   
  

 


   
 


    


   
   
   
   
  
    
  
  
   
   
   
  
  
  
   
  


 

  



 



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

הלכות

כיבוד הורים


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

 אם האשה אינה רוצה לדור
בחצר אחת עם חמותה ,ובעלה רוצה
לטפל בהם ,אין בעלה יכול להכריחה
לכך.
 מן הראוי לבן לשתף את הוריו
במבוכותיו ולשטוח בפניהם את כל
בעיותיו.
 מי שאמר לו אביו שילך כדי
להביא לו איזה דבר ,ואמר לו שאין לו
רשות לעשות שום עסק לעצמו או
לזולתו עד שיביא לו את אותו דבר.
ובדרכו נכנס לאכול ולשתות ,ורק
אח"כ הביא לו את אותו דבר שביקש -
אין זה נחשב כעבר על ציווי אביו.
תודה לרב יצחק יוסף' ,ילקוט יוסף'

אמרו חז"ל )סוטה ,יג (:כיוון ששמע
יוסף מאחיו עשר פעמים את התואר
" עבדך" על יעקב אביו ולא מיחה מיד -
לכך נחסרו לו עשר שנים מחייו ,שזה
מידה כנגד מידה .לפי שכיבוד אב ואם
גורם לאריכות ימים ושנים .והביזיון
ח"ו  -מביא להיפך ,בר מינן.
בן אשר לא עושה רצון אביו ואמו -
כאילו גונב נפשות לפני המקום.
מי שמקלל ח"ו אביו או אמו  -בין
בחייהם בין במיתתם  -חייב מיתה.
מי שקילל את הוריו בקטנותו,
כשיגיע לגיל  - 13צריך לחזור בתשובה
ויתוודה ,יחלק צדקה לעניים ויבקש
מהקב" ה שיכפר לו.
על ימי הזקנה אומר שלמה המלך
)קהלת יב ,ד( "וְ ֻסגְּ רוּ ְד ָל ַתיִם ַבּשּׁוּק" -
ופירשו ,שפעמים כשההורים מזדקנים
הרי שהכלה סוגרת בפניהם את הדלת
ושולחת אותם לבת והחתן לבן וכו'.
חייב אדם לחלוק כבוד לאביו אחרי
מותו ,שאם מזכירו בתוך שנה ראשונה
ואומר דבר תורה משמו ,צריך הבן
לומר " :הריני כפרת משכבו" בכל פעם
שמזכיר את שמו של אביו.
)מעשה אבות(

לה"ו  עלון   376שבת החודש פרש' ויקהל פקודי  כ"ז אדר
ה'תשע"ג   9.3.2013 יום ג'  -ר"ח ניסן!!  ברכת האילנות

חינוך הילדים


אמר החכם באדם )משלי כט ,יז(
ֲדנִּים ְלנ ְַפ ֶשׁ ָך"
ִתּן ַמע ַ
יח ָךּ ְוי ֵ
ַסּר ִבּנְ ָך וִי ִנ ֶ
"י ֵ
אם יהודיה! ייסרי בנך ,אם את
רוצה להיות במנוחה ובשלוה בעולם
הזה ,שאם תייסרי את בנך בקטנותו
ותדריכי אותו על דרך טובה וישרה -
תהיי במנוחה ושלוה ,כי לא תצטרכי
להצטער עליו שיצא לתרבות רעה.
)ראשית חכמה(
אשרי האדם ,שעוסק בתורה ונותן
מכספו ללמד את בנו תורה ,כי בשביל
הממון שנותן זוכה לחיי העוה"ב ,שנא'
"כי היא חייך ואורך ימיך" .חייך לעוה"ז,
ואורך ימיך לעולם שכולו ארוך.
אמר הגאון מוילנא :כאשר אדם
מכה את בנו  -לא יכהו על העבר ,אלא
להצילו מן העתיד .והמונע מלייסר
ומלהכות את בנו על דברים שראוי
ומחכה עליו  -הריהו שונא את בנו ,כי
בסוף יצא לתרבות רעה.
אמר רבי יהודה אלחריזי :מלמד
בניו חכמה בנערותם  -יצפה טובתם
בבחרותם .כעץ השדה ,אם בראשית
השנה תרבה עבודתו ,באחריתה ירבה
לך תבואתו...
)מעשה אבות(




בפני עיוור לא תתן מכשול


הלכות שבת :אדם שבא לחצות
את הכביש בשבת ,טוב ונכון להמתין
עד שיתפנה הכביש מרכבים ,ורק אחר
כך יחצה ,שלא לגרום לנהג להיכשל
בחילולי שבת נוספים של צפירה או
עצירת המכונית וכדו'.
יהודי שנוסע ברכב בשבת ,ושואל
כיצד להגיע למקום מסוים ,אין לומר
לו בלשון כזו " :סע כך וכך" ,משום
שמסייע לו לעבור עבירה .אולם אם
שואל היכן בית חולים מסוים ,מותר
להורות לו את הדרך לשם בלשון" :זה
נמצא במקום כזה וכזה "...מפני שיתכן
שהולך לצורך פיקוח נפש.
רוב תודות לרב אברהם ישראל
שליט"א ,מתוך ' ואין למו מכשול'


                
         
               
      


תודה רבה לתורמים בהוראות קבע או באופן חד פעמי ,וכן אפשר לקבל קופות צדקה אצל אבי ירקוני  ,0548300440בנוסף,
גם ישירות לבנק הדואר ,לחשבון מס'  .20183234התורמים לזיכוי הרבים יתברכו מפי עליון ומשאלות ליבם ימולאו לטובה:
מקיטן מורג .נסלי דיין ומשפחתו .שימי עובדיה ומשפחתו .ליטל חרזי .אברהם ירקוני .דדי בן עזרא .חנן חולדרוב .רן לוי.
שמשון ומרסל עמיאל .אלי עזר .דורון מגער .לילך ירקוני .לאה ירקוני .משפחת חתוכה .בנימין מזרחי.

יהי רצון שזכות הלימוד בעלון זה יהיה לשלומם של כל החיילים באשר הם .אכי"ר  לרפואה והצלחה ,פרנסה טובה ,שלום בית ו/או זיווג
הגון ,עלייה בתורה ויראת שמים :הרב אליעזר שיק בן מלכה • הרב 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 • אסתר בת איריס • יוסף בן עזרא
ועמה • משפחת דהרי • משפחת מדר • ג'ני אשכנזי בת פלורה • עדנה בת תאג' יא • אברהם אשכנזי בן פלורה ,רעייתו טלי ובני משפחתם •
רווית בת אורה • אורה בת דבורה • 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 • אלעזר בן רווית • יוסף אביחי בן אורה • ליאור רחל בת
אורה • מנשה בן לבנה • רחלה בת שרה חיה • שרה חיה בת רחל • עדנה בת שרה חיה • חיים ניסים בן לטיפה • אלעזר חזקיה בן אורה •
משפ' חנינה  לעילוי נשמת :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
מנתה • יחיאל בן מרים • חיים בן שרה • פלורה בת גנינה • אבשלום בן שרה • מסעודה בת רחל • צבי אריה בן מרים אבא דוד • מוהטרם
בת חינם ורבי • אייל בן טובה )בן דוד( • 
 להזכרת שם ברפואה ,הצלחה או לעילוי נשמת  רק  500ש"ח למשך שנה! זכות הרבים תגן בעד התורמים לזיכוי הרבים



כניסת צאת רבינו זריחה . /
שקיעה..
השבת השבת תם
ירושלים 5:54/17:45 18:57 18:20 17:04
תל.אביב 6:04/17:44 18:57 18:21 17:21



.

חפשו אותנו...


    
   
     Metukim.Midvash@Gmail.Com  



 
  
 
 
אפילו כשכבר עזבת  -המשך להאמין!
 
"וכל חכם לב בכם יבואו ויעשו את כל אשר
 
  ציוה ה' " )לה ,י(
בספרו 'זכרון מאיר' ,מבאר הגאון רבי מאיר
    רובמן זצ"ל ,שמפסוק זה למדים אנו ,שכדי
  
לעשות "את כל אשר ציוה ה' " ,צריכים להיות

לא רק חכם מח ,אלא גם חכם לב.






לעילוי נשמת
יצחק בן מזל


  
  
 
   
  
   
 


  

חכם לב  -פירוש :חכם בפנימיות ובהרגשיו.
נקח דוגמא את בלעם :מצד אחד  -היתה בו
חכמה .הגמרא )ברכות ,לד (:אומרת שהיה נביא
כמשה.
מאידך גיסא ,ידוע שהיה רשע .היכן היא,
אם כן ,חכמתו? אלא זוהי חכמת מח ולא
חכמה שבלב.
למה הדבר דומה? לאדם שיש לו מחסן מלא
תרופות .עובדא זו אינה מהווה בשום אופן
סיבה להחלמתו ממחלות שונות .כדי להבריא
עליו לבלוע את התרופות וכאשר יבואו אל תוך
גופו ,יוכלו לפעול את פעולתם לרפא אותו.
כך גם התורה ,שהיא תרופה לאדם ומצילתו
מיצר הרע ,כנאמר בגמר' )קדושין ,ל" (:בראתי
יצר הרע  -בראתי לו תורה תבלין" .אין התורה
מרפאת את הנפש עד אשר יקבע האדם את
דברי התורה בהרגשיו הפנימיים ובליבו.
אם רוצה האדם לבדוק את עצמו ,לבו ,או
שמא היא אצלו בגדר של חכמת מח ,יתבונן
במידת הפחד שלו מעבירות .אדם ירא שמיים,
למשל ,אינו אוכל נבלות וטריפות .אותו אדם
נזהר גם ממאכל שנתערב בו סם המוות .האם
ךחללךח

לעילוי נשמת כרמית שירה בת שושנה


הפחד מפני חשש איסור נבילות וטריפות שווה
לפחד שיש לו כאשר מתעורר חשש מסוים
לתערובת סם המוות באוכל?
כל זמן שאין הפחדים האלה שוים  -ראיה
היא שהפחד מפני סם המוות מושרש בליבו
פנימה ,ואילו הפחד מעבירה אינו אלא בשכלו
ובמוחו  -אך לא בליבו.
לימוד המוסר בעיון בענייני יראת שמיים,
זהו האמצעי להחדרת פחד האיסור בלב ,והיא
חובת האדם בעולמו.
על זה אנו אף מתפללים בכל יום "ותן
בליבנו להבין ולהשכיל ,לשמוע ,ללמוד וללמד,
לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד
תורתך"" .ותן בליבנו" ,אנו מבקשים מהקדוש
ברוך הוא  -ולא רק במוחנו...

מזל טוב למאיר כהן ,לרגל חתונתו! יצליח ה'
דרכם .מאחלים :מתוקים מדבש.


 

 
 
 
 

הדגים שברחו
לפני שנים רבות כיהן בעיר אשר
במרוקו ,רב קדוש .בין שלל תפקידיו
שימש גם כמוהל בקהילה היהודית
בראבאט ,ש לא התברכה בעושר גשמי,
אולם התברכה בילדים רבים .לא עבר
כמעט יום מבלי שחגגו בו ברית מילה.
הרב שמח מאוד למלא את תפקידו
ולקיים את המצוה הגדולה של הכנסת
תינוק בבריתו של אברהם אבינו ע"ה.
והנה הגיעה תקופה שונה .הרב
הבחין שכבר ימים ושבועות שאינו
מוזמן לערוך ברית ,עד אשר חגיגת
ברית מילה הפכה להיות אירוע נדיר.
הרב תמה ושלח לקרוא לזקני הקהילה
כדי לברר אצלם את פשר התעלומה.
"זה זמן רב לא ערכתי ברית" ,אמר
להם הרב" ,האם האמהות היהודיות
הפסיקו ללדת ,או שמא מוהל אחר
תפס את מקומי?" שאל.
"זוהי עובדה מעציבה ,כבוד הרב,
אבל קצב הילודה אצלנו ירד בצורה
דרסטית" ,השיבו הזקנים.
"חייבת להיות לכך סיבה" ,קבע
הרב " .האם יש לכם הסבר כלשהו? מה
יכולה להיות הסיבה לדבר?"
"גם אנו מתפלאים ותמהים על כך,
כבוד הרב ,אבל הכל ,כנראה ,התחיל
כאשר המלך מינה את ראש המחוז
כאחראי על סחר הדגים במדינה .ראש
העיר הטיל מיסים כבדים על הדגים
המובאים למכירה בשוק .מחירם גבוה
כל כך עד שמלבד עשירים  -איש אינו
יכול לקנות דגים לשבת".
"זה בדיוק מסביר את העניין!" אמר
הרב" .אתם יודעים ,שמצוה גדולה היא
לכבד את השבת בדגים ,והדגים הרי
התברכו בברכת 'פרו ורבו' .לכן ,כאשר
היהודים מפסיקים לקנות דגים לשבת,
הרי הם מונעים מעצמם את הברכה.
האם ניסיתם לדבר עם ראש המחוז?"
"הוא לא התייחס" ,נאנחו הזקנים.
"אם כך" ,אמר הרב" ,השאירו לי את
הטיפול בנידון".
לאחר שהלכו הזקנים ,לקח הרב
קלף חלק וכתב עליו מספר מילים
בנוצה ודיו ,גלגל את הקלף וקשר
אותו .אחר קרא לאחד מתלמידיו ואמר
לו" :קח את הקלף ,ומחר ,השכם
בבוקר ,מיד לאחר הזריחה ,תלך לחוף
הים ותשליך אותו למים .אח"כ ,חזור
אליי ודווח לי ,אם ביצעת את שליחותי
במלואה .בדרכך אל חוף הים ,אל תדבר
עם איש וכך גם בדרכך חזרה ,ובנוסף,
אל תספר לאף אחד על שליחותך".
חלילחילחיחל





































הבחור הצעיר עשה כן ,שב אל רבו
ודיווח לו על מעשיו" .טוב מאוד" ,אמר
הרב בשביעות רצון.
אותו יום ,יצאו הדייגים בסירותיהם,
ו לא העלו בחכתם אף לא דג אחד .פעם
אחר פעם הורידו את הרשתות למים,
אולם הן עלו ריקות .שעות של נסיונות,
נואשו הדייגים וחזרו אל החוף כלעומת
שבאו ,ולא הבינו מה קורה.
למחרת חזר המחזה על עצמו ,שוב
הורדו הרשתות למים ,אך דגים  -אין!
כך גם ביום השלישי .לאור המצב,
החליטו הדייגים ,כי אין תועלת לצאת
לדוג .אין דגים  -לא חיים ולא מתים.
המלך ,שחיבב מאכלי דגים ,כעס
שלא הוגשו על שולחנו דגים טריים.
הוא קרא לטבח וביקש ממנו הסבר.
"אדוני המלך ,זה כבר  3ימים ,שאין
בשוק דגים טריים .יש דגים המיובאים
ממרחקים והם מיובשים ומלוחים ואין
זה נאה ומכובד להגישם למלך" ,הסביר.
חמת המלך בערה בו ומיד קרא
לראש המחוז" :מיניתי אותך כאחראי
על סחר הדגים ועכשיו אינני יכול לקבל
אף לא פיסת דג על שולחני? האם
הדייגים הפסיקו לדוג ,או שמא מתו כל
הדגים שבים?" תבע המלך לדעת.
ראש המחוז נרעד בכל גופו ואמר:
"אדוני המלך ,שאלתי את ראש הדייגים
לפשר הדבר ,איימתי עליו ,אך כל זה לא
עזר .הדייגים יוצאים כל יום ,אך אינם
מעלים ברשתותיהם אף לא דג אחד.
כדי להיות בטוח שאכן זה כך ,יצאתי
עימם לדיג באחד הימים ,ובכל פעם
שהעלו את הרשתות ,הללו היו ריקות!"
"מעולם לא שמעתי על 'מעשה דגים'
שכזה" ,אמר המלך בכעס" .אני נותן לך
 3ימים כדי להביא לשולחני דג טרי או
רעיון אחר להשיבם .ולא  -אזרוק אותך
לים ,כדי שבעצמך תחפש אותם שם"...
ראש המחוז עזב את ארמון המלך
מבוהל ומפוחד עד מוות .הוא הפיץ
כרוז בו הבטיח שכר גדול למי שיביא
מידע אודות העלמותם של הדגים.
מיד עם הישמע הכרוז הגיעו שני
דייגים אל ביתו של ראש המחוז וסיפרו
לו ,כי בבוקרו של אחד הימים ,הם ראו
יהודי צעיר זורק משהו לתוך המים,
ומאז אותו יום לא נראו שוב דגים בים.
ראש המחוז רץ מיד למלך" :אדוני
המלך" ,אמר בהתרגשות" ,יש לי מידע
מהימן שיסביר את התעלומה; היהודים
עשו כישוף שגרם להיעלמות הדגים!
אני מציע שהמלך ישלח לקרוא לרב
הקהילה ויצווה עליו להסיר מיד את
הכישוף ,ואם לא יעשה זאת  -יגורש
חיחיחיח
















מהארץ יחד עם כל בני קהילתו".
"זה בדיוק מה שאני עומד לעשות
עכשיו" ,אמר המלך.
כאשר הגיעו שליחי המלך אל בית
הרב ,כשצו קריאה מאת המלך בידם,
נותר הרב שלו ורגוע .לעומתו ,זקני
הקהילה נראו מודאגים מאוד " -הבה
נבטח בה'" ,הורה הרב בשלווה.
הרב וזקני הקהילה צעדו לעבר
ארמון המלוכה כשהם לבושים בבגדי
שבת ,וכשהגיעו למלך ברכהו בברכת
"ברוך שחלק מכבודו למלך בשר ודם"
מתוך יראת כבוד.
המלך התרשם מאוד מהכבוד הגדול
שחלקו בפניו הרב והזקנים והוא פנה
אל הרב בנימה ידידותית ושאלו" :האם
נכון הדבר ,שעשית כישוף על הדגים
והם ברחו מאזורינו?"
"יחי אדוני המלך" ,החל הרב בדבריו,
"אני לוקח על עצמי את האחריות ,אך
לא בכישוף ,כי דבר אסור ליהודים ,על
פי התורה הקדושה .נכון הוא ,שציוויתי
על הדגים לעזוב את המקום ,ויש לכך
סיבה טובה ומוצדקת".
"ומהי הסיבה?" שאל המלך.
"אם טוב בעיני המלך ,אסביר את
העניין" ,השיב הרב" .ה' הטוב ,בורא
שמים וארץ ואדון העולם כולו ,ברא
שפע של דברים בעולמו כדי שכל באי
העולם יוכלו להנות מהם .הוא ברא
את השמש שתאיר לכולנו ולאף אחד
אין רשות להסתיר את אורה מאתנו או
ליטול עליה מיסים .הוא ברא רוח,
גשם ,עננים ,אוויר ,כדי שנוכל לנשום
בחופשיות ואין באפשרותו ובכוחו של
איש לעצור אותם או לגבות מיסים
בעבורם .הוא ברא מים זכים בנהרות
ובאגמים וגם אלו מיועדים לכולנו
מבלי שנצטרך לשלם עליהם .אמנם,
אנו משלמים על המים ,אך זה רק עבור
השירות ,בו מעבירים לנו את המים
שבאגם או בנהר לבתינו ואילו על
המים עצמם איננו צריכים לשלם .כך
גם ,ברא הקב"ה את הדגים שבים
לכולנו ,כאוכל המזין את גופנו .אבל,
שוב ,איננו משלמים עבור הדגים כי
אם על טרחת הדייגים ,שלפעמים
מסכנים את חייהם עבורינו ,כדי לדוג
ולהביאם לשוק"...
הסביר הרב את מעשיו וקישר בין
הדגים לבין מחסור הילודה " -זה נשמע
לי מוזר ביותר .מה הקשר בין דגים
לתינוקות?" שאל המלך בפליאה.
"הקב"ה ברא את העולם וקידש את
היום השביעי .בראשונה ברך ה' את
הדגים" ,פרו ורבו"; בשנית הוא ברך את
גכדגכדגכדג

 
           
        
    
        
         
          
         
     
         
            
           
    
          
          
         
          
         
           
         
      
 
          



































האדם" ,פרו ורבו ;"...הפעם השלישית
את השבת" ,ויברך אלוקים את יום
השביעי ויקדש אותו" .בשל הברכות
הללו ,חוב קדוש לכבד את השבת ,בין
היתר ,בטעימת דגים בארוחה ,ע"י כך
משתלבות ומתקיימות כל  3הברכות
במלואן .הקב"ה מברך את עמו ,שיפרה
וירבה בילדים ,שילמדו את תורתו,
ישמרו את השבת ואת כל מצוותיו.
אולם כאשר האנשים לא קונים דגים
לכבוד שבת ,ברכות ה' נעצרות אף הן..
ראש המחוז ,אשר מינה המלך ,העלה
את המיסים על הדגים ולכן קשה
ליהודים לקנות דגים לשבת"...
"אני מבין" ,אמר המלך" ,ואם אוריד
את המחיר ,התוכל להחזירם?"
"אני בוטח בה' ,שכפי שצייתו לי
לעזוב  -כך יצייתו לחזור" ,אמר הרב.

למחרת ,התאספו המלך והתושבים
לחוף עם הדייגים בציפייה דרוכה,
לחזות בחזרתם המופלאה של הדגים.
ניגש הרב לשפת הים וקרא בקול:
"דגים ,הקשיבו ,שמעו לקולי .בסמכות
הבורא ,בנוכחות המלך והקהל הרב
שהתאסף כאן ,אני פוקד עליכם ,חיזרו
מיד ועשו את רצון הבורא! חיזרו!"
הים הרגוע החל לגעוש .אין ספור
דגים הגיעו מכל עבר ונפלטו אל החוף.
מחיאות כפיים סוערות וקריאות הידד
נשמעו באויר ,כאשר הדייגים יצאו
בסירותיהם לדוג את השפע הגדול.
"ברוך ה' אלוקי ישראל ,וברוכים
אתם ,עבדיו הנאמנים" ,קרא המלך,
כשהוא לוחץ את ידי הרב .נתבקש
ממך ",אמר המלך" ,שתזמין אותי
לברית המילה הקרובה שתערוך"...
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