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זמן ברכות קריאת שמע ומהות הברכות
(ט' ב') (משנה ):הקורא מכאן ואילך (אחרי ג' שעות) לא הפסיד כאדם הקורא בתורה.
(י' ב') אמר רב חסדא אמר מר עוקבא :מאי לא הפסיד? שלא הפסיד ברכות.
תניא נמי הכי :הקורא מכאן ואילך לא הפסיד ,כאדם שקורא בתורה ,אבל מברך
הוא שתיים לפניה ואחת לאחריה.
אמר רבי מני :גדול הקורא קריאת שמע בעונתה ,יותר מהעוסק בתורה .מדקתני
הקורא מכאן ואילך לא הפסיד (ושכרו רק) כאדם הקורא בתורה ,מכלל דקורא
בעונתה עדיף.
שיטות הראשונים
מהות ברכות קריאת שמע :דעת הרמב"ן ורבינו יונה ,שברכות יוצר אור ומעריב ערבים
הן ברכות שבח ,ואהבת עולם ברכת המצוות .1דעת אור זרוע ,שכולן ברכות המצוות הן.
דעת הרשב"א ,שהכל ברכות השבח ,ולא נתקנו על ק"ש כלל .2וכתב שכן הסכימו
הגאונים .ודעת המאירי ,שאין ברכות קריאת שמע כדין שאר ברכות המצוות ,אלא
לעצמן נתקנו ,אלא שמאחר שנתקנו ,יסדום על קריאת שמע .ובכל זאת הן תחליף
לברכת המצוות ,שאם לא אמרן ,אומר אקב"ו על מצות ק"ש .וכעין זה כתב הרא"ה3.
 .1הרמב"ן כתב :כבר היה מנהג בעיירות לומר בין אהבת עולם לק"ש אל מלך נאמן ,ובילדותי נתקשה עלי ,לפי
שהדבר ידוע שאהבת עולם ברכת המצוה היא לקריאת שמע ,שכל המצות כולן טעונות הן ברכה עובר לעשייתן,
וכן בהלל וכן במגלה וכן בקריאת התורה ,וכ"ש ק"ש ,וכו' ,אבל ברכת יוצר אור ומעריב ערבים ברכת השבח הן,
כדמוכח (מגילה כ"ד ב') בפלוגתא דכל שלא ראה מאורות מימיו אינו פורס על שמע וכו'.
גם בדברי רבינו יונה הדברים מפורשים (שאף כשאומר עם הצבור ק"ש בברכותיה קודם זמנה ,אחר צאת הכוכבים אומר שוב
ברכת אהבת עולם וקורא ק"ש בכונה לצאת יד"ח ,עיי"ש) .גם בדברי רב עמרם גאון מתבאר שברכת אהבת עולם
משמשת כברכת המצוות ,ולכן סובר שכשקוראה על מיטתו לצאת ידי חובת ק"ש ,יברך אקב"ו לקרוא ק"ש.
 .2והובאו דבריו במשנ"ב (נח ס"ק כה).
 .3מקורות  -רב עמרם (הו"ד ברבינו יונה ורא"ש) .רמב"ן (חי' י"א ב') .רבינו יונה (א' א' ,ד"ה אלא כך) .מאירי (י"א ב' ,ד"ה הרי
למדת עכשיו) .רא"ה (פרק שני ,י"ד א' ,ד"ה אלו הן בין) .אור זרוע (הל' קריאת שמע ,סי' כה) .רשב"א (שו"ת ח"א סי' מז; סי' סט;
סי' שיט).
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הפסק בין אהבת עולם לקריאת שמע :לדעת רבינו יונה ,רמב"ם ,רמב"ן ,ואור זרוע ,אין
לענות אמן אפילו אחר ברכת שליח ציבור .והטעם ,משום שאומר הברכות על קריאת
שמע ,ואין לו להפסיק בין הברכה והדבר שמברכים עליו .ולדעת הרמ"ה ,רשב"א ,רא"ה,
רא"ש ,ומאירי ,מותר לענות אמן אחר השליח ציבור; משום דברכות קריאת שמע אינן
נאמרות על קריאת שמע .4והשו"ע 5פסק כרמב"ם וסיעתו ,והרמ"א 6כרא"ש וסיעתו.
ברכות קריאת שמע ללא אמירת ק"ש :דעת הרשב"א שאפילו קרא את שמע בלא
ברכות ,חוזר ואומר ברכותיה בלא קרית שמע .וכן מבואר במאירי .ובספר הבתים כתב:
ולא יראה לי כן אלא ביוצר אור; אבל אהבת עולם אין מברכין אותה אלא אם כן יקרא
קרית שמע .וכן דעת הרא"ה ,שברכות ק"ש שייכות לקריאת שמע .7והשו"ע 8פסק
כרשב"א .וסיים :ונראה לי שטוב לחזור ולקרות קריאת שמע עם הברכות.
סוף זמן ברכות קריאת שמע :הרא"ש הסתפק אם הוא עד חצות כשיעור תפלה אליבא
דרבנן ,או עד ד' שעות אליבא דרבי יהודה (לקמן כ"ו א'); או אפילו כל היום כולו לא
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על פי ביאור הגר"א (או"ח נט,ד ,ס"ק יב) .אמנם המאירי כתב טעם אחר ,והוא ,שהרי אף בשאר שיחת של חולין אם
הוא מצורך הדבר שעליו בירך אינו הפסק ,אם כן עניית אמן שהוא קיום השבח וההודאה שבירך אינו הפסק.
או"ח נט,ד .לשון השו"ע אינה מפורשת כל כך ,וזה לשונו :ולא יענה אמן אחר סיום הבוחר בעמו ישראל באהבה,
משום דהוי הפסק .ונחלקו נושאי כלי השו"ע ,אם כוונתו לאסור עניית אמן דווקא אחר ברכת עצמו ,או אפילו
אחר ברכת שליח צבור .וראה ביה"ל (ד"ה ולא יענה) שהאריך ,ומסקנתו על פי ביאור הגר"א כאפשרות שניה ,עיי"ש
(ולגבי ברכת יוצר ,כתב שבדיעבד יענה אמן).
הרמ"א להלן (או"ח סא ,ג) כתב :ונראה לי מכל מקום כשקורא עם הציבור לא יאמר אל מלך נאמן ,רק יאמר אמן
אחר השליח צבור כשמסיים הברכה .וכן נוהגין ,ונכון הוא .עכ"ל .והמשנ"ב (נט ,ד ,ס"ק כה) כתב שהאחרונים
העתיקו כולם את דברי הרמ"א לדינא ,אמנם לכתחילה יותר טוב שיסיים בשווה עם הש"ץ ,ולא יצטרך לענות
אמן אחריו .וראה ביה"ל (ד"ה ולא יענה).
מקורות  -רמב"ם (ברכות א,יז) .רמב"ן (חי' י"א ב'; והמאירי הביא דבריו ודן בהם באריכות) .רא"ה (להלן ,י"ד א' ,ד"ה אלו הן בין
הפרקים) .הרמ"ה (הובא בראשונים ,ובטור או"ח סי' סא) .מאירי (מגן אבות ,סי' א') .רבינו יונה (ברכות לג ב ברי"ף ,ד"ה ולעניין):
וראה מקורות בפסקה קודמת.
ויחזור ויקרא ק"ש בברכות ,אע"ג דהשתא ליכא ק"ש דאורייתא כלל; ומכל מקום טפי עדיף לציבורא למימר
ברכות דקריאת שמע אקריאת שמע דאורייתא (וראה להלן ,י"ג ב' ,בעניין ק"ש של רבי יהודה הנשיא).
או"ח ס,ב .וביאר הגר"א (ס"ק ו) שהוא כדי לעמוד בתפילה מתוך דברי תורה .מקורות  -רשב"א (שו"ת הרשב"א ח"א
סימן מז; וסימן שיט; הו"ד בב"י או"ח סוס"י מו) .וכשיטתו שסובר שברכות קריאת שמע הן ברכות השבח .רא"ה (ה' א',
בעניין הקורא ק"ש על מיטתו; י"ג ב' ,בעניין ק"ש של רבי יהודה הנשיא) .מאירי (י"א ב' ,ד"ה הרי למדת עכשיו) .ספר הבתים
(שערי בית תפילה בית מנוחה ,אות יא).
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הפסיד .ודייק מדברי רב האי גאון שכתב אף כל שעה רביעית ,שדוקא שעה רביעית
שהוא זמן תפלה לרבי יהודה ;9אבל מכאן ואילך הפסיד הברכות .ואם בירך עובר על
לא תשא .ודעת הרמב"ם וספר החינוך שאפשר לברך אותן כל היום .ומהרי"ל כתב
בשם מהר"ש ,אם נאנס שלא קרא יכול לקרוא בברכותיה אף לאחר ד' שעות כל היום
כולו .והשו"ע 10פסק כרב האי גאון.
תשלומין לקריאת שמע :כתב הכלבו טעה בק"ש של שחרית יש אומרים שאין לה
תשלומין בערבית ולא של ערבית בשחרית .ורבינו חיים כתב דק"ש שוה לענין
תפילה .11והשו"ע 12הביא הדעות.
שולחן ערוך
(או"ח ,הלכות קריאת שמע ,סימן נח)

וַ .אף ַעל ּ ִּפי ֶׁש ְּּז ַמ ָּּנ ּה נִּ ְּמ ָּש ְּך ַעד סוֹ ף ַה ּ ָּש ָּעה ַהג'ִּ ,אם ָּעבְּ ָּרה ָּש ָּעה ג' וְּ ל ֹא ְּק ָּר ָּא ּה ,קוֹ ֵרא
אוֹ ָּת ּה ְּ ּבבִּ ְּרכוֹ ֶׁת ָּיה ָּ ּכל ָּש ָּעה ד' ֶׁשהוּא ְּשלִּ יש ַה ּיוֹ ם ,וְּ ֵאין לוֹ ָּשכָּ ר ְּ ּכקוֹ ֵרא ִּ ּבזְּ ַמ ָּּנ ּה .וְּ ִּאם
ָּעבְּ ָּרה ָּש ָּעה ד' וְּ ל ֹא ְּק ָּר ָּא ּה ,קוֹ ְּר ָּא ּה ְּ ּבל ֹא ִּ ּב ְּרכוֹ ֶׁת ָּיה ָּ ּכל ַה ּיוֹ ם.
זִּ .אם ל ֹא ְּק ָּר ָּא ּה ַ ּב ּיוֹ ם ,יֵ ש אוֹ ְּמ ִּרים ֶׁש ֵ ּיש לָּ ּה ַּת ְּשלו ִּּמין ְּ ּב ַע ְּרבִּ ית ,וְּ כֵ ן ִּאם ל ֹא ָּק ָּרא ְּק ִּר ַיאת
ְּש ַמע ְּ ּב ַע ְּרבִּ ית ,יֵ ש לָּ ּה ַּת ְּשלו ִּּמין ַ ּב ּיוֹ ם ,וְּ יֵ ש חוֹ לְּ ִּקים.
 .9ולכאורה טעמו ,משום שסובר שברכות קריאת שמע אינן שייכות לקריאת שמע ,שהרי אינו מברך אקב"ו לקרות
שמע ,וכסברת הרשב"א לעיל ,והרי הם כמו תפילה .ולפיכך דינם כמו תפילת השחר שהיא רק עד שליש היום.
ע"פ מש"כ בביאור הגר"א בטעם דין השו"ע (שפסק כדעת רב האי גאון ,או"ח נח,ו).
 .10או"ח נח,ו .וכתב במשנ"ב (ס"ק כו) ,שאפילו נאנס ,מארבע שעות ואילך הפסיד הברכות .ואם בירך ,הוי ברכה
לבטלה .אמנם בביה"ל (ד"ה קוראה) כתב שאפשר שיש לסמוך על דברי מהרי"ל לעניין אנוס .וכן כתב בפשיטות
במשנ"ב (עא,א ,ס"ק ד) .עוד כתב המשנ"ב (ס"ק כז) דמכל מקום פרשת ציצית ,או שארי פסוקים שהם מזכירת
יציאת מצרים מחוייב מן התורה כל היום ,דהא מן התורה לא נקבע זמן לזכירתה .מקורות  -רב האי גאון (הו"ד
בראשונים ,רשב"א ,ריטב"א ,רא"ש) .רמב"ם (הל' קריאת שמע א,יג) .חינוך (פרשת ואתחנן ,מצוה קכ) .רא"ש (פ"א סוף סי' י').
מהרי"ל (מנהגים ,הל' תפילה ,סעי' יג).
 .11וביאר המג"א (נח ,ס"ק ח) אין הכונה שיצא בזה ידי קריאת שמע ,מאחר שכבר עבר זמנה ואינו אלא כקורא
בתורה; רק שלכתחילה צריך להשלימה כמו תפילה.
 .12או"ח נח,ז .וכתב המשנ"ב (ס"ק כט) שהגר"א והברכי יוסף הכריעו כדעה שאין תשלומין לקריאת שמע ,אלא
לתפילה ,שהיא בקשת רחמים .מקורות  -כלבו (סי' ט).
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(או"ח ,הלכות קריאת שמע ,סימן נט)
יח
ימ ֵהר לְּ ַס ֵ ּים ק ֶֹׁדם ֶׁש ּי ְַּס ּיֵם ַה ּ ְּשלִּ ַ
יח צִּ בּ וּר ְּ ּבנַ ַחת :הגה :וִּ ַ
דּ ִּ .ב ְּר ַ ּכת יוֹ צֵ ר וְּ ַע ְּרבִּ ית אוֹ ֵמר ִּעם ַה ּ ְּשלִּ ַ
צִּ בּ וּר ,וְּ יַ ֲענֶׁ ה ָּא ֵמן ַא ַחר ְּשלִּ ַיח צִּ בּ וּר ַ(ה ָּ ּגהוֹ ת ַמ ְּימוֹ נִּ י ּ ֶׁפ ֶׁרק א' ֵמ ִּהלְּ כוֹ ת ְּ ּב ָּרכוֹ ת וְּ רוֹ ֵק ַח ִּס ָּימן רי''ח).
יח צִּ בּ וּר מוֹ צִּ יא ַה ָּ ּי ִּחידַ ,אף
יח צִּ בּ וּר ,יָּ צָּ א ,דִּּ בְּ ָּרכוֹ ת ֵאלּ ּו ַה ּ ְּשלִּ ַ
ו ִּּמיה ּו ִּאם ל ֹא ֲא ָּמ ָּר ּה ַרק ְּש ָּמ ָּע ּה ִּמ ּ ְּשלִּ ַ
ַעל ּ ִּפי ֶׁשהוּא ָּ ּב ִּקיִּ ,מיה ּו ֵאין ַה ּ ְּשלִּ ַיח צִּ בּ וּר מוֹ צִּ יא ַה ָּ ּי ִּחיד ְּ ּב ָּפחוֹת ִּמי' (הר''י פ' ִּמי ֶׁש ּ ֵמתוֹ ) וְּ ל ֹא
יַ ֲענֶׁ ה ָּא ֵמן ַא ַחר ִּס ּיוּם ַהבּ וֹ ֵחר ְּ ּב ַע ּמוֹ י ְִּּש ָּר ֵאל ְּ ּב ַא ֲה ָּבהִּ ,מ ּשוּם דְּּ ָּהוֵ י ֶׁה ְּפ ֵסק (וְּ ַע ֵ ּין לְּ ַק ּ ָּמן סי'
ס''א).

תפילה בדרך שפלות וענווה
(י' א') רבי יוחנן ורבי אלעזר דאמרי תרוייהו :אפילו חרב חדה מונחת על צוארו של
"הן י ְִּּק ְּטלֵ נִּ י לוֹ ֲאיַ ֵחל".
אדם ,אל ימנע עצמו מן הרחמים ,שנאמרֵ :13
(י' ב') אמר רבי יוסי ברבי חנינא משום רבי אליעזר בן יעקב :המתפלל צריך
שיכוין את רגליו.
ואמר רבי יוסי ברבי חנינא משום רבי אליעזר בן יעקב :מאי דכתיב" 14ל ֹא תֹאכְּ ל ּו
ַעל ַהדָּּ ם"? לא תאכלו קודם שתתפללו על דמכם.
אמר רבי יוסי ברבי חנינא משום רבי אליעזר בן יעקב :כל האוכל ושותה ואח"כ
מתפלל ,עליו הכתוב אומר( 15בנבואה אל ירבעם) "וְּ א ִֹּתי ִּה ְּשלַ כְּ ָּּת ַא ֲח ֵרי גַ ֶּׁו ָּך" ,אל
תקרי גויך (גופך) אלא גאיך (גאוותך) .אמר הקב"ה :לאחר שנתגאה זה ,קיבל עליו
מלכות שמים?!
תניא :לא יעמוד אדם לא על גבי כסא ,ולא על גבי שרפרף ,ולא במקום גבוה,
 .13איוב יג,טו.
 .14ויקרא יט,כו.
ָּ
ְּ
ָּ
יסנִּ י וְּ אֹ ִּתי
 .15מלכים א ,יד,ט :וַ ָּּת ַרע לַ ֲעשוֹ ת ִּמכּ ֹל ֲא ֶׁשר ָּהי ּו לְּ ָּפנֶׁיך וַ ֵּתלֶׁ ך וַ ַּת ֲע ֶׁשה ְּ ּלך ֱאל ִֹּהים ֲא ֵח ִּרים ו ַּמ ֵּסכוֹ ת לְּ ַהכְּ ִּע ֵ
ִּה ְּשלַ כְּ ָּּת ַא ֲח ֵרי גַ ֶּׁו ָּך.
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ויתפלל ,אלא במקום נמוך ויתפלל .לפי שאין גבהות לפני המקום ,שנאמר:16
את ָּ
יך ה'" ,וכתיבְּּ " :17ת ִּפ ָּ ּלה לְּ ָּענִּ י כִּ י יַ ֲעטֹף" (ודרכו של עני במעמקים).
" ִּמ ּ ַמ ֲע ַמ ִּּקים ְּק ָּר ִּ
גרסינן במסכת יבמות (פרק מצות חליצה ,ק"ה ב'):
המתפלל צריך שיתן עיניו למטה ,ולבו למעלה.
שיטות הראשונים
לא תאכלו קודם שתתפללו :כתב הראבי"ה ,נראה לי דוקא מידי דמשכר ,מדקא דריש
ליה מ"וְּ א ִֹּתי ִּה ְּשלַ כְּ ָּּת ַא ֲח ֵרי גַ ֶּׁו ָּך" אמר הקב"ה לאחר שנתגאה זה קיבל עליו עול מלכות
שמים ,ובמים לא שייך גיאות .18והביאוהו רא"ש ומרדכי .וכן כתב באור זרוע :ודוקא יין
ודבש ושיכר ,שיש בהם גאות; אבל מים שאין בהם גאות ,לית לן בה .והכלבו כתב בשם
ריא"ף דאף מים אסור ,כיון שרצונו ונפשו מלא ממה שהוא צריך ,אחר שנתגאה קרינן
ביה 19 .והשו"ע 20פסק שמים מותר לשתות קודם התפילה.
עשיית ענייניו לאחר שאמר מקצת ברכות קודם ברוך שאמר :כתב בתרומת הדשן,
שראה מדקדקים שהיו אומרים ברכות ותושבחות בבית הכנסת ,ואח"כ הולכים
 .16תהילים קל,א.
 .17תהילים קב,א.
 .18וכתב שכן משמע בעירובין ,פרק הדר ,ס"ה א' ,כל המפיק מגן (המעביר תפילת מגן אברהם ,שאינו אומרה) בשעת גאוה
(בשעת שכרות אינו מתפלל) ,סוגרין וחותמין צרות בעדו (שלא יבואו עליו).
 .19הרמב"ם כתב (הל' תפילה ו,ד) " ָּאסוּר לוֹ לָּ ָּא ָּדם ֶׁש ּי ְִּּטעֹם ְּ ּכלוּםֵ ...מ ַא ַחר ֶׁש ַ ּי ֲעלֶׁ ה ַע ּמוּד ַה ּ ַש ַחר ַעד ֶׁש ּי ְִּּת ּ ַפ ֵ ּלל ְּּת ִּפ ַ ּלת
ַש ֲח ִּרית" .ולגבי אכילה לחולה לפני התפילה ,כתב (הל' תפילה ה,ב) "וְּ כֵ ן ַה ָּּצ ֵמא וְּ ָּה ָּר ֵעב ֲה ֵרי ֵהן ִּ ּבכְּ לַ ל חוֹ לִּ יםִּ :אם יֵש
בּ וֹ ְּיכֹלֶׁ ת לְּ כַ ֵּון ֶׁאת דַּ ְּע ּתוֹ  -י ְִּּת ּ ַפ ֵ ּלל; וְּ ִּאם לָּ או ַ -אל י ְִּּת ּ ַפ ֵ ּלל ַעד ֶׁש ֹּיאכַ ל וְּ י ְִּּש ֶּׁתה" (יש שלמדו מדבריו שאסור אפילו מים .ואינו
מוכרח .והב"י וודאי לא למד כן ,שכן התיר מים ,ולמרות זאת כתב "הצמא והרעב הרי הם בכלל החולים וכו'").
 .20או"ח פט,ג .והמשנ"ב (ס"ק כב) כתב דדוקא בלא סוכר ,אבל עם סוכר אסור ,וכל שכן בירה ,ודאי אסור .ותה וקפה
מותר לשתותו קודם תפלה כדי שיוכל לכוין דעתו ולהתפלל ,ודוקא בלא סוכר ובלא חלב ,עיי"ש .אמנם ראה
'פסקי תשובות' בשם הרבה אחרונים (דעת תורה ,ערוך השולחן ועוד) שהקלו לכתחילה לעניין שתיית תה וקפה ללא
פקפוק אפילו ע"י המתקתם בסוכר וחלב ,עיי"ש.
מקורות – ראבי"ה (ברכות סי' ל) .אור זרוע (ח"א הלכות תפילה סימן קח) .רא"ש (סי' י) .מרדכי (סי' כג) .הגהות מיימוניות
(הל' תפילה ו,ד ,אות ד) .כלבו (סי' י).
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לצרכיהם .וכתב דלא שפיר עבדי ,דאתפילת שמונה עשרה קפדינן .והרמ"א 21כתב שיש
מקילין ,וטוב להחמיר.
לא יעמוד אדם במקום גבוה ויתפלל :בשיעור הגובה ,כתבו ראשונים שהוא שלושה
טפחים .וטעמא ,משום דכל פחות משלשה ,כארעא סמיכתא הוא ,ושרי .וכן פסק
השו"ע .22וכתב הרמב"ם שאם יש בו ד' אמות על ד' אמות ,או שהוא מוקף מחיצות,
מותר להתפלל בו ,שאין גבהו ניכר ,שהרי חלק רשות לעצמו .וכן פסק השו"ע.23
המתפלל צריך שיכוין את רגליו :וכן פסק השו"ע .24כתב הרוקח וכשיחפוץ להתפלל,
ילך לפניו ג' פסיעות (דרך קירוב והגשה לדבר שצריך לעשות) שכתוב ג' הגשות לתפילה:
"וַ ּי ַ ִּּגש ַאבְּ ָּר ָּהם" .25וַ ּי ַ ִּּגש ( ֵאלָּ יו) יְּהו ָּּדה"" .26וַ ִּ ּי ַ ּגש ֵאלִּ ָּ ּיה ּו ( ַה ָּּנבִּ יא)" .27וכן כתב הרמ"א בשם יש
אומרים.28

 .21או"ח פט,ג .וראה דרכי משה (ס"ק א) בשם ארחות חיים .מקורות  -תרומת הדשן (סי' יח).
 .22או"ח צ,ב .וכתב הב"י בשם ר"י אבוהב ,דעל גבי מטה וכסא וספסל אסור אפילו גבוה פחות משלושה טפחים ,לפי
שהוא טרוד שמא יפול ולא יתכוין בתפילתו .והב"ח חלק עליו ,וכתב שהעיקר ,דעל גבי מטה וכסא וספסל נמי
אינו אסור אלא בגבוה שלושה טפחים משום דמראה גבהות; אבל פחות משלושה טפחים שרי ,דליכא טירדא
בפחות משלושה טפחים אפילו על גבי שלושה כלים אלו.
ובפסיקת השו"ע נחלקו האחרונים .דעת הב"ח ,שהב"י פסק דלא כהר"י אבוהב .אמנם יש אחרונים שביארו שהב"י
מסכים לדברי הר"י אבוהב ,ולכן בסעי' א' סתם לא יעמוד על מיטה כסא וכו' (ואפילו פחות משלושה טפחים) .ובסעי'
ב' ביאר ש'מקום גבוה' אינו נקרא בפחות משלושה טפחים .וראה ביאור הגר"א (ס"ק ב) ומשנ"ב (ס"ק ב).
 .23או"ח צ,ב .וכתב הב"י שהוא סברת הרמב"ם .והגר"א כתב שהוא שיעור בית ,וכמו שכתוב בריש סוכה (ג' א') תנו
רבנן :בית שאין בו ארבע אמות על ארבע אמות ,פטור מן המזוזה ,ומן המעקה וכו'.
 .24או"ח צה,א .וכתב המשנ"ב (ס"ק א) ובדיעבד ,אפילו אם לא כיון רגליו כלל ,יצא.
ֹאמר ַה ַאף ִּּת ְּס ּ ֶׁפה צַ דִּּ יק ִּעם ָּר ָּשע.
 .25בראשית ,פרשת וירא (יח,כג) :וַ ּי ַ ִּּגש ַאבְּ ָּר ָּהם וַ ּי ַ
 .26בראשית ,פרשת ויגש ,מד,יח.
ֹאמר ה' ֱאל ֵֹהי ַאבְּ ָּר ָּהם יִּצְּ ָּחק וְּ י ְִּּש ָּר ֵאל ַה ּיוֹ ם ִּי ָּּו ַדע ִּ ּכי ַא ָּּתה
 .27מלכים-א ,יח,לו :וַ י ְִּּהי ַ ּב ֲעלוֹ ת ַה ּ ִּמנְּ ָּחה וַ ּי ַ ִּּגש ֵאלִּ ָּ ּיה ּו ַה ּנָּבִּ יא וַ ּי ַ
ֱאל ִֹּהים ְּ ּבי ְִּּש ָּר ֵאל וַ ֲאנִּ י ַעבְּ דֶּׁ ָּך וּבִּ ְּד ָּב ְּר ָּך ָּע ִּש ִּיתי ֵאת ָּ ּכל ַהדְּּ ָּב ִּרים ָּה ֵא ֶׁ ּלה.
 .28או"ח צה,א .וכתב המשנ"ב (ס"ק ג) ואין צריך לחזור לאחוריו כדי לילך לפניו .כן כתב האליה רבה .אבל מנהג
העולם לילך לאחוריו .כתב בדרכי משה (ס"ק א) :מהרי"ל היה נוהג לעמוד בשחרית לתפילת י"ח מתי שהתחיל
הש"ץ תהלות לאל עליון ,ובמנחה כשירד הש"ץ לפני התיבה ,ובערבית כשהתחיל שליח צבור קדיש .וראה 'בן איש
חי' (בשלח ,ג) .מקורות  -רוקח (הלכות תפילה סימן שכב).
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שולחן ערוך
(או"ח ,הלכות תפילה ,סימן פט)
גָּ .אסוּר לוֹ לְּ ִּה ְּת ַע ֵסק ִּ ּבצְּ ָּרכָּ יו אוֹ לֵ ילֵ ְּך לַ דֶּׁ ֶׁר ְּך ַעד ֶׁש ּי ְִּּת ּ ַפ ֵ ּלל ְּּת ִּפ ַ ּלת י''ח (וְּ יֵ ש ְּמ ִּק ִּ ּלין לְּ ַא ַחר
(תרו ַּמת ַהדֶּׁ ֶׁשן סי' י''ח)
ֶׁש ָּא ְּמר ּו ִּמ ְּקצָּ ת ְּ ּב ָּרכוֹת ק ֶֹׁדם ֶׁש ָּא ְּמר ּו ָּ ּברו ְּּך ֶׁש ָּא ַמר ,וְּ טוֹ ב לְּ ַה ְּח ִּמיר ָּ ּבזֶׁ ה) ְּּ

וְּ ל ֹא לֶׁ ֱאכֹל וְּ ל ֹא לִּ ְּש ּתוֹ תֲ ,א ָּבל ַמיִּם ֻמ ָּּתר לִּ ְּש ּתוֹ ת ק ֶֹׁדם ְּּת ִּפ ָּ ּלהּ ֵ ,בין ְּ ּבחֹל ו ֵּבין ְּ ּב ַש ָּ ּבת וְּ יוֹ ם
טוֹ ב ,וְּ כֵ ן ֳאכָּ לִּ ין ו ַּמ ְּש ִּקין לִּ ְּרפו ָּּאה ֻמ ָּּתר.
דַ .ה ָּּצ ֵמא וְּ ָּה ָּר ֵעב ֲה ֵרי ֵהם ִּ ּבכְּ לַ ל ַהחוֹ לִּ יםִּ .אם יֵ ש בּ וֹ ְּיכֹלֶׁ ת לְּ כַ ֵּון דַּ ְּע ּתוֹ  ,י ְִּּת ּ ַפ ֵ ּלל .וְּ ִּאם לָּ או,
ִּאם ָּרצָּ הַ ,אל י ְִּּת ּ ַפ ֵ ּלל ַעד ֶׁש ֹּיאכַ ל וְּ י ְִּּש ֶּׁתה.
יך לְּ ַה ְּפ ִּסיק .וְּ יֵ ש אוֹ ְּמ ִּרים ֶׁש ֵאינוֹ צָּ ִּר ְּ
ה .וְּ ִּאם ִּה ְּת ִּחיל לֶׁ ֱאכֹל ק ֶֹׁדם ֲעלוֹ ת ַה ּ ַש ַחר ,צָּ ִּר ְּ
יך
לְּ ַה ְּפ ִּסיק.
(או"ח ,הלכות תפילה ,סימן צ)
אַ .ה ּ ִּמ ְּת ּ ַפ ֵ ּלל ל ֹא יַ ֲעמֹד ל ֹא ַעל ַ ּג ֵ ּבי ִּמ ָּּטה ,וְּ ל ֹא ַעל ַ ּג ֵ ּבי ִּ ּכ ֵסא ,וְּ ל ֹא ַעל ַ ּג ֵ ּבי ַס ְּפ ָּסל (וַ ֲא ִּפלּ ּו ֵאינָּ ן
(בית יוֹ ֵסף ְּ ּב ֵשם ַמ ֲה ִּרי''א) וְּ ל ֹא ַעל ַ ּג ֵ ּבי ָּמקוֹ ם ָּ ּגבוֹ ַּהֶׁ ,א ָּ ּלא ִּאם ֵ ּכן ָּהיָּ ה זָּ ֵקן אוֹ
ְּ ּגבוֹ ִּהין ג') ֵ ּ

חוֹ לֶׁ ה ,אוֹ ֶׁש ָּהיָּ ה ַ ּכוָּ נָּ תוֹ לְּ ַה ְּש ִּמ ַיע לַ ִּּצבּ וּר.
בִּ .שעוּר ָּמקוֹ ם ָּ ּגבוֹ ַּה ֶׁש ָּא ְּמר ּו ג' ְּט ָּפ ִּחיםָּ .היָּ ה ָּ ּגבוֹ ַּה ג' וְּ יֵ ש בּ וֹ ד' ַא ּמוֹ ת ַעל ד' ַא ּמוֹ תֲ ,ה ֵרי
הוּא ַ ּכ ֲעלִּ ָּ ּיה ו ֻּמ ָּּתר לְּ ִּה ְּת ּ ַפ ֵ ּלל בּ וֹ  .וְּ כֵ ן ִּאם ָּהיָּ ה ֻמ ָּ ּקף ְּמ ִּח ּצוֹ תַ ,אף ַעל ּ ִּפי ֶׁש ֵאין בּ וֹ ד' ַעל ד'
ֻמ ָּּתר לְּ ִּה ְּת ּ ַפ ֵ ּלל בּ וֹ ֶׁ ,ש ֵאין ָּ ּגבְּ הוֹ נִּ ָּ ּכר ֵ ּכיוָּ ן ֶׁש ָּחלַ ק ְּרשוּת.
(או"ח ,הלכות תפילה ,סימן צה)

א .יְּכַ ֵּון ַרגְּ לָּ יו זֶׁ ה ֵאצֶׁ ל זֶׁ ה ְּ ּבכִּ ּווּןּ ְּ ,כ ִּאלּ ּו ֵאינָּ ם ֶׁא ָּ ּלא ֶׁא ָּחד ,לְּ ִּהדָּּ מוֹ ת לְּ ַמלְּ ָּאכִּ ים דִּּ כְּ ִּּתיב ָּ ּב ֶׁהן:
אוֹמ ִּרים
יהם נִּ ְּר ִּאים ְּ ּכ ֶׁרגֶׁ ל ֶׁא ָּחד (וְּ יֵ ש ְּ
וְּ ַרגְּ לֵ ֶׁיהם ֶׁרגֶׁ ל י ְָּּש ָּרה (י ְֶּׁחזְּ ֵקאל א ,ז) ְּ ּכלוֹ ַמרַ :רגְּ לֵ ֶׁ
ְּ ּכ ֶׁשעוֹ ֵמד לְּ ִּה ְּת ּ ַפ ֵ ּלל יֵ לֵ ְּך לְּ ָּפנָּ יו ג' ּ ְּפ ִּסיעוֹ ת ,דֶּׁ ֶׁר ְּך ֵקרוּב וְּ ַה ָּ ּג ָּשה לַ דָּּ ָּבר ֶׁש ָּּצ ִּר ְּ
יך לַ ֲעשוֹ ת) (רוֹ ֵק ַח).

ב .צָּ ִּר ְּ
יך ֶׁש ָּ ּיכוֹ ף רֹאשוֹ ְּמ ַעטֶׁ ,ש ִּ ּי ְּהי ּו ֵעינָּ יו לְּ ַמ ָּּטה לָּ ָּא ֶׁרץ ,וְּ יַ ֲחשֹב ְּ ּכ ִּאלּ ּו עוֹ ֵמד ְּ ּב ֵבית ַה ּ ִּמ ְּקדָּּ ש,
וּבְּ לִּ בּ וֹ יְּכַ ֵּון לְּ ַמ ְּעלָּ ה לַ ּ ָּש ַמיִּם.

