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ֲעֹבד ּובוֹ -וָ -הֹ -יְ  ֶאת":נאמר בפרשתינו ה ֱא�ֶהי� ִּתיָרא ֹאתוֹ ַתֽ
עַ   בפסוק זה מצווה אותנו תורתינו הקדושה ."ִתְדָּבק ּוִבְׁשמוֹ ִּתָּׁשֵבֽ

. ולעשות הכל כדי להידבק בו, ולעבוד אותו יתברך 'לפחד מה
עַ " ,ולאחר כל זאת לאחר שנעפיל          :דהיינו, "ּוִבְׁשמוֹ ִּתָּׁשֵבֽ

בשמו של  להישבעוהרשות  מעלות אלו יש לנו את הכח-לרום
 .מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא

והלא הזוכה להעפיל  ?לשם מה ?להישבעלמה  :נשאלת השאלה
  !את מבוקשו' די לו לבקש בלבד ומיד ימלא ה ,עלות אלומרום ל

 המבקשאדם :"א ואומר"זיע צדוק הכהן מלובליןמסביר רבי 
 להשביעמרשה הוא לעצמו  ,דבר מחברו ודבר זה חשוב לו מאד

 ."את חברו שיעשה את בקשתו
ברגע , בדרך כלל ברוב ככל הבקשות שמבקשים הבריות זה מזה

שמח , לבצע את הבקשהמביע את הסכמתו  שהמתבקש
  .יממש את הסכמתו מתבקשהשבכך כיון שברור לו  המבקש

בהסכמתו  אינו מסתפק מבקשה ,אך בבקשות החשובות מאד
שיבצע  המבקשהוא את  משביעואף  מפציראלא , המתבקששל 

 .את בקשתו
הרי , ולהידבק בו' שהזוכה לעבוד את ה:פסוק זה מלמדנו

ומיד מקיים הוא , שמיםחשובה היא מאד לאבינו שבשבקשתו 
 .השביעואת בקשתו כאילו המבקש 

עַ "במילים  :זאת אומרת שיזדרז מבטיחנו אלוקינו  "ּוִבְׁשמוֹ ִּתָּׁשֵבֽ
 .יעשה ךכאילו נשבע שכ, צדיק כזהשל  בקשתוהוא לקיים את 

 ?ובמה דברים אמורים? עד כמה
 התפעלו מאד ממראהו הצעירמנחם שוורץ כל חבריו ומכריו של 

גם בהגיעו לגיל שמונים לא היתה אף לא שערה אחת . ןוהרענ
.    כל שיערות ראשו וזקנו היו שחורות הן לחלוטין. בזקנו לבנה

 .כולם אהבוהו בשל מזגו הנח והנעים מאד. איש לא ידע את סודו
 -לשוחח מנחםהירבה עימו  -אליהו הקצב ,גם חברו הטוב ביותר

 . מנחםחברו ושמחת חייו של  התפעל מאד ממראהו הצעיר
 מנחםהיה מגיע  ,בשעות הבוקר המוקדמות, בכל יום ששי

  .וקונה בשר משובח לכבוד שבת קודש אליהולקצביה של 
על כל אשר עבר משוחחים  אליהוו מנחםזה היו  שבועי במפגש

 . עליהם בשבוע ומחכימים זה מזה משמחת וחוכמת החיים שלהם
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 

 

ואמר  מנחםבזקנו של  אליהולפתע התבונן באחד מימי ששי 
  ."שערה אחת לבנה בזקנך סוף כל סוף רואה אני:"בקול
 .בראשם אליהוו ,נוכחיםהלפליאת  וברח מהחנות החל לרעוד מנחם

 .הירהר ?"למה הוא יצא בכעס" ,בקול אליהותהה  ?"מה אמרתי"
               . ממנואליהו מאותו רגע ניטל מצב רוחו העליז של 

מאהבתו הגדולה למנחם החליט הוא להזדרז ולנעול את חנותו 
 .חברו הטוב ,מנחםכדי לפייס את 

: לאליהוותוך כדי חיבוק חזק אמר  פתח את דלת ביתו מנחם
.      לא נפגעתי כלל מדבריך, אל תדאג. הייתי בטוח שתבוא"

מדוע אתה , חלילה". "פשוט צריך אני להיפטר היום מן העולם
אמר , "בבקשה תשב ואספר לך". אליהונזעק  ?"אומר כך

 .תוך כדי שהגיש לו כיסא ,אליהול מנחם
רבי  ,ילד בגיל שבע הייתי והתחבבתי מאד על גדול הדור"

 ,באחד הימים. הייתי בן בית בביתו. א"זיע עקיבא איגר
  ?"מדוע אתה עומד עצוב: "שאלתי בתמימות ,כשנכנסתי לביתו

קנות דיו ולהמשיך בכתיבת נגמר לי הדיו ואין לי כסף ל"
.       אמרתי תוך כדי ריצה ליציאה "מיד אביא לך". "הספר

.     אורו עיניו של רבי עקיבא איגר כשחזרתי עם בקבוקון דיו
ומשובח הבאת  שחורדיו :"הוא אמר לי ,כשהתחיל שוב לכתוב

אני מברך אותך שתזכה לאריכות ימים עם בריאות איתנה . לי
 .שערך יהא שחור תמיד .ישלטו בך כלל וסימני הזיקנה לא

כשיאמרו לך שהופיעה שערה לבנה בזקנך תדע לך שזה יומך 
 מנחםלאחר אתנחתא קלה המשיך  ."האחרון עלי אדמות

על היום מלאו לי מאה שנים בדיוק וכשהודעתני :"ואמר
הזדרזתי לבוא לביתי כדי להתוודות וללמוד , השערה הלבנה

 . "מוד המיוחד שלפני הפטירהאת הלי "מעבר יבוק"מהספר 
צא ותביא לכאן עשרה אנשים שיקראו עימי את  !אנא ממך"
מנחם עלה על יצועו ולאחר שקרא עימהם . "שמע ישראל"
 .עצם את עיניו ועלתה נשמתו השמיימה ,"שמע ישראל"

            .ת הצדיק שאבינו שבשמים מקיימה כשבועהבירּכַ זהו כח 
ל ליבנו ולעובדו תמיד בלב שלם ובנפש יזכנו לאהוב אותו בכ' ה

 .חפיצה וימלא לאלתר כל משאלות ליבנו וברכותנו לטוב אמן
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 

 878עלון 

 :דותן כהן-מפיץ ראשי
054-888-39-69 

 , מבורךחודש טוב וו שבת שלום בברכת
 .משה יזדי   

 .ח"תשע 'עקב'לקח פרשת 
 !'כוחה של ברכת הצדיק כשבועה של ה

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

של הילד עלון זה כולו קודש גם לעילוי נשמתו 
 הנפלא והאציל שדמותו חקוקה בליבנו לעולם

 שנים לפטירתו 6במ�את ' תחי רינהבן ל "ז משה
י ביתם ויזכו את הוריו וכל בנ' יהי רצון שיחזק ה

 .לעוד זרע קודש של קיימא בנחת גמור אמן
 

 052-72-69-612: להקדשה או הנצחה
 

 
 
 

 .חלקים 9-ו 19:33: ליל יום ראשון בשעה: מולד חודש אלול

             "ישראל-אהבת"הופיע ויצא לאור הספר הנפלא ' בעזרת ה
               א "המעוטר בהסכמותיהם הנלהבות של גדולי הדור שליט

         .     ב"תשעשנת של " ישראל-אהבת"עלוני בו נקבצו כל ואשר 
מלא בחוכמה ואגדה ואהבת :"א"שליטיל 'אליהו אברז הגאון הרב

                          .  "בלשון קלה ובהירה השווה לכל נפש, ישראל צרופה
דברי תורה וחוכמה בהרבה :"א"שליטיצחק אזרחי הגאון הרב 

 ."ולכל הנלווים אליו, למשפחתו, פניו אליו' יאיר ה... נושאים
אני קורא את תשובותיך הנפלאות :"א"שליט רבי חייםהגאון הרב 

". בעלון ומתפעל מאד עד שנראה שרוח הקודש מדברת מתוך גרונך
.     הרב משה אמת ותורתו אמת:"א"שליט דב הכהן קוקהגאון הרב 

 ."ואין צריך לשום תוספת הסכמה כלל, זה הספר נגילה ונשמחה בו
והמסייעים לו וכל העוזרים :"א"שליט שמואל פנחסיהגאון הרב 

 ."אורך ימים ושנות חיים אמן, יבורכו מפי עליון ויזכו לכל מילי דמיטב
בו חידושים וביאורים לעורר ישראל :"א"שליטברוך שרגא הגאון הרב 

והריני לברך את כבוד ... ורבים התעוררו לתשובה... לאביהם שבשמים
 ."בכל מילי דמיטבובני חיי ומזוני בא וכל המשתדלים "הרב שליט

  .052-890-80-65 ערן           054-888-39-69 דותן      : הפצה בלעדית
 

 ת יד קודשםוחתימ
     של גדולי הדור

 על  דלהלן
 ' רבנותה-סמיכת'
 'יששכר וזבולון'-ו

מפארות אף הן 
 :את הספר

 הראשון לציון *
מרדכי אליהו הרב 

 א"זיע
 ד"ר וראב"הרה *

 שלום משאשהרב 
 א"זיע

 וןהראשון לצי *
 בקשי דורוןהרב 

 א"שליט
 הראשון לציון  *

 יצחק יוסףהרב 
 א"שליט
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אוהב התורה , רת ראשנועט, עלון שכולו קודש לעילוי נשמתו הטהורה של אבינו  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 !שלום וברכה, לכבוד הרב היקר

. אנחנו הורים שלא מונעים כלום מהילדים. אנחנו אובדי עצות
אין לנו  אך לצערנו הרב ,מעניקים להם כל טּוב, מפנקים אותם

 הם כל זמן רבים. הילדים שלנו לא מפסיקים לריב ביניהם. נחת
הזמן היחיד שבו הבית רגוע זה . כל הזמן צעקות. ומרביצים זה לזה

מיד בחזרתם לבית הם , במסגרת הלימודיםנמצאים רק כשהילדים 
 .כבר מוצאים את הסיבה לריב והמריבות שלהם הן בלתי פוסקות

מסתכלים על המריבה ומהצד  יש ימים שאנחנו עומדים
אנחנו עומדים מתבוננים והמומים באיזה  .שהתחוללה זה הרגע

לצערנו הרב לפעמים . כישרון הם עוברים ממריבה למריבה
הם מרביצים . המריבות שלהם אלימות ואפילו אלימות מאד

 .אנחנו פשוט כאובים מאד מאד מאד. ושורטים זה את זה
קשה , לא מתפקדים, בדיכאון בכל שבוע יש ימים שאנחנו פשוט

גם בשיחות . ניסינו את כל הדרכים ,היינו אצל יועצי חינוך. לנו מאד
נפש עם הילדים בהן הביעו הם חרטה על מעשיהם והבטיחו שלא 

הם שוב . הבטחתם הופרה תוך שעה מרגע ההבטחה ,יריבו יותר
גם הם וניסינו גם בעונשים . רבים ומציקים ומרביצים ומשתוללים

. קשה לנו מאד. אנחנו פשוט אובדי עצות. ערנו הרב לא צלחולצ
בשיחות שלנו עם חברים בעלי משפחות מסתבר שהתופעה הזאת 

רוב ככל הילדים היום אינם . חוזרת על עצמה כמעט בכל בית
         . מסתפקים במשחקים אישיים ואינם עדינים זה לזה

ו לנו סיפר, במשך שנים שלנושהם חברים  ,משפחה מסוימת
נכנסים לחדר ובוכים בגלל שהם לא יכולים לעמוד הם שלפעמים 

 .בצער המכות והמריבות של הילדים
אנחנו מצפים לעצה שתעזור לנו אישית . תן עצה! אנא ממך כבוד הרב

ואין לנו ספק שעצה טובה תביא נחת ושלווה להרבה מאד בתים בעם 
בים ומסורים עצה כזאת מהווה חסד גדול כיון שכהורים טו .ישראל

הצער , האכזבה שלנו גדולה מאד ,הדואגים לכל מחסורם של הילדים
חת ושלווה להמון תעזור לנו ותביא נ! אז אנא ואנא .קשה מנשוא

 .באר שבע. צ.א: בתודה מראש             . בתים בעם ישראל
 :תשובה

לצערי הרב נדרשתי , מכתבכם מצער מאד !הורים יקרים ונפלאים.א
 .  בתים בעמנו הנפלאמהרבה  אלה זאתלשלאחרונה 

זאת קיימת בהרבה מאד מצערת ומבישה אמת ונכון הדבר שתופעה 
 .בתים ומדירה שינה מעיניהם של ההורים היקרים
 .כפי שאפרט להלן ,התשובה לשאלה זאת מורכבת היא מכמה גורמים

בדרך כלל התנהגותם של הילדים נגזרת מההתנהגות והיחס של  .ב
המתייחסים בכבוד זה לזה  ,הורים עדינים. זהההורים זה ל

מעבירים הם את עדינותם גם  ,ומדברים בעדינות ולא בקול רם
.                  לילדים דוגמא אישיתההורים מהווים . לבניהם ובנותיהם

מוחקת היא את העדינות מבניה  ,אמא המרבה לגעור ולצעוק
 . ובנותיה ומפספסת לחלוטין את נפש ילדיה

על התנהגותם הגסה של ולהעיר כזאת אין לה זכות לשאול  אמא
ה בצעקותיה יכיון שהיא עצמה נותנת פורקן לכעס ,הילדים זה לזה

תמיד הילדים לא יקבלו את תוכחתה בשום אופן כיון ש. הרמות
        ?"למה לאמא מותר ולי אסור:"תעבור המחשבה בראשם

, "עובד עבודה זרה כל הכועס כאילו:"נו זיכרונם לברכה אמרויחכמ
ה שֹורשכועס כיון אסור להסתכל בפניו של ה:"והוסיפו הם ואמרו

שואב ממנו רוח בפניו וכל המסתכל  ,רוח טומאה על פניו של הכועס
 ". טומאה ונפשו נפגמת

עושה זאת לשם הוא גם אם  ,כשאבא כועס ומרים את קולו בכעסו.ג
וא שואב ממנו רוח פניו של אביו הבהרי שמיד כשמסתכל הילד , חינוך

רוח טומאה זאת עזה היא ואינה עוזבת  .טומאה המשחיתה את נפשו
שלא ישוב לכיסלה ולא חרטה ומבטיח הילד יע מבשגם כלכן . בקלות

כיון שאותה רוח  ,הוא לא יצליח לעמוד בהבטחה זו ,יריב יותר עם אחיו
 היא בקרבו ולא תיתן לו מנוח עדופועלת טומאה שחדרה לנפשו פועמת 

 .על התנהגותו השליליתלהוסיף ואף לריב ולצעוק שיחזור 
 

ומבקשים  נו ובנותינויכך שלפני שאנחנו ניגשים לחנך את בנ.ד
לרסן הרי שחייבים אנחנו  ,הם להתנהג בעדינות זה לזהמ
כדי שבהתנהגותנו נהווה דוגמא  ,לחנך לפני כן את עצמנוו

יין עד, מכעיסים אותנוכששגם  בראותם, אישית לילדים
         . תמידותגובותינו עדינות הן  ,שולטים אנחנו בכעסנו

לזהות את כעסנו ולהתפעל יודעים חכמים הם מאד והילדים 
ומיד מחליטים הם בנחישות לאמץ  ,מתגובתינו העדינה

 .נוולחקות את התנהגותולהפנים 
 תבשע:"נם לברכה אמרו במדרשונו זיכריחכמ:זאת ועוד.ה

  :לישראל הקדוש ברוך הואאמר , סיני במעמד הרהתורה קבלת 
      ."שתקיימו את מצוות התורהבים טובים ֵר ערוצה אני "

לקבל את ' שלא הסכים ה "ביםעֵר "ישראל הציעו כמה -בני
        , "בים שלנובנינו יהיו עֵר :"עד שאמרו ישראל ,בותםעֵר 

 .]'ד.'שיר השירים רבה פרק א[ .ונתן להם את התורה' הסכים המיד ו
 .של הקדוש ברוך הוא כנגד ההורים 'ענישהמקל '-משמשים כהילדים  

מפעיל הקדוש ברוך , בהווה או חוטאים בעברחטאו שהורים 
' האת שציערו הם כשם  .בים שהם הילדיםאת העֵר נגדם הוא 

        .מצערים אותםבניהם ובנותיהם כך , בחטאיהםיתברך 
הם או בנותיהם המצטערים בסיבת בניהנני מציע להורים לכן 

בימי  בעברהן על מעשים שעשו . על מעשיהם תשובהשיעשו 
.    בהווההרווקות והן על המעשים שעשו או עושים הם 

. עתידה לעחרטה על העבר וקבלה :פירושו 'לעשות תשובה'
               :מצהירים ההורים בינם לבין בורא עולם ואומרים

ורצוי (ה עליהן ומתווד שעשיתיהעבירות אני מתחרט על "
ומקבל  .חטאתי עוויתי פשעתי )לפרט את העבירות שזוכרים

  ."על עצמי שלא לשוב לכסלהאני 
בים נמחקים עוונותיהם והעַר , מיד בעשותם סדר תשובה זה

 .כיון שההורים חזרו בהם מדרכם הרעה, המתוקים נרגעים
ובעיקר כשמחלתו קשה או , גם אם אחד הילדים חולה חלילה

 . ל ויראו ישועות"ראוי ונכון שההורים יעשו כנ, משךחוליו מת
יש לפעמים שעדיין חייבים אנחנו , על אף כל האמור לעיל.ו

כיון שכל המריבות בין :דהיינו ."ועדיןאפקטיבי עונש "לנקוט ב
יכולים אנחנו , הילדים מתרחשות כשהם נמצאים זה לצד זה

ס אתה תיכנ:"ההורים להחליט ולהפריד בין הילדים באומרנו
 וכאן יכול להגיע איום "ואתה תיכנס לחדר השני, לחדר שלך

העונש החמור . "ר מאדיקבל עונש חמּו, מי שיצא מהחדר:"נחרץ
 .)בטוסיק(ואך ורק באחוריים , שאינן כואבות מדיה מכות ייה

הילדים ישתעממו בחדר ויתחננו שהם רוצים לצאת להיות 
לכן החלטנו  !ביחד אתם לא מסתדרים:"נטיף להםביחד ואז 

לאחר תחנונים חוזרים ונשנים של הילדים . "להפריד ביניכם
תוך כדי אזהרה שאם ונבטל את ההפרדה ' חנינהלהם נעניק '

ישכילו עונש זה מ. ויריבו שוב ביניהם יוחזרו הם כל אחד לחדר
הילדים להעריך נכונה את צורך החברות שלהם זה עם זה 

.          תקף הוא תמידזה עונש . לא ישובו לכיסלה' ובעזרת ה
בקש מהם לשהות בחדרים נפרדים שעה נ מוגזםבכל ריב 

 .'קשות'ואם יסרבו לעונש זה יענשו , שעתיים או שלוש
 שהילד לא יפחד לשים לבצריך מאד מאד :יחד עם זאת.ז

אין לנעול את דלת החדר על :זאת אומרת .בשהותו לבד בחדר
שוהה בחדר הלד פתוחה לחלוטין והינשארת הדלת . הילד

 לנעולאיסור חמור מאד . הביתרואה הוא את הנעשה במרחב 
   .ובוודאי ובוודאי שלא בשירותים, את החדר על הילד

  . החוצה להוציאו מן הביתכמו כן אסור בתכלית האיסור 
לכן זכותנו וחובתנו . הפחד עלול לפגוע חלילה וחס בנפשו

 .ו מפחד כללכשהדלת פתוחה ואינ בחדרו רקלבקשו להישאר 
אם נתפלל ונזעק חזק . 'מעלת התפילה'בעבר כתבנו אודות .ח

 . בוודאי שנזכה לכך, בתפילתנו לרוות נחת מהילדים
 .נרות של ערב שבתהבתפילות וגם בהדלקת ראוי לזעוק ולהתחנן 

עילות הן מאד ופועלות את פעולתן ומעדנות את ותפילות אלו מ
 .נפשם של הילדים לחלוטין

היעוצה שבוודאי ללא שום ספק תסב נחת עצתנו :לסיכום.ט
תנאים שבצירוף מורכבת היא משלושה , ואושר לכולנו מכל ילדינו

       :מכל יוצאי חלצינו נרווה נחתשלושתם בוודאי שנזכה ו
 .וקבלת על העתיד, וידוי, חרטה על העבר .נעשה תשובה.1
את נכבוש את כעסנו ולא נרים  .נהווה דוגמא אישית לילדים.2

 .ולרוות נחת דוגמא אישית אפשר לחנךרק עם . בשום אופןקולנו 
 .נתפלל חזק בשעת התפילה ובהדלקת הנרות .נתפלל עליהם.3

לרוות נחת ואושר ' בצירוף שלושת תנאים אלו נזכה בעזרת ה
 .מכל יוצאי חלצנו לחיים טובים ומאושרים אמן ואמן

 .חודש טוב ומבורך וכל טוב, שבת שלום.י
 

 .ושליםיר  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   

  052-890-80-65   ,052-7269-612. 
 !בהצלחה רבה וכל טוב              
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 ].כ,דברים יא[ "כתבתם על מזוזות ביתך ובשעריךו"
מדגיש את כשהוא  -מלך פרס  ארטבן -שרבי יהודה הנשיא שלח מזוזה לגוי , מספרת הגמרא, המפורטת בפרשתנו, יין מצוות מזוזהבענ

 .בכוחה לשמור עליו מכל דבר רעשיש סגולתה ומסביר 
 ון שאינו מקיים מצווה אזי וכי. ישראל בלבד-שכן מצווה זו ניתנה לעם ,מצווהבכך אינו מקיים הקובע מזוזה בפתח ביתו שגוי הדבר ברור 

 ?ןארטבהייתה המזוזה אמורה להגן על כיצד אפוא :אם כן נשאלת השאלה .אינו זכאי לשכר המצווה
שלא  ובדרך זו נשאוה עמם לשם שמירה, שבזמן המשנה היו אנשים מכניסים מזוזה למקל ההליכה שלהם, שאלה דומה מתעוררת על הידוע

כיצד אפוא ; מצווה וגם אין על כך שכר בכךוממילא אין , הלוא מקל הליכה אינו חייב במזוזה: אותה שאלהגם כאן נשאלת . יפלו ושלא ינזקו
 ?נושאיה שלא יפלו ולא ינזקומזוזה שבתוך המקל לשמור על הייתה אמורה ה

 :ההמצוו סגולתהמצווה לבין  שכרבין להבחין צריך :התשובה אחת היא
של שכר מקבלים על מצוות מזוזה , למשל. עליה שכרמקבלים , מקיימים את המצווה כראויכש; דבר נוסף על עצם המצווה :שכר הוא

 .הזהו שכרה של המצוו. "למען ירבו ימיכם וימי בניכם":נאמרמיד  "וכתבתם על מזוזות ביתך:"ואמר' לכן לאחר שציוונו ה .אריכות ימים
. שמירהסגולתה של המזוזה היא . של המצווה ממהותהאלא חלק  שכרקבלת שאיננה , סגולה מיוחדתלמצוות מזוזה יש  השכראך מלבד 

עשויה לשם שמירה שהמזוזה  מובא' תוספות'ב. על הבית הקדוש ברוך הואשומר , שכאשר קובעים מזוזה בפתח הבית, ל אומרים"חז
 .הזו היא חלק ממהותה של מצוות המזוותכונה ז, עניינה של המזוזה הוא לשמור :כלומר ,")לשימור עביד("
  .שהיא מהותה של המצווה זוכה הוא לשמירה זאת בכל, בקביעת המזוזה גוי שאינו מקיים מצווה שגם, פי היסוד הזה מובן-על

 . וממילא מובן המנהג של אותם שנשאו מזוזה בתוך מקל ההליכה .שיש בכוחה של המזוזה לשמור עליו ,רבי יהודה הנשיא למלך פרסזהו שאמר 
 . מדברים וחושבים על דיני המזוזהכשאו  ,למזוזה זכראלא גם כאשר עושים , עצמהקיימת לא רק במזוזה סגולת שמירת המזוזה 

של  סימןבקיר מעין  היו עושים, ממזוזהפטורים שבמקומות :דהיינו. למזוזה 'זכר'בבית מונבז המלך היו עושים :בגמראהראיה לכך שמובא 
 .מצוי כח השמירהבלבד  בזכרגם ש וןכי, מזוזה

ישראל זקוק תמיד -עם. בכל בית יהודי )יש לבדוק ולוודא זאת( כשרהשל קביעת מזוזה חשיבותה עד כמה גדולה  ל"ומדים אנחנו מכל הנל
הנפלאה את השמירה יקבע בפתח ביתו שכל יהודי מאד לכן חשוב . בבחינת כבשה אחת בין שבעים זאביםאנחנו שהרי , לשמירה מיוחדת

 .וכל בני ביתו מכל מזיק ודבר רעהזאת ובוודאי מוגנים הוא 
רי הבית גם ייה על ד"שבזכות המזוזה שומר הקב - "ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם' ה"הזוהר קורא על המזוזה את הפסוק : זאת ועוד

 ".םמעתה ועד עול":לכן המשיך הפסוק ואמר, ושוהים ברחוב ובכל מקום אחר בצאתם ממנו
כיון שמוגן הוא גם בהיותו . אלא לכל עם ישראל כולו, לו ולבני ביתולא רק גורר הוא שמירה מזוזה מצוות שכל הזהיר בזאת מובן  כל לאור

 .הזלכל ישראל ערבים זה ו, וטוב ולצדיק וטוב לשכנו, מחוץ לביתובחברת אנשים 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 הנער היקר 
 י"ינון לדאני נ

 

 בברכת שבת שלום ומבורך
 י"ינון לדאני נ

 .רחובות' בן איש חיל'ת "ת
 
 

 .052-6356-222: להצטרפות למדור זה
 

 הינשוף

 פרפר הינשוף

טוענת להתפתחות מקרית השקרית והכוזבת ת האבולוציה יתיאורי
יכולה ליצור ה" מקרית"שאין התפתחות ברור לכולנו . של המינים

 .לחלוטין בטבע שונותשיטתית בין שתי מערכות  התאמה
, ם נפרדים ושוניםרווי במערכות ובמנגנוני עולם הטבע

המתקיימים ופועלים מתוך התאמה מלאה ביניהם ברמה כה 
שוללת כל מציאות זאת . עד שמשלימים הם זה את זה ,מתוחכמת

 ,אפשרות של היווצרות והתפתחות מקרית של כל פרט בפני עצמו
 .כנן וברא את כולםית, שמתכנן ובורא אחדבבירור היא ומוכיחה 

      .דוגמאות מהטבעהזאת אציג כדי לחזק את האמת הצרופה 
קיבל הגנה מרשימה באמצעות זה פרפר  -"פרפר הינשוף."1

היוצרים יחדיו מראה , ציורי עיניים ותרשימים שונים על כנפיו
הלא הוא הינשוף ממשפחת העופות , מפתיע של אחד מאויביו

המתקרב  עוף קטןמטיל אימה על כל  זה מראה .הדורסים
נוצר על  במקרהרק האם יתכן ש .ישעלטרוף את הפרפר חסר ה

המפחיד ומבריח את אויבו  ,כנפיו של פרפר זה דמותו של הינשוף
שבורא אחד ברא את אין זו הוכחה חותכת האם  ?של הפרפר

מתוך , העוף הדורסואת  עוף הקטןאת ה, הפרפראת  :שלושתם
 ?תיאום והשלמה מרשימה

ות וקצ שניבגלל  "ראש הנחש":נקרא גםה "שבתאי האטלס".2
מרתיעים ציפורים ה כנפיו העשויים כמראה שני ראשי נחשים

 ?שיפחידו את אויביו מי צייר לו נחשים בצדדים. ושאר אויבים
 לציירםהטבע    ידע כיצד   ?אויביוהם    מי ידע   "הטבע"  כיצד 

 

לדורי  יעבור בתורשהלכך שציור זה אג דאף ו, על גבו 'במקרה'
  !ובורא מתכנןעוד הוכחה חותכת ל ?דורות

 !!בשום פנים ואופן 'במקרה'הסוואה לא יכולה להיווצר 
 
 
 

 פרפר ראש הנחש

העתיק ראינו לנכון לחזור ול
 שכברמאמר נפלא זה על אף 

 . כתבנוהו בעבר
וזאת כיון שזה עתה הגיעו לידנו 

הממחישות מאד תמונות אלו 
את תוקף ואמיתות המאמר 
     ומחזקות את האמונה בלב 

 ."כל איש ואשה חכמי לב"
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      ' בית ישראל'ה בשכונת "על אף שהתגורר מור אבינו זלה
בכל זאת העדיף הוא בדרך כלל , היה קרוב לביתו הבוכרים ושוק

. ת מביתוהרחוק יחסי ,מחנה יהודה שוקבויקרות  לקנות פירות
מדוע אתה :"שאל אותו ,'מחנה יהודה שוקשפגש אותו ב ,חברו

סמוך  שוק הבוכריםוהלא  מחנה יהודהטורח לבוא עד שוק 
 ?"למה לך לטרוח כל כך, קרוב אליך בהרבהמאד לביתך ו

מתרגש אני לראות בכל פעם :"הסביר ואמרה "מור אבינו זלה
אני מביט . שוק מחנה יהודהב' הגדול שחנן אותנו האת השפע 
העמוסות בכל סוגי הפירות והירקות המרהיבים בבסטות 

בכל פעם שרואה אני בסטה מלאה בשפע אני מקפיד , ביופיים
לעמוד ולהרים את עיני לשמים ולהודות למלך מלכי המלכים 

 ."הקדוש ברוך הוא על השפע העצום שחנן אותנו
יוצא לי הרבה ' ברוך ה:"הוסיף הוא ואמרלאחר אתנחתא קלה 

אז איך אתה . יתברך על כך' מאד פעמים להודות ולשבח את ה
גם אם אטרח טרחה כפולה ומכופלת  ?רוצה שאפסיד זאת

 ."יתברך על כך' ראויה ושווה היא כדי להודות לה
תמיד חיפש הוא סיבה להדגיש את . ה"כזה היה מור אבינו זלה

והיה מודה לו בקול רם על כל דבר ולּו על , אהבתו הגדולה לבורא
 .דבר שנראה לנו קטן ביותר

,            החדש שקניתיכשנסע הוא איתי בפעם הראשונה ברכב 
 . שר וזימר הוא לבורא כל הדרך בפסוקי ההלל שבתהילים

גם אם היית קונה רכב יד :"ה"בין שיר לשיר אמר לי אבא זלה
וקנית רכב ' שיו עזר לך השניה היה עלינו להודות לבורא ועכ

 ."אז בוודאי שעלינו להודות לו במאד מאד ,שהוא גם מרווח ,חדש
ה לפני שיצא "אמר לי אבא זלה, כשחזרנו וחניתי ליד הבית

צריך להיזהר שהשגרה הגשמית לא תפגע בעבודתנו :"מהרכב
והודיה  .על כל נסיעה' לכן כדאי לזכור ולהודות לה. הרוחנית

 ."עליך שלא תזיק ולא תינזק לעולם תשמור תמידית זאת
 

 .תגן עלינו ועל כל ישראל וזכות        . ה"תנצב
 

 
 
 
 

 

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 אחיותיהאת ויזכו הוריה היקרים לגדל אותה ו, המובנים כפי כל בנות גילה

 

   :תם-רבנו :צאת השבת :מנחה גדולה :  ש"סוף זמן ק  :זמני הדלקת נרות
  20:50: ירושלים 20:12: ירושלים 13:19: ירושלים 8:45: ירושלים ]19:19[ 18:59: ירושלים
 20:48: תל אביב  20:15: תל אביב 13:21: תל אביב 8:46: תל אביב  19:15: תל אביב

  20:51: חיפה 20:16: חיפה 13:20: חיפה 8:45: חיפה  19:09: חיפה
  20:42: אילת 20:08: אילת 13:20: אילת 8:48: אילת  19:01: אילת

   20:48: באר שבע 20:13: באר שבע 13:20: באר שבע 8:47: עבאר שב  19:15: 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 "ר משה יזדי שליט"כה

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

  

 
 

 יהיו גם להצלחתם המלאה שלכל העלונים בשנה זו 
 , 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" החיים הקדושאור "

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

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

 .02-625-23-23: או  בפקס 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
 ,קצינת מיבחן ,תואר שניבעלת דת סוציאלית עוב ,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

 .היא שמחה ובהירהבגן עדן כשביתה החדש ומראה לי את 
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
 . והמיוחדת  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
, ןעל בקבוקי השמ 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

 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 בלוס

 

 
          

 
 

 עלון זה כולו קודש גם להצלחת ידידינו היקרים
 'תחי קולטבת  תהילהוו "הי מזלבן  שמואל

  יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יתמיד להם בריאות איתנה ונחת
           ושלווה תמיד כל הימים וישמח אותם בכל משאלות ליבם

 .לטובה ולברכה אמן ואמן


