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

אמרו רז"ל בראשית הטעם שחמד יעקב את
הבכורה ונטלה מעשו ,לפי שאז היתה עבודת
הקרבנות על ידי הבכורות ,לכן אמר יעקב איך
אפשר שאדם רשע כמו עשו יקריב הקרבנות
מחמת שהוא בכור .ועוד נקדים מה שאמרו
רבותינו המקובלים שיעקב הוא גלגול אדם
הראשון ,ועשו הוא גלגול נחש הקדמוני שקלל
אותו השי"ת ונתקלל גם אדם הראשון בגללו,
וידוע מה שאמרו רז"ל שאדם הראשון עבר על
שלוש עבירות גדולות והם :עבודה זרה ,גילוי
עריות ,ושפיכות דמים .ואבותינו הקדושים
תקנו את השלוש עבירות ,אברהם תיקן את עון
עבודה זרה ושיבר את הצלמים של אביו,
והושלך לכבשן האש על קידוש השם .שפיכות
דמים תקן אותה יצחק שפשט את צוארו
לשחיטה על המזבח.
גילוי עריות תיקן אותה יעקב אבינו ששהה
אצל לבן ולא נשא אשה עד שהיה בן שמונים
וארבע שנים ואפילו הכי לא ראה קרי כל ימיו.
לכן כאשר רצה יעקב לשלוח המלאכים לעשו
ונודע לו שם ארצו ועירו ,ארצה שעיר שדה
אדום ,הבין שקרא להם כל כדי לשמור את
שנאתו אליו על הבכורה והברכות כמו שאמרו
במדרש ,לכן רצה להראות לו שאין לו סיבה
לשנא אותו על זה ושנאתו אליו אינה מוצדקת,
ולכן צוה על המלאכים לומר לו בשמו עם לבן
גרתי ואחר עד עתה ,כלומר שאם תאמר מדוע
לקחתי ממך את הבכורה ,ואם תשיבני לפי
שהרשע אינו ראוי להקריב הקרבנות ,הרי אני
לקחתי ממך את הברכות ,וזו ראיה שאני גלגול
אדם הראשון ואתה נחש הקדמוני הארור,
ומצאנו שגם אדם הראשון היה רשע ועבר על
שלוש עבירות החמורות כמו שאמרנו ואם כן
גם אתה יעקב אינך ראוי להקריב קרבנות .לכן
הראה לו שאין הדבר כן ,כי שהרי עונותיו

של אדם הראשון שלשה הם כאמור למעלה,
שנים כבר תקנו אותם אבותינו אברהם ויצחק,
והשלישית שהיא גילוי עריות כבר תקנתי אני,
והראיה לזה עם לבן גרתי ואחר עד עתה .כי מה
טעם שלח אותי אבי אצל לבן ,אלא בגלל שהוא
מכיר אותו שהוא רמאי ויעכב אותי בנישואי
בנותיו תקופה ארוכה של עשרים שנה ,ורצה
אבי שיהיה לי צער כדי לתקן עון אדם הראשון
על ידי שאתעכב י"ד שנים לפני שאשא אשה,
ואשמור עצמי מעון פגם הברית.
וכמו שתראה שכן היה ,עם לבן גרתי ואחר עד
עתה בגלל הרמאות שלו ועיכב אותי בנישואי
בנותיו ,ועם כל זה תרי"ג מצות שמרתי ,ולא
עברתי על שום עבירה .ובפרט עון פגם הברית
שכל ימי לא ראיתי טיפת קרי .לכן אין לך שום
ערעור ושום שנאה עלי לא על הבכורה ולא על
הברכות ,ששניהם אינם ראויים לך משום
שאתה נחש הקדמוני הארור והרשע ואין ראוי
לך להקריב קרבנות .פעם אחת נזדמן לו לבעל
שם טוב להיות בבית נכרי ,והיה באותו בית
אליל של עבודה זרה .כשיצא מהבית ,היה שרוי
בשמחה גדולה ואמר לתלמידיו :אני שמח מאד
שבשעה אחת קימתי כל התורה כולה כי עבודה
זרה דינה כדבר מאוס ,ואסור להרהר בדברי
תורה במקום המטנף ,ומה ששמרתי מחשבתי
מלהרהר בדברי תורה נחשב לי כאלו קימתי כל
התורה .ואמר על זה הרב רבי דוד מדינוב
לכאורה הפסוק "עם לבן גרתי לפי פרוש רש"י
ותרי"ג מצות שמרתי ,אינו מובן הלא כמה מצות
הן תלויות בארץ שלא היה יכול לקימן אולם לפי
המעשה של הבעל שם טוב מובן כי בבי לבן היה
מלא תרפים וגלולים וכשנכנס יעקב אבינו נזהר
מלהרהר בדברי תורה ודבר זה נחשב לו כאלו
קים כל התורה שהרי כל התורה כולה חלה
המצוה להיזהר במקום האמור .שבת שלום..
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סיפורי ישועות מקבר
שמואל הנביא
אם וביתה הסתובבו ברחובות
ירושלים במקומות שהמון
עוברים ושבים מסתובבים שם
המערבי.
לכותל
הסמוך
כשחוזרים לביתם מגלה הבת
שהצרור מפתחות שלה אבד
.הבת התייאשה ואמרה שלבטח
איבדה את הצרור ואין סיכוי
שתמצא אותו במקום שאיבדה
ברחובות ירושלים העמוסים.
למחרת שמעה האחות את
המעשה ואמרה שתחזור ותאמר
את הנוסח אמר רבי בנימין כל
ישראל בחזקת סומא וכו'
ותאמר שאם תמצא בעזרת ה'
את הצרור תתרום לכולל שבציון
שמואל הנביא .עשתה זאת
האמא ומיד בהגיעה למקום
מצאה את צרור המפתחות
סיפרה בהתרגשות

סיפור לשבת – ביטחון הבעל שם טוב
פעם אחת גילו מן השמים להבעש"ט שיכול הוא ללמוד מדת
הבטחון באם יסע לכפר פלוני ,ויתבונן במעשי המוכסן היהודי
היושב באותו מקום .מיד צוה הבעש"ט על עגלונו שירתום את
העגלה ,לקח עמו את בחירי תלמידיו ,ויחד עלו על העגלה,
בדרכם לאותו כפר שהודיעו לבעש"ט מן השמים ,כדרכו אין
אלכסיי לוקח בידיו את המושכות ,אלא יושב שם כעגלון
למראית עין בלבד ,ואילו הסוסים עשו את דרכם מאליהם
למחוז חפצו של הבעש"ט היושב בכרכרה .בדרכם עברו הרים
ירדו בקעות ,אף לרגע לא עצרו הסוסים בדהרתם ,עד שלבסוף
נעצרו ליד בית גדול ומפואר.
והתלמידים שכבר הכירו את דרכי הבעש"ט ותהלוכותיו,
הבינו כי ודאי זה הוא ביתו של המוכסן .אך ירדו הבעש"ט
וחבורתו מהעגלה ,והנה יצא מהבית איש נשוא פנים ,והכרת
פניו ענתה בו שאינו מדלת העם .מיד קרב אליהם ,והזמינם
בסבר פנים יפות שיכנסו אל ביתו.
אף שלא ידע בעל הבית שהוא זכה לארח בביתו צדיק גדול
ששמו הולך לפניו בתור צדיק נשגב ,המורה דרך לאלפים
ורבבות אנשים ,פועל ישועות ובעל מופת מפורסם ,למרות
זאת נהג בהם מנהג הכנסת אורחים באופן יוצא מן הכלל ,ולא
זז מהם אף רגע אחד ,מתוך שרצה להיות משוכנע ובטוח שאין
הם חסרים כלום בביתו .שלוה עילאית היתה נסוכה על פני
בעל הבית ,תוי פניו היו עדינים וחטובים להפליא ,וארשת פניו
שהקרינה נועם ועדנה על הסובבים אותו ,העידה עליו שאין כל
דאגה מטרידה אותו
החבריה שבאה עם הבעש"ט התפעלו מרוח הבטחון שמשרה
האיש על סביבתו ,אך עדיין לא ידעו במה מתבטאת מדת
בטחונו ,שהרי יתכן מאד שהאיש שולט על רכוש גדול ,ולכן
אין הוא מוטרד כלל משום דאגה .אך תהייתם לא נמשכה זמן
רב .למחריד היום היו עדים למחזה מופלא ,כאשר עמדו
באמצע תפלתם נכנס אל החדר שוטר מבין שוטריו של אדון
הכפר ובידו מקל עבה ,וידפוק האיש במקל שבידו שלש
דפיקות על השלחן ,ובלי אומר ודברים פנה ויצא מהבית.
הבעש"ט וחבורתו התבוננו בפניו של בעל הבית ,כדי להסיק
מתגובתו ,מה היתה כוונת השוטר בדפיקתו ,אך הוא לא הניד
עפעף ,ולא ניכר על פניו שינוי כלשהו.
סיימו כולם את התפלה וכחצי שעה לאחריה ,הופיע שוב
השוטר ובמקל שבידו דפק שוב שלש פעמים ,ואחר פנה וצעד
בגאוה לעבר הדלת .ואילו בעל הבית לא הגיב כלל ,והמשיך
לשמש את האורחים ,כאילו אין הדבר נוגע לו.
משלא מצאו הסבר להופעת השוטר בפתאומיות ודפיקותיו
המוזרות על השלחן עוררו בקרבם פליאה ,החליט הבעש"ט
לשאול את פי בעל הבית בעצמו ,כדי שיסביר להם על מה מורה
השוטר בדפיקותיו.
הדפיקות הללו מסביר בעל הבית בעוד השלוה נסוכה על פניו
באות להזכיר שהיום הוא המועד האחרון שבו עלי לפרוע את
חובי לאדון הכפר ,שלש פעמים בא שוטר להזכיר על כך ,ובאם
אחרי הפעם השלישית לא פורעים את החוב ,אזי נוטל האדון
את המוכסן ובני ביתו בשביה,

והוא רשאי לעשות בהם כטוב בעיניו .ממראה פניך השלוים
אומר לו הבעש"ט ,ניכר בך שהכסף מוכן בידך ,ולכן אין אתה
מתרגש מהדפיקות הללו ,אולי מוטב אם כן שתוביל תחילה
את הכסף לאדון ,ואחר כך נוכל להסב לסעודה בלי כל דאגה
וטירדה.
לא עונה בעל הבית ,ומדיבורו משתמע כאילו בעיניו התנהגותו
אינה חורגת כלל מדרך הרגיל ,עדיין אין בידי אפילו פרוטה
אחת כדי לתת לאדון על חשבון חובי ,אך למה לנו לדאוג על
כך כבר עתה ,עדיין יש שהות שלש שעות עד שיהיה עלי ללכת
לפריץ ,ועד אז נאכל ונשתה מתוך מנוחת הנפש ,ויד ה' לא
תקצר מלהזמין לי את הכסף למועד שבו הוא ידרש .ישבו
כולם לאכול ,ובעל הבית מיסב עמהם לסעודה ,ולמרות
שהתלמידים התבוננו היטב בפניו ,לא הרגישו בשום השתנות
ולא הבחינו בסימן דאגה כלשהו .לפני שסיימו את הסעודה,
הופיע השוטר בשלישית ,והשמיע את שלשת דפיקותיו
האחרונות אך בעל הבית לא נבהל גם בפעם הזאת.
הוא סיים במתינות את הסעודה ,בירך ברכת המזון ,תוך
הטעמת כל מלה ומלה :ונא אל תצריכני לא לידי מתנת בשר
ודם ולא לידי הלואתם כי אם לידך המלאה הפתוחה הקדושה
והרחבה שלא ניבוש ולא ניכלם לעולם ועד ...כשסיים לברך,
קם ממקומו ,ויצא מביתו כאדם היוצא לטיול צהרים ,שסיים
את כל עניניו ,ועתה מבקש הוא להפיג את חושיו המאומצים.
לפני יציאתו שאלו שוב הבעש"ט ,אם יש לו כבר מעט כסף על
החשבון ,אך הוא השיב כמי שאין הדבר מטריד אותו כלל,
שאין לו עדיין כלום ,אך השי"ת בודאי יזמין לו בדרך.
הבעש"ט ותלמידיו התבוננו אחריו ועקבו אחרי התנהגותו
בדרכו ,כי ידעו שאין פרוטה מצויה בכיסו ,בעוד שעליו לפרוע
לאדון
סכום גדול .מחלון הבית ראו כיצד עוצר בעל הבית ליד עגלה
משוחח עם אדם היושב בכרכרה ,ואחרי שנשאו ונתנו ביניהם
הלך איש איש לדרכו ,מבלי שהאחד יתן לרעהו כסף או
סחורה .אך בעל הבית לא הרחיק לכת ,והנה נפנה העגלון,
וצעק אחריו שיחזור ,כיון שאדונו רוצה לדבר עמו ,לשמע
צעקותיו שב בעל הבית על עקבותיו ,ואז ראו כיצד הוא מונה
מעות לידי בעל הבית ,ועם אותם המעות נחפז בעל הבית לבית
האדון .העגלון המשיך בדרכו ,וכשהגיע סמוך לבית שבו היו
הבעש"ט ותלמידיו ,יצאו הללו לקראתו.
וישאלו את הסוחר היושב בכרכרה על דבר המשא ומתן שהיה
בינו ובין בעל הבית .אני בקשתי לקנות ממנו את כל היי"ש
שיעשה בחורף אמר להם הסוחר אך בתחילה לא הגעתי עמו
לעמק השווה לגבי המחיר ,כיון שהוא ביקש מחיר שהיה נראה
לי גבוה ,אך לאחר שראיתי שהוא עומד על שלו ואינו מוותר,
קראתי אחריו והסכמתי לתת לו את המחיר שביקש ,ומיד
נתתי לו מראש את הסכום שהוא בקש במלואו .עתה כבר לא
התחרטו הבעש"ט ותלמידיו על הנסיעה הארוכה שעשו ,עד
אשר הגיעו לכפר זה כי אכן למדו עד היכן צריכה להיות מדת
הבטחון טבועה בקרב האדם ,ואז מתקיים באדם "והבוטח
בה' חסד יסובבנו" וכמו שנדרש בילקוט הפסוק "ויבטחו בך
יודעי שמך" מהיכן? "מן לא עזבת דורשיך" כלומר יודעי שמך
מגיעים להכרה ברורה שצריכים לבטוח בהשי"ת ולהשליך
עליו את כל יהבם ,מתוך שהם רואים שאין הקב"ה עוזב את
אלו הדורשים אותו ,ולכן נושאים עיניהם אליו ,ובוטחים רק
בישועתו.

הלכות שבת סי' שא' ,קמיעות
כבר גדולי ישראל השתמשו באופני הקבלה המעשית ובקמיעין
ובודאי שהיה על פי התנאים שאכתוב להלן והיה זה בסיבות
הכרחיות של קידוש השם והצלת הכלל ופקוח נפש והקמיעים
דלהגן נעשו אלו דוקא הותרו ,כמ"ש בשו"ע בי"ד סימן קע"ט
סי"ב מותר להתרפאות בקמיע אפילו יש בהם שמות וכן מותר
לישא קמיעים שיש בהם פסוקים ,ודוקא להגן שלא יחלה אבל
לא להתרפאות בהם מי שיש לו מכה או חולי אבל לכתוב פסוקים
בקמיעים אסור .וכתב הט"ז (ס"ק ט) ואף על גב שעכשיו כותבין
בסידורין הברכות ,היינו משום עת לעשות לה' (ע"פ גיטין ס ).מה
שאין כן בקמיעין ,כן כתב ב"י (ד"ה וכתב) בשם רשב"א (שו"ת
ח"ב סין רפא ח"ה סי' קיט) ע"ש .ועיין בתוספות שבועות (דף טו):
דבמקום סכנה מותר להתרפאות בדברי תורה.ע"כ.
ומבואר בגמרא סנהדרין (ס"ה ע"ב) שחז"ל עסקו בס' יצירה
וברא גברא .וישעיה אמר שם ובלע בארזא יבמות (מ"ט ע"ב).
ואחתופל כתב שם וקפ"א תהומא סוכה (נ"ג ע"ב) וכדמעשה
דאבוה דשמואל שהלך בסחורה למקום רחוק ,לימים מצאה
אותו מדית אחת שהיתה יודעת בלשון העופות ותבעתו לדבר
עבירה ותתן לו אלף אלפים ככר כסף ,אמר לה למה? אמרה לו
שמעתי כי הלילה תוליד בן שלא היה כמוהו בחכמה .וכששמע
הלך בקפיצת הדרך על ידי שם קדוש בלילה אל ביתו וידע את
אשתו ונתעברה וישב לדרכו בקפיצה(ולכן נקרא אבוה דשמואל
דחשבו שהיא הרה לזנונים ואחר כך בא אביו והעיד עליו ולכן
נקרא שמו אבוה דשמואל להודיע לכל שהוא אביו הובא סיפור
המעשה (בתשובת הגאונים הוצאת ליק סי' צז) ע"ש .וברמ"ע
מפאנו גלגולי נשמות ח אבוה דשמואל הוא שמואל הרמתי,
ושמואל בנו גלגול שאול) .ע"ש.
וכדמעשה בן סירא בשם ספר גימטריאות כתיבת יד מרבינו
יהודה החסיד הביאו בספר פרי עץ ארמוני (ספר שמות דף שס).
רצה לעסוק בספר יצירה יצאה בת קול ואמרה לא תוכל עשוהו
לבדך הלך לו אצל ירמיה אביו ועסקו בו ולמקצה ג' שנים נברא
להם אדם אחד וכתוב במצחו "אמת" כמו במצח אדם הראשון.
כשרצו להרגו ומחקו א' מאמת שבמצחו ומיד נעשה לאפר ,כי
במחיקת האות אלף נסתלק הרוח ונשאר רק אותיות מת .ע"ש.
ועיין בחיד"א (שם הגדולים ערך מהר"ר אליהו מחלם אות א')
שהיה הרב אליהו מחלם בקי בספר יצירה וברא גברא בכח קבלה
מעשית אמיתית לעת הצורך .ועיין בספר שאילת יעבץ (ח"ב סי'
פב) שראה שהיה הולך וגדל מאוד ונתיירא שלא יחריב העולם על
כן ניתק השם ממצחו ונתבטל ושב לעפרו .הביאו בספר פרי עץ
ארמוני (שם).ע"ש.
ועיין לרבינו יוסף חיים בספרו (בניהו בן יהוידע על סנהדרין צד)
והנה בספר ועד לחכמים כתב הגאון חיד"א ז"ל דבר אחד השייך
למאמר זה דמכלתין והוא ,דכתב שקבל מרבני זקני עה"ק
ירושלים תוב"ב דידוע הוא שחזקיהו המלך ע"ה מפני סנחריב
סתם מי גיחון ,ועד היום ביום השישי בחצות שסוגרים פתחי
שערי ירושלים ,כי כל הישמעאלים הולכים בעונותינו הרבים
לבית המקדש ,נשארה העיר כמעט ריקה ,ומשום הכי סוגרים
השערים ,וההולך שם אצל שער אחד אשר הוא סמוך למגדל,
שומע קול מים רבים שהולכים מתחת לארץ ,ובזמן שהרב מורנו
הרב חיים ויטל ז"ל היה בעיר הקודש ירושלים תוב"ב בא שר
אחד תקיף הנקרא אבו סיפין ,וידע שמלך ישראל סתם מי גיחון,
ושאל אם נמצא היום מי שיוכל לפתחו ,ואמרו לו הגויים יש חכם
שהוא אלקי ושמו רב חיים ויטל

ודאי שהוא יכול לפתחו ,ושלח אחריו ביום השישי ואמרו לו ,גוזרני
עליך שבעוד שאני הולך לבית המקדש פתוח תפתח את הנהר הזה
שסתם מלך שלכם והוא נצרך הרבה לעיר ,עליך מוטל לפתחו ,ואם
אין דמך בראשך ,ומהרח"ו עשה קפיצת הדרך ,הלך לדמשק ובא
אליו רבינו הארי זצ"ל בחלום ואמר לו הסכלת עשה ,זה השר היה
גלגול סנחריב ולכן נקרא אבו סיפין שבערבי פירושו שבי החרבות,
ואתה יש בך ניצוץ חזקיה המלך ע"ה ,והייתה שעת הכושר לתקן
ולפתוח מי גיחון ,כי שלא ברצון חכמים עשה חזקיה המלך ע"ה,
שהוא מדברים שלא הודו לו חכמים פסחים (נ"ו) ובזה הייתה
אתחלתא דגאולה והשיבו מהרח"ו ז"ל לא רציתי להשתמש
בשמות הקודש ,ואמר לו רבינו האר"י זצ"ל אלו לא נשתמשת לבא
לדמשק החרשתי ,אבל מאחר שנשתמשת לזה היית יכול להשתמש
לפתחו והיה קדוש השם ותיקון גדול ,אמר לו מורנו הרב חיים ויטל
א"כ אחזור לירושלים לפתחו ,אמר לו חליף שעתא ולאו זמניה הוא
עכ"ד.
ועיין בספר שלמי חגיגה לרבי ישראל אלגאזי על ר' קלונימוס
(חותנו של המהרש"ל הובא בים של שלמה גיטין סי' לב ,לד .וחולין
פ"ו סי' ו .תלמידו של הר"ר דניאל שהיה תלמידו של תרומת הדשן
שו"ת מהרש"ל סי' צח) .המעשה שהיה פע"א עלילה גדולה על
יושבי ירושלים היהודים ,כי נמצא הרוג בנו של הסולטאן המושל
בירושלים ,ובעצם היה הסולטאן אוהב ישראל מאד ,אלא שאחיו
של הסולטאן היה שונא ישראל והוא הרג את הבן יחיד של
הסולטאן שרצה לעשות עלילה על היהודים ,וגם רצה לירש את
הסולטאן שלא היה לו בנים חוץ ממנו ,ועשה עלילה ע"י עדים
שהיהודים הרגו אותן בשביל דם לפסח והיה צרה גדולה ,ואמר אז
הרה"ק הנ"ל שהוא יברר את הדבר וצוה להביא את ההרוג לפניו
והיה זה ביום השבת וכתב שם קודש קמיע ונתן על מצחו (ושמעתי
את הרב יעקב זצק"ל שכתב "אמת") ואז קם ההרוג חי והגיד מי
הרגו והראה על אחיו של הסולטאן( ,ואמר לסולטן שצריך להחזירו
למתים והוריד את האל"ף ונשאר מת .והיה נס גדול שנצלו כל
היהודים ע"י אבל הוא נצטער על שהשתמש בשמות הקדושים וצוה
בצואתו שעד מאה שנים ישליכו כל אחד ואחד מהבאים על קברו
אבן על קברו .ע"כ .ומבואר דאף על פי דצורך השעה ציוה ר'
קלונימוס שעד מאה שנים ישליכו אבנים על קברו שיכופר על
שהשתמש בשמות קודש.
ומעשה הגולם של המהר"ל בספר טהרת יוסף (עמ' שמח) ע"ש.
ומוכח דכל מה שעשו גדולי ישראל היה בסיבות הכרחיות של
קידוש השם והצלת הכלל ופקוח נפש וצורך השעה .וכתב בספר
חסידים (סי' רה) :אין המזיקין מתגרין אלא במי שמתגרה בהן,
שכתבו הוא או אבותיו קמיעות ,או עסק בהשבעות או בכשפים או
בשאילת חלום .לכך לא יעסוק אדם בהן ,ולא יעשה בשביל פיקוח
נפש בהשבעות וקמיע ,כי אין זו חכמה ,כי הוא מקצר חייו וחיי
זרעו ,ואין דוחין נפש מפני נפש ,שנאמר תמים תהיה ואין לאדם
אלא תפלה ותחנונים על הכל.ע"כ.
ומבואר מספר חסידים שאפילו משום פיקוח נפש אסור דאין דוחין
נפש מפני נפש דלאחר זמן אותו המלאך שהשביעו מתנקם בו או
בזרעו .ובגמרא בבא במציעא (דף ס"א ע"א) חייך קודמין לחיי
חברך .ורבינו יונה ז"ל באיסור והיתר שלו (כלל נ"ט סימן ל"ח)
מסיק בענין הצלת חבירו וז"ל :ומיהו אם בודאי היה ג"כ הוא
מסוכן עמו אין לו לסכן גופו ,מאחר שהוא חוץ לסכנה ,אעפ"י
שרואה במיתת חבירו כדדרשינן וחי אחיך עמך ,ולא מצינו חילוק
בין סכנה למיתה ,ונראה דאפילו ברודף שניתן להצילו בנפשו של
רודף ,אם יסתכן בהצלתו אין לו להצילו וליכנס עמו בספק סכנה,
והוא פשוט ע"כ.
המשך שבוע הבא בעזר ה'.
שבת שלום ומבורך...

גאוה ,שיח שרפי קודש.

מעשיות קצרות

במסכת ברכות (מג) כל ההולך בקומה זקופה כאלו דוחק רגלי
השכינה .ואמר ע"ז הגה"ק זצ"ל בעל חידושי הרים מגור עפמ"ש
בתהילים כי בחר הקב"ה בהר סיני הנמוך מכל ההרים להורות
על ענוה

מעשה במקום אחד שהיה בו ערוד (מין נחש) והיה מזיק את
הבריות .באו והודיעו לר' חנינא בן דוסא .אמר להם הראוני את
חורו .הלכו והראוהו את חורו והניח עקבו על פתחו יצא ונשכו.
ומת אותו ערוד .נטלו על כתפו והוליכו לביהמ"ד אמד להם רבי
חנינא בן דוסא בני ראו שאין ערוד ממית אלא החטא ממית.
באותה שעה אמרו אוי לו לאדם שפגע בו ערוד ,ואוי לו לערוד
שפגע בו ר' חנינא בן דוסא.

אמנם הבעל גאה הלא בעל כרחך צריך לומר כי לא יפה עשה
הקב"ה ח"ו לרדת על הר סיני ,כי למי נאה הגאוה יותר מהקב"ה
כמ"ש הגאוה והגדולה לחי עולמים וז"ש ההולך בקומה זקופה
ואומר שראוי להתגאות הרי הוא כאלו דוחק רגלי שכינה אשר
ירד עליו ה' באש.
על מאמר חז"ל (סוטה ה) תלמיד חכם מותר להיות לו שמיני
שבשמינית לענין גאוה ,ואמר הה"ק זי"ע שמונה פעמים שמונה
הוא בגמטריא ס"ד וגסות הוא ס"ג הוא גס ,ואמר שתלמיד חכם
צריך להוציא את עצמו ממדת גס ולכנוס לבחי' ס"ד ,וחנוכה
הוא חנו כ"ה ,ואותיות חנו ג"כ גימטריא ס"ד.
אמר מי שיש בו גאות מדת גס אינו יכול להכיר הנס של חנוכה
שהוא בבחינת ס"ד ,וזהו פי' "אודה ה' בכל לבב" שני פעמים לב
גימט' ס"ד ואמר בשם הה"ק הר"ר בונם זצללה"ה על הפ' ואלה
המשפטים אשר תשים לפניהם "אשר" הוא בלשוננו דס הוא ג"כ
בגימט' ס"ד .

ודרך של זה הערוד הוא כך ,אם נושך לאדם והאדם תיכף רץ
ובא למים אז מת הערוד אבל אם הערוד מקדים ובא למים אז
מת האדם .ונעשה נס לר' חנינא בן דוסא שנבקע לו מעין מתחת
עקביו ומת הערוד.
מעשה בתלמיד אחד שירד לפני התיבה להתפלל לפני ר' אליעזר
והיה מאריך יותר מדאי .אמרו לו תלמידיו כמה ארכן הוא זה,
אמר להם כלום מאריך יותר ממשה רבינו דכתיב בו "את
ארבעים היום ואת ארבעים הלילה" וגו'.
מעשה בתלמיד אחד שירד לפני התיבה לפני ר' אליעזר והיה
מקצר יותר מדאי אמרו לו תלמידיו כמה קצרן הוא זה ,אמר
להם כלום מקצר יותר ממשה רבינו דכתיב בו "אל נא רפא נא
לה"
ברכות לב

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.

קרני השמש
כל אדם ובפרט תינוקות רכים
זקוק לויטמין  Dשבהעדרו לוקים
במחלת הרככת שתוצאותיה הם
הפרעות בגדילה
עיוות במבנה העצמות ,שברים
בעצמות וזיהומי ריאות חוזרים.

סגולות מספרו של הרב:
מנעלים ,יזהר אדם שלא יחליף מנעליו משל
ימין לשל שמאל כמו שעושין המון הבורים,
כי הוא בכלל יורדי גיהנם ,וקשה לשנאה,
ומאבד מזונותיו ,חוץ מתשעה באב אם
צריך לילך לאיזה מקום מותר להחליף.

ויטמין זה נוצר בעור בהשפעת קרני
השמש האולטרה סגוליות .לכן
חשוב לחשוף את התינוקות בצורה
מבוקרת כמובן לקרני השמש

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 :

בשם ספר יפה ללב

יש אפשרות לקבלת אברכים בכולל שבמקום ,כולל הלכה.
כולל יום שלם/החזקת אברך/תפילות  40יום/פדיון נפש/פיטום הקטורת במנין עם
הכוונות/תיקון הכללי במניין/תיקון שבע כורתי ברית עם שופרות מסביב
לציון/סעדני ואיוושע -סעודות לאברכים ולמתפללים מוקד הישועות
בציון הקדוש שמואל הנביא זיע''א
למסירת שמות להצלחה ולכל הישועות
0534100025

