
מטעמים לשולחן

בס”ד

זמני שבת פרשת “נשא”

הפטרה: “ויהי איש אחד”

בספר “רביד הזהב” דרש רבי ישראל דב גלרנטר זצ”ל פסוק זה בדרך רמז: בתוך 
כל אחד מאתנו ישנה נשמה שהיא חלק אל-ק ממעל. אותה נשמה, כאשר נגזר 
עליה לרדת למטה, היא סרבה, באמרה שאין לה כל טעם בעולם השקר, שאליו 
גורשה מן השמים אל הגוף המיועד עבורה. נמצא  היא נשלחת. עד שלבסוף 
אפוא שכולנו “בני הגרשני” בני הנשמה שגורשה מן השמים. והמטרה שלשמה 
הגענו לזה העולם, היא :“לעבוד”, כלומר כדי לעבוד את בוראנו, “ולמשא” על 
מנת לשמש כמרכבה לשכינה. דא עקא שמציאות חיינו מלמדת, כי אדם מצליח 
הוא  לעצמו.  מציב  שהוא  הגשמיות  והדרישות  המשימות  בכל  בכבוד  לעמוד 
יותר מכך, אולם כאשר הוא  מסוגל לעבוד כעשר שעות ביממה, ולעתים אף 
מגיע לתפילה או לשעורו היומי, הוא חש בעיפות גדולה, ותוך דקות ספורות 
נשמט ראשו והוא נרדם. לכן מדגישה התורה את מה שעלינו לזכור היטב:”זאת 
הזה,  בעולם  ברורה  מטרה  לנו  ולמשא”,יש  לעבוד  הגרשוני  עבודת משפחות 
שמשימת  לחשוב  היוצרות,  מהפיכת  לנו  וחלילה  המרכבה.  ומשא  ה’  עבודת 
והלימוד,  התפילה  הרוחניות,  ואלו  הגשמית,  עבודתנו  את  לעבוד  היא  חיינו 
תעיק עלינו כמשא. באופן זה נצליח לשמר את צלם האלקים שבנו כראוי. ואיך 
מרכבה  נעשה  הוא  עצמו  את  מכניע  ידי שאדם  על  לשכינה?  מרכבה  נעשים 
לשכינה. דוגמא ומופת להכנעה, הוא רבי אלחנן פרלמוטר, ר”מ בישיבת חדרה. 
הוא לא זכה לילדים משלו, ולעת שקנותו, אחר שהתחתן פעם נוספת, הוזמן 
עצמו  הבית:בחג  בעלת  בחג.ספרה  מתלמידיו  אחד  אצל  להתארח  רעיתו  עם 
שהתה במטבח ועסקה במלאכות שונות, ורבי אלחנן פרלמוטר ישב בסלון ולמד. 
לאותה אישה יש בן ושמו אלחנן, וכך, בהיותה טרודה בעבודותיה, לא שמה 
לב מי נמצא בסלון והכריזה: “אלחנן, בוא תוריד את הפח!...”מיד התיצב הרב 
אלחנן פרלמוטר במטבח ואמר:”תני לי בבקשה את שקית הזבל”. “חלילה”, 
נבהלה האשה, לא היה עולה בדעתי כדבר הזה, שהרב יוריד את הזבל! התכונתי 
לבקש מבני, שגם הוא נקרא אלחנן!” “לא”, התעקש הרב.”אם אני אוכל כאן, 
עלי לסיע גם בהורדת שקית הזבל”. ולא עזר לה כלום. רבי אלחנן לא זז משם 
עד שקבל לידיו את שקית הזבל וירד עמה למטה...אדם מגיע למדרגה כזו של 

הכנעה עצמית, הריהו בגדר מרכבה לשכינה הקדושה בעולם. 
יברכך ה‘ וישמרך )ו, כד( 

יברכך - שיתברכו נכסך: וישמרך - שלא יבאו עליך שודדים לטול ממונך שהנותן 
ונוטלין  עליו  לסטים  וכיון שבאים  יכול לשמרו מכל אדם  אינו  לעבדו  מתנה 
אותה ממנו, מה הנאה יש לו במתנה זו? אבל הקב“ה הוא הנותן הוא השומר 
)רש“י(. ה“בן איש חי“ מבאר באופן נוסף מדוע זקוק האדם לשמירה מלבד ברכת 
ה‘ באמצעות דברי חז“ל )נדה לא ע“א( על הפסוק )ישעיה יב, א( ”אודך כי אנפת בי, 
שבו מודה האדם לה‘ על שקיבל ממנו מכה. מפני מה? אומרת הגמרא:“במה 
הכתוב מדבר? בשני בני אדם שיצאו לסחורה, ישב לו קוץ לאחד מהן, התחיל 
מחרף ומגדף. לימים שמע שטבעה ספינתו של חברו בים, התחיל מודה ומשבח“. 
רע  כמזל  לו  נדמה  היה  מן הסוחרים אשר  לרגלו של אחד  קוץ שנכנס  אותו 
שגורם לו להפסיד את הספינה ולאבד את הרכוש- מתברר לו לאחר מכן כטובה 
מיוחדת מן השמים וכמזל טוב שהציל אותו מטביעה והותיר לו נפשו לשלל. 
בא הכתוב- מסים ה“בן איש חי“, ומברך ”יברכך ה‘ וישמרך“, הקב“ה יתן לך 
שפע ברכה, אולם ברכה זו תבוא ללא שום מכה, שכן יתקים בך גם ”וישמרך“, 
הקב“ה יתן לך שפע ברכה, אולם ברכה זו תבוא ללא שום מכה, שכן יתקיים 
בך גם, ”וישמרך“ מן המזיקים, ואתה תזכה לראות את החסד ללא קוצים 
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באכילה  האסורים  אוכלים  א. 
וראויים למאכל בהמה או כלבים, 
מותרים  וטרפות  נבלות  כגון 
בטלטול, כיון שהם ראויים ומוכנים 
בשבת,  שנולדה  ביצה  אבל  לכך. 
וכן פירות שנרו מן האילן בשבת, 
גוי בשבת, שאסורים  או שתלשם 
באכילה ביום השבת, כיון שאינם 
אסור  לכלבים,  למאכל  עומדים 
או  גופם  לצורך  אפילו  לטלטלם 
צידה,  המחוסר  דבר  וכן  מקומם, 
וניצוד על ידי נוכרי בשבת, אסור 

לטלטלו.

מותר  נוי  פרחי  עם  אגרטל  ב. 
ואינו  לשולחן,  משולחן  לטלטלו 
מוקצה.                                                                                           

רפואות  וספרי  חוכמות  ספרי  ג. 
בשבת,  בהם  לקרות  מתירים  יש 
וממילא אין עליהם תורת מוקצה, 
העמים  של  היסטוריה  וספרי 
אין  שעברו  המלחמות  בסיפורי 
לקרות בהם.                                                           

)חזון עובדיה(

ההלכה השבועית

הלכות שבת
כלי שמלאכתו להיתר

זאת עבודת משפחות הגרשוני לעבד ולמשא )ד,כד(



סיפור השבוע
המשך מלפני שבוע:

חייכה  העליונה  ההשגחה  כוחות,  אזר  בלקינד  הגביר 
יאוש  ואין  קרובה  שהגאולה  חש  והוא  מלמעלה,  אליו 
לקדש  לו  נדרשו  אדירות  נפש  תעצומות  כלל.  בעולם 
בהסיבה  לאכול  כוסות,   4 לשתות  ההלל,  את  ולשיר 
כזית מצה, לספר לעצמו ביציאת מצרים ואפילו למזוג 
עברו  החג  ימי  כל  הנביא.  אליהו  לכבוד  חמישית  כוס 
תפילה  של  אש  עמוד  כשכולו  בבור,  עמוק  הגביר  על 
בבוקרו  בבור.  עמוק  פסח  של  כשר  שבוע  ותחנונים. 
של איסרו-חג הפלא ופלא, הגיעו שני שומרים ענקיים 
לשפת הבור והורידו סולם חבלים “עלה אדון בלקינד, 
את  החליפו  הצדיק,  יוסף  כמו  שלך”.  המשפט  עכשיו 
הפיג’מה המזוהמת שלו במדי חייל רוסי, והעמידו אותו 
המשפט  בולקצ’וב.  יבגני  הפוזל  הקומיסר  בפני  לדין 
הסביר  בולקצ’וב  “זכאי”.  דקות.  משתי  יותר  ארך  לא 
מליקוי  סבל  הנשק  מבריח  אודות  המידע  כי  לבלקינד, 
קל. שם משפחתו של המבריח הרוסי היה בלקין, והוא 
התגורר בכפר ששמו סמורגין. בעוד שבלקינד שלנו הוא 
הידוע  עקב שמו  מה  ומשום  סמרגוניה.  העיירה  תושב 
פעמיו  שמו  הצאר  חיילי  בלקינד,  העשיר  מיודענו  של 
אל ביתו, וטמנוהו עמוק בבור. ומי דאג לשלוח לי מצות 
ויין לבור? שאל בלקינד את קצין המחוז. “הו, הו” חייך 
הקצין “חבר שלי דאג לך...”. בלקינד לא רצה להאריך 
ותודה  חופשי  הוא  העיקר  חבר.  מה  חבר,  מי  בדיבור, 
להשם. טעות לעולם חוזרת. חיילי הצאר העלוהו אחר 
והרכיבוהו  המחוז  קצין  של  המפוארת  לכרכרה  כבוד 
לעיירתו סמרגוניה. תושבי העיר מקטן ועד גדול, הרבנים 
היתה.  גדולה  והשמחה  פניו  להקביל  יצאו  והעסקנים 
גם עניי העיר הריעו לו במאור פנים. אחד מהם נעדר, 
והעדרותו בלטה. הקבצן הוותיק חיים ז’ונדל אפשטיין. 
ואשתו מחתה דמעות  זהרו משמחה  ילדי בלקינד  עיני 
של אושר. הסיוט חלף. למחרת הגיע לעיירה סמרגוניה 
את  אליו  לקרוא  וביקש  בולקצ’וב  יבגני  המחוז  קצין 
הגביר בלקינד לצריף רעוע בקצה העיר. כשפתח את דלת 
עיניו, הקבצן המאוס  למראה  הגביר  לא האמין  הצריף 
חיים ז’ונדל אפשטיין שכב על מיטתו כשכל גופו חבוש, 
לצידו  מגובסת.  הימנית  ורגלו  ואדומות  שרוטות  פניו 
שלא  ז’ונדל,  שלי,  הטוב  החבר  “זה  המחוז.  קצין  ישב 
ראיתיו 40 שנה. הוא זה שהביא לך מצות ויין, בזכותו 
שבעה  מצות  ואכלת  הבור  בתוך  כשר  סדר  ליל  עשית 
ימים”. דיווח בולקצ’וב. בלקינד בלע את לשונו במבוכה. 
מה ענין ז’ונדל אצל קצין המחוז? שאל את עצמו.”כן, 
לידיעתך מר בלקינד, גם אני חייב את חיי לז’ונדל. גדלנו 
באותו כפר קטן במחוז קרישניבוג, וילדותנו עברה עלינו 

נפלתי   11 בן  בהיותי  הימים  באחד  עמוקה.  בידידות 
מצמרת עץ ושברתי את עצמות רגלי וצלעותי, איבדתי 
קטן  שהיה  ידידי  ז’ונדל  אבל  רב,  דם  וגם  ההכרה  את 
קילוחי  את  חסם  חולצתו,  את  קרע  בשנתיים  ממני 
ורץ כמו איילה שלוחה להזעיק עזרה. אני... אני  הדם, 
הבור  אל  אלי,  ז’ונדל  הגיע  ואיך  חיי...”.  את  לו  חייב 
שבאתר המעצר? שאל בלקינד המום ומשתאה. “פשוט 
מאד. הוא ישב מתחת לעץ סמוך לבית שלך, וכשהגיעו 
לעת לילה חיילנו לעצור אותך, הוא הבין שאתה בצרה 
ונחבא  הגדולה,  העגלה  מאחורי  אל  טיפס  הוא  גדולה. 
הם  המעצר,  למחנה  חיילי  כשהגיעו  החיטים.  שקי  בין 
עד  רחמים  ללא  בו  וחבטו  מאחור  מסתתר  אותו  גילו 
שהגעתי לשם ועצרתי אותם מלהרגו. הוא זחל למשרדי 
כידידי  זיהיתי אותו  דם. אחרי חצי דקה של שיחה  זב 
ומציל חיי מן הילדות, ז’ונדל אפשטיין. והוא התחנן על 
נפשך. הוא אמר לי “יבגני ידידי הצלתי את חייך וזכית 
עזרה.  בבקשת  אליך  פניתי  לא  מעולם  מכובד.  למעמד 
עכשיו הכניסו לבור צדיק יהודי, איש חסד מופלא, והוא 
גם חבר שלי, שאין לי ספק שידו לא היתה במעל. הוא 
ידידותנו,  ובשם  יבגני,  בפניך  מתחנן  אני  נאמן.  אזרח 
אנא ַאפֶשר לי להביא לו מצות יין ושאר צרכי החג. אל 
שלו,  בתמימות  אותי  שיכנע  “הוא  לרעה”.  בו  תפגעו 
שלא להתאכזר אליך אדון בלקינד, וזכית לחבילה נדיבה 
של מזון כשר לשבוע שלם שקנינו מיהודי העיר הסמוכה. 
של  ראשון  וביום  רגלו  את  וגיבסנו  פצעיו  את  חבשנו 
חיים  ר’  לביתו”.  אותו  החזרנו  חגכם  של  המועד  חול 
לו  ואמר  ומיוסר  כאוב  בלקינד  של  לעברו  חייך  ז’ונדל 
בקול חרישי “הרב בלקינד, אני מוקיר לך המון טובה על 
הכוונה הטהורה שלך לתת לי מצות ויין לחג, זה כל כך 
ריגש ושימח אותי, שהרגשתי צורך עז לקרוא תהילים 
להצלחתך סמוך לביתך, עד שלפתע שבאו החיילים. אני 
מקווה שאתה מרגיש טוב וחזרת לעצמך בריא ושלם”. 
של  הימנית  מעינו  ביצבצה  בושה  של  קטנה  דמעה 
בלקינד. לפתע הוא חש שנובעים מתוכו מליבו, מפלים 
רגע  שמאותו  הזה,  האומלל  לקבצן  אהבה  של  ונהרות 
נדמה בעיניו כאיש הכי יפה וטהור בעולם, איש שיש לו 
הכרת הטוב כלפיו רק על הבטחה, שאפילו לא התכוון 
ניצוץ חוזר  כי אותו  גם  לקיימה. הגביר בלקינד הבחין 
בעיניו של חיים ז’ונדל, איננו ניצוץ של נוכלות חלילה, 
הוא ניצוץ של אהבת ישראל, אלא שהוא טעה באבחנה. 
נפלתי  בזכותך  שכנראה  ז’ונדל,  חיים  לך  מודה  “אני 
לבור, כדי שמשם אזכה להביט על בני אדם בעין טובה, 

כל הזמן”.

רוצה לזכות את הרבים בהפצת העלון?
בתרומה של 52 ₪ אתה יכול לזכות אלפי משפחות מדי שבוע

ניתן לשלוח סיפורים לרב קובי לוי לפקס: 09-8820166



לא  רפואית  בדיקה  היתה  שלי  משפחה  לקרובת 
לילה  חששה.  ומאד  צעירה  בחורה  היא  נעימה, 
לפני הבדיקה העברתי את השם שלה ל“חסדי ינון“ 
כדרך אגב  לפני הבדיקה.  נפש“  ”פדיון  לה  שיעשו 
מתעכב  שלה  שהזווג  ציינתי  דשמיא“  וב“סיעתא 
לפתקה  הגון“  ”זווג  בנוסף  הוסיפו  אז  זמן.  הרבה 
למרות שלא עלה בדעתה לבקש... למחרת עברה את 
הבדיקה ובחסדי ה‘ הכל בסדר, הכל יצא תקין. ואני 
שמחה לבשר שבנוסף היא התארסה לפני שבועיים. 
שרציתי  הענינים,  מהשתלשלות  התרגשתי  כך  כל 
ואבדתי  וישועות,  להתקשר לבשר בשורות טובות 
את הטלפון, ולקח לי כמה ימים עד שמצאתי אותו, 

הודו לה‘ כי טוב כי לעולם חסדו.      

בעילום שם

לפני  שלושים.  כבן  ואני  מעפולה,  אוחנה  חיים  שמי 
שנה וחצי התחלתי ללמוד שיעורי נהיגה כדי להוציא 
רשיון נהיגה. אבל כל פעם שהיתי מגיע ליום הטסט 
היתי מגיע לחוץ ולבסוף לא עובר את הטסט. וכך הלכו 
חוסר  בגלל  אותם  עובר  לא  ואני  הטסטים  והצטברו 
בטחון. לפני כחודשים דברתי עם אחד מבני המשפחה 
שם  שעושים  ינון“  ”חסדי  עמותה  שיש  לי  ואמר 
פדיונות נפש, ויש שם סיעתא דשמיא. וכך התקשרתי 
והזמנתי ”פדיון נפש“ עבורי ליום הטסט וברוך השם 
לבורא  מודה  אני  כך  ועל  טובה.  בשעה  טסט  עברתי 

עולם, ולשליחים שלו מכל הלב.

היתה  השמחה  שנולדה,  שלי  הבת 
שהצד  התגלה  אז  אבל  גדולה. 
עקום,  היה  הגולגולת  של  האחורי 
ראו  לא  בהריון  ובאולטראסאונד 
שום בעיה. רק לאחר הלידה התגלתה 
מה  הרופאים  את  שאלנו  הבעיה. 
לעשות. אמרו לנו על פעילות מסוימת 
מאד מאד ארוכה וקשה, ואולי, ואולי 
משהו ישתפר... למרות מצבנו הכלכלי 
לאשתי,  אמרתי  קשה.  מאד  שהיה 
פדיון,  לה  לעשות  חיב  אני  מבחינתי 
סיעתא  לנו  שתהיה  מאמין  ואני 
נפש“  ”פדיון  עשינו  גדולה.  דשמיא 
החל  למחרת  וכבר  ינון“  ב“חסדי 
ותקופה  במצבה,  משמעותי  שיפור 
היתה  הילדה  הפדיון,  לאחר  קצרה 
מום,  שום  בלי  מחדש  נולדה  כאילו 

תודה לה‘! אין לנו מלים להודות.... 
                                                                                                                        
ע.י. טבריה

 

טיפול   לעבור  צריך  היה   בעלי 
טיפול  מלאה,  הרדמה  עם  רפואי 
מסובך, לפני הכל התקשרנו ל“חסדי 
לפני  נפש“  ”פדיון  לו  שיעשו  ינון“ 
הפדיון  את  לו  עשו  ואכן  הטיפול. 
בסיעתא  השם,  וברוך  בקר,  באותו 
כמו  בהצלחה,  עבר  הכל  דשמיא 
שצריך, לא האמנו שהכל הלך ממש 
חלק...הבטחנו לבשר בשורות טובות 

ולהודות להשם....
בעילום שם 

בר  לזרע  משפחה  לקרוב  נפש“  ”פדיון  עשיתי 
בשורות  לבשר  מתקשרת  אני  והיום  קיימא, 
טובות,   שנולד להם בן, באופן טבעי לאחר חמש 

שנים של המתנה. מזל טוב! תודה אבא!!
בעילום שם 



לע”נ רבקה בת אולגה זימבול שתחי’, נח בן טראקי, יסמינה בת מסעודה, יהושוע בן עזיזה, רחל בת פלילה, יעקב בן רוזה, אמילי בת רוזה, צבי בן אילנה ז”ל 

לפני  האורז  את  לברור  ששכחה  אשה  שאלה: 
השימוש, וכן המתארח אצל קרובי משפחה ויש לו 
לפני  והירקות  החומוס  האורז  את  בררו  אם  ספק 

השימוש, אם מותר לאוכלם?
וז”ל:  ס”ט(  פד  )סי’  יו”ד  השו”ע  מר”ן  כתב  תשובה: 
יכול  אם  בדיקה,  בלא  חדש,  י”ב  תוך  ובישל  עבר 
טהור  ומקורו  ע”כ.  מותר.  לאו,  ואם  בודק.  לבדוק, 
ההיתר  וטעם  בב”י,  שביאר  וכמו  הרשב”א  בדברי 
הוא בגלל שיש ספק ספיקא, שמא לא היתה תולעת 
כלל, ואפילו את”ל שהיתה שם תולעת שמא נימוחה 
בבישול. ונחלקו רבותינו האחרונים יש אומרים שכל 
בפרי  דוקא  היינו  ס”ס  מטעם  השו”ע  שהתיר  מה 
שאין חזקתו מתליע אבל אם הוא מין שהרחש מצוי 
בו, אפילו לאחר בדיקה אסור. וכ”כ הפר”ח שם. אך 
רבים מהאחרונים כתבו שכוונת השו”ע היא שאפילו 
מין שהרחש מצוי בו, כיון שאין בו ודאי תולעת מותר 
לאחר בישול מטעם ס”ס, וככ”כ הצמח צדק בפסקים 
)סי’ פד ס”ק כז( דמיירי גם בפולים ועדשים שמצוי בהם 

הרחש ואסור לאוכלם בלי בדיקה, וכדמוכח להדיא 
בתורת הבית )דף פ ע”ב(. ואפ”ה אם עבר ובישלם מותר 
מטעם ס”ס, וכן הסכים הראש”ל זצ”ל בשו”ת יביע 
אומר )ח”ו יו”ד סי’ כד ד”ה ועדיין אנו צריכים(. ע”ש. ולכן אם 
הוא אורז בשקיות וכדו’ שאין בו רחשים ודאי מותר 
בלא בדיקה, אלא אפילו אורז בשקים וכדו’ שיותר 
אינו  ואם  יכול,  אם  יבדוק  אפ”ה  תולעים  בו  מצוי 

יכול מותר בלא בדיקה.

מחבר ספר ”שי לאברהם“
ומגיה של ”רב ברכות“ ו“זכרונות אליהו“

שו“ת הלכה
מאת הרה“ג שמואל יאיר הי“ו

ניתן להוריד את העלון באתר

מטפלת מוסמכת מעל 20 שנה
  אבחון, יעוץ וטיפול איזון גוף-נפש
רפוי במגון שיטות טיפול טבעיות

להבראת הגוף והנפש 
טיפול בשמנים אתרים, תמציות צמחים, ופרחי באך

לתופעות שונות:
ממתח נפשי, כאבי גב, מחלות חורף,

הפרעות בעיכול ועוד...

עבודת נפש:
מודעות עצמית, חשיבה חיובית,

צמיחה אישית לנשים וילדים
 053-3158822 

צביה

אמץ
משפחה נזקקת

תרום לח”ג
לחם, חלב, גבינה

מתקשרים
לחסדי ינון < 

תורמים את שווי המוצר:
לחם חלב וגבינה <

המשפחה הנזקקת תקבל 
קופון לקניית

לחם חלב וגבינה
בשווי 1 ש”ח בלבד!

לתרומות: “חסדי ינון” 03-6182992

לחגלחג
גבינה  • חלב   • לחם 

בשקל אחד בלבד!

 כל השנה
ח”ג
לנו ל

אצ

03-6182992 

חת
יש הקונה את עולמו בשעה א

היה שותף לזיכוי הרבים
באזור מגורך לפרטים:

הצטרף
למפצי העלון


