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 בס"ד.

 פתח דבר
בפעם  -לקראת ש"פ דברים, תשעה באב נדחה, הננו מוציאים לאור בזה 

צילום עלי ההגהה ד"קונטרס שיחות ש"פ דברים, שבת חזון, תשעה  - הראשונה

באב )נדחה(, יום א', עשירי באב )לפני תפילת ערבית( ויום ב', י"א באב )לאחרי 

 ".תפלת ערבית( ה'תנש"א

, יעקבסאן' שי סימון הרב", התמימים הנחות ועד" למנהל נתונה והברכה התודה

 .בו' תלוי הרבים וזכות, לפרסום ההגהה עלי את שמסר

* * * 

אפליקציית "מפתח" הינו מיזם שמטרתו לרכז במקום אחד את האודיו, הוידיאו, 

 לכל שיחה והתוועדות של הרבי. -מוגהות והמוגהות -ההנחות הבלתי

* * * 

 !ממש ומיד תיכף" חדשה תורה" ולשמוע, ן'רבי מיטן זעהן זיך שנזכה רצון יהי

   ''מפתח,,מערכת 

 ה'תשע"ט מנחם אב' ד
 סיום הרמב"ם מחזור הל"ח והתחלת מחזור הל"ט

 , נ.י.ןברוקלי
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 מהירבתחלת השיחה כתב: 

 "," אחר התיבות "ווערן ניט נדחה" הוסיף

 אפגעשוואכט" ניט"אדער אפילו אפגעשוואכט", מחק תיבת "אדער" והוסיף "אפילו 

 מער" ך"די ענינים טובים שטייען נאכמער בגלוי ובתוקף", תיקן ל"נא

 "אלע"ווי אלע מלאכים", מחק תיבת "

 עשר ספירות וכו'" אפילו"און עשר ספירות וכו'", הוסיף "און 
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 "אויךישראל" איז אויך "קדמה לתורה"", מחק תיבת ""און "מחשבתן של 

 "ווייל"ווייל תורה איז געגעבן געווארן צוליב אידן", מחק תיבת "

 "שבת"קען מען דאך ניט זאגן, אז שבת זאל ח"ו דוחה זיין דעם ענין נעלה", הדגיש תיבת "

 "א משלת ""ובפרט אז מ'איז דאס מבאר מיט א משל פון א לבוש ובגד", הדגיש את התיבו
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טוב, יהפכו ימים אלו "להיות ימים טובים וימי ששון ושמחה", ווי עס וועט מחק את השורה "
 " שנכפלה מעמוד הקודםנתגלה ווערן בגאולה

 ון א תענית"פ"דער ענין פנימי און א תענית", תיקן ל"דער ענין פנימי 

 שבת איז א יום רצון" יעדער"וויבאלד אז שבת איז א יום רצון", הוסיף "וויבאלד אז 

 "בשר"סעודת בשר לויתן שור הבר ושתיית יין המשומר", מחק תיבת "

 דעריבער" )אויך("און דעריבער "לא היו ימים טובים לישראל כחמשה עשר באב"", הוסיף "און 
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 מעין זה דא בקביעות שנה זו"ע"ד ו"איז מעין זה דא בקביעות שנה זו", הוסיף "איז 

"וויבאלד אז "אחכה לו בכל יום שיבוא", שיבוא בכל יום, ביום זה ממש", הוסיף "וויבאלד אז 
 , ביום זה ממש""שיבוא בכל יוםכולל אויך ""אחכה לו בכל יום שיבוא" 

 דאמאלס"ווארום עס וועט זיין אכילה ושתי' אויך בעשירי באב", הוסיף "ווארום עס וועט 
 באב" זיין אכילה ושתי' אויך בעשירי
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"ובמילא איז דאס לכאורה בגדר פון "מאי 
דהוה הוה", למאי נפק"מ איצטער די תפלה 

למאי ובקשה של משה?", מחק את התיבות "
 "נפק"מ איצטער די תפלה ובקשה של משה

"וואס אפילו מעשה ידיו נצחיים", הדגיש את 
 "ידיו מעשההתיבות "

 לטזכו ווא"אילו זכו וואס משה", תיקן "אילו 
 משה"

"וועט זי זיכער מקויים ווערן בגאולה 
האמיתית והשלימה", הוסיף "וועט זי זיכער 

בגאולה  –נאר שפעטער מקויים ווערן 
 האמיתית והשלימה"

 משה" האט איז"איז משה", תיקן "

דערפון ניט נתפעל געווארן, מחק את התיבות "
 און האט"

 ":"ווייטער געטאן כל התלוי בו", הוסיף "
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 "ר"אן אמת'ע מלמד תורה לישראל", הוסיף "אמת'ע

 "זיין"די שלימות פון זיין גאולה", הדגיש תיבת "

-"און בית גמילות חסדים )וואס ווערט נמשך דורך הקרבת הקרבנות(", העביר את סימון
 הסוגריים שיהי' כתוב ")וואס ווערט נמשך דורך( הקרבת הקרבנות"
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ווערט א התגברות חדשה פון לידת "ווען עס 
 "ו(מזללידת )משיח צדקנו", הוסיף "

 "אין דעם יאר ה'תנש"א", תיקן ל"ה'תשנ"א"

"ר"ת הי' תהי' שנת אראנו נפלאות", תיקן 
 ל"נפלאות אראנו"

"ווערט שוין נהפך ליום טוב ולששון 
נהפך  קודש,ולשמחה", הוסיף "ווערט שוין 

 ליום טוב ולששון ולשמחה"

קומט פאר און ווערט דערנאך נמשך",  "וואס
 "פארמחק תיבת "

"און באופן פון "תצא" בכל הדרגות שלמטה 
בכל  המשכהמזה", הוסיף "און באופן פון "תצא" 

 הדרגות שלמטה מזה"

"ועאכו"כ אז מ'האט די גאולה אין די ימים 
כפליים דויהי ערב ויהי  –יום שני שלאחרי זה, 

כי טוב, כפליים יום שלישי שהוכפל בו  בוקר,
תושי'(, וואס כפל  בשםלתושי' )שהתורה נקראת 

בן זוגו איז פארבונדן מיט גאולה, און יום רביעי 
)בן זוגו דיום שני( ויום חמישי דיום ראשון( און 

 ויום ששי )בן זוגו דיום שלישי(

 חמשה עשר באב" – זהועאכו"כ יום הששי 
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א המשך  און עס וועט זיין"וועט בלייבן א המשך פון דער תורה ועבודה", הוסיף "וועט בלייבן 
 פון דער תורה ועבודה"

 ", גאולה."דעם אל"ף פון אלופו של עולם אין "גולה" )גלות(.", הוסיף "אין "גולה" )גלות(

 "ו"בקשר מיט ימים אלה", תיקן ל"אל

 ")הלכות(, מחק תיבת ""וואס משפט גייט אויף תורה )הלכות("
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 טבא לרבנן" מא"יום טבא לרבנן", תיקן "יו

"אין "משפט" און "צדקה" בכלל", הוסיף "אין 
 "צדקה" בכלל" אין"משפט" און 

"חמשה עשר באב קומט אויס ביום הששי", 
בשנה הוסיף "חמשה עשר באב קומט אויס 

 ביום הששי" זו

"זאל מען מאכן די התוועדות בליל ששי", 
 ששי"אור להוסיף "בליל 

"וועט דאס אראפנעמען אלע שאלות כו'", מחק 
 "כו'תיבת "

 "ם"איז מרמז אויף דער סיום העבודה", תיקן "דע

")אתם קרויים אדם, שנברא ביום הששי כנגד( 
הסוגריים שיהי' -באלף הששי", העביר את סימון

 הששי"כתוב "כנגד ב(אלף 

"לאחרי "חצות" האלף, שנת ה'ת"ק", הוסיף 
 שנת ה'ת"ק" לאחרי"לאחרי "חצות" האלף, 

 [באעמוד הב]המשך 
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 "כו'"עשירי באב שיהפך לשמחה", הוסיף "עשירי באב שיהפך לשמחה 

"דער שמחה "עד דלא ידע" פון פורים און די שמחה פון שמחת תורה.", הוסיף "דער שמחה 
 ".בשנים שעברו."עד דלא ידע" פון פורים און די שמחה פון שמחת תורה 

 "ימלא" והדגיש תיבת "–ימלא שחוק פינו", הוסיף "אז  אז"ווארום דוקא "

 נישואין" די דער" ותיקן "–חה "ביז די גרעסטע שמחה אויף דער נישואין", הוסיף "שמ

 אלע אידן" מיט"און נעמט אלע אידן", הוסיף "און נעמט 

 [קודם]המשך מעמוד ה

 "עצמם אליין"נאר אויך די מעינות פון פנימיות התורה אליין", תיקן "פנימיות התורה 

 יחידא  –"אויף דעם וואס ער גייט ארויס פון בית האסורים", הוסיף "אויף דעם וואס ער 
 גייט ארויס פון בית האסורים"

 ערב שבת" ביום הששי,"ווי מ'זאגט פאר מנחה בערב שבת", הוסיף "ווי מ'זאגט פאר מנחה 
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  הערות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 מ"ז"א"ראמ"ז בס' תיקון שובבי"ם", מחק "ר

 השמים אל תחתו" ת"ומאותו השמים אל תחתו", תיקן "ומאותו
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 תלסעודה דלע דמיל היא שלא בערך לסעודת שלמה בעת מלכותו", תיקן "כי סעודה דלע"כי 
היא שלא בערך", והעביר את התיבות "היא שלא בערך לסעודת שלמה בעת מלכותו"  דמיל

 שנכתבו בשורה בפ"ע למקומם

 "דחודש אב"המזל דחודש אב", הדגיש התיבות "

 "(נח, א)"לקו"ת ר"ה נח, א", הוסיף "

 "םחתונתו זה מתן תורה"", תיקן "ד"יו"ד"יו 
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 להפוך ה"זה"" )על מנת("והכוונה היא להפוך ה"זה"", הוסיף "והכוונה היא 

 עד זכיות ממש"ו"עד זכיות ממש", הוסיף "

 " ואח"כ מחקהנ"ל"רד"ה אל תצר את מואב", הוסיף "

 ?"פסלחם קח, א", סימן בעיגול תיבת "פסלחם" וכתב: 

 משכן משכן"ה"אלה פקודי משכן משכן", תיקן "

 ר רפמ"ו""תיקן "שמו"שמו,ר רפמ"ו", 

 תרכ"זאחרי  ","ראה ד"ה לך לך תרכ"ז תר"ל", הוסיף "

 "שבע"ברכה אחרונה דנוסח שבע ברכות נישואין", מחק תיבת "
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 לזכות
 הרוצה בעילום שמו

 לזכותו ולזכות בני ביתו שיחיו
 וכולהו רויחי בגשמיות וברוחניות חיי ומזוני לבני

 ולנחת רוח חסידותי מכל יוצאי חלציו
 ולהצלחה בשליחותם הק'

 למעלה מן המשוער


