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

הרב הצדיק רבי מנדל מויזניצא ז"ל סיפר
שחסיד אחד בא פעם להרב הקדוש רבי לוי
יצחק מברדיטשב ז"ל וסח לפניו דאגתו כי
מצבו רע מאד והוא בעל חוב גדול ,והעולם עדין
אינו יודע מזה ,כי עד עתה היה איש עשיר,
ועתה איבד את כספו בעסקים רעים ,ועדין לא
נשמע בין החיים דבר אסונו .אמר לו הרב
הקדוש :דעתי שתקנה שטר הגרלה ואם ירצה
השם תושע מזה .אמר לו החסיד :אמנם איני
מפקפק חלילה שהבטחת הרבי תתקים ,אך מי
יודע מתי  ,שהרי דרך שטרי הגרלות שכמה
שנים עוברות לפעמים עד שיזכו ,ובין כה וכה
יתחילו בעלי החובות לנגוש אותי ,וגם יש לי
בת שהגיעה לפרקה ואני צריך להשיאה.
הבטיח לו רבי לוי יצחק ,שהשם יתברך יזמין
לו במהרה מעות ,וגם קדם שיזכה בהגרלה.
החסיד קים ,כמובן ,את דברי הצדיק וקנה
שטר הגרלה .כאשר נסע לביתו ,הגיע בדרך
למלון אחד ,ונטה לשם ללון .בלילה סר להמלון
שר גדול אחד ,שנסע במרכה לדרכו ,ואף הוא
נתעכב ללון שם .בלילה חלם השר ,כי במלון
הזה נמצא עכשיו יש יהודי שיש לו שטר
הגרלה שמזלו טוב ,ועליו להשתדל להחליף את
השטר שיש לו בשטר של היהודי ,כי השטר
של היהודי ודאי יזכה ,ושלו אינו שווה כלום.
וייקץ השר והנה חלום ,ויישן ויחלום שנית
כזאת .אז עמד ממשכבו ,וציווה למשרתו
שיחקור אם יש כאן איזה יהודי זר ,ואם ימצא
יקרא אותו אליו .המשרת הלך ומצא את
היהודי ,והביאו לפני השר .שאלו השר אם יש
לו שטר הגרלה ,והשיבו שכן .אמר לו השר :גם
אני יש תחת ידי שטר כזה ,בוא נא ונחליף
בינינו את השטרות ,ואני אוסיף לך על שויו
כמה זהובים.

סירב היהודי לעשות כן ואמר :אף אם תתן לי
זהובים כהמה וכהמה לא אחליף .הוסיף לו השר
עד אלף זהובים ובלבד שיחליף עמו והיהודי
עומד בסרובו .אז קם השר לחמתו וצוה למשרתו
שיקח מהיהודי את השטר בחזקה .המשרת
עשה כן ,תקף את היהודי והוציא ממנו בכח את
השטר ,ומסר להשר .אמר השר ליהודי :בכל
זאת אינני רוצה לגזול אותך ,ולכן הנני נותן לך
את אלף הזהובים שהצעתי לפניך ,וגם את שטר
ההגרלה שלי .קבל החסיד בעל כרחו את הכסף
עם השטר של השר ואמר "גם זו לטובה" ,ונסע
לביתו והשיא את בת בהרחבה .לא ארכו הימים,
והשטר שמסר השר ליהודי בעל כרחו זכה
בהגרלה סכום גדול .ונסע החסיד לברטישב,
לקבל את רבו.
אמר לו הצדיק :ראיתי כי מזלך הושפל עד
לעפר .והוכרחתי לשלוח את בעל החלומות
שידבר על לב השר שיחליף איתך את השטר
שלו ,כי ראיתי שהשטר שלו יזכה ולא שלך.
ואלף הזהובים שהוסיף לך הוא ,משום שאמרת
כי אתה מוכרח תכף להשיא את בתך ,לכן
מתחילה היתה לך ישועה קטנה ,ואחרי כן באה
הישועה הגדולה .נסע החסיד לביתו ,ונעשה
עשיר גדול יותר משהיה בתחילה.
כשסים הרב הצדיק מויז'ניצא את הסיפור
אמר :לזה כיון הקב"ה באמרו ליעקב אבינו" :כי
לא אעזבך עד אשר אם עשיתי את אשר דברתי
לך" ,שלכאורה קשה :מאי "עד אשר עשיתי"
וכי אחרי שיקים הבטחתו יעזוב אותו? והלוא אי
אפשר להתקים אפילו רגע אחד בלי השגחתו
יתברך .אבל הפרוש הוא אפילו עד שתבוא
הישועה גם כן לא אעזבך ,ותהיה לך בינתים
ישועה קטנה.
שבת שלום עם ישראל.
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סיפורי ישועות מקבר
שמואל הנביא
הגיע בחור אחד אל ציון שמואל
הנביא זיע"א וסיפר :לפני כמה
שנים הגעתי לציון והתפללתי
למענו וכן סיפרתי לראש כולל
הרב יהודה צדק שליט"א
שרוצים להכניס את חבר שלי
וחברים שלו  9שנים לכלא.
הגעתי לציון והתפללתי למענו
הרב שמע את זה והביא לו את
ספרו משפטי צדק ואמר לו
שחברו יקח אותו בחיקו
למשפט.
חברו היה התיק המרכזי ויצא
זכאי .ושאר החברים נכנסו
לכלא .שלחו למחוזי לערער על
הבחור שיצא זכאי ושוב פעם
זכות שמואל הנביא עמדה לו.
ישועות ונחמות זכות שמואל
הנביא לכל עמו ישראל..

סיפור לשבת – חתם סופר
בין בחירי תלמידיו של ההה"צ רבי משה סופר בעל "החתם
סופר" היה תלמיד בשם יוסף דוב ,שברבות הימים התפרסם
לתלמיד חכם גדול ומופלג .בשנות לימודיו אצל רבו ,ביושבו
יחידי באחת הלילות בחדרו ,נכנסה בו תאוה גדולה לקרוא
בספרים חיצוניים.
למרות היותו ירא ושלם ,אוהב תורה ולומד תורה ,חביב על רבו
ורואה ברכה בלימודו ,התגבר עליו יצרו ,שהרי כל הגדול
מחבירו גם יצרו גדול הימנו ,ולבסוף גם יכול לו .היתכן טען
כלפיו יצרו אתה שהשתלמת כבר בלימוד התורה תהיה בור
ועם הארץ בחידושיהם של העמים הזרים ,הלא איש אינו רואה
עתה במעשיך ,יחידי אתה בחדרך ,ובעל מח חריף שכמותך
בודאי לא ימשך אחר הקריאה הממושכת ,רק קריאה קלה ותו
לא ,וכאלה היו טענות היצר ,עד שנתפתה.
אך כאשר פתח בקריאה נרדם ובחלומו ראה לפניו מראה
שהקפיא את דמו בעורקיו .אדם ובידו חרב שלופה עמד מולו,
ואיים עליו בחרבו .כשהתעורר משנתו הוא רצה להשליך מרוב
בהלה את הספר שבידו ,כי הבין את הרמז שבחלום זה ,אך
יצרו שנתלבש בו לא הניח לו" .אינך מתבייש" טען לעומתו
להיות תמים עד כדי כך ,להאמין בחלומות .שוב התחזק והחל
לקרוא ,אך החלום נשנה בשנית.
אותו האיש חזר ואיים עליו בחלומו בחרבו השלופה .מיד
כשנתעורר נתקף בפחד נורא ,והשליך מידו את הספר כאילו
הכישו נחש .לאחר שהשתחרר מהקריאה ,הוא קרא קריאת
שמע בהתלהבות כמנהגו לפני השינה ,ונזכר אגב שחכמינו ז"ל
יעצו לקרוא שמע בכל עת שהיצר מתגבר על האדם ,כי סגולה
היא לנצחו ולהכניעו .ונרדם בלב שמח על שנשמר מקריאה
אסורה.
למחרת ,בעת שרבו רבי משה הרצה שיעורו בפני תלמידיו ,ישב
יוסף דוב כשהוא מחריש ,שומע בדומיה דברי רבו ,אך נמנע
מלהתערב בשיעור ולפלפל עם רבו כמנהגו בשאר הימים.
הסתיים השיעור ,ורבי משה אומר לתלמידיו כבר עבר זמן רב
מאז שדברנו על ענין החרם שעשינו על קריאה בספרים
חיצוניים ,מן הראוי לחזור מפעם לפעם על חומר האיסור
שבקריאה זו המשחיתה את הנפש ,וממיטה את האדם מהדרך
הישרה .הוא הרבה לדבר על ההפסד הגדול שקריאה פסולה
גורמת לנפשו הטהורה של האדם ,וביחוד למי שלומד תורה,
ולבסוף סיים "חרם" אותיות "רמח" אם אחד עובר על חרם,
הרי הוא נענש על ידי "רמח" הנוכחים לא הבינו דבריו ,רק
ליוסף דוב היו הדברים מובנים ,והתבהר לו פשר החלום
שהתגלה לו אמש כאשר הציץ בספר חיצוני

סיפור על האחים הקדושים
בימיהם של האחים הקדושים רבי אלימלך מליזנסק ורבי
זישא מאניפולי ,חלה אחד הרבנים ונפל למשכב ,הוא עצמו
נמנה על מחנה המתנגדים לחסידות ,אך אמו שעדיין היתה
בחיים ,היתה דבוקה בחסידות והאמינה במנהיגיה .בתחילה
כאשר רצתה אמו ללכת אל הצדיק רבי אלימלך לבקשו
שיתפלל על בנה הרב ,שיבריא ממחלתו ,מיאן בנה כיון שלא
האמין בכוחם.

אך כאשר הלכה וגברה מחלתו ,והרופאים התייאשו מחייו,
ואמרו כי אפסה כבר כל תקוה לרפואתו ,לא עמד כבר בפני
תחנוניה שהרי כל אשר לו יתן האדם בעד נפשו ,ואז קמה האם
ונסעה לליזנסק אל הצדיק רבי אלימלך.
כאשר נטל רבי אלימלך את הפיתקא ובו שמו של הרב ,אמר:
סעי לביתך ומבטיח אני לך שהוא יבריא ממחלתו ,וסימן זה
יהא בידך ,כאשר תגיעי אל מיטתו ,תראי שלשה רופאים
עומדים סביב למיטתו וכולם יחד יתייאשו מן התקוה
לרפאותו .הם יפנו איש איש לביתו ,אך מיד ישוב אחד מהם
וירשום תרופה עבור החולה ,וממנה יתרפא בשלימות .היא
שמחה מאד על דברי הרבי ,והודתה לו על ברכתו .לפני לכתה
הוסיף רבי אלימלך תנאי לדבריו :אחרי שיתרפא ובנך יבריא
ממחלתו רוצה אני שבנך יבוא אלי לליזנסק.
אמנם ידעה האם שבנה אינו מאמין במנהיגי החסידים,
למרות זאת ידעה בבטחה שאם יתרפא ממחלתו כדברי רבי
אלימלך ,לא יסרב לכך ,ולכן אמרה אף היא ודאי שיבוא,
מאליו יבוא להודות לרבי .כששבה לבית בנה הרב ,מצאה הכל
כפי שחזה רבי אלימלך מליזנסק ובנה הבריא תוך זמן קצר
מהרופא שרשם לו.
כשהבריא סיפרה לו את כל דברי רבי אלימלך כי בזכותו
נמצאה תרופה למחלתו .הוסיפה את התנאי שהתנה עמה רבי
אלימלך בהיותה אצלו .כיון שכבר ראה את כוחו הגדול שוב
לא הרהר כלל אם ללכת אליו ,אלא קם ונסע מיד לליזנסק
לקיים בקשתו ,ונשאר לשבות שם בשבת קודש.
ואז גילה לו רבי אלימלך שורש המחלה שהיתה לו .בנעוריך
אומר לו רבי אלימלך קראת כפרי חקירה רבים ,והם השאירו
בלבך רושם של ספקנות בעניני אמונה ,והגם שהיום אינך חש
בהם כבר עדיין רישומם ניכר ,עתה לאחר שנתרפאה מחלתך,
אמנם נטהרת מהספקות הללו ,אך השורש שבלבך שהוא פורה
ראש ולענה ,עוד קיים ולכן עליך לנסוע אל אחי רבי זישא
שמקום מושבו באניפולי ,והוא ירפא אותך .מיד עם צאת
השבת נסע הרב לאניפולי והגיע לשם ביום השלישי יום שנכפל
בו "כי טוב" הוא נכנס לחדרו של רבי זושא ולתדהמתו הרבה
הושיט לו רבי זישא את ידו וקרא לו בשמו המלא ,למרות
שמעולם לא ראהו .אפילי מטרת ביאתו אליו היתה ידועה לו.
בלי הקדמות נטלו עמו למקוה טהרה ,ולאחר שהטבילו במי
המקוה הטהורים ,הרגיש גם הרב כיצד סרו מלבו כל
הפקפוקים שעדיין קיננו בקרבו ,וכל המחשבות הפסולות
שלפעמים צצו במוחו פרחו לפתע .הוא חש לפתע כאילו נשמה
חדשה ניתנה לו .שעות ארוכות דבר עמו רבי זישא לאחר מכן,
וחיזקו בעניני אמונה ובטחון ,ולפני הפרדו אמר לו את
הפסוק" :ומלתם את ערלת לבבכם וערפכם לא תקשו עוד"
אם אדם מל את לבבו ,ומזכך ומטהר עצמו כראוי ,ממילא
נעלמים כל הספקות מלבו ,ואינו מקשה עוד קושיות בעניני
אמונה .כשהוא מזוכך ומטוהר שב הרב מהאחים הקדושים
הללו לביתו.
ומאז המחשבות הזרות שהפריעוהו בעבודתו לא שבו
להטרידו לעולם.

הלכות שבת סי' שא' ,דיני הוצאה..
א מותר לצאת עם עשבים שיש בהם סגולה לרפואה או
נגד עין הרע אם עשב זה ידוע ומנוסה כמו הרודא
והאזוב .ובלבד שיהיה העשב תלוי סביב צוארו או
מחוברים בבגדו ,דהוא בכלל קמיע מומחה.
מקור הדין :במשנה שבת (סו ):הבנים יוצאין בקשרים ובשו"ע
(סעיף כד) כתב ,יוצאים במיני עשבים שקושרים אותם בקשרים
ותולין אותם לרפואה .וכתב במשנ"ב (ס"ק פו) דהוא גם גם כן
בכלל קמיע מומחה .וכתב החיד"א בספרו ככר לאדן (דרך ארץ
זוטא סוף פ"ו) כתב :ואגב לדור ודור אודיע כי העשב הנקרא
בלשון משנה פיגם (שביעית פרק ט משנה א ,ופירש הר"י בן מלכי
צדק שהוא רוטא ,והרמב"ם בפ"א דכלאים מ"ח כתב פיגם בל'
ערב סדאב ובלע"ז רודא מועיל לבטל עין הרע וכישוף .ושמעתי
מרבני ירושלים מעשה נורא על זה .ויש שם קדוש רוטא ,והנושא
עשב זה יכוין בשם קדוש הנזכר וטוב לו .וגם העשב הזה מועיל
במקום מגיפה עכת"ד וכן הביאו הגר"ח פלאג"י בספרו רפואה
וחיים (דף נה ע' ב) וכתב עוד ששמע מפה קדוש הרה"ג המקובל
כמהר"ר יעקב ניניו ז"ל כי הפיגם אותיות מגיפה ,שהוא מציל מן
המגיפה .ע"כ .ומבואר בגמרא (שבת סב ).שלא יאחזנו בידו וכ"כ
המאירי (שבת סא ):וז"ל קמיעין אלו לא הותרו לצאת בהן אלא
דרך מלבוש ,גדון שהם קשורים בצוארו או בזרועו או באיזה
מקום שבאיבריו ,אבל להביאו בידו אסור עכ"ל .וכ"פ הא"ר (שם
ס"ק יח) והתוספת שבת (ס"ק יז) מנוחת אהבה (פרק כז סעיף
מה) .ע"ש .ועיין יבי"א (חלק ח סס"י לז) שהתיר לומר לגוי בשבת
להביא לו דרך רה"ר את הרודא .ואף למה שכתב הרב זרע אמת,
שדוקא בשבות שמוציאו דרך מלבוש התירו ,שהוא שבות קל,
משא"כ בשאר שבותים ,מ"מ שבות שעל ידי גוי שאין בו מעשה
קל יותר .ובצירוף דעת הפוסקים דס"ל שאין לנו רה"ר בזמן הזה,
וכל שכן אם הגוי מוציאו מרשות היחיד לרשות היחיד דרך רה"ר,
שאז הוא שבות דשבות ע"ש .ילקו"י משארית יוסף (כרך ד' סי'
שלד אות ד) .ועיין עוד בכף החיים (ס"ק קלה) יעו"ש.

ב מותר לצאת בשבת לרשות הרבים בפלטה ליישור
שיניים או עם סתימה זמנית וכדומה.
מקור הדין :דליכא למיחש דלמא שליף ואתי לאתויי ד' אמות
ברשות הרבים שהוא קבוע לזמן ואי אפשר להוציאו לבדו .כן
פסק בילקו"י (סעיף נה) ובשש"כ הגרש"ז אויערבך פסק דהוי
דומיא דקמיע שיוצאין בו .ע"ש.
לפני שאכתוב בהלכה איזהו קמיע מומחה אכתוב מקצת העניין
הואיל ובזמננו אנשים עוזבים את העיקר והולכים אל הטפל
בגמרא בבא בתרא (קטז ).דרש ר' פנחס בר חמא כל שיש לו חולה
בתוך ביתו ילך אצל חכם ויבקש עליו רחמים שנאמר "חמת מלך
מלאכי מות ואיש חכם יכפרנה" ועיין בנמוקי יוסף שם וז"ל:
דמנהג זה בצרפת כל מי שיש לו חולה מבקש פני הרב תופס ישיבה
שיברך אותו עכ"ל .ובזמננו מחפשים אחר ההבל ויהבלו ואחרי
הגוים אשר סביבתם אשר צוה ה' אתם לבלתי עשות כהם
(מלאכים ב ,יז ,טו) מחוייב אדם להתנהג בתמימות ולא לחקור
אחר עתידות כמו שאמרו בפסחים (קי"ג) מנין שלא שואלים דבר
מן הכלדיים שנאמר תמים תהיה .ובגמרא נדרים (לב) כל
המתמים עצמו הקב"ה מתמים עמו .ובספר יראים השלם סי'
תל"א מנאו למצות עשה וכתב :שאף באופן המותר אין לו לחקור
אחר עתידות כי תסמוך על ה' שהוא יכין לך העתידות לטוב.
והאנשים האלו עוברים על ובחוקותיהם לא תלכו ,ועל דרכי
האמורי וצריך האדם להתרחק מהם כמטחוי קשת .ובזוהר
הקדוש בפרשת תרומה (דף קכ"ח ע"א) ביאר שם דלקבל השגה
מכח רוח הטומאה קל הדבר מאד ,ובמעט השתדלות משיג מיד.

אבל להשיג על ידי רוח הקדושה ,קשה הדבר מאד ומותנית בכמה
תנאים ,לפני ההשגה ולאחריה .וכתב רב האי גאון בתשובה אוצר
הגאונים מסכת חגיגה (דף י"ד ע"ב) וז"ל כתיב ובא האות והמופת,
שאם אמר לך אדם כך וכך מצוי בע"ז פלונית ,ואתה בא ומוצאו
ואתה תמה ממנו ואינך יודע היאך נעשה ,לא תשמע .וכן אם יאמרו
לך חולים שבאים לכאן נרפאים ואתה מוצא כן לא תשמע כי כולם
מרמות עשויות להטעות ,ומנהגות העולם הן ,ואינם כמופת
נביאות .ואם תאמרו והלא גלוי לפני הקב"ה כי הרבה תועים בהם
ומפני מה אינו מבטלם ,דעו כי מנסה ה' אלהיכם אתכם כדי שלא
תטעו אחרי מהתלות האלה.
ואם תמצאו געגועים אליהם כי יש שם טובה והנאה ממהרת
תקבלו שכר גדול כי תעמדו בנסיון של אלהיכם וכו' ואלו הדברים
יש מהם שהניחם הקב"ה כענין "כי מנסה" כמו יצר הרע המנסה
את האדם לדבר עבירה ואינו אלא נסיון ,שאם סבלו האדם ועמד
בנסיון בוראו ,יזכה לקבל שכר ואם טעה אחריו ,הרי הוחלק
במעשה עצמו להטרד מן העולם וכו' עכ"ל .וכתב רבי יהודה בן
הרא"ש בשו"ת זכרון יהודה (סימן צ"א) שגזירות ספרד היה בגלל
שדרשו וחקרו אחר עתידות .והרשב"א בתשובה (אי תקמ"ח) כתב
שראה אנשים שהיה להם כח לגלות רזים לדברים נפלאים בתורת
ה' שלא נעשה ע"י לימוד וכח זה בא לפעמים בתולדה או שבא לזמן
מסויים ונפסק אח"כ .וכתב שם ,שכבר מסרו לנו רבותינו ז"ל חכמי
האמת שאין הנבואה שורה אלא על חכם עשיר וגיבור נדרים (לח).
וזה שילין בלא שום חכמה וכאור בוקר יקום בקרבנו נביא זה רחוק
וכבר הורונו ז"ל הוראה גמורה שאינו כך .גם בתשב"ץ (ח"ד סימן
כ') הובא שמעשה היה לפני ר"י הזקן באחד שעשה השבעת שדים
לגלות גניבה והבטיחו לו סכום מסויים ואח"כ כשמצאו הגניבה
רצו לחזור מליתן לו הכסף .וכבר הוזכר כן בבית יוסף סי' קע"ט.
הובא בחיד"א זצ"ל (שמחת הרגל לפסח רמז ב ,מצה) סיפור מופלא
שהתרחש בסלוניקי שמעתי מפי מגידי אמת שבזמן הרב הגדול
קדוש יאמר לו מלומד בניסים כמהר"ר יוסף קובו זצ"ל כשבתו על
כסא ממלכתו בשאלוניקי היה שם איש אחד צנוע ,שאמרו שהיה
לו מגיד מן השמים ומגלה רזין סודות .והלכו אצלו מגדולי ישראל
רבני העיר המה ראו כן תמהו :שהיה אומר סודות ונסתרות ,והן
קודם לא היה בר הכי כלל ! והגיעה השמועה מפי רבנן להרב הגדול
רבי יוסף קובו זצ"ל ,וכה ענם :צאו וראו איך איש זה מתנהג
באכילה ושתיה .והשיבוהו :ידענו שהוא אוכל הרבה יותר משאר
בני אדם .והשיב הרב הגדול הנזכר אם כן ,אין צריך בדיקה וחיפוש,
פיו מעיד בו שהוא מהסטרא אחרא .שהקדושה אינה שורה באדם
שאוכל הרבה .ואני גוזר ,ששום אחד לא ילך אצלו .וכך היה
שפירשו ממנו ונתגלה שהיה מהסטרא אחרא .ו
הובא בספר כתר ראש (דף קז) שהם ליקוטי שמועות בשם הגר"א
מפי תלמידו המובהק מהר"ח מוולאזין ז"ל שכתב שם (באות ו' ז'
ח') וז"ל :להמתנבא בקאוונא אמר הגר"א אל תתמהו ,כי זה שד
קטן וגזר עליו שלא יגיד עוד ושתק כמה שבועות .ואח"כ שב לדבר
עוד עניינים וגזר עליו הגר"א שלא ישמעו דבריו ותיכף סר הרוח
מעליו ונעשה אדם כמתחילה .בעיר שקלאוו היה איש שהיה מגיד
בעל פה מה שכתוב בכל ספר וציוה הגר"א לצרור הספר ולא ידע
כלום כדברי חז"ל כל מידי דצריר וחתים וכו' פירוש שהיה כחו ע"י
רוח רעה .ועוד היתה בתולה אחת עשתה נפלאות ודברה גדולות
ולמדה זוהר וסודות נסתרים עם לומדים אמר הגר"א זלה"ה
לכשתנשא יסור הרוח מעליה וכן היה עכ"ל.
ובעזרת ה' אכתוב שבוע הבא על דין קמיעות באיזה אופן מותר
לכתוב ומי ראוי לכתוב והאם בשבת הותר לכתוב להציל מפיקוח
נפש בשבת.
שבת שלום ומבורך.

אהבה ויראה ,שיח שרפי קודש.

מעשיות קצרות

כתב השולחן ערוך וראוי לכל ירא שמים להיות מיצר ודואג על
חרבן בית המקדש ,על זה אמר הה"ק הרי"ם מגור זצללה"ה,
כמה ראוי יותר ויותר למי שאין לו יראת שמים להיות מיצר
ודואג על יראת שמים.

מעשה בחסיד אחד שהיה מתפלל בדרך ובא הגמון שר אחד ונתן
לו שלום ולא החזיר לו שלום.

אדמור זצ"ל מוהר"ר שמחה בונם מפרשיסחא אמר כתיב רצון
יראיו יעשה ,מחמת מי שהוא ביראה גדולה ירא לפני השי"ת
להתפלל ולבקש מחמת פחד ,רק מה שצריך יש לו ברצון וירא
לפתוח את פיו ,על כן רצון יראיו יעשה ,השי"ת עושה את רצון
שלו ,שהשי"ת רואה שמחמת יראה אין מתפלל עושה לו.
בשם אדמו"ר זצללה"ה רבי עמנואל מפשעדבורז דהנה איתא
בספרי המקובלים שאם אדם רוצה להשיג יראת שמים יצא
כעלות השחר וישגיח על השמים ועל הכוכבים
ורמזו על הפסוק בתהלים ח' כי אראה שמיך וכו' ירח וכוכבים
אשר כוננת מה אנוש כי תזכרנו ואמר זה הפירוש בפרקי אבות
"ויהי מורא שמים עליכם" שצריך שיהיה לאדם יראה כזו
שכאשר אדם אחר יתבונן עליו ישיג יראת שמים ,וזה "ויהי
מורא שמים עליכם" המורא שמשיגים ע"י השמים כנ"ל ישיג
על ידך כשיתבונן עליך

המתין לו עד שסיים את תפלתו .לאחר שסיים את תפלתו אמר
לו זה ההגמון ריקא והלא כתיב בתורתכם רק השמר לך ושמור
נפשך מאוד.
וכתיב ונשמרתם מאוד לנפשותיכם .בשעה שנתתי לך שלום
למה לא החזרת לי שלום אם חתכתי את ראשך בסייף מי תובע
דמך מידי .אמר לו החסיד המתן לי עד שאפייסך בדברים.
אמר לו אילו לפני מלך בשר ודם היית עומד ובא אחד ונתן לך
שלום וכי היית מחזיר לו שלום .אמר לו לא.
ואם היית מחזיר לו שלום מה היו עושין לך .אמר לו היו חותכין
את ראשי בסייף .אמר לו החסיד והלא דברים קל וחומד ומה
אתה שהיית עומד לפני מלך בשר ודם שהיום כאן ומחר בקבר
היו חותכין את ראשך בסייף.
אני שהייתי עומד לפני מלך מלכי המלכים הקב"ה שהוא חי
וקיים לעד ולעולמי עולמים על אחת כמה וכמה .מיד נתפייס
אותו הגמון ונפטר אותו חסיד לביתו לשלום
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.

"ויצא הראשון אדמוני כלו כאדרת
שער"
אנשים שונים ,מראה שונה.
לבני האדם גוני עור שונים זה מזה.
הגורם לכך הוא הצבען (הפיגמנט)
השונה שמייצר גופם .צבען זה
מכונה מלנין .עור כהה יותר מספק
לבעליו הגנה טובה יותר מפני
השמש מאשר עור בהיר.

סגולות מספרו של הרב:
לכאבי רגלים אם תמשח הארכובה בדבש
היטב כנגד האש ואחר כך תפזר עליה מלח
שחוק ותחבוש אותה תתרפא או תחבוש
אותה בצואת בקר תכף שיצא חם ,או
ירתיח צואת יונים ,צואת בקר ,וזרע פשתן
בחומץ וישים על הארכובה הכואבת
ותתרפא.

מסיבה זו ,בארצות שטופות שמש
צבע עורם של האנשים כהה ,ואילו
בארצות הצפון הקרות צבע עורם
של האנשים הוא בהיר

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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