















כניסת יציאת רבינו
השבת השבת תם
21:05 20:29 19:11 ירושלים
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(המקובל רבי אלעזר ) הבבא אלעזר
לעילוי נשמת הרב הצדיק
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לעילוי נשמת כרמית שירה בת שושנה
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, בדיחה, סיפור,יש לכם מאמר
 שילחו אלינו- מאמר מחזק
.למייל ונפיץ לעם ישראל

Metukim.Midvash@Gmail.com

לעילוי נשמת יצחק בן מזל

ברכות

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

  

 כשם שאסור לאדם ליהנות ממאכל וממשקה
    
 כך אסור לו ליהנות מריח טוב קודם- קודם ברכה
  
 וכיצד מברך על ריח טוב? אם הריח טוב.ברכה

  
 ואם היה,נודף ממין עץ מברך בורא עצי בשמים
   
 ואם היה, מברך עליו בורא עשבי בשמים,מין עשב
   
 לימון וכיוצא, כגון אתרוג,מפרי עץ הראוי לאכילה
   
. מברך הנותן ריח טוב בפירות,בזה
   
   
, דבר שברכת הריח שלו בורא עשבי בשמים
   
 דבר, וכן להיפך,ובירך עליו בורא עצי בשמים
   
 וטעה ובירך,שברכת הריח שלו בורא עצי בשמים

 
 אבל ברכת מיני. לא יצא- עליו בורא עשבי בשמים
   
(. מ, )עיין ברכות.בשמים פוטרת הכל
 
 אם הוא מסופק בברכת הריח אם הוא מין
   
 או שהוא מן, שצריך לברך בורא עצי בשמים,עץ
  
 מברך-  שצריך לברך בורא עשבי בשמים, האדמה   
  
 אם בירך בורא מיני-  ועל הכל.בורא מיני בשמים
 והוא הדין אם בירך על ריח טוב. יצא- בשמים
. יצא- שהכל נהיה בדברו

,' על הצפורן שנקרא בלשון ערבי 'קרונפול
. וכן המנהג.מברכים בורא עצי בשמים
 מין עץ הוא,' עשב הנקרא 'ריחאן תימני
. לפיכך ברכתו עצי בשמים- ומתקיים שנים רבות
. ברכתו בורא עשבי בשמים- 'נענע הנקרא 'מינטא
 מברך "הנותן, על ריח הקפה שריחה נודף

 והמברך עליה יש. ויש חולקים." ריח טוב בפירות
.לו על מה שיסמוך

 אין מברכים על בשמים העשויים להעביר

 כגון מטהר אויר שמזלפים ממנו בבית, ריח רע  
 שכשמושכים, וכן מיכל המונח בבית הכסא.הכסא

- המים מן המיכל אל האסלה מוליד ריח טוב במים

 ואפילו אם נתכוון,אין לברך על הריח טוב הזה
. אינו מברך- להריח את ריח הטוב
 וכן בשמים שנותנים על ארון המתים שלא
 –
 וכן בשמים שעשויים.ירגישו ריח רע הנודף מהם
 וסך, כגון מי שדרך גופו להזיע,להעביר את הזוהמא

 וכן אם.את גופו במיני בשמים להעביר הזוהמא
ואירועים
לכלות
א יפור מקצועי
אוכל וידיו מזוהמות מחמת שנגע בידיו בתבשילין
מחיר מיוחד בהצגת עלון זה
 אינו מברך- וסך ידיו בשמן להעביר ריח הזוהמא
 שירן0545641777
.עליהם כלל
-  טבק הרחה שיש בו ריח טוב של בשמים

.אין מברכים עליו
 כל ברכה שאין בה הזכרת שם ומלכות אינה
רצוננו לא להכניס
.
יותר פרסומות בעלון
-  ואם חיסר ממנה אזכרת השם או המלכות,ברכה
בהוראות
 עזרו לנו,אנא
 ולא, ואפילו אם דילג ואמר מלך.צריך לחזור ולברך

.
תודה
.
קבע ותרומות
 שמלך לבד אינו, צריך לחזור ולברך- "אמר "העולם
. בדיעבד יצא-  ואם אמר המלך.נחשב מלכות


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  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 • כייכ
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 אם דבק בידיכם ריח של:סבון נירוסטה
בצל או שום שקצצתם או עיסת קציצות
 שפשפו את כפות- שעיר בבתם ביד חשופה
,הידיים בחלק הקמור של כף מטבח מנירוסטה
. כל הריחות ייעלמו מהיד.תחת זרם מים
בחנויות לאביזרי מטבח מוכרים חתיכת
נירוסטה דמוית סבון מוצק בדיוק למטרה
 כל כף או כלי נירוסטה, אבל זה מיותר,זו
... בהצלחה.במטבח יעשה את אותה עבודה



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

' נ' עד ת-פ' מ-מתחיל ב
" "פותח את ידך ומשביע לכל חי רצון- נ
( טז,) תהלים קמה
 "פלס ומאזני משפט להוי"ה מעשהו כל- ס
( יא,אבני כיס" )משלי טז
 "פגעת את שש ועשה צדק בדרכיך- ע
יזכרוך הן אתה קצפת ונחטא בהם עולם
( ד,ונושע" )ישעיה סד
" "פתח פיך לאלם אל דין כל בני חלוף- פ
( ח,)משלי לא
 "פנית לפניה ותשרש שרשיה ותמלא- צ
( י,ארץ" )תהלים פ
 "פצני והצילני מיד בני נכר אשר פיהם- ר
,דבר שוא וימינם ימין שקר" )תהלים קמד
(יא
 "פנים בפנים דבר הוי"ה עמכם בהר- ש
( ד,מתוך האש" )דברים ה
 "פי יספר צדקתך כל היום תשועתך כי- ת
( טו,לא ידעתי ספרות" )תהלים עא
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"ונפשי תגיל בה' תשיש בישועתו" )תהלים
 אף שה' ממשיך על האדם, ט( על פי רוב,לה
 וכעין שאמר רבי, אינו מרגיש- ישועות
( 'אפילו בעל הנס אינו מכיר. לא,אלעזר )נדה
 וכל זה מרוב כל העצבות והעצלות- 'בניסו
שנופלים על האדם בכל פעם עד שנתעקם
 ואינו מרגיש גם בשעה שבאה,ונתמרר לבבו
 אך כשהאדם זוכה שנפשו.לו איזו ישועה
 ומחייה את עצמו,משמחת תמיד בו יתברך
 ויודע שאין בלעדי,עם נקודת האמונה שבו
. אז דוקא זוכה לשוש בישועתו,הבורא
 עד שירגיש כל,'אשרי הזוכה לשמוח בה
פעם את גודל הישועות שעושה עימו בכל
. תהלל יה-  כי על כל נשימה,דקה ממש
 תיכף ומיד כשנכנס,עצבות הוא ארס רע
 וצריך אח"כ, אז מתפשט בכל קומתו,באדם
. שיוכל לבטלו ולגרשו ממנו,רחמים רבים
 עושה כל, עיניו בראשו-  החכם,על כן
 שלא יכנוס אצלו שום,מיני פעולות שבעולם
 ואפילו, יהיה איך שיהיה,עצבות ומרירות
 צריך תמיד לזכור כי,שעובר עליו מה שעובר
 מה לך לדאוג, ועל כן,לא לעולם יחיה האדם
( כא,ולהתעצב על עולם שאינו שלך? )איוב א
..." יהי שם ה' מבורך,"ה' נתן וה' לקח
מוהרא"ש נ"י

 

  
    
      
  


      
       
      



""ונהי בעינינו כחגבים וכן היינו בעיניהם
, לג( אם תחשיב את עצמך כלום,)במדבר יג
כך יצר הרע יראה אותך ככלום ולא יבוא
.'להציק לך בעבודת ה

      
 אפילו אם אני,כך צריך האדם לחשוב
 לומד תורה כך וכך שעות ביום ועושה כל כך
 אני צריך להרגיש את עצמי-  הרבה מצוות

 וכמה, הרי התורה רחבה וגדולה מאד,ככלום


.רחוק אני עוד מלימוד ותשובה כראוי





 מי שאינו לומד או יודע תורה ולא,לכן






 הרי הרגשתו היא,כ"כ מקיים הרבה מצוות

 שהוא "כלום" וכך גם לא יפגע בו יצר הרע


!?הרי אינו יודע כלום ומה יקח ממנו היצר

אותו הדבר צריך האדם שכן יש לו

 הרבה מצוות ותורה להתנהג בכדי שהיצר
 "ונהי בעינינו:' וזה שאמר הפס. לא יפגע בו      
 שלעצמנו אנו מרגישים ומבינים- " כחגבים
" אזי " וכן היינו בעיניהם, כמה אנחנו קטנים
...' ככלום ממש ולכן לא יזיקו לנו בעזרת ה-  
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, אדון עולם, הקב"ה,מלך מלכי המלכים
. תודה,ריבונו של עולם
.תודה שאני עומד כאן לפניך ומודה לך
וכל מה שאומר יהיה כאין וכאפס לעומת
 הרי על.כמה שאני באמת צריך להודות לך
 הכל נתת, כי הכל ממך.הכל צריך להודות
. בחסד וברחמים,לי בחן
 תודה על.תודה על כל הדברים בעולם
 תמכת,רוב ריבי רבבות פעמים שעזרת לי
 ריפאת, הצלת ושימחת אותי,ו הושעת אותי
 תודה. עודדת אותי, שמרת עליי,אותי
.שאתה איתי תמיד
 על הכוח,תודה על הכוח לעשות מצוות
 תודה. כוח להתפלל,לעשות מעשים טובים
על כל הפעמים שעזרת לי ולא ידעתי להגיד
 תודה על כל החסדים שאתה עושה.תודה
 תודה על כל נשימה ונשימה.עימי בכל רגע
...שאני נושם
 גם על הדברים שאין, אבא,ותודה לך
 תודה שקצת, תודה שקשה לי לפעמים,לי
... כי הכל לטובתי- עצוב לי לפעמים
 אני מבקש סליחה ממעמקי,בורא עולם
 ובמקום,ליבי כ שלא הערכתי את מה שנתת
 אנא אל תרחק.לאמר תו דה רק התלוננתי
...ממני לעולם
...אני עפר ואפר ואתה כל העולם






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




 

 
 

  


 
  
 
 



 







"ויעתר יצחק להוי"ה לנכח אשתו כי
עקרה היא ויעתר לו הוי"ה ותהר רבקה
: כא( ופירש רש"י ע"ה,אשתו" )בראשית כה
, לשון הפצרה ורבוי הוא- 'כל לשון 'עתר
 שהתפלל כמה,ובמדרש 'מעם לועז' כתב
, ' עשה חסד עמדי ותן לי בנים:פעמים ואמר
 ורבקה היתה מתפללת,'ויהיו מחסידה זו
.ומבקשת בנים מיצחק
 שמיד בתחילת,הרבה זוגות מצפים
 ואם, הם יתבשרו שהאשה נפקדה,הנישואין
 הם- עובר קצת זמן ועדיין אין סימן לדבר
: וגם הסביבה משפיעה כששואלים,נלחצים
 בודאי שכוונתם היא,'? יש משהו בדרך,'נו
 ישנם. אך זה גורם לחץ גדול לזוג,לטובה
גם כ אלה שמיד מיי עצים להתחיל בסדרת
.טיפולים ולא כדאי להמתין ולחכות
.חז"ל לימדו אותנו את הדרך הנכונה
 אבל צריך להתפלל,אמנם לא צריך להילחץ
לבקש ולהתחנן מלפני בעל הרחמים שיתן
.לנו את מבוקשינו
( לא,כדאי להתבונן בדברי הגמ' )ברכות
 אמו של שמואל,שמתארת את תפילת חנה
 שכשרצתה שהקב"ה יזכה אותה,הנביא ע"ה
.בבן ריצתה ופייסה אותו בכל מיני דרכים
ושם נאמר )שמו"א א( " ותדר נדר ותאמר
' ' מיום שברא ה:" אמר רבי אלעזר...ה' צבאות
 לא היה אדם שקראו להקב"ה- את עולמו
'.' עד שבאה חנה וקראתו 'צבאות,''צבאות
! 'רבונו של עולם:אמרה חנה לפני האל
 קשה- מכל צבאי צבאות שבראת בעולמך
בעיניך שתתן לי בן אחד? משל למה הדבר
.דומה? למלך בשר ודם שעשה סעודה לעבדיו
 'תנו: אמר להם.בא עני אחד ועמד על הפתח
 דחק ונכנס.לי פרוסה אחת' ולא השגיחו עליו
 מכל סעודה, 'אדוני המלך: אמר.אצל המלך
'?... קשה בעיניך ליתן לי פרוסה- שעשית
 'אמרה חנה: א"ר אלעזר- "" אם ראה תראה
,' 'תראה-  ואם לא. מוטב- ' 'אם 'ראה:לקב"ה
 וכיון שאני,אלך ואסתתר בפני אלקנה בעלי
 יתנו לי לשתות מי סוטה כדין- מסתתרת
, הקב"ה, ואז אתה,אשה שבעלה חושד אותה
''' שנ' ' ונקתה ונזרעה זרע,חייב לתת לי ילדים
"בעני אמתך אל תשכח את אמתך ונתתה
 'אמרה: אמר רבי יוסי ברבי חנינא- "לאמתך
, ' אולי אתה חושש לתת לי ילדים:'חנה לה
שמא בזמן הלידה יבדקו את המעשים
 חלה, נדה:שבודקים בהם את האשה והם
-  ואז אם אני לא דקדקתי בהם,והדלקת הנר
 כנאמר במשנה )שבת,אז אני נמצאת בסכנה
 ו( "על שלש עברות נשים מתות בשעת,ב
 כי, אתה יכול לתת לי ילדים," ואם כן...לידתן
.לא עברתי על אחת מהם
 שה' יתן לה בן גדול שיהיה,והיא בקשה
 ו( "משה, שנ' )תהלים צט,שקול כמשה ואהרן
"..ואהרן בכהניו ושמואל בקוראי שמו
כדאי להתבונן שם בדברי הגמרא בעוד
,אמתלאות ובקשות שחנה אמרה לפני הקב"ה
.ותראו לבסוף לאיזה בן גדול היא זכתה
וחז" ל רצו ללמד אותנו שצריך להרבות
 לבקש ולרצות את הקב"ה ואסור,בתפילה
...לאדם להתיאש אף פעם
הרב אמיר קוסטנטין

