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לעילוי נשמת הרב הצדיק
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שמירת העיניים



      
     

ִשּׂא ִב ְל ָעם ֶאת ֵעינָיו וַיַּרְא
ָ וַיּ  
  "ִשׁ ָב ָטיו
ְ ִשׂ ָר ֵאל שֺׁכֵן ל
ְ  ֶאת י 
   
 
          
        
          
      
 
     
    
    
         
       
          
         
  
 
      
 






     
           
               
        
     
          
              
           
         

    





        
 
             

  






 




 






 


 


 









 



 



 









הלכות

לעילוי נשמת יצחק בן מזל

מוצאי שבת

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

 ראוי ונכון מאוד לנהוג כדעת רבינו תם להחמיר
במוצאי שבת להמשיך בקדושת השבת עד שעה וחומש
 מפני שרבים, דהיינו שבעים ושתיים דקות,אחר השקיעה
 ועל צבאם מרן,מאוד מהפוסקים סוברים כדעת רבינו תם
 כל המחמיר בזה במוצאי.השולחן ערוך שקבלנו הוראותיו
 וכן יש ליזהר בכל זה.'שבת ויום טוב ישא ברכה מאת ה
.גם בתענית במוצאי יום הכפורים דהוי מדאורייתא
( הביא באורך113 ' עמ, במחזור ויטרי )סי' קמד
 שהעמיד את בן הנפטר בבית,המעשה של רבי עקיבא
 ובאותה שעה פטרו את הנפטר, אמר קדיש וברכו,הכנסת
 ולכן נהגו דאדם שאין לו אב או: וסיים,מן הפורענות
 לעבור לפני התיבה במוצאי שבת כדי לומר קדיש- אם
 וקודם שיבדיל על הכוס, טעה ולא הבדיל בתפילה.וברכו
,( צריך לחזור ולהתפלל )בתנאי דנדבה- עשה מלאכה
.ואח"כ יבדיל על הכוס








 אדם שקנה מיחם:שימוש בתעודת אחריות של חבר
 והמיחם התקלקל בתוך,חשמלי עם אחריות לשנה
 אם שמעון חברו. וגם תעודת האחריות אבדה לו,השנה
 ויש לו תעודת אחריות על,קנה גם כן את אותו מיחם
 מותר לו לה שתמש בתעודת אחריות של- המיחם שלו
. ואין בזה איסור גזל,שמעון
 הרב אברהם ישראל,""ואין למו מכשול

 








 איסורי לשון הרע ורכילות הם גם- !חובה לזכור
 ובדיבורי שקר נוסף איסור מוציא שם,בדיבורי אמת
 שאומר לחברו מה שאחרים, איסור רכילות פירושו.רע
 כל דבר שמעורר שנאה או,אמרו עליו או עשו לו
 איסורי לשון הרע ורכילות חמורים גם למספרם.מחלוקת
.וגם לשומע ומקבלם
 מותר לפרסם שדברי חברו הם שקר כדי להציל
. או משאר עבירות שלא יכשלו,אחרים מהפסד ממון
 מותר לגנות את האפיקורסים והכופרים כדי שלא
 הדבר כולל. ולא יכשלו בשמיעת דבריהם,יתחברו עמהם
איסור שמיעת כלי התקשורת שבזה ודאי נתפסים בעוון
.לשון הרע ובעבירות חמורות נוספות
 לרבו או, מותר לספר דבר עבירה שראה בחברו
 אחרי,לאביו או לכל אחד אחר שמקבל מהם השפעה
.שהוא בעצמו כבר ניסה ל הוכיח אותו והוא לא קיבל
,אסור לספר על חברו שיש בו מידות מגונות כגון כעס
..קמצנות ושאר מידות לא טובות

  

    

  
  
  
   
   
   
    
   
   
   
  

   
   
   
  


לרפואת אליהו לוי בן מזל











א יפור מקצועי לכלות ואירועים
מחיר מיוחד בהצגת עלון זה

 שירן0545641777


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





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

. 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
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{19}
 כשמרתיחים תפוחי:שמירת צבע בירקות
 כדאי להוסיף למי, או כרובית,אדמה במים
 הוא ישמור.הבישול רבע לימון עם הקליפה
אותם לבנים וימנע אפרוריות שבדרך כלל
.מתלווה לירקות לבנים לאחר ההרתחה

 

            
           

{13}

{55}
ישנה סגולה גדולה לומר פס' המתחיל באות של שם
האדם ומסתיים בשמו לפני שאומרים את "יהיו לרצון
.." לפני "עושה שלום18 " בסוף תפילת..אמרי פי

' א' עד כ-ק' מ-מתחיל ב
 "קדש לי כל בכור פטר כל רחם בבני- א
( ב,ישראל באדם ובבהמה לי הוא" )שמות יג
 "קנה לב אהב נפשו שמר תבונה למצא- ב
( ח,טוב" )משלי יט
 "קול ה' יחולל אילות ויחשף יערות- ד
( ט,ובהיכלו כלו אמר כבוד" )תהלים כט
 "קוה אל ה' חזק ויאמץ לבך וקוה אל- ה
( יד,ה'" )תהלים כז
 "קחו עמכם דברים ושובו אל ה' אמרו- ו
אליו כל תשא עון וקח טוב ונשלמה פרים
( ג,שפתינו" )הושע יד



 
 
 

    
  



          
               
 
                   
         
        

         
           
        
      
           
          
           
         
            
    
            
           
    
 





על ידי תוקף השמחה מוציא מעצמו כל
 ונתרחץ מצואת,מיני חיצים שירה בו היצר הרע
 מעלתו גבוהה, וכל מה שישמח ביותר,עוונותיו
 כי העצבות, וזוכה שנתכפר כל עוונותיו,יותר
 וכל הדאגות והפחדים,באה מעוונותיו של אדם
 יט( "כי עוני, שנא' ) תהלים לח,באים מהחטאים
 וכ שמשמח את עצמו הוא,"אגיד אדאג מחטאתי
 בזה ידע האדם אם, ועל כן,מבטל כל עוונותיו
 וכן, אם הוא בשמחה,נתכפרו עוונותיו כבר
 כמו כן יזכה- להיפוך כל מה שישמח ביותר
 כפי ששמח, כי זה תלוי בזה,למחילת עוונות
 אשרי, כמו כן מתבטל ונתכפר עוונותיו,ביותר
 וכמו,הזוכה להיות תמיד בשמחה עצומה
שהזהיר רבינו ז"ל את כל אנשי שלומינו להיות
, ' אם הייתם בשמחה:תמיד בשמחה יתרה ואמר
 ואז, אשרי שיאחז בזה.'היה טובה גדולה לעולם
...טוב לו בזה ובבא לנצח
מוהרא"ש נ"י
    
   
    
     
  
   
   
 





" קמ"ו( "קשיא, כתוב )שיחות הר"ן:צעקה
." "שמע יי קולי אקרא:הוא ראשי תיבות
' על ידי הצעקה לה,כשהאמונה היא קטנה
 להעלות ולגדל את, היינו,יכול לזכות לאמונה
 ואפילו.האמונה עד שיסתלקו הקושיות ממנו
 אף על פי כן הצעקה- אם אינו זוכה לזה עדיין
 ואפי' צעקה בלב היא,בעצמה היא טובה מאוד
 מפני ש מאחר שצועק על כל פנים,טובה מאוד
 בוודאי עדיין יש בו ניצוץ- בליבו לה' יתברך
 כי אם חס וחלילה,ונקודה מהאמונה הקדושה
 לא- לא היה בו עוד שום נקודה מהאמונה כלל
 שהצעקה בעצמה היא, נמצא.היה צועק כלל
. והבן זה למעשה.בחינת אמונה
, שמעתי משמו של רבי נחמן:התחזקות
.שדיבר עם איש אחד שהיו לו בלבולי אמונה
 שכל התהוות,חיזק אותו רבנו ז"ל ואמר לו
'מעשה בראשית היה רק בשביל מה שצפה ה
 שיהיו אנשים מיוסרים בעניין האמונה- יתברך
הקדושה מחמת הבלבולים והכפירות העולים
 והם יתגברו כנגד, רחמנא ליצלן,על מחשבתם
 ורק בשביל- אלו המחשבות ויתחזקו באמונה
.זה ברא ה' יתברך את כל מעשה בראשית
על ידי דיבורים אלו נתחזק האיש מאוד
 וכן מבואר.בכל עת שבאו עליו בלבולים הנ"ל
 שעיקר הבריאה,בדברי רבנו ז"ל כמה פעמים
( ד, כמו שכת' )תהלים לג,היה בזכות האמונה
.( )ש"ה רכ"ב.""וכל מעשהו באמונה
 הרב שלום ארוש,""בגן האמונה





- ( סב,"והוא יושב בארץ הנגב" )בראשית כד
 שחזר, תרגום יהונתן אומר:''באר לחי רואי
 שאפילו,'מבימ"ד של שם ו' יושב בארץ הנגב
 לא, היה מרגיש מנגד כלום- שהיה לומד תורה
 כמו שנא' "אל תחזיק,מתלהב ומחזיק מעצמו
" ואפשר להגיע לזה על ידי "ויצא יצחק..טובה
...' תפילה 'לפנות ערב- "לשוח בשדה
הרב עובדיה יוסף








'" )הפס..לעיני כל ישראל בראשית ברא.."
 ר בי חנינא בן דוסא- (האחרון והראשון בתורה
 ט( ' כל שיראת חטאו קודמת,אומר )אבות ג
 וכל שחכמתו, חכמתו מתקיימת- לחכמתו
.' אין חכמנו מתקיימת- קודמת ליראת חטאו
:זה שאמר הכת וב בפסוק האחרון בתורה
- "... "בראשית ברא: ואז- ""ולכל המורא הגדול
...התחיל התורה
הרב חירארי שליט"א







," )בראשית כה..."ויתרצצו הבנים בקרבה
 ש כשהיתה עוברת על פתחי,כב( פירש רש"י
 יעקב רץ ומפרכס לצאת- תורה של שם ועבר
. עשו רצה לצאת- וכשעוברת ליד עבודה זרה
 עשו רצה לצאת מכיוון:הקשו המפרשים
-  אבל יעקב,שאין בבטן של אמו עבודה זרה
,'מדוע רצה לצאת? הרי ר' שמלאי אומר )גמ
מס' נדה( שיש מלאך שמלמד את העובר את
כל התורה כולה בבטן אמו ואם כן מדוע רצה
?יעקב לצאת
 שיעקב אבינו ע"ה היה מוכן לוותר,תרצו
על לימוד תורה מפי מלאך והעיקר לא להיות
...עם חבר לחדר כמו עשו
כאן מוסר גדול וחשוב להורים שצריך
תמיד לבדוק את החברה של ילדיהם ולהקפיד
 שמסייעת להתקדם,שיסתובבו בחברה טובה
.בעבודת ה' ומחזקת לשמירת התורה והמצות
וכבר אמרו חז"ל שעל ארון הקודש היו
, רמז ל תנוקות,הכרובים שפניהם פני תינוק
שצריכים להשגיח ל שים אותם במקום הכי
. ולשמור עליהם מכל משמר,קדוש שאפשר
 צריך להשקיע.חינוך ילדים דורש מאמץ
.ולא להתעצל ולא להסיח דעתו לרגע מהם
ילדים שנמצאים במעקב תמידי כלל לא מהר
 צריך להדגיש בפני הילדים.סותים מן הדרך
שתמיד צריך למצוא חברים בעלי שאיפות
לעשות רצון ה' וחבר אמיתי הוא כזה שגורם
לך להתחזק בתורה ומצוות והרבה לעודד את
.הילד כאשר הוא מסתובב בחברה טובה
הרב אמיר קוסטנטין

     
     

   
     

       
  


       
      



      

 






      

       
   
.יוסף הצדיק למד כיבוד אב מעשו הרשע

 
  מקום, ' כמו שעשו הולך במדבר:אמר יוסף
 חיות רעות ומסכן את עצמו כדי להביא אוכל
   כך אני חייב ללכת ולראות את שלום- לאביו
  ואף על פי שידע יוסף,'הצאן ושלום אחיי
  סיכן את עצמו כדי- שהשבטים שונאים אותו
.לקיים מצוות אביו
 
  ' חשבתי ששום בריה לא:אמר רשב"ג
  אך ראיתי שעשו,כיבדה את אביו יותר ממני
, כששימשתי את אבי.כיבד את אביו יותר ממני

         כשהייתי הולך לשוק.שימשתי בבגדים לא נאים
 -  אבל עשו להפך.הייתי לובש בגדים מעולים
  היה משמש את אביו בבגדים נאים ובשוק הולך
        ומנין למדים? מזה שהלבישה.עם טלאים
.רבקה ליעקב את בגדיו הנאים של עשו
 

      









       
    
    



 ולומדים זאת.אסור להפלות בין ילדים
 בגלל-  שכל צרת יוסף נגרמה- מיעקב אבינו
.כתונת פסים שקיבל יותר מאחיו

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



