




 



 














כניסת יציאת רבינו
השבת השבת תם
20:37 19:57 18:45 ירושלים
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לעילוי נשמת כרמית שירה בת שושנה
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תודות לתורמים בעילום
.שם דרך בנק הדואר
ה' ימלא משאלות לבם
לטובה וזכות הלומדים
.בעלון תגן בעדם

לעילוי נשמת יצחק בן מזל

העולה לספר תורה

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

, הגויל/  בגוף הקלף, אסור לאחוז בידו בספר תורה
 בין כשהוא גולל את ספר התורה בשעת,בלי מטפחת
 בין כשגולל את ספר התורה בינו,קריאת התורה בציבור
, כשקורא בו למצות שניים מקרא ואחד תרגום,לבין עצמו
, והחמירו רבותינו מאוד בזה.או לקראת קריאתו בציבור
,(עד שאמרו כל האוחז ספר תורה ערום )בלי מטפחת
 אם זו, בלי אותה מצוה שעשה בעת אחיזתו,נקבר ערום
. לכן צריך להזהר מאד בזה,קריאה או גלילה
 קודם, ביום קריאתו, יש נוהגים שהעולה לתורה
 ויש שאמרו," אומר " אמת תורתינו הקדושה,ברכה אחרונה
 אולם להלכה. וראוי לגעור במי שאומר כן,שהוא הפסק
, ומן הדין מותר לומר כן,העיקר הוא שאין בזה הפסק
 שטוב להימנע,אולם דרך עצה טובה להסביר לנוהגים כן
 "אשר נתן לנו, שהשבח הזה כלול בברכה האחרונה,מזה
 ומכל מקום טוב. ואין צריך להוסיף,"תורתו תורת אמת
 כי אין צורך בדברי,"שלא לומר "אמת תורתינו הקדושה
 שהם כלולים בברכה "אשר נתן לנו תורת,שבח כאלו
 ואע"פ שהאומרו אין, ואיזהו מקומן של שבחים,"אמת
 כי ע" פ ההלכה מותר מדינא ואין בו חשש,מזניחין אותו
. מכל מקום טוב להימנע מזה. וכמו שביארנו,הפסק

  

    

  
  
   
  
   
  
   
  
   
   
   
   
   
  

לרפואת אליהו לוי בן מזל











 מי שהמתין בתור לבנק או:עקיפת ושמירת תור
 וביקש, ניגש אליו אחד מידידיו, וכשהגיע תורו,לדואר
,ממנו שיעשה לו טובה וימסור מעטפה מסוימת לפקיד
 יש בכך,כדי שלא יצטרך להמתין את כל התור הארוך
' ובנוסף לכך יכול הדבר לגרום לחילול ה,חשש גזל
. ואסור לעשות כן,ולמחלוקת וכעס
 הרב אברהם ישראל,""ואין למו מכשול

 




איפור מקצועי לכלות ואירועים
מחיר מיוחד בהצגת עלון זה

 שירן0545641777


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






,חובה לזכור! איסורי לשון הרע ורכילות הם גם בדיבורי אמת
, איסור רכילות פירושו.ובדיבורי שקר נוסף איסור מוציא שם רע
 כל דבר שמעורר,שאומר לחברו מה אחרים אמרו עליו או עשו לו
 איסורי לשון הרע ורכילות חמורים גם למספרם.שנאה או מחלוקת
.וגם לשומע ומקבלם

 הן, היה יושב במסיבת רעים או סעודה אחרת
 ואינו יכול למנוע ולהימנע,של רשות והן של מצווה
. ילך משם,משמיעת לשון הרע וכל שכן מלדבר
 יניח אצבעותיו באזניו, אם אין אפשרות ללכת
.או יסתום בדבר אחר כדי שלא ישמע דיבורי איסור
 ילחש, אם גם את זה אין באפשרותו לעשות
לעצמו אזהרות התורה ודברי חז"ל המזהי רים ומזכירים
.את חומר האיסור ולא יאמין כלל למה שמדברים

 תורמים בהוראת קבע4 דרושים
 לקניית ספר, ש"ח בחודש30 של
. ראש העין,"תורה ב"אור זרוע
 ערן0528219297 :לפרטים



למכירה ספר תורה משוח
 יצחק0508290531



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



. 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 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 • פלורה בת גנינה







"וישכב במקום ההוא" )בראשית כח ,יא(
פירש רש"י ע"ה :לשון מיעוט  -באותו מקום
שכב ,אבל  14שנה ששמש בבית עבר לא שכב
בלילה ,שהיה עוסק בתורה .יעקב אבינו ידע
שצפויים לו קשיים שבשביל לעמוד כנגדם
הוא צריך להוסיף בלימוד התורה ולכן החליט
ללכת וללמו ד בישיבת שם ועבר.
מעשה זה של יעקב אבינו צריך לעורר
חשבון נפש עמוק .היום חושבים יהודים
רבים שאם הילד לומד בבית ספר יסודי חרדי
עד גיל  ,14הרי התחשל די הצורך וגם אם לא
ימשיך את דרכו בישיבה קדושה ,הרי בוודאי
לא יתקלקל .זאת ועוד הרבה חושבים שנער
בגיל  18הרי הוא בחינת חי נושא את עצמו
בתחום האמונה וההשקפה ,ובלי ספק לא
יושפע לרעה גם אם יתחבר עם כאלה שאינם
שומרים תורה ומצוות.
יעקב אבינו הוכיח לנו שאין הדבר כן,
והשקפות אלו מוטעות מעיקרן .יעקב אבינו
היה בגיל  63כאשר יצא מבית אביו .הוא למד
כל חיו בישיבה ,דרגותיו היו דרגות של יעקב
אבינו )ולא כדרגותינו( ואם הוא היה צריך
ללמוד  14שנים רצופות ובהתמדה כה גדולה
לפני צאתו לעולם הגדול ,קל וחומר אנחנו
היום שנמצאים בדרגות רוחניות נמוכות
ובעולם קשה מבחינה רוחנית .
)'אמרי חן'(
למדים מכאן שתמיד צריך לדאוג לילדים
ולהשפעת הסביבה הסובבת אותם ,והכל
תלוי בתדמית ההורים .יעקב אבינו שגדל
בבית של אהבת תורה ומצוות ידע שרק אם
ימשיך בלימודו  -אז יצליח להתמודד עם כל
הנסיונות ,כי כך תמיד השרישו לו בבית.
הרב אמיר קוסטנטין



בימים שאנשי מדין התגברו על ישראל
והשחיתו את יבול הארץ ולא השאירו מחיה
בישראל ,באותו זמן עמדו גדעון ויואש אביו
בגת לחבוט חיטים.
אמר גדעון לאביו" :אבי הטוב ,הנה אתה
זקן ימים ואין לך כוח .חזור הביתה פן יבואו
המדיינים וישעו לך צרות".
ענה יואש" :וכי מה אעשה? הלא אין לי
לחם בבית!"
אמר גדעון בנו" :אבא ,אני אחבוט את
החטים ואביא לך הביתה".
וייטבו דברי גדעון בעיני הקב"ה ואמר :יען
אשר כיבד גדעון את אביו ותיקר לו נפשו עד
מאוד  -על כן אגדלהו וארוממהו ושמתיו לאב
לישראל עמי ,ונהיה שופט לעם ישראל.











 


    
    
    
  











שח רבי מאיר מפרמישלן" :סוס אחד
נכנס לנהר לרוות את צמאונו ,עמד הסוס,
ראשו מורד ,והרהר .והנה לפתע החל
לבעוט ,נעלמו המים הצחים ,ואת מקומם
תפסו מים מעופשים ,מלאי טיט ורפש.
שאלתי את עצמי :מה המראה הזה?
עקבתי אחרי הדבר ,ונתגלה לי הסוד :אך
הוריד הסוס את ראשו כדי לשתות ,נראה
לו במים צלו  -סוס העומד אף הוא לשתות.
קש ה באמת לדעת ,מה הטריד את מנוחתו:
הפחד שמתחרהו יגזול את מימיו או שסתם
קנאה פעלה כאן ,אחר החליט לגרש את
יריבו ...בעט ובעט ,העלה טיט ורפש ,נעלם
צלו ,ואז שתה בשלווה את המים העכורים...






אומר ר' נחמן ,כי יש כמה בחינות ביצר
הרע  .1 -רוב העולם היצר הרע שלהם הוא
נמוך ומגושם מאד ,רוח שטות ממש .ומי
שיש לו דעה צחה כל שהוא ומשער בליבו
קצת את גדולת הבורא יתב' ,בוודאי היצר
הרע הוא אצלו שטות גדול ושגעון ואפילו
נסיון של תאוותו ניאוף הוא אצלו שטות
ואין צריך שום התגברות נגדו ,רק שיש לו
יצר הרע אחר גבוה מזה הרבה ,אבל זה
היצר הרע של רוב העולם הוא שטות גדול
באמ ת למי שהוא רק בעל שכל אמת לבד.
 .2ויש שהיצר הרע שלהם הוא בחינת
קליפה דקה וזה היצר הרע אין מגרין אלא
באיש חיל גדול במעלה קצת ,אבל עדיין
אין זה היצר של הצדיקים אמיתיים ,כי היצר
הרע שלהם הוא מלאך הקדוש ממש.
 .3גם בעניין ההתקרבות עצמו להשם
יתברך יש יצר הרע גדול ,היינו שלפעמים
ריבוי ההתלהבות חוץ מהמידה הוא מהיצר
הרע ,וזה בחינת " פן יהרסו לעלות אל ה'",
וצריכי ן לבקש רחמים להינצל גם מזה.











כשהגיע פעם הצדיק ר' מיכל מזלאטשוב
לקאריץ ודרש לתושבי העיר דברי תוכחה
ומוסר קשים ,פנה אליו ר' פנחס ואמר לו:
"מדוע מ וכיח אתה אותם קשה ,ראה נא איך
יהודים עניים מרודים כמותם באים לבתי
כנסת בחורף קר כזה בנעליהם הקרועות וללא
מלבוש הולם ,וכך מדי יום ביומו במסירות
נפש ,לך ופתח את ארון הקודש וצעק בקולך
לפני השם יתברך שיש לו בנים יקרים כאלה
וראויים הם שכבר יבוא המשיח לגאלם ולמה
אתה מייסרם בדברי תוכחה?"
)' שיח שרפי קודש'(

}{24
תפוח אדמה אפוי בתנור :נכון שמאז פלש
המיקרוגל לחיינו ,תפו"א במיקרו הפכו ללהיט
שדחק את רגלי תפוח האדמה האפוי בתנור,
וזאת בעיקר בגלל הזמן הארוך הנחוץ לאפיה
בתנור .הנה פטנט שיקצר את משך האפייה.
במקרה ואתם לא מחסידיו הגדולים של המיקרו:
הרתיחו קומקום מים ,הניחו את תפו"א בקערה
גדולה ,צקו עליהם את המים הרותחים ואז כסו
את הקערה .השהייה של  10-15דקות במים
הרותחים ,תקצר את משך האפייה כמעט בחצי.









מעשה מופלא התרחש בלובי של מלון תל
אביבי .שני סוחרים יראי שמים ביקשו לבצע
עסקה גדולה בניהם ,ומ שהגיעו פחות או יותר
לעמק השווה ,הוציאו את סכום הכסף המדובר,
להורות שהעסקה עומדת להחתם ,כמקובל.
והנה ,בעיצומו של המשא ומתן בניהם
הודיעו במערכת הכריזה של המלון על חפץ חשוד
שהתגלה במקום ,וביקשו מכולם להתפנות
מהחדרים ומהלובי ,ולצאת אל הרחוב הסמוך .גם
שני הסוחרים קמו ממקומם ,אלא שמרוב בהלה
שכח הקונה את חבילת השטרות שהניח על
השולחן ...כעבור חצי שעה הודיעו שאפשר לחזור
אל בית המלון .השנ ים חוזרים אל המקום בו
ישבו ,ונדהמו להווכח שהכסף אינו .גם המשטרה
שהוזעקה למקום ,לא הצליחה למצוא את
הגנב/כסף ,הפרשה התפרסמה באיזור ,ורבים באו
לחפש את חבילת השטרות.
לאחר יום-יומי ים הגיע למקום יהודי חרדי
נוסף ,וכש עבר בלובי הבחין שאחד האגרטלים
עומד מעט עקום ,הוא מתקרב אל האגרטל,
ורואה מתחתיו את חבילת השטרות מונחת לה..
הוא לקח את החבילה ,והלך לשאול רב אם
עליו להשיב את האבידה או שיכול לקחת את
הכסף לעצמו )אם המאבד התייאש מהאבידה(.
הרב התיר לו לקחת לעצמו את סכום הכסף ,אך
הוא העיד על עצמו שלא יכל להירדם בלילה ,כי
סכום הכסף היה עצום.
האיש קם בבוקר ,ביקש את שמו וכתובתו
המדויקת של המאבד ,והזמינו לביתו .בבואו
בישר לו שמצא את האבידה הגדולה ,והניח את
כל הכסף על השולחן .והנה ,הוא היה בטוח
שהמאבד יקפוץ על המציאה ויודה לו מאוד .מה
גדלה הפתעתו כאשר האיש אמר שמשום שהוא
התייאש מהכסף ,אסור לו כבר לקחת אותו.
" הכסף שייך לך ,אתה יכול לעשות בו כרצונך"...
סופו של הסיפור עדי ין לא הגיע ,תוך כדי
השיחה העלה בעל הבית ) מוצא האבידה( רעיון
מקורי" .יש לך בן?"  -שאל את הלקוח ששכח את
הכסף על השולחן בלובי" .כן ,והוא ממתין לי
ברכב למטה" ,השיב" .ולי יש בת ,אולי אתה
מעונין להפגיש אותם?" שאל המוצא.
תוך שעה אורגנה הפגישה ,ולאחריה היו עוד
כמה פגישות נוספות ,ו..נשברה צלחת .הכסף
היה שייך עתה לשתי המשפחות שהשתמשו
בו לצרכי הנישואין...
תודה לאברהם לוי
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אשרי מי שמתמיד בכל יום לומר וללמוד ישנה סגולה גדולה לומר פס' המתחיל באות של שם 
משניות ,אשר רק האמירה עצמה מסוגלת האדם ומסתיים בשמו לפני שאומרים את "יהיו לרצון  
אמרי פי "..בסוף תפילת  18לפני "עושה שלום"..

עד מאוד ,מזככת ומטה רת את הנשמה ,ויזכה

לומר בכל יום כמה מסכתות.
מתחיל ב-ש' מ -ה' עד ט'

מה טוב ומה נעים להיות רגיל ללמוד ה " -שלש רגלים תחג לי בשנה" )שמות כג ,יד(       
בתרי"ג מצוות ,באופן שיזכה להיות בקי בכל ו " -שיר המעלות אשרי כל ירא ה' ההלך       
המצוות ולקיימם במחשבה ,בדיבור ובמעשה,
   
בדרכיו" )תהלים קכח ,א(
וישמח בזה מאוד מאוד ,שנפל חלקו בחלק ח " -שמע ה' תחנתי ה' תפלתי יקח" )תהלים        
עם קדוש ישראל ,ובשימחתו זו ,אור השכינה
     
(
י
,
ו
תלהט סביבו ,ויכול להמשיך י שועות וחסדים.
 – 
ט " -שויתי ה' לנגדי תמיד כי מימיני בל 
אשרי הזוכה להיות תמיד בשמחה.
אמוט" )תהלים טז ,ח(

הנהגות מוהרא"ש נ"י

} {

} {




