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  לק"י
  

  נושאי השיעור:
מה הדין נותן בציבור ששכחו לומר נפילת פנים לאחר תפילת שמונה עשרה, האם 
יש להשלים זאת והיכן, והאם צריך לומר קדיש לאחר מכן. ראיה מהמעשה בתנורו 

  נפילת פנים לתפילת שמונה עשרה.של־עכנאי. חשיבות הסמכת 
  חשיבות הסמכת נפילת פנים לתפילת שמונה עשרה.
  שתי תמיהות ממרן שליט"א בעניין זה, והנחתן בצע"ג.
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  כל הזכיות שמורות

  יוצ"ל ע"י מוסדות יד מהרי"ץ בני ברק
  050-4140741. נייד: 03-5358404טלפקס: 

   yad@maharitz.co.ilדוא"ל: 
  

  לשיעור דרך הטלפון:להאזנה 
  03-6171031 –קול הלשון 

  385 -קול הלשוןמערכת ב מספר השיעור
  260 -מספר השיעור בדיסקים 
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  השיעור מוקדש 
  הי"ו,  דהריבן יוסף  איתילהצלחת ידידנו הרב 
  יצ"ו,  איתיבן  יצחקולהצלחת בנו 

  המקום ברוך הוא ימלא כל משאלות ליבו 
  וליבנו וליבכם לטובה, אכי"ר.
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בן  איתיהשיעור מוקדש להצלחת ידידנו הרב 
 איתיבן  יצחקלהצלחת בנו ו ,הי"ו דהרייוסף 

ברוך הוא ימלא כל משאלות  יצ"ו, המקום
  אכי"ר. ,בכם לטובהינו וליבליבו ול

  
  

 נפילת פניםשכחו לומר מה הדין נותן בציבור ש
לאחר תפילת שמונה עשרה, האם יש להשלים זאת 

ראיה והאם צריך לומר קדיש לאחר מכן. והיכן, 
חשיבות הסמכת  עכנאי.־מעשה בתנורו שלהמ

  נפילת פנים לתפילת שמונה עשרה.
נו מדרשכך היה, כאן בבית שהיה  מעשה

, י"ז השבוע ביום ראשון'פעולת צדיק' ב"ב, 
בסיון. בתפילת שחרית, לאחר סיום חזרת 
הש"צ, שאמר הש"צ 'בא"י המברך את עמו 

ואמר תכף , המשיך 'אמן ,וםבשל ישראל
שהרי כולם חשבו כך,  כנראהחשבתי,  קדיש.

שלא לעשות נפילת פנים, סיבה  לכאורה אין
בו נפילת אומרים אשר  ,יום רגיל וזהש כיון

אולי או סנדק,  אלא, אולי הש"צ הוא פנים.
שהו בן, ימשנולד ל כגוןאורחים בציבור,  נםיש

הוא עשה  אופן,נו. בכל ְר בַ . כך סָ אבי הבןוהוא 
לאחר החזרה, הוא מיד  ה.פשוט זאת בצורה

לה ו'תה 'והוא רחום'המשכנו ומר קדיש, א
היה נראה לי קצת כיון שהדבר  ,אבל '.לדוד

ין? , מה העניושאלתי אותוניגשתי אליו  ,משונה
אוי, , והוא ענה לי למה לא אמרת נפילת פנים?

מה א"כ,  הדבר נעשה בטעות. מכך. שכחתי
  ?תכע עושים

  

דקיי"ל  כי כיון ,היה נראה ליכך  ,בדעתי חככתי
כבר המשכנו, בלאו הכי ', ורשות 'נפילת פנים

אמירת נפילת אין תועלת בוהרי אנו נוקטים כי 
אם אינה סמוכה לסיום חזרת הש"צ,  ,פנים

 אולם מאידך, ממילא אין טעם לומר זאת כעת.
ביום  י"ילמנצח מזמור לדוד יענך 'נגיד הרי תכף 

הדבר יהיה בעיניהם אז הציבור יתפלא, ו, 'צרה
 ,לא אמרנו נפילת פניםכ'תרתי דסתרי'. אם 

'? ביום צרה י"ייענך ' כיצד אנו אומרים כעת
בשגגה ש ,לציבורזאת נודיע  , כיאמרתי א"כ

ובטעות נשכח עניין נפילת פנים, אבל עכ"פ 
'. ביום צרה י"ייענך ' נאמר כעת את המזמור

 לכן ,טעותה כי קרתהו ידענכיון ורק למפרע 
  שצריך. כעת כפי נעשה

  
 בכמה שאלות. לדוןכאן למעשה, יש  אולם

יואכן לאחר מכן 'יצאתי לח פשתי י, ח'פׂשִ
 נןויש ,פוסקי זמנינו בכךדנו , וראיתי כי בספרים

את זנברר בעניין זה. ברצוני ש כמה וכמה דעות
את ושורש הדברים, , בכדי לדעת את בעז"ה

   המסקנות.כל השיקולים ו
  

  לפחות שלוש שאלות. נןישהזה,  בעניין
  

האם  ,נפילת פניםלעשות שכחו , אם ראשית
  זאת, או שלא?צריך להשלים 

  

 צריך להשלים אתאכן אם שנייה,  שאלה
במקרה כגון  זאת? נשלים נפילת פנים, היכן

, מתי להשלים? האם לפני נוילקרה אצש
או אולי לפני 'ובא לציון'? או  'למנצח וגו' יענך'?

או אולי בסוף  לאחר 'קדיש תתקבל'?אולי 
   ממש, לאחר 'עלינו לשבח'?

  

אכן משלימים, נניח ואם שלישית,  שאלהו
צריך לומר קדיש האם  ,מידזאת נשלים ש

שבכל יום, אנו אומרים קדיש,  כפי מכן? לאחר
  נפילת פנים? לאחר

  

ובספר סברות לכאן ולכאן,  , ישנןהזה בנושא
ביא את , הד'] אותסימן קל"א ב[פסקי תשובות 

תמצית. דנו ממש על פרטי כולם בדעות 
   השאלות הללו.

  
הש"צ  מדועלהיות,  היכולש הסיבה ,כנראה

 ,במנחההוא רגיל לעשות כך אולי כי  טעה?
, שיש רגילים הרי התימנים צ."שאחרי חזרת ה

אינם אומרים נפילת פנים,  אחרי זה קדיש מיד.
ן שבד"כ מתפללים מאוחר, ובזמן נפילת כיו

[עי' שע"ה סי' נ' סעיף ח', פנים כבר שקעה החמה 
עד שנים ש בגללאו . שך דברינו הלאה לקמן]ְמ ובהֶ 

כי חשב הוא אין נפילת פנים, אולי  בסיוןעשר 
למרות עדיין אנו נמצאים באותם הימים, 

לא משנה  מאז. שבעצם כבר עברו כמה ימים
  איזו טעות.קרתה מה הסיבה, 
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' סי[ בלבוש כתבכותב כך,  תשובות הפסקי
 הטעם ],א"סק ז"מ ג"בפמ ד"הו' א' סעי ב"קל

 להבדיל כדי ,תחנון אחר קדיש חצי שאומרים
 .כ"אח שאומרים לפסוקים ,התחנון פסוקי בין

 אחר מיד קדיש חצי והתחיל שטעה צ"ש ,ולכן
 תחנון יאמרו ,תחנון בו שיש יום והוא ,זרהחה

 שוב צ"שה יאמר התחנון ואחר ,הקדיש אחר
הוא  ביותר. קיצוניתזאת הדעה ה .קדיש ציח

לכך בספר שו"ת המקור , את ]14[מביא בהערה 
 לפי דבריו, לאחר [חלק ששי סי' ז'].להורות נתן 

חצי תגידו ושוב פעם  ,הקדיש תגידו תחנון
ח"כ תמשיכו 'והוא רחום', 'אשרי' וא ,קדיש
 חצי שוב צ"הש יאמר שלא ,הסוברים ויש וכו'.

הוא ציין את  ]15[ובהערה  .התחנון אחר קדיש
[חלק ראשון  שו"ת רבבות אפריםהמקור לכך, 

תחזור על תחנון, אבל אין  לדבריו, .סי' צ"ז]
 ,הוא רשות ןנודתח דכיון .צורך לומר קדיש

 .קדיש שוב יאמר לא לכן ,בטור כדאיתא
עיינתי שם, והוא מסביר כי הקדיש שאחרי ובא 

 ,להוסיף וישלציון וכו' מועיל על כל מה שעבר. 
 ]ח"ר אות העבודה עמוד[ משה המטה טעם דלפי
 בודאי ,התפילה סיום לסימן הוא דישקצי דהח
 ג"ח[ רבנו רחותובא דיש.קצי ח שוב לומר אין
 דטעה ,א"החזו אצל עובדא מביא ]ה"רכ' עמ
 יאמרו לא דשוב והורה ,קדיש והתחיל צ"הש

   .תחנון
  

 ינניאנו, לדברי החזו"א. יֵ נְ עָ נו בכיוו, לכאורה
דבריו בפנים? הוא לא הביא את  מדוע ,יודע

החזו"א,  למה הוא שם את החזו"א למטה? את
 ינואדבר האולי בגלל ש צריך לשים למעלה.

בספר  , אלאשו"תאו ב, הלכותבספר כתוב 
רעו, יאר שאדברים  שאמנם אלו ,רחות רבינוא

 אותם החזו"אכתב ורשמו אותם. אבל לא 
יש עדות נאמנה כי כך היה בכל אופן,  עצמו.ב

, הוא לא טעה . הש"צהחזו"א המעשה אצל
אמר תחנון אלא התחיל קדיש, ופסק החזו"א 

את  לומר תמשיך אלאאין לומר תחנון, כי 
  תחנון.  . ושוב אין צורך לומרהקדיש

  

בעל  ,לפני כןהללו. טות לברר את השי עלינו
הליכות  עוד בהערה, את הספרמביא  פסק"ת
רה, אם נזכרו בקריאת התו שכתב כי שלמה,

נראה בס"ד  יאמרו תחנון אחרי קריאת התורה.
  .זאתגם את 

  
בבא מסכת גמ' הוא ב ,ןיהדין ושורש העני יסוד

 הגמ' הזאת כברברנו על י, ד[דף נט ע"ב]מציעא 
ומוצש"ק  ,מוצש"ק ראה[שיעור  כמה וכמה פעמים

 ],ב'שכ"ג ה'תשע"ב ,ומוצש"ק כי תצא ,שופטים
ואכן, כמה וכמה  .עכנאישל־ין תנורו יענב

  למילף מהאיי עובדא.איכא  ,גברוותא הלכתא
, דביתהו םלוֹ אימא שָׁ אומרת כך,  [שם] הגמ'

היא  .הואי מליאלגליעזר, אחתיה דרבן אדרבי 
מי  ,רבי אליעזר בן הורקנוסשל־אשתו היתה 

כיון שהוא היה א"כ,  ירכו' אותו.שהחכמים 'ב
 ולכןיכול להתפלל בציבור, היה  אינו ,'מבורך'

אמא  קראו, אשתול. והיה מתפלל בביתהוא 
 נםישאמנם  הגירסא.בלנו את ים, כך קלוֹ שָׁ 

ּום. אבל בדרך רמז לּ האומרים, אמא שַׁ כאלה 
כיון , 'לֹוםאמא שָ לומר 'נכון  ני, כי יותרחושב

לעשות שלום, בינו לבין רצתה רואים כי היא ש
  כשמה כן היא.  רבן גמליאל.

  
לא הוה  ,מההוא מעשה ואילך אופן,בכל 

ההוא  .למיפל על אפיה ,שבקה ליה לר"א
ואיחלף לה בין מלא  ,ריש ירחא הוה ,יומא

 ,אתא עניא וקאי אבבא ,איכא דאמרי .לחסר
אשכחתיה דנפל על  .אפיקא ליה ריפתא

 יברנו על כךד ,זהעניין כנס לינלא  .אנפיה
על הנקודה אלא רק נעמוד באריכות בזמנו, 

ה לה טעות, היא תהי שברצוננו לברר כעת.
והיא לא שמה לב היתה עסוקה לתת פת לעני, 

 .ליפול על פניורבי אליעזר בינתיים הספיק כי 
 .לאחי ]ּתְ לְ טַ [קְ  (קטלית) ,קום ,אמרה ליה

בין  ,אדהכי רבן גמליאל.את הרגת את אחי, 
נפק שיפורא מבית רבן גמליאל כך ובין כך, 

זר רבי אליע ?מנא ידעת ,אמר לה .דשכיב
מיד? שהוא  התפלא, איך ידעת, כי הדבר יפעל

ימות בתוך שניות, או בתוך דקות? כיצד ידעת 
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 ים להסביר את השאלה. איכך חייב זאת?
ידעת  מהיכן ,שהוא שאל אותה ,אפשר להבין

 שהיאודאי ב כי ו דבר מסוכן?זה 'נפילת פנים'ש
היתה היא לא  ה זאת כבר מקודם, הריידע

נפילת ש הא ידענותנת לו ליפול על פניו. הי
הוא שאל אבל  פנים, תפגע ברבן גמליאל.

, כיצד ידעת, שהדבר יפעל במהירות כ"כ אותה
ני מבית אבי תכך מקובל ,אמרה ליה גדולה?

 כל השערים ננעלים חוץ משערי אונאה. ,אבא
פגעו הם ונאת דברים, ה כאןה תהימאחר ו

 א"כ בודאי שתפילתך תתקבל.בכבודך, 
  כף ומיד. דבר יפעל תהוידעתי, ש

  

'לא הוה  ,פירושההראשונים, מה  מסבירים
 ,וכי אפשר '?הלמיפל על אפי שבקא ליה

לום תעמוד על רבן גמליאל במשך שאמא ש
, עד כמה דקותללא תעזוב אותו ש כל היום?

שלא תהיה לו ההזדמנות ליפול על פניו? אלא 
 ,אותו בדיבורוהפסיקה שהיא תפסה  על כרחין,

ממילא ו מיד לאחר תפילת שמונה עשרה.
 ,אפילו שיחזור לעשות נפילת פנים לאחר מכן,

, הדבר לא יעזור. אמנם דברהאותו  אינוזה כבר 
אין כבר  אבל הוא היה אומר נפילת פנים אח"כ,

בכדי  ההשפעה,אותה ו וחכהו אותאת  לכך
. כך לפעול עד כדי כך שרבן גמליאל ימות

שיטה מקובצת, וה יטב"אהרו כותבים הרשב"א
[בחלק או"ח סימן ם זאת הב"י והאחרונים מביאיו

   .קל"א]
  

 ,התימ בערך לשון הרשב"א והריטב"א, כך
וכי  ?איך אפשר שלא מניחתו לנפול כל היום

אפילו זמן  תך, שלא זזה מאצלותעלה על דע
שהיתה מפסיקתו בין תפילת  ,אלא מועט?

שמו"ע לנפילת פנים בשיחה ובדברים אחרים 
ברה יהיא דש ,יכול להיות שאינם מן התפילה.

, אבל הדברים לא היו דברי קודשבאיתו 
כבר  נפילת פנים,הקשורים אל התפילה. וכיון ש

 דברהממילא  ,עם התפילה תמחוברהיתה לא 
נופל על פניו, אין שאז כשהוא  .התנתק

למדו שאין  תפילתו מקובלת כ"כ. ומכאן
 ,אין לדבר, כי יצא הדין מכאן לדבר בינתיים.

  ין תפילת שמו"ע לבין נפילת פנים.ב

מאותו הוא היה גם , הרא"ה, אהרון הלוי רבינו
הרשב"א , כספרדהמדרש אשר בבית 

והוא  בעצם, הריטב"א היה תלמידו. .טב"איוהר
, כך [פרק א' דף פ"ט]' ברכות ו למסכותב בפירוש

בתחנונים, רשאי. כדאשכחן  אם בא להרבות
 בכולי תלמודא, דמפשו ברחמי בהאיי שעתא.

בנפילת פנים, אפשר להרבות  ,דהיינו
 לאשתעויי ליה דלית ומסתברא בתחנונים.

 כולהד ,נפילת פניםל להיתפ בין ולאשתהויי
גם בלי כי נראה,  .היא אריכתא להיתפ כעין

שאין רשות לספר  כך, היה נראה לו הגמ'דברי 
נפילת הש וןכי , בין התפילה לנפילה.ולשהות
ילה אריכתא', והדברים תפ'כעין  יאהפנים, 

 ההיא ,לזה וראיה צריכים להיות מחוברים.
 בדביתהו ,הזהב בסוף מציעא בבבא דאמרינן

 למנפל ליה והשבק לא יומא כל ,אליעזר' דר
. כתוב פה, 'לא משובש כאן שוןהל .אפיה על

כי קא ליה. לא שבשבקוה ליה', אבל צ"ל 
שבקוה, הוא לשון רבים, עזבו אותה. וצ"ל לא 

כך ־, דהיינו לא עזבה. ראיתי אחרשבקא
הלשון ש [דף רכ"ה], בהוצאת אהבת שלום

 ,המלים .ל יומא לא שבקא ליה'כָ , 'ְד מתוקנת
יומא  , מההואלומר לכאורה הכוונה ,כל יומא

ואילך. הלשון כאן צריך תיקון. זה במקום 
, מההוא מעשה ואילךהגירסא שלנו בגמרא, 

לא שבקא ליה [ועי' תחילת שיעור הבא, 
 ?לשהויי רשותא ליה אית ואי מוצש"ק חקת].

 הּ ידֵּ הְ בַּ  דביתהו מאיקי מי ?אם מותר לשהותה
 לא וכי היא תעמוד עליו כל היום? ?יומא כולי

יכול להיות, שהיא לא תעזוב אותו לכמה 
 נפיל לא שעתא דההיא כיון ,ודאי אלא דקות?

   .נפיל לא תו ,אנפיה על
  

על פניו לא יפול כבר הוא  ,הרא"ה לדברי
שום אין , כי כמעט וכבר דבריומכלל. מובן ב

, בטל עבר זמנו שאחרי כן. ערך, לנפילת פנים
 ואף דלעיל. ראיה קצת לדברינו קרבנו. זאת

 דאמרינן הא בהדי ,להא הוחשב דלא גב על
הרי  ,הוא שואל '?הן סמיכות דשלש' לקמן

כי  ],ע"א[דף מב ברכות מס' ב הגמרא אומרת
כגון  ות' ו'שלש תכיפות',שלוש סמיכ' ישנן
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 נוישאכן אם א"כ,  ' וכו'.כף לנטילה ברכה'ת
גם בין שמו"ע לנפילת פנים, מדוע  ,דין סמיכה

 לא דהא משום ?בגמ'ג"כ שם מוזכר  ינואהדבר 
 םשידח בראשי ןכגו ,דליתה מניןזד ,קביעא

 , הסמיכה הזאת קיימת.לא תמיד. ודכותיהו
בהם נפילת פנים. לכן, שאין  ,ימיםישנם הרי ש

שייכים  םהבגמ' כתבו רק את הדברים, ש
 דלא ,בההיא בהדיא כדמוכח במשך כל הזמן.

 והכי .ברחמי אפושי אלא ,היא גמורה חובה
 דביתהו לה מדמבטל ,ההיא בהדיא מוכח
 לא ה,למימר דאתי היכא ,מקום ומכל .מיניה

   .כדפרישנא ,למפסק בעי
  

הרי אמא  כאן את הראיה.להסביר  עלינו
יתה אשה גדולה. אם היא ידעה, מה השלום, 

כפי לא נתנה לו ליפול, היא ו נפילת פנים, זאת
מכאן, , משמע 'כך מקובלת אנישאמרה בסוף '

ואין צריך לומר כי חכמה. מאד היתה אשה כי 
מענקי חכמי היה  ,רבי אליעזר בן הורקנוס

 ,ויכוח גדולבמעשה הזה, היה  הרי .ישראל
כיון  לכך,כנס ילא נ ,עמוק עמוק מי ימצאנו

על כך כתבנו ובזמנו,  עניין זהברנו על ידשכבר 
 ברצוניאבל  של־עכנאי.בקונטריס תנורו 

   שה, מזוית אחרת.חד נקודהכאן איזו להאיר 
  

, גם בכך [דף כה ע"ב]הגמ' במס' תענית  ידועה
יותר, מי  ין מוסרייענ וזהש וןכי ,אריךלא נ

מעשה  יעיין בגמ' בפנים. כתוב שם כך,שירצה 
ואמר  ,שירד לפני התיבה ,אליעזר ברבי

ירד רבי  .ולא נענה ,עשרים וארבע ברכות
אבינו מלכנו אין לנו מלך  ,עקיבא אחריו ואמר

 ,אבינו מלכנו למענך רחם עלינו ,אלא אתה
יצתה בת קול  .הוו מרנני רבנן .וירדו גשמים

שזה  ,אלא .לא מפני שזה גדול מזה ,ואמרה
 .וזה אינו מעביר על מדותיו ,מעביר על מדותיו

כי רבי עקיבא גדול יותר  תחשבול אדהיינו, 
את  נהיש בי עקיבארשל אלא מרבי אליעזר,

מדת 'מעביר על מדותיו', משא"כ לרבי 
  .אליעזר

  

אם כן, רבי עקיבא המפרשים תמהים, נו,  וכאן
, הזה שהרי בעניין מרבי אליעזר? גדול אכן יותר

של מעביר על מדותיו, הוא עבר את רבי 
  אליעזר?

  
הגאון  ,א בשם הגרי"סובאור ישראל מ בספר

הוא מסביר , רבי ישראל סלנטרהצדיק 
קהילות יעקב העניין הזה. בעל  אתבאריכות 

הרבה  לכךיש שו ,מאד דבריו מאיריםכי כותב 
  ראיות בש"ס.

  
, לגבי בית הלל ובית שמאי, כי חושבים אנשים
ואילו  ח"ו. רגזן וכעסןקפדן, היה בטבעו שמאי 

 וזהאומר הגרי"ס, כי  הלל, היה בטבעו עניו ורך.
 כאן נהיש אלאשל־טבע ומדות. ין יענ אינו

כיצד צריכה הלל לבין שמאי, בין  ,מחלוקת
האם לכבוד  להיות ההנהגה בעבודת ה'?

שמא או  ,צריך להתנהג בקפדנות ,התורה
צריך ללכת בוותרנות , כי בויתור. הלל אחז

 , כי צריך ללכת בקפדנות.ושמאי אחז .תוּ ברכּ ו
 .כנס לזהילא נאולם , כךהוא מאריך על 

דעת , כי שמאי היה סובר לוּ  ,ותבמלים אחד
, הרי שגם הוא הללהיא, שצריך להיות כתורה 

את ה לו תלא הי היה עושה כמותו. דהיינו,
שהדבר זה לא  .ולכך, מבחינת מדותיהפרעה ה

הוא שאלא  כך, להיות תקיף, טבעי אצלו היה
אם הלל  ההיפך.אחז  ,והלל .'ו רצון הזהכי  אחז

  מוהו.היה עושה כ, גם הוא שמאיהיה אוחז כ
  

, רבי אליעזר בן הורקנוסבירושלמי על  כתוב
 נםיש '?שמותי' פירושהי הוא'. מה ִת וֹ ּמ כי 'שַׁ 

, דהיינו שהוא ו אותו, ע"ש ששימתמפרשיםה
ה , כי הכוונמפרשים רביםאבל  היה מנודה.

רבי  ת שמאי. דהיינו,מביהיה שהוא היא, 
כי לכבוד  כדעת בית שמאי, ,אליעזר אחז

   התורה צריך ללכת בקפדנות.
  

זה לא שרבי עקיבא, היה  .פירושו וזה, ממילא
גדולים, היו  הםשני מרבי אליעזר. גדוליותר 

בבחינת 'דעת תורה'. שניהם צודקים. שניהם ו
 .לא לוותרשצריך , כי חזאולם רבי אליעזר א
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לגבי  ,לא ויתר לרבן גמליאלגם לכן הוא 
הלך עד הוא עכנאי, ושל־תנורו במחלוקת ה

ש'זה מעביר על מדותיו, וזה  , בגללהסוף. אבל
לכן נענו מן השמים , 'דותיואינו מעביר על מ

 שירדו שהרי בנ"ד הם רצו ,רבי עקיבאל
ן מהרי ההנהגה  '.לפי שיטתוא"כ זהו ' הגשמים,

א"כ, לפי שיטת  שמים היא, מדה כנגד מדה.
ם , ממילא גצריך ללכת בוותרנותרבי עקיבא, 

, רבי אליעזרתפילת אבל את  מן השמים ויתרו.
צודקים,  ינכםלפי שיטתך, אש וןכי לא קיבלו,

 ,לא מגיע לכם גשם. אם נלך במדת הדיןואכן 
 , א"כדותשאינך מעביר על המלפי שיטתך 

יקוב הדין 'פי שורת הדין,  לעצריך להיות הדבר 
ולכן הגשם לא מגיע לכם גשם, א"כ , 'את ההר
ו קיבא, תפילתערבי אבל כשירד  לא ירד.
 כך אומר , כיון שזהו לפי שיטתו.התקבלה

[סי' קהילות יעקב על מס' נדרים הגרי"ס. ובעל 
וכותב כי , על דבריו אלו משבח אותו ח'],

  אורים ותומים.ממש מאירים. דברים ה
  

רבי אליעזר בן של־ גם במעשהלעניינינו,  נחזור
ם כאן לכך. ג הוכחה ישנההורקנוס ואשתו, 

 ו.לא היה קפדן בטבע ,רבי אליעזררואים, כי 
 לאחרכל יום בטרידה אותו הרי אשתו ה
היא מנחה, כל הזמן ובשחרית ב ,תפילת שמו"ע

מיד לאחר תפילת שמו"ע.  באה לדבר איתו
ן לאחיך, רברק את דואגת  למהמספיק, 
שרבי אליעזר לא הרי כיון  י?ּתִ ומה ִא  גמליאל?

א"כ הוא , ובבית אלאהיה מתפלל בציבור, 
, בכדי שלא יתבע בין שהיא באה לדבר איתוה

וויתר  ,היה סבלןהוא  ,בכל זאתו דין על אחיה.
כי צערו , בכמה מקומותלמרות שרואים  לה.

מאד  היה עמוק מאד בליבו. של־רבי אליעזר
ברגע שהוא אכן, ו ה.ן הזיכל העני ,היה קשה לו

לו את  התהיר שכאיום אחד ב ,רק יכל
 ביקשו מיד נפל על פניוהוא  לכך, ההזדמנות

 . אבל בשאר הימים,ורבן גמליאל מת זאת,
  עונה לה. היה הוא ו איתו, מדברת היתה היא

  
הוא . שלוהעצומות  מכאן, את המדות רואים

לא  הדבר .ולמרות כעס ביותר, כיבד אותה

', לא הזיק ל'שלום בית' בין אדם לחבירו'פגע ב
בעצם חס ושלום. למרות שהוא ידע, כי היא 

  זה.ין ענימשתדלת להוציאו מ
  

או שהדבר , זאת הוא ביקש מהקהל: שאלה
  קרה ממילא?

יהיה מובן  בהמשך הדבר מרן שליט"א: תשובת
, נפילת פניםתכף נראה, כי  .בעזרת ה' ,יותר

שקראנו בפרשה  כפי זאת הזדמנות לתבוע דין.
ָניו ,על משה רבינו ּפֹל ַעל ּפָ ִּ ה ַוי ַמע ֹמׁשֶ ׁשְ  ַויִּ

, שאפשר לפעול דברים זמן וזה .[במדבר ט"ז, ד']
גבוהים. כמובן, למי שמבין בכך. זאת עלייה 

  גדולה.
  

מוסר דין על נקרא, הוא לא  מהקהל: שאלה
  ?חבירו

לא, כיון שאין לו דיין  מרן שליט"א: תשובת
 לשהרי כבארץ,  עניין זהאין מי שידון בארץ. 
[דף בבא קמא מס' הגמ' ב .נגדוהיו כם החכמי

כי הני מילי, דאית ליה דיינא  ,אומרת צ"ג ע"א]
דיינא  לרבי אליעזר, לא היהאבל  בארעא.

כולם בעלי דבר. נוגעים  בארעא. מי ידון?
 .יחידינשאר הוא  ו.נגדהיו כל החכמים בעניין. 

אבל הוא היה  ?ע אותוהוא יתב היכן א"כ,
כי אכן הצדק עמו, ושכוונת החולקים  ,בטוח

  .אינה לשם שמים
  

 , בעניין דלעיל.שיטה אחרת נהיש לריב"ש,
נפילת פנים  כך, [סי' תי"ב]בשו"ת  כותבהוא 
היתה לוקחת אותו ש .וכו' חובת התפילהאינו 

רבי עד שהיה  דהיינו אמא שלום,, בדברים
לפי דבריו  על פניו. ליפולמשוכח אליעזר 

ליפול על יכול היה הוא , כי לאחר מכן משמע
באה היא דהיינו,  שהוא שכח זאת. אלא פניו,

עד  נפילת פניםין יענ, והוא שכח מברה איתוידו
היא היתה פעם השוב ולאחריה  הבאה,תפילה ל

   זאת. כל פעם הוא שכח, ובמדברת איתו
  

, בין אין איסור לדבר, כי לפי דבריו משמע
הדבר אינו  תפילת שמו"ע לבין נפילת פנים.

ח ולפי דבריו, כ פוגם ומזיק, אם ידברו בינתיים.
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 זאתיעשה הוא גם אם  קיים, פניםהנפילת 
, נפילת פניםאו שלוש. משום ששעתיים  לאחר

בפועל ש ומה אינה קשורה ומחוברת לתפילה.
 פשוט שכחכיון שהוא , על פניו נפל הוא לא

  . מכך
  
יכול הדבר  כיצדאת, זכ"כ מבין  אינניי יִ נְ עָ בְּ 

שאמרנו  ,בפרטהוא שכח? ו בכל יוםש ,להיות
 מובא ו.ביהיה טמון בל וצערשרואים מקודם, כי 
הוא ש [פ"ג הל"א], מס' מועד קטןבבירושלמי 
אחת זרקה בטעות אשפה על  אשה, ועבר בשוק

 יקרבו אותיכעת אמר, הא, כנראה הוא  ראשו.
, כי רואים '.פות ירים אביוןמאששנאמר 'חברי, 

אולי יכול  ו.זה היה בראש, הנושא הכל הזמן
והוא  ,היה עסוק בתלמודו "ככהוא ש ,להיות
הרי הוא , אבל .לה לתפילהימתפזאת שכח 

רואה כי  לעצמו סימן. אם הואיכול לעשות היה 
ויומיים, לא כתוב כמה ימים יום זאת, כח ושהוא 

'עד , אבל זה לא היה יום אחד, כתוב דברהיה ה
ינני יודע כמה זמן עבר, אולי אודש', חראש 

   פילו במשך כמה חדשים.היה א דברה
  

יודע בודאי הוא ו ריב"ש אומר,כך ה אופן, בכל
 ,פוסקיםנם ישאפילו מה שהוא אומר. ו

אמר [תירוץ על קושיא זו, נֹ  המביאים את דעתו.
על כל פנים, בלי נדר באחד השיעורים הבאים]. 

האשכנזים  .ביותר מקילההשיטה ה זאת
 אמנם לא בדיוק על שיטתו, על כך, סומכים

שזוהי שיטת  ,אלא על השיטה הממוצעת
כי אם  שהבאנו, טב"איוהרהרא"ה רשב"א ה

בינתיים, אפשר  דברי קדושהמפסיקים ב
לכן בנוסח לדחות את נפילת פנים לאחר מכן. 

אחר תיקון נפילת פנים, לאומרים את  ,אשכנז
 שני וחמישי. לא כפי שאצלינו התימנים,

 לאחר תפילתתמיד מיד באה  הנפילת פנים,
[בעץ חיים זיע"א  שיטת מהרי"ץ כך .שמו"ע

צריכים  נפילת פנים,תפילה ושה מהדורא בתרא],
אפילו ושום הפסק,  ללא ,ממש בסמיכות להיות

לא שהוידוי זה  באמירת הוידוי בינתיים.לא 
את  לומרצריכים  שאיננו אלא הוא הפסק,

בעצם כבר אמרנו וידוי בתפילה, ש וןכי ,וידויה

וגם בנפילת פנים בעצמה,  '.סלח לנו אבינו'
  ישנו וידוי. 

  
צריך להיות הדבר ש ז"ל, גם שיטת האר"י כך

את להגיד  שלפי דבריו, יש צורךרק  ,בסמיכות
מחובר ביחד עם וידוי שה ון, כיבינתיים וידויה

נפילת ב, כי אנחנו סובריםולם א נפילת פנים.
 , זאתפחות או יותר .וידוי נויש פנים בעצמה,

   השיטה.אותה 
  

כך כאשר  כדלעיל, אוחזים האשכנזים אולם
בשם  [שם ס"ק א']משנה ברורה מובא ב
 מה כגון ,קדושה דלדבר שכן וכל, האחרונים
 בוודאי ,רחום והוא כגון ,בתחינות שמפסיקין

 גם ,נפילת פנים בתוך ואפילו .להפסיק מותר
 דבר וכל ,רבא שמיה יהא אמן לענות מותר כן

   .קדושה
  

עניין בביותר, מחמיר זיע"א, הוא ה מהרי"ץ
, ומובא דף נ"ד ע"א[בעץ חיים הוא כותב . וכך זהה

 שיסיים אחר גם בפסקי מהרי"ץ ח"א עמ' רס"ט],
 על פליןנו ומיד כףת שלום שים ציבור השליח
מהרי"ץ גם  .כלל וידוי אומרים ואין ,פניהם

את זהסברנו  שלא להגיד וידוי בכל יום. ,בעד
וידוי צריך הכיון שכי  [במקומות רבים], בעבר

את ס יכנ, ובכדי שלא להלהיות מלב ומנפש
שני ימי רק באנו אומרים וידוי לשיגרה, הדבר 
 כ"וכ את בכוונה.זיאמרו , שאז מסתמא וחמישי

 ורטה כ"וכ ,תפילה מהלכות ט"פ ם"רמבה
 ציבור שליח ייםסשי ולאחר ,ל"וז א"קל סימן
 .ומתחננים פניהם על פליןנו ,להפיהת חזרת

 יאה וכן .'וכו שישלים לאחר .ם"חרמב כ"וכ
 ם"ובהרמב .דוייו הזכיר שלא ,א"הרד סברת
 ש"ע ,יותר מפורש ג,"י דין ה"פ תפילה הלכות

 בין להפסיק שאין ,ע"הש ן"רמ כ"וכ .ק"ודו
וכן הוא מפורש בזוהר תרומה  .נהילתח להיתפ
   .וכו'

  
הק', ומספרי הזוהר הספר מביא מ הוא

מיד  על פניהם, ליפול , כי צריכיםהמקובלים
 ,מסביר בהמשך מהרי"ץ .שמו"ע לאחר תפילת
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ואח"כ הוא  מדוע איננו אומרים וידוי בכל יום.
הוידוי צריך  ,שני וחמישיימי גם ב, כי אומר

מהרי"ץ הנהיג, להיאמר לאחר הנפילת פנים. 
כי יאמרו את נפילת פנים, לפני אמירת תיקון 

אצלינו כמו  נהגו שני וחמישי. לפני מהרי"ץ,
כי נפילת  ,הנהיג אבל מהרי"ץ האשכנזים.

ורק  לשמו"ע. להיות בסמיכות צריכה פנים,
', ולומר את כל סדר אל מלך'להתחיל  ,אח"כ

   הוידוי.
  

ותי, אשאל  הי"ו הרב שאול בנימשיך, שא לפני
 הלכות ם"ובהרמבמה מהרי"ץ כותב פה, 

? ק"ודו ש"ע ,יותר מפורש ג,"י דין ה"פ תפילה
מה מהרי"ץ זיע"א ראה שם ברמב"ם, שהוא 

 אחרכותב,  מהרי"ץ כןלפני הרי  'מפורש יותר'?
 ומיד תיכף שלום שים ציבור השליח שיסיים

 כ"וכ. כלל וידוי אומרים ואין ,פניהם על פליןנו
א"כ, מהו  .תפילה מהלכות ט"פ ם"רמבה

 תפילה הלכות ם"ובהרמב המשך,בשכתוב 
   מה מפורש שם יותר? .יותר מפורש ג,"י דין ה"פ
  

 [בפרק חמישי מהל' תפילה הלכה י"ג] כתב הרמב"ם
אחר שמגביה ראשו  ?השתחויה כיצד, כך

ישב לארץ ונופל על פניו  ,מכריעה חמישית
נו, מה  .ומתחנן בכל התחנונים שירצה ,ארצה

מכאן, כי הנפילה צריך  מובן כתוב פה יותר?
לכאורה אפשר  להיות בסמיכות לשמו"ע.

 לכך, ן, כי מהרי"ץ בדבריו מתכוילחשוב
"ם חיבר את תפילת שמו"ע לנפילת שהרמב

   פנים.
  

את  מסדר ,כדרכו בקודש ,הרמב"ם הרי
שהדברים בכדי  ובשלטון.במספר  ,הלכותה

ואפילו קבע  ,חידש סדרים הוא ,יהיו ברורים
על מנת שהדבר יישאר בזיכרון, ולא  ,מספרים
   .יותיהיו טע

  

חמשה  הל' א' כותב הרמב"ם,רביעי  בפרק
אף על פי שהגיע  ,להידברים מעכבין את התפ

הל' א' הוא כותב, פרק חמישי וב .וכו'זמנה 
זהר בהן ישמונה דברים צריך המתפלל לה

או שעבר  ,ואם היה דחוק או נאנס .ולעשותן

 נםדהיינו, יש ן.אין מעכבי ,ולא עשה אותן
שהם לעיכובא. כגון, טהרת  ,חמשה דברים

 ,שמונה דברים נםויש הידיים, כיסוי הערוה וכו'.
, אבל אינם מעכבים. הפרק םלעשותשצריך 

. וכו'ואלו הן  הזה, פרק חמישי, מדבר עליהם.
, אדם חולההאם כגון  ,דברים כאןהוא מונה 

א"כ הוא יכול יכול להתפלל בעמידה,  ינואו
 להתפלל כשהוא יושב, ויצא ידי חובת תפילה.

מניין שמונת הדברים הללו, הוא כותב בסוף ו
. אלו השביעי והכריעה והשתחויה כך,

והשמיני. מה הפירוש 'הכריעה'? מסביר 
כריעה כיצד? המתפלל בהלכה י',  הרמב"ם

תפילה ותפילה.  כורע חמש כריעות בכל
 ,דהיינו ברכת מגן אברהםבברכה ראשונה, 

 מודים,דהיינו ברכת בתחילה ובסוף. ובהודיה, 
לה ובסוף. וכשגומר התפלה, כורע ופוסע יבתח

 בהל' י"ג אומרואז  .וכו'שלש פסיעות לאחוריו 
אחר שמגביה ראשו  ?השתחויה כיצד הרמב"ם,

עושה ב'כריעה דהיינו, ה ,מכריעה חמישית
 ,ישב לארץ ונופל על פניו ארצה ',שלום

  .ומתחנן בכל התחנונים שירצה
  

לא הדגיש  הוא , אמנםרמב"םרואים מה א"כ
שהדבר היה פשוט לו כך, כי אבל כנראה  ,אתז

נפילת פנים היא המשך וגמר תפילת שמו"ע, 
שמונה דברים על 'מדבר  שהרי הרמב"ם

והוא מדבר גם על נפילת , 'מעכבים בתפילהה
 לכאורה, מה קשור לכאן נפילת פנים? פנים.
נפילת ה' ,הרמב"ם, כי לדעת פירושו אלא
. למרות שנפילת דבר אחד הם ,תפילההו 'פנים
  , ובצורה אחרת בכלל. בישיבה פנים

  

לאחר נפילת פנים, 'ואנחנו  אנחנו אומרים הרי
 הפירוש,מה  לא נדע מה נעשה כי עליך עינינו'.

הביא  ,ר הטורמסבי '?ואנחנו לא נדע מה נעשה'
כי הכוונה  [דף נ"ו ע"א], בעץ חיים זאת מהרי"ץ

אנחנו ישבנו, בקרית שמע הרי  היא כדלקמן.
בתפילת שמונה עשרה. עמדנו, ו וברכותיה.

מה  א"כ, 'ואנחנו לא נדע .נפלנו על פנינו וכעת,
 עוד אפשר לעשות?מה  ,יודעים איננו '.נעשה

דבר , ואין עוד יותאת כל האפשרו כבר עשינו
  נוסף שנעשה.
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אופן רואים, כי דעת הרמב"ם, כשיטת  בכל
'. תפילה אריכתא' יאההאומרים שנפילת פנים 

הרמב"ם מכניס את שעינינו רואות כי  כיון
 היא כביכול של־נפילת פנים,ההלכה הזאת 

 אמנם של־תפילה.גמר ההתפילה, ן חלק מ
ינו מעכב אקיי"ל, דנפילת פנים רשות, הדבר 

 נפילת פנים, נהל כאשר ישאב את התפילה.
למרות כלומר,  י יש לה דין כמו התפילה.אז

להיות  היא צריכהשהיא לא מעכבת, אבל 
  . ה לתפילהצמוד

  
היה צריך הוא  לכך,אם מהרי"ץ התכוון  אם כן,
   .לא רק את הלכה י"גו ,את הלכה א'יותר לציין 

  
מהמלים  מהרי"ץ רצה לדייק, כי נראה לי לכן

, שמגביה ראשו מכריעה חמישיתאחר ' הללו,
כי  ,משמע ארצה'. שב לארץ ונופל על פניוי

המקום שבו באותו נפילת פנים  אתתעשה 
 ני כי זהו הדיוק של־מהרי"ץ.חושבהתפללת. 

עושה שלום ' ת, אמרתהתפללש לאחר דהיינו,
 מקוםהבאותו ', תכף תשב לארץ, במרומיו

, רואים ברמב"ם פנים. ממש, ושם תעשה נפילת
שאפילו אל תזוז למקום  כך,את זהוא מחבר  כי

בהל' י"ג, ברמב"ם מהרי"ץ, כי אחר. לכן אומר 
, רואים ברמב"ם'. משום שמפורש יותר' הדבר

  יין, להצמיד את הדברים.ענ נוישכי 

  
 כי הדבר אינו מעכב. ,צריכים לדעת אבל

ומותר לאדם  ,בסוף הלכה י"דכותב הרמב"ם 
פניו במקום קום זה, וליפול על להתפלל במ

חובה שהאדם יפול על פניו, דוקא  יןא אחר.
אם  באותו המקום שבו הוא התפלל שמו"ע.

הוא רוצה ליפול במקום אחר, הדבר מותר. 
ברם נראה כי הדבר אינו בעדיפות ראשונה. 

עדיף , כי אבל משמע ',מותר' כתוב אמנם
 שם ,מקום שהתפללתהשבאותו  ,לכתחילה

ור מראה על החיב שהדבר וןכי על פניך, תיפול
  תפילה עם הנפילה.של־ר והקש

  
אבל הרמב"ם מדבר שם על  מהקהל: שאלה

   תפילת היחיד?

אולי  מרן שליט"א: גם בתפילת היחיד. תשובת
, צריך יחידהאפילו בתפילת ו הדיוק, כי זה

גם אחר את זכותב הרי הרמב"ם  .לעשות זאת
מהרי"ץ  כך בפרק ט', בדיני תפילת ציבור.

   קודם.זאת מהביא 
  

צ, "שמדבר על חזרת ה ]הל' ג' [פרק ט' הרמב"ם
ואחר שיפסיע שליח ציבור שלש פסיעות 

מתחיל ומתפלל בקול רם  ,לאחוריו ויעמוד
להוציא את מי שלא  ,מתחילת הברכות

 אמירת דיןאת מביא הוא  אח"כ .וכו'התפלל 
, הוא כותב הלכה ה'וב '.מודים דרבנן'ו 'מודים'

ישב ויפול על פניו  ,להיואחר שישלים כל התפ
 .ויטה מעט הוא וכל הציבור ויתחנן והוא נופל

 אבל מהרי"ץ כותב, כי זאת.מהרי"ץ הביא 
 כאןמה מצאת  '.מפורש יותרהדבר ' ,בפרק ה'

כי  ,מודגש ינואאלא, שבפרק ט', הדבר  '?יותר'
המקום היה באותו ישנו צורך שהנפילה ת

כבר הרמב"ם  ,בפרק ה' שהתפללת. אבל
 היכן '.תשב לארץ'את, ואמר זהקדים 

 ,מראה. א"כ הדבר שם תיפול, שהתפללת
 שאיןלא רק  .שצריך להיות חיבור בין הדברים

באותו  תעשה זאתאלא אפילו ביניהם, לדבר 
 מה שפחות להפסיקכ המקום. משמע, כי

  .ביניהם
  

החזו"א,  להתחיל לברר את דעת ברצוני
  ל. שהבאנו לעי פסקי תשובותהובאה בספר ש
  

 ההוב כך, ותכ דף רכ"ה]ח"ג [רחות רבינו א בספר
־של במנחה ל"זצוק א"החזו מרן אצל עובדא

 ,צ"שה חזרת אחר קדיש צ"שה והתחיל ,חול
 .תחנון אמר ולא ,לגמורהחזו"א  מרן והיוצ

הפסקי  נו קצת הבדל.יש כירואים ראשית, 
לגבי תפילת שחרית, את זמביא  ,תשובות

 בתפילת המנחה.היה  המעשה עם החזו"אאבל 
, אחר חזרת קדיש צ"שהתחיל הבכל אופן, 'ו

אמר 'יתגדל  '?התחיל' פירושהצ'. מה "הש
כי מסתמא  זאת.הוא לא הסביר ויתקדש'? 

כי אם  כבר ענה 'אמן'. שהציבור הכוונה היא,
 ',יהא שמיא רבה'אמן כבר אמרו הציבור 
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, משמע' התחילאלא ' פשיטא שהש"צ יגמור.
אחת או לה ם הכוונה שהתחיל מינני יודע אא

' על אמן'ענו הציבור לפחות אלא ששתיים, 
, מסתברכך  יתגדל ויתקדש שמיה רבא, כנהוג.

   האחרים.כתוב במקומות לפי מה ש
  

 אופן, המדובר כאן, הוא על תפילת בכל
דון , לנראיה אין מכאןאולי ואם כן,  המנחה.

, שבלאו הכי מקומות נםיש ידועהרי כ דידן.
נופלים על פניהם בתפילת  ינםאלכתחילה 

שכבר שקעה  ,ולא רק בגלל הסיבה המנחה.
שהרי , כזה אולי החזו"א עשה חשבון חמה.ה

זאת  שלכתחילה לא אומרים ,כאלה נםיש
 נמצאים במצב שלנו כאשר א במנחה, א"כ

כל ל לומר קדיש, שכבר התחלנוכיון  ,בדיעבד
מאלו אשר אינם  גרועיםיותר פחות לא נהיה ה

 ,יודע ינני. אאומרים זאת כלל בתפילת המנחה
כי א. חזו"דברי ה בכוונתאת זלהכניס  ניתןאם 

התנגד לכך, ולדעתו יש לומר החזו"א  ,מסתמא
אולי  נפילת פנים במנחה. א"כ אדרבה,

בכדי  ההיפך, שה דוקאועהוא היה לכתחילה 
ראיה  , כבר איןבכל אופן 'להוציא מליבם'.

 .כך היה ,מעשה שהיה אמנם,. הזהמהמעשה 
יכול  ,אה"נ . ואולימנחהתפילת הב דהיינו,

תפילת גם ב כך,היה עושה החזו"א להיות ש
  שחרית. 

  
לא אומרים נהגו אצלינו בקהילותינו, ש אמנם

לאחר  ,בד"כבתפילת מנחה.  נפילת פנים
עד כדי  , אין אומרים נפילת פנים.תפילת מנחה

אם  ,מבעוד יום מתפללים, שאפילו אם הם כך
 עושים ינםאגם אז הם  ,לפעמים להם כךנזדמן 

בר התרגלו לכך, שאין כשהם  כיון, נפילת פנים
   נפילת פנים בתפילת מנחה.

  
כיון  כי הדבר איננו נכון. ,נראה לי אבל

, שנהגו שלא לומר נפילת שהסיבה האמיתית
כבר בד"כ פנים בתפילת מנחה, זהו מפני ש

 .מנחההתפילת שקעה החמה, כאשר סיימו את 
לעשות נפילת פנים, בלילה אסור  ,ידועכוהרי 

, על פי הקבלה כיון שהוא מקצץ בנטיעות.

אותו , כי ויש כאלה אומרים חמור מאד. דברה
הרי בין השמשות,  לאחר שקיעת החמה.דבר ה

בכך הט"ז ומגן  הוא ספק יום ספק לילה. ונחלקו
היא  שנפילת פנים , כיוןבכל אופן אברהם.

עדיף  , לכןסכנההסוברים כי זאת  נםויש ,רשות
 .נהגו ואכן כך, לומר זאת לאחר השקיעה שלא

שקיעת  לאחר סיימו את התפילה, ,בד"כ כי
את התפילה בעצמה, התחילו שאם לא החמה. 

בודאי, שהם גמרו אבל  לאחר שקיעת החמה.
היה המצב, בדורות כך  אותה לאחר השקיעה.

 דבר לא היה כך.האמנם לשעבר,  האחרונים.
כי עושים נפילת  כת"י, תכאלילכל הב מובא

פנים לאחר תפילת מנחה, באופן הרגיל, ועי' 
  . למהרי"ץ בפירושו עץ חיים שם

  
, כגון עדות אחרותאצל גם יש  כי ראיתי, אולם

נפילת פנים  אומרים שאינם ,ספרדיםלק מן החֵ 
עניין לטעם, קצת הם הביאו ו בתפילת המנחה.

הספר את  [בפסקי תשובות]כאן מביא הוא  .זהה
כיון כי  ,שטרח"א ממונקלמהדברי תורה 

מנחה כבר השבעת  ,שבסידור האר"י כתוב
לכן בשחרית, אשר שולטים החיצונים יותר מ

בכל  .יתירה יעו"ש כוונה בכךצריך להיות יותר 
 . כיוןהסיבה הזאתן מ כך, הם נהגו ,אופן

, לא להתגרות בחיצונים. אולי לא עדיףש
, בכל אופן לכן אולי עדיף שלא להגיד.כוין, ת

   ישנם מנהגים כאלה.
  

 .חזו"אהממוכרחת לכך ראיה אין  ,בקיצור
גם היה הדבר היה  כך, הוא סובר כנראהאבל 
אלא שהמעשה שהיה,  שחרית.תפילת בקורה 

  במנחה היה.
  

מו"ר זצ"ל בספר הליכות אוירבאך  להגרש"ז
והוא פסק  שאלה דומה, הגיעה [דף קל"ה], שלמה

ביום  ע"שמו אחר תחנון אמרו ולא טעו כך.
 טעותםב ונוכחו ,בשני וחמישי דהיינו הקריאה,

 אז לומר אפשר אי ,ת"הס שהוציאו לאחר
וכי , ורהתאת ספר ה שכבר הוצאנו כעת. תחנון

אולי  יד,מה נג נעזוב אותו ונעשה נפילת פנים?
 אבל הדבר אינו כגון בטלית?נכסה את הס"ת, 
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, לעזוב כך את בזיוןנראה כזה כיון שמועיל, 
 ,הספר לכסות זהב מועיל ואין ספר התורה.

 ,למקומו הספר זירוחוי תורהב יקראו אלא
   ו'.וכ אשרי ילוחית ךכ רחוא ,נוןחת ויאמרו

  
קריאת  , כי לאחרהוא פסק הזאת בשאלה
התורה, הם יאמרו  ספר, אחרי החזרת התורה
קדיש , כי אינו אוחז, שצריך לומר משמע תחנון.

 [בדבר הלכה אות ה']הוא מסביר ו לאחר הנפילה.
תחנון דשכבר הפסידו עיקר זמנו,  ואףכך, 

מכל מקום  ,שמו"על סמוךצריך להיות 
היה מקום בדיעבד יאמרו גם אח"כ. ואף ד

ומר, שיקדימו לומר תחילה אשרי ובא לציון ל
אם ש ,עדיףהיה אולי לומר, כי היה לו צד  וכו'.

נעשה נפילת  יאז ,כבר הפסדנו את עיקר המקום
קדיש הרי עד ש '.ובא לציון' לאחרפנים 

עדיין שייך לתפילה. אבל בסוף  דברה, תתקבל
הוא  נראה דעדיף טפי כדאמרן.הוא אומר, 

 ,אתזלומר שעדיף  מכריע כך, מתוך הסברא.
  לפני 'אשרי' ו'ובא לציון'.

  
מהקהל: מה עם 'והוא רחום' של שני  שאלה

  וחמישי?
כאשר  הוא, מדוברה מרן שליט"א: תשובת

הוא לא מדבר על  התורה.ספר את  כבר הוציאו
התחנון. דהיינו, אם טעו, על  אלא, 'והוא רחום'

 ,הרי תחנון ולא אמרו תחנון לאחר שמו"ע.
מביא את  . הואצריך להיות אחרי שמו"ע

הוא מדבר על נפילת פנים וסי' קל"א, ההלכה ב
  רגילה. 

, 'הקריאה 'יום וזהכוונתך לשאול, שאם  אולי
נו נידון, הרי יש'והוא רחום'? אבל  א"כ מה עם

 ,אבליםבית ה לגבי ,זהבהדבר מובא בטורי 
צריך לחזור ולומר זאת אח"כ [יבואר אם ה

הכל  על ,ןימתכו לקמן]. בכל אופן, החזו"א
וגם על 'והוא רחום'. אה"נ,  ,תחנון ביחד. גם על

המדובר ביום , אם כלומר .יכול להיות הדבר
ואם  נפילת פנים. רגיל, אזי הנידון הוא רק לגבי

והוא ' המדובר בשני וחמישי, אזי מדובר גם על
, זהשבנושא ה וןכי .אתזטוב שהערת  '.רחום
  .אתזיודעים  כולםלא ש חידוש ישנו

לא , ית אבלים, לא אליכםבב ,למעשה הרי
אסור לעורר כיון ש, נפילת פנים אומרים שם

 כנגד האבל. א"כ מה יעשו הציבור,הדין את 
לחזור  האם הם צריכים ?שהלכו הביתה לאחר

, הטורי זהב אומר שלא?או  ולומר זאת בביתם,
 , הםלביתםוהלכו יצאו המנחמים כי כאשר 

מהרי"ץ מביא  '.והוא רחום' ולומרחייבים לחזור 
 ,כותב, והוא [ח"ג סוף סי' ד'] את בשו"ת פעו"צז

א"כ ק"ו  ',והוא רחוםכי אם צריך לחזור על '
לא היה בתימן הרי  לגבי קריאת ספר תורה.

 . ממילא,אבליםה לביתלהביא ס"ת  ,מנהגה
בודאי שהם חייבים לחזור על קריאת ס"ת. 

  יין. מענ הדבר
  

מביא שתי מהרי"ץ פוסק. אך המשנ"ב,  כך
 ואפילו כותב, [ס"ק כ'] "בשנהמ בעניין זה. דעות
 דתחנון ,לומר צריך אין ,מביתו שיצא אחר

 ל"וכנ ,עשרה שמונה תפלת אחר מיד מקומו
 כך אחר יאמר ,רחום והוא אבל .הסימן בריש
  .בזה מקילין ויש .בביתו

  

[בנפלאות מתורתך פרשת  שלנו בדין הזה המסקנא
, אה"נ, כי וארא, גבי פסוק וישכם אברהם בבקר]

והוא 'תיקון וכן את  ,וידויאת הלומר  הרוצה
לביתו,  אבליםה לאחר שחזר מבית ',רחום

, כי כך דעת לי נראה הברכה. תבוא עליו
או זאת, אם מותר לומר ה אינו הויכוח מהרי"ץ.

 'צריך'אם היא, ההשאלה  אלא ?אסורשמא 
שהדבר טוב, לומר  ודאיב זאת? אולם לומר

וידוי  אדם רוצה לומרהאם זאת אח"כ בביתו. 
ונפילת פנים ותיקון 'והוא רחום', לאחר שחזר 

 נםישתבוא עליו ברכה. אמנם בית האבל, מ
 א"כ שהוא היה פטור מכך,כיון  , כיטועניםה

אבל אף אחד  לומר זאת. אין צורךכבר אח"כ 
אסור  מכך, בגלל שהיית פטור אומר, כי יננוא

 ,שהיום הזה כי אין פירושו, זאת אח"כ. לומרלך 
. אלא שאצל האבל, ח"ו צרהיום כביכול נהיה 

 ינואנו פטור לכך, מצד המקום. אבל זהו יש
מי שרוצה  ,בכל אופן שראל.ישל כל עם  ,פטור
והוא 'תיקון את ו ,וידויאת היכול לומר או 

במשך כל  ,אבליםה לאחר חזרתו מבית ',רחום
  יישר כוחו. ו, היום, אזי מהרי"ץ מברכו
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 גשטטנרנתן  להרה"ג ,להורות נתן בשו"ת
השאלה דלעיל, אריך על , ה[בחלק ששי סי' ז']

לא רק כי  אם שכחו לומר נפילת פנים, ודעתו
צריך לחזור אלא , נפילת פניםשצריך לחזור על 

 דהיינו, אפילו שכבר אמר ש"צ הקדיש.גם על 
נפילת פנים, ושוב  עליהם לחזור ולומרקדיש, 

   לאחר מכן. קדישהפעם יאמר ש"צ 
  

את דברי הראב"ד הוא מביא  בהתחלה
ין יענמהו  הובא בשבלי הלקט סי' ח'],בתשובות, [

 מעשה לעוז"ל,  לומר אותו?קבעו  היכןהקדיש, 
 ןמ היטב ררומב דבר ובידינ נמצא אל ,הקדיש

 הפסוק על האחרונים סמכוהו אך ,הראשונים
 מה עלו ל'.ישרא בני בתוך ונקדשתי' הזה

 שבקדושה דברכל  ,במדרש רבותינו שאמרו
הוא מסביר, למה  .וכו' מעשרה פחות יהא אל

 וכן לאחר אומרים קדיש לאחר 'ישתבח',
, וכן סדר היום ולאחר ונפילת פנים,שמו"ע 

הקדישים  מדוע כוונתו לבאר, בסוף התפילה.
הוא אומר כך, ו דוקא במקומות הללו. נקבעו
 לברוך סמוך ,דזמרא קיופס רחא לפיכך

ברכת אחרי  וכו', זמרה יבשיר חרהבו
 יימוס שכבר לפי ,אחת פעם יקדישו ',ישתבח'

 יתחיל וועכשי ,דזמרא וקיספ של המצוה את
 ושמא .בברכותיה שמע תקרי שהיא ,רתחהא
 שמא וא .אחר דברל או ,הבנד וקסלפ ו,יקסיפ

 ויצאו ,שמע את מלקרוא ,מעכב עליהם יעכב
 פסוקי רחא ,הקדיש ןתקינ כךל .קדיש בלא

   .דזמרא
  

הרי בדורות  יין.טעם מענבזאת אומר  הראב"ד
כיון שנמצא ים, שהיו לפעמים מצב ,הראשונים

דחוף של־צורך איזה  נוויש בביהכ"נ, ציבורה
או  .היו מפסיקים ופונים לציבור צדקה, א"כ הם

שהו רוצה ישמ ,ן ציבורייאיזה עניאם היה 
, הם היו מפסיקים שם. להתלונן בפני הציבור

, שבגלל הדבר הזה ,יכול להיות ומרת,אזאת 
היה מהומה בבית יהיה איזה מישהו שיעכב, ות

ובסופו של־דבר, כל אחד הולך הכנסת, 
עזבו את התפילה בלי שהם  הביתה, וא"כ יוצא

 הקדיש. כאן את אמירתלכן קבעו  לומר קדיש.

הוא שהטעם הראשון ו הטעם השני שלו. וזה
יס הכנ , בגלל שנגמר פסוקי דזמרא. הואאומר

וא הבודאי ש ,טעם הראשוןה טעמים.פה שני 
אינו שייך  שייך גם אלינו. אבל הטעם השני,

אצלינו אין הפסקות  לגבינו, כיון שבלא"ה
   צורך צדקה או לאיזה עניינים ציבוריים.ל
  

 יאמרו אחר וקדיש, אומר הראב"ד כך אחר
 מפני הומצ שהיא ,הילהתפ כל םוסי רחא

מה שיאמר  עם מתחברת ואינה ,עצמה
אחריה. וקדיש אחר יאמרו אחר קריאת 

 הצומ ,בעשרה התורה שקריאתהתורה, מפני 
 סדר אחר יאמרו אחר קדישו .היא עצמה בפני

 הוהו ,עצמה בפני הומצ היא שגם מפני ,קדושה
 .מעשרה פחות יהא ולא ,שבקדושה דבר

 פרק או מזמור קריאת רחא יאמרו אחר וקדיש
 במקצת לקרות יןלשרגי ,משנה או אגדה או

   "ל.עכ 'וכו מקומות
  

 הרי בעל שו"ת להורות נתן,על כך  אומר
 .ןיעני םוסי על רהומ קדיש דאמירת ,מבואר

 כי שמו"ע, תילתפ אחר קדיש אומרין כן ועל
 מה עם מתחברת ואינה ,עצמה בפני מצוה היא

 רחא קדיש כשאמר כ"או .ריהחא שיאמר
 ,להיהתפ את ייםסש רהומ שזה שמו"ע, תפלת

 דהא .תחנון לומר לכאורה מקום ןאי שוב
 כבר והרי ,אריכתא להיכתפ היא ,ןונחת

יכול להיות כי הוא דן בזה, . לתויתפ את יקסהפ
 מעכב ואינ מאלבע רודיב קאווד ,נו הבדלשיש

 הכרח ןשאי ןיוכ תחנון, ומרלמ בדיעבד
 דיש ,להיהתפ סיום לע רהומ רושהדיב
 ,קדיש אמירת לאב .אונס מתחמ שמדבר

 דגרע "לי ,סיום שצריך במקום לאומרו תקןישנ
  ל־חול.ש מדיבור טפי

  
הוא מביא את הרמב"ם  [באות ד'] בהמשך
 ללהתפל אדםל דמותר ,קודםמ שהבאנו
 כ"וכ .אחר במקום ופני לע וליפול ,זה במקום

 דשהה ג"אעו .ש"עיי א"סק א"קנ 'סי א"מג
, כאן תיבה כנראה חסר ,אמה הילוך בשיעור

 בין הפסק הוי אמה, עשרים ושתיםהילוך צ"ל 
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 ממקום דכשהולך, וכו' להמוציא נטילת
 .מועטת הליכה לואפי קסהפ שיבח ,מקוםל

שמותר  ,הרמב"ם אומר כיצד ,הוא שואל א"כ
הרי  , וליפול במקום אחר?להתפלל במקום זה

, כי שמע מינה השהייה, היא הפסק? א"כ
   ההפסק אינו מעכב.

  
 כיון ראיה.ני, כי זאת אינה חושב אבל

כנראה איננו סובר זאת  בעצמו, שהרמב"ם
ואינם סוברים , כךחולקים על  רבים הרי בכלל.

הוי הפסק בין נטילת  ,אמהכ"ב שיעור הילוך כי 
  המוציא.ברכת ל דייםי
  

אופן, עיקר הסמיכה של־בעל שו"ת  בכל
[בסי' קל"ב להורות נתן, הוא על דברי הלבוש 

כיצד אפשר לומר כי לכאורה אומר, ה סע' א']
 חרואאומר הלבוש,  קדיש, לאחר נפילת פנים?

 ,נהחיהת קיופם לע קדיש ציח צ"הש מרוא כך
 אחר ושיאמר וקיםסהפ ובין ינםב להפסיק כדי
לבוש ההנה  ח'.מנצ'לו 'רי'אש מריםואו ,כך

 ן פסוקיבי ,הקדיש מפסיקאומר במפורש, כי 
 נפילת פנים, לבין פסוקידהיינו  ,התחינה

   '.אשרי'
  

 ,להגידלבוא ו , זהו חידוש גדול מאד.לכאורה
 ואהנפילת פנים, שהקדיש שאומרים אחרי 

'? וכי הלבוש אשרי'בין בכדי להפסיק בינו ל
 ,נפילת פניםבו גם ביום שאין , כי מודה ינוא

לכך. הרי אף  הבודאי שהוא מוד אומרים קדיש?
   אחד אינו חולק על דבר זה.

  
[בסי' כתב זאת עצמו באלא שהלבוש  ולא עוד,

והוא אומר  ,הקדישיםעניין הוא מסביר את  נ"ה].
 ,לא פחות משבעה קדישיםישנם כל יום כי ב

יךָ  שנאמר ְלּתִ יֹּום ִהּלַ ַבע ּבַ , [תהלים קי"ט, קס"ד] ׁשֶ
א' אחרי פסוקי דזמרה. מונה אותם שם. הוא ו

פילת שמו"ע שהוא מצוה בפני ב' אחרי ת
בכלל את נפילת ינו מזכיר אהלבוש  עצמה.

הקדיש שלפי דעתו, עיקר ודאי ב פנים. א"כ
   ו דבר הנפרד.זה ,שמו"עתפילת בגלל ש הוא,

למה  דא"כ כאן, רצה להסבירהוא רק  ,לכאורה
אם  לאחר תפילת שמו"ע?את זלא אמרת 

את תגיד א"כ חשוב, דבר  ותפילת שמו"ע זה
אומר למה אתה מיד לאחר שמו"ע,  הקדיש

כדי להפסיק אלא, ב נים?אותו לאחר הנפילת פ
   , זאת היא כוונתו.. לכאורהביניהם

  
, הראיה מדברי הלבוש, לנדון דידן, זהו אבל

אמנם  ,כיון שלמעשה .כל כך ברור דבר שאינו
 ולאחרנכון, הוא אכן  דברה, לפי שיטת הלבוש

של  ,הסמיכה העיקרית הפסוקים אומרים קדיש.
לבוש דברי בעל להורות נתן, הוא מדברי ה

כי בנ"ד, יש הוא אומר,  כךעל סמך  הללו.
 .פעם קדישהשוב  לעשות נפילת פנים, ולומר

שלאחר פסוקים, אומרים קדיש. אבל גם  וןכי
דהיינו אנחנו  דידן,נוגע ל הוא אינו אם הדבר כן,

כך חולק על זי"א מהרי"ץ ש וןכיהתימנים, 
, כי לא אומרים מהרי"ץ אוחז .מפורש באופן
   פסוקים.לאחר אמירת  ,קדיש

  
 [שו"ת פעו"צ ח"ג סי' ע"ח] ותבתשוב מהרי"ץ

הג המנ, וכותב כךמדבר לגבי עלינו לשבח, 
למה לא  שלא לומר קדיש אחר עלינו לשבח.

ככתוב אמרנו פסוקים? כגון, ' ? הרילהגיד
בתורתך וידעת היום והשבות אל לבבך, וכן 

, 'וכתוב ככתוב בתורתו י"י ימלוך לעולם ועד''
 לומר מדוע איןלמלך על כל הארץ'.  והיה י"י

הוא בהתחלה  בכך.מהרי"ץ דן  אחריהם? קדיש
דלא  הטעם, נראה לי, אומר זאת מסברא

חר לימוד פסוקים או אגדה רק א ,קדיש נןאמרי
 דאדכר ג"אע ,לשבח בעלינו הכא אבל ומשנה.

 תוך באו וקריאה לימוד לשם לא ,פסוקים ביה
 שיביח ולא .נהיותח שבח לשם רק סח,הנו

קדיש את ה .קדיש אחריהם מרול ,לימוד
אגדה או  כגון לימוד ,דבר תורה לאחר ,אומרים

 '.לימוד פסוקים'או  ,או תורה שבע"פ ,משנה
 בכדי לקרואלא  ,אתה אומר פסוק, אם דהיינו
אבל  .שאתה לומד אותו מפניאלא  ,פסוקאת ה

 ,אתה מזכיר פסוקים', אמנם עלינו לשבח'ב
שבחים הם  , אלא אלולומד אותם אבל אינך

בתורת חיזוק  ,אתה מזכיר את הפסוק. תחינותו
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 אינוזה פסוקים, אבל מצד  .למה שאתה אומר
כך אמירת לקבוע על  , בכדיעד כדי כך חשוב

   לכך.מביא ראיות גם  מהרי"ץאח"כ ו קדיש.
  

 הזה. את הקדיש כי בודאי הורדנו ,יוצא אם כן
, לא שייך לומר קדיש ,שיטתינושלפי  וןכי

שבעל שו"ת  לאחר קריאת פסוקים. ודלא כפי
   סמך את דבריו על דברי הלבוש. ,להורות נתן

שיטת נראה כי לקודם, מ שאמרנומה  ולפי
 אין צורך לחזור אפילו על נפילת פנים. ,מהרי"ץ

ערך לעשות טעם ואין , כי מהרי"ץ אוחזש וןכי
 ה.לאחר שכבר היתה בעצם הפסק נפילת פנים,

הוא  ומהותשבקדיש,  , אם תאמרבפרטו
אם  זה יכול להיות כמו תפילה אחרת. הפסקה.
מה שפסקנו למעשה  דבר נפרד. וזה, כי כן יוצא

בס"ד, הוא על פי הבנתנו ממהרי"ץ, ואין לזה 
  סתירה מהגמרא.

  
 גם הלבושיכול להיות, כי  מהציבור: שאלה

כי  סובר כך. שהרי בפעם אחת אומר הלבוש,
וא, בגלל תפילת שמו"ע. ופעם אחרת הטעם ה

הוא אומר, כיון שהנפילת פנים קשורה 
  ? לשמו"ע
צריך היה למה הוא  מרן שליט"א: א"כ, תשובת

 ? של בכדי להפסיק?את הסיבה הזאת לומר
, בגלל שמו"ע , שזהואת הסיבהרק שיגיד 

 ,לכאורה ונפילת פנים היא 'תפילה אריכתא'?
 האחד את השני.הוא נתן שני טעמים, הסותרים 

היא  כך ,אתזנתרץ , לא משנה איך אבל
לאחר אמירת גם  , כילפי שיטתו ,אמתה

לומר קדיש. יוצא סיבה  ישנה ,לבדבפסוקים 
   הדבר בין כה וכה לא יתפוס. ,לדידןאם כן, כי 

, הרמב"ם, הוא כדעת רבינו שיטתנופי ל העיקר
הרמב"ם מסביר ב'סדר  שמנהגינו בזה כמותו.

אומר  והוא הקדישים,ין יאת ענ ק ג'],התפילה' [פר
בעניין זה. תשמעו זאת היטב, בכדי  את הכלל

 .הקדישיםולהבין את מהות  ,יסודאת הלדעת 
  ק"מ. הרבה נפ בכךויש  ,שיטה זאת

  
אומר קדיש  ,שליח ציבור הרמב"ם, וז"ל

 .להילה ואחר כל תפילעולם קודם כל תפ

בכל עת שיאמר סדר  ,ואחר שאומר סדר היום
וכשישלים  .יתחנן מעט ויאמר קדיש ,היום

ובכל עת שיתחנן בדברי  .לקרות בתורה
   .יאמר קדיש ,כשיגמור תחנוניו ,תחנונים

  
אינם כדעת הראב"ד  ,הרמב"ם, דברי ראשית

 ביניהם, דומיםהדברים  נםיש שהבאנו. אמנם
כמה עוד  וכן דעת ,הראב"דלפי שיטת אבל 

גומר ומסיים את קדיש תמיד ה ,ראשונים
תאמר כעת , אם אמרת פסוקי דזמרא העניין.

, תאמר קדיש. שמו"ע קדיש. סיימת תפילת
, וישנו קדיש לפני נויש , כיהרמב"ם מפרש אבל

, מתחילה בקדיש ,תפילהה קדיש אחרי.
 ואהונגמרת בקדיש. א"כ, יש שהקדיש 

   התחלה.
  

 מי שאומרהוא, כי לכן המנהג שלנו  ,אגב דרך
מר את ואאשר זה  את ברכת יוצר אור, הוא

 את ברכת ישתבח.לא מי שאמר ו הקדיש לפני,
 נויש ,כל תפילהב שייך להמשך. הקדישדהיינו, 

בתפילת  וכן , וקדיש לאחריה.קדיש לפניה
  .ערביתכן בתפילת ו ,מנחה

  
את  מסביר הלכה א']מתפילה [פרק ט' מנוח  רבינו

 קודם הקדיש נוקית, וז"ל הקדיש,משמעות 
 מדברת שכולה להיתפ שהיא לפי ,להיתפ

 מן ישראל יתיאשו שלא וכדי .הגאולה ןימעני
 לאמרו קנוית ,הגלות עול בסבלם ,הגאולה

 ,תמיד יןיהענ לזכור ,ובסופה להיתפ קודם
 להתחלת כסימן ,כן גם והוא .בלבם ולקבעו

 עם להתפלל ויתעוררו כלם שיתקבצו ,להיתפ
 אלא ,אותו אומרים אין ולפיכך .בוריהצ
 וכו'. הוא אומר, כי אלו שני דברים. בוריבצ
קבעו  . ראשית,ןיעניהתמצית הוא את סביר מ

כדי להזכיר ב ,ן הקדיש על הגאולהיעניאת 
 ,צער הגלותבכל הזמן, כיון שמרוב את ז

ע"י שחוזרים על  ,לכן .להתייאשח"ו עלולים 
 באופן קבוע.ללב  נכנס דברהכך בכל פעם, 

, להתחלת גם סימןבנוסף, הקדיש הוא ו
   ההתחלה. ואה, כי הקדיש יוצא התפילה. א"כ
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דבר אכן מובן. ה, מנחה וערביתתפילת  לגבי
תפילת  הרי לאחר ,שחרית אבל לגבי תפילת

ורק לאחר מכן  מיד נפילת פנים,אמרנו  ,שמו"ע
 '.תפילה אריכתא' אמרנו קדיש, כיון שזאת

   קדיש לפני כן?לכאורה, היכן יש לנו אבל 
  

יחיא בשירי  כמהר"ראומר  לכך,התשובה  את
דברי את  ,בתכלאל שלו מביאהוא זצ"ל. 

הללו, והוא מוסיף, כי הקדיש שאנו הרמב"ם 
קדיש ה וזה אור', יוצראומרים לפני ברכת '

הרי אי אפשר לומר  תפילת שמו"ע.לפני אשר 
 וןכי ,קדיש לפני תפילת שמו"ע בשחרית

לכן, אנחנו  גאולה לתפילה.שצריך להסמיך 
נקרא  וזהויוצר, אומרים קדיש לפני ברכת 

. למרות שבעצם ברכת לפני התפילהשקדיש ה
 ים לתפילת שמו"ע,קשור אינם ,וק"ש אור יוצר

לפני את זאין אפשרות לומר ו אבל מאחר
לומר את לכן נקבע  ממש, תפילת שמו"ע

ו הקדיש שלפני תפילת לפני כן, וזההקדיש מ
   שחרית.

  

, חייבים להסמיך בתפילת שחריתכידוע,  הרי
תפילת בין  ,הבדל נויש גאולה לתפילה.

, אין ערביתתפילת ב תפילת ערבית.ל ,שחרית
נו חובה להסמיך גאולה לתפילה. לא רק שא

אדם אפילו אם האלא  בינתיים, אומרים קדיש
עם לומר ספיק לא ה איחר לבית הכנסת,

תפלל שמו"ע אזי שי ,הציבור ק"ש וברכותיה
 ה.רא ק"ש וברכותייקואח"כ  ,עם הציבורביחד 

תפילה ש וןהוא יכול להפוך את הסדר, כי
, בכדי שלא כך שיעשה .יותר , עדיפהבציבור

אין ו ,באת באמצעכיון ש יפסיד תפילה בציבור.
תפלל ת ,לגמור את הכל את השהותלך 

 זאת. אבל ואח"כ תשליםשמו"ע עם הציבור, 
 ,שחרית כן. לגבי תפילת אינו דיןה, בשחרית

ואם הוא יתחיל להגיד  ,גיע מאוחרהאדם האם 
הוא יפסיד תפילת שמו"ע  ק"ש וברכותיה,

אם הוא לא הספיק לומר את או  בציבור,
תפילה את היפסיד א ו, אמנם הברכות השחר

יותר חשוב ש , כיוןאין ברירה , אבלבציבור
תפילה שהמאשר  ,להסמיך גאולה לתפילה

  בציבור.תהיה 

לפני קדיש  ישנו כי ,, הרמב"ם אומר לנואם כן
תפילת בכל תפילה, ולאחר כל תפילה. כגון, 

   , וקדיש אחרי.יש לנו קדיש לפני .מוסףה
  

כי נוהגים בקהילותינו, הכאלה  נםיש ,אגב דרך
שלפני  אומר את הקדיש, הוא הס"תהחזן של־

שיטת ל ,מתאים יננואדבר התפילת מוסף. 
הקדיש  ,לפי הרמב"םש וןכי הנ"ל. הרמב"ם

, זההקדיש ה .המוסףהוא התחלת תפילת  ,הזה
גם  ,דברהאותו ו ינו שייך לפסוקים שלפני כן.א
  שבת.של־מנחה תפילת ב
  

   מהקהל: כיצד ראוי לנהוג בעניין זה? שאלה
, יש על שני המנהגיםל מרן שליט"א: תשובת

 ינואקדיש ה, אבל לפי הרמב"ם מה לסמוך.
, עשינו כך גם אנחנו בעבר לספר תורה.שייך 

וכך נהגו אבותינו, שהחזן של־ס"ת, הוא זה 
עמידו ש"צ ואח"כ הקדיש, השהיה אומר את 
בותינו ההבדל הוא, שאאבל  לתפילת המוסף.

להקדים בלי  ,היו מתפללים מוסף בקול רם
, ראינו אתזעשינו תפילת הלחש. וכאשר אנחנו 

, לא הספיקו, לפעמים שכחו להעמיד ש"צכי 
, באו לחזור על תפילת שמו"ע בקול רםר שוכא

של־החזן לא היה ש"צ לפני התיבה. דהיינו, 
הציבור  , ומיד התחילוהקדיש ס"ת סיים עם
בלחש, וכאשר הגיעו לחזרת  תפילת מוסף

, כיון ש"צהש"צ, התחילו לחפש להזמין 
דיבור לרם הדבר ג ששכחו להזמינו מלפני כן.

חטא  וזה ,על פי דעת האר"יוהלא  .בינתיים
 לכן בין החזרה.לחש להלדבר בין  ,חמור

שהחזן של־ס"ת יסיים  ,יותר טוב, כי העדפנו
לתפילת ש"צ  ולהעמיד 'שובה למעונך' וכו',

, והוא זה אשר יאמר את הקדיש שלפני מוסףה
כעת, עד נפסיק  ,אם צריך להפסיק התפילה.

, והוא זה אשר מוסףתפילת ל שנזמין את הש"צ
לא  ,אבותינולאבל  .קדישבאמירת תחיל י

הם  ,בלאו הכיש וןכי ,הזאת את הבעיאה תהי
וכו', התפללו מוסף שפתי תפתח  'י"יהתחילו 

להעמיד ש"צ,  הפסיקו ואם הם לא בקול רם.
  .קדישה אזי הם היו מזמינים אותו מיד לאחר
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מהקהל: במנחה שלשבת, לאחר  שאלה
שאמרו מזמור שיר ליום השבת ומזמור לדוד 

  אליך וגו', מי הוא האומר את הקדיש?
ובא ' שאמר את מי מרן שליט"א: תשובת

  .שייך לספר תורה ינואכיון שהקדיש , 'לציון
  

כך. עושים ה ,כאלה נםישמהקהל: אבל  שאלה
, הוא זה שאומר את ס"תאת הוציא מי שמ
  הקדיש.

 אכן, הדבר יודע.ני ינא מרן שליט"א: ובתתש
חושבני, כי אולי ישנה סיבה ייב. אבל אינו מח
', יאמר גם את ובא לציון'אומר השלכך, 

הקדיש. כיון שבד"כ, נוהגים לתת גם לאבל, 
 רוצים לזכות ממילא, '.ובא לציון' לומר את

 ינואדבר האותו בעוד קדיש. אבל אה"נ, 
ובכל מקום יעשו כפי  ',הלכות' בכךאין  ,משנה

מחובר  קדישה, למעשה ראות עיניהם. אבל
ולכן  מקודם.שייך ל ואה'. ובא לציון'יותר ל
כי מי שאמר את 'ובא לציון', , עדיף אדרבה

  יאמר גם את הקדיש.
  

מהקהל: אבותינו לא נהגו בזה  שאלה
  ?הרמב"םכ

 כמותו. נהגוהם , אדרבה מרן שליט"א: תשובת
  .המנהג שלנוזהו 

  
 לאחרש ,לגבי הקדישמהקהל: כוונתי  שאלה

  הס"ת בשבת.
אתה צודק. , אכן מרן שליט"א: תשובת

 כי ישנם בכך כמה סתירות. ,לכאורה נראהו
בהם בזה נהגו אבותינו ש ,דברים נםישרואים כי 

עשו הם או ש נם דברים שלא.ויש ,כמו הרמב"ם
ברור  שהיתה להם סיבה לכך. אבלפשרה, או 

עושים בכל יום בתפילת נו הוא, כי מה שא
שאר קהילות שונה מכל , גם בחול, בשחרית

מעמידים ש"צ בין ישתבח אנו ש ישראל,
שיטת לרק מתאים  כי הדברברור , לקדיש

 ינםא, שדברים אחרים נםיש הרמב"ם. אבל
נהגו ר שאאלה  כגון .רמב"םדעת המתאים ל

 לחזן אמירת הקדישלתת את  ,במנחהבמוסף ו
שיטת לפי , אשמורותלגבי ה וכן של־ס"ת.

אבל , 'והוא רחום'אין קדיש אחרי  ,הרמב"ם
אין  ,לפי הרמב"ם לומר אז קדיש.אנחנו נוהגים 

 לכך.כנס ילא נ אמירת קדיש.לאז  בכלל מקום
בכל ו כבר בגאונים, אולם עכ"פ הדבר מוזכר

הדבר מבוסס על שיטות אחרות, והנח  מקרה
   להם לישראל.

  
ובכל עת בסוף,  כותבאופן הרמב"ם  בכל

 ,כשיגמור תחנוניו ,שיתחנן בדברי תחנונים
אפשר , כי משמע מכאןלכאורה  .יאמר קדיש

. דהיינו, לאחר תחנונים קדיש, לאחרלומר 
   אמירת פסוקים.

  
 הרמב"ם אומרנכון. שהרי  הדבר איננו ,אבל

יאמר סדר היום, יתחנן מעט, ויאמר  לפני כן,
חנונים לת ,ןיהרמב"ם מתכודהיינו,  קדיש.

י"י אלד'י  כגון, '.ובא לציון'שאומרים אחרי 
ברוך  וכו',אברהם יצחק וישראל אבותינו 

 אלד'ינו שבראנו לכבודו והבדילנו מן התועים
 וזה .ן הרמב"םימתכו וכו'. לתחנונים הללו,

הוא מדבר על , גם בהלכה. כאשר הלשון שלו
ואלו  אומר כך,הוא  ],הל' ו' [בפרק ט' 'ובא לציון'

הפסוקים שלפני הקדושה ושל אחריה עם 
ואחר כך  .הם הנקראין סדר קדושה ,תרגומן

 ,ובפסוקי רחמים ,מתחנן בדברי תחנונים
 .ואומר קדיש וכל העם עונין כדרכן ונפטרין

הרי הרמב"ם כך. הרמב"ם אוחז , כי ברורא"כ 
 שאינהתפילה ה, שזאתכותב  יו גםבתשובות

לאחריה  , איןחובה דהיינו אם אינה ,קבועה
   שם בהמשך.את זמהרי"ץ מביא קדיש. ו

  
 ,רשותהיא  נפילת פניםאם א"כ, כי  יוצא

ממילא אין קדיש על חובה, ו ינהאובודאי ש
במקרה דידן, ששכחנו ק"ו . חובה ינואדבר ש

ייבו לומר יחלא ש לומר תחנון, בודאיטעות ב
  .קדיש על כך לאחר מכן

  
  .הדברים מובנים פחות או יותר עד כאן,
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שתי תמיהות ממרן שליט"א בעניין זה, והנחתן 
  בצע"ג.

 ,לכם שתי תמיהות כעת, ברצוני לומר אבל
  ין הזה.ישיש לי בענ

  
רבי אליעזר בן של־ין יהענ על מקודם, דיברנו

מנעה אותו ם, לוֹ א שָׁ ּמָ שאשתו ִא  ,הורקנוס
נפילת פנים. ואמרנו, כי ישנם שני הסברים מ

, והרא"הטב"א יאו לפי הרשב"א והר לכך.
בין שמו"ע לנפילת  שיחהל ידי עהיה  דברהש

  .מכך שהוא שכח ,הריב"שלפי או  פנים.
  

 ער ולא אדע, למה הם נכנסו לדוחק הזה?ב ואני
ו? הרי כפשוטאת הדבר לא הסבירו  מדוע הם

 ה'.פל על אפייליה למ הם, 'לא שבקאלים המ
לפי  ויניח את דעתי. זאת, אולי משהו יסביר לי

 הם ממש כפשוטם.עניות דעתי, הדברים 
 ליפול על פניו. הרי היא לא נתנה לודהיינו, ש

שהיא תפסה  מקודם, כי אין פירושו הסברנו
היא  ליפול על פניו. הרי ולא נתנה לו ,אותו
, רבי אליעזר כיבד אותה אשה מכובדת. ,היתה

הוא ידע שהיא וכיון ש והיא כיבדה אותו.
יפול אם היא תהיה  הוא לא, לכך מתנגדת

שם לידו, בכך היא  מספיק שהיא תעמוד לפניו.
כבר לא תתן לו ליפול. מה אתה שואל? שהרי 
היא אינה יכולה לעמוד כל היום כולו? התירוץ 

 ישהו.קשה ממיבאו היא הביאה שומר, ש הוא,
היא לא יכלה להיות איתו , אכן אתם צודקים

 , כי יש בכךהיא ידעהכיון שאבל  כל היום.
דבר  וזה נפילת פניםהיא ידעה ש ,סכנת נפשות

, היא לא יכלה להיות , ממילא כאשרמסוכן
 שהו שישגיחיקשה ממיב ,שהויהביאה מ היא

  עליו, שלא יתן לו ליפול על פניו. 
  

ות טו פשזה אי אפשר להסביר כך? למה
 '.פל על אפיהוה שבקא ליה למילא 'לים, המ

 . אבליברה איתוהיא דונה שהכולפי דבריהם, 
לא הניחה לו, היא ש ,משמע 'ליה בקאלא ש'

ברה ילא שהיא ד אולם .הפעילה עליו לחץ
 , כילכאורהני חושב נגרם הפסק. ועי"כ ,איתו

  הפשט.ממש  וזה

, שהיא לא נתנה לא כתובאבל  מהקהל: שאלה
  לו זאת כל היום?

ים להסביר חייב אולם מרן שליט"א: תשובת
ה צריכה היא לא היתכך! הגמ' קיצרה בכך, 

שכתוב, כמו  . [זהנתה שומרילהגיד שהיא מ
ח ִצּפָֹרה ֹצר ּקַ אם ה ,נידון נויש [שמות ד', כ"ה]. ַוּתִ

 איןאם  ירה למול, או שלא? אבלאשה כשה
המדובר בה ממש, הדבר יכול להיות ע"י שליח. 
שאם אשה אינה כשרה למילה, אזי הכוונה 

ר לכרות את ערלת בנה ע"י שלקחה צפורה צוֹ 
שליח, כדאיתא בגמ' עבודה זרה דף כז ע"א 
בפירש"י ור"ח ושאר הראשונים. כי אין הכרח 
שאם פסוק יתפרש כך, אזי גם הגמרא 
מתפרשת כך]. א"כ, ה"ה בנ"ד. אני אומר זאת 

  רק לרווחא דמילתא. 
  

מה אתה  '.לא נתנה לו'היא בגמרא, ש כתוב
א יכלה להיות א למה היה בזמן שהי ?שואל

, לפני שהיא עזבה אותו כי שם? התשובה היא,
על  שלא יפול ,שמור עליושישהו יהביאה מ

הרי  .שומרשם היא שמה  חזור.שהיא תעד  פניו,
, כיבד את אשתו. כמו רבי אליעזר בן הורקנוס

 כי היכי דתתעתרו לנשייכו אוקירו שכתוב,

, הוא לא שהוימשם אם היה ו [ב"מ דף נט ע"א].
 ויקרא, יצעק כי השומר נופל על פניו בפניו. היה

, אמא שלום, הרבנית, יש פה סכנת נפשות
  פיקוח נפש.

  

 ,הוא יכול לשלוח אותואולי  מהקהל: שאלה
  לו איזה משהו, ואז הוא יפול על פניו?להביא 
השומר לא יזוז לא ולא.  מרן שליט"א: תשובת

, הוא יחפש שומר ואם השומר יהיה טרוד .ממנו
   .הפשטאחר. כך הוא 

  

, אם הוא מכבד אותה כל כך מהקהל: שאלה
מספיק שהיא  למה היא צריכה שומר? לא

   '?ל תיפול על פניךתאמר לו, 'א
שלא הוא יכול ליפול  מרן שליט"א: תשובת

יתן לה להבין,  , והיא לא תדע מכך. הואבפניה
כי רבן גמליאל מת מעצמו. היא לא חייבת 

? מי מת מאליולא יכול להיות שהוא  .לדעת
  אמר שהוא גרם לכך?
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מי שימצא  .צריך עיון גדול הדבר אופן, בכל
 וןכי , אני אחזיק לו טובה,תירוץ לשאלה הזאת

 אשר יפרש כך, אבללא ראיתי אף אחד ש
 ,ואין שום ראיה .ותכי כך היא הפשט ניחושב

 לכך שהיא דיברה איתו, בין תפילת שמו"ע
אשר  ,דין מכאןהוציאו לנפילת פנים. לכאורה, 

  .כללאינו מוכרח ב
  

יום , כי הגמ' כתובההמשך ב מהקהל: שאלה
שהיא  א"כ, רואים , או שבא עני.התחלף לה

  בתוך הבית?היתה 
או  ,או היאבסדר.  מרן שליט"א: תשובת
לא בכלל הגמ'  . שלוחו של אדם כמותו.שלוחה

ר, שהיא , מה היא עשתה? העיקצריכה לפרט
 בבית. היא היתה ,רוב הזמןאכן ב לא הניחה לו.

, לכן היא לא פיקוח נפש כי זהו ,היא הבינה
, שלך הבעיאמה  ,והכי הרבה תעזוב אותו.

כיצד הדבר יכול להיות? אלא, באותו הזמן 
 היתה יכולה להיות בבית, היאלא שהיא 

  ישהו במקומה. מה לא מובן?הביאה מ
  בצ"ע.זאת הערה אחת, ונשאירה 

  
מה  ,חילוקי נוסחאות נםכידוע יששני,  דבר

 ,אומריםהתימנים אנחנו  אומרים בנפילת פנים?
, האשכנזים אומרים וכו'. לפניך אני כורע'

הספרדים ו מזמור י"י אל באפך תוכיחני וגו'.
, גם בראשונים , מזמור 'לדוד אליך וכו'.אומרים
  בעניין זה. כל מיני מנהגים  מובאים

  
ראשון סי'  [חלקבשו"ת עולת יצחק בס"ד  הבאתי

כותב אשר  ,חידוש גדול טעם]נ"ג אות ב', ד"ה ו
בעניין ימים אשר , זצ"ל יצחק ונה אותו כמהר"ר

 על מורה הנפילה, אין נופלים על פניהם, וז"ל
כעת קצת יבין השואל, מה  .'וכו עצמו המות

 על פניו, אדם נופלר השאכעושה נפילת פנים? 
 את שהראה כיון שכביכול הוא מת.פירושו 

הוא  .לו מוחלין ,ליבו בכל והתוודה ,מת עצמו
 .עניינים, צריך פה כוונות וכמובן צדיק גמור.

 על נופלין כשהיו ,הראשונים סידיםח ולפיכך
 היו ,אויב להם היה ואם .נענים היו ,פניהם

מציק כעת הזמן להעניש את ה ,אותו עונשים

 וכיוון '.אליך לדוד' היא שהנפילה לפילהם, 
 עונשים היו ,'כוו אויבי ראה ,אומרים שהיו

', הוא ראה אויבי כי רבו' ,בפסוק הזה .האויב
מכווין להזיק ואולי אפילו להמית את האויב 

 מציעא בבא' ובגמ ,במדרש שמצינו כמו שלו.
 .'וכו אליעזר' דר דביתהו שלום אימא ,נטדף 

 על נופלים אין ,השמחה ובימי ט"בי ולפיכך
   כך הוא אומר. .זה לא הזמן .כ"ע' וכו פניהם

  
לגבי  '?ומצינו במדרש ובגמ'' כוונתו, מהלְ 
ציעא משזהו במסכת בבא  אנחנו יודעים ,גמ'ה

במדרש?  היכן הדבר נמצאאבל  דף נ"ט.
 פרשת מסתברא שכוונתו למדרש הגדול,

 , שם הוא מביא את הגמרא הזאת.שמיני
שבעל מדרש  , כי מצינוןיכנראה הוא מתכו

את הוא ציין גם ו .הביא את המעשה הזההגדול, 
  הגמ' הזאת. 

  
כך על  שםכתבתי ו ,חידוש גדול, זהו ואכן

 לא ,שם[וכן במדרש]  בגמרא והנה, בזה"ל
 .הנזכר פסוק אמירת בשעת שזה כלל נזכר
 נאים דבריו מ"מ .לו מניין ידעתי ולא

   .ומתקבלים
  

נראה קצת וכך אפשר להגיע למסקנא,  לפי זה,
קנו ית ,בעצם במקורכי  ,מהרי"ץדברי גם מ

 '.לדוד אליךהמזמור ' לומר בנפילת פנים, את
במזמור הזה, סכנה  נהישכידוע, אבל בגלל ש
ו י הקבלה זה"פע ,נופל לקליפותכי ח"ו האדם 

חששות ן הכדי לצאת מלכן בחמור מאד,  דבר
דברים  לומרוקבעו  ,שינו את הנוסח הללו,

   אורה יוצא.כך לכ אחרים.
  

נוסח שאנו המזכיר, כי מהרי"ץ  מאידך, אבל
הוא הבין  .מאנשי כנסת הגדולה אומרים, הוא

אנשי רמב"ם, הוא מיסוד השהנוסח שכתב 
וכאשר הדפיסו בזמן האחרון  .כנסת הגדולה

הר"ר יוחנן מזרחי על הגמ' מסכת פירוש את 
, שנוסח אתזכבר הוא כתב  ברכות, התגלה כי

ינו ברור אזה הוא תקנת עזרא הסופר. הדבר 
בזוה"ק  כ"כ. אין לנו מקורות ברורים לדבר.
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לדוד ' בפרשת במדבר כתוב, את המזמור
   '.נפשי אשא י"יאליך 

  
, כי יןימהרי"ו הביא לנו דבר מענ ,אופן בכל

ראה 'פסוק הדבר קרה, כאשר הוא אמר את ה
שבתי כך ח הדבר הפלא ופלא. '.אויבי כי רבו

על  כעת, התעוררה לי קושיאאבל  כל הזמן.
   כך.

  
 ,רבי אליעזר בן הורקנוסשל־אשתו  כאשר

הרי הפסוק 'ראה ראתה אותו נופל על פניו, 
אויבי כי רבו', הוא מתחיל באות רי"ש. דהיינו, 

מהיכן היא ידעה, שהוא  זהו בסוף המזמור. א"כ,
הוא רק  כעתאולי  מזמור?הכבר גמר את 

הוא נמצא כעת למשל בפסוק, לי או בהתחלה?
, מה הוא מאיפה היא ידעה וגו'? זכור רחמיך'

על פניו,  נופל שהואהיא ראתה אם  אומר כעת?
 אולי מיד, כי והיא היתה צריכה רק להקימ

היא  כיצד יע לאות רי"ש?לא הגהוא  עדיין
'קום  בכך, עד שאמרה לו היתה בטוחה
אולי  בזאת? היא בטוחה מאין '?קטלתיה לאחי

הנמצאת בסוף  עדיין לא הגיע לאות רי"ש,הוא 
   המזמור?

  

אתם ני, כי חושבשומעים את השאלה?  אתם
  ., מהשאלה הזאתצריכים לקפוץ

  

היא אמרה לו, 'קום קטלתיה  מהקהל: שאלה
לאחי', משמע כי הוא היה עדיין באמצע 

  הנפילה.
, משמע שהוא מאד יפה מרן שליט"א: תשובת

  היה נופל. עדיין
  

, שהוא היא שמעה אותואולי  מהקהל: שאלה
  אות שי"ן?בנמצא  כבר

אבל את נפילת פנים,  מרן שליט"א: תשובת
לא אומרים  נפילת פנים הרי אומרים בלחש.

? איך היא ידעה אלא בשתיקה. א"כ,בקול רם, 
הגיע לאות שהוא כבר  ,היא היתה בטוחה כיצד

 שהואה תא, ורהענין הרי היא חזרה מ רי"ש?
אולי הוא  , וזהו.אותו על פניו. א"כ, תקימי נופל

   , כגון באות בי"ת?בהתחלה עדיין רק

היתה יותר  אולי הנפילה שלו, מהקהל: שאלה
  ?הרגילן מזמן 

אם זה היה באופן אפילו  מרן שליט"א: תשובת
או  ,ארוך היה או שזה .מחייב הדבר אינורגיל, ה

 ,בכל מקרה משנה. ינואהדבר  ,קצרשהיה 
? בנפילהכבר כמה זמן הוא  ,מאיפה הוא יודעת

   אולי הוא רק בהתחלה?
  

מהרי"ו לא , כי למסתבר יאז הצדק איתי, אם
זאת כך אמר שהוא כנראה ו, לכךהיה מקור 

דהיינו,  .ןיכל הענינפל  מסברא. וממילא,
באיזה  ,עשה חשבוןמדנפשיה  כנראה מהרי"ו

הדבר יכול להיות? מסתבר, כי , במזמור מקום
   '.ראה אויבי כי רבו' זהו בפסוק

  
שאלה נוספת. הרי נשאל אחרת,  אולי

דבר יהיה כבר בהתחלת הלכאורה, אפשר ש
גם כאן , 'אל יעלצו אויבי לי' במלים המזמור,

דבר קרה כבר ה'. א"כ, אולי אויביםישנו לשון '
שיטתו פי ל ,לכאורהכך אני אומר  בהתחלה?

יכול לתפוס  הוא היה ,לכאורהשל־מהרי"ו. 
אל יעלצו בפסוק ' בהתחלת המזמור, זאת, כבר
אמנם  .לא ישמחודהיינו, שאויביו  '.אויבי לי

 היינו, 'אל יעלצו אויבי לי' כי אפשר לומר,
אבל לא שאתה  ,האויבים לא ישמחואמנם ש

בפסוק גם  אולם משהו שיהיה כנגדם.מבקש 
נגד מפורש כמשהו  כאןאין  ',ראה אויבי כי רבו'

תעשה  אלא רק בקשה מאת הקב"ה,בים, האוי
 וב במפורש,לא כתאבל  יהיו האויבים.שלא 

 שהקב"ה יעשה איתם דין.ימותו, שהאויבים 
זאת  כי כאן, סובר מהרי"ו, כנראהאלא 

ראה אויבי כי לכוון על כך, בפסוק 'הזדמנות ה
לים מונח, בתוך המ אבל לא שהדבר '.רבו

', אויבי ליאל יעלצו מלים 'גם ב בעצמם. א"כ,
הם ש ,המליםהבנת  דבר יכול להיות. אמנםה

אפשר להמשיך כבר אבל ממילא  ,לא ישמחו
מכאן. א"כ, אולי הוא אמר זאת על  ולהרחיב

  כך.מר ולא א מהרי"ו ההתחלה. בכל אופן,
  

אולי היא רק 'הבינה' שהוא  מהקהל: שאלה
  נפל על פניו? 
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 ,בלשון הגמרא נדייק מרן שליט"א: תשובת
ה', משמע ל על אפיאשכחתיה דנפ' כתוב

 שראתה אותו בזמן הנפילה ממש. אמנם אולי
כי משמע שהוא  ',לפַ נְ מהמלה 'ּדִ דייק מהרי"ו 

 בלשון הווה, אלא ',ליפֵ נַ ּדְ 'לא כתוב כבר נפל. 
שהוא  ,ראתה היא '. דהיינו, בלשון עבר.לפַ נְ 'ּדִ 

ליה קום  הפירוש 'אמרהמה  כבר נפל. א"כ,
שהוא  ,משמע '?קום'זה מה  '?קטלתיה לאחי

   אמצע הנפילה.ב עדיין
  

מי בעניין זה.  שיש לי ,יהישנהתמיהה ה זאת
[תירוץ  ברכה.התבוא עליו  ,נוישיאיר את עינ

על כך, הבאנו בתחילת שיעור הבא, מצש"ק 
  חקת].

  
ֶאל  ַויֹּאֶמר ְי"יָ , כתוב ביהושע מהקהל: הערה
עַ  ֶניךָ  ,ֻקם ָלךְ  ,ְיהֹוׁשֻ ה ֹנֵפל ַעל ּפָ ה זֶּה ַאּתָ  ָלּמָ

  [יהושע ז', י'].
, זאת סייעתא נכון  מרן שליט"א: תשובת

   לדברינו.
  

צריך היה לא א"כ, הוא  מהקהל: שאלה
   , כיון שהדבר כבר נגמר שם?להמשיך
הוא אמר מה,  אלאנכון.  מרן שליט"א: תשובת

 ביקשהוא ושם  וכו', לפניך אני כורע ומשתחוה'
להגיע לכך, שהדבר קרה לא צריך  על כך.
אומר . למרות שמהרי"ו וגו' ראה אויבי' בפסוק

נראה שהוא אמר  ,אבל לפי דברינו ,דבר נחמד
לו מקור  היהאם  רק בתורת השערה. אכן,את ז

  .כךאי אפשר להתווכח על לדבר זה, 
  

כבר אם  אולי אפשר לחלק, בין מהקהל: שאלה
דיין הוא לא לבין אם ע לומר זאת, התחיל

  התחיל?
   למה? מרן שליט"א: תשובת

  
כיון שאם הוא כבר התחיל, וכי  מהקהל: שאלה

  יעזוב זאת ויפסיק באמצע?
א"כ, תסביר את דברי  מרן שליט"א: תשובת
 זאת היתה '?קום'למה היא אומרת לו  הגמרא.

, היא צעקה מרוב צער, 'קום', גדולה שאגה

מספיק.  ,די ,הרגת את אחי, תקוםכעת ש בודאי
, בשביל מה שיקום? הרי הדבר כבר בעצם אבל

כבר לת יאוש, היא שזאת כעין מ אלא, אבוד.
  , מה עשית? אוי ואבוי! רח"ל.מתייאשת

  
רציתי לדבר על  ,קצר והמלאכה מרובה הזמן

. אבל לכל לא הספקנו, אולם עוד עניינים
פחות , מושלםבאופן ין הזה יצא יהענהפחות, 
  ברוך שמו.ברוך הוא ו או יותר.

  
  

  הודעה חשובה!
  , בעיקרשיעור זה הוקלד עפ"י שמיעה 

  . העורךלפי הבנת  הּ גָּ נערך והֻ 
  ,קודם הוצאתו היה לנגד עיני מרן שליט"אהשיעור 

  הוסיף עניינים וציין מקורות, שיפר ותיקן דברים רבים,
  אולם מפאת העומס הרב המונח על כתפיו,  

להאיר ולהעיר בור הגהה מדוקדקת, ענבצר ממנו ל
 בהרחבה כבשיעורים שעברו.

  
האמור, בכל ספק או שאלה המתעוררת למעיין  לאור

  את הדבר בשיעור זה, יש לו לברר היטב 
  להלכה ולמעשה אצל מרן שליט"א.

  הערות ותיקונים יתקבלו ברצון. 

  
  ניתן להקדיש את הוצאת השיעור לע"נ, 

  .או לרפואה, הצלחה ופרנסה טובה

  050-4140741 פרטים בטלפון:


