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לא ראו איש את אחיו
החושך הגדול ביותר הוא ,שאדם לא
רואה את חברו ,רואה אך ורק את
עצמו.
דרש החידושי הרי"מ :לא ראו איש
את אחיו ,ולא קמו איש מתחתיו ,אם
אחד לא רואה את חברו ,הוא אי ו
יכול לקום ,הוא לא יתרומם.
כתב השפת אמת יש מצוה מהתורה
לא תראה את שור אחיך וגו'
והתעלמת מהם .אסור לאיש ישראל
להתעלם מהקשיים של חברו ,הן
בגשמיות והן ברוח יות.

.
וער ושר )(5
בשבוע שעבר דיבר ו בהרחבה על היסוד ,של שלמה המלך ע"ה כמים פ ים אל פ ים כן לב
האדם אל האדם .כמו שהאדם חושב על חברו ,כך חברו יחשוב עליו .אם הוא יחשוב על
החבר מחשבות טובות ,גם החבר יחשוב עליו כך .וכתב ו שעצה זו מאוד מאוד מועילה
בתקשורת בן אישית ,גם עם א שים שמזה רבות בש ים ,לא תקשרת אתם ,גם עם כאילו
שמת הלים אתם מריבות קשות ש ים רבות ,אם יתחיל צד מן הצדדים לחשוב טוב על הצד
הש י ,כגון לקחת דף ועט ויכתוב על הדף את המעלות שיש בחבר ,וכל יום יחזור על
המעלות ,ואף ישבח את החבר ויהלל אותו ,במשך הזמן גם הצד הש י יתחיל לחשוב עליו
טוב ,ותשקוט המריבה והכל יחזור למוטב.
השבוע רצי ו להוסיף עוד קודה חשובה ומע יי ת שמקורה בליקוטי מוהר"  ,אחד
מהיסודות של ר' חמן מברסלב ,ומצא ו שגם השפת אמת בפרשת כי תצא ]שהשבוע חל
היארצייט שלו ,בתאריך ה' שבט ,אור ליום ו'[ אומר אותו חידוש.
אָדם
העתק ו כאן מספר ליקוטי מוהר"ן )מהדורא קמא סימן רפב'( וז"ל ַדּע כִּ י צָ ִרי לָדוּן אֶ ת כָּל ָ
ש וְ לִ ְמצֹ א בּ ֹו אֵ יזֶה ְמעַ ט טוֹב ,שֶׁ בְּ אוֹת ֹו הַ ְמּעַ ט
לְ כַף זְ כוּת ,וַ אֲפִ לּוּ ִמי שֶׁ הוּא רָ שָׁ ע גָּמוּר ,צָ ִרי לְ חַ פֵּ ֹ
אֵ י ֹו ָרשָׁ ע ,וְ עַ ל י ְֵדי זֶה שֶׁ מּוֹצֵ א בּ ֹו ְמעַ ט טוֹב ,וְ ָדן אוֹת ֹו לְ כַף זְ כוּת ,עַ ל י ְֵדי זֶה מַ ֲעלֶה אוֹת ֹו בֶּ אֱמֶ ת
לְ כַף זְ כוּת ,וְ יוּכַל ַלהֲשִׁ יב ֹו בִּ ְתשׁוּבָ ה.
)תּהִ לִּ ים ל"ז(" :וְ עוֹד מְ עַ ט וְ אֵ ין ָרשָׁ ע וְ הִ ְתבּ ֹו ַ ְתָּ עַ ל ְמקוֹמ ֹו וְ אֵ י ֶנּוּ" הַ ְי וּ שֶׁ הַ פָּ סוּק
וְ זֶה בְּ ִחי ַת ְ
מַ זְ ִהיר לָדוּן אֶ ת הַ ֹכּל לְ כַף זְ כוּת ,וְ אַף עַ ל פִּ י שֶׁ אַ תָּ ה רוֹאֶ ה שֶׁ הוּא רָ שָׁ ע גָּמוּר ,אַף עַ ל פִּ י כֵן צָ ִרי
ש וּלְ בַ קֵּ שׁ לִ ְמצֹא בּ ֹו ְמעַ ט טוֹב שֶׁ שָּׁ ם אֵ י ֹו ָרשָׁ ע וְ זֶהוּ וְ עוֹד ְמעַ ט וְ אֵ ין רָ שָׁ ע ,שֶׁ צָּ ִרי
אַ תָּ ה לְ חַ פֵּ ֹ
אַ תָּ ה לְ בַ קֵּ שׁ בּ ֹו עוֹד ְמעַ ט ט ֹוב שֶׁ יֵּשׁ בּ ֹו עֲדַ יִן ,שֶׁ שָּׁ ם אֵ י ֹו ָרשָׁ ע ,כִּ י אַף עַ ל פִּ י שֶׁ הוּא רָ שָׁ ע ,אֵ י
אֶ פְ שָׁ ר שֶׁ אֵ ין בּ ֹו מְ עַ ט טוֹב עֲדַ יִן ,כִּ י אֵ י אֶ פְ שָׁ ר שֶׁ א עָ ָֹשה אֵ יזֶה ִמצְ וָה א ֹו ָדּבָ ר טוֹב מִ יָּמָ יו ,וְ עַ ל
י ְֵדי זֶה שֶׁ אַ תָּ ה מוֹצֵ א בּ ֹו עוֹד ְמעַ ט טוֹב שֶׁ שָּׁ ם אֵ י ֹו ָרשָׁ ע ,וְ אַ תָּ ה ָדּן אוֹת ֹו לְ כַף זְ כוּת ,עַ ל י ְֵדי זֶה
אַ תָּ ה מַ ֲעלֶה אוֹת ֹו בֶּ אֱמֶ ת ִמכַּף חוֹבָ ה לְ כַף זְ כוּת ,עַ ד שֶׁ יָּשׁוּב בִּ תְ שׁוּבָ ה עַ ל י ְֵדי זֶה ,וְ זֶהוּ וְ עוֹד ְמעַ ט
וְ אֵ ין ָרשָׁ ע ,עַ ל יְדֵ י שֶׁ מּוֹצֵ א בְּ ָרשָׁ ע עוֹד ְמעַ ט טוֹב ,שֶׁ שָּׁ ם אֵ י ֹו ָרשָׁ ע ,עַ ל יְדֵ י זֶה וְ הִ תְ בּ ֹו ַ ְתָּ עַ ל
ְמקוֹמ ֹו וְ אֵ י ֶנּוּ ,הַ ְי וּ כְּ שֶׁ תִּ ְתבּ ֹו ֵן וְ ִתסְ תַּ כֵּל עַ ל ְמקוֹמ ֹו וּמַ ְדרֵ גָתוֹ ,וְ אֵ י ֶנּוּ שָׁ ם עַ ל מְ קוֹמ ֹו הָ ִראשׁוֹן ,כִּ י
עַ ל י ְֵדי שֶׁ מּוֹצְ ִאין בּ ֹו עוֹד ְמעַ ט טוֹב ,אֵ יזֶה ְקֻ דָּ ה טוֹבָ ה ,וְ ָד ִין אוֹת ֹו לְ כַף זְ כוּת ,עַ ל יְדֵ י זֶה
מוֹצִ יאִ ין אוֹת ֹו בֶּ אֱמֶ ת ִמכַּף חוֹבָ ה לְ כַף זְ כוּת .וְ זֶהוּ וְ ִה ְתבּ ֹו ַ ְתָּ עַ ל מְ קוֹמ ֹו וְ אֵ י ֶנּו .עכ"ל.
היי ו שצריך ללמד זכות על האחר וההסתכלות הטובה יביא אותו לפרוח ולשגשג ,זה יעורר
את החלק הטוב שבחבר.
מסופר שפעם השפת אמת סע לגרמ יה לצורכי רפואה ,וכשחזר בחזרה לפולין לעיירת גור,
חיכה לו אחיו ר' שלמלה' בתח ת רכבת.
כשירד השפת אמת שאל אותו ר' שלמלה ,מה הרבי אומר על היהדות בגרמ יה? ]מפורסם
שהי' בגרמ יה הרבה התבוללות ,ואף היהודים היו מאוד ירודים ברוח יות [.אמר לו השפת
אמת ,בכללות המצב טוב שם .אם מסתכלים על המצב בכללות רואים דברים טובים.
השפת אמת בפירושו על אבות ביאר את המש ה "הוי דן את כל האדם לכף זכות" מהו "כל"
האדם ,וכי כל אדם ולא חצי אדם?
ביאר השפת אמת שצריך לדון את האדם ,לפי כל מצבו ,מהיכן הוא בא ,היכן הוא גר ,איזו
חי וך הוא קיבל ,אם הוא בא מבית חילו י ,וכהיום הוא שומר תורה ומצוות הוא ברמה
גבוהה מאוד ,אפי' אם הוא לא מקיים את כולם בהידור רב .תסתכל על כל מצבו וכך תדון
אותו לכף זכות.
יש ל ו כאן עצה פלא להחזיר ב ים שובבים לביתם :תלמד עליהם זכות ,ובכך יתעורר בהם
רצו ות טובים מחשבות טובות ,ה שמה שלו תתעורר ועוד מעט ואין רשע והתבו ת על
מקומו ואי ו.

כבד לב פרעה
כתוב במדרש ילקוט שמעו י )וארא
רמז קפב( משלו משל למה הדבר
דומה ,למלך החיות – האריה ,שיצא
למסע עם עוד מספר חיות ועם
השועל החכם ,ובמסע הם סעו
בספי ה ,כשירדו מהספי ה ,עמד שם
החמור והי' גובה מכס מ וסעי
הספי ה.
אמר להם החמור ת ו לי מכס!! אמר
השועל לחמור כמה עזין פ יך ,אתה
יודע שמלך החיות עמ ו ואתה מבקש
ש שלם מכס!! אמר החמור לשועל,
א י וטל מכס מהמלך ,ולג זי המלך
א י מכ יס.
שמע הארי' את דברי החמור ,גש
לחמור ,טרף אותו .ואמר לשועל סדר
לי את האברים של שוטה זה .שמע
השועל ועשה כמצוות המלך ,סידר
את אברי החמור.
ראה השועל את לב החמור ,טלו
ואכלו .כשבא הארי מצא את אברי
מ ותחים .אמר לשועל היכן לבו של
שוטה זה? אמר השועל "אדו י המלך
לא היה לו לב ,שאם היה לו לב הוא
לא הי' חמור".
אף כך פרעה הרשע אם היה לו לב,
הוא לא היה אומר למלך מלכי
המלכים" ,מי ה' אשר אשמע בקולו".
וזהו כוו ת הכתוב כבד לב פרעה,
לפרעה הי' כבד במקום לב.
מבאר השפת אמת שכתוב במדרש
צדיקים לבם ברשותם ,רשעים הם
ברשות לבם .היי ו שלצדיק יש לב יש
לו את הלב בידים שלו ,הוא שולט על
כל היצרים שלו ,התאוות תשוקות,
הוא המ היג .ולחילופין הרשע
ברשות ליבו ,אין לו לב ,הוא לא
שולט על הלב שלו.
מלך ר"ת מוח לב כבד ,היי ו שהמוח
שולט על הלב ועל הכבד ,אצל
הרשעים הכבד הוא השולט ,כלם
ר"ת כבד לב מוח.

אדם דואג על איבוד דמיו
ואי ו דואג על איבוד ימיו
והגדת לב ך
כתב האור החיים ע"י שתספר סיפור
יציאת מצרים ,תזכה להוושע בבן זכר.

מילתא דבדיחותא
מעשה בש י משולחים סעו לחו"ל לאסוף כסף להחזקת כולל ,עלו ש יהם לעשיר ,דפקו על הדלת ,הגביר פותח להם ,וש י המשולחים כ סים
מתיישבים ומתחילים לשכ ע אותו שיסכים לתרום כסף לכולל ,הגביר לא השתכ ע ,ויותר מכך אמר להם אברכי כולל "שילכו לעבוד" הם
לומדים על חשבון הגבירים מה החוצפה??!!
המשולחים התחילו לשכ ע אותו שאין העולם מתקיים אלא בזכות התורה ,כי הם חיי ו ואורך ימי ו ,אורך ימים בימי ה ובשמאלה עושר וכבוד,
ועוד ועוד .עד שהשתכ ע הגביר ו תן להם  10000דולר ,הודו ש יהם לגביר וקמו לצאת מהבית.
לפ י שהלכו לדרכם ,הגביר פ ה אליהם ושאל אחד מהם ,תגיד כמה כסף אתה לוקח מהתרומה? ע ה  5000 50%דולר.
שאל את הש י כמה אתה לוקח? אמר  5000 % 50דולר.
שאל הגביר ומה אם האברכים?

אמרו המשולחים :האברכים שילכו לעבוד!!!!!
הלכה למעשה
הרב ישראל אשלג 0504182631
יש שמכבדים ומע גים את השבת ,ו והגים לה יח את החלות על סיר הבשר בשבת ,כדי שהחלות יהיו חמות וטעימות.
מעשה באחד שה יח את החלות על סיר בשר בכדי לחמם את החלות ,מכסה הסיר עשוי מזכוכית ,ויש בו חור קטן שדרכו יוצאים האדים.
שאלתו היא ,האם החלות עשו בשריים?
א .האם מותר לאכול את החלות עם גבי ה? ]למשל מי ש והג לאכול ארוחת בוקר חלבית בשבת ,או לחילופין מי שאוכל סעודה שלישית חלבית[.
ב .האם מותר לאכול את החלות עם דגים? כידוע אסור לאכול בשר עם דגים ,וכן אסור לאכול תבשיל שהתבשל ביחד עם בשר  -עם דגים .השאלה
מה דין החלות האם הם בשריים ואסור לאכלם עם הדגים יחד?
תשובה :א .לע ין לאכול את החלות עם חלב :אם הוא ה יח את החלות רק על המכסה הזכוכית ולא גד החור ,בוודאי החלות אי ם בשריים ,כיון
שזכוכית לא בולעת .וגם לדעת הרמ"א בהלכות פסח )סימן ת א סעיף כו'( שהחמיר בכלי זכוכית בפסח ,בשאר ימות הש ה אי ו מחמיר.
אמ ם אם המכסה הי' ממתכת :יש לדון כיון שבשולחן ערוך )יורה דיעה סימן צב' סעיף א'( חלקו מרן המחבר והרמ"א בדין "ט בר "ט  -ותן טעם בן
ותן טעם] ,פעם שמעתי מהרב הראשי רבי יצחק יוסף שליט"א ,שהוא בחן פעם רב צבאי ,ושאל אותו מה הפירוש "ט בר "ט ,אמר לו גד טילים בן גד טילים ,אמר לו לך
תחזור שוב על החומר[ דהיי ו עם בישלו תבשיל פרווה כגון אורז ותפוחי אדמה בסיר בשרי בן יומו] ,כמובן סיר קי שאין בו שיירים וליכלוך של בשר[,
לדעת מרן  -המחבר מותר לאכול את התבשיל עם חלב .ולדעת הרמ"א וכך והגים האשכ זים אסור לאכול את התבשיל עם חלב .אם כן כשה יח את
החלות על מכסה מתכת ,לדעת הספרדים מותר לאוכלו עם חלב .ולדעת האשכ זים אסור לאוכלו עם חלב.
]ביותר דעת בעל החוות דעת שתוך כדי בישול ,כגון כאן שבסיר מתבשל בשר ,ועליו מו חים החלות בוודאי צריך להחמיר ,ולא לאוכלו עם חלב[.

ואם ה יח את החלות גד החור שמשם יוצאים אדים ,בוודאי שהחלות עשיים בשריים ואסור לאוכלם עם חלב.
ב .לע ין לאכול את החלות עם דגים :דעת הטורי זהב )שם ס"ק ב'( שמותר לאכול תבשיל שהתבשל בסיר בשרי בן יומו ,ביחד עם דגים ,כיון
שהתבשיל הוא "ט בר "ט ,היי ו ותן טעם בן ותן טעם ,ואף האשכ זים שמחמירים בדין "ט בר "ט ,ואוסרים לאכול תבשיל שהתבשיל בסיר
בשרי עם חלב ,מודים שמותר לאוכלו ביחד עם דגים.
וא"כ אם החלות מו חות על המכסה ,אפי' אם המכסה ממתכת ,מותר לאוכלם עם דגים.
ואם החלות מו חות על החור שבסיר שמשם יוצאים אדים רותחים ,בוודאי אסור לאוכלם עם דגים ,כיון שדין האדים כמו שבישלו אותם ממש עם
בשר ,ואם כן אסור לאוכלם עם דגים.
אמ ם מצא ו שהבן איש חי )שו"ת רב פעלים אורח חיים חלק ג' סימן יג'( כתב שבבגדד היו מ יחים מכסה על החמין ,בצורה שהמכסה לא כיסה את כל
הסיר ,ובצידי המכסה הי' שאר חלל ריק ,והיו מ יחים שם ביצים ,וכך הביצים היו מתבשלות מהאדים .ו שאל הבן איש חי האם מותר לאוכלם עם
חלב ,האם האדים עושים את הביצים כדין תבשיל בשרי? והאריך שם שדי ם כדין "ט בר "ט .וכן דין האדים אי ו כמי שהתבשל ממש בתוכם.
אמ ם שמעתי מרב ים מובהקים ש והגים להחמיר בכך.
אם כן הספרדים שפוסקים כבן איש חי יכולים להקל ,אבל האשכ זים צריכים להחמיר ולא לאכול את החלה עם דגים ממש .כמובן שמותר לאוכלם
בסעודה אחת עם דגים ,אבל לא יטבול את החלה בתוך הדגים.
לסיכום :אם ה יח חלות על מכסה זכוכית ,מותר לאוכלם גם עם חלב.
אם ה יח את החלות על מכסה מתכת :לדעת אשכ זים לא יאכלם עם חלב ,ומותר לאוכלם עם דגים .ולדעת הספרדים מותר לאוכלם גם עם חלב.
אם ה יח את החלות גד החור :אסור לאוכלם לא עם דגים ולא עם חלב .אמ ם יש מקילים על פי דעת הבן איש חי.
ולכל ב י ישראל לא יחרץ כלב לשו ו
מסופר שפעם הגיע המגיד מדוב א לעירה שלא הקפידו לשמור תורה ומצוות .וביקשו ממ ו שידרוש דרשה ,אבל בת אי אחד
שלא יזכיר בדרשתו אפי' פסוק אחד.
אמר להם המגיד מדוב א אמשול לכם משל .פעם הלך מח ך  -מלמד של ילדים לטייל עם הילדים ,באמצע הדרך אמר להם
המלמד עם ראה כלב אין לכם לפחד ,אמר את הפסוק ולכל ב י ישראל ,והכלב יברח.
פתאום הגיע כלב גדול ע ק ,המלמד בהל והתחיל לברוח .לאחר ריצה ממושכת ,עצר המלמד עם כל הילדים .שאלו אותו
הילדים מדוע ברחת ,הרי אמרת שאומרים פסוק ולכל וגו' ,והכלב בורח? אמר להם המלמד כזה כלב גדול ,גם פסוק אחד לא
יכלתי לומר.
רמז להם המגיד מדוב א ,כש פגשים עם גדולים כמוכם ,אפי' פסוק אחד אי אפשר לומר.

ניתן להזמין שיעורים והרצאות בענייני תיקון המידות חינוך ועוד,
פאלפון 0504182631 :ובדוא"לshealbeni@gmail.com :

