
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 עלון שבועי לעילוי נשמת שלום טוויל הכהן בן בתיה ז"ל

 1153 עלון ג"פתש ט' כסלו ויצא פרשת

ח ֶאת ֵלָאה ִבּתֹו " ּקַ בֹא ֵאֶליהָ ַוְיִהי ָבֶעֶרב ַוּיִ ֵבא אָֹתּה ֵאָליו ַוּיָ  [, כגבראשית כט]     ".ַוּיָ
 

 למה רימיתני?
 

 לבן מחליף את רחל בלאה, והשאלה הגדולה היא למה? מה הוא מרויח מזה?
 

סיבה ראשונה, סתם כי הוא רמאי, ורמאי מרמה גם בלי כוונה עמוקה. כאותו מעשה ששמעתי 
מפי מו"ר הרב יעקב חיים סופר שליט"א, שהיה גנב שהיה גונב גם מאשתו. אמרו לו, מה 

 ההגיון? אמר להם, סתם כדי לאמן את הידים. זאת אומרת גנב משעמום ותרגול. 
 

תכף " ]ברכות מב, א[.מלו מאז שיעקב בא, כמאמר חז"ל סיבה שניה, כי לבן ראה ברכה בע
זאת אומרת אפילו מלאך רע עונה אמן  ."לתלמידי חכמים ברכה, שנאמר: ויברכני ה' בגללך

 ומודה בעל כורחו כי השפע הגיע אליו רק בזכות יעקב.
 

כל זמן שיעקב נמצא אצלו הברכה שורה בביתו, אז שווה לו להשאיר אותו לפחות עוד שבע 
 שנים אחרות, כי ברור שיעקב ירצה להתעכב כדי לקבל את רחל. 

 
סיבה שלישית להחלפת רחל בלאה, לבן הוא שורש הרע בעולם, וכל רצונו לעקור את יעקב מן 
השורש. איך יעקור? להרוג אותו לא יצליח, כי בזכות קדושתו של יעקב שנראתה לכל עבר 

את אליעזר ואליעזר הזכיר שם המפורש ופרח  הבין שלא יוכל לו. הרי בעבר ניסה לבן להרוג
, באויר, והבין לבן שלא יוכל לו, אז קל וחומר אצל יעקב. לכן מחליט לבן, להרוג אותו לא אוכל

אז לפחות אני אקלקל אותו, ע"י שישהה אצלי ועם הזמן יתקלקל. כמו שכתב הרמב"ם, שדרך 
 בני אדם להלך עם חבריהם. 

 
לאמריקה. הציעו לו שוחד כדי שישינה דעת תורה, והרב לא  וכמו מעשה שהיה ברב שהגיע

 12הסכים. למחרת הציעו לו שוב. הוא שוב סירב אך התפלא על החוצפה, אז אמרו לו: אחרי 
 שעות באמריקה חשבנו שתחשוב אחרת. הרב ברח משם. 

 
י לכן ניסה לקלקו בשבע השנים הראשונות, ומשלא הצליח הכריחו להשאר עוד שבע שנים כד

 לנסות ולקלקל אותו בהם. כי עיקר מטרתו לעקור את יעקב משורשו בקדושה.
 

כמה צריכים אנו להזהר בבחירת החברה שלנו. החברה גוררת בכל מקרה גם אם אתה עמיד 
בפני לחצים, וק"ו אם לא. לכן בחר לך מראש את סוג החברה שאתה יודע שתעזור לך 

רר אחר החברה אך לכיוון החיובי, ומי יודע בהתקדמות אל ה' ובהתעלות, וכך תמשיך להג
 אולי יום יבוא ואתה תגרור אחרים לטובה ולברכה. 

 
]עבודה זרה , כמו שדרשו חז"ל ובפרט שזו דרכו של יצר הרע, למשוך את האדם קימעא קימעא

דרש ר' שמעון בן פזי, מאי דכתיב: אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך " יח, ב[
וכי מאחר שלא הלך, היכן עמד? ומאחר שלא עמד, חטאים לא עמד ובמושב לצים לא ישב? 
 -ואם עמד  סופו לעמוד, -שאם הלך לומר לך,  אלא היכן ישב? ומאחר שלא ישב, היכן לץ?

 ולצת אומר: אם חכמת חכמת לךעליו הכתוב  - אם לץו סופו ללוץ, -סופו לישב, ואם ישב 
 ".  תשאלבדך 

 

 לכן חכם מתרחק מראש מיצר הרע, ומחברה רעה, כדי להיות דבק בה' ובתורתו.

 טיפה התחשבות
 

אנשים טובים שיודעים לקרוא בתורה, ולא יש 
רק החזנים הצדיקים שמזכים אותנו בקריאת 
כל הפרשה, אלא יש אנשים טובים שיודעים 

ה הם רוא, וכשמזמינים אותם לעלות לתורלק
, כי הם שלהם קוראים בעצמם את הקריאה

 יודעים לקרוא אותה כמו שצריך. 
 

. זו אכן מעלה כל הכבוד להם. ישר כח עצום
זו אכן מעלה גדולה ויקרה, והלואי עלי ה. גדול

 . שאדע לקרוא את הקריאות שאני עולה להם
 

 .עשו טובהרק נשמות יקרות 
 

יש ילדים צעירים שמכינים את הפרשה ורוצים 
ים, כמה הם שקיעם מכמה הלקרוא בתורה, 

 לחוצים, וזה הגיוני.
 

פתאום בא מישהו שיודע, וכל העולם כבר יודע 
 שהוא יודע, והוא קורא במקומם. 

 
איזו הרגשה לא טובה יש להם. הרי הם הכינו, 
הם רוצים להראות את כוחם, וזה יתן להם 
עידוד ודחיפה לבאות. הם זקוקים לזה, הרבה 
יותר מאנשים מבוגרים יותר שיודעים את 

 הקריאה. 
 

לקרוא, תנו להם לשמוח  ו להםתנעשו טובה, 
בקריאתם. אתם לא צריכים להוכיח שאתם 

, הם יודעים, כולנו כבר יודעים שאתם יודעים
 כן זקוקים לזה. 

 
בעצמכם,  מצוה שאתם תקראוהידור תניחו ל

 יש הידור מצוה יותר 
 

לספר  עולים 3השתתפתי בתפילת יום חול, בה 
תורה, הקורא בתורה היה נער צעיר, שהכין את 

ליון עינים. והנה עלה יה לה בכהקריאה וחיכ
כהן בוגר, שיודע לקרוא את הקריאה, וקרא 
בעצמו את עליית כהן. לא היה לוי אז הכהן 

. ראו הנ"ל עלה גם עליית שני, וגם אותה קרא
תחושת התסכול. הצער ו ער אתעל פניו של הנ

לקחו לו את כל היוקרה. מה השאיר לו, שליש 
 קריאה???

 
איח יקר, עשה טובה, תראה בצער הצעירים, 
ותן להם לגדל, עם מילות עידוד ומחמאות. תן 

 להם לקרוא, וגם תשבח אותם על הקריאה. 

 תורת החיד"א
 - פסוקים שמתחילים ומסיימים בנו"ן 11
( 11)בי"א  שאין... נפתולי שם כתב פרבס

ף' ומצילים מאף נגף שצף  יםהנזכר סוקיםפ
קצף זעף. והם טובים לאומרם לכל סכנה 

. ורבינו יהודה החסיד סדרן כך. וכשהולך לישן
נגע. נחנו. נביא. נהר. נחית. נגד. נפתי. נר. נפת. 

 [נ,לא]דבש לפי  נודו. נושקי. זהת"ד.
 
 ?בתחילת פרשתנו ה צריך לחזור על כךאז למ)זאת ידוע לנו מסוף הפרשה הקודמת( ידוע לנו שיעקב יצא מבאר שבע, וידוע לנו שהלך חרנה  
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 ילקוט יוסף
 

 

 דיני מוקצה בשבת -סימנים שח שיא 
 

, בין בשר בהמה בין בשר עוף או בשר חי בין תפל בין מליחנא. 
, שיש מפני שהוא ראוי לאכילת אדם, לטלטלו בשבת מותריונה, 

ואפילו בשר בני אדם שכוססים בשר חי טחון ]עם מעט מלח[. 
, מפני שראוי לטלטלו מותרקפוא שהיה מונח בתא ההקפאה, 

ואף שיש אומרים שבזמן הזה יש לאסור להפשירו ולאכול ממנו. 
, כי אין מצויים בינינו בני אדם שכוססים בשר בשר חי בטלטול

, אחר דסוף סוף ראוי הוא מקום העיקר להקל בזהמכל חי, 
 . וגם האשכנזים יכולים להקל בזה במקום דחקלאכילה. 

 
מי שמלח את הבשר בערב שבת ושכח להדיחו מהמלח נב. 

וטוב שיעשה כן על . להניחו בכיור ולהדיחו ממלחו מותרשעליו, 
 . כדיידי הערמה, דהיינו שיניח הבשר בכיור, ויטול עליו את ידיו

 שלא יהיה מכין משבת לחול. 
 

מי ששכח להכניס את הבשר לתוך הפריזר מערב נג. לפיכך 
לטלטלו ולהכניסו  מותרשבת, ויש חשש שהבשר יתקלקל, 

. ואף בבשר קפוא הדין כן. ]ובלבד שנותרו לפחות כמה רגעים עד צאת השבת שיהיה ראוי להפשיר לפריזר בשבת
 את חלקו במים פושרים[. 

 
פיא או המקרר הפסיקו לעבוד באמצע השבת, ויש שם בשר שלא נתבשל, וחושש שהבשר יפשיר אם המקנד. 

 אך. וגם אין בזה איסור הכנה בשבת. לטלטלו משם ולהעבירו למקרר אחר או של השכנים מותרויתקלקל, 
 . אין להעבירם למקרר אחר דגים שאינם מבושלים

 
עכב בעדו, מותר לו לטלטל את הבשר כדי להוציא הרוצה ליקח דבר מה מהמקפיא, והבשר הקפוא מנה. 

 . מהמקפיא את מה שנחוץ לו
 

וחול שייעדו אותו למשחק, כגון חול ים הנמצא בארגז בשבת. לטלטלו בידים  ואסור, הרי הוא מוקצה חולנו. 
 .לקטנים לטלטלו מותרמשחקים, 

 
כך שכאשר נוטל מהעפר חוזר העפר  והוא עפר תיחוח כל, קטן המשחק בשבת בעפר הנמצא בתוך ארגז חולנז. 

 . וכל שכן אם נוטל מהעפר בשוה ואינו עושה גומא. ליתן לו לשחק שם מותר, מאליו ומכסה את הגומא
 

. אם הוא חופר גומא, או בונה בעפר צורות שונות, אם הוא קטן שאינו בר הבנה כלל, אין צריך להפרישו אבל
שכל החיוב להפרישו הוא על האב, אבל אין  ויש אומרים. להפרישואם הוא קטן בר הבנה, צריך האב  אבל

 . אלא אם כן האב נפטר, האם חייבת להפריש את בנה העובר על איסורים
 

נעל שנפל ממנה . וכן לטלטלם בשבת אסוראם אין שברי הכלי ראויים לשום שימוש, , כלי שנשבר בשבתנח. 
 . לטלטלה בשבת ואסורהרי היא מוקצה, באופן עראי,  , ואין אפשרות להשתמש בנעל אףהעקב או הסוליה

, על ידי מטאטא לסלק את שברי הכלים לצדדין אך מותר. לטלטלו בשבת אסור, כסא שנשמטה ממנו רגלוכן 
 וכדומה. ]ואם השברים מזיקין ראה בסעיף הבא[. 

 

, שאף שלא ייחד את השברים לטלטלו בשבת מותרואם השבר ראוי להשתמש בו לאיזה תשמיש, מעיקר הדין 
שבזמן הזה שאין דרך להשתמש  ויש מי שאומרשהיה עליו מבעוד יום.  לא פקע מיניה שם כלימערב שבת, 

 בשברי כלים, אין לטלטל את השבר בידים בשבת, ונכון לחוש לדבריו. 
 

האשפה, כדי או ליקחם לפח  לסלק בשבת בידים את השברים לצדדים מותר, כלי זכוכית שנפל ונשברנט. 
לטלטלו לצורך גופו  אסור, ואינו מזיק, כלי שמלאכתו להיתר שנשבר ואינו ראוי לכלום אבלשלא יוזקו מהם. 

 . יוכל לסלקו לצדדין על ידי מטאטא אלא, או מקומו
 

משום לטלטל ידית זו  אסורולכן . להחזירה בשבת מחשש לאיסור בונה אסור, ידית דלת שיצאה ממקומהס. 
 ומותר, דינה כדין מפתחבכדי לפתוח ולסגור את הדלת, ידית העומדת להכניסה ולהוציאה בדלת  אךמוקצה. 

 .להשתמש בה בשבת ולטלטלה


