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הללויה
מגשימה הזדמנות לחלום!

  אגם פאלאס אירועים  

גיסין 11 פ"ת טל. 9316606

הפטרה: ויעש חירם

שבת שלום ומבורך! 

ולס קייטרינג
חזרנו ובגדול!עיצוב בר ואירגון אירועים מקצועי

מכירה של אוכל  בימי שישי!
בהיכל בני הישיבות רח' בן עוזיאל 12 אלעד בין השעות 9:00-13:00

לפרטים והזמנות: 054-8415878 | 052-7758500

משלוחים

חינם!

ִביִעי ִיְהֶיה ָלֶכם ֹקֶדׁש ” )לה, ב(. “ּוַבּיֹום ַהּׁשְ
תרומות  אוסף  והיה  ת”ו  ירושלים  הקודש  עיר  של  דרבנן  שליח  היה  אברהם,  רבי 
איסטנבול  לעיר  שבת  בליל  הגיע  ממסעותיו  באחת  הישן’.  ב’ישוב  התורה  להחזקת 
שבטורקיה. לאחר תפילת ערבית של שבת, פנה אליו אחד מהמתפללים והזמין אותו 
לסעוד אצלו את סעודות השבת. השד”ר הסכים, ובהגיעם לביתו החלו בני המשפחה 

לאכול ללא קידוש. תמה רבי אברהם ושאל: “מדוע אינכם אומרים קידוש?”
“אומר לך את האמת”, הודה האיש בבושה, “אינני יודע לקרוא וגם בעל פה אינני זוכר”. 
ביום ראשון, לפני שר’ אברהם עזב את בית מארחו, הציע לו: “תראה, חבל שאינך אומר 
קידוש, אתן לך עצה איך תזכור, מהיום, בכל שבת תקרא לבנך הבכור “יום”, לשני תקרא 

“השישי”, לשלישי “ויכולו”, לרביעי “השמים” וכן הלאה...
אכן, מאז בכל שבת זכר האיש את נוסח הקידוש. כעבור זמן מה, רבי אברהם הגיע שוב 
לטורקיה והוזמן שוב להתארח אצל אותו האיש. בליל שבת עמד אותו אדם וקידש: “יום 
ויכולו והארץ...”. תמה רבי אברהם ושאל: “מדוע דילגת על המילים “השישי” ו”השמים”? 

             . “מה אומר לך, ‘השישי’ כבר התחתן ו’השמים’ לא נמצא השבת”..
)שולחן שבת ערוך – יש”כ למחבר הרב שי שמח שליט”א(

ִביִעי ִיְהֶיה ָלֶכם ֹקֶדׁש ַׁשַּבת ַׁשָּבתֹון ַלה’ “ )לה, ב( “ֵׁשֶׁשת ָיִמים ֵּתָעֶׂשה ְמָלאָכה ּוַבּיֹום ַהּׁשְ
לשוני  לדיוק  ליבו  ליבו  את  שם  מעז’יבוז’,  אב”ד  זצ”ל,  רפפורט  בער  דב  רבי  הגאון 

מעניין כאן ובפסוקים אחרים העוסקים בציווי שמירת השבת.
הן בפסוק שלפנינו והן לעיל בפרשת כי תשא )לא, טו( מופיע הלשון “שבת שבתון”, וכך 
גם בפרשת אמור )ויקרא כג, ג(. לעומת זאת בעשרת הדברות שבפרשת יתרו )שמות כ, ט( 
וכן בפרשת ואתחנן )דברים ה, יג( לא נאמר “שבת שבתון” אלא רק “וביום השביעי שבת”. 

מה פשר השינוי?
הגאון הנ”ל ביאר זאת על פי דברי הגמרא )ברכות לה:( “בזמן שישראל עושין רצונו של 
מקום – מלאכתן נעשית על ידי אחרים”. ואם כן, אלו שעושים רצונו של מקום וזוכים 
שמלאכתם נעשית על ידי אחרים, לגביהם כל ששת ימי המעשה הם שבת, שהרי אף 
 – ימי החול הם כשבת  בשאר ימות השבוע הם שובתים ממלאכה, ומכיוון שלגביהם 
שבת לגביהם הרי היא כ”שבת שבתון”. לעומת זאת אלו שאינם בגדר של “עושים רצונו 
של מקום”, ועושים בעצמם את מלאכתם בששת ימי המעשה, עבורם השבת היא רק 

שבת ולא “שבת שבתון”.
מעתה ייושבו הדברים כפתור ופרח: הן אצלנו בפרשת ויקהל והן בפרשת כי תשא 
ובפרשת אמור, הניקוד מתחת לאות ת’ שבמילה “תעשה” או מתחת לאות י’ שבמילה 
“יעשה” היא צירי, והרי זה כאילו כתוב היה “ששת ימים תיעשה מלאכה” או “ייעשה 
מלאכה”, ומכאן שאותם פסוקים עוסקים באלו העושים רצונו של מקום, שעל כן נאמר 
לגביהם שהמלאכה “תיעשה” בשאר ימי השבוע, מאליה, ולכן בכל אותם פסוקים נאמר 

גם “שבת שבתון”. 
בעשרת הדברות וכן בפרשת ואתחנן, לעומת זאת, נאמר במפורש “ששת ימים תעבוד”, 
נאלצים הם לעשות  כן  ועל  הרי הפסוק מדבר באלו שאינם עושים רצונו של מקום, 
בעצמם את מלאכתם בששת ימי המעשה, ועל כן ביום השבת נאמר לגביהם רק “וביום 

השביעי שבת”, ולא “שבת שבתון”.                                  )כמוצא שלל רב(

ָלֶכם  ִיְהֶיה  ִביִעי  ַהּׁשְ “ּוַבּיֹום  ג(  )לה,  ָּבת”  ַהּׁשַ ְּביֹום  ֹמְׁשֹבֵתיֶכם  ְּבֹכל  ֵאׁש  ְתַבֲערּו  “ֹלא 
ֹקֶדׁש ַׁשַּבת ַׁשָּבתֹון ַלה’” )לה, ב(

של  ברחובה  זצ”ל  לוין  אריה  רבי  צעד  השבתות  באחת  רז:  שמחה  ר’  הסופר  סיפר 
ירושלים עיה”ק לבוש בבגדי השבת שלו, והנה ניגש אליו יהודי חילוני כשסיגריה בוערת 

בידו, ושאל אותו היכן ממוקם מקום פלוני.
מה אעשה איתו? – הרהר ר’ אריה – מצד אחד איך אפשר להסתובב עם יהודי מחלל 
שבת בפרהסיא? ומאידך גיסא – אורח הוא, ואיך אפשר לשלוח אותו להמשיך לתעות 

ברחובות? לבסוף החליט לקחת אותו עד לבית המלון...
רחובותיה של ירושלים לא הסכינו להרבה מראות מוזרים מעין אלו... צועד לו יהודי ביום 

השבת כששטריימל לראשו וכולו אומר כבוד – ולצדו בן לויתו, ההולך ומעשן...
להזכיר  מבלי  לתוכניותיו,  ושאל  הא,  ועל  דא  על  אריה  ר’  איתו  הדרך שוחח  במהלך 
הסיגריה  את  זרק  האורח,  עצר  המלון,  בית  לפתח  כשהגיעו  הסיגריה.  אודות  מאומה 
הבוערת על המדרכה ואמר: “דע לך, רבי, אני אדם חילוני וגם עקשן גדול – אבל אתה 
התוכחה  ללמדך, שלפעמים  בשבת!”.  בסיגריה  אגע  לא  יותר  אותי...  לשבור  הצלחת 

)עפ”י איש צדיק היה( המועילה ביותר היא ההתעלמות.    

ָּבת” )לה, ג(. “ֹלא ְתַבֲערּו ֵאׁש ְּבֹכל ֹמְׁשֹבֵתיֶכם ְּביֹום ַהּׁשַ
למדו חז”ל בגמרא ביבמות )דף ו:( מפסוק זה “לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום 
השבת” – שאסור לבית דין לחייב את המחויבים מיתה ממיתות בי”ד ביום השבת. וכן 
מונה הרמב”ם )ספר המצוות, לא תעשה, שכב( את האיסור להעניש את מחויבי העונשין ביום 
השבת - במנין השס”ה לאוין בתורה, וזה לשונו )שם(: “לא תבערו אש בכל מושבותיכם 
ביום השבת” – ירצה בזה שלא תשרוף מי שנתחייב שריפה, והוא הדין לשאר מיתות וכו’.

תנן: “רבן שמעון בן גמליאל אומר, על שלושה דברים העולם  )א, יח(  ובפרקי אבות 
קיים: על האמת ועל הדין ועל השלום, שנאמר )זכריה ח, טז( “אמת ומשפט שלום שפטו 

בשעריכם”.
ולפי זה - מבאר ה”חתם סופר” זצ”ל ביאור נפלא – יוצא לנו שבשבת שאסור לדון 

וכנ”ל, עומד העולם רק על שני דברים, והם – אמת ושלום!
וזאת מרומז לנו בפסוק זה “לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת”. שפסוק זה 
הוא השורש לאיסור לבית דין להעניש ביום השבת, והוא מרמז לנו בסופי תיבותיו “אמת 

ושלום”, שבשבת העולם קיים רק על האמת ועל השלום.
ומסיים ה”חתם סופר”: אם נדייק, נראה שתיבת “שלום” קוטעת את תיבת “אמת”, רמז 
שמותר לשנות מפני דרכי שלום!...                     )להתעדן באהבתך(

“ְוָכל ַהָּנִׁשים ֲאֶׁשר ָנָׂשא ִלָּבן ֹאָתָנה ְּבָחְכָמה ָטוּו ֶאת ָהִעִּזים” )לה, כו(.
מובא בגמרא בשבת )דף עד.(, ש’חוכמה יתירה היתה כאן’.

ולכאורה, צריך להבין מדוע היה כאן צורך בחכמה יתירה?
על  מצוות  אינן  נשים  דהנה  זצ”ל,  מאוסטרובצא  מאיר  יחיאל  רבי  האדמו”ר  וביאר 
מלאכת המשכן, כי מצוות עשה שהזמן גרמא נשים פטורות ממנה, ובנין המשכן הוא 

מצות עשה שהז”ג כי אינו דוחה שבת.
והנה, ידועה הגמרא בקידושין )לא.( “גדול המצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושה”. 
ואפשר לומר, שלכן עשו הנשים בחכמה שטוו על העיזים, וזו עבודה כלאחר יד, ולגביה 
יש רק איסור שבות, וקיימא לן שאין שבות במקדש. וא”כ היה אפשר לעשות עבודת 
משכן זו גם בשבת, וחדלה המצוה להיות מצות עשה שהז”ג, ממילא נשים חייבות בה 

ומצוות עליה.
וזו היתה חוכמתן היתירה של הנשים בכדי שיוכלו להיות מצוות על מצות עשה זו, ואז 

יהיה זה בבחינת “גדול המצווה ועושה”.                 )פנינים(

“ַוַּיַעׂש ֵאת ַהִּכּיֹור ְנֹחֶׁשת ְוֵאת ַּכּנֹו ְנֹחֶׁשת ְּבַמְרֹאת ַהֹּצְבֹאת” )לח, ח(.
מפרש רש”י: ‘בנות ישראל היו בידן מראות שרואות בהן כשהן מתקשטות, ואף אותן 
לא עיכבו מלהביא לנדבת המשכן, והיה מואס משה בהן מפני שעשויים ליצר הרע. 
אמר לו הקב”ה: קבל כי אלו חביבין עלי מן הכל, שעל ידיהם העמידו הנשים צבאות 

רבות במצרים”.
ידיהן  שעל  משום  הקב”ה  לפני  חביבות  הללו  המראות  אם  גם  להבין,  יש  ועדיין 
העמידו הנשים “צבאות רבות” במצרים, מכל מקום מדוע עשו בהן דווקא את הכיור 

שבמשכן? וכי אין כלי נחושת אחרים לעשות בהן את הכיור ואת כנו?
שווים  נראים  לעבודה  הכשרים  הכהנים  כל  נפלא:  פירוש  חי”  איש  ה”בן  אומר   
במעמדם. בטרם ניגש הכהן לשרת בקודש ולהקריב קרבן לה’, עליו ליטול ידיו בכיור. 
יכול הוא להיות פחות שבפחותים, שלא קרא ולא שנה ואין יראת ה’ בלבבו, ולדמות 
בעיניו כאילו הוא והכהן הגדול שווים: הלא שניהם נוטלים ידיהם בכיור בבואם אל 

אוהל מועד ובגשתם אל המזבח, ואם כן אין כל הבדל ביניהם...
דומה הדבר לאדם שאין בו לא תורה ולא יראה, שנקלע לבית מדרשו של גדול הדור 
ומצטרף למניינו בתפילה. חושב אותו אדם בלבו: אני והוא שווים... אני עטור בתפילין 
ומעוטף בטלית, והוא עטור בתפילין ומעוטף בטלית, אני מתפלל והוא מתפלל, אני 

מתנועע והוא מתנועע...
לכן ציוה הקב”ה למשה לעשות את הכיור ואת כנו מן “המראות הצובאות” – כדי 
שהכהן בבואו לשרת בקודש יכיר עצמו, כאדם המביט במראה ורואה בה בדיוק נמרץ 
את מראהו ודיוקנו האמיתי. גם אם למראית עין נראים כל הכהנים שווים, אבל באמת 
ויכיר  כל כהן וכהן בפני עצמו בטרם כניסתו לעבוד עבודת ה’ במקדש ובחן עצמו 
את דרגתו האמיתית ללא כחל וסרק. עליו לדעת כי כפי שיעור ומידת ההכנה שהכין 
והכשיר עצמו כל ימיו בתורה וביראת ה’ – כך בדיוק נמרץ יהיה מצבו בעת בואו לשרת 
במקדש ה’!                            )ומתוק האור(

הקלידן המבצע את כל הסגנונותאריאל מיוזיק
לאירוע מושלם לוקחים 

את הטוב מכולם!

052-7178090
מבצע מיוחד  

לפורים!



ניתן לקבל את העלון במייל RLEVRON@IAI.CO.IL  הערות והארות, תרומות ובקשות להפצת העלון יתקבלו בברכה בטל': 03-9094245.

איש העסקים היה מגיע בכל יום לישיבה, סיפור לשבת
ולומד כמו נער צעיר... 

ישיבה. בימות החמה כמו בחודשי הקרה, בשרב ובכפור, 
קול התורה מהדהד תמיד בין כתליה.

כך גם בעת בה שהו תלמידי הישיבה במסגרת של נופש 
על  מעידים  הגמרא,  את  במזוודותיהם  נטלו  בהרים.  קיץ 
עצמם שגם מחוץ למסגרת הרשמית של סדרי הישיבה – 

התורה היא חייהם, ואין להם עסק טוב ממנה.
ברמה,  בו  נישא  הגמרא  ניגון  חיים.  שקק  המדרש  בית 
ווושך אליו כמגנט אנשי עסקים יהודיים, שהיו בין הנופ

שים באתר הנופש ההוא.
נכנסים היו הללו כדי לראות, כדי להריח ולנשום. נמשכים 
כפרפרים אל הזוהר ואל האור. מתפעמים מאווירת הלימוד 
הסוחפת ומתמלאים בתחושת גאווה יהודית. לפעמים היו 
נוטלים אף הם גמרא ומתיישבים מול הסטנדר, מבקשים 

להרגיש שייכים, להיות חלק.
.יין הנכנסים היה גם ר’ שלום הוא היה איש עסקים מבוו

גר ונעים סבר, לבוש בחליפה יוקרתית מחויטת. הוא הגיע 
ואאחת התפילות בהיכל הישיבה, ומני אז החל לפקוד בק

ביעות את בית המדרש של מחנה הנופש הישיבתי. מגיע 
היה ר’ שלום, נוטל מאחד המדפים גמרא עבת כרס שיש 
בה תרגום לאנגלית, ומתיישב ללמוד. כך מידי יום ביומו, 
בין שורות תלמידי הישי ווושב היה האורח הבלתי מוכר 

בה, שוקד על תלמודו כתלמיד מן המניין. מתייגע בהבנת 
סברתו של רש”י, מתעמק בדברי ה’תוספות’, מתפלפל עם 
כדי  בוריו,  על  ה’פשט’  להבין את  כדי  הצורבים הצעירים 

להקיף את הסוגיה.
אליו  ניגש  הלימוד,  ‘סדר’  של  סיומו  עם  הימים,  באחד 
דמותו  למול  אמיתית  התפעלות  היה  חש  הישיבה.  ראש 
של היהודי המבוגר, אשר אהבת התורה יוקדת כאש בליבו. 
ליבו ביקש להביע במילים חמות את הערכתו הכנה על כך.

“לא זכיתי ללמוד בישיבה בימי נעורי”, סח ר’ שלום בפניו 
של ראש הישיבה הדור הפנים. “המצב הכלכלי של הורי לא 
היה מזהיר, והעסק היה זקוק לזוג נוסף של ידיים עובדות”. 
ואאותם ימים רחוקים, לא רבים היו ההורים שהשכילו לה

בין את חשיבותן של שנות הלימוד בישיבה לעיצוב דמותו 
בין  אל  ילדיהם  את  לשלוח  בנם, שהסכימו  של  הרוחנית 

כתליה המגוננים...
הוא נאנח, מלטף ביד גרומה את הגמרא שנתונה היתה 

בידיו.
וננכנסתי לבית המדרש שלכם, והרגשתי שהניגון המופ

לא של הגמרא סוחף אותי פנימה. אווירת הלימוד קסמה 
לי כל כך... גיליתי שיש לי כאן גמרא עם תרגום לאנגלית, 
כדי  צעירים  חכמים  תלמידי  וגם  צריך,  שאני  כמו  בדיוק 
להיעזר בהם כשאינני זוכה להבין את הסוגיות על בוריין. 
כוחות  בי  מזרים  בישיבה שלכם,  לימוד  של  כזה,  יום  כל 

מחודשים. מעניק לי עוצמה בלתי ניתנת לתיאור”.
אחר כך, בקול נמוך יותר, סיפר האיש לראש הישיבה על 

תחזיותיהם  על  גופו.  בתוך  מקננת  אשר  הקשה  המחלה 
במצב  ההישרדות  לאחוזי  בנוגע  הרופאים  של  הקודרות 
הזה,  “הלימוד  נתון.  הוא  שבה  החיים  מלחמת  על  שלו, 
וההשתייכות הזו לתורה ולמסורה – מעניקים לי כוח להמ

שיך, להיאבק, לשרוד. נוסכים בי טעם לכל יום נוסף בחיים. 
צובעים את אופק חיי בתקווה...”

כי  הישיבה  סופו של מחנה הקיץ, הבחין ראש  לקראת 
וששהו השתנה בפניו של ר’ שלום, קדרות ירדה עליהן, עצ

בות שהפכה את עיניו לכבויות.
מתוך דאגה ואכפתיות ניגש להתעניין בשלומו. “המחלה 
וללי מתקדמת, היא אוכלת בי בכל פה..” סח היהודי כש

דמעות בעיניו, “גם המחשבות אוכלות בי, וכובשות את כל 
ישותי. מהרהר אני בעצב, אולי כל המאמצים שאני משקיע 
בלימוד התורה, מיותרים הם, חסרי חשיבות... אתם כולכם 
ובקיאים  התלמוד  בים  שוחים  מובהקים,  חכמים  תלמידי 
יש לדפים הבודדים שאני מס – מה ערך  ואני  וממכמניו, 

פיק ללמוד? איזו תועלת הם מביאים? הרי לדרגה הגבוהה 
שלכם לעולם לא אוכל להגיע...”

הרוטטת של  כתפו  על  מלטפת  יד  הישיבה  ראש  הניח 
איש העסקים, הישיר מבט רך אל תוך עיניו הנבוכות ופתח 

בסיפור מאלף.
מנצח תזמורות מפורסם, שמעו  ווסקניני היה אמן דגול.

טים בכל רחבי העולם ניסו להתחרות ביכולות שלו. באחד 
ענקית,  סימפוניה  לים  שמעבר  במדינה  התקיימה  הימים 
על ידי להקת תזמורת מפורסמת אשר בעבר היתה תחת 
ביקש  מקצועית,  התעניינות  מתוך  טוסקניני.  של  ניצוחו 
כדי  סימפוניה,  אותה  של  לשידור  להאזין  הדגול  המנצח 

להתרשם מהביצועים של הלהקה, וגם של המנצח שלה...
באותה תקופה עסק צוות מיוחד בהכנת ספר ביוגרפיה 
על חייו ועל פועלו של טוסקניני, והמראיין ביקש לשהות 
לצידו בשעה בה הוא מאזין לשידור של אותה סימפוניה. 
וווא הבטיח נאמנה לשבת בדממה, למלא פיו מים ולהח

ריש, ולא להוציא מפיו אפילו הגה שעלול להפריע לאמן 
הדגול.

הוא קיבל רשות להיות נוכח.
לביצועיה  כמהופנט  הקשיב  טוסקניני  התחיל.  האירוע 
לכבוש  בפינתו, מתאמץ  והמראיין החריש  של התזמורת, 
את התפעלותו מצליליה של המוסיקה הנהדרת שמילאו 
ותת החדר. למרבה הפליאה, הביעו פניו של טוסקניני, המ

נצח הדגול, ארשת של אי שביעות רצון.
אמורים  שהיו  כינורות  עשר  חמשה  מתוך  אחד,  “כינור 
בסיומו  טוסקניני  נאנח  חסר”,  היה  בסימפוניה  להשתתף 
ולל הקונצרט, “ההופעה היתה יכולה להיות אומנותית ומו

שלמת, הביצועים היו ברמה גבוהה, חברי הלהקה הפגינו 
שנעדר  האחד  הכינור  אבל  מדהימות,  ויכולות  כישרונות 

מהתזמורת פגם בכל...”

המראיין הביט באיש שיחו בעיניים קרועות לרווחה. ניסה 
לרדת לעומק כוונת דבריו, סבר כי מתלוצץ הוא...

“אוזן רגילה אינה מסוגלת להבחין בהיעדרו של הכינור 
האחד”, הסביר המנצח העולמי את עצמו, “בשבילך, כמו 
וםם בשביל הקהל שצפה בהופעה הזו, היו אלו צלילים מע

נגים ומופלאים, הופעה מוסיקלית נהדרת שאין דומה לה. 
לשמוע  ומחודדות  מקצועיות,  שהינן  שלי,  האוזניים  אבל 
את כל אחד מהתווים שאמורים להיות משולבים ביצירה 
המתנגנת, הבחינו בהיעדרו של צליל בודד אחד. חסר היה 
לי הכינור החמישה עשר, והעובדה הזו פגמה בשלימות של 

הסימפוניה כולה”.
לאחר  למחרת,  רק  אוזניו.  המראיין לא האמין למשמע 
סדרה של בירורים, קיבל הוא אישור לטענתו הנחרצת של 
חמישה  להופיע  אמורים  היו  בסימפוניה  אכן,  טוסקניני: 
עשר כינורות, אבל על הבמה עמדו רק ארבעה עשר. כינור 

אחד נעדר...
־דדו המלטפת של ראש הישיבה, שהיתה מונחת על כת

פיו השחות של היהודי המבוגר רטטה.
“אולי בעיניים הרגילות שלנו, עיני בשר ודם, נראה כי אין 
תועלת בלימוד התורה שלך. בדפי הגמרא הבודדים שאתה 
שוקד ללמוד ולהבין. אבל אצל ריבונו של העולם, שהוא 
וממנצח על הסימפוניה הזו, גם צלילו של כינור בודד שנע

דר מן התזמורת – חסר. הקדוש ברוך הוא מבקש לשמוע 
את התווים במלואם, מצפה ומייחל לצליל הלימוד של כל 

יהודי מכלל ישראל. גם את הצליל שלך.
הלימוד שלך, הדפים הבודדים שאתה מתאמץ להוסיף 
וססימפוניה הנהדרת של קול התורה הממלא את בית המ

דרש – הם אלו המשלימים את היצירה הנהדרת, הם אלו 
המשמחים את ליבו של בורא העולם”.

במהלך אותה שנה נתבקש ר’ שלום החולה לבית עולמו.
ובבחודשים האחרונים לחייו”, כך סיפר בנו של איש העס

קים עליו השלום לראש הישיבה, בקול רועד מהתרגשות, 
“השתנו חייו של אבא שלי מהקצה אל הקצה. מאז שובו 
הביתה ממחנה הקיץ שבהרים, הוא הסיר דאגת המחלה 
מליבו, והתענג על כל יום של חיים. על כל יום שבו הוא 

זוכה ללמוד דף נוסף של גמרא”.
“אני מנגן בסימפוניה של בורא העולם”, הוא היה אומר 

לנו, וחוזר ואומר.
ר’ שלום, איש העסקים שעליו סיפר הרב פסח קראהן 
כי ללימוד התורה שלו אין  בסיפור שקראתם, סבור היה 
ערך, הוא הבין כי המאמץ שלו, שאינו מניב תוצאות גדולות 

יחסית לבני התורה שסביבו, אינו חשוב ואינו משמעותי.
גם לנו יש נטייה לטעות הזו, ובעקבות כך אנו מתייאשים 
ומרימים ידיים. כולנו חלק מהסימפוניה הענקית של בורא 
העולם.                                                             )אמונה שלמה(

נחלקו  הציבור,  עם  העמידה  שאחר  ויכולו  לומר  הספיק  ולא  בתפילתו  שנתעכב  מי 
הפוסקים האם צריך לומר לאחמ”כ עם אדם נוסף, או לא. ולדינא, יכול לומר ויכולו לבדו, 

אך כשיכול לומר בשניים, עדיף לעשות כך בכדי לחוש לדברי הפוסקים. 
ועיין במשנ”ב )סי’ רסח ס”ק יט( שביאר, שיש לומר ויכולו מעומד, לפי שבזה אנו מעידים 
להקב”ה במעשה בראשית ודין עדים בעמידה, כדכתיב “ועמדו שני האנשים”, וטוב לומר 
אותה ביחד בצבור, דעדה שלימה בעינן להעיד להקב”ה, ועכ”פ יהיה בשנים. ע”ש. ויש 
לדון ביחיד שהאריך בתפילה, ולא הספיק לומר ויכולו, ושמע שנים שאומרים אותו לאחר 
התפילה, האם יכול לומר מיד לאחריהם, ולכוין לשם עדות, או שמא עדיף שיבקש מאחר 

שיאמר ביחד עמו.
והנה, המגן אברהם )סימן רסח סק”י( אחר שהביא את דברי הטור שאומרים ויכולו בעמידה, 
ביחד,  אותו  ויאמרו  צריך שיעמדו  ולפיכך  ומעומד,  ביחד  להעיד  צריכין  מפני שהעדים 
הקשה, דבש”ע )חו”מ סימן כח ס”ט( נפסק שכל עד מעיד בפני עצמו, ואמאי בויכולו מעידין 

חוזרים  ביחד  שאמרו  דאחר  לז(  )ס”ק  הסמ”ע  כמ”ש  וצ”ל  ביחד,  כולם 
הכי  קאי  לא  למסקנא  ומ”מ  עצמו.  בפני  ואחד  אחד  כל  אח”כ  לומר 

בסמ”ע, וי”ל דמ”מ עבדי’ כת”ק. עיין בגמ’. עכ”ד.
והסביר דבריו במחצית השקל, דבגמ’ בסנהדרין )ל.( נחלקו ת”ק ורבי 
נתן, אם צריכים להעיד ביחד, או שיכולים להעיד בזה אחר זה, דלת”ק 
נתן  ולרבי  כאחד.  שניהם  שיעידו  עד  דין  בבית  מתקיימת  עדותן  אין 
שומעין דבריו של זה היום, וכשיבוא חבירו למחר שומעים את דבריו. 
ואע”ג דקיימא לן כרבי נתן דא”צ שיעידו ביחד, מ”מ בעדותנו הנוגע 
דצריכים  קמא,  דתנא  אליביה  אף  לצאת  מחמירים  יתברך,  לכבודו 

להעיד ביחד. וכ”כ בביאורי הגר”א.
ואמנם האליה רבה שם כתב, דמכיון שבדיני נפשות בעינן שיעידו 
ביחד, לכן גם בעדות ויכולו יאמרו ביחד. דדמי לדיני נפשות שמחייבי 
למחללי שבת מיתה. ע”כ. ]שהרי מי שאינו מאמין במעשה בראשית 
יין  ויינו  מיתה  חייב  ומחלל שבת,  וכו’  ימים  העולם בששה  ובבריאת 

נסך[.

והחזון איש )או”ח סי’ לח סק”י( כתב, הא דבעינן לאומרו יחד, דבזה איכא היכרא ופרסומא 
המג”א  מה שהקשה  קשה  ולא  ומעומד,  רם  בקול  לאומרו  צריך  גם  ולכן  טפי,  מילתא 
מדין עדות שא”צ לאומרו ביחד, דהכא לא מינכרא מילתא כשאינו אומרו ביחד, ]וכבר 
כתבנו לעיל שלדעתו אין להדר אחר שנים, דיש לחוש דמחזי כמעמיד עדים על מעשה 

בראשית[.
גם  בזה שני הדעות,  יוצא  דיבור אחר אחד שאמרו,  כדי  תוך  מיד  יאמר  ונראה שאם 
דעת הט”ז והמג”א והמשנ”ב שצריך לאומרו בשנים, כיון שהוא עדות, ועדות הוא בשנים, 
די כשמעידים אחד אחר השני,  ביחד, אלא  צריכים להעיד  אין העדים  ולהלכה בעדות 
]ואפשר שיעשה  בזה דעת החזו”א שאינו מעמיד עדים על מעשה בראשית.  יוצא  וגם 
תנאי שאם צריך לומר בשנים כעדות, הרינו מכוונים לשם עדות, ואם אסור משום דמיחזי 
עדות אלא לשבח את השי”ת  בכוונתינו לשם  אין  בראשית,  על מעשה  עדים  כמעמיד 
והשבת[.                                                  )ילקוט יוסף שבת, מהד’ אלקיים, ח”ב, עמ’ תקיא 
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שלום אפל ורפי בן טינו מגנזי הי"ו וכל משפ', פנחס, אליהו 
ואיתמר בני אביגיל הי"ו, רחמים בן מונירה הי"ו, ישי בן אילה 

הי"ו, שרה בת אילה תחי', יהודה בן מרגו וכל ב"ב הי"ו. 

לעילוי נשמתהעלון מוקדש  -  להצלחת ברו"ג לרפואת
שושנה פורן בת טאוס תחי', סעידה בת סאלם תחי', 
שושנה בת אליס עישה תחי', אליס עישה תחי' בת 

תמו, ראובן בן שרה זינת בתושח"י.

מרן רבי עובדיה בן יעקב זצוק"ל, דניאל הכמת בן דוד ז"ל, מוסא 
ז"ל, מאיר  בן עליזה  ז"ל,  אמנון  יחיא אהפל  בן  ואהרון  יחיא  בן 
אהרון ז"ל בן עישה הי"ו, שרה בת לאה ע"ה, יעל בת רבקה ע"ה.

האם אפשר לומר "ויכולו" הלכה לשבת                                                    
מיד לאחר ששומע משנים אחרים?

הבהרה לגבי הסיפור מפרשת משפטים
מתגובות רבות שקבלנו אודות הסיפור של הנערות שנתקעו בסופת השלגים האחרונה מצאנו לנכון להבהיר שהחטא שהנערה השניה נכשלה היתה קשורה לירידה ברוחניות ולא שום דבר אחר.  בכרך במדבר 

החדש של "אמונה שלמה" שם הסיפור יובא במלואו בע"ה, הניסוח יהיה שונה וכן יתואר המשך דרכה של השוטרת בשובה מהסמינר.אנו מודים וגאים בקוראינו הנאמנים על ההערה המחכימה.

דרושים מפיצים !
לאזור בתי הכנסיות שברח' 

המאירי וברח' אבטליון 
באלעד. המעונינים לזכות 
את הרבים, יפנו למערכת.

כולם 
מצטרפים 

לבית המעשר
מה איתך?*

הפרשת תרו"מ לפי דעת השו"ע

08-9214829
תצטרף - תהדר
בית המעשר

*ספר יקר ערך מתנה 
למצטרפים החדשים

קישוט רכב 
חתן וכלה

במחירי גמ"ח! 

054-5443823


