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בסיעתא דשמיא, ערש"ק כ"ג באייר התשע"ג

מופץ ב-7500 עותקים בכל הארץ

שבת שלום ומבורך! 

"ְוָׁשְבָתה ָהָאֶרץ ַׁשָּבת ַלה'" (כה, ב).
מפרש רש"י: "שבת לה' - לשם ה' ".

מהי כוונתו של רש"י?
מפרשים רבים (ה"מושב זקנים" מבעלי התוס', החזקוני ועוד) פירשו כוונתו של רש"י, שלא 

תהיה שביתתנו מחמת טובת הארץ, אלא רק לשם ה' ומחמת ציוויו.
הגאון רבי שמעון מקרימוניא זצ"ל, אב"ד פעסט – יישב זאת בצורה נפלאה אחרת: 
בהקדמתו לפירוש המשניות סדר זרעים, מבאר הרמב"ם מדוע סידר רבי הקדוש את 
מסכת שביעית אחר מסכת כלאים, ולא את ערלה אחר כלאים – כפי הסדר בתורה, 
והטעם לכך הוא משום שראה שהערלה אינה מן המצוות שהאדם מוכרח לקיימן, 
שהרי כל זמן שלא נטע – לא יתחייב בערלה, בעוד שהשביעית היא מצוה שהאדם 

מוכרח לקיימה, ועל כן הוקדמה שביעית לערלה בסדר המשניות.
אולם טעם זה תמוה, לכאורה, שהרי גם שביעית אין האדם מוכרח לקיים אלא 
אם יש לו שדות וכרמים ומעות בהלוואה, אבל אם אין לו את כל אלו – אינו מחויב 

לקיימה, ומדוע כתב הרמב"ם ששביעית היא מן המצוות שמוכרח האדם לקיים?
אלא, אמר רבי שמעון מקרימוניא, יבוארו הדברים על פי הטעם למצות השמיטה 
שהובא בספר "חשרת מים" בשמו של בעל "כלי יקר" – כפי שאמר רבא לתלמידיו 
(ברכות לה:): "במטותא מינייכו ביומי ניסן וביומי תשרי לא תתחזו קמאי כי היכי דלא 

תטרדו במזונייכו כולא שתא" (רש"י מבאר שימי ניסן הם ימי הקציר וימי תשרי הם דריכת הגתות 
והבדים, ועל כן הורה להם רבא שלא לבוא לבית המדרש בזמנים אלו, כי בהם ימצאו את פרנסתם ולא יהיו 

טורדים בה בימי השנה האחרים). ומכיוון שכך, אמר ה"כלי יקר", נמצא שביטלו שני חודשים 

בכל שנה, שבכל שש שנים מצטרפים לשנים עשר חודשים, שהם שנה שלימה, ולכן 
ציוותה התורה לשבות בכל שש שנים שנה אחת ולהקדיש עצמם לתורה בשנה זו 

כדי להשלים את שנים עשר החודשים שהחסירו בשש שנים.
על פי זה יישב אב"ד פעסט מה שהקשו על מה שרש"י פירש בפסוק "תרצה הארץ 
את שבתותיה" – שבשביל שבעים שמיטות שבטלו, גלו שבעים שנה לבבל; והלא 
בירמיהו מצינו שהגלות היתה משום שביטלו תורה? אולם לדברינו – היא הנותנת: 
שביטול  הרי  התורה,  בלימוד  שהחסירו  מה  את  להחסיר  באה  שהשמיטה  מכיוון 

השמיטה הוא ביטול תורה!
לקדש  יובלות  "מנה  [לב:]:  בערכין  בגמרא  שמצינו  (כפי  חביבה  השמיטה  הרי  שכך,  ומכיוון 
שמיטין"), ולכן הקדימה התנא מיד לאחר מצות כלאים, שהיא בקרקע ובמלבושים. 

ערלה  מצות  נהגה  לארץ  בבואם  כי  הערלה,  מצות  הוקדמה  זאת,  לעומת  בתורה, 
קודם למצות שמיטה.

מעתה, זו כוונת רש"י בפסוק שלפנינו: "שבת לה' – לשם ה'", דהיינו: כדי ללמוד 
תורה!                          (כמוצא שלל רב)

"ְוֶאֶבן ַמְׂשִּכית ֹלא ִתְּתנּו ְּבַאְרְצֶכם... ֶאת ַׁשְּבֹתַתי ִּתְׁשֹמרּו ּוִמְקָּדִׁשי ִּתיָראּו" (כו, א-ב).  
מפרש רש"י: "אסרה לעשות כן תורה חוץ מן המקדש".

הקשה רבי משה סופר זצ"ל, ה"חתם סופר" - שתי קושיות: מפני מה נבדל דינו 
של המקדש והותרה בו ההשתחוואה על אבן משכית?

ועוד, מה ענין שבת אצל מקדש?
אכן, הסביר ה"חתם סופר", התירה התורה השתחוואה על רצפת אבנים במקדש, 
מדם  מלוכלכת  היתה  העזרה  שהרי  אבנים,  רצפת  בלא  למקדש  לו  אפשר  אי  כי 
הקרבנות והיתה צריכה הדחה, ואם לא היו עושים בה רצפת אבנים היו באים לידי 

מלאכה דאורייתא ומחללים את השבת.
וזהו שאמרה תורה: "ואבן משכית לא תתנו בארצכם" – ומכאן שבמקדש הותרה 
ההשתחוואה. וכל כך למה - "את שבתותי תשמורו" – שלא תתחלל השבת על ידי 

ההדחה.
ושמא תאמר, שלא ידיחו כלל את הרצפה. לכך מוסיפה התורה ואמרת: "ומקדשי 
תיראו"...                            (טללי אורות)

השקעות נדל"ן בחו"ל כולם 
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יש לקרוא את החסויות לאחר השבת

משרד: 03-9747444
W W W . H D E K E L . C O M אתר:  עבודות גמר ושיפוצים

אצלינו אמינות מעל לכל!!!
מקצוענות ואיכות ללא תחרות!!! 

"ִאם ְּבֻחֹּקַתי ֵּתֵלכּו" (כו, ג).
מפרש רש"י (ע"פ התורת כהנים): "...שתהיו עמלים בתורה".

בדברי ההספד שנשא מרן הגאון רבי עובדיה יוסף שליט"א על ידיד נעוריו הגאון 
הגדול רבי בן ציון אבא שאול זצ"ל - ראש ישיבת "פורת יוסף", סיפר ואמר:

ילדי  עם  משחקים  היו  שלי  הילדים  לחיים,  שיבדלו  בבנין,  טובים  שכנים  "היינו 
יום שישי אחר הצהריים בימות הקיץ, זרקו אבן על אחד הבנים  זה  השכונה, היה 
שלו, שמו אברהם, ונחתך לו השפתיים, היה צריך לעשות לו תפרים, ואני לא ידעתי 

כלל מהענין.
רבי בן ציון ע"ה ירד וראה שיורד ממנו דם. מיד לקח אותו ונסע עימו לבית החולים 
"ביקור חולים", שם טיפלו בו ועשו לו מה שצריך לעשות, והרי חכם בן ציון זצ"ל 
יכל לבוא ולומר לי: תראה, מה קרה לבן שלך, ולא אמר לי כלום, לקח אותו בעצמו 
נכנסה  כבר  (כי  ברגל  הביתה  לחזור  צריך  והיה  השבת,  כניסת  עד  ענייניו  בכל  וטיפל 
השבת), ואני לא ידעתי מכלום, רק לבסוף כשהוא בא יחד עם בני, ברוך ה' כבר הרגיש 
טוב, ואז הוא סיפר לי זאת, איפה יש ענווה כזאת? ידע שאני יושב ולומד, ולכן לא 
רצה להפריע לי בלימוד שלי. וכי הלימוד שלו שווה פחות? לא יעשה זאת שום אדם 

בעולם, רק אדם שהוא מלא ענווה!"...
יגיעתו  וגודל  התמדתו  עצם  את  שמענו  שליט"א  מרן  של  קודשו  דברי  ומתוך 
בתורה עד שלא חש בנעשה סביבו כלל.                                                  (משוש תבל)   

ֶבט" (כז, לב). "ּכֹל ֲאֶׁשר ַיֲעֹבר ַּתַחת ַהּׁשָ
סיפר מגיד המישרים הגאון רבי יעקב גלינסקי שליט"א: הגאון רבי זלמן סורוצקין 
זצ"ל סיפר לי, שכאשר חותנו, הגאון רבי אליעזר גורדון זצ"ל יסד את ישיבת טלז, 
נסע לקייב ועלה לביתו של גביר אדיר. התקבל בכבוד, הן אחד מאדירי התורה בדור 
אמר, חמש  רובלים",  יתרום חמש מאות  "רצוני שכבודו  לרצונו.  ונשאל  היה,  דעה 
מאות רובלים היו סכום בלתי נתפס. כשנשרפה חצי ראדין ערך ה"חפץ חיים" זצ"ל 

מגבית, ונתרמו כמאתיים רובלים לשיקום חצי עירה. 
"כבודו מתלוצץ", אמר הגביר.

"להתלוצץ יכולתי בבית", ענה הגאון. הוא רציני לחלוטין.
"אדרבה", אמר הגביר. בן דעת היה. "כבודו הוא הגאון בלימוד התורה, והגאונות 
מתבטאת ביכולת להבין את שני הצדדים במחלוקת, ולהסבירם לאשורם. כשהכל 
ברור, רואים כיצד יש לפסוק. יש כאן שני צדדים. כבודו רציני בתביעתו ממני סכום 
כבודו את שני  נא  יסביר  הגיונית.  ולא  רציני בדעתי שזו בקשה מופקעת  ואני  זה, 

הצדדים כהויתם".
הגאון נענה לאתגר, ופתח לו על אתר בהצבת היסוד להסברו. אמר: "הקב"ה הורה 
על מעשר בהמה. כיצד מפרישים אותו? ידוע: כונסים את הצאן לדיר ובו פתח צר, 
ומכניסים בעדו את הצאן. הבעלים עומדים ומונים: אחד, שנים, שלושה, ארבעה - 

שמונה, תשעה, ומתוים על העשירי רישום בסיקרא.
ויש לי שאלה: לעשירים מופלגים היה צאן רב, בגמרא בשבת (דף נד:) מסופר שרבי 
תחת  מעביר  כלומר  בשנה,  עגלים  אלף  עשר  שנים  מעשר  היה  עזריה  בן  אלעזר 
השבט מאה ועשרים אלף - כמה זמן זה ארך, וכמה טורח זה מצריך. והלא ידעו כמה 

יש לעשר, יבחרו שנים עשר אלף וחסל".
הצריכוהו  באמת  מדוע  יקרה שעה של עשיר.  ידע כמה  שאלה מעניינת. הגביר 

להעביר את כל רבבות העגלים והכבשים, לעמוד שם שעות.
"אענה לך", השיב הגאון. "האמת היא שאם היו באים אל העשיר ואומרים לו: תן 

שנים עשר אלף עגלים לכוהנים, היה לבו דוי: כל כך הרבה.
מה עשו? הורו לו לעמוד ליד הפתח הצר ולספור אחד אחד: זה שלי, וגם זה, וגם 
זה, וגם זה. העשירי לכהן. וזה שוב שלי, וגם זה, וגם זה, העשירי לכהן. כך יבין, שכל 

כך הרבה נתן לו הבורא, וקצת כל כך הוא מבקש"...
"מבין כבודו, זה שורש הפער בינינו. באתי ובקשתי חמש מאות רובלים להחזקת 
תורה, וכבודו נרתע. ניחא, אז יעזור לי כבודו, ונסקור: בית חרושת פלוני, שלו. הדירות 

במתחם פלוני, שלו. מניות מפעל פלוני, שלו".
"די, די", קטעו העשיר, "שוכנעתי, אל יוסיף לספור"...                                (והגדת)  



נהג ההסעות סירב בכל תוקף סיפור לשבת
לנסיעה לשדה תעופה לפנות בוקר...

שנים  מספר  ולפני  הקדושה,  בארצנו  נולדתי 
זיווגי  את  שם  מצאתי  ה'  ברוך  לבלגיה.  נסעתי 
למרות  סבא.  ישראל  ברוח  ביתי  את  והקמתי 
השלטונות  שנים,  מספר  כבר  בבלגיה  ששהיתי 
אזרחות  לקבלת  בקשתי  את  אשרו  לא  עדיין 
את  לחדש  תקופה,  מידי  נאלצתי  וכך  בלגית 

תעודת השהייה הזמנית שהופקדה בידי. 
אך  עבודה,  חיפשתי  נישואי,  לאחר  כשנתיים 
נסיונותי לאחר מקום עבודה הולם על בתוהו. איש 
לא חפץ להעסיק עובד שעלולים מידי יום לקטוע 
את שהותו במקום ולאלצו לעזוב את הארץ ואת 
טובים  חברים  לי  יעצו  המצב,  בעקבות  עבודתו. 
להתחיל לעבוד כנהג הסעות, ובד בבד הם יעשו 
מאמצים מרובים להשיג עבורי תעודת זהות כדת 

וכדין כדי שאוכל לעבוד במשרה כלבבי.
עושה  שאיני  ורבי,  מורי  מתגורר  ישראל  בארץ 
צעד בלא להתייעץ עמו ובברכתו נשמעתי לעצת 
של  לשון  בכל  רבי  ביקשני  עימי,  בשיחתו  ידידי. 
בשעות  מוגבלת  אינה  ועבודתי  שמאחר  בקשה, 
חברותא  אקבע  בלקוחות,  תלויה  אלא  קבועות 
ואותה  הבוקר,  בשעות  רצוי  מסוימת,  בשעה 
שעה תהא סגורה, חתומה ונעולה ללימוד התורה, 
וכמובן לא אערוך בה כל נסיעה, תהא רווחית ככל 

שתהא. 
ורבי, וקבעתי חברותא עם  שמעתי לעצת מורי 
ידיד כדי ללמוד בצוותא את הדף היומי בכל יום 

בין השעות שש עד שבע בבוקר.
היה זה ערב רגיל, סיימתי סיבוב עקר ברחובות 
העיר מתוך נסיון למצוא לקוחות, אך לא הצלחתי. 
בעודי מתוסכל ומאוכזב, התקשר אלי יהודי אמיד, 
וביקש להזמין נסיעה  אחד מלקוחותי ה"כבדים" 
תוך  בוקר,  לפנות  חמש  בשעה  התעופה  לשדה 
שציין כי הוא מוכן לשלם חמישים יורו, כפול מן 
בנסיעה  כי  העלה  מהיר  חישוב  הרגיל.  התעריף 
ולשוב  התעופה  לשדה  לנסוע  אספיק  מהירה, 
לעירי בתוך שעה אחת בלבד, וכך אוכל להתייצב 

בשש בדיוק בבית המדרש ללימוד הקבוע.
אומץ  אזרתי  לבסוף  אך  שהסכמתי,  כמעט 

שאאחר  כדי  אחד  ב'פקק'  די  כי  ידעתי  וסרבתי. 
השני  הצד  מן  הדובר  החברותא.  עם  ללימוד 
השתהה מעט והשיב: "אתן לך שישים יורו, אתה 
אדוני  לבריאות".  שישים  קח  לפרנסה,  זקוק  הרי 

אני מצטער, תשובתי השלילית עומדת על כנה. 
מוכר  הוא  לקו.  מעבר  נשיפותיו  את  שמעתי 
עשרות  לו,  שמסרבים  לכך  רגיל  שאינו  כטיפוס 
עובדים נתונים למרותו ומצייתים למוצא פיו. "אל 
לך  "נותנים  כבוש  בזעם  פלט  שטויות",  תעשה 
עבודה תקח, תקשיב לבעל נסיון, גם אני עבדתי 

פעם קשה כמוך, לא בחלתי במאומה".
לא  עמדתי  מצטער,  מאוד  אני  יהודי,  "ר' 
השתנתה". אך גם הוא לא התייאש. "ידידי, אתה 
צעיר, אל תשכח שאתה עדיין נמצא בתקופה שבה 
עליך לייצר את הפרוסה שאחר כך אחרים ימרחו 
עליה עבורך את השוקולד. תעבוד, אל תשתטה"!

שניות,  כעשר  שתקתי  ולפיכך  עדין  טיפוס  אני 
עד שהשבתי "לא".

והזעיף  נאנח  הוא  בחורצ'יק",  עקשן,  "אתה 
לא  בסדר,  טוב.  סוחר  תהיה  עוד  "אתה  פנים, 
יורו!  ועשרים  מאה  תרוויח  יורו,  שישים  תרויח 
נוחת בשדה התעופה בשעה  טוב שלי  ידיד  הנה 
שאני ממריא, אבקש ממנו שיחזור איתך משדה 

התעופה. נו, מה אתה אומר על רעיון כזה?"
"לא" אמנם הוא היה לקוח קבוע שלי, ולמרות 
לימוד  היומי,  הדף  חברותא,  על:  לו  שהסברתי 
תורה, הוא לא קיבל את הדברים, וכך הבנתי ממנו 
בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים, שהוא אינו 

רואה בעין יפה את תשובתי השלילית. 
בשעה ארבע ושלושים לפנות בוקר, התקשרתי 
נמרץ  אחר.  נהג  מצא  שהוא  לוודא  כדי  למעונו, 
ורענן כתמיד, התריס הוא כנגדי כי "חאפר" בלגי 
שהתחרה איתי על אותו פלח נוסעים, יסיעו לשדה 
יחזיר משדה  וגם  בלבד,  יורו  בשלושים  התעופה 
התעופה את חברו. "רציתי לתת פרנסה ליהודי", 

סנט בי, "לא רציתי לקחתי את הבלגי". 
המתין  כבר  בוקר  לפנות  ועשרים  חמש  בשעה 
לנהג  היהודי, חברו של הלקוח, בשדה התעופה, 

עורר  הוא  דקות  מספר  כעבור  משם.  שיקחנו 
שהגבירו  התעופה,  שדה  שוטרי  של  חשדם  את 
בשדות  שנוהגים  וכפי  המקום,  על  השמירה  את 
במגדלי  הפיגוע  מאז  העולם  ברחבי  התעופה 
תוך  מסמכיו.  את  לבדוק  החלו  הם  התאומים, 
ביקשו  הבלגי. השוטרים  ה"חאפר"  הגיע  כך,  כדי 
לידיהם,  שנפל  ה"חשוד"  בדיקת  את  להשלים 
רשיון  דבר,  סוף  מה"חאפר"...  רשיונות  וביקשו 
הנהיגה שלו נשלל במקום, ולאחר מספר שבועות 
יורו. לו אני  הוא נקנס בסכום של עשרת אלפים 
הייתי נתפס במקומו חלילה, הייתי מושלך היישר 
לבית הסוהר. זה מספר ימים שהתעודה הזמנית 

אבדה לי, עלול הייתי להיתפס בלעדיה...
אך  דיינו.  כאן,  מסתיים  המעשה  היה  אילו 
עם  למדתי  יום  באותו  הסתיים.  לא  עוד  הסיפור 
החברותא כרגיל בשעה שש, סיימנו ללמוד בשעה 
בנסיון.  שעמדתי  על  סיפוק  תחושת  מתוך  שבע 
צלצל  בבוקר,  עשר  בשעה  שעות,  שלש  כעבור 
המכשיר הסלולרי שלי. על הקו היה איש עסקים 
גרמני שביקש להזמין נסיעה מבלגיה לגרמניה עם 
בעשר  יצאנו  חבריו.  ועבור  עבורו  וחזור,  המתנה 
בבוקר וחזרנו לבלגיה באחת בלילה. שבתי לביתי 

עם רווח נקי של ארבע מאות יורו!.
זה  כיצד  נוסעיי,  את  שאלתי  הנסיעה  במהלך 
שאתם, אנשי עסקים מהודרים ומכובדים, מזמינים 

נסיעה ארוכה כל כך ברגע האחרון?
בראשו,  הגרמני  הנהן  נכון)  (נכון,  יבול",  "יבול, 
"הזמנו נהג אחר כבר לפני שבוע, אבל היום בבוקר 
הוא התקשר אלינו וסיפר ששוטרי שדה התעופה 
שמצאנו  טוב  הנהיגה...  רשיון  את  ממנו  שללו 
אותך", סיים הנוסע ופיהק, בלא שהבין וידע את 

הסערה שעוררה בלבי תשובתו התמימה.
מקביעות עיתים לתורה לא מפסידים. לעולם.

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

בגמרא בשבת, בפרק "כל כתבי" (דף קיט:) אמרו, אמר רב ואיתימא רבי יהושע בן לוי, 
אפי' יחיד המתפלל צריך לומר ויכולו. אמר רב חסדא אמר מר עוקבא, כל המתפלל 
בערב שבת ואומר ויכולו, שני מלאכי השרת המלוין לו לאדם מניחין ידיהן על ראשו 
(ישעיהו ו) וסר עונך וחטאתך תכופר. וכ"כ הטור שם, שגם היחיד אומר  ואומרים לו, 
ויכולו. וכן הוא במאירי (שבת קיט:) דאף המתפלל ביחידות צריך לומר פרשת ויכולו, 
ותיקנו הגאונים לאומרה מעומד, מפני שהוא כמעיד על הקב"ה שברא את העולם. 

ואין עדות אלא מעומד.
וכן הוא בכל בו (סימן לה) ועל מה שאמרו בגמ' [ובמדרש], שכל האומר ויכולו מעומד 
שני מלאכי השרת מניחין ידיהם על ראשו ואומרים לו וסר עונך וחטאתך תכופר, היינו 
שעל שבועת העדות כתיב, ואם לא יגיד ונשא עונו. ואחר כך מברכים אותו ואומרים לו 

חטאתך תכופר. כך מצאתי בשם רבי אליהו ז"ל. ע"כ. 
וכן הוא בש"ע (סימן רסח סעיף ט'), שצריך לומר ויכולו בעמידה, ובקול רם, דבזה אנו 
מעידים שהקב"ה ברא שמים וארץ, ודין עדות בעמידה, וכדכתי', ויעמדו שני האנשים. 

ע"כ. 
וע"ש בבית יוסף שהביא משם הארחות חיים שבקידוש לא הקפידו בו כל כך לאומרו 
מעומד. אלא שמנהגינו שגם בקידוש אומרים מעומד, כדי להוציא ידי חובה את בני 

ביתו. [וכן משמע מדברי הרוקח. ודו"ק].
ובכל פעם עולים  נפלאים,  ויכולו נמשכים אורות  וכן הוא על פי הסוד, דבאמירת 

העולמות מדרגה אחר מדרגה, כמו שנתבאר בשער הכוונות (דף ע' ע"ב).
לי  דנראה  כתב,  (סק"ה)  הט"ז  הנה  העמידה,  אחר  גם  ויכולו  לומר  חוזר  יחיד  ואם 
הוא  ברוך  להקדוש  בזה  מעידים  אנו  ויכולו, שהרי  לומר  חוזר  אינו  דיחיד המתפלל 
במעשה בראשית. ואין עדות ליחיד, ועדה שלימה בעינן להעיד להקדוש ברוך הוא, 
דהיינו עשרה. ואם ירצה היחיד לאומרה לא יתכוין לשם עדות אלא כקורא בתורה. 

ע"כ. וכ"כ המג"א.
ויכולו,  לומר  חוזר  אין  [ה]מתפלל  דיחיד  לי  נראה  כן  על  כתב,  יד)  (אות  הא"ר  גם 
דעשרה בעינן להעיד להקב"ה, ואם ירצה יחיד לאומרה לא יתכווין לשם עדות, אלא 
כקורא בתורה (ט"ז סק"ה). ולטעמים שנתבארו לעיל [ס"ק יב] מבואר דצריך גם היחיד 
לאומרה. גם טעם משום יום טוב שחל בשבת י"ל דשייך נמי ביחיד, וטעם זה כתבוהו 
התוספות (פסחים קו. ד"ה זוכרהו) והרא"ש (שם סי' טו), והמרדכי (לז:), והטור, לעיקר, רק 

על עמידה וביחד כתבו הטעם דעדות. ודו"ק. אבל אמירה בלא חיוב עמידה ודאי צריך. 
וגדולה מזו כתב האבודרהם (עמוד קמז) לפרש הך דפרק כל כתבי, יחיד אומר ויכולו, 
דר"ל אחר התפלה. ע"כ. וכ"כ בתו"ש (אות י). וכן הוא לפי דעת האר"י ז"ל, שנתן טעם 
על פי הסוד לאמירת ג' פעמים ויכולו, כמ"ש לעיל, שגם היחיד צריך לאומרו. ע"כ. וכ"כ 
בכה"ח (אות לה). וכ"ה במשנה ברורה (סימן רסח ס"ק יט), שבאמירת ויכולו אנו מעידים 
להקב"ה במעשה בראשית, ודין עדים בעמידה כדכתיב ועמדו שני האנשים. וטוב לומר 
אותה ביחד בצבור, דעדה שלמה בעינן להעיד להקב"ה. ועל כל פנים יהיה בשנים. 
ויכולו, דאין עדות ליחיד. ויש אומרים  ויחיד המתפלל יש אומרים דאינו חוזר לומר 
דיחיד יכול לומר אבל אין צריך עמידה. וטוב שגם היחיד יאמר אבל לא יתכוין לשם 
עדות, אלא כקורא בתורה. וכתב מטה משה, אם שכח לומר בבית הכנסת יאמר אותו 
בקדוש מעומד, והמנהג לומר אותו שבקדוש מעומד אף אם אמרו בבית הכנסת, שטוב 
לומר ויכולו עם הצבור, דעדה שלימה בעינן להעיד להקב"ה. ועל כל פנים יהיה בשנים. 

ע"כ. ולכן גם המתפלל ביחידות צריך שיאמר ויכולו אחר העמידה, ומעומד. 
והנה הריטב"א (שבת קיט:) כתב, דה"ט שיש לאומרו מעומד, לפי שבזה אנו מעידים 
האנשים  שני  ועמדו  שנאמר,  בעמידה,  העדים  ודין  בראשית,  מעשה  על  להקב"ה 
(שבועות ל.), ואפי' יחיד המתפלל בערב שבת צריך לומר ויכולו. פי' בשעת תפילה או 
ז"ל, לפי שכל שאינו אומר  יחיאל  רבינו  ופירש  כן, כמו שנהגו בבית הכנסת.  לאחר 
ויכולו להעיד על חדוש העולם, הוא כובש עדותו, ועליו נאמר אם לא יגיד ונשא עונו, 
ולפיכך כשאומר עדותו אומרים לו וסר עונך, הילכך מיבעי ליה למימריה בבית הכנסת 
מעומד, דקי"ל עדות בעמידה. ע"כ. ומדבריו שכתב בשעת התפלה או לאחר מכן, אין 

להוכיח שגם היחיד חוזר לומר ויכולו, דהוא קאי על אמירת ויכולו בעמידה. 
והנה דעת הא"ר הנ"ל שאין חיוב על היחיד לאומרו מעומד, וכן כתב הפרי מגדים 
(מש"ז סק"ה), אבל מדברי התוספת שבת והפוסקים הנ"ל נראה שגם היחיד צריך לחזור 
לעמוד,  צריך  היחיד  אין  הט"ז  מ"ש  דלפי  בקו"א,  הגר"ז  כתב  וכן  מעומד.  ולאומרו 
(סימן  והש"ע  והמג"א  המט"מ,  דעת  כן  אין  אבל  עדות.  לשם  להתכוין  לו  אין  שהרי 
רעא) שהצריכוהו לעמוד. וכן משמע בב"י שם בשם ארחות חיים שלא הקפידו כ"כ 
וכו'. ומשמע שמן הראוי היה להקפיד לעמוד אע"פ שאין שם עדה שלימה, והכי נהוג 
ודלא  עדות,  לשם  אותו  יאמרו  הנשים  שגם  וכתב,  הדביר,  הפתח  וכ"כ  ע"כ.  עלמא. 
כהבי"מ. [כה"ח].                  (ילקוט יוסף שבת, מהד' אלקיים, ח"ב, סימן רסז וע"ש)

האם יחיד צריך לומר 
"ויכולו" לאחר העמידה?  הלכה לשבת

שלום אפל ורפי בן טינו מגנזי הי"ו וכל משפ', אילה בת פורן שושנה וכל משפ', 
ואיתמר  פנחס  הי"ו,  אורלי  שרה  בת  תהילה  ושירן  שירה  דבורה  בן  שמעון 

(תומר) בני אביגיל הי"ו, ישי בן אילה הי"ו. 

לעילוי נשמתהעלון מוקדש  -  להצלחת לרפואת
אברהם בן רבקה הי"ו, שושנה פורן 
בת טאוס תחי', סעידה בת סאלם 

תחי', מיכל בת אסתר תחי'

מוסא בן יחיא ואהרון בן יחיא אהפל ז"ל, מאיר אהרון ז"ל
מרגלית  בן  יעקב  הרב  ז"ל  פריי  בן  משה  הי"ו,  עישה  בן 

זצ"ל, יעל בת רבקה ע"ה, עדיה ע"ה בת סיון תחי'.


