   
  

 


   
 


    


   
   
   
   
  
    
  
  
   
   
   
  
  
  
   
  


 
 



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

הלכות

כיבוד הורים בדיבור



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

 הפוגש את אמו ברחוב והיא
רוצה לדבר עמו ,אינו רשאי להשתמט
ממנה .ואין איסור לילך אחר אמו
בשוק.
 צריך ליזהר ש לא ישבע בחיי
אביו ,שזה בכלל כבד את אביך ואת
אמך.
 אין האב יכול למחול לבנו
שיאמר לו דברי חירופין וגידופין.
 מי ש חולה במחלת אלצהיימר
ר" ל שדעתו מטורפת עליו ,והבן מוכן
להחזיקו בביתו ולטפל בו ,אך ברור לו
שלפעמים לא יוכל לשלוט על עצמו
והוא יתפרץ ויצעק על אביו כשיעשה
מעשי שטות  -עדיף אז שישלח אותו
למושב זקנים ,ושם יטפלו בו.
תודה לרב יצחק יוסף' ,ילקוט יוסף'

מספר ר' אבהו ,אביו של ר' אבימי:
 5בנים יש לאבימי ,בני .כל פעם שאני
בא ודופק על דלת ביתו  -רץ בני,
אבימי ,לפתוח את הדלת בעצמו .הוא
לא מצוה לאף א חד מבניו לפתוח את
הדלת לפי שהוא רוצה בעצמו לקיים
את המצוה .ולא רק זאת ,אלא עד
שהוא מגיע לדלת לאורך כל הדלת
הוא קורא" :מיד פותח"" ,מיד פותח",
כדי שההמתנה תהיה לי נעימה ולא
אחכה בקוצר רוח.
פעם ביקש רבי אבהו מבנו' :השקני
מים!' מיהר ר' אבימי לקיים רצון אביו
אך כשהביא את המים ראה שאביו
מנמנם .מה עשה? במשך כל הזמן -
עמד לפניו וכוס המים בידו כדי שיהיה
מוכן ומזומן למלא רצון אביו בלי
דיחוי מיד כשיתעורר!
לומדים ,שה מקיים מצות כיבוד אב
ואם כהלכה  -ה' נותן לו בנים תלמידי
חכמים ונבונים שגם הם יכבדו אותו
כראוי כמו שזכה רבי אבימי ל 5-בנים
חכמים ושלמים .ודי לחכימא ברמיזא!
)מעשה אבות(

לה"ו  עלון   379שבת קודש ,פרשת שמיני  כ" ו בניסן
ה'תשע"ג   6.4.2013 אחד עשר ימים לעומר  בימי רביעי
וחמישי  -ראש חודש אייר!




בפני עיוור לא תתן מכשול


הלכות בית הכנסת :אסור להיכנס
עם פלאפון זמין לבי"כ ,ומי שאינו
נזהר לנתק את מכשיר הפלאפון לפני
כניסתו לבית הכנסת ,הרי הוא חוטא
ומחטיא את הרבים ,מפני שגורם להם
הפרעה והסח הדעת בתפילה.
הנה בשולחן ערוך )סימן צח ס"א(
כתב ,שהמתפלל יחשוב כאילו שכינה
כנגדו ,ויסיר כל המחשבות הטורדות
אותו ,עד שתישאר מחשבתו וכוונתו
זכה בתפילתו ,ויחשוב כי אילו היה
מדבר לפני מלך בשר ודם היה מסדר
דבריו ומכווין בהם יפה לבל יכשל ,קל
וחומר לפני מלך מלכי המלכים הקב"ה
שהוא חוקר כל המחשבות .ואם תבוא
לו מחשבה אחרת בתוך התפילה,
ישתוק עד שתתבטל המחשבה .ע"כ.
מובן מאליו שמי שיש עליו מכשיר
זמין בהתפילה ,אין מחשבתו יכולה
להיות זכה ,ובעל כורחו מתערבבות לו
מחשבות אחרות ,שהרי כל רגע דעתו
על הפלאפון ,שמא יצלצלו אליו ,או
ישלחו לו הודעה וכד'.
גם כאשר מכשיר הפלאפון מונח
בכיסו במצב של "רטט" ,ולא תהיה
הפרעה לאחרים אם יתקשרו אליו
באמצע התפילה ,מכל מקום הרי הוא
עצמו ניטרד ע" י כך מכוונת התפילה.
ומרן הבית יוסף )סימן צה( כתב,
שהטעם שצריך לכווין את רגליו שיהיו
צמודות ,מכיוון שעומד לדבר עם
השכינה ,לכן צריך לסלק כל מחשבות
הגוף מליבו ,ולדמות עצמו כאילו הוא
מלאך משרת.
ורבינו הגדול ,מהר"י אבוהב ,כתב
טעם אחר ,שהוא רמז שנסתלק ממנו
התנועה לברוח ולא להשיג שום חפץ
מבלעדי ה' .ע"כ.
ואם כן ,איך זה יעשה שקר בעצמו
להדמות ברגליו למלאך ,בשעה שיש
לו מכשיר פ לאפון בכיס ,והרי זה
תרתי דסתרי!...
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 6:19/19:03 20:20 19:39 18:22
תל.אביב 6:28/19:03 20:18 19:41 18:41
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לעילוי נשמת
יצחק בן מזל


  
  
 
   
  
   
 


  


   
   
     Metukim.Midvash@Gmail.Com  



לעילוי נשמת כרמית שירה בת שושנה


רצה הקב"ה
"רבי חנניא בן עקשיא אומר :רצה הקדוש
ברוך הוא לזכות את ישראל  -לפיכך הירבה
להם תורה ומצוות ,שנא'' :ה' חפץ למען צדקו
יגדיל תורה ויאדיר'"
שאל אותי חבר בצבא לאחר שברכתי את
כל ה"מגע-אש" פלוס 'בשמים' ו'שהחיינו' ,על
חולצה חדשה ברציפות" :מה זה כל הברכות
האלו? לא מספיק רק אחד וזהו?"
את האמת אם היתה רק מצוה אחת  -מזמן
אנשים היו נופלים מהתשובה והיהדות ,וזאת
בגלל ,כשאדם נפגע פעם-פעמים-שלוש מאותו
הדבר ,הוא מתייאש ועוזב אותו ,ואם העצבים
עלו לו לראש  -הוא גם עוזב את הכל.
אם הקב"ה ,יתעלה שמו ,היה נותן לנו רק,
למשל ,את מצות תפילין ,והאדם היה קם קצת
לפני השקיעה  -הרי עבד לילה ,ולא הספיק
להניח ,וגם למחרת לא  -אזי היה עוזב הכל.
מכיוון שיש לנו המון המון מצוות ודברים
בקדושה ,אזי אם פספס תפילין  -יילך לערבית,
אם שכח ללבוש ציצית ,עדיין יש לו עוד הרבה
דברים לעשות לשמח את ה' ,ולהתקרב אליו
מכל מקום.
זוהי גם גדולת השם יתברך ,שרוצה לתת
לנו ,לקרב אותנו " -לפיכך הרבה להם תורה
ומצוות" ,ולא להעניש אותנו על ידי ריבוי כל
הציווים שלו אלינו.
ואמרו חז"ל ,שהבטלה מביאה לידי שעמום,

והשיעמום מביא לידי עברות ,מכיוון שהאדם
משועמם אזי היצר הרע נותן לו הכל בקלות
ובמזומן ,ולכן ה"הרבה לנו תורה ומצוות" שלא
נהיה משועממים ונדבק עם היצר ,אלא נהיה
עסוקים במצוות ונדבר עם אלוהות...
מאיר גואטה' ,מאור מאיר'

אין שום ייאוש בעולם כלל

רבי נחמן מברסלב
מה הכוונה?  -אין שום סיבה בעולם שתהיה
עצוב .כי ה' יתברך נתן לך כל כך הרבה דברים
טובים ,והטיב איתך ועזר וחיזק אותך והחזיר
אותך בתשובה ,ואוהב ונמצא איתך בכל רגע,
ולא עוזב אותך אף פעם ,אפילו שאתה מרגיש
שכל השערים סגורים ח"ו .ה' לא עושה רע
לאדם ,ואם עוברים עליך עכשיו ייסורים הם
נובעים מהמעשים שלך ,ככת'" :תייסרך רעתך".
אם אתה מאמין שאפשר לקלקל ,תאמין אפשר
לתקן" .והייסורים הם לטובתך הנצחית )לעולם
הבא( ,כי אם לא היו לך ייסורים :כל העוונות
שעשית לא היו נמחקים לעולם .וה' ברחמנותו
הביא עליך ייסורים כדיי שיכפרו על עוונותיך
הרבים והגדולים .תשמח על הטובות והחסדים
שאל צדק ורחמן עשה איתך" .אל אמונה ואין
עוול" .אין טעויות ..הכל מדויק ..הכל לטובתך..
תשמח את עצמך בכל מה שאפשר.



סמכו עליי!
לפני פטירתו של ר' נחמן מברסלב,
החלו חסידיו לגעוש ולרעוש' :רבנו ,אל
תעזוב אותנו כאן לבד ,אנחנו רוצים
להישאר אתך לעד .איך נוכל את
העולם הזה לעבור  -בלי החיזוקים,
העצות והאור'!...
לפתע פרצה בתו הקטנה בבכיה.
הביט בה רבנו נחמן בתהייה' :בתי
היקרה ,מה לך כואב? מדוע את עצובה
וליבך דואב?'
' אני את העולם כלל לא עוזב ,יודעת
את ,שאת כולכם אני אוהב .אני רק
כמי שיוצא מחדר אחד לחדר אחר,
ואם תלחשי 'אבא ,אבא' אשמע ואבוא
מהר'.
'ואתם ,חסידי הקדושים והאהובים,
מה לכם לדאוג ועל מה אתם כאובים?
מה הנשמות שהלכו לעולמן מחכים
לתיקוני ,כל שכן אתם שאני הולך
לפניכם ,סמכו עלי! המשיכו בדרכי
ומהתפילות לא לחדול ותסמכו על
כוחי הגדול!'
תודה לברוך' ,האור הגנוז'

רפואה מונעת )(2
עפ"י חז"ל

מלח חומר משמר "ולא תשבית מלח
ברית אלקיך מעל מנחתך" )ויקרא ב ,יג(
מלח ברית  -פרש"י :שהברית כרותה
למלח מששת ימי בראשית ,שהובטחו
המים התחתונים ליקרב במזבח במלח
שהוא תולדת המים ,וניסוך המים בחג.
רש"י )במדבר יח ,יט( אומר "ברית מלח
עולם"  -כהברית הכרותה למלח ,שאינו
מסריח לעולם.
המלח הוא חומר משמר שטבעו חם
ויבש ומהמנירלים החשובים בגוף .הוא
מחסן ומחזק אותו ,ומוליך חשוב של
הדם ,מסייע לפעולות העיכול ,מחמם
את הגוף ,וממהר להוציא את הפסולת.
מרכך את הבשר וממתק אותו ,ומיבש
את הליחות המזיקה שבגוף.
'מלח ברית אלקיך' :אומר המלבי"ם,
שזו הברית שכרת ה' לקיום הנמצאים,
בל יופסדו עוד כל ימי הארץ .המלח
הוא כח המעמיד ,מחזק איברים מחבר
ומדבק החלקים ,ולפיהו יתחזק הגוף
או יתמעט .וכן יקיים ומחזיק הצומח
וכל גוף מורכב ,הוא המלח בים ,וזה
מעמיד מי הים בל יסריחו.
"ולא תשבית מלח"  -אומרת הגמר':

























הבא מלח שלא שובתת  -מלח סדומית.
ומנין שאם לא מצא מלח סדומית מביא
מלח אסתרוקית?  -ת"ל" :תקריב".
אומר רש"י" :מלח סדומית"  -שהים
משליכה לאגפיה.
"אסתרוקנית"  -מן הקרקע נעשית
ובידי אדם .ר"ל מלח כזה שמציאותו
בטבע )סדומית( קיים מתמיד ואינו כלה
לעולם .להוציא מלח הנעשה בידי אדם
)אסתרוקנית( ,אם לא יעשוהו שוב אינו
במציאות .והקיים הוא מלח סדומית.
מלח סדומית  -הוא "מלח הבישול"
המצוי בטבע בצורה מומסת ,במי ים
ובאוקיינוסים.
עיקר הפקתו בארץ נעשית בשיטת
האידוי ,שבה מזרימים מים לברכות
רדודות המתאדות בשמש.
מלח אסתרוקנית נמצא בצורת
גבישים בסלעים וקיים במחצבים בכמה
מקומות מסוימים בעולם .נוצר מהתאיידות
האוקיינוסים.
מפני מה אמרו מים אחרונים חובה?
שמלח סדומית מסמא את העיניים.
אומר רש"י :אמרו חכמים )ברכות מ(.
אחר כל אכילתך אכול מלח ,וכיוון
שנוגע במלח כשחוזר ונותן ידו על עיניו
 מסמא ,לכן צריך לנוטלם )חולין ,קה(שדרכם היה לטבול אצבע במלח כדי
לשפשף את השיניים ,לחטא חיידקים
שברובד השיניים .כפי שממליצים הרופאים
לאחר ניקוי שיניים ,לשטפם במי-מלח.
בפרט לסובלים מדלקת חניכיים.
"שלושה רובן קשה ומיעוטן יפה -
שאור ,מלח ,וסרבנות" )ברכות ,לד(.
כיוון שהמלח יש לו תכונות מוליך
חום ,ריבוי מלח גורם ליתר לחץ דם.
ולכן הסובלים מלחץ דם גבוה ,אסור
להם לאכול מזון עם הרבה מלח.
"מליח כרותח"  -המלח מעבד את
הבשר ושואב את הדם החוצה ,ומונע
קלקול הבשר .שימור הבשר בזמנם היה
ע"י מליחה מרובה ,הסופגת את הלחות
ולא נותנת לחיידקים להתרבות .כמו דג
מלוח שנשמר גם בלי קירור.
"בוזקין מלח על גבי הכבשׁ בשביל
שלא יחליקו" )ערובין ,קד(.
כשיורדים גשמים נוצרת החלקה על
גבי הכבשׁ ,בגלל השומנים שצפים עליו
)מהבשר המונח ,לפני עלייתו על גבי
המזבח( ,לכן מפזרין מלח שלא יחליקו.
כדרך שמחליקים כלי רכב בכביש בגשם
הראשון ,שאז צף השומן על גבי הכביש,
ויש לנסוע בזהירות מירבית מפני סכנת
החלקה..

יהודי תמים
פעם אחת רצה מישהו ,בחמלת ה',
לבוא לאומן וכולנו נרשמים ושמים דמי
קדימה שתהיה אתערותא דלתתא.
להגיד 'אין'  -זה קל ,זה אתערותא
דלתתא :מה אתה יכול להביא? אז
קודם נרשמים  -זה מביא  50שקל ,זה
 200שקל ,זה  700שקל .אחד מאיתנו,
היינו צריכים לנסוע מוצאי שבת ,הלך
לר ַשם ונתן לו דרכון .דמי קדימה נתן לו
ָ
 שקל אחד .הוא התקשר אליי ואמר:'אני חייב לכתוב את זה באיזה ספר
שיהיה לזיכרון  -מה זה שקל?' אמרתי
לו' :תרשום אותו ,אתה תהיה בטוח
שהוא בא' .ומתי הוא נתן לו שקל? -
ביום חמישי .מתי הטיסה? מוצאי שבת.
הוא נתן לו שקל על החשבון...
אותו חבר ביום שבת התפלל תפילת
מנחה מוקדמת ,הוא אמר לי' :אמרתי
 40פעם תיקון הכללי ,בשביל להיות על
הציון הקדוש .וכל תיקון הכללי אמרתי
 הקב"ה ,אני רוצה להיות אצל רבינו.אני לא יודע איך יהיה  -אבל אני מאמין
באמונה שלמה שיהודי תמים יכול
להגיד גם אפילו מאה פעמים תיקון
הכללי בשביל לבוא לציון רבינו.
מוצאי שבת .איך שהוא יוצא מבית
הכנסת עוצר אותו חבר קדמון שהוא
לא ראה אותו כמה שנים' :מה נשמע?
מה שלומך? שמעתי שנוסעים לאומן'.
המכר הותיק שאל ,בלי שההוא יגיד
לו כלום' :הכרטיס שלך הסתדר?'  -וזה
בן אדם עסקן.
אמר לו' :לא'.
 'מה פירוש לא? כמה יש לך?'אמר לו' :כלום'.
 'נרשמת?' 'כן ,שמתי שקל '..ענה במבוכה..מיד זה מתחיל להוזיז עניינים ,נתן לו
את המספר של הויזה ,התקשר למשרד
טיסות שיחייבו את הויזה שלו ,נתן לו
את הכרטיס ועוד  1000שקל כדי שיקנה
מה שצריך .חייב את הויזה ואמר לסוכן
שיתן לו כרטיס ...והכל במוצאי שבת..
והוא בא איתנו לאומן בראש השנה!
כמה הוא שם דמי קדימה?  -שקל!
אמרתי לאותו סוכן' :בחיים שלך אל
תזלזל בשקל של יהודי פשוט .שישים
שקל-שתיים ,ישים מאתים  -זה בן אדם
שהוא עני...
הרב שלום סבג שליט"א
להשגת הספר והדיסקים 0544243042

 
       
       
       
          
         
        
         
         
         
  
         
          
          
      
 



































אמר הקב"ה החנון והרחום :אפילו אין
אדם כדאי לענות לתפילתו ולעשות
חסד עימו ,כיוון שמרבה בתחנונים -
אני עושה חסד עימו" .כל המאריך
בתפילתו  -אין תפילתו חוזרת ריקם".
כיצד להתפלל בכוונה? מי שמתפלל
על חבירו ,ה' כופל את טובתו .תפילה
בדמעות  -מתקבלת) .ספר המידות ,ר'
נחמן מברסלב( סגולה שלא יקטרגו על
התפילה ,לקרוא" :אדון עולם) "...רבי
יהודה החסיד ,ר' גאון והר שרירא(
תן צדקה .היא פותחת שערי תפילה
ודוחה מקטרגים .תרגיש כי אתה עומד
מול האל ממש" ,כאשר ידבר איש אל
רעהו" .התפלל בקול רם  -בתנאי שלא
תפריע לאחרים המתפללים.
התפלל מתוך סידור .חפץ חיים היה
מברך "שהכל" ו"מזונות" מסידור.
הימנע מלדבר דבר חול לפני זה ,זה
מפריע לקדושת התפילה.
תרבה בתפילה על צער השכינה ועל
חילול השם בגויים :התפילה מצורפת!
אין ביכולתינו לשער כמה גזירות רעות
נמנעו בזכות תפילות אלו) .רבי יעקב
ניימן זצ"ל(


הקדש זמן מספיק לתפילה כדי שלא
תצטרך למהר בתפילתך ח"ו.
מצווה שיהיו בגדים נאים לתפילה.
התפלל בגוף נקי.
לבטא את המילים בצורה מדויקת.
להתפלל מילה במילה .כשמזכיר שם ה'
 צריך להזכירו באימה ויראה) .רבינויונה ,אגרת תשובה(
לבקש מה' מתנת חינם ,מתוך כניעה
ותחנונים ,לא בגלל שמגיע לנו .זכור:
משה רבינו ע"ה היה צדיק יסוד עולם
התחנן בפני האל יתברך  515תפילות.
יש להתפלל על כל דבר ,על דבר
גדול ודבר קטן ,שכן לא ניתן להשיג
כלום בעולם ,אלא עלידי תפילה) .ספר
המידות ,ר' נחמן מברסלב( יש להתפלל
על כל עם ישראל שיחזרו בתשובה.
"צריך לישב מעט קודם התפילה כדי
לכוון ליבו" )הרמב"ם( .בקש שתפילתך
תהא בכוונה ,בהתעוררות ובתמימות.
גזל ומי שלא מחלק מעשרות  -דברים
אלו מעכבים תפילה" .כל המתפלל על
חבירו ונצרך לדבר ,נענה תחילה".
הכן לך רשימה של מכרים שזקוקים
לישועה ותרבה להתפלל עליהם  -אז
תראה ישועות בעזרת ה'!..









       

       

      
      












       








       







  
  
   




      
     




