





לשאוף תמיד להוסיף
"ויהי כאשר ילדה רחל את יוסף ויאמר
יעקב אל לבן שלחני ואלכה אל מקומי
ולארצי" )בראשית ל ,כה(
יש לומר ,בס"ד ,ש'יוסף'  -מלשון 'הוספה',
ועיין ברש"י ,שפירש ד"ה" :כאשר ילדה רחל
את יוסף" ' -משנולד שטנו של עשו' ,ע"ש,
ויש לומר ,כי ההוספה בעבודת ה'  -היא הדרך
לכבוש את יצרו ,וזה משנולד יוסף ,הרומז
להוספה  -אז מנצח את עשו ,שרומז ליצר
הרע ,וזה הכוו נה שהוא 'שטנו של עשו'.
לכן ,כשנולד יוסף  -החליט יעקב לעזוב,
כדי לתת לילדים שלו חינוך יותר טוב ,שהרי
גם כ שהיה בבית לבן היה מופרד ממנו ולא
נתן לילדיו להת קרב לבני ביתו של לבן ,אבל
עכשיו ,כ שהילדים מתחילים לגדול וצריך
להוסיף להם קדושה בעבודת ה'  -החליט
שצריך לחזור למקום של תורה.
אז ה' אמר לו שיחזור לביתו ,והיה מספיק
שיגיד שרצונו לשוב לארצו ולמה הוסיף גם
' למקומו'?  -אלא ,שרצה לרמז שרצונו לשוב
למקום הקדושה שבו הוא גדל.
צריך האדם ללמוד מכאן ,לבחור סביבה
טובה שבו יוכלו הילדים לקבל השפעה טובה
מחברים טובים ,וכמובן שצריך הרבה תפילות
על מקום מגורים וצריך הרבה שיקול דעת ,כי
לפעמים חושבים שעצם המקום מצד עצמו
הוא טוב ולא ממש משגיחים כמו שצריך על
הילדים ,ושוכחים שהיצר נמ צא בכל מקום,
ובמקום חרדי הוא נמצא לא פחות ממקומות
אחרים ,כי רוצה להלחם ולפרוץ את חומת
הקדושה ולכן גם שנמצאים בעיר של תורה -
הילדים צריכים מעקב תמידי ופיקוח ,ואין
לסמוך על חזקת המקום אלא צריך הרבה
השקעה ,והרבה עידוד לנסוך בילדים ,ולספר
להם סיפורים על גדולי ישראל איך זכו על ידי
רצונם להשיג יותר ולהגיע לגדולות...
הרב אמיר קוסטנטין

 
ישנה סגולה חזקה ל :עשירות ,קרבת ה'
ואריכות ימים והיא ..ליטול ידיים בשפע מים.
פעם בא יהודי לרב אחד ואמר לו" :כבוד
הרב ,אני מקפיד ליטול ידיים עם דלי של מים
ולא רואה שום הצלחה בפרנסתי וגם לא כל
סימן לאיזו עשירות שבדרך".
ענה לו הרב " :כשאתה נוטל ידיים בדלי
של מים אתה זוכה למליון דולר ,אבל כשאתה
מדבר לשון הרע דקה אחרי זה  -אתה מאבד
 2מליון דולר!"
תודה לרב שלמה לוינשטיין
    
     
   
   -
     

 

רגע ,נעצור ...האם עצרנו במירוץ החיים
לשאול למה? ועל מה? האם הרפינו את
הלחץ בשביל לבדוק כמה?
האם הבטנו לאחור וראינו שמגשימים את
החלום? למה אנו טרודים בלרדוף אחרי עוד
השגים בלי לדעת התכלית?!
בואו ניקח מעט ,טיפטיפה ,איזה רעיון -
נקודה למחשבה ,כזו שתלווה אותנו מתחילת
השבוע ועד סופה .נקודה של להיטיב ,של
נתינה ואהבה .נקודה מהלב עם הרבה רצון,
טוהר ואמת .נקודה שנבדוק אותה היטב,
נשקיע מחשבה ואף עשיה..
ואז  -החיים יהפכו למטרה! לא עוד על
סוסים בדהרה ,לא עוד כזרם סוחף ונירעש...
לא חיי הווה בלא עתיד...
ואז ת ראו שהנקודה הקטנטנה הפכה אותך
    
לים של סיפוק ועשיה ,ובלילה שהעיניים
     יעצמו ילוו בחיוך של הגשמה...
שיהיה בהצלחה בנקודת המחשבה!





    
  











  
  
   

 
ערב אחד סיפר סבא אחד לנכדו על מאבק
שמתרחש בנפשם של כלהאנשים .הוא אמר:
"בני ,בתוך נפשנו נאבקים  2זאבים כל הזמן.
זאב אחד הוא הזאב 'הרע' .הוא כעס ,קינאה,
צער ,חרטה ,תאוות בצע ,רחמים עצמיים,
יוהרה ,אשמה ,עלבון ,נחיתות ,עליונות ואגו,
שקרים"...
" הזאב השני הוא הזאב ' הטוב' .הוא הנאה,
שלום ,אהבה ,תיקווה ,שלווה ,ענווה ,טוב לב,
נדיבות ,אמפטיה ,אמת ,רחמים ואמונה".
הנכד חשב על כך במשך כדקה ולאחר מכן
שאל את סבו" :סבא ,אז איזה זאב מנצח?"
הוא ענה בפשטות " :הזאב שאתה מאכיל".
תודה לאהרון לייזנר

}{27
עשבי תיבול טריים תמיד :מי שמשתמש
הרבה בעשבי תיבול טריים ,כדוגמת פטרוזיליה,
כוסברה ,בזיליקום וכו'  -לא נתקל בבעיה של
איך משמרים את חבילות הירק במצב של
טריות .הוא פשוט משתמש בהם בתדירות
גדולה ,והן מתחסלות ,ואז קונים חבילות
חדשות ,וחוזר חלילה .אבל מה עם מי שצריך
רק  10עלי פטרוזיליה ,מתוך חבילה של ?200
ומי יודע מתי הפעם הבאה שיצטרך שוב?
קרוב לודאי שעד אז החבילה תרקיב ותיזרק
לפח .הפטנט  -קצצו את כל הכמות כאילו
אתם הולכים להשתמש בה מיידית .קחו
תבנית לעשיית קוביות קרח .מלאו בכל קובייה
עד שלושת רבעי מהקיבולת שלה בירק קצוץ,
וכשכל הקוביות מלאות  -צקו עליהם מים.
הקפיאו בפריזר .כשתצטרכו שוב את הירק
המסוים הזה ,תוכלו לשלוף קובייה אחת,
שתיים ,שלוש  -כמה שאתם צריכים .תפשירו
על צלחת ,או טוב יותר במסננת קטנה .כל
המים יתנקזו ,ואתם תישארו עם ירק קצוץ
ורענן ,כאילו הרגע נקטף..

   
מי שיודע שהקב"ה הוא אשר נותן את
הפרנסה ,קוצב את הלחם ,יודע כי ודאי לא
יענישו אם ילמד שעה נוספת ,אם יתפלל
בכוונה וישתהה בבית ה' ,ולא יקצר בתפילתו
ובלימודו בשל פרנסתו!
וכמעשה שהיה בר' כמוס חדאד זצ"ל ,אשר
התגורר בכפר מדנין בתוניסיה ,שבו דרו קומץ
יהודים .פעם ,ביום שישי ,לא היה מנין בבי"כ,
והמתינו זמן רב לבואו של העשירי .התפילה
הסתיי מה בשעה מאוחרת ,אבל רבי כמוס לא
ביטל את קביע תו לעבור על הפרשה שניים
מקרא ואחד תרגום ,בטרם יפתח את חנותו.
בשעה שרבי כמוס התפלל בביהכ"נ ,בא
ערבי אחד ומצא שחנות שכנו של רבי כמוס
פתוחה .שאלו " :אתה הוא היהודי כמוס?"
ענה" :אני" ,כי אכן כך היה גם שמו,
ובחנותו מכר את אותם המצרכים.
אמר הערבי" :עומד אני להשיא את בתי,
ומכרי יעץ לבוא לכאן ולהזמין את המצרכים,
בלי להתווכח על המחיר" .הוא הזמין ביגוד
והנעלה ,בדים וכלים  -הכל מכל .והמוכר טורח
ומביא ,הולך ומשיג ,אורז וצורר.
בשעה מאוחרת הגיע ר' כמוס ,ופתח את
חנותו הסמוכה .מיד רץ אליו הערבי ושאל:
"אמור נא לי ,אולי אתה ה וא היהודי כמוס?"
אמר לו" :אני".
אמר" :אני עומד להשיא את בתי ,וברצוני
לקנות אצלך את כל המצרכים!"
והלה המוכר הקודם עומד וצועק" :הלא
אצלי קנית ,הכנתי את הכל!"
אמר לו" :לא ,כי אצלו אקנה!"
שאלו" :מנין לך ,אולי שלחוך אלי?"
אמר" :לא ,כי סימן נתנו בידי ,שהיהודי
הזה כמוס ממעט לדבר  -ואתה ,פיך לא פסק
משאלות ולהג"...
סוף דבר :היהודי שמהר לפתוח את חנותו
טרח לחינם ,הערבי מאן לקנות אצלו בשווי
פרוטה ,ורבי כמוס לא הפסיד מאומה בשל
המתנתו למניין ולמודו אחר התפילה!
תודה לאברהם לוי
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ישנה סגולה גדולה לומר פס' המתחיל באות של שם      
האדם ומסתיים בשמו לפני שאומרים את "יהיו לרצון     
אמרי פי "..בסוף תפילת  18לפני "עושה שלום"..
     
     
מתחיל ב-ת' מ -א' עד ד'
     
א " -תועבת מלכים עשות רשע כי בצדקה 
יכון כסא" ) משלי טז ,יב(
    
ב " -תורה צוה לנו משה מורשה קהלת     
     
יעקב" )דברים לג ,ד(
ד " -תהלה לדוד ארוממך אלוהי המלך ואברכה       

שמך לעולם ועד" )תהלים קמה ,א(


} {


























כניסת יציאת רבינו
השבת השבת תם
20:15 19:33 18:19 ירושלים
20:10 19:33 18:34 תל אביב
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...חפשו אותנו

,לעילוי נשמת כרמית שירה בת שושנה
מסעודה בת רחל ואבשלום בן שרה
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Metukim.Midvash@Gmail.Com



























       

      
 


       

 

 
   
          
           
            
       


          


        
   
  
               
       
  
        
       
   
             
          
              
       
 

       
 

   


















   

      
       
    

      
 
       
      
    

  
   
 


        
   

       
 
       
 



מי שרוצה לתפוס מקומו בספר
," מאור מאיר- "מתוקים מדבש
, זיווג וישועות, הצלחה,לרפואה
, לעילוי נשמת,ולהבדיל
- והתרומות יהיו להוצאת הספר
0544245442 'יפנה אלינו בטל

אל תספר לקב"ה כמה גדולות
 אלא ספר לצרות,הצרות שלך
!.  כמה גדול הקב"ה,שלך













































ר.ב.י.להצלחת ר


תודות לתורמים בעילום
.שם דרך בנק הדואר
ה' ימלא משאלות לבם
לטובה וזכות הלומדים
.בעלון תגן בעדם

הלכות

לעילוי נשמת יצחק בן מזל

סליחות

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

, בנחת, עיקר אמירת סליחות צריכה להיות בכוונה
( כג, ככ' )משלי יח, מידות13  ובפרט,במיתון והכנעה יתרה
 ולכן, ויש להבין מה מוציא מפיו,""תחנונים ידבר רש
הנוהגים לומר 'עננו אבינו' ו'עשה למען שמך' במהירות
 וצריך לבטל מנהגם ולאומרם, לא יפה עושים- ובחופזה
 ואלה שאונסים עצמם מ ן השינה ובאים לביכ"נ,במיתון
- להשמיע את קולם הנישא כדרך ששרים פיוטים מנגינות
" "סליחות" ולא "צעקות: הלא שמם.יוצא שכרם בהפסדם
והחי ייתן אל ליבו בעת אמירת הוידוי והסליחות לפשפש
במעשיו ולחזור בתשובה שלמה ולהוסיף מצוות ומעשים
 שאז שוקלים זכיותיו ועונותיו,טובים בהתקרבו ליום הדין
 "אני לדודי ודודי: וכבר אמרו דורשי רשומות.של כל אדם
,40 : בגימטריה-  וסופי תיבות.' 'אלול: ראשי תיבות- "לי
 בהם התשובה מקובלת,כימי אלול ועשרת ימי תשובה
, ועוד סמכו על הכתוב )דברים ל, שהם ימי רחמים,ביותר
 ראשי- "ו( "ומל ה' אלוקיך את לבבך ואת לבב זרעך
 נהגו להשכים, אומר בעל הטורים, מכאן,' 'אלול:תיבות
.לומר סליחות בכל חודש אלול

  

    

  
  
   
  
   
   
   
   
   
   
    
   
  

לרפואת אליהו לוי בן מזל










, ישנם שחושבים שמותר לגנוב מגנב:לגנוב מהגנב
 גם מהגנב: ויש ללמד," פטור- וטוענים ש"הגונב מגנב
-  גם אם אותו הגנב גנב ממנו חפץ מסוים,אסור לגנוב
אסור לו לגנוב ממנו בחזרה ממון או משהו בשווי
 ובית, אלא יתבע אותו לדין תורה,החפץ שנגנב לו
.הדין יוציאו ממנו את הממון כדת וכהלכה
 אם יש לבעל החפץ אפשרות לקחת מהגנב,אמנם
 מפני, רשאי לעשות כן- את אותו החפץ שנגנב ממנו
שמותר להציל את ממונו מיד הגנב )ואם יכול לעשות
.( יעשה כן- כן ללא ידיעת הגנב
 מכל מקום אדם,אף על פי שאסור לגנוב מהגנב
 )כגון שבעל הבית לא שילם את,שגנבו לו סכום כסף
 ויש לו ברשותו חפץ מסוים ששייך,('משכורתו וכדו
 מותר לו לקחת את החפץ לעצמו או למוכרו,לגנב
. ואין בזה גזל,תמורת כספו
 ואין לראובן, שמעון גזל מראובן סכום כסף:למשל
, והיות ששמעון ידוע כאדם תקיף ואלים,עדים על כך
 כדי לקבל,אין ביכולתו של ראובן לתובעו בבית דין
.את כספו בחזרה
 שכח שמעון אצל ראובן חפץ ששוויו,ופעם אחת
 מותר לראובן לקחת.קרוב לסכום הכסף שגזל מראובן
 ואינו צריך,את החפץ לעצמו או למוכרו תמורת כספו
 משום שלוקח, ואין בזה איסור גזל,להחזירו לשמעון
.זאת תמורת הכסף שחייב לו שמעון
 הרב אברהם ישראל,""ואין למו מכשול

איפור מקצועי לכלות ואירועים
מחיר מיוחד בהצגת עלון זה

 שירן0545641777


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


 תורמים בהוראת קבע4 דרושים
 לקניית ספר, ש"ח בחודש30 של
. ראש העין,"תורה ב"אור זרוע
 ערן0528219297 :לפרטים



למכירה ספר תורה משוח
 יצחק0508290531



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





. 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

