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שיעור תהלים אצל
משפחת ארבלי ,ברח'
יזהר  ,6תל אביב,
 .13:00-14:00פרסים
והפתעות בלי סוף.
בנים ובנות בהפרדה.
חובה להגיע


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



כיבוד הורים

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

 לא תיקנו חכמים ברכה על מצוה זו ,מפני שהיא
מצוה שהשכל מחייב אותה ,או מפני שהיא בכלל מצוות
שבין אדם לחבירו ,או מפני שאפשר שהמצוה לא תתקיים,
שהרי האב יכול למחול על כבודו .
 מצווה זו נחשבת בכלל המצוות שבין אדם למקום,
וגם בכלל המצוות שבין אדם לחבירו .אדם שעבר על
מצות כיבוד אב ואם  -מלבד מה שמתוודה על כך ביום
כיפור  -צריך גם לבקש מהם סליחה בערב יום כיפור.
 המקיים מצות כיבוד הורים  -טוב שייכוון בעת
שמקיים המצוה ,שעושה לשם מצוה.
תודות רבות לרב יצחק יוסף שליט"א  -ילקוט יוסף


      
      
     
      
     
     
    
     
    
     
     
     
    
    
  

לעילוי נשמת יצחק בן מזל

יוֹתר ָכּךְ י ְִהיֶה ָבּ ִריא ְוי ְִהיֶה
אָדם ֶשׁ ְכּ ָכל ֶשׁיּ ִַשׁן ֵ
אַל י ְַחשֹׁב ָה ָ
רוֹפ ִאים ַה ֻמּ ְב ָה ִקים ֶשׁ ַה ֵשּׁינָה
יוֹתר כּ ַֹחֶ ,שׁ ֲהרֵי ִה ְס ִכּימוּ ָה ְ
לוֹ ֵ
ְיוֹתר ִמזֶּה -
טּוֹבה ִהיא ֵבּין ֵשׁשׁ ָשׁעוֹת ִל ְשׁמוֹנֶה ָשׁעוֹת ,ו ֵ
ַה ָ
אָמרוּ ַבּגְּ ָמ ָראֵ " :שׁינָה ַל ַצּ ִדּ ִיקים ָ -ר ָעה ָל ֶהם
ַמ ִזּיק ַל ְבּ ִריאוּתְ .ו ְ
עוֹלם".
ו ְָר ָעה ָל ָ
שׁוֹכ ִחים
ַה ְר ֵבּה ְמ ַח ְפּ ִשׂים ְסגוּלוֹת ֵאיךְ ָלקוּם ֻמ ְק ָדּםֲ ,א ָבל ְ
ֶאת ַה ָדּ ָבר ַה ָפּשׁוּטֶ ,שׁ ְכּדֵי ָלקוּם ֻמ ְק ָדּם ָצרִ יךְ ִלישׁוֹן ֻמ ְק ָדּם!
תּוֹרה ַעד ָשׁ ָעה ְמ ֻא ֶחרֶת ְו ִלמּוּד זֶה יָכוֹל ִלגְ רֹם לוֹ
לּוֹמד ָ
ִמי ֶשׁ ֵ
ָלקוּם ְמ ֻא ָחר ְוּל ַה ְפ ִסיד ֶאת ַה ְתּ ִפ ָלּה  -יֵשׁ לוֹ ְל ַה ְפ ִסיק ִמ ִלּמּוּדוֹ
יוֹתר.
ו ְָל ֶלכֶת לִ ישׁוֹן ֻמ ְק ָדּם ֵ
ִמיַּד ֶשׁיֵּעוֹר ִמ ְשּׁנָתוֹ י ִָעיד ְבּ ַע ְצמוֹ ַעל ֱאמוּנָתוֹ ַבּבּוֹרֵא י ְִת',,
ֹאמר" :מוֹדֶה ֲאנִ י ְל ָפנֶי ָך ֶמלֶךְ ָחי ו ְַקיָּם ֶשׁ ֶה ֱחז ְַר ָתּ ִבּי נִ ְשׁ ָמ ִתי
ְוי ַ
לוֹמר זֹאת אַף ֶשׁ ֲע ַדיִן לֹא
וּמ ָתּר ָ
ָת ָך"ֻ .
ְבּ ֶח ְמ ָלהַ ,ר ָבּה ֱאמוּנ ֶ
לוֹמר
נ ַָטל י ָָדיוִ ,וּמכֹּל ָמקוֹם י ְִל ַבּשׁ ִכּ ָפּה קוֹדֵם כֵּן .ו ְִאם ָשׁ ַכח ַ
לוֹמר זֹאת ְבּ ֶמ ֶשׁךְ ָכּל ַהיּוֹם ָמ ַתי ֶשׁ ִיּ ְזכֹּר.
ַבּבּ ֶֹקר  -יָכוֹל ַ
 5דקות תורה ביום ,החוברת החודשית המומלצת.
תודה לרב רונן חזיזה שליט"א .להזמנות046821053 :

הזיק בחנות :אדם שנכנס לחנות כדי לקנות דבר
מסוים ,ולפני שהספיק לשלם עבור הדבר ,נפל הדבר
מידו ונשבר  -חייב לשלם את הנזק ,ואם אינו משלם -
עוון גזל בידו.
ויש כאלה שמעמיסים כל מיני מוצרי מזון ושתייה
על העגלה בסופרמרקט ,ומרוב העומס ,נקרעת שקית
החלב ,או נמעך איזה מוצר ,או נשברו הביצים וכדו',
ומחזירים את המוצרים למקומם ,ולוקחים במקומם
מוצרים אחרים ,ויש להודיעם שיש בזה איסור גזל.
רוב תודות לרב אברהם ישראל שליט"א
מתוך 'ואין למו מכשול'

 

לה" ו עלון 367
שבת קודש פרשת 'ויגש'
מחר  -צום עשירי בטבת

הפטרה " :ויהי דבר"...
ט' בטבת ה'תשע"ג
22.12.2012

כניסת
השבת
ירושלים 16:03
תל.אביב 16:18



.

יציאת
השבת
17:19
17:21

רבינו
תם
17:45
17:59

זריחה /
שקיעה..
6:32/16:43
6:44/16:40

י . . . .ייייי . . .. . .. . .. . .. . .. . .יייייייייי

 
  

    
    
   
     
   
 
    
    

     
   
    
    
     
     
    
     
    
   
     
    
    
    
     
     
    
   
  
    
     
    



שיחת חברים עם
מאיר גואטה ,בשישי
בערב ,ב ,21:15-בבית
כנסת "תפארת משה"
)המקלט( מאחורי רח'
עזריאל  2רמת-גן .וגם
בשבת קודש ,ב.14:45-
 0506303090אסי

תודה רבה לתורמים בהוראות קבע ,ה' ימלא משאלות ליבם 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.

לתרומות בהוראת קבע או תרומה חד פעמית ,וכן אפשר לקבל קופות צדקה אצל אבי ירקוני .0548300440
בנוסף ,גם ישירות לבנק הדואר ,לחשבון מס'  .20183234התורמים לזיכוי הרבים יתברכו מפי עליון
יהי רצון שזכות הלימוד בעלון זה יהיה לשלומם של כל החיילים באשר הם .אכי"ר  לרפואה והצלחה ,פרנסה טובה 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 • מש' אליאס • אסתר בת איריס • יוסף בן
עזרא ועמה • משפ' דהרי • משפ' 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  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 •  ..................להזכרת שם ברפואה ,הצלחה או לעילוי נשמת  רק  500ש"ח למשך שנה! זכות הרבים תגן בעד התורמים לזיכוי הרבים.

  
    
    
 
      
   
  
Metukim.Midvash@Gmail.Com
    

חפשו אותנו...

לעילוי נשמת כרמית שירה בת שושנה
פי שניים זאת עבודה
יוסף זוכה ל"פי שניים" יתר על אחיו
למנשה ואפרים ,ככתוב )בראשית
מח( " ואני נתתי לך שכם אחד על
אחיך".
ר' נחמן זצ"ל מסביר )תורה ב( ,ש"פי
שניים"  -זו עבודת התפילה שהיא שני
דברים" :שבחו של מקום" ,ו"שאלת
צרכיו" ,כפי שמצאנו בתפילת שמונה-
עשרה שהאדם בתחילת ובסוף התפילה
משבח ומודה לה' יתברך ,ואילו באמצע
התפילה מבקש את צרכיו.
זה האופן בו מורכבת התפילה מ2-
גורמים אלו ,מכיון כשאדם בא לפני
מלך בשר ודם כדי לבקש ממנו בקשה,
ראשית דבר הוא משבח אותו באותו
עניין שרוצה לבקש ממנו ,כגון שמבקש
ממון ,אזי הוא משבח את המלך על
נדיבותו הרבה לבני עמו והחסד הרב
שהוא עושה וגומל עם נתיניו.
לאחר שהמלך שומע את שבחיו ,אזי
מתעורר ליבו לעזור ,כי כך טבע האדם,
ואז מבקש אותו אדם את בקשתו,
והמלך ששמע את שבחיו עוזר לו ,לכן
בסוף מודים ומשבחים למלך שנית.
והנה ידוע ,כי אנחנו מתנהגים עם
מלכות שמים כעין מלכות הארץ ,כמו
שאמרו חז"ל" :מלכותא דארעא כעין
מלכותא דרקיעא" ,לכן בתפילת שמונה
עשרה אנו מתחילים בשבח )ג' ברכותראשונות( לעורר ,כביכול ,את הלב
העליון ולפתוח את המעיין כנ"ל ,ואחר
כך )י"ב ברכות אמצעיות( אנו מבקשים
בקשות ,ומסיימים )ג' ברכות אחרונות(
בהודאה ,שהיא ברכת מודים וכו'.
נמצא ,אם כן ,שעבודת התפילה היא
"פי שניים" שבח בפשטות ,שבו נכלל
גם עניין ההודיה ובקשת צרכיו.
והנה עניין ה"פי שניים" שייך לבן
הבכור ,כי בכור יורש פי שניים ,ואילו
יוסף זוכה לבכורה ,כי ראובן הפסיד
את הבכורה ,מאחר וחילל את יצועי
אביו ,על כן ניתנה הבכורה ליוסף ,וזכה
ל"פי שניים" גם בעניינים הרוחניים,
ומכיון שעבודת התפילה היא עבודה
של "פי שניים" " -שבחו של מקום",
ו"בקשת צרכיו"  -על כן יוסף זוכה לזה
ודרכו עוברת עבודת התפילה מיעקב
אבינו אל עם ישראל בשלימות.








לכן בעבודת התפילה אשר נעשית
בשעת ההתבודדות ,שציווה אותנו רבי
נחמן ,טוב לכתחילה לאחוז ב"חרב
פיפיות" זו ,חרב בעלת ב' פיות שהיא
חרב התפילה ,ולפתוח בשבח הקב"ה
ואחר כך לבקש את צרכיו ,ולבסוף
להודות לה' יתברך ,כפי הסדר של
תפילת שמונה-עשרה ,ואז זוכה האדם
שנעשית אצלו עבודת התפילה באופן
של "פי שניים" כנ"ל.
בתורה צ"ז מסביר ר' נחמן את עניין
"מנשה ואפרים" ,שהם ה"פי שניים"
של יוסף באופן אחר  -כאשר אדם ניגש
לתפילה  -הוא צריך להתפלל בשני
האופנים הבאים:
הראשון  -לא להרגיש שהוא מיוחס
וחשוב מחמת עבודת האלקים שלו ,או
מחמת כשרונותיו ,או בגלל ייחוס
משפחתי וכדומה.
השני  -לשבר את המחשבות הזרות
שבאות בתפילה ,כי שני דברים אלו
מפריעים לאדם בתפילתו להתפלל
לפרות ולרבות
כראוי .וזהו "אפרים" ְ -
במחשבות טובות.
יוסף ,שיש לו שני בנים ,מנשה
ואפרים ,זוכה לעבודת התפילה ,שהיא
"פי שניים" ,וזוכה לשבור את המניעות
הללו שיש בתפילה.
נמצא ,שיוסף הצדיק ,שהוא בבחינת
"אב" לכל הצדיקים ,כי קיבל שם לוָאי

      
      
      
    
     
      
       
     
      
       
    
      
       
      
      
     
      
    
      
       
     
      
   
   


לשמו " -הצדיק" ,לכן זוכה ל"פי שניים"
בתפילה ועימו זוכים לזה כל הצדיקים
האמיתיים ,שהם כולם בחינת יוסף
הצדיק.
ומכיוון שהצדיקים זוכים לתפילה
בשלימות ,לכן תפילותיהם מתקבלות,
על כן אומר רבי נחמן ,שצריך לקשר
את התפילות לצדיקים האמיתיים ,כי
הם מעלים את התפילות ובונים את
המשכן ,היא השכינה הקדושה שאותה
מעלים בתפילותינו ,ועל ידי התפילה,
שהיא "פי שניים"  -נעשה חרב-פיפיות
שאיתה מנצחים ,מורידים את העריצים
ומעלים את השכינה למקומה.
תודה להרב שטרן
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!חדש
שיעור בליקוטי מוהר"ן עם הרב
18:00-19:00  בכל יום,עודד שרבי
,2  רח' עולי הגרדום,באור הגנוז
אור יהודה
לא להחמיץ! השיעור השבועי
עם הרב עודד שרבי
,באור הגנוז בכל יום רביעי
, סוחף, מחזק.21:00 בשעה
מלהיב עם עצות מעשיות לחיים
ע" פ משנתו של רבי נחמן
י בעצמך כוחות/מברסלב )תכיר
(!!שלא ידעת
0548088081













   


     

    

    
    
     
     
     

     
     



מתפללי בית כנסת שרוצים
 יוכלו- לקבל חבילת עלונים
5 לקבל בסכום פעוט של
שקלים בשבוע על ידי הגבאים
.או המתפללים
:) תודה ושבת שלום



סעודת מלווה המרכזית ושיעור
מפי הרב מאיר שלמה שליט"א
,בדעת רבי נחמן מברסלב
,'בביהכ"ס 'גאולת ישראל
,רחוב הותיקים פינת צונזר ת"א
20:30 בשעה
0508668667 :לפרטים







 
   















 על היתרונות של:בישול אורז מלא
 אין,אכילת אורז מלא במקום אורז רגיל
 נכון? כולנו,צורך להרחיב את הדיבור
, הבעיה היא.יודעים שזה בריא יותר
שלרבים מאתנו זה הרבה פחות טעים
מהאורז הלבן! משום מה יש באורז
 ואפילו קצת,המלא איזה מין טעם לוואי
 הדרך להפטר מהריח...ריח לא הכי מזמין
 היא להשרות את האורז- וטעם הלוואי
.במים במשך לילה שלם לפני הבישול
 רוחצים את, שופכים את המים,למחרת
 וממשיכים-  מסננים אותו,האורז היטב
 מתקבל אורז רך.בבישול לפי המתכון
 ללא שמץ של ריח או טעם לא,וטעים
.טובים
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 לאחר שתחשוק בטוב הזה.הבורא אליו
. אז תתחיל להוכיחו- ויופיו יבהיק בלבך
 שתעוררו,רק אז תהיה זו תוכחת קירוב
. היא רק תרחיק ותהרוס-  אחרת.להיטיב
 תוכחה שלכעס- העולם הזה מטעה
 אך,נראית מבחוץ כל כך יהודית ואמיתית
בלא תכונה פנימית של אהבה והערכה
 אותה. היא תגרום להרס נוראי,לשומע
 תלוי בכוונת-  רק במילים אחרות,פעולה
 למוות או,הלב ובהסתכלות של המוכיח
! החיים והמוות ביד הלשון.לחיים
)עפ"י ' לקוטי מוהר"ן' ח' ח"ב ו'ליקוטי
('הלכות' ציצית ה' ז
תודה לנועה ירון דיין

 ומתוך כך הוא ייחלץ,מופלא שכזה
.להצלת הנכס מאובדן
 רק תוכחה שבאה:ורבינו ז"ל מזהיר
,מתוך אהבה והערכה למקבל התוכחה
 לעומת.היא זו שתוסיף כח טוב לנשמתו
 תוכחה שנובעת מזעם ובוז,זאת
, שלא ניתן לסובלו עוד,לשפלות הזולת
!תביא להגברת הרוע במקבל התוכחה
 ראית את חברך:לתשומת לב המוכיח
עושה מעשים חמורים? פגשת את עצמך
במצב שפל ביותר? המתן! אינך מוכשר
 קודם כל,עדיין להוציא מילת תוכחה
הקדש שעה של התבוננות באוצר היקר
 בנקודות הטובות שבו ובאהבת,שלפניך
ע יעיעיעי

 שהפעם הכעסגוברת כשהוא בטוח
. וחוזר חלילה,ינצח
ר' נחמן מברסלב זצ" ל מלמדנו יסוד
 תוכחה עצמית או לזולת צריכה:עצום
לבוא מעומק האהבה אל הטוב שקיים
 תוכחה ת בוא מהתעוררות.בו או בחברו
עצומה של חשק ורצון שהטוב של
.עצמו או של זולתו לא יילכו לאיבוד
 ככל שהאדם:הדברים פועלים כך
 כך,מכיר בערך עצמו או בערך חברו
גוברים רחמיו על הטוב שנלכד במאסר
 ואז הוא לא יוכל לוותר,המעשים רעים
על אוצר יקר שכזה אשר נפל לביב של
 לבו יתפלץ מצער על אבדן נכס,שופכין
יחיחיחיח

" הוא מוציא אותי מהכלים"; "זה
;"ממש בלתי נסבל"; " אי אפשר כך יותר
 עכשיו," הוא כל כך מרגיז אותי"; "זהו
- "יבוא סוף להתנהגות המבישה הזאת
אלה הם חלק משלל המשפטים אותם
משמיעים אנשים שפקעה סבלנותם
והם עומדים להטיח מנת תוכחה ומוסר
.למי שנתון למרותם
,המ כנה המשותף בין כל אלו הוא
שההחלטה " להטיח" בשני באה מכך
 יש גבול למעשים,שהתמלאה הסאה
,הנפשעים שאותם הם מוכנים לסבול
 הם חשים- וכש הרוע עובר על גדותיו
שהם חייבים להעמיד את העבריין על
.מקומו הראוי
בדמיונם רואים הם את התהליך
 הם:" ש" יזיז כאן את העניינים,הפשוט
 יבהירו לו את,יצעקו עליו בהיסטריה
 הוא יבין את,עומק העוול שעשה
 הוא,חומרת המעשה ויפנים את המסר
,יקלוט שהם לא מוכנים לוותר יותר
. הוא ישתנה... ואז,בשום פנים ואופן
 כל עוד הוא,כך גם האדם כלפי עצמו
 הוא עוד מוכן,נכשל בדברים קלים
 אבל כאשר הוא נכשל,לסבול את עצמו
 הוא מתמלא בבוז,במשהו חמור יותר
:'וגועל כלפי עצמו ומתחיל ב' תוכחה
" אין מה לעשות אתך"; " כל קבלותיך על
להבא אינן שוות את הנייר עליו
נכתבו"; " איך בן אדם מסוגל להיות
"!?פושע שכזה
 התוכחה העצמית באה,גם כאן
 כעס שנוצר- "מפקיעת "אריכות האפיים
 מ"רע עין" על,מתסכול על אוזלת היד
."כל היצירה הזאת ששמה "אני
 אחרי, שעתה,הכועס על עצמו בטוח
 בוודאי,שהוכיח את עצמו בחרון כזה
 מי שלא, אולם.יבוא השינוי המיוחל
 שגישה,רוצה להטעות את עצמו יודע
 אולי לפי,כזאת פועלת בכיוון ההפוך
,שעה מחולל המירמור העצמי פלאות
,האדם מקבל על עצמו קבלות חדשות
 ומנסה לרמות את עצמו,מחמירות יותר
 אבל בהתבוננות...שהפעם זה יצליח
אמיתית ונוקבת על העבר הוא ייווכח
.שבגישה כזאת הוא לא השיג שום דבר
 מיד לאחר,כך גם בחינוך הילדים
 הילד, אולי רואים תוצאות- הגערה
 אך, מתנהג יפה, מבטיח,מתיישב ולומד
כעבור זמן קצר חוזרים הדברים על
 שוב לא, ואז.עצמם וביתר שאת
מועילים העונשים של אתמול ואף
הגערות של אמש אינן פועלות יפה
.כבתחילה
, מגביר את הזעם,הטיפש כמו טיפש
 שנאתו לבן תוכחתו,"" חכמתו מסתלקת
 כשהוא בטוח,גוברת

