


הלכות

כיבוד הורים

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

  

    

 חייב אדם לכבד את הוריו גם בדברים שאינם
מצרכי הגוף ממש ,כגון :לערוך עבורם קניות ,לנקות
את הבית ,ולהביא להם תרופות בעת הצורך .
 מה שאמרנו ,שהבן חייב להאכילו ולהשקותו
וכו'  -כל זה הוא מכספו של האב ,אם יש לו .והבן
יטרח בגופו למענם .אבל אין הבן חייב להוציא מכספו
לזה .ואם אין לאב כדי לשלם עבור מזון ,ולבן יש -
כופין אותו ומפרנס את אביו מדין צדקה לפי עושרו,
אך אינו חייב לחזר על הפתחים לאסוף צדקה בשביל
לפרנסו ,או לקחת חובות בעבורו ,אלא יכבדו בגופו
וישמש אותו .ויש אומרים ,שמכל מקום ,מצד נימוס
נכון לעשות הכל ,ואף לחזר על הפתחים ,כדי לפרנסו.
תודות רבות לרב יצחק יוסף שליט"א  -ילקוט יוסף

  
 
   
   
   
   
   
  
 
   
 
   
  
   
  



לעילוי נשמת יצחק בן מזל





  
 























 





 


 

 



 
 












 
 


 

 



 



 

 
 












 

לה" ו עלון 370
שבת קודש פרשת 'וארא' ,הפטרה " :השמים כסאי"...
א' בשבט ה'תשע"ג 12.1.2013


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



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 ת גן בעד התורמים לזיכוי הרבים.

י. . .. . .. . .. . .. . .. . .

כניסת
השבת
ירושלים 16:19
תל.אביב 16:33

הארס של פרעה
כאשר המים כיסו את כל המצרים,
נאמר "לֹא נִ ְשׁאַר ָבּ ֶהם ַעד ֶא ָחד" )יד,
כח( והסבירו החכמים ,שכולם נהרגו
חוץ מאחד ,שהוא פרעה .זאת אומרת
משמעות המילים "עד "אחד" ' -עד ולא
עד בכלל' שאחד כן נשאר.
כך ראינו גם בשופטים )ד ,טז( "לא
נשאר עד אחד" ופירשו ,שסיסרא הוא
שנשאר מכולם .וכן גם אצלנו במכת
ֵד ֶבר נאמר "עד אחד" ואמרו חז"ל שמת
אחד מהמחנה של ישראל' ,עד ולא עד
בכלל' שכולם חיו ואחד מת.
מסביר 'התורה והמצוה' ,כנראה זה
היה בהמת בן האישה הישראלית והוא
בן איש המצרי ,שבדיני ישראל נחשב
כמצרי .וכשראה זאת פרעה אמר' :לא
מהקב"ה זאת ,כי גם לישראל נהרגה
בהמה ,וכך כפר ומרד בה' ובמשה.
רוצה להיבלע
הסתכלות מטופשת זו ַ
גם בתוכינו ,עם ישראל ,לראות שיש
כאלה ששומרים תורה ומצוות וקשה
להם ויש להם ייסורים וכו' אז חלילה
זה בטח לא ממציאות הקב"ה .כי איך
יכול להיות שגם האוהב ה' וגם האחר
מקבלים עונשים??
ההסתכלות הזאת מפילה את האדם
לכפירה וחושך גדול למרות ציווי ה' ית'
וצדיקיו.
עלינו לשנן ולזכור ,שהכל מושגח
בהשגחה פרטית ,וה' יודע בדיוק מה
הוא עושה ,וההסתכלות המעוותת הזו
היא מפרעה הרשע ,שרוצה להנחיל לנו
את הראייה הזאת.
רק עקשנות ומרידה בהסתכלות הזו
 זה מה שיציל אותנו ,לאחר המראותוהזוועות שאנו רואים ונתקלים ל"ע
בכל יום ,עקשנות ושינון יום יומי שיש
ה' אוהב ורוצה אותי ועושה רק טוב'
וזה שאני לא רואה בזה את הטוב -
זאת משום שהתחלתי להתחבר למידת
פרעה שלי ,ועליי לברוח משם כמה
שיותר מהר...
אבא! תוציא אותי משם...
טעימה קטנה מתוך הספר
"מתוקים מדבש  -מאור מאיר  -שמות"

לעילוי נשמת
יקותיאל בן משה בן שרה
ואבשלום בן שרה




.




חפשו אותנו...

.

יציאת רבינו זריחה . /
השבת תם שקיעה..
6:38/16:59 18:12 17:35
6:47/16:56 18:13 17:36


 
 Metukim.Midvash@Gmail.Com

לעילוי נשמת כרמית שירה בת שושנה

שיחת חברים עם מאיר גואטה בשישי בערב ב,20:00-
בביה"כ "תפארת משה" )המקלט( מאחורי רח' עזריאל 2
רמת-גן .וגם בשבת קודש ב 0506303090 .14:00-אסי

צחוק הגורל

אומר ר' נחמן ,שהעולם מטעה אותנו
מאוד  /נותן לנו לרוץ אחר כסף ,לרדוף
ולחמוד;
מעסיק אותנו כל רגע ,מעביר ת'הזמן
 /נותן לנו לחשוב רק על כסף מזומן;
הממון לכולם שוטף את המוח  /ואת
התכלית נותן להם לשכוח;
הכל אחריו רודפים ואיתם הוא משחק /
אך בסופו של דבר עליהם הוא צוחק;
כי כאשר נפרדים הם מזה העולם /
עוזבים את רכושם שיתחלקו בו כולם;

עוברים לעולם בו הכללים שונים /
כאן עם הכסף שום דבר לא קונים;
התורה והמצוות הם כאן הרכוש /
כי את הבורא מרגישים כאן בחוש;
על כן ,אחי היקר ,צא מהבלבולים /
אמר שלמה המלך ,הכל הבל הבלים;
די כבר לחשוב כל היום על המליון
 /תחשוב על התכלית ,תצא מהדמיון;
תפסיק רק לחפש ,להנות ולקנות /
ותתחיל את העולם הבא שלך לבנות...
תודה לברוך" ,האור הגנוז"

}{38
פעם אחת מישהו אמר לי" :כסף? -
אם אני אספר לך כמה כסף יש לי  -זה
לא ייגמר"...
ה' ירחם ,מסכן ,איך ריחמתי עליו...
אבל אז הוא אומר לי" :השמחה שאני
ראיתי פה  -נתת לי לבכות .כמה כסף
יש לי ..מאיפה עושים שמחה כזאת?"
אז הבנתי איזה מתנה הקב"ה נתן
לנו .יש אנשים שיש להם הכל  -אבל
בעצם שום דבר!  -שנאמר )תהלים קז,
יח-יט( "כל אוכל תתעב נפשם ויגיעו
עד שערי מוות ויזעקו אל הוי'ה בצר
להם ממצוקותיהם יושיעם".
בדברים של העולם הזה הקב"ה גזר
שיהודי  -מה שתתן לו מהעולם הזה -
זה לא ייהנה אותו .תן ליהודי 'תיקון
הכללי' ,תן לו ציצית ותפילין בבוקר,
מקווה ,התקשרות לרבינו  -זה הטעם
הכי טוב בעולם!
'אני לא אוכל פרוסה עם משהו ,אני
אוכל שמחה ,כי התפללתי ,אני יהודי!'.
תיקון הכללי ,שתי דפים ,אתה יוצא
לעבודה  -תצא 'פרחאן'.
פעם אחת ביקש ממני נהג מונית
לתת לו עצה .אמרתי לו" :שמע ,חביבי,
הקב"ה זיכה ויזכה אותי ברחמיו .ר'
נתן אמר :בענייני פרנסה  -לשבת ולא
לעבוד  -לא נותנים ליהודי בחיים".
אז הוא שואל" :מה אתה רוצה? איך
אני אדבר עם ה'?"
"תגיד לו פשוט" ,עניתי" ,תודה רבה
הקב"ה שאני מביא פרנסה לילדים שלי
לא בגזל ,לא בעושק .אני יוצא ,אמנם
קשה לי ,הקב"ה ,אך אני יודע שיתרחב
לי ,חצי שעה שאתה רואה פנוי  -לך
למקווה ,טבול ,תגיד תיקון הכללי ,אל
תרע את המזל שלך .תשב עם מישהו
ותלמד .אתה לא מסוגל ללמוד כל
היום? תעשה מה שאתה מסוגל .מה
אתה כן מסוגל? תיקון הכללי אתה
מסוגל? כן .אז תגיד לה' 'תודה רבה
הקב"ה שאני מסוגל להגיד תיקון
הכללי' .עשר דקות אתה מסוגל להגיד
תהלים? וכן על זה הדרך"...
רבי נחמן מברסלב אומר :מה בלבלו
את כולם? נתנו להם לקפוץ על כל
הקדושה במכה אחת .מה פתאום?! על
הקדושה אסור לקפוץ! אלא ,התקדם
עוד נקודה ועוד נקודה ,ואחרי זמן,
התבונן על עצמך ועוד מעט תראה ואין
רשע כלל וכלל...
תודה לרב שלום סבג שליט"א
להשגת הספר והדיסקים 0544243042




 
         
  
   
      
  
      
   

        
         
     
         
        
         
         
  
       
       
         
         
         
    
        
        
         
 

שישליק עסיסי :כשעושים על האש
ומכינים שישליק ,בקר הודו או פרגיות
או כל סוג אחר המתלבש על שיפוד עץ,
יש להשרות את השיפודים בקערה עם
מים ומלח ,לפחות שעה לפני השימוש.
השיפודים סופחים אל תוכם מים,
וכך בשעה שצולים את הבשר על האש,
המים הספוגים בשיפודים מונעים את
ה התייבשות של הבשר על האש.
מעט המלח שנספג בשיפוד ,תורם
להמלחה קלה של הבשר מבפנים ,וכמובן
מוסיף לטעם...



חדש!
שיעור בליקוטי מוהר"ן עם
הרב עודד שרבי ,בכל יום
 18:00-19:00באור הגנוז ,רח'
עולי הגרדום  ,2אור יהודה
לא להחמיץ את השיעור
השבועי עם הרב עודד שרבי
באור הגנוז בימי ד' ,ב.21:00-
מחזק ,סוחף ,מלהיב עם עצות
מעשיות לחיים ע"פ משנתו של
רבי נחמן מברסלב )תכיר/י
בעצמך כוחות שלא ידעת!!(
0548088081



רוּחי ְונִ ְשׁ ָמ ִתי
ְו ֶאזְ ֶכּה ֶשׁ ֻתּ ְכ ַלל נ ְַפ ִשׁי וְ ִ
דוֹשׁים ֶשׁל ְבּנֵי
תוֹך ְכּ ָל ִליּוּת נ ְַפשׁוֹת ַה ְקּ ִ
ְבּ ְ
תוֹכם ַתּ ֲע ֶלה נ ְַפ ִשׁי ִע ָמּ ֶהם
וּב ָ
י ְִשׂ ָר ֵאלְ ,
קוּדה
ָתי וְ ִת ְהיֶה נ ְַפ ִשׁי ְפּ ָ
ֵא ֶלי ָך ִבּ ְשׁ ַעת ְשׁנ ִ
סוּרה ְבּי ְָד ָך ְל ַבדְ ,כּמוֹ ֶשׁ ָכּתוּב )תהלים
וּמ ָ
ְ
אוֹתי
יתה ִ
רוּחיָ ,פּ ִד ָ
אַפ ִקיד ִ
לא ,ו( " ְבּי ְָד ָך ְ
הוי'ה ֵאל ֱא ֶמת".
ָרשׁ ִמנּ ְַפ ִשׁי ָכּל
ו ְב ַר ֲח ֶמי ָך ָה ַר ִבּים ְתּג ֵ
אוֹח ָרנִ ין ַה ֲח ֵפ ִצים
ִמינֵי ְמ ַח ְבּ ִלים וְ ִס ְט ִרין ֲ
אַחז ָבּהַּ ,חס וְ ָשׁלוֹםְ ,ו ַת ְחמֹל ַעל
ְל ִה ְת ֵ
לוּבה ,וְ ִת ְהיֶה ְבּ ֶעזְ ָרהּ
נ ְַפ ִשׁי ָה ֻא ְמ ָל ָלה וְ ָה ֲע ָ
תּוּכל היא ַל ֲעלוֹת ְבּ ָשׁלוֹם ֵא ֶלי ָך ִבּ ְשׁ ַעת
ֶשׁ ַ
עוֹררוּת ַה ֵשּׁנָה,
ִה ְת ְ


גּוּפי ְבּ ֵעת
ֵשׁנָה ,וְ ָלשׁוּב ְבּ ָשׁלוֹם ְלתוֹךְ ִ
עוֹררוּת ַה ֵשּׁנָהְ ,בּא ֶֹפן ֶשׁ ֶאזְ ֶכּה ְל ֵשׁנָה
ִה ְת ְ
ַע ֵר ָבה,
תוּקה ו ֲ
וּמ ָ
טוֹבה ְ
ֻשּׁהֵ ,שׁנָה ָ
ִד ְקד ָ
טוֹבים,
וּתז ֵַכּנִ י ַל ֲחלוֹמוֹת ִ
ֵשׁנָה ֶשׁל ַח ִיּים ְ
דוֹשׁים,
צוֹד ִקיםֲ ,א ִמ ִתּיִּים ו ְק ִ
ְ
ֲחלוֹמוֹת
דוֹשׁים ֲא ִמ ִתּ ִיּים
אָכים ְק ִ
ַה ָבּ ִאים ַעל ְי ֵדי ַמ ְל ִ
ְו ַת ִצּי ֵלנִ י ְבּ ַר ֲח ֶמי ָך ָה ַר ִבּים ֵמ ֲחלוֹמוֹת ֶשׁ ֶקר,
ַה ָבּ ִאים ע"י ֵשׁ ִדיםַ ,חס וְ ָשׁלוֹםֵ ,מ ֲחלוֹמוֹת
ָה ֶבל:
ְמ ֻע ְר ָבּ ִביםֵ ,מ ֲחלוֹמוֹת ֶשׁל ָשׁ ְוא ו ֶ
דוֹלה,
וּ ְב ֵכןְ ,תּ ַר ֵחם ָע ַלי ְבּ ֶח ְמ ָל ְת ָך ַהגְּ ָ
דוֹלים
ילנִ י ַבּ ֲח ָס ֶדי ָך ַהגְּ ִ
ְו ִת ְשׁ ְמ ֵרנִ י וְ ַת ִצּ ֵ
ֶא ַרע ִלי
ִמ ִמּ ְק ֵרה ַלי ְָלהַ ,חס וְ ָשׁלוֹםֶ ,שׁלֹּא י ֱ
שׁוּם ִמ ְק ֶרה  -לֹא ַבּיּוֹם וְ לֹא ַבּ ַלּי ְָלה ַ -רק
אָלין
ֻשּׁה ְוּב ָט ֳה ָרהְ " ,בּטוֹב ִ
ישׁן ִבּ ְקד ָ
ֶאזְ ֶכּה ִל ַ
אָקיץ ְבּ ַר ֲח ִמים"...
ִ

סעודת מלווה המרכזית ושיעור
מפי הרב מאיר שלמה שליט"א
בדעת רבי נחמן מברסלב,
בביהכ"ס 'גאולת ישראל',
רח' הותיקים פינת צונזר ת"א,
ב .20:30-לפרטים0508668667 :


       
      





 































        


מסופר על החפץ חיים זצ"ל ,שראה
אדם אחד שעומד ליד מרכולתו וצועק
'תפוחים!' ,התבונן החפץ חיים וראה
שאף אחד אינו ניגש.
המשיך הרב לדרכו וכעבור שעתיים
כשעבר שם שוב באותו המקום ,ראה
את אותו מוכר צועק 'תפוחים!' ושוב
שם לב ,שאף אחד לא מתקרב לקנות.
נגש אליו החפץ חיים ,ושאל' :אם
אף אחד לא נגש לקנות  -לא חבל על
זמנך שמתבזבז לריק?'
השיב לו אותו אדם' :רבי ,אתה
צודק ,באמת נראה שלא ניגשים
לקנות ,אבל תמיד בסוף היום אני
רואה שיש לי כסף בכיס'...
אמר החפץ חיים ,שאפשר ללמוד
מכאן מוסר גדול' :אדם מתפלל ונראה
לו שתפילתו לא פועלת  -אך לבסוף
הוא ייווכח לראות ששום תפילה לא
הולכת ריקם'...
תודה לרב אמיר קוסטנטין







     

       







       
 







"ליבו של כל אדם צריך להיות
מואר בידיעה שהקב"ה שם לצידו
ואיתו .עליו לדעת ולזכור בכל זמן,
ש'מלוא כל העולם כבודו'".
) ממכתבי רבי נתן מברסלב(
ביום קיץ חם מאוד ירד איש זקן
למרתף קריר כדי להשיב את רוחו.
ברגע שהוא נכנס  -נעשה סומא בשל
האפילה" .אל תדאג" ,אמר לו ידידו
שהיה במרתף" ,זה טבעי  -כשעוברים
מאור לחושך ,אי אפשר לראות ,אבל
עוד מעט יתרגלו עיניך לחושך ובקושי
תבחין שחשוך כאן".
"ידידי היקר" ,השיב הזקן ופנה
לצאת " ,זה בדיוק הדבר שמפניו אני
חושש .אפילה היא אפילה .הסכנה -
שתשכנע את עצמך שהיא אור!"...
תודה לברוך הי"ו' ,האור הגנוז'

    
     
    
    
   
     
     
   
    
    
    
    
     
     
     
    
     
     
   
  

 
 



 
 




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























                                 
                                 
                                  




