לעילוי נשמת יצחק בן מזל


הלכות

כיבוד הורים

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

  

    

  
  
   
  
 
   
  
   
  
 
   
     
  
   
  
   
    



 

 
     
    
    
     
   
    
    
   
 
     
    
    
   
     
    
   
   
   
   


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

 הרוצה לכבד את אביו ואת אמו לפי האמת ,יעסוק
בתורה ובמעשים טובים ,וינהג בדרך ישרה ,שזהו הכבוד
לאבות ,שאומרים הבריות ,אשרי לאב ואם שגידלו בן כזה.
וגם יי זהר מלהתקוטט עם אחרים.
 מצווה זו שייכת במעשה ,דיבור ,ובמחשבה .כיצד:
להאכילו להשקותו לכסותו להלבישו ולהכניסו ולהוציאו.
והיינו אם אין הוריו יכולים לעשות פעולות אלה בעצמם,
חייב הבן לשרתם ,או לדאוג שישרתו אותם .וי"א שהבן
חייב לשמש את הוריו בשאר דברים כמשמש את הרב.
תודות רבות לרב יצחק יוסף שליט"א  -ילקוט יוסף

לוֹמר
ֶילֶד ְוי ְַל ָדּה ְק ַט ִנּים ֶשׁיּוֹדְ ִעים ְל ַד ֵבּר ,טוֹב ְל ַה ְר ִגּ ָילם ָ
עוֹר ִרים ַבּבּ ֶֹקרָ .כּךְ ֵהם י ְַפנִ ימוּ ֶשׁ ַה ָקּב"ה
"מוֹדֶה ֲאנִ י" ְכּ ֶשׁ ִמּ ְת ְ
ֵיהם ְוזֶה י ִֵתּן ָל ֶהם ִשׂ ְמ ָחה ִוּב ָטּחוֹן ַבּ ַחיִּים.
ְשׁוֹמר ֲעל ֶ
נִ ְמ ָצא ו ֵ
אוֹמרֶת ֶשׁה' י ְִת ָבּ ַרךְ נִ ְמ ָצא
" ְמלֹא ָכל ָהאָרֶץ ְכּבוֹדוֹ"  -זֹאת ֶ
רוֹאה ֶאת ַמ ֲע ֵשׂינוְּ .ו ָלכֵן אָנוּ
ְבּ ָכל ָמקוֹםַ ,מ ְשׁ ִקיף ָעלֵינוּ ְו ֶ
ְצרִ ִיכים ְל ִה ְתנ ֵַהג ִבּ ְצ ִניעוּת ְולֹא ְלגַלּוֹת ִמגּוּ ֵפינוּ ֲח ָל ִקים
ֻסּים ,גַּם ִאם ֵאין ֲאנ ִָשׁים לְ ָידֵינוִּ ,כּי ה'
ֶשׁ ְר ִג ִילים ִל ְהיוֹת ְמכ ִ
יתם
תּוֹב ִבים ְבּ ֵב ָ
אוֹתם ָה ֲאנ ִָשׁים ֶשׁ ִמּ ְס ְ
ִמ ְס ַתּכֵּל ָעלֵינוְּ ,ולֹא ְכּ ָ
רוּמּים ֶשׁוּ ַַדּאי ֵאין זוֹ ֶד ֶרךְ ַהיּ ֲַהדוּת ְו ַה ְצּ ִניעוּת.
ֲח ִצי ֲע ִ
 5דקות תורה ביום ,החוברת החודשית המומלצת.
תודה לרב רונן חזיזה שליט"א .להזמנות046821053 :

ָכּל ַה ְת ָח ַלת ִתּקּוּן ָה ֱאמוּנָה הוּא ָל ַד ַעת ְל ַק ֵבּל ֶאת ַהנְ ָהגַת
בוֹהה .אנו
רוּחנִ ית ְמאֹד גְּ ָ
ה' גַּם ְכּ ֶשׁלֹא ְמ ִבינִ ים  -זוֹ ַמ ְד ֵרגָה ָ
עוֹלם ,וגם לֹא
ְמ ִבי ִנים שאנו לֹא ְמ ִבי ִנים ֶאת ַהנְ ָהגַת ָה ָ
בוֹדה ְלגַלּוֹת ֱאמוּנָה גַּם ְבּתוֹךְ
ֲאמוּרִ ים ְל ָה ִביןִ .ע ַקּר ִע ְניַן ָה ֲע ָ
ַה ֶה ְס ֵתּר ָפּ ִנים ,ע"י שנ ַק ֵבּל ֶאת ַה ְמּ ִציאוּת.
תודה לרב עופר ארז ,מתוך הספר 'ממעמקים'

השתמשות בחפץ ללא רשות :אדם שלוקח כלים
או דבר אחר ללא רשות ,ועשה בהם מלאכה ונהנה
מהם ,ולאחר מכן רצונו להחזירם לבעליהם ,אף על פי
שעבר על עוון גזל ,מכל מקום אינו צריך לשלם את
מה שנהנה מהחפץ שגזל )באופן שלא נגרם שום נזק
לכלי( ,אלא מחזיר את הגזילה ודיו.
רוב תודות לרב אברהם ישראל שליט"א
מתוך 'ואין למו מכשול'

לה" ו עלון 368
שבת קודש פרשת 'ויחי' ,הפטרה" :ויקרב ו ימי"...
ט"ז בטבת ה'תשע"ג 29.12.2012
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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.

חפשו אותנו...

י. . .. . .. . .. . .. . .. . .

הבחירה
כך יוצאת לה הנשמה למסעה הקצר
בעולם הניסיון ,אם נקבע בשמיים ושפר
עליה גורלה  -נולדת היא למשפחה
שומרת תורה ומצוות ,כאשר כבר מגיל
קטן מעניקים לה את הכלים והכללים
של העולם ומנחים אותה בדרך האמת.
א מנם למראית עין נמצאת היא במסלול
בטוח ושקט ,אך לא תמיד עומד הדבר
במבחן המציאות ,פיתויי העולם וכוח
הרע מצליחים לחדור גם דרך החומות
הבצורות של שומרי התורה והמצוות.
בעולם של חומר ,קשה מאוד להחזיק
בערכים של רוח וכאשר לא ניתנת
לאדם האפשרות לקבל את פנימיות
התורה והמצוות ,את אהבת השם ואת
השמחה וההבנה לייעודו ותכליתו בעולם,
מהר מאוד הוא יכול לסטות מהדרך או
להעדיף דברים אחרים שבהם מקבל הוא
סיפוק והנאה גדולים יותר.
מבחנם האמתי של שומרי התורה
והמצוות אינו נמדד רק בלימוד וקיום
המצוות או בשמירה מעבירות ,שכן מי
הוא זה אשר יעז לעבור על ציווי האל
כאשר יודע הוא את האמת .מבחנם
הוא דווקא בפנימיות הדברים  -כיצד
מתנהגים הם בין אדם לחברו ,כיצד
שומרים הם על מידות טובות ,מהו
סדר העדיפויות שלהם ,האם ביטחונם
ושאיפתם הוא לכסף וכבוד או להשי"ת,
כיצד נראית עבודת ה' שלהם ,בדבקות
ביראה ובאהבה או רק כמצוות אנשים
מלומדה ,האם תכלית הלימוד שלהם
הוא כדי לקיים ולעשות או חלילה הם
לומדים לשם צבירת חכמה ,מעמד או
כבוד .הקב"ה בוחן לב וכליות ואין דבר
נסתר מנגד עיניו .הכובע והזקן אינם
יכולים להסתיר ממנו את פנימיות
המעשים וכוונת הדברים ועם לומדי
תורתו מדקדק הוא יותר ובודק אותם
על פי דרגתם וחכמתם.
אך לא לאילו הקדשנו את חיבורנו
זה ,כיוון שללומדי התורה יש אין סוף
ספרים וכתבים שכולם קודש קדשים
המלמדים את האדם את דרך החיים.
בחיבור פשוט זה עוסקים אנו באילו
שלא זכו להיוולד בחממה של תורה,
לאילו אשר נולדו למציאות אחרת ,ראו
ולמדו חוקים וכללים שונים.
בורא עולם ,בחכמתו הנשגבה הוריד
לעולם נשמות גבוהות עם כוחות רוחניים
חזקים להתמודד בניסיון הקשה מכל,
ניסיונם של הדור האחרון  -דור הגאולה!
כך גדל לו האדם בעולם שנראה הפקר
במסגרת חיים וכללים משלו ,הכוח,
התחרות ,הכסף ,החכמה ,היופי ,הכבוד
יחחל

כניסת
השבת
ירושלים 16:08
תל.אביב 16:22



.

יציאת רבינו זריחה . /
השבת תם שקיעה..
6:37/16:49 18:02 17:24
6:46/16:45 18:03 17:26

            
            
     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

וההנאות ,הם הם הדברים הנכספים
שאליהם צריך לשאוף וצריך להשיג ,הם
כוח האנרגיה המניע את העולם ונותן
חיות לכולם ,בשביל ל השיגם הכל מותר
וכשר ,אין כללים וחוקים ,החזק הוא
השורד והמצליח הוא המנצח ,רק קולו
הדק של המצפון מהדהד לו ברקע ומנסה
לאזן את האדם בדרך חייו.
כך עובר הזמן והאדם שקוע כל כולו
בעשייה ובפעילות ,עסוק הוא במרדף
חייו ,במרוץ אחר ההצלחה ,אחרי האושר
והסיפוק .לגביו המציאות היחידה הקיימת
היא חוקי העולם והחברה בה הוא חי
יחלל

ועל פיהם יש לו לתכנן ולנווט את חייו.
האדם מסתובב בעולם של דמיון
ומתעלם מהמציאות האמיתית הקיימת
בבריאה שלה חוקים ודרישות משלה ,הוא
אינו מודע לקיומו של הבורא ולדרישותיו
הוא אינו מודע לתכלית האמיתית שלשם
כך הוא נברא וירד לעולם.
הנשמה הטהורה נמצאת בבית אסורים
בתוך גוף מלא דרישות שהולך ומתחזק
מיום ליום ,את רוב זמנו מקדיש האדם
לחומר ומתעלם מהרוח ומהנשמה
תודה לרב שטרן,
הנצחית שבו...
ראש ישיבת 'נחלי נצח'

}{36
כבר חצי שעה הוא ממתין בתור.
המקום הומה אדם ,הדוחק רב והחום
מעיק .כל רגע הוא משנה תנוחה ,מנסה
להעביר את הזמן ...והנה עיניו צדות
את יחזקאל ,שעומד שקוע לו בחומש
קטן ,קורא בנחת ,מנותק מכל הקורה
סביבו ,לא נסחף לאווירת הטרוניות על
התור המתמשך ,כל כולו מרוכז בלימוד
המתוק ,דומה שהוא יושב עתה בבית
מדרש ממוזג ללא טרדה כלשהי.
משהו מנקר בלבו ,הוא חש קנאה
כלפי יחזקאל ,איך הוא עושה את זה?
יחזקאל הלא אינו בן עליה מופלג...
לעומת זאת ,הוא עצמו נחשב לאברך
מתמיד שגם מחדש חידושים  -ואף על
פי כן הוא לא מגיע לקצה קרסוליו של
יחזקאל בניצול הזמן.
לאחר שעה שנדמתה לו כנצח ,הגיע
תורו ,והנה הוא כבר בחוץ .יחזקאל
עדיין עומד שם ,באותה תנוחה ,מפזם
לעצמו את לשון רש"י בפרשת השבוע.
הוא חש שאין בכוחו לשאת זאת יותר,
הוא חייב לגשת ליחזקאל ולשאול
אותו בעצמו על פשר הסוד המופלא.
המתין רבע שעה נוספת עד שראה את
יחזקאל יוצא גם הוא מהחדר.
"תגיד לי ,מה נותן לך את הכוח
לזה? איך אתה לא מתבלבל מכל
הסובב אותך? מניין לך עקשנות הברזל
ללמוד על אף הכל?"
"תאמין לי" ,עונה יחזקאל בתום לב,
"גם אני הייתי פעם סקרן גדול וגם
אותי היה כל דבר מוציא מהריכוז ,לא
הייתי מרגיש כל עוול בכך ששעות
שלמות נשרפות לי כלאחר יד ,ערבי.
שבת וסתם ימי לחץ היו הולכים להם.
לאיבוד בלי להניד עפעף .כל ביקור
במשרד כלשהו וכל מחלה וכאב ראש
היו פוטרים אותי לגמרי מהלימוד"...
"אבל פעם אחת קראתי פרק בספר
'ליקוטי הלכות' ומצאתי את עצמי
אומר' :הטעויות והדחיות של כל אדם
שבכל יום ,שנדמה לו כאילו היום הזה
אינו כלום ,כאילו היום אי אפשר
להתקרב לה' יתברך כלל ,כאשר נמצא
זה ברוב בני אדם שאינם מפקחים על
דרכיהם היטב ,בפרט כשיש להם איזה
סיבה ומאורע לטוב או להפך ח"ו ,שאז
היום מתבלבל אצלם לגמרי עד שרוב
ימיהם כלים בזה להבל ולריק ,רחמנא
לצלן ,כגון :ביום זה הוא יריד ויומא
דשוקא ,וביום זה צריך לחשב חשבונותיו,
ובזה היום יוצא לדרך ,ובאלו הימים

























   
         
        
      
          
    
         
          
         
     
        
          
         
       
          
         
          
          
       
         
         
          
   



 


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














הוא בדרך נע ונד ומטלטל ,וביום זה
מזדמן לו איזה מריבה וקטטה עם
אחד ,וביום זה נקרא על איזו סעודה,
וכיוצא בזה ביטולים ובלבולים שונים
בכל יום ויום'".
"כנגד כל הבלבולים האלה ,עומד
רבי נתן זצ"ל ומזהיר' :צריכין להתגבר
ולהשתדל לשבר הקליפה ,שהם כלל
כל המניעות והבלבולים והטעיות והדחיות,
ולידע ולהאמין שדייקא ביום הזה יכול
להתקרב לה' יתברך לפי בחינתו ,ואם
ימצא לך!'"..
תדרשנו ָ -
"המילים הפשוטות הללו פלחו את
לבבי ,עשיתי חשבון קצר וראיתי שעם
הגישה שהורגלתי בה  -אשרוף גם את
עעיייעי

לא עלינו  -פטריות :לא ראיתי במו
עיניי ,אבל שמעתי ,שפטריות מגדלים
על מצע של גללי תרנגולות (!) .לפיכך,
הניקוי שלהן חייב להיות יסודי .אסור
לשטוף פטריות במים  -המרקם הספוגי
שלהן סופח אליו את המים ,ומקלקל
את הבישול והטיגון והטעם.
משום כך נהוג לקלוף את הקליפה
הדקיקה שעוטפת כל פטרייה .עם סכין
ביד אחת ומגבת נייר סופגת בשנייה,
ניתן טיפול קוסמטי אישי לכל פטרייה.
להתחיל לקלף מלמטה החלק ממנו
צומחת הרגל ,ולקלף את כל הסבב .את
הרגל עצמה לנגב היטב עם מגבת הנייר,
וגם לקצוץ כמה מילימטרים מתחתית
הרגל .אם המתכון דורש פטריות
פרוסות ,אז כדאי לפרוס אותן בעזרת
מדולינה של הביצים הקשות  -יוצאות
פרוסות דקיקות ,אחידות ויפות...


שארית חיי! החלטתי להתרגל בכל עוז
לנצל את הטירדה .הכנתי לי לימודים
קלים לאותן שעות שהולכות לאיבוד,
לחפש כל דרך איך למלא את אותם
רגעים המצטרפים לשעות ,ימים ושנים,
ולמלא אותם בכל מה שאפשר"..
"אז התחלתי לגלות ,שביום ששי
רגיל יש המון בשעות .אפשר להקשיב
לשיעורי תורה ,אפשר לדבר אל הקב"ה,
אפשר לחזור על לימודים קלים ..גיליתי
שההליכה בדרכים היא חלק מהחיים,
שההמתנה בתור היא גם כן חלק לא
מבוטל מנצחיותי ,ופתאום החל החשבון
לגדול ,חיי התארכו ,נוספו להם שעות
ארוכות מלאי נצח"...

אכן  -לשם כך דרושה תמימות,
להאמין ב ִיקרתה של נקודה טובה,
בנצחיותה של דקה ,לא להימשך אחר
ההרגשה החיצונית שמזלזלת ביום
טרוד או בשעה טרופה ,להניח בצד
את השכל המגושם שמעריך כל דבר
על פי ההסתכלות האנושית ,ולהתחבר
לשכל האלוקי שמגלה הצדיק ולהאמין
"אשר נקודה אחת של מצווה קלה של
הקל שבקלים  -אין כל העולם כדאי לה!"
)'לקוטי הלכות' ע"ת ,ו' ג'(  -כל דקה
מורכבת מהמון נקודות כאלו ,החיים
יקרים ,אסור להניח להשקפה החיצונית
להשחית את האוצרות הללו!
תודה לנועה ירון דיין

"ויחי יעקב בארץ מצרים שבע
עשרה שנה" )בראשית מז ,כח(
הגם ,שיעקב אבינו עליו השלום,
העביר במצרים זמן ארוך למדי 17 -
שנים תמימות  -לא מאריכה התורה
לספר על התקופה ההיא ,למרות
שברור שגם אז עשה יעקב אבינו חייל
בלימוד התורה ובעבודת ה' וניצל את
מלוא הזמן להתעלות גדולה במעלות
הקדושה ,וזאת משום שהשנים הללו
עברו עליו בשלווה ,בניגוד לשנותיו
בארץ ישראל שהעמיסו עליו צרות
ומועקות רבות ועבודת ה' שלו היתה
מתוך צער ויסורים.
התורה ,ברצותה להעניק לנו את
המימד הנכון של החיים ,מאריכה גם
במה שעבר יעקב בפרשה של דינה
בשכם ובפרשת עשו ,כדי ללמדנו
שעיקרה של עבודת ה' היא זו הנעשית
מתוך קשיים} ...עלינו לשבח{
אפשר ללמוד מכן פרק בחינוך
ילדים ,כל הורים רוצים תמיד לשמוע
שבחים על ילדיהם ורוצים שהחינוך
ילך בקלות ,ואם רואים שיש קשיים
או תלונות אז הם מתיאשיים וחושבים
שאינם יודעים לחנך כמו שצריך ,אבל
מהדגש שהתורה שמה על הקשיים
שעבר יעקב אבינו נמצינו למדים,
שדווקא מתוך הקשיים והנסיונות
אפשר לחנך את הילדים לגדול יותר,
כי מי שהכל הולך לו חלק  -לא מרגיש
צורך גדול להשתדל יותר ,או להתפלל
יותר ,ודוקא הורים שיש להם קשיים
יכולים על ידי תפילות לזכות שבניהם
יתעלו למדריגות גבוהות יותר.
תודה לרב אמיר קוסטנטין



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











       

       


      
     
      

      

    



       

      
     



       
      


















 
 






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






      
     


