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חושפת  הנוכחי,  השבוע  פרשת 
את  ארוכים,  לא  פסוקים  בכמה 
אחד הכלים העוצמתיים והסגוליים 
ביותר, בהם זכה העם היהודי. זהו 
מעידים  שחז"ל  ונדיר,  ייחודי  כלי 
על עוצמתו החזקה, ויכולתו לשנות 
וליצור תהפוכות תבל.  סדרי עולם 
להם  שיש  בודדים  פסוקים  אלו 
להם  לייחד  וראוי  עילאיים,  כוחות 

מחשבה והתבוננות מעמיקה.

בעידן כמו היום, כשהעולם מלא 
התמודדויות ויהודים מחפשים כל 
דרך להיוושע, כשיהודים מחפשים 
סגולות שונות מכל העולם ומוכנים 
תועפות,  הון  לשלם  להתאמץ, 
לעשות  או  בדרכים  להיטלטל 
כי  לזכור  חשוב  חריגות,  פעולות 
ורצויות,  אהובות  סגולות  אותן  כל 
לישועות  המאסטר  מפתח  אבל 

הוא פרשת הקטורת.

מתנה  חז"ל  לנו  העניקו  ולפיכך, 
וקיבעו את פרשת הקטורת  יקרה, 
בלתי  כחלק  התפילה,  סדר  בתוך 
את  לנו  להכניס  כדי  ממנה.  נפרד 
היום,  לשגרת  המאסטר  מפתח 
ההגנה  שכבת  את  לנו  להעניק 
נחמיץ  כדי שלא  קבוע,  באופן  הזו 
במתנה  להתהדר  הזדמנות  אף 
המסוגלת והמיוחדת הזו, במפתח 
כל  את  עבורנו  הפותח  המאסטר 
רק  צריכים  הישועות. אנחנו  שערי 
פרשת  את  בכוונה  לומר  לגשת, 
את  לנו  לפתוח   - ובכך  הקטורת, 
השערים כולם ולהרעיף שפע טללי 

טובה וברכה.

אפשר  דקות,   4-5 לוקח  זה 
נוסח  מקום,  בכל  זאת  לעשות 
בכל  מופיע  הקטורת  פרשת 
בכל  ומצוי  הנוסחים,  בכל  סידור, 
להמתין  צורך  אין  כנסת.  בית 
לחכות,  צורך  אין  לישועה,  יותר 
אפשר פשוט לגשת עם המאסטר 

ולפתוח.

יום,  כל  עצמנו,  על  נקבל  הבה 
דקות  כמה  הכנסת  לבית  לבוא 
שנוכל  כדי  התפילה,  תחילת  לפני 
בריכוז,  הקטורת  פרשת  את  לומר 
נאמץ  הבה  בהבנה.  במתינות, 
לחיינו,  הזה  המאסטר  מפתח  את 
ונופתע לראות כיצד מתגשמות כל 
ישועה  טובה  במידה  משאלותינו, 
ורחמים!       )הרב אשר קובלסקי(

דם אינו יודע מה טוב באמת ומה רע באמת, א
מה  על  מחר  "תבכה  בספרים  שמובא  כמו 
שתשמח היום, תשמח מחר על מה שתבכה 
. לכן  ויש רע שנראה טוב  יש טוב שנראה רע  היום". 
צריך אדם לעבוד על עצמו תמיד להיות שמח. ואמרו 
חז"ל במשנה "חייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך 
על הטובה". איך אפשר? כי באמת יש דבר שנראה רע 

והוא טוב באמת, מפי עליון לא תצא הרעות.
וז"ש דוד המלך "אודך כי עניתני ותהי לי לישועה". 
לי  הביא  עצמו  העינוי  כי  העינוי,  על  לך  מודה  אני 
ישועה. על מה אדם מתלונן? ברוך השם! היסורים הם 

התקוה שלך. 
סגולה  המלך  ממנו  שביקש  יהודי  חכם  אותו  כמו 
עליה  שחרוט  טבעת  לו  נתן  רגוע,  יהיה  שתמיד 

זה  גם  ר"ת  גז"י  לו:  והסביר  "גז"י"  האותיות 
נחת,  שלו  החיים  שכל  אדם  אין  יעבור. 

החיים  שכל  אדם  ואין  מאושר,  תמיד 
יום  כך,  ושבוע  כך  שבוע  צרות,  שלו 
יביט  שמחה  עת  כשבא  כך.  ויום  כך 
ויתבונן גם זה יעבור ולא יצטער כשזה 
יעבור, וכשבא עצב יביט בטבעת וידע 

גם זה יעבור, ולא יכבד ליבו.
היסורים  ולמרות  כך,  נוהג  כשאדם 

מהרהר  ואינו  הקב"ה  את  אוהב  הוא 
אחריו יתברך, הוא מקיים בזה מצות "ואהבת 

את ה' אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך" ומפרשים חז"ל 
אפילו הוא נוטל את נפשך! 

מסופר על קדושי קעלם, בשנות השואה האיומה, 
הלכו  להריגה  העיר  יהודי  את  ולקחו  אוייב  שכשגבר 
עם הספרי תורה שלהם ושרו אשרינו מה טוב חלקינו 

ומה נעים גורלנו ומה יפה ירושתנו!
אנו  מצב  בכל  אשירה"  ומשפט  "חסד  שכ'  וכמו 
שרים, בין אם זה חסד ובין אם זה משפט אשירה. כי 

אף פעם אין אדם יודע מה רע ומה טוב.
והתקצף  ירעב  כי  "והיה  כתוב  גויים  אצל  אבל 
דוגמא  תראו  למעלה".  ופנה  ובאלהיו  במלכו  וקלל 
משה רבינו בא לפני פרעה, מה אמר לו פרעה? מי ה' 
אשר אשמע בקולו, לא ידעתי את ה' וגו'. וקשה, הרי 
הודיע  אחרי  פרעה  לו  אמר  פרעה  לפני  בא  כשיוסף 
אלוקים אותך כל זאת אין נבון וחכם כמוך, איך אמר 
שאינו מכיר את הקב"ה? אלא, שכשיוסף בא לעזור לו, 

הוא יכול להציל את המדינה, הוא הכיר את הקב"ה, 
הוא מאמין, אבל כשבאו לקחת  כשהוא מרויח מזה 
ממנו שש מאות אלף עבדים אז לא הכיר את הקב"ה! 
גוי, כשזה מטיב לו הוא מאמין אבל כשזה רע לו מזה 
הוא לא מאמין. אבל עם ישראל אומר "חסד ומשפט 
אשירה" בין אם חסד אשירה בין אם משפט אשירה. 
"הכוני פצעוני", ולמרות זאת "חולת אהבה אני"! זה 

עם ישראל! הגויים, ברגע שקשה להם הם בועטים !
יש אדם שהוא בצרה גדולה, בר מינן מאיגרא רמה 
נפל לבירא עמיקתא, מעשירות מופלגת לעניות בלתי 
נתפסת. ויש אדם שנשרף לו הבית, צרה גדולה. אומר 
הודיעו  בשמו,  קראו  לה'  "הודו  גדול:  יסוד  הגר"א 
אומר  עלילות?  המילה  ביאור  מה  עלילותיו"  בעמים 
הגר"א הקב"ה נותן לאדם עשירות או כל דבר אחר, 
כדי שכשיגיע עליו ח"ו גזירה יקח לו את הטובה 
ינצל מהרעה! כמו שסיפרנו על אליהו  ואז 
אצל  והתארחו  ריב"ל  עם  שהלך  הנביא 
היה להם מאומה בלתי  לא  עניים,  זוג 
פרנסתם  היתה  שממנה  אחת  פרה 
אותם  כיבדו  עניים  אותם  בדוחק, 
רבה,  בשמחה  אורחים  והכניסו  מאד 
מיטתם  את  ונתנו  הארץ  על  שכבו 
קרא  הלילה  באמצע  לאורחים.  הדלה 
הפרה.  את  והרג  לריב"ל  הנביא  אליהו 
שאל ריב"ל את אליהו הנביא מדוע, אמר לו 
היתה עליהם גזירה שהאשה תמות, הרגתי להם את 

הפרה וכך ניצלה האשה.
הקב"ה לוקח לאדם ממון למען כפר לו, לכן נוהגים 
שאם נשבר כלי אומרים מזל טוב, כי צער שבירת הכלי 
שאפילו  חז"ל  שאמרו  וכמו   . גזירות  מהאדם  מבטל 
אם מכניס היד לכיס למצוא שקל ויצא לו חצי שקל 
או להפך, צריך להכניס את היד עוד פעם, אפילו זה 
של  פרנסה,  של  יסורים  שסובל  מי  שכן  כל  יסורים! 
כמה  אחר,  עיכוב  וכל  בנים,  גידול  צער  של  מחלות, 
זה  זה מכפר, כמה  ביסורים! כמה  צריך הוא לשמוח 
כשיראה  שנה,  עשרים  מאה  לאחר  אותו.  מרומם 
להשי"ת למה  יאמר  היסורים  לו  הועילו  האדם כמה 

לא הבאת לי עוד יסורים?!
שבת שלום!

מה טוב ומה רע?
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סיפור
  ל˘ב˙

‰רב ˆבי נ˜ר

בו  מהכולל  האברכים  אחד 
שהוא  לי  וסיפר  אלי  פנה  למדתי, 
גדולים  חובות  לו  ויש  בפרנסה  מאוד  דחוק 
עקב חתונת בתו, והוא מחפש גמ"ח או איזשהו 
אדם טוב שילווה לו עשר אלף דולר, והוא מבטיח 
לו  אמרתי  וחצי.  חודשיים  בתוך  זאת  להחזיר 
שאני אחשוב על זה ואולי אוכל לסדר לו משהו.

בחסכונותיי  לי  שיש  ומצאתי  לבית  הלכתי 
סכום של שלוש עשרה אלף דולר, שאותם הכנו 
לחתונת בננו הקטן שכבר בא בברית האירוסין, 
ובעוד שלושה חודשים חתונתו אמורה להתקיים. 
היה לי קשה להחליט האם אלווה לו את הכסף. 
חודשיים  תוך  להחזיר  מבטיח  הוא  אחד  מצד 
בני.  חתונת  קודם  שבועיים  אומר  הוי  וחצי, 
לעמוד  יוכל  הוא  האם  חששתי  שני,  מצד  אבל 
בהתחייבותו עקב החובות הרבים הרובצים עליו.

לי,  המליץ  והוא  ורבי,  מורי  עם  התייעצתי 
עלי  והגון,  כשר  כאדם  מוכר  שהלווה  שכיון 
להלוות לו, ובפרט שעל זה התורה אומרת "בגלל 
אמר  כן',  'אם  אלוקיך".  ה'  יברכך  הזה  הדבר 
יחזור  לא  הכסף  אם  שאף  אתה  'בטוח  רבי,  לי 
שמים  וברכת  השמים,  מן  תבורך  בזמנו,  אליך 
שווה לאין שיעור יותר מעשר אלף דולר'... אכן 
הכסף.  את  לחברי  והלוויתי  רבי,  כעצת  עשיתי 
הלה שמח שמחה גדולה, כי הכסף הזה עזר לו 

לכלכלת משפחתו.

לדאוג,  כבר  התחלתי  ואני  חלפו,  חודשיים 
לא ראיתי ממנו שום סימן שהוא מתכנן להשיב 
כדי  דבר  לו  מלומר  נמנעתי  אך  הכסף,  את  לי 
שלא אכשל בעוון "לא תהיה לו כנושה". שבוע 
לאחר מכן הוא כבר לא הגיע בכלל לכולל, וכבר 
באותו  מובילים...  הדברים  מה  לקראת  הבנתי 
יום קיבלתי טלפון מהאולם השמחות בו אמורה 
להיערך חתונת בני, שעלי להביא דמי מקדמה, 

אצלי  שנשארו  דולר  אלפי  שלושת  ה'  ובחסד 
הספיקו בדיוק לצורך כך.

מלאו להם חודשיים וחצי מעת ההלוואה, זמן 
הפרעון כבר חלף עבר, וידידי הלווה אותו יהודי 
יום, ועוד  לא נראה ואף לא מתקשר! עבר עוד 

יום, וחתונת בני קרבה ובאה.

ערב החתונה הגיע והכסף איננו. אנה אני בא? 
ליבי  צקון  את  ושפכתי  בחדר,  לבדי  התיישבתי 
בפני ה', ואמרתי: ריבונו של עולם, עשיתי עצת 
תלמיד חכם להלוות לאותו יהודי, ואינני מתחרט 
על כך כי עזרתי לבנך ולמשפחתו. אלא שכעת 
הקרוב  בלילה  עמו  לשלם  כדי  לכסף  נצרך  אני 
את הוצאות החתונה. אנא, גלה לי את גדולתך 
ורחמיך והושיעני. כך המשכתי והתפללתי שעה 

ארוכה, ואז... מצלצל הטלפון.

ששתים  מארה"ב,  עשיר  זה  היה 
עשרה שנה קודם לכן )!(, סמוך 

ביקרתי  הבכור,  בני  לחתונת 
את  לו  שסיפרתי  וכיון  אצלו, 
ושאני  הקשה  פרנסתי  מצב 
בעל חוב גדול, הוא רצה לעזור 

לו.  כשיזדמן  מכובד  בסכום  לי 
הוא שמר את מספר הטלפון שלי 

שאם  והבטיח  הבנק,  חשבון  ופרטי 
יוכל לתמוך בי יתקשר אלי.

לך  לומר  'רציתי  אומר,  הוא  וברכה',  'שלום 
אני  שנה,  עשרה  שתים  מאז  שעברו  שלמרות 
לך,  לסייע  רציתי  פעם  ובכל  אותך,  לא שכחתי 
אתמול  בדיוק  בידי.  עלה  לא  סיבות  מיני  ומכל 
דיברנו  וארבעה מחברי הנגידים,  התאספנו אני 
נסייע  יחד  שכולנו  והחלטנו  שלך  הנושא  על 
יתרום  אחד  שכל  החלטנו  והחברים  אני  לך, 
הפקדתי  עכשיו  ממש  דולר.  אלפים  עשרת  לך 

לחשבונך חמישים אלף דולר'.

הצלחתי  ולא  מוחלט  בהלם  הייתי 
של  שניות  כמה  כעבור  פי.  את  לפצות 

התקשר  שהוא  לו  להסביר  הצלחתי  שתיקה 
בדיוק ברגע הנכון. סיפרתי לו שהיום בערב אני 
מחתן את בני, ושהכסף הזה יועיל לי מאוד בדיוק 
עכשיו. הוא כמובן שמח מאוד, ונתן לי את שמו 
תחת  יזכירם  החתן  שבני  וביקש  חבריו  ושמות 

החופה.

סיימתי את שיחת הטלפון, תוך שאני  המום 
גלוי  הדבר  כמה  ועד  ה',  גדול  כמה  לגלות 
שממעשי חסד לא מפסידים - אני הלוויתי לידיד 
החליט  נדיב  שכל  זכיתי  ולכן  דולר,  אלף  עשר 

לתת לי במתנה בדיוק סכום כזה.

בערב התקיימה החתונה בשמחה ובהתרגשות 
ידידי  לפתע  מופיע  הערב  סוף  לקראת  גדולה. 
הוא  ומבוישות  חיוורות  ובפנים  הלווה, 
הלכתי  טוב'.  'מזל  לי  ומאחל  ניגש 
לו  וסיפרתי  האולם,  לפינת  עמו 
והסברתי  היום,  לי  שאירע  את 
לו כמה הרווחתי בזכותו. ראיתי 
והחיוורון  מתבהרות,  פניו  את 
אט  אט  מתחלף  אותן  שכיסה 

לסומק של התרגשות ושמחה.

המשכתי ואמרתי לו: הקב"ה נתן לי 
רוצה  אני  לכן  לך,  פי חמש ממה שהלוויתי 
לתת מזה 'חומש' לצדקה, זה יוצא בדיוק עשר 
הופכת  לך  שהלוויתי  ההלוואה  ולכן  דולר,  אלף 

ברגע זה למתנה שלא על מנת להחזיר.

בריקוד,  פרצנו  ויחד  אורו,  חברי  של  עיניו 
הרבית  'כי  בשירה:  אותנו  מלווה  כשהתזמורת 
טובות אלי, כי הגדלת חסדך עלי, מה אשיב לך 
לעשות  החפצים  עמך...  ואנחנו  שלך...  והכל 

רצונך'...

רווח גדול מחוב שלא נפרע

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

"ערב החתונה 
הגיע והכסף איננו. 
התיישבתי לבדי 

בחדר ושפכתי את 
צקון ליבי בפני 

ה'..."



סיפור
  ל˘ב˙

‰רב ˆבי נ˜ר

הלכות ומנהגים // הרב אהרן זכאי

אובססיה פירושה דחף עז ובלתי נשלט לחשוב בצורה כפייתית, כלומר 
מחשבה או רצף של מחשבות ודימויים, בדרך כלל לא הגיוניים, שפולשים 

לתודעתו של האדם בלי שהוא מצליח לעצור אותם ולהיפטר מהם.
המעשים  רוב  מאחורי  עומדות  האובססיביות  המחשבות  למעשה, 
וכאשר  חרדה,  ומעוררת  מטרידה  ונשנית  החוזרת  המחשבה  הכפייתיים: 
החרדה נעשית בלתי נסבלת, הסובל מרגיש שהוא חייב לעשות משהו כדי 

להרגיע את המחשבה המטרידה.
אבל לא תמיד האובססיה מתבטאת דווקא במעשים. לעתים היא באה 
לידי ביטוי בעיקר במחשבה חוזרת ונשנית, שאינה דוחפת לפעולה מעשית 
או  לאדם  לקרות  עומד  שאולי  איום  על משהו  לדוגמה, מחשבה  כלשהי. 
לקרוביו, או חשש ממשהו נורא שהוא עלול לעשות. המחשבה האובססיבית 
מציפה את האדם ומעוררת בו חרדה, והוא לא מצליח לשלוט בה ולעצור 

אותה.
לעתים פועלת החשיבה האובססיבית בצורה מעגלית. המחשבות נעות 
נושא  שום  למצות  מצליח  אינו  האדם  כזה  במצב  לולאה.  של  במסלול 
מערבל  כמו  כלשהו.  בנושא  מחשבה  לסיים  או  ומסודרת  בהירה  בצורה 
מזון שנתקע ואינו מפסיק לפעול ולהרעיש, כך חוסר היכולת להפסיק את 
המחשבה גונב מהאדם את כל המשאבים ומקורות האנרגיה ואינו מאפשר 

לו לתפקד כראוי וליהנות מרוגע ומשלוות נפש.
אצל אחרים פועלת החשיבה האובססיבית בצורה קפצנית. הם מדלגים 
ממחשבה למחשבה ומנושא לנושא בלי שום סדר ואינם מסוגלים להתמקד 
בדבר אחד ולהתקדם בו שלב אחר שלב. מחשבות אובססיביות מסוג זה 
בשום  ביסודיות  לעסוק  יכול  אינו  מהן  שהסובל  מאחר  איום,  מטרד  הן 
דבר. לפעמים הוא מדבר ומנסה להסביר את מה שהוא רוצה לומר, במלל 
לידי כך  ואינו מצליח לבטא את עצמו או להגיע  ובמשפטים ארוכים,  רב 
שהשומעים יבינו אותו כראוי. זאת, לא מפני בעיה בכושר ההסברה שלו 
ואינו מצליח  אלא מפני שהוא מדבר בלי סוף ותכלית, הולך סחור סחור 

להתמקד בעיקר.
כך או כך, המחשבה הכפייתית עשויה להטריד את האדם ולהפריע לו עד 

כדי פגיעה אנושה ביכולת התפקוד שלו.
הצד השווה בכל הדוגמאות שהבאנו עד כה הוא הרגשה פנימית איומה 
ומלאת חרדה שמשהו אינו תקין, אינו טוב ואינו בטוח מספיק, וכתוצאה 
ואולם  המצב.  את  לתקן  כדי  כלשהו  לעשות מעשה  עז  זו-דחף  מהרגשה 
זמן  המיוחל, מאחר שכעבור  הרוגע  את  להביא  מצליח  אינו  שום מעשה 
והדחף מתגבר עד שהוא נעשה בלתי נסבל,  קצר שוב מתעוררת החרדה 

ושוב נכנעים אליו.
גם כאשר אדם סובל מדחפים מעטים ויש בו רק ''ריח'' של כפייתיות, והיא 
אינה מפריעה לו בתפקוד היום-יומי, זכותו להחליט להיאבק בה ולהפסיקה 
כדי להיות משוחרר יותר. אבל במקרה שרמת הדחפים והחרדות מתחילה 
את  ומערערת  כהלכה  לתפקד  לו  מפריעה  החיים,  על  למישהו  להשתלט 

שלוות נפשו, אין ספק שעליו לטפל בבעיה.
מסתכמת  היא  תמיד  שלא  היא  הכפייתיות  של  הגדולות  הבעיות  אחת 
בקשיים תפקודיים. לא פעם, בעקבות המחשבות האובססיביות, מתפתחות 
בעיות רגשיות, כמו רגשות אשמה על דברים שלא עשו כראוי, האשמה 
וחוסר  ספקות  האלה'',  השטויות  על  להתגבר  צריך  ש''הייתי  על  עצמית 
ביטחון על כל צעד ושעל, ובכלל-קושי אדיר לקבל החלטות אפילו בדברים 
פעוטי ערך, מחשש לטעות. די שכיח שאנשים הסובלים מכפייתיות סובלים 

גם מדכדוך כללי ומדיכאון סמוי. 
לפעמים זה פוגע ביכולתם להתפרנס או להתמיד במקום עבודה כלשהו, 
לעתים זה מסבך אותם עם הסביבה, מפני שהקרובים אליהם אינם מבינים 
ואינם סובלים את התנהגותם, ואף מזלזלים בהם ומציקים להם. במקרים 

אלו הסבל, כמובן כפול ומכופל.

כפייתיות במחשבה )אובססיביות(

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׳

צידה היא מאבות מלאכות, שאם צד דבר שדרך העולם לצודן, חייב  .א
צריכים  שהיו  במשכן  היתה  וצידה  חטאת,  חייב  ובשוגג  סקילה,  במזיד 

חלזון לדמו לצבוע בו תכלת והיו צדים אותו.

הצד צפור דרור )צפור קטנה הדרה בענפי האילנות( למגדל )כלוב(  .א
שהוא ניצוד בו, ושאר צפורים וצבי לבית או לביבר שהם ניצודים בו-חייב, 

ואם אינו ניצוד בו-פטור אבל אסור.

צפור שנכנס לבית דרך הפתח או החלון אף על פי שאינו ניצוד שם,  .א
מכל מקום אסור לסגור את הפתח או החלון, ובזמן הקור או שיש צער 
אחר מותר לנעול אם אין כוונתו לצוד אלא כוונתו רק להגן מהקור, כיון 
שאין בו איסור צידה מהתורה, אבל בשאר חיה ועוף ששייך בהם צידה 

מהתורה-אסור.

השולה דג מן הים או מן הבריכה לתוך ספל של מים-חייב משום צידה. .א

מותר להעמיד לפני שבת מצודה לצוד בה עכברים אבל בשבת עצמה  .א
העכבר,  את  שיאכל  כדי  החתול  לפני  המצודה  לפתוח  אסור  וכן  אסור 
העמיד  אם  ולכן  לאיסור,  שמלאכתו  כלי  היא  כי  מוקצה  היא  והמצודה 

המצודה מערב שבת וניצוד בה עכבר בלילה, צריך ליזהר שלא 
יסירו ממנה את העכבר עד מוצאי שבת.

אם  .א המזיקים  רמשים  או שאר  נחשים בשבת  הצד 
לרפואה חייב, ואם בשביל שלא ישכנו מותר, ואפילו 
רצים  ולא  להמית  רגילים  לא  שהנחשים  במקום 
אחריו, אלא עומדים במקומם שבזה אסור ללכת 
שכופה  דהיינו  מותר,  לצודם  זאת  בכל  להורגם, 
לצוד  מותר  וכן  אותם.  שקושר  או  כלי  עליהם 
כלב שנשך או נחש שהכיש, על מנת לבדוק אם 

הכלב בריא או לוקה במחלת הכלבת )כדי לדעת 
איך לטפל בנשוך כראוי( וכן כדי לברר סוג הארס 

של הנחש.

חיה ועוף שברשותו מותר לצודן. וזה כולל כל מיני בעלי  .א
חיים שהרגילן בבית ונעשו בני תרבות. ובלבד שלא יטלם בידו משום 

בפניהם.  ונועל  צר  למקום  שיכנסו  עד  אותם  רודף  אלא  מוקצים,  שהם 
והוא שלא ימרדו, אבל אם הם מורדים )ומסרבים להכנס מרצונם( אסור 
לתופסם אפילו בחצר אם היא גדולה, שאלמלא היו בני תרבות היו צריכים 
מצודה )כלומר ועתה שהם מתורבתות ולא צריכים מצודה, מכל מקום 

כיון שמרדו והחצר גדולה אסור לתופסם כי זה נראה כצידה(.

פרה וסוס ושאר בהמות אין בהם איסור צידה כלל, הואיל ואין דרכם  .א
להשמט ולברוח מבני אדם, ולכן מותר להכניסן בשבת לכלובן, ואם הם 

מורדים שאי אפשר לתופסן בלי תחבלוה, אסור לצודן.

חתול דינו כשאר חיה )ולא כבהמה( ואסור לתופסו בשבת. ולכן אם  .א
נכנס חתול לבית אסור לו לסגור את דלת ביתו עד שיוציאנו משם, אף על 

פי שאינו מתכוין לצוד אותו.

מותר מעיקר הדין )לספרדים( לסגור תיבה או כלי שיש בהם זבובים, אף  .א
על פי שבהכרח הם ניצודים, הואיל ואינו מתכוין לצוד אותם. והמחמיר 
להפריח תחילה את הזבובים ורק אחר כך לסגור את התיבה-תבוא עליו 
ברכה. וגם המחמיר להפריח את הזבובים, אינו צריך לדקדק ולעיין אם 

נשארו זבובים גם לאחר שהפריח את הזבובים שראה בעיניו.

צידה בשבת
האם מותר לסגור את החלון כשנכנסה ציפור לבית? 

האם מותר להעמיד מצודת עכבר לפני שבת?



המעשים,  אותם  את  ועושים  ה',  את  עובדים  כולנו  שהרי  להתבונן,  צריך 
את  שעושים  אנשים  על  מדובר  מורדים,  או  עול  פורקי  על  כאן  מדובר  לא 
אותה המצוה, שניהם נתנו צדקה, שניהם הניחו תפילין, שניהם ישבו בסוכה, 
ממנו  צריך  הוא  כי  לאורח  רץ  אחד  רץ,  וזה  רץ  זה  אורחים,  הכניסו  שניהם 
הלואה, או רוצה את הנזם והצמידים, והשני רץ לכבוד הבורא בכל לבו, מי 
והאינטרסים, הוא  לבו, כלומר שמוציא מהלב את כל הפניות  שמטהר את 

אהוב יותר אצל ה'! 
כתוב בגמרא )הוריות י:( משל לשני בני אדם שבאו לירושלים לצלות קרבן 
פסח, שניהם באו מבגדד אחרי חמש עשרה ימי הליכה, הקריבו את הקרבן 
ה',  ממצות  לו  איכפת  ולא  ותענוג  גסה  אכילה  לשם  צלה  אחד  אותו,  וצלו 
והשני עשה אותו דבר כי כך ה' רוצה, ודרך אגב הוא גם נהנה. על השני נאמר 
"צדיקים ילכו בם", ועל הראשון נאמר "ופושעים יכשלו בם", זה פושע וזה 

צדיק!
כאן נבחנת מדרגת הצדיק, שמצליח לעשות את המצוה במינימום פניות 
לך  יש  אליה!  נכנס  לא  שהקב"ה  וטריטוריה  עצמית,  עבודה  זו  אישיות, 
אוטונומיה בענין זה, רק אתה מחליט, אם תבטח בה' שיתן לך לב לעשות 

מצוות, אתה נקרא סכל!
וכו'  הירדן  ככר  כל  את  וירא  עיניו,  את  לוט  "וישא  )יג(,  בבראשית  כתוב 
ואנשי סדום רעים וחטאים לה' מאד". הגמרא בהוריות )שם( אומרת שלוט 
היה שטוף בזמה, ולכן בחר לגור בשכנות לאנשי סדום שהיו פרוצים בעריות.

כל זמן שלוט היה עם אברהם אבינו הוא היה גדור בעריות, אבל כשעזב 
את אברהם ונדבק באנשי סדום זה היה בשביל התאוות שלו, ראה פריצות 

וזנות והלך לשם.
ואמרו חז"ל כל מי שלהוט אחר בולמוס של עריות מאכילים אותו מבשרו. 

וידוע מה שקרה לו אחר כך עם בנותיו.
אחרי הפיכת סדום, חשבו בנותיו שלא נשאר אף אחד בעולם כדי להתחתן, 
מלכים  שני  להכניס  וזכו  מצוה,  לדבר  והתכוונו  נשאר.  שלהם  אבא  ורק 
מנעמה  המלך  ושלמה  המואביה,  מרות  שיצא  המלך  דוד  את  ישראל,  לעם 
העמונית! בנות לוט קיבלו מתנות ושכר ניצחי, כי כוונתם היתה למצוה, ולכן 
כל הנקבות של עמון ומואב מותרות לבוא בקהל ישראל, אבל לוט שהתכוון 
עמוני  יבוא  "לא  שנאמר  לעולם,  ומואב  עמון  של  הזכרים  נתרחקו  לזנות 
לקיים את העולם, אבל  כוונה  היתה  לבנותיו  עולם"!  עד  ה',  ומואבי בקהל 

ללוט היתה כוונת הלב לזנות.
צעקות  ושמע  שנה,  שמונים  ישראל  עם  את  במצרים  סבל  הכהן  אהרן 

ובכיות של שעבוד נורא, וכל זה לא עשה אותו כהן גדול.
אבל אחר כך עשה לו הקב"ה אקו לב וכתב עליו "וראך ושמח בלבו", הוא 
רואה את משה אחיו הקטן גודל ועובר אותו ומקבל את המנהיגות, ונהיה לו 
שמחה בלב! הוא לא דיבר אחד בפה ואחד בלב, אלא בורא עולם עשה לו 
סיטי, ונתן לו את חושן המשפט שיניחו על לבו הטהור, למה? כי הלב הוא 
המדרגה שבה נבחנים עובדי ה', להיכן נוטה הלב שלך, זו עבודה שבינך 
לבין הבורא. לאף אחד אין רנטגן ולא מיקרוסקופ לחדור ללב שלך, רק ה' 

חוקר לב ויודע לאן אתה שייך!
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ıכל ‰פˆ‰ ˘ל חביל˙ עלונים 1 יזכ‰ ‡˙ ‰מפי
בברכ‰ מפי ‰ר‰"‚ „ני‡ל זר ˘ליט"‡ 

ל‡חר לימו„ כל ספר ‰‡י„ר‡ רב‰ וזוט‡
ב˜ברו ˘ל ‰˙נ‡ ‰‡לו˜י ר' ˘מעון בר יוח‡י

ıכל ‰פˆ‰ ˘ל 2 חבילו˙ עלונים יזכ‰ ‡˙ ‰מפי 
בברכ‰ מפי ‰ר‰"‚ „ני‡ל זר ˘ליט"‡ 

ל‡חר ˜רי‡˙ כל ‰˙‰ילים בליל ˘ב˙

ıכל ‰פˆ‰ ˘ל 3 חבילו˙ עלונים יזכ‰ ‡˙ ‰מפי
ב˜מיע ˘ל כל ‰זו‰ר ‰˜„ו˘

לפרטים ו‰ר˘מ‰

03-5701212


