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נו א, כשאנו מתבוננים במסע החיים שאנו עוברים
תמיד רוצים שלא יהיה משעמם שתמיד יהיה לנו 

בחיינו אותו דבר תמיד רוצים  איזה ענין חדש
שיהיה לנו איזה שהוא תחנות בדרך שנוכל לעצור 
ולהתבונן לנוח קצת מעמלינו ולחשוב היטב על 
מעשינו כדי שנוכל להמשיך הלאה בכוחות 

רצף אחד כשיהודי מנהל את חייו והכל , מחודשים
בלי הפסקה זה הופך להיות עוד יום ועוד יום 
שיגרה אחת ארוכה בלי שיהיה לו קצת זמן 
לחשבון נפש אמיתי וגם זמן ללמוד תורה מתוך 

כל ה בורא "הקב, מנוחת הנפש והרחבת הדעת
הנשמות רבון כל המעשים יודע את נפש ברואיו 
, ולכן כשהוא ברא את עולמו ובחר לו את עמו

ארוכים  ו שלא יהיה לנו חיים שגרתייםג לנהוא דא
לכן הוא אמר שש ימים יעבוד האדם קשה ויעמול 

עתים  לפרנסתו יזיע להביא את לחמו ויקבע
הוא נתן לנו לתורה וכדי שזה לא יהיה רצף ארוך 

את השבת שבו יהודי יכול לנוח מעמל השבוע 
להחליף כוחות וללמוד תורה בהרחבת הדעת וגם 

בוע שעבר ולקבל על עצמו לעשות את חשבון הש
מצוות וזה ענין , קבלות טובות לשבוע הבא

ה אמר לאדם שש שנים אתה עמל "הקב, השמיטה
בקור  ,קשות לפרנסתך בשדה כשהשמש על ראשך

ובגשם בקיץ ובחורף חורש וזורע משקה ומפקח 
לקצור ובקושי יש  כ עובד קשה"על הפירות ואח

שקיע ולה', זמן להתבוננות וללימוד התורה הק
ה על עובד "ת לכן מצוה הקב"בעבודת השי

האדמה לאחר שש שנים תקח שנה מנוחה 
תנוח תן לי לדאוג לפרנסתך , מעבודת השדה

אתה תשב , תהיה לך ברכה, וציוותי את ברכתי
ותלמד תעשה את חשבון שש השנים שעברו שנה 
אחת תקדיש לי ולאחר שנה תאגור כח ותוכל 

  ,לחזור לעבודתך בששון ובשמחה
זה ענין השמיטה אצל קבלת התורה בהר סיני שזה 
' נותן לאדם את הכח להמשיך ולעבוד את ה

  .ולקבל את התורה מחדש בכל שמיטה
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  .לונטיץ ובזמנינו כמעט כל הגדולים תלמידיו ומימיו שותים

וזה היה לאחר שנפל , על שמו שקוראים אותו' כלי יקר'בעיר לבוב חיבר את ספרו המפורסם 
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סדורא 'א מלאכות של "בורר הוא אחד מי
שהיו במשכן שלאחר שהפרידו ' דפת

ידי רוח וזוהי מלאכת הפסולת מהאוכל על 
זורה עוד צריך לברור צרורות מהאוכל 

  .בורר
  :כללי המלאכה מחולקים לשנים

הגדרת אוכל במלאכת בורר הכוונה  )א
היא לדבר שיכולים להשתמש בו ולא 

  ,דווקא שיוכל ממש
. 1האיסור בורר שייך רק בשתי תנאים ) ב

שהתערובת תהיה משני . 2שיש תערובת 
לא נחשב ' מברר'י שמינים לכל הפחות לפ
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' פסולת יחסית'. 2, לאכילה או לדבר אחר

דהיינו שזה דבר שיכולים להשתמש בו 
אבל עכשיו מכיון שמפרידו מדבר אחר 
משום שאינו רוצה להשתמש בו עכשיו 

ר שאינו רוצה עכשיו כפסולת נחשב הדב
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