בס"ד "אין עוד מלבדו"! "ברוך פודה ומציל-ברוך שמו"!! "אין סוף תודות-לאין סוף ברוך הוא"!!! 'הללויה'!
עלון זה כולו קודש גם להצלחת ידידנו היקרים
והנכבדים ,אוהבי התורה ולומדיה העומדים לימיננו
שי יצחק וסתיו אשורי הי"ו.
יהי רצון שאבינו שבשמים יתמיד להם ולכל בני
ביתם בריאות איתנה עד זיקנה ושיבה טובה ,ויזכו
לברכה רווחה והצלחה עד בלי די ,וירוו נחת ואושר
של קדושה מכל יוצאי חלציהם וישמח אותם ה' בכל
משאלות ליבם לטובה ולברכה אמן ואמן.
מוקירכם ומכבדכם מאד
משה יזדי.

עלון 916
מפיץ ראשי-דותן כהן:
054-888-39-69

המולד :ביום שבת בשעה  14:10ו 0-חלקים.

לקח פרשת 'קדושים' תשע"ט.

'קדושה'  -יסוד היסודות לאיש היהודי!!!
אלוקינו ציוונו בפרשתינו":קדושים תהיו ,כי קדוש אני ה'
אלוקיכם" ,והשאלה ידועה:וכי מפני שהוא קדוש גם אנחנו
צריכים להיות קדושים? איזו נתינת טעם זאת? הוא
אלוקים!!! הוא כל יכול!!! אנחנו בשר ודם "קרוצי-חומר",
לנו יש צרכים גשמיים ותאוות למיניהם ,אך איך אפשר
לצוותינו :בגלל שאני קדוש אף אתם תהיו קדושים?!?
מסבירים חכמי המוסר ,שציווי אלוקינו "קדושים-תהיו"
אינו אלא "הזמנת-עבודה" ,וכשם כשהולך אדם להזמין ארון
אצל הנגר ,מבקש הוא את הצבע החביב עליו ואת הדוגמא
שמוצאת חן בעיניו ,ואם יעמוד אדם מהצד וישאל את
המזמין":הרי בסך הכל אתה צריך ארון לאיחסון הבגדים ,אז
מה איכפת לך איזה צבע ואיזו דוגמא"? בוודאי שיהא איש זה
ללעג וקלס ,ואף אדם לא יתייחס לשאלתו ,היות וברור הדבר
שאדם חפץ בצבע ודוגמא שמוצא חן בעיניו כדי שיהנה
כשיראה את הארון ,אף אבינו יוצרינו מדגיש :בני היקרים!
אני אוהב "קדושה"!!! "קדושה" מאפיינת אותי!!! "קדושה"
כל מהותי!!! ולכן מזמין אני אצלכם "עבודת-קדושה"
"קדושים תהיו"! אני נהנה לראות "יהודי קדוש"!!!
ורק אם זוכה האדם ומקדש את עצמו ,אזי יש ערך ושכר
למעשיו הטובים ,אך אם אינו מקדש את עצמו ,אף עיסקו
בתורה וקיום המצות פגומים הם ,וחסר בהם נחת רוח לבורא
יתברך!!! כיון שעיקר הכל אינו אלא קדושה.
עד כמה? ובמה דברים אמורים?
המגיד מדובנא זיע"א [ב"אוהל יעקב" ויקרא] הסביר זאת על
ידי משל לאדם שקנה מגרש והוציא מכרז לבניית ביתו
המפואר ,לאחר שקיבל כמה הצעות מכמה קבלנים ,אמר לו
יועצו החכם" :כך אי אפשר להשוות מחירים!! כיון שיש
קבלנים שבונים מחומרים יקרים ויש כאלו שבונים מחומרים
זולים ,אלא עליך לקבוע "מפרט טכני" של סוג החומרים
מהם רוצה אתה לבנות את ביתך ,ולבקש הצעת מחיר לפי
מפרט הטכני שקבעת"" ,אמת אתה אומר" ענה לו האדון,
וכבר באותו יום קבע "מפרט טכני" גבוה ומכובד והגישו
לקבלנים להצעת מחיר.
הפעם היו הצעותיהם של כל הקבלנים כמעט זהות ,מלבד
הצעתו של קבלן אחד ,שהיתה הצעתו זולה בכשליש מכל
ההצעות כולן.
כשהזמין הלה את הקבלן לראיון ואמר לו את חששו הגדול
שמא לא יסיים את העבודה במחיר כה מוזל ,ענה לו הקבלן:
"ידידי היקר!!! אינך משלם לי כלום עד שאביא לך את
המפתח לדירה ,ואף אזמינך לראות שכל החומרים לפי מפרט
הטכני שקבעת" ,ליותר מיכך לא יכל הלה לקוות,
ומיד חתמו על "זכרון דברים" ואף החתימו על מפרט
הטכני שקבעו.
לאחר כשבוע התייצב הקבלן ושאל":הכנת את הכסף"? והלא
קבענו שאינך מקבל כסף אלא עם המפתח"?!? ענה לו הלה,
"כן ידידי!!! הנה המפתח!! אמר הקבלן והוסיף":אשמח אף
אם תבוא איתי ותראה שהמיפרט כפי שסיכמנו" .מיד יצא עימו
בעל הבית ,כשאינו מאמין למשמע אוזניו ,איך יכול להיות
שעבודה של חודשים ארוכים הסתיימה תוך שבוע? הירהר במוחו.

הירהור זה חלף לחלוטין כשהגיע למגרש וראה את כל
החומרים מונחים שם בערימות ,והקבלן פתח את "המיפרט-
טכני" ואמר":הנה ידידי!!! תבדוק בבקשה ,כל החומרים
כפי המיפרט ,אלו הלבנים ואלו המרצפות ,וזאת הצנרת כפי
שקבענו ,והנה פה מונחת הדלת וזה המפתח"!! המילים
נעתקו מפי בעל הבית ,אך הקבלן העיז וביקש:
"את הכסף בבקשה" .מיד לאחריו הרעים בקולו בעל הבית
ואמר" :את הבניין בבקשה"" .מלאתי אחרי מיפרט הטכני
במלואו" טען הקבלן" ,ודאי" אישר המזמין" ,אך עליך
להבין :המפרט הטכני חשוב מאד ,אך העיקר הוא החוזה שבו
נכתב שעליך לבנות לי בית"!!! איפה הבית?...
כזה הוא בדיוק אותו אדם שלומד תורה ומקיים מצוות ,ואינו
שומר על קדושתו ,יש לו את החומרים [המצוות] שציוונו
אלוקינו ,אך הם מפוזרים בשטח ,אין כאן בית!!!
ה"-קדושה" היא הבניין!!! יש "קדושה" יש "בניין"!!!
אין "קדושה" אין "בניין"!!!
וכל הזוכה ושומר על קדושתו ,חש הוא תמיד במתיקותה של
לימוד תורתינו הקדושה וקיום מצוותיה ,וליבו נמשך תמיד
לקיום התורה והמצוות.
הקדוש זוכה ,שגם בהיותו עסוק בדברי חולין לצורך פרנסתו
ושאר צרכיו הגשמיים ,עדיין מוחו חושב ומחדש דברי תורה.
זהו שהעיד דוד המלך על עצמו ואמר":מה אהבתי תורתך
כל היום היא שיחתי" ,ועוד אמר":חצות לילה אקום להודות
לך על משפטי צדקך" .ובזוהר הקדוש (פרשת ויגש דף ר"ז)
מובא":לא רק בחצות הלילה היה קם דוד להתעסק בתורה,
אלא אף את תחילת הלילה היה מקדיש לעסוק בתורה עם כל
גדולי ביתו עד סמוך לחצות הלילה ,ורק לאחר מכן היה ישן
שינת ארעי ,ומיד בחצות הלילה היה מתגבר כארי וחוזר
ועוסק בתורתינו הקדושה".
ובמד"ר (רות פרשה ו') מובא":אמר דוד המלך לקדוש ברוך
הוא":מה אהבתי תורתך" ,אני הולך והיא עימי ,אני אוכל
והיא עימי אני שותה והיא עימי ,לא הנחתי אותה כל עיקר".
וצריך להבין :מנין הצימאון האדיר הזה ללימוד תורתינו
הקדושה? מדוע זכה הוא לקיים "והגית בו יומם ולילה"?
הוא אשר אמרנו":כיון שהעיד דוד המלך על עצמו ואמר:
"ליבי חלל בקרבי" דהיינו:שהצליח הוא לעקור לחלוטין
מליבו את יצר הרע ,זכה הוא והתקדש בקדושה עליונה שאין
למעלה הימנה ובכח קדושתו זכה והעפיל לרום המעלה עד
שמטבעו עסק הוא בתורה יומם ולילה.
גם כשעלה סמוך לחצות לישון על יצועו ,העיד על עצמו ואמר:
"אם זכרתיך על יצועי ואשמורות אהגה בך" ,וכמו שפירש רש"י
(ברכות ג' עמ' ב') שהיה דוד עוסק בתורה גם כשהיה מתנמנם.
וזה יסוד דברי התנא רבי נחוניה בן הקנה ,שכתב בספר הבהיר
[אות קצ"ו]":שלא היה דוד המלך שותק מהתורה לילה ויום".
וה' יזכינו לקדש את עצמינו כרצונו יתברך ,ונזכה לבנות לו
את הבניין כרצונו יתברך ,וזאת התורה לא תמוש מפינו ומפי
זרענו וזרע זרענו עד עולם ובמהרה דידן יראו עינינו
וישמח ליבנו בביאת משיח צדקנו ובבניין בית מקדשינו
ותפארתינו אמן ואמן!!!
בברכת הללויה ,שבת שלום ,חודש טוב ומבורך
ישועות מקיפות וכל טוב
משה יזדי.

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"!!! 'הללויה'!

לתיאום שיחת יעוץ טלפונית עם
כבוד הרב משה יזדי שליט"א
חייגו052-890-80-65 :
או בפקס'02-625-23-23 :
לפני שאביא במדור נפלא זה את שאלתו של ר' אליהו עשור
הי"ו ,שהוא מעמודי התווך שבקהילתנו "עמודי-השלום"
המעטירה ,ברצוני לכתוב אודות רצונו העז של הנ"ל לעבוד את
אבינו שבשמים מתוך דביקות אין קץ ,שזאת היא פסגת
שאיפת חייו ,וטורח ועמל הוא רבות לשם כך ,הן בתפילותיו
הרבות והן בריבוי טבילות במעיינות קפואים ,עד כדי שלא
אחת שבר הוא את שכבת הקרח העליונה כדי לטבול במים
הקרים שתחתיה ,וכבר כמה פעמים שעשה הוא (עם חברים
נוספים בקהילתנו) "תענית הפסקה" ,דהיינו:לא אכל ולא
שתה לילה ויום במשך שבוע ימים ,ממוצאי שבת עד ליל שבת
שאחריה ברציפות .כמובן שביקשתי את רשותו ואף הפצרתי בו
רבות עד שהסכים הוא לבקשתי שאגלה את כל הנ"ל לתועלת
וחיזוק וזיכוי הרבים כפי שנראה להלן.
וזאת שאלתו:לכבוד רבנו היקר ,שלום וברכה!
בעזרת ה' בעוד כשבועיים אהיה בגיל  45ולצערי הרב לא זכיתי
עדיין להבנה והשגה מיוחדת בעבודת ה' ,וסהדי במרומים שזה
כל חשקי וסיבת חיי ,לכן ברצוני לשאול:מה עלי לעשות כדי
לזכות לכך? איך זוכים לגילוי אליהו הנביא זכור לטוב? לא
זכיתי בצעירותי ללמוד בישיבה ,כך שגם היום עמל אני
לפרנסתי במשך היום וברוך ה' זוכה אני ,כעובד בעיריית
ירושלים ,לטאטא מידי יום את רחובותיה של ירושלים עיר
הקודש ,אז האם מחמת שנבצר ממני ללמוד תורה במשך היום,
לא אזכה אף פעם להשתלם בעבודת ה'? אין לי ספק שגם כבודו
יודע שכל כוונתי אינה אלא להגיע לתיקון המלא של נשמתי
ומוכן אני למסור את נפשי על כך בכל רגע ,וכיון שידוע לי שגם
בדורנו יש שזכו לגילוי אליהו הנביא זכור לטוב ,ולא אחת
סיפרת לנו עליהם במסגרת השיעורים ,ומכיר אני אישית אדם
גדול שכבר כמה פעמים קרא את מחשבותי ונותרתי המום
מיכולתו לפרטן אחת לאחת ,ומאז גדלה והתחזקה שבעתיים
שאיפתי הטהורה להשתלם בעבודת ה' בכל כוחי.
מיותר להדגיש שאין זאת תאווה לדעת נסתרות ,וכל חשקי
אינו אלא להגיע לאותה מדרגה נפלאה בעבודת ה' המעניקה
ראיית נסתרות לבעליה ,רוצה אני את אותה מדרגה ואין לי
שום עניין בתוצאותיה ,אז אנא ,כבוד רבנו היקר ,תלמדני
בבקשה איך זוכים לכך ,לא אנוח ולא אשקוט עד שבעזרת ה'
יתברך אזכה להעפיל לרום מעלה נפלאה זאת .אליהו עשור.
תשובה:ידיד נפשי ואהובי הגדול!
א.בראשית דברי אודה לך מאד על אשר נענית בחיוב להפצרותי.
ב.רצונך ונחישותך הגדולים הקדושים והטהורים מעוררים בי
קנאה גדולה מאד ,הלוואי ואזכה לכך גם אני ,רק עם שאיפות
כשלך אפשר להעפיל לרום המעלה והלוואי וירבו כמוך בישראל!
ג.כבר כתב המאור הגדול ,רבנו יוסף חיים זיע"א ,שבזמננו אין "רוח
הקודש" ,והוסיף הוא וכתב שגם לרש"ש לא היתה "רוח הקודש" ורק
התלבש במוחו בטמירו בעין השכל ניצוץ של רוח הקודש.

שיעוריו של כבוד הרב משה יזדי מתקיימים במרכז
"עמודי-השלום" ,רח' יפו  212י-ם (בגב הבניין) כדלהלן:
בכל יום חמישי בשעה ' 20:30מידות לאור הפרשה'.
בשעה  21:30תפילת ערבית.
בשעה  22:15בפנימיות תורתינו הקדושה.
בשעה  24:15קטעי סליחות בקבר רחל.
בכל יום ששי שיעור ב"אור החיים הקדוש"
ברוכים הבאים.
שעתיים לפני כניסת השבת.

ד.גם אני זכיתי להכיר דמויי הוד מהדור הקודם ואף בדורנו אנו,
שזכו להעפיל לרום המעלה ,וכל הבריאה וסביבת הבורא יתברך
בהירה ונהירה להם ואין דבר נסתר מבינתם הקדושה והרחבה,
ועליהם אמרו חכמינו זכרונם לברכה":צדיק גוזר והקדוש ברוך
הוא מקיים" ,ועל פיהם יישק דבר ,ולא אחת נדהמנו מגילויים
שמיימיים וניסים ונפלאות שפעלו הם למען עמנו הנפלא.
ה.תעניות וסיגופים אינם מקצרים את הדרך לרכישת מדרגות
נפלאות אלו ,ואף אינן תלויות כלל בעמל לימוד התורה ,כך שאם
תעשה גם אתה ,וכל אחד ,את אשר דלהלן ,בוודאי שתזכה לכך.
ו.בסוף ספר הברית [מאמר י"ד פרק כ"ה] ,שחיברו החכם השלם
כה"ר פנחס אליהו מוילנא זיע"א ,פירט המחבר זלה"ה את הדרך
לזכות לרוח הקודש ולגילוי אליהו זכור לטוב וזה לשונו:
" ...ואז יבקע כשחר אורך ועליך יזרח ה' וכבודו עליך יראה,
ורוח הקודש יתעורר מעצמו לרדת ולחּול עליך על ידי אמונתך
האמיתית והמידות הטובות והמעשים הרצויים על פי התורה
ומדה רעה ...ולא תצטרך לדעת
ועל ידי שתתרחק מכל עבירה ִ
את הייחודים והכוונות וההשבעות הנצרכות לדרכי רוח
הקודש ...רק תהיה מוכן ומזומן לזה תמיד על ידי הדעות
והמידות והמעשים" ...והוסיף הרב זלה"ה וכתב":ולא רק
זאת ,אלא שעל ידי שלוש אלה ,אשר המה דעות מידות
ומעשים ...ועל ידי זיכרון קדוש תמידי במחשבתך להידבק בו
יתברך באהבה ושמחה תזכה בלי ספק לגילוי אליהו זכור לטוב,
וידוע שכל אשר יכול אדם להשיג על ידי רוח הקודש ,יכול
להשיג על ידי אליהו הנביא זכור לטוב ,כי כפי גודל חסידותו
והכנתו של האדם כך יגדל גילויו של אליהו הנביא אליו מבלי
שיצטרך למעשה אחר כלל ...ובהגיעך למעלה הזאת אז תלך
לבטח דרכך ...ורוח הקודש אל ליבך והיא כתר לראשך ומי יתן
והיו כל עם ה' נביאים ...אמן .עכ"ל.
ז.זאת אומרת:כדי לזכות לגילוי אליהו ולרוח הקודש ,נדרשים
אנחנו לשלושה דברים":דעות מידות ומעשים" ,ולמען הסר
ספק הוסיף המחבר זלה"ה והדגיש":מבלי שיצטרך למעשה
אחר כלל" ,לא צריך להתאמץ ולהוסיף שום דבר אחר!!!
ח.לימוד תורתינו הקדושה חשוב הוא מאד וכמו ששנינו
במשנה":ותלמוד תורה כנגד כולם" ,אך אם אדם לומד תורה
ולקוי הוא חלילה בדעותיו או במידותיו או במעשיו ,הרי שכבר
נאמר עליו שתורתו נעשית לו "סם המוות" [תענית דף ז' עמ' א'].
ט.ארבעים ושמונה נביאים היו לנו בעם ישראל ,ובמדרש מובא
שכולם ,ללא יוצא מן הכלל ,זכו לכך בזכות מידות תרומיות
ואהבת ה' שבערה בליבם ללא גבולות .עוד זכינו והיו לנו שבע
נביאות ,שאף הן זכו והעפילו לרום מעלה נפלאה זאת אך ורק
בזכות מידות תרומיות ששכנו בתוכן ואהבת ה' נפלאה שבערה
בקרבן ,כמו דבורה הנביאה שאמרה לבעלה" :פתילות השמן
שבבית המקדש דקות הן ואינן מאירות מספיק ,רוצה אני
לעשות פתילות יותר עבות כדי להוסיף אור בבית המקדש",
ומיד ביקשה ממנו לקנות ולהביא לה צמר גפן ועשתה פתילות
עבות יותר ,וברור הדבר שלא בזכות ריבוי האור זכתה היא לכך,
אלא את אהבת ה' העצומה שבערה בקרבה ראה הקדוש ברוך
הוא והאציל עליה את שכינתו.
כך שברור הדבר שאם נגביר בליבנו אהבה וכיסופים לאבינו
שבשמים ונעשה הכל שהדעות והמידות והמעשים שלנו יהיו
רצויים לפניו יתברך ,אזי "בלי ספק" [כלשון המחבר זלה"ה]
נזכה כולנו להעפיל לרום מעלות נפלאות אלו ,וכלשון הרב משה
חיים לוצאטו זיע"א בספרו "מסילת ישרים" נזכה "להתענג על
ה' ולהנות מזיו שכינתו שזהו התענוג האמיתי והעידון הגדול
מכל העידונים שיכולים להימצא" אמן ואמן.
י.שבת שלום ,חודש טוב ומבורך ישועות מקיפות וכל טוב!!!

שילחו במיסרון את המילה "הצטרפות" לנייד:
ותיהנו בכל יום מ"מסר יומי" מחכים ומהנה
מפי הרב משה יזדי שליט"א.
הצטרפתם?? הפיצו גם לאחרים שיהנו כמוכם.

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'!

הילד היקר
משה חיים נ"י
מהשבת שלאחר הפסח ועד חג השבועות כל עם ישראל קוראים ועל פי זה יש לבאר כוונת התנא שאמר כי משה קיבל תורה מסיני,
ולומדים את מסכת פרקי אבות!
שאם נשאל :מה הטעם שזכה משה רבינו לקבל את התורה מאת
מדוע ולמה? כדי להתכונן ולהיות ראויים לקבל את התורה שניתנה הקב"ה ,ולא איש אחר? ועל זה ענה "מסיני" ,שלמד מהר סיני.
לנו בחג השבועות .כל הספר מדבר ומלמד מוסר ודרך ארץ ,איך שכשם שזכה הר סיני שעליו תינתן התורה מפני ענוותנותו ושפלותו,
האדם צריך להתנהג בכל התחומים .ללמדנו ,שמי שרוצה לזכות מזה למד משה וזכה גם כן לקבל את התורה ,כיון שהיה עניו מאוד.
ולקבל תורה צריך להיות אדם טוב  ,ישר והגון עם מידות טובות ,.כמו שהעיד עליו ה' ":והאיש משה עניו מאוד מכל האדם אשר על
שנאמר "דרך ארץ קדמה לתורה".
פני האדמה".
המשנה הראשונה מתחילה כך" :משה קיבל תורה מסיני "...וכי משה רבינו ע"ה היה עניו ואינו מתגאה במידה מן המידות שבני
סיני נתן את התורה למשה?! והלא הקב"ה נתן את התורה על הר אדם רגילין להתגאות בהן ,כמו המלכות והנבואה והחכמה ,ואף על
סיני למשה! לכאורה היה צריך להיות כתוב משה קיבל פי שהיו בו כל המידות הללו ,היה עניו מאוד מכל האדם ,ולכן
תורה בסיני ולא מסיני??
כשאמר משה להקב"ה ,מי אנכי כי אלך אל פרעה ,אמר לו "זה לך
מרן חכם עובדיה יוסף זצ"ל בספרו "ענף עץ אבות" (ספר חובה בכל האות כי אנכי שלחתיך ,שהיא הנותנת" ,בגלל שאתה ממעט עצמך
בית יהודי) מסביר על פי מה שאמרו חכמינו זכרונם לברכה(בראשית אני שולח אותך ולא את איש אחר.
רבה צט סימן א ומגילה כט) :בשעה שבא הקדוש ברוך הוא ליתן תורה איזה יופי! איזה חכמה! מאות אחת שבתורה חכמינו זיכרונם
בסיני ,היו ההרים רצים ומתדיינים אלו עם אלו ,זה אומר עלי התורה לברכה לומדים המון ,רק בתורת משה יש הבנות ומסקנות כאלה!!!
תינתן ,וזה אומר עלי התורה תינתן ,תבור בא מבית אלים וכרמל ואנחנו ,הוריו של משה חיים המתוק והצדיק ,מתרגשים מאד
מאספמיא .אמר להם הקב"ה" :למה תרצדון הרים גבנונים ההר בראותנו שתמיד כששומע הוא על משה רבינו ע"ה ,מיד אומר:
חמד אלהים לשבתו אף ה' ישכון לנצח" (תהלים סח ,יז) ,למה תרצו דין "גם השם שלי משה כמו של משה רבינו ,כשאהיה גדול אהיה כמו
עם סיני? כולכם בעלי מומים אתם אצל סיני .ואמר רב אשי ,מכאן משה רבינו" .אמן כן יהי רצון.
בברכת שבת שלום ומבורך
שכל המתייהר (מתגאה) הרי הוא בעל מום.
משה חיים נ"י
הקב"ה הניח כל ההרים הרמים שבעולם (תבור וכרמל שבאו לשם)
תלמוד תורה חב"ד -סנהדריה ,ירושלים.
והשרה שכינתו על הר סיני( שהוא הר נמוך).

אמרו חכמי המוסר כי מכאן הראיה שהגאווה גרועה בהרבה מן
הגרועות שבעבירות!!! שהרי אצל החוטאים נאמר":השוכן
אתם בתוך טומאתם" ,שאפילו בזמן שבני ישראל נכשלו ונדבקה
בהם טומאת חטאיהם ,עדיין שוכנת השכינה בתוכם!
אך אצל בעל הגאווה נאמר":גבה עיניים ורחב לבב אותו לא
אוכל"!! ואמרו על כך חכמינו ז"ל":אל תקרי 'אותו' אלא 'איתו'!
'איתו' לא אוכל! שאין אני והוא יכולים לדור באותו עולם"!!!
ו"החוזה מלובלין" זיע"א היה אומר":חביב עלי רשע היודע
שהוא רשע ,יותר מצדיק היודע שהוא צדיק" .וכששאל אותו
הרבי רבי שמחה בונים מפשיסחה זיע"א מה טעמו של דבר?
הסביר הוא לו :כי רשע היודע שהוא רשע הרי הולך הוא לפי
האמת ,וממילא עדיין יש לו זיקה לקדוש ברוך הוא ,שהוא אמת
וחותמו אמת ,אבל צדיק היודע שהוא צדיק ,כלומר שהוא צדיק
בעיני עצמו ,הרי ודאי שהוא חולה במידת הגאווה ,שהרי עובדה
היא ש"אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא" ,ובתור בעל
גאווה אין לו שום זיקה לקדוש ברוך הוא ,מאחר ש"אין אני
והוא יכולים לדור באותו עולם"...
"לא תשנא את אחיך בלבבך ,הוכח תוכיח את עמיתך" (יט,יז).
כתב הרב בעל "אבני אזל" זיע"א :אין אדם יכול להוכיח את זולתו
אלא אם כן רוחש הוא לו אהבה כנה ,כי רק מתוך אהבה תהיה מטרת
התוכחה לעוזרו ולרוממו ממצבו הכושל ולא כדי לדכאו ולהשפילו.
תוכחה הבאה מתוך אהבה מתקבלת על ליבו של האדם ,כיון שמבין
הוא שמכבדים אותו ומעלתו גדלה ,הן בעיני המוכיח והן בעיני עצמו!
ומיד כאשר קיבל את התוכחה ,שיפר את מעשיו והטיב את דרכיו
וכעת ראוי הוא לכל הכבוד וההערכה.
נמצא שרק על ידי קיום מצוות "לא תשנא" ניתן לקיים מצוות
"הוכח תוכיח".

"רבי אלעזר בן ברתותא אומר :תן לו משלו ,שאתה ושלך
שלו .וכן דוד הוא אומר :כי ממך הכל ומידך נתנו לך"!!
("אבות" ג,ח).
כי הנה על כולנו לדעת שמה שהשפיע הקדוש ברוך הוא עושר
לעשירים ,אין זה אלא בתורת פיקדון ,והעשיר אינו אלא כעין
"אפוטרופוס" על הכסף ותו לא ,בכדי שיוכל לעזור לנצרכים
ולעניים ,שכן הלכה רווחת ב"חושן משפט" (אחד מארבעת
חלקי ה"שולחן ערוך") :הכותב בצוואתו שכל נכסיו הם
מתנה רק לאחד מבניו ,לא עשאו אלא אפוטרופוס (כלומר:
שאינו באמת הבעלים של כל הנכסים!) והרי הוא יורש בכל
הנכסים כמו כולם .וכל מה שנתכוון אביהם בצוואתו הוא רק
שיהיו אחיו נשמעים לו ומכבדים אותו יותר.
כמו כן כשהקדוש ברוך הוא משפיע עושר ונכסים רבים לאחד
מישראל עד שנעשה עשיר ,איננו נחשב בעלים על העושר ,כי
אם רק אפוטרופוס לחלקו לאחיו העניים ,לתומכם ולסעדם.
ואמנם מגיע לו כבוד על כך ,שהרי נבחר לכך מכל אחיו .ולכן אמרו כי
רבי יהודה הנשיא מכבד את העשירים ,וכן רבי עקיבא מכבד עשירים.
וברור הדבר שאינו אלא בעשירים יראי שמים וגומלי חסדים.
ופירש ה"ספורנו" על הפסוק":ושמעתי כי חנון אני" .שאף על פי
שאדם החייב כסף לחבירו לא יוכל לצעוק חמס עליו ,מכל מקום
כשיצעק אל ה' יתברך על עניותו ,ייתן לו ה' קצת ממה שחנן את חבירו,
שהרי לא נתן לו יותר מאחרים אלא כדי שיפרנס בו את אחרים.
וב"ספר חסידים" כתב :כי יש בני אדם שאין להם זכות
לחיות ,אלא בשביל אחרים שנהנים מהם ,וזהו בכלל מה
שנאמר":וצדקה תציל ממות" .ישמע חכם ויוסף לקח.
(מתוך "ענף עץ אבות" למרן מלכא ,חכם עובדיה יוסף שליט"א)

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

יזמות וניהול פרוייקטים
באיזור ירושלים והסביבה
דני050-5-30-60-39 :

הנהגות והליכותיו בקודש של מור
אבינו ,עבד ה' נאמן ,כבוד הרב
ישר בן-ציון יזדי זצ"ל בן שפרה ע"ה.
מור אבינו זלה"ה היה מחובר ומקושר בלב ונפש ורוחש אהבה
אין קץ לכבוד התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי זיע"א.
בימים אלו ,לפני ההילולה ,היה מרבה ללמוד בספר
"הזוהר הקדוש" כדי לעשות סיום ביום ל"ג בעומר.
כמעט בכל יום בימים אלו היה שח בהתפעלות רבה עם כל חבר
וידיד שנקרה בדרכו ואומר לו":תקשיב ואספר לך מעשה נפלא
שלמדתי היום בספר הזוהר הקדוש".
והיה מרצה את דבריו ברהיטות רבה ובהתלהבות גדולה.
כל שומעיו היו אחוזי התפעלות מהתלהבותו ואהבתו הגדולה
לרבי שמעון בר יוחאי ,ולתורתו ספר הזוהר הקדוש.
בנוסף לכך ,בכל ערב ראש חודש היה משתדל לנסוע למירון
ולהתפלל על קברו של רבי שמעון בר יוחאי זיע"א ,ובנסיעתו
היה מסיים את ספר ה'אדרא רבא' או 'אדרא זוטא'.
מרת אמנו שתבדל לחיים טובים וארוכים היתה מכינה
תבשילים מיוחדים בכל ערב ראש חודש ומצטרפת לנסיעה
ברכבו של אחי האהוב ,הרב שמעון שליט"א.
בהגיעם למירון היו מתפללים תפילת מנחה ומיד לאחר מכן
יוצאים לרחבה האחורית ופותחים שולחן לכבוד התנא ,כשמור
אבינו זלה"ה מכריז בקול רם":פה מתקיימת סעודת סיום לכבוד
התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי זיע"א .כולכם מוזמנים".
באחת מהנסיעות אמרה מרת אמנו שתחי' למור אבינו זלה"ה:
"בכל פעם שאתה מכריז ומזמין לסעודה את כל הנוכחים ,אני
נלחצת שמא לא תספיק הסעודה לכל הנוכחים".
"אין לך מה להילחץ" ענה לה מור אבינו זלה"ה והוסיף:
"גדולה זכותו של רבי שמעון בר יוחאי זיע"א לתת ברכה גדולה
שהסעודה תספיק לכל הסועדים ,והראיה לכך שהרי מעולם לא
היה חסר ובעזרת ה' לעולם לא יחסר".
תנצב"ה .זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל.

כל העלונים בשנה זו יהיו גם להצלחתם המלאה של
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.
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.

אנא! תתפללו עליה! אמא ל 11-ילדים הזקוקה לרחמי שמים.

זמני הדלקת נרות:
ירושלים]19:05[ 18:45 :
תל אביב19:01 :
חיפה18:55 :
אילת18:47 :
באר שבע19:01 :

סוף זמן ק"ש:
ירושלים8:37 :
תל אביב8:39 :
חיפה8:37 :
אילת8:40 :
באר שבע8:39 :

מנחה גדולה:
ירושלים13:09 :
תל אביב13:11 :
חיפה13:10 :
אילת13:10 :
באר שבע13:10 :

צאת השבת:
ירושלים20:00 :
תל אביב20:02 :
חיפה20:03 :
אילת19:56 :
באר שבע20:00 :

רבנו-תם:
ירושלים20:37 :
תל אביב20:35 :
חיפה20:38 :
אילת20:30 :
באר שבע20:36 :

אחים יקרים ואהובים!!
זיכרו! איסור חמור
לקרוא בשעת התפילה
הדרשה
בשעת
או
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!!

