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 . בלילה 1:30 :השעה
 .א"זיע אור החיים הקדושבקברו של  ,הר הזיתים:המקום

נסענו אחרי השיעור לקבר  )יום חמישי בלילה(כמידי ליל ששי 
תהילים וקטעי סליחות לישועת  לאמירת פרקי ,ה"ע רחל אמנו

  .והצלחת עם ישראל
במלאות  ,אור החיים הקדושמשם נסענו להתפלל על קברו של 

 . שנה לעלייתו בסערה השמיימה 275
גם בשעת לילה מאוחרת זאת היה קשה מאד לחברים להשיג 

.      המשטרה עדיין מנווטת כדי להשליט סדר. מקומות חניה
 . א"שליט אריה חריריהרב  ,פשיהצטרפתי לרכבו של ידיד נ

 .נסע איתנו ,א"שליט ראובן יצחקירבי  ,ידיד נפשי ואהובי הגדולגם 
היוצאים , המגיעיםמדהים היה לראות את ההמונים 

    .א"זיע אור האורותבתפילה על קברו של  עדיין והמשתטחים
זוכה  ,תולישוע חזקומתפלל מגיע לכאן הכל יהודי בטוחני ש"

:     אמרתי לחברים והוספתי, "ן כשישועתו בידולצאת מכאהוא 
כבר שכיון  ,אולם לנו קיימת פריבילגיה גדולה אצל הצדיק"

על  "אור החיים"בספרו  שיעור-קביעותיש לנו כמה שנים 
 ."ובמוצאי שבת של החורף ,בימי ששי של הקיץ ,התורה

ועניית  ,בקול רם 'קדיש'לאחר דקות ספורות של תפילה אמרתי 
   . של ההמונים הידהדה ברחבי הר הזיתים 'מיה רבא מברךיהא ש'

 . צילצל הנייד שברשותי  2:45בשעה 
 .עניתי ונחרדתי

כיון , היה קשה מאד לשמוע את דיבורו של האיש שמעבר לקו
 .סוער של אשה היה שם ברקע-שקול בכי

                 :אמר הלה והוסיף ,"הבן שלי צריך לעבור ניתוח מחר"
אעשה כל מה שצריך כדי שהניתוח . תוח מורכב וקשהזה ני"

 .שאל לבסוף ?"מה עלי לעשות. יצליח
. ענה האבא הכאוב "אשתי" .שאלתי ?"מי זאת שבוכה לידך"
אני ממתין :"אמרתי לו והוספתי" תרגיע אותה. תן לה לשתות"

 .לבכותחדלה מדקותיים כהתאמצה האמא ותוך  ."איתך על הקו
      .בקול ואמרלאפרכסת חזר הוא  "אני מוכן לעשות הכל"
אמרתי  "חיים בן עטר' רשל  אנחנו נמצאים בעיצומה של ההילולה"

אם תגיע עוד הלילה ותתפלל על קברו :"ללא היסוס והוספתי
 .עניתי "תראה ניסים ונפלאות' אין לי ספק שבעזרת ה, לרפואת הילד

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

. אמר האבא "תל השומרים בבית החול ,בגוש דןאנחנו כרגע "
.    עניתי לו "רפואת בנך בידך. תזדרז וצא לכיוון ירושלים"
          . שמעתי את אשתו לוחשת לו "אתה חייב לנסוע, תיסע"
         :הוסיף האבא ואמר לי "אני יוצא תוך דקות ספורות"
   .שאל ?"איך אמצא אותו, אבל אני  לא יודע היכן הקבר"
.   עניתי "ה שם המונים מתפללים על קברותרא. אל דאגה"
  .עניתי "עכשיו חזרתי משם !כן". ושאל הוא הוסיף ?"בשעה כזאת"
כשתגיע לקבר תקבל על עצמך :ברצוני להוסיף ולבקשך"

שכתב          'אור החיים הקדוש'בספר עשר דקות ללמוד כל יום 
 . ביקשתי ממנו ,"א"זיע חיים בן עטר' ר
 .לי מיודענואמר  "ספר ואין לי אותואני לא מכיר את ה"
 .עניתי "תקנה מחר ותכיר את הספר מקרוב ,זה בסדר"

 כשענה לטלפון. התקשרתי למיודענו היקר, יום ששי, למחרת
. בדיוק עכשיו רציתי להתקשר אליך:"אמר הוא בקול צוהל

. ממש ניסים ונפלאות. בדקות אלו הסתיים ביקור הרופאים
במצב הילד והם דוחים את  הם אמרו שיש שיפור גדול

הם בדקו שוב ושוב . אין להם הסבר לשיפור הגדול .הניתוח
 . "דוחים את הניתוח:"והחליטו

               . ושר איתי הוא הצטרף .פתחתי בשירה. כל כך שמחתי
 .והפעם בכי של שמחה, ברקע שמעתי שוב את הבכי של אשתו

 . כמובן שהסכמתי. אשתו ביקשה לשאול שאלה
.    בקול בכישאלה  ?"בוטלאו  נדחההניתוח  !כבוד הרב"
           :עניתי והוספתי "בטוחני שהניתוח התבטל לחלוטין"
המביאה אתכם לירושלים באמצע  ,עם אמונה כשלכם"

צורך ולא יהיה  אין לי ספק שתפילתכם התקבלה, הלילה
 !אחים ואחיות יקרים ."בניתוח

ך מחובתי להדגיש שזכיתי לשמוע א ,זהו סיפור טרי מיום ששי שעבר
שקיבלו ממקור ראשון על ניסים ונפלאות שזכו אנשים לקבל בזכות 

         .אור החיים הקדושבספר  ביום מוד עשר דקותללעל עצמם 
  .מעוכבי זיווג ניוושעו. עקרות נפקדו. חולים נרפאו לחלוטין

ם לחיי' ויזכנו ה שכולנו נקבל זאת על עצמנולכן ראוי ונכון 
 .טובים ומאושרים בכל המישורים מתוך בריאות איתנה אמן

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 

 874עלון 
 :דותן כהן-מפיץ ראשי

054-888-39-69 

 , ומבורךוחודש טוב  שבת שלום בברכת
 .משה יזדי   

 .ח"תשע 'פנחס'לקח פרשת 
 .א"אור החיים הקדוש זיע

 .תיענו מיידית כפי בקשתכם' ובעזרת ה  Alon.Ahavat.Israel@gmail.com: כיתבו ללקבלת העלון באימייל או , לחסויות
 

 .₪ 1,750-יעלה המחיר ל) יום ששי הקרוב( החל מראש חודש אב
 

יום : 'אב-מנחם'מולד חודש 
 .חלקים 8 -ו   6:49ששי בשעה 

 עלון זה כולו קודש גם להצלחת ידידינו היקרים
 ו"הי אליהו ונתנאלה בן גיגי

:    יהי רצון שיזכו לרוות נחת ואושר מהילדים
ו             "הי ומאור יוסף, ישי, אברהם, שיראל

 .אמן. מתוך בריאות איתנה וחיים טובים ומאושרים
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 !לכבוד הרב שלום וברכה

' ברוך ה .במרכז הארץלעבודות אלומיניום אני בעל מפעל גדול 
מביא פרנסה ביושר מפעל זה . כה גדולה בעמלירואה אני בר

. את מלאכתם נאמנהשרובם המוחלט עושים  ,עובדיםלעשרות 
 ,אני מיודד מאד עם כל העובדים .שנים 17-המפעל קיים יותר מ

.       מגיע ומשתתף בכל השמחות שלהם וגם הם בשמחות שלי
  .לא אגזים אם אכתוב שאנחנו מרגישים משפחה אחת גדולה
.            בחודשים האחרונים התגלו אי סדרים באגף הייצור

שקיימת שם מעילה גדולה  לאחר חקירה מאומצת התברר
 .בהיקף של עשרות אלפי שקלים בכל חודש
שמח  םהפכתי מאד ,מאותו יום בו השתכנעתי שקיימת מעילה

 קקשה לי מאד להבין שאנשים שעשיתי להם ר. לאדם דכאוני
ובמחילה  ,מועלים באמון שנתתי בהם ,טוב ואפילו פינקתי אותם

 .נו מיםלתוך הבור ששותים הם ממ' יורקים' ,מכבודך
אלא על כך שכיון שלא , אין ברצוני להאריך על כך במכתבי זה

ל "שיכנע אותי המנכ, הצלחנו לעלות על עקבותיהם של הגנבים
לכל העובדים במחלקת ) על פי כתב היד(לבצע בדיקת גרפולוגיה 

 .ועל ידי כך נדע את זהות הגנב ,הייצור
לגרפולוג שלחתי את כתב ידם . עשיתי זאתקיבלתי את המלצתו ו

שהצביע על שישה עובדים אשר לדבריו בטוח  ,מומחה בתחום
 . הוא בכך שהם הגנבים

 . צוות ההנהלה שיכנעוני וביקש שאפטר עובדים אלו לאלתר
אני חושש מאד לעשות זאת כיון שהנני מכיר לעומק את ששת 

משוכנע שהם עובדים אני ארבעה מהם  לגביו ,העובדים האלו
 .שום חלק במעילהאין להם מסורים מאד ובוודאי 

מצטרפת  ,שהיא מנהלת החשבונות במפעל ,היקרהרעייתי גם 
וחוששת מאד כמוני לפגוע בפרנסתם של עובדים אלו על  לדעתי

 .לא עוול בכפם
האם חוכמת ואבחון הגרפולוגיה היא אמת :לכן ברצוני לשאול

האם אפשר לסמוך במאה אחוז על ? אין בה טעויות? מוחלטת
האם יש לך ? פולוג שמומחה בתחום ולעשות כדבריואבחון הגר

 ?איך להרתיע את הגנבים שלא יעשו זאת שובעצה 
לא מהגניבה אלא מהבגידה והמעילה  ,אין לי יום ואין לי לילה

 .כך שתשובתך המהירה תקל עלי מאד, באמון שנתתי בהם
 .ממרכז הארץ. מ.א:בתודה מראש

 :תשובה
 !ידידי היקר והנכבד

באמצעותו אפשר לחקור את . לנו הוא ראי לנפשכתב היד ש.א
או שאולי  ,תכונות האופי שלנו ולגלות דברים שלא ידענו על עצמנו

 .ידענו והפחתנו או הגזמנו בערכם
הרי  ,גם אם פעם נחשבה הגרפולוגיה כעוד תיאורה לא מאומתת

שהיום הגרפולוגיה היא תחום שהשימוש בו נעשה יותר ויותר 
אבחון כתב היד הוכיח את עצמו כאמין  .תולהרבה מטרו ,נרחב

 ,בעלי מפעלים וחברות גדולות ,ויעיל כל כך עד שמעסיקים רבים
אינם מקבלים עובד שלא עבר את המבחן הגרפולוגי המסייע 

וכן את רמת היושר  ,לבדוק אם מתאים הוא למקצוע הנדרש
.    כשההזמנות הן גדולות ואת הכושר לעמוד בלחציםוהאחריות 

א עסק וגילה את דעתו בכל חוכמות ומדעי "זיע שמעון בר יוחאי רבי.ב
            .ולחי המדבר, לחי בלתי מדבר, לצומח, השייכים לדומם, העולם

אלא שלפעמים הוא , בעולמנו הגדול שהוא לא כתב עליואין פרט 
ונדרשים אנחנו ללמוד , לא כתב בפירוש את דעתו על פרט מסוים

יתברך חפץ ' ורק מי שה ,מתוך פרט אחר פרט זה, דבר מתוך דבר
 .ביקרו זוכה הוא לכווין לאמת וללמוד דבר מתוך דבר

שמעון בר כתב רבי  ,מקצת מחוכמתו הגדולה והעמוקה והרחבה
.       המכיל שבעים תיקונים' תיקוני הזוהר' בספרא "זיעיוחאי 

המסודר על ' הזוהר הקדוש'גילה הוא במרחבי עוד מקצת כוחו 
 .ותשובתי זאת מבוססת על דבריו הנפלאים, השבוע פרשיות

 

ליד  מתחילה את דרכה צורת הכתב. כתב היד נוצר במוח.ג
מחשבותיו ונטיותיו של  ,כיון שכך. האונה השמאלית של המוח

 .המצויות במוח משתקפות הן באמצעות הכתבהאדם 
את אותן מחשבות ורצונות של הגרפולוג לזהות בכתב מקצועו 

 .שבמוח הכותב םחיובי או יםשלילי
ולהסיק מתוך הכתב על תכונותיו של חוכמה גדולה היא להשכיל .ד

 ,רק מי שלמד יותר מפרק או שניים על נבכי נפש האדם .הכותב
  .בדיוק מוחלטולרוכשה חוכמה נפלאה זאת יכול הוא להשתלם ב

לא  ,שלא קרא ולא שנה על נפש האדם 'ביותר המומחה'הגרפולוג 
רק ניסיונו הגדול  אלא, בזכות חוכמתו ורכש את השכלת

הם שהעניקו לו את , בדרכו לראש הפירמידה המרובות תיויווטעו
  .מהעברולא לחזור על טעויותיו  ,לטעות פחות מאחרים הכלים

יכולים להבחין בשינוי המתהווה בכתב בזמן שהכותב  חדי עין
 .לבין היותו שרוי בדיכאון ,שרוי במצב רוח מרומם

של האדם מתהווה מהשמחה שבמעונו ומהצרות  מצב רוחו
השינויים המתהווים בכתב מחמת מצב רוח עליז או  .שבחלקו

דכאוני אינם מעידים על תכונותיו של הכותב ועלולים הם 
:    הוא אשר אמרנו. להטעות את הגרפולוג ולשבש את מסקנתו

ביכולתו להגיע לחקר  ,רק גרפולוג שלמד הרבה על נפש האדם
כיון שמזהה ומשייך הוא בקלות , תכונותיו של הכותב האמת על

 .את השייך למצב הרוח ואת השייך לתכונות האופי
עובר הוא קודם  מחלה המתהווה בגוף האדםשל תהליך גם .ה

לפעמים מיידית ולפעמים . במוח ולאחר מכן מתפרץ הוא בגוף
 .גם מחלות אפשר לזהות בכתב הידלכן . לאחר חודשים או שנים

שבקלות בראש רשימת המחלות מופיעה  'פרקינסון'מחלת 
 ,ניתנת היא לזיהוי מוחלט בכתב היד יותר מכל המחלות כולן

 .והרבה לפני שמתפרצת היא בגוף
לכן . גדולה וחולשת על רוב תחומי החייםתורת הגרפולוגיה .ו

.  צריך להתאים את הגרפולוג עם ההתמחות המתאימה לבעיה
 ,ת המתאימה להכוונה מקצועיתגרפולוג שיש לו את ההתמחו

 .שונה הוא לחלוטין מהבנת הגרפולוג המתמחה בייעוץ חינוכי
שפנה לקרדיולוג במקום כשם שאדם הסובל מכאבי שיניים 

אינו יכול לומר שהקרדיולוג אינו מומחה ואף לא  ,לרופא שיניים
חייב הוא  הכוונה מקצועיתמגרפולוג כך הרוצה לקבל . מקצועי

 .ולא בתחום אחר מתמחה בתחום זההגרפולוג לגשת אך ורק ל
חוששים אנחנו  ,דיני ממון שבין אדם לחברולבכל מה שקשור .ז 

לחייב את איסור מוחלט קיים . על הגרפולוג רקמאד לסמוך 
של כיון שנראה לי על פי כתב ידו ", ראובן לשלם ממון לשמעון

  !!אסור לעשות זאת בשום פנים ואופן. "ראובן שהוא הגנב
וכל סימוכו אינו  ,מוציא ממון או מכריע להוציא ממון מזה לזהה

 !!הרי זה רשע מרושע ויתן את הדין על כך ,אלא על פי הכתב
שמעון בר מפענח ומסביר רבי  ,'יתרו'בזוהר הקדוש פרשת .ח

, האף ,הגבות, צורת העיניים, א את כל תווי הפנים"זיע יוחאי
 שמעון בר יוחאירבי  ברוחב בינתו העצומה מסיק. ועודהשערות 

, לגאוותן ולעניו, א וכותב סימני היכר לנאמן ולשקרן"זיע
 .וותרן ועודלעקשן ול, לממהר לכעוס ולרגוע

קל לו , אדם שזכה ומבין היטב בתווי הפנים וגם בגרפולוגיה
 .להגיע לחקר האמת על תכונותיו של העומד מולו

חריהן שלא ,שלוש שאלותמקסימום לפעמים נדרשות שתיים או 
 .צפה ועולה האמת לאמיתה לאושרו או לבושתו של החשוד

אינך רשאי בשום פנים ואופן לפטר  !לכן ידידי היקר והנכבד.ט
בעיקר לאור העובדה שגם רעייתך היקרה , את העובדים האלו

. מסכימה לדעתך שהגרפולוג טועה במסקנתו לגבי ארבעה מהם
יון שלצערי הרב כ, אני שמח מאד ואף מודה לך על כך שכתבת לי

על אנשים שפסלו בחור או בחורה מלהתחתן  שמעתי רבות
וכל הפסילה אינה אלא מחמת דעתו המשובשת של , איתם

הזילו ואותם בחורים או בחורות , הגרפולוג שאיתו התייעצו
כשאינם  ,במשך שבועות או חודשים ארוכים דמעותיהם כמים

 .ן/ת ליבם/נדחו מבחירמבינים על מה ולמה 
אני רק לאבינו  יבמחויכיון שאך , את השורות דלהלןלי לכתוב צר 

ברור לי שאותו , איני נושא פנים לאף אדם' שבשמים וברוך ה
לא יצאו מהעולם  ,גרפולוג ואותם הורים האחראים לדמעות אלו

 .יזלו מעיניהם דם ודמעות שללפני שיתנו על כך את הדין 
יצור שבמפעל  לבקשתך אייעץ לך לקיים ישיבה עם עובדי הי
ואם ימשיכו , ולהבהיר להם שנפל חשד גדול על אחדים מהם

בטוחני .   במעילתם תיאלץ להתלונן במשטרה עם הצגת הראיות
אימה ופחד על ' שבזכות חששך מלפגוע בחפים מפשע יפיל ה

 .]שוחח טלפוניתשנאשמח [        .וישובו מדרכם הרעה ,המועלים
 .ישועות מקיפות וכל טוב, שבת שלום וחודש טוב ומבורך.י

 

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

 

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

  054-44-333-23   ,052-6356-222. 
 !בהצלחה רבה וכל טוב              

 
 



 

 "!!!ף תודות לאין סוף ברוך הואאין סו"!!!      "ברוך שמו, ברוך פודה ומציל..."     "אין עוד מלבדו",  ד"בס

 

 !'מקנא לשם ה'כלל לא פשוט להגיד לדרגה של 
 .]א"י,א"כ[' בקנאו את קנאתו וכו' פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן וכו

, ג נשיא שבט מישראלוהר, הראיתם בן פוטי זה שפיטם אבי אמו עגלים לעבודת אלילים, לפי שהיו השבטים מבזים אותו':י"וברש
 .'לפיכך בא הכתוב ויחסו אחר אהרון

אמנם כל עם  .ודקר למוות שני אנשים בצורה אכזרית, הוא נטל חרב... 'לא מקובל'ממש , פנחס עשה דבר מוזר מאד, במבט שטחי
סבא הוא נכד לחס פנבהיל עורר אנשים רבים לומר שהנה אבל המעשה המ, הבועל ארמית קנאין פוגעין בוישראל ידע את ההלכה 

ובוודאי שאינו נובע מן , ןאהרֹ ומעשה אכזרי שכזה אינו תואם את תכונותיו של , שהיה אוהב שלום ורודף שלום, אהֹרן הכהן, גדול
 .אהרןהשורשים שיש לפנחס מסבו 

שאב את ההשראה  הוא:כך אמרו העם ובוודאי, שפיטם עגלים לעבודת אלילים, אמו-מצד אבי ,לפנחס, אאבל באמת היה לו עוד סב
 . ..."בקנאו את קנאתי' וכו, בן אהרן הכהןפנחס בן אלעזר :"ו ואמרנועל זה העיד הקדוש ברוך הוא בתורת. למעשה זה מהסבא השני

 .ולא של מי שפיטם עגלים, שהיה אוהב שלום ורודף שלום, ןאהרֹ  שלופנחס שאב את ההשראה למעשהו מהיותו נכדו , אות-צב' נאת היהיתה זו ק
ואת ', ואת זה אפשר לעשות רק על ידי קנאת ה, האמיתי הוא להשיב את השלום בין ישראל לאביהם שבשמים' שלום'שום שהמ

 .ונתן לו את הכח לעמוד במשימה המופלאה הזו, שהיה אוהב ורודף שלום, פנחס מאהרן הכהן שאבהשורש הטהור לכך 
המעשה שנבע משורש :מידה כנגד מידה. 'ני נותן לו בריתי שלוםהנ', כל זאת אנו למדים מתוך השכר שקיבל פנחס על מעשהו

      .השלום של אהרן הכהן יביא לפנחס את ברית השלום

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .ה"ל בן ִשְפָרה ע"ציון יזדי זצ-ר ישר בן"דעסיק באורייתא תדירא כה, ולומדיה
 

 עוקפתקבוצה אחת . בתחילה הם נחלקים לשתי קבוצות:כךמתבצע אופן הציד בלהקת האריות 
 .וממתינה בצד ערפם של הניצודים, בהמות אשר ִיעדו להם לטרףהעדר ובשקט את ביב סמ

על פתאומית זו מטילה התקפה . חזיתמהעדר הבהמות את הקבוצה השניה  תוקפתלאחר מכן 
 ...הן מפנות את עורפן ופותחות במנוסה הישר לזרועות הקבוצה המסתתרת, ובהלהפחד העדר 

ועל אף  .בעוד האריה רובץ ומנמנם, ציד נעשית על ידי הלביאותשרוב מלאכת ה, מעניין לציין
 ....את הנתח הראשון של הטרףמקבל יה ראה, שהלביאות יוצאות לציד

האריה לקום " נאלץ"או אז . אשר אין בכוחן לסוחבו למאורתן, וכדומה ביזוןכמו , לביאות מצליחות לצוד בעל חיים גדול וכבדהקורה ש
 .והוא גורר את הטרף למקום נחלתם, בורתו בפני סביבתומריבצו ולהוכיח את ג

היא מצליחה לצוד שניים מתוך , אך כשלהקה שלימה של אריות יוצאת לציד, מצליחים בעלי החיים להימלט מפני טורפיהם, על פי רוב
גיע טרף לפיהם של האריות מספר שבהם לא י, לכן יתכנו מצבים. אחד מתוך שישה, הוא לוכד על פי רוב, כשיוצא אריה בודד לציד. חמישה

.  ים אחריםדרבנים ושאר רמש, נחשים, תולעי עץהם ניזונים אף מ, רעב ממש-חרפתכשאין לאריות מזון והם מגיעים ל, במצבים כאלה. ימים
הגורים ומחביאה את גוריה גידול הלביאה מסורה מאד ל. יום 110של עיּבּור לאחר תקופת , גורים 4-ל 2הלביאה בין  ממליטה, באביב, אחת לשנתיים

היא אוחזת באמצעות שיניה בצווארו של הגור ומגינה . כמו חתולת ביתבעדינות היא נושאת את גוריה , כמו כן. בשבועות הראשונים אף מחברותיה
 .ה"המשך בשבוע הבא בעז                                    .לעולם לא ישאירו הלביאות את הגורים ללא שמירה. בפרט מצבועים ונמרים, בקנאות מפני אויביהם הרביםעליו 

 

 התינוק השני. ג"ק 4תינוק אחד שוקל . באותה דקה, באותה שעה, באותו יום, תינוק באותו שבוע הריון מהן כל אחת הילדש יולדותשתי 
 .זהו תרחיש שמתרחש כמעט בכל יום בחדרי הלידה !נכון מאד ?ןנכו, תסריט אפשרי. ג"ק 2.5שוקל 

. קילו 2.5החלב שיונק התינוק ששוקל מתרכובת לחלוטין שונה , קילו 4החלב שאותו יונק התינוק השוקל תרכובת  :שימו לב לפלא הבא
 .ושקלבמממנו החלב שיונק התינוק הקטן תרכובת יש פחות שומנים וגלוקוז לעומת , גדול יותרההחלב שיונק התינוק תרכובת ב:דהיינו

החלב תרכובת אך בפועל אנו רואים ש .באותה דקההם נולדו ון שכי ,היה זההשל שני התינוקות תהחלב תרכובת ש מביניםהיינו , לכאורה
 . וזה מה שהוא מקבלזקוק ליותר שומנים ויותר גלוקוז , התינוק ששוקל פחות. משתנה בהתאם לצרכים הפיזיולוגיים של התינוק

הרי מדובר  ?בהתאם לצרכיו של התינוקבדיוק משתנה , מגוף האם החלב שיוצאהרכב כיצד :מהדהדתהשאלה ו .זהו פלא אדיר
כאשר אין באפשרות התינוק לדבר  ,כיצד גוף האישה יודע לייצר את התזונה המתאימה לתינוק ?בשתי מערכות נפרדות זו מזו

 ?פרדותכיצד נוצר סנכרון כה מושלם בין שתי מערכות שונות ונ ?ְלמה זקוק גופו ?מה הוא צריך אמוולהסביר ל
גוף האם מידע חיוני על צרכיו קולט שדרכם , קיימים מעין חיישנים האם המיניקה בפטמות:מובא כדלהלן זוהר הקדושהתיקוני ב

ובהתאם לכך  ,על הצרכים הפיזיולוגים של התינוקאת הנתונים  קולטים חיישנים אלו ,ק של התינוקהרוֹ באמצעות . של התינוק
 .שנולד זה עתה בדיוק לתינוק הרך לב הנדרשאת הרכב הח מייצרגופה של האם 

חלב את המייצרת ואמו האהובה , על צרכיו הפיזיולוגיםשבפיו ק הרוֹ באמצעות אמו את  התינוקמעדכן ברגע היניקה :זאת אומרת
 .ךבלי שתהיה מודעת לכוכל זאת , ועל פי בקשתו דיוק לצרכיוהמתאים בהנדרש ו

 !!!רק הבורא יתברך שמו ???ותי מערכות שונות המזינות זו את זופלאי בין ש שיצר סינכרון כה מושלם "המהנדס"מיהו 

 היקרהילד 
 י"נ נהוראי יצחק 

 בברכת שבת שלום וחודש טוב ומבורך
 י"נ נהוראי יצחק

 .ת חניכי הישיבות"ת
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השבוע מלאו עשרים שנה לעלייתו בסערה השמיימה של ראש 
 .א"זיעבן ציון אבא שאול חכם  ,הישיבה

.   א"זיע בן ציוןה את חכם "אהבה עזה אהב מור אבינו זלה
 ,נה הוא על המשתתפים בשיעורו הקבוע בכל שבתמעשרות שנים נ

 .בשכונת הבוכרים ברחוב יואל "אוהל רחל"שהתקיים בבית הכנסת 
 .את השיעור ביום שבתכמעט ומעולם לא הפסיד הוא 

חבריו הרבים שהזמינוהו להתארח כמעט תמיד סירב להזמנת 
  .בשבתות חתןלירושלים מחוץ איתם 

אנחנו מבטיחים לך  ?אמדוע אינך רוצה לבו:"כששאלוהו
אוהב אני :"ענה הוא להם. "שנעשה הכל כדי שתהנה מאד

ולאחר מכן היה  ,"אתכם מאד ואני בטוח שנהנה מאד ביחד
רואה אני לנכון לומר , במחילה מכבודכם:"מוסיף ואומר

 ,א"דקה אחת של הנאה בשיעורו של חכם בן ציון זיע:לכם
 ."ביחד אלף שבתות חתןהנאת גדולה היא מ

רכו לשיעור השתדל הוא לעבור באחד הרחובות הסמוכים בד
 .'סטנגה'בו היו בחורים משחקים  ,לביתו

ה היה נעמד ביניהם ובלב אוהב ובחיוכו הכובש "מור אבינו זלה
 ?"בן ציון אבא שאולמי רוצה לקבל ברכה מהרב :"היה שואל

על כל  א היה נערץ"כיון ששמו של חכם בן ציון אבא שאול זיע
אנחנו :"תמיד היה בחור או שניים שהיו אומרים לו, הבריות

יודעים שמגיעים מאות אנשים לשמוע את השיעור שלו וקשה 
אנחנו מסכימים לבוא איתך בתנאי שתבטיח . מאד להגיע אליו

 . "עד לרב שיברך אותנו שתביא אותנולנו 
 .ה"אמר להם מור אבינו זלה "אני מבטיח לכם"

ראשי , תם תלמידי חכמיםבשיעור זה היו בולטים בהשתתפו
ה עם שני "לפתע היה נכנס מור אבינו זלה. ישיבות ודיינים

בחורים מגודלי שיער כשהם עונדים שרשראות לצוואריהם 
ה היה מושיבם לצידו "מור אבינו זלה. וצמידים על ידיהם

א היה מחייך "זיע בן ציון אבא שאולחכם . כשהוא באמצע
לאחר השיעור היה . 'שבת שלום'אליהם ומסמן להם בידו 

בין המון המשתתפים ואומר ה דרך "מפלס מור אבינו זלה
.  "הבטחתי לבחורים אלו שכבודו יברך אותם:"בן ציוןחכם ל

 .חכם בן ציון היה ניגש אליהם ומברכם בשמחה
 ,כשהביא מור אבינו איתו שלושה בחורים לשיעור ,באחת השבתות

כך  ,את הרבים כשם שאתה טורח לזכות:"אמר לו חכם בן ציון
 .תגן עלינו ועל כל ישראל וזכות. ה"תנצב ."תזכה לראות את בניך מזכים את הרבים

 

 
 
 
 

 

יהי רצון שאבינו שבשמים ישלח לה רפואה שלימה לכל איבריה וגידיה ותזכה ותתפתח בכל  'תחי מירבבת  הדס גם לרפואת הילדה המתוקה והנפלאהעלון זה כולו קודש 
 !!ים בתורה ובמצוות אמןמתוך בריאות איתנה וישוב הדעת גמור ויראו מהן בנים ובני בנים עוסק אחיותיהויזכו הוריה היקרים לגדל אותה ואת , המובנים כפי כל בנות גילה

 

   :תם-רבנו :צאת השבת :מנחה גדולה :  ש"סוף זמן ק  :זמני הדלקת נרות
  21:05: ירושלים 20:29: ירושלים 13:19: ירושלים 8:36: ירושלים ]19:33[ 19:13: ירושלים
 21:02: תל אביב  20:32: תל אביב 13:21 :תל אביב 8:37: תל אביב  19:30: תל אביב

  21:06: חיפה 20:33: חיפה 13:20: חיפה 8:35: חיפה  19:24: חיפה
  20:55: אילת 20:24: אילת 13:20: אילת 8:39: אילת  19:13: אילת

   21:03: באר שבע 20:29: באר שבע 13:20: באר שבע 8:38: באר שבע  19:29: באר שבע

הנהגות והליכותיו בקודש של מור 
          בוד הרבכ ,נאמן' עבד ה ,אבינו

 .ה"בן שפרה ע ל"זצ ציון יזדי-ישר בן
 

בכל יום ראשון וחמישי 
בדיוק   20:30בשעה 

מתקיימים שיעוריו של 
א "י שליטר משה יזד"כה

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

  

 
 

 כל העלונים בשנה זו יהיו גם להצלחתם המלאה של
 , ו"היחגי הכהן ' ר, ו"יצחקי היראובן ' ר

 ו"הי מזרחי מנשה' ר, ו"הי מתתוב אשר
 'תחיכהן  אופירה', תחי חיים לאה ליאת', תחי כהן לימור

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

 

 
 

 
 
 

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

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

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

הם בחלום לקרובי  נראים, אותם נפטרים שעושים למענם תיקון זה
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
 :לפלאפון מתבקשים להתקשר, משפחתם בעשיית תיקון נפלא זה

 .02-625-23-23: בפקסאו   052-7269-612
 

 :להלן מכתב שהתקבל במשרדנו
 

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

. על כךכי חוזרים בגילגול  לולהיזהר מגז ,במילים כשמדברים
 ,ינת מיבחןקצ ,תואר שניבעלת עובדת סוציאלית  ,אשת אמת

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

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

 .ובהירההיא שמחה בגן 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 , ל היא הבת"ענת ז  בתי .ועלינו  השם ירחם עליה
 . דתוהמיוח  האחת והיחידה .ת ליבנואהוב .הבלתי נשכחת  האמאו

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

 

 !!!לעדות וזאת
, בוקי השמןעל בק 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, היו 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
 ).לוחמש כולל$ 180( 1-323-449-8184 -יפעת :לס'אנג בלוס

 

 
          

 
 

 א"שליט                           כבוד הרב
 :וונות כדלהלןבהרצאות מרתקות ומג

צניעות . *תיקון המידות.  *אהבת ישראל.  *אמונה וביטחון* 
שירי רגש . *חינוך ילדים.  *שלום בית. *וטהרת המשפחה

 ועוד. אור החיים יומי. *מסר יומי. * ונשמה

האישה היקרה והחשובה לרפואת עלון זה כולו קודש גם 
 .איילה פריבת  'תחי אסתר רוחמה

ה ישלח לה רפואה שלימה לכל אבריה וגידיה "יהי רצון שהקב
 .ויאריך ימיה בטוב ושנותיה בנעימים אמן ואמן


