
 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ה למעשההלכמורנו ורבנו        
 מרן הרב עובדיה יוסף זצוק"ל ותפארתנו עפ"י גאון עוזנו

 יצחק יוסף שליט"א ה"גובנו הראשון לציון הר        

הבורר אוכל מתוך פסולת, בידו, כדי לאכול א(  :בורר חלק א -שבתהלכות 
לאלתר, מותר. ואפילו אם הוא בורר על ידי כף או מזלג, מותר. שאף על פי 

בקנון ותמחוי אסור, מכל מקום כף או שהבורר בכלי כגון נפה וכברה או אפ' 
מזלג ]או סכין[ אינם כלים העומדים לברירה, וכידו אריכתא דמי, הילכך 
מותר לברור בהם אוכל מתוך פסולת, לאכול לאלתר. ]אפילו אם הוא נעזר 
במזלג או בכף כדי לברור את הדבר בנקל, ולא רק כדי לא לזהם את המאכל 

, כשבורר לאלתר, וכל שכן כשבורר בשעת והידים, אף על פי כן יש להתיר
 אכילה ממש[. )חזו"ע ח"ד עמוד קע"ג, קע"ו(.

בין אם הפסולת היתה מרובה על האוכל, ובין אם האוכל מרובה על ב( 
הפסולת, יש לברור את האוכל מן הפסולת, כדי לאוכלו לאלתר. אבל לברור 

ת לאכול פסולת מן האוכל, אסור מן התורה, אפילו אם עושה כן על דע
 לאלתר. )שם עמוד קע"ח(.

הבורר בשבת פסולת מתוך אוכל, שעל פי הדין אסור לעשות כן וכנ"ל, אם ג( 
חזר ועירב הפסולת עם האוכל, רשאי לחזור ולברור אוכל מן הפסולת בידו 
על מנת לאכול לאלתר, כיון שנתבטלו מעשיו הראשונים, ואין כאן מעשה 

ל בשעת אכילה ממש, אע"פ שאסור שבת. )ואם בירר פסולת מתוך האוכ
לעשות כן, בדיעבד מדינא אפשר להקל לאכול את האוכל אפילו בלי לבטל 
את מעשה הברירה, וכל שכן אם יחזור ויערבם, ושוב יברור האוכל מהפסולת 

 לאלתר(. )שם עמוד תמ"ב, תמ"ז(.
הבורר בשבת אוכל מתוך פסולת, אפילו בידו, על מנת להניחו לבין ד( 

, חייב מן התורה. ]ואפילו אם נמלך לאוכלו לאלתר לא פקע חיובו[. הערבים
ומ"מ אם חזר ועירב את האוכל עם הפסולת רשאי לחזור ולברור את האוכל 
מן הפסולת ע"מ לאכול לאלתר, וכנ"ל. )ואין לאוסרו מדין מעשה שבת, 
דדוקא המבשל בשבת אפילו בשוגג, נאסר המאכל באותה שבת, משא"כ כאן 

ת מעשה הברירה, ועוד שבבישול האיסור נעשה בגוף המאכל עצמו, שביטל א
משא"כ בבורר, ולכן יש מתירים אפ' לאכול את האוכל לאלתר גם בלי לחזור 
ולערבו, שאין זה נאסר מדין מעשה שבת אע"פ שעבר על איסור ברירה 

 מדאורייתא בשוגג(. )שם עמוד קע"ז, ותמ"ד(.
בצלחת אוכל הראוי לאכילה שברצונו ]לאור האמור יש להזהר שכאשר נשאר 

לאוכלו לאחר השבת, עם מעט שיורי מאכל שאינו חפץ בהם, והם מעורבים, 
אסור לברור את האוכל מהם. כגון לברור עוף משיירי אפונה ואורז 
שמעורבים יחד על מנת לשמור את העוף לאחר השבת, ואם טעה ובירר את 

אלתר, וכל שכן אם רוצה העוף, אין להתיר לכתחילה לאכול את העוף ל
לאכול ממנו רק מעט, )כיעויין היטב בבא"ח )בשלח הלכה ג'( דחשיב הערמה 
לכתחילה דאסור(, אלא יחזור לערבו שוב בצלחת עם שיורי המאכלים, ובזה 
יבטל את מעשיו הראשונים, ושוב "רשאי" לברור את העוף ע"מ לאוכלו 

. )ע"פ המבואר לעיל, לאלתר, או שיצניעם כך מעורבים עד לאחר השבת[
דלצורך אחר השבת אסור גם בדרך היתר   וע"ע במשנ"ב )שי"ט סוף אות ס"ב(

 המשך בדף אחרון.                                            מצד הכנה משבת לחול(.
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 שיר השירים 61:50
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דק' לפני שקיעה  00 -מנחה, 00:00שחרית בשעה כל יום בבית הכנסת, 
  שעור תורה ותפילת ערבית

 מתקיים השעור היומי –ולאחר מיכן  00:00ערבית נוספת בשעה 
 הלכה שולחן ערוך  -שליט"א הרב גדעון מזרחי -יום א'
 הלכה שולחן ערוך -שליט"א מזרחי גדעוןהרב  -יום ב'
 מוסר -שליט"אהרב ניתאי כדורי  -יום ג'

 מסכת תענית.גמרא  00:00בשעה                       
 הלכה שולחן ערוך -שליט"א הרב גדעון מזרחי -יום ד'
 פרשת שבוע -שליט"א הרב אהוד דהאן -יום ה'

 

 12:00שעור תורה לנשים בימי שני בשעה 

 
 

 

 יום שבת      
 ודרשה הרב שחרית 50:05
 תהילים לילדים 61:55
 עם הרב שעור תורה 61:05
 בבית הכנסת 'יביע אומר'       
  סעודה שלישיתואח"כ  מנחה 60:05

 יחד עם הרב בבית הכנסת         
 עם הרב שעור תורה 61:00
 לימוד תנא דבי אליהוו ערבית 60:65

 
 
 



 'חסד בסתר'

יותר  ,ניםמנשאלת השאלה: מהן במעשיה של רחל אמנו שמסרה את הסי
לעקוד את בנו  כאורה הניסיון של אברהםלממעשיהם הגדולים של האבות? 

לך זרע", א לו לאחר מאה שנה, ואף שהבטיח לו ה': "כי ביצחק יקרשנולד 
להישחט על גבי  השכים בבוקר בשמחה לשחוט את בנו. ושל יצחק שהיה מוכן
משה שהיה רועה  המזבח, ושל יעקב שסבל שנים רבות ייסורים בשביל בניו, ושל

ים מעשים אלה הם גדול ,נאמן לעם ישראל ארבעים שנה בגללם לא נכנס לארץ
 ?רחל ואם כן מה המיוחד במעשה -יותר ממעשיה של רחל 

מסופר בגמרא )עבודה זרה יח, א(: כשחלה רבי יוסי בן קיסמא, הלך רבי חנינא 
מן  תרדיון לבקרו. אמר לו רבי יוסי: חנינא אחי, אתה לא יודע שאומה זו בן

ין ועדי היכלו והרגה את חסידיוהשמים המליכוה, החריבה את ביתו ושרפה את 
קהילות  היא קיימת, ואני שמעתי עליך שאתה יושב ועוסק בתורה ומקהיל

 .ברבים, וספר מונח לך בחיקך? אמר לו רבי חנינא: מן השמים ירחמו

 אמר לו: אני אומר לך דברים של טעם, ואתה אומר לי מן השמים ירחמו? תמה
 תיענש על כך.אני, אם לא 

 העולם הבא? אמר לו: האם מעשה שאל רבי חנינא את רבי יוסי: מה אני לחיי
אותם  בא לידך? אמר לו: כסף של פורים נתחלף לי עם כסף של צדקה, וחילקתי

כמה  לעניים. אמר לו: אם כן, מחלקך יהיה חלקי ומגורלך יהיה גורלי. לאחר
 והרגוהו.רבי חנינא  נתפסימים 

לחיי  ישואל רבי אלעזר מנחם מן שך זצ"ל: מהי השאלה של רבי חנינא: "מה אנ
תורה  העולם הבא", וכי כל מעשיו שעשה כל ימי חייו, ומה שלמד ולימד
פורים,  במסירות נפש, לא די בזה להיות בן עולם הבא? וכי במעשה קטן של כסף

 ?היה מספיק לו על מנת להיות בן עולם הבא

 וכן שואל הרב אליהו דסלר זצ"ל: ממה התפעל רבי יוסי בן קיסמא שאמר לרבי
על  הלא הוא עצמו וויתר -"אם כן מחלקך יהיה חלקי ומגורלך יהי גורלי" חנינא: 

 סכומי עתק בשביל התורה, כפי שמסופר עליו במשנה )אבות, ו'(: פעם אחת
 הייתי מהלך בדרך ופגש אותי אדם אחד ואמר לי: רבי! רצונך שתגור עימנו

 ות? אמרתיבמקומנו ואני אתן לך אלף אלפים דינרי זהב ואבנים טובות ומרגלי
 איני –לו: בני, אם אתה נותן לי כל כסף וזהב ואבנים טובות ומרגליות שבעולם 

 !גר אלא במקום תורה

 והתשובה כתובה במשנה )סוף מכות(: רבי חנניה בן עקשיא אומר: "רצה הקדוש
 לפיכך הירבה להם תורה ומצוות". ונשאלת -ברוך הוא לזכות את ישראל 

 !הרי עדיף שייתן מעט מצוות -לזכות את ישראלהשאלה: אם הקב"ה רוצה 

 אלא כתב הרמב"ם )בפירוש המשניות(: מעיקרי האמונה, אם יקיים האדם מצוה
 - אחת מתרי"ג מצוות בשלמות, ולא ישתף עימה שום כוונה מכוונות העולם הזה

 בזה יזכה לחיי העולם הבא. ועל זה אמר רבי חנניה כי המצוות כשהן רבות, אי
 .הבא יעשה אדם בחייו מצוה אחת בשלמות, שבזה יזכה לחיי עולם אפשר שלא

אני  ממשיך הרמב"ם ומביא ראיה לדבריו, ממה ששאל רבי חנינא בן תרדיון: "מה
כלומר  ?"לחיי עולם הבא", והשיב לו רבי יוסי בן קיסמא: "האם בא מעשה לידך

 . האם עשית מצוה אחת בשלמות? השיב לו: נזדמנה לי מצות צדקה

 בזה –רמב"ם מוכיח מהמעשה הזה שאם עשה האדם מצוה אחת בשלמות ה
הרי לנו מעשה אחד שעושה אדם בסתר, שרק ה' יודע  .יזכה לחיי עולם הבא

רק ה', שווה אלף  -בסתר מבלי שאף אחד יודע ממנו  ממנו, או שעומד בנסיון
בגלוי, וחביב הוא אצל ה' מאוד, ובזה הוא יזכה לחיי  מעשים שאדם עושה

רחל אמנו, שעמדה בניסיון לבדה, עשתה חסד ונתנה  העולם הבא. זה היה אצל
בסתר ללא ידיעתם של כל בני המשפחה. ניסיון זה רק ה'  את הסימנים לאחותה
 שבת שלום. .יותר מכל מעשי האבות -כזה חביב אצל ה'  יודע עליו, לכן מעשה

 

 

  'ֶלֶחם ֶלֱאֹכל ּוֶבֶגד ִלְלֹבׁש'

הנה בפרשה יעקב אבינו יוצא מבאר שבע לחרן, ובדרך הוא חולם חלום וכו', 
ַרִני ַבֶדֶרְך ַהֶזה ֲאֶשר ָאֹנִכי  ִדי ּוְשמָּ לאחר מכן הוא נודר נדר "ִאם ִיְהֶיה ֱאֹלִקים ִעמָּ

ַתן ִלי   " )כח, ב(.ֶלֶחם ֶלֱאֹכל ּוֶבֶגד ִלְלֹבשהֹוֵלְך ְונָּ

", והרי ִלְלֹבשּוֶבֶגד  ֶלֱאֹכל יעקב לפרט "ֶלֶחםשואלים המפרשים לשם מה הוצרך 
 ידוע שלחם אוכלים, ובגד לובשים, ומה צריך לפרט את זה?

משיב על זה, וזה לשונו: "ויש עוד דרך אשר על פיו יהיה כל ריב וכל  ה"כלי יקר"
נגע, והוא העושר המעוור עיני בעליו, ומונע את האדם מן הדרך הישר, כי לא 

ֹעֶשר ַאל ִתֶתן ִלי ַהְטִריֵפִני ֶלֶחם לחינם ביקש  שלמה ואמר )משלי ל, ח( "ֵראש וָּ
אלא יתן לו לחם ֻחִקי", על כן אמר גם יעקב שימנעהו ה' מן זהב ורב פנינים, 

, ובזה ההכרחי ולא יתן לו מותרֹות, דהיינו ]רק[ כדי לאכול ובגד כדי ללבוש
ומר ונתן לי לחם ובגד, וכי סלקא מיושב מה שהזכיר לאכול וללבוש, כי היה לו ל

דעתך ש'ילבוש הלחם' ו'יאכל הבגד', עד שהוצרך לפרש לחם לאכול? אלא ודאי 
מכדי אכילתו, ובגד יותר מכדי צרכו, יותר שרצה לשלול בזה שלא יתן לו לחם 

לֹום ֶאל ֵבית ָאִבי" כי ינצל מן החטא!]על ידי כך[ ו , על כן אמר מיד "ְוַשְבִתי ְבשָּ
אי זה ]שיהיה לי רק כדי צורכי, ולא יותר ממה שאני צריך[ אוכל לשוב בתנ

ֵלם מן החטא -, בשלום  .ה"כלי יקר"ש"י, עד כאן דברי רכמו שפ שָּ

ההסתפקות הנה דברי ה"כלי יקר" הם אבן יסוד ופינה לכל חיי היהדות והתורה, 
ודי טוב , כי רק על ידי כך יכול האדם להמשיך לחיות כיהבמועט ולא המותרֹות

צנוע ועניו, אשר כל מעייניו הם התורה והמצוות, ולא חלילה לשקוע בתאוות 
ובחומר. כך חיו היהודים בכל הדורות, לא חיפשו הון ויקר ולא דירות פאר, רק 

שמחים  והיו תמידמה שצריך, והסתפקו במועט בצניעות ובענוה, וככה חיו, 
 בחלקם!

זה מה שיהודים חיו ונשמו כל הזמן, 'עולם הבא' 'ה' ית'', ולא חיפשו את העולם 
 הזה. 

)בפרשתינו( על השגחת ה' על  "נפלאותיך אשיחה"סיפור מופלא מובא בספר 
 , וכך היה המעשה:רבי חיים מוולוז'יןלומדי התורה ועמליה, ממרן הגאון 

אות. באותם ימים היתה זכורה ברוסיה כשנה קשה, מרובת תל תקע״בשנת 
התרגשה על רוסיה המלחמה הגדולה עם ממלכת צרפת של 'נפוליאון הראשון'. 
עד מוסקבה הצליח האויב להגיע, להפיל בה חללים רבים ולהציתה באש. העוני 
והמחסור שלטו בכל מחוזות המדינה, והכבידו במאוד על החיים. מובן שלנהל 

 רים הקלים.מוסד עם תלמידים בתנאים הללו לא היה מהדב

אורח לבוש מדים, אשר חזותו מעידה עליו  לישיבת וולוז'יןוהנה יום אחד היע 
ה רמה במוסדות השלטון. פנה הלה לרבי חיים, הציג עצמו  שהוא בעל ִמְשרָּ
כממונה על כלכלת הצבא בגיזרה זו של החזית, והחל שופך את ליבו לפניו: 

י הרחק מביתי ומשפחתי זה "בהיותי רתוק לתפקידי במערך המלחמה, שוהה אנ
 תקופה ארוכה. רק עתה שוחררתי לחופשה ארוכה, ואיש אחר ימלא את מקומי.

ברם, מחזיק אני באמתחתי סכום כסף גדול, סך שמונה מאות רובל כסף, 
והדרכים בשעת מלחמה הן בחזקת סכנה. כיון שיהודי אנוכי, עלה בדעתי 

שנה אחת. כל עוד שלא  להפקיד את הסכום למשמרת אצל רב בישראל למשך
אבוא לתובעו, מורשים אתם ללוות כסף זה לצורכי הישיבה״, כך הציע האיש 

 בפני רבי חיים. לאחר מכן מנה את הכסף, הניחו על השולחן והלך לו.

עברה השנה, ואף חלפה לה שנה נוספת, אולם האיש לא הגיע. מובן שבעבור 
נאכלו ואזלו מעות אלו  הישיבה היו מעות אלו להצלה של ממש, ותוך זמן

ששימשו עבור הוצאות המחיה של התלמידים. כל יום שעבר והכסף לא נדרש, 
 היה זה עוד 'יום טוב' להנהלה.

אך גם יום הפירעון סופו שיגיע, ובשנה השלישית מן המאורע הופיע האורח 
שנית בישיבת וולוז׳ין, ודרש את מעותיו. האיש שטח את בקשתו באוזני גבאי 

, הממונה על ניהול הכספים, וזה תיכף נכנס להגאון רבי חיים לשאול הישיבה
 בעצתו. שניהם ידעו כי את המעות עליהם להשיב מיד, ויהי מה.

אולם בו בזמן גם ידעו, כי בקופת הישיבה אין אפילו 'חמישים רובל'. אף על פי 
"אמור לו כי למחרת בשעה שלוש אחר הצהריים כן אמר ראש הישיבה לגבאי: 

 .ובו יסולק, והוא יקבל את מעותיו״ח

בנו של רבי חיים, רבי יצחק, אשר באותם ימים היה אברך כבן שלושים ושתים, 
היה ֵעד למתרחש והתפלא, הכיצד יושג הסכום הגדול הזה תוך זמן כה קצר?! 
למחרת הביט באביו מספר פעמים, לפני התפילה ולאחריה, ולא מצא בו כל סימן 

לשיעור בישיבה, כאילו מונח לפניו כל הסך הנדרש, ואך לדאגה. כך גם ניגש 
 לשעות שיחלפו מצפה הוא בינתיים...

והנה, תוך כדי מסירת השיעור בישיבה, נכנס לפתע הפריץ הפולני, הגראף 'יוזף 
טישקיביץ', אשר אדמות וולוז׳ין היו בבעלותו, תקע בכף ידו של הרב מספר 

זניו, אינני רוצה להחזיק שטרות שטרות בסכום השווה לאלף רובל ולחש בא
אלה תחת ידי, קח נא אותם לצרכיך לתקופה בת עשר שנים. כל שנה תחזיר לי 

 מאה רובל, ובתנאי שיהיו במזומנים, במטבעות כסף או זהב.

נטל רבי חיים את השטרות בשמחה, ובו ביום פרע את החוב לבעל חובו, 
רכה על הטובה שהצמיח כהבטחתו מאמש. כמו כן הוסיף גם מילות פיוס והע

לישיבה, וברכו לשלום. רבי חיים השליך על ה' יהבו, וישועת ה׳ אכן כהרף עין 
 הגיעה, לסייעו בהחזקת הישיבה )אבי הישיבות(.

הנה כן הוא, הבטחת התורה לכל עמלי התורה שְיַזֶכה ה' אותם לכדי סיפוקם 
עול תורה יהם ללא פקפוק, וגם שיקבלו על שיבטחו בה'וצורכם, אבל בתנאי 

 !באמת

יתן ה' שנזכה להיות מעמלי התורה, ולהחזיק בידי לומדי תורה, וכך נעשה את 
הנחת רוח הכי גדול לה' ית'! שהרי בשביל לומדי התורה נברא העולם, כמו 

  . אמן כן יהי רצון.'ראשית'בשביל התורה שנקראת  -"בראשית" שכתוב 

 שבת שלום ומבורך!
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ברק כהן שליט"א, מח"ס שו"ת 'דברי ברק' דיין הרבה

 

 הרב אהרון קצין -השקפה יהודית  

 

 

 הי"ו. ומשפחתו החפץ בעילום שמו -להצלחת
 משה בן מזל -לרפואת



 'יסודות איתנים'
פדן ארם. הוא כמעט מגיע לשם. ורגע התורה מספרת כי יעקב יוצא לכיוון 

 לפני, הוא נזכר שהוא עבר על המקום בו התפללו אבותיו ולא התפלל שם.
יעקב מחליט לעשות כמעשי אבותיו ופונה לשוב, נעשה לו קפיצת הדרך 

 והוא מגיע במהירות למקום .
יעקב מתפלל שם והשמש שוקעת לו בפתאומיות. הוא נאלץ להישאר לישון 

 ם.באותו. מקו
במהלך שנתו הוא מקבל נבואה ובה הוא רואה סולם מוצב ארצה וראשו 

 מגיע השמיימה ומלאכי ה' עולים ויורדים בו.
קֹום ַהֶזה  תֹו ַוֹיאֶמר ָאֵכן ֵיש ה' ַבמָּ יעקב מתעורר משנתו "ַוִייַקץ ַיֲעֹקב ִמְשנָּ

ְעִתי."  ְוָאֹנִכי ֹלא יָּדָּ
שאבותיו התפללו שם. אז מדוע לא ותמוה. הרי שב להתפלל שם משום 

ידע שה' שם . הסיבה שמתפללים במקומות הקדושים היא כי יש שם 
 שכינה. אם כך ברור שידע. ומדוע אומר לא ידעתי?

אלא , כאשר יעקב רצה להתפלל במקום בו התפללו אבותיו, הוא לא ידע 
 מה משמעות המקום. אלא רק אחז מעשי אבותיו בידיו.

 באותו מקום רק בשביל לנהוג במנהגי האבות.הוא רצה להתפלל 
אך כאשר התגלה לו בנבואה כי מקום זה הוא מקום בית המקדש, פתאום 

 הבין כי לא ידע את טעמם של אבותיו בהתפללם דווקא במקום זה.
 והפרט מלמד על הכלל. 

כאן התגלה לו הטעם מדוע נהגו אבותיו כפי שנהגו. אך יש עוד מנהגים 
 התפרש טעמם.  רבים שנהגו ולא

אך מכיוון שהוא יודע שיש טעמים וסודות נסתרים שלא תמיד הוא יודע 
 אותם, לכן הוא מתחזק יותר לאחוז במנהגי אבותיו.

 במה דברים אמורים?
 על מנת לבנות בית יציב , חובה להקפיד על יסודות איתנים.

להרבה מאתנו יש יסודות איתנים. מנהגים של בית אבא, ששורשם נטוע 
 דורות הקודמים.ב

 כל מנהג המוסיף קדושה וטהרה, הוא מבורך.
אך צריך לחלק בין המנהגים המקוריים, לבין המנהגים שאותם אנו רואים 

 אצל אחרים ומעוניינים לסגל לעצמנו.
חשוב שהילדים ידעו את מסורת האבות. וידאו כי לא תמיד אנו מבינים את 

ת הקודמים ידעו , ואנו איננו שורשי המנהג, אך יש דברים שאבותינו בדורו
 יודעים. ולכן אנו ממשיכים לאחוז במנהגם.

מעבר לעצם הדבר, הילד קולט כי עליו לתת כבוד לדורות הקודמים. עליו 
 להיות בענווה.

כמו כן הילד מבין שהוא אינו תלוש. אלא ענף היונק משורשים עתיקים 
 וקדומים.

לול לנתק אותו מכור ואז, הוא גם חושב פעמיים טרם עשיית דבר הע
 מחצבתו.

 ובנוסף , אם חס וחלילה כבר עזב, יש לו קצה חוט לתפוס בו ולשוב חזרה.
 שבת שלום ומבורך 

.8648080250לייעוץ וסיוע ניתן להתקשר 

 
 

 

 
 

 

 'משולחן בית הדין'
: מאיר טופל בקליניקה של אהרן בהקפה. דהיינו, אהרן לא גבה את  שאלה

 התשלום על הטיפול כמקובל, אלא איפשר למאיר לפרוס זאת כחוב. 

 לאהרן עליה בבית הכנסת בשבת.  מחמת תחושת הכרת הטוב, קנה מאיר

 חשש ריבית בדבר.לאחר מכן נזכר כי אולי יש 

: על אף שריבית זו לא סוכמה מראש. והיא אינה נקראת ריבית תשובה
קצוצה האסורה מן התורה. יש ריביות שאסרו חכמים . ובכללן ריבית 

 מאוחרת. דהיינו ריבית שניתנת אחר זמן ההלוואה.

במקרה שלפנינו. אהרן כביכול מלווה למאיר את שווי הטיפול עד שמאיר 
 ישלם. 

אם מאיר קונה לאהרן עליה מחמת שלא גבה ממנו את התשלום מיד ולכן 
 .בתום הטיפול, הדבר כרוך בחשש ריבית

 

 

 'לְשֶכלַהִחיּוב ְלַהֲאִמין ַגם ְבנגּוד  -ִמְצַות ָהֱאמּוָנה עיקר'
ַקח טֹוב": ֵאין  ספר רּוְך הּוא  צריך"לָּ דֹוש־בָּ ה ְכֵדי ְלַהֲאִמין ֶשַהקָּ ה ְיֵתרָּ ְכמָּ ְבחָּ

סּוק "ֵאל  ן ַזַצ"ל ְבַמֲאַמר ַעל ַהפָּ ָאֶרץ, אֹוֵמר ַהגָּאֹון ר' ַיֲעֹקב ַוְיימָּ ַמִים וָּ א שָּ רָּ בָּ
ֶול" )דברים לב, ד( ְבִסְפרֹו ַדְרכֵ  ה ְוֵאין עָּ ר", ִכי  יֱאמּונָּ שּוט ְמַחיָּב  השכלמּוסָּ ַהפָּ

ֶזה.   ְלַהֲאִמין בָּ

ֵאמּונָּה ה בָּ ִרים המנוגדים  ַהַדְרגָּה ַהְגדֹולָּ היא ְלַהֲאִמין ַבה' ַכֲאֶשר רֹוִאים ְדבָּ
ַרְך. ֶזהּו  לשכל ְוַהְמעֹוְרִרים ַגת ה' ִיְתבָּ ֲאִמִתי  ניסיוןקְשיֹות ֲחמּורֹות ַעל ַהְנהָּ

ם תמיהות, ְוהּוא ִמְתַעלם מהן ַלֲחלּוִטין ּוַמֲאִמין ַבה'  ה. ִאם יש ְלָאדָּ ֱאמּונָּ בָּ
א ְיִבין ֶאת בוראו  ה שלא יתכן שַהִנְברָּ רָּ ה  -ִמתֹוְך ַהכָּ זֹוִהי ַהַמְדֵרגָּה ַהְגדֹולָּ

ֲאמִ  סּוק, האמּונָּה הָּ אן ַבפָּ ז כָּ ר ֶזה ִנְרמָּ בָּ ה. דָּ ִתית היא זו ְביֹוֵתר באמּונָּ
ר ְלְטעֹות אין עול"שאומרת   ולחשוב", ַאף ַעל ִפי ֶשְלַמְרֵאה ֵעיִנים ֶאְפשָּ

ה ִלילָּ  .ֶשַנֲעֶשה כָּאן עול, ַחס ְוחָּ

ַבְרנּו  ִנים ֹלא ַרבֹות, ַכֲאֶשר ְשִליש ִמְבֵני ַעמנּו נטבחו,  כולנונסיון כזה עָּ ִלְפֵני שָּ
ִרים ונשים. ּוֵביֵניֶהם ַצִדיִקים, ְגאוֹ  ְשֵלמֹות  עיירותִנים, ְתִמיִמים, ִתינֹוקֹות, ְגבָּ

ל ֶזה ְצִריִכים ָאנּו  חֹות ֲעְנפֹות ִנְגְדעּו ְוֹלא ִנְשָאר ֵמֶהם זכר. עם כָּ ֶנֶעְקרּו ּוִמְשפָּ
ִביד. ְבלֵ  ב עָּ א ְלטָּ נָּ ִביד ַרֲחמָּ ול, ושכל מאי ְדעָּ ה ֶשֵאין עָּ ה ְשֵלמָּ ב ְלַהֲאִמין ֶבֱאמּונָּ

ה ֵפק ֶשַעל ַהכל יש חשבון צדק ְלַמְעלָּ ל סָּ  .ַהַמֲאִמין ֵאין כָּ

יו, ֶשַכֲאֶשר  משלְשַמְעִתי  רָּ ן ְבֶהְמֵשְך ְדבָּ ַרב ַנְיימָּ ִמִפי ַהֲחזֹון ִאיש" ַזצ"ל, אֹוֵמר הָּ
ַרִים ְגדֹולֹות ְביָּדֹו ְוגֹוֵזר ַבד  ִרים, ְיכֹוִלים ָאנּו ִלְגזָּ  יקררֹוִאים ָאנּו ַחיָּט נֹוֵטל ִמְספָּ

ם ֶשֵאינֹו  תֹו ַלֲעשֹות ֶבֶגד מעולה מגזרים ֵאֶלה. ְכֵשם ֶשָאדָּ נָּ ִלְהיֹות ְבטּוִחים ֶשַכּוָּ
א ֶאלָּא ַרק משניות, בודאי לא ְיַנֶסה ִלְלֹמד  מסוגל רָּ ה  סוגיאִלְלֹמד ְגמָּ שָּ קָּ

ֵלינּו ְלדַ  ְך עָּ ל  שלאדםַעת, ֵמַאַחר ֶשהּוא יֹוַדַע ֶאת מגבלותיו, כָּ ֹלא ִנְתנּו ֵשכָּ
תֹו. ַעד כָּאן  גָּ ר ֶשהּוא מעבר ְלַהשָּ בָּ א ֶזהּו דָּ ְוִכְשרֹונֹות ְלַדַעת את דרכי ה', ֶאלָּ

 ִדְבֵרי ה"חזון איש".

ֵכן היה ניסיון  להאמיןעיקר האמּונָּה הּוא  ל, לָּ ר ֶשהּוא נגד הְשכָּ ַבה' ִבְדבָּ
ל הנסי דֹול ִמכָּ ה ַהגָּ ֲעֵקדָּ ה. ְשֵכן הָּ נָּ יָּה ֶנֶגד ַהשכל ְוַהֲהבָּ  בניסיוןונות, ִמשּום ֶשהָּ

ה  רָּ ה זָּ ַרח  -ֶזה נצטוה אברהם ָאִבינּו ַלֲעשֹות מעין ֲעבֹודָּ ר ֶשהּוא ַעְצמֹו טָּ ְדבָּ
ֶזה  ה נֹוֶסֶפת היתה בָּ ם, ְסִתירָּ עֹולָּ ִנים לעוקרו ִמן הָּ ל ַהשָּ דֹוש  –כָּ שהרי ַהקָּ

רּוְך הּוא ִהְבִטיחו א ְלְך בָּ ק ִיְקרָּ זרע", והנה עכשיו הקב"ה אומר לו  "ִכי ִביְצחָּ
לשוחטו. אברהם אבינו לא שאל שאלות, והאמין באמונה פשוטה אע"פ 

 שהדברים נגדו את השכל.

חיוב האמונה מתחיל  -וידועים דברי הגאון חיים סלוויצ'יק זצ"ל בזה שאמר
 במקום שכלה שכל האדם" )עיין אבי עזרי הלכות תשובה(

 לגולי ישראלג המחבר מתוך ספר

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 חידה
והנה סולם מוצב ארצה ". מה רמוז במילה " סולם " ? ) ". 1

 עיין בעל הטורים (

"ויחבק לו וינשק לו". מדוע עשה -לבן רץ לקראת יעקב. 2

 פעולות אילו? )רש"י(

 רש"י(מדוע היו עיני לאה רכות? ). 3

על הפס:)בפרשת עקב( "ארץ אשר אבניה ברזל" אמרו . 4

 ?מה רמוז בכך -חז"ל: "אל תקרי אבניה אלא בניה ברזל"

"תפילות אבות תקנום". כיצד נרמז -לפי הגמרא ברכות כ"ו.. 5

 ?הדבר בשמותיהם

 

 פתרון לחידה משבוע שעבר:

אמתלאי בת כרנבו ) בבא  -תשובה ?אברהם הוליד את יצחק". מה שם אימו של אברהם". 1

 בתרא צ"א(
ב.התחתן  33א. נעקד בגיל  -תשובה ?כשהתחתן בעקידה ב. באיזה גיל היה יצחק א.. 2

 44בגיל 
מן הארץ "-תשובה ?ויחפור באר אחרת ויקרא שמה רחובות". מי בנה עיר בשם רחובות ".3

 .(יאההיא יצא אשור ויבן את נינוה ואת רחובות " )נח,י 
מעשן הקטורת לעבודה זרה  -תשובה ציין שתי סיבות לכך שעיני יצחק כהו. )רש"י( . 4

 .שהקטירו נשות עשו. מדמעות המלאכים בעקידה
ויתן לך האלוקים מטל השמים "-תשובה ?ברכה במוצאי שבת מקורה בפרשתנואיזו  . 5

 "ומשמני הארץ

  יצחק פרייהרב  -בניין הבית

   הרב יצחק פריי -חושן משפט

  

 אמונה -הרב יעקב ישראל לוגאסי  



  חברי הקהילה שואלים
האם יש סדר מסוים בנעילת הנעלים בבוקר 

 ובקשירה שלהם? והאם זה חובה?
ההנהגה הנכונה היא כמו שהביא להלכה 
בשולחן ערוך שכשבא לנעול מנעליו נועל נעל 
ימין תחילה ולא קושר אותה ואחרי כן נועל 
נעל שמאל וקושר אותה ורק אחרי כן קושר 

וכשמוריד את נעליו מוריד נעל נעל ימין, 
ואין זה  שמאל תחילה ואחר כך נעל ימין

מעכב אלא כך היא הדרך הנכונה לעשות 
למעשה, וישמח האדם ויגיל בלבבו שאפילו 
במעשה פעוט כזה של נעילת המנעלים, זוכה 
לקיים מצוות הבורא יתברך, שהרי ממילא 
צריך לנעול מנעליו ומקבל שכר על זה, וכמו 

במצוות הקהל שאנשים באים ללמוד שאמרו 
והנשים באים לשמוע, וטף למה באים לתת 
שכר להוריהם שמביאים אותם, ושמעתי בזה 
ביאור נפלא, שהרי אם האבא והאמא באים, 
היכן ישארו ילדיהם וודאי שצריכים לקחת 
אותם, ולכך ציווה הבורא שיביאו הילדים כדי 
שיקיימו בזה מצווה, וגם כאן זוכה לקיים 
מצווה באותה פעולה שממילא היה צריך 
לעשות, אשרינו מה טוב חלקנו ומה נעים 

 גורלנו.
בגמרא במסכת שבת  מקור וטעם הלכה זו:

)דף ס"א עמוד א'( מובא מעשה שרבי יוחנן 
ביקש מרב שמן בר אבא שיביא לו את הנעלים 
שלו, והביא לו קודם את נעל ימין, אמר לו רבי 

ש לי מכה ברגל שמאל יוחנן עשית אותי כאילו י
שאני לא אנעל בה נעל, שאם לא כן היית צריך 
להביא לי את נעל שמאל תחילה, כי דעתו של 
רבי יוחנן היא שצריך לנעול קודם נעל שמאל, 
והקשתה הגמרא מהבריתא שאומרת שצריך 

 –לנעול נעל ימין תחילה, ותרץ רב יוסף 
שאפשר כך ואפשר כך, שיש מעלה לימין כמו 

ם בתורה ויש מעלה בשמאל כמו בכל מקו
תפילין שנקשרים ביד שמאל. ורב נחמן בר יצחק 

ירא שמים יצא ידי חובת שניהם ינעל  –אמר 

נעל ימין תחילה ולא יקשור אותה ואחר כך ינעל 
נעל שמאל ויקשור אותה ורק אחר כך יקשור 
של ימין. והטעם שיש להקדים את שמאל 

איגר  בקשירת הנעל כתב בחידושי רבי עקיבא
בשם ספר עמק המלך פרשת 'לך לך', שהקשר 
בין נעילת הנעלים לתפילין הוא על פי מה 
שאמרו חז"ל )חולין דף פ"ט( בשכר שאמר 
אברהם מחוט ועד שרוך נעל )שלא הסכים 
לקחת ממלך סדום( זכו בניו לשני מצות חוט של 
תכלת ורצועות של תפילין, ולכך יש זכות לנעל 

 ותה קודם. שמאל תחילה שקושרים א

בבית יוסף כתב  האם זה חובה גמורה:
שהפוסקים הראשונים השמיטו דין זה, והטעם 
כיוון שסוברים כרב יוסף שאמר דעביד כמר 

שיעשה כך או  -עביד ודעביד כמר עביד, כלומר 
כך ואין בזה הקפדה, וגם רב אשי העיד שרב 
כהנא לא הקפיד בכך, וזה תימה שהביא דעת 

בשולחן ערוך הלכה למעשה  הטור והרבנו יונה
)סימן ב' סעיף ד'( נגד הסכמת הפוסקים 
שהשמיטו הלכה זו וז"ל  "ינעול מנעל ימין 
תחילה ולא יקשרנו ואחר כך ינעול של שמאל 
ויקשרנו ויחזור ויקשור של ימין" ולכך יש שרצו 
לומר שכיוון שאין הפסד בדבר חשש לדעת 
הטור ורבנו יונה שפסקו זאת, ועוד שאפשר 
לומר שזה לא הלכה ברורה אלא הנהגה טובה 
שעל האדם לנהוג )עיין בספר שלחן אברהם 
סימן ב' שכתב כך ובילקו"י סימן ב' סעיף ו'( 
אמנם מדברי המלבי"ם משמע שהוא הלכה 
למעשה ולא הנהגה בלבד, שכתב במשנה ברורה 
בשמו, שגם אם נזדמן לו מנעל שמאל ימתין עד 

כיוון שכתבו השו"ע שיגיע לו מנעל ימין, הלכך 
 ואין הפסד בדבר יש להקפיד בזה כשאפשר.

המאירי בספר  דברי המאירי בטעם הלכה זו:
בית הבחירה )דף ס"א עמוד א( כתב "תלמידי 
חכמים כל מעשיהם פונים אל תכלית אחת 
אפילו בשעה שעסוקים בצרכי גופם לבם פונה 
לכוונת עבודת השם, כבר ידעת שכשהוא נועל 

שעשה לי כל צרכי כמו שהתבאר  מנעליו מברך
במקומו, אף כשהוא נועל נועל של ימין תחלה 
כדי להעלות על לב שבכל דבר ראוי להימין 
ולחלוק כבוד לכל מי שהוא הולך דרך ימין 
וכשהוא חולץ חולץ של שמאל תחלה כדי שלא 
לעמוד רגל ימין יחף" נראה מדבריו שסובר שזו 

ום מורה מידת חסידות ומשנת חכמים, ומכל מק
לנו הדרך שבכל דרכיך דעהו, ואפילו במעשה קל 
כזה שממילא צריך לנעול נעליו מקיים בזה 

 מצוות הבורא.

איטר יד שמניח תפילין בימין וודאי איטר יד: 
שנועל מנעל ימין תחילה מפני כבודה של ימין, 
ובקשירה נחלקו האחרונים: המשנה ברורה 

ר הביא בשם המלבי"ם בארצות החיים שיקשו
של ימין תחילה כמו שקושר התפילין שלו בימין, 
אמנם בבכור שור כתב שיקשור שמאל תחילה 
כמו כל אדם, ורק אם הוא איטר רגל אזי קושר 
של ימין תחילה, ובילקו"י הכריע כמו דעת רבים 
מהאחרונים שגם איטר יד שמניח תפילין בימין, 

 לגבי מנעלים יעשה ככל אדם. 

לגבי נעילת  בזה:האם אשה צריכה להקפיד 
הנעל ודאי שאין חילוק בין איש לאשה וגם 
האשה צריכה להקדים של ימין תחילה מפני 
כבודה של ימין, אמנם לגבי קשירת הנעל כיוון 
שהבאנו הטעם שהוא מדין תפילין שקושרים 
בשמאל, ישנו צד לומר שזה דווקא באיש ששייך 
במצוות תפילין ולא באשה שאינה במצווה זו, 

אמר שאין זה משנה וכיוון שנתנה התורה או שנ
חשיבות לקשירה בשמאל יש לקשור שמאל 
קודם, ובילקו"י שם הביא שני הצדדים ולא 
הכריע ובהליכות שלמה פ"ב אות ב' כתב בשם 
הגרש"ז אויערבאך זצ"ל שנשים אין צריכות 
להקפיד על קשירת שמאל תחילה ומכל מקום 

ובכל נראה שעדיף שתעשה כסדר מסויים קבוע 
 אשר תעשה תצליח.

 

 

  ה למעשההלכמורנו ורבנו  -המשך
אשכול ענבים שיש בין הענבים גם ענבים ה( 

רקובים, יתלוש ויאכל את הענבים הטובים שאותם 
הוא רוצה לאכול לאלתר, ואת הענבים הרקובים 

ישאיר באשכול ולא יתלוש שאין בדעתו לאכול, 
אותם, ואפילו אם הענבים הרקובים קצת, הם 
ראויים לאכילה ע"י הדחק, אסור להוציאם 
מהאשכול, ואפילו אם רוצה לעשות כן בשביל כבוד 

 האורחים שלו. )שם עמוד קע"ט(.
תפוח או אגס שחלק מן הפרי רקוב, מותר לחתוך ו( 

אר את החלק הרקוב ממנו, על דעת שיאכל את הנש
לאלתר, וכדין פרי עם קליפה שמותר לקלוף את 
הפרי מקליפתו, על דעת לאכול את הפרי לאלתר, 
ואפילו כשנוטל רק את החלק הרקוב בלבד, וכל שכן 
אם לוקח עמו גם חלק מן הפרי עצמו, שמותר. )דהוי 
לכאורה כבורר במין אחד של אוכל, שאין בזה דין 

ינו חפץ ברירה כלל, שמותר לברור אפ' את מה שא
 בו וכדלהלן הלכה י"ג(.   )שם עמוד קע"ט(.

הובאו לפניו שני מיני אוכלים מעורבים, ורצונו ז( 
באחד מהם, המין שרוצה לאכול מיד, נחשב אוכל, 
והשני שאינו חפץ בו עתה, נחשב לפסולת, ויברור 
המין שרוצה בו עתה, מתוך המין השני, כדי לאכול 

פסולת. ולכן מי לאלתר, וכדין בורר אוכל מתוך ה
שהוגש לפניו למשל סלט ירקות עם בצל, ואינו חפץ 
בבצל, אסור לברור את הבצל מתוך הסלט, אלא אם 
כן יעביר את הבצל לחבירו שרוצה לאכול את הבצל 

 מיד. 

ואם אינם מעורבים, אלא כל מין מונח בפני עצמו, 
זה לצד זה, אין בברירת אחד מהם משום איסור 

ל איזה מהם שירצה בו. )שם ברירה, ומותר ליטו
 עמוד ק"פ, קפ"ח(.

היו מונחים לפניו בקערה כמה מיני פירות, מינים ח( 
ממינים שונים, והמין שחפץ בו לאכול, מונח למטה, 
רשאי לסלק כל אלו שמונחים למעלה, כדי שיוכל 
להגיע אל המין שלמטה, וליטלו לאוכלו, ולא הוי 

 בכלל בורר. )שם עמוד ק"פ(.
ההיתר בברירת אוכל מתוך פסולת, שצריך להיות ט( 

"לאלתר", הכוונה היא שיהא סמוך לסעודה ממש, 
כלומר דקות אחדות לפני כן, ולא קודם. ]וכל שכן 
כשאינו מתכוין להסב בסעודה, אלא בורר לאוכלם 
שלא בתוך הסעודה, שצריך לברור האוכל סמוך 
ן לאכילה ממש[. ואם בני הבית מרובים, וצריכים זמ

ניכר לברירת מאכלם, יכולים להקל לברור תוך חצי 
שעה קודם הסעודה, ולא קודם לכן. ]ולפי זה בשבת 
חתן וכדו' שיש הרבה אורחים, יש להתיר רק תוך 
חצי שעה ולא קודם לכן. ועל כן יש לדאוג שיהיו גם 
עוזרים לפי כמות האורחים[. אבל אם היא אכילה 

ות אחדות מועטת יברור סמוך ממש לסעודה, דק
לפני כן ולא קודם. )וי"א דוקא "בתוך" הסעודה, ולא 

 קודם הסעודה(. 
]וכל שברר בסמוך לסעודה ממש, מותר לברור לצורך 
כל אותה סעודה, אע"פ שתמשך איזה זמן. ומיהו 
אפילו כשבורר קודם לסעודה, בסמוך לסעודה, אם 
יודע שיאכל מזה רק לאחר ברכת המזון, אין להתיר, 

יאכל מזה רק לפני ברכת המזון בסוף ואפ' אם 
הסעודה, כגון פירות לקינוח סעודה, ולא יאכל מזה 
גם בתוך הסעודה, צ"ע אם יש להתיר זאת[. )שם 
עמוד ק"פ, והל"ע ח"ד עמוד ע"ז ד"ה ונשאלתי 

 כיעו"ש היטב(.
מותר לברור אוכל מתוך פסולת ולהגישו מיד לפני י( 

ע"פ שאינו אורחים שבביתו, לשם אכילה לאלתר, א
אוכל עמהם, וכן נוהגים בסעודות גדולות הנערכות 
בשבת לברור )ע"י הקייטרינג( לצורך המשתתפים 
אע"פ שאינם אוכלים עמהם, )ודלא כהמחמירים 
להצריך לאכול עמהם(. ואפילו אם היה אסור לו 
לאכול מאותו האוכל, כגון שאכל בשר, ובורר מאכלי 

 ד קפ"ג, קפ"ה(.חלב לצורך האחרים, מותר. )שם עמו
מי שזימן אורחים לביתו, לשבת חתן וכיוצ"ב, לא יא( 

יברור לאורחים אוכל מתוך פסולת, אלא כשיעור 
שיאכלו לאלתר. ]ולא יברור להם קערה מלאה, 
כשיודע שהם לא יטעמו אלא קצת ממנה, שנמצא 
שמה שנשאר בקערה נברר שלא לאלתר, אלא אם כן 

באותה סעודה[. יחשוב שיאכל מיד כל מה שנותר 
 )שם עמוד קפ"ה, ויב"א ח"י סימן נ"ה אות י"ג(.

מי שיש לפניו אוכל ופסולת, ורוצה לברור יב( 
הפסולת כדי לתת לבהמתו )כשמזונותיה עליו(, 
שתאכל לאלתר, כיון שהוא כעת חפץ בפסולת, 
נחשב כבורר אוכל מתוך פסולת ומותר. ואין צריך 

אלא רשאי  לעשות כן בצנעא לחוש למראית העין,
 לברור כדרכו. )שם עמוד קפ"ו(.

. 

 הרב גדעון מזרחי 


