
 

 

  

 האם יש עצה למי ששכח 'ותן טל ומטר'

 במנחה של ערב שבת?

דין הוא דהשוכח יעלה ויבוא בראש חודש חוזר ומתפלל ה הנה

בר"ח , אבל אם שכח יעלה ויבוא בתפילה הסמוכה יםשתי

ונזכר בלילה כשכבר אינו ראש חודש נחלקו בזה  במנחה

דדעת ר"י שכיון שאינו יכול  :)ברכות כועי' תוס' )הראשונים 

להזכיר יעלה ויבוא אין טעם בחזרתו ואינו חוזר ומתפלל, 

פ"ה צריך לחזור ולהתפלל ערבית ודעת חכמי פרובינציה שא

 'יעלה ויבוא'.בו ים אף שאין מזכיר שתי

המחלוקת הוא האם כשחסר לו 'יעלה ויבוא' חסר לו  ויסוד

כל אדם שנאנס  ועצמה ולכך צריך לחזור ולהתפלל כמ בתפילה

ולא התפלל מנחה שמתפלל ערבית שתיים, או שחסרון 'יעלה 

הזכרה בלבד ולכך  אלא חסרוןויבוא' אינו חסרון בתפילה 

כבר אינו ר"ח , אך אם יכול להשלימה חוזר ומתפללבאופן ש

 אין טעם בחזרתו.

דהוי ספק ומספק יתפלל שתיים  )סי' ק"ח סי"א(השו"ע  ופסק

יכול הוא להשלים תעלה לו תפילה זו לשם  יאמר שאםיתנה וו

 לנדבה. ואם לאו תהא תפילה זו חובה,

אם חל ר"ח בערב שבת ונזכר שלא אמר 'יעלה ויבוא'  ואמנם

במנחה אינו יכול להתפלל ערבית שתיים שהרי אין נדבה 

ולכאו' ה"ה במי ששכח 'טל ומטר'  )מ"ב ק"ח ס"ק ל"ג(בשבת 

בערב שבת ונזכר בלילה, דכיון שהדבר תלוי במחלוקת הנ"ל 

 ואין נדבה בשבת אינו יכול לחזור ולהתפלל ערבית שתיים.

ן כתב דאי"ז שייך למחלוקת זו, כיו טנסל()סבכתבי הגר"ח  אך

ששינה ממטבע שטבעו  שטל ומטר הוא מסדר התפילה ומשום

חכמים נחשב כאילו לא התפלל ולכך לכו"ע צריך לחזור 

ולהתפלל ערבית שתיים, משא"כ 'יעלה ויבוא' שלחלק מן השיטות הוא רק חיוב הזכרה ולא חסר לו בתפילה 

 עצמה.

 תשע"ח – 89גליון מס'                                                                   בית הכנסת המרכזי שיכון ה' 

 

 

 שיעורי ליל שבת
 שיעור מורינו הגאון רבי מרדכי בונם זילברברג שליט"א

 

 ממ

 חה של מצוהכו

מדרש הית בב יםהמלמד האברכיםאחד 

מנסה כבר  של לב לאחים באור יהודה 

לשכנע את החברותא המתקרב  זמן רב

ללא  אך ילדיו לחינוך תורנילשלוח את 

  הצלחה.

השנה קודם אשר כ אותו אברך והופתע

ביקש המתקרב לבנות סוכה סוכות 

ומיד לאחר סוכות  ,ראשונה בחייול

בו הוא ואשתו שהודיע לחברותא שכשי

טו יחדיו לשלוח את בסוכה החלי

ורואים אנו את  ,תורני דיהם לחינוךיל

 נותאמדמיה של צילאהכוח הגדול 

 .לשבת בצילו של הקב"ה

ו הגראי"ל ממו"ר מרן רבינ ושמעתי

מן שה' ישלח לו רפואה שלימה, נשטיי

שקודם הגאולה יבא זמן שע"י הבנים 

והשיב לב ' בכדכתי יתקרבו האבות

  'אבות על בנים ולב בנים על אבותם

שע"י ששולח את הבנים לחינוך תורני 

גם הוריו וב"ב מתקרבים והגאולה 

   קרובה.



 דברימבואר להדיא שאין חילוק ודינו של 'טל ומטר' הוא כדין 'יעלה ויבוא', וכן מבואר ב )ס"ק ט"ז(במג"א אך 

 ריכדב הזכרת 'טל ומטר' להזכרת 'יעלה ויבוא', ומבואר שנקטו להדיא להלכה שלא שדימה ס"ק ל"ה()המ"ב 

 ן בליל שבת.הגר"ח, וא"כ מי ששכח לומר 'ותן טל ומטר' במנחה של ערב שבת אין לו תשלומי

ן לצאת בה תפילת תשלומי מנחה ימראש עד סוף ויכו 'מעין שבעברכת 'יש שהורו שישמע מהש"ץ  ואמנם

שיתכן שדברי השו"ע מעין שבע, אלא ברכת שניתן לצאת יד"ח מעריב ב )ס"ס רס"ח(כפי שמבואר בשו"ע 

רי בב"י מבואר שהטעם אמורים דוקא לגבי מעריב ולא יתכן להשלים מנחה של ערב שבת במעין שבע, שה

שיכול לצאת יד"ח במעין שבע הוא משום דתפילת מעריב היא תפילת רשות, וא"כ זה שייך דוקא במעריב 

 ולא בתפילת מנחה שהיא חובה.

)סי' פי' טעם אחר ולפי"ז פשוט שמהני, ומצינו שנחלקו האחרונים בזה, דדעת הפרמ"ג )שם( הגר"א  אמנם

 כתב שמהני. )תשו' קל"ה(ובתשובות מהרי"ל דלא מהני,  קכ"ו במשב"ז סק"ה(

שאם טעה והתחיל תפילת חול בשבת  )רס"ח ס"ב(ע ון נוסף בנידון זה, דהנה פסק השו"שלכאו' יש פתר ונראה

והטעם הוא דבדין  ,)כ"א(ומקורו הוא מסוגיא בברכות שגומר את אותה ברכה שטעה בה וממשיך בשל שבת, 

כמו בחול אלא שמשום כבוד שבת לא אטרחוהו רבנן, ולכן בדיעבד הוא דבעי להתפלל י"ח ברכות בשבת 

 כשהתחיל הברכה צריך לגומרה כיון שהיא ראויה לו מן הדין ואח"כ ממשיך הברכה המיוחדת לשבת.

 שמי שהתפלל בשבת תפילה של חול והזכיר בה של שבת אע"פ שלא קבע ברכה ס"ד(שם )השו"ע  וכתב

שמי שנמצא בשבת במקום  )שולחן שלמה ס"ד בהגהה(רבך זצ"ל ערש"ז אויהג מיוחדת לשבת יצא, ולפי"ז פסק

שבת, והטעם בה של  שאין שם סידור ואינו יודע בע"פ את תפילת השבת, שיתפלל תפילה של חול ויזכיר

 הוא שהרי חייב הוא בתפילה ואין לו אפשרות אחרת זולת תפילה של חול.

חה של ערב שבת, כיון שמחוייב הוא בתפילה נוספת בליל ה"ה מי ששכח לומר 'ותן טל ומטר' במנ ולפי"ז

מחוייב הוא להתפלל תפילה  שבת ואינו יכול להיפטר אלא בתפילה של חול שיש בה הזכרת 'טל ומטר' א"כ

שהרי במצב זה הוא אינו שונה ממי שאינו יכול להתפלל תפילה של שבת ולהזכיר בה של שבת, של חול 

 של שבת, ומדלא כתבו הפוסקים כן משמע שלא כדברי הגרשז"א וצ"ע.שמתפלל תפילה של חול ומזכיר 

שהרי היא איננה  רת 'טל ומטר' אינה מעכבת בליל שבתחכ"א שיש לחלק בין הדברים, דכיון שהזכ וטען

טל ומטר הוא רק 'חסרון בהזכרה' יוכלו  שלדעת חכמי פרובינציה שס"ל שחסרוןמסדר התפילה לא יתכן 

יוחדת בשביל להזכיר בה הזכרה שאינה נוהגת כלל בשבת, דכל מה שניתן להשלים להתפלל בשבת תפילה מ

 .תפילההיבת באותה 'הזכרה' ע"י תפילה חדשה הוא דוקא אם ההזכרה היא מחוי

דאם שכח והתחיל להתפלל תפילה של שכתב  (סי' קי"ז סק"ו)מדברי הלכות קטנות שהביא ביא"ט  ואמנם

נזכר יים את הברכה רק לאחר שסוכהשגיע לברכת השנים טעה ושאל מטר בימות החמה ו ,חול בשבת

לא ימשיך בתפילה של שבת אלא חוזר ואומר ברכת השנים כתיקונה ורק אח"כ ממשיך בשל ד, שהוא שבת

 , הרי דאף בשבת יש תוקף לשאילת מטר וצריך לחזור כשטעה, ויש ליישב.שבת
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