עצה טובה
כל ימי האדם וכל הזמן של העולם -
אינו כלום  -כי הכל פורח כהרף עין
כנראה בחוש ,ואין נשאר מכל הזמן
שעובר דבר ,כי אם מה שחוטפים איזה
טוב בעבודת ה' בזה העולם  -זה יהיה
נשאר קיים לנצח בעולם הבא  -חוץ
מזה  -הכל הבל וריק ,כי כל הזמן של
כל העולם הזה  -מה שהיה ומה שיהיה
 הוא כולו אפס ואין ממש ,כנגד יוםאחד ואפילו כנגד רגע אחד של העולם
הבא ...והמשכילים יזכו...
תודה לברוך' ,האור הגנוז'

רפואה מונעת )(22
עפ"י חז"ל

צנון  -פרי אדמה חריף ]טבעו לקרר [
בלשון ישמעאל ִ -פג'ל,
בלשון התלמוד  -פוגלא.
)בראשית כה ,כג( "ויאמר ה' לה שני
גויים בבטנך"  -אל תקרי 'גויים' אלא
'גיים' ...אמר רבי יהודה אמר רב :זה
אנטונינוס ורבי ,שלא פסקו מעל
שולחנם לא חזרת ולא קישות )מלפפון(
ולא צנון ,לא בימות החמה ולא בימות
הגשמים .דאמר מר :צנון מחתך אוכל,
חזרת מהפך מאכל ,קישות )קטן(
מרחיב מעיים) ...עבודה זרה ,יא(.
נראה צנון נראה סם חיים ,והא
תניא :נראה צנון  -נראה סם המות!
לא קשיא :כאן  -בעלין ,כאן  -באמהות:
כאן  -בימות החמה ,כאן  -בימות
הגשמים )עירובין ,נו - (.פרש"י :עלין -
קשין .אמהות  -שורשין ,בימות החמה
יפין שמצננין הגוף] .יש גירסא בתוס' -
שהשורשין טובים כל ימות השנה[.
חמא )צנון( לחמה )ע"ז כח - (:פירש"י:
צנון יפה לחולי חמה ,לפי שהצנון
מוסיף עליו קור .אכילת צנון יפה
לטפול
לחולי דלקת או קדחת ,ושימש ִ
בזיהומים שנוצרו כתוצאה ממגע
בכלים חלודים.
כת' הרמב"ם )הלכות דעות פ"ד ה"ט(
וזה לשונו :והבצלים והשומים והחרדל
והצנון ,כל אלו מאכלים רעים הם אין
ראוי לאדם לאכול מאלו  -אלא מעט
עד מאוד ובימות הגשמים ,אבל בימות
החמה לא יאכל מהם כלל .ע"כ.
דברי הרמב"ם :יאכל מאלו מעט ורק
בימות הגשמים ,צ"ב ,שלכאורה הצנון
טבעו לקרר? וי"ל שהרמב"ם מפרש את
הגמ' אחרת מרש"י ,שהצנון טוב לימות
הגשמים ,כיון שיש בו חריפות ,הוא
מעורר את המיצים וגורם לעיכול טוב.
ופי' בס' 'עלים ותרופה' למלבי"ם] :הל'
דעות להרמב"ם[ שבימות הקיץ  -היו
דגככדגכדגכ

אוכלים חזרת שהוא קר ורטוב ,ובימות
הגשמים  -צנון שהוא חם ולח.
מי שאכל חסא וחלה עקב הקפא,
יאכל צנון וירפא )פסחים ,קטז" (.הטומן
לפת וצנונות תחת הגפן ]שישמרו תחת
הקרקע[ ואינו רוצה בהשרשתן ,אם היו
מקצת עליו מגולין  -אינו חושש ,לא
משום כלאים ,ולא משום שביעית ,ולא
משום מעשרות ,וניטלין בשבת"] ,שאוחזה
במקצת עליה מגולין[ )כלאים פ"א מ"ט(.
צנון הוא גידול עונתי העולה בחורף
ובאביב ,ולכן טמנו אותו בצל עצים כדי
לשמר טריותו ,ולמנוע את הצטמקותו
מהיובש והחום ,שהלחות והקרירות
בקירור.
שבקרקע  -שומרת אותם כמו ֵ
"אתרוג צנון וביצה אלמלא קליפתן
החיצונה אינם יוצאים מבני מעיים"
)שבת ,קח (:רש"י :שמתקשרין ומתקשין
ונעצרין ,ע"כ .שקליפתו החיצונה של
הצנון ִשמשה כתרופה נגד עצירות .שמן
צנונות )שבת ב'( בעונת הגידול השאירו
באדמה מספר צנונות לזרעים ,והפיקו
מזרעיו שמן ששימש לרפואה ולהדלקת
הנר.
הצנון וכן שמן צנונות חם מאוד ולח,
משיב הזקנים לכֹח השחרות ,מחמם
הכליות ומפוצץ האבן ,מחזק הכבד
וקצת המעיים ,גורם להשמנה ,מסיר
העצלות ,מועיל לשיעול ולריאה ולכאב
הרגלים הנמעדות ,וכן מועיל לנשיכת
כלבים ושרצים.
לטענת יהודי תימן  -אכילת השורש
יעילה מאוד לטיפול בדלקת דרכי השתן
ואבנים בכליות ,גורמת ליציאות מרובות,
משפרת את העיכול ,מפיגה גזים ומנקה
את דרכי העיכול.
להחמצת צנון 2 :כפות מלח לליטר
מים ,לאחסן כשבוע עד עשרה ימים -
ולהכניס לקירור .יש השותים מי הצנון.


צדיק יסוד עולם
רבי נחמן מברסלב היה צדיק קדוש
ונורא ,צדיק פלאי מאוד ,שהקב"ה שמר
אותו לדור זה דווקא .ואם תשאל ,למה
דווקא לדור הזה?  -כי יש נשמות כאלו
שיכולות לעמוד בכל צירופים שיש ,מה
שה' ראה שאפילו צדיקים גדולים אמרו
על הדור הזה )סנהדרין צח( "ייתי משיח
ולא אחמיניה" ,לא רצו להיות כאן.
רבי שמואל הורוביץ אומר :לא כך
נפרש את דברי חז"ל" .ייתי משיח ולא
אחמיניה" הכוונה ,שחז"ל ,ברוח קדשם,
לא ראו נשמת סבא דסבין ,לא ראו
נשמת רבינו .כי אם היו רואים דברים
שהעניקו לנו בדור הזה היו התנאים
מבקשים להיות הם  -אנחנו ,ואנחנו
להחזיר אותנו לדור שלהם .למה? כי יש
כזו התגלות של אמונה שאם בן אדם
רוצה שיהיה לו טוב בחיים ,שאם בן
אדם רוצה להתקרב לרוח היהדות
היום ,להשי"ת  -קל מאוד .למה? מחמת
שקדמו לו כאלו צדיקים שפתחו לנו
את כל השערים.
יהודי יקר! אתה רק צריך להסכים
להיכנס ,אתה רק צריך להסכים להרים
את הקול שלך לה' אפילו לשתי דקות.
אתה צריך רק להסכים להגיד לקב"ה:
"משכני אחריך נרוצה" .אם זה היה
בדורות הקודמים שבן אדם רוצה לחזור
בתשובה ,היו מזמנים לפניו כמה מניעות
עד שבן אדם לא היה מוצא שום שכל.
אבל מחמת שרבינו הקדוש רבי נחמן
מברסלב ,זה היה צדיק שמוכן היה להיפטר
מהעולם בגיל  39בשביל גאולת עולם,
שכל יהודי יתחבר אל שורשי האמונה,
שתעריך מה זה יהודי...
הרב שלום סבג שליט"א
להשגת הספר והדיסקים 0544243042

הודיה לה'




ברוך ה' הושלמה עריכת הספר השלישי
"מתוקים מדבש  -מאור מאיר"
על חומש בראשית חלק ב'
כל מי שירצה הקדשה בסוף הספר,
רפואה ,זיווג ,הצלחה או לעילוי נשמת
בתרומה חד פעמית יפנה אלינו
05444245442



  
  
   

דוֹלה
אַחרוֹנָה ִהיא ַה ְשּׁלֵמוּת ַהגְּ ָ
ַהגְּ ֻא ָלּה ָה ֲ
יח ֶבּן ָדּוִ ד,
יוֹתרִ ,היא ַעל ְי ֵדי ְבּ ִחינַת ָמ ִשׁ ַ
ְבּ ֵ
דּוּע נִ ְק ָרא
וּמ ַ
הוּדה ַ -
ֶרע ְי ָ
ו ְָדוִ ד  -הוּא ִמזּ ַ
הוֹדאָה ַלה'.
תּוֹדה וְ ַה ָ
ְהוּדה? ַעל ֵשׁם ַה ָ
י ָ
אָדםֶ ,שׁ ָכּל ָדּ ָבר לֹא נ ִָעים הוּא
ֶט ַבע ָה ָ
ַמ ְרגִּ ישׁ ,וְ ַחי ֶאת ַה ִח ָסּרוֹןְ ,ו ִאלּוּ ַה ְדּ ָב ִרים
ָשׁים ואנוּ לֹא ָשׂ ִמים
ימים ֵאינָם ֻמ ְרגּ ִ
ַהנְּ ִע ִ
אָדםְ ,בּ ֶרגַע ֶא ָחד ,יֵשׁ
יהם ֵלבְ .ל ָכל ָ
ֲא ֵל ֶ
טוֹבים ,אַךְ הוּא לֹא
ָכּלָ -כּךְ ַה ְר ֵבּה ְדּ ָב ִרים ִ
יהם ֵלב וְ לֹא ְמ ַק ֵבּל ֵמ ֶהם אוֹר.
ָשׂם ֲא ֵל ֶ
יח ֶבּן ָדּוִד הוּא ִשׂיא ַה ַפּ ְשׁטוּת,
סוֹד ָמ ִשׁ ַ
ִל ְראוֹת וְ ָלחוּשׁ ֶאת ָכּל ַה ְדּ ָב ִרים ַה ְקּ ַטנִּ ים
צוּמה ֶשׁל
אָרה ֲע ָ
ֶשׁיֵּשׁ ְל ָך ,וְ זֶה ַמ ְכנִ יס ֶה ָ
ֶפשׁ ַעל טוּב ה' .יֵשׁ ְל ָך ָק ֶפה
ִש ְמ ָחה ַבּנּ ֶ
ִל ְשׁתּוֹת ,גַּם ְמ ָק ֵרר ַבּ ַבּיִת ,יֵשׁ גַּם א ֶֹכל
עיכעיכעיכעיכעי

 
       
     
        

 
      
          
            
  
         
     
           
         
           
  
           
          
         
          
      
          
        
           
         
        
        
          
        
         
           
        
         
  
 








      




     



     

























דוֹלה .עוֹד וְ עוֹד
ַבּ ְמ ָק ֵרר ִ -בּ ְכ ָלל ִשׂ ְמ ָחה גְּ ָ
ְמ ִציאוּת ֶשׁ ְמּ ֵלאָה ִבּ ְפ ָל ִאים.
אָרת
אַחרוֹנָה זֶה ֶה ַ
ְו ִע ַקּר ַהגְּ ֻא ָלּה ָה ֲ
תּוֹדהִ .ל ְראוֹת ֶאת
יח ֶבּן ָדּוִ דְ ,ל ַהגִּ יד ָ
ָמ ִשׁ ַ
יּוֹמיוֹ ִמיִּים ְוּל ַהגִּ יד
ָכּל ַה ְפּ ָל ִאים ַה ְקּ ַטנִּ ים ַה ְ
יהם ,כך קונים ִמ ַדּת ַה ִשּׂ ְמ ָחה.
תּוֹדה ֲע ֵל ֶ
ָ
ֵצר ָה ַרעַ ,ה ְמ ַד ֶמּה,
פּוֹעל? ַהיּ ֶ
ֵאיךְ זֶה ֵ
ָשׁה ַעל ַה ְדּ ָב ִרים
ַמ ְר ִדּים לך ֶאת ַה ַה ְרגּ ָ
וּמ ַחזֵּק ֶאת ַה ְדּ ָב ִרים ַה ֲח ֵס ִרים,
טּוֹבים ְ
ַה ִ
אָדם ָפּשׁוּט הופך
אַח ֵרי ַכּ ָמּה זְ ַמן ָה ָ
ְו ֲ
ִל ְהיוֹת ָעצוּב; זֶה ְכּמוֹ ַר ַעל .וְ ָל ֵכן ִע ַקּר
ֶפשׁ ֶשׁל ַהדּוֹר ַהזֶּה ִהיא על
ְרפוּאַת ַהנּ ֶ
נמנמנמנמנמ


הוֹדאָה ַלה',
תּוֹדה וְ ַה ָ
ידי ַה ְבּ ִחינָה ֶשׁל ַה ָ
אָדם אוֹר ֵמ ַה ִפּ ְדיוֹן
יכה ַעל ָה ָ
ו ְִהיא ַמ ְמ ִשׁ ָ
ַה ְכּ ָל ִלי ֶשׁ ַמּ ְמ ִתּיק ֶאת ָכּל ַה ִדּינִ ים.
אָמר ַה ָקּ ָבּ"ה ַ :כּ ָמּה
ָכּתוּב ַבּ ִמּ ְד ָרשׁ ֶשׁ ַ
דּוֹרוֹת ִח ַפּ ְשׂ ִתּי ֶאת נִ ְשׁ ַמת ָדּוִ ד ַע ְב ִדּי,
אוֹתהּ ִבּ ְשׂ ֵדה מוֹאָב )בראשית
אתי ָ
וּמ ָצ ִ
ָ
רבא נ'( ִ -מ ָמּה ִה ְת ַפּ ֵעל כל כך ַה ָקּ ָבּ"ה?
ְהוּדי ֶשׁ ֲאנִ י ַמ ֲע ִביר
אתי י ִ
אָמרָ :מ ָצ ִ
ַה ָקּ ָבּ"ה ַ
עוֹבר ,וְ הוּא ַרק
אוֹתוֹ ֶאת ָכּל ָמה ֶשׁהוּא ֵ
תּוֹדהִ ,שׁירוֹת וְ ִת ְשׁ ָבּחוֹתָ ,ל ֵכן
אוֹמר ִלי ָ
ֵ
יח...
הוּא שׁ ֶֹרשׁ ַה ָמּ ִשׁ ַ
'מעמקים' ,הרב עופר ארז שליט"א





