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 חיי שרהפרשת 
 ירושלים לוח

 4:00הדלקת הנר.....

 5:16מוצש''ק...........

 5:52רבינו תם.........

אמרו במדרש  "וה' ברך את אברהם בכל"

אחד אומר ברכו בבן היינו  (בראשית רבה נ"ט)

א ב"ן. חד אומר שהשליטו "בכ"ל" גימטרי

ביצרו. דהנה אמרו רבותינו ז"ל ג' דברים 

מזקינים את האדם מלחמה, ובנים שאינם 

מהוגנים, ומי ששטוף בזמה. מלחמה מיהושע 

"ויהושע זקן" וכתיב שם  (כ"ג א')דכתיב יהושע 

 "ימים רבים עשה יהושע מלחמה".  פסוק יא

בנים שאינם מהוגנים מעלי דכתיב שמואל א' 

"ועלי זקן ושמע את כל אשר יעשון בניו  (בב' כ")

שטופי זמה מברזילי הגלעדי" וכו' על כן אמר 

ואברהם זקן בא בימים רוצה לומר, זקנתו 

אינה מג' דברים הנזכרים שמזקינים את 

האדם בלא עתו, רק בא בימים, אם תאמר יש 

לו בנים שאינם מהוגנים לכך אמר וה' ברך את 

ולה תמימה, אברהם בכ"ל בבן שהוא יצחק ע

וגם ישמעאל עשה תשובה כמו שאמרו ז"ל 

וזהו הרמז א"ת אברהם שהוא   בבא בתרא טו()

ישמעאל הנטפל לאברהם, ואם תאמר חס 

ושלום שטוף בזמה, לזה אומר שהשליטו 

 ביצרו.

ובזה יובן "ויאמרו לו עבדיו יבקשו לאדוני 

המלך נערה בתולה" וגו' וחם לאדוני המלך 

 )מלכים א' א' ב'( 

היה  לו רפואה אלא זאת? וקשה, וכי לא מצאו

להם להביא לו סממנים המחממים את הגוף. 

 ("ב ע"אכדף ) ועוד קשה, שאמרו ז"ל סנהדרין

דוד ואמר לה  תישא אותיאמרה לו הנערה 

ורה עליי שכבר נשאתי שמונה את אס המלך

 . עשר נשים

כד חסרי לגנבא נפשיה בשלמא "אמרה ליה 

מפרש רש"י כשאין לגנב מקום לגנוב  "נקיט

מחזיק עצמו בענוה כאיש שלום כך אמרה 

 אבישג

מפני שזקנת ותשש כחך אתה אומר שאני 

בשלושה מיד קרא לבת שבע וקינחה  אסורה לך

שבא עליה יג ביאות וקינחה  היינו, מפות עשר

  .שם

אלא  איך עשה כאחד הריקים חס ושלום?

וד היו אומרים דוד שטוף בזמה ומזה דשונאי ד

קפצה עליו זקנה, ומעשה בת שבע בחטא היה 

ושלמה בנה אין לו מלוכה, ולזה אמרה )מלכים 

א' א' כ"א( והייתי אני ובני שלמה חטאים, ולכן 

אדוניה קפץ על המלוכה, מה עשו אנשי דוד 

הדורשים את שלומו וטובו, יעצוהו על הנערה 

א ידעה, ומזה יתברר להיות לו סוכנת והמלך ל

שלום אלא שלבו חלל שאינו שטוף חס ו

  .והשליטו ביצרו

ואם תאמר כי רק מטעם שהזקין ואין לו כח, על 

דככחו אז כחו עתה  כן הראה להם בבת שבע

ומעשה דבת שבע הוא סיבה מאת ה' שאם חטא 

יחיד וכו' כמו שאמרו בגמרא עבודה זרה דף ד' 

דף ק"ז  ע"ב או כמו שאמרו במדרש בסנהדרין

ע"א שאמר דוד למען תצדק בדברך וגו' תהלים 

 נ"א ו'. 

ומה שקפצה עליו זקנה אינו אלא מב' סיבות, 

אחת שהיו לו בנים שאינם מהוגנים והם 

אבשלום ואדוניהו, והשנית שהיה לוחם 

מלחמתן של ישראל. וזהו שאמר והמלך דוד זקן, 

ולא אמר ודוד המלך זקן, לרמוז שהמלכות גרמא 

 ם ולהיות זקן.לו להלח

וקשה ולא וה' ברך את אברהם בכל שנתן לו בן. 

ידעינן שיש לו בן הרי יצחק היה בן ארבעים 

אלא אמרו ז"ל דנשמתו של יצחק מסטרא  ? שנה

דנוקבא ואינו מוליד וכשנעקד פרחה נשמתו 

א. ולכן אמר ונכנסה בו נשמה מסטרא דדוכר

בן דמעתה נקרא בן ולא קודם. שבת בכל שנתן לו 

 שלום עם ישראל...

סיפורי ישועות מקבר 
 שמואל הנביא

איש מבוגר קנה את ספרו של 
ובין החלקים  ,הרב משפטי צדק

מציונו  מופיע סיפורי ישועות
 הקדוש של שמואל הנביא.

החל גם הוא לספר שהגיע לארץ 
עסקו במסחר ורצו להפיל אותם 
עסקנים ולהכניס אותו ואת בני 

 משפחתו כולם לכלא.

הגיע לשמואל הנביא וכשנגע 
בכל גופו רעד בציון הרגיש 

וחשמל שעובר בגופו מיד הבין 
 .שברוך ה' התפילה תפסה

וכבר  התקשר לבני משפחתו
יצאו זכאים  כי כולם הודיעו לו

ואפילו פיצו אותם על העוגמת 
 נפש שנגרמה להם.

 

 זמני היום בכולל  בציון

 שמואל הנביא

שחרית לימוד עד תפילת -04:00
 בנץ החמה

 לימוד בכולל-09:30-20:00

 מנחה גדולה-13:00

י יום שיש -09:30-11:00
 לימוד בכולל. 

 

 לקבלת העלון במייל הרשמו
akolshmuel@gmail.com 

 

 

 

לתרומות, עמותת קול שמואל, 
. 66380035בנק לאומי. מ"ח: 

 . , רמת אשכול905סניף 

 

 78גליון 

, רחמים בן אהובהלהצלחת אברהם אביעד בן 

 שרה, אברהם ישעיהו בן ציון בן חיה גילה.  



 

 
  

 מלובלין החוזה  –סיפור לשבת  

"היהודי הקדוש" בטרם החל לנהל נשיאותו ברמה, היה 
 מסתופף בצילו של ה"חוזה" הקדוש מלובלין. 

באותם הימים שררה ידידות עזה בין השנים, כי על כן גבוה היה 
"היהודי הקדוש" משכמו ומעלה מכל החסידים שפקדו את 

יהודי הקדוש היה נכנס פעמים רבות חצרו של ה"חוזה", ה
לחדרו של הרבי, שוהה שעות ארוכות ומדבר עמו מענינים 

 העומדים ברומו של עולם.

פעם בערב שבת קודש, ביושבם יחד להמתיק שיחה, הבחין 
די הקדוש" לא "החוזה" בכותנתו המוכתמת והבלויה של "היהו

 היתה דעתו נוחה מכך

כם כמותך לצאת בכתונת והוא אמר: אין זה נאה לתלמיד ח
כזאת, והלא אמרו חכמינו תלמיד חכם אסור לו לצאת ורבב על 
בגדו. ובדברו קרב אל ארון הבגדים, הוציא משם כתונת חדשה 

 עם צוארון רבני מהודר, והגישו כשי ל"יהודי הקדוש"

מביתו של "החוזה" הלך היהודי לבית המרחץ שם פגע בו עני 
ב הרחום הפתוח לכל אחד, שהכיר את היהודי בעל הל

הנדכאים, שאינו מסרב לעולם לבקשתו של עני, והוא פנה אל 
 "היהודי" בבקשה שיתן לו כתונת, 

"היהודי הקדוש" לא בדק בציציותיו, ואולי לא ידע ששכור 
מפורסם ומועד לפניו, ונתן לו את הכתונת החדשה שקיבל לפני 

 דקות אחדות מרבו החוזה,

לבית המרזח. הזמין מנה גדולה משם עשה העני את דרכו ישר 
של יין ישן, ובתמורה מישכן את הכתונת החדשה שקיבל 
"מהיהודי" עברו שבועות אחדים והשכור לא בא לפדות את 

 משכונו, הלך בעל המרזח ומכר את הכתונת. 

אך כיון שהכתונת היתה כאמור בעלת צוארון מיוחד של רבנים, 
גלגלה הכתונת לא קפצו עליה הקונים. עד שלבסוף שוב נת

 לבעלה הראשון לבית "החוזה" מלובלין. 

 משראתה הרבנית את הכתונת הכירה אותה. והחלה לברר כיצד
היא הגיעה לידיו. עד מהרה נודע לה כל המעשה עם "היהודי" 

 והשכור.

נכנסה הרבנית אל בעלה "החוזה" כשכולה זועמת צא וראה עד 
אמרה לו  -כמה מחבב "היהודי" את הכתונת שנתת לו במתנה

עד שלא מצא עבורה אדם יותר ראוי מאשר שכור  -בתרעומת
 העיירה. "החוזה" הקפיד על היהודי, על בזותו את מתנתו. 

לא חסרו גם הולכי רכיל ובעלי לשון רעה ששפכו שמן על 
המדורה, והפיצו שמועות שונות על "היהודי", תוך כוונה 

 להבאיש את ריחו בעיני רבם. עד שגבה הר ביניהם.

המעשה עשה לו כנפיים, ועוף השמים הוליך את הקול "ליהודי 
הקדוש" הדבר גרם לו עגמת נפש, שהרי לא היתה לו כל כוונה 
לפגוע חס וחלילה ברבו שהיה יקר אצלו, אלא שמצות צדקה אף 
היא היתה חביבה אצלו מאד, ובתמימותו הרבה לא שיער מה 

 שעלול להסתבך כתוצאה מכך.

רו אנה ואנה כשרוחו נסערת, ולא מצא הוא החל להתהלך בחד
לנפשו מרגוע. עוד הוא מתהלך כך, ואחד ממקורביו נכנס 

 אליו. 

ביקש היהודי להפיג את דאגתו, ועל כן ביקש את הנכנס לספר 
לו מה ששמע לאחרונה. שמעתי סיפור יפה מאד אומר לו 
החסיד. ספר ספר מבקש ממנו "היהודי הקדוש" בעיר אחת 

 פורו חי גנב, שבילה את כל ימיו בגניבות.פותח האיש את סי

לעת זקנתו, כאשר לא היה בכחו לפרוץ לדירות זרות, ישב 
בביתו, ואכל מהרכוש שצבר מכל הגניבות שגנב במשך כל ימי 

 חייו. 

עד שאכל את כל חסכונותיו, והוא נותר בלי פרוטה. בסופו של 
דבר הוא הגיע למצב שלא היה לו במה להחיות את נפשו. 

בי העיר שהכירוהו ממעלליו בשנות צעירותו, לא נתנו תוש
 לבם למצבו האומלל, ולא עלה על דעתם כלל לעזור לו. 

שמחו בדיעבד על שנגזר עליו לסיים את חייו  מהם אפילו
 כשהוא חי חיי כלב מוזנח, וראו בכך עונש מן השמים. 

יצא מכלל זה יהודי עשיר שחי באותה עיר, ומצבו של הגנב 
לבו, למרות שהעשיר היה איש ריק, היה לו לב  הזקן נגע אל

 רחום, והוא אשר תמך בגנב הזקן והחיה אותו בכספו. 

כך עברו שנים אחדות עד ששניהם, העשיר והגנב גם יחד, הלכו 
לעולמם. העשיר הובא לפני בית דין של מעלה, וכיון שחבילה 
של שרצים היתה תלויה אחריו, נגזר דינו להשפט בגיהנם, עד 

 קו שם יסוריו את עבירותיו שעבר בחייו. שימר

מיד הגיעו אליו מלאכי חבלה והובילוהו לעבר הגיהנם לביצוע 
 הגזר דין. 

אך בעוד שהללו מוליכים אותו אירע דבר מפתיע. מלאך שליח 
מבית דין של מעלה רדף אחריהם, והחזיר את כל הכבודה 

 לחדר הבית דין. 

הודעה משמחת.  כאשר נכנסו, הודיע הראש בית דין לנידון
גניבה התרחשה כאן, אתה הולך לגן עדן ! כולם השמיעו 

 קריאת התפעלות, והגביר המבולבל לא הבין מה מתרחש.

גנבו את כל העבירות  -פשוט מאד מסביר הראש בית דין 
 שלך...

 מי גנב ? מתמה הגביר.

האינך זוכר את הגנב הזקן שתמכת בו בשנותיו האחרונות ?. . 
 . 

וש" הקשיב בדריכות לסיפור כולו עד תום, ואחר "היהודי הקד
 ששמע את הסיום נצטהלו פניו, וקרא בשמחה:

הוי אומר שבעולם האמת שום דבר טוב אינו הולך לאיבוד, 
ואף תמיכה ביהודי שאינו כל כך כשר היא בגדר זכות, אם כן 
אין לי על מה לדאוג, יבוסם לו לאותו שיכור, ואני אשמח 

 במצות צדקה שקיימתי. . .



 

 

 

  

 או מגבת מותר לצאת לרשות הרבים בשבת במטפחת א
 .והמחמיר תבוא עליו ברכה ,הכרוכה סביב צוארו

 ,דו או רגלוי קום שיש עירוב מותר אף בכריכתובמ
 איכא ספק ספיקא.משום ד

בשו"ע )סי' שג סעיף כג( כתב אם היתה צריכה להוציא אגוז  
לבנה ופרפה עליו כדי להוציאו, אם לרה"ר אסור. ואם לכרמלית 
מותר. עכ"ל. ומקור הדברים בגמ' )שבת סה:( והטעם הוא משום 
שלא התירו להערים אע"פ שהוא דרך מלבוש. ואם מתכוונת 

בואר בשו"ע לפרוף בו שפתי חלוקה מותרת לצאת בו לרה"ר כמ
) שם סעיף כב(. ובתוס' שבת )סד:( ד"ה ובלבד, פרשו הטעם 
שאסור לתת לכתחילה בשבת פלפל וגרגיר מלח בתוך פיה ולצאת 
לרה"ר, משום שנראית כמערמת להוציאם לרה"ר. ואע"פ 

מ"מ אסור שנראית שכוונתה לסלק ריח הפה ולרפואת שיניה 
על האבן או על כמערמת. וכתבו, דלא דמי למה שמותרת לפרוף 

האגוז, דהתם ניכר הדבר והכל יודעים שלכך צריכה וליכא שום 
חששא, אבל בדבר שהיא נותנת לתוך פיה אינם יודעים למה היא 
נותנת. עכ"ד. והובאו דבריהם להלכה במג"א )סי' שג ס"ק יז( 

 ובמשנ"ב )שם ס"ק מט(.

)חלק ב כלל  עיין בכף החיים )אות קלב( שכתב בשם החיי אדםו
דאותם הכורכים המטפחת סביב צוארן במדינות  וז"ל: ו ס' יא(נ

שאין מנהג לכרוך סביב הצואר, נראה שאין זה דרך מלבוש, ומכל 
למחות מקום כיון שלפעמים כורכים בשביל הקור אפשר שאין 

אם כורכין אותו בדרך מלבוש, אבל מה שכורכין פעם אחת 
אך בכל זה כיון והקצוות תלויין למטה נראה דאיסור גמור הוא, 

מוטב שיהיו דוע שאין שומעין ונעשה להם כהיתר שי
שוגגין,ועכ"פ יודיע להם שיכרכו סביב הצואר כדרך מלבוש או על 
 המכנסים תחת בגדיו אבל על החגורה אין ספק שאסור עכ"ל.

מבואר שאין זה היתר לכתחילה ובנשמת אדם הוסיף, דבמקום 
הובא דבריו  אסור. דמוכח שאינו עושה רק להוציא המטפחת,

 דכריכת סביב הצואר בדרך מלבוש מותר. ס"ק קלג()במשנ"ב 
ובספר קצש"ע )סי' פד סי"ד( כתב, דמסביב לצואר אינו מותר 
אלא אם אין לו שם מטפחת אחרת והוא רגיל לפעמים לכרוך שם 

. ואסור לכורכה סביב היד או הרגל. ע"ש. מטפחת מפני הקור
הד"ת סי' קלג( כתב ששמע בשם מיהו בשו"ת לבושי מרדכי )מ

לאחר ידו, מרן החתם סופר, שכן נהג בחוץ לעירוב שכרך מטפחת 
וגילה טעמו משום דהוה הוצאה שלא כדרכה ואינו רק מדרבנן, 
ומשום גדול כבוד הבריות מתירים, שלא יהיה נמאס בעיני 

וע"ע בחיו"ד מהדו"ת סי' קמא שהגאון בעל  הבריות וכו' ע"ש.
במה שהיה מובן  ו על כך, וחזר בוקיף אותעזר התמנחת אל

שהח"ס כרך סביב לידו, אך חזר להעיר שכרך מסביב  מדבריו
 ה הוי כלאחר יד. ע"ש., דבזלרגלו

חורפי גם בשו"ת קרן לדוד )חאו"ח סי' צ( כתב, כד הוינא בימי 
משובתי אצל הגה"ק משינעווע ראיתי ושמעתי שלא הלך 
בטאשעטיבעל )מטפחת( סביב צוארו והחמיר בזה, רק חוגרו 
סביב טליתו כי זה מלבוש פשוט כמבואר ברמ"א. ומכל מקום 
כתב שם הגאון בעל קרן לדוד להתיר בזה משום דהוי דרך מלבוש 

רשות הרבים וגדול כבוד הבריות ויש אומרים דליכא בזמן הזה 
וגם להחולקים אינו אלא מדרבנן שהרי אין דרך הוצאה בכך, 
דדוקא במשא על כתיפו כמשא בני קהת מה שאין כן בגד סביב 

לא הוי צוארו, אין דרך לישא אלא בתורת מלבוש וגם אם נאמר ד
מלבוש הוי הוצאה כלאחר יד ונראה בפשיטות להתיר וכן הוא 

וכ"כ נמוקי או"ח  יעו"ש. מנהג יראי ה' חסידים ואנשי מעשה
להתיר בפשיטות ובין בקיץ בין בחורף דזהו דרך מלבוש  מונקטש

הירות יעור לזהנהוג כשיש רוח או קרירות מבחוץ וכו' דאין ש
 .מפני הצינה כשגופו חם עי"ש

 

וכ"כ בשו"ת התעוררות תשובה חלק ב )סי' קס( לכרוך סביב צוארו 
ויען ליד. ע"ש. וכ"פ בשו"ת ולקושרו פעם אחת, או בכריכת סביב 

( שו"ת חלקת יעקב ח' א )סי' ג יוסף חאו"ח סי' קכט וסי' קלא אות
ילה רוב מותר לכתחבמקום שיש עי (חלק ב פרק כג)אור לציון  צ(

דגם במקום  (סעיף נא)בילקו"י ו כיון שאין דרך הוצאה בכך ע"ש.
ואם אי אפשר  בשבילו יתן לקטן שיטלטלנהש עדיף שיש עירוב

להוציא המטפחת על ידי שיקשרנה בשני קשרים בהכי יוכל להקל 
 יעו"ש..ב לצואר משום דאיכא ספק ספיקא מסבי זה על גב זה, או

מנוחת אהבה דחה ראיית הח"א מדין פלפל וגרגיר מלח ספר וב
ומדין אגוז, דשאני התם שאינו מוציאם בדרך מלבוש רק כמשירי 
מלבוש או כתכשיט, אבל כשמוציא בדרך מלבוש גמור, מותר אע"פ 
שמוכח לכל שכוונתו להערים, וכמו שהתירו  )שבת קמז:( לבלנים 

ומר שכל להתעטף באלונטית ולהביאה דרך רה"ר וצריך ל
מלבוש גמור, לא אסרו וכמו שהתירו ללבוש שני שמתעטף בו כדרך 

  מלבושים זה על זה אע"פ שכוונת לצורך חברו.

וכן "האוליירין מביאין בלרי נשים לבי בני" מפרש רש"י סדינים 
 שהנשים מסתפגין בהם מותר להביאן דרך מלבוש לבית המרחץ.

ור רק הכשר ותשמיש אבל לענין פורפת ע"ג אגוז שאינו מלבוש גמ
למלבוש כמו כפתור, לא התירו במערים וה"ה לענין גרגיר פלפל 
ומלח דדוקא בדרך עיטוף ומלבוש שרי וכן הוא במאירי )שבת סה:( 
 ע"ש. וכן פסק בשו"ת איש מצליח )ח'א חאו"ח סס"י לג( להתיר

וכן כתב בשו"ת אז נדברו )סי' סה( דאגוז לא  סביב הצואר. מטפחת
לעצמו אלא תכשיט דבגד לפיכך אם אינו צורך בגד הוי הוי מלבוש 

משוי ושכ"כ בשם ספר הראבי"ה )סי' רטז( וז"ל שאע"פ שהותר לו 
האבן כמלבוש ואפ"ה אסור להערים להוציא, התם הוא גופא באפי 

 נפשה לאו מלבוש הוא עכ"ל. ע"ש.

דרך לבישתו בכך והכל לפי הזמן והמקום ויש לעיין האם בזמנינו 
אם דרך לבישתו בכך שרי )אשל אברהם אות מז( ואין לומר 
דבזמנינו שאין לובשין רק מפני הקור שיהיה אסור שלפעמים 
לובשין גם בקיץ שיש לו מיחוש וגם יש מקומות שלובשים סודר דק 
לקישוט וכן פסק בשו"ע שבגדים שהרועים לובשים מחמת 

הוי דרך הגשמים מותר לכל אדם גם לא בשביל הגשמים  כיון ד
 מלבוש ואפשר דגם כאן במטפחת מותר כיון שזה דרך מלבוש.

מנחת יצחק חלק ה' סימן מ"א אות ח' שהביא משם ועיין בשו"ת 
על אורח חיים סימן  )מהרב אהרן וויס ממאקאווא היםספר רכוש 

להתיר לבישת אלונטית בצואר בשבת בבוקר בלכתם למקוה  (שכ"ו
אף שבחול אין עושין כן, מכל מקום הוי דרך מלבוש לשבת, כיון 

 ,יומא ד' ב ע"ב מדפי הרי"ף ד"ה) דבשבת דרכו בכך ע"פ דברי הר"ן
משום  ,ם הכפוריםבסנדל של גמי דלא הוי משאוי ביו ומיהו(

כן בשו"ע )סי' תריד סעיף ב(  ונפסק .דאסור בסנדל אחר הוי לבושו
ומיהו בשו"ת אז נדברו )חלק א סי' סו( העיר על זה דשם יעו"ש. 

הרי לובשו לשם מלבוש ממש, מה שאין כן במטפחת דאינו לובשו 
 לשם מלבוש.

רב שר שלום גאון בתשובה שנדפסה  יוהובא במנוחת אהבה דבר
 :וז"ל( 71בקובץ הלכות פסוקות מן הגאונים )גאוניקה, ח"ב עמ' 

וששאלתם יכול אדם להוציא מטפחת בשבת או ביוה"כ לרה"ר 
אותה דרך מלבוש לכרוך  לקנח בה פיו. כך ראינו אם יכול לעשות

ואמנם מה שהתיר לכורכה  אותה על צוארו או על ידו מותר עכ"ל.
 על ידו מדברי האחרונים נראה שאסור. 

הואיל ואין לנו רגילות לכרוך שום בגד סביב היד או הרגל. עיין 
שפי  ,לים לכרוך צעיףשרגי בשע"ת רס"י שא. ומ"מ סביב הצואר

אדני  הגליון הערה טז( שלחן שלמה )בשולי בספרוע"ע  ע"ש.דמי.
 ע"ש..שלמה סעיף קפט 

 

 הלכות שבת סי' שא', דיני הוצאה.. 
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 העיר סדום

באזור שבו התקיימה העיר סדום מצוי הר 
בעל תכונות ייחודיות המכונה על שם מקומו, 

מטרים בלבד מעל  250"הר סדום" גובהו כ 
פני ים המלח ופירוש הדבר, שאין הוא מגיע 
אף לגובה פני הים התיכון שהרי ים המלח 

 400ביותר בעולם כ הוא המקום הנמוך 
מטרים מתחת לפני הים ההר ברובו בנוי 
ממלח. הרוחות והגשמים המסו את המלח 
באזורים מסוימים ופיסלו בו צורות 

 מופלאות. בהר מצויות מערות רבות. 

מטרים,  300אחת מהן היא באורך של כ 
וקירותיה עשויים מלח. הכניסה למערה 
עוברת דרך פרוזדור אפל, כשבהמשך מתגלה 
לעין המטיילים חדר מואר ובלתי מקורה, 
שצורתו כצורת ארובה גבוהה ורחבה, 

סמוך  ומפסגתו נראים השמים התכולים.
למערה זו מזדקר עמוד מלח בודד שצורתו 

 אותו אשת לוט כצורת אדם יש המכנים

 

ניתן לרכוש את ספריו של הרה''ג יהודה 
במעגלי צדק על טהרת הבית.   שליט''א:צדק 

דק על שמואל הנביא וסגולות ומשפטי צ
ורפואות מספרים קדמונים, ופתרוני 

 חלומות.

 
 סגולות מספרו של הרב:

למי שיוצא מן העור שלו בועות או גרודים: 
יקח פחמים וחציר ירוק שאוכלים הבהמות 
ממנו ויניח שלושה או ארבעה ימים שיתישן 

אחר כך ישרוף אותו עד שיהיה לאבק דק 
 ויכתוש הפחמים ויערב הכל ביחד עם ביצה

וימשח במקום הפצעים כמה לילות ויתרפא 
  בעזרת ה' יתברך

הרב אליהו סופר סת''ם 
מיים :ספרי ירא ש

 תורה,תפילין,מזוזות
ועוד.לרכישה:  מגילות,  

0542150287 
 

 הרב נאור חזן ירא 
שמים לימים 

נוראים,שבתות וחגים, 
 הכנות לבר מצווה

 ולימוד מקצועות קודש
0527433394 בטל:  

 

יום/פדיון נפש/פיטום הקטורת במנין עם  40כולל יום שלם/החזקת אברך/תפילות 

הכוונות/תיקון הכללי במניין/תיקון שבע כורתי ברית עם שופרות מסביב 

 מוקד הישועות ולמתפלליםסעודות לאברכים  -ואיוושעלציון/סעדני 

 בציון הקדוש שמואל הנביא זיע''א 

  למסירת שמות להצלחה ולכל הישועות 

0534100025 

 

 .שיח שרפי קודש ,גלות וגאולה

 הנהוג מאוד אצל פרשיסחא אודות השקרדיבר הרב בונים מ
דולה היא רח"ל ועבירה ג ,המון עם, ודבקו מאוד באמירת שקר

אם אמירת שקר " :ואמר בזה הלשון .מכל עבירות שבתורה
יהיה חמור אצל המון עם כניאוף ר"ל אזי יבוא הגואל צדק 

 ."במהרה בימינו

איך שהיו האדמו"ר הה"ק הרמ"מ מקאצק זצללה"ה הי' מדבר 
בדרך אחד ולא עלתה בידם,  ים רוצים להביא משיחהגאונ

ואח"כ רצו בעלי התוספות להביא משיח ולא עלתה בידם, 
ואח"כ רצו הפוסקים להביא גם כן משיח ולא עלתה בידם, 
ואח"כ רצו המוכיחים והצדיקים להביא בדרך אחד ולא עלתה 
בידם. וסיים ואמר ולי נראה שמשיח יבוא בזמן שבני ישראל 

דים מאד במחשבתם מחמת דאגת פרנסה ויתבלבלו יהיו טרו
 המוחות שלהם אז יבא משיח במהרה בימינו.

 הגלות הזה הוא משבט יהודה ובנימין.אמר חידושי הרי"ם 
 שבט יהודה הם ספרדיים ושבט בנימין הם אשכנזיים.

אין בן דוד בא עד שתכלה על מאמר חז"ל סנהדרין דף צ"ז 
נח במקום הראוי לה אמר, אם המעות מו פרוטה מן הכיס.

מכונה בשם כיס. וזהו פירוש שאין בן דוד בא עד שתכלה פרוטה 
מן הכיס שהמעות יהיו מונח במקום שאין ראוי לה. דהיינו, בין 

 האנשים שאינם מהוגנים שאין עושים צדקה וגמ"ח.

 

 

 מעשיות קצרות

בימי חרפו של הרב הצדיק רבי משה מסמבור היה מתפרנס 
ועוסק עם הגויים במשא והיה הולך מכפר לכפר  מעסק הרוכלות

 ומתן, כדרך הרוכלים.

פעם אחת שאל את אחיו ורבו הצדיק רבי צבי מזידיטשוב למה 
זה כשאני בא מן השדה והכפרים ומתפלל אחר כך תפלת מנחה 
אני מרגיש ברמ"ח איברי הארה נפלאה ועצומה? וכי מהיכן אני 
משיג הארה זו שמא אין זו אלא טעות מקליפת נוגה, ועבודתי 

 טעות, חס ושלום? ב

השיב לו אחיו ורבו הצדיק: מה אתה מתפלא על כך, הרי 
כשאתה מתהלך בשדה ובכפרים בין הנכרים במחשבות קדושות 
הנה כל הניצוצות של קדשה שבדומם, בצומח, בחי ובמדבר 
 שבאותם המקומות, באין להם מקום להאחז בו, כלם נדבקים

ר וטעם חדש בך ומתבררים אצלך לטוב, והם ממשיכים לך או
 שלא טעמת מימיך.

מעשה שאמר שבור מלכא סנהדרין דף צ"ח ע"א בגמרא  
אתם אומרים אשר משיח יבוא על חמור. אני אשלח לו  לשמואל

סוס נאה שיש לי שהוא מסורק ומצויין והוא בדוק לרוץ, כי גנאי 
הוא שיבוא על החמור, והוא היה מלגלג ע"ז, לכן אמר כן. אמר 

בן שיש בו מאה גוונין, כי חמור שלו לו שמואל וכי יש לך סוס ל
 יש בו מאה גוונין.


