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 שיעור   
ם לנסוע למערת המכפלה כל יום, אדם צריך צריכי 

להיות בהר גלעד, כתוב בשער הפסוקים, שגלעד זה 
עד, שלבן התפלל שעשיו  –מערת המכפלה, גל 

יקבר במערת המכפלה, עשיו היה אחיין שלו, בן 
 .אחותו 

זה התחיל לספר לו סיפורים, אמרו לו, אתה עשית  
את אושוויץ, הוא אמר, זה לא אני, זה בא מיפת, לא 

 מעשיו, עשיו זה משם. 

אבל עשו ממש בוכה בכיות, אוקיינוסים של 
דמעות, אני כבר עם היאכטה שלי נסעתי 

ו ֹקלֹו באוקיינוסים של הדמעות שלו, "  א ֵעשָּׂ שָּׂ ְבְך" ַויִּ   ַויֵּ

עשיו בוכה, כי הוא לא קיבל ברכה   – ( כז, לח  )בראשית
מהצדיק, הוא בוכה כמו תינוק'לה, כמו תינוק בן 
שנה, תינוק בן שנה בוכה במיטה, אז כמו תינוקל'ה, 
בוכה, וכולם באים עד לחברון, והוא צעק צעקה 
גדולה ומרה עד מאוד, הוא נתן כזה צעקה, שמעו 

יה כל  את זה עד מירון, עד אומן, לא זוכר, זה ה 
חברון, וכולם רואים את ראש הרוצחים, "ארכי 
רוצח", שרצח את נמרוד, ורצה לרצוח גם את 
אברהם, יושב ובוכה, כמו תינוקל'ה, כמו תינוק בן 
שלושה ימים, מה, יצחק לא רוצה לברך אותו, נו, 

ך אותו, מה הבעיה, בקיצור, המסכן יצחק, תבר 
היום האמיתי זה היה עשיו, זה צריכים לדעת, כל 

הוא רק בוכה ורק בוכה, ורק בוכה. "ויצעק צעקה 
ששמעו את זה עד אומן,  – גדולה ומרה עד מאוד" 

עד מירון, צעקה גדולה מאוד, לא כתוב 'עד מאוד' 
רק אצל עשיו, כל הענין של הבן אדם זה ללמוד 
מעשיו איך לצעוק, ואיך לבכות כל הבעיה היום זה 

     מראי מקומות    
  ה פרק לב  שער -  חיים  עץ  א 
 האנשים מן חיו יפונה בן וכלב נון בן ויהושע" ה שכתובוז 

 בחבורת הלכו הם גם  כי פירוש ".הארץ  את תור ל  ההולכים
 נתקיימו לכן ,מכללם  שאינם  פ" אע  ההם מרגלים אנשים

 בזה ה" זלה  ממורי  ששמעתי מה  ושכחתי . מתו  ולא  וחיו 
 ואני. כלב  או  יהושע בטבור מהם  ואיזה  ביסוד  מהם  איזה 

 ה"הוי  שהוא  ן" ב  גימטריא  ב "כל  כי שמעתי אם  מסופק 

יום, וזה שלא צועקים ולא בוכים, זה הצעקה ה 
 הבעיה. 

גם המרגלים, יהושע כלב הלך לחברון  אחד הנכדים: 
 לבכות, אז הוא ניצל מהמרגלים

 מורינו הרב: 

עכשיו יש קושיה, הרי כלב יותר גדול מיהושע, 
קראתי עכשיו לפני כמה ימים בבוקר, כלב הוא 
הנכד של חצרון, לא הבן של חצרון, כתוב חצרון 
  הוליד את ירחמיאל ואת רם וכתוב כלב הוא היה 
הרבה יותר גדול מיהושע בן נון, הרבה יותר גבוה 
וגדול ממנו, הוא ממש בן של חצרון, נכד של פרץ, 

מיוסף, או   נין של יהודה, יהושע בן נון זה דור שמיני 
)תראה, יש לי הדור העשירי.... וכתוב בדף כ"ב בעץ חיים 

ל"ב, שכלב זה מאור הטבור,  שער סוף  בבית עץ חיים( 
ר זה יותר גדול ויהושע מאור היסוד. ואור הטבו 

, נין של יהודה, נכד של פרץ, בן של  אמאור היסוד
חצרון, מה רוצים ממנו, למה תמיד להפוך את  
הסיפור כל אחד הופך את הסיפור, פעם צריכים 

כתוב בשער לעשות לזה סוף. גמרנו, זהו, זהו. 
שכלב יותר גדול מיהושע, וכלב  הכללים, כלל ל"ט 

היסוד, אז למה יהושע  מאור הטבור, ויהושע מאור
מתנבאים", אלדד ומידד כתוב " ש  כמו  נהיה המנהיג, 

"משה תמות  ר"ת  ' מתנבאים '  כתוב בבעל הטורים 
בגן אלוקים ויהושע מכניס", אף אחד לא רצה 

, הלכו עם רמקולים , מהישראל לארץ  להכנס 
פון, עוד לא היה רמקול חשמלי - ברחובות, עם מגה 

והכריזו משה מת, משה מת,   , פון- מגהאז, הלכו עם  
 . משה מת 

 אבל , רחל  הנוקבא  אל  א "ז  יסוד מן  היוצאת  ן" ההי  במילוי
  ותר י ה  אבל . מהטבור  והוא ממנו עליון יותר הוא  יהושע

  מיסוד  היוצא  הבל  הוא  יהושע  כי  , בהיפך  שהוא  ד " נלע 
  שהוא  הטבור  הארת  הוא  וכלב  , וגדול  רב  הבל  דאתגלייא 

  יהושע  היה  לכן  , ל " כנ  סתום  שפתחה  לפי  מועטת  הארה 
  אתי   מיוסף   יהושע   הרי   כי   וגם   , כלב   כ " משא   ישראל   על   מלך 
 : יהושע   הוא   וד ס הי   הבל   כ " א   יסוד   והוא 
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מה  –  "וידבר ה' אל משה לאמר " כתוב 
כל מצווה ה' אמר לו ב  אמר לו,  ם הש 

  – מליון דברים, כתוב "זכור את יום השבת לקדשו" 
אולי    , מקושש, ל"ט מלאכות  אז שמעו מיליון דברים, 

פרטיהן הכוונה שבמילים האלו שמעו את כל הלכות שבת לכל  

העיקרית שאז עוד לא היה   ה והקושי  . ודקדוקיהן 
היה  שהמקושש בכלל דין מקושש, רש"י אומר 

אמור עכשיו "שלח לך" זה שבת שניה, קראנו 
 כבר התחלנו שלח לך,   אנחנו עכשיו  מקושש,  

שמעתי ולא ידעתי שהעזרת נשים שם זה ברחוב,   )...( 
בכביש, ברחבה, אז הם לא רואים משם את הספר  

להם ספר תורה  מוציאים תורה, רק פעם בחודש 
לנשים, מעלים להם את זה למעלה, כי הם צריכות 
לראות את האותיות, זה חשוב מאוד ואז זה סגולה 
להולדה. שאשה רואה את האותיות של הספר  

ולה ללידה קלה ולהפקד. אז פעם  תורה זה סג 
בחודש באיזה יום שיש  הוציאו להם, והיום לא 

ת הוציאו להם, אני נכנסתי לשובו בנים,  י הגיע, בִּ
את הספר תורה, היא לא מוותרת, תתביישו   שהעלו 

לכם, היא קמה בארבע, הולכת לשמעון הצדיק, 
לכותל, לשובו בנים, לשטיבלאך, פעם הגיעו 

בתוך  הייתה והיא לשטיבלאך,  המשטרה ציונית
 . התפילה, היא קפצה, כמו בפוגרום, קפצה החוצה 

למה להפוך את כל הסיפורים, כל זה מדברים 
ם, כלב הרבה יותר גדול מיהושע בן י הופכים, הופכ 

אור הטבור, הוא   כלב  –   נון, אומר האר"י הקדוש, הוא
המנהיג, אור היסוד, אז למה יהושע נהיה יהושע  – 

 זה אלא יהושע היה לו ביטול, העיקר זה הביטול, 
העיקר, כתוב שאחיתופל היה יותר גדול מדוד, אבל 

גם אני, הוא אמר    אלא לא היה לו ביטול, ביטול לצדיק,  
 .גם אני צדיק 

לא היה תשעה באב,    היה אומר מילה אחת  כלבאם  

מקדש. יהושע ולא היה חורבן בית ה 
 הוא לא יכול, יהושע אמרו לו אתה נוגע בדבר

, אתה רוצה להיות מנהיג, ישראל ארץ  את  כשמשבח 
אתה רוצה שמשה ימות, אתה רוצה להיות המנהיג, 

ר' שמואל הבן של רבי חיים וויטאל, כל זה מסביר 
להיות המנהיג, אתה רוצה  אתה רוצה " לו:  אמרו 

להנהיג את עם ישראל, אתה מחכה שאבא שלך  
ימות ואתה תהיה אדמו"ר, אבל אנחנו יהודים 

   ". פשוטים רוצים שמשה יחיה 

תמיד הופכים את הספור, הפוך הפוך הפוך הפוך  
הפוך, עד שזה יתהפך לגמרי, ואמרו שיהושע רוצה 

 דשאלד  כיון . שמשה ימות, והם רוצים שמשה יחיה 

 פון בכל מחנה ישראל- הם הלכו עם מגה  ומידד
משה מת, גמרנו, עוד  והכריזו, משה מת, משה מת, 

למה להכנס לארץ, עוד שבוע  שבוע משה מת, 
משה מת, אף אחד לא רוצה להכנס לארץ, גמרנו, 
נגמר הסיפור, מי מוכן להכנס, יהושע בן נון שאין לו 

היה לו ראש, עם ראש קטיעא. כתוב בסוטה ל"ה, 
ראש קטוע, זה אדם בלי ראש, הוא לא חושב, לא 

 . בודק 

 "שלח לך"עכשיו קראנו זה הפרשה שהתחלנו 
מה אתה לא   –  " נשינו וטפינו יהיו לבז" שם  כתוב 

רואה שהכל יהיה לבז? משה הוא כבר אין לו כח, 
הוא רואה שהוא נכשל בשליחות שלו, והוא רואה 

כבוד לא עוזר, בא עמלק, בא ככה, החליט שענני 
להפקיר אותנו לאמורי, במקום שהוא יחסל אותנו 

אז תגורו במדבר, אז האמורי יחסל אותנו, בסדר, 
מצידי, אני רוצה להכניס אתכם, אתם לא רוצים, אז 

 תשארו במדבר. 

עוד ארבעים נבואות אלדד ומידד    אחרי משה זכה לחיות  
היו צריכים להכנס לארץ הם  שנה, אבל באמת 
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שואל העשרה מאמרות, אז מה ולמות, 
העיקר זה  הרי מרוויחים אם הוא מת, 

, הוא היה קם מיד , הוא אומר, לא הצדיק, מה זה 
בתחיית המתים, משה בשום אופן לא קברו אותו 

כתב זה פשע ויהיה על בארץ, בשום אופן, זה 
פט את אלה דים על זה למש י אישום, ועכשיו מעמ 

שקברו אותו, מעמידים אותם למשפט, ברחוב 
 . צאלח א דין, בשיח' ג'ראח, יהיה המשפט 

את הכל לניו יורק.  להעביר רוצה עכשיו  כי ביבי 
ניו יורק בוזזים את כל החנויות, שארבעה ב ו י עכש 

חודשים.... הם היו מובטלים, זה שוחט את אשתו, 
זה שוחט את הבן שלו, וזה חונק אותו באמבטיה, 
מטביע אותו, עכשיו נרצחו שני אנשים בישראל. 

הולך לעבודה מה הוא יעשה, ]לא[  הכל היה כי אדם  
, ?, הוא הולך לכותל ?לשמעון הצדיק  הולך מה 

יום אחד  , , מה הוא נשאר בבית, אז גמרנו ?ון לחבר 
הוא מתעצבן על אשתו הוא חונק אותה, כמה זמן 
בן אדם הוא יכול לסבול אשה, כמה אפשר, אדם 
חילוני קם באחד בבוקר, עושה מקלחת, אוכל 

ראיתי בדיוק, בשורש, ,  ' סנדוויץ ארוחת בוקר, טועם  
נים בכלל בתוך המכוניות שלהם, זה החילו  ראיתי 

הוא היה יישוב חילוני, היה לפני ראינו בבית מאיר, 
אחרי שבאנו כבר לתוך האוטו, כנראה הוא נסע 

ביד, עם כוס  ' הסנדוויץ עם  לרמת גן. או לתל אביב 
קפה חם רותח, עכשיו הוא מחזיק את ההגה, מסכן, 

ם חביתה, ואז יד אחד כוס רותח, יד שני סנדוויץ ע 
בשש, אז כבר הכל פקקים, אז יהיה הוא מגיע 

     מראי מקומות    
  סוטה מט:  ב

 תתן הגפן, יאמיר  ויוקר, יסגא  חוצפא - משיחא בעקבות
 בית, תוכחת ואין , למינות  תהפך  ומלכות, ביוקר והיין פריה 
 הגבול ואנשי , ישום  והגבלן, יחרב  והגליל, לזנות  יהיה  וועד 

 ויראי,  תסרח   סופרים  וחכמות,  יחוננו   ולא  לעיר  מעיר  יסובבו

שעתיים, ואז הוא מגיע למשרד, הוא 
מסדר את המשרד, אחרי שהוא מסדר את המשרד, 
את הניירות, בשמונה וחצי מתחיל קבלת קהל, ואז 
הוא צריך לשלם מיליארד דולר, בשביל מס הכנסה, 

 הכנסה.   אז זה שני מיליארד בשביל מס 

אלדד ומידד, היה בהעלותך את הנרות, ( י )  עכשיו 
תקרא ומרים נהייתה מצורעת כשלג, יש פה חומש,  

שניים מקרא ואחד תרגום, אז בקיצור היה אחד  
אחד אומר שהוא נולד   ,שאמר שהוא נולד מהחתול 

הכלב, אחד הוציא מהקוף, אחד מהחתול, אחד מ 
ספר שלם שהוא פטור מכבוד אב ואם, נראה לי 
אחד מדרום אפריקה, יהודי, הוא לא התקשר לאבא  
שלו עשרים שנה, אנחנו באים מהחתול, מכלב, 
הכלב פטור מכיבוד אב ואם, אני עוד סוג של כלב, 

)מט:(  כתוב "פני הדור כפני הכלב" בסוף סוטה 
אבל , ב

עמוד שלם של תמונות בני אדם   בעיתון טעיתי היה  
וכלבים, שהפנים דומות בדיוק, הוא לא ידע 
שהפנים דומות בדיוק, בדיוק למדתי את הסוגיה  
של פני הדור כפני הכלב. איזה עשרים תמונות של 

 .כל מיני אנשים ומולם כלב, ובדיוק אותו פרצוף 

עשר אלף יהודים  בקיצור, מספרים סיפור על
, זה כל מגדלי התאומים, הם אמרו את זהב  צלו י נ ש 

היה מתוכנן להרוג את כל היהודים, כי זה היה 
ביחד, בקומה   סליחות, ואז היהודים כולם מקובצים 

שלושים ושתיים, זה היה הכל בית חב"ד, כל 
החב"דניקים אומרים סליחות מאוחר,  הקומה, אז 

, ילבינו זקנים  פני נערים , נעדרת תהא והאמת, ימאסו חטא
, באמה  קמה בת , אב  מנוול  בן , קטנים מפני יעמדו  זקנים

, הכלב כפני  הדור  פני , ביתו  אנשי  איש  אויבי , בחמותה  כלה 
 אבינו על ? להשען  לנו  יש  מה  ועל, מאביו  מתבייש  אינו  הבן 

 .שבשמים 
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אז היא  אז הם לא הגיעו לרבע לתשע,
הייתה ריקה, אחרים, כל אחד עם 
הסיפור שלו, אחד, ילד חלם שאבא בדיוק יקרה לו 

נתן  א ל משהו היום, אז הוא השתטח על הדלת, ו 
מה שמסוגלים להביא, החילונים,  זה  לאבא לצאת 

הילדים אומרים אתה בכלל לא אבא שלי, וזהו, כי 
אצלם לומדים שבאים מהקוף או מהכלב, כי הכלב  
פטור מכיבוד אב ואם, בקיצור אז אשה אחת אמרה  

חיידר, כי ל  איתה היום  שיבא רוצה  היא ש לבעלה, 
כבר הבן עושה קצת בעיות, ואני לבד לא משתלטת, 

וא אומר לה אני היום יש לי עסקה של מיליארד ה 
, מה לא מעניין מהמיליארד דולר שלך אותי    -דולר,  

עם יעשה אני אוכל עוד פלאפל אחד, מה אני 
מיליארד דולר, מה, אני אבלע את זה? אני אשים  
את זה בשמש פקדון? איפה אני אשים את זה  

ן במאדים? אתה תבוא איתי לחיידר היום, היום אי 
מיליארד דולר, תצלצל לבן אדם שיבוא בעשר 

זה לא ענין  –במקום בתשע, זה הכל, אם תפסיד 
לשמוע מה קורה עם  שלי, אתה בא איתי לחיידר 

הילד, ברבע לתשע נכנס המטוס הראשון, בתשע 
  . ושלוש נכנס המטוס השני 

דקות ובנתיים הספיקו   17השני התעכב    שהמטוס הסיבה  גם  
כל האנשים בבנין השני לצאת לעזור לאלו שבבנין הראשון  

שרצה את   השני  סמטוס   לטוס   צריך   שהיה   בגלל ילד אחד
 , ורב איתםלפני העליה למטוס  ח שהוא שכ  בחזרה התפילין 

 ,עד שאמרו לו שירד לקחת את התפילין והמטוס יצא בלעדיו 

, לא הולכים בלי תפילין, הנורא מטוס הוכך ניצל מ 
בלי  נוסעים  נוסעים למירון, נוסעים לעמוקה, לא 

 .תפילין, אין דבר כזה 

     מראי מקומות    
עם היו אומרים את ה' המפורש ומגיעים לירח, היום פ  ג

צריכים חללית, זה הבעיה, כל דבר הם מקליטים, ואחרי זה 

 

בהעלותך  שי שיעור שנמסר ביום חמי 
 ערבב 

כי  , שהם נהרגו על קידוש ה' ורבי עקיבא  ופפוס| ג| 
דור של שמד, ב  העיקר זה לההרג על קידוש ה' 

שלושת השבועות, עוד מעט, י"ז  עכשיו זה יתחיל 
בתמוז, יתחיל שלושת השבועות, כי העיקר זה 

 . זה הכי גבוה   ,למות על קידוש ה', זה התכלית 

מה שעושים לשובו בנים זה כמו למות על קידוש 
 עכשיו ה', כל מה שמשמיצים ומחתימים רבנים, 

הם רוצים ללכת לר' חיים  שלי  הבת  עם  דברתי 
סקי, והם רוצים ללכת לרבי מגור, יש פה אדם  קנייב 

היא   שלי  הבת שעובר על כל התורה כולה כל רגע. 
אשה רגילה שמתפללת יום ולילה, אז על מה היא 
צריכה לקבל בזיונות, יש לה אבא שאומרים שהוא 
משוגע, שהוא עובר על התורה, מה, ולשיטתם הם 
צודקים, זה כל הבעיה, שיש להם כל מיני רבנים, 
לשיטתם, אז הם הולכים לשכנע את הרבי מגור 

נו עכשיו, את הרבי מבעלז, את הרבי מקרלין, דבר
על רבי אברהם אלימלך מקרלין שהוא היה צועק, 

   . שהיו שומעים את הצעקות שלו עד צפת 

זה לא אמור בכלל "א:  שליט   לרב   אומר  הנכדים   אחד 
לעניין אותנו, אנחנו עם התורה, מה אכפת לנו מה 
יש, יהיה לנו בזיונות, אנחנו נזכה לבזיונות, אנחנו 

 אפשר ש ה  צריכים לעשות מ 

 הרב שליט"א: 

 ...שאלות הם שואלים אותי  
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לא צריכים להרים פשקווילים, שיעשו  
מה שהם רוצים, לא צריכים לאסוף 
אותם, לא צריכים לקחת אותם מהכביש, או לקרוע 
אותם מהקירות, לא צריך, לא צריך, זה בכלל לא 

 .שייך אלינו 

, כי הדבר מתו על קידוש ה'  ופפוס רבי עקיבא 
העיקרי זה למות על קידוש ה', כל העיקר זה לחשוב 

ה', כל שניה, הבזיונות זה  קידושאיך אני מת על 
לחיות על קידוש ה', הבזיון זה לחיות על קידוש ה', 

. וחמישים שנה אני אמרתי זה יותר קשה מלמות.. 
לבועז שאם הוא לא יחיה ארבע מאות, אני הזהרתי 

תי גם על איומים, שאיימתי אותו, כי מאשימים או 
על זה ואיימתי על זה, ואיימתי על זה, אז אני מודה 

שאם הוא לא יחיה   שאיימתי על בועז, אני מודה 
הוא חי ארבע ארבע מאות שנה אני אכנס בו, ככה, 

מאות שנה, אחרי שאיימתי עליו, הם הביאו לי 
, הקלטות, קסטות שאני מאיים על זה ומאיים על זה

עז הרי מת ביום החופה, אני לא רציתי לספר לכם בו 

את זה, לא נעים לי, אבל הוא התחתן  
 ונעמי בעלה בן אלימלך  שמחלון רות  –  עם אשה קטלנית

, יתחתן , לא פשוט בכלל. אני אמרתי לו שלא נפטר
זהר ממנה, אני אמרתי לו שזה אני אמרתי לו שי 

אחרי בן ארבע מאות,  אשה קטלנית, תזהר, תזהר
כמה ימים, הייתי בהלוויה שלו, צריכים ליסוע לישי 

 . ורות, שמה קבור בועז 

, ונגמר במגילת הסדר  בליל  רות זה מתחיל בחרוסת 
נתן מסביר בהלכות ברכת השחר    ' , כי ר בשבועות   רות 

הלכה ה', סעיף כ"ד, למי יש פה ליקוטי הלכות, למי 
א', הלכות ברכת   חלק   אורח חיים ות,  כ ל ה ליקוטי  יש  

 -  ה', אני אמרתי לבועז שזאת אשה קטלנית השחר  
רות, פתחתם הלכות ברכות השחר ה'? זה סעיף כ"ד 

ליל הסדר, תקרא, תקרא מהר, אולי, זה כוונות 
)נכד של הרב שליט"א קורא את סעיף כ"ג תקרא את זה בקול רם, 

, בחרוסת, מכוונים על דוד בחרוסת, ר' ( ד בליקוטי הלכות הנ"ל
 .נתן לא כותב את זה, אבל זה כתוב בכוונות האר"י 

     מראי מקומות    
  ה הלכה  השחר   ברכת  הלכות -  ח" או  הלכות   ליקוטי  ד

יָתא  ְוֶזה ( כג  ְכָנס ֶשָאז  ֶפַסח ַבַכָונֹות  ֶשאִּ ָאה ֶהָאַרת נִּ ל  לֵּ , ְבָרחֵּ
עור  סֹוד  ְוֶזה ץ  בִּ יל ֶשהוא ָחמֵּ  סֹוד ֶשהוא ָעָשר  ַאְרָבָעה  ְבלֵּ

יֲהָרא  ַאְשְלמוָתא  עור   ְוהוא ',  ְוכו  ְדסִּ ץ   בִּ ן '.  ְוכו  ָחמֵּ  ַכָונֹות  ָכל   ְוָלכֵּ
יל  ל   הוא   ֶפַסח   לֵּ ָאה  ְוֹלא  ְבָרחֵּ י ',  ְוכו   ְבלֵּ ל   כִּ יַנת  ָרחֵּ יַח   ְבחִּ  ֶבן  ָמשִּ

ף  ֶמָנה   ֶשָיָצא   יֹוסֵּ ָאה ,  מִּ יַנת  ְולֵּ יַח   ְבחִּ ד   ֶבן  ָמשִּ יהוָדה  ֶשָיָצא  ָדוִּ  מִּ
ָאה  ֶשנֹוַלד  לֵּ יַנת ְוָכל . מִּ יַאת  ֶשהוא  ַסח ֶפ  ְבחִּ ם  ְיצִּ ְצַריִּ  ְגֻאָלה מִּ

אשֹוָנה  ָקָרה   ָהרִּ י  ַעל   עִּ יַנת   ְידֵּ ף   ְבחִּ ֶזַרע   ֶשהוא,  ל "ַכנַ   יֹוסֵּ ל   מִּ , ָרחֵּ
יַנת ֶשֶזהו  ַקח  ְבחִּ ף  ַעְצמֹות ֶאת מֶֹשה ַויִּ מֹו יֹוסֵּ יַנת ֲאָבל, עִּ  ְבחִּ

יַח   ֶהָאַרת  ד  ֶבן  ָמשִּ י   ָדוִּ מות  ַעָתה   ְלַגלֹות   ֶאְפָשר  אִּ ְשלֵּ י   בִּ ן  כִּ  ֲעַדיִּ
ץ  ָבא  ֹלא  ין  ַאְדַרָבא , ַהקֵּ יכִּ יר  ְצרִּ ים  ְלַהְסתִּ ָאה ֶהָאַרת  וְלַהְעלִּ  לֵּ

ָשם  יַזת ֶשמִּ ים  ֲאחִּ ינִּ י, ַהדִּ ים  כִּ ינִּ ים ַהדִּ יַנת  ֶנֱאָחזִּ ְבחִּ ָאה בִּ  לֵּ
ר יַנת ַכמוָבא ְביֹותֵּ ְבחִּ ית )  בִּ אשִּ י (, כט  ְברֵּ ינֵּ ָאה ְועֵּ ', ְוכו  ַרכֹות לֵּ

ְזֶכה ַהְגֻאָלה ָכל ָתלוי  ָבֶזה ֲאָבל יק ְכֶשנִּ ים ֹתֶקף ְלַהְמתִּ ינִּ  ַהדִּ
ָאה ְהֶיה ֹלא ֶשֶזה ֶשְבלֵּ ְשָלם יִּ מות נִּ ְשלֵּ יַח  ֶשָיֹבא ַעד בִּ  ֶבן ָמשִּ

ד  ֶמָנה ֶשָיָצא ָדוִּ ין ַעָתה  ֲאָבל , מִּ ְתַגלֶ  ֶשאֵּ מות ה מִּ ְשלֵּ יַנת בִּ  ְבחִּ
ד  יַנת   ָדוִּ יַח   ְבחִּ ד  ֶבן  ָמשִּ ן  ַעל ,  ָדוִּ ס  ֹתֶקף  ָהָיה  כֵּ  ֶהָאַרת  ֶשֶנְעַלם  ַהנֵּ

ָאה ְכַלל  לֵּ ל  ְונִּ יַח  ֶשֶהָאַרת , ְבָרחֵּ ד  ֶבן  ָמשִּ יר ָדוִּ אִּ ם מֵּ  ְבֶהְעלֵּ
יַנת  ְבחִּ יַח  בִּ ף  ֶבן  ָמשִּ ל ֶשָיָצא יֹוסֵּ ָרחֵּ י ְוַעל , מֵּ ַקר ָהָיה ֶזה ְידֵּ  עִּ
י   ַעל  ֶפַסח   ֶשל   ַהְגֻאָלה  יַנת   ְידֵּ ף  ְבחִּ ל  ֶשָיָצא   יֹוסֵּ ָרחֵּ ן   ְוַעל .  מֵּ  ָכל  כֵּ
יל   ַהַכָונֹות  יַנת  הוא  ֶפַסח  ְבלֵּ ְבחִּ ל   בִּ י   ַעל   ַאף   ֲאָבל ,  ָרחֵּ ן  פִּ יר  כֵּ אִּ  מֵּ

ם   ָשם  יַנת   ְבֶהְעלֵּ ָאה   ְבחִּ יַנת  ֶשהוא   לֵּ ד   ְבחִּ  ֶשָכַתְבנו  ְכמֹו  ַהְינו ,  ָדוִּ
יל  ַקר ְלעֵּ לו ַהְגֻאלֹות  ָכל ֶשעִּ ְמָשְך ַהֹכל' ְוכו ֶפַסח ֶשל  ֲאפִּ  נִּ

ֶהָאַרת ץ  מֵּ יַנת ָהַאֲחרֹון ַהקֵּ ְבחִּ יַח  מִּ ד  ֶבן  ָמשִּ  ֶשהוא ַרק, ָדוִּ
ם ַקר.  ְבֶהְעלֵּ ְתַגלות  ְועִּ י   ַעל  הוא  ַעָתה  ַההִּ יַנת  ְידֵּ ף  מֶֹשה  ְבחִּ  ְויֹוסֵּ
יַנת ְבחִּ ַקח(,  יג   ְשמֹות)   בִּ ף  ַעְצמֹות  ֶאת  מֶֹשה  ַויִּ מֹו  יֹוסֵּ  :ל " ְוַכנַ   עִּ



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

טל': 02-547-6356
השירות ניתן ללקוחות

 אמא יקרה. אם חשבת שרופא מקצועי
צריך להתמקד רק ברפואה הקונבנציונאלית.

אצל ד"ר רז טיפולים אלטרנטיביים זה חלק מהריפוי, צוות מקצועי של מטפלים 
אלטרנטיביים ממתין רק לך, במרפאה תפגשי יחס אישי ואוירה משפחתית.

 במרפאה תהני גם מטיפולי רפואה משלימה מקצועיים
הפניות לבדיקות דם מקיפות, והתייחסות לתוצאות מנקודת מבט של רפואה טבעית!

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

שילוב של רפואה טבעית
כחלק מרפואת המשפחה

אמא! בינינו, הכי חשוב הבריאות 

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

תשכחי מזה.




