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ז' כסלו תשע"ב

לשון רכה
אחי מאין אתם )בראשית כט ,ד(
אחר אשר לימדנו רבינו הקדמון בספר החינוך )מצוה טז( שפעולות חיצוניות
הנה הינם משפיעים על הפנימיות ,הנה מזה יש עצה טובה ,הן לענין הטבה
לזולתו על ידי טוב לב ופה טוב.
והנה הרגל נפלא יש לנו ,והוא שיהא לשונו של אדם לשון רכה טובה וניחוחה.
ונסביר הדברים :הנה אדם פוגש בחבירו וליבו גס בו ,כלומר הם "חברים
טובים" ואין מקפידין זה על זה ויכולין לנהוג זה עם זה בדבר שנראה לכאורה
כשלילי ,אבל מרוב חיבתם אינם מקפידין זה על זה) ,עיין כיוצא בזה בביצה
כח ,(.והנה אפשר שהאחד יאמר לריעו :הו טיפש ,איפה היית לא ראיתי אותך
זמן רב .הנה בודאי לא יקפיד זה לעומתו כי מכיר את ליבו .אכן עבור ישור
המידות ,גם מדבר כזה ראוי ונכון להרחיק ,ותחת סגנון זה יכול לומר סגנון נקי
ונעים .הו אחי איפה היית...
צא וראה איך נהג יעקב כשפגש את הרועים ענה ואמר 'אחי! מאין אתם' וגו',
ורק אח"כ העיר להם על הנהגתם ואמר 'הן עוד היום גדול לא עת האסף
המקנה'.
וכך אנו רואים :ישנם בני אדם שלשונם נקי וצח ,לא ישמע על פיהם דבר
הנראה כתרעומת או כקינטור כלל ,אפילו כשלא יקפידו הללו שלעומתם.
ומאידך יש בני אדם אשר פיהם בסגנון של קינטור ודרך גסה ובלתי נעימה,
והלא אותם הדברים יכולין קצת לשנות וישמע חיובי יותר ונעים יותר ,אך מה?
ההרגל אשר דשו בו – הקנה להם הנהגה זו כטבע שני ,ה' ישמרנו.
וביותר נחוץ להשמר ביתר שאת ויתר עז ,כל הורה ומלמד ,אם ינהגו בסגנון
קשוח אפילו בצורה של צחוק ,הנה ידעו נאמנה :כי הילדים יורשים תכונה גסה
אשר תלווה אותם לאורך ימים .ולכן מוטל שבעתיים על ההורים והמורים
והמלמדים לנהוג בדרך נימוסית ביותר לבל יקלקלו את החניך הרך.
ובהנהגה זו – בזמן ממושך -זוכים לשפץ את הפנימיות והלב נעשה רך ורגיש
ומבין ,ומסירים לב האבן וקונים לב בשר ,כי החיצוניות משפיע על הפנימיות.
השם יתן לנו דעת כיצד לנהוג .אמן.

שבת שלום ומבורך!

פלא יועץ
זו אחת מהדברים המועילים
דרך סגולה לכלא פשע ולהתם
חטאת ,כשהחכם יושב ודורש
בדברי הגדה ואומר קדיש ועונין
אחריו 'אמן יהא שמה רבא',
הקדוש ברוך הוא מוחל
עוונותיהם של ישראל ,כך אמרו
רבותינו ז"ל )שבת קיט .(:ובודאי
שזהו אם יקדים להתחרט על
העבר ויקבל עליו להשתדל שלא
ישוב עוד לכסלה לעשות רשע,
גם ה' נושא עון ועובר על פשע.
ואף גם זאת צריך שיהא שומע
הדרשה בחיבה ועונה 'אמן יהא
שמה רבא' בכונה אז עושה נחת
רוח גדול ליוצרו ,שהרי אמרו
רבותינו ז"ל )סוטה מט( דעלמא
קיימא אקדישא דאגדתא .ואף
שאין איתנו יודע לכוין ,מעשה
ידינו כוננה עלינו וגם ה' יתן
הטוב ויצוה מחילה .ועל כן נהגו
בכל תפוצות ישראל לומר אחר
כל למוד תורה שבעל פה רבי
חנניה בן עקשיא וכו' ,שהוא
הגדה ,כדי לומר קדיש על מלתא
דאגדתא.
והנה נקרא אגדתא על שהוא
מושך לבו של אדם ,והוא מלשון
'נגד ונפק מן קדמוהי' )דניאל ז,
י( .וכל דברי הגדה הם מלאים
התעוררות ליראה ולאהבה את
ה' .
)רבנו אליעזר פאפו
ספר "פלא יועץ" ערך 'הגדה'(
הגליון לרפואת
שאול בן חנה הי"ו בתושח"י

שואל ומשיב
נערך על פי תשובות שהשיב מורנו הרב שליט"א בכתב ובעל פה.
כאן הובאו המסקנות בקצרה ,ועוד חזון למועד אי"ה

טיגון דג במחבת בשרית
שאלה :לנזהרים מלאכול בשר עם דג ,האם מותר לטגן דג במחבת בשרית נקיה.
תשובה :מותר ,ואין חשש ,אלא אם כן יש ממשות.
פת בשרית עם דג
שאלה :פת שנאפה בתנור עם בשר )ולא נגעו זב"ז( ,האם מותר לאכול הפת עם דג.
תשובה :מותר ,כי הרי אין בו ממשות.
אוכלים שתחת המיטה
שאלה :מאכלים שהונחו תחת המיטה ,האם אפשר לאוכלם כשישנו על המיטה.
תשובה :יש מקילים כיון שהמיטה אינה עומדת על קרקע עפר אלא מרוצף ,אבל אין להקל רק בהפסד רב.
אוכלים מכוסים שתחת המיטה
שאלה :האם יש הבדל בין אוכל עטוף ומכוסה לבין גלוי כשהיה תחת המיטה.
תשובה :אין הפרש ,ולכן אפילו קופסאות שימורים יש ליזהר.

שאלות ניתן להפנות לת.ד 57124 .ירושלים ,או בפקס,02-9709118 :
או דרך מערכת הגליון בדוא"לdvartora1@gmail.com :

בעת שעלה רבי אברהם גרשון מקיטוב לארץ ישראל ,עבר באיסטנבול שבטורקיה .בהיותו שם נודע לו כי בעיר מתגורר
'חכם' ,שאומרים עליו כי הוא מצאצאי דוד המלך .הלך רבי אברהם גרשון לבקרו בביתו .בהגיעו לשם ,ראה שמתגוררים
בשכונתו אנשים שאינם מהוגנים.
בשיחתו עמו תמה על העובדה שהוא מתגורר בשכנותם של אנשים כאלו.
החכם בתום ליבו ענהו" :כיצד יכול אדם להתעלם לרגע מעצמו ולשים את ליבו לנעשה סביבו ומחוצה לו?!".
שמע זאת רבי גרשון ואמר בליבו" :אכן ,עתה ידעתי כי מזרעו של דוד המלך הוא".

הננו שמחים להודיע כי יצא לאור עולם הסט המבוקש שרבים צפו לאורו

משלחנם של מלכים
אור שרגא
ה' חלקים ,על פרשיות השבוע ,מתורתם של חכמי המערב

מעוטר בהסכמות נלהבות מגדולי ישראל שליט"א
הדפסה מפוארת ואיכותית בכתב מאיר עינים ,בפיסוק ומחולק לפי כותרות ונושאים

הביאו ברכה אל בתיכם !
ניתן להשיג במוסדות מתן תורה  ,02-970-9118או אצל המחבר שליט"א בטל'02-586-4320 :

הגליון יוצא לאור על ידי מוסדות "מתן תורה" )ע"ר( .ת.ד 57124 .ירושלים
לקבלת הגליון בדוא"ל שלחו לdvartora1@gmail.com :

