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כניסת יציאת רבינו
השבת השבת תם
21:06 20:30 19:13 ירושלים
21:03 20:33 19:30 תל אביב
.

...חפשו אותנו

(המקובל רבי אלעזר ) הבבא אלעזר
לעילוי נשמת הרב הצדיק

אבוחצירא זצוק" ל
ב" ר המקובל רבי מאיר


,לרפואת והצלחת כל עם ישראל
. לתורם האלמוני הנדיב, בפרט,וכמובן
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...בשביל הפריחה
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, בדיחה, סיפור,יש לכם מאמר
 שילחו אלינו- מאמר מחזק
.למייל ונפיץ לעם ישראל

Metukim.Midvash@Gmail.com

הלכות

לעילוי נשמת יצחק בן מזל

נטילת ידיים

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

, פסולים לנטילה-  מים שנעשו בהם מלאכה
  
. כשרים- אבל אם יש ספק אם נעשו בהם מלאכה
    
.ויכול לברך על נטילה זו
-  מי ששרה ירקות במים כדי שלא יכמשו
  
.אסור ליטול ידיו ממים אלו
   
 אין ליטול-  הנותן דגים חיים לתוך אקווריום
 
. שנחשבים כמים סרוחים,ידיים ממים אלו
   
 אף שלדעת-  מים ששתה מהם כלב או חזיר
  
   
 מכל- מרן שולחן ערוך אין לפוסלם לנטילת ידיים

   
 מאחר שכן,מקום נכון לחוש בזה לדעת המחמירים

  
. אולם בשאר בהמות יש להתיר.מצינו בתוספתא



ובשעת הדחק יש להתיר גם במים ששתה מהם






 ומים ששתו מהם התרנגולים ואינם.כלב או חזיר






. כשרים לנטילה- מלוכלכים
    
 מותר ליטול-  מים חמים שהתחממו ע"י אש
   
 שאז, ונכון שימתין עד שהמים יהיו פושרים.מהם
  
 ובפרט שקשה,לכולי עלמא אפשר ליטול מהם
.ליטול הידיים במים חמים שהיד סולדת בהם

 אין-  מים סרוחים שאין הכלב יכול לשתותם
 יש אומרים, ומים סרוחים שזקקום,ליטול מהם
.שחזרו להכשרם הראשון ומותרים בנטילה
 שאינם ראויים לשתיית, אין ליטול ממי הים
' אפי, והוא הדין במעיין, ולכן יטביל ידיו מהים.כלב
 שיטביל שם את ידיו ועלתה לו, סאה40 אם אין בו
 כל שמתכנסים ידיו בהם בבת אחת )ויברך,לנטילה

.( סאה לא יברך40- אך במעיין פחות מ,על הנטילה
 מכשירה-  והרתחת מי הים עד שהלכה מרירותם

 ואם אי אפשר להרתיחם ולא יכול להטביל.לנטילה


 ואין לו מים אחרים,כגון שהוא נמצא בספינה








 
, ייטול ידיו ממי הים המלוחים ולא יברך- לנטילה

.וזה עדיף יותר מאשר ינקה את ידיו במידי דמנקי
 אין להתיר לכתחילה ליטול ידיים לסעודה

 אע"פ,)ולשחרית( באמבטיה שיש שם בית הכסא
שקבוע בו סילון מים השוטפים בזרם ומנקים את
 ובשעת הדחק שאין לו מקום אחר.האסלה היטב
 –
. יש להקל- ליטול שם
 מותר ליטול ידיו בשכר-  אם אין לו מים כלל

 כיוון, )חוץ מיין( ואין זה ביזוי אוכל,ובשאר משקין
 וגם אין בהם חשש.א יפור מקצועי לכלות ואירועים שצריך לזה ואינו דרך איבוד
מחיר מיוחד בהצגת עלון זה
 וכן בתה ובקפה מותר ליטול.פסול של שינוי מראה
 שירן0545641777
 ובפרט כאשר הוא על אם.ידיים מהם בשעת הדחק
. אך לא יברך על נטילה זו- הדרך

 ויש, שלג וברד וכל דבר שברייתו מן המים
 אבל, מותר ליטול מהם ידיים- בהם שיעור רביעית
רצוננו לא להכניס
. ובשבת אסור לרסק בידיים,צריך לרסק
.יותר פרסומות בעלון
 ויש שם, חדר אמבטיה שאין שם בית ַה ְכ ֵסא
 עזרו לנו בהוראות,אנא
 מותר לכתחילה ליטול,ברז קבוע עם קערת רחצה
. תודה.קבע ותרומות
 והמחמיר ליטול,שם ולברך מחוץ לחדר האמבטיה

. תבוא עליו ברכה- 'ידיו תמיד במטבח וכדו

לרפואת אליהו לוי בן מזל

. 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  לרפו אה והצלחה.יהי רצון שזכות הלימוד בעלון זה יהיה לשלומם 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 ידידה 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
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{53}

ישנה סגולה גדולה לומר פס' המתחיל באות של שם
האדם ומסתיים בשמו לפני שאומרים את "יהיו לרצון
.." לפני "עושה שלום18 " בסוף תפילת..אמרי פי

{11}
מכל הדברים שבעולם צריך לקבל רמזים
 ועיקר הרמזים מה שצריך,'להתקרב אל ה
 כי,לקבל הו א איך להיות בשמחה תמיד
 והאל הוא עצם,השמחה היא מקור הקדושה
- השמחה וכל מה שמשמח את עצמו יותר
כמו כן זוכה להמשיכו יתברך אצלו; ועל כן
 אור השכינה מלהטת,אדם השמח ביותר
 ויכול להמשיך, והוא מקור הברכות,סביבו
.ישועות וחסדים
.אשרי הזוכה להיות תמיד בשמחה
 וככל שישמח,השמח ה היא בנין הקדושה
 וכל צדיק, כמו כן יגדל ויתרחב בניינו- יותר
 ועל כן,וצדיק נמדד כפי בניין השמחה שלו
צריך לעשות כל מיני פעולות שבעולם להיות
 והיא תהיה אצלו בקביעות,תמיד בשמחה
. ובאופן הזה יי בנה בניינו במרץ גדול,עצומה
מוהרא"ש נ"י

' א' עד כ-צ' מ-מתחיל ב
" "צפניה צפן רוח ושמן ימינו יקרא- א
( טז,)משלי כז
 "צדקתך לא כסיתי בתוך לבי אמונתך- ב
ותשועתך אמרתי לא כיחדתי חסדך ואמתך
( יא,לקהל רב" )תהלים מ
 "צו את בני ישראל ויקחו אליך שמן- ד
"זית זך כתית למאור להעלות נר תמיד
( ב,)ויקרא כד
" "צדיק כתמר יפרח כארז בלבנון ישגה- ה
( יג,)תהלים צב
 "צאינה וראינה בנות ציון במלך שלמה- ו
 בעטרה שעטרה לו אמו ביום חתנתו וביום

( יא,שמחת לבו" )שיר השירים ג
 "ציון ישאלו דרך הנה פניהם באו- ח
"ונלוו אל ה' ברית עולם לא תשכח
( ה,)ירמיה נ
" "צעיר אנכי ונבזה פקדיך לא שכחתי- י
  
( קמא,)תהלים קיט
 
 "צדק צדק תרדף למען תחיה וירשת- כ
  
את הארץ אשר ה' אלהיך נתן לך" )דברים
 
( כ,טז


 הנה פטנט עולמי גם:קיצוץ פטרוזיליה
לשמירה על טריות ו גם לקיצוץ פטרוזיליה
 מחלקים את.או כל ירק עלים אחר
הפטרוזיליה בשקיות ניילון קטנות למנות
, מנפחים את השקית כמו בלון.בגודל הרצוי
 מכניסים. ועושים קשר,שיהיה בה אוויר
, כשצריך להשתמש בפטרוזיליה.להקפאה בפריזר
 אם היא עדיין מנופחת,מוציאים שקית אחת
)בדר"כ האוויר בורח במשך הזמן( מחוררים
 ומתחילים לשפשף את השקית,אותה קצת
 כל הפטרוזיליה הקפואה.בין שתי הידיים
 כך נחסך.נשברת בתוך השקית ומתפוררת
...!הצורך לקצוץ אותה

,כש החיסרון של האדם הוא ברוחניות
כגון שיש לאדם מידה רעה או שמתגברת
 ואלה גורמים לו שלא,עליו תאווה רעה
 וגם גורמים לו לצער,'יוכל להתנהג כרצון ה
 ואם כן לכאורה יש לו סיבה,אנשים אחרים
 מאחר, חס ושלום,טובה להיות בעצבות
ורואה את ריחוקו מהבורא ואת הנזקים
 גם כאן צריך להאמין.הנגרמים לו לסביבתו
 גם ההתגברות שיש לו- שככה הקב"ה רוצה
מהתאווה או המידה הנ"ל היא בהשגחה
.פרטית ולטובתו
 שהבורא מגביר לו את,ההסבר לכך הוא
התאווה או המידה הרעה הזו בשביל
 ומה הוא,להראות לו מה היא העבודה שלו
 כמו שמובא בשם האר"י ז"ל,התיקון שלו
 יידע ששם הוא- שבמקום שקשה לאדם
 והנה כל עוד שאותה התאווה או.תיקונו
 אותו- המידה הרעה הייתה במינון נסבל
אדם חי עם תאוותו ולא הרגיש עד כמה
 ולכן לא עבד,היא מרחיקה אותו מהבורא
 אבל עתה שהיא,בכל הכוחות לצאת ממנה
התגברה אצלו הוא מזדעזע ומתעורר כדי
.לעשות הכל בשביל לצאת ממנה
 שאין לו לאדם להתבלבל,מעתה מובן
 אלא,ולהיבהל מהתגברות התאוות וכיו"ב
ילמד בתור ה על אותה התאווה או המידה
הרעה המתגברת אצלו על מנת להכיר אותה
 ויתפלל ויבקש,ואת הדרכים להתגבר עליה
 ובכל יום יעשה,מבורא עולם שיבטלה ממנו
חשבון נפש לראות כיצד עמד בה ומה יש לו
 ואז אפילו שייקח לו זמן רב,עוד לתקן בה
 בינתיים לא יהיה עליו,עד שייצא ממנה
 ואם,שום דין כיוון שהוא עסוק בתיקונה
.יתמיד בעבודתו סוף סוף הוא יתקן הכל
 בזה, ח"ו,אך אם ייפול לעצבות וייאוש
 ובוודאי לא,הוא יאבד כוח גשמי ורוחני
 ובנוסף לכך הוא יעורר,יוכל לתקן שום דבר
 כי אין,את כעסו של הבורא יתברך עליו
...עבירה גדולה מהעצבות והייאוש
 הרב שלום ארוש,""בגן האמונה



 


   
   








( על חזקיהו. י,הגמרא מספרת )ברכות
 והקב"ה אמר לישעיהו,המלך שהיה חולה
 כאשר בא ישעיהו.הנביא שילך ויבקר אותו
 כה אמר ה' צבאות צו לביתך:לבקרו אמר לו
 מוות בעולם, ופירשו- כי מת אתה ולא תחיה
 מדוע, שאל חזקיהו.הזה ומוות לעולם הבא
.הוא צריך להענ ש בעונש כזה חמור
. כי לא עסקת בפריה ורביה:אמר ישעיהו
 שלא קיים מצוה זו מכיוון,השיב חזקיהו
שראה שעתידים לצאת ממנו בנים שאינם
' שבסתרים של ה, אמר לו ישעיהו.מהוגנים
-  אלא עליו לעשות את שלו,אין לו להתערב
.והקב" ה יחליט מה לעשות
 אולי אתחתן עם:אמר חזקיהו לישעיהו
 שהזכות שלי ושלך תעמוד,הבת שלך? אפשר
.ותתבטל הגזרה
... כבר נגזרה הגזרה:אמר לו ישעיהו
אמר חזקיהו שהוא לא מקבל את דבריו
 כי יש בידו,האחרונים שאין כבר מה לעשות
קבלה מבית אבותיו ]דוד המלך ע"ה[ שאפילו
 אל- חרב חדה מונחת על צאורו של אדם
( טו, שנאמר )איוב יג,ימנע עצמו מן הרחמים
.""הן יקטלני לו איחל
 "יקטלני, בסייעתא דשמייא,ואפשר לומר
 רמז לאברהם,' 'איל: ראשי תיבות- "לו איחל
אבינו שעקד את יצחק בנו וברגע האחרון
 ובזה בא לרמז לכולם שישועת,הזדמן לו איל
...ה' כהרף עין ואסור להתיאש אף פעם
הרב אמיר קוסטנטין
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  "כבד: בעשרת הדברות הוא5-הדיבור ה
     
, וחייב לכבדם בדיבור."את אביך ואת אמך
  .שידבר איתם בנחת ועדינות כמדבר למלך
 ,וחייב אדם לכבד את הוריו בגופו ובממונו
     להאכילם ולהשקותם ולהלבישם ולעשות כל

.צרכיהם כעבד

.'שווה כבוד ומורא ההורים לכבוד ה
 אסור לו לאדם שיהיה כפוי טובה לשום
  ויחשוב כמה טרחה.ב ריה וכל שכן להוריו
        ויגיעה וצרות סבלו הוריו בקטנותו וכמה
       ועכשיו חייב הוא לגמול.ממון פיזרו עליו

.להם על ידי מעשים טובים
     

     



 כאילו- מי שאינו מלמד את בנו אמנות

 החברה משפיעה במידה רבה.מלמדו ליסטות






    
   
    
     
  
   
 
  

.על התפתחותו וחינוכו של האדם
מדוע אומרים לעובד ה' שהוא רץ כצבי
למצוות ה'? מכיוון שצבי תמיד מסתכל
 אף כל יהודי צריך להסתכל ולבדוק,אחורה
.אם בניו מאחור הולכים בדרכו

, תתחזקו, תהנו,תקראו
...תדפיסו ותעבירו הלאה
" "מתוקים מדבש,שבת שלום



