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ונתנו (ל,יב)
הדקדוק הגדול של רבי איסר זלמן מלצר זצ”ל במצות צדקה, כפי שמסופר 
בספר “בדרך עץ החיים” יש בו כדי לזרזנו במצוה חשובה זו. באחד הימים 
ולהזמין  חיים”  “עץ  בישיבת  שעור  לפתוח  זלמן  איסר  רבי  היה  צריך 
במהלכו גאון ידוע ומפורסם לשאת את דבריו. מאחר שנזהר עד מאד מכל 
והטלטל  במונית  מנסיעה  נמנע  הוא  הישיבה,  חשבון  על  הוצאה 
לישיבה  עד  ברגל  ומשם  יפו,  לשער  עד  יהודה”  מ”מחנה  באוטובוסים 
ששכנה ליד חורבת רבי יהודה החסיד. באותו יום אחר מעט, בשל תקלה 
אחד  עם  ביחד  ‘החורבה’  הכנסת  בית  לחצר  בהגיעו  אך  באוטובוס, 
מתלמידיו נראה היה כאילו כל הזמן שבעולם ברשותו, ובכל פעם שבה 
עבר ליד עני התעכב כדרכו ונתן לו נדבה. התלמיד, אשר מבט בשעון גרם 
לו להבחין באחור הגדול, נסה לומר: כבר אחרנו וקהל גדול ונכבד עומד 
וממתין לנו, אולי מן הראוי להכנס מיד לאולם הישיבה, ולדחות את נתינת 
הנדבות לאחר השיעור, כשראש הישיבה יחזור לביתו? הביט בו רבי איסר 
זלמן במבט משתומם ואמר: ”כיצד הנך מעלה על דעתך שאפשר ללכת 
ובו בזמן לדרוך על לאו מפרש בתורה?!”  ולהשמיע דברי תורה  לשמוע 
מאורע דומה ארע לו כאשר ישב ולמד עם שנים מתלמידיו - רבי דוד 
פינקל ורבי צבי ברוידא. אותו יום היה יום חורף קר, ובסמוך לו ישבה 
ידה  בכתב  תורתו  חדושי  בהעתקת  ועסקה  הינדא,  בילא  מרת  הרבנית, 
הברור והיפה על מנת למסרם לבית הדפוס. מפעם לפעם היתה מפסיקה 
את כתיבתה ומבקשת מן הרב הבהרה לגבי מילה מסוימת, משפט או קטע 
ממושך,  זמן  במשך  שכתבה  לאחר  ממשיכה.  ואחר  ברור,  בלתי  שלם 
הפסיקה את עבודתה על מנת לנוח מעט והאזינה לקולות הלמוד של בעלה 
עם שני תלמידיו. את אותן דקות נצלה לחמום קל בעזרת כוס תה רותחת 
שהיתה נתונה בין ידיה, אך לפתע נפלה מידה הכוס ונשברה. הרים רבי 
איסר זלמן את עיניו מעל הגמרא ושאל: האם ארע לך היום שלא נתת 
נדבה לעני שפשט את ידו לפניך? נדהמה הרנית מן השאלה והשיבה: “אכן 
כסף  לו  נתתי  נדבה,  ובקש  עני  אלי  נגש  ובדרך  לשוק  הלכתי  כן.היום 
לאחד  אני  נגשתי  לכן  מאומה,  ברשותו  היה  לא  עודף-אולם  ובקשתי 
הדוכנים הסמוכים ופרטתי את הכסף, אך כשחזרתי לתת לו, ראיתי שהוא 
כבר התיאש והלך משם-ושוב לא יכולתי לתרום לו מאומה”. כששמע את 
דבריה הגיב הרב: “ברור הדבר, מיד הבנתי שנמנעה היום נדבה מעני, שכן 

אף פעם לא נשברת כוס לחינם”.

ונתנו איש כפר נפשו לה’...ולא יהיה נגף בפקד אתם (ל,יב)
יש אנשים שאביהם צריך למות כדי שהם יבואו להתפלל...יש אנשים, שכדי 
שיתעוררו לתת צדקה עליהם לשכב בבית חולים. במצב פחות קריטי מזה, 
לבם אינו מאפשר להם להוציא מכספם לצדקה...אומר הקב”ה: ”ונתנו איש 
כפר נפשו לה’”, ומכיון שיתנו, לא יגיעו למצב של חולי קשה, “ולא יהיה 
בהם נגף בפקד אותם”. הם נותנים מתוך בריאות טובה, וממילא לא יהיה 
הוידה  שמואל  רבי  וחולי.  מגפה  מחמת  חולים  בבית  ‘להשכיבם’  צורך 
מוסיף על הסבר זה: התורה אומרת כאן “ונתנו איש כפר נפשו”, ולקמן 
(פסוק טז) נאמר: ”ולקחת את כסף הכפורים”. וקשה לכאורה, כלום התקים 
בהם “ונתנו”-שנתנו מרצונם הטוב, או “ולקחת”-שהיה צורך לקחת מהם, 
משום שלא נתנו מרצון? אלא שדומה הדבר להבדל בין לקיחת תרופות 
חיים  אורח  על  שמירה  לבין  בגוף,  מקננת  כבר  קשה  שמחלה  לאחר 
הדבר  נרמז  וכך  כלל.  תפרוץ  לא  שהמחלה  כדי  מונעת,  בריא-רפואה 
בפסוק: אם “ונתנו איש כפר נפשו”-אם אדם נותן מרצונו הטוב, בנדיבות 
לב-התוצאה היא:”לא יהיה בהם נגף”-המגפה כלל לא תפרוץ. זוהי רפואה 
מונעת’. אבל אם “ולקחת את כסף הכפורים”-אם יש צורך לקחת מהאדם, 
ואינו מוכן  לתת מרצונו, אזי “לכפר על נפשותיכם”-תאלצו לתת כשכבר   

יהיו בעיות ומכאובים.  (ומתוק האור)                              
               

                                       

מטעמים לשולחן

עלון מס‘ 455
שבת פרשת ”כי תשא“

זמני שבת
פרשת ”כי תשא“

הפטרה: ”וישלח אחאב“

אסור  א.  מהיכנו:  כלי  ביטול 
כל  כיצד,  מהיכנו.  כלי  לבטל 
משום  לטלטלו  שאסור  דבר 
מוקצה, אסור ליתן תחתיו כלי 
שעל  מפני  לתוכו,  שיפןל  כדי 
הכלי  את  אוסר  הוא  כך  ידי 
כלי  מבטל  ונמצא  בטלטול, 
שנולדה  ביצה  הילכך  מהיכנו. 
בשבת שהיא אסורה בטלטול, 
אסור לתת כלי תחת התרנגולת 
במה  לתוכו.  הביצה  שתטיל 
דברים אמורים, כשנותן הדבר 
המוקצה בכלי על דעת שישאר 
דבר  הוא  וגם  היום,  כל  שם 
לשעה  נותנו  אם  אבל  חשוב. 
כלל,  חשוב  דבר  ואינו  קלה, 
זה  אין  ועצמות,  קליפות  כגון 
חבית  כלי.  ביטול  נחשב 
ונשברה,  טבל,  פירות  שמלאה 
ומניח  כלי  להביא  מותר 
נחשב  שהטבל  לפי  תחתיה, 
כמתוקן לענין זה, הואיל ואם 

עבר ותקנו מתוקן.
                                                                                                                                        

(חזון עובדיה)

הלכות שבת
כללים בדיני מוקצה

העלון מוקדש לעילוי נשמת
יוסף בן רבקה ז“ל
שושנה בת אסתר ז“ל
פנינה פולין בת אהובה עזיזה ז“ל
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סיפור השבוע
באחד הערבים השבוע התקשר אלי עמיתי הוותיק מיסטר 
רונלד צימרמן האמריקאי, שכבר זכה שכמה מסיפוריו כיכבו 
על גבי מדורי. בעודי אוחז בסולם במגמה תובענית לצבוע 
איזה קיר לקראת חג הפסח, רטט המכשיר הסלולרי בכיס 
במגירות  נבירה  קירות,  צביעת  האמת,  על  אודה  חולצתי. 
ושפשוף סירים, אינם הצד החזק שלי, אשר על כן הרטט 
הגואל שימח אותי מאד. הנחתי את המברשת, נשענתי על 
צידי הספריה ונתתי למיסטר צימרמן עמיתי הקשיש להזרים 
אלי את הסיפור של השבוע. "שלום לך מיסטר לוי, כמעט 
חודש לא דיברנו... ואתה יודע שאם יש לי סיפור עסיסי אני 
לא שומר אותו בשביל עצמי, בזכותך יש עוד כמה עשרות 
אלפי קוראים שיכולים להנות ממנו...או.קיי. רונלד, כולי אוזן, 
הפנקס פתוח והיד רושמת. "אז שים לב אדון לוי, מי כמוך 
ממצוות  יותר  אפילו  חשוב,  דבר  זה  חברים  שאהבת  יודע 
זה  את  זה  אוהבים  שבניו  נהנה  מאד  הקב"ה  מעשיות. 
ומשמחים זה את זה. כמו אבא טוב, שנהנה להביט בילדיו 
הקטנים המשחקים יחדיו בשיתוף פעולה תוך צהלות שמחה. 
יהודי  לאהוב  לך,  שתדע  רונלד  פעם,  לא  אמר  שלי  הרבי 
באמת באמת עם כל הלב, זה הנחת הכי גדול של ריבונו של 
עולם, ובזכות אהבת חברים זוכה כלל ישראל להמון שפע 
זו יש בה גם מסירות  וישועה, בעיקר כאשר אהבה  ברכה 
"ובכן  לעניינים.  ועכשיו  ידידי,  רונלד  נאה,  פתיחה  נפש. 
מיסטר לוי, היה היו להם שני ידידים בלב ובנפש, שם האחד 
יעקב גרינבלוט ורעהו מישה הנדלר. הם לא היו רק ידידים, 
הם היו אפילו שותפים מיוחדים במינם. היתה להם נגריה 
קטנה באזור התעשיה ששכן אחר כבוד בקצה העיירה שם 
חלונות,  כיסאות,  שולחנות,  ברוכה,  בהרמוניה  יצרו  הם 
ספריות, וכל מה שבית יהודי זקוק לו. לא היו להם עיניים 
גדולות, הם חיפשו להתפרנס ולא להתעשר, ולכן היתה להם 
סבלנות ברזל לכל לקוח. הם נתנו לכל קליינט תחושה שהוא 
הכי חשוב ויקר בעולם, ואם היו למישהו טענות, מיד הוא 
היה צודק. גרינבלוט את הנדלר ספגו מפעם לפעם ביזיונות 
לא מוצדקים מאנשים לא בדיוק מתוקנים במידותיהם, אבל 
הם קיבלו זאת באהבה, גם אם נאלצו להחזיר את הספה 
לנגריה, ולעצב או לרפד ספה חדשה. חסד? הו, הו, השניים 
היו חסדנים מאין דוגמתם, ולא היו חתן וכלה שנישאו שלא 
קיבלו מהם ארון מכובד, או ארגז מצעים, ולפעמים אפילו 
חדר שינה מלא. והם, בחסדי השם התפרנסו בכבוד וטיפחו 
לשונם  על  שגורים  ושבחיו  שמים  ושם  לתפארת,  משפחות 
יומם ולילה, לא פחות מאשר הם שיבחו איש את רעהו. ממש 
להתקנא. אבל זה לא הסיפור, לוי, זה לא הסיפור. אז מה 
הסיפור?"סבלנות ידידי הצעיר סבלנות. הסיפור שלנו מתרחש 
דווקא בבית המרזח הקטן שניצב לו בכניסה לעיירה, שם 
ישב מאחרי הדלפק המוזג הוותיק גדליהו מינצקי, המכונה 
גודלי. "גודלי זה היה איש חביב, שקיבל במאור פנים את 
הוא  מיוחדת  חיבה  ולמיניהם.  לסוגיהם  השיכר  שותי  שלל 
הנדלר.  את  גרינבלוט  הוותיקים  הנגרים  חבריו  לשני  רחש 
הללו בכל יום, קיץ או חורף בשעות אחר הצהרים המאוחרות 
שעה  לחצי  נכנסים  היו  המפרך  עמלם  יום  סיום  לאחר 
לממזגה של גודלי, ממתינים שיגש אליהם עם בקבוק וודקה 
ושתי כוסות זכוכית גבוהות. גודלי מזג להם וודקה עד למעלה 
ממחצית הכוס, החליף עמהם כמה מילים מנומסות שאחרי 
יום מפרך, והותיר אותם לשמוח ולעלוץ באווירה ידידותית 
נעימה, שוודקה בוודאי מוסיפה לה הרבה חן וחמימות הלב. 
המחזה הזה חזר על עצמו לא פחות מ- 40 שנה, חוץ משבתות 
כוסות  עם  גודלי,  את  הנדלר  את  גרינבלוט  כמובן.  וחגים 
הוודקה וחצי שעה של שמחה חברית ואהבה לבבית העולה 
על גדותיה. "נו, מיסטר לוי, כמה בן-אדם כבר יכול לחיות. 
בליבו, אושפז  גרינבלוט  יום אחד לקה  80 שנה?  70 שנה? 
נפח נשמתו  ואחרי שבוע  בבית החולים של העיר הגדולה, 
בשיבה טובה כשהוא משאיר אחריו, משפחה לתפארת כולל 
נינים לא מעטים, והמון חסדים."האובדן של גרינבלוט היה 

קשה לכל מי שהכיר את האיש היקר הזה, אבל לא אחטא 
לאמת אם אומר לך, שהנדלר שותפו וידידו בלב ובנפש היה 
שבור יותר מכולם. הוא הרגיש כאילו חתכו לו את היד, או 
את הרגל, או חצי ראש. חודש ימים הוא לא תיפקד, רק בכה 
הצדקת  אשתו  היתה  מקומו  על  אותו  שהעמידה  מי  ובכה. 
מישה!!!  "די  בוקר אחד:  עליו  הנדלר, שצעקה  ברכה  סוניה 
לנגריה!  וחזור  תתפלל  תתלבש,  תינוק,  כמו  לבכות  תפסיק 
מאוכזב  מאד  היה   – בחיים  היה  אם   – ידידך  גרינבלוט 
מהתגובה הילדותית שלך". והמילים הללו עזרו, הנגר הנדלר 
ולקורות,  לקרשים  לנגריה,  חזר  ביותר  קשה  חודש  אחרי 
מר.  טעם  היה  היצירה  למלאכת  אבל  ולמסמרים.  למשור 
בשעה חמש אחר הצהרים הוא סגר את שערי הנגריה ושרך 
רגליו לכוון הממזגה של גודלי והתיישב בשולחן הקבוע. גודלי 
אחת.  גבוהה,  זכוכית  כוס  ובידו  הוודקה  בקבוק  עם  הגיע 
הנדלר סימן לו באצבעותיו: "תביא שתי כוסות". גודלי ניגש 
הכוסות"  לשתי  וודקה  בתימהון."מזוג  די  כוס,  עוד  להביא 
שאל  השניה?"  הכוס  מי  ."בשביל  העצוב  הנדלר  ביקש 
וכוס  בשבילי  כוס  לברכה.  זכרונו  גרינבלוט  גודלי."בשביל 
בשבילו. אני ממשיך לשמור על המסורת הידידותית שהיתה 
לנו במשך 40 שנה. קודם אשתה את הוודקה שלי, אחר כך 
אשתה את הוודקה שלו, אשב כאן חצי שעה ואחזור הביתה. 
הגברתן  לעד"."גודלי  בליבי  זכרו  את  תנציח  הזו  המסורת 
הרגיש צביטה בליבו. הוא הכיר היטב את אוצרות האהבה 
שיש בליבו של הנדלר – שיחיה לימים טובים – כלפי שותפו 
זכרונו לברכה, והוא מזג וודקה לשתי כוסות. כך חלפו להן 
ארבע שנים."והנה יום ראשון חורפי אחד אחר הצהרים, מגיע 
וודקה,  גודלי כהרגלו בקודש שולף בקבוק  הנדלר לממזגה, 
מצמיד אליו שתי כוסות זכוכית גבוהות קומה ונע לכוונו של 
הנדלר. הנדלר הרים את עיניו וסימן לגודלי באצבעו: "תביא 
רק כוס אחת בלבד". גודלי די הופתע, הוא הניח כוס אחת 
על הדלפק וניגש עם השניה להנדלר. הוא מזג ושאל: "מה 
נגמרה  הידידות?  נגמרה  ממנהגך,  שחרגת  מישה  קרה 
השותפות? מדוע אתה שותה רק את כוס הוודקה שלך וזונח 
במוזג  הביט  "הנדלר  ז"ל.  גרינבלוט  של  הוודקה  כוס  את 
רוצה  אני  יקירי,  "גודלי  מדמע:  ולחות  בורקות  בעיניים 
להעמיד אותך על טעותך. ביקרתי בסוף השבוע אצל הרופא 
שרגא מוט'ל פייביש, והוא בדק אותי ישר והפוך. בדק את 
"אדון  לי:  ואמר  הלב,  את  בדק  הדם,  את  בדק  הריאות, 
הנדלר, אתה איש לא כל כך בריא. יש לך סכרת קשה, יש 
לך תעוקה בלב, יש לך לחץ דם. אלכוהול, וודקה, ויסקי, זה 
לא בריא בשבילך בכלל. מכאן ואילך אתה לא שותה יותר 
משקאות אלכוהוליים... גודלי פער פיו נדהם ושאל: "אז אני 
פוגע  זה  כי  וודקה,  לשתות  עליך  אסר  הרופא  מבין,  לא 
בבריאותך, והלוא הרגע ראיתי אותך שותה בלגימה אחת את 
כוס הוודקה שלך שהיתה גדושה למדי, איפה אתה ואיפה 
הרופא???!"הנדלר גרד פדחתו, נשען על מרפקיו ולחש לעבר 
המוזג: "תשמע גודלי, לא שתיתי את כוס הוודקה שלי, לי 
יענקל'ה  של  הוודקה  הכוס  את  שתיתי  לשתות.  אסור 
גרינבלוט ידידי היקר זכרונו לברכה. שתיתי בשביל האהבה 
שיש לי אליו והכבוד שאני רוחש לו... וגם במחיר הבריאות 
שלי לא אוותר על מסורת הידידות שלנו"."אתה מבין מיסטר 
לוי, בשבילי הסיפור הזה מעיד על אהבת חברים גדולה. נכון 
זכרון  יש לו מנהג של  גדול אבל  הנדלר אולי איננו חכם 
וכבוד כלפי ידיד אהוב שלו, והוא מוכן לשתות וודקה לזכרו... 
גם אם זה פוגע בבריאותו. ויש בזה כמובן הרבה מסירות 
נפש, לא כך ידידי? אם תרשה לי מר לוי, אגיע אליך הערב, 
אמרת שנשאר לך קצת מהויסקי ההוא... הרי עוד מעט פסח 
וצריך לחסל את הבקבוק". סיפור מתוק רונלד. שווה כוסית 
ויסקי.תגיע.                                                                                                                            

באדיבות המחבר - הרב קובי לוי הי”ו    
ניתן לשלוח סיפורים לרב קובי לוי לפקס: 09-8820166



                                                                                                                                                      

                                                                                                                                            

למריבה  נקלע  אחי  חודשים,  כמה  לפני 
והותקף, הוא הגיע למיון בבית חולים עם 
שבר בארובת העין, והיה צריך לנתח אותו 
מיד. אחותי מיד התקשרה ל”חסדי ינון” על 
מנת שיעשו “פדיון נפש” לאחינו. הרופאים 
לא נתנו לו שום סיכוי לצאת מזה, זה היה 
רצה  לא  רופא  שאף  מורכב  כזה  ניתוח 
עליו אחראיות. מיד לאחר שאחותי  לקחת 
התקשרה והזמינה את הפדיון, פתאום נמצא 
רופא שלקח אחראיות על הניתוח. הניתוח 
מרוב  אבל  דשמיא,  בסיעתא  בשלום  עבר 
העין.  את  לראות  היה  אפשר  אי  תפירות 
הפלא הגדול היה שלא נשאר שום זכר לכל 
התפירות, ולא נשאר שום סימן אפילו למה 
אפשר  הזה  ובמקרה  בחוש,  ראינו  שעבר. 
ההשגחה,  יד  את  בעין  עין  להגיד-ראינו 
אין  עולם,  לבורא  כל הדרך...תודות  לאורך 

מילים להודות...
 בעילום שם

סבלתי במשך כמה שבועות, בערך שלושה 
שבועות, מפרפורים בלב. חולשות, לחצים, 
הולכים ופוסקים, כמו גלים. לא היה ברור 
מה זה. גם הרופאים לא ידעו להגדיר מה 
חולשה  פשוט  הרגשתי  אני  אבל  זה. 
בדיקות.  מני  לכל  אותי  שלחו  נוראית. 
בינתים עשיתי “פדיון נפש” ב”חסדי ינון” 
והשבח לאל, אני מרגישה יותר מאוזנת, 
את  להגדיר  קשה  פנימי.  חוזק  יותר 
התחושה, אבל, ברוך השם מרגישה יותר 

טוב. תודה לה’.
                                                                                                                                            
בעילום שם

 טלפון בהול מהישיבה באמצע היום, זה 
די מלחיץ, במיוחד כשמודיעים לך שהבן 
מכיון  התפילה.  באמצע  התעלף  שלך 
זה  התעלפויות,  הסטורית  לו  היה  שלא 
מפסיק  לא  הראש  מדאיג.  יותר  עוד 
ל”חסדי  התקשרנו  ראשון  לעבוד...דבר 
במהלך  נפש”,  “פדיון  לו  והזמנו  ינון” 
הבדיקות  כל  את  לו  עשינו  השבוע 
הכל  יצא  דשמיא  ובסיעתא  הנחוצות, 
יכול  שזה  הסתבר  ובסוף  נרגענו.  תקין. 
קלה...אני  מהתיבשות  כתוצאה  להיות 

מתקשר להודות ולהלל את השם...
                                                                                                                                                
ל. מהדרום

מנת  על  ללמוד  התחלתי  וחצי  כשנה  לפני 
להוציא רשיון וכל הזמן נכשלתי וזה נמרח 
לטסט  לגשת  עמדתי  זמן.  הרבה  במשך 
החמישי במספר, ולא התאים לי להכשל עוד 
אני  החמישי  הטסט  שלפני  החלטתי  פעם. 
עושה “פדיון נפש” ב”חסדי ינון” שיהיה לי 
סיעתא דשמיא בעזרת השם ושאעבור את 
הטסט המיוחל. ועכשיו אני מתקשרת לבשר 
בהצלחה.  הטסט  את  עברתי  השם,  שברוך 
את  לי  שעשה  עולם  לבורא  להודות  רוצה 
ולשליחים  עולם  לבורא  הזה...תודה  החיל 

הנאמנים.
                                                                                                                                                    
בעילום שם

לגבי  סיפור  פרסמנו  שבועות  כמה  לפני 
מבחן מקדים שהבת היתה צריכה לעבור, 
ולאחר ה”פדיון נפש” ב”חסדי ינון” עברה 
השם  שברוך  לעדכן  רצינו  והיום  אותו. 
היא עברה גם את המבחן הגדול, שהוא 

בעצם הקובע.
תודה לבורא עולם!

                                                                                                                  
בעילום שם
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ב“חסדי ינון“ עורכים
”פדיון נפש“ מיוחד בחצות הלילה


