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  למהר בתפילה כדי לומר ויכולו בציבור
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åæçáå" à)åà"åñ ç"çì ñ (åéøáãá äù÷úð , ø÷éò àäã

åìåëéå úìòîøåáéöá ììôúäù ùçì úìéôúá àöåé  ,
 øëæåä àìù àîìòá øåãéä àåä äìéôúä øçàìå
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ïîàá êéøàîë.  
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ãì .åëå ãçà ãéîìúá äùòî ' éàãî øúåé êéøàî äéäå
åëå ,'åìëùîî øúåé øö÷î í" àð àôø àð ìà áéúëã ø
äì ,úåèòåî íéìéî àåä øåöé÷äù íùëå , íâ êë

íéìéî éåáéø àåä úåëéøàä .ùøá ïëå" êúåìòäá é)âé áé( 
äì àð àôø ,åë äìéôúá äùî êéøàä àì äî éðôî '

ùøáå"ò é"ç æ .ã"ïéòî ä ë ' åãåîìú çëùî äéä íà
åëå úòãä ïðåçá êéøàî 'îâá øàåáîå 'ù íù"øîåà "

äëøáä  ïéòî äëøá ìë óåñá .åùáå" ò)ö,åè(  íàå
åë íéðåðçúáå úåù÷áá êéøàî' . áúë øéôù êëìå

äéáá"éá åìåëéå øîåì éãë åúìéôú íééñì øäîéù ì' . éë
úåáéúä ïéðîá øö÷î åðéà ,àìá éîçø àäã" ïéà ä

úáùá íéôéñåî.  
äøä éðàøäå"ø â 'èéìù ïîìãéà ìàåîù" úåáéúðäù à

 íìåò)øäîì"ìå ÷øô äãåáòä áéúð  'ã"ïéà ÷øôáå ä ( áúë
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  שער העיון
  

õéáåðéáø íééç áøä  
  

  אמירת ויכולו בתוך התפילה
  

ל אפילו יחיד המתפלל "ר ואיתימא ריב"א:) קיט(כל כתבי ' איתא בפ
ר המנונא כל המתפלל ואומר ויכולו מעלה עליו "דא, צריך לומר ויכולו

י "ופירש', ה במעשי בראשית וכו"הכתוב כאילו נעשה שותף להקב
ה והמתפלל נעשין שותפים מפני שהמתפלל מספר "שכאילו הקב

, שהוא משבחדהיינו דבזה [, בשבחו של מקום ובשבחו של שבת
  ]. שנעשה הכל לכבודו, מתקיים הרצון ותכלית כל הבריאה

ויכולו ] אחרי התפילה בלחש[ח דחוזרים ואומרים "רס' וכתב הטור בסי
ט שחל להיות בשבת שאין אומרים "מפני יו, טעמים' בציבור משום ג

ואגב זה תיקנו לומר בכל , וצריך לאומרו אחרי התפילה, אותו בתפילה
וכן נהגו לומר ,  אומרים אותו להוציא מי שאינו יודעוכן, השבתות

, ה על מעשה בראשית"אותו בקול רם ומעומד שהוא עדות להקב
  . ולכן צריך שיאמרו אותו ביחד', וכתיב ועמדו שני האנשים וכו

ל אומרים ויכולו "ח דכתב בזה"ויש להעיר על החיי אדם בריש כלל כ
צ "מ אם לא אמר א" ומ,ה ברא עולמו"שהקבלהעיד בתפילת ערבית 

אבל קודם לזה חוזר , ודוקא כשכבר סיים ברכת מקדש השבת, להחזיר
, דלמה מקט הטעם של הטור על ויכולו אחרי התפילה. כ"ע, "ויכולו"ל

י "א על ויכולו בתוך התפילה דהוא מדינא בגמרא דע"הרי מיירי הח
ואינו קשור , כאילו נעשה שותף במעשה בראשית, אמירת ויכולו

העתק (הלבוש ' מ שהק"בלבוש הנד' והערות אות ח' וכן ראיתי בהג[, ניני עדותלע

ותירץ דויכולו בתוך התפילה אינו , ט יחיד המתפלל צריך לומר ויכולו"מ) ר"מדפו
  ]. ב"ז נעשה שותף במע"ועי, משום עדות אלא משום שמודה על מעשה בראשית

ח אמר " אר',דהנה איתא התם בהמשך הגמ, ונראה ליישב את דבריו
ש ואומר ויכולו שני מלאכי השרת המלוין "מר עוקבא כל המתפלל בע

לו לאדם מניחין ידיהם על ראשו ואומרים לו וסר עונך וחטאתך 
ש "ת ומ"וא"בראשית ' בפר' בדעת זקנים לבעלי התוס' דהק, תכופר

ומה , ל משום דכתיב גבי עדות אם לא יגיד ונשא עוונו"וי, זה' פס
ח בשם מר "ז דר"נמצא לפ, "לא עיכב עדותו והגידושאומר ויכולו 

ל "וממילא י, כ משום עדות הוא"ל דויכולו בתוך התפילה ג"עוקבא ס
  .ולא כרב המנונא בריש הסוגיא, ח בשם מר עוקבא"א נקט כר"דהחי

צריך , והנה כתב הכף החיים דאם שכח לומר ויכולו בתוך התפילה
פ "ע, התחיל ברכת רצהלפני ש, להשלימו אפילו אחרי מקדש השבת

  .חשיב כעסוק בראשונה, ז שלא התחיל הברכה הסמוכה"ה דכ"הראבי
ל משמע קצת דאינו חייב להשלים "א הנ"אמנם נראה דמלשון הח

משמע דאחרי , צ לחזור"דהרי כתב דכשסיים מקדש השבת א, ג"בכה
  .ויש לדחות, סיום הברכה אינו חוזר
א "דהח, יכולו בתפילההטעמים של אמירת ו' ואולי הוא תלוי בב

ולכן הוא דומה , ל שהוא מענין עדות על מעשה בראשית"לשיטתו ס
כ אינו ראוי להשלים אותו אחרי שסיים "א, לאמירה אחרי התפילה

י אמירת ויכולו "ע דהרי יכול להעיד גם אחרי התפילה, ההברכה
ל דויכולו בתוך התפילה "ח ס"ל דהכה"אבל אפ, שאומרים כולם ביחד

כ ענין "וא, ב"ונעשה בזה כשותף במע, ל" למקום ולשבת כנהוא שבח
ב ולא "דנאמר משום עדות על מע, זה אינו מתקיים אחרי התפילה

ולכן מסתבר שראוי להשלים ויכולו בתוך התפילה אפילו , מטעם שבח
  .במקום שכבר סיים מקדש השבת ולא התחיל עדיין ברכת רצה

  
 י"לרפואת לובה בת סתיזה בתושח

  ט"פרשת בראשית תשס, ד"בס
 

  :נושא הפרשה

  פרשת ויכולו
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 שער ההלכה
  

íéåáðøéá éåìä íééç óñåé áøä  
  

  התחלת הקידוש באמצע פסוק
  

î úáù ìéìá ùåãé÷ä úà ìéçúäì íéâäåð íéáø" íåé
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áë äìéâîå(.  àì ïðà äùî äé÷ñô àìã à÷åñô ìë

ïðé÷ñô .äåøòá ïëàå" ù)àòø,äë ( øîåì åâäðù ùéã áúë
 ìå÷á éùéùä íåéî íéìéçúîå ÷åñôä úìéçúî ùçìá
àåä ïåëðå ÷åñô òöîàá äìçúä äéäé àìù éãë íø .

êë úåùòì íéâäåð àì íéáø êà , ïééöì ùé úéùàø äðäå
ã ÷åñô ìëã äæ ïéãù ïëúéù åðãù íéðåøçà ùéãì" ô

ì ïðà äùî"ììë äëìäì ÷ñôð àì ô . øæòéìà õéöá
)éç"éñ ç 'ì' (åùî àéáî"ø ú"æ øëàîèåâ à" ì)åà"æð  ç (

ëù 'áîøäù àäîã"ùåèå í"ã åàéáä àì ò" òîùî æ
äëìäî äçãðù ,éöä åéìò áúëå" ìë ãâð àåä ãéçéã à

ñåôä 'ïë åøáñ àìù) . äçëùä øîåà øôñá éúéàø êà
]øì"÷éô é [òøî àéáäù"ù à ïéã íé÷ñåôä åàéáäã äîú

ìä úåáà úéøáá ïëå äæ ' íé÷ñåôä åèéîùä äîì ïã äìéî
äæ ïéã .(äæá íéáåùéé äîë íéðåøçàá åøîàðå:  

à.úçä" ñåà"éñ ç 'é ' úìéçúî ìéçúäì ïåëð àìã õøéú
æç úùøã éðôî ÷åñôä" ì)øá"è ø 'é' ( ãåàî áåè äðäåã

úåîä äæ .ñáå ' úáùá úáù úåëìäîøâäì" ôøà÷ î
éìùè" à÷ä 'ò" úåùøã äîëå äîë ãåò ùé àìäã æ

äåòä äæ ãåàî áåè ïåâë ãåàî áåè äðäå ìò úåèéùå" á
 äðéù åæ ãàî áåè]éòù"äøåúá òâééúäì ìåëé æ [ ÷øå

øì"úåîä äæ áåè î , àì äîìå ÷åñô ÷ø äæù ãåòå
äøåúá àøå÷ë åäøîàé.  

á .éú ãåò 'úçä" àúéðè÷ íùá íéøåáéâ ïâîä íùá ñ
]çî ìù åðá"é ñæòåáå ïéë[ , åà àúçðúà ùéù íå÷îáù

 ÷éñôäì øúåî ïè÷ ó÷æ]îìäî àåä íéîòè ÷åñéôã" î
äùî äé÷ñôã áéùçå .[éòå 'ùéøâä ïøîì úåøòäá" à

 áé úåëøáúçä úà àéáäù" úà äæ éô ìò áùééå ñ
 úàæåá ÷åñô éöç äøåúä úäáâä úòá øîåì âäðîä

åëå äøåúä 'éô ìò 'ä ' äùî ãéá]ïè÷ ó÷æ íù ùéã[ , êà
åùá" íéìòô áø úåà"ç ç" àé àúçä úà àéáî" è÷åðå ñ

 ó÷æá àìå ÷éñôäì øùôà àúçðúàá ÷øã äùòîì
ò ïè÷"ù.  

â .åùá"øäî ú" ÷éù íåà"éñ ç 'ë÷" ã äî øàéá
ñô éöç àáø àùåãé÷á íéøîåàã 'êøá ïë ìò , ììëäã

ìã ÷åñô ìëã" åà áåéç äæéà øîåàùë àåä äùî ô
åãëå ïéðòä äæì êéøöã åà àùøã 'ìáà ÷ø øîåà íà 

 éìá ïéáúåë ïéàù óàã èåèøù ïéãë éåä úåçö êøãá
øúåî úåçö êøãá èåèøù , êøá ïë ìò ïéîééñîù äîå

äù íñøôìå òéãåäì ÷ø àåä ' úáùä íåé úà êøá
 úà øøåòì äæøëäå äàéø÷ë éåäå úéùàøá éîé úùùî

â åøîùé ïòîì íéòîåùäå åîöò"úáùä úùåã÷ ë . ïëà
ø÷åáá úáù úà ÷ø áùééì àá àåä äæáù úáù ìéì úà àìå 

úçäù áúåë"éú øáë ñ'.  
ã . äéç ùôð øôñáæ úåéìâøî ïáåàø éáøì" ì)éñì íéàåìéî '
ð"à ( øåîâì àìå ÷åñô ìéçúäì ÷ø àåä øåñéàä ìëã

øúåî íééñìå ÷åñô òöîàî ìéçúäì êà .ëå" ë
åùá úåëéøàá" òùåäé øáã úç"é á" çåùá ïëå" éøáã ú

 íéîëçåà"ô ç" ëíùá ïë àéáîøâä "æ é÷öðéî÷ é"ì .
îá êà"ëã êë øáñ àìù íéàåø á 'éñá 'òø" úåòèã à

ìã ÷åñô ìë íåùî êøá ïë ìòá ìéçúäì àåä"äùî ô.  
ä .åùá" íéìòô áø úéñ 'é" àéú ' éùéùä íåé íéìéîã

úåòîùî íåù íäì ïéà ãåçì ,ë úáùá úáù úåëìäáå '
öã"øâäìù óàã óéñåäå åöåøéúë ì"äðëìå à" íåéì ùé â

 éùéùä äëàìî éåìéë ìò åà úáù úôñåú ìò úåòîùî
î éùéùä íåéá" óåøéöá ÷ø úåòîùî åì ïéà ãåçì äæ î

ñô 'åìåëéåã ,øåñéà åá ïéà ïëìå.  

 שער הבירור
  

ö áøä .òìâøæ  
  

  אמירת ויכולו וכפרתה
  

פ ויכולו בתפלה ולאחר "מה שנהגו לומר ג) שבת קצו(ה "כתב הראבי
אשר כתיבי ' יליף לה דג] ליתא לפנינו[בשוחר טוב , התפלה ועל הכוס

˘ÓÂ‡‰ ÏÎ¯ מלמד , פרה' אשר כתיבי בתחלת פר' ויכולו וג' בפר
‚"Ù ‰¯Â˙‰ ÏÎ ÌÈÈ˜ ÂÏÈ‡ÎÂ ÂÈ˙Â�ÂÚ ÏÎÏ ‰¯ÙÎ ÂÏÂÎÈÂ .ומבואר .כ"ע 

והוא ). כ' ב סי"ח(ז "וכן מובא באו. דעצם אמירת ויכולו היא כפרה
בשם רבינו יחיאל דאמירת ויכולו : א בשבת קיט"הריטב' דלא כשי

  ].éò 'ïåéöä øòùá[ד עוד הרבה ראשונים "וכ, משום עדות
הוא ' ל וסר עוונך וגו"דמה שא: שבת קיט' יפרשו הכי בגמ' ולכאו

ובאמת מצינו כך להדיא . כא כפרהמשום דבעצם האמירה אי
' בגמ' הפי' ובאבודרהם הביא את ב. 'הגאונים בשם ירוש' בתשו
  . הענינים אי מצד עדות או מצד כפרה' י ב"עפ

אך , והנה מצינו עוד בראשונים שהביאו להאי גזירה שוה להלכה
בויכולו ) ה"ל' סי( דכתב הכלבו, נראה בזה שיטה אחרת מדלעיל

שר וכן בפסוק ראשון שבפרשת פרה אדומה כתוב זימנין א' כתיב ג
˘ÙÎÓ ‰¯Ù¯˙ לומר ששניהם שקולים כאחד דכשם , זימנין אשר' ג

¯ÙÎÓ ˙·˘ ÍÎ , אם ישמרו ישראל ]א"א ה"תענית פ' ירוש[וזהו דאמרינן 
והביאו ) 'ש י"תפילת ע(. ח באריכות"ז בא"וכעי. שבת אחת מיד נגאלין

, בריהם שמעינן חידוש אחר ובד.ש"ח עי"י אבוהב על הטור רס"מהר
א דאמירת ויכולו היא "ז, ש ילפינן דהשבת גופה מכפרת"דמהג

ש "ומ. [משום דהשבת מכפרת אך אין הכפרה תלויה באמירה זו
י "כ פירושו דע"ע, ח דאמירת ויכולו דלהוי כפרה לישראל"הא

ה הכפרה "ז וראבי"האו' כ לשי"משא]. האמירה השבת גופה מכפרת
 ˘ÌÈÓÚÙ ˘Ïז בעי "ה והאו"ודוק עוד דלראבי[פ ויכולו "תלויה באמירת ג

, פ משום דאין הכפרה תלויה באמירה"ח ובכלבו דצריך ג"בדוקא וזה לא נזכר בא
פעמים אשר הוא על האמירה גופה ולכן ' ז הלימוד מג"ה והאו"אבל לפי הראבי

ט דמשמע "שבת פכ' ט וכן בהל"תפילה פ' י הל"הגהמ' אך עי. אמירות' בעי ג
     ].פ אינם תלויים בכפרה"גשה

' ח מבואר יותר הכפרה דשבת שהרי אמרו בגמ"הכלבו והא' ולשי
ז כדור אנוש "עובד ע' כל המשמר שבת כהלכתו אפי:) קיח(שבת 

) ח"ספי(א "ז בפדר"וכעי .אל תקרי מחללו אלא מחול לו' מוחלין לו וכו
ז "ט' ועי. ה מוחל לו כל עונותיו"ז הקב"כל מי שהוא שומר את השבת בעוה

 אלמא איכא בשמירת שבת .דתשובה תולה ושבת מכפרת' ב לבאר הגמ"רמ
  . ופשיטא דאף כאן לא נאמר דשבת מכפרת בלא שמירתה, כפרה

מפרה אדומה דמכפרת דהנה פרה ' ע הוא בילפו"אמנם מה דיל
פרה לאו .) ב(גופה לאו לכפרה אתיא וכדאיתא להדיא בריש יומא 

 דמצינו דפרה מכפרת הוא לענין חטא אך מה. ש"בת כפרה היא עי
י "רש' עי[, חקת תבא פרה ותכפר על העגל' ש בתנחומא פר"העגל כמ

ז גם הכפרה דשבת הנלמדת "ק לפרש הכי דלפי"אכן ק] כב,במדבר יט
אינה כללית אלא על , ש דמה פרה מכפרת אף שבת מכפרת"בג

 אמרו דמכפרת לגבי' ואף דבגמ, ז"פ על חטא ע"חטא העגל או עכ
ת "שו' ועי[. ז מכפרת"על ע' ז אך משמע שם דהוא רבותא דאפי"ע

  )]א,לה(ח ויקהל "אוה' ו ועי"ז תשצ"הרדב
ז "ה ובאו"ט המובא בראבי"וביותר לא יתכן כלל לפי המדרש שוח

הרי , "כפרה לכל עונותיו וכאילו קיים כל התורה כולה"דלשונו 
  .דהלימוד מפרה הוא על מחילת כל עונותיו

  

דשבת מטהרת , מר דהלימוד מפרה אדומה היא הטהרהונראה לו
והיינו דכשם שפרה מטהרת את הגוף , כשם שפרה אדומה מטהרת

וכדמצינו בקרא , מטומאתו כך שבת מטהרת את הנפש מטומאתה
וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם מכל ) "כה,לו(ביחזקאל 

ק שם שפירש "ברד' ועי" טומאותיכם ומכל גילוליכם אטהר אתכם
דכמו שהטמא נטהר בטבילה ובהזאת מי חטאת כך הטמא מעונות 

והראשונים [י השבת "ש דבאה ע"בג' וטהרה זו ילפי. נטהר בכפרה
דנקטו לישנא דכפרה הוא משום משמעות הטהרה בשבת שהיא 

  .]יכפר עליכם לטהר אתכם) ל,ויקרא טז(הכפרה וכדקרא 
פ "ל האומר גכ) א רכב"ח(ם מרוטנבורג "מהר' וסמך לזה איכא בתשו

פ אשר אשר "כתיב הכא בויכולו ג, ש מוחלין כל עונותיו"ויכולו בע
Ù ‰Ó¯‰ פ אשר אשר אשר "זאת חקת התורה ג' אשר וכתיב בפס

ÌÈ‡ÓË‰ ˙‡ ˙¯‰ËÓ ˙¯‰ËÓ ˙·˘ ÍÎ.הרי להדיא . ל"עכ. ר" מ
ועוד מבואר דמחילת כל , דהלימוד מפרה הוא מענין הטהרה

    2     4המשך בעמוד                      .     נ"עונותיו היא הטהרה וכמש



 שער הציון
  

  אמירת ויכולו בתפילה

ש צריך "אפילו יחיד המתפלל בע' אמר רבא וכו: בשבת קיט
ש ואומר ויכולו מעלה "ה כל המתפלל בע"לומר ויכולו דאר

ה במעשה בראשית "עליו הכתוב כאילו נעשה שותף להקב
כל ' ח וכו"אמר ר. ...שנאמר ויכולו אל תקרי ויכולו אלא ויכלו

 ש ואומר ויכולו שני מלאכי השרת המלוין לו"המתפלל בע
לאדם מניחין ידיהן על ראשו ואומרים לו וסר עונך וחטאתך 

  .תכופר
  : ונחלקו הראשונים אם בתוך התפילה או רק אחריה

ש "כ הרא"וכ, בתוך התפילה' כ) ה זוכרהו"ד. קו(בפסחים ' התוס
ש שמביא ראיה נגד "עי. כ בטור רסח"ח וכ"והמרדכי שם והא

ל דאיירי "די'  מהגמובאבודרהם דחה הראיה. שלא לומר ויכולו' השי
  .דטוב לאומרו בתפלה' מ נקט להל"אחר התפילה ומ

דבתפילה דלחש מתחילין ' ם בסדר התפלות כ"אך הרמב
ת "שו' ועי [.הוא אחר התפילה' מויברך אלקים והיינו דדינא דגמ

  ]ד קטז"ם פאה"הרמב
אין ויכולו ' דכ) ת קו"ג שע"תשוה(רב האי גאון ' ויתירה מזו שי
דלאחר שמתפללין תפלת ' התפלה כ' ובס. [אלא על השלחן
ובתניא רבתי ) סו(וכן בשבלי הלקט .] ץ ויכולו"לחישה אומר ש

  ).ש"בסידורו פד עי(ד הרוקח "וכ, )יג(
דמיירי בויכולו " אפילו יחיד"' מהל' במלא הרועים הביא לדק

. ל יחיד"ל רבים מ"דאי בנוסח התפילה הוא מ, שאחר התפילה
' א שבת דמהגמ"שפ'  ועי].'לק' עי[' סח חא ר"מ בביאור הגר"וכ

משמע דבנוסח התפילה של הקדמונים לא היה כתוב ויכולו אלא 
ל "ואחרי שאמר ריב, הציבור היו אומרים אחרי התפילה ביחד להעיד

' פי) שבת קלז(ה "אך השל. יחיד הוסיפו בתוך התפילה' דאפי
ט "מ פכ"ש הה"מ' ועי[. פ שאינו בר עדות"דיחיד לרבותא אע

  .]יחיד' ז דאמירת ויכולו על הכוס היא מהא דאפי"שבת ה' מהל
' תוס' וכ, ‡Â·Èˆ· ‰ÏÈÙ˙‰ È¯Á¯ע אומרים "לכו

, ט שחל בשבת שאין אומרים בתפילה"בפסחים שם משום יו
המנהיג ' אך לד. ש והמרדכי שם"התרומה רמו והרא' כ בס"וכ

. הטעמים' את ב' ע כ"ובטוש. הוא להוציא את מי שאינו בקי

  .הביא עוד טעמים ù)'ה ואומר ג"ד, ערבית של שבת(אבודרהם ' עיו
  

  עדות

א שנהגו לומר אותו בקול רם ומעומד משום "וי) רסח(הטור ' כ
' ה על מעשה בראשית וכתיב ועמדו ב"שהוא עדות להקב
אלו העדים שצריכין להעיד ביחד ) שבועות ל(האנשים ודרשינן 

כ המנהיג "וכ.  ביחדומעומד ולכן צריך שיעמדו ויאמרו אותו
ל המלאכים "ד הרבה ראשונים כדלהלן בטעם שא"וכ. והמרדכי

דאמירת : בזוהר ויקהל רז' ומפו[. וסר עוונך שאינו כובש עדותו
  ]ויכולו היא סהדותא

' מאי אפי' ל דלכאו"הנ' דהוא מוכרח מהגמ) אות ח(א "הגר' וכ
מ גם יחיד מחוייב "אלא הרבותא אף דעדות בשנים מ, יחיד
רק , צ שיעידו כאחד"דא.) בסנהדרין ל(נתן ' כר' שום דההלמ

ולכן אומרים כולם , ק דצריך להעיד כאחד"לכתחילה עדיף כת
צ דיני "נקט דא) י, ח לח"או(א "אך החזו]. [א"י הדמש"עפ. [יחד

משמרת שבת סי ' ועי, ע דהוא דלא ככל הראשונים"עדות ודבריו צ

עדה שלמה בעינן - ה"רסח סקז "הט'  כÚ˘¯‰ומה דבעי ] ח
  ]ד ד"פחד יצחק שבת מא' ועי[. ה"להעיד להקב

  

 פטורות דלאו בנות עדות נינהו ולכן �˘ÌÈ -בית מנוחה 
כ אין לדבר " דאז"ובפתח הדביר חלק ע. יכוונו שלא לשם עדות

ל עדות "סוף דקטנים גם לא יאמרו דכשמעידים עם האנשים הו
ויה גם נשים ומסיק דעדות כזו המפורסמת וגל, שבטלה מקצתה
  . כשרות להעיד

  

  

  הרהור תשובה

ש "כמ, דצריך להרהר בתשובה' כ] ג"ומובא בפמ[ר רסח יד "הא
ע קיד שהעדים צריכים להרהר בתשובה קודם "א באבה"הרמ

להרהר בתשובה קודם ויכולו ] ק"עבוה[א "כ החיד"וכ. העדות
. ךוסר עוונ' ע להלן בענין כפרה בביאור הגמ" וע.כי רשע פסול לעדות

, ק מחכמי זקני הספרדים"שמעתי פעיה :ז מרגליות"כ ריא"מ מש"הובא בכ[
י "ואמר שֵידע דעפ, עדות' ק בעל אור החיים למד בכל ערב שבת הל"שהרה

  .]ונאמן לעדות שבת הוא ראוי להיות עד כשר' התורה וההל

  ביחד ומעומד
.] שבועות ל' עי[" ומד לפי שהוא עדותבקול רם ומע"' המנהיג כ

  . ש עוד טעם לעמידה"ועי) סו(ל "והשבה. כ המרדכי פסחים לז"וכ
...  מפני שהעדים צריכין להעיד ביחד ומעומד-י "א סק"במג
ש "ש מ"עי, דכל עד אומר בפני עצמו' מ כח כ"ע דבחו"וצ

ז דהכא לא "ע' כ) י,לח(א "והחזו. ש ולבושי שרד"ובמחה
  .תא אלא יחדמינכרא מיל

רגליו על '  דבעי עמידה ממש דהיינו ב'חבפתח הדביר ' כ
א דעדים יכולים להשען "וברמא ,זמ "בחו' אך עי. הקרקע

ש בצרור המור דמעומד משום שהעדות "ולמ. [בשעת העדות
  ].ש"א, י שנקרא עומד וכן המלאכים נקראים עומדים"על הש

  
  אמירת ויכולו על הכוס

כ הטור "וכ, ב"להוציא בניו וב. קו פסחים' התוס' כ: טעמה
ז וכל בו דהוא כדי לומר "ה והרוקח ואו"הראבי' אך שי. רעא
י המדרש המובא שם דהאומר "וענינו עפד ,ו"א כ"כ החי"וכפ "ג

בזה לפי ' כט "חיורבינו ירוחם [, פ כפרה לכל עונותיו"ויכולו ג
  . מפני חיבת העדות' הפרדס כ' ובס]. פעמים' שיש חוזק בג

, ·ÈÓÚ„‰שאמירת ויכולו בקידוש ) רעא(ע "ת השודע
פ התוספת שבת "וכ. המנהיג שצריך לעמוד' ומקורו  משי

  .דראוי לעמוד' ח כ"והכה, ז"ע הגר"ושו
ח והמחכים "הא' והיא שי, ·È˘È·‰א אפשר "הרמ' אך לד
פ "וכ. צ לעמוד כיון דאינה עדות"ל והאבודרהם דא"והשבה

מה שנוהגין לעמוד בקדוש ז "ולפ"ג "כ הפמ"וכד "סקיר "הא
, כשאומר ויכולו ביחיד איני יודע טעם לזה דאין ביחיד עדות

א יותר "ולדעת הרמ. א"כ החי"וכ". אם לא שיש בבית מנין
  .מ"ש ואכ"טוב לישב עי
דאף שאין ראויים ' דכ, י איכא טעם"הפרדס לרש' אמנם בס
תורות אלו מעידים ואלו ' מ כדי שלא יראה כב"לעדות מ
  .עידים נהגו כולם על שלחנם בעמידהאינם מ

  
  כפרה

ואומר ויכולו שני מלאכי השרת המלוין :) ...שבת קיט(' בגמ
 Í�ÂÚ ¯ÒÂלו לאדם מניחין ידיהן על ראשו ואומרים לו 

' ז ופי"דע ('בעלי התוס[, הראשונים' ופי. וחטאתך תכופר

, ל"השבה, הכל בו, ח"א האר"הריטב, )א,ש בראשית ב"הרא
 .מפני שכתוב בעדות אם לא יגיד ונשא עוונו -] האבודרהם

  .ל וסר עוונך שלא היית מכובשי עדות"א:) ...מד(ג "כ הש"וכ
ש "דיש ג) אינו לפנינו(' י הירוש"עפ' הגאונים פי' אך בתשו

  .דויכולו מכפר כפרה אדומה' אשר אשר לפרה אדומה וילפי
- [מפני שבאותה שעה של ויכולו' א שם כ"א בח"המהרש

  .במדרש' ר חטאו כדאי"נתכפר לאדה] תכניסת שב
 ]לעיל' עי[. ל וסר עוונך כדי להכשירו לעדות"שא' י פי"הישוע

להיפך דכיון שמעיד ' ובעיון יעקב כ. כ העיני שמואל ועוד"וכ
בן יהוידע '  ועי.ודאי הרהר תשובה ולכן אומרים וסר עוונך

  .כ מניחין על ראשו לרמוז על התשובה שהיא במחשבה שבמוח"דמשו
ל בעי בר " וזמבואר דנמחלים כל עונותיו:) רז(ויקהל ' בזוהר פר

נש למסהד סהדותא דא בחדוה ברעותא דלבא לאסהדא קמי מאריה 
  .וכל מאן דיסהיד דא וישוי לביה ורעותיה לדא מכפר על כל חובוי, דמהימנותא

  
  לשון ויכולו

ל "אריב, ר כאן"י המ"והוא עפ, ˘ÂÓÏ˙לשון ' פי' רוב המפר
ÏÎ˙˘�ÂÏנשתכללה הארץ באילנות וכו',  שמים בחמה וכו' .

. א ואשתכלילו"וזהו שת] נשלמו-[דויכולו לשון נתכללו ' כלו
 .ז רפה"ח' בתשוא "כ הרשב"ע וכ"האב' וכן פי" ושלימו"ע "וביב
  .ספורנו' ועי

ושם . ש כלתה נפשי"כמ ˙‡Â‰ ויכולו לשון -י "ר פ"בבמדב
). ג כאן"רלב' עי (,לםה לברוא העו"שנשתוקק הקב' במדרש מבו

דקאי על יום ' ט פי"אך הבהע, "וחמד"' ז בתרגום ירוש"וכעי
' ועי. כ האבודרהם"וכ, ש חמדת ימים אותו קראת"השבת כמ

  .ר הירש שמבאר דהוא ענין אחד עם שלמות"רש' ועי. ח כאן"אוה
  .  מפועל ומציוויÎ‡ÏÓÓ ÂÏÎ‰ -ח "א פי"בפדר
דזהו ) תרלא(א "שפ' ועי ,ÈÏÎלרבי חמא הוא לשון ) ב,י(ר "בב

ÌÂÏ˘ ˙·˘ ,כלי מחזיק ברכה הוא השלום-, י שהכלי נגמר בשלמות"ע  .  
פ "וכ, ÏÎ‰ה את השבת כ" כילל הקב-ב "ז בראשית פ"בפס

  .הריקאנטי לשון כלה הכלולה מן הכל
    3     .'במדרש כאן עוד פי' ועי , ÎÂ�Á‰ ויכולו לשון -ב "ר פ"בפסק



  

  :ד"נושאי הגליונות הבאים בס

 בני נח - פרשת נח

 הכנסת אורחים -פרשת לך לך 

  חינוך הבנים -פרשת וירא 

   תפילת מנחה-פרשת חיי שרה 
 

ת למדורים השונים "ד

 ,יתקבלו בשמחה
  

  , וןבצירוף שם וטלפ] ג דיסק"רצוי ע[נא למסור 
  ס בית יוסף"באוצה" עומקא דפרשה"בתיבת 

  .עד שבועיים לפני התאריך

 

  אמירת ויכולו וכפרתה 2' המשך מעמ
י "היינו בין לשיטות דהוא ע, ע איכא טהרה מעוונות בשבת"והשתא לכו

גם ' ש ועי"א עי"בח: א קיט"י המהרש"ל עפ"קצת ביאור בזה י[, פ"אמירת ויכולו ג

ע אם " רק דבזה יל,דהוא מצד השבת גופה'  ובין לשי].א שם"ל בח"מהר
י שמירת השבת והזהירות בכבודה והלכותיה "עיצומו של יום מטהר או ע

דהזירוז היתר ] ג"פע[חרדים בחתימת הספר ' בס' ועי. נמחלין עוונותיו
  .בשמירת שבת הוא המכפר

) יב(ר "א, דיש להרהר בתשובה בשעת אמירת ויכולו' ש הפוס"מ למ"ונפק

נ "אכן גם למש. רת ויכולו משום עדותוטעמייהו דאמי) 'ז ה"מ(ג "ופמ
ובאמת . ז היאך יתכפר"בעי תשובה דבל' לראשונים דהוא משום כפרה לכאו

כ "וא.  ח דהטעם דצריך להרהר בתשובה הוא משום הכפרה"כ הכה"כ
ח "ל דלפי הכלבו והאר"הראשונים הנ' מ לדינא בשי"נ איכא בזה נפק"למש

ד "ול[מן התשובה קודם השבת ז' לכאו, דהכפרה באה מצד השבת] ם"ומהר[
ז ואבודרהם דאמירת ויכולו היא "ה ואו"הראבי' ומאידך לשי]. בשעת ויכולו

ר "אך לדבריהם איכא חומרא יתירה מהא, המכפרת בעי תשובה בויכולו
זו ' אבל לשי, דהוא איירי באמירה שאחרי התפילה שהיא מטעם עדות

  . וגם בקידוש על הכוסכ בעינן גם בתפילה"א, פ"דהכפרה תלויה באמירה ג
מ לענין נשים אם צריכות לומר אחר התפילה ויכולו דמצד "עוד יתכן נפק

פ משום "ל דג"אך להנ ]éò 'ïåéöä øòùá[הטעם דעדות יתכן דלא שייך בנשים 
  .גם נשים בכלל, כפרה

  למהר בתפלתו לומר ויכולו בציבור 1' המשך מעמ
éñá ïëå 'ñ"å à 'éìãá êéøàéå áúë"ú] ãçà ìù[åëå  ' øúåé êéøàé àìå

ôë úåáéúä êåùîì ìáà äæ øåòéùëîäðåëì éåàøä é , øúåé åðéàùë
éàãîàåä ïåâä  ,åùá øàåáîë" òá âëøú 'ùì ïéàù" õ úìéôúá êåùîì

äáéú ìë äìéòðá êùåîù êøãë úåìéôú øàù , íãå÷ øåîâéù éãë
ä÷ù"ç .àìáã àîìà"êåùîì àåä ïåâä ä.) òå"î ò"âé ãë÷ á ,ë àð , è÷

âé ,äéáå"ã íù ì"ñðëðä ä .(àå"å÷ ù 'åæçä" åäæù åúìéôúá øäîì ïéàã à
êéøàîî êôéää ,äøùòá äøéîàä øåãéä íùì.  

]ò àì óãáå"ø ìù åâäðî à" øö÷î äéä øåáéöä íò ììôúî äéäùë ò
 äìåòåéô 'øú"äìéôúä çñåðî øö÷î äéäù é , êéøàî äéä àìù àìà

øîåà äéäù íéðåðçúá äáøä , úøéîàá êë ìë êéøàî äéä àì íâå
òå úåìîä"åù ò"øú ò"äåéá úéøçù úìéôúá øö÷ì äôé âäðî ë" ë

úåçéìñáå íéèåéôá .[  
á .ùîáå"åæçá ë"ö ììôúîä ãéçé åìéôà éðú÷ãîã à"åìåëéå ì , òîùî

 שער הדעת
  

ש ואומר ויכולו מעלה "כל המתפלל בע: שבת קיט[
ה במעשה "נעשה שותף להקבעליו הכתוב כאילו 

ע מאי מעליותא קאמר דנעשה "וצ] בראשית
שותף והלא גנאי הוא כלפי מעלה כל שניות 

, ואפשר לומר כך הכוונה בזה. ושותפות
שמראה בעצמו שמעלה עליו כל הכתוב בתורה 
ענין לחדוש העולם ומאמין בו אמונה קיימת 

וכמו שהוא , כאלו ראה בעיניו מעשה היצירה
לפי שאין , מלאכה אחת' ף בעשייעצמו שות

  .לבו נוקפו בדבר קטון או גדול ממעשה ההוא
  שבת' כל בו וארחות חיים הל

  
ל דששת ימי בראשית "לפי שאחז...יום הששי 

ויום שביעי , הן נגד שית אלפי שנין הוה עלמא
א "ולכך הוסיף ה, ב שכולו שבת"נגד עוה

דיום הששי ויכולו , למלאת את השם הגדול
ה נרמז "חצי השם דהיינו י. ק"ת יקו"רהשמים 

בגמר מעשה ששת ימי בראשית שהן נגד 
ז "רמז הוא שבעה. ז שהוא שית אלפי שנין"העוה

. ה"כי יד על כס י' שנא, שלם' לא יהיה שמו ית
כי אם , ק באותיותיו"ולכך אסור להגות שם יקו

עד יום השביעי שהוא נגד , ה"חצי השם דהיינו י
מיד בתחילת אלף ' ו יתאז יתמלא שמ, ב"עוה
ה בויכולו השמים להשלים "ולכך נרמז ו. 'הז

להודיע כי אז יהיה , ה של יום הששי"אותיות י
ונראה דמהאי טעמא . שלם במלואו' שמו ית

נוהגין להתחיל יום הששי ויכלו השמים בשעת 
לפי שחייב אדם לזכור בשעת , קדוש בשבת

 .ב"דהיינו בעוה, קדוש היום ביום שכולו שבת
ב "רמז לשכר העוה, ולהכי מקדשין על היין

שהוא יין רוחני יין המשומר בענביו מששת ימי 
  ...בראשית

  ה מאי "ד. ז ה"ע, תורת חיים
  ]לא,ע כלי יקר א"וע[

  

  

  לקראת זמן חורף
  :קבע חברותא בטלפון אחד

 קובעי עיתיםקובעי עיתיםקובעי עיתיםקובעי עיתים 91 41 21 7
  .השאר הודעתך ונחזור אליך

  

  דרושים בדחיפות מתנדבים 
  .מוד פעם בשבוע בעיר מודיעיןללי

  .כ דרושים בעלי רכב למטרה זו"כמו
 úåîåøúúàöåäì ïåéìâä 4122753  
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  אמירת ויכולו בקידוש בעל פה
òåãéë ,òá íøîåàì øåñà áúëáù íéøáã"ô ,éòå 'áá"îå é"éñ á '

íéøçà àéöåîùë øåñéàá èî ,éôìå"ò ãéô÷äì ùé æ" àéöåîùë æ
á úà"á .ë íðîà 'áä"ùåøéä íùá é 'ùåçì ïéà äìéôúáã , åðà ïëå

ä úåìéôúá íéâäåðùä øîåàù ïéôñåî"ñô õ 'òá óà úåðáø÷ä"ô  .
àåèá äðäå"éñ ç 'ë çñø ' éî àéöåäì àéä øåáéöá åìåëéå úøéîàã
òãåé åðéàù ,éñáå 'ë àòø ' àéöåäì ùåãé÷ íãå÷ åìåëéå øîåàù

á"á ,àå"é ë" ìåëéå äìò ïðéúà äìéôú ïéãî ùåãé÷á åìåëéåã ì
ò äøîåàì"ô.  


