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אלוקיכם  ה’  "אחרי  פסוק:  ישנו  בפרשתינו 
ראו  המה  )יג.(  סוטה  במסכת  חז"ל  תלכו". 
אחר  להלך  לאדם  לו  אפשר  "וכי  תמהו  כן 
אלוקיך אש  והלא כבר נאמר כי ה’  שכינה 
אוכלה"? ומתרצים "אלא להלך אחר מצוותיו 
של הקב"ה, מה הוא מלביש ערומים דכתיב: 
אלוקים לאדם ולאשתו כתנות עור  ויעש ה’ 
הקב"ה  ערומים.  הלבש  אתה  אף  וילבישם, 
באלוני  ה’  אליו  וירא  דכתיב:  חולים  ביקר 
ניחם  הקב"ה  חולים.  ביקר  את  אף  ממרא, 
אברהם  מות  אחרי  ויהי  דכתיב:  אבלים 
ויברך אלוקים את יצחק בנו, אף אתה נחם 
ויקבור  אבלים. הקב"ה קבר מתים דכתיב: 
רבות  מתים."!  קבור  אתה  אף  בגיא,  אותו 
דבק  כמה  זצ"ל  שך  הרב  מרן  על  מסופר 
בדרכי  לדבוק  ובהליכותיו  בהתנהגותו 
עדים  כאלף  יעיד  שהיה  ומעשה  בוראו, 
בספר  הביא  לזולת,  העצומה  רגישותו  על 
רגיל  שהיה  באברך  המדובר  תורתך"  "לולי 
הסתיימה  הקיץ  בימי  כוותיקין,  להתפלל 
התפילה בשבת בשעה מוקדמת מאוד, נשאר 
לילה  שהיה  מכיון  ללמוד.  המדרש  בבית 
קצר ולא ישן דיו גברה עליו עייפותו ונרדם. 
כשהתעורר ראה שהשעה אחת עשרה! נחרד 
ומהיר לביתו. עודנו רץ והנה מרן זצ"ל בא 
בשעה  כאן  מעשיך  "מה  שאלו:  לקראתו, 
הסעודה  את  סיימת  כבר   - מוקדמת  כה 
נרדמתי  "לא,  ענה:  ללמוד?".  הולך  שאתה 
לקדש..."  הביתה  ממהר  ואני  הגמרא  על 
בבית,  לך  מחכה  והיא  "מה?!  מרן!  נרעש 
אותך  ואלוה  בוא  ארע!  מה  יודעת  אינה 
להרגיעה..." איתך,  יחד  בא  אני   הביתה, 
אחים יקרים, נהיה ערים לצורכי הזולת נפתח 
והרוחניים,  הגשמיים  לצרכיו  ליבנו  עינינו, 
ונזכה לדבוק בתורתינו הקדושה והנהגותיה 

ודרכיה הנפלאים לטוב לנו כל הימים!  

הנהגות נפלאות!

ב"ש
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הפטרת השבוע:
"עניה סוערה"

ב"ש

חיים של דבש...
הדברים עתיקים. עוד מימי בראשית רצה הקב"ה ישתבח שמו לעד, 

להפנים לנו את המסר שאיש ואשתו - אחד הם. הם אומנם בגופים 
 - חוה  הקדושה  בגמרא  השיטות  לכל  היא.  אחת   - הנפש  אך  נפרדים 

האישה הראשונה בעולם, היתה חלק מהאדם הראשון. כמה צריך להשקיע 
בחיי הנישואים כדי לשמר ואף להפריח את הקשר בין בני הזוג, את האהבה 

והאחוה, את השלום והשלוה, את האהדה והמסירות. אף חוכמה רבה צריך לזה, 
שכן הרבה מכשולים ונסיונות, קשיים ומהמורות צפויים לזוג בכל תקופת נישואיהם, 
יודע הוא בודאות  נוספות להפריע לשלום הבית, שכן  והיצר הרע משקיע שעות 
שאיש ואישה זכו - שכינה ביניהם! כששאלו את אחד מזקני הדור כיצד הוא מסביר 
את ריבוי מקרי הגירושים בדור הזה, ענה שלדעתו הסיבה המרכזית והמכרעת לדבר 
עגום זה שכפי הנראה זהו דור מפונק, שאינו מודע לכך שחיי הנישואים דורשים 
הרבה עבודה ומאמץ, ולכן על כל ריב קטן רצים לרבנות. הוסיף ואמר: "גם לנו היו 
הרבה קשיים, מריבות, אי הבנות וכדומה, אבל מעולם לא עלה על דעתנו להתגרש 
בשל כך, כי היינו מוכנים להשקיע את כל הכוחות והמאמצים בשביל להצליח בחיי 
זכינו לעבור את הכל, וזכינו לגדל דור ישרים מבורך ולחתן  הנישואים. וברוך ה’ 
ילדים ונכדים, ואנו רווים נחת מכולם. ואם לא היינו מוכנים לסבול את הקשיים 
ולא היינו מתאמצים, היינו מפסידים את כל הטוב הזה". מכאן יש ללמוד ולתקן 
את התפיסה המוטעית ששלום בית זה דבר שבא לבד בלי שום מאמץ, השקעה 
ומחשבה. וכאשר שומעים על זוגות שיש להם שלום בית, חושבים אנו שמתחילת 
נישואיהם היה להם שלום בית וכל ימיהם ליקקו הזוג רק דבש. אך אין זאת האמת 
כלל וכלל, כי אפילו אנשים צדיקים ובעלי מידות טובות, גם הם עברו קשיים בחיי 
הנשואים, וחילוקי דעות ומריבות לרוב היו מנת חלקם, וכן הם היו צריכים ללמוד 
לוותר ו"להוריד ראש", למחול, להעביר ולסלוח בשביל להגיע למצב של שלום בית 
והכלל היוצאים מדברינו הם, שכאשר בני הזוג  ואושר אמיתי בביתם. המסקנה 
מבינים שהנישואים אינם מתחילים ומסתיימים בחופה ובשבע ברכות עת שכולם 
נוהגים בהם כמלך ומלכה, אלא הם נמשכים שנים על גבי שנים בכל התקופות 
והמצבים, והם מוכנים ללמוד ולעבוד על עצמם, אין שום סיבה שיגיעו לגירושים, 
נהפוך הוא - כל ימיהם יהיו גדושים באושר, סיפוק ושמחה. הבעיה מתחילה שאחד 
מבני הזוג או שניהם, אינם מוכנים לשמוע מה עליהם לתקן ואינם מוכנים להתאמץ 
ולעבוד בשביל שלום הבית שלהם. נמצא שהשורש של כל מקרי הגירושים הוא 
חוסר אמונה. שכאשר יש לאדם יסורים בתוך ביתו, במקום לפתור אותם בצורה 
נכונה ונבונה על ידי תשובה ותפילה, על ידי הדרכה נכונה בשלום בית והשקעה, 

הוא חושב שאם הוא יתגרש, יפתור הוא בזה את כל בעיותיו ויגאל מיסוריו, 
ולמעשה הוא רק מחליף יסורים ביסורים אחרים, יסורים קשים של גרושים 
שהם קשים יותר לסבול וקשים יותר לפתור. ובואו תראו עוד דוגמא כיצד 
הקב"ה רוצה להנחיל לנו שאיש ואישה - אחד הם. בסוף פרשתינו כתוב: 
והיתום  והגר  והלוי  ואמתך  ועבדך  ובתך  ובנך  אתה  בחגך  "ושמחת 
והאלמנה אשר בשעריך". מדוע לא כתבה התורה הקדושה את האישה, 
נפרד  גם אשתך שהיא חלק בלתי  "אתה" כלולה  אלא שבמילה 

ממך... נתאמץ ונשקיע ונזכה להשראת השכינה! 



העלון טעון גניזה נא לשמור על קדושת הגליון

"לא  ונאמר:  המאכלים,  כשרות  על  לשמור  הוזהרנו  בפרשתינו 

תאכל כל תועבה". כלומר, אין אלו מאכלות אסורים בלבד, אלא 

תועבה בהם, במלוא מובן המילה! וחז"ל דרשו "לא תאכל  - לא 

תאכיל", שהמאכיל אחרים במאכלות אסורים נענש עימם, ומה 

זצ"ל, מעשה שאירע  עילואן אבידני  רבי  עונשו! סח הגאון  רב 

בימיו: מעשה בקצב שחלה ונטה למות. שלח לקרוא לרב, ובכה 

לפניו: "כל ימי האכלתי יהודים בבשר טרף!". נרעש הרב וביקש 

לומר עימו ווידוי כהילכתו. לפתע איבד החולה הכרתו, ומת בלא 

להתוודות על חטאו. הלכו ללוותו, וכרו את הקבר. ביקשו לטמון 

את גופתו - ובור הקבר מלא עכברים! נסוגו וחפרו קבר אחר. 

באו לשימו בו, וגם הוא רוחש עכברים! קראו לרב, שהורה לחפור 

קבר שלישי. משראה שגם הוא מלא עכברים הורה לגרשם, ולא 

נסו. ציוה להוריד לבור ענפים בוערים, התרוצצו העכברים ולא 

ברחו. הורה הרב לקברו שם. ביום השלישי פתחו את הקבר, ולא 

הותירו  לא  עצמותיו,  כל  וגרמו  כירסמו  העכברים  דבר.  מצאו 

זה  סיפור  מספרים  שכאשר  מרבותינו,  אנו  ומקובלים  מאומה! 

נזקף   - לקח  ומפיקים  אדם  אותו  של  מסופו  ולמדים  ודומיו, 

על  הדבר לזכותו, ממתיק את דינו ומביא לתיקונו, ימחל לו ה’ 

עוונו. וכשחושבים על כך, מזדעזעים: כי לא רק קצב המאכיל 

נבלות וטריפות כלול באיסור זה, אלא גם הורים הקונים עבור 
צאצאיהם מצרכים שאינם בהידור הכשרות!...

כאשר ישב האר"י הקדוש זיע"א לפני רבו, הגאון רבי דוד בן זימרא 

זצ"ל, עם חבריו, נענה ואמר: "יש כאן שלושה ששמם יצחק. אני, 

יצא שמי בכל העולם בחוכמת הקבלה. וחברי רבי יצחק אפומאדו, 

יצא שמו בעולם בחוכמת העיון". כאשר אומנם היה לימים. אותה 

עת זילזלו חכמי שאלוניקי בלומדי ארץ ישראל. הקפיד הרדב"ז, 

ושלח את תלמידו רבי יצחק אפומאדו לשאלוניקי, והוא בן י"ח 

שנים. עלה לישיבה, וחשף זרוע בהלכה, עד שנבוכו הכל מפניו. אמר 

להם: "אני הקטן שבחכמי ארץ הקודש, וכיצד תזלזלו בחכמיה 

בדינה של  לעיין  מר  יראה  לו:  ואמרו  נזיפה,  קיבלו  ובתורתה!". 

נערה, שהתקדשה בפני שני עדים. והלך שני וקידשה, והביא עדים 

המעידים, שעדי הקידושין הראשונים פסולים לעדות מן התורה, כי 

ראו אותם בעיר ג’יאו שאכלו שקצים ורמשים! בית הדין התבקש 

איפוא לבטל את הנישואין הראשונים שנעשו בפני עדות פסולה, 

ולאשר את הקידושין השניים. הבין רבי יצחק אפומאדו בחוכמתו, 

שהמקדש השני שכר עדי שקר אלו כדי לבטל את קידושי חבירו, 

ולימדם מה לומר. פנה אליהם ושאלם: "אותם שקצים ורמשים 

שאכלו, היו מבשר שור או בשר כבש?". נבוכו ולא ידעו מה לענות, 

כי לא הכינו אותם לשאלה זו, ולא ידעו מה הם שקצים ורמשים... 

הודו על האמת שעדי שקר הם, והכל נוכחו בחוכמתו הרבה של 
הגאון הצעיר, חבירו של האר"י הקדוש זיע"א!

לא  אלוקיכם...  לה’  אתם  “בנים 
למת”  עיניכם  בין  קרחה  תשימו 

)יד,א(
החיים"  וה"אור  כתב  זצ"ל  הרמב"ן  רבינו 
 - הדברים  את  והסביר  הרחיב  זצ"ל  הקדוש 
"בנים אתם לה’ אלוקיכם", ונשמתכם היא חלק 
בפטירת  כן,  אם  נצחית.  והיא  ממעל,  אלוקה 
עולה  נשמתו אובדת חלילה, אלא  אין  האדם 
למקור מחצבתה. ועליה אמרו חז"ל: "מרגלית, 
למה  משל  שמה".  מרגלית  שהיא  מקום  כל 
לסחורה  בנו  את  ששלח  לאדם,  דומה?  הדבר 
לעיר אחרת, ולימים שלח האב אחר בנו. ואין 
העדר הבן, אלא מן המקום שהלך משם. אבל 
על כל פנים ישנו, ואדרבה לטוב לו, שחזר הבן 

אצל אביו שהוא מקור החיים! 
)מעיין השבוע(

“והחסידה והאנפה למינה” )יד,יח(
חסד  שעושה  מפני  חסידה?  שמה  נקרא  למה 

עם חברותיה )רש"י פרשת שמיני(
חכמינו אמרו, כי העכברים הללו רשעים הם, 
שלאחרי אוכלם הריהם קוראים גם לחבריהם 

כי יאכלו גם הם )ירושלמי בבא מציעא פ"ג(. 
וקשה איפוא, מדוע חסידה שנותנת לחברותיה 
לאכול, נחשב לה הדבר לחסד ובזכות זה היא 
שעושים  העכברים  ואילו  "חסידה",  נקראת 
העכברים  ברם,  "רשעים"?  נקראים  כמוה 
מפטמים עצמם באוכל של זרים, ולא די להם 
בכך אלא שהם קוראים גם את חבריהם לאכול 
- הרי זו באמת רשעות. אבל החסידה פורסת 
שנועד  האוכל  מן  היא,  מחלקה  לחברותיה 
בשבילה - וזהו אומנם מעשה חסד. טובה יש 

לעשות ברכוש עצמי ולא ברכוש הזולת... 
)מעינה של תורה(

“וכל שרץ העוף טמא הוא לכם, לא 
יאכלו” )יד,יט(

סח נכד מרן הרב שך זצ"ל: יום אחד, כשהבאתי 
והחל  לאכול,  רוצה  שאינו  אמר  מאכלו,  את 
והיום  שהואיל  ואמר  מדוע,  שאלתי  לבכות. 
חם מאוד ודאי יש זבובים רבים, והואיל ואינו 
לבדוק  הנכד  הציע  לאכול.  רוצה  אינו  רואה, 
את האוכל, ולא הסכים. לבסוף הסכים, בתנאי 
שנכדו ישב לצידו, ויבחן כל כפית וכפית, ולאחר 
שוב  לפיו!  יכניסה  חרקים,  בה  שאין  שיאשר 

וחולשתו,  ראייתו  קושי  שמפאת  מעשה,  היה 
השולחן  כרוטטים.  הדברים  כל  לעיניו  נראו 
רטט, הספר רטט, הכוס נראתה רוטטת. הביאו 
לפניו פינכת אורז, ונרתע: האורז רותת, כאילו 
נראה  הכל  הלא  אמרו:  תולעים!  הוא  רוחש 
כך!  זה  ידוע הוא שאין  רותת,  לראש הישיבה 
נראה  זאת  בכל  זה  אבל  צודקים,  אמר: אתם 

כרוחש תולעים - ולא אכל!...
)לולי תורתך(

“ולא תחמול ולא תכסה עליו” )יג ט(
מסית  של  בזכותו  תהפך  לא  תחמול",  "לא 
)רש"י(. סיפר מרן הרב שך זצ"ל, שפעם התבטא 
על ההשכלה,  זצ"ל  מבריסק  הלוי  הגר"ח  מרן 
שהיא טריפה. העיזו המשכילים פנים, ושאלו: 
"מאימתי פוסק הרב בעניני טריפות, והלא כל 
שאלה שולח הוא אל הדיין, כי מיראי הוראה 
הוא"... וענה: "אכן כן הוא, מיראי הוראה אני. 
אף  ספק,  כשיש  אמורים,  דברים  במה  אכן 
רחוק, נמנע אני מלהכריע. אבל כשאין כל ספק 

בדבר, מורה אני בבירור שהוא טריפה"...
)לולי תורתך(

     

מטעמים לשבת

מזקנים אתבונן - סיפורי צדיקים

והייתם לי סגולה
כתוב בספר "רפאל המלאך" )אות מ’( סגולה למקשה ללדת, שתשים המיילדת אם היא אישה צנועה, 

או אישה אחרת בעלת מעשים טובים את ידה הימנית על בטן המקשה ללדת, ותאמר עם היולדת שבע 

פעמים מילה מילה את הפסוק: "והוא כחתן יוצא מחופתו ישיש כגיבור לרוץ אורח".

)סגולות ותפילות(  

 )מעיין השבוע(



העלון טעון גניזה

)פתגמים נבחרים(

תשובה לכעס!
מיינץ,  גאב"ד  ליהמן  מאיר  רבי  לבית  נכנס  פעם 

עני טרדן גדול ובעל תביעות רבות. העניק לו הרב 

כדרכו נדבה הגונה למעלה מכפי יכולתו. אך הלה 

לא הסתפק בזה ודרש עוד ועוד. כאן פקעה סבלנותו 

של הרב, עד שדרש ממנו לעזוב אותו לנפשו. יצא 

הטרדן את הבית. כעבור כמה רגעים התחיל מצפונו 

של רבי מאיר לייסרו, שמא לא נהג כשורה עם העני, 

אולי דיברה מצוקתו מתוך גרונו, וצרותיו אילצוהו 

את  שיגר  מיד  נימוס.  ובחוסר  בתקיפות  לדרוש 

תלמידיו ובני ביתו שיחפשוהו ויחזירוהו אליו. אך 

לשווא, את העני לא מצאו. עתה יצא הרב לרחובה 

של עיר לחפשו ושאל את כל מי שפגש שמא ראה 

את העני. אולם כל מאמציו לא נשאו פרי. היה רבי 

מאיר שרוי בצער חודשים רבים, מתייסר במוסר 

כליות, למה לא התאזר בסבלנות מספקת, ושמא 

העליבו שלא כדין. לתקופת השנה חזר אותו עני 

למיינץ אל בית הרב, ונתקבל על ידו בתרועות גיל 

וכמוצא שלל רב. ביקש הרב את סליחתו ופייסו 

בכל מיני פיוסים. הלה, אשר התקרית מלפני שנה 

פרחה מזיכרונו, השתומם לראות את הרב מתמוגג 

וקיבל  אתר,  על  מחל  כמובן  ופיוסים.  בשידולים 

פיצוי על כך ביד רחבה. מיני אז היה מנהגו לבוא 

מספר  הרב  בבית  ולהתאכסן  למיינץ  שנה  בכל 

שבועות, כשכל מחסורו על בעל הבית, ובנוסף לכך 

זוכה ממנו לכבוד מיוחד במינו... 

מבהיל לחשוב לאילו דרגות אדם מסוגל להגיע, 

המדרגה  שפל  באיזה  לחשוב  מזעזע  יותר  ועוד 

אנו נמצאים!!! מי מאיתנו היה עושה זאת? ובכלל 

כמה "כעס" או "פגיעות" אנו מפזרים כלפי בן/בת 

זוגינו, וכי אנו נקיים? בן/בת הזוג אינו בן אדם עם 

רגש ונשמה המרגיש בפגיעות ומצטער מהאשמות 

והטחות כלפיו? אולי דוקא בימים אלו ראויים אנו 

לחשבון נפש נוקב הגורר בעקבותיו תשובה וחרטה 

מידותינו  לתקן  יעזרנו  והשי"ת  לעתיד,  וקבלה 
לעבודתו, אכי"ר.

הרה"ק רבי נחמן מברסלב אומר: מי שזוכה להאמין בקדושת ארץ ישראל, יכול להבחין קצת את ההבדל בינה לבין חו"ל.
הרה"ק רבי אריה ליב מגור אומר: התורה מרחיקה את הגשמיות מהאדם, ארץ ישראל ובית המקדש מקרבים הגשמיות לקדושה.

הרה"ק רבי שניאור זלמן מלאדי אומר: ישנן נשמות שצריכות דוקא ארץ ישראל, ויש נשמות הזקוקות להיות בחוץ לארץ.
הרה"ק רבי דב מאבריץ אומר: ארץ ישראל מקודשת יותר מבתי הכנסיות שבחוץ לארץ.

אמרי שפר

מה העיקר בחינוך?
מצאנז- האדמו"ר  שמסר  ורש"י"  "חומש  בשיעור 

בארצות  מדרשו  בבית  חיים"  "שפע  בעל  קלויזנבורג 
שעיני  מה  אשכח  לא  דבריו:  בתוך  סיפר  הברית, 
זר, בתקופת היותי בעיירה סיגעט שבאזור  ולא  ראו 
מרמרוש, לערך כשנתיים ימים לאחר נישואיי. סמוך 
צבי  חיים  רבי  הרה"ק  חמי,  של  שולחנו  על  הייתי 
טייטלבוים בעל "עצי חיים" מסיגעט, ובהיות כן הנני 
מכיר היטב את חבל מרמרוש. חבל מרמרוש היה ידוע 
מליצה  שהיתה  עד  מרודים,  עניים  שתושביו  כאזור 
מתושבי  ילד  שואלים  שכאשר  הבריות,  בפי  שגורה 
היה משיב  פת?  על  ברכה מברכים  איזה   - מרמרוש 
בביטחון: ‘בימות החול ברכתו "שהכל נהיה בדברו", 
אבל בשבת מברכים "המוציא לחם מן הארץ"... שכן 
כראוי  לחם  לאפות  ידם  השיגה  לא  עניותם  לגודל 
בימות החול, והיו אוכלים לחם העשוי מקמח תירס. 
חיטה  להשיג מעט קמח  לכבוד שבת התאמצו  אבל 
לאפות בו חלות. אך למרות מצבם זה, כשהגיע הדבר 
נגע לנושא לימוד התורה,  לחינוך הצאצאים, וכאשר 
לא גרעו מלשלם שכר לימוד למלמדי תינוקות. לשם 
כך אף היו מסובבים במשך חודשים ארוכים על פני 
ערים ועיירות לחזר על פתחיהם של אחינו בני ישראל, 
וקיבצו פרוטה לפרוטה כדי שיוכלו לשלם כראוי עבור 
חינוך צאצאיהם, וגם לאחר כל זאת אירע שלא היה 
סיפק בידם לשלם את מלוא הסכום למלמד. הוסיף 
האדמו"ר ואמר בשיעור: על כן אני משתומם, בראותי 
בזמנינו, שכל אחד בונה לעצמו בתים וארמונות פאר, 
וב"ה סיגנון החיים הוא בהרחבה. אבל מאידך, עולם 
הפוך ראיתי, שכאשר מגיעים לתשלומי שכר לימוד, 
גורעים  שמים,  יראי  מלמדים  עבור  מעות  ותשלום 
ומקמצים בשכרם, ומאחרים בתשלומים. מעתה שוב 
ילדיהם  של  ופניהם  הדור  שפני  לראות  ייפלא  לא 
הרכים עונים בהם לרעה, שהרי בניהם חכמים ונבונים 
שיודעים לדבר אנגלית ושאר מקצועות שונים, ואינם 
מידות  תורה,  ללא  מתגדלים  שהרי  לב,  על  שמים 

טובות, התנהגות ישרה ודרך ארץ.
וממילא על ידי התבוננות לעשות את העיקר עיקר ואת 

הטפל טפל, נזכה לדורות ישרים מבורכים, אכי"ר. 
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ועל כן יאמרו המושלים-משל ונמשל

אל תיקרי הליכות אלא הלכות
א בורר - הוא אחד משלושים ותשע מלאכות של שבת, וחייבים עליו חטאת בשוגג ומיתה במזיד, ובעוונותינו הרבים, 
הרבה נכשלים בזה. ונקדים שאין איסור בורר מהתורה, כי אם באחד משלושת האופנים דלקמן: א( בורר פסולת מן 
האוכל אפילו בורר בידו ודעתו לאכול מיד - חייב. ב( בורר בכלי שדרך לברור בה כגון נפה וכברה - חייב אפילו 
בורר אוכל מתוך פסולת ודעתו לאכול מיד, אבל בורר בכלי שאין דרך לברור בה כגון קנון ותמחוי - פטור, אבל אסור 
מדרבנן. ג( אפילו בורר אוכל מתוך פסולת ובידו - אך דעתו לאכול לאחר זמן - חייב. נמצינו למדים שאין היתר 

לברור אלא בשלושה תנאים: א( אוכל מתוך פסולת. ב( בידו ולא בכלי. ג( על דעת לאכול לאלתר. 

א האוכל דג או חתיכת בשר שיש בה עצמות, מותר להוציא בידו תחילה את העצמות או הקוצים ולאכול לאלתר, 
כיון שדרך אכילתם בכך, ואין זה דרך ברירה אלא דרך אכילה. אבל עצמות שנפרדו מן הדגים או מן הבשר שבתוך 

הצלחת, לא יבררם לסלקם אלא ישאירם בצד הצלחת, כיון שהם פסולת, ונחשב כבורר פסולת מתוך אוכל.

א הגרעינים והפסולת של מילון מותר להסירם ממנו כדי לאוכלו מיד, כיון שבלעדי זה אי אפשר להגיע אל בשרו.

א הסוחט לימון על סלט או על מאכל ונפלו גרעינים בתוך המאכל עם סחיטתו, אסור להסיר את  הגרעינים ולזורקם 
החוצה, כיון שזה נחשב שבורר פסולת מתוך אוכל שאסור גם לאלתר. ורק אם ימצוץ את הגרעינים תחילה, יהיה 

מותר לו אחר כך לזורקם.

א מותר לשטוף פירות וירקות שיש בהם לכלוך אבק או דבר אחר, על דעת לאוכלם לאלתר, ואין לחוש לזה משום 
בורר.

א יתוש או זבוב שנפל לכוס שיש בו משקה, מותר להסירו מהמשקה מפני שאין ברירה בלח, שלא שייך ברירה אלא 
במה שצריך לפשפש ולברור, אבל דבר שצף על פני המשקה הרי הוא ברור וניכר בפני עצמו. ויש אוסרים להוציא את 
הזבוב בפני עצמו מהכוס משום בורר פסולת מתוך אוכל. ונכון להחמיר להסירו בכף עם מעט משקה. או שישפוך 

מהכוס עצמו מעט משקה עם היתוש ביחד.

א קומקום תה שיש מסננת בפיו הצר הנקרא זרבובית - למנוע חדירת עלי התה לתוך הכוס, מותר למזוג ממנו בשבת 
ואין בו איסור בורר.

א מותר בשבת לפזר מלח דרך מכסה המלחייה המנוקב, אפילו שנתנו מעט אורז במלח שבמלחייה )כדי למנוע לחות 
במלח(, וכשמולח המאכל נשאר האורז במלחייה, ואין בזה איסור בורר, כיון שאינו מתכוין לברור.

    )השבת והילכותיה(

אמרו חז"ל )ברכות ה’(: "לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע, שנאמר )תהילים 
ד’( רגזו ואל תחטאו". יש להסביר דברי חז"ל אלו במשל. אחד השותפים בעסק בדק 
ומצא, ששותפו גונב מהעסק. האיש הזה, שהשכל ממנו והלאה, אמר בליבו, מה שעבר 
אין להחזיר, הרי הוא לא יחזיר לי אף פרוטה אחת. אם כן, מה בצע כי אתקוטט עימו? 
אבל איש, שמנת שיכלו עדין במוחו, יודע כי אם לא יתקוטט עימו כעת, ולא יוכיחנו על 
פניו על גנבותיו, הרי הוא ימשיך לגנוב יותר ויותר. או מקרה אחר: שותף מבחין בכך, 
ששותפו נותן לו כספים הרבה יותר מאשר הרווחים מחייבים. השותף הזה עושה זאת 
כדי לסנור את עיניו של שותפו, לבל יראה את גנבותיו, שהוא נוטל לעצמו פי כמה. אם 
שכל יש לו לאותו שותף, ימנע מלקחת משותפו פרוטה אחת יותר ממה שמגיע לו, כדי 
לא להמציא כסות עינים לשותפו הגנב. גם במלחמת האדם עם יצרו, יש להתנהג כן. 
כי אם יעשה האדם חשבון נפשו יום יום, ימצא כי כל יום הלכו ונתבזבזו אצלו כמה 
שעות להבל וריק, וכמה ברכות ברך שלא בכונה. אם לא ישים אל ליבו להתמרמר על 
כך ולחזור בתשובה, אלא יאמר: "מה שעבר - הרי כבר עבר ואין להשיב, בסופו של 
דבר יפול גם מחר וליומא אחרא ברשת היצר. לפעמים מזמין לו היצר כמה מצות בבת 
אחת, כדי שיהא ליבו של אותו פלוני בטוח, כי הוא צדיק ולא חטא ולא ידקדק אחרי 
מעשי היצר. לכן הזהירו חז"ל ואמרו: "לעולם ירגיז אדם יצר הטוב על יצר הרע", כלומר, 
יאמר לעצמו, מה לך נרדם, שאתה שאנן ושלו מפני היצר הרע, אלא אסור להניחו ללא 
השגחה, רק יתקוטט עם היצר גם על מה שעבר, ולהשגיח על עצמו שלא ליפול ברשתו 

לעתיד.

על הפסוק )במדבר כא,כז( "על כן יאמרו המושלים בואו חשבון", דרשו חז"ל )בבא 
בתרא ע"ח(: על כן יאמרו המושלים ביצרם, בואו נחשוב חשבונו של עולם, הפסד 
מצוה כנגד שכרה, ושכר עברה כנגד הפסדה. וצריך להבין, לשם מה הוסיפו חז"ל את 
המילים "חשבונו של עולם", היה הם לומר "חשבון הפסד מצוה כנגד שכרה". אדם 
שניחן בכישרון מיוחד בחשבון, אם ישאלוהו כמה גרעיני חיטה יש בכור, יהיה מסוגל 
להשיב על השאלה הזאת. הוא יכול אפילו לחשב ולמצוא כמה גרעיני חיטה יש בחדר 
מלא, או אפילו עשרת מונים ככה. אבל אם נציג לפניו את השאלה: אם נמלא את כל 
העולם, מתהום ארעא עד רום רקיעא, בגרעינים, וציפור קטנה תאכל גרעין אחד במאה 
יום, כמה זמן יעבור עד שהציפור תכלה את כל הגרעינים? הרי אף בעל חשבון מובהק 
תלאה ידו להגיע לתכליתו של חשבון ענק זה, וכמעט חדל לספור, כי אין מספר. עתה 
אם באנו להעריך חשבון כביר זה נגד עולם הנצח, אין החשבון הזה מגיע גם לאחד 
מאלף אלפים. שכן עם כל ממדיו הכבירים של החשבון הזה, הרי בכל זאת הוא עשוי 
להסתיים בסופו של דבר ולבוא לכלל סיכום. מה שאין כן הנצחיות שאין לה סיום 
עולמית. זה מה שאמרו חז"ל: כי המושלים ביצרם, הינו אותם היודעים להשיב תשובה 
ליצרם הרע ומתגברים עליו, כשבא לפתותם ואומר: מה לכם לצפות לעולם הנצח, 
הסתכלו באשר לפניכם. משיבים הם לו: אמור נא, האם ידוע לך "חשבונו של עולם" הינו 
טיבו של עולם הנצח? הלא אין הוא כפי שאתה מנסה למעט בקומתו, כי הלא אין לו 

גבול ותכלית, ואין ברצוננו להחליף עולם חולף בעולם קיים לעד ולעולם.
         )משלי החפץ חיים(


