
 

הנצרך לנקביו ועבר 
 והתפלל מה דינו

הנצרך לנקביו אל ]בברכות כג.[ ת"ר 
יתפלל, ואם התפלל תפילתו תועבה. 
אמר רב זביד ואיתימא רב יהודה לא 

הות בעצמו, שנו אלא שאינו יכול לש
אבל יכול לשהות בעצמו תפילתו 
תפילה, ועד כמה, אמר רב ששת עד 
פרסה. ואיכא דמתני לה אמתניתא בד"א 
כשאין יכול לעמוד על עצמו, אבל יכול 
לעמוד על עצמו תפילתו תפילה. ועד 
כמה, אמר רב זביד עד פרסה. כן היא 

 גירסת הגמ' לפנינו.
ומפשטות גירסא זו נראה דכל שיכול 

עמיד עצמו עד פרסה תפילתו תפילה, לה
אבל אם אינו יכול להעמיד עצמו עד 
פרסה אפי' בדיעבד אין תפילתו תפילה, 
ומ"מ כל שנצרך לנקביו אסור לו 
להתפלל לכתחילה אע"פ שיכול 

 להעמיד את עצמו עד פרסה.
יכול  -אולם ברש"י פי' ועד כמה 

להעמיד את עצמו מנקביו שיהא  מותר 
ומבואר בדבריו דס"ל להתחיל בתפילה. 

דכל שיכול להעמיד את עצמו עד פרסה 
מותר לו לכתחילה להתחיל בתפילה 

 .)ואפשר דגי' אחרת היתה לפניו בגמ'(
היה נצרך לנקביו אל  -וגי' הרי"ף 

יתפלל ואם התפלל תפילתו תועבה, 
אמר רב זביד ואתימא רב יהודה לא שנו 
אלא שאינו יכול לעמוד על עצמו אבל 

ד על עצמו מותר, ועד כמה יכול לעמו
 .)וכן הוא ברא"ה(אמר רב ששת עד פרסה 

אבל יוכל לעמוד על  -ובר' יונה כתב 
עצמו מותר, זו היא גי' הרב אלפסי ז"ל, 
ואינו נכון דודאי אע"פ שיכול לעמוד 
על עצמו כיון שנצרך לנקביו אינו מותר 
לכתחילה, כדאמר בסמוך באידך 
 ברייתא הוצרך לנקביו לא יתפלל
ומשמע אע"פ שיכול לעמוד על עצמו, 
אלא כך היא הגי' בספרים מדויקים אבל 
אם יכול לעמוד על עצמו אם התפלל 

]פ"ד מהל' תפילתו תפילה וכ"כ הרמב"ם 

 .תפילה ה"י[
דאחר שהביא ]סי' כ"ד[, וכן הוא ברא"ש 

ולי נראה נראה דאע"פ  -גי' הרי"ף כתב 
שיכול לעמוד על עצמו כיון שצריך 

אינו מותר לכתחילה, כדאמר לנקביו 
בברייתא היה נצרך לנקביו אל יתפלל, 
וברוב ספרים גרסינן אבל אם יכול 

)וע"ע לעמוד על עצמו תפילתו תפילה 
במעדני יו"ט אות ע', ומ"ש להוכיח כדברי 
הרא"ש והר' יונה מדברי הרש"י, צע"ג 
מדברי הרש"י הנ"ל דמבואר להדיא כדברי 

 . הרי"ף(
]ריש סי' צ"ב[ ובמחבר וכ"כ לדינא בטור 

דהנצרך לנקביו אל יתפלל, ואם התפלל 
תפילתו תועבה וצריך לחזור ולהתפלל, 
וה"מ כשאינו יכול לעמוד עצמו שיעור 
הילוך פרסה, אבל אם יכול להעמיד 
עצמו שיעור פרסה יצא בדיעבד, אבל 
לכתחילה לא יתפלל עד שיבדוק עצמו 

 תחילה יפה.
נ"ל, והנה בדברי הגמ', הראשונים ה

הטור והמחבר, לא נתבאר חילוק בין 
נצרך לגדולים לנצרך לקטנים, וסתמו 

 וכתבו "הנצרך לנקביו". 
]ח"ב סי' ע"ט[ אולם בשו"ת הלכות קטנות 

נשאל אם הנצרך לקטנים מותר 
]ברכות להתפלל, והשיב דהא דאמרינן 

הנצרך לנקביו ומתפלל תפילתו כג.[ 
תועבה איבעית אימא סברא דוקא 

דמאסי אבל קטנים לא, כיון דלא גדולים 
]שם כה.[ אסרה תורה אלא כנגד העמוד 

וכ"ש בפנים דלא מימאסי, ובהרא"ש 
ריש פר' מי שהוציאוהו גבי הא דמותר 
לצאת חוץ לד' אמות אם הוצרך לנקביו 
השתנת מים והוצאת רעי ואנו לעניות 
דעתנו לא מתחזי לן דהוי בכלל הנצרך 

ים לנקביו אלא וצאת רעי וכן הסכ
הרא"ש ע"כ. ואולי דוקא לענין ערוב. 
ולענין לחזור ולהתפלל אפשר דלא 

 יחזור.
ודוקא  -כתב כן לדינא ]ס"ק א'[ ובמג"א 

לגדולים אבל לקטנים א"צ לחזור 
ולהתפלל, כן משמע בגמרא ברכות דף 

עיין בשו"ע  ]שם פ"ג סימן כג[כ"ג וברא"ש 
 סימן ע"ח. 

דודאי  ]א"א שם[מיהו כתב הפמ"ג 

 

  בס"ד

 מיקתאעא מעתש
 

 האם רשאי לתקן את הש"ץ  ,ת י"חתפלאמצע העומד ב
 מטרותן טל ושלא הזכיר 

מתחילין לשאול בתפלת ערבית של יום ס' אחר תקופת ל "בחוו ,"ותן טל ומטר"רכת השנים בבשואלים ימות הגשמים ב
 .ד(-א סע' )סי' קיז שו"עהוכן פסק  .ואות מחזיריןלא שאל ואם  ,מתחילין מליל ז' במרחשון ץ ישראלתשרי, ובאר

 הזכרה אחרת המעכבת"ותן טל ומטר" או  ו בתפלתםלא הזכיר רוחבשהש"ץ או  העומד בתפלת י"ח ושמעיש לדון האם ו
עליו העומד בתפילה דהרי  על כך.להם  לומר או לרמוזאם מותר ה, וכדו' )סי' תכב סע' א( שו"עהכמ"ש  כמו "יעלה ויבא"

)סי' קד סע'  שו"ע]עי'  לדבר מצוה 'אפיו בדבור או ברמיזה פסיקאסור לו להו )סי' צה סע' ג( שו"עב כמבואר ני רבוכעבד לפלעמוד 

 כגוןו אא"כ הוי צורך התפילה דאז רמיזה שריא שלמצוה נמי אסור (סי' קד ס"ק א) במ"בעי' . ושדימה דינים אלו לקר"ש )סי' קד ס"ק א( בשע"תו סע' ו()ג "סי' סב י"שעי. וא(

  .[לענין ברכהמ"ז בדינים אלו )סי' קפג סע' ח( בשו"עועי'  .[)שם ס"ק א( ומ"ב )שם( בשע"ת]עי'  תינוק מטרידו וכדו' אם
להתפלל שוב אע"פ שחייב דילמא ברכותיו לבטלה או  הזכרה המעכבת בתפלתו האם מי ששכחנידון ב דדבר זה תלוי 'נרו

עדיף כה חבירך", דזבכה"ג "חטא בשביל שי' שכל ברכותיו לבטלה י"ל נא אםד. תו תפילה אלא שלא יצא יד"חמ"מ תפיל
 שבהמשך תפלתו החמור לבטלה ותמאיסור ברכ חברוכדי להציל את בתפילת י"ח(  דיבור או רמיזה)של  דרבנןעל איסור  לעבור

 סי' קח) מ"אב ס הוא כמבוארונהשוכח בכלל אהרי ד הוא, , הכא אונס(ואות מ סי' שו) שעה"צבו )סי' רנד ס"ק כא( מ"בבי פשע כמבואר חברולא אמרינן כש וכו' ]ואע"פ דחטא

)אשרי הגריש"א זצ"ל דעת  ,לקטן שלא יטעה 'לרמוז' לעניןומ"מ  .דלאו ב"ח הוא כלל, קטן עבור "חטא"מרינן אלא ד ס"ק ג( )סי' תקצו במחצה"שועי'  ., ואכמ"לס"ק יא(

 . [דצורך התפלה מקרי שהמנהג להקל בזה )דעת נוטה ח"א תש' קמד( הגרח"ק שליט"א, אולם דעת )אא"כ מטרידו בתפילתו(דאסור  י( )פי"א הגה והחנוך לנער האיש פי"ט אות לה(
אם  ,באמצע תפלה ואחרים מתפללים ואינם יודעים מזה נ"סכהצואה בב יששאם  )סי' צ ס"ק פד( במ"במצינו  זה כעיןו

להפסיק בתפלה משיעשו אחרים  ,ה הוא איסור קל דהיינו איסור דרבנןמוטב שיעשד ,יפסיק להודיעםא"א אלא בדבור 
ה"ה בנ"ד דעדיף שיעבור על  'וא"כ לכאו ."[נו בגדרי "חטאכ]ועי' בגליון פ"ט שהאר להתפלל במקום מטונף 'איסור דאו

ברכות עד  ומד לברך כמהק"ו אם עו ,מן(כמבואר לק)יעבור על איסור של ברכה לבטלה החמור  חברואיסור דרבנן מש
דלא גרע מפוסק לאפרושי מאיסורא שבק"ש מותר אפי' להפסיק  הריטב"אבשם )סי' סו אות ז(  בכה"ח 'ועי] תום תפלתו

  .[השני פושעשאם  פי' בכה"גא דאתא למשרי מפניהא דלא אמר משום "חטא וכו'" היינו י"ל דומפני היראה. 
דמי שהתפלל בר"ח ושכח להזכיר  ך(כר"ה לד: ד"ה ברכות כט: ד"ה טעה, ו) תוס' דהרי דעת ,לכאורה דבר זה תלוי במח' ראשוניםו
ד "רא"ש ברכות פב ו)הובא חכמי פרובינצ"אאולם דעת  .אע"פ שחוזר מ"מ תפלתו תפלה וה"ה לענין שאר הזכרות "יעלה ויבא"

]ומח' זו  .ל שתים לערבצריך להתפלע"כ אם עבר זמן תפילה ו ,ל כאילו לא התפלל"הוובזו התפלה  "חשלא יצא יד סי' ב(

יחזור להתפלל דבכה"ג כדי לצאת מהספק  [(סע' יא) ח"סי' קונושא כליו ב שו"ע]עי'  הפוסקים והכרעת .[וסי' רצ"ב סי' ק"חס בטור תמבואר
אין לו לחזור  ו"יושכח יע מטרהזכיר  הימטר ובשנ בראשונה הזכיר יעלה ויבא ושכח, "פהתפלל באם  ,הוי ספיקא דדינאד דכיון )סי' כד( ארץ צביבעי' ו] .בתורת נדבה

חולק ע"ז, )ח"א סי' נב אות א(  מהרש"גהאבל  .)ח"א סי' נד ד"ה ועפי"ז( הר צביבו )ברכות ססי' טז ד"ה וממוצא( בקהילות יעקב וכ"כ .אבל יכול להתפלל בנדבה ,ולהתפלל

  [.עיי"ש
וע"כ  וכו'", חטא" לומר שוב לא שייך( אלא שחייב לחזור)תוס' כיון שתפלתו תפילה  לפיעתה י"ל דהדבר תלוי במח' הנ"ל דמ

י"ל דנמצא מברך ברכה לבטלה  ין תפלתו תפילהאד חכמי פרובינצ"א, אבל לדעת חברול יפסיק תפלתו כדי להודיעלא 
 ר "ותן ברכה"לענין מי שאינו מזכי )סי' תפח ס"ק יב( במ"ב (דבכה"ג איכא משום ברכה לבטלה) וכן מבואר להדיאיש להודיעו.  וע"כ

דבשאר  )סי' תקצג ס"ק ב( במ"ב '. ואע"פ שכתלידי ברכות לבטלהשזה עדיף משיבאו כת'  )אות יב( צ"עהבשו] יש בזה חשש כמה מאות ברכות לבטלהד

  .[ואכמ"ל עי' בזה בגליון י"ז ,שאניאונס  .מתפילת י"ח יאמרה 'מי שיודע ברכה א )חוץ מר"ה ויו"כ(ימות השנה 
עי' בהגה ו)חמורה  מספק עבירה עכ"פ ילוצלה חברוה לעליו להודיעדבנ"ד מידי ספקא לא נפקא י"ל דכיון למעשה ו

, אלא אף [ואכמ"ל )ססי' רטו( בשו"ע]עי'  א להסוברים דהזכרת ש"ש לבטלה דרך ברכה אסורה מה"ת די"ל כןיעלא מב ,(לקמן
 בשער הציון מור מאד שאף בספקו מחמירינן כמבוארחזה י"ל כן שהרי איסור  ,[)שם( במ"ב]עי'  לסוברים שאסורה מדרבנן

וכעין זה  ,)ח"א סי' א ד"ה והן אמת( בזרע אמת]וכ"כ  ומחמירנן בספקודכיון דאסמכוהו אקרא דלא תשא חמיר איסוריה  )סי' רטו אות כא(

ואע"פ דאין . [בענין חומר ד"לא תשא" נ"וו כ"ג נותועי' עוד בגליו .'ה כדאוהודכמה איסורים דרבנן  )יו"ד ח"ב קו"א סי' ו( בבית יצחק. ועי' עוד )סי' ח ס"ק כב( במ"במצינו 
 ס"ק ב()שם  במ"ב ]עיי"ש ה סע' א()סי' תקצ שו"עב כמבוארמ"מ הרי קיי"ל דספק דאו' עדיפא מודאי דרבנן  איסור "ספק"כאן אלא 

ע"פ השו"ע הנ"ל דאמרינן חטא  שעה"צ אות א( ,)שם מ"בבו )סי' תרנה אות  ג( הא"רב מבוארוכן  ,[)ח"ה מע' הסמ"ך כלל מב( ובשד"ח
דחמיר מאיסור אחד של  ובפרט דהכא עומד לברך כמה ברכות לבטלה ,ר כדאו'ומכיון דהוי איסור ח]ואף אם נימא דאין איסור זה אלא מדרבנן אכתי י"ל כן  בכה"ג

 . [הפסק באמצע תפילה
דין כדי שלא יצטרך לחזור את ה לשאולצריך ו תפלתו למי שיש לו ספק באמצעמסתפק  (א ,כה) נשמת אדםבש אלא

 אסורה ברכה לבטלהסוברים דל בפרט, זכהיכדי ש "רבובד"אם אמרינן חטא ה ,ויש כאן ספק ברכה לבטלה ,ולהתפלל
 . התיר מטעם אחר[למעשה ]ועיי"ש ד מדרבנן

עבור על ודאי איסור דרבנן במקום אסור לשנקט ד יח(אות חיי אדם ) ח"קמבכלל  ו אזילתטישל דהנשמת אדם אולם אפשר
ספק "להציל עצמו מ אם רשאי לעבור על ודאי איסורמספקא ליה י"ל ד א"כ .דאו' "מצוה"יזכה ב חברוש "ספק"

ה"ה לנ"ד. ועוד דאף ד י"ל א"כ ,וכו'דאף במקום ספק אמרינן חטא  דס"ל , אולם להמ"ב שפסק כהא"ר הנ"ל"איסור
לפי דברי הגר"ח בנ"ד ולפ"ז אכתי איכא נפ"מ  ,ה מוכח דמודה דאמרינן "חטא"ברכה לבטל ודאיאם הוי  לנשמת אדם

  לקמן.  יםהמובא
 ,ממש לבטלה אין ברכותיו הוכיח דבגוונא שלא הזכיר יעלה ויבא (בהגה )הובא לק' שהגרח"ק שליט"א דהעירונילא א
 .[ז(לסי' ס)חי"ד  אז נדברוב עי'ו] .לענין תפלת תשלומים, עיי"ששפסק כדעת הפר"ח דשם ( קח ס"ק ט 'סי) המ"במ
א ל]והא דכתב במ"ב חשש ברכה לבטלה היינו כי אפשר שלבטלה  ברכותיודבכה"ג הנ"ל שכתב להדיא  המ"במ צע"גדבר הולם לכאורה א

ש לדחות כמו ישהביא שם, , ומהא דתפלת תשלומים דאין זה בכלל ברכה לבטלה[י"ל תוס'  לפיישכחו ולא יגיעו לידי כך, ועוד דאף אם ישכחו 
  .[דברי הפר"ח, עיי"ש אחר ביאר באופן סי' כד(ס) שו"ת ארץ צביבוכן ] .עיי"ש והנה( ד"הס)ברכות סי' טז  קהלות יעקבה שדחה

לעיל. וכן היכן דהגבהת קולו יועיל  במ"ב]אלא דהיכן דסגי ליה ברמיזה עדיף כמבואר  שיזכיר "מטר" חברועליו להודיע ללעולם כנ"ל ד עתה י"למ

באורחות  )סי' קיד אות ה( בערוה"שלענין מה שנהוג להגביה הקול להזכיר לאנשים שלא ישכחו. ועי' עוד הגריש"א זצ"ל  בשם )פ"כ אות כה( באשרי האישדיף. ועי' עוד ע

 .[)ח"א תשובה קמה( דעת נוטהוב( 02)פ"ח הגה  בהליכות שלמה, )סי' רלו אות טז( בכה"ח, )ח"א סי' כד ד"ה עוד נלע"ד( בארץ צבי ,)ח"ג עמ רז( רבינו
חי' )הגר"ח זצ"ל שו"ר שדעת דאלא . כל ההזכרותדין ה"ה לענין יעלה ויבא וכדמשמע מדברי התוס' הנ"ל שהשוו  ולכאו'
י איננה בכלל מטבע ברכה משא"כ מטר וע"כ כל שלא הזכיר "דיעו ,מטר חמירא מיעלה ויבאדהזכרת  (סטנסיל סי' אהגר"ח 

  .שייכת לנידון של תוס' הנ"לזו ואין הזכרה  ברכההוי בכלל משנה מטבע 
שכתב על האי פלוגתא  )סי' קח ס"ק טז( מהמ"א ועיי"ש שהוכיח כן] דאין לחלק בזה הגר"ח דחה דברי )סי' נד ד"ה אולם( בהר צביד איברא

 נמי צייןו .וה"ה אם שכח ותן טל ומטר או משיב הרוח יעלה ויבא ת ב', דהא ירויח שיאמרדנ"ל דאם בלילה ג"כ ר"ח, לכו"ע יתפלל ערבי ,הנ"ל ויבאדהראשונים דיעלה 

דכתב "דאם שכח טל ומטר או משיב הרוח בשבת ור"ח במנחה או שכח שאר דבר המצריכו לחזור ולהתפלל לכו"ע יתפלל ערבית ב', דהא ירויח זה  (ה)ס"ק ל "בהמלדברי 

ועי'  )מ'תנ' סי' כ(. חסד לאברהםב ושכ"כ. ף בשכח ותן טל ומטר, ודלא כהגר"חן הדרינן למח' הראשונים אבתפילת תשלומין". ומבואר בדבריו דכל שאינו מרויח בתשלומי

מוריד הגשם בימות החמה הוי פגם  שהזכירדמי  )אשרי האיש פכ"א אות ט( הגריש"א זצ"לדעת  אולם .[ד"ה לכן( )ח"ד סי' טז  באג"מ
כבר יצא דהזכרת יעלה ויבא בר"ח או בחוה"מ  משא"כתפלל דמי ויש לו לחזור להתפלל בצבור דכלא ה בנוסח התפילה

מעשה בנכתבו  הנ"ל שו"ר שדברי הגרח"קהנה ו ., ויש לדחותנר' דס"ל דהוי כאילו לא התפלל לכו"ע ומתוס' לא משמע כן ']ולכא אלא דחסר לו הזכרה, ע"כ

וכן ראיתי ] תולפי דרכינו אין ראיה לשאר הזכרו ,ברכות( לו למנין ק')וע"כ נקט דעולים  ברכותיו לבטלה איןדלענין יעלה ויבא ' בשם החזו"א ושם כת (3עמ' צו הגה  פ"ח)ח"ב  איש

" מדברי המ"ב הנ"ל דברכותיו לבטלה דהרי לענין הזכרת יעו"יז אין לנו ראיה לענין ""ולפ .[, ועי' לקמןשהעירו מזהשם בהגה 
 "מטר" איירי וי"ל שהיא חמירא טפי.

על  חברוללש"ץ או ודיע עליו להלכו"ע די"ל דאיכא משום ברכה לבטלה כיון  "ותן טל ומטר"טעה ב בנא לדינא דאםת
)אשרי האיש פ"כ אות הגריש"א זצ"ל  דעתש ועתה מצאתי] .עצ"כנ"ל למעשה  הדבר תלוי במח'ש "יעלה ויבא"לענין אבל  .כך
שוכח "יעלה ויבא" אסור לרמוז לו שטעה )והתבטא רבינו דהאוחז בשמו"ע ושומע את שכנו העומד לידו טועה בתפילה, כגון ש לה(

 [.בסמוךו )פי"ט אות לה( באשרי האישעוד  'ועי ,וי"ל דלשטתו אזיל דאין ויעלה ויבא משום ברכה לבטלה "מה זה נוגע לו"(, ע"כ.
 (קמד ובהח"א תשעיי"ש ו קעח 'ח"א תש דעת נוטה) והגרח"ק שליט"א תפילה פ"ח אות ו( "שכהל) זצ"ל הגרשז"א שדעתדשו"ר  אלא

דיבור אסור משום דאף אם טעה בהזכרת "מטר" אין ברכותיו , אבל ]עי' בהגה לעיל[דשרי  דהוי כצורך התפלהדרמיזה שריא 
 נדחק בזה, (561הגה  שם) והגרח"ק, בזה משום ברכה לבטלה מוכח דאיכא ודעימיה הנ"לממש לבטלה. אולם מדברי המ"ב 

 י'ס) שו"ע]עי' ברכות המתפלל הם לבטלה וכגון שהתפלל תפלת שבת ביו"ט לכו"ע ן שודאי ואף לדבריהם איכא נפ"מ היכ
]ועי' , ודו"ק כמבואר לעיל בשם הנשמת אדם ועוד שיזכה חבירךכדי משום חטא או לש"ץ רו להודיע לחב וכדו' דחייב [(תפז

 . ["לצורך התפילה של השני", עיי"ש טעמו כהבין ברכה לברשנקט שמותר להפסיק  )ח"ד סי' טז ד"נ מכיון וד"ה עכ"פ( באג"מ

 ב"| ה'תשע גליון קט"ז | פר' נח
 'רמות בקהילת ''חניכי הישיבות'', 

 



 

ילה אין לעמוד להתפלל כך, ומכ"ש אם יודע לכתח
שאין יכול לעמוד עד פרסה לקטנים, ואיסורא 

  עביד, אלא דמ"מ בדיעבד תפילתו ראויה.
הביא לדינא דברי המג"א  ]ס"א[ובערוך השולחן 

דבקטנים תפילתו תפילה, וביאר הטעם מפני 
דבקטנים אין זוהמא כ"כ. וכן נקט לדינא בשו"ע 

א"צ לחזור ולהתפלל אע"פ  דבקטנים]ס"א[ הרב 
 שאין יכול להעמיד עצמו עד שיעור פרסה.

דבגמ' ]הנהגת הבוקר אות ב'[ וכ"כ בשלמי ציבור 
משמע דהא דצריך לחזור  ]דף כ"ב[בברכות 

ולהתפלל דוקא לגדולים אבל בקטנים א"צ לחזור 
  ולהתפלל. 

ודע דהא דנצרך לנקביו  -כתב  ]ס"ק ב'[אולם בא"ר 
ים, כל נקביו במשמע בין דנקט הש"ס ופוסק

גדולים בין קטנים כדמשמע בסעיף ג', וכן מבואר 
וכ"כ בתשובת רמ"א ]בסי' קל"א[, בתשובת רשב"א 

ותימא על המג"א ]דף כ"ד[. ומעדני מלך ]סי' צ"ח[ 
שכתב בפשיטות דא"צ לחזור בקטנים, 
ואישתמיטיה גדולים הנ"ל. גם ראיה מש"ס דף כ"ג 

לנקביו קודם תפלה  שהביא לא דק, דשם לא נצרך
אלא בתוך התפלה. אך ק"ק מלקמן סוף סימן ת"ו 
בהל' תחומין דיש אומרים דוקא גדולים נקראו 

 נקבים.
כתב דמה שנראה מתשובת  ]א"א א'[)אולם בפמ"ג 

הרשב"א היפך דברי המג"א, לא קשה מידי, וכמו 
שאכתוב באות ב'. ושם כתב דהרשב"א איירי 

 ע"ש (. בנתעורר לקטנים בתוך התפילה
הביא דברי המג"א, ודברי ]ס"ק ב'[ ובמחזיק ברכה 

הא"ר שהשיג על דבריו, והדר הביא דברי המאמ"ר 
דנקט דדבר זה תלוי במח' הרש"י והרא"ש בדף 
כ"ג, דלדעת הרא"ש צריך לחזור ולהתפלל, ולדעת 
הרש"י א"צ לחזור ולהתפלל. וכתב לדחות דבריו 

חוזר דאין ראיה מדברי הרש"י דבקטנים אינו 
 להתפלל ע"ש.   

 -וצריך לחזור ולהתפלל  -כתב ]ס"ק ב'[ ובמשנ"ב 
י"א דוקא לגדולים אבל לקטנים בדיעבד א"צ 

 לחזור ולהתפלל, ויש חולקין.
כתב דדעה קמייתא ]ד"ה וצריך לחזור ולהתפלל[ ובבה"ל 

היא דעת המג"א והח"א ודעת הי"א השני הוא דעת 
ביניהם, כי הא"ר ודה"ח, ואין כח בידנו להכריע 

אף דהא"ר הביא בשם תשובת הרשב"א ותשובת 
רמ"א ומ"ע מלך דסוברים כוותיה, עי' במגן 
גיבורים ובספר מאמ"ר שהביאו הרב שיטות 
ראשונים דסוברים כוותיה דהמג"א, ולדעתם אפי' 
אם לא יכול לגמור תפילתו דבאמצע התחילו מי 
רגליו להיות שותתין על ברכיו אפ"ה אח"כ 

המי רגלים וצריך לחזור לתפילתו א"צ כשפוסקין 
לחזור רק למקום שפסק, אפי' אם היה יודע 
מתחילה שהיה נצרך לנקביו. עכ"ד. והנה סתם 

 דבריו ולא כתב כיצד לנהוג למעשה. 
הביא המח' הנ"ל די"א ]ס"א[ אולם בחסד לאלפים 

דוקא לגדולים אבל לקטנים א"צ לחזור, וי"א דלא 
היה צריך לקטנים שנא. ולכן כתב דאם אירע ש

בכה"ג שאינו יכול לעמוד עד פרסה והתפלל, יחזור 
 להתפלל בתורת נדבה כדי לצאת ידי ספק.      

דאם ]ח"ב פ"ז תשובה ט"ו[ וכיוצ"ב כתב באור לציון 
)וע"ש נצרך לקטנים ספק הוא אם תפילתו תועבה 

בביאורים דתלה דבר זה במח' הראשונים בטעם הדבר דהנצרך 
וע"כ יחזור ויתפלל ויתנה ויאמר , פלל(לנקביו אל ית

אם חייב אני לחזור הריני מתפלל לשם חובתי, ואם 
לאו תהא תפילה זו לשם תפילת נדבה. וכן מובא 

 ]משנ"ב מהד' דרשו סי' צ"ב ס"א[. משמיה דהגריש"א 
 

 ]נכתב ע"י הרב ש. פ. שליט"א[

 

 פניני מוסר
 עניני שבת קדש

בטבע העולם להתקיים רק ששה ימים, וע"י השבת 
כי בו שבת וגו'. צריך לדעת כוונת הכתוב " - ממשיך

במאמר זה. ונראה לפרש לפי מה שכתבנו למעלה כי 
העולם היה חסר הקיום עד שבאתה שבת ועמד העולם. ויש 

היה להעיר בזה שאותם ימים קודם שבאה שבת במה 
העולם עומד וכשם שהספיק לחיות באותן ימים בלא נפש 

 השבת, היה מתמיד והולך. 
אכן מצינו כי הקב"ה גילה הדבר במה שאמר בעשרת 
הדברות "כי ששת ימים עשה ה' את השמים" וכו' הרי גילה 
כי בשעת הבריאה לא ברא ה' כח בעולם זולת לעמוד 

ונתחכם מת, לטעם הנודע לו, גם ידוע ליודעי א ששת ימים
ה' וברא יום אחד הוא יוודע לה' ובו ביום חוזר ה' 
ומשפיע נפש לעולם שיעור המקיים עוד ששת ימים וכן 

וזולת זה היום היה העולם חרב בגמר ששת על זה הדרך, 
ימים וחוזר לתוהו ובוהו, וצריך ה' להכינו פעם ב' 

 ובאמצעות שבת העולם עומד.
ות יום זה שבת מכל והוא אומרו "כי בו" פירוש באמצע

מלאכתו, ופירש מה הוא המלאכה היא הבריאה עצמה... 
ובאמצעות יום השבת משפיע בכללות העולמות רוח 

 (אור החיים הק', בראשית ב, ג) ".המקיימת עוד ששת ימים

 
 

 נערך ע"י מחבר סדרת "עבודת המועדים"

 
 

  23 175-9393הערות ותרומות בטל'  - עמיקתאתא שמע ©  -  ומשפחתו התורםהעלון נתרם בעילום שם להצלחת  -
 

 תו"מהזמנה לחתונה של אינם שומרי להכין האם מותר 
 א. לאו דלפני עור 

 "ולפני עור לא תתן מכשול", )קדושים יט, יד( 'בעצה שאינה הוגנת שנא את השניכשיל להוזהרנו מה"ת שלא ה
 'ועי] .)ל"ת רצט( רמב"םב כמבואריא ההוא לעון עבירה או יסבב אותה כי הוא יבלולאו זה כולל מי שיעזור 

שביאר איך ילפינן מהפס' דלאו זה קאי נמי על מכשיל את השני  (כללי לפנ"ע אות א ,)שער המקנה בחתן סופר
 [.באיסור

בהם המכשלה מרובה ד מרי תורה ומצותיש לדון האם שרי להכין הזמנות לצורך חתונה וכדו' של אינן שוו
  .רה יש לחוש משום איסור לפנ"עלכאוע"כ וכידוע, 

 כשעכו"ם מזומן לתת האיסור לישראל. ב
 . וכן פסק לא בחד עברא דנהראדוקא בתרי עברי דנהרא, אבל  שייך זהדלאו   )ו:( ע"ז בש"ס מבוארכבר הנה ו

 מזומןהאיכא עכו"ם ללא עזרת הישראל וכגון ד אף האיסור מזומןהיכן דדכלומר  .)יו"ד סי' קנא( שו"עה
 במנ"חשלא חילקו בזה, ועי' בזה  הרמב"ם והחינוך]ודלא כמשמעות  .ליכא משום לפנ"ע ושיט האיסורלה

)ח"ג  בגרי"פ לרס"גו )ח"א ססי' נג אות ד( אלעזרת במנח ,)מצוה רלג אות ג(מהר"ם שיק ב ,רלב אות ג(מצוה )
 [.ד"ה מיהו לזה( 551פר' נז עמ' 

מזמנו ומביאו  והשנידהיכן שאין האיסור מזומן לפני האוסר  'שכת ()מנהגי איסור סי' תצז ס"ק כגבפר"ח  עי'ו]
)ח"א סי' פ סוף  בדברי יציב ועי', )אות שסג( ביד מלאכילביתו ליתן לו הו"ל כקאי בתרי עברי דנהרא. והביאו 

 רהעבי ימסייע ידי עוברלפנ"ע איכא משום משום דליכא  אפי' היכןמ"מ ו. )ח"ה סי' יג אות ז( באג"מו אות ג(
אם ישראל יכול למכור כשהקונה שהביא מח' הפוסקים  (ז)סי' שמז ס"ק  במ"ב עוד לקמן. אלא דעי' כמבואר

יכול להשיג מאחר ע"י מכירה. ומ"מ בספרי הפוסקים נקטו להקל בזה עכ"פ בצירוף טעמים אחרים, עי' 
  , וכן נקטו הבאים אחריו[.)ח"א סי' ה סוף אות ה( בתורת חסד

 מוכן לתת האיסור . כשישראל אחרג
ר, נחלקו גדולי האחרונים אם זה בכלל חד הושיט האיסו)ולא עכו"ם( המזומן ל אחר אבל אם איכא ישראל

דמושיט  )ו:(כההיא דאמרינן בפ"ק דע"ז ליכא לאו דלפנ"ע בכה"ג ד )ח"ב סי' קה( הפני משהדעת עברא דנהרא. 
 נ"ע. דנהרא לא עבר המושיט אלפ אעבר חדכוס יין לנזיר וכו' ב

דלא דמי כלל לנזיר דשאני התם דהאיסור  יו"ד סי' קס אות א( בפת"שפ"ד ה"ב מובא  מלו"ל) משנה למלךהאבל דעת 
בגוונא אחר כגון אם לא היה מושיט זה הכוס ולפ"ז אף אם הושיט אינו עובר, אבל אף דלפנ"ע היה נעשה 

 ,בשביל שלוה זה לא נפטר מלפנ"ע ,דאם לא היה לוה זה היה הלוה האחר עובר אלפנ"עבמלוה בריבית 
ודכוותה גבי נזיר נמי אם היה מושיט לו אחר כוס יין בתרי עברי ובא אחר והושיט לו פשיטא דעובר. ועוד יש 
לחלק ולומר דלא הותר ללוה ללוות בשביל שלוה אחר רוצה ללוות משום דאפשר שהלוה יחזור בו ולא ילוה 

)ח"א ססי'  מנחת אלעזרב ,)יו"ד סי' פג ד"ה מאחר שדחינו(בכת"ס  ., ע"כונמצא דאיהו הוא דקא מכשיל למלוה
 .שנקטו כהפני משה )ח"ב ל"ת קכג ד"ה אלא עמ' קנ( בגרי"פ לרס"ג ,נג בתשובת אביו ד"ה והנה עפ"י האמור(

 .ויש לדחות לפי סברת החתן סופר המובא לק' )ח"ג סי' עח( בנין ציוןהוכן מוכח לכאורה מדברי 
)להפמ"ג כלל מג ד"ה  גינת וורדיםה פסקו , וכןשמשמע דס"ל כהמשל"מ )ע"ז סוף אות ב( וריםבשלטי גב עי'ו

)מצוה  המנ"ח, )סי' קס ס"ק א( החו"ד ,)סי' קצד ד"ה ולזה נראה( רע"אה ,)חו"מ סי' ט אות ג( יהברכ" ,ודע עוד(
 לציון האור סי' מד אות ג(,)ק'  שלמה המנחת, )דמאי סי' יד ס"ק יז( החזו"א ,רלב אות ג ד"ה ועיין משנה למלך(

 מסתפק בזה.ח"ב סי' לב(  ')תל ובטטו"ד , ועוד. אולם עי')ח"ב פ"מג הגה ב(
 . כשהישראל השני הוא מומר ד

במנחת  וכן .מ"מ יש מקום לצרף דעת הפני משה להתיר כנ"ל ואע"פ שהכרעת האחרונים כהמשנה למלך
כתב לסמוך ע"ד הפני משה )ח"א ססי' כ(  בקובץ תשובותו .צירף דעת הפני משה  )ח"ג סי' עט אות יג( יצחק

 .בשעת הדוחק
דאפשר שהלוה יחזור בו ולא ילוה בכה"ג משום איכא לפנ"ע ס"ל דוד דלפי צד השני של המשנה למלך דוע

י"ל דזה לא שייך היכן שהרוצה לעבור על האיסור הוא מומר או  ,ונמצא דאיהו הוא דקא מכשיל למלוה
דמודה המשנה למלך  כשאחר ישראל מומרד)שער המקנה וקנין, כללי לפנ"ע אות יח(  בחתן סופר תיוכן מצא .חופשי

דכתב שכונת המשנה למלך דדוקא אסור היכא )סי' קס אות א(  בפת"ש. וכן מבואר נשאר בצ"עאלא דלהיתר, 
 בדברי יציב"מ שוודהלוה האחר היה עושה איסור שקרוב הדבר שיחזור בו כי לא יחפוץ לעשות רשע, עכ"ד. 

חלקת בוכן נקט  .לאוין ד(פתיחה ) חפץ חייםהד י"ל אליבאוכן  שהביא דברי החתן סופר להלכה. )ח"ב סי' רלה אות ב(
)ח"ג סי' עט אות ד ד"ה  במנחת יצחקו )ב"מ ח"ב סי' עב הערה קה( בדברות משה עי' בזהו .)ח"א סי' כג אות ה( יעקב

  .. ועי' בגליון קנ"וועוד יש לדון(
 לאחר זמןהוא  מכשולכשה. ה

אף לדעת המשנה למלך דאיכא משום לפני עור היכן שישראל אחר מזומן לתת האיסור מ"מ י"ל ד ובלאו הכי
ובכה"ג ליכא משום לפנ"ע  ,מכשול אלא לאחר זמן ליכאכי בשעת הנתינה אכתי ליכא לפנ"ע בנ"ד י"ל ד

 .ות ט(, וא)או"ח ח"ה סי' יג אות י ד"ה אבל משמע באג"מעי' ו .א(ס"ק ישם ) המ"ב וכן פסק ,)סי' קסט ס"ק ו( במ"א כמבואר
בא"א , ועי' )ח"א סי' ה אות ט סד"ה מעתה( תורת חסדה. וכן דעת )שם אות ק( בפלפולא חריפתאו )עה:( בב"מועי' עוד בזה ]

 פסקש וכמו ,בהיתר ולא איסור תלינן יש לתלות שיעשו היתרד דכל היכןין להתיר מטעם והנה א. )סי' קסט( מבוטשאטש
אינה מצויה, אין תולין בה אם לא מפני דרכי  התליהאבל אם  תלינן, המצויהיכן דהתליה דדוקא  ,(ז)סי' שמז ס"ק  המ"ב
  .[ג"נ. ועי' בזה בגליון כלל אינו דבר מצוי לתלות בהיתר בנ"ד ו ,כמבואר שם שלום

 ו. איסור מסייע
מסייע ידי עוברי עבירה איכא, כמבואר משום מ"מ  ,ליכא לא דאכתי יש לדון בזה דאע"פ דמשום לפנ"עא
דאע"פ דבתרי עברי דנהרא ליכא משום לפנ"ע  שבת א. ברי"ף ד"ה ומקשו(ו ,)ע"ז א: ברי"ף ד"ה מניין שלא יושיט ר"ןב

 תוס'הוכ"כ  .מ"מ מדרבנן מיהא אסור שהרי מחויב הוא להפרישו מאיסור והיאך יסייע ידי עוברי עבירה
  .)שבת פ"א סי' א(רא"ש וה ה בבא דרישא()שבת ג. ד"

וכן משמע משמע דליכא איסור מסייע אלא ד"אין הדבר ראוי",  שם ד"ה כל מה שנאסר(ע"ז ) מאירישב אאל
)יו"ד סי' קנא  הרמ"אודעת . [)חגיגה יג. ד"ה כ"כ בפנים( בטורי אבן 'ועי] )ע"ז שם( הרא"שמו )ע"ז ו: סד"ה מניין( תוס'מ

אפשר שהרמ"א היקל מעיקר הדין ששכתב  )ס"ק ז( ש"ךב ועי'] .כל בעל נפש יחמיר לעצמוש מחמירין דכיון די סע' א(
 .רק לענין לפנ"ע לע"ז[

 ואע"פ שנקטינן לחומרא כדברי הש"ך .חולק עליו וס"ל דלכו"ע איכא איסור מסייע)ס"ק ו(  שהש"ךאלא 
מ"מ דעת המקילים , פוסקים ועוד)שם ס"ק ז( ב מ"ב ,)שם בא"א ס"ק ד( פמ"גב ,)סי' שמז סס"ק ד( מ"אבכמבואר 

צירף לקולא דעת הסוברים דליכא משום מסייע אפי'  )ח"ב פמ"ג הגה ב( באור לציוןכן ו .קלהלסניף ל חזי לצרופי
שנקט  )סי' נג(שהביא להלכה )עם עוד סניפים( תשובת הרא"ם מרגלית  )ח"ו סי' יא(במהרש"ם  'ועי] בישראל.

אלא דאיכא  בל היכי דלא קאי בתרי עברי דנהראק במקום דאיכא משום לפנ"ע, אדאיסור מכירה הוא ר
בבית  כן הביאו, ומשום מסייע לדי עוברי עבירה לית לן בה, משא"כ במסייע בגופו או בממונו דרך שאלה

 [.)ח"ב סי' קטו( אמרי יושרבו )או"ח סי' מא בהגהת בנו( שלמה
 ז. מסייע למומר

משום שאין למומר דאין משום מסייע  הסובר )יו"ד סי' קנא ס"ק ו( הש"ךדעת ע"פ עוד יש לצרף להקל בנ"ד ו
 .)סי' קפה( חו"יהו )שם בא"א ס"ק ד( הפמ"ג ,)סי' שמז סס"ק ד( מ"אה והביאו ם מעבירהלהפריש םחיוב

 אבל נלע"ד כוונת הש"ך ,כתב על דבריו "הא ודאי שישראל מומר אע"פ שחטא ישראל הוא וכו' )שם( דגמ"רוה
ומומר  ,דאף בישראל אין מצווים להפרישו כ"א כשעובר בשוגג ויש ביד איש אחר להפרישו חייב להפרישו וכו'

שנקט  )ע"ז פ"א אות א( תפארת שמואלל שמצינואלא  ."וא משום דהפוסקים במומר דברודנקט הש"ך ה
המנחת  וכ"כז. "סי' שמג ו"סי' קס המ"אע"פ )כללו לו אות ח(  הח"אסור מסייע למומר. וכן נקט ידאיכא א

 אג"מב ועי' .(ז)סי' שמז ס"ק  המ"ב ועי' בלשון. , ועודח"א ססי' נג בתשובה שהדפיס שם מאביו אות ב() אלעזר
שהמגיה  )או"ח ח"ה סי' יג אות ז(, ועיי"ש כתב שראוי לפסוק כדעת הש"ך והדגמ"רש )אע"ה ח"ד סי' סא אות ב ד"ה ולפ"ז(

 .[)חיו"ד סי' עב ד"ה ובדבר הימים(ועי' עוד שם ]מורה לסמוך על הדגמ"ר  זצ"לבעל האג"מ הביא שכך היה 
]אלא דכ"ז לפי הסוברים דאלו שים פוא"כ עכ"פ יש עוד צירוף להקל בנ"ד כיון שהמשתתפים אינם אלא חו

 .[ה'שאינם שתו"מ בכלל מומרים הם, עי' בזה בגליון 
 ח. מסייע שלא בשעת העבירה

משום מסייע אלא דוקא בשעת העבירה, וכן הוא בנ"ד דהרי בשעת  וברים דליכאוכן יש לצרף בנ"ד דעת הס
נותן הלענין  )יו"ד סי' פג ד"ה וליישב קושית הש"ך( בכת"ס כמ"ש ,ת ומסירתם אכתי ליכא עבירהוההכנת ההזמנ

 למומר הגם שידוע שיאכל מ"מ בשעת נתינה עדיין ליכא כאן שום אתחלתא דאיסור ואינו מסייע לו איסור
)ח"א סי' לז ד"ה ויש עוד לצדד, ח"ד ססי' יז ד"ה איברא וח"ב סי'  בשבט הלוי. ועיין ושרי כלום בשעה שעושה האיסור

 .)ח"א סי' ה אות ה( תורת חסדבועיין ]. )ח"ב סי' קטו אות א( באמרי יושר וכן תמצא שצירף סברא הנ"ל להלכה. סב(
"א סי' חקובץ תשובות )הגריש"א זצ"ל  העלה להתירנים[. וכן שתלה דבר זה במח' ראשו )ח"ב סי' לא( ובמשיב דבר

  ., ודו"קבנידון דידן ע"פ סברא זו מ(


