   
  

 


   
 


    



לה"ו  עלון   380שבת קודש ,פרש' תזריע מצורע
ג' באייר ה'תשע"ג   13.4.2013 שמונה עשר ימים לעומר
פרקי אבות פרק ב'  ברכת הלבנה  -ביום רביעי בערב

 

       

כניסת צאת רבינו זריחה . /
שקיעה..
השבת השבת תם
ירושלים 6:10/19:08 20:26 19:43 18:27
תל.אביב 6:19/19:08 20:24 19:47 18:45





 חייב אדם לעמוד לכבוד הוריו מזמן שרואה אותם מרחוק כמלוא עיניו.
והיינו מרחק של כ 128-מטר ] ,ואם אפשר יחוש בזה לשיעור החזון איש[ .וצריך
לעמוד מלוא קומתו .ולא ישב עד שאביו או אמו ישבו או יעמדו במקומם ,או עד
שיתכסו מעיניו ,או לכ שיכנסו לרשות אחרת ואם עמדו לנוח ובדעתם להמשיך -
צריך להמשיך ולעמוד.
 גם היושב באוטובוס ונכנ סו אביו או אמו  -צריך לעמוד מלוא קומתו עד
שישבו .ואם אין להם מקום לשבת  -יפנה ,כמובן ,את מקומו.
 כש עומד בפני הוריו צריך שלא יסמוך עצמו על ה כותל או על סטנדר .אך
מותר לסמוך את עצמו קצת ,באופן שאם יינטל אותו דבר שסומך עליו לא יפול.
אבל העומד בפני תלמיד חכם וזקן  -יכול לסמוך בעת שעומד ,כל שעומד מפניו
דרך כבוד.
 הנמצא במקום שיש שם ריח רע ,ועבר שם אביו  -יעמוד מפניו.
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

אמרו חכמינו ז"ל :האוהב את אשתו והמכבדה יותר מגופו והמדריך את בניו
ובנותיו בדרך הישרה והטובה  -עליו אומר הכתוב " :וידעת כי שלום אהלך" .ומהי
הדרך הישרה?  -תורה ,יראת שמיים ,דרך ארץ וכבוד הבריות!
" בן חכם ישמח אב ובן כסיל תוגת אמו" .הברכה אשר בירך יעקב אבינו ע"ה
את יוסף הצדיק היה במילים " :ברכות שדים ורחם" ,ופירשו חז"ל ,שיעקב אבינו
ע" ה התכוון על רחל אמנו .וכך אמר :תבורכנה השדי ים אשר השקוך ותבורך
הבטן אשר נשאתך .מובן מכאן ,שהבנים השלמים והטובים מביאים לאמם
ברכות .וההורים יתפארו בבנים כאלו יותר מאשר במרגליות.





    

נתינת אוכל למי שלא מברך :מי שמזמין אורחים לסעודה חגיגית ,כגון ברית
מילה וכדומה ,וידוע לו שיהיו כמה אנשים מהמוזמנים שלא ייטלו ידיהם לפני
שיאכלו לחם ,ראוי ונכון שיביא לסעודה לחמניות מתוקות שאין חייבים
באכילתם נטילה וברכת המזון ,כדי שלא יהיה בבחינת מסייע בידי עובר עבירה.
אף שנתבאר שמעיקר הדין מותר להגיש אוכל בשמחות למי שאינו מברך,
מכל מקום ראו י ונכון שבעל השמחה ייקח משקה בידו ,ויאמר ברמקול שמברך
"שהכול" על המשקה ,ומכוון לפטור את כולם ,וכולם יענו 'אמן' ,ובדיעבד יצאו
בזה ידי חובתם.
וכתב שיש לסמוך על דעת האומרים ,שמצוות וברכות דרבנן  -אינן צריכות
כוונה ,ולכן אף שהשומעים אינם מתכוונים לצאת ידי חובה בברכתו ,מכל מקום
יצאו ידי חובה בשמיעה.
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 • כרמ לה 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( • 
 להזכרת שם ברפואה ,ה צלחה או לעילוי נשמת  רק  500ש"ח למשך שנה! זכות הרבים תגן בעד התורמים לזיכוי הרבים
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לעילוי נשמת
יצחק בן מזל


  
  
  
   
 
   
 


 
 


   
   
     Metukim.Midvash@Gmail.Com  



עולם דומה לפרוזדור

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

מאור מאיר



"ויחי יעקב בארץ מצרים - "..בשביל להרגיש
'חי' צריך לזכור שאנו בארץ מצרים.
כאשר האדם חי במציאות כזאת שהוא עדיין
במצרים ,עבד ,ומחכה לגאולה  -אלו החיים
האמיתיים.
כשהאדם חושב שכאן זו הנחלה והתכלית,
אין יותר גרוע מזה ,ועל זה נאמר" :אכול ושתו
כי מחר נמות" ) ישעיה כב ,יג( זה שורש הרשעות
שעליהם אמרו חכמינו ז"ל" :הרשעים בחייהם
נקראים מתים".
אך אם האדם מרגיש עדיין במצרים ,אפילו
שמייסרים אותו ולא הולך לו כמו שצריך ,הוא
מבין שזה השוט של המיצרי שמכה בו עכשיו,
ואוטוטו  -כמו אז ,גם היום  -מחכים למשה
שיושיע אותנו ,ולא דואג ומפחד ,כי יודע גם
שהעולם הזה חולף עובר ובעצם התכלית היא
העולם הבא.
רבי יעקב אומר )אבות ד ,טז( "העולם הזה
דומה לפרוזדור בפני העולם הבא .התקן עצמך
בפרוזדור ,כדי שתכנס לטרקלין"  -בכל פרוזדור
שאנו מכירים של קופת חולים /עו"ד /וכדומה,
תמיד יש איזה ציור יפה ,פסל מרהיב ,כיסא לא
תמיד נוח ,ומתקן פשוט לשתיה.
אדם שמתלהב מהבחוץ  -הציור יפה ויש מה
לשתות וכו'  -טועה ,כי בתוך החדר שהוא אמור
יעכיעכיעכי

להיכנס אליו ,הכסא הרבה יותר נוח ,והשתייה
לא מסתכמת רק במים חמים וקרים ,ותאכלס
הגעתו היא לפגוש את אותו אדם שבחדר.
וכך זה כאן עכשיו :אין על מה לבזבז זמן על
התפעלויות וכ'ו שהרי זה לא שווה עדיין לדבר
האמיתי שלמעלה אליו עינינו מצפות  -ועל זה
צריך לחכות.
כשאדם חי בשכל הזה ,שכאן עדיין זה מצרים,
עדיין אני נשלט ,ורק צריך איכשהו להמשיך
בלי להישבר  -כך יגיע לנחלה שלו.
וראשי תיבות "ויחי יעקב" :ואם ירגיש חי -
יחיה ,ירגיש עצוב  -קשה ביותר ,כי למרות הכל
צריך להרגיש שאנו חיים ,רק כך נוכל להתמודד
עם כל הקשיים ,אבל אם כבר מתייאשים  -זה
כבר קשה ביותר.
וכן אפשר לומר :האדם שיודע שהוא חולה
זה כבר חצי רפואה משום שיודע שצריך טיפול,
ויודע לפעמים למי לפנות ואיזה תרופה לקחת
כדי להחלים ,אבל כשלא יודע שהוא חולה  -זו
בעיה רצינית.
זה שנא' )בראשית מז ,כח( "ויחי יעקב בארץ
מצרים"  -הוא הרגיש חי  -משום שהבין וידע
שהוא בארץ מצריים...



