עולם הבא
שני עולמות ברא הקדוש ברוך הוא
לאדם  -העולם הזה הוא עולם העבודה
עם החוקים והטבע שלו ,והעולם הבא
שהוא עולם הגמול עם החוקים והטבע
שבו .שניהם שונים בתכלית זה מזה.
העולם הזה הוא עולם מוגבל וחומרני
שבו הרע גובר ועולם הבא שהוא עולם
רוחני אין סופי אין הגבלות זמן ומקום
 בו יש רק טוב.לעולם לא יוכל האדם הנמצא בגוף
להבין את העולם הרוחני כי כשהנשמה
קשורה בגוף חייבת היא לראות לשמוע
ולהרגיש את המציאות דרך חושי הגוף,
לא כן כאשר מתפשטת ממנו ועוברת
למימד הרוחני  -אין לנו השגה והבנה
לדעת את היכולות הגלומות בה ואין
אנו יכולים אפילו לדמיין את המציאות
והדברים שיכולה היא להשיג .זה כמו
שתנסו להסביר לבן אדם עיוור צבעים
מה זה צבע אדום או לחרש מלידה מה
זה ניגון של פסנתר.
אומרים חכמינו ז"ל ,שטובה שעה
אחת של קורת רוח בעולם הבא  -יותר
מכל חיי העולם הזה ,וטובה שעה אחת
של מעשים טובים בעולם הזה מכל חיי
העולם הבא .כלומר ,אם ניקח את כל
ההנאות שבעולם הזה ונדחוס אותם
אל תוך שעה אחת ,לא יגיעו לעוצמת
ההנאה של שעה אחת בעולם הבא .אך
לעומת זאת בעולם הבא שהוא עולם
קבלת השכר אין אפשרות יותר לעשות
מצוות ומעשים טובים ,שכן שם כבר
רואים את האמת ואת השכר המזומן
לכל מצווה ומעשה טוב.
אומר רבי נחמן ,שאם היו נותנים
לאדם לטעום טיפה מן האור או לראות
ולהרגיש לרגע אחד את הנעשה בעולם
העליון  -היה רודף אחרי ה' כל ימי חייו
ונהיה לצדיק ,אך בכוונה תחילה הבורא
הסתיר זאת מאיתנו ,כדי שלא נאבד
את הבחירה החופשית ,לכן האפשרות
היחידה לעבור ולדלג על השקרים ועל
והדמיונות הנראים כה נכונים ואמיתיים
 הוא בכוח האמונה.רק כאשר יאמין האדם תחילה בדבר
מסוים יזכה להבין ולדעת אותו לאחר
מכן בשכל ,שכן ברור וידוע לכל באי
העולם שהחכמה היא המדרגה הרוחנית
הגבוהה ביותר שעליה אפשר להישען
ולסמוך .קשה לו לאדם לקבל ולהאמין
בדבר שאינו מתקבל בשכלו .רק יחידי
מק ֶרב העם היהודי
סגולה בעולם כולו ֶ
חעיחעיחעיח

























יודעים את הסוד ,שהאמונה היא מדרגה
רוחנית גבוהה ואמיתית יותר מן השכל,
שכן גם את השכל עצמו יצר הבורא ית'
בגבולות ההגיון שבו.
רק ע" י האמונה אפשר להשתחרר
ממגבלות ההגיון ולעבור את כל תלאות
החיים בשלום ,להכיר ולדעת את האמת
המסתתרת מאחורי כל המציאות ועל
ידי זה זוכים גם לחכמה ושכל אמיתיים
של סודות הבריאה ותכלית האדם.
ענקי הדורות והצדיקים של העם
היהודי סללו לנו את הדרך והראו לנו
את הנתיב כיצד לעבור את העולם הזה
בשלום ולמלא את היעוד שלשמו
נשלחנו לכאן ,כדי להגיע אל עולם
הנצח האין סופי ולקבל את המגיע לנו
בזכות ולא בחסד חינם.
אך תמיד נזכור ,אומר רבנו " -עיקר
היהדות היא תמימות ופשיטות"...
על כן ,מה לנו לבזבז את זמננו היקר
ולחקור אחר אנשים טובים וקדושים
כמו משה רבנו ,רבי שמעון בר יוחאי,
התנאים ,האמוראין ..האם אנו חושבים
שאנו חכמים יותר מהם בבואנו לבדוק
את אמיתות הדברים? עלינו להשליך
את שכלנו ולהאמין לאנשים קדושים
וחכמים אלו שכל דבריהם אמת וצדק,
לבצע את דבריהם ועצותיהם בתכלית
הפשיטות והתמימות ולקיים את כל
הכתוב בתורה שניתנה לנו מהבורא ית'
ולא נבזבז חלילה את זמננו היקר בהבל
ובריק ,רק נאמין בפשיטות ובתמימות
ונחטוף אוצרות יקרים לדרכנו הארוכה
דרכו של בן מלך ,דרך כל העולמות,
המובילה  -לעולם הנצח!
תודה לברוך' ,האור הגנוז'

רפואה מונעת )(3
עפ"י חז"ל

סיד חומר מאחד ומלבין.
"ועמק השׂידים בארות בארות חמר"
)בראשית יד ,ח(
אומר רש"י :שהיה הטיט מגובל בהם.
)ונעשה נס למלך סדום שלא טבע בהם
בזכות אברהם אבינו ,שעבר ליד הבאר
ועלה משם( .משמש הסיד לבנין ולטיח
ע"ג הכתלים ,שמחזק ומלבינם.
מי שלא ראה בית המקדש בבנינו לא
ראה בנין מפואר מימיו  -זה בנין הורדוס.
שורה של אבנים נכנסת ושורה יוצאת
כדי שיתקבל הסיד) .סוכה ,נא (:ע"ש.

שבחו של ר' אליעזר בן הורקנוס  -בור
סוד )מסויד( שאינו מאבד טיפה )אבות
ב ,ח(  -אומר רש"י :דמיונו ,כהקיר ביר
מימיה )ירמיה י ,ז( לפי שטוח בסיד כל
סביביו ,ואין נבלעים מימיו  -כך הוא לא
שכח דבר אחד מתלמודו.
"והיו העמים משרפות שׂיד" )ישעיה
לג ,יב( הסיד הוא חומר מינרלי בעל
צבע לבן ,הנוצר על ידי שריפת גיר .כפי
שהגמ' אומרת )סוטה ,לה (:סיד  -אין לו
תקנה אלא בשריפה.
היו נוהגים לערב בו חול ,כמו שמובא
)שבת ,פ (:עירב בו חול הרי זה טרכסיד
 אומר רש"י :סיד חזק ומתקשה יותרמשאם לא עירב בו .ופי' ר"ח :שאף על
פי שהוא משחירו מעט ,הוא נעשה חזק
ונדבק ביותר.
אמרו חז"ל )בבא בתרא ,ס (:סד אדם
את ביתו בסיד ומשייר בו דבר מועט -
)זכר לחורבן( אמה על אמה כנגד הפתח.
"משרפות" הסיד הן כבשנים מיוחדים
ליצור סיד .מדורי דורות נוהגים להכין
את הסיד בדרך זו :חופרים בור גדול
בצלעו של הר ,ועושים חור בתחתית
הבור ליצירת רוח פרצים.
את הבור ממלאים באבני גיר .אחר
כך היו מוסיפים חומר דלק ,מדליקים
אותו ,ומניחים לו לבעור עד שנשרף
כליל .כיום ,מכניסים אבן גיר גרוסה בעד
הפתח העליון של הכבשן ,וגזים לוהטים
המתקבלים משריפת הדלק נמשכים
פנימה דרך תחתיתו .הטמפרטורה בתוך
הכבשן מגיעה לאלף מעלות צלזיוס.
מחמת החום אבן הגיר מתפרקת ,ואז
הפחמן הדו חמצני נפלט החוצה.
כדי לסוד אצבע קטנה שבבנות )שבת,
פ (:ו היה מנהגם למשוח את העור ,למהר
הבגרות ולעדן את הבשר.
כמו כן השתמשו בו לעיבוד עורות,
כמובא )שו"ע או"ח סי' ל"ב( "צריך הקלף
להיות מעובד בעפצים או בסיד" .שמעבד
את העור ומשיר השיער ,כדי שיהיה
חלק בשעת הכתיבה .
אין טומנין בסיד )שבת ,מז (:שהוא
מהדברים המעלים הבל .לסיד יש חום
טבעי כמו למלח ,והראייה :כשיוצקים
מים קרים על גוש סיד  -הוא תופח,
מתפורר ,רותח ,ותימרות קיטור מתאבכים
ממנו .החום יכול להגיע עד נקודת הרתיחה
של המים .אם יש חתכים בידים זה צורב
מאוד ,וכן כשעפים ממנו טיפות לעיניים
הכאבים עצומים ,וזה מסוכן.
הסיד משמש חומר חשוב להשבחת
הקרקע ,לריפוי מחלות בעצים וכדו' .משמש
יסוד חיוני לגידול הצמחים ולגוף החי.

   
         
       
       
       
       
       
        
         
          

       
          
        
 
 






































ישר והפוך


מאיתנו פחד מוות והיו מפחדים מהשם
שלנו .כשרצו לעשות הערבים איזה משהו
באדמה  -היו מביאים יהודים ומשלמים
להם שיילכו על אדמתם בשביל שתהיה
להם תבואה טובה .זה משהו אדיר!"
תתפלל לה' שתתקרב לנשמת רבינו
בלי מסכות' .מהיום אני חוזר בתשובה
אני הולך להחליף את הבגדים'  -מה
פתאום! תמשיך ללכת עם הטריקו ומה
שאתה רוצה .אתה רגיל ללכת עם
טריינינג?  -לך עם טריינינג .אבל בפנים
הלב  -אף אחד לא יודע מי זה שהולך
בשתיים בלילה לדבר עם ה'...
הרב שלום סבג שליט"א
להשגת הספר והדיסקים 0544243042

אחד אמר לי ,והרבה כאלו אומרים:
" למה אהבתי להתקרב לרבי נחמן?  -כי
רבינו חידד לי את מה ששכחתי"...
פעם כל ישראל היו צדיקים קדושים
וטהורים ,יודעים לקרוא את הספרים -
הפוך וישר.
אמר לי אחד ,תפוס את ספר תהלים
והתחל לקרוא  -אני לא קורא מהר.
אחרי זה אמר" :תתפוס הפוך" ,והוא
קרא .הוא היה מורי בגיל  ,60עכשיו
התהפך .אמר לי" :היינו עניים ,ולאבא
לא היה כסף אז המורי היה מלמד אחד
מפה ואחד מפה ,אז העיניים שלו למדו
לקרוא מכל הכיוונים .ניסיתי אני  -לא
הבנתי מה כתוב ...ההוא קרא לי מכל
הכיוונים" :ימה וקדמה צפונה ונגבה".
זה היה היהודים פעם .מה היום? כל
הזדע ראס מלמדים אותם...
אני פעם אחת הייתי בציון יהודה בן
יעקב ,תימני אחד בירכני בכל הברכות ,
אומר" :שמע ,אני חייב לספר לך .ראיתי
אתכם אומרים תהלים  -ריגשת אותי.
תדע לך ,שבתימן הערבים היו מפחדים
חיחעיחעיח










  
  




























 











  
  
   











           
        



