
 

 

 

 

 
 

 זמן ברכות קריאת שמע ומהות הברכות

 ה.לא הפסיד כאדם הקורא בתור שעות( ג')אחרי הקורא מכאן ואילך ( :המשנ) ()ט' ב'

 מאי לא הפסיד? שלא הפסיד ברכות. :אמר רב חסדא אמר מר עוקבא )י' ב'(

הקורא מכאן ואילך לא הפסיד, כאדם שקורא בתורה, אבל מברך  :נמי הכי תניא
 הוא שתיים לפניה ואחת לאחריה.

גדול הקורא קריאת שמע בעונתה, יותר מהעוסק בתורה. מדקתני  :אמר רבי מני
כאדם הקורא בתורה, מכלל דקורא  )ושכרו רק(יד הקורא מכאן ואילך לא הפס

 בעונתה עדיף.

 שיטות הראשונים 

, שברכות יוצר אור ומעריב ערבים הרמב"ן ורבינו יונהדעת  :מהות ברכות קריאת שמע
, שכולן ברכות המצוות הן. אור זרוע. דעת 1הן ברכות שבח, ואהבת עולם ברכת המצוות

. וכתב שכן הסכימו 2נתקנו על ק"ש כללשהכל ברכות השבח, ולא  ,רשב"אהדעת 
, שאין ברכות קריאת שמע כדין שאר ברכות המצוות, אלא המאירי. ודעת הגאונים

לעצמן נתקנו, אלא שמאחר שנתקנו, יסדום על קריאת שמע. ובכל זאת הן תחליף 
 3הרא"ה.. וכעין זה כתב "שקב"ו על מצות קרן, אומר אלברכת המצוות, שאם לא אמ

                                                

כבר היה מנהג בעיירות לומר בין אהבת עולם לק"ש אל מלך נאמן, ובילדותי נתקשה עלי, לפי  :הרמב"ן כתב . 1
לעשייתן, , שכל המצות כולן טעונות הן ברכה עובר שאהבת עולם ברכת המצוה היא לקריאת שמעשהדבר ידוע 

, ברכת יוצר אור ומעריב ערבים ברכת השבח הןוכן בהלל וכן במגלה וכן בקריאת התורה, וכ"ש ק"ש, וכו', אבל 
 בפלוגתא דכל שלא ראה מאורות מימיו אינו פורס על שמע וכו'.  )מגילה כ"ד ב'(כדמוכח 

קודם זמנה, אחר צאת הכוכבים אומר שוב )שאף כשאומר עם הצבור ק"ש בברכותיה גם בדברי רבינו יונה הדברים מפורשים  

גם בדברי רב עמרם גאון מתבאר שברכת אהבת עולם  .ברכת אהבת עולם וקורא ק"ש בכונה לצאת יד"ח, עיי"ש(
 . "שק"ש, יברך אקב"ו לקרוא ק משמשת כברכת המצוות, ולכן סובר שכשקוראה על מיטתו לצאת ידי חובת

 ."ק כה()נח סוהובאו דבריו במשנ"ב  . 2

ד"ה הרי י"א ב', )מאירי  .()א' א', ד"ה אלא כך. רבינו יונה )חי' י"א ב'(. רמב"ן (ברבינו יונה ורא"ש)הו"ד רב עמרם  -מקורות  . 3

)שו"ת ח"א סי' מז; סי' סט; רשב"א  .()הל' קריאת שמע, סי' כהאור זרוע . )פרק שני, י"ד א', ד"ה אלו הן בין(רא"ה . למדת עכשיו(

 .סי' שיט(
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, אין ואור זרוע ,ם, רמב"ןרמב"רבינו יונה, לדעת  :בין אהבת עולם לקריאת שמע הפסק
לענות אמן אפילו אחר ברכת שליח ציבור. והטעם, משום שאומר הברכות על קריאת 

הרמ"ה, רשב"א, רא"ה, שמע, ואין לו להפסיק בין הברכה והדבר שמברכים עליו. ולדעת 
יח ציבור; משום דברכות קריאת שמע אינן מותר לענות אמן אחר השל ומאירי, ,שרא"

 וסיעתו. רא"שכ 6הרמ"אווסיעתו,  רמב"םכפסק  5והשו"ע. 4נאמרות על קריאת שמע

קרא את שמע בלא  שאפילו הרשב"אדעת  :ברכות קריאת שמע ללא אמירת ק"ש
 :כתב הבתים. ובספר במאיריוכן מבואר  קרית שמע. בלאחוזר ואומר ברכותיה  ,ברכות

לי כן אלא ביוצר אור; אבל אהבת עולם אין מברכין אותה אלא אם כן יקרא ולא יראה 
פסק  8והשו"ע .7, שברכות ק"ש שייכות לקריאת שמעהרא"הקרית שמע. וכן דעת 

 ונראה לי שטוב לחזור ולקרות קריאת שמע עם הברכות. :. וסייםרשב"אכ

תפלה אליבא עד חצות כשיעור  הסתפק אם הוא הרא"ש :סוף זמן ברכות קריאת שמע
 כל היום כולו לא  לואו אפי ;)לקמן כ"ו א'( יהודה רביאו עד ד' שעות אליבא ד ,דרבנן

                                                

. אמנם המאירי כתב טעם אחר, והוא, שהרי אף בשאר שיחת של חולין אם )או"ח נט,ד, ס"ק יב(על פי ביאור הגר"א  . 4
 הוא מצורך הדבר שעליו בירך אינו הפסק, אם כן עניית אמן שהוא קיום השבח וההודאה שבירך אינו הפסק.

ולא יענה אמן אחר סיום הבוחר בעמו ישראל באהבה,  :,ד. לשון השו"ע אינה מפורשת כל כך, וזה לשונואו"ח נט . 5
אפילו , או עצמודווקא אחר ברכת  לאסור עניית אמןאם כוונתו  ,משום דהוי הפסק. ונחלקו נושאי כלי השו"ע

עיי"ש  יאור הגר"א כאפשרות שניה,ומסקנתו על פי בשהאריך,  )ד"ה ולא יענה( ביה"ל. וראה אחר ברכת שליח צבור
  . )ולגבי ברכת יוצר, כתב שבדיעבד יענה אמן(

ונראה לי מכל מקום כשקורא עם הציבור לא יאמר אל מלך נאמן, רק יאמר אמן  :כתב )או"ח סא, ג(רמ"א להלן ה . 6
כתב שהאחרונים  ()נט, ד, ס"ק כהאחר השליח צבור כשמסיים הברכה. וכן נוהגין, ונכון הוא. עכ"ל. והמשנ"ב 

העתיקו כולם את דברי הרמ"א לדינא, אמנם לכתחילה יותר טוב שיסיים בשווה עם הש"ץ, ולא יצטרך לענות 
 .)ד"ה ולא יענה(ה"ל יבוראה  אמן אחריו.

אלו הן בין  )להלן, י"ד א', ד"ה. רא"ה )חי' י"א ב'; והמאירי הביא דבריו ודן בהם באריכות(. רמב"ן )ברכות א,יז(רמב"ם  -מקורות  

 :רי"ף, ד"ה ולעניין(ב )ברכות לג ב. רבינו יונה )מגן אבות, סי' א'(. מאירי )הובא בראשונים, ובטור או"ח סי' סא(. הרמ"ה הפרקים(
 וראה מקורות בפסקה קודמת.

אע"ג דהשתא ליכא ק"ש דאורייתא כלל; ומכל מקום טפי עדיף לציבורא למימר ויחזור ויקרא ק"ש בברכות,  . 7
 .)וראה להלן, י"ג ב', בעניין ק"ש של רבי יהודה הנשיא(כות דקריאת שמע אקריאת שמע דאורייתא בר

)שו"ת הרשב"א ח"א רשב"א  -מקורות  שהוא כדי לעמוד בתפילה מתוך דברי תורה. )ס"ק ו(ב. וביאר הגר"א או"ח ס, . 8

)ה' א', ת קריאת שמע הן ברכות השבח. רא"ה . וכשיטתו שסובר שברכוסימן מז; וסימן שיט; הו"ד בב"י או"ח סוס"י מו(

. ספר הבתים )י"א ב', ד"ה הרי למדת עכשיו(. מאירי בעניין הקורא ק"ש על מיטתו; י"ג ב', בעניין ק"ש של רבי יהודה הנשיא(
 .)שערי בית תפילה בית מנוחה, אות יא(
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דוקא שעה רביעית ש ,כתב אף כל שעה רביעיתש גאון רב האי. ודייק מדברי הפסיד
אבל מכאן ואילך הפסיד הברכות. ואם בירך עובר על  ;9שהוא זמן תפלה לרבי יהודה

כתב  ומהרי"ל. שאפשר לברך אותן כל היום ר החינוךוספ "םהרמב . ודעתלא תשא
אם נאנס שלא קרא יכול לקרוא בברכותיה אף לאחר ד' שעות כל היום , מהר"שבשם 
 .כרב האי גאוןפסק  10והשו"עכולו. 

טעה בק"ש של שחרית יש אומרים שאין לה  הכלבוכתב : תשלומין לקריאת שמע
כתב דק"ש שוה לענין  ו חייםורבינ .תשלומין בערבית ולא של ערבית בשחרית

 הביא הדעות. 12והשו"ע. 11להיתפ

 שולחן ערוך

 )או"ח, הלכות קריאת שמע, סימן נח(

לֹא ו.  ה ג' וְּ עָּ ָּ ה ש  רָּ בְּ ם עָּ ה ַהג', אִּ עָּ ָּ ּ ךְּ ַעד סֹוף ַהש  ָּ ש  מְּ ּה נִּ ַמּנָּ ּזְּ ֶׁ י ש  ּה, קֹוֵרא  ַאף ַעל ּפִּ אָּ רָּ קְּ
הּוא  ֶׁ ה ד' ש  עָּ ָּ ל ש  יהָּ ּכָּ כֹותֶׁ רְּ בִּ ּה ּבְּ ם אֹותָּ אִּ ּה. וְּ ַמּנָּ זְּ קֹוֵרא ּבִּ ר ּכְּ כָּ ֵאין לֹו ש ָּ יש  ַהּיֹום, וְּ לִּ ְּ ש 

לֹא ה ד' וְּ עָּ ָּ ה ש  רָּ בְּ ל ַהּיֹום. עָּ יהָּ ּכָּ כֹותֶׁ רְּ לֹא ּבִּ ּה ּבְּ אָּ ּה, קֹורְּ אָּ רָּ  קְּ
רִּ  ז.  ּיֹום, ֵיש  אֹומְּ ּה ּבַ אָּ רָּ ם לֹא קְּ יןאִּ לּומִּ ְּ ש  ּה ּתַ ש  לָּ ּיֵ ֶׁ רִּ  ים ש  א קְּ רָּ ם לֹא קָּ ֵכן אִּ ית, וְּ בִּ ַערְּ יַאת ּבְּ

ים קִּ ֵיש  חֹולְּ ּיֹום, וְּ ין ּבַ לּומִּ ְּ ש  ּה ּתַ ית, ֵיש  לָּ בִּ ַערְּ ַמע ּבְּ ְּ  .ש 

                                                

, שהרי אינו מברך אקב"ו לקרות עאינן שייכות לקריאת שמולכאורה טעמו, משום שסובר שברכות קריאת שמע  . 9
. ולפיכך דינם כמו תפילת השחר שהיא רק עד שליש היום. והרי הם כמו תפילהשמע, וכסברת הרשב"א לעיל, 

 . )שפסק כדעת רב האי גאון, או"ח נח,ו(ע"פ מש"כ בביאור הגר"א בטעם דין השו"ע 

הוי ברכה  ,הפסיד הברכות. ואם בירך ת ואילך, מארבע שעואפילו נאנס, ש(ס"ק כו)וכתב במשנ"ב  או"ח נח,ו.. 10
שאפשר שיש לסמוך על דברי מהרי"ל לעניין אנוס. וכן כתב בפשיטות  כתב )ד"ה קוראה(. אמנם בביה"ל לבטלה

או שארי פסוקים שהם מזכירת  ,ציציתדמכל מקום פרשת  )ס"ק כז(עוד כתב המשנ"ב  .)עא,א, ס"ק ד(במשנ"ב 
)הו"ד רב האי גאון  -מקורות  .דהא מן התורה לא נקבע זמן לזכירתה ,ה כל היוםמחוייב מן התור ציאת מצריםי

 .)פ"א סוף סי' י'(. רא"ש )פרשת ואתחנן, מצוה קכ(. חינוך )הל' קריאת שמע א,יג(. רמב"ם בראשונים, רשב"א, ריטב"א, רא"ש(
 .)מנהגים, הל' תפילה, סעי' יג(מהרי"ל 

מאחר שכבר עבר זמנה ואינו אלא כקורא  ריאת שמע,ונה שיצא בזה ידי קאין הכ )נח, ס"ק ח(וביאר המג"א . 11
 .שלכתחילה צריך להשלימה כמו תפילהרק  ;בתורה

שאין תשלומין לקריאת שמע, אלא א והברכי יוסף הכריעו כדעה הגר"ש )ס"ק כט(ז. וכתב המשנ"ב או"ח נח,. 12
 .)סי' ט(כלבו  -לתפילה, שהיא בקשת רחמים. מקורות 
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 )או"ח, הלכות קריאת שמע, סימן נט(

ַנַחת:  ד.  ּבּור ּבְּ יַח צִּ לִּ ְּ ּ ם ַהש  ית אֹוֵמר עִּ בִּ ַערְּ ת יֹוֵצר וְּ ּכַ רְּ יַח  הגה:ּבִּ לִּ ְּ ּ ם ַהש  ַסּיֵ ּיְּ ֶׁ ם ש  ם קֹדֶׁ ַסּיֵ יַמֵהר לְּ וִּ

ה  ַיֲענֶׁ ּבּור, וְּ ּבּור צִּ יַח צִּ לִּ ְּ ֵמן ַאַחר ש  ן רי''ח(אָּ ימָּ רֹוֵקַח סִּ כֹות וְּ רָּ כֹות ּבְּ לְּ ק א' ֵמהִּ רֶׁ י ּפֶׁ מֹונִּ הֹות ַמיְּ  .)ַהּגָּ
יד חִּ יא ַהּיָּ ּבּור מֹוצִּ יַח צִּ לִּ ְּ ּ כֹות ֵאּלּו ַהש  רָּ בְּ א, ּדִּ צָּ ּבּור, יָּ יַח צִּ לִּ ְּ ּ ש  ּה מִּ עָּ מָּ ְּ ּה ַרק ש  רָּ ם לֹא ֲאמָּ יהּו אִּ ַאף  ,ּומִּ

הּוא ּבָּ  ֶׁ י ש  חֹותַעל ּפִּ פָּ יד ּבְּ חִּ יא ַהּיָּ ּבּור מֹוצִּ יַח צִּ לִּ ְּ ּ יהּו ֵאין ַהש  י, מִּ י'  קִּ תֹו(מִּ ּמֵ ֶׁ י ש  לֹא  )הר''י פ' מִּ וְּ
ֵסק  פְּ ֵוי הֶׁ הָּ ּום ּדְּ ּ ש  ה, מִּ ַאֲהבָּ ֵאל ּבְּ רָּ ש ְּ ַעּמֹו יִּ ּיּום ַהּבֹוֵחר ּבְּ ֵמן ַאַחר סִּ ה אָּ ן סי')ַיֲענֶׁ ַקּמָּ ן לְּ ַעּיֵ  וְּ

 .(ס''א

 תפילה בדרך שפלות וענווה 

אפילו חרב חדה מונחת על צוארו של  :רבי יוחנן ורבי אלעזר דאמרי תרוייהו ' א'()י
י לֹו ֲאַיֵחל".  :13אדם, אל ימנע עצמו מן הרחמים, שנאמר ֵלנִּ טְּ קְּ  "ֵהן יִּ

המתפלל צריך  :אמר רבי יוסי ברבי חנינא משום רבי אליעזר בן יעקב ב'()י' 
 .שיכוין את רגליו

לּו  14מאי דכתיב :ום רבי אליעזר בן יעקבואמר רבי יוסי ברבי חנינא מש "לֹא תֹאכְּ
ם"  ? לא תאכלו קודם שתתפללו על דמכם. ַעל ַהּדָּ

כל האוכל ושותה ואח"כ  :אמר רבי יוסי ברבי חנינא משום רבי אליעזר בן יעקב
ךָּ  )בנבואה אל ירבעם( 15מתפלל, עליו הכתוב אומר ּתָּ ַאֲחֵרי ַגּוֶׁ ַלכְּ ְּ ש  י הִּ אֹתִּ ", אל "וְּ

לאחר שנתגאה זה, קיבל עליו  :. אמר הקב"ה)גאוותך(אלא גאיך  )גופך(ך תקרי גוי
 מלכות שמים?! 

 לא יעמוד אדם לא על גבי כסא, ולא על גבי שרפרף, ולא במקום גבוה,  :תניא

                                                

 וב יג,טו. אי. 13

 ויקרא יט,כו. . 14

אֹ  :מלכים א, יד,ט. 15 י וְּ יֵסנִּ עִּ ַהכְּ כֹות לְּ ים ּוַמּסֵ ים ֲאֵחרִּ ךָּ ֱאלֹהִּ ה ּלְּ ֲעש ֶׁ ךְּ ַוּתַ לֶׁ יךָּ ַוּתֵ נֶׁ פָּ יּו לְּ ר הָּ ֶׁ ּכֹל ֲאש  ֹות מִּ ַרע ַלֲעש  י ַוּתָּ תִּ
. ךָּ ּתָּ ַאֲחֵרי ַגּוֶׁ ַלכְּ ְּ ש   הִּ

 ת”בעזהשי
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 :16ויתפלל, אלא במקום נמוך ויתפלל. לפי שאין גבהות לפני המקום, שנאמר
יךָּ ה'" אתִּ רָּ ים קְּ ֲעַמּקִּ ּמַ י ַיֲעטֹףּתְּ " :17", וכתיבמִּ י כִּ נִּ עָּ ה לְּ ּלָּ  . )ודרכו של עני במעמקים(" פִּ

  :)פרק מצות חליצה, ק"ה ב'( יבמותבמסכת גרסינן 

 המתפלל צריך שיתן עיניו למטה, ולבו למעלה.

 שיטות הראשונים 

, נראה לי דוקא מידי דמשכר, מדקא דריש הראבי"הכתב  :לא תאכלו קודם שתתפללו
ּתָּ ַא ליה מ" ַלכְּ ְּ ש  י הִּ אֹתִּ ךָּ וְּ " אמר הקב"ה לאחר שנתגאה זה קיבל עליו עול מלכות ֲחֵרי ַגּוֶׁ

ודוקא יין  :באור זרועוכן כתב  .רא"ש ומרדכיוהביאוהו  .18שמים, ובמים לא שייך גיאות
כתב בשם  והכלבו .לית לן בה; אבל מים שאין בהם גאות, שיש בהם גאות ,כריודבש וש

אחר שנתגאה קרינן  ,ממה שהוא צריך כיון שרצונו ונפשו מלא ,דאף מים אסור ריא"ף
 פסק שמים מותר לשתות קודם התפילה. 20ו"עוהש 19 .ביה

, בתרומת הדשן: כתב לאחר שאמר מקצת ברכות קודם ברוך שאמר עשיית ענייניו
 , ואח"כ הולכים שראה מדקדקים שהיו אומרים ברכות ותושבחות בבית הכנסת

                                                

 תהילים קל,א. . 16

 תהילים קב,א. . 17

בשעת גאוה  )המעביר תפילת מגן אברהם, שאינו אומרה(ס"ה א', כל המפיק מגן , פרק הדרעירובין, משמע ב ןוכתב שכ. 18
 . )שלא יבואו עליו(, סוגרין וחותמין צרות בעדו )בשעת שכרות אינו מתפלל(

ה" )הל' תפילה ו,ד( כתב הרמב"ם. 19 ֲעלֶׁ ּיַ ֶׁ לּום... ֵמַאַחר ש  עֹם ּכְּ טְּ ּיִּ ֶׁ ם ש  דָּ אָּ סּור לֹו לָּ ת  אָּ ּלַ פִּ ל ּתְּ ּלֵ ּפַ תְּ ּיִּ ֶׁ ַחר ַעד ש  ַ ּ ַעּמּוד ַהש 
ית ֲחרִּ ַ ם ֵיש  " )הל' תפילה ה,ב( ילה לחולה לפני התפילה, כתבלגבי אכו". ש  ים: אִּ ַלל חֹולִּ כְּ ֵעב ֲהֵרי ֵהן ּבִּ רָּ הָּ ֵמא וְּ ֵכן ַהּצָּ וְּ

ּתֹו  עְּ ת ּדַ ן אֶׁ ַכּוֵ ת לְּ כֹלֶׁ או  -ּבֹו יְּ ם לָּ אִּ ל; וְּ ּלֵ ּפַ תְּ ל עַ  -יִּ ּלֵ ּפַ תְּ הַאל יִּ ּתֶׁ ְּ ש  יִּ ּיֹאַכל וְּ ֶׁ )יש שלמדו מדבריו שאסור אפילו מים. ואינו  "ד ש 

 .מוכרח. והב"י וודאי לא למד כן, שכן התיר מים, ולמרות זאת כתב "הצמא והרעב הרי הם בכלל החולים וכו'"(

ור. ותה וקפה כתב דדוקא בלא סוכר, אבל עם סוכר אסור, וכל שכן בירה, ודאי אס )ס"ק כב(או"ח פט,ג. והמשנ"ב . 20
מותר לשתותו קודם תפלה כדי שיוכל לכוין דעתו ולהתפלל, ודוקא בלא סוכר ובלא חלב, עיי"ש. אמנם ראה 

שהקלו לכתחילה לעניין שתיית תה וקפה ללא  )דעת תורה, ערוך השולחן ועוד('פסקי תשובות' בשם הרבה אחרונים 
 ו ע"י המתקתם בסוכר וחלב, עיי"ש.פקפוק אפיל

. הגהות מיימוניות )סי' כג(. מרדכי )סי' י(. רא"ש )ח"א הלכות תפילה סימן קח(. אור זרוע )ברכות סי' ל(ראבי"ה  –מקורות  
 .)סי' י(. כלבו )הל' תפילה ו,ד, אות ד(
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כתב שיש  21והרמ"אעשרה קפדינן.  דלא שפיר עבדי, דאתפילת שמונהלצרכיהם. וכתב 
 מקילין, וטוב להחמיר.

שהוא שלושה  ראשוניםכתבו  ,בשיעור הגובה :במקום גבוה ויתפלל לא יעמוד אדם
. וכן פסק ושרי ,כארעא סמיכתא הוא ,משום דכל פחות משלשה ,וטעמאטפחים. 

ת, שאם יש בו ד' אמות על ד' אמות, או שהוא מוקף מחיצו הרמב"ם. וכתב 22השו"ע
 .23השו"עמותר להתפלל בו, שאין גבהו ניכר, שהרי חלק רשות לעצמו. וכן פסק 

 ,וכשיחפוץ להתפלל הרוקח. כתב 24השו"עוכן פסק  :המתפלל צריך שיכוין את רגליו
 :ילהשכתוב ג' הגשות לתפ )דרך קירוב והגשה לדבר שצריך לעשות(ילך לפניו ג' פסיעות 

ם" הָּ רָּ ש  ַאבְּ ּגַ ש  " .25ַוּיִּ ּגַ יו) ַוּיִּ ה (ֵאלָּ הּודָּ הּו ". 26"יְּ ּיָּ ש  ֵאלִּ ּגַ יא)ַוּיִּ בִּ בשם יש  הרמ"אוכן כתב  .27"(ַהּנָּ
  .28אומרים

 

                                                

 .)סי' יח(תרומת הדשן  -בשם ארחות חיים. מקורות  )ס"ק א(או"ח פט,ג. וראה דרכי משה . 21

לפי טפחים,  דעל גבי מטה וכסא וספסל אסור אפילו גבוה פחות משלושהי אבוהב, או"ח צ,ב. וכתב הב"י בשם ר". 22
, וכתב שהעיקר, דעל גבי מטה וכסא וספסל נמי והב"ח חלק עליושמא יפול ולא יתכוין בתפילתו.  שהוא טרוד

אינו אסור אלא בגבוה שלושה טפחים משום דמראה גבהות; אבל פחות משלושה טפחים שרי, דליכא טירדא 
 פחות משלושה טפחים אפילו על גבי שלושה כלים אלו.ב

נחלקו האחרונים. דעת הב"ח, שהב"י פסק דלא כהר"י אבוהב. אמנם יש אחרונים שביארו שהב"י  ובפסיקת השו"ע 
. ובסעי' )ואפילו פחות משלושה טפחים(מסכים לדברי הר"י אבוהב, ולכן בסעי' א' סתם לא יעמוד על מיטה כסא וכו' 

 .)ס"ק ב(ומשנ"ב  )ס"ק ב('מקום גבוה' אינו נקרא בפחות משלושה טפחים. וראה ביאור הגר"א ב' ביאר ש

תנו  )ג' א'(או"ח צ,ב. וכתב הב"י שהוא סברת הרמב"ם. והגר"א כתב שהוא שיעור בית, וכמו שכתוב בריש סוכה . 23
 '.בית שאין בו ארבע אמות על ארבע אמות, פטור מן המזוזה, ומן המעקה וכו :רבנן

   ובדיעבד, אפילו אם לא כיון רגליו כלל, יצא. )ס"ק א(או"ח צה,א. וכתב המשנ"ב . 24

ע: (יח,כג) בראשית, פרשת וירא. 25 ָּ ש  ם רָּ יק עִּ ה ַצּדִּ ּפֶׁ סְּ ם ַוּיֹאַמר ַהַאף ּתִּ הָּ רָּ ש  ַאבְּ ּגַ  .ַוּיִּ

 בראשית, פרשת ויגש, מד,יח.. 26

חָּ : א, יח,לו-מלכים. 27 נְּ ֲעלֹות ַהּמִּ י ּבַ הִּ יא ַוּיֹאַמר ַויְּ בִּ הּו ַהּנָּ ּיָּ ש  ֵאלִּ ּגַ ה  ה'ה ַוּיִּ י ַאּתָּ ַדע ּכִּ ּוָּ ֵאל ַהּיֹום יִּ רָּ ש ְּ יִּ ק וְּ חָּ צְּ ם יִּ הָּ רָּ ֱאלֵֹהי ַאבְּ
ה ֵאּלֶׁ ים הָּ רִּ בָּ ל ַהּדְּ י ֵאת ּכָּ יתִּ ש ִּ ךָּ עָּ רְּ בָּ דְּ ךָּ ּובִּ ּדֶׁ י ַעבְּ ֵאל ַוֲאנִּ רָּ ש ְּ יִּ ים ּבְּ  .ֱאלֹהִּ

לחזור לאחוריו כדי לילך לפניו. כן כתב האליה רבה. אבל מנהג ואין צריך  )ס"ק ג(או"ח צה,א. וכתב המשנ"ב . 28
מהרי"ל היה נוהג לעמוד בשחרית לתפילת י"ח מתי שהתחיל  :)ס"ק א(העולם לילך לאחוריו. כתב בדרכי משה 

הש"ץ תהלות לאל עליון, ובמנחה כשירד הש"ץ לפני התיבה, ובערבית כשהתחיל שליח צבור קדיש. וראה 'בן איש 
 .)הלכות תפילה סימן שכב(רוקח  -. מקורות ח, ג()בשלחי' 
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 שולחן ערוך

 )או"ח, הלכות תפילה, סימן פט(

ת י''ח  ג.  ּלַ פִּ ל ּתְּ ּלֵ ּפַ תְּ ּיִּ ֶׁ ךְּ ַעד ש  רֶׁ יו אֹו ֵליֵלךְּ ַלּדֶׁ כָּ רָּ צְּ ַעֵסק ּבִּ תְּ הִּ סּור לֹו לְּ ַאַחר )אָּ ין לְּ ּלִּ קִּ ֵיש  מְּ וְּ

 ֶׁ הש  זֶׁ יר ּבָּ מִּ ַהחְּ טֹוב לְּ ַמר, וְּ אָּ ֶׁ רּוךְּ ש  רּו ּבָּ מְּ אָּ ֶׁ ם ש  כֹות קֹדֶׁ רָּ ת ּבְּ צָּ קְּ רּו מִּ מְּ ן סי' י''ח( (אָּ ֶׁ ש  רּוַמת ַהּדֶׁ  )ּתְּ
יֹום  ת וְּ ּבָּ ַ ש  חֹל ּוֵבין ּבְּ ין ּבְּ ה, ּבֵ ּלָּ פִּ ם ּתְּ ּתֹות קֹדֶׁ ְּ ש  ר לִּ ם ֻמּתָּ ל ַמיִּ ּתֹות, ֲאבָּ ְּ ש  לֹא לִּ ֱאכֹל וְּ לֹא לֶׁ וְּ

י לִּ ֵכן ֳאכָּ ר. טֹוב, וְּ ה ֻמּתָּ פּואָּ רְּ ין לִּ קִּ ְּ  ן ּוַמש 
או,  ד.  ם לָּ אִּ ל. וְּ ּלֵ ּפַ תְּ ּתֹו, יִּ עְּ ן ּדַ ַכּוֵ ת לְּ כֹלֶׁ ם ֵיש  ּבֹו יְּ ים. אִּ ַלל ַהחֹולִּ כְּ ֵעב ֲהֵרי ֵהם ּבִּ רָּ הָּ ֵמא וְּ ַהּצָּ

ה.  ּתֶׁ ְּ ש  יִּ ּיֹאַכל וְּ ֶׁ ל ַעד ש  ּלֵ ּפַ תְּ ה, ַאל יִּ צָּ ם רָּ  אִּ
ַ  ה.  ּ ם ֲעלֹות ַהש  ֱאכֹל קֹדֶׁ יל לֶׁ חִּ תְּ ם הִּ אִּ יךְּ וְּ רִּ ֵאינֹו צָּ ֶׁ ים ש  רִּ ֵיש  אֹומְּ יק. וְּ סִּ ַהפְּ יךְּ לְּ רִּ ַחר, צָּ

יק. סִּ ַהפְּ  לְּ
 )או"ח, הלכות תפילה, סימן צ(

ל  א.  סָּ י ַספְּ ּבֵ לֹא ַעל ּגַ ֵסא, וְּ י ּכִּ ּבֵ לֹא ַעל ּגַ ה, וְּ ּטָּ י מִּ ּבֵ ל לֹא ַיֲעמֹד לֹא ַעל ּגַ ּלֵ ּפַ תְּ ן )ַהּמִּ ּלּו ֵאינָּ ַוֲאפִּ

ין בֹוהִּ ית יֹוֵסף ּבְּ  (ג' ּגְּ י''א()ּבֵ ם ַמֲהרִּ ֵ ֵקן אֹו  ש  ה זָּ יָּ ן הָּ ם ּכֵ א אִּ ּלָּ , אֶׁ בֹוּהַ קֹום ּגָּ י מָּ ּבֵ לֹא ַעל ּגַ וְּ
ּבּור.  יַע ַלּצִּ מִּ ְּ ַהש  תֹו לְּ נָּ וָּ ה ּכַ יָּ הָּ ֶׁ ה, אֹו ש   חֹולֶׁ

ֵיש  ּבֹו ד' ַאּמֹות ַעל ד' ַאּמֹות,  ב.  בֹוּהַ ג' וְּ ה ּגָּ יָּ ים. הָּ חִּ פָּ רּו ג' טְּ מְּ אָּ ֶׁ בֹוּהַ ש  קֹום ּגָּ עּור מָּ ִּ ֲהֵרי ש 
ֵאין ּבֹו ד' ַעל ד'  ֶׁ י ש  ּצֹות, ַאף ַעל ּפִּ חִּ ף מְּ ה ֻמּקָּ יָּ ם הָּ ֵכן אִּ ל ּבֹו. וְּ ּלֵ ּפַ תְּ הִּ ר לְּ ה ּוֻמּתָּ ּיָּ ֲעלִּ הּוא ּכַ

ּות. ש  ַלק רְּ חָּ ֶׁ ן ש  יוָּ ר ּכֵ ּכָּ הֹו נִּ בְּ ֵאין ּגָּ ֶׁ ל ּבֹו, ש  ּלֵ ּפַ תְּ הִּ ר לְּ  ֻמּתָּ
 )או"ח, הלכות תפילה, סימן צה(

ה ֵא  א.  יו זֶׁ לָּ ן ַרגְּ ַכּוֵ וּ יְּ כִּ ה ּבְּ ל זֶׁ דצֶׁ חָּ א אֶׁ ּלָּ ם אֶׁ ּלּו ֵאינָּ אִּ ן: ּון, ּכְּ הֶׁ יב ּבָּ ּתִּ כְּ ים ּדִּ כִּ אָּ ַמלְּ מֹות לְּ ּדָּ הִּ , לְּ
ה  רָּ ָּ ש  ל יְּ גֶׁ ם רֶׁ ֵליהֶׁ ַרגְּ ֵקאל א, ז(וְּ זְּ חֶׁ ד  )יְּ חָּ ל אֶׁ גֶׁ רֶׁ ים ּכְּ אִּ רְּ ם נִּ ֵליהֶׁ לֹוַמר: ַרגְּ ים )ּכְּ רִּ ֵיש  אֹומְּ וְּ

סִּ  יו ג' ּפְּ נָּ פָּ ל ֵיֵלךְּ לְּ ּלֵ ּפַ תְּ הִּ עֹוֵמד לְּ ֶׁ ש  ֹותּכְּ יךְּ ַלֲעש  רִּ ּצָּ ֶׁ ר ש  בָּ ה ַלּדָּ ָּ ש  ַהּגָּ ךְּ ֵקרּוב וְּ רֶׁ  )רֹוֵקַח(. (יעֹות, ּדֶׁ
,  ב.  ש  ּדָּ קְּ ֵבית ַהּמִּ ּלּו עֹוֵמד ּבְּ אִּ ֹב ּכְּ ַיֲחש  ץ, וְּ רֶׁ אָּ ה לָּ ַמּטָּ יו לְּ יּו ֵעינָּ הְּ ּיִּ ֶׁ ַעט, ש  ֹו מְּ כֹוף רֹאש  ּיָּ ֶׁ יךְּ ש  רִּ צָּ

ם. ַמיִּ ָּ ּ ה ַלש  לָּ ַמעְּ ן לְּ ַכּוֵ ּבֹו יְּ לִּ  ּובְּ

 ת”בעזהשי
 פ”תש טבת ט"ז
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