
 

 

 

 

 
 

  טופסי התפילות הקבועות ודיני טעויות בנוסח

 נוסח תפילת העמידה ותפילת הביננו

 (2)בכל יום ויום מתפלל אדם שמונה עשרה.  :רבן גמליאל אומר (1) :משנה )כ"ח ב'(
אם שגורה תפלתו  :רבי עקיבא אומר (3)מעין שמונה עשרה.  :רבי יהושע אומר

 עין שמונה עשרה.בפיו, מתפלל שמונה עשרה. ואם לאו, מ

)אומר מעין כל ברכה וברכה  :מאי מעין שמונה עשרה? רב אמר )ומברר( )כ"ט א'(

הביננו ה' אלהינו לדעת דרכיך,  :. ושמואל אמר(1בקיצור, ומברך על כל אחת ואחת
ומול את לבבנו ליראתך, ותסלח לנו להיות גאולים, ורחקנו ממכאובינו, ודשננו 

רבע תקבץ, והתועים על דעתך ישפטו, ועל הרשעים בנאות ארצך, ונפוצותינו מא
תניף ידיך, וישמחו צדיקים בבנין עירך ובתקון היכלך, ובצמיחת קרן לדוד עבדך, 

 ובעריכת נר לבן ישי משיחך. טרם נקרא אתה תענה. ברוך אתה ה' שומע תפלה. 

 לייט עלה אביי אמאן דמצלי הביננו. 

מתפלל אדם הביננו, חוץ ממוצאי כל השנה כולה  :אמר רב נחמן אמר שמואל
)ואין ברכה שבת וממוצאי ימים טובים, מפני שצריך לומר הבדלה בחונן הדעת 

 . נפרדת לחונן הדעת שאפשר להוסיף שם הבדלה(

)יכלול הבדלה בתוך הביננו, כדרך שהוא כוללה בחונן ונכללה מכלל  :מתקיף לה מר זוטרא

 ."! קשיא)לדעת דרכיך וכו'(ל בין קודש לחול "הביננהו ה' אלהינו, המבדי הדעת, ויאמר(

כל השנה כולה מתפלל אדם הביננו, חוץ מימות הגשמים  :אמר רב ביבי בר אביי
)ובהביננו אין ברכה בברכת השנים  )ותן טל ומטר(, מפני שצריך לומר שאלה )=בחורף(

 .בפני עצמה לברכת השנים, ואי אפשר להוסיף שאלת גשמים(
                                                

ה ה' הרוצה בתשובה", וכן כולם. "אתה חונן לאדם דעת, ברוך אתה ה' חונן הדעת. השיבנו אבינו לתורתך, ברוך את . 1
, שצריך לומר בברכה )כ"ט א', ד"ה מאי(. ודעת רבינו חננאל (ושלוש אחרונות מתפלל במילואןת ואת שלוש הראשונו)רא"ה 

 .)דאל"ה, אינו בקשה אלא שבח(רביעית, חננו מאיתך דעה 
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 וטרא: ונכללה מכלל ודשננו בנאות ארצך ותן טל ומטר! מתקיף לה מר ז

אי הכי, הבדלה בחונן הדעת נמי אתי )ומקשה(  .)לטעות( אתי לאטרודי)ומתרץ( 
הכא כיון דאתיא  .לא מטריד ,לת צלותאילאטרודי! אמרי: התם כיון דאתיא בתח

 מטריד. ,באמצע צלותא

  :)ל' א'(בפרקין גרסינן להלן 

ג' קמייתא וג' בתרייתא. וכי מטי לביתיה, לא בעי למהדר הביננו בעי לצלויי 
 .)ולא מהלך(לצלויי. הביננו מעומד 

 שיטות הראשונים 

, וקאמרי רבנן הני מילי בשעת הרי"ףכתב . ו2כרבי עקיבא הרמב"םפסק  :תפילת הביננו
כתבו שדווקא  ותוספות וריטב"אהדחק. אבל שלא בשעת הדחק, אין מתפלל הביננו. 

כתב, שאם  ורבנו יונה. 3. אבל בדרך מותר)כדלייט אביי אמאן דמצלי הביננו(ר בעיר אסו
עומד במקום שהוא טרוד וירא שיפסיקוהו או שלא יוכל להתפלל בכוונה תפילה 

ככל  4השו"עארוכה כל כך, אפילו בעיר מתפלל הביננו בימות החמה. וכן פסק 
 .הראשונים

דעת ו. 5הביננו במוצ"ש שמתפלל שב"א,הרי"ץ גיאת והרדעת  :תפילת הביננו במוצ"ש
 . 7השו"עוכן פסק  .6אינו מתפללש, רב האי גאון, רי"ף, רמב"ם, רא"ש ורבנו יונה

                                                

ְצָרה ְלׁשֹונֹו ֲאָבל ִאם ָהָיה ָטרו  שרק אם שגורה תפילתו בפיו מתפלל שמונה עשרה. " . 2 ק ָ ל  -ד ְוָדחו ק אֹו ׁשֶׁ ל ֵּ ַּ ִמְתפ 
י חֹוָבתוֹ  ֲחרֹונֹות, ְוָיָצא ְידֵּ לׁש אַּ ְמָצִעי ֹות, ְוׁשָ ל ָהאֶׁ ין כ ָ עֵּ ת מֵּ חַּ ְבָרָכה אַּ לׁש ִראׁשֹונֹות, ו     ."ׁשָ

דאי לאו הכי, שגם כשהוא בדרך יתפלל הביננו דוקא כשירא שיפסיקוהו עוברי דרכים.  )קי, ס"ק ב(וכתב המשנ"ב  . 3
 אפילו בדרך טוב יותר שיתפלל כל הי"ח ברכות בהליכה או בישיבה, מלהתפלל הביננו בעמידה.

שאם התפלל הביננו שלא בשעת הדחק, בדיעבד יצא ואין צריך לחזור  )ס"ק א(או"ח קי,א. וכתב המשנ"ב  . 4
לה עובר אם יתפלל יתפהמן ולהתפלל, ושהאליה רבא מחמיר אפילו בדיעבד. וכתבו האחרונים דאם רואה שז

 .)הל' תפילה ב,ב; פירוש המשנה(רמב"ם  -מקורות  .)בימות החמה(מותר לכתחלה להתפלל הביננו  ,ארוכה

ודוקא חוץ מימות  .דרב ביבי בר אביי דהוא בתרא קאמר כל השנה מתפלל אדם הביננו חוץ מימות הגשמים . 5
 .)כדמשמע בהמשך הסוגיא, עיי"ש( ואפילו במוצאי שבתות וימים טובים ,הגשמים קאמר

 א,אלא בקושי ואע"ג דסליק בקשיא, לא אדחיא ליה, כיוון דלא סלקא בתיובתא. כדאמר משמיה דשמואל . 6
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, מיהו בימות הגשמים משמע דלא מצלי הרשב"א: כתב תפילת הביננו בימות הגשמים
כתב, שאם בטוח דלא ליתי  ורבינו מנוח. 8לה. ואינו כוללה, דלמא אתי לאטרודי

שמותר בשעת הדחק, ושאין  גדולי המפרשיםבשם  המאירי. וכן כתב 9יטרודי, רשאילא
פסק שאינו מתפלל הביננו  12והשו"ע. 11ראב"דבשם  במכתםוכעין זה  .10הכל מודים בה
  בימות הגשמים.

 שולחן ערוך

 (או"ח, הלכות תפילה, סימן קי)

ְך; אֹו ׁשֶׁ  א.  רֶׁ ד ֶׁ הו א ב ַּ גֹון ׁשֶׁ ק, כ ְ חַּ ד ַּ ת הַּ עַּ ׁשְ א ב ִ הו א ָטרו ד ְוָירֵּ ָמקֹום ׁשֶׁ ד ב ְ ָהָיה עֹומֵּ
ר ג' ִראׁשֹונֹות:  חַּ ל אַּ ל ֵּ ַּ ה, ִמְתפ  ה ֲאֻרכ ָ ִפל ָ ָנה ת ְ ו ָ כַּ ל ב ְ ל ֵּ ַּ ל ְלִהְתפ  ֹא יו כַּ ל  ְפִסיקו הו ; אֹו ׁשֶׁ י ַּ ׁשֶׁ

ג ִ  י ַּ ְכׁשֶׁ ד; ו  ָ ֲחרֹונֹות, ְוָצִריְך ְלָאְמָרם ְמֻעמ  יָה ג' אַּ ֲחרֶׁ ר אַּ , ְואֹומֵּ נו  ין ָצִריְך ֲהִבינֵּ יתֹו, אֵּ יעַּ ְלבֵּ
ת ְויֹום טֹוב. ב ָ י ׁשַּ מֹוָצאֵּ ִמים, ְולֹא ב ְ ׁשָ ג ְ ימֹות הַּ נו  ב ִ ל ֲהִבינֵּ ל ֵּ ַּ ינֹו ִמְתפ  ל. ְואֵּ ל ֵּ ַּ ְלִהְתפ  ֲחזֹר ו   לַּ

 תפילת קבע ותחנונים

 העושה תפלתו קבע, אין תפלתו תחנונים. :רבי אליעזר אומר :משנה )כ"ח ב'(

 ע? מאי קב )ומברר( )כ"ט ב'(

 כל שתפלתו דומה עליו כמשוי.  :אמר רבי יעקב בר אידי אמר רבי אושעיא (1)
                                                                                                                                                                         

 .לה נןומשום קושיא לא דחי ,דדילמא אי עיינינן בה משכחינן לה פירוקא

יעבד אם התפלל הביננו באלו הימים ועיין בפמ"ג שמסתפק לומר דאפילו בד :)ס"ק ה(או"ח קי,א. וכתב המשנ"ב  . 7
. )הו"ד ברשב"א(. רב האי )הל' תפילה ב,ד(רמב"ם  -מקורות  וכלל בתוכן, אפשר דלא יצא, דעבר על תקנת חז"ל.

 .(ד"ה מתקיף "ט א',)כרשב"א 

 דכיון דבאמצע צלותיה הוא אתי לאטרודי. ,דהא פריק מאי דאקשי עליה מר זוטרא . 8

 .ובקשתי לו חבר ולא מצאתינה, וכתב עליו: והובאה דעתו בכסף מש . 9

וברך שנותינו בגשמי  :ובחבורי קצת רבני צרפת ראיתי שכוללים בה שאלה בשם תלמוד המערבוכתב המאירי, . 10
 .ברכה

זה לשונו: וכתב הראב"ד ז"ל, דכיון דבדרך מתפלל הביננו אפילו בימות הגשמים, מוטב דנכלל בה הבדלה בחונן . 11
 ברכת השנים, ולא חיישינן לאיטרודי דעתיה, דאי לאו הכי, לא מצי מדכר להו כלל. הדעת ושאלה ב

 .)כ"ח ב', ד"ה לא הותר(. מאירי )כ"ט א', ד"ה מתקיף(רשב"א  -או"ח קי,א. מקורות . 12
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 כל מי שאינו אומרה בלשון תחנונים.  :ורבנן אמרי (2)

 :כל שאינו יכול לחדש בה דבר. אמר רבי זירא :רבה ורב יוסף דאמרי תרוייהו (3)
 . )אטעה(אנא יכילנא לחדושי בה מילתא, ומסתפינא דלמא מטרידנא 

כל שאין מתפלל עם דמדומי  :אביי בר אבין ורבי חנינא בר אבין דאמרי תרוייהו (4)
 .()תפילת שחרית עם הנץ החמה, ותפילת מנחה עם שקיעת החמהחמה 

מצוה להתפלל עם דמדומי חמה. לייטי  :דאמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן
א מיטרפא ליה עלה במערבא, אמאן דמצלי עם דמדומי חמה. מאי טעמא? דלמ

 13 שעתא.

 שיטות הראשונים

שהלכה כרבנן, דהיינו כל שאינו  רבינו חננאלבשם  בספר הנר: כתב העושה תפילתו קבע
, דלכתחילה לכולי עלמא 14פסק כרבנן וכרבי אושעיא הרמב"םואומרה בלשון תחנונים. 

 .15ו"עהשפסק , שיתפלל בלשון תחנונים, ושלא תיראה עליו כמשאוי. וכן וייהו בעיותר

 שולחן ערוך

 )או"ח, הלכות תפילה, סימן צח(

ׁש  ג.  ק ֵּ א ו ְמבַּ ָ ׁש  מַּ ה ָעָליו כ ְ ָראֶׁ ֹא ת ֵּ ל  ת, ְוׁשֶׁ חַּ ְבנַּ ח, ו  תַּ ֶׁ פ  ׁש ב ַּ ק ֵּ ְמבַּ ָרׁש הַּ ִנים, כ ְ ֲחנו  ְך ת ַּ רֶׁ ל ד ֶׁ ל ֵּ ַּ ִיְתפ 
ה. נ ָ ֶׁ ר ִממ  טֵּ ָ  ִלפ 

                                                

מימרא דרבי תנחום אמר ריב"ל המתפלל צריך שיכרע עד שיתפקקו, הובאה בגמרא כ"ח ב', בדרך אגב. . 13
 ן, פרק אין עומדין, ל"ד ב', בסוגיא דכריעה, וכפי ששיבץ הרמב"ם בהלכותיו. ושיבצתיה להל

כִ זה לשונו: ". 14 ְ ׁש  י הַּ ד ִלְפנֵּ ו  הו א עֹומֵּ ִאל  ְצמֹו כ ְ ה עַּ בֹות, ְוִיְראֶׁ ֲחׁשָ ַּ מ  ל הַּ ֹו ִמכ ָ ה ִלב  נ ֶׁ פַּ י ְ ָנה? ׁשֶׁ ו ָ כ ַּ ד ִהיא הַּ יצַּ יָנה; ְלִפיָכְך ָצִריְך כ ֵּ
ם הַּ  ט קֹדֶׁ ב ְמעַּ יׁשֵּ ִמי ׁשֶׁ לֵּ תֹו כ ְ ִפל ָ ה ת ְ ֲעש ֶׁ ִנים. ְולֹא יַּ ֲחנו  ת ְותַּ חַּ נַּ ל ב ְ ל ֵּ ַּ ְך ִיְתפ  ר כ ָ חַּ ֹו, ְואַּ ת ִלב  ן אֶׁ ו ֵּ י ְלכַּ דֵּ ה כ ְ ִפל ָ א ת ְ ָהָיה נֹוש ֵּ

ר. טֵּ ָ ְך ִיפ  ר כ ָ חַּ ה ְואַּ ִפל ָ ת ְ ר הַּ חַּ ט אַּ ב ְמעַּ יׁשֵּ ְך לֹו; ְלִפיָכְך ָצִריְך לֵּ ִליכֹו ְוהֹולֵּ ׁשְ ֹוי, מַּ ש    "מַּ

מה מאוד צריך האדם ליזהר בזה כי יש כמה פוסקים המצריכין לחזור  )ד"ה יתפלל(וכתב בביה"ל  או"ח צח,ג.. 15
 .()כ"ט ב'. ספר הנר )הל' תפילה ד,טז(רמב"ם  -עיי"ש. מקורות ,ולהתפלל מחמת זה
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  טעה בטופס ברכה

מעלין אותו. בברכת המינים, מעלין טעה בכל הברכות כולן, אין  :אמר רב )כ"ט א'(
 אותו, חיישינן שמא מין הוא. 

לא שנו אלא שלא התחיל בה  :אמר רב יהודה אמר רב, ואיתימא רבי יהושע בן לוי
, )וטעה באמצעיתה(. אבל התחיל בה )בברכה. שטעה ונבהל ולא ידע מהיכן יתחיל(

 .)שכן מין לא היה מתחיל לאומרה(גומרה 

טעה ולא הזכיר גבורות גשמים בתחיית המתים, מחזירין  :אסיתנחום אמר רב  "רא
מחזירין אותו, מפני שיכול לאומרה בשומע  איןאותו. שאלה בברכת השנים, 

 תפילה. והבדלה בחונן הדעת, אין מחזירין אותו, מפני שיכול לאומרה על הכוס.

 טעה ולא הזכיר... שאלה בברכת השנים, מחזירין אותו!  :מיתיבי

 . )יחיד המתפלל עם הצבור(, הא בצבור )מחזירין אותו( לא קשיא, הא ביחיד )ומתרץ(

בצבור מאי טעמא לא, משום דשמעה משליח צבור? אי הכי האי "מפני  )ומקשה(
 שיכול לאומרה בשומע תפילה", "מפני ששומע משליח צבור" מבעי ליה! 

)אין תפלה  אלא אידי ואידי ביחיד, ולא קשיא, הא דאדכר קודם שומע )ומתרץ(

 . הא דאדכר בתר שומע תפלה.מחזירין אותו שיכול לאומרה בשומע תפילה(

טעה ולא הזכיר של  :אמר רבי תנחום אמר רב אסי אמר רבי יהושע בן לוי )כ"ט ב'(
ראש חודש בעבודה, חוזר לעבודה. נזכר בהודאה, חוזר לעבודה. בשים שלום, חוזר 

 לעבודה. ואם סיים, חוזר לראש. 

הא דאמרן סיים חוזר לראש, לא אמרן  :פפא בריה דרב אחא בר אדא אמר רב
 אלא שעקר רגליו; אבל לא עקר רגליו, חוזר לעבודה. 

חוזר לראש, לא אמרן  עקר רגליוהא דאמרן  :)לקולא( אמר רב נחמן בר יצחק (1)
אלא שאינו רגיל לומר תחנונים אחר תפלתו. אבל רגיל לומר תחנונים אחר 

 עבודה. תפלתו, חוזר ל
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 לא עקר רגליוהא דאמרן כי  :אמר רב נחמן בר יצחק :)לחומרא(איכא דאמרי  (2)
חוזר לעבודה, לא אמרן אלא שרגיל לומר תחנונים אחר תפלתו, אבל אם אינו 

 .)אם סיים, אפילו לא עקר רגליו(רגיל לומר תחנונים אחר תפלתו, חוזר לראש 

 שיטות הראשונים 

מבואר בגמרא ששאלת  :ם, האם יכול להשלימו בשומע תפילהלא הזכיר גבורות גשמי
מבואר שיכול  בירושלמיגשמים יכול להשלים בשומע תפילה. ולגבי גבורות גשמים, 

, נו יונהיורב ,רמב"ם, רא"ש, רי"ף. ודעת רבני צרפתבשומע תפילה. וכן פסקו להשלים 
שומע תפילה שהיא שהבבלי חולק, וסובר שהזכרת גשמים שבח, ואינו יכול לאומרה ב

 .16השו"עתחנונים. וכן פסק 

כתבו תלמידי רבינו יונה בשם רבני צרפת שאם  :לא הזכיר גבורות גשמים, והזכיר טל
אין מחזירין אותו בשום ענין, ואפילו נזכר אחר  ,אף על פי שלא הזכיר מטר ,הזכיר טל

 .)קיד,ה( . וכן פסקו הרמב"ם ושו"ע17שומע תפלה

רי"ף, בה"ג, דעת  :ונזכר אחר שומע תפילה, ולא עקר רגליו ם,שכח שאלה בברכת השני
ורבנו  ,רב האי גאון, ר"ח, רבני צרפת, שחוזר לברכת השנים. ודעת ורא"ש ,רמב"ם, ראב"ד

 פסק כדעה ראשונה. 18והשו"ע. בירושלמי, שחוזר לשומע תפילה. וכ"ה יונה

 ראשון אומרת  בתירוץ :שאלה בברכת השנים, האם יכול לצאת משליח ציבור שכח

                                                

מטר, ונזכר קודם שומע תפלה, אין מחזירין פסק שאם לא שאל  )או"ח קיז,ה(בדיני ברכת השנים כן מבואר ממה ש. 16
טעה וחיסר בשאר ברכה ואם  לא הזכיר כן. )או"ח קיד(אותו, ושואל בשומע תפלה. ובדיני הזכרת רוח וגשם וטל 

ד, ד"ה אם לא קיז,) דיון בביה"לראה , כגון שחיסר עניין קיבוץ גלויות בתקע בשופר וכו' דבר שהוא מעיקר הברכה

 כול להשלימו, ונשאר בצ"ע, עיי"ש., ושם מצדד דישאל(

כיון שאין הזכרה זו אלא שבח בלבד אם אינו מזכיר שבח הגשם כיון שמזכיר שבח הטל אין מחזירין אותו על זה . 17
אבל בברכת השנים שהיא ברכה לצורך שאנו שואלים המטר אם אמר טל בלבד מחזירין אותו מפני שהוא צריך 

נמצא שאינו שואל כלל שהטל אינו שאלה שבלא שאלתו הוא יורד לעולם לשאול וכשאינו אומר אלא טל בלבד 
 .שהטל והרוחות אינן נעצרין )דף ג א(כדאמרינן בתעניות 

. רב האי גאון )כ א ברי"ף, ד"ה והא(. רבינו  יונה )כ"ט ב', ד"ה הא(. תוספות )ברכות ה,ב(ירושלמי  -או"ח קיז,ה. מקורות . 18
. )סי' יד(. רא"ש )הל' תפילה י,ט(. רמב"ם )תענית, א ב בדפיו(. רי"ף )כ"ט א', ד"ה שאלה( . רשב"א)הו"ד ברשב"א(וראב"ד 

 .)ברכות סוף פ"ה(. בה"ג )כ"ט א', ד"ה א"ר תנחום(רא"ה 
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 בה"גבשם  הראשוניםהגמרא דבצבור אין מחזירין אותו, מפני ששומע משליח צבור. וכתבו 
שכן הלכה. והוא הדין בשכח יעלה ויבוא, או כל דבר שצריך לחזור ולהתפלל, יכוין דעתו 

 .19השו"עוכן פסק  וישמע מפי שליח צבור כל י"ח ברכות מראש ועד סוף, ויצא ידי חובתו.

דלעולם חוזר כלישנא בתרא,  כל הפוסקיםפסקו : ה ולא הזכיר של ראש חודש בעבודהטע
 .20השו"ע"פ ו. וכדלא עקר את רגליו וגם רגיל לומר תחנונים אחר תפלת, עד דאיכא תרתי

, שיאמר שם ראבי"הדעת  :נזכר לאחר שסיים הברכה, לפני שהתחיל ברכה שאחריה
כמי שטעה והתחיל  ,סיים כל הברכה ולא נזכרדכיון שכבר , ר"י הזקןודעת  21.22האזכרה

  25השו"עוכן פסק  24.רבינו יונה. ולזה נוטה דעת 23האחרת דיינינן ליה ואין מחזירין אותו

                                                

כשם שהוא מוציא את שאינו בקי, כך מוציא את הבקי. ואע"פ  :)ל"ד ב'(או"ח קכד,י. כדאמרינן בשלהי ראש השנה . 19
, היינו )חוץ מראש השנה ויוה"כ(טר אלא את שאינו בקי, והלכה כמותם בשאר ימות השנה שלדעת רבנן אינו פו

 דווקא היכא שלא התפלל כלל. אבל בהתפלל וטעה, מודים חכמים שמוציא אף את הבקי.

 .סי' טז(). רא"ש )הל' תפילה י,י(. רמב"ם )ד"ה איכא(. תוספות )כ א דפיו; הו"ד בתוספות(רי"ף  -תכב,א. מקורות או"ח . 20

, אם לא פתח טעה ולא הזכיר של ראש חדש אומר ברוך שנתן ראשי חדשים לעמו ישראל )מ"ט ב'(כדאמרינן . 21
אם לא פתח  ,כן הכי דינו אם לא פתח בתפלה בברכה שלאחריה. וכן נמי גבי יעלה ויבא דתפלההטוב והמטיב. ו

ואין  ,דהטוב והמטיב לאו דאורייתא ,כת המזוןדשאני התם שכבר סיים בר ,לאו ראיה היא. וכתב הרא"ש דבמודים
 הוי הפסק באמצע תפלתו., אבל הכא אם יחזירוהו לאותה ברכה בדבר שאין לחזור ,שם הפסק באמצע הברכה

הא משם משמע איפכא, דאין אומרים שם! דאי אומרים שם, אמאי הוצרכו לתקן  )קיד, ס"ק יז(והגר"א הקשה 
 ?! ועיי"ש.ר רק רצה והחליצנו()ברוך שנתן וכו', יאמברכה חדשה 

כל זמן שלא פתח ברכה  )כגון על הניסים, עננו(ובשם רבינו אלחנן כתבו הראשונים שבכל אותם שאין מחזירין . 22
שאחריה, חוזר. וביאר רשב"א, דאפילו לפי דבריו, לא שהוא חוזר אותה ברכה, אלא שמזכיר המאורע קודם 

 בואר שחוזר לראש הברכה.שיפתח ברכה אחרת. אבל ברבינו יונה מ

ולכך  ,משמע דמיד שסיים ברכת עבודה דיינינן לה בטעות ,חוזר לעבודה ,בעבודה "חדאמר טעה ולא הזכיר של ר. 23
 .שלא התחיל עדיין ברכה אחרת ע"פאמר לשון חוזר וא

גשמים, ולא נחלק  הביא דברי ראבי"ה גבי הזכרת גבורות )סי' א(ריש פרק קמא דתענית : בובדעת הרא"ש יש לדון. 24
כיון וסובר ש, )כגון על הניסים(נחלק על ה"ר אלחנן בדברים שאין מחזירים  )סי' יז(עליו. ובפרק תפילת השחר 

)גבי יעלה  ברכה נחשב טעותבסיום הביא דברי רבינו יונה שושסיים הברכה אינו רשאי לאומרה דהוי הפסקה. 

דנהי דבדברים שאין מחזירים אותו נחשב סיום הברכה כטעות ואינו  ביאר דבריו )קיד,ו(הב"י . ווחוזר לרצה ויבוא(
 חוזר, בדברים המחזירים אותו לא חשיב כטעות.

 הגר"או, כר"י. (גבי אתה חוננתנו), כראבי"ה. או"ח רצד,ד )לעניין יעלה ויבוא(, או"ח תכב )גבי גבורות גשמים(או"ח קיד,ו . 25
ולגבי שכח שאלת גשמים, כתב מג"א שאם  .שמע שסובר כרבנו יונהנשאר בקושיא על דעת ראבי"ה, ומ (ס"ק יז)

שיותר טוב שיאמר בשומע )קיז, ס"ק טו( . וכתב משנ"ב )כראבי"ה(נזכר קודם שהתחיל 'תקע בשופר', אומרו שם 
 תפילה, דיצא לכו"ע, עיי"ש.
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, שיאמר כראבי"ה, פסק בדברים המחזירים אותו, ודברים שאין מחזירים אותוגבי 
 במקום שנזכר.

שאפילו אמר ברוך  החסיד הרבבשם  ריטב"א: כתב אמר ברוך אתה ד', ונזכר שטעה
וחוזר לאומרה  ,אתה ד', מסיים כקורא בתורה למדני חקיך, ונמצא שלא סיים ברכתו

 26.27שאין זו חזרה ,כראוי אף במקום שלא אמרו להחזיר

  שולחן ערוך

 )או"ח, הלכות תפילה, סימן קיד(

ֲחִזיִרי ה.  ם, מַּ ׁשֶׁ ג ֶׁ ר מֹוִריד הַּ ִמים, ִאם לֹא ָאמַּ ׁשָ ג ְ ימֹות הַּ ל, ב ִ יר טַּ ֹא ִהְזכ ִ ל  י ׁשֶׁ י ִמל ֵּ ן אֹותֹו; ְוָהנֵּ
ֲחִזיִרין אֹותֹו. ין מַּ ל, אֵּ יר טַּ  ֲאָבל ִאם ִהְזכ ִ

ה  ו.  ֶׁ מ  ֲחִזיִרין אֹותוֹ ב ַּ ַּ מ  ָבִרים ֲאמו ִרים ׁשֶׁ ְינו   ?ד ְ ם, הַּ ׁשֶׁ ג ֶׁ ִמים מֹוִריד הַּ ׁשָ ג ְ ימֹות הַּ ר ב ִ ֹא ָאמַּ ל  ׁשֶׁ כ ְ
ָרָכה ְוִהְתחִ  ב ְ ל הַּ ם כ ָ ִסי ֵּ ׁשֶׁ ר כ ְ ה; ֲאָבל ִאם ִנְזכ ַּ ִפל ָ ת ְ ר ְלרֹאׁש הַּ יָה, ְוָאז חֹוזֵּ ֲחרֶׁ אַּ ָרָכה ׁשֶׁ יל ב ְ

ִהְתִחיל  ם ׁשֶׁ ר קֹדֶׁ ָרָכה, ְוִנְזכ ַּ ב ְ ם הַּ ו  ִאם ִסי ֵּ ֲאִפל  ר; וַּ ְזכ ַּ נ ִ קֹום ׁשֶׁ ָ מ  ר ב ַּ ָרָכה, יֹאמַּ ב ְ ם הַּ ִסי ֵּ ם ׁשֶׁ קֹדֶׁ
א אֹומֵּ  ל ָ ֲחִזיר, אֶׁ ין ָצִריְך ְלהַּ ה ָקדֹוׁש, אֵּ ת ָ לֹא ֲחִתיָמהאַּ ם, ב ְ ׁשֶׁ ג ֶׁ יב ָהרו חַּ ו מֹוִריד הַּ ִ ׁש   .ר: מַּ

ר הגה: ם, חֹוזֵּ הֶׁ ָעה ב ָ ט ָ ת, ו ְבָכל ָמקֹום ׁשֶׁ חַּ אַּ ָרכֹות ָהִראׁשֹונֹות ֲחׁשו בֹות כ ְ ה ב ְ לֹׁשָ הו א  ׁשְ ין ׁשֶׁ ְלרֹאׁש, ב ֵּ

ו ר הו א ִצב  ין ׁשֶׁ   .)טו ר( ָיִחיד ב ֵּ
 )או"ח, הלכות תפילה, סימן קיז(

ֲחִזיִרין אֹותוֹ  ִאם ד.  ִמים, מַּ ׁשָ ג ְ ימֹות הַּ ל ָמָטר ב ִ אַּ  . ..לֹא ׁשָ
ה.  ה.  ִפל ָ עַּ ת ְ ׁשֹומֵּ ל ב ְ ֲחִזיִרין אֹותֹו, ְוׁשֹואֵּ ין מַּ ה, אֵּ ִפל ָ עַּ ת ְ ם ׁשֹומֵּ ר קֹדֶׁ ל ָמָטר, ְוִנְזכ ַּ אַּ ִאם לֹא ׁשָ

ר) ֲעִנית ְוָצִריְך לֹומַּ ָלה ְוִאם ָהָיה לֹו ת ַּ אֵּ ְ ׁש  ר הַּ נו , יֹאמַּ נו   ֲענֵּ ם ֲענֵּ ם( (קֹדֶׁ ְרהַּ ו דַּ ב  ד  ,)אַּ ר עַּ  ְוִאם לֹא ִנְזכ ַּ

                                                                                                                                                                         

)הו"ד בתוספות ורא"ש . רבינו אלחנן עה()כ א ברי"ף, ד"ה ואם ט. רבינו יונה (תתמוסי' תענית )ח"ג, הל' ראבי"ה  -מקורות  

הל' תפילה, ) הגהות מיימוניות, )ריש תענית, סי' תריג(מרדכי . )סי' יז; תענית א,א(. רא"ש )ל' ב', ד"ה מסתברא(. תוספות ועוד(

 .(לחנןא כ"ט א', ד"ה כתב רבינוברכות, )חי' רשב"א . )תענית, ג' ב', ד"ה ושמעתי מאחד מרבותי(. ריטב"א י,ח, אות ו(

ואין כן דעת גדולי הצרפתים ז"ל, אלא כל שהתחיל בחתימה חותם והולך לדרכו במקום שאין מחזירין וכתב: . 26
 עיי"ש. אותו, אבל במקום שמחזירין אותו עושה כן וחוזר לדינו.

הוא , וכתב שהביא דברי הריטב"א( סימן צג "דח)או"ח, כתב כסברת הריטב"א. ובאגרות משה  )קיד ס"ק לב(והמשנ"ב . 27
והלומד  ,הא ודאי ברור ופשוט שאסור ללמוד אף פסוקי תורה באמצע התפלה ובאמצע ברכות !תמוה מאד

 .)אלא כראבי"ה, וכפסק השו"ע( ולכן למעשה לא נראה שיעשו כן וצע"ג. !באמצע הוא הפסק גמור ובטל ברכה זו
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ר  ְגָליו, חֹוזֵּ ר רַּ ִנים; ְוִאם ָעקַּ ָ ׁש  ת הַּ ר ְלִבְרכ ַּ ְגָליו, חֹוזֵּ ר רַּ ה, ִאם לֹא ָעקַּ ִפל ָ עַּ ת ְ ר ׁשֹומֵּ חַּ אַּ

ִנים אַּ  ֲחנו  ר ת ַּ ינֹו ָרִגיל לֹומַּ תֹו ְואֵּ ִפל ָ ִלים ת ְ ה; ְוִאם ִהׁשְ ִפל ָ ת ְ ל ְלרֹאׁש הַּ ף עַּ תֹו, אַּ ִפל ָ ר ת ְ חַּ
ם  ה, קֹדֶׁ ִפל ָ עַּ ת ְ ם ׁשֹומֵּ ָחתַּ ר ׁשֶׁ חַּ ר אַּ ִמי; ְוִאם ִנְזכ ַּ ִרים ד ָ ֲעקו  ְגָליו, כ ַּ ר רַּ ִין לֹא ָעקַּ ֲעדַּ י ׁשֶׁ ִ פ 

ה. ר ְרצֵּ ְך אֹומֵּ ר כ ָ חַּ ל ו ָמָטר, ְואַּ ן טַּ ר ְותֵּ אֹומֵּ ה ׁשֶׁ ה, ִנְראֶׁ ִהְתִחיל ְרצֵּ  ׁשֶׁ
 )או"ח, הלכות ראש חודש, סימן תכב(

ֲחִרית ו ִמְנָחה א.  ְרִבית, ׁשַּ ה ,עַּ ְרצֵּ ה ְוָיבֹא ב ִ ֲעלֶׁ ר יַּ ָרכֹות ְואֹומֵּ ל י"ח ב ְ ל ֵּ ַּ לֹא ֲאָמרֹו ... ִמְתפ 
ר.  ְזכ ַּ נ ִ קֹום ׁשֶׁ ָ מ  ר ב ַּ ִהְתִחיל מֹוִדים, אֹומֵּ ם ׁשֶׁ ר קֹדֶׁ ֲחִזיִרין אֹותֹו. ְוִאם ִנְזכ ַּ ִמְנָחה, מַּ ֲחִרית ו  ׁשַּ

ר  חַּ ד אַּ ר עַּ ה. ְוִאם לֹא ִנְזכ ַּ ר ִלְרצֵּ תֹו, חֹוזֵּ ִפל ָ ִלים ת ְ ִהׁשְ ם ׁשֶׁ ר קֹדֶׁ ִהְתִחיל מֹוִדים, ִאם ִנְזכ ַּ ׁשֶׁ
ר  חַּ ִנים אַּ ֲחנו  ר ת ַּ ר ְלרֹאׁש. ְוִאם הו א ָרִגיל לֹומַּ תֹו, חֹוזֵּ ִפל ָ ִלים ת ְ ִהׁשְ ד ׁשֶׁ ר עַּ ְוִאם לֹא ִנְזכ ַּ

י ַּ  ם ׁשֶׁ תֹו קֹדֶׁ ִפל ָ ִלים ת ְ ִהׁשְ ר ׁשֶׁ חַּ ר אַּ תֹו ְוִנְזכ ַּ ִפל ָ הת ְ ר ִלְרצֵּ ְגָליו, חֹוזֵּ  ...ֲעקֹר רַּ

  תפילה במקום סכנה

מתפלל  )ואינו מיושב בדעתו(ההולך במקום סכנה  :רבי יהושע אומר :משנה )כ"ח ב'(
)כפי הושע ה' את עמך את שארית ישראל, בכל פרשת העבור  :תפלה קצרה, ואומר

מתמלא עליהם  אפילו כשאתה :רב חסדא אמר מר עוקבא ,שמפרשת הגמרא, להלן כ"ט ב'

יהיו צרכיהם לפניך. ברוך אתה  על דברי תורה( כשעובריםאפילו  :. ולאיכא דאמריעברה
 ה' שומע תפלה.

 המהלך במקום גדודי חיה ולסטים, מתפלל תפלה קצרה.  :תנו רבנן )כ"ט ב'(

 ואיזה היא תפלה קצרה? 

והטוב  עשה רצונך בשמים ממעל, ותן נחת רוח ליראיך מתחת, :רבי אליעזר אומר
 בעיניך עשה. בא"י שומע תפלה. 

שמע שועת עמך ישראל, ועשה מהרה בקשתם. בא"י שומע  :רבי יהושע אומר
 תפלה. 

שמע צעקת עמך ישראל, ועשה מהרה בקשתם. בא"י  :רבי אלעזר ברבי צדוק אומר
 שומע תפלה. 
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אלהינו  צרכי עמך ישראל מרובין ודעתם קצרה. יהי רצון מלפניך ה' :אחרים אומרים
שתתן לכל אחד ואחד כדי פרנסתו, ולכל גִויה ו גִויה די מחסורה. ברוך אתה ה' 

 שומע תפלה. 

 הלכה כאחרים. :אמר רב הונא

הביננו לתפלה קצרה? הביננו, בעי לצלויי ג' קמייתא וג' מאי איכא בין  )ל' א'(
צלויי בתרייתא, וכי מטי לביתיה, לא בעי למהדר לצלויי. בתפלה קצרה לא בעי ל

)שהרי לא לא ג' קמייתא ולא ג' בתרייתא, וכי מטי לביתיה, בעי למהדר לצלויי 

 . התפלל כלום מתפילת שמונה עשרה(

 הביננו מעומד. תפלה קצרה, בין מעומד בין מהלך.  -והלכתא 

 שולחן ערוך

 )או"ח, הלכות תפילה, סימן קי(

ה ְוִלְסִטים, ג.  י ָ י חַּ דו דֵּ ְמקֹום ג ְ ְך ב ִ הֹולֵּ ינֹו ָצִריְך לֹא ְלג'  הַּ ים ְוכו', ְואֵּ ָך ְמֻרב ִ ְ מ  י עַּ ל: ָצְרכֵּ ל ֵּ ַּ ִמְתפ 
ֲעמֹד  ְך, ְוִאם ָיכֹול לַּ ל ֵּ הו א ְמהַּ ׁשֶׁ ְך כ ְ רֶׁ ד ֶׁ ל אֹוָתה  ב ַּ ל ֵּ ַּ ִמְתפ  ֲחרֹונֹות; ו  ִראׁשֹונֹות ְולֹא ְלג' אַּ

ר ו ִמְת  ֹו, חֹוזֵּ ְעת  ר ד ַּ ו ב ְוִתְתָקרֵּ יעַּ ְלִיׁש  ג ִ י ַּ ְכׁשֶׁ ד, ו  ָרכֹות עֹומֵּ ת י"ח ב ְ ִפל ַּ ל ת ְ ל ֵּ ַּ ר )פ  ְוִאם לֹא ָחזַּ

יל סי' ק"ח ר ְלעֵּ אֵּ י, ְוִנְתב ָ ְמרֵּ ל ְלגַּ ל ֵּ ַּ ח ְלִהְתפ  כַּ ו  ׁשָ ִאל  י כ ְ ל, ָהוֵּ ל ֵּ ַּ ף( (ְלִהְתפ  ית יֹוסֵּ בֵּ ָמע ב ְ ׁשְ ן מַּ  .)כ ֵּ
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