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   שיעור   
 ~לא מוגה~ 

לילה, כי  בעים  יום ואר בעים  צום אר ריך ל אדם צ
רי שהוא  לישית הוא נכנס אח גם משה בפעם הש
רבעים יום  בהר א צם שלש פעמים, משה היה 
לצום ארבעים  רבעים לילה, אדם בא לעולם  וא
צריך  גלל זה הוא נולד, לא  יום וארבעים לילה, ב
ם  לאכול לא צריך לשתות, זה הכל שקר, הרמב"

גלל שלא  אומר לא לאכול ב בכלל, ב לילה 
יר את הלילה בשינה, כל לילה צריך לגמור  להעב

 , יז"ל היה גומר את כל הש"ס ש"ס, כל לילה האר
רים, מכעשיו  סיפו רי', זה הכל  אש זה הכל כמו '

אכול כל הלילה.  ר ל לאכול, אסו  אסור 

ציבי, והכל  יא  הם הלכו להביא קרשים, להב
עלו על השמש כל  ף להם, זה על יד השמש  נשר
ציבי זה העצים כל הציבי עלו בלהבות התאדו  ה
אכי השרת כל  יבוא מל ים ר אכי השרת שש ...מל
יבוא מלאכי  ים ר ים אותו שש אחד ואחד מלו

ים   אותם שש השרת כמו אלדד ומידד שליוו 
צ"ז צריכים לקרוא את זה, זה  יבוא ...תורה  ר
לוקים, תורה צז על  אלדד מידד ...אלדד ומידד  א

רבינו  ירה ..  ירה זה ספ ירה ..זה ספ זה ספ

    מראי מקומות   

 ליקוטי מוהר"ן תורה צז א
הוא שיש מקום למעלה שנקרא  הענין הוא כך, דידוע

אלדד ומידד, שמשם השפע יורד לעולם. כי השני 
אותיות א"ל, הם דד. והשני אותיות מ"י, הם דד )כמ"ש 
בלק"ת להאר"י פ' בהעלותך(. והשפע נקראת ה', כמ"ש 
)בראשית מ"ז( הא לכם זרע. ונשלם השם אלקים 
משלם. אך לפעמים יש בעו"ה הסתלקות השפע, 

ד', ע"ש דלית לה מגרמה כלום. וצריך כ"א ונעשה מן הא  
מישראל לזרז א"ע שיעשה מן הד' ה'. וכיצד עושין מן 
הד' ה', הענין הוא כך. דהנה כתיב )תהלים ס'( לי גלעד 
ולי מנשה אפרים מעוז ראשי יהודה מחוקקי, הפי' הוא 
כך. כי קודם בריאת העולם, השי"ת עידן וקישט א"ע 

דיקים, שצפה שיהיו בתפלתן ובמעשים טובים של צ
צדיקים, שע"י מעשים טובים שלהם ימשלו בתפילתם, 
ויפעלו כל מה שירצו, ע"ד צדיק מושל יראת אלקים 

חילו להגיד  בגוף אלדד ומידד ..הת עברה  שהת
יא את המדרש שהם לא  נבואות אז רש"י מב

אבל לפי...הם כן הלכו והם  יזיונות, קיבלו הלכו,  ב
תעופו מכאן, ה' לא רוצה אותכם, תלכו מכאן,  

חילו להתנבא  תלכו, תלכו. בזכות הבזיונות הת
 מה שיהיה עד סוף הדורות. 

[ שזה השפעת הנבואה -פעמיים יש ] אז הרבה
שפיע את הנבואה  ריך להכניס י' שזה מ באות ד צ

זה הולך על אלדד א...תורה צ"ז חלק ראשון 
עם הרש"י  צריכים ללמוד את הפרשה  ומידד ..

רי ואחרי זה ליקוטי מוהר"ן רי זה את הספ איך   אח
אין' 'אין'  יר את זה אדם צריך להיות ' שהוא מסב
יך להכניס  צר יו 'אין'... באות ד'  אלדד ומידד ה

זר שהד' תהפך לה' יוד'  ליע רקי דר' א י   בכתוב בפ "ִל
ְפַרִים ָמעֹוז רֹאִשי ְיהּוָדה ְמחְֹקִקי דִגְלע   ה ְואֶּׁ )תהלים  "ְוִלי ְמַנשֶּׁ

גויה של שאול    ס, ט( הפלישתים שכי אז הורידו את ה

אכלו לא תלו  בית שאן שבע ימים לא  מחומת 
יים, שאול היה , הפלישתים שתו חתכו אותו לשת

לגול של למך, למך שהוא הדור  למך, הוא היה הג
השישי לקין, יש שתי למך, למך אחד הוא האבא 

)שמואל ב כג()א(. וכל אחד מישראל יכול לבוא 
 למדריגה זו, למשול בתפילתו. א

 פרק יז  -פרקי דרבי אליעזר   ב
 גמילות חסד לאבלים מנין אנו למדין מאנשי יבש גלעד
כיון שנהרג שאול ובניו אמרו אנשי יבש גלעד אותו 
האיש שהצילנו מחרפת בני עמון אין אנו חייבין לגמול 
לו חסד ועמדו כל הגבורים שבהם והלכו כל הלילה 
לחומת בית שן ולקחו את גופת שאול ואת גופת בניו 
מחומת בית שן שנ' ויקומו כל אנשי חיל כל הלילה 

שנ' תנו שכר ויין למרי נפש לאבלים מנחמין בלחם וביין  
אנשי יבש גלעד היו גומלין חסד עם שאול ובניו אף אני 
נותן לכם שכרכם ולבניכם לעתיד לבא כשעתיד הב"ה 
לקבץ את ישראל מארבע פינות העולם ראשון הוא 
מקבץ חצי שבט מנשה שנ' לי גלעד ולי מנשה ואח"כ 
אפרים שנ' אפרים מעוז ראשי ואחר כך יהודה שנ' 

 .ה מחוקקייהוד
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חי שבע מאות  של נח, שהיה צדיק ש
יחיה פחות   ים ושבע, מי ש שבע

ים ושבע שנה אני יכנס בו,   אני אומר לכם, משבע
ענין אותי, אני נכנס  יוותר הפעם, לא מ אני לא 
בעים  חיו פחות מש עד הסוף, לא אכפת לי, אם ת
זר על ההזהרה  זהיר, אני לא חו ושבע שנה, אני מ

ף פעם...   אל

ְלָךה' אמר לאדם הראשון  יֹום ֲאכ  ּנּו מֹות  "ְב ִממֶּ
מּות" לף שנה, )בראשית ב, יז( ת  , מות תמות זה לא

אדם צריך לחיות יותר מאלף, מה, מות  מה בן
תמות זה מיד ? מות תמות יש לך זמן למליארד  

גילה  לו את זה    .שנה, מי 

ים,  ים בתורה הקדושה, כל הניס כל הניסים כתוב
, )שופטים ד, ח(  "ֹלא ֵתְלִכי"ברק אמר לדבורה אם 

, הזכרת נס, הניסים על שמו של ברקהנס לא כתוב 
תובים,  ה"כ ט מֹשֶּׁ ר  ַויֵּ ת ָידֹו ַעל ַהָים ַוָיָשב ַהָים ִלְפנֹות בֹקֶּׁ אֶּׁ

נֹו" ית  אי שהיה איתו   )שמות יד, כז(  ְלֵא מבריאת   לתנ
ים ואמר  עולם ה' ברא את ה ריאת ה העולם, מב
יבקע בים סוף,  עם ישראל, ת לו תיבקע, תיבקע ל
תבקע לעתיד לבוא, הוא ישלח לך לעתיד לבוא, 
ציבה  ים יבקע, ישלח את חפ יבואו כל הגוים אז ה

יקראו לה -תתקע בשופר ] [ יהיה לו  לו בת 

    מראי מקומות   

 צח תורה ליקוטי מוהר"ן קמא  ג
ָגה זֹו, ִלְמֹשל  ל ָיכֹול ָלבֹוא ְלַמְדרֵּ ָראֵּ ָחד ִמִישְֹ ְוָכל אֶּׁ
ם  י ְמִניעֹות, ָהַאַחת ִהיא קֹדֶּׁ ש ְשנֵּ יֵּ ָלא שֶּׁ ִבְתִפָלתֹו. אֶּׁ
הּוא ְמֻיָחס  ל ְבַגְדלּות, שֶּׁ ד ְלִהְתַפלֵּ עֹומֵּ ַהְתִפָלה, ַהְינּו שֶּׁ

ֲחַמת ָגדֹול,   א ּומֵּ ַע ַבֲעבֹוַדת ַהבֹורֵּ ל ְוָיגֵּ הּוא ָעמֵּ ֲחַמת שֶּׁ אֹו מֵּ
ְמָשָלה ִלְתִפָלתֹו.  ה מֶּׁ ִיְהיֶּׁ ְפָשר שֶּׁ ה ִאי אֶּׁ כַֹּח זֶּׁ ַרק ָצִריְך ִלשְׁ

הּוא ָיִחיד  ָרא, וְׁ ִאּלּו ַהּיֹום ִנבְׁ ֶמה לֹו כְׁ ֶיה ִנדְׁ ִיהְׁ ָכל זֹּאת, וְׁ
ַנֶשה ִחיַנת מְׁ ֶזהּו בְׁ ֶזה ָבעֹוָלם. וְׁ ָחה. וְׁ ִשכְׁ יֹון וְׁ שֹון ִנשְׁ , לְׁ

ֵראִשית מ"א(: "ִכי ַנַשִני ֱאֹלִקים ֶאת ָכל ֵבית  ֶשָכתּוב )בְׁ
ֶאת ָכל ֲעָמִלי", ֶשָעַמל ַבֲעבֹוַדת  ָאִבי", ֶזה ַהִּיחּוס. "וְׁ

יא.   ציבה כמו הבת של ישעיה הנב  חפ

גלעד זה הר הגלעד זה  מערת המכפלה, כתוב ש
ער הפסוקים, ספר  ערת המכפלה, זה כתוב בש מ

יקוטים, כתוב שלבן  יהל ח  ת אֶּ ַקע אֶּ ְבַהר  ו"ת 
ד" ִגְלע  גלעד, הר  , )בראשית לא, כה( ַה קרא לו 

גלעד, והר הגלעד זה מערת המכפלה, שלבן  ה
בר במערת המכפלה, גלעד זה  התפלל שעשיו יק

ז על מערת המכפלה.   מרמ

גויה של שאול,  ה גלעד הורידו את  אנשי יבש 
בית שאן, הכל  כי שאול  הורידו מהחומה של 
יך לעשות  היה גלגול של למך, על זה אדם  צר
לגול של למך, דור  תשובה, על זה שהוא היה ג

ביעי,  י שישי של קין, תובל קין היה דור ש "ִכ
יִ  ַת ה םִשְבע  ים ְוִשְבע  ְך ִשְבִע מֶּ ִין ְולֶּ )בראשית ד,  "ֻיַקם ק 

 . כד(

ף עכשיו יהיה נסים, עכשיו כל הנסים,   א יֹוֵס ר  ִיְק "ַו
י ַנַשנִ  ה ִכ ם ַהְבכֹור ְמַנשֶּ ת ֵש ל  י אֶּ ת כ  ים אֶּ ֱאֹלִה

ִבי" ית א  ל ֵב י ְוֵאת כ  ִל , )בראשית מא, נא( ֲעמ 
כשמנשה נולד יוסף אומר שכחתי שיש לי סבא, 

גמרי שכחתי   יצחק, שכחתי ל כמו אברהם, כמו 
(צחתורה ליקוטי מוהר"ן קמא )הרב'ה שואל את אבא, שלי, 

זה   ג
חתי שה'  היה שכחה?... יוסף יוצא ואומר שכ

ֲחַמת  ַהבֹוֵרא: ִנית, ִהיא ְבתֹוְך ַהְתִפָלה. ִכי מֵּ ְוַהְמִניָעה ַהשֵּ
ִזיד, נֹוְפִלים לֹו ֲעוֹו ר ְבמֵּ ִהְרהֵּ ִזיד, אֹו שֶּׁ נֹות ָהִראשֹוִנים ְבמֵּ

ן  ֲחַמת ַהַמֲחָשבֹות ָזרֹות ַגם כֵּ ַמֲחָשבֹות ָזרֹות ִבְתִפָלתֹו, ּומֵּ
ר ַהַמֲחָשבֹות  ן ָצִריְך ְלַשבֵּ ְפָשר ִלְמשֹל ִבְתִפָלתֹו. ַעל כֵּ ִאי אֶּׁ

י ַמֲחָשבֹות ְק  ה ָזרֹות ַעל ְידֵּ י זֶּׁ ל ַהְתִפָלה, ְוַעל ְידֵּ דֹושֹות שֶּׁ
הּו  ין לֹו ִכְזֻכיֹות. ְוזֶּׁ ַהְזדֹונֹות, ְדַהְינּו ַהַמֲחָשבֹות ָזרֹות, ַנֲעשִֹ
ָכתּוב )ָשם(: "ִכי ִהְפַרִני ֱאֹלִקים  ְפַרִים ְכמֹו שֶּׁ ְבִחיַנת אֶּׁ

ָהָיה ַבֲענִ  רּוש ִכי ַהָדָבר שֶּׁ ץ ָעְנִיי". פֵּ רֶּׁ ם, ְדַהְינּו ְבאֶּׁ יּות ִמקֹדֶּׁ
ין לֹו  י ַהַמֲחָשבֹות ְקדֹושֹות ַנֲעשִֹ ש, ְוַעל ְידֵּ ב ְוָיבֵּ ָחרֶּׁ

 ִכְזֻכיֹות:
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צא פה? שיש לי סבות כמו אברהם,   נמ
לגמרי, זה שכחה?   יצחק, שכחתי  כמו 
אלא מסביר הרב'ה שיוסף לא עבד את ה' כי היה לו אבא 
יעקב, או סבא יצחק, או סבא רבה אברהם, אלא עבד את ה' 

 )ראה כל זה בהערה(כאילו הוא יחיד בעולם 

בגיל  יא יהודיה, היה  35ילדה  אחת  גילו לה שה
, 12הניה, היא היתה בת  קראו לה  אולי    לה כבר בת, 

יא היתה בת  גוי,  35וה אבא שלה  יא ידעה ש ה
סבא שלה ידע שהיא יהודיה, הסבתא שלה כבר 

חיות עוד 92היתה בת   , היא אמרה לה אני יש לי ל
גלות לך שאת יהודיה, וואי   יבת ל שנה אני ח

ירחם, איזה  יא קיבלה משבר, ה'  שאת יהודיה, ה
ובו בנים, וואי וואי, גילו לי  בכיות שהיא באה מש

שאני יהודיה,  מה אני שיכת  לעם הזה, העם הכי 
יא יהודיה,  גלות לה שה מושפל, היה אסור ל

גיליתי לך עד עכשיו. הסבתא אמרה   סליחה שלא 

, הסבתה שלה 92אבל הסבתא שלה היתה בת 
יא היתה אחרי השואה התחתנה  יזה גוי, כי ה עם א

חבר שלה  צולת שואה,  קראו לו  המלחמה  לפניני
חבר שלה,  והיאיעקב,  ולמה  עשתה חתונה בסתר 

יים, היה אדם בסתר  אבא שלה היה רופא שינ כי 
יעקב הזה  יענקלה הזה,  משכיל, אדם מלומד, ו
גיח שלא  בית חרושת שם, מש היה עובד פשוט ב

ים   ים של המכונות שעובד יפול מהסרט נע החלק
יתו כיון לכן אבא שלה אמר לא רצה שהיא תתחתן אשם, 

שהיה מעמד נמוך, ולכן היא התחתנה עם יעקב בסתר 

ולכן   ואחרי המלחמה אמרו לה שבעלה יעקב נפטר,   ונפקדה, 
אני לא כשנשאה לגוי שלא יכל להביא ילדים היא אמרה 

 לבת שנולדה מבעלה יעקב שאמרו לה שנפטר  -יתן לה 
ולכן נכדתה בת לדעת שהיא יהודיה, לא מגלים לה,  

שהיא יהודיה, כיון שאת כל הפרטיים האלו  לא ידעה 35-ה
היא לא סיפרה לה, וגם אחר כך לא סיפרה לה כלום יותר מזה 

 . שהיא יהודיה ושתלך לחפש את יעקב

אתי   ים שהילדה הז עכשיו אנחנו יודע
ים לה ] ורא גילתה לה שהיא -שק [ הסבתא 

לרסיסי רסי יא נשברה  סים, ייהודיה, בקיצור ה
ים של דמעות כל הלילה.  רידה  והיה להם  הו

ם עוגות שכאלה עוגות ושם הם היו  הקונדיטורי עושי
בכל בוסטון, סלע אדום, רייד זה אדום, רוד  אין 
ישבים  גיעו המת זה צבע, זה המקום הראשון שה
חורף לא  חיל  גילוי אמריקה, כי כבר הת רי  אח
יכלו להתקדם אז התישבו שמה, יש ספר שלם... 

כ ים למטה. והסבתא הביאה ה ל ראיתי בספר
אין בכל  עוגות  עוגות שכאלה  מתכון של 
עום  ריקה, ואנשים חיכו עד הבוקר בשביל לט אמ
עוגות האלה, פעם היו מחכים לזה עד הבוקר,  מה
י להכין את זה, אופים  את  ריך לקום בבוקר כד צ

עם  בתנור שלוש פעמים, פ עם  40זה  מעלות, פ
עם    60 ,  להכניס להוציא, עד מעלות  90מעלות, פ

ריך פריך, נמס בפה, כמו איזה... כמו איזה  שזה פ
ים בתור כבר משש בבוקר,  גלידה, ואנשים עומד
אוהבים  יא פותחת את החנות, כי כולם  מתי שה

עוגות האלה.   את ה

לבלה, במקום שיהיה   40באותו לילה היא התב
מעלות בהתחלה, צריך   90מעלות בהתחלה, היה  

יצור, בכל בוקר להכניס לתנור   שלוש פעמים, בק
גיע מהתפילה  חור שהיה מ גיע מישהו, ב היה מ

לו עוגות,  יזה קי לו עוגות, והוא  10היה קונה א קי
ים  עינ בא בשש, והוא רואה אותה בוכה בוכה, וה

יא   עוגות לא יצאו בסדר, ה שלה אדומות, וה
ים בהתחלה,  בלבלה במעלות החום, מה עוש הת

ים באמצע, מה קרה ל ך, היא אומרת גילו מה עוש
גילתה לי אתמול  לי שאני יהודיה, סבתא שלי 
בלילה שאני יהודיה, אני לא רוצה לחיות, עדיף 
זיון הזה, בבושות  לי למות, אני לא יכולה בבי

 :  מתוך הספר אורזילא 
נובע  "הפחד להם שאסור לפחד. אמר  יש להם הוראת שעה. הרב ברלנד

ומתחיל לזמזם בעיניים מטומאה וצריך לפחד מהטומאה שנובעת מהפחד", 
עצומות, כמו לא פוחד מכלום, שואף להכי גבוה ושמח בנמוך; כמו סולל גשר 

 .צר עבור עצמו לעבר אלונים וצמרתם בתוך חורש סבוך; כנתיב ידעו עיט
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גם   בנים, הוא אומר  האלה, אני שובו 
יל    15אני יהודי, מה אתה יהודי, אני מג

עוגות האלה זה בשביל  יודע שאני יהודי, וה
יצו יצולי שואה, נ לי שואה, יש פה בתי אבות של נ

עם האופניים  נולדתי יהודי ואני צריך לנסוע 
יל לחלק להם... מה אכפת לי  יזה שעתיים בשב א
עם  חתי שאני יהודי, ה יפך שמ שאני יהודי, לה
הנבחר, עם התנ"ך, ואני נוסע לשמח כמה זקנים, 

יים, כבר  ארו בח צולי שואה שנש נה  50כמה ני ש
רי השואה  .  אח

יצור התחיל לעודד אותה, ולחזק אותה, את  בק
צובה, היא מגיעה לסבתא, אין   יהודיה, אל תהיי ע

גוי נפטר,  אבא ה אין לה אמא, ה האמא לה אבא, 

גלל נפטרה , הסבתא היתה נשואה לגוי, וב
גרה שהסבתא יהודיה אז גם היא יהודיה יא  , ה

אין לה  אין לה בית,  בית של סבתא שלה, כי  ב
אבא אין לה אמא. הסבתא שואלת  אותה 
יך עיכלת את זה? היא  רתי לך שאת יהודיה א סיפ
חבר שלי, ]והוא  אומרת לה בדיוק פגשתי את ה
יזה אהבה,  צריכה לשמוח בזה, וא [אני  אמר ש

רק דברים טובים.   יזה מעלה, ויש בזה   א

ריז, אומרת לה הסבתא   אם ככה תקני כבר כרטיס לפ
יתי בת   ירי את אח שלי, אני ה והוא היה בן    19תכ

ברחתי מהבית, אני שמחה שהוא חי, כי 9 , אני 
ריז,  הוא זריז כזה, הוא חברמן, היא נסעה לפ

כרטיס, נתנה לה  לר  1,000הסבתא נתנה לה  דו
יא הולכת מה עם בעלה יעקבביד שתסע לברר  , ה

לא מופיע, השם של  שם למרכז השואה, השם 
, ץאז, הוא לא הלך לאושווי 9האח, האח היה בן 

הוא היה יושן בגינות על ספסלים, הוא שרד את 
בית קפה היו מזמינים אותו  השואה, תמיד ב
היה  ה ש ריות של הבית קפה, מ לאכול את השא

בלילה, וככה   נשאר הוא היה אוכל 
ים בכל  אצ בא מהנ הוא שרד את כל השואה, התח

רי יני חד מדרגות, ואחרי זה הוא לא הלך  מ
לרשום את עצמו, כל אחד שבא ישר רשם את 

ים.  לי אנשים מחפש  עצמו במוזיאון השואה, או

יאון של  יא יושבת שם כמה ימים במוז וה
יא מחפשת. בקיצור אחרי שהיא  השואה, וה
יושבת שם יומים שלושה, אומר לה המנהל של 

גם כן  איזה יהודי אחד שהוא  זיאון, יש  היום המו
גיל  , והוא חקר כל אחד ניצול שואה, יש לו 90ב

ים שלו, תלכי  את השם שלו, יש לו את הפרט
גר ברובע של עוני, יהודי בלי   ליהודי הזה הוא 

גיל  יום 90פרנסה, יהודי כבר מבוגר, כבר ב , ה
רי השואה,  80אנחנו כבר  והיא הלכה אליו שנה אח

 . והוא נתן לה כתובת של אח של הסבתא

יא לו אי אפשר להיכנס, כי זה ה קחת מונית, 
יא דופקת  יא הולכת ברגל, ה סמטאות צרות, ה
ם ישנים  כבר כול שם בדלת, אחד עשרה בלילה, 
זקן,  זקן  יג'מה,  צא לה איזה יהודי אחד עם פ יו
ה  אום הוא רואה אותה, הוא אומר את דומ פת

, זה אחותי, של אחותךלאחותי, מי את? אני נכדה 
אחותי חיה? יים? הוא  וואי, מה  יא נשארה בח ה

יא  הטלפון במקום, תתקשרי, ה נותן לה את 
 אומרת, נו, אז תחכי עד מחר בבוקר.  

חצי שנה בצרפת  –נשארה שם אחרי השואה הסבתא 
יא תיסע  צרפתי שה עד שקיבלה פספורט 
עם  זכר מ יא חשבה שלא נשאר  ריקה,  וה לאמ

ם גוי.   זאתי התחתנה ע ראל, והסבתא ה  יש

יצור הם הולכ צל איזה בק ים, הם צריכים לדעת א
יא גדלה  לכל  בזמן השואה, משפחה ה הלכו 

ריה  איזה קונדיטו ריות כדי לחפש  הקונדיטו
ים שם בבוסטון,  אופה את אותה עוגה שמוכר
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ריה,  יפרה לו שיש להם קונדיטו היא ס
ו אותי   והיא מחפשת איזה משפחה גדל

צים, והם  צילו אותי מהנא  היינו הנכדה והאח – וה
צילו אותה, הם הלכו חיפשו א ת המשפחה שה

חלון ראוה אולי  לכל הקונדיטוריות, הסתכלו ב
גיעו לקונדיטוריה  12-יהיה כזה עוגה, ב בלילה ה

ראו בדיוק את  האחרונה שלהם בסיור, והם 
היינו העוגה הזאת, היה לסבתא את העוגה הזאת,  

 שכזאת עוגה בדיוק הסבתא הייתה אופה בבוסטון.

איפה יש לך כזה ת האופה שואלים אהם נכנסו,  מ
צאתי ילדה יהודיה,  הוא עונה שזהעוגה,  סיפור, מ

ים עכשיו  לפני  זה סיפורכל מה שאנחנו מספר
צים,  ים שנה, היום כבר שמונים שנה מהנא שבע

המרשם של  הביאה לי את שגידלתי  הוהילדה היהודיי

יא גדלה אצלנו, הראו לה  העוגה הזאת, וה
אים  אום רו את הסבתא  –אותה בתמונה תמונות, פת

יא היתה בת כשרה, לא הבין, הרי בהריון, והאח  ה
יז[  בכל ]פר יא היתה הילדה הכי צדיקה  ה

והם לא ידעו שהיא נשאה הסבתא הזאת לא סתם 
ליעקב בסתר לפני המלחמה כדת וכדין וממנו נפקדה באמא 

דה הזאת, ובאמת הסבא הגוי היה של הנכ
עקר, אבל הם חשבו שאמא של הנכדה היא 

 בת מהסבא הגוי.  

רים  איך שהם מתקש הם לוקחים את התמונות, ו
תברר שהיא   רוע מוחי,  הסבתא    –לבית, מ קיבלה אי

יא היתה יא גוססת כבר, אז 92בת  ה , ועכשיו ה
מיד האח קנה כרטיס טיסה, הם טסו לניו יורק 
גיעו ממש שבוע לפני המות  ומשם לבוסטון, ..ה
יא שותקת,  יא לא מדברת, ה גיעו, ה שלה, הם ה

ים עכשיו   רוע מוחי, מה עוש היכן יחפשו את בעלה אי

יר טוב את יעקב הוא מכ , אז האח שלה אומר ש
חבר  חבר שלה, וה הזה יספר להם הכל בדיוק, ה

יך היא... הילדה הזאת, יש פה  מה קורה כאן, א
ים לפטור אותה,    יזה תעלומה שאנחנו לא יכול א

ייב לספר לנו.   בר הזה ח  והח

לפארק לחפש את היהודי  חילו ללכת  הם הת
שיושב על ספסל ליד פסל החירות, ואז ראו שם יהודי זקן 

ר את הסיפור ומצאו שהוא היה בעלה יעקב, והוא סיפ
האמיתי, והם נסעו מיד לבית חולים והביאו את יעקב אליה, 

 )ניתוק(...ואחר קצת זמן היא נפטרה

 

  

  

 

ברכת מזל טוב חמה ולבבית  
 שלוחה לידידינו  

 ר' נתן גולדשמידט

 רה במעונו ולרגל השמחה הש

 בשע"ט לרגל הולדת הבת
יהי רצון שיזכה שבניו ובני בניו יזכו ללכת 

ושה בדרך רבינו הקדוש כפי   בדרך התורה הקד
 שהנחילנו הרב שליט"א 

ברכת מזל טוב חמה ולבבית  
  לגבאי הדיין החשוב שלוחה 

 בזאנסוןר' נתן 

 רה במעונו ולרגל השמחה הש

 בשע"ט נכדתו לרגל הולדת 



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.




