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`
עלון זה כולו קודש גם לעילוי נשמתו הטהורה של
איש האלוקים עבד ה' נאמן
שחולל ניסים ונפלאות בקרב הארץ
האדמו"ר רבנו ישראל אבוחצירא בן עישא זצוק"ל
המכונה בבא סאלי זיע"א
יהי רצון שיעמוד בתפילה על כל עם ישראל למילוי
כל משאלות ליבם לטובה ולברכה ושנזכה
ונראה כולנו בביאת משיח צדקנו לאלתר אמן

עלון 954
מפיץ ראשי-דותן כהן:
054-888-39-69

לקח פרשת 'בא' תש"ף

כך ריפאה האמא את בנה הגוסס!!!
לאחר מכות קשות ונוראות שהיכה הקדוש ברוך הוא את
מצרים ,כעס פרעה מאד על משה רבנו ע"ה וסילק אותו
מארמונו ואמר לו":לְֵך מֵ עָ ָלי!" ולא נרגע עד שאף התרה בו
ואיים עליו באומרוִ ":השָ מֶ ר לְָך! ַאל ּתֹוסֶ ף ְראֹות ָפנַי כִ י
אֹותָך ָפנַי ָּתמּות".
בְ יֹום ְר ְ
כדי להבין כדבעי את השאלה דלהלן נרחיב מעט ונסביר:
כעס גדול מאד כעס פרעה באותה שעה ,וכעס זה הגיע
לאחר שהוכה הוא וכל עמו במכות קשות מאד ,ולכל אורך
הדרך נזהר ונשמר פרעה על אף גאוותו הסרוחה שלא
לפגוע כלל בכבודו של משה רבנו ,כיון שהבין וחש הוא על
בשרו את יכולותיו של "איש הא-לוהים" ,והנה עתה
מרהיב הוא עוז בנפשו הטמאה ובעזות מצחו המשוקץ
מגרש הוא את "איש הא-לוהים" מארמונו ואף מאיים
עליו בגזר דין מוות!
נשאלת השאלה:הכיצד?? לאן נעלם פחדו הגדול??
התשובה אחת היא:משה רבנו הכעיסו כל כך בדרישתו עד
שכעסו הנורא גבר על פחדו הגדול ובחמת זעם פלט את
התראתו ואיומו מפיו המסואב!!
טבעו של כל אדם לחשוש מעט מאיומו של הכועס העומד
מולו ,וכשהמאיים הוא מלך שיש בכוחו להרוג את
מתנגדיו אזי גם הגיבור והאמיץ הגדול ביותר יחשוש הוא
מאיומיו ,ובוודאי שלא יעלה על דעתו להוסיף ולהכעיס
את המלך ,ואילו משה רבנו לא רק שאינו נרתע כלל
אלא עונה בביטחה ואומר:
מכעסו של פרעה,
אֹוסף עֹוד ְראֹות ָפנֶיָך"!
" ֵכן ִדבַ ְר ָּת! לא ִ
איך? מנין העוז והגבורה לענות כך למלך כועס וזועם כל כך?
גם על שאלה זו התשובה אחת היא:אמונתו האיתנה
והצרופה של משה רבנו במלך נצחי (הקדוש ברוך הוא) היא
זאת שהפיגה והדפה ומחקה לחלוטין את "איומו הנורא"
של מלך חולף!! זאת אומרת:המאמין ובוטח באבינו
שבשמים באופן מוחלט אינו חושש הוא מאף אדם ומשום
פגע ,וחזק ועז בטחונו בא-לוהיו ,ובכח בטחונו זה חייב
הקדוש ברוך הוא לעשות את רצונו!
אוסיף ואדגיש:לא רק אמונה ובטחון של "איש א-לוקים"
יש בכוחם להגן עליו ולעשות את רצונו ,אלא אף אמונה
ובטחון חזקים ומוחלטים של פשוטי עם כמונו יש בכוחם
לחייב את אבינו שבשמים להושיענו לאלתר מכל צרה
וצוקה ונגע ומחלה!
איך בוטחים? עד כמה? ובמה דברים אמורים?
הגאון הגדול ר' חיים הלברשטאם זיע"א בעל ה"דברי
חיים" הידוע בכינויו:ר' חיים מצאנז ,היה יושב ושוקד על
תלמודו ,וכל פרנסתו היתה מטירחתה של רעייתו הרבנית
ע"ה שהיתה מכתתת רגליה וקונה כלים במחיר מציאה
כדי למוכרם ביום היריד שהיה מתקיים מחוץ לעיירה
בכל יום שלישי בשבוע.
כמעט תמיד חזרה היא לביתה כשבכיסה רווח המספיק
בקושי להוצאה השבועית ,אך שמחתה מלימוד התורה של
בעלה לא ידעה גבולות.

באחד הימים הצטרף למסעה בנה הקטן יחזקאל בן החמש,
ותוך כדי נסיעה נפל הוא מהעגלה אשר גלגליה מחצו את גופו
הצנום ועלו ונתקעו על ראשו.
זעקות שבר נוראות אשר החרידו את ליבם של כל הנוכחים
פרצו מפיה וכולם התגייסו בכל כוחם להרמת הגלגל מעל
ראשו המדמם של הילד הרך שהחל לפרכס כגוסס.
לאחר שחילצוהו מתחת לגלגלים הזדרזו והביאוהו לבית
אביו הגדול שכהרגלו גם באותם רגעים מרותק היה ללימודו.
נחרד ר' חיים בראותו את מצבו האנוש של בנו ,ותלמידיו
מיהרו לקיים את בקשתו ולהחיש את הרופא המומחה של
העיירה .המתינה הרבנית בכיליון עיניים לבואו של הרופא,
כשבנה מוטל על מיטתו ומצבו הנורא הכניס יאוש בליבם של
רוב הנוכחים .כשהגיע הרופא ניגש הוא למיטת הילד ומיד
בראותו את מצבו אמר" :אני מצטער! יכול אני לרפא
חולים! אך אין בכוחי להחיות מתים! צר לי! אך נראה לי
שתוך דקות ספורות ימות הילד"!
"לזאת ציפיתי"! אמר ר' חיים לתדהמתם הגדולה של כל
הנוכחים ,ומיד פנה לאשתו והוסיף":עכשיו לאחר שהרופא
אינו נותן סיכוי לחייו של בננו ,יכולים אנחנו להוכיח עד כמה
גדולה כוחה של אמונה אשר ביכולתה להושיע ולרפא
אף את המגיע לשערי מוות".
כששמעה היא את דברי בעלה הגדול עמדה על רגליה
ואמרה" :מאמינה ובוטחת אני בלב שלם באבינו שבשמים
שירפא הוא את בננו זה ויחיש את רפואתו לאלתר".
הרופא נד בראשו והלך לדרכו וכמוהו עשו עוד כמה
מהנוכחים ,אך כל אותם שנדו בראשם נדהמו הם לראות
תוך ימים ספורים את יחזקאל הקטן מתהלך בחוצות
העיירה בריא ושלם בכל אבריו ללא שום סימן וצלקת על
גופו הקטן והצנום.
לימים גדל ואף הוא השקיע את כל כוחו ומרצו בלימוד תורתנו
הקדושה עד שהיה לר' יחזקאל משינובא זיע"א מחבר ספר
"דברי יחזקאל" .ר' יחזקאל משינובא זכה והיה לאיש אלוקים
קדוש אשר ניסים ונפלאות נעשו על ידו לבני עמנו הנפלא.
זה כוחו של בעל אמונה ובטחון ,יכול הוא באמונתו להציל
ולהושיע את עצמו מכל רע ואף לבטל גזר דין מוות.
זאת תוקף תשובתו של הבעל שם טוב זיע"א ,אשר בערוב
ימיו שאלוהו":איך זכית להעפיל ולהגיע לרום מעלה נפלאה
שכזאת? "כשהייתי בגיל שלוש" ענה הבעל שם טוב
והוסיף":קראני אבי זצ"ל לחדרו ואמר לי":בני! בקשה
אחת לי אליך :אל תפחד מאף אדם! תאמין ותבטח חזק
בבורא עולם ותצליח פלאים"!! ואכן כך עשיתי ומעולם לא
חששתי מאיש ,ואף כשבאו עלי צרות קשות מאד היה ליבי
סמוך ובטוח בא-לוהי שיושיעני מיד ואכן כך היה".
יהי רצון שנזכה ונהיה כולנו בעלי אמונה חזקה ,איתנה
וצרופה ,ואבינו שבשמים ימלא כל משאלות ליבנו לטובה
ולברכה ובמהירה דידן יראו עינינו וישמח ליבנו בביאת
משיח צדקנו ובבניין בית מקדשנו ותפארתנו אמן ואמן!!!
בברכת הללויה ,שבת שלום ומבורך,
ישועות מקיפות וכל טוב
משה יזדי.

לקבלת העלון באימייל בעברית ,אנגלית או צרפתית כיתבו ל Alon.Ahavat.Israel@gmail.com :ובעזרת ה' תיענו מיידית כפי בקשתכם.
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לתיאום שיחת יעוץ טלפונית עם
כבוד הרב משה יזדי שליט"א
חייגו052-890-80-65 :
או בפקס'02-625-23-23 :

לכבוד הרב שלום וברכה!
בראשית דברי ברצוני להודות לך על כך שגרמת לי להחליט
להיפתח ולכתוב לך אודות נושא כאוב מאד במשפחתנו שתמיד
סירבתי לדבר אודותיו ,גם אשתי וילדי האהובים עלי מאד נתקלו
ב"בונקר מבוצר" בכל פעם שניסו לדובב אותי בנושא זה .את
העלון המדהים הזה מקבל אני במייל בכל שבוע מחבר טוב
שמכיר מעט את סיפור חיי ,וכמעט תמיד שוחחנו על המעיק
עלינו ואפשר לומר שאני "איש סודו" והוא "איש סודי".
כיון שאיני איש דתי סירבתי בתוקף לבקשתו של חברי להרשותו
לשלוח לי את העלון ,אך הוא התעקש וביקש לשלוח אלי רק שני
עלונים במשך שבועיים ,כל כך היה קשה לי לסרב לו והסכמתי.
איני מתבייש לכתוב שהתרשמתי מאד לטובה כבר מהעלון
הראשון ,ובסיום קריאת העלון השני ביקשתי ממנו לשמחתו
הגדולה לשלוח אלי את העלון כל שבוע.
קשה מאד להתעלם מדבריך הישרים והצודקים הנכתבים בגובה
העיניים ומחייבים כל בר דעת לקבלם.
נחשב אני "אגוז קשה" בעיני חברי וגם בתוך המשפחה ,דעותי
הקיצוניות בנושאי הדת גובשו ונחקקו בראשי לפני יותר
מארבעים שנה ,איני חכם גדול אך מתעב אני את העוול בכל
ליבי ,וכיון שנעשה לי עוול גדול מאד וכפי שאפרט להלן,
החלטתי להיאבק ב"עושי העוול" ובכל מה שהם מייצגים,
והחלטתי זאת היא שגרמה לי לשנוא ולהתרחק מכל דבר שריח
של דת נודף ממנו ,וכל ניסיון של דיאלוג בנושא זה נבלם על ידי
בעודו באיבו עד שנחשפתי לעלונך זה ששינה את דעתי מקריאה,
מה שאחרים לא הצליחו לעשות לי בשמיעה.
מזה כארבעה חודשים רצוף שאני קורא את דבריך בכל שבוע,
רוצה אני מאד לפגושך ולשוחח איתך על הנושא דלהלן
שמטרידני מאד ולא נותן לי מנוח ,אך מסיבה שאיני יכול לפרטה
נאלץ אני בינתיים לוותר על כך ולא נותר לי אלא לכתוב לך
אודותיו בתקווה שהמצב ישתפר ונזכה לשוחח פנים מול פנים.
כיום אני פנסיונר של אחת החברות המובילות במשק ,בילדותי
למדתי בתלמוד תורה ונענשתי קשות על כל דבר קטן ,העונשים
התכופים גרמו לי לשנוא את המורים ואת מה שהם מלמדים ,לא
היה לי עם מי לדבר ,אבא שלי ז"ל היה "דתי פנאט" שתמיד
צידד בדעת המורים ,ולאחר שהענישני על תלונותי בגין יחסם
העויין של המורים החלטתי לשתוק ולסבול בשקט עד שאגדל.
כשגדלתי ,מיד לאחר בר המצוה פרקתי כל עול ,אבי הפנאט לא
התמהמה וגירשני מן הבית ,אמי נאלצה לפוגשני בסתר הרחק
מעיניו ,ביום שהתגייסתי לצבא הוא דאג להודיעני שאינו מכיר
בי כבנו ואף אסר על כל קרובי משפחתנו לשוחח איתי.
כולנו ידענו שאבא שלי עשיר גדול ועל אף אורח חייו הסגפני
ידענו שהוא בעל נכסים והרבה אדמות.
אחי ואחיותי חששו מאד מתגובתו של אבא ולכן לא החזירו לי
"שלום" כשפגשתי בהם באקראי בלכתנו ברחוב.
התנהגותם תחת השפעתו צרמה וכאבה לי מאד ,הרגשתי בודד
לחלוטין ,התחתנתי בגיל  28כשכל בני משפחתה העניפה של
רעייתי מקיפים אותה ושמחים בשמחתה ,וכל בני משפחתי
כולם ללא יוצא מן הכלל נעדרו מן החתונה.
עד שנת חתונתי לא נמנעתי מלהגיע בחגים ובימים נוראים לבית
הכנסת ,אך לאחר שנעדרו הם מחתונתי החלטתי שגמרתי עם כל
משפחתי ועם כל מה שהם מייצגים ומאז לא דרכה רגלי בבית הכנסת.
רק למחרת יום פטירתו של אבי שמעתי שהוא נפטר וביקשתי
להגיע ,אך אחיו דאג להודיעני שאבא שלי הוציא אותי מהירושה
וביקש בצוואתו שלא ירשוני לשבת איתם בימי השבעה.
מאד נפגעתי ,ובכל זאת הגעתי כעסתי השתוללתי וקיללתי ויצאתי.
מאז לא היה לי איתם שום קשר ,ואת איבתי הגדולה שנבעה
מכאב ותיסכול כאחד העברתי גם לילדי ,ללא שאספר להם
כמעט כלום על כל סיבלי בעבר ובהווה.

היום אני מרגיש שפיספסתי הרבה ואיני יודע מה ועד כמה,
העלונים שלך עשו לי סדר בבלאגן שבראשי והחלישו את
השנאה שבליבי .מה אני עושה? מה ירגיעני? מה יביא לשלוותי
המלאה? איך אעקור לחלוטין את השנאה שבליבי? איך אשכנע
את בני ובנותי שיעקרו גם הם את השנאה מליבם? אני חייב
לעצור את זה! איך עושים זאת? תעזור לי בבקשה!!
בתודה על הכל":בן" כאוב מתוסכל ומנודה.
תשובה:
בן כאוב ואהוב לשמים ולבריות!
א.כן! אהוב אתה לשמים! אהוב מאד! כמה זוך וטוהר יש בך
שלמרות צערך ותלאותיך המרובים מחפש אתה לעקור את
השנאה מליבך?? אשריך ואשרי חלקך ידידי היקר והנכבד!!
ב.צר לי ,אך מחובתי להדגיש:אביך המנוח חטא עווה ופשע
בגדול!! לא הכרתיו ואיני יודע מה היו מעשיו בחייו ,אך ברור לי
שהתנהגותו כלפיך ִהינה בעוכריו ומנוחתו אינה שלימה כלל
ועיקר!! ורק אתה יכול להצילו מעונשו הגדול על התנהגותו.
ג.איני רוצה להתייחס למוריך שבתלמוד תורה ,כיון שלצערי הרב
שמעתי הרבה מבני גילך שסבלו כמוך בתלמוד תורה ובוודאי
וכאלו "יורדים לגיהנם ואינם עולים לעולם"!
ֵ
שמורים אלו
ד.איני מצדיק את אביך המנוח בשום אופן ,ובכל זאת רוצה אני לדונו
לכף זכות ולכתוב שרק מחמת שחשש הוא מאד שמא "תקלקל" את
אחיך שחלילה ילכו הם בדרכך ,לכך נאלץ הוא להרחיקך מהם ואף
לנדותך ולמונעך מלשבת איתם בימי האבלות.
ה.אם לעצתי דלהלן תשמע מבטיחך אני בזאת שתצליח כרצונך
לעקור את השנאה מליבך לחלוטין ותחוש שלווה מעתה לכל חייך.
ו.עצתי:קום ועלֵה לקיברו של אביך ובַ ֵקש את סליחתו על אשר
סרת מדרכו ו ציערת אותו רבות בחייו ובפטירתו ולאחר מותו.
כן ידידי היקר! חייב אתה לבקש את סליחתו למענך ולמענו,
ולאחר שתבקש את סליחתו תאמר לו שגם אתה סולח לו על כל
הצער שציער הוא אותך שלא כדין! אין לך מושג כמה שזקוק הוא
לכך! בטוחני שבהגיעך לקיברו תצליח למחול לו מכל הלב ובכך
תגרום למנוחתו השלימה.
ז.מיד לאחר מכן תחוש בשלווה הנפלאה שהינך כה מייחל לה,
בטוחני שאביך המנוח לא ירפה ויפעל בשמים בכל כוחו למענך!
ח.מבין דבריך מובן שיש לך השפעה על בניך ,ובטוחני שירצו הם
לכבדך ולעשות את רצונך ,לכן ראוי ונכון שתציע להם לבוא איתך
לקיברו של אביך ואף תשמיע להם את בקשת סליחתו ,אזי יבינו
גם הם כי הינך חוזר בך מדרכך ותוסיף ותאמר להם:
"כשם שברור לכולנו שאכעס מאד באם אחד מכם יפרוש מדרכי
ויצֵ א נגדי ,כך מבין אני היום את כעסו הגדול של אבי המנוח על
אשר פירשתי מדרכו ,שהרי זה כאילו יצאתי נגדו".
ט.אסיים תשובה זאת בפניה מעומק הלב לכל ההורים היקרים:
אנא חוסו על נפשותיכם ועל נפשם של בניכם ובנותיכם והיזהרו
והישמרו במאד מאד שלא להכביד על נפשם הרכה של הבנים
והבנות ,וגם כשברור לכם שחובה עליכם להוכיחם כדי לחנכם,
הרי שמחוייבים אתם שבעתיים לעשות זאת אך ורק מלב אוהב
ובדרכי נועם ,כל התנהגות אגרסיבית ודיבור מחוספס עלולים
להיות בעתיד בעוכריכם ,וכל ההתנצלויות וההסברים למיניהם
לא יועילו לכם ,וכל הצער הגדול שתצטערו בעולם הזה בפרישת
הבן או הבת מדרככם ,יהא כאין וכאפס לעומת ייסוריכם
הנוראים בעולם הבא על שגרמתם לחורבן נשמת בנכם או בתכם.
ואחריות כפולה ומכופלת על המורים והמורות להיזהר במאד
מאד שלא לפגוע כלל ועיקר בתלמידים ובתלמידות ,ועל אף
שמחובתנו להדריכם ולחנכם ולזרזם לקיום תורתינו הקדושה
ומצוותיה צריכים אנחנו להיזהר במאד מאד לעשות זאת באהבה
ובעדינות ובסבלנות אין קץ ,ועינינו ראו ולא זר את אהבתם
וחמלתם של ראשי ישיבת "פורת יוסף" המעטירה על כל בחור
ובחור אשר במתק שפתותיהם זכו להעמיד דורות של תלמידי
חכמים המאירים את עולמנו זה באור תורתם הנפלא!!
י.שבת שלום ומבורך! ישועות מקיפות ,חיים טובים וכל טוב!!!

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

בס"ד "אין עוד מלבדו"! "ברוך פודה ומציל-ברוך שמו"!! "אין סוף תודות-לאין סוף ברוך הוא"!!! 'הללויה'!

"ויהי חושך על ארץ מצרים"...
רבנו החיד"א כתב שהקדוש ברוך הוא הביא את החושך על המצרים כדי
שבאותם שלושת ימי אפילה ימותו אותם יהודים שסירבו לצאת ממצרים
וקברום בחסות החשיכה מבלי שהמצרים יראום ,ולא ילעגו לבני ישראל.
ואמרו עוד":וחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים" ,שארבעה מכל חמישה
יהודים בחרו בחיי עבדות וגלות על פני חיי גאולה ופדות!
בזוהר הקדוש מובא שבדומה לכך יהיה בגאולה העתידה במהרה בימינו,
שהקדוש ברוך הוא יביא ט"ו ( )15ימי חושך בהם ימותו רשעי ישראל שאינם
רוצים בגאולה!! נורא הדבר! משיח יבוא ויתקע בשופר גדול ,אליהו הנביא
יעורר לתשובה ,ויהיו כאלה שיסיתו נגדם ולא יחפצו בגאולה ,עד שלא יספיקו
 3ימים של אפילה אלא חצי חודש ...רחמנא ליצלן!

"אך ראוי לכל אדם ובפרט לשב בתשובה כדי שלא יחזור לקלקולו ,להחזיק
בלבו אמונת יום הדין הנורא ,שעתיד לתת דין וחשבון על כל מעשיו ולחשוב
בזה תמיד ,לא יסור ממחשבה זו עד שירגיל כל כך שידמה בעיניו שהיום או
מחר עתיד לתת דין על חטאיו!! וזה מביאו שלא לחטוא ...ואם (חלילה) יחטא
ואשם ...מוכרח שמיד יתחרט וידאג על עוונו ,ביודעו באמת שעתיד לתת דין
וחשבון על מה שעשה .ויבקש רפואת התשובה ויסגף את עצמו בסגופים שהם
קשים כמוות .ואם ישוב לחטוא (שוב פעם) גם ישוב לחזור כי אמונת הדין
והחשבון מכריחו לזה .ובראות עצמו בצער התענית והסגופים ...יפרוש מן
העברות וימאס בהן ,באמרו":וכי בשביל תענוג רגע או שעה של עבירה ,אני
מצטער בתעניות וסיגופים שהם קשים כמוות ימים ולילות?!
מוטב לי לגעור ביצרי הרע ו"להצטער" מעט בהרחיק עצמי מ"תענוג"
החטא ...מלהצטער בעצמי זמן רב בסיגופי התשובה"( .שבט מוסר" פרק ד').

כתב עבד ה' נאמן ,ראש הישיבה ,חכם יאודה
צדקה זיע"א בספרו "קול יאודה" ,שלאחר
שנראה היה שפרעה נכנע ,שאל הוא את משה:
"מי ומי ההולכים לזבוח במדבר"?
משה רבנו ענה ואמר":בנערינו ובזקנינו נלך ,בבנינו
ובבנותינו ,בצאננו ובבקרנו נלך ,כי חג ה' לנו".
פרעה סירב בתוקף ואמר":לא כן! לכו נא הגברים
ועיבדו את ה'! גברים בלבד ללא הילדים.
צריך להבין מה הויכוח בין משה רבנו לפרעה הרשע?!
ובכן ,ויכוח זה מוצאים אנו גם בימינו בין
הרחוקים מדרך ה' לבין שומרי התורה והמצוות.
אנו מבקשים לחנך את בנינו לעבוד את ה' כדברי
משה רבנו":בנערינו ובזקנינו בבנינו ובבנותינו",
נערינו קודמים אפילו לזקננו! הנערים הם דור
ההמשך הם העתיד שלנו!! ואילו הרחוקים
מתורתנו הקדושה חוזרים ואומרים":לא כן! לכו
נא הגברים ועיבדו את ה' ."...אבל הילדים לא!
כדברי פרעה .ואכן לבסוף ראינו שמשה רבנו ניצח
וכולם יצאו לחירות ,חירות הגוף וחירות הנפש,
גם הבנים וגם הבנות.
מזה אנו לומדים שאין "דרך אמצעית" ...אי
אפשר לחיות בבית "דתי" וגם לשלוח את הילדים
ללמוד במסגרות ללא תורה וללא יראת שמים!!
רק כאשר ניתן לילדינו ולכל העם חינוך של תורה
ללא פשרות ,אז תהיה חירות אמיתית ,חירות
משעבוד ,חירות מתאוות ,חירות ממתחים...

"השומע או קורא ממעשי הגדולים והנהגותיהם ,הגם כי גבהה דרכם מדרכיו ואינו
במדרגתם כלל ,ירגיש בנפשו כי היא מתקדשת מטומאתה ונטהרת מחלאתה ,וכי
(תורת המוסר)
היא הולכת ומתקרבת למקור האמת ,הוא הבורא ברוך הוא"!

סיפורי הוד של קדושה לרגל ימי השובבי"ם!!!
התרגשות שררה בקרב תלמידי תלמוד התורה "עץ חיים" בירושלים .מאות התלמידים ישבו בשורות ישרות ותלו עיניים מצפות
בבמה שבקדמת האולם .על הבמה עמד הגאון רבי שמואל סלנט זיע"א ,עיניו הטובות לטפו באהבה את הילדים הצעירים וקולו
הדהד בחלל" .ילדים יקרים ,חכמינו אמרו שהעולם כולו עומד בזכותכם  ,בזכות הבל פיהם של תינוקות של בית רבן .התורה שאתם
לומדים כל כך יקרה וחביבה בעיני הקדוש ברוך הוא! כל אחד ואחד מכם המשקיע כוחותיו בלימוד ,בשינון ובחזרה ,אהוב על
הקדוש ברוך הוא כבן יחיד"!! במבטו האוהב נדמה היה כי דבריו מכוונים אל כל ילד באופן אישי! התלמידים חשו כאילו קיבלו
עתה טפיחת שכם מעודדת ,וברק של שמחה ניצת בעיניהם" .הרבנים ואני רוצים שתדעו עד כמה אנו מעריכים ומייקרים את עמלכם
והתמדתכם ,לפיכך בחרנו כמה מהתלמידים השקדנים והחרוצים ביותר אשר יקבלו פרס הצטיינות על עמלם בתורה הקדושה".
התלמידים ידעו כי הרבי יחלק את הפרסים במו ידיו ויעניק למצטיינים ברכה מיוחדת להתעלות בתורה הקדושה" .יענקל טרוקר",
קרא ה רבי את השם הראשון ברשימה .יענקל סמוק הלחיים עלה לבמה בצעדים איטיים .לקול מחיאות הכפיים של חבריו קיבל ספר
עטוף וזכה בברכה חמה מהרבי" .יוסל'ה טרוקר" ,המשיך הרבי .בזה אחר זה עלו נערי החמד ונטלו פרסים וברכה לבבית .המעמד
הסתיים ,התלמידים התפזרו לכיתותיהם בקולות צהלה ,ושוחחו בהתרגשות על חלוקת הפרסים .בלב אחדים מן הנערים גמלה
החלטה":בפעם הבאה ,בעזרת ה' ,נהיה גם אנחנו ראויים לקבלת פרס הצטיינות מידי הגאון רבי שמואל"!
באולם י שב רבי שמואל ועיין ברשימת המצטיינים שבידו ,בשעת חלוקת הפרסים נדמה היה לו כי שם משפחה אחד חוזר ונשנה
מספר פעמים :יענקל טרוקר ,יוסל'ה טרוקר ,פיני טרוקר ,חיים זליג טרוקר ,מוישל'ה טרוקר ,זלמל'ה טרוקר – אכן ,ששה ילדים
בשם טרוקר זכו בפרסים! הרבי התפעל ושאל בפליאה":מי אלה ילדי משפחת טרוקר"!? "ששת בניו של רבי פסח טרוקר" השיבו.
"האומנם?! ששה ילדים מובחרים כל כך? איזו זכות מיוחדת יש לאב שכל בניו גדולים בתורה"! קרא הרבי לרבי פסח ושאלו":במה
זכית שכל בניך תלמידים מצטיינים"? רבי פסח הרכין ראשו בהצטנעות" .שום זכות מיוחדת ,אולם פעם קיבלתי ברכה מצדיק.
היה זה בצעירותי כשהייתי שמש בית המדרש .הייתי מסיק את התנור בלילות החורף .הלילה בו התרחש המעשה היה קר וסוער
במיוחד והעיר כוסתה בשלג .בזריזות צעדתי לבית המדרש כדי לחממו לפני בוא הלומדים .בדרכי שמעתי קול קורא לעזרה .הלכתי
בעקבות הקול ,ואט אט הוא הפך להיות ברור וקרוב יותר" .עזרו לנו להיחלץ מכאן"! הדהד הקול בדממת הלילה .לעיני נגלתה
מרכבה מוטה על צידה .אחד מציריה נשבר והעגלון אובד העצות עמד בשלג וזעק לעזרה .כשראני העגלון אורו עיניו .הוא סיפר כי
הוא מסיע במרכבתו רב חשוב ושלושה דיינים ,ולפתע נשבר ציר העגלה והם אינם יכולים להמשיך בדרכם .ערכתי שיקול מהיר
והחלטתי כי את בית המדרש אוכל להסיק מאוחר יותר .כעת צריך אני לסייע ליהודים הזקוקים לעזרתי.
מיהרתי לביתו של הנפח וביקשתי ממנו לבוא עמי לתקן א ת העגלה .עזרתי לו לשאת את הציר ואת כלי העבודה המתאימים אל
מקום ִהמצאה של המרכבה .העגלון קידם את פנינו באנחת רווחה .הוא פתח את הדלת וביקש מהיושבים במרכבה לצאת כדי שנוכל
להרכיב את הציר החדש .שלושה דיינים זקנים ונשואי פנים יצאו מהעגלה ,יחד עמם ירד רב צעיר ,פניו להבים ועיניו יוקדות .הוא
היה שקוע בשרעפיו ,ודומה היה כי אינו חש בקור העז ואינו מבחין כלל בנעשה סביבו .זמן מה עמלנו ,העגלון ,הנפח ואני ,בהחלפת
הציר .כאשר סיימנו ,קרב אותי העגלון אל הרב הגדול ואמר לו":בחור זה עזר לנו לתקן את המרכבה" .הרב נתן בי את עיניו
היוקדות ושאל":במה אברכך"? שתקתי במבוכה" .יהי רצון שבזכות החסד שעשית תזכה לזיווג הגון ,ולבנים טובים"! כך ברך
אותי הרב .הנוסעים עלו למרכבה ,והעגלון אחז במושכות ונפנף לי לשלום .עקבתי אחריהם במבטי עד כי נעלמו אל האופק המושלג,
ומיד מיהרתי לבית המדרש להסיקו" .זהו הסיפור רבי"! סיים רבי פסח" ,בטוחני כי ברכתו של הרב באותו ליל חורף היא שעומדת
לי שזכיתי בילדים טובים ומצטיינים" .רק כעבור שנים נודע לרבי פסח כי הרב שהעניק לו את ברכתו היה הגאון הגדול רבי יהושע
לייב דיסקין זיע"א ,הלא הוא 'השרף מבריסק'.

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

בס"ד "אין עוד מלבדו"! "ברוך פודה ומציל-ברוך שמו"!! "אין סוף תודות-לאין סוף ברוך הוא"!!! 'הללויה'!

וזאת לעדות!!!

מעיד אני בזאת שהאנשים שפרטיהם רשומים על בקבוקי השמן,
אמרו מפורשות שלאחר שהשתמשו ב"שמן מרפא" המופץ על
ידינו ,נרפאו הם לחלוטין ממחלות קשות וחולאים גדולים
פנימיים וחיצוניים ,וכל הכאבים שסבלו מהם מכל סיבה שהיא
נעלמו כלא היו ,ושמחת חייהם חזרה אליהם כמקדם!!
בברכת
רפואה שלימה ומיידית
הרב משה יזדי
מוסדות "עמודי-השלום".
\

המשתמש בשמן ולא יתרפא (חלילה) כספו יוחזר לאלתר!!
רכישת בקבוקון שמן בסך  ₪ 500בפרטים דלקמן:
עליזה.054-58-44-363 -
בלוס אנג'לס :יפעת $180( 1-323-449-8184 -כולל משלוח).

* אנחנו נגיע לקבר בכל מקום שהוא ונשטוף את המצבה!
* נלמד משנה ליד קברם המצוחצח לעילוי נשמתם הטהורה.
* אפשרות לקבלת תמונות המצבה לפני ואחרי השטיפה.

את/ה חייב/ת בכבודם גם לאחר פטירתם!!

זיכרו! כך תעשו את המינימום למי שעשו למענכם את המקסימום!
התקשרו עכשיו לנייד 050-41-41-181 :ואחזור אליכם!!

הנהגות והליכותיו בקודש של
מור אבינו ,עבד ה' נאמן,
כה"ר ישר בן-ציון יזדי זצ"ל
בן שפרה ע"ה.
"אדם שלא מאמין אין לו חיים!!! רק יהודי שמאמין זוכה
לשמחת חיים!!! ללא אמונה אין שלווה .משפטים אלו היו
קולחים בתדירות גבוהה מפיו של מור אבינו זלה"ה.
אמונתו בקברי הצדיקים היתה לשם דבר.
לא אחת ,שמענוהו אומר":כיון שגדולים צדיקים במיתתם
יותר מבחייהם ,אז אם בחייהם היו מחוללים ניסים ונפלאות
ובכח ברכתם פקדו עקרות וריפאו חולים ,הרי שעתה לאחר
פטירתם מן העולם גדול ורב כוחם הרבה יותר מבחייהם,
ובוודאי שביכולתם להחיש ישועות וניסים ונפלאות לכל הטורח
ומתפלל על קברם .כיון שכך ,אין שום סיבה ,לדאגה שהרי בכל
קושי או בכל צרה חלילה יכול אדם להושיע את עצמו באם יגיע
ויתפלל על קברו של הצדיק הסמוך למקום מגוריו".
עוד היה אומר":חכמנו זיכרונם לברכה לא נקבו בשמות
הצדיקים אלא התכוונו בדבריהם לכל הצדיקים כולם ,כיון
שכך ,בכל מקום בעולם היו צדיקים קדושי עליון שזכו ועמלו
בתורתנו הקדושה יומם ולילה ואף נעשו על ידם ניסים נפלאות
לעמנו הנפלא ,אז גם עתה יכול כל יהודי בכל מקום שהוא
ללכת ולהתפלל על קברו של הצדיק ,ובוודאי שגדול ורב כוחו
של הצדיק להתפלל בשמים על אדם זה ולהושיעו מצרתו".
באחת השבתות ,כשהתארחתי על שולחנו פתח הוא כדרכו
בדברי תורה מאלפים .לאחר מכן הוסיף הוא ואמר":בכל שבוע
אני שומע על גדולי עולם שהתגוררו בחוץ לארץ וזכו והעפילו
לרום המעלה .לפעמים בוער בליבי רצון עז לטוס ולהתפלל על
קברם" .לאחר מכן הוסיף ואמר":ר' אליעזר פאפו זיע"א בעל
"פלא יועץ" הבטיח שיתפלל בשמים על כל מי שילמד בספרו.
לא כל אחד יכול להבטיח הבטחה שכזאת ולכן אני מאד רוצה
לטוס ולהתפלל על קברו".
"מה הבעיה?" שאלתי" .אנחנו יכולים לתאם מועד ולטוס
ולהתפלל על קברו" .הוספתי.
"אני כבר בגיל מבוגר" ענה לי אבא והוסיף":אדם לא יודע את זמן
פטירתו מן העולם וחושש אני מאד לטוס לחוץ לארץ כיון שיש
מעלה גדולה להיפטר מן העולם פה בארץ ישראל ,לכן איני טס".
זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל אמן.

במרכז ירושלים

צמוד לרכבת

עד  150מקומות ישיבה

"י ְִהי שֵ ם ה' ְמב ָרְך מֵ עַ ָּתה וְ עַ ד עֹולָם"

בית כנסת מפואר צמוד לאולם
מחיר היכרות לרגל הפתיחה!

זמני הדלקת נרות:
ירושלים]16:56[ 16:36 :
תל אביב16:52 :
חיפה16:43 :
אילת16:46 :
באר שבע16:55 :

תנצב"ה.

סוף זמן ק"ש:
ירושלים8:36 :
תל אביב8:38 :
חיפה8:38 :
אילת8:36 :
באר שבע8:38 :

מנחה גדולה:
ירושלים12:22 :
תל אביב12:24 :
חיפה12:23 :
אילת12:23 :
באר שבע12:24 :

כל העלונים בשנה זו יהיו גם להצלחתם המלאה של
איתן הראל הי"ו ,ר' אריה חרירי הי"ו ,דוד כהן הי"ו
אליהו שמעון בן גיגי הי"ו ,יעקב ואורלי דניאל הי"ו,
חגי כהן הי"ו ,מנשה נג'י בן רות הי"ו לימור כהן תחי',
מיכאל חיים הי"ו
יהי רצון שאבינו שבשמים ימלא
כל משאלות ליבם לטובה ולברכה ויזכו ויתברכו
בכל הברכות האמורות בתורה אמן ואמן.

צאת השבת:
ירושלים17:50 :
תל אביב17:51 :
חיפה17:50 :
אילת17:54 :
באר שבע17:52 :

רבנו-תם:
ירושלים18:29 :
תל אביב18:26 :
חיפה18:26 :
אילת18:29 :
באר שבע18:30 :

אחים יקרים ואהובים!!
זיכרו! איסור חמור לקרוא בשעת
התפילה או בשעת הדרשה בעלון
זה ובכל עלון אחר!!
והנזהר בכך תבוא עליו
ברכה וטובה וכל טוב.

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!!

