בס"ד "אין עוד מלבדו"! "ברוך פודה ומציל-ברוך שמו"!! "אין סוף תודות-לאין סוף ברוך הוא"!!! 'הללויה'!
עלון זה כולו קודש לבריאותו והצלחתו השלימה
של מורנו ורבנו האהוב ,כותב העלון

הרב משה יזדי שליט"א בן צביה רחל תחי'

לרגל יום הולדתו החל בשבת זאת.
יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יתמיד לו בריאות
איתנה ונהורא מעליא עד זיקנה ושיבה טובה
ונזכה להמשיך וליהנות מתורתו עד ביאת משיח
צדקינו במהירה בימינו ועד בכלל אמן.

עלון 899
מפיץ ראשי-דותן כהן:
054-888-39-69

לקח פרשת 'שמות' תשע"ט.

את מי לשאול? עם מי להתייעץ ולהצליח?
עם ישראל עובדים עבודת פרך במצרים .המצרים ממררים את
חייהם .לא היה להם זמן לחשוב .אף לא רגע אחד.
חייבים לעבוד ולעמוד ביעדים .המתרשל יעונה במגלב העינויים.
למרות כל זאת ידעו הם לכבד את גדולי הדור ולעשות כהוראתם.
עד כמה? ובמה דברים אמורים? שח הגר"י גלינסקי זיע"א:
שנינו:עמרם ,גדול הדור היה .כיון שגזר פרעה הרשע "כל הבן
הילוד היאורה תשליכוהו" [שמות א ,כב] ,אמר":לשווא אנו
עמלים .עמד וגרש את אשתו .עמדו כולם וגרשו את נשותיהם.
אמרה לו בתו של עמרם":אבא! גזרתך קשה משל פרעה.
שפרעה לא גזר אלא על הזכרים ,ובגירושין הינך גוזר גם על
הנקבות" .אמר לה":את צודקת!" מיד החזיר את אשתו,
עמדו כולם והחזירו את נשותיהם" [מסכת סוטה יב ,ע"א].
מדהים!! איזה ציות מוחלט לגדול הדור!! בלי שאלות ותמיהות!
כך צייתו לעמרם ,וכך צייתו לבן עמרם .כשיצאו סוף סוף
ממצרים ,נגאלו מעבדות לחרות ,מאפילה לאור גדול ,ולפתע
מצווה אותם משה רבינו לחזור למצרים .מה לחזור? לאן לחזור?
מדוע לחזור? לא שאלו שום שאלה והכריזו ואמרו":אין לנו אלא
דברי בן עמרם .כך ציוה משה ,כך אנחנו עושים"[ .רש"י ,שמות יד ,ד].
ממשיך ענק המוסר הגר"י גלינסקי בספרו "והגדת" ואומר:
ואספר בעניין 'אמונת-חכמים':היה זה בשנת תש"ט .עולים
חדשים היינו ,ועניים מרודים .לחם לשבע לא היה ,ובנו של
ידידי ,רבי בנימין גרודקה ,חלה בדיזנטריה ,מחלת מעיים
קשה ,ואושפז בבית החולים 'אסותא' .למרות הטיפול הלך
מצבו והחמיר ,והרופאים רמזו להתכונן לגרוע מכל.
אמרתי לו":תיכנס ל"חזון איש" שיברך ויתפלל!"
בהיכנסו אמר לו ה"חזון איש"":לך לפרופסור וינברג מאסותא".
"הילד שוהה באסותא" אמר האבא המודאג.
"אכן" ענה ה"חזון איש" והוסיף":אבל תלך אליו באופן
פרטי ,למרפאתו שבתל אביב".
לא באים לפרופסור בידיים ריקות ,לווה כסף ונסע לתל אביב.
הגיע למרפאה ,והיא מלאה באנשים הממתינים לתורם.
"כן?!" התעניינה המזכירה" .באתי אל הפרופסור" ,ענה.
"אל הפרופסור לא באים סתם כך ,יש לקבוע תור" אמרה
והוסיפה":אתה רואה את כל האנשים האלו? הם קבעו תור
לפני כמה שבועות .אם אתה רוצה לקבוע תור ,הבה נראה".
התחילה לדפדף ביומן ,שבוע אחר שבוע עמוס.
"אל תתאמצי" אמר האבא והוסיף":חבל על זמנך .אני פה ,ואני נכנס!"
המזכירה כעסה ואמרה":אני אחראית כאן על הסדר ואדאג
לכך שלא תיכנס!" והוא בשלו":אני נכנס"!
הריב הקולני הוציא את הפרופסור מחדרו":מה קורה כאן?"
"הוא רוצה להיכנס בלי תור"! אמרה המזכירה.
"מה פירוש הדבר?" שאל הפרופסור.
"הילד שלי גוסס ,זה פיקוח נפש ,ה"חזון איש" אמר לי לבוא

אליך ,איני זז מכאן עד שאכנס"!
"איפה הילד"? שאל הפרופסור" .הוא בבית החולים ,באסותא".
גיחוכים נשמעו מכל עבר" .אז מה יועיל אם תיכנס? אני צריך
לראות את הילד .תן לי את שמו של הילד ותמתין בבקשה".
כעבור כמה דקות יצא הפרופסור מחדרו ואמר":אתה יכול לשוב
לבית החולים ,זה בסדר ,הכל טופל".
קם והלך לבית החולים .מיד בהגיעו סיפרה לו אשתו":לאחר
שיצאת המצב הורע .הילד פירפר בין חיים למוות .לפתע החלה
תכונה קדחתנית .רופאים נזעקו ובאו ,כל הצוות רחש סביב
מיטתו" .הוא הבין שהפרופסור נכנס לחדרו והתקשר למחלקה.
הוא זה שגער והעמיד את כל הצוות הרפואי על רגליו ,ואכן
בעזרת ה' איזנו את המצב ותוך זמן קצר הילד החלים.
ממשיך הרב יעקב גלינסקי זיע"א ומספר":כעבור שבועיים ,חלה
אחד מילדי בדיזנטריה .חשבתי שאני יודע מה לעשות .עלי
להזעיק את פרופסור וינברג מאסותא .אבל לא סמכתי על ידיעתי,
אלא נכנסתי אל ה"חזון איש".
"לך אל פרופסור דויטש בגבעת רוקח" .הורה לי ה"חזון איש".
אפשר לשאול שאלה?" ביקשתי" .בבקשה" ,ענה ה"חזון איש".
"מדוע את בנימין גרודקא שלח כבוד הרב לפרופסור וינברג ואילו
אותי לפרופסור דויטש"? שאלתי" .בשבילו ,וינברג .בשבילך,
דויטש" ענה ה"חזון איש" נחרצות.
כשביקשתי מהדיירים בגבעת רוקח שיכוונו אותי לביתו של
פרופסור דויטש ,גחכו כולם .המדובר ברופא קשיש שיצא
לגימלאות .מתגורר בגפו בוילה מבודדת בגבעת רוקח ומטפח את
גינתו וכלביו .אמרו לי":בעבר התגורר ה"חזון איש" בגבעת רוקח.
אולי הכיר הוא את הרופא כשהיה פעיל .היום יצא מהעניינים".
"ה"חזון איש" שלח אותי ואני הולך רק אליו" הרהרתי.
הכלבים קידמו את פני בנביחות רמות .הפרופסור הקשיש יצא
להרגיעם .שאלני":מה העניין?" "ילדי נתקף בדיזנטריה
חמורה ,וה"חזון איש" שלחני אליך" עניתי .הזמנתיו לביקור
בית .עני מרוד הייתי ,אבל לוויתי כסף עבור הביקור והתרופות.
אמר":אין צורך בביקור בית .המחלה ידועה והתרופות ידועות.
יש לי אותן פה בבית .והואיל וה"חזון איש" שלח אותך ,אתן לך
את התרופות בחינם" .אבן נגולה מעל ליבי .מיהרתי לתת לילד את
התרופות ,ולהחזיר למלווים את כספם .וברוך ה' ,הילד שב לאיתנו.
מסיים הגר"י גלינסקי את סיפורו ואומר":למדתי כלל
באמונת חכמים:לא לסמוך במאומה על שכלנו ,לא לדמות ולא
להקיש מעניין לעניין .חייבים לשאול על כל דבר ,ולעשות כפי
שיורו לנו .כל הנוטל עצה מהזקנים אינו נכשל" [שמות רבה ג,ח]!
ה' יזכנו לחיים טובים ומאושרים מתוך אמונת חכמים צרופה
אמן ואמן.
בברכת הללויה ,שבת שלום ומבורך,
ישועות מקיפות וכל טוב
משה יזדי.

ספר "אהבת-ישראל" כתב והגיש הרב משה יזדי שליט"א .ספר זה מכיל עלונים על כל חמישה חומשי תורה.
* הספר עשיר במאמרים מרתקים ומחכימים המשולבים בסיפורים מלהיבים * .הדרכה מוצלחת בחינוך ילדים.
* פיתרונות מוכחים לבעיות חברתיות * .הדרך להסרת כל אי הבנה והשכנת שלום בית מתוך הבנה הדדית מלאה.
* תשובות ועצות חכמות ומועילות לרוב השאלות והבעיות בחיי היום יום ,לתיקון המידות ,ריפוי ובריאות הגוף.
אוצר ענק לחיים מאושרים!!! הסכמותיהם הנלהבות של גדולי ומאורי הדור שליט"א מעטרים את הספר.
הנהלת "עמודי-השלום".
להזמנות .052-761-5-761 052-890-80-65 :אפשרות למשלוח עד הבית.
לחסויות ,או לקבלת העלון באימייל כיתבו ל Alon.Ahavat.Israel@gmail.com :ובעזרת ה' תיענו מיידית כפי בקשתכם.
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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 לפקס02- :
 625-23-23ואנחנו נחזור אליכם בהקדם.
בהצלחה רבה וכל טוב!

לכבוד הרב היקר שלום וברכה!
כולנו ,ללא יוצא מן הכלל" ,שוחרי-בריאות".
כולנו מבקרים לפעמים בקופת חולים בסיבת כאב או מחלה.
לכולנו ידוע שהרפואה הקונבנציונלית יש בה כדי לרפא או
לדכא מיחושים ומחלות ,ויחד עם זאת ,מזיקה היא לאברים
אחרים ,הבריאים לחלוטין.
כמו כן ,ידוע לכולנו שהביקור בבית חולים ,גם כשהוא לצורך
בדיקה בלבד ,מסוכן הוא מאד ,בגלל הנגיפים והוירוסים
השורצים שם בכל פינה .אך מה אפשר לעשות כשהדוקטור
שולח להיבדק ואף כותב "דחוף" על ההפנייה .מי הוא זה
שיעיז להמֵ ר ולא להיבדק?
בקיצור:אנחנו נאלצים לציית ולבלוע תרופות ולבצע בדיקות
שלפעמים מזיקות ,וגם כשהן מועילות לאבר החולה הן
פוגעות באבר בריא אחר.
כל זאת במאה הנוכחית ,בדורנו אנו .לפני פחות ממאה שנה
זה לא היה כך .אנשים לא נותחו ואף לא עברו בדיקות
[קשות] ,והאריכו ימים ,כן!!! האריכו ימים!!! גם כשהם לקו
במיחושים או בכאבים נוראים ,היתה שם סבתא שרקחה
משחה או חליטה או תערובת שהיתה מעלימה את הכאבים
לחלוטין .ללא אנטיביוטיקה הורסת וללא תרופות שגם
מזיקות" .תרופות-סבתא" היו מחוללות פלאים!!!
חלק מ"תרופות-סבתא" עדיין מסתובבות ומחוללות פלאות
בגופנו ,למרות הופעת הרפואה הקונבנציונלית ,שדחקה לפינה
את רוב "תרופות-הסבתא".
במכתב זה ברצוני לבקשך לכתוב לנו כללי בריאות מהטבע
ודרכי ריפוי מהטבע וכן אודות "תרופות-סבתא" המועילות.
אסיים בתודה גדולה על התענוג הגדול שהנך מיסב לנו בכל
שבוע מקריאת העלון המדהים הזה .מהמעריץ י.ל .אשקלון.
תשובה:
א.כמה שאתה צודק! כל מילה בסלע! דבריך אודות הרפואה
הקונבנציונלית ו'בתי הרפואה' (בית חולים) נכונים הם מאד.
ב.כתלמיד לגאון הגדול ,צדיק יסוד עולם ,חכם בן ציון אבא
שאול זצוק"ל ,שמעתי מפיו הקדוש":תינוק שאמו השגיחה
עליו מאד שלא יצטרך לבלוע אנטיביוטיקה ,הרי שבהגיעו
לגיל שנתיים (ללא נטילת אנטיביוטיקה אף לא פעם אחת),
גופו מחוסן היטב נגד רוב ככל החיידקים והוירוסים ,ובעזרת
ה' לא יצטרך ליטול אנטיביוטיקה כל ימי חייו".
ג.רוב "תרופות-הסבתא" ,השפעתן נובעת מאיתני הטבע
המושרשים בפירות ובירקות ובעשבי בר למיניהם.
גם בעלי החיים נבראו לצורך האדם ולבריאותו .תרופתן של
הרבה מחלות מופקות מבעלי חיים.
בהקדמתו לפירוש המשניות כתב הרמב"ם זיע"א ,שגם ארס
הנחש יש בכוחו להועיל ולרפא את המחלות הקשות ביותר.
מינון נכון ומדויק מארס הנחש המוזרק לגוף האדם ,שורף את
כל התאים הסרטניים עד מיגור המחלה ממנו לחלוטין.
גם טרשת נפוצה וסכרת ועוד מחלות המוגדרות כחשוכות
מרפא יעלמו לחלוטין מגוף האדם שתוזרק לגופו מידה
מזערית ומדויקת מארס הנחש.
ד.כל הרפואות שנכתבו ב'ספר הרפואות' [שגנז חזקיהו המלך
פסחים דף נ"ו ע"א] הם רפואות מהצומח שלימד רפאל המלאך
את שם בן נח[ .אוצר המדרשים ערך נח .ספר תשב"ץ קטן סי' תמ"ה].
גם הרמב"ם ,שכתב ששלמה המלך כתב את ספר הרפואות,
הסכים הוא שכולו מבוסס על הצומח.
כיון שרוב הסבים והסבתות בעבר היו "עובדי אדמה" ,למדו
הם להכיר בתכונתו של כל צמח ועשב ומכאן קצרה היתה
הדרך להמלצתם שעשב זה מועיל לחולי ומיחוש זה.
ה.לא רק 'גוֹגל מוֹגל' רקחה לנו סבתא ,אלא הרבה תרופות

שיסודן במקורות ,אשר את חלקן אכתוב להלן ,מועילות הן מאד
להסרת כאבים ולריפוי מחלות ,גם מחלות קשות מאד.
ו'.סירופ סבתא' -מועיל לשיעול המציק לילדים ולמבוגרים.
להרתיח אגסים [רצוי אדומים] .תוך כדי ההרתחה להוסיף טימין
[קורנית] .לשתות מים אלו מינימום שלוש פעמים ביום.
סירופ סבתא נוסף -מכיל דבש ,שום ובצל .סירופ זה פועל כקסם
לכל שיעול .לסבתא היתה תמיד צנצנת שבה היתה משרה שום
ובצל בתוך דבש ,וכשהגיע הנכד המשתעל ,היתה משקה אותו
כפית מהסירופ הפלאי הזה ,והשיעול נעלם כלא היה.
ל'מניעת הרטבות לילה' -לשתות שעה לפני השינה חצי כוס של
מיץ אוכמניות או כפית אגוזים או כפית צימוקים.
ל'מניעת נשירה ולחיזוק שורשי השיער' -לשתות פעמיים ביום
כוס מים עם כפית כורכום .אפשר גם בכוס תה או חלב.
הבצל תופס מקום של כבוד ב"תרופות-הסבתא" ומועיל לפעילות
מעיים ולריפוי דלקות פנימיות .חתיכת בצל עושה פלאים בשפשוף
עדין על פני הכוויה .הכוויה נעלמת ללא צלקת.
ג'ינג'ר -יעיל מאד לטיפול בבחילות ,הקאות ודלקות .הג'ינג'ר
מחמם ,מרגיע ,מסיר ליחה ומפיג גזים.
עראק -משיחת שן כואבת בצמר גפן ספוג בעראק והכאב נעלם.
חומץ -מועיל מאד ומהר להורדת חום גבוה .לשפוך חומץ על מגבת
ולהניחה על מצח החולה[ .מקור לכך במגילת רות ב .יד .ברש"י שם].
ז.דבש' -סבתא' ו'תפוח' הינן מילים נרדפות לדבש .הדבש מועיל
לשיעול לילי יבש .לעקיצות .לחיטוי פצעים .לעור יבש .לתגבור
העירנות .לריכוז המחשבה .לצריבה בגרון ועוד.
לימון -פניהן של הסבתות שלנו תמיד היו זוהרות ,כיון שהיו
חותכות לימון ומשפשפות על הפנים ושוטפות לאחר רבע שעה.
פעולה זו ,שלוש פעמים בשבוע ,מאירה ומצהילה את הפנים.
גרגור מיץ לימון עם הראש כלפי מעלה מסיר מהר מאד את הדלקת
מהגרון .מועיל לחיטוי הפה ולריפוי 'הפה והטלפיים' .מפיג מהר את
האלכוהול .הורג ומוציא חיידקים פולשניים מהגוף.
מור -שרף המור נחשב כמחטא חזק מאד .משמיד חיידקי פטריות
ווירוסים .יעיל מאד לסובלים מחיידק המעיים הנקרא
'הליקובקטר' .רצוי לשתותו רק עם מעט מים .מריחת מור על
הרפס או יבלת ויראלית תעלים אותם לחלוטין.
עלי זית -מסייעים בהורדת לחץ דם וסכרת .להרתיח עלי זית בסיר
מים ולשתות ככוס תה .אפשר למתק בסוכר או בכל ממתיק אחר.
"תפזרו עלי זית בבית" ,היתה אומרת סבתא ,כסגולה לשלום בית.
ח.זעתר-אזוב .מחזק מאד .מסיר פחדים ועין הרע .מרים את
המזל .גורם לנשיאות חן לנושאו .חיטוי וחיזוק הגוף .הקלה על
כאבי ראש .מחזק את הזיכרון .מיקל מאד על בעיות הנשימה.
מרפא כל דלקת ובעיקר דלקת במערכת השתן .מסיר שומנים מהגוף.
הזעתר מועיל מאד לשלימות חיי המשפחה ולחיזוק כל הגוף.
מיץ תפוחים -יעיל מאד לכל בעיות הנשימה .שתיית  5כוסות ביום
מרפא בעזרת ה' לחלוטין אסטמה ,ברונכיט ,גם במקרים קשים.
עיסוי סבתא-להרגעת כל הכאבים .לחיצה במשך  2דקות עם
האגודל על נקודת החיבור שבין האגודל לאצבע המורה מרגיעה
כמעט במיידית כל כאב.
שזיפים יבשים -מועילים מאד לשחרור העצירות ולסידור פעילות
מעיים תקינה .אכילת שלושה מהם לפני הצום ,תימנע את הצמא.
ט.ציפורן -לא רק משיבת נפש במוצאי שבת אלא גם מרגיעה
כעסים ומסוגלת להקל מאד על כאבי חניכיים ושיניים רגישות.
חלמון הביצה -הרבה מאד אנשים ונשים סובלים בדורנו מנשירת
שיער קשה עד שלפעמים לא נעים להם לצאת לרחובה של עיר.
ובכן עיסוי הקרקפת היטב בחלמון חי של ביצה ,מועיל מאד לעצירת
הנשירה ,גם אם היא קשה ביותר .רצוי לעסות היטב את כל הקרקפת
ולכסות את השיער בכל כיסוי ,להשאיר את החלמון במשך
כשעה ורק לאחר מכן לחפוף היטב .יש לעשות כן פעמיים בשבוע.
שום -כמעט כל "תרופת-סבתא" משולבת בשום .השום נוגד
דלקות מכל סוג שהוא .משחרר גזים .מונע כאבי בטן.
תינוקות וילדים הסובלים מדלקות גרון ,אוזניים ,עיניים,
יש לקלף  4או  5שיני שום ולהניחם צמוד לכרית שלראשם.
יש לחזור על כך שלושה לילות ובעזרת ה' הדלקת תיעלם לחלוטין.
חשוב מאד לשים שום בכל תבשיל ובעיקר בדגים של ליל שבת.
הסטייפלר הקדוש זיע"א אמר":כל סגולתו של השום אינה אלא
כשהוא מבושל מעט .אך שום מבושל לחלוטין מאבד מכוח תכונתו".
השום מועיל מאד לשלימות חיי המשפחה .אך הריח באחריות
המשתמש בלבד .וה' יתמיד בריאותנו וכוחנו תמיד כל הימים.
י.שבת שלום ומבורך ,ישועות מקיפות וכל טוב.

עלון שכולו קודש לעילוי נשמתו הטהורה של אבינו ,עטרת ראשנו ,אוהב התורה
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הילד היקר
משה כהן נ"י

לשמוח בשמחת הזולת
"גם הנה הוא יצא לקראתך וראך ושמח בלבו"( .ד' ,י"ד)
וראך ושמח בלבו ,לפי שהיה משה אומר:מה אני בא בתחומו של
אהרן? אמר לו ה' יתברך:למה אתה חושש? אהרן אינו מיצר אלא
שמח ,זה שאמר הכתוב":ויאמר ה' אל אהרן ,לך לקראת משה" ,כדי
שיראה שאתה שמח[ .דעת זקנים מבעלי התוספות].
עתה נשאל:האם ישמח האדם כשחברו זכה במיליון שקלים?
הוא ודאי יצטער מאד על כך שהוא בעצמו לא זכה.
להצטער עם השני זה מקובל ,לשמוח עם השני -קשה.
מדוע???
דברים נוקבים בעניין זה ,השמיע הגאון ,הרב ניסים קרליץ שליט"א,
בעצרת התעוררות וכך אמר":נתבקשתי להגיב על כי ישנם
שכנים העורכים שמחות בביתם ,אינם מתחשבים בשכנים,
ופוצחים בשירים וריקודים אחרי השעה  11בלילה,
מפריעים את שלוות השכנים ,מעירים את הילדים הקטנים,
ובכך גורמים הפרעה רבה לכל השכונה".
דפק הרב על השולחן ואמר בקול תקיף" ,לא רק ששכנים אלו אינם
משתתפים בשמחתו של השכן ,אלא אף מתלוננים עליו".

אם חמישה אנשים יחליטו לרוץ קדימה בשדה פתוח,
במרחק קבוע של כחצי מטר זה מזה ,ובנוסף יחליטו הם
שמידי פעם במהלך הריצה ,יפנו כולם את ראשם ימינה או
שמאלה ,כולם ביחד בבת אחת ,בלי התראה מראש.
כמה מהם לדעתכם היו נתקלים זה בזה ,דוחפים זה את זה
ונופלים זה אחר זה?
כולם!!
כמה מהם היו מפספסים ומסתכלים ימינה או שמאלה
באיחור של כמה שניות משאר החברים?
כולם!!
מכאן נעבור לפלא הגדול המתרחש בכל יום ויום ואלפי
פעמים בכל שעה ושעה:
להקות גדולות של דגים ,הכוללות מספר עצום של דגים,
החל בעשרות ,דרך מאות ואלפים ועד למיליוני דגים ,וכולם
נעים בלי שייתקלו זה בזה!
המאפיין העיקרי והבולט ביותר בלהקת דגים הוא
הסינכרוניזציה בין חברי הלהקה .כל דג מתאים את
מהירות שחייתו וכיוונו ,בהתאמה מוחלטת לשאר חברי
הלהקה .הם שוחים בקצב קבוע ,במקביל ובאותו כיוון,
ושומרים על מרחק מסוים ביניהם ,בתיאום מושלם,
בתנועה הרמונית וללא היתקלויות!
כמה מדהים!! מדהים ביותר!

והוסיף":מדוע שלא נשמח עימו גם אנו ,ולא נתלונן"?....
אומר הגאון הרב בן ציון אבא שאול זצ"ל בספרו "אור לציון":
דרגת 'אהבת ישראל' דרגה גבוהה היא עד מאוד כידוע ,ומה שמוכיח
בעיקר שהאדם הגיע לדרגה זו ,אם אכן שמח הוא בשמחת חברו ,כפי
ששמח הוא כשהשיג הוא את מבוקשו.
שהאהבה אינה רק לכאוב בכאבי חבירו ,אלא בעיקר לשמוח
בשמחתו ,וזהו המבחן האמיתי לדעת את דרגתו באהבת ישראל.
רבי יוחנן בן זכאי הורה לתלמידיו":צאו וראו איזו היא דרך טובה,
שידבק בה האדם" [אבות ב' ,ט'].
רבי אליעזר ציין את מידת עין טובה כדרך המומלצת ,השמחה
בשמחת הזולת היא הפסגה .ולעומת זאת על השמחה בצערו של
אדם נאמר "שמח לאיד [במפלת שונאו] לא ינקה" [משלי י"ז ,ה'],
לכאורה השמח לאיד לא עשה דבר ,הוא רק הירהר בינו לבין עצמו,
ואף על פי כן לא ינקה מדינה של גהינם.
בברכת שבת שלום ומבורך
משה כהן נ"י
תלמוד תורה "סוכת דוד" ,ירושלים.

אחד היתרונות
העיקרים של
'חיים בלהקה',
הוא היכולת להטעות ולבלבל טורפים .רוב הטורפים מזהים את
טרפם לפי צורתו ,תנועתו וצבעו.
יכולת הלהקה לשנות צורה וצבע כיחידה אחת ,מטעה את האויב.
טורף שמתקרב ללהקה זוכה לתצוגה של שינויי צבע וצורה של הגוף
הגדול .לרגע צבעו בהיר וכסוף ,ולרגע  -כהה ומאיים.
התנהגות זו מסווה את צורתו של הפרט הבודד ומשווה לו מראה
של דג גדול ומאיים.
בלהקות אלה מופיעה גם התנהגות קבועה:כשאחד הדגים מרגיש
בטורף המתקרב ,תנועתו עוברת מיד בכל הלהקה  -הם מפתחים
מין שפה של סימנים מוסכמים ,אשר זיהויים הנכון הוא הבסיס
לשותפות גורל במקרים אלה.
מפליא מאד!
מה גורם לדגים להתקבץ כאחד? כיצד הם שוחים בסדר מופתי?
היכן למדו הם לתקשר בקלות ובמהירות כה גדולה? ומהיכן יכולתם
המדהימה לפעול כישות אחת? דפוס ההתקבצות בלהקות ויכולתם של
הדגים לחמוק ביחד בתנועות מתואמות חושפים את ידו של הבורא
המנצח על כל תנועה בשחייתם ,והוא שחנן אותם בחיישנים הידועים
ושמורים רק להם בהם הם מודיעים זה לזה על כל סכנה מתקרבת.
אכן ,מה רבו מעשיך ה' כולם בחוכמה עשית....

לרכישת ספר תורה ,תפילין ומזוזות מהודרים ,בהשגחתו האישית של כבוד הרב משה יזדי שליט"א יש להתקשר:

ולומדיה ,דעסיק באורייתא תדירא כה"ר ישר בן-ציון יזדי זצ"ל בן ש ְפ ָרה ע"ה.
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ברוך ה' זכינו ובכל מוצאי שבת 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 :
תבוא עליכם ברכה וטובה וכל טוב!!!

 כ  760-מנות מוגשות בכל שבוע לנזקקים בבתי התמחוי
שבארץ ובלוס אנג'לס.
 כ  150-מ שפחות מיעוטי יכולת מק בלות מאיתנו את כל
צורכי השבת בכל שבוע
 כ 45,000-עלונים בעברית ,אנגלית וצרפתית מודפסים ומופצים
להנאתכם בכל שבוע.
 שכירות חודשית גבוהה משולמת על המבנים בהם מתבצעת
פעילותינו בארץ ובחו"ל.
 לצערי הרב משפחות נוספות מתחננות וממתינות לעזרה.
אשמח מאד בעזרתך למימון פעילותי הענפה.
לתרומות בארצות הברית:
לתרומות בארץ:
American Friends of Amude
"עמודי-השלום"
Hashalom, Chase Bank, Account
בנק דיסקונט.
#3951376025. For donation by
סניף 064
checks please mail to 1041 S.
מס' חשבון82-3333 :
Wooster st. #2, LA 90035.

יפעת+1-323-449-8184 -
ערן052-890-80-65 -
כל התרומות ,בכל העולם ,מוכרות לצורכי פטור ממס.
אשמח להגיב לכל הצעה או בקשה שתשלחו לנייד האישי שלי:
בהוקרה ואהבה רבה:הרב משה יזדי.
.050-5-202-102

שילחו בווצאפ את המילה "הצטרפות" לנייד:
ותיהנו בכל יום מ"מסר יומי" של
הרב משה יזדי שליט"א.
הצטרפתם?? הפיצו גם לאחרים שיהנו כמוכם.
עלון זה כולו קודש גם לרפואת האישה היקרה והצנועה
רינה בת שרה תחי'
יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יבטל מעליה כל גזירת קשות ורעות
ויגזור עליה גזירות טובות וישלח לה לאלתר רפואה שלימה לכל
איבריה וגידיה ותזכה ותראה בחופת בניה ובנותיה אמן ואמן.

הנהגות והליכותיו בקודש של מור
אבינו ,עבד ה' נאמן ,כבוד הרב
ישר בן-ציון יזדי זצ"ל בן שפרה ע"ה.
תפילתו של מור אבינו זלה"ה היתה איטית .מילה במילה.
מעולם לא מיהר בתפילתו .היה מקפיד להתפלל מההתחלה עד
הסוף בנחת גמור וכמונה מרגליות.
גם בימי טיולים בהם נסענו כולנו לפארקים ,כשהיה מגיע זמן
תפילת מנחה ,היה מזדרז ומארגן מנין.
כיון שיש אנשים המעדיפים בימי הטיולים לעמוד ולהתפלל
מיד "עמידה קצרה" ,בה מתחיל החזן בקול רם את תפילת
העמידה וכולם אומרים עימו 'קדושה' ולאחר מכן ממשיכים
כולם בלחש עד סוף תפילת העמידה ,לכן כשהיה מארגן מור
אבינו זלה"ה את המנין ,אמר הוא מראש לכל המשתתפים:
"אנחנו לא עושים 'עמידה קצרה' אלא מתפללים את כל
תפילת העמידה כמו בכל יום ,ולאחר מכן עושים חזרת הש"ץ".
כשהיו המטיילים שואלים אותו":מדוע? הלא אנחנו בטיול"!?!
היה עונה להם מור אבינו זלה"ה במתק לשונו":היום אבינו
שבשמים פינק אותנו ויצאנו כולנו לטייל .אז איך יתכן שדווקא
ביום הזה ,כשהוא מפנק אותנו ,אנחנו נמעט בברכות ובאמנים?
זאת ועוד:בכל יום שגרתי אנחנו אומרים 'מודים דרבנן' ,בנוסח
זה אנחנו מודים לו על הכל .לא יתכן בשום אופן שהיום שהוא
הוסיף לנו תענוג כל כך גדול לא נגיד 'מודים דרבנן'!
כמובן שכל שומעיו היו מהנהנים בראשם ואומרים":אתה צודק!"
והיו מצטרפים לתפילת מנחה בה כולם היו מתפללים כפי רצונו.
יום אחד הלכנו להתפלל ביחד תפילת מנחה בבית הכנסת
'מוסיוף' שבשכונת הבוכרים .הגענו ברגע שהתחילו 'למנצח על
הגיתית' .מור אבינו זלה"ה החזיק בידי ורמז לי שנעבור
להתפלל במנין הבא שיתקיים בחדר הסמוך .לשאלתי:
"מדוע?" ענה":במנין הבא נרוויח להיות מעשרה ראשונים".
תנצב"ה.

זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל.

כ 250-הרצאות מרתקות מפי הרב משה יזדי שליט"א
כל ההרצאות משולבות בסיפורים עוצרי נשימה.
הרצאות מגוונות בכל מישורי החיים.
דיסק און קי שיעשיר לכם את החיים!!

להזמנות052-761-5-761 052-890-80-65 :
עלון זה כולו קודש גם לעילוי נשמתם הטהורה של
דינה דיסלויה בת רחל ז"ל
יואל דיסלויה בן דינה ז"ל
רוח ה' תניחם בגן עדן.

כל העלונים בשנה זו יהיו גם להצלחתם המלאה של
שולמית אבוזגלו תחי' ,אליהו שמעון בן גיגי הי"ו
חגי כהן הי"ו ,לימור כהן תחי'.
יהי רצון שאבינו שבשמים ימלא כל משאלות ליבם לטובה ולברכה
ויזכו ויתברכו בכל הברכות האמורות בתורה אמן ואמן.

אנא! תתפללו עליה! אמא ל 11-ילדים הזקוקה לרחמי שמים.
זמני הדלקת נרות:
ירושלים]16:28[ 16:08 :
תל אביב16:23 :
חיפה16:14 :
אילת16:19 :
באר שבע16:27 :

סוף זמן ק"ש:
ירושלים8:33 :
תל אביב8:35 :
חיפה8:35 :
אילת8:32 :
באר שבע8:34 :

מנחה גדולה:
ירושלים12:11 :
תל אביב12:12 :
חיפה12:11 :
אילת12:12 :
באר שבע12:12 :

צאת השבת:
ירושלים17:23 :
תל אביב17:24 :
חיפה17:22 :
אילת17:28 :
באר שבע17:26 :

רבנו-תם:
ירושלים18:00 :
תל אביב17:57 :
חיפה17:57 :
אילת18:02 :
באר שבע18:01 :

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

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!!

