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הלכות

לעילוי נשמת יצחק בן מזל

תפילה והודאה

עפ"י הרשל" צ מרא דאתרא
הרב עובדיה יוסף שליט"א

 כגון שהיתה אשתו, המתפלל על מה שעבר
 אז נגמרה יצירת-  יום לעיבורה40 מעוברת לאחר
 ' יהי רצון שתלד אשתי:הולד )ע' נדה ל סע"א( ואמר
 אלא יתפלל על העתיד, הרי זו תפילת שוא- 'זכר
. ויתן הודאה על העבר,לבוא
, חולה הנכנס לניתוח או לטיפולים לרפואתו
 'יהי רצון מלפניך ה' אלהי שתרפאני רפואה:יאמר
' ברוך שומע תפילה,שלימה כי רופא רחמן ונאמן אתה
 שהרופאים, אשר בידו נפש כל חי,ויתלה בטחונו באל
, ולאחר הניתוח והטיפול.הם רק שלוחים של הקב"ה
.(' )ש"ע סי' רל סעיף ד. 'ברוך רופא חולים:יאמר
 ועונה," אומרים לו "רפואה וחיים-  המתעטש
."' "לישועתך קויתי ה: ויאמר הפסוק,""ברוכים תהיו
( של בית רבן גמליאל לא היו אומרים.)בברכות )נג
 פרש"י."מרפא" בבית המדרש מפני ביטול בית המדרש
.( שרגילים לומר "אסותא" )רפואה,לאדם המתעטש
' שהוא על פי מ"ש בפרקי ר,וכתב רעק"א בגליון הש"ס
 מיום שנבראו שמים וארץ לא היה,(אליעזר )פרק נב
-  והגיע קצו, אלא אם היה בדרך או בשוק,אדם חולה
 עד שבא יעקב,היה מתעטש ונשמתו יוצאת מנחיריו
 'רבש"ע אל: ואמר לו,אבינו וביקש רחמים מהקב"ה
 ונעתר לו,'תקח נפשי ממני עד שאצוה את בני ובנותי
 א( 'ויאמר ליוסף, כמו שנאמר )בראשית מח,הקב"ה
,' לפיכך חייב אדם לומר בעטישתו.הנה אביך חולה
 שנאמר )איוב, שנהפך המוות הזה לאור החיים,""חיים
. ע"כ." י( "עטישתיו תהל אור,מא
 "כל מאי דעביד: לעולם יהא אדם רגיל לומר
( במעשה: וכדברי הגמ' )ברכות ס." לטב עביד- רחמנא
. ע"ש.של ר' עקיבא
 "בכל דרכיך דעהו והוא יישר אורחותיך" )משלי
 שיהיו כל מעשיך לשם, זה כלל גדול בתורה- ( ו,ג
( פ"ג ה"ב, הל' דעות, )עיין רמב"ם.שמיים

  

    

   
   
   
   
 
   
  
   
  
   
  
   
  
  



לרפואת אליהו לוי בן מזל









א יפור מקצועי לכלות ואירועים
מחיר מיוחד בהצגת עלון זה

 שירן0545641777





 ישנם נערים ונערות:השתמשות בכרטיסיית נוער
 ועדיין ממשיכים להשתמש,18 שעברו כבר את גיל
, ויש להודיעם שיש בכך עוון גזל,בכרטיסיה של נוער
.מפני שחברת האוטובוסים מקפידה על כך
ישנם הורים שילדיהם עברו כבר את הגיל שמותר
 וכשמעלים אותם,להעלותם לאוטובוס ללא תשלום
 אומרים לנהג שעדיין הילדים לא עברו את,לאוטובוס
 וצריכים לדעת שיש בזה עוון.הגיל המחייב בתשלום
. ואסור לעשות כן,גזל
 הרב אברהם ישראל,""ואין למו מכשול

רצוננו לא להכניס
.יותר פרסומות בעלון
 עזרו לנו בהוראות,אנא
. תודה.קבע ותרומות





, בדיחה, סיפור,יש לכם מאמר
 שילחו אלינו- מאמר מחזק
.למייל ונפיץ לעם ישראל
Metukim.Midvash@Gmail.com

. אברהם ירקוני. ליטל חרזי. שימי עובדיה ומשפחתו. נסלי דיין ומשפחתו. מקיטן מורג: ה' ימלא משאלות ליבם לטובה,תודה רבה לתורמים בהוראות קבע
. בנימין מזרחי. משפחת חתוכה. לאה ירקוני. לילך ירקוני. דורון מגער. אלי עזר. שמשון ומרסל עמיאל. רן לוי. חנן חולדרוב.דדי בן עזרא

.0548300440  וכן אפשר לקבל קופות צדקה אצל אבי ירקוני,לתרומות בהוראת קבע או תרומה חד פעמית
 התורמים לזיכוי הרבים יתברכו מפי עליון.20183234 ' לחשבון מס, גם ישירות לבנק הדואר,בנוסף
 הרב אליעזר שיק בן מלכה • הרב: עלייה בתורה ויראת שמים,או זיווג הגון/ פרנסה טובה ו, אכי"ר  לרפואה והצלחה.יהי רצון שזכות הלימוד בעלון זה יהיה לשלו מם של כל החיילים באשר הם
שמעון חירארי בן בכריה • הרב עובדיה יוסף בן ג'ורג'יה • עובד בן שושנה • כרמלה דליה הלה וסעידה מזל בנות מרים • יהודה בן אזמרלדה • סאסי אסף בן סעידה מזל • מש' אליאס • אסתר בת
•  רעייתו טלי ובני משפחתם • רווית בת אורה • אורה בת דבורה,איריס • יוסף בן עזרא ועמה • משפ' דהרי • משפ' מדר • ג'ני אשכנזי בת פלורה • עדנה בת תאג' יא • אברהם אשכנזי בן פלורה
: לעילוי נשמת להצלחת משפחת בלץ • יוחאי ואמיר בני ידיד ה מלמד • טליה אודל בת רוית • ראובן יעקב בן רחל • נחמן בן רוית • הלל נדב בן אירן דבורה • מנשה בן שרה • אושרי נחמן בן ענבל
• רבי מרדכי אליהו זצ"ל • רבי יחיאל בן יוסף דהרי • רבי יוסף בן עאוד כוחלני • שרה כוחלני • סאסי בן זולה • מאיה לזינגר בת ליה • עזרא בן עבדאללה • סעיד בן סעידה • אברהם בן ג'ורג'יה
אליעזר בן אזמרלדה • סאסי אסף בן כרמלה • מרים בת נעימה • אזמרלדה בת ססיה • מרים בת גורג'יה • יעקב בן שלמה • חני חנוך בן אוסז'ין • חיים בן אלישבע • גבריאל בן נג'יה • ג'וליה בת
. ש" ח בלבד למשך שנה! זכות הרבים תגן בעד התורמים לזיכוי הרבים500   הצלחה או לעילוי נשמת,יכי להזכרת שם ברפואה
.. מנתה • יחיאל בן מרים • חיים בן שרה • כייכ







מסופר על יהודי אחד שהיה חולה במחלה
קשה מאוד ,עד שהרופאים לא נתנו לו סיכוי
לחיות .פנה אותו אדם במר ליבו אל רבנו,
הבעל שם טוב הקדוש ,ותינה את מר ליבו.
אמר לו הרב ,שיסע לכפר פלוני ,שם יש
רופא גדול שביכולתו לרפאות אותו .התפלא
האיש ששמע שיש רופא גדול שנמצא באיזה
כפר רחוק שלא שמע עליו מעולם ,אך החליט
לנסוע שהרי הכל ייתן איש בעד נפשו.
כאשר הגיע לאותו כפר פנה אל אחד
התושבים ושאלו היכן גר כאן הרופא .הסתכל
בו אותו אדם בתימהון ושאל" :רופא? אין
כאן בכלל רופא"..
שאל " :ומה אתם עושים כשאדם חולה?"
השיב לו תושב המקום ,שהם מתפללים אל
הקב" ה והוא שולח רפואה .אותו אדם החליט
לשאול תושב אחר ,אבל התשובה היתה זהה.
לבסוף חזר היהודי אל הבעש"ט ,וסיפר
לו שאין שום רופא בכפר שהרב שלחו .שאלו
הרב" :וכ שמישהו חולה  -מה הם עושים?"
השיב אותו אדם ,שהם מתפללים לקב"ה.
אמר לו הרב" :לרופא הזה שלחתי אותך ,הרי
הרופאים בשר ודם כבר התיאשו ,ומה שנשאר
זה רק להתפלל ולקבל רפואה מבורא עולם"...
-------ולכן זוג שרוצים לזכות בילדים  -אסור
להם להתייאש ולהאמין לכל מיני רופאים
שאומרים שאין שום סיכוי ,אלא יתחזקו
בתפילה וימתינו עד שיראו את ישועת ה'.
-------מעשה באברך אחד שבמשך שנים לא
זכה להי פקד בזרע של קיימא .הלך לרופאים
רבים אך אלו לא הועילו .יום אחד הוא שמע
מחבר שבארה"ב ישנם רופאים שמתמחים
ביותר בתחום זה.
אותו אברך החליט שהוא חייב לנסות
ולכן הוא נסע עם אשתו לארה"ב ,אבל גם
שם  -לאחר סדרת טיפולים שלא הועילו
אמרו לו הרופאים שאין ביכולתם להושיעו,
אך נתנו לו עצה שישנו איזה רופא גדול
שלוקח זמן רב עד שאפשר להפגש איתו וגם
הפגישה עולה הרבה מאוד כסף ,אבל אולי יש
ביכולתו לעזור ,כי לדעתם הוא המומחה
הגדול ביותר בתחום זה.
החליטו בני הזוג לקבוע תור לאותו רופא
מומחה ,והנה כאשר נפגשו איתו הוא התבונן
בכל החוות דעת של הרופאים ואמר" :אני
רואה שאין לכם שום בעיה ,ואיני יודע למה
לפי דרך הטבע אין אתם נפקדים .כיוון שאני
רואה שאתם דתיים כדאי שתתפללו לקב"ה
ורק הוא ביכולתו להושיע"...
הבינו בני הזוג שאין יותר מה ללכת
לר ופאים וחזרו לביתם .הלך הבעל להתפלל
מנחה והתחיל לבכות .בסוף התפילה הוא
אמר לקב"ה" :רבונו של עולם! הבאת אותי
לדעת ,שרק אתה זה שיכול לעזור לי ,לכן אני
מקבל על עצמי לבטוח רק בך מהיום והלאה"
וכך המשיך לבכות ולהתפלל...
והנה כעבור תשעה חודשים בשעה טובה
נולד לבני הזוג בן  -ללמד שהכל בידיו של
הכל יכול ,בורא העולם...
הרב אמיר קוסטנטין
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תקראו ,תהנו ,תתחזקו,
תדפיסו ותעבירו הלאה...
שבת שלום" ,מתוקים מדבש"
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טריות של לחם :אם רוצים לשמור על
טריות של לחם ,אפשר לשים אותו בשקית
ניילון יחד עם  2-3ענפים של סלרי .לא ידוע
מה יחסי הגומלין בין שני אלה  -אבל התוצאה
היא שהלחם נשמר רך וטרי..

   


המבקש אריכות ימים עושר וכבוד בעוה"ז
ובעוה"ב  -יעשה רצון אביו שבשמיים ויכבד
את אביו ואמו ) .ראשית חכמה(
יצחק אבינו קיים "כבד את אביך" ,שבשעת
העקיד ה השליך את עצמו לפני אביו כשה לטבח.
אם רואה את אביו עובר על דברי תורה -
לא יאמר לו' :אבא ,עברת על דברי תורה' .אלא
יאמר לו' :אבא ,כך לי מדתני שכתוב בתורה'...
אין זה כבוד שבן יקרא לאביו בשמו .אלא
צריך לקרוא לו 'אבא' או 'אבי ומורי' .ואין הבן
רשאי להיכנס לתוך דברי אביו .אם היה אביו
חולה ורוצה להתפלל בעדו  -צריך אז להזכיר
שמו ממש ,כי בתפילה צריך לפרש את דבריו.
וכשם שלפני " כבד את אביך ואת אמך"
נצטוו ב"לא תשא את שם ה' אלקיך לשווא"  -כך
אסור להישבע בחיי האב והאם לשווא ולשקר.

           
         
        
           
           
     
          
           
            
            
     
 
            
            






אמרו חז"ל :כהו עיניו של יצחק ע"ה כדי
שלא יראה ברעתו של עשו .אמר הקדוש ב"ה:
' יהא יצחק יוצא לשוק והבריות יאמרו' :זהו
אביו של עשו הרשע ,הריני מכהה את עיניו
והוא יושב בבית) '.ראשית חכמה(
היו היה פעם זקן יהודי ולו בן צעיר וסוס.
יום אחד ברח הסוס מהאורווה .אנשי הכפר באו
אל היהודי הזקן ואמרו לו" :כמה שזה רע"...
שאל אותם הזקן" :מאיפה אתם יודעים אם
זה טוב או רע?"
למחרת חזר הסוס .יחד עמו הגיעו סוסי בר
רבים .פתח היהודי את האורווה ו הסוסים נכנסו
פנימה .באו אנשי הכפר ואמרו" :כמה שזה טוב"...
ענה הזקן " :מאיפה אתם יודעים אם זה טוב או רע?"
ביום שלמחרת נסה בנו של הזקן לאלף את
אחד מסוסי הבר ,נפל ושבר את הרגל .באו אנשי
הכפר אל הזקן ואמרו לו" :כמה שזה רע - "...ענה
הזקן " :מאיפה אתם יודעים אם זה טוב או רע?"
שבוע אח"כ באו אנשי הצבא וגייסו את נערי
הכפר למלחמה .חלק מהנערים אף נהרגו ,אבל
בנו של הזקן לא גויס כיוון שרגלו היתה בגבס...
אז מאיפה אנחנו יודעים מה טוב ומה רע?
אנו עוברים אירועים רבים כל רגע בחיינו ,ואין
האירועים האלה טובים או רעים .ההתיחסות
שלנו לאירוע היא שהופכת אותו בעינינו לטוב
או רע ,זאת בהתאם להתנסויות דומות שעברנו,
או בהתאם לאמונות שלנו ,או בהתאם לחינוך
שקיבלנו שלימד אותנו לשפוט דברים .מכל
מקום ,בכל דבר יש טוב ,אלא שאנחנו מסתכלים
תמיד תחת ראיה צרה של מה קורה עכשיו או
בפרק הזמן הקצר שלפנינו ואיננו יכולים לדעת
את ההשלכות של אותו אירוע לטווח ארוך...
"כל מן דרחמנא עביד  -לטב עביד" ,כל מה שה'
עושה לנו  -לטובה עושה...
תודה לתמר כוכב
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אל תסתכל על אחרים כלל .מה לך עם
אחרים? חזק ואמץ בתורה ובתפילה ובשיחה
ביך לבין קונך בכל יום ויום ,ותחקוק בדעתך כי
אין שום מציאות בלעדיו ית' כלל ,ואפילו
במקומות המגושמים והמטונפים שאתה שם
עכשיו  -גם משם יכולים לצאת ולהתחזק
בשמחה שאין לה סוף וקץ ,כי כל מה שאדם
מבטל את עצמו אל הבורא ,ואינו מסתכל
ומתבלבל מאחרים כלל  -כמו כן ויותר מכן זוכה
לישרות לב ,ונתפשט ליבו מכל מיני עקמומיות
וקנאה ,וזוכה לשמוח בו יתברך ,אשר זה הוא
תכלית של כל התכליות...
מוהרא"ש נ"י





ראה ,אהובי ,אחי היקר ,להרגיל את עצמך
לדון כל אחד לכף זכות ,כי מה אתה יודע מה
עובר עליו?! ואל כל זה תזכה דוקא ע"י מידת
האמונה הקדושה ,שככל שתמשיך על עצמך
יותר  -כך תסתכל על כל בר ישראל בעיניים
אחרות ,ותדון את כולם לכף זכות תמיד ,כי
ידוע תדע ,אשר הוא יתברך מסתתר אצל כל
אחד ,ויש לו שליחות מיוחדת להוציא מהכח
אל הפועל בזה העולם ,ועל כן מה ולמה לך לדון
לכף חובה את זולתך? תאמר לעצמך תמיד:
'יהיה לו את אשר לו ,ואני אמשיך עצמי אליו
יתברך ,כפי בחינתי' ,ואז אם תלך בדרך זו ,אזי
תלך בזה העולם לבטח ,ותהיה מיושב בדעתך,
ואף פעם לא תכעס ולא תקפיד על זולתך ,כי
הלא לפי דעת האמת והאמונה ,אף אחד אינו
נכנס בתחומך ,ואינו יכול לעשות לך שום דבר,
כי הלא אתה רק בידו יתברך...
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ישנה סגולה גדולה לומר פס' המתחיל באות של שם
האדם ומסתיים בשמו לפני שאומרים את "יהיו לרצון
אמרי פי "..בסוף תפילת  18לפני "עושה שלום"..

מתחיל ב-צ' מ -ל' עד ת'
ל " -צופיה הליכות ביתה ולחם עצלות לא
תאכל" )משלי לא ,כז(
מ " -צמאה נפשי לאלהים לא חי מתי אבוא
ואראה פני אלהים" )תהלים מב ,ג(
נ " -צרור המר דודי לי בין שדי ילין" )שיר
השירים א ,יג(
ע " -צדקת תמים תישר דרכו וברשעתו יפל
רשע" )משלי יא ,ה(
צ " -צדיק לעולם בל ימוט ורשעים לא
ישכנו ארץ" )משלי י ,ל(
ק " -צוארך כמגדל השן עיניך ברכות בחשבון
על שער בת רבים אפך כמגדל הלבנון צופה
פני דמשק" )שיר השירים ז ,ה(
ר " -צדיק אכל לשבע נפשו ובטן רשעים
תחסר" )משלי יג ,כה(
ש " -צו את בני ישראל וישלחו מן המחנה כל
צרוע וכל זב וכל טמא לנפש" )במדבר ה ,ב(
ת " -צדקתך צדק לעולם ותורתך אמת"
)תהלים קיט ,קמב(
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