
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

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

 1162 עלון ג"פתש י"ג שבט בשלח פרשת

ְלְקטּו אֹתֹו " ֶ ַוּיִּ י ָאְכלֹו ְוַחם ַהׁשּ פִּ יׁש ּכְ ּבֶֹקר אִּ ּבֶֹקר ּבַ  ". ֶמׁש ְוָנָמסּבַ
 ]שמות טז, כא[

 
 חלון הזדמנויות

 
יש בתי מלון שונים ומגוונים. יש מושקעים יותר ויש מושקעים פחות. לכל אחד מהם תנאים 

 שונים, וכמובן גם התשלום בהתאם.
 

ו במלון יוקרתי, בו יש מאכלים מיוחדים ומגוונים, יש שעות פתיחה לאפימה שבטוח הוא, ש
לא תוכל לחדר האוכל. אתה לא יכול לבוא מתי שנוח לך. יש זמן מוגבל, וצריך לדעת לנצלו. 

". אין דבר כזה. יש כללים ויש גבולות. יש שילמתי המון, אני רוצה להיכנס מתי שבא לילומר "
 מצא שהדלת נעולה.ת -לבוא. ואם לא תבוא בזמן פינוקים ויש שפע, אך תדע מתי 

 
זאת בענין ירידת המן, כי ממנו נקודה ו נכך גם לגבי פרנסת האדם, והפסוק שלנו מלמד אות

 א יישאר לך. נקודה!ל -יש שעת ליקוט, ואם תבוא אח"כ  התפרנסו ישראל בדור המדבר.
 

לון הזדמנויות, לפעמים הוא כך גם לגבי כל מהלך החיים שלנו. יש פעמים רבות שיש לנו ח
 וצריך לדעת לנצל אותו בזמן הנכון. חלון צר ולפעמים רחב. אך צריך לדעת לנצל אותו. 

 
 עיקר ניצול ההזדמנויות הוא ע"י מידת הזריזות. 

 
כל. מאבדים את ה -כשלוקטים אותו בבוקר בבוקר, אז זוכים לפרנסה. אך אם מתמהמהים 

 עמים גם לא תאבד חלק אלא תאבד הכל. לא תמיד תקבל מאוחר יותר, ולפ
 

 חות שבמידות הטובות. בכי מידת הזריזות היא מהמשו
 

ָלִכים ִיְתַיָצב ָחִזיָת ִאיׁש ָמִהיר ִבְמַלאְכּתֹו ִלְפֵני ְמ " [כט, משלי כבוכך אמר שלמה המלך בחכמתו ]
ִכים י ֲחשֻׁ ב ִלְפנֵּ ל ִיְתיַּצֵּ  ". בַּ

 
פזיזים, כי לא כל הזדמנות צריך לנצל. יש דברים שנראים כמובן צריך להזהר שלא להיות 

ללכת בכל הדברים הללו ע"פ הדרכת התורה, וע"פ  ךצרי זהב". לכן -טובים, אך "לא כל הנוצץ 
 הנחיית גדולי הדורות. 

 
כדי להרוויח קום והכל מתחיל בבוקר. היום מתחיל בהשכמה בשעות הבוקר, וכדאי להשכים 

[ א, איום, וכפי שהורה לנו מרן כבר בסימן הראשון של השולחן ערוך ]כבר ברגע הראשון של ה
, שיהא הוא מעורר השחר. הגה: ועכ"פ לא יאחר יתגבר כארי לעמוד בבוקר לעבודת בוראו"

 ."זמן התפלה שהצבור מתפללין )טור(
 

ן, אז גם אם לא זכינו לקום לפני עלות השחר, וגם אם לא זכינו לקום ולהתפלל שחרית כוותיקי
בתחילה עלינו להשתדל לקום מוקדם בבוקר, כדי שנוכל לעבוד את עבודת ה' בזריזות ובשמחה. 

 בתפילת שחרית ברעננות, ואח"כ להיות זריזים בכל מהלך היום.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ילד מסוכן
 

שילד מסוים הוא מסוכן, אנו  נראה לנו גם אם
בעצם הוא שצריכים להפנים, שבשורש הדברים 

 מסכן. 
 

, זה מפריע, זה נכון, כשזה של השכן זה קשה
מציק, ואתה רוצה לסלק אותו מהסביבה כמה 

והעיקר שלא שיותר מהר וכמה שיותר רחוק. 
 .יזיק לנו. הרי הוא מסוכן, והוא מסכן אותנו

 

עשה כשמדובר מה נכשזה שלך, מה נעשה אך 
בבן שלך, בשר מבשרך. כאן זה כואב הרבה 
יותר, וכאן זה מהזוית שלך, שאנשים מקשים 
עליך שהילד שלך מסוכן, ושהילד שלך מסכן 

 ם. אות
 

 אה, מה נעשה כעת? 

 ...אתה משנה את האקליםכנראה ש
 

ןשל ויש כאן מעגל  כָּ ןון כֵּ סָּ ְמ  ,ְמסֻׁ  .ִמְסכֵּ
 

. הוא מקלקל את הבן שלך ,השכן מסוכן, נכון
 יתקלקלגם ומה יקרה אם הבן שלך  ,רגע

קלקל גם הוא ישיש חשש אז  ?בעקבותיו
והבן של  ,בעצם הוא המסוכן ,אזואחרים. 

ר חלילה, , וחוזהשכן השלישי הוא המסכן
  .חלילה וחס

 

  .הזה חוס עליו והפסק את מחול השדיםאז 
 

 כל ילד מסוכן הוא ילד מסכן. 
 

, חיים קשים עברו עליו חיים קשים, או באמת
גם אם זה אך  מבט שלו.הנקודת אפילו רק מאו 

מסכן, גם אם הוא טועה הוא  הוא עדיין נכון,
כי הוא לא מצליח לראות את הטוב מסכן. 

שבחיים שלו, את הטוב שבמציאות שלו, ולכן 
 מבחינה זו לפחות הוא מסכן. 

 

אם ניגש אליו כמסכן ולא כמסוכן, נוכל לעזור 
לשנות את הגישה כלפיו, וזה ישנה גם את  לו.

  התפישה שלו על עצמו. 
 

 מסוכן הגדול ביותר הוא המסכן הגדול ביותר. ה
 

השוכן איתם  ,א עולםרבואת ככה קצת נבין 
הוא יודע בתוך טומאותם, כי אנחנו הבנים שלו. 

 אש.  ומלאך המוות אנו בשרשאנו מסכנים, 
 

רצוננו לעשות רצונך אלוקינו ואלוקי אבותינו, 
רצוננו לראות את  .מעכבאלא ששאור שבעיסה 

 יהי רצון שנזכה... .מלכנו
 
 
 
 
 
 

 תורת החיד"א
ל עשו זהו טעם דיוסף שטנו שואגב אומר כי ... - סמ"ך

ולזה מבטל עשו שהוא . הוא יסוד הנקרא שלוםכי יוסף 
כי תמורת מלחמה שרומז עשו בחרבו הוא . גי' שלום

ולכן חתימת ברכת כהנים . שלום. כי שלום מבטלו
ובברכת כהנים יש ס' אותיות גימט'  .וישם לך שלום

הנה. ולעת"ל מקנה יהיה הנה כמ"ש בזוהר הנ"ה ה"א 
כת כהנים בחזק יבא. הנ"ה אל ישועתי. ותתקיים בר

 ]דבש לפי ס,יב[שהוא גימט' הנ"ה ס' אותיות 
 
 

 עוונותיו.כל זוכה לכפר בזה אומר אותה בשמחה שכרה בצידה, מי שירה מקסימה, וש -ירת הים ש
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 ילקוט יוסף
 

 

 דיני מוקצה בשבת -סימנים שח שיא 
 

, כדורי ויטמינים הרגילים ליקח אותם גם אנשים בריאיםקלז. 
 לטלטלן בשבת ככלי שמלאכתו להיתר.  מותר

 
, מפני שאסור משקולותלטלטל בשבת  שאסור יש אומריםקלח. 

להרימם בשבת משום איסור התעמלות בשבת כשמתכוין להזיע, 
שמאחר וכל האיסור הוא רק כשמתכוין להזיע, אבל  ויש אומרים

אם מרים את המשקולות רק כדי לחזק שרירי הגוף, וזה גם דרך 
הבריאים, ממילא אין לחוש בזה משום גזרת שחיקת סממנים, 

 תו להיתר. וכלי המשקולות נחשב ככלי שמלאכ
 

ולדעת רש"י אין לטלטל את כלי המשקולות, כיון שלדעתו אסור 
לעשות תרגילי התעמלות בשבת, משום עובדין דחול. ולדעת 

 הרמב"ם ומרן הש"ע אין האיסור אלא כשמתכוין להזיע. 
 

דינו ככלי שמלאכתו  מפתח שמפעיל את מנוע המכוניתקלט. 
, כיון שיש וקצהאינו מ אך מפתח של דלת המכונית. לאיסור

והוא הדין במפתח המשמש גם לפתיחת הדלת וגם אפשרות להכנס לרכב בשבת אם אין המנורה נדלקת. 
 . להתנעת המכונית

 
אלא אם  לטלטלם בשבת ואסור, דינם ככלי שמלאכתו לאיסור, כלי או אבן שמשחיזים בהם את הסכיןקמ. 

 כן לצורך גופו או מקומו. 
 

ת קופסת סיגריות בכיס הבגד קודם צאת השבת, כדי לעשן מיד אחר צאת לת שאסורהדבר פשוט קמא. 
והוא הדין במי שיוצא מביתו בשבת אחר הצהרים , שהרי הסיגריות דינם כמוקצה ואין לטלטלם בשבת. השבת

, כדי שיוכל לחזור לביתו לו לקחת עמו את כרטיס הנסיעה של האוטובוס או הרכבת שאסורלמקום רחוק, 
 . יס זה יש לו דין מוקצהשכרטבמוצ"ש, 

 
 

  כלי שמלאכתו להיתר
 ]סימן שח ס"ד[

 
לטלטלם אפילו אם אינו אלא  מותרוכדו',  כסא ספסל, שלחן, מלבושיםקמב. כלי שמלאכתו להיתר, כגון 

 . אין לטלטלםלצורך הכלים שמא ישברו או יאבדו או יתקלקלו בחמה. אבל שלא לצורך כלל 
 
, וכגון סכין המשמש גם לחתוך של הכלי להיתר, אלא אף ברובו למלאכת איסור ואין צריך שיהיה כל מלאכתו]

לטלטלם ולסלקם מהשלחן, או  מותר, וכדומה, כפות ומזלגותבו פירות, וגם לחדד בו עפרונות וכדומה[. ולכן 
לטל ]ולכן אין לטשלא לצורך ]כמו שמצוי במי שידיו עסקניות[ אין לטלטלם  אבל. לסדרם בצד אחר של השלחן

 בחנם כלי שמלאכתו להיתר[. 
 

השולח את חבירו להביא לו כלי כלשהו בשבת, וטעה השליח והביא לו כלי אחר, וביקשו להביא לו הכלי קמג. 
 וכדו'.  שביקש, אין להחזיר את הכלי הראשון למקומו, אלא אם כן חושש שהכלי ישבר

 
שלא לצורך כלל, ודינם  שולחנותוכן אין להזיז . שאין לטלטל כסא או סטנדר שלא לצורך כללקמד. והוא הדין 

 ככל כלי שמלאכתו להיתר. 
 

הראויים ללימוד. ואף  לטלטל דפי גניזה מותר, וכן לטלטלם אפילו שלא לצורך כלל מותרספרי קודש קמה. 
 ספרי קודש המיועדים למכירה, מותר לטלטם בשבת, ולא חשיבי כמוקצה מחמת חסרון כיס. 

 
אם רגיל להסתכל בהם לשם הנאה ותענוג בעלמא, שיש בהם תמונות ומחירי המוצגים,  םספרי קטלוגיקמו. 
, . ]ובלבד שלא יקרא את מה שכתוב בתחתית התמונות[. ואם הם עשויים רק לשם מסחרלטלטלם בשבת מותר

 אין לטלטלם בשבת, דהוו מוקצה. 


