בס"ד "אין עוד מלבדו"...

"ברוך פודה ומציל-ברוך שמו"!!

"אין סוף תודות-לאין סוף ברוך הוא"!!!
עלון זה כולו קודש גם לעילוי נשמתו הטהורה של
ר' יוסף עמרון בן סאלם ומרים ז"ל .תנצב"ה.
יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יתמיד בריאות
איתנה לרעייתו ברכה עמרון תחי' ולבני ביתו ויזכו
ויתברכו בכל הברכות האמורות בתורה וימלא כל
משאלות ליבם לטובה ולברכה אמן.
להקדשה או הנצחה052-72-69-612 :

עלון 886
מפיץ ראשי-דותן כהן:
054-888-39-69

שבת חול המועד סוכות ושמחת תורה תשע"ט.
סילוקו של צדיק יסוד עולם!!
מידי שנה בשנה בחול המועד סוכות ,זכור נזכור את רבנו
הגדול חסידא קדישא ופרישא ,צדיק יסוד עולם ,מו"ר ועט"ר
חכם יוסף עדס זצוק"ל וזיע"א מראשי ישיבת "פורת יוסף"
המעטירה אשר עלה לגנזי מרומים בערב שבת חול המועד
סוכות בשנת תשנ"ג והוא בגיל שישים ותשע שנים תמימות.
שהרי קראו את שמו יוסף כיוון שנולד בכ' תשרי תרפ"ד ,ביום
השישי של חג הסוכות יום האושפיזין של יוסף הצדיק.
כבר משחר נעוריו ניכרו בו גינוני קדושה וטהרה ,פרישות
וחסידות ,ולמד בישיבת "פורת יוסף" במישכנה אשר בעיר
העתיקה אצל רבותינו הגדולים חכם עזרא עטייה וחכם יאודה
צדקה זצוק"ל וזיע"א .ברבות השנים נקשרו הוא ורבו חכם
עזרא עטייה בקשרי נפש מופלאים אשר חרגו ממסגרת רגילה של
רב ותלמיד ,עד שהיה מתבטא אליו":מחמד ליבי! מאור עיניי"!
כשהיו מגישים לחכם עזרא כוס תה היה מבקש כוס נוספת ומוזג
לתוכו כמחצית מכוסו ומוסרו לשליח ואומר":זה תיתן לחכם יוסף"!
רבנו זלה"ה מפורסם היה ב"פדיון הנפש" אשר ערך לחולים,
כולם זכו ומיד לאחר הפדיון חזרו לאיתנם .כאותו מעשה נפלא
בילד קטן שחלה אנושות והגיע למצב גסיסה .אמו שזכתה
לאמונת חכמים הגיעה לבית רבנו וביקשה שיערוך לבנה
"פדיון נפש" לאחר מכן יצאה לבית החולים והרופא קיבל את
פניה בעצב והודיע שבנה נפטר.
"לא יתכן!!" זעקה האישה" ,חכם יוסף עשה לו פדיון נפש
ואף ִשינה את שמו ל'חיים'!!! מיד נכנסה לחדר והתעכבה
כמה דקות ליד בנה שלפתע פקח את עיניו ואמר לה:
"ראיתי זקן בשמים שאמר לי :עכשיו שמך חיים ,תחזור
חזרה למטה!" .יותר מפעם אחת אמר לו רבו חכם עזרא:
"הפדיון נפש שלך עושה רושם גדול בשמים"!
רבנו זלה"ה השתדל מאד לזווג זיווגים ,וכשראה לנכון היה
מרבה להשתמש בתלמידיו כדי לקרבם ולקושרם אליו
בעבותות אהבה .בהגיע חג הסוכות היה מונע מבניו את בניית
נוּה כדי שבכך ירגישו
שתלמידי יִ ְב ַ
ַ
הסוכה באומרו":עדיף לי
שייכות לרבם ויהיו מקושרים אלי ביותר"!
גם בדרכו לישיבה היה קונה מיני ירקות ומשאירם בחנות.
לאחר השיעור היה מבקש מתלמידו שיביא את הירקות לביתו,
ואז כבדרך אגב יושב ומשוחח עימו ומחזקו בעבודת ה'.
היתה תקופה שמצבה הכלכלי של הישיבה היה קשה מאד.
בוקר אחד הבחין חכם יוסף עדס שראש הישיבה חכם יאודה
צדקה מודאג מהדוחק הכספי.
"מדוע כבודו דואג"? שאלו חכם יוסף עדס.
"בעוד עשרה ימים צריך לשלם את המשכורות לאברכים ועד
עתה לא השגתי אף לא רבע מהסכום" ,ענה ראש הישיבה.
"אני מתפלא שכבודו דואג מעכשיו לעוד עשרה ימים" אמר
חכם יוסף עדס והוסיף":כבודו לא ידאג כלל! בטוחני שבעזרת
ה' יגיע הסכום הנדרש במלואו".
יום לפני תשלום המשכורות שאלה רעייתו של חכם יוסף:
"יש לכם כסף לתשלום המשכורות"?

"לא"! ענה חכם יוסף והוסיף":אבל מי דואג מהיום למחר?
רב להושיע אבינו שבשמים וישועתו כהרף עין"!
למחרת בבוקר כשפתח חכם יוסף את דלת ביתו כדי לבוא
לישיבה ,הבחין הוא בשקית שתלויה על ידית הדלת מבחוץ
כשפתח הוא את השקית ראה שהיא מלאה בשטרות של כסף.
בשמחה רבה ובזריזות צעד חכם יוסף לישיבה כשהשקית בידו.
בהגיעו למדרגות הישיבה הבחין חכם יוסף שראש הישיבה
ממתין לו ליד דלת הכניסה .מיד הרים את השקית כלפי מעלה
ואמר לראש הישיבה":בבקשה! נראה לי שזה הסכום הדרוש
למשכורות האברכים"!
"מה הסכום שיש בשקית"? שאל ראש הישיבה.
"לא יודע" ענה לו חכם יוסף והוסיף":לפני דקות ספורות
מצאתי שקית זו תלויה על ידית דלת ביתי".
בדרכם למשרד הישיבה נקב ראש הישיבה בסכום הדרוש
למשכורות וכשסיימו הם לספור את הכסף ,היה שם בדיוק
הסכום שבו נקב ראש הישיבה.
יותר מארבעים שנה זכה רבינו זלה"ה והתפלל ב"נץ החמה"
בכל בוקר בכותל המערבי כשלאחר מכן מלמד תורה לתלמידיו.
בסיום הלימוד לא חס על כבודו והיה פושט יד ומסתובב בכותל
המערבי ומקבץ נדבות ומחלק הכל לתלמידי חכמים ומשפחות
מעוטי יכולת .לקראת החגים היה מחלק סכומי כסף גדולים מאד.
בסוף ימיו כשהיה מאושפז בבית החולים והגיע בנו לבקרו,
שאלו":חילקת כבר את הקיצבאות המיועדות לחג"? "לא"!
ענה בנו" ,אם כך הריני אוסר עליך לשוב ולבקרני עד שתסיים
את גיוס הכספים והחלוקה"!! פקד עליו רבנו הגדול.
פעם הגיעה אליו אלמנה גלמודה וביקשה":רבי! אנא!! תתפלל
עלי שאמות! אני לבד יום ולילה"! "חס וחלילה"! ענה רבנו
זלה"ה ,ומאותו יום ציוה שתהא אורחת על שולחנו מידי שבת
בשבתו ומשמיע באוזניה דברי חיזוק .בשעת הלוויה יצאה
אלמנה זאת מביתה וזעקה":מי יעודד אותי? ומי יעשה לי
קידוש בשבת? אנא! ר' יוסף קח אותי עמך"! ולאחר כמה
ימים באיסרו חג של סוכות נפטרה אף היא לעולם שכולו טוב.
מעולם כמעט ולא אכל מחוץ לביתו .אף הלחם נאפה בתוך
הבית ,ושחיטת העוף על ידי תלמיד חכם אישי שסמך עליו.
העיד על עצמו":מעולם לא קניתי עיתון אפילו חרדי"!!!
מחשש שמא יהא בו לשון הרע ונמצא מסייע בידי עוברי עבירה.
כשהגיע לבקר את אחד מתלמידיו שחלה אמר לו הלה:
"מחילה! רבינו לא היה צריך לטרוח"! "אולי גם תאמר לי לא
להניח תפילין מחמת טירחה"? ענה רבנו והוסיף":מי שציווני
על זה ציווני על זה"! בהושענא רבא שנת תשנ"ב כשסיים את
לימוד האדרא זוטא בתוך סוכתו אמר לתלמידיו":מי שמבין
את הכתוב בהאדרא ,יודע כמה תענוג לעבור בלילה שכזה
לעולם האמת" ,וה' עשה את רצונו ובשנה שלאחר מכן יצאה
לוויתו בליל הושענא רבא כשאלפים רבים צועדים אחר מיטתו,
זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל ויזכנו ה' ללכת בדרכיו וללמוד
ממעשיו ולהידבק במידותיו אמן ואמן!

בברכת שבת שלום ומועדים לשמחה
ותזכו לשנים רבות נעימות וטובות
משה יזדי.
שמחים אנחנו להודיע לציבור הרחב שגם השנה נקיים "הקפות שניות" במוצאי שמחת תורה ]יום שני בלילה[.
ההקפות יתקיימו בעזרת ה' ובלי נדר ברוב עם ב'כיכר החתולות' שבסוף רחוב ִהלל ירושלים בשעה  21:00בליווי
תקליטן אשר ישמח וירקיד את הקהל לכבוד תורתינו הקדושה.
בברכת:ברוכים הבאים
הנהלת "עמודי-השלום".
לחסויות ,או לקבלת העלון באימייל כיתבו ל Alon.Ahavat.Israel@gmail.com :ובעזרת ה' תיענו מיידית כפי בקשתכם.

בס"ד" ,אין עוד מלבדו"...

"ברוך פודה ומציל ,ברוך שמו"!!!

"אין סוף תודות לאין סוף ברוך הוא"!!!

בשורה משמחת מאד!!
לבקשת הציבור הרחב אפשר להתייעץ אישית בשיחה טלפונית
עם כבוד הרב משה יזדי שליט"א.
את מועד השיחה אפשר לתאם בטלפונים דלהלן:
.052-761-57-61 ,052-890-80-65
כמו כן ,אפשר לפקסס את תוכן השאלות וההתלבטויות לפקס:
 02-625-23-23ואנחנו נחזור אליכם בהקדם.

אחים ואחיות יקרים!
לצערי הרב רוב ככל המכתבים המגיעים לשולחני עוסקים הם
בצרותיהם של עם ישראל ,איש איש וצרתו.
תמיד נושא אני תפילה שלא אכשל בשיקול הדעת ואכוין לאמת
בסדר דחיפותם ושאזכה להשיב תשובות ברורות ונכונות.
זה עתה הצטברו על שולחני עשרות מכתבים של אנשים קשי יום
שהסתבכו כלכלית וזועקים הם לעזרה ,ולא נותר לי אלא
להביא בפניכם שניים מהם שאינם "מכתבים פרטיים" אלא
"מכתבים ציבוריים".
שאלה א':
לכבוד הרב שלום וברכה!
אנחנו הורים לחמישה ילדים שלצערנו הרב מצבנו הכלכלי
התדרדר מאד ונקלענו לחובות גדולים בגלל טיפולים רפואיים
יקרים וקשים שנאלץ בננו היקר לעבור.
במשך כל חמש השנים שלאחר נישואינו חיינו ברווחה כלכלית כיון
ששנינו היינו עובדים בכירים בשני מפעלים שונים ומשכורותינו
היו גבוהות מאד ,עד לאותו יום קשה ושחור בו נודע לנו על מחלתו
הקשה של בננו ,שאז נאלצנו לשהות ליד מיטתו במשך כל תקופת
האשפוז הארוכה והנוראה ,וכשאחד מאיתנו היה לצידו של הילד
בבית חולים ,השני היה צריך להיות בבית עם הקטנים ,כך שלא
הצלחנו להמשיך ולתפקד במסגרת העבודה לשביעות רצון
המנהלים עד שלצערנו הרב פוטרנו מעבודתנו.
החובות הגדולים בהם אנחנו מסובכים הולכים וטופחים הם מיום
ליום ,יש ימים בהם ילדינו הקטנים שוכבים לישון ללא ארוחת ערב.
זאת תקופה ארוכה ששמחת החיים נעדרת מביתנו ,והקשה מכל
ההשפלה הגדולה שנאלצת אני לעבור מינימום פעמיים בשבוע,
בהם אני יוצאת בשעות הלילה ללקט את שאריות השוק
והחנויות שבאיזור ,אי אפשר להתרגל לזה! זה קשה מאד! לא
אחת אומרת אני לעצמי":טוב מותי מחיי".
אני שונאת את החגים! קשה לי לראות את ילדי השכנים
לבושים בבגדים יוקרתיים המנקרים את עיניהם של ילדי
הקטנים שכבר זמן רב לא זכו לבגד חדש.
אני שונאת את החגים העצובים בביתנו תמיד כיון שאין לנו
אפשרות לקנות מאכלים מיוחדים ומפנקים לכבוד החג ,אנחנו
עוברים הרבה מאד קשיים בחיים ואיני רוצה לשתף בהם אף
אחד ,ובכל זאת החלטתי לכתוב כיון שאני בטוחה שיש עוד
הרבה משפחות עניות כמוני ואף יותר ממני ,וגם הם מתביישים
כמונו לבקש עזרה ,ורציתי לבקש מכם אתם השכנים שלי
ושלהם בכל מקום שאתם נמצאים ,אנא! תפקחו את עיניכם
ובואו אלינו! אם תתאמצו להגיע ולעזור לנו אני בטוחה
שתצליחו! אנחנו זקוקים לכם! מייחלים ומצפים אנחנו לרגע בו
תיפַּ תח הדלת ונקבל משלוח של מצרכים בסיסיים שקניתם לנו!
אנא תחשבו עלינו ועשו זאת למעננו!!
זיכרו! בקנייה אחת מרוכזת אתם מכניסים אור ושמחה לביתה
של משפחה נזקקת שאינה מבקשת אלא לשרוד ולהמשיך הלאה.
מאיתנו הורים כאובים ומותשים מאד.
שאלה ב':
כבוד הרב היקר!
בראשית דברי ברצוני להודות לך על דברי החוכמה והחיזוק
שהינך מעניק לנו מידי שבוע ,אני בטוח שגם אתה אינך יודע
כמה כח אתה נותן לי ולרבים הזקוקים לכך כמוני.
אכתוב לך בקצרה:מצבי הכלכלי קשה מאד ,אך אין כוונתי
במכתבי לבקש עזרה ,וכיון שאיני רוצה להכאיב לך ולקוראים
היקרים לכן לא אפרט עד כמה מצבי הכלכלי קשה.
חשבתי על רעיון נפלא שיכול לעשות סוף וקץ להרבה מאד
משפחות השרויות כמונו במצב כלכלי קשה ,וכיון שאיני יכול
לשכנע אנשים ליישם את הרעיון מהסיבה שאפרט להלן,
לכן

החלטתי לכתוב לך בתקווה שאולי אתה תצליח ליזום ולעשות
זאת ,או לחלופין לשכנע רבנים גדולים ממך שיעשו זאת.
הרעיון שלי:כיון שיש לנו בעם ישראל אנשי עסקים שהם עשירים
גדולים ,אילי הון ,ורובם יש להם לב חם ושמחים לעזור למשפחות
נזקקות ,ובוודאי שאם כולם יתאגדו ויקימו קרן לרווחתם של
אנשים אומללים כמוני ,אז מה דעתך לפעול ולייסד קרן עולמית
זאת ,אין לי ספק שביכולתם לתרום לקרן סכומי כסף גדולים מאד,
וביחד יצליחו הם לספק את כל צורכינו המינימליים.
אנא כבוד הרב! תשובותיך במדור זה מוכיחות עד כמה הינך
קשוב וליבך רחום לעזור בכל צרה וצוקה ,אז למה שלא תעשה
זאת? ואם מכל סיבה שהיא אינך יכול לעשות זאת אז אולי
תנסה לשכנע רבנים אחרים ככל שתראה לנכון שיקומו הם
ויעשו זאת ,אנחנו שם למטה ,המשפחות הנזקקות ,זקוקים
ומשוועים לכל עזרה שהיא ,ומתחננים אנו אליכם אנשי
העסקים הנכבדים :אנא ואנא! תרחמו על ילדינו הקטנים שאין
לנו להעניק להם אף לא את צורכיהם המינימליים! עיזרו לנו!
קשה לנו מאד! וברשותכם אוסיף ואכתוב:באמת שאין לנו עין
צרה בהצלחתכם המסחררת ובכל זאת ברצוננו לכתוב לכם:
הלא הינכם עשירים גדולים וכבר עכשיו יש לכם דירות וכסף
עבור ניניכם ,אז למה שלא תחשבו גם על ילדינו ועלינו? למה?
הלא ברור לכולנו שעזרתכם לנו לא רק שלא תפגע בכם חלילה,
אלא אף תשפר ותחזק את מעמדכם ותצליחו ותשגשגו יותר
ויותר ,אנא מכם! עיזרו לנו! אנחנו זקוקים מאד לעזרתכם!
אנחנו לא מאחלים לאף יהודי ובוודאי שלא לכם לעבור את
הימים הקשים בהם שרויים אנחנו ,לא אחת דומעים אנחנו
לאחר בקשה של ילד לקנות לו בגד או נעליים ונאלצים אנחנו
להשיבו ריקם ,אין לנו!! אל תחשבו לרגע שאנחנו בטלנים ולא
רוצים לעבוד ,להרבה מאיתנו יש סיבות מוצדקות המאלצות
אותנו להישאר בבית ולא לצאת לעבוד ,הנה החגים בפתח ואין
לנו איך להתחיל ,אז אנא תעזרו לנו להתחיל ושלא תדעו צער.
את מכתבי זה כתבתי כששניים מחברי הטובים יושבים לצידי,
ומצבם הכלכלי קשה הרבה יותר משלי ,ובטוחני שיש עוד רבים
מאד כמוני המשוועים לעזרה הרבה יותר ממני .עיזרו לנו!
מאיתנו:הורים על סף איבוד תקווה.
תשובה:
בראשית דברי אבקש בזאת את סליחתם של אותם שמחמת
קוצר היריעה נאלצתי שלא לצטט את מכתביהם.
מכתבים אלו מכאיבים כל לב ,ולא נותר לי אלא לחזור ולזעוק
את זעקתם של משפחות נזקקות אלו ולבקש מכל אחינו
ואחיותינו שבכל אתר ואתר:אנא ואנא! הירתמו לטובתם של
משפחות אלו הזקוקות להתייחסותכם ומשוועים שתקדישו להם
מזמנכם וממונכם ,חייבים אנחנו לעשות הכל למענם ,על כל אחד
ואחת מאיתנו מוטל הצו הא-לוהי":והחזקת בו" ,חייבים אנחנו
להחזיק ולתמוך בהם ולקיים גם את הצו השני":נתון תיתן לו",
וחובה קדושה וזכות גדולה מוטלות על כל אחד ואחת מאיתנו
לעשות ככל יכולתנו למענם ,מי לנו גדול מנקדימון בן גוריון
שהיה ידוע ומפורסם בעזרתו הגדולה לעניים שבדורו ,ובכל זאת
נענש ובתו הגיעה לפת לחם ,ומפרטת הגמרא ]מסכת כתובות דף
ס"ז,א[ את סיבת עונשו ואומרת שנענש הוא בכך בגלל שהיה
ביכולתו לעזור הרבה יותר ממה שעזר.
זאת ועוד:בעזרת ה' יתברך אשתדל מאד לייסד קרן גדולה שיהא
ביכולתה לעזור להרבה מאד משפחות ,וכיון שזקוק אני לשם כך
להרבה מאד סייעתא דשמייא ,אבקש בזאת מכל קוראינו
הנכבדים להתפלל עלי שאזכה לייסד במהירה קרן זאת ללא שום
עיכובים ,עם תפילות הציבור בטוחני שבעזרת ה' יתברך אצליח
לעשות זאת ,וכבר עתה שוטח אני את תפילתי לפני אבי
שבשמים:אנא! עזור לי לייסד קרן נפלאה זאת למען עמנו הנפלא
הזקוק לכך מאד מאד אמן ואמן!! תזכו למצוות וכל טוב!
המעוניינים לעוזרני מתבקשים ליצור עימי קשר.0505-202-102 :

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

בס"ד" ,אין עוד מלבדו"...

"ברוך פודה ומציל ,ברוך שמו"!!!

יום אחד שאל הנכד את סבו":סבא! מה יש
לך ביד"? "גולם" ,ענה הסבא והוסיף:
"ובתוך הגולם יש פרפר .בקרוב הגולם יבקע
ויצא ממנו הפרפר".
התלהב הילד מאד ושאל":אתה יכול לתת לי אותו"?
"כן" ,אמר הסבא" ,אבל תבטיח לי שכשיבקע
הגולם והפרפר יכה עם כנפיו בכל כוחו על
דפנות הגולם ,אתה לא תעזור לו לצאת .תן לו
לבקוע ולצאת בכוחות עצמו".
הילד הבטיח ולקח את הגולם הביתה .בבית
הוא ישב והביט על הגולם .לפתע ראה שהגולם
מתחיל לזוז ולהתנועע עד שלבסוף נוצר פתח
קטן והוא נבקע .בתוך הגולם היה פרפר לח
ויפה ,אשר היכה בכל כוחו על דפנות הגולם
בנסותו לצאת ממנו ,אך ללא הצלחה.
רחמיו של הילד נכמרו על היצור האומלל והוא
רצה לעזור לפרפר לצאת ,אך זכר את דברי סבו
ונמנע מלעזור לו.
לאחר זמן מה ,הילד לא יכול היה להתאפק
יותר .לבו לא עמד לו ורחמיו גברו על הבטחתו
לסבו .הוא פתח את שני חצאי הגולם לרווחה,
כדי לאפשר לפרפר לצאת.
היצור המשוחרר היכה מעט בכנפיו ועף החוצה.
חיוכו של הילד לא הספיק להימתח על פניו כיון
שהפרפר נפל ומת.
הילד הרים את הפרפר המת ,ופרץ בבכי .בעוד
הפרפר בידו ,הלך הוא אל סבו והראה לו את
הפרפר המת בלי לומר מילה.
הסבא הביט בילד ושאל":נכון שעזרת לו לצאת"?
"נכון" ,ענה הילד.
"אתה מבין ילדי"? אמר הסבא והוסיף:
"המאבק של הפרפר בתוך הגולם מחזק את
כנפיו .ברגע שהוא מכה בדפנות הגולם ,שרירי
כנפיו מתחזקים כדי שיוכל לעוף בהן .בכך שעזרת
לו ,מנעת ממנו לפתח ולחזק את שרירי כנפיו,
שאותם הוא צריך כדי לעוף ,וכיון שכנפיו לא היו
חזקות מדי לכן נפל הוא ומת"...
עתה נשאל:
מי הוא המתכנן שיודע כמה נקישות בדיוק
צריך הפרפר להקיש בכנפיו עד שיתחזקו ויהיו
ראויות לעוף בהן?
מי הוא המתכנן שיודע לייצר את עובי דפנות
הגולם שיהיו ראויות להיבקע בזמן הנכון כדי
שהפרפר ישתחרר ויעוף לעולם הרחב?
התשובה אחת היא :רק בורא העולם יודע לברוא
זאת בדיוק נמרץ ובכך מוכיח הוא את אלהותו.

"אין סוף תודות לאין סוף ברוך הוא"!!!

"הושענא רבא" ,הוא היום השביעי של חג הסוכות וביום הזה נחתם דינו של
האדם שהתחיל בראש השנה.
תחילת הדין בראש השנה ,כאשר כל באי העולם באים לפני ה' לתת דין וחשבון
על כל מפעלם בשנה החולפת ,כל אחד בפני עצמו.
בחג הסוכות נידון העולם בכללותו על המים .ביום השביעי של החג ,יום
הושענא רבא ,חותם ה' יתברך את הדין .ומכיוון שחיי האדם תלויים במים ,לכך
דומה במקצת יום הושענא רבא ליום הכיפורים ,ועל כן מרבים בו בתפילה
ובתשובה כעין יום הכיפורים.
משלו חכמים משל ואמרו":מלכותא דרקיעא" כעין "מלכותא דארעא" ]מלכות
השמים דומה למלכות שבארץ[ .במלכות שבארץ ,אם יש מלך רחום וצדיק,
ואדם בא לדין לפניו ,אם רואה המלך זכות ,חותך את הדין מיד לטובה! ואם לא
מצא זכות ,מחכה כדי שהסנגורים ילמדו עליו זכות ואז יחתוך את הדין לטובה.
אם חתך לרחמים ,מודיע מיד! ואם לא ,שוב מעכב גזר הדין בידו ,שמא תימצא
זכות ויהפוך הדין לרחמים .לבסוף מוסר פתקיו בידי שליחיו אם למוות ואם
לחיים טובים ,והשליחים יוצאים לעשות דין או רחמים.
אם היו הפתקים של רחמים שוב אינם משתנים לשל דין ,אם היו של דין אפשר
שיהפכו לרחמים גם ברגע האחרון .כיצד? הרי שיצא גזר דין קשה על פלוני
שמרד במלך ,ובאים שליחי המלך לביתו ומוצאים אותו שהוא שמח במלכותו
של המלך ועושה כל גזרותיו בשמחה ,מה הם אומרים? לא זה הוא שנגזר עליו
כך ,איש אחר הוא!! הם חוזרים מיד לספר למלך את שראו ואף הוא מסכים
עמם ואומר":איש אחר הוא! קירעו את גזר דינו וחיתמו אותו לחיים טובים"!
כך גם במלכות שמים .בראש השנה עוברים כולם לפני הקדוש ברוך הוא,
צדיקים גמורים נכתבים ונחתמים לאלתר לחיים.
בינוניים ממתינים עד יום הכיפורים ואז נחתמים לחיים טובים .ומי שעדיין לא
זכה לכך נחתם הוא בהושענא רבא ונמשך משפטו עד הבוקר של יום "שמיני
עצרת" .ואפילו אם כבר נחתם גזר דין קשה! מחכה הקדוש ברוך הוא לתשובתו
של האדם הנעשית בימים אלו מתוך שמחה ,וכותב לו "פתק טוב" ,ולכן נוהגים
לברך איש את רעהו בברכת":פתקא טבא")=פתק טוב(.
למחרת ביום השמיני ,הוא יום שמיני עצרת שנעצרים ועומדים אנו לפני הקדוש
ברוך הוא ומודים על ימי הרחמים והשמחה שנתן הוא לנו ,ומרוב אהבתינו אליו
אומרים אנו לו":קשה עלינו פרידתנו ממך וממצוותיך ,ואפילו שנגמרו מצוות
סוכה ולולב וקרבנות החג וניסוך המים ,הרי אנו עומדים לפניך ושמחים בך
ואיתך עוד יום!! שמחה ללא שום מצווה!! שמחה לשם שמחה!!!
וכשבאים שליחי מעלה ומוצאים אותנו שמחים בה' יתברך ובמלכותו ,אז אף
אם היו ביניהם מי שנחתם לדין קשה ,הרי שאיש אחר הוא! אוהב ה' הוא!
ובמדרש נאמר":אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם':אני יחיד בעולמי ואתה יחיד
בעולמך ,אתן לבניך יום מיוחד לכפר בו עוונותיהם ,וזהו הושענא רבא".
ולמה אמר זאת דווקא לאברהם אבינו? אלא ,מה אורו של אברהם התחיל זורח
בעולם רק לאחר עשרים ואחת דורות .אף אורם של בניו אפילו אם יאחר לזרוח,
לא יאחר יותר מעשרים ואחד יום אחר תחילת הדין בראש השנה וזה
יום הושענא רבא.
וידוע המעשה ברבינו ה"חתם סופר" זיע"א שבשנה שחלה ונפל למשכב אמר
לתלמידיו שהיו סביב מיטתו":יודע אני שבראש השנה נכתבתי לחיים טובים,
ואף ביום הכיפורים עברתי את הדין ,אך בפתקים שביום הושענא רבא הושלכתי
החוצה"! ואכן נפטר הוא באותה שנה.

נאמר":ביום השמיני ,עצרת" .תירגם אונקלוס":עצרת"-כנישין ,לשון אסיפה.
והנה שבט דן נקרא מאסף לכל המחנות מפני שהיו מהלכים באחרונה ,ואמרו
חכמינו ז"ל שהיה מאסף האבידות שאבדו ישראל ומחזיר אותן להם.
כך שמיני עצרת ,הוא חסד ה' עלינו לקבץ ולאסוף את כל הדיבורים והמחשבות,
אשר נדחו מלעלות למקום קדושתם ,ולהעלות אותם על ידי השמחה.
וזהו":עצרת תהיה לכם" ,לשון אסיפה שתאספו כל הדיבורים והמחשבות,
להעלות אותם.
עוד רמזו שהכתוב מבשר לצדיקים האמיתיים ,אשר הם ממשיכים שפע טוב,
מהשמים על עם ישראל שבארץ ,ש"ביום השמיני עצרת תהיה לכם" ,עצרת
מלשון אסיפה ,כמו "עצרו כוח" ,כלומר:שיוכלו הם למלא ולאסוף בכליהם
ברכת ה' ,שפע כל טוב ,להשפיע לעמו ישראל.
גם ירמוז כי אף אם נגזר חלילה ,על האדם איזה גזירה ונחתם גזר דינו מפני
שלא שב בתשובה עדיין כראוי בכל ליבו ,עדיין יש בכוחם של צדיקי הדור,
לעצור הגזירה ושלא תצא הפתקא שלו ,עד שישוב אל ה' וירחמהו ויקרעו גזר
דינו .וזהו":ביום השמיני עצרת" .כלומר :עצרת כמשמעו ,שיהיה בידכם העוז
והכוח לעצור את גזר הדין שלא יצא.

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

בס"ד" ,אין עוד מלבדו"...

"ברוך פודה ומציל ,ברוך שמו"!!!

"אין סוף תודות לאין סוף ברוך הוא"!!!

הנהגות והליכותיו בקודש של מור
אבינו ,עבד ה' נאמן ,כבוד הרב
ישר בן-ציון יזדי זצ"ל בן שפרה ע"ה.

ברוך ה' זכינו ובכל יום ששי לומדים אנחנו בתורתו של
"אור החיים הקדוש" על פרשת השבוע.
נקודת אור ייחודית מאירה מאפיינת את יחודו וסגולתו של שיעור
זה ,כאשר לאחר השיעור עורכים אנחנו "תיקון לנפטרים" המובא
בספר "קונטרס היחיאלי" .תיקון זה מועיל מאד לנשמות
הנפטרים להצילם מגיהנם ולהעלותם מהיכל להיכל בגן עדן.
אותם נפטרים שעושים למענם תיקון זה ,נראים הם בחלום לקרובי
המשפחה ומבשרים להם בשמחה שהתיקון הועיל להם מאד .וכדי
להוכיח שהוטב להם מופיעים הנפטר או הנפטרת כשהם נראים
טוב ולבושים בפאר ,ושוכנים בהיכל פאר.
אחים ואחיות יקרים! כל המעוניינים לעשות נחת רוח לקרובי
משפחתם בעשיית תיקון נפלא זה ,מתבקשים להתקשר לפלאפון:
 052-7269-612או בפקס.02-625-23-23 :
להלן מכתב שהתקבל במשרדנו:
לכבוד הרב יזדי משה שלום וברכה!
בתי ענת ז"ל המיוחדת והחכמה והצדיקה .תמיד ביקשה לדייק
במילים כשמדברים ,ולהיזהר מגזל כי חוזרים בגילגול על כך.
אשת אמת ,עובדת סוציאלית בעלת תואר שני ,קצינת מיבחן,
היא מהבודדים שהשופטים כתבו עליה":מחובתנו לציין את
'ענת דהן' שהאירה את עינינו בלעשות משפט צדק".
אחרי שעשית תיקון נשמה לבתי מחמד ליבי יקירתי 'ענת בת
גליה סלביה' .יומיים אחרי התיקון חלמתי אותה מובילה אותי
ומראה לי את ביתה החדש בגן עדן כשהיא שמחה ובהירה.
ממש וילה מרוצפת בפורצלן לבן מאד נעים ומאיר .נכנסתי
איתה מחדר לחדר ובחדר פנימי יושבת אישה בשם 'נעמה'
שנמצאת יחד איתה כולה בהירה ומאירה והכל חדש.
השם ירחם עליה ועלינו .בתי ענת ז"ל היא הבת ,האשה
והאמא הבלתי נשכחת .אהובת ליבנו .האחת והיחידה והמיוחדת.
תודה רבה רבה על התיקון הנפלא .גליה קריסטל 052-237-98-49
תבוא עליכם ברכה וטובה וכל טוב!!!

• טבעו ואופיו של מור אבינו זלה"ה היה שמח תמיד ,כך שבימי
"חג-הסוכות" היה קורן הוא משמחה ואושר.
• כשהיינו מגיעים לביקור בימים אלו היה שואל":מה אכלת
היום"? וכשהיינו משיבים ,היה ממשיך ואומר":והלא נאמר
בתורתינו הקדושה שצריך לשמוח בחג ,ואין שמחה אלא בבשר
ויין!!! אז אנא מימך תשב בבקשה ונשתה כוסית יין ביחד".
• כיון שמנהגו היה לזכות את הרבים ולבקשם לברך על הלולב,
נשאל הוא על ידי אחד מהם":מה זה יתן לי? בשביל מה אברך"?
ענה לו מור אבינו זלה"ה":הוא כבר נתן לך הנה מזיז אתה את
ידך הולך ברגלך ורואה בעיניך ,ולאחר שנתן לך כל זאת מבקש
הוא מימך אנא תברך בבקשה"!!! מיד נטל הלה ובירך.
• הקפיד הוא זלה"ה שלא לצאת מהסוכה בשום אופן ,אלא אך
ורק לצורך תפילות!!! וכמה גדולה היתה שמחתו כשבנינו
בסוכה מטבחון קטן לנוחות הורינו היקרים ,באומרו:
"מעתה נחסוך אף את זמן נטילת הידיים מחוץ לסוכה"!!!
• בליל "הושענא-רבא" היה מקפיד לקרוא את כל ספר
התהלים בעמידה ,ואף היה מזרז את הצעירים ממנו שיעמדו
ואומר להם":תעמדו!! ואף דוד המלך יעמוד בתפילה
להצלחתכם כל השנה"!!!
• בכל חג היה מקפיד מאד לקנות לאמנו שתחי' ,בגד חדש או
תכשיט ,וכשאמא היתה מסרבת בטענה שיש לה הרבה ,היה
אומר לה":אינך רוצה שאשמח בחג? אנא! אל תסרבי לי"!!!
לפעמים כשחזרה אמנו מהחנות עם בגד קצת פשוט ,היה יוצא
מגדרו ומחמיא לה ,ולבסוף מבקשה "אנא תקני עוד בגד"!!!
• עד היום זוהי "שיחת-היום" בין כל בני המשפחה "קרובים
ורחוקים" כאחד ,שבהגיעם לביקור בימי החג ,היה אבינו
וזאת לעדות!!!
זלה"ה משבח ומחמיא מאד לאמנו ואומר":אין כמו
,
השמן
בקבוקי
על
רשומים
מעיד אני בזאת שהאנשים שפרטיהם
המאכלים של אשתי בכל העולם"!!! אני זוכה ועומד על
אמרו מפורשות שלאחר שהשתמשו ב"שמן מרפא" המופץ על ידינו,
הרגליים בזכותה"!!!
תנצב"ה .זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל.
נרפאו הם לחלוטין ממחלות קשות וחולאים גדולים פנימיים
וחיצוניים ,וכל הכאבים שסבלו הם מהם מכל סיבה שהיא נעלמו
כלא היו ,ושמחת חייהם חזרה אליהם כמקדם!!
בברכת רפואה שלימה ומיידית
הרב משה יזדי
כל העלונים בשנה זו יהיו גם להצלחתם המלאה של
מוסדות "עמודי-השלום".
שולמית אבוזגלו תחי' ,אליהו שמעון בן גיגי הי"ו
חגי כהן הי"ו ,לימור כהן תחי'.
המשתמש בשמן ולא יתרפא )חלילה( כספו יוחזר לאלתר!!
יהי רצון שאבינו שבשמים ימלא כל משאלות ליבם לטובה ולברכה
רכישת בקבוקון שמן בסך  ₪ 500בפרטים דלקמן:
ויזכו ויתברכו בכל הברכות האמורות בתורה אמן ואמן.
עליזה.054-58-44-363 -
בלוס אנג'לס :יפעת $180) 1-323-449-8184 -כולל משלוח(.
שילחו בווצאפ את המילה "הצטרפות" לנייד:
היתקשרו והרימו תרומה למען פעולות "עמודי-השלום"
*בתי תמחוי* .הדפסת והפצת העלון* .חלוקת מצרכים.
וכבוד הרב משה יזדי שליט"א יברך אתכם טלפונית

לפרטים ותרומות.052-761-5-761 ,052-890-80-65 :
תבוא עליכם ברכה וטובה וישועות מקיפות.

זמני הדלקת נרות:
ירושלים[18:12] 17:52 :
תל אביב18:09 :
חיפה18:01 :
אילת17:59 :
באר שבע18:10 :

סוף זמן ק"ש:
ירושלים8:54 :
תל אביב8:55 :
חיפה8:54 :
אילת8:55 :
באר שבע8:55 :

מנחה גדולה:
ירושלים13:00 :
תל אביב13:02 :
חיפה13:01 :
אילת13:02 :
באר שבע13:02 :

052-6356-222
ותיהנו בכל יום מ"מסר יומי" של הרב משה יזדי שליט"א.
הצטרפתם?? הפיצו גם לאחרים/ות שיהנו כמוכם.
עלון זה כולו קודש גם לעילוי נשמתם הטהורה של
חיים בן חיה הניה ז"ל ,ניצה בת רעיה ז"ל,
יחיא יחיאל בן דינה ז"ל
תנצב"ה.
צאת השבת:
ירושלים19:03 :
תל אביב19:04 :
חיפה19:04 :
אילת19:03 :
באר שבע19:04 :

רבנו-תם:
ירושלים19:43 :
תל אביב19:41 :
חיפה19:42 :
אילת19:40 :
באר שבע19:43 :

בכל יום ראשון וחמישי
בשעה  20:30בדיוק
מתקיימים שיעוריו של
כה"ר משה יזדי שליט"א
במרכז "עמודי-השלום"
שברחוב יפו  .212ירושלים.

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

