הרופא המופלא
בעיר אחת חי שר גדול שהיה כל
ימיו ידוע חולי ויסורים .יום אחד שמע
השר כי בעיר רחוקה גר רופא מומחה
היודע לרפא כל מחלה באשר היא.
מיהר השר ושלח אל הרופא איגרת
בו הציע לו לבוא לגור אצלו בארמון
ובתמורה לכך ישלם לו מידי חודש
בחודשו סכום כסף גדול לבד מהוצאות
המחיה בהרחבה רבה.
הסכים הרופא ועד מהרה בא לגור
בארמון ,ומני אז מצא רפואה מהירה
לכל תחלואי השר.
באותה עיר גר עשיר אחד שהיה
שונאו של השר ,וברצותו להרע לבעל
דבבו שיגר מכתב אל הרופא והציע לו
כי יעבור לגור אצלו ובתמורה לכך יתן
לו בכפל כפליים מאשר הוא משתכר
אצל השר...
סירב הרופא ולא רצה לשמוע.
באחד מן הימים פגש העשיר ברופא
המהולל והביע בפניו את פליאתו" :מדוע
אינך מסכים? והלא בביתי תרוויח שכר
רב עוד יותר?"
"אכן כן" ,ענה הרופא" ,אלא שבבית
השר זוכה אני לכבוד מלכים ,כיון
שהשר מכיר במעלתי וגם צריך לטיפולי
השכם והערב על כן זהיר הוא עד מאד
בכבודי .אולם בביתך אתהלך כמובטל
חסר עבודה ולא אזכה לכבוד כלל"...
הוא הנמשל  -אמר המגיד מדובנא -
כשאנו מבינים בכל עת ובכל שעה את
חסדו של הקב"ה עלינו ,ואנו מבינים כי
זקוקים אנו לרחמי שמים תדיר  -הרי
שעל ידי כך מתגדל כבודו!
תודה לברוך' ,האור הגנוז'

רפואה מונעת )(4
עפ"י חז"ל

סידן )קלציום  (Caמלבין ומחזק.
"ולבן שיניים מחלב" )בראשית מט,
יב( אומר רש"י :ולבן שיניים יהא ,מרוב
חלב ,עכ"ל .שע"י שתיית החלב שיש בו
הרבה סידן השיניים מלבינות ומתחזקות.
הסידן והזרחן יחדיו הכרחיים לבניית
העצמות והשיניים ,והם המעניקים לשלד
העצמות קושי וחוסן .הסידן דרוש גם
בתהליך קרישת הדם )מפסיק דימום
מכלי הדם שנפגעו( ,בויסות הפעילות
התקינה של הלב ובקיום רגישות תקינה
של העצבים .הסידן הוא אחד ממרכיבי
ה'דבק' המצמיד את התאים זה לזה .וכן
עיכעיעכיכעיכעי

























נודעת לו חשיבות בויסות חדירותם של
קרומי התאים ,לחומרים השונים.
"חמאת בקר וחלב צאן" )דברים לב,
יד( מלמד שהחלב משקה חשוב ביותר,
שכן החלב ותצרוכתו ,דהיינו :חמאה ,לבן,
גבינה ,יוגורט ועוד ..הם מקורות הסידן
הראשונים במעלה .הסידן דרוש לגוף
ובמיוחד בשנות הגדילה והתחזקות העצמות,
כלומר בתקופת הילדות והנעורים.
לאישה דרושה אספקת סידן מוגברת,
בעת ההריון ובתקופת ההנקה .תצרוכת
סידן של התינוק היא הגדולה ביותר,
יחסית למשקלו ,ובחלב הוא מספקו .ואם
רואים ילדים אוכלים סיד או טועמים
עפר ,זאת מכיוון שחסר להם סידן.
כל שהוא כביצה ביצה טובה ממנו -
חוץ מבשר )ברכות ,מד (:פרש"י :אין לך
מין מאכל שיעור כביצה ,שלא תהא
ביצה טובה לגוף ממנו .שהביצים וכן בשר
ודגים ,מקורות חשובים ביותר לסידן.
ספקים אחרים של הסידן ,הקטניות,
הסויה ,פירות )תפוזים( וירקות ,במיוחד
הירוקים שבהם ,וקודם כל ירקות העלה.
"חיי בשרים לב מרפא ורקב עצמות
קנאה" )משלי יד ,ל( אומר המלבי"ם :שחיי
הבשר ורפואתו אם יחלש כוחו ,הוא תלוי
בלב ..ומי שמרים )מכניס( קנאה אל
הלב ,לא לבד שמכלה את הבשר ,כי גם
מרקיב העצמות ומכלה גופו .עכ"ל.
כמו שהקנאה והתמדת הדאגה פוגעת
בלב )גשמית ורוחנית( ומרקיבה את
העצמות ,אף בריחת סידן מדפנות
הורידים גורמת להתרחבות הוריד
ולפעילות לב מוגברת ,והעצמות גם
נפגעות ונשברות .שהסידן  +ויטמין D
נותן להם את החוסן.
"והוא יֹשב פתח האהל כחֹם היום"
)בראשית יח ,א( הגאון רבי מאיר מאזוז
שליט"א אומר" :כחֹם היום"  -בגימטר':
ויטמין ד' .מקורות ויטמין  Dאין צורך
לקבלו מהמזון ,אלא הוא נוצר מקרינת
השמש .רבע שעה של שהיה בשמש עם
כפות ידיים חשופות ,מספקת את מנת
ויטמין  Dהיומית.
חשוב לזכור! שזכוכית שוברת קרני
שמש ,ולכן אם שמים תינוק במרפסת
סגורה בזכוכית ,לא נקבל מקרינת השמש.
ניצול הסידן משתפר בנוכחות ויטמין
 ,Dויש לו השפעה מכרעת על התקשות
העצמות ,בהעדרו לא יתחזקו העצמות
כראוי .לכן חשוב בתקופת הילדות והנערות,
לאכול מזון המועשר בסידן .בבחינת
"חמין ושמן שסכתני אמי בילדותי ,הם
שעמדו לי בזקנותי"...

אין דבר בלי תפילה
אחד אמר לי" :אני מודה לה' ומהלל
ומשבח אותו .למה? כי שמעתי שגם
שתי דקות אפשר לדבר עם ה' .הרגו
אותי! אחד אמר לי לדבר שלוש שעות,

אחד אמר שעתיים ,עוד מעט הייתי כמו
משה רבינו  -ארבעים יום ,בכלל הייתי
        
מאבד את הסבלנות".
         
הוא ממשיך ואומר לי" :שמעתי שגם
חמש דקות אפשר ,והיום אני שמח כל
        
היום כי חמש דקות זה קל לי .אני הולך
       
לים לבד ואומר תיקון הכללי ,אני הולך
        
שמח ומתוק לי בנשמה ,טוב לי"...
      
אני מודה לאל שנתן לי את הסבלנות
         
והאריכות אפים להסביר את זה ,ועוד
           
פעם להסביר ,כדי שיידע יהודי שבשביל
          
להתקרב לה' זה לא זמן ,מותק .אתה
לא נמצא פה בהשכמה של צה"ל .לאט
         
לאט .מה אתה מסוגל לעשות?
         
לא
אתה
רבינו אומר :אני אגיד לך,
          
מסוגל לעשות שום דבר בלי תפילה ,כי
        
כל דבר בלי תפילה ימררו את חייך כמו
         
מוות ,בלי תפילה הכל מר.
 
שכירות  2500 -שקל ,אין לי אבא
 
שיתן לי ,אין לי מישהו שהשאיר לי
ירושה .אתה הולך לעבודה  -בשביל
פועל כמוך  -כמה הוא משלם? -
 2000שקל .אז איך אני אשלם !?2500

אבל אם אתה מתפלל לה'  -ת היה לך

פתאום ברכה ...אתה תראה...
לראות מה פעל שם ,וראה בחוכמתו
הרב שלום סבג שליט"א שכעת שכבר החומה מבפנים כולה
להשגת הספר והדיסקים  0544243042מזועזעת  -אף שמבחוץ לא ניכר זאת -
הרי שאפילו בזקנים וחולים וילדים,
 
יכבשה ,ועשה כן.
 
וחולים
וילדים
נשים
קיבץ כל שאר
 
מה שנשאר לו והלך והרס החומה כליל

את
נשמע מרבי אברהם ז"ל ,בשם ר' נתן וכבשה .כעת יש לחשוב מי כבש

מברסלב זצ"ל ,שנשאל לעניין הגאולה ,החומה ,הן אלו האחרונים החלושים?
 
שלכאורה איך יכול הדבר להיות שבזמן והרי הלא אפילו יעבדו בכל כוחותם
 

הדורות הקודמים לא באה הגאולה אלף אלפים שנה לא היו עושים אפילו
 
ובדורות אלו האחרונים ,אשר יורדים שום רושם כלל בחומה ,ואלא בהכרח
 
שרק בכוחם של הגיבורים הראשונים
מטה מטה ,תבוא הגאולה?...

הם
להריסה
עד
החומה
את
שזעזעו
עיר
בעולם
וענה בדרך משל ,שהיתה

אחת גדולה ,וסביבה חומה בצורה שכבשוה .ואם נאמר ,הראשונים כבשו
 
וחזקה להפליא ,והמלכים רצו לכבשה  -הלא במציאות לא הם כבשוה ,רק
 
והתאמצו בכל כוחותיהם ,אך תקוותם אלו האחרונים.
 
כן הוא לעניין הגאולה ,שהראשונים
נשארה מעל ,כי כל חייליהם נפלו
 
 
כמו צדיקי האמת ואנשיהם שהיו בכל
מהחיצים שזרקו מהחומה.

אחר כך בא מלך אחד חכם מאוד ,הדורות ,זרקו חצים להסיטרא אחרא
שהלך סביב החומה והביט עליה ,והבין וסיעתו ,וכבר זעזעו כ"כ הסטרא אחרא
בדעתו שאם יקח כעת את כל הגיבורים  -עד שאפילו יהיה מי שיהיה מדורות 
  
מחילותיו ויכו על החומה ,יוכל לה עד האחרונים  -יוכלו לכבוש את הסטרא
שיכבשנה ,ועשה כן ,ונפלו כל חילותיו ,אחרא ושתבוא על ידו הגאולה...
  
שנזכה לגאולה ,אמן.
ונשאר רק הוא לבדו ,והלך סביב החומה
   
חלחלחלחל

















שיח שרפי קודש













 




 



  








  

       






     


  





     
  
  

        

  

 













                       


