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 ל"ג בעומר אחר מערב לילשנמסר  שיעור
הוד שבהוד זה   רבינו,  "נצח שבנצח זה 

ון בר יוחאי בי שמע , כי כל העניין זה הוד  ר
בהוד הוד שבהוד,  , ש העבודה זה  כל 

קן את הוד שבהוד, קטנות שבקטנות,   לת
הקטנות   קצה  אפילו את  רשב"י מתקן 

עולם. א מתקן,   שב   אין קטנות שרשב"י ל
פילו קטנות   " ד   א' דקטנות  א  אבא ואימא.

ון כי " אש ר כלומר הספירה זה שבע שבועות יום 

זה גדלות  כל יום ראשון בשבוע של הספירה  תמיד
א' ני זה יום שאבא, ד א'  אימא,  ד גדלות 

"כ  טנות  זה  בשבוע הספירה יום שלישיאח ק
יעי דקטנות ב'  ד א ואימא. רב זה    תמיד   אב

ירת הנצח  יום  ב' דאמא גדלות  זה  ספ  .
קטנות, ספירה לחמישי  הוד  זה קטנות ד

בהוד בא לתקן את הוד   רשב"י , ש
בהוד אה , ש בעין,  שנר גם  את השם עין 

הודב "בקטנות דקטנות – הוד שב . 

בבגדי בד "הכהן הגדול  ,  צריך להחליף 
יה שלוש  רשב"י  הוא הכהן הגדל שה

רה שנה  רה בבגדי בד, עש עד שכל  במע
אכל  ּוִמְכְנֵסי ַבד  " ,התעכל \  הגוף הת

" רֹו ַבׁש ַעל ְבשָׂ " )ויקרא ו, ג( ִיְל י  ,    " ה ַבד ְבַבד ִיְה

     מראי מקומות    
ת  א אתעני  ב  , ע"כ

ממתיבתא   ליה שלמא  אבא אומנא הוה אתי 
תא  מא דשב ו לי י ל מע ולאביי כ ומא  רקיעא כל י ד

תיה   לשא דע ורי הוה קא ח פ ומא דכי לי י ל מע רבא כ ל
לא מצית   יה  ל ו  אמר אבא אומנא  ביי משום ד דא

ומנא  אבא א ובדיה ד ו ע אי הו ומ יה  למיעבד כעובד

שזה  ב"ש זה ש' ק', -בד בא"ת. )שמות ל, לד(
איש   400שק, עשיו הגיע מול יעקב עם 

גימטריא , ה'שק' זה והשק מבטל את זה

אות, זה 'מכנסי בד ילבש על   רבע מ א
רו',  " בש

רוילבש בד  'מכנסי רשב" זכה ל .  'על בש
הרשב"י  בבחינת  הכהן הגדול ז הוא   ,

קודשים, כי   הכהן הגדול  שנכנס לקודש 
יעי שמשה   "ם מביא ביסוד השב הרמב

קודשים. בכל יום,  יום  כל נכנס לקודש 
רגע,  הוא בקודש  בכל  יה  בכל שני

"י נמצאים   .קודשים רשב כשמגיעים ל
ון   יעים לצי קודשים. גם שמג קודש  ב
קודש קודשים, כמו   רבינו נמצאים ב
יון   בי נחמן שהצ ר אברהם בן  רבי  ר  שאמ

הקודש קודשים בכל שנייה.    זהשל רבינו  
פעם בשנה כל   , מה שכהן הגדול עושה 

יה  אים  שני  .  "בקודש קודשיםנמצ

אומנ לכן  א  רב  אב א שהיה נוסע כל ע
א זכה לשלום   ראש חודש לאומאן, הו

)תענית כ"א ע"מ ב( משמים כל יום
ובכל יום   ,א

קודשים יה בקודש  א  הוא ה אב פילו ש א  ,

ונשי   חוד  ל רי  ת גב וה מחי לתא ה וה עביד מי דכי ה
לי אית  ו חוד  וות  ל קרנא דה ת ביה  אי ושא ד לב ה 

תתא הוה   יה אי ל תיא  ת א וו לתא כי ה בזיעא כי כוסי
וכתא   יה ד אית ל ל בה ו יסתכ לא נ לביש לה כי היכי ד מ
יה שדי   ל ת  אי פשיטי דשקיל ד יה  דצניעא דשדי ב

ורבא  יה צ רמי ל וה את ת ליה לא מיכסיף כי ה לי יה ד ב
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יה   הוא ה קיז דם  היה מ אומנא 
היה   א כל החיים  קודשים, הו קודש  ב
א   אב בודה של  קודשים, הע קודש  ב
יה בקודש   הוא ה אומנא שכל החיים 

א זכ ה לקבל שלום מן  קודשים, אז הו
יום,  רב השמין כל  רק בע ביי    )יום כיפור( א

ת[ ב יה שהוא רבא ו ,]ש , בהנשמה של לוט ה
ת " ת לֹוט ְוא  א  ִחי  ' א  ן ' ב  ֻכׁשֹו ' ְר ַוִיְקחּו 

ְברָׂ  "ַא י תיבות    )בראשית יד, יב( ם אש רבא  רבאר  ,
היה מקבל   רק  הוא  יה ניצוץ מלוט,  ה

פור."  שלום פעם בשנה   יום כי  בערב 

ביי כל ערב שבת, ו " ראשי תיבות  אביי א

     מראי מקומות    

ליה  אי יהיב  ר דק ובת לא שקיל  יה  רא מינ רבנן אג מ
ר אביי פשיטי ו ומא חד שד פשך י ריא נ יה זיל ב ר ל אמ

לינהו   ואכ ו  תבינה יה או למיבדק רבנן  וגא ד ז
ליא תרקי בלי ו ומך להו ביס פרא    (א, ע" כב)  ואשקינה לצ

לשוקא   ו  לה ו  פק ונ וקמו  ושקלינהו  רכינהו  כ
אמר   וו  היכי ש ר  ימיה מ לשי יה  ל רו  ו אמ ואשכחינה

למא ש  יה וד ל ו  אמר והכי  להו  להו הכי  אמר  פי  ו ט ו
לינהו מינך  ושק ו  יה יה דידך נ ל רו  ו אמ לינה בהכי שק

להו   אמר  תינן  אי חשד תא מינך במ ליה במטו רו  אמ
פו   ואכסי רבנן  ל להו  איקלע  ויים  פדיון שב אמינא 

להו  ר  ר אמ ו מ ליה השתא נשקלינה רו  אמ לי  מימר  ל
תאי לצדקה הוה קא  ו מדע ההוא שעתא אסחתינה מ

ביי  משום דא רבא  תיה ד לשא דע ליה  ח ו  אמר
רכא  תייך דקא מגנית אכולה כ  מס

פסוקים  ב לך    -שער ה לך  רשת   פ

וגו':  וילכו  ת רכשו בן אחי אברם  וט וא ל  ויקחו את 

אחי אברם  לוט בן  ת  ו א ויקח ל"ל  הי י,  פי הראו הנה כ
ת רכושו בן  ת לוט וא ל כתיב ויקחו א ו. אב וש ת רכ וא

ת   ות, שבר" תי ו ור ג' א ל חיב רמוז, א ל אחי אברם, 
ושו ' רכ וא, כי ' והענין ה רב"א.  ת  ותיו והם א י,  בן 'אח

וקה כנגד   יא הקליפה הדב וט, ה ר לעיל כי ל תבא הנה נ

ר 'א  "  ֹו' יָׂ ֻרַחם ' יְ ָך ' בְ ׁש  )הושע יד,  ם"ת

ד(
יוסף  ,ג  ,שאמו רחל נפטרה בצעירותווזה סוד 

"  יתום  ר ' ת  ֵפה 'יְ ראשי תיבות  יֵפה  ' וִ ַא
א  ' ַמ  "ְר אר ויפה  '  ה, מה ז )בראשית לט, ו(  ה יפה תו

אה ר   ה ז שיתום. שהוא זכה להיות ', מ
המעלה הכי גדולה שאדם זוכה לגדול  

אבא ואימא הוא עובד  ,בלי  את השם  אז 
הוא  מחנכיםכי  לא לבד   רואה אותו, כי 

 עין בעין." 

ה' עין  " רואים את  בעומר  יו בל"ג  עכש
ה'   אות את  העבודה של האדם לר בעין, 

אות את עין בעין,  א לעולם לר   ה' אדם ב

לו  פ ל אדם, נ ל ידי חטאו ש וע "א,  וריים דז אח
ת.   ראשי רשה ב ר בפ ת. כנזכ ליפו הק תוך  ות ב הנשמ
ת,   ת טובו פרדו לוט, נתערבו ב'  ת  פו תוך קלי והנה ב

ובכל  "ל.  רי חז מאמ ר ב מונית, כנזכ ונעמה הע ות,    ר
ות, עד  מה נשמ וכ לים כמה  לו לו השנים, כ מא מה  נש
ת בית  לכו ל זרע מ ראה, כי כ ת ות. הלא  ור ל הד סוף כ

תבאר   ומו. גם נ ר במק תבא וכמו שי מהם,  צאו  דוד י
ביי,  ל א רו ש רא חבי אמו רבא ה לים, כי  לגו ר הג בשע

והנה כששבו   מה העמונית.  ל בנשמת נע ל יה נכ ה
ממנו שני  רו  ר וב לא ה לוט, עדיין  ת  לכים א המ

ר כך את   ר שכב אח ממנו, כאש ו  צא פרדות שי ה
רבא  ת  וגם נשמ ולים בו,  ו כל ועדיין הי ודע,  תיו כנ ו בנ
ר  י, כנזכ ושו 'בן 'אח רכ ר"ת ' וא ב רמז ה לכן נ ו מהם.  ע

תיות   א, בג' או רב לוט. גם נרמז  ת  לקיחתם א בענין 
ר   רם. עוד חז אחי אב "ש בן  וז ת,  ונו ראש ר"ם ה אב

ת,   ר" ו ב לו  'בל  )בראשית י"ד כ"ד(להזכיר ר אכ רק 'אש עדי '
רים:   הנע

רש"א  ג אקידושין  מה  ב  , ע"ל

ר יוחסין אביי   פ ובס יי.  וכן אב ו כו'.  ת אבי תו מ ר עב
תום  וחם י "ת אשר בך יר  ר
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אה  עין בעין, אדם כל  רו יה  שני
בעין.  ה'את  רק בשביל  עין  אה  אדם נבר

ר אחד   ראות את ה' עין בעין, זה כל    –דב ל
"ג בעומר,   אה שלו, זה כל תכלית הל רי הב

"ג בעומר,  רון בל ביל זה נוסעים למי   בש
ביל  אות את    בש , מי שזוכה  עין בעין  ה' לר

ה' עין בעין אה את  רו ון  בוא למיר ַעִין  ". ל
יִ  ׁשּו  ן ְבַע אּו ְב ֹון  ה' ב ִיְר יו  )ישעיהו נב, ח( "ִצי , עכש

אים את ה' עין בעין, באנו לעולם   אנחנו רו
ה' עין בעין,  אות את  ר אות  ל נבראנו לר

ֱאֹלִקים  ַעִין  " את ה' עין בעין. ה  תָׂ אָׂ רָׂ ֹלא 
ְתָך בתוך הגן   ,)ישעיהו סד, ג( "זּולָׂ זה הגן עדן, 

יושב מלך המשיח,    נמצא גן עדן וה עדן 
מלך  יושב בפתח הגן עדן ו , מחוץ לעולם

ר רש"י אומ , שהגן עדן  המשיח, זה מה ש
ר בין   משיחה ומחוץ לעולם בכלל,  מחב

 הגן עדן והעולם." 

הוא" רבי שמעון,  נקרא   והמשיח זה 
ִביתָׂ "משיח,  רֹום ׁשָׂ ִליתָׂ ַלמָׂ בִ עָׂ   )תהלים  " י " ש 

     מראי מקומות    
רה  ד תו ת על ה לה עמוקו צא   -מג וי ת  רש  פ

חודא  ל שמע י ות ש "ב תיב ויקח מאבני המקום סוד י
לקח י"ב אבנים   לכן  תאה  ת וך יחודא  ובר לאה  עי

רוך שם ו חוד ב ל י תוון ש ראשי א תיו  ישם מראשו
"ך   ו תיקן יעקב הוא חנ ועד ש ולם  לע תו  בוד מלכו כ

צא יעקב מבאר שבע  תאה בסוד וי חודא ת ו"ן י ר מטט
ר   וה רש בז לך חרנה ד וב איש את    )בראשית ב(וי על כן יעז

וא  לאה ו' תיבן שמע ה וא יחודא עי ת אמו שה ו וא אבי
ו יחודא תתא חוד אבא ואמא ודבק באשת ה. וישכב  י

וון של  ת ראשי א וא הוא  קום הה שמע  )דברים ו(במ
וא סוד   ו"א שה וא סוד א ו ד' אחד ה לקינ ראל ד' א יש
וישכב   ר. ז"ש  "י בגי' בא ו ד' אדנ לקינ ות ד' א שמ

'וחאי,  י'ן  ב 'מעון  ש  ר'   ר"תזה    ,סח, יט(
נחמן בן שמחה, העבודה של האדם זה    [-]

העבודה של   ון בר יוחאי, זה כל  ר' שמע
אדם,  אות את  ה עין בעין כל שנייה,   ה' לר

ראות את ה' עין בעין,  כל דקה  כל שעה ל
א הולך   אן שהו ה' עין בעין, ל אות את  ר ל

אות את ה' עין בעין,   ר ל מ ׁש  "ל א א    " ה ַוִיְקרָׂ
רא לאדם קול שנייה, כל  )ויקרא א, א( , שה' קו

רא לבן אדם   קה. כל רגע השם קו ד
בוא."   שי

אדם,   "ועכשיו זה הרגע שקוראים לבן 
אל משה, עכשיו זה ל"ג   עכשיו זה ויקרא 

ה', הוד  ל  שקרובים  \  קוראים בעומר, ש 
רשב"י היה  שבהוד,  את הנעלים, כי  לתקן 

רשב"י וחנוך, הוא  חנוך   [ - ] תופר נעלים, 
אומר:   שתופר נעלים, על כל תפירה הוא 

, זה  ד' ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד ' 
מה שאומרת הצפרדע, הצפור דעה, כי  

זה  ,  הזה ציפור דעה ש הצרפדע הרב'ה אומר  

וא   חוד שמע ה המקום של י ההוא שאבני  קום  במ
תוון סודו ישכב בגי'  ראשי א לך גאות   )תהלים צו(ב ד' מ

"ש.   חוד לב פי שיעקב תיקן י ל וא    ו בוד שה וך שם כ בר
ל   כ ל  וע לים  מנע ר  ופ ת וא  שה ירד  בן  וך  דחנ רזא 

וך שם כבוד  פירה א' בר "כ    ת ו הקב"ה אח ראה ל לכן ה
ולים   לקים ע לאכי א רון שמ סוד סלם שהוא מטט
תיבן ביחודא   תיבן ביחודא עילאה ו'  ורדים בו כי ו'  וי
ואח"כ   לים  ו תתאה ע וד'  מיח לקים  לאכי א תאה מ ת

ר אכן יש ה' במקום ה לאכים דקב"ה  אמ זה שמ
ול שש"ה   "ה מ תא. כי בא השמש שש לת רדים  ו י

א:  "  עז
רה טו  ה תו וטי מוהר"ן   ליק
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רואה  הדעת האמיתית,  שהיא 
, צריכים לתפור נעלים להוד  את ה' עין בעין 

תוכל לרדת למטה,   )שכינה?( שבהוד, שה 
  הצדיקים תופרים נעלים, התם תופר נעלים 

רשב"י תופר נעלים,  ( ראה סיפורי מעשיות מעשה ט' )   ,
רבינו זה התם  תופר   – רבינו תופר נעלים, 

אדם בא לעולם לתפור נעלים, כל   נעלים, 
" העבודה של האדם לתפור לשכינה  ַעל  , 

בְ  ף ַצִדיק ְוא  ס  ם ַבכ  יִ ִמְכרָׂ לָׂ בּור ַנע    ם" יֹון ַבע 

, הכול בעבור נעלים, לכן כתוב ברצא  )עמוס ב, ו( 
את הנעלים על   הלכה ב' שהוא שם 

ר  חמור זה " ,  והחמור  ר גָׂ מ  ר ח  שכָׂ )בראשית    ם" ִישָׂ

, שאדם יהיה כמו חמור, כל החיים כמו  מט, יד( 
'חמור גרם', שלא צריך לישון ולא   – חמור 

     מראי מקומות    

ה ְבִחיַנת   ְוז  ְצַפְרֵדַע  ל:  מּוֵא ּו ְׁש ַרֵבנ ֵפֵרׁש  א  רּוְקתָׂ ַאְק
ה   ַפְרֵדַע ִהיא ִמלָׂ ּה ַהְינּו ַדַעת ִכי ְצ ְרׁשָׂ ה ְלׁשָׂ אָׂ ת ַהִיְר ִלַי ע 

ה  ר ֵדעָׂ ִצפ ת:  ב  ְרכ  הּו ֻמ ֵבי ֵאִליָּ א דְּ נָּ ה()תָּ דָּ נֹות ַהַהגָּ ַכּוָּ פֹור   ז ּובְּ ִצ ְו
ּוב  ת כָׂ מֹו ׁש  ץ ְכ ר  ה ְבִחיַנת א  ְראָׂ ת ִי ּוא ְבִחיַנ הּו כ''ד( ה יָּ ַשעְּ  )יְּ

ּוב   ת כָׂ מֹו ׁש  ֹות'' ְוכּו ּוְכ יר ִמ ץ ְז ר  אָׂ ם ס(: ''ִמְכַנף הָׂ י    )שָּ : ''ִמ
ה ִהי  ְו ֵדעָׂ ּו  ְוכ ה  ינָׂ פ  ְתעּו ב  עָׂ לִקים כָׂ ֹות ֱא ִתי ה'' אֹו ל  א  ֵא

ְלׁשֹון  א  יָׂ ֹוְנ ַהְגר א ְד רָׂ ְל ַאְק א  יָׂ ְמ ה ְוַד אָׂ ְר ׁש ַהִי ר  ם נ''ח( ׁש   )שָּ
מֹו  ה ְכ ל  ְבִנְג ה ׁש  ֹורָׂ ת ת  ה ְבִחיַנ ז  רֹון'' ׁש  א ְבגָׂ רָׂ : ''ְק

ה   כָׂ ם ִלְברָׂ ֹונָׂ ר ינּו, ִזְכ ֵמ כָׂ רּו ח  ְמ אָׂ ם    )ֵערּוִבין נד:(ׁש  יֵאיה  ֹוִצ ְלמ
ִלַית ַהיִ  י ע  ה ִכי ַעל ְיֵד פ  ת זֹוִכין  ַב ת ַדַע ִלְבִחיַנ ה  אָׂ ְר

ה  ל  ְבִנְג ה ׁש  רָׂ תֹו  ַל
"ע חושן משפט  ו ו רצא   -ש  סימן 

רצא   תחייב   -סימן  תי מ דין שומר חנם מאימ
רה:  צד היא השמי רה, וכי  בשמי

ואינו   )א( ואבידה,  ועה מגניבה  ור בשב פט ר חנם  ומ ש
פשיעה:  "א ב לשלם כ ייב   ח

לים או  )ב( ו כ צלו כסף א ר חנם הוא שהפקיד א ומ ש
ו.   לשומר ליו  והוא קבל ע לשמור  ל דבר  מה או כ בה

יושן  צריך לאכול, חמור לובי לא 
אוכל, עשרה ימים הוא הולך בלי   ולא 

 ." לאכול בלי לישון 

רשב"י שבחיים הוא לא  " זה הסוד של 
וך הבור,   בתוך המערה, בת א היה  ישן, הו
הוא לא ישן בכלל,   רה שנה  שלוש עש
אם אדם   אותו תורה,  א לימד  הנבי אליהו 

א א יושן  ביא בעצמו מתגלה  ל ליהו הנ
רצה   [-]אליו,  וי הוא  יהושע בן ל ר'  הגיע 

עולם הבא,   אני ל ר מה  הוא אמ היכנס,  ל
"י מכניס  רים מחליט  [-]זה רשב , כל הדב

רים מקטון ועד גדול   רשב"י, כל הדב
ר  "י, כל מה שק ט רשב עולם   המחלי ב

" ט רשב בארץ  רה ו כל מה שק , ימחלי

י,   לפנ ו: הנח  ל ר  לא שאמ רוש, א פי ל ב לא קב לו  פי וא
ו:   לפניך, א לו: הנח  אמר  וא שומר חנם. אבל אם  ה

)רמב"ם פ"ב מה' שכירות   )או שאמר לו: הרי הבית לפניך(הנח, סתם, 

ר חנוטור( ומ פי' ש לל,  , א ועה כ ייב שב אינו ח וי ו ם לא ה
רנו   לא יחזי ו ו  ל ון ש פקד לקח  ל מי ש רים ע ל מח אב

ו.  לי ל  לבע וא" רך  בד לך  מה היה  ש מי  קום  מ ומכל 
הניחם   לו:  ר  ואמ לים,  המנע ו  ל א עמך  ולך  ה רו:  חבי

בידו   הנפקד  קבלם  לא  ו שם  והניחם  ר,  החמו ל  ע כאן 
ליכם   ו ה כך  ור  החמ ל  ע המפקיד  שהניחם  כמו  לא  א

ל  וה קשרם  לא  והניח  ו ליו  רג להסך  הצד  מן  ו  ל ך 
ומר   ש וי  ה לים,  המנע ונאבדו  רך  הד אם  ל  ע ור  החמ

לשלם: ייב  וח פושע  יה  ל והוה  לא   -הגה  חנם  ד
וי שומר חנם,   לא ה אמר: הנח, סתם,  רינן דאם  אמ
וצא בו ודאי   וכי ל בדרך  המשתמר, אב לא במקום  א

רה  ו שמי לי ל ע לקין  )טור בשם תשובת הרא"ש(קב ויש חו  .
ו  לה וי וסבירא  לא ה תמר  ו מש אינ ו במקום ש דאפיל

לפני ר: הנח  אמ ומר חנם, עד שי )מרדכי פרק האומנין  . ש

 :ודעת עצמו מגמרא דפרק האומנין אליבא דחכמים(
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ראל  "י יש רשב טה של  ,  זה החל
ארץ ישראל, שכולם יעלו  שכולם י  יו ב ה

היו בהדלקה, זה החלטה   רון, וכולם י למי
"י זה קודש   רשב"י, ולכן רשב של 
ר האמיתי,   ביר, זה הדבי קודשים, זה הד
רשב"י,   זה הקודש קודשים האמיתי, זה 

ת[ רשב"י זה  נשמ בי נחמן  -רבינו  ] עד   ,[-]ר
יו זה   היה נצח שבהוד, עכש קיעה זה  הש

  , ת הש' ואת הנ'א מחליפים הוד שבהוד, 
רה   , ואז נזכה לגאולה השלימה במהי

" בימינו אמן . 

שיעורים שנמסרו בליל רביעי י"ט 
 אייר 

 לפני ספירת העומר

ירת ההוד   יום ספ יום מלכות שבהוד ה ה
יום אנחנו  יום  ה ושים  בחמישה ושל

ההוד רגלין דרגלין   ירת  מסיימים את ספ
קטנות דקטנות שאדם לא יכול ללמוד  
א יכול להתפלל שיגיד תהילים שיסע   ול
ר נבי   רון שיסע לקב רון שיסע לחב למי

הייתי שם  רו  יו   אפשר לסוע לשםית או שעכש
אין להם שום זכות   ולים  עול במנע זה נ

רי צדיקים זה נגד הח ר שום קב וק  לסגו
אוסלו..  ה נגד אמונת ג'נבה והסכם   ז

 אחרי ספירת העומר 

רגלין   ההוד  פירת  יום סיימנו את ס ה
יו זה בין   דרגלין קטנות דקטנות עכש

יה   רו שזה יה וך אמ אר הזמנים 
יום   אב זה  עד תשעה באב תשעה ב

אוגוסט   ביולי( 30) חמישי  ון ב ראש שבת זה 
רונה בינתיים יש   הקו עד יולי תגמר 

קשה בא רות  ריטניה  הסתג ובב נגליה 
וך בונקר   אליזבת נכנסה לת המלכה 
אמרו שזה יימשך   להתחבאות מאנשים ו
אן חייבים   אומ אבל ל רי  רי תש אח עד 
רוץ שובו בנים חייבים   אין שום תי וע  לס
יו אנחנו   ר כזה עכש אן אין דב אומ היות ב ל
פירת היסוד יסוד   מתחילים לספור את ס
בלי   אצל יוסף הצדיק  יהיו  וד כולם  שביס

ר'   יוצא אצל  מהכלל הוד שבהוד זה 
רבנו    אצל  ון נצח שבנצח זה להיות  שמע

בו בנים   שנה הבאה בנצח שבנצח כל שו
רבנו בנצח   יהיו אצל  ר אלף תלמידים  עש
אחרי זה יהיו עוד פעם בראש   שבנצח ו
אנחנו נמצאים במלכות   יו  השנה עכש
היה רגלין דרגלין   הוד שבהוד זה  בהוד  ש

ר לא י כול  קטנות דקטנות שאדם כב
א יכול להתפלל לא יכול כלום   ללמוד ל
אז שיגיד תהילים ילך לשדה יחפש יער  
רחוב ששת   ורשה היינו בגעת המבתר ב ח

רשות נפלאות     הימים יש שם חו

 שיעור שנמסר ביום רביעי ה' אייר
 לחבורת בני הנעורים

ר בֹו ַדב  ה א  ל פ  ה א  מה שהצדיק    )במדבר יב, ח(  פ 
ה' ממש ר  ר זה דב אדבר   מדב אל פה  פה 
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א בחידות ותמונת   ראה ול בו במ
אל   ה' פנים  רואה את  ביט הצדיק  ה' י
פנים מהיום שהוא נולד כתוב בזוהר י"ב  
יו דבקים   פרשת שמות שיוכבד ועמרם ה
בשכינה בלי שום תאווה אדם צריך  

ביא ילד ל הוא    אז הילד ו בלי שום תאווה    ה
וק בשכינה כל הזמן התאווה זה עונש   דב

רוצה שאדם  זה לא כיף  ה'  כזה זה לא ש
ווה זה עונש שנתנו   הנה חס ושלום התא י
בק בילד והילד מחפש   ר כך נד אח ושזה 
במקום ללמוד תורה וזה מה   אוות  ת
אביהם   "המה ו רה י"ז  אומר בתו רבנו  ש

 " או רור כספו וייר המה   איש צ בשקו 
ר כספו זה התאוות   רו או צ וייר יהם  אב ו
אוות של   ביהם זה הת קו זה הגוף וא ש

אה יק קדושים   והאמא  אב יו מספ שלא ה
טובות   לכן הילד סובל ממחשבות לא 
הוא   רק סובל  הוא  טובות  אוות לא  מת

 . רוצה ללמוד תורה והוא לא יכול

יה ל אבו אלישע בן  אומר    ( רבי עקיבא)ולכן 
יר[ א נולדתי   ]מא אני ל רוצה  מה אתה 

א   קדושה הרי זה טעות גם רבי עקיבא ל ב
עקיבא עוד פחו בי  ר ת  נולד בקדושה 

קדושה  עקיבא בן  ב היה עם   יוסףרבי 
יה   א ה וב הו א וכת רו הוא לא ידע ק ארץ  ה
אים ילדים   ועה צאן אנשים כולם מבי ר
בבית הם לא   יה להם משעמם  א יה של
רוצים   רה לא  וצים שהילד ילמד תו ר
היה   היה צדיק לא רוצים שהילד י שהילד י

י מתאוות  . נק

על זה צריכים לחשוב איך להביא ילד שלא  
ולא יהיה לו שום  שום תאוות יהיה לו 

רצונות לא טובים שום משיכה לדברים לא  
רק יהיה לו משיכה לתורה  ..  . טובים 

אדם צריך לעשות  וזה .. . משיכה לתורה 
אבא ואמא שלו  וֹון  " תשובה על  ן ב ע  ְ  ָׂ     ה    ֵ 

י  מ  א  נ י  ת  מ  א י ח  ט  י ּוב ח  ִ    ִ ִ חֹול ל ת  ְ ַ ֱ     ְ ֵ  ְ    ִ  ְ עוון חוללתי   "    ָׂ
אשם זה.  אני לא  אמר  . ישי היה נקי  . דוד 

איזה חטא זה   אבל תמיד יש  בלי חטא 
אפילו   אדם הראשון  העונש של חטא 

לצדיק הכי גדול יש איזה חטא על זה שיש  
אפילו כמו ישי   טומאה והוא נטמא  על זה 

ריבוא שש מאות   איתו שישים  שיוצאים 
אומר גם   רש"י  איש באוכלוסה  אלף 

היה הולך עם שש  ם בברכות ביבמות ג 
 . מאות אלף איש הוא היה נקי מכל חטא 

ריך   הוא לא צ בציפורי  וב מי שהיה גר  כת
רי זה  רכוש על זה כי ציפו מזמן   לשלם 

החשמונאים שעשו מלחמות עם מואב  
ון מי שכתוב במלחמות של   ועמ
טא   החשמונאים רק אנשים נקיים מכל ח
בין   או למלחמות אנשים שלא נכשלו  יצ

פילין של  ישתבח  א שחו בת ליוצר ול
פו דברים הכי קטנים   ראש ואז הם החלי
א למלחמה נקי מכל   יה יוצ קפידו דוד ה ה
היו   אלף על  כל חץ  הורג  א  ט חץ ח
וב במדרש   פורש כת בים שם המ כות

רטים י הילים ל"ו שעל כל חץ היו חו - ת
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ולך  -ו-ק היה ה ואז החץ  ק 
פעמים לבד  אומר ל ד  "כי יהושוע  ח     ָׂ   א 

ד   כ ם י ר  ִ  ְ ָׂ מ  ל ף ִ     אחד     ָׂ   ף א  " זה דוד שהיה בחץ 
איש כדור בקושי חודר שתי   אלף  הורג 
ר   אנשים ופה החץ שזה חתיכת עץ זה חד
ר אלף מאה   אלף איש עשר חיצים זה עש

אה אלף ים זה כבר מ  . חיצ

פה   אל  פה  רים על  אנחנו מדב יו  עכש
ראה ולא בחידות שאדם   בו במ אדבר 
הילדים בלי שום תאווה   ביא את  ריך לה צ

רישות לא לתת   תמיד צריך  להיות בפ
אווה להשתלט עליו זה תלוי הכל   לת
וי באבא ואמא צריך   א זה תל אבא ואמ ב
אחרי זה   קודם ו לחזק את האבא ואמא מ
היה   רה זה  רצו ללמוד תו רק י הילדים 
אומר בשמות י"ב   והר  יוכבד ועמרם שהז
א מלכות לשכינה שממשיכים   זה היה כס
רק   כזו נשמה שיותר גדול מהמלאכים 

היא  רוצה  רוצה כלום  היא לא  ה'  את 
רעה לא משנה איפה   ולה לגדול בבית פ יכ

היא רק רוצה את ה' בקיבוץ    היא גודלתש
ה' חוץ מה'   את  רוצה  רק  א  א משנה הי ל
אותה   אותה כלום לא מעניין  א מעניין  ל
ר הדברים זה זוהמה זה רק תאוות   כל שא

ה רק חטא זה רק טומא  . ז

ראשון אדם צריך לצאת מכל   ר  דב
טומאותינו עכשיו זה   אות מכל  טומ ה
טומאותינו מכל סיג   העומר מכל  ירת  ספ
אותינו   טומ ופגם לטהרנו ולקדשנו מכל 

ר   ביל שלא יהיה לנו שום דב בש
אים   רים טמ ר טמא שלא נהנה מדב והרהו
יב כרת   הוא חי רף  ט אכל  אם אדם  כמו 

איבד את הנשמה שלו כ אה  י כהוא  בי ל 
וביאה אדם מאבד חלק מהנשמה עד  

הו  ריש  . א נשאר בלי נשמה לגמ

אדבר בו ואיך   אל פה  כל זה מדברים פה 
בו  הוא זכה לזה אדבר  אל פה  ? פה 

תקראו את הזוהר  ? במראה ולא בחידות
"ב  ח  "  א' עמוד בי ב ית ל ו י ו י ק  יׁש מ  א  ִ  ַ   ו י ל ְך   ַ    ִ  ֵ     ֵ ִ    ִ      ֵ  ַ

ת ב ת ל ו י ִ  א   ֵ    ַ א  "       את עמרם ל א כתוב  ל
אחר כך ב יוכבד כתוב  וב את  א  - כת אר ו

לקח את יוכבד וילדו את    בפנחס שעמרם
ון ומרים משה לא כתוב כלום   אהר משה 
א היה יוכבד זה בכלל   א היה עמרם ול כי ל
הייתה   רק  א יוכבד  יה עמרם ול א ה ל
יה יוכבד לא   רם לא ה א היה עמ השכינה ל
קיימים בכלל הם   א היו  יה כלום הם ל ה

 . התנתקו מהמציאות

ב ית ל ו י  " יׁש מ  ִ    ו י ל ְך א   ֵ     ֵ ִ    ִ      ֵ ת ב ת ל ו י ַ  ח א  ִ  ו י ק   ֵ    ַ       ַ  ִ " מה  ַ 
וב בזוהר   הלויתן כת זה בת לוי? זה בת 
וי זה לויתן זה הלויתן   רע"ד של שלח לך 
ר שהלויתן   אומ שלעתיד לבוא הזוהר 
א הלויתן   הוא מחוץ לעולם זה ל

רבה ז  קיינוס הכי ה או טר  שב ושים מ ה של
ר    ,נגיד פעם היה שישים מטר אבל לא יות

ר ר"י שכל כדו ר הא אומ ארץ   מזה ככה  ה
הוא חי   אחד של לויתן  ר  עומד על סנפי
אחר   א בחלל זה לויתן  מחוץ לעולם הו
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רי זה לויתן שלעתיד לבוא   לגמ
אות את ה' פנים   זה השגות אלוקות זה לר

 . אל פנים

אל פנים   את ה' פנים  באנו לעולם לראות 
אל   את ה' פנים  לכן באנו לעולם לראות 
פנים זה מה שבאנו לעולם לראות כל רגע  

ארבעים  את ה  את ה'  ' בכל מצב לראות 
שנה הלכו עם ענני כבוד ואחרי זה נכנסו  
אז הם   אז כבר הפסיקו הענני כבוד  לארץ 
ראו שהחומה של יריחו נופלת שוקעת  
באדמה ותקעו שבע פעמים בשופרות  

  זה החומה נפלה ראו את ה' עין בעין אחרי  
ׁש ְבִגְבעֹון "  מ  לֹון ׁש  ַאיָׂ ק  ֵרַח ְבֵעמ  כל   " דֹום ְויָׂ

 . רגע ראו את ה' עין בעין 

וים לי   יוסף אמר השמש והירח משתחו
וים לי זה   מה זה משתחווים לי? משתחו
ר את השמש והירח   אני יכול לעצו ש

ר והר מסבי טבא חזיתא   , הז כי חלמא 
רואה חלום צריכים מיד להגיד לו   אדם 
א אם זה היה חלום טוב   א חזית א טב חלמ
רע אז   היה חלום  אם זה  קיים  שית

רו צריכים להגיד מיד  חלו א ידב מות שוו
היה   טוב לכן יוסף  אם זה חלום  פסוק 
יו ככה   אב רק ל ריך לספר את החלום  צ

וישב שיגיד לו מיד חלום  -אומר הזוהר ב
קיים אז לא   הלוואי שית וב  ט טוב חלום 

יינו  אבותיך יהיו  ה נצטרכים לארץ תחת 
היה   יוסף  ארץ  בניך שלא יצטרכו ל

א יו מלכים כל  והם ה קיסר  חד מלך  ה

איזה מדינה  . ב

וב שהבנים של עשו כולם היום   כת
רקי   וב בפ מלכים על מאה מדינות כת

אליעזר כתו בי  ר שזה   )מגידו?( שם על ב ד
ומי   כולם היו מלכים צפו הבן של אליפז  ר

רי זה את כל   אח הוא כבש את מצרים 
א   רומ הוא כבש את  רי זה  אח יקה  אפר

אומר ש אל  רבנ אב בה זה על שם  ו ג'נ-ה
פילו ג'נובה יש  א ג'נבה   עירשל צפו יש 

ר ברדלס   עירויש  ג'נובה יגואר זה כזה נמ
רא יגואר   זה הנמר הכי מסוכן זה נק

ר הכל ז  ר נהיה ינוא ה השם צפו  ומיגוא
ר כמה גילגולים כמה.. שצפו כבש   שעב
רומא אז התחיל השם   יה ואת  טל אי את 
אר   בה ומיגו ר ג'נו ר נהיה העי אר ומיגוא יגו
ון שלהם   ר זה החודש הראש יה ינוא נה

 בלוח שנה הלועזי  החודש הראשון  חודש הכי חשוב 

אליפז    זה על שם צפו הבן השלישי של 

יה מלך צפו הגיע להילח ם  איך שיוסף נה
אותו בשבי ואיך   יוסף לקח  יוסף  עם 
טר שחררו אותו והוא כבש את   יוסף נפ ש
אפריקה כל צפון   רים ואת כל  מצ
טליה ואז   א כבש את אי יקה משם הו אפר

טליה   אי יה מלך על   הוא נה

כל זה אנחנו מדברים כאן פה אל פה אדבר  
אדם יכול לזכות שהפה שלו יהיה הפה   בו 

במראה  של השכינה כי פה אל פה אדבר בו  
רואה   את ה' ממש  רואה  ולא בחידות הוא 
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את ה' כל שניה במראה ולא  
איתנו כל שניה כל דקה   בחידות ה' הולך 

פה אל פה אדבר בו  לכל תפילה לכל מקום  
במראה ולא בחידות תמונת ה' יביט הוא  
אדם מתפלל בכוונה   את ה' ממש    רואה 
או   רי"ב  אומר הרב'ה תמונת ה' יביט תורה 

תפלל בכוונה זה תמונת ה'  רי"ג אם אדם מ 
ׁש ְבִגְבעֹון "  יביט ואז נהיה  מ  ֵרַח  ׁש  דֹום ְויָׂ

לֹון  ַאיָׂ ק    60כתוב בעבודה זרה כ"ה  " ְבֵעמ 
אץ לבוא כיום תמים " שעות  יום   " ולא 

אז זה היה פעמיים   24תמים זה  שעות 
"ויעמד השמש בחצי השמים ולא אץ לבוא  

מה זה יום תמים? זה שלפני   " כיום תמים 
  12שעות ועוד    24השקיעה השמש עמדה  

אז כל ה.. אחרי    60זה    12ועוד    24ו   24  60זה  
את השמש..   שישים שעות שהוא הזיז 

אומר המדרש אחרי זה  שהוא  משה גם כן 
אז הלילה המשיך    60נלחם עם עמלק 

 שעות כדי שיכלה את כולם  

  איש הצליחו לברוח הוא כילה את   400רק  
איש האלה היו הנאצים    400- עמלק כבר ה 

והגרמנים שחתכו יהודים חתיכות  
חתיכות בלי להזיז עפעף ועוד צחקו מהם  
ראו שהם צועקים הם צחקו עכשיו   הם 
היה יום השואה יום הגבורה סיפרו את כל  
הסיפורים עוד סיפורים חדשים מי שהיה  

עוד   73הוא בן היום  15בגטו וורשא בגיל 
שנה    60זה    1943לגטו    60ה  שנים זה יהי   7

אנשים זוכרים את    75בגיל    75זה    15ועוד  

הכל יש המון סיפורים על גטו  
  8וורשא צריכים לקרוא את זה אדם למד  

שעות הוא קצת התעיף אז שיקרא סיפור  
את כל   מהשואה כי הם כבר לקחו 
היסורים לכל הדורות הם היו הכי צדיקים  

את כל היסורים לא    בכל הדורות לקחו 
 . נשאר שום יסורים 

א   רק לשבת ללמוד את הגמר אדם צריך 
רק   "ס זה  אגדתות כל הש כל הש"ס זה 

אגדות.. ואז זוכים ל - אגדות.. אגדות.. 
אה ולא בחידות   "פה אל פה אדבר בו במר
ה'   ט" לראות את דמות  יבי ה'  ותמונת 
אות את ה' ואז היה "שמש בגבעון דום   ר ל

יב שכל ז  ר ון" והיה סנח איל רח בעמק  ה  וי
"ובכן והי בחצי בלילה"   אומרים  אנחנו 
יב שהגיע   ר ועל סנח רא  ט על סיס פיו ב

ר  אמ קיה  ה' חז אך  א מעניין  מל אותי זה ל
ריך   אני לא צ רה  אנחנו לומדים תו כלום 
ריך מדע לא צריך כלום   טום לא צ א
ר חזק מאטום זה   רה זה יות לומדים תו
ובא   יהם  אל רה  האטום בחז ופך את  ה

ה'   אך   מל

אבנ יו  רומא ה אבן  וב י בליסטראות כל 
ר בחזרה את האבנים על    300 טון וה' החזי

"ו טין נ רא בגי אומרת הגמ יב  או ר   ה מדוב
" א  רומ בי זכריה  שם על  ר ענוותנותו של 

אבקולס,  סבלנותו, שסבל את בר קמצא ולא הרגו בן 
היכלנו,   ביתינו ושרפה את  ריבה את  הח

רצנו  א " והגליתנו מא אל  בר כוכב אמר 
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ר ואל תפריע ומ עזו יד הלכו  ת
רומא וזהו וכבשו את ירושלים    ל

אל פה   פה  אנחנו מדברים על  כל זה 
אפשר   אדבר בו על המילה הזאת לבד 
"ם כותב   רמב ארד שעות ה ר מילי לדב

אה שיש  פה  גיל מ אל  פה  רק על  יונות 
ותב את זה   רמב"ם בעצמו כ בו ה אדבר 
רין בחלק משה   ביעי בסנהד ביסוד הש
הוא הפשיט את   רק שכל  זכה להיות 

אדבר בו?  הג פה  אל  פה  רי מה זה  וף לגמ
הוא הפה של השכינה מזה לבד צריכים  
ר מיליון   ריכים לחזו להזדעזע זה לבד צ
"ג בתיקוני   ר בק בזוה פעם כמו שכתוב 
" יש מקום   ר קהלת והר "הבל הבלים אמ ז
רים על הפסוק הזה הבל הבלים כל   שחוז
רגע יש חידוש חדש כל שנייה זה חידוש  

אל חדש  פה  אנחנו  רק על  בו  ר  אדב פה 
ה גיליונות   א ולים לעשות על זה לבד מ יכ

"ם אבל זה לא המקום  . אומר הרמב

הוא כותב רק את ההקדמה לחלק יש את  
"ס וברכות והקדמה לחלק   ההקדמה לש
הקדמה לאבות כל זה   רקים  ושמונה פ
ריך לקרוא   טים כל אחד צ רי מוסר פשו דב
בין הזמנים צריכים ללמוד   את זה עכשיו 

עק   פי שתיים  אש שצו אין משגיח על הר
אתה עייף   עליך ואומר לך תלמד ש
ולומד   אתה מנמנם קצת  אתה עייף  ש

ר כך  הפסק הזמן זה   18אח בלי  שעות 
רה אז   הישיבה סגו הכנה לבין הזמנים כי 

ר   אפש אתה לומד פי שתיים 
רים   יפו ר כל שבת ביום אחד זה רק ס לגמו
רים בשמות   רים הכל את הזוה הזוה ואת 

א בחידות  פה אל פה אדב ראה ול ר בו במ
ר בו במראה ולא   איך יהיה פה אל פה אדב
א יוריד   ר בו שהו ידות? פה אל פה אדב בח

 . לוחות ראשונות לוחות שניות

היה   אם  בהם  אין השגה  ונות  ראש לוחות 
א   ולשון ל אומה  ראשונות שום  לוחות 

בנו לא היה ש יעבוד  יכלו לשלוט 
ר לכתוב בכתב של   אסו יה  ויות ה מלכ

עה   הלוחות עד ר פק בית שני שכב
נ ים  "הקדושה  ל כ ת כ ה  מ  יּו ל י מ  ה  ם ת  ת  ִ     וא            ְ ַ    ִ    ְ ִ     ַ  

דֹוׁש  ֹוי ק  הלוחות  ְ      ָׂ   ו ג " מי שכתב את כתב 
רף קדושה כתב   נש ר מרוב  או מרוב 

רית רק ידעו את זה   הלוחות זה כתב אשו
אחד   אף  קיר אז  אה הכתב יד על ה שיצ
אל שהוא   רק דני א יכל לקרוא את זה  ל

נ א  "  ידע את הכתב של הלוחות נ א מ  ֵ    מ  ְ    ֵ ְ 
ין  ס  ר  ל ּופ  ק   . " ְ ֵ    ַ ְ ִ  ת 

א   אחר רא  ט הסוף של כל הס יו זה  עכש
ון גויים   של כל הגויים עכשיו יש שני מילי

ולים שנדבקו כ עושים   ל הגויים שח
ובה עכשיו הלוחות בגלל   תש על שבירת 

רות   אלפי משפחות שומ זה לבד כבר יש 
יהיה   רו ש רונה כי אמ הקו שבת בגלל 

רה בשבת כולם יסעו לחו  בו פי ים  תח
היה חוף ים   אנחנו נממן את זה וי בחינם 
א נמצא   אחד ל ריק לגמרי אדם  חוף ים 
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רה   שם יהיה חוף ים ותחבו
בורית מאתמול ב רו את   17:00-צי סג

רית עד מחר ב יבו בבוקר   8 התחבורה צ
יבורית סגור כל   ,וגם בשבת התחבורה צ

ר בו   פה אדב אל  אנחנו מדברים פה  זה 
יו זה זמן שכולם שומרים ש בת כל  שעכש

אל   עם ישר
ר שבת   שומ
א   אחד ל אף 
יה   יודע מה יה

ר  . מח

אל   כל זה פה 
בו   אדבר  פה 
יו   אנחנו עכש
פה   אל  פה 
בו   אדבר 
יו   אנחנו עכש

אים ב פה  -נמצ
ר   אל פה אדב
בו כל זה משה  
אל   זוכה שפה 
בו   אדבר  פה 
ר   הוא נשא ש
שכל בלבד כך  

ותב   כ
"ם    הרמב

   )התנתק השיחה( 
 

 
 
 
 
 
 

העתירו בתפילות לשחרורו 

ולרפואותו השלימה של 

 מורינו הרב שליט"א



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








