
 

 

 

 

 
 

 הנחת תפילין בעת קריאת שמע ותפילה

רא קריאת שמע בלא תפילין, כאילו מעיד עדות שקר כל הקו :אמר עולא )י"ד ב'(
כאילו הקריב עולה בלא מנחה,  :בעצמו. אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן

 . (1)אף הקורא ואינו מקיים, אינו גומר את המצוהוזבח בלא נסכים 

ֶנה ויטול  :ואמר רבי יוחנן )ט"ו א'( ָּ הרוצה שיקבל עליו עול מלכות שמים שלמה, ִיפ 
 ו ויניח תפילין ויקרא קריאת שמע ויתפלל. וזו היא מלכות שמים שלמה. ידי

כל הנפנה ונוטל ידיו, ומניח תפילין, וקורא  :אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן
קריאת שמע ומתפלל, מעלה עליו הכתוב כאלו בנה מזבח והקריב עליו קרבן, 

ה :2דכתיב י ַוֲאסְֹבבָּ ָּ פ  יֹון כ ַ ִנק ָּ ֲחךָּ ה'". "ֶאְרַחץ ב ְ  ֶאת ִמְזב ַ

 שיטות הראשונים

אם עשה זה , המאירי: כתב בלא תפילין כאילו מעיד עדות שקר בעצמו קורא ק"שה
הרי הוא כאלו מעיד עדות שקר בעצמו  ,דרך פרוק עול מצות תפלין או דרך זלזול

   3 .שהרי הוא מראה עצמו כמקבל עול מצות והוא מפקיען

  הזוהרבשם ספר  האגורכתב  :חת תפילין בבוקרסדר וקדימות בעטיפת טלית והנ

                                                

, עבר עבירה מצד אחרש, אפילו הכי שיצא ידי ק" שאף על פי שעשה המצוהפירש רבינו יונה, דעולא סבירא ליה  . 1
קיבל , כיון שלא שאפילו המצוה עצמה אינה נעשית שלימהשהעיד עדות שקר על עצמו. ורבי יוחנן סבירא ליה 

 .)ח א ברי"ף, ד"ה כל הקורא(תר"י עליו עול מלכות שמים. 

 תהלים כו,ו. . 2

או כשהם בדרך ואינם יכולים להניחן  ,קרוילין בבראיתי יש טועין כשאין להם ציצית או תפ: )סי' נח(כתב הלבוש  . 3
מחמת קור וצינה, אינם רוצין גם כן לקרות קריאת שמע בזמנה בהיותם בדרך בלא ציצית ותפילין, עד בואם 
לביתם או למלון, ושם מניחים ציצית או תפילין ומברכין עליהם וקורין קריאת שמע בברכותיה, ולפעמים אפילו 

שהוא טעות גמור בידם, דודאי לעולם יש להקדים קריאת שמע בברכותיה  ראה לינ לאחר שעבר זמנה. אבל
כל הקורא קריאת דאמרינן . ואע"ג ואפילו אין לו ציצית בבגדו ולא תפילין בראשו ובזרועו ,בזמנה בכל מה שיוכל

וכו',  זידשמע בלא תפילין הרי הוא מעיד עדות שקר בעצמו, אינו אלא אסמכתא בעלמא ולא אמרו כן אלא במ
 .)ח"א, או"ח סי' ד(עיי"ש. וראה בהרחבה שו"ת יביע אומר )נח, ס"ק ה( עיי"ש. והביאו משנ"ב 

 ת”בעזהשי

 פ”תש טבת כ"א
 ’א| פרק:  ברכותמסכת: 

 ט"ו| דף: 



 

 

 

 

 

שראוי להקדים  הנימוקי יוסף. וכן כתב 4ניח תפילין קודם לבישת הציציתלהשאסור 
אבל  ,טלית קטןב רבינו יונה. אמנם דברי רבינו יונה. וכתב כן גם בשם 5מצות ציצית
כתב  והרמ"א. 7השו"ע. וכן פסק 6אחר הנחת תפילין שמתעטף בו כתב ,טלית גדול

 שמכל מקום נהגו העולם להתעטף אף בטלית גדול קודם.

, שראה את אביו הטורכתב : מנהג הרא"ש להניח תפילין לפני ברכת עוטר ישראל
והיה מסדרם זה אחר זה עד  ,שהיה מדקדק להניחם כשהיה מסדר הברכות ,הרא"ש

וכן פסק  .8ואז היה מניחם ומברך עוטר ישראל בתפארה ,עוטר ישראל בתפארה
 .9השו"ע

לכות הרוצה לקבל עליו עול מ, רבינו יונה: כתב חובת הנחת תפילין בעת ק"ש ותפילה
 שלימה וכו' טעם הדבר מפני שבתפילין שבראש אדם משעבד לבורא יתברך  שמים

                                                

בשעתא דבר נש קאים, בעי לדכאה  :שכוונתו למה שכתב הזוהר בסוף פרשת במדבר )או"ח כה,א(וכתב הב"י  . 4
לבתר אתקשר קישורא דיחודא גרמיה בקדמיתא. לבתר יקבל עליה האי עול לפרשא על רישיה פרישו דמצוה. 

 דאינהו תפילין.

ששקולה כנגד כל המצות. ועוד, שהיא תדירה יותר, שנוהגת בין בחול בין בשבת בין ביום טוב, ותדיר ושאינו  . 5
 תדיר, תדיר קודם.

גם  וצאיםכן כתב הב"י, לאחר שהביא דברי הנימוק"י. והוסיף הב"י שכן שמע בשם גדולי מקובלי ספרד, ושבזה י . 6
 ידי חובת הזוהר, עיי"ש.

לא  ,החמיר מאוד בנידון, וכתב שאף אם פגע בתפילין תחילהש ד(-ג וירא,, א) 'בן איש חיראה 'ו ב.-או"ח כה,א . 7
להניח כיס התפילין מעל הטלית דאין קפידא א מג"שכתב בשם ה )ד"ה שלא יניחו(עוד ראה ביה"ל  יניחם תחילה.

, )ואין מצוות קשירתן מזומנת לפניו, שכן צריך מתחילה ליטלן מן הכיס( מונחין בתוך כיסן כיון דהתפילין עדיין בתיק אחד,
 ,"אגקשה מאוד להקל כהמוכתב הביה"ל דמכל מקום  ודעת הלבוש וב"ח וט"ז ונשמת אדם שאין לחלק בזה.

ל, שכן דין אין ואפילו אם נגרמת לו בושה בזה שמניח תפילין קודם, אין נראה להק אחרי דרבים חולקין עליו.
אין דדברי תורה  )יג,ג(, וכבר פסק הרמ"א )נשמת אדם, כלל סח, ופמ"ג משב"ז ס"ק ה(מעבירין על המצוות הוא ד"ת 

 . מפני כבוד הבריות בכל גווני אם לא בגנאי גדול נדחים

 . א'()הלכות קטנות, מנחות, הלכות ציצית, י"ב . נימוקי יוסף )הל' תפילין, סי' פד(אגור  -מקורות  

ֶליךָּ " )יחזקאל כד,יז( מרלפי שהתפילין נקראין פאר שנא . 8 ֵאְרךָּ ֲחבֹוׁש עָּ ְ שהן אות  ,ונקראים תפילין לשון פלילה", פ 
ם " )דברים, כי תבוא, כח,י( דכתיב ,ועדות לכל רואינו שהשכינה שורה עלינו י ׁשֵ ֶרץ כ ִ אָּ י הָּ ֵ ל ַעמ  או  כ ָּ ֶליךָּ  ה'ְורָּ א עָּ ", ִנְקרָּ

 .תפילין שבראש ודרשינן אלו

לא ראיתי שנוהגין כן רק מניחין תפלין קודם ברכת  ,כתב צות החייםובאר, (ס"ק יג)או"ח כה,ג. וכתב המשנ"ב  . 9
בשעה שמברך  פילין של יד ושל ראשרק ראיתי מדקדקים למשמש בת, לפי מנהגו, כל אחד השחר או אח"כ

 . ברכה זו

 ת”בעזהשי

 פ”תש טבת כ"א
 ’א| פרק:  ברכותמסכת: 

 ט"ו| דף: 



 

 

 

 

 

וכשקורא ק"ש ומתפלל . 10ובתפילין שבזרוע אדם משעבד גופו ,הנשמה שהיא במוח
 ,ומדאמר ומתפלל .לכות שמים שלימהזו היא מ, לו נשמתו וגופו בענין שמשעבד

 .11השו"ע. וכן פסק משמע שגם בתפלה צריך שיתפלל ותפילין בראשו

 שולחן ערוך

 )או"ח, הלכות תפילין, סימן כה(

ץ,ַאחַ   .א ית ְמֻצי ָּ ַבׁש ַטל ִ ל ָּ ל ִ  ר ׁשֶ ין ְוַהט ַ ִפל ִ יס ַהת ְ ֶֹדׁש. ְוַהְמִניִחים כ ִ ק  ֲעִלין ב ַ ַ מ  ין, ׁשֶ ִפל ִ ִניַח ת ְ ית יָּ
ֶהם  ע ב ָּ ֹא ִיְפג ַ ל  ֵדי ׁשֶ ה, כ ְ ין ְלַמְעלָּ ִפל ִ יס ַהת ְ ִניחו  כ ִ ֹא יָּ ל  ֵהר ׁשֶ יס ַאַחת ְצִריִכין ִלז ָּ ְלתֹוְך כ ִ

ְצֹות ִ ֹא ַיֲעבֹר ַעל ַהמ  ל  ֵדי ׁשֶ ית, כ ְ ל ִ ם קֶֹדם ַהט ַ ֵרְך ַלֲהִניחָּ ה ְוִיְצטָּ ִחל ָּ   :ת ְ
ִנים ב ְ  :הגה ָּ ין ְמֻזמ  ִפל ִ א ֵמִניַח ִמיהו  ִאם ת ְ יִצית ֶאל ָּ ין ַעל ַהצ ִ ִריְך ְלַהְמת ִ דֹו ְוֵאין לֹו ִציִצית ֵאין צָּ יָּ

ְבֵרי ַעְצמֹו( פֹו )ד ִ ית ְמַעט ְ ִביִאים ַטל ִ ְ מ  ין ו ְכׁשֶ ִפל ִ   .ת ְ
בו ׁש ב ְ   .ב ֵביתֹו, ְוֵיֵלְך לָּ ין ב ְ ִפל ִ ִניַח ת ְ , ְויָּ ו  נ  ׁשֶ ן ִיְלב ְ טָּ ית קָּ ַטל ִ ִהיר ב ְ הו א זָּ ר ִמי ׁשֶ ִציִצית ו ֻמְכת ָּ

ין ְלֵבי ְתִפל ִ ףב ִ ם ִיְתַעט ֵ ֶנֶסת, ְוׁשָּ דֹול ת ַהכ ְ ית ג ָּ ַטל ִ  .ב ְ
ין ְוהֹוֵלְך  :הגה ִפל ִ ְך ֵמִניַח ַהת ְ יו ְוַאַחר כ ָּ לָּ ֵרְך עָּ דֹול קֶֹדם ו ְלבָּ ית ג ָּ ַטל ִ ף ַאף ב ְ ֲהגו  ְלִהְתַעט ֵ ם נָּ עֹולָּ ְוהָּ

ֶנֶסת   .ְלֵבית ַהכ ְ
רֹא ג.  יָּ "הָּ ֵרְך ׁש הָּ ין ו ְמבָּ ִפל ִ ה ֵמִניַח ת ְ יָּ ז הָּ ה, ְואָּ רָּ ִתְפאָּ ֵאל ב ְ רָּ כֹות ַעד עֹוֵטר ִיש ְ רָּ ר ַהב ְ ה ְמַסד ֵ

ה. רָּ ִתְפאָּ ֵאל ב ְ רָּ  עֹוֵטר ִיש ְ
ַמע ו ְתִפל ָּ  ד.  ַעת ְקִריַאת ׁשְ ׁשְ יו ב ִ לָּ ין עָּ ִפל ִ ְהיו  ת ְ י ִ ִריְך ׁשֶ  ה.צָּ

                                                

ובזה יזכור את הבורא וימעיט , היא עיקר התאוות והמחשבות שהלב ,שים אותם כנגד הלבומפני כך צוו ל. 10
. מפני שמצוותה נעשית בשעה אחרת ,אלא שלא הזכירו בכאן המזוזה ,ובמזוזה משעבד אדם ממונו .הנאותיו

 רבינו יונה.

שיתפלל אם טוב יותר  ,מי שאין לו תפילין בעת שהצבור מתפללין"ע , צ)סי' סו, ס"ק מ(או"ח כה,ד. וכתב המשנ"ב . 11
או מוטב שיתעכב אחר  ,ואח"כ כשיגיעו התפילין לידו יקיים מצות תפילין לבד ,עם הצבור אף שהוא בלי תפילין

פסק המג"א דמוטב שיתעכב אחר  .תפלת הצבור כדי לשאול תפילין מחבירו כדי שיקרא ק"ש ויתפלל בתפילין
. ואילו מאמר )סו, ס"ק לד(הביאו כף החיים וכן  .תפלת הצבור וישאול תפילין כדי שיקרא ק"ש ויתפלל בתפילין

חלק עליו, וכתב שמוטב להתפלל בלא תפילין, ובציבור, ואח"כ יניח תפילין ויקרא בהם מזמור  )סו,ח, ס"ק ט(מרדכי 
 .תפילה בציבור, אות יב, עמ' רנח ואילך בהוצ' תשס"ד( -)הל' תפילה, כרך א, סי' צ סעי' ט אחד. וראה בהרחבה 'ילקוט יוסף' 

 .)ח א ברי"ף, ד"ה הרוצה(רבינו יונה  -מקורות 

 ת”בעזהשי

 פ”תש טבת כ"א
 ’א| פרק:  ברכותמסכת: 

 ט"ו| דף: 



 

 

 

 

 טהרת הידיים קודם קריאת שמע ותפילה

 :חזי מר האי צורבא מרבנן דאתא ממערבא ואמר :אמר ליה רבינא לרבא )ט"ו א'(
 מי שאין לו מים לרחוץ ידיו, מקנח ידיו בעפר ובצרור ובקסמית.

יֹון)"ֶאְרַחץ  12שפיר קאמר. מי כתיב "ארחץ במים"?! "בנקיון" כתיב :"לא ִנק ָּ י וגו'"( ב ְ ָּ פ  ! כ ַ
 צלותא. אמיא בעידן )=שמחזר(ר כל מידי דמנקי. דהא רב חסדא לייט אמאן דמהד

 ; אבל לתפלה מהדר. 13, לקריאת שמע)שאין לחזר אחר מים(והני מילי 

 .אמה( שמונת אלפים)ארבעה מיל, ועד כמה? עד פרסה 

 אינו חוזר.  אמה( אלפיים); אבל לאחוריה, אפילו מיל )בכיוון הליכתו(לקמיה  "מוהנ

 ל, חוזר.מיל הוא דאינו חוזר. הא פחות ממי :ומינה

 שיטות הראשונים 

קודם שיקרא  בברכה נטילת ידייםשתיקנו  הרא"ש דעת :רחיצת ידיים לפני התפילה
. ואף אם אין לו מים , לפי שידיו של אדם עסקניותנקיות ויתפלל משום קריאת שמע

במנחה וערבית אם עשה  ועפר, מברך על נקיות ידיים. והוא הדין ומנקה ידיו בצרור
ולא על )בלבד  נטילהדלא נתקנה ברכה אלא על הרא"ה ברך. ודעת צרכיו נוטל ומ

שנעשה כבריה  משום, קודם תפילת שחרית שנוטל ידיו בשחרית רשב"א ודעת. (נקיות
לא שיש חיוב לרחוץ אותן א ,ותפילה אין חיוב בנטילת ידיים ק"שאבל ל. 14חדשה

 לו מים, יקנח ידיו  שאם אין 16חשש לשני הטעמים לחומרא. וכן פסק 15והשו"עולנקותן. 

                                                

 תהילים כו,ו. . 12

שזמנה קבוע ופן יעבור הזמן, אבל תפילה, כל היום זמנה. רש"י. או משום דכיון דק"ש מדאורייתא ותפלה . 13
 .)אמנם דעת רבנו יונה עצמו שאין לחלק בין ק"ש לתפילה(מדרבנן, החמירו בה שמא יעבור הזמן. תר"י 

ים" )איכה ג,כג(כתיב ד. 14 ׁשִ ֶתךָּ  ֲחדָּ נָּ ה ֱאמו  ִרים ַרב ָּ קָּ צריכים אנו להודות לו יתברך על שבראנו לכבודו לשרתו ", ַלב ְ
ולברך בשמו ועל דבר זה תקנו בשחר כל אותם הברכות שאנו מברכים בכל בוקר ובוקר ולפיכך אנו צריכים 

 ן הכיור קודם עבודתו.להתקדש בקדושתו וליטול ידינו מן הכלי ככהן שמקדש ידיו מ

. ובכל מקום שיש נפקא מינה בין הטעמים, נוטל ואינו מברך. כגון היה ניעור כל )ראה משנ"ב ס"ק א(או"ח סי' ד . 15
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 בכל מידי דמנקי, ויברך על נקיות ידיים.

שמים  הרא"הכתב  :נטילת ידיים לתפילה במים הפסולים לסעודה, ובפחות מרביעית
כשרים לנטילת ידיים לתפילה, כיון דסגי  )כגון שנפסלו משתיית בהמה(שנפסלו לסעודה 

 בארחות חייםכתוב . 17השו"ע לן בכל מידי דמנקי, ובהני אפילו לכתחילה נמי. וכן פסק
לפי שלפני  ,שאין צריך ליטול ידיו מרביעית אלא לאכילה הר"מ מרוטנבורגבשם 

 .18השו"ע. וכן פסק לה אם אין לו מים יכול לקנח בכל מידי דמנקייהתפ

רש"י  ,רי"ף, רב האי גאוןכך גירסת  :והני מילי לקריאת שמע, אבל לתפילה מהדר וכו'
. 19קריאת שמעחובה לחזר אחר מים לתפילה. משא"כ ל . לפי גירסה זורמב"םו
לתפילה, ובין  קריאת שמע, סוברים שאין שום הבדל בין רבנו יונה, ורא"שתוספות, ו
מים פן יעבור זמנה. ומהמילים "והני מילי  בין לתפילה אין לחזר אחרי קריאת שמעל

 .כרי"ף ורמב"םפסק  21והשו"ע .20גמראלקריאת שמע" וכו' לא גורסים ב

 

                                                                                                                                                                         

)אפילו קודם , וכן כשהשכים ונטל ידיו, וחזר לישון )סעי' יג, דלהרשב"א מברך, ואף שלא נעשה בריה חדשה, לא פלוג(הלילה 

. רא"ש )שו"ת, ח"א סי' קצא(רשב"א  -מקורות  .)סעי' יד, ומשנ"ב ס"ק לב, דלהרשב"א אינו מברך( שינת קבע עמוד השחר(
וראה עוד להלן, ס'  .)סו"פ שמיני דברכות, הל' נטילת ידיים, מא א ברי"ף, ד"ה מים שנפסלו(רא"ה  .)פ"ט סי' כג; שו"ת כלל ד(

  .נטילת ידיים שחרית סוגיית ,ב'

)שכן השוה הגר"א הדין כאן למחלוקת  משמע שגם בזה מברך על נטילת ידיים )ס"ק לא( הגר"א ומביאוראו"ח ד,כב. . 16

. וכן הבין מדבריו לעניין טבילת ידיים, וכתב שהשו"ע פסק שם כשיטת רבינו יונה ורשב"א, שמברך לעולם על נטילת ידיים, עיי"ש(
 .)ס"ק נח(המשנ"ב 

ך עליהם, כיון דלא איתקון לנטילה. ולדעת הרא"ש לעיל, יברך עליהם או"ח ד,א. ולדעת הרא"ה, לעיל, אינו מבר. 17
 .)על רי"ף, מא א, הל' נטילת ידיים, ד"ה מים שנפסלו(רא"ה  –על נקיות ידיים. מקורות 

)ח"א, הל' נט"י, ארחות חיים  –או"ח ד,ו. גם בזה, לדעת הרא"ה, לעיל, אינו מברך עליהם. ולהרא"ש יברך. מקורות . 18

 .)תשב"ץ קטן סי' רפה(בשם הר"מ מרוטנבורג  סי' ב(

 ורב חסדא דלייט אמאן דמהדר מיא בעידן צלותא, לאו דווקא תפילה, אלא כוונתו בזמן קריאת שמע.. 19

 ודברי רב חסדא מתפרשים כפשוטם, שקילל מי שמחזר אחר מים בעת התפילה.. 20

 ,ריך ליטול ידיו ולא נטל וגם לא נקה אותן בצרורודעת הרמב"ם דהיכא דצ )ס"ק יג(וכתב המשנ"ב או"ח צב,ד. . 21
כתב שגם לדעת הרמב"ם, בדיעבד אינו חייב  )ד"ה צריך(. ובביה"ל וצ"ע לדינא ,בדיעבד אין תפלתו תפלה לואפי

, )ח ב דפיו(. רי"ף )הו"ד ברשב"א(רב האי גאון  -מקורות לחזור ולהתפלל, אלא שתפילתו לא הייתה כהוגן, עיי"ש. 
. )ט"ו א', ד"ה אמאן(. תוספות )ח א ברי"ף, ד"ה לייט(. רבנו יונה )ד"ה לק"ש(. רש"י ג(-' ק"ש ג,א; הל' תפילה ד,ב)הלרמב"ם 
 .)סי' יא(רא"ש 
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שמהגמרא משמע שיכול לברך ברכות השחר  הרא"שכתב  :טהרת ידיים להזכרת השם
מכל מקום מסתבר ודאי שאדם , אלא שכתב ש"הרשב"א. וכן פסק 22קודם נטילת ידיים

וחזקה מטונפות הן  דים עסקניות גרועות הן מסתם ידים,והי ,ישן על מטתו ערום
 .24השו"עכן פסק . ו23השם" ופסולות הן להזכרת ,בנגיעת בית הסתרים

 שולחן ערוך

 ד( , הלכות נטילת ידיים שחרית, סימן)או"ח

ִים  .א דָּ ֵרְך ַעל ְנִטיַלת יָּ יו ִויבָּ דָּ  .ִיְרַחץ יָּ
ם ֲאׁשֶ  :הגה הְוֵיׁש אֹוְמִרים ג ַ ש ָּ ו  לֹא עָּ ַצר ַוֲאִפל  ו ַדְרַהם( ר יָּ ֲהגו  )ַאב  יו ְוֵכן נָּ כָּ  .ְצרָּ

ַדִים סו ִלים ִלְנִטיַלת יָּ ְ ה  ַמִים ַהפ  ן ק"ִלְסֻעד ָּ ן ִסימָּ ָּ ה,  (,ס)ְלַקמ  ַדִים ִלְתִפל ָּ ִרים ִלְנִטיַלת יָּ ׁשֵ כ ְ
. ֵרְך ֲעַלְייהו  לֹא ְמבָּ אֹוֵמר ד ְ  ִמיהו  ֵיׁש ִמי ׁשֶ

ַדִים   .ו ִריְך ְרִביִעית ִלְנִטיַלת יָּ ה.ֵאין צָּ  ִלְתִפל ָּ
ִר   .ז בָּ ל ַהד ְ כָּ ֲחִרית ב ְ ַדִים ׁשַ ְנִטיַלת יָּ יד ב ִ ִ ִביםטֹוב ְלַהְקפ  ה. ים ַהְמַעכ ְ ַדִים ִלְסֻעד ָּ ְנִטיַלת יָּ  ב ִ

ִלי ְולֹאִמיהו  ֵא  :הגה ב לֹא כ ְ ַכי  ינֹו ְמַעכ ֵ ְרד ְ ה )מָּ ֻעד ָּ ְנִטיַלת ַהס ְ ֹוְסִלים ב ִ ִרים ַהפ  בָּ ר ד ְ אָּ א ו ׁשְ ְברָּ ַֹח ג ַ כ 
ִרים ת ְ  בָּ ו  ד ְ ב ָּ ֵריׁש פ' ֵאל  ן קצ""ׁשו ַבת ַרׁשְ   א(.א ִסימָּ

ֵרְך ַעל ְנִקי ו ת  ִאם ֵאין לוֹ  .כב י, ִויבָּ ְמַנק ֵ י ד ִ ל ִמד ֵ כָּ ר, אֹו ב ְ פָּ עָּ ְצרֹור אֹו ב ְ יו ב ִ דָּ ח יָּ ַמִים ְיַקנ ַ
ֲעֵליֶהן. ה ׁשֶ עָּ ַח רָּ ל לֹא ְלַהֲעִביר רו  ה ֲאבָּ ַדִים, ְויֹוִעיל ִלְתִפל ָּ  יָּ

 )או"ח, הלכות תפילה, סימן צב(

ַמִים, ִאם ֵיׁש לוֹ  ד.  יו ב ְ דָּ ִריְך ִלְרחֹץ יָּ ֵני צָּ ה, ְוהָּ ְרסָּ ַ ִריְך ַלֲחזֹר ַאֲחֵריֶהם ַעד פ  . ְוִאם ֵאין לֹו, צָּ
יו ִלְמקֹום  ִריְך ַלֲחזֹר ַלֲאחֹורָּ ל ִאם צָּ יו, ֲאבָּ נָּ ִאים ְלפָּ ִים ִנְמצָּ ַ ֶרְך ְוַהמ  ד ֶ הו א הֹוֵלְך ב ַ ׁשֶ י כ ְ ִמל ֵ

ֵרא ׁשֶ  יל ֵאינֹו חֹוֵזר, ְוִאם ִמְתיָּ ִ יו ַמִים ַעד ִמיל, חֹוֵזר. יֹוֵתר ִממ  דָּ ה יָּ ה, ְיַנק ֶ ִפל ָּ ֲעֹבר ְזַמן ַהת ְ י ַ
י  ְמַנק ֵ י ד ִ ל ִמד ֵ כָּ ר אֹו ב ְ פָּ עָּ ְצרֹור אֹו ב ְ ן רל''ג)ב ִ ן ִסימָּ ָּ ן ְלַקמ   .(ְוַעי ֵ

                                                

מסדרת את ברכות השחר על סדר הפעולות בבוקר, ומסיימת כי משי ידיה לימא וכו'  )לקמן ס' ב'(הגמרא  . 22
וזהו סעד לדברי, שלא תקנו נטילת ידים  :א בסוף. וכתב הרא"שעל נטילת ידיים. ומשמע שאינו נוטל ידיו אל

 אלא לקריאת שמע ולתפלה.

כל דבר דמנקה ואחר כך אלא שאינו צריך לנטילת ידים, אבל מנקה ידיו ברחיצת מים או בצרורות או ב . 23
 אלו, ולבסוף נוטל את ידיו. רשב"א. ועושה צרכי

 .)שו"ת, ח"א סי' קנג(. רשב"א ג()ברכות, ט,כרא"ש  -או"ח ד,כג. מקורות . 24
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ֵאינֹו  ה.  י ׁשֶ ִ ה. ִאם ֵיׁש לֹו ַמִים, ַאף ַעל פ  ה ִלְתִפל ָּ ֹו, ְצִריִכים ְנִטילָּ ְעת  ֲחִרית ְוִהִסיַח ד ַ יו ׁשַ דָּ ַחץ יָּ רָּ

ִריְך ַלֲחזֹר וְ יוֹ  ִנים, ֵאינֹו צָּ ָּ ֵרְך. ְוִאם ֵאין לֹו ַמִים ְמֻזמ  ְך, ְולֹא ְיבָּ ֶהם ׁשו ם ִלְכלו  ֹלֵדַע לָּ   .ִלט 
ן ז' הגה: ֵרְך ו ְכִדְלֵעיל ִסימָּ ה, ֵאינֹו ְמבָּ ן ִלְתִפל ָּ כֹות ְונֹוְטלָּ יו ְמֻלְכלָּ דָּ ה יָּ יָּ ו  הָּ  .ַוֲאִפל 

  קריאה שלא כתיקנה

 . לא יצא :יצא. רבי יוסי אומר ,את שמע, ולא השמיע לאזנוהקורא  :משנה א'( )ט"ו

ֵאל". אבל בשאר  :אמר רב יוסף )ט"ו ב'( רָּ ַמע ִיש ְ מחלוקת בקריאת שמע, דכתיב "ׁשְ
לא יברך אדם ברכת המזון בלבו, ואם  :דתניא, דברי הכל יצא. )בכל הברכות(מצוות 

 , יצא.(ולא השמיע לאזנו)בירך 

 .לא יצא :יצא. רבי יהודה אומר :רבי יוסי אומר -קרא ולא דקדק באותיותיה  )ט"ו א'(

 . 25הלכה כדברי שניהם להקל :אמר רבי טבי אמר רבי יאשיהומסיק( ) )ט"ו ב'(

ם" :רב עובדיה קמיה דרבא תני ְדת ֶ ַ ם( ְוִלמ   )ודורשים כאילו כתוב "ולמד" "תם"(, 26")אֹתָּ
 . )בין תיבות דבוקות(ם שיהא למודך תם, שיתן ריוח בין הדבקי

כגון על לבבך, על לבבכם, בכל לבבך, בכל לבבכם, עשב בשדך,  :עני רבא בתריה
 .ואבדתם מהרה, הכנף פתיל, אתכם מארץ

 . 27ומדקדק באותיותיה, מצננין לו גיהנם "ש,כל הקורא ק :חמא ברבי חנינאר' אמר 

 :()פרק ב, הלכה דבירושלמי גרסינן 

למען )זיין של( צריך להתיז  :ֵחיפה בשם רבי לוי בר סיסירבי לוי ורבי אבדימי ד
 .)שבהלל(צריך להתיז "כי לעולם חסדו"  :. רבי יונה בשם רב חסדא28תזכרו

                                                

 שדוקא בדיעבד, אבל לכתחילה, לא. 'קדק באותיותיה, יצא. ומבואר בגמובין לא השמיע לאזנו, בין לא ד. 25

 דברים יא,יט. . 26

שגם צדיקים, בדרכם  )פרק י, אות טו(צ"ב, וכי ברשיעי עסקינן?! ואולי אפשר לבאר על פי מש"כ ב'אבן שלמה' . 27
 גן עדן, עוברים בגיהנם. וכשמדקדק באותיותיה, מצננים לו הגיהנם.למנוחתם ב

 .)ד"ה בין(שלא ישמע שי"ן למען שיהיה לנו שכר מצות ואין לנו לעשות על מנת לקבל פרס. תוספות . 28
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 שיטות הראשונים 

דאף שלהלכה בדיעבד יצא, מבואר  :מצוות חובת השמעה לאזניו בקריאת שמע ושאר
 . 29שחובה זו היא מדאורייתא הראב"דמכל מקום לכתחילה צריך להשמיע לאזניו. דעת 

לאו במחשבה לבד קאמר, ד והרא"ש רבנו יונה דעת :לא יברך בלבו ואם בירך יצא
לומר  הרהור לאו כדיבור דמי. אלא רצה )כ' ב'(דוודאי בהרהור לא יצא, דהא קיי"ל 

רוב וכן דעת . מרש"יוכן משמע  אע"פ שלא השמיע לאזנו, כיוון שחתך בשפתיו, יצא.
ללא חיתוך  אפילוש מבואר וסמ"ג רמב"םבאמנם  , דהרהור לאו כדיבור דמי.הראשונים

 .כרוב הראשוניםפסק  31והשו"ע .30שפתיים, במחשבת הלב בלבד, יצא

נראה שאם  הירושלמיפי דעת ל ,בארחות חייםכתב  :הקורא ק"ש בלבו מחמת אונס
. ומדברי שנאמר אמרו בלבבכם וכו' ,יצא ,מחמת חולי או אונס אחר קרא ק"ש בלבו

 .כארחות חייםפסק  33והשו"ע. 32אינו יוצא ידי חובתו ה"גנראה, שאף בכ יונה רבינו

                                                

ישראל. דהא דאמרינן בדברי תורה הוא דכתיב, ב"הסכת" לחודיה קאמר, כלומר  ושמעוילפינן לה מדכתיב הסכת . 29
שלדעתו, בכל הסכת כדי שתקיים אותם, אבל שמיעת האוזן צריך לכתחלה, משום דכתיב "ושמע". ומשמע 

כתב דצריך  )או"ח סב(. אמנם הרשב"א מסתייג קצת מדבריו, עיי"ש. ויש להעיר שהב"ח מדאורייתאהמצוות הוא 
וכל הדיון  . )הו"ד בחי' הרשב"א ט"ו ב', ד"ה אמר רב יוסף(ראב"ד  -. מקורות מדרבנןלכתחילה להשמיע לאזניו 

ל כאשר הרהר בלבו, נחלקו הראשונים, וסיעה גדולה הוא לגבי המוציא בשפתיו, אלא שלא השמיע לאזניו. אב
 של ראשונים הסוברים שבזה אף בדיעבד לא יצא. וראה להלן. 

שכתב לחלק בין קריאת שמע  )סי' ו'(יש לציין שדברי הרמב"ם והסמ"ג נסובים לגבי ברכות. ראה 'שאגת אריה' . 30
 . , או"ח, ח"ד סי' ג()ראה שו"ת 'יביע אומר'לברכת המזון. והאחרונים האריכו בזה 

ביאור דבהרהור שמהרהר בהמ"ז בלבו, אינו יוצא. עיי"ש. וב )קפה, אות ה(וכתב כף החיים או"ח סב,ג; או"ח קפה,ב. . 31
דרוב  ,שהעתיקו בשם הספר חרדים )סי' קפה(על השערי תשובה והברכי יוסף תמה ביותר  (ד"ה ואם לא)סב,ג, הלכה 

ת, וכן דהוא נגד גמרא מפורש ,)וראה בן איש חי, א, פרשת חוקת, ז( לאזנו לא יצאהפוסקים סוברים דאם לא השמיע 
, כ"א א' ראה להלן–מקורות  .וצ"ע ,אולי כונתו דלא יצא המצוה מן המובחר מן התורהכתב שו נגד כל הפוסקים!

 .הרהור אי כדיבור דמי, בדין )לגבי סוגית בעל קרי בק"ש וברכות(

, שמי שמחויב בברכה ואינו יכול לאומרה, שאין ידיו נקיות או שעומד ' ברי"ף, ד"ה לא יברך()ז' אכתב  ורבנו יונה. 32
ואע"פ  במקום שאינו נקי, ואינו יכול לבטא התפילה בשפתיים, יש לו להרהר הברכה או התפילה שהתחייב בה.

 :)תהילים מזמור ה(ש ה' יראה ללבב, ויתן לו שכר המחשבה. כדאיתא במדרשאינו יוצא ידי חובה אלא באמירה, 
ה ה'", אמר דוד ַרי ַהֲאִזינָּ ה  :"ֲאמָּ ינָּ ה". ובשעה שאיני יכול לדבר, "ב ִ ַרי ַהֲאִזינָּ רבש"ע, בשעה שאני יכול לדבר, "ֲאמָּ

 .)וראה ב"י לקמן, סי' פה, ד"ה לא, בביאור דבריו(ֲהִגיִגי" 

קיימא לן הרהור לאו כדיבור דמי! על כן,  האי יצא, לא לגמרי קאמר, דהא :)ס"ק ז(או"ח סב,ד. וכתב המשנ"ב . 33
ובחיי  :האריך, וסיים )ד"ה יצא(כשיסתלק האונס, אם עדיין לא עבר זמן ק"ש מחוייב לחזור ולקרותה. ובביה"ל 
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דאם לא יתן  ,מוסיף כגון וחרה אף רב אלפס ,תוספותכתבו  :שיתן ריוח בין הדבקים
שצריך  ,וכן מוסיף וראיתם אותו וזכרתם את ועשיתם את .אז נראה כמו וחרף ,ריוח

כתב  ורבינו יונהה. ליתן ריוח בין מ"ם שבסוף תיבה לאל"ף שבתחלת תיבה שאחרי
יחתוך בשפתיו כל תיבה ותיבה, ואל יבלעם, גם סוף "גם בתפילה ופסוקי דזמרה ש

 .34השו"ע. וכן פסק "לסמוכה לה פן יכשלהפרידם מתיבה ה התיבות יחתוך

 שולחן ערוך

 סא( , הלכות קריאת שמע, סימן)או"ח

ה א.  נָּ ַכו ָּ ַמע ב ְ א ְקִריַאת ׁשְ ה, ב ִ ִיְקרָּ ְבִיְראָּ ה ו  ֵאימָּ ִזיַע. ֵת ְר , ב ְ  ת וָּ
ׁשִ  ב.  ֲחדָּ ֵעיֶניךָּ כ ַ ל יֹום ִיְהיו  ב ְ כָּ ךָּ ַהי ֹום, ַהְינו  לֹוַמר ב ְ נִֹכי ְמַצו ְ ר אָּ ַמע ֲאׁשֶ ר ׁשָּ בָּ כ ְ ִמי ׁשֶ ים, ְולֹא כ ְ

ִביב ֶאְצלֹו.  ֵאינֹו חָּ ִמים, ׁשֶ עָּ ְ ה פ   אֹותֹו ַהְרב ֵ
ה.  ד.  נָּ ו ָּ ֵדי ְלעֹוֵרר ַהכ ַ ם כ ְ קֹול רָּ סו ק ִראׁשֹון ב ְ ָּ  נֹוֲהִגין ִלְקרֹות פ 
ֹ  ה.  ל  ֵדי ׁשֶ סו ק ִראׁשֹון, כ ְ ָּ ְקִריַאת פ  ֵניֶהם ב ִ ְ ן ְיֵדיֶהם ַעל פ  ר ַאֵחר נֹוֲהִגין ִלת ֵ בָּ דָּ ל ב ְ כ ֵ א ִיְסת ַ

ן.  ַכו ֵ ֹוְנעֹו ִמל ְ מ   ׁשֶ
ֶלי ז.  ד ָּ יׁש ב ַ ֵרי"ַיְדג ִ ֵהא כ ְ ֹא ת ְ ל   ׁש. "ת ׁשֶ

ִריְך לֹוַמרַאַחר יג.  סו ק ִראׁשֹון צָּ ָּ אי.  פ  ֲחׁשַ ֶעד ב ַ ם וָּ בֹוד ַמְלכו תֹו ְלעֹולָּ ם כ ְ ְך ׁשֵ רו   ב ָּ
ין ְלעוֹ יד.  ִריְך ְלַהְפִסיק ְמַעט ב ֵ ַמִים צָּ ַלת ַמְלכו ת ׁשָּ ין ַקב ָּ ֵדי ְלַהְפִסיק ב ֵ ַהְבת ָּ כ ְ ֶעד ִלְואָּ ם וָּ לָּ

ר ִמְצוֹ  אָּ  .תִלׁשְ
ַמע הגה: ע ׁשְ מָּ ֵהא ִנׁשְ י ְ ֵדי ׁשֶ ִני, כ ְ ֵ ֵבין ֱאלֵֹהינו  ַלה' ַהׁש  ֵאל ַלה' ו  רָּ ין ִיש ְ סו ק ִראׁשֹון ב ֵ פָּ  ְוֵיׁש ְלַהְפִסיק ב ְ

הו א ֱא  י ה' ׁשֶ ֵאל, כ ִ רָּ ד ִיש ְ רו ךְ )רֹוֵקַח( לֵֹהינו  הו א ה' ֶאחָּ ד ְלבָּ ין ֶאחָּ ר  ,ְוֵיׁש ְלַהְפִסיק ְמַעט ב ֵ י ִעק ַ כ ִ

סו ק ִראׁשֹון  ָּ ַמִים הו א פ  ו ל ַמְלכו ת ׁשָּ ו ַדְרַהם(ִקב   . )ַאב 
                                                                                                                                                                         

אדם ראיתי שכתב דמי שהרהר הברכה בלבו, צ"ע. ולעניות דעתי, בברכת המזון בודאי יחזור ויברך. ואפילו בשארי 
הביא מחלוקת אחרונים  )אות ח(. אבל בכף החיים הראשונים דלעיל, בודאי לא הפסיד ברכות, הסומך על כל

כשמסתלק האונס, אם חייב לחזור ולקרותה, ומביא רבים הסוברים שכיון שיצא ידי חובתו כשהגיע זמן ק"ש, אינו 
 חייב לחזור ולקרותה, דבאותה שעה שהיה אנוס הרהור כדיבור דמי.

והוא הדין  ,אבל הזהירו בק"ש ,צריך ליזהר נ"ךא אדם בתת שיקרשבכל עב"י בשם רד"ק  וכתבכב. -א,כאאו"ח ס. 34
יחוד השם וקבלת עול  ,מפני שיש באותם הפרשיות ,האחת :ומה שהזהירו בק"ש הוא לשתי עילות .לכל קריאה

פיכך היו צריכים להזהיר ל ,שכל ישראל קוראים אותם פעמים ביום חכמים ועמי הארץ ,והאחרת .מלכות שמים
 .(בין )ט"ו ב', ד"ה . תוס')ספר היראה(רבינו יונה  –. מקורות עליהם מפני עמי הארץ שאינם בקיאים בקריאה

 ת”בעזהשי

 פ”תש טבת כ"א
 ’א| פרק:  ברכותמסכת: 

 ט"ו| דף: 



 

 

 
 

 
ֹא ְיֵהא ִנְר טו.  ל  ה, ׁשֶ , ו ֵבין ַהי ֹום ְלַאֲהבָּ ְבךָּ ין ַהי ֹום ְלַעל ְלבָּ ִריְך ְלַהְפִסיק ב ֵ רצָּ חָּ  .ֶאה ַהי ֹום ְולֹא ְלמָּ
ֵה"א. טז.  ֵהא ִנְרֵאית כ ְ ֹא ת ְ ל  ַעִי"ן, ׁשֶ ֶפה הָּ ֵדי ְלַהְטִעים יָּ ע ַלה', כ ְ ב ָּ ין ִנׁשְ ִריְך ְלַהְפִסיק ב ֵ  צָּ
יז ַזיִ יז.  ִריְך ְלַהת ִ ִדים"צָּ ֲעבָּ ֵוי כ ַ , ְוהָּ רו  כ ְ ש ְ ְקרו  אֹו ת ִ ׁשְ ַמע ת ִ ת ְ לֹא ִלׁשְ רו  ד ְ ְזכ ְ ל ת ִ  ן ׁשֶ

יז ַזיִ  ִריְך ְלַהת ִ ס, ְוֵכן צָּ רָּ ְ ל פ  ים ַעל ְמַנת ְלַקב ֵ ׁשִ ְ מ  ם. "ַהְמׁשַ ְזַכְרת ֶ ל ו   ן ׁשֶ
יׁש יוֹ יח.  לֶ "ַיְדג ִ ֶאה אָּ רָּ ֹא ת ֵ ל  ַלע ְוׁשֶ ב ָּ ֹא ת ִ ל  ֵאל, ׁשֶ רָּ ַמע ִיש ְ ל ׁשְ לֹא "ף, ְוֵכן יוֹ "ד ׁשֶ , ד ְ יו  ְוהָּ ד ד ִ

 . או  ַמע ְוהָּ ת ְ  ִלׁשְ
ִריְך ִלת ֵ יט.  ף. צָּ רָּ ַמע ְוחָּ ת ְ לֹא ִלׁשְ ה ְלַאף, ד ְ רָּ ין ְוחָּ  ן ֶרַוח ב ֵ
גוֹ  כ.  , כ ְ ֶניהָּ פָּ ל ְ ה ׁשֶ בָּ סֹוף ת ֵ תֹו כ ְ ִחל ָּ ת ְ ה ׁשֶ בָּ ין ת ֵ ן ֶרַוח ב ֵ ִריְך ִלת ֵ ְבךָּ צָּ ְבךָּ ַעל ְלבָּ ל ְלבָּ כָּ , ַעל ן ב ְ

ה, הַ  ם ְמֵהרָּ , ַוֲאַבְדת ֶ ְדךָּ ש ָּ ב ב ְ ל ְלַבְבֶכם, ֶעש ֶ כָּ ִתיל, ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ. ְלַבְבֶכם, ב ְ ְ ף פ  נָּ  כ ָּ
לֶ כא.  ל אָּ כָּ ִריְך ב ְ ם, "צָּ ם אֹותָּ ְרת ֶ ם, ו ְקׁשַ ם אֹתָּ ְדת ֶ ַ גֹון ְוִלמ  יֵניֶהם, כ ְ ַאַחר ֵמ"ם ְלַהְפִסיק ב ֵ ף ׁשֶ

ם ֶאת, ו ְרִאיֶתם אֹתֹו  ְמת ֶ יֶתם ֶאת(,ְוש ַ ם ֶאת ַוֲעש ִ ם )ו ְזַכְרת ֶ קֹוֵרא מֹותָּ ֹא ְיֵהא ִנְרֶאה כ ְ ל    .()ֵמת ׁשֶ
ךְ כב.  כָּ ק ב ְ ִריְך ְלַדְקד ֵ ה צָּ ִפל ָּ ה ו ַבת ְ ִזְמרָּ ֵקי ד ְ ְפסו   .ַאף ב ִ

ם הרד"ְוה :הגה ׁשֵ ית יֹוֵסף ב ְ ֵהר )ב ֵ תו ִבים ֵיׁש ִלז ָּ ִביִאים ו ַבכ ְ ה ו ַבנ ְ ֹורָּ ת  ֹוֵרא ב ַ  ק(. "ה ַהק 
ק הָּ כג.  ק ְולֹא ְיַחז ֵ זָּ ה ֶהחָּ ֶ ֹא ַיְרפ  ל  ק ׁשֶ ִריְך ְלַדְקד ֵ ח. צָּ ִניד ַהנ ָּ ד ְולֹא יָּ יַח ַהנ ָּ ֶפה, ְולֹא ַינ ִ  רָּ
הכד.  ֹורָּ ת  ֵהם ב ַ מֹו ׁשֶ ִמים כ ְ ְטעָּ ַמע ב ִ ִריְך ִלְקרֹות ְקִריַאת ׁשְ  .צָּ

ק :הגה ל מָּ , ו ִמכ ָּ ו  ְמִדינֹות ֵאל  ֲהגו  ֵכן ב ִ ל לֹא נָּ ִקים ַמְחִמיִריםֲאבָּ ךְ  ֹום ַהְמַדְקד ְ כָּ   .ב ְ
 סב( מן, הלכות קריאת שמע, סי)או"ח 

א.  א.  צָּ ֶהן, יָּ ק ב ָּ ְקד ֵ ה  ְולֹא ד ִ אָּ , ְקרָּ אֹוִתי ֹוֶתיהָּ ק ב ְ ה ְלַדְקד ֵ ְצוָּ ִ מ  י ׁשֶ ִ  ַאף ַעל פ 
ְלׁשֹון הַ  ב.  מֹו ב ִ ֹו כ ְ ק ב  ׁשֹון, ִויַדְקד ֵ אֹותֹו לָּ ב ְ ו ׁש ׁשֶ ב  ְבֵרי ׁשִ ֵהר ִמד ִ ׁשֹון, ְוִיז ָּ ל לָּ כָּ ה  ב ְ כֹול ִלְקרֹותָּ ֶֹדׁש יָּ  . ק 
ִרי ג.  י ֹוִציא צָּ ִבְלַבד ׁשֶ א, ו  צָּ ְזנֹו, יָּ ִמיַע ְלאָּ ִפיו, ְוִאם לֹא ִהׁשְ ֹוִציא ב ְ מ  ֶ ְזנֹו ַמה ׁש  ִמיַע ְלאָּ ְך ְלַהׁשְ

יו תָּ פָּ ש ְ  .ב ִ
א  .ד צָּ ֹו, יָּ ִלב  ַמע ב ְ א ְקִריַאת ׁשְ רָּ ה :הגה .ִאם ֵמֲחַמת חִֹלי אֹו אֶֹנס ַאֵחר קָּ ה ַיֲעש ֶ ִחל ָּ ֵכן,  ְוַאף ְלַכת ְ

ֹא ְיֵהא ִאם הו א ב ְ  ל  ֹו, ו ִבְלַבד ׁשֶ ִלב  ו ם אֶֹנס ְיַהְרֵהר ב ְ ֹותֹו ִמׁש  כֹול ְלַנק  ִקי ְלַגְמֵרי, ְוֵאינֹו יָּ ֵאינֹו נָּ קֹום ׁשֶ מָּ
ית יֹוֵסף סי' פ ֶֹפת )ב ֵ נ  ְמקֹום ַהט ִ ה ב ִ ֹורָּ ִדְבֵרי ת  סו ר ְלַהְרֵהר ב ְ אָּ ף ְלַגְמֵרי, ד ְ קֹום ְמֻטנ ָּ ָּ  ה(."ַהמ 

 המזון, סימן קפה()או"ח, הלכות ברכת  

ִבְלַבד  ב.  א, ו  צָּ יו יָּ ְזנָּ ִמיַע ְלאָּ יו; ְוִאם לֹא ִהׁשְ תָּ פָּ ש ְ ֹוִציא ב ִ מ  ֶ יו ַמה ׁש  ְזנָּ ִמיַע ְלאָּ ׁשְ י ַ ִריְך ׁשֶ צָּ
יו תָּ פָּ ש ְ ֹוִציא ב ִ י    .ׁשֶ

 ת”בעזהשי

 פ”תש טבת כ"א
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