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המצוה  את  מלמדת  התורה 
ונוקטת בביטוי  להלוות כסף לעני, 
במילה  עמך'.  העני  'את   - חריג 
'עמך' מגלה רש"י משמעות עמוקה, 
להוראת  מעבר  ומרגשת:  נסתרת 
יש  ההלוואה,  את  להעניק  התורה 
לחוש  המלווה  שעל  אמירה  כאן 
ואת מצוקתו של מבקש  עוניו  את 
כאילו  עצמו  את  לראות  ההלוואה, 

הוא העני ממש!
זצ"ל  מקלם  הסבא  דרש  כך  על 
והעלה פנינה נאה ותגלית מרגשת, 
בדיוק  לחשוב  ניתן  היה  שלכאורה 
כעני  יחוש  אדם  אם  הרי  להיפך, 
ממש – שמא ואולי לא ירצה לתת 
הלוואה, הרי כל הסיבה שהוא נותן 
את ההלוואה היא רק משום שהוא 
כן, מה  עני? אם  ואילו חברו  עשיר 
טעם נדרש העשיר לחוש עני טרם 

נתינת ההלוואה לעני האמיתי?!
סוד  נחשף  זו  בהתבוננות  ברם, 
מבין  שהעשיר  בכך  די  אין  כי  יקר, 
מכל  עזרה  להעניק  כדי  העני.  את 
כל  עם  לזולת  לסייע  כדי  הלב, 
לחוש  המסייע  על   – הטוב  הרצון 
הסיוע,  מבקש  של  תחושותיו  את 
ההרגשה  עם  ולהזדהות  להרגיש 
וכך  עזרתו,  את  שמבקש  מי  של 
ייטיב לשלב בעזרה תמיכה רגשית 
לא  לעני  שתסייע  ואהובה,  יקרה 

פחות מהתמיכה הכספית בו!
בחשיבה  כי   – קל  זה  תמיד  לא 
להדחיק  נוטים  אנשים  הרווחת 
ושל  עצמם  של  מצוקה  מחשבות 
אוהבים  פחות  אנשים  אחרים. 
להרגיש ולחוש חוויות לא נעימות, 
להימנע  מעדיף  לב  שכל  ספק  אין 
מתחושה של דאגה, מצוקה, מתח 
אך  הזולת.  על  העובר  לחץ  או 
למרות זאת, זו זכות גדולה ליהודי 
של  כאב  עם  ולהזדהות  להקשיב 
מאוד  עליו  מיקל  הדבר  כי  זולתו, 

מאוד!
וחש  וחווה  מרגיש  שאדם  וככל 
על בשרו את כאב זולתו, ככל שהוא 
לו, לשמוע  יותר להקשיב  מתמסר 
את אנקתו, לחוש את העובר עליו 
– כך הוא לא רק מיקל עליו בעצם 
גם  אלא  והאכפתיות,  ההקשבה 
דרכים  ברעיונו  להעלות  מסוגל 
חברו  על  שיקלו  נוספות  ועצות 
אינטרס  נהיה  זה  כי  המתמודד, 

אישי שלו!

בי יוחנן היה גדול אמוראי ארץ ישראל וכתב ר
על  הגמ'  מספרת  ירושלמי.  התלמוד  את 
רב כהנא הרג אדם שרצה למסור את חברו 
לארץ  שיברח  רב  לו  אמר  לרב,  והתחצף  למלכות 
ישראל ויקבל על עצמו שלא ישאל את ר' יוחנן שבע 
שנים. עלה רב כהנא לישיבה של ר' יוחנן ושמע את 
יוחנן  ר'  היומי של  ריש לקיש שמסכם את השיעור 
רב  יוחנן.  ר'  התכוון  מה  להם  להסביר  לתלמידים 
הלך  לקיש  ריש  זאת  שמע  השיעור  על  השיג  כהנא 
ואמר לר' יוחנן "ארי עלה מבבל" לעיין מר בשמעתא.
הקדמית  בשורה  כהנא  רב  את  הושיבו  למחרת 
שום  הקשה  לא  כהנא  רב  אולם  יוחנן,  רבי  לפני 
קושיא, עד שהורידו אותו לשורה האחרונה, אמר ר' 
יוחנן לריש לקיש ארי שאמרת נעשה שועל. אמר רב 

כהנא יהי רצון שיעלו לי אלו השבע שורות כמו 
שבע שנים שאמר לי רב לשתוק. 

לשורה  כהנא  רב  את  החזירו 
ורב  יוחנן שיעור  רבי  ואמר  הראשונה 
את  יוחנן  רבי  שלף  מקשה,  כהנא 
כהנא,  לרב  ונתנם  מתחתיו  הכריות 
רבי  שישב  עד  התורה,  כבוד  מפני 
על  ישב  כהנא  ורב  הארץ  על  יוחנן 

יוחנן מרב  רבי  הכריות. התפעל מאד 
רוצה לראות אותו.  וביקש שהוא  כהנא 

וגבות  מאד,  מאד  זקן  יוחנן  רבי  היה  כי 
עיניו ארוכות, הרימו לר' יוחנן את הגבות וראה 

את רב כהנא.
מספרת הגמ', שהיו שפתיו של רב כהנא חתוכות 
והיה נראה כמי שמחייך שהוא מנצח את רבי יוחנן 
בקושיותיו, חלשה דעתו של רבי יוחנן ומת רב כהנא. 
למחר אמר להם ר' יוחנן לתלמידיו, ראו איך התנהג 
שדרך  לו  אמרו  לקנתר,  ע"מ  לומד  שח"ו  כהנא,  רב 
כהנא  רב  באמת  אבל  מחייכות,  שנראים  שפתיו 
למערת  ונעלה  בואו  כן  אם  להם,  אמר  חייך.  לא 
הקבורה של רב כהנא, היה שם נחש על הפתח, אמר 
לו רבי יוחנן נחש נחש פתח הפתח ויכנס הרב אצל 
יוחנן פתח כדי שיכנס  ר'  ולא פתח, אמר  התלמיד, 
תלמיד  יכנס  שאמר  עד  פתח,  ולא  חבר,  אצל  חבר 

אצל הרב ופתח לו. 
ביקש רבי יוחנן עליו רחמים והחיה אותו, אמר לו 
לרב כהנא, אילו ידעתי שכך דרך השפתיים שלך לא 
הייתי נפגע, עכשיו קום ובוא איתי, אמר לו רב כהנא 

לא  ששוב  עלי  להתפלל  תוכל  אם  רק  איתך  אבוא 
אמות אם אקשה לך. אבל אם לא תתפלל עלי אלך 
עלי  לישיבה שמא תקפיד  ולא אבוא  בביתי  ללמוד 

ואמות פעם אחרת.
כהנא,  רב  את  להחיות  יכול  יוחנן  רבי  לב,  שימו 
למה לא החיה רבי יוחנן את רב כהנא? וכן קשה כמו 
שהקשינו, הרי צריך להיות רך כקנה ולא להקפיד על 

ביזיונו, ולמה הקפיד רבי יוחנן כ"כ?
יוחנן  שלא על כבודו הקפיד רבי  היא,  התשובה 
אלא על כבוד התורה. אדם צריך לסלוח על כבודו 
כבוד  על  למחול  הבית  בעל  אדם  אין  אבל  הוא, 

התורה.
ואין  גיסו,  הוא  בן לקיש  לכן, אע"פ שרבי שמעון 
יכול  אינו  זאת  בכל  שמעתא,  לארווחי  כמוהו  חכם 
למחול על כבודו, כי לא כבודו הוא אלא כבוד 
התורה! גדולי ישראל אין להם נגיעות, אין 
סכין  יחתוך  גילוח  סכין  כמו  פשרות, 
האמת. רבי יוחנן יודע, אני לא בעלים 
אישית  בי  פוגע  היה  אם  התורה,  על 
הייתי מוחל לו, אבל הוא פגע בכבוד 

התורה.
חילוני,  בבי"ס  בילדותי  למדתי 
ב"ה,  דעתי  על  ועמדתי  היום  כשהגיע 
ראיתי  לא  שוב  הבירה,  בעל  עלי  והציץ 
לא חשבתי מה אחרים חושבים  אף אחד, 
האמת,  מה  רק  חשבתי  אומרים,  הדודים  ומה 
גן  רמת  היום  עד  והולך.  אלך  הלכתי  האמת  עם 
עיר חילונית מובהקת, אבל אז לא היה בכלל בעלי 
באש  הלכתי  אחר,  במקום  ולא  שם  לא  תשובה 
ובמים, וכשהולכים נחושים מצליחים. הדודים שלי 
זקנים  בעלי  מהם  בתשובה,  השנים  ברבות  חזרו 
את  כימים.  לילות  התורה  על  השוקדים  ארוכים 
תגורו  לא  תפחד,  ואל  ותגיד  תחשוב  שלך  האמת 
נגררים, הם לא בעלי  מפני איש, האנשים שברחוב 
דעה, משתמשים בדעה של זולתם, יהודי גאה אומר 

את מה שבליבו ולא מפחד.
יבוס  והוא  ובמים,  באש  עולם  הבורא  עם  אנחנו 

צרינו.
שבת שלום!
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העיקר הוא לחפש את האמת ואת הכבוד האמיתי של התורה



סיפור
  ל˘ב˙

‰רב ˆבי נ˜ר

לפנינו סיפור המלמדנו כמה 
יהודי  של  קטן  מעשה  כל  חשוב 
שיכול לגרום לקידוש השם בעיני האומות, 

וכך מספר ר' יצחק אייזיק ב. מבני ברק:

לטובת  לארה"ב  שלי  השליחויות  באחת 
מוסדות חשובים בארץ הקודש, עליתי לרכבת 
הנוסעת מברונקס למנהטן. מכיון שלא היה לי 
מקום מתאים לשבת, נעמדתי. במשך הנסיעה 
והשלישי,  השני  בקרון  וחיפשתי  התעייפתי, 
אולי שם יש מקומות ישיבה פנויים, אך גם שם 

לא היה.

לפתע, גוי אחד שהבחין שאני מחפש מקום, 
קם ממקומו ורמז לי שאני יכול לשבת במקומו. 
המקום,  את  ממנו  לקחת  רציתי  שלא  האמת 
ועייף, משום שלא רציתי  אע"פ שהייתי חלש 
שממעשה זה ייווצר זכות לאומות, אבל מכיון 
שהוא בשום אופן לא רצה לשבת שם שוב - 

התיישבתי במקומו.

ניגש  הוא  יושב,  שאני  דקות  כחמש  לאחר 
אלי עם חיוך ואמר לי:

"בוודאי אתה מתפלא, מדוע פיניתי לך את 
מקומי"

"נכון", עניתי. והוא הסביר:

לא  שגם  חושב  ואני  מטבעי  זה  אין  "אכן, 
מטבעם של רוב בני האדם לפנות את מקומם 
לאדם זר, אבל אספר לך מדוע בכל זאת עשיתי 

זאת". וכך הוא סיפר:

יום אני קם בשעה ארבע לפנות בוקר  בכל 
לצורך עבודתי, וחוזר חזרה הביתה בשש בערב. 
אני נזהר להתייצב במקום העבודה בשעות אלו 
אחזקת  תלויה  בעבודתי  כי  יתירה,  בהקפדה 
מפעל שלם וכל העובדים שם תלויים בי, החל 
מפתיחת הדלתות בבוקר ועד סוף היום. אמנם 
המשכורת שלי גבוהה ואני מרוצה מאוד, אבל 
אפילו  אאחר  שבאם  אותי  הזהיר  שלי  הבוס 
יום אחד - אצטרך לחפש עבודה אחרת. וכבר 
היו שניים שקדמו לי בתפקיד ומפני איחור קל 

סולקו ללא שום פשרות.

נקלעתי  הביתה,  בדרכי  כשהייתי  אחד  ערב 

לפקק גדול מאוד בכביש עקב תאונת דרכים, 
כשאני  לבית  הגעתי  בלילה  אחת  בשעה  ורק 
בשעה  ורק  לישון,  ועליתי  מאוד  ועייף  מותש 

חמש התעוררתי.

שעה  רבע  בעוד  כי  גדולה,  בבהלה  קמתי 
אפשרות  שום  לי  ואין  מתחילה,  העבודה 
יצאתי  להספיק להגיע לשם בתוך רבע שעה. 
מביתי בלי להתארגן כלל וכלל ונכנסתי לרכב 
ואז...  מופרזת,  במהירות  לנסוע  מוכן  כשאני 
לא  הוא  אך  הרכב,  את  להתניע  מנסה  אני 
נדלק. ניסיתי להתניעו שוב מספר פעמים, אך 

ללא הצלחה.

את  ידעתי  ולא  מהרכב  גדול  בלחץ  יצאתי 
נפשי. לפתע אני מבחין בשכני היהודי שיוצא 
הטלית  כשתיק  הכנסת  בית  לעבר  מביתו 
הוא  פניו  על  נסוך  וכשחיוך  בידו,  והתפילין 

ובוקר  "שלום  פנים  בהארת  לי  אומר 
והחדיר  אותי  הרגיע  הדבר  טוב". 

אליו  ניגשתי  שלווה.  בליבי 
העגום,  מצבי  את  לו  וסיפרתי 
איזושהי  לו  יש  אם  ושאלתיו 

עצה למצב כזה.

עיניו  את  הרים  היהודי  שכני 
פי  על  באמת  ואמר:  לשמים 

זה  את  שתעבור  סיכוי  אין  הטבע 
בשלום, אבל יש בורא לעולם וממנו לא ייבצר 
לרכבת  תעלה  לך,  שיעזור  ממנו  בקש  דבר. 
הראשונה  הפעם  זו  היתה  אותך.  יושיע  והוא 
בחיי ששמעתי אדם שמדבר מתוך כזו אמונה 
עם  הדברים  את  אמר  שהוא  ובפרט  תמימה, 
שכנע  הוא   - טוב  יהיה  שבוודאי  ביטחון  כזה 
אותי לחלוטין שבורא עולם יכול לעזור לי גם 
במצב כזה. התפללתי לבורא ועליתי לרכבת, 
הפנים  הארת  הדרך,  כל  לדאוג  ובמקום 

והמילים של שכני מילאו את ליבי.

ציפיתי  עבודתי  מקום  לפתח  כשהגעתי 
לתלונות רבות מצד כל העובדים הממתינים לי 
בחוץ כבר שעה וחצי, ואף התחלתי לחשוב מה 
הפיטורין,  של  הבשורה  ברגע שאחרי  אעשה 

אבל אז הלא יאמן ארע.

שהדלתות  וראיתי  המפעל  לחצר  נכנסתי 

פתוחות לרווחה. לא הבנתי מי פתח 
פועלים  וראיתי  פנימה  נכנסתי  אותם. 

מכל  במקום,  נורא  ביוב  וריח  שם  שעובדים 
עמיתי לעבודה לא היו שם כי אם הבוס לבדו. 
את  וביקש  אלי  ניגש  הוא  אותי  כשראה  מי 

סליחתי שהגעתי לשווא, והסביר לי:

נורא  באופן  במפעל  הביוב  התפרץ  "בערב 
אתמול  ולכן  היום,  לעבוד  שייך  היה  שלא 
בלילה הודיעו לכולם לא להגיע, רק לך כנראה 

שכחו להודיע". 

"זה בסדר, אין שום בעיה", חייכתי ואמרתי, 
ופניתי לחזור לביתי.

היהודי  לשכני  ניגשתי  הביתה,  כשהגעתי 
וסיפרתי לו כל זאת, והוספתי, שהיה שווה לי 
האמונה  כוח  את  לגלות  בכדי  הזה  הדבר  כל 
בבורא, ובפרט שהיה כאן נס גדול בכך שהבוס 
שלי לא שם לב לכך שהגעתי מאוחר, 
ולא חשב מה היה קורה אילו היה 
שבטבעו  אע"פ  רגיל,  יום  זה 
הוא כן מתייחס לכאלו דברים 
מסוגל  היה  ואף  בחומרה, 

לפטר אותי מחמת כך.

שמונה  סך  על  צ'ק  כתבתי 
לו:  ואמרתי  דולר  אלף  עשרה 
זה  ואת  שלי  החודשית  המשכורת  "זו 
אני רוצה לתת לך, כי בזכותך אני לא מפוטר 
מהעבודה, וזה תשלום על האומנות המיוחדת 
בטוח  אני  שעתה  לי,  שגילית  האמונה  של 

שאוכל לצאת מכל צרה שלא תבוא."

השכן לא רצה בשום אופן לקבל את הצ'ק, 
ואמר לי: "זוהי מצוותי כיהודי, לפרסם את שם 
בוראי המחייה אותי ומיטיב לי בכל עת, ואינני 
ברצונך  אם  תשלום.  שום  כך  על  לקבל  חפץ 
"תיטיב  ואמר:  המשיך  הוא  טובה"  לי  להכיר 

ליהודים כשיצטרכו לעזרתך". 

את  לך  פיניתי  מדוע  אתה  מבין  עכשיו 
מקומי?

השפעתו של יהודי על גוי

לסיפורים מרתקים נוספים של הרב צבי נקר
כנסו לאתר ׳ישיבת אור דוד׳

"אבל הבוס שלי 
הזהיר אותי שבאם 
אאחר אפילו יום 

אחד אצטרך 
לחפש עבודה 

אחרת..."



סיפור
  ל˘ב˙

‰רב ˆבי נ˜ר

הלכות ומנהגים // הרב אהרן זכאי

לרוב המשפטים הפשוטים שלנו, מתלווים מסרים סמויים, שאף אם אנו 
לא מודעים להם ולא חפצים בהעברתם, בלתי נמנע, שהצד השני לא יגלה 
ייתלה בהם.  הוא  גבוהה, שבמצבים מסוימים  ישנה סבירות  ואף  אותם. 
זהו יסוד חשוב, שאי הבנתו וחוסר שימת הלב לחשיבותו, מביאה למרבית 

הקצרים וחוסר ההבנה בתקשורת בין אנשים.

ראובן ושמעון מנהלים ויכוח מסוים. הם מציגים עמדות מנוגדות וכל צד 
עושה מאמץ כדי לשכנע כי הוא מייצג את הצדק. במאמץ של ''שכנוע'', 
''אתה לא מדבר לעניין!'' יתכן שראובן אינו שולל  פונה ראובן לשמעון: 
ושיקול  הגיונו  את  ומעריך  מחשיב  הוא  אדרבה,  שמעון,  על  דעתו  את 
דעתו של שמעון. והתכוון לומר, שבנידון זה דבריו אינם מתקבלים עליו. 
שמעון, שאינו יודע שראובן מכבד את דעתו, לוקח את הדברים על משקל 
ההכללה, ומפרש אותם כאילו התכוון ראובן לומר שהוא משולל הגיון. 
להיפגעות  להתמרמרות,  שמעון  את  הביאה  ראובן,  של  השפיטה  צורת 
מאבד  הוא  כתוצאה,  ומוצדקת.  נכונה  שדעתו  משוכנע  בהיותו  ולכעס, 
שליטה ומחזיר לראובן, ובהמשך, נוצרים ביניהם משקעים רגשיים. והכל 

בגלל טעות בשיפוט. יותר נכון, הכל בגלל שראובן לא הבהיר את דבריו.

הויכוח  נכונים שבעתיים כאשר  הם  דו שיח,  בכל  נכונים  אם הדברים 
עברו  מזמנים  רגשות  בו  מעורבים  אם  ובפרט  רגשיים,  ענינים  על  נסוב 
שכבר קנו שביתה בלב. במצבים שכאלה, די במלה אחת ואפילו ברמיזה 

בעלמא, כדי ללבות את הלהבות.

וכמאמרם  להימנע משפיטה: אין לאף אחד הזכות לשפוט את השני, 
ז''ל: ''ואל תדין את חברך עד שתגיע למקומו''.

מבקשים  אנו  ראשון-אם  במושכל  לחשוב  היה  שניתן  למה  בניגוד 
אם  יותר,  טוב  זאת  לעשות  נוכל  דעתו,  את  שישנה  מישהו  על  להשפיע 
נימנע מלשלול את דעתו באופן מוחלט. אם נשאיר אותו עם האמת שלו 
ולא נצא נגד הצדק שבדבריו, יגדלו סיכויינו להשפיע עליו לשנות את דעתו.

בצורה  לחשוב  חברי  של  בזכותו  להכיר  עלי  גורס:  זה,  בכלל  היסוד 
שונה ממני, לרצות דברים אחרים ממני, כמו שיש לו זכות להיות מושפע 
מדברים מסוימים שיעוררו בו רגשות מסוימים באופן שונה ונבדל ממני. 
אם אני רוצה לשנות אותו, את דעתו ועמדותיו, עלי להקדים ולקבל אותו 
רק  ממני.  שונה  באופן  ולהרגיש  לרצות  לחשוב,  הזכות  עם  שהוא  כפי 
לאחר מכן אוכל לנסות להשפיע עליו בדברים של טעם כדי שישנה את 

מהלך מחשבתו ומסקנותיה.

אם נערער על זכותו לחשוב כפי שהוא חושב, נאבד כל סיכוי להשפיע 
עליו לשנות את דעתו! אנשים מטבעם, פתוחים יותר לקלוט ולקבל את 
אשראי  נותן  שלא  מי  אחרת.  לחשוב  בזכותם  שמכיר  מי  של  דבריהם 
ימשיך  כך  יזכה לאותו אשראי כשיציג את דבריו.  לא  לדעתו של השני, 
שני  את  להוביל  עלולה  ההבנה  כשאי  במקום,  לדשדש  ביניהם  הויכוח 

הצדדים למבוי סתום של כעס, תסכול והתמרמרות.

מפורשות  במלים  לו  לומר  אין  משיהו,  של  דעתו  לשנות  רצוננו  ואם 
שאנו לא מקבלים את דעתו ושוללים את הגיונה, אלא שהאמת לאמיתה 
היא אכן, שלכל אדם יש את ההגיון שלו ובכל דעה שכלתנית מסתתרת 

איזשהו בסיס דעתני, שכדאי לשים לב אליו.

כשנאמץ את הגישה הזו, נדע טוב יותר איך לחיות עם בני אדם וכיצד 
לנהל שיח נימוסי בכל דיון או ויכוח, ואפילו להצליח מפעם לפעם לשכנע 
מישהו ולהשפיע על דעתו. ואם גם בן שיחנו יבינו אותו הגיון תקשורתי 
יסודי, סביר שגם אנו נוכל לפעמים להשתכנע ולהודות במסקנות שגויות 

שדעתנו-שהם הודו בקיומה-הובילה אותנו אליהן.

משתלם. לא?!

ביטויים על חשבון הזולת

אימון אישי הרב אהרן פרידמן

למאמרים נוספים של הרב אהרן פרידמן
כנסו לאתר ׳ישיבת אור דוד׳

להלכות נוספות של הרב אהרן זכאי
כנסו לאתר ׳ישיבת אור דוד׳

אפילו  .א המנוקב,  המלחיה  מכסה  דרך  מלח  לפזר  בשבת  מותר 
וכשמולח  שמלח(,  לחות  למנוע  )כדי  במלחיה  אורז  מעט  שנתנו 
המאכל נשאר האורז שבמלחיה, ואין בזה איסור בורר, כיון שאינו 

מתכוין לברור.
מסננת ששמים בברז מטבח, אין צורך להורידה מערב שבת אלא  .א

אפשר להשאירה בשבת, ואין חשש של איסור בורר, כיון שהמים 
שבברזים שלנו הם צלולים ונקיים וראויים לשתיה כמות שהם, אלא 
ולכן אין להחמיר בזה  שלתוספת נקיות שמים את המסננת בברז, 
מותר   – המסננת  נפלה  ואם  בברז.  המסננת  את  להשאיר  ואפשר 
להחזירה )כשהיא יבשה( רק באופן עראי בלי לכורכה היטב, משום 

חשש איסור בונה.
מותר לשפוך שיירי מאכל המעורבים ברוטב לתוך כלי מנוקב )  .א

ואין בכך  בכיור,  פיזור הפסולת  כדי למנוע  בכיור  משולש( המונח 
איסור של בורר.

 רירה  ש ר  ד רים
כשם שיש דין איסור ברירה בשני אוכלים, כן יש איסור  .א

ברירה בכלים או בגדים או ספרים המעורבבים זה בזה, 
ספר מחברו,  או  בגד  או  כלי  לברור  כשרוצה  ולכן 

לגבי  שנחשב  אליו,  נצרך  שהוא  החפץ  יברור 
ובלבד שישתמש  פסולת,  מתוך  כאוכל  השאר 

בו לאלתר.
ומזלגות  .א כפות  סכינים  לברור  מותר 

שבת,  סעודת  לאחר  בזה  זה  המעורבים 
כדי  לו,  הראוי  במקומו  אחד  כל  ולסדרם 
מותר  וכן  הבאה.  בסעודה  בהם  להשתמש 

הסידורים  את  לברור  הכנסת  בית  של  לשמש 
התפלה,  לאחר  בזה  זה  המעורבים  והחומשים 

ולהניח כל ספר במקומו הראוי לו.
מותר בשבת לחפש ולהוציא מהארון את הנביא שצריכים  .א

לקרוא בו, אפילו שלא מכיר את מקומו המדוייק בין הספרים, ואפילו 
כשצריך לשם כך להוציא את יתר הספרים עד שימצא את הנביא 

הדרוש, ואין בזה איסור ברירה.
מותר להסיר בגדים העליונים מעל הקולב, אף על פי שאינו צריך ד.א

להם, אלא כוונתו להוציא את הבגד הפנימי שנמצא תחתיהם, ואין 
בזה משום בורר, ובלבד שיעשה כן על מנת ללובשו מיד.

מותר לגבאי בית הכנסת לברור את הכרטיסים של שמות העולים ה.א
לתורה, ואין בזה משום בורר.

להוציא  .א מותר  ושבורות,  שלמות  מצות  בה  שיש  מצות  חבילת 
מתוכה מצה מצה, עד שימצא שתי מצות שלמות שראויות ללחם 
משנה, ואין בו איסור ברירה, אולם אם המצות השלמות והשבורות 
את  ויניח  השבורות  את  יוציא  אל  בחבילה,  ולא  במעורב  מונחות 
השלמות, שהרי השבורות אינן כשרות ללחם משנה, ובלקיחתן יהיה 

איסור של ברירת פסולת מתוך אוכל.
ואין בזה איסור  .א מותר להוציא שקית תה מתוך כוס תה בשבת, 

של בורר.

הלכות בורר

האם מותר להשתמש במלחיה בשבת? האם 
מותר לברור כלים או בגדים המעורבבים?



נוסע  נהג  הרישוי:  משרד  של  רישמי  מבחן  מתוך  שאלה  בחידה.  נפתח 
לכביש  ילד  קופץ  לפתע  סיטרי.  דו  ברחוב  קמ"ש   30 של  איטית  במהירות 

במרחק חמישה מטרים מהרכב. מה על הנהג לעשות?
1. לבצע בלימה מיידית.

2. בלימה מיידית ולהסיט את ההגה ימינה )ובכך להסתכן באפשרות של 
פגיעה ברכה חונה מימין(.

ברכב  בפגיעה  )ולהסתכן  שמאלה  ההגה  את  ולהסיט  מיידית  בלימה   .3
נוסע משמאל(.

4. לדרוס את הילד.
תסמנו את התשובה שלכם. 

החלטתם?
כעת רוצים לדעת את התשובה הרישמית של משרד הרישוי הישראלי?

תשובה מספר 4.
כן. זאת התשובה הנכונה.

מושג  ונסביר  נקדים  המקוממת,  התשובה  על  מתרעמים  שאתם  לפני 
חשוב המכונה: "זמן תגובה".

למח האנושי לוקח זמן להגיב לכל אירוע. מדובר בשברירי שניה מהרגע 
שהאדם מבחין במקרה המצריך תגובה ועד שהוא מגיב. זאת אומרת מהרגע 
שבו הנהג ראה את  הילד הקופץ ועד שהוא מגיב בבלימה חולף כשלושת 

רבעי שניה.
והשלושת רבעי שניה הזאת היא קריטית!

עוד  מטרים  שישה  כן,  מטרים.  שישה  עוד  מתקדם  הרכב  הזה  בזמן 
לפני שהחלה הבלימה. זהו המרחק שהרכב עובר בזמן התגובה של הנהג. 
)המדובר הוא בנהג עירני ושדעתו לא מוסחת. אם חלילה הנהג עייף, שיכור, 
לא מרוכז, משוחח בטלפון וכדומה, זמן התגובה מכפיל ומשלשל את עצמו(.
כעת תקראו את השאלה ואת התשובות ותבינו למה תשובה 4 היא הנכונה.
ממשיך  הרכב  שבהם  נוספים  מטרים  ישנם   - התגובה  זמן  אחרי  אגב, 

בנסיעתו, וזהו מרחק הבלימה שגלגלי הרכב עדיין נעים תוך כדי הבלימה.
בקיצור, סעו בזהירות.

שמדובר  למרות  בדרכים,  זהירות  של  העניין  את  לעורר  באנו  לא  ולא, 

בנושא סופר סופר חשוב, וחיים שלמים תלויים בזה.
באנו לדבר על זמן התגובה שלנו בחיים למאורעות שקורים לנו.

מבחן קצר:
כמה  תוך  האשמות?  בנו  מטיח  מישהו  כאשר  שלנו  התגובה  זמן  מהו 

שברירי שניה אנו עונים/מצטדקים/מאשימים?
לאדם?  לסייע  או  לעזור  מתבקשים  אנו  כאשר  שלנו  התגובה  זמן  ומהו 
ואם האדם הוא מישהו רחוק )רחוק פיזית או רגשית( האם גם זמן התגובה 

שלנו מתארך?
זמן  בעניין  הדעת  את  לתת  עלינו  שעליו  ביותר,  הקריטי  אולי  הנושא 

התגובה הוא: הערות.
הערות  מעירים  אנשים  זמן  כמה  תוך   – לב  ותשימו  סביבכם  תתבוננו 

כשמשהו או מישהו לא בדיוק תואם את ציפיותיהם. 
חלקיקי שניות!!

המח האנושי מטיח באופן מיידי האשמות, תוכחות, גערות ולפעמים אף 
נמוך מכך.

האם בחלקיק שניה הזה חשבנו – מה יהיו ההשלכות למה שאנו מוציאים 
מהפה?! )השלכות חברתיות, משפחתיות, כלכליות ועוד השפעות קשות על 

כל תחומי החיים(
הנאשמים?!  יפגעו  או  יפגע  כמה   – חשבנו  הזה  שניה  בחלקיק  האם 
הקרובים  החברים,  שלנו,  הזוג  בן/בת  שלנו,  הילדים  הם:  כלל  )שבדרך 

והאנשים שסביבנו(
האם בחלקיק שניה הזה הספקנו לדון דיני נפשות?! )כי להעליב יהודי – 

זה דיני נפשות!!!(
האם בחלקיק שניה הזה בכלל שקלנו – מה התועלת בהערה שאמרנו, או 
שגרמנו יותר נזק?! )חד משמעית – הנזק גדול בהרבה מהתועלת, אם בכלל 

יש כזאת...(
הגיע הזמן שנשנה את ההסתכלות ונתחיל לחשוב בכיוון של: זמן תגובה 

– זמן למחשבה.

ר‚ע חו˘בים
‰רב י‰ו„‰ ˘מעוני

מה אפשר להספיק בפחות משניה?

הרב יהודה שמעוני מגיד שיעור בישיבת אור דוד
להרצאות נוספות בקרו באתר ׳ישיבת אור דוד׳


