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עם בנותיהן בין הדוכנים ופינקו  הלכו, הן עשרות אמהות היו שם
שאורגן  היה זה ביום 'היריד השנתי'בכל מה שביקשו.  אותן

 מטעם בית ספרן של הבנות היקרות.
             -כך כינו אותה ילדי השכונה -'מטילדה העיוורת' ,גם היא

, משוחחת מסתובבת עם בתה החייכנית ,גם היא היתה שם
איתה, צוחקת איתה, מפנקת אותה מכל הטּוב שמוכרים 

'מסכנה, היא הביטו עליה בחמלה. בדוכנים. רוב ככל האמהות 
 .שמחה ומאושרת מטילדה, נחמץ ליבן בקירבן. אבל לא רואה'

התפעלו מאישיותה המקסימה ויותר מן הכלל,  תכולן, ללא יוצא
וחלקן אף  מכך משמחת חייה. הן לא הסתירו את התפעלותן

:"שמחת , או"מטילדה! את מעוררת השראה:"ניגשו ואמרו לה
: . השלישית אמרהחייך מוחקת מראשנו את כל הדאגות כולן"

ולנו כאן חייבת לומר לך, כולנו כאן רואות, כ אני ,"מטילדה
, ה על שמחת כולנו. פשוט לקנא בךשמחות, אך שמחתך מעפיל

 ?"מאיפה את שואבת את הכוחות הנפלאים האלו
אלא שלפתע התפרצה  ,ענות להןמטילדה חייכה והתכוונה ל

ובקול בכי  תוך מעגל האמהות שהקיף את מטילדהבתה ל
חברתי תפסה אותי בחוזקה תוך כדי משחק  !אמא:"אמרה

  ."פר בחולצהונפרם לי הת
תיכף :"אמרה מטילדה למעגל הנשים והוסיפה "סילחו לי"

 .", אך לפני כן אתייחס לבתי היקרהאענה לכן על שאלתכן
אמרה מטילדה לסובבות  ,תוך כדי חיפוש בתיק שעל כתפה

באופן קבוע אני מחזיקה בתיק 'ערכת תפירה' קטנה :"אותה
 ."כפי שאירע לנו עכשיו ,למקרה חירום

שאלה מטילדה את בתה.  "?רם התפר בחולצתךאיפה נפ"
 והושיטה את היד לאמא שלה ]העיוורת[. ,ענתה הילדה "בשרוול"

הנוכחות עמדו המומות כשראו את מטילדה אוחזת במחט ביד 
                אחת ובידה השניה אוחזת בחוט, ולאחר מישוש קל 

כשעיניה  'חור המחט'את החוט להשחילה היא  'חור המחט'ב
 כלל בחוט ובמחט שבידיה. מביטה ואינה  בהןוהות ב

            :כאן נפל הלם על כולן. הראשונה שהתעשתה אמרה בקול
חברתה שעמדה לידה אמרה גם  "?לא יאומן! איך עשית את זה"

אם לא הייתי רואה זאת בעיני לא הייתי  !אני המומה":היא
 השחילשכדי ללומר אני חייבת :". אישה נוספת אמרה"מאמינה

 ."אני מבקשת את עזרתן של בנותי ,את החוט למחט
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
 
 

נמצאת בעיצומה של  הן אמרו כל זאת כשמטילדה כבר
בו  ,מיד אספר לכן את סיפורי:"ובחיוך גדול אמרה ,התפירה

 ."תמצאו תשובות לכל שאלותיכן
 :וסיפרהמטילדה , פתחה החולצהכשסיימה לתפור את שרוול 

. לאחר  בדיקות וצילומים לפני תשע עשרה שנים היה זה"
גידול :"הפרופסוראמר לי כאבי ראש עזים,  בסיבתשעברתי 

 קשה ומסוכן מקנן בראשך, את חייבת לעבור ניתוח דחוף"!
חשך עליו עולמו. אך אני עניתי בקור רוח  ,שהיה לידי ,בעלי

הוא יקח את ואבינו שבשמים הביא את הגידול :"מוחלט
  ?"מתי הניתוח:"ושאלתי ,"הגידול

אני חייב להסביר :"והוסיףהפרופסור אמר  "לפני כן"
ובהסרתו עלול העצב  ,שהגידול יושב על עצב הראייה שבמוח

 ."להיפגע ולגרום לעיוורון מוחלט
אמונתי בבורא היא גדולה מאד ואקבל  !כבוד הפרופסור"

 עניתי. ,"באהבה כל מה שהוא יחליט
 "י לא שמעתי תשובות כאלהבכל שש עשרה שנות עבודת"

תוך יומיים שלושה אודיעכם על :"אמר הפרופסור והוסיף
 ."מועד הניתוח

: נשאתי את עיני למרום ואמרתי בקול לפני כניסתי לניתוח"
! אני בטוחה שתעשה את הטוב "אבא! אני בידיים שלך

. עצב הראייה אכן נפגע והתעוורתי לחלוטין.  ביותר עבורי"
: פניתי שוב לאבא שבשמים ואמרתי ,ורתכשהבנתי שאני עיו

אבא! הפסדתי את עיני, אך יש לי אותך, אני מבקשת "
 .שתיצמד אלי ותעזור לי לתפקד כרעיה ואמא רואה לכל דבר"

 :ואמרה דמעות רבות נשרו מעיניהן של הנוכחות ומטילדה הוסיפה
בישלתי. אף פעם לא נשרף  כבר ביום השחרור מבית החולים"

  את ה' צמוד אלי. יש ליעיניים אבל  אין ליץ. לי בגד בגיהו
. אני מאושרת. בוודאי שאני לא זאת הסיבה לשמחת חיי

 אין להעיניים אבל  שיש להמסכנה היא אותה אחת  .מסכנה
 ."'המחט-חור'ואינה יכולה להשחיל חוט ל את ה'

 ומרומם כאחד!!!-מחזק-מהמם
מהירה דידן ובכך,  לחיותכך,  לחושכך, בו  להאמיןה' יזכנו 

יראו עינינו וישמח ליבנו בביאת משיח צדקנו ובבניין בית 
 !!!מקדשינו ותפארתינו אמן ואמן

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 להקדשה או הנצחה חייגו:
054-888-3969 

 877עלון 

 דותן כהן:-מפיץ ראשי
054-888-39-69 

 , ומבורך שבת שלום בברכת
 משה יזדי.   

 .ח"תשע 'ואתחנן'לקח פרשת 
 היתכן? איך?  "ה' צמוד אלי"!

 ובעזרת ה' תיענו מיידית כפי בקשתכם.  Alon.Ahavat.Israel@gmail.comכיתבו ל: לקבלת העלון באימייל לחסויות, או 
 

 עלון זה כולו קודש גם להצלחת ידיד נפשי ואהובי 
                  הי"ו ורעייתו תחי' חגי הכהןרבי 

 על כל עזרתם לפעולותינו הכבירות.
יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יתמיד להם 
ולכל בני ביתם בריאות איתנה ויזכו וירוו 

 נחת ואושר מכל יוצאי חלציהם אמן.
 

 052-72-69-612להקדשה או הנצחה: 
 

 

 
 

 באוגוסט(     **קיימת אפשרות להגיע ביום ששי. 10ף עד ערב ראש חודש אלול )המחיר תק

 ליחיד על בסיס פנסיון מלא!!₪  1,750
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אבינו, עטרת ראשנו, אוהב התורה עלון שכולו קודש לעילוי נשמתו הטהורה של   
 התורה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 שלום וברכה! ,לכבוד הרב היקר

 שעלון זה הוא ה"עונג ,שאלה:גם אני אפתח ואכתוב כרבים אחרים
ות שכמעט בכל שבת" בביתנו, אני קורא לזה "עונג שבת" למר

 שבת אני קורא את העלון ודומע מצרותיהם הרבות של עם ישראל.
ז ומתמיד היו חיי רגועים אני איש העמל לפרנסתי, שברוך ה' זכיתי ומא

 לא זכיתי להתעשר אך ברוך ה' תמיד היתה פרנסתי מצויה.  .ִויםושל
לפני כארבע שנים קיבלתי את העלון הזה בבית הכנסת, והיות 

פעמים שהעלון לא הגיע לבית הכנסת מסיבות שונות,  וקרה כמה
ביררתי על בית כנסת נוסף שמקבל את העלון באיזור מגורי, ולא 
אחת נאלצתי לכתת רגלי במשך כארבעים דקות כדי להביא את 

 ה"עונג שבת" הנפלא הזה לביתי.  
 כבוד הרב היקר! 

ונראה לי במשך שנים אלו התחזקתי מאד ב"אהבת ישראל" 
אוהב כל יהודי, ולכן כשקורא אני במדור זה על פשוט  שאני

צרותיהם הגדולות של עם ישראל, עיני זולגות דמעות רבות 
וחמות על הסובלים, ובמשך כל השבת אני מתפלל להצלחת 

 ולרפואת אותם אנשים הפונים אליך במדור זה.
שאני מאד אוהב לשבח את עצמי, אלא פשוט בגלל אני לא רוצה 

כל  ולקרוא איך אפשר לשמוע .ני מאד לבריאותךחושש אאותך 
כך הרבה צרות? ובעיקר לאחר שכתבת כבר כמה פעמים 
ששולחנך עמוס במכתבים ופקסים ונאלץ אתה לענות על 

 השאלה הדחופה ביותר שביניהן.
 ,כמת חייםוכיון שנהנה אני מאד מתשובותיך המלאות בח

, החלטתי ומעולם לא יצא לי לשוחח איתך ולהודות לך על כך
בפתיחת אני מתפלל להודות לך על ידי כך שבכל שבת ושבת 

 ההיכל לבריאותך ולהצלחתך המלאה.
  ללא יוצא מן הכלל: ,כדי לבקש מכל הקוראיםאני כותב לך 

כדאי מאד שגם אתם תתפללו לבריאותו והצלחתו של כבוד הרב 
היקר, שיהיה תמיד בריא וחזק ויצליח תמיד להרים את המשא 

 הזה הרובץ על כתפיו. הגדול 
 כבוד הרב היקר! 

, בכותבי את מכתבי זה, הפקס שבמשרדך כשיושגם עיכול להיות 
ומטוב לבך פולט עוד כמה מכתבים של אנשים הזקוקים לישועה, 

בוודאי שתעדיף להדפיס את מכתבם כדי לענות להם ולהורות 
להם את הדרך בה יצאו מצרתם, ואת מכתבי זה תחליט להדפיס 

  אם בכלל. ,יגיעומתי יודע  לא ם רגועים יותר, שאניבימי
לכן ברצוני לבקשך שמיד בקבלתך את מכתבי זה אל תדחה את 
הדפסתו בעלון לימים אחרים, כיון שבטוחני שעוד רבים כמוני, 

שאין להם צרות ובעיות, זקוקים הם לך כדי שתמשיך ותכתוב למרות 
 אושר והעונג לביתנו. לנו כל שבוע ותאלפנו בינה, תוך כדי הבאת ה

לכן, בקשתנו שטוחה לפניך ואל תתעלם ממנה! אנא הדפס את 
בקשתי זאת לכל הקוראים והנהנים מהעלון, שיואילו בטובם להחזיר 
 ,לך טובה ולּו במעט ויתפללו עליך שתזכה תמיד לבריאות איתנה

 אתה וכל בני ביתך, ויתן לך ה' את הכח להמשיך ולכוון אותנו נכון.
 יקרים!! חברים

אנחנו חייבים לעשות זאת בכל שבת ולהתפלל על בריאותו 
והצלחתו של כבוד הרב, זאת חובתנו בעיקר לאחר שכבר כמה 

 פעמים קראנו שכבוד הרב ביקש מהקוראים להתפלל עליו.
 בסיום דברי וברשותך כבוד הרב, אשאל שאלה:

ישראל", לפעמים חש אני בכבדות -שזכיתי לקצת "אהבת כיון
ה הפושטת בכל גופי בקוראי על צערם של הכותבים, ואני איומ

קורא זאת רק פעם אחת בשבוע, אז מנין לך הכוח לקרוא כל כך 
 הרבה מכתבים ואף לענות עליהם בסבלנות מרובה?

ואוסיף ואשאל:האם זה מותר לך? האינך מכביד מדי על עצמך? 
סלח נא לי אם הגזמתי בשאלתי אך מלב אוהב באמת כתבתי את 

ל הנ"ל וכולי תקווה שאכן כל הקוראים כולם יקבלו ויעשו כ
 באמת.ומעריץ קורא שאוהב                                 כבקשתי הנ"ל. 

 

 תשובה:
 !ידידי היקר והנכבד

הן אמת שזוכה אף אני  !מכתבך חיזקני מאד !חן חן לךא.
 ,מים המזעזעיםהכואבים, ולפע המכתביםלדמוע בקוראי את 

לבזבז את דמעותי אני משתדל לא  אינו הנכבדים.של קור
לשווא, אלא מיד ברידתן נושא אני תפילה מקרב לב להצלחת 

 ולרפואת כל עם ישראל בכלל, ושל כותב המכתב בפרט. 
      .מאד ברוך ה' זכינו, ועלון נפלא זה מבוקש הוא מאדב.

רבים וטובים מתקשרים ומבקשים ואף מפצירים בנו להוסיף 
ברוך ה'  .התפוצה את בית הכנסת בו הם מתפלליםלרשימת 

חוץ מאלפי  .כמעט תמיד נענים אנחנו בחיוב לבקשתם
נשלח  עלון זה  ,העותקים שמדפיסים אנחנו מידי שבת בשבת

לעשרות אלפי קוראים  ,בעברית, אנגלית וצרפתית מייל-באי
ומפיצים אותו הם מדפיסים את העלון גם  .בארץ ובעולם

 באיזור מגוריהם.בבתי הכנסת שבעשרות עותקים 
כיון שכך, בטוחני שאם עשרות אלפי קוראים יקפידו ג.

להתפלל לבריאותם ולהצלחתם של השואלים היקרים, בוודאי 
בריאות איתנה וחיים לשבזכות תפילת הרבים יזכו השואלים 

 במילוי כל משאלות ליבם לטובה ולברכה. ,טובים
אחד ואחת מאיתנו  לכן זכות גדולה וחובה עצומה על כלד.

לשאת תפילה על כל יהודי הזקוק לעזרה, אין לנו מושג כמה 
גדול כוחה של כל תפילה, ולּו התפילה הקצרה ביותר, עושה 

אשרי הזוכה להביא  !היא ופועלת גדולות ונצורות בשמים
ישועה בתפילתו ליהודי באשר הוא, הרי אין קץ וסוף למתן 

 תו של יהודי.שכרו, שזכה להביא לרווחתו ולשלוו
על אף שראוי לאדם להימנע מלדמוע ביום שבת קודש, בכל ה.

זאת אם עולות דמעות בעיניו וזקוק הוא להוציאן, אם זה 
מחמת שנמצא הוא בהתעוררות גדולה מאד ומתרגש ושמח 
בהתעלות רוחנית, או שליבו כאוב מאד מצרותיהם של עם 

רקן לרחשי ישראל  ועיניו דומעות, וודאי שרשאי הוא לתת פו
 זה בשבילו, ואשרי הזוכה לכך. "עונג שבת"ליבו, שהרי 

אשריך  !הנטועה בך "אהבת ישראל"כל כך מרגש לקרוא אודות ו.
בטוחני שאהבתך  !הלוואי וירבו כמוך בישראל !ידידי היקר

 גאולה" "זירוזודאגתך זאת לכלל הכותבים ולי, יש בהן גם כן 
הזוכה לזרז את הגאולה גדול מאד, וכבר מובא בספרי המוסר ש

ְולּו בדקה אחת בלבד, זכותו גדולה מאד כיון שבדקה זאת הביא 
הוא ארוכה ומזור וישועה למליונים מעם ישראל הפזורים ברחבי 

 ואין קץ למעלתו ולמתן שכרו!!!הארץ ובעולם, 
שהינך מתפלל  ,שימחתני מאד בדבריך הנעימים והנפלאיםז.

אף הוספת וביקשת משאר מידי שבת לבריאותי ולהצלחתי, ו
קוראינו היקרים שבכל אתר ואתר לעשות כן, יישר כוח גדול 

נשאבתי לעשייה  !!זקוק לכך מאדבאמת אני  !!ידידי היקר
. מבורכת ואינסופית שהנני שמח בה אך קשה ומאמצת היא מאד

בטוחני שתפילותיך ותפילות קוראינו הנכבדים יעזרוני במאד 
 שחנן אותי ה' יתברך לעשות.מאד להמשיך בעבודת הקודש 

:"מנין לך הכוח לקרוא כל כך הרבה מכתבים ואף לשאלתךח.
כל אדם ואדם מניחו :אענה לענות עליהם בסבלנות מרובה"?

הסובבים אותו ן את יהקדוש ברוך הוא בצומת בו עליו לכוו
כדי  ,בתוך ביתו רקלפעמים הצומת נמצאת לזכותם ולרוממם. 

מניחו הקדוש  ,רחבותיתו. בעל כתפיים שיכוון את רעייתו ובני ב
רים ושבים העובְ כוון את לונותן לו כח סואנת צומת בברוך הוא 

       ומעט  ,הן הן לנגד עינינפלאות אלו הבנה ואמונה . הרבים
 הן שנוסכות בי כח וחוזק ואומץ. ,שחנן אותי ה' "אהבת ישראל"

 "?האם זה מותר לך? האינך מכביד על עצמך":שאלתט.
על אף הִטְרחה הגדולה בפעילות העניפה שחנן אותי ה',  :נהאע

שואב אני כח בראותי תוצאות מבורכות ונפלאות בפעילותי וכן 
מתפילותיהם של רבים וטובים כמוך שאף איני מודע להן, ועתה 

 ומתוך תקווה להיענות חיובית של ,עם פרסום מכתבך זה
ני בטוח ,שהיא גם בקשתיקוראינו הנכבדים לבקשתך, 

תפעל ותעשה את שלה, שבעזרת ה' יתברך תפילת הרבים 
בטוחני וובעיקר תפילת האוהבים שמעלתה גדולה ונשגבה מאד, 

 .ויחון אותי בבריאות איתנה והצלחה מרובהשיחזקני ה' יתברך 
אהבתך ואהבתם של :מחובתי להדגיש ,תשובתי זאתבסיום 

 נותן כח.קוראינו הנפלאים, מחממות הן את ליבי מאד. זה פשוט 
יישר כוחך לעד על מכתב מחזק זה. לא נותר לי אלא לברככם 

:"כל המתפלל על חבירו נענה נו זיכרונם לברכהיבמאמר חכמ
, והלוואי ובעזרת ה' תזכו כולכם לבריאות איתנה תחילה"

 ותמיד ִיַשַמע מביתכם קול ששון וקול שמחה קול חתן וקול כלה.
 יפות.י.שבת שלום, חיים טובים וישועות מק

 

 ירושלים.  5876 שאלות אפשר לשלוח לת.ד.:
 02-625-23-23 :פקסאו ל

 

 לתיאום פגישת יעוץ וברכה עם כבוד הרב משה יזדי,                      
 הרצאה בכל נושא יש להתקשר: או לתיאום   

  052-890-80-65   ,052-7269-612. 
 בהצלחה רבה וכל טוב!              
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 ציון יזדי זצ"ל בן ִשְפָרה ע"ה.-ולומדיה, דעסיק באורייתא תדירא כה"ר ישר בן

 

 

על שם ההפטרה מספר ישעיהו  "שבת נחמו"ושבת זו נקראת  ,מדי שנה אנו קוראים את פרשת ואתחנן בשבת הראשונה שלאחר תשעה באב
 ."םֹלֵהיכ  -ַנֲחמּו ַנֲחמּו ַעִמי ֹיאַמר א  ":הפותחת במילים

 ב.כך שפרשה זו נסמכה תמיד לתשעה באמצא קשר בין תוכן פרשת ואתחנן ל ,"בית ישראל"בעל ה ,מגורהאדמו"ר 
את הרוצח אלא אך ורק  מקלט אלו לא יקלטו למרות שערי .ערי מקלט לרוצחלפני מותו אנו קוראים על כך שמשה רבנו מבדיל זאת פרשה ב

ה ָשֹלש ":רבינו לבנות ערי מקלט בעבר הירדן. זהו שנאמר בפסוק מחליט משה בכל זאת ,לאחר שעם ישראל יכנסו לארץ ישראל ָאז ַיְבִדיל ֹמש 
ת ֵרֵעהּו ר ִיְרַצח א  ש: ָלנֻס ָשָמה רוֵֹצַח ֲאש  ר ַהַיְרֵדן ִמְזְרָחה ָשמ  ָעִרים ָהֵאל ָוחָ  ...ִבְבִלי ַדַעת ָעִרים ְבֵעב  ל ַאַחת ִמן ה   ."יְוָנס א 

 ם.נתן לב להיות חרד לדבר שיבדיל -'אז יבדיל':ומסביר על כך רש"י
 ו?לאחר מותלתוקף רק יכנסו שהן למרות שידע אלו את ערי מקלט להזדרז ולבנות מדוע היה חשוב למשה :וצריך להבין

 ה.ישראל את יסוד החטא והחזרה בתשוברצה לסלול עבור בני  ,בכך שהבדיל משה ערי מקלט:ל""בית ישראעל כך העונה 
אלא אין אדם עובר עבירה ":ריש לקיש אמר:אדברי הגמרא במסכת סוטה דף ג' ע" מרמזות על בבלי דעת"ר ירצח את רעהו המילים "אש

 . "בבלי דעת":דהיינו "בו רוח שטות הנכנסאם כן 
 חבר.מלשון  ,רומזת היא על הנשמה של האדם שנקראת 'ֵרַע' ,"...רעהואשר ירצח את :"האומר פסוקשב 'רעהו'מילה לעומת זאת ה

 . נשמתורוצח את -רעהו"את רוצח "הוא כביכול הרי וטא אדם חהאבל כאשר  ,לגמריהיא נשמתו של האדם טהורה 
עדיין  ,האדם צריך לדעת שגם אם הוא נמצא בחשכת החטא "מזרחה שמשבעבר הירדן :"משה רבנו סולל לאדם את הדרך לחזור בתשובה

 ו.שוב את נשמת ולהאיר ,לעשות תשובה - הזריחהיש לו אפשרות לראות את 
כדי להזכיר לנו שלמרות שבית המקדש חרב בעוונותינו, גם בחשכת  ,דברים אלה אנו קוראים דווקא בפרשת ואתחנן מיד לאחר תשעה באב

 ש.חדות זה נזכה לבניין בית המקדש מובזכ ,הגלות עלינו לזכור שהשמש עדיין צפויה לזרוח על ידי זה שנעשה תשובה ונתקן את אשר חטאנו
שראל כחמשה אמר רבן שמעון בן גמליאל לא היו ימים טובים לי":תענית פרק ד  לאור הדברים הנ"ל מסביר האדמו"ר גם את דברי חז"ל

 ."םעשר באב וכיום הכפורי
נים ימים אנו מציי חמישה עשר באבלכאורה, לא ברור הקשר בין ט"ו באב ליום הכיפורים. לאור דבריו של ה"בית ישראל" הקשר מובן. את 

והרמז הוא שהימים שאחרי החורבן אינם נופלים בערכם מיום הכיפורים. כשם שביום הכיפורים ניתן לחזור  ,ספורים לאחר תשעה באב
תמיד אפשר לא ננעלו ו כך גם בימים שלאחר החורבן כל אחד צריך להתעודד ולשאוב נחמה מכך ששערי תשובה ,בתשובה ולתקן את חטאינו

 .את כל אשר פגמנו ןולתקימה בתשובה שללחזור 
 

בוודאי לא פסחתם על ביקור  ?יצאתם לטיול בצפון הארץ
באטרקציה הכוללת מים, טבע ונופים יפהפיים. התגלמות כל 
אלה ניתן למצוא בשפע המים השוצפים והגועשים, הזורמים 

לים המרשימים של רמת הגולן  .ואצבע הגליל בַמפָּ
הוא מקור מים בנחל או בנהר, שבו נופלים המים  'ַמָפל מים'

 .בעוצמה על פני קיר זקוף, ממקום גבוה לנמוך
  ?מתחת למפל מיםולשהות האם יצא לכם פעם להיכנס 

זו חוויה מרגשת לשבת או לעמוד מתחת לזרימה החזקה 
 העוצמתית הזאת. 

המים היא כה  יחד עם זאת, לעיתים, עוצמת הנפילה של
בעולם מפלים עצומים בגודלם, שבנופלם עד שקיימים חזקה, 

 .את האדם לרמוסבכוחם  יש מגובה של מאות מטרים,
 כך מכתו עוצמתית יותר ומסוכנת. ,ככל שמפל המים גבוה יותר

הנמצא  'לחֵ נְ ַא-מפל'הוא  בעולםמפל המים הגבוה ביותר 
. גבוה הוא מטרים 979בוונצואלה שבדרום אמריקה. גובהו 

 המפורסמים שבין קנדה לארה"ב. 'מפלי הניאגרה'מ 19פי 
עשרה אחוז מגובהו של ענן בגובהו מפל זה מהווה הוא 

 עשרה קילומטר מעל פני האדמה. שגובהו  ,ממוצע
הגשם שיורד עלינו מהעננים מגיע אלינו :הבה ונתבונן עתה

 עלול הוא היהמגובה ממוצע של עשרה קילומטר. כיון שכך 
 ירידתו על ראשנו למחוק את הבריות מעל פני האדמה.ב
 

 היקר הנער
 נ"יליאם ספיר 

 בברכת שבת שלום ומבורך
 נ"י ליאם ספיר

 בית ספר 'אביר יעקב', נהריה
 .052-6356-222להצטרפות למדור זה:  

 

 ?מה עשה הבורא
 ,להוריד את הגשם בטיפות קטנות ועדינותהחליט הוא 

 ואינן משחיתות את האדמה.המלטפות את פנינו 
משגיח הבורא הארוך, הגבוה ועל אף מסען האווירי :זאת ועוד

 לא תיגע בחברתה ולא תצטרף אליה.ששום טיפה  יתברך
, ק"ג של מים מיליון 300-כוצע מכיל ענן ממ:עלינו לדעתעוד 

יש בכוחן  ,אם חלילה היתה מצטרפת טיפה אחת לחברתה
המכילה שתי )לשרוט את פניהם של הבריות. טיפה כזאת 

 ביכולתה לגרום לעיוורון מוחלט. ,( הפוגעת באישון העיןטיפות
שבעתיים לאור העובדה, שגם כאשר נושבת רוח  הפלא גדל

חזקה, אין טיפה נוגעת בחברתה, אלא הגשם על כל טיפותיו זז 
 .בצורה אלכסוניתימינה או שמאלה כחטיבה אחת 

 :באומרו ג'[ ]ק"ד, ע"ה את הבורא בתהילים דוד המלךזהו שקילס 
ְמַהֵלְך ַעל ַכְנֵפי " ּוַח"ַהָשם ָעִבים )עננים( ְרכּובוֹ, ַהַֽ      :דהיינו .רַֽ

כך שולט הבורא בעננים )שהם , ברכּובשולט  הרוכבכשם ש
 נוחות ועדינות.  ,נפרדות( שיורידו את המים בטיפות רכובו

יחד עם זאת, גם כשנושבת רוח חזקה אין טיפה נוגעת 
ומשגיח שאף טיפה  מהלך על כנפי רוח, כיון שהבורא בחברתה

 בריות והעולם.השלא יזיקו את  ,לא תצטרף לחברתה
 :כמה נפלאה זועל חוואומר בפרק זה  דוד המלךשממשיך זהו 

יָך ה' ֻכָלם ְבָחְכָמה ָעִשיָת ָמְלָאה" ץ ִקְנָינ ָך ָמה ַרבּו ַמֲעש   ."ָהָאר 
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 'משבעה דנחמתא'. היא הראשונה 'שבת נחמו'שבת זו נקראת 
שבהן מנחם הקדוש ברוך הוא  ,באותשבתות ההמשבע :דהיינו

 .ההפטרה על חורבן בית המקדשנו את אותנו בקריאת
היה נוהג להמחיש כל מנהג וכל הלכה מור אבינו השמח זלה"ה 

 וכל מדרש המדבר בטובתם של עם ישראל. 
היה שואל כמעט כל חבר כיון שכך, מיד אחרי תשעה באב 

ל שם ע 'שבת נחמו'כיון שהשבת נקראת :"שפגש ברחוב
 :ההפטרה, אתה יכול בבקשה להסביר לי מה פירוש הפסוק

  היכם"?-"נחמו נחמו עמי יאמר אלו
 ,הבינו מיד שברצונו לומר להם דבר מה ,חבריו הרבים שהכירוהו

 ."בבקשה תסביר לנו את הפירוש:"היו עונים ואומרים לכך
אדם שעבר אירוע :"מיד היה פותח מור אבינו זלה"ה ואומר

תו לחלוטין, עלול הוא לדחות את כל דברי קשה ששבר או
                      הנחמה שירעיפו עליו חבריו וידידיו וכל משפחתו. 
                          אך כשיגיע אליו אדם רם מעלה וידבר על ליבו, 

 . "יש בכוחו לעודדו גם מהשבר הגדול ביותר
אדם רם מי הוא :"כאן היה עוצר מור אבינו זלה"ה ושואל

רבי שמעון , בבא סאלי, עובדיה יוסףהרב :"ומיד משיב "?מעלה
אלו הם הגדולים האמיתיים שיש  ,רבי מאיר בעל הנס, בר יוחאי

 ."ואף הקשה ביותר ,בכוחם לעודד אדם מכל משבר
      :היה ממשיך מור אבינו זלה"ה ואומר "כל גדולים אלו"
ב ונתן לנו       מתורתינו הקדושה אותה כת אינו אלאכל כוחם "

ומנחם  בכבודו ובעצמו. והנה עכשיו בא אלינו אלוקינו הינו-אלו
? מי המנחם .:"נחמו נחמו עמי"שיברנו ואומר לנואותנו מ

 "?. היש נחמה גדולה מזאת"יאמר אלוקיכם"
:          ומיד היה מגביה מור אבינו זלה"ה את קולו ואומר

     :את הפסוק ואומרואיש שיחו היה משלים "נחמו נחמו עמי", 
 .אלוקיכם"יאמר "

 ערקהיה מרים מור אבינו זלה"ה כוסית , 'שבת נחמו' ,בשבת זו
בתקופת חורבן בית  !ריבונו של עולם:"באמצע הסעודה ואומר

, כוס התרעלההמקדש שאירע בימים אלו, עם ישראל שתה את 
       , נחמו עמי" :"נחמועכשיו לאחר שהנך מנחם אותנו ואומר

מרים כוסית זאת לכבוד הנחמה הגדולה שתנחמנו בבניית  אני
 ."בית מקדשינו במהירה בימינו אמן

 

 תגן עלינו ועל כל ישראל. וזכות        תנצב"ה. 
 

 
 
 
 

 

איבריה וגידיה ותזכה ותתפתח בכל  יהי רצון שאבינו שבשמים ישלח לה רפואה שלימה לכל תחי' מירבבת  הדס עלון זה כולו קודש גם לרפואת הילדה המתוקה והנפלאה
 !!מתוך בריאות איתנה וישוב הדעת גמור ויראו מהן בנים ובני בנים עוסקים בתורה ובמצוות אמן אחיותיההמובנים כפי כל בנות גילה, ויזכו הוריה היקרים לגדל אותה ואת 
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הנהגות והליכותיו בקודש של מור 
          בוד הרבכ עבד ה' נאמן, אבינו,
 בן שפרה ע"ה. זצ"ל ציון יזדי-ישר בן

 

בכל יום ראשון וחמישי 
בדיוק   20:30בשעה 

מתקיימים שיעוריו של 
כה"ר משה יזדי שליט"א 

השלום" -במרכז "עמודי
 . ירושלים.212שברחוב יפו 

 ברוכים הבאים!

 
 

 כל העלונים בשנה זו יהיו גם להצלחתם המלאה של
 הי"ו, חגי הכהן יצחקי הי"ו, ר' ראובן ר' 

 הי"ו מזרחי מנשההי"ו, ר'  מתתוב אשר
 תחי'כהן  אופירהתחי',  חיים לאה ליאתתחי',  כהן לימור

 שבשמים ימלא כל משאלות ליבם לטובה ולברכהיהי רצון שאבינו 
 ויזכו ויתברכו בכל הברכות האמורות בתורה אמן ואמן.

 

 
 

 
 
 

                     לומדים אנחנו בתורתו של  יום ששיברוך ה' זכינו ובכל 
  על פרשת השבוע."אור החיים הקדוש" 

מאפיינת את יחודו וסגולתו של שיעור נקודת אור ייחודית מאירה 
המובא  "תיקון לנפטרים" אנחנוזה, כאשר לאחר השיעור עורכים 

. תיקון זה מועיל מאד לנשמות "קונטרס היחיאלי"בספר 
 מגיהנם ולהעלותם מהיכל להיכל בגן עדן.  הנפטרים להצילם

אותם נפטרים שעושים למענם תיקון זה, נראים הם בחלום לקרובי 
. וכדי המשפחה ומבשרים להם בשמחה שהתיקון הועיל להם מאד

הנפטרת כשהם נראים  מופיעים הנפטר או םשהוטב להלהוכיח 
 ושוכנים בהיכל פאר.טוב ולבושים בפאר, 

כל המעוניינים לעשות נחת רוח לקרובי  אחים ואחיות יקרים!
משפחתם בעשיית תיקון נפלא זה, מתבקשים להתקשר לפלאפון: 

 .02-625-23-23או  בפקס:  052-7269-612
 

 :להלן מכתב שהתקבל במשרדנו
 

 לכבוד הרב יזדי משה שלום וברכה! 
תמיד ביקשה לדייק  .צדיקהוההמיוחדת והחכמה ז"ל בתי ענת 

על כך. כי חוזרים בגילגול  לולהיזהר מגז ,במילים כשמדברים
 ,קצינת מיבחן ,תואר שניבעלת עובדת סוציאלית  ,אשת אמת

לציין את מחובתנו ":היא מהבודדים שהשופטים כתבו עליה
  נינו בלעשות משפט צדק".ישהאירה את ע 'ענת דהן'

בת   ענת'רתי יתיקון נשמה לבתי מחמד ליבי יקשעשית אחרי 
מובילה אותי  הים אחרי התיקון חלמתי אותי. יומ'גליה סלביה

 .היא שמחה ובהירהבגן עדן כשומראה לי את ביתה החדש 
נכנסתי  .פורצלן לבן מאד נעים ומאירמרוצפת בממש וילה 

 'נעמה'מחדר לחדר ובחדר פנימי יושבת אישה בשם איתה 
  .ומאירה והכל חדש הכולה בהיר שנמצאת יחד איתה
האשה ענת ז"ל היא הבת,   תיב .ועלינו  השם ירחם עליה

 והמיוחדת.   האחת והיחידה ת ליבנו.אהוב .הבלתי נשכחת  האמאו
 052-237-98-49תודה רבה רבה על התיקון הנפלא. גליה קריסטל 

 תבוא עליכם ברכה וטובה וכל טוב!!!
 

 !!!לעדות וזאת
, על בקבוקי השמן רשומים שפרטיהם שהאנשים בזאת אני עידמ

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

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

 מיידיתו שלימה רפואה בברכת
  יזדי משה הרב

 ".השלום-עמודי" מוסדות                          
 
 

 

 !!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 לוסב

 

 
          

 
 


