




 








כניסת יציאת רבינו
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, בדיחה, סיפור,יש לכם מאמר
 שילחו אלינו- מאמר מחזק
.למייל ונפיץ לעם ישראל

Metukim.Midvash@Gmail.com

לעילוי נשמת יצחק בן מזל

ברכות

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

  

 כשם שאסור לאף אדם ליהנות ממאכל וממשקה
    
 כך אסור לו ליהנות מריח טוב קודם- קודם ברכה
  
 וכיצד מברך על ריח טוב? אם ריח טוב נודף.ברכה

  
,' מברך 'בא"י אמ"ה בורא עצי בשמים- ממין עץ
   
,' מברך עליו 'בורא עשבי בשמים- ואם ממין עשב
  
, אתרוג: כגון,ואם היה מין פרי עץ הראוי לאכילה
 
   
.' מברך 'הנותן ריח טוב בפירות,לימון וכיוצא בזה
   
 ולמד כן ממה שכתב ה'מגן,כן פסק הרב גנת ורדים
   
, שאפילו אין הפרי ראוי לאכילה בעצמו,'אברהם

 
 מברך עליו 'הנותן ריח- אלא רק על ידי תערובת
 
 המריח בו-  ולמדנו מזה שעל הלימון,'טוב בפירות
   
.' מברך 'הנותן ריח טוב בפירות   
   
 ומרן החיד"א בשו"ת 'יוסף אומץ' )סי' כד( בשם
 דמסתברא שיש לברך הנותן, הגאון מהרח"א כתב   
   
 ותימה עליו...ריח טוב בפירות אף על חצי פרי


 
שהרהיב עוז לצאת נגד רוב האחרונים והמנהג
 וכן אני.לברך על הלימון הנותן ריח טוב בפירות

,נוהג בכל שבת לברך עליו הנותן ריח טוב בפירות
. ואינני חושש לדבריו,להשלים מאה ברכות
' סע, וכיוצ"ב פסק מרן בשולחן ערוך )סי' רטז
ג( על הקנילה )קנמון( והקלאוו )צפורן( ועל בשמים
. מברך הנותן ריח טוב בפירות- הראויים לאכילה
 אע"פ שעל אכילת הקרונפל,והציפורן הוא קרונפל
 אע"פ כן-  כי אינו ראוי אלא לתבלין,אין לברך כלל

 והוא הדין, ברכת הריח שלו הנותן ריח טוב בפירות
.לגבי הלימון

 שמי שמתכוון,' הגרי"מ אפשטיין ב'ערוך השולחן

 צריך-  להריח בקליפות הפירות שיש להם ריח טוב  

.לברך ברכת הנותן ריח טוב בפירות
 וכן אנחנו נוהגים בפרט בשבתות וימים טובים

ויום כיפור לברך הנותן ריח טוב בפירות עם שאר
. להשלים מאה ברכות,ברכות הבשמים
 ריחות טובים של בושם המיוצר בזמנינו מחומר
 –
 מכל מקום יש- סינטטי שאין בעצמותו ריח טוב

 ]דלא גרע מדקי"ל.לברך עליו בורא מיני בשמים
.( שהמוסק מברך עליו ברכת הבשמים. מג,א יפור מקצועי לכלות ואירועים )ברכות
[ אף. ע"ש. שהוא מן הרעי של חיה,ופירש שם רש"י
!מחיר מיוחד בהצגת עלון זה
 יש-  כיוון שעשוי לריח ונהנים מריחו- הבושם הזה
 שירן0545641777
.לברך עליו מיני בשמים

 יש מפוסקי זמננו שהורו שיש לברך אף על
 אך יש.ריח מי בושם סינטטי בורא מיני בשמים
רצוננו לא להכניס
. ולדעתם יש להמנע מלהריח בו,אשר פקפקו בדבר
.יותר פרסומות בעלון
 שאין לברך, כתב בשם הגאון רי"ש אלישיב
 עזרו לנו בהוראות,אנא
. תודה.קבע ותרומות
 שייתכן,[Perfume] 'על מי בושם הנקרא 'פרפיום
.מאד שהוא רק זיעה בעלמא


לרפואת אליהו לוי בן מזל

. 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 ה רבים תגן בעד התורמים לזיכוי הרבים500   הצלחה או לעילוי נשמת,יכי להזכרת שם ברפואה
.. מנתה • יחיאל בן מרים • חיים בן שרה • כייכ
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{51}

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 מ-פ' מ-מתחיל ב
 "פתות אתה פתים ויצקת עליה שמן- א
( ו,מנחה היא" ) ויקרא ב
 "פעמן זהב ורמון פעמן זהב ורמון על- ב
( לד,שולי המעיל סביב" )שמות כח
 "פצו עלי פיהם אריה טרף ושאג" )תהלים- ג
( יד,כב
 "פנו אלי והושעו כל אפסי ארץ כי אני- ד
( כב,אל ואין עוד" )ישעיה מה
 "פיה פתחה בחכמה ותורת חסד על- ה
( כו,לשונה" )משלי לא
 "פדות שלח לעמו צוה לעולם בריתו- ו
( ט,קדוש ונורא שמו" )תהלים קיא
 "פי צדיק יהגה חכמה ולשונו תדבר- ט
( ט,משפט" )תהלים קיא
" "פנה אלי וחנני כי יחיד ועני אני- י
( טז,)תהלים כה
 "פנה אלי וחנני תנה עזך לעבדך והושיעה- כ
( טז,לבן אמתך" )תהלים פו
" "פן יטרף כאריה נפשי פרק ואין מציל- ל
( ג,)תהלים ז
 "פתחו שערים ויבא גוי צדיק שמר- מ
( ב,אמנים" )ישעיה כו

{9}
 עליה, שמצוות השמחה,העולם סוברים
 )ליקוטי,הזהיר כל כך ר' נחמן מברסלב זי"ע
 ומה, כד( היא רק חומרא בעלמא,מוהר"ן ב
, שהוא רק דיבור בעלמא, שיש שחושבים,גם
.ואינו הכרח
 כל היהדות וכל קיום האדם,אבל באמת
בגשמיות וברוחניות תלויים כפי מידת השמחה
 ואי אפשר להשיג שום קדושה ושום,שאוחז
 וכל מה,עבודה בלי קדימת מצוות השמחה
 נפתחים לו שערי החוכמה- שישמח יותר
 וזוכה להגיע אל החוכמה,וההשגה בכל יום
 כי בכל, שמאיר בכל יום ויום דייקא,וההשגה
 אשר אי,יום מאיר חוכמות והשגות חדשות
אפשר להגיע אליהם כי אם על ידי מצות
.השמחה שישמח את עצמו בו יתברך
מכל הירידות והנפילות אי אפשר לצאת
 כי.בשום אופן כי אם על ידי תוקף השמחה
השמחה היא אור אשר מאיר לאדם בכל
,חשכיותו פתחים ודרכים ונתיבות איך לצאת
 כמו כן יזכה לצאת- וכל מה שישמח יותר
 וכן יזכה להוציא גם,יותר מהחושך שנלכד בו
.אחרים מהחושך
על כן רוב העולם נמשכים אחר איש
 כי אין אחד שלא רוצה לצאת,שמח ובודח
 ואת זה אי אפשר להשיג,מצרותיו ודאגותיו
...כי אם על ידי שמחה
מוהרא"ש נ"י

 לנטרול ריחות של טיגון:נטרול ריחות
, מלאו חצי כוס בנוזל אקונומיקה- במטבח
 לחומר המרכיב את.ו הניחו אותה על השיש
,האקונומיקה יש תכונה של ספיחת ריחות
 בתום.והוא ינטרל את ריחות הטיגון
. ניתן להשתמש באקונומיקה כרגיל,הטיגון
 אבל זה מתאים,לא כדאי להחזיר לבקבוק
.לשימוש מיידי

 מאריכין לו- כל המברך על היין בשבת
 שאלו תלמידיו.ימיו ושנותיו לעולם הבא
"? " במה הארכת ימים:של רבי זכאי
 " מיימי לא ביטלתי קידוש:אמר להם
 פעם. ואמא זקנה הייתה לי.של יום השבת
 והביאה לי יין,מכרה כיסוי שעל ראשה
"...לקידוש היום
 "אם תזכו לשמור:אמר הקב"ה לישראל
 מעלה אני עליכם כאילו שמרתם- שבת כהלכה
 ואם חיללתם אותה.את כל המצוות שבתורה
"... כאילו חיללתם כל המצוות- ח"ו
 " אם רואה אדם שהוא שלו:אמרו חז"ל
 זה סימן בידוע שיש לו- ושקט ביום השבת
"...מינן- וכן להיפך בר,נשמה יתרה זכה ונקיה
,כשהיה ר' אבא יושב בסעודה של שבת
,היה שמח בכל אחת ואחת מסעודות השבת
 "זו היא ה סעודה של עתיקא:והיה אומר
 "זו היא: בסעודה אחרת היה אומר,"קדישא
( )זוהר."הסעודה דקדושא בריך הוא
 " לא חרבה ירושלים אלא:אמרו חז"ל
".מפני חילול שבת
כשיש ביד עם ישראל זכות התורה
 ואין יד אומה, אזי הם בהר- ושמירת שבת
 'שבת' בהיפוך-  ואם לא ח"ו.שולטת בהם
, כל ומר בושים ונכלמים,' 'בשת- אותיות
. ואבדה להם,שהייתה בידם מרגלית טובה
- שיותר ממה שישראל שומרים את השבת
.השבת שומרת עליהם
:) שבת שלום











 


      
      
     

     
       
      
     
 

       
     
      
      
     

     
       
      
 
 


        
     
      
    

      
     
     
      


 

      





ר' נחמן מברסלב אומר ) ליקוטי מוהר"ן
רפ"ב( שאפילו בעצמו צריך האדם למצוא
נקודות טובות ואפילו רואה שכל הטוב שלו
 כי על ידי שאדם מחפש,מלא בפגמים הרבה
 הוא זוכה לזכור- את הנקודות הטובות שבו
, תתחזקו, תהנו,תקראו
תכליתו האחרון )עולם הבא( וזוכה לקום
...תדפיסו ותעבירו הלאה
 ויוכל להנהיג את המוח,'בלילה לעבודת ה
" "מתוקים מדבש,שבת שלום
.שלו כרצונו וליישב דעתו

( יט,אומר ר' נתן על הפסוק )תהלים צד

"חוּמי ָך ְי ַשׁ ַע ְשׁעוּ נ ְַפ ִשׁי
ֶ ְ" ְבּרב ַשׂ ְר ַע ַפּי ְבּ ִק ְר ִבּי ַתּנ
, כשהמחשבות מבלבלות את האדם ליפולאז הניחומים של הקב" ה שעוזר לו לדון לכף
. מחזקים אותו ומשעשעים את נפשו- זכות
 ככת' )ישעיה,שמחה היא עולם החירות

 וכשאינו דן את," יב( "כי בשמחה תצאו,נה
 אזי מוחו מסוגר וקשה לו-  עצמו לכף זכות 
 ולא יהיה יכול להנהיג את,ליישב את דעתו
 
...המוח שלו כרצונו
 








אחד מגדולי המשגיחים סיפר בשיחה
 ששמע,שאמר בבני ברק לפני בני תורה
'באוזניו ממרן רשכב"ה ה' קהלות יעקב
 שחובה על כל אב בישראל ללמוד,זצ"ל
כמה דקות מוסר מידי יום עם ילדיו
הקטנים כדי לחנכם ליראת שמים ולמידות
 וכדי להחדיר בהם את הידיעה,טובות
 יש גן עדן ויש, שיש דין ויש דיין,הברורה
. והכל תלוי במעשיו של האדם,גיהנום
, הוסיף המשגיח,"" והסטייפלר אמר לי
"' אני יודע שהרבה אינם שומעים לי בענין
 כי. ואני מודיע להם שהם יפסידו מכך,זה
,אם ילמדו מוסר יהי להם בן ירא שמים
, וכאן הרים מרן זצ"ל את ידו- '...ואם לא
".והניף אות ה בצורה מאיימת
 מי יודע מה הוא,"ואני כבר חשבתי
 מה ייצא מילד שאינו לומד,מתכונן לומר
." ציין המשגיח...מוסר
 'אם לא ילמד:"ואז הוסיף מרן ואמר
 ייצא ממנו ילד עם גאווה ולילד כזה,מוסר
'.אין הרבה סיכויים להיות גדול בתורה
"...' נאנח ה' קהלות יעקב,' הגאווה,'אוי
הרב אמיר קוסטנטין



(. טו,אמר ר" א אמר רבי חנינא )מגילה
 מביא גאולה- "כל ה אומר דבר בשם אומרו
".לעולם
' ששמע מפי ר, רבי אשר,שמעתי מבני
 שאמר בשם מוהג"ר עובדיה יוסף,בויאר
: שכאשר הקב"ה שאל את משה,שליט"א
 ויאמר השליכהו."מזה בידך? ויאמר מטה
 )שמות."ארצה וישלכהו ארצה ויהי לנחש
 ב( ואח"כ )בפסוק ד'( כתוב "וישלח ידו,ד
."ויחזק בו ויהי למטה בכפו
 עולה כמניין- 52 :' בגימ- 'המילה 'מזה
 דהיינו אם האב משליך את בנו מלפניו.''בן
ואין שם בליבו על חינוכו הרי שסוף הבן
 אך אם שולח ידו.שיהיה כנחש לאביו
 הרי- ומחזיק בו ומחנך אותו בדרך טובה
.שלעת זקנה יהי לו למשענת כמטה
מעשה אבות



 גדול כיבוד:אמר רבי שמעון בן יוחאי
,אב ואם שהעדיפו הקב"ה יותר מכבודו
' ט( "כבד את ה,שבכבודו כתוב ) משלי ג
 כיצד מכבדו מהונו? מפריש לקט- "מהונך
, שופר, לולב, סוכה, מעשר,שכחה ופאה
,' תלמוד תורה וכו, צדקה, תפילין,ציצית
 לא חייב לקיים-  אין לאדם, בר מינן,ואם
 בין-  אבל כיבוד אב ואם.אף אחד מהם
 כבד את- שיש לך הון ובין שאין לך הון
 אפילו אתה מסבב על,אביך ואת אמך
(' ) ירושלמי פאה פרק א...הפתחים
מעשה אבות

