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 להתפ הלכות
 

 קכ"ז-סימנים פ"ט

 הכוללתהעמידה,  לתפילת הקשורות בהלכות ערו ח�זה עו	ק השול בחלק

 לפי. ביו� פעמי� שלוש להתפלל חייב שאד� הברכות עשרה- תשע את

; התורה מ� הואיו�  בכל להתפלל החיוב, ערו השולח� דעת ג� וזו, �"הרמב

" ו"ולעבדו יכ�לה-אה' את  ועבדת�" הפ	וקי�כי  מלמדתפה -בעלש התורה

 זו אומר הוי - בלב שהיא עבודה היא איזו: "תפילה על מצווי�" בכ�בכל לב

את  לתכול ינהבלבד, וא יכלל ויהיא ציו המהתור עשהה מצות ואמנ�. 1"תפלה

 תפילת את ותיקנו חכמי� ובאו; ו	ח�נ וא מנ�, ז�ביו תפילותה מ	פר

 האד� צורכי על ותחינות ותבקש ועיקרה, יתבר' לה שבח הכוללת, העמידה

 אפואמקיימי�  אנו יו� בכל פעמי�שלוש  עמידהה תתפיל באמירת. 2והע�

  לקיימה.  חכמי� שתיקנו בדר, תורה, שעיקרה מההתפילה מצות את

     

                                                           

 �"הרמב). כה, ג"כ שמות י"דרשב ובמכילתא( א"ע ב ד# בתענית דרשתו. יג, א"י בדברי� הפ	וק .1

 .תפילה הלכות בתחילת הביאו

, העמידה תפילת קוד� הנאמרי�, שמע קריאת וברכות דזמרא פ	וקי, השחר לברכות בנו	# .2

 .בקשות מעט נזכרות בה� וג�', לה  שבח ועיקר�
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 ט"פ סימן

 . סעיפים' ח ובו, וזמנה להתפ הלכות

  בזמ� תפילת שחרית, ובדברי� שא	ור לעשות קוד� התפילה. 	קזה עו 	ימ�

 א סעיף
: כדכתיב, החמה הנץ עם שיתחיל מצוותה, השחר תפלת זמןא

 והאיר השחר עמוד משעלה התפלל ואםב .(א) 'שמש עם ייראוך'

  שהוא ,שעות ארבע סוף עד זמנה ונמשךג  .(ב) יצא, המזרח פני
 

  במשנה וכר׳ יהודה. ש�ג ש�.  הרא״שב  .ע"א כ״ו ברכותא

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

 אתלירא  שיש חכמי� דרשו )ה, ב"ע בתהילי�( זה מפ	וק – שמש ע
 ייראו�(א) 

  .החמה בזריחת מיד  -" שמש ע�, "להתפלל כלומר - ' ה

 כלומר, החמה בהנ' ממש להתפלל מיוחד עניי� ישש כא� המחבר מדברי עולה

 תפילת את מיד ולהתחיל, הזריחה לפני בדיוק שמע קריאת ברכות את ל	יי�

 א� אפילו מעולה זו תפילה". ותיקי� ילתתפ" נקראת זו תפילה. העמידה

 שהמדקדקי� השעה שזו מפני, בציבור תפילה כעי� ונחשבת, ביחידות מתפלל

 על אפילו עדי#" הנ'" ע� שלהתפלל 	וברי� יש. שה� מקו� בכל מתפללי�

 למעשה ונראה. 3יותר חשובה במניי� שתפילה ה	וברי� ויש, במניי� תפילה

 אינו א� אול�, ביחידות להתפלל יכול בזריחה בקביעות שמתפלל שמי

 קבוע באופ� שמתפלל ומי. במניי� שיתפלל עדי#, קבוע באופ� כ מתפלל

 לקדיש לענות כדי, המניי� בשעת הכנ	ת לבית לבוא עליו, הנ' ע� ביחידות

  .ולקדושה

 אלא החמה הנ' לפני שחרית להתפלל אי� לכתחילה אבל .בדיעבד – יצא(ב) 

 מעלות ממש להתפלל קשה למעשה. בהמש בארשית כפי ,הצור בשעת

   את כשיכיר" מתחיל תפילי� וזמ�, תפילי� ע� להתפלל שיש משו�, השחר
  

 

  

                                                           

 ).2 הערה ובמיוחד', ע מעמוד" (פועלי� תפילת" בפרק", המחבר בותבעק" ב	פרנו ראה .3
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 שעות ארבע אחר והתפלל, (ד) עבר או, טעה ואםד. )ג( היום שליש

 תפלה שכר, בזמנה כתפלה שכר לו שאין פי על אף, חצות עד

  בשם י"ב( שחרית תפלת להתפלל אסור חצות ואחר: הגה. (ה) איכא מיהא
 

  . משנהב ש�ד

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

 להניח אפשר הדחק שעתב. 4השחר לעלות מעט המאוחר זמ� שהוא", חבירו

 יברו בה� ימשמש תפילי� הנחת זמ� וכשיגיע, ברכה בלי השחר מעלות תפילי�

  .העמידה תפילת את 	יי� כבר א� א# ,�עליה

 על ,אול�ו. בלבד תפילה לזמ� המחבר מתייח	 כא� ג� – היו
 שליש(ג) 

 בברכותיה שמע קריאת יחד כרול היינו", לתפילה גאולה ל	מו" המתפלל

 לכ�; 5שלישית שעה 	ו# עד רק הוא שמע קריאת וזמ� ,העמידה תפילת ע�

 עד ,התפלל ולא הזמ� עבר וא�. שלישית שעה 	ו# עד להתפלל יש לכתחילה

 גאולה ל	מוו, 6וברכותיה שמע תקריא כדרכו להתפלל יכול רביעית שעה 	ו#

, שמע קריאת ברכות את לבר עוד יכול אינו רביעית שעה מ	ו#ו ;לתפילה

 קריאת של הפרשיות שלושת יאמרו, הרצוי התפילה 	דר את הפ	יד ולכ�

 זו משעה .העמידה תפילת את ויתפלל"), בתורה כקורא(" הברכות ללא שמע

, "ישתבח"ו "שאמר ברו" �שה ,הדזמר פ	וקי ברכות את לבר יכול אינו א#

 .�עצמ הפרקי� את רק ויאמר

 שהמזיד יתבאר �תשלומי בהלכות .במזיד התפלל לאש כלומר – עבר או(ד) 

 המחבר לנו ומשמיע, הבאה בתפילה שהחמי' התפילה את להשלי� יכול אינו

 תפילה לזמ� זה נחשב שעדיי�, להתפלל יכול המזיד ג� שעות ארבע שלאחר

 .בדיעבד

-לא אד�ה בי� מפגש מתקיי� היומיות התפילות בשלוש – איכא מיהא) (ה

 למלא לאד� י�אפשרהמ ,בועי�ק זמני� הבשלוש מתקיי� זה מפגש .יווהל

 ומבקש' לה מתפלל אד�ה בבוקר :היממה למש "הרוחניי� המצברי�" את

   בוו  ,�היו באמצע הוא המנחה זמ� ;יומו פעולת את שמתחיל לפני עזרתו את
     

                                                           

 .ש� 4 והערה', ח ק"	' ל 	ימ� .4

 .ח"נ 	ימ� בתחילת שראינו כפי .5

 '.ו 	עי# ח"נ ב	ימ� שהתבאר כפי .6
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  .)ו( )ח"ק' סי ריש ל"וע( )השחר תפלת פרק א"בהרש

 ב סעיף

 ליתן חבירו לפתח להקדים לאדם אסור, להיתפ זמן שהגיע כיוןה)ז(

  מותר אבל .(ח) שלום הוא ברוך הקדוש של דשמוו משום, שלום לו
  
    .גאו� �יונה ש�, ורבנו ירח� בש נוירבו . ע"א י״ד ברכותה

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

ותפילת  ;יתבר הש� את ממנו משכיח ינוא הפעילות בוישרי  האד� מצהיר

. מנוחהה תובשע ג�' ה ע� מקושר יהיה שהאד� כדי ,הלילה את מכינה ערבית

, מתפלל הוא וא�. ה"הקב ע� שלו הקשר רמת נפגעה – תפילה שהחמי' אד�

 לתק� נית� לא אבל, לוהיו-א ע� שעה באותה מתחבר הוא הרי, באיחור א

  .עליו' ה השפעת את החמי' שבו יו�ה של חלק אותוב ה"הקב ע� הקשר את

 :במנחה עמידות שתי שיתפלל מבואר ')א ב	עי#( ש� – ח"ק �ימ�(ו) 

 .נאמרה שלא שחרית תפילת מתלהשל יהיהשנו ,מנחה תפילתכ הראשונה

  .במקומו זה די� נבאר ה"ובע

 י	וד. התפילה לפני לחברו שלו� להקדי� באי	ור עו	ק זה 	עי# – הקדמה(ז)

 כדי, גור# אינו האי	ור אמנ�. הכול לאדו� כבוד להקדי� החובה הוא האי	ור

 בי� להבחי� יש כ� ועל, לחברו אד� בי� טובי� יח	י� בקיו� לפגוע שלא

 : "שלו� הקדמת"ב הנכללות שונות פעולות

  .אקראית לפגישה בניגוד, מכוונת הליכה כלומר ",חברו לפתח י�שכלה". 1

, וחיבה כבוד לו להראות שמטרתה פגישה כלומר", ניופ להקביל" ללכת. 2

  . ענייני למפגש בניגוד

 משמות אישה ",שלו�" המילה אמירתב לברכו כלומר", שלו� לחברו לתת". 3

  ").טוב בוקר" למשל" (שלו�" המילה ללא בברכה לשימוש בניגוד וזאת .הש�

  .לחברו שרוכש הכבוד להפגנת, המפגש בעת) קידה או( כריעה. 4

  .התפילה לפני מותר ומה א	ור מה המחבר מגדיר זה ב	עי#

 עמדנו שעליה� הראשונות הפעולות שתי נעשות זה במפגש – שלו
(ח) 

 בלבד שלו� אמירת הוא והצור, מפגש לצור מכוונת הליכה כא� יש: למעלה

 .ה"הקב של שמו שהוא", שלו�" לומר א	ור זה במקרה. משות# ע	ק ולא
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 כשהוצרך אלא מותר אינו זה ואפילו ,(ט) טב רידמ צפרא לו לומר

 פניו להקביל אלא הולך אינו אם אבל, (י) עסק איזה לראות ללכת

 לו לכרוע אסור וכן. (יא) אסור הלשון זה לואפי, להיתפ קודם

 בלא לואפי אסורה דכריעה יםאומר שויז, )יב( לפתחו כשמשכים

 לחוש אין כך אחר ,הברכות לברך התחיל ואם. (יג) לפתחו משכים

 מותר, בדרך בו שפגע אלא, לפתחו משכים אינו ואם. (יד) כך כל

  לא בשוק חבירו במוצא שאפילו אומרים שויח. (טו) שלום לו ליתן
 

  והרשב״א. הראב״דח  חיי�. אורחותז

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

  ."שלו�" המילה ללא .טוב בוקר: כלומר – טוב דמרי צפרא(ט) 

 אינה לפתחו שההשכמה מפני ,מליינימ הוא הכבוד אזו – ע�ק איזה לראות(י) 

 .7הש� בש� משתמש אינו �כו .כבוד לש�

 כא� ויש, למעלה שנזכרו הראשוני� תנאי�ה שני על עובר כי – א�ור) א(י

 . חברו בשלו� לדרוש כדי מכוונת הליכה

 א� לכ�ו, כבוד של אות היא ג� הכריעה – לפתחו כשמשכי
לו  לכרוע) ב(י 

 באמירת י	תפק, ע	ק לצור התפילה לפני רוחב את לפגוש ריצ היה אד�

, באקראי חברו את פגש א� אבל; שלו� אמירת ובלי כריעה בלי "טוב בוקר"

 .לכרוע מותר וכ�, שלו� לומר מותר

 לומר מותר שבה, אקראית בפגישה שאפילו כלומר – לפתחו משכי
 בלא) ג(י

 מאמירת יותר גדולה כבוד נתנתי היא הכריעה זו לדעה. לכרוע א	ור, שלו�

 .שלו�

 להקדי� ה� ויכול ,לשמי� כבוד להראות התחיל כבר כי – כ� כל לחוש אי�) ד(י

  .8לו לכרוע וה� שלו� לו לומר ה�, לכבדו חברו של לפתחו

 לומר האי	ור שהלא, נדיר הוא שהאי	ור למדנו מכא� – שלו
 לו לית�) טו(

  א� דווקא הוא טוב בוקר לומר והאי	ור, לפתחו במשכי� דווקא הוא שלו�
    

                                                           

 נחשבת שאינה, צנועה בבקשה שמדובר כנראה, התפילה לפני בצרכיו להתע	ק שאי� וא# .7

 שאי� לו יזכיר השלו� אמירת דר את לשנות שהחיוב יו	# הבית וכתב. ממש להתע	קות

 .שיתפלל עד בצרכיו להתע	ק

 ".שלו�" לאמירת מ	פקת אינה ברכות אמירת) ב ק"	( ז"הט לדעת .8
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 להתעכב אסור שהוא לב שיתן כדי, טב דמרי צפרא אלא לו יאמר

  .(טז) שיתפלל עד, כלל אחרים בדברים

 ג סעיף
 תפלת שיתפלל עד, לדרך לילך או, בצרכיו להתעסק לו אסורט

 קודם, ברכות מקצת שאמרו לאחר מקילין ויש: הגה. (יז)עשרה  שמונה

  ולאי ).ח"י' סי הדשן תרומת( (יט) בזה להחמיר וטוב. (יח) שאמר ברוך שאמרו
  
  . ע"ב י׳ ש�י . ע"א י״ד ברכותט

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

 זה וכל. אקראית בפגישה ג� לכרוע או	רי� ויש. לכבדו כדי לפתחו משכי�

" שלו�" לומר ג� מותר הברכות את כבר א� אבל, הברכות את שאמר לפני

 .לכרוע וג�

 פוגש א�" שלו�" לומר מותר הדי� מעיקר ,זו לשיטה ג� – לשיתפל עד) ז(ט

 .לתפילה להזדרז שעליו לזכור כדי להימנע שיש אלא ,באקראי חברו את

  .לדבריה� לחוש שטוב ונראה

 הכלל פי על, מ�לקיי להזדרז יש כול� ותוהמצ כל – עשרה שמונה תפילת(יז) 

 בבוקר. טובה הנהגה אלא ,חובה זו אי� �ולא ;9"למצוות מקדימי� זריזי�"ש

 ולא, בתפילה היו� את להתחיל שיש �חכמי שתיקנו, חובה הוא זה די�

 .10האד� בצרכי בהתע	קות

 עיקר את שיתפלל עד ואו	ר, זו קולאל מודה אינו המחבר -  שאמר ברו�(יח) 

 שלו� לתת המחבר התיר הקוד� ב	עי# ואמנ� .העמידה שהיא ,התפילה

, שלו� נתינת לגבי רק נית� זה היתר אול� ,ברכות מקצת אמירת לאחר לחברו

 .יותר ההחמור ,וחפצי עשיית לעניי� לאו

 עד חפציו עשיית ע� להמתי� שנכו� מודה א"הרמ – בזה להחמיר וטוב(יט) 

 שלשיטתו כיוו�" להחמיר וטוב" לשו� נקט אול�, העמידה תפילת שיתפלל

    .אי	ור על עובר ינוא כב מקלה

                                                           

 .ועוד; א"ע ד ד# פ	חי�'; א פרשה' א פרק תזריע 	פרא .9

 נבנצל א"הר. עבודת� במקו� ומתפללי�, שהתפללו קוד� לעבודת� שיוצאי� רבי� ישנ� .10

 .לצרכיו נחשבת אינה בזמ� לעבודה שהגעה משו�, זאת מתיר כא�" יקרא יצחק"ב
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, (כא) להיתפ קודם לשתות מותר מיםכ בלא .(כ) לשתות ולא לאכול

 לרפואה ומשקין ןאוכלי וכן. (כב)טוב  וםוי בשבת ובין בחול בין

  .(כג) מותר
  .קי�פו� ושארבש� אבי העזרי  טורכ

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

 שאמרו משו�, רב זמ� לוקח אינו הדבר א� ג� – לשתות ולא לאכול ולא(כ) 

 אי	ור חכמי� ו	מכו .התפילה לפני הובשתיי באכילה גאווה מעי� שיש חכמי�

 לפני תאכלו לא: כלומר", הד� על תאכלו לא" הפ	וק על זה דרבנ�

 .11דמכ� על שהתפללת�

 מי� לשתות ומותר. צור זהו אלא, גאווה בכ שאי� – תפילה קוד
(כא) 

 קוד� תה או קפה שתיית בדבר הפו	קי� נחלקו. הברכות אמירת קוד� אפילו

 חשובה שא� להלכה ונראה; 12המי� שתיית בהיתר ולי�כל ה� הא�, התפילה

 להקל אי� אבל .הברכות מ� חלק אמירת לאחר להקל אפשר היהשתי לו

 .ד ב	עי# שמובא כפי ,"רעב" נחשב כ� א� אלא ,באכילה

 המחמירי� ראשוני� ישש כיוו� המחבר זאת הו	י# – טוב ויו
 בשבת ובי�(כב) 

 ופ	ק. 13הקידוש לפני מי� לשתות שא	ור משו�, מי� בשתיית אפילו בשבת

 לפני שתייה די� ולכ�, קידוש חובת עליו חלה לא עדיי� התפילה שלפני המחבר

 .החול בימות כדינה בשבת שחרית תפילת

 וכ�. והוגא בכ ואי� ,צורה מפאת ושותה שאוכל משו� – מותר לרפואה(כג) 

 אי� האלה הדברי� בכלש משו�  ,ולהתקלח המיטה את ל	דר להקל מקו� יש

. 14מצווה כצד קצת נחשבי� וכ�, הבוקר של מההכנה חלק ה� אלא ,והוגא

א ;התפילה אחרי זאת שיעשה עדי# ,לבריאותו גופנית פעילות שעושה אד� 

 התפילה לפני זו פעילות לעשות לוכי ,מאוחר י�ישהמנ כגו� ,הצור בשעת

. הומצו ורצ אישה ,לבריאותו מתכוו� א� במיוחד, הברכות את שיאמר לאחר

 כגו�, נצר הדבר א� באימו� או בוקר במ	דר להשתת# מותר בצבא וכ�

    .החו� לפני בבוקר האימו� לעשות שחייבי�

                                                           

 ).ב"ע י ד# ברכות" (דמכ� על שתתפללו קוד� תאכלו לא: "ודרשוהו. כו, ט"י בויקרא הפ	וק .11

 .	וכר בלי תה או קפה שהתיר, ב"כ ק"	 ברורה במשנה למשל ראה .12

 .ד, א"רע ע"שו .13

 .190 הערה כא�" ותתשוב פ	קי"ב עיי� .14
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 ד סעיף
 לכוין יכולת בו יש אם, החולים בכלל הם הרי (כד) והרעב הצמאל

 וישתה שיאכל עד יתפלל אל רצה אם -  לאו ואם ,יתפלל – דעתו

  .(כה)
  תפילה.  כותהלפרק ה' מ הרמב״�ל

 ה סעיף
   שוינ. (כו) להפסיק צריך, השחר עלות קודם לאכול התחיל ואםמ

 

) [הטור, וכ� יו�  הבית( ר�תיש� לג רמב״�נ  .15פו�קי� ארוש ' יונהר בש� הרא״שמ

  . "א]ב�בר הרש 

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

 ולהכי�, ילדיו את להשכי� זה ובכלל. 16התפילה לפני הומצו דבר לעשות מותר

 השחר ברכות את לומר טוב מצווה בדבר כשעו	ק ג�ו. בוקר רוחתא לה�

  .עי	וקו לפני

 צמאו רעב של רגיל מצב על כא� מדובר י�שא כמוב� – והרעב הצמא(כד) 

 לפני ושתייה אכילה אי	ור את נעקור כ נפרש א� שהלא, היו� תחילתב

 גדולי� וצמא רעב על כא�  שמדובר אלא, הקוד� ב	עי# שהובא, התפילה

 לכוו� לו יפריע שהרעב חוששי� ג� ואנו, כחולה נחשב כזה רעֵב .במיוחד

 .בתפילה

 בה אי� התחזקותו לצור היא זו שאכילה שכיוו� – וישתה שיאכל עד(כה) 

 .גאווה משו�

 ארנוישב כפי', ה בעבודת היו� את להתחיל שיש משו� – להפ�יק צרי�(כו) 

 א�, שהתפלל קוד� לאכול להתחיל אי� בה� שא#, וערבית ובמנחה .למעלה

   לאחר להתפלל שיכול ובתנאי, להפ	יק יצר אינו האוכל באמצע נמצא
   

                                                           

 ציו� על ג� שהשפיע דבר', ונ' מ הציוני� התחלפו הרגיל הגולה שבבאר נראה: העור הערת[ .15

 לבושי; טו ק"	 א"א ג"פמ ראה עוד. יו	# מהבית העולי� המקורות פ"ע ותיקנו. �"ברמב הגר	ה

 ].ט"י הערה השל� ע"שו; ג"י ק"	 שרד

 שנזכר" (תשובות פ	קי"ב וראה. ראיות כמה לכ אהמבי, ב"כ 	עי# כא� השולח� ערו ראה .16

 ).הקודמת בהערה
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  .(כז) להפסיק ריךצ ינושא אומרים

 ו סעיף
 שרגיל מי והיינו, (כח) תפלה זמן משיגיע אסור ללמוד אפילו�

 דאיכא, (כט) תהכנס יתלב לילך רגיל ואינו מדרשו בבית להתפלל

 שמע ריאתק זמן ויעבור (ל) ירסיהבג מטריד דלמא למיחש

 הוא ואםע. (לא) מותר, סתהכנ יתלב לילך שרגיל מי אבל; להיותפ

 ,מותר – הכנסת לבית לילך רגיל אינו אם אפילו, לאחרים מלמד

 לא ואם ,הוא גדול דבר הרבים דזכות, (לב) עוברת שהשעה כיון

  .ו"ק' סילעיל  ועיין .ללמוד יוכלו ולא יתבטלו עכשיו ילמדו
  ש�.  נהיו רבנוע  .רא״שרש״י וה רושילפ ע"ב ה׳ ברכות�

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

 .17האוכל

 ואי�, מנחה תפילת כדי� שחרית די� ולשיטת� - להפ�יק צרי� שאינו(כז) 

 בדברי הכלל פי על, הראשונה לשיטה לחשוש יש ולהלכה. מיוחד מעמד לבוקר

  ".כ	ת� הלכה – אומרי� ויש 	ת�"ש המחבר

 .תפילהה ממצות אפילו גדולה תורה למודת מצות - תפילה זמ� עמשיגי(כח) 

; יהאחרל רק וללמוד התפילה זמ� את לכבד צרי ולכ� ,דבר לכל זמ� יש אול�

 ואנו, מ	וי� בזמ� תלויה אינה תורהה לימוד מצות ,לתפילה בניגוד שהרי

 .בזמ� להתפלל ישכח בלימוד התלהבותו מתו שמא חוששי�

 לזמ� כפו# ואינו ,בביתו יחידי שמתפלל כלומר – נ�תהכ לבית ליל�(כט) 

 .הציבור ידי על הנקבע תפילה

 .בלימודו טרוד יהיה מאש לחשוש שיש: תרגו� – בגיר�יה מטריד(ל) 

 לפני ללמוד מהאי	ור יותר חשובה במניי� שהתפילה כיוו� – מותר(לא) 

 .השחר עלה שכבר #א ,בציבור תפילהה זמ� עד ילמד ולכ�. התפילה

 חוששי� שאנו מפני, עוברת ששעתה מצווה זו: כלומר – עוברת שהשעה(לב) 

    .התפילה אחר עד יחכו לא תלמידי�ש

                                                           

 האי	ור כי, השחר תפילת לפני באכילה דווקא החמירו'. ב 	עי# ב"רל ב	ימ� שיתבאר כפי .17

 '.כ ק"ב	 למעלה שהבאנו כפי", הד� על תאכלו לא" הפ	וק על נ	מ
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 ז סעיף
 ,למנחה סמוך אלא גזרו שלא, למרחץ וליכנס להסתפר מותרפ

  .(לג) המצוי דבר שהוא
  . פילהת מהלכות 'ו פרקב רמב״�פ

 ח סעיף
 משעלה להתפלל יכול, לדרך להשכים שצריך כגון, הדחק בשעתצ

. (לד) זמנה שיגיע עד עשמ ריאתק מלקרות וימתין ,השחר עמוד

  בפסוק שיתכוין דהיינו, הדרך עלשמע  קריאת לקרות לו אפשר אם: הגה
 

  .דשמואל ולוי וכאבוה, א"ע ל׳ ברכותצ

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

 וא	ר ,התפילה זמ� קוד� שעה חצי כלומר, למנחה 	מו – המצוי דבר(לג) 

 ארכו אלו פעולות בזמנ� ;18המרח' לבית ללכת או לה	תפר התחילל חכמי�

 גזרות. התפילה זמ� לאחר עד יימש בה� העי	וק שמא חשש והיה, רב זמ�

 מצוי זה שאי� מפני, לשחרית 	מו ולא, בלבד למנחה 	מו חכמי� גזרו אלו

 שאינ� דברי� על גזרו לא וחכמי�, השחר עלות לפני זאת עושה שאד�

 .מצויי�

 פ	וקי: כ	דרה תפילהה כל את להתפלל יש לכתחילה – זמנה שיגיע עדלד) (

 כשאינו א. התפילה ו	יו� תחנוני�, עמידה, וברכותיה שמע קריאת, דזמרה

' ה לפני לעמוד: עדיפויות 	דר ישנו, לנ	וע שנאל' כגו�, זאת לעשות יכול

 במהל אותו לעשות שקשה חשוב דבר זהו ולכוו� עשרה-שמונה בתפילת

, הזריחה לפני ואפילו הנ	יעה לפני בביתו העמידה את יתפלל ולכ�, הדר

 .ברכותיהב שמע יקרא שמע קריאת זמ� וכשיגיע, השחר עמוד משעלה

 עמ� להישאר יוכל וא�, ברכה בלא תפילי� יניח" משיכיר" זמ� לפני כשמתפלל

  . 19אז יבר  –" משיכיר" זמ� עד ולשמר�

  לדעת יש אול�. 20השחר מעלות קהדח בשעת מותרת שמע קריאת ג�
   

                                                           

 .ב 	עי# ב"רל ב	ימ� יבואר .18

 .ש� בדברינו ראה. ג 	עי#' ל ב	ימ� שראינו כפי .19

 .ג 	עי# ח"נ ב	ימ� שראינו כפי .20



 145   הלכות תפלה וזמנה � פ"טסימן 

  
  

 פי על ואף .)א"הרשב בשם י"ב( ח"נ' סי לעיל שנתבאר וכמו ,)ה(ל ראשון

, מעומד בביתו שיתפלל טפי עדיף הכי, לתפלה גאולה סומך שאינו

  .(לו) לתפלה גאולה ויסמוך מהלך והוא בזמנה שיתפלל ממה
  

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

 היתרה :עמידהה תפילתו שמע קריאת בי� הבדל בכ יש מחברה דעתשל

 כגו� ,הגדול דחק שעתוב אונ	ב רק קיי� זמנה לפני שמע קריאת לקרוא

 תפילת אבל .כלל הלקרא יוכל ולא ,לי	טי� במקו� היו� בהמש היהיש

 זמ� 	ו# לפני ליעדו יגיע וא�. לדר ביוצא ג� זמנה לפני מותרת העמידה

 חכמי� תקנת כפי ולהתפלל ליעדו שיגיע עד להמתי� עדי#, תפילה

ג� את קריאת  אמרי דרכובו ב �להתכוו ליכו אינו וא� – ראשו� בפ�וק(לה) 

ב	ימ�  רשהתבא כפי, השחרעמוד  עלה, לאחר שאההיצי לפני שמע בברכותיה

  "ח 	עי# ג.נ

 אומר �מכ ולאחרתפילת העמידה  שהמקדי� –גאולה לתפילה  וי�מו�(לו) 

 פילהבת העמידה, כאמור אול�. לתפילה גאולהשמע אינו 	ומ  אתקרי

  .לתפילהגאולה  מיכתמ	 יותרשמונה עשרה חשובה 
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 'צ סימן

 . סעיפים ז"כ ובו,  להתפלל הראוי מקום

שונות, ה�  הלכות כולל ה	ימ�בו.  התפללל הראויזה עו	ק במקו�  	ימ�

הכנ	ת, וה�  תבבי ילהבתפ החשיבות, ה� בדבר עצ� יחיד מתפלל בעבור

  הכנ	ת. יתבב הוי לתפילהרא מקו�ה בעניי�

 א סעיף
 גבי על ולא כסא גבי על ולא מטה גבי על יעמוד לא המתפללא

 ולא, )אבוהב י"מהר בשם י"ב((ב)  שלושה גבוהין אינן ואפילו: הגה) (א ספסל

 שהיה או, (ד) חולה או זקן היה כן םא אלאב, (ג) גבוה מקום גבי על

  .(ה) לצבור להשמיע כוונתו
 חיי�, ושאר פו�קי�.  חותש� פרק ג', ואר אתתו�פב  .ע"ב י׳ ברכותא

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

 .המקו� לפני בענווה לעמוד שצרי כיוו� – �פ�ל גבי על ולא(א) 

, 1שייפול חושש הוא נמו בגובה שא# מפני, טפחי� – שלושה גבוהי� אינ�(ב) 

 תולשיט כי, שלושה גבוהי� א� רק ואו	ר חולק והמחבר. כראוי מכוו� ואינו

 .האר' על עומד כאילו משלושה פחות וכל, גאווה משו� הוא האי	ור טע�

, והכנעה כבוד רגשי להיות צריכי� המתפלל רגשי – גבוה מקו
 גבי על ולא(ג) 

 הפ	וק מ� למדו ל"חז. גאווה על מראה גבוה מקו� על עמידה ואילו

 . גבוה מקו� אל נמו ממקו�' לה אורקל שיש '"ה קראתי ממעמקי�"

 .מיטת� על להישאר חכמי� לה� התירו לקו� הקושי בגלל – חולה או זק�ד) (

  .צור אלא ,הוגאו גבוה במקו� בעמידתו שאי� – לציבור להשמיע(ה) 

  

   

                                                           

 כמבואר", קראתי ממעמקי�" משו� אלא הבא ב	עי# טפחי� שלושה שיעור נאמר ולא .1

 .בהמש
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 ב סעיף
 שלושה גבוה היה. טפחים שלושה -  שאמרו גבוה מקום שיעורג

 ומותר ,כעלייה הוא הרי, אמות ארבע על אמות ארבע בו ויש

 בו אין פי על אף, מחיצות מוקף היה אם וכן. (ו) בו להתפלל

 שחלק כיון, ניכר גובהו שאין, בו להתפלל מותר, ארבע על ארבע

  .(ז) רשות
  ה מהלכות תפילה.  רקפ רמב״�ג

 ג סעיף
 הזית בראש להתפלל יכולין הבית לבעל מלאכה שעושין האומניןד

 גבוה מקום יגב לע יעמוד לא משום בזה ואין, התאנה ובראש

; (ח) לעלייה שעלה כמו הוי מלאכתם לעשות שעלו דכיוןה, פללוית

 משאר הזית שנשתנה והטעםו. לירד צריכים אילנות ובשאר

 יש, אילנות משאר יותר הרבה ענפים להם שיש מפני, אילנות

 אמרו ולפיכך ,ממלאכתם ויתבטלו, ובירידתם בעלייתם גדול טורח

 ובעלז. (ט) ירדו ,ביטול דליכא ,אילנות שארב אבל ;שם שיתפללו

 אינו דהא, להתפלל לירד צריך והתאנה הזית מראש אפילו, הבית

  פועלים אצל הקילו ואם ,עצמו ברשות שהוא, למלאכה משועבד
  
 . ראש� בגמ זש�.  נהיו רבינוו  .ש� הרא״שה  ."אע"ז ט ברכותד

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

 כמקו� נחשב ינוא ולכ�, לעצמו רשות שמהווה משו� – בו להתפלל ומותר(ו) 

 .עצמאית כיחידה אלא הכנ	ת בבית גבוה

 להתפלל שמותר, הכנ	ת בית לבימת ג� המחבר כוונת – רשות שחלק כיוו�(ז) 

  .מוגבהת שהיא א# בה

, והוגא כב אי�ש מאחר גבוה למקו� נחשב זה אי�ו – לעלייה שעלה כמו(ח) 

 .עבודתו בעבור האיל� על עלה שהרי

  והתאנה שהזית שמפני, י"רש בש� נו	# טע� מביא יו	# בבית – ירדו(ט) 
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  .(י) הבית בעל אצל הקילו לא, מלאכה ביטול מפני

 ד סעיף
 להתפלל כדי, ירושלים כנגדט חלונות או פתחים לפתוח צריךח

  .)יב( חלונות ב"י סתהכנ יתבב שיהיו וטובי .(יא) כנגדן
 ' פקודי. פ זהרי  פרק ה' מהלכות תפילה. רמב״�ט  .ע"ב ל״ד ברכותח

 ה סעיף
 במקום שכשהוא מפני, (יג) בשדה כמו, פרוץ במקום יתפלל לאכ

  .(יד) נשבר ולבו מלך אימת עליו חלה צניעות
  ל״ד ע"ב. ברכותכ

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

 .עליה� עומד כאשר מנפילה חושש אינו – מרובי� ענפיה�

 משועבד הפועל שזמ� הוא הבית לבעל פועל בי� ההבדל – הבית בעל אצל(י) 

 בתנאי זה כל ,כמוב�. כגונב הוא הרי לתפילה מופרז זמ� קחיי וא�, למעבידו

. לתפילה זמ� עמו התנה ולא, מ	וימות שעותל ביתה לבעל התחייב הפועלש

 להתפלל לו תרשי4 כ עבודתו תנאי את ל	דר אד� כל על לכתחילה אבל

 זמני� כוללי� העבודה ה	כמי יו�כ. מ	ודרת בצורה ביו� תפילות שלש

 ינהא זו שהלכה וא#. הבית לבעל זמנו כל את משעבד ינוא ואד�, למנוחה

 שהתירו, העבודה ומו	ר היושר חשיבות את מכא� לומדי� אנו, היו� מעשית

  . העבודה זמ� את לבזבז לאש כדי האיל� על להתפלל לעובד חכמי�

. יראה מו	יפה העול� יתראיש כיוו� ,חלו� כנגד להתפלל צרי - כנגד�(יא) 

 .זה בכיוו� חלונות לפתוח יש ,ירושלי� לכיוו� שמתפללי� והיות

 הוא שהטע� יו	# תהבי וכתב ,הרובז מובא החלונות מ	פר – חלונות ב"י(יב) 

 אי�ש ג� מ	מלי� החלונות: הנגלה פ"ע טע� להו	י# אפשר ואולי .כמו	 	וד

 פילההת על ולכ� ;בחו' המתרחש כלל חיבורב אלא, מנותק במקו� להתפלל

  .שבטי� ב"בי המרומז, ישראל ע� כל בעבור להיות

 ).גג לו אי� א� אפילוו( מחיצות מוק# במקו� אלא – בשדה כמו(יג) 

 מבנה לו ואי� בדר נמצאשה כמוב� אבל .לכתחילה הדי� זהו – נשבר וליבו(יד) 

; הגמרא פי על, בחו' שבת קבלת להתפלל הנוהגי� יש. בחו' להתפלל יכול

   .ערבית לתפילת הכנ	ת לבית להיכנ	 שעליה� ולהע זה ומ	עי#
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 ו סעיף
 ומפני (יז) המפולת ומפני (טז) חשד מפני, (טו) בחורבה ולאל

  .)ח(י המזיקים
 ג׳ ע"א.  ברכותל

 ז סעיף

 הכנסת. ביתל פניו מחזיר אינו אם, הכנסת בית אחורי ולאמ(יט) 

   הצד הפך והוא ,בו פתוח שהפתח הצד הואנ כנסתה בית ואחורי
  .  2ותמיימוני והגהותיונה  רבנונ"ב.  עו׳  ברכותמ

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

 פרו' במקו� להתפלל עדי# ,אחר מקו� אי� וא�. חרב מבנה – בחורבה(טו) 

 .בחורבה מלהתפלל

 .אישה ע� להיפגש כדי לחורבה נכנ	ש בו ושדשיח – חשד מפני(טז) 

 .בנההמ יקרו	 שמא, פיזית 	כנה מפאת – המפולת ומפני(יז) 

 מעי�, גו# נטולי מזיקי� יצורי�ל כינוי ואה "מזיקי�" – המזיקי
 ומפני(יח) 

 צרי ולדעתו, טפלה אמונה היא במזיקי� שאמונה כתב �"הרמב. 'שדי�'

 עלולש רוחני לנזק התשכוונ "המזיקי� מפני" שאמרה הגמרא את לה	ביר

 בחו' להתפלל אי� הלכהל. אד� בני בו שאי� במקו� שמ	תתר למי לקרות

  .ומ	וכ� מוזר מקו�ב לאו, תלו על שעומד במבנה אלא, פרו' במקו�

 שאחרי� במקו� הנמצא ג� זה ובכלל. 3הציבור מ� לפרוש א	ור – הקדמה(יט) 

 הבאי� ה	עיפי�. עימה� מתפלל שאינו כמי ייראה לא, כעת בו מתפללי�

 .זה מכלל הנובעות בהלכות עו	קי�

  

   

                                                           

 ].שניה� כדברי להחמיר שיש כתב מיימוניות הגהות[ .2

 '.ד משנה' ב פרק אבות .3
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 ,(כא) *)בהפך פרשיםמ שוי. כ)( כשמתפללים הקהל אליו שפונים

 חוץ צדדים בשאר כשמתפלל� וגם. (כב) שניהם לדברי לחוש וראוי

  זה וכל. (כג)הכנסת  ביתל פניו שיחזיר להחמיר יש, הכנסת ביתל
  

    יונה. רבינו�  .ותל, ואחוריו אל הכחימזר ותל: אחורי כירוש*)פ

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

. מאחוריה� מצוי והפתח, ירושלי� כיוו�ל פוני� המתפללי� – כשמתפללי
(כ) 

 ,הפתח בצד הכנ	ת בית מאחורי נמצאה אד� הוא מהציבור הפורש  זו לדעה

 שהרי, בציבור מזלזל שהוא מראה הוא בכ. מהמתפללי� הפוה לצד פונהו

 פונה א#ו הכנ	ת לבית גבו את מפנה, הכנ	ת לבית מחו' מתפלל הוא

 .מהציבור הפו לכיוו� בתפילתו

 לכיוו� הפונה לקיר מעבר הכנ	ת לבית מחו' נמצא אד� שאותו – בהפ� (כא)

 ולבית לציבור גבו שמפנה נמצא ירושלי� לכיוו� מתפלל הוא וכאשר, ירושלי�

 לכיוו� להתפלל עליו, מהציבור לפרוש בדעתו שאי� להראות וכדי .הכנ	ת

 וו�לכי להתפלל מאשר לציבור גב להפנות שלא יותר חשוב זו לדעה. הציבור

 .4ירושלי�

 יתפלל, המתפללי� שבגב הקיר מאחורי נמצא הוא שא� – שניה
 לדברי(כב) 

 לא, הקדמי הקיר מאחורי נמצא וא�. ירושלי� לכיוו� שהוא, הציבור לכיוו�

 .5הכנ	ת לבית להיכנ	 חייב אלא, ש� יתפלל

 באחד כשעומד ג� הכנ	ת לבית גבו להפנות שאי� משו� – הכנ�ת לבית(כג) 

 לכיוו� שיתפלל עדי# הצדדי� באחד נמצא שא� עולה המחבר מלשו�. מצדדיו

 האחרוני� כתבו למעשה הלכה אול�; ירושלי� לכיוו� משיתפלל הכנ	ת בית

 .6מהציבור פרישה בכ ואי�, ירושלי� לכיוו� שיתפלל

, מהציבור יפרוש שלא ודאי, מדויק אינו התפילה כיוו� שבו כנ	ת בבית נמצאה

 .אליו מתפללי� שכול� לכיוו� יתפלל אלא

   

                                                           

 כא� יש השני ולפירוש, השני לצד מתפלל שדווקא אד� הוא מהציבור הפורש הראשו� לפירוש .4

 .הכנ	ת בית אחורי מתפלל שבמקרה למי הוראה

 .ב"והמ') י ק"	( א"המג פי על .5

 '.מ ק"	 החיי� כ#', כ ק"	 ב"מ .6
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 מתפלל הוא אם אבלע, (כד)הכנסת  ביתל אחוריו שמחזיר כשניכר

 ואחוריו כראוי ראליש רץא כנגד פניוו, הכנסת ביתל הסמוך בבית

 ניכר שאינו, מותר -  כנסתה בית כותל שהוא ביתו לכותל

  .(כה)הכנסת  ביתמ פניו שמחזיר
  .הרמב״� תשובתיו�  בש�  ביתע

 ח סעיף
 בשעה בו פתוח שהפתח בצד סתהכנ ביתל חוץ לעבור אסורפ

 נכנס שאינו כיון, ככופר שנראה מפני, מתפללים שהציבור

 או ,(כח) תפילין שלבוש או ,(כז) משאוי נושא ואםצ .(כו) להתפלל

   פתח זה הכנסת לבית שיש או ,(כט) בעיר אחר כנסת בית שיש
 

  ר׳ ירוח�.  בש�בית יו�   צ. בח׳ ע" ברכותפ

ח ל ו וש ט ו ש פ כ ך  ו ר ע   ן 

 .הקיר מאחורי הכנ	ת לבית 	מו שנמצאכ כגו� – הכנ�ת לבית(כד) 

 במצב. הכנ	ת בית ע� משות# כותל החולק בבית מדובר – הכנ�ת מבית(כה) 

 ,ירושלי� לכיוו� כרגיל יתפלל אלא ,הכנ	ת בית לכיוו� להתפלל צור אי� כזה

 פרישה של עי� יתמרא כא� שאי� משו�, הכנ	ת בית לקיר גבו מפנה א� א#

  .מהציבור

 בית בה שיש בעיר מדובר, המששמבואר ב פיכ –נכנ� להתפלל  שאינו(כו) 

לבית  ני	הליד הכ העובר אד� בו. מתפללי� שכול� אחד ומניי�, דאח כנ	ת

, להתפלל מעוניי� אינוש עצמו על מעיד אליו נכנ	 ינוואהכנ	ת בזמ� התפילה 

 .ככופר ונראה

רוצה להתפלל, אלא  שאינו ניכר שאינו נכנ	 לא משו� כ –משאוי  נושא(כז) 

 משא. שנושאמשו� 

 .כופר שאינוניכר  בכו  –תפילי�  שלבוש(כח) 

 .האחרבבית הכנ	ת  ללשהתפ אי�הרו יחי�מנ זוא – בעיר(כט) 
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  .מותר, ירוחם) ינורב ם"י בשב( (לא) הבהמה על שרוכב או: הגה (ל) אחר

 ט סעיף
 הוא ואםר .(לב) הציבור עם הכנסת יתבב להתפלל אדם ישתדלק

 בשעה להתפלל יכוין, הכנסת לבית לבוא יכול שאינו אנוס

  ואין בישובים הדרים אדם בני הדין והוא: הגה). (לג מתפללים שהציבור
  
    .ע"ב ז ד  ש�ר  .ע"א ו' ברכותק

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

 .האחר בפתח שיכנ	 תכ�ייש רואי�מניחי� ה ואז -  ראח פתח(ל) 

על  השטרוד בשמיר �נכנ	 משו שלא אי�הרו ומביני� – מההבה על(לא) 

  .מתובה

 ויותיושזכ בעוד. 7במניי� תפילהה בחשיבות עו	ק זה 	עי# –הציבור  ע
(לב) 

 מתפללהוא  רשאכתפילתו,  תקבלשת כדיאינ� מ	פיקות  לעתי�של היחיד 

 ,ועוד. 8ההתפיל לקבלת למועי ברע� הרבי�, והד  נשמעת תפילתו הציבור ע�

 התפללל אד�ל מועיל הדברו ,יויחד שמתפללי� עשרה כשיש שורה ששכינה

 לע להתפללג�  צרי פרטיתה התפילה שמלבד יש להו	י# וכ� .9יתרה וונהבכ

 .ציבורה תוב אתז לעשות שי ממילא, וצרכי הציבור

 הראשו� המשפט. דיה חדה אינה המחבר �לשו – מתפללי
 שהציבור בשעה(לג) 

 אלא ,חובה האינ ציבורה ע� שהתפילה משמע וממנו", ישתדל" ילהבמ פתח

 תפילה על לוותר יכול אנו	 הוא א� שרק ואומר ממשי המחבר אול�. מעלה

. באונ	 אלא ממנה להיפטר ואי�, חובה היא בציבור שהתפילה עולה ומכ, בציבור

   לללהתפ ויכול בעירו מניי� לו שיש מי: כ המחבר לשו� את ריה	בל ונראה
    

                                                           

 יש: "כתבנו) 2 הערה תחילת' ע עמוד" (פועלי� תפילת" בפרק" המחבר בעקבות" ב	פרנו .7

 עדי# כוותיקי� בקביעות המתפלל דבריה�ול, בלבד כהידור במניי� תפילה שמחשיבי� פו	קי�

, יו	# ע"והגר חיי� החפ' 	וברי� כ[ הנ' אחרי במניי� שיתפלל מאשר הנ' ע� ביחידות שיתפלל

) קמ' ע א"ח יו	# ובילקוט; ט, ד, א"ח ח"או א"ביבי יעויי�' (שלמה ל אל#'ב קלוגר ש"לגר בניגוד

."[... 

 ולא כביר אל ה�: 'שנאמר, רבי� של בתפלת� מוא	 ואה ברו הקדוש שאי� מני�: אומר נת� רבי" .8

 ).ב"ע ז ד# ברכות'" (עמדי היו ברבי� כי לי מקרב נפשי בשלו� פדה: 'וכתיב', ימא	

 עת אימתי', רצו� עת' ה ל תפלתי ואני' דכתיב מאי: יוחי ב� שמעו� רבי משו� יוחנ� רבי אמר" .9

 ).ש�" (מתפללי� שהצבור בשעה - רצו�
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 (לד) מתפללים שהציבור בזמן וערבית שחרית יתפללו םמקו מכל, מנין להם

 והוא ,הציבור שהתפללו בשעה התפלל ולא נאנס אם וכןש. )ג"סמ(

  .(לה) הכנסת בבית יתפלל על פי כן אף, ביחיד מתפלל
  יונה בש� הגאוני�. רבינוש

 י סעיף
 בוריצה לתפלת תפלתו להקדים לו אסור בוריהצ עם כשעומדת

 לפי מתפללין הציבור ואין עוברת השעה כן אם אלאא, (לו)

 שעה בלא אבל: הגה .(לז) אחרת בהילס או בפיוטים שמאריכים

    אפילו הציבור מן יפרוש ולא, הציבור עם והתחינות הפיוטים יתפלל עוברת
    והרא״ש. נהיו רבינוא. ע"ב כ״ח ברכותת

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

 אינו שא� א"י ב	עי# ויבואר. הציבור ע� הכנ	ת ביתב להתפלל עליו – בציבור

 לו אי� א� ולכ�, מצוות כשאר גמורה חובה זו אי� אבל". רע שכ�" נקרא כ� עושה

 לנ	יעות מלצאת להימנע צרי אינו כ�ו ,אחרת עירל עבורל חייב אינו בעירו מניי�

 ו�לש המחבר קטנ כ�ל. בכ וכיוצא, במניי� להתפלל יוכל לא שבדרכו בגלל

 ממצוות בשונה, מכ נמנע א� אי	ור על עבר שלא כא� שפירושה", ישתדל"

  .מצה אכילתכ או תפילי� הנחתכ

 .לו ה	מו במקו� שמתפללי� השעב היינו – מתפללי
 שהציבור בזמ�(לד) 

 שיש מקו� הוא הכנ	ת בית. א: מעלות שתי לכ ויש – הכנ�ת בבית יתפלל(לה) 

 שאינו מעיד הוא הכנ	ת לבית ובהליכתו ,ציבורה תפילת מקו� וזה .ב .קדושה בו

  .התפלל שהציבור בזמ� להגיע ממנו נמנעש אלא, הציבור מ� פורש

 זמ� את התאי�ל טוב בביתו כשמתפלל שג� ראינו – הציבור לתפילת(לו) 

 ונקט, יותר חמור הדבר כנ	ת בבית נמצא א� אול�. הציבור לתפילת תפילתו

 .10מהציבור כפורש אהשנר משו�, אי	ור לשו� המחבר

 משו� ,הציבור ע� מתפילה יותר חשובה מנהבז תפילה – אחרת ל�יבה או(לז) 

 ואינו. גמור חיוב היא בזמנה תפילה ואילו, בלבד מעלה הינה בציבור שתפילה

   שלא שמתנהג הוא הציבור כי, מהציבור כפורש להיראות לחשוש צרי

   

                                                           

 .ד"ל ק"	 ב"מ וראה .10
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  .)ח"ס סימן לעיל ועיין( (לח) תורה בדברי לעסוק

 יא סעיף
 שכן נקרא להתפלל בו נכנס ואינו בעירו הכנסת בית לו שיש מיב

  . (לט) ולבניו לו גלות וגורם ,רע
  . 11) [ח' ע"א]כ״ח( ברכותב

 יב סעיף
   אפילו, (מ) מצוה דבר לכל וכן ,הכנסת לבית כשהולך לרוץ מצוהג

 

 . ) [ו ע"ב]ש�( ברכותג

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

 להתפלל לו מותר, קבועה בצורה כוותיקי� להתפלל רגיל הוא וא�. 12כהוג�

 תפילהכ קצת חשבנ הדברו .זו מעלה על יוותר לאו, מניי� ללא א# כוותיקי�

 רק בנ' מתפלל א� אמנ�. בה להתפלל מכווני� שרבי� השעה זו כי ,בציבור

 .פהעדי בציבור תפילה, לעתי�

 .13צור נקרא זה שא#, אית� יתפלל – החמה הנ' לפני מתפלל הציבור וא�

 הנוהג מהציבור לפרוש אי� 14המחבר לדעת שג� נראה – תורה בדברי(לח) 

  .לאמר� המתירי� הפו	קי� על וי	מו, פיוטי� לומר

  .באחדותו ישראל ע� של וחוכש מפני –ולבניו  לו(לט) 

. בהתלהבות מצוות לקיי� אותנו מחנכת זו והומצ – מצווה דבר לכל(מ) 

 .15'"ה אֶת לָדַעַת נְִר7ְפָה" בהושע מהפ	וק אותה למדו וחכמי�

   

                                                           

 ].כה ק"	 א"א ג"פמ ראה, הבאה והאות זה ציו� בדבר[ .11

 כדי� שלא א# בכיוונ� להתפלל צרי ירושלי� בכיוו� מתפלל אינו הציבור שכאשר שראינו וא# .12

 .יותר חמורה הזמ� לאחר תפילה אול�, עולה התפילה בדיעבד ש�, עושי� ה�

 להשלי� מנת על אפילו הנ' לפני להתפלל י�שא ה	וברי� ויש, הפו	קי� נחלקו אלה בדיני� .13

", המחבר בעקבות" ב	פרנו בדבר הארכנו). ג 	עי# ז"קל' עמ תפילה הלכות יו	# ילקוט עיי�( מניי�

 '.ע מעמוד החל", פועלי� תפילת" בפרק

 .ח"	 ב	ימ� שראינו כפי, הפיוטי� את לומר שלא שעדי# שפ	ק .14

 .ב"ע ו #ד  בברכות ודרשתו; ג', ו בהושע הפ	וק .15
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 מבית כשיוצא אבל .(מא) גסה פסיעה לפסוע שאסור בשבת

  .(מב) לרוץ אסור הכנסת

 יג סעיף
  .(מג) בגמי מכסהו או ברגליו ודורסוה, הכנסת ביתב לרוק מותרד
  . יונה ינו', ורבגפרק  �ו ש�  ירושלמיה. ב"ע�״ב  ברכותד

 יד סעיף
  .)ד(מ הראשונים עשרה עם שימנה כדי, נסתהכ לבית אדם ישכיםו
  . ע"ב מ״ז ברכותו

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

 מענייני שנחשבת משו� 16בשבת א	ורה ג	ה פ	יעה – ג�ה פ�יעה(מא) 

 של יו� איהש שבתה לעומת, לע	קיה� רצי� החול שבימות אנשי�כ, החולי�

 אלא ,שבתה במנוחת זלזול בה אי� והומצ דברל ריצה �לאו .מנוחהו רוגע

 .ומותרת, אליה שר' והומצל כבוד

  .והובמצ מוא	כ ייראה שלא – לרו  א�ור(מב) 

 אי	ור אול�. המקו� קדושת מפאת ,לרוק א	ור הבית בהר – בגמי מכ�הו(מג) 

 ודרכ� שהואיל ;הבית הר מקדושת נמוכה שקדושתו, הכנ	ת בבית חל אינו זה

 י�אש ,יו�כש נראהו. ותרוה ,ולזזלל נחשב לא הדבר ,�יהת בב לרוק הייתה

  .17הכנ	ת בבית כ� לעשות א	ור, בבית הרצפה על לרוק נוהגי�

 שורה להתפלל מתא	פי� �יהודי עשרה רשאכ – הראשוני
 עשרה(מד) 

 ,עודו. השכינה את מביאי�ה ,ראשוני�ה העשרה בי� להיות טוב לכ�ו ,השכינה

  .לקיימ� להזדרז להשתדל יש המצוות בכלש

  

   

                                                           

 .א, א"ש ח"או ע"שו; ב"ע קיג ד# שבת .16

 בית כבוד בהלכות ולא, בציבור בתפילה העו	קי� הדיני� בי�, כא� מובא זה 	עי# מדוע קשה .17

 לרוק צרי שא� לנו לומר כא� נכתב שאולי ו"הי יחזקאל הרב בני וה	ביר. א"קנ ב	ימ� הכנ	ת

 .הציבור ע� להתפלל להמשי יכול אלא, הכנ	ת מבית לצאת חייב אינו
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 טו סעיף
 או ,(מה) שבשדות הכנסת ביתב מתפלל יחידי םאד נשאר אםז

: הגה ערבית תפלתח היא אם שבעיר הכנסת בבית לואפי

, תפלתו שיסיים עד לו להמתין חבירו חייב, )ו(מ בלילה שמתפללים

   ובבתי, ביום אפילו מחמירין ויש: הגה. (מז) בתפלתו יתבלבל שלא כדי
 

    ורבינו ת�. רי״ ח  .ע"ב ה׳ ברכותז

ו ר ע ן  ח ל ו וש ט ו ש פ כ   ך 

 שמ	וכ� במקו�, לעיר מחו' שנמצא כנ	ת בבית א� :כלומר – שבשדות(מה) 

 אפילו לו להמתי� יש, בתפילתו המתפללי� אחד הארי, לבד בו לה	תובב

 .ביו�

 ולדעת .יו� כתפילת דינה, יו� מבעוד ערבית מתפללי� א� אבל – בלילה(מו) 

 זמ� 	ו# ש	ו#, לו �להמתי צרי יו� מבעוד ערבית מתפללי� א� ג� המחבר

 .18ללילה קרוב, היו� ב	ו# הוא זו תפילה

 להתבלבל עלול לבד לצאת החשש שמתו – בתפילתו יתבלבל שלא(מז) 

 לחברו ממתי� ינואש אד� על אומרת )ב"ע ה ברכות( הגמרא. 19בתפילתו

 שמי הוא והטע�. 20מרובה שכרו ממתי� א�שו ",בפניו תפלתו לו טורפי�"ש

 ולא, לו ידאג לא ה"הקב ג� ולכ�, רומחב לו אכפת לאש מראה ממתי� שאינו

   .21מידה כנגד מידה, תפילתו תתקבל הממתי� אבל. תפילתו יקבל

                                                           

 משו� הוא הטע� א"לרמ ואילו; ביו� ג� שיי וזה, בלבול משו� הוא למחבר שהטע� כיוו� .18

 .בלילה דווקא ולכ�, בלילה השולטי� מזיקי�

 בתפילת רק נכו� ואז, ה	כנה משו� הוא זה די� הא� ראשוני� שנחלקו יו	# הבית הביא .19

 כא� הרכיב המחבר ולכאורה. ביו� ג� זו הלכה זוא, מתבלבלת שתפלתו משו� שהוא או; ערבית

 עלול שהיחיד משו� שהוא כתב הדבר בטע� אול�, ערבית בתפילת רק זה די� שפ	ק, דעות שתי

: כתב זו קושיה שמשו�, כא� בברכות הגמרא על" חי יו	# עוד"ב וראה( בתפילתו להתבלבל

 הגור� הוא ה	כנה שחשש היא תושכוונ ה	ברנו לכ�). תר' ולא", מגומג� הוא כא� ע"הש ולשו�"

 .בתורתו עינינו יאיר' וה. לבלבול לו

: שנאמר, הללו לברכות זוכה: חנינא ברבי יו	י רבי אמר? שכרו מה לו המתי� וא�: "ולשונה .20

 וצאצאי זרע כחול ויהי הי� כגלי וצדקת שלומ כנהר ויהי למצותי הקשבת ל4א) 'ח"מ ישעיהו(

 '". וגו' מעי

 .ב"מ אות ב"ע ה ברכות" ה"אי עי�" פירושב וראה .21
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 ואםט. )דברכות קמא' פ יונה' ור י"ר בשם ומרדכי הטור( (מח) בעיר שהם שלנו הכנסת

  .(מט) לו להמתין חייב אינו, ותחנונים בבקשות מאריך
  יונה. רבינוט

 טז סעיף
 ארבעה עד לפניו אם, בה ללון ורוצה לעיר והגיע בדרך לךההוי

 ולאחריו; (נא) שם לילך צריך, עשרהב שמתפללים מקום (נ) מילין

  .(נב) עשרהב להתפלל כדי מיל עד לחזור צריך
  . ירש" רושילפ"א עמ״ו  פ�חי�י

 יז סעיף
   מעיר לילך אדם ישכים שלא שכן שמכל שאומר מי ישכ

 

  . אגודהכ

ך  ו ר ע ן  ח ל ו וש ט ו ש פ   כ

 . בתפילתו מתבלבל ולכ� לבד להישאר מפחידש מכיוו� – בעיר שה
(מח) 

 על באיחור להגיע או תפילות להו	י# יכול שאינו מפני – לו להמתי�(מט) 

  .  אחרי� חשבו�

 כארבעה ה� מילי� הערבוא, אמה �יאלפי הוא מיל – מילי� ארבעה(נ) 

 .קילומטרי�

, בה ללכת מתכוו� שממילא הדר משבה כנ	ת בית יש א� – לש
 ליל�(נא) 

 כדי זאת לעשות עליו – ההליכה את ולהקדי� תכניתו את לשנות שצרי אלא

 למדנו מכא�. קילומטרי� מארבעה ארוכה הדר שאי� ובתנאי, �יינבמ להתפלל

 .כ עבור לטרוח חייב במניי� להתפלל מתאפשר שכאשר

 שאינו כיוו� כלב מדובר אאל, דווקא לאו" אחריו" – בעשרה להתפלל כדי(נב) 

 בית א� �יבמני להתפלל לטרוח עליו בביתו נמצא א� וכ�. ממילא בדרכו

 זאת לחשב שיש אומרי� יש, ברכב נו	ע וא�. )כקילומטר( מיל בתו הכנ	ת

 הוצאות ג� ישנ� שברכב לזכור יש אול� .המרחק לפי ולא, מיל הליכת זמ� לפי

   .העניי� לפי לווהכ, נ	יעה
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 בעוד חפצו למחוז לבוא יכול אם, (נג) עשרהב בה שמתפללים

  .(נד) התפלה אחר יחידי ללכת צריך יהא ושלא גדול היום

 יח סעיף
 בו להתפלל ומצוה, הכנסת מבית יותר קדוש קבוע מדרש ביתל

 ויש: הגה. (נו) בעשרה שיתפלל והואמ; (נה) הכנסת מבית יותר

  ; (נז) לו הקבוע שהמדר בבית להתפלל עדיף עשרה בלא דאפילואומרים 
 

  . תפילה הלכותפרק ח' מ רמב״�מ  .א"ע ׳ח ברכותל

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

 למדי� אנו מני� בו שיש מקו� עד ולנ	וע לטרוח מהחובה -בעשרה(נג) 

 מי יש" לשו� .שמתפללי� לפני מני� בו שיש מקו� לעזוב אי�ש שכמוב�

 זה די� יו	# ביתה שמצא אלא, במחלוקת נתו� זה שדי� פירושה אי�" שאומר

 . הכול על מו	כמת זו הלכה אול�; אחד מחבר צלא רק

 יכול כאשר רק הוא, במניי� תפילה ככל, זה חיוב מנ�א – התפילה אחר(נד) 

 שצרי שמי מכא�. האיחור בגלל 	כנה בו אי�ש במצבו  ,בזמ� ליעדו להגיע

 לו מותר – י�יהמנ עד להמתי� אפשרות לו ואי� מוקד� לפרנ	תו לצאת

  .ביחידות להתפלל

, שבו תורהה מלימוד נובעת המדרש בית קדושת - הכנ�ת מבית יותר(נה) 

 .המדרש בבית להתפלל טוב לכ�. הנבחרת הש� עבודת שהיא

 אי�, תפילה ממצות גדולה תורה לימוד שמצות א# – בעשרה שיתפלל והוא(נו) 

 לידי המביא לימוד גדול כי ,22תורה לימוד בשביל המצוות קיו� את לבטל

 התורה לומד על ג� לכ� .וללימוד ער אי� מקיי� ואינו לומדה וכל .מעשה

 ,הציבור מ� לפרוש שלא כדי ,ועוד. בציבור ולהתפלל כראוי המצוות את לקיי�

 א"הרמ שמביא כפי, בציבור בתפילה לזלזל אחרי� ויבואו ממנו ילמדו ושלא

 .בהמש

 מעלה ,מעלה היא בציבור פילהת הדי� מעיקרו הואיל זו לדעה – לו הקבוע(נז) 

  .רגע מאבד שאינו כלומר, במקומו בקביעות שלומד מי בפני נדחית זו
 

   

                                                           

 .ג, ו"ק ח"או ע"שו; ב"ה א"פ ברכות ירושלמי; א"ע יא-ב"ע י ד# שבת ראה .22
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. )דברכות ק"פ י"תר( (נח) הכי בלאו מתבטל ואינו אומנתו שתורתו מי ודוקא

 ויתבטלו ממנו הארץ עמי ילמדו שלא, כן לעשות עצמו ירגיל לא הכי ואפילו

שכן שלא יעסוק בתורה  וכל. )והטור', ד ללכ ש"הרא תשובת( (נט) הכנסת מבית

 פסי(הגהות אל (�) נותשהציבור אומרים סליחות ותחי מןהכנסת בז יתבב

  .)23החדשים

 יט סעיף
 לו די ואין. 24[גדול] לצורך לא אם ישנהו שלא, לתפלתו מקום יקבענ
 הכנסת בבית גם אלא, להתפלל הכנסת בית לו שיקבע במה�

  .(�א) קבוע וםמק לו שיהיה צריך בה שקבוע
  בש� הירושלמי.  הרא״ש�  .ע"ב ׳ו ברכותנ

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

 כדי להתבטל שצרי שכ� כל ,הרשות לדבר מתבטל א� כי – הכי בלאו(נח) 

 .כראוי התפילה מצות את לקיי�

 שלו התורה לימוד תמצו עקבותשב חלילהו – הכנ�ת מבית ויתבטלו(נט) 

 .עור לפני  מכשול נות� ונמצא ,בציבור התפילה במצות זלזול �ייגר

 מכא� .מצוות כשמקיימי� ג� מהציבור לפרוש שאי� – ותחינות �ליחות(�) 

 המחולקי� בעלוני� לעיי� שלא שכ� וכל, התפילה בזמ� ללמוד ראוי שאי�

 תפילת את ש	יי� מי כגו�, מתפללי� שהציבור בזמ� שלא אבל. כנ	ת בבתי

 .ב	פר לעיי� לו מותר – בחזרה הציבור שליח התחיל לא ועדיי� העמידה

 בבית הישיבה את ועושה, לכוונה תעוזר מקו� קביעות – קבוע מקו
(�א) 

 שלא הראוי מ� מקומו על בטעות אחר אד� ישב א�ו. קבוע דברל הכנ	ת

 חמורה בחברו הפגיעה רתשעב משו�, אחר במקו� לשבת אלא, לו להעיר

   .קבוע במקו� להתפלל והומהמצ יותר

                                                           

 "].הגיבורי� שלטי" נקרא כיו�[ .23

, איננו המשפט כל י"בב). ט"מ הערה השל� ע"בשו ראה( זו מילה השמיטו החדשי� בדפו	י�[ .24

) 114' עמ ב"פ( המאור במנורת". גדול לצור" פורשמ ובטור. גר	תו מה לדעת אפשר אי ולכ�

 מקורו זהו ואולי", גדול לצור לא א� ישנהו ולא, תמיד לתפלתו מקו� לקבוע וצרי" הוא הנו	ח

 ].הטור של
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 כ סעיף
 פרשיםמ שי. (�ב) יתפלל כך רואח פתחים שני שיעור כנסיע
 ישב שלא, לפנים יכנס ,טפחים שמונה דהיינו ,פתחים שני שיעורפ

 יש אםצ זה ולפי ;כנסתה בית ישיבת כמשאוי שנראה הפתח אצל

 םמפרשי וישק. (�ג) כלום בכך אין הפתח אצל מיוחד מקום לו

 אינו אם זה ולפי, לכוין יכול ואינו לחוץ שמביט מפני שהטעם

 ימהר שלא פרשיםמ וישר. (�ד) כלום בכך אין הרבים לרשות פתוח

 לחוש ונכון. פתחים שני שיעור ישהא אלא, כשנכנס מיד להתפלל

  .(�ה) הפירושים לכל
 . מרוטנבורגר״מ  ש�ב טורק  .ונהי רבינוצ  .יי�ח ואורחות ירושלמיפ  .ע"א ח׳ ברכותע
  ש�.  והביא הרא״שר

 כא סעיף
 כגון ,קבוע ודבר. (�ו) הקיר ובין בינו חוצץ דבר יהא שלא יךצרש

  גדול בדבר רק מחיצה חשיב ולא: גהה .)�ז( חוצצים אינם ,ותיבה ארון
  

    .ע"ב ה׳ ברכותש

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

 פירושי� שלושה המחבר ומביא. הגמרא לשו� זה – יתפלל כ� ואחר(�ב) 

 .זה למשפט

 בכני	ה התיישב ולא, הקבוע במקומו שיושב כרשני מפני – כלו
 בכ� אי�(�ג) 

 .לצאת שרוצה משו�

 .מו	חת דעתו אי� הכני	ה ליד וא# הואיל – כלו
 בכ� אי�(�ד) 

. ארעי עניי� אינה התפילהש מדגישי� הפירושי� שלושת – הפירושי
 לכל(�ה) 

 ולהתיישב, החוצה לה	תכל לא, פנימה הכנ	ת בית לתו להיכנ	 טוב לכ�

  .להתפלל מתחילש לפני מעט

 .כוונתו את יבלבל שלא כדי – הקיר ובי�(�ו) 

 .הכוונה את מבלבלי� אינ� קבועי� שדברי� משו� – חוצצי
 אינ
(�ז) 
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 אבודרהם( (�ח) הפסק חשיב לא קטן דבר אבל, ארבעה ורחבו עשרה שגבהו

 אינו אדם אפילות, חוצצים אינם חיים בעלי וכן .)ד"הראב בשם חיים ואורחות

 נראה וכן, חוצץ אינו ואדם, חוצצים חיים דבעלי נראה ולי: הגה. חוצץ

  .(�ט) בספר טעות דנפל ואפשר, הפוסקים סברת
  ומהר"י אבוהב. מרדכית

 כב סעיף
 וטוב, אדם שום אחורי מלהתפלל ליזהר שיש שאומר מי וישא

  .(ע) לדבריו לחוש
  . ההפליא �פרא

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

 כמו, הקיר כנגד כמתפלל שייחשב העיקר זו לדעה – הפ�ק חשיב לא(�ח) 

 אינו קט� דבר לכ�ו, 25'"ה אל ויתפלל הקיר אל פניו וי	ב" :חזקיהו על שנאמר

 דבר יהיה שלא צרי ולשיטתו ,זו קולא פ	ק לא שהמחבר  ונראה. חציצה יוצר

 כי	אות הכול ולדעת .לגודל קשר אי� ולכ, כוונתו את לבלבל שעלול

 .26צי�חוצ �אינ לתפילה כי�הנצר �ירהיטה וכל ושולחנות

 א� #	יו הבית ד�ו ,חוצצי� חיי� שבעלי כתב הטור – ב�פר טעות דנפל(�ט) 

, אד� מבני יותר חוצצי� חיי� שבעלי מכ משמעו ;חיי� בעלי בכלל אד�

 ,שכיחה היא אד� ב� שמציאות, הדבר 	ברתו. להתפלל שא	ור ודאי וכנגד�

 ואינ תפילה במקו� חיי� בעל אבל ,התפילה לכוונת פחות מפריעה ולכ�

, מובני� ינ�א כא� המחבר דברי, כ� א� .לכוונה מפריעה ונוכחותו, שכיח

 טעות השנפל שנראה א"הרמ כתב כ�ול ,יו	# בבית דבריו את ו	ותרי�

 שהלא ,להלכה התקבלו חציצהל נחשב אינו שאד� א"הרמ דברי. ובדברי

 לפני יעמדו שכול� יתכ�י לא שהרי, כנ	ת בבתי תפלללה אפשר אי אחרת

  . הקיר

 המשנה ווכתב. בפניו והוכמשתח ייראה שלא כדי – לדבריו לחוש וטוב(ע) 

   אפשר אי 	תהכנ בבית אבל ,ובבית זה שכל )ה"קל אות( החיי� וכ# ברורה
   

                                                           

 .ב"ע ה ד# בברכות ממנו והלימוד; ב, ח"ל בישעיהו הפ	וק .25

 .החיי� וכ# ברורה משנה, ז"ט .26
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 כג סעיף
 להתפלל נכון אין בולטות שאינם פי על אף, המצויירים הבגדיםב

, מצויר כותל או בגד כנגד להתפלל לו יקרה ואם ;(עא) כנגדם

 שמתפללים בספרים ציורים לצורכן  גם אסור ולכן: הגה. (עב) עיניו יעלים

 וייראבל בגדים שמצ. )הצלמים כל פרק ריש מרדכי( הכוונה תתבטל שלא, מהם
הרא"ש  בת(תשו לישב עליהם בבית הכנסת אסור לואפי, (עג) ִתפלותדברי  יהםעל

  . ה') ללסי' ב' כ
  הרמב״�.  ובתש� תשב אבודרה�ב

 כד סעיף
 .(עו) לפניו ולא, (עה) רבו אחורי ולא, (עד) רבו בצד יתפלל לאג

 כך אם, בצבור אבל; ביחיד למתפלל אלא מיירי לא זה דכל אומרים יש: הגה
 אבוהב י"מהר בשם י"ב( אחריו או לפניו מתפלל אם לחוש אין, ישיבתו סדר הוא

  הרחיק אםד .(עז) להקל המנהג, להחמיר שטוב פי על ואף .)מועד ואוהל
  
  . ״שיונה והרא נוירבד  .ע"ב כ״ז ברכותג

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

  .חברו רימאחו להתפלל לכתחילה ומותר, בכ להיזהר

 . 27לכוונה מפריעי� ה�ש מאחר – כנגד
 להתפלל(עא) 

 בגבה ישש חולצה הכנ	ת בבית ללבוש ראוי י�אש מכא� – עיניו יעלי
(עב) 

 .מאחור המתפלל לכוונת להפריע עלולי� שה�, תובי�וכי ציורי�

  .ראויי� ינ�אש דברי� – תִפלות דברי(עג) 

 .לו הוכשו עצמו ראהי שלא – רבו בצד(עד) 

 .לו והוכמשתח יראהי שלא כדי – רבו אחורי(עה) 

 ולכ�, מרבו יותר גבוה במעמד כביכול נראה זה באופ�ש כיוו� – לפניו ולא(עו) 

 כבודב להתייח	 אד� שחייב למדי� אנו זו מהלכה. �באלכ	ו מעט יתרחק

 .	גידהכ הנראה יח	ב מדובר אי� �לוא, לרבו

 ,הרב של וכבודב חי	רו�כ נראה זה אי� הקבוע במקומו כי – להקל המנהג(עז) 

  שהמחבר ונראה. ומאחוריו הרב בצד ישיבה למנוע הכנ	ת בבית אפשר אי וכ�
     

                                                           

 .ד, א"קמ ד"יו ע"שו ראה. פ	ל עשיית וראי	 לעתי� יש בולטות בצורות .27
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  .))עח( ה סי' רמ"ב סעיף ט"ז(ועיין ביורה דע .מותר, אמות ארבע

 כה סעיף
  .רבו אחורי להתפלל מותר )עט( חבר תלמידה
  . "בע כ״ז ברכותה

 כו סעיף
 וכשם. בו מתפללים אין, מעש ריאתק בו קורין שאין מקום כלו

 הערוה ומראיית המת ומן רע וריח רגלים ומי מצואה שמרחיקים

  .(פ) לתפלה מרחיקים כך, מעש ריאתלק
  . פילהמהלכות תפרק ד  רמב״�ו

 כז סעיף

 עד ישתוק, נסתהכ ביתב תינוק והשתיןז בתפלה עומד היה

 ארבע לפניו יהלך או, (פא) רגלים המי על להטיל מים שיביאו

  :הגה .(פב) תפלתו ויגמור ,נסתהכ מבית יצא או ,לצדדיו או אמות
   
  .רוקחז

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

 .זה היתרל מ	כי�

  .הרחבה ביתר זו הלכה מובאת ש�, רבו כבוד תבהלכו – ז"ט �עי" ב"רמ(עח) 

  .רבו של חברותא למעי� שהפ עד ובלימוד שגדל תלמיד הוא – חבר תלמיד(עט) 

 ני�	ימב ,שמע קריאת בהלכות שלמדנו כפי לוהכ – לתפילה מרחיקי
(פ) 

  .ח"פ-ד"ע

 א	ור מקו� מכל, 28מדרבנ� היא רגלי� ממי הרחקהש א# - רגלי
 המי על(פא) 

 למי אחר כי	וי או מי� להביא שיכול מי אי� וא�. תפילתו את ילהמש לו

 והיא התפילה לצור הפ	קה וזש מפני, בעצמו המתפלל אתז יעשה ,הרגלי�

 .לצאת מתפללל שמותר כפי, מותרת

  לצור שהיא מפני, להפ	קה נחשבת אינה וההליכה – תפילתו ויגמור(פב) 
   

                                                           

 .ז"ע ל	ימ� בהקדמתנו ראה. עצמו הקילוח כנגד אלא מהתורה נא	ר ולא .28
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 כולו את לגמור כדי ישהה אשמ, לשתוק ולא אחר למקום לילך טוב ויותר
  .ט"ע' סי ריש לעיל' וע). ד"שכ סימן רוקח בשם י"ב( (פג) לראש לחזור ויצטרך

  

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

 .התפילה

 .לשהות ולא לצאת עדי# אופ� שבכל היא א"הרמ דעת - לראש לחזור(פג) 

 יהיה ההמתנה �שזמ משער א� הכנ	ת מבית שיצא המחבר שמודה ונראה

 יצטר בהכרח שלא במצב הוא המחלוקת ועיקר. 29"כולה את לגמור כדי"

 משו�, שיצא עדי# א"ולרמ, להמתי� יכול שלמחבר, הרבה כ כל להמתי�

  .התפילה כל את לגמור כדי ישהה שמא שחוששי�

  

                                                           

 את לגמור כדי" שהה א� המחבר לשיטת ג� עמידה בתפילת, שמע לקריאת בניגוד שהלא .29

 .ה 	עי# ד"ק ב	ימ� שיתבאר כפי, לראש חוזר –" כולה
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 אצ" סימן

 , ובו ו' סעיפים. להמתניו ויכסה ראשו בשעת תפ שיאזור

 א� מעש אתלבר ולומר קרי שא	ור (	ימ� ע"ד)שמע  ריאתק בהלכות למדנו

שלגבי תפילה  מדי�אנו ל ה. ב	ימ� זערווהאת ה אהרו לבוא�  וא ,ערו� הוא

 ועליו ,'ה פניעומד ל �האד עמידהה תפילתבש מפני, תו	פנו ותישנ� הקפד

 היל-לקראת א ו�: "הכו	נדרש מהפ	וק בעמ הדבר. התא�ב להתלבש

 ויותהנהגות רא ה�ו ובהח �שהה� הלכות  רהמחב מביאזה  ב	ימ�. 1"ישראל

  .  תמחייבו אינ�ש

 א סעיף
 אסורולמטה,  ממתניו כסותוחגורה על מתניו ל ליתט היתהא

 נסאת לבו, או שנא סהלא כ ואםב; (א) להתפלל עד שיכסה לבו

  .(ב)והתפלל, יצא  וותווכסה ער ל, הואיסהואין לו במה יתכ
  תפילה.  ותמהלכ 'פרק ד הרמב״�ב  וכ״ה. ״דכ ברכותא

 ב יףסע
  בו, אפילו יש לו אבנט שאין לתפלהלאזור אזור בשעת ה צריךג
   
  . ]ש) [ברא"בתו�פות(, וש� ע"ב ׳ט שבתג

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

. ערו� העליו� גופו פלגכש להתפלל א	ורש כלומר – ליבו שיכ�ה עד(א) 

 שמע לקריאת בניגוד, הדי� מעיקר אלא ,ח	ידות מידתמ נואי זה אי	ורו

 טוב שלכתחילה יתבאר 'ו-'ה פי�ב	עי. אי	ור כב אי� שבה� ,ברכות שארלו

 .חיוב בגדר אינ� אלו דברי� �לוא, מכובד אופ�ב לתפילה להתלבש

 תפילהה די� את חכמי� השוו הדחק בשעת וא שבדיעבד מפני – יצא(ב) 

 כי	ה לא א� אבל. והוהער בכי	וי בה ג� ודי ,ברכות שארלו שמע לקריאת

    .ולהתפלל לחזור וצרי ,תפילה תפילתו אי� – והתפלל ותווער את

                                                           

 .א"ע יא ד# שבתב ומדרשו; יב' ד בעמו	 הפ	וק .1
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מותר לברך  תשאר ברכו אבלד '.הכון'רואה את הערוה, משום 

: ואין לבו רואה את הגה .(ג) כנסים, מאחר שיש לו מחגורהבלא 

  .פ"ה מהלכות תפלה) ימיימונ והגהות, והרא"ש פרק הרואה, דשבת(ר"ן פרק קמא (ד)  הערוה
  .�מ״קד

 ג סעיף
   וישו, (ה) אסור להוציא אזכרה מפיו בראש מגולהש ומריםא ישה

 

  . "פבו בש� הר כלו  .ז"טירוח� נתיב  נוירבה

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

 ,ברכה כל לברו שמע לקרוא א	ור "והוהער את רואה לבו" א� – מכנ�יי
(ג) 

 בהקדמתנו( ראינו כבר, הדבר בטע�. חגורה לחגור ג� חכמי� הצריכו ולתפילה

 העליו� שהחלק ללמדנו כדי ,והוהער את רואה לבו א� לבר �שאי )ד"ע ל	ימ�

. והיצרי הגופני החלק על לשלוט ועליו, שבו הרוחני הצד את מ	מל האד� של

, לתפילה לעמידה כבוד תו	פת היא אלא, זה מטע� אינה הנו	פת החגורה

 ".ישראל להי- א לקראת הכו�" מהפ	וק, נו	פות הקפדות ע� יחד, ונלמדת

 די הדי� מעיקר אול�, לתפילה מיוחדת חגורה לחגור מקפידי�ה יש כ� עלו

 . לערווה לבו בי� החוצ' התחתוני� לגומי הנו	פת ,במכנ	יי� שיש בחגורה

 הנו	פת החגורה שחיוב שאומר ,ירוח� רבנו דברי את ג� מביא יו	# הבית

 הולחגר לחזור צרי התיר> שא� ,היו� כל אותה לחגור הרגיל אד�ל רק אוה

 והרבה. בכ חייב אינו היו� כל חגורהב רגיל שאינו מי אבל .התפילה ודלכב

 .2טובה הנהגה אלא חיוב בו שאי�, זה בדי� עליו 	ומכי�

 שה� בתנאי קיי� בלבד במכנ	יי� שההיתר כלומר – הערווה את רואה(ד) 

. ברכות בשאר א	ורו", הערווה את רואה לבו"כ נחשב אחרת; לגו# מהודקי�

  .המחבר על 	כמי�מו אלה דברי�

 שכתב כפי, היו� כל ראשנו את לכ	ות מקפידי� אנו – מגולה בראש(ה) 

 היא הרווחת שהשיטה ש� ארנויב כבר אול� .')ו 	עי#(' ב ב	ימ� המחבר

  אזכרת בזמ� רק הוא החיוב הדי� מעיקר ואילו, ח	ידות ממידת הוא הז שמנהג

    

                                                           

2.  בעקבות" ב	פרנו וראה'). ד ק"	( ברורה המשנה הביא וכ�'), א ק"	( א"המג ג� פ	קו וכ

 ).ז"ע מעמוד החל" (בתפילה וכובע חגורה" בפרק" המחבר
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  .(ו) הראשבגלוי  סתהכנ יתבב יכנסשלא ל תאומרים שיש למחו

 ד סעיף
על הראש  ד, אבל הנחת י(ז) סוייכ יחשיב שמק הקלועים כובעיםז

זה, משמע  לראשו ש עלידו  חאחר מני ואםח; (ח) כסוי יבאחש אל

  .(ט) סוייכ אדחשיב
  . ש� ד"תהלדעת  � יו ביתח הדש�.  תרומתז

 ה סעיף
 ולא בראש מגולה ,(טאסק"ה בלעז) (י) באפונדתו בתפלה יעמוד לאט

  המקום שלא יעמדו לפני אנשיאם דרך  מגולים גליםולא בר ,א)(י
  
   .תפילה תמהלכו 'פרק ה רמב״�ט

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

 .3שכינה כבוד �ומש, כנ	ת ביתוב' ה

 ויש הכנ	ת ביתב שרויה שהשכינה משו� ,מבר שאינוכ ג� – ראש בגילוי(ו) 

  .לכבדו

 .מ	פיקה כיפהו ,דווקא בכובע צור אי�ש מכא� – כי�וי חשיבי(ז) 

 .גו#ל ככי	וי נחשב אינו עצמו הגו#ש משו� – כי�וי חשיבא לא(ח) 

, הצור בשעת אלא הז פתרו�ב להשתמש שאי� כמוב� - כי�וי דחשיבא(ט) 

  .המתפלל ראש על ידו מניח אחר אד� כאשר בתפילה לכוו� קשה שהרי

 דר אי�ו, מכובדת אינה לבישתו. לחגורה המחובר קט� תיק – באפונדתו(י) 

 על תיק נושא כאשר יתפלל שלא שכ� וכל. חשובי� אנשי� בפני כ לעמוד

 משו�, לתפילה להכנה נכונה הנהגה זו אלא אי	ור אלו דברי�ב אי�ו. וגב

 .להורידו חייב אינו, התיק את להניח היכ� לו אי� וא�. "היכו�"

 וו�כי פה נשנה והדבר. הקודמי� ב	עיפי� התבאר כבר – מגולה בראש(יא) 

  רגלי� ועל האפונדה על המחבר מלמדנו בוו , �"מהרמב ציטוט הוא זה 	עי#ש

     

                                                           

 .8 בהערה ובמיוחד', ו 	עי#' ב ב	ימ� דברינו ראה .3
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  .(יב) הגדולים אלא בבתי רגלים

 ו סעיף
. )יג(עטופים  הםכש לאשלא יתפללו א תלמידיהםהחכמים ו דרךי

, (יד) מריהקמיה  עבדאכ להבשעת התפ ידיםה וק: ובעת זעם יש לחבהגה

 .)ור(ט ם להתפללנאי יםבבגד שטשלום יש להתק עתוב
  .ש�"� רמבי

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

 .4כ� לפני הובאו שלא, מגולות

) �"הרמב בנו	ח( המחבר לשו�. �יגרבי ה� "י�ירגל בתי" – רגליי
 בבתי(יב) 

 תוכוונ אלא, המל אצל פעמי חד לביקור מכוונת נהאי "גדולי�ה פניל יעמדו"

, לחתונה כמו לתפילה להתלבש חיוב אי� .לעבודה יוצאש אד� הול�ה ללבוש

, בביתו נוחה בצורה שושלב כמי או לטיול יוצאש כמי להתלבש י�שא אלא

  .החוצה כ יוצא ואינו

, אי� זה מעיקר "ק א')וב	(ל	ימ�  בהקדמה כאמורעליו�. ו גדבב – עטופי
(יג) 

 הדי�.

  : כעבד לפני אדונו.תרגו� – יהקמיה מר כעבדא(יד) 

                                                           

 שב	עי# מכיוו�, מגולה בראש להתפלל גמור אי	ור שאי� �"הרמב שדעת ללמוד אפשר ומכא� .4

 צרי דברי� שמונה: "שכותרת� הדברי� בכלל שהוא", המלבושי� תיקו�" את �"הרמב מפרט זה

 ".מעכבי� אי� אות� עשה ולא שעבר או נאנ	 או דחוק היה וא�, ולעשות� בה� להזהר המתפלל
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 ב"צ סימן

 , להלתפ כנותה שארידיו, ו צתי, רחביולנק הנצרך

 ' סעיפים. יובו 

  . ונקדי� כמה הקדמות: לתפילה הגו#על הכנת  מדי�זה אנו ל ב	ימ�

שא	ור למדו חכמי�  (ויקרא י"א מג)" אַל @ְ<ַ?ְצ4 אֶת ַנפְ<ֵֹתיכֶ�מהפ	וק "א. 

אינו יכול  א�יל מיד. ו רותי�ללכת לש צרי וכאשרלהשהות את נקביו, 

  .1עובר על אי	ור זה הוא הריעצמו שיעור פר	ה,  את העמידל

א� לא  לוצרי ללכת לשירותי�, אפי אשראי	ור להתפלל כ נויש בנו	#ב. 

 '.תשקצו בלהגיע לשיעור '

נדרש מ� הפ	וק  זה די�להיות נקיות לקראת התפילה.  צריכות �של אד ידיוג. 

  בנקיו� כפי וא	ובבה את מזבח ה''. ארח''

 א סעיף
 ,תועבה תפלתו התפלל ואם, (א) יתפלל אל -  לנקביו ךצרי היהא
 עצמו לעמוד יכול שאינו ילימ ניוה .(ב) ולהתפלל לחזור וצריךב

  הילוך שיעור עצמו להעמיד יכול אם אבל, (ג) פרסה הילוך שיעור
  
   .תפילה ת"� פרק ד' מהלכורמבב  .ע"א גכ״ ברכותא

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

 להי-א לקראת היכו�" מהפ	וקש הקוד� ב	ימ� ראינו – יתפלל אל(א) 

 לה להתכונ� שיש קנוישת  וכמו. לתפילה להתכונ� שיש חכמי� למדו "ישראל

 לנקביו והנצר. לתפילה מוכ� להיות צרי שגופו תיקנו כ ,ראויי� מלבושי�ב

 .לתפילה ראויה מצב זה ואי�, לכוו� ומתקשה טרוד

 זלזול כזו בתפילה חכמי� ראו, מדרבנ� הוא זה די�ש א# – ולהתפלל לחזור(ב) 

 . צרכיו שיעשה אחר שוב שיתפלל ותיקנו ,בתפילה

 זמ� הוא" פר	ה הילו זמ�"ו ,מילי� הארבע היא פר	ה – פר�ה הילו� שיעור(ג) 

   .דקות 72 למעשה ושיעורו, שוני� לענייני� בהלכה המקובל

                                                           

 .דרבנ� הוא שהאי	ור, ש� בדברינו ראה. יז 	עי#' ג ב	ימ� שהתבאר כפי .1
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שיבדוק  עד יתפלל לא לכתחלה אבל, (ד) בדיעבד יצאג - פרסה

 כל, תורה בדברי אפילו אסור לנקביו הנצרך וכל: הגה. יפה תחלה עצמו

  .)תפילה' מהל ד"פ מיימוני הגהות( (ה) הנקבים מן משוקץ שגופו זמן
   יונה.  נויורב ״שוהרא מב״�הר תבגמרא כגר� ש�ג

 ב סעיף
, שיגמור עד עצמו יעמיד -  תאוה לו נתעורר תפלתו באמצע אםד

 בין, נתעורר וברכותיה מעש ריאתק בשעת ואם .(ו) יפסיק ולא

  כל מתאוה שאינו ודוקא: הגה. (ז) כדרכו קורא -  לגדולים בין לקטנים
  
   .הרשב״א תשובתד

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

 התפללל תפילהה כבוד שאי� א#ו .גדול אינו שהצור משו� – בדיעבד יצא(ד) 

  .יצא בדיעבד �לכו ,זלזול בכ אי�, כ

 אלא, בלבד לתפילה לא נאמר זה שדי� מחדש א"הרמ - הנקבי
 מ� משוק (ה) 

, הלבוש דינימ זה די� שונהו. 2וברכות שמע קריאת ג� זה ובכלל ;לימוד כלל ג�

 אינו א� אבל, לכתחילה זה כל א"לרמ א#ו. בלבד העמידה תפילה על שנאמרו

 . 3ללמוד יכול, בתפילה שא	ור א#, שהיא 	יבה מאיזו לשירותי� לצאת יכול

 נצר, התפילה לפני עצמו את שבדק א# על א�: כלומר – יפ�יק ולא(ו) 

. תפילתו י	יי� אלא, להפ	יק רשאי אינו – העמידה תפילת באמצע לנקביו

 ,התפילה באמצע להפ	יק האי	ור: מתנגשי� ערכי� שני מצויי� זה במקרה

 שלא המחבר ופ	ק .לנקביו צרי בעודו להתפלל האו	ר', תשקצו בל' ואי	ור

 א� אפילו ,התפילה 	ו# עד עצמו את להעמיד שיכול בתנאי כמוב�, יפ	יק

 . דקותה 72 שיעור את להמתי� יכול אינו

; העמידה 	ו# עד בתפילה ולהמשי כדרכו לקרוא לו מותר – כדרכו קורא(ז) 

, הגדולי� צרכיו לעשות לצאת רק אלא, מי� ולהטיל לצאת אי	ור אי� אמנ�

 החיי� כ#[ להפ	יק שצרי פ	קו האחרוני� ואמנ�. ה	עי# ב	ו# שכתוב כפי

  ].ט אות
    

                                                           

 ').ו ק"	 ברורה משנה( לחזור צרי אינו – שמע כ קרא וא�, בדיעבד יצא בה� אול� .2

3.  ".היכו�" משו�, החמירו בתפילה שרק, הקודמת בהערה שהובאה מההלכה עולה כ
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 (ט) להפסיק טוב יותר הכי בלאו אבל, (ח) 'תשקצו בל' משום ביה דאית, כך

 ואם .)כך לחלק וצריך, דאסור פסק ז"ט' סי הדשן ותרומת, דמותר פסק א"קל סימן א"הרשב תשובת(

  .עושה -  מים ולהטיל להרחיק רצה

 ג סעיף
  .(י) הטורדו דבר וכל וניעו כיחו להסיר תפלה קודם צריךה
  . ד' מהלכות תפילה ק"� פררמבה

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

 נצר שכשאד� ודעתו, המחבר על חולק א"הרמ –' תשקצו בל' משו
(ח) 

 את להפ	יק חובה עליו יש" תשקצו בל" על שעובר כדי עד לנקביו מאוד

 .4תפילתו

, צור של כזאת מהלר הגיע לא א� ג�, א"הרמ לדעת – להפ�יק טוב יותר(ט) 

 ויתפלל ויחזור, ויתפנה שיפ	יק עדי# וברכותיה שמע בקריאת מצוי הוא א�

 . המחבר על א"הרמ חולק זו בנקודה ג�. בנחת


 א
 ואפילו, יפ�יק לא בעמידה ובי� שמע בקריאת בי�, המחבר לדעת: ל�יכו

 בקריאת לא אבל בעמידה כ נוהגי� ה	פרדי� ולמעשה ".תשקצו בל"ל הגיע

 שמע ובקריאת תשקצו לבל הגיעו א� יפ	יקו בעמידה, ולאשכנזי�. מעש

 של שיקול ג� כא� שיש הו	יפו הפו	קי�. תשקצו לבל הגיעו לא א� אפילו

 לו תגרו� והיציאה ציבור שליח הוא לנקביו הצרי שא� כגו�", הבריות כבוד"

  .5דרבנ� אי	ור דוחה הבריות כבוד כי, להקל מקו� יש, בושה

 לתפילה להתכונ� צרי לכ�ו ,תפילהה עיקר היא הכוונה – והטורד ברד  וכל(י) 

  .לכוונתו להפריע עלולש מה כל ולה	יר

  

  

   

                                                           

 המחבר דברי את עמידמ משה בדרכי א"הרמ אול�. מחלוקת כא� שיש א"גהמ פי עלה	ברנו  .4

 ."תשקצו בל" כשאי�

 .ב ק"	 א"המג פי על .5
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 ד סעיף
 לחזר צריך, לו אין ואם .לו יש אם, (יא) במים ידיו לרחוץ צריךו

 והמים בדרך הולך כשהוא מילי והני. )יב( פרסה עד אחריהם

 - מים למקום לאחוריו רלחזו צריך אםז אבל, (יג) לפניו נמצאים

 יראימת ואםח. (טו) חוזר אינו ממיל יותר ,חוזר (יד) מיל עד

 מידי בכל או בעפר או בצרור ידיו ינקה, התפלה זמן שיעבור

   .)ג"רל' סי לקמן ועיין( (טז) דמנקי
  . בתו�פות ש�ח  הרמב״�. ר�תילג בגמרא ש�ז  .אע" ״וט ברכותו

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

 ש�ו, שחר של ידיי� נטילת על למדנו' ד 	ימ�ב – במי
 וידי לרחו (יא) 

 ונשנו. בלילה ידיו כותלכלהש אחרל ,לתפילה הכנה הוא עיקרהש התבאר

 ינהג כיצד ללמדנו כדי וכ�, לתפילה הכנות לשאר ל	מכ� כדי כא� אלו הלכות

 . במקומו מי� לו אי� א�

 מחמירי� ישו .י�קילומטר כארבעה, �מילי ארבעה שהיא – פר�ה עד(יב) 

 שיעור זה ולפי, דקות 72 של זמ� שיעור בתו מי� אחר לחזר ומצריכי�

 ממידת זו לשיטה לחשוש וטוב. רכב לו שיש למי שיי אינו מילי� ארבעה

 .6ח	ידות

 ;תכניותיו את משנה רק אלא ,הדר את מארי אינוש כלומר – לפניו(יג) 

 .בדרכו להמשי כ אחרו ,לולהתפל ידיי� יטולל ,מי� שיש היכ� לעצור שיכול

 .כקילומטר שהוא – מיל(יד) 

 בכיוו� אינ� והמי� בדר שהוא או, בדר אינו א�ש כלומר – חוזר אינו(טו) 

 .בלבד קילומטר של מרחק עד כ לש� לטרוח עליו, נ	יעתו

 אמצעי בכל קיו�יבנ די כזה במצב. המנקה דבר: תרגו� – דמנקי מידי(טז) 

 רעהה הרוח את להעביר מועיל זה אי� א( פלללהת לאפשר כדי שיהיה

  .)כב 	עי#' ד ב	ימ� תבארשה כפי ,בלילה �יידיה על השורה

   

                                                           

 א� אמנ�. בהוצאות כרו ברכב שימוש כי, האמור מהמרחק יותר לחייב אי� די� פי שעל נראה .6

 .מחייב המחמירי� שדי� נראה, לרכבת או לאוטובו	 מנוי לו שיש כגו�, הוצאה בכ אי�
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 ה סעיף
 אם לתפלה נטילה צריכים, (יח) דעתו והסיח (יז) שחרית ידיו רחץט

; (יט) יברך ולא, לכלוך שום להם יודע שאינו פי על אף, מים לו יש

 היו ואפילו: הגה. וליטול לחזור ךצרי נואי, מזומנים מים לו אין ואם

  .(כ) 'ז סימן וכדלעיל, מברך אינו, לתפלה ונוטלן מלוכלכות ידיו
   .אבי״הוטור ור ,להימהלכות תפ 'דפרק  מוניימיה ממשמעותט

 ו סעיף
 או עפר בנקיון די, (כא) מטונף במקום שנגע ונזכר בתפלה העומדי

  .(כב) בכותל ידיו מחכך או ,צרורות
  . ״הקצ רמב״�]ל וח�ותי[מה תשובתי

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

 .הקוד� ב	עי# שראינו כפי – שחרית(יז) 

 .יתלכלכו שלא ידיו על לשמור הקפיד לאש היינו – דעתו וה�יח(יח) 

 כל לפני �יידי ליטול גמור חיוב שיש היא �"הרמב דעת – יבר� ולא(יט) 

 ולשיטת� ,חולקי� אחרי� ראשוני�. להתפלל א	ור זו נטילה בליו  ,תפילה

 נטילהב צור אי� תפילות ולשאר, שחרית תפילתל רבבוק רק מחויבת הנטילה

 בידיי� להתפלל שלא כדי, לרחצ� יש מלוכלכות ה� וא�( נקיות ידיו א�

, נטילה צרי שאי�, הראשוני� כשאר המחבר פ	ק �הדי מעיקר. )מלוכלכות

 ידיו א� ג� רכהב בלי ידיו וליטול ,�"הרמב דעתל ג� לחוש יש אפשר א� אבל

 .נקיות

 כפי ,הבוקר בנטילת דווקא ברכה תיקנו חכמי�ש משו�'. א 	עי# –' ז �ימ�(כ) 

  .'ד ל	ימ� הבהקדמ שה	ברנו

 .אחר לכלומ או עהימז התלכלכו וידיו – המטונ" במקו
(כא) 

 להימנע כדי, תפילתו באמצע הוא כאשר כ לנהוג ועדי# – בכותל(כב) 

 שפש#ל המחבר הציע לא הבגדי� את ללכל שאי�  ומשו�. בתפילה מהפ	קה

  .בה� להתנקות יכול, טישו או הממחט לו יש א� אבל ;בבגדיו ידיו

   



 הלכות תפלה �שולחן ערוך כפשוטו    174

  
 

 ז סעיף
 בהם שיש לפי, באדם המכוסין מקומות היינו )ג(כ מטונף מקוםכ

 ליגע אסור ולכן: הגה. (כד) הראש חיכך אם וכן, זיעה מלמולי

 בצואת וכן, )בו כל( בתורה וסקע או בתפלה שעומדים בשעה אלו במקומות

  . )ל"מהרי( (כה) בגדידי  עלאם  כי, והאף האוזן
  . שובהבת ש�כ

 ח סעיף
 משום ,(כו) אמות רבעא הלוך כדי שישהא עד יתפלל לא המשתיןל

 רבעא הילוך כדי שישהא עד ישתין לא והמתפלל .(כז) ניצוצות

 מרחשין ורחושי ,בפיו שגורה תפלתו אמות רבעא שכל, אמות

  .(כח) שפוותיה
  . ע"ב כ״ז להימגל

 ט סעיף
   עד ירוק לא המתפלל. מותא ארבע שישהא עד יתפלל לא הרוקקמ

 

  . פ"ג ה"א מגילה ירושלמימ

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

 .הקוד� ב	עי# דינו שהתבאר – מטונ" מקו
(כג) 

 מלכלכי� המכו	י� במקומות מגע או הראש שחיכו מפני – הראש חיכ�(כד) 

 .)יח', ד ב	ימ� כמבואר( בנעליו הנוגע וכ�. זיעה במעט הידיי� את

  .הממחט או - בגד ידי על(כה) 

 . מקו� באותו שניות כמה השתנתו אחר שימתי� – אמות ארבע הלו�(כו) 

 .7בגדיו את ללכל לאש כדי – ניצוצות משו
(כז) 

. ההתפיל את לומר ממשיכות ושפתיו: תרגו� – שפוותיה מרחשי� ורחושי(כח) 

 התפילה מכבוד ולכ� ;הגו# צרכי לבי� התפילה בי� להפריד שיש, הדבר �טע

  .קדושה של במעמד תהיה כולה שהתפילה כדי, אחריה מעט להמתי�
   

                                                           

 .ב"ע ז"כ במגילה י"רש .7
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, רוק לו נזדמן אם אבל, לרצונו ודוקא. (כט)אמות  ארבע שישהא

  .)ז"צ' סילקמן  ועיין( מותר

 י סעיף
 .(ל) תפלה קודם צדקה ליתן טובנ
 ע"א.' יבתרא  בבאנ

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

  הקוד� ב	עי# שהתבאר כפי הדבר וטע� – אמות ארבע(כט) 

(תהילי� " פֶָניָ זֶהאֶח Aְצֶדֶק נִיאמהפ	וק " זאתלמדו  חכמי� –תפילה  קוד
(ל) 

הש�  עבודתהדבר ללמדנו ש ובא אתפלל אלי. קה: מתו צדכלומר, , טו)זי"

  .ריותהב אהבתבצריכה להיות משולבת 
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 גצ" מןסי

 ד' סעיפים. ובולה, לתפ יבול נתהכ

, ילההתפ זמ�שונות לתפילה:  קדמותהמחבר בה ע	ק י�הקודמ ב	ימני�

 אנו ואיל הז מ	ימ�לתפילה.  הגו# והכנת הראויי� הבגדי�התפילה,  �מקו

  .לתפילה הלבהכנת  על דנומלמ זההתפילה. 	ימ�  מהותב עו	קי�

 א סעיף
 למקום לבו שיכוין כדי, להתפלל שיקום קודם )א( אחת שעה ישההא

 כמשאוי עליו נראית תהא שלא, התפלה אחר אחת ושעה; )ב(

  .(ג) ממנה לצאת שממהר
 . ע"ב ל׳ ברכותא

 ב סעיף
 וקלות שחוק מתוך לא, והכנעה באימה אלא להתפלל יעמוד לאב

  ,(ה) שמחה מתוך אלא ,כעס מתוך ולא .)ד( בטלים ודברים ראש
  
  . ורש״י "א ע"אל ברכותב

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

 הפ	קה ליצור שי	פיק זמ� אלא, דקות ששי� דווקא לאו – אחת שעה(א) 

 .היו� ממאורעות

 הפעילות את לעצור יש ראויה בצורה לכוו� שכדי – למקו
 ליבו שיכוו�(ב) 

 .היומיומית

 לו שאי� ומי .התפילה אחרי מעט ללמוד שטוב למדנו מכא� – ממנה לצאת(ג) 

  .העמידה שלאחר התפילה ב	דר זו ישהדר מקיי�, זמ�

 בפני כעבדי� שבשמי� אבינו לפני לעמוד יש בתפילה – בטלי
 ודברי
(ד) 

 .בו תלוי עתיד� שכל ,אדונ�

 שנזכרו" והכנעה אימה"ה את 	ותרת אינה זו שמחה – שמחה מתו�(ה) 

 הדבר בעשיית 	יפוק של עמוק פנימי רגש היא השמחה. ה	עי# בתחילת

  באה זו שמחה). הבא במשפט כמבואר, בשמחה ממלא תורה ימודל לכ�( הנכו�
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 או ,(ז) מצרים לגאולת סמוך ; כגון(ו) תורה של תנחומין דברי כגון

' ה שומר', 'יעשה יראיו רצון' בו שכתוב (ח) לדוד לתהלה סמוך

  .(ט)' אוהביו כל את

 ג סעיף
 לבו יהא שלא הלכה מתוך ולא, דין מתוך להתפלל עומדים איןג

 מתוך כמו נמי והיינו: הגה. (י) פסוקה הלכה מתוך אלא, בה טרוד

  .)טור(  (יא) 'לב משמחי ישרים' ה פקודי' כי, שמחה
  . ש� ברכותג

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

 שבהזכרת לכ בדומה, כבוד אלא פחד משמעותה אי� שכא�, אימה ע� יחד

 .צמתוע בפני ויראה כבוד ע� יחד, שמחה הלב מתמלא ישראל על' ה הגנת

 מ	ביר וכעת. הברייתא לשו� זו" שמחה מתו אלא" עד – תורה של(ו) 

 דרישה לקיי� בא שלנו התפילה 	דר כיצד) ש� י"רש בעקבות( ערו השולח�

 .ובערבית במנחה, בשחרית זו

 תפילת לפני מזכירי� אנו ובערבית בשחרית – מצרי
 לגאולת �מו�(ז) 

 מכני	 והדבר), שמע ריאתק שלאחר בברכה( מצרי� גאולת את העמידה

 .ישראל על מג� הואש ,יתבר 'בה שמחה בלבנו

 לתפילת מקדימי� אנו שאותו, בתהילי� ה"קמ מזמור – לדוד לתהילה(ח) 

 .דזמרה בפ	וקי העיקרי המזמור הוא בשחרית וג�, מנחה

 את ה�ב מזכירי�ו הואיל ,הלב את משמחי� אלו פ	וקי� -  אוהביו כל את(ט) 

  .בדרכיו כי�ההול כל על ברית 'ה של תהגנ

 כדי ,פלפול אבל להיות הלימוד צרי התפילה לפני לומד א� – פ�וקה הלכה(י) 

 ימשמעות  זה די�, אמנ�. בלימוד טרודה תהיה לא התפילה בזמ� תושמחשב

 ארוכה הכנה מהווה דזמרה פ	וקי שקריאת משו�, שחרית תפילת לגבי פחות

 כל שעובד אד� אבל, לכתחילה טובה גההנה הוא זה די� .העמידה תפילת לפני

. חפ' שלבו מה ללמוד יכול, התפילה לפני ללמוד זמ� קצת לו ויש היו�

 . בטלי� בדברי� ולא בלימוד התפילה בעת טרודי� נהיה שכולנו והלוואי

 מתאי� זה ב	עי# הנזכר הלימוד כיצד מבאר א"הרמ – לב משמחי(יא) 

   בתהילי� מהפ	וק. הקודמת כהבהל שהובאה, שמחה מתו להתפלל לדרישה
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 ד סעיף
 לעמוד לענין: פירוש .)יב( דמי בתורה כעוסק צבור בצרכי העוסקד

. (יג) צבור בצרכי שעוסק לו היא שמחה זו שגם, להתפלל מתוכו
 .(יד) להתפלל לפסוק צריך דאינו לענין דהיינו פרשיםמ שויה
  .גו�מ״ ב״�רמ ה בש� ו� י יתוב טורה  .פ"ה ה"א] ות[ברכ ירושלמיד

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

 לימוד לכ�ו ,יתבר 'לה ומקרב הלב את משמח תורה שלימוד משמע )ט, ט"י(

  .לתפילה טובה הכנה מהווה) מעמיק מאוד אינו א�(

 פירושי� שני המחבר ומביא .1הירושלמי לשו� וז – דמי בתורה כעו�ק(יב) 

 .אלו לדברי�

 הכנה ג� בו יש ציבור בצרכי קו	יעה זה לפירוש – ציבור בצרכי שעו�ק(יג) 

 כיוו�, למעשה. הציבור לטובת מהפעילות הנובעת השמחה בזכות ,לתפילה

, העמידה לתפילת שמע וקריאת דזמרה פ	וקי את בשחרית מקדימי� שאנו

 ואפשר .כ כל מעשית ינהא ציבור צרכיבו  לימודב העמידה לתפילת ההכנה

 כהכנה אחד תהילי� מזמור רק מקדימי� אנו שלה, מנחה בתפילת זאת לקיי�

 .קצרה

 ציבור בצרכי שהעו	ק היא הירושלמי כוונת זה לפירוש – ולהתפלל לפ�וק(יד) 

 ולפי". המצווה מ� פטור במצווה העו	ק" מדי� ,ולהתפלל להפ	יק צרי אינו

 להפ	יק החיוב לשאלת אלא, לתפילה ההכנה לנושא זו הלכה בי� קשר אי� זה

  .הציבור בצרכי עו	ק א� קיימת שאינה חובה, תפלללה כדי החולי� בענייני

  

  

                                                           

 ירמיה רב. הלכה של די� מתו אלא ויתפלל אד� יעמוד לא: אמר ירמיה רב: "א"ה ה"פ ברכות .1

 ".תורה בדברי כעו	ק ציבור בצורכי העו	ק: אמר



 179   כיווני התפלה � צ"דסימן 

  
  

 

 דצ" סימן

 . עיפיםט' ס ובו לה,התפ יווניכ

נית� ללמוד  זה מחיוב 1ירושלי�. וו�כילזה אנו דני� בחיוב להתפלל  ב	ימ�

 מקו� ,מקדשה מקו�הבית ו הרשל  ת�חשובות: א. מרכזיו קודותנ שתי

שהקב"ה משרה  נההאמועומדת  התפילה. בב	י	 לא זזה השכינה שממנו

 שיש מלמדת קדשלכיוו� המ התפילה. ב. אד�העל בני  משגיחו באר' נתושכי

 לכיוו� פוני�אנו  לכ� ;יתבר 'ה אל ישירות ברי�שאנו מד  רגשהבה להתפלל

  .ינתושכ תהשרא �מקו

 א סעיף
 כנגד פניו יחזיר -  לארץ בחוץ עומד היה אם, להתפלל בקומוא

 הקדשים קדשי ולבית ולמקדש רושליםלי גם ויכויןב ,ישראל ארץ

 גם ויכוין ,ירושלים כנגד פניו יחזיר -  ישראל בארץ עומד היה .(א)

 פניו יחזיר -  בירושלים עומד היה .הקדשים קדשי ולבית למקדש

 אחורי עומד היה .הקדשים קדשי לבית ןכ גם ויכוין ,למקדש

  .)ב( לכפורת פניו מחזיר - הכפורת
  ש�.  יונה ונירבב  .ע"א ל׳ ברכותא

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

 ולהתפלל לדייק יכול אינו לאר' בחו' כשעומד – הקדשי
 קדשי ולבית(א) 

 ,הקודשי� קודש אל לבו ויכוו� ,ישראל אר' לכיוו� יפנה לכ�. ירושלי� לכיוו�

 .זה 	עי# המש את להבי� יש וכ�. שורה השכינה בוש

, הקודשי� קודש מאחורי אהנמצ במקו�, בעזרה לעומד הכוונה – לכפורת(ב) 

   מעט לנטות צרי בכותל המתפלל זה ב	עי# האמור לפי. לו ממערב כלומר

    
                                                           

, מפרטיה דבר מזכיר ואינו, התפילה י	וד תמצית את מביא') ה עשה( המצוות ב	פר �"הרמב .1

 ואותו תירא להי-א' ה את: "'ולשונו( המקדש כנגד התפילה חשיבות את מזכיר זאת ובכל

 שבאר כמו, ונגדו בו להתפלל ש� ללכת: כלומר. מקדשוב עבדהו בתורתו עבדהו ואמרו'. תעבוד

 ".)השלו� עליו שלמה
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 ב סעיף
 שראלי רץא לצד פניו יצדד, (ג) רוחות משאר לרוח מתפלל אםג

 ולמקדש; שראלי רץבא הוא אם ולירושלים; לארץ וץבח הוא אם

 שאנו מפני, למזרח פנינו שמחזירין ואנו: הגה). (ד בירושלים הוא אם

 ,)ג"וסמ טור( )ה( אלישר לארץ פנינו ונמצא, אלישר ארץ של במערבה יושבים
 דרך זהו כי, ממש השמש זריחת נגד התפלה וצד הארון מקום עושין אין

 שרוצה ומי. )2החדשים אלפסי הגהות( (ז) היום אמצע נגד מכוונים רק, (ו) המינים
 פניו יצדד מקום מכל', ידרים להחכים או יצפין להעשיר הרוצה' אמרם לקיים

  .(ח) למזרח
  .�מ״גו אבוהב מהר״יג

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

 אולי, בכ לדקדק נוהגי� שאי� נראה אמנ�; הקדשי� קודש למקו�, שמאלה

  .היו� זה במקו� העומד המ	גד בגלל

 לכיוו� להתפלל כלשהי מ	יבה יכול שאינו כיוו� – רוחות משאר לרוח(ג) 

 .ירושלי�

 לפחות, הנכו� לכיוו� להתפלל יכול שאינו פי על א#: כלומר – שלי
בירו(ד) 

 .פניו את מעט לש� יפנה

 להתפלל היה באירופה והאחרוני� הראשוני� מנהג – ישראל לאר (ה) 

 .ישראל לאר' הכללי הכיוו� שזהו, מזרחה

 .מזרחה מתפללי� היו ובשחר, לשמש מתפללי� שהיו – המיני
 דר�(ו) 

 אלא, ממש דרומה הכוונה אי�ו. דרו� לכיוו� כלומר – ו
הי אמצע נגד(ז) 

 ,אירופה מזרחב ליושבי� ג� מתאי� הדבר. 3לדרו� קלה נטייה ע� מזרחה

 יצדדו ירושלי� במערב היושבי� וג�. ישראל אר'ל מערב-צפו�מ שנמצאת

 .4דרו� לצד, ימינה קצת

  ה"כ בתרא אבב( הגמרא אומרת התפילה כיווני לעניי� – למזרח פניו יצדד(ח) 
     

                                                           

 "].הגיבורי� שלטי" הנקרא[ .2

 ".אי�" ה"ד ל"ובה, א"י ק"	 ברורה משנה ראה .3

 כ"אא, ממש מזרחה כ"ביה את לבנות שלא שפו	ק ,כ"ר' עמ כ"בי' הל ב"ח יו	# ילקוט עיי� .4

 .למריבות גור� הדבר
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 ג סעיף
  .(ט) שבשמים לאביו לבו יכוין, הרוחות לכוין יכול שאינו מיד
  . ע"א ל׳ ברכותד

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

: ו	ימני, יצפי� – ושיעשיר, ידרי� – שיחכי� הרוצה: יצחק רבי אמר: ")ב"ע

 יתפלל העושר על להתפלל הרוצה: ופירושה". בדרו� ומנורה בצפו� שולח�

 מצויי� והלח� השולח� שבמקדש כפי, העושר את המ	מ� כיוו� שזהו, צפונה

 את המ	מל, דרו� לצד יפנה – תורתו על להתפלל לו חשוב א� ול�א. בצפו�

 הוא הצפו�, זה וכעי�. הרוחניות את המ	מלת המנורה מצויה ובו, החכמה

 אנו אי�. הדרו� מ	מלש לרוחניות שיש החו� את אי� לעושרש מפני, קר מקו�

, ירושלי�לו ישראל אר' לכיוו� לפנות נוהגי� אלא, להלכה זו גמרא פו	קי�

 א"הרמ אילוו ,כלל זו שיטה הביא לא עצמו המחבר .אחרי� לכיווני� ולא

 יפנה פניו ואת, דרומה או צפונה גופו את יפנה, זאת לקיי� שהרוצה הביא

 בציבור כשמתפלל אבל, ביחידות כשמתפלל זה כלו. 5ירושלי�לו ישראל לאר'

 וכ� .6דרומה או צפונה פניו את יצדד אלא, הציבור תפילת מכיוו� תולשנ אי�

 לא, כראוי ירושלי� לצד בדיוק פונה אינו הציבור בוש כנ	ת בבית נמצאה

  .הנכו� כיוו�ל מעט ראשו ויפנה ציבורה כמו יתפלל אלא, מהציבור יפרוש

 בעוד( הנכו� הכיוו� מה יודע שאינו במי עו	ק זה 	עי# – שבשמי
 לאביו(ט) 

). אליו פנותל ממנו נמנע אול�, הכיוו� את יודעה אד�ב מדובר הבא שב	עי#

 בית כיוו�ל יהיהפנ כל שהרי, העיקר שהיא, הלב כוונת אלא לו אי� כזה במקרה

  .שבשמי� לאבינו פוני� היותנו את להפני� מטרתה המקדש

   

                                                           

 .דרומה או צפונה פניו ואת, י"לא יפנה גופו את: הפוכה שיטה ג�) י"רש בש�( הביאו אחרוני� .5

? דרומה שפונה בגלל ויחכי�, צפונה שפונה בגלל יעשיר אד� וכי: להבנה קשי� אלו ל"חז דברי .6

 מראה לצפו� הפנייה: כלומר", אותו מוליכי� - ליל רוצה שאד� בדר"ש היא שהכוונה נראה אלא

 את מ	מנת לדרו� והפנייה. כ על ומתפלל שלו שהעושר למי פונה הוא והרי ,להתעשר שרצונו

. תורתו ואת אותו להכיר ברצונו לו שי	ייע כול� החכמות לבעל בתפילותיו ומכוו�, להחכי� רצונו

 אינ� א"כרמ הפו	קי� שג� למעשה ונראה. אלו לרצונות חיצוני ביטוי אלא אינה הגו# הפניית

 .הקדשי� וקודש ירושלי� מול אל ופניה� גופ� מפני� אלא, כ נוהגי�
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 ד סעיף
 לו יש אם ואפיל, ולהתפלל לירד צריך אין, החמור על רוכב היהה

 היה אם וכן .(י) הילוכו דרך מתפלל אלא, חמורו שתופס מי

 יושב, לאו ואם; עומד, לעמוד יוכל אם, קרון ביג לע או בספינה

 דרך מתפלל, ברגליו הולך היה אם אוו. )(יא ומתפלל במקומו

, סכנה במקום שלא אפילו, ירושלים כנגד פניו אין אם אף הילוכו

 ולא לבו ויטרד ,דרכו איחור בעיניו שהיק ויתפלל יעמוד אםז כי

 דעתו ויישוב יראתו ולפי המקום ולפי הדרך לפי והכל .לכוין יוכל

 אם לדבריהם לחוש וראוי, (יג) באבות לעמוד מחמירין וישח. (יב)

  . סכנה במקום שלא הוא
  . דמוע אהלח.  ירוח� רבינוזש�.   תו�פותו"א.  ע ל׳ ברכותה

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

 ולא ,מכובד במקו� או הכנ	ת בבית להתפלל יש לכתחילה – הילוכו �דר(י) 

 תונחשב �אינ �עצמ הנ	יעה או ההליכה, ממנו נמנע הדבר א� �ולא. בדרכי�

 אינ�ו לב תשומת תודורש �אינש משו� ,התפילה בזמ� הא	ורה פעילותל

 הבא ה	ימ� בתחילת, ואמנ�. תפילהה עיקר אישה ,הכוונה את ותמונע

 נאל' בדר הולש בעת והמתפלל ,צמודות כשרגליו להתפלל ישש יתבאר

 .זה די� על ג� וותרל

 לב לשי� יש. במטו	 או באוטובו	 ג� היו� הדי� והוא – ומתפלל(יא) 

 רבות ופעמי�, לכוונה מאוד להפריע עלולה ובאוטובו	 במטו	 שהעמידה

 את היטב לשקול יש לעמוד א�  שמחליט לפני לכ�, נו	עי� לשאר מפריעה

 תפילה בזמ� נ	יעתו 	יי� א�, מיושב שהמתפלל יתבאר' ט וב	עי# .הנ	יבות

 .ומתפלל חוזר –

 או שיל עדי# ,כוונתו מונעת אינה הדר טרדת א� לכ� – דעתו ויישוב(יב) 

 .דרכוב להמשי כדי בחט# יתפללו שיעמוד מאשר, יתפלל ובינתיי� שיי	ע

 הכוונה בהו  ,העמידה כותבבר ביותר החשובה הברכה שהיא – באבות(יג) 

    .7מעכבת

                                                           

 .א"ק 	ימ� בתחילת שיתבאר כפי .7
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 ה סעיף
 במקום לעמוד יכול אם, (יד) בעגלה או בספינה יושב היהט

 פסיעות שלוש ופוסע מעומד כורע שיהיה כדי, עומד – הכריעות

 - לעמוד לו אפשר אם קוםמ מכל, התפלה בכל שיושב פי על אף: הגה. (טו)

 אי ואם .)ח"א בשם י"ב( (טז) כדרכן והפסיעות הכריעות לקיים כדי, יעמוד

, לאחריה פסיעות שלוש הבהמה יחזיר, הבהמה על שרוכב כגון, לו אפשר

  .)השחר תפלת פ"ס החדשים אלפסי הגהות( בעצמו פוסע כאלו לו ועולה
  אורחות חיי�.  �פרט

 ו סעיף
. )ז(י דעתו לכוין שיכול והוא, צידו על שוכב אפילו מתפלל חולהי

 אמרו: 'שנאמר, בלבו יהרהר מקום מכל, ללהתפל לו אפשר אי ואם: הגה

  . "כ)דר ופסיקתא ח"א בשם י"ב( (יח) 'משכבכם על בלבבכם
  מהלכות תפילה.  'ה פרק יימונימי

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

 .הקוד� ב	עי# שפורט כפי – בעגלה או(יד) 

 .קצר לזמ� לעמוד אלו בנ	יבות שאפשר משו� – פ�יעות שלוש(טו) 

 בהמש הוא והחידוש, המחבר דברי על א"הרמ וזרח כא� עד – כדרכ�(טז) 

  .דבריו

 שביכולתו כל עושה שהלא, לתפילה כבוד תופחית בכ ואי� – דעתו לכוו�) יז(

 – יותר טוב כ אחר מרגיש א� וא#, כאנו	 הוא זה חולה די�. להתפלל כדי

 . 8בעמידה ולהתפלל לחזור צרי אינו

 מהרהרשה כלומר", כדיבור אול הרהור"ש פו	קי� אנו – משכבכ
 על) ח(י

. פתיובש ולבטא ולהתפלל לחזור וצרי ,התפילה חובת ידי יוצא אינו בוי בל

ו	מכו זאת חכמי�  דיבורכ שלו ההרהור, לדבר מ	וגל שאינו חולה ול�א

   אחרוני�ה ופ	קו לפ	וק בתהילי� (ד', ה): "אמרו בלבבכ� על משכבכ�".
   

                                                           

), א"כ ק"	( בליבו המהרהר החולה לעניי� ברורה המשנה מדברי וחומר קל( לדר ליוצא בניגוד .8

 .)החיי� כ# עימו וה	כי�
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 ז סעיף
 או תפלתו יפסיקוהו שמא ומתירא ,ומכאן מכאן גוים לו שהיו מיכ

 מיושבת דעתו שאין לפי, ויתפלל במקומו ישב, (יט) מקחו יפסידו

, התפלה בסוף פסיעות שלוש לעשות שצריך פי על ואף .(כ) עליו

  .)כא( וכורע ומתפלל יושב
  בש� רש״י.  חיי�ארחות  �פרכ

 ח סעיף
  .)(כב תפלה בשעת לחבירו או לעמוד עצמו לסמוך שלא ליזהר ישל
  . 'ה פרק יימונימ הגהותל

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

  .9ולהתפלל לחזור צרי אינו, לדבר ויכול מכ� לאחר מצבו השתפר א� שאפילו

 .שקנה מה ממנו שיגנבו כלומר – מקחו יפ�יד(יט) 

 על מעידי� אנו בה כי ,מאוד חשובה בתפילה העמידה -  עליו מיושבת(כ) 

 לכוו� ה� אפשר כשאי כ�ול, יותר בהחשו  הכוונה �לוא .הבורא בפני יראתנו

 .בעמידה להתפלל הצור על גובר הכוונה צור, לעמוד וה�

 ומבאר. 10מודי� ברכתו  אבות ברכת של ו	ו# בתחילה לכרוע יש – וכורע(כא) 

 יכול הוא אול�, הפ	יעות שלוש על מוותר אמנ� בישיבה שהמתפלל המחבר

  .בישיבה ג� מעט לכרוע

 ב	מיכה עמידהו, וביראה באימה לעמוד יש המל נילפ – תפילה בשעת(כב) 

  .מ	פיק מכובדת עמידהל נחשבת ינהא

  

    

                                                           

 כא� רהמחב כדעת, ויתפלל יחזור לא להלכה אול�; ויתפלל שיחזור ו	וברי� חולקי� ויש .9

 פקפק הלכה שבביאור וא#. כח אות החיי� וכ#, כא ק"	 כא� ב"המ פ	קו וכ�. ד 	עי# ב"	 וב	ימ�

 לאו שהרהור 	וברי� הראשוני� שרוב וראייתו"). ויצא" ה"ד ב"	 	ימ� בדבריו עיי�( זו בפ	יקה

 שלא, לדבר שיכול במי זאת שאמרו ייתכ�), גדול משקלו שלהלכה, �"מהרמב חו'( דמי כדיבור

 .א"מ מעמוד"  המחבר בעקבות" ב	פרי ועיי�. באנו	 כ� שאי� מה, בהרהור יצא

 .ג"קי ב	ימ� שמבואר כפי .10
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 ט סעיף
 ולהתפלל לחזור צריך כשיוכל, מיושב להתפלל שהוכרח מימ

 בדרך שבא ומי: הגה. (כד) דבר בה להוסיף צריך ואינונ, (כג) מעומד

 עוברי והויפסיק שלא במקום הדרך מן להסתלק יכול אם, למלון סמוך והוא
. הבית בני יבלבלוהו שלא, גוים של במלון יתפלל ולא שם יסתלק - דרכים

 במלון יתפלל, יפסיקוהו שלא במקום הדרך מן להסתלק לו פשרא אי אם אבל

  .')ו סימן הדשן תרומת שםסי' צ' ב י"ב( (כה) זוית קרן באיזה
  ת).התו�פו ממשמעות(  יו� ביתנ  .]התו�פות ממשמעות[ אע" ל׳ ברכותמ

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

 .הדחק לשעת רק היא בישיבה שהתפילה – מעומד(כג) 

 והיא, החיוב תפילות על נו	פת תפילה להתפלל מותר – דבר בה להו�י"(כד) 

 נו	ח על נו	פת תחינה להו	י# יש כזו בתפילה". נדבה תפילת" הנקראת

 ההראשונ שתפילתו משו� שנית שהמתפלל המחבר ופו	ק. 11הרגיל הברכות

 אי� ולכ�, חכמי� כתקנת להתפלל כדי באה השנייה תפילתו, מיושבת הייתה

 .12כזה במקרה ולהתפלל לחזור כיו� נהגו לא למעשה .תחינה בה להו	י# צור

 .כוונהה היא בתפילה עיקרשה רואי� אנו זה מדי� ג� – זווית קר� באיזה(כה) 

  

  

                                                           

 היו� ולכ�, הנו	פת בתפילה לכוו� יכול א� רק ראוי שהדבר נבאר וש�. ז"ק ב	ימ� כמבואר .11

 . תפילות מהו	פת להימנע מקובל

12.  בגלל וה�; נדבה מתפילות מאוד מתרחקי�, כאמור, שהיו� בגלל ה� וזאת. האחרוני� כתבו כ

 ק"	 ב"ומ ה ק"	 ז"ט, יא ק"	 א"מג עיי�. ולהתפלל לחזור שצרי 	וברי� אינ� ראשוני� שהרבה

 .ו"ק	 עמוד יו	# והילקוט לד אות החיי� כ# פ	קו וכ�. להלכה דבריה� את המביא, כז
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 צ"ה סימן

 . פים' סעיד ובו, תפלה בשעת יבריוא וןוכי

ויראה,  בודכ יעההמב בצורה להיותהתפילה צריכה  בעתהגו#  תנוחת

, כפי ילהבתפ אברי�ה בצורת שוני� מזי�יש ר כ�. והלבלכוונת  מ	ייעתו

  .זהב	ימ�  יבוארש

 ותפילת – בכהקפיד  לא א� אבל ,לכתחילהב	ימ� זה הוא  פורטהמ כל

  .בכקדק לד חייבאינו  – ריולכוו� כ את איב וליכ אינו וא�תפילה; 

 א סעיף
 להדמות, חדא אלא אינם כאלו, (א) בכיון זה אצל זה רגליו יכויןא

: כלומר ,)ז', א יחזקאל( 'ישרה רגל ורגליהם' ובה דכתיב למלאכים

 ילך להתפלל כשעומד ומריםא יש: הגה )ב( אחד כרגל נראים רגליהם

  . )רוקח( (ג) לעשות שצריך לדבר והגשה קרוב דרך, פסיעות שלוש לפניו
  . ע"ב י׳ כותרבא

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

 . זו בצד זו, צמודות יהיו ורגלי ית שש באופ� יעמוד – בכיוו�(א) 

 עמידה .הבורא בפני עומד האד� העמידה תפילת בזמ� – אחד כרגל(ב) 

 הגו# מחשבות כל את ל	לק לו מזכירה כי�מלאה את המתאר הפ	וק כדוגמת

 לוהכ עוצר הוא: מקו� לשו� ללכת בכוונתו שאי� הצהרה זו בנו	#ו  ,מלבו

 '.ה לפני בעמידתו

 הקוד� ממצבו לעבור יש התפילה שקוד� כיוו� – לעשות שצרי� לדבר(ג) 

, לאחור פ	יעות שלוש קוד� לפ	וע הוא והמנהג. 'ה לפני עמידה של למצב

 שאי� משו� זה די� הביא לא המחבר .לפני� פ	יעות שלוש לפ	וע שיוכל כדי

. מנהג אלא אינ� בתחילה הפ	יעות 1.מנהג אלא ואינו ,בתלמוד מקור לו

   לעמוד ונוהגי�. העמידה תפילת בתחילת לפ	וע נוהגי� ה	פרדי� ג�, למעשה

   

                                                           

 מפני, העמידה תפילת #ב	ו הפ	יעות די� את ג"קכ 	ימ� בתחילת המחבר הביא זאת ולעומת .1

 .בתלמוד מקור יש שלה�
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 ב סעיף
 ויחשוב, (ד) לארץ למטה עיניו שיהיו, מעט ראשו שיכוף צריךב

  .(ו) לשמים למעלה יכוין ובלבו, (ה) המקדש בבית עומד כאילו
  . "בע ק״ה יבמותב

 ג ףסעי
, (ז) השמאלית על הימנית ,)שורין(פירוש כק כפותין לבו על ידו מניחג
 על ידיו יניח ולא .ובפחד ביראה, באימה, רבו לפני כעבד ועומדד

  .(ט) )ז"צ' סי ריש לקמן ועיין( (ח) יוהרא דרך שהוא מפני, חלציו
 . י ע"א שבתד . פילהמהלכות ת 'ה פרק"� רמבג

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

 לתפילת כהכנה הוא זה וכל; 2"עליו� ל-לא תהילות"ל יעי�כשמג כבר

  .העמידה

 יותר מכוו� וא� ,	ידור מתו להתפלל טוב .ובכניעה והובענ – לאר  למטה(ד) 

 .3עיניו שיעצו� עדי# ,פה-בעל כשמתפלל

 .והוגא של בדר לעמוד אי� ולכ� .השכינה במקו� – המקדש בבית(ה) 

 ביטול בכ אי� אבל, עהבהכנ היא עמידהה צורת אמנ� – לשמי
 למעלה(ו) 

  '.ה אל לפנות רשותה לאד� נתנית שהרי, השמימה לבו לשאת עליו. גמור

 שיש יו	# הבית מ	בירו. �"ברמב אלו דברי� מקור – השמאלית על הימנית(ז) 

 עוד ".שמאל בצד נרמז הרע יצר" כי, התפילה בזמ� היצר להכנעת רמז בכ

 הידיי� הנחת ודר", המקו� כמנהג הכול"ש זו הלכה על יו	# הבית כתב

 שיש הביא ב"המשנ. לבו לכוו� לו העוזרת מכובדת בצורה להיות צריכה

 אומרי� ויש"; כמו מי' ה תאמרנה עצמותי כל" לקיי�, בתפילה להתנועע

 שמ	ייע באופ� ינהג אחד וכל. באימה לעמוד צרי אלא, להתנועע שאי�

 .לכוונתו

  .גאווה שהיא, יוהרה והיינ – יוהרא דר�(ח) 

   בשעת 	נטרו על ידו יניח שלא ויזהר: "א"הרמ כותב ש� – ז"צ �ימ� ריש(ט) 
    

                                                           

 .י"והאר ל"המהרי בש� ט, ו"	 רבה אליה .2

 .ה ק"	 ב"מ פי על .3
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 ד סעיף
  .(י)הציבור  ליחש עם קדושה שאומר בשעה גם רגליו לכוין טובה
 .הדש� תרומתה

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

  .חלציו על ידיו לשי� האי	ור על בנו	# זאת ".הרוח ג	ות דר דהוי, התפלה

שאנו  הכרזה, קדושתו של הקב"ה הכרזתהיא  "הקדוש" –שליח ציבור  ע
י) (

 דרלכוו� רגליו ב טוב הקדושהבאמירת  ג� לכ�. 4המלאכי� �בה ע שותפי�

  .מלאכי�את ה המזכירה

  

  

                                                           

 אותו שמקדישי� כש� בעול� שמ את נקדש" :אשכנז בנו	ח. התפילה בלשו� שמפורש כפי .4

 של בקדושה וכ�". קודש שרפי 	וד שיח כנוע� ונעריצ נקדיש" :	פרד ובנו	ח", מרו� בשמי

 ".מטה קבוצי ישראל עמ ע� מעלה המוני מלאכי� ל יתנו כתר: "	פרד בני של מו	# תפילת
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 וצ" סימן

 ' סעיפים. ב בו, ויכויןש כדיהטרדות  לכ שימנע

. הכוונה לצורהכנת הגו# לתפילה  חשיבות תראינו א �הקודמי ב	ימני�

  שו�התפילה מ בזמ� דמה א	ור לאחוז בי נוומלמד ,זה בנושא	ימ� זה ממשי

  שטורד את הכוונה.

 א סעיף
 הקודש מכתבי ספר ולא תפילין בידו יאחוז לא, מתפלל כשהואא

 שלא עליהם שלבו מפני, וככר ומעות סכין ולא מלאה קערה ולא

, בידו לאחוז מותר, בזמנו ולולב. (א) כוונתו ותתבטל ויטרד יפלו

  .(ב) בשבילו נטרד אינו מצוה היא בידו שהאחיזה כיון
 . ע"ב, ו�וכה מא ע"ב כ״ג ברכותא

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

 התפילה בזמ� ביד שהחזקתו דבר לכל דוגמאות אלו – כוונתו ותתבטל(א) 

 בזמ� בידו תינוק להחזיק אי� שלכתחילה ודאיוש עולה מכא�. לכוונה מפריעה

 כי, בידו יקחהויש עדי#, אותו שיחזיק מי ואי� בוכה תינוק לו יש וא� ;התפילה

 יש בציבור נמצא וא�. התינוק מנשיאת יותר כוונתו את טורד התינוק בכי

 להתפלל וצרי בדר שנמצא אד� וכ�. לאחרי� יפריע שלא כדי ג� לקחתו

 מכ מוטרד יהיה ולא בידיו שישמרנו עדי#, חפציו את להניח היכ� לו ואי�

 הטרדה את שימעיט כ להתפלל יש: דבר של כללו. להיגנב עתידי� שחפציו

 .בתפילה העיקר היא הכוונה שהלא, לתפילה לבו לפנות כדי ,האפשר ככל

. נחת אי שו� לו גרו�ת לא נפילתוש חפ' ביד לאחוז מותר א� ד� יו	# בבית

 טוב תחילהשלכ ונראה .1הכלי� נושאי בכ ודנו, הכריע לא כא� ערו שולח�ב

  . אי	ור בכ שאי� א#, הימנעל

   מעבודת חלקל הנחשב שדבר הוא זה ב	עי# העיקרו� – בשבילו נטרד אינו(ב) 
 

   

                                                           

 ).שהביא�' (ה ק"	 ב"ומ), המתיר' (א ק"	 א"מג), האו	ר' (ב ק"	 ז"ט למשל ראה .1
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 ב סעיף
 ותופס הואיל, שמתפלל בשעה בידו תפלות מחזור לאחוז מותרב

 דלקיחתו דמשום דלולב דומיא, טריד לא עצמה תפלה לצורך

 שהתחיל קודם בידו היה לא אם מקום ומכל: הגה. (ג) טריד לא מצוה

 מיוחד במקום היה כן אם אלא, (ד) ליטלו בתפלה אחריו יחזיר לא, לללהתפ
 יונה' ר( מתוכו להתפלל כדי התפלה בתוך אפילו ליטלו מותר אז, מוכן שהוא

  .)שמתו מי פרק
 יונה. בנוהדש� ור  תרומתב

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

  . יפלו שמא שחושש �דברי כשאר ואינו ,2לשאתו מותר התפילה של' ה

 אינו זה די� כ� פי על וא#, התפילה צור בוודאי הוא ה	ידור – טריד לא(ג) 

 לכ�ו .	ידורב לאחוז הומצו אי�, ללולב שבניגוד כיוו�, מלולב בפשטות נלמד

 לאחזו מותרו, שולח� על ה	ידור את להניח חובה שאי� להדגיש המחבר צרי

 .ביד

 שיהיה התפילה לפני לב לשי� יש לכ�. הדעת י	חה בכ שיש כיוו� – ליטלו(ד) 

  . פניול ה	ידור
  

  

                                                           

 ושימורה משאה אי�, עליו מצוה שחביבה ומתו: "יו	# בבית המובא, ש� ב	וכה י"רש לשו� .2

 ".רידט ולא, עליו כבד
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 ז"צ סימן

 . סעיפים' ה ובו, לההתפ בשעתדברים האסורים 

הבורא ברו הוא;  לפנישאנו עומדי�  גישעלינו להר העמידה ילתתפ בזמ�

  שה� פוגעות בכבודה.  ו�מש לההתפי תבע הא	ורות ותד� בהנהג הז 	ימ�

 א סעיף
 רוח להוציא פיו פותח( (א) יפהק ולא, )שובעו מתוך נפיחה לפיו מגופו מוציא( יגהק לאא

 תראה שלא, פיו על ידו יניח, אונס מתוך לפהק צריך ואם. )הפה

 דרך דהוי, התפלה בשעת סנטרו על ידו יניח שלא ויזהר: הגה. פתיחתו

  .)ף"והרי טור( (ב) רוח גסות
  . "בע כ״ד ברכותא

 ב סעיף
 בכסותו מבליעו, לרוק שלא לו פשרא יא ואם .ג)( לרוק לו אסורב

  דבר לראות יכול שאינו: פירוש( אסטניס הוא ואם .(ד) נראה יהא שלא בענין
   
 . ע"ב כ״ד רכותבב

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

 .התפילה בשעת ערני להיות עדי#ש מכא�. יפותיע מרוב – יפהק ולא(א) 

 כ� יעשה לא, פיו על דיוי לשי� יש פיהוק שבשעת א#ש – הרוח ג�ות דר�(ב) 

  .מפהק כשאינו

 על וא#, 1)יג 	עי#' צ 	ימ�( הכנ	ת בבית לרוק שמותר ראינו לעיל – לרוק(ג) 

 העומדת בשכינה זלזול בכ שיש משו� ,לרוק אי� העמידה תפילת בזמ� כ� פי

 .פניול

 בעת להשתמש יוכל שבה ממחטה לו שתהיה טוב לכ� – נראה יהיה שלא(ד) 

   .הצור

                                                           

 .ש� דברינו ועיי� .1
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 אי ואם: הגה. (ה) לאחוריו זורקו, בכסותו להבליעו יכול ואינו, )מאוס

, לפניו שכן וכל; (ו) לימינו לא אבל, לשמאלו זורקו, לאחוריו לזורקואפשר 

 שמאל לצד פניו שהופך ג"קכ' סי בריש דלקמן והא[. )שמתו מי' פ ה' יונר( דאסור

 לא שמעולם כיון: הטעם לומר יש, הוא ברוך הקדוש של ימין שהוא, תחלה
 חלקו ולפיכך, המתפלל כנגד השכינה אין כ"א, מעשרה למטה השכינה ירדה
, פסיעות שלשה כשפוסע אבל. תפלה בשעת שהיא ברקיקה דידיה לימין כבוד

 שלום נותן ולפיכך, השכינה כנגד והוא תפלתו ממקום עצמו מרחיק האדם

  .2])אביו בשם י"ב( )ז( הוא ברוך הקדוש של ימינו כנגד הוא שאז, לשמאלו
 

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

  . השכינה כלפי יורק שאינו להראות – לאחריו זורקו(ה) 

 מימי� נמצאת שהשכינה וטעמה, בירושלמי זו הלכה מקור – לימינו לא אבל(ו) 

 לצד לרוק שלא שמכוו� מראה לשמאלו לרוק שמקפיד בכ ולכ�, המתפלל

  .השכינה

 בי� 	תירה) אבוהב י"מהר בש�( ביאה יו	# בבית – הוא ברו� הקדוש של(ז) 

 עולה זו מהלכה: למתפלל ביח	 השכינה של ה	מלי מקומה בדבר הלכות שתי

 בעניי� ואילו .ימי� צדל ולא ,שמאלל לרוק יש כ�ול ",המתפלל ימי�מ" שהשכינה

 לצד קוד� לכרוע שיש כתוב", שלו� עושה" אמירת לאחר לכרוע שיש הכריעות

 יש ולכ�, למולו השכינה את משווה שהמתפלל מפני אתוז; 3לימי� כ ואחר שמאל

 מקומה עיקר היכ�, קשה כ� א�ו. האד� שמאל שהיא, השכינה לימי� קוד� לכרוע

, אביו בש� תירו' יו	# הבית ומביא ?שמאלול או אד�ה של ימינול -  השכינה של

 הוא המתפלל התפילה בזמ�: התפילה 	ו# בי�ל  התפילה זמ� בי� להבחי� שיש

 	יי�כש אבל. זה לכיוו� לרוק ואי�, המכובד המקו� היא המתפלל וימי�, רהעיק

 יאז, השכינה בפני מעמידה נפרד שהוא להעיד כדי לאחוריו ופו	ע תפילתו את

 השכינה של ימי� לצד כבוד להראות ועליו ,כנגדו השכינה את רואי� אנו

 רוקק שאד� שבזמ� מ	ביר משה והדרכי. שמאל בצד למולו כביכול שנמצאת

, לשמאלו יירק כ� ועל, בתפילה אז עו	ק אינו שהרי, ממנו מ	תלקת השכינה

 כתלמיד הוא הרי פ	יעות שלוש כשפו	ע אבל. חשוב הפחות המקו� שהוא

  הכריעה את להקדי� צרי לכ�, השכינה למול עומד וכביכול, מרבו הנפטר
     

                                                           

 '].ד הערה השל� ע"שו ראה. הגולה באר משל הוא המוק# הקטע[ .2

 .ב"ע נג ד# יומא פי על', א 	עי# ג"קכ 	ימ� .3
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 ג סעיף
 ונתוכו תתבטל שלא, להסירה בבגדיו ימשמש, עוקצתו כינה אםג

 שלא אבל, פלה הת בשעת ודווקא: הגה. (ט) בידו יסירנה לא אבל, (ח)

 לעיל ועיין(. )ז"או( (י) הכנסת בבית ולזורקה כינה ליטול יכול התפלה בשעת

  .(יא) )ח"י סעיף' ד סימן
  רש״י.  רושיבפ ש�ג

 ד סעיף
 אבל .(יב) ולהחזירו בו למשמש יכול ,ממקומו טליתו נשמט אםד

  .(יג) הפסק דהוי, בו ולהתעטף לחזור יכול אינו -  כולו נפל אם
  . פותבתו� ש�ד

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

  .4לשמאלו

, העמידה תפילת בזמ� ד�א עוקצת כינה רשאכ – כוונתו תתבטל שלא(ח) 

 התפילה מכבוד זה אי�, גי	א מחד: 	ותרי� צרכי� שני ובפני עומדי�

 כאשר לכוו� שהק, גי	א מאיד; ה"הקב לפני עומד כאשר בכינה שיתע	ק

 ויכול, התפילה מכבוד יותר חשובה כוונהשה המחבר ופו	ק. עוקצתו כינה

 .בה שיגע בלי, בבגדו הכינה את לה	יר

 .מאו	ה שהיא משו� – בידו י�ירנה לא(ט) 

 .הכנ	ת בית כבודב פגיעה בכ ואי� – הכנ�ת בבית(י) 

  .ידיו לרחו' צרי בכינה שהנוגע מבואר ש� – חי" �עי"' ד �ימ�(יא) 

 .גדולה הפ	קה כב ואי� ,תפילהה צור הוא זה מעשהש – ולהחזירו(יב) 

 תובציצי זלזול יש וג�, 5טלית ע� להתפלל הראוי שמ� א# – הפ�ק דהוי(יג) 

  .העמידה בתפילת כזו הפ	קה מצדיקי� אלו דברי� אי�, הרצפה על �הש בכ

                                                           

 '.ו ק"	 א"ומג; ב ק"	 ז"ט למשל ראה. נו	פי� תירוצי� זו לשאלה הביאו והאחרוני� .4

 קריאת ברכות באמצע הטלית את שללבו שמותר נפ	ק שבו, ח 	עי# ו"	 ב	ימ� שמשמע כפי .5

 ).עליה יבר לא אבל( שמע



 הלכות תפלה �שולחן ערוך כפשוטו    194

  
 

 ה סעיף
 קבין ארבעהמ פחות, תפלה זמן והגיע כתפיו על משאוי הנושאה

 גבי על ומניח - קבין ארבעה ,(יד) ומתפלל לאחוריו מפשילו - 

  .(טו) ומתפלל קרקע
 ע"ב. מציעא קה בבאה

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

 זה אי� אול� .6לכוונה מפריע אינו קט� אשמש – ומתפלל לאחוריו מפשילו(יד) 

 .גב תיק כמו, מאחוריו יישאהו לכ�, מלפני� שיישאהו התפילה מכבוד

 להתפלל אי� ולכ�, לכוונה מפריע המשא גודל כא� – ומתפלל קרקע גבי על) (טו

  .7כשנושאו

                                                           

 )נאה ח"הגר לפי( ליטר 5.5- כ ה� קבי� ארבעה .6

 הקלו מדוע – שייגנב חושש ואינו, הקרקע על המשא את להניח אפשרות יש א�: לשאול יש .7

 את טורד זה חשש הלא – שייגנב חשש יש וא�? כ כל כבוד דר אינו מאחוריו שג�, קט� במשא

 תתבטל שלא שעדי# ראינו הלא, בכ וייטרד שיניחהו גדול במשא העדיפו מדוע כ� א�, הכוונה

 בהורדת טרחה יש אול�, שייגנב חשש שאי� במצב מדובר. א: דרכי� בשתי לתר' ויש?  כוונתו

 במקו� מדובר. ב.  לכוונה מפריע שאינו משו�, להורידו קט� במשא יטרח שלא התירו לכ�, המשא

 חייבו גדול ובמשא. משאו להניח בטוח מקו� למצוא יכול מ	וימת ובטרחה, גניבה חשש בו שיש

 .לטרוח אותו
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 ח"צ סימן

 . סעיפים' ה ובו, להכוונה בתפ

", נהכוו צריכות ותשבכל המצוות נאמר הכלל ש"מצו (ב	ימ� 	' 	עי# ד') ראינו

הבורא.  והוצי כש משו� והואת המצ מקיי�לכוו� בעשיית� ש ישש כלומר

 היא ההתפיל מהות, מפני שלכ מעברהיא  בתפילה הנדרשת כוונהה אמנ�

 כוונת זואמירת מילי� בלבד, ו אינה התפילה. ל-אע� ה יבורוח פנימית ונהכו

תפילתו  אי� –תפילתו קבע  העושה: "מ"ד) דפ" ות(ברכהמשנה האומרת 

  ."תחנוני�

 א סעיף
; בשפתיו שמוציא המלות פירוש בלבו שיכוין צריך המתפללא

 הטורדות המחשבות כל ויסיר; (א) כנגדוב שכינה כאלו יחשובו

 אלו יכ ויחשוב; בתפלתו זכה וכוונתו מחשבתו שתשאר עד אותו

 יפה בהם ומכוין דבריו מסדר היה ודם בשר מלך לפני מדבר היה

 ,הוא ברוך הקדוש מלכיםה לכימ לךמ לפני וחומר קל, יכשל לבל

, מעשה ואנשי חסידים עושים היו וכך. המחשבות כל חוקר שהוא

 להתפשטות מגיעים שהיו עד בתפלתם םומכווני מתבודדים שהיו

 למעלת קרוב מגיעים שהיו עד, השכלי כח ולהתגברות ותיהגשמ

 עד ישתוק, התפלה בתוך אחרת מחשבה לו תבא ואם. הנבואה

 הלב המכניעים בדברים שיחשוב וצריךג. המחשבה שתתבטל

  בהם שיש בדברים יחשוב ולא, שבשמים לאביו אותו ומכוונים
  
 ארחות חיי�.  �פרג . טורוה �מ״קב . ע"ב ל׳ ברכותא

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

 שני מלאהתל כי�צרי תפילהכ תיחשב תושתפיל כדי – כנגדו שכינה כאילו(א) 

 את מבי� א� וג�; כלו� עשה לא – המילי� את מבי� אינו שא�: הללו התנאי�

  אלא ,תפילה זו אי� – יתבר' לה נאמרות ה�ש לכ מודע אינו אול�, מילותיו
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 יתעלה האל ברוממות התפלה קודם ויחשוב: הגה. (ב) ראש קלות

. )עומדין אין פרק ריש יונה' ר( (ג) מלבו האדם תענוגי כל ויסיר, האדם ובשפלות
 אהבה שאין בלבו לקבוע כדי, הכנסת בבית הקטנים בניו לנשק לאדם ואסור

  .)מברכין כיצד' פ ואגודה, ג"קס' סי זאב בנימין( (ד)א הו ברוך המקום כאהבת

 ב סעיף
 בשעה ולא, (ה) כוונתו שמבטל דבר שיש במקום יתפלל לאד

   שאין מפני, זה בכל נזהרין אנו אין ועכשיו2ד. (ו) כוונתו המבטלת
 

  .1הגה"מ פ"ד מהלכות תפלה ,ר"מ מרוטנברג ש�ב טור2ד. אע" ה�״ ערובי�ד

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

  .בעלמא הקריא

 אלא, העמידה לתפילת ישר ייגש שלא חכמי� תיקנו לכ� – ראש קלות(ב) 

 שמע וקריאת הדזמר פ	וקי יאמר בבוקר: הלב את המכיני� בדברי� יקדי�

 .2וברכותיה שמע קריאת ובערבית" לדוד תהילה" מזמור במנחה, וברכותיה

 להתעלות צרי ,יתבר הש� ע� חיבור מעי� איה התפילהש כיוו� – מלבו(ג) 

 .זו בשעה גופו צרכי מעל

 והרב האב ידי את לנשק נוהגי� רבי� במקומות אול� – הוא ברו� המקו
(ד) 

 של נשיקה שזו מאחר ,האי	ור בכלל האינ זו נשיקהו ;לתורה הייעל אחרי

  .3ולרב לאב והערכה כבוד

 המפריע רעש או, מאכל של עז ריח ש� שיש כגו� – כוונתו שמבטל(ה) 

 .נתולכוו

 יירגע זה ובמקרה. 4הדר מ� עיי# שבאכ למשל - כוונתו המבטלת בשעה(ו) 

   .יתפלל ואז קצת

                                                           

 ].ערו השולח� דברי בתו אלו הגולה באר דברי הובאו בדפו	י�[ .1

 .ש� ודברינו, ב 	עי# ג"צ 	ימ� וראה .2

 רבי� -  רבו בנשיקת. א :בימינו 	פרדי� אחרוני� ל	יכו�. יב 	ימ� ד"ח דעת יחווה עיי� .3

 ב	פר יפה שקראו בניו או תורה ל	פר עולה כמו, חיבה של שאינה בנשיקה. ב .שהקלו הפו	קי�

) ט"ל 	ימ� ח"או' א חלק( ומג� ש"שמ ת"בשו ל"זצ משאש שלו� הרב הקלו לעודד� ורוצה תורה

 ואמירת נימו	 של בנשיקה. ג ).ט"ל עמוד' ה חלק( המי� מקווה ת"בשו ל"זצ מלכה משה והרב

 פרק הערות ,ב חלק לציו� אור ת"שו(הקל  שאול אבא ציו� ב� והרב החמיר משאש הרב -  שלו�

 ).תפילה הלכות מה
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  .(ז) בתפלה ךכ לכ מכוונים אנו

 ג סעיף
 תראה ושלא, ובנחת, בפתח המבקש כרש, תחנונים דרך יתפללה

  .(ח) ממנה ליפטר ומבקש ויכמשא עליו
  "ב. עכ״ט  ברכותה

 ד סעיף

 דוגמת שתהא ליזהר צריך ולכך ,הקרבן במקום היא התפלה

 מחשבה כמו, אחרת מחשבה בה יערב ולא ,בכוונה :הקרבן

 ,מקום קביעותוו; דעבודה דומיא, ומעומד ;(ט) בקדשים שפוסלת

  ושלא ;דמיו ומתן לשחיטתו מקומו קבוע אחד שכל הקרבנות כמו
  
  . �]- יט, אות נ עי [� לעיל �ימ� צ׳ �ימנתיוו

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

 ובבית בציבור להתפלל לכתחילה צרי הזה בזמ� שג� ודאי – תפילהב(ז) 

. בתפילתו בה� לכוו� שיכול ובזמ� במקו� יתפלל – יכול אינו וא�, הכנ	ת

 לה	יר יכול אינו א� א# יתפלל שכיו� לומר אלו בדברי� המחבר וכוונת

  .אלו מניעות

  .ההז בזמ� ג� ועומדת קיימת זו והלכה – ממנה להיפטר ומבקש(ח) 

 לפ	ול עלולה קרב� הקרבת בזמ� פ	ול מחשבת – בקודשי
 שפו�לת(ט) 

 המקריב מכוו� ההקרבה שבזמ� היא בקרב� הפו	לת העיקרית המחשבה. אותו

 ומחשבה, המותר הזמ� לאחר או המותר �במקו שלא הקרב� בשר את לאכול

 הזמ� במחשבת דווקא מחשבהה פ	ול ".פיגול מחשבת" נקראת א# זו אחרונה

 וא#; המקומות ובכל הזמני� בכל השולט הוא ל-שהא מלמדנו קו�והמ

 כלל אפשר ואי ,ויהיה הוהו היה שהוא ומכווני� פניול עומדי� אנו בתפילה

 .ממנו לברוח

  

   

                                                                                                                                               

 .ג ק"	 א"מג פי על .4
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; (י) 5לקיר בינו פוסלת חציצהש דקרבן דומיא, לקיר בינו דבר יחוץ

, הכהונ בגדי כגון, לתפלה מיוחדים נאים מלבושים לו שיהיו וראוי

 הוא טוב קוםמ כלומ ,)יא( זה על לבזבז יכול אדם כל שאין אלא

  .(יב) נקיות משום, לתפלה מיוחדים מכנסים לו שיהיו

 ה סעיף
 כיון ,בקשתי הוא ברוך הקדוש שיעשה הוא ראוי: יחשוב אלז

ידי  שעל( אדם של עונותיו מזכיר זה ,אדרבהח כי ;בתפלתי שכוונתי

 הקדוש שיעשה יחשוב אלא, )בזכיותיו הוא ח: בטולומר, במעשיוכך מפשפשין 

 מאת לבקש בא, ונבזה דל, אני מי: בלבו ויאמר. בחסדו הוא ברוך

 שהוא חסדיו מרוב לא אם, הוא ברוך הקדוש מלכיםה לכימ לךמ

  .)ג(י בריותיו עם בהם מתנהג
 "ב.ע טזהשנה  ראשח  .מ״קו� טורז

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

 במקו�, מעומד להיות צריכה שהתפילה, הללו �הדיני כל – הקיר לבי� בינו(י) 

 העיר וכא�. 6בהרחבה ובוארו במקומו אחד כל נאמרו, לקיר ו	מו קבוע

 כאשר יפה מתבארי� אלו דיני� ג�, הכוונה שכמו) הטור בעקבות( המחבר

 .הקרבנות להלכות התפילה את משווי�

 הרחבהב התבאר התפילה בזמ� מכובד בלבוש הצור – זה על לבזבז(יא) 

 .א"צ ב	ימ�

. תחתוני� מעי�, הכותונת תחת הנלבשי� למכנ	יי� כוונתו – נקיות משו
(יב) 

 .מעשי אינו זה די� וכיו�

 ;בדיוואנו ע אדו�ה הואש רלזכו ישמהכוונה בתפילה  כחלק –בריותיו  ע
(יג) 

  .ההכנעב רותיואת גז לקבל עלינוו ,רצונוכ שהעו אבורה

  

                                                           

 בינו דבר יחו' ושלא: "כתוב ש�, בטור הדברי� ומקור". לכלי בינו" כתוב המדויקי� בדפו	י�[ .5

 "].לרצפה ובינו הכלי לבי� ינוב פו	לת שחציצה, הקרב� דוגמת, לקרקע ובינו הקיר לבי�

 .יט 	עי#, 'צ ב	ימ� מקו� קביעת ודיני; כא 	עי#', צ ב	ימ� חציצה דיני; ד"צ ב	ימ� מעומד דיני .6
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 ט"צ סימן

 .סעיפים' ג ובו, להלתפ שתוי דין

 תפילתו - התפלל וא�, יתפלל אל שתוי: ")א"ע ד"	 עירובי�( חכמי� אמרו

 	ורטעמי� לאי שני". תועבה תפילתו - התפלל וא�, יתפלל אל שיכור. תפילה

הכוונה,  אוה פילההת : כבר התבאר שעיקרהאחדבהיותו שתוי.  פלללהת

 אי�', וה דתעבו היא תפילה: הני. והטע� השיכול לכוו� אינו �יי תהושוה

עליה  שנאמר, והני�הכ ודתלעב דומה, בתויהבורא בהיותו ש נילפ עמודל

 ".מBעֵד אֹהֶל ֶאל כA�ְֶבֹא אִ@ְָ  4בָנֶיָ אַ@ָה @ֵ<ְ@ְ אַל ְו<ֵכָר יַיִ�: "', ט)י ויקרא(

  האי	ור  להתפלל בהיותו שתוי.פרטי מתבארי� ב	ימ� זה 

 א סעיף
 שתה ואם .(ב) יינו שיסיר עד (א) יתפלל אל, יתרביע כדי יין שתהא

 תפלה תפלתו התפלל אם, המלך לפני לדבר יכול הוא אםב, יותר

   תועבה תפלתו התפלל אם, המלך לפני לדבר יכול אינו ואם ;(ג)
  

  .ש�ב  .ע"ב �״ד ד  ערובי�א

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

 נאמרה זו לכהה. משכרת אינה) ל"מ 86( רביעית שתייתש א# – יתפלל אל(א) 

 אליו לגשת 'ה כבודמ זה אי�ש משו�, הדבר וטע�. 1בעבודת� לכוהני� ג�

 בצורה קבעו לכ� ,אחד לכל המתאי� גבול לתת קשהש, ועוד. שתייה מתו

 דברי שאלו יתבאר' ג וב	עי#. ומעלה רביעית משיעור להתפלל שאי� גורפת

 .יי� ששתה מורגש א� רק א	ור א"הרמ לדעת אבל, המחבר

 .הבאי� ב	עיפי� שיתבאר כפי – יינו שי�יר עד) (ב

, רביעית משיעור החל להתפלל לכתחילה שא	ור א# -  תפילה תפילתו(ג) 

 .תפילה תפילתו עליו מורגש אינו הדבר א� עבדיבד

  

   

                                                           

 ".מיתה חייב, למקדש ונכנ	 יי� רביעית שתה: "א"ע ח"ל נזיר .1
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 עבר אם ואפילוג; (ה) מעליו יינו כשיסיר ולהתפלל לחזור וצריך ,(ד)

: הגה. (ו) שוגג ןכדי, שאחריה בתפלה אותה משלים, התפלה זמן

 שהוא פי על אף לברך יכול ברכות שאר אבל, תפלה כדיןשמע  קריאת ודין
  . )תפלה מהלכות ד"פ מיימוני' הגה, הדר פרק ריש מרדכי( (ז) שכור

 �ימ� י״א.  �מ״קג

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

. 2כלל תפילה אינה ותפילתו, לכוו� יכול אינו ששיכור – תועבה תפילתו(ד) 

 שתפילתו עליו אומרת, מתפלל שיכור שבו מצב גדולה בחומרה רואה הגמרא

 .4זרה עבודה לעובד שמתפלל שיכור מדמה א# אחר ובמקו�, 3תועבה

 להפ	יק צרי, שיכור כשהוא להתפלל התחיל א� – מעליו יינו כשי�יר(ה) 

, להתפלל להתחיל לו שאי� א#, קצת לכוו� ויכול שתוי רק הוא וא� .תפילתו

 .פ	יקי לא התחיל א�

 כיוו�, 5בשוגג תפילתו שהפ	יד נחשב, במזיד ששתה א# – שוגג כדי�(ו) 

 וא� .6יינו להפיג המשתה אחרל זמ� לו שיהיה חשב לשתות כשהתחילש

 יכול ואינו ,מזיד נחשב זה הרי  להתפלל יוכל שלא יודע לשתות שמתחילכ

 .שחי	ר התפילה את להשלי�

 ירושלמיה דברימ 7בראשוני� דתנלמ ברכות בשאר ההקלה – שיכור שהוא(ז) 

 א# ה	עודה אחרי לבר חייבה שהתורה י�מהפ	וק הלומד, המזו� ברכת לגבי

, עמידהה תבתפיל דווקא הוא שהאי	ור ,מכא�ו. ב	עודה יי� בה ששותי�

 מלכות עול קבלת שמהותה, שמע ובקריאת, הבורא בפני כעמידה שהיא

-בבית ג� המובאי�, לוא לדברי� מודה והמחבר .ברכות בשאר ולא ,שמי�

   .יו	#

                                                           

 . יז הלכה ד פרק תפילה הלכות, �"הרמב פי על .2

 .א"ע 	ד עירובי� .3

 .א"ע לא ברכות .4

 .ח"ק ב	ימ� כמבואר, בשוגג תפילה למפ	יד רק נתקנה התשלומי� תפילת שהלא .5

 .יו	# בית .6

 .ה 	ימ�' ו פרק, עירובי� ש"רא"; שיכור" ה"ד א"ע 	ד ד#, עירובי� תו	פות .7
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 ב סעיף
 מילי הניו .(ט) היין את מפיגין, שהוא כל ושינה, (ח) מיל דרךד

 כרתווש ששינה שכן כל - יותר שתה אם אבל, רביעית כששתה

 דרך ודאי, בוכר אבל, ברגליו במהלך מילי הניו; (י) טורדתו ודרך

  .(יא) היין מפיגה
 .בע" �״ד ד  ערובי�ד

 ג סעיף
 יינו שיפיג בנפשו שמרגיש מה לפי ליה סגי, שתוי שהוא אחד כלה

 פי על אף שמתפללין, חזקין שאין, שלנו ביינות נזהרין אין ולכן: הגה. )ב(י 

 סידור מתוך מתפללים אם שכן וכל; )ב"מ סימן"ד תה( )יג( ויותר רביעית ששתו
  .לי נראה כן, מעט לשכרות חוששין שאין, שבידו

 .מועד אהלה

ך  ו ר ע ן  ח ל ו וש ט ו ש פ   כ

 .כקילומטר של הליכה – מיל דר�(ח) 

 .להתפלל יכול השינה או ההליכה ולאחר – היי� את(ט) 

 את מפיגי� מועטי� שינה או הליכה, מעט שתה א�: כלומר – טורדתו ודר�(י) 

, אותו טורדי� רק מועטת הליכה או מועטת שינה, הרבה שתה א� אבל; יינו

 .שתוי אינו כברש בעצמו ירגיש שלא עד יתפלל לא ואזי

 את מפיגה היא ,מהצעֹ דורשת בהמה על שרכיבה כיוו�ש – היי� מפיגה(יא) 

  .מרביעית יותר שתה א� ג� היי�

, התפילה את האו	ר) רביעית( דיאח שיעור שנתנו א# :כלומר – יינו שיפיג(יב) 

 אינו שהיי� מרגיש הוא זמ� כמה אחרל לראות אד� כלל חכמי� השאירו

 .להתפלל יכול זוא ,עליו משפיע

, מרביעית יותר ששתו א# להתפלל המנהג על זכות מלמד א"הרמ – ויותר(יג) 

 שלנו וביינות. שלו ההשפעה אלא, השתייה שיעור אינו הקובע שהדבר ואומר

  .8משכרת אינה רביעית שתיית

                                                           

 אי	ור לגבי אבל, להורות האי	ור לגבי רק) א"ע 	ד עירובי�( בגמרא מופיע רביעית שיעור .8

 שתה" ה"ד בתו	פות ש� עיי�". שיכור"ו" שתוי" המילי� רק אלא, כלל יעורש נאמר לא תפילה
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 הבנת בעקבות כא� פ	ק א"הרמ". יתפלל אל רביעית שתה" שנקטה גר	ה שדוחה", רביעית

 לגבי ג� רביעית שיעור במפורש שהביא, �"הרמב של דעתו אחרי הול המחבר ואילו, התו	פות

 .התו	פות שדחו כגר	ה בגמרא גר	 �"שהרמב וייתכ�). ז"הי ד"פ תפילה' הל( תפילה
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 ק' סימן

 אחד.  סעיף, ובו המועד לתתפ הסדירל צריך

 א סעיף
 תפלתו להסדיר צריךחדשים,  ראשי ושל מועדות של תפלותא

 דווקאאומרים  ויש: הגה. (א) בפיו שגורה שתהא כדי, שיתפלל קודם

 מה רואה דהא, מותר הסידור מתוך כשמתפללין אבל, פה על כשמתפללים

  .)מנוח ר"הר בשם י"ב( (ב) נוהגין וכן. שמתפלל
 ע"א. ״הראש השנה ל א

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

 מה בדיוק לדעת פירושה התפילה ה	דרת – בפיו תפילתו שגורה שתהא(א) 

 .שכיחות שאינ� תפילות לפני להתכונ� יש לכ�ו ,לומר צרי

 כל על מראש לחזור פירושה התפילה ה	דרת א"הרמ לדעת – נוהגי� וכ�(ב) 

 ,	ידורי� שישכ ,יו�וכ, פה בעל מתפללי� כשהיו נצר היה זה ודבר, התפילה

 ג� שלדעתו בפירוש יו	# ביתב וכתב, כ על חולק המחבר. שיי ינוא זה די�

  .להתכונ� צרי 	ידורה מתו המתפלל
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 אק" סימן

 , ןבכל לשו פלללהת לושיכו, בתפילת העמידה הכוונ

 ובו ד' סעיפים. 

 אבות היא שברכתזה מבאר  	ימ�. בתפילה הכוונהחשיבות  את ראינו לעיל

, בבל ( ילההתפ ירתאמ דרב	ימ�  ותנדונ כ� כמו זו. המבחינ ביותר ההחשוב

  .לכוונה ותמ	ייע אלהש משו�, ושפתה )בקול מירהבאמירה שקטה או בא

 א סעיף
 לכוין יכול אינו ואם ;)א( הברכות בכל שיכוין צריך המתפללא

 פי על אף, באבות כיון לא אםב; (ב) באבות יכוין לפחות, בכולם

  בשביל חוזרין אין והאידנא: הגה (ג) ויתפלל יחזור, השאר בכל שכיון
  
 . ברא״ש ש�ב  .ע"ב ל״ד ברכותא

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

 המילי� תנהב משמעותו זה ב	ימ� 'כוונה' הביטוי – הברכות בכל שיכוו�(א) 

 .ל-הא לפני כתחינה �ואמירת ,שאומר

 בברכה. העמידה תפילת של הראשונה הברכה היא אבות ברכת – באבות(ב) 

 וכ�, האבות לצאצאי מיוחדת חההשג שישו ינוהל-א הוא' שה הכרה ישנה זו

 כל של הי	וד היא זו ברכה. בגאולה ואמונה 	ופית �יהא לתוובגד הכרה בה יש

 . אחריה הבאות הבקשות

 הברכה זו: נו	פות מ	יבות התפילה י	וד היא זו ברכה – ויתפלל יחזור(ג) 

 פותחות אינ� הברכות ששאר בעוד", אתה ברו" במילי� הפותחת היחידה

 בידינו כלל, כ על נו	#. 1"לחברתה ה	מוכה ברכה" שה� מכיוו� ואל במילי�

 שבתפילת הפו	קי� וה	בירו, ברכה אינה מלכות בה שאי� ברכה שכל

. אבות בברכת היא המלכות הזכרת) מלכות ברכותיה בשאר שאי�( העמידה

   של ראשונה דברכה: ")ד"רי ב	ימ�( ש"הרא בש� יו	# הבית דברי למשל כ
   

                                                           

, הפירות מברכת חו'; בברו בה� וחות� בברו בה� פותח כול� הברכות כל: "א"ע ו"מ ברכות .1

 ..." לחברתה ה	מוכה וברכה, המצוות וברכת
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  .)טור( (ד) יחזור למה כן אם, יכוין שלא הוא קרוב בחזרה שאף, הכוונ חסרון

 ב סעיף
 ומשמיע (ה) בשפתיו הדברים מחתך אלא, לבד בלבו יתפלל לאג

, בלחש לכוין יכול אינו ואםד .(ו) קולו ישמיע ולא, בלחש לאזניו

  , אסור, בצבור אבל, עצמו לבין בינו מילי הניו; קולו להגביה מותר
  

 . ע"ב כ״ד ש�ד  ."אע ל"א ברכותג

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

 :אומרי� ויש .מלכות כמו חשוב 'הגדול ל-הא' בה דאית כיו� ,עשרה שמונה

 המליכוהו לא שעדיי� לפי ,מלכות כמו חשוב 'אברה� להי-א' שאומר לפי

 ".אבינו אברה� שבא עד העול� עליה�

 ויש. תפלללה בכלל מדוע לשאול אפשר זו שיטה על, ואמנ� – יחזור למה(ד) 

 הכרה כבר אהו להתפלל כדי חיינו את לעצור המאמ' עצ�ש להשיב

  .במלכותו

" אבותינו להי-א" למילי� יחזור, כיוו� שלא לב ש� הברכה חתימת לפני א�

 הברכה את התחיל לא ועדיי� הברכה את 	יי� כבר וא�. הברכה שבתחילת

 ימשי – אההב הברכה את התחיל כבר וא�. בלבו הברכה את יהרהר, הבאה

  .2לכוו� וישתדל, בתפילתו

 פ	ק )ד אות( החיי� כ#. א"הרמ לדברי לחשוש הא� נחלקו ה	פרדי� הפו	קי�

 המשנה על בהערותיו( מאזוז והרב" יו	# ילקוט"ה ולעומתו, ולהתפלל לחזור שאי�

 ויתפלל יחזור לכוו� שיוכל שחושב מי, ולמעשה. המחבר כדברי פ	קו )ברורה

  .המחבר כפ	ק

 �לוא, ירובאו פורחותכ ה� הרי בפועל ביטוי לה� שאי� מחשבות – בשפתיו(ה) 

 צרי בלבו רק התפלל א�, ובדיעבד.  ממש �בה יש  – בפה נאמרות שה� ברגע

 .3ולהתפלל לחזור

   .צועק שהאד� בלי ג� שומע' ה שהרי – קולו ישמיע ולא(ו) 

                                                           

- 	ו# הרי, הראשונה בברכה כיוו� שלא לאחר להתפלל ימשי כיצד שתמה הלכה בביאור עיי� .2

 משו� להתפלל שממשי א"מהרמ משמע א. לבטלה ברכותיו וממילא, תפילה נהאי תפילתו 	ו#

 .בדיעבד ככוונה להתפלל המאמ' את מחשיבי� שבדורנו

 .ו אות החיי� כ#"; בלבו" ה"ד ל"בה; ב ק"	 א"מג ראה .3
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 כדי לכשמתפל בביתו קולו משמיע ואם: הגה). (ז צבורא למטרד דאתי

  .)טור( (ח) מותר, ביתו בני ממנו שילמדו

 ג סעיף
 קולם להשמיע מותר פוריםכה וםוי השנה שבראש אומרים ישה

 שלא יזהרו מקום ומכל, (י) נוהגין וכן: הגה. (ט) בצבור אפילו, תםבתפל

  . )ו"מהרי דרשות( מדאי יותר קולם להגביה
  דיומא.  מרדכיה

 ד סעיף
 אבל, בצבור מילי הניוז .(יא) השירצ לשון בכל להתפלל יכולו

 מילי הניד ריםאומ ישוח .(יב) הקודש בלשון אלא יתפלל לא ביחיד

 לו שיש צער שום על או חולה על שהתפלל כגון, צרכיו כששואל

   בכל לאומרה יכול יחיד אפילו, לצבור הקבועה תפלה אבל, בביתו
 

 . פתצר רבניח . [ברכות] אלפ�יז  .ע"א בל״ �וטהו

ע ן  ח ל ו וש ט ו ש פ כ ך  ו   ר

 .אותו ל	ובבי� להפריע: כלומר – ציבורא למטרד(ז) 

  .החינו של הי	וד מאבני איה הדוגמ נתינתש למדנו מכא� – מותר(ח) 

 האחדש חשש אי� ולכ�, בתפילה מרוכזי� מאוד כול� כי – בציבור אפילו(ט) 

 .שכיח מנהג של הצדקה שהביא אלא ,המחבר דעת זו שאי� דעו. לשני יפריע

 .תשרי בחגי א# ר� בקול להתפלל אי� שלכתחילה יו	# בבית רשמפוו

  .לכתחילה אפוא מותר הדבר א"הרמ לדעתו – נוהגי
 וכ�(י) 

 אול�. לשו� בכל נאמרת שהתפילה אמרו ל"חז – שירצה לשו� בכל(יא) 

 היחיד תפילת בי� הבדילו וא#, ענייני� בכמה זו הלכה הגבילו הראשוני�

 .בדבר דעות שלוש ומביא המחבר וממשי. הציבור לתפילת

 מאשר יותר בציבור בתפילה להקל אפשר הדעות לכל – הקודש בלשו�(יב) 

 שהעיקר נראה שהלא, ההפ את לומר יותר מוב� היה לכאורה. יחיד בתפילת

 והעיקר, לבו את שופ היחיד ואילו, דור מדור הקבוע כנו	ח שיתפללו בציבור

 ציבור: הציבור תפילת מחשיבות נובעת וז שהלכה אלא. הכוונה היא בתפילתו

  שתפילתו צרי המתפלל יחיד ואילו, לשו� בכל נשמעת תפילתו המתפלל
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 בכל לשאול יכול צרכיו כששואל יחיד דאף אומרים ישוט .(יג) לשון

  .)ד(י ארמי מלשון חוץ, שירצה לשון
 ב.  קבברכות פר הרא״שט

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

 בנו	ח שמתפלל ידי על נעשה וזאת, ציבורה ע� משותפת היא ג� תהיה

 . ישראל לכל הקבוע

, י�מתפלל ישראל שכל התפילה את מתפללכש, זו לשיטה – לשו� בכל(יג) 

 צרכיו כששואל ורק. לשפתו בתרגו� אומרה א� א# לציבור תפילתו מצטרפת

  .הקודש לשו� בעזרת הציבור ע� תפילתו לשת# צרי

 בי�, לשו� בכל להתפלל אי	ור אי� שלישיתה לשיטה – ארמי מלשו� חו (יד) 

 הגלות את תלמ	מה ,תארמיה בשפה כ� לעשות אי� אול�. לציבור בי� ליחיד

 שהיה החשש מפני בה ממעטי� אנוו ,הקודש ללשו� קרובה זו שפה; הראשונה

 . ישראל תרבות את תחלי# בבל שתרבות

 ובזכות. בעברית אלא בציבור בתפילה להתפלל נוהגי� י�א יו�כ למעשה

 ,חיה שפה, העברית, הקודש לשו� נשארה עצמ� על ישראל שקבלו זו קבלה

 רשאי יחידהו. לארצ� ישראל שבו כאשר העברית תחיית והתאפשרה

 ,כמותה שהלכה ערו בשולח� המובאת אחרונה כדעה ,בשפתו להתפלל

. יתפללו לאש כאלה יהיו זו שיטה על נ	מו לא א�ש חשש שיש ובמיוחד

 שאינו משו� להתפלל יכול שאינו שמי מודה הראשונה הדעה שג� לי ונראה

 בשפה שיתפלל שעדי# ודאי כי,  בשפתו תפלללה לו מותר, עברית לקרוא יודע

  .כלל יתפלל שלא מאשר זרה

 למדי� אנו, )כ נהגו שלא א#( לשו� בכל להתפלל לציבור שמותר ,זו כהלהמו

 לתרג� גדולה והומצ, התפילה את מביני� שאינ� אנשי� ישנ�ש �שבמקו

 לאות� י	ייע זהו .הציבור כל את בה לשת#ו ,התפילה מהלב ולה	ביר

  . רגילה בצורה להתפלל כול� שילמדו עד ,להתפלל בואל ו רוחזל אנשי�
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 בק" סימן

 ה' סעיפים. ו, ובללהמתפ גדשלא להפסיק כנ

 בי�ה	וב אנשי�על ה וג� ,'ה לפני דכעומ נחשב עמידהה תפילת את המתפלל

שנא	ר  �דברי שלושהב ד�זה  	ימ�זה.  מעמד לכבד החובה תמוטל ואות

 לדו�אחד מהמצבי� יש  בכל .מעברעמידה ו ,בהישי  המתפלל: כנגדלעשות� 

 החמורהמצבי�,  שתשלו מתו. ריוואחמו ובצדדי המתפלל, לפניבעשייתו 

. לעמוד מה� ל, וקכנגדויותר לעבור  קל ,להמתפל כנגדלשבת  הוא ביותר

יותר  קל, המתפלל פניליותר הוא  רחמולמיקו� שבו עושי� כ�, ה ובנוגע

  . מאחוריו הוא ביותר קלוה ,וצדדימ

 א סעיף
 בין מלפניו ביןב; (א) מתפלל של אמות ארבע בתוך לישב אסורא

 להרחיק צריך )עומדין אין' פ ואשרי, ומרדכי', תוס(, (ב) מלאחריו בין הצדדין מן

   ואפילוד, התפלות מתקוני שהם בדברים עוסק ואםג אמות. ארבע
 

ש�  הרא״שד  .ש�] והרא״ש תו�פות[ג  .ש� והרא״ש תו�פותב  .בע" אל״ ברכותא

   . �1מ״קו והרשב״א

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

 לפני עומד כאילו נחשב העמידה תפילת את המתפלל אד� – מתפלל של(א) 

 גילוי של מקו�כ עשהשנ מקומו את לכבד ויש ,לו להפריע אי� לכ� .השכינה

 .שכינה

 שזה מאחר, המתפלל מאחורי לשבת מותר המחבר לדעת – מלאחריו בי�(ב) 

 הוא האי	ור א"הרמ לפי. אותו טרידמ אינו שהדבר, ועוד. מקומו נחשב אינו

   .2צד לכל אמות ארבע הוא המתפלל של מקומו זו ולשיטה, אחריומ ג�

                                                           

 ז"משב ג"פמ וראה'. וה' ד אותיות הגולה בבאר כא� שנתחלפו שנראה מראה יו	# בבית עיו�[ .1

 '].ג אות 	ו#

'), ד אות החיי� כ# עיי�( המחמירי� לדעת לחשוש שנכו� שכתבו 	פרדי� פו	קי� יש אמנ� .2

 .המתפלל מאחורי בישיבה להקל, והטור �"הרמב כדעת היא המחבר דעת אול�
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 בעוסק מתיר וישה .(ג) להרחיק צריך אינו, מקומן איזהו בפרק

 שאומר מי וישו .(ד) התפלות מתקוני שאינו פי על אף, בתורה

 אפילוו, (ה) אסור עיניו כמלא אפילו כנגדו אבל, הצד מן מילי הניד

  .(ו)שמע  קריאתב עוסק
  מועד. אהלו  הדש�. תרומתה

 ב סעיף
  .)ז( מותר, חלוש המתפלל בצד היושב שאם שאומר מי ישז
  חיי�.  ארחותז

ך ו ר ע ן  ח ל ו ו ש ט ו ש פ   כ

, העמידה זו שאי� א#ו .בתפילה עו	ק היושב ג� כי – להרחיק צרי� אינו(ג) 

 .התפילות בכל שמי� מלכות עול קבלת ישנה

 .שכינה להשראת מביא תורה לימוד ג� כי – התפילות מתקוני שאינו(ד) 

 פונהה אד� ידו על רשאכ בצרכיו ולע	וק לשבת רק הוא האי	ור זו לשיטהו

 ,בעמידה ללמוד לו שקשה כגו� ,קל בצור זו שיטה על 	מול ואפשר. לבורא

 .3בגללו בעמידה לומד שהוא יראה א� יוטרד שהמתפלל חושש הלומדש או

 שהמתפלל נראה המתפלל לפני יושב והוא שהואיל, לשבת – א�ור(ה) 

 אול�( המתפלל בפני ולעמוד לבוא אי� שג� זה מטע� ונראה. 4לו משתחווה

   ).ממקומו לזוז צרי אינו, בתחומו בא לוהמתפל עמד כבר א�

 לשבת א	ור זו לדעה, בצדדי� בישיבה בו שהקלנו – שמע בקריאת עו�ק(ו) 

 הדעה על ל	מו אפשר להלכה .לו כמשתחווה נראה שהקורא, לפניו

 טובו .5המתפלל לפני ג� אמות לארבע מחו' לשבת מותרש ,ראשונהה

 .ממש פניול ישב שלא כדי, הצידה קצת ולהתרחק להחמיר

 יו	# הבית מדברי ונראה. עומד אינו חולשתו שמפאת ניכר כי – מותר(ז) 

  .זו כדעה שהלכה

   

                                                           

3.  '.ז אות החיי� בכ# כ

4.  .זה די� מקור שהוא), ז נתיב ג דר תפילה( מועד אהל ב	פר כתב כ

5.  .ב	ת� המחבר דעת וזו; בלבד אמות ארבע שא	רו, הראשוני� ורוב הגמרא מפשט עולה שכ
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 ג סעיף
 זה שהרי, לקום צריך אינו -  בצדו זה ועמד, כבר ישב היושב אםח

 בכהאי אפילו לקום הוא חסידות מדתמקום  ומכל: הגה .(ח) בגבולו בא

  . )אבוהב י"מהר בשם י"ב( (ט) גוונא
  בש� אביו.  טורח

 ד סעיף
 לפניהם ודווקאי אמות. ארבע בתוך המתפללים כנגד לעבור אסורט

  .(יא) ולעמוד לעבור מותר בצדיהם אבל, (י)
  . נהרבנו יו הרבי  ."אע  כ״ז ברכותט

 ה סעיף
 לפסוע אסור, אחריו מתפלל אחר אדם והיה תפלתו השלים אםכ

  זה יעשה אםש, תפלתו את שאחריו מי שיגמור עד פסיעות שלש
  
 .�חיי ארחותכ

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

 את יתחיל לא הכנ	ת ביתל  באיחור מגיעהש מכא� למדנו עוד – בגבולו(ח) 

 .בתפילתו טרדנ נמצאו ,פניול לעבור מותר, זאת יעשה וא�. במעבר התפילה

  .הזה במקרה אפילו: פירוש – גוונא בכהאי אפילו(ט) 

 שנחשב מפני וכ�, כוונתו ומבלבל להמתפל את שמטריד משו� – לפניה
(י) 

 הוא כאשר אי	ור שאי� מודי� כול� כא�ו. השכינה לבי� בינו מפ	יק כאילו

 .אמות מארבע רחוק

 להו	י# יש .א ב	עי# מבוארכ, נא	רה הישיבה ורק – ולעמוד לעבור(יא) 

 ורחב טפחי� עשרה גבוה קבוע רהיט יש א� מקלי� מהאחרוני� שחלק

 ההיתר. נפרדת ברשות כיושב נחשב אזש היות ,�טפחי ארבעה על ארבעה

 לפניו כי ,לפניו לא אבל ,המתפלל יד על נמצא הרהיט רשאכ להלכה התקבל

   6.בצדדי� אלא זה היתר על ל	מו אי� לכ�ו, יותר גדול המתפלל טרדת חשש

                                                           

 .ב ק"	 ב"המ פי על .6
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 אם אפילו בזה לדקדק וצריך .(יב) המתפלל כנגד כעובר הוא הרי

  .(יג) התחיל שכבר מאחר ואחרי להתפלל התחיל האחרון
 

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

 לבי� נובי י�שמפריד כי	א או שולח� יש א� שאפילו ודע -  המתפלל כנגד(יב) 

 מחיצה רקו. אמותיו ארבע בתו לשבת או לאחור לפ	וע א	ור ,המתפלל

 .להקל מאפשרי� אחרת רשות או ממש

 אלא, ')ג 	עי# ראה(" בגבולו בא" שהמתפלל אומרי� ואיננו – התחיל שכבר(יג) 

 אינו ולכ�, המתפלל של בתחומו באש הוא לאחור לפ	וע שרוצה הבשעש

 .רשאי


  :זה �ימ� דיני ל�יכו

 וראוי ,לפניו לשבת א	ורו. אמותיו ארבע בתו לעבור א	ור – המתפלל לפני

  .אמותיו לארבע מעבר אפילו לשבת שלא

 מותר כ�ו .לומד וא מתפלל א� 7מותרו, לצרכיו לשבת א	ור – המתפלל מצדי

  .מצדדיו לעבור

  .לשבת מותר א� א"והרמ המחבר ונחלקו .לעבור מותר -  המתפלל מאחורי

  

  

                                                           

 .הבא ק"ב	 שיבואר כפי, לפניו ולא .7
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 גק" סימן

 . סעיפים, ובו ג' בתפלתו טושישנזדמן לו רוח או ע מי

 והיה"מדי�  ,להפיחעלול  הוא כאשר להתפלללאד�  לו שא	ור 'פ �ב	ימ ראינו

ריח רע מאנשי�  ישש מקו�להתפלל ב שא	ור (ע"ט, ט) אינו. וכ� ר"מחני קדוש

בעל  הפיח, ולב	ו# פיחי אכיצד ינהג אד� שחשב של ד� השהפיחו. 	ימ� ז

   כרחו.

 א סעיף
 שיכלה עד ממתין, (א) מלמטה רוח ממנו ויצא בתפלה עומד היהא

  .(ג) ומתפלל וחוזר (ב) הריח
  . ע"ב כ״ד ברכותא

 ב סעיף
   להעמיד יכול ואינוג בההר ונצטער מלמטה רוח ממנו לצאת בקשב

  

   . רמב״�ג  .ע"ב כ״ד ברכותב

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

 ע� הוא כאשר להפיח א	ור כי ,צ�לחל יש עליו התפילי� וא� – מלמטה(א) 

 . 1לי�יתפ

 צריכי� ה� ג�, לאחרי� מפריע והריח בציבור מתפלל א� - הריח שיכלה(ב) 

 מבית לצאת עליו מהר מתפוגג ינוא הריח א�ו. הריח שיכלה עד להמתי�

 ימשי הריח ממנו כשיכלהו .אותו ל	ובבי� הפ	קה לגרו� שלא כדי ,הכנ	ת

 .שנמצא היכ� להתפלל

 ועד מתחילה העמידה כל את לומר המ	פיק זמ� שהה א� – ומתפלל וחוזר(ג) 

   .2הברכה לתחילת חוזר – לאו וא�. התפילה לראש חוזר – 	ופה

   

                                                           

 .ש� 2 והערה', ל ל	ימ� הקדמתנו ראה .1

  .ז ק"ב	 כא� ברורה המשנה 	ת� וכ�, ה 	עי# ד"ק ב	ימ� כמבואר .2
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 עד וממתין הרוח ומוציא (ד) אמות ארבע אחוריו הולך, עצמו

 נקבים נקבים יצרתנו, העולמים רבון': (ה) ואומר, הריח שיכלה

 וכלימה חרפה, וכלימתנו חרפתנו לפניך וידוע גלוי, חלולים חלולים

 למקום וחוזרד ,למקומו וחוזר .)ו(' במותנו ותולעה רמה בחיינו

 יירימ זה דכלאומרים  יש. (ח) ה"פ סימן לעיל ועיין: הגה. (ז) שפסק

 צריך אין, גדול ביוש ליה דהוי, בצבור כשמתפלל אבל, בביתו כשמתפלל
 שיכלה עד ממתין רק, )י( 'רבון'ה יאמר לא וגם(ט)  לאחוריו כלל להרחיק

  .)ז"ט סימן הדשן תרומת( (יא) נוהגין וכן. הריח ממנו
 .רא״שיונה וה רבנוד

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

שכוונתו  תלהראו דיכ ,�ולא לצדדי ,ודווקא לאחורי – תאמו ארבע אחוריו(ד) 

 .ברגע שמתאפשר תולחזור לתפיל

  .לפני שחוזר למקומו – ואומר(ה) 

 שינה א� אלא זו תחינה אומר שאינו היא המחבר שדעת נראה – במותנו(ו) 

 .בהמש א"הרמ כדעת, ניכרת בושתו כזה במקרהש, מקומו

 שעצר הברכה חילתלת חוזר – האמצעיות בברכות הוא א� – שפ�ק למקו
(ז) 

 – אחרונות בשלוש וא�; העמידה לתחילת חוזר – ראשונות בשלוש הוא א�; בה

 ". רצה" לברכת

 יש ארוכה יהישה כלב שלא ,א"הרמ דעת ההתבאר ש�. 3'א 	עי# – ה"פ �ימ�(ח) 

 כיוו�, כא� לכ�. להתפלל לו היה א	ור שבה יהישהב רק אלא ,לראש לחזור

 שיגמור כדי ארו הריח שיפוג עד הפ	קתו זמ� א�, להתפלל א	ור הריח שבמקו�

 .לראש לחזור שצרי 	ובר א"הרמ ג� ,תותפיל את

 .הבריות כבוד משו� לאחוריו הליכה די� ונדחה – לאחוריו(ט) 

 משו� ניכרת בושתו כאשר דווקא נתקנה אמירתו כי –' רבו�'ה יאמר לא(י) 

 .בביתו אלא" ריבו�"ה את לומר אי� זה ולפי. אמות ארבע שהתרחק

 להרחיק יכול שבו, בביתו רק זו תפילה אומר א"הרמ לפי – נוהגי� וכ�(יא) 

  להרהרה שטוב ברורה המשנה וכתב. כלל יאמרנה לא הכנ	ת ובבית, לאחוריו

    

                                                           

 '.א 	עי# ה"	 ב	ימ� הרחבה וביתר .3
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 ג סעיף
 יפה סימן - מלמעלה ,לו רע סימן -  מלמטה בתפלתו המתעטשה

  .)יב( לו
  "ב.עברכות כ״ד ה

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

 ובי� הכנ	ת בבית שבי� ופ	קו המחבר על חלקו 4ה	פרדי� והפו	קי�. בלבו

  .בתפילה הפ	ק להו	י# לא כדי, בלבו יהרהר אלא, יאמרנה לא בביתו

 חיבור אימלמטה ה שותשהתעט הוא, ומזבכ ר יש –יפה לו  �ימ�(יב) 

למעשה, בדר כלל  �ול. אלרוחניותחיבור  מ	מל מלמעלה עיטושו ,תלארציו

 אוהתפילה,  ניעצמו לפ אתשתה או בדק  וי� במה שאד� אכל אתלוי הדברי�

 כל לתשלי לאחרדווקא  מתאי� שהבאנו 	ימ�וה בזה, וכיוצאהצטנ�  א�

 שייכי� אינ�האלה  שה	ימני� פו	קי�. לכ� כתבו היוניתהשפעה טבעית הג

  לנו.

  

  

                                                           

 .ג"י באות מביא� החיי� כ# .4
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 דק" סימן

 . ובו ח' סעיפים. להבתפ יקלהפס שלא

יותר  חמור בה 	יקלהפ רהאי	ו כ�ול ,ה'כעמידה לפני  תנחשב התפילה

גדרי אי	ור  מבוארי�זה  מ�. ב	ייהבקריאת שמע וברכות  להפ	יק 	ורמהאי

  זה.

 א סעיף
 לא, (א) בשלומו שואל ישראל מלך ואפילו. בתפלתו יפסיק לאא

 דהיינוב ,לקצר לו אפשר אם, (ב)העולם  אומות מלך אבל .ישיבנו

 אם אוג; יקצר, אליו עשיגי קודם וסופה הברכה תחלת שיאמר

 אי ואם .(ג) בדיבור יפסיק ולא ,יטה, הדרך מן שיטה לו אפשר

  .(ד) יפסיק, לו אפשר
  והרא״ש.  ,ש� ונהי רבנוג  .ש� היונ רבנוב . ע"ב ול״ב ע"ב ל׳ ברכותא

 ב סעיף
 ולא הדרך מן יטה, כנגדו קרון או בהמה ובאה בדרך מתפלל היהד

  שיגמור עד ממקומו לצאת ול אין אחר בענין אבל ).(ה יפסיק
 

  . ע"ב לב בליברכות ט׳, וב ירושלמיד

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

 העומדש, מלכות כבוד משו� אפילו בתפילה להפ	יק אי� – בשלומו שואל(א) 

 בשר מל לכבד לו אי�ו ,המל של מלכו ,ה"הקב לפני עומד הוא הרי בתפילה

 .המלכי� מלכי מל ע� כשמדבר וד�

 .יכבדו לא א�  שמ	תכ� – העול
 אומות(ב) 

 להפ	יק שלא לנ	ות עדי# 	כנה במקו� שאפילו – בדיבור יפ�יק ולא(ג) 

 .ממקומו יזוז או תפילתו יקצר אלא, בדיבור

  .נפש פיקוח משו� – יפ�יק(ד) 

  הפ	קש; הקרו� או הבהמה את להרחיק בבקשה, בדיבור – יפ�יק ולא(ה) 
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  .(ז) התפלה אחרשל בתחנונים הוא אם כן אלא, (ו) תפלתו

 ג סעיף
 לילך יוכל אבל: הגה .(ח) יפסיק לא, עקבו על כרוך נחש ואפילוה

 אבלו ).עומדין אין פרק רישיונה  רבנו( (ט) מרגלו הנחש שיפול כדי אחר למקום

 ראה אם, נמי ונחשז .להזיק יותר מועד שהוא לפי, פוסק -  עקרב

  .(י) פוסק – להזיק ומוכן כעוס שהוא
  . רושלמיבי ש�ז . ״גירושלמי כו  ."אע ול״ג בע" ל׳ ברכותה

 ד סעיף
: תם פירוש( תם משור שמרחיקין, פוסק - כנגדו בא שור ראה אםח

 מלא, )להזיק שרגיל: פירוש( וממועד, (יא) האמ חמישים )להזיק רגיל שאינו

   -  (יב) מזיקים שאינם מוחזקים ההוא שבמקום שוורים ואםט .עיניו
 

  יונה.  נורבט  .ע"א ל״ג ברכותח

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

 .הקוד� ב	עי# שראינו כפי, דיבורב הפ	קמ פחות חמור ההליכה

 ."שלו� שי�" ברכת 	ו# דע :כלומר – תפילתו שיגמור עד(ו) 

 המ	מל, "פי אמרי לרצו� יהיו" הפ	וק את שאמר בתנאי – התפילה שלאחר(ז) 

  . ב"קכ ב	ימ� להל� וראה '.ה פניל העמידה גמר את

, מנוחתו את שטורד אלא ,מ	וכ� שאינו נחש על כא� מדובר – יפ�יק לא(ח) 

 .ה	עי# בהמש שיתבאר כפי

 כתב� לאו ,המחבר על מו	כמי� א"הרמ של אלה שדברי� נראה – מרגלו(ט) 

 מותרת הליכההש ,הקוד� ב	עי# נאמרה על 	ומו ;קיצורה מאהבת אלא

 .גדולה טרדה במקו�

 .יפ	יק – שיוזק שחושש במקו� .י�יהענ פיל לוהכ, למעשה והלכה – פו�ק(י) 

  .יפ	יק לא – בלבד טרדה זו וא�

 עודה ה	כנה, להזיק רגיל אינו ת� ששור פי על שא# – אמה חמישי
(יא) 

 .  עצמה התפילה בעת ג� ת� משור להתרחק ישו .מפניה להישמר ויש קיימת

    .מ	ור	י� שוורי� כגו� – מזיקי
 שאינ
(יב) 
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  .(יג) פוסק אינו

 ה יףסע
; לראש חוזר, כולה את לגמור כדי שהה אם, שפוסק מקום בכלי

 שלושב פסק ואם; בה שפסק הברכה לתחלת חוזר, לאו ואם

  .)יד(' רצה'ל חוזר, באחרונות ואם; לראש חוזר, ראשונות
 . ש� הרא״שו התו�פותי

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

  .שבדבר ה	כנה עניי� לפי הכול כי – פו�ק אינו(יג) 

 תפילת מבנה את ולבאר להקדי� יש זה 	עי# להבנת –' רצה'ל חוזר(יד) 

 שבה הברכות עשרה-תשע אול� ,היא אחת העמידה תפילת: העמידה

-שלוש ';לה שבח שה� ,ראשונות ברכות שושל: חלקי� לשלושה מחולקות

 בה� שיש ,אחרונות ברכות ושלוש ;בקשות שה� ,אמצעיות ברכות עשרה

 הבכחטי  נחשבות ראשונותה ברכותה שולש ובעוד. התפילל 	יו�ו הודאה

 כיחידה ברכה כל עומדת האמצעיות ברכותב ,אחרונותה שושל ג� וכ� ,אחת

  . עצמה בפני

 בו לומר שיכול זמ� למש בה הפ	יק וא�. ברצ# לומר יש העמידה תפילת את

 הרי –) הבא ב	עי# כמבואר, שלו בקצב אחד כל( העמידה תפילת כל את

 הדי� זהו ערו השולח� לדעת. לראש וחוזר, חלקי� ילשנ התפילה את הפריד

 מחמת שהה א� דווקא הדי� כ א"הרמ לדעת אול�; כ שהה שבו מקרה בכל

 או, לשירותי� שיצא כגו�( תפילתו את להמשי לו א	ור שהיה כלומר, אונ	

 א"הרמ לדעת ממשי – אונ	 בלא ששהה ומי). במקומו צואה שהיתה

  . 1ה"	 	ימ� תחילתב בשכת כפי ,עצר שבו מהמקו�

 את כמפריד נחשב לא, התפילה את ל	יי� מכדי מועט לזמ� הפ	יק וא�

  . נמצא שבה החטיבה לתחילת ויחזור, חלקי� לשני התפילה

   

                                                           

 	ת� וכ�, לתפילה שמע קריאת בי� זה בדי� מחלק הוא שאי� הארו משה בדרכי מפורש .1

 כתב וש�, ה"	 ב	ימ� שכתב מה על 	מ כי כא� העיר לא א"והרמ. ז"ט ק"ב	 כא� ברורה המשנה

 ומודה, נ	או נקרא לתפילה המפריע שור שג� אומרי� ויש". ד"ק ב	ימ� לקמ� הוא וכ�" מפורש

 .משה בדרכי כ משמע לא אול�; למחבר א"הרמ כא�
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 ו סעיף
. )טו( משערינן בקורא, כולה את לגמור כדי שהה אם דאמרינן האכ
 בסימן האמורות ההפסקות כדין חזרה לענין דינו, בתפלה שח אםל

  . (טז) זה
  התו�פות.  עתיו�  לד ביתל  פרק ב. שש� רי הרשב״אכ

 ז סעיף
 ויכוין ישתוקנ אלא, )ח(י לקדושה ולא (יז) לקדיש לא פוסק אינומ

  בתפלה עומד היה: הגה .)ט(י כעונה ויהא, יבורהצ שליח שאומר למה
   
  . חבש� ר״ טורנ . ע"ב כ״א ברכותמ

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

 .המתפללשל אותו  בהקצ לפי – משערינ� בקורא(טו) 

א�  רקש היא"א הרמ שיטת, �הקוד ב	עי#שכתבנו  כפי –זה  ב�ימ�(טז) 

 –אונ	 שאינה 	יבהמ יברד א�בדיבור,  וכ�לראש.  וזרח אונ	 מפאתהפ	יק 

  שפ	ק. מהמקו� ימשי - "א מהר לשיטת

 כפי, מנהגו כפי אחד כל(" רבא שמיה יהא אמ�" לעניית כא� הכוונה – לקדיש(יז) 

 ". ברכו" אומר הציבור כששליח ישתוק וכ�; )ג 	עי# ו"נ ב	ימ� שראינו

 ".ימלו" כולל, הקדושה פ	וקי – לקדושה(יח) 

 האפשרות היא בציבור התפילה לחשיבות ה	יבות אחת – כעונה ויהא(יט) 

 לו א	ור העמידה תפילת באמצע הוא א� אול�. ולקדושה לקדיש לענות

 ואי�". כעונה שומע" מדי� לצאת ויכוו� ישתוק אלא, ובפי יענה לא ולכ�, לענות

 שהקשיב כיוו� חובה ידי יוצא אול�, בפה דיבר לא כי, בתפילה הפ	קה בכ

 את חובה ידי להוציא לכוו� הציבור שליח שעל למדנו מכא�. ושמע

 שליח באמירת לצאת לכוו� צרי העמידה בזמ� השומעש כ�ו ,המתפללי�

    .2הציבור

                                                           

 ששליח חושש המתפלל שא�, נו	פי� פו	קי� כתבו וכ�, ד"קע עמוד" יו	# ילקוט"ה כתב .2

 אול�. להוציא� מכוו� אינו ב	תמא כי, יפ	יק לא – המתפללי� את להוציא מכוו� אינו הציבור

 שכ שכיוו�, הציבור שליח על ל	מו אפשר שתמיד כתב) ד 	ימ� ח"או' ג חלק( משה האגרות

 :ובלשונו. חכמי� כדעת לעשות כללי באופ� שמתכוו� הציבור שליח על ל	מו יש, חכמי� תיקנו
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  .)ה"קס' סיהרשב"א  תשובות( (כ) פוסק אינו, תורה לספר וקראוהו

 ח סעיף
 קדושה לענות יכול, 'נצור להי- א' קודם, ברכות ח"י שסיים אחר�

  .(כב) )ב"קכ סימן הלןל ועיין( (כא) וברכו וקדיש
 .בב�ימ� קכ״ טור�

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

 רק הוא זה ב	עי# ההיתר .המחבר על א# מו	כ� זה די� – פו�ק אינו(כ) 

  .כלל באמירה להפ	יק לאו, ולשמוע תפילתו את לעצור

 לבי והגיו� אמרי לרצו� יהיו" לומר שיקדי� אלא – וברכו וקדיש קדושה(כא) 

 ."וגואלי צורי' ה לפני

 לפני "לרצו� יהיו" לומר שצרי המחבר כותב ש�. א 	עי# – ב"קכ �ימ�(כב) 

  .שמפ	יק

  

                                                                                                                                               

 יש א� להוציא כנתכוי� ממילא שהוא, כהתקנה לעשות דעתו 	ת� הוי, להוציא שנתק� כיו�"

  ". מזה יודע אינו שהוא א#, לצאת צור לאחד
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 ה"ק סימן

 חד.א סעיף ובו, לותתפ שתי המתפלל

שתי תפילות  ברצ#להתפלל  לו זדמ�שנ מיינהג  איקצר זה מלמדנו  	ימ�

בתפילה  שטעהבשני מקרי�:  שריתזו אפ מציאותהפו	קי� ש כתבו. ידהעמ

 לל(למשל), ומתפ שחרית כלל פללולא הת שנאנ	 או, ולהתפלללחזור  עליוו

  במנחה שתיי�.

 א סעיף
 כדי לזו זו בין להמתין צריך, זו אחר זו, תפלות שתי המתפללא

 בלשון להתפלל מיושבת דעתו שתהא כדי, אמות ארבע הילוך

  .(א) תחינה
 .ב"על׳  ברכותא

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

 רוצה רק כאילו הדבר ייראה, ממש ברצ# יתפלל א� – תחינה בלשו�(א) 

 חשוב. התפילות בי� שניות כמה הפחות לכל לחכות יש לכ� ;מחובתו להיפטר

 ע� ימתי� במניי� מתפללכש אול�, ביחידות במתפלל ו	קע זה 	ימ�ש להדגיש

. וקדושה קדיש יפ	יד שלא כדי ,התפילה 	ו#ל עד השנייה העמידה תפילת

 הקצרה והשהות ,1השנייה התפילה לפני" אשרי" לומר טוב שתמיד נראה עוד

 .דוחק שזמנו למי המינימלית ההמתנה היא כא� הנזכרת

  

  

                                                           

 .ב 	עי# ח"ק ב	ימ� עיי� .1
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 ק"ו סימן

 ג' סעיפים.  וב, ולההפטורים מהתפ

, נשי�בעבור  וכ�, הבמצוו עו	קאד� ה עבורהתפילה ב חיובב �זה ד 	ימ�

יתייח	  תפילה לגבי אלו כלשל  מעמד�. הדיו� בותואומנ שתורתוומי  �קטני

  .שמע קריאת לגבי מעמד�ל ג� �הדברי מטבע

 א סעיף

 שחייב וכל, (ב) מתפלה פטורים (א)שמע  קריאתמ הפטורים כל

 שאיןב המת את מהמלוין חוץא; בתפלה ייבח שמע קריאתב

, שמע קריאתב חייבים שהם פי לע אףש, בהם צורך טהילמ

  . (ג) מתפלה פטורים
  תפילה. לכותהו מ פרק רמב״�ב . "בע י״ז ברכותא

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

- 'ע ב	ימני� שהתבאר כפי, הובמצו והעו	קי� חת� כגו� – שמע מקריאת(א) 

 .)הבא ב	עי# וארמב וקטני� נשי� ודי�( ב"ע

 שבקריאת מפני, מתפילה חמורה שמע קריאת שהלא – מתפילה פטורי
(ב) 

 שפטור וחומר קל – שמע מקריאת והפטור. מהתורה הוא הנו	ח א# שמע

 את להשלי� צריכי� אינ� מהתפילה הפטורי� במצווה והעו	קי�. מתפילה

 מ� פטורי� היו התפילה שבזמ� אלא ,שגגה זו אי� כי, הבאה תפילהב התפילה

 .1הדי�

 אול�, המת ליווי מצות את מקיימי�ה באנשי� מדובר – מתפילה פטורי
(ג) 

 	ימ� תחילת( שמע קריאת בהלכות וראינו, בעצמ� המיטה את נושאי� אינ�

  טרודי�כ נחשבי� תפילה לעניי� אבל, שמע בקריאת חייבי� ה�ש) ב"ע
   

  

   
                                                           

 תפילת ה	מוכה בתפילה להתפלל שטוב שכתבו ויש. טו אות ג"צ 	ימ� החיי� כ#, ג ק"	 ב"מ .1

 .בכוונה שמתפלל מי רק כ� יעשה אול�, נדבה
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 ב סעיף
 חייבים - שמע אתקרימ שפטורים פיעל  אףש, ועבדים נשיםג

   וקטנים .(ד) גרמא הזמן שלא עשה צותמ שהיא מפני, בתפלה
 

  כ׳. ד   ברכותג 

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

 כזו בצורה להתארג� להשתדל צרי שלמעשה כמוב� .2ופטורי�, ות�ובמצ

  .לאחריה או הלוויה לפני להתפלל שיתאפשר

 העמידה פילתבת חייבות נשי� ערו השולח� לשיטת – גרמא הזמ� שלא(ד) 

 בי� הבחנה בכ ואי�, חכמי� שקבעו בזמ� זאת לעשות ועליה�, הגברי� כמו

 היות, חכמי� מתקנת ה� התפילה של וזמניה שדיניה  א#ו .3לנשי� גברי�

 שהזמ� עשה מצות"ל נחשבת התפילה אי�, התורה מ� הוא החיוב עיקרש

  .כגברי� נשי� על לח יובהחו", גרמא

 פע�, ביו� פעמיי� העמידה תפלת את להתפלל בותחיי  נשי�ש מכא� העולה

, ערבית של מעמידה אות� לפטור מקו� ויש .י�יהצהר אחר פע�ו בבוקר

 אותה בלוי ק הגברי�ש אלא ,רשות רק היא לגברי� ג� הדי� מעיקרו הואיל

 של ראשו� בפ	וק, השחר בברכות חייבות נשי� למעשה כ�ל. כחובה עליה�

 להתפלל יכולות, רוצות וא� ;מנחה ושל ריתשח של עמידהבו  4,שמע קריאת

  לאשכנזי� ה� נכו� הדברו .שמע קריאת ברכות ולבר ,במלואה התפילה את
   

   

                                                           

, דאורייתא שהוא, הראשו� הפ	וק רק שמע שבקריאת, ביניה� ההבחנה את ה	ברנו ב"ע ב	ימ� .2

 מ� לגמרי להתעל� מהמתפלל שדורשת, העמידה לתבתפי כ� שאי� מה; גדול וריכוז עצירה דורש

 .בהליכה לאמרה אפשר ואי, 	ופה ועד מתחילתה לכוו� ולהשתדל, אותו ה	ובב העול�

3. , התפילה בעצ� רק לא חייבות שנשי�), י הלכה ו פרק תפילה הלכות( �"מהרמב א# עולה וכ

 הנשי� את כא� שחייב, ערו מהשולח� ג� משמע וכ. לקיימה כיצד חכמי� בתקנת ג� אלא

 הנשי� על זכות לימד אברה� שהמג� ודע. הגברי� לחיוב חיוב� בי� הבדל שיש כתב ולא, בתפילה

, ביו� פע� בתחינה ה	תפקו אלא, העמידה תפילת את פעמיי� יו� בכל להתפלל נהגו שלא

 תדע זו אי� אול�. חכמי� שתיקנו במה ולא, מהתורה החובה בעיקר רק חייבות שה� וה	ביר

, היו� וודאי. מאוד שהתפשט מנהג על זכות לימוד זהו אלא, ערו השולח� ודעת �"הרמב

 ב	פרי בהרחבה ועיי�. זו לקולא מקו� אי�, הגברי� כמו וללמוד לקרוא יודעות כשהנשי�

 .א"צ מעמוד החל", לנשי� תפילה חיוב" בפרק' המחבר בעקבות'

 . א 	עי# ע ב	ימ� א"ברמ כמבואר .4
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  .(ה) לחנכם חייבים לחינוך שהגיעו

 ג סעיף
שמע  לקריאת מפסיק, וחבריו י"רשב כגון, אומנתו שתורתו מיד

   בין עשמ לקריאת בין מפסיקים אנו אבל. (ז) לתפלה ולא, (ו)
 

 ע"א. י״א שבתד

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

 קריאת אחרשל בברכה ג� חייבות שנשי� כתב ברורה המשנה .5ל	פרדי� ה�ו

 ,א"והרמ המחבר מדברי כ נראה י�א אול� .מצרי� יציאת מזכירי� שבה ,שמע

 יציאת הזכרת כי, מכ ג� פטורות נשי� לשיטת�ש נראהו ,זאת וכתב שלא

  .ממנה פטורות שנשי�, 6עשמ קריאת ממצות חלק היא מצרי�

 ע 	ימ�( שמע קריאת גביל למחלוקת בניגוד, הדעות לכל – לחנכ
 חייבי
(ה) 

  .)הדבר טע� ש� וראה. ב 	עי#

 .התורה מ� היא קריאתה שחובת – שמע לקריאת) ו(

 אחת בתחינה התורה מ� תפילה חובת ידי ויוצאי� הואיל – לתפילה ולא) ז(

 אומנותו שתורתו למי זה שפטור ודע .מדרבנ� הוא התפילה נו	ח ואילו, ביו�

 איש כל בה שחייב עשה מצות שהיא, תורה לימוד מצות של מחשיבותה נובע

 יוחאי בר שמעו� רבי על דווקא נאמר שהפטור אלא. חייו ימי לכ מישראל

 מתו אלא מלימוד� לפ	וק לאו ,הזמ� כל ללמוד �עצמ על שקיבלו, וחבריו

 צדיקי�. וכדומה השינלו אכילהל או, לחיות כדי תהנצרכ מלאכהל כגו�, אונ	

, מלימוד� אות� מבטלת התפילה כי ,חכמי� שתיקנו תפילההמ פטורי� ואל

 שלימוד כמוב� �לוא .בפה שקיומה אחרת והוממצ פטור בלימוד והעו	ק

 היא א� בי� דאורייתאמ היא א� בי� ,אחרת והומצ משו� פוטר אינו התורה

   כל לולב ליטול ,ומרור מצה לאכול חייב אומנותו שתורתו מי ג�ו, מדרבנ�

   

                                                           

5.  יו	# הילקוט אמנ�. נה עמוד' ב חלק" לציו� אור"ב שאול אבא והרב, א אות החיי� #כ פ	ק כ

 .מנהג� לבטל צריכות אינ� לבר והנוהגות. יברכו שלא פ	ק

. מצרי� יציאת מהזכרת פטורות שנשי� אריה השאגת בש� שמביא, ב ק"	' ע 	ימ� ב"מ עיי� .6

 יציאת הזכרת �"הרמב שלדעת ירשתיפ ש�, ד"נ מעמוד החל" המחבר בעקבות" ב	פרנו ועיי�

 פטורות כ שמע מקריאת פטורות שנשי� כפי וממילא, שמע קריאת ממצות חלק היא מצרי�

 .מצרי� יציאת מהזכרת
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 לעיל שנתבאר כמו, (ט) פוסק אינו - לאחרים לומד ואם: הגה. )ח( לתפלה

 אין ואםשמע.  קריאת של ראשון פסוק וקורא פוסק מקום ומכל; ט"פ סימן
 פוסק אינושמע,  קריאת ולקרוא להתפלל עדיין שהות לו ויש, עוברת השעה

  .)ן"הר םבש י"ב( (י) כלל
 

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

 .7בזה וכיוצא חולי� לבקר ,הימי� שבעת

 אחד שכל .ריווחב י"רשב בי�ל  ישראל איש כל בי� הבדל שיש – לתפילה בי�) ח(

 ומותר ,פנוי רגע כלב ללמוד בו חי אי� אבל ,תורה ללימוד זמ� לקבוע חייב

 על יו	# יתהב אמר כ �וא. לתפילה פ	יקלה שכ� וכל, הרשות בדברי לע	וק

 .אנחנו נאמר מה ,מלימוד פיו פ	ק שלא א# על ,עצמו

: נאמר שעליה ,גדולה הומצו מקיי� לאחרי� תורה המלמד כי – פו�ק אינו) ט(

 בזמ� ג� נאמר זה די� לכאורה. מתפילה הוא פטורו", כול� כנגד תורה ותלמוד"

 שיהאי �בחיוב לפגוע שלא משתדלי� המורי� גדולי ג� שלמעשה אלא, הזה

 ה	פיק ולא נאנ	 הרבש כגו�, נדירי� במקרי� רק מעשי זה ודי�. להתפלל

 .תפילתו בשביל לרבי� קבוע שיעור יבטל לא ואז, השיעור לפני להתפלל

  .שמע קריאת של ראשו� פ	וק לקריאת לא אפילו – כלל פו�ק אינו(י) 

  

  

                                                           

 	וכה לעשות שמפ	יקי� יוחי ב� שמעו� רבי מודי ולא: "ב"ה א"פ ברכות בירושלמי כמפורש .7

...?  לעשות שלא הלמד ולא לעשות מנת לע הלמד יוחי ב� שמעו� לרבי ליה ולית? לולב ולעשות

 הירושלמי ומובא". שינו� מפני שינו� מבטל ואי�, שינו� וזה שינו� זהו: יוחי ב� שמעו�' דר טעמא

 ".במצווה כא�" ה"ד, ב"ע ט ד# קט� במועד בתו	פות
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 זק" סימן

 , ודין תפלת נדבה. ובו ד' סעיפים. להתפל םא המסופק

 ואפשר. הומנח ת, שחריביתער  :ו�בי העמיד תפילות שלוש קנוית  י�חכמ

 ה� לותהתפי ש. שלובהנד  פילתת נקראת היאו ,תנו	פ עמידה תפילת להתפלל

של בי�  תמיד גד, מנחה כנבוקר שלתמיד  דכנג יתשחר :חובהה רבנותק נגדכ

אותה  על. להכל הלי בחז המועלי� על גבי המ ברי�הא גדכנ תוערבי הערביי�

 , זמ�יכול להקריב ב היהשכל אד�  ,נדבהה רב�ק גדהיא כנ נדבהה תפילתהדר

תפילת נדבה:  להתפלל דישני תנאי� כ ישנ�שיתבאר  ה	ימ� במהלהמקדש. 

להו	י# בה  יש. בנדבה.  פילתת יתפלללא  לכוו� כולי ינושא מי לכ�ו .כוונהא. 

  אישית. בקשה

 א סעיף
  צריך ואינו, (א) פללומת חוזר -  התפלל אם מסופק הוא אםא
  
    .ע"א ״אכ ברכותא

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

 כלל בדר בדרבנ� וב	פק, מדרבנ� חיוב� העמידה תפילות – ומתפלל חוזר(א) 

 בכ אי�ש חכמי� אמרו, תפילות להו	י# אפשרות שיש מכיוו� אול�. פטור

   .1ה	פק שו�מ א# ויחזור, לבטלה ברכה

                                                           

 עליו 	פק של במקרה ומתפלל חוזר שכאשר א"הרשב בש� הביאו משה והדרכי יו	# הבית .1

 תפילת זו הרי – התפללתי וא�, החובה לתפילת זו תפילה הרי – התפללתי לא א�: להתנות

 מדוע לתמוה שיש אלא. הלכה והבירור החיי� כ#, ב"המשנ, א"המג למעשה כ ופ	קו. נדבה

, זו בתפילה דבר לחדש צור אי� מדוע לשאול עוד ויש. זה חשוב פרט הזכירו לא א"והרמ המחבר

 הביאו מ"ובד י"שבב א# שעל ונראה. במקומ� דברי� להו	י# מותר חובה בתפילת שג� ובמיוחד

 לכוו�" שיכול לו ברור שאי� שמי ה	ימ� ב	ו# שביארו, עליו חולקי� ה�, א"הרשב דברי את

 הוא כיצד התפלל כבר אכ� א�, כ� וא�. נדבה תפילת יתפלל לא", 	ו# ועד מראש בתפילתו

 שה	יבה אלא! התר	ה זו הרי מכווני� כשאי� נדבה תפילת להתפלל שהלא, נדבה תפילת מתפלל

 וא#. להתפלל חייב שב	פק, בגמרא יוחנ� רבי פ	ק שכ משו� היא ומתפלל חוזר שהמ	ופק

 להו	י# בכוונה להתפלל שיכול למי עניי� שיש שהיות יוחנ� רבי הכריע, לקולא דרבנ� ש	פק

 תיקנו שכ בגלל אלא התפללל ניגש שאינו להעיד וכדי. המ	ופק את לחייב ג� מקו� יש, תפילות

 א"דלהרשב ש� שכתבנו וא#): "יג הלכה( השולח� ערו כתב וכ. דבר בה מו	י# אינו, חכמי�
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 חוזר אינו -  שהתפלל לו ברי אם אבל. (ב) דבר שום לחדש

 כל בנדבה ומתפלל חוזר, חידוש ידי ועל; )ג( חידוש בלא ומתפלל

 בנדבה אותה מתפללים שאין מוסף מתפלת חוץ, שירצה הפעמים

 ואם. )ה( כלל נדבה תפלת מתפלל אינו טוב ויום ובשבתב; )ד(

 - התפלל שכבר ונזכר, התפלל שלא דעת על להתפלל התחיל
  .)ו( דבר בה לחדש יכול אפילו, כהבר באמצע אפילו פוסקג
 ש� ותו�פות. גמראג. להיתפא מהלכות  פרקב אוני�ורמב״� בש� הג , "הרי בש� טורב

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

 .2	פק של במצב ומתפלל חוזר ערבית בתפילת שג� משמע המחבר מדברי

 את שקיי� בטוח להיות כדי זו תפילה מתפללש היות – דבר שו
 לחדש(ב) 

 .3אישית תפילה להו	י# צרי ינוא, חובתו

 .ה	ימ� המש עו	ק ובו, נדבה תפילת נקרא הדבר – חידוש בלא(ג) 

 היו המקדש ובזמ� ,מו	# קרב� במקו� באה מו	# תפילת כי – בנדבה(ד) 

 קרב� ג�, ואמנ� .נדבה של אפשרות בו ואי� ,אחת פע� מו	# קרב� מקריבי�

 במקו� ממש אינה הרגילה העמידה תפילת אול�, כנדבה בא אינו התמיד

 כפי הקרב� מוזכר י�א הרגילה התפילה ובנו	ח, לו במקביל אלא ,הקרב�

 קרבנות שיש פיכ ,נדבה תפילת הו	י#ל מניעה אי� לכ� ;מו	# תפילתב שמוזכר

 .נדבה

 .נדבה קרבנות מקריבי� אי� טוב וביו� שבשבת מפני – כלל(ה) 

 שחייב 	בר אלא ,נדבה דעת לע אותה התפלל לאש כיוו� – דבר בה לחדש(ו) 

  .טעות תפילת זו והרי, בה

   

                                                                                                                                               

-א דברי ואלה אלה ולמעשה". להורות יש וכ�, הפו	קי� רוב לדעת שאינו נראה, להתנות צרי

 וא#. להלכה ודברי את הביאו אחרוני� הרבה כי, יבור – ומתנה א"כרשב והעושה. חיי� להי�

 .א"והרמ המחבר דעת נראה שכ, יבור השולח� כערו העושה

2.  כזה שבמקרה ברורה המשנה וכתב). ג אות החיי� כ#( חולקי� יש אבל, יו	# הילקוט פ	ק וכ

 .דבר יחדש

 .1 בהערה ועיי� .3
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 ב סעיף
, (ז) מהאמצעיות ברכה בכל דבר שיחדש הוא, שאמרנו זה חידושד

 להודיע כדי, דיו -  אחת בברכה אפילו חדש ואם; )ח( הברכה מעין

מיקרי חידוש אלא אם  דלאאומרים  יש: הגה. חובה ולא נדבה שהיא

  ."ש)רא(טור בשם ה (ט) קודם לכן ויך אליהיה צר לאדבר ש צלונתחדש א
  . להיפרק א מהלכות תפ רמב״�ד

 ג סעיף
  .(י) כלל נדבה תפלת מתפללין צבור איןה
  "  ש�. הריה

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

 אבל. תפילה שומע ברכת עד" חונ� אתה" מברכת: כלומר – מהאמצעיות(ז) 

 כמבואר( ותאישי בקשות להו	י# אי� האחרונות ובשלוש הראשונות בשלוש

 בקשה לבקש אפשר בקשות �שעיקר בברכות דווקא כי, )ב"ק 	ימ� בתחילת

 . והודאה שבח ברכות שה� ,ובאחרונות בראשונות לא �לוא, אישית

 שיתרפא מ	וי� חולה על יתפלל" רפאנו" בברכתש כגו� – הברכה מעי�(ח) 

 .הדר זו על וכ�, האישית פרנ	תו על יתפלל השני� בברכתו 

. נדבה תפילת להתפלל היכולת את מאד מצמצמת זו שיטה – לכ� קוד
(ט) 

 להניח קשה, הקבע לתפילת בצמוד נדבה תפילת מתפלל שכאשר, עליה וקשה

 שכוונת� לבאר נראה לכ�. חדש צור המתפלל אצל התעורר שבינתיי�

 המחברו. 4כ� לפני ול צרי היה א� פילוא ,ביקש לא היו� שעד מה דבר שיבקש

  .5ה	פרדי� הפו	קי� פ	קו וכ ,זה תנאי מצרי ינוא

 .יחיד קרבנות אלא אינ� הנדבה קרבנותש משו� – כלל(י) 

   
                                                           

. א, למרות שהדברי� אינ� מפורשי� ברמ""חידש וא�" ה"ד הלכה ביאורה	ברנו לפי דברי ה .4

 משהו מו	י# א� נדבה נקרא למחבר, כדלהל� היא א"לרמ המחבר בי� המחלוקת שנקודת ונראה

 שאפילו 	ובר א"והרמ), קבועה תו	פת אצלו היה לא זה שדבר תנאי הלכה הביאור מחדש ובזה(

, חידוש זה הרי פע� א# ביקש לא א� אבל, חידוש נקרא זה אי� בעבר אחת פע� זאת ביקש א�

 .כ� לפני לו צרי שהיה א#

 .טז אות החיי� כ# .5
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 ד סעיף
 זריז עצמו את מכיר שיהא צריך, נדבה תפלת להתפלל הרוצהו

 אבל .סוף ועד מראש בתפלתו לכוין שיוכל ,בדעתו ואמיד וזהיר

(ישעיה א',  'יכםזבח רוב לי למה': ביה קרינן, יפה לכוין יכול אינו אם

  .(יא) ליום הקבועות תפלות בשלש לכוין שיוכל והלואי ,יא)
 ד׳. הרא״ש כלל תשובתו

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

 השתדל א� בה� ,�צרי לכוו חובהה תושג� בתפיל וא# – יו
ל הקבועות(יא) 

 תפילתבמה שאי� כ�  ;שכר קבלועל מאמ' זה י ,תוכולבימה ש עשה הרי ו�לכו

 היו� רבי�עמו. ועל כ� למעשה  בל בול ול - פה לגשת אל הא, שזו חוצנדבה

  .כלל דבהנ ילתמתפללי� תפ ינ�אש
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 ח"ק סימן

 .יםי"ב סעיפ ובו, לת תשלומיןדיני תפ

 ,שחרית, מנחה וערבית :ביו� תפילות עמידה שלושחייב להתפלל  אד� כל

אפשרות  העניקה. ההלכה "הקבה ע� שלו הקשר נפגעמה�  אחת החמי' וא�

 אתלהשלי�  כדיבכ  ויש ,ה	מוכה בתפילהנו	פת  עמידה תפילת פללהתל

את השפעת ה' עליו  החמי' הוא, ואמנ�. בה� חייבשאד�  תפילותה מ	פר

  . 1נית� עוד לתק� אזה ל דבר, ובושל היו� שלא התפלל  קחל באותו

 תפילת" , לבי�הקוד�", שדיניה התבארו ב	ימ� בהנד  תפילת" בי�להבחי�  יש

 תשלומי�הואילו תפילת  ,התנדבותית ילההיא תפ הנדב תתפיל :"�תשלומי

  ההבא להאת חובתו בתפי השלי�ל שוכחל תמאפשרה ,היא חובה

 א סעיף
: שתים מנחה מתפלל, שחרית התפלל ולא נאנס או טעהא

 ידי יצא לא, יפךהִ  ואם; (א) לתשלומין והשניה, מנחה הראשונה

   הדין וכן. )ב( אותה ולהתפלל לחזור וצריך, תשלומין שהיא תפלה
 

 . ע"א כ"ו ברכותא

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

 התפילות מ	פר את להשלי� ויש, תפילה החמי' שהרי – לתשלומי�(א) 

 .2בהקדמה שראינו כפי, ביו� לשלוש

 את להשלי� הוא העיקר א� :רבירו דורש זה די� – אותה ולהתפלל לחזור(ב) 

 ,לשאול יש עודו ?נאמרות ה� שבו 	דרל חשיבות יש מדוע, התפילות מ	פר

 כפי( החובה לתפילת ב	מו תשלומי�ה תפילת את להתפלל צרי מדוע

 בתפילת לבורא לפנות יכול האד� שאי� לה	ביר ונראה ')?ג ב	עי# שמפורש

  , ואול�. ה"לקב האד� בי� מיוחד בקשר מדובר שהרי, שירצה עת בכל העמידה
   

                                                           

 '.ה ק"	 ט"פ ב	ימ� דברינו את פירוט ביתר וראה .1

 את במילה מילה שישמע ידי על התשלומי� תפילת חובת ידי לצאת הציעו פו	קי� מקצת .2

, המחבר מדברי כ� נשמע אי� אול�'). ו אות החיי� כ# ראה( הציבור שליח ידי על התפילה חזרת

 ').ה ק"	( ב"המ לכ מתנגד וכ�; זו אפשרות הציע שלא
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  .)ג( לתשלומין תפלה להתפלל שצריך מקום בכל

 ב סעיף
 הראשונה: שתים ערבית מתפלל, מנחה התפלל ולא טעהב

 מתפלל, ערבית התפלל ולא טעה .(ד) לתשלומין והשניה, ערבית

 לאחרג. לתשלומין שניהוה, שחרית הראשונה: שתים שחרית

 שמונה יתפלל כך רואח ',אשרי' יאמר ברכות ח"וי 'יוצר' שאומר

 משום, שתים ערבית ללכשמתפ וכן: הגה. (ה) ערבית לתשלומי עשרה

  . )מ"ק' סי ש"וריב ק"סמ( (ו) לתפלה תפלה בין' אשרי' יאמר, מנחה התפלל שלא
  . �מ״ק[הגהות] ג  .ע"א כ"ו ברכותב

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

 ג� יכול ואז, הבורא לפני עומד כבר הוא הרי חובה תפילת מתפלל הוא כאשר

, החובה לתפילת מוכה	 להיות צריכה התשלומי� תפילת לכ�. 3תפילה להו	י#

 להתפלל עומדכ הוא הרי, תשלומי�ה תפילתב התחיל וא�. לאחריה ודווקא

  .שמיא כלפי כבוד חו	ר וזהו ,לכ שהוזמ� לפני

  . הבא ב	עי# שמפורט כפי – לתשלומי� תפילה(ג) 

 .4תפילה השלמת בכל הדי� והוא – לתשלומי� והשניה(ד) 

 תפילת את שאפשר כמה צמידלה שיש הוא והכלל – ערבית לתשלומי(ה) 

 את שיקדי� אומרי� יש, תחנו� אמירת ובעניי�. החובה לתפילת התשלומי�

 העמידה מתפילת כחלק שה� כיוו�, תשלומי� תפילת לפני התחנוני� אמירת

 וכ ,תשלומי�ה תפילת אחרי תחנוני� את יאמרש אומרי� ויש ,)יב ק"	 ב"מ(

 .המחבר מלשו� נראה

 ימתי� בציבור מתפללה אבל, יחידותב במתפלל זה כל – הלתפיל תפילה בי�(ו) 

 לחזור צרי ואי�. וקדיש קדושה יפ	יד שלא כדי, יתפלל ואז התפילה 	ו# עד

   שג� כתב החיי� ובכ#. 5התפילה 	ו# לפני אמרו כבר שהרי", אשרי" ולומר
   

                                                           

 .לכוו� שיודע למי רק נועדה נדבה ותפילת .3

, חובה שהיא, מנחה תפילת שיקדי� לחשוב אפשר היה מנחה שבשכחת, חידוש כא� ויש .4

 .ערבית לתפילת

5.  .34 הערה" תשובות פ	קי" וראה. יג ק"	 ב"המ כתב כ
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 ג סעיף
 בשעה אבל, תפלה בזמן דוקא, שהפסיד התפלה דמשלים האד

  .(ז) לא – תפלה זמן שאין
  . רשב״אד

 ד סעיף
 התפלל ולא טעה שאם, בלבד הסמוכה לתפלה אלא תשלומין איןה

 לתשלומי אחרונה: שתים ערבית מתפלל, מנחה ולא שחרית

  . (ח) תפלות בשאר וכן .תשלומין לה אין שחרית אבל, מנחה
  . הרא״שו אורשב״ ,תפלה הלכותג מ פרק רמב״�ה

 ה סעיף
, תפלה לאותה הסמוכה לתפלה לאא תשלומין שאין פי על אףו

 אותה להתפלל רצה אם, תשלומין להם אין שהפסיד )אחרות( ותפלות

  .(ט) כן לעשות ונכון; בידו הרשות, דבר שום בה ושיחדש נדבה

  . ש� בברכותרבנו יונה  הרבו

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

 עמידהה תפילתב הרבה שמאריכי� במקו� נמצא א� אמנ� ".אשרי" על יחזור

 	מוכות ההעמיד תפילות שתי את להתפלל לוכי, ותזריזב מהמתפללי� והוא

  ."אשרי" באמירת ביניה� ויפריד, לזו זו

 לתפילת 	מודווקא  תשלומי� להתפלל יכולשהחמי' תפילה  מי – לא(ז) 

, ה, א� נזכר רק לאחר תפילת החובעבדובדי ."ק ב'	ב ושה	ברנ כפי, בההחו 

שא�  יתנהמקו�  מכל. ושל אותה תפילה זמנהעבר  לא ודע כליכול להשלי� 

  .6נדבה ילתכתפ יחשב, וא� לאו ת לומי�לו כתש יחשביכול להשלימה ת 

דווקא  שלומי�את תפילת הת יקנות  חכמי�ש כיוו� – ילותתפ בשאר(ח) 

  . חורתפילה באי �, כעי	מוכהה הבתפיל

   תפילת יתפלל אלש ראינו הקוד� 	ימ�ה ב	ו#ש וא# – כ� לעשות ונכו�(ט) 
   

                                                           

 .כא אות החיי� כ#, טו ק"	 ב"מ .6
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 ו סעיף
  .(י) תשלומין לה אין, מוסף התפלל ולא היום כל עברז
  . ש� בברכות תו�פותז

 ז סעיף
 בתפלה לואפי תשלומין לה אין -  אחת תפלה התפלל ולא הזידח

 צריך ואינו, נדבה אותה יתפלל רצהי ואםט .(יא) לה הסמוכה

  .(יב) לה הסמוכה בתפלה אותה מתפלל אם חידוש
 . ב״אוהרש  ״שהראט  .ע"א כ"ו ברכותח

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

 צור אי� כא�, כולה התפילה לאור לכוו� שיוכל בעצמו שבטוח מי אלא נדבה

 ראהנ אינו – שהחמי' תפילה להשלי� כדי זאת שעושה שכיוו�, בכ להקפיד

 .�מושל אופ�ב לכוו� יודע שאינו לאד� ג�" כ� לעשות נכו�" לכ� .כמתגאה

  .)ו"כ אות החיי� כ#( זו תפילה א# יתפלל לא ,לכוו� לו קשהש יודעש מי אבל

 אי� ולכ�, 7הקרב� את מקומו של ממלאת מו	# תפילת – שלומי�לה ת אי�(י) 

  .ההקרבל הראוי  �בזמ אלאלהתפלל אותה 

 בשאטו  בכוונה מתפלל שאינו מי רק הוא זה לעניי�" מזיד" – לה ה�מוכה(יא) 

 אני" באומרו שהתפלל טר� באי	ור פעילות שהתחיל הפושע אבל .8נפש

 אנקר אינו ,פושע שנקרא א# – התפלל ולא שכח ולב	ו# ",ואתפלל אזהר

 .מזיד

 ואמנ�. תשלומי� לתפילת הראוי בזמ� כלומר – לה ה�מוכה בתפילה(יב) 

 להשלי� כדי זאת שעושה מפני אול�, נדבה תפילה במהותה היא זו תפילה

 .דבר לחדש צרי י�א ולכ� ,אותה שמתפלל בכ עזות אי� שהחמי' תפילה

 החיי� כ#( יאמרנה לא לכוו� יכול ינואש אד� כא� ג�ו .ה ב	עי# שראינו וכפי

 כלל בדר נפש בשאט תפללה שלא מי כי, שכיח אינו הז שדיו� ונראה .)א"ל אות

  .זו תפילה להשלי� ירצה לא

   

                                                           

 .ד ק"	 הקוד� ב	ימ� ינודבר ראה .7

 ".לתקו� יוכל לא מעוות" בקהלת הפ	וק את חכמי� דרשו שביטל התפילה ועל .8
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 ח סעיף
 שעדיין שסבור מפני, להתפלל זמן לו שיש בעוד התפלל שלא מיי

 כך ובין, בו מתעסק שהוא עסק אותו שיגמור אחר זמן ול ישאר

 שלא ממונו בצורך טרוד שהיה מי וכן; השעה לו עברה כך ובין

 שכור שהוא מי וכן; מלהתפלל הפסיד כך ידי ועל, הפסד לידי יבא

: הגה). (יג תשלומין להם ויש, אנוסים חשובים כולם -  התפלל ולא

  .')ה' סי ה"ת( (יד) ממון הפסד משום תפלה זמן יעבור לא לכתחלה מיהו
 הדש�.  ת, נמוקי יו�  ותרומהתפל מהלכותפרק ג  הרמב״�י

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

 לפושע ג� והתיר חכמי�, א"י ק"ב	 שראינו כפי – תשלומי� לה
 ויש(יג) 

 למעשה לכ�. בזדו� תפללה שלא ממי אלא זאת מנעו ולא, תשלומי� להתפלל

 א#ו .תפילתו להשלי� יכול, נפש ובשאט בזלזול תפילה ביטל לא עוד כל

 שכל כוונתו אי�", אנו	י� חשובי� כול�" במילי� כא� נקט שהמחבר

, זה לדי� אנו	י�כ נחשבי� שה� אלא ,אנו	י� �ינה ל"הנ המתרשלי�

 .כ לידי להגיע שלא להשתדל ישש וכמוב� .�תשלומי בתפילת י�ומותר

 נקרא ממונו בצור רודהטש משמע המחבר ברימד  – ממו� הפ�ד משו
(יד) 

 לעומתו. 9ממונו להפ	יד שלא כדי בזמנה תפילה על לדלג ול מותרו, אנו	

 השולח� הערו. ממונו לצור תפילה להפ	יד שא	ור ופו	ק חולק א"הרמ

 בוודאי א� אבל, ב	פק דווקא הוא האי	ור א"הרמ לשיטת שג� כתב )ח הלכה(

 צרי הדעות ולכל. 10התפילה לצור רב ממו� להפ	יד חייב אינו, ממו� יפ	יד

  .תפילהה על דילוגה למניעת המאמצי� כל את לעשות לכתחילה

  

   

                                                           

 חלק רק העתיק יו	# ובבית, הדש� תרומת בדברי הוא הדברי� שמקור מכ ג� משמע וכ� .9

 כדי תפילה יפ	יד לא שלכתחילה כותב הדש� תרומת שבו הקטע את דווקא והשמיט, מדבריו

 לאבד שלא שהטרוד 	ובר הוא שג�, �"מהרמב חיזוק יו	# בבית מביא ובנו	#. ממו� דהפ	 למנוע

 . המחבר שהשמיט הקטע את והביא, המחבר על חולק א"והרמ. אנו	 נקרא כ	#

 תפילה להפ	יד שלא כדי להפ	יד צרי מממונו חמישית שעד הביא הלכה הביאור לעומתו .10

 .כדי� עושה השולח� וערו המחבר על ל	מו הרוצהו, ח	ידות מידת שזוהי נראה ולמעשה. בזמ�
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 ט סעיף
 של שתים ערבית מתפלל, שבת בערב מנחה התפלל ולא טעהכ

 הדין והוא: הגה. (טו) לתשלומין והשניה, לערבית הראשונה: שבת

; )ז(ט שתים חודש ראש של מתפלל, חודש ראש בערב מנחה התפלל לא אם

 ולהתפלל לחזור צריך, בשנייה והזכיר בראשונה' ויבא יעלה' הזכיר לא ואם

, (יט) בשנייה ולא בראשונה הזכיר או ,(יח) בשתיהן הזכיר לא אם אבל; (יז)

  . )מועצ ברי' דשתים ח"ר של' שכתב ממה חוץ. בו כל( (כ) לחזור צריך אין
  . בכו ע" ברכותכ

 י סעיף
   )ל(שתים של חו בתש צאיבמו פללמת, בשבת מנחה התפלל ולא טעהל

 

 . בגמרא ש�ל

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

 העמידה את תפללי לא מקו� מכלש פי על א# – לתשלומי� והשניה(טו) 

 .בשבת וישלי� חול תפילת החמי' שהלא, החמי'ש

 שתמיד, בשתיה� ויבוא יעלה להזכיר וצרי – שתי
 חודש ראש של(טז) 

 .בהחיו  כתפילת  התשלומי� את מתפלל

 לתפילת כיוו� ראשונהבש בכ שמראה כיוו� – ולהתפלל לחזור צרי�(יז) 

 שנאמרה תשלומי� תפילתש וראינו ,ערבית של עמידהל יהישנבו  ,�תשלומיה

 .לו נחשבת אינה החובה תפילת לפני

 ".ויבוא יעלה" לומר בשתיה� ששכח – בשתיה� הזכיר לא(יח) 

 .התשלומי� בתפילת הזכיר ולא שטעה – בשניה ולא(יט) 

 אמר ולא טעה שא� משו�, יחזור לא הראשו� במקרה – לחזור צרי� אי� (כ)

 הואיל יחזור לא ובשני. 11חוזר אינו – חודש ראש של בערבית" ויבוא יעלה"

, להפ ולא( לתשלומי� היוהשני לחובה הראשונה שתפילתו התכוו�ש ברורו 

, חוזר אינו" יבואו יעלה" כלל אמר לא שבו הראשו� במקרה וא�), יז ק"כב	

   .זה במקרה וחומר קל

                                                           

 .ב"תכ 	ימ� בתחילת כמובא .11
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 הבדיל לא ואם .)ב(כ בשניה מבדיל ואינו בראשונה מבדיל, )כא(

 לו עלתה לא ראשונה, לו עלתה שניה - בשניה והבדיל בראשונה

  .(כד) יצא – בשתיהן הבדיל לא או, בשתיהן הבדיל ואם .(כג)

 יא סעיף
 של רהזכי ולא עשרה שמונה והתפלל שבת של במנחה טעהמ

, בשניה מבדיל ואינו, שתים שבת במוצאי מתפלל - (כה) שבת

 ואוה .(כו) דבר בה לחדש צריך ואינו נדבה בתורת אותה ויתפלל

  .חודש אשר של במנחה 'ויבא יעלה' הזכיר לא אם הדין
  רבנו יונה.  בש�ב�ימ� רצ״ב  טורמ

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

 להתפלל יש התשלומי� ילתתפ שאת, הרגיל הכלל פי על – חול של שתי
(כא) 

 .החיוב כתפילת

 אלא, התפילה מחובת לחלק נחשבת אינה ההבדלה – בשניה מבדיל ואינו(כב) 

 .יצא – בראשונה שהבדיל וכיוו�; להבדיל חובה האד� על שחלה

 היא הראשונהש לכ כיוו�ש הראהש משו� – לו עלתה לא ראשונה(כג) 

 .לתשלומי�

 תפילת חובת ידי יצא שבת במוצאי בתפילתו הבדיל שלא מי שא# – יצא(כד) 

  .12ערבית

  רק בדבר ונזכר. זו תפילה חובת ידי יצא לא ולכ� – שבת של הזכיר ולא(כה) 

  .13מנחה זמ� כשעבר

 יצא שלא שכיוו� אומרי� יש. זה בדי� הראשוני� נחלקו – דבר בה לחדש(כו) 

 בתפילת וחייב, התפלל שלא כאילו זה הרי, הקודמת התפילה חובת ידי

 שהלא, כזה במקרה שייכת אינה תשלומי� שתפילת  אומרי� ויש. תשלומי�

 להזכיר כבר יוכל לא השבת שאת מפני, המעוות את לתק� יכול אינו המתפלל

   המחבר ופ	ק. תשלומי� שיתפלל בכ דבר ירוויח לא ולכ�, השבת במוצאי
   

                                                           

. זה בזמ� שייכת זו תפילה כי", הפ	ק"ל נחשבת אינה השנייה בתפילה הבדלה אמירת וא# .12

 .הפ	ק בכ אי� זה טע� בלי שג� משמע ובו, יב ב	עי# ועיי�

 .ה 	עי# ח"ר	 ב	ימ� כמבואר .13
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 יב סעיף
 הוי לא ,בזמנה שלא, בתפלה ימים שאר מאורע ומזכיר הטועהנ

 (כח) הברכה באמצע אפילו פוסק, שטעה נזכר אם מיהו: הגה. (כז) הפסקה

  ).ברכות מסכת ז"או(
   .בש� רבנו יונה ]חיי�) [ארחות �מ״ג(נ

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

ידי  לצאת כדי עמידה עוד להתפלל והציעו, הדעות בי� שפישרו כראשוני�

. השנייה לדעה מחשש כנדבה אותה להתפלל אול�, הראשונה הדעה חובת

. שחי	ר את להשלי� כדי אותה שמתפלל מפני, דבר בה לחדש צרי ואי�

 אומרי� יש כי, זו תפילה יתפלל לכוו� לו שקשה מי שג� הפו	קי� וכתבו

  .חובה שהיא

 לתחילת לחזור צרי בתפילתו שהפ	יק שאד� ראינו – הפ�קה הוי לא(כז) 

 שמפ	יק, ממש התפילה תבהפ	ק מדובר י�א כא� אול�. 14הפ	יק בהש הברכה

 קל והדבר. זה לזמ� שיי ינושא באופ� 'לה שמתפלל אלא', ה לפני בעמידתו

. 15מקו� מאותו בתפילתו להמשי המתפלל ויכול, לחזור מצרי ואינו, יותר

 המפ	יק ג�ש משו�, מחדש להתפלל צרי י�שא ,תפילתו 	יי� א� וחומר וקל

 . 16התפילה לתחילת חוזר אינו בטלי� בדברי�

 ?בה ימשי ומדוע ,זו לאמירה מקו� אי� 	ו# 	ו# כי – הברכה באמצע(כח) 

  .המחבר על מו	כ� זה ודי�

  

                                                           

14. ". רצה"ל האחרונות ובשלוש, לראש חוזר הראשונות ובשלוש; האמצעיות בברכות, כאמור, כ

 .ה 	עי# ד"ק 	ימ�

 ז"הט. הפ	ק מהווה אינו השנייה בתפילה" חוננתנו אתה"ש', י ב	עי# מההלכה זאת למד י"הב .15

 שבת במוצאי" חוננתנו אתה" דומה שאינו, ערו השולח� של זה פ	ק על הקשה) יב ק"	(

, חודש ראש שאינו ביו�" הזה החודש ראש ביו�" אומר שהלא, מוטעית" ויבוא יעלה" לאמירת

 אחרוני� וכמה, יפה הקשה שוודאי וא#. כ על חלק זו קושיה ומכוח. הפ	קה מהווה זה ודבר

 רבנו פ	ק את לדחות קשה למעשה), כא 	עי# השולח� ערו, לח ק"	 ב"מ ראה( כמותו פ	קו

, הפ	ק שאינו ה	כי� הלבוש וג�( דבריו על העיר שלא בכ א"הרמ עמו שה	כי�, יו	# הבית

 דבר אמר שכא� שא#, יו	# הבית 	ברת את בפני� וה	ברנו). עיו� בצרי נשאר מגדי� והפרי

 . להפ	ק נחשב זה אי� ולכ�', ה לפני עומד הוא עדיי�, שיי שאינו

 ולכ. ד"ק ב	ימ� שהתבאר כפי, התפילה את בו ל	יי� שיכול הזמ� למש הפ	יק כ� א� אלא .16

 .ח"ל ק"ב	 כא� ב"המ מ	כי�
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 טק" סימן

 , ובו ג' סעיפים.בורהצי עםתפלתו  ןולכו היחידעל 

 הלכות מ	וימות תיש בי�ש יח	ה ע�להתמודד  כיצד מדי�ל אנו זה ב	ימ�

 ע�יחד  דההעמי תפילת תא התפללל החשיבות ע� זו: וז להתנגש העשויות

. ההתנגשות הזו עולה לא פע�, ולקדושהלקדיש  ענותל והמצווה ,ציבורה

  לבית הכנ	ת.   המאחרבפרט אצל 

 א סעיף
 להתחיל יכול אם, מתפללין צבור ומצא סתהכנ יתלב הנכנסא

. (א) יתפלל ,לקדיש או לקדושה ציבור שליח שיגיע קודם ולגמור

' תוס() ב( וקדושה כקדיש דינן', תפלה שומע'ו' הקדוש ל- הא'ד אמן הדין והוא

  אםב (ג) יתפלל אל, לאו ואם .)א"י' סי הדשן ותרומת שמתו מי פרק ומרדכי ש"והרא
  
   .מיימוניוהגהות  �מ״קב  .ע"ב אכ״ ברכותא

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

 .ולקדיש לקדושה עונה וג� הציבור ע� מתפלל הוא וכ – יתפלל(א) 

 שלוש על מו	בת" הקדוש ל-הא" על" אמ�"ה אמירת – וקדושה כקדיש(ב) 

 הברכות כל על מו	בת" תפילה שומע" עלש זוו ,הראשונות הברכות

 כקדיש ממש, במיוחד חשובות אלו אמירות א"הרמ לדעת לכ�ו ,האמצעיות

 .1זו החומר קיבל לא והמחבר. וכקדושה

 ע� ללמלהתפ יותר חשוב קדושהלו קדישל שלענות כיוו� – יתפלל אל(ג) 

 ל	יי� יצליח א� רק מיד להתפלל יתחיל, לתפילה באיחור גיעהמ לכ�. הציבור

, ימתי� – לאו וא�. לקדושה גיעי ציבור ששליח לפני שלו העמידה תפילת את

 שמתפלל ומי .הבא ב	עי# כמפורט, הציבור שליח ע� יחד להתפלל יתחילו

 – קדושה אומרי� שהציבור בזמ� העמידה בתפילת אוחז כ ומשו�, לאט

   בתפילתו יפ	יק אמירת� ובזמ� ,קדישו קדושה פ	ידמש א# כדרכו יתפלל
   

                                                           

 חשיבות את הדגיש הבא ב	עי# שהלא, אחרות לברכות אלו ברכות בי� מבחי� הוא ג� אול� .1

 .יב אות החיי� כ# וראה. '"הש ע� אמירת�
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 להתחיל יכול אם, קדושה אחר נכנס ואםג .(ד) עוברת השעה אין

 אל לאו ואם, יתפלל, (ה)' מודים'ל ציבור שליח שיגיע קודם ולגמור

 לאחת או, (ו)' מודים'ל להגיע יכול אם דיןה ואוה .יתפלל

 .יתפלל, (ז)' מודים'ל צבור שליח כשיגיע בהם יםששוח מהברכות

 שמגיע לו ונזדמן, לתפלה גאולה לסמוך כדי להתחיל צריך ואם

; עמו ישחה, )באמצעה( הברכות באחת כשהוא 'מודים'ל ציבור שליח

 בתחלת שוחין שאין, ישחה לא, בסופה או בתחלתה הוא אם אבל

  .(ח) ובהודאה באבות אלא, בסופה או ברכה
 מיימוני. הותש� והג תתו�פוג

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

 .2"עונהכ שומע" די�מ חובה ידי ויצא

, מייד יתפלל, לעבור עומדת התפילה תשע א� אבל – עוברת השעה אי�(ד) 

 .קדושהלו קדישל קודמת בזמנה תפילהש

 מגיע ציבורה ששליח לפני העמידה תפילת את ל	יי� כלומר –' מודי
'ל(ה) 

 ב	ו# שיתבאר כפי, הציבור ע�] להשתחוות[= Dשחות שיש כיוו�" (מודי�"ל

 ).הבא ה	עי#

 יצליח �לוא, תפילהה כל את ל	יי� 	פיקי לא אמנ�ש –' מודי
'ל להגיע(ו) 

 ."מודי�" אמרי ציבורה שליחש בעת" מודי�"ל שלו הלחש בתפילת להגיע

 חשלי ע�" מודי�"ל ההגעה שחשיבות כיוו� –' מודי
'ל ציבור שליח כשיגיע(ז) 

 זה בזמ� מגיע א� משנה זה אי�, הציבור ע� Dשחות כדי היא הציבור

 .3בה שמשתחווי� אחרת לברכה או", מודי�"ל

 להו	י# מותר, הציבור ע� Dשחות כדי: כלומר – ובהודאה באבות אלא(ח) 

, 4וב	ופה ברכה כל בתחילת כ� לעשות אי� אול�. הברכה באמצע השתחוויה

 שחותD ואי�. להשתחוות חכמי� תיקנו ה�שב והודאה אבות ברכות מלבד

   אמנ� מראי� אנו שבתפילה וו�כי, חכמי� שתיקנו אלה על נו	פות בברכות
   

                                                           

 .ז 	עי# ד"ק 	ימ� וראה. �"ק עמוד יו	# ילקוט; ה	ימ� בתחילת כא� הלכה ביאור .2

 .ג"קי ב	ימ� ותמפורט <וחי� שבה� הברכות .3

 .ג"קי ב	ימ� מפורש זה א# .4
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 ב סעיף
 רציבו שליח עם כשיגיע, (ט) יבורצ שליח עם להתפלל מתחיל אםד

, (י) אומר שהוא כמו, הקדושה כל במלה מלה עמו יאמר 'נקדישך'ל

 שומע' וברכת 'הקדוש ל-אה' ברכתה במלה מלה עמו יאמר וכן

 הוא גם יגיע 'מודים'ל ציבור שליח כשיגיע יכוין וגם, )יא(' תפלה

 שליח עם שישחה כדי, 'להודות נאה ולך שמך הטוב'ל או 'מודים'ל

 שאמר אחר עד יתחיל לא לכתחלה אבל: הגה .(יב)' מודים'ב הציבור

 עוברת שהשעה מכח להתחיל הוצרך שאם אלא, (יג) 'הקדוש האל'ו קדושה
  .)ע"וד טור( הכי דינא, לתפלה גאולה לסמוך כדי או

  . אהדש� �ימ� י״ תרומתה  .פלהת' לפרק י מה הרמב״�ד

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

 גי	א מאיד אול�, אלו במקומות גופו לכופ# תיקנו ולכ�', לה נכנע שהמתפלל

 אי� ולכ�, העול� תיקו� פתחותמ את בידו מ	ר ה"הקבש מאמי� המתפלל

  .התפילה בזמ� בכפיפה תלהרבו

 לפני הציבור ע� להתפלל ה	פיק ולא, שאיחר כיוו� – ציבור שליח ע
(ט) 

 .הציבור שליח חזרת

. הקדושה נו	ח כל את שיאמר היינו, אומר '"שהש כמו – אומר שהוא כמו(י) 

 לו מותר הקדושה בזמ� בה� שהמצוי, שמע קריאת לברכות בניגוד וזאת

 .5לפיוטיה ולא, הקדושה לפ	וקי רק להפ	יק

 כמו, אלו ברכות על דווקא אמ� לענות להקפיד שיש כפי – תפילה שומע(יא) 

 .הקוד� ב	עי# א"הרמ בדברי שראינו

 יחד ו<וחה, '"הש ע� החשובות הברכות ואת קדושה וכשאומר – במודי
(יב) 

 כענייה וה� הציבור ע� כתפילה ה� הדבר לו נחשב, במודי� הציבור ע�

 .הללו המצוות שתי את קיי� וכ, ותולברכ לקדושה

 שימתי� עדי# ולשיטתו, המחבר על חולק א"הרמ –' הקדוש ל-הא'ו(יג) 

", חדשה שירה"ב ימתי� בשחרית: לקדושה שיענה עד העמידה את מלהתחיל

   גאל" חתימת את ימשי ואז, בלבד הקדושה פ	וקי את לקדושה ויענה
    

                                                           

 .יא ק"	 ו"	 ב	ימ� שראינו כפי .5
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 ג סעיף
 אומרים הציבור היו קדושה קוםלמ גיעהוכש ,בתפלה העומד יחידו

 שוות הקדושות שאין, עמהם 'קדוש' אומר אינו, דסידרא קדושה

 אומר שאינו, 'כתר' אומרים הצבור היו אם דיןה ואדה ונראה .)ד(י

 כעונה דשומע, שאומרים למה ויכוין ישתוק אלא, 'קדוש' עמהם

   מתפלל חידוהי, מוסף קדושת דהיינו', כתר' דקדושת אומרים ויש: הגה. (טו)
 

  .״אהרשב תשובתו

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

אמ�  שיענה עד העמידה את יתחיל לא מנחהבו  .העמידה ותפילת" ישראל

 בתפילת להפ	יק אי� שלכתחילה הוא א"הרמ דברי וטע�". הקדוש האל" אחר

 רבי� אחרוני�. יתפלל אז ורק לקדושה יענה שקוד� עדי# לכ�, העמידה

 להתפלל מקובל האשכנזי� אצל ג� ובעקבותיה� ,6א"הרמ פ	יקת על חולקי�

  .מחברה דבריכ, '"הש ע�

 מקדשי� אנו העמידה שבתפילת שבקדושה בעוד – שוות הקדושות שאי�(יד) 

 המלאכי� כיצד תיאור אלא אינה ד	ידרא קדושה, המלאכי� ע� יחד' ה את

 .7'ה את מקדשי�

 מו	# פילתבת הנאמרת הקדושה אהי "כתר" קדושת – כעונה דשומע(טו) 

 החידוש .8"ל ותני כתר" מילי�ב ומתחילה"), 	פרד" ונו	ח( ה	פרדי� במנהג

 אינ� ה� ול�א ,'לה הקדשה ה� הקדושות שתי שאמנ� הוא המחבר בדברי

 שלפי לה	ביר ואפשר. מו	# של וזו שחרית של שזו מפני ,קדושה אותה

 ואנ" כתר" בקדושת": נעריצ" מקדושת גדולה" כתר" קדושת המחבר

: שאומרי� כפי', ה קדושת את להביע המלאכי� ע� יחד להתחבר מתעלי�

  ואילו", מטה קבוצי ישראל עמ ע� מעלה המוני מלאכי�...  ל יתנו כתר"
    

                                                           

 .ד"י ק"	 ב"משנ ראה .6

 קדושה"שב הקדושה את אומר אול�, העמידה שבתפילת הקדושה את אומר אינו יחיד ולכ� .7

 ".ד	ידרא

 הקדושה אשכנז לנו	ח". ונעריצ נקדיש" במילי� פותחת הקדושה ובמנחה שבשחרית בעוד .8

 וראה"; ונקדיש נעריצ" הוא הנו	ח ובמו	#", בעול� שמ את נקדש" במילי� פותחת הרגילה

 .ה"קכ 	ימ� בתחילת דברינו
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 .(טז) שוה וקדושתן ח"י קדושת דשניהם, עמהם לומר יוכל, שחרית

  .)י"ב שהביא אגאונים א"רשב פליג ולא( עיקר לי נראה וכן

 

כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו וש ט ו ש   פ

 שרפי 	וד שיח כנוע� נעריצ: "המלאכי� את מחקי� אנו" נעריצ" בקדושת

 ."קודש

 ויכול", קדושה"ל ונחשבות שוות שתיה� א"הרמ לדעת – שווה וקדושת�(טז) 

, כמחבר ינהגו שה	פרדי� נראה למעשהו .'"הש ע� לאמרה המתפלל

  .9א"כרמ והאשכנזי�

  

  

                                                           

, החלטי באופ� זו דעה הביא לא המחבר כי, זו בקביעה המפקפקי� 	פרדי� פו	קי� יש אמנ� .9

 די� אינו זה שדי� כלומר", ללמוד יש ומכא�" בביטוי השתמש יו	# בבית וכ�". ונראה" בלשו� אלא

 .לב אות החיי� כ# ועיי�. מוכרח זה
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 יק" סימן

 . יפים' סעחובו  ,ךרדה לתתפהדחק ו עתלה בשתפ

 התונ, כומקומה, זמנה :להלתפי הקשורותההלכות הכלליות  תא 	יימנו

. בתוו, 	ימ� זה ותיע	קו בפרטי הברכות השונ בהמש 	ימני�. ההבז וכיוצא

 אשר, כהעמידה תפילתשבהאמצעיות  הברכותהנאמרת במקו�  עו	ק בברכה

 וכיוו�. דרהכ	 ידהעמה פילתלהתעכב ולומר את ת יכול ואינו אנו	 תפללהמ

". רהד תפילתאת " חבר, 	מ לה המבדר שהול יאה	יבות לאונ	 ה שאחת

 ארלש וב	מ בגמרא מובאת היאש משו� ,מדרשברכת בית ה את כא� הו	י#ו

  זה.  ימ�שב	 לכותהה

 א סעיף
 שהוא במקום עומד שהוא או ,בדרך שהוא כגון, הדחק בשעתא

 תפלה בכוונה להתפלל יוכל שלא או שיפסיקוהו וירא ,טרוד

 ואומר, (א)' הביננו' ראשונות שלוש ראחַ  מתפללב -  ארוכה

   לביתו וכשיגיע .(ב) מעומד לאמרם וצריך .אחרונות שלוש אחריה
 

 . וכ״ט חכ״ ברכותב  .טורא

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

 הברכות העשר שלוש של קיצור בתוכה לתאחת, הכול ברכה היזו – הביננו(א) 

 הבִינֵנ' :בה) ההרמוז רכההב – יי�(ב	וגר ידה. וזה נו	ח>של העמ יותהאמצע

 לָנ' וְתִ�ְלַח, (תשובה) לְיְִראָתֶ�ָ לְבָבֵנ' אֶת 'מ/ל, (דעת) .ְרָכֶי�ָ לַָדעַת (הֵינ'-א' ה

 אַרְצֶ�ָ  3ִנְא/ת וְד2ְַנֵנ', (רפואה) מ1ִַכְא/ב וְרַחקֵנ', )אולה(ג 0ְא'לִי
 לְִהי/ת(	ליחה) 

 י2ִָפֵט' .ַע4ְְ�ָ עַל וְה4ַ/עִי
, )ותגלוי קיבו'( 4ְק3ֵַ  מֵאַר3ְַע 'נְפ'צ/תֵינ', (ברכת השני�)

 3ְבִנְַי�(על הצדיקי�)  צַ.ִיקִי
 וְי6ְִמְח', (ברכת המיני�) יֶָד�ָ 4ָנִי" הָר5ְָעִי
 וְעַל, (המשפט)

 י5ִַי לְבֶ� נֵר 'בְעַרִיכַת עַבְ.ֶ�ָ לְדָוִד קֶרֶ� 'בִצְמִיחַת, )(ברכת ירושלי� הֵיכָלֶ�ָ 'בְתִק'� עִירֶ�ָ

 5/מֵעַ' ה א4ַָה 3ָר'�ְ. (שומע תפילה) תַענֶה א4ַָה נִקְרָא טֶֶר
. בית דוד) מלכות( מ5ְִיחֶ�ָ

 .4ְפ7ִָה

 העמידה.  כתפילת – מעומד(ב) 
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 בימות 'הביננו' מתפלל ואינו. (ג) ולהתפלל לחזור צריך אין

  .(ה) ובט וםוי בתש צאיבמו ולא, (ד) הגשמים

 ב סעיף
  להם נותן אינו אם, ביתה לבע אצל מלאכה שעושין הפועליםג
  
  . ע"א ט״ז ברכותג

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

הדחק עלתה לו תפילה זו כתפילת שמונה  בשעת כי –ולהתפלל  לחזור(ג) 

בדר, אפילו תו  ואכשה המלאהאת התפילה  לללהתפ יכול. אול� א� שרהע

 היו� נהגו לא"ש (ד"ה "או")הלכה  בביאור וכתבעדי#.  ר, הדב1ליכהכדי ה

כל כ  אי� שכיו�". כלומר �ויכו לא השבע שאפילו חוששי� שאנו ,בהביננו

קשה  מצבאו ב וח, בי� א� אנו מצויי� במצב נשלנו לכוו� ביכולת בדלה

 לאש 	יבה אי�כ�  א�ו ,רהעש שמונהשנאמר  או הביננו אמרא� נ בי�, לתפילה

 מלאה. תפילה להתפלל

 בקשה הראשונהשתי בקשות:  ללתכו "ני�הש ברכת" – י
הגשמ בימות(ד) 

. כעת גש� שירדממוקדת  ברכה היא יהיהשנו ,כללית, שהשנה תהא מבורכת

 דיי צאי לאהגשמי�  בימות הלא אמר אות א�חובה, ו היא השנייה הבקשה ג�

 בקשהה היא", שאַרְצֶָ AִנְאBת ַדFְֵננ4וְ" ואה נו	חה" הביננו" ברכתחובה. ב

" "הביננו ברכת תישמע אז כי", רכהומטר לב לט ת�בה " יפו. ולא הו	כלליתה

ברכת  רועל כ� אי� לומ עשרה; וש, ולא של שלשל ארבע עשרה ברכות כקיצור

 .ור#" בחהביננו"

הדעת.  חונ� ברכתב הבדלה בה� 	י#כי יש להו –טוב  ויו
שבת  במוצאי(ה) 

של  כקיצורזו  תפילה שמעית " הביננוב" פי�משפטי� נו	 יו	יפו א�כא�,  ג�ו

  .2ברכות שרהע ארבע

   
                                                           

 .ד 	עי# ד"צ ימ�	ב שהתבאר כפי .1

 מו	יפה ש"מוצ שבכל עקיבא' ר כשיטת, ההבדלה על ברכה בנפרד להו	י# בגמרא הצעה ישנה .2

 הבדלה אלא, פירוד אינה שההבדלה, הדבר בטע� ונראה. נדחתה זו והצעה. עצמה בפני כברכה

 קשורה להיות צריכה בתפילה ההבדלה הזכרת כ משו�. כוללת אחדות בתו המצויה נהוהבח

 לחבר הדעת ובעזרת, חול ומה קודש מה לאבח� צרי לחול קודש בי� שמבדילי� שבעת, בדעת

 .ביניה�
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 יורדין אין אבל, העשר שמונה מתפללין, (ו) מסעודתן חוץ שכר

 מתפללין, שכר להם נותן ואם .(ז) כפיהם נושאין ואין התיבה לפני

 אדעתא ומסתמא, בכך דלהקפי דרך אין והאידנאד. )ח(' הביננו'

  .(ט)עשרה  מונהש שיתפללו אותם משכירין דהכי
  .כותבר ותהגהת מיימוני פרק א מהלכד

 ג סעיף
 'מרובים עמך צרכי' מתפלל, (י) ולסטים חיה גדודי במקום ההולךה

 .אחרונות שלושל ולא ראשונות שלושל לא צריך ואינו, (יא) 'וכו

  .עומד לעמוד וליכ ואםו, מהלך כשהוא בדרך אותה ומתפלל
 

  פרק ד מהל׳ תפלה.  הרמב״�ו  ול׳. טכ״ ברכותה

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

 ולא ,היו� כל לעבוד שנשכרו בפועלי� עו	ק זה 	עי# – מ�עודת� חו (ו) 

 הפועלי� מקבלי� הראשו� במקרה. העבודה במהל הפ	קות שיקבלו התנו

 הדומה, זו תשמציאו מבואר בהמש. היחיד שכר� וזהו, העבודה בזמ� מזו�

 .כיו� קיימת אינה,  לעבדות

 מבטלי� שה� הזמ� על מקפיד הבית בעל שאי� – כפיה
 נושאי� ואי�(ז) 

 לא זאת בכל אול�. משכורת לה� נות� שאינו כיוו�, התפילה לצור מהעבודה

 .עצמה לתפילה הנדרש לזמ� מעבר יאריכו

 .עבודת� זמ� על מקפיד שכר לה� נות� שא� כיוו� –' הביננו' מתפללי�(ח) 

 מתפללי� אינ� פועלי� שכיו� פי על וא# – עשרה שמונה שיתפללו(ט) 

 פרטיי� בדברי� להתע	ק שאי� ,חשוב מו	ר זה די� מלמדנו עדיי�", הביננו"

 ,מכא� נלמד עודו. מ	וימת עבודה לצור שכר מקבל אד� בה�ש בשעות

 �יבמני בנחת להתפלל לו מאפשר שאינו במקו� רק פרנ	ה המוצא שאד�

 לקצר לו מותר, )בחור# קצרי� הימי� שבה� ארצותב במיוחד שכיחה דבר(

  .משפחתו ופרנ	ת פרנ	תו לצור בתפילה

 ".הביננו" תפילת אפילו להתפלל יכול ואינו - ול�טי
(י) 

ָ ָצרְכֵי: "הברכה נו	ח זהו –' וכו(יא) ְGִַי� עAֻיְהִי. קְצָרָה @ָ�וְדַע מְר �Bרָצ 

ָ 7ֵי 4גְוLִָה MְוLִָה 4לְכָל Kְַרָנ	ָתJ Bְֵדי וְאֶחָד אֶחָד לְכָל <ֶ@ִ@ֵ� Dהֵינ4-א יי מIְִָפנֶי

   ".@ְפIִָה <Bמֵעַ  יי אַ@ָה Aָר4ְ). Oֵהע Aְעֵיֶניָ  וְהBNַב( 	Bרָהמַח
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 עשרהשמונה  תפלת ומתפלל חוזר, דעתו ותתקרר לישוב וכשיגיע

, לגמרי להתפלל שכח כאילו הוי, להתפלל חזר לא םוא: הגה (יב) ברכות

  .)יוסף בבית משמע כן( (יג) ח"ק' סי לעיל ונתבאר

 ד סעיף

 ילה-או ינולה-א' ה מלפניך ון'יהי רצ: יתפלל לדרך היוצאז (יד)

 רבים בלשון לאמרה וצריך .)טו( 'וכו 'לשלום שתוליכנו אבותינו

 אין רוכב היה ואםח ,)יז( כשיאמרנה מלילך יעמוד אפשר ואם .(טז)

  .(יח) לירד צריך
 יונה.  רבנוח  ול׳. ט"כ ברכותז

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

 שמונה קיצור שהיא ",הביננו" לתפילת בניגוד – ברכות עשרה שמונה(יב) 

 ואינו, הדחק בעת הנאמרת תחינהב מדובר כא�, חובה ידי בה ויוצא עשרה

 .להתפלל חייב כשמתפנהו, חובתו ידי בה יוצא

 באונ	 התפלל שלא למי תשלומי� תפילת דיני התבארו ש� – ח"ק �ימ�) (יג

  .בשוגג או

 כאמור. הדר תפילת דיני את המחבר מפרט' ז 	עי# ועד מכא� – הקדמה(יד) 

 ונ	מכה. עמידהה תפילתל קשורה שאינה, עצמה בפני תפילה זוהי, בהקדמה

 . הגמרא ב	וגיית ג�" הביננו" לתפילת

 מפני הדר בעת לשמירה בקשהב זו תפילה של ניינהע עיקר –' וכו(טו) 

 .בדרכי�ש 	כנהה

 ע� עצמו אד� ישת# לעול�: זו ברכה על אביי שאמר – רבי
 בלשו�(טז) 

 ".נשמעת תפלתו כ שמתו: "י"רש וביאר. 3הציבור

  .אגב דרב לאמרה ולא ,כוו�ל כדי – כשיאמרנה מליל� יעמוד(יז) 

 עדי# ברכב הנו	ע כ�ל .התפילה בעת לעצור טוב אבל – לירד צרי� אי�(יח) 

 שנבאר כפי, לנוע שמתחיל לפני ,דרל יציאתו בעת הדר תפילת את שיאמר

  .'ז ב	עי#

   

                                                           

 .לעברית בתרגו�, א"ע ל ברכות .3
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 ה סעיף
 בעיר ינוח אם לואפי, ביום אחת פעם אלא אותה לומר צריך איןט

 ויצא נמלך כך ואחר ,בעיר ללון דעתו אם אבל .)יט( היום באמצע

 ולהתפלל לחזור צריך, לביתו לשוב או לה חוצה לעבור ממנה

  .)כ( אחרת פעם אותה
  . זפ״ �ימ�בו ב כלט

 ו סעיף
 יהי' אחר אומרה היה בבקר לדרך יוצא כשהיה, מרוטנבורג מ"הרי

 ברכה ותהיה ',חסדים הגומל' לברכת להסמיכה כדי ',רצון

  .(כא) לחברתה הסמוכה
  בשמו.  טורי

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

 הנ	יעות כל עבור אחת תפילה תיקנו חכמי�ש יותה – היו
 באמצע(יט) 

 .יו�ה אותוב נו	ע שאד�

 נ	יעות לאות� כיוו� לא, עוד י	עיש ידע לאש שמכיוו� – אחרת פע
(כ) 

 בלא הברכה את בבוקר יאמר, בלילה לנוח ליב רציפותב שנו	ע ואד�. נו	פות

  .4"תפילה שומע ברו" וי	יי�, חתימה

 בברו פותח כול� הברכות כל: "בידנו כלל – לחברתה ה�מוכה ברכה(כא) 

 הוא' שה ברכה בתחילת לומר שיש משו�, )ב"ע ד"ק פ	חי�(" בברו בה� וחות�

 אינה הדר תפילת אול�. הברכות פתיחת של בנו	ח שנאמר כפי, העול� מל

 �"המהר נהג זו מ	יבה. שלימה שאינה כברכה נראית וכ", ברו"ב פותחת

 לעמו טובי� ח	די� הגומל" שאמר לאחר מיד, שחרה ברכות ל	יו� לה	מיכה

 לפתוח" צריכה שאינה", לחברתה ה	מוכה ברכה"כ נאמרה היא וכ", ישראל

 הבא ב	עי# ,אול�ו .העול� מל הוא' שה כבר ציי� שלפניה כיוו�", בברו

  שמתחיל לאחר כלומר, בדר כשמחזיק אלא זו תחינה לומר שאי� נראה
   

                                                           

 .ו"כ ק"	 ב"משנ .4
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 ז סעיף
 כן אם אלאל לאומרה ואין .)ב(כ בדרך שהחזיק אחר אותה אומרכ

  : הגה .בברוך יחתום לא מפרסה פחות אבל, (כג) פרסה לילך לו יש
 

  . טורל  .ע"א ל׳ ברכותכ

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

 ויש .מרוטנבורג �"המהר של מנהגו בהבנת המפרשי� נתקשו כ� ועל, 5ללכת

 לפני בוקרב מוקד� לדר יוצא כשהיה רק �"המהר כ שעשה שפירשו

 המלצת, ולמעשה. 6לדר יציאתו בעת השחר ברכת את אומר היהו ,התפילה

 א� ול	ומכה, בדר הברכה את לומר אלא, �"כמהר לנהוג שלא היא הפו	קי�

  .אחרת נהני� לברכת או" נפשות בורא" לברכת למשל, אחרת לברכה אפשר

 המחבר �מלשו עולהו .7לנ	וע או ללכת תחילשה אחר – בדר� שהחזיק(כב) 

 את לומר עדי#ש נראה, ברכב ובנו	ע .8לאמרה יכול ,בעיר עדיי� שנמצא א#ש

 .ובכוונה בריכוז לאמרה שיוכל כדי, רכבו את שמניע לפני הדר תפילת

 יש", בדר הליכה" על נאמרת זו שברכה שקבענו לאחר – פר�ה ליל�(כג) 

 חכמי� קבעוו). ו	תמית קצרה הליכה על נבר לא שהלא( שיעור לה להגדיר

   איה "פר	ה. "קילומטרי� כארבעה שהיא ,פר	ה לפחות היא חשובה שנ	יעה
   

                                                           

 .נו	פי� פירושי� בו נאמרו אול� ,זה לביטוי הפשוט הפירוש שזהו נבאר הבא ב	עי# .5

 .הבאות בהערות ראה, כ פירש לא ז"והט. ז"כ ק"	 ב"מ והביאו, ב"י ק"	 א"מג .6

 ראיה ומביא". ליל בודאי מוחזק שיהיה, "ללכת שיתחיל קוד� ממש: פירש) ז ק"	( ז"והט .7

 קוד� וז ברכה שאמר ממנו עולה שבפשטות, הקוד� ב	עי# שהוזכר �"המהר ממנהג לפירושו

 .יציאתו

 שיצא אחרי אלא לאומרה שאי� שכתבו, נב אות החיי� וכ# יד ק"	 א"המג כ על חלקו .8

 זאת אמרו שלא להו	י# ויש. המחבר לשו� משמעות זו אי�, כאמור אול�". עיר של עיבורה"מ

 ג� היא ה	כנה היו� אול�, לעיר מחו' הייתה בימיה� הדרכי� ש	כנת משו� אלא המפרשי�

 שראוי נראה לשיטת� א# ולכ�, העיר בתו ג� קטלניות דרכי� תאונות וישנ�, דרכי� מתאונות

 ויש. מפר	ה בפחות ג� לבר יש 	כנה שבמקו� הפו	קי� כתבו כי, בעיר ג� הדר תפילת לומר

 לפני התפילה את לומר שיש דעתו, הקודמת בהערה שכאמור, ז"הט שיטת את ג� לכ לצר#

 .דבריו על ל	מו אפשר שבדיעבד) ט"כ ק"	( ב"המשנ וכתב; לדר היציאה
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 שכח ואם ,)יונה ורבנו י"רש( (כד) ראשונה בפרסה אותה יאמר ולכתחלה

 הגיע שלא ובלבד, בדרך שהוא זמן כל אותה יאמר, מלאומרה

 יאמר ואילך ומשם ,בה ללון שרוצה לעיר הסמוכה פרסה תוך

  .)כה( הברכ בלא אותה

 ח סעיף
-או ינולה- א' ה רצון מלפניך הי'י: יתפלל המדרש לבית הנכנסמ

: יאמר וביציאתו .)כו( 'וכו 'הלכה בדבר אכשל שלא אבותינו ילה

' המדרש בית מיושבי חלקי ששמת, ילה- א' ה לפניך אני מודה'

  .(כז)
  ."בע כ״ח ברכותמ

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

 .9זמ� שיעור ולא, מרחק שיעור

 בתחילת לבר יש תמידש מפני. א: 	יבות שתי לכ יש – ראשונה בפר�ה(כד) 

 זו ברכה לומר אי�) להלכה התקבלה שלא( י"רש לשיטת כי. ב. החיוב זמ�

 .המחבר על מו	כ� זה ודי�. 10פר	ה נ	ע שכבר אחרל

  .ברכה המחייב הליכה שיעור עוד נותר שלא כיוו� – ברכה בלא(כה) 

 7ְבַר רַעיֶא <Pֶא Dהַיא יי ִמלְָפנֶיָ רָצB� יְִהי :הברכה חנו	 –' וכו הלכה בדבר(כו) 

 טָמֵא עַל אBַמר Pאוְ ,בֵרַיח  בִי וְיOְִמְח4 ,לָכָהה Aְִדַבר ִאJָ<ֵל ְוDא ,ָידִי עַל @ַ?ָלָה

 יJְִָ<ל4 ְוDא ,מֻ@ָר אָ	4ר ַעל וDְא אָ	4ר מ4@ָר עַל וDְא ,טָמֵא טָהBר ַעל וDְא טָהBר

 7ַעַת מKִִיו ָחכְמָה יִ@ֵ�' ה Jִי: מו	יפי� ויש .Aָהֶ� וְאOְֶַמח ,לָכָהה Aִדְבַר בֵרַיח 

 .מִ@Bרָתֶָ  ִנְפלָאBת וְהAִַיטָה עֵיַני Mַל. 4תְב4נָה

 ינוא אשרכ ,המדרש מבית ביציאה נאמרת זו תפילה – המדרש בית מיושבי(כז) 

 ,Dהַי- א יי לְָפנֶיָ  נִיא מBדֶה :הברכה נו	ח וזה. היו� ובאות דללמו עוד �מתכוו

                                                           

 עושה א� א#, הדר תפילת להתפלל צרי זה מרחק העובר וכל, מרחק שיעור זהו בפשטות .9

. ז אות כ שאלה" גנוזה חמדה"ו נז אות החיי� כ#, ל ק"	 ב"המ כתבו וכ�. מהירה בנ	יעה זאת

 דקות 72- כ שהוא, פר	ה ליכתה זמ� הול כ� א� אלא לאמרה שאי� כתבו רבי� אחרוני� אמנ�

, ז"צ מעמוד" המחבר בעקבות" ב	פרי ועיי�). ט אות מח' 	י ח"או', ו חלק אומר יביע עיי�(

 .ברורה המשנה דברי את לחזק שכתבתי

 .קב- קא עמוד" המחבר בעקבות" ב	פרי ראה, שיטתו ובטע� .10
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 נִי<ֶא. קְָרנBת מBLִ<ְבֵי חְֶלקִי Oַמְ@ָ  ְוDא הGְִַדרָ< Aֵית ִמBL<ְבֵי חֶלְקִי <Qֶַמְ@ָ 

 ִרי�לִדְבָ ַמ<Jְִימִי� וְהֵ� ,תBרָה ְלדִבְרֵי מְַ<Jִי� נִיא :ַמ<Jְִימִי� וְהֵ� מַ<Jְִי�

 וְאֵינָ� ֵמלִי�ע וְהֵ� ,Oָכָר 4מְקAֵַל עָמֵל נִיא :מֵלִי�ע וְהֵ� עָמֵל ִניא. Aְטֵלִי�

 ִלבְאֵר רִָצי� וְהֵ� ,הAַָא הָעBלָ� לְחLֵַי רָ' נִיא :רָצִי� וְהֵ� רָ' נִיא. Oָכָר מְקAְִַלי�

 7ָמִי� אְַנ<ֵי ,<ַחַת בְאֵרִל @Bרִֵד� Dהִי�-א וְאַ@ָה :מַר<Rֶֶא :מו	יפי� ויש <ַחַת

ְ  אֶבְטַח נִיוַא ,יְֵמיהֶ� יֶחֶצD 4א 4מִרְמָהָA.  
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 א"קי סימן

 ' סעיפים. ג ובולתפלה,  אולהג סמיכות

 לפי, העמידה תפילת ברכות בהלכות ערו השולח� ד� ג"קכ 	ימ�ל עדו מכא�

 פ	יעותה לשלוש עדו לפניה לתפילה גאולהה 	מיכתמ החל :הברכות 	דר

, לתפילה גאולה ל	מו בחיוב עו	ק זה 	ימ�. תפילהה 	יו�ב לפ	וע שיש

 גאל' ה אתה ברו" החותמת, שמע קריאת שלאחר הברכה לאחר מידש היינו

 זו 	מיכותב. כלל �ביניה להפ	יק ואי�, העמידה בתפילת להתחיל יש", ישראל

 תלויי� אנוש שוכחי� אנו אי� אותנו גואל ה"שהקב לאחר שג� מצהירי� אנו

  .1ומתפללי� עזרתו את מבקשי� אנו הגאולה לאחר מיד ולכ�, רגע כלב בו

 א סעיף
 באמן אפילוב ביניהם יפסיק ולא. (א) לתפלה גאולה לסמוך צריךא

 (ג) 'תפתח שפתי' ה'מ חוץג, פסוק בשום ולא, (ב)' ישראל גאל' אחר

 וכן', ישראל לגא' על אמן לענות שמותראומרים  ויש: הגה. (תהילים נא, יז)

  היינו, לתפלה גאולה לסמוך דצריך האאומרים  ויש .)טור( (ד) נוהגין
   
 . 'ט ברכותג  הזהר. פי לע � יו ביתב  .ע"ב ט׳ ברכותא

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

 .בהקדמה שביארנו כפי – לתפילה גאולה ל�מו�(א) 

 גאולה בי� להפ	קה נחשב הוא א# המחבר שלשיטת – ישראל גאל(ב) 

 ו"	 ב	ימ� דברינו ראה, שמע קריאת בהלכות הדברי� נתבארו וכבר. הלתפיל

 .ז 	עי#

 יMִַיד 4פִי @ִפְ@ָח Oְפַָתי 'ה" הפ	וק את לומר חכמי� תקנו – תפתח שפתי' ה(ג) 

ָ הפ	קה מהווה אינו זה פ	וק. העמידה תפילה קוד� )יז, א"נ תהילי�(" @ְהIִָתֶ

 יעזרנו' שה בקשה פ	וק שהוא וו�כי, התפילה לבי� הגאולה ברכת בי�

 .מהתפילה לחלק ונחשב, להתפלל

  שלא כדי, הציבור שליח ע� יחד לענות לכוו� שכתבו ויש – נוהגי� וכ�(ד) 
    

                                                           

 .ח 	עי# ו"	 ב	ימ� בהרחבה התבאר לתפילה גאולה 	מיכת עניי� .1
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 גאולה למסמך דבעינן דטעמא: פירוש( צריך אינו בשבת אבלטוב,  ביום או בחול דוקא

' וגואלי...  פי אמרי לרצון יהיו' ליה סמיךו) א, כ תהילים', (צרה ביום' ה יענך' דכתיב משום, לתפלה

 ימי שהם משום הואטוב,  ביום כן שאין דמה נראה ד"ולענ .)(ה צרה זמן לאו ושבת), טו, יט תהילים(

 הלכות בו וכל, דברכות ק"פ י"אשיר הגהת(') וכו' התבואה על בפסח: 'ה"דר ק"פ' ב במשנה כדתנן, הדין

 דברי( (ו) לכך שצריך במקום לא אם החמירל וטוב, )טוב יום' הל ל"ומהרי, שבת

 .עצמו)

 ב סעיף
 שפתי' ה': ואומר חוזר, רם בקול עשרה שמונה כשמתחיל, החזןד

  .)ז( 'וכו 'יגיד ופי תפתח
 ק״י. �אי�רל ר"הרמ כתביד

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

 .כה ק"	 ו"	 ב	ימ� בזה שכתבנו מה ועיי�. זו למחלוקת להיכנ	

 וביאור". הגולה באר" משל הוא א"הרמ לדברי זה פירוש – צרה זמ� לאו(ה) 

, בתהילי� ט"י מזמור הוא לתפילה גאולה ל	מיכת המקורות אחד: הדברי�

' כ שמזמור בעוד, הגאולה את המזכירות" וגואלי צורי' ה" במילי� המ	תיי�

 שיעננו' לה לתפילה הרומזות, "צרה ביו�' ה יענ" במילי� פותח לו ה	מו

 גאולה בה לה	מי כ כל צור אי�, כלל צרה יו� אינו ששבת וכיוו�. צרה ביו�

 . לתפילה

 וג� .הימי� לשאר שבת בי� הבדל אי� ל	פרדי� ,להלכה – לכ� שצרי�(ו) 

 לדברי� לענות כגו� ,לצור אלא בשבת להפ	יק אי� לכתחילה לאשכנזי�

 תחיללה יכול אינו בציבור להתפלל ורוצה המאחר מקו� ומכל .שבקדושה

 ושמע קריאת את לה להקדי� צרי אלא, בשבת אפילו העמידה לתבתפי

  .2לתפילה גאולה ל	מו כדי וברכותיה

 י�מבקש ואנו, העמידה תפילתחלק מ אוה זה פ	וק, כאמור –' וכו' גידי פי'ו(ז) 

  אומר  הציבור ששליח נוהגי�. האשכנזי� לכוו�לנו להתפלל ו 	ייעשי' מה בו
   

                                                           

, העמידה יקדי� שהמאחר משמע כא� א"הרמ מדברי שלכאורה וא#. ג ב	עי# שיתבאר כפי .2

" תשובה פתחי" פ	קו וכ. המחבר על בזה חולק שאינו נראה הבא ב	עי# העיר שלא מכ אול�

 .ג' 	ע השולח� ובערו", וטוב" ה"ד הלכה ביאור, א ק"	
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 ג סעיף
 יתפלל לא, מתפללין ציבור מצא מעש אתריק קרא שלא עד אםה

 גאולה סמךידמ, יתפלל כך רואח מעש ריאתק קורא אלא, עמהם

  .(ח) עדיף לתפלה
  .הרשב״אה

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

 תפילתוכ ונאמריחיד,  בלשו� מנו	ח שהפ	וק משו�, אולי 3בלחשזה  פ	וק

  .4בקול ר� מרונוהגי� לא וה	פרדי�' יעזרהו. שה"', שה לש אישיתה

 התפילה חשיבות על למדנו ט"ק ב	ימ� – עדי" לתפילה גאולה דמי�מ�ח) (

 יכול אינו וא�, יותר חשובה לתפילה גאולה 	מיכת זאת ובכל. הציבור ע� יחד

 זה כלו. הציבור ע� יחד מלהתפלל לתפילה גאולה ל	מו עדי#, שתיה� לקיי�

 ע� לללהתפ כדי העמידה תפילת את מקדי� – בערבית אבל ,שחרית תפילתב

  .5הציבור

  

  

                                                           

 .ג ק"	 א"מ .3

 .י אות החיי� כ# .4

 .ג 	עי# ו"רל ב	ימ� כמפורש .5
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 בקי" סימן

 , אחרונות לושראשונות ובש ושבשל להוסיף שלא

 ובו ב' סעיפים. 

 בה�ש ,הראשונות רכותהב שולחלקי�: ש שלושהל קתהעמידה מחול תפילה

 חודיתיי בקשה יש שבה� ,שלוש עשרה האמצעיות ;' יתברהאת  משבחי�

 לשה' יקב תוכללי תובקשב פילהשה� 	יו� הת ,אחרונותה ושלוש בכל ברכה;

  	יו�.  תפילתו הודאה, מוכל תפילות ע

 ראינו ח"	 ב	ימ�על נו	ח הברכות, ו  לכל ו	י#לה י�א רכותיהשמע וב בקריאת

 :ונהש די�ה עמידה תפילת. בבפיוטי� בה�להפ	יק  אי�המחבר ג�  לדעתש

 ותבקש עיותאמצה בברכותואפשר להו	י#  ,אישית ינהתח אהי העמידה

 שאי� מדי�ל אנו הז 	ימ�. בקי"ט) ב	ימ� אר(כמבור המתפלל לפי צו תואישי

, אלא תבשלוש אחרונו ולא ראשונותבשלוש  לאפיוטי�  ובקשות א להו	י#

  .בלבד צעיותהאמ בברכות

 א סעיף
 אחרונות בשלוש ולא ראשונות שלושב לא צרכיו אדם ישאל אלא

  .(ב) שרי צבור צרכי אבלב, יחיד צרכי ודוקא .(א)
  ורא״ש.  תו�פותב  .ע"א ד״ל ברכותא

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

 ה� האמצעיות ברכותה, בהקדמה שביארנו כפי – אחרונות בשלוש ולא(א) 

 הבקשה נו	חל בנו	# אישית בקשה בה� להו	י# אפשר לכ�ו ,בקשות במהות�

 להו	י# ואי� ,יתבר' לה חשב כול� ה� הראשונות הברכות לעומת� .הכתובה

 בה� להו	י# אפשרות ואי� ,תוכללי ותבקש ה� נותוהאחרו, מדעתנו שבח לו

 .אישית בקשה

 ה� )ב"תקפ ב	ימ� המבוארות( תשובה ימי בעשרת הנהוגות והתו	פות – שרי(ב) 

  .אלו בברכות ומותרות, הציבור מצרכי
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 ב סעיף
 רנה קול' נוטריקון: ירשופ ואחרים. ליוצר קרובות: פירוש( קרובץ ולא פיוטים לומר איןג

 הם רבים וצרכי הואיל, מתירין ויש: הגה. (ג) בתפלה ')צדיקים באהלי וישועה

 בכל נוהגים וכן, )וטור י"פ מיימוני והגהות ה"דר בתרא' פ ריש ן"והר ה' יונור' ותוס ש"הרא(

  .(ד) לאמרם מקום
 .חהור׳ שמ חר״בש�]  ית[הגהות מימונג

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

 בימי� בעיקר, '"שה בחזרת הו	י#ל שנוהגי� לפיוטי� הכוונה - בתפילה(ג) 

, המקורי התפילה נו	ח את מהותית משנותה ארוכות תו	פות ואל. מיוחדי�

 .הראשונות הברכות בשלוש להו	יפ� המחבר או	ר ולכ�

 פיוטי� להו	י# היה מנהגה שש�, באשכנז מקו� לכל כוונתו – לאמר
(ד) 

 טל ותפילת גש� תפילת את וכ�, כיפור וביו� השנה בראש '"הש בחזרת

 ישו. לא ה	פרדי�ו, אלו פיוטי� מו	יפי� אשכנזי�ה למעשהו .במועדי�

 את ויכבד ,כמנהגו יעשה אחד וכל. להו	יפ� נהגוש 	פרדיות קהילות

 ,בהלכה מ	 יש דעה לכל כי, נמצא הוא שבו הכנ	ת בבית האחרי� המנהגי�

  .השלו� וגדול
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 גקי" סימן

 . סעיפים' ט, ובו בי"ח ברכות יעותהכר דיני

 שהפע�. וכיוו� מידההע תפילתארבע פעמי� ב ל<חות תיקנו חכמי�

פרטי  אתערו  השולח� הביא, הראשונ הברכה בתחילתמצויה  שונההרא

ואילו  ,הבורא פניב ולנואת ביט תטאמב חיהב	ימ� זה. ה< חיהה< לכותה

 ה"הקבש וו�כי ,כביכול מול ה' עומדי� אנו :אחריותנו את תמבטא ידההעמ

וביטוי הביטול ה� שני  יותביטוי האחר ;ל�על העו אחריותנת� לאד� 

מ	וימי�,  במקומות חותל< יקנוהמשלימי� זה את זה. חכמי� ת  מרכיבי�

 וכ�, י�נו	פ במקומות ג� <חותל פלותולמי שרוצה להביע את ש אפשרו

  אלו מתבארי� ב	ימ� זה. פרטי� בה�. השתחוותל שא	ור ומותתיקנו מק

 א סעיף
 ובהודאה, (א) וסוף תחלה באבות: בהם ששוחין ברכות אלוא

  , בתחלתה או ברכה כל בסוף לשחות בא ואם .(ב) וסוף תחלה
 

  . ע"א ל״ד ברכותא

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

 ובחתימת, התפילה שבתחילת" אתה ברו"ב: כלומר – ו�ו" תחילה באבות(א) 

 ".אברה� מג�"

 הברכה תובחתימ", ל אנחנו �מודי" במילי� – ו�ו" תחילה ובהודאה(ב) 

 של וב	ו# תחילהב בא 'ה לפני לשפלותנו ביטויה ".שמ הטוב" במילי�

 את משבחי� אנו בה�ש הברכות בשלוש הראשונה ג� אשהי ,ראשונה ברכהה

 מה לכל תודה מכירי� אנו שבה, ההודאה ברכת של וב	ו# בתחילה וכ�; ל-הא

 בה�ש, הבקש ברכות ה� יותהאמצע ברכותה לעומת�. בעבורנו עושה ל-אשה

 . ותחל< חיוב בה� אי� ולכ� ,עזרתו את לבקש ומעיז' ה מול עומד האד�
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  .(ד) לשחות יכול באמצעיתן אבל; (ג) ישחה שלא אותו מלמדין

 ב סעיף
' זכרנו' כשאומרים כיפוריםה ויום השנה בראש לשחות הנוהגיםב

 על ואף: הגה. כההבר לסוף כשמגיעים לזקוף צריכים, (ה)' כמוך מי'ו

', זכרנו' בסוף מעט לזקוף צריך מקום מכל, הברכה בסוף כורע דבאבות גב

  . )מועצ דברי( (ו) חיוב משום וכורע שחוזר נראה שיהא כדי
  . ו�פותטור ות ב

  ג סעיף

    אנחנו לבדך ולך'ב או, 'תשתחוה לפניך קומה וכל'ב הכורעג
 

  יונה.  ורבנוע"ב  ל״ד ברכותג

ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו וש ט   ו

 ,בהודאהו  באבות רק ינהא שהתקנה יחשוב הרואהש מחשש – ישחה שלא(ג) 

 .1הברכות בכל אלא

 דווקא להשתחוות חכמי� בתקנת לפגיעה חשש כא� שאי� – לשחות יכול(ד) 

 בתחילתה ל<חיה דומה אינה ברכה באמצע ש<חיה כיו�, ובהודאה באבות

  .ו	ופה

 שובהת יימ רתבעש הנוהגות תותו	פ תיש אלו –'זכרנו' ו'מי כמו�' (ה) 

, שונהב	ו# הברכה הרא רלחיי�..." נאמ זכרנו" המשפט. תקפ"ב) �(ומתבארות ב	ימ

 .ייההברכה השנ ו#..." נאמר ב	רחמי�ו"מי כמו אב ה

המשפטי� האלו אינו  אחרלזקו# ל שהצור מבאר "אהרמ –חיוב  משו
(ו) 

 גיע, בעת שמשנית משתחווי�ב	מיכות ל"זכרנו"  שהלא, �מאותו הטע

בי�  דיללהב כדיהתו	פת  לאחר קו#לז צריש אלא. האבותברכת  מתלחתי

 לעומתשל החובה בחתימת הברכה.  זו לבי�המנהג  �שעשה משו חיה<ה

 כדי המשפט #, ויש להזדק# ב	ווחי�< י�" א�אב הרחמי מו"מי כ רזאת, לאח

   .נייההש הבחתימת הברכ משתחווה מצאיי שלא

                                                           

 אחד כל יאמרו שלא"): "מלמדי�" ה"ד א"ע לד ברכות( התו	פות דברי את מביא יו	# הבית .1

 ".ליוהרא וחיישנינ�: "נו	# טע� והו	י#". חכמי� תקנת כא� ואי� רוצה שהוא כמו מחמיר
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 מגונה זה הרי, (ט) המזון וברכת )ח( דהלל בהודאה או, (ז) 'מודים

  .(יא)) חכמים שתקנו במקום אלא לכרוע שאין: פירוש( (י)

 ד סעיף
 .(יב) שבשדרה חוליות כל שיתפקקו עד שיכרע צריך, המתפללד

 יכוף ראשו גםה אלא, זקוף ישאר וראשו מתניו באמצע יכרע ולא

  .(יג) כאגמון
  . הרשב״אה. ע"ב כ״ח ברכותד

 

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

 לכ בה� מצפי�ש ",נשמת" תפילתמ משפטי� שני ה� אלו – מודי
 אנחנו(ז) 

 '. לה השתחוונ האנושות כלו שאנו

 ".טוב כי' לה הודו" בהלל כשאומרי� – דהלל הודאה(ח) 

 ".ל נודה" באמירת – המזו� וברכת(ט) 

 שנהגו והיכ�, �חכמי שתיקנו במקו� אלא לכרוע שאי� לפי – מגונה זה הרי(י) 

 להו	י# הותר העמידה בתפילת ורק. 2ותיקי� מנהג פי על לכרוע ישראל

 בה לבטא התירו העמידה קדושת גודל שמשו� ,')א ב	עי# שראינו כפי( כריעות

 .יתבר' לה הביטול את

  .המחבר דברי את �באריהמ ,הגולה באר דברי אלו – חכמי
 שתקנו(יא) 

 שיראו: "י"רש וביאר. הגמרא לשו� זו – השבשדר חוליות כל שיתפקקו(יב) 

 .ה"לקב אמתית כניעה מראה כזו ו<חיה ]".שבגבו[ הקשרי� ה�, הפקקי�

. שלימה להיות צריכה חיהה<ש כיו�, משתחווה רשאכ – כאגמו� יכו"(יג) 

 המייחדי� מהדברי� הוא ,למעלה אצהנמ ,שהראש, הראש בכפיפת והמיוחד

  .3האד� את

 

   

                                                           

2.  ואנחנו"וב" ברכו"ב כמו, בהלכה נזכרו שלא במקומות לכרוע המנהג את באחרוני� בארו כ

 ".לשבח עלינו"שב" עי�כור

), ה, ח"נ ישעיהו" (רֹא<J Bְאַגְֹמ� לָכֹ#ה" הפ	וק פי על בראשוני� כא� מובאת" כאגמו�" המילה[ .3

 ].הגומא כצמח שפירשוה ויש, קשה" אגמו�" המילה פירוש'. ה לפני הכנעה המבטא
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 ה סעיף
 ואםז .(יד) מכנסים של חגור כנגד פיו שיהיה עד כך כל הישח ולאו

 שהרכין כיון, שיתפקקו עד לשחות יכול ואינו חולה או זקן הוא

 אלא לכרוע חפץ שהוא שניכר מאחר, דיו - ראשו )שהשפיל: פירוש(

  .(טו) עצמו שמצער
  . ]רהטו ירושע"ב [כפ כ״ח ברכותז  אשרי. הגהותו

 ו סעיף
 -  זוקף וכשהוא ;(טז) אחת בפעם מהירותב יכרע -  כורע כשהואח

  . כמשאוי עליו תהא שלא, גופו ךכ רואח תחלה ראשו ,בנחת זוקף
  . רש"י] רושע"ב [כפי י״ב ברכותח

 ז סעיף
  .(יח) בשם זוקף - וכשזוקף ;(יז)' ברוך'ב כורע - כשכורעט
  . "אע י״ב ברכותט

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

 הביטולו ,להגזי� אי� יהוההשתחו בעת ג�ש כיוו� – מכנ�יי
 של חגור(יד) 

 .4יוהרה משו� בכ יש כ� יעשה וא�, לגמרי האד� של מחיקה נואי' ה לפני

  .'ה לפני כניעתו להראות בכ די, שיכול מה עושה שא� – עצמו שמצער(טו) 

  .באה ב	עי#שיבואר  כפיואחר ראשו,  רכיוב תחילה – תאח בפע
(טז) 

 שו"ברו", וברא תכורע בברכיו באמירש �האחרוני ביארו –'ברו�' בז) י(

 "אתה". אמירתב

(תהילי� " �כפופי זוק#' הפי הפ	וק " על ואשה ל"חז ארויוב –בש
  זוק"(יח) 

 האת :לו אומרו מידומע כביכולוה'  ,עתוכני מביעו שוחה האד� :רלומ, כקמ"ו)

  עמוד ופעל. ,עולמיב השות# שלי

  

   

                                                           

 .ב"ומ ז"ט פי על .4
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 ח סעיף
 למקום והגיע, ]בידו[ (יט) וערב שתי לו ויש כנגדו גוי ובא המתפללי

  .(כ) לשמים שלבו פי על אף, ישחה לא - בו ששוחין
  אשרי בש� אור זרוע.  הגהותי

 ט סעיף
 הגדול ל-הא'מ יותר הוא ברוך הקדוש תארי על להוסיף איןכ

 ממטבע לשנות שאין מפני, בתפלה ודוקאל .(כא)' והנורא הגבור

 שאדם ושבחים בקשות או בתחנונים אבל, (כב) חכמים שטבעו

 שירצה למי נכון מקום ומכלמ; (כג) בה לן לית, מעצמו אומר

  .(כד) בפסוקים אותו שיאמר, המקום בשבחי להאריך
 יונה. רבנומ  בש� ר״י. טורל  .ע"ב ל״ג ברכותכ

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

 .צלבלצורת  ויכינ זהו – וערב שתי(יט) 

  לב.ככורע לצ ייראה שלא כדי –לשמי
  שלבו(כ) 

 שבחו למקצת אפילו יגיע לא, אמרי שאד� מה כלש וו�כי – והנורא הגבור(כא) 

 כ� וא� ,ה"הקב של שבחיו כל את מפרט כאילו נראה מו	י# וא�; הבורא של

 .ל"חז תקנת לפי רק לשבח יש לכ� .אותו מצמצ� נמצא

 .יותר משמעותית הלשו� ובתפילה – חכמי
 שטבעו(כב) 

 נאמר לא שהאי	ור כלומר", בה לו אי�: "מילולי תרגו� – בה ל� לית(כג) 

 .יכולתו כפי המצומצמי� כליוב מתבטא שהאד� משו�, כזה במקרה

 שלא כדי, אחרי� מ	פרי� או מתהילי� שבחי� לצטט כלומר – בפ�וקי
(כד) 

 כל ,ל-הא לשבח שירי� חיברו הדורות בכל פייטני� �מנאו .שבחי� להמציא

  .אד� של מלבו י�הבוקע הכי	ופי� ביטויי תא למנוע ואי� ,השגתו כפי אחד
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 דקי" סימן

 ט' סעיפים. ו, ובשניה כהגשמים בבר בורותג זכרתה ןדי

בה  שמזכירי� ,המתי� תיחישל העמידה, ברכת ת יהיהשנ רכהד� בב זה 	ימ�

 ירידת להזכיר תיקנו חכמי�. 1ש�ומוריד הג חהרו משיב הוא' שה בחור#

 הטבעיות התופעות שג� ללמדנו המתי� תחיית בברכת דווקא הגשמי�

  .עליה� להודות ועלינו', ה ברצו� מקור�

 א סעיף
 בתפלת 'הגשם ומוריד הרוח משיב' שניה בברכה לומר מתחיליןא

 מוסף תפלת עד פוסקין ואין, (א) חג של האחרון טוב יום של מוסף

  .)ב( פסח של הראשון טוב יום של
  . "אע ב׳ ותענית"א, עלג  ברכותא

 ב ףסעי
  אומרים  ויש: הגה )ג(צבור  שליח שיכריז עד הגשם להזכיר אסורב

 

   . דהירושלמי והראב״ ש�ב טורב

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

 - חג ימי שני יש ש� ,לאר' בחו' וג� .עצרת שמיניב כלומר – חג של(א) 

 שמיני של מו	#מ החל  מזכירי� - תורה שמחת והשני עצרת שמיני הראשו�

 .עצרת

 שיש א"הרמ יבאר' ג וב	עי#. הגשמי� עונת היא אז שעד – פ�ח של(ב) 

 .פ	ח של במו	# ג� גש� של להזכיר להמשי הנוהגי�

 תפילתו אתלא יקדי�  יתואד� שמתפלל בב :כלומר – ציבורה שליח שיכריז(ג) 

המזכיר גש�, ואחר  אחד אד�יהיה באותו זמ�  שלא כדי, בורלתפילת הצי 

  "משיב הרוח ומוריד הגש�" מכריז  ציבורהיח של תובבית הכנ	 שאינו מזכיר.

   

                                                           

 ברכת, אחרת בברכה הגשמי� על י�מבקש אנו. בקשה ללא, בלבד' ה של גבורתו הזכרת וזו .1

 .ז"קי ב	ימ� שיתבאר כפי, השני�



 261   דין הזכרת גבורות גשמים בברכה שניה � קי"דסימן 

  
  

 שהצבור כדי', וכו' הרוח משיב' השמש מכריז מוסף שמתחילין שקודם

 חולה הוא אם אף הלכךג .)דתענית ק"רפ מרדכי( נוהגין וכן, (ד) בתפלתן יזכירו

 להזכיר שאסור לפי, הצבור לתפלת תפלתו יקדים לא, (ה) אנוס או

 לע ףא, בורצ שליח שהכריז יודע אם אבל; צבור שליח שיאמר עד

 כנסתה יתלב הבא, זה ומטעם; (ו) מזכיר – שמע לא שהוא פי

 שמע שלא פי על אף, ויזכיר יתפלל -  להתפלל התחילו והצבור

  .צבור שליחמ
  בש� אבי העזרי.  טורג

 ג סעיף

 בימות אמרו לא או ,החמה בימות 'הרוח משיב' אמר אםד )ז(

  בימות הזכירו אם :בטל וכן .(ח) תואו מחזירין אין - הגשמים
  

  . ע"ב ג׳ תעניתד

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

, ואי� זו כללי ורשבכ מדגישי� שהגש� הוא צ ונראה. הלחשתפילת  לפני

  המתפלל. בעבור פרנ	הפרטית ל קשהב

 הציבור שליח הכרזת מהי בפירוש מ	ביר א"הרמ – בתפילת� יזכירו(ד) 

 . 2עליה רמז שהמחבר

 .הכנ	ת לבית בא לא ולכ� – אנו� וא חולה(ה) 

 לפני להזכיר שא	ור אלא, ההכרזה את לשמוע חובה שאי� כיוו� – מזכיר(ו) 

 אפשר, להתפלל התחילו שהציבור אחרי הכנ	ת לבית הגיע א� ולכ�. הציבור

  '.הגש� ומוריד הרוח משיב' בתפילהועליו לומר , הכריז הציבור ששליח להניח

 נוהגי� אול�. בלבד" הגש� מוריד" להזכיר יש הדי� מעיקר – הקדמה(ז) 

 מבואר זה ב	עי# ".הטל מוריד" בקי' ולומר, "הרוח משיב" בחור# להו	י#

 .מעכבות אינ� אלו שתו	פות

 והמנהג, השנה ימות בכל נושבת שהרוח כיוו� – אותו מחזירי� אי�(ח) 

   .מעכב ואינו, לכתחילה רק הוא להזכירה

                                                           

 ומקור. 	ופר טעות ה� כא� א"הרמ דברי בראש" אומרי� ויש" שהמילי� כתבו ב"והמ ז"הט .2

 ".נוהגי� יש" בש� מובאי� הדברי� וש�), י"בב המובא( במרדכי הדברי�
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. )ט( אותו מחזירין אין - החמה תבימו הזכירו לא או, הגשמים

, הגשמים בימות ולא החמה בימות לא, טל מזכירין לא אשכנז בני ואנו: הגה
 יש .)טור((י)  'וכו' חיים מכלכל להושיע ורב' החמה בימות אומרים רק

, פסח של הראשון טוב יום מוסף בתפלת להזכיר פוסקצבור  ששליח אומרים
 שפסקצבור  משליח כבר ששמעו, מנחה עד פוסקין ואינן מזכירין הקהל אבל

  .)ב(י  נוהגין וכן, (רא"ש)(יא)  המוסף בתפלת

 ד סעיף
 וחוזר ,(יג) אותו מחזירין, החמה בימות 'הגשם מוריד' אמר אםה

  .)ד(י התפלה לראש חוזר, הברכה סיים ואםו; הברכה לראש
  

  .והמרדכי בש� ראבי״ה הרא״שו  .ע"ב ג׳ תעניתה

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

 .השנה בכל יורד הטל שא# – אותו מחזירי� אי�ט) (

 ישראל ובאר' .אשכנז מיוצאי חלק של מנהג� כ –' וכו חיי
 מכלכל(י) 

 ".הטל מוריד" בקי' להזכיר המנהג התפשט

 בחזרה טל יפיוט אומר הציבור שליח זה מנהג פיל – מו�" בתפילת שפ�ק(יא) 

 כיוו�, גשמי� גבורות כירמז עדיי� הציבור במו	# לחש ובתפילת .מו	# של

 .הציבור שליח כ על הכריז לא שעדיי�

 פיוט את אומרי�ה יש אלא ,אשכנז בני כל מנהג זה אי� כיו� -  נוהגי� וכ�(יב) 

  . 3גשמי� מזכירי� ינ�א כבר לחש ובתפילת ,מו	# תפילת לפני טלה

 �יעני הוא בקי' הזכרת� ואי בחור# הגשמי� הזכרת – אותו מחזירי�(יג) 

  .4ומבר חוזר בזה שהטועה חכמי� תיקנו כ� ועל ,הותימ

  כיחידה נחשבות הראשונות הברכות ששלוש כיוו� – התפילה לראש חוזר(יד) 
     

                                                           

3.  המנהג, מו	# של בחזרה הטל וטיפי את לומר הנוהגי� אצל וג�. א"הגר תלמידי נוהגי� כ

 ב	עי# א"הרמ שכתב כפי, השמש הכרזת על ולה	תמ", הטל מוריד" במו	# לומר הוא הרווח

' בפ	קי: "שכתב, ה	וכות חג תפילות 	דר ל"מהרי  וראה" (הרוח משיב" הכרזת לעניי� הקוד�

 הרוח משיב' ר� בקול צ"ש אומר מיד, וקדיש התורה קריאת לאחר עצרת בשמיני: חננאל' ר בש�

 "). נהגינ� והכי. גש� ומתפללי� כול� פותחי� ושוב', הגש� ומוריד

 שאר מאורע ומזכיר הטועה): "יב 	עי# קח ב	ימ�( ראינו שבתפילה התו	פות שאר על ואמנ� .4

 שלא חכמי� תקנת שישנה, שונה הדבר כא� אול�", הפ	קה הוי לא, בזמנה שלא בתפלה ימי�

 .'בקי" הגש� מוריד" לומר
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 גשם הזכיר אם, החמה בימות גשם שצריכים במקום ואפילוז

 נמי, וטל גשם הזכיר אם וכן: הגה .(טו) אותו מחזירין, טל במקום

  .)והטור ש"והרא ם"הרמב בשם יוסף בית( (טז) אותו מחזירין
  . "ד ע"בי תעניתז

 ה סעיף
 .(יז) ואות מחזירין - ' הגשם מוריד' אמר לא אם, הגשמים בימותח
 מחזירין אין, (יח) טל הזכיר אם אבל, טל הזכיר שלא מילי והניט

  .(יט) אותו
  והרי״ .  רושלמיי )בש�( ,טורט  .ע"ב ג׳ תעניתח

 ו סעיף
   הגשמים בימות אמר כשלא ,אותו יןשמחזיר אמורים דברים במהי

 

    .רא״שה בש� טורי

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

 .5אחת

. ישראל אר'ב הגשמי� צור אחר נגררת שהתפילה מפני – אותו מחזירי�(טו) 

 מקומ� זה ואי�, זמני באופ� רק ש� ה� הרי ,לאר' בחו' יהודי� ישנ� א� וא#

 .המהותי

 ומוריד הטל מוריד" אמר החמה ותבימ א�: כלומר – אותו מחזירי� נמי(טז) 

 כפי אלא; מעכבת אינה הגש� הו	פת טל שהזכיר שכיוו� אומרי� אי�", הגש�

  .בגללה לחזור ויש מעכבת בקי' גש� הזכרת כל, שה	ברנו

 .בחור# מהותית �מיהגש הזכרתש כיוו� – אותו מחזירי�(יז) 

 '.ג ב	עי# שהתבאר כפי, מאשכנזי� וחלק ה	פרדי� מנהגכ - טל הזכיר(יח) 

 אותו המזכיר ולכ�, מועט גש� כעי� הוא הטלש כיוו� – אותו מחזירי� אי�(יט) 

    .6לחזור צרי ינווא', ה של גבורותיו קצתמ הזכיר

                                                           

 .ה 	עי# ד"ק ב	ימ� שהתבאר כפי .5

 .ד 	עי# ז"קי 	ימ� ראה. השני� בברכת הגשמי� לשאלת בניגוד .6
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 ,שאחריה ברכה והתחיל הברכה כל כשסיים היינו, 'הגשם מוריד'

 יאמר, הברכה שסיים קודם נזכר אם אבל .התפלה לראש חוזר ואז

 שהתחיל קודם ונזכר, הברכה סיים אם ואפילוכ ;(כ) במקום שנזכר

 ומוריד הרוח משיב': אומר אלא, לחזור ריךצ יןא, 'קדוש אתה'

  חשובות הראשונות ברכות שלשה: הגה .(כב) חתימה בלא (כא)' הגשם
  

 

  .וה�מ״ק ,להתפ מהלכותבפרק י  מימוני, הגהות העזריאבי  בש� טורכ

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

 "הגש� מוריד" לומר תיקנו חכמי�ש ל	ימ� בהקדמה למדנו – שנזכר במקו
(כ) 

 קבעו לא ואול�. לעול� חיי� ה� הגשמי� ג�ש מאחר ,המתי� תיתחי ברכתב

 עדיי� א�, שיאמר מקו� בכל חובה ידי ויצא, הברכה בתו מ	וי� מקו� חכמי�

 על( חשוב זה די�" הטל מוריד" תמיד לומר הרווח למנהג וא#. 7זו בברכה נמצא

 את שהתחיל לפני שכשנזכר כיוו�), הבאה בברכה התחיל א� חוזר אינוש א#

 ".הטל מוריד" שאמר א# זה כ	עי# לנהוג עליו הבאה הברכה

 התחיל לא עוד כל הברכה כבתו עדיי� נחשב בדיעבדש – הגש
 ומוריד(כא) 

 ההו	פות בכל קיימת החתימה לאחר להו	י# האפשרות. 8יצאו, אחרת בברכה

 בשחרית" ויבוא יעלה" שכח א� כגו�( התפילה על לחזור ריצ אמר� לא שא�

 לא זו אפשרות אול�"). מודי�" שאמר ולפני החתימה לאחר ונזכר, חודש בראש

 "ננתנווח אתה" שכח א� לכ�ו ,חוזר אינו שכח א� שבה� הו	פותב נאמרה

 בי�" ננתנווח אתה" אומר אינו –" קדוש אתה" שהתחיל לפני ונזכר שבת במוצאי

 יעלה" לומר יוכל לא ,חודש ראש בליל "ויבוא יעלה" שכח א� וכ� ;רכותהב

    .9"מודי�" לפני "ויבוא

                                                           

  על פי מ"ב 	"ק כט. .7

ואחר שהביא את החולקי� הכריע למעשה בבאור רבי� חלקו על פ	ק די� זה של המחבר.  .8

 מגדולי הרבהו דהרבה אחרי ,מאוד קשה ע"השו נגד דלהכריעהלכה (ד"ה "בלא חתימה"): "

'" לא ישלי� ברו אתה האת המילי� "שא� אמר רק  והו	י# ",ע"השו בשיטת קיימי האחרוני�

ויחתו� כדי�. ולעניות  ",ומוריד הגש�הרוח משיב "יאמר  ",למדני חוקי" את הברכה, אלא ישלי�

יה כרגיל "מחאלא י	יי� כ הפ	ק באמצע התפילה, כי יש ב ,דעתי לא נראה שאפשר לעשות זאת

  ויאמר משיב הרוח ומוריד הגש� כפ	ק המחבר.המתי�", 

 אול� ".הפ	קכ"בי� הברכות נחשבת לכ שההו	פה חוששי�  ,שבדבר שאי� חייבי� לחזור כיוו� .9

מאשר לחזור לראש, שלא יצטר לומר שנית בי� הברכות  פועדי# להו	י ,צרי לחזורעליו בדבר ש
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 שהוא בין יחיד שהוא בין, לראש חוזר בהם שטעה מקום ובכל, (כג) כאחת

  .)טור( ציבור

 ז סעיף
 ילימ ניה, בה שטעה לברכה חוזר אומרים שאנו מקום בכלל

  .(כד) לראש וזרח - ומתכוין במזיד אבל, בשוגג שטעה
  .אבי העזרי ש�ב טורל

 ח סעיף
 עד, לא אם' הגשם מוריד' הזכיר אם נסתפק אם, החמה בימותמ

  והוא: הגה. (כה) לחזור וצריך, הגשם שהזכיר בחזקת יום שלושים
  
  פרק קמא דתענית.  ירושלמימ

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

 ברכה ישנה המזו� שבברכת משו�, המחבר זאת ציי� – חתימה בלא(כב) 

 ראה" (ויבוא יעלה" או" רצה" להזכיר שכח א� הברכות בי� הנאמרת מיוחדת

 העמידה שבתפילת משו�, ברכה להו	י# אי� כא� אול�). ז 	עי# ח"קפ 	ימ�

 המילי� באמירת י	תפק ולכ�, ל"חז שתיקנו הברכות מ	פר על להו	י# אי�

 ."הגש� ומוריד הרוח משיב"

 שאותה, יתבר 'לה שבח של אחת הבחטי  שה� משו� – כאחת חשובות(כג) 

 ראשונה בברכה. צרכינו את ומבקשי� ל-הא אל שפוני� לפני לומר יש

 את יהישנ בברכה ;'ה לפני לעמוד יכולי� אנו שבזכות� ,אבותה את מזכירי�

 אנו שאי� ,קדושתו את שלישית ובברכה ;חיי� המכלכל שהוא ',ה של גבורותיו

  .כלל אמיתתו את להשיג יכולי�

 מעשי אינו, כדי� שלא במזיד יתפלל שאד�, כזה מקרה – לראש חוזרד) (כ

  . מתפלל אינו פשוט ,להלכה להישמע רוצה אינו דווקא א�ש. בזמננו

. לחזור צרי בקי' גשמי� ומזכיר שהטועה ')ד ב	עי#( ראינו – לחזור וצרי�(כה) 

   או, לשנות זכר א� המתפלל מ	ופק הקי' בתחילת תפילתו שלאחר קורה
   

                                                                                                                                               

שבברכת המזו� א� שכח "יעלה ויבוא" ונזכר לאחר טע� זה נראה . מאת הברכות אות� כבר אמר

כי אומרה יאמר ש� "יעלה ויבוא",  –חתימת "ובנה ירושלי�" קוד� שהתחיל את הברכה הבאה 

  ."הפ	ק" ואי� בכ ,ב	ו# שלוש הברכות שה� מ� התורה
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 מוריד' אמר אם לו נסתפק אם, החמה בימות טל מזכירין דאין לדידןהדין 
 והרי, שרגיל כמו אמר דודאי, חוזר יום שלושים כל, הגשמים בימות' הגשם

  ."ש, מרדכי וסמ"ק)רא( (כו) חוזר אינו יום' ל לאחר; גשם ולא טל לא הזכיר לא

 ט סעיף
 מוריד' דע 'גבור אתה' ברכת אומר פסח של ראשון ביום אםנ

 שלוש אותו שאומר יום שלושים כנגד, פעמים תשעים 'הטל

 הרי גשם הזכיר אם זוכר אינו אם ואילך משם -  יום בכל פעמים

 וכן: הגה .(כז) לחזור צריך ואינו, גשם הזכיר שלא בחזקת הוא

 שמזכירין' הגשם ומוריד הרוח משיב' בלא' חיים מכלכל' עד אמר אם, לדידן
 עד' גבור אתה' פעמים תשעיםעצרת  בשמיני אמר אם וכן, הגשמים בימות

 (כח) שהזכירו חזקה, לא או הזכירו אם כך אחר נסתפק אם –' הגשם מוריד'

  .עצמו) דברי(
 .נברגבש� הר״מ מרוט טורנ

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

 אומרי� אנו הראשוני� ימי�ה שי�ולבש. גשמי� להזכיר בהרגלו שהמשי

 לחזור צריו, גשמי� להזכיר לשונו בשגרת שהמשי עליו חזקהש זה במקרה

 .נכו� לומר שהתרגל להניח אפשר ,חודש לאחר אול�; ולהתפלל

, ההפו במקרה" נ	תפק" די� את הביא לא המחבר: כלומר – חוזר אינו(כו) 

 שראינו משו� וזאת'. הגש� מוריד' הזכיר א� החור# בתחילת מ	ופק שבו

 לכ�. חוזר אינו טל בחור# והמזכיר, טל בקי' מזכירי� 	פרד שלמנהג ')ג ב	עי#(

 כדברי החור# בתחילת דינו, בקי' טל להזכיר שלא שהנוהג א"הרמ מו	י#

; הראשוני� הימי� בשלושי� חוזר מ	ופק שא�, הקי' תחילת על המחבר

  .כדי� שאמר חזקה יו� שלושי� אחרלו

 וההלכה. הרגלו שינה פעמי� תשעי� באמירת כי – לחזור צרי� ואינו(כז) 

 .שאומר הפעמי� במ	פר אפוא תלויה הקוד� ב	עי# שראינו

  .הקוד� ב	עי# שראינו כפי – שהזכירו חזקה(כח) 
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 קט"ו סימן

 . דאח סעיף בו, ויותחונן' ראש לאמצע תהברכת 'א דועמ

 א סעיף
 ברכת קבעו, והשכל הבינה היא הבהמה מן האדם שמותר מפניא

 .(א) תפלה אין בינה ןאי שאםב, לאמצעיות ראש 'חונן אתה'
  .ירושלמיב. ע"ב ד  י״ז מגלה[טור ע"פ] א

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

 .ולהתעלות להשתנות אפשרותנו את תלמ	מ התפילה – תפילה אי�(א) 

 האד� מ� נובע התפילה של הפועל וכל ,הבורא אצל שינוי אי� שהלא

 ונהטמ שינוי של זו אפשרות .בהתא� משתנות הגזרות ג� ובזכותו ,משתנהה

  .לנו שניתנה בבינה
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 קט"ז סימן

 . דאח עיףרפאנו, ובו ס רכתב פירוש

 א סעיף
 אותו מכנין אין ליחיד דהכתוב גב על אף, 'ונרפא' ה רפאנו'א

 דרך אותו כשאומר אבל, לקרות שמתכוין בזמן ילימ ניה ,לרבים

מזמור שלם, אסור לשנות  אומראם  מקום מכל. (א) מותר, ובקשה תפלה

  .)ה' יונרבשם  דהקורא עומ פרק"ש והרא(טור  ךלרבים, או להיפ דימלשון יח
  ורא״ש. הרי״  ביאוה תו�פתאא

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

 הB<ִיעִֵני ,וְאֵָרפֵא 'ה ְרפָאֵנִי: ")יד פ	וק ז"י פרק( התפלל ירמיהו הנביא – מותר(א) 

 שנאמרת אלא, זה קפ	ו על מבו		ת רפאנו תברכ ."אָ@ָה תְִהIִָתי Jִי ,וְא4ִָ<ֵעָה

 וכ�, רבי� בלשו� הינ� העמידה בתפילת הבקשות שכל משו�, רבי� בלשו�

 ומבאר. הציבור בדאגת הרמעו היא א� יותר נשמעת יחידה תפילת א#ש מפני

 אותו ולקרוא לשנות א	ור יחיד בלשו� הנאמר פ	וק שאמנ� המחבר כא�

 שהאי	ור משו�, לכ חששו לא שכא� 2הראשוני� ה	בירו אול�, 1יחיד בלשו�

  .מפ	וק השראתו שקיבל תפילה במשפט ולא, עצמו הפ	וק בקריאת הוא

  

  

                                                           

 י�א לרבי� הכתוב): "מא', ג מגילה מ	כת תו	פתא פי על, ב"ע טז ד# מגילה מ	כת( #"הרי לשו� .1

 ".לרבי� אותו מכני� אי� ליחיד, ליחיד אותו מכני�

 את עקרוני באופ� האו	רת, הקודמת בהערה שהובאה להלכה היא כא� הגולה באר הפניית[ .2

 ].ה"רמ בש� בטור הובא מותר כא� מדוע והתירו'. ורבי� יחיד לשו� בי� השינוי



  269   דיני ברכת השנים � קי"זסימן 

  
  

 

 "זיק סימן

 . יםסעיפ 'ה, ובו ברכת השנים דיני

 	ימ�. גשמי� גבורותמזכירי�  ,המתי� תחיית ברכת ,הישניה בברכהש ראינו

שואלי� ומתחנני� על  שבה, שני�, ברכת ההתשיעית בברכה 	קזה עו

הודאה ושבח לה'  היאההזכרה  :י�הדבר שני בי� גדולהבדל  נוישהגשמי�. 

 דהשבח הוא על כ שמורי קר(וראינו שעי �גשמי מוריד הואעל כ ש תברי

, הבקשות תהיא אחת מברכו שיעיתהת ברכהה ו), ואילישראל אר'גשמי� ב

 ,י�גשמ גבורותלהזכרת  בניגוד. מהקב"ה שיוריד לנו גשמי� שי�ובה אנו מבק

כ�  ועלהמתפלל,  של ה	פציפיי�בצרכי�  התחשבותיש  הבקשות ותבברכ

 חגשל  אחרו�ה טוב ביו�הגשמי�,  כהזכרתברכה זו אינה  ירתתחילת אמ

  בהמש. כמבואר ,ותרמאוחר י אאל ,ה	כות

 א סעיף
 '.ומטר טל ותן': הגשמים בימות בה לומר צריך, השנים ברכתא
' ס יום של יתערב בתפלת לארץ בחוצהג מטר לשאול ומתחיליןב

   ."מ פ"ב)הגה( 'הסהתקופה הוא בכלל  ויום: הגה, (א) תשרי תקופת אחר
 

    בש� הרא״ש. טורג . ע"א י' תעניתב  .ע"א ל״ג ברכותא

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

נקרא  תיועונות: ה	 ארבע ישנ�. עונה"תקופה" היא  –תשרי  ופתתק אחר(א) 

"תקופת  '" והקי	�ני ופתקטבת", האביב "ת תקופת" ר#תשרי", החו קופת"ת

הלוח הלועזי):  אהו א(הל שהשמ לוח ילחשב לפ ישהתקופה  אתתמוז". 

-ו; ב	פטמבר 23- ה, וי�היו� והלילה שו בוש תאריב מתחילהתשרי  תקופה

, ואכ� זה רבנובמב 22-ה הוא"ל, בחו, הזמ� שבו שואלי� גשמי� חריוא יו� 60

זה הוא ע"פ הלוח  ריתא( אבודרה�ה בש�יו	#  ביתשמביא ה ריהתא

   . 1)ברבדצמ ארבעהה הוא התארי, ובלוח הנוהג היו� יוליאניה

                                                           

 כשהוא אבל, ימי� 28 אור פברואר כאשר הוא בנובמבר 22- ה שתארי כתב האבודרה� כבר .1

 תארי שדחו אחרוני� פו	קי� יש אול�. בנובמבר 23- ב הגשמי� את לשאול מתחילי�, ימי� 29
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 עד ושואלין .(ב) במרחשון' ז מליל לשאול מתחילין ישראל ובארץד

 ואילך ומשם, פסח של הראשון טוב יום ערב של המנחה תפלת

  .מלשאול פוסקין
 בגמרא. ש�ד

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

בגולה, כשכוונת�  שמי�הג שאלת כזמ� ית י ע"א)(תענ בגמראזה נזכר  תארי

 ושי�ע גולהבכל ה מדועתמה  ש"הראולגש�.  וקהזק בלב שבושזהו הזמ� 

לה�  זקוקי� שבו בזמ� �על הגשמי לומ� הראוי שישא א, שהלבבלכבני 

 לההגו בניל  להזכירהוא  כל הטע� ואוליישראל.  כאר', או מדינותיה�ב

 . ראלאר' יש לבני ומי�ד אינ�ש

 תאריש ההמשנ ומ	בירה .גיו� לאחר הח 14 הואש – במרחשו�ז'  מליל(ב) 

. �לבתיה חוזרי� מבבל לי�הרג שעולישלא לבקש גשמי� בזמ�  כדי נקבעזה 

 דימ נול מזכיר הדברו ,נשתנה הדי� לא, אודמ מהירותשהיו� הנ	יעות  #וא

 .2י�של ירושל מרכזיותה אתשנה 

 טר� שש� בזמ� ונ	ע לחו"ל ,באר' ישראל "טרומ טל ות�" ומרהתחיל ל א�

 , ואזציבור יחשל הוא �א אלא( אולממשי לש גשמי�, שאולהתחילו ל

  יתחיל  ,ו�ובמרחש 'ז לפנייצא לחו"ל  א�ו. )אומר כאנשי המקו� הש"' בחזרת
    

                                                                                                                                               

 מתחילי�: "ה 	עי# ט"י ב	ימ�) גנצפריד( ערו שולח� הקיצור כתב למשל כ. דצמבר לתחילת זה

' ה ביו� או' ד ביו� והוא, תשרי תקופת לאחר ששי� יו� של ערבית בתפלת ומטר טל לומר

 של שאורכו משו� הלועזי הלוח על ש	מכו, היא התארי את הדוחי� 	ברת". דעצעמבער לחודש

 והיא, נו	פת שיטה ישנה אול�. שמואל של השנה אור שהוא, שעות ושש יו� 365 של היה הלוח

 הלועזי השנה לוח, כאמור. שניות 35-ו דקות 4- ב בער מכ קצרה שנה שבה, אדא רב שיטת

 1582 בשנת אול�". היוליאני הלוח" נקרא והוא, שמואל לשיטת המתאי� שנה אור לפי להתנה

 דקות משבע פחות במעט הקצר, יותר קצר שנה אור על להתב		 והחל, הלועזי הלוח שונה

 הלועזי התארי, שמואל עונת לפי לחשב נמשי א� לכ�"). הגרגוריאני הלוח(" אדא רב מעונת

 – ימי� 29 ארכו פברואר שבהו ובשני�, בדצמבר הארבעה הוא מי�הגש שאלת לתחילת כיו�

 ).ז 	ימ�' ה חלק חיי� אורח( משה אגרות ת"בשו פ	ק וכ�. בדצמבר בחמישה

 לשאול השוכח לכ�. יומו לבי� במרחשוו�' ז ליל בי� חילוק שאי� משמע ערו השולח� מלשו� .2

 כפשט פו	קי� אנו אול�, כ על קי�חול ויש. ולהתפלל לחזור צרי במרחשוו�' ז של בערבית

'), י אות( החיי� כ# מ	קנת ג� וכ"). ערבית בתפילת" ה"ד( הלכה בביאור מ	יק וכ�. המחבר דברי

 שאי� האומרי� לדעת לחשוש, נדבה בתור הנו	פת התפילה את להתפלל שיש שהו	י# אלא

 .הראשו� בלילה לחזור
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 ב סעיף
 בברכת אותו שואלין אין, החמה בימות למטר הצריכים יחידיםה

 או ,כנינוה גדולה עיר לוואפי ;ד)( תפלה בשומע אלא, (ג) השנים

 כיחידים, בכללה אשכנז או בכללה ספרד כמו ,כולה אחת ארץ

 מטר הצריכים כולה אחת בארץ אם ומיהוו .(ה) תפלה בשומע דמו

 רוצה אם ,השנים בברכת מטר ושאל יחיד בה טעה, החמה בימות

   אבל (ז) השנים בברכת שאלה בלא נדבה בתורת ומתפלל חוזר (ו)
 

  יו� .  ביתו  .ניתקמא דתע קפר  �וה

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

 ,אר' ישראל כבני יאמר אלריש 'באר מצא"ל שנו. וב� חו�המק כאנשילשאול 

  מקומו. כאנשילמקומו יאמר  שחוזרוכ

 ישראל אר' אחר נגררת השני� בברכת שהשאלה כיוו� – השני
 בברכת(ג) 

 הקוד� ב	עי# נוראי. ישראל לאר' יח	ית הקרובה, בבבל הנעשה ואחר

 הרגל עולי כלוושי עד הגשמי� את שואלי� י�וא ,רגלי�ה בעולי מתחשבי�ש

 במקו� ג� להתחשב שאפשר ה	וברי� ראשוני� יש לכ�. לבית� לחזור

 כותב אול�. לאזור המתאימה בתקופה גשמי� שאולול ,המתפלל של המגורי�

 בכלו  ,ראליש אר' אחרי נגררי� כולנו אלא ,כ� הלכה שאי� ערו השולח�

 .לה� הצריכ ישראל אר' שבה בעונה הגשמי� את לבקש צרי מקו�

 כל לשאול יכול תפלה ובשומע: "מבואר ט"קי ב	ימ� – תפילה בשומע(ד) 

 צרי א� גשמי�ה על לבקש המקו� זה כ�ל ".הבקשות כל כוללת שהיא, צרכיו

 .מ	וי� במקו� לה�

 במקו� רבי� יהודי� רי�ג א� שג� כיוו� – תפילה בשומע דמו כיחידי
(ה) 

 .דווקא ישראל באר' אלא" כלל"כ נידוני� ואינ�, יחידי�כ דינ� עדיי� ,מ	וי�

 .ה	עי# ב	ו# מבארה והוא ,א"הרמ של תו	פת ה� אלו מילי� – רוצה א
(ו) 

 הרי, ישראל אר' כבני להתפלל צרי הדי� שמעיקר כיוו� – השני
 בברכת(ז) 

 אול�. לחזור שצרי הבא ב	עי# מבוארו, החמה בימות מטר שאלש נחשב זה

 יכול החמה בימות לגשמי� הזקוק מקו�בש ה	וברי� ראשוני� שיש כיוו�

 ראוי" זה שבמקרה יו	# הבית ופ	ק. לחזור צרי אי� לשיטת� הרי, לשאל�

    ".נדבה בתורת ולהתפלל ולחזור ,	פק מידי לצאת
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 הווהר"ן סבירי ל םב", והרמב(ב"י בשם מהר"י אבוה (ח) כלל לחזור מחויב אינו

  ."ש)אכהר

 ג סעיף
  .(ט) אותו מחזירין, החמה בימות מטר שאל אםז
  . "בע ג׳ תעניתז

 ד סעיף
 פי על אף, (י) אותו מחזירין, הגשמים בימות מטר שאל לא אםח

  .(יב) אותו מחזירין אין, טל ולא מטר שאל אם אבל .)יא( טל ששאל
  ש�.  עניתת ע"א, ל״ג ברכותח

כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו וש ט ו ש   פ

 על 	ומכי� בדיעבד ולשיטתו, המחבר על בכ חולק א"הרמ - כלל לחזור(ח) 

  .חובה ידי ויצא, המתפלל של מובמקו מתחשבי�ש ה	וברות הדעות

 	עי# קח ב	ימ�( ראינו שבתפילה התו	פות שאר על ואמנ� – אותו מחזירי�(ט) 

", פ	קהה הוי לא, בזמנה שלא בתפלה ימי� שאר מאורע ומזכיר הטועה"): יב

 .3בקי' גשמי� לשאול לאש היא חכמי� שתקנת, שונה הדבר כא� אול�

 יו� שישי� עד וא ,באר' �ובמרחשו' ז עד עצרת משמיני אבל ,בקי' ודווקא

 זהו 	ו# 	ו# כי ,ולהתפלל לחזור צרי אינו – והזכיר טעה א� ,ל"בחו תקופהל

  .4גשמי� זמ�

 לחזור צרי אול�. גשמי� אלתש חובת ידי יצא שלא מפני – אותו מחזירי�(י) 

 . הבא ב	עי# שיתבאר כפי, 	יימה א� רק התפילה כל על

) ה ,ד"קי( ראינו. הגשמי� מהזכרת הגשמי� בקשת שונה – טל ששאל(יא) 

 כי ,בדיעבד יצא "הגש� מוריד" להזכיר בלי" הטל מוריד" בחור# אמר שא�

 א# ,השני� כתבבר גש� שאל לא א� אול�. הגש� טובת מעי� הזכיר 	ו# 	ו#

 את לגדל נחוצי�ה גשמי�ל מתפללי� אנו כי ,לחזור צרי טל שהזכיר

 .התבואה

   הזכיר ולא", האדמה פני על מטר ות�" אמר שא� – אותו מחזירי� אי�(יב) 
    

                                                           

 .1 בהערה ש� ודברינו', ד עי#	 ד"קי 	ימ� ראה. גשמי� גבורות בהזכרת וכ� .3

 .יג ק"	 כא� ב"משנ ראה אול�; א"רנ' עמ יו	# ילקוט .4
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 ה סעיף
, אותו מחזירין אין - ' תפלה שומע' קודם ונזכר מטר שאל לא אםט

', עננו' לומר וצריך תענית לו היה ואם: הגה. (יג)' תפלה שומע'ב ושואל

   שומע' אחר עד נזכר לא ואם .)אבודרהם( (יד) 'עננו' קודם השאלה יאמר
 

    .כט ע"א ברכותט

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

, השנה כל טבעי באופ� יורד שהטל משו�, אותו מחזירי� אי�", ומטר טל"

  .הגש� אגב היא עליו והבקשה

 ,אחת יחידה ה� אמצעיותה ברכותה עשרה-שלוש כל – תפילה בשומע(יג) 

 בקשת את ,כללית ברכה שהיא ",קולנו שמע"ב להשלי� המתפלל יכול לכ�ו

 מיד נזכר א� וג� .')ב ב	עי# ראינו שכבר כפי( השני� בברכת שכחש הגש�

 יזכיר המחבר לשיטת", בשופר תקע" שהתחיל קוד�, השני� ברכת לאחר

. בזה המחבר על חולקי� 6מהאחרוני� רבי� אמנ�. 5"תפילה שומע"ב

 ואילו", בשופר תקע" לפני לשאול הוא המזרח עדות שמנהג נראה, ולמעשה

 .ברורה המשנה שהכריע וכפי, המחבר כפ	ק ינהגו האשכנזי�

 ואילו; חוזר אמרה לא וא�, חובה היא הגשמי� ששאלת כיוו� – עננו קוד
(יד) 

 .7חוזר אינו "עננו" שכח א�

  

   

                                                           

 לחזור יצטר שלא מנת על אלא הותרה ולא", הפ	ק" מעי� היא הברכות בי� שההזכרה כיוו� .5

 בי� להזכיר צרי אינו", תפילה שומע" בברכת להזכיר יכול כאשר אול�. התפילה ברכות כל על

 לא וכא�, ש� מזכיר" רצה" קוד� נזכר שא� כתב ה	עי# שב	ו#, המחבר דעת היא וכ. הברכות

 . זה די� כתב

6.  בשערי ועיי�". מצליח איש" אתו וה	כי�, יו	# וילקוט) לד אות( החיי� כ#, א"המג פ	קו כ

 ).ו 	עי#( השולח� הערו פ	ק וכ, כ ש	וברי� הפו	קי� מגדולי כמה שמביא תשובה

 משו� שהוא הו	י# והלבוש. דבריו א"הרמ בי		 ועליו), י"ק עמוד( באבודרה� מפורש זה טע� .7

 אי� ובקי' הואיל, זה טע� שדחה השקל במחצית ועיי�". קוד� תדיר – תדיר ושאינו תדיר"

 זה טע� הביא לא שהאבודרה� לי ונראה". תדיר" נקראת אינה הגשמי� שאלת ולכ�, כלל שואלי�

 ששאלת א# לכ�, במקומו שלא" ומטר טל ות�" או, במקומו" עננו" קוד� לומר א� היא השאלה כי

 ראה לכ�. מקומו שזה", עננו" לומר קוד� צרי היה במקומה נאמרת שלא היות, תדירה הגשמי�

 . גמורה חובה שהיא משו� קודמת הגשמי� ששאלת לומר אבודרה�
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 ואם; (טז) השנים לברכת חוזר, (טו) רגליו עקר לא אםי -' תפלה

 רגיל ואינו תפלתו השלים ואם (יז) התפלה לראש חוזר, רגליו עקר

, רגליו עקר לא שעדיין פי לע ףא, תפלתו אחר תחנונים לומר

 קודם 'תפלה שומע' שחתם אחר נזכר ואם .(יח) דמי כעקורים

 אומר כך ואחר, 'ומטר טל ותן' שאומר נראה, 'רצה' שהתחיל

  .ט)(י' רצה'
  .וברא״ש, תפלהמהלכות  'י פרקבש� הרמב״� ב טורי

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

 לפ	וע שיש הפ	יעות לשלוש כינוי היא הרגליי� עקירת – רגליו עקר(טו) 

 .ג"קכ ב	ימ� שיתבאר כפי, העמידה תפילת ב	יו� לאחור

 עמידתו תמה לא אחוריול צעד שלא זמ� כלש כיוו� – השני
 לברכת חוזר(טז) 

 .'ה פניל

': ה לפני עמידתו 	ו# את מ	מלת הרגליי� שעקירת – התפילה לראש חוזר(יז) 

 שרצה התחנוני� את וה� הקבוע הנו	ח אמירת את ה� מ	יי� הוא בכ

 .8להו	י#

 .התפילה לראש וחוזר – דמי כעקורי
(יח) 

 שכל, )ו, ד"קי( גשמי� גבורות בהזכרת שראינו למה בדומה –' רצה' אומר(יט) 

  . ששכח מה את להשלי� יכול הבאה הברכה את ילהתח לא עוד

  

  

                                                           

) 3". (רגליו עקר וא�) "2". (רגליו עקר לא א�) "1: (מצבי� שלושה בי� מבחי� ערו השולח� .8

".  רגליו עקר לא שעדיי� פי על א#, תפלתו אחר תחנוני� לומר רגיל ואינו תפלתו השלי� וא�"

 שפירש וכפי, מהלשו� שמשמע כפי, ממש רגליי� עקירת הוא) 2' מ	 מקרה" (רגליו עקר"ש ביארנו

 לגמר היא כא�" ורגלי עקר" שכוונת שפירשו יש אול�). טו 	עי# ד"כ כלל( אד� החיי למשל

 ב"משנ באר כ( רגליי� עקירת ללא ג�", פי אמרי לרצו� יהיו" הפ	וק אמירת לאחר, התחנוני�

 חוזר רגליו עקר ולא התחנוני� 	יי� א� ולדעת�'), מ אות החיי� בכ# הובא וכ�, ח"י ק"	 כא�

 אינו וני�תחנ כשמו	יפי� ולדעתו. דווקא רגליי� לעקירת שכוונתו המחבר מלשו� ונראה. לראש

 לומר רגיל שאינו במי ע"השו עו	ק 3 במקרה. ממש רגליו כשעוקר אלא, תפילתו ש	יי� ניכר

 עקר לא שעדיי� א#, תפילתו ש	יי� נחשב לקרוא חכמי� שתיקנו מה כל 	יי� א� ואזי, תחנוני�

 .רגליו
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 קי"ח סימן

 אחד.  עיףס בושופטינו", ו שיבהברכת "ה חתימת

. הנו	ח המקובל הוא "ושופטינ השיבהמהי חתימת ברכת " הראשוני� נחלקו

"שאי�  כיוו� ,ועל חתימה ז רערושע היו ל�וא ",ומשפט האוהב צדק מל

 �שוני 	חי�בראשוני� נו מצאנו לכ�דה. העמי ברכות חתימתלהזכיר "מל" ב

ואגב  ",אוהב צדקה ומשפט מל"המחבר שצרי לחתו�  ומכריע; 1לחתימה זו

  .2"המשפט המל" �מיותימי תשובה ח תשבעשר נומלמד ואזה ה די�

 א סעיף
 ומראש'. ומשפט צדקה אוהב מלך' בה חותם', שופטינו השיבה'א

 אם מיהו: הגה. (א)' טהמשפ המלך' חותם הכפורים יום ועד שנהה

   אלא שיחזור אמרו ולא, (ב) לחזור צריך אין' ומשפט צדקה אוהב מלך' אמר
 

  .ע"ב י״ב תברכו א

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

 צדקה אוהב מל" שהמילי� הוא החתימות בי� ההבדל – המשפט המל�(א) 

 הצדק לערכי בהתא� יתנהגו אד�ה שבני רוצהה מל  מתארות" ומשפט

 זהו המחבר לדעת. כעת שופטה מל מתאר" המשפט מלה" לוואי ,שפטמוה

 צדקה אוהב מל" ואמר טעה אד� תשובה ימי תבעשר וא� ,מהותי הבדל

 לפני בטעותו נזכר א�. )ב"תקפ 	ימ� בתחילת בדבריו כמפורש( יצא לא ",ומשפט

 את 	יי� וא� ",שופטינו השיבה" לברכת חוזר העמידה תפילת את ש	יי�

 . התפילה על חוזר – העמידה

  ",מל" המילה אמירת הוא החתימה עיקר א"הרמ לדעת – לחזור צרי� אי�(ב) 

    

                                                           

" פטהמש ל- הא" וכ�), אשכנז מקהילות חלק נוהגי� כ" (ומשפט צדקה אוהב ל-הא: "למשל .1

 ).א"רשב" (המשפט אוהב" או) מאירי(

 מובאי� תשובה ימי שבעשרת השינויי� ושאר, זה שינוי אלא תפילה בהלכות הביא לא לכ� .2

 ).ב"תקכ' 	י( השנה ראש בהלכות
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 סוף יונה רבנו( (ג) 'ומשפט צדקה אוהב ל- הא' אומרים השנה שכל במקום

  .)ב"תקפ סימן לעיל ועיין. מנהגים והגהות, וטור, דברכות קמא פרק

 

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

 .3לחזור צרי נואי בדיעבד לכ�

 במקרהו  .מאשכנזי� חלק של מנהג� כפי – ומשפט צדקה אוהב ל-הא(ג) 

 ,לחזור צרי נואי –" המשפט מלה" ואמר השנה ימות בשאר טעה א�, ההפו

 .א"הרמ לדעת וה� המחבר לדעת ה�

  

  

                                                           

 הב� פי על והנוהגי�". להקל ברכות 	פק" כא� אומרי� ולא, כמחבר ה	פרדי� רוב מנהג למעשה .3

 .יחזרו לא – חי איש



  277   וצה להוסיף בברכותהר � קי"טסימן 

  
  

 

 טקי" סימן

 . יפים, ובו ד' סעברכותלהוסיף ב הרוצה

 .האמצעיות ברכותהמ הנאחרוה ברכהה", קולנו"שמע  בברכתזה עו	ק  	ימ�

 ומרי�, יש אמכ תרה, ויפותנו	 בקשותזו אפשר לשאול ולהו	י#  בברכה

בקשות  בהו	פת 	קת	ימ� זה עו תחילתזו  מ	יבה. 1שלצור זה נתקנה

  בברכות אחרות. באופ� כללי, ג� בתפילה

 א סעיף
. מוסיף, הברכה מעין מהאמצעית ברכה בכל להוסיף רצה אםא

 צריך היה; רפאנו בברכת רחמים עליו שמבק ,חולה לו היה, כיצד

 לשאול יכול תפלה ובשומע ;השנים בברכת עליה מבקש, פרנסה

 יתחיל, מוסיף וכשהוא: הגה (א) הבקשות כל כוללת שהיא, צרכיו  כל

' סי טור( (ב) הברכה יתחיל כך ואחר יוסיף לא אבל, יוסיף כך ואחר בברכה

 אם ,ברכה אותה מעין בברכה כשמוסיף, יונה ר"ולהרב .)ו"תקס

  בלשון ולא רבים בלשון אותו אומר ישראל כל בשביל אותו מוסיף
  
 הגמרא ותממשמע בברכות, ש�ב . רכותדב 'ה פרקב  , והרי״ע"א ח׳ הזר עבודהא

  . [בע"ז]

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

 שומע" :הבקשות לכלל מתאי� שלה שהנו	ח כלומר – הבקשות כל כוללת(א) 

 ".תפילה

 יש ולכ�, החובה לברכת" קדימה זכות לתת" שצרי משו� – ההברכ יתחיל(ב) 

 ה� הבקשה את להו	י# אפשר זו לדעה. לכ מודה והמחבר; בה להתחיל

 ).בהמש שתובא לדעה בניגוד( החתימה לפני וה� ברכהה באמצע

  

   

                                                           

 .יונה רבנו בש� יו	# בית .1
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 שואל ואם; (ד) באמצע ולא )(ג הברכה בסוף אלא יוסיף ולא, יחיד

 צריך שהוא או ביתו בתוך החול לו שיש כגון, ממש צרכיו

 בלשון שישאל והוא, הברכה באמצע לואפי לשאול יכול, לפרנסה

 התפלה בסוף וכן ,תפלה שומע ובברכת; (ה) רבים בלשון ולא יחיד

 בין יחיד בלשון בין לשאול יכול ,אחריו בין 'לרצון יהיו' קודם בין

  .(ו) רבים צרכי בין ממש צרכיו בין, רבים בלשון

 ב סעיף
  .(ז) יאריך לא, יחיד לצורך בברכה שכשמוסיף שאומר מי ישג
  . ש� ברכות מרדכיג

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

 .החתימה קוד� – הברכה ב�ו" אלא(ג) 

 נו	ח את משנה שהוא נראה באמצע שואל א�ש היות – באמצע ולא(ד) 

 . חכמי� שקבעו הברכה

 בלשו� פללכשמתו .היחיד צור על מתפלל הוא שהרי – רבי
 בלשו� ולא(ה) 

 לנהוג ונכו�. באמצע ג� לאמרה יכול ולכ�, מהברכה חלק זה שאי� ניכר יחיד

 .2יונה רבנו כדברי

 מטבע שינוי של או הפ	קה של חשש אי� אלו במקומות כי – רבי
 צרכי בי�(ו) 

  . חכמי� שטבעו

 מותר התפילה שב	ו# האומרת, הגמרא מדברי נלמד זה די� – יארי� לא(ז) 

 לא וא# ,להארי אי� התפילה שבאמצע למדו מכא�ו .3י�רוצש כמה להארי

 את לשנות אי� אבל, להו	י# מותר שאמנ�, הדבר וטע�. תפילה שומע בברכת

 את שנהמו ,עיקר אותה עושה, בתו	פת מאריכשו ,ונשמתה התפילה מבנה

   .4לנהוג ראוי וכ. חכמינו תיקנוש התפילה מבנה

                                                           

 .השיטות ככל לנהוג עדי# טרחה בכ שאי� שכיוו� .2

 ".אומר – כ"יוה כ	דר אפילו, תפלתו אחר לומר בא א�: "א"ע' ח זרה עבודה .3

, החולקת חשובה דעה שיש הכוונה אי�", שאומר מי יש" בש� די� הביא ערו שהשולח� וא# .4

 כלל בדר לכ�. מפורש חולק לו ואי�, מפורשת צורהב הראשוני� אחד יד על מובא זה שדי� אלא

 . אי	ור על עובר אינו חושש שאינו שמי א#, זו לשיטה לחשוש הראוי מ�
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 ג סעיף
 לחזור צריך אינו, (ח) מהאמצעיות אחת בברכה טעה או דילג אםד

 הסדר על יחזור ואילך ומשם, שדילג או שטעה הברכה לראש אלא

  .(ט)
  . ע"א דל״ ברכותד

 ד סעיף
 לא, (י)' עננו' אמר ולא ושכח ',ישראל גואל' שגמר צבור שליחח

   - חזר ואם, (יא)' רפאנו' 5רק גמר לא עדיין אם אפילו יחזור
 

 ש�. תו�פותח

כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו וש ט ו ש   פ

 אמר שלא כגו� ,הברכה בעיקר טעות על כא� מדובר – מהאמצעיות אחת(ח) 

 על וא הבקשה עיקר על שדילג או, השני� בברכת" לברכה ומטר טל ת�"

 .החתימה

 	דר שג� משו�, שנזכר במקו� הברכה את מו	י# ולא – ה�דר על יחזור(ט) 

 אמצעיותה הברכות. מבארת 6שהגמרא כפי, משמעות ובעל חשוב הברכות

 ותכיחיד ותנחשבה ,אחרונותה שוולשל ראשונותה שולשל בזה דומות אינ�

  .היחידה תחילתל לחזור צרי מה� באחת טעה א� בה�ו  ,אחדותיות

 גאל" בי� ציבור בתענית הציבור שליח שמו	י# ברכה היא "עננו" – עננו(י) 

 בתו >מו	יפ אלא, עצמה בתו כברכה אומרה אינו היחיד". רפאנו"ל" ישראל

 .ה"תק	 ב	ימ� מבוארות" עננו" הלכות. קולנו שמע ברכת

 ברכת את יאמר", ישראל עמו חולי רופא" חת� טר� א� אבל – רפאנו(יא) 

 ."רפאנו" ברכת ע� וימשי ",עננו"

  

   

                                                           

 העיר". רק" כגר	ת הלכה אול�", התחיל" כתוב" רק גמר" המילי� במקו� הישנות במהדורות[ .5

 ].ח"י הערה השל� ע"בשו וראה. הגדולה כנ	ת בש�' ז ק"	 תשובה שערי כ על

 .ב"ע יז מגילה; ב"ע כח ברכות .6
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  .(יג) כיחיד תפלה בשומע' עננו' יאמר אלא: הגה (יב) היא לבטלה ברכה
 

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

 א� ולכ�, לחזור צרי אינו זו ברכה להו	י# שכח א�ש – היא לבטלה ברכה(יב) 

 .לבטלה ה�' עננו'מ שוב מתחיל כאשר שנית שאומר הברכות, חזר

  .7כ פו	קי� ה	פרדי� הפו	קי� וא# – כיחיד(יג) 

  

  

                                                           

 המחבר של דעתו היא כ אכ� א� ומ	ופקני. החיי� כ# עיי�; זו דעה הביא יו	# שהבית משו� .7

 הטור שהביא לדעה ה� יו	# בבית שדבריו קצת ונראה. זה די� העתיק ולא שתק שהרי, להלכה

 בשומע שיו	יפנו שעדי#" נהיגהמ" דברי את הביא כ ועל, שנזכר היכ� זו ברכה להו	י# שיכול

 הציבור ששליח היא שדעתו ייתכ�, הברכות 	דר על לשמור שצרי שפ	ק מה לפי אבל. תפילה

. בברכות בקשה להו	י# האפשרות הציבור לשליח נתקנה לא כי, תפילה בשומע" עננו" יו	י# לא

 .הפו	קי� מדברי זזי� אנו אי� למעשה אמנ�
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 ק"כ סימן

 אחד.  ף' בכל תפלה, ובו סעיצה'ר מרלו

 א סעיף
 לאומרו שלא שנוהגים כאותם ודלא, התפלות בכל 'רצה' אומריםא

 .)א( במנחה
  .המנהג, וכתב הבית יו�  שכ� תולדע טורא

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

 והני�הכ כאשראת העבודה  הזכירשלא ל גמנה קיי�הת בעבר – במנחה(א) 

 ישי"וא המילי�מ רכההב תא התחילו הבמנח לכ�, ופיה�כ �אינ� נושאי

 לנשיאתאלו  �מילי מכוונותא�  בי� יכ ,ונדחו דבריה� ."לת�ישראל ותפי

 שישיב' יתבר מה הקרבנות, 	ו# 	ו# אנו מבקשי� לעבודת �א בי�הכפיי� ו 

  .דהאת העבו
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 אקכ" סימן

   .פים' סעיגמודים, ובו  דיני

 א סעיף
  .(א) וסוף תחלה 'מודים'ב שוחיןא
  . ע"א ל״ד ברכותא

 ב סעיף
  .(ב) אותו משתקים, 'מודים מודים' האומרב
  . "בע ל״ג ברכותב

 ג סעיף
 וכן .)המנהיג בשם י"ב( עיקר וכן: הגה. (ג) כהנים ברכת לומר לו אין יחידג

 כל אותו אומר יחיד אפילו רק, כן אינו הפשוט המנהג אבל .לנהוג לי נראה

  .(ד) נראה ואינו, כפים לנשיאות שראוי זמן
  ..אבודרה�ג

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

 זו רכהבב להביע יש כ� לעו', לה ומודי� באי� אנו זו בברכה – ו�ו" תחילה(א) 

 כשאומרי� ,הברכה בתחילת חיה< ידי על תזא ומבטאי�. וקבלה הכנעה

  ."'ה אתה ברו" המילי� אמירת בזמ� ,הברכה וב	ו# ,1"ל אנחנו מודי�"

 ,שוני� אלוהי� לשני מודה כאילו עולה זה נו	חמש – אותו משתקי
(ב) 

  .חלילה

 ברכת ב	ו# ,'"הש בחזרת �הכוהני ידי על הנאמרת – כהני
 ברכת(ג) 

 .ב 	עי# ז"כק ב	ימ� כמבואר, ההודאה

  .2הני�וכ ברכת אומר שיחיד מנהג אי� היו� למעשה – נראה ואינו(ד) 

                                                           

 הפו	קי� כא� דני� כ� ועל'", ה אתה ברו" במילי� אינה זו יה<ח, השתחוויות לשאר בניגוד .1

 שאתה ל אנחנו מודי�" במילי� שיכרע) ג ק"	( ברורה המשנה וכותב. יזקו# ומתי יכרע מתי

 .יזקו#' ה ובש�", הוא

 '.ג הלכה השולח� ערו כא� כתב וכ� .2
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 ב"קכ סימן

 .  סעיפיםג'  ובועשרה ל"יהיו לרצון",  ונהבין שמ

תפילה  שלאחר יוחנ�, האומר רבי דבריאת  מביאה ט ע"ב) ברכות( הגמרא

 יִלAִ יB�וְהֶגְ פִי ֵרילְרָצB� אִמְ יִהְי4: "י"ט, טו) תהלי�(את הפ	וק  ומריש ל העמידה

ָ תומבאר. תתקבל שתפילתנו לכ תפילה מעי� שהוא", ִלי, ה' צ4ִרי וְגֹאלְפֶָני

 פיכ, ל1עשרה פרשיות שמונה אחרדוד אלא ל אמרוולא  הואילהגמרא: "

 התפילה א�ד� המחבר רבנ� לאחר שמונה עשרה ברכות". ב	ימ� זה  יקנות 

  לרצו�". יהיו" הפ	וקאמירת  לאחר רק, או הברכות	יו� י"ח  רלאח מ	תיימת

 א סעיף
 יהיו'לעשרה  שמונה בין וקדושה קדיש ולענות להפסיק בא אםא

 בין אבל; )א( הוא התפלה מכלל לרצון' יהיו'ש, פוסק אינו, 'ןלרצו

   במקום ודוקא: הגה .)ג( דמי שפיר (ב) תחנונים לשאר לרצון' יהיו'
 

    .שב״אהר תשובתא

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

 חלק היא "לרצו� יהיו" אמירת המחבר דעתל – הוא התפילה מכלל(א) 

 .העמידה כבתפילת ה� לפניה ההפ	ק דיני וכל, העמידה תפילתמ

, אמוראי� כמה של תחינות מביאה )א"ע יז ברכות( הגמרא – תחנוני
 לשאר(ב) 

 תחינה מו	יפי� אנו המנהגי� ברוב. התפילה אחרל להו	יפ� נוהגי� שהיו

, רבינא של בנו אמר שאותה", מרע לשוני נצור ,ילוה-א" במילי� הפותחת

 יתבר' מה עזרה מבקשי� אנו התפילה אחרשל הוא תוכנ> שעיקר

 להו	י# יכול אחד כל וכ� .בלשוננו נחטא לא ה	וערי� לחיי� שבכני	תנו

 אחר לומר רצה שא�": יו	# הבית שו�וכל, אישיות בקשות העמידה לאחר

 ".אומר ,הכפורי� יו� כ	דר אפילו תפילתו

   .ה	עי# ב	ו# שי	ביר כפי – דמי שפיר(ג) 

                                                           

 ב- א שפרקי� הגמרא ארהובי, ט"י פרק ב	ו# מצוי זה פ	וק אצלנו( פרקי� ח"י לאחר כלומר .1

 ).אחד כפרק נמני� בתהילי�
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 לומר שנוהגין במקום אבל, התפלה אחר מידלרצון'  יהיו' לומר שנוהגין
 ובמקומות; (ד) וקדושה לקדיש כן גם מפסיקלרצון',  יהיו' קודם תחנונים

 כן גם מפסיקין לכןלרצון',  יהיו' קודם' נצור להי-א'ב קלהפסי נוהגים אלו

 לומר הרגיל ומיהוב .)י"הב שהביא א"הרשב לפרש ע"ד( ולברכו ולקדיש לקדושה

 תפלתו לסדרציבור  שליח התחיל אם, (ה) תפלתו אחר תחנונים

 יכול קצר לא ואם, (ו) ועולה מקצר, לקדושה או לקדיש והגיע

  .באמצע לואפי, מעש קריאת של בברכות שמפסיק כדרך להפסיק
  .ש�ב

 ב סעיף
   שמונה סיום אחר אלא, לרצון' יהיו' קודם תחנונים לומר נכון איןג

 

  דברכות.  דהרשב״א, ורבנו יונה פרק  תשובתג

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

 מתייח	 א"הרמ". לרצו� יהיו" אמר לא שעדיי� פי על א# – וקדושה לקדיש(ד) 

 אמירתש כדי ,התחנוני� אחרל" לרצו� יהיו" הפ	וק את לומר למנהג כא�

 א� א# בתחנוני� להפ	יק מותר לשיטתו.  מהתפילה לחלק תיחשב תחנוני�ה

. לרצו� יהיו אמר א� דווקא להפ	יק נית� למחבר ולעומתו, לרצו� יהיו אמר לא

 יהיו" לומר הוא, ה	פרדי� אצל וה� האשכנזי� אצל ה�, הרווח המנהג כיו�

 המחבר שמביא כפי, לאחריה� ופע� התחנוני� לפני פע�: פעמיי�" לרצו�

 כדי�, ולקדושה שלקדי להפ	יק המנהגי� לכל מותר מקו� ומכל. הבא ב	עי#

  2.מעש קריאת בזמ� הענייה

 לומר נוהגי� כול� והיו�". לרצו� יהיו" שאמר ואחר – תפילתו אחר(ה) 

 .3אלו תחנוני�

 מו	י# אול�, ולקדושה ישלקד להפ	יק יכול המתפלל אמנ� – ועולה מקצר(ו) 

, במהירות לאמר� או לקצר� אלא, בתחנוני� להפ	יק שלא שעדי# המחבר

   . לענות י	פיק ואז

                                                           

 ג 	עי# ו"	 ב	ימ� ראינוש כפי .2

 די� הבאנו ולא. לכול להפ	יק לו מותר, תחנוני� לומר רגיל שאינו שאד� מביא) א ק"	( ב"המ .3

 .אלה תחינות להו	י# רגילי� הכול היו� כי, למעלה זה
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 פעם ולאומרו לחזור בא ואם; (ז)' צוןלר יהיו' יאמר מידעשרה 

  .  בידו הרשות, התחנונים אחר אחרת

 ג סעיף
 עשה: שכינה פני ומקבל זוכה, אלו דברים ארבעה לומר הרגילד

 למען עשה, תורתך למען עשה, ימינך למען עשה, שמך מעןל

  .(ח) קדושתך
 .גדהבש� ה טורד

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

 תהמאוחרו התו	פות לבי�להבחי� בי� עיקר התפילה  כדי – רצו�ל יהיו(ז) 

  .יותר

ש� שמי�  קדשל יעודוי עיקר את ואהאד� כזה ר כי – דושת�ק למע�) ח(

לקבל  הואראוי  כ�וליתבר,  ה' בכבוד לאא ,עו	ק בעצמו אינו הואבעול�. 

  .כינהש פני
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 גקכ" סימן

 . סעיפים, ובו ו' התפילהבסיום  כריעותה דיני

בעת  לכ�שעומד לפני ה'.  הרגישהמתפלל ל על ובומיוחד,  זמ�היא  התפילה

 כדי. הרגילי� לחייוהחזרה  ואתל	מ� את  	ו# המפגש  יש לה	יו� התפי

שיש לפ	וע שלוש פ	יעות  כמי�ח אמרולפני ה'  ל	מ� את 	יו� העמידה

  .אלו ותפ	יע בדי�זה עו	ק  	ימ�. ולשמאלושלו� לימינו  תתלאחוריו ול

 א סעיף
 ואחר .(א) אחת בכריעה, לאחריו סיעותפ שלש ופוסע כורעא

 עושה' כשיאמר, שיזקוף קודם כורע בעודו פסיעות, שלש שפסע

 יעשה הוא' וכשיאמר ,(ב) שמאלו לצד פניו הופך 'במרומיו שלום

 כעבד, לפניו ישתחוה ךכ רואח ,ימינו לצד פניו הופך 'עלינו שלום

' המקדש בית שיבנה רצון יהי: 'כך אחר לומר ונהגו: הגה. מרבו הנפטר

   לעשות שנוכל המקדש על מבקשים ולכן, העבודה במקום התפלה כי, (ג) 'כוו
  

  . 1מרדכי ש� .דברכות 'פרק ה ו הרי״  והרא״ש ב� ביאו, ומ ע"ב נ״ג יומאא

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

 עושה" שיאמר קוד�, כורע ובעודו, <וחה שתחילה כלומר – אחת בכריעה(א) 

 .לאחוריו פו	ע", שלו�

 מצוי ששמאלו הרי, לפניו עומדת כביכול שהשכינה שכיוו� – שמאלו לצד(ב) 

  .השכינה לימי�

 הGְִַקA >ָ7ֵית AָLִנֶה<ֶ: "הוא המלא המשפט –' וכו המקדש בית שיבנה(ג) 

 לומר נוהגי� ואותו, )כ"מ ה"פ אבות מ	כת(" AְתBרֶָתָ ֶחלְקֵנ4 וְתֵ�. בְָימֵינA 4ִמְהֵרָה

 4לְעָבְָדְ  רְצBָנְ  חֻ?ֵי BOתַלע: "ה	פרדי� ב	ידורי מופיע יואחרול. הנו	חי� בכל

 מִנְחַת' לַה וְעָרְבָה:  "'ד ',ג ממלאכי פ	וק האשכנזי� וב	ידורי", ָ<לֵ� בְלֵבָב

 את מדגישי� אלו תובתו	פ". קְַדמִֹנBLת 4כְ<ָנִי� עBָל� Jִיֵמי וִיר4<ָלִָ� יְה4דָה

   .ומצוות תורה ולקיו� המקדש בית י�נילב יהיהציפ עיקר

                                                           

 "].שלו� עושה כשיאמר" מהמילי�, י#ה	ע להמש מקור ה�) א"קי רמז( המרדכי דברי[ .1
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  .עצמו) דברי( (ד) ממש עבודה

  ב סעיף

 דע למקומו יחזור ולא, (ה) יעמוד סיעותפ שלש שכלו במקוםב

 צבור שליח שיתחיל עד ולפחות, לקדושה ציבור שליח שיגיע

 אמות ארבע הילוך כדי יעמודהציבור  ושליח: הגה .(ו) רם בקול להתפלל

 יחיד וכן; )ו"תל' סי א"הרשב תשובת( (ז) רם בקול להתפלל למקומו שיחזור קודם
 (ח) למקומו שיחזור קודם זה כשיעור פסיעותיו שכלו במקום יעמוד המתפלל

 לשליח קודם תפלתו וסיים בצבור שמתפלל ויחיד. )וירושלמי ירוחם רבינו בשם י"ב(
 בשם י"ב( (ט) תפילתוציבור  שליח שיסיים עד לצבור פניו להחזיר אסורציבור, 

  .)הלקט שבולי
  . רא״שהרי״  וה ש�ב

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

 נוהגי� ה	פרדי� ג�, א"הרמ ידי על הובאו אלו שדברי� וא# – ממש עבודה(ד) 

  . זה תחנו� לומר כאמור

 ,מרבו פטירתו את מבטלש כאילו זה הרי מיד חוזר �שא מפני – יעמוד(ה) 

 .להתפלל כבר ש	יי� א# על, לפניו חוזר ומיד מהמל שיוצא הדבר שנראה

 כמו, ארוכה כשההמתנהו. הקדושה 	ו# עד ישבי לא וכ – ר
 בקול(ו) 

 לה	תפק לוכי ,עיי# הוא א� וכ�, הכיפורי� ויו� השנה ראש בתפילות

 .2קדושה עד ולשבת, אמות ארבע הילו כדי בהמתנה

 .לתפילה תפילה בי� להפריד כדי – ר
 בקול(ז) 

 שלוקח זמ�כ המתי�ל צרי י�וא ,זה מועט זמ�ב ודי – למקומו שיחזור קוד
(ח) 

 .לקדושה להגיע הציבור לשליח

  .�מתפללי שעדיי� מהציבור לפרוש שלא – תפילתו(ט) 

  

  

   

                                                           

 ).ד 	עי#( הבא ב	ימ� שנראה כפי, '"הש חזרת בכל לעמוד מחמירי� ויש .2
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 ג סעיף
 לכל אלו פסיעות ושיעור. (י) תחלה שמאל רגל עוקר כשפוסעג

 יפסיע לא ולכתחילה: הגה. )יא( עקב בצד גודל שיתן כדי הוא הפחות

 לשלש י"ב שכתב הטעם לפי ועצמ ודברי, חיים ארחת בשם י"ב( )יב( מזה יותר גסות פסיעות

  .  )האי' ר בשם יעותפס
  . מועדות תפלה, אהל מהלכ 'פרק ה נימימו הגהותג

 ד סעיף
  .)ג(י יוהרא הוי, ותפסיע שלש על שמוסיף מיד
  הלקט.  שבליד

 ה סעיף
   ,(יד) בלחש כשמתפלל פסיעות שלש לפסוע צריך רציבו שליח גםה

  

  מהלכות תפלה, ותרומת הדש� �ימ� י״ג.  'ט רקפ רמב״�ה

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

 .השכינה �ימי נגדכ כביכול נמצא זה צדש – תחילה שמאל רגל(י) 

 צעד. ימי� רגל עקב כנגד מונח יהיה שמאל רגל שאגודל – עקב בצד גודל(יא) 

 המראה המינימלי הצעד זהו למחברו ,הרגל כ# כאור הכול ב	 אורכו כזה

 .יותר גדולות פ	יעות פ	ועל מותרו ,מהקודש יוצא שהוא

 מתיר שהמחבר #וא. 3המזבח מ� היורדי� הני�וככ לנהוג כדי – מזה יותר(יב) 

  .4א"כרמ נוהגי� ה	פרדי� ג�, יותר גדולות פ	יעות לפ	וע

 לשכינה כבוד שחולק שנראה" :)ברורה במשנה ג� מובא( ז"טה לשו� – יוהרא(יג) 

 אלא ,המקובל מ� יותר להחמיר לאד� שאי� נלמד מכא� ."אד� בני משאר יותר

  .בצנעה יחמיר ואז, גבוהה במדרגה אכ� הוא כ� א�

   .החזרה לפני, שלו הלחש תפילת את כשמ	יי� – בלחש מתפללכש(יד) 

                                                           

 לא למזבח שכשתעלה', עליו ערות תגלה לא אשר' ל"ת מה: "כג', כ פרק י"דרשב מכילתא .3

 ".גודל בצד עקב מהל אלא, ג	ה פ	יעה פו	ע תהא

 .ד"כ אות החיי� כ# .4
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פסיעות  שלש לפסוע לחזור ריךצ ינוא רם בקול התפלה רוזוכשח

 פסיעות שלש פוסע ,(טז) רם בקול רק בלחש התפלל לא אם: והגה. (טו)

  .)אבודרהם( רם שבקול תפלתו אחר

 ו סעיף
. (יז)' חתפת שפתי' ה' ןכ גם יאמר, התפלהציבור  שליח כשחוזרו

 אוהל בשם י"וב, מועצ דברי( )יח( 'לרצון יהיו' התפלה בסוף אומר אינו אבל: הגה

  .)מועד
 ר׳ ישראל. וה״רמ כתביו

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

 יהיה הציבור שליח של תפילתו ש	יו� מפני – פ�יעות שלוש לפ�וע(טו) 

 לעמוד לו קשה וא�. "תתקבל" קדיש ב	יו�ש הפ	יעות לושבש, יותר מאוחר

 .העמידה תפילת אחרי לפ	וע לו מותר ,זמ� הרבה כ כל ביראה

  .ב ב	עי# ד"קכ ב	ימ� המובא במקרה כגו� – ר
 בקול רק(טז) 

 ,בקול לאמרו נוהגי� ה	פרדי� .5היחיד שאומרו כפי – תפתח שפתי' ה(יז) 

 נוהגי� האשכנזי�ו .עמידהה תפילתל שיי זה משפטש היות, חזרהה כשאר

 לכוו� י	ייענו' שה ,הציבור שליח של אישית בקשה ואה כי ,בלחש לאמרו

  .בתפילתו

" ובעותהו� צלותהו� תתקבל" המילי� על 	ומש מכיוו� – לרצו� יהיו(יח) 

 מ	תיימת אלו ובמילי�, לארמית זה פ	וק תרגו� למעשה שה�, קדישב

  .6ל	פרדי� בי�ו  אשכנזי�ל בי�, לאמרו המנהג �ולא. '"הש תפילת למעשה

  

  

  

                                                           

 '.ג ק"ב	 ש� ודברינו, א 	עי# א"קי 	ימ� ראה .5

 '.ל אות החיי� וכ#), א"והגר ה"השל בש�( כא ק"	 ב"מ .6
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 ד"קכ סימן

 סעיפים.  בי" בו, והש"ץ רתחז תהלכו

  
 בעיקר תוקנה החזרה. הציבור שליח ידי על העמידה בחזרת עו	ק זה 	ימ�

 שליח בתפילת חובה ידי יצא בלחש תפילה להתפלל יודע שאינו שמי כדי

 בכלו  ;בתפילה בקי שאינו מי בנמצא כמעט אי� ,	ידורי� שיש ,יו�כ. הציבור

  : 	יבות מכמה ,הבמקומ נשארה התקנה זאת

  . בטל התקנה טע� א� אפילו ,חכמי� תקנת משני� אי�. א

 אפשר אי ולכ�, כוהני� וברכת קדושה '"הש בחזרת לומר תיקנו חכמי� .ב

   .1לבטלה

 במקרה, הציבור משליח שמיעהב חובתו ידי יצא שאד� ייתכ� כיו� ג� .ג

  ').י ב	עי# שיתבאר כפי( בלחש בתפילה שטעה

 שכר לו יש בלחש שהתפלל מי שג� האבודרה� בש� ביאה יו	# הבית. ד

 התפלל כאילו הדבר ונחשב ,הציבור שליח מפי החזרה את שומע רשאכ

  . אמ�ה עניית בזכות ואחת ,'"לש תוקשבה בזכות אחת :נו	פות י�יפעמ

: בציבור תפילה של רמות שתי מקיימי� התפילות שתי שבקיו� נו	י#. ה

 שמתפללי� בזכות מתקבלתה יחידי� ילתתפ שהיא, הלחש תפילת הראשונה

 	ביב מתאחד הציבור כל רשאכ ,הציבור תתפיל היא והשנייה ;ציבורב יחד

  . הציבור שליח

 א סעיף
 יש שאם, התפלה צבור שליח יחזור, תפלתן הצבור שסיימו לאחרא

   .(א) בו ויוצא, אומר שהוא למה יכוין להתפלל יודע שאינו מי
 

    .ע"ב השנה ל״ג ראשא

ו וש ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח   ל

 שליח אול�; התפילה על לחזור חכמי� שתיקנו ה	יבה זו – בו ויוצא(א) 

    . בהקדמה שראינו כפי, יודע שאינו מי ש� אי� א� א# יחזור הציבור

                                                           

 '.ה 	עי# כא� השולח� ערו וראה". ואי�" ה"ד ב"ע כג מגילה תו	פות פי על .1
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 שאומר מה לכל לכוין בורצ שליח בתפלת שיוצא אותו וצריךב

 ופוסע ,(ב) משיח ואינו ,מפסיק ואינו ,סוף ועד מראש צבור שליח

  .(ג) לעצמו שמתפלל כאדם, לאחריו פסיעות ששל
  הגאוני�.  �בש טורב

 ב סעיף
, בלחש שהתפללו צבור ומצא תהכנס לבית שנכנס רצבו שליחג

 ומתפלל התיבה לפני יורד, לאלתר התיבה לפני בורלע צריך והוא

 וכן: הגה. (ד) בלחש ולהתפלל לחזור ךצרי נוואי, לצבור רם בקול

 מיד להתפלל יוכל, התפלה זמן שיעבור שירא כגון, הדחק שעת הוא אם
 'הקדוש ל-הא' לאחר עד בלחש במלה מלה עמו מתפללין והצבור, רם בקול

 (ו)צבור  השליח ברכת אחר אמן שיענה הפחות לכל אחד שיהיה וטוב, (ה)

  .)ל"מהרי(
  .כ״ז' �י בו כלג

וש ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל   ו

 .בעצמו התפלל כאילו הדבר לו נחשב כ בזכותו  – משיח ואינו) ב(

  .השכינה פניל עמד עצמו הוא וכאילו – לעצמו שמתפלל כאד
) ג(

 לא והציבור ,באיחור שהגיע ציבור בשליח מדובר – בלחש ולהתפלל לחזור(ד) 

 באמירת מקיי� '"הש ,כזה במקרה .לחש תפילת התחילו אלא לו המתינו

 ,כ� עשותל אי� שלכתחילה כמוב� ול�א. להתפלל האישי חיובו את ג� החזרה

 .אחת עמידה תפילת זכות מפ	יד הוא כש מאחר

 עוני� והציבור קדושה אומר הציבור שליח זה במצב – הקדוש ל- הא לאחר(ה) 

 יש א� ,ובשחרית. בלחש ממשיכי� הציבור שליחו הציבור כ ואחר ,אחריו

 .2"רצה"מ ר� בקול הציבור שליח משימ הני�וכ

 התפילה הריש ,התקנה מ	גרת על מורלש כדי – ציבור השליח ברכת אחר(ו) 

   א"הרמ נקט ולכ�, חובה בכ אי� אול�. חובה ידי להוציא מטרתה ר� בקול

  

                                                           

 א"מג ועיי�. אחת עמידה רק כשהתפללו במנחה ג� נוהגי� היו שכ, ד"רל 	ימ� יו	# בית עיי� .2

 .המנהג שכ שמעיד, 60 הערה" ואמת שלו� דברי" ב	פר וראה. ג"כנה בש�' ג ק"	 	ו#
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 ג סעיף
 שליח ירד כן פי על אף, בתפלה בקיאים וכולם שהתפללו קהלד

 יש ואם: הגה. (ז) חכמים תקנת לקיים כדי, להתפלל וחוזר רצבו

 היו אפילו, עליהם להמתיןצבור  לשליח אין, בתפלתם מאריכין בקהל יחידים

 חשוב אדם על להמתין אין, הכנסת בבית מנין היה אם וכן. (ח) העיר חשובי

  .)ח"קס' סי זאב בנימין) ((ט בא לא שעדיין גדול או
  תשובת הרמב״�.  בש� בודרה�א ד"הרד

 ד סעיף
 ולכוין לשתוק להם יש הקהל, התפלה חוזר צבור שליחכשה

   מכוונים תשעה אין ואם .(י) אמן ותולענ החזן שמברך לברכות
 

  . 'ד להרא״ש כל ותשובת אבי בש� טורה

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

 ,בקלות החזרה את לבטל אי�ו. 3כ על מקפידי� אי� ולמעשה ."טוב" לשו�

 תשעה שאי� או הזמ� יעבורש חוששי�ש כגו� ,בכ צור יש א� רק אלא

 	ו# דע להישאר יוכלו אול מאוד י�ממהר מתפללי�ה א� וכ� ,אמ� שעוני�

  .4חזרהה

 נו	פי� טעמי� הבאנו בהש, ל	ימ� בהקדמה ועיי� – חכמי
 תקנת לקיי
(ז) 

 .זה לדי�

 הוא טע�שה נראה .הכנ	ת בית לרב להמתי� והמנהג – העיר חשובי(ח) 

 והמתפלל ,בנחת מתפללי� אינ� ,מהציבור חלק א#ו ,הציבור שליח שלפעמי�

 מארי הרב א� אבל. קדושה לומרו אמ� לענות ליכו שאינו ,נפ	ד נמצא בנחת

 .לו יחכו שלא יורה א� טוב, הרבה

  .5להטריחו ולא הציבור את לכבד שיש מפני – בא לא שעדיי�(ט) 

  כפי ,העמיד תפילות שתי עוד התפללו כאילו נחשב וכ – אמ� ולענות(י) 
  
                                                           

 .ז 	עי# השולח� ערו ועיי�. י ק"	 ב"מ .3

. חזרה ללא), לז 	י א"ח ומג� שמש( שבת של במו	# לחש תפילת רק לומר שנהגו קהילות ישנ� .4

 .לחדשו אי�, כזה מנהג שאי� והיכ�

 .הארו משה דרכי .5
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 יעשה אדם כל לכן; (יא) לבטלה ברכותיו להיות קרוב, לברכותיו

 יש: הגה. (יב) החזן תולברכ ויכוין, זולתו תשעה אין כאילו מועצ

  .)מנהגים הגהות( (יג) התפלהצבור  השליח כשחוזר יעמדו העם שכל אומרים

 ה סעיף
 וברוך הוא ברוך': אומר, מקום בכל שומע שאדם ברכה כל עלו

  .(יד)' שמו
  אביו הרא״ש.  �בש טורו

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

 .בהקדמה שה	ברנו

 צור ואי�, בלחש בעצמ� מתפללי� האנשי� לכ הלמעש – לבטלה (יא)

 על החזרה משמעות כ�ל ;חובה ידי מישהו להוציא כדי הציבור שליח בחזרת

 לשו� 6המחבר כתבו. בהקדמה שה	ברנו כפי ,הציבור תתפיל היא תפילהה

 	ו# כי ,לבטלה ממש אינ� אלו שברכות מפני, "לבטלה ברכותיו להיות קרוב"

 החזרה את התחילו א�ש )ב 	עי#( ה"נ ב	ימ� ומפורש. התקנה מפאת רחוז 	ו#

. תפילתוב ממשי הציבור שליח ,עשרה אי� כברו מקצת� ויצא א� ג�, בעשרה

 עמידה רק להתפלל מקו� יש ,אמ� שיענו תשעה ויהי שלא ברורש במקו�ו 

 .אחת

 .הלבטל כברכות הציבור שליח ברכות וחשביי לא וכ – החזו� לברכות(יב) 

 כתפילת נחשבת החזרה ג�ו הואיל – התפילה הציבור שליח כשחוזר(יג) 

 פו	קי� ג� אול� ,גמורה חובה זו אי� כי זה די� ביאה לא המחבר. עמידהה

  .טוב מנהג שזהו כתבו 	פרדי�

, מבר חברו את השומע שאד� תיק� ש"הרא – שמו וברו� הוא ברו�(יד) 

 ע� משתת# הוא ובכ", שמו וברו הוא ברו" יאמר' ה ש� את כששומע

 במקו� בתפילה נמצא השומע שא� הפו	קי� בי� ה	כמה יש. המבר ברכת

 זאת יאמר א� נחלקוו. "שמו ברוו  הוא ברו" יאמר לא – בו להפ	יק א	ורש

   ברו" אז לומר אי�ש 	וברי� רבי� פו	קי� :המבר בברכת חובה ידי יוצאכש

  

  
                                                           

 .רוהטו ש"הרא בעקבות .6



 הלכות תפלה �שולחן ערוך כפשוטו    294

  
 

 ו סעיף
 אותם בין, תפלה ידי שיצאו אותם בין, ברכה כל אחר 'אמן' יענוז

 שבירך הברכה היא אמת: בלבו שיכוין ובכוונה .יצאו שלא

  .(טו) בזה מאמין ואני, המברך
  . בודרה�א ד"והר טורז

 ז סעיף
 שח ואם, התפלה חוזר בורצ שליחש בשעה חולין שיחת ישיח לאח

   ובני וילמד: הגה .(טז) בו וגוערים, מנשוא נוועו וגדול, חוטא הוא
 

  יונה.  'הרבש�  �חיי ארחותח

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

 ברו" לענות ה	וברי� ויש ;7בברכתו הפ	קל נחשב והדבר ",שמו ברוו  הוא

 יכול אחד כל למעשה. 8הברכה חובת ידי כשיוצאי� ג� "שמו ברוו  הוא

 ידי בה לצאת שרוצה בברכה יאמר לא מנהג שאי� ובמקו� ,במנהגו להחזיק

 נחשב זה אי� ענה א� ובדיעבד .9הפו	קי� רוב דעת ישזוה היות, חובה

  .הפ	קל

 מ� יותר העונה גדול": )ב"ע נג ברכות( ל"חז אמרו – בזה מאמי� ואני(טו) 

 יותר ה"הקב לפני גדול שאי�" :מובא )א, ז תבוא כי רבה דברי�( במדרשו . "המבר

 תוברכ את הופ אמ� ענייתשב, זאת לה	ביר ואפשר". עוני� שישראל מאמ�

 ביאר )ה', ב פרק אבי מו	ר( קוק ה"הראי. ציבור של לשבח היחיד המבר של

 העונה ואילו ,והומצ מקיי�ש מכיוו� או הנאתו מתו' לה טובה מכיר שהמבר

  .יתבר שמו הילול וזה, העניי� אמיתת מפאת רק זאת עושה

  ; '"לש ולכוו� לשתוק יש החזרה בזמ�ש' ד ב	עי# ראינו – בו וגוערי
(טז) 

  
                                                           

 והרב) כו אות( החיי� כ#), כא ק"	( ברורה המשנה איתו וה	כימו", מרבבה דגול"ה דעת זו .7

 ).ט 	ימ� ד חלק דעת יחווה( יו	# עובדיה

 שני חלק ומג� שמש( משאש הרב דעת זו. המבר ע� השתתפות אלא, הפ	ק זה שאי� משו� .8

 כפי, יוצא שאינו למי זו בברכה היוצא בי� הבחי� שלא, כא� המחבר מלשו� משמע וכ, לד 	ימ�

 .בו להתלות גדול איל� לה� יש כ� הנוהגי� לכ�. הבא ב	עי# שמבחי�

 .עדי#" תעשה ואל שב" במנהג כי וג� .9
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 לעולם חלק לו יש אמן עונה שהתינוק מיד כי ,(יז) אמן שיענו הקטנים

  .)בו כל( הבא

 ח סעיף
; (יט) בחטף נקודה ף"האל כאילו דהיינו, (יח) חטופה אמן יענה לאט

 לא וכן .המברך שיסיים קודם אותו לענות וימהר יחטוף שלא וכן

 בפה יאהמוצ ואינו ן"הנו קריאת שמחסר דהיינו, קטופה אמן יענה

 ולאי .)הערוך בשם י"ב( (כ) המלה באמצע יפסיק לא גם: הגה .ניכרת שתהא

 בורצ שליחו אחת בברכה חייב שהוא דהיינו, יתומה אמן יענה

 מברך ברכה איזו שיודע פי על אף, שומעה אינו וזה אותה מברך

 אמן אדהוי, אמן אחריו יענה לא שמעה שלא מאחר, צבור שליחה

  לא, ברכה באותה מחוייב אינו דאפילו מחמירין ויש: הגה. (כא) יתומה
 

  . ונהי בנובש� ר  טורי  .ע"א מ״ז ברכותט

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

 בא וכא�. א	ור בשקט ללמוד ואפילו ,תורה דבריב א# לדבר אי�ש ומשמע

 .במיוחד חמור חולי� דברי שדיבור ו	י#לה המחבר

 ומיד ,קט� ילד הללמד שאפשר קצרה ענייה היא" אמ�" כי – אמ� שיענו(יז) 

  .10והומצ בכ מקיי�

 אמ� ולא החטופ אמ� לא עוני� אי�" :הגמרא דברי ה� אלו – חטופה אמ�(יח) 

 .מהדברי� אחד כל המחבר ומבאר"; יתומה אמ� ולא קטופה

 .יותר קצר באופ� אותו שמבטאי�, פתח בחט# – בחט" נקודה(יט) 

 כשמאריכי� לעתי� שעושי� כפי", אמ�"ה באמצע כלומר – המילה באמצע(כ) 

 .האמ� בעניית בניגו�

 עליו, חברו בברכת חובה ידי לצאת רוצה כשאד� – יתומה אמ� דהויא(כא) 

 ואיז יודע א� א#, הברכה את שמע לא וא�. אמ� ולענות הברכה את לשמוע

. חובה ידי שיצא חשובל טעהי שלא כדי ,אמ� יענה לא, חברו ביר ברכה

  לא אול� חובתו ידי בה לצאת שרצה ברכה על �אמ ענה א� המחבר ולדעת
  

                                                           

 .ב"ע 	ו# י"ק ב	נהדרי� הגמרא פי על ה� כא� א"הרמ דברי .10
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 אמן מקרי נמי דזהצבור,  שליח קאי ברכה באיזה יודע אינו אם אמן יענה
, אלא מיד שכלה האמןימתין עם עניית  ולא. )דקכהן צ רב בשם טור( (כב) יתומה

 ארוכה אלא, קצרה אמן יענה ולאכ. )הם(אבודר (כג) הברכה יענה אמן

 יותר בה יאריך ולא (כד); 'נאמן מלך אל': לומר שיוכל כדיל, קצת

 מדאי יותר כשמאריך נשמעת התיבה קריאת שאיןמ לפי, מדאי

  .(כה)
מהלכות ברכות בש�  'א בפרקקושטא]  �[דפומימוני  הגהותל  .אע" מ״ז ברכותכ

 ש�. תו�פותמ . 11יהירושלמ

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

 לצאת רוצה אינו א� זו ולשיטה ".יתומה אמ�"כ לו נחשבת, אותה שמע

 א� אפילוו ,הברכה את שמע לא א� אפילו אמ� לענות יכול, המבר בברכת

  .חברו מבר ברכה איזו יודע אינו

 ימה יודע ואינ א� אמ� ענותל אי� א"הרמ תלדע – יתומה אמ� מקרי(כב) 

 לה	כי� שיי לאו, הנאמר ע� ה	כמה מבטאת האמ� עניית כי ,הברכה

 בכלל והוא, משמעות נטול הוא כזה אמ� .מדובר במה יודע כשאינ לדברי�

 ג� לענות יכול, אותה שמע שלא אלא, הברכה מהי יודע וא� ."יתומה אמ�"

 .12א"הרמ לדעת

 נקרא זה וא#, לענייה הברכה בי� מנתק הוא הרי, ממתי� וא� – אמ� יענה(כג) 

 ."יתומה אמ�"

 להרהר שצרי ו	פותהת בעלי וכתבו. 13אמ� תיבות ראשי – נאמ� מל� אל(כד) 

 .14אמ� כשעונה" נאמ� מל אל" במילי�

   כשמברכי� ג� להיזהר שצרי ללמוד יש מכא� – מדי יותר כשמארי�(כה) 
  
                                                           

 תא לדבריו כמקור להביא, י"בב המובאי�) קושטא דפו	( מ"הגה דברי שכוונת נראה[ .11

 בירושלמי מקורו( בטובה ימיו יארי ארוכה אמ� שהעונה, דבריו תחילת על רק הוא, הירושלמי

 מיימוניות הגהות מביאו אלא, מהירושלמי אינו" נאמ� מל אל" שיאמר השיעור אול�). ברכות

 שהבאנו כפי, התו	פות בש� משה בדרכי ג� מובא זה ושיעור). ו"קכ' 	י א"ח( ה"הראבי בש�

 .]14 בהערה

 .לג ק"	 ב"מ פי על .12

 .ב"ע קיט שבת גמרא .13

 .כא� משה בדרכי א"הרמ הביאו". חנינא ר"א" ה"ד ש� .14
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 ט סעיף
 המברך ריךצ יןא, מדאי יותר שמאריכין מהעונים קצת יש אםנ

  .(כו) להם להמתין
  . חיי� ארחותנ

 י סעיף
 ,מועד של בחולו וא דשח אשבר 'ויבא יעלה' אמר ולא ששכח מי�

 שליחמ וישמע דעתו יכוין - בשבילו לחזור שצריך דבר בכל או

 שמתפלל כאדם ,סוף ועד מראש ברכות העשר שמונה כל בורצ

, לאחוריו פסיעות שלש ופוסעע; ישיח ולא ;יפסיק ולא; )ז(כ לעצמו

 בקי שהוא פי על אף, הזכיר ולא ששכח אלא, התפלל שכבר דכיון

  .)ח(כ מוציאו צבור שליח
  יו� .  ביתע  .כ״טברכות  תו�פותו ,בה״ג�

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

 מקובלי� ראיתי מנ�א. מדי יותר התנועות אחתב להארי שלא, ר� בקול

 נחשב אינו הדבר, כוונות מכווני� ה�ש שהיות טעמ� ואולי, מאוד שמאריכי�

  .יתרה לאריכות

 אינ�: ")יח, ח"קכ( רהמחב כתב בהש, הני�וכ מברכת בשונה – לה
 להמתי�(כו) 

 היא ההבדל 	יבת". אמ� הצבור כל מפי שיכלה עד 'יברכ' להתחיל רשאי�

 יותר להמתי� אי� כא� ואילו, לברכות היטב יכוונו השומעי� שכל חשוב שש�

 של זמ� לפחות להמתי� צרי לכ�ו ,במהירות אמ� לומר שאי� ראינו אמנ�. מדי

, שבברכות' ה ש� את אומר בורהצי  שליח כאשר וכ� .במתינות אמ� אמירת

  ."שמו ברו הוא ברו" ענותל י	יימו שהציבור כ� לפני ימתי�

 הברכות את לבר בלי תפילה חובת ידי יצא וכ – לעצמו שמתפלל כאד
(כז) 

 .שנית

 זו מהלכה. מילה לכל ממש להקשיב להיזהר צריו – מוציאו ציבור שליח(כח) 

 ידי להוציא לכוו� הציבור שליחי על ,בקיאי� כול� כיו�ש א#ש למדי� אנו

   ,החז� ידי על חובה ידי יוצאי� בקיאי� א# שלעתי� כיוו�, הציבור את חובה
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 יא סעיף
 שכלתה וקודם, ברכהצבור  שליח סיים מתפלל האדם בעוד אםפ

 אמן עמהם עונה, תפלתו זה סיים הצבור רוב מפי אמן עניית

 ויודע אמן עונין צבור שומע רק, כלל הברכה שמע לא אם ואפילו: הגה. (כט)

  .חיים) ות(ארח וברכו וקדושה בקדיש וכן. עמהם יענה, קאי ברכה איזה על
  . שראלמהר״ר י כתביפ

 יב סעיף
  .(ל) מהמברך יותר קולו יגביה לא אמן העונהצ
 "א.עמ״ה  ברכותצ

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

 ,האישית �לתפילת בנו	# אלה ברכותב המתפללי� ציבור את לזכות כדי וכ�

  .בהקדמה שראינו כפי

 אמ� יענה לא א"רמה דעתל', ח ב	עי# שהתבאר וכפי – אמ� עמה
 עונה(כט) 

 לענות יכול המחבר ולדעת, הציבור שליח מבר ברכה ואיז יודע כ� א� אלא

   . חובה ידי לצאת צרי שאינו כיוו�

 יש כוב .בנחת לענות אלא ,ולזעוק לצעוק שאי� מכא� – מהמבר� יותר(ל) 

  .הציבור לשליח הקהל בי� חיבור
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 ה"כק סימן

 . יםב' סעיפ ו, ובקדושה דיני

. הוהקהל אומרי� קדוש ציבורה יחשל ,יהיהשנ הברכה לאחר, "'שה בחזרה

 עוד נזכרתו ,העמידה תפילת שנקבעהבעת  כנראה נקבעהאמירת הקדושה 

 ,חזקאלוי יהוישע נביאי�ב מקור�בקדושה  י�הנאמר פ	וקי�. ה1בתו	פתא

 לי�פ	וק מתהי עליה�, ונו	# את ה' מהללי�המלאכי�  בנבואת� המתארי�

 תמצו מי�מקיי להא י�פ	וק מירתשבא 2הרא"ש בכת '.ההמתאר את מלכות 

 ,3�יניבמ אלאזו  קדושה מרי�או אי�". שראלי יבתו בנ י"ונקדשת  לש עשה

 יכולכב חוברי� אד�הבני  ובה הש"', תביותר של חזר ובהחש קוהיא החל

  . 'האת  קדשל למלאכי�

 א סעיף
 שותקין אלא, (א)' נקדישך' בורהצ ליחש עם אומרים הצבור איןא

   עונים ואז, 4'קדוש'ל שמגיע עד אומרציבור  ששליח למה ומכוונין
 

 בתשובה כלל ד׳, ובית יו� .  הרא״שא

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

 הקהל את רהציבו שליח מזמי� הקדושה פ	וקי אמירת לפני – נקדיש�(א) 

 השווה והצד, 5זו לאמירה נו	חי� כמה ישנ�. הש� בהקדשת עימו להשתת#

 הקדושה עניי�. 'ה בהקדשת המלאכי� לבי� הקהל בי� חיבורה הוא שבכול�

  .'ה ש� בקידוש מרוכזי� להיות כדי האנושית ממציאותנו מתעלי� שאנו אוה

                                                           

 ).ליברמ�' במהד ט' והל, בנדפ	 יא' הל' (א פרק ברכות .1

 .ב"ע כא ד# בברכות הגמרא דברי פ"ע, כ 	ימ�' ז פרק ברכות .2

 .ה"נ 	ימ� בתחילת שהתברר כפי .3

 "].לקדושה" דפ	נ החדשות במהדורות[ .4

 ונעריצ נקדיש" במילי� הפותח נו	ח ובמנחה בשחרית אומרי�" 	פרד נו	ח"ו 	פרדי� .5

 המוני מלאכי להינו-א' ה ל יתנו כתר" במילי� פותחי� ובמו	#", קודש שרפי 	וד שיח כנוע�

 את נקדש" במילי� פותחת הרגילה הקדושה אשכנז בנו	ח". מטה קבוצי ישראל עמ ע� מעלה

 .ט"ק 	ימ� ב	ו# דברינו וראה". ונקדיש נעריצ" הוא הנו	ח ובמו	#", בעול� שמ
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  .(ב)' קדוש' הציבור

 ב סעיף
: 6הגה. (ג) ציבור שליח עם קדושה רשאומ בשעה רגליו לכוין טובב

 גופן מנענעים וכן, )ד( קדושה שאומרים בשעה למרום העינים לישא ויש
   )ו( הקדושה באמצע לדבר ואין; )הלקט ושבולי טור( (ה) הארץ מן אותו ונושאין

 

 .ש�הד תרומתב

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

 לקדש הקהל את הציבור שליח מזמי�' ונעריצ נקדיש' במילי� – קדוש(ב) 

" קדוש קדוש קדוש" ר� בקול יחד הציבור עונה ההזמנה ולאחר', ה ש� את

. הפ	וקי� את עונה הקהלו, מזמי� הציבור שליח - הקדושה לאור וכ�'. וכו

 ממבנה שניכר כפי, ההזמנה את אומר החז� רקש הוא המקורי המנהג

 א"והרמ, רהמחב כא� כתב וכ�. והקהל הציבור בי� שיח-מדו בנויהה, הקדושה

 שליח ע� להשתת# הציבור י�נוהג רבי� מקומותב מנ�א .כ על העיר לא

 כ בכל מתקיי�ה ישראל מנהג אחרי להרהר ואי� ;7"נקדיש" כשאומר הציבור

  .החכמי� תלמידי גדולי בפניו  במקומות הרבה

 רגל ורגליה�" בה� שכתוב, למלאכי� להידמות כדי – ציבור שליח ע
(ג) 

 .8"ישרה

 ואר' שמי� שבי� החיבור את להראות כדי – קדושה שאומרי
 שעהב(ד) 

 אבל, אשכנז מנהג כש מביאי� יו	# והבית הטור .הקדושה אמירת בשעת

 .כבודו הדר מפני ליראה כ	ימ� ,העיניי� את להשפיל דווקא 	פרד מנהג

 לרעד כאות הוא הדבר שטע� יו	# הבית ומביא – האר  מ� אותו ונושאי�(ה) 

 .ה	פרדי� ג� כ ונוהגי�. יתבר הש� בפני בעמידתנו ובנ האוחז

 רב :9מדרש יו	# הבית והביא .זו תפילה חשיבות משו� – הקדושה באמצע(ו) 

   מה :אותו שאל. טעוני� גמלי� ועמו הנביא אליהול מצא חנינא בר חמא

    

                                                           

' עמ השל� ע"בשו ראה' (ב או' א 	עי# ב	ו# א�, זו הגהה נמצאת היכ� מהדורות מחלוקת יש[ .6

 )].ד הערה ג"רכ

 בכתבי מצא) ב אות( החיי� והכ#, המנהג את הצדיקו) ב' 	ע( השולח� והערו) א ק"	( ז"הט .7

 ".הציבור אי�" ה"ד הלכה בביאור וראה. לעשות נכו� שכ ל"ז אריה

 .העמידה תפילת לגבי ה"צ 	ימ� בתחילת שראינו כפי. ז', א יחזקאל .8
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 לבית ובא, קדושה כבר שאמר ומי. )זוטא ארץ ודרך אבוהב י"מהר בשם י"וב ל"מהרי(

' סי א"הרשב תשובת( (ז) עמהם ועונה חוזר, קדושה עונין צבור ומצאהכנסת 

  .)ט"רמ
 

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

בי�  שמ	פר למי ורוגז א#" טעוני� ה�ש אליהו לו ענהו? טעוני� הללו הגמלי�

 .זה אי	ורל מודה המחבר וא#. "לקדושה קדושה

 לומר שאי� שאמר מי ישש וו�כי, זאת מדגיש א"הרמ – עמה
 ועונה חוזר(ז) 

  .כמותו הלכה ואי� ,קדושתה גודל מפאת, קדושה פעמיי�

  

  

                                                                                                                                               

 ל	יפור נו	# מקור לפנינו ואי�. זוטא אר' דר ממ	כת אבוהב י"מהר בש� כא� זאת מביא י"ב[ .9

 לפנינו אינה זו גר	ה וג�', ג אות ו"נ' ב	י י"בב המעשה מובא מעט שונה בגר	ה. זו בגר	ה

 ].אבוהב י"למהר המאור במנורת וביניה�, ראשוני� בכמה לפנינו היא אבל, במדרש
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 ו"קכ מןסי

 , ובו ד' סעיפים.  שטעהדין שליח ציבור 

 שליחשטעה. ב	ימ� זה עו	קי� ב מתפללהדי�  אתקודמי�  מני�ב	י ראינו

 הציבורמ חהלמנוע טר כדי, ששונה הדי�ש פעמי�ש מדי�ואנו ל ,שטעה רציבו

כיצד מחליפי� את שליח הציבור כאשר הוא אינו  כא�מתבאר  וד. ועהקלו

  להמשי בתפילה. דיכול עו

 א סעיף
 אותו וכשמזכירין, הברכות מכל אחת ודילג שטעהציבור  שליחא

 ברכת דילג אם אבל .)ב( אותו מסלקין אין, (א) למקומו לחזור יודע

 התחיל ואם; (ג) הוא אפיקורוס שמא, מיד אותו מסלקין - המינים

  .(ד) אותו מסלקין אין, וטעה בה
  . ע"א כ״ט ברכותא

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

, ברכה על בטעות דילג הציבור ששליח כלומר – למקומו לחזור יודע(א) 

. שדילג ברכה לאותה לחזור יודע והוא, לו העירו הבאה הברכה את וכשהתחיל

 .הציבור שליח לפני 	ידור היה לא כאשר רתוי שכיח היה ברכה דילוג

 כדי� ,שדילג ברכהל  חזורי ולכ� ,טעות שזו ברורש וו�כי – אותו מ�לקי� אי�(ב) 

 .1ברכה על שדילג יחיד

 זה די�. עצמו את לקלל רצה לא כי הברכה על ודילג – הוא אפיקורו� שמא(ג) 

 ינושא מיו ,ברכה בכוונה שידלג מי נויבינ אי�ש משו�, בימינו שכיח אינו

 .מתפלל ינוא ג� מאמי�

  .לב בתו� טעות שזו ניכר בה שהתחיל שכיוו� – אותו מ�לקי� אי�(ד) 

  

   

                                                           

 .ג 	עי# ט"קי ב	ימ� שהתבאר כפי .1
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 ב סעיף
 אחר יעמוד, (ה) למקומו לחזור יודע ואינו שטעהציבור  שליחב

 שטעה הברכה מתחלת ומתחיל, יז) עיףס ג"נ סימן לעיל שנתבאר כדרך( תחתיו

, ראשונות שלשב היה ואם; )ו( באמצעיות הטעות היה אם, זה

  .(ח)' רצה' מתחיל, אחרונות שלשב ואם; ז)( בראש מתחיל
  . ע"א ל״ד ברכותב

 ג סעיף
 אם ומתפלל חוזרציבור  שליח, (ט) ומתפלל חוזר שהיחיד מקום כלג

, דשח אשר של משחרית חוץ ;רם בקול כשמתפלל כמותו טעה
 שהשלים עד 'ויבא יעלה' הזכיר ולאציבור  שליח שכח שאםד

 תפלת שהרי, הצבור ורחט מפני, אותו מחזירין אין -  תפלתו

  נזכר אם אבלה; (י) דשח אשר בה מזכיר שהוא לפניו המוספין
  

 ר׳, והבתשוב רש״יה  .רתפלה, וטו לכותמה 'י בפרקורמב״�  ,בה״גד  .ע"ב ל׳ ברכותג

  שמחה. 

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

 .פתאו� חלהש כגו� – למקומו לחזור(ה) 

 אחד א�ו. הציבור יחלשל הקשיב לא המחלי# א� אפילו – באמצעיות(ו) 

 שליח את יחלי# שהוא עדי# בחזרה הברכות לכל כיוו�ו הקשיב המתפללי�

 . הציבור

 .2אחת היחיד ה� ראשונותה הברכות שוששל לפי – בראש מתחיל(ז) 

  .אחת יחידה ה� אחרונותה הברכות שושל שא# – רצה מתחיל(ח) 

 .3חזרה המחייבת טעות שטעה משו� – ומתפלל חוזר שהיחיד(ט) 

  , מו	# בו שיש יו� בכל אינה זו קולא המחבר לדעת – חודש ראש בה מזכיר(י) 
   

                                                           

 .כג ק"ב	 ש� דברינו וראה. ו 	עי# ד"קי ב	ימ� שראינו כפי .2

 בקי' גשמי� שביקש או), ד 	עי# ד"קי ב	ימ� שהתבאר כפי( בקי'" הגש� מוריד" שאמר כגו� .3

 או), א, ב"תכ" (ויבוא יעלה" לומר שכח א� וכ�). ד 	עי# ש�( בחור# ביקש שלא או) ג, ז"קי(

 ).א, ב"תקכ( תשובה ימי בעשרת" הקדוש המל" במקו�" הקדוש ל-הא" שאמר
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. (יא) צבור טורח בזה ואין 'רצה'ל חוזר, תפלתו שהשלים קודם

 חדש בראש כמו דינו טוב ויום שבת של בשחרית טעה דאם מריםאו יש: הגה
  .(יב) נהוג והכי, )ק"וסמ טור(

 ד סעיף
 ומתפלל חוזר אינו לעולם, בלחש לתפלכשמציבור  שליח טעה אםו

 בקול שיתפלל התפלה על סומך אלא, הצבור טורח מפני ,שנית

 -  בהם טעה שאם, ראשונות שלשב טעה שלא והוא ;(יג) רם

 .)יד( חוזר שהיחיד כמו חוזר לעולם
 תפלה. ות' מהלכהרמב״� בפרק י בש� טורו

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

 את להטריח רוצי� לא שבה�, 4המועד ובחול חודש בראש דווקא אלא

 .הציבור

 .ברכות שלוש על רק לחזור צריש וו�כי – ציבור טורח בזה ואי�(יא) 

  .5זה בדי� כמחבר נוהגי� ה	פרדי� אבל .האשכנזי� אצל – נהוג והכי(יב) 

 הלחש תפילת על כחזרה ג� זו תפילה לו ונחשבת – ר
 בקול שיתפלל(יג) 

 .בה שטעה

 הברכות בשלוש טעה שא� עולה המחבר מדברי – חוזר שהיחיד כמו(יד) 

 בראש הלאש, דבריו על הקשו המפרשי�. חוזר שהיחיד כש� חוזר הראשונות

 כ� וא� ,החזרה על 	ומ שהוא מפני איה לחזור צרי י�שא ה	יבה ה	עי#

 האחרוני� פ	קו לכ� ?ראשונותה שלושב בטעות ג� זו 	ברה נאמר שלא מדוע

 ציבור טורח אי� ואז, מיד לכ לב ש�כש רק נותראשו בשלוש טעה א� שיחזור

     .6בחזרתו

                                                           

 .כא אות החיי� ובכ#", חו'" ה"ד הלכה בביאור מבואר המועד חול די� .4

 טורח מפני שמקילי� אלא, לחזור צרי הדי� מעיקר א"לרמ ג� כי, טלהלב ברכה בכ ואי� .5

 .ציבור

 הביאבדבריו ב"כ	# משנה"  צמוע והמחבר). בפ"י ה" ה"� (הלכות תפילמהרמבזה הועתק  די� .6

 במקו�ש אלא, א�לגרו	 ברמב"� כמו בשו"ע כ וישנכונה,  אינהמדויקי� גר	ה זו  	פרי�שב

: "שא� טעה בה גרו	חוזר", יש ל ל�לעו בה� טעה שא�, נותראשו בשלש טעה שלאהמילי� "

 וכמשנה: " הכ	# 	יי�).  וי�בפנ רנקלפ דורתזו נמצא במה תוקנתמ כגר	ה" (ווזרלעול� ח
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". ותימה ברכותבי� ג' ראשונות לשאר  ילוק, ואי� באותה נו	חא חנונו	חת כתיבת יד של 	פרי רב

זה לנזכר  י�ד פו	קי�, כאמור, צמצמו ה�לכ .יתהמוטע ר	הלהלכה את הג אעל המחבר שהבי

  לכ כתבו ערו השולח� 	עי# ו', וכ# החיי� אות כה. מה. ובדוהבתחילת העמיד
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 ז"קכ סימן

 ב' סעיפים.   ו, ובדרבנן מודים דין

 ההודאה בברכת אמנ�. מ�ועונה א הציבור לחז� מאזי� ידההעמ חזרת לאור

 להטוב שגומ כל עלהודאה לה' יתבר  נהעניי(המתחילה במילה "מודי�"), ש

 מפאת וזאת יותר, יבקטי א אופ�ב תת#יש חכמי� שהציבור תיקנו ,לנו

שהוא  �, ובזמברכהה תילבתח ז�ע� הח וחי�. לכ� <הכרת הטוב של החשיבות

 ומה דעות מ	פר מובאות 1גמרא. בצרהאומר הודאה ק יבורמודה ג� הצ

 כ�ל. ול�כ י�את הנו	ח לומר, פאפ כרב הלכהל נפ	קו ,רשצרי לומ הנו	ח

 מחיבור מורכב חונו	 כי"מודי� של חכמי�",  כלומר, "בנ�דר  מודי�נקרא שמו "

  . 2שוני� חכמי�של  דאההו דברי

 א סעיף
 ישחו ולא, (א) הציבור עמו שוחין, למודים צבור שליח כשיגיעא

 להינו-א ')ה הוא שאתה( לך אנחנו מודים': ואומריםב, (ב) מדאי יותר

   הזכרת בלאג, 'ההודאות ל- א ברוך' וחותם .'כו 'בשר כל להי-או
  

  דברכות. 'ה פרק, הביאו הרי״  והרא״ש בדברכותקמא  רקפ למיבש� הירוש טורא
    יונה. נו, ורבלהט מהלכות תפ בפרק רמב״�ג  .]א[מ' ע" �וטהב

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

 התחילב ההודאה בברכת <וחה הציבור שליח – הציבור עימו שוחי�(א) 

 עושה, הברכה תחילתב <וחה וכשהוא. בתפילתו עושה יחיד שכל כפי ,וב	ו#

 .רהציבו ג� כ

 בתפילת מדי יותר ל<חות שאי� כפי, ממש ישתחוו לא – מדאי יותר(ב) 

 . האחרות כריעותמה פחות ,הראש את מעט להרכי� רק נוהגי� ויש. 3הלחש

   

                                                           

 .א"ע מ ד# 	וטה .1

 ".כתוב מצאתי" בש� כא� יו	# בית .2

 .ש� דברינו וראה. ה, ג"קי .3
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 לחוש וטוב, בסוף גם לשחות שצריךד שאומר מי ויש .(ג) השם

 המנהג וכן, )י"מהרא פסקי( אחת בשחייה  הכל שאומר אומרים ויש. (ד) לדבריו

  .(ה)
  .רשב״אד

 ב סעיף

 להי- וא להינו-א'ציבור:  שליח אומר, כהנים שם אין אםה (ו)

  . (ח)' אברכם ואני' עד, (ז) 'וכו 'המשולשת בברכה ברכנו אבותינו
  

   .תפלהב�ו  הלכות  רמב״�ה

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

 לחתו� מנהג ש"אוהר הירושלמי בש� הביא בטור – הש
 הזכרת בלא(ג) 

 .4כמות� המנהג אי� למעשה אול�'; ה בהזכרת

 רק השתחוותל 	פרדי�ה מנהג, המחבר דברי ולמרות – לדבריו לחוש וטוב(ד) 

 .5התחלהב

 רק ל<חות נוהגי� רבי� אול�. ברורה המשנה כתב וכ� – המנהג וכ�(ה) 

  .המחבר כדברי וב	ו# בתחילה או, 6'ה ש� עד, בהתחלה

 במקרה המחבר �ד כא�. הבא ב	ימ� יילמדו כוהני� ברכת לכותה – הקדמה(ו) 

 כזה במצב .לדוכ� כוהני� עלו ולא, ההודאה ברכת ל	ו# גיעה הציבור שליחש

 הנו	ח. מברכי� הני�ושהכ כפי אותנו יבר יתבר' שה הציבור שליח מבקש

 של מצווה הוא עצמה כוהני� ברכת שנו	ח מפני הוא זו ברכה של הייחודי

 .דווקא �הכוהני

 .כוהני� ברכת בפ	וקי ממשי ואחר –' וכו המשולשת בברכה(ז) 

 ושמו: "הפ	וק את מו	יפי� כוהני� ברכת פ	וקי לאחר – אברכ
 ואני עד(ח) 

 הוא אשכנז שמנהג הפו	קי� וכתבו". אברכ� ואני ישראל בני על שמי את

   .זה פ	וק לומר שלא

                                                           

 המחבר דברי על השיג לא", לחתו� ש"הרא שנהג כמו הפשוט והמנהג" משה בדרכי שכתב א# .4

 .כ נהגו לא, כאמור אול�. ש"הרא כדברי שהעיקר כתב א"הגר וא#. כא�

 .ג"רצ עמוד יו	# וילקוט, י אות החיי� כ# .5

6.  .הלכה בביאור והובא, א"הגר כתב כ
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 ואין: הגה). ט(' צוןר יהי כן' אלא, אמן אחריו עונין הצבור ואיןו

 ולישא כהנים לברכת שראוי בזמן רק' וכו' אבותינו להי- וא להינו-א' אומרים
', כו' להינו- א' שאומר זמן כל וכן', שלום שים' בשחרית לומר ונהגו. (י) כפים
 במנחה' שלום שים' מתחילין ויש; (יא)' רב שלום' מתחילין הכי בלאו אבל
 שקורין התורה שהיא', לנו נתת פניך באור' ביה וכתיב הואיל, שבת של

  .)תפלה מהלכות"ו פט מיימוני הגהות( )יב( בשבת במנחה
 .בודרה�א ד"רו

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

 כל אחר אמ� עונה הציבור, הע� את מברכי� הכוהני� כאשר – רצו� יהי כ�(ט) 

 מתאר אלא, הע� את מבר אינו הציבור שליח המדובר במקרה אול�. פ	וק

 שיש הפו	קי� ומביאי�. אמ� עוני� אי� ולכ�, הכוהני� שמברכי� ההברכ מהי

 אחת פע� לענות הנוהגי� ויש, פ	וק כל לאחר" רצו� יהי כ�" לענות נוהגי�

 .הפ	וקי� שלושת ב	ו#

 . 7מנחה בתפילת ולא -  כפיי
 ולישא(י) 

 .העמידה ברכת של האחרונה הברכה בנו	ח א"הרמ ד� כא� – רב שלו
(יא) 

 העיקרו", רב שלו�" במילי� הפותחת, קצרה אחת :נו	חאות שתי זו לברכה

 שי�" במילי� הפותחת, והשנייה ;ישראל לעמו שלו� ישכי�' שה בקשה

 פניו יאיר' שה בקשה ג� השלו� לבקשת בנו	# וכוללת ,יותר ארוכה", שלו�

 ה	פרדי�. ")שלו� ל ויש� אלי פניו' ה יאר" כוהני� ברכת כלשו�( אלינו

 שנו	ח כותב א"הרמ ואילו ,ההעמיד תפילות בכל השני בנו	ח משתמשי�

 ,הני�וכ ברכת ה�ב יש הדי� שמעיקר לתפילות יותר מתאי�", שלו� שי�"

 נוהגי�ש י�אשכנזהמ יש להלכה. הקצר הנו	ח את לומר יש ובערבית ובמנחה

 ".שלו� שי�" נו	ח את תמיד ואומרי� כמחבר שנוהגי� ויש, א"רמכ

 על" שלו� שי�" נו	ח אומרי� שבת של במנחה כ� ועל – בשבת במנחה(יב) 

" פני באור ...אבינו ברכנו" המילי�ש כיוו�, הני�וכ ברכת בה שאי� א#

  . בעול�' ה אור גילוי שהיא, בתורה אהיקר בה שיש לתפילה ג� מותמתאי

  

  

                                                           

 .א, ט"קכ 	ימ� עיי� ציבור בתענית במנחה כפי� נשיאת ובדי� .7
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 קיצור ההלכות המעשיות שבשו"ע וברמ"א
  

  ב	וגריי� מרובעי� מובאות ההפניות לשו"ע.

  [א].מ� הוא ה	ימ� המובא בכותרת למשל: בדר כלל מובאת הפניה ל	עי# בלבד, כשה	י

  ללא גרש למשל: [א',א]. כשההפניה ל	ימ� אחר, יצויי� ה	ימ� ע� גרש, וה	עי#

  הפניה ל	עי# כוללת את דברי המחבר והרמ"א, וא# את דברינו בפירוש�.

: [(א)]. מ	פר ב	וגריי� מציי� הפניה לדברינו ב	"ק מצויינת ב	וגריי� עגולי� למשל

  הערה באותו 	ימ�, והציו� [הק] מפנה להקדמתנו ל	ימ�.

  )פ"ח-נ"ח(סימנים  קריאת שמעהלכות  .1

  (	ימ� נ"ח) זמ� קריאת שמע  .א

קוראי� שמע בשחר ב"זמ� קימה", והוא שיש כמות  תחילת זמנה: .1

אור מ	פיקה בכדי שיכיר את חברו ממרחק ארבע אמות. זמ� זה 

 קות לפני זריחת החמה [א].ד 66- הוא כ

אול� מכיוו� שיש לקרוא קריאת שמע ב	מו לתפילת העמידה,  .2

 שזמנה מהזריחה, יש לכתחילה להמתי� ע� קריאת שמע עד 	מו

 לזריחה, ולקרוא כ"ותקי�" [ג].

עבר זמ� זה ולא קראה, יש לו להקדי� קריאתה כמה שיוכל [ב],  .3

 מדי� "זריזי� מקדימי� למצוות" [(ו)].

צור גדול מותר להקדי� קריאת שמע בברכותיה כבר מעלות  בעת .4

 השחר [ג].

יש לקרוא שמע של שחרית עד 	ו# שעה שלישית, שהוא  �ו" זמנה: .5

 רבע היו� [א].

עבר זמ� זה ולא קרא, יכול לקרוא שמע בברכותיה בשעה הרביעית  .6

 [ו].

ג� לאחר שעה רביעית יכול לקרוא את פ	וקי קריאת שמע, כקורא  .7

  ללא הברכות [ו]. בתורה,

 (	ימ� נ"ט) ברכת "יוצר"  .ב

הברכה הראשונה שלפני קריאת שמע עיקרה הלל לה' יתבר על  .1

 מחזוריות האור שברא בטבע [הק].
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2.  ,תקנו חכמי� להזכיר בברכת האור שהקב"ה הוא ג� בורא החוש

בכדי להוציא מליב� של אלו המאמיני� שיש בעול� כוח טוב וכוח 

 רע [א].

 � לומר בברכה זו את פ	וקי הקדושה [ג].עוד תקנו חכמי .3

לפו	קי� כרמ"א יכול היחיד לומר קדושה זו כשאר הברכה.  .4

 ולפו	קי� כמחבר טוב לכתחילה לאומר� בטעמי המקרא [ג].

טוב שהחז� יאמר את ברכות קריאת שמע בקול, והציבור יאמר  .5

 איתו [ד]. 

רכת לדעת הרמ"א יש ל	יי� קוד� שליח הציבור, ולענות אמ� על ב .6

 יוצר אור. ולדעת המחבר אי� צור, ויכול היחיד ל	יי� ע� החז� [ד].

  (	') ברכת "אהבה רבה", ו�דר הברכות  .ג

הברכה השניה של קריאת שמע עו	קת בקשר בי� ע� ישראל  .1

והקב"ה, ובבחירת ע� ישראל על ידי נתינת התורה. ונאמרת 

 כהקדמה לקריאת שמע [הק].

[א],  בה" או "אהבת עול�"נחלקו הנו	חי� הא� לומר "אהבה ר  .2

 ].)א([וא� שינה יצא  ,וינהג כל אחד לפי נו	ח עדתו

לדעת המחבר לא יענה היחיד אמ� אחר "הבוחר בעמו ישראל  .3

 באהבה" [ד], ולדעת הרמ"א יענה [	"א, ג].

יצא. וישוב ויבר את הברכות,  –קרא קריאת שמע בלא ברכותיה  .4

 ב].שנית, כקורא בתורה [ "שמע"ואז יחזור על 

יבר אחריה את הברכה  –טעה ובר תחילה ברכה שניה של שמע  .5

 יקרא את שמע [ג]. אזהראשונה, ו

  (	ימ� 	"א) דקדוק בקריאת שמעוכוונה   .ד

יש לקרוא שמע בכוונה וביראה גדולה [א], ובהתלהבות כקורא  .1

 דברי� חדשי� [ב].

בפ	וק  –קורא כי כ ציוה ה' ש הקורא את שמע ולא כיוו� לבו .2

ה]. אבל א� 	', , לא יצא ידי חובתו [שהוא 'שמע ישראל' ,ראשו�

 .[	', (ו)] יצא ידי חובה –כיוו� לקבל עול מלכות שמי� 

לא עשה את מעשה המצווה, אול� א�  ,מ� התורה הוכ� בכל מצוו .3

לא יצא ידי חובה, ויחזור ויעשה  –כיוו� שעושה זאת בגלל ציווי ה' 
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וה דרבנ� יוצא ידי חובה א# ובמצו .)לא יבר[	', ד] (אול� וה והמצ

 א� לא כיוו� כלל [	', (ו)].

4.  המתפלל ביחידות, לדעת הרמ"א יאמר לפני קריאת שמע "אל מל

, אלא להשלמת מניי� רמ"ח יש נאמ�", ולדעת מחבר אי� לומר זאת

 [ג]. לכוו� בחמשה עשר ווי"� שבאמת ויציב

ו בשעת יש לקרוא פ	וק ראשו� בקול ר� [ד], ולכ	ות בידו על עיני .5

 קריאתו [ה].

באמירת המילה "אחד" שבפ	וק הראשו�, יש לכוו� בעת אמירת  .6

הח' שהקב"ה מול בשמיי� ובאר', ובעת אמירת הד' שהקב"ה 

מול לבדו בארבע רוחות העול�. ועל כ� יש להארי קצת בקריאת 

 המילה [ו].את הברות אלו, אול� לא יארי יותר מדי, שלא ישנה 

הראשו� יש לומר בלחש: "ברו ש� כבוד לאחר קריאת הפ	וק  .7

 מלכותו לעול� ועד" [יג]

להיכ� - שליח הציבור יחזור ב	ו# קריאת שמע על המילי� "ה' א .8

 [ג].מילי�  248- , להשלי� לאמת"

יש לדקדק בהגיית המילי� והאותיות בקריאת שמע, והביא המחבר  .9

. בדיעבד, א� לא דקדק כג]- ח, יד-דוגמאות רבות לכ [ז

 יצא [	"ב, א], בניגוד לקריאת התורה [קמ"ב, א]. –יה באותיות 

 לדעת המחבר טוב לקרוא קריאת שמע בטעמי המקרא [כד]. .10

11.  הדקדוק בקריאה נצר ג� בשאר התפילה, ואפילו בקריאה לצור

 לימוד [כב].

  (	ימ� 	"ב) דקדוק באותיותיה והשמעה לאוזנו  .ה

בכל א� אינו מבי� את לשו� הקודש, מותר לקרוא קריאת שמע  .1

 שפה שמבי� [ב].

לכתחילה צרי לקרוא שמע בקול, שישמע באוזניו מה שמוציא  .2

 יצא [ג]. –בפיו. ובדיעבד, ג� א� קרא בלחש 

לא יצא [ג]. אול� האנו	 שמחמת מחלה לא  –הרהר בליבו בלבד  .3

 יהרהר בליבו, ויצא [ד]. –יכול להוציא בשפתיו 

יכו הקהל ש� ג� שליח הציבור יאמר פ	וק 'שמע' בקול ר�, וימל .4

 שמי� יחד עימו [ה]. 
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טוב  –נמצא בבית הכנ	ת בזמ� שהציבור קורא קריאת שמע ה� דא .5

א� כבר א#  ,יעשה א� יקרא עימ� את כל הקריאה, "כקורא בתורה"

ג]. וחייב לפחות לקרוא עימ� פ	וק ראשו�, 	"ה, [ קרא קריאת שמע

א שלא יראה כאילו אינו רוצה לקבל עול מלכות שמי�. וא� נמצ

יאמר את תפילתו בניגו� בו  –בתפילה במקו� שא	ור להפ	יק בו 

� כלל ד בתפילת העמידה, בה לא יקרא עימהציבור קורא שמע, מלב

  ב].	"ה, [

  (	ימ� 	"ג) כיצד לקרוא שמע?  .ו

מותר לקרוא שמע בכל המצבי� הרגילי� של האד�: ישיבה, עמידה  .1

 –הוא יושב  ורכיבה. אבל לא ישכב פרקד� או על גבו [א]. אול� א�

א	ור לו לעמוד או לשכב עבור קריאת שמע [ב]. ובשכיבה על הצד, 

המחבר מתיר, והרמ"א מתיר דווקא א� טרחה עבורו להתיישב או 

 לעמוד [(ד)].

לא  –כוונה מיוחדת נצרכת בפ	וק הראשו� של שמע, וא� לא כיוו�  .2

יצא [ד]. לכ� המהל בדר עליו לעצור מהליכתו בזמ� קריאת פ	וק 

 ה [ג], וכ� אי� לקוראו כשהוא מתנמנ� [ה].ז

אי� להתע	ק בדברי� אחרי� בזמ� קריאת שמע [(יא)], ובמיוחד  .3

 בפרשה הראשונה [ו].

שכיר הנאל' לעבוד מהשכמת הבוקר, יפ	יק מעבודתו לקריאת  .4

פרשה ראשונה של שמע, ואת שאר התפילה, מלבד תפילת 

� חשש שיאבד העמידה, יכול לומר תו כדי עבודתו. אבל א� אי

  ח].-פרנ	תו, א	ור לעשות שו� מלאכה בזמ� התפילה [ז

  (	ימ� 	"ד)הטועה בקריאת שמע   .ז

לכתחילה יש לקרוא את שלוש פרשיות קריאת שמע על ה	דר.  .1

ובדיעבד, א� טעה וקרא שלא על ה	דר ("למפרע"): א� שינה את 

 לא יצא [א]. –יצא; וא� שינה את 	דר הפ	וקי�  –	דר הפרשיות 

חוזר לתחילת הפ	וק. וא� במהל הקריאה מבי�  –קריאתו טעה ב .2

 חוזר לראש הפרשה [ב]. –שטעה אול� אינו יודע היכ� 

א� מוצא את עצמו בפ	וק "וכתבת�", ואינו יודע א� הוא בפרשיה  .3

חוזר לפ	וק "וכתבת�" שבראשונה. וא�  –הראשונה או השניה 
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שהוא ב	ו# הרי זו ראיה  –כבר המשי בשגרת לשונו "למע� ירבו" 

 הפרשיה השניה [ג].

ומבר לפניה  ,חוזר וקורא - קרא קריאת שמעמ	ופק א� א�  .4

ולאחריה. אבל א� יודע שקראה, אלא שמ	ופק א� בר לפניה 

  .[	"ז, א] אינו חוזר ומבר - ולאחריה

  (	ימ� 	"ו)דיני הפ�ק בקריאת שמע וברכותיה   .ח

ותיה, יש א� צרי להפ	יק בדיבור או בשהייה בקריאת שמע וברכ .1

להבחי� בי� "בי� הפרקי�" לבי� "אמצע הפרק" [א]. "בי� הפרקי�" 

 הוא לאחר ש	יי� ברכה או פרשיה [ה], ו"באמצע" הוא בתו

 הברכה או הפרשיה, ואפילו באמצע הפ	וק [א].

בי� הפרקי� מותר להקדי� שלו� לאד� נכבד, ולהשיב שלו� לכל  .2

(כולל ג� למי אד�. ובאמצע מותר להקדי� שלו� מפני היראה 

שחייב ביראתו, כלומר אביו או רבו, וג� לאד� חשוב ומטיל אימה), 

ולהשיב שלו� לאד� נכבד בלבד [א]. והיו� הרוב מכבדי� ומביני� 

 )].2כשרואי� אד� מתפלל, ואי� צרי להפ	יק כלל [(

לא  –בפ	וק "שמע ישראל" ובמשפט "ברו ש� כבוד מלכותו" וכו'  .3

 )].�3 	כנה [א] או הפ	ד מרובה מאד [(יפ	יק כלל, א� לא במקו

להיכ�" שב	ו# קריאת שמע למילה "אמת" -ג� בי� המילי� "ה' א .4

 לא יפ	יק כלל. ובי� "אמת" ל"ויציב ונכו�" הדי� כבאמצע הפרק [ה].

א� הציבור הגיע לדבר שבקדושה בזמ� שנמצא באמצע הפרק,  .5

ל מותר להפ	יק לעניית קדיש. למנהג ה	פרדי� עוני� כדרכ� ע

אמני ה"חצי קדיש"; ולמנהג אשכנזי� עוני� רק "אמ� שמיה רבה" 

עד "עלמיא" (בלי "יתבר"), והאמ� של 	ו# חצי הקדיש. וכ� עוני� 

לקדושה וברכו, ולאמירת המילי� "מודי� אנחנו ל". לדעת הרמ"א 

ל הקדוש" ו"שומע - יכול להפ	יק ג� לעניית אמ� לאחר "הא

 ר אמני� לא יפ	יק [(יא)].תפילה" שבחזרת הש"' [ג]. ולשא

א� קראוהו לעלות לתורה כשקורא קריאת שמע או ברכותיה,  .6

לדעת המחבר והרמ"א לא יעלה, אפילו הוא כה� ואי� ש� כה� אחר 

 [ד]. ויש מהפו	קי� האשכנזי� שהכריעו להפ	יק ולעלות [(יט)].

 –א� לא הניח תפילי�, והזדמנו לו בזמ� קריאת שמע או ברכותיה  .7

	יק בי� הפרקי� ולהניח� בברכה. וא� לא התעט# בטלית יכול להפ
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ונזדמנה לו, לדעת המחבר יכול לבר ג� עליה, וכ נוהגי� 

ה	פרדי�. ולדעת הרמ"א יכול רק להתעט# בה, ולא יבר  עד אחרי 

 תפילת העמידה, וכ� נוהגי� האשכנזי� [ב]. 

: לדעת המחבר ")קראה ל	ירוגי�א� הפ	יק באמצע הקריאה (" .8

בד יצא; ולדעת הרמ"א א� ההפ	קה ארוכה ונעשתה באונ	 בדיע

לא יצא  –שחל עליו אי	ור הלכתי להמשי את הקריאה) כ(כלומר: 

 א].	"ה, ויחזור לראש, ובשאר הפ	קות יצא [

אי� להפ	יק כלל בי� ברכת "גאל ישראל"  �מיכת גאולה לתפילה: .9

 לתפילת העמידה, לא בדיבור ולא בשהייה [ח].

לא יענה אמ� אחר ברכת "גאל ישראל" של שליח  לדעת המחבר א# .10

הציבור, ולדעת הרמ"א יענה [ז]. ויש אחרוני� שהציעו שג� 

 אשכנזי� לא יענו, אלא י	יימו ע� החז� [(כה)], ונראה שכ נוהגי�.

בי� גאולה לתפילה. אבל יכול להניח תפילי�,  אי� להתעט# בטלית .11

 ויבר עליה� רק לאחר תפילת העמידה [ח].

לענות לקדיש ולקדושה בי� גאולה לתפילה, וא� רואה  אי� .12

 ימתי� ב"שירה חדשה" [ט]. –שהציבור עומד לענות 

  (	ימ� 	"ח) אמירת פיוטי
 בברכות קריאת שמע  .ט

בקהילות רבות נהגו לומר פיוטי� בברכות קריאת שמע. להכרעת  .1

המחבר רצוי לא לומר פיוטי� אלו, ונקט לשו� "נכו� למנוע 

 הרמ"א מותר לאומר� כפי שנהגו [א]. לאומר�". ולדעת

יחיד שאינו נוהג לומר פיוטי� ונמצא במקו� שהציבור אומר,  .2

מעיקר הדי� יכול להימנע מלאומר�, אבל א� יש חשש שהציבור 

  לא יפרוש מהציבור, ויאמר עימ� [א]. –יבחי� בכ

3.  נראה שאי� למחות בידי הנוהגי� לחזור על מילי� בשירה בתו

 תלהבות ודביקות [(א)].התפילה מתו ה

  (	ימ� 	"ט)השלמת קדיש וקדושה למאחרי
   .י

כתב הרמ"א שמשו� אלו שלא שמעו קדיש וברכו, נוהגי� להו	י#  .1

אמירת קדיש וברכו ב	ו# התפילה [א]. ונוהגי� זאת ג� בערבית 

 [(ד)].
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אומר בקול את שלוש  –שרוצה להשלי� קדושה נהוג כיו� שיחיד  .2

עשרה, וכ יכול לומר קדושה [(ה), הברכות הראשונות בנוכחות 

 ויש להיזהר לא להפריע בכ למתפללי� או ללומדי�. (יא)].

כשמאחרי� חוזרי� על קדושה או מתפללי� מניי� שני, יש להקפיד  .3

  לא להפריע למתפללי� או ללומדי� [(טז)].

  (	ימ� ע')החייבי
 והפטורי
 מקריאת שמע   .יא

ת עשה יא מצוַת מקריאת שמע, משו� שהנשי� פטורות ממצוַ .1

שהזמ� גרמא. ובכל זאת טוב שיקבלו עליה� עול מלכות שמי� 

 בקריאת הפ	וק "שמע ישראל" [א].

 קטני� פטורי� מקריאת שמע עד גיל חינו [ב]. .2

 פטור מקריאת שמע [ד]. –א� ע	וק מצווה, כגו� צרכי ציבור  .3

ג� העו	קי� בקבורת המת ה� בכלל "העו	קי� במצווה", ופטורי�  .4

ד], -מע. ובכלל זה אד� אחד המשמר את המת [ע"א, גמקריאת ש

 ו].- וכורי הקבר שצריכי� לה� [ע"א, ה

א� התחיל דבר בהיתר, טוב להפ	יק לקריאת פ	וק ראשו� כשמגיע  .5

זמ� המקרא, וישלי� לאחר שי	יי� עי	וקיו. אול� א� י	יימו לאחר 

 –זמ� קריאת שמע, או א� התחיל באי	ור לאחר שהגיע זמ� החיוב 

 .[ה] יק מעי	וקו וקורא קריאת שמע ומתפללמפ	

לא יניח  –מי שאינו יכול לשמור גופו מפני הפחה אפילו לזמ� קצר  .6

 תפילי� ולא יתפלל, מלבד קריאת פ	וק ראשו� של שמע. 

  לא יניח תפילי�, אול� יתפלל.  –וא� הוא מ	ופק  .7

יתפלל את התפילה  –וא� ברור לו שיכול לשמור גופו לזמ� קצר  .8

 ויניח תפילי� בברכה רק לקריאת שמע [פ', א].כ	דרה, 

בעל קרי מותר בקריאת שמע, בתפילה ובלימוד תורה [פ"ח, א].  .9

וא� רוצה יכול להחמיר על עצמו ולהתרח' בתשעה לוגי� מי� 

  קוד� שיתפלל [(ה)].

  (	ימ� ע"א) בקריאת שמע די� אונ�  .יב

ת רוב מקרבה ראשונה, עד קבורתו פטור מכל מצוומי שנפטר עליו ק .1

 העשה, ובכלל זה קריאת שמע [א].
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אינו רשאי, משו� שיש בכ  –ג� א� רוצה לקרוא קריאת שמע  .2

 פגיעה בכבוד המת [א].

השלמת התפילה לאחר הקבורה: א� ה	תיימה הקבורה לפני שעה  .3

יקרא  –יתפלל אחריה כרגיל, וא� אחריה לפני חצות  –רביעית 

ל את תפילת קריאת שמע ללא ברכותיה (כקורא בתורה), ויתפל

 העמידה. וברכות השחר יכול לומר כל היו� [(ג)].

בשבת אי� די� אנינות [ב], וכ� ביו� טוב בזמ� הזה [(יא)]. ומתנהג  .4

 בה� כרגיל, אלא שאומר קדיש על מתו [(ז)].

  (	ימ� ע"ב) חיוב קריאת שמע בזמ� לוויית המת  .יג

 בזמ� מ	ע ההלוויה, כל נושאי הארו� פטורי� מקריאת שמע, ושאר .1

 המלווי� חייבי� בה [א].

בזמ� הה	פד חייבי� בקריאת שמע. לכ� יש לעצור את הה	פדי�  .2

וכל הנוכחי� יקראו קריאת שמע, מלבד האונני�. אול� א� הה	פד 

נאמר בנוכחות הנפטר, אזי אי אפשר לקרוא ש� משו� "לעג לרש", 

ואי� זה מכבוד הנפטר שיצאו כול� יחד. לכ� ישמטו אחד אחד 

 א קריאת שמע [ג].ויצאו לקרו

לדעת המחבר, העומדי� הפנימיי� בשורת האבלי� פטורי�  .3

  –מקריאת שמע. ולדעת הרמ"א, א� אי� זמ� לקוראה אחר כ

 ה].-חייבי� לקוראה [ד

מפאת דיני� אלו, א� הגיע זמ� קריאת שמע של שחרית והציבור  .4

טר� קראה, טוב להמתי� ע� הלוויה עד לאחר תפילה [ב]. ובערבית 

 מתי� [(ב)]לא י

  (	ימ� ע"ד)די� "ליבו רואה את הערווה"   .יד

א	ור לבר לא רק כשרואה את הערווה בעיניו, אלא ג� כש"ליבו  .1

רואה את הערווה", כלומר: א	ור לבר א� אי� חציצה בי� חזהו 

לכ� א	ור לבר כשאד� לבוש חלוק בלי תחתוני�,  לערוותו [א].

 לחגור חגורה [הק]. ואז חייב

י	ור הוא ג� א� ליבו רואה את ערוות חברו [א], לדעת הרמ"א הא .2

 עת המחבר אי� בכ אי	ור [(ב)].דה שלאונר
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נחשבת ערוותו  –ראשו או ליבו מחו' למי� , אול�ערוותו במי�א�  .3

ג� ליבו וג� כברשות אחרת, ומותר לבר אפילו במי� צלולי�. וא� 

 א� המי� צלולי� לא יבר עד שיפ	יק בי�  - ערוותו בתו המי� 

 ערוותו לליבו [ב].

שימת יד על מקו� ליבו אינה נחשבת כחציצה [ב], אול� חיבוק  .4

 עותיו נחשב לחציצה [ג].וגופו בזר

לה לבר  ל א	וראב, באישה אי� חשש "ליבה רואה את הערווה" .5

 [ד]. ערומה

מותר לבר ולקרוא קריאת שמע א# ללא בגד עליו�, בניגוד לתפילת  .6

 בגד עליו� מינימלי [(ג), ו].העמידה, בה יש צור לפחות ב

  (	ימ� ע"ה) הוכנגד הערו א שמעשלא לקר  .טו

א	ור לה	תכל באשה כדי ליהנות מראייתה [הק]. בנו	#, א	ור  .1

ת ת איש, בי� ערוַלבר ולהתפלל כשעיניו רואות ערווה, בי� ערוַ

ת עצמו, א# א� אי� בכ צד הנאה [ע"ד, הק]. וא� אישה ובי� ערוַ

 ר על קריאתו [(ב)].צרי לחזו –עבר וקרא 

א	ור לקרוא שמע כנגד טפח מגולה באישה בכל מקו� שדרכה  .2

 לכ	ותו, אפילו היא אישתו [א].

א	ור לקרוא שמע כנגד שיער מגולה של אישה נשואה, והרמ"א  .3

 או	ר אפילו באישתו [ב].

 א	ור לקרוא שמע בזמ� ששומע קול שירת אישה [ג]. .4

ת וַשו"ע מחמיר ג� בערת גוי נחשבת כערווה לאי	ור זה. והוַער .5

 קט� [ד].

האי	ור הוא בזמ� שרואה את הערווה. לכ� כשרואה, א# שהערווה  .6

א	ור לקרוא. אול� א�  –ברשות אחרת (כגו� שרואה דר חלו�) 

 ו]. -מותר [ה –אינו רואה, למרות שהערווה 	מוכה לו (כגו� בלילה) 

", א� יש� ע� אשתו במיטה, אי� לקרוא קריאת שמע ב"קירוב בשר .7

 כלומר: א� אי� הפ	ק בגד ממותניה� ומטה [ע"ג, ב].
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  (	ימ� ע"ו) זהר מצ/אה בשעת קריאת שמעילה  .טז

מהפ	וק "והיה מחני קדוש" נלמד שא	ור מהתורה לומר דברי�  .1

 –שבקדושה במקו� שיש בו צואה שאינה מכו	ה [הק]. עבר וקרא 

 לא יצא, וחוזר וקורא [ח].

דיי� נראית [א], א� אי� ריחה די בכי	וי זכוכית, א# שהצואה ע .2

 עולה [(ב)].

 יכול לכ	ותה בנעלו [ג]. –א� היא בגומה  .3

יש  –א# שאי� ריחה עולה וא# שמכו	ה בבגדו  –צואה על בשרו  .4

 שא	רו לקרוא כ שמע, ולכתחילה טוב להחמיר כדבריה� [ד].

מותר  –צואה יבשה כל כ עד שהתייבשה ונפרכת, ואי� ריחה רע  .5

 ה [פ"ב, א].לקרוא שמע כנגד

	פק צואה במקו� שעלולה להיות בו צואה (כגו� פח שעלולי�  .6

 א	ור לקרוא שמע כנגדו [ז]. –להיות בו טיטולי�) 

צואת ילד מתחת שנה, א� אי� ריחה רע מותר להתפלל כנגדה  .7

 [פ"א, א].

א� ריחה רע דינה כצואת אד�, וא� לאו מותר  –צואת בעלי חיי�  .8

 ז].-לקרוא כנגדה [ע"ט, ד

 פה שריחה רע, דינה כצואה [ע"ט, ח].אש .9

ריח הפחה, א	רו חכמי� לקרוא ולומר דברי� שבקדושה עד שיכלה  .10

 הריח. אבל לא א	רו לע	וק בתורה בריח אחד הלומדי� [ע"ט, ט].

  (	ימ� ע"ז) שלא לקרות כנגד מי רגלי
  .יז

כש� שא	ור לומר דברי� שבקדושה במקו� צואה, כ א	ור מ�  .1

שה בפני קילוח של שת�. ומדרבנ� א	ור התורה לומר דברי� שבקדו

 ג� א� השת� בכלי או על האר' [הק].

 די בשפיכת רביעית מי� על מי הרגליי� כדי להתיר [א]. .2

חולה שאינו שולט על יציאותיו, ומי רגליו החלו לשתות בבגדיו  .3

יפ	יק לקרוא בזמ� הקילוח, ויכול להמשי  –בזמ� קריאת שמע 

 ינו רטוב [ע"ח, א].לקרוא כל עוד בגדו העליו� א
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מותר לקרוא שמע כנגדו. וא� נשארה  –שת� שנבלע בקרקע  .4

א	ור. האי	ור לשו"ע הוא בשיעור שיכולי� להרטיב את  –רטיבות 

 היד, והרמ"א מקל עד "טופח על מנת להטפיח" [פ"ב, ב].

  (	ימ� ע"ט) מקו
 הצואההרחקה מ  .יח

ארבע א	ור להתפלל או ללמוד במקו� שיש בו צואה. ויש להתרחק  .1

 אמות ממקו� שכלה הריח [ע"ט, א]. 

א� הצואה לפניו, כשרואה אותה נחשב כנמצא במקו� הצואה  .2

 [ע"ט, א].

בתפילה במניי�, לא יתפלל החז� אפילו א� הוא עצמו הרחיק  .3

 מהצואה, א� יש מהמתפללי� ש	מוכי� לה [ע"ט, א].

א� הצואה נמצאת במקו� שמוגדר הלכתית כ"רשות אחרת"  .4

אחר; בגובה עשרה טפחי�; או בחצר קטנה), אפילו (למשל: בחדר 

מותר [ע"ט,  –א� רואה את הצואה, כל עוד הריח אינו מגיע אליו 

 ג].-ב

 –הקורא שמע בחו' ובאמצע הקריאה ש� לב שיש לפניו צואה  .5

 יפ	יק בקריאתו ויל עד שלא יהיה במקו� א	ור, ואז ימשי

 בקריאתו [פ"א, ב]

  (	ימ� פ"ג)כי�א אי�ור קריאת שמע כנגד בית ה  .יט

אי	ור הקריאה כנגד הצואה כולל ג� קריאה נגד בית הכי	א, בזמ�  .1

 שאי� לו מחיצות, אפילו א� אי� ממנו ריח [א].

האי	ור הוא רק במקו� שנקרא עליו ש� שירותי�, ולא בכל מקו�  .2

 עשיית צרכי� [(יב)].

א	רו  –מקו� שמיועד להיות שירותי�, ועדיי� לא השתמש בו  .3

 א בתוכו, אול� מותר לקרוא כנגדו [ב].חכמי� לקרו

בית המרח' של זמנ� היה מקו� מזוה�, לכ� די� חדרו הפנימי  .4

 כשירותי�. אול� בימינו חדרי המקלחת והאמבטיה אינ� כל כ

מלוכלכי�, ודינ� כ"בית החיצו�" שבמרח': א	ור לומר בה� דברי� 

 שבקדושה, ומותר להרהר בה� בדברי תורה [פ"ד, א].
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  (	ימ� פ"ה) שמע במקומות המטונפי
קריאת   .כ

מקומות המטונפי� דינ� כשירותי� וכנגד צואה, וא	ור לקרוא ש�  .1

קריאת שמע או לומר דברי� שבקדושה [א]. אול� א� נמצא 

 –במקו� שאינו נקי לגמרי ואינו יכול לנקותו או לעבור למקו� נקי 

 יהרהר קריאת שמע בליבו [	"ב, ד].

 וא קריאת שמע כלל [א]. במקו� מטונ# ממש א	ור לקר .2

המקומות הא	ורי� בדברי� שבקדושה (כנגד הצואה, בבית הכ	א  .3

והמרח', ובמקומות המטונפי�) א	ורי� ג� בהרהור בדברי תורה 

 [ב].

 אי� לומר אחד משמותיו של הקב"ה במקומות אלה [ב]. .4

 יש להרחיק ממי� שריח� רע כמו מ� הצואה [פ"ו, א]. .5

יש להרחיק ממנו כמו מ� הצואה [פ"ז, 	יר לילה ("גר# של רעי"),  .6

 דינו כמכו	ה, ומותר [פ"ז, ג]. –א]. וא� כפה עליו כלי 

א� 	יר הלילה עשוי מחומר המוגדר כבולע, כגו� חר	 או ע', אזי  .7

נחשבי� דפנותיו כצואה, ויש להרחיק מהכלי ג� א� הוא נקי, או 

ת שפיו מכו	ה. אול� א� עשוי מחומר שאינו בולע, כמתכת, זכוכי

  ב].-מותר א� הכלי נקי, או א� פיו מכו	ה [פ"ז, א  –או פל	טיק 

 )קכ"ז-פ"ט(סימנים תפילה  הלכות .2

  פ"ט) ימ�(	 שיתפלל 
קוד ותלעש שא�ור, ודברי
 הלכות  .כא

 הרביעית השעה ל	ו# ועדהחמה  יחתמזר –העמידה  לתתפי זמ� .1

 היו� [א]. לש

 .[א] ו�חצות הי דיכול להתפלל ע –זה  מ�לא התפלל בז א� .2

 �לא הגיע זמ �א אול�השחר.  לותלדר יכול להתפלל מע היוצא .3

, וישלי� דבלב העשר מונהש יציאתו נילפ תפללי –" שיכיר"מ

 ].חשמע וברכותיה בדר [ תקריא

א	ור לתת לו  – כבדוכדי ל התפילהלפתח חברו קוד�  י�מקד א� .4

באקראי,  ואת חבר פוגש"בוקר טוב"). אול� א�  יאמר א(אל לו�ש

 שלא ירי�. ויש מחמתרמו – �מ	וי רלצו תחוקדי� לפאו שמ

 התפילה כלל [ב]. קוד�"שלו�"  הלהשתמש במיל
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תפילת  תפלל' ויהלפני  מודשיע �להתע	ק בצרכיו קוד א	ור .5

 במקצת ברכות [ג]. יהדחק ד שעת"א בהרמ דעתהעמידה. ול

 �א� אינ מותרות אלו. אול� ייהושת  הזה ג� אכיל ראי	ו בכלל .6

 תרותמו ולכ�כעי� גאווה,  �בה שיש ולשתייה להלאכי חשבותנ

 רעב גדול [ד]. פאת[ג] או מ אהרפו לצורשתיית מי� ואכילה 

 תפללי קוד�, אלא פילהקוד� הת דא	ור ללמו בביתו למתפלל .7

 [ו]. שהתפלללפני  ג� תרלאחרי� מו מדכ ילמד. ולל אחרו

ה שאי� לעשות� ג� חצי שע �מנחה וערבית גזרו על דברי בתפילת .8

 [ז]. אתלא גזרו ז חריתקוד� זמ� תפילה, אול� בש

  (צ') התפילה הראוי מקו
  .כב

 ה� וזאת. כ	פ	ל, ככי	א או והמקו� גב על כשעומדלהתפלל  אי� .1

בכ  ישש משו� וה�, ובתפילת לו יפריע פולשמא יי שהחשש שו�מ

 מתאימה לתפילה [א]. ינהגאווה, שא י�מע

 רמות – 	תבית כנ בימת, כולעצמ רשות קהמקו� הגבוה חול א� .2

 [ב].

בית כנ	ת, יש לפתוח בו חלונות לכיוו� ירושלי�. וטוב  כשבוני� .3

 חלונות [ד]. 12לפתוח בו 

 לא[ה], אול�  במבנה אלא, פרו' במקו� בחו' להתפלללא  עדי# .4

 .[ו] מ	וכ� מקו�ב

 ורשכפ יראותשלא לה ידהכנ	ת יקפ ביתל  מחו' המתפלל .5

 ותויתפלל לא – פללי�מתה מאחורי נמצא הוא א�. לכ� הציבורמ

 תבי בקדמתלקיר  רהוא נמצא מעב וא�; �מתפללי ה�כיוו� ש

 לא יתפלל ש� כלל [ז]. – מתפללי� שאליו כיוו�, בהכנ	ת

לעבור ליד  שלאאחד, יקפיד  פתחע�  אחדשיש בית כנ	ת  במקו� .6

 שלא כדיעמ�,  מתפללאינו  �מתפללי� א ורשהציב עהבש תחופ

 .מהציבור [ח] רשכפו ייראה

עליו להתפלל בבית  – בציבור להתפלל ויכול בעירו מניי� לו שיש מי .7

 עושה כ� נקרא "שכ� רע" [יא].  נוע� הציבור [ט]. וא� אי תהכנ	

 ].ז[ט טרקילומ הליכת כדיעד  בורבצי  פילהעבור ת רוחלט יש .8
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וה� במקו�  תפללי�שמ ה, ה� בשעיבורחשיבות בתפילות הצ ישנה .9

 מתפלללבית הכנ	ת, ו ואלב וליכמתפללי�. לכ� א� אינו  שבו

אינו יכול  וא�. ללטוב לעשות זאת בשעה שהציבור מתפ –בביתו 

טוב לעשות זאת בבית  –, ומתפלל ביחידות בורהצי  זמ�ב התפללל

 [ט]. כנ	תה

ע� הציבור, ולא  פללית – הבבית הכנ	ת בזמ� התפיל כשנמצא .10

 [י]. �בדברי� אחרי יע	וק

. ווהללכת לדבר מצ ששמח ותרא, לה	תלרו' לבית הכנ מצווה .11

 ].יב[ והבמצו א	כמו יראה, שלא ירו'י אמש� ל ובחזרתו

 בבית הכנ	ת [יד]. הראשוני�להיות בי� העשרה  ישתדל .12

ביחידות, יש להמתי� לאחרו� עד  בחו'שיש חשש לה	תובב  במקו� .13

החשש  פאתעליו מ ללא תתבלב פילתותפילתו, כדי שת שי	יי�

 [טו]. 

על תפילה  דיפההמדרש הקבוע ללימודו עבמניי� בבית  תפילה .14

 [יח]. כנ	תה ביתב

]. אול� א� ט[י נ	תבית הכ תולתפילה ב ועלקבוע מקו� קב יש .15

במקו� אחר  ביש לאלא יעיר על כ, א – ו�המק את לו פ	ות

 [(	א)].

, החוצה לה	תכל לא, הכנ	ת בית תול להיכנ	 טוב להתפלל כשבא .16

  .]כ[ להתפלל שמתחיל לפני ולהתיישב

 עילמו דברמשו� שה מחברה דעת. לקירל מיכותב	 התפללל טוב .17

 דעת; וללחציצהלבלבל אותו נחשב  עשויכל דבר ש ולכ�, נהלכוו

 מוגדר לדבר גדו רקבפני עצמה, ו ההרמ"א ה	מיכות לקיר חשוב

 ].כא[ חציצהכ

בציבור, טוב ג�  תפלל[כא], וא� לא מ י�חי לבע כנגדלהתפלל  אי� .18

 [כב].אד�  גדלהתפלל כנ שלא

את הכוונה [כג].  י�המ	יח מונהת וא מצוירכנגד קיר  לללהתפ אי� .19

, בובג תובומכא� למדנו שאי� לבוא לתפילה ע� בגד ע� ציור או כי

 [(עב)]. ואחרי מדלה	יח את כוונת העו עלולי� אלוש

להתפלל בתו  י�, אכנ	תבמקו� הקבוע לו בבית ה מתפלללא  א� .20

 [כד]. מצדדיוולא  מאחוריו, לא ולא לפני –מרבו  אמותארבע 
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 וארושב הרחקה כדיני �בזמ� התפילה ה מהצואה קההרח דיני .21

 בהלכות קריאת שמע [כו].

 תפילתו, יפ	יק את תפלללכלו האו	ר לה ובאתפילתו ה מ�בז א� .22

 ].ז[כ מהמקו� יתרחקש ויו	ר א ועד שהלכל

  (	ימ� צ"א) לתפילה ויהרא הלבוש  .כג

 ייתהה �בשעת התפילה א שמע, ג� תקריא בהלכותשראינו  כפי .1

, לתועלתה לו תפי לא" ווההער תרואה א לבוש" אוערוותו מגולה 

 ויתפלל [א]. וישוב

. �ערו �העליו וגופ פלגשלא יתפלל כש כמי�ח ו, תיקנבנו	# .2

 [א]. לתוובדיעבד עלתה לו תפי

 להבצורה מכובדת לתפי להתלבש כמי�תלמידי הח דר לכתחילה .3

 [(א), ו].

התפילה  שעתב גורהח חגורהיה ל אויהר �מ נ�מהנהוג בז בלבוש .4

 צור בכ מעיקר הדי� [(ג)]. י�א שלנו], ובלבוש ב[

 ראש [ג]. יהכנ	ת בגילו לבית היכנ	להתפלל או ל אי� .5

 למשל, כובדתמ ינהשא ורהבצ לבוש כאשר להתפלל שלא ראויה מ� .6

 נהוג, או כשנושא תיק על גבו [ה]. אינויח# במקו� שהדבר 

 (	ימ� צ"ב) הללתפי ההכנות  .כד

. וא� התפלל לנקביו צרי כאשר דהלהתפלל תפילת עמי א	ור .1

לו תפילתו, ויחזור  לתהלא ע –להתאפק כשעה  יכול שאינו במצב

 לאחר שהתפנה [א]. תפללוי

יבר  אוג� לא ילמד, יקרא קריאת שמע  להלכתחי אהרמ" לדעת .2

  לא יחזור [א]. –קרא  אובמצב כזה; אול� א� ביר

 לוהמחבר לא יפ	יק אפי לדעת – העמידהביו באמצע נצר לנק א� .3

 לתדקות; ולדעת הרמ"א בתפי 72יכול להחזיק את עצמו  אינוא� 

 )].ט[ב]. [( יפ	יק ותיהוברכ עשמ ובקריאת, יפ	יק דההעמי

 שעלול לטורדו [ג]. רכל דב לה	ירלתפילה, ו פולהכי� גו יש .4

 אי� –תלכלכו לא ה ידיונטל ידיו כשק� ו �א – ילהידיי
 לתפ נטילת .5

 ידיו ולא יבר [ה].  'ירח – כווליטול. וא� התלכל זורלח חובה
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, מי�. וא� אי� לו יטוללא יתפלל עד שי –לא נטל ידיו שחרית  א� .6

ינקה את  – לכ עברשל קילומטר. מ חקצרי לטרוח עבור� עד מר

 [ד]. �בלי מי יויד

ע�  מקו�התפילה (כגו� שנגע בגופו ב אמצעב וידי תלכלכוה א� .7

שלא  כדימה,  ברשפשו# בד  דיזיעה [ז]) עדי# שינקה אות� על י

 [ו]. לתובתפי יפ	יק

 לתת צדקה קוד� התפילה [י]. טוב .8

 (	ימ� צ"ג) לתפילה בולי  הכנת  .כה

ה'  פני, אלא מתו אימה והכנעה לאשר תקלו ומת  פלללהת אי� .1

 [ב].

2. ע	קי החולי�. לכ� טוב  מרו'לנתק את התפילה מ טובזה  לצור

 [א]. להלפני התפי מעט תהולש

[א], ואפשר לעשות זאת על  התפילה לאחרג� לשהות מעט  טוב .3

 )].גידי לימוד [(

עניי� זה במזמור "אשרי"  �מתו שמחה, ואנו מקיימי התפללל טוב .4

 לפני התפילה [ב]. מר�חכמי� לא יקנו, שת אולהובברכת הג

 המרוב �לימוד המצרי עיו א, אול� לילהללמוד לפני התפ טוב .5

 [(י)]. �האד לפי ולהטורד את דעתו [ג]. והכ

 [ד]. ציבור בצרכיעי	וק  ג� מתו להתפלל מותר .6

  (	ימ� צ"ד) העמידה ילהתפ כיווני  .כו

בלי להישע�  ויעמוד. מידהבע עשרה שמונה תפילת להתפלל יש .1

 [ח].

 יש ר'ישראל; בא אר'להתפלל לכיוו�  י, צראר'בחו' ל כשמתפלל .2

לכיוו� בית המקדש. ובכל  – ירושלי�ב, ו �ירושלי כיוו�להתפלל ל

  [א]. השכינהלקודש הקודשי�, מקו� השראת  בול  לכוו�מקרה צרי

 [ג] שמי�שב לאביו לבו ו�, יכויתפלל כ�אינו יודע להי א� .3

4. , בעמידה לליכול לעצור ולהתפ �או נמצא בנ	יעה, א בדר כשהול

ושש שח אויכול,  אינועדי#. אול� א�  – תולא יפגע בכוונ דברוה

להתפלל בדר, אפילו בהליכה או  יכול – תושהטרדה תפריע לכוונ



 הלכות קריאת שמע ותפלה �שולחן ערוך כפשוטו    326

  
 

ג�  –[ד]; וא� יכול  בותלפחות בברכת א ודלעמ צוי. ורבישיבה

 בה� [ה]. שכורעי� ותבמקומ

בלי שתופרע כוונתו, כגו� א�  דהדי� בכל מי שאינו יכול לעמו והוא .5

 בישיבה ובכוונה [ז]. פללבי� גויי�, עדי# שית נמצא

 שתדל, ימתפלל בדר א�הנכו�, כגו�  יוו�לכ להתפללממנו  עכשנמנ .6

 ].ב[ י�מעט את פניו לכיוו� ירושל 	ובבל לפחות

, אפילו א� הגיע למחוז חפצו ישיבהשא� התפלל ב �היו נוהגי� .7

 )].כד[( לומתפל וזראינו ח – פילהקוד� 	ו# זמ� ת

 בויהרהר בל  –בשכיבה. וא� אינו יכול לדבר  פילומתפלל א חולה .8

 [ו]. ילהאת התפ

  (	ימ� צ"ה) איבריו בשעת תפלה כיוו�  .כז

זו  צמודותרגליו  שתי ע� לעמודלחש טוב לכתחילה  תתפיל בזמ� .1

 בזמ� אמירת קדושה [ד]. ג� כלעמוד  טובלזו [א]. ו

 פ	יעות לפני� [א]. שלושלהתפלל יש לפ	וע  שמתחיל קוד� .2

ה, בהכנעה לפני השכינ מדעו הוא, מצד אחד הרי בתפילה העומד .3

בביטול  צמוע יבטל לאיכפו# מעט ראשו לאר'; ומצד שני  ולכ�

 לשמי� [ב]. להלמע בול  יכוו�ו יעמוד אלא, מורג

 ,פה-מכוו� יותר כשמתפלל בעל א�ו .ידור	 ולהתפלל מת טוב .4

 .[(ד)] עיניולעצו�  עדי#

, ולא בעמידה לכוונה ייעכבוד ומ	 ביעהמ אופ�להניח ידיו ב יש .5

 שיש בה גאווה [ג].

  צ"ז) 	ימ�( התפילה בשעתהא�ורי
  ברי
ד   .כח

 – פיהק. וא� נאנ	 ומידההע ילהתפ בשעתיפהק  לאו הקיש לא .1

 [א]. ופיו ביד תא יכ	ה

 יירק –שזאת  ות. וא� נאל' לעשהתפילהבשעת  יירקלא  ג� .2

 [ב]. וריולאח יירק –אי� לו  וא�. ממחטהל

 י#ועד, 	יר�לה יכולוכיו"ב,  מדבורהבתפילה מיתוש או  טרדנ א� .3

 יש, אבל התפילה]. שאמנ� התע	קות זו אינה מכבוד גבעזרת בגד [

 כוונתו [(ח)]. יפגעשלא ת  כדילעשותה 
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, הבחלק ה: א� נשמטהעמידהתפילת  עטליתו באמצ מטהנש א� .4

זאת. אול�  הלהשיבה, ויעש טתמוע רחהזו ט –מונחת עליו  ועדיי�

 התפילה. אמצעב שבתהלא יתע	ק בה – לגמריא� נשמטה 

 כאשר אעל גבו, ול הוא כאשר תפלללה מותר –קט�  משא ושאנ א� .5

על  יחהוכלל להתפלל עמו, אלא ינ א	ור ולמלפניו. ומשא גד ואה

 האר'.

 "ח)צ מ�(	י להבתפי כוונה  .כט

את  בובל  כוו�התפילה יש לחשוב כאילו שכינה כנגדו, ויש ל בזמ� .1

 המילי� שאומר [א]. רושפי

- יוכל להתפלל בכוונה [אכדי ש תפילהה לפניעצמו  תא הכי�ל טוב .2

 ב].

תחנוני� [ג],  רקולו יהיו בד ונעימתהבורא  לפניעמידתו  צורת .3

הקב"ה יענה לתפילתו, אלא  ודאות. ולא יחשוב שבורבו פניכעבד ל

 [ה]. ברהבורא ית 	דילח פהיצ

 [ג]. תולא במהירו נחתלהתפלל ב יש .4

 )ט"צ 	ימ�( יי� לשתוי תפילה אי�ור  .ל

 הוא האי	ור המחבר לדעת. שתוי אכשהו להתפלל לאד� א	ור .1

 משפיע שהיי� משעה א"הרמ ולדעת], א[ יי� רביעית שיעור מששתה

 )].יג[( עליו

 ברכות בשאר ולא, שמע ובקריאת העמידה בתפילת הוא זה אי	ור .2

 ].א[ ותפילות

 המל לפני לדבר שיכול במצב הוא א�, ששתה לאחר והתפלל עבר .3

 ].א[ היי� השפעת שפגה לאחר שנית יתפלל – לאו וא�, יצא –

. עליו משפיע אינו שהיי� כשיחוש רק להתפלל יכול, הרבה שתה א� .4

 כדי מועטה בשינה או כקילומטר של בהליכה די, מעט וכששתה

 ].ב[ התפילה את להתיר

  (	ימ� ק') המועד תפילת לה�דיר צרי�  .לא

 ולח�, לדעת השי�, כתפילות המועדכיחותש נ�שאי תתפילו לפני .1

 לדעת. ופיושגורה ב תהאש דיהתפילה, כ לע אשמר בוריש לע וער
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מתפללי�  שאנו מפניהזה,  �הרמ"א אי� צור לעשות זאת בזמ

 [ק' א]. 	ידורמ

  (	ימ� ק"א) בתפילת העמידה כוונה  .לב

. ובדיעבד ידהשאומר בכל תפילת העמ לי�יש לכוו� למי לכתחילה .1

"אבות" שכוונה בה מעכבת.  ברכתב לבדלא כיוו�, מ א�יצא א# 

באבות [א],  כיוו�א� לא  א#ו� הנוהג כרמ"א לא יחזור ויתפלל והי

 )].ד[( ו�א� חושב שיוכל לכו תפללוהנוהג כמחבר יחזור וי

[ב]. וא�  לויגביה קו לא, אבל תיואת המלי� בשפ וציאלה יש .2

 לא יצא [(ה)]. –בלבד  בוהתפלל בל 

לו  רמות – בלחשלכוו� כשמתפלל  ול, ואינו יכביחידות המתפלל .3

יפריע  שלא כדיקולו בציבור,  יגביהקולו. אבל לא  אתיה להגב

 מותרהשנה ויו� הכיפורי�  בראשלאחרי� [ב]. ולמנהג אשכנז, 

 [ג]. בציבור אפילו

על  יבלולשו� [ד], אול� ישראל ק בכלהדי� מותר להתפלל  מעיקר .4

 יתמבי� עבר אינובעברית בלבד. ויחיד ש בציבור התפללל מ�עצ

  שמבי� [(יד)]. שפה בכליכול להתפלל 

  )ב"ק 	ימ�( המתפלל כנגד להפ�יק שלא  .לג

 שלא וראוי], א[ אמותיו ארבע בתו לשבת א	ור – המתפלל לפני .1

 )].ה[( לה� מעבר אפילו לשבת

  ].ד[ אמותיו ארבע בתו המתפלל לפני לעבור א	ור .2

 או מתפלל א� לשבת מותרו, לצרכיו לשבת א	ור – המתפלל מצדי .3

 לו מותר – חלוש הוא וא�]. ד[ מצדדיו רלעבו מותר כ�ו ].א[ לומד

 אינו – לידו להתפלל התחילו כ ואחר, יושב וא�]. ב[ לצדו לשבת

  ].ג[ לקו� צרי

 א� א"והרמ המחבר ונחלקו ].ד[ לעבור מותר -  המתפלל מאחורי .4

  .)]ב[( לשבת מותר

  (	ימ� ק"ג) בתפלתו עיטוששנזדמ� לו רוח או  מי  .לד

, תפילי�ב ושוהוא לב הפחה לוזדמנה להפיח בתפילי�. לכ� מי שנ אי� .1

 [(א)]. לצ�לח ועלי
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 כשהוא, להתאפק יכול ואינו העמידה תפילת בזמ� להפיח נזקק א� .2

 רבו�: "קצרה תחינה ויהרהר הריח שיכלה עד ימתי� בציבור

 לפני וידוע גלוי, חלולי� חלולי� נקבי� נקבי� יצרתנו, העולמי�

" במותנו ותולעה רמה בחיינו וכלימה חרפה, וכלימתנו חרפתנו

 לדעת, לאחור אמות' ד יפ	ע ביחידות וכשהוא. לתפילתו וישוב

 ואז", העולמי� ריבו�" תפילת ויאמר הריח שיכלה יחכה א"הרמ

 שלא עדי# ה	פרדי� ולפו	קי�]. ב[ בתפילתו וימשי למקומו יחזור

 וכמוב�)]. יא[( בליבו יהרהרה אלא", העולמי� ריבו�" תפילת יאמר

  .תפיליו יחלו' המקר שבכל

שיחזור  יהריח לפנ כלההתפילה, ימתי� עד שי זמ�ב והפיחנאנ	  א� .3

שהה  �חוזר לתחילת הברכה, וא –[א]. א� שהה מעט  תפילתול

לראש התפילה  וזרח – העמידה לתלומר את כל תפי 	פיקהמ �זמ

 [(ג)].

  ק"ד) 	ימ�( הבתפיל הפ�ק  .לה

 שו�אפילו מ יפ	יק בדיבור משו� 	יבה, אל דההעמי פילתת בזמ� .1

 ד].-[א תנפשו 	כנת במקו�, מלבד כותכבוד מל

 פילווא שהייהלהפ	יק ב י#ונאל' להפ	יק את תפילתו, עד כשנאנ	 .2

 ד].- [א בדיבורבהליכה, ולא להפ	יק 

 הפ	קהבדיבור: א� זמ� ה בי�פ	ק בתפילתו, בי� בהליכה ו  א� .3

התפילה.  לראש וזרח –כולה  פילהבו את הת התפללל כדימ	פיק 

נמצא (א� בשלושת  שבה טיבההח ילתחוזר לתח –לאו  א�ו

 ילתלתח וזרח –בברכות האמצעיות  �חוזר לראש. א – ראשונותה

 ") [ה].רצהחוזר ל" – תנמצא. וא� בשלוש האמצעיו שבההברכה 

שהפ	יק,  �טע מכללחזור לתחילת החטיבה  יש רהמחב לדעת .4

 שלאמחמת אונ	, אבל א� הפ	יק  יק"א רק א� הפ	רמה ולדעת

 [(יד)]. עצרבו  קו�מהמ שיממ – נ	משו� או

שמיה רבא" או  האבתפילת לחש והציבור עונה "אמ� י ומדע א� .5

ויכוו� לשליח  ה, אלא יעמוד בדממבור, לא יפ	יק בדי דושהלק

 הציבור האומר זאת [ז].

של  אלועניות  על בקול חזורל ליה�שע הציבור יחיללמד את של יש .6

 הל [(יט)].הק אתלהוציא  �, ולכוובורהצי 
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פי" וכו' יכול  אמרי"יהיו לרצו�  לההתפי 	יו�שאמר ב לאחר .7

 [ב]. הצור מקו� כ�[ח], ו לברכוו לקדושהלקדיש,  הפ	יקל

  )ו"ק 	ימ�( מהתפילה הפטורי
  .לו

 שחייבי�, בלוויה המשתתפי� וא#. מתפילה פטור במצווה העו	ק .1

 ].א[ מתפילה פטורי�, שמע בקריאת

 בזמנ� ומנחה שחרית של העמידה בתפילת כגברי� חייבות נשי� .2

 ].ב[

 ].ב[ התפילה במצות להרגיל� יש, חינו לגיל שהגיעו קטני� .3

 פטור ואי�]. ג[ להתפלל כדי מלימודו להפ	יק צרי תורה הלומד ג� .4

 לבטל לו שאי�, לרבי� תורה המלמד לאד� אלא הזה בזמ� מתפילה

  )]ט[( להתפלל כדי שיעורו

  (ק"ז) הנדב תפילת  .לז

 פילותלת רלהו	י# ולהתפלל תפילה מעב הרוצה ,די�ה מעיקר .1

 ".הזו נקראת "תפילת נדב להלעשות זאת [א]. ותפי רשאיהחובה 

 הנדב פילתת התפללל ואל ל – פילתויכול לכוו� יפה בת נושאי מי .2

 .[(יא)] תפילת נדבה לללהתפ נוהגי� י�א יו�כ[ד]. ולכ� 

 ].א[ בהכנד  מו	#להתפלל תפילת  אי� .3

 בלבד, ואי� לציבור להו	י# תפילות [ג]. ליחידהיא  נדבהה תפילת .4

אישית  כהבר ו	י#: להרדבר", כלומ חדש"ל רינדבה צ בתפילת .5

, תו	פת הקשורה לתוכ� אותה אמצעיותמהברכות ה תבאח

 ].בביקש עליה [ שטר�בקשה  ו	י#. ולדעת הרמ"א יש לההברכה

ומתפלל  חוזר – דמתהקבע הקו תפילת אתא� התפלל  המ	ופק .6

צרי לחדש  ואינ כזה. ובמקרה באהה בתפילה ו	פתתפילה נ

  [א]. דבר בתפילה

  (	ימ� ק"ח) ומי�תשל תפילת  .לח

בשוגג יכול להשלימה  וא באונ	תפילת עמידה  שהפ	יד אד� .1

 [א]. שאחריהבתפילה 

המנחה  בזמ� פלל, יתשחרית? א� החמי' תפילת יעשה כיצד .2

 הוהשניילתפילת מנחה,  שונה: הראמידהתפילת הע תא מיי�פע
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 התשלומי� חובתלא יצא ידי  – להפ וו�כי �. ואשחרית תשלומיל

 [א].

החובה.  לתפילת שאפשרכמה  ל	מויש  שלומי�הת לתתפי את .3

, ובהתפילת הח רלאח מיד"אשרי"  יאמר ידותביח המתפלללכ� 

 פללית ר[ב], והמתפלל בציבו �יתפלל את תפילת התשלומי ואחר

 )].[(ו ציבורה ילתמיד ב	ו# תפ י�תשלומ

שעבר  לאחרלה, ו הרק בזמ� התפילה ה	מוכ להתפי להשלי� נית� .4

 השלי�יכול ל שאינו מי, כל ואול�. �תשלומי עודלה  י�זמ� זה א

 ה].-תפילת נדבה [ד ו	י#י �א עשה, א� יכול לכוו� טוב יילתותפ

 מו	# [ו]. לתפילת מי�תשלו אי� .5

	ר זלזול וחו מתושלא התפלל  ר, כלומדתפילה במזי י'החמ א� .6

 רגעל התפילה את דחהו פשע]. אבל א� ז[ מי�לו תשלו אי�, רצו�

 �א# שפושע הוא, יכול להשלי –, והחמי' את תפילתו ו�האחר

 תפילתו [ח].

. לכ� א� החמי' בהכתפילת החו  ואה תשלומי�תפילת ה נו	ח .7

שבת;  פילותת תיש תלמשל מנחה של יו� שישי, משלי� בערבי

 יתפללשבת  מוצאי, בתשל שב מנחה לתא� החמי' תפי – היפול

 מצב [ט]. בכל. וכ� ולפעמיי� ערבית של ח

 –הערב  דע כרנז אול חול לוהתפלל תפילה ש הבשבת במנח טעה .8

 ולתפילת החובה עוד עמידה של ח רישבת יתפלל אח יבמוצא

בראש חודש, וכ�  חה" במנואויב יעלה. וכ� א� שכח "הנדב תבתור

 כל כיוצא בזה [יא].

  (ק"ט) ציבורתפילתו ע
 ה וו�המכ יחיד  .לט

 התפילת עמיד פללה� להת דללהשת עליולבית הכנ	ת,  המאחר .1

ולקדיש [הק]. לכ� ינהג כמפורט  קדושהל לענות וה� ציבורה ע�

 .המשב

"' יגיע ששה ניהעמידה לפ תול	יי� את תפיל פיקלה	 וליכ א� .2

 מיד [א]. יתפלללקדושה, 

. הציבורשליח ע�  עמידהלאו, ימתי� ויתחיל את תפילת ה א� .3

" ו"שומע דושל הק-"הא ברכות, וכ� את שהקדו מוויקפיד לומר ע

 " [ב].די�ב"מו מוע ל<חות", ופילהת
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 א. ויעשה זאת א# א� הוימו", יש לכרוע ע�"צ מגיע ל"מודיכשהש .4

או  חילה, אול� לא א� הוא בתברכהבאמצע  הבתפילת העמיד

 [א]. בה� וחי�של אחת הברכות שאי� < ב	ו#

  )י"ק( �רדה תפילתו הדחק בשעת תפילה  .מ

, העמידה תפילה כל את להתפלל יכול ואינו בזמ� מאד הדחוק .1

, האחרונות ושלוש הראשונות שלוש את: בלבד ברכות שבע יתפלל

 ].א" [הביננו" ברכת את יאמר האמצעיות הברכות ובמקו�

 ].א[ תפילה חובת ידי יצא ובאמירתה. מעומד לאמרה יש .2

 ולא, הגשמי� על בה� ששואלי� בימי�" הביננו" להתפלל אי� .3

 ].א[ טוב ויו� שבת במוצאי

 צרכי" תפילת את יאמר, כלל לתפילה זמ� לו שאי� אונ	 במקו� .4

 התפנה וא�, חובה ידי יצא לא זו בתפילה". מרובי� ישראל עמ

 ].ג[ ויתפלל ישוב – תפילה זמ� כשעדיי�

 יעצור אאל, נ	יעה או הליכה בזמ� לאמרה שלא עדי# :הדר� תפילת .5

 ].ד[ בדר

 ].ח[ ביו� פע� רק לאמרה יש .6

 )].כא" [(נפשות בורא" ברכת למשל, אחרת לברכה לה	מיכה טוב .7

 כזה ובמרחק]. ז[ קילומטרי� מארבעה הארוכה בדר לאמרה יש .8

 )].כג[( ברכב נו	ע א� א# יאמרנה

. בדרכו שהתחיל אחר כלומר], ז" [בדר שהחזיק אחר" לאמרה יש .9

 כדי, הרכב הנעת טר� שיאמרה ביותר הטוב, בברכ שהנו	ע ונראה

 )].כב[( בכוונה לאמרה שיוכל

 המדרש מבית והיוצא, לימודו להצלחת יתפלל המדרש לבית הנכנ	 .10

  ].ח[ ללמוד שזכה על יודה

  )א"קי 	ימ�( להילתפ גאולה �מיכות  .מא

 קריאת ברכות ב	ו# הנאמרת" ישראל גאל" ברכת את ל	מו יש .1

 למנהג. כלל ביניה� להפ	יק וא	ור. העמידה תפילת לתחילת שמע

 ולקדושה לקדיש לענות טוב ויו� שבת בתפילות מותר האשכנזי�

 ].א[ לתפילה גאולה בי�
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 גאל" המ	יי� החז� אחר יענה לא אמ� אפילו המחבר לדעת .2

 	עי# ו"	 ב	ימ� שהתבאר כפי( אמ� יענה א"הרמ ולדעת", ישראל

 ].א) [ז

 הבא לכ�. הציבור ע� מתפילה חשובה לתפילה גאולה 	מיכת .3

 קוד� וברכותיה שמע קריאת את לומר י	פיק ולא לתפילה באיחור

 גאולה וי	מו התפילה כ	דר יתפלל, בחזרה '"הש שיתחיל

 ]ב[ הציבור ע� תפילה מפ	יד שבכ א#, לתפילה

 לחלק הנחשב", תפתח שפתי' ה" הפ	וק את יאמר התפילה לפני .4

  ]ב[ תזא יאמר הציבור שליח וג�]. א[ מהתפילה

  )ב(קי"בברכות הראשונות והאחרונות  הו�פה  .מב

 בשלושהראשונות ו  כותהבר לושבש שיותבקשות אי 	י#להו אי� .1

 [א]. האחרונות כותהבר

"', השפיוטי� בחזרת  אלואשכנז להתיר להו	י# בברכות  מנהג .2

  [ב]. להו	יפ� שלאומנהג 	פרד 

  (קי"ג) העמידה בתפילת הכריעות  .מג

של  ב	ו#ת העמידה: בתחילה ו בתפיל �פעמי ארבע חותל< יש .1

 ההודאה [א]. רכתשל ב ב	ו#, ובתחילה ו האבות כתבר

או  בתחילת� לא בשאר הברכות באמצע�, א חיות< להו	י# מותר .2

 [א]. ב	ופ�

ראשו [ד].  אתשבשדרה, ויכו# ג�  החוליות יראועד שי כרועל יש .3

י	תפק בהרכנת  –קשה לו לכרוע כ  �לכרוע יותר מדי. וא אי�ו

 [ה]. הראש

]; ז"ה'" [ ומרכשא זדק#"אתה", ויב"ברו" ובראשו בבברכיו  ישחה .4

 וזקיפתו תהא בנחת [ו].

  )ד"קי( שניה בברכה גשמי
 בורותג הזכרת די�  .מד

 את", המתי� מחיה" שבברכת הגבורות שאר בי�, להזכיר יש בחור# .1

 )].הק[( גשמי� להוריד' ה גבורת

, עצרת שמיני של מו	# בתפילת גשמי� גבורות להזכיר מתחילי� .2

 ].א[ פ	ח של הראשו� ביו� שחרית בתפילת ומ	יימי�
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. הציבור זאת שיעשה לפני עצרת בשמיני גשמי� להזכיר ליחיד אי� .3

 השעה עד המו	# תפילת ע� ימתי� בביתו המתפלל יחיד לכ�

 ].ב[ הציבור בה שמתפלל

 ומוריד הרוח משיב(" רוח ג�, לגש� בנו	#, להזכיר נהגו בחור# .4

 ומביא". הטל מוריד(" במקומ� טל להזכיר נהגו ובקי' "),הגש�

 או, טל או רוח הזכיר ולא טעה וא�). טל להזכיר שלא מנהג א"הרמ

 ].ג[ חוזר אינו – בעונת� שלא הזכיר�

 לאחר גש� שצרי במקו� אפילו, בקי' גשמי� גבורות להזכיר אי� .5

 	ו# לפני נזכר א�. חוזר – בקי'" הגש� מוריד" אמר וא�. פ	ח

 לתחילת חוזר – ש	יי� לאחר וא�, הברכה לתחילת חוזר – הברכה

 ].ד[ התפילה

 שהמשי או כראוי אמר א� זוכר אינו המתפלל הקי' בתחילת א� .6

 עדיי� הראשוני� הימי� בשלושי� – גשמי� והזכיר לשונו כשגרת

 שאמר חזקה מכ� ולאחר; תפילתו על וחוזר, טעה שמא חושש

 שמא שחושש למי עצה חכמי� נוונת]. ח[ חוזר ואינו, כראוי

 מוריד להושיע רב אתה מתי� מחיה" פע� תשעי� לומר: י	תפק

 ].ט[ לחזור יצטר לא י	תפק וא�, לשונו על זאת ירגיל וכ", הטל

. חוזר – בחור# גשמי� גבורות הזכיר ולא טעה א�, הדי� מעיקר .7

 במקו� טל והזכיר טעה א�, בקי' טל להזכיר שמנהגנו כיוו� אול�

 בברכה שפתח קוד� נזכר א� ואול�]. ה[ חוזר אינו – בחור# �גש

 וממשי", הגש� ומוריד הרוח משיב" שנזכר במקו� מו	י#, הבאה

 ].  ו" [המתי� מחייה" ואמר 	יי� כבר ואפילו, בתפילתו

  )ז"קי( הגשמי
 שאלת הלכות  .מה

 ].א" [לברכה ומטר טל ות�" השני� בברכת לומר יש הגשמי� בימי .1

 ובחו', במרחשוו�' ז בליל גשמי� לשאול תחילי�מ ישראל באר' .2

 ].א[ פ	ח של ראשו� עד ושואלי�. בדצמבר בארבעה לאר'

 גשמי� ישאל לא, ל"הנ בתאריכי� שלא לגשמי� שצרי מקו� .3

 .תפילה שומע בברכת עליה� לשאול יכול אבל, השני� בברכת

 ].ג[ תפילתו על חוזר – בקי' גשמי� שאל א� .4
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 –" רצה" שהתחיל קוד� נזכר א�: ור#בח גשמי� לשאול שכח א� .5

 נזכר וא�); חתימתה לאחר אפילו( תפילה שומע בברכת מזכיר

 ולאחר; השני� לברכת חוזר – תפילתו ש	יי� קוד�, מכ� לאחר

 ]. ה[ תפילתו על חוזר – התפילה 	יו�

  (קי"ט) תפילהבקשות ב הו�פת  .מו

בקשות אישיות בברכות האמצעיות של תפילת  ו	י#לה נית� .1

 שומע, וב"כהלהו	י# מעי� אותה בר יכול ברכה כלה. בהעמיד

 צרכיו [א]. כל קשלב יכול" להתפי

או ב	ופה  תההברכה, אלא באמצעי בתחילת בקשות ו	י#לה אי� .2

 לפני החתימה [א]. 

האמצעיות, לא  תבאחת הברכו תיתאו טעה טעות מהו ילגד א� .3

 יוימש, עהשנזכר, אלא יחזור לברכה שדילג או ט �במקו שלימהי

 ].גלראש [ חזורה	דר. וא� 	יי� תפילתו י עלמש� 

", ישלימה נו"ענ אמרציבור ולא  תבתעני טעהציבור ש שליח .4

  ].דתפילה", כמו בתפילת היחיד [ שומעב"

  )ב(קכ"תפילת לחש  ב�יו
  .מז

את הפ	וק "יהיו לרצו� אמרי פי",  ומרל התפילה �ב	יו מנהגנו .1

 ור, נצלהי-"א לי�במי חתהפות התחינהמכ� להו	י# את  לאחר

להו	י#  יכולו"יהיו לרצו�" (א).  שנית לומר אחריה", ומרעלשוני 

 . רשרוצה לומ תתחינה אחר כל, הנהוגי�, יחד ע� התחנוני� ש�

 �, א# שטרדושהלהפ	יק באמצע תחינות אלו לקדיש ולק מותר .2

 עקר רגליו (א).

  )ג"קכ( התפילההכריעות ב�יו
  דיני  .מח

 ברגל יחל]. א[ לאחור פ	יעות שלוש לפ	וע יש התפילה ב	יו� .1

 ].ג[ אגודל בצד עקב, קטנות פ	יעות ויפ	ע, שמאל

2.  שלוש פו	ע כורע ובעודו, כורע: התפילה ב	יו� לעשות יש כ

", במרומיו שלו� עושה" ואומר שמאלה פונה אחר. לאחור פ	יעות

 לפני� ומשתחווה", עלינו שלו� יעשה הוא" ואומר ימינה פונה

 ].א" [לישרא כל ועל" ומשלי�
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 עד כ ולהמתי� פ	יעותיו שכילה במקו� עומד להישאר טוב .3

 ימתי�, לו קשה וא�]. ב[ '"הש חזרת תחילת עד לפחות או, קדושה

 )].ה[( למקומו שישוב טר� אמות ארבע הילו כדי לפחות

 תפילת את כשמ	יי� פ	יעות שלוש לפ	וע צרי הציבור שליח .4

, לאחוריו יפ	ע שלא ירצו החזרה וב	ו#. החזרה קוד�, שלו הלחש

]. ה" [תתקבל" קדיש ב	ו# פ	יעותיו עד ביראה לעמוד ימשי אלא

 )].יד[( החזרה ב	ו# לפ	וע יכול, לו קשה וא�

" תפתח שפתי' ה" הפ	וק את הציבור שליח אומר '"הש חזרת לפני .5

 ].ו' [וכו" פי אמרי לרצו� יהיו" הפ	וק את לומר ב	ופה ונהגו'. וכו

  )ד"קכ(  "הש חזרת  .מט

 שליח יחזור כ ואחר, בלחש הקהל יתפללו שתחילה חכמי� יקנות  .1

 שליח שיוציא כדי הייתה תקנת� ואמנ�. בקול התפילה על הציבור

, מ	ידור להתפלל יכול אחד כל וכיו�, בקיאי� שאינ� את הציבור

 כיו� ג� ולכ�, חכמי� תקנת את משני� אנו אי� זאת בכל אול�

 ).ג( התפילה על חוזר הציבור שליח

 וטעה בלחש שהתפלל או, בלחש התפלל שלא ציבור שליח .2

 ).ב( יחיד כתפילת ג� לו עולה התפילה חזרת – בתפילתו

 כדי בתפילת� המאריכי� ליחידי� להמתי� צרי אינו הציבור שליח .3

 שליח, אמ� בעניית המאריכי� יחידי� יש וא�); ג( בחזרה להתחיל

 ).ט( הבאה הבברכ להתחיל כדי לה� להמתי� צרי אינו הציבור

 וכבר שהתפלל פי על א# וזאת, '"הש חזרת בזמ� וללמוד לדבר אי� .4

), ד( הציבור שליח לברכות בה לכוו� ויש. התפילה חובת ידי יצא

 ).ז( חולי� דברי בה לדבר שאי� וודאי

 וברו הוא ברו" לענות יש'" ה אתה ברו" אומר הציבור כששליח .5

 לענות ויקפיד). ו, ד( בכוונה אמ� לענות יש הברכה וב	ו#), ה" (שמו

 ).ח( הברכה את הציבור שליח ש	יי� לאחר ורק, בנחת

 שליח ביר מה יודע אינו א� אמ� לענות אי� א"הרמ לשיטת .6

 יכול ע"השו ולשיטת". יתומה אמ�" נקראת כזו וענייה, הציבור

 א� רק הוא" יתומה אמ�" ואי	ור, הברכה מהי יודע אינו א� לענות

 ).ח( חובה ידי לצאת ורוצה שמע שלא כהבר על אמ� עונה
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 אינו א�, ולהתפלל לחזור יש שבגינה טעות בתפילה שטעה מי .7

 ובמקרה). י( '"הש בחזרת לצאת הוא יכול תפילתו על לחזור רוצה

, א( כלל להפ	יק ולא הציבור שליח ברכות לכל להקשיב יקפיד כזה

 ).י

   )ה"קכ 	ימ�( - דיני קדושה   .נ

, '"הש בחזרת) השלישית הברכה' (ה קדושת ברכת אמירת לפני .1

 ישראל ידי על' ה בקידוש העו	קת", קדושה" והקהל החז� אומרי�

 )]. א, (הק[ והמלאכי�

 משפטי שאר ואת" נקדיש" אומר הציבור שליח הדי� מעיקר .2

 אול�]. א[ הקדושה פ	וקי את עונה והקהל, לקדושה ההזמנה

 כולו הקהל מראו ההזמנה משפטי את שג� הוא היו� הרווח המנהג

 )].ב[(

 ואי�, העמידה כבתפילת, קדושה אמירת בשעת רגליו לכוו� יש .3

 ].ב[ בדיבור בה להפ	יק

 אשכנז מנהג. קצת גופו את מרי� הקדושה פ	וקי אמירת בשעת .4

 )].ד[( עיניו להשפיל 	פרד ומנהג], ב[ למעלה עיניו לשאת

 אומרה – קדושה אומרי� שהציבור בזמ� הכנ	ת בבית הנמצא .5

 ].ב[ לכ� קוד� במניי� קדושה אמר כבר א� א#, עמ�

  )ו"קכ( שטעה ציבור שליח  .נא

 יודע אותו וכשמתקני�, ברכה על שדילג או שטעה ציבור שליח .1

 ].א[ בו שטעה מהמקו� ימשי – לחזור

. אחר אותו יחלי# –) בטוב חש שאינו כגו�( להמשי יכול אינו וא� .2

 תחילי – הראשונות הברכות בשלוש מתבצעת ההחלפה א�

 יתחיל, האמצעיות בברכות א�; התפילה מתחילת המחלי#

 ].ב" [רצה"מ יתחיל, האחרונות בשלוש וא�; ברכה אותה מתחילת

 יעלה" שכח כ� א� אלא, שטעה כיחיד דינו '"הש בחזרת טעה א� .3

, חודש בראש" ויבוא יעלה" על חוזר אינו המחבר לדעת"; ויבוא

 טוב וביו� בשבת ג� א"הרמ ולדעת, מו	# תפילת על 	ומ אלא

 ].ג[ חוזר אינו
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 הציבור את יטריח לא הלחש בתפילת הציבור שליח טעה א� .4

 '"הש בחזרת שלו הלחש תפילת חובת ידי יצא אלא, לו שימתינו

 ].ד[

  )ז"קכ( בנ�דר  מודי
  .נב

 רהציבו ג� מכיר הההודא רכתאת ב ציבורה יחשל שאומר בעת .1

 דרבנ�" [א]. י�מוד" הנקראתההודאה  חאת נו	 אומר', ולה טובה

 חותל< הנוהגי�"מודי�", ויש  אמירתבתחילת  ל<חותהציבור  על .2

 [א]. הב	ופ ג�

של  נחה(שחרית, מו	#, ומ כוהני� ברכתל  המיועדות בתפילות .3

 רכתב לאחרשליח הציבור  אומרלדוכ�,  והני�תענית), א� לא עלו כ

בברכה  ברכנו נואבותי היל-וא ינולה-'א הנו	חההודאה את 

; ולנוהגי� כמחבר הכוהני� רכתאת פ	וקי ב וולאחרי '...שתשולהמ

 הציבורעונה  הברכה ולאחר..." מיאת ש ושמו" הפ	וק תג� א יו	י#

 " [ב].ו�"כ� יהי רצ

, מביא הרמ"א מנהג מידההע ילתבתפ נההאחרו הברכהנו	ח  לעניי� .4

, והני�לברכת כ דותהמיוע ילותלומר את נו	ח "שי� שלו�" בתפ

 אשכנזי�חלק מה נוהגי� וכב" בשאר התפילות. "שלו� ר  נו	חו

 [ב].
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  תפילהו שמע-קריאת הלכות –מפתח כרך ב' 

  קכ"ז –סימנים נ"ח 

  

אות מודגשת וע� גרש מפנה ל	ימ�, אות ללא גרש וללא 	וגריי� מפנה ל	עי# בדברי 

  המחבר והרמ"א, ואות ב	וגרי� מפנה ל	"ק בפרושנו.

  � (הק) מפנה להקדמה ל	עי#.מ	פר ב	וגריי� מפנה להערה. הציו

  א# את ההערות שעליו. –הפניה ל	עי# כוללת את ה	"ק שעליו, והפניה ל	"ק 

  הפניה ל	ימ� בלבד פירושה שהער מופיע לאור ה	ימ�.
  

  

  א

  .חגורהראה:  –בנט א

  (ג).ק"א  –אברה� אבינו 

ראה:  –"אהבה רבה", "אהבת עול�" 

  ."אהבה רבה" ברכת

צ"ד ). 5(צ"ב . (טז)ע"ה   –אוטובו	 

  (יא). 

  .אכילהראה:  –אוכל 

  ב.ק"י ). 10(פ"ט ג.  צ' ח. �"ג  –אומ� 

  ג.  ע"בב. -(הק), אע"א  –אומ� 

א. �"ה ז. �"ג ד. �"ב ז. -גנ"ח  -אונ	

צ"ד ). 4א. (צ"א ט. צ' א. פ' א, ח, י. �"ו 

(ט). ק"ו (ז). ק"ו . ק"ד-ק"גא. צ"ז ז. -ד

  ב.קי"ד ג. -אק"י . ק"ח

  .חגורהה: רא –אזור 

  ח. -זצ'  –אחורי בית הכנ	ת 

  א.ק"ב  –"איזהו מקומ�" 

  ג.צ' ח. �"ג  –איל� 

  ג. צ' ח. �"ג  –איל� 

(כב). צ"ד ב. צ"ג א. �"א ). 2(�'  –אֵימה 

  ג. צ"ה 

  .נשי�ראה:  –אישה 

ק"ו (ז). צ"ט ה. -גע' ה. פ"ט  –אכילה 

  ב.ק"י (ז). 

  (ז).ק"ו (לג). צ'  (ו).�'  –אכילת מצה 

  א.פ"א  –לת פר	 אכי

  ח. קכ"ד ג. �"א  -ל מל נאמ�" -"א

  א. קכ"ב ח. ק"ד  –"אלהי נצור" 

�"א (א), (ד). � א, (ט). נ"ט  –אמונה 

-(ז), (כא), (לג�"ו (יב), ו, (יח), (כה). 

צ"ד (יח). צ' (הק). �"ח ). 1(�"ז לד). 

  (ב).ק"א (הק). 

ג, ז, �"ו ג, יב. �"א  ה.-דנ"ט  –אמ� 

ק"ט א. פ"ד (ו). ע"ט ). (הק�"ט (לא). 

(הק), ב, (ח), קכ"ד א. קי"א א, (יא), (יג). 

  (הק), ב. קכ"ז יב. -ד, ו

ברכת "אמת ראה:  –"אמת ויציב" 

  .ויציב"

  .אונ	ראה:  –אנו	 

  ב.צ"ז  -א	טני	 

קכ"ו ב. צ"ד ח. צ' א. נ"ט  –אפיקורו	 

  א. 

א. ע"ח א. ע"א א. נ"ח  -ארבע אמות 

ב, כד, צ' ו. פ"ז  ד. פ"גב. פ"א א, ה. ע"ט 

ק"ה ב. ק"ג ה. -א, דק"ב ט. -חצ"ב כז. 

  ב. קכ"ג א. 

  .שעה רביעיתראה:  –ארבע שעות 

  ב.  צ"ד כא. צ' : בבית הכנ�ת –ארו� 

  (ט).לקבורה: ע"א 

  (יח).קכ"ג ד. ק"א  –ארמית 

צ"ז ז. כיוו� התפילה: צ'  –אר' ישראל 

  ב. -א
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  (י). מנהג אר  ישראל: קי"ד 

קי"ז (טו). : קי"ד שאילת גשמי
 בה

  ז), (ט).-(הק), א, (ג

  ב. קי"ז  –אשכנז (האר') 

פ"ז (ב). פ"ו ח. ע"ט ז. ע"ו  –אשפה 

  (הק).

  (ג).ע"א (יא). �"ו  –"אשר יצר" 

  . תהילה לדוד"ראה: "מזמור  –"אשרי" 

  ג. -אע"ה  ב. ע"ג(א). ע"א  –אשתו 

ברכת "חונ� ראה:  –"אתה חונ�" 

  .הדעת"

הבדלה ה: רא –"אתה חוננתנו" 

  .בתפילה

  .ברכת קדושת ה'ראה:  –"אתה קדוש" 

  

  ב

  ג). -(אקי"ז (יד). ק"א  –בל ב

-דצ"ד ח. צ' ז. -דע"ט א. �"ג  –בהמה 

  א. קט"ו ב. ק"ד ה. 

 (כא).ק"י  –"בורא נפשות" 

  .בלחשראה:  –בחשאי 

  (ז).צ'  –בימת בית הכנ	ת 

  ה. -א�"ו  –"בי� הפרקי�" 

  .שכלראה:  –בינה 

  ז.ק"ו  –י� ביקור חול

(ג). ע"ז ד. ע"ו (ז). �"ב  –בית הכי	א 

פ"ו (א), ב. פ"ה (הק), (ו). פ"ג. פ"ד 

  (הק). 

�"ט ג. -ב�"ה (יב). �"ג  –בית הכנ	ת 

(ז), ד,  צ'(א), ו. פ"ט א. פ"ח א. ע"ט א. 

(ג), ג. צ"ז (ח), (י). צ"ד ג. צ"א כז. -ז

א. ק"ט (ב), ב. ק"ג (ח). ק"ב א, (ז). צ"ח 

ב. קכ"ה ג. -בקכ"ד ב. קי"ד (ד). קי"ב 

  .תפילה במניי�וראה עוד: 

  (ז). �"ג  –בית הלל ובית שמאי 

(הק), (א). פ"ח ). 7(�"א  –בית המקדש 

ק"ז ). 1(צ"ט ב. צ"ה ב, (ט). -אצ"ד 

  א. קכ"ג (הק), (ד). 

  ח.ק"י יח. צ' ו. פ"ט  –בית מדרש 

  .קבורהז. וראה עוד: ע"א  –בית קברות 

  ד. ק"א . ב�"ב  –"בכל לשו�" 

  (ב).ע"ב  –"בל תלי�" 

  ב. -אצ"ב  –"בל תשקצו" 

(ז). קי"א ב. ק"א יג, כו. �"א  –בלחש 

  ב. קכ"ד (יז). קכ"ג 

  ח.�"ג  –בניי� 

  א. �"ג  –בעל בשר 

  ב.ק"י ג. צ' ח. �"ג  –בעל הבית 

  .שכבת זרעוראה עוד: פ"ח.  –בעל קרי 

  כא. צ'  אינ
 חוצצי
: –בעלי חיי� 

  ג.  ק"י ג, ה.  גדודי חיה: נ"ח

:
  ד, ז. ע"ט  צואת

  .קול ר�ראה  –בקול 

). 10(�"א ד. נ"ט  –בקיא ושאינו בקיא 

  (הק), א, ג, (יא), י. קכ"ד א. �"ט 

  .תפילה אישיתראה:  –בקשה אישית 

  ה.  קכ"ד –"ברו הוא וברו שמו" 

(לו). �"ו (ג), ב. �"ה  –"ברו שאמר" 

  (ג), ג. פ"ט ). 9(�"ט (ו). �"ח 

 ש� כבוד מלכותו לעול� ועד" ברו– 

  ). 25א, (ט), (�"ו יג, (כז). �"א (ח). �' 

  (יג).ע"ה  –ברית מילה 

ק"א א. �'  –ברכה ה	מוכה לחברתה 

  ו.  ק"י(ג). 

 "�' (ב). נ"ט  –ברכה הפותחת ב"ברו

  (כא).ק"י (ג). ק"א א. 

�"ו (ו). �"ד (ו). �'  –ברכה לבטלה 

ד. קי"ט א). (ק"ז ). 2(ק"א (ג). �"ז ). 10(

  ).5(קכ"ו ד. קכ"ד 

  (יא).�"ו  –ברכה עוברת 
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(יז), ח. ק"ד א. �"ט ג.  �"ו –"ברכו" 

  יא. קכ"ד א. קכ"ב ). 2(קי"ג 

  (כח).�"ו  –"ברכות אינ� מעכבות" 

   –ברכות אמצעיות של תפילת העמידה 

ק"ט ). 14(ק"ח ב. ק"ז (יד). ק"ד ז). ק"ג (

קי"ג . (הק), (א)קי"ב (הק), (א). ק"י (ב). 

  ב. קי"ט. קכ"ו (יג). קט"ו. קי"ז (ב). 

ק"ה (כג). פ"ט (ג). ע"א  –ברכות השחר 

  ).2(פ"ט (כא). ק"י (ד). 

פ"ה ). 4(ע"א א. �'  –ברכות התורה 

)3.(  

-אנ"ט. �' -נ"ח –ברכות קריאת שמע 

), 5(�"ט. ע"א -�"ו(ג). �"ה (יב). �"ג ג. 

(ד). ק"ה ). 5(צ"ז (א), (ג). פ"א  (ג), כא.

  א. קי"א (י).  "טק

ק"א ד, (כא). צ"ד א. �"ט  –ברכת אבות 

  (כג). קי"ד ב. -אקי"ג א. ק"ט א. 

ברכת "אהבה רבה" (או "אהבת עול�") 

ג (מא). �"א א, ג. , (הק) �'ד. נ"ט  –

  .ברכות קריאת שמעג. וראה עוד: �"ה 

   (ז).צ"ג י. �"ו  –ברכת "אמת ואמונה" 

ו, י. -ה�"ו ג. �"א  –ברכת "אמת ויציב" 

ברכת "גאל (ז). וראה עוד: צ"ג (ג). �"ז 

 .ישראל"

  ."אשר יצר"ראה:  –ברכת "אשר יצר" 

ק"ט י. -), ז6(�"ו  –ברכת "גאל ישראל" 

	מיכת גאולה וראה עוד:  קי"א.(יג). 

  .לתפילה

קי"ד. קי"ז א. �"ט  –ברכת גבורות 

"משיב הרוח ומוריד (הק). וראה עוד: 

  .הגש�"

ל -"האראה:  –ל הקדוש" -ברכת "הא

  .הקדוש"

  ."מודי�"ראה:  –ברכת ההודאה 

צ"ט (ג). ע"א ). 5(�"ג  –ברכת המזו� 

  ), (כב). 9(קי"ד ג. קי"ג (ז). 

  א. קכ"ו  –ברכת המיני� 

�' יט). -), (יח9(נ"ט  –ברכת המצוות 

  ). 1(ק"א (ב). �"ז ח. �"ו ). 2(ג), (

  (כא).ק"י  –ברכת הנהני� 

  . ק"כ –ברכת העבודה 

  ."רצה"ראה:  –העבודה  ברכת

  (יא).�"ו  –ברכת הרעמי� 

ק"ז (יד). ק"ד (יט). נ"ט  –ברכת השבח 

  (ב). קי"ג (הק), (א). קי"ב (ז). 

  .קי"ח –ברכת "השיבה שופטינו" 

  ).22(�"ו  –ברכת "השכיבנו" 

קי"ד (ד). ק"י (ח).  ק"ז –ברכת השני� 

  א, (ח).קי"ז. קי"ט ). 6), (1(

(ה). ק"י (ז). ז ק" –ברכת "חונ� הדעת" 

  קט"ו. 

ג. -אנ"ט. �' ג. נ"ח  –ברכת "יוצר אור" 

ב. וראה עוד: ק"ח . �"טה. �"ו (ג). �"ה 

  .ברכות קריאת שמע

  ."ישתבח"ראה:  –ברכת "ישתבח" 

ג. קכ"א (א).ק"כ ב. ק"י  –ברכת כהני� 

  ב. קכ"ז (הק), (ה), (כו). קכ"ד 

א. וראה עוד: �"ט  –ברכת קדושת ה' 

קדושה (של חזרת ; "ל הקדוש-"הא

  .הש"')

קט"ז. קי"ט (ח).  ק"ז –ברכת "רפאנו" 

  א. 

"שומע ראה:  –ברכת "שומע תפילה" 

  .תפילה"

  (הק). פ"ח (הק). ע"א  –בשר 

  .גרביי�ראה:  –בתי רגליי� 

  

  ג

-(בצ' כה). -(כפ"ט (ב). �"ג  –אווה ג

  ד.קכ"ג (יד). קי"ג (ה), ג. צ"ה ה), (ח). 

ת "גאל ברכראה:  –"גאל ישראל" 

  .ישראל"
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"משיב הרוח ראה :  –גבורות גשמי� 

  .ומוריד הגש�"

  ג.קכ"ג  –"גודל בצד עקב" 

ז, ט. צ"ד ד. ע"ה ב. ע"א  –גוי, גויי� 

  ח. קי"ג 

  א.צ"ז  –גיהוק 

  .כי	וי ראשראה:  –גילוי ראש 

  ה.צ"א  –גרביי� 

  פ"ז. ), ח. 2(פ"ג ג. ע"ו  –גר# של רעי 

  

  ד

(כז). ק"ח . ב, (י)צ"ג  –ברי� בטלי� ד 

  (כז).ק"ד 

). 12(�"ו (י). נ"ט  –"דברי� שבקדושה" 

(הק), ע"ז (הק). ע"ו ). 2(ע"ג א. �"ט 

(ו), פ"ג (הק), (כד). ע"ט (הק). ע"ח (ה). 

  (ו).קי"א (הק). פ"ו (ו). פ"ד ). 6(

(א). �"ג ד. -ג�"ב ). 14(�"א  –דיבור 

(הק). ע"ו ), ג. 2(ע"ה א. �"ח א. �"ה 

ב. ק"א (א). צ"ט יח). (צ"ד (הק). פ"ה 

 ב.קכ"ה ז,י. קכ"ד א, (ה). ק"ד 

  ג. צ"ג ב. פ"ה ה. ע'   –די� (משפט) 

  ב. -א�"ב  –דקדוק הלשו� 

  

  ה

  ו.קכ"ג ב. -אקי"א  –שפתי תפתח"  ה'"

ב. -אק"ט ג.  �"ו –ל הקדוש" -"הא

  ).3(קכ"ו ב. קכ"ד 

  (ה). ק"י יא. - יק"ח  –הבדלה בתפילה 

   (י).ע"א  –הבדלה על הכו	 

  ב.-אק"י  –"הביננו" 

 פ"ט ה. ע"ט ). 3(ע"ב ג. -א�"ג  –הול

ב. צ"ט ד. צ"ד ד. צ"ב יב, טז.  צ'ב, ח. 

  ז. -גק"י 

ז). -(ופ"ג  –הזמנה לאו מילתא היא" 

  (א).פ"ד 

  חומרא.ראה  –החמרה 

   .יוצא לדרראה:   –היוצא לדר

  .טרדהראה:  –הי	ח דעת 

  (ג).נ"ט  –"הכול הול אחר החיתו�" 

צ"א  –להי ישראל" -כו� לקראת א"ה

  ). 2(א), (צ"ב (הק), ב, (י). 

  צ"הב. צ"ג (ג). צ' (יג). נ"ח  –הכנעה 

(הק), (יב), קי"ג א, (יג). צ"ח ז). -(ד), (ו

  (א).קכ"א ), (טו), (יח). 4(

  .הולראה  –הליכה 

  ג.קי"ג  –הֵלל 

צ' א, (לד). פ"ט ה. -אנ"ח  –הנ' החמה 

  ), (לז).7(

ו. -אע"א ז). -(וע'  –ה העו	ק במצוו

  א. ק"ו (יד). ע"ב. צ"ג 

  . �"ט –הפור	 על שמע 

  פ'. ק"ג. ט. ע"ט  –הפחה 

יא), -(ו), (ט�"א ב, ד. נ"ט  –הפ	ק 

ע"ח א. �"ו. �"ח. �"ט ב. -א�"ה (יח). 

צ"ז ב, (כב). צ"ב כז. צ' א. פ"ה (ד). פ' א. 

(י), ק"ט יב. ק"ח . ק"ד(ח), (יא). ק"ג ד. 

). 8-9), (4(קי"ב. קי"ד  א.קי"א (יג). 

קכ"ד א. קכ"ב (ו). קי"ט ). 6(ט), (קט"ז 

  ב.קכ"ה (יד), י. א, 

א. �"ח (ד), ד. �"ב  –הרהור (כדיבור) 

(ד). ק"א ו. צ"ד ב. פ"ה א. פ"ד ד. פ"ג 

  (כד). קכ"ד (יא). ק"ג 

  ע"ה. (יג). ע"ג. ע"ד  –הרהור עבירה 

  .ברכת "השכיבנו"ראה:  –"השכיבנו" 

  .דיבורראה:  –ו השמעה לאוזנ

  

  ו

פרשה ראשונה של ראה:  –אהבת" ו"

  .שמע

  ."קדושה ד	ידרא"ראה:  –"ובא לציו�" 

  פרשה שניה שלראה:  –והיה א� שמוע 
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  .שמע

  תפילת ותיקי�.ראה:  –ותיקי� 

). 1(קי"ד (ד). ק"י  –"ות� טל ומטר" 

  (ח). קי"ז. קי"ט 

  

  ז

  ג.צ'  –ית (ע') ז

  .אפ"ז טו). -(ידע"ה  –זכוכית 

 יציאתראה:  –זכירת יציאת מצרי� 

  .מצרי�

ב. ע"ב ה. -דנ"ח. ע'  –זמ� קריאת שמע 

  (ג), ו, ח. פ"ט י.  �"וא. פ' 

(ג), נ"ח  –זמ� תפילת שחרית (עמידה) 

  א, ח.  פ"ט(ג). ע"א ). 29(�"ו (יב). 

  (הק). נ"ח -זמני היו� 

  ה.קי"ג א. צ'  –זקֵ� 

פ"ט (ו). נ"ח  – זריזי� מקדימי� למצוות

  (יז).

  הנ' החמהראה:  –זריחה 

  

  ח

  ה. קי"ג ב, (י). צ"א  –גורה ח

פ"ה (ו). פ"ד (טז). ע"ה  –חדר אמבטיה 

  .מרח'), (י). וראה עוד: 1(

; עבריי�ז. וראה עוד: קכ"ד  –חוטא 

  .רשע

  ח.צ"ד א. �"ו  –חוכמה 

  (י). קכ"ו י. קכ"ד  –חול המועד 

ע"ו ). 4(�"ו א. �"ג ד. �"ב  –חולה 

(יב). פ"ג (יב). פ"ג א. . ע"ט ע"ח(טו). 

צ"ד א. צ' ד. -גפ"ט (הק). פ"ז (ה). פ"ה 

קי"ט ב. קי"ד ה. קי"ג (ח). ק"ז ד. ק"א ו. 

  .אונ	א. וראה עוד: 

  .חולהראה:  –חולי 

(יט). נ"ט (ב), ז. נ"ח  –חומרא, החמרה 

א. �"ח ו. �"ד ב. �"ג (יח), כד. �"א 

ד, ע"ו (הק), (ד). ע"ה (ג). ע"ד א. ע"א 

פ"ד ). 6(פ"ג (א). פ"ב (הק). ע"ז ו). (ט

(יב). צ"ב ז, טו, כד. צ' ג. פ"ט א. פ"ח (ו). 

קכ"ג ). 1(קי"ג א. קי"א (ו). ק"ב ד. צ"ד 

  ח. קכ"ד (יג). 

(א), (טו). קי"ד ב). -(אצ"ד  –חו' לאר' 

  א, (ג).קי"ז 

  ו.צ'  –חורבה 

(א). וראה עוד: קי"ז (ט). ק"י  –חור# 

  .ימות הגשמי�

   ו.ע"ה ). 3(ע"ד א. ט נ" –חוש

  ד. ע"ט ג. ע"ו  –חזיר 

  .שליח ציבורראה  -חז� 

  ט. -חקי"ד  –חזקה 

  .חזרת הש"'ראה:  –חזרת העמידה 

קי"ז ד). -(גקי"ב ב. קי"א  –חזרת הש"' 

-קכ"דו. -ב, הקכ"ג (ג). קכ"א (ב). 

  קכ"ז. 

  ו, ח.�"א  –חי"ת של אחד 

  .בעלי חיי�ראה:  –חיה 

  ב. ק"ו ב. ק"א ב. ע'  –חינו הבני� 

  ד. צ'  –חלונות 

  ד. צ"ד ו. -הע"ט  –חמBר 

(ג). ע"א ). 19(הק), (נ"ח  -חצות היו� 

  א.פ"ט 

צ' ). 2(פ"ח  ד. -(הק), אע"ד  –חציצה 

  ד. צ"ח (ג). צ"א כא. 

אחורי בית ג. וראה עוד: ע"ט  –חצר 

  .הכנ	ת

  ב.-אפ"ז  –חר	 

  ה. ע"ט  –חתול 

  (א).ק"ו ג. ע'  –חת� 

  

  ט

  .מקווהראה:  – בילהט

  פ"בא. ע"ח  –טופח על מנת להטפיח 
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  ב. 

  ד.-(הק), גקכ"ו  –טורח הציבור 

  ד. צ"ז ב, ח. �"ו  –טלית (מצוייצת) 

  (כו). פ"ח. ק"ד  –טמא 

�"א ה. -ב�' ב, ה. נ"ט  –טעה בתפילה 

י. �"ו א. �"ה . �"ד. �"בכג. -יא, טו-ו

-ד, ט-אק"ח (הק). ק"ה א. �"ז. פ"ט 

קי"ט א. קי"ח ה. -בקי"ז . ט- גקי"ג יב. 

  קכ"ו.(הק), י. קכ"ד ד. -ג

  כד. �"א ג.  נ"ט –טעמי המקרא 

  א.ע"ה  –טפח מגולה באישה 

צ"ו. ד. צ"ד כג. -כאצ"א ג. ע'  –טרדה 

  ד. - אק"ב. ק"ד ב. ק"א ג, ה. צ"ז 

  

  י

  (יז). ק"ד (יא). �"ו  –הא שמיה רבה" י"

-(ז), (כאק"ד  –"יהיו לרצו� אמרי פי" 

קכ"ב א. קי"ט ). 9(קי"ז א. "א קיכב). 

  ו. קכ"ג ב. -א

  .גאווהראה:  –יוהרה 

ב. קי"ג ג. ק"א יא.  �"א –יו� הכיפורי� 

  (ו). קכ"ג ב. קכ"ב ). 3(קי"ט א. קי"ח 

  .שבתראה:  –יו� השבת 

א. ק"י א. ק"ז ג. פ"ט ב. ע"א  –יו� טוב 

  ג. קכ"ו א.  קי"זג. -אקי"ד א. קי"א 

  ב. ע"א  –יו� טוב שני 

ה. ע"ט ג. �"ג ג, ה. נ"ח  -צא לדר יו

). 8ה, (-דצ"ד ו, טז. -הצ' ג, ח. -בפ"ט 

  ח. -דק"י (ו). צ"ח 

  .ברכת "יוצר אור"ראה:  –יוצר אור 

כ. צ' ה. ע"ו ד. ע"ד ב. -א�"ג  –יושב 

  ג. -אק"ב ט. -דצ"ד 

ע"ה (הק), (ז). ע"א  –יח	י אישות 

  (הק), א. פ"ח (הק). 

  . צ"ט(הק). ע"א  –יי� 

ו, ח. -ג, הקי"ד א. ק"י  –ת הגשמי� ימו

  א, ד.קי"ז 

  ג. -בקי"ז ד, ח. -גקי"ד  –ימות החמה 

ראש א. וראה עוד: פ"ח  –ימי� נוראי� 

  .יו� הכיפורי�; השנה

ג. קכ"ב ב. צ"ז ג. צ"ה (ז). צ"ד  –ימי� 

  יא). -א, (יקכ"ג 

קי"ד ). 15ט, יא, (ק"ח  –"יעלה ויבוא" 

  ג. קכ"ו י. קכ"ד (כא). 

  (כד).�"א  –אבינו  יעקב 

�"ו (כב). �"א (ו). �'  -יציאת מצרי� 

ב. צ"ג ). 6(ע' (ג). �"ז ). 27לד), (-(לג

  (ד). ק"ו 

(ג). צ"א (הק). ע"ד (כה). �"א  –יֵצר 

  (ז). צ"ה 

-אצ"ד ). 11כה), (-ד, (כצ'  –ירושלי� 

  (ב). קי"ז ד. 

  ב. צ"ז ג, יג. צ'  –יריקה 

ט. ע"ט . אע"ג. ע"ד ב. ע' ה. �"ג  –ישֵ� 

  ז. ק"ו ב. צ"ט 

(ו). �"ח ). 19(�"ו (ג).  �"ה  –"ישתבח" 

  (ג). פ"ט  ).9(�"ט 

  

  כ

ק"ג (ט). צ"ב (יז). �"ו  –בוד הבריות כ

  (ט).

). 14ד), (ז), (טו), (-(גע"א  –כבוד המת 

  ה). -(דע"ב 

  יט). -(יז�"ו  –כבוד התורה 

ק"ה ח. צ"ב  –"כדי הילו ארבע אמות" 

  ב. קכ"ג א. 

א. ע"ח א. �"ה  –לגמור את כולה"  "כדי

  ו.-הק"ד כז. צ' א. פ"ה 

(הק). צ"ט (הק). פ"ח ד. �"ו  –כה� 

  .ברכת כהני�(יב).  וראה עוד: קכ"ג 
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�' ג, (יד). נ"ח  –כוונה בקריאת שמע 

(א). ע"ב ג. ע' . �"גה. �"א. �"ב ה. -ד

  .עול מלכות שמי�ראה ג�: 

צ' ד, ח. פ"ט (א). ע"ב  –כוונה בתפילה 

צ"ב (ט). צ"א 	ט), כג. -לב), (	א), (	ו(

ק"א. ק"ב -צ"חג. צ"ז  צ"ו.- צ"ג(א), (י). 

(ב), (ט),  ק"ח(הק), ד. ק"ז יא). -(ב), (י

(ז), (יז). קי"א א, (יז), (כב). ק"י (יב). 

  א, ג, ו.קכ"ד 

  .אפיקורו	ראה  –כופר 

  צ"ד. ). 11(יא), ז, (צ'  –כיוו� התפילה 

  ב. כ"ה קא, ד. צ"ה  –כיוו� רגליו 

  .יריקהראה:  –כיח 

 ג.צ"ז  –כינה 

  ק"בא, (	ח). צ' יד). -(יגפ"ג  –כי	א 
  

  (יב). 

  ה. -גצ"א ב. ע"ד  –כי	וי ראש 

צ"ה ). 4(ע"ו  –"כל עצמותי תאמרנה" 

  (ז).

  ד. ע"ט  –כלב 

  ב.קכ"ז  –"כ� יהי רצו�" 

  .הכנעהראה:  –כניעה 

  ב.צ"ב (לב). �"א  –כע	 

ג.  �"הה. �', ג.  נ"ט -"כקורא בתורה" 

  (ג).פ"ט 

ק"ט ב. צ"ז ה, ז. צ"ד  –כריעה בתפילה 

  א. קי"ג. קכ"א א. 

  (ה).ק"ד ב. פ"ט  –כריעה לחברו 

  

  ל

ז). -(ו�"ה  –א יפרוש מ� הציבור" ל"

צ"ד יא, יח. -זצ' א. �"ח יב). -(יא�"ו 

  (ט).קכ"ג (ח). 

"לחדש בה ראה:  –"להו	י# בה דבר" 

  .דבר"

  ז. פ"ט  –לה	תפר 

א. וראה עוד: ע"ב. ק"ו  –ת המת לוויי

  .קבורה

  (א).קי"ז  –לוח השנה 

  ז. ע"ט  –לול תרנגולי� 

  (ז). ק"ו ב. -אצ"ו ). 12(א), (ע'  –לולב 

  ז.ע"א  –"לועג לרש" 

ק"ח א. ק"ז ט. צ"ד  –"לחדש בה דבר" 

  יא.

  .בלחשראה:  –לחש 

). 2(�"ב א. �' א. נ"ט ז, ה. נ"ח  –לילה 

פ"ט א. ע"ט ו. ע"ה ). 8א, ( ע'(לד). �"ו 

  (כ). ק"י (הק). ק"ז (יא). צ"ב טו. צ' ה. 

(ד), ה. �' יד). -(יגנ"ח  –לימוד תורה 

ע"ה א. �"ח ג. �"ה ד. �"ב (כב). �"א 

י, צ' ו. פ"ט א. פ"ה. פ"ח -פ"דד. פ"ג (ו). 

ג. ק"ו א. ק"ב ד. -בצ"ג א, ז. צ"ב יח. 

  (טז).קכ"ד ח. ק"ד 

    .מקו� שאינו נקיראה:  –לכלו

  .כריעהראה:  –לכרוע 

  א.�"ד  –למפרע 

  א. צ"ח (הק). ע"ה  –לנשק 

  ג.ק"י ג, ה. נ"ח  –ל	טי� 

  א.�"ה  –ל	ירוגי� 

  .עומדראה:  –לעמוד 

  .ריצהראה:  –לרו' 

  .יריקהראה:  –לרוק 

  .עבריתראה  –לשו� הקודש 

  

  מ

ק"ח ח. ק"ב (מט). צ' א. פ"ט  –אחֵר מ

  ב.קכ"ד ג, ו. ק"ט. קי"א (ח). 

  .אכילהראה:  –מאכל 

מקו� ראה:  –מבואות המטונפי� 

  .שאינו נקי

   .הולראה  –מהל

  קכ"ז. ב. -אק"ט ג.  �"ו –מודי� דרבנ� 
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ב. -אק"ט (כא). צ"ד ג. �"ו  –"מודי�" 

  קכ"א. קכ"ז.א. קי"ג 

  .תפילת מו	#ראה:  –מו	# 

ק"י יא. -יק"ח (ט). ע"א  –מוצאי שבת 

  (כא). קי"ד א. 

ט. - ה, (כ), ח-גקי"ד  –"מוריד הטל" 

  (יא). קי"ז 

  (יב). קכ"ג (הק). ק"ז (הק). צ"ב  –מזבח 

  ז. קי"ד ז. ק"ח ו. צ"ט א. פ"ט  –מזיד 

�"ט ). 28(�"ו  –מזמור "תהילה לדוד" 

  ב.ק"ח א. ק"ה (ב). צ"ח ב. צ"ג ). 9(

  .	ידור תפילהראה:  –מחזור תפילה 

ק"ב ב, (יג), כא. צ' א, (ז). פ"ג  –מחיצה 

  (יב). 

  .חולהראה:  –מחלה 

קי"ג (א). �"ח  –מטבע שטבעו חכמי� 

  (ו).קי"ט ט. 

  (יא).צ"ד  –מטו	 

ו. ע"ח. ע"ט - ע"זח. -זע"ו  –מי רגליי� 

-כופ"ז. צ' ב. פ"ה ד. פ"ג ב. פ"ב א. פ"א 

  ח.צ"ב כז. 

(יב). צ"ב (א), (ה). צ"א  –מידת ח	ידות 

  ). 10(ק"ח ג. ק"ב 

  .יושבראה:  –מיושב 

(טו). ע"ו (הק). ע"ג א. ע"ב  –מיטה 

  א. ק"ו א. צ' (כג). פ"ט 

  .אפיקורו	ראה  -מי� 

קי"ג ד. צ"ח ב. צ"א (ג). ע"ד  –מכנ	יי� 

  ה. 

ג. צ' ג. פ"ט ה. ע' ט. -ז�"ג  –מלאכה 

  ב. ק"י ז. ק"ו (יב). צ"א 

א, ד. צ"ה ). 4(�"ט י. -טנ"ט  –מלאכי� 

  (הק), (א), (ג). קכ"ה טו). -(ידק"ט 

(ו). פ"ז (ג). "א פא. ע"ט  –מלוא עיניו 

  ד.ק"ד א. ק"ב 

  צ"אא. �"ו (ב). �"א  –מל (בשר וד�) 

  א. ק"ד א. צ"ט א. צ"ח (יב). 

  (ג).ק"א  –מלכות (הזכרתה בברכה) 

  (ד). צ"ז (כב), (כה). צ"ב  –ממחטה 

  ), (ג).1(צ'  –"ממעמקי� קראתי ה'" 

קכ"ב (ז). צ"ה א. �"ח  –מנהג המקו� 

  א. 

  (ח).צ"ד  –מנורה 

  .תפילת מנחהראה:  –מנחה 

  .עומדראה:  –מעומד 

  א.קי"ט ב. ק"ז  –מעי� הברכה 

  א.�"ד  –מפרע 

  .אכילת מצהראה:  –מצה 

ד. �"ג ). 5ד, (�'  –מצוות צריכות כוונה 

  (הק).צ"ח 

(הק). ע"א א.  ע'ד. �"א  –מצוַת עשה 

  (הק). קכ"ה ב, (ז). ק"ו 

  ב.ק"ו  –"מצוֵת עשה שלא הזמ� גרמא" 

  פ"ח. (ו).  פ"ד –מקווה 

  פ"ה. -פ"גד. �"ב  –מקו� שאינו נקי 

  .חדר אמבטיה; מרח'ראה:  –מקלחת 

  (ז).ק"ו  –מרור 

פ"ו (הק), ב. פ"ד. פ"ה ה. ע'  –מרח' 

(כג), ז. וראה עוד: פ"ט ). 3(פ"ח (הק). 

  .חדר אמבטיה

  ה. צ"ז א. צ"ו ח. צ' ט. �"ג  –משא 

קי"ד.  –"משיב הרוח ומוריד הגש�" 

  ), (יא), (יט). 3(הק), (קי"ז 

 פ"ט(הק), א, ג. נ"ח  -משיכיר את חברו 

  (ב), ח. 

  א. ק"ו כו. ע"ב. צ' - ע"א –מת 

  א.פ"ז  –מתכת 

  ה.�"ג  –מתנמנ� 

  

  נ

  ג. ק"ד –חש נ

  -דצ"ב (ג). ע"א ). 2(�"ב  –נטילת ידי� 
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  ה. 

  .לולבראה:  –נטילת לולב 

  א. פ"ח ). 1(ע"ה  –נידה 

  ה.-ב דע" – ניחו� האבלי�

  ב. קי"ז  –וה נינו

  טז. ע"ה ג. ע'  –נישואי� 

ה. -דצ"ד (נב). צ' (לד). פ"ט  –נ	יעה 

  .יוצא לדרז. וראה עוד:  -גק"י 

  .תפילת נעילהראה:  –נעילה 

 –"נקדיש ונעריצ" (תחילת קדושה) 

  א.קכ"ה א. ק"ה ). 8ב, (ק"ט ). 3(צ"ה 

  .ברכת כהני�ראה:  –נשיאת כפיי� 

ג, (טז). -א ע"הד. ע"ד א. ע'  –נשי� 

  ב. -אק"ו (טז). צ' א. פ"ח 

  

�  

. �"דג. -ב�  –דר התפילה ושינויו 	

  ד.-גקי"ט 

  א.ע"ט ו. ע"ה ב. �"ט  –	ומא 

(טז). ע"ה ), (טז). 1(נ"ט  –	ידור תפילה 

(הק). קכ"ד א. ק' ג. צ"ט ב. צ"ו (ד). צ"ה 

  א. קכ"ו 

  א.�"ה  –	ירוגי� 

  א.צ"ו  –	כי� 

  יח. צ' יא.  �"א –	ליחות 

), 9), (6(�"ו  -מיכת גאולה לתפילה 	

ב. -אק"ט (ג), ח. פ"ט א. �"ט י. -ז

  קי"א. 

  ב.ע"ו  –	נדל 

  א.צ"ז (ט). צ"ה  –	נטר 

  .אכילהראה:  –	עודה 

  .פעילות גופניתראה:  –	פורט 

  ה.-דצ"ד  –	פינה 

  א.צ' ה. פ"ג  –	פ	ל 

ע"א (ב). �"ז  –"	פק ברכות להקל" 

  ).3("ח קי). 7(ע"ו ), (כא). 10), (6(

(טו). ע"ו (א). �"ז  –"	פק דאורייתא" 

  (א).פ"ב 

(ג). פ"ב (ג).�"ז (ו). �"ד  –"	פק דרבנ�" 

  (א).ק"ז 

  ב. קי"ז  –	פרד (האר') 

  (כז). פ"ט  –"	ת� ויש אומרי�" 

  

  ע

צ"ה ד. צ"ג ו. צ"א א.  ע'יז. �"א  –בד עֶ

  א. קכ"ג ב. ק"ו (יג). צ"ח ג. 

  .מלאכהראה:  –עבודה 

פ"ט (ה). פ"ה (ה). �"א  –עבודת ה' 

צ"ט (ב). צ"ו ל). -(כטצ"נ (נה). צ' (כו). 

  (הק). 

  ע"ז. פ"ז. –עביט 

  .רשע; חוטאב. וראה עוד: �"ג  –עבריי� 

  ד. ק"א ב. פ"ה ב. �"ב  –עברית 

  . קרו� ראה: –עגלה 

(ד), (יג), (טו). נ"ח  –עול מלכות שמי� 

(ב), (כד), יד, (לה). �"א (הק), (ו). �' 

(ג). �"ד י), ו, (יד). -(א), (ט�"ג  ה.�"ב 

ע"ד ). 6א, (ג), (ו), (ע' ז. �"ו ב. �"ה 

  (ג).ק"ב (ז). צ"ט ב. צ"ג (טז). 

  ג.�"ד יד. �"א  –עול מצוות 

צ' ח. פ"ט ג. -א�"ג (ב). �"א  –עומד 

א, ד. ק"י ד. צ"ח א. צ"ה ט. -דצ"ד ג. -א

  ד. קכ"ד 

  ד, ז.ע"ט  –עו# 

  ד. ע"ט ה. ע'  –עור 

קכ"ג (ז). צ"ז  –שלו� במרומיו" "עושה 

  א.

  ח.צ"ד  –עושר 

  א. פ"ח  –עזרא ה	ופר 

מכשול לפני עיוור: . 	ומאראה:  –עיוור 

  (יט).צ' 

  ג.ק"ג  –עיטוש 
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ע' ה. -(הק), (ב), גנ"ח  –עלות השחר 

  א, ה, (לג), ח. פ"ט (יב). 

  .קריאת התורהראה:  –עליה לתורה 

  ג. -בצ'  –עלייה (חדר) 

  ).2(קי"ג ). 5(�"ט  – "עלינו לשבח"

  עלות השחרראה:  –עמוד השחר 

  יח. צ' ). 14), (10(�"א  –עמי האר' 

  .אמ�ראה  –עניית אמ� 

  ד. קי"ט ה.  קי"ז –"עננו" (בתענית) 

  ד, ו. צ"ב א. פ"ב  –עפר 

  .איל�ב. וראה עוד: -אפ"ז   –ע' 

ע"ט ו. ע"ה (ב). ע"ד  –עצימת עיניי� 

  (ד).צ"ה (י). 

  ג.קכ"ג  ג.ק"ד  –עקב 

קכ"ב ה. קי"ז (טו). �"ו  –עקר רגליו 

  א, י. קכ"ג. קכ"ד (ד). 

  .שלוש פ	יעותראה:  –עקר רגליו 

  ג.  ק"ד –עקרב 

  ה.�"ג  –ער 

  .תפילת ערביתראה:  –ערבית 

(הק), ע"ט (הק). ע"ה. ע"ו -ע"ג –ערווה 

  ).3(קכ"ג ב. -(הק), אצ"א (י), (כד). 

 פ"ד א.ע"ד. ע"ה (הק), (א). ע"ג  –ערו� 

  (הק), (א). צ"א  א.

ב. קי"ג (ב). קי"ב  –עשרת ימי תשובה 

  ).3(קכ"ו א. קי"ח 

  א. ע"ו ה. ע"ה ). 1(ע"ג  –עששית 

  

  פ

  ב.ע"ה  –אה נכרית פ

  .אומ�ראה:  –פועל 

  .הפור	 על שמעראה:  –פור	 על שמע 

  (יא), (יג). ק"ח  –פושע 

 ברכה הפותחת ראה:  –פותחת בברו

"  .ב"ברו

  .אימה ראה: –פחד 

  (ט).צ"ח  –פיגול 

  א.צ"ז  –פיהוק 

(הק), קי"ב (י). ק"ט י. �"ח. צ'  –פיוטי� 

  יב). -(יאקי"ד (כד). קי"ג ב. 

  ד. -אק"ד א. �"ו  –פיקוח נפש 

ה. �' (ב). נ"ח  –פ	וק ראשו� של שמע 

-ב�"ה ה. -ג�"ג ה. �"ב יד, כו. -ד�"א 

  (ד), ג.ק"ו (ח). פ"ט (א), (ד). פ' א. ע' ג. 

פ	וק ראה:  –"שמע ישראל" פ	וק 

  .ראשו� של שמע

�"ה (יב). �"ג כב. �"א  –פ	וקי דזמרא 

). 9(�"ט (ו). �"ח (יא), (לו). �"ו (ג), ב. 

צ"ג ), (ג), (לד). 2(פ"ט ). 5(ע"א ). 1(ע' 

  (ב).צ"ח ב, (י), (יג). 

(י), ק"ט (יח). ק"ד  –פ	וקי הקדושה 

  א. קכ"ה (יג). 

  .ריצהראה:  –פ	יעה ג	ה 

  (כג). פ"ט  –ות גופנית פעיל

"לא יפרוש מ� ראה:  –פרישה מהציבור 

  .הציבור"

(ט), (יא). ק"י (ח). ק"ז (נד). צ'  -פרנ	ה

  א.קי"ט (ג). קי"ד 

 ז.ק"י (הק), א, ד. צ"ב  –פר	ה (שיעור) 

  א. �"ג  –פרקד� 

(ב), (ו), נ"ח  –פרשה ראשונה של שמע 

ד. -ג�"ד ח. -ו�"ג טו. -יד�"א ג. �' ג. 

  א). (יע' 

�"ו  –פרשה שלישית של קריאת שמע 

יציאת (ג). וראה עוד: �"ז לה). -ה, (לד

  .מצרי�

  ה. �"ו . �"ד –פרשה שניה של שמע 

פרשה שלישית של ראה  –פרשת ציצית 

  .קריאת שמע

  

  צ

  (הק).נ"ח  -את הכוכבי� צ
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  י. צ"ב  –צדקה 

ע"ט. (ג). ע"ח (הק). ע"ו. ע"ז  –צBאה 

פ"ו (א), ב. ה פ"ה. -א, דפב. פ"ג -פ"א

  (יד). ק"ד כו. פ"ז. צ' א. 

  כג.צ' (טו). ע"ה  –ציור 

(א). ע' ב, (כט). �"ו  כה.�"א  -ציצית 

  .טלית(יג). וראה עוד: צ"ז ). 4(ע"א 

  ח.קי"ג  –צלב 

  ).1(ע"ח  –צנתר שת� 

  .עפרראה:  –צרור 

  ג.ק"י  –"צרכי עמ מרובי�" 

  .צרכי רבי�ראה:  –צרכי ציבור 

ג. ק"י ד. צ"ג (לב). צ' ד. ' ע –צרכי רבי� 

  א. קי"ט ב. -אקי"ב 

  

  ק

א. וראה ק"ו ג. ע"ב. פ"ז - ע"א –בורה ק

  .לוויית המתעוד: 

עול ראה:  –קבלת עול מלכות שמי� 

  .מלכות שמי�

  (יד). צ'  –קבלת שבת 

א. קכ"ה ג. ק"ט  –"קדוש קדוש קדוש" 

  .פ	וקי הקדושהוראה עוד: 

 (ד).נ"ח  –קדושה (של חזרת הש"') 

פ"ט (ו). ע"ט א. �"ט ג, ט.  �"ו(י). נ"ט 

(ו). ק"ח (א). ק"ה ח. -זק"ד ד. צ"ה (א). 

קכ"ד ב. קכ"ג א. קכ"ב (ו). ק"ט. קי"א 

  קכ"ה. (הק), (ה), (ח), יא. 

). 28(�"ו ). 7(נ"ט  –"קדושה ד	ידרא" 

  ג. ק"ט 

  (א). �"ט ג, ה.  נ"ט –קדושת יוצר 

קכ"ה ג. ק"ט ). 3(צ"ה  –קדושת "כתר" 

)5.(  

א. �"ט ). 28( ג, ט, �"ו(ד). נ"ח  –קדיש 

ח. -זק"ד (א). פ"ט (ו). ע"ט (ז). ע"א 

קכ"ב (ו). ק"ט. קי"א (ו). ק"ח (א). ק"ה 

  יא. קכ"ד (טו), (יח). קכ"ג א. 

  ).6א, (צ"ד  –קודש הקודשי� 

  ג.ע"ה  –קול אישה 

�"ב ד, כו. -ג�"א ג, (יד).  נ"ט –קול ר� 

ג. -ק), ב(הק"א א. �"ט (כא). �"ו ה. 

ב, (כה). קכ"ד ב, ה, יב. קכ"ג ב. קי"א 

יב. קכ"ד ). 3(קי"ד ד. -גקכ"ו (ב). קכ"ה 

  .הכרזהוראה ג�: 

ד. צ"ח (הק), (א). פ"ח ). 1(ע"א  –קורב� 

  (א). ק"כ (י). ק"ח ה), (י). -(הק), (דק"ז 

א. פ"א ד. ע"ה ד. -גע"ג ב. ע'  –קטני� 

   ז.קכ"ד ב. ק"ו א. צ"ח כז. צ' (יב). פ"ג 

פ"ט ). 9(נ"ט  –קידוש (בשבת ובחג) 

  (כב).

  . ימות החמהראה:  –קי' 

  א.צ"ח ב. צ"ג  –קלות ראש 

  (כא).פ"ט  –קפה 

  .פיוטי�ראה:  –קרוב' 

  ב. ק"ד ה.  -דצ"ד  –קרו� 

�"א  –קריאת התורה ועליה לתורה 

), (טז), 5), (3(�"ט ד. �"ו (א). �"ב (לו). 

  .בקכ"ז ז. ק"ד ד. צ"ח ט. ע"ט (יז). 

  י. �'  –קריאת שמע על המיטה 

 –קריאת שמע של ערבית וברכותיה 

(ז). �"ג א. �' ב, ד. -אנ"ט ), ה, ז. 1(נ"ח 

ע"ב (א), ב, (ט), (יב). ע' א. �"ט י. �"ו 

  (ב).צ"ח ב. 

  

  ר

(ג). ק"א (ו). �' ). 9(נ"ט  –אש השנה ר

  א. קי"ח ב. קי"ג (ד). קי"א 

). 15ט, יא, (ק"ח א. ק'  –ראש חודש 

  ג. קכ"ו י. קכ"ד (כא). י"ד ק

  (טז). צ"ב (ג). ע"א  –רוח רעה 
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ב. צ"ט ה. -דצ"ד ח. צ' א. �"ג  –רוכב 

  ד. ק"י 

פ"ז. צ' -ע"טד. -אע"ו ב. ע"ד  –ריח רע 

  ק"ג. (ה). צ"ח כו. 

  ג.קכ"ג יב. צ'  –ריצה 

-(יח), (כבק"י (יב). צ"ב (נב). צ'  –רכב 

  כג).

  ג.�"א  –רמ"ח איברי� 

(כא), ד. וראה עוד:  פ"ט). 10(ע'  –רעב 

  .אכילה

  .ברכת "רפאנו"ראה:  –"רפאנו" 

  ג.פ"ט  –רפואה 

קי"ז ). 14(ק"ח ה. ק"ד (ז). ק"ג  –"רצה" 

  ג. -בקכ"ו (ה). ק"כ. קכ"ד ה. 

  (כב). קי"ד  –"רצה והחליצנו" 

  ג.ק"ו  –רשב"י 

; חוטא(לז). וראה עוד: ע"ו  –רשע 

  .עבריי�

  

  ש

טל ומר "ות� ראה:  –אילת גשמי� ש

  .לברכה"

פ"ט א. פ"ד ), א. 1( �"ו –שאילת שלו� 

  ).2(צ"ח ב, (יח). 

  ).9(קכ"ד ). 12(�"ו  –"שב ואל תעשה" 

ק"ח א. ק"ז יב. צ' ג. פ"ט ב. ע"א  –שֵבת 

  ב. קכ"ז ג. קכ"ו א.  קי"א א. ק"י יא. -ט

  א. ק' ח. צ"ב  –שגורה בפיו 

ראה:  –"שהה כדי לגמור את כולה" 

  .ולה""כדי לגמור את כ

  .יש�ו. וראה עוד: צ"ד א. �"ג  –שוכב 

(ג). צ"ו (ח). צ"ד (יט). �"ו  –שולח� 

  (יב). ק"ב 

  (ג), ג. ק"ט ז. ק"ד  –"שומע כעונה" 

ק"י ב. -אק"ט ג.  �"ו –"שומע תפילה" 

  א, (ז), ד.קי"ט ב, ה. קי"ז (א), (יא). 

  .תקיעת שופרראה:  –שופר 

  ד.  ק"ד –שור 

  ה.-ב דע" – שורה (לניחו� האבל)

  ב. צ"ג  –שחוק 

  .כריעהראה:  –<חיה 

  . יוצא לדרג. וראה: עוד: נ"ח  –שיירה 

  .שתויראה:  –שיכור 

  ב. קכ"ז (ו). ק"ד  –"שי� שלו�" 

  ד.-גע"א  –שימור המת 

  .יש�ראה:  –שֵינה 

  ב.ע"ה  –שיער אישה 

  ).5(�"ט  –"שיר של יו�" 

  (יג). ק"ט ט. �"ו  –"שירה חדשה" 

  .בית הכי	אראה:  –שירותי� 

  (הק), (ה). פ"ח ד. ע"ו  –שכבת זרע 

  .אומ�ראה:  –שכיר 

  א. קט"ו א. צ"ח  –שֹכל 

א, ו. נ"ח  –שמע ותפילה -שכר קריאת

קכ"ד (יא).ק"ז (מז). צ' א. פ"ט ג. �"ה 

  (הק).

  ב.קכ"ז  –"שלו� רב" 

שלוש ברכות אחרונות של תפילת 

ז). ק"ז ( –ה. ק"ד (ז). ק"ג  –העמידה 

ב). קי"ג (א. קי"ב א, ג. ק"י ). 14(ק"ח 

  ב. קכ"ו 

שלוש ברכות ראשונות של תפילת 

. ז)ק"ז ( –ה. ק"ד ז). ק"ג ( –העמידה 

א. קי"ב א, ג. ק"י (ב). ק"ט ). 14(ק"ח 

  ב, ד. קכ"ו (יד). קי"ד (ב). קי"ג 

ה, ז. צ"ד (טו). �"ו  –שלוש פ	יעות 

קי"ז (הק). קי"א ה. ק"ב ב. צ"ז א. צ"ה 

  א, י. קכ"ד קכ"ג. ה. 

�"ו ה. �"ב ג. �"א  ד.נ"ט  -שליח ציבור 

ט). צ"ב ((	). צ'  ד.ע"ט  א.�"ט ז. -ו

קי"ד (ד), ב. קי"א . ק"טז. ק"ד ד. צ"ה 

  קכ"גא. קכ"ב ד. קי"ט (ב). קי"ז ג, ו. -ב
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  . קכ"ז- קכ"דו. -ב, ה

(ו). פ"ד ג, (מב). �"א ). 19(נ"ח  –ש� ה' 

ד קכ"). 1(קכ"א ג. צ"א ב. פ"ט ב. פ"ה 

  א. קכ"ז (כו). 

א, קכ"ג ב. צ"ז ג. צ"ה (ב). צ"ד  –שמאל 

  ג. 

  ד. -בצ"ג  –שמחה 

  .שמיני עצרתראה:  –שמחת תורה 

קי"ז ), (ט). 3א, (קי"ד  –שמיני עצרת 

  (ט). 

  .בעל בשרראה  –שָמ� 

  (ד).�"א  –ש	"ה גידי� 

  (הק). נ"ח -שעה זמנית 

ע"א ). 29(�"ו ו.  נ"ח –שעה רביעית 

   א. פ"ט(ג). 

 ה. - ג נ"ח –שעת הדחק, שעת הצור

(ט). ע"ו ). 8(ע"ה (ז). �"ו (טז). �"ג 

צ"א (ב), (כג), ח. פ"ט ). 2(פ"ג ). 8(ע"ט 

ב. קכ"ד ג. -אק"י ב. ק"ד ט. צ"ד א, (ט). 

  .אונ	וראה עוד: 

 שעת הדחק, שעת ראה:  –שעת הצור

  .הצור

  ו. פ"ד –שפת הי� 

  (הק), (ה).נ"ח  -שקיעת החמה 

  ח.צ"ט. ק"ח ג. ע' ה. "ג � –שתוי 

  .צלבראה:  –שתי וערב 

כג). -(יח�' ב. -אנ"ט  –שתי רשויות 

  ב. צ' ב. ע"ט (טז). ע"ה (ט). �"ג 

-גפ"ט ב. ע"ד (הק), (כא). ע"א  –שתיה 

  צ"ט. ד. 

הרהור א. וראה עוד: �"ה  –שתיקה 

  .(כדיבור)

  .מי רגליי�ראה:  –שת� 

  

  ת

  ג.צ'  –אנה (ע') ת

  ).8(קי"ז  –יר" "תדיר ושאינו תד

  (כא).פ"ט  –תה 

תהילה ראה: מזמור " –"תהילה לדוד"

  . לדוד"

�"ו (טז). �"ג (ב). �"א  –תורת חיי� 

)1 .(  

  ג. ק"ו יח. צ'  –תורתו אומנותו 

  .רכב(יא). וראה עוד: ע"א  –תחבורה 

  ב.ע"א  –תחו� שבת 

(לד). פ"ט ג, (לו). �"ו ב. �"ה  –תחנוני� 

ה. קי"ז ט. קי"ג . (ה)ק"ח ב. ק"ד טו. צ' 

  . קכ"ב

(א). וראה צ"ו כז. צ' (ה). ע"ז  –תינוק 

  .קטני�עוד: 

  (יד). צ"ז (י). צ"א (ו). פ"ג  –תיק 

  .ציורראה:  –תמונה 

  ז. פ"ט ה. ע'  –ת	פורת 

קי"ג א. קי"ב ב. -אק"ז  –תפילה אישית 

  א.קכ"ב ב. -אקי"ט ב. קי"ז ט. 

-גנ"ט (ב), (ד), (ו). נ"ח  –תפילה במניי� 

. �"ט). 24(יא), (�"ו יב. �"ג ג. �"א ד. 

צ"ח (ח). צ"ד יח, כד. -חצ' (א), ו. פ"ט 

ק"ה (יט). ק"ד (ב), ב. ק"ג ד. -בק"א (ז). 

קכ"ה (הק). קכ"ד ב. קכ"ג (ו). ק"ח (א). 

  ב. 

�"ב ג. �"א (ד). נ"ח   –תפילה בציבור 

א,  צ'(הק), א. �"ט א. �"ח ג. -ב�"ה ה. 

ק"ט. קי"ד ב. ז ק"ב. ק"ג ד. -בק"א כד. 

  קכ"ז. -קכ"דב. קכ"ג ג. -ב

  .תפילה במניי�ראה:  –תפילה בציבור 

  ח. ק"י –תפילה לפני ואחרי הלימוד 

�"ו ). 2(�"ד  כה.�"א (ז). נ"ח  –תפילי� 

פ"ג . פ'). 6(א), (ע' (ב), (לד). פ"ט ב, ח. 

ח, (לג).  צ'(ב), (לד). פ"ט ). 5(פ"ד (ו). 

  (א).ק"ג א. צ"ו 

  (ד). קי"ד (ד). קי"ב  –תפילת גש� 
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   ז.-ד ק"י –תפילת הדר

א, (ח), (יב), נ"ח  –תפילת העמידה 

(א), (יב), (יד), (טו). �"ג  כב.�"א (טו), . 

א. ע"א (הק), א. �"ט י. -ח�"ו (ה). �"ה 

  . קכ"ז-פ"חא. פ' (ו). ע"ד (א). ע"ב 

), 7(צ' א. פ"ט א. נ"ח  –תפילת ותיקי� 

  (לז).

  (ד). קי"ד יב). -(יאקי"ב  –תפילת טל 

ו. ק"ח א. ק"ז ). 3(צ"ה  –תפילת מו	# 

). 5(קכ"ה ). 4(קכ"ד ג. -אקי"ד ג. ק"ט 

  ג. קכ"ו 

ו), -(דפ"ט א. פ' ). 8(ע'  –תפילת מנחה 

(הק). ק"ה (ו), (ח), (יג). צ"ג כז), ז. -(כו

ב, ד, -(הק), אק"ח (הק). ק"ז (ד). ק"ו 

א. קי"ז ג. קי"ד ). 8(יג), (ק"ט יא. -ט

  ב. קכ"ז ). 5(קכ"ה ). 2(קכ"ד א. ק"כ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ק"ז. ). 1(ק"ה (כד). צ"ד  –תפילת נדבה 

  ), ב. 2(קי"ז ), (ז), ה, ז, יא. 3(הק), (ק"ח 

  יא.  �"א –תפילת נעילה 

). 8(ע' (ה), (כו). פ"ט  –תפילת ערבית 

(ד). ק"ו (ב). צ"ח ב. צ"ג (יד), ט, טו. צ' 

יא. - (הק), ב, ד, טק"ח (הק), (א). ק"ז 

  א.קי"ז (ח). קי"א 

(ד), פ"ט א. פ' ז. נ"ח  –תפילת תשלומי� 

  (יג). ק"ח. ק"י א. ק"ה א. צ"ט (ו). 

  א, (ג), (ט).קי"ז  –תקופה 

  (א). ע' (ו). �'  –תקיעת שופר 

  (יא).ע"א  –תקשורת 

  .רפואהראה:  –תרופה 

  א. פ"ח ז. -וע"ט  –תרנגולי� 

  .תפילת תשלומי�ראה  –תשלומי� 

  

  

  

  

  

  

  

 

 


