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ניצחנו אנחנו עם המוזכרות בתנ"ך המלחמות כל מאז ומעולם, ב
 .ובהרבה מאד פעמים נגד כל הסיכויים ,ישראל את כל אויבינו

 !!! כן!!! 12,000  ?מה מספר החיילים שהיו לנו באותן מלחמות
 .מנהיגנו גייסו אלף חיילים מכל שבט !!חיילים שנים עשר אלףרק 

 חיילים. 12,000:בסך הכל
 משה רבינובפיקודו של  מדייןובמלחמת  עמלקגם במלחמת 

עם שלושים ואחד מלכים  יהושע בן נוןכשנלחם ע"ה, וגם 
גם אז היו רק  ,ישראל לארץ ישראלַעם ם ע  כשנכנס  ,אדירים
 .יהושע בן נוןחיילים תחת פיקודו של  12,000

 31מדיין ושל ושל עמלק כמה חיילים היו בצבאותיהם של 
הפסוק בתנ"ך מעיד שהיו להם חיילים  ?המלכים שבארץ ישראל

יהודים חיילים  12,000איך  ??. אז איך"כחול אשר על שפת הים"
בכל המלחמות ושערה אחת מראשם לא נפלה  תמידמנצחים 

 ?ם כשנלחמו הם במאות אלפים ומיליוני העומדים מולםג ,ארצה
 לכאורה זה לא הגיוני בכלל!!!                    הגיוני גם הגיוני!!! 

 :"אלף למטה אלף למטה"ם-י-ה-ו-ל-האמנהיגים אלו קיימו את צו 
תורה למד בחור שישב ו לו כל חייל שיצא להילחם הוצמד:דהיינו

 !!!לשמירתו והצלתו של החייל
החל  ,מהמנהיגיםפקודה גורפת קיבלו כל החיילים זאת ועוד:

 .דוד המלך ושלמה בנוועד  יהושע בן נון ,משה רבינומ
אלא !!! אין להשתטח על הקרקע בשום אופן ?מה הפקודה

 לעמוד חשופים לעיני האויב ולהילחם.
חיילי האויב היו משתטחים על הקרקע כדי להסתתר ולהגן על 

יילי ישראל עומדים תמירים וניצבים עצמם, ולעומתם היו ח
 ?למה להסתכן ?למה להיחשף ?מדוע             חשופים ונלחמים. 

לאורך כל הדורות  האמיתייםמנהיגנו :התשובה אחת היא
אינך !!! אל תפחד כלל:"השכילו לצרוב בתודעתו של כל חייל

יש לך הגנה צמודה והרמטית מכוח לימוד  !צריך להשתטח
 ."שמירתךלהגנתך ואי שם ולומד היושב  הבחורשל התורה 

היו רגלינו  עומדות:"הפסוקמ יהושע בן לוידרש ר' את זאת 
       במלחמהעומדים . בזכות מה היו חיילנו "בשערייך ירושלים

         בזכות הבחורים היושבים  ?ולא נפגעים כלל 'על הרגליים'
 .ות דף י'.[]תלמוד בבלי מסכת מכולומדים תורה.  'שערי ירושלים'ב

שמירתם והגנתם כך  ,רגלינועל  עומדכשם שכל גופנו :ללמדינו
 על זכות לימוד תורתינו הקדושה. עומדתחיילי ישראל של 

      אפילו אם יגזור ":]סנהדרין מט.[גדולה מזאת מובא בגמרא 
 !!!"לגייס את לומדי התורה לצבא, אין שומעין לו ישראל-מלך
שבמלחמתו נגד  ,ע"האברהם אבינו גדול ממחולל האומה לנו מי 

, טעה הוא וגייס את לומדי התורה לצבא, המלכים"-"חמשת
ולא סלח לו אלוקינו על כך, והענישו בעונש חמור מאד כפי 

 שמובא במסכת נדרים דף לב. 
את לומדי התורה נענש בעונש מר ונמהר על שגייס  אסא המלךגם 

 .כג[-]מלכים א, טו ולקה במחלה קשה ברגליהוא ש לצבא. בנביא מובא
במחלה זו מתייסר החולה בכאבי תופת ברגליו ומרגיש הוא 

  ?ולמה ברגליים   כאילו דוקרים את כל רגליו במחטים. 
כעין  ,מהווים משענת ותמיכהלומדי התורה :הוא אשר אמרנו

 .ברגליולכן נענש הוא  ,חיילי ישראלשל כל רגליים 
הגדולות של יהם אם כל זכויות:מעתה נשכיל ונסיק כולנו

 להצילםכדי כח  ןמלך יהודה, לא היה בה ואסא  אבינו  אברהם 
  
 

 
 
 
 
 

מהעונש, וכיון שביטלו את לומדי התורה מלימודם נענשו הם 
אז  ,שלא זילזלו בהם כללבעונשים קשים מאד, וזאת על אף 

הפוערים את פיהם  ועיירים כמה אומללים אותם יהירים
של בחורי הישיבות הקדושות,  לזלזל בכבודם ומנסיםהטמא 

, שואה קשה ואכזריתהרי שבוודאי מביאים הם על עצמם 
        :נו זיכרונם לברכהיחכמ ועליהם אמרו ,סיונם לזלזליבנ
 [.]מסכת שבת קיט "כל המבזה תלמיד חכם אין תרופה למכתו"

 ,זיע"אאהרן שטיינמן הרב  ,והרבה פעמים אמר הגאון החסיד
לוקה בסרטן אלים שאין לו תרופה,  שהמזלזל בתלמיד חכם

וכשהיו מגיעים אליו חולים לקבל ברכה לרפואה ממחלה זאת, 
זילזלו חלילה בתלמיד חכם או היה ממליץ להם להתבונן באם 

שמעו אדם שזילזל ולא מיחו בו. וכשעשו חשבון נפש ונזכרו 
לבקש מבקשם , היה הרב שאכן שמעו אדם שביזה תלמיד חכם

 ולמחות באותו אדם שדיבר,  ,למיד חכםאת סליחתו של הת
  לחלוטין. ומיד היתה המחלה נעלמת

כל צרה או מחלה הבאה על האדם, קיים ממונה שהוא 
להביא מחלה זאת על האדם, וכשהחולה פונה לה'  "התובע"

יתברך ומבקש את רחמיו לרפואתו, פונה אבינו שבשמים לאותו 
מבזה את ומפייסו ומסיר את המחלה ממנו. אך ה "תובע"

לומדי התורה חטאו כל כך גדול, עד שה' יתברך בכבודו ובעצמו 
סיכוי , כך שאין שום ברכות יט.[מסכת ]המעניש והוא התובע הוא 

 .אלא עד לאחר שיבקש את סליחת התלמיד חכם הצלה למבזה
גם לאותו קורא אני לכל איש ואשה בעמנו הנפלא, מכאן 

                   :בר סרהגוררו לדיהיר שמוחו הזעיר פוליטיקאי 
 !!!חוס על נפשך ונפשם של בניך ובנותיך !!!היזהר והישמר

מעל פני האדמה, ובפטירתם  מחה אותםוהמיס ה' חזקים ממך 
 יסוריהם, כיון שנידונים הם בצואה רותחתהתרבו מהעולם 

 אינם קמים בתחיית המתים. כיון ש עונשם נצחי,ו
הכנסת -אלא בעיקר על חברי ,אינו רק עליךהכאב הגדול שבליבי 

הזלזול ואינם מוחים דברי את  החרדים ששומעים פעם אחר פעם
נענש קשות שמעון בר יוחאי בנו של ר'  ,אלעזרר' ואם . בכל כוחם

       , ]כפי שמובא במסכת בבא מציעא פד:[ בכל כוחועל שלא מיחה 
 .]חלילה[ הרי שבוודאי עונשכם קשה הרבה יותר

עד שינועו  בכל כוחכםלהרים קול וכל מחאה  חובתכם וזכותכם
הסיפים ואימה ופחד יפלו על אותם חנפים, ובכך מקדשים -אמות

וקול  ,והטועים יחכימו ולא יחזרו לסורםאתם שם שמים הרם. 
 התורה יתרונן בכל פינה, ויבוא הגואל לציון ברינה.

: כתב בספרו זיע"א יעקב יוסף מפולנאהבעל התולדות, הרב 
זיע"א[, גם מי שאינו  הבעל שם טוב הקדושממורי ] שמעתי"

, שהרי מכבד הוא היו עליו-מצוות, עדיין שם אלובקיום המקפיד 
את התורה ולומדיה. אך המדבר סרה בתורה ובחכמיה, ניתק 

      ."את התורה עזבהוא את עצמו מעץ החיים, כיון שבדיבורו 
כפי  דושהרעידות האדמה שבצפון ארצנו הקלואולי זאת הסיבה 

יׁש ֶהָחָכם ְוָיֵבן ֶאת ֹזאת":שאמר ירמיה הנביא י ָהא  ַעל  ...מ 
 "ַעל ָעְזָבם ֶאת ּתוָֹרִתי ַוֹיאֶמר ה' ?ָהָאֶרץ ]רעשה[ָאְבָדה  ָמה

תורתינו  כעזיבתהרי הם שהדיבורים נגד לומדי התורה :דהיינו
ה' יזכנו להכיר במעלתם של  הארץ.רועדת הקדושה ובסיבתם 

ולכבדם במאד מאד, ונזכה כולנו לקבל פני משיח  יםתלמידי חכמ
 !!צדקנו מתוך קירון פנים אמן ואמן

 

 להקדשה או הנצחה חייגו:
054-888-3969 

 876עלון 

 דותן כהן:-מפיץ ראשי
054-888-39-69 

 , ומבורך שבת שלום בברכת
 משה יזדי.   

 .ח"תשע ''דבריםלקח פרשת 
 גורם לקטל!!!-בנטל השוויון

 ."זו בה תלמידי חכמיםלא חרבה ירושלים אלא עד שבי"
 

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

 גם לעילוי נשמתו הטהורה של עלון זה כולו קודש 
ז"ל. תנצב"ה.       סאלם ומרים בן  ר' יוסף עמרון

יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יתמיד בריאות 
י' ולבני ביתו תח ברכה עמרוןאיתנה לרעייתו 

ויזכו ויתברכו בכל הברכות האמורות בתורה 
 וימלא ה' כל משאלות ליבם לטובה ולברכה אמן.

 

 052-72-69-612להקדשה או הנצחה: 
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עלון שכולו קודש לעילוי נשמתו הטהורה של אבינו, עטרת ראשנו, אוהב התורה   
 התורה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 לכבוד הרב היקר שלום וברכה!

בתחילת דברי חשוב לי להדגיש שאני לא רוצה חלילה לקנטר 
היות וברוך ה' זכיתי לפני כשלוש שנים  ,ובוודאי שלא להכעיס

 ובה. להתחזק ברוחניות ולחזור בתש
היום אנחנו בבית מנהלים אורח חיים דתי לכל דבר. בהתחלה 

השתתפתי בשיעורים מאד כיון שרק אני לי היה קשה 
 קצתלה  אשתי היקרה נשארה מאחור, כך שהיה .התחזקתיו

 . קיום המצוותלימוד התורה ושהתחזקתי בקשה 
לא להכביד עליה מבחינה שכיון שקיבלתי הדרכה נאותה 

עד שברוך ה' מאד התחזקה היא ובמשך הזמן רוחנית, זכיתי 
 יותר ממני.אפילו מדקדקת במצוות  ,היום היא בעלת תשובה

 כבוד הרב היקר! 
בחברה מאד מכובדת וברמה חי אנחנו אנשים מאד שכליים. אני 

לפעמים אני נשאל שאלות שעדיין אני לא  .גבוההאינטלקטואלית 
לברר ולשאול ולחזור  אך תמיד אני מקפידיודע את התשובות עליהן, 

עלון חומר שקראתי בפעמים נעזרתי בהרבה עם תשובות לשואלים. 
 . תודותהמון על כך אני רוצה לומר לך הנפלא הזה. 

שאלו אותי גם שיצא לי  .הרבה זמןיש לי שאלה שמנקרת במוחי 
          . אותך את השאלה הזאת ואין לי תשובה. החלטתי לשאול

 ישתמע זלזול מהשאלה. ילה אני מתנצל מראש אם חל
שאלתי היא:ידוע ומפורסם שהבבא סאלי זיע"א אמר על עצמו 

אדם שהלכו זיע"א היה שהוא יראה את המשיח. ובבא סאלי 
ואמרו שדיבורו  ,אנשים ואפילו מיליוניםאלפי אחריו מאות 

לא ראה את המשיח? ומתקיים תמיד, אז איך זה שהוא נפטר 
כששמעו שהוא נפטר. התבאסו' 'ידוע לי שהרבה מאד אנשים 

לצערי הרב באותם ימים הייתי חילוני. בקושי שמעתי עליו.        
יש לי חברים רק לאחר שחזרתי בתשובה קראתי עליו המון.  

בעבודה שמגדירים את עצמם 'דתי לייט'. גם הם שאלו אותי את 
 השאלה הזאת וכמו שכתבתי לא ידעתי מה לענות להם. 

תברך אישית מהבבא סאלי וגם יודע עליו שזכה לה ,אחד מהם
הרבה מאד סיפורי מופת, שריפא חולים, ופשוט עשה ניסים 

תמיד כשאני מדבר קצת יהדות הוא מטיח בי את ונפלאות. 
איך יכול להיות שאדם כזה גדול שזכה לרפא  ,השאלה הזאת

נפטר מן העולם ולא שהוא איך יכול להיות  ,אנשים מאות אלפי
? למרות שהוא אמר כמה פעמים שיזכה לכך ראה את המשיח

שאולי נזכה להבין מלאה ומשכנעת אשמח לקבל ממך תשובה 
שהעמיד לנו הקדוש ברוך הוא בגלות הלא קדושי עליון אותם את 

 תודה רבה לך כבוד הרב. ממתין לתשובתך המהירה.  .קלה הזאת
 תשובה:

 ידידי היקר והנכבד!
 ,ברוך ה' ,י ועל כך שגםעל חיזוקך הרוחנ לקרואשמחתי מאד א.

רעייתך היקרה הצטרפה אליך. חיזקת אותי מאד בדעתי להיזהר 
בת הזוג לחזור בתשובה. בן/על בשום אופן ולהישמר שלא ללחוץ 
כל צד שלחץ על הצד שכנגדו לחזור בתשובה, המציאות מוכיחה ש

 שכנגדלא רק שלא השיג את הרצוי אלא את ההיפך הגמור. הצד 
 . אלא התרחק יותר ויותר ,רק שלא התחזקחשש ולא ונרתע 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא העמיד  :לשאלתךועכשיו ב.
שלכאורה  ,צדיקים נסתרים שלושים ושישהלנו בכל דור ודור 

             !הם מנהלים את העולם !כןהם המנהלים את העולם. 
ידיעתם ורצונם.       היות ואבינו שבשמים לא עושה דבר ללא 

מושכים ה"אלו הם שלושים ושישה צדיקים נסתרים שהם 
 וקובעים את דרכי ההנהגה כולה.  "בחוטים

:"בי מלכים ימלוכו, צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא עליהם נאמר
 .מקייםהקדוש ברוך הוא ו גוזריםאלו , צדיקים מקיים"

, צד א''סיטרא אחרמול צדיקים קדושי עליון אלו עומדת הג.
שמחמת העוונות שעושים עם ישראל יש בכוחה  ,הטומאה

 חלילה.את עונשם לקטרג ולתבוע 
 'סיטרא אחרא'צדיקי האמת הם שעומדים ונלחמים בד. 

 על עמנו הנפלא. חלילה התובעת להביא עונשים ופורענויות 
  מסנגרים עלינו. וצדיקי האמתמקטרגת 'סיטרא אחרא' ה

 'סיטרא אחרא'להילחם ב האמת צדיקיגדול ורב כוחם של ה.
ואף להכניעה. יש צדיקי אמת שמצליחים ועושים זאת בכח 
ענוותנותם הגדולה, ויש צדיקי אמת שעושים זאת בתקיפות 

 :"כך אנחנו רוצים ואנחנו הקובעים"!גדולה מאד כאומרים
קל מאד לצדיקי האמת לדחות ולבטל קיטרוג שמתהווה מחמת ו.

אם העבירה נעשתה בנוכחות או . גם עבירה שעשה אדם יחיד
, עדיין יש בכוחם של צדיקי האמת לבטל קבוצה קטנהבחברת 

 .'סיטרא אחרא'האת תביעת העונש של  בקלות
של  קבוצה גדולהעל ידי  קלה עבירהעשית כאשר נ אולםז.

וקשה מאד  'סיטרא אחרא'יהודים, אזי גדול מאד כוחה של ה
אמת התקיפים נזעקים צדיקי ה או אזלבטל את תביעתה. 

עומדים הם ללא שום פחד מול  עזות של קדושהביותר, שבכח 
:"לא יקום ובכוחם הגדול והנורא צועקים הם 'סיטרא אחרא'ה

 ולא יהיה! גזירה קשה כזאת לא תבוא על ישראל בשום אופן"!
כמובן שמתוקף אהבתו הגדולה של אבינו שבשמים  אלינו מכריע 

 ביישת ונאלצת לשוב ריקם.מת 'סיטרא אחרא'הוא לטובתנו, וה
על ידי קבוצה גדולה  וחמורה גדולהאך כאשר נעשית עבירה ח.

אזי נחלש כביכול כוחו של  ,והדבר מתפרסם בעולם של יהודים
! ":"קשה לי! איני קל בזרועיואומר הוא בקולהקדוש ברוך הוא 
באותו רגע גם צדיקי האמת מבינים שאינם  .]סנהדרין מו, ע"א[
על עם ישראל, שהרי אין זו דרך ארץ לומר לקדוש  יכולים לסנגר

 ".לעיני אומות העולם תוותר על כבודך שהיתחלל:"ברוך הוא
ותובעת עונשים קשים  'סיטרא אחרא'כיון שכך, מתחזקת ה

ומרים עד כדי מגיפה, או פיגוע תופת הגורם להרג המונים.    
 למנוע את הגזירהים דומיה ואינם יכולים צדיקי האמת נאלמ

     כיון שלא יתכן להגן על עם ישראל ולוותר על כבודו של ה'. 
יש להם לצדיקי האמת לדחות ולבטל גזירה  אחת ויחידהעצה 

  מהי העצה?. עצה זאת מצילה את עם ישראל במיידית. נוראה זאת
אני מוכן :"יש לו כח לעמוד ולומר צדיק האמת:העצה היאט.

  !"אללהיות כפרתם של עם ישרלמות במיידית ו
 ,:"אני כפרתם של עם ישראל"עומד צדיק האמת ואומרוכש

 . ישראלומתבטלת הגזירה מ, מיד עולה נשמתו בסערה השמיימה
ים ָלֵכן ֲאַחֶלק:"וה' יתברך משלם שכרו ואומר ַתַחת  ...לֹו ָבַרב 

ים ָנָשאֲאֶׁשר ֶהֱעָרה ַלָמֶות ַנְפׁשֹו,   .]ישעיה נג. יב[ "ְוהּוא ֵחְטא ַרב 
היה הראשון שעשה זאת לאחר מעשה העגל ואמר  ה רבינו ע"המש

 ".אמות אני ולא תיפול שערה אחת מראשם של ישראל:"לה' יתברך
  ."אני כפרתם של פושעי ישראל:"במשנה רבי ישמעאלזהו שאמר 

ביקש רבי  בהכרזה זאת:"זיע"אהרמ"ע מפאנו  וכתב על כך
 ."א נדרש לכךעל אף שעדיין ל ,ישמעאל להיות כפרתם של ישראל

למען עם  כך עשהזכה ו בבא סאלי גםברור הדבר ש ידידי היקר!
 היתה עדיפה לו מלקבל משיחבליבו , ואהבת ישראל שבערה ישראל

והלא  מה יגידו הבריות?" ובעשותו זאת לא חשב אף לרגע
 אין זה שיקול למנוע את כפרתו., אמרתי שאזכה לקבל משיח"

 ישועות מקיפות וכל טוב.י. שבת שלום, מועדים לשמחה, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ירושלים.  5876שאלות 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!              

 
 

 
 

   .הסוללת דרך לחיים מאושרים אהבה אמיתיתלערב נפלא בו נשכיל ונלמד מהי מוזמנות ירושלים והסביבה  נשות ובנות
 שליט"א דביר כרבי הרב האהוב

  , הר חומה.1שברחוב הקצין יחיאל לנגר  "דרכי משה" במרכז הרוחני 20:00ביולי[ החל מהשעה  26ט"ו באב  ] חמישיזאת ביום ו ילמדנ

 

בערב נפלא ומרתק זה נקיים מצוות        
עם הרבנית המבינה בנפש  'הפרשת חלה'

 נרחבתנשית האישה ומעניקה העצמה 
 תחי' בת אל וזאנה
          

 

  המשמחת והמרגשתשל הזמרת  הנלהבתהופעתה 
 תחי'חן דיזהב 

תעניק כח וכלים ליישם בחיינו את התובנות והמסרים 
 היחודיים שנזכה לקבל בערב הנפלא הזה.

 

 

 רוכות הבאותב
 ₪  15עם 

 לכיסוי ההוצאות.
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 ציון יזדי זצ"ל בן ִשְפָרה ע"ה.-מדיה, דעסיק באורייתא תדירא כה"ר ישר בןולו

 

 

 ג[דברים א,י] "הבו לכם אנשים חכמים ונבונים וידועים לשבטיכם ואשימם בראשיכם
 "ו[דברים א, ט]ם ושרי עשרות" ראשים עליכם שרי אלפים שרי מאות שרי חמישי ואשימם ואקח מכם אנשים חכמים וידועים לשבטיכם

  ."לא מצאתי נבוניםאבל :"כתב רש"י הקדוש "אנשים חכמים וידועים":על המילים
 ?םנבוני, הרי דור המדבר היו דור דעה, אנשים חכמים מאוד, אז איך לא היו ביניהם נבוניםהיאך לא מצא משה רבינו אנשים  :יש לתמוה

  נקרא אדם המבין דבר מתוך דבר.'נבון' רש"י בכמה מקומות בש"ס מסביר  .ן""נבולהבין זאת יש לדעת מהי הגדרת כדי 
מתוך כך אנו יודעים מה ההבדל בין חכם לנבון. אך רש"י לא מסיים בכך אלא הוא ממשיך ומביא את דברי המדרש: "זהו ששאל אריוס את 

      .וכשאין מביאין לו דינרין יושב ותוהה ,יאים לו דינרין רואה( עשיר, מבכספים ר' יוסי, מה בין חכמים לנבונים, חכם דומה לשולחני )חלפן
 ו".וכשאין מביאים לו הוא מחזר ומביא משל ,נבון דומה לשולחני תגר )סוחר(, כשמביאים לו דינרין לראות רואה

 "?ןנבו"ך ונדבך להגדרת מבין דבר מתוך דבר, אלא רואה לנכון לתת עוד נופ-למה רש"י לא מסתפק בפירוש המילה נבון :נשאלת השאלה
שה רבינו לא מצא מ אלא שפה טמונה התשובה לשאלתנו הראשונה, למה ?"נבון"מה יש לנו להבין מתוספת זו של רש"י על הגדרת ה :ועוד
חייב  ע"פ ר' יוסי אדם נבון הוא אדם שאינו יכול להרשות לעצמו לשבת ולתהות או לשבת ולבזבז את הזמן, הואר. אנשים נבונים במדב ע"ה

להיות בפעולה, הוא חייב לייצר לעצמו עבודה, הוא אדם שיוזם, בניגוד לאדם חכם שהוא לא יוזם אלא הוא יושב ותוהה כאשר אין לו 
 ו.ולא מסתפק במה שאחרים מציעים ל ,מלשון בונה, הוא מוסיף ובונה על מה שיש לו ומייצר עוד -תעסוקה, ומפה גם המילה נבון 

הם היו אנשים שקיבלו את  !!כי הם לא היו אנשים שיוזמים -תן כעת להבין למה בדור המדבר לא נמצאו אנשים נבונים מיסוד זה של רש"י ני
טחון לנפות ולאפות. "שטו העם ולקטו", מבלי לחרוש, לזרוע, לקצור, ל -קיבלו את המן מבלי לטרוח  - הם רצו לחם ."על מגש של כסף"הכל 

"בערב תאכלו בשר ובבוקר תשבעו לחם", הבגדים גדלים מאליהם "שמלתך לא  ,ו בערב מבלי לטרוח כללהם קיבלו את השלי - הם רצו בשר
בלתה מעליך ורגליך לא בצקה", מכובסים ומגוהצים על גופיהם, ענני כבוד מפלסים את דרכם אל דרך המלך ומגינים עליהם מפני חיות 

ה לא שה רבינו ע"לכן מ ,לא ליזום ,ץ, לא לעמול בשביל לקבל והכי חשוב"נחש שרף ועקרב". כל אלה הרגילו אותם לא להתאמ ,המדבר
 ה.למצוא אדם נבון, הגם שהיו דור דעהצליח 

אם אין האדם משתדל "הן בחייו הרוחניים והן בחייו הגשמיים, וכמאמר הגאון מוילנא  ,היות נר לרגליוליסוד זה צריך ללוות את האדם ו
 ."המטה מט רחו יורדועל כ ,ת מעלה מעלהלעלו

 .נשאר מאחור -שואף קדימה  לימודו ישתכח, מי שלא -גבר עליו, מי שלא משתדל להוסיף על לימודו תיצרו י -מי שלא שואף להתגבר על יצרו
 

 לע"נ ג'ולייט סגרון בת תארכי ז"ל.
 

 

האם המזון עלול  , לאחר אכילתנו, תוך כדי עיכול המזון
להיתקע במקום מבלי להתקדם? כיצד המזון ממשיך לנוע 

ופנו? מה דוחף את המזון לאורך המעי? והכי חשוב: דרך ג
 יע?מה מונע מהמזון לחזור בחזרה לכיוון שממנו הוא הג

יהא המזון מופקדים על כך שגלים של שרירים מתכווצים 
תנועה גלית של שרירים, זוהי  בלתי פוסק. תנועהבתהליך 

גוף. ההגורמת לדחיפת חומרים שונים דרך 'צינורות' 
אנחנו ו כה חזקות, עד כי ניתן לאכול אף כשהתכווצויות אל

 ....עומדים על הראש
  .המזון נכנס לקיבה דרך פתח הנמצא בחלקה העליון

כמו שק של שרירים, הופכת, מועכת הקיבה משמשת 
 פכו לנוזלי. ולהכדי וממוססת את המזון 

     מפרקות את המזון. החומצות משתחררות בו זמנית 
ק אף את המזון הקשה ביותר, חומצות אלו יש בכוחן לפר
  ?מדוע .הקיבה דפנותובכל זאת אינן מזיקות כלל ל

הבולמת את  שכבת ריר פנימיתבדפנות הקיבה מצויה 
 . החומצות ומגינה על הקיבה שלא תיפגע כלל

ללא שכבת ריר זאת היתה הקיבה מתמוססת ונעלמת 
  .החומצותלחלוטין מכוחן ההרסני של 

 'מים סמיכים'ש הלבלב לאחר שהמזון מתעכל מפרי
 את הקיבה והסביבה משארית החומצות.היוצאים ושוטפים 

 היקרהילד 
 נ"י יחיאל יצחק

 בברכת שבת שלום ומבורך
 יחיאל יצחק נ"י
 חניכי הישיבות.

 

 .052-6356-222להצטרפות למדור זה: 
 

מפרקים את השומן ה 'מיצי מרהמפריש הכבד 'לאחר מכן, 
 .לטיפות קטנות. טיפות שומן קטנות קלות יותר לספיגה במעי

הקיבה דוחפת את המזון המפורק  ,מעיכול המזון כעבור שעה
 .""שסתום השוערפתח קטן הנקרא  החוצה דרך 

אנו , ובו מטרים שלושה וחציכשאורכו  המזון נכנס אל המעי הדק
מזון, כגון: סוכרים, סופגים את רוב את החומרים הנחוצים מה

 חלבונים, שומנים, ויטמינים ומינרלים. 
את רוב חומרי המזון מצליח לספוג לאחר כשעה וחצי, המעי הדק 

שסתום חד כיווני  .החיוניים. העיסה שנשארה, נכנסת למעי הגס
 ע. מונע מהמזון לחזור בחזרה לכיוון שממנו הגי

תאים מתים מה שנשאר מהמזון, זו תערובת של מזון, פסולת ו
מדפנות המעיים. תפקידו העיקרי של המעי הגס הוא ספיגת 
הנוזלים, המלחים ושאריות המזון והפיכת המזון שלא ניתן 
לעיכול לצואה סמיכה, אשר יוצאת דרך פי הטבעת. לבסוף, 

 .שעות, אנו מסלקים את מה שנשאר מהארוחה שלנו 12-לאחר כ
ת מתואמות ערכוהאדם נברא בחכמה ובתבונה כה נפלאה, עם מ*

המתחיל לפעול מיד  בר במקומו המתאיםומשולבות להפליא, כל א
הנדרש לפרק  במינון מדויקמופרש . כל חומר בסיום פעולת קודמו

 את המאכל הקשה או הרך. 
                :ע"ה איובזהו שאמר כל פעולה בעיתוי המתאים. 

 . גופנו מעיד על יוצרנו."הַ -מבשרי אחזה אלו"
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, ראה הוא ברכה בתקופה בה עסק מור אבינו זלה"ה בתיווך
המתווך רואה הוא את :". אהב הוא את התיווך באומרובעמלו

 ."השגחת ה' יתברך בכל יום ויום
: שרדו אדם שהיה מוכר לו שנים רבות ואמריום אחד נכנס למ

מצבי הכלכלי קשה מאד. לפעמים אני מגיע כמעט לחרפת "
רעב. קשה לי מאד. אני מחפש מקור לפרנסה ונדחה ממקום 

ובקול חנוק מדמעות  ,. כאן עצר הוא את שטף דיבורו"למקום
אעשה ככל אשר  ?אתה מוכן להעסיק אותי:"המשיך ושאל

 ."אנא ממך תעזור ליכורתי תקבע אתה. תאמר, גם את גובה מש
והחליט  נכמרו רחמיו של מור אבינו זלה"ה על אדם זה

להעסיקו. לשם כך הכניס מור אבינו זלה"ה שולחן נוסף 
 תהא לו פינה משלו. ,כדי שהלה ,למשרדו הקטן

לאחר כחודשיים בגד הלה באמון שרחש לו מור אבינו זלה"ה, 
 ,סים למכירה ולהשכרהולאחר שצילם את כל החומר של הנכ

פתח הוא משרד לתיווך סמוך למשרדו של מור אבינו זלה"ה.  
אנחנו בני הבית כעסנו מאד על כך ואף ביקשנו לפעול נגדו.      

פרנסה קצובה משמים, אי :"מור אבינו זלה"ה הרגיענו באומרו
 ."הסירו דאגה זאת מליבכם ,. אנא מכםאפשר לגזול פרנסה

"ה המשיך לשגשג, היה הדבר לצנינים כיון שמור אבינו זלה
, ובכל הזדמנות היה מנסה להטיל דופי אותו אדםבעיניו של 

 .באישיותו המדהימה של מור אבינו
החליט מור אבינו זלה"ה  ,בהגיע ראש חודש אב באותה שנה

. מרת אמנו שתחי' להיכנס למשרדו של הלה כדי להתפייס עימו
בשום אופן שתוריד ולא מסכימה  אני לא מרשה לך:"אמר לו
:      . מור אבינו זלה"ה ענה לה ואמר"ותפנה אליו מכבודך

:"אבינו אני לא אעשה דבר נגד דעתך, רק זאת תדעי לך"
. שבשמים מצפה ומייחל שנהיה בשלום ובאהבה זה עם זה

ואם  ,ככל שנשקיע באהבת חינם כך נזכה לזירוז הגאולה
 . "ולה הקרובהבגאתרשי לי לגשת אליו יהיה לנו חלק גדול 
כשנכנס מור אבינו . מרת אמנו שתחי' הסכימה מיד לדבריו

: זלה"ה למשרדו של הלה, הושיט הוא את ידו אליו ואמר
"חברים היינו וחברים נישאר. שנינו מאמינים שהפרנסה 

 .תזרז את גאולתנו" משמים, וברור לנו שאהבת חינם
 

 תגן עלינו ועל כל ישראל. וזכות        תנצב"ה. 
 

 
 
 
 

 

יהי רצון שאבינו שבשמים ישלח לה רפואה שלימה לכל איבריה וגידיה ותזכה ותתפתח בכל  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 אחיותיההיקרים לגדל אותה ואת המובנים כפי כל בנות גילה, ויזכו הוריה 
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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!

 
 

 ל העלונים בשנה זו יהיו גם להצלחתם המלאה שלכ
 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

 יהי רצון שאבינו שבשמים ימלא כל משאלות ליבם לטובה ולברכה
 ות בתורה אמן ואמן.ויזכו ויתברכו בכל הברכות האמור

 

 
 

 

 , ים. ]בגב הבניין[212רח' יפו  השלום"-"עמודימרכז 
 

 זמני התפילות והשיעורים ביום ראשון הקרוב:תשעה באב ]דחוי[.
 .8:00: בשעה -תפילת שחרית

 .18:15: בשעה -שליט"א משה יזדיכבוד הרב  שיעור מפי
 .19:10: בשעה -תפילת מנחה 

 .19:50: תפילת ערבית בשעה
 תתקיים סעודה מפוארת ומגוונת לקהל הרחב. 20:15בשעה 

 

 ברוכים הבאים         
 השלום".-הנהלת "עמודי

 

 .20:12: ביום ראשון בשעה . צאת הצום19:46: ביום שבת בשעה כניסת הצום

 
 

 
 
 

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

מאפיינת את יחודו וסגולתו של שיעור נקודת אור ייחודית מאירה 
המובא  "תיקון לנפטרים" אנחנויעור עורכים זה, כאשר לאחר הש

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

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 להיח להוכ
 ושוכנים בהיכל פאר.טוב ולבושים בפאר, 

אחים ואחיות יקרים! כל המעוניינים לעשות נחת רוח לקרובי 
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".יירה את עשהא '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'ובחדר פנימי יושבת אישה בשם מחדר לחדר איתה 
  .ומאירה והכל חדש הכולה בהיר שנמצאת יחד איתה

האשה ענת ז"ל היא הבת,   בתי .ועלינו  השם ירחם עליה
 והמיוחדת.   האחת והיחידה ת ליבנו.אהוב .הבלתי נשכחת  האמאו

 052-237-98-49תודה רבה רבה על התיקון הנפלא. גליה קריסטל 
 כה וטובה וכל טוב!!!תבוא עליכם בר

 

 !!!לעדות וזאת
, על בקבוקי השמן רשומים שפרטיהם שהאנשים בזאת אני מעיד
, 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, יוה כלא

  בברכת
 מיידיתו שלימה רפואה

  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 בלוס

 

 
          

 
 


