
 

 

 

 

 
 

 אופן סידור התפילה ומעלתה

 לעולם יסדר אדם שבחו של הקב"ה ואחר כך יתפלל.  :דרש רבי שמלאי )ל"ב א'(

גדולה תפילה יותר ממעשים טובים. גדולה תענית יותר  :אמר רבי אלעזר ב'( )ל"ב
 מן הצדקה. גדולה תפילה יותר מן הקרבנות.

רי תפילה. ואע"פ ששערי מיום שחרב בית המקדש, ננעלו שע :ואמר רבי אלעזר
תפילה ננעלו, שערי דמעה לא ננעלו. מיום שחרב בית המקדש, נפסקה חומת 

 ברזל בין ישראל לאביהם שבשמים.

 כל המאריך בתפילתו, אין תפילתו חוזרת ריקם.  :אמר רבי חנין אמר רבי חנינא

לתו כל המאריך בתפי :איני?! והא אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן )ומקשה(
ה ֵלב". מאי  :ומעיין בה, סוף בא לידי כאב לב, שנאמר ה ַמֲחלָּׁ כָּׁ ָּׁ ּ "ּתֹוֶחֶלת ְמֻמש 

ה", ואין עץ  )בהמשך הפסוק( :תקנתיה? יעסוק בתורה, שנאמר אָּׁ ה בָּׁ ֲאוָּׁ ים ּתַ "ְוֵעץ ַחּיִּ
ּה".  :חיים אלא תורה, שנאמר ים ּבָּׁ יקִּ ֲחזִּ יא ַלּמַ ים הִּ  "ֵעץ ַחּיִּ

 . , הא דמאריך ולא מעיין בה)מצפה שתיעשה בקשתו(ה הא דמאריך ומעיין ב ,לא קשיא

אם ראה אדם שהתפלל ולא נענה, יחזור ויתפלל,  :אמר רבי חמא ברבי חנינא
ה ֶאל ה'" :שנאמר ךָּׁ ְוַקּוֵ ּבֶ ה ֶאל ה' ֲחַזק ְוַיֲאֵמץ לִּ  . 1"ַקּוֵ

תורה,  :ואלו הן )להתחזק בהם תמיד בכל כוחו(ארבעה צריכין חזוק  :תנו רבנן
 . )מלאכתו ואומנותו(טובים, תפילה, ודרך ארץ  ומעשים

 

 

                                                

ואפילו רואה עצמו וכן לעולם יהא אדם נזהר בתפלה ולהאריך בה ביותר,  :)בית הבחירה, יומא כט א(כתב המאירי  . 1
. וכן אל יחזיק עצמו במכביד ומטריח. דרך הערה שאין תפלתו נשמעת אל יתייאש הימנה כי ברוב הימים ימצאנה

לאילה? לומר לך מה אילה כל זמן שמגדלת קרניה למה נמשלו צדיקים  -"למנצח על אילת השחר"  :אמרו
 .כל זמן שמרבין בתפלה תפלתן נשמעתמפצילות, שבכל שנה ושנה מתחדש פיצול אחד בקרניה, כך צדיקים 
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קודם תפילתו, ושעה אחת  (2)זמן מועטהמתפלל צריך שישהא שעה אחת  :תניא
 אחר תפילתו.

 שיטות הראשונים

ל. כתב יסדר אדם שבחו של הקב"ה ואחר כך יתפל: לעולם ברוך שאמר ופסוקי דזמרה
ברוך שאמר וכו' צריך לאומרו ה. ושלכן תקנו לומר ברוך שאמר, ופסוקי דזמר הטור

 .3בניגון ובנעימה כי הוא שיר נאה ונחמד

ותקינו רבנן למימר ברכה מקמייהו וברכה , רי"ף ורא"ש: כתבו הפסק לאחר ברוך שאמר
הלכך מיבעי ליה לאיניש דלא לאשתעויי  .ומאי ניהו ברוך שאמר וישתבח ,מבתרייהו

 .4השו"ע. וכן פסק ונה עשרהעד דמסיים ליה לשמ ,מכי מתחיל בברוך שאמר

ולאלתר מיבעי ליה לאיניש לאתחולי בפריסת  רב עמרםכתב : הפסק בין ישתבח ליוצר
. רי"ף ורא"שוכן כתבו ואסור לאשתעויי בין ישתבח לפריסת שמע.  ,שמע ויוצר אור

הרי"ף דברי שו ,שבין ישתבח ליוצר יכול לדבר שיש מי שסוברכתב  ורבינו ירוחם
במידי דלאו צרכי צבור  ני מיליוה, רב עמרם. וכתב עוד 5השו"עוכן פסק . עיקר והרא"ש

 הוא אבל במידי דצרכי צבור או לצורך מי שבא להתפרנס מן הצדקה ובעי למפסק 

                                                

 .)וכן ברמב"ם כתוב 'לישב מעט קודם התפילה'(ריטב"א  . 2

 . טור.סח אשכנזיםוכן הוא נו .ראשו כתם פזמנך, וסי ,וכתב בספר היכלות שיש בו פ"ז תיבות . 3

אפשר דצריך לחזור ולברך משום  ,להודו רוך שאמרואם שח דברים בטלים בין ב )ס"ק ד(כתב המשנ"ב או"ח נא,ד.  . 4
זהר לכתחלה שלא לשהות יאפילו בשתיקה טוב ל . ונראה לי שלפי זה,פמ"ג. לה אחת הוי הפסקיואפילו מ ,הפסק

אבל  ;כיון שלא הוזכרה בגמרא ,אסור לומררוך שמו' ברוך הוא וב'לו ואפי )ס"ק ח(. עוד כתב המשנ"ב םיהרבה בינתי
וכן כל  .אם הוא במקום דסליק ענינא ,באמצע פסוק של פסוקי דזמרה לואפי ,אמן מותר לענות על כל ברכה ששומע

ק"ש עם  וכן לענות .וכן לענות מודים דרבנן .כמו אשר יצר לאחר עשיית צרכיו וכיוצא בזה ,ברכת הודאה מותר לברך
 ל. . עכ"דמותר להפסיק לקדיש ולקדושה ולברכו , ומכל שכןהצבור שצריך שיקרא עמהם פסוק ראשון קורא

על פי הנ"ל, שאין לברך על עטיפת ציצית בין פסד"ז לישתבח, אלא בין ישתבח ליוצר.  )נג,ג(עוד פסק השו"ע  
לענין  . ומכל שכןיניח הטלית ויברך ,קיםאבל מקודם לזה בפסוקי דזמרה עכ"פ בין הפר )ס"ק ה(וכתב המשנ"ב 

מי שהוצרך לנקביו באמצע הפרק דן עוד והסיק, ד )ד"ה אין לברך(. ובביה"ל תפילין דמותר לברך עליהן בין הפרקים
)כג רי"ף  -. עיי"ש. מקורות נוטל ידיו ויגמור הפרק של פסד"ז ויברך אשר יצר ,של פסוקי דזמרה והלך ועשה צרכיו

 .()נתיב ג ח"ארבינו ירוחם . )סי' ה(ש . רא"א בדפיו(

 .)הו"ד בטור(. רב עמרם ()נתיב ג ח"ארבינו ירוחם . )סי' ה(. רא"ש )כג א בדפיו(רי"ף  -או"ח נד,ג. מקורות  . 5
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 בשם יש מי שאומר. השו"ע. והביאו שפיר דמי ,ליה

יש  ,קודם שיסיים החזן רוך שאמרואם סיים ב, הטור: כתב עניית אמן אחר ברוך שאמר
 .7השו"ע. וכן פסק 6לו לענות אמן אחר ברכת החזן

שמזמור לתודה  ,הרב נתן, והכל בובשם  ארחות חיים בוכת: אמירת מזמור לתודה
כל השירות עתידות ליבטל חוץ ממזמור , כדאמרינן ,מצוה למשוך אותו בנגינה ולנגן

ן תודה. וכן , שאין לאומרו בשבת ויו"ט, שאין מקריבין בהם קרבהכל בוה. וכתב לתוד
 .8ורמ"א שו"עפסקו 

רב עמרם בשם  הרא"שכתב : השתהה לבוא לבית הכנסת ולא יספיק לומר פסוקי דזמרה
, שאם נכנס לבית הכנסת, ורואה שאם יאמר כל פסוקי דזמרה לא יוכל להתפלל גאון

, כדי שיקרא ק"ש ויתפלל עם )וחותם ב'ישתבח'( 9עם הצבור, שיאמר 'ברוך שאמר', ו'אשרי'
 ורבינו פרץ, שיאמר 'אשרי', ו'הללו אל בקדשו'. גאוניםכתבו בשם  וראשוניםיבור. הצ

בשם  וסמ"ק. 11השו"ע. וכן פסק 10כתב דמשמע שצריך לומר גם 'הללו את ה' מן השמים'
כתב שיאמר גם 'הודו לה' קיראו', עד 'ויאמרו כל העם אמן והלל לה''.  רב נטרונאי גאון

 .(נשאר שהות )אם הרמ"אוכן כתב 

רב בשם  סמ"קכתב  :השלמת פסד"ז לאחר התפילה, כשלא הספיק לאומרם לפני
 . ודעת רמב"ן, ואינו אומר פסוקי דזמרה אחר התפילה כל עיקר. וכן דעת נטרונאי גאון

                                                

 ב"י. ולא הוי הפסק. ,ואמן שבח הוא וכעין זמרה ,דפסוקי דזמרה שבח הוא ,ולא הוי הפסק . 6

אבל שאר אמנים  ;או של ישתבח רוך שאמרדוקא לענין אמן של ב, וכל זה (ב)ס"ק או"ח נא,ב. כתב המשנ"ב  . 7
אך  .כיון שלא הוזכרה ברכה זו בגמרא ,או ישתבח רוך שאמרמסיק המג"א דמותר לענות אפילו באמצע ברכת ב

 ,דאסור לו לענותיי אדם כתב הח ,קודם שסיים מלך מהולל בתשבחות ,אם הוא עומד אחר תיבת ברוך אתה ד'
 ה. ה מקלקל לגמרי את הברכדבז

 .)סי' ד(. כל בו )דין מאה ברכות, סי' כו(. אורחות חיים ז(,ט רא רבה,ויק)מדרש  -או"ח נא,ט. מקורות  . 8

ואגב אותו מזמור  ,מובטח לו שהוא בן העולם הבא ,כל האומר תהלה לדוד בכל יום )דף ד( רק קמאבפ נןדאמרי . 9
 .תיקנו לומר עד סיום תהלים

ופירש  .ואוקימנא בפסוקי דזמרה ,אמר רבי יוסי יהי חלקי מגומרי הלל בכל יום( "ח ב')שבת קיפרק כל כתבי דב. 10
 '.הללו אל בקדשו' ',הללו את ה' מן השמים'לולים ישני מזמורים של ה פסוקי דזמרה, רש"י

ז,יב,  להיתפהל' )הגהות מיימוניות . יט( )עשיןסמ"ג  .בשם רב נטרונאי )סי' יא(סמ"ק . )סי' ו(רא"ש  -או"ח נב,א. מקורות . 11

בשם ספר התרומה, שאומר  )דפוס קושטא, פ"ז, ד"ה ושבחו(. ובב"י בשם הגהות מיימוניות בשם רב משה גאון נ(אות 
 .)סי' ה(. כלבו )הגהות סמ"ק, מצוה יא, הגהה סד(גם הללו את ה' מן השמים. רבינו פרץ 
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, שיתפלל עם הציבור, ואח"כ יקרא פסד"ז עם הברכות שלפניה רבותיובשם  רבינו יונה
שקבלתם תורה היא. וכן פסק  הגאוניםגים כדברי , אנו נוההרשב"א. וכתב 12ושלאחריה

 .13השו"ע

העונה , רבינו יונהבשם  ארחות חיים: כתב ראה אדם שהתפלל ולא נענה, יחזור ויתפלל
מרו אמן אחר כל ברכה וברכה הרי הוא כמו שהתפללו ב' פעמים זה אחר זה. וא

 .14נשמעת מובטח לו שתפלתו ,מי שהתפלל ולא כיון וחזר והתפלל זכרונם לברכה:

 שולחן ערוך

 )או"ח, הלכות ברכות השחר ושאר ברכות, סימן נא(

ח ְלַאֲחֵריֶהם.  א.  ּבַ ּתַ ְ ש  ה, ְויִּ ְמרָּׁ זִּ סּוֵקי ּדְ ַמר קֶֹדם ּפְ אָּׁ ֶ רּוְך ש  ים ּבָּׁ  אֹוְמרִּ
ֵמן.  ב.  יו אָּׁ ן, עֹוֶנה ַאֲחרָּׁ ם ַהַחּזָּׁ ּיֵ סִּ ֶ ַמר קֶֹדם ש  אָּׁ ֶ רּוְך ש  ם ּבָּׁ ּיֵ ם סִּ  אִּ
ּתַ  ג.  ְ ש  ת ַעְצמֹו ַאַחר יִּ ְרּכַ ֵמן ַאַחר ּבִּ כֹול ַלֲענֹות אָּׁ ח יָּׁ  . (וע''ל סי' רט''ו)ּבַ
ַמר ַעד סֹוף י''ח ד.  אָּׁ ֶ רּוְך ש  יל ּבָּׁ ְתחִּ ּיַ ֶ ּ ש  ּבּור, מִּ דִּ יק ּבְ ַהְפסִּ ּלְ ֵהר מִּ ּזָּׁ יְך לִּ רִּ ה ) .צָּׁ ְצוָּׁ ּלּו ְלצֶֹרְך מִּ ַוֲאפִּ

ח ּבַ ּתַ ְ ש  ַמר ְליִּ אָּׁ ֶ רּוְך ש  ין ּבָּׁ ר ּבֵ ית (ֵאין ְלַדּבֵ ל ּבֹו(  )ּבֵ ם ּכָּׁ ֵ ש   . (וע''ל סי' נ''ג ְונ''ד)יֹוֵסף ּבְ
ַנַחת.  ח.  ם ּבְ י אִּ ה, ּכִּ ְמרּוצָּׁ ירֹות ּבִּ מִּ ים ַהּזְ  ֵאין אֹוְמרִּ
הט.  ְזמֹור ְלתֹודָּׁ ּמִּ ֵטל, חּוץ מִּ ּבָּׁ ידֹות לִּ ירֹות ֲעתִּ ִּ ּ ל ַהש  ּכָּׁ ֶ ה, ש  ינָּׁ ְנגִּ ְמרֹו ּבִּ ה ֵיש  ְלאָּׁ ְזמֹור ְלתֹודָּׁ  .מִּ

ים  הגה: תְוֵאין אֹוְמרִּ ּבָּׁ ַ ש  ה ּבְ ְזמֹור ְלתֹודָּׁ ֶהם )טּור(, ְויֹום טֹוב  מִּ ה ּבָּׁ ה ְקֵרבָּׁ ֵאין ּתֹודָּׁ ֶ ַסח, ש  יֵמי ּפֶ אֹו ּבִּ
ֵמץ, ְולֹא ּום חָּׁ ּ ש  ֲהגּו  מִּ ּפּור וע''ל סי' תר''ד ְוֵכן נָּׁ ֶעֶרב יֹום ּכִּ ַסח וע''ל סי' תכ''ט ְולֹא ּבְ ֶעֶרב ּפֶ ּבְ

ינֹות ֵאּלּו  ְמדִּ ים(ּבִּ גִּ ְנהָּׁ  .)מִּ

                                                

וזה במחלוקת הגאונים ז"ל ורבני צרפת ז"ל. כי לדעת רבני צרפת ז"ל, יכול : ה(ח"ג סי' רפשו"ת )הרשב"א וזה לשון . 12
כי לא נתקנו  ,לת הצבור חשובה. והגאונים ז"ל אמרויהוא להתפלל עם הצבור, ואח"כ חוזר לברוך שאמר, שתפ

ל לחזור לה, ולפיכך, אם התפלל עם הצבור מעתה, אינו יכוילה ולא לאחר תפיפסוקי דזמרה, רק לאמרן קודם תפ
שרצה לומר דרב נטרונאי אינו חולק על ה"ר יונה. וכתב ב"י  )סי' צה(ת. וראה אגור ולומר פסוקי דזמרה עם הברכו

 דלישנא דרב נטרונאי דקאמר 'ולא יאמר אותם אחר התפילה כל עיקר', דייק דלא כוותיה.

)הו"ד רמב"ן  -שתבח. מקורות או"ח נב,א. וכתב המחבר שאחר התפילה יקרא כל פסד"ז בלא ברוך שאמר וי. 13

 .ובמיוחסות סי' קצח(ח"ג סי' רפה;  ;סי' תשנג; ח"א סי' קפטשו"ת, ). רשב"א ברשב"א(

: אם ראה אדם שהתפלל ולא נענה יחזור )הל' תפילה, אות מה(לרבינו חיים מוולוז'ין  )כתר ראש(וראה ארחות חיים . 14
)ח"א, אורחות חיים  -, ששם מתקבל התפילה ביותר. מקורות ויתפלל, היינו סוד ב' תפילות, בלחש ובחזרת הש"ץ

 . הל' תפילה סי' פב(
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 , הלכות ברכות השחר ושאר ברכות, סימן נד()או"ח

י  ג.  ה, ְוֵיש  מִּ מָּׁ ְלחָּׁ ֶליהָּׁ ֵמעֹוְרֵכי ַהּמִּ דֹו, ְוחֹוֵזר עָּׁ יָּׁ יא ּבְ ה הִּ ח ְליֹוֵצר, ֲעֵברָּׁ ּבַ ּתַ ְ ש  ין יִּ ר ּבֵ ַהְמַסּפֵ
ה, קָּׁ דָּׁ ן ַהּצְ ְרֵנס מִּ ְתּפַ א ְלהִּ ּבָּׁ ֶ י ש  ה ְלמִּ קָּׁ ְפסֹק ְצדָּׁ ּבּור אֹו לִּ ְרֵכי צִּ צָּׁ ּלְ ֶ אֹוֵמר ש  ֶ יק ש  ר ְלַהְפסִּ   .ֻמּתָּׁ

ֲעׂשּו לוֹ  :הגה ּיַ ֶ ֶנֶסת ש  ֵבית ַהּכְ ְקּבֹל ּבְ ֵרְך חֹוֶלה אֹו לִּ ה ְמקֹומֹות ְלבָּׁ ַהְרּבֵ ֲהגּו ּבְ ּנָּׁ ֶ ּ ט ַמה ש  ֵ ּ ש  ְתּפַ ה נִּ ּזֶ  ּומִּ

ה ְצוָּׁ ְקֵרי ְלצֶֹרְך מִּ ל ֶזה מִּ כָּׁ ח ְליֹוֵצר, ּדְ ּבַ ּתַ ְ ש  ין יִּ ין ּבֵ ין  ,ּדִּ חֹוְזרִּ ֶ ש  ְך ּכְ יַח ּוְלַאַחר ּכָּׁ לִּ ְ ּ ל יֹאַמר ַהש  ּלֵ ְתּפַ ְלהִּ

סּוֵקי ת ּפְ ְקצָּׁ ּבּור מִּ ה  צִּ ּלָּׁ הִּ לֹא ּתְ יש  ּבְ ים ַקּדִּ ם ֵאין אֹוְמרִּ י ְלעֹולָּׁ יש  ֲעֵליֶהם ּכִּ ה, ְויֹאַמר ַקּדִּ ְמרָּׁ זִּ ּדְ

יו נָּׁ פָּׁ ּלְ ֶ יש   ,ש  לֹא ַקּדִּ ית ּבְ ין ַעְרבִּ ילִּ ֵכן ַמְתחִּ ל ּבֹו( ְולָּׁ יצִּ )ּכָּׁ ה לֹו צִּ יָּׁ ּלֹא הָּׁ ֶ י ש  יאּו ְוֵכן מִּ ין ְוֵהבִּ ּלִּ פִּ ית אֹו ּתְ

יש   ח ְלַקּדִּ ּבַ ּתַ ְ ש  ין יִּ ר  ,לֹו ּבֵ בָּׁ ּום ּדָּׁ ש  יק ּבְ ְרכּו לֹא ַיְפסִּ יש  ְלבָּׁ ין ַקּדִּ ל ּבֵ ֵרְך ֲעֵליֶהם, ֲאבָּׁ ם ּוְלבָּׁ יחָּׁ כֹול ַלֲהנִּ יָּׁ

ַחר( ַ ּ ת ַהש  ּלַ פִּ ֶרק ּתְ רּוַע ּפֶ ַמר הַ  ,)אֹור זָּׁ אָּׁ ֶ יק ְלַאַחר ש  ּלֹא ַיְפסִּ ֶ ן ש  ּכֵ ֶ ל ש  ּבּורְוכָּׁ יַח צִּ לִּ ְ ּ ְרכּו קֶֹדם  ש  ּבָּׁ

ת יֹוֵצר וע''ל סֹוף סי' נ''ז  ְרּכַ ין ּבִּ ילִּ ְתחִּ ּמַ ֶ יג(ש  ְנהִּ ם ַהּמַ ֵ ש  ית יֹוֵסף סֹוף סי' נ''ז ּבְ  .)ּבֵ

 )או"ח, הלכות תפילה, סימן צח(

ה הַ  ה.  ֲעׂשֶ ּיַ ֶ אּוי הּוא ש  ֹב: רָּׁ ְנּתִּ ַאל ַיֲחש  ּוַ ּכִּ ֶ ן ש  יוָּׁ תֹו ּכֵ ָּׁ ש  ּקָּׁ ''ה ּבַ ּבָּׁ ה ֶזה ּקָּׁ ַרּבָּׁ י ַאּדְ י, ּכִּ תִּ ּלָּׁ ְתפִּ י ּבִּ
ם  דָּׁ ל אָּׁ ֶ יו ש  יר ֲעֹונֹותָּׁ יו(ַמְזּכִּ ְזֻכּיֹותָּׁ טּוַח הּוא ּבִּ יו לֹוַמר ּבָּׁ ַמֲעׂשָּׁ ין ּבְ ִּ ש  ּפְ ְ ְך ְמַפש  ַעל ְיֵדי ּכָּׁ ֶ א , )ש  ֶאּלָּׁ

ה הַ  ֲעׂשֶ ּיַ ֶ ֹב ש  ְבזֶ ַיֲחש  ל ְונִּ י, ּדַ י ֲאנִּ ּבֹו: מִּ לִּ ַחְסּדֹו. ְויֹאַמר ּבְ ''ה ּבְ ּבָּׁ ש  ֵמֵאת ֶמֶלְך ּקָּׁ א ְלַבּקֵ ה, ּבָּׁ
יו. יֹותָּׁ רִּ ם ּבְ ֶהם עִּ ְתַנֵהג ּבָּׁ הּוא מִּ ֶ יו ש  דָּׁ ם לֹא ֵמרֹב ֲחסָּׁ רּוְך הּוא, אִּ דֹוש  ּבָּׁ ים ַהּקָּׁ כִּ לָּׁ  ַמְלֵכי ַהּמְ

 הפסק באמצע תפילת העמידה

 לא ישיבנו.  )באמצע התפילה(אפילו המלך שואל בשלומו  :משנה )ל' ב'(

שנו אלא למלכי ישראל. אבל למלכי אומות העולם,  לא :אמר רב יוסף )ל"ב ב'(
 .)שלא יהרגנו(פוסק 

בא כנגדו, לא יהא מפסיק אלא מקצר ועולה  15המתפלל וראה הגמון :מיתיבי
 ! )ואילו לעיל אמר למלכי גויים פוסק(

, והא דלא אפשר לקצר. )שסמוך לגמר תפילתו(לא קשיא, הא דאפשר לקצר  )ומתרץ(
 לא, מפסיק. אפשר לקצר, מקצר. ואי

                                                

 וראה אנס בא כנגדו, ראה קרון בא כנגדו. וראה דק"ס. :)ד' וילנא(על פי גירסת הבה"ג וכת"י. ולפנינו . 15
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 ואפילו נחש כרוך על עקבו, לא יפסיק.  :משנה )ל' ב'(

 . 16לא שנו אלא נחש. אבל עקרב, פוסק :אמר רב ששת )ל"ג א'(

מרחיקין משור  :רב אושעיאדתני , )מתפילתו(ראה שוורים, פוסק  :אמר רבי יצחק
 עיניו.כמלוא  )שנגח שלוש פעמים(חמישים אמה, ומשור מועד  )שלא נגח אדם(תם 

 שיטות הראשונים 

, שאין לו להפסיק תפילתו, רמב"ם וסמ"גכתבו  :איסור הפסקה באמצע תפילת העמידה
 .18. ומבואר, שאפילו במקום הפסד ממון אין לו להפסיק17אלא מפני סכנת נפשות בלבד

אם היה נחש מרתיע לבא ש ירושלמיהבשם  תוספותכתבו : מתי מותר להפסיק מפני נחש
 .19השו"ע. וכן פסק הרמב"ם. וכן פסק פי שבא כנגדו בכעס מתכוין להזיקול ,כנגדו פוסק

היה עומד  בירושלמיאמרינן  :התרחקות באמצע תפילת העמידה לעומת הפסקה בדיבור
ומתפלל בסרטיא ופלטיא, הרי זה מעביר מפני החמור או מפני הקרון, ובלבד שלא 

דהיכא שיכול להינצל דמשמע,  רבינו יונה והרא"שיפסיק את תפילתו. וכתבו 
)גם במקום שהתירו לפסוק, כגון מפני מלכי כשיתרחק לצד אחר אין לו להפסיק ולדבר 

 .21השו"ע. וכן פסק 20גויים(

                                                

 רש"י. ונוטלו, לפי שהעקרב מסוכן לעקוץ יותר משנחש מוכן לישוך.. 16

ואפילו רמיזה בעלמא אסור, אם לא לתינוק הבוכה, מותר לו לרמז לו בידיו כדי  :ס"ק א()קד,א, וכתב המשנ"ב . 17
שישתוק ולא יטרידו מתפלתו. ואם אינו מועיל ירחיק את עצמו ממנו ולא ידבר עמו. וכן אדם נכבד שעומד 

וזה מטרידתו בתפלה והשליח צבור ממתין עליו באמירת קדיש או קדושה, והוא אינו מרוצה בכך שימתינו עליו 
 בתפלה, מותר לו לרמז לשליח צבור שיתפלל כדרכו.

, העומד בתפלה ונסתפק באיזה דין איך )כלל כ"ה ס"ט(. וכתב עוד בשם החיי אדם )קד,א, ס"ק ב(וכן כתב המשנ"ב . 18
אם מותר לשאול ויתפלל, כגון ששכח איזה דבר בתפלה, מותר לילך ממקומו למקום מיוחד ולעיין שם בספר. 

נפל ספר על הארץ ואינו יכול לכוין, מותר להגביהו  :)צו,א, ס"ק ז(ין, צריך עיון. ונראה לי דמותר. עוד כתב הד
כשיסיים הברכה שהוא עומד בה. אם התחיל להתפלל שמונה עשרה, ונתבלבל, מותר לילך למקום הידוע לו 

 .)עשין יט(. סמ"ג )הל' תפילה ו,ט(רמב"ם  –ליקח משם סידור. מקורות 

 .)ל"ג א', ד"ה אבל עקרב פוסק(. תוספות )הל' תפילה ו,ט(רמב"ם  -או"ח קד,ג. מקורות . 19

אי אפשר בלא דיבור. אבל אם  ,משום דכיון שיש לו להשיב שלום ,ומה שאמרו גבי מלכי אומות העולם פוסק. 20
 מתחלה היה יכול להתרחק לצד אחר וינצל בזה, יתרחק כדי שלא יצטרך להפסיק בדיבור.
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רבינו שנינו במשנה, אפילו נחש כרוך על עקבו לא יפסיק. וכתב  :הליכה אי הוי הפסקה
כדי שישליכנו מעליו;  אפילו הכי יכול ללכת ,ואף על פי שאין לו להפסיק ולדבר יונה

הוסיף  והרמ"אסתם דבריו,  22והשו"עשלא מצינו הליכה שנקראת הפסקה בשום מקום. 
 . רבינו יונהדברי 

, שחוזר תוספות ורא"שדעת  :הפסיק בתפילה מחמת עקרב או מלך גוי, להיכן חוזר
. ואם באחרונות חוזר לעבודה ,אם פסק בג' ראשונות חוזר לראש. ו23לתחילת הברכה

 אם שהה כדי פסק ש 25והשו"ע. 24שחוזר למקום שפסק הראב"דכתב בשם  רשב"אוה

                                                                                                                                                                         

. אבל הפמ"ג כתב יש )ב"ח וא"ר(וטוב יותר לקצר בדאפשר, משיטה מן הדרך  :)ס"ק ד(או"ח קד,א. וכתב המשנ"ב . 21
)כג א . רבינו יונה )ברכות פ"ה ה"א(ירושלמי  -להתיישב בזה דמשמע דהליכה לצורך התפלה לא הוי הפסק. מקורות 

 )סי' יב(. רא"ש ברי"ף, ד"ה לא קשיא(

על פי האחרונים, שגם לפי השו"ע, האיסור להפסיק, הוא רק בדיבור. אבל  )ס"ק י(המשנ"ב או"ח קד,ג. וביאר . 22
שעל ביאור זה בשו"ע הקשו המפרשים, שהמחבר סותר  )ד"ה לא יפסיק(הליכה, לא הוי הפסק. וכתב בביאור הלכה 

, ומשמע את עצמו, שכן בסעיף ב' פסק שרק אם באה בהמה או קרון כנגדו בתפילה יכול להטות מהדרך
ושהשו"ע פסק כרא"ש, דהוי שהרא"ש ורבינו יונה נחלקו בדבר,  )ס"ק ה(ודעת הגר"א  שבעלמא הליכה הוי הפסק!

ולמעשה לא  :וכתב הביה"ל. והרמ"א כרבינו יונה, דלא הוי הפסקה. ודעת הרבה אחרונים דהשו"ע לא פליג. הפסק
דהליכה לא  יש לסמוך על המקילים ,ורך גדול. ונראה דיש לנהוג, דבמקום שיש צהכריע הגר"א כאיזה שיטה

, שאם תינוק )קד, דין א(. וכן ברכי יוסף )אות כא(ע"כ. וראה כף החיים כי כן הסכימו כמה אחרונים.  ,חשיב הפסק
, וכל שהוא דהליכה בלבד אינו הפסק, והוסיף, )שנה א, משפטים, ז(מטרידו ירחיק עצמו ממנו. והביאו בן איש חי 

 .)ראה סוף סי' ג(. רא"ש )כא א ברי"ף, ד"ה ואפילו(רבינו יונה  -מקורות  גוונא, שרי.לצורך, כהאי 

דלא . והב"ח ביאר שיטתם, מדלא קאמר ואם פסק חוזר לראש ,לא מצינו אם פסק שיחזור לראשתוספות כתבו, . 23
אוי לקרות בו כגון שהמקום אינו ר ,אמר חוזר לראש בשהה כדי לגמור את כולה אלא בעכבו אונס דמחמתיה

דהוי ליה כמו פושע דהוה ליה  ,(דהמים שותתין על ברכיו)אי נמי אין האדם ראוי לקרות  ,(דאית ביה צואה ומקום טינופת)
אבל הכא אונס דעלמא דבהמה או קרון או שוורים אין צריך לחזור לראש  ,ליזהר מעיקרא שלא יגיע לידי כך

 .)קד, ס"ק ז(ר הגר"א . והו"ד בביאואפילו שהה כדי לגמור את כולה

כיון הכי נמי  ,כההיא דמים שותתין לו על ברכיו דפ' מי שמתו ,לה נמי אינו חוזר לראש אלא בגברא דחויאידבתפ. 24
באמצע ברכה בקרית שמע בפוסק באמצע ברכות  לוואפי. אינו חוזר אלא למקום שפסק ,דלאו גברא דחויא הוא

 .נו חוזר לראש הברכה אלא למקום שפסקלשאול מפני היראה ולהשיב מפני הכבוד שאי

כדעת פוסקים שאינו חוזר לראש כי אם  )סה,א(כתב שלפי הכרעת הרמ"א  )ס"ק טז(ו"ח קד,ה. והמשנ"ב א. 25
כשהשהייה מחמת אונס, הוא הדין בתפילה. אלא שיש אומרים שרק כשההפסק הוא מחמת שהוא או מקומו 

. והכריע המשנ"ב כמג"א ועוד, וכן כתב הגר"א בשם הרשב"א. שור()עקרב או אינם ראויים, ולא מסיבה חיצונית 
)משום שדעת רי"ף, רמב"ם ורמב"ן, שבתפילה גם בלא אונס אם שהה כדי לגמור כולה חוזר שבתפילה נחשב גם זה אונס 

"ג א', ד"ה )לרשב"א . )סי' יג(. רא"ש )ברכות ל"ג א', ד"ה אבל(תוספות  -. משא"כ בק"ש ושאר עניינים. מקורות לראש(

 .אמר רב יוסף(
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ה, כדעת חוזר לראש הברכ, לא. ואם הרי"ף, כשיטת 26לגמור את כולה חוזר לראש

 .27רא"שתוספות ו

, תינוק השתין בבית הכנסת, הרוקחכתב  :היה עומד בתפילה והשתין תינוק בבית הכנסת
והתפלל, דקיימא לן הפוסק באמצע תפלתו, אם לא מבית הכנסת  רבינו שלמהויצא 

 . 28השו"עשהה כדי לגמור את כולה, חוזר למקום שפסק, ואם לאו חוזר לראש. וכן פסק 

ואורחות  ,ה"ר גרשום ב"ר שלמהבשם  האבודרהםדעת  :הפסק בדיבור באמצע התפילה
כי  .צריך לחזור לראש ,, שאם שח שום שיחה בתוך תפילת העמידהראב"דבשם  חיים

שלעולם חוזר  הרשב"א. ודעת 29ראבי"הוכן כתב  כברכה אחת דמו. ,כל י"ח ברכות
פסק במקום אחד שדין שח בתפילה  והשו"ע. 30למקום שפסק, אפילו באמצע הברכה

 .32, וצ"בכראבי"ה. ובמקום אחר פסק 31לעניין חזרה, כדין שאר הפסקות

                                                

 .אפילו בגברא דלאו דחויא. 26

שמדובר שלא שהה כדי לגמור את כולה, אבל מכל מקום שהה הרבה. דאי לא  )ס"ק יז(או"ח קד,ה. וביאר המשנ"ב . 27
)קד,ה, ד"ה שהה אלא רק כדי לגמור אותה ברכה, לכולי עלמא אינו חוזר רק לאותו מקום בלבד. ובביאור הלכה 

דן במחלוקת האחרונים, אם אף המפסיק בשהייה בעלמא, בשתיקה, חוזר לתחילת הברכה, אליבא  ו(ואם לא
 )ברכות כ"ב ב'(דמאי שנא ממים שותתים על ברכיו , פסק כרשב"א, שחוזר למקום שפסק)ס"ק ח( והגר"א דהשו"ע. 

שמרחיק לאחריו ד'  הפיח()לדביקש להתעטש  )ברכות כ"ד ב'(דקיימא לן דחוזר למקום שפסק! וכן מאי שנא מהא 
 .)ס"ק יט(והביא דבריו המשנ"ב  אמות, ואומר רבון וכו' וחוזר למקום שפסק!

בשם החיי אדם, אם מתירא שמא ישהא כדי לגמור את כולו ואי  )ס"ק פה(וכתב המשנ"ב וראה רמ"א. או"ח צ,כז. . 28
וך על הרשב"א דסבירא ליה דמותר , יסמ)כגון שאי אפשר לו לעבור נגד המתפלל(אפשר לו להרחיק ד' אמות 

שאם טינף התינוק  )ס"ק פד(עוד כתב המשנ"ב להתפלל, כיון שכבר הוא עומד בתפלה ואיסור מי רגלים דרבנן. 
, דמוטב שיעשה איסור קל, דרבנן, להצילם )אם אי אפשר אחרת(צואה בבית הכנסת, מותר להפסיק אף בדיבור 

כ"ג א', סוגיית היה עומד  -וראה עוד לעיל, כ"ב ב'  .תפילה סי' שכד()הל' רוקח  -מקורות מאיסור דאורייתא. 
 .)ושם הו"ד הרשב"א(בתפילה ומים שותתים על ברכיו 

אבל במזיד  ;טעה שוגג, דהני מילי ב(שאנו אומרים חוזר לברכה שטעה בה)שבכל מקום זה לשונו: ועוד נראה לי . 29
 "ש.. הו"ד בראלראש, לעולם מחזירין אותו ובמתכוין

בשם הראב"ד, שאף בתפילה  )ברכות ל"ג א', ד"ה אמר רב יוסף(. וכוונתו, שכתב הרשב"א )קד, ס"ק יא(כן כתב הגר"א . 30
. אבל כאשר האיש )כגון מים שותתים על ברכיו(אינו חוזר לראש, אלא אם היתה השהייה מחמת שהאיש אינו ראוי 

באמצע ברכה  לוואפי ,נו חוזר אלא למקום שפסקאי ולם()כגון ששהה מחמת עקרב או מלך ממלכי אומות העראוי 
 , וכו'. ולמד הגר"א מדבריו, דלעולם, אפילו שהה בדיבור במזיד, חוזר למקום שפסק, אפילו באמצע ברכה."שבק

 ,חוזר לתחילת הברכה שפסק בה. וכשפסק בג' ראשונות ,ואם לאו .חוזר לראש ,שאם שהה כדי לגמור את כולה. 31
 בשם הפוסקים, ודלא כאבודרהם.)או"ח קד,ו( כן כתב ב"י  חוזר לרצה. ,ובג' אחרונותחוזר לראש. 
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 שולחן ערוך

 )או"ח, הלכות תפילה, סימן קד(

ל ֶמֶלךְ לֹא  א.  יֶבּנּו; ֲאבָּׁ ִּ לֹומֹו, לֹא ְיש  ְ ש  ֹוֵאל ּבִּ ֵאל ש  רָּׁ ׂשְ ּלּו ֶמֶלְך יִּ תֹו. ַוֲאפִּ ּלָּׁ ְתפִּ יק ּבִּ ֻאּמֹות  ַיְפסִּ
ר; יו, ְיַקּצֵ יַע ֵאלָּׁ ּגִּ ּיַ ֶ ּה קֶֹדם ש  ה ְוסֹופָּׁ כָּׁ רָּׁ ת ַהּבְ ּלַ חִּ ּיֹאַמר ּתְ ֶ ַהְינּו ש  ר ּדְ ר לֹו ְלַקּצֵ ָּׁ ם ֶאְפש  ם, אִּ עֹולָּׁ  הָּׁ

ר ָּׁ ם ֶאְפש  יק אֹו אִּ ר לֹו, ַיְפסִּ ָּׁ י ֶאְפש  ם אִּ ּבּור, ְואִּ דִּ יק ּבְ ה ְולֹא ַיְפסִּ ּטֶ ֶרְך, יִּ ן ַהּדֶ ה מִּ ּטֶ ּיִּ ֶ  . לֹו ש 
ן ַא  ב.  ְניָּׁ עִּ ל ּבְ יק; ֲאבָּׁ ֶרְך ְולֹא ַיְפסִּ ן ַהּדֶ ה מִּ ּטֶ ֶנְגּדֹו, יִּ רֹון ּכְ ה אֹו קָּׁ ֵהמָּׁ ה ּבְ אָּׁ ֶרְך ּובָּׁ ּדֶ ל ּבַ ּלֵ ְתּפַ ה מִּ יָּׁ ֵחר, הָּׁ

קֹומ ּמְ ֵצאת מִּ הֵאין לָּׁ ּלָּׁ פִּ ַאַחר ַהּתְ ּלְ ֶ ים ש  ֲחנּונִּ ּתַ ן הּוא ּבַ ם ּכֵ א אִּ תֹו, ֶאּלָּׁ ּלָּׁ פִּ ְגמֹר ּתְ ּיִּ ֶ  . ֹו ַעד ש 
יק,  ג.  רּוְך ַעל ֲעֵקבֹו, לֹא ַיְפסִּ ש  ּכָּׁ חָּׁ ּלּו נָּׁ קֹום)ַוֲאפִּ כֹול ֵליֵלְך ְלמָּׁ ל יָּׁ ש   ֲאבָּׁ חָּׁ ּפֹל ַהּנָּׁ ּיִּ ֶ ֵדי ש  ַאֵחר ּכְ

ֶרק ֵאין עוֹ  (ֵמַרְגלוֹ  ין()הר''י ֵריש  ּפֶ יק, ; ְמדִּ ד יֹוֵתר ְלַהּזִּ הּוא מּועָּׁ ֶ י ש  ב, ּפֹוֵסק, ְלפִּ ל ַעְקרָּׁ ֲאבָּׁ
יק, ּפֹוֵסק.  ן ְלַהּזִּ עּוס ּומּוכָּׁ הּוא ּכָּׁ ֶ ה ש  אָּׁ ם רָּׁ ֵמי, אִּ ש  נָּׁ חָּׁ  ְונָּׁ

ם  ד.  ֹור ּתָּׁ ּ ש  ין מִּ יקִּ ְרחִּ ּמַ ֶ ֶנְגּדֹו, ּפֹוֵסק, ש  א ּכְ ֹור ּבָּׁ ה ש  אָּׁ ם רָּׁ יל ְלַהּזִּ אִּ גִּ ֵאינֹו רָּׁ ֶ ם ש  נ'  יק()פי' ּתָּׁ
ד  ּמּועָּׁ יק(ַאּמֹות, ּומִּ יל ְלַהּזִּ גִּ רָּׁ ֶ ים , )פי' ש  קִּ קֹום ַההּוא ֻמְחזָּׁ ּמָּׁ ּבַ ֶ ים ש  רִּ וָּׁ ְ ם ש  יו; ְואִּ ְמלֹא ֵעינָּׁ

ים, ֵאינֹו ּפֹוֵסק.  יקִּ ם ַמּזִּ ֵאינָּׁ ֶ  ש 
או, ח ה.  ם לָּׁ ; ְואִּ ּה, חֹוֵזר ְלרֹאש  ּלָּׁ ְגמֹר ֶאת ּכֻ ֵדי לִּ ה ּכְ הָּׁ ָּׁ ם ש  ּפֹוֵסק, אִּ ֶ קֹום ש  ל מָּׁ כָּׁ ֹוֵזר ּבְ

ַאֲחרֹונֹות,  ם ּבָּׁ ; ְואִּ ֹונֹות, חֹוֵזר ְלרֹאש  אש  ג' רִּ ַסק ּבְ ם ּפָּׁ ּה; ְואִּ ַסק ּבָּׁ ּפָּׁ ֶ ה ש  כָּׁ רָּׁ ת ַהּבְ ּלַ ְתחִּ לִּ
ְרֵצה.   חֹוֵזר לִּ

ינֹו  ו.  ה, ּדִּ ּלָּׁ פִּ ּתְ ח ּבַ ם ׂשָּׁ ן. אִּ ינָּׁ ֲערִּ ַ קֹוֵרא ְמש  ּה, ּבְ ּלָּׁ ְגמֹר ֶאת ּכֻ ֵדי לִּ ה ּכְ הָּׁ ָּׁ ם ש  יַנן אִּ ְמרִּ אָּׁ א ּדְ הָּׁ
נְ  ן ֶזה. ְלעִּ ימָּׁ סִּ ֲאמּורֹות ּבְ קֹות הָּׁ ין ַהַהְפסָּׁ דִּ ה ּכְ רָּׁ  ַין ֲחזָּׁ

ּבּור,  ז.  יַח צִּ לִּ ְ אֹוֵמר ַהש  ֶ ּ ן ְלַמה ש  יַכּוֵ ּתֹק וִּ ְ ש  א יִּ ה, ֶאּלָּׁ ָּׁ ּ ְקֻדש  יש  ְולֹא לִּ ֵאינֹו ּפֹוֵסק לֹא ְלַקּדִּ
עֹוֶנה  יֵהא ּכְ ה, ֵאינוֹ )וִּ אּוהּו ְלֵסֶפר ּתֹורָּׁ ה ּוְקרָּׁ ּלָּׁ ְתפִּ ה עֹוֵמד ּבִּ יָּׁ  . )ת''ה סי' קפ''ה( (ּפֹוֵסק הָּׁ

                                                                                                                                                                         

. לחלק בין שוגג למזיד. וכתב ששגגה יצאה מלפני השליט ב"י )קד,ו( וכתב הב"חאו"ח קד,ו; או"ח קיד,ז. . 32
)ל"ד ה שחילקו שכשהפסיק במזיד, חוזר לראש, וכאבודרהם וראבי"ה, דלעניין זה חשיבי כל י"ח כברכה אחת. ומ

)קד, בין שלוש ראשונות, ואמצעיות, ושלוש אחרונות, היינו לעניין שוגג או טעות. והפנה לדבריו בביאור הגר"א  א'(

)קד,ו, . וכן כתב בביה"ל ומדברי הגר"א נראה, שהכריע להלכה כדברי הרשב"א, שלעולם חוזר למקום שפסק. ס"ק יא(

שח במזיד צ"ע גדול. וכתב בביה"ל, דבדיעבד, אם לא חזר, אין לו לחזור  כתב דדין )ס"ק כה(. והמשנ"ב ד"ה דינו(
ם  -לראש, כי בדיעבד סמכינן על הרשב"א. מקורות  ְרהָּׁ )סדר שחרית של חול, עמ' קלב הוצאת מכון "אבן רבי דוד ַאּבּוּדַ

 .)ח"ג, הל' תענית, סי' תתמו(אבי"ה . ר)הל' תפילה, סי' צב(אורחות חיים . ישראל", לאחר פירוש העמידה, ולפני נפילת אפיים(
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ְרכּו  ח.  יש  ּובָּׁ ה ְוַקּדִּ ָּׁ ּ כֹול ַלֲענֹות ְקֻדש  כֹות, קֶֹדם ֱאלַֹהי ְנצֹר, יָּׁ רָּׁ ם י''ח ּבְ ּיֵ סִּ ֶ ן קכ''ב)ַאַחר ש  ימָּׁ  . (וע''ל סִּ
 )או"ח, הלכות תפילה, סימן קיד(

ה ז.  עָּׁ ּטָּׁ ֶ ה ש  כָּׁ רָּׁ ים חֹוֵזר ַלּבְ נּו אֹוְמרִּ אָּׁ ֶ קֹום ש  ל מָּׁ כָּׁ ל  ּבְ ֹוֵגג, ֲאבָּׁ ש  ה ּבְ עָּׁ ּטָּׁ ֶ י ש  ּלֵ ֵני מִּ ּה, הָּׁ ּבָּׁ
. ן, חֹוֵזר ְלרֹאש  ּוֵ ְתּכַ יד ּומִּ ֵמזִּ  ּבְ

 )או"ח, הלכות תפילה, סימן צ(

יל ַעל  כז. טִּ ם ְלהָּׁ יאּו ַמיִּ בִּ ּיָּׁ ֶ ּתֹק ַעד ש  ְ ש  ֶנֶסת, יִּ ֵבית ַהּכְ ינֹוק ּבְ ין ּתִּ ּתִּ ְ ש  ה ְוהִּ ּלָּׁ ְתפִּ ה עֹוֵמד ּבִּ יָּׁ הָּׁ
ם, אוֹ  י ַרְגַליִּ תוֹ  ַהּמֵ ּלָּׁ פִּ ְגמֹר ּתְ ֶנֶסת ְויִּ ית ַהּכְ ּבֵ יו, אֹו ֵיֵצא מִּ דָּׁ ְצדָּׁ יו ד' ַאּמֹות, אֹו לִּ נָּׁ ְך ְלפָּׁ   .ְיַהּלֵ

הּ  :הגה ּלָּׁ ְגמֹר ֶאת ּכֻ ֵדי לִּ ֶהה ּכְ ְ ש  א יִּ ּמָּׁ ֶ ּתֹק, ש  ְ ש  קֹום ַאֵחר ְולֹא לִּ ֵרְך ַלֲחזֹר  ,ְויֹוֵתר טֹוב ֵליֵלְך ְלמָּׁ ְצטָּׁ ְויִּ

ן רכ ימָּׁ ם רֹוֵקַח סִּ ֵ ש  ית יֹוֵסף ּבְ ן ע"ְלרֹאש  )ּבֵ ימָּׁ ן ְלֵעיל סִּ  .ט"ד( ְוַעּיֵ
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