
 

 

 

 

 
 

  תשמיש המיטה בבית שיש בו ספר תורה או תפילין

בית שיש בו ספר תורה או תפילין, אסור לשמש בו את המיטה, עד  :תניא )כ"ה ב'(
 . 1שיוציאם או שיניחם כלי בתוך כלי

לא שנו אלא בכלי שאינו כליין. אבל בכלי שהוא כליין, אפילו עשרה  :אמר אביי
 י. כחד מאנא דמ )וכולן כליין( מאני

 ככלי בתוך כלי דמי. , )על ארגז ספרים( גלימא אקמטרא :אמר רבא

)ואם לאו, ספר תורה צריך לעשות לו מחיצה עשרה  :אמר רבי יהושע בן לוי )כ"ו א'(

 . לא ישמש מיטתו(

מר זוטרא איקלע לבי רב אשי, חזייה לדוכתיה דמר בר רב אשי דמנח ביה ספר 
אימר דאמר  !כמאן? כרבי יהושע בן לוי? :התורה ועביד ליה מחיצה עשרה. אמר לי

 רבי יהושע בן לוי, דלית ליה ביתא אחרינא, מר הא אית ליה ביתא אחרינא! 

 לאו אדעתאי. :אמר ליה

 שיטות הראשונים 

פירש שהתפילין בארגז, והגלימא  רש"י: ככלי בתוך כלי דמיגלימא על ארגז ספרים, 
אע"פ שאינה כרוכה עליהם מלמטה, אלא , , והוסיפורשב"א וריטב"אעליו. וכן ביארו 

 ותםושם א ,הצניע תפיליו בתוך הגלימאפירש, ש ורי"דבלבד.  שנתונה עליהם מלמעלה
 .כרש"יפירש  2ראבי"ה ורא"ה. והשו"עארגז. וכן פירשו בתוך 

                                                

 שאינו כליין.  אחדשלא כמו בכניסה לבית כסא עם תפילין, לעיל, שמבואר שמספיק כלי  . 1

ואם הארגז גדול שמחזיק , )ס"ק לג(כרשב"א וריטב"א. עוד כתב המשנ"ב  )ס"ק לב(או"ח רמ,ו. ופסק המשנ"ב  . 2
סוי על ילפרוס עוד כ ין צריךחולקת רשות לעצמה וא ,ש אמותורום שלארבעים סאה והוא אמה על אמה ב

יש  לי עלמאלכו, אכן אם מחובר לכותל במסמרין .)וראה שעה"צ ס"ק טז, שמצדד להקל( ויש מחמירין בזה .הארגז
ל רי"ף יז ב. וגרס: )כ"ה ב', ע. רא"ה )ברכות, סי' עח(. ראבי"ה )כ"ו א', ד"ה אמר רבא(רשב"א וריטב"א ורי"ד  -. מקורות להקל

 .אקומטרא, ככלי בתוך כלי דמי, עיי"ש( בתוךגלימא 
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שבספר תורה לא , ש, וריטב"ארא", רבנו יונה, רשב"אדעת  :ספר תורה צריך מחיצה עשרה
מבואר שגם בספר תורה מהני כלי בתוך  וברמב"ם. 3כלי אלא רק מחיצהמהני כלי בתוך 

 .הרמב"םוהוסיף דעת  כרא"ש, ובמקום אחר סתם כרא"ש, במקום אחד סתם 5והשו"ע. 4כלי

ודוקא ספר תורה וגם בחומשין יש להחמיר  תוספותכתבו  :מה נכלל בכלל ספר תורה
כתב ודוקא ספר  והרא"שא. כמו בספר תורה. אבל בשאר ספרים, דיין בכיסוי בעלמ

תורה. אבל שאר ספרי הקודש וחומשין, כיון שאינן עשויין בגלילה, סגי להו בכלי על 
 .6עהשו"כלי. וכן פסק 

: מריהטא דשמעתא משמע שאם שני הכלים לא הוו כליין, טפי עדיף. וכן כלי בתוך כלי
 .8הרמ"א. וכן פסק 7הפוסקיםנראה מדברי 

  שולחן ערוך

 ( ת תפילין, סימן מאו"ח, הלכו)

ִלי,  ב.  ִלי ּתֹוךְּ ּכְּ כְּ ם ּבִ ִניחֵּ ּיְּ ם אֹו ׁשֶׁ ּיֹוִציאֵּ ד ׁשֶׁ תֹו, עַּ ׁש ּבֹו ִמּטָ ּמֵּ ׁשַּ ין ָאסּור לְּ ִפּלִ ׁש ּבֹו ּתְּ ּיֵּ ִית ׁשֶׁ ּבַּ
ָחד אֶׁ ָאה ֲחׁשּוִבים ּכְּ ֻיָחד, ֲאִפּלּו מֵּ ִאם הּוא מְּ ם, ׁשֶׁ ֻיָחד ָלהֶׁ ִני מְּ ֵּ ׁשּ ין הַּ אֵּ הּוא ׁשֶׁ  .וְּ

                                                

רצה לומר אפילו מונח בארגז ועל גבי הארגז יש עוד כיסוי, דלגבי תפלין ושאר ספרים מהני, בס"ת אסור עד  . 3
. וברייתא ד()סי' רמ,ו, ס"ק כשיהיה מחיצה מפסקת. וכשיש מחיצה אפילו אינו מונח בארגז כלל גם כן שרי. משנ"ב 

 , אסור לשמש עד שיוציאם או שיניחם כלי בתוך כלי, לצדדין קתני.או תפילין דתני בית שיש בו ס"ת

 .ולפי זה, כלי בתוך כלי עדיף על מחיצה שמועילה רק בשעת הדחק. וכ"כ הרב קאפח . 4

)ואפילו הוילון אינה בכלל מחיצה וילון סביב המטה  סומה שפרו :)רמ ס"ק כה(או"ח רמ,ו. יו"ד רפב,ח. וכתב המשנ"ב  . 5

שהוילון נע ונד ע"י רוח.  גבוה הרבה שאין הספר נראה על ידי זה והס"ת מונח בארגז ובכמה כיסויים על הארגז גם כן אסור(
כתב המג"א אם יש נקבים וחלונות במחיצה כעין סריגה אסור עד שיהיו הספרים מכוסים מן העין שאין נראין. 

פק על דבריו וכן בספר תוספת ירושלים. ובמקום הדחק יש לסמוך על זה. אכן לכתחלה ובספר נהר שלום מפק
. ריטב"א )הל' ס"ת י,ז(רמב"ם  -מקורות טוב לכסות שלא יהיו הספרים נראין, ובפרט ספר תורה, בודאי יש להחמיר. 

 .)סי' נה(. רא"ש )כ"ה ב', ד"ה חזא(

וספות חומשין לספר תורה, בחומשים העשויים בגלילה דוקא אפשר שמה שהשוו הת :או"ח רמ,ו. וביאר הב"י . 6
רצה לומר שהן כתובין בקלף כמו ספר תורה אלא שיש בהן רק חומש  :)ס"ק כג(ב ". וביאר המשנ)וכדעת הרא"ש(

 .)סי' נה(. רא"ש )ד"ה ספר תורה(תוספות  -התורה. והוא הדין שאר כתבי קודש כשהן עשויין בגלילה. מקורות 

 .אפילו עשרה מאני כחד מנא דמו ,יונה נראה דכי הוו תרווייהו אינן כליין נמירבינו אבל מדברי הב"י. וכתב,  כ"כ . 7

רבינו  -שהרמ"א בא לפרש את המחבר. מקורות  )ס"ק ח(מ,ב. ע"פ הב"י. ובשו"ע סתם דבריו, וכתב המשנ"ב או"ח  . 8
 .)יז ב ברי"ף, ד"ה אבל(יונה 
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ִאם ׁשְּ  :הגה ר. וְּ ם, ֻמּתָ ֻיָחד ָלהֶׁ ִחיצֹון מְּ הַּ ם, וְּ ֻיָחד ָלהֶׁ ינֹו מְּ ִניִמי אֵּ ּפְּ הַּ ם, אֹו ׁשֶׁ ֻיָחִדים ָלהֶׁ יָנן מְּ ם אֵּ יהֶׁ נֵּ

ף("מ ס"ל סי' ר"וע ית יֹוסֵּ  .ו. )ּבֵּ
 )או"ח, הלכות צניעות, סימן רמ(

ִליָלה, ו.  גְּ ים ָהֲעׂשּוִים ּבִ ׁשִ ר ּתֹוָרה אֹו ֻחּמָ פֶׁ ׁש ּבֹו סֵּ ּיֵּ ִית ׁשֶׁ ה  ... ּבַּ יֶׁ הְּ ּיִ ד ׁשֶׁ ׁש ּבֹו עַּ ּמֵּ ׁשַּ ָאסּור לְּ
ה.  ִחּצָ ָפָניו מְּ ת עּבְּ ּבָ ׁשַּ ֲעׂשֹוָתּה ּבְּ ן לַּ יַּ ִענְּ יׁש סי' שט")ּולְּ ד  ו(,"ל רֵּ ר, ָאסּור עַּ חֵּ ִית אַּ ׁש לֹו ּבַּ ִאם יֵּ וְּ

יִּ  ד ׁשֶׁ ָמָרא, ָאסּור עַּ ל ּגְּ ָפִרים, ֲאִפּלּו ׁשֶׁ ין אֹו סְּ ִפּלִ ׁש ּבֹו ּתְּ ִאם יֵּ ּנּו; וְּ ּיֹוִציאֶׁ תֹוךְּ ׁשֶׁ ִלי ּבְּ כְּ ם ּבִ נֵּ ּתְּ
ם  ֻיָחד ָלהֶׁ ִני מְּ ֵּ ׁשּ א הַּ הֵּ ּלֹא יְּ הּוא ׁשֶׁ ִלי; וְּ יל סי' מ' ָסִעיף ב'(,ּכְּ עֵּ ן לְּ ּיֵּ עַּ ֻיָחד  )וְּ ֲאָבל ִאם הּוא מְּ

ִלי. תֹוךְּ ּכְּ ִלי ּבְּ כְּ ז, ָחׁשּוב ּכִ ּגָ רְּ י אַּ ּבֵּ ל ּגַּ ית עַּ ּלִ ׂש טַּ רַּ ִאם ּפֵּ י. וְּ יבֵּ ד ֲחׁשִ חַּ ָאה ּכְּ ם, ֲאִפּלּו מֵּ  ָלהֶׁ

 שיעור ההרחקה מצואה, ותפילה כנגד בית כסא ובתוכו

 ומן הצואה? ארבע אמות.  )ממי רגלים(כמה ירחיק מהן  (:)שנינו במשנה

לא שנו אלא לאחוריו, אבל לפניו  :אמר רבא אמר רב סחורה אמר רב הונא )כ"ו א'(
 .()ירחיק לאחוריו ארבע אמות, ולפניו כמלוא עיניומרחיק מלא עיניו. וכן לתפלה 

עומד אדם כנגד בית  :איני?! והא אמר רפרם בר פפא אמר רב חסדא )ומקשה(
 ! )ואין צריך להרחיק כמלוא עיניו, אף שיש שם צואה(ומתפלל  )בריחוק ד' אמות(הכסא 

 , בבית הכסא שאין בו צואה. )שאין צריך להרחיק מלוא עיניו(הכא במאי עסקינן 

, אע"פ )שאסור להתפלל כנגדו(בית הכסא שאמרו  :בר חנינאאיני?! והאמר רב יוסף 
 , אע"פ שאין בו אדם! )שאסור להרהר בו(שאין בו צואה, ובית המרחץ שאמרו 

)שעדיין לא השתמשו בו. אבל , בחדתי )שעומד כנגדו ומתפלל(אלא הכא במאי עסקינן 

 .בישן מרחיק כמלוא עיניו, אע"פ שאין בו צואה(

לבית הכסא מהו, יש  )ייחדו(הזמינו  :מיבעי ליה לרבינא דש()גם בחוהא  )ומקשה(
 ! )הרי שגם בבית כסא חדש יש צד שהזימון מחשיבו כבר כבית כסא(זימון או אין זימון 
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. אבל )להתפלל בתוכו( 9לצלויי בגויהכי קא מיבעי ליה לרבינא, למיקם  )ומתרץ(
 . )אין איסור(כנגדו, לא 

י אף על גב דאית בהו צואה, כסתומין דמו הני בתי כסאי דפרסא :אמר רבא
 .(10)בחפירה היו, ופיהם בריחוק מן הגומא בשיפוע, והרעי מתגלגל ונופל לגומא

 שיטות הראשונים 

אע"פ שאין בו שאסור להתפלל כנגדו, בית הכסא אמרינן,  :קריאה כנגד בית כסא ישן
יָך "מן התורה משום  אסור הוא ,להיכיון שהיה אסור מתח, רבינו יונה. וביאר צואה ֲחנֶׁ ָהָיה מַּ וְּ
 .12השו"עוכן פסק  .11אסור כנגד ד' אמות שלו , הכי נמיוכל דבר שאסור מן התורה ".ָקדֹוׁש 

, והזמנה לבית הכסא למיקם בגויה וצלויי, איבעיא ולא הרי"ףכתב  :הזמינו לבית הכסא
. קה בסנדלו()כמו שכתב בבעיא דצואה דבואיפשיטא. עכ"ל. ולא כתב דעבדינן לחומרא 

שנוקט לקולא. וטעמו, משום דלא אסרה תורה אלא בית  רבינו יונה ורא"שוביארו 
הכסא עצמו, או כל דבר של טינוף עצמו, דומיא דצואה. אבל כשאין בו צואה, אינו 

 .14השו"ע "פפסקו לחומרא. וכ והרמב"ם ורא"ש .13ראב"דוכן ביארו  אסור אלא מדרבנן.

                                                

 על פי כת"י. ראה דק"ס. . 9

 ומותר לקרות בו. שו"ע או"ח פג,ד. . 10

. אמנם החזו"א )פג, ס"ק ב(. וכ"כ המשנ"ב איסורו מהתורהפשטות לשונו שבית כסא ישן, גם אם פינו ממנו הצואה, . 11
, כיון שאין בו טינוף ולא ריח רע מדרבנןור אלא כתב, שבית כסא ישן שפינו ממנו צואה, אינו אס )או"ח סי' יז ס"ק ט(

. ומש"כ כאן שאסור )ולמד כן מלשון רבינו יונה, הובא בפיסקה הבאה, דלא אסרה תורה אלא בית הכסא עצמו וכו', עיי"ש(
מהתורה, היינו שכיון שכשיש בו צואה אסור מהתורה, החמירו רבנן לאוסרו גם באין בו צואה, כיון שכבר נאסר. 

 .)ח"ד, או"ח סי' י(שו"ת שבט הלוי וראה 

, דוקא בבית הכסא שאין לו מחיצותמשמע דהא דאסרינן לקרות ק"ש כנגד בית הכסא או"ח פג,א וכתב בב"י, ד. 12
אף על פי שיש בו צואה , כמו בתי כסאות דידן ,אבל אם יש לו מחיצות ;כמו בתי כסאות שבזמן חכמי התלמוד

ואפשר . וכתב עוד: )עיי"ש ראייתו( הוי רשות בפני עצמו ,כיון דמחיצה מפסקתד .ואינו חושש ,קורא כנגדו בסמוך
. וכן פסק בשו"ע. שרי לקרות כנגדה, הכסא נראה לו-כל שאין קרקע בית ,דאפילו במחיצות שאינן גבוהות עשרה

דיינינן  דכיון שהמחיצות מיוחדות לקבל צואה, כמו צואהכתב שרוב האחרונים חולקים עליו,  )ס"ק ה(והמשנ"ב 
 -. מקורות ושכן משמע גם מהגר"א בביאורו שדעתו להחמיר, דאסור אפילו אין בו ריח רע. להו, וכגרף של רעי

 .)יז ב ברי"ף, ד"ה ודוקא(רבינו יונה 

 .הילכך ספיקא לקולא ,ומשום גזירה או משום בזיון הוא דאיבעיא לן ,קיי"ל דהזמנה לאו מילתא היאדמשום . 13
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בחפירה היו, ופיהם ברחוק מן הגומא והוא בשיפוע, , רש"יפירש  :בתי כסאי דפרסאי
כתב בשמו שפיהן ברחוק ד' אמות מהגומא.  והטור והרעי מתגלגל ונופל לגומא.

 .כטורפסק  15והשו"ע. השמיט הדין של בית כסא של פרסיים רמב"םוה

שבתי כסאות שלנו, אע"פ שהם עשויים  יונה הרא"ש ורבנוכתבו  :דין בתי כסאות שלנו
מו של פרסיים, כיוון שמי רגליים מצויים שם תמיד, לא דיינינן להו כסתומות ואסור. כ

כתב שאותן שלהם היו עשויים במדרון בעניין שהמים יורדים מיד,  ורב האי גאון
  .16ולפיכך דיינינן להו כסתומות, ומותר. אבל בהני דידן, שאינן במדרון, אסור

שבני אדם שיש להם ספסל נקוב בחדרם  כיהמרד: כתב דין ספסל נקוב שמתפנים עליו
וגם אין הגרף תחת  ,שאין צואה על הנקבונפנים עליו, מותר לקרוא קריאת שמע. דכיון 

, וביאר, דאין לו דין בית כסא 17השו"ע. וכן פסק שהנקב תדיר מכוסה בדף ,ועוד ,הנקב
 ישן, לאסור לפניו כמלוא עיניו, אלא כבית שהזמינו לבית כסא.

 ךשולחן ערו

 )או"ח, הלכות קריאת שמע, סימן פג(

ּסֵּ  א.  ּכִ ית הַּ ד ּבֵּ גֶׁ נֶׁ רֹות ּכְּ ין לֹו ָאסּור ִלקְּ אֵּ ׁשֶׁ נּו ּכְּ יְּ הַּ ה ִלי ּדְּ ָראֶׁ יֵּ ּצֹוָאה. וְּ ּנּו הַּ ּנּו ִמּמֶׁ ן, ֲאִפּלּו ּפִ א ָיׁשָ
דּ  גְּ נֶׁ א ּכְּ ׁש ּבֹו צֹוָאה קֹורֵּ ּיֵּ י ׁשֶׁ ל ּפִ ף עַּ ִחּצֹות, אַּ ׁש לֹו מְּ ִחּצֹות, ֲאָבל ִאם יֵּ ינֹו מְּ אֵּ , וְּ ָסמּוךְּ ֹו ּבְּ

ע.  יחַּ רַּ יעַּ לֹו רֵּ ּגִ ין מַּ ׁש, ִאם אֵּ  חֹוׁשֵּ
ּסֵּ  ב.  ּכִ ית הַּ בֵּ ִמינֹו לְּ תֹוכֹו.ִהזְּ ּדֹו, ֲאָבל לֹא ּבְּ גְּ נֶׁ רֹות ּכְּ ר ִלקְּ ׁש ּבֹו, ֻמּתָ ּמֵּ ּתַּ ִין לֹא ִנׁשְּ ֲעדַּ  א, וַּ
ּסֵּ  ג.  ּכִ ית הַּ בֵּ א לְּ הֵּ ה יְּ ִית זֶׁ ר ּבַּ ר ָאמַּ חֵּ ִית אַּ ל ּבַּ ר עַּ ָאמַּ ל א, וְּ ר עַּ ִאם ָאמַּ ה. וְּ וֶׁ יָנם ׁשָ ה, ּדִ ם זֶׁ גַּ וְּ

ין  ִפיָכךְּ אֵּ , ִאם ָלאו, לְּ ָכךְּ ִמינֹו לְּ ק ִאם ִהזְּ ִני ָספֵּ ֵּ ׁשּ י הַּ ה, ֲהרֵּ ם זֶׁ גַּ ר וְּ לֹא ָאמַּ ה, וְּ ִית זֶׁ ִני ּובַּ ֵּ ׁשּ  הַּ
                                                                                                                                                                         

, היינו אפילו בתוך ד' אמותיו. )גם לשו"ע המחמיר(שמה שמותר לקרות כנגדו  )ס"ק ז(וכתב המשנ"ב "ח פג,ב. או. 14
שלעניין דינא יש  )אות ו(. ומכל מקום גם לדידהו, כתב כף החיים )ומצריכים הרחקת ד' אמות(ושיש מחמירים בזה 

 .)סי' נז(. רא"ש )יז ב ברי"ף, ד"ה והזמנה(ונה . רבינו י)הל' ק"ש ג,ג(רמב"ם וראב"ד  -להקל בדיעבד. מקורות 

 .)הל' ק"ש פ"ג(רמב"ם . )כ"ו א', ד"ה דפרסאי(רש"י  -או"ח פג,ד. מקורות . 15

 .()סי' נורא"ש . ד"ה בתי( ב ברי"ף, )יזרבינו יונה  -מקורות . 16

וכן הקשה על הב"י. שהקשה על דברי המרדכי, ומה שביאר בדבריו,  )ס"ק ה(או"ח פג,ה. ראה באריכות מג"א . 17
שהרבה אחרונים חולקים, וסבירא להו דיש לו דין  )ס"ק יג(ומסקנתו שצריך להרחיק מלוא עיניו. וכן כתב המשנ"ב 

 בית כסא ישן, כיון שנפנין עליו.

 ת”בעזהשי

 פ”תש ג' שבט
 ’א| פרק:  ותברכמסכת: 

 כ"ו| דף: 



 

 

 
 
 

ִאם ָקָרא ּבֹו, ָיָצא.  ה, וְּ ִחּלָ ּתְּ כַּ  קֹוִרין ּבֹו לְּ
ּסֵּ  ד.  ּכִ ית הַּ ֲחִפיָרה, וּ ּבֵּ הּוא ּבַּ ָין א ׁשֶׁ ִענְּ רֹון ּבְּ ִמדְּ הּוא ָעׂשּוי ּבְּ ּגּוָמא, וְּ ּמֹות ִמן הַּ ִרחּוק ד' אַּ ִפיו ּבְּ

ִמי,  ָסתּום ּדָ גּוָמא, ּכְּ ד לְּ ִדין ִמּיָ ִים יֹורְּ לַּ גְּ י רַּ ּמֵּ ן הַּ כֵּ ָרחֹוק, וְּ מֵּ ד לְּ ל ִמּיָ נֹופֵּ ל וְּ ּגֵּ לְּ ּגַּ ִעי ִמתְּ ָהרְּ ׁשֶׁ
ם אֵּ  גַּ ע, וְּ יחַּ רַּ ין ּבֹו רֵּ רֹות ּבֹו, ִאם אֵּ ר ִלקְּ ּגּוָמאּוֻמּתָ יִנין ּבֹו חּוץ לַּ ּתִ ׁשְּ  .ין מַּ

ת  :הגה ִריאַּ רֹות קְּ ן ִלקְּ ּכֵּ ל ׁשֶׁ י ּתֹוָרה, ּכָ רֵּ ִדבְּ ם ּבְּ הֶׁ ר ּבָ הֵּ רְּ הַּ ָעִמים, ָאסּור לְּ ם ִלפְּ הֶׁ יִנין ּבָ ּתִ ׁשְּ ֲאָבל ִאם מַּ

מֹוִני( יְּ הֹות מַּ ּגָ ע )הַּ מַּ   .ׁשְּ
ִנין ָעלָ  ה.  ִנפְּ ָסל ָנקּוב וְּ פְּ ם סַּ ׁש ָלהֶׁ ּיֵּ י ָאָדם ׁשֶׁ נֵּ יָון ּבְּ ּדֹו, ּכֵּ גְּ נֶׁ ע ּכְּ מַּ ת ׁשְּ ִריאַּ רֹות קְּ ר ִלקְּ יו, ֻמּתָ

ֻכּסֶׁ  ב מְּ קֶׁ ּנֶׁ הַּ עֹוד ׁשֶׁ ב, וְּ קֶׁ ּנֶׁ ת הַּ חַּ ָרף ּתַּ ּגְּ ין הַּ ם אֵּ גַּ ב, וְּ קֶׁ ּנֶׁ ל הַּ ּצֹוָאה עַּ ין הַּ אֵּ ף ׁשֶׁ דַּ ִמיד ּבְּ ה ּתָ
א) קֹורֵּ ר וְּ ִאין, חֹוזֵּ ין קֹורְּ אֵּ ָמקֹום ׁשֶׁ א ּבְּ ּקֹורֵּ ָכל ִמי ׁשֶׁ ק  (וְּ רֶׁ מֹוִני ּפֶׁ יְּ  .ג'()מַּ

 

 פרק תפילת השחר

 זמני תפילות

 תפלת שחרית 

 עד ארבע שעות.  :עד חצות. רבי יהודה אומר -תפלת השחר : משנה )כ"ו א'(

עם הנץ החמה, כדי שיסמוך גאולה  )של קריאת שמע של שחרית(מצותה  :ורמינהו
 ! החמה()הרי שזמן תפילת שחרית מיד אחר הנץ לתפלה ונמצא מתפלל ביום 

. דאמר )המקדימין למצוות, ומחזרים לעשות דבר בזמנו(ההיא לותיקין  תניאכי  )ומתרץ(
 ותיקין היו גומרים אותה עם הנץ החמה. :רבי יוחנן

עד חצות ותו לא?! והאמר רב מרי בריה דרב הונא בריה דרבי ירמיה בר אבא  "עוכו
, )שניה לתשלומים(רית שתיים טעה ולא התפלל ערבית, מתפלל בשח :אמר רבי יוחנן

 ! )שניה תשלומי שחרית, אפילו שהיא אחר חצות היום(שחרית, מתפלל במנחה שתיים 

. )אליבא דרבנן(כולי יומא מצלי ואזיל. עד חצות יהבי ליה שכר תפלה בזמנה  )ומתרץ(
 מכאן ואילך שכר תפלה יהבי ליה, שכר תפלה בזמנה לא יהבי ליה.

 ת”בעזהשי

 פ”תש ג' שבט
 ’א| פרק:  ותברכמסכת: 
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)אברהם יצחק תפילות אבות תיקנום  :בי יוסי ברבי חנינא אמרר (1) :איתמר )כ"ו ב'(

 . )אנשי כנסת גדולה(תפילות כנגד תמידין תקנום  :רבי יהושע בן לוי אמר (2). ויעקב(

 .18עד ועד בכלל (ומסיק) רבי יהודה אומר "עד" ארבע שעות.( :משנה)שנינו ב )כ"ז א'(

 .19רתא כוותיההלכה כרבי יהודה, הואיל ותנן בבחי :אמר רב כהנא

 שיטות הראשונים 

שתחילת זמן תפילת שחרית משעלה ברק  הרא"שכתב  :תחילת זמן תפילת השחר
 .22השו"ע "פוכ 21.רמב"ם ותוספותוכן דעת . 20השחר והאיר פני המזרח, כמו קרבן התמיד

מסקינן דהלכה כרבי יהודה שנמשך זמנה עד סוף שעה  :סוף זמן תפילת השחר
 .23השו"ע. וכן פסק הפוסקים כלרביעית, וכן פסקו 

, דאע"ג רי"ף ורא"ש: כתבו תפילת שחרית במזיד אחרי ד' שעות, ולפני חצות היום
דליתא לדרבנן דאמרי עד חצות, היכא דטעי וצלי לאחר ד' שעות, שכר תפילה יהבו 

 נראה שאפילו אם עבר במזיד  הרמב"ם. ומדברי 24ליה, שכר תפילה בזמנה לא יהבו ליה

                                                

 ד.שעה רביעית, ש"עד" כולל אף את השעה הזו עצמה. ולא עד לתחילת השעה הרביעית בלב סוףעד . 18

 ת.רבי יהודה בן בבא העיד על תמיד של שחר שקרב בארבע שעו: יותמשנה במסכת עדו. 19

אם התפלל בזו השעה יצא והתנא לא  , מכל מקוםדעיקר מצותה עם הנץ החמה כדכתיב ייראוך עם שמש ע"גא. 20
 לכל זמן המוקדם.חש לפרשו, דמילתא דפשיטא היא, כיון דזמן המאוחר שלה הוא בזמן התמיד, הוא הדין 

, להלן ל' א', שהבינו מדברי רש"י, שסובר שבשעת הדחק אפשר להתפלל )סי' כ(ורא"ש  )ד"ה אבוה(וראה תוספות . 21
 שחרית קודם עלות השחר.

)והוא דעלות השחר הוא מה שמתחיל השחר להבריק במקצתו מעט מעט  )ס"ק ב(או"ח פט,א. וכתב במשנ"ב . 22

דקודם שהאיר המזרח, אף . וכתב שמשמע מדברי המחבר ה וחומש קודם הנה"ח. רמב"ם פיה"מ פ"א דברכות(כשיעור שע
וכ"כ עוד אחרונים.  (, פ"א מ"א, ד"ה רבן גמליאל)שנות אליהו הגר"א דעת שעלה עמוד השחר, לא יצא אף בדיעבד. וכן

בר דמשעלה עמוד השחר, אפילו קודם כתב שבדיעבד בשעת הדחק, יש לסמוך על המג"א הסו )ד"ה ואם(ביה"ל בו
פסק כמג"א להקל, )אות ג( וכף החיים  .שהאיר פני המזרח, יצא, ולא יחזור להתפלל משום חשש ברכה לבטלה

חולק  י חדשהפרד )ד"ה יצא(שסתמיות לשון הפוסקים דמשעלה עמוד השחר יצא. עוד כתב כף החיים, וכן ביה"ל 
. )סי' א(רא"ש  -, עיי"ש. מקורות רק לוותיקין הוא קודם הנץ ,מנה לכתחלהדמשהאיר הוא ז , וסבירא ליהעל השו"ע
 .)הל' תפילה ג,ז( מב"ם. רד"ה אבוה( ' א',)לתוספות 

 .)סי' יא(. כלבו )הלכה א, סעי' א(. ריא"ז )הל' תפילה ג,א(. רמב"ם )סי' א(רא"ש  -"ח פט,א. מקורות או. 23

ת שכתבו הפוסקים לאו דווקא, דעד זמן תפילת מנחה הוא מתפלל בב"י שני מהלכים: למהלך ראשון, עד חצו. 24

 ת”בעזהשי
 פ”תש ג' שבט

 ’א| פרק:  ותברכמסכת: 
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 .26השו"ע. וכן פסק 25ארבע שעות, עד חצות היום, יצא ידי חובת תפילה והתפלל אחר

אהא דאסיקנא טעה ולא התפלל מנחה  הרשב"א: כתב תפילת שחרית אחר חצות
לפי שכיון שהוא זמן תפילה והוא  ,מיהו דוקא בזמן תפילה, מתפלל ערבית שתים

. לא ,פילהאבל שלא בזמן ת .חוזר ומשלים מה שטעה בתפילותיו ,עוסק בתפילתו
 .28, שלא יתפלל שחרית אחר חצות, עד זמן המנחה27הרמ"אוהסיק מדבריו 

 שולחן ערוך

 )או"ח, הלכות תפילה, סימן פט(

ִאם  א.  ׁש, וְּ מֶׁ יב ִיָראּוָך ִעם ׁשָ ּתִ ִדכְּ ה, ּכְּ ּמָ חַּ ץ הַּ ִחיל ִעם ָהנֵּ תְּ ּיַּ ָוָתּה ׁשֶׁ ר, ִמצְּ חַּ ַּ ׁשּ ת הַּ ִפּלַּ ן ּתְּ מַּ זְּ
ּמ  ָעָלה עַּ ֶׁ ל ִמׁשּ ּלֵּ ּפַּ עֹות, ִהתְּ ד סֹוף ד' ׁשָ ּה עַּ ּנָ מַּ ךְּ זְּ ׁשַּ ִנמְּ ָרח, ָיָצא. וְּ זְּ ּמִ י הַּ נֵּ ִאיר ּפְּ הֵּ ר וְּ חַּ ַּ ׁשּ ּוד הַּ

י  ל ּפִ ף עַּ ד ֲחצֹות, אַּ עֹות עַּ ר ד' ׁשָ חַּ ל אַּ ּלֵּ ּפַּ ִהתְּ ר וְּ ִאם ָטָעה אֹו ָעבַּ ּיֹום. וְּ ִליׁש הַּ הּוא ׁשְּ ׁשֶׁ
ִפלָּ  ר ּתְּ כַּ ּה, ׂשְּ ּנָ מַּ זְּ ה ּבִ ִפּלָ תְּ ָכר ּכִ ין לֹו ׂשָ אֵּ א: ׁשֶׁ ל  הגה:ה ִמיָהא ִאּכָ ּלֵּ ּפַּ ִהתְּ ר ֲחצֹות ָאסּור לְּ חַּ אַּ וְּ

יׁש ִסיָמן ק"ח ר( וע"ל רֵּ חַּ ַּ ׁשּ ת הַּ ִפּלַּ ק ּתְּ רֶׁ "א ּפֶׁ ּבָ ׁשְּ ם ָהרַּ ׁשֵּ ף ּבְּ ית יֹוסֵּ ֲחִרית )ּבֵּ ת ׁשַּ ִפּלַּ  .ּתְּ

 דין תפילת תשלומין

טעה ולא התפלל מנחה, מתפלל ערבית שתיים. ואין בזה  :אמר רבי יוחנן )כ"ו א'(
 שום דעבר יומו בטל קרבנו.מ

 
                                                                                                                                                                         

והולך. וכן, אינו מתפלל אם התאחר במזיד. ולמהלך שני, בדווקא כתבו הפוסקים עד חצות, דמחצות ולמעלה עד 
)אלא דלרבי יהודה זמן המנחה, לאו זמן תפילה הוא כלל. וכן, לכולי עלמא, אף במזיד מתפלל מד' שעות עד חצות 

 . ונטה הב"י לדרך זו, עיי"ש. יהבי ליה שכר תפילה בזמנה(לא 

ּיֹום  ָעַבר ְוִאםזה לשון הרמב"ם: . 25 ד ֲחצֹות הַּ עֹות עַּ ע ׁשָ ּבַּ רְּ ר אַּ חַּ ל אַּ ּלֵּ ּפַּ ִהתְּ ה, ֲאָבל לֹא  -אֹו ָטָעה וְּ ִפּלָ ת ּתְּ י חֹובַּ דֵּ ָיָצא יְּ
הּ  ּנָ מַּ זְּ ה ּבִ ִפּלָ ת ּתְּ י חֹובַּ דֵּ  .ָיָצא יְּ

. )סי' א(רא"ש  .(א בדפיו )יחרי"ף  -. עיי"ש. מקורות דאם עבר במזיד לא יתפלל )ס"ק ה(הגר"א ודעת  או"ח פט,א.. 26
 .)הל' תפילה ג,א(רמב"ם 

 .)כ"ו א', ד"ה איבעיא(רשב"א  -מקורות  או"ח פט,א.. 27

אלא מדין  ,הרשב"א מדין זה כלל. והב"ח כתב דלא דיבר )והגר"א בביאורו הסכים לדבריהם(וכן הבין הב"י דבריו . 28
 , עיי"ש.תשלומין קמיירי לאחר שהגיע זמן מנחה
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נֹות" :מיתיבי ִהּמָ ל לְּ רֹון לֹא יּוכַּ סְּ חֶׁ קֹן וְּ ל ִלתְּ ת לֹא יּוכַּ ֻעּוָ "מעות לא יוכל לתקון",  - "מְּ

זה שביטל קריאת שמע של ערבית וקריאת שמע של שחרית, או תפלה של ערבית 
 או תפלה של שחרית. "וחסרון לא יוכל להמנות", זה שנמנו חביריו לדבר מצוה

 !)מבואר שאין תשלומין לתפילה שביטל(ולא נמנה עמהם 

)אבל אם ביטלה בטעות יש לו הכא במאי עסקינן שביטל במזיד  :אמר רבי יוחנן

 דיקא נמי דקתני "ביטל", ולא קתני "טעה", שמע מינה. :. אמר רב אשיתשלומין(

ים טעה ולא התפלל מנחה בערב שבת, מתפלל בליל שבת שתי :תנו רבנן )כ"ו ב'(
. טעה ולא התפלל מנחה בשבת, מתפלל במוצאי )שנייה לתשלומי מנחה( 29של שבת

)שהשנייה תשלום שבת שתיים של חול. מבדיל בראשונה, ואינו מבדיל בשנייה 

. ואם הבדיל בשנייה ולא הבדיל בראשונה, שנייה עלתה לו, ראשונה מנחה של שבת(
 לא עלתה לו. 

כמאן דלא צלי  )בתפילתו הראשונה(מייתא למימרא דכיון דלא אבדיל בק )ומקשה(
טעה ולא הזכיר הבדלה בחונן הדעת אין מחזירין  :ורמינהודמי, ומהדרינן ליה?! 

 קשיא. )ומסיק(אותו, מפני שיכול לאומרה על הכוס! 

 שיטות הראשונים 

, שאף יותר ורשב"א ,בה"ג, רבינו שמחהרס"ג, דעת  :תשלומין לתפילה שאינה סמוכה
רבינו יונה, רשב"ם,  בשםרמב"ם, תוספות, רא"ש דעת ו. 30יכול להשלים מתפילה אחת

  רבינו יונה . וכתב32שו"עהוכן פסק  .31, שמשלים רק בתפילה הסמוכהוסמ"ג ,רא"ה

                                                

 מתפלל בליל שבת שתיים. :כן הגיה הגר"א ע"פ גירסת רי"ף ושאר פוסקים. וכן הוא בכת"י. וגי' שלפנינו. 29

ה שכן הבה"ג כתב שאם שכח להתפלל ערבית, וגם שחרית, מתפלל במנח :אמנם יש להעיר על הבדלים ביניהם .30
יש  שלא עבר היוםדרצה לומר כל זמן  )או"ח ריש סימן קח(שלוש תפילות, ערבית שחרית ומנחה. וביאר הטור 

. שביום שלאחריוודעתי נוטה שמשלים בכל תפלה  :כתב )ח"א סי' תמז(תשלומין לתפלותיו. וכן הרשב"א בשו"ת 
אפילו אחר ל אחת מן התפלות ונזכר עכ"ל. ואילו הגהות מיימוניות בשם רבינו שמחה כתב שאם טעה ולא התפל

 מסתבר שמשלימה דכיון שאין בו משום עבר יומו מה לי למחר ומה לי לאחר עשרה ימים.  עשרה ימים

הביא  )ס"ק ד(. תוספות. והגר"א אלא כשעבר זמן תפילה אחת בלבד ,שלא מצינו לחכמים שתקנו שיחזור ויתפלל. 31
)ובלבד  ה לא איסור ולא היתר, ואם רצה להשלים ישליםזבו מורה ראיה לדבריהם, עיי"ש. והראב"ד כתב שאינ
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 הרשות בידו ובלבד שיחדש בה דבר, ונכון לעשות כן. ,שאם רצה להתפלל אותה נדבה
 .השו"עוכן פסק 

 רבנו יהודהבשם  תוספותכתבו  :אש חודששכח ולא התפלל יעלה ויבוא במנחה בר
שלא יתפלל במוצאי ראש חודש שתיים; כיון שאינו מזכיר של ראש חודש, למה יחזור 

שכיון שלא יצא חכמי פרובינצא ויתפלל שמונה עשרה, כיון שכבר התפלל אותה! ודעת 
שהנכון לצאת מן הספק,  רבינו יונהידי חובתו, הוי ליה כאילו לא התפלל. וכתב 

יתפלל אותה בערב בתורת נדבה. ואין צריך לחדש בה דבר כיוון שמתפלל אותה על ש
 .34השו"ע. וכן פסק 33הספק

לפי שכיון שהוא זמן  ,דוקא בזמן תפילה )משלים(ומיהו  הרשב"אכתב  :זמן התשלומין
  .36השו"ע. וכן פסק 35תפילה והוא עוסק בתפילתו חוזר ומשלים מה שטעה בתפילותיו

, ביטל, מעוות גאוןבשם  הרא"שכתב  :לתקון, שביטל תפלה במזידמעוות לא יוכל 
שאינו יכול לתקון הוא, ולית ליה אלא שכר רחמי, דרשות בעלמא הוא. אבל שכר 

 ,רשאי ,ים לתשלומין שביטלימצוה, לית ליה. משמע דאם רוצה לחזור ולהתפלל שת
 .37השו"עושכר תפלת רחמי אית ליה. והביאו 

                                                                                                                                                                         

 .שנזכר לאחר זמן. ולא שנזכר בתפילה הסמוכה, ודחה ההשלמה לאחר זמן, עיי"ש(

תוספות . )אות כ(. הגהות מיימוניות )הו"ד בהגהות מיימוניות(. רבינו שמחה (י)הל' תפילה ג,רמב"ם וראב"ד  או"ח קח,ד.. 32
)סידורו, דיני תפילה וקריאת שמע, רס"ג . )יח א ברי"ף, ד"ה טעה ולא התפלל מנחה(. רבינו יונה )סי' ב(רא"ש . עה(ד"ה ט "ו א',)כ

 , ועיי"ש.)חי' כ"ו א', ד"ה איבעיא(רשב"א  .()הל' ברכות, פ"ד, ד"ה שכח; בה"ג עמ' לא, ד"ה ומי( "ס,תש 'מקיצי נרדמים'הוצאת 

 לכה הוא שצריך לחזור ולהתפלל אותה לחובה, ואין לך חידוש גדול מזה. שמא ה. 33

)הו"ד בתוספות, כ"ו ב', ד"ה טעה, . רבינו יהודה )יח ב ברי"ף, סוד"ה טעה. הו"ד ברא"ש(רבינו יונה  -מקורות  או"ח קח,יא.. 34

 .)הו"ד ברבינו יונה וברא"ש(. חכמי פרובינצ"א )סי' ב(. רא"ש וברא"ש(

לימא טעה  !שאם לא כן מאי מתפלל ערבית שתים ומתפלל מנחה שתים דקאמר. בזמן תפילה, לא אבל שלא. 35
אי נמי טעה ולא התפלל מנחה חוזר ומשלימה כל  !ולא התפלל שחרית קודם חצות חוזר ומתפלל לאחר חצות

 ! רשב"א.הלילה הוה ליה למימר

צה לומר דלא תקנו חז"ל תפלת השלמה רק בעודנו יש שכתבו שר :ונחלקו האחרונים בהבנת הדבריםאו"ח קח,ג. . 36
עוסק בתפילתו העיקרית, אחר ששהא כדי הלוך ד' אמות, או אשרי בינתים. אבל הרבה אחרונים הסכימו 

)דהיינו אם לא התפלל ערבית יתפלל שחרית שתים רק שבדיעבד אינו מעכב, אלא רק יקפיד על זמן התפילה שאחריה 

, וכתב שלכתחילה אם השתהה )ס"ק טו(. והו"ד במשנ"ב מן תפילה לשחרית, וכן הלאה(עד ד' שעות על היום שהוא ז
 .)חי' כ"ו א', ד"ה איבעיא(רשב"א  -יתפלל בתורת נדבה ויתנה. מקורות  )יותר מד' אמות(בתפילת ההשלמה 

 חלק עליו, ק ז()ס"והוסיף הש"ע שאינו צריך חידוש אם מתפלל אותה בתפלה הסמוכה לה. אבל הגר"א או"ח קח,ז. . 37
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מבואר שאם טעה ולא  בברייתא: ילה לפני תפילה של עכשיוהתפלל של תשלומין תח
התפלל מנחה של שבת, והתפלל במוצ"ש תשלומין והבדיל רק בשניה, תפילת 

לה תפילה של ידלעולם צריך להתפלל תח, הראשוניםהתשלומין לא עלתה לו. וביארו 
 .39השו"ע. וכן פסק 38ואם היפך לא יצא ,עכשיו ואחר כך של תשלומין

אם לא , שרי"ף ורא"שכתבו  :שתיים של חול "שמנחה בשבת, מתפלל במוצלא התפלל 
 .41השו"ע. וכן פסק 40הבדיל באחת מהן, או שהבדיל בשתיהן, אין מחזירין אותו

 ארחות חייםבשם  ב"יכתב  :הטועה ומזכיר מאורעות שאר ימים בתפילה שלא בזמנה
 .42השו"עדלא הוי הפסקה. וכן פסק  רבינו יונהבשם 

                                                                                                                                                                         

שאינו רשאי, ואם רצה  )קח,ה(דמאי שנא ממי שרוצה להתפלל בתפילה שאינה סמוכה לה, שפסק השו"ע 
הוא, דהא כמה גאונים סוברים שאפילו לאחר כמה תפילות  נדבה צריך שיחדש בה דבר. וכל שכן להתפלל אותה

כאן בעבר במזיד, שהוא דינא דגמרא  "ש. וכאין צריך לחדש "כספיקא דדינא, א , ולא יהא אלאיש להם תשלומין
 .()סי' בש רא" –. מקורות )ס"ק כב(הביאו המשנ"ב . ושאם רצה להתפלל, צריך לחדש בהשאינו יכול להשלים, 

כיוון דלא קאמר תיובתא, לאו ד, כתבו ראשונים בשם רב האי גאון, על דברי הברייתא שאע"פ שנשאר בקושיא. 38
ן בראשונה לשם תשלומין ושנייה משבשתא היא. דטעמא  יוֵּ דמסתבר הוא, דכיוון דאבדיל בשנייה גליא דעתיה דּכִ

 משום חובה. ואין להקדים של תשלומין לחובת הזמן.

לחזור ולהתפלל אא"כ גילה דעתו בפירוש  ין צריךויש מפקפקים לומר שא: )ס"ק ז(א. וכתב במשנ"ב או"ח קח,. 39
 .(וכגון שהוא מוצאי שבת והבדיל בשניה ולא הבדיל בראשונה) ראשונה לתשלומיןשהשניה היא לשם חובה וה ,בתפילתו

טוב  כל מקוםלהלכה ומ רך החיים'ד'וכן העתיק ה .כתב הפר"ח והפמ"ג שאין לנו אלא דברי המחבר ,ולענין דינא
. נדבה אם איני מחוייב להתפלל פעם שנית אני מתפלל אותה בתורת :יתנה ויאמר ,יותר שבעת שחוזר ומתפלל

 .)סי' ב(. רא"ש )הו"ד ברא"ש(רב האי גאון  -מקורות 

 דאין כאן גלוי דעת דראשונה לתשלומין.. 40

 .)סי' ב(. רא"ש )יח א בדפיו(רי"ף  -מקורות או"ח קח,י. . 41

דלא דמי! דהתם  )ס"ק יב(דאם הבדיל בשתיהן יצא. והקשה הט"ז  מה שכתבו הפוסקיםאו"ח קח,יב. ולמד כן מ. 42
לה היא. ועוד, דהבדלה שייכא כל השנה. משא"כ באומר בימות החול מה ששייך לפסח אין לך הפסק זמן הבד

)אלא  חלק על פסק השו"עהביא דברי כנסת הגדולה ש )ס"ק יז( וכן הגר"א גדול מזה! ולא עדיף מאם שח בתפלה.
רשב"א, שאין צריך לחזור לראש התפילה בכוונתו, שכן בהפסיק בשיחה פליג הגר"א על השו"ע, וסבירא ליה כה ה"צשהסתפק בשע

)ס"ק . וכן כתב המשנ"ב וחוזר למקום שפסק, וכתב או שסובר הגר"א דזה גרע משיחה, או שהשיג לדעת השו"ע ולא לטעמיה(

 )קד,ו(שרוב האחרונים חולקים על פסק השו"ע, וסוברים דלא עדיף משיחה באמצע תפילה, שפסק השו"ע  לח(
, שמכל מקום )ד"ה טועה(בביה"ל והוסיף  עיי"ש. , ובג' ראשונות ואחרונות, לתחילתן.שצריך לחזור לתחלת ברכה

)כגון שלא התפלל מנחה בראש חודש או שבת או מועד, ובתשלומין אם בתפילת תשלומין הזכיר המאורע של יום שעבר 

ל"ג א', בדין הפסק לא מצאתי. וראה להלן,  –מקורות  , הסכימו הרבה אחרונים דלא הוי הפסק.הזכיר המאורע(
 בדיבור באמצע תפילה.
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 הרמ"ה בשם "ינמוקכתב : שיש זמן או שטרוד בצרכי ממונו, וחלפה השעה היה סבור
נראה ברור שהוא הדין  הרמ"הדלדברי  הוסיףשאדם אנוס לגבי שכחה. ו ,לענין נזקין

. וכן דעת 44ומיהו לענין תפילה יש לחוש יותר :. וסיים43לעניין תפילה, שכחה מקרי אונס
 תרומת הדשן. כתב הנימוק"יהראשונים של פסק כדבריו  46והשו"ע. 45לחומרא האגודה

 .48השו"ע. וכן פסק 47שמי שהיה טרוד לצורך ממונו שלא יבוא לידי הפסד, נקרא אנוס

גרסו שמתפלל ערבית שתיים של  רי"ף ורא"ש :טעה ולא התפלל מנחה בערב שבת
 .49השו"עתשלומין. וכן פסק  שבת. דהיינו הראשונה לערבית והשניה של

כור יש, הסמ"ק: כתב מן תפילה, האם נחשב כשוגג לגבי דין תשלומיןהיה שיכור ועבר ז
 לוואפי ,משכרותו אויתפלל כשיצ רשיחזו, רבינו פרץ. וביאר התפלל תפילתו תועבהש

 .51השו"עפסק וכן  .50טעה וכו' נןכמו גבי שוגג דאמרי ,אחת פילהעבר זמן ת

                                                

דמי שלא התפלל בעוד שיש לו זמן להתפלל מפני שסבור שעדיין ישאר לו זמן אחר שיגמור אותו עסק שהוא . 43
מתעסק בו, ובין כך עברה לו השעה, שאינו נקרא מזיד ופושע, אלא הרי הוא בכלל טעה ולא התפלל שמתפלל 

 שתים לתשלומין. נימוקי יוסף.

לא ישב אדם לפני הספר סמוך למנחה וכו' וכיון שזה אינו רשאי לומר אני אעשה  )שבת ט' ב'(מפני שאמרו חז"ל  .44
 ולא אעבור, כשעושה הרי הוא כפושע.

בראשונה היה נטמן ביום אחרון של שנים עשר חודש כדי שיהא חלוט לו התקין הילל הזקן  :זה לשון האגודה. 45
ובר את הדלת ונכנס. מכאן נראה אדם שנדר לעשות דבר אחד תוך שלשים יום או שיתן מעותיו ללישכה והוא ש

זמן אחר ולא נאנס תוך הזמן והיה יכול לעשות וביומא דמישלם זימניה נאנס לא קרי אונס מדהוצרך הילל 
 , שדחו ראייתו.)ס"ק ח(, וביאור הגר"א )קח, ס"ק יא(לתקון דהא הכא נאנס ביום אחרון. וראה מג"א 

הנמוקי יוסף  -ו"ח קח,ח. דלא מיקרי מזיד אלא כשמבטל התפילה בשאט נפש בלי שום טירדא. ב"י. מקורות א. 46
 .)גיטין, פרק ז, ע"ד ב', סי' קלב(. אגודה )בבא קמא, פרק כיצד הרגל, י ב ברי"ף(

ן מבואר בדברי וכ .מיקרי אונס ,והביא כמה ראיות דכל היכא שמבטל המצוה לצורך ממונו שלא יבוא לידי הפסד. 47
 ב"י.יש לה תשלומין.  ,שמי שהיה טרוד וע"י כך לא התפלל תפילה אחת בזמנה ,)הל' תפילה ג,ח( הרמב"ם

שגם אם היה טרוד לקנות ולמכור סחורתו, ועל ידי כך עבר זמן התפילה,  )ס"ק כד(או"ח קח,ח. וכתב המשנ"ב . 48
 .)סי' ה(תרומת הדשן  -נקרא אנוס. מקורות 

ואם טעה והתפלל השניה של חול, פטור מלהתפלל. ואם הקדים בזה של  :)ס"ק כה(ח,ט. וכתב המשנ"ב או"ח ק. 49
חול לשל שבת, לא יצא לכו"ע, שהרי ניכר שהקדים התשלומין. אך אם עדיין היום גדול אלא שקיבל שבת 

ל ערבית שתים לכתחילה, דיתפל )סי' רסג,טו(במזמור שיר וגו' או בברכו, ולא התפלל עדיין מנחה, דמבואר בשו"ע 
צריך להתפלל שתים של שבת והראשונה לשם ערבית והשניה לשם תשלומי מנחה. ובדיעבד אם התפלל 

 ראשונה לשם מנחה ואפילו אם התפלל אותה של חול אפשר דיצא, הואיל ועדיין יום הוא.

דרבנן דאשתכור בהילולא דבריה ההוא זוגא ( ' א')טמדאמרינן בפרק קמא דברכות  ,דשיכור חשוב כשוגגוהראיה . 50
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 שולחן ערוך

 )או"ח, הלכות תפילה, סימן קח(

ִים א.  ּתַּ ָחה ׁשְּ ל ִמנְּ ּלֵּ ּפַּ ֲחִרית, ִמתְּ ל ׁשַּ ּלֵּ ּפַּ לֹא ִהתְּ ס וְּ ֱאנַּ ה  :ָטָעה אֹו נֶׁ ִנּיָ ְּ ׁשּ הַּ ָחה, וְּ ָהִראׁשֹוָנה ִמנְּ
ל  ּלֵּ ּפַּ ִהתְּ ֲחזֹר ּולְּ ָצִריךְּ לַּ לּוִמין, וְּ ׁשְּ ִהיא ּתַּ ה ׁשֶׁ ִפּלָ י ּתְּ דֵּ , לֹא ָיָצא יְּ ךְּ ִאם ִהּפֵּ לּוִמין; וְּ ׁשְּ תַּ לְּ

ין ּבְּ  ּדִ ן הַּ כֵּ לּוִמין. אֹוָתּה. וְּ ׁשְּ תַּ ה לְּ ִפּלָ ל ּתְּ ּלֵּ ּפַּ ִהתְּ ִריךְּ לְּ ּצָ  ָכל ָמקֹום ׁשֶׁ
ִים ב.  ּתַּ ִבית ׁשְּ רְּ ל עַּ ּלֵּ ּפַּ ָחה, ִמתְּ ל ִמנְּ ּלֵּ ּפַּ לֹא ִהתְּ ה  :ָטָעה וְּ ִנּיָ ְּ ׁשּ הַּ ִבית, וְּ רְּ ָהִראׁשֹוָנה עַּ

ִים ּתַּ ֲחִרית ׁשְּ ל ׁשַּ ּלֵּ ּפַּ ִבית, ִמתְּ רְּ ל עַּ ּלֵּ ּפַּ לֹא ִהתְּ לּוִמין; ָטָעה וְּ ׁשְּ תַּ ֲחִרית, הָ  :לְּ ִראׁשֹוָנה ׁשַּ
ל י"ח  ּלֵּ ּפַּ ךְּ ִיתְּ ר ּכָ חַּ אַּ י וְּ רֵּ ׁשְּ ר אַּ ָרכֹות, יֹאמַּ י"ח ּבְּ ר וְּ ר יֹוצֵּ אֹומֵּ ר ׁשֶׁ חַּ אַּ לּוִמין. לְּ ׁשְּ תַּ ה לְּ ִנּיָ ְּ ׁשּ הַּ וְּ

ִבית.  רְּ י עַּ לּומֵּ ׁשְּ תַּ  לְּ
ר) ָחה, יֹאמַּ ל ִמנְּ ּלֵּ ּפַּ ּלֹא ִהתְּ ּום ׁשֶׁ ִים, ִמׁשּ ּתַּ ִבית ׁשְּ רְּ ל עַּ ּלֵּ ּפַּ תְּ ּמִ ׁשֶׁ ן ּכְּ כֵּ ה וְּ ִפּלָ ה ִלתְּ ִפּלָ ין ּתְּ י ּבֵּ רֵּ ׁשְּ "ק  (אַּ מַּ )סְּ

"ׁש סי' קמ ִריבַּ  .(וְּ
ה, לֹא.  ג.  ִפּלָ ן ּתְּ מַּ ין זְּ אֵּ ָעה ׁשֶׁ ׁשָ ה, ֲאָבל ּבְּ ִפּלָ ן ּתְּ מַּ זְּ ָקא ּבִ וְּ ִסיד, ּדַּ ִהפְּ ה ׁשֶׁ ִפּלָ ּתְּ ִלים הַּ ׁשְּ מַּ  ָהא ּדְּ
ִא  ד.  ד, ׁשֶׁ בַּ לְּ מּוָכה ּבִ סְּ ה הַּ ִפּלָ ּתְּ א לַּ ּלָ לּוִמין אֶׁ ׁשְּ ין ּתַּ לֹא אֵּ ֲחִרית וְּ ל ׁשַּ ּלֵּ ּפַּ לֹא ִהתְּ ם ָטָעה וְּ

ִים ּתַּ ִבית ׁשְּ רְּ ל עַּ ּלֵּ ּפַּ ָחה, ִמתְּ ין ָלּה  :ִמנְּ ֲחִרית אֵּ ָחה, ֲאָבל ׁשַּ י ִמנְּ לּומֵּ ׁשְּ תַּ ֲחרֹוָנה לְּ ָהאַּ
ִפּלֹות.  ָאר ּתְּ ׁשְּ ן ּבִ כֵּ לּוִמין, וְּ ׁשְּ  ּתַּ

מּוכָ  ה.  סְּ ה הַּ ִפּלָ ּתְּ א לַּ ּלָ לּוִמין אֶׁ ׁשְּ ין ּתַּ אֵּ י ׁשֶׁ ל ּפִ ף עַּ רֹות אַּ ִפּלֹות ֲאחֵּ ה, ּותְּ ִפּלָ אֹוָתּה ּתְּ ה לְּ
ָבר,  ּה ׁשּום ּדָ ׁש ּבָ ּדֵּ חַּ ּיְּ ׁשֶׁ ָדָבה וְּ ל אֹוָתּה נְּ ּלֵּ ּפַּ ִהתְּ לּוִמין, ִאם ָרָצה לְּ ׁשְּ ם ּתַּ ין ָלהֶׁ ִסיד אֵּ ִהפְּ ׁשֶׁ

ן.  ֲעׂשֹות ּכֵּ ָנכֹון לַּ ָידֹו; וְּ ׁשּות ּבְּ  ָהרְּ

                                                                                                                                                                         

כדאי הוא רבי שמעון בן יוחאי לסמוך עליו בשעת  :אמר ,אתו לקמיה דרבי יהושע בן לוי .דרבי יהושע בן לוי
והיכא דהזיד  .דאמר רבי שמעון בן יוחאי שאחר שעלה עמוד השחר יוצא ידי חובת ק"ש של ערבית ,כלומר .הדחק

רבן גמליאל אומר עד ( ' א')בוכדתנן  ,די חובתו אחר שיעלה עמוד השחרכתבו הפוסקים שאינו יוצא י ,ולא קרא
. ב"י. ומה שיש להקשות מבניו של רבן גמליאל, שבאו אלמא שיכור כאנוס חשוב ולא כמזיד ,שיעלה עמוד השחר

אם לא עלה עמוד השחר חייבים אתם לקרות, ראה באריכות בב"י ודרכי  )רק(מבית המשתה, ואמר להם ר"ג 
 משה.

שהיה סבור שיהיה לו שהות להתפלל  ,ואפילו התחיל לשתות אחר שהגיע זמנה (ס"ק ו)צט,א. וכתב המשנ"ב או"ח . 51
ואח"כ נמשך לב למשתה ושכח על התפלה  ,לאחר שיפוג מן היין המועט שהתחיל לשתות בדעה מיושבת

ומיהו ודאי אם  .שוגג מיקרי כן, גם עד שלא נשאר לו שהות להפיג את יינו טרם עבור זמן התפלה ל כךונשתכר כ
מזיד הוי לכו"ע ואין לו  ,שלא יוכל להפיג את יינו בזמן קצר כזה ,הוא סמוך למנחה ויעבור הזמן ודאי אם ישתכר

 .)הגהות לסמ"ק אות עז(. רבינו פרץ )מצוה יא(סמ"ק  -מקורות  .תשלומין
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י ו.  ל מּוָסף, אֵּ ּלֵּ ּפַּ לֹא ִהתְּ ּיֹום וְּ ל הַּ ר ּכָ לּוִמין. ָעבַּ ׁשְּ  ן ָלּה ּתַּ
ִאם ָרָצה  ז.  מּוָכה ָלּה, וְּ סְּ ה הַּ ִפּלָ ּתְּ לּוִמין ֲאִפּלּו ּבַּ ׁשְּ ין ָלּה ּתַּ ת, אֵּ חַּ ה אַּ ִפּלָ ל ּתְּ ּלֵּ ּפַּ לֹא ִהתְּ ִזיד וְּ הֵּ

מּוָכה ָלּה.  סְּ ה הַּ ִפּלָ ּתְּ ל אֹוָתּה ּבַּ ּלֵּ ּפַּ ינֹו ָצִריךְּ ִחּדּוׁש ִאם ִמתְּ אֵּ ָדָבה, וְּ ל אֹוָתּה נְּ ּלֵּ ּפַּ  ִיתְּ
ר   ח. חַּ ן אַּ מַּ ר לֹו זְּ אֵּ ָ ִין ִיׁשּ ֲעדַּ ָסבּור ׁשֶׁ י ׁשֶׁ נֵּ ל, ִמּפְּ ּלֵּ ּפַּ ִהתְּ ן לְּ מַּ ׁש לֹו זְּ ּיֵּ עֹוד ׁשֶׁ ל ּבְּ ּלֵּ ּפַּ ּלֹא ִהתְּ ִמי ׁשֶׁ

ָהָיה  ן ִמי ׁשֶׁ כֵּ ָעה; וְּ ָ ׁשּ ָרה לֹו הַּ ךְּ ָעבְּ ין ּכָ ךְּ ּובֵּ ין ּכָ ק ּבֹו, ּובֵּ סֵּ עַּ הּוא ִמתְּ ק ׁשֶׁ סֶׁ מֹר אֹותֹו עֵּ גְּ ּיִ ׁשֶׁ
ךְּ  צֹרֶׁ הּוא  ָטרּוד ּבְּ ן ִמי ׁשֶׁ כֵּ ל; וְּ ּלֵּ ּפַּ ִהתְּ ִסיד ִמּלְּ ךְּ ִהפְּ י ּכָ דֵּ ל יְּ עַּ ד, וְּ סֵּ פְּ י הֶׁ ּלֹא ָיבֹא ִלידֵּ ָממֹונֹו ׁשֶׁ

לּוִמין. ׁשְּ ם ּתַּ ׁש ָלהֶׁ יֵּ ם ֲחׁשּוִבים ֲאנּוִסים, וְּ ּלָ ל, ּכֻ ּלֵּ ּפַּ לֹא ִהתְּ ּכֹור וְּ  ׁשִ
פְּ  :הגה ּום הֶׁ ה ִמׁשּ ִפּלָ ן ּתְּ מַּ ֲעבֹר זְּ ה לֹא יַּ ִחּלָ ּתְּ כַּ ד ָממֹון )ת"ה סי' ה'(ִמיהּו לְּ  . סֵּ

תט.  ּבָ ל ׁשַּ ִים ׁשֶׁ ּתַּ ִבית ׁשְּ רְּ ל עַּ ּלֵּ ּפַּ ת, ִמתְּ ּבָ ב ׁשַּ רֶׁ עֶׁ ָחה ּבְּ ל ִמנְּ ּלֵּ ּפַּ לֹא ִהתְּ ָהִראׁשֹוָנה  :ָטָעה וְּ
לּוִמין. ׁשְּ תַּ ה לְּ ִנּיָ ְּ ׁשּ הַּ ִבית, וְּ רְּ עַּ  לְּ

ִאם לֹא  :הגה ִים; וְּ ּתַּ ׁש ׁשְּ ל רֹאׁש חֹדֶׁ ל ׁשֶׁ ּלֵּ ּפַּ ׁש, ִמתְּ ב רֹאׁש חֹדֶׁ רֶׁ עֶׁ ָחה ּבְּ ל ִמנְּ ּלֵּ ּפַּ ין ִאם לֹא ִהתְּ ּדִ הּוא הַּ וְּ
יר בִּ  ּכִ ל; ֲאָבל ִאם לֹא ִהזְּ ּלֵּ ּפַּ ִהתְּ ֲחזֹר ּולְּ ה, ָצִריךְּ לַּ ִנּיָ ְּ ׁשּ יר ּבַּ ּכִ ִהזְּ ִראׁשֹוָנה וְּ ָיבֹא ּבָ ה וְּ ֲעלֶׁ יר יַּ ּכִ ן,ִהזְּ יהֶׁ ּתֵּ  ׁשְּ

ׁש ׁשְּ  ל רֹאׁש חֹדֶׁ ב ׁשֶׁ תַּ ּכָ ֶׁ ה ׁשּ ל ּבֹו חּוץ ִמּמַּ ֲחזֹר )ּכָ ין ָצִריךְּ לַּ ה, אֵּ ִנּיָ ְּ ׁשּ לֹא ּבַּ ִראׁשֹוָנה וְּ יר ּבָ ּכִ ִים(אֹו ִהזְּ  . ּתַּ
ת  י.  ּבָ י ׁשַּ מֹוָצאֵּ ל ּבְּ ּלֵּ ּפַּ ת, ִמתְּ ּבָ ׁשַּ ָחה ּבְּ ל ִמנְּ ּלֵּ ּפַּ לֹא ִהתְּ ל חֹל(ָטָעה וְּ ִים ׁשֶׁ ּתַּ יל )ׁשְּ ּדִ בְּ , מַּ

ִראׁש  ָתה ּבָ ה ָעלְּ ִנּיָ ה, ׁשְּ ִנּיָ ְּ ׁשּ יל ּבַּ ּדִ ִהבְּ ִראׁשֹוָנה, וְּ יל ּבָ ּדִ ִאם לֹא ִהבְּ ה; וְּ ִנּיָ ְּ ׁשּ יל ּבַּ ּדִ בְּ ינֹו מַּ אֵּ ֹוָנה וְּ
ן, ָיָצא.  יהֶׁ ּתֵּ ׁשְּ יל ּבִ ּדִ ן, אֹו לֹא ִהבְּ יהֶׁ ּתֵּ ׁשְּ יל ּבִ ּדִ ִאם ִהבְּ ָתה לֹו; וְּ  לֹו, ִראׁשֹוָנה לֹא ָעלְּ

בָּ יא.  ל ׁשַּ ָחה ׁשֶׁ ִמנְּ ת ָטָעה ּבְּ ּבָ י ׁשַּ מֹוָצאֵּ ל ּבְּ ּלֵּ ּפַּ ת, ִמתְּ ּבָ ל ׁשַּ יר ׁשֶׁ ּכִ לֹא ִהזְּ ל י"ח וְּ ּלֵּ ּפַּ ִהתְּ ת וְּ
ָבר; ּה ּדָ ׁש ּבָ ּדֵּ חַּ ינֹו ָצִריךְּ לְּ אֵּ ָדָבה וְּ ת נְּ תֹורַּ ל אֹוָתּה ּבְּ ּלֵּ ּפַּ ִיתְּ ה, וְּ ִנּיָ ְּ ׁשּ יל ּבַּ ּדִ בְּ ינֹו מַּ אֵּ ִים, וְּ ּתַּ  ׁשְּ

ָיבֹ  ה וְּ ֲעלֶׁ יר יַּ ּכִ ין ִאם לֹא ִהזְּ ּדִ הּוא הַּ ׁש.וְּ ל רֹאׁש חֹדֶׁ ָחה ׁשֶׁ ִמנְּ  א ּבְּ
ָאר ָיִמים בִּ יב.  אָֹרע ׁשְּ יר מְּ ּכִ זְּ ה ּומַּ ּטֹועֶׁ ָסָקה. הַּ פְּ י הַּ ּה, ָלא ָהוֵּ ּנָ מַּ זְּ ּלֹא ּבִ ה ׁשֶׁ ִפּלָ  ּתְּ

ָרכֹות( :הגה ת ּבְּ כֶׁ סֶׁ ָרָכה )אֹור ָזרּועַּ מַּ ּבְּ ע הַּ צַּ מְּ אֶׁ ק ֲאִפּלּו ּבְּ ָעה, ּפֹוסֵּ ּטָ ר ׁשֶׁ ּכַּ  . ִמיהּו ִאם ִנזְּ
 כות תפילה, סימן צט()או"ח, הל

ִין א.  ָתה יַּ ֲחזֹר ... ׁשָ ָצִריךְּ לַּ ָבה וְּ תֹו ּתֹועֵּ ִפּלָ ל ּתְּ ּלֵּ ּפַּ , ִאם ִהתְּ ךְּ לֶׁ ּמֶׁ י הַּ נֵּ ר ִלפְּ ּבֵּ דַּ ינֹו ָיכֹול לְּ ִאם אֵּ וְּ
פִ  ּתְּ ִלים אֹוָתּה ּבַּ ׁשְּ ה, מַּ ִפּלָ ּתְּ ן הַּ מַּ ר זְּ ֲאִפּלּו ִאם ָעבַּ ָעָליו; וַּ ינֹו מֵּ ִסיר יֵּ ּיָ ׁשֶׁ ל ּכְּ ּלֵּ ּפַּ ִהתְּ ה ּולְּ ּלָ

ג ִדין ׁשֹוגֵּ יָה, ּכְּ ֲחרֶׁ אַּ  ... ׁשֶׁ
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