שאלה :התחלנו ללמוד הלכות בורר בשבת .אז
בסדר ,הבנתי שאסור להוציא פסולת מאוכל ,אבל
אז עברו לדוגמאות בורר בבגדים ,צעצועים,
סכו"ם ,ולא הבנתי מה הקשר לפסולת בבגדים?
תשובה :שאלה מצויינת .נקדים הסבר קצר להבנת
התשובה .את מלאכת בורר לומדים מהמשכן ,שם
בררו את הפסולת מהסממנים .הכוונה שלאחר שהיו
זורים ברוח ומפרידים בין הגרגרים הכבדים למוץ
(הקליפה) שהיתה קלה יותר ,עדיין היו נשארות
בתערובת אבנים קטנות שהרוח לא הוציאה ,ואז היו
מפרידים בין האבנים לגרגרים עד שהתערובת היתה
נקיה .עד כאן זה אב המלאכה.
התולדות של מלאכת בורר הם כל פעולה שמטרתה
להפריד בין שני מינים .במה שרוצה להשתמש
עכשיו נחשב כאוכל ,ומה שלא מעוניין בו עכשיו
נחשב לפסולת ,אפילו אם מדובר במוצר טוב או
באוכל טעים.
כך דעת אחרוני הפוסקים ,הט"ז המשנה ברורה
(ס"ק ט"ז) והבן איש חי (פרשת בשלח).

מי זוכר?
דגם שושן הבירה .הפרוייקט
הראשון(?) של שלמה בר
מעוז עם התלמידים...

ולדוגמא :אם רוצה להוציא חולצה מסויימת שאוהב לשבת ,והיא נמצאת בין שאר החולצות ,לא יגביה
ויסלק את שאר החולצות ,כי עכשיו הן נחשבות לפסולת ,אלא יחזיק בידו האחת את שאר החולצות וביד
השניה ימשוך את החולצה שרוצה ,כך למעשה הוא לוקח את האוכל מתוך הפסולת (החולצה שאוהב
נחשבת לאוכל) .כך גם בכלים או בצעצועים ,אם צריך להגיע לכלי או לצעצוע מסויים ובדרך צריך לסלק
לצדדים את מה שלא מעוניין ,זה אסור ,ולכן תמיד ינהג לפי הכלל "אוכל מתוך פסולת בידו בלבד ,ומיד",
שצריך להשתמש בו עכשיו.
בהצלחה בהמשך לימוד ההלכות .זכור! כל השומר את השבת – השבת מגנה עליו.
שבת שלום לך ולמשפחתך.

תקציר :אל הרב מרדכי אליהו זצ"ל נכנס איש עסקים יהודי עשיר הגר בחו"ל ,וסיפר לו על מצב עסקיו הכושלים .להפתעתו
הרבה הציע לו הרב להיות שותף בעסקיו ,הצעה שקיבל בחפץ לב .אך מיד לאחר מכן דרש הרב כי העסקים המשותפים
שלהם יהיו סגורים בשבת ,העשיר המופתע חשש מאוד שהדבר יפגע במכירות ...

אֲ בָל אִ ם אֲ נַחְ נּו שֻׁ תָ פִ יםּ ,ומִ לָה זֹו מִ לָה ,עָ ֶליָך לַעֲ מ ֹד ְבכְָך!" הֵ שִ יב הָ ַרב ,ו ְהֶ עָ שִ יר ,שֶ חָ שַ ש לְאַ בֵד אֶ ת
שֻׁ תָ פּותֹו שֶ ל הָ ַרב ,הִ בְטִ יחַ לְקַ יֵם ז ֹאת.
ָָארץ.
הָ ַרב ב ֵֵרְך אֶ ת הֶ עָ שִ יר ִבב ְָרכָה ו ְהַ ְצלָחָ ה ,ו ְהֶ עָ שִ יר נִפ ְַרד ְלשָ לֹום מֵ הָ ַרב ו ְטָ ס חֲ ז ָָרה ְלבֵיתֹו שֶ בְחּוץ ל ֶ
ָָארץ ,מִ הֵ ר ְללִשְ כָתֹו שֶ ל הָ ַרב ּו ָפנָיו צֹוהֲ לֹות" .כְבֹוד הָ ַרב" ,בִשֵ ר" ,עָ מַ דְ ִתי בְהַ בְטָ חָ תִ י ,סָ ג ְַר ִתי אֶ ת הָ עֲ סָ קִ ים שֶ לָנּו
כַעֲ ב ֹר תְ קּו ָפה שָ ב ל ֶ
בְשַ בָתּ ,ובָרּוְך ה' ,בְא ַֹרח נֵס ,הֶ חְ ז ְַרתִ י אֶ ת כָל הַ חֹובֹות ו ְחָ ז ְַרתִ י לְמַ עֲ מָ דִ י ּולְעָ שְ ִרי".
הָ ַרב הֵ אִ יר לֹו פָ נִים" .בָרּוְך ה'ִ ,בזְכּות הַ שַ בָת .הַ מְ שֵ ְך כְָך" .אּולָם לְפֶ תַ ע שָ לַף הֶ עָ שִ יר הַ מְ חָ ָאה מְ ֻׁכבֶדֶ ת מִ כִיסֹו ,הִ גִיש אֹותָ ּה ל ַָרב ו ְָאמַ ר:
"כְבֹוד הָ ַרב ,זֶה הַ חֵ ֶלק שֶ ל הָ ַרב ב ְָרו ָחִ ים .הֲ ֹלא אֲ נַחְ נּו שֻׁ ָתפִ ים".
ּורכ ֹש אֶ ת כָל סִ פְ ֵרי סִ ֵ
פּורי
הָ ַרב הִ תְ בֹונֵן בַהַ מְ חָ ָאה ,הִ ְרהֵ ר לְמֶ שֶ ְך ֶרגַע ּושְ נַי ִם ,ו ְַאחַ ר כְָך ָאמַ ר" :לְֵך לַחֲ נּות הַ סְ ָפ ִרים בִשְ כּונַת גְאֻׁ לָהְ ,
ּורכ ֹש ָפמֹוטֹות שֶ ל כֶסֶ ף לְשַ בָת עֲ בּור אִ שְ תְ ָך".
הַ ַצדִ יקִ ים עֲ בּור יְלָדֶ יָךַ .אחַ ר כְָך ,לְֵך לַחֲ נּות הַ סְ מּוכָהְ ,
" אֲ בָל ,הָ ַרב" ,נִסָ ה הֶ עָ שִ יר לִמְ חֹות" ,זֶה הַ כֶסֶ ף שֶ ל הָ ַרבֹ ,לא שֶ ִלי".
" נָכֹון"ָ ,אמַ ר הָ ַרב" ,זֶה הַ כֶסֶ ף שֶ לִי ,וְזֶה מָ ה שֶ אֲ נִי רֹוצֶה שֶ תַ עֲ שֶ ה בֹו!"...

לֶעָ שִ יר ֹלא הָ י ְָתה ב ְֵר ָרה ,ו ְהּוא עָ שָ ה כְדִ ב ְֵרי הָ ַרב .וְכְָך הָ פַ ְך הָ ַרב אֶ ת בֵיתֹו ְל ַבי ִת י ְהּודִ י כָשֵ ר ו ְטָ הֹור.

הורים יקרים ,אנא דאגו שבנכם נ"י יחזיר לפנימיה בגדים ונעליים וכו'
שהובאו הביתה ,שצריכים לשמש אותו בשהותו כאן .ילד שלא יחזיר את
ציודו יצטרך לשוב הביתה כדי להביאו.
רב קו – שימו לב שהבן חוזר עם הרב קו שלו לפנימיה ,כדי שיהיה לו במה
לנסוע .מי שעדיין לא הנפיק כרטיס – הדבר באחריות ההורים.
ותזכורת – לפנימיה מותר להביא רק מכשירים
סלולריים כשרים.
והודעה חשובה – בע"ה ביום שלישי
כ"א מרחשוון ( – )1.33יום פעילות אתגרי
לאבות ובנים .שריינו את היום!
פרטים בקרוב...
-

הזדמנות אחרונה!
מגש פיצה  +שתיה למש'
שתציע את השם שיבחר!

גליון  ,2נח תשע"ו

כל אדם חייב לבנות לו תיבה
"עשה לך תיבת עצי גופר"
נח הצטווה לעשות לו תיבה על מנת שיוכל
להנצל מפני המבול ,ומזה נוכל ללמוד שכל
אחד מאיתנו צריך תיבה שבה ינצל מכל מיני
פגעים רעים שיש בשכונתו ,סביבה רעה ושאר
פגעי הטכנולוגיה...
וכך אמרו חז"ל :משחרב בית המקדש אין לו
לקב"ה בעולמו אלא ד' אמות של הלכה,
דהיינו מסגרת של תורה ומצוות דרכה תוכל
להנצל מהרע.
הרמב"ם (פרק ו' מהל' דעות ,ה"א) כותב:
דרך ברייתו של אדם להיות נמשך אחר רעיו
וחבריו ונוהג כמנהג אנשי מדינתו .לפיכך
צריך אדם להתחבר לצדיקים ולישב אצל
החכמים כדי שילמד ממעשיהם .ויתרחק מן
הרשעים ההולכים בחושך כדי שלא ילמד
ממעשיהם.
ואם היה במקום שאינם הולכים בדרך הישרה
ואינם מניחים אותו לישב ,יצא לחוחים
ולמדבריות ואל ינהיג עצמו בדרך חטאים.
שואל מרן החזון איש זצוק"ל – מה נעשה
היום? איך נלך למדבריות?
ענה החזו"א ,הישיבות ומקום לימוד התורה
והמידות הן המדבריות של היום .לימוד
התורה בישיבות הקדושות הוא בבחינת "עשה
לך תיבה" ולשם יש ללכת...
בע"ה גם אנו בפנימיה נאמץ לעצמנו את עצת
גדולי התורה לשמור על התיבה שלנו מכל רוח
זרה ו"מבול" של השחתת המידות ,ולהוסיף
עוד חיזוק ,עוד ברכה בכוונה ,עוד תפילה,
ונחזק את חומת הקדושה מסביבנו.
בברכת חורף בריא ורוב נחת
הרב יוסף מלכה

–

–

