   
  

 


   
 


    



לה"ו  עלון   381שבת קודש ,פרש' אחרי מות קדושים
י' באייר ה'תשע"ג   20.4.2013 עשרים וחמישה ימים לעומר
פרקי אבות פרק ג'  פסח שני  -ביום רביעי

 

       

כניסת צאת רבינו זריחה . /
שקיעה..
השבת השבת תם
ירושלים 6:02/19:12 20:31 19:48 18:32
תל.אביב 6:11/19:13 20:30 19:52 18:50





 נוהגים שכשהאב עולה לס"ת  -הבן עומד לכבודו ונשאר עומד עד שאביו
חוזר לשבת במקומו .ונוהגים לנשק את ידי אביו ברדתו מהספר תורה.
 יש מקומות שנוהגים להתנשק עם העולה לספר תורה בפניו אחרי שסיים
את הקריאה ,ויש להסביר להם שיותר נכון שיבטלו את מנהגם זה ,ו יאמר להם
זאת בניחותא כדי שהדברים יתקבלו על דעתם.
 אם אביו משמש כשליח ציבור ,אין הבן צריך לעמוד עד סוף התפלה .אך
בזמן שאביו הולך ממקומו עד לתיבה ,חייב הבן לעמוד מפניו.
 חייב אדם לעמוד מפני הוריו בכל פעם שנכנסים ,ואפי' מאה פעמים ביום.
והאשכנזים עומדים בפני אב ואם רק פעמיים ביום.
תודה לרב יצחק יוסף' ,ילקוט יוסף'

.

חפשו אותנו...




    



 
 



  
  
   
   




    
   
     
  

     
     
    
  


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

כשרות :אישה מעוברת ומניקה ,צריכה להקפיד מאוד שלא לאכול מאכלים
שהכשרן מפוקפק ,מפני שהאוכל שאוכלת בימי הריונה משפיע על העובר ,ואם
אוכלת מאכל שיש בו חשש איסור ,הרי היא גורמת לעובר להיות בעל תכונות
שאינם הגונות ,ומכשילה אותו בכך ,ולכן תקפיד היטב על מה שמכניסה לפיה.
כתב הרמב" ן באגרת הקודש על הקשר הקיים בין סוף פרשת שמיני לתחילת
פרשת תזריע ,שפרשת שמיני מסתיימת בדיני בהמות טמאות ,שרצים ורמשים,
האסורים לנו באכילה ,ופרשת תזריע מתחילה בדיני טומאת האיש והולדת זכר
או נקבה .סמיכות זו של פרשיות התורה באה ללמדנו בדרך רמז ,עד כמה עלינו
להיזהר ממאכלים אסורים ,שעלולים לגרום לכך שהולדות הנולדים לנו ,יהיו
חלילה פגומים בגוף ונפש .עכ"ד.
ועוד 'בכף החיים' )סי' תריז ,ס"ק ג( ,שהזהיר את הנשים המעוברות שיקפידו
לא לאכול מאכל שיש בו נדנוד וספק של איסור ,כדי שלא לפגום בעובר .ע"ש.
ועיין בשו"ת 'חתם סופר' )או"ח סימן פג( ,שאישה שנאלצת לאכול מאכלות
אסורות מחמת חוליה וכדומה ,אם הדבר אפשרי  -עדיף שלא תניק את בנה כדי
שלא תשפיע עליו לרעה .ע"ש.
וראה לרב 'פרי חדש' )יו" ד סימן פא אות כו( שכתב :ולפי שבזמנינו זה אין
נזהרים מעניינים אלו ) של כשרות( ,רוב הבנים יוצאים לתרבות רעה ,ורובם הם
עזי פנים שבדור ,ואין יראת ה' נוגעת בליבם ,ואף אם יוכיחום על פניהם  -אינם
מקבלים מוסר ,ומי לנו גדול מאלישע אחר שלא יצא לתרבות רעה אלא מפני
שאמו כשהייתה מעוברת בו הייתה עוברת על בתי עכו"ם ,והריחה מאותו המין
שבשלו ונתנו לה ואכלה ,והיה אותו הריח מפעפע בגופה כארס של נחש ,ונפסק
מוחו הטוב של הילד ,והיה מתאווה לדבר עבירה ,ועל זה דרש אלישע את הפס'
)קהלת ז ,ח( " טוב אחרית דבר מראשיתו" ,שאם מראשיתו הוא טוב ,גם באחרית
ימיו ישאר טוב כמו שלמדנו בירושלמי )חגיגה ,ט( העידו קדמונינו ז"ל ,שעל ידי
מאכלות אסורות בנערות ,מטמטם הלב ,ומוליד לו טבע רע.
רוב תודות לרב אברהם ישראל שליט"א ,מתוך ' ואין למו מכשול'
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לעילוי נשמת
יצחק בן מזל







   
   
       
         

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 • כרמלה 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 • 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 • חי ים ניסים בן לטיפה • אלעזר חזקיה בן אורה •
משפ' חנינה  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 • מוהטרם
בת חינם ורבי • אייל בן טובה )בן דוד( • 
 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 כרמית שירה בת שושנה,
יוסף קרמזין בן סוניה ודוד ושמחה בת רינה

תסתכל חיובי



מספרת הגמ' )ברכות ,לא (.שחנה ,אימו של
שמואל הנביא ,נכנסה לבית המקדש להתפלל
על בן זכר ,וכשהייתה ממלמלת זמן רב בתפילה
חשב אותה עלי הכהן לשיכורה ,שהייתה בלי
סידור .פנה אליה ואמר" :עד מתי תשתכרין"
אמרה לו חנה" :לא אדון אתה ולא נמצאת
שכינה ורוח הקודש איתך ,שדנתני לכף חובה
ולא דנתני לכף זכות".
לא פעם נתקלים אנו במעשים של אנשים
שניראים סותרים את התורה ולא מקיימים את
ההלכה כמו שצריך ,ואנו קופצים על המציאה
'לתקן' את המצב ,ושופכים על אותו אחד את
כל ההלכות שאנו יודעים וההנהגות שלמדנו
שסותרים בדיוק את מה שהוא עשה.
וכמה פעמים פגענו בדרכים האלו? וכמה
פעמים טעינו ואנו אלה שלא הבנו את ההלכה
כראוי? וכמה פעמים אותו אחד כבר לא חזר
לעשות את מה שעשה עד שאנו הופענו?
חנה צועקת על אותו אדם שלא דן את
שהשני לכף זכות ואומרת" :לא אדון אתה"  -כי
האדון זהו ה' ,והשי"ת תמיד מוצא בנו נקודות
טובות" .ולא נמצאת שכינה ורוה"ק איתך" -
שגם הם לא מוצאים בנו חובות .ולכן כשאתה
בלי ה' ובלי שכינה ורוח הקודש "דנתני לכף
חובה ולא לכף זכות"  -כי לדון לכף זכות זה
יעיחעחי

קשה מאוד ,וקל מאוד למי שה' איתו  -לראות
את הטוב בשני ולזכות אותו.
ולא רק זה ,אלא גם לדון את עצמך לכף
זכות ,שהרי הרבה פעמים אנו הורגים והורסים
את עצמנו ממש כמו הריסת החבר.
ואומר על זאת רבי נחמן מברסלב )ליקו"מ,
אָדם ְל ַכף זְ כוּת
רפב( " ַדּעִ ,כּי ָצ ִריך ָלדוּן ֶאת ָכּל ָ
ַא ִפלּוּ ִמי ֶשׁהוּא ָר ָשׁע גָּמוּר ָצ ִריך ְל ַח ֵפּשׂ וְ ִל ְמצא
וֲ
בּוֹ ֵאיזֶה ְמ ַעט טוֹבֶ ,שׁ ְבּאוֹתוֹ ַה ְמּ ַעט ֵאינוֹ ָר ָשׁע
מּוֹצא בּוֹ ְמ ַעט טוֹב ,וְ ָדן אוֹתוֹ ְל ַכף
ְו ַעל ְי ֵדי זֶה ֶשׁ ֵ
זְכוּת ַ -על ְי ֵדי זֶה ַמ ֲע ֶלה אוֹתוֹ ֶבּ ֱא ֶמת ְל ַכף זְ כוּת
שׁוּבה ְוזֶה ְבּ ִחינַת ) ְתּ ִה ִלּים לז,
יוּכל ַל ֲה ִשׁיבוֹ ִבּ ְת ָ
ְו ַ
י( '' ְועוֹד ְמ ַעט וְ ֵאין ָר ָשׁע ְו ִה ְתבּוֹנַנְ ָתּ ַעל ְמקוֹמוֹ
ְאינֶנּוּ'' ַ -הי ְינוֶּ ,שׁ ַה ָפּסוּק ַמזְ ִהיר ָלדוּן ֶאת ַהכּל
וֵ
רוֹאה ֶשׁהוּא ָר ָשׁע
אַתּה ֶ
ְל ַכף זְ כוּת וְ אַף ַעל ִפּי ֶשׁ ָ
וּל ַב ֵקּשׁ ִל ְמצא
אַתּה ְל ַח ֵפּשׂ ְ
גָּמוּר  -אעפ"כ ָצ ִריך ָ
בּוֹ ְמ ַעט טוֹבֶ ,שׁ ָשּׁם ֵאינוֹ ָר ָשׁע."...
שלושה לשונות אומר כאן רבי נחמן :לחפש,
לבקש ולמצוא ,זאת אומרת ,שאם לא ראינו כף
זכות על חברנו  -או על עצמנו  -אז לא נוותר
אלא נחפש ,ואם לא מצאנו צריכים לבקש מה'
שיאיר את עיננו בזה ,כי אם לא נחזיק בנקודה
הטובה שלנו ושל אחרים ונדון לכף זכות ,רק
ניפול חלילה מטה מטה..
תדון לכף זכות .זה שווה לי ולך.

מאור מאיר



