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כולו  הקליני  המדעי  העולם 
לשיפור  רעיונות  סביב  הולך  סובב 
אורך ואיכות החיים. עולם הרפואה 
פועל ללא הרף סביב הבטחה לבני 
ובאורך  באיכות  לשיפור  האדם, 
חייהם. אפילו מי שמבטיח הצלחה 
כלכלית או מעמדית, בעצם מבטא 
הוא הבטחה לשיפור איכות החיים 
כל   - ובעצם  אורכם,  וממילא   -
מחקר  כל  אלינו,  שפונה  פרסום 
את  שמעסיק  מה  כל  שמבוצע, 
איכות  את  לשפר  הוא   - העולם 

ואורך החיים.

כדאי?  הזה  המאמץ  כל  האם 
רבים  במקרים  גדול.  ספק   -
מאמצים  בתוהו,  עולים  הנסיונות 
חובקי עולם והון תועפות שמושקע 
מכל  לטמיון,  יורדים   - הרף  ללא 
בכלל.  אם  מאוד,  מעט  יוצא  אלה 
אדם  איך  הדרך?  באמת  מה  אז 
שיפור  לעצמו  להבטיח  יכול  כן 
יש  האם  חייו?  ובאורך  באיכות 
נוסחה שמבטיחה את זה באמת?!

שמיימי  גילוי  ושמעו  הסכיתו 
אותו  חושפים  שחז"ל  נדיר, 
במסכת חגיגה. מסופר בגמרא על 
עת  בטרם  מהעולם  שנלקח  יהודי 
והגמרא  גזירה שנגזרה עליו,  לאור 
בשנים  שזכה  זה  הוא  מי  מגלה 
'המיותרות' שנותרו. ובכן, בהעברה 
בנקאית שמיימית, הועברו השנים 
שנותרו לזכותו של יהודי אחר, וכל 
יהודי  היה  הוא  כי   - למה?  זאת 

שהעביר על מידותיו, וותרן!

שלא  המוותר,  שהאיש  מסתבר 
כחסר  זולתו  בעיני  נראה  פעם 
ללחצים,  נתון  או  שדרה  עמוד 
ממולח.  עסקים  איש  דווקא  הוא 
לוותר  לו  שעדיף  היטב  מבין  הוא 
בדין  לו  המגיעה  זכות  איזו  על 
וביושר, ולהמירה בכמה שנות חיים 
מאושרים. כדאי לו להקריב משהו 
ולהחליפו  בצדק,  לו  זכאי  שהוא 
ושמחה  נחת  שנות  כמה  בעוד 

בעולם הזה!

פילה, עומדת ברום עולם, ואין כוח כמו תפילה. ת
הרבה פעמים אדם מבקש דבר ומקבל מיד, דע 
לך, קיבלת תודה לה' על הטובה. טוב להודות 
להתחתן,  שזוכה  מי  להודות.  נאה  ולך  שמך  הטוב  לה', 
לקב"ה  שמודה  מי  שיודה.  לילדים,  זוכה  לדירה,  זוכה 
ואין  למקום  מגיע  אתה  ותודה.  תבקש  לניסים.  זוכה 

שם חנייה, תבקש, העניין הסתדר מיד תודה לקב"ה.
רבי אלכסנדר זסקינד מהורדנא זצוק"ל בעל ה"יסוד 
כולו  שלו  הספר  אלוקים,  מלאך  היה  העבודה"  ושורש 
על ענייני תפילה ועבודת ה'. היה מנהגו שכל דבר הוא 
ברכת  ולפני  שעשה,  דבר  וכל  מצוה  כל  לפני  מתפלל. 
המזון היה מבקש יה"ר מלפניך שלא יבואו אורחים בעת 
יסירו את  ולא  יטרידוני  שאני מברך ברכת המזון, שלא 
מודה  היה  המזון  ברכת  ובסיום  בשמחה.  מלכוין  לבבי 
המזון  ברכת  לברך  אותי  שזיכית  לך  מודה  אני  כך  על 
מודה  היה  חדש  בגד  קונה  היה  הפרעות.  בלי  בכונה 

שהיו  עליון  קדושי  תנאים  היו  רבש"ע!,  ואומר: 
להם בגדים קרועים, ולי נתת בגד חדש. מי 

שמתרגל לכך להודות תמיד, זוכה לראות 
אפילו  מקבל,  שמבקש  שמה  ניסים 
תודה  חנייה,  מקום  כמו  קלים  דברים 

לך! וכשמברך ומודה רואה ניסים.
נס  לו  שנעשה  אדם  חז"ל  ואמרו 
אם  אבל  שלו,  מהזכויות  לו  מנכים 

מנכים  שלא  רק  לא  הטובה,  על  מודה 
מהזכויות אלא אף מוסיפים לו עוד נס. 

באחד  מעשה  מסופר  שבת  במסכת 
שמתה אשתו והניחה בן לינק ולא היה לו שכר 

מניקה ליתן ונעשה לו נס ונפתחו לו דדין כשני דדי אשה 
והניק את בנו אמר רב יוסף בא וראה כמה גדול אדם זה 
שנעשה לו נס כזה אמר ליה אביי אדרבה כמה גרוע אדם 

זה שנשתנו לו סדרי בראשית.
אביי,  ותלמידו  יוסף  רב  מחלוקת  כאן  יש  בפשטות 
אבל אפשר לומר דלא פליגי, כאן לפני הנס וכאן לאחר 
זכויות  לו  גדולות שנעשו  זכויותיו  הנס, לפני הנס כמה 
א"כ  שלו,  מהזכויות  יורדים  הנס  לאחר  אבל  כאלה, 
לאחר הנס נעשה קטן. אמנם כל זה אם אינו מודה על 
הטובה, אבל אם מודה עליה, לא רק שלא מורידים לו 
מהזכויות אלא אף נותנים לו עליהם עוד ניסים, וזה 
שמים,  ירא  שהוא  מי  ליראיך",  "נתת  הכתוב  שאמר 
"נס להתנוסס", מי שנעשה לו נס ומודה עליו הוא אף 

מתרומם יותר, ונותנים לו עוד נס.
"טוב להודות לה' ולזמר לשמך עליון להגיד בבוקר 
חסדך ואמונתך בלילות" כל הזמן צריך לראות ולשבח 
את גדלות ה' להודות בעת הטוב ולהתפלל בעת הצורך, 
מתפללים  מודים  הזמן  כשכל  מתפילה.  להרפות  לא 

מפרטים ומכוונים בתפילה, נמצא כל ימיו ביראת שמים.
את  להוציא  שילך  ע"ה  רבינו  למשה  אמר  יתברך  ה' 
בני ישראל ממצרים, אמר משה רבינו כי כבד פה וערל 
שפתיים אנוכי, ואומר הרמב"ן, מדוע לא יהפוך הקב"ה 
לא  רבינו  משה  הרמב"ן,  אומר  אולם,  לבריא  משה  את 
ביקש על זה, שום דבר בעולם הזה אי אפשר לקבל בלא 

תפילה.
אומרים רבותינו, גם דבר שמגיע לאדם בשורת הדין, 
וצריך הוא לאדם, אם לא יבקש על זה לא יקבל. כי כלל 
דבר  יש  ולהתפלל,  לבקש  צריך  דבר  שכל  בעולם,  הוא 
אבל  ארוכה,  תפילה  שצריך  ויש  קלה,  בתפילה  לו  שדי 
להכל צריך תפילה, אין דבר יורד לעולם הזה בלא לעבור 
דרך שערי תפילה, "כי שם ציוה ה' את הברכה חיים עד 

העולם".
עוד אמרו חז"ל שצריך לפרט בתפילה, לא די להתפלל 
בקצרה, ולומר הרי הקב"ה יודע מה אני רוצה. איך 
התפלל יעקב אבינו ע"ה? הצילני נא מיד אחי 
אבינו?  ליעקב  היה  אחים  כמה  עשו,  מיד 
בתפילה  לפרט  שצריך  אלא  עשו.  רק 
בליבו  ישלים  שהאדם  כדי  וזאת  ברור. 
את ההכנעה לקב"ה, וישיח את שבליבו 
אתה  מה  סתם  תגיד  אל  יוצרו.  לפני 

רוצה, אלא תבקש ותפרט.
אדם,  לבני  זולות  כרום  חז"ל  ואמרו 
עולם  של  ברומו  העומדים  דברים  אלו 
כי  תפילה.  וזוהי  בהם,  מזלזלים  אדם  ובני 
מרומים,  לשמי  עולה  והיא  דיבור,  היא  התפילה 
ומעלה את השכינה למעלה למעלה. בכל לילה בחצות 
העשייה,  לעולם  למטה  למטה  הק'  השכינה  יורדת  ליל 
שם כל הסט"א והקליפות, ולמה? כמו אמא שהבן שלה 
שולחה  בעוונותיכם  כמ"ש  אותו.  מנקה  והיא  מלכלך 
וברגע  הקדושה,  השכינה  זה  המלכות  ספירת  אמכם, 
שמלכלכים השכינה הק' צריכה לרדת לסט"א כדי לתקן 
את מה שקלקלנו. וכתוב בספרי הקבלה, שזה דומה למי 
שיורד לגוב אריות להוציא משם חתיכת בשר, כמה זה 
תיקון חצות הוא עניין  ולכן,  יש בזה.  קשה, כמה צער 
גדול מאד, שנותן כח לשכינה לעלות מהר. ואומר רבי 
ועוזר  חצות  תיקון  שאומר  מי  זיע"א,  אבוחצירה  יעקב 
הק'  השכינה  בצרה,  חלילה  כשהוא  אז  הק',  לשכינה 
פלוני  בני  עליו,  מתפללת  היא  לפני שהוא מתפלל  עוד 

אלמוני בצער, "רבונו של עולם - תעזור לו!"
שנזכה להתחזק בתפילה, שבת שלום!
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התפילה היא החיבור האמיתי שלנו את הקדוש ברוך הוא



סיפור
  ל˘ב˙

‰רב ˆבי נ˜ר

שעת בוקר מוקדמת. יהודה שאף 
נפרשו  הגליל  הרי  לריאותיו.  נקי  אוויר 
לנגד עיניו, והנוף המרהיב של הצפון שימח את 
ליבו. חופשת בין הזמנים קטעה את השיגרה הלחוצה 
שיהודה נמצא בה מידי יום, שיגרה של ניהול פרוייקטים 
עתירי ממון. יהודה חש שהשלווה השורה עליו ברגעי 
בחופשתו  שגם  מכיוון  רגעית,  היא  אלו  נפלאים  בוקר 
עובד  הוא  שבה  החברה  ממשרדי  הטלפונים  הנעימה, 

אינם מפסיקים להטריד אותו ממנוחתו.
בניו  שלושת  היא  יהודה  של  העיקרית  הנחמה 
לו  נותנים  שבניו  הנחת  הקדושות.  בישיבות  הלומדים 
בשיגרה  לעמוד  הכוח  את  לו  מעניקה  התורה  בעמל 
העמוסה. ליהודה יש גם שתי בנות קטנות בגיל היסודי 
גבולות.  לה  שאין  חיים  שמחת  לו  מעניקות  והן  והגן, 
חופשת הקיץ נתנה למשפחה זמן איכות מגוון. בין טיול 
בנחת לנסיעה בטרקטורון הקפידו יהודה ובניו על שעה 

קבועה שבה עסקו בתורה.
בשעת ערב מוקדמת, עשו בני המשפחה את דרכם 
המסעדות  באחת  ליבם  את  לסעוד  צפת,  העיר  לעבר 
ציבורית  בחניה  הרכב  את  החנה  יהודה  בעיר.  אשר 
ואחז בידיהן של שתי בנותיו. צלצול טלפון מטריד הגיע 
מכיוון כיס חולצתו. לפי סוג הצליל הוא ידע שמחפשים 
אותו מהעבודה. "כן... מה עכשיו?" ענה יהודה בחוסר 
סבלנות. אחד המנהלים הכפופים לו עדכן אותו בקשיים 
שצצו בפרוייקט החדש, ויהודה השתדל לתת פתרונות 

מעשיים.
נמצאת  הגדולה  ילדתו  פעימה.  ליבו  החסיר  לפתע 
הימנית,  בידו  שאחזה  שלו,  הגן  ילדת  אך  לשמאלו, 
בבהלה.  הסביבה  את  לסרוק  החל  יהודה  נעלמה! 
מעבר  ממנו  קצר  במרחק  וברעייתו  בבניו  הבחין  הוא 
לכביש, אך ילדתו הקטנה אינה לצידם. יהודה המבוהל 
חש שזיעה קרה מכסה את גופו. הוא הסתובב והפנה 
את מבטו לצד השני של הכביש. לחרדתו הבחין בבתו 

הקטנה חוצה את הכביש הסואן לבדה!
לרוץ  והחל  ידיו,  הגדולה בשתי  בתו  הרים את  הוא 
החווירו  פניו  הקטנה.  בתו  אבישג,  לעבר  במהירות 
כשהבחין במשאית גדולה העושה את דרכה במהירות 
לעבר המקום שבו נמצאת בתו הקטנה. יהודה ידע שרק 
נס יציל את בתו מהנורא מכול. הוא היה רחוק ממנה, 

רחוק מדי...
ככל שהשתדל לרוץ מהר המשאית התקדמה לעבר 
לעצור.  מתכוון  שהנהג  נראה  היה  ולא  הקטנה,  בתו 
"אבישג!" צעק בקולי קולות. דמעות החלו להציף את 
פניו. "ה' תושיע אותנו!" צעק מקירות ליבו. לפתע נגלה 
שנעזר  מבוגר  אדם  ומדהים:  מוזר  מחזה  עיניו  לנגד 
באמצע  נעמד  הקטנה,  בתו  לעבר  צעד  הליכה  במקל 
הכביש והחל לנופף במקלו לעבר נהג המשאית. הנהג 
הבחין בו, לחץ על דוושת הבלם והצליח לעצור פחות 

ממטר לפניו!
יהודה הגיע מתנשף ממאמץ, רכן לעבר בתו וחיבק 
אותה בחוזקה. הוא הביט באדם המבוגר והודה לו על 
אף  והגיעו  במתרחש  הבחינו  ובניו  רעייתו  ליבו.  אומץ 
שמחה  המהומה,  מה  על  הבינה  שלא  ואבישג,  הם, 
"מה  לזרועותיה.  אותה  שאספה  אימה,  את  לראות 

קרה?" שאלה רעייתו של יהודה בבהלה.
שאבישג  במבוכה,  וסיפר  ראשו  את  הרכין  יהודה 
גלגלי  תחת  קטלנית  דריסה  בסכנת  נתונה  היתה 

יהודה  של  במבוכתו  הבחין  המבוגר  האדם  משאית. 
וצעק בקול: "ברוך ה', העיקר שהילדה בריאה ושלימה. 
הגדולים  אחיה  הגדולה".  ההצלחה  על  לה'  נודה  הבה 
של אבישג, בני הישיבה, בירכו אותו וביקשו שיצטרף 
אליהם לסעודה שתהפוך מסעודה רגילה לסעודת הודיה 

והאיש הסכים בשמחה.
כבקיא  התגלה  האיש  בנעימים.  התנהלה  הסעודה 
בסיום  נפלאים.  תורה  דברי  ודרש  חז"ל  במדרשי 
הוא  מעשהו.  על  לו  להודות  יהודה  ביקש  הסעודה 
הוציא את פנקס ההמחאות שלו ורשם המחאה שמינה 
לאיש  ההמחאה  את  נתן  יהודה  ש"ח.   8,000 סך  על 
לאות  בשבילך,  זה  "קח,  ואמר  רבה  בשמחה  המבוגר 
תודה על אומץ ליבך". האיש המבוגר הביט בהמחאה 
רבות  "שנים  ואמר  יהודה  אל  עיניו  את  הישיר  בבוז, 
מכל  ממוספרים  ניירות  אחרי  רדיפה  על  בזבזתי  מחיי 
מיני סוגים. כעת ה' זימן לידי מצווה גדולה, ואיני מחליף 

אותה בעד שום הון שבעולם"!
מעוניינים  ומשפחתו  שהוא  השיב  הנרגש  יהודה 
להודות לו על מעשהו בכל צורה, ובבקשה, שרק יאמר 
איך אפשר לרצותו. האיש המבוגר חשב קמעא והשיב 
לך  יתאפשר  אם  שמח  הייתי  ונעים,  חכם  אדם  "אתה 
פעם  לפחות  זמני  את  ולהנעים  בצפת  לביתי  להגיע 
זמן  למצוא  ידע שיתקשה  הוא  עפר הסמיק.  בשבוע". 
פנוי בלוח הזמנים שלו כדי למלא את בקשתו של מציל 
אף  על  להסכים,  לו  גרם  רעייתו  של  מבטה  אך  בתו. 

החשש הגדול שלא יוכל לעמוד בהבטחתו.
את  יהודה  קיים  החופשה  מסיום  שבוע  בחלוף 
הבטחתו, ועשה את דרכו לעיר הצפונית כדי לבקר את 
מציל בתו. הדרך הארוכה הקשתה עליו והלחץ בעבודה 
והמעדנים  הלבבי  האירוח  נפש.  שלוות  לו  הוסיף  לא 
ליהודה להיות  שהונחו על השולחן לא הצליחו לגרום 
בלתי  היה  מהעבודה  הלחץ  למארחו.  וקשוב  נינוח 
פוסק. יהודה עמד לקראת חתימה על חוזה עתיר ממון, 
היתה  לצפת  ההגעה  לטובת  המשרד  מן  וההיעדרות 
הדבר האחרון שאיחל לעצמו. אך לבקשת רעייתו קיים 

את הבטחתו והגיע לדירה הקטנה של מציל בתו.
המארח שבגילו המופלג ידע לנתח הבעות פנים של 
בה.  נמצא  שיהודה  הרבה  במתיחות  הבחין  אדם,  בני 
לאחר דקות אחדות של דברי נימוסים, אמר "תדע לך, 
יהודה יקירי, שכשהייתי בגילך הייתי במצב דומה לשלך. 
היה ברשותי בית מלאכה גדול, העסקתי עשרות פועלים 
וגלגלתי מידי חודש סכומי עתק. אבל למרות הרווחים 

הגדולים הפסדתי הפסד ענק".
"איזה הפסד?" שאל יהודה בעניין.

כוח  ובעל  צעיר  "כשהייתי  בדבריו:  המארח המשיך 
ילדים  ארבעה  לנו  היו  החיים.  בין  היתה  עוד  רעייתי 
קטנים והיא גידלה אותם למופת, אך אני, בגלל עיסוקיי 
הזמן  עיקר  את  ההן.  בשנים  לידה  הייתי  לא  רבים, 
אחרי  רדפתי  כמוך  אני  גם  העסק.  בטיפוח  השקעתי 
ברשותי  היה  דבר  של  ובסופו  הממוספרים,  הניירות 
עם  החשוב  הזמן  את  אבל  לרוב,  ממוספרים  ניירות 
ילדיי הפסדתי, הייתי נותן הכול כדי להחזיר את הגלגל 
אחורה, אבל זמן אי אפשר להחזיר. כל שנייה שחולפת 

אינה חוזרת לנצח!".
"תקשיב ליהודי מבוגר. את הזמן בעולם הזה תשקיע 
ובלי שתשים  במהירות  חולף  הזמן  בטפל,  ולא  בעיקר 
ויפכו לעצמאים, תשקיע בהם, תהנה  ילדיך  לב יצמחו 

מכל רגע, אל תדאג יותר מדי לפרנסה. מה 
שנגזר עליך תקבל עד לאגורה האחרונה!", סיים 

האיש את דבריו.
היהודי  של  דבריו  את  רב  בקשב  ששמע  יהודה, 
המבוגר הניצב מולו, חש שהדברים עושים עליו רושם 
הוא  נכונים,  בתו  מציל  של  שדבריו  ידע  הוא  כביר. 
באמת משקיע את רוב זמנו סביב הפעילות במשרד, את 
ילדיו הוא ממעט לראות ופוגש אותם בעיקר בשבתות, 
בחגים ובחופשות מזדמנות. הוא עדיין לא ידע מה ואיך 
לעשות, אך דבריו של האיש החלו לעשות שינוי בליבו.

תוך כדי שעשה יהודה את דרכו חזרה לאזור המרכז, 
כבר החזיר אותו לחץ הטלפונים הבלתי פוסק למציאות 
חייו במהירות. הוא עדכן את רעייתו על הביקור הנחמד, 

אך על דברי המוסר שחצבו בליבו לא סיפר.
מועקה  חש  יהודה  בצפת.  מהביקור  חלפו  שבועיים 
בליבו על שאינו מקיים את הבטחתו ומברק את הזקן, 
אך הוא ידע שאין באפשרותו לעזוב את עיסוקיו. הוא 
ניסה ליצור קשר טלפוני עם מציל בתו, אך מעבר לקו 
לא היה מענה. חלפו שבועיים נוספים ולבקשת רעייתו, 
שהפעילה עליו לחץ לא קל, שוב עשה יהודה את דרכו 

לעיר צפת, ונקש על דלתו של האיש.
אך הדלת בוששה מלהפתח. לא היתה תשובה. הוא 
דלתה  את  פתחה  סקרנית  ושכנה  בחוזקה,  שוב  נקש 
ושאלה לרצונו. יהודה ענה שהוא בא לבקר את האדם 
שגר כאן. "לא שמעת?" אמרה השכנה, "השכן נפטר 

לפני כמעט חודש ימים!"
יהודה ההמום מהבשורה, שאל את השכנה אם היא 
מכירה מישהו מהמשפחה. השכנה ענתה בחיוב ונתנה 
ליהודה מספר טלפון של אחד מבניו של הנפטר. יהודה 
חייג והציג את עצמו בקול מהוסס. בנו של השכן קיבל 
את תנחומיו ושאל בנימוס מהיכן הוא מכיר את אביו. 
הזמנים  בין  מחופשת  החל  הסיפור,  את  סיפר  יהודה 
בקיץ האחרון וכלה בביקור בעיר צפת לפני חודש ימים. 
בנו של השכן שתק, ולאחר שניות אחדות אמר "אבא 
לבנה:  קידוש  באותיות  עליה  שכתוב  מעטפה  השאיר 
למי  מבין  אני  עכשיו  אותה  פתחנו  לא  ליהודה.  שייך 

הכוונה".
ענה  חדרה"  "בעיר  יהודה.  שאל  גר?"  אתה  "היכן 
יהודה  ונתן לו את כתובתו המדוייקת.  בנו של המציל 
נסע לעיר חדרה. הפגישה עם בנו של מציל בתו היתה 
ליהודה  הבן  נתן  נימוסים  מילות  כמה  לאחר  מרגשת. 

מעטפה ששמו התנוסס עליה.
הוא פתח את המעטפה. שעון קטן מוזהב היה מונח 
שווה  זמן  היקר,  חברי  תשכח,  "אל  פתק:  ולצידו  בה, 
בו בתבונה, מכיוון שבסופו של  יותר מזהב. תשתמש 
דבר הזמן נגמר". יהודה מחה דמעה ושב לביתו. הטלפון 
רטט בכיסו, קראו לו להגיע דחוף למשרד. הפעם ענה 
משפחתי.  עם  אבלה  הערב  "את  שונה:  בצורה  יהודה 
את  וסיים  לאב",  זקוקות  בנותיי  תברח.  לא  העבודה 

השיחה.
אמר  והוא  בדמיונו  עלתה  בתו  מציל  של  דמותו 
יקר, שהארת את עיניי. כן,  יהודי  בלחש: "תודה רבה, 
'זמן שווה יותר מזהב. כל שנייה שחולפת נגמרת ואינה 

שבה לנצח"...!

לעצור את המרוץ

לסיפורים מרתקים נוספים של הרב צבי נקר
כנסו לאתר ׳ישיבת אור דוד׳
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הלכות ומנהגים // הרב אהרן זכאי

ביטוי  לידי  בא  זה  הלכה,  ענייני  על  מתלבשת  הכפייתיות  כאשר 
אחד  מסוים  עניין  על  או  אחת  הלכה  על  ומוגזמת  יתירה  בהקפדה 
בלבד, בעוד שעל הלכות אחרות אין מקפידים מעבר למה שנחשב 

סביר.

הנה כמה דוגמאות שכיחות:

• כל דבר שדורש כוונה יוצר חשש עצום ו''עצבים'' שמא לא כיוונו 
כראוי ולא יצאו ידי חובה. זה עשוי להיות בקריאת שמע של ערבית או 
של שחרית, בתפילות שמונה עשרה )במיוחד בברכה הראשונה(, או 
בכל תפילה אחרת. מהרגע שהם קמים ממיטתם בבוקר הם מתוחים 
ולחוצים מרוב דאגה וחרדה שלא יצליחו לכוון כראוי. יש החוזרים 
שוב ושוב על המילים במקומות הדרושים כוונה, מחשש שלא כיוונו 
כראוי או שלא ביטאו את המילים כראוי, עד שיחמיצו את הזמן ולא 

יוכלו להתפלל בציבור, או בכלל.

לפעמים זה מתבטא בחשש שלא כיוונו כראוי במצוות שבהן הכוונה 
קריאת  כמו  מאחר,  שמיעה  ידי  על  חובה  ידי  בהן  ויוצאים  מעכבת 
המגילה בפורים וקריאת פרשת זכור. הם עוברים ממניין למניין כדי 
לשמוע את הקריאה שוב ושוב, אפילו ארבע וחמש פעמים, מחשש 
שהחסירו מילה. כך קורה להם גם באמירת ברכות, בשמיעת קידוש 
שלא  חשש  להתעורר  עשוי  שבו  מקום  ובכל  אחר  מפי  הבדלה  או 
חרדה  מוצפים  הם  בראשונה  כמו  הרביעית  בפעם  חובה.  ידי  יצאו 
בזמן קיום המצווה, לחוצים ומזיעים בניסיונם לוודא שיצאו ידי חובה.

• יש הדואגים ליישר את התפילין במשך דקות ארוכות. שוב ושוב, 
מוודאים  הם  ובטקסיות,  עצמו(  על  החוזר  קבוע  )מנהג  בריטואל 
שהתפילין מונחות במקומן, שהקשרים קשורים כראוי, וחוזר חלילה.

• דאגה מופרזת להתפלל בגוף נקי כפי שההלכה דורשת, המביאה 
לחוצים,  הם  מאמץ,  מרוב  ארוכות.  שעות  בזה  להשקיע  אותם 
מותשים וסחוטים, ותמיד חוששים שעדיין לא עשו די לצאת את ידי 
החובה. לפעמים הם מנקים את עצמם עד כדי דימום, ואז מתחילים 
זו  בטקס חדש להחלפת הבגדים המוכתמים. ראיתי אחד שמסיבה 
החליף בגדים כמה פעמים במהלך היום, ועוד אחד שלא היה יוצא 
מפתח ביתו בשעות הערב ולא היה משתתף בשמחות, בהיותו טרוד 

במשך שעות להכין את עצמו לתפילת ערבית.

סבלם של אלה עשוי להיות אדיר ובלתי נתפס, והמאמץ הרב שהם 
נאלצים להשקיע, סוחט אותם ומשאירם מותשים, בלי כוח ובלי מוח. 
ולהזכירכם שוב, מדובר באנשים רגילים לכל דבר, כך שמעבר לסבל 
העצום, זה גם פוגע קשות בדימוי העצמי שלהם ומסבך אותם ברגשי 
נחיתות, שכן בעקבות זאת הם מתחילים לחשוש שמשהו מאוד לא 

בסדר עמם ושהם פשוט לא שפויים )מה שכמובן, אינו נכון(.

לפעמים,  חושב  אני  סיפוריהם,  את  ושומע  אותם  רואה  כשאני 
גיהנום של ממש, אבל  ועוברים  הזה הם מצטערים  שאמנם בעולם 
ייתכן שבעלמא דאתי הם 'יגידו לנו שלום מרחוק', כאשר הם יקבלו 
שכר רב על הסבל והצער שהיו מנת חלקם ברצונם לקיים מצוותיו 
יתברך שמו בשלימות. הרי 'רחמנא ליבא בעי', וגם אם הם מקפידים 
במקום שההלכה אינה דורשת להקפיד, וגם אם החרדה שלהם אינה 
נובעת ממניע רוחני, בכל זאת, הרי הצער שלהם הוא על עשיית רצונו 

יתברך שמו בשלימות, ולכן מגיע להם שכר רב על כך. 

כפייתיות בענייני הלכה

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׳

מותר לסומא לצאת לרשות הרבים בשבת בלווית כלב, אף על פי  .א
שאוחז ברצועה הקשורה בכלב. ובלבד שלא יצא ראש החבל מתחת 
כמי  שדומה  משום  השני(,  לצד  לידו  מחוץ  )כלומר  למטה  טפח  ידו 

שנושאה בידו.

ואפילו  .א מוקצה.  בכלל  שהם  כיון  ועוף  חיה  בהמה  לטלטל  אסור 
לצורך גופם ומקומם אסור לטלטלם. ואפילו אם יכול להגיע להפסד על 
ידם כגון שהעוף פורח על גבי הכלים ויכול לשוברם, עם כל זה אסור 
לתפסם בידים, ואפילו אם הוא מורגל בבית מזמן רב, שאין יותר חשש 
צידה, עם כל זה אסור ליטלו בידים משום מוקצה, אלא יפריחנו מעל 

הכלים, כיון שאיסור טלטול מוקצה הוא אפילו במקום הפסד.

אותם אנשים שמגדלים כלבים בביתם )מבלי להתייחס כאן לעצם  .א
גידול כלבים, שראוי למנוע זאת אם לא לצורך גדול כגון שמירה וכיוצא 
זרועותיהם, הרי הם עושים  ועל  ולוקחים אותם בשבת בחיקם  בזה(, 
איסור, וכן אותם שיש להם חתולים ועופות אסור להם לטלטלם בשבת, 
אותם  יקחו  שלא  ליזהר  צריכים  גם  בשבת,  לבקרם  הבאים  ואורחים 

בחיקם ולא יטלטלו אותם. אבל מותר להאכיל אותם בשבת.

ה כלת  עלי חיים
מותר לתת בשבת מזונות לפני אווזים ותרנגולים  .א

ויונים שמגדלים אותם בבית, שמזונותיהם עליו, 
אבל אותם שאין מזונותיהם עליו, אסור לטרוח 
נותנים  אין  ולכן  מזונות,  להם  לתת  בשביל 
שובך  יוני  ולפני  דבורים  לפני  מזונות  ולא  מים 

האדם  על  אינם  שמזונותיהם  עליה,  יוני  ולפני 
וכן  מזונותיהם.  ולוקטים  אלא משוטטים בעצמם 

שאין  כיון  הפקר,  של  קטנים  חתולים  להאכיל  אין 
מזונותיהם עליו, ואם רואה אותם שהם בוכים יש עצה 

שאם יש לו פסולת שהוא רוצה בלאו הכי לזרוק, יזרוק רחוק 
מהם, והם יבואו מעצמם לאכול, כיון שאין זה נקרא שטורח במיוחד 

עבורם.

מה ה.א לה  שאין  עליו,  שמזונותיה  לפי  משי.  תולעת  להאכיל  מותר 
לאכול כי אם מה שנותן האדם לפניה, וזה דומה לאווזים ותרנגולים. 
וכן מותר מטעם זה לתת אוכל לדגים הנמצאים באקווריום. וכמו כן 

מותר להאכיל חתול שמגדלים בבית כיון שמזונותיו עליו.

יש נוהגים לתת חטים לפני העופות בשבת שירה, ואף על פי שיש  .א
אומרים שאין מנהג זה נכון שהרי אין מזונותם עליו,  מכל מקום אין 
להקפיד על כך, כיון שנהגו כן לשם מצוה, שרגילים העולם למור שגם 

העופות אמרו שירה על הים, והנח להם לישראל.

והוא רעב, מותר  .א יש אומרים שכל בעל חיים שאינו מוצא לו מזון 
ליתן לפניו מזון בשבת, שהרי כתוב ''ורחמיו על כל מעשיו''. וכן מותר 
לתת מזון לפני הכלב, גם אם הכלב אינו שלו. ויש אומרים שאין היתר 
אלא בכלב שלו. ולכן יעשה את העצה האמורה לעיל שיזרוק לפניהם 

פסולת שרוצה בלאו הכי לזרוק, ונמצא שלא טורח במיוחד עבורם. 

בעלי חיים בשבת

האם מותר להאכיל תולעי משי בשבת? האם 
מותר לעיוור לצאת עם כלב ברשות הרבים?



תהיה  שהמצוה  מרכיבים  שלושה  ישנם  מצוה  לקיים  רוצה  כשאדם 
מושלמת.

החלק הראשון הוא ההסכמה בלב. אם רוצה לעשות את המצוה.

החלק השני הוא ההקרבה למען קיום המצוה, שמקריב מזמנו, אפילו על 
חשבון השינה האכילה והשתיה והטיולים וכד'.

החלק השלישי הוא ביצוע המצוה ע"י האברים שיגמרו את המצוה.

הפרמטר הראשון שהוא ההסכמה בלב לעשות את המצוה, הוא החשוב 
והדומיננטי ביותר. ידוע שאם יעשה אדם מצוה בלי כוונת הלב אין לזה לא 
ערך ולא תכלית. וכבר אמר הנביא ישעיה על כך, "בפיו ובשפתיו כבדני ולבו 

רחק ממני". עשיית מצוה בלי רצון וכוונת הלב לא שוה מאומה.

לבן הארמי רץ לאורחים וגם אברהם רץ לאורחים. על לבן כתוב "וירץ לבן 
אל האיש החוצה אל העין, ויהי כראותו את הנזם ואת הצמידים על ידי אחותו 
וכו". )בראשית, כד, כט(, ועל אברהם אבינו כתוב "וירא וירץ לקראתם" )שם 

יח, ב(, מה ראה לבן ומה ראה אברהם.

לבן ראה את הנזם והצמידים, נתן עיניו בממון, מה אני אקבל מזה, אבל 
אברהם ראה שכינה מעל ראשם, כי הקב"ה מצפה שנכניס אורחים. 

כוונת אברהם היתה לעשות נחת רוח לבורא שציוה להכניס אורחים, אבל 
לבן הכניס אורחים בשביל תאות הממון, בשביל אינטרסים וטובות הנאה. 
לבן גם זרק החוצה את האלהים שלו בשביל הממון. שהרי כתוב "ויאמר בא 
ברוך ה', למה תעמוד בחוץ ואנכי פיניתי הבית ומקום לגמלים", הוא פינה 

את הבית מהפסלים שלו.

אם אתה מלוה כסף לחבר ואתה חושב בלב, "אני אלוה לו, כי אני יודע שגם 
אני אצטרך ממנו טובה בקרוב", ואם כן, אתה לא מלוה לו לשם מצוה אלא 
אתה איש עסקים, אבל אם אתה מלוה לו רק בגלל שה' ציוה לעזור לנזקק, 
יש בורא לעולם  כי  יחזיר את הכסף או לא,  ואתה לא דואג בכלל אם הוא 
שהכל שלו, במקרה כזה הלב הוא דומיננטי ומכריע, יש כאן גילוי לקיום רצון 
נוח לך,  ה' לעשות מצוה בשלמות, אבל אם אתה עושה המצוה בגלל שזה 
אתה עושה רצון יצרך ולא רצון יוצרך! בלי הסכמת הלב, המצוה לא מתחילה!

אדם  שבין  במצוות  בטחון  מצות  שיש  שחושב  מי  בחיי,  רבינו  אומר 
למקום, ואומר אני סומך על הקב"ה שיכניס לי בלב לעשות את המצוה 
הבחירה  את  ברשותנו  הניח  שהבורא  משום  וסכל!  תועה  נחשב  לשמה, 
לקיים את רצונו או את רצוננו, "ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה", 
בתוך ספר התורה יש גם ברכה וגם קללה, מי שעושה למען הבורא בלבד, זה 
סם חיים, ומי שעובד את רצונותיו, זה סם המות! הרמח"ל מסביר שאדם 
צריך לנדב את לבו, וכמו שנקראים עם ישראל "בת נדיב", על שם אברהם 

אבינו שנדבו לבו, הוא נתן את הלב, ראה את רצון ה' וזה מה שעשה.

את  תקחו  לבו,  ידבנו  אשר  איש  כל  "מאת  תרומה  בפרשת  כתוב  וכך 
אומרת  ולכן  תרומתך,  את  אקח  אז  אלי  יתנדב  שלך  הלב  אם  תרומתי". 

הגמרא "רחמנא לבא בעי", ה' יתברך רוצה את הלב שלך!

ר‚ע חו˘בים
‰רב ‡לי‰ו רוס˙מי

שלשה חלקים לקיום המצוות

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

קבעת עיתים לתורה?

הדרשה השבועית
בכל יום רביעי בשעה 22:00
רחוב במכבים 108 בני ברק
Rabenu.com ניתן לצפות באתר הישיבה
ובערוצי הלווין

מוסר | יהדות | הלכה˘יעור ˘בועי
בכל יום שני בשעה 20:00

‡ור ‰חיים ‰˜„ו˘

פירוש אור החיים על התורה

בכל מוצ“ש בשעה 22:00

חשוב לדעת! 
ני˙ן לˆפו˙ בכל ‰„ר˘ו˙ ˘ל ‰ר‰"‚ „ני‡ל זר ˘ליט"‡ ב‡˙ר ‰י˘יב‰ "‡ור „ו„" ובמ‚וון רחב ˘ל רבנים נוספים בכל ‰נו˘‡ים


