בס"ד

העלון השבועי לשינון ההלכה לעילוי נשמות הרב שמעון בן שמחה ולע"נ רבקה בת יוסף זצ"ל

פרשת "ויחי" התש"ע  -מה מותר ומה אסור בשבת כאשר אין עירוב )לדוגמא :שבת בחו"ל(

1

טילטול ברשות הרבים גמורה וממנה ואליה אסור ואין כל דרך להתירו אלא אם כן מדובר בפיקוח נפש .כל ההיתרים לטלטל
כמפורט להלן כאשר אין עירוב הם רק בכרמלית וממנה ואליה כיוון שההיתרים הם ע"פ דברי חכמים והם יכולים להתיר איסור של
חכמים מדרבנן )כמו כרמלית( אבל לא איסור מן התורה )רשות הרבים(

2

מותר להעביר בגדים כדרך לבישתם אבל שלא כדרך לבישתם אסור) לדעת המשנ"ב אבל לדעת שש"כ מותר( כיוון שאין דרך אנשים
ללכת ברה"ר כאשר המעיל זרוק על כיתפיהם

3

הנמצא במדינה זרה בה הוא מחויב לשאת איתו כל הזמן תעודת זהות או דרכון אסור לו לטלטלם אבל אם הוא הולך לדבר מצוה
)תפילה ,לימוד תורה וכד'( מותר לו לשאת את מסמכיו בשינוי ומאידך יש האוסרים ועדיף שיתפלל יחיד בביתו

4

אסור להוציא ולטלטל משקפי שמש אבל אם יש בהן צורך בגלל מצב רפואי )דלקת עיניים וכד'(  -מותר

5

אסור לשאת בידים או לטלטל ע"י עגלה ילד שאינו הולך מעצמו וכן אסור לטלטל ביד או בעגלה אביזרי לבוש ודברי אוכל לתינוק

6

מותר לשאת מעט בידיים ילד שיכול ללכת בעצמו אבל קצת התעייף כל זה בתנאי שהילד יהיה ער כיוון שילד ישן דינו כילד שאינו
יכול ללכת מעצמו .כמו כן היתר זה הוא רק בדיעבד אם הצורך לנשיאתו של הילד לא היה צפוי מראש אבל לכתחילה אין לצאת
איתו מהבית על דעת שישאוהו לאחר מכן

7

ילד היכול ללכת מעצמו אבל ההליכה קשה לו בגלל מחלתו – מותר לשאת אותו אפילו ברשות רבים
אבל הוא חולה אפשר להקל ולשאת אותו בכרמלית

ואם אינו יודע ללכת מעצמו

8

איסור ההוצאה וההעברה מותנה בביצוע שלשת התנאים להלן (1 :ביצוע עקירת החפץ ,העברתו ואו הוצאתו  ,והנחתו ברשות
השניה וכל זה ע"י אדם אחד ולא בשיתוף עם אחר  (2העברה והוצאה בדרך הרגילה ולא בשינוי  (3העברה מכרמלית לרה"י או
להפך אבל העברה מכרמלית למקום פטור וממנו לרה"י או הפוך אינה העברה שלימה

9

על יסוד העקרונות דלעיל אפשר להעביר מרה"י לכרמלית ולהיפך אם א( הוציא חפץ מרה"י והניחו על מקום פטור וממנו לוקחו
ומעבירו בכרמלית ב( אדם אחד מרים את החפץ ויוצא איתו לכרמלית ואדם אחר נוטל מידו את החפץ ומניחו בכרמלית ג( אדם
אחד מעביר בשינוי כגון ע"י בעיטה ד( שני אנשים נושאים יחד את החפץ שניתן להוצאה ע"י אדם אחד

10

על יסוד העקרונות דלעיל אפשר לטלטל  4אמות בכרמלית אם א( צועדים כשלשה צעדים בינוניים )פחות מ  192ס"מ( ונעצרים
לרגע כך שלא מעביר  4אמות בבת אחת ב( אחד מרים את החפץ ,מניחו ביד של אדם אחר כאשר השני הוא במצב של הליכה והשני
הולך בלי להיעצר עד למקום בו רוצים להשתמש בחפץ כך שאף אחד לא עשה פעולה שלימה ג( מעביר את החפץ בשינוי )בתוך
הכובע או הגרב וכד'( ד( שני אנשים מעבירים יחד חפץ שאחד היה יכול להעביר לבד ה( אחד לוקח את החפץ ומניח אותו במקום
פטור ואח"כ לוקחו משם הלאה

11

במקרה דחק גדול ביותר כשיש דורך דחוף לשאת על הגוף כסף מזומן ואין אפשרות להשאירו במקום בטוח – מותר לתפור את הכסף
בבגדו מבעוד יום ולצאת עימו לכרמלית

12

אסור לטלטל מפתח אלא אם כן הפך אותו לחלק מאבזם החגורה או אם משתמש בשיניו של המפתח כקרסים או אם יהפוך אותו
לתכשיט ע"י שיכסיף אותו כתכשיט כסף או יזהיב אותו כתכשיט זהב ואז מוסיפים לו מהדק וכך הוא הופף כסיכת עניבה מוזהבת
או מוכספת

לימוד התורה ע"י עלון זה מוקדש לעילוי נשמות
הרב שמעון בן שמחה ע"ה ,רבקה בת יוסף ע"ה ,יפה בת שמעון ע"ה ,בת שבע בת אפרים ע"ה ,יוסף בן שלמה ע"ה ,הרב שמחה בן
אפרים  ,זילפה בת יואב ע"ה ,הרה"ק אור שרגא בן שמואל ע"ה ,הרב יוסף חיים בן יעקב ע"ה ,הרב אפרים בן הרב יוסף חיים ע"ה,
אריאל צבי בן אליעזר בורג ע"ה .ליאת בת אהרן ע"ה ,מאשה מרים בת יצחק אריה ע"ה,דבורה בת שרה ע"ה ,ברכה בת יהודה ע"ה ,יעקב
בן אלברט ע"ה .ניסים בן מזל ע"ה.

הודעות
.1
.2
.3
.4

כולל יום השישי" בבית מתתיהו יום ו' החל מהשעה בבוקר  7:20שיעורים כדלהלן :טעמי המנהגים והמיצוות )אפרתי( ,פרה"ש בראי מדרשי חז"ל )הרב משה בר( ,עיון
בהלכות אקטואליות )הרב בנימין בארי(.

השבת לא מפספסים את חוג תהילים לילדים "תפארת אריאל" במרכזי בע"ה בשבת ב
שיעור קצרצר בהלכה במרכזי בע"ה כל שבת לאחר מנחה גדולה בשעה 13:50

13:00

פתוח גם למבוגרים ולהורים !

"בית מדרש בוקר" שעורים בהלכה אקטואלית בתנ"ך ופרה"ש ע"פ רש"י רמב"ן אוה"ח ועוד .ביכנ"ס רינת ישראל" בימים א-ה
בשעה  10בבוקר עד  11:30פרטים0525219169 :
כל הזכויות שמורות למחבר מרדכי אפרתי ,ביאליק  6גבעת שמואל .טלפקס'5322456 :

בס"ד

העלון השבועי לשינון הפרשה לעילוי נשמות הרב שמעון בן שמחה ולע"נ רבקה בת יוסף זצ"ל

האים נכון ש) .......מצא את הפירוש הלא נכון הנמצא בין  15הפירושים ע"פ רש"י המוזכרים להלן(
.1
.2
.3
.4
.5
.6

.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15

כאשר יעקב הזדקן ותשש כוחו ,ביקר אותו יוסף ושם נאמר "וישתחו ישראל על ראש המיטה" כלומר הודה לה'
והשתחווה לכיוון ראש המיטה ,מכאן שהשכינה היתה בראש המיטה.
שנאמר " ארור אפם כי עז" יעקב מגנה ומקלל את קינאתם וכעסם של שמעון ולוי,אך לא אותם ישירות.
כאשר יעקב מברך את השבטים הוא מברך אותם אך לא קורא להם ,אך ביהודה הוא קורא לו ומדגיש שהוא לא כמו אחיו
ואומר "יהודה! אתה )שלא כמו אחיך( יודוך אחיך" מכאן שיהודה חשש להתקרב עד שקרא לו.
יעקב ממשיל את יששכר ,שהוא סמל ללומדי התורה ,לחמור גרם "רבץ בן המשפתיים" דהיינו כחמור המהלך ביום ובלילה
ומרוב מסירותו הוא נח רק בין המשפתיים-בין עיר לעיר רגיעה זמנית בלבד וממשיך הלאה כדי לא לבטל את זמנו.
שנאמר על חלקו של יהודה "אוסרי לגפן עירה" כדי לשאת יבול של גפן אחת צריך עיר רק לגפן זו ,וכנ"ל "לשורקה" ליבול
הגפן "בני אתונו" צריך אתון אחת בשביל יבול של )שורקה( גפן אחת ,מכאן שהיה הרבה מאוד יין וענבים.
לפני שיעקב נפטר הוא מבקש מיוסף "ועשיתי עימדי חסד ואמת" ומהו? "אל נא תקברני במצרים" אלא בארץ ישראל מכאן
שהקבורה היא חסד של אמת,כיוון שהמת לא יכול להחזיר ומי שעושה את החסד עושה זאת מתוך ידיעה שלא יקבל על כך
תמורה ושלא כמו בחסדים אחרים כגון :ביקור חולים וכדומה שהמבקר מצפה שיחזירו לו ביקור כאשר חס וחלילה יפול
למשכב.
יעקב אומר על לוי ושמעון "אחלקם ביעקב" ואכן ללוי לא היה חלק בארץ ישראל ופרנסו אותו דרך כבוד )מתנות כהונה( אך
לשמעון שהיה חלק בארץ כיצד התקיים בו "אחלקם ביעקב" הרי היה לו חלק משלו? אלא היו עניים ונדדו משבט לשבט
לקבל צדקה.
יעקב אומר ליהודה "מטרף בני עלית" ממה שחשדתי אותך "בטרוף טורף יוסף" אתה "עלית" כלומר הסתלקת מחשד זה
כיוון שניסית להמילו מהבור ולמוכרו.
על נפתלי נאמר "אילה שלוחה הנותן אמרי שפר" וזה מסמל את המהירות .1של חלקו בארץ ישראל שממהרת להוציא
פירות כמו אילה מהירה  .2של בני נפתלי וברק ודבורה במלחמת סיסרא .3של נפתלי בן יעקב שרץ המהירות ממערת
המכפלה )כאשר עשו התנגד לקבורת יעקב( למצרים להביא את השטר שבו מכר עשו את חלקו במערה ליעקב.
פרשת "ויחי" כפי שהיא כתובה בספר התורה ,אינה מתחילה בשורה חדשה אלא היא בהמשך )ללא כל רווח( השורה בה
מסתיימת הפרשה הקודמת ,כלומר השורה )הפרשה( סגורה ,וזה מסמל שנסגרו עיני ישראל מהשעבוד.
ראובן היה "פחז כמים" פזיז )כמים זורמים( בתגובתו כאשר ראה שאביו העביר את מגוריו מאוהל רחל לאוהל בלהה במקום
לאוהל אימו לאה ,ואז הגיב בפזיזות ולכן אומר לו יעקב "אל תותר" לא תקבל שום יתרון לא תהיה מלך.
למרות חולשתו ומחלתו ולמרות שיוסף היה בנו נאמר ביעקב "ויתחזק  ...וישב על המיטה" כלומר יעקב קם לכבודו מכאן
שחולקין כבוד למלכות.
שנאמר "גד גדוד יגודנו והוא יגוד עקב" כלומר מגד יצא גדוד לכבוש את הארץ ,והגדוד הזה "יגוד עקב" כלומר יחזור על
עקבו למשפחתו בעבר הירדן המזרחי ,שלם ללא נזק.
יעקב משיל את דן לנחש "הנושך עקבי סוס ויפל רוכבו אחור" הנחש הכיש את הסוס והרג את הרוכבים עליו ,אך הסוס
התמוטט ונפל על הנחש והרגו ,וזה בדיוק מה שקרה עם שמשון כאשר הרס את הבניין שהיה מלא בפלשתים אך על ידי זה
הרג את עצמו.
יעקב מברך את יהודה "גור אריה יהודה" בפסוק זה שני דמויים "גור"-אריה קטן וחלש יחסית וזהו רמז לסוף מלכות דוד
" ,אריה"-אריה במלוא גבורתו ,וזה רמז לתחילת מלכות דוד

לימוד התורה ע"י עלון זה מוקדש לעילוי נשמות
הרב שמעון בן שמחה ע"ה ,רבקה בת יוסף ע"ה ,יפה בת שמעון ע"ה ,בת שבע בת אפרים ע"ה ,יוסף בן שלמה ע"ה ,הרב שמחה בן אפרים ,
זילפה בת יואב ע"ה ,הרה"ק אור שרגא בן שמואל ע"ה ,הרב יוסף חיים בן יעקב ע"ה ,הרב אפרים בן הרב יוסף חיים ע"ה ,אריאל צבי בן אליעזר
בורג ע"ה .ליאת בת אהרן ע"ה ,מאשה מרים בת יצחק אריה ע"ה,דבורה בת שרה ע"ה ,ברכה בת יהודה ע"ה ,יעקב בן אלברט ע"ה .ניסים בן מזל
ע"ה.

הודעות
..1כולל יום השישי" בבית מתתיהו יום ו' החל מהשעה בבוקר  7:20שיעורים כדלהלן :טעמי המנהגים והמיצוות )אפרתי( ,פרה"ש בראי מדרשי חז"ל )הרב משה בר( ,עיון
בהלכות אקטואליות )הרב בנימין בארי(.
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.3

השבת לא מפספסים את חוג תהילים לילדים "תפארת אריאל" במרכזי בע"ה בשבת ב
שיעור קצרצר בהלכה במרכזי בע"ה כל שבת לאחר מנחה גדולה בשעה 13:50

13:00

פתוח גם למבוגרים ולהורים !

" .4בית מדרש בוקר" שעורים בהלכה אקטואלית בתנ"ך ופרה"ש ע"פ רש"י רמב"ן אוה"ח ועוד .ביכנ"ס רינת ישראל" בימים
א-ה בשעה  10בבוקר עד  11:30פרטים0525219169 :

עצרת תפילה מיוחדת לרגל ימי השובבי"ם בע"ה ביום חמישי השבוע  ,כא טבת
התש"ע ) 7ינואר( בשעה  15:00בביכנ"ס "רינת ישראל"  ,רח' הולצברג
תחילת רח' זבולון המר( .כדאי מאוד להגיע !!!!
5322456
כל הזכויות שמורות למחבר מרדכי אפרתי ,ביאליק  6גבעת שמואל .טלפקס'5322456 :

