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קול שמואל
בנשיאות

להצלחת אברהם אביעד בן אהובה ,רחמים בן
שרה ,אברהם ישעיהו בן ציון בן חיה גילה.

הרב יהודה צדק
שליט''א

פרשת תולדות
הרב יהודה צדק שליט''א -ראש כולל קבר שמואל הנביא

"ויתרוצצו הבנים בקרבה ותאמר אם כן למה
זה אנכי" ידוע מה שאמרו רבותינו ז"ל דרבקה
היתה מעוברת בג' בנים יעקב ועשו ודוד ,ונפל
דוד ומת וזהו שנקרא בר נפלי ,עד שבא מישי
אביו וחי ,ורבקה היתה יודעת דדוד עתיד
להיות מלך על ישראל וחייו שבעים שנה כנגד
שבעה מדות כל אחד כלול מעשר הרי שבעים,
והוא עושה משפט וצדקה .משפט באומות,
וצדקה לישראל .ולכן כשנפל אמרה אם כן,
רצה לומר על דוד שחייו מספר כ"ן נפל ואבד
ממני.
כותב הזוהר הקדוש (וישלח קסח ע' א) "חיים
שאל ממך נתתה לו ארך ימים עולם ועד" דוד
שאל חיים מהקב"ה כי כשברא הקב"ה את גן
העדן עוד קודם בריאת העולם הטיל בו את
נשמת דוד המלך בתוך שאר נשמות הצדיקים,
דור דור ודורשיו ,דור דור ופרנסיו .ולדוד המלך
לא היה חיים משל עצמו ,וראה הקב"ה
שעתיד דוד לומר לפניו שירות ותשבחות וגם
עתיד להיות מלך המשיח ,ולכן היה מעמידו
לפניו כדי שיהיה לו חיים בהסתכלו באור פני
השכינה .כשברא הקב"ה את אדם הראשון
נתן אדם מחייו שבעים שנה בעבור דוד .אולם
לאחר שאדם הראשון חטא נפגמו אותם
השנים מצד זוהמת היצר הרע ועל ידי זה
בטלה מתנתו שנתן לדוד ,וכשחזר אדם
ונתגלגל באבות ונתקן בהם ונתן מחדש משנות
האבות .אברהם תרם חמש שנים יעקב כח
שנים ויוסף לז שנים ויצחק לא תרם ששניהם
משרוש הגבורה.
למה זה אנכי ,רצה לומר למה לא יפול עשו
שכתוב בו" הנה אנכי הולך למות" וכן הוא
אומר "אנכי עשו בכורך" ,ותלך לדרוש את ה'
לידע למה צדיק ורע לו ורשע וטוב לו ,עד
שהשיבה ה' על ידי שם בן נח

ואמר לה שני גויים בטנך ושני לאומים ממעיך
יפרדו ,ולאום מלאום יאמץ ,כנגד האור והחשך
גם זה לעומת זה עשה האלהים וברוך היודע.
"ויתרוצצו הבנים בקרבה ותאמר אם כן"
המלים אם כן צריכים פירוש ,שהיה לו לומר
ותאמר למה זה אנכי ,אלא אמרו במדרש
בראשית רבה ויתרוצצו שהיו רצים זה על זה כדי
להרוג זה לזה .ולכן אמרה רבקה אם כן ,פירוש
כיון שכן ,למה התפללתי להתעבר ,יותר טוב לי
להשאר עקרה ולא אראה צער ההריון והלידה,
וטוב היה אילו היו נולדים לי בנים טובים הייתי
מוכנה לסבול הכל כנגד הטוב שעתיד לצאת
מהם ,אבל אלו שכבר בבטן אמם אינם
משלימים זה עם זה ורוצים להרוג זה את זה,
מה יעשו כאשר יוולדו ויגדלו ,שבודאי אני
אראה מהם רק צער ויסורים ,לכן ותלך לדרוש
את ה' לדעת מה יהיה בסופם.
"אם כן למה זה אנכי על פי מה שכתב הרב
ילקוט דוד על פסוק (משלי י"ט כ"א) רבות
מחשבות בלב איש ועצת ה' היא תקום ,שאמרו
רז"ל (ראה ילקוט שמעוני חלק א' רמז ק"ט) הטעם
שרבקה הפילה עצמה מן הגמל כמו שכתוב
"ותפול מעל הגמל" לפי שידעה ברוח הקודש
שעתיד לצאת ממנה עשו הרשע ,לכן הפילה
עצמה מעל הגמל כדי להפסיד הבתולים שלה
כדי שיהיה נחשב לה כאילו יצא ממנה עשו
ונעשה נפל .וזהו שאמר הכתוב "רבות מחשבות
בלב איש" אבל "ועצת ה' היא תקום" שלא
התקיימה אלא עצת ה' ולא הועיל לה מה
שעשתה ונתעברה בעשו הרשע ,לכן כאשר
ראתה רבקה ויתרוצצו הבנים בקרבה ,הבינה
שלא הועיל לה מה שעשתה ונתעברה בעשו
הרשע ,ולכן אמרה אם כן למה זה אנכי ,למה
הפלתי את עצמי מן הגמל והפסדתי את
הבתולים שלי לחנם .שבת שלום עם ישראל..
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סיפורי ישועות מקבר
שמואל הנביא
ידוע שהתפילות אצל שמואל
הנביא זיע"א לא חוזרות ריקם
אם בזיווגים הגונים ,ואם בזרע
קודש בר קיימא ,פרנסה ,וכל
הישועות.
וכבר נתבשרנו שוב פעם השבוע
באשה שהיתה אצל הרופאים
ואמרו שאין לה יכולת להביא
ילדים לעולם.כעבור תשעה
עשר שנים בעלה הגיע אצל
שמואל הנביא והבטיח שאם
בעזרת ה' אשתו תיפקד יתרום
צדקה לכולל וסעודה למקום.
וברוך ה' זכות שמואל הנביא
התפילות פעלו כעבור  19שנה
בחודשים
בהריון
האשה
מתקדמים יהי רצון שיהיה
הריון תקין ולידה כלה זכות
שמואל הנביא.

סיפור לשבת – שכן הב"ח בגן עדן
כל ימיו היה יושב הגאון רבי יואל סירקיש באהלה של תורה,
והתפרסם בעולם ההלכה בחיבורו הגדול לארבעת הטורים שקראו
בשם "בית חדש" ,אשר הלומדים בכל הדורות יושבים והוגים בו,
ונוהגים בהלכות רבות כדבריו .הצדיק רבי ישראל מרוזין כאשר דיבר
במסיבת חסידים מגדולתו סיפר עליו את הסיפור הבא:
כאשר נסתלק רבי יואל מן העולם הזה ,ועלתה נשמתו לגנזי מרומים,
באה לפני בית דין של מעלה ,ולא מצאו עליה שום נדנוד חטא כלל,
מלבד זאת ,שפעם אחת בלכתו לבית המדרש ,עמדה ברחוב עגלה
רתומה לשור וחמור יחדיו ,והב"ח שנתעטש בעוברו סמוך אליה ,גרם
להם שיזוזו מעט ממקומם ,וגרם בזה איסור כלאים .לגודל מעלתו
ורום שגב קדושתו נחשב איסור זה לפגם עבורו ,ונגזר עליו לעבור על
פני הגיהנם בדרכו לגן עדן .ברם לנוכח צדקתו הגדולה ,ציננו את
הגיהנם שלשים יום מתחלה ,כדי שלא יצטער אותו צדיק בעוברו
דרכו .וכיון שעבר כבר שם בעל הב"ח ,לא היה זה בכדי ,כי לפני צאתו
משם אמר :לא אזוז מכאן עד אשר לא אקח יחד עמי את כל היושבים
כאן ,ואם לאו אשב גם אני עמהם כאן .ללמדך שביאת צדיק לכל
מקום שהוא עושה רושם ,ואין הוא אדיש לעולם לצערם של אחיו,
אפילו כאשר חלקו בגן עדן עומד מוכן לפניו ,דואג הוא עבור אחרים,
שיהנו אף הם יחד עמו .אמרו :לא זז משם עד אשר טיאטא את
הגיהנם כטאטא אדם את חדרו ,ולא נשאר שם אחד ,כי "צדיק גוזר
והקב"ה מקיים" וגדול כוחו של הצדיק בשמים.
כאשר היה הב"ח עדיין בחיים חיותו ,נתאוה לדעת מי יהיה שכנו בגן
עדן ,במקום שצדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו
השכינה .צם הב"ח ימים רבים ועשה שאלת חלום ,ובקש שיודיעוהו
זאת מן השמים .אך מה נדהם הב"ח כאשר הודיעוהו שפלוני ,בעל
בית מלון ,במקום פלוני הוא אשר יהיה שכנו בעולם הבא.
נדהם רבי יואל מהתשובה ,היתכן בעל מלון ,יהודי פשוט יהיה שכנו,
לא רב ,ולא ראש ישיבה ,האמנם אין כל ערך בשמים לכל התורה
שלמד כל חייו ,והתייגע להבינה בעצמו ,ולהסבירה לאחרים .סבר
שמא לא הבין התשובה כראוי.התענה שוב ,ושאל שאלתו שנית .ושוב
השיבו לו כבראשונה ,והפעם אף התרעמו עליו במקצת על שאין זה
לשביעת רצונו ,כי מן הראוי שישמח בלבו על שזכה לשכן חשוב
שכמותו .מששמע זאת רבי יואל ,לא התעצל ,רתם כרכרה ושם פעמיו
לעבר אותו מלון ,כדי לתהות על קנקנו של אותו איש ,ולראות במה
כוחו גדול ועל שום מה הוא כל כך חשוב בשמים.
שהה הב"ח באותו מלון ימים אחדים ,ולא גרע עינו מבעל הבית כיון
שרצה להבחין היטב במעשיו שמא צדיק נסתר הוא המעלים את
גדלותו מעיני הבריות .אך ככל שהרבה לעקוב אחר מעשיו ,והתחקה
אחר הליכותיו ,לא ראה בו שום דבר מיוחד ,והוא נראה בעיניו ככל
שאר היהודים העמלים להרוויח פת לחמם ,ומקיימים את המצוות
בפשטות ובתמימות .כבר החליט לנסוע לביתו בלב מלא יאוש ,אך
נמלך בדעתו לגשת אל בעל הבית בעצמו ,לספר את הידוע לו ושמא
יפתור הוא עצמו את תעלומת החלום ,ויפרוק מעל לבו את הדאגה
המעיקה עליו.
שאל הב"ח את שאלתו ,אך בעל הבית באחת :אין בידו שום זכות
שבגינה ראוי הוא להיות סמוך לגאון כמותו .אולם אחר הפצרותיו
של הב"ח ,שיחשוב היטב בכל מה שעבר עליו ,שמא יעלה במחשבתו
איזה מעשה החורג מגדר הרגיל ,איזו זכות מיוחדת .נזכר בעל הבית
במעשה שאירע לו ,והחל לספר :נזכרתי מעשה אחד ואולי בזה
יתיישבו ספקותיו של מר .לפני שנים אחדות שידכתי את בתי עם בן
אחד הגבירים מעיר פלונית ,וכולנו נהנינו מברית שידוכין זה ,כי
הבחור היה מושלם בכל המעלות ,וגם משפחת אביו היתה מיוחסת
ובעלת רכוש רב.

הגיע מועד הנישואין ,והמחותן אבי החתן בקש לעשות את החתונה
בעירו .הסכמנו לדרישתו ,ונסענו כולנו במועד הקבוע .כשהגענו
לבית המחותן כבר היו השלחנות ערוכות ,ולידן ישבו מסובים כל
עניי העיר ,כי המחותן בקש להנות את כל התושבים בסעודה ,כעני
כעשיר ,כדי שהשמחה תהיה שלמה וכללית .התבוננתי על פני
המסובים ונהניתי מהשמחה שהיתה שרויה בכל פינה ,אך לב נצבט
בקרבי בראותי בירכתי האולם ,אחד מהעניים יושב ליד השלחן,
ומעיניו יורדות דמעות ללא הפוגה.
בתחילה נסיתי לברר מפי היושבים האחרים פשר בכייתו ,אך לא
קבלתי מענה שיניח את דעתי .שאלתי את פי המחותן ,והוא התחמק
מתשובה ברורה ,רק אמר שלא אסב תשומת לבי אליו ,כי כפי
הנראה מר נפש הוא ,וכבר בקש לפייסו בנדבה הגונה ,והוא לא
נתרצה .החלטתי לגשת אל העני הבוכה בעצמי ,ולשאול את פיו
לסיבת בכיו וצערו .קרבתי אליו ,אך הוא היה טרוד בצערו ואף לא
הבחין בי ,נגעתי בו קלות ,הצגתי עצמי בתור המחותן ,אבי הכלה,
ואמרתי לו :ישיח נא לי את צערו ,שמא אוכל לעזור לו ,ולא ישבית
את שמחתי ביום שמחת לבי .אולם העני סירב לדבר עמי ,רק טען
וחזר וטען כי לא אוכל לעזור לו במאומה.
אחר הפצרות מרובות פתח העני סגור לבו ,וגולל לפני את האמת
לפשר בכיו :לפני שנים מעטות הייתי עשיר עתיר נכסים ,ובתי היתה
משודכת לבן הגביר שהוא עתה חתנך ,ועומד לשאת את בתך,
והגביר מחותנך ,קרן מאושר כאשר כרתנו ברית זו ,ביחוד לאחר
שקצבתי סכום נכבד בתור נדוניא לבתי ,וגם הוא הבטיח לתת סכום
נכבד לבנו במועד החתונה ,כך שכולנו ראינו את זה כשידוך מתאים
וראוי .אך כעבור זמן מועט מאותו מועד ,מטה ידו של אבי החתן
וגלגל מזלו החל לרדת מטה מטה ,עד אשר לא היה בידו לפרוע את
הסכום שהבטיח לחלק לזוג הצעיר ,ואז החלטתי לנתק את השידוך.
אך הקב"ה הוא אשר מוריש ומעשיר המשיך העני לספר ,עם שהוא
משמיע מפעם לפעם אנחה עמוקה השוברת את כל גופו והרי גלגל
הוא החוזר בעולם ,ואז התחלתי אני לאבד את רכושי ,ואילו הוא
שב והצליח בעמקיו ,וחזר אליו עושרו כבראשונה .עתה סיים העני
את סיפורו מששמעת סיפור זה בודאי לא תתמה כבר על מה ולמה
בוכה אני ואינני מוצא מנוח לנפשי .נכמרו רחמי לשמע סיפורו
העצוב של העני .לא היססתי הרבה וידעתי מה עלי לעשות .מיד
הלכתי אל המחותן .ואמרתי לו :דע לך כי אלמלי ידעתי שבנך היה
כבר משודך לאחרת ,לא הייתי בשום פנים מסכים לשידוך זה ,אך
מה שהיה היה ,עתה יש לתקן מה שאפשר אבקשך בכל לשון של
בקשה לערוך החתונה זו שהכנת לבנך עם בתי ,עם בת העני ,ואני
מבטיח לתת את כל אשר הבטחתי לבתי ,לבת העני ,ותחיו חיי
אושר ,וגם הזוג הצעיר יתברך מן השמים שיהיה להם כל טוב .לא
זזתי משם סיים בעל המלון לספר עד אשר הענקתי לבת העני את
כל הבגדים והמתנות שהכנתי לבתי ,ועד אשר לא ראיתי שכולם
נהנים ומרוצים מהסידור החדש.
אולי ,מי ידוע המשיך בעל המלון בקול מהרהר זכות זו עמדה לי
להיות שכנו של מר בשמים .אם בעל הבית היה עדיין מסופק בזה,
ידע עתה הב"ח כבר בוודאות על מה זכה בעל המלון למקום מכובד
בגן עדן ,ולבו גאה משמחה על השכן החשוב שישב לידו .אשריך !
אמר הב"ח לאיש שיחו כשפניו זורחות מרוב אושר אשריך שזכית
לקיים מצוה גדולה שכזאת ,שכרוכים בה כמה וכמה מצוות נעלות
וחשובות ,הכנסת כלה ,גמילות חסדים ומצות צדקה ועל כולן,
שוויתרת על אושרך ,ובלבד שתוכל לשמח משפחת עני מדוכא,
ואשרי חלקי שזכיתי לשכן שכמוך .בלב שמח עד בלי גבול ,שב הב"ח
לביתו ומדי פעם בפעם היה לבו ניתר בקרבו מרוב שמחה וגיל על
השכן הצדיק שיהיה לו בשמים זכותם יגן עלינו.

הלכות שבת סי' שא' ,דיני הוצאה..
א כל שהוא נוי לבגד ותחוב בבגד שאין חשש שיפול אין
צריך להסירם מערב שבת.
ולכן ,קישוטי בגדים ,כגון נוצה וסרט בכובע ,סיכות נוי,
סרטי נוי וכפתורי נוי שבשולי הבגד או בשרוולי המעיל
או בכפתורים התפורים במעיל מאחור הנקרא פראק,
ושאר מיני אפליקציות אשר מעטרים בגדי אנשים
והנשים וטף .מותר לצאת בהם בשבת לרשות הרבים.
וכן בגד שהכיס שבו נקרע מותר לצאת בו לרשות
הרבים .ומותר לצאת עם תוית שכתוב עליה שם החברה
המייצרת את הבגד מאחר ותוית זו תפורה וקבועה
בבגד.
משנה בשבת (סו ):בני מלכים יוצאין בזגים (פעמון) וכל אדם
ובגמרא (סז ).דרבי שמעון היא דאמר כל ישראל בני מלכים הם
ואין הלכה כר"ש דבשיטה אמרה ואין הלכה כשיטה .רבא אמר
באריג בכסותו ודברי הכל.
מבואר כשהוא מחובר לבגד לכולי עלמא שרי .וכן פסק הרמב"ם
בפרק (יט הי"ח) ובשו"ע (סי' שא סעיף כג) וז"ל הבנים יוצאים
בזגין הארוגים להם בבגדיהם ,אבל אם אינם ארוגים לא .ואפילו
הם קשורים להכסות וכו' דחיישינן דילמא מפסיק ואתי לאתוי
הגה ,לא מהני הא דמחובר לכסות רק בדבר שדרכו להיות מחובר
שם .אבל אם חיבר שם דבר שאין דרכו בכך אסור .ע"כ .וכתב
המשנ"ב והיינו כגון זוג שהדרך היה בזמניהם להיות בכל הבגדים
לנוי ,ולכן שרי באריג ,שלא גזרו אטו אינו אריג ,כיון שהוא נוי
לבגד לא הטריחו חז"ל להפסיד אותו להתגנות .ע"כ.
ולפי זה כל שהוא נוי לבגד ותחוב בבגד שאין חשש שיפול אין
צריך להסירם מערב שבת ומכאן נלמד לכל מיני קישוטי בגדים,
כגון נוצה וסרט בכובע ,סיכות נוי ,וכפתורי נוי ,סרטי נוי ושאר
מיני אפליקציות אשר מעטרים בגדי אנשים והנשים וטף .וכן
כפתורים שבשולי הבגד או בשרוולי המעיל או בכפתורים
התפורים במעיל מאחור הנקרא פראק מותר לצאת בהם בשבת
לרשות הרבים.
וכל דבר שדרכו להיות מחובר לבגד ,ואין הדרך להסירו מהבגד
בטל הוא כלפי הבגד אפילו כשאינו נוי לבגד ואין צריך לו אפילו
אינו תפור ,אלא מחובר היטב בכפתור או רוכסן או סיכה .עיין
בחיי אדם (כלל נו דין טו) שכתב וז"ל :כל דבר המחובר לכסות
ודרכו להיות מחובר בו בטל לגבי בגד ומותר לצאת בו .כגון
כיסים התלויים בו וכו' ע"כ .וכתב הביה"ל (סי' שא סעיף כג) ועל
כן מותר לצאת בכיסין התפורין בהבגד וכן פסק בילקו"י סעיף
יז .ע"ש.

ב סימן שהכובס נותן בבגד שתשמש כסימן לידע שהבגד
שלו ולא יאבד ממנו ומחברו עם סיכה לבגד או סימון
שאין בבגד הזה חשש שעטנז יש לו על מי לסמוך לצאת
בו לרשות הרבים .ומיהו לכתחילה ראוי ונכון להסיר
פתק זה מהבגד מערב שבת.
על פי המבואר בשו"ע (סעיף כג) מאחר ואין הסימן שהכובס נותן
בבגד חשוב הוא בטיל כלפי הבגד .ולכן אף אם דעתו להסירו
מהבגד י"ל דשרי .אך יש לדחות אחר שאין זה דרך הבגד להיות
מחובר אליו סימן זה .ציין בשש"כ (פרק יח סעיף מה) לרמב"ם
(בפרק י מהלכות כלאים הלכה כג) שכתב וז"ל אותות שעושין
הכובסין והגרדין בבגדים כדי שיהא כל אחד מכיר את שלו ,אם
היתה או של צמר בפשתן ,או פשתן בצמר ,הרי זה אסור אף על
פי שאינו חשוב אצלו .ע"כ.

מיהו ,בשו"ת שבט הלוי (ח"ב סי' סא) כתב אם הבד תפור כדרכו
בקביעות מותר לצאת בו שאין לך צורך גדול מזה ,ובטל הבד לבגד.
וכ"כ בחוט שני (ח"ד פפ"ח סוף ס"ק יז) שתוית כזו נחשבת כצורך
הבגד ,כיון שעל ידה נשמר הבגד ,ובעליו זוכר שאין בו שעטנז .וכן
דעת הגר"ח קנייבסקי (שבת לישראל עמ' תעח) וכן כתב בתשובות
והנהגות (ח"א סי' רמ) והוסיף שאם דעתו להסירה ומקפיד עליה
אינה בטלה לבגד ואסור לצאת עמה .יעו"ש.
גם במנחת יצחק (ח"ג סי' לו) רצה להתיר כשאין לו בגד אחר כיון
שאינה חשובה כלל ובטלה לבגד כשמחוברת אליו יפה ,אלא
שהוסיף כיון ששמע שהגר"י הוטנר אסר אין הוא רוצה להקל.
ע"ש.ובשו"ת רבבות אפרים (ח"ו סי' ר) כתב בשם הגר"מ פיינשטיין
שלכתחילה יש להסיר את הפתאות של המכבסה וכדו' מערב שבת
אבל אם לא הסירן מותר לצאת בהן וכן פסק מרן הגר"ע בילקוט
יוסף (סי' שא יח) .יעו"ש.

ג מותר לצאת בשבת לרשות הרבים עם מעיל שמחובר לו
כובע שמכסה ראשו בשעת הגשמים אף כשיוצא עמו
שאינו לובש את הכובע שכיון שהוא חלק מהבגד ואף אם
מחובר לבגד על ידי לולאות או רוכסן ואין חשש שיפול
מותר לצאת בו כיון שדרך הכובע להיות מחובר למעיל די
אפילו בחיבור מועט .וכן מותר לצאת במעיל שיש בו
חגורה ,אף אם אינו משתמש בחגורה זו.
מקור הדין :כתב הנשמת אדם (כלל נו אות ד) בשם האור זרוע
שכיון שהוא חלק מהבגד מותר לצאת עמו ואף אם כובע הגשם אינו
מחובר לבגד אלא על ידי לולאות או רוכסן שאין חשש שיפול מותר
כיוןן שדרך העולם לעשות את המלבוש באופן זה די אפילו בחיבור
מועט .וכן כתב בבי"י בסוף הסי' ד"ה כתב האגור .וכן כתב נשמת
אדם (שם) קצות השלחן (סי' קטו בדה"ש ס"ק לו) ביה"ל (סי' שא
סעיף כג) ע"ש .וכן בילקו"י (סעיף יד) דיש להוכיח עוד ממה שכתב
השו"ע (סעיף לט) גבי כילה שיש בה רצועות שמותחין אותה בהם
שמותר להתעטף בה ולצאת לרשות הרבים ואין הרצועות חשיב
כמשוי ,דבטלות אגבה .ע"ש.

ד מותר לצאת בשבת לרשות הרבים עם נעלים שיש בהם
מדרסים או קרטון כמדת הנעל כדי להקל עליו את
ההליכה דחשיב חלק מהמנעל.
מקור הדין :בשו"ע (סי' שג סעיף טו) יוצאין בקשר שעושן לרפואת
וכו' ובמוך שבסנדלה הקשור בסנדלה וכו' .וכתב במשנ"ב שם
דהיינו מוך שבסנדלה לתענוג .וגם בזה הא דבעינן קשר ,משום
דילמא נפיל ואתי לאתוייף מה שאין כן במוך לנדתה אפילו אם יפול
לא שקלתיה כלל ,משום דמאיס .ע"כ .ומאחר דלא שייך במנעל
דלמא נפיל שרי והוי חלק מהמנעל ודרך לבישה .ומותר לצאת עמו
לרשות הרבים וכ"כ בספר יסודי ישורום (חלק ה עמ' רכה) ובשו"ת
רבבות אפרים (חלק א עמוד קפג) ובשש"כ בשם הגרש"ז אויערבך
ובילקו"י סעיף כו) ושכן השיב מרן הגר"ע יוסף זצק"ל .ע"ש.

ה יוצאים במיני עשבים שקושרים אותם בקשרים ותולין
אותו לרפואה.
מקור הדין :שאינם משאוי לאדם והם לרפואה .וכן בעשב הרודא
הנושאים אותם אנשים ונשים גדולים וקטנים משום רפואה מעין
הרע וכישוף ועיין בכף החיים (ס"ק קלה) ויש שם קדוש "רוטא"
ויכיון הנושא עשב הנזכר בשם זה וטוב לו ע"ש.
ובחסד ה' עליי אאריך בנידון זה בשבוע הבא.

חטא ועון ,שיח שרפי קודש.

מעשיות קצרות

שמעתי מידיד נפשי הרה"ג ר' שמחה גילערינטער האבד"ק
קלימענטוב בשם הרה"ק בעל ליקוטי מהרי"ל מזאקילקוב
זצ"ל על מאמרם חז"ל באבות

מעשה בר' יוסי פעם אחת הלך בדרך ונכנס לחורבה אחת
מחורבות ירושלים להתפלל ובא אליהו ז"ל והמתין לו על
הפתח ,והמתין לו עד שסיים את תפלתו .לאחר שסיים את
תפלתו אמר לו אליהו ז"ל שלום עליך רבי ,אמר לו ר' יוסי שלום
עליך רבי ומורי .אמר לו בני מפני מה נכנסת לחורבה זו? אמר
לו ר' יוסי להתפלל.

"ודע לפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון" ולכאורה תיבות לפני
מיותר היה צריך לכתוב למי אתה עתיד ליתן דין וחשבון .אך יש
כמה דברים שהן חילול השם ובני אדם למדין ממנו וזהו עבירה
גדולה מאוד.
וזהו פירושו לא די שאתה צריך ליתן דין וחשבון בעדך מצד
מעשיך ,אלא אתה עתיד ליתן דין וחשבון בעד כמה אלפים שהיו
למדין ממעשיך .לכן ,בשעת מעשה העבירה תחשוב לפני מי אתה
עתיד ליתן דין וחשבון בעדך ובעד כל הלמדין ממעשיך.
על הפסוק "בכל עת יהיו בגדיך לבנים ושמן על ראשך אל יחסר"
היינו ,שצריך האדם לדמות בדעתו כמי שלובש בגדים לבנים,
ועל ראשו עומד פך עם שמן .ואם נוטה ומנענע בראשו יוכל
השמן לטפטף על בגדיו הלבנים ולטנפם.
הרי"ם מגור זצ"ל פיירש הפסוק "סומר ה' לכל הנופלים"
שהשם שוכן באדם מישראל אפילו עובר עבירה חלילה שוכן
כביכול בו ועוזר לו שלא יפול לגמרי ,כדי שיוכל לזקוף את עצמו
אח"כ ויעשה תשובה.

אמר לו אליהו מפני מה לא התפללת בדרך? אמר לו ר' יוסי
שהיה מתיירא שמא יפסיקוהו עוברי דרכים .אמר לו אליהו ז"ל
היה לך להתפלל תפלה קצרה .באותה שעה למד ר' יוסי מן
אליהו ז"ל שלשה דברים :אחד שאין נכנסין לחורבה .שנית
שמתפללין בדדך .שלישית שהמתפלל בדרך יתפלל תפלה קצרה.
אמר לו אליהו ז"ל בני מה קול שמעת בחורבה זו?
אמר לו ששמע בת קול שמנהמת כיונה ואומרת" :אוי שהחרבתי
את ביתי ושרפתי את היכלי והגליתי את בני בין העכו"ם" אמר
לו אליהו ז"ל בני חייך וחיי ראשך לא שעה זו בלבד אומרת כך
אלא בכל יום ויום שלשה פעמים אומרת כך .ולא עוד ,אלא בכל
יום שישראל נכנסין לבתי כנסיות ולבתי מדרשות ועונין אמן
יהא שמיה רבא מברך הקב"ה מנענע ראשו ואומר אשרי המלך
שמקלסין אותו בביתו כך ,,ומה לו לאב שהגלה את בניו לבין
העכו"ם ואוי להם לבנים שגלו מעל שלחן אביהם.
ברכות דף ג

ניתן לרכוש את ספריו של הרה''ג יהודה
צדק שליט''א :במעגלי צדק על טהרת הבית.
ומשפטי צדק על שמואל הנביא וסגולות
ורפואות מספרים קדמונים ,ופתרוני
חלומות.

התינוק במעי אמו
בשעה שהתינוק דר במעי אמו נר דלוק על
ראשו ובו צופה מסוף העולם ועד סופו,
אומרת הגמרא התינוק נמצא במצבו של אדם
הראשון קודם החטא שראה מסוף העולם
ועד סופו.
אחר הלידה כבה הנר שדלק על ראש העובר
מלאך בא וסוטרו על פיו והתורה אשר למד
משתכחת ממנו .בעל היקדושת לוי' פרשת
וישב מסביר זאת ברצון ה' להעניק לכל
בריותיו את היכולת לבחור לבדם בטוב.

סגולות מספרו של הרב:
החולדה ,אם יקלוה באש כשהיא בחיים
ויוציאו אחר כך מעיה וימלחוה ויניחוה
ותעמוד זמן רב כשהיא יבשה בצל היטב,
אחר כך יכתשו אותה עד לאפר יערבבוה עם
יין וישתו רביעית מן היין המעורב במעיה,
ירפא נשיכת כל בעלי חיים הממיתים
ותרפא כל חולי הנופל (אפילפסיה)

קודם לכן הם מקבלים את אור התורה ואז
משכיחים אותו מהם כדי שישאפו לחזור לכך
וכדי שימאסו האנשים ברע מרצונם
החופשי ,בבחירתם למסור נפשם וגופם
לעבודת ה' עליהם לעמול צעד אחר צעד על
רוחניותם.

הרב אליהו סופר סת''ם
ירא שמיים :ספרי
תורה,תפילין,מזוזות
מגילות ,ועוד.לרכישה:

0542150287

הרב נאור חזן ירא
שמים לימים
נוראים,שבתות וחגים,
הכנות לבר מצווה
ולימוד מקצועות קודש
בטל0527433394 :
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