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דרשו מפסוק זה  ."בצדק תשפוט עמיתך":נאמר בפרשתינו
הוי דן את חברך :"]שבועות ל.[נו זיכרונם לברכה בגמרא יחכמ

 . לכף זכות"
כוונת הכתוב אינה אלא  :זיע"א רש"יפירש על פסוק זה 

 עבירהלהכריעו לצד אפשר עושה דבר ששחברו את רואה ל
 לזכותו ההכריע:"ותורתינו הקדושה מצווה ,זכותלצד  וא

 . "בעבירהואל תחשדהו 
מצוות עשה :"כתב]בספר המצוות קעז:[  זיע"א הרמב"ם

מהתורה לדון את כל אחד מישראל לכף זכות, ולא יפרש 
 .:"בצדק תשפוט עמיתך"וב שנאמרמעשיו ודבריו אלא לט

הרוצה לזכות "מגדל עוז":"בספרו  כתבזיע"א  היעב"ץ
חברו לכף זכות, צריך להיזהר את לדון  ,במידה טובה זו

, כי מצינו גדולי שלא יהא נמהר לחתוך את הדין על חברו
חסרי  ,עולם שנכשלו בכך... אם כן על אחת כמה וכמה אנו

לעיין בעיון עמוק ו חננמדע וקצרי הבנה, כמה צריכים א
קודם  ורחב וביישוב הדעת על מעשי איש ופקודתו

 . "שנחליטהו ונוציא כאור משפטו
פעמים רבות באה מריבה בין בני :"בהמשך הוסיף הוא וכתב

או אדם ותואנות על עסקי חינם. רק טעות שנפלה בלשון, 
       :בראיית המעשה. ועל זה אמר החכםמחוסר וודאות ש

 ...ריב מהר""אל תצא ל
          :פרק ז'[-]שער א' "יסוד ושורש העבודה"כתב בעל 

ותדעו נאמנה, שאי אפשר שיבוא האדם לתכלית העבודה "
השורשית והעיקרית, אם לא שירגיל את עצמו לקיים 

: שבתורתינו הקדושהחיוביות בתמידות שתי מצוות עשה 
 ."ואהבת לרעך כמוך"מצוות עשה של :האחת
, והיינו לדון "בצדק תשפוט עמיתך"עשה של מצוות :השניה

את חברו לכף זכות בכל עניין ובכל מעשה שיעשה חברו, ואפילו 
וה הבורא יתברך ו, ציההיגיוןהזכות תהיה רחוקה מן כף ש

והיא תלויה ומחוברת את ליבו דווקא לזכות, האדם קרב שי
 .מצוות עשה של "ואהבת לרעך כמוך"ב

, שמצוות עשה זו של ""יסוד ושורש העבודהומוסיף ה
 ,"ואהבת לרעך כמוך"וכן מצוות  "בצדק תשפוט עמיתך"

בית , אפילו הוא בבכל עת שתבוא לידויכול האדם לקיימה 
מרחץ או בכל מקום שאינו נקי. מה שאין כן בשאר מצוות ה

שאפשר  ,שבכל התרי"ג מצוות "לא תעשה"ו ""עשה
 . לקיימן רק במקום נקי ונעים

 הבעל שם טוב הקדושפי הידוע בשם  עוד נראה לפרש על
שבשמים דנים ומכריעים את דינו של האדם כפי  ,זיע"א

 שהוא בעצמו חרץ את דינו של חברו על אותה עבירה. 
הוי דן את כל :"נו זיכרונם לברכהילכן אומרים לנו חכמ

הדין יהיה גם  על חברך זה שתחרוץ דיןכי  "האדם לכף זכות
זכות אתה לכף חברך את דון :"בזה שתשיכריעו עליך. נמצא

 .   "שגם אותך ידונו לכף זכות ,מטיב לעצמך
כף לחברו  אתהדן :"נו זיכרונם לברכהיחכמזהו שאמרו 

 . "זכותכף לאותו  דנין ,זכות
ע"ה  דוד המלךשאמר  על פי זה אפשר לפרש את הפסוק

 תשימני"  אל ל בנ  חרפת  הצילני  "מכל פשעי:ט[-]תהלים לט
 

 
ואדּון אותו לכף לא אחרף את הנבל ל ידי כך שע:דהיינו
 .", שזכות זו תהיה גם עליתצילני מכל פשעיאזי זכות, 

 עד כמה? ובמה דברים אמורים?
כיהנתי כרב  בתקופה בה:שליט"א זילברשטייןסיפר הגר"י 

בבית הכנסת הגדול בחולון, פנו אלי כמה מן המתפללים 
ה בתפילת מוסף שעבר לפני התיב ,וטענו כי מכיסו של החזן

 נם, ואיכסף של מטבעות צליל קולנשמע שבת, יום של 
 דבר. את פשר היודעים 

, שהיה נכבד שכזהכיצד יתכן שחזן :"אחד מהמתפללים טען
 ?להחזיק בכיסו מטבעותבשבת קודש ירא שמים מרבים, יעז 

 הגר"י זיבלרשטייןאמר  "בתחילה לא האמנתי לדבריהם"
אני אל החזן, נדהמתי גם אבל כאשר התקרבתי :"והוסיף

ברירה אלא לגשת לי ולא נותרה  ,כח שהדברים נכוניםולהיו
 . עדינותב אליו ולברר את העניין

יכול להיות ":ביחידות ושאלתי לאחר התפילה ניגשתי אליו
   "?המכנסיים של יום חולאדוני את שבטעות לבש 

אלו מכנסיים אותם :"ענה החזן והוסיף "!לא כבוד הרב"
, ואת המטבעות שבכיסי ני ללבוש לכבוד שבת קודשנוהג א

 ִאיַצ'ְקל ֵמַאְנְטֶוְרֶפןמהרב המקובל רבי  כקמיעקיבלתי 
מטבעות :"הפסוקה ובוודאי ידועה לכבודו ההלכה זיע"א,

שינוי וגם עשה בהם  ,ולהצלחה לשמירה כסף שעשו אותם קמיע
, "הרי שאין כל איסור בנשיאתם בשבתשנראים הם כקמיע, 

שנראים הם כקמיע לכל והראני  שלף החזן את המטבעות מידו
  ."כמה חובה עלינו לדון כל אדם לכף זכותוהבנתי , דבר

 :פו-כמה נאה ויאה אותו מעשה נפלא המובא במסכת דרך ארץ רבה
ובמשך כל אותו שהזמין אורחים לביתו  הלל הזקןמעשה ב

 לכבודם. סעודה גדולה יום עמדה אשתו וטרחה לבשל
ועדיין לא הוגשו המאכלים לשולחן,  גיעו האורחיםלאחר שה

 .להגיש את המאכליםלאשתו  הלל הזקןרמז 
   .המאכליםחל עיכוב בהגשת שוב ונכנסה אשתו למטבח 

עם האורחים כשהוא  הלל הזקןישב  במשך כל אותו זמן
 .על אף כל אי הנעימות שבדבר ,נינוח לחלוטין

לשולחן של המתנה הגישה הרבנית לאחר שעה ארוכה 
 סעודה דשנה ומכובדת מאד. 

מטעמים נפלאים :"הרהיב עוז בנפשו ושאל אחד מהאורחים
  "?לפני כשעהאלו לא היה כדאי להגישם 

מתנצלת אני על העיכוב :"השיבה במבוכה ואמרההרבנית 
. "בהגשת הסעודה, היות ונאלצתי לחזור ולבשל הכל מחדש

הלל נה פלאחר שסעדו האורחים את ליבם וחזרו לביתם, 
הלא ראיתי שהסעודה :"לאשתו בעדינות רבה ושאל הזקן

מדוע נאלצת , אז היתה מוכנה עוד לפני שהגיעו האורחים
מעט לפני שהגיעו :", ענתה אשתו והוסיפה"נכון" "?שובלבשל 

כיון אוכל וביקש מנות  נקש בחור עני על הדלת האורחים
יד , ומואין בידם פרוטה שארוסתו מגיעה עם הוריה לביתו
  .", לכן נאלצתי לבשל שובנטלתי את כל הסעודה ונתתיה לו

לאורך כל  כי" .שאלה אשתו "?מדוע לא נכנסת לזרזניו"
לדון וה' יזכנו  .הלל הזקן, ענה "דנתי אותך לכף זכות העיכוב

 !!אמן ואמןתמיד כל הימים  כל אדם לכף זכות
 

 להקדשה או הנצחה חייגו:
054-888-3969 

 815עלון 

 

 תשע"ז. "קדושים-אחרי מות"ת יופרשלקח   
 לדון תמיד לכף זכות!!!

 

 ומבורך בברכת שבת שלום
  ישועות מקיפות וכל טוב

 שה יזדי.מ  
 

 
לרפואת הילד עלון זה כולו קודש גם 

 הי"ו חגיתבן  י יעקבאאלרו
יהי רצון שישלח לו הקדוש ברוך הוא 

ה "ח אבריו ושס"רפואה שלימה לרמ
 !גידיו ויחדש כנשר נעוריו אמן ואמן

 

 .052-7269-612לברכה והנצחה: 
 

 
 
 

  Alon.Ahavat.Israel@gmail.comעם בקשתכם לקבלת העלון באימייל 
 תקבלו עלון זה ואשרי הזוכים להפיצו הלאה!!!

 

כל המעוניינים להפיץ עלון נפלא זה 
יהם, מתבקשים באזור מגור

 .054-888-3969 -להתקשר: דותן

           חפשו אותנו  )משה יזדי( 
 .               -וב         -ב
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 !שלום וברכה כבוד הרב היקרלשאלה:
. ברוך ה' במרכז הארץ "נגר אומן"עבדתי כ שנה 40-ל קרוב

. היו ימים בהם העסקתי יותר ההצלחה האירה לי פנים
עבודת שהיו מכינים לי את העבודה לקראת  מעשרה פועלים

 האומנות שהייתי משקיע במוצר ובגימורו.
לא הגיעה גאה אני להדגיש שתמיד הייתי אדם ישר, ומעולם 

 עליה.שלא עמלתי לכיסי פרוטה 
עבודתי זאת דרשה ממני מסירות והשקעה גדולה מאד, כך 

מאד תשוש כשאני לביתי שהייתי חוזר בשעות הלילה 
שנים ובוודאי  לצערי הרב לא זכיתי להתפלל באותן מעייפות.

 .שלא השתתפתי בשיעורי תורה
הגעתי לבית הכנסת במסגרת 'שבת חתן'  לפני כשלוש שנים

כבוד רב בית דברי לשמוע את ונהניתי מאד  של אחד משכניי
 בדרשה נפלאה.שריתק את כולנו  ,הכנסת

הבעתי בפני חברי את התפעלותי הגדולה מדבריו של הרב, 
 חברי אמר לי:"תבוא כל שבת ותהנה".

ואכן מאז אותה שבת הגעתי בכל שבת  ,החלטתי לעשות זאת
ולאחר כארבעה חודשים החלטתי להשתתף  ,לבית הכנסת

 המתקיימים בכל ערב בבית הכנסת.בשיעוריו של הרב 
. לא היה באפשרותי כמובן שהתחזקתי מאד מבחינה רוחנית

דאבוני הגדול לליישם את כל הדברים כיון שלצערי הרב ו
שקיימתי , כך נים לא שמרנו תורה ומצוות בביתבמשך כל הש

 ולא הכבדתי כלל בקיומן על אשתי היקרה.מצוות לבדי 
אך בהתייעצות  ,מחללים שבת בכך שכל בניהיה קשה לי מאד 
 מולם. לי שלא להיגרר לשום עימות הוא עם כבוד הרב אמר

של בני ובנותי וכזה אני גם היום,  תמיד הייתי חבר הכי טוב
 לכן מכבדים הם אותי מאד ויחד עם זאת, רומזים לי בעדינות:

לחיות, אך לא נראה לנו  "תמיד נכבד אותך בכל דרך שתבחר
 .ת אורחות חיינו"שנשנה אאופן בשום 

 הבנתי אותם וכמובן שהמשכתי להעניק להם חום ואהבה
  ועזרתי להם ככל יכולתי כמאז ומקדם.

כל שאין בו שום שאלה אלא  ,כאן מגיע אני לסיבת מכתבי
 שמהווה את נס חיי.כוונתי לפרסם עובדה נפלאה 

החיוב לכבד ח הוא אודות בו ש באחד משיעוריו של כבוד הרב
שיעור:"כל מי שאוהב מאד תלמידי באמר הוא ם, תלמידי חכמי

 יהיו תלמידי חכמים". חכמים, מובטח לו שגם הבנים שלו
כיבדתי מאד תלמידי חכמים כיון למרות שגם לפני שיעור זה 

קינאתי בזכות שהיתה להם לשבת וללמוד כל שהערצתי אותם ו
, בכל זאת החל מאותו שיעור השתדלתי לכבדם כך הרבה תורה

תרמתי  ,מיד ובעל אמצעיםאותר, וכיון שברוך ה' הנני יותר וי
לתלמידי חכמים ואף ביקשתי מהם שיתפללו סכומים נכבדים 
 שיהא להם קל לחזור בתשובה שלימה. על כל בני ובנותי

בשלב מסוים מאסתי בחומריות והקדשתי את רוב יומי ללימוד 
הן בתוך משפחתי הנפלאה והן עם אנשים  ,ולעשיית חסדתורה 

 .מחוץ למשפחתי היו זקוקים לכך מאדש
הבחנתי שכבוד הרב נאלץ להתאמץ ולעלות על באחת השבתות 

כדי מעין מדרגה לבנות עליה מונח כיסאו, ומיד החלטתי הבמה 
 שיהא לו קל לעלות ממנה לבמה.

מיד כשהתחלתי בבניית אותה מדרגה נכנסה שמחה גדולה 
שתי שנעשיתי , אני לא יודע להסביר זאת, אך הרגמאד בליבי

שבו אגלה תוך כדי בניית המדרגה עלה בדעתי רעיון  .אדם אחר
 . ואמחיש את אהבתי הגדולה לתלמידי חכמים

ממחשבה למעשה בניתי מדרגה שהיא כעין תיבה, השקעתי 
בה הרבה תיכנון ומחשבה, ולאחר מכן לקחתי סכום כסף גדול 
שהיה מונח אצלי בכספת, הכנסתי את הכסף לתוך התיבה 

הגבאי שמח מאד לקראתי, ואחר  יצאתי איתה לבית הכנסת.ו
 התיבה  ובחיבור בקביעת  התחלתי קצרים   דברי שלום ונימוס

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 בשום אופן לפרק את התיבה. לבמה ולקיר בצורה שאי אפשר
מדוע למרות שלא הבין  ,העבודה מצאה חן מאד בעיני הגבאי

  .צריך את כל החיבורים האלו
כשעלה הרב על התיבה כדי לעלות ממנה על הבמה, בכל שבת 

דלהלן:                       בתוכן  בקעה תפילה מנשמתי לבורא עולם
"אבי שבשמים! מתוקף אהבתי הגדולה לחכמי ישראל, ראיתי 
לנכון להניח סכום נכבד מתחת לרגלי כבוד הרב, אז אנא ממך! 

נודר שלאחר , והנני תרחם עלי ותחזיר את בני בתשובה שלימה
שיחזרו הם בתשובה שלימה, אחלק לתלמידי חכמים את כל 

 ."הכסף המונח בתוך התיבה
 כבוד הרב היקר!!

גם ברגעים אלו בהם כותב אני את מכתבי זה, זולגות דמעות 
כשם שזלגו עיני דמעות בכל שבת ושבת כשאמרתי את  מעיני

  .תפילתי הנ"ל
 ואז ארע הנס הגדול:

וביום שבת קודש  ,ני המשפחה לחו"להיה זה כשנסענו כל ב
  .החליטו בני לכבד אותי וצעדו איתי ברגל לבית חב"ד הסמוך

ונשארנו.  ,לאחר התפילה ביקש הרב מאיתנו להישאר לקידוש
לאחר אכילת החמין פתח הרב בדבר תורה מאלף שעשה רושם 

 על בני היקרים. כביר 
בצד ח לקראת צאתנו מבית הכנסת ראיתי את בני הגדול משוח

 , אך לא יחסתי לכך כל חשיבות. עם שלושת בני האחרים
:"אבא! יש לנו בשורה בדרך חזרה למלון אמר לי בני הגדול

הוא לא המתין ומיד המשיך:"החלטנו כולנו  ".טובה לבשר לך
 ".לשמור שבת מהיום ואילך

ונפלתי לרצפה. התעלפתי עד שפשוט כל כך התרגשתי מדבריו 
לשמחתם הגדולה של בני שהתעוררתי עברו דקות ארוכות עד 

 .המשכנו בצעידה איטית למלוןו ,היקרים
שבת שכולה רצף של שמחה. גם  זאת היתה השבת הכי יפה בחיי.

, ברוך ה' החל מאותה בני היקרים שמחו מאד לראותי כה מאושר
 ואף מתלווים הם ,שבת התחילו בני לשמור את השבת כהלכתה

   תף אני בימי החול.בהם משת מדי פעם לשיעורים אלי
, בניתי שעלי לקיים את הנדר שנדרתיהיום כשהבנתי שהגיע 

שוב תיבה הדומה מאד לתיבה הראשונה שבניתי, אלא 
 שבתיבה זאת לא בניתי שום חיבורים. 

בשעת ערב מאוחרת הלכתי לבית הכנסת ופירקתי את התיבה 
שאל  ,שלא הבין מדוע אני מפרק את התיבה ,הגבאי .הראשונה

תי כמה פעמים:"מדוע אתה מפרק? מה לא טוב בתיבה או
 "בעוד דקות ספורות תבין הכל", עניתי לו. הזאת"?

 ,הוצאתי את הכסף מתוכה ,לאחר שסיימתי לפרק את התיבה
 וסיפרתי לגבאי ההמום את כל סיפורי.

הגבאי ביקשני להתלוות עוד באותו ערב לביתו של כבוד הרב 
 .יפורישהתרגש גם הוא מאד לשמוע את ס

ים סעודת 'מלווה החליט הרב לקי במוצאי אותה שבת קודש
, , אליה הזמין הוא תלמידי חכמים נוספיםמלכה' בבית הכנסת

כדי שסעודה זאת תהיה סעודת הודיה לה' יתברך על הנס 
 הגדול שעשה איתי בחזרתם של בני בתשובה שלימה. 

לכל אחד מהתלמידי חכמים הענקתי בסיום אותה סעודה 
 מאד.נכבד  סכום

 כבוד הרב היקר!
כדי לפרסם , כיום אין מאושר ממני. ראיתי לנכון לכתוב זאת

 על כך.הגדול שעשה איתי ה' ולהודות לו את הנס 
  א.כ. חולון. בתודה מראש:

 תשובה: ידידי היקר והנכבד!
רבים מקוראינו דמעו ובטוחני ש מכתבך חיזק אותנו מאד

ברך אותך ואת כולנו לא נותר לי אלא ל. מדבריך המרגשים
 !!!שנזכה לרוות נחת של קדושה מכל יוצאי חלצינו אמן ואמן

 שבת שלום, ישועות מקיפות וכל טוב!!!
 
 

עלון שכולו קודש לעילוי נשמתו הטהורה של אבינו, עטרת ראשנו, אוהב התורה  
 התורה

 ירושלים.  5876שאלות אפשר לשלוח לת.ד.: 
 1532-5321-979או לפקס: 

 לתועלת הקוראים. השאלות עוברות הגהה ועריכה
 לתיאום פגישת יעוץ וברכה עם כבוד הרב משה יזדי,

 .052-6356-222,   054-44-333-23יש להתקשר: 
 בהצלחה רבה וכל טוב!
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 בן ִשְפָרה ע"ה.ציון יזדי זצ"ל -ולומדיה, דעסיק באורייתא תדירא כה"ר ישר בן

 

 
 
 
 
 
 ואהבת לרעך כמוך, אני השם"."

אחת המצוות את  למדנ, קדושים"", פרשת נקרא בשבתה השניה אותה בפרש
וכפי שמביא  ."ואהבת לרעך כמוך" , מצוותאדם לחברו ןשביביותר חשובות ה

אמר רבי עקיבא:  –"ואהבת לרעך כמוך :ז"לכמינו את דברי ח הקדוש רש"י
 . זה כלל גדול בתורה"

נא "ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה" של הת ,דברים אלוכמובן שו
מקבלים תוקף ומשמעות מיוחדת בימים אלו של ספירת  ,הקדוש רבי עקיבא

מתו אשר  והעומר, בהם אנו מתאבלים על עשרים וארבעה אלף תלמידיו של
וכמו שכתוב בגמרא ובילקוט  .בימי הספירה, על שלא נהגו כבוד זה בזה

בא, תלמידים היו לו, לרבי עקי)עשרים וארבע אלף(  "יב' אלף זוגותשמעוני 
)בתקופה  וכולם מתו בפרק אחד)שמות של מקומות(,  מגבת ועד אנטיפרס

 . מפני שלא נהגו כבוד זה בזה, והיה העולם שמם"אחת(, 
ולפי זה נראה כי מה שדרש רבי עקיבא "ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול 

ה על בשרו, כי מי ובתורה" דרש זאת מתוך ניסיון אישי נורא ואיום שחו
שלא נהגו על גיש בפועל ממש את גודל האסון שבא על תלמידיו הראשר כמוהו 

לכן, בימים אלו חייבים אנו להתבונן ביתר שאת בגודל מצווה זו  .כבוד זה בזה
 , כדי שנוכל לקיימה נכון וכראוי. "ואהבת לרעך כמוך"של 

ראשית נתבונן מדוע נענשו הם בעונש כל כך קשה רק משום שלא נהגו כבוד זה 
הגמרא תמיד תמהתי על דברי  :"צבי לצדיק"בספר הקדוש כתב בזה? וכך 
תלמידי ר' עקיבא מתו בפרק זמן אחד מפני שלא נהגו  אלף 24שכל  ,בעניין זה

כזה ימותו כל האלפים האלה, גדולי ש "קל"בשביל חטא וכי כבוד זה בזה... 
  !?"נו עליו השלוםבעקיבא עד משה ררבי פי מתורה המקבלי  ,עולם

 ף"רבי עקיבא אומר: שנים עשר אל:מדרשהעל פי  "צבי לצדיק"הר אלא, מבא
תלמידים היו לי מגבת ועד אנטיפרס, וכולם מתו בחיי בין פסח לעצרת, ובסוף 

 הנותרים:לי שבעה תלמידים... אמר להם רבי עקיבא, לתלמידיו  ושארנ
אל תהיו  ולכן אתם הראשונים מתו מפני שעיניהם הייתה צרה בתורה זה לזה,

 ן, מיד עמדו אותם התלמידים ומלאו את כל ארץ ישראל תורה". כ
על פי מדרש זה משיב ועונה ה"צבי לצדיק" כך:"והעניין הוא שהתלמידים 
 הראשונים של רבי עקיבא לא היו רוצים ליהנות זה לזה בתורה מחמת שנאה

בל מרבו מפני השנאה יד לחברו מה שיודע וקח, ולא היה מגלה אוקנאה
תקלה הגדולה שיצאה מזה. שכן עיקר בחינת הן יבתממילא שביניהם, ו

התורה שבעל פה נסמכת על המקבלים איש מפי איש עד משה רבינו ע"ה... 
אל תקרי למוצאיהם ודרשו רבותינו:  ,"צאיהםוכי חיים הם למ"שכתוב  מוכו

עשו להיפך לפיכך נענשו  ,תלמידי רבי עקיבא ,והם אלא למוציאיהם בפה!
 המובטחים למוציאיהם. "חיים"המההיפך כי עונש זה הוא ה. מידה כנגד מיד

הלומד של  וחטאאנו מה גדול למדים זיע"א של רבי צבי אלימלך  ורושימפ
רבן גדול ולמדה לאחרים. שכן, אין לך חלעבירה ורוצה לה, ואינו לעצמו תורה

על ידי רק עיקר החיות והקיום של התורה שבעל פה הוא וכל  !מזה בעולם
ם וידיעותיהם מדור לדור, מרב לתלמיד, יהתותורה, שמסרו את השגחכמי ה

ועל ידי פלפול התלמידים בתורה זה עם זה נתבררו כל ההלכות, והתקיימה 
את מה שהשיגו בתורה, זה לזה התורה. וכיוון שתלמידי רבי עקיבא, לא מסרו 

 ובכן, נרבה אנחנו בלימוד התורה !ביטול התורה שבעל פהוגרמו הם לכמעט 
  מתוך אהבת ישראל אמיתית וניזהר מאוד בכבודו של כל אדם.

 
  

 

 
 
 
 
 

 

 
 הכהן הגדול מאחיו!

 

ביקר לראשונה בצעירותו מעשה שהיה כאשר 
 ישראל אביחציראהצדיק רבי  ,בארץ הקודש

כשהגיע לעיר וזיע"א.  "בבא סאלי"המכונה 
בית הכנסת של כי  תובב"א, גילהצפת הקודש 

עול על מסגר ואין נזיע"א  האר"י הקדוש
 –משום שכל הנכנס לתוכו  ומדוע? מתפללים בו,

 מת בו במקום! היה מיד 
השתטח על קברו של רבינו האר"י הלך ו ?מה עשה

 , לאחר מכןזיע"א כשהוא מייחד ייחודים נשגבים
טבל במקווה האר"י והורה שיביאו לפניו את 
שמש בית הכנסת עם מפתחותיו. השמש נרתע, 

הוא מפי רבני העיר שלא למסור  והודיע שמצווה
 את המפתחות לאיש, כי פיקוח נפש הוא! 

ציווה עליו רבינו במפגיע שימסור לו את 
המפתחות, והשמש ניאות בתנאי אחד, שיסכים 
כי יקשרו חבל לרגליו, ואם יקרהו חלילה כפי 

 היכנסיאלץ השמש לישקרה לקודמיו, לא 
נו את נפשו. הורה רביהוא בעקבותיו ולסכן גם 

  .עמו יכנסלמשרתו שיאחז בגלימתו וי
אחוז שרעפים פתח את השערים, נכנס לבית 
הכנסת, פתח את היכל הקודש והוציא את ספר 
התורה המיוחס לאר"י הקדוש, קרא בו מה 

בית הכנסת שמש עיני שקרא והכניסו להיכל ל
  .האהרואה ומשת

פתוח היה "פעלתי בייחודי שבית הכנסת הקדוש י
  מר הרב זיע"א.א !"לכל אדם

 הודיע לרבני העיר על הנס שהתרחשלרץ השמש 
. באו ואמרו לרבינו כי על ידי הרב האורח הצעיר

רצונם לכבדו בסעודה גדולה, כפי שהכהן הגדול 
היה עורך משתה בצאתו בשלום מן הקודש. אך 

היה בורח מן סלדה נפשו מן הכבוד ו ע"ה, רבינו
ידידו  לירושלים לביתמיד ע סולכן נהפרסום 

 זצ"ל. יוסף שלושהגאון רבי 
 

שליט"א( ולךלרב  מעיין השבוע)ע"פ    

"על ידי סיפורי מעשיות הצדיקים, מתעורר 
ומתלהב הלב בהתעוררות גדולה לה' יתברך 

 בחשק נמרץ מאד"!!!            
 ]ר' נחמן מברסלב זיע"א[
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הנהגות והליכותיו בקודש של מור 
             אבינו, עבד ה' נאמן, כה"ר 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     זצ"ל בן שפרה ע"ה. ציון יזדי-ישר בן
 ח"

 
בחנות המכולת  עבד מור אבינו זלה"ה כחנווני היה זה בשנים בהן

 .מוסררהבשכונת ש 'שבטי ישראל'ברחוב 
של מור אבינו זלה"ה הביאו לידי כך שהיה שמחת חייו ומאור פניו 

, שהיו מגיעים להתייעץ איתו נערץ הוא על כל לקוחותיו במכולת
 בכל דבר ובטרם שיקבלו כל החלטה חשובה בחייהם.

סגירת המכולת היה מור אבינו זלה"ה כך שהרבה פעמים לאחר 
ומאזין  ,מגיע לבתיהם של לקוחותיו ויושב עמהם לכוס תה או קפה

 ומייעץ להם כיד ה' הטובה עליו. םויותיהלהתלבט
הערצה זאת גרמה לכך שגם הדור הצעיר, בניהם ובנותיהם של 

 אהבוהו והעריצוהו מאד מאד. ,לקוחותיו
היה מגיע מור אבינו  ,לכן כשנפטר אחד מלקוחותיו לבית עולמו

 לבית האבלים כדי לנחמם. זלה"ה 
עליהם  היו שמחים לקראתו מאד ושואלים אותו מההאבלים 

. מור אבינו זלה"ה ואיך עליהם להתנהג במשך ימי האבלותלעשות 
אודות המנהגים של ומסביר להם ועונה לשאלותיהם היה יושב 
 .בסבלנות אין קץימים אלו 

לאחר ביקור אחד או שניים בבית האבלים, נהג הוא לבקש מכולם 
להיכנס לחדר נפרד, ומיד היה פותח בדברי תורה נפלאים, ומסביר 

 .שבת וטהרת המשפחהלהם אודות חובתם לשמור 
וכולם  עשו תמיד רושם על לב שומעיהםשיצאו מלב אוהב דבריו 

, ואף שמירת השבת וטהרת המשפחההיו מקבלים עליהם את 
לאחר שבעת ימי האבלות נהג מור אבינו זלה"ה לשמור על קשר 

רבים מהם התחזקו מאד בשמירת התורה והמצוות, וברוך . עמהם
תים המדקדקים במצווה קלה כבחמורה כו הם להקים בה' ז

 לתפארת עם ישראל.
גם היום פוגשים אנחנו נכדים של אותם לקוחות הזוכים וחובשים 

בזכות אביכם :", ובפה מלא אומרים הםאת ספסלי בית המדרש
 ."זוכים אנו היום לשבת ולעסוק בתורתינו הקדושה

 

 )המשך בעז"ה בשבוע הבא(.        ן.זכותו תגן עלינו אמ              תנצב"ה.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

יהי רצון שאבינו שבשמים ישלח לה רפואה שלימה לכל איבריה וגידיה ותזכה ותתפתח בכל  תחי' מירבבת  הדס ת הילדה המתוקה והנפלאהעלון זה כולו קודש גם לרפוא
 !!ובמצוות אמן מתוך בריאות איתנה וישוב הדעת גמור ויראו מהן בנים ובני בנים עוסקים בתורה אחיותיההמובנים כפי כל בנות גילה, ויזכו הוריה היקרים לגדל אותה ואת 

 

 הטהורה של  ועלון זה כולו קודש גם לעילוי נשמת
 תנצב"ה.   רוח ה' תניחנו בגן עדן!   ז"ל  אסתרבן  יצחק אוחנהר' 
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 אנא ואנא!!
הימנעו מלקרוא בעלון זה 
בשעות התפילה וקריאת 

 התורה והדרשה!!

 
 

 על תיק ספר התורה מוגן הוא ממחלות ומעין הרע, ומכישופים. חקוקאדם ששמו    
   לזירוז הזיווג, לרפואה שלימה, לזרע  חקיקת שם על תיק ספר התורה מועיל גם

 של קיימא, לשמירה צמודה לחיילים, פרנסה בריווח, לשלום בית ושמחת חיים.
 .על תיק ספר התורה ךיחקק שמ ובנוסף לכך ,עמודבמזכה אותך ₪  1,000סך תרומת 

 .עמוד בספר תורה וקנשהזוכים המאושרים ]בלבד!![  247ספר התורה יוגרל בין 
חג מתן תורה לרגל במאי[  26] בראש חודש סיון תשע"זההגרלה תתקיים בעז"ה 

 יקבל את ספר התורה בו ביום.המאושר בנוכחותו של עו"ד יאודה שושן הי"ו והזוכה 
תעודת כבוד אישית בחתימת ידו של כה"ר משה יזדי תוענק לכל רוכש עמוד 

 .054-58-44-363להרשמה:      תשלומים.  2-קיימת אפשרות ל      בספר התורה.

 
 

שליט"א יברך אותך טלפונית בכל ראש חודש משה יזדי הרב 
 . בברכת "חודש טוב ומבורך"

 .כפי רצונך ברכה אישית גם לבקששבאפשרותך כמובן 
להתייעץ טלפונית עם כבוד הרב אפשר  בימי שני וחמישיכמו כן, 

 שליט"א ולקבל את ברכתו להצלחה וישועה בכל מישורי החיים.
 .054-58-44-363לתאם זאת בנייד:  יש

 יישר כוחכם לעד וכל טוב!!!
 

 !!!לעדות וזאת
 אמרו, מטה רשומים שפרטיהם שהאנשים בזאת אני מעיד

, ידינו על המופץ" מרפא שמן"ב שהשתמשו שלאחר מפורשות
 פנימיים גדולים וחולאים קשות ממחלות לחלוטין הם נרפאו

 שהיא סיבה מכל מהם הם שסבלו הכאבים וכל, וחיצוניים
                                                     !!כמקדם אליהם חזרה חייהם ושמחת, היו כלא נעלמו

  בברכת
 מיידיתו שלימה רפואה

  יזדי משה הרב      
 ".השלום-עמודי" מוסדות              

 

 
 

 !וברכה שלום א"שליט יזדי משה הרב כבוד לכבוד
 מחיידק כתוצאה חולשותו מכאבים קשות סבלתי שנים במשך

 סבלתי ל"להנ שבנוסף ימים והיו, "פילורי הילקובקטרי"ה
 . מנוח לי נתנו שלא נוראות מצרבות

 שבועות שלושה של טיפול שלאחר לך לבשר מאד אני שמחה
' ה וברוך פלאים השתפרה הרגשתי הנפלא "המרפא שמן"ב

 .לחלוטין אני בריאה
 .052-323-6236 -ביטון אירית:רבה רבה תודה

 

 050-5233-179 :משה  050-764-6961 : אילנית
 .קשה מאולקוס נרפא .קשה עיניים ממחלת נרפאה

 !!לאלתר יוחזר כספו( חלילה) יתרפא ולא בשמן המשתמש
 :דלקמן בפרטים ₪ 500 בסך שמן בקבוקון רכישת

 

 .054-58-44-363 -עליזה
 (.משלוח כולל$ 180) 1-323-449-8184 -יפעת :לס'אנג בלוס

 

 
          

 


