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היה זה כמה שעות לפני התקדש 
כ"ק   - ורבי  מורי  בבית  הפסח,  חג 
שבמוצאי  זי"ע  מנדבורנה  האדמו"ר 
ויהיו  שלו  ההילולא  יום  יחול  שבת 
עסק  הרבי  נשמתו.  לטובת  הדברים 
החג,  לקראת  בהכנות  שעות  באותן 
כשהוא מתרומם ומתקדש בסילודין 

לקראת עת גאולת עם ישראל... 
עם  לשוחח  הרבי  ביקש  לפתע, 
יהודי עשיר פלוני מתל אביב, וביקש 
מנוער,  ידידו  למען  עזרתו  את 
למרבה  אך  בעבר  מאוד  שהתעשר 
כספו  את  הפסיד   - והכאב  הצער 
בדחקות  שרוי  והוא  מנכסיו,  וירד 
גדולה. הרבי ביקש כי העשיר יירתם 
לו  ויעביר  מהעבר,  ידידו  לעזרת 

תרומה הגונה.
לבקשה,  מיד  נענה  העשיר 
רעהו  למען  יתרום  כי  והתחייב 
שחוק  בת  ותקילין.  טבין   100,000$
את  בירך  הוא  הרבי,  פני  על  נחה 
הנדיב בברכות מעומק לבו, ובאנחת 
רווחה השיב את השפופרת על כנה. 
אלא שעתה, הגיעה עת תמיהת בני 

ביתו, אשר קרבו אליו ושאלו:
'ילמדנו רבינו, מה היתה הדחיפות 
הרבה להתקשר אליו דווקא עכשיו? 
הרי התרומה כבר לא תסייע ליהודי 
יגיע  הכסף  החג,  לצוכי  הנזקק 
בער  מה  יותר.  אולי  או  ימים  בעוד 
להתקשר אליו דווקא ברגע זה? הרי 
לחול  השיחה  את  לדחות  ניתן  היה 

המועד או אחרי החג?'
כשיעור  ודבריו  הרבי,  להם  השיב 
עד  זמן  ייקח  מאוד,  'נכון  מוסר: 
לא  אך  הכסף...  את  יראה  שהלה 
הוא  הכסף,  מעצם  חשוב  פחות 
לו,  יסב  שהכסף  וההנאה  השמחה 
ועל זה אני יכול לבשרו כבר מהיום... 
הדבר  כדאי  כבר  זה,  בשביל  ורק 
ובלבד  לחג,  ההכנות  כל  את  לדחות 
בחיוך  אליו  ייכנס  נזקק  שאותו 
שיציל  שכסף  בידיעה  ובשמחה, 

אותו בדרך אליו!'
הנפלא  בספר  שפורסם  והסיפור, 
לעברנו  קורא  ישראל',  של  'אביהם 
היא  צדקה  מצות  ידינו:  את  ומחזק 
חשוב  יותר  עוד  אך  מאוד,  חשובה 
זו הצורה, הדרך. צריך לתת   - ממנה 
גם שהנתינה  לדאוג  מכל הלב, אבל 
אותו,  לכבד  לשמוח,  לעני  תגרום 
להקל עליו, לעשות הכל כדי שיקבל 
עושים  כך  לכסף.  בנוסף  מוסף  ערך 

צדקה מהודרת, כך זוכים לברכתה!

ש בתורה שני פסוקים, שלכאורה סותרים זה את י
אדם"  לבני  נתן  והארץ  לה'  שמים  "השמים  זה. 
ופסוק אחר אומר "לה' הארץ ומלואה תבל ויושבי 
בה" שהארץ שייכת לבני אדם. ואומרת הגמ': כאן לפני 
ברכה כאן לאחר ברכה, לאחר שאדם בירך על הדבר הוא 
שלו ורשאי ליהנות ממנו. ועוד בגמרא שם כל האוכל ולא 

מברך כאילו גזל לקב"ה ולכנסת ישראל.
משלם  שאינו  עד  עגלה,  ממלא  לחנות,  נכנס  אדם 
עליה היא לא שלו, אם הוא לוקח ובורח הוא גנב. אדם 
נהנה מהעולם צריך להודות, ילד קטן צריך להרגיל אותו 
להודות, אדם מבוגר צריך להרגיש לבד שצריך להודות 

לקב"ה.
הוא  אם  ניכר  אדם  של  מברכותיו  חז"ל  ואומרים 
תלמיד חכם. אדם שמברך בכונה, ליבו עימו והוא מברך 
הקב"ה  את  מכיר  הוא  גדלות,  בו  ניכר  במילה,  מילה 

ומודה לו. הוא יודע שהכל מאיתו יתברך, שאין 
אדם יכול להטיב לו ולהרע לו אם לא רוצים 

בשמים. וכשאדם חי כך, שרק הקב"ה מול 
עיניו ממילא כשבא לברך אין הפסקות 
 – ואין טרדות  אין סידורים אין דאגות 
יש רק את המציאות האמיתית שהוא 
מכיר בה שהקב"ה מלא כל הארץ כבודו 
לו  והוא מודה  לו את התפוח הזה,  נתן 

בכוונה והתעוררות..
"כל  יספרו",  תהלתי  לי  יצרתי  זו  "עם 

ונשימה  נשימה  כל  על  י'ה"  תהלל  הנשמה 
יש להודות ולשבח לקב"ה. השוקולד הוא אמצעי 

אחד  אדמו"ר  שאמר  כמו  מטרה.  הוא  וה"שהכל" 
לחסידו, ההבדל ביני לבינך הוא, שאני אוכל כדי לברך, 
עם  הברכה  את  בולע  אדם  לאכול.  כדי  מברך  אתה 

המאכל, ולא נודע כי ברך.
צריך  המזון:  ברכת  בהלכות  ערוך  בשלחן  כתוב 
להשמיע לאוזניו מה שמוציא בשפתיו, ואם לא יצא 
כותב  כלל.  יצא  לא  בשפתיו  הוציא  לא  ואם  בדיעבד. 
הבאר היטב "מצאתי למה אין אות ף בברכת המזון, כי 
מי שברך ברכת המזון בכוונה אין שולט בו לא אף ולא 
"והמדקדק  חייו"   כל  בריוח  לו  מצוים  ומזונותיו  קצף, 

יזהר לברך דווקא מתוך הספר ולא בעל פה" 
אנשים מחפשים סגולות לפרנסה, פתיחת הארון כו', 
ובזה  בכוונה  לברך  על פתחם,  יודעים שהסגולה  ואינם 

יתברך הוא וכל אשר לו.
ועוד שם בבאר היטב "כתוב בספר חסידים אדם מת 
ונגלה לאחד מקרוביו ואמר בכל יום דנים אותי על שלא 

ברכתי ברכת המזון בכוונת הלב".

לפני כחמישים שנה היה בירושלים יהודי יקר שהיה 
מתפלל ומברך בכוונה רבה, בהתלהבות. שאלו אותו איך 
בתלמוד  למדתי  אני  להם,  אמר  כאלה,  לדרגות  הגעת 
מאיר  רבי  הגאון  אלינו  הגיע  אחד  יום  בפולין,  תורה 
שפירא מלובלין זצ"ל, ראש ישיבת חכמי לובלין ומייסד 
רעיון הדף היומי, והוא דרש לפנינו על העניין הזה. הוא 
אם  יקרים,  ילדים  ואמר:  היטב  הבאר  דברי  את  הביא 
ברכת  לומר  הקפידו  בחייכם  להצליח  אתם  רוצים 

המזון בכוונה והתלהבות. 
המשיך היהודי הזקן וסיפר, אני מאז הדרשה הקפדתי 
הרעים  הימים  והנה  ובהתלהבות,  בכוונה  וברכתי  מאד 
האיומה.  השואה  הגיעה  התקופה,  סערות  פרצו  באו, 
לשמאל  וזה  לחיים  לימין  זה  בסלקציה,  בתור  עמדנו 
לעצמי,  וחושב  עלי,  יגזרו  מה  מפחד  רועד  אני  למוות. 
לי  בכוונה, הבאר היטב מבטיח  אני מברך ברכת המזון 
הגעתי  "ימינה".  שמו  ימח  לי  מסמן  והנה  חיים. 
הוא  במה  אחד  כל  שאלו  שם  מיון  למקום 
לי  הייתה  לא  שלו.  העבודה  מה  מתמחה, 
שום עבודה וחשבתי לעצמי מה אני יגיד 
להם. רבונו של עולם, אנא ברחמיך זכור 
והנה  שלי.  המזון  הברכת  מצות  את  לי 
היהודי שמאחורי בתור לחש לו אמור לו 
שאתה טבח ושאני העוזר שלך. ואכן, כך 
וכל  במטבח,  לעבוד  והעמידוני  אמרתי, 
רעבו  המחנה  תושבי  שכל  שעה  השנים 
הייתי  אני  וזלעפות,  ברעב  מתו  ללחם, 

במטבח, והיה לי יחסית מספיק אוכל.
יום אחד בא גרמני אחד וראה אותו, הוא רתח, יהודי 
בריא בעל בשר?! הוציא אותו החוצה נתן לו פטיש נתן 
בעומק  מטר  שלוש  על  מטר  שתי  באדמה  לעדור  לו 
איך  זאת?  לעשות  יוכל  איך  לשמה,  אכזריות  מטר.  של 
שהגרמני ימ"ש הלך והגיע לשם ג'יפ, היה שם נאצי ארור 
ראה יהודי ורצה להרוג אותו, הנהג לא הסכים לעצור מה 
שהיה  מה  כל  ועוד  גזר  אדמה  תפוחי  עליו  זרקו  עשו? 
ראה.  לא  הוא  פירות  מגוון  כזה  בו...  במכונית להתעלל 
סמוך,  במחנה  שעבדו  פועלים  שם  עברו  לפתע  והנה 
והירקות,  הפירות  את  אתם  רוצים  להם  אמר  היהודי 
ולקחו  יחד  כולם  לו  חפרו  הזה...  הבור  את  לי  חיפרו 
הפירות והודו לו. לאחר שעתיים ראה זאת הגרמני, שאל 
אותו מה עם הבור? כשראה את זה אמר לו אלוקים עוזר 

לך והלך. כחה של ברכת המזון!
שבת שלום!

מעלת הברכות
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כח הצדקה

ד' אדר א תשפ"ב       גליון 196       פרשת תרומה

מתוך דרשתו השבועית של הרה״ג דניאל זר שליט״א
המתקיימת בכל יום רביעי בשעה 22:00 בישיבת אור דוד

מי שמברך בכוונה בכל יום זוכה לברכה בכל מעשיו



סיפור
  ל˘ב˙

‰רב ˆבי נ˜ר

מקבל  בעולם  אדם  כל 
וקטנים,  גדולים  משמים,  ניסיונות 
לראות  מנת  על  הבורא  לו  שולח  אותם 
כיצד יעמוד בהם. "אין הקב"ה מעמיד אדם 
קובעים  בו",  לעמוד  יכול  שאינו  בניסיון 
לעמוד  זוכה  האדם  ואם  בתלמוד,  רבותינו 
בניסיון ששלח לו הבורא משמים - הקב"ה 
ונותן לו שכר רב על  אף משלם לו בהתאם 
אומרים  מכך,  יותר  ואף  בו.  שעמד  הניסיון 
שהיה  והצער  הקושי  גודל  לפי  כי  רבותינו, 
לאדם בניסיון - כך גודל השכר שיקבל הוא 

בעבורו.

כעס,  של  מאוד  קשה  ניסיון  לך  היה  אם 
לשון הרע, שקר וכד', ובסופו של דבר קיבלת 
כוחות משמים והתגברת - הקב"ה ישלם לך 
בהתאם בשכר רב ומיוחד, אותו תזכה לראות 

אף בעולם הזה.

סיפר הרב חיים זאיד שליט"א את המעשה 
המדהים הבא שסיפר לו בעל המעשה:

הוא  ברק.  בני  מהעיר  בחור  מכיר  אני 
עובד במשך היום כשליח בבורסת היהלומים 
הכוונה  שליח?  אומרת  זאת  מה  גן.  ברמת 
היא, שברגע שצריכים להעביר יהלום מסוים 
הקומה  אל  הבורסה  בבניין  שישית  מקומה 
ומוגן  מיוחד  ציוד  עם  מגיע  הוא   ,14  - ה 
ומעביר את היהלום בבטחה אל הקומה ה - 
14. וכך הוא עובד במשך שעות היום, עבודה 
יום אחד, בדרכו  כלל.  קלה, אך לא פשוטה 
הוא  לשניה,  אחת  מקומה  יהלום  להעביר 
רואה על הרצפה יהלום קטנטן שכמעט אינו 
כי  ומזהה  מיד  אותו  הוא מרים  בעין.  נראה 
מדובר ביהלום לא פשוט כלל. לאחר בדיקה 

מהירה הוא מגלה כי שוויו של היהלום נע בין 
550,000 ל - 600,000 ש"ח.

זה הוא  הוא החל להתבלבל, הרי שברגע 
הפך להיות עשיר גדול, אשר לסכום כזה לא 
עבודה.  שנות  עשרות  אחר  אף  להגיע  יוכל 
אם הוא רק מכניס את היהלום הקטן לכיס 
לכל  הרי שהוא מסודר  ולא מדבר מאומה, 

חייו.

הוא  קלים,  לא  פנימיים  מאבקים  לאחר 
מחליט להתגבר על הניסיון, ומיד הוא מודיע 
לכל משרדי הבנין כי הוא מצא יהלום השייך 
לאחד המשרדים, וכי הוא מוכן להשיבו למי 
לאחר  לו.  השייכים  מדויקים  סימנים  שייתן 
מאנשי  אחד  למקום  נזעק  בודדות  דקות 
העסקים החשובים ומודיע כי אבד לו יהלום. 

הוא נותן לו את הסימנים, ואכן מתגלה 
אשר  האמיתי,  הבעלים  הוא  כי 

עבר במקום  דקות  לפני מספר 
ונשמט מידיו היהלום. הבחור 
אך  היהלום,  את  לו  השיב 
פנה  נפרדו  שהשניים  לפני 

ואמר  לבחור  העסקים  איש 
מתקשה  אני  "שמע,  לו: 

להאמין כי היהלום חזר אלי. הרי 
לוקח לעצמו  כל אדם מן השורה היה 

את היהלום ומתעשר ברגע קל. אני מתפעל 
ועל  שלך,  שמים  והיראת  מהישרות  כך  כל 
המזכיר  להיות  לך  להציע  רוצה  אני  כן 
האישי שלי. מהיום, לא תצטרך לעבוד כנער 
פה  משלך  משרד  לך  יהיה  אלא  שליחויות, 
חשבונות  כל  את  תנהל  בו  הבורסה,  בבנין 
היהלומים שלי, ותרוויח שכר כפול פי כמה 

עד  מרוויח  שהיית  ממה  וכמה 
היום".

הבחור לא האמין למשמע אזניו. הוא החל 
העסקים,  איש  של  האישי  כמזכירו  לעבוד 
ובכנות  לב  ביושר  עסקיו  את  כלכל  ואכן 
מאוד  ממנו  נהנה  העסקים  איש  גדולה. 
והתרשם שוב ושוב מהכנות ויושר הלב שלו.

לפני כשבועיים אותו בחור התארס בשעה 
מי?  עם  תשאלו  ואם  ומוצלחות.  טובה 
ישנה  העסקים  לאיש  כי  לשמוע,  תתפלאו 
בת בגילו של הבחור, והלה הציע לו את בתו, 

ובקרוב הוא יהפוך להיות חתנו.

כעת,  כסף, בית ופרנסה לא יהיו חסרים 
לאותו בחור בני ברקי לעולם, ומדוע? כי עמד 
בניסיון גדול וקשה. בידיו היה כבר יהלום יקר 
ובפעולה  שקלים,  אלפי  מאות  ששווה 
פשוטה של הכנסתו לכיס, הכסף 
הרב היה בכיסו ללא ידיעה של 
אף אדם בעולם - אך הבחור 
האבדה  את  והשיב  התגבר 
לבעליה. ראה זאת ה' ושילם 

לו כפליים.

במשך  יש  מאתנו  אחד  לכל 
הוא  גדולים, בהם  ניסיונות  החיים 
בטוח כי אין באפשרותו לעמוד בהם, אך 
עליו לזכור כי אם יצליח לעמוד בהם בסופו 
של דבר, יזכה הוא לשכר רב מאין כמוהו. כי 

באנו לעולם כדי לעמוד בניסיונות.

נסיונות ששווים יהלומים

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

"בדרכו להעביר 
יהלום מקומה אחת 
לשניה הוא רואה 
על הרצפה יהלום 

קטנטן..."



סיפור
  ל˘ב˙

‰רב ˆבי נ˜ר

הלכות ומנהגים // הרב אהרן זכאי

ולא  לחברו  אדם  שבין  בעניינים  להקפיד  החובה  על  עוררין  אין 
מקפידים  אלו  בעניינים  מכפייתיות  הסובלים  אולם  באחרים,  לפגוע 
כל כך שלא לפגוע חלילה, עד שהם 'עולים לכולם על העצבים' מרוב 
נערווין ולחצים שהם נתונים בהם שמא פגעו במישהו או שמא הזיקו 
למישהו. לפעמים זה בא לידי ביטוי בכמה תחומים, ולפעמים בתחום 
כמה  הנה  המשקל.  כובד  מלוא  את  שמים  הם  שעליו  ויחיד  אחד 

דוגמאות:
מתקשר  אדם  להם:  ולהפריע  אחרים  מלהטריד  מוגזם  חשש   •
בטלפון ושואל אם הוא יכול להתייעץ או לברר משהו. ''כן, בבקשה''. 
ואז הוא מתחיל: ''אתה בטוח שזה לא מפריע לך?'' ''לא, זה בסדר, 
פעמים  כמה  משנה  לא  וכך,  בטוח?''  ''אתה  לשאול''.  יכול  אתה 
כל  ודואג  ממש  של  בחרדה  מצוי  הוא  בסדר,  שזה  להרגיעו  מנסים 
הזמן שמא בכל זאת הוא מפריע, ולכן הוא שוב ושוב מבקש סליחה 

ומנסה לוודא שהוא אכן אינו מפריע.
• התנצלויות חוזרות ונשנות: במקרה שהוא מביע דעה שונה משל 
שלא  ויצהיר  ירגיעו  שהזולת  ודורש  ושוב  שוב  מתנצל  הוא  האחר, 
שואל  הוא  שאמרתי?''  ממה  נפגעת  שלא  בטוח  ''אתה  מכך.  נפגע 
שוב ושוב, ולא נחה דעתו גם לאחר שהזולת מצהיר שהוא לא נפגע.

כך הוא מרגיש גם בקשר לכל מעשה שייתכן שפגע בזולת. לפעמים, 
יום או יומיים לאחר אירוע כלשהו, הוא יתקשר לפלוני וינסה לוודא 
שהוא לא נפגע ממנו, אף אם פלוני לא יודע כלל במה מדובר. ''בדיוק 
כשעברת במקום פלוני ושוחחתי שם עם חבר חייכתי. ייתכן שנפגעת 

כי חשבת שאנו מדברים עליך...'' הוא יתאמץ להזכירו.
• הסברים חוזרים ונשנים, מתוך תחושה פנימית שלא די בהסברים 
ובדברים של מה בכך,  זה עשוי להיות בשיחות חולין  ניתנו:  שכבר 
מנסים  שהם  חשובים  אחרים  נושאים  או  הלכתיות  בשאלות  או 
לברר. גם לאחר שקיבלו תשובה, הם חוזרים ומסבירים את שאלתם, 
מחשש ומחרדה שבפעם הראשונה לא הסבירו את עצמם כראוי. היה 
יכול לחזור ולהתקשר אלי שלוש או ארבע פעמים כדי  אחד שהיה 
לוודא שקלט נכון את הזמן שעליו סיכמנו להיפגש או כל דבר אחר 
דיבור' מגמר שיחתנו.  'תוך כדי  לו. לפעמים הוא התקשר  שאמרתי 
תמיד חשש שטעה ולא הבין אותי נכון, אף שלמעשה, כאשר נמנעתי 
באופן שיטתי מלענות לו, הוא זכר היטב את אשר סיכמנו. הוא פשוט 
הרגיש דחף בלתי נשלט לשאול שוב, כדי לוודא שלא יעשה טעות 

שתפגע בי.
חשש  לדוגמה,  בגזילה:  ונכשלו  הזולת  ברכוש  שפגעו  חשש   •
שנגעו בספרו של הזולת ופגמו אותו )לפעמים מתעורר אצלם חשש 
זה אפילו כשהם יודעים בבירור שכלל לא התקרבו למקום!(, חשש 
שלקחו דבר בהשאלה ולא החזירוהו ברגע שהיו צריכים להחזירו. זו 
עשויה להיות דאגה קיצונית לפגיעה ברכוש פרטי או ברכוש ציבורי, 
כמו החשש שהשתמשו בכמות יתירה של מים לנטילת ידיים בבית 
המדרש, שהורידו מים בשירותים ''ללא צורך'', או שהשתמשו בספרים 
או אפילו ברהיטים ציבוריים באופן ש''מיישן אותם''. ראיתי אנשים 
שדאגו שהם ''משפשפים'' יותר מדי את הספרים, את הספסלים ואת 
השולחנות כשהם יושבים ולומדים, ואפילו אחד שדאג שבעת שהוא 
מדרגות  את  משפשף  הוא  לקומה,  מקומה  המדרגות  בחדר  עולה 

השיש )!( ו''מועל בהקדש''.

כפייתיות בעניינים שבין אדם לחברו

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׳

נאמר בתורה: ''ששת ימים תעשה מעשיך וביום השביעי תשבות, למען  .א
ינוח שורך וחמורך וינפש בן אמתך והגר''. הרי שהזהירה התורה שגם הבהמה 
ולכן  חיים,  בעלי  כל  הדין  הוא  אלא  בלבד,  בהמה  ולא  תנוח,  ישראל  של 
אסור להניח לבהמתו שתוציא איזה משא וכו', אבל דבר שהוא לרפואתה 
כמו אגד )תחבושת( שעל המכה מותרת לצאת בו, וכן דבר שהיא צריכה 
לשמירתה, הרי זה נחשב לה כמו מלבוש לאדם ומותרת לצאת בו, ורק מה 
שהוא לשמירה יתירה-אסור. וכן דבר שבהמה זו אינה משתמרת בזה, אף על 
פי שבהמה אחרת משתמרת בו, מכל מקום לגבי בהמה זו נחשב זה למשא 

ואסור. 
דבר העלול ליפול מן הבהמה, גם אם הוא מיועד לשמירתה-אסור להניח  .א

לה לצאת בו למקום שאין בו עירוב, גזירה שמא יפול ממנה, ובעל הבהמה 
ישכח וישאנו ארבע אמות.

בהמה שמוציאים אותה למרעה כאשר פעמון קשור בצוארה, כדי שלא  .א
קול,  איסור השמעת  גזירה משום  בו בשבת,  לצאת  לה  ליתן  אסור  תאבד, 
וגם משום חשש שאנשים יחשבו שמוליכים אותה למכירה )שכך בעבר היו 

מוליכים בהמה למכירה עם פעמון(.
מלאכה  .א בה  יעשה  שמא  לגוי,  בהמתו  את  להשאיל  או  להשכיר  אסור 

בשבת, והרי האדם מצווה על שביתת בהמתו.

 יסור מחמר
איסור  .א דרבנן.  ואחד  תורה  איסורי  שני  יש  בבהמה 

תורה הראשון שביתת בהמתו שלא תשא שום משא 
ינוח  ''למען  שנאמר:  בקרון  תלך  ולא  בשבת  עליה 
שורך וחמורך'', ואסור לבעליהם להניח עליהם שום 
משא, ואף אם אחד מניח עליה משא, מחוייב הוא 
להסירו ממנה, ולא נצטוה אלא רק על בהמה שלו 
איסור  הוא  השני  תורה  איסור  גוי.  בהמת  על  ולא 
מחמר  והוא  משא  טעונה  כשהיא  והיינו  מחמר, 

אחריה, וזה למדנו מהפסוק ''לא תעשה כל מלאכה 
אתה... ובהמתך'', איזו מלאכה שהיא על ידי שניהם?-

הוי אומר זה מחמר, וזה אסור אף בבהמת גוי. והאיסור 
והיינו  בשבת,  כלל  בבהמתו  ישתמש  שלא  הוא  מדרבנן 

להשען עליה וכיוצא בזה.

 שימוש   עלי חיים
מלאכה ו.א עושה  הבהמה  כשאין  גם  בשבת,  חיים  בבעלי  להשתמש  אסור 

אסורה, וגם אין בשימוש בה משום איסור מחמר ומשום עבירה על שביתת 
בהמתו, ולכן אין רוכבים על גבי בהמה ולא נתלים עליה )כיון שכל שימוש 
ואם  להשתמש.  אסור  בצידיה  ואפילו  ואסור(,  רכיבה  בכלל  נכלל  בבע''ח 
עלה עליה אפילו במזיד ירד )כלומר שלא קונסים אותו כמו באילן שלא ירד 
עד מוצאי שבת( משום צער בעלי חיים. וטעם איסור רכיבה על גבי בהמה, 
גזירה שמא יחתוך זמורה מן המחובר כדי להנהיגה, וחייב על זה משום תולש 

שהוא תולדת קוצר.
מותר להוריד מן הבהמה כל דבר שיש לו בו צורך, אם אינו מנענע הבהמה  .א

בשעת מעשה, וגם מותר להוריד מן הבהמה דבר שיש בו משום צער בעלי 
חיים, גם אם מנענע את הבהמה בשעת מעשה.

גם ח.א כי  בה,  נוהג  כשהגוי  גם  לבהמה  הרתומה  עגלה  על  לשבת  אסור 
הישיבה בעגלה כזו בכלל איסור שימוש בבעלי חיים.

גוי הרוכב על גבי בהמת יהודי )כשמוליכה להשקותה(-אין צריך למונעו,  .א
כיון שהחי נושא את עצמו, כלומר שלא חל על זה שם משא שיהיה צריך 
למונעו מפני שביתת בהמתו, אבל צריך למונעו שלא יתן עליה בגדיו ולא שום 

דבר במקום שאסור לטלטל, ומשום חיוב שביתת בהמתו.

בעלי חיים בשבת

האם מותר לשבת על עגלה הקשורה לבהמה?
האם מותר להניח על כלב סרט לשמירה?



רבותינו הקדושים תמיד חיו במרגוע ותמיד עם חיוך על הפנים, לא משנה 
איפה שהיו, אף פעם לא התלוננו "לך דומיה תהילה", אדם שמאושפז בבית 
חולים ומחובר למכונות ומכשירים, גם מפה הוא יקבל עולם הבא, אין הבדל 
בין בית מלון בית הבראה או בית חולים סגור, צריך לחרוט בשכל, בכל מקום 

אני עובד את ה'!

לבשו  וגם  זאת,  ישכחו  שלא  הבית,  ליד  הקבר  את  חפרו  הקדמונים  לכן 
כולם את אותם בגדים, שלא יגיד מישהו אני עשיר ואתה כלום, אלא כולם 
שוים, כולנו נמות ונהפוך לרמה ותולעה. ומי שחורט זאת בשכלו, זהו עבד ה' 

בעל בטחון!

וקשיי  ילדים  וגידול  אשה  של  טרדות  לך  יש  אם  גם  בחיי,  רבינו  אומר 
העולם  את  קונה  אתה  מצב  בכל  וילדים,  אשה  לך  אין  אם  וגם  פרנסה, 
הבא שלך. וכמה שהקושי גדול כך עולם הבא גדול! מי שיודע מה התכלית, 

לא נכנס לשום משברים ועצבות!

נעימה  שלהם  והפרדה  הזה,  מהעולם  לצאת  קל  שלצדיקים  אמרו  חז"ל 
כל  כי  חלב,  מכוס  שערה  להוציא  כמו  מחלבא",  ביניתא  "כמישחל  וחלקה 
החיים הם התכוננו לזה, אבל רשעים שכל החיים חשבו רק על העולם הזה, 
אזי הפרדה שלהם קשה מאד, כמו להוציא צמר מקוצים, הכל נקרע, כי כל 

החיים הוא חשב רק על תכנון העולם הזה.

רבי אלחנן וסרמן סיפר על גיסו הגאון ר' חיים עוזר גרודזינסקי שבשעת 
גסיסתו הוא פתח את פיו ונשם נשימה עמוקה, חייך ונרדם, ולא הבינו מה 

קרה לו. 

אחרי חצי שעה קראו  לרופאים, ואמרו שהוא מת, כל החיים הוא התכונן 
לרגע זה!

חכמי ישראל בשיא הסבל והשבר אמרו להם התלמידים. "אוי לנו שראינוך 
בכך" והם אמרו להם "אשרי שראיתם אותי בכך", אוי ואבוי אם לא הייתי 
כך, בכל מצב יש לנו עולם הבא, אדם נברא לצורך מצבו בעולם הבא, והדרך 

לעולם הבא עוברת מהפרוזדור הזה!

רבינו בחיי לימד אותנו עד כאן איך ליישם את מדת הבטחון בגשמיות, 
בפרנסה בבריאות, בכבוד ובעבודה ובמלאכה.

בקיום  הבטחון,  מדת  את  ליישם  איך  אותנו  מלמד  גם  בחיי  רבינו  אבל 
מסובבת  הבטחון  שמדת  הספר  בתחילת  שאמר  וכמו  המעשיות  המצוות 
את עובד ה' ושזקוקים לה יותר מכל דבר אחר, ובלי הבטחון אין לעובד ה' 
מה לעשות. כמו שחשמלאי לא יכול לעבוד בלי כלי מלאכתו, כך יהודי שלא 

מיישם את הבטחון בה', אין לו מה לעשות בעבודת ה'. 

המצוות  ושאר  סוכה  לציצית  לתפלין  מתקשרת  הבטחון  מצות  איך 
סמוך  להיות  צריך  בחיים  דבר  בכל  דעהו",  דרכיך  "בכל  כתוב  המעשיות. 
ובטוח על ה'. כשאדם רוצה לקיים מצוה ישנם שלושה מרכיבים שהמצוה 

תהיה מושלמת.

ר‚ע חו˘בים
‰רב ‡לי‰ו רוס˙מי

איך קונים אמונה

הרב אליהו רוסתמי מרצה באתרנו
להרצאות נוספות בקרו באתר ׳ישיבת אור דוד׳

בכל יום חמישי
בשעה 22:15   

הרה״ג

ליאור גלזר
שליט״א

בכל יום חמישי
בשעה 21:00   

הרה״ג

ראובן אלבז
שליט״א

בכל יום רביעי
בשעה 22:00   

ניתן לצפות בדרשתו השבועית 

של הרה״ג דניאל זר שליט״א 
Rabenu.com באתרנו

הרה״ג

דניאל זר
שליט״א

בכל יום שני
בשעה 19:30   

הרה״ג

אייל עמרמי
שליט״א

בכל יום ראשון
בשעה 21:00   

הרה״ג המקובל

בניהו שמואלי
שליט״א

בכל מוצאי שבת 
בשעה 21:30

מרן הרשל״צ הרב  יצחק יוסף  שליט״א

H . 01480 .S.R . 12529 7. תדרA ערוץ הלווין דר וסוחרת . לוויין יוטלסאט

“והמשכילים יזהרו כזהר הרקיע
ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד“
(דניאל פרק י“ב פסוק ג‘)


