כי אמרו לו שהוא ברסלב אמרו לו 
הוא אמר מה זה ברסלב זה משוגעים אני אתן 

לו שתי סטירות שני פליקים 
ופותרים את הבעיה מה. בקיצור בסוף אני  
חושב הוא כן תפס אותו בירידה נתן לו כמה 
פליקים טובים אבל פעם הבאה שהוא ראה 

ותלש לו חצי   את רב ישראל קרדונר ברחוב
זקן אמר לו תעזוב את החתן שלי הוא אמר לו 

 אני לא קורא לו הוא בא לבד 

היה שם אחד ליטאי ליטאי שאהב אותו 
אהבת נפש, מצפת, ליטאי שיודע את כל 
הסיפורי מעשיות בעל פה והוא אמר שכל 
הסיפורי מעשיות זה עץ חיים ר' ישראל 
קרדונר היה הולך אליו כל פעם היה מדבר 

תו סיפורי מעשיות מרבינו, הוא היה ליטאי אי
גמור אבל הוא אמר לו ברסלב זה אמת זה 
סודות נוראיים שאין בשום ספר בעולם. והוא 
ידע את כל הסיפורי מעשיות ואז בדיוק הגיע 
גם השווער של ר' ישראל בער הגיע באחד 
הסימטאות של צפת והוא ראה את ישראל 

סא קרדונר ר' בקיצור היה שם איזה כי
ממתכת מברזל, הוא שבר את הכיסא רצה 
לשבור לו את הראש שיהיה פתוח שיוכל 
ללמוד טוב ככב רצה מכה אחת לפתוח לו את 
הראש גיבור חיל השווער הזה. אז הרב 
הליטאי הזה תפס לו את היד לא נתן לו 
להמשיך את המכה וככה ר' ישראל קרדונר 
יכל לברוח בשלום אבל כשהוא הלך ברחוב 

 ש לו חצי זקן פעם. הוא תל

כל זה מספרים איזה ברסלב היה פעם. אנשים 
לא יודעים איזה גן עדן יש להם היום לא 
מסיתים את הנשים לגרש את הבעלים 
השווער היה מסית  האח, גיס הרבה ברחו 
לאומן הרבה ברחו לכאן הרבה ברחו לשם. 
סיפורי אימים סיפורי זוועות, רבי שמואל 

אתה לא ם כשהגיע לארץ האנגליסיפר שאמרו לו 
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פה אתה ביזית אותנו בכל תרד 
העולם ואז היתה הילדה הזאת בת 

שאמרה לו אתה בטוח מגיע הביתה, היא  18
אמרה לו אתה בסדר אתה בבית אין לך מה 
לדאוג עד היום זה חידה מי היא היתה איך 
היתה נביאה, שבוע לפני לג בעומר נצח 

  שחררו אותושבנצח 

ל להתנבאות כל אחד יכול היום כל אחד יכו
להגיד נבואות, היום זה יסוד שבצח עכשיו זה 
תיקון הברית לגמרי לכן שרה צוחקת, הקב"ה 
נתן לה ברכה לפני יומיים, עכשיו הוא מסביר 
מה זה הצחוק של שרה. אומר רש"י פשוט 
מאוד היא קיבלה שוק מה זה אתה מחזיר 

מה חטאתי? מה פשעתי? מה  12אותי לגיל 

לך? למה ככה אתה עושה עשיתי 
ילד שיביא את 90אני רוצה ללדת בגיל 

הגאולה פ"ט עמוד ב בשבת אומר הקדושת 
יום טוב הרבי מסיגעט אבא של רב יואל  
מסאטמר שאמר אין דבר כזה את צריכה 
לשבור את זה לשבור את השדים שנבראו 
בחטא עץ הדעת צריכה לשבור את השדים 

יה האלה לבער אותם מן העולם ואז תה 
 .הגאולה השלמה במהרה בימינו אמן

 

 

 



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








