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בעיצומו של השבוע, באחד הימים 
הזה.  הרגע  מתרחש  סופו,  לקראת 
יהודי ניצב במקום עבודתו או בבית 
זיק  ואז  ברחוב,  או  בביתו  מדרשו, 
ניצת במוחו כי השבת קריבה ובאה. 
שהשבת  הידיעה  עצם  רגע,  ובאותו 
בוא  על  התזכורת  עצם  מתקרבת, 
חדשה  רוח  עליו  משרה   - המלכה 

ורעננה, נרגע קמעא... 
ומתקרבת,  הולכת  שהשבת  וככל 
בלבו  והשמחה  ההתרגשות  כך 
והולכות.  גואות  יהודי  כל  של 
כשניחוחות השבת מתחילים לעלות 
כשהנעימות  המהבילים,  מהסירים 
הבתים,  מחצרות  עולות  השבתיות 
השבת  לקראת  כשהקדחתנות 
ובכלים  הצחות  במפות  מתחלפת 
האושר  את  יהודי  כל  חש   - הנאים 
הטעם  את  יהודי,  בלהיות  העצום 

שאין שני לו. 
כל  מתייצב  השבת,  כניסת  עם 
'לכה  ומשורר  הכנסת,  בבית  יהודי 
דודי לקראת כלה'. כי אכן כן, השבת 
היא הכלה, ולקראתה אנו נרגשים - 
כמו לקראת חתונה משפחתית. ואין 
חש  השבת  בהיכנס  כי  אפוא,  פלא 
ולעולם  לאולם  שנכנס  כמי  היהודי 
שמחה  של  עולם  ומואר,  מזהיר 

ואושר, עולם של רגש ועונג עילאי.
לפיכך, אין פלא כי ההכנות לשבת 
לחתונה.  להכנות  להפליא  דומות   -
הרוח,  רוממות  האושר,  ההתרגשות, 
כל   - הרבה  והעשיה  הקדחתנות 
וקודמים  לחתונה,  קודמים  אלה 
חתונה  אמנם,  השבת.  לכניסת  גם 
זהו  אבל  יותר,  והמונית  נדירה  היא 
הקביעות   - השבת  של  החן  בדיוק 
שמחה  והיותה  לשבוע,  אחת  שלה 
אישית פרטית של כל אחד מאיתנו, 
לא פחות מהיותה שמחה משותפת 

של כל בני העם היהודי.
בשבת  גם  כך   - בחתונה  וכמו 
של  קרובים  משפחה  כבני  הנפלאה. 
מזדרזים  אנו  הזו,  המיוחדת  הכלה 
ככל  מוקדם  ההכנות  את  לסיים 
אל  להיכנס  ממהרים  האפשר, 
השבת, לקבל את המתנה המיוחדת 
שנקדים  ככל  כי  מבינים  אנו  הזו. 
ככל  ייטב,  כך  השבת  את  לקבל 
כך  יותר   מוקדם  לאורה  שנזכה 
נפשנו  יותר,  למאושרים  נהפוך 

תתעדן, תתרומם, תתעלה...
                     )הרב אשר קובלסקי(

בינו חיים מוואלזין זיע"א מקשה: באמת יפלא ר
יתברך.  לפניו  כלל  להתחנן  לבקש  שייך  איך 
רפואות  בענין  כמו  ויסוריו.  להסיר מעליו צערו 
הרופא  אם  או  חריפים.  סמנים  משקהו  הרופא  הגוף. 
מוכרח אף לחתוך אבר לגמרי שלא יתפשט ארס החולי 
יותר. האם יתחנן אליו החולה שלא ישקהו הסמנים או 
שלא יחתוך האבר. הלא החולה עצמו שוכרו לכך. כן איך 
הלא  היסורים.  מעליו  להסיר  יתברך  לפניו  שיח  ישפוך 
ז"ל  כמאמרם  עונותיו.  לכפר  דחיי  וסמא  רטיה  המה 
אין יסורין בלא עון. ואם לא אפוא. נפש החוטאת במה 

תתכפר".
לטובה  הקב"ה  שעושה  מה  כל  כי  להבין  אדם  צריך 
עושה, מפי עליון לא תצא הרעות והטוב, אם באו יסורים 

יש להם מטרה, תתקן המעשים.
"וראית  תשא,  כי  בפרשת  נפלא  דבר  אומר  החת"ס 

החת"ס  אומר  לפעמים,  יראו".  לא  ופני  אחורי  את 
תקופה  לאחר  היסורים  מעלת  את  רואים 

שמחה  מליבו  מתפרצת  ואז  ארוכה, 
והודיה גדולה לקב"ה. וראית את אחורי, 
לאחר זמן אתה תדע למה עשיתי את זה 

אבל בזמן הצרה לא תבין אותי. 
לו  בא  זה  שפירוש  החת"ס  אומר 
בעקבות מה שארע איתו, באותו זמן היו 
אוכלים "ימים" בבתי עשירים ולומדים 

בישיבה.  מסעדה  היתה  לא  בישיבה, 
ובאו  בעולם,  מלחמה  היתה  זמן  באותו 

חיילים אוסטרים לעיר, והשתלטו על הבתים 
בעיר.  שהם  זמן  כל  בכח,  לעצמם  חדרים  ולקחו 

בבית שהיה החת"ס מתארח ראה אותו אחד החיילים 
דברים  כמה  אותך  ילמד  אני  לו  אמר  עליו  והתחבב 
חשובים לחיים ובשכר זה אתה תכבס לי את הבגדים כל 
יום, החת"ס לא רצה להתעסק איתו, היה שומע אותו 
ומכבס לו את הבגדים, לא היתה לו ברירה. עברו ימים 
והיה לרבה של פרשבורג  רבים, והחת"ס עלה והתעלה 
ולגדול הדור, והנה העלילו על החתם סופר שהוא מרגל, 
ועונשו של  היתה אז מלחמה בין הגרמנים לאוסטרים, 
מרגל היה נחרץ מיד למיתה. הביאו את החת"ס למשפט 
והנה השופט רואה אותו קורא לו הצידה ואומר לו, האם 
אותך  מכיר  אני  מאז,  החייל  אני  אותי?  מזהה  אתה 
כאדם ישר, והוא שחרר אותו! "וראית את אחורי" לאחר 
זמן הבין החת"ס שהטרדה ההיא והביטול והצער שהיה 

לו אז היה לגמרי לטובתו להציל לו מימי רע.
פירוש זה אמר גם מרן הגרא"מ שך זכר צדיק לברכה 
ואמו,  אביו  שנפטרו  אחד  ילד  היה  יתום.  אחד  לילד 
לילד,  שך  הרב  סיפר  אותו.  שינחם  שך  להרב  הביאוהו 
לכל  "קעסט"  קיבלו  שלי  החברים  בחו"ל  כשלמדתי 

בהשקט  ללמוד  להם  שתתן  עשירה  משפחה  החיים, 
לימים  כלום,  קיבלתי  לא  אני  ופרנסה.  דירה  ושלוה 
פרצה המלחמה אני ברחתי לארץ הקודש, נפשי היתה 
לפליטה. החברים שלי שהיו מסודרים בדירה בחו"ל לא 
עלו  והם  בפולין  לגור  ונשארו  התמהמהו  לעזוב,  מיהרו 
בסערות הימים הנוראים השמימה. באותה תקופה "לא 
קשה  בזמנו  אחורי"  את  "וראית  זמן  לאחר  אבל  יראו" 
לקבל את זה אבל כשעוברת התקופה רואים כמה טובה 

טמונה היתה באותן יסורים.
מן  מציץ  החלונות  מן  "משגיח  השירים:  בשיר  כתוב 
החרכים". מה ההבדל בין החלונות לבין החרכים? אמר 
הרואה  החלונות  מן  משגיח  זיע"א:  לאפיין  הגר"א  מרן 
ההבדל  אבל  הדבר,  אותו  רואה  מהחרכים  או  מהחלון 
לראות  יכול  הוא  החלונות  מן  אותו,  שרואים  למי  הוא 
את מי שמשגיח עליו, אבל מן החרכים אינו יכול לראות 
את מי שמשגיח עליו מי שמציץ עליו. אומר ר' אליהו יש 
שתי הנהגות בעולם, יש הנהגה ש"מן החלונות" 
שהקב"ה  מבינים  שרואה,  זה  את  רואים 
מן  מציץ  של  הנהגה  יש  אבל  זאת.  עושה 
הקב"ה  את  רואה  לא  אתה  החרכים, 
משגיח  הקב"ה  זה,  את  מבין  לא  אתה 
לא  אתה  גם  מבין  אתה  אם  גם  עליך 
מבין, תמיד זה מאת ה' היתה זאת, גם 
אם נפלאת בעינינו. בין אם קשה לנו בין 
אם קל לנו, תמיד יש לאהוב את הקב"ה.

הקודש  רוח  בעל  לאפיין,  הגר"א  מרן 
דישיבת  רוחני  מנהל  היה.  אלוקים  ומלאך 
מגור  האדמו"ר  עם  נפגש  פעם  חסידים,  כפר 
השפת אמת, וביקש ממנו שיברך אותו, אמר לו אני אתן 
לך ברכה? לך שזכית לגילוי אליהו?! אמר לו רבי אליהו 
לאפיין: מי שיודע למי יש גילוי אליהו ממנו לא כדאי לי 

לקבל ברכה?! 
רבי  הרבי  אמת,  השפת  של  נכדו  אצל  להיות  זכיתי 
ישראל מגור זיע"א, שכעת מלאו ארבעים שנה לפטירתו. 
קודש!  אש  שרף!  אותו,  כשראיתי  רעדתי  אריה  פני 
בקושי  ארוכה,  רשימה  ובה  פתקה  עם  אליו  נכנסתי 
העיף בה מבט וענה לי על הכל. סיפרתי לחסידים אמרו 
לרבי  הביא  לרבי,  שבא  אחד  בחסיד  מעשה  שמע  לי 
פתק הרבי ענה לו על כל השאלות. בדרך הוציא החסיד 
מהכיס פתק להביא למכבסה ראה שהשאיר אצלו את 
ולרבי הגיש את הפתק של המכבסה,  הפתק של הרבי 

אבל הרבי ברוח קדשו ראה וענה על כל השאלות.
שבת שלום!
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עיקר היסורים הם לכפר על האדם ולהביאו נקי לעולם הבא



סיפור
  ל˘ב˙

‰רב ˆבי נ˜ר

בספרו,  כתב  זצוק"ל  החת"ס 
שכשם שנאמר שכל עוד האדם אינו 
כך  שלו,  נחשב  המזון  אין  מזונו  על  מברך 
ה'  עובד את  אינו  עוד  כל  גם בשימוש בממונו, 
הוא מבאר  כך  נחשב שלו.  אין הממון  בממונו, 
את הפסוק "מאת כל איש אשר ידבנו לבו", שמי 
שהוא נדיב לב, שהיא עבודת ה' בממון, "תיקחו 
וביכולתו  שלו,  הוא  הממון  אז  תרומתי",  את 

להקדישו שוב להקב"ה.

ללונדון  שנסע  תורה,  בן  משולח  על  מסופר 
לצרכי  כספים  איסוף  למטרת  שבאנגליה 
עומד  מה  בדעתו  העלה  לא  האיש  משפחתו. 
הגבירים  אחד  של  דלתו  על  כשנקש  לפניו, 

הגדולים...

השולחן  ליד  הושיבו  לביתו,  הכניסו  הגביר 
רבים,  לימוד  ספרי  מונחים  היו  עליו  שבסלון 
אל  פנה  הגביר  הגמרא.  עומדת  ומעליהם 
המשולח ואמר: "עסוק אני כרגע בקושיה גדולה 
בדברי התוס' שלפני. אם תיישב לי את הקושיה 
ותסביר לי את הפשט - אתן לך במקום סך של 

עשרת אלפים לירות שטרלינג!".

המשולח, המום מן הרעיון, התיישב על הכיסא 
והתאמץ  הוא עמל  להגות בדברי התוס',  והחל 
אך  המוקשים,  התוס'  דברי  את  ולפענח  להבין 
למרות עמלו ורצונו העז, לא עלה בידו. הצטער 
על כך הגביר, ונתן לו סכום קטן מכפי שהיה נותן 

לשאר המשולחים.

אך יוצא מיודענו המשולח מבית הגביר, והנה 
בא לקראתו משולח אחר, שאף הוא עמד להיכנס 
אל אותו הגביר. סיפר המשולח הראשון לחברו 
את שאירע עמו בבית הגביר, ואת פרשת הכסף 
שהתכוון הגביר לתת לו באם יבהיר לו את פשט 
למשולח  מיודענו  אמר  לך'  'עצתי  תוס'.  דברי 
השני, 'טרם כניסתך אל הגביר, גש לבית המדרש 

הסמוך, ולמד היטב את דברי התוספות'...

בדבר  המידע  על  לחברו  המשולח  הודה 
הזדמנות הפז שנקרתה לידו, ואכן עשה כעצתו. 
שם  המדרש,  לבית  ופנה  עקבותיו  על  שב  הוא 
עיין היטב באותו ענין בו עסק הגביר, לשמחתו, 
לאחר עיון ועמל רב הובהרו לו דברי התוס' על 
בורים, וקושיית הגביר נעלמה מאליה. הוא שב 
אל הבית, ונקש בדלת. כצפוי, הגביר אכן פנה גם 
אליו והציע לו את עסקת התוס' שהוא מתקשה 
בו, והבטיח גם לו סכום של עשרת אלפים לירות 

שטרלינג, באם ידע לענות לו על קושייתו.

המשולח פתח את פיו והחל להרצות בשטף 
פשט  מסביר  הוא  דבריו  כשבתוך  הסוגיא,  את 
הדברים  שהתיישבו  עד  התוס',  בדברי  נפלא 
את  קיים  שהגביר  כמובן,  הגביר.  של  ליבו  על 

ורשם  הצ'קים  פנקס  את  נטל  דברו, 
לו את מלוא הסכום שהתחייב – 

שטרלינג!  לירות  אלפים  עשרת 
שש  לדרכו  פנה  והמשולח 

ושמח כי הצליח ה' דרכו.

כשחזר  ימים  מספר  לאחר 
לביתו בא"י החל ליבו נוקפו, מי 

יודע אם אין כאן גניבת דעת של 
הגביר, יתכן והיתה דעתו לבחון אותי 

אם אדע פשט בתוס' בלי שום הכנה מוקדמת, 
אוזני  את  גילה  הראשון  כי המשולח  ידע  ואילו 
מראש באיזה תוס' הוא מתקשה, לא היה נותן 

לי סכום עצום כזה.

הגר"י  אל  המשולח  פנה  הרבה  במבוכתו 
זילברשטיין שליט"א, ושח לו את ספקותיו. הרב 
זילברשטיין הפנה את השאלה לגיסו הגדול מרן 

הגר"ח קניבסקי שליט"א.

אלא  דעת,  גניבת  כאן  שאין  לו,  ענה  הגר"ח 

סייעתא דשמיא שמן השמים זימנו לו 
ויפגוש אדם שיודיענו  שיגיע ברגע הנכון, 

מה  שידע  כך  מתקשה,  הגביר  עניין  באיזה 
להשיבו, ומן השמים קא זכו ליה.

עם  שהיו  עובדות  משתי  ראיה  הביא  הגר"ח 
הגאון ר' יצחק אלחנן ספקטור זצוק"ל בצעירותו. 
והנה  קהילה,  לרב  ספקטור  הגרי"א  כשנתקבל 
הרבנות,  עטרת  את  לקבל  חפצו  למחוז  בדרכו 
במלון,  הכפרים  באחד  אלחנן  יצחק  ר'  ישן 
בו לא היה לבעל המלון  וכשביקש ספר ללמוד 
שום ספר מלבד סידור 'דרך החיים' )פסקי הלכות 
בקצרה של בעל 'חוות דעת' זצ"ל(. כמובן שלקח 
הלכות  בו את  ללמוד  והחל  הגרי"א את הספר 

קריאת התורה.

בדיוק  רבנותו,  עיר  אל  הגרי"א  הגיע  כאשר 
בהלכות  מעשית  שאלה  שם  התעוררה 
שדברי  והגרי"א,  התורה,  קריאת 
ה'דרך החיים' העוסקים בשאלה זו 
עוד עמדו לנגד עיניו מאמש, ענה 

להם מיד תשובה ברורה!

כשר'  היתה,  נוספת  עובדה 
בדברי  ענין  למד  אלחנן  יצחק 
לו  נזדמן  אח"כ  ומיד  התוס', 
להשיב  וידע  התוס'  באותו  שנשאל 
במקום. מזה הביא הגר"ח קניבסקי ראיה 
הכסף  את  לקחת  משולח  לאותו  היה  שמותר 
שהעניק לו הגביר, כפי שהיה עם ר' יצחק אלחנן, 
שמן השמים הזמינו לו למצוא דברי חפץ באותו 

ענין שהיה צריך לו.

אמר הגר"י זילברשטיין לגר"ח, שלדעתו רצה 
על  במקום  לענות  שיודע  לת"ח  לתרום  הגביר 
מה ששואלים אותו. חייך הגר"ח ואמר לו: "מה 
)הרב  כסף..."  נתן למשולח  לך שהגביר  אכפת 

אהרן כהן, 'לקראת שבת מלכתא'(.

עשרת אלפים תמורת תירוץ

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

"הוא עמל 
והתאמץ להבין 

ולפענח את דברי 
התוס' המוקשים 

אך לא עלה 
בידו..."



סיפור
  ל˘ב˙

‰רב ˆבי נ˜ר

הלכות ומנהגים // הרב אהרן זכאי

בין  מלחמה  תמידית,  יצרים  מלחמת  מתנהלת  מאתנו  אחד  כל  בקרב 
הרצון לעשות את הישר והטוב בעיני אלוקים ואדם ובין הפיתוי ללכת אחר 
שרירות לבנו ולעשות את מה שנעים ונוח לנו. קיים בנו גם עימות תמידי 
בין רצונות ואינטרסים המנוגדים אלו לאלו, ועלינו מוטלת המשימה הלא 

פשוטה להפריד בין הניצים, להכריע בין הצדדים ולבחור לכאן או לכאן.
להבהרת הנושא, נשתמש במודל בן שלושה מעגלים:

       מצפון           אני           יצרים        
והנה ההסבר.

מהם  אחד  ולכל  ''מנהיגים'',  שלושה  בקרבנו  שוכנים  נפשית  מבחינה 
אג'נדה )תכנית( שונה וגישה משלו.

בבסיס הנפש הבהמית שלנו נמצאים היצרים הגסים והשפלים שהבורא 
יצר לב האדם רע מנעוריו''. עם  ''כי  ברוך הוא הטביע בנו, כמו שנאמר: 
היצרים הללו עלינו להילחם עד זקנה ושיבה טובה. אמנם בידינו הכוח לחזק 
את היצרים או להחלישם, אבל בדרך כלל לא נוכל להיפטר מהם ולדכא 
אותם כליל, כמו שהזהירו אותנו חכמינו ז''ל: ''ואל תאמין בעצמך עד יום 

מותך''.
רק דוד המלך ע''ה אמר ''ולבי חלל בקרבי'', ודרשו רבותינו ז''ל שהרג את 
היצר הרע. ועוד אמרו רבותינו ז''ל: ''שלשה לא שלט בהן יצר הרע, אלו הן 
אברהם יצחק ויעקב''-''אין לפרש שלא שלט כלל, דאם כן איך קבלו שכר? 
אלא כדאמר מאי דכתיב 'רגלי חסידיו ישמור', כיון שעבר אדם רוב שנותיו 
ולא חטא שוב אינו חוטא, ה''נ כיון שראה הקב''ה שהיו דוחקין עצמן כל 
כך להתרחק מן העבירה, סייעם הקדוש ברוך הוא מכאן ואילך שלא שלט 

בהן יצר הרע''.
מיום  לבד.  בכיפה  מושלים  אינם  עוצמתם,  אף  על  הללו,  היצרים  אבל 
מבחינה  להתפתח  מתחילים  רק  אנו  כאשר  דעתנו,  על  עומדים  שאנו 
ומחנכים אותנו שלא לעשות רק מה שהלב חפץ, אלא  שכלית, מלמדים 
רק  לעשות  במקום  כלומר,  לעשות.  וחובה  נכון  מה  היטב  ולבדוק  לשקול 
מה שנעים לנו ומסב לנו עונג, כפי שהורגלנו מיום היוולדנו, עלינו ללמוד 
לשלוט ביצרינו ולבדוק כל מעשה שאנו רוצים לעשות, אם הוא תואם גם 

את המותר ואת האסור מצד התורה הקדושה ומצד המוסר והדרך ארץ.
כדי לעזור לנו במלחמתנו נגד הפיתויים והמשיכה הטבעית לרע, הטביע 
והוא  פנימי,  זאגער'  'מוסר  מצפון,  וחסדיו  רחמיו  ברוב  יתברך  השם  בנו 
השוכן  המצפון  של  תפקידו  כהלכה.  נוהגים  איננו  כאשר  אותנו  מייסר 
בקרבנו לעמוד לימיננו ולעורר אותנו לבחור בטוב, והוא הוא המושך בשולי 

בגדינו כאשר אנו סוטים מן הדרך, ומנסה להחזירנו למוטב.
זוהי המערכה המתנהלת בתוכנו, מחנה מול מחנה. מצד אחד עומד היצר 
הרע, המושך ומפתה אותנו בעזרת הדחפים הטבעיים, להעדיף את הרע על 
פני הטוב, ומצד שני עומד היצר טוב ומעורר אותנו בעזרת המצפון, למאוס 

ברע ולבחור בטוב.
ליצר או למצפון? הצלע  ומי הוא הכוח הבוחר שמחליט אם להישמע 
העומד  הנפשי  החלק  שבקרבנו;  ה'אני'  המנהיגות,  במשולש  השלישית 
בתווך, בין היצרים למצפון, הוא שבכוחו להכריע לכאן או לכאן, לבחור אם 
להישמע לחלק האלוק ממעל, המעורר אותנו ללכת בדרך הטובה והישרה, 
או חלילה להיכנע למשיכה הטבעית של הנפש הבהמית, ליצרים המפתים 
אותנו ללכת בשרירות לב ולעשות את מה שהלב חפץ, בלי שום חשבון של 

חובה או מוסר.
וההכרעה אינה קלה ואינה פשוטה כלל וכלל.

שלום בית פנימי

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׳

שמונה שרצים האמורים בתורה )בפרשת שמיני( הצדן חייב, והחובל  .א
ושאר  נצרר תחת העור-חייב,  יצא מהם דם אלא  פי שלא  בהם אף על 

שרצים אינו חייב החובל אלא אם כן יצא מהם דם.

אסור להרוג צרעה זבובים ויתושים, וכל ההורג פרעוש או יתוש כהורג  .א
בקיץ  המצויים  ביתושים  ובפרט  העם,  את  בזה  להזהיר  צריך  ולכן  גמל, 
כיון שרגיל  והורג אותם  וכיון שהם מכאיבים, אזי האדם כועס  במרתף, 

בכך בימות החול, ולכן צריך ליזהר בזה בשבת.

בו  .א שמצויים  חדר  בחלל  יתושים  קוטל  בתכשיר  בשבת  לרסס  מותר 
על  ירסס  שלא  ובלבד  שם,  ליושבים  צער  וגורמים  זבובים  או  יתושים 
היתושים  שיוכלו  פתוח  חלון  שיהיה  וצריך  באויר,  אלא  ממש  היתושים 
לצאת משם. ומכל מקום אם אפשר להבריחם החוצה בדרך אחרת או אם 

אין צער גדול ליושבי החדר נכון להמנע מלרסס גם בתנאים הנ''ל.

מותר למרוח על הגוף נוזל מיוחד שדוחה יתושים, שמחמת ריחו הרע  .א
כי  במשחה  ולא  בנוזל  רק  הוא  וההיתר  אליו.  מתקרבים  לא  היתושים 

במשחה אסור משום ממרח.

מותר להוריד את המים בשירותים לאחר השימוש שם,  .א
אף על פי שיש זבובים ופרפרים וכיוצא בזה על האסלה, 

ועל ידי הורדת המים גורם להם שיפלו למים וימותו 
שם. ונכון שלא יפתח את המים בזרם חזק מאד אם 

אפשר.

מותר לפלות הראש מכינים בשבת, ומותר גם  .א
בריה  נקראת  לא  שהכינה  כיון  בשבת,  להורגם 
בגדיו  מזיעת אדם. אבל המפלה  גדלה  היא  אלא 

מכינים בשבת אסור לו להורגם, שמכיון שבבגדים 
יבוא  שמא  חכמים  חששו  פרעושים,  גם  מצויים 

להרוג אותם.

אדם,  .א חיי  מסכנת  שנשיכתם  ורמש  חיה  כל  להרוג  מותר 
כגון נחש ארסי וכלב שוטה, אף אם הם רחוקים ממנו ואינם רודפים 

אחריו או אחר שאר בני אדם, כיון שיש לחוש שיפגעו בבני אדם ויסכנו 
את חייהם. וכן מותר להרוג צירעה כשהיא נמצאת בקירבתו של תינוק. 

והוא הדין לגבי כל בעלי חיים הממיתים, לפי המקום והזמן.

מי שהכה את בנו בשבת לייסרו, ומחמת הכאה עשה בו חבורה והוציא  .א
ויש  היא.  פסולה  דרך  אלא  לתוכחה  יסור  דרך  זה  ואין  דם-חייב,  ממנו 
הרבה אנשים שנכשלים שתופסים את בשר חבריהם בראשי אצבעותיהם 
)צביטה( בכל כוחם בחוזק כדי לצערם, ובזה נצרר הדם תחת העור, ולדעת 
הרמב''ם החובל באדם או בהמה דרך נקמה חייב מן התורה, ואף על פי 
שהעושה זאת דרך שחוק פטור מן התורה, אבל על כל פנים חייב מדרבנן.

אם  .א וכן  דם,  שיוציא  חשש  יש  כי  במחט,  שיניו  מלחצוץ  ליזהר  טוב 
מחכך בשרו בשבת, יזהר לחכך בנחת ולא בחוזק, כי לפעמים נסרך העור 

ויוצא דם ואינו מרגיש.

ובין במחט, ובלבד  .א קוץ שחדר לגופו של אדם-מותר להוציאו בין ביד 
אין  דם,  ויצא  ולא הצליח  נזהר  ומכל מקום אם  דם.  יוציא  שיזהר שלא 

בכך כלום.  

נטילת נשמה בשבת
האם מותר במקום צער להוציא קוץ מהבשר בשבת?

האם מותר להרוג זבוב או יתוש בשבת?



הסטייפלר הקדוש כותב שיש אנשים שהיו אנשים פשוטים בעולם הזה, 
שעבדו למחייתם, אבל ניצלו כל רגע בחיים לתורה ומצוות לאשה ולילדים, 

והם יקבלו מקום של כבוד אצל הקב"ה הם ישבו ראשונה במלכות!
קמו  אלא  הזמן,  את  ניצלו  לא  אבל  תורה  שלמדו  מסכנים  הרבה  וישנם 
ִיַזְרקּו בסוף  מאוחר, נרדמו בלימוד חיפשו לשתות תה וקפה ולפטפט, אלו 
השורות, כי המדרגה שנבחנים בה עובדי ה' היא בלב הטהור, כמה הוא יותר 

מסור לה'.
עוד אופן יש בעשיית המצוה הוא כמה אדם מוכן להפסיד עבור המצוה. 
כדי לקום מוקדם ולהתפלל בנץ החמה, צריך לוותר על תענוגי השינה, ובפרט 
ולשיעורי  וגם צריך להזדרז כדי להגיע בזמן לתפילות  בימי החורף הקרים, 
התורה. הוא יכול לנמנם על הספה ולשבת בטל ולאכול ולשתות, והוא מוותר 
על תענוגיו למען ה'. ההקרבה שאדם מוכן להקריב עבור קיום המצוה היא 

חלק חשוב מאד. 
יש מוכנים לעשות רצון ה' אבל רק אם זה נוח להם, קודם כל הוא צריך 
לשמוע את החדשות והפרשנות ברדיו, ואחר כך לקרוא את העיתון היומי, 
ואחר כך אם ישאר זמן, הוא הולך לשיעור או לתפילה. מי שמסכים להפסיד 
מכבודו ומכספו ומנוחיותו, ומוותר על טיולים ושאר מותרות בשביל ללכת 
ללמוד תורה, נחשב שבוחר ברצון ה'. כתוב במשנה באבות, "ששיחת הילדים 
מוציאה את האדם מן העולם", מסביר רבינו יונה שאדם אוהב את ילדיו יותר 
מהכל, אבל זה יכול להוציא אותו מן העולם, כי בשביל הילדים הוא עוזב את 
ה' ומבטל תורה ומצוות. צריך לתת לילדים את מה שהם צריכים, ושאר הזמן 

יעסוק בתורה ובמצוות.
אשה שהחליטה לכסות את ראשה, לא בשביל כבוד אלא לכבוד ה', היא 
הולכת לעבודה, וכל העובדים "מעקמים לה את הפרצוף", ואומרים לה "מה 

קרה לך השתגעת? חשבנו לקדם אותך להיות סמנכלי"ת, ועם כיסוי ראש 
זה לא מתאים, תישארי פקידה זוטרית", והאשה הזו מסכימה להקריב את 
כל היופי שלה לבורא עולם, גם אם נראה שהיא מפסידה. ובאמת היא לא 

מפסידה כלום היא המנצחת!
אדם שהיה עובד במשרד עם אשה, הוא מסכים לעבור למשרד אחר, עם 
יותר, והכל נטו לכבוד ה', כתוב עליו  תנאים פחות טובים ומשכורת נמוכה 
במשנה, "והוי מחשב הפסד מצוה כנגד שכרה, ושכר עברה כנגד הפסדה", 
אתה מקריב את עצמך לכבוד ה', אומר רבינו יונה שהשכר שלך יהיה פי אלף 
מההפסד. אם הפסדת מאתים שקל, יהיה לך מאתים אלף שקל. איך יתכן? 
הרבה שלוחים למקום. ויש עוד מתנות מסביב, תקבל חתן טוב לבת שלך, 
שיכבד אותך ויקום לכבודך ויקרא לך אבא, וחתן כזה שוה מליונים, מי שיש 

לו חתנים טובים יודע שהם שוים מליארדים!
אומר בורא עולם "אתה הפסדת בשבילי, הריני מחשב בשבילך כל מה 

שהפסדת", ובורא עולם יודע לשלם!
מפסיד  הוא  מצוות,  ומקיים  לקב"ה  ומתקרב  בתשובה  שחוזר  אדם  כל 
מהודרות  תפילין  שקונה  מי  אלף,  פי  לו  יחזיר  וה'  ה',  למען  הזה  מהעולם 
או שבונה סוכה מהודרת, ומתעקש לקנות דירה עם מרפסת בשביל סוכה, 
וכתוב בזוהר, מי שלא עושה סוכה לא נקרא זרע ישראל, כאן אתה מקבל 
ומגוג,  גוג  ממלחמת  והגנה  שמירה  מקבל  אתה  בסוכה  אזרחות!  תעודת 
בטריטוריה  נמצאות  המצוות  הסוכות!  בחג  לפרוץ  שעתידה  חז"ל  שאמרו 

שלך, ובורא עולם לא נכנס לתוך הלב שלך?!

ר‚ע חו˘בים
‰רב ‡לי‰ו רוס˙מי

מי שמפסיד לכבוד השם - מרוויח בגדול

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

רוˆה לטעום טעם ˘ל ˘ב˙ ‡מי˙י?רוˆה לטעום טעם ˘ל ˘ב˙ ‡מי˙י?רוˆה לטעום טעם ˘ל ˘ב˙ ‡מי˙י?
י˘יב˙ ‡ור „ו„ מזמינ‰ ‡˙כם ל‰ˆטרף ל˘ב˙ מל‡‰ רוחניו˙ 

עם ‰ר‰"‚ „ני‡ל זר ˘ליט"‡ ובחורי ‰י˘יב‰

ל‰זמין מ˜ום ל˘ב˙ ‰˜רוב‰ ני˙ן למל‡ ‡˙ ‰טופס ב‡˙ר ‰י˘יב‰ ‡ו ל‰˙˜˘ר למ˘ר„י ‰י˘יב‰
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˜רי‡˙ ˙‰יליםח„רים מפו‡רים‡וכל כי„ ‰מלך˙פילו˙ מרוממו˙


