   
  

 


   
 


    



לה"ו  עלון   385שבת קודש ,פרשת נשא
ט' בסיון ה'תשע"ג   18.5.2013 ברכת הלבנה בערב

 

       

כניסת צאת רבינו זריחה . /
שקיעה..
השבת השבת תם
ירושלים 5:37/19:32 20:56 20:11 18:51
תל.אביב 5:46/19:33 20:57 20:15 19:10





 היושב בפני רבו המובהק ]או גדול הדור[ ונכנסו לחדר אביו או אמו ,אינו
רשאי לעמוד מפניהם ,אלא אם גם רבו חולק כבוד לאביו ,או שגילה דעתו שאינו
מקפיד .ואם הבן יושב בריחוק מקום מרבו ,חייב לקום מפני אביו או אמו.
 חיוב קימה מפני הוריו  -אינו רק אם נמצא עמהם באותו חדר ,אלא אף
רואה אותם עוברים מחוץ לחדרו  -יעמוד.
 בימה מוגבהת שבביהכ"נ אף ש נחשבת להפסק ,אם היא גבוהה י' טפחים
ורחבה ד' ,מכל מקום ,כש אביו עובר למטה מהבימה ,והבן על הבימה  -יש לצדד
שחייב לעמוד.
 אם היה הבן יושב ואביו עובר לפניו כשהוא רכוב על אופניים ,או כשהוא
יושב על כסא גלגלים  -הבן צריך לקום מפניו .וכן אבא הנוסע ברכב ,והבן יושב
במדרכה ,צריך הבן לעמוד כשרואה את הרכב מתקרב אליו.
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

מכירת עיתונים :אסור למכור עיתונים וירחונים חילונים המלאים לשון הרע
ופריצות ,ואפילו אב המבקש מבנו שיקנה לו עיתון ,אין לבן לשמוע לציווי אביו,
גם אם בלאו הכי ילך אביו בעצמו לקנות ,וישתדל להסביר לאביו בנועם שיח,
את חומרת הד בר שיש בקריאת עיתונים חילוניים ,כדי שאביו לא יגער בו ויריב
איתו על כך .ודברי חכמים  -בנחת נשמעים.
מעשה בזוג שלא נפקדו שנים בזרע בר קיימא ,ובצר להם פנו אל הבבא סאלי
זיע" א וביקשו ממנו ברכה .אמר להם הצדיק " :כל זמן שיש לכם עיתונים בבית -
לא תיפקדו .ואכן קיבלו עליהם לסלק את העיתונים .עבר זמן ואותו זוג לא
נפקדו ,ושוב חזרו לצדיק .אמר להם הרב ,שיחפשו טוב ,אולי נשאר עוד זכר של
עיתון בבית .ואכן חיפשו ,ומצאו חתיכת עיתון באחד הפינות ,וסילקוהו מביתם,
ותהילות לה' יתברך  -נפקדו בזרע בר קיימא.
מעשה נוסף בבחור ישיבה בכפר חסידים ש סבל משטפי דם מהאף ,ולעיתים
היה מקבל שטף דם ממש חזק .אותו בחור היה נגוע בשמירת עיניו ,שהיה קורא
עיתונים חילוניים רח"ל .ביקר אצל רופאים ולקח תרופות ,אך ללא הועיל .עד
שהיה אצל פרופסור גדול והוחלט על ניתוח בביה"ח "הדסה" בירושלים .ביום
הניתוח ,נכנס הבחור לקבל ברכה מאת ר' אליהו לאפיאן זצ"ל ,שביקש מהבחור
בעניין העיתונים לה פסיק לטמא את עיניו ונפשו .חשב הבחור כי יוכל להיפטר
בנענוע ראש והבטחה קלה ..הרים רבי אליהו קולו בתוקף ואמר" :אם אין אתה
מקבל על עצמך באמת שלא לקרוא עיתונים ,אז חבל על הנסיעה ועל הניתוח"...
ה בחור נבהל ,וקיבל בהבטחה גמורה שלא יקרא בהם יותר ,בירכו הרב לשלום,
והניתוח הצליח .עברו שנים והתרחש מאורע מעניין .הבחור שלא יכול היה
להתגבר על יצרו ,לקח עיתון וקרא ,ותיכף כשהתחיל לקרוא ,קיבל שטף דם חזק
שלא יכול לעוצרו .רצו בבהלה לרבי אליהו ,אך הרב לא רצה לשמ וע את דבריו,
ורק אחרי שהבחור קיבל שוב על עצמו שלא יקרא יותר עיתונים ,אז בירכו הרב,
ויותר לא סבל הבחור מאותה בעיה.
בספר ' והצנע לכת' )עמ'  (153הביא מכתב מר' ישראל קנייבסקי )הסטייפלר(:
' לא טובה השמועה כי באה ,אשר עיתונים ושבועונים טמאים ומנוולים המלאים
זוהמה נוראה ,שכל שלוש עבירות החמורות כלול בהם רח"ל ,מכל מיני גירויים
ותועבות המקולקלים שבהם מציגים שם רח"ל'.
רוב תודות לרב אברהם ישראל שליט"א ,מתוך ' ואין למו מכשול'







  
   

    

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 • חיים 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( • עובדיה בן נעימה • 
 להזכרת שם ברפואה ,הצלחה או לעילוי נשמת  רק  500ש"ח למשך שנה! זכות הרבים תגן בעד התורמים לזיכוי הרבים
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לעילוי נשמת
יצחק בן מזל


כה תברכו את בני ישראל
אומרת הגמרא בסוטה )לח( " -כה תברכו"
)במדבר ו ,כג(  -בלשון הקודש.
לשון הקודש מקושרת לשבת כמאמרם ז"ל
)שבת ,קיג( על הפס' )ישעיה נח ,יג( 'ודבר דבר'
 'שלא יהא דיבורך של שבת כדיבורך של חול',מה גם ,שבשבת נאמרה ברכה וקדושה ,שנא'
)בראשית ב ,ג( 'ויברך אלקים את יום השביעי
ויקדש אותו' ,על כן ,ככל שמקדש את הלשון
בדיבורים קדושים של תורה ותפילה שהם בחינת
לשון הקודש  -כמו כן זוכה לברכה ,בבחינת "כה
תברכו"  -בלשון הקודש.
"נחלי דבש" ,עפ"י תורה ב ח"ב

לצבוע את העולם בירוק
מספרים על איזה מליונר אחד ,שסבל מכאב
עיניים חמור .הוא התייעץ עם רופאים בכירים
בעולם ,עבר אבחונים אצל אופטימטריסטים
מובילים ,היה צורך כמות גדולה של תרופות
ועבר שורה של ניתוחים מסובכים  -ועדיין,
הכאב נמשך בעוצמה רבה .לבסוף ,הוא החליט
לפנות לחכם גדול שנחשב למומחה במקרים
מסוג זה.
החכם הבין את הבעיה ואמר שהפתרון הוא
פשוט :על המיליונר להתרכז אך ורק בצבע
עכגעגכעגכעגכע

לעילוי נשמת כרמית שירה בת שושנה,
יוסף קרמזין בן סוניה ודוד
ושמחה בת רינה


הירוק ולא להתפתות להסחות דעת של צבעים
אחרים.
המליונר ,שניסה כבר כל שיטה אחרת ,היה
נחוש ליישם את השיטה והחליט לצבוע את
העולם בירוק .הוא זימן קבוצה של צבעים,
רכש פחיות צבע ירוקות והורה שכל אובייקט
בסביבתו ייצבע בירוק .כל הקירות ,הפסלים,
המכוניות ,הרהיטים ,כל הבגדים  -הכול נצבע
בירוק ואכן ,הכאב הלך ופחת...
לאחר שבוע ימים הגיע החכם לבקר בבית
המליונר .המשרתים רצו לקראתו עם דליים
של צבע ירוק ושפכו מהר על בגדיו.
"למה?" הופתע החכם.
" שחס ושלום האדון לא יראה צבע אחר
וכאב העיניים שלו יחזור"  -ענו המשרתים.
שמע זאת החכם ,והתחיל לצחוק בקול רם:
" במקום לצבוע את הקירות ,הרהיטים ,הבגדים,
העצים והפסלים בירוק ולבזבז הרבה כסף ואנרגיה,
כמה פשוט היה לו רק היה רוכש זוג אחד של
עדשות ירוקות"...
מוסר השכל :אם נשנה את השקפת המבט
שלנו ,העולם ישתקף בהתאם .במקום לנסות
לעצב את העולם ,עלינו לעצב את עצמינו ...



של מי טוב יותר?
סוחר בדים אחד נסע לעיר הגדולה
כדי לקנות בדים אצל סיטונאים בעיר.
נכנס הסוחר אצל סיטונאי אחד וראה
בחנותו בדים יפים להפליא.
"אמור נא לי"  -שאל הסוחר את
הסיטונאי " -אמנם יפים הבדים ,אולם
מה טיבם? האם עמידים לאורך ימים?"
"את זאת" ,ענה" ,ניתן לברר בקלות,
אתן לך שמות של שלושה אנשים אשר
תפרו חליפות בגדים מבדים אלה .שאל
נא אותם ושמע מה יאמרו לך".
שמע הסוחר לעצת הסיטונאי ,ואכן
השלושה היללו פה אחד את הבדים
והודיעו כי הם מרוצים מאד מאד.
בדרכו חזרה סר הסוחר אל חנות
נוספת אשר גם בה היו בדים נאים
מאד .סיפר הסוחר לבעל החנות את
המוצאות אותו.
"מזלך הטוב שנכנסת אלי"  -אמר
בעל החנות " -דע לך כי אותו סיטונאי
הוא נוכל ידוע! אמנם מסר לך שמות
שלשה אנשים שסיפרו לך בשבח הבד,
אולם מתי הם תפרו את חליפותיהם?
לפני שבוע או עשרה ימים? ...אם היית
שואל אנשים שקנו את הבד לפני חצי
שנה היית שומע מהם את האמת כי
הצבע דהה והבד מתפורר ...והחליפות,
לא תואר ולא הדר להם"...
"ואילו אני"  -המשיך בעל החנות -
"אני אתן לך שמות אנשים שקנו אצלי
בד לפני שנה ויותר! וכאשר תשמע את
אשר בפיהם ,רק אז תבין כמה סחורתי
משובחת".
"כן הוא גם הנמשל"  -אמר המגיד
מדובנא " -היצר הרע מפתה את האדם
בהנאות שווא של העולם הזה ואכן
פעמים מתפתה האדם ושומע כמה
הנאות אלה נפלאות ,ואולם מה נותר
מהן לאחר רגע? מאומה! לעומת זאת
עצת היצר הטוב היא לעסוק בתורה
ובמצוות ,עצה זו קיימת לעולם ועד,
והשכר  -נצח נצחים!"..
תודה לברוך' ,האור הגנוז'

רפואה מונעת )(8
עפ"י חז"ל

תמר  -משביע ומחמם.
"ארץ זית שמן ודבש" ' -דבש'  -אלו
התמרים )ירוש' ,בכורים התמר משבעת
המינים שנשתבחה בהם ארץ ישראל,
והוא שני ל'ארץ' בתרא  -לעניין קדימה
ִבּ ְברכות(.



טבעם חמים ולחים ,והם אוהבים
מקום שיש בו חום ומים .גדלים בבקעת
הכינרת ,בעמק בית שאן ,וביריחו -
הנקראת" :עיר התמרים"  -שגדלים בה
תמרים ,כיוון שנמצאת על שפת הירדן.
תמר משביע ,מחמם ,ומשלשל ,נותן
כוח ,ומחזקים את הלב) .גיטין ע(.
לבדיקת התמר מתולעים יש לפותחו
ולראותו מול האור.
התמר מרבה את הדם בגוף האדם,
מסדר את דרכי העיכול ,משפר את
היציאות ,מצוין למחלות לב ,מכיל ערכים
תזונתיים חשובים ביותר ,וכן מינרלים
וויטמינים רבים .שחיקת גרעיני הפרי,
מרפאה פצעים פתוחים ומוגלתיים.
ידוע על אנשים ,שאכלו רוב ימיהם
תמרים ,האריכו ימים והיו חזקים בגופם,
בריאים בנפשם ,ושלמים בדעתם.
מובא בגמ' )ברכות ,יב" (.תמרי  -מיזן
זייני" ,שתמרים מזינים כמו לחם ,לכן
יוצא בברכת המזון על התמרים בדיעבד,
מה שאין כן בשאר שבעת המינים )עיין
רא"ש(.
"תמרים מלפני האוכל  -כמו גרזן
לדקל .אחרי האוכל  -מחזקות את הגוף,
כבריח את הדלת" )כתובות ,י ,(:דהיינו:
שאין לאכול תמרים לפני הארוחה ,אלא
לאחר הארוחה ,שמסייע לדרכי העיכול
וליציאות סדירות.
התמרים מבטלים דיכאון וראיית
שחורות ,חולי מעיים וטחורים )שם(.
"תמר"  -בגימטריא' :מרפא סרטן' ,והוא
נוטריקון :תרופת משה רבינו )הרב י.ב(
הערת הגאון הנאמ"ן.
לתמר יש תכונה שמשמחת את לב
האדם ,ומביאה לשכרות .כפי שנאמר
בגמ'" :אכל תמרים  -אל יורה" )כתובות
י (:כיון שיש בו כֹּהל ,וצריך צלילות
הדעת  -כדי להורות.
מובא בגמ' :אם יש לך תמרים באותו
כלי שנותנים בו תמרים ,רוץ מיד לבית
עושה שכר ,לעשות מהם שכר .שאם
תמתין  -תאכלם ,בין כך ובין כך תפסיד
)פסחים ,קיג(.
שהיו רגילים לעשות שכר ע"י שריית
תמרים ,וזה היה עסק מכניס מאד .והיו
מברכים עליו בקידוש כמו יין.
הגמרא מספרת על עולא ,שהזדמן
לעיר פומבדיתא ,והביאו לפניו סל של
תמרים .אמר' :מלוא הסל דבש בזוז
)מטבע( ,ובבלים לא עוסקים בתורה'.
כאשר הגיע הלילה הרבה להתפנות
ושינה את דבריו  -ושבחם .אמר' :מלוא
הסל סם המות בזוז בבבל ,והבבלים
מצליחים ללמוד תורה' )פסחים ,פח(.
לכן אומרת הגמר' :לא לאכול תמרים

בלילה ,מכיוון שקשה עליהם היציאות
בלילות ,להתפנות מחוץ לבית) .שבת ,קמ(.
כמובן ,שלא ירבה בהם ,פן יזיק לו
לתפקוד הכבד והטחול.
"צדיק כתמר יפרח" )תהלים צב ,יג( -
מה תמרה זו )תמר  -לשון זכר ונקבה(,
אין בה פסולת ,אלא תמרים לאכילה,
לולבים להילול ,חריות לסיכוך ,סיבים
לחבליםַ ,סנסנים לכברהִ ,ש ְפעת קורות
לקרות בהם את הבית  -כך הם ישראל,
ָ
אין בהם פסולת ,אלא מהם בעלי מקרא
ו מהם בעלי גמרא ,מהם בעלי משנה ,מהם
בעלי אגדה ,מהם בעלי מצוות ,מהם בעלי
צדקות ,וכל העניין.
דבר אחר :מה תמרה זו  -לבה מכוון
למעלה ,כך ישראל לבן מכוון לאביהן
שבשמים ,שנאמר" :עיני תמיד אל ה' כי
הוא יוציא מרשת רגלי" )במד"ר ,פ"ג(.

חשיבות ההתבודדות
הבן אדם הכי פשוט קונה בית  -ישר
הוא רוצה את המזוזה הכי מהודרת,
ככה הקב"ה הבטיח לרבינו שלא יימצא
שום יהודי בעולם  -אין לנו כלום ,שום
דבר בעולם  -שלא יהיה לו התבודדות,
כמו שאתה מתקשר למישהו בעבותות
אהבה .היות והדבר הזה רחק מהיקום,
העצה הזאת התרחקה מהיקום ,אבל זה
דבר פשוט ,כמו שילד רוצה לפעול אצל
אבא שלו ,הוא בא רק לאבא שלו .אותו
דבר יהודי שרוצה לפעול משהו  -אומר
רבינו  -שהדיבור יש לו כוח גדול מאוד,
אנו יכולים ללחוש על קנה שריפה שלא
תוכל לירות ,והבן .וכשדיבר על זה דיבר
הרבה מהתבודדות.
" אפשר ללחוש על קנה שריפה שלא
יירה - "...אני פעם ראיתי את זה בס"ד:
הייתי אצל אליהו הנביא ז"ל ,ופתאום,
לא יודע למה נזכרתי במישהו והתחלתי
להתפלל עליו ,ולהתפלל ולהתפלל ,ולא
יודע למה הזכרתי את השם שלו.
למחרת אמר לי מישהו ממשפחתו
שהיתה לו איזו תקרית עם גוי ערבי,
והוא בא אליו בטווח אפס וירה עליו
כדור קרוב ללב שלו .רצה לירות עוד
אחד  -נתקע האקדח! זרק את הנשק
עלה על הטוסטוס וברח  -רק אחר כך
הבנתי שזה היה בדיוק כשהתפללתי
עליו ...ר' נחמן אומר שאפשר ללחוש
על קנה שריפה שלא תירה .הוא בא
לאומן ,בירך הגומל וחזר בתשובה...
הרב שלום סבג שליט"א
להשגת הספר והדיסקים 0544243042

    
         
          
        
          
          
          
        
          
           
         
            
        
           
        
    
          
          
          
          
         
         
          
           
      
         
         
           
        
          
         
        
           
           
            
       
        
       
 
















































  
  
   
  







    

   
 


    
    





  
  
    

    
   
   
   
   







































 



 
 



  
  

   


        
      














