
 

 

 

 

 
 

  טעות בתפילה

 שליח ציבור שטעה, טעה בתפילה להיכן חוזר 

)שדילג על אחת מהברכות, ואינו יודע לשוב העובר לפני התיבה וטעה  :משנה )ל"ד א'(

באותה שעה  סרבן )השני(, יעבור אחר תחתיו. ולא יהא אליה ולהמשיך תפילתו כסדר(
מתחיל? מתחלת הברכה . מהיכן הוא )שגנאי הוא שתהא התפילה מופסקת כל כך(

 .)מהברכה שדילג עליה, ואילך(שטעה בה 

הכהנים, מפני  )ברכת(העובר לפני התיבה, לא יענה אמן אחר  (:משנה)המשך 
. ואם אין )שמא תיטרף דעתו ויטעה, ולא יוכל לכוין מהר ולהתחיל בברכה הבאה(הטירוף 

ו לדעת לכוין )שמא לא יוכל לחזור לתפילתשם כהן אלא הוא, לא ישא את כפיו 

שהוא נושא את כפיו  )בטוח(. ואם הבטחתו להתחיל בשים שלום, מאימת הציבור(
 , רשאי.)שאין דעתו מטורפת מאימת הציבור(וחוזר לתפלתו 

העובר לפני התיבה, צריך לסרב. כיצד הוא עושה? פעם ראשונה, יסרב.  :תנו רבנן
 פושט את רגליו ויורד.. שלישית, )מזמין עצמו כמי שננער לקום(שנייה, מהבהב 

. )שכולן שבח, והוי כברכה אחת(טעה בשלוש ראשונות, חוזר לראש  :אמר רב הונא (1)
)שכולן . באחרונות, חוזר לעבודה )שכולן בקשת צרכיו(באמצעיות, חוזר לאתה חונן 

 . )ואם דילג חוזר לאותה ברכה(אמצעיות אין להן סדר  :ורב אסי אמר (2). הודאה(

 ים שיטות הראשונ

רב דעת  .1, שאמצעיות אין להן סדרכרב אסי הפוסקיםפסקו : העובר לפני התיבה וטעה
, שכוונתו שאין סדר כלל, ולכן אומר ואור זרוע ,האי גאון, רבינו חננאל, בה"ג, רש"י

 , רי"ף, רמב"ם, רא"ש, ורוב הראשוניםהברכה שדילג עליה במקום שנזכר. ודעת 

                                                

 ,ודחיק לשנויי אליביה תיןדפרכינן לרב הונא ממתני ,ועוד. ו תלמיד חבר לגבי רב אסיחדא דרב הונא הוי כמ . 1
. ואור זרוע כתב בשם רבינו חננאל דבשל סופרים הלך אחר המיקל ,ועוד .דכולהו אמצעיות כחדא ברכה דמיין
 דתלמוד ארץ ישראל מסייע ליה נמי.

 ת”בעזהשי

 פ”תש י"א שבט
 ’א| פרק:  ברכותמסכת: 

 ל"ד| דף: 



 

 

 

 

 

אתה חונן, אלא חוזר לברכה שדילג עליה, ומשם ממשיך שפירושו שאין צריך לחזור ל
 .2השו"עכסדר. וכן פסק 

: אם דילג מהברכה תיבות שאינן מעיקר הברכה, אינו טעה ודילג עיקר עניין הברכה
, שאם חתם כראוי, אף שחיסר רמב"ן ורשב"אצריך לחזור. ואם דילג עיקר הברכה, דעת 

פתיחת הברכה או אמצעיתה, וגם  פסק שגם 3והשו"עעיקר עניין הברכה, יצא. 
 חתימתה, יהיו כראוי. 

, אור זרוע ואוהל מועדדעת  :המתנמנם באמצע תפלתו ואינו יודע באיזו ברכה היה
 .4שאם התפלל ולא היה יודע היכן טעה, חוזר למקום הברור לו

, מהר"םבשם  הגהות מיימוניות: כתב אם הבטחתו שנושא כפיו וחוזר לתפילתו, רשאי
לא ישא  ,אבל אם יש כהן אחר שישא את כפיו; די שלא תתבטל נשיאת כפיםהטעם כ

. וכן ואפילו אם הבטחתו שיחזור לתפילתו אחר שישא את כפיו, שליח ציבור את ידיו
 .5השו"עפסק 

                                                

. אור זרוע )הו"ד באו"ז(רבינו חננאל  .)הו"ד ברא"ש(. בה"ג ד ברי"ף()הו"רב האי גאון  -סיעה א'  –או"ח קיט,ג. מקורות  . 2
א, הוצ' המכון ע"ש )הלכות תשובה, עמ' ס. רי"ץ גיאת בשם רס"ג )השגות על הרז"ה(ראב"ד  -. סיעה ב' )הל' תפילה סי' קג(

. )תענית סי' תתמו(. ראבי"ה ()הל' תפילה י,א רמב"ם .)כד א בדפיו(. רי"ף )השגות על בעל המאור(ראב"ד . (החת"ס, תשנ"ח
)פ"ה,  ריא"ז .. רא"ה, רשב"ץ. רי"ד)סי' כ(. רא"ש ד"ה אמצעיות()ל"ד א', . תוספות ()הו"ד בתוספות. רשב"ם )סי' י'(אשכול 

)סי' רא"ש . )סי' קי(מרדכי . ד"ה ור' אסי( ד א ברי"ף,)כיונה  רבינו. )שער התפילה דרך ב, נתיב יד(. אוהל מועד הלכה ג, סעי' ז(

 .)ד"ה ור' אסי(רשב"א . כ(

ראה לעיל, י"ב א', ו. )קיט,ג, ד"ה אם דילג(או"ח נט,ב. והגר"א פסק כרשב"א, שהכל תלוי בחתימה. ראה ביה"ל  . 3
, וב'שיטות הראשונים' וכו'( דקא נקיט כסא דחמרא בידיה, וקסבר דשכרא הוא)בסוגית טעות בנוסח ברכות ק"ש והנהנין 

 בפתיחה וחתימה במטבע ארוך. עיי"ש במקורות בהרחבה.שם, בפיסקה: שינוי 

ואף שבדרך כלל ספק ברכות להקל, בתפלה לא אמרינן הכי, משום שאם יש ספק אם יצא ידי חובת ברכה אחת  . 4
מברכות של התפלה, והוא ממשיך בתפלתו, הרי הוא נכשל בספק ברכה לבטלה בקום ועשה, וגם בסופו של דבר 

חובת תפלה. לפיכך מוטב לחזור, ולתקן המעוות, ואז יוכל להמשיך בברכות התפלה ללא  ספק אם בכלל יצא ידי
)בן איש . וכן פסקו האחרונים )כ"ט ב', על תוספות ד"ה איכא דאמרי(כל חשש, וגם יוצא ידי חובת התפלה. וראה צל"ח 

 )חלק א כלל כד, סעי' כד(. והחיי אדם וספים(חי, פרשת משפטים סעיף כ', ועוד. ראה שו"ת יחווה דעת חלק א סימן נז, למקורות נ
)חלק ב, הל' אור זרוע  –. מקורות )ברכות, סי' יז(. וראה קהלות יעקב )ובודאי לא ראה דברי הני ראשונים(הסתפק בדבר 

 .)שער התפילה דרך ב, נתיב יד(. אוהל מועד מגילה, סי' שעד(

 .ה טו,י, אות ו()הל' תפילהגהות מיימוניות  -או"ח קכח,כ. מקורות  . 5

 ת”בעזהשי

 פ”תש י"א שבט
 ’א| פרק:  ברכותמסכת: 

 ל"ד| דף: 



 

 

 

 

 שולחן ערוך

 )או"ח, הלכות תפילה, סימן קכו(

קוֹ  ב.  ֵאינֹו יֹוֵדַע ַלֲחזֹר ִלמְׁ ה וְׁ עָּ ּטָּ ֶׁ ִליַח ִצּבּור ש  ְׁ יו ש  ּתָּ חְׁ ֵעיל מֹו, ַיֲעמֹד ַאֵחר ּתַ ֵאר לְׁ ּבָּ תְׁ ּנִ ֶׁ ךְׁ ש  רֶׁ דֶׁ )ּכְׁ

ה , סי' נ''ג( יָּ ִאם הָּ ִעּיֹות; וְׁ צָּ מְׁ אֶׁ עּות ּבָּ ה ַהּטָּ יָּ ה, ִאם הָּ ה זֶׁ עָּ ּטָּ ֶׁ ה ש  כָּ רָּ ת ַהּבְׁ ִחּלַ ִחיל ִמּתְׁ ּוַמתְׁ
ֵצה. ִחיל רְׁ ג' ַאֲחרֹונֹות, ַמתְׁ ִאם ּבְׁ ; וְׁ רֹאש  ִחיל ּבְׁ ֹונֹות, ַמתְׁ ג' ִראש   ּבְׁ

 "ח, הלכות תפילה, סימן קיט()או

ה  ג.  כָּ רָּ רֹאש  ַהּבְׁ א לְׁ ּלָּ ִריךְׁ ַלֲחזֹר אֶׁ ִעּיֹות, ֵאינֹו צָּ צָּ מְׁ אֶׁ ה ַאַחת ֵמהָּ כָּ רָּ בְׁ ה ּבִ עָּ ג אֹו טָּ ּלֵ ִאם ּדִ
ר. ךְׁ ַיֲחזֹר ַעל ַהֵסדֶׁ ֵאילָּ ם וָּ ָּ ּ ג, ּוִמש  ּלֵ ּדִ ֶׁ ה אֹו ש  עָּ ּטָּ ֶׁ  ש 

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

ֵרב.ִא יז.  סָּ יו לֹא יְׁ ּתָּ חְׁ ֲעִמיִדין ּתַ ּמַ ֶׁ יו, אֹותֹו ש  ּתָּ חְׁ ַהֲעִמיד ַאֵחר ּתַ ִריִכין לְׁ ִליַח ִצּבּור ּוצְׁ ְׁ ה ש  עָּ  ם טָּ
 )או"ח, הלכות נשיאת כפיים, סימן קכח(

ל ּכֲֹהִנים.יט.  ֶׁ ה ש  כָּ רָּ ֵמן ַאַחר ּבְׁ אי ַלֲענֹות אָּ ַ ּ ִליַח ִצּבּור ַרש  ְׁ  ֵאין ש 
ִליַח ִצּבּור ּכֹ  כ.  ְׁ יו; ִאם ש  ּפָּ ת ּכַ א אֶׁ ָּ ם ּכֲֹהִנים ֲאֵחִרים, לֹא ִיש ּ ָּ רּו לוֹ )ֵהן, ִאם ֵיש  ש  לֹא יֹאמְׁ  וְׁ

ִריךְׁ ַלֲעלֹות רּו לֹו צָּ מְׁ ל ִאם אָּ יו, ֲאבָּ דָּ ה ,ַלֲעלֹות אֹו ִלּטֹל יָּ ה ִאם ֵאינֹו עֹולֶׁ ֲעש ֵ הּוא עֹוֵבר ּבַ ַכי  (ּדְׁ ּדְׁ רְׁ )מָּ

מֹוִני הֹות ַמיְׁ ַהּגָּ ק ַהקֹוֵרא עֹוֵמד וְׁ רֶׁ גּור(. ּפֶׁ אָּ ה וְׁ ִפּלָּ תְׁ ק ט''ו ּדִ רֶׁ א הּוא,  ּפֶׁ ּלָּ ם ּכֵֹהן אֶׁ ָּ ַוֲאִפּלּו ֵאין ש 
ִאם הּוא  ֶׁ ַעת, ש  לֹא ֵטרּוף ּדַ תֹו ּבְׁ ִפּלָּ ֲחזֹר ִלתְׁ ּיַ ֶׁ ח לֹו ש  טָּ ן ֻמבְׁ א ִאם ּכֵ ּלָּ יו אֶׁ ּפָּ ת ּכַ א אֶׁ ָּ לֹא ִיש ּ

ת א אֶׁ ָּ א הּוא ִיש ּ ּלָּ ם ּכֵֹהן אֶׁ ָּ ֵאין ש  ֶׁ ן ש  יוָּ ךְׁ ּכֵ כָּ ח ּבְׁ טָּ יאּות  ֻמבְׁ ש ִ ל נְׁ ּטֵ ּבַ תְׁ ּלֹא ּתִ ֶׁ ֵדי ש  יו ּכְׁ ּפָּ ּכַ
ה ֵכיַצד ַיֲעש ֶׁ ִים. וְׁ ּפַ ה  ?ּכַ ַיֲעלֶׁ הֹודֹות; וְׁ ה לְׁ אֶׁ ךָּ נָּ יֹאַמר ַעד ּולְׁ ה; וְׁ ֲעבֹודָּ ַעט ּבַ יו מְׁ לָּ ַיֲעקֹר ַרגְׁ

לוֹ  ָּ ים ש  ן: ש ִ ם ַהַחּזָּ ַסּיֵ א לֹו ַאֵחר; ּומְׁ רָּ ִיקְׁ ת ּכֲֹהִנים; וְׁ ּכַ רְׁ ֵרךְׁ ּבִ ן ִויבָּ ן ַלּדּוכָּ ּוֵ ֵרא ּכִ קָּ ִאם ַהּמְׁ ם. וְׁ
לֹום. ָּ ים ש  ֵרא ש ִ קָּ ם ַהּמְׁ ַסּיֵ ּיְׁ ֶׁ ֵפי ש  ִדיף טְׁ ַעד סֹוף, עָּ ה וְׁ ִחּלָּ ִליַח ִצּבּור ִמּתְׁ ְׁ ת ש  ִפּלַ  ִלתְׁ

 בקשת צרכים בתפילה

לעולם אל ישאל אדם צרכיו לא בשלוש ראשונות ולא  :אמר רב יהודה )ל"ד א'(
ראשונות,  :. דאמר רבי חנינאצרכים( )שהן בקשתבשלוש אחרונות, אלא באמצעיות 

דומה לעבד שמסדר שבח לפני רבו. אמצעיות, דומה לעבד שמבקש פרס מרבו. 
 אחרונות, דומה לעבד שקיבל פרס מרבו ונפטר והולך לו.

 ת”שיבעזה
 פ”תש י"א שבט

 ’א| פרק:  ברכותמסכת: 
 ל"ד| דף: 



 

 

 

 

 

מעשה בתלמיד אחד שירד לפני התיבה בפני רבי אליעזר,  :(במכילתא)תנו רבנן 
 :רבינו, כמה ארכן הוא זה! אמר להם :דיווהיה מאריך יותר מדאי. אמרו לו תלמי

ֵני ה'(" כלום מאריך יותר ממשה רבינו, דכתיב ביה ל ִלפְׁ ַנּפַ תְׁ אֶׁ ִעים ַהּיֹום  )וָּ ּבָּ ֵאת ַארְׁ
ה  לָּ יְׁ ִעים ַהּלַ ּבָּ ת ַארְׁ אֶׁ י(וְׁ ּתִ לְׁ ַנּפָּ ר ִהתְׁ ֶׁ  "?)ֲאש 

שוב מעשה בתלמיד אחד שירד לפני התיבה בפני רבי אליעזר, ( :)המשך הברייתא
כלום  :כמה קצרן הוא זה! אמר להם :מקצר יותר מדאי. אמרו לו תלמידיו והיה

ּה"? :מקצר יותר ממשה רבינו, דכתיב א לָּ א נָּ פָּ א רְׁ  "ֵאל נָּ

כל המבקש רחמים על חברו, אין צריך להזכיר  :אמר רבי יעקב אמר רב חסדא
ּה", ולא קמדכר שמה דמרים. :, שנאמר)של החולה(שמו  א לָּ א נָּ פָּ א רְׁ  "ֵאל נָּ

 שיטות הראשונים

הגאונים, בשם  ראשונים: כתבו תאל ישאל אדם צרכיו בשלוש ראשונות ושלוש אחרונו
וכן נהגו . 6אבל צרכי ציבור שרי ,דווקא צרכי יחיד אין לשאול בהם, דרבינו תם, ור"י

 ראשונים הרבהכתבו ומטעם זה . 7השו"ע. וכן פסק לומר זכרנו ומי כמוך הראשונים
. 9כתבו דלאו שפיר עבדי רבינו חננאל. ובשם 8ש ראשונותובשל ץ"נהגו לומר קרובש

 פסק שאין איסור בדבר,  והרמ"א. ץ"שהמנהג הנכון שלא לומר קרובפסק  10והשו"ע

                                                

דשבח וכבוד  ,בורירכי צול צוועם מה שעבד מסדר שבחו לרבו יכול לשא ,דהא כולהו ג' אחרונות צרכי צבור נינהו  .6
 ו. רא"ש.הוא לרב שהרבים צריכין ל

  .)והו"ד בב"י( ודלא כהלכות גדולות שכתבו דאית מרבנן שנהגו דלא למימר זכרנו בראש השנה או"ח קיב,א. . 7

אליעזר  ביוכן רת. ומטעם זה נהגו לומר קרוב"ץ בג' ראשונו .בראשונות 'ובכן' ',מי כמוך'ו', זכרנו'כן נהגו לומר ו  .8
שהרי לא תיקן שום קרוב"ץ ליום  ,הראיה ל פימקריית ספר ובימיו היו מקדשים ע רץ ישראלהקליר ז"ל שהיה מא

שמעון קראו עליו דורו מכל אבקת רוכל דהוא  ויש אומרים שתנא הוא כדאמר בפסיקתא כד דמיך ר"א בר', שני
ועוד שאנו אומרים יעלה ויבא ועל הנסים בג'  .והוא תיקן קרוב"ץ לאומרה בג' ראשונות ,תנא קרוב"ץ דרשן ופייטן

 . רא"ש.אלמא צרכי צבור שאני, אחרונות

ת וקדושת השם וכולל סדר ברכות אומר אבות וגבורו ("ב א'ל אש השנה)רורבינו שמחה הביא מהא דאמרינן  . 9
 .אבל לא ידענו על מה אנו סומכין שאנו מפסיקין בין גבורות לקדושת השם .מלכיות עמהם

)ברכות בה"ג . )הו"ד בראשונים(רב האי גאון  -. מקורות )וראה טור וב"י בהרחבה. ודרכי משה באו"ח קיב, ס"ק א(או"ח סח,א  .10
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 ושנהגו לאמרם.

מתפלל על צרכי שאם  ,רבנו יונה: דעת הוספת בקשות באמצע ברכות שמונה עשרה
שלא יראה כמוסיף על מטבע ה, מצעבא, רשאי להוסיף רק בסוף כל ברכה, ולא ציבור

בין באמצע בין  ,בכל מקום שירצה , מוסיףמתפלל על צרכי עצמווכש. 11שטבעו חכמים
, יכול להוסיף )אפילו קודם 'יהיו לרצון'(. ובברכת שומע תפילה, וכן בסוף התפילה בסוף

י נראה שאין חילוק בין בקשת צרכ רמב"ם ורא"שבין צרכיו, בין צרכי רבים. ומדברי 
 .ה"ר יונה, והוסיף דברי 12השו"עציבור ליחיד, ויכול להוסיף בכל ברכה. וכן סתם 

אם בא לומר אחר תפילתו כסדר , מרדכיתוספות וו כתב :קיצור בהוספה שבאמצע ברכות
אבל באמצע הברכות אינו  ;יום הכפורים וכו' משמע דוקא אחר תפילתו יכול להאריך

 .כתב הדין בשם יש מי שאומר 14והשו"ע. 13א לקצראל ,יכול להאריך אפילו מעין הברכות

הרב )= מהר"ש, בשם מהרי"ל: כתב וכל המבקש רחמים על חברו, אין צריך להזכיר שמ

להזכיר שם  ין צריךהעומד אצל כל חולה ומתפלל עליו א , רבו המובהק(שלום בן יצחק
א "יב,יג(  , בהעלותך,)במדברשאמר  שה רבינו עליו השלום,וראיה ממ .החולה א נָּ פָּ א רְׁ ֵאל נָּ

הּ   15 יש להזכיר שמו. ,, ולא הזכיר שם מרים. אבל כשמברכין אותו ואין עומדים אצלו"לָּ

 

                                                                                                                                                                         

 .)סי' כא(רא"ש . )הו"ד בהגהות מיימוניות(. ר"ח ורבינו שמחה (ה ח' א', ד"ה אם; עבודה זרד"ה אלל"ד א', )תוספות . סוף פ"ה(
ריש פרק בתרא דראש )ר"ן . )הו"ד בר"ן(. רי"ץ גיאת ד"ה אל( ב ברי"ף, )כביונה  . רבינוד"ה הא דאמר( ל"ד א',)ברכות רשב"א 

 .אות ג(ו,ג,  להיתפהל' ) תהגהות מיימוניו. ד"ה סדר( ב ברי"ף, ח, השנה

ששואל צרכי רבים כאבל  .אין לחוש במה שמוסיף אח"כ ,שכיון שהשלים כבר מה שתקנו חכמים לחיוב גמור. 11
 .נראה כמוסיף על המטבע שתקנו חכמים ,באמצע הברכה

 .)סי' כא(. רא"ש ג(-)הל' תפילה ו,ב. רמב"ם "פ(ד"ה אע ב ברי"ף, )ברכות כביונה רבינו  -או"ח קיט,א. מקורות . 12

אבל . משום דצרכי רבים נינהו ,ומרבים תחנונים באמצע הברכה ',סלח לנו'רגילות הוא לומר סליחות ב והשתא. 13
 .לצורך יחיד אין יכול להאריך כי אם לאחר תפילתו

 .אם()פ"ק דעבודה זרה, ח' א', ד"ה תוספות . סי' קג(ברכות, סוף פרק אין עומדין, )המרדכי  -או"ח קיט,ב. מקורות . 14

ואמר שמה"ר זלמן היה בעיר נוישטט, מיחה שלא . עוד כתב במהרי"ל: )או"ח קיט, ס"ק א(המג"א להלכה  הביאוו. 15
)ראה פתחי תשובה, יו"ד  לברך על החולה בעיר אחרת, חדא שמא ח"ו כבר נפטר או הבריא, וכן נהג מהר"ש בבן אחיו

מהרי"ל  -מקורות  .ליו ערוך השולחן או"ח רפח,יז(שלה,י, ס"ק ב. ושם הביא בשם שו"ת נחלת שבעה שחולק עיי"ש, וכן חלק ע
 .ת(הלכות שמחו ,)מנהגים
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 שולחן ערוך

 )או"ח, הלכות תפילה, סימן קיב(

כֵ  ַאל א.  רְׁ ל צָּ ִחיד, ֲאבָּ ֵכי יָּ רְׁ א צָּ קָּ ַדוְׁ ג' ַאֲחרֹונֹות; וְׁ לֹא ּבְׁ ֹונֹות, וְׁ ג' ִראש  יו ּבְׁ כָּ רָּ ם צְׁ דָּ ַאל אָּ ְׁ י ִיש 
ֵרי ָּ  .ִצּבּור ש 

 )או"ח, הלכות תפילה, סימן קיט(

ה ִאם  א.  ה לֹו חֹולֶׁ יָּ יַצד, הָּ ה, מֹוִסיף. ּכֵ כָּ רָּ ִעיֹות, ֵמֵעין ַהּבְׁ צָּ מְׁ אֶׁ ה ֵמהָּ כָּ רָּ ל ּבְׁ כָּ הֹוִסיף ּבְׁ ה לְׁ צָּ רָּ
יהָּ ּבְׁ  לֶׁ ש  עָּ ַבּקֵ ה, מְׁ סָּ נָּ רְׁ ִריךְׁ ּפַ ה צָּ יָּ ֵאנּו; הָּ פָּ ת רְׁ ּכַ ִברְׁ יו ַרֲחִמים ּבְׁ לָּ ש  עָּ ַבּקֵ ִנים. מְׁ ָּ ּ ת ַהש  ּכַ ִברְׁ

ֹות;  ש  ּקָּ ל ַהּבַ ת ּכָּ לֶׁ ִהיא ּכֹולֶׁ ֶׁ יו, ש  כָּ רָּ ל צְׁ אֹל ּכָּ ְׁ כֹול ִלש  ה יָּ ִפּלָּ ֹוֵמַע ּתְׁ ש  הּוא מֹוִסיף,  הגה:ּובְׁ ֶׁ ש  ּוכְׁ

ה  כָּ רָּ ִחיל ַהּבְׁ ךְׁ ַיתְׁ ַאַחר ּכָּ ל לֹא יֹוִסיף וְׁ ךְׁ מֹוִסיף, ֲאבָּ ַאַחר ּכָּ ה וְׁ כָּ רָּ ּבְׁ ִחיל ּבַ  )טּור סי' תקס''ז(;ַיתְׁ

ֵאל, וּ  רָּ ל ִיש ְׁ ִביל ּכָּ ְׁ ש  ּה ּבִ ה ִאם מֹוִסיף אֹותָּ כָּ רָּ ּה ּבְׁ ה ֵמֵעין אֹותָּ כָּ רָּ ּבְׁ ּמֹוִסיף ּבַ ֶׁ ש  ה, ּכְׁ הר''ר יֹונָּ לְׁ
ַצע;  מְׁ אֶׁ לֹא ּבָּ ה וְׁ כָּ רָּ סֹוף ַהּבְׁ א ּבְׁ ּלָּ לֹא יֹוִסיף אֶׁ ִחיד, וְׁ ֹון יָּ ש  לְׁ לֹא ּבִ ים וְׁ ֹון ַרּבִ ש  לְׁ ּה ּבִ אֹוֵמר אֹותָּ

יו  כָּ רָּ ֹוֵאל צְׁ ִאם ש  כֹול וְׁ ה, יָּ סָּ נָּ ַפרְׁ ִריךְׁ לְׁ הּוא צָּ ֶׁ יתֹו אֹו ש  תֹוךְׁ ּבֵ ה ּבְׁ ש  לֹו חֹולֶׁ ּיֵ ֶׁ גֹון ש  , ּכְׁ ש  ַמּמָּ
ת  ּכַ ִברְׁ ים; ּובְׁ ֹון ַרּבִ ש  לְׁ לֹא ּבִ ִחיד וְׁ ֹון יָּ ש  לְׁ ַאל ּבִ ְׁ ש  ּיִ ֶׁ הּוא ש  ה, וְׁ כָּ רָּ ַצע ַהּבְׁ מְׁ אֶׁ אֹל ֲאִפּלּו ּבְׁ ְׁ ִלש 

ה ִפּלָּ סֹוף ַהּתְׁ ֵכן ּבְׁ ה וְׁ ִפּלָּ ֹוֵמַע ּתְׁ ֹון  ש  ש  לְׁ ין ּבִ אֹל ּבֵ ְׁ כֹול ִלש  יו יָּ ין ַאֲחרָּ צֹון ּבֵ רָּ יּו לְׁ ם ִיהְׁ ין קֹדֶׁ ּבֵ
ין ש  ּבֵ יו ַמּמָּ כָּ רָּ ין צְׁ ים, ּבֵ ֹון ַרּבִ ש  לְׁ ין ּבִ ִחיד ּבֵ ים.  יָּ ֵכי ַרּבִ רְׁ  צָּ

. ב.  ִחיד, לֹא ַיֲאִריךְׁ ךְׁ יָּ צֹרֶׁ ה לְׁ כָּ רָּ ּבְׁ ּמֹוִסיף ּבַ ֶׁ ש  ּכְׁ ֶׁ אֹוֵמר ש  ֶׁ  ֵיש  ִמי ש 

  שתחוויהקידה כריעה וה

באבות תחלה וסוף, בהודאה  -אלו ברכות שאדם שוחה בהן  :תנו רבנן )ל"ד א'(
)מלבד תחלה וסוף. ואם בא לשוח בסוף כל ברכה וברכה, ובתחלת כל ברכה וברכה 

 .16, מלמדין אותו שלא ישחהאלו(

לדידי מיפרשא לי מיניה דרבי יהושע בן לוי,  :אמר רבי יצחק בר נחמני )ל"ד ב'(
 . 17כמו שאמרנו. כהן גדול תחלת כל ברכה וברכה, וסוף כל ברכה וברכההדיוט 

                                                

שלא יבואו לעקור דברי חכמים שלא יאמרו כל יש לומר, ו !וא"ת וישחה ומה בכך )ד"ה מלמדין(כתבו התוספות . 16
, )כד א ברי"ף( , וביאר רבינו יונהדמיחזי כיוהרא ,וכתבו עוד .אחד מחמיר כמו שהוא רוצה ואין כאן תקנת חכמים

 שמחזיק עצמו כאדם כשר יותר משאר הציבור.  

 דק"ס. ור'תחילת כל ברכה וברכה.  :שלפנינו )ד' וילנא(ה בכת"י. ובגירסברמב"ם וע"פ הגהת הגר"א. וכן הוא . 17
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ִהי  :, שנאמר)עד שיגמור(שוב אינו זוקף  )בתחילת התפילה(והמלך כיון שכרע  "ַויְׁ
יו" ּכָּ רְׁ רַֹע ַעל ּבִ ח ה' ִמּכְׁ ּבַ ֵני ִמזְׁ פְׁ ם ִמּלִ ל וגו' קָּ ּלֵ ּפַ ִהתְׁ לֹמֹה לְׁ ְׁ ַכּלֹות ש  )שככל שיותר גדול  ּכְׁ

 .להכניע ולהשפיל עצמו(צריך 

ץ".  :, שנאמר(18)שיגיעו פניו לארץקידה על אפים  :תנו רבנן רֶׁ ִים אֶׁ ַבע ַאּפַ ֶׁ ת ש  ּקֹד ּבַ "ַוּתִ
יו". השתחואה, זו פ :כריעה על ברכיים, שנאמר ּכָּ רְׁ רַֹע ַעל ּבִ שוט ידים ורגלים, י"ִמּכְׁ

חֲ  :שנאמר ּתַ ְׁ ִהש  יךָּ לְׁ ַאחֶׁ ךָּ וְׁ ִאּמְׁ בֹוא ֲאִני וְׁ ה". "ֲהבֹוא נָּ צָּ רְׁ ךָּ אָּ  ֹות לְׁ

 .)לא פשטו ידיהם ורגליהם בנפילת אפיים, אלא היטו על צידיהם(אביי ורבא מצלו אצלויי 

 :אמאי קא עביד מר הכי?! אמר להו :רבא כרע בהודאה תחלה וסוף. אמרי ליה רבנן
 חזינא לרב נחמן דכרע, וחזינא ליה לרב ששת דקא עבד הכי. 

 רי זה מגונה!הכורע בהודאה ה :והתניא )ומקשה(

 .שבקריאת ההלל( 'הודו לה' כי טוב')בבהודאה שבהלל  )שמגונה(ההיא  )ומתרץ(

 :)כ"ח ב'(פרק תפילת השחר גרסינן לעיל, 

המתפלל צריך שיכרע עד שיתפקקו  :אמר רבי תנחום אמר רבי יהושע בן לוי (1)
או קשרי( גד לבו עד כדי שיראה איסר כנ :עולא אמר (2)כל חוליות שבשדרה.  )ֵירָּ

כיון שנענע ראשו, שוב  :רבי חנינא אמר (3). )שני קמטים, אחד מלמטה ואחד מלמעלה(
)שהוא והוא דמצער נפשיה, ומחזי כמאן דכרע  :. אמר רבא)לכרוע יותר(אינו צריך 

 .ניכר שחפץ לכרוע אלא שהוא מצטער(

  :פרק מאימתיגרסינן לעיל, 

המתפלל, כשהוא כורע, כורע  :אמר רבה בר חיננא סבא משמיה דרב )י"ב א'(
 בברוך. וכשהוא זוקף, זוקף בשם.

 רב ששת כי כרע, כרע כחיזרא. כי קא זקיף, זקיף כחיויא. )י"ב ב'(
                                                

 שכתב "אין לו להשתטח להגיע לארץ גופו, אלא פניו בלבד".  )ד"ה וזו קידה(ע"פ רש"י סוכה נ"ג א' . 18
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 שיטות הראשונים

פסק כרבי יצחק בר נחמני, בשם  הרמב"ם: כריעות של מלך וכהן גדול בשמונה עשרה
דֹול ּכֹוֵרַע בִּ רבי יהושע בן לוי, וכתב, " ךְׁ ּכֵֹהן ּגָּ לֶׁ ַהּמֶׁ ה. וְׁ כָּ רָּ ל ּבְׁ סֹוף ּכָּ ה ּובְׁ כָּ רָּ ל ּבְׁ ת ּכָּ ִחּלַ ן  -תְׁ יוָּ ּכֵ

תוֹ  ִפּלָּ ּגֹוֵמר ּתְׁ ֶׁ ֹו ַעד ש  יּהַ רֹאש  ּבִ ה, ֵאינֹו ַמגְׁ ֹונָּ ִראש  ה ּבָּ חָּ ָּ ּ ש  ֶׁ  19".ש 

, דדוקא בסוף כל ברכה אסור לשחות; אבל באמצע הברכה ר"ידעת : שחיה באמצע ברכה
 .21השו"ע. וכן פסק 20מקצת מפרשיםבשם  ו יונהרבינמיהא מותר לשחות. וכן כתב 

י קמטים, אחד מלמטה ואחד מלמעלה, פירש, שנ רש"י :עד כדי שיראה איסר כנגד לבו
כל כך צריך לשחות שחברו , דרש"יכתב בשם  ורבינו יונה. וכאיסר רוחב בשר באמצע

רב . עוד כתב בשם העומד כנגדו לא יכול לראות כנגד לבו אלא כשיעור איסר בלבד
שהשוחה  ,שצריך שישחה כל כך שאם היה איסר עומד בקרקע כנגד לבו, גאון האי

 .23השו"ע. וכן פסק 22עצמו יראה אותו

רבי יהודה שירליאון, ואור : דעת היחס בין 'עד שיראה כאיסר' ל'עד שיתפקקו החוליות'
מבואר, ששיעור  ובמאירי, דעד שיראה איסר, הוא המחמיר. זרוע בשם רבינו חננאל

 .24השו"עהביא שתי הדעות. וכן  והרי"ףיתפקקו החוליות הוא המחמיר. ש

יכרע במהירות פירש,  רש"י: רב ששת כי כרע, כרע כחיזרא. כי קא זקיף, זקיף כחיויא

 שלא יכרע , רב האי גאוןפירש בשם  והרא"ש. 25וכשהוא זוקף זוקף בנחת ,בפעם אחת

                                                

 .)הל' תפילה ה,י(רמב"ם  -רות מקו. 19

והוא אינו שוחה בענין שידמה שמוסיף על מה  ,שכיון שאין דרך לשחות באבות ובמודים אלא בתחלה וסוף בלבד. 20
 .שתקנו חכמים מותר ומזה הטעם נוהגין בר"ה וביוה"כ לשחות בזכרנו ובמי כמוך

 .)כד א ברי"ף, ד"ה מלמדין(נו יונה . רבי)ל"א א', ד"ה ומוצאו(תוספות  -או"ח קיג,א. מקורות . 21

שכן הוא  ,עד שהטבור שעומד כנגד לבו יעשה גומא ויראה כמו איסר "כשישחה כבשם רב האי גאון, ועוד פירש . 22
 רש"י שלפנינו.. והוא כפיבשעה שאדם שוחה שהטבור נכנס כלפי פנים ונעשה גומא קטנה כמו איסר שהוא קטן

 ראה פיסקה הבאה. -. מקורות "א, ס"ק ד()ע"פ ביאור הגראו"ח קיג,ד . 23

)כד א . רבינו יונה )הו"ד בראשונים(רב האי גאון  -. ונראה מדבריו דלא פליגי. מקורות )וביאור הגר"א ס"ק ד(או"ח קיג,ד . 24

. תפילה, סי' צב()ח"א, הל' . אור זרוע )כ"ח ב', ד"ה עד(. רשב"א )פ"ה סי' כב(. רא"ש )כ"ח ב', ד"ה איסר(. רש"י ברי"ף, ד"ה עד(
 .)פרק ה, כד א בדפיו(. רי"ף )כ"ח ב', ד"ה עד(. רבי יהודה שירליאון )כ"ח ב', ד"ה המתפלל(מאירי 

ט ביד אדם, שחובטו כלפי מטה בתנועה אחת. כרע כחיזרא. 25 ֵשבֶׁ בנחת, ראשו תחלה ואחר כך גופו, , זקיף כחיויא .כְׁ
. ונזקף מעט מעטשהוא זוקף עצמו, מגביה הראש תחילה הזה, כ כנחש. כחויא, שלא תראה כריעתו עליו כמשוי
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 כשניהם. פסק 27והשו"ע. 26באמצע מתניו וראשו ישאר זקוף

, דקיי"ל כמאן דאמר כיון רבינו חננאלבשם  אור זרועכתב : שיעור כריעה הלכה למעשה
שנענע ראשו, פירוש שהרכין בראשו, ומתראה ככורע, דיו. מיהו מאן דטרח וכרע טובא, 

ֵאּלּו " כתב, הרמב"ם. 28טפי עדיף ִריעֹות הָּ ל ַהּכְׁ ּפַ  -ּכָּ תְׁ ּיִ ֶׁ ן ַעד ש  הֶׁ ַרע ּבָּ כְׁ ּיִ ֶׁ ִריךְׁ ש  ל צָּ קּו ּכָּ ּפְׁ קְׁ
ל ּכֹחֹו  כָּ כֹוֵרַע ּבְׁ ה ּכְׁ אָּ ִנרְׁ מֹו וְׁ ִצֵער ַעצְׁ ַעט וְׁ ה מְׁ חָּ ָּ ִאם ש  ת. וְׁ ֶׁ ש  ּקֶׁ ה ּכַ ש ֶׁ ֵיעָּ ה, וְׁ רָּ דְׁ ִ ּ ש  ּבַ ֶׁ יֹות ש   -ֻחלְׁ

. ש  ֵ ביאר שאם אינו בריא, ואינו יכול לכרוע כראוי, סגי בנענוע ראשו.  והרא"ש" ֵאינֹו חֹוש 
קן או חולה שאינו יכול, כיון שהרכין ראשו, שיכרע עד שיתפקקו. וז 29השו"עוכן פסק 

 דיו.

שאין לשוח יותר מדאי. וכתב  הירושלמיבשם  ראשונים: כתבו שלא ישוח יותר מדאי
 ,וקבלה בידי דהיינו אין לשוח כל כך עד שיהא פניו כנגד חגור של מכנסים, זרוע אור

 .30השו"ע. וכן פסק שאינו דרך כבוד

הכורע כשאומר וכל קומה  רבינו ירוחםכתב : חכמיםאין לכרוע אלא במקומות שתיקנו 
כדאמרינן הכורע בהודאה דהלל וברכת המזון הרי  ,לפניך תשתחוה נראה לי שהוא מגונה

ולך לבדך 'יונה דהוא הדין דאין לשחות כשאומרים בנשמת כל חי רבינו וכתב  .זה מגונה
 .31ן פסק השו"ע. וכשאין לכרוע אלא דוקא במקומות שתקנו חכמים ',אנחנו מודים

                                                                                                                                                                         

זקוף ילה יתח, שכתב )שער העמידה פ"י(בפרי עץ חיים , יש להעיר שרש"י שמגביה ראשו תחילהועל מה שפירש 
 .(, י"ב ב')הובא באמרי נועםו, ודלא כרש"י זקוף ראשיואח"כ , לבד וגופ

יני קוצים שמצויים בבבל. וכשכורע לא יכרע מאמצע מתניו פירש בערוך בשם רב האי גאון, חיזרא הוא אחד ממ. 26
. )כלומר הנידון אינו מהירות הכריעה, אלא שגם הראש צריך לכרוע(וראשו זקוף ועומד, אלא יכוף את ראשו כאגמון ויכרע 

שאם היה איסר מונח  ,עד שיראה איסר כנגד לבואמר והוא מה שפירש הרא"ש בפרק חמישי בשם רב האי, הא ד
קע כנגד לבו, שיראה אותו. משמע מדבריו שאין הכוונה שיראה לבו את האיסר, אלא שיראו עיניו את האיסר בקר

 ע"י שיכוף ראשו.

 .)עשין יט(. וסמ"ג , ב(ערך חזר). וכן הוא בערוך כב( )פ"ק, סי' טו; פ"ה סי'רא"ש  -או"ח קיג,ד; וסעי' ו. מקורות . 27

 . רבינו חננאל.וכי זקיף זקיף כחויא ,רך ונכפף הרבה דהא רב ששת כי כרע כרע כחזרא שהוא. 28

 .)סי' כב(. רא"ש (יב)הל' תפילה ה,. רמב"ם )הל' תפילה, סי' צב(אור זרוע  -ה. מקורות -או"ח קיג,ד. 29

ד"ה  )י"ב ב',. תוספות סי' כא(תפילת השחר, )הגהות אשיר"י . )ח"א, הל' תפילה, סי' צב(אור זרוע  -או"ח קיג,ה. מקורות . 30

 .)הל' תפילה סי' ל(. ארחות חיים )מצוה יא(. סמ"ק ט, ד"ה וכורע()עשין יסמ"ג . כרע(

יכול לכרוע ולהשתחות  שמונה עשרהאבל שלא בוכל זה בשמונה עשרה.  (ס"ק ט)או"ח קיג,ג. וכתב המשנ"ב . 31
 ,מרוב כריעות והשתחויות שאדם מניחו בקרן זוית זו ומוצאו בזוית אחרת בי עקיבאמצינו בר . ומשום הכיכרצונו

 ת”בעזהשי

 פ”תש י"א שבט
 ’א| פרק:  ברכותמסכת: 

 ל"ד| דף: 



 

 

 

 

 

דהא דרבא כרע בהודאה תחילה וסוף,  ראב"דבשם  רשב"אכתב : כריעה במודים דרבנן
יש חוזרים  ,גאוןרב שרירא בשם  כתב ובאורחות חיים. 32בכריעות דמודים דרבנן היא

 ורבוותא לא מחו לא ביד אלו ולא ביד אלו. ,ויש מי שמסיימין בזקיפה ,וכורעים כשמסיימין
, ושטוב לחוש לדבריו. כראב"דם ששוחים בתחילה, ובשם יש מי שאומר, סת 33והשו"ע
 .משמע שצריך לאומרו כולו בשחיה אחת, ושכן המנהג ה"דתכתב שמדברי  והרמ"א

ִליַח ִצּבּור , "הירושלמיעל פי  הרמב"ם: כתב שיעור שחיה במודים דרבנן ְׁ יַע ש  ּגִ ּיַ ֶׁ ש  ּוכְׁ
כֹוֵרַע  'מֹוִדים' וְׁ וֹ  -לְׁ ם ש  עָּ ל הָּ איּכָּ ֵתר ִמּדַ חּו יָּ ְׁ לֹא ִיש  ַעט, וְׁ , שבירושלמיכתב  והטור". ִחין מְׁ

 .כרמב"םפסק  35והשו"ע. 34משמע דאשליח ציבור קאי

לא  הרשב"אכתב כתב הנוסח ללא חתימה. ו הרמב"ם: חתימה בברכת מודים דרבנן
דמכילתין דכולהו  למיבירושמיהו מצאתי  .היא בלבד הוהודא ,ראיתי מי שחותם בו

 37והשו"ענהג לחתום.  שהרא"שכתב  והטור. 36חתמין ביה בא"י אל ההודאותאמוראי 
 פסק שחותם בלא שם.

                                                                                                                                                                         

ומה שאסר השו"ע בכל זה משום דכל הודאות האלו הוא  .וכתבו הפוסקים דהיה זה לאחר שסיים הי"ח ברכות
וכל קומה לפניך תשתחוה כיון דאינו אומר על עצמו אלא שעל . ואין שייך בהן כריעה והשתחויה ,דרך שבח והלול

שעל עצמו  ,אבל בואנחנו כורעים ומשתחוים .ך שבח והלול הואג"כ דרברך, כל העולם אומר שישתחוו לפניו ית
 .)כד א ברי"ף, ד"ה הכורע(. רבינו יונה , בסופו(ח"גנתיב יא, )רבינו ירוחם  -. מקורות אומר יכול הוא לכרוע

)כמש"כ בברייתא: אלו דהכא לאו בכריעות דשליח ציבור ויחיד המתפלל היא, דפשיטא ודאי דכרעי תחילה וסוף . 32

 .(רכות שאדם שוחה בהן: בהודאה תחילה וסוףב

אורחות חיים  -. מקורות כתב שלעניין הלכה שוחה עד שמגיע לאתה הוא ה', ואז זוקף )ס"ק ג(והגר"א או"ח קכז,א. . 33
 .)פסקים וכתבים, סי' ק(. תרומת הדשן (תפלה, סעי' פד, הל' חלק א)

לא הוה מעביר : אמר רבי חייא בר אבא .והעבירו רבי ,מעשה באחד ששחה יותר מדאי ,מדאיתא התם בתר הכי. 34
 . וראה ב"י.דלשון העברה לא שייך אלא בשליח ציבור ,משמע דאשליח ציבור דוקא קאי .אלא גער

הב"ח מפרש דבמודים שאומר . ו)או"ח קיג,ה(פירוש שישחה כדין שאר שחיות  )ס"ק ב(או"ח קכז,א. וכתב המשנ"ב . 35
 .)הל' תפילה ט,ד(רמב"ם  -. מקורות והעולם לא נהגו כן .נע ראשו מעטעם הש"ץ לא ישחה רק ינע

ואי נמי קצת שחותמות ואינן פותחות אע"פ שאינן  .ואע"פ שאינה פותחת בברוך שמא עשאוה סמוכה לעבודה. 36
 . רשב"א.סמוכות

)פ"ו ם בה ובירושלמי בסוף פרק כיצד מברכין גבי ברכת בורא נפשות דבתלמודא דידן לא חתיאו"ח קכז,א. וכמו . 37

בשמו שזה מטבע קצר הוא וכיון שלא הוזכר  ד"ה ובירושלמי( א ברי"ף, )לבכתבו תלמידי ה"ר יונה . וחתים בה ה"א(
. ובדרכי משה יש ללמוד מדבריו דהוא הדין למודים דרבנן. וכתב הב"י שבתלמוד שלנו לא נחתום בשם מספק

 ודעת הגר"אמנם בשו"ע לא הגיה הרמ"א לא הגיה כלום. כתב שהמנהג הפשוט כמו שנהג הרא"ש, לחתום. א
 וכתב שהעולם לא נהגו כן.  )ס"ק ד(והביאו המשנ"ב  שיש לחתום. )מעשה רב הל' פסד"ז וק"ש ותפילה סעי' מה(
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כתוב בהגהות אשיר"י סוף פרק קמא : המתפלל ובא גוי כנגדו ויש לו שתי וערב
דברכות )סי' טו( בשם אור זרוע שמי שמתפלל ובא גוי כנגדו ויש לו שתי וערב אל 

 .38. וכן פסק השו"עלשמיםישתחוה במודים אף על פי שלבו 

: כתב אבודרהם, שאין יסוד ושורש למנות התיבות מניין התיבות בשמונה עשרה
  39בתפילת שמונה עשרה, אלא יש מוסיפין ויש גורעין.

 שולחן ערוך

 )או"ח, הלכות תפילה, סימן קיג(

הוֹ  א.  סֹוף, ּובְׁ ה וָּ ִחּלָּ בֹות ּתְׁ אָּ ם: ּבְׁ הֶׁ ֹוִחין ּבָּ ּ ש  ֶׁ כֹות ש  רָּ חֹות ֵאּלּו ּבְׁ ְׁ א ִלש  ִאם ּבָּ סֹוף; וְׁ ה וָּ ִחּלָּ ה ּתְׁ אָּ דָּ
חֹות ְׁ כֹול ִלש  ן, יָּ ִעיתָּ צָּ מְׁ אֶׁ ל ּבְׁ ה; ֲאבָּ חֶׁ ְׁ ּלֹא ִיש  ֶׁ ִדין אֹותֹו ש  ַלּמְׁ ּה, מְׁ תָּ ִחּלָּ תְׁ ה, אֹו ּבִ כָּ רָּ ל ּבְׁ סֹוף ּכָּ  . ּבְׁ

ֵרנּו  ב.  כְׁ ִרים זָּ אֹומְׁ ֶׁ ש  ּפּור ּכְׁ יֹום ּכִ ה וְׁ נָּ ָּ ּ רֹאש  ַהש  חֹות ּבְׁ ְׁ קֹף ַהּנֹוֲהִגים ִלש  ִריִכים ִלזְׁ , צְׁ מֹוךָּ ּוִמי כָּ
ה. כָּ רָּ סֹוף ַהּבְׁ יִעים לְׁ ּגִ ּמַ ֶׁ ש   ּכְׁ

ֵדי  הגה: ֵרנּו, ּכְׁ כְׁ סֹוף זָּ ַעט ּבְׁ קֹף מְׁ ִריךְׁ ִלזְׁ קֹום צָּ ל מָּ ה, ִמּכָּ כָּ רָּ סֹוף ַהּבְׁ בֹות ּכֹוֵרַע ּבְׁ אָּ בְׁ ב ּדִ ַאף ַעל ּגַ וְׁ

ּום ִחּיּוב  ּ כֹוֵרַע ִמש  חֹוֵזר וְׁ ֶׁ ה ש  אֶׁ ֵהא ִנרְׁ ּיְׁ ֶׁ ֵר ש  בְׁ מֹו לפי' ַהּטּור()ּדִ   .י ַעצְׁ
ה'ַהּכֹוֵרַע בִּ  ג.  ֲחוֶׁ ּתַ ְׁ ש  יךָּ ּתִ נֶׁ פָּ ה לְׁ ל קֹומָּ כָּ נּו מֹוִדים', אֹו ּבְׁ 'וְׁ ךָּ ֲאַנחְׁ ל 'ּולְׁ ַהּלֵ ה ּדְׁ אָּ הֹודָּ , אֹו ּבְׁ

ה.  ֻגּנֶׁ ה מְׁ זֹון, ֲהֵרי זֶׁ ת ַהּמָּ ּכַ ִמים(.ּוִברְׁ נּו ֲחכָּ קְׁ ּתִ ֶׁ קֹום ש  מָּ א ּבְׁ ּלָּ רַֹע אֶׁ ֵאין ִלכְׁ ֶׁ  )פי' ש 
יו הַ  ד.  נָּ תְׁ ַצע מָּ מְׁ אֶׁ ַרע ּבְׁ לֹא ִיכְׁ ה; וְׁ רָּ דְׁ ִ ּ ש  ּבַ ֶׁ ל ֻחִלּיֹות ש  קּו ּכָּ ּקְׁ ּפַ תְׁ ּיִ ֶׁ ַרע ַעד ש  כְׁ ּיִ ֶׁ ִריךְׁ ש  ל, צָּ ּלֵ ּפַ תְׁ ּמִ

מֹון. ַאגְׁ כֹף ּכְׁ ֹו יָּ ם רֹאש  א ּגַ ּלָּ קּוף, אֶׁ ֵאר זָּ ָּ ּ ֹו ִיש  רֹאש   וְׁ
ד ֲחגֹור ה.  גֶׁ נֶׁ יו ּכְׁ ה ּפִ יֶׁ הְׁ ּיִ ֶׁ ךְׁ ַעד ש  ל ּכָּ ה ּכָּ חֶׁ ְׁ לֹא ִיש  ֵאינֹו  וְׁ ה וְׁ ֵקן אֹו חֹולֶׁ ִאם הּוא זָּ ַסִים; וְׁ נָּ ל ִמכְׁ ֶׁ ש 

ין  ּכִ ִהרְׁ ֶׁ ן ש  יוָּ קּו, ּכֵ ּקְׁ ּפַ תְׁ ּיִ ֶׁ חֹות ַעד ש  ְׁ כֹול ִלש  יל( יָּ ּפִ ְׁ ִהש  ֶׁ הּוא )פי' ש  ֶׁ ר ש  ּכָּ ּנִ ֶׁ ּיֹו, ֵמַאַחר ש  ֹו, ּדַ רֹאש 
מֹו. ַצֵער ַעצְׁ ּמְׁ ֶׁ א ש  ּלָּ ֹרַע אֶׁ ֵפץ ִלכְׁ  חָּ

                                                

 או"ח קיג,ח.. 38

ניניה והביאו פסוקים על כל ברכה מע ,יש אנשים שמנו התיבות שיש בכל ברכה וברכה משמונה עשרהזה לשונו: . 39
וכן עשיתי אני בראשונה מנין כזה. ואחר כך נראה לי שאין לו יסוד ולא  .שעולין תיבותיהם כמנין תיבות הברכה

אלא יש מוסיפין תיבות ויש  ,נה עשרה בענין אחד תיבה בתיבהוכי לא תמצא מקום בעולם שאומר שמ ,שורש
. והביאו ב"י תו. ולמה נטריח על הסופרים לכתבוואם כן המנין הזה אינו מועיל אלא למי שעשאהו לא לזול ,גורעין

 .)שמונה עשרה, ד"ה יש אנשים(אבודרהם  -. מקורות )או"ח קיג,ח(

 ת”בעזהשי
 פ”תש י"א שבט
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 ל"ד| דף: 



 

 

 
 

 
הּוא ּכֹוֵרַע, יִ  ו.  ֶׁ ש  ה, ּכְׁ ִחּלָּ ֹו ּתְׁ ַנַחת רֹאש  הּוא זֹוֵקף, זֹוֵקף ּבְׁ ֶׁ ש  ַפַעם ַאַחת, ּוכְׁ ִהירּות ּבְׁ מְׁ ַרע ּבִ כְׁ

אֹוי. ַמש ּ יו ּכְׁ לָּ ֵהא עָּ ּלֹא ּתְׁ ֶׁ ךְׁ ּגּופֹו, ש  ַאַחר ּכָּ  וְׁ
ם. ז.  ֵ ש  ּזֹוֵקף, זֹוֵקף ּבְׁ ֶׁ ש  , ּוכְׁ רּוךְׁ בָּ ּכֹוֵרַע, ּכֹוֵרַע ּבְׁ ֶׁ ש   ּכְׁ
דּ  ח.  גְׁ נֶׁ א ּכְׁ ל ּובָּ ּלֵ ּפַ תְׁ ּתִ ּגֹויֹו ַהּמִ ְׁ ֵיש  לֹו ש  ה, , וְׁ חֶׁ ְׁ ֹוִחין ּבֹו, לֹא ִיש  ּ ש  ֶׁ קֹום ש  מָּ יַע לְׁ ִהּגִ דֹו, וְׁ יָּ ב ּבְׁ ֵערֶׁ י וָּ

ַמִים. ָּ ּ ּבֹו ַלש  ּלִ ֶׁ י ש   ַאף ַעל ּפִ
 )או"ח, הלכות תפילה, סימן קכז(

חוּ  א.  ְׁ לֹא ִיש  ּבּור, וְׁ ֹוִחין ִעּמֹו ַהּצִ מֹוִדים, ש  ִליַח ִצּבּור לְׁ ְׁ יַע ש  ּגִ ּיַ ֶׁ ש  ִרים:  ּכְׁ אֹומְׁ אי, וְׁ יֹוֵתר ִמּדַ
ךְׁ  נּו לָּ ה הּוא ה'(מֹוִדים ֲאַנחְׁ ַאּתָּ ֶׁ אֹות,  )ש  רּוךְׁ ֵאל ַההֹודָּ חֹוֵתם ּבָּ ר כו', וְׁ ש ָּ ל ּבָּ ֱאלֵֹהינּו ֱאלַֹהי כָּ

יו.  רָּ בָּ חּוש  ִלדְׁ טֹוב לָּ סֹוף, וְׁ ם ּבַ חֹות ּגַ ְׁ ִריךְׁ ִלש  ּצָּ ֶׁ אֹוֵמר ש  ֶׁ ֵיש  ִמי ש  ם; וְׁ ֵ ּ ַרת ַהש  ּכָּ לֹא ַהזְׁ  ּבְׁ
ה) ִחּיָּ ְׁ ש  אֹוֵמר ַהּכֹל ּבִ ֶׁ ִרים ש  ג ֵיש  אֹומְׁ הָּ נְׁ ֵכן ַהּמִ ֵקי ַמֲהִרי''א( (ַאַחת, וְׁ סְׁ  .)ּפִ

 כוונה בתפילה

המתפלל וטעה, סימן רע לו. ואם שליח ציבור הוא, סימן רע  :משנה )ל"ד ב'(
 לשולחיו. מפני ששלוחו של אדם כמותו. 

שהיה מתפלל על החולים ואומר  אמרו עליו על רבי חנינא בן דוסא,:( משנה)המשך 
)סדורה אם שגורה תפלתי בפי  :מניין אתה יודע? אמר להם :זה חי וזה מת. אמרו לו

, יודע אני שהוא בפי, ותחינתי נובעת מליבי אל פי כל מה שאני חפץ להאריך בתחנונים(
 . )שימות(מקובל. ואם לאו, יודע אני שהוא מטורף 

 ? באבות. ה סימן רע הוא לו()הטועה באיזו ברכאהייא  )ומברר(

המתפלל צריך שיכוין את לבו בכולן. ואם אינו יכול  :איכא דמתני לה אברייתא
 . 40באבות )באיזו אחת(לכוין בכולן, יכוין את לבו באחת. 

 

 

                                                

 פירוש, ואם לאו, לא יצא. דאי לכתחילה, אפילו בכולן נמי צריך לכוין לכתחילה. ריטב"א. . 40
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 :)ל' ב'( סוף פרק תפילת השחרגרסינן לעיל, 

 . 41אני ראיתי את רבי ינאי דצלי והדר צלי :אמר רבי יוחנן

ודילמא מעיקרא לא כיון דעתיה, ולבסוף כיון  :יה רבי ירמיה לרבי זיראאמר ל
)רבי יוחנן חזי מאן גברא רבא דקמסהיד עליה  :? אמר ליה)ותרווייהו דשחרית(דעתיה 

 !שהעיד על הדבר, יפה דקדק, שבשביל תפילת מוספין היתה(

 רבי חייא בר אבא צלי והדר צלי.

ר הכי?! אילימא משום דלא כוון מר דעתיה, מאי טעמא עביד מ :אמר ליה רבי זירא
לעולם ימוד אדם את עצמו, אם יכול לכוין את לבו יתפלל,  :והאמר רבי אלעזר

 ואם לאו אל יתפלל!

 שיטות הראשונים

 )דברים, עקב, יא,יג(בכונה בכל יום שנאמר , להתפלל סמ"קכתב  :בתפילה תוקף הכוונה
ם" כֶׁ ַבבְׁ ל לְׁ כָּ דֹו ּבְׁ בְׁ עָּ הוי אומר זו  ?ז"ל איזוהי עבודה שהוא בלב 42רבותינו. ודרשו "ּולְׁ

מכל מקום יש  ,קר תפלות דרבנןישע ע"פא רושונה, פיותפילה בכוונה. להתפלל בכ
שתקנו חכמים מכאן. ומה היא  תלויולמדנו כמו כן בכל התפ, 43לה שהיא מן התורהיתפ

שחכמים  כתב ורבי אברהם בן הרמב"ם. 44כוונה שאמרנו, שיחשוב בכל תיבה פירושה
ונה בקרית שמע ווהוא כ ,דבר שאי אפשר פחות ממנו ביציאת ידי חובהעמדו ותקנו 

 45 עיי"ש. בברכה ראשונה שהיא אבות. ,להיובתפ, בפסוק ראשון

                                                

הסובר מתפללים  ליעזר בן עזריהבי אולמה ליה ב' תפילות?! אלא אחת של שחרית ואחת של מוספין, ודלא כר. 41
 . רש"י.מוסף רק בציבור

 .ותענית דף ב' ,השחר תדתפיל מיובירושל ,עקב לה' שתספרי פר. 42

ת " (, פ' ואתחנן, ד,כט)דבריםדכתיב . 43 ם אֶׁ ָּ ּ ם ִמש  ּתֶׁ ְׁ ש  ךָּ  ה'ּוִבּקַ ֶׁ ש  ל ַנפְׁ כָּ ךָּ ּובְׁ בְׁ בָּ ל לְׁ כָּ ּנּו ּבְׁ ֶׁ ש  רְׁ י ִתדְׁ אתָּ ּכִ צָּ יךָּ ּומָּ  ".ֱאלֹהֶׁ

ִאּלּו הּוא עֹוֵמד  שכתב: )הל' תפילה ד,טז(ראה רמב"ם ו. 44 מֹו ּכְׁ ה ַעצְׁ אֶׁ ִירְׁ בֹות, וְׁ ָּ ֲחש  ל ַהּמַ ה ִלּבֹו ִמּכָּ ַפּנֶׁ ּיְׁ ֶׁ ה? ש  נָּ ּוָּ יַצד ִהיא ַהּכַ ּכֵ
ה... ִכינָּ ְׁ ּ ֵני ַהש   ִלפְׁ

 .)שו"ת סי' סב(. רבי אברהם בן הרמב"ם )ריש מצוה יא(סמ"ק  -מקורות . 45
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, מכאן משמע דמי שלא כיון דעתו לכל הפחות הרא"שכתב  :כוונה המעכבת בתפילה
מקצת בשם  המאיריוכן כתב  .רבינו יונהבאבות, שצריך לחזור ולהתפלל. וכן דעת 

כתב  ושיבולי הלקטשבתפילה לא יצא עד שיכוין בכולה.  שיש מי שאומר. וכתב גאונים
. 46, שאדם המתפלל ואינו מתכוין, יצא ידי חובתוהר"ר יעקב מגוירציבורקבשם 

  פסק כדעה ראשונה. 47שו"עוה

לכוין  שגרסו בגמרא שאפשר הרבה ראשונים: מבואר מדברי כוונה בברכת מודים
רמב"ם, סמ"ג, אשכול, ולצאת ידי חובה גם בברכת מודים, ולא רק בברכת אבות. ודעת 

 .48השו"ע, שברכת אבות עיקר, ולעיכובא. וכן פסק רא"ש, וכלבו

ה כתב: " הרמב"ם: האם ניתן להתפלל ללא כוונה נָּ ַכּוָּ ּה ּבְׁ ֵאינָּ ֶׁ ה ש  ִפּלָּ ל ּתְׁ ּה  -ּכָּ ֵאינָּ
ִפּלָּ  אלא  ,היה נוהג שלא להתפלל בשעת חולי רש"יהגהות מיימוניות, ש" וכן כתב 49ה.ּתְׁ

 דבכל הני שמעתתא אין אנו , התוספותבשם כתב  הגהות מיימוניותו .50ק"ש בלבד קרא

                                                

כל הזבחים שנזבחו  ,בריש זבחים נןלות כנגד תמידין תקנום. דאמרייתפ אן דאמרלמ, וכתב שיש להביא ראיה. 46
אלא שלא עלו לבעלים לשם חובה. ומוכיח התם שאם נזבחו סתמא כשרים ועלו לבעלים  ,שלא לשמן כשרים

כוונה . מיהו המתפלל בדי חובתוכסתמא ויצא י ה ליהשמי שאינו מכוין הו ש לומרבתפלה י כי נמילשם חובה. וה
 .טפי עדיף ומצוה מן המובחר

. )סו"פ חמישי, ביאור המשנה השביעית(מאירי . )סי' כא(. רא"ש )כ ב ברי"ף, סוף ד"ה בין כך(רבינו יונה  –או"ח קא,א. מקורות . 47
 .)עניין תפילה, סי' יז(שיבולי הלקט 

גם מודים חשוב כאבות לכתחילה. כתב שיש פוסקים ד )ס"ק ג(. והמשנ"ב )ס"ק א(או"ח קא,א. וראה אליה רבה . 48
. צה(ברכות, ריש סי' פט, וסוף סי' )ראבי"ה . )הל' תפילה, פ"י, אות א(הגהות מיימוניות  -. מקורות )ס"ק ג(וראה שעה"צ 

, הוצ' )סי' קנחחסידים . ספר רש זכירת ה'(ושהל' חסידות, )בראש הספר, רוקח . (סוף פרק אין עומדין, אות קכ)אגודה 

)הל' תפילה, הוצ' אלבק . אשכול )סי' יא(. כלבו )סי' כד(. רא"ש )עשין יט, ד"ה לעולם(. סמ"ג )הל' תפילה י,א(רמב"ם  .(מרגליות

 .יא ב, ד"ה המתפלל(

ה ". 49 נָּ ּוָּ לֹא ּכַ ל ּבְׁ ּלֵ ּפַ ִאם ִהתְׁ רּוד  -וְׁ ִלּבֹו טָּ ת וְׁ ֶׁ ש  ּבֶׁ ֻ ש  ּתֹו מְׁ עְׁ א ּדַ צָּ ה. מָּ נָּ ַכּוָּ ל ּבְׁ ּלֵ ּפַ סוּ  -חֹוֵזר ּוִמתְׁ ב אָּ ֵ ּ ַיש  תְׁ ּתִ ֶׁ ל ַעד ש  ּלֵ ּפַ ִהתְׁ ר לֹו לְׁ
ּתֹו. עְׁ ת ִלּבֹו " :(א)הל' תפילה י," וראה רמב"ם ּדַ ן אֶׁ ּוֵ לֹא ּכִ ל וְׁ ּלֵ ּפַ ִהתְׁ ֶׁ ה  -ִמי ש  כָּ רָּ בְׁ ן ִלּבֹו ּבִ ּוֵ ִאם ּכִ ה. וְׁ נָּ ַכּוָּ ל ּבְׁ ּלֵ ּפַ ִיתְׁ ַיֲחזֹר וְׁ

ה  ֹונָּ ִריךְׁ  -ִראש  ּוב ֵאינֹו צָּ משמע דין לכתחילה  ,ל לכוין בכולן, יכוין את לבו באחתואם אינו יכו, ברייתא." לשון הש 
לא יתפלל. אלא שבדיעבד  )אם יכול לכוין רק באבות(ומהרמב"ם משמע שלכתחילה  במקרה שאינו יכול לכוין בכולן.

ואם לאו אל  וכו', לעולם ימוד אדם את עצמולפי זה, מה שאמר  .)ראה ביה"ל קא,א, ד"ה ואם(אם כיון בראשונה, יצא 
 , היינו אם אינו יכול לכוין בכל התפילה. תפללי

 לתו עליו הכתוב אומריכל מי שאינו מכוין בתפ, בבא בתרא קס"ד ב'( עבירות אין אדם ניצול מהם ג'ד)אהא  אור זרועכתב . 50
אתָּ ַיֲעקֹב")ישעיהו מג,כב(  רָּ לֹא אִֹתי קָּ מאוד בטורח ש ,הלכך ודאי קורא זה דבר עבירה שאינו יכול להנצל ממנה "...וְׁ
ואם אינו דוחק עצמו כדי  ,. הלכך צריך אדם לדחוק עצמו כדי שיוכל לכויןשלמיבירוכדאמר  ,להייש לכוון תפ
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 .52השו"ע. וכן פסק 51להיאין אנו מכוונים כל כך בתפ , דבלאו הכינזהרין בזמן הזה

)גט פשוט, קס"ד  בבא בתראלהי : אמרינן בשחזרת תפילה האידנא בשביל חסרון כוונה

 תוספותג' דברים אין אדם ניצול מהם בכל יום, וקא חשיב עיון תפילה, וביארו  ב'(
על אמוראים שלא כיוונו בתפילתם. וכתב  בירושלמישאין מכוין לבו בתפילתו, כמובא 

. שאף בחזרה קרוב הוא שלא יכוין ,והאידנא אין אנו חוזרין בשביל חסרון כוונה, הטור
 .53הרמ"אוכן פסק 

 שולחן ערוך

 )או"ח, הלכות תפילה, סימן קא(

בֹות;  א.  אָּ ן ּבְׁ ַכּוֵ חֹות יְׁ פָּ ם, לְׁ ֻכּלָּ ן ּבְׁ ַכּוֵ כֹול לְׁ ִאם ֵאינֹו יָּ כֹות, וְׁ רָּ ל ַהּבְׁ כָּ ן ּבְׁ ַכּוֵ ּיְׁ ֶׁ ִריךְׁ ש  ל צָּ ּלֵ ּפַ תְׁ ַהּמִ
ר, יַ  אָּ ְׁ ּ ל ַהש  כָּ ן ּבְׁ ּוֵ ּכִ ֶׁ י ש  בֹות, ַאף ַעל ּפִ אָּ ן ּבְׁ ּוֵ ל. ִאם לֹא ּכִ ּלֵ ּפַ ִיתְׁ  ֲחזֹר וְׁ

רֹון הגה: סְׁ ִביל חֶׁ ְׁ ש  ִרין ּבִ א ֵאין חֹוזְׁ נָּ ִאּדָּ הָּ ה  וְׁ ּמָּ ן לָּ ן, ִאם ּכֵ ַכּוֵ ּלֹא יְׁ ֶׁ רֹוב הּוא ש  ה קָּ רָּ ֲחזָּ ַאף ּבַ ֶׁ ה, ש  נָּ ּוָּ ּכַ
 .)טּור(ַיֲחזֹור 

 )או"ח, הלכות תפילה, סימן צח(

ל כַּ  ב.  ַבּטֵ ּמְׁ ֶׁ ר ש  בָּ ש  ּדָּ ּיֵ ֶׁ קֹום ש  מָּ ל ּבְׁ ּלֵ ּפַ תֹו, לֹא ִיתְׁ נָּ ּוָּ ת ּכַ לֶׁ ַבּטֶׁ ה ַהמְׁ עָּ ָּ ש  לֹא ּבְׁ תֹו, וְׁ נָּ ם ּוָּ ֵ ש  )טּור ּבְׁ

ה(.  ִפּלָּ כֹות ּתְׁ ג הגה''מ פ''ד ֵמִהלְׁ רְׁ ּבֶׁ נְׁ ֵאין ר''מ ֵמרֹוטֶׁ ֶׁ ֵני ש  ה, ִמּפְׁ ל זֶׁ כָּ ִרין ּבְׁ הָּ נּו ִנזְׁ ו ֵאין אָּ ָּ ש  ַעכְׁ וְׁ
ה. ִפּלָּ ּתְׁ ךְׁ ּבַ ל ּכָּ ִנים ּכָּ ַכּוְׁ נּו מְׁ  אָּ

                                                                                                                                                                         

)הל' תפילה, סי' . אור זרוע )ברכות פ"ב, ה"ד(שלמי ירו -. מקורות עבירה היא בידו ומוטב לו שלא התפלל, שיוכל לכוין

 .קב(

שהראשונים נחלקו בשאלה אם תפילה בלא כוונה נחשבת תפילה, אלא  ת א()ל' ב', אווכתב ב'עיניים למשפט' . 51
, או שאינה תפילה כלל, ואם אינו יכול לכוון גם )וכמש"כ לעיל, כ"ו א', גבי זמן תפילה(שאינה הגונה לצאת ידי חובה 

 אסור להתפלל, דהוי ברכות לבטלה. עיי"ש.

מה דאפשר  כל מקוםשאין אנו מכוונין מ ע"גהלבוש א פמ"ג בשםבשם ה )ס"ק ז(או"ח צח,ב. וכתב המשנ"ב . 52
הגהות . )הל' תפילה ה,ב, אות ב(. הגהות מיימוניות בשם רש"י )הל' תפילה ד,טו(רמב"ם  -. מקורות לעשות עושין

 .)הל' תפילה ד,טו, אות כ( בשם תוספות מיימוניות

הסכימו שכן הלכה  )שנה א, בשלח, אות ה(יש חי ובן א )ס"ק ב(או"ח קא,א. והשו"ע סתם דבריו, אמנם הברכי יוסף . 53
אף לדעת השו"ע. וכתב הבן איש חי בשם הגר"ח מוולוז'ין, עצה לכל אדם, שיצייר בדעתו צורת האותיות שמוציא 

)ד"ה עיון; תוספות ר"ה . תוספות )ברכות, פרק היה קורא, הל' ד(ירושלמי  -מפיו, ומוכרח שיכוין, וכתב דפח"ח. מקורות 

 ., ד"ה ועיון(ט"ז ב'

 ת”בעזהשי
 פ”תש י"א שבט

 ’א| פרק:  ברכותמסכת: 
 ל"ד| דף: 



 

 

 

 

 מקום הראוי לתפילה

 לעולם יתפלל אדם בבית שיש בו חלונות.  :אמר רבי חייא בר אבא '()ל"ד ב

)בבקעה. שכשהוא במקום צניעות, חלה חציף עלי מאן דמצלי בבקתא  :אמר רב כהנא

 . עליו אימת מלך, ולבו נשבר(

)שכל מה שאדם חוטא בפרהסיא חציף עלי מאן דמפרש חטאיה  :ואמר רב כהנא

ה". " :, שנאמר(54מיעוט כבוד שמים הוא אָּ סּוי ֲחטָּ ע ּכְׁ ַ ש  ּוי ּפֶׁ ש  ֵרי נְׁ ְׁ  ַאש 

 שיטות הראשונים 

שגורמים לו להסתכל לשמים ביאר  רש"י: לעולם יתפלל אדם בבית שיש בו חלונות
ַלִים , "הרמב"ם תבוכ .55ולכוין לבו, ולבו נכנע ָּ רּוש  ד יְׁ גֶׁ נֶׁ ִחים ּכְׁ תָּ ּתַֹח ַחּלֹונֹות אֹו ּפְׁ ִריךְׁ ִלפְׁ צָּ וְׁ

ל ּלֵ ּפַ ִהתְׁ ֵדי לְׁ ם"  ּכְׁ לֶׁ ְׁ רּוש  ד יְׁ גֶׁ יֵתּה נֶׁ ִעּלִ ן ֵלּה ּבְׁ ִתיחָּ ין ּפְׁ ַכּוִ ֱאַמר: "וְׁ ּנֶׁ ֶׁ ן, ש  ּדָּ גְׁ נֶׁ " וכן .)דניאל ו,יא(ּכְׁ
 .56השו"ע פסק

חוצה לעיר או ברחוב. )שמתפלל( פירוש , הגאוניםכתבו  :חציף עלי מאן דמצלי בבקתא
עה דהכא מיירי , שבקתוספות ן כתבו)וכ חדא, דלא מצי מכוין ליביה מפני עוברים ושבים

 ,רמב"ם, ורי"ף. 57. ועוד, מיחזי כי מראה תפילתו לרביםבמקום שרגילים שם בני אדם לעבור(
 פסקו. 58והשו"ע השמיטו מימרא זו. ורא"ש

                                                

 רש"י יומא פ"ו ב', ד"ה בחטא שאינו מפורסם. . 54

 ולפי זה צריך שיהיו פתוחין לאותו רוח שיתפלל. :)או"ח צ,ד( וכתב ב"י. 55

 ;לא נתפרש בתלמוד ולא בדברי הפוסקים ,ולענין מספר החלונות שצריך להיות בבית הכנסתאו"ח צ,ד. וכתב ב"י: . 56
. וכן כתב שצריך להיות בו י"ב חלונות לסיבת סוד נכמס ,(א )רנאלה פקודי אבל בספר הזוהר כתב בפרשת א

 .)הל' תפילה ה,ו(. רמב"ם )ל"ד ב', ד"ה חלונות(רש"י  -בשו"ע. מקורות 

 . בהוצאת וגשל( 94)חלק הפירושים. עמ' אוצר הגאונים . 57

ומד בצד הדרך במקום שאין מתיירא אם הוא ע ,והנה לחד תירוצא דתוספות, )ס"ק יא(או"ח צ,ה. וכתב המשנ"ב . 58
"א ושארי אחרונים מיישבים לדברי גוהנה אף שהמ .אך בב"י ממאן בדבריהם .שרי ,שיפסיקוהו עוברי דרכים

מותרים  ולי עלמאועוברי דרכים לכ ת.כתבו שבזוהר משמע שיש להתפלל דוקא בבי כל מקוםמ פות,התוס
אם אין קשה עליו איחור  ,תר שיעמוד שם ביניהם ויתפללכשיש שם אילנות טוב יו כל מקוםומ .להתפלל בשדה

 ל זה.אין לסמוך ע ,וכשהוא בביתו "י זה.דרכו דמקום צנוע הוא קצת ע
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 שולחן ערוך

 )או"ח, הלכות תפילה, סימן צ(

הִ  ד.  ֵדי לְׁ ַלִים ּכְׁ ָּ רּוש  ד יְׁ גֶׁ נֶׁ ִחים אֹו ַחּלֹונֹות ּכְׁ תָּ ּתַֹח ּפְׁ ִריךְׁ ִלפְׁ ֵבית צָּ יּו ּבְׁ הְׁ ּיִ ֶׁ טֹוב ש  ן, וְׁ ּדָּ גְׁ נֶׁ ל ּכְׁ ּלֵ ּפַ תְׁ
ת י''ב ַחּלֹונֹות סֶׁ נֶׁ  .ַהּכְׁ

יו ֵאיַמת  ה.  לָּ ה עָּ לָּ ִניעּות חָּ קֹום צְׁ מְׁ הּוא ּבִ ֶׁ ש  ּכְׁ ֶׁ ֵני ש  ה, ִמּפְׁ דֶׁ ש ָּ מֹו ּבְׁ רּוץ ּכְׁ קֹום ּפָּ מָּ ל ּבְׁ ּלֵ ּפַ לֹא ִיתְׁ
ר. ּבָּ ְׁ ִלּבֹו ִנש  , וְׁ ךְׁ לֶׁ  מֶׁ
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