






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

  

יום רביעי בערב  -חג הסוכות!
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לה"ו  עלון   398שבת שבתון ,יום הכיפורים
י' בתשרי ה'תשע"ד 14.9.2013 
כניסת צאת
החג החג
ירושלים 19:22 18:13
תל.אביב 19:24 18:28





 מותר לו ל בן ללבוש את בגדי אביו ,או לנעול את מנעליו .וכן מותר לבת
ללבוש את בגדי אמה .וגם לאחר פטירת אביו מותר לבן ללבוש את בגדי אביו,
וכן את מנעליו .אולם יש להחמיר בנעלים שהמת היה לבוש בשעת מותו ,שלא
ללובשם כלל .אבל במנעלים שלא היו על המת בשעת פטירתו  -אין שום חשש.
ואם בכל זאת לבו נוקפו וחושש מזה ,ייתן אותם לעניים ויודיעם על כך.
 אין לבן להתרחץ בבית המרחץ או במקווה כשאביו רוחץ שם ,ואפילו אם
הבן כבר היה במרחץ ,ואחריו נכנס לשם אביו  -צריך הבן לצאת משם מיד .ונכון
שאדם לא יתרחץ גם עם ילדיו הקטנים מגיל תשע לערך.
 אם האב צריך ומבקש מהבן לרוחצו פעם בשבוע ,על הבן לדאוג למישהו
אחר שירחצנו ,אפילו אם הדבר כרוך בתשלום .ויגבה התשלום מאביו .אך אם
האב חולה וזקן ויש חשש סכנה של החלקה ,ואין אפשרות לאחר שירחצנו  -יש
להקל לבן לרחוץ את אביו אם הבן מלובש ,ולכתחילה ילבישנו בגד ים .
 חייבים לעמוד מפני אביו גם בבית המרחץ .ולפי כל הדעות בבית האמצעי
שהכול לבושים ,חייב לעמוד מפני אביו ,אם שניהם לבושים .ויזדרז לצאת ,כדי
שלא להיות עם אביו בבית המרחץ ,ובבריכת השחייה ,שהכול לבושים בבגד ים -
צריך לעמוד לאביו.
תודה לרב יצחק יוסף' ,ילקוט יוסף'

.

רבינו זריחה . /
שקיעה..
תם
6:22/18:46 20:02
6:24/18:48 20:00
חפשו אותנו...



 

ָדּוִ ד ֶמ ֶל ְך י ְִשׂ ָר ֵאל ,אַף ַעל ִפּי ֶשׁ ָיּכֹל ָהיָה ְל ַה ְרשׁוֹת ְל ַע ְצמוֹ ִלישׁוֹן ַעד ְמ ֻא ָחר ָ -היָה
אָע ָירה ָשּׁ ַחר".
ֶבל וְ ִכנּוֹר ִ
עוּרה ַהנּ ֶ
ָקם ִל ְפנֵי ָעלוֹת ַה ַשּׁ ַחר ,ככתוב )תהלים קח ,ג( " ָ
יחת ַה ֶשּׁ ֶמשׁ ) ַהנֵּץ
אָדם ֶשׁיָּכוֹל ָלקוּם ֻמ ְק ָדּםִ ,ל ְלמוֹד ְמ ַעט ְוּל ִה ְת ַפּ ֵלּל ִעם זְ ִר ַ
אַשׁ ֵרי ָ
ְ
אַחר ֶאת זְ ַמן
ַה ַח ָמּה( .אַךְ  ,גַּם ִמי ֶשׁ ֵאינוֹ יָכוֹל ַל ֲעשׂוֹת ֵכּן ְ -ל ָפחוֹת י ְַק ִפּיד ְמאֹד לֹא ְל ֵ
ְק ִריאַת ְשׁ ַמע וְ ֶאת ְז ַמן ְתּ ִפ ַילת ַשׁ ֲח ִרית.
יוֹתר כּ ַֹחֶ ,שׁ ֲה ֵרי
יוֹתר ָכּ ְך י ְִהיֶה ָבּ ִריא וְ י ְִהיֶה לוֹ ֵ
ִשׁן ֵ
אָדם ֶשׁ ְכּ ָכל ֶשׁיּ ַ
אַל י ְַחשֹׁב ָה ָ
יוֹתר ִמזֶּה -
טּוֹבה ִהיא ֵבּין  6לָ 8-שׁעוֹת ,וְ ֵ
רוֹפ ִאים ַה ֻמּ ְב ָה ִקים ֶשׁ ַה ֵשּׁינָה ַה ָ
ִה ְס ִכּימוּ ָה ְ
עוֹלם".
יקים ָ -ר ָעה ָל ֶהם וְ ָר ָעה ָל ָ
אָמרוּ ַבּגְּ ָמ ָראֵ " :שׁינָה ַל ַצּ ִדּ ִ
ַמזִּ יק ַל ְבּ ִריאוּת .וְ ְ
תודה לרב רונן חזיזה ,מו"ל הירחון ' 5דקות תורה ביום'
אני ממליץ! דברו איתם וישלחו לכם 046821053





    

קדושה וצניעות :בספר 'הנחמדים מפז' כתב וז"ל :סגולה שמענו מזקני עירנו
פעיה" ק ירושלים תובב"א ,שאם יש ילד או ילדה שאין הם מדברים באופן רהוט
וטוב ,מפני שהם כבדי פה וכבדי לשון ,לוקחים את הרימונים הללו אשר הם
מונחים על הספר תורה ,ומניחים אותם במים במשך לילה אחד ,ויהיו המים
הללו מכוסים מפני הגילוי ,ואחר כך בבוקר יתנו להם לשתות את המים ,ויועיל
להם ושב ורפא לו .ועל כל פנים בודאי הוא שהכול הוא זכות התורה הקדושה,
ועל ידי תפילה ותחנון לפני ה' יתברך ,וכמו שנאמר )משלי טז ,א( "לאדם מערכי
לב ומה' מענה לשון".
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 • 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 • סעדיה יעקובי ומשפחתו • אלי דלה ומשפחתו • משפחת יזדי • 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 • אפרת בת מיטל • אלעזר חזקיה בן אורה •
משפ' חנינה  לעילוי נשמת :ר' מרדכי אליהו זצ"ל • ר' אלעזר אבוחצירא בן שמחה • ר' יחיאל בן יוסף דהרי • ר' 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 • מוהטרם
בת חינם ורבי • אייל בן טובה )בן דוד( • עובדיה בן נעימה • יוסף בן מתתיהו • יקותיאל בן שרה • נאור )אהרון( בן אריאלה • 
 להזכרת שם ברפואה ,הצלחה או לעילוי נשמת  רק  500ש"ח למשך שנה! זכות הרבים תגן בעד התורמים לזיכוי הרבים


   
   
     Metukim.Midvash@Gmail.Com  






 

 
 


 
 


 



 
 



 



  




לעילוי נשמת
יצחק בן מזל

התקווה
נוהגים אנו לתקוע "תרועה" אחרונה בסוף
יום כיפור ...למה ומדוע?
במגילה מצאנו ,שאסתר הנביאה התווכחה
עם הנביאים שיכניסו את המגילה לתוך התנ"ך
ולבסוף נענו לבקשתה .והיא חותמת התנ"ך,
כביכול ,המסר האחרון לעם ישראל ,ואומרת
לכו חפשו את ה' ,שאמר לנו "ואנוכי הסתר
אסתיר פני מהם ביום ההוא "...אז אנו צריכים
את 'מגילת אסתר'  -לגלות את ההסתרה.
כך גם ה'תרועה' האחרונה מרמזת לנו מה
לעשות עד התקיעה בעזרת ה' בשנה הבאה
והיא "תרועה" ,לרמז שמצב המעשים שלנו
בגלל כל השיגעון של היצר הרע בדור האחרון
צריכים להיות מעט מעט ולהחזיק חזק בהם
עוד קצת ,עוד מצוה ,עוד עליה מנפילה.
כדרך משל רבי נחמן מברסלב ,שהיה מלך
אחד שאמר לבנו" :אתה רואה את האבן הזו?
אני רוצה שתעלה אותה לקומה השנייה" והלך.
כשחזר המלך ,מצא את בנו בוכה ,שהרי לא
הצליח להרים את האבן כבקשת אביו.
אמר המלך" :וכי ביקשתי ממך להרים את
האבן הזאת כולה למעלה?  -אף אחד לא היה
מעלה"...
מצליח! היית שובר קצת קצת וּ ֵ
וכך "התרועה" מרמזת לנו ,למרות שינסו
לשבור אותנו לרסיסים ,את הרסיסי מצוות
שלנו נעלה לה' וכך נצליח...

לעילוי נשמת
דודתי היקרה ,כרמלה בת מרים ז"ל
כרמית שירה בת שושנה ז"ל
ובדריה שירי בת עזיזה ז"ל


התיקונים של הדור
תקיעה שברים תרועה תקיעה.
בדורות הראשונים מצינו את הזוהר הקדוש
שאומר ,שמי שפגם בברית אין לו תיקון ולאחר
אלף שנים בא האר"י הקדוש ואומר :יש תיקון
  84תעניות ,ולאחר כ 300-שנה בא רבי נחמןמברסלב ואמר :יש 'תיקון הכללי' ומקווה.
בדורות הראשונים צדיקים גמורים היו והיו
כרמז התקיעה שמשמיע קול ישר כמו הצדיקים
שכל כולם היו דבוקים בה' ,אך לאחר הרבה
זמן היצר נכנס חזק יותר והיו כאלה שהיו
בקדושה ,אבל לא כל כולם  -וזה ברמז של
השברים  -תקיעה ושבירה תקיעה ושבירה.
לבסוף הגענו למצב שכל כך קשה לנו להיות
דבוקים בה' ושנייה אנחנו נדמים למלאכים
ושנייה אחת ,ה' ישמור ,נדמים לגויים כמאמר
רבי נחמן מברסלב.
ולכן גם התיקונים הם אחרים.
וכל מי שיעבור את השלב האחרון של
"התרועה" בשברים הגדולים מאוד יזכה אח"כ
כסך התקיעות ל"תקיעה"  -להיות אז שלם עם
אלוקיו ומחובר אליו תמיד.
'מאור מאיר' ,מאיר גואטה



