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 תוכן עניינים מפורט

 הלכות תפילה

 7 ............................ מבוא –הלכות תפילה א. 
דרך ארץ ותורה בחובת התפילה; ביטוי האמונה 
וחיזוקה בתפילה; הקשר החי לה'; התפילה 
כעבודה, והעמידה בתפילה כעמידת עבד לפני 
רבו; ערך התפילה כלפי השגת מבוקשיה; 

 התפילה הקבועה שיסדו חכמים

 12 .................. חובת התפילה ותפילות היוםב. 

 12 ... מן התורה או מדרבנן –א. עיקר חיוב התפילה 
; דאורייתא או דרבנן: מקור החיוב בתפילה. 1

גדר תפילה בעת צרת הציבור, ובעת צרת היחיד; 
: דין הנשים. 2; החיוב לצד שהוא מן התורה

דין הנשים ; הגמרא, גרסתה ופירושהדברי 
 למעשה

 16 ............................. ב. תקנת שלש תפילות היום
תקנום אבות : מקור החיוב בשלש התפילות. 1

עיון  -תפילות האבות ; או כנגד תמידים תקנום
תפילת ערבית לדרך כנגד ; בדרשות חכמים

 גדר החיוב בתפילת ערבית. 2; תמידים תקנום
 23 .............................................ג. זמני התפילות

: הדין בשחרית, מנחה, ערבית עד מתי מתפלל. 1
: תפילת שחרית לאחר ארבע שעות. 2; ומוסף

שכר תפילה ושכר תפילה בזמנה; תפילה בין שש 
תפילת שחרית קודם הנץ . 3; צהלשש ומח

תפילה : גדרי זמן תפילת המנחה. 4; החמה
תפילה בין שקיעה לצאת ; קודם שש ומחצה

 מנחה גדולה ומנחה קטנה; הכוכבים
 31 ........................................ ד. תפילת תשלומין 

: שכר תפילה ותפילה בזמנה; למזיד עיקר הדין
: גבול האפשרות להשלים תפילהאין תקנה; 

, השלמת ערבית במנחהתפילה הסמוכה, 
התשלומין ; תפילות מימים קודמיםהשלמת 

הקדמת תפילת ; לתפילות מנחה, מוסף ונעילה
 בזמן תפילת החובה -תשלומין ; החובה

 37 .............................................. ה. תפילת נדבה
: תפילה כדי להסתלק התנאים לתוספת תפילה

בן נדבה מהספק, חידוש בתפילה, תפילה כקר
תפילת מוסף בנדבה ותפילת נדבה ובתנאיו; 

 כוונה בתפילת נדבה; בשבת

 42 .................................. ו. תפילה ובקשת צרכים
ואת מי מהם  בין תפילה לבקשת צרכים

 מקום בקשת הצרכים בפועללהקדים; 

 47 ................................... ברכות התפילהג. 

 47 ............................................. א. סדר התפילה
חובת היחיד בברכות : סדר התפילה הקבוע. 1

סידור התפילה ; מנין ברכות התפילה; שלמות
סדר ברכות ; על ידי אנשי כנסת הגדולה

התפילה על התפילה, וריבוי ; התפילה
שאלת צרכים : דינים פרטיים. 2; בתחנונים

 ריבוי בשבחי ה'; בברכות ראשונות ואחרונות
 58 ......................................... ב. תוספות בתפילה

; הזכרת גבורות גשמים: התוספות ומקומן. 1
; הזכרת מעין המאורע; הבדלה; שאלת גשמים

הזכרות ; מתי ולהיכן חוזר: שכח ולא הזכיר. 2
דין הנזכר מיד בתום  ;חוזרים עליהןשאין 

כאילו  –שכח להזכיר דבר ; הברכה שטעה בה
  לא התפלל כלל?

 66 ................................. ג. הזכרת ושאלת גשמים
: זמן הזכרת גשמים. 2; זמן שאלת גשמים. 1

תלות היחיד ; מאיזה יום מזכירים גשמים?
הטועה בין קיץ . 4; טל ורוח. 3; בשליח הציבור

אפשר ; מר גבורות גשמים בחורףלא א: לחורף
הזכיר גבורות ; להשלים בשומע תפילה?

 גשמים בקיץ

 75 ...................................... תפילת הדרךד. 

. 3; זמן אמירתה. 2; דין תפילת היוצא לדרך. 1
מתי שב . 5; אמירתהאופן . 4; שיעור פרסה

 העדר הפתיחה בברוך. 6 ;לאומרה

 81 ............................. עמידת הגוף לפני ה'ה. 

 81............................................. א. כיוון התפילה
תפילה לכיוון : כיוון התפילה. 2; הקדמה. 1

כיוון התפילה ; תפילה לכיוון השכינה; המקדש
  המתפלל אחורי ביהכנ"ס. 3; לדינא

 87.................................. ב. עמידה כעבד לפני רבו
כפיפת : התבטלות בפני מלכו של עולם. 1

ידים ; רגלים מכוונות; מקום נמוך; העינים
; פתיחה: עמידת כבוד לפני המלך. 2; חבוקות

. 3; סגנון לבוש מכובד; חגורה; כיסוי הגוף
. 4נפילת אפים בתחנון; ; הכריעות בתפילה

 יציאה כעבד הנפטר מרבו
 96.................................................. ג. נקיון הגוף

; הדין וטעמו: נקיון הידים. 2; הנצרך לנקביו. 1
מלוכלכות -האם גם ידים לא; ברכה על הנטילה

עד כמה יש לחזר אחר מים ; טעונות רחיצה?
גיהוק, פיהוק : השלמות דינים. 3; לתפילה
 104 .................................. שתוי ושיכור; ורקיקה

 107 ........................... כוונת הלב ומכשיריהו. 

 107 ............................... א. חובת הכוונה בתפילה
: תפילה ביראה ובכובד הכוונה הנצרכת לתפילה

ראש; יראה כאילו שכינה נגדו; ּפניּות מרבית של 
האמצעים ; מעלת העבודה שבלבהלב לתפילה; 

: שהיה קודם המעשיים המסייעים לכוונת הלב
ומתוך  התפילה, תפילה מתוך הלכה פסוקה

 שמחה של מצוה 

 110 .............................. ב. דין התפילה ללא כוונה
: בלא דעת מיושבת תלות מצוות התפילה בכוונה

לא יתפלל; תפילה ללא כוונה כגוף בלי נשמה, 
היכן עכבת גם בדיעבד; הדין "בימינו"; ומ

: ברכת אבות, ושאר הכוונה היא לעיכובא
עיון כוונה בתפילה(; -התפילה; )מיני כוונה ואי

 תפילה ראוי ופסול

 114 ......................................... ג. תפילה בעמידה
הגוף -דרגות מצב: דין העמידה בתפילה. 1

; הראוי לתפילה: עמדה, ישיבה, רכיבה, הילוך
היבטים נוספים של דין העמידה לעומת 

: עמידה בסמיכה; כריעות ופסיעות הישיבה
; ההיתר להתפלל שלא בעמידהגדר ; לאחור

תפילה . 2האם לשוב ולהתפלל בעמידה; 
 בעמידה לעומת סמיכת גאולה לתפילה

 119 .................. עזר נוספים לכוונת הלב-ד. אמצעי
: איסור השמעת קולו; האם תפילה בלחש

ישמיע עכ"פ לאזניו; היתרים לתפילה בקול; 
תפילה בבית שיש בו תפילה בלשון תרגום;

כניסת שני ; תפילה בראש האילן; חלונות
 דבר חוצץ בינו לקיר; פתחים

 124 .................................. הפסק בתפילהז. 

 124 ................................. א. איסור ההפסק וגדרו
: סכנת עבור מה אסור ועבור מה מותר להפסיק

: מהו ההפסק האסורנפשות; הפסד ממון; 
 דיבור, הליכה, רמיזה

 126 .................. ב. החזרה לתפילתו לאחר ההפסק
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מחלוקת ר' אבהו : שהה כדי לגמור את כולה. 1
גדר : חוזר לראש או למקום שפסק; ור' יוחנן

ארבע דרכים בראשונים ; השיעור "כדי לגמור"
דיני . 2; הכרעות האחרונים; בהתאמת הסוגיות

להיכן חוזר לאחר הפסקה : םהפסק נוספי
 השח במזיד; הפסק בשתיקה לכתחילה ;קצרה

 134 ............................... ג. כפילת מילים בתפילה 

 138 ......... שבקדושה בציבור-תפילה ודבריםח. 

 138 .................................. א. דין התפילה בציבור
עיקר דין התפילה בציבור, ושותפות : הקדמה. 1

דברי חז"ל בשבח התפילה . 2; היחיד בה
תפילת הרבים ; הקשר סוגיית הגמרא: בציבור

השראת שכינה בעדה של ; וההשתייכות אליה
גודל מעלת ; ביטול תפילה בציבור; עשרה

; עת רצון -זמן תפילת הציבור ; התפילה בציבור
בסוגיות : צדדי החיוב בתפילה בציבור. 3

: איסור להקדים תפילתו לציבור; הליכה הש"ס
בדברי עד מיל או פרסה עבור תפילה בציבור; 

: לשונות קרובות לחיוב; פטור הפוסקים
מתפילה בציבור משום תשות כח או הפסד 

השלמה: מעלת בית מדרש על בית . 4; ממון
  כנסת-; תפילה בציבור שלא בביתכנסת

 149 ............... ב. דברים הטעונים עשרה לאמירתם
: דברים שבקדושה, הדברים הטעונים עשרה. 1

פריסה על שמע וקדיש; פסוקי קדושה שביוצר; 
)זימון בשם(; נשיאת כפים; תפילת ציבור, 
קריאת התורה והפטרה; הקדושה ומהותה; 

חובת ; בתוך ציבור האומר דברים אחריםיחיד 
עשרה שיצאו . 2היחיד בשמיעת קדיש וקדושה; 

: סיום הדבר שעמדו בו; הדין כשיודעים מקצתם
מלכתחילה שייצאו חלקם; האם קדיש שייך 

תפילה בציבור ודברים . 3 למה שלפניו;
המתנה לאמירת דברים : ?מי עדיף –שבקדושה 

שבקדושה המבטלת הצטרפות מאוחרת 
; )האם רשאי לצאת ולהתפלל לתפילת ציבור

תפילה בציבור המונעת מלומר עמו בעזרה(; 
אמירת הקדושה במקומה ; שבקדושה-דברים

; בתוך תפילת הלחש, וערך התפילה עם הש"ץ
; קדושה שאינו זקוק לציבור זה עבורם-דברי

  המתנה לאמנים מיוחדים
 161 .............................ג. המצטרפים למנין עשרה

. 3; אשה ועבד. 2; צירוף קטן כסניף לעשרה. 1
 .4; הצטרפות ישן או עוסק בדברים אחרים

בדברים : עשרה שמקצתם כבר יצאו ידי חובתם
הצטרפות . 5 ;בחזרת הש"ץ ;שבקדושה בכללם

גבולות . 6; השותק לעשרה לדין תפילה בציבור
שני עברי : ןלמניהמקום של הציבור העולה 

; לצירוף למנין וגדולהמחיצה וחצר קטנה 
חלון ; מחיצהבהעדר ולהצטרפות לציבור קיים; 

 מקום הדלת ;במחיצה
 171 ................................. ד. תפילת שליח הציבור

; מחלוקת ר"ג וחכמים: חזרת התפילה. 1
 -תפילת הציבור ולא תפילה עבור היחידים 

: האם יחיד מוציא את שאינו בקי השלכות
בתפילה; חזרת הש"ץ באין תשעה מקשיבים; 

. 2; 'מנחה קצרה'; זרת הש"ץמנהג העמידה בח
אמירת הפסוקים בקול  :האמירת הקדוש

יציאת היחיד בשאר הקדושה; או לחש ושתיקה 
 בשמיעה לש"ץ; עמידת הגוף בקדושה 

 

 הלכות קריאת שמע

 179 .................. מבוא –מצוות קריאת שמע ט. 

מצוות האמונה בה', האהבה לו, והדבקות 
במצוותיו; בין מצוות תלמוד תורה למצוות 

 קריאת שמע; ק"ש כחלק מסדר היום הציבורי

 184 ............................... זמני קריאת שמעי. 

 184 ....................... א. זמן קריאת שמע של ערבית
דעות התנאים ועיקר הכרעת : תחילת זמנה. 1

סוף . 2; מנהג קריאת שמע מוקדמת; ההלכה
: חצות או סוף זמן הקריאה העיקרי: הזמנ

 קריאה לאחר עליית עמוד השחרעלות השחר; 
 191 ....................... ב. זמן קריאת שמע של שחרית

: 'משיכיר' לשיטות השונות, הנץ תחילת זמנה. 1
: הנץ החמה הסוף זמנ. 2; החמה ועלות השחר

 ושלש שעות; קריאה לאחר הזמן
 198 .......................... ג. תנוחת הגוף בקריאת שמע

האיסור ; מחלוקת בית שמאי ובית הלל
שכיבת פרקדן ובהטיה ; להחמיר כבית שמאי

 על צדו

 203 ........... פרשיות קריאת שמע וברכותיהיא. 

 203 ................................. א. פרשיות קריאת שמע
פרשת ציצית ; שתי הפרשיות הראשונות וסדרן

הזכרת יציאת ; ויחסה לפרשיות הראשונות
 ;  חיוב נשים בהזכרת יצי"ממצרים בלילות

 207 ................................... ב. ברכות קריאת שמע
 209 .................. ג. דינים פרטיים באמירת הברכות

דין ברכות : אמירת ברכה אחת בלא חברותיה. 1
הקדמת קריאת שמע לכל ; אין מעכבות זו את זו

טעות . 2; ברכות לאחר זמן ק"ש; סדר התפילה
אמירת . 3; בין יום ללילה בברכת המאורות

דרך אמירת הברכות . 4; קדושת יוצר ביחיד
 בציבור

 217 ...............................ד. סמיכת גאולה לתפילה
גאולה  סמיכת; מעלת סמיכת גאולה לתפילה

 סמיכת גאולה לתפילה בשבת; לתפילה בערבית

 220 .......................... כוונה בקריאת שמעיב. 

 220 ................ א. לשון הקריאה, וההשמעה לאזניו
ככתבה או בכל לשון; לא יקרא למפרע; השמעה 

 לעיכובא, לכתחילה או לא נצרך -לאזניו 

 223 .................................... ב. עד היכן כוונת הלב
; עד היכן הכוונה לעיכובא.  2; דין כוונת הלב. 1
 ךשביתה ממלאכה ומהילו. 3

 228 ....... ג. דין מצוות צריכות כוונה בקריאת שמע 
דין ; בין הכוונה בק"ש לכוונה בשאר מצוות

 דין הכוונה לאחר פסוק ראשון; הקורא להגיה

 230 ............................. ד. החובה להוציא בשפתיו

 233 ................. גדר החיוב בק"ש מן התורהיג. 

 233 ......................... מן התורה? –א. קריאת שמע 
 235 ............. עד היכן? –שמע מן התורה  ב. קריאת
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 פרק ראשון

 מבוא –הלכות תפילה 

ענין התפילה מתייחד בכך שעיקר קיומה הקבוע כחלק מסדר חייו של אדם עובד ה' אינו צריך 

להים בכלל, -, לא רק בה' אלא באלפנים. התפילה היא חלק בלתי נפרד מעולמו של כל אדם מאמין

להים פירושה מיניה וביה אמונה במי שבכוחו -ואין צורך בתורה כדי לחדש את עיקרה. אמונה בא

להיטיב לאדם או למנוע ממנו את הטובה, ומתוך כך האדם פונה אליו גם באופן טבעי בתפילה על 

להים, בישראל -מונה באצרכיו, ומודה לו על טובותיו. אף בימינו, כאשר כל עיקרה של הא

ובאומות, אינה עוד מובנת מאליה כשהיתה, סוף סוף בכל מקום שבו היא קיימת יש עמה גם 

שקדמה לתורה, דרך ארץ של מה שבין אדם למקום:  דרך ארץתפילה. מבחינה זו הרי זו כעין 

לכות ומתוך כך גם להתפלל אליו על העתיד. ה 1בראש ובראשונה להודות לו ית' על טובותיו,

 התפילה נצרכות לפי זה כביכול רק כדי לקצוב לה את סדריה, ולא כדי לחדש את עיקרה. 

. מצוהארץ שבתפילה, ואין די בכך לביאור ערכה כ-אמנם האמור לעיל אינו אלא קומת הדרך

שלא כמו ההודאה לה', שהיא חובה ברורה של הכרת הטוב של האדם לבוראו )אך אינה עיקר 

עצמה היא בתכונתה הפשוטה הראשונית ענין שתכליתו סוף סוף סיפוק צרכי התפילה(, התפילה 

 –האדם עצמו. מי שיודע שכל הטובה שבחייו תלויה ברצון ה', פונה אליו בתפילה על כל הנצרך לו 

ונמצא שהתכלית שלשמה הוא פועל היא לכאורה השגת מבוקשיו, ולא עבודה לה'. יש להוסיף 

 קידה של התפילה כמצוה ועבודה לה'. ולהבהיר לפיכך מהו עיקר תפ

הגלומה ומבוטאת בה.  האמונה-הכרתתשובה ראשונית לדבר היא שערך התפילה נעוץ ב

המתפלל לה' על צרכיו מבטא בזאת אמונה בכך שמי שבו תלויה טובתו היא הבורא, ובכך שה' 

ך כך ערך כביטוי משגיח עליו, שומע את תפילתו, וגם נענה לה לפי הענין. למעשה התפילה יש מתו

 של אמונה, וכמעשה הקובע לאמונה מקום ממשי בתוך סדרי החיים. 

, שעל צד שיש בתפילה מצוה מן התורה הרי זה לעת )בהשגות לסהמ"צ מצוה ה( הרמב"ןכך הם דברי 

שהוא יתברך ויתעלה שומע תפלה, והוא מציל מן הצרות בתפלה וזעקה". וכך  שנאמיןהצרות, "

, שכלל את התפילה (, הקבוצה התשיעית)מו"נ ג,מדבביאורו לטעמי המצוות  הרמב"םהם גם דברי 

בקבוצת המצוות שתכליתן "זכרון השם תמיד ויראתו ואהבתו ושמירת המצוות כולן, ושיאמין 

  2בשם ית' מה שהוא הכרחי לכל בעל דעת שיאמינהו, והם התפלה וקריאת שמע וברכת המזון...".

לה לא מתמצה בתוכן ההכרה המשתקף בה. יש ערך מיוחד של קשר עם זאת, ערכה של התפי

של האדם לבוראו המצוי גם במעשה התפילה עצמו. התפילה היא התרחשות ייחודית בתוך כלל 

העשיה של האדם שבה הוא פונה ישירות לבוראו. גם אם מה שמעורר את האדם לפנות לה' 

ביד ה', סוף סוף מכח מבוקשיו הוא נמצא בתפילה הוא רק רצונותיו, שמימושם אינו בידו אלא 

נפש שבו הוא -פונה לה' ומתפלל אליו, ובכך נמצא כביכול פוגש פגישה ישירה בה', שרוי במעמד

עסוק ביחס אל מציאות ה' בלבד, ולא במציאות החומרית השטחית שנוטה למלא את עולמו בכל 

-ה' )אף שאין זו תקשורת דועת אחרת. התפילה היא התרחשות מיוחדת של תקשורת בין האדם ל

החיים של האדם, שרובו רווי -סטרית ישירה כמו זו שבין אדם לחברו(, חריגה מאד בנוף

                                                           
1
 ההודאה לה' על טובותיו היא בכלל המצוות השכליות, המהוות בסיס מוקדם לציוויי התורה.  ()ב,מחוכך בכוזרי  
2

, מצוות שנועדו להקנות לאדם אמונות )שם לו(הרמב"ם מקדים ומזכיר את התפילה גם בקבוצת המצוות הראשונה  

נצרכות, ובכללן: "המצוה אשר צונו לצעוק אליו בעת צרה, ר"ל והרעותם בחצוצרות וגו', ... שהוא פעולה שיתחזק בה 

הדעת האמתי, והוא שהשם יתעלה משיג ענינינו, ובידו לתקנם אם נעבדהו ולהפסידם אם נמרהו, לא שנאמין שהוא 

 מצוה זו היא על התפילה בעת צרה, לעומת התפילה הקבועה שאליה מתייחסים דבריו לעיל.  מקרה ודבר שאירע...".
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בתקשורת עם גורמים מתוך העולם הנברא בלבד. מצד זה אין התפילה רק יסוד נצרך והכרחי 

בתוך כלל עולמו של האדם המאמין, אלא גם מעשה בעל תוכן משמעותי מיוחד, אולי אף 

: )ג,ה( הכוזריהמשמעותי ביותר בשגרת יומו של האדם, הלב של כל יתר עשייתו. כך הם דברי 

, ויהיו שאר עתותיו כדרכים המובילות לזו, יתאוה קרבתה, לב זמנו ופריו"ותהיה העת ההיא 

הואיל ובה ידמה לרוחניים ויתרחק מהבהמיים. ויהיו פרי יומו ולילו אותן שלש עתות התפלה". 

הממשיים הם לפי זה כביכול רק כתירוץ עבור האדם כדי שיוכל להתפלל, ולזכות  המבוקשים

 לדבקות המיוחדת בה' שיש בתפילה. 

 )ב.(אמנם גם בזאת אין די כדי לבאר את הכינוי השגור לתפילה כ"עבודת ה'". הגמרא בתענית 

התייחסות זו  איזו היא עבודה שהיא בלב, הוי אומר זו תפלה". –בכל לבבכם  ולעבדואומרת: "

לתפילה כאל עבודה לה' עומדת גם בבסיס מצוות התפילה מן התורה, כפי שלמדה הרמב"ם בספר 

המצוות )ע"פ מדרשי חז"ל(: "המצוה החמישית היא שצונו לעבדו יתעלה. וכבר נכפל צווי זה 

. להיכם, ואמר ואותו תעבודו, ואמר ואותו תעבוד, ואמר ולעבדו-פעמים, אמר ועבדתם את ה' א

ואע"פ שזה הצווי הוא גם כן מן הציוויים הכוללים, הנה יש בו יחוד, שהוא צוה בתפלה. ולשון 

ספרי, ולעבדו זו תפלה...". מה שהתבאר עד כה בענין מהות התפילה מסביר את ערכה כביטוי 

לאמונה בה', וכהזדמנות של קשר חי בין האדם לבוראו, אך אין באלו תוכן של עבודה ממשית לה', 

 יה שיש בה כביכול תרומה למי שאותו )או לכה"פ עבורו( עובדים. עש

אפשר ליישב שעצם ביטוי האמונה בה' הוא המכונה עבודה לה', משום שבו מורה האדם שה' 

להים שאותו הוא עובד ולא כל אלוה אחר זולתו. התפילה עצמה לפי זה אינה עבודה -הוא הא

ה יותר של היות האדם עובד ה'. אך דומה שאין די ישירה לה', אלא שיש בה ביטוי למציאות רחב

 בכך לביאור לשון חכמים שהתפילה היא העבודה שבלב. 

נזקק לכך, לא רק ביחס לתפילה אלא גם ביחס לקרבנות, ומבאר  )נתיב העבודה א( המהר"ל

שעבודה אינה דוקא מה שמספק תועלת ממשית למי שאותו עובדים, אלא מה שמבטא באופן ישיר 

בדות אליו: "העבודה אינה בשביל שהיא לתועלת השם יתברך, אבל היא לתועלת האדם את הע

בלבד... ובאולי יקשה לך, אם כן שאין העבודה לתועלת השי"ת אם כן למה צוה על עבודה הזאת, 

שמביא קרבן אל השי"ת. אין זה שאלה, כי אף שאין דבר זה לתועלת השם יתברך מכל מקום 

"ת. ואף אם אין מוסר נפשו אליו, רק ממון שלו, שמקריב אליו קרבן, האדם מוסר עצמו אל השי

אל השי"ת... ונקרא זה עבודה, כי העבד קנוי לרבו, והוא  מוסר עצמומכל מקום גם זה נקרא ש

שהוא קנוי  כמו העבדוממון שלו הכל לאדון שלו, ולכך כאשר מביא קרבן אליו מורה שהוא שלו 

זה, כי אם יקרא עבודה כאשר משמש אליו ועושה מה שצריך אליו, לרבו... ואין לך עבודה יותר מ

שמורה זה כי הוא עבד קנוי לו, כל שכן כאשר מוסר עצמו... וכן התפלה, שמתפלל לפניו כמו עבד 

שמתפלל לפני אדון שלו על צרכיו אשר הוא מבקש, ובזה נראה כי האדם צריך לו, ואם כן שהאדם 

התפלה היא עבודה גמורה, שמורה שהאדם נתלה בו יתברך ולכך  יתברך הוא שלו... ולכך נתלה בו

: "ומה שנקרא התפלה עבודה, כי התפלה שמתפלל האדם אל השי"ת )שם ג(הוא שלו". ועוד הוסיף 

להותו יתברך, שכל -מורה שהאדם נתלה בו יתברך וצריך אליו ואין לו קיום זולתו, והנה זהו א

ך עד שהכל אל השי"ת... וכאשר האדם נתלה בו יתברך הנמצאים צריכים אליו ותלוים בו יתבר

כאליו הוא נקרב אליו". התפילה היא ביטוי לא רק לכך שכל הצלחות האדם בחייו תלויות בה', 

 אלא לכך שכל עיקר הקיום, שלו בפרט ושל המציאות בכלל, נובע מאתו ית' ותלוי בו. 

 עינינול אליו בעת הצרות, ותהיינה מצאנו: "שמכלל העבודה... שנתפל )שם( הרמב"ןגם בלשון 

 אל יד אדוניהם". כעיני עבדיםולבנו אליו לבדו, 



 מבוא -)א( הלכות תפילה   

9 
 

דברי המהר"ל מתייחסים באופן ישיר להיבט הראשון שהזכרנו, התוכן ועמדת החיים המובעים 

בעצם היות האדם פונה לה' בתפילה על צרכיו. אך הדברים יפים ודאי גם כלפי ההיבט השני, כלפי 

של התרחשות התפילה עצמה, הקשר החי בין האדם לה', שהוא קשר יחודי בין תכונתה החיה 

האדם הנברא לבוראו ואינו כדוגמת כל קשר אחר בינו לזולתו. את העמידה נוכח פני ה' אין לדמות 

עצמו, מעט קודם  הכוזריבאופן ראשוני בעולמנו אלא לעמידת העבד לפני רבו. כך הם גם דברי 

ללשונו דלעיל: "אחר זאת ההכנה, יעיר כח הרצון את כל האיברים המשמשים אותו... ויביטו 

אל אדוניו, ויעמדו הידים מהתעסקותן... ויעמדו כל האיברים כנבהלים  הבטת העבדהעינים 

א ויראים למשמעתו והנהגתו... ותהיה הלשון מתאימה למחשבה, כדי שלא תהיה יתרה עליה, ול

 ידבר בתפלתו על דרך השגרה וההרגל... ותהיה העת ההיא לב זמנו ופריו...". 

לשון העבודה לה' האמורה בענין התפילה מבליטה שעיקר ההתרחשות בה אינו הביטוי החי של 

אהבת ה', אלא דוקא של יראתו. על גבי זה יש אמנם מקום גם לקומה נוספת של קשר לה', 

בה' ואהבה  דבקותו אכן שב סוף סוף ומתברר גם כמעמד עליון של והביטול הגמור של האדם לקונ

 . )ר' הקדמת עולת ראיה(לו ית', שאלו משתוקקת הנשמה בכל מאודה 

 

]בבירורם של גדולי ישראל בדבר ערך התפילה נכרך גם ענין נוסף: גם אחר כל מה שביררנו 

שה התפילה עצמו נותר בעינו בדבר תוכן המצוה שבתפילה, והעבודה לה' שבה, סוף סוף תוכן מע

כבקשת האדם מה' על צרכיו, בין אם צרכיו האישיים או צורכי הכלל. בקשה כזו כרוכה ודאי 

להינו בכל קראנו אליו", ובכח התפילה לעורר רחמי שמים ולהביא כביכול -בהכרה ש"מי... כה' א

ערך התפילה גם לכך שהוא ית' ימלא את משאלותינו. והדבר מצריך ממילא בירור נוסף של 

בסדר שבו  תפילתנו תביא לשינוייש לצפות ש מפני מהבהקשר זה, של סדר הנהגת ה' אותנו. 

מנהיג ה' את חיינו? על מה נסמכת תקוותנו שהקב"ה ינהיג אותנו כרצוננו, ולא כפי רצונו שקדם 

 לתפילתנו?

ותן לבנו באופן האב נ –מאביו  בקשת הבןהביאור הפשוט לדבר הוא שהתפילה לה' היא כענין 

ראשוני כפי ראות עיניו, אך בקשת הבן ממנו גם היא משמעותית מצד עצמה, ומעוררת באב רצון 

להיענות ולבטא את אהבתו לבנו בנתינה נוספת על מה שהיה נותן מלכתחילה. ובענייננו, הפניה 

אם ה' לה' בתפילה היא ודאי מעשה משמעותי בהקשר של מה שבין האדם לה', ולכן אין תימה 

נענה ונותן לאדם מה שלא היה ראוי לו בלא תפילה. גם במושגים של שכר ועונש, ומידה כנגד 

את האדם ומדבקת אותו בה', ועושה אותו ראוי לטובה יתרה על  מרוממתעצמה  התפילהמידה, 

לגודל יקרת מעלת התפילה, וחפץ ה' בתפילת האדם,  –זו שהיה ראוי לה מתחילה. ומזוית נוספת 

ה' את עולמו כך שהרבה ממבוקשי האדם לא יושגו לו עד שיתפלל עליהם )אף זה כעין המצוי  סידר

בין אב לבנו, שהאב מתנה את נתינתו לבן בבקשה נאותה של הבן ממנו, כדי לחנכו(. הקב"ה 

פעיל שעל ידו דוקא  להיות שותףהוא  תפקיד האדםמשפיע מצידו לעולם טוב רב באופן ישיר, אך 

להית יתרה לעולם, ולכן לעיתים מתנה הקב"ה את טובתו לאדם בכך -טובה א יוצאת לפועל

 שיתפלל עליה ויעשה אותה מענין של מבוקש פרטי שלו להזדמנות של עבודת ה'.

להית עמדו -בעלי הפנימיות הוסיפו על כך עוד, ובתוך הביאור המפורט לכלל סדרי ההנהגה הא

לה. התפיסה הפשטנית רואה את מציאות ה' ואת גם על האופן שבו מעורבת ומשפיעה בהם התפי

האדם כעין שתי דמויות אישיות נבדלות בתכלית שיש ביניהן קשרי גומלין, ובהקשר זה מתבארת 

להי -פעולת התפילה כפי הדרכים דלעיל; אבל בתפיסה מעמיקה יותר, העומדת על סדר הגילוי הא

ריֹו התכליתי הוא האדם, יש צורך בפ ירוש מעמיק יותר גם של פעולת התפילה, המקיף בעולם שּפִּ
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ושבה ומשפיעה עלינו מתוך כך. אין זו בהכרח דרך שונה  בעליוניםישירה כביכול  פעולהכפועלת 

בעיקרה מזו שביארנו לעיל, שפניית האדם לה' בתפילה שבה ומעוררת את רצון ה' אליו להיטיב 

, מפרט ומדייק יותר, של אותו ענין. לו, תוך שהיא גם מרוממת את חייו עצמם, אלא ביאור פנימי

הסדר שעל פיו מעוררת התפילה את השפע מן העליונים אינו כעין מערכת מכנית ח"ו אלא סדר של 

 מפגש בין עולמות של רצון, עולם הרצון של האדם המתרומם אל רצון ה'. 

ולמות הרב קוק זצ"ל הוסיף על כך עוד לפי דרכו, ופירש את פעולתה של התפילה לא רק בע

העליונים החיצוניים לאדם כביכול, אלא גם בעולמותיו העליונים שלו עצמו. התפילה מחוללת 

פנימית בין דרגות  פגישהפגישה בין רצון האדם לרצון ה' לא רק כתקשורת חיצונית אלא גם כ

להי -הא שורש הרצוןשונות ברצון האדם עצמו. בין עולם הרצון הממשי והמורגש שלו, לבין 

בעומק הווייתו הנשמתית. התפילה מעלה את רצון האדם לשורשו, וסוללת דרכים לבקשת השרוי 

 הנשמה הטהורה להופיע בממשות החיים, ובכך נעוצים הן תוכנה העליון והן פעולתה. 

כל זה עכ"פ אינו משנה בפשטות את תכונתו של גוף מעשה התפילה, או את העבודה לה' שיש 

קשה מאת ה' על מילוי החסרונות שבמציאות, וכל ערך התפילה בו. מעשה התפילה עצמו הוא הב

גלום בפניה זו של האדם לה' בלבו ובפיו, לבקש הכל מאיתו ית'. היחס בין מעשה התפילה למימוש 

מבוקשיה יכול להתפרש באופן כזה או אחר, אך תוכן התפילה עצמה מובע בבירור במילים שיסדו 

לה הן בעיקרן פועל יוצא של העמידה לפני ה' בתפילה כעבד לה חז"ל, ובו לא נחלקו. הלכות התפי

 המתחנן לרבו, וענין זה כשלעצמו משותף לכל הדרכים. 

צד הפרש בתכונת הבקשה מאת ה' בתפילה קיים בכל זאת בין הדרכים בשאלת ההקשר שאליו 

שייכת בנפש האדם בקשתו בתפילה. בתפיסה הפשוטה של האמונה ושל התפילה, האדם מבקש 

תפילה מאת ה' על עצמו, או על הציבור, ודי בכך לתפילה שלמה. אבל בתפיסה המעמיקה יותר ב

מובן שעיקר כאב החיסרון נעוץ לא במצוקה האישית שהאדם מרגיש מחמתו, אלא בחיסרון 

להי בעולם. אדם גדול רואה -העצמי האמיתי של הופעת הטוב שיש בו, החיסרון בהופעת הטוב הא

זה, וזהו ממילא גם מה שנותן לתפילתו את עיקר כוחה וגם את ערכה. גם את הדברים בהקשר 

התוכן של בקשת התפילה, ולא בתכונתה או בתוכנה של -כאן, סוף סוף, ההפרש הוא בהקשר

 [3פעולת התפילה עצמה.

 

בפועל, הפניה לה' בתפילה מתורגמת לבקשות מפורטות, ולסדר שיש בו שבח, בקשה והודאה 

לה'. התפילה כוללת תכנים פרטיים רבים מאד, וחז"ל הדריכו וקבעו כיצד בדיוק יש להתפלל, 

באלו זמנים ובאלו מילים, ומה להוסיף בתפילה לפי חילופי הזמנים. הדרכה מפורטת זו יוצרת 

תפילה, השונה מן הסתם פעמים רבות מהתוכן המסויים שהיה האדם מעניק מצד דפוס קבוע של 

עומד על כך, ומבאר שעד ימות עזרא היה כל אדם מתפלל כפי  ד(-)א,געצמו לתפילתו. הרמב"ם 
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מרחיק עם זאת לכת במיוחד בענין זה, וכורך את כל ענין העבודה לה' שבתפילה בענין זה של  יב(-)ב,יאנפש החיים  

ריכה להיות על הופעת שם ה' להי לעולם. גם כוונת המתפלל צ-שותפות המתפלל, על ידי בקשתו, בהמשכת השפע הא

וטובו בעולם, ולא על מצוקתו האישית כלל, וכעצה לכך מדריך נפש החיים למקד את כוונת התפילה בלשון שתיקנו 

חז"ל ולא בתחושת האישית הישירה של צורך מילוי החיסרון. ומכל מקום נראה שגם לדבריו אין זו אלא עצה כיצד 

יון שלה, ואילו המעמד המעולה של התפילה הוא כאשר כל עיקר התשוקה לרומם את התפילה אל ממד התוכן העל

-למילוי החסרונות שבמציאות מוכר אצל האדם מצד זה ותפילת חז"ל מהוה אצלו מתוך כך ביטוי נאמן להתעוררות

הכח של התפילה נמצאים נתונים לפי נפש החיים בריכוז הנפש בתוכן העצמי -התפילה האישית. העוצמה ותוקף

וק של התפילה, ולא בעוצמת ההרגשה וההבעה של הרצון הפנימי לאדם. ומכל מקום בכל הנוגע להלכות התפילה העמ

 אין דבריו מובילים לכיוון שונה. 
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צחות לשונו, במבנה תפילה ובזמן ותדירות הרצויים לו )ובלבד שיתפלל כל יום(, אלא שהחורבן 

ו הרבה מישראל אינם מסוגלים לבטא עצמם כראוי בלשון הקודש, ולא וגלות בבל הביאו למצב שב

להביע תפילה ראויה לה'. וכדי לפתור זאת סידרו עזרא הסופר ובית דינו סדר קבוע של תפילה 

שיהיה מזומן לכל. בסדר זה נכללים אבות לכל צרכי האדם, כך שכל אדם יכול למצוא בו לפחות 

ושא הראשון שבבירור נעסוק יהיה לפיכך סדר התפילה הקבוע באופן ראשוני את תפילתו שלו. הנ

 שסידרו חכמים. 

אמנם עדיין אי אפשר להימלט מכך שההתאמה בין התפילה שיסדו חכמים לבין התפילה 

שהאדם מתעורר לה מצד עצמו אינה תמיד שלמה. בשטף החיים מתעוררים אצל האדם מבוקשים 

ן ישיר ומפורש דיו. חז"ל לא ביקשו למנוע את וצרכים שהתפילה הקבועה אינה מבטאת באופ

האדם מלהתפלל בלשונו, אלא להעמיד את עיקר התפילה על בסיס אחר. וכך בצד הבירור של סדר 

 התפילה הקבוע נעסוק גם בבקשת הצרכים האישית של האדם וסדר צירופה לתפילה הקבועה. 

ונתו המיוחדת של מעמד ענין נוסף, שהרבה מאד מהלכות התפילה נובעות ממנו, הוא תכ

המציאות -התפילה, הנבדל בתכלית מכל עשיית החולין וגם עולה עליה בתכלית בערכו. תכונת

הממשית של המתפלל בעת תפילתו צריכה להוות ביטוי הולם לתכונה מהותית יחודית זו שלה, 

ת והדבר מתבטא הן בצורת עמידת הגוף בתפילה, הן בלבוש האדם בעת התפילה, והן בתכונ

המקום שבו היא נערכת. ובאופן פנימי יותר, ההתייחדות לתפילה היא בראש ובראשונה 

 4התייחדות הלב והנפש לתפילה, לפנות את הנפש מכל עסקי עולם המעשה ולרכז אותה בפניה לה'.

ואף לכך יש הלכות, הן לעיקר חובת הכוונה, והן לאמצעים המעשיים המסייעים לה. המעמד 

, שהוא כעמידת עבד בפני רבו, מוליד גם איסור של הפסק בתפילה, חמור המיוחד של התפילה

יותר בגדריו מדברי קדושה אחרים, וגם בו נעסוק. )היחס הנכון לתפילה מתבטא כבר במעשי 

ישנם מעשים ראויים או גם נצרכים של הכנה לתפילה, ולעומתם  –האדם בעת הסמוכה לתפילה 

 את ההלכות הללו לא זכיתי לעת עתה לברר(.  מעשים אחרים שאותם אין להקדים לה.

היבט משמעותי נוסף של ענין התפילה הוא גודל ערכה של תפילת הציבור. יש מעלה גדולה 

לתפילה בתוך ציבור דוקא, ויש גם חלקים שונים בסדר התפילה שאינם נאמרים אלא ע"י ציבור. 

 בירור הנוגע לכך יחתום את בירורנו בהלכות התפילה. 

דיני התפילה נעסוק גם בדיני ק"ש וברכותיה, ודין הקריאה כנגד הערוה או הטינופת, לאחר 

 ובחלקים עיקריים של דין הקריאה בתורה. 
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מחשבת הלב היא גם מתנאיה של התפילה הראויה עצמה, כאשר בוחנים אותה לא לעומת פניית הלב למחשבות  

שעלול להימצא ריק ממחשבה. חוה"ל מבליט את ערכה של מחשבת  אחרות, אלא לעומת מעשה הדיבור שבתפילה

דיבור של -הלב בתפילה מצד זה, ומחדד שעיקרה של התפילה הוא בביטוי שיש בה למחשבת הלב דוקא, כך שמעשה

 תפילה בלא כוונה הוא כגוף מת החסר את נשמתו.
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 . מקור החיוב בתפילה1

ן נ ב ר ד ו  א א  ת י י ר ו א ד  .  א

פותחת את דיני התפילה בבירור זמנה: "תפלת השחר עד חצות... תפלת המנחה עד  )כו.(המשנה 

זאת בדומה לפתיחת המסכת בדין קריאת שמע: "מאימתי קורין את שמע בערבין...". הערב...", 

על משנה זו אין מקום לשאול כשאלת הגמרא בתחילת המסכת, "תנא היכא קאי" )שכן דין 

התפילה נזכר כבר מספר פעמים במשניות קודמות אגב דיני קריאת שמע, וגם לא נאמרה כאן לשון 

 ור לעיקר חיוב התפילה טעון בירור. "מאימתי"(, ומכל מקום המק

: "איתמר, רבי יוסי )כו:(הגמרא סומכת לבירור הראשוני של דין המשנה מחלוקת אמוראים 

ברבי חנינא אמר תפלות אבות תקנום, רבי יהושע בן לוי אמר תפלות כנגד תמידין תקנום". בפרק 

: "אנשי כנסת הגדולה תקנו להם לישראל ברכות ותפלות, קדושות )לג.(הבא נזכר עוד בגמרא 

: "מאה ועשרים זקנים ובהם כמה נביאים )יז:(והבדלות", ובדומה לזה אמרה הגמרא במגילה 

תיקנו שמונה עשרה ברכות על הסדר". מכל אלו עולה בצורה פשוטה שעיקרה של חובת התפילה 

ש להתפלל שלש פעמים ביום. וכך הם דברי היא מתקנת חכמים, שתיקנו סדר תפילה שבו י

 ועוד ראשונים, שכל עיקרו של דין התפילה הוא מדרבנן.  )בהשגות לסהמ"צ ה( הרמב"ן

הסתמך על מדרשי ההלכה וכתב  הרמב"םאלא שכל זה הוא לפי האמור בש"ס לבדו. אבל 

פעמים, אמר במנין המצוות: "המצוה החמישית היא שצונו לעבדו יתעלה. וכבר נכפל צווי זה 

)דברים יג, בענין , ואמר ואותו תעבודו )שמות כג, בסוף הציווי של פרשת משפטים(להיכם -ועבדתם את ה' א

. )פרשת והיה אם שמע(, ואמר ולעבדו (, בהמשך לפרשת שמע)דברים ו, ואמר ואותו תעבוד האזהרה מנביא השקר(

יש בו יחוד, שהוא צוה בתפלה. ולשון ואע"פ שזה הצווי הוא גם כן מן הציוויים הכוללים... הנה 

ספרי, ולעבדו זו תפלה. ואמרו גם כן, ולעבדו זה תלמוד. ובמשנתו שלרבי אליעזר בנו של רבי יוסי 

להיך תירא ואותו תעבוד. ואמרו, -הגלילי אמרו, מנין לעיקר תפלה בתוך המצוות, מהכא, את ה' א

ל בו ונגדו, כמו שבאר שלמה עליו עבדהו בתורתו, עבדהו במקדשו, כלומר ללכת שם להתפל

השלום". גם בפתח הלכות תפילה כתב הרמב"ם: "מצות עשה להתפלל בכל יום, שנאמר ועבדתם 
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להיכם, מפי השמועה אמרו שעבודה זו היא תפלה. ונאמר ולעבדו בכל לבבכם, אמרו -את ה' א

 חכמים, איזו היא עבודה שבלב, זו תפלה". 

המקור העיקרי שבו יש רמז ישיר לתפילה הוא  –ל תפילה התורה לא צוותה באופן ישיר ע

הפסוק בפרשת והיה אם שמע: "אם שמע תשמעו אל מצותי... ולעבדו בכל לבבכם, ונתתי מטר 

דרשה: "איזו היא עבודה שהיא בלב, הוי  )תענית ב.(ארצכם בעתו...". לא רק הספרי אלא גם הגמרא 

מד שמזכירים גבורות גשמים בתפילה, מתוך מה לל –אומר זו תפלה" )הקשר הדרשה בגמרא שם 

שסמך לכך הכתוב: "ונתתי מטר ארצכם בעתו"(. אלא שבפסוק זה אין ציווי מפורש על התפילה 

ומכל מקום מכח פסוק זה למדו חכמים לפרש גם את  1אלא תנאי, שאם נתפלל נזכה לברכה.

מעשה יחודי זה של תפילה. לשונות הציווי הכלליות יותר שנאמרו על עבודת ה' ככוללות גם 

משמעותו הפשוטה של הציווי לעבוד את ה' היא להיות יראים אותו, ללמוד את תורתו ולקיים את 

כל מצוותיו, ואם כן זהו ציווי כללי, חיזוק לכל יתר המצוות, שאין למנותו במנין המצוות, אלא 

יום מצוה משאר שאחר שלמדנו שיש גם מעשה ייחודי של עבודה לה' שנעשה בלב, ולא בק

נמצא שיש במצוות העבודה לה' גם תוספת מעשית מיוחדת שיש לצרף  2המצוות, והוא התפילה,

  3למנין המצוות.

הקשה על הרמב"ם מכמה מקורות בש"ס המורים מפורשות שחיוב התפילה  )בהשגות(הרמב"ן 

מהרהר בלבד, הוא מדרבנן בלבד: בעל קרי מברך על המזון לאחריו אך לפניו וכן בתפילה הוא 

שהטעם לדבר הוא שברכת המזון דאורייתא ותפילה דרבנן. כמו כן, מי  )כא.(וביארה הגמרא 

שמסופק אם קרא קריאת שמע חוזר וקורא, אך בתפילה אינו חוזר ומתפלל כיון שק"ש דאורייתא 

תפלל, . והמתחיל בסעודה או בדין וכדומה והגיע זמן תפילה אינו מפסיק כדי לה)שם(ותפילה דרבנן 

. הרמב"ן עצמו מציע )סוכה לח.(אך מפסיק כדי ליטול לולב, משום שלולב דאורייתא ותפילה דרבנן 

לכאורה לדברי הרמב"ם, שאף שעיקר חובת התפילה היא מן התורה סוף סוף לאחר -יישוב

שהתפלל פעם אחת ביום יצא ידי חובתו זו, ומה שאמרה הגמרא שתפילה דרבנן היינו לענין שתי 

ות הנוספות שבכל יום, ודחה, שהדינים האמורים לא הוגבלו למי שכבר התפלל תפילה התפיל

שב ומתרץ באופן זה את הרמב"ם, ומוסיף שכיון שבצד האפשרות  )בהל' תפילה, א,א(אחת. אך כס"מ 

שכבר התפלל תפילה אחת ויצא ידי חובה מן התורה ישנה גם אפשרות שיתפלל תפילה קצרה 

חובה מן התורה אם טרם התפלל, לא הוצרכה הגמרא לומר במפורש  בלבד, ובכך ייצא ידי

 שדבריה שתפילה דרבנן הם רק באופן שכבר יצא או שעתיד לצאת ידי חובת תפילה מן התורה. 

בעת צרה הבאה על ]הרמב"ן עצמו מודה שיש צד מצוה בתפילה מן התורה, והיינו לכל הפחות 

ו מלחמה בארצכם... והרעתם בחֹצצרות ונזכרתם לפני : "כי תבֹא)במדבר י(. התורה צותה הציבור

ה'...", ויש בכך מצוה על הציבור לצעוק לפני ה' בתפילה ותרועה על כל צרה וצרה שתבא עליהם, 

כפי שהרחיב וביאר שלמה בתפילתו בעת בנין המקדש. וייתכן, אומר הרמב"ן, שגם זה מכלל 

                                                           
1

אלינו תלויה לא רק באהבתו ויראתו  לאור דרשת חז"ל זו משמעות הכתוב בפרשת והיה אם שמע היא שברכת ה' 

ושמירת מצוותיו, אלא גם בכך שנתפלל לפניו עליה. אם נעבוד את ה' גם בלבנו, ונתפלל אליו, נזכה למטר בעתו. יש 

 בכך סמך של ממש לסברה שהתפילה מועילה משום שהקב"ה רוצה שנקבל את מבוקשינו ע"י תפילה דוקא. 
2

מובהק ישיר של עבודת ה', שלא ככל יתר המצוות שרק עצם קיומן במצוות  גם מעשה הקרבת הקרבנות הוא מעשה 

 ה' הוא עבודה לו. ומכל מקום התפילה היא המעשה היחיד שלא קדם בו ציווי במקום אחר. 
3
להיכם, שהוא הראשון בתורה המצוה על -הפסוק שבחר הרמב"ם להזכיר בפתח הלכות תפילה הוא ועבדתם את ה' א 

מציע גם  )תפלה א,א(יחיד שציוויו אמור ישירות מאת ה' ולא כדברי משה רבנו במשנה תורה. כס"מ עבודת ה', וגם ה

 הסבר נוסף, שפסוק זה הוא אחד משנים בלבד שהזכיר הרמב"ם שלא נאמרה בהם דרשה גם לדין אחר שאינו תפילה. 
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היינה עינינו ולבנו אליו לבדו, כעיני עבדים אל המצוה לעבוד את ה', "שנתפלל אליו בעת הצרות ות

חיוב  גםשיש בכלל מצוות עבודת ה'  אפשריד אדוניהם". עוד מוסיף הרמב"ן, בסיום דבריו, ש

: "אם אולי יהיה מדרשם בתפלה עיקר מן התורה, נמנה אותו במניינו על היחידתפילה המוטל 

יתברך ויתעלה שומע תפלה והוא מציל מן שלהרב, ונאמר שהיא מצוה לעת הצרות, שנאמין שהוא 

 הצרות בתפלה וזעקה".[

 

ה ר ו ת ה ן  מ א  ו ה ש ד  צ ל ב  ו י ח ה ר  ד ג  .  ב

בכל כאמור: "מצות עשה להתפלל  )בהלכות(בתפילה מן התורה כתב הרמב"ם  בגדר החיוב

מסכים שלדרך  )בהשגות דלעיל(...". אין בנמצא מקור לגדר זה של תפילה אחת ביום, אך הרמב"ן יום

"ם הכרח לומר כך: "ואם איננה מצוה בכל יום, מתי תהיה החובה הזאת המוטלת עלינו מן הרמב

 התורה?!, שיתפלל יום אחד בשנה, או בכל ימיו פעם אחת?!". 

מגיד : "חיוב מצוה זו כך הוא, שיהא אדם מתפלל ומתחנן בכל יום ו)שם הל' ב(עוד כתב הרמב"ם 

 נותן שבחצריך להן בבקשה ובתחנה, ואחר כך שהוא  שואל צרכיןשל הקב"ה ואחר כך  שבחו

לה' על הטובה שהשפיע לו, כל אחד ואחד כפי כחו". באופן פשוט כולל כאן הרמב"ם בגדר  והודייה

חיוב התפילה מן התורה את הקדמת השבח והסיום בהודאה, וצ"ע מנין למד זאת. הכס"מ ועוד 

שבח לתפילה, והוא דברי ר' שמלאי  ציינו את המקור שממנו למד הרמב"ם לעיקר החיוב להקדים

להים -: "לעולם יסדר אדם שבחו של הקב"ה ואח"כ ישאל צרכיו, שכן מצינו במשה... ה' א)לב.(

ל בשמים ובארץ אשר -אתה החילות להראות את עבדך את גדלך ואת ידך החזקה, אשר מי א

מר שכיון שלמדנו יעשה כמעשיך וכגבורותיך, וכתיב בתריה אעברה נא ואראה". כס"מ נדחק לו

 זאת ממשה רבנו הרי זה דין תורה. ומכל מקום עדיין לא התבאר מקור הדין לסיים בהודאה. 

ושמא לא היתה כוונת הרמב"ם לומר שפרטים אלו הם מגוף החיוב מדין תורה, אלא שהם 

בבחינת דרך ארץ שקדמה לתורה. בהלכות הבאות ביאר הרמב"ם את ההבדל בין התפילה שהיו 

ם מימי משה ואילך ועד לימי עזרא, ולעומת זאת את הסיבות שהביאו את עזרא ובית דינו מתפללי

לתקן סדרי תפילה ואת המבנה הסדור של התפילה שתיקנו. ואם כן בדבריו קודם לכך אין כוונת 

הרמב"ם בהכרח להגדיר את חיוב התורה עצמו, אלא את האופן שבו מתורגם למעשה חיוב התורה 

. חכמים חידשו את לשון הברכות, ותיקנו שלש ברכות של שבח בתחילה ושל ללא תקנת חכמים

הודאה בסוף, אבל עיקר הקדמת השבח והסיום בהודאה קדמו לכך והחיוב הברור בהם נהג גם 

קודם לתקנתם. ההודאה על הטוב היא ודאי חובה ראשונית בסיסית המוטלת על כל אדם באשר 

ר, ור' שמלאי לימד לאור תפילת משה רבנו שה"ה גם הוא, ולכך אכן גם אין צורך בכל מקו

 להקדמת השבח. 

נוכח : "והכל היו מתפללים )הל' ג(עוד כתב הרמב"ם בכלל ההנהגה שקדמה לתקנת אנשי כנה"ג 

, בכל מקום שיהיה. וכן היה הדבר תמיד ממשה רבינו עד עזרא". נראה שהדברים מכוונים המקדש

רו... עבדהו במקדשו, כלומר ללכת שם להתפלל בו ונגדו, כלפי מה שכתב הרמב"ם בסה"מ: "ואמ

כמו שבאר שלמה עליו השלום". אפשר שאף זהו מכלל דין התפילה מן התורה, להכיר בכך שמקום 

התפילה הראשוני והעיקרי הוא בבית המקדש דוקא, מקום בו משרה הקב"ה את שכינתו בינינו. 

ם אינו יכול לעשות כן עליו לכוון לכל הפחות את המתפלל צריך שיכוון את פניו כלפי ביהמ"ק, וא

 ליבו, ומכל מקום צריכה תפילתו להיות מתוך יחס אל המקדש כמקום התפילה האמיתי. 

 

 )קו,א(. דין הנשים 2
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: במשנה בואר שנשים חייבות בתפילה. לרש"י ותוס' הטילו חכמים על הנשים חיוב בה משום רחמי ה' תמצית הדין)

התלויים בה. לולי זה, לתוס' היו פטורות כמצוות עשה מדרבנן שהזמן גרמה. ולרא"ש, באופן קרוב, וטובותיו עלינו 

תלוי בזמן שבה. אבל לרמב"ם, נשים חייבות בתפילה -הרחמים התלויים בתפילה הם סיבה להבלטת היסוד הלא

 משום שמצוות התפילה מה"ת אינה תלויה בזמן כלל.(

 

ה ש ו ר י פ ו ה  ת ס ר ג  , א ר מ ג ה י  ר ב ד  .  א

את חיוב הנשים בתפילה תלו הפוסקים בדרך אפשר במחלוקת דלעיל, אם עיקר החיוב בתפילה 

 הוא מן התורה או מדרבנן. 

נאמר ברורות: "נשים... חייבין בתפלה". וביארה הגמרא, לפי הגרסה שלפנינו:  )כ.(במשנה 

כמצות עשה "חייבין בתפלה, דרחמי נינהו. מהו דתימא הואיל וכתיב בה ערב ובקר וצהרים, 

שהזמן גרמא דמי, קמ"ל". המשמעות הפשוטה של גרסה זו היא שהתפילה היא בעיקרה מ"ע 

שהזמן גרמא ונשים ראויות להיות פטורות ממנה, אלא משום שאף הנשים זקוקות לתפילה כדי 

לזכות לרחמי שמים ולקבלת צרכיהם על ידה הטילו אותה חכמים אף עליהן. אולם הראשונים 

 ה בגרסת הגמרא, ומתוך כך גם במשמעותה.נבדלו זה מז

גרסה קרובה מאד שמשמעותה האמורה אף מובהקת יותר: "פשיטא? כיון דכתיב ערב  תוס'ל

". כיון שיש קמ"ל דרחמי נינהו, עשה שהזמן גרמא הויובקר וצהרים אשיחה ואהמה, כמצות 

ים קרובים   בתפילה בקשת רחמים, אין לפטור ממנה מחמת שהיא מצוה שהזמן גרמה. דבר

, שכתב: "הכי גרסינן, תפילה דרחמי נינהו. ולא גרס פשיטא, דהא לאו רש"יעולים גם מדברי 

דאורייתא היא". לדברי תוס', כוונת רש"י לומר שאין גורסים את כל ענין מצות עשה שהזמן 

ו גרמא, כיון שסברה זו שייכת במצוות מן התורה בלבד. במצוות מדרבנן, כתפילה, כלל זה אינ

קיים, אלא שעדיין צריכים חכמים ללמד אם תקנתם מופנית גם כלפי נשים, ועל כך אמרה הגמרא 

שכיון שהתפילה היא ענין רחמים הטילוה גם על נשים. תוס' עצמם סוברים שאין בכך סיבה 

לדחות את גרסת הספרים, וגם בחיוב הנשים במצוות דרבנן שייך לדון על פי הכלל של מ"ע שהז"ג, 

צינו כך במקום אחר, בדין אמירת ההלל. ומכל מקום בין כך ובין כך הטעם לחיוב נשים וכבר מ

בתפילה הוא משום דרחמי נינהו. )צד שוה נוסף לרש"י ולתוס' הוא שחיוב התפילה הוא מדרבנן, 

 וכדרך הרמב"ן(. 

היתה לפי הנראה גרסה נגדית לגרסת רש"י, שאין בה כלל הסתמכות על סברת "רחמי  רי"ףל

שלא הזמן ינהו". וכתב הרי"ף: "וחייבין בתפלה ובמזוזה ובברכת המזון... דהוה ליה מצות עשה נ

, וכל מצות עשה שלא הזמן גרמא נשים חייבות". נראה מדבריו שאף שנאמר בתפלה ערב גרמא

ובקר וצהרים אין בכך סיבה לעשותה מ"ע שהזמן גרמא, משום שסוף סוף חיוב התפילה הוא 

גבל לזמנים מסויימים דוקא. אין בתפילה חובות נבדלות לתפילה בזמן הבוקר, תמידי ואינו מו

תפלה בצהריים ותפילה בערב, אלא המצוה היא שיהיה האדם מתפלל תמיד, דהיינו בכל חלקי 

יום די בתפילה אחת, ולאחר שכבר התפלל פטור מתפילה -היום, ערב ובקר וצהרים. בכל חלק

 יוב הוא שיהיה כל חלקי זמנו של האדם רצופים בתפילות. נוספת, ומכל מקום עיקר מהות הח

דרך ייחודית בדבר, שפתח בלשון הרי"ף אך הוסיף עליה: "תפלה ומזוזה וברכת המזון,  רא"של

דבתפלה כתיב ערב ובוקר וצהרים,  אע"גנשים חייבות,  לא הזמן גרמאדהויא ליה מצות עשה ש

פשוט היה יותר לדון את התפילה כמצוה שהזמן ". מדבריו משמע שכיון דרחמי נינהו חייבינהו

 גרמא, אלא שכיון שיש בה רחמים שבו חכמים לדונה על פי הצד התמידי שבה ולחייב בה נשים. 

, בשונה משאר הראשונים, כרך את דין הנשים בשיטתו בענין מקור החיוב ב(-)הל' א הרמב"ם

עבדים חייבין בתפלה, לפי שהיא מצות ו ולפיכך נשים, זמן קבוע מן התורהלתפלה  איןבתפילה: "ו
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". גרסת הרמב"ם היא לפי הנראה כגרסת הרי"ף, ללא הסתמכות על סברת לא הזמן גרמהעשה ש

"רחמי נינהו", וההו"א העולה מהחיוב ערב ובקר וצהריים דחויה משום שהחיוב להתפלל בזמנים 

א, וממילא זוהי מצוה אלו הוא מדרבנן בלבד. עיקר החיוב הוא פעם אחת ביום בכל שעה שהי

שחיובה תמידי. )מסתבר שהרמב"ם למד גם את דברי הרי"ף כדרכו, וזהו הטעם גם לדבריו שזוהי 

מ"ע שלא הזמן גרמה. אבל מהרא"ש עולה שלמד את דברי הרי"ף שלא כך, ולא תלה את דבריו 

 בחיוב קבוע מד"ת אלא בסברת רחמי נינהו(. 

 

ה ש ע מ ל ם  י ש נ ה ן  י ד  .  ב

יוב הנשים, אין לכאורה הפרש בין השיטות, ולכו"ע נשים חייבות בתפילות לענין מעשה, לח

 כאנשים. כך הם דברי המשנה, שאותם ביארה הגמרא כפי שביארה לכל אחת מהדרכים. 

עומד על מנהג העולם שאינו כן, ומסמיך אותו על דעת הרמב"ם:  )קו ס"ק ב(אלא שמג"א 

צה, ולכן נהגו רוב נשים שאין מתפללות בתמידות, "מדאוריתא די בפעם אחד ביום ובכל נוסח שיר

משום דאומרים מיד בבוקר סמוך לנטילה איזה בקשה, ומדאורייתא די בזה, ואפשר שגם חכמים 

לא חייבום יותר". הרמב"ם עצמו לא כתב שנשים פטורות מסדר התפילות שתיקנו חכמים 

יג ולהבחין בינן לאנשים משמע )ואדרבא, מכך שהקדים וכתב שנשים חייבות בתפילה ולא שב לסי

בפשטות שגם החיוב התלוי בזמן שהטילו חכמים חל גם עליהם, כגדר מדרבנן למצוה דאורייתא 

המוטלת עליהן(. ומכל מקום לפי דרכו יש מקום לומר שדין המשנה המחייב נשים נאמר רק לענין 

 פטורות כדין מ"ע שהז"ג. עיקר חיוב התפילה, כדין תורה, ואילו מתקנת חכמים, התלויה בזמן, הן

עצמו מוסיף וכותב שדעת רוב הפוסקים כרמב"ן )אין הוא מציין מיהם רוב פוסקים אלו,  מג"א

ומזכיר רק את הסמ"ק שכתב שבעת צרה עכ"פ מצוה מה"ת להתפלל, אולם כפי שראינו לעיל דעת 

דברי הרא"ש(, רש"י ותוס' מפורשת שעיקר החיוב בתפילה הוא מדרבנן, וכך עולה בפשטות גם מ

מוסיף עם זאת ומחדד שלדרך הרמב"ן אף הנשים  משנ"באך לא מסיק מכך למעשה לגבי נשים. 

חייבות בשחרית ומנחה )אבל תפילת ערבית היא מעיקר הדין רשות אף לאנשים(, וכך הוא העיקר 

להלכה כדרך רוב הפוסקים )והכרעת שאגת אריה(, ולכן יש להזהיר לנשים שיתפללו י"ח )ומוסיף 

ן של שמע, ויאמרו אמת ויציב כדי לסמוך שנכון שיקבלו גם עול מלכות שמים בקריאת פסוק ראשו

 (. ()ור' באחרונים עוד לגבי סדר התפילה הראוי לנשיםגאולה לתפילה 

( אשי ישראל ז הע' ל(פירוט בס' )ר' חיים עצמו, בשיחותיו -כמה פוסקים אחרונים )ובהם בעל החפץ

ת להתפלל ומטופלת בגידול ילדיה הקטנים ואין דעתה מיושב אשה הטרודהסייגו עם זאת ש

הדעת את סברת המג"א ע"פ הרמב"ם, ולהסתפק בתפילה קצרה -יכולה לצרף לחסרון ישוב

שברכת המעביר שנה, עם  )ר' מהד' דרשו()ותכלול בה גם שבח והודאה. וכתב הגרש"ז אויערבאך 

היה"ר שאחריה, כוללת שבח ובקשה(. בפועל, דומה שנשים רבות מקלות בענין התפילה גם 

 ת בילדים, וסוף סוף יש להן במקצת על מה שיסמוכו, וכדברי מג"א. כשאינן מטופלו

 

 ב. תקנת שלש תפילות היום

 . מקור החיוב בשלש התפילות1

ם ו נ ק ת ם  י ד י מ ת ד  ג נ כ ו  א ם  ו נ ק ת ת  ו ב א  .  א

"איתמר, רבי יוסי ברבי חנינא אמר, תפלות אבות תקנום. רבי יהושע בן לוי אמר, תפלות כנגד 

"ח ביאר מי תיקן את התפילות, וריב"ל ביאר כנגד מה תיקנו אותן, ומכל . ריב)כו:(תמידין תקנום" 
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מקום בגמרא מובאים הדברים כמחלוקת, כיון שאם תקנת התפילות היא כנגד התמידין הרי שאין 

 4זו תקנת האבות אלא תקנת אנשי כנה"ג )כך ביאר רש"י(.

ין פירושה שהתפילות נתקנו א כנגד התמידיןבדברי ר' יהושע בן לוי יש לחדד: תקנת התפילות 

)כדברי כחלופה לתמידים, ועל דרך ונשלמה פרים שפתינו, שהרי הן נתקנו כבר עם בניית הבית השני 

. כנגד תמידין פירושו אם כן שבשעה שקרבן התמיד קרב במקדש מוטל גם רש"י לעיל, וכ"כ גם הרמב"ם(

ל לה'. לא רק מקום התפילה על כל אדם פרטי מישראל לעמוד כנגד זה במקום מושבו ולהתפל

האמיתי הוא המקדש, כך שבכל מקום שמתפללים לה' מתפללים כנגד המקדש, אלא גם כל עיקרן 

 של התפילות, אף בשעה שבית המקדש קיים, נועד ללוות את קרבנות התמיד שבמקדש. 

רה. את התפילות כתקנה גמו האבות תיקנובדברי ר' יוסי בר' חנינא יל"ע, אם כוונתו לומר ש

האם בכל דורות ישראל, עוד מזמן בני יעקב ושעבוד מצרים, נהגו שלש תפילות כחובה על כל 

 )דניאל ו(ישראל? דהמע"ה אכן כתב: "ערב ובקר וצהרים אשיחה ואהמה", ואף בדניאל מצאנו 

שהיה מתפלל לה' שלש פעמים ביום. אך אין בכך מקור ברור לומר שהיתה זו הנהגה קבועה כחובה 

אף דרשות הגמרא כאן, המבססות את דברי ריב"ח, אינן מורות על כך. מצינו לאברהם, לכל, ו

יצחק ויעקב שהתפללו שחרית, מנחה וערבית, אך לא שהטילו זאת כחובה קבועה על זרעם. 

ובירושלמי אכן מובאים דברי ריב"ל לא בלשון "אבות תקנום", אלא "מאבות למדום". אף לבבלי 

יב"ח אלא לומר שהאבות חידשו את התוכן המיוחד והמעלה המיוחדת אפשר שלא היתה כוונת ר

שיש בתפילה בכל אחד מזמני היום, ואת זאת שבו חכמים בדורות מאוחרים יותר וקבעו כחובה 

 גמורה. 

גם מצד עצם הענין, זמני התפילה המדוייקים, שנחלקו בהם תנאים במשנה, אינם מבוארים 

זמני הקרבנות, והגמרא עומדת על כך ואומרת: "לעולם אלא על יסוד ההשוואה של התפילה ל

אימא לך תפלות אבות תקנום, ואסמכינהו רבנן אקרבנות". ומוסיפה לחדד: "דאי לא תימא הכי, 

תפלת מוסף לר' יוסי בר' חנינא מאן תקנה? אלא תפלות אבות תקנום, ואסמכינהו רבנן 

על הקרבנות התמידיים שבמקדש, וזהו  אקרבנות". חכמים ודאי הסמיכו בפועל את דיני התפילות

היסוד היחיד גם לחיוב בתפילת מוסף. ואם כן אפשר שהאבות הם שייסדו את עיקרן של שלש 

תפילות היום ולימדו את מעלתן, אבל החיוב הגמור בהן וגדריו נקבעו רק כעבור דורות רבים, על 

 ידי כנסת הגדולה. 

, ומביאה מחלוקת הטעונה הכרעהבירור כל ]הגמרא מבררת את מחלוקת האמוראים כדרכה ב

ראיות כסיוע לכל אחד מהן, ואף תוהה "נימא תיהוי תיובתיה דר' יוסי בר' חנינא". כל זאת למרות 

שלכאורה אין למחלוקת זו כל השלכה מעשית ולכאורה אינה אלא בבירור שורשיה ההסטוריים 

 של התקנה. וצ"ע. 

שי, יש ביניהן הבדל משמעותי בהקשר המהותי אמנם אף שאין בין שתי הדרכים הבדל מע

שאליו שייכת התפילה, אם היא מעשה שיסודו קודם לתורה או נובע ממנה. אם אבות תיקנום, 

הרי שהסדר של שלש תפילות ביום נעוץ בשורשי התהוות האומה, עוד קודם למתן תורה ואף 

אם כנגד תמידים תיקנום, קודם ליציאת מצרים, והרי הוא כעין דרך ארץ שקדמה לתורה. אבל 

הרי שסדר התפילה הוא כפועל יוצא מסדר מצוות התורה, שנכללה בהן גם מצוות התמידים 

)והמוספים(. אם אבות תיקנום, הרי שסדר התפילות ראוי להיות פועל יוצא מעצם פניית הנפש 

כנגד הישראלית להיות קשורה בבוראה, וכפי שעוד יתברר גם בדרשות הגמרא עצמן. אבל אם 

                                                           
4

תפילות תקנו ישירות כנגד שלושת בירושלמי נזכרת גם דעה נוספת, דעת ר' שמואל בר נחמני, הסובר שאת שלושת ה 

 הזמנים שבהם היום משתנה על האדם. 
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תמידים תיקנום, הרי שסדר התפילות הוא פועל יוצא מנאמנותו של האדם למצוות התורה, ולסדר 

החיים השלם הכרוך בהן כפי שהרחיבו חכמים בתקנותיהם, ובתוך כך לסדר המיוחד של מצוות 

 התמיד והכרוך בה. 

שמימות משה רבנו ועד עזרא לא היה מנין קבוע  ה(-ב)הל' כתב בתחילת הלכות תפילה  הרמב"ם

לתפילות, אלא היו שהתפללו פעם אחת בלבד ביום ואחרים שהתפללו פעמים רבות, עד שבאו 

. וכתב על כך כס"מ שהרמב"ם נקט מנין התפילות כמנין הקרבנותותיקנו שיהיה  עזרא ובית דינו

תר במסקנת הסוגיה. הרמב"ם כסברת ריב"ל שכנגד תמידים תיקנום משום שהיא הפשוטה יו

בביאורו למצוות שהצטוו בהם בני נח: "על  (ט,א)עצמו כתב עכ"פ גם כסברת ריב"ח, בהל' מלכים 

ששה דברים נצטוה אדם הראשון... הוסיף לנח אבר מן החי... וכן היה הדבר בכל העולם עד 

והוסיף תפלה  . ויצחק הפריש מעשר,התפלל שחרית. נצטוה יתר על אלו במילה, והוא אברהם

אחרת לפנות היום. ויעקב הוסיף גיד הנשה והתפלל ערבית. ובמצרים נצטוה עמרם במצוות  

יתירות, עד שבא משה רבינו ונשלמה תורה על ידו". לשון הרמב"ם מטה כדברינו לעיל בביאור 

 דעת ריב"ח, שהאבות לא קבעו את התפילות כחובה, אלא רק יסדו את דבר קיומן. ולפי זה אפשר

 שגם בהל' תפילה אמורים דבריו כדברי הכל ולא לריב"ח בלבד.[

 

ת  ו ב א ה ת  ו ל י פ ת  . ם –ב י מ כ ח ת  ו ש ר ד ב ן  ו י  ע

, שנאמר וישכם אברהם בבקר שחריתתפלת  אברהם תקן"תניא כוותיה דרבי יוסי בר' חנינא, 

 אל המקום אשר עמד שם. ואין עמידה אלא תפלה, שנאמר ויעמד פינחס ויפלל". 

דרשת הברייתא מסתמכת על השכמת אברהם להשקיף על פני סדום ביום שלאחר הפיכתה, 

ואם כן מנין  –והיא תמוהה בשתים: א. השכמת אברהם היתה אל המקום שבו עמד ביום הקודם 

לנו שהתקיימה אצל אברהם השכמה לעמידה? עמידת אברהם לפני ה' ביום הראשון היתה לאחר 

)בתהילים ולא בשחרית. ב. מה פשר הלימוד מפינחס, והרי האמור בו  שישב פתח האהל כחום היום,

הוא: "ויכעיסו במעלליהם, ותפרץ בם מגפה, ויעמד פינחס ויפלל ותעצר המגפה, ותחשב לו  קו(

לצדקה לֹדר וֹדר עד עולם". פילולו של פינחס בפסוק זה ודאי אינו לשון תפילה, אלא לשון עשיית 

, קנאותו בהריגת זמרי והמדיינית שעצרה את המגפה ונחשבה לו דין )כמו "ונתן בפלילים"(

לצדקה. עמידת אברהם עצמו, שאליה רומז הפסוק בלשונו, קשורה לכאורה בענין התפילה באופן 

 מובהק הרבה יותר מהפסוק בפינחס שאותו דרשה הברייתא. 

על האופן שבו  נראה שאכן האמור בפינחס לא נועד ללמד על משמעות לשון עמידה בכללה, אלא

נכון לפרש את לשון העמידה שנאמרה באברהם. תפילת אברהם על סדום באה לאחר אמירת ה' 

"ארדה נא ואראה...", ולאחר שהאנשים פנו לסדום, "ואברהם עודנו ֹעמד לפני ה'". הפירוש 

הראשוני והפשוט לעמידה זו לפני ה' הוא קבלת נבואה, המשך להיראות ה' אליו שבה דיברה 

שה כולה. אלא שהבנה זו, שיש בה מענין הנוכחות של אברהם לפני ה', אינה ממצה את לשון הפר

ה"עמידה" שבכתוב, שיש בה ַהֲעמדה של עמדה עצמית ולא רק קבלה סבילה מן החוץ. האמור 

בפינחס, שעמד לקנא לה', הוא שמחדד תוכן זה. פילולו של פינחס, ככל עשיית דין, הוא מתן ביטוי 

מית מוכרעת וברורה בדבר אמיתת מה שראוי להיעשות והשלטתה על המציאות לעמדה פני

 המעשית. אף בעמידת אברהם אבינו לפני ה' יש העמדת עמדה, ולא רק קבלת נבואה באופן סביל. 
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אמנם במקרה זה של אברהם אין מדובר בעמדה החותרת להשליט עצמה על המציאות, או ח"ו 

אברהם אבינו חפץ בכל  5תרגמת לתחינה ובקשה מאת ה'.על רצון ה', אלא בעמדה השבה ומי

להי במציאות, ומתוך כך מרבה בלשונות של תחינה המבקשות -מאודו במיצוי הופעת הטוב הא

שלא לאבד אפילו מעט שבמעט חלק טוב המצוי בסדום, גם במחיר העמדת העיר כולה על מכונה 

כל הארץ לא יעשה משפט, אבל המשך )בפתח דברי אברהם כלולה לשון של תביעה לצדק, השופט 

דבריו הוא בלשונות של תחינה: הנה נא הואלתי ואנכי עפר ואפר, אל נא יחר ואדברה, הנה נא 

הואלתי, וכו', משום שברור שמצד שורת הדין אין הצדקה להימנע מענישת הרשעים הרבים 

ר ח"ו לדעת שבסדום מחמת צדיקים מועטים שאפשר היה שיש בה(. אברהם אבינו אינו סבו

כביכול טוב יותר מהקב"ה כיצד ראוי למגמת הטוב להופיע בעולם, אלא שמתוך דבקותו העמוקה 

שלו בבקשת הטוב הוא מבקש לעורר רחמי שמים, ולהעניק משקל מרבי לאותם ניצוצות טוב 

 מועטים שאפשר שיש בסדום. 

ר בר עמידה גם בתוך דבקותו זו של אברהם אבינו בבקשת הטוב, וחפצו למצוא צד טוב שיישא

עיר חוטאת כסדום, היא זו שבאה לידי ביטוי גם בהשכמת אברהם בבוקר שלאחר הפיכת סדום, 

להשקיף עליה, ולראות את עליית עשנה. סיפור התורה על כך שאברהם השכים ומצא את סדום 

הפוכה אינו מלמד לכאורה כל דבר חדש, פרט לסקרנותו כביכול של אברהם שבאה בכך על 

פוקה. אלא שהתורה באה ללמדנו על עוצמת דבקותו של אברהם בבקשת הטוב, שמחמתה לא סי

קיימא של טוב בסדום עד שראה בעיניו את העיר החרבה. -נואש מתקוותו למצוא רושם בר

השכמת אברהם בבוקר היא אל המקום אשר עמד שם את פני ה', ואותה השתוקקות אל הטוב, 

הוא שב ופותח גם את היום החדש. מכאן למדנו על הנהגתו שהתבטאה בתפילתו, היא זו שבה 

להי היא העמדה הברורה שבה הוא פותח את -המיוחדת של אברהם אבינו, שבקשת הטוב הא

היום. ומכאן נכון שילמד כל אדם מישראל, לפתוח את יומו בהעמדת העמדה הפנימית הראויה, 

 עשייתו בהמשך היום(, בתפילה אליו.  להי )שהיא הראויה להיות ליבה של כל-של בקשת הטוב הא

 

, שנאמר ויצא יצחק לשוח בשדה לפנות ערב. ואין שיחה אלא תפלה, מנחהתפלת  יצחק תקן"

 שנאמר תפלה לעני כי יעטף ולפני ה' ישפוך שיחו". 

לשון שיחה היא ודאי לשון דיבור, והדבר אינו טעון לפנים. אלא ששיחה היא לרוב דיבור בין 

משום כך נצרך פסוק נוסף כדי לחדד שגם תפילה לפני ה' קרויה שיחה. הפסוק קושר שנים, ואולי 

את יציאתו של יצחק לשוח בשדה לזמן של לפנות ערב, לאחר שחלף עיקר תקפו של היום 

וההתמודדויות המעשיות שהוא מביא עמו, ויש ביד האדם לצאת למקום פתוח וחופשי ולתת 

ק ודאי אינו שיח סתמי אלא המשך להיותו בא מבוא באר לחי ביטוי לאשר על ליבו. שיחו של יצח

רואי, מקום גילוי הנבואה, שיח לפני ה'. אין זו העמדת עמדה כאברהם אבינו, אלא חיבור נפשי 

פנימי לשם ה', המוצא את ביטויו בתפילה. זוהי תכונתה המיוחדת של הפניה לה' בתפילה לפנות 

  6ערב, תפילת המנחה שאותה תיקן יצחק.

                                                           
5

איננו מפללים כפינחס, עושים דין, אלא מתפללים, מוסרים עצמנו אולי לדינו של  –לשון התפילה היא לשון סבילה  

גם היא לאותן ה', ומבקשים על עצמנו מאיתו שינהיג אותנו במידת רחמיו לטובה. לשון מצויה בענין תפילה, הקרובה 

אותיות שורש, היא הנפילה. לשון ויפול על פניו המצויה בענין התפילה היא נגדית בתכלית לענין העמידה ועשיית הדין 

 שבפילול. תפילת אברהם לא היתה עכ"פ בדרך נפילה, אלא בדרך "ויגש ויאמר", מתוך עמדה עצמית, וכדלהלן. 
6

ת המנחה בשם זה, שכן קרבן מנחה היה קרב גם עם תמיד של שחר ולא שאלו מפני מה נקראת תפל )פסחים קז.(תוס'  

רק של בין הערבים. תשובה אחת שהשיבו היא שאכן עיקר התפילה היא כנגד המנחה, אלא שלתפילת שחרית יש גם 
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, שנאמר ויפגע במקום וילן שם, ואין פגיעה אלא תפלה, שנאמר ואתה ערביתתפלת  יעקב תקן"

 אל תתפלל בעד העם הזה ואל תשא בעדם רנה ותפלה ואל תפגע בי". 

גם דרשה זו טעונה ביאור, שכן גם אחר שיש בידינו מקור לומר שפגיעה בה' היא לשון תפילה, 

ו כינוי לה' מקומו של עולם, אלא מקום גיאוגרפי ממשי. כך סוף סוף המקום שבו פגע יעקב אינ

עולה מהקשר הכתובים, שבהם חוזרת לשון זו של המקום פעמים רבות: "ויפגע במקום... ויקח 

מאבני המקום וישם מראשותיו, וישכב במקום ההוא... וייקץ יעקב משנתו ויאמר, אכן יש ה' 

נורא המקום הזה... ויקרא את שם המקום ההוא  במקום הזה ואנכי לא ידעתי. ויירא ויאמר מה

ל". ועוד, מפסוקים אלו דוקא מתחדד לכאורה שפגישתו של יעקב במקום לא היתה בעלת -בית א

תוכן של תפילה, שהרי בקומו משנתו אמר: "אכן יש ה' במקום הזה, ואנכי לא ידעתי", ואם כן 

 לשכינה.  בעת ששכב לישון לא נתן דעתו על היחס המיוחד של המקום

אמנם דוקא החזרה המרובה על לשון המקום בפרשה זו מורה על מעלתו המיוחדת, שדווקא 

מחמתו זכה בו יעקב לנבואה. מפשט הכתוב אכן נראה באופן ראשוני שיעקב אבינו כלל לא הכין 

עצמו לנבואה, אלא שכב לישון במקום חסר ייחוד מבחינתו, שבו רק בא לו השמש. ובכל זאת, הרי 

ה לנבואה בשנתו, ואין אדם זוכה לנבואה אם אינו מכין עצמו אליה. ודאי לא רק המקום גרם זכ

לנבואתו של יעקב, אלא גם הווייתו האישית שלו, שהיתה מזומנת לנבואה גם בשכבו לישון 

רק פגש  –במקום שאינו נושא עבורו כל ייחוד בהקשר זה. יעקב אבינו כביכול רק פגע במקום 

כל עיקר שכיבתו של  –במקום סתמי ושכב בו לישון. אבל באמת לא היה זה אלא בבחינת תפילה 

יעקב אבינו לישון, אולי גם בכל מקום שהוא ולכל הפחות במקום כמו זה, היא התייחדות עם 

השכינה. גם, ואולי דוקא, כשיעקב אבינו מפנה את מחשבתו ואת לבו מכל עשיית היום, הוא דבוק 

בשכינה, משום שזוהי צורת היחס העצמית והיסודית ביותר שלו אל מציאות החיים בכללה, 

כגילוי של רצון ה'. ומכאן הלימוד על תכונתה המיוחדת של תפילת הערב, בפרק היום שבו אין 

האדם נתון עוד כלל בקבלת רשמים מן המציאות הסובבת ותגובה כלפיה אלא נותר במה שמונח 

 היא, שגם בו ראוי לו למצוא את עצמו פונה לה' בתפילה. בהווייתו כמות ש

 

ם ו נ ק ת ם  י ד י מ ת ד  ג נ כ ך  ר ד ל ת  י ב ר ע ת  ל י פ ת  .  ג

ערכה של תפילת ערבית מתחדד גם לאור דרכו של ריב"ל, שתיקנו את התפילות כנגד הקרבנות. 

בשעה שקרבים במקדש קרבנות התמיד, ראוי גם  –עניינן של תפילות שחרית ומנחה לדרך זו ברור 

לאדם הפרטי לעבוד את ה' ולפנות אליו בתפילה. סדר העבודה לה' במקדש פותח בכל יום בקרבן 

תמיד וגם חותם, וכנגד זה מתפלל כל אדם פעם אחת בחלקו הפותח של היום, בבוקר, ופעם נוספת 

בחלקו החותם, בין הערבים. אולם בלילה לא מתרחשת במקדש כל עבודה נוספת, ורק איברי 

קרבו ביום נשלמת הקטרתם גם בלילה. לכאורה אין כאן כל יסוד מחודש של  הקרבנות שלא

                                                                                                                                                                      
שם הולם אחר )וצ"ע(. ובדרך שניה השיבו שבתפילת מנחה דוקא עיקר עת הרצון הוא זמן הקרבת המנחה, ולא זמן 

רבת כבש התמיד עצמו, וכפי שמצאנו באליהו שנענה "בעלות המנחה". ושוב יל"ע למה אכן זהו מעשה ההקרבה הק

 העיקרי לענין תפילה זו דוקא. 

אפשר אולי שהדבר קשור לענין ה"שיחה" של יצחק, ההבעה של פנים הנפש הייחודית לתפילה זו. הקרבן הוא מעשה 

חה היא מעשה של מתן כבוד ורוממות, המקבל ערך דוקא משום שיש משקל של התבטלות גמורה לה', ואילו הגשת מנ

גם לאישיותו של מי שהעניק את אותו כבוד. אולי דוקא בתפילה זו יש משמעות מיוחדת למה שמתוך ההתבטלות 

וההשתעבדות הגמורות לה' שב האדם ומוצא את ערך חייו הממשיים ככלי הקיבול שעל ידו יוצא לפועל רצון ה' 

 לם. וצ"ע.בעו
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עבודה לה' אלא שיריים של מה שכבר נעשה, ואין ממילא כל יסוד לתקנת תפילה נוספת )והרי 

 כנגד כל סדר התמיד תיקנו תפילה אחת בלבד, ולא הוסיפו תפילות כנגד חלקיה העבודה השונים(. 

באו חז"ל לחדד לנו שגם בלילה, כשנדמה שאין עוד עבודה  נראה שבתקנת תפילת ערבית

במקדש, אין זה נכון, שכן אש יוקדת על המזבח תמיד, וגם אברי הקרבנות ממשיכים להיות 

עבודה גם בלילה הוא החידוש, שכנגדו נקרא כל אדם -נקטרים עליה. עצם קיומם של שיירי

כן שייך ליום, הזמן שבו עסוק האדם להתפלל לה' גם בלילה. עיקר משקלה של העבודה לה' א

בהתמודדות עם תביעותיה של הסביבה החיצונית בכלל, ובו גם מוטלות עליו עיקר מטלותיה של 

העבודה לה'. אבל בשונה מאתגרים שרק הסביבה היא שמולידה אותם, העבודה לה' אינה תחומה 

ת תפילת ערבית, כתפילת לתחום זה בלבד, ויש לה קיום משמעותי גם בלילה, ולשם כך תיקנו א

רשות. )במעמד הרשות של התפילה יש גם ערך מהותי בהקשר זה, שאין היא מוטלת על האדם 

 כחובה גמורה מן החוץ ועליו להביא עצמו לתפילה מתוך בחירה שלו(. 

 

 . גדר החיוב בתפילת ערבית2

לק מהראשונים יש עכ"פ מצוה : מעיקר הדין, להלכה, אין בתפילת ערבית חיוב גמור. אלא שלחתמצית הדין)

בדבר, וחובה כל שאין סיבה טובה ליבטל ממה, ולאחרים, אם הוא עצמו הנהיג עצמו בתפילה זו חובה עליו להתמיד 

 במנהגו. ולמעשה, כיום הונהגו בה כל ישראל, ומתוך כך היא שבה ונעשתה כחובה לכל.(

 

שלא רק שאין לה  )כז:(ה הגמרא מלשון "אין לה קבע" שאמרה המשנה בענין תפילת ערבית למד

זמן מוגבל מתוך הלילה אלא שאף כל עיקרה אינו חובה אלא רשות. דין זה תלוי במחלוקת תנאים 

ואמוראים: "אמר רב יהודה אמר שמואל, תפלת ערבית, רבן גמליאל אומר חובה, ר' יהושע אומר 

האומר רשות" )כך היא רשות. אמר אביי, הלכה כדברי האומר חובה. ורבא אמר, הלכה כדברי 

עולה שלגרסתם רב הוא שאמר כאן רשות, וגם ברשב"א  )כו: ועוד(הלשון לפנינו. מדברי תוס' 

תלתה  )פז.(מופיעה מחלוקת האמוראים כמחלוקת בין רב לשמואל. בין כך ובין כך, הגמרא ביומא 

מחלוקתם  ודאי ברב את הסברה שתפילת ערבית רשות(. הגמרא מביאה באריכות רבה את מעשה

של ר' יהושע ורבן גמליאל בדבר, אך לא התבאר בו כמי הוכרעה לבסוף ההלכה. בפוסקים מוסכם 

, וכסתימת המשנה, אם משום שהלכה כרבא לעומת אביי, ואם רשותעכ"פ שעיקר ההלכה כמ"ד 

 משום שבאיסורי הלכה כרב משמואל. 

דינים שמורים לכאורה שהיא בעיקר הדבר, שתפילת ערבית רשות, התקשו הראשונים מכח שני 

ערבית מתפלל  טעה ולא התפללאמר ר' יוחנן שאם  )כו.(מוטלת על האדם כחובה: בדין התשלומין 

שחרית שתים. ועולה שגם היא טעונה השלמה. כמו כן, במי שטעה בתפילת ערבית של ראש חודש 

שים את החודש שאין מחזירין אותו לפי שאין מקד )ל:(אמרה הגמרא  לא הזכיר יעלה ויבאו

 בלילה. ועולה שבטעויות אחרות, שבהן סברה זו לא קיימת, מחזירין אותו גם בה. 

כתבו מתוך כך שאף שנאמרה כאן לשון רשות אין הכוונה לכך שאין כל חיוב בדבר, אלא  תוס'

שתוקף החיוב אינו כשל תפילות אחרות, ומפני מצוה עוברת או צורך משמעותי אחר יכול לבטלה. 

להתפלל גם ערבית. במצב שגרה כזה אם לא התפלל ערבית, או  מצוהשאין כל צורך בדבר, אבל כ

שלא התפלל כראוי, מוטל עליו גם לשוב ולהשלים את חובתו. דברי תוס' נתמכים מדברי הגמרא 

, שלמ"ד רשות די בכך שהסיר את חגורו לסעודה כדי לפטור אותו מלהפסיק )ט:(במס' שבת 

שלולי שהיה כבר מסיר את חגורו, היה חייב להקדים תפילה לאכילתו, גם לתפילת ערבית. משמע 

, והוסיפו חיזוק לסברתם, שכיון שיעקב אבינו תיקן תפילה (פז:)לדעה זו. כ"כ גם תוס' במס' יומא 

זו ודאי אין לבטלה לחינם, וכן כיון שנתקנה כנגד אברים ופדרים יש להשוותה להם, שאף שאינם 
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כתב כתוס', וכך  )כאן( הרא"שף סוף לכתחילה ודאי מצוה להקטירם. גם מעכבים את הקרבן סו

 . רבנו יונהנקט גם 

, בענין תפילת ערבית במוצאי יוה"כ, )כאן( הירושלמיתוס' ורא"ש תמכו עוד את דבריהם מ

אותה, מה שאין כן למ"ד חובה. עולה  תפילת נעילה פוטרתשלמ"ד תפילת ערבית רשות הרי ש

 הבבלימכך שגם אם אינה אלא רשות יש צורך סוף סוף בתפילת נעילה דוקא כדי לפטור ממנה. 

חולק בזה על הירושלמי, ונוקט לאידך גיסא, ועל דברי רב שתפילת נעילה פוטרת את  )ביומא שם(

י למ"ד רשות אין צורך ערבית אמרה הגמרא שהיינו דווקא למ"ד תפילת ערבית חובה, שהר

בנעילה כדי לפוטרה. אבל אין הכרח לומר שהוא חולק על הנחת היסוד של הירושלמי שאין לבטל 

את תפילת נעילה לחינם, ובמוצאי יוה"כ יש סוף סוף סיבה טובה לבטל את ערבית למ"ד רשות, 

 מחמת קושי הצום והתפילות והצורך להכין את אכילת הלילה. 

, שביאר שהחובה לחזור ולהתפלל בה"געם זאת גם על דעה חולקת, דעת תוס' ורא"ש עמדו 

ערבית אם טעה בה )אם לא בהשמטת יעלה ויבא ומשום שאין מקדשים את החודש בלילה( היא 

. כלומר, באופן פשוט אחד, כיון שכבר עמד כחובהאת התפילה על עצמו  שכבר קבעמשום 

רשות, שוב חובה עליו שתהיה תפילתו נאמרת והתפלל, ולא פטר עצמו מתפילה על סמך היותה 

כראוי, ואם אמרה בצורה לקויה יש לו לתקן זאת. אין בזה כדי לבאר את דין התשלומין, כשלא 

התפלל ערבית כלל, או את החובה להקדים ערבית לאכילה כל שלא הסיר את חגורו, והוסיפו תוס' 

פלל שבה ונעשתה אצלו כתפילת ורא"ש לבאר מתוך כך בדבריו שלא רק תפילה זו עצמה שהת

חובה אלא גם אם דרכו בכל יום להתפלל ערבית שבה התפילה ונעשתה אצלו כחובה גם ביום שבו 

 טרם התפלל. 

גם באופן זה שבו תוס' ורא"ש ודחו את הדברים, מחמת דין ערבית של מוצאי יוה"כ. הגמרא 

ביקש לחדש שגם לחולקים  דחקה בדברי רב שאף שהוא עצמו סובר שתפילת ערבית רשות, הוא

עליו וסוברים חובה סוף סוף במוצאי יוה"כ פטור, ומשום כך תלה את הפטור בכך שהתפלל נעילה. 

לדרך בה"ג אין צורך בדוחק זה, שכן אפשר להעמיד את הדברים במי שכבר הורגל בתפילת ערבית 

 ועשאה עליו כחובה. 

ולא רק מי  –פן מרחיק לכת יותר קיבל עם זאת את דברי בה"ג, ואף פירשם באו הרשב"א

 עשאה חובהערבית  התפלל פעם אחתשדרכו להתפלל ערבית עשאה עליו כחובה, אלא כל ש

)הטעם לכך צ"ע, ואולי הכוונה היא לומר שבסתמא, כל שלא פירש אחרת, אם התפלל פעם אחת 

"א שגם בה"ג היתה דעתו אז מן הסתם להתפלל כל יום, ונעשה הדבר עליו כנדר(. ועוד כתב הרשב

קיבל את סברת תוס' ודעימיה שגם בלא זה כל שאין סיבה להימנע מתפילה מצוה עליו להתפלל, 

ובכך ביאר בה"ג את דין התרת חגורו. אף את הגמרא ביומא תירץ הרשב"א, וכתב שאכן לא 

העמידה הגמרא את דברי רב במי שכבר התפלל פעם אחת ערבית אלא משום שחפצה לתרץ גם 

 ת המקשה שאם תפילת ערבית רשות אין צורך כלל בנעילה כדי לפטור ממנה. לדרך סבר

על אף שדחה הרא"ש את דברי בה"ג הוא שב )בעקבות הרי"ף( והשתמש בדבריו בהמשך הפרק 

כביאור לכך שאם התפלל ערבית וטעה בתפילתו עליו לשוב ולהתפלל )אך מיד עם זאת שב  )סי' ז(

את ערבית כחובה משום שדוקא חובא הוא דליתא אבל מצוה ואמר שגם בתפילת תשלומין דנים 

איכא; ואף זה מדברי הרי"ף(. בכך כשלעצמו אין קושי, שכן סוף סוף זהו נימוק בהיר לדין שאין 

עלמא לשווייה  והאידנא נהוגבו מחלוקת. אמנם חתימת דברי הרא"ש )והרי"ף( שם היא: "

רשות אין התפילה נעשית חובה על הרגיל בה, ". ויש לומר שכוונת הרא"ש היא שאף שלמ"ד חובה

סוף סוף מנהג העולם הוא להתפלל תפילת ערבית בקביעות, ומחמת מנהג הציבור אכן שב הדבר 
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כתב כרי"ף ורא"ש: "כבר נהגו כל ישראל בכל  )א,ו(ונעשה כחובה עבור כל יחיד. גם הרמב"ם 

ה". וכך נקטו האחרונים כדין מקומות מושבותיהם להתפלל ערבית, וקבלוה עליהם כתפלת חוב

 ברור. 

 

 ג. זמני התפילות

 )פט,א; רלג,א(. עד מתי מתפלל 1

"תניא כוותיה דר' יהושע בן לוי, מפני מה אמרו תפלת השחר עד חצות, שהרי תמיד של שחר 

קרב והולך עד חצות. ורבי יהודה אומר עד ארבע שעות, שהרי תמיד של שחר קרב והולך עד ארבע 

שעות. ומפני מה אמרו תפלת המנחה עד הערב, שהרי תמיד של בין הערבים קרב והולך עד הערב. 

אומר עד פלג המנחה, שהרי תמיד של בין הערבים קרב והולך עד פלג המנחה. ומפני מה  רבי יהודה

אמרו תפלת הערב אין לה קבע, שהרי אברים ופדרים שלא נתעכלו מבערב קרבים והולכים כל 

הלילה. ומפני מה אמרו של מוספין כל היום, שהרי קרבן של מוספין קרב כל היום. רבי יהודה 

 . )כו:(שהרי קרבן מוסף קרב והולך עד שבע שעות"  אומר עד שבע שעות,

מחלוקות ר' יהודה וחכמים בזמני התפילות נסמכות על מחלוקותיהם בזמני הקרבנות, אלא 

 שעיקר מחלוקתם בזמני הקרבנות טעון גם הוא ביאור. 

"מאן תנא להא  :)כז.(מתבארת מעט מתוך המשך דברי הגמרא  זמן תמיד של שחרהמחלוקת ב

וחם השמש ונמס, בארבע שעות. אתה אומר בארבע שעות, או אינו אלא בשש שעות? כשהוא דתנן, 

אומר כחום היום, הרי שש שעות אמור. הא מה אני מקיים וחם השמש ונמס, בארבע שעות. מני, 

לא רבי יהודה ולא רבנן? אי רבי יהודה, עד ארבע שעות נמי צפרא הוא, אי רבנן, עד חצות נמי 

בעית אימא רבי יהודה אי בעית אימא רבנן...". הגמרא תמהה כיצד זה היה המן צפרא הוא? אי 

נמס כבר בשעה הרביעית, והרי בין לר' יהודה ובין לחכמים שעה זו היא עדיין מן הבוקר, ותירצה 

 מה שתירצה )שמפסוקי המן עצמם למדנו שהוא אכן לא עמד במשך הבוקר כולו(. 

הודה וחכמים היא בשאלה מהו חלק היום הקרוי "בוקר", מתוך הדברים למדנו שמחלוקת ר' י

שבו מתקיים "את הכבש אחד תעשה בֹבקר". חכמים סוברים לפי הנראה שכל עוד השמש הולכת 

ועולה, ולא הגיעה לשיאה, הרי זה מכלל החלק הפותח של היום, הבוקר. אבל לר' יהודה בוקר 

ק את כלל היום בין חלק פותח לחלק אינו אלא עד ארבע שעות. נראה שטעמו הוא שאין לחל

חותם, שהרי צריך שיהיה בנמצא גם חלק מרכזי שבו עיקר תקפו של היום ואינו מכלל תחילתו או 

 סופו, ולפיכך יש לחלק את היום לשלושה חלקים )שוים( שהראשון בהם לבדו קרוי בוקר. 

יהודה את זמן התמיד מפני מה מגביל ר'  –סתומה יותר  תמיד של בין הערביםהמחלוקת בדין 

עד פלג המנחה בלבד? היכן יש רמז לכך שאין להקריב את התמיד בכל משך בין הערבים עד 

השקיעה ממש? יתרה מזו, הברייתא מבחינה בין מנחה גדולה, שהיא הזמן הראוי מן התורה 

להקרבת התמיד של בין הערבים, משש שעות ומחצה ואילך, לבין מנחה קטנה, שהיא הזמן שבו 

יו מקריבים את התמיד בפועל בימות החול, בתשע ומחצה. פלג המנחה שבו דיבר ר' יהודה הוא ה

פלג מנחה אחרונה, שעה ורביע קודם השקיעה. כל עיקר יסודו של זמן זה הוא לכאורה בהנהגת 

חכמים להקריב את התמיד בתשע ומחצה, שאף היא אינה הנהגה קבועה בתכלית. האם ייתכן 

ול לזמן הכשר להקרבת התמיד מן התורה? נראה ברור שדברי ר' יהודה שאין שזמן זה קוצב גב

להקריב את התמיד לאחר פלג המנחה הם מדרבנן בלבד, ואולי אף כחובה לכתחילה בלבד 

 )ובדיעבד, אם לא קרב התמיד עד פלג המנחה, יקריבוהו אחר כך(. והטעם לכך עודו טעון הבנה. 
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קר ההנהגה להקריב את התמיד כבר בתשע ומחצה, ולא אפשר שטעם ר' יהודה קשור לכל עי

להמתין לשעה מאוחרת יותר. התמיד של בין הערבים חותם את עבודת היום במקדש, אבל לא 

איחרוהו משום כך בכל מידת האפשר. אולי נובע הדבר ממידה של הזדרזות בעבודת ה', גם במצוה 

היות סיום לעבודת היום, סוף סוף הוא שעניינה להיות חותמת, ואולי מכך שאף שהתמיד אמור ל

מכלל עבודה שצריכה להיעשות בתוך היום עצמו ולא לאחריו. כיון שעיקרה של העבודה לה' 

במקדש היא ביום דוקא, לא ראו להרחיק את התמיד יתר על המידה מזמן עיקר תקפו של היום. 

כח לעבודת ה'. -תוקףסוף היום הוא כבר זמן של רפיון, והתמיד צריך להיות קרב בזמן של 

לחכמים מוליד הדבר הנהגה לכתחילה בלבד, להקדים את הקרבת התמיד לתשע ומחצה, אך לא 

מניעה גמורה מלהקריבו גם מאוחר יותר, כל עוד לא הסתיימה שעת הערב השמש. ולגבי תפילה 

ם לא אף יש צד מעלה בתפילה סמוך לדמדומי חמה )אולי כדי להוציא את היום כולו בתפילה(, א

. אבל לר' יהודה יש גבול שאותו אין )כט:(מצד החשש שיפסיד מתוך כך את זמן התפילה לגמרי 

לחצות כלל, והוא גבול מחצית פרקו האחרון של היום, שלאחריו הרי זה כבר סופו של סוף היום, 

 שאינו הולם עוד לעשות בו את עבודת היום. 

הודה וחכמים שייכת למעשה לא רק לתפילת עולה שמחלוקת ר' י )כז.(]מדברי הגמרא בהמשכה 

משעה שמסתיים זמן מנחה נפתח מיד זמן ערבית, התפילה  – תפילת ערביתהמנחה אלא גם ל

הביניים שבין זמן עבודת היום הנוכחי לעבודת היום הבא, זמן שבו אין מקריבים -השייכת לפרק

ר' יהודה, שמפלג המנחה כל קרבן חדש אך מקריבים איברים ופדרים שלא התעכלו. לדרכו של 

ואילך כבר פג תקפו של היום ובא פרק הביניים שבינו לבין היום הבא, ניתן גם להתפלל ערבית 

בזמן זה. ומעבר לכך, גם תוכנה של התפילה יכול להיות שייך כבר ליום הממשמש ובא. בשעה 

תפלל כבר הסמוכה לשבת ניתן כבר להתפלל את תפילת השבת, ובשעה הסמוכה לסופה ניתן לה

את תפילת החול. יתרה מזו, מבארת הגמרא, ניתן בזמנים אלו גם לקדש על הכוס, או לומר 

 [7הבדלה. מפלג המנחה ואילך הרי זה כבר מכלל הזמן המכין ליום המחר, לכל הנובע מכך.

היכן מצאנו רמז להגביל את  –הדין הקשה ביותר לביאור בהקשר זה הוא דין תפילת המוספין 

עד שבע שעות בלבד? בענין זה נראה ביותר שגם אליבא דר' יהודה אין כאן דין  וסףהקרבת המ

גמור אלא ענין של זריזות במצוות בלבד, שלא לאחר את חובת היום יתר על המידה. בדרך אפשר 

יש לומר שאף שהתורה לא קצבה זמן לקרבן המוסף כלל, ומשום כך סוברים חכמים שהוא קרב 

דה שאין לאחר את חובות היום לחלקו האחרון. התורה לא הגבילה את זמן כל היום, סובר ר' יהו

הקרבן למחצית היום הראשונה דוקא, ועל כן אי אפשר למנוע בתכלית מלהקריבו גם לאחר חצות, 

אולם עכ"פ אין לאחרו זמן רב מעבר לכך, מעבר לשעה אחת לאחר חצות. צד חיזוק לסברה זו ניתן 

, שגם לחכמים, הסוברים שזמן המוספין כל היום, אם איחרה נקרא .()כחלמצוא מדברי ר' יוחנן 

פושע )ותרגמו זאת הראשונים למי שמאחרה לאחר שבע שעות(. גם אם אין חובה גמורה להקדים 

את התפילה קודם שבע שעות כך ודאי נכון לנהוג, שלא להיות הפך מהזריזין במצוות, ואפשר אם 

  8גם תוקף של חובה גמורה. וצ"ע.כן שלר' יהודה יש לענין זה עצמו 
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תוס' כתבו שיש מעלה בתפילה  –במעמדה של תפילת ערבית קודם השקיעה לר' יהודה נראה שנחלקו תוס' ורמב"ם  

שתפילה קודם השקיעה היא תפילה קודם זמנה, אלא שעכ"פ  )ג,ז(בזמן שהוא עדיין יום במקצת. אבל הרמב"ם כתב 

כיון שתפילת ערבית רשות אין מדקדקין בזמנה ואפשר להתפלל אותה גם אז. דבריו מתבארים היטב במה שכתבנו, 

 שאף שעיקר זמנה של תפילת ערבית הוא הלילה, ניתן להקדים ולהתפלל מפלג המנחה כזמן ביום המצטרף ללילה. 
8

משום שהיא  מנחהשמקדים להתפלל תפילת  )כח.(, אמרה הגמרא הגיע זמן מנחה עדיין מוסף וכבר לללא התפאם  

)כך לדעת חכמים. לר' יהודה, הסובר שזמן המוסף הוא רק עד שבע שעות, מקדים להתפלל מוסף לפי שהיא  תדירה
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 , משום שסתם משנה במס' עדויות כמותו. כר' יהודההכריעה הגמרא  שחרית בתפילת, לדינא

אין הכרעה גמורה, והעושה ככל אחת מהשיטות עושה יפה )תוס' מחדדים  בתפילת המנחה

שלעשות כר' יהודה היינו להתפלל ערבית קודם השקיעה. הקדמת תפילת מנחה עצמה אל קודם 

פלג המנחה אינה כר' יהודה דוקא(. וכתב הרא"ש שהמתפלל עכ"פ מנחה לאחר פלג המנחה לא 

לסתור עצמו ולנהוג כדעת ר' יהודה וחכמים כאחד. , משום שאינו יכול ערביתיתפלל אז גם 

תלמידי רבנו יונה מחדדים עוד, שגם בימים שונים, מי שדרכו כחכמים, להתפלל מנחה גם אחר 

פלג המנחה, לא ישנה יום אחד להתפלל בזמן זה ערבית, שנמצא סותר את עצמו במנהג שבו הנהיג 

רבית יצא. עם זאת, כתב ב"י בשם ר"ת את עצמו. אלא שעכ"פ בדיעבד, אם התפלל בזמן זה ע

שכיון שתפילה דרבנן יש מקום להקל בדבר, ובמקום הדחק מקלים רבים להתפלל את שתי 

 התפילות בין פלג המנחה לשקיעה. 

לא נאמרה בגמרא הכרעה מפורשת, אולם בהעדר הכרעה אחרת בגמרא  בתפילת המוספים

על ר' יהודה. וכך היא הסכמת הפוסקים בדין החולקים  כחכמיםנותר בעינו הכלל שהלכה כרבים, 

זה. תוס' העירו שגם במשנה עצמה נזכרה דעת ר' יהודה בדין תפילת שחרית ומנחה דוקא, ולא 

 בדין תפילת המוסף, משום שבתפילה זו לא ראה רבי את דבריו. 

 

 )פט,א(. תפילת שחרית לאחר ארבע שעות 2

וב להתפלל גם לאחר ארבע שעות. לב"י היינו משום שבדיעבד : מי שלא התפלל שחרית בזמנה ישתמצית הדין)

מודה ר' יהודה לחכמים שאפשר לדון דין שחר עד חצות, והיינו עד חצות דוקא ולא יותר. לט"ז השלמה זו היא 

מתורת תשלומין, אף שאמורה גם במזיד, ולכן היא עד שש ומחצה. ולמג"א ההשלמה היא מתורת תשלומין, אך לא 

 משנ"ב, לא יתפלל לאחר שש, אך בדיעבד לא ישוב להשלים אחרי המנחה.(לאחר שש. ל

 

מדברי הגמרא שלר' יהודה אין שם בוקר אלא עד ארבע שעות, עולה בפשטות שלאחר מכן אין 

להקריב את התמיד אפילו בדיעבד, וממילא לכאורה גם אין להתפלל אז עוד תפילת שחרית. אלא 

                                                                                                                                                                      
ערבים, ומשמע שאין בכך מצוה עוברת(. לא נזכר כאן השיקול שבמקדש היה המוסף קודם ודאי לתמיד של בין ה

סיבה מהותית להקדים מוסף )כלומר, לאחר התמיד אין מקריבים מאומה, וממילא חייב המוסף לקדום לו, אך אין 

זה קובע סדר קדימה מהותי ביניהם. תפילת המנחה אינה חותמת את עבודת ה' של האדם באותו אופן שבו קרבן 

התפלל נדבה לאחר מנחה. תפילת נעילה אף נתקנה מעיקרה התמיד חותם את עבודת המקדש, ואין כל איסור ל

לאחריה. ממילא מסולקת גם הסיבה להקדים את תפילת מוסף. באופן דומה כתב הרשב"א שנראה מהתוספתא שאם 

בראש השנה אם  –ידי חובה. עוד יש להעיר שגם במקדש לא היה סדר הקדימה מוחלט  מוסף לפני שחרית יצאהתפלל 

אים מן המנחה ולמעלה, היו מקריבים את המוסף לאחר התמיד, כעשה דרבים הדוחה את העשה היו עדי הלבנה ב

שהיה במקרה כזה קלקול אלא  )שם(, כביאור לכך שלא אמרה המשנה )ר"ה ל:(ד"עליה השלם". כ"כ תוס' ורשב"א 

 בשיר(. 

ם שש ומחצה אם רוצים יש להזהר לסיים את תפילת שחרית קוד ביום הכיפוריםתוס' כתבו מתוך כך בתחילה ש

לסמוך לה את תפילת מוסף, שאם לא כן יצטרכו להקדים את מנחה. אבל ר"י דחה ואמר שדברי הגמרא לא נאמרו 

אלא במי שמוטל עליו כעת להתפלל את שתי התפילות, שכן מבקש ללכת אח"כ לסעודה גדולה וכדומה, ולא במי 

ד על שתי השיטות. רבנו יונה חידד עוד שדין ההקדמה אינו שזמנו בידו להתפלל מנחה מאוחר יותר. ואף הרא"ש עמ

אמור אלא במי שמבקש להתפלל כעת שתי תפילות, ומתוך כך צריך לקבוע איזו מהן תהיה הראשונה. אבל מי שאינו 

מעוניין כעת אלא בתפילה מסויימת אחת מתוך השתים, ואת התפילה האחרת מעוניין מכל סיבה שהיא להתפלל 

)המובא ודאי אינו חייב להקדים את התפילה התדירה דוקא. עם זאת, כותב רבנו יונה בשם הירושלמי מאוחר יותר, 

שאם כבר הגיע זמן מנחה קטנה, שהוא עיקר זמנה של תפילת המנחה, יש לחוש ולהקדים מנחה אף שמצד  ברא"ש(

 עצמו היה מעוניין לדחותה לזמן מאוחר יותר. 
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: "א"ר אלעזר, כל המתפלל תפלה של שחרית לאחר ארבע )כח.(שלענין התפילה מצאנו בגמרא 

"תברא אתי על שנאיהון דבית  –שעות לר' יהודה, עליו הכתוב אומר נוגי ממועד אספתי ממך היו" 

ישראל על דאחרו זמני מועדיא דבירושלים". ומשמע שיש שם של תפילה של שחרית גם על זו 

וכבר עברו עליו ארבע שעות יתפלל לכל שנאמרה לאחר ארבע שעות, ואם כן מי שלא התפלל 

 הפחות בשעה שהדבר עולה בידו ולא יימנע משום כך מתפילת שחרית לגמרי. 

, שאף שאין הלכה כחכמים שניתן להתפלל עד )בתחילת הפרק(כך אכן כתבו לדינא הרי"ף והרא"ש 

אף כי לא שכר תפלה בזמנה. בלשון  שכר תפלהשעות יש לו  לאחר ארבעחצות, אם טעה והתפלל 

שמצוות תפילת השחר עד סוף שעה רביעית, שליש היום, ואם עבר או  )ג,א(חדה יותר כתב הרמב"ם 

 טעה והתפלל אחר ארבע עד חצות היום יצא ידי חובת תפלה ולא ידי חובת תפלה בזמנה. 

טעה ולא התפלל  , שאם)כו.(דברי הרי"ף והרא"ש נאמרו בהקשר של דין תפילת התשלומין 

שחרית מתפלל במנחה שתים, ושם הוא גם מקור הביטוי שבמקרה כזה "שכר תפלה יהבי ליה, 

שכר תפלה בזמנה לא יהבי ליה". דין התשלומין מלמד למעשה על הבחנה בין שני רבדים בחיוב 

יום שבו הוא עדיין לא -, כאשר הגיע חלקלהתפללראשוני המוטל על האדם  חיובהתפילות: 

הראוי לה דוקא. גם מי שלא קיים את  בזמן מסוייםלל, וחיוב נוסף, להתפלל את תפלתו התפ

החובה להתפלל בזמן שקבעו לה חכמים, יכול בתנאים מסויימים להשלים לכל הפחות את עיקר 

חיוב התפילה המוטל עליו. אופן אחד של השלמה, שהתבאר בגמרא, הוא להתפלל שתים בזמן 

סף, שביארו הראשונים, הוא שגם קודם שהגיע זמן המנחה יכול להשלים התפילה הבאה, ואופן נו

 ולהתפלל את תפילת השחרית שחיסר. 

את האפשרות להשלים את התפילה החסרה כל שלא הגיע זמן התפילה שלאחריה נראה שניתן 

ללמוד מגוף הסוגיה. במי שחיסר תפילת מנחה הסתפקה הגמרא אם יכול להשלימה בערבית, או 

ון שתפילה היא במקום קרבן, כיון שעבר יומו בטל קרבנו. הגמרא מבחינה בזה בין שמא כי

השלמת שחרית, שהיא באותו יום עצמו של התפילה שחיסר, לבין מנחה שתשלומיה הם בהכרח 

ביום שלאחריה )והוכרע שיכול להשלים גם את תפילת מנחה, משום שתפילה רחמי היא ואינה 

בד(. דין "עבר יומו בטל קרבנו" אינו מבואר במקום אחר בש"ס, מוגבלת כקרבן ליום החיוב בל

דרש הספרא שלא להקריב קרבן מוסף שכבר עבר  )ויקרא כג(אלא שעל הפסוק "דבר יום ביומו" 

דרש הספרי שאין להקריב את קרבן שבת זו בשבת  )במדבר כח(יומו, ועל הפסוק "עולת שבת בשבתו" 

אחרת ואם עבר יומו בטל קרבנו. נראה שיש ללמוד מסוגייתנו שבאותו יום אין מניעה מלהשלים 

קרבן שלא הוקרב בזמנו, וגם בביהמ"ק אם לא הקריבו את תמיד השחר בזמנו, בבוקר )לכל מר 

 מילא הוא הדין גם לתפילה. ומ 9כדאית ליה(, יש להשלים ולהביאו גם אחר הצהריים.
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, כתב עם זאת שאין התמיד קרב אלא עד ארבע שעות ואחר כך שוב אין (תאמצוה )מנ"ח, במצוות התמידים  

, שהסתמך עליו(, )א,ב(מקריבים אותו. ומקור דבריו בירושלמי בסוגייתנו )וגם ממשמעות דברי הרמב"ם בהל' תמידים 

כאשר שעדות ר' יהודה בן בבא על תמיד של שחר שקרב בארבע שעות היתה על סמך מעשה שהיה בימי מלכות יון, 

שלשלו לאויבים קופות של זהב כדרכם אך הם העלו להם כנגדן גדיים ולא טליים, ולא היה בידם מה להקריב עד 

שהאיר ה' את עיניהם ומצאו שני טלאים מבוקרים בלשכת הטלאים. משמע מכך שמשמעות עדות ר' יהודה בן בבא 

שמצאו ולא מאוחר יותר. אם אין הבבלי חלוק היא שדוקא עד ארבע שעות היו יכולים עוד להקריב את שני הטלאים 

על הירושלמי בענין זה, צ"ל שדין התפילה ודאי קל יותר מדין הקרבן לענין זה, ורק בה ניתן להשלים חובה שנחסרה, 

 ועדיין הסתפקה הגמרא שמא אין זה אלא ביומו משום שבזה יש עכ"פ קרבה גבוהה יותר לדין הקרבנות. וצ"ע.

שאם לא הקריבו  (מנחות נ.)לומר שאין לתמיד של שחר תשלומין בין הערבים, וזאת מדברי הגמרא גם בבבלי יש מקור 

את התמיד של שחר אין זה מעכב מלהקריב תמיד של בין הערבים. ומשמע בפשטות שאת התמיד הראשון שוב אין 
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מחדד עם זאת שאף שדברי הרי"ף והרא"ש נאמרו בהקשר של תפילת תשלומין, אין מדובר  ב"י

באותו דין ממש. את דין התשלומין הגבילה הגמרא, שאם ביטל תפילה במזיד אינו יכול להשלימה 

ה הגבלה כזו, בתפילה שלאחריה, ואילו בענין זה של מי שלא התפלל עד ארבע שעות לא נאמר

ואדרבא, הרמב"ם אף כתב מפורשות שגם אם עבר, ולא טעה, והתפלל לאחר ארבע שעות יש לו 

שכר תפילה. ב"י מסיק מכך שדין זה של השלמה אחרי ארבע שעות אכן דומה לדין התשלומין 

ונאמר עמו, אך מקורו שונה, והוא בגוף מחלוקת ר' יהודה וחכמים, שאף שמצאנו שחלק ר' יהודה 

על חכמים בגדר החיוב לכתחילה, סוף סוף לא מצאנו שחלק עליהם לענין הדין בדיעבד, ויש לומר 

שבזה מודה לדבריהם שזמן התפילה הוא עד חצות. כלומר, אף שלר' יהודה אין שם בוקר אלא עד 

ארבע שעות, גם הוא מודה שיש שייכות במקצת לשם בוקר גם עד שש שעות, ולפחות לענין דיעבד 

 ך. די בכ

שב ומעמיד את החיבור של דין הרי"ף לדין התשלומין על מכונו, ומבאר שאותו דין עצמו,  הט"ז

של "כולי יומא מצלי ואזיל" )האמור על מי שמתפלל מנחה שתים לתשלומי שחרית(, הוא שמקבל 

את ביטויו באופן אחד עד שש שעות ובאופן אחר לאחר שכבר הגיע זמן המנחה. באופן ראשוני, כל 

וד לא הגיע זמנה של תפילה אחרת, ברור שיש לאדם להשלים את חובתו ולהתפלל את התפילה ע

שטרם התפלל, בין אם היה שוגג ובין אם היה מזיד. רק משעה שהגיע כבר זמנה של תפילה נוספת, 

וחלה עליו חובת תפילה מצד הזמן החדש שעומד בו ולא רק מצד שטרם התפלל תפילה קודמת, 

חיובה הישיר של התפילה שהחסיר וכבר עבר זמנה, ומעתה אין בידו להשלימה שוב פרח ממנו 

אלא בתורת תשלומין, והיינו לאחר התפילה שכעת הוא זמנה ובתנאי שלא היה מזיד. הנפ"מ 

לדינא שמעלה הט"ז מדבריו הוא שדין השלמת תפילת שחרית אינו מוגבל לשש שעות דוקא, תום 

אלא הוא עד שש ומחצה, הזמן שבו מתחדש החיוב בתפילת  זמן תפילת שחרית לחכמים, כב"י,

 מנחה. 

שב עם זאת ומעמיד את דברי הב"י לדינא, גם על פי מהלכו של הט"ז. הט"ז נקט שבין  מג"א

שש לשש ומחצה עדיין לא הגיע זמן מנחה ולפיכך יכול עדיין להתפלל שחרית שלא מתורת 

של תפילת מנחה הוא כבר מחצות, ורק מסיבה  תשלומין. אולם מג"א עומד על כך שזמנה המהותי

צדדית, חסרון בקיאות בזמן המדוייק של חצות, הגבילו חכמים והורו שלא להתפלל אלא משש 

. ממילא מיד משהגיעו שש שעות אינו יכול עוד להתפלל אלא בתורת תשלומין, )וכדלהלן(ומחצה 

יכולים להיות חידוד להבחנה  ועליו להמתין מחצית השעה ולהתפלל מנחה שתים. )דברי מג"א

יום שטרם התפלל בו, -שעליה עמדנו, בין עיקר חיוב התפילה שחל על האדם בשעה שהגיע פרק

לבין דין התפילה שקבעו חכמים, להתפלל בזמן מסויים דוקא. בענין תפילת שחרית ההבחנה פחות 

עליו לעשות זאת בולטת, ועכ"פ לדעת ר' יהודה משעה שהגיע השחר מוטל על האדם להתפלל, ו

במהלך ארבע השעות הראשונות דוקא. במנחה ההבחנה ברורה יותר, ומשעה שהגיע זמן 

הצהריים, מחצות, שבה ומוטלת עליו חובה להתפלל תפילה נוספת על זו שכבר התפלל בשחרית, 

 אבל הזמן שקבעו חכמים למימוש חובה זו הוא רק משש ומחצה ואילך(. 

הפוסקים כמג"א, ולפיכך אם הגיע חצות היום אין לו להתפלל, כתב שלדינא דעת רוב  משנ"ב

אלא להמתין ולהתפלל מנחה שתים אם לא היה מזיד. ומכל מקום אם התפלל במחצית השעה 

שאחר חצות יש לחוש לסוברים שעלתה לו תפילתו ולא ישוב להתפלל. )גם במתפלל קודם חצות 

                                                                                                                                                                      
מקריבים. אבל שמא י"ל שכדין התפילה כך בקרבן, התשלומין יכולים להיות רק לאחר חובת הזמן, ולכן יש להקדים 

 כך.  ולחדש שאת התמיד שזמנו הגיע רשאים עכ"פ להקריב גם
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להתפלל, ולכן במקרה כזה אם יתנה שאם  סייג משנ"ב שי"א שאם התאחר במזיד שוב אינו רשאי

 מצד הדין הוא פטור תהיה תפילתו נדבה(. 

 

 )פט,ח(. תפילת שחרית קודם הנץ החמה 3

הגמרא השוותה את זמן תפילת שחרית לזמן הקרבת התמיד של שחר, ומתוך כך מסתבר שגם 

 האיר המזרחעלה השחר ולענין תחילת זמן התפילה כך הוא, וכשם שתמיד של שחר קרב משעה ש

כך כתב הרא"ש. אלא שהוסיף שאין זה  10כך גם ניתן להתפלל שחרית החל משעה זו. )יומא כח.(

: "אמר ר' יוחנן, ותיקין :(ט)עדיין זמן הראוי לתפילת שחרית לכתחילה, כפי שמצאנו בגמרא לעיל 

תפלל ביום. , כדי שיסמוך גאולה לתפלה ונמצא מעם הנץ החמה את קריאת שמע(-)היו גומרין אותה 

א"ר זירא מאי קראה, ייראוך עם שמש ולפני ירח דור דורים". המעלה שעליה עומד ר' יוחנן היא 

להתפלל עם הנץ החמה מיד, ומכל מקום הבסיס של דבריו הוא שנכון להתפלל ביום הגמור דוקא, 

מעלה  נראה שיש 11לאחר שכבר עלה אור השמש, ולא בזמן הקרוי יום רק על שם היותו מאיר ובא.

בכך שהחיבור לשם ה' וההשתעבדות אליו ייעשו דוקא מתוך יחס אל מלא תקפם של הכוחות 

, בשם ר"ח, שקודם )ל.(כך כתבו גם תוס'  12הפועלים בעולמנו, שעל כולם אנו מרוממים את שם ה'.

שמצוות תפילת שחרית שיתחיל עם הנץ  )ג,א(הנץ עדיין אינו "עיקר זמן תפילה". והרמב"ם כתב 

החמה, וזמנה עד ארבע שעות, אלא שאם התפלל תפלת שחרית בשעת הדחק אחר שעלה עמוד 

 . (ז)שם השחר יצא 

מעשה מאבוה  )ל.(למרות ההנהגה לכתחילה להתפלל רק אחר הנץ החמה, הביאה הגמרא 

ורק אחר כך קוראים קריאת  דשמואל ולוי, שכשהיו רוצים לצאת לדרך היו מקדימים ומתפללים

שמע בהגיע זמנה, ולמדנו מכך שהרוצה לצאת לדרך רשאי להקדים משום כך ולהתפלל קודם הנץ 

                                                           
10

"עד שבחברון", וביארה המשנה שהדבר היה כדי למנוע  האירו כל פני המזרחאת קרבן התמיד הקריבו רק לאחר ש 

טעות בין אור הלבנה לאור השחר. משמע מכך שזמן עלות השחר מצד עיקר הדין הוא מעט קודם לזמן שבו הקריבו 

ד דוקא, כשם שמצאנו בתפילת המנחה. כך כתב את התמיד. לענין תפילת שחרית מסתבר שיש ללכת לפי זמן התמי

בה"ל באופן ראשון, ע"פ דיוק לשון השו"ע ומדברי רי"ו, שקודם זמן זה לא יצא ידי חובת תפילת שחרית כלל. אך עמד 

גם על דעת פוסקים הסוברים שבדיעבד אם התפלל משעה שהתחיל השחר להאיר יצא ידי חובה כיון שהוא כבר יום 

, וביאר שאף שלענין מנחה מחמת חסרון הבקיאות נקבע שזמנה הוא משש ומחצה ומשום כך אף )גם מג"א נוקט כך

האפשרות -בדיעבד אינו יוצא בתפילה מוקדמת יותר, כאן אין זה אותו סוג של חסרון בקיאות, שאין זה כענין אי

אפשרות יוצאת דופן  להכיר בנטיית השמש בזמן הסמוך ממש לחצות, אלא רק המתנה עד שיצא הספק מן הלב מחמת

שיטעו בין אור הלבנה לאור השחר(. מאידך עומד בה"ל על דעת הגר"א ופוסקים נוספים שזמן האיר המזרח הוא הוא 

 גדרו המעשי של עלות השחר האמור אף לשאר דינים שבתורה. 

 דעימיה. לדינא כתב בה"ל שבסתמא יש לחזור ולהתפלל אף בדיעבד, אך בשעת הדחק ניתן לסמוך על המג"א ו
11

בדברי ר' יוחנן כלולה עם זאת ודאי גם מעלה בכך שהתפילה תהיה סמוכה לזמן הזריחה כמה שניתן, וכך מצאנו לו  

: "א"ר חייא בר אבא א"ר יוחנן, מצוה להתפלל עם דמדומי חמה. וא"ר זירא מאי )כט:(גם לענין תפילת המנחה 

אינה רק לתפילה בשעה שהשמש מאירה, אלא גם לפתיחת קראה, ייראוך עם שמש ולפני ירח דור דורים". המעלה 

היום וחתימתו בתפילה באופן מלא עד כמה שניתן. )בפועל, מסיימת הגמרא שבמערבא לייטי אמאן דמצלי עם 

 דמדומי חמה, דלמא מיטרפא ליה שעתא(. 
12

מת קרוי כבר באופן את עבודת התמיד במקדש לא איחרו כדי להגיע לזמן היום הגמור, והסתמכו על כך שמצד הא 

מלא שם יום גם על זמן זה. אבל אפשר שבעולמו של האדם היחיד יש יותר משקל לאופן שבו הדברים נחוים בצורה 

 הישירה והפשוטה, ולפיכך נכון לחכות עד שהיום יהיה ברור בממשותו.

נץ החמה. אלא שגם שם כל דבר שמצוותו ביום יש לעשותו לכתחילה לאחר ה )כ.(יש להעיר שלדברי המשנה במגילה 

מבואר שעיקר שם יום הוא כבר מעלות השחר, ורק מחשש שמא יטעו ויקדימו יתר על המידה הורו חכמים להמתין. 

 אף לענין זה ודאי לא חששו במקדש ולא איחרו משום כך את זמן התמיד, שכהנים זריזין הן.



 )ב( חובת התפילה ותפילות היום  
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החמה. ורבנו מנוח הוסיף שהוא הדין אם נצרך לצאת למלאכתו. וכתב משנ"ב שה"ה למקום שאר 

נא אין להתפלל כתב בה"ל שמדברי ח"א ודה"ח עולה שמדי )נח,א(דחק ואונס )בדיני קריאת שמע 

 אם להעדיף תפילה במנין או לאחר הנץ(.דבר ביג,ו )ור' אשי ישראל קודם הנץ אם אין זו שעת הדחק, וקצ"ע(. 

 

 )רלג,א(. גדרי זמן תפילת המנחה 4

ה צ ח מ ו ש  ש ם  ד ו ק ה  ל י פ ת  .  א

: "אם בא להקדים תמיד של בין רש"יעל דברי הברייתא שביארה מהו זמן מנחה גדולה כתב 

ו יכול להקדימו קודם שש שעות ומחצה, דבין הערבים כתיב ביה, מכי ינטו צללי ערב, הערבים אינ

ולמעלה. דאמר מר, חצי שש וחצי שבע חמה  ומחצהשעות  מששלמערב, דהיינו  משהחמה נוטה

עומדת בראש כל אדם באמצע הרקיע". משמע מכך שעיקר זמנה של תפילת המנחה אינו אלא 

 משש ומחצה. 

עולה שאין זו הבנה מדוייקת בדברים: "אמר רב ספרא,  )כח:(רא ביומא אלא שמדברי הגמ

צלותיה דאברהם מכי משחרי כותלי )רש"י: "חומות הפונות למזרח, שהלבינו מהנץ החמה, הבאה 

מן המזרח ונוצצת עליהן, ומתחילת שבע שעות, שהחמה באמצע הרקיע בראש כל אדם, אינה 

הכתלים, לפי שאין חמה נוצצת אלא בראש הכותל עושה עמוד אלא תחתיהן משחירין אותן 

בעוביו, ומיצל חודו של שפת עוביו על זקיפת הכותל ומשחרת. מההיא שעתא נוטים צללי ערב, 

וקרוי ערב"(. אמר רב יוסף, אנן מאברהם ניקום וניגמר?! ...אמר רבא, רב יוסף הא קא קשיא ליה, 

וקרב בשבע ומחצה. ונשחטיה מכי משחרי  דתנן חל ערבי פסחים להיות בע"ש, נשחט בשש וחצה

כותלי? ומאי קושיא, ודילמא כותלי דבית המקדש בשש ומחצה משחרי, משום דלא מכווני טובא? 

 א"נ, שאני אברהם דאיצטגנינות גדולה היתה בלבו, א"נ משום דזקן ויושב בישיבה הוה". 

תוך כך למה אין הגמרא עומדת בתחילה על כך שמיד בחצות מתחיל זמן הערב, ותמהה מ

מקדימים להקריב תמיד של בין הערבים גם קודם לשש ומחצה, עד חצות ממש. ומתרצת בכמה 

היום, אנו איננו  חצותאכן מתחיל הערב מיד עם  מצד האמתדרכים שעניינן המהותי אחד: אף ש

 עומדים על כך שחלפה שעת החצות עד שחלפה גם חצי שעה נוספת וצל החמה מורגש יותר )באופן

הראשון תלתה הגמרא את זמן התמיד במבנה כותלי ביהמ"ק, שהיו מעט רחבים יותר בתחתיתם 

ולפיכך לא ניכר בהם הצל עד שש ומחצה, ובאופן שני ושלישי אמרה הגמרא שדוקא אדם גדול 

כאברהם יכול היה לעמוד על שעת חצות במדוייק, ואילו אחרים אינם עומדים על כך אלא 

 מקבלת רושם מובהק יותר(. כשנטיית השמש למערב 

הדין הפשוט שלימדה הברייתא אצלנו הוא שזמן תפילת המנחה מתחיל בשש שעות ומחצה, 

ומשמע בפשטות שקודם לכן אין זה זמן תפילת מנחה כלל. לשון שו"ע היא: "מי שהתפלל תפלת 

 המנחה לאחר שש שעות ומחצה ולמעלה יצא", וכתב על כך מג"א שקודם לכן לא יצא. ואף

שבאמת זמנה אחר שש, מ"מ כיון דאין אנו בקיאין לא יצא. כלומר, באופן מהותי שייכת תפילת 

המנחה לזמן הערב, שתחילתו מיד עם חצות היום, ומה שדחו את זמן התפילה לחצות ומחצה אינו 

ע"י חכמים דין תפילת המנחה  למעשהאלא מחמת חסרון בקיאות. אלא שמתוך כך נקבע סוף סוף 

נקט כדין ברור  הט"ז, והמתפלל קודם לכן לא יצא. כאמור לעיל, גם בלבדוהלאה  ומחצהשש ל

כתב לשיטתו  מג"אשזמן המנחה אינו אלא משש ומחצה ולפני כן אין זה למעשה זמן מנחה כלל, ו

שההפרש בין הזמן שבו מתחדש זמן החיוב בתמיד של בין הערבים מדין תורה, וזמן החיוב 

מת התיאורטית, לבין הזמן שבו ניתן להתפלל בפועל, הוא בעל משמעות בתפילת מנחה מצד הא

 לדינא, לענין השלמת תפילת שחרית.
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אם הקדים להתפלל מנחה מיד אחר שש  דעת אחרונים שבדיעבדמזכיר  משנ"בלמרות האמור, 

עוד להתפלל, וטעמם הוא שלא נקבע זמן המנחה לשש ומחצה אלא כדי לצאת מידי  לא ישובשעות 

שמא טרם באה שעת חצות. ואם כן לכל הפחות מתורת ספק לא ישוב להתפלל. וחתם משנ"ב  ספק

 שצ"ע למעשה.  )בשעה"צ(

 

ם י ב כ ו כ ה ת  א צ ל ה  ע י ק ש ה ן  י ב ה  ל י פ ת  .  ב

כשם שגדרה המדוייק של תחילת זמן תפילת מנחה טעון בירור, כך גם גדרו המדוייק של סופו. 

, והיינו עד סוף היום. וכשם שסוף היום לענין כל באופן ראשוני, בפשטות, תפילת המנחה עד הערב

דיני תורה הוא צאת הכוכבים, ולמעשה מחמת הספק כבר משעת בין השמשות, כך היה ראוי 

 לכאורה להיות גם כאן.

עומד על כך שדין התפילה שונה: "אין לפרש עד יציאת הכוכבים, שהוא לילה  רבנו יונהאך 

האמור בכאן אינו ר"ל אלא עד שקיעת החמה, משום דהכי ממש, דע"כ אית לן למימר דעד הערב 

וכו', רוצה לומר דמשקיעת החמה ואילך  נפסל בשקיעת החמהש דם, מנין ל)נו.(אמרינן בזבחים 

אינו זמן זריקת דם תמיד של בין הערבים. ותפלת המנחה היא כנגד תמיד של בין הערבים, ועיקר 

תן לזרוק עד תום היום ממש אלא עד השקיעה התמיד הוא זריקת הדם". את דם התמיד לא ני

אולי משום שזהו סוף הזמן הקרוי "בין הערבים". עד השקיעה השמש מעריבה והולכת,  13בלבד,

ומשם ואילך אין תורת יום אלא משום שעדיין יש רושם מאור השמש, ועדיין לא ניתן מקום לאור 

נו. זמן העבודה במקדש הוא הכוכבים להיראות, ומכל מקום השמש עצמה כבר מסולקת מאית

זמן עיקרו של היום דוקא, ולא זמן שייריו. )תוס' בזבחים מחדדים שאין לפרש את לשון השקיעה 

האמורה שם כמכוונת לצאה"כ, כפי שמצאנו במקומות אחרים, שכן מהמשנה והגמרא בדין החיוב 

 עה דוקא(. עולה גם כן בצורה חדה שזמן ההקרבה במקדש הוא עד השקי )צג:(בפסח שני 

כתב שזמנו של תמיד  ומוספים א,ג(תמידים ) הרמב"םלמרות המקורות הברורים לכאורה בסוגיות, 

של בין הערבים הוא עד סוף היום, ולא הזכיר בדבריו לשון שקיעה דוקא. אך הדברים עולים יפה 

 לשיטתו בדין בין השמשות, שאכן מתחיל מיד עם השקיעה. 

עד צאת או בשעת הדחק "אם התפלל מנחה עד הלילה, דהיינו  בדיעבדכתב ש הרמ"אאלא שגם 

)בס"ק ג, בענין חישוב השעות  מג"א. פמ"ג אכן תמה על כך. אבל מהרי"ל" יצא. ומקורו בדברי הכוכבים

כתב שיש ליישב את הסברה שזמן התפילה הוא עד צאת הכוכבים בכך שאפשר שזמן  הזמניות(

התמיד. מג"א מפנה לדבריו בסי' רלב, שם הביא את  התפילה הוא אכן מאוחר לזמן זריקת דם

שתהו מפני מה קרויה תפילת מנחה בשם זה, והרי קרבן מנחה היה קרב  )קז.(דברי תוס' בפסחים 

גם עם תמיד של שחר ולא רק עם זה של בין הערבים. אחד מביאורי תוס' לכך הוא שעיקר שעת 
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ר"ת וסיעתו, הסוברים שמהשקיעה עד צאת  ההפרש בין השקיעה לבין זמן בין השמשות משמעותי במיוחד לדרך 

הכוכבים הגמור יש כשעה וחומש, ורק כדי הילוך שלושת רבעי מיל בסוף זמן זה הוא בין השמשות. בין השקיעה לבין 

השמשות יש לפי זה פרק זמן ניכר הקרוב לשעה. אמנם גם לדרך הרמב"ם והגר"א וסיעתם, הסבורים ששיעור הילוך 

השקיעה לצאה"כ הוא כפשוטו, יש סוף סוף מחלוקת אמוראים אם כל משך זמן זה הוא בין  שלושת רבעי מיל שבין

השמשות, או רק זמן הילוך שני שלישי מיל המסתיים בזמן צאה"כ הנ"ל. גם לדרך זו השניה נמצא שיש זמן מועט של 

שות, שהיא גם הדרך הפרש בין השקיעה לבין תחילת בין השמשות. אמנם למ"ד שמיד עם השקיעה מתחיל בין השמ

העיקרית הנהוגה למעשה אצלנו, מאבדת שאלה זו את עיקר משמעותה המעשית, וההפרש בין שתי הדרכים 

האפשריות בתום זמן מנחה, אם הוא בשקיעה או בצאה"כ, מצטמצם לשאלה אם מיד עם השקיעה מסתיים זמן 

 התפילה מוודאי או שאין זה אלא מספק צאה"כ. 



 )ב( חובת התפילה ותפילות היום  
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דוקא ולא בזמן הקרבת כבש  רבת המנחהזמן הקהרצון, שעליה נאמר שאליהו נענה בה, הוא ב

 . )ור' לעיל מה שכתבנו בביאור סברה זו של התוס'(התמיד עצמו 

עומד עכ"פ על כך שלפוסקים רבים זמן מנחה מסתיים מיד עם השקיעה, אם משום  משנ"ב

ההשוואה לזריקת דם התמיד ואם משום הסברה שמיד עם השקיעה מתחיל כבר בין השמשות, 

ולפיכך צריך כל אדם להזהר להתפלל באופן שיסיים את תפילתו קודם השקיעה. ועדיף אף 

ומכל מקום בדיעבד ניתן לסמוך  14ל בציבור מאוחר יותר.להתפלל ביחידות בזמן זה מאשר להתפל

על דעת המקלים להתפלל בזמן שבין השקיעה לתחילת בין השמשות )והיינו על פי דרכו של ר"ת, 

שהיא העיקר גם למשנ"ב, המאחרת את זמן בין השמשות וצאה"כ(. ובשעה"צ הוסיף שבדיעבד 

ם בזמן בין השמשות, על סמך דעת ר' יוסי ובשעת הדחק גדול אפשר עכ"פ להקל עוד, ולהתפלל ג

הסובר שכל משך זמן זה הקרוי אצלנו )ע"פ ר' יהודה( בין השמשות הוא יום גמור, ורק אחר כך 

הוא זמן בין השמשות, כהרף עין. יש בסוגיות מבוא לתת מקום להלכה גם לדברי ר' יוסי, ולענין 

 כדאי הוא לסמוך עליו בשעת הדחק. זה ניתן לסמוך עליו, וכדברי הגמרא על דברי רשב"י ש

 

ה נ ט ק ה  ח נ מ ו ה  ל ו ד ג ה  ח נ מ  .  ג

לתשלום הדברים, יש לעמוד עוד על שאלת העדיפות בין מנחה קטנה למנחה גדולה. ב"י עומד 

כתב שזמן התפילה הוא משש שעות ומחצה  הטורעל מחלוקת בדבר בין הרא"ש )והטור( לרמב"ם. 

עד הלילה, ולא הבחין בזה כלל בין מנחה גדולה למנחה קטנה. ומשמע מכך שלכתחילה יכול אדם 

להתפלל משש ומחצה )ואם כן אפשר שיש בזה אף מעלה, של זריזין מקדימין(. וכך עולה גם 

ב שזמן התפילה הוא כת הרמב"ם. אבל )רלד,א(שמביא הטור בסימן העוקב  הרא"שמתשובת 

מתשע שעות ומחצה, לפי שאז היה התמיד קרב בכל יום, אלא שלפי שבערב פסח שחל בערב שבת 

היו מקדימים לשחוט בשש ומחצה, אמרו שהמתפלל כבר אז יצא ידי חובה. ואם כן לכתחילה יש 

לה עצמו נוטה בזה לדעת הרמב"ם, להתאים את התפי ב"ילהתפלל לאחר תשע ומחצה דוקא. דעת 

לדבר התדיר הנוהג בכל יום, וכך כתב בשו"ע, שעיקר זמנה הוא מתשע ומחצה אלא שאם התפלל 

 משש ומחצה יצא. 

מג"א מחדד שאף שעיקר הזמן הוא מתשע ומחצה אם מבקש לאכול סעודה גדולה, או לצאת 

ים לדרך וכדומה, רשאי ודאי להתפלל גם מנחה גדולה. וכך אכן נוהגים במקומות רבים מחמת צרכ

 שונים. 

 

 י(-)קח,אד. תפילת תשלומין 

ן י ד ה ר  ק י ע  .  א

"תפלת השחר עד חצות... עד חצות ותו לא, והאמר רב מרי בריה דרב הונא בריה דר' ירמיה בר 

אבא אמר רבי יוחנן, טעה ולא התפלל ערבית, מתפלל בשחרית שתים, שחרית, מתפלל במנחה 

 שכר תפלהשכר תפלה בזמנה, מכאן ואילך  שתים? כולי יומא מצלי ואזיל, עד חצות יהבי ליה

 . )כו.(יהבי ליה"  שכר תפלה בזמנה לאיהבי ליה 
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דעת מ"ד שאין להתפלל משום כך ביחידות, וכן סברה שגם לדרך שתפילה  (יד-)כז הע' יגישראל אמנם ר' בס' אשי  

לפני שקיעה עדיפה, אין זה אלא במקרה יוצא דופן שהזדמן למקום שמתפללים בו מאוחר. אבל אם גר במקום שבו 

ם הציבור. כמו כן ר' שם מתפללים תמיד מאוחר, ואם יקדים להתפלל יימצא מתפלל תמיד ביחידות, עדיף שיתפלל ע

 דעת מ"ד שאם מתחיל את התפילה בזמנה די, ואי"צ דוקא לסיימה קודם השקיעה.  )בהע' יב(עוד 

בבתי כנסת רבים בימינו נמשכת התפילה אל אחר השקיעה, בע"ש או אף בכל יום, ולאור האמור כאן, בצירוף למה 

 להתפלל עמהם. שהבאנו כאן בהמשך גם ממשנ"ב, יש על מה לסמוך להצטרף ו
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דין התשלומין מבוסס על ההבחנה בין שני יסודות בחיוב התפילה, וממילא בשכרה: החיוב 

יום חדש שבו טרם עשה כן, וצורתו המוגדרת של -המחודש המוטל על האדם להתפלל בכל פרק

עליו, להתפלל בפועל בזמן מסויים של היום דוקא )ההבחנה מתחדדת בדברי חיוב התפילה המוטל 

מג"א בדין תפילת המנחה וכדלעיל, שמיד עם הגיע הצהריים, דהיינו בחצות, מתחדש על האדם 

חיוב תפילה נוסף על תפילת השחרית, אך גדר החיוב בפועל הוא להתפלל מחצות ומחצה ולא 

תפלל בזמן מסויים, לא ניתן עוד לקיים או להשלים לאחר קודם(. את תקנת חכמים כצורתה, לה

שכבר עבר זמנה. אך חלק מסויים של תוכן התקנה, יסוד מסויים של מעלה ושכר שיש בה, עדיין 

  15ניתן להשלמה, והוא עיקר היות האדם מתפלל, נוסף על מה שכבר התפלל בזמנים קודמים.

ירי החיוב המקורי המוטל על האדם. את התפילה המשלימה אפשר היה לכאורה לראות כשי

מיד עם השחר מוטל על האדם להתפלל, בשחר, ואם לא התפלל בשחר כדין יתפלל עכ"פ אחרי 

הצהריים, ויקיים לכל הפחות את עיקר חובת התפילה שהוטלה עליו. אלא שסיום הסוגיה מורה 

או תפלה של ערבית  , זה שבטל ק"ש של ערבית וק"ש של שחרית,לא יוכל לתקוןשלא כך: "מעוות 

. אמר רב אשי, בטל במזידאו תפלה של שחרית... א"ר יצחק א"ר יוחנן, הכא במאי עסקינן, ש

דיקא נמי דקתני בטל ולא קתני טעה, ש"מ". המבטל תפילת שחרית במזיד אינו יכול עוד 

ות גדר החיוב הוא להתפלל בבוקר, וכל שלא עשה כן ביטל את חיובו בתכלית. האפשר –להשלימה 

היא רק להשלים, באמצעות מעשה אחר תחת זה שהתחייב בו, ובתנאים מוגבלים בלבד. מי 

שביטל עצמו מעבודת ה' צריך לשוב בתשובה על כך, אך להשלים ישירות את מה שכבר חיסר אינו 

יכול עוד. אבל מי שלא עקר את עצמו מחובת התפילה, וביקש לעבוד את ה' ולהתפלל כדינו 

וניות שונות )ואפילו רשלנות, לנטיית ב"י( לא הצליח לממש זאת, יכול עכ"פ ומחמת סיבות חיצ

  16להשלים ולממש משהו ממבוקשו הראוי גם בזמן מאוחר יותר, ולבוא בזה גם על מקצת משכרו.

]אם ביטל תפילה לא מחמת טעות או רשלנות אלא משום שעסק בצרכי מצוה, או בצרכי רבים 

לדעת הט"ז אין זה שונה משאר אונס וישלים את תפילתו בתפילה  שאף הם לענין זה כצרכי מצוה,

שלאחריה. אבל משנ"ב כתב שהעיקר לדינא אינו כך, וכיון שהיה פטור מן הדין מהתפילה בשעתה 

 אין חובתה מוטלת עליו כלל ואינו צריך להשלימה גם כעת. ועכ"פ בתורת נדבה טוב שישלים.[

 

ה ל י פ ת ם  י ל ש ה ל ת  ו ר ש פ א ה ל  ו ב ג  .  ב

ונים נחלקו בשאלה עד מתי ניתן להשלים תפילה שלא נאמרה בזמנה, ואפשר שהדבר נוגע הראש

 לעיקר ערך תפילות החובה, ולפשר ההבחנה בין שכר תפילה לשכר תפילה בזמנה. 

והא מתאימה גם לדברי  יש מפרשיםלדרך אחת בראשונים, שהזכיר תלמיד רבנו יונה בשם 

ר אינה מוגבלת בזמן. הרשב"א כתב בקצרה שדעתו , האפשרות להשלים תפילות מהעבהרשב"א

נוטה לומר שמי שלא התפלל שחרית יכול להשלימה גם בכך שיתפלל ערבית שתים, והי"מ שהביא 
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לשון ר' יוחנן היא לשון של דין, מתפלל שתים, אבל הגמרא תולה את ביאור דבריו בענין של קבלת שכר, שכר  

תפילה לעומת שכר תפילה בזמנה. נראה מתוך כך שהבנת הגמרא היא שדין השלמת התפילה החסרה בזמן התפילה 

י, אלא יסודו בכך שניתן עכ"פ לזכות במשהו מערך התפילה שאחריה אינו חיוב גמור הכלול בגוף חיוב התפילה המקור

גם לאחר שחלף זמנה. לשון הגמרא עצמה נותנת מקום לומר שאכן אין בדבר חיוב אלא זכות, ו"כולי יומא מצלי 

ואזיל" אם רוצה שלא לאבד לגמרי את שכר התפילה שהחסיר. אבל מדברי הראשונים שניתן להשלים בתורת נדבה 

קיים בה דין התשלומין, עולה שזהו דין גמור. ואם כן כיון שניתן לפעול באופן שימנע מלאבד את מלא  גם תפילה שלא

 ערך התפילה שב הדבר ונעשה גם לחובה. 
16

אפשר שיש צד מקור לדבר מדין פסח שני, שם היו אנשים שהיו מנועים כנגד רצונם מלהקריב את קרבן ה' במועדו  

 הם דרך של תשלומין בשני. אמנם שם לדינא גם אם הזיד בראשון חייב בשני. בתוך בני ישראל, והקב"ה סלל ל
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תר"י הרחיבו עוד ואמרו שניתן להשלים גם תפילות רבות שהחסיר, ולפיכך מי שהיה חבוש 

, כשיצא מבית האסורים או במקום שאינו נקי לתפילה או חולה והחסיר תפילות ימים רבים

 –יתרפא ישלים את כל התפילות שהחסיר. נראה מכך שהבינו שיש בתפילה צד של ערך מצטבר 

מעבר לערך הישיר שיש לתפילה בכל חלק מחלקי הזמן יש גם משמעות לריבוי התפילות שנוצר 

ו ית' מתוך כך. על ידי הסדר הקבוע של שלש תפילות ביום זוכה האדם להיות עסוק בעבודת

בשיעור כמותי מסויים, שאותו כשלעצמו ניתן להשלים גם כאשר התפילה אינה נאמרת בזמנה 

, שמיום אחד לחברו אינו יכול להשלים )שהובאה בראשונים( בה"גכלל. משהו מכך מצוי גם בשיטת 

תפילה שכבר התרחק זמנה )ואינו מתפלל ערבית שתים עבור שחרית שהחסיר(, אבל את תפילת 

כול להשלים גם במנחה. כלומר, לתפילה שלש פעמים ביום יש ערך בפני עצמו, מעבר לזה ערבית י

 שבתפילה בכל אחד מפרקי היום עצמם. 

, לא ניתן להשלים את הרמב"םו רבנו יונה ,רא"ש, תוס'אבל למרבית הראשונים, ובהם 

שתים תחת התפילה אלא בזמן התפילה הבאה מיד אחריה. לשון ר' יוחנן היא שמתפלל שחרית 

ערבית ומנחה שתים תחת שחרית, וכתבו תוס' שכיון שיותר מכך לא מצאנו יש לומר שמעבר לכך 

כבר כביכול עבר זמנו ובטל קרבנו. כלומר, כל עיקר דין התשלומין חידוש הוא, ואין לך בו אלא 

חידושו, בזמן הסמוך למה שחיסר ולא מעבר לכך. הסברה הפשוטה נותנת שתפילה שעבר זמנה 

היא תמיד מעוות לא יוכל לתקון, שכן גם אם ישוב ויתפלל כעת לא יהיה לתפילתו כל שייכות לזמן 

שכבר חלף ובו לא התפלל. האפשרות המחודשת להשלים בכל זאת את התפילה החסרה מבוססת 

לפיכך בהכרח על הסמיכות הגמורה בין שני הזמנים, היוצרת צד של חיבור ממשי ביניהם, 

 לשהו של שייכות בין חיוב התפילה שהחסיר לתפילה שמתפלל כעת. ומותירה רושם כ

)אפשר שגם לדרך זו מבוסס דין התשלומין על צד הערך המצטבר שיש בתפילות הנאמרות 

כסדרן, כך שכשהאדם מבטל תפילה אינו רק עובר על חיוב המוטל עליו בזמן מסויים כלשהו, 

ככל מצוה אחרת שביטל, שאינה בתשלומין, וכשחלף הזמן ונמצא שלא קיים את חובתו הרי זה 

אלא הוא גם מגרע מהתכונה התמידית שראויה להיות לתפילותיו. ולפיכך גם בדיעבד לאחר 

שביטל תפילה וחלף זמנה יש רושם של חיסרון בהווה מתוך כך, ויש ממילא גם משמעות 

 להשלמתה, אף כי התיקון אפשרי בזמן מוגבל בלבד. 

חיסרון בהווה שנותר -ו לא נועדו התשלומין מעיקרם להשלים רושםאמנם אפשר גם שלדרך ז

מחמת ביטול התפילה, אלא כדי להשלים את חסרון העבר עצמו. אפשר שהתביעה שנתבע האדם 

בזמן מסויים להתפלל ולא מומשה זוקקת מצד עצמה את השלמתה )ובדומה לקרבן הפסח, שאי 

ודש שלאחריו(. חיוב התפילה אינו כמצוות האפשרות להביאו בזמנו מולידה חובה להביאו בח

מעשיות אחרות, שאם עבר עליהן האדם אין לו אלא לעשות תשובה, אלא תביעה בעלת תוכן 

חיים נכונה נוכח פני ה', וראוי לו לאדם שיחפוץ להשלים כל תפילה -מהותי של העמדת עמדת

בתפילה, יסדו לו  פעמי שאבד ממנו. וכשהדבר לא קרה מתוך זלזול-שחיסר מצד ערכה החד

 (17חכמים אפשרות מוגבלת להשלימה.
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, )כא.(יש להוסיף ולחדד את האמור כאן: ריבוי תפילות, כפי העולה מדברי הגמרא  )להלן(לאור דין תפילת נדבה  

הראשונים אינו  אינו ראוי, כל שהתפילות חוזרות על עצמן ללא כל תוספת חידוש. גם החפץ להתפלל בנדבה, למרבית

רשאי לעשות כן אם אינו מחדש דבר בתפילתו. מהו אם כן ערכה של תפילה חוזרת הנאמרת מיד לאחר שכבר התפלל 

את תפילת חובתו הנוכחית? לתפילת התשלומין יש אמנם ערך משל עצמה מעצם היותה משלימה את התפילה 

 ה עצמה אין כביכול כל חידוש?החסרה, אך באיזה אופן מעניק הדבר תוכן של חידוש לתפילה שב
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: דין התשלומין נאמר דוקא בתפילות הקבועות בכל יום, שהן מענין בקשת הרחמים, ולא בתפילת תמצית הדין)

 מוסף, שתפקידה ותוכנה שונים במהותם. ובנעילה נחלקו אחרונים.(

 

מהו שיתפלל ערבית שתים... תפלה במקום קרבן היא,  לא התפלל מנחהעה ו"איבעיא להו, ט

וכיון דעבר יומו בטל קרבנו, או דילמא כיון דצלותא רחמי היא, כל אימת דבעי מצלי ואזיל? ת"ש 

דאמר רב הונא בר יהודה א"ר יצחק א"ר יוחנן, טעה ולא התפל מנחה מתפלל ערבית שתים, ואין 

דין התשלומין של תפילת מנחה מחדד הבחנה נוספת  18.)שם(קרבנו"  בזה משום דעבר יומו בטל

בדין התפילה, בין יסוד בקשת הרחמים שבו לבין יסוד השוואת התפילה לקרבנות. כפי שהתבאר 

לעיל, לכו"ע התפילות נתקנו כנגד התמידים )גם מ"ד אבות תיקנום מודה שסמכום חכמים על 

ופן שאינו אפשרי בקרבנות, משום הקרבנות(, ועדיין אין זה מונע מלהשלים את התפילה בא

שמעשה התפילה עצמו אינו מעשה עבודה ישיר כקרבן אלא מעשה בקשת רחמים מאיתו ית' על 

צרכינו. בקשת הצרכים היא הצורה המעשית שעל ידה אנו מקיימים את עבודת ה' בלב, ומשייכים 

מידה גם בפני עצמה, עצמנו לעבודת הקרבנות שבמקדש, ולצורה מעשית זו יש סוף סוף מידה של ע

 וניתן לאחוז בה ולקיימה גם בתנאים שבהם עבודה במעשה לא היתה עוד מתאפשרת. 

כתבו: "אם  תוס'. תשלומין לתפילת מוסףהבחנה זו מתחדדת עוד בדברי הראשונים, בענין ה

את הקרבנות וכבר עבר  היאך יקראטעה ולא התפלל תפלת מוסף... ודאי אינו מתפלל בערבית, ד

, ובזה ודאי 19פרים שפתינו ונשלמהזמן מוסף, וגם לא תיקנו שבע ברכות של מוסף אלא משום 

נינהו, ולואי שיתפלל אדם כל היום כולו, ואין כאן  רחמי, דאבל שאר תפלותבטל קרבנו.  עבר זמנו

 עבר זמנו בתפלה אחרת". 

ו, שכן את תפילת התשלומין מתפללים את הטעם הראשון שבדברי תוס' קשה לקיים כשלעצמ

תמיד כפי הראוי לתפילת הזמן שעומד בו ולא לתפילה שחיסר )אם חיסר מנחה של שבת אמרה 

                                                                                                                                                                      
אפשר שיש בכך כדי לחדד את כל עיקר ערכה של חזרת התפילה שלש פעמים בכל יום, אף שגם בה אין כביכול כל 

חידוש. בחיי האדם עשוי שלא להיות כל חידוש חיצוני בין הבוקר לצהריים, ועדיין זהו זמן תפילה חדש. התפילה, 

כל העת כך גם התפילה. כל פרק מפרקי היום כקרבנות, היא שיעבוד חיי האדם לה', וכשם שהחיים עצמם מתחדשים 

טעון מסירה מחודשת לה', וההשתעבדות לה' בבוקר איננה מייתרת את ההשתעבדות לו בצהריים. דווקא על ידי כך 

נמצאים לבסוף כל חיי האדם לכל פרקיהם מסורים לו ית'. ריבוי התפילות שבכלל החיוב לא נובע מהתחדשות חוזרת 

 לא מהתחדשות חוזרת של ההקשרים היסודיים שבהם נתונים חיי האדם, פרקי זמנו. במציאות החיצונית, א

חיים שלא נמסר לה'. באופן ראשוני, אין לכך תקנה, שהרי אותו -מי שחיסר תפלה הותיר בנפשו חיסרון, של הקשר

ש, טובע בחיים זמן כבר חלף לו. אבל עצם קיום החיסרון, כשהיה ברצונו להתפלל ובפועל לא בא הדבר לכלל מימו

רושם של הקשר נוסף שתפילת החובה הנוכחית לא מועילה לו כדי להעלותו לגבוה, ולפיכך עצם ההתכוונות להשלים 

 חיסרון זה מעניקה ערך מחודש וצידוק לתפילה נוספת. 
18

אבל הגמרא פשטה את ספקה מתוך דברי ר' יוחנן, שהוא בעל מימרא זו כמו גם שתי המימרות הנוספות בסוגיה.  

נאמר: "תנו רבנן, טעה ולא התפלל מנחה בערב שבת מתפלל בליל שבת שתים, טעה ולא התפלל  )כו:(בהמשך הסוגיה 

מנחה בשבת מתפלל במוצאי שבת שתים של חול...". ואם כן יש מקור בברייתא הן לעיקר דין התשלומין, והן 

חנן, ובעלי החלק הראשון של הסוגיה, לא לאפשרות להשלים גם את תפילת מנחה למרות שעבר יומה. ושמא ר' יו

 הכירו ברייתא זו. וצ"ע. 
19

סגנון תוס' תואם לזמן שלאחר החורבן, שאנו משלימים בשפתינו את הפרים שאינם קרבים עוד. כפי שכבר הזכרנו  

 לעיל, תקנת התפילות נתקנה בזמן שהיה המקדש קיים, וכנגד קרבנות היינו עם הקרבנות ולא תחתיהם. 
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אבל הטעם השני משלים את החסר, שתפילת מוסף  20הברייתא שמתפלל במוצ"ש שתים של חול(.

 –לה תכליתה שונה אינה כשאר תפילות, ולא ניתן להחליפה בתפילת י"ח של חול, משום שמלכתחי

להוסיף בעבודת ה' שבידינו, דהיינו עבודת התפילה שבלב, כנגד מה שהיו מוסיפים בעבודה 

במקדש בקרבנות המוספים. אין כאן ענין של הפניית כל משאלות ליבנו, בכל זמן, לה', שכן תפילת 

פנות בהן המוסף נאמרת בזמן שבו נאמרות כבר תפילות אחרות, שחרית ומנחה, ומשאלותינו מו

לה' )בחוה"מ ובר"ח תפילות שחרית ומנחה הן תפילות רגילות בתכלית של "רחמי", ובשבת ויו"ט 

נאמר בפועל תוכן אחר, המחליף את זה של ימות החול וממלא את מקומו(. גם תפילת המוסף 

מנוסחת בסופו של דבר בלשון של בקשה, ולאחר הפתיחה בשבחו של מקום והזכרת פסוקי 

ותמים בבקשה לזכות לקדושת השבת או המועדות, לקדושת החיים הישראליים המוספים ח

להי בכללו, אולם זוהי בקשה שמתרוממת מעבר לבקשת הרחמים הקבועה -ולשפע הטוב הא

 ומוסיפה על גביה, וכל עיקרה אינו אלא מחמת זמנה ולפיכך לא ניתן להשלימה. 

תוס', ומבדיל את תפילת המוסף משאר בענין זה, בשם רבני צרפת, שונה מעט מ תר"יסגנון 

התפילות באופן חד יותר: "בתפלת שמנה עשרה שהיא רחמים יש לה תשלומין, שאין זמן בקשת 

, כיון שעבר הזמן אין לה תשלומין. תדע, שהרי אינה אלא שבחרחמים עובר. אבל בתפלת מוסף ש

וצר, ר"ל שלא התקינו לומר אנו רואין שהפסוקים של קרבן מוסף אין אנו מזכירין אותם בתפלת י

בה הפסוקים של קרבן שחרית כמו שהתקינו בתפלת מוסף, וכיון שזו היא כנגד קרבן מוסף, וכבר 

עבר הזמן, אין לה תשלומין. אבל תפלת יוצר של שבת או של מנחה, אע"פ שהם שבח, כיון שהיא 

 לת חול". כנגד תפלת רחמים שמתפללין בכל יום בחול יש להן תשלומין כמו שיש לתפ

לא רק הסיבה לחיוב בתפילת מוסף שונה מהסיבה לחיוב בשאר התפילות, אלא גם התפילה 

עצמה היא בעלת תוכן שונה, תפילת שבח ולא תפילת בקשה. לבקשה יש קיום גם לאחר הזמן 

המקורי שנקבע עבורה, מה שאין כן שבח, שאין לו שייכות אלא כאשר ענין השבח עודו קיים, ולכן 

ום להשלמת תפילת המוסף לאחר שכבר עבר יומו. בפועל אין הבדל מהותי ברור בתוכן אין מק

התפילה בין שחרית ומנחה של שבת ויו"ט לבין תפילת המוסף, ובכולן יש מרכיב עיקרי של שבח 

ואחריו השלמה בברכת בקשה, אלא שבמוסף השבח הוא אכן העיקר והוא מהות התפילה, מה 

יובן התמידי הוא בתורת בקשה, והנוסח של שבת ויו"ט רק מחליף שאין כן בתפילות שעיקר ח

 זאת.

. תפילת תפילת נעילה]בין תוס' לרבנו יונה עשוי להיות הבדל לענין האפשרות להשלים את 

נעילה לא נתקנה מחמת הענין הקבוע של בקשת רחמי אלא מחמת ענין מיוחד השייך ליום 

ה של רחמי. לדרכו של רבנו יונה נראה שמי שנאנס התענית דוקא, אבל היא עצמה סוף סוף תפיל

ולא התפלל נעילה יתפלל במוצאי יוה"כ ערבית שתים, של חול. כיון שביוה"כ התחייב בתפילה 

נוספת, יש לו להשלים ולהתפלל תפילה נוספת כשהדבר עולה בידו. אבל לדרך תוס' אפשר שכיון 

תוספת מחמת טעם מיוחד, אם עבר היום שאין מדובר בתקנת התפילה היסודית התמידית, אלא ב
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כך הדין לכתחילה, אבל בדיעבד, כתב משנ"ב ע"פ רוב האחרונים )ולא כט"ז( שאם התפלל את תפילת התשלומין  

 כפי התפילה שחיסר )שכח מנחה ביום ששי והתפלל בערבית שתים, השניה של חול( יצא ידי חובה. 

ויבא בתפילתו השניה, אינו על דרך זו כתב עוד משנ"ב שאם שכח ערבית של ר"ח והשלימה בשחרית, ושכח לומר יעלה 

צריך לחזור, כיון שגם בתפילה המקורית ששכח, תפילת ערבית, הזכרת יעלה ויבא אינה לעיכובא. וכן, בבה"ל, אם לא 

 הזכיר טל ומטר בתשלומי מנחה של היום האחרון שבו אין אומרים אותו.

, והזכיר מעין המאורע בתפילתו, כיון שאם שכח מנחה של ר"ח או מועדים והשלימה בערבית )קח,יב(עוד כתב בה"ל 

שהתפילה היא לתשלומי היום שעבר אין התוספת קרויה הפסק בתפילה, גם למ"ד שבעלמא הזכרה שאינה שייכת 

 היא הפסק. 
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, שכתב: "דכל תפלה שהיא נוספת מחמת הרשב"אלה תשלומין. הדברים חדים יותר בדברי 

מאורע היום אין ראוי להשלימה ביום אחר, שכבר עבר מאורע היום. אבל שאר התפלות, כיון שהן 

 .[)ר' מה' דרשו למשנ"ב(נים ראויות בכל יום, יש להן תשלומין ביום אחר". למעשה נחלקו בדבר אחרו

 

ה ב ו ח ה ת  ל י פ ת ת  מ ד ק ה  .  ד

ואינו  מבדיל בראשונה"טעה ולא התפלל מנחה בשבת מתפלל במוצאי שבת שתים של חול, 

. כו:(מבדיל בשניה. ואם הבדיל בשניה ולא הבדיל בראשונה, שניה עלתה לו, ראשונה לא עלתה לו" )

לת החובה של השעה שעומד בה לתפילת מברייתא זו למדו הראשונים שחובה להקדים את תפי

התשלומין, ואם הפך את הסדר, כמו כאן שהבדיל בשניה ולא בראשונה וגילה דעתו שהראשונה 

השלמת התפילה  21היא לתשלומי מנחה ורק השניה עבור חובת ערבית המוטלת עליו, לא יצא.

רת הדין, תוספת על החסרה אינה חובה עצמית גמורה המוטלת עליו אלא מעין דבר של לפנים משו

הסדר העיקרי של החובות המוטלות עליו, ולכן עליה גם להיאמר כתוספת על העיקר. עצם 

האפשרות להשלים תפילה שכבר נחסרה גם היא כעין חריגה משורת הדין, פתח לזכות במעלת 

התפילה ושכרה בזמן שבפשוטו כבר אינו מסוגל לכך, ולכן היא עצמה צריכה להיאמר באופן שיש 

בו התחשבות ראויה בסדרי המעלות של התפילות השונות, ואם היא נאמרת באופן הפוגם בסדר 

 זה אין ראוי לה שתעלה )וכך סדר הקדימות, שבדרך כלל אינו לעיכובא, נעשה כאן למעכב(.

כתב מתוך כך כדין כללי שכל שהקדים את תפילת התשלומין לתפילת החובה לא יצא ידי  ב"י

חובה. ומשמע שמדבר בכל אדם שמשלים את תפילתו, גם במצב השגרה של ימות החול. לרוב שתי 

בתכלית, ואם כן צריך ביאור באיזה אופן נאמר שהחליף את התפילות. וכתב  זהותהן  תפילותה

כוונתו בתפילה הראשונה לתשלומין ובשניה לחובה לכך שלא ייצא ידי חובה. שאכן די בכך ש ד"מ

נראה שטעם הדבר הוא בדיני מצוות צריכות כוונה, וע"פ הבנה שגם אם מצוות אין צריכות כוונה, 

כוונה חלופית עוקרת את המצוה ממהותה. גם כאן, אף שאין כל צורך לכוון בעת התפילה לשם 

חרית או מנחה דוקא, וכל שמתכוון למצוות תפילה בעלמא ודאי יצא ידי יציאת ידי חובת תפילת ש

חובה, אם נתן דעתו במפורש לחובת התשלומין שעליו ולשם כך התפלל, הרי שעקר את תפילתו 

 מלהיות תפילת החובה, ואם היפך את הסדר לא יצא ידי חובה.

תפילה שתפילתו חלקו על הב"י והד"מ, משום שכל שלא גילה דעתו בגוף ה מג"או ט"ז

כתב  משנ"בהראשונה היא לתשלומין הרי שלא עשה כל שינוי מסדר התפילות המוטל עליו. אבל 

שרוב האחרונים חלקו עליהם וקיימו את דברי ב"י וד"מ, ודי בכוונתו כדי לפגום. ומכל מקום כדי 

 ת נדבה.לצאת ידי הכל, כששב ומתפלל בשלישית טוב שיתנה שאם אינו חייב בכך תהיה זו תפיל

 

ן  י מ ו ל ש ת  . ה –ה ב ו ח ה ת  ל י פ ת ן  מ ז  ב

בזמן תפילת הוסיף עוד ודייק מלשון הגמרא שתפילת התשלומין צריכה להיאמר  הרשב"א

, שכן רק כך ניתן לקרוא על זה שם "שחרית שתים" או "מנחה שתים", ולא לומר רק החובה

 שיכול להשלים את תפילתו במהלך כל היום. )וכ"פ שו"ע(. 
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הרמ"א הוסיף על כך עוד, שאפילו בערבית דר"ח, שיעלה ויבא בה אינה לעיכובא, אם היה מוטל עליו להשלים  

תים ולא אמר יעלה ויבא אלא בשניה, גילה דעתו שהתפלל את הראשונה לתשלומי מנחה מנחה של חול והתפלל ש

והשניה לערבית וצריך לחזור ולהתפלל. וכ"ה, בבה"ל, למי שבתחילת זמן אמירת טל ומטר התפלל שתים והזכיר טל 

ה לתשלומין, ורק ומטר רק בשניה. אמנם כתב משנ"ב שכל זה בסתמא, אבל אם כיוון במפורש שראשונה לחובה ובשני

 טעה ולא אמר יעלה ויבא בראשונה, אינו צריך לחזור.



 )ב( חובת התפילה ותפילות היום  
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בפועל את תפילת התשלומין לתפילת החובה.  להסמיךטה של הדברים היא המשמעות הפשו

אם כך הוא, נראה שטעם הדבר הוא כעין הדין שלא להרחיק את התפילה מזמנה המקורי יותר 

מדי )דין שבו עצמו חלק כאמור הרשב"א(, כדי לקיים במציאות רושם לכך שתפילה זו אינה 

ימה. אם מתפלל במהלך הבוקר תפילה בפני עצמה, עומדת לעצמה אלא משלימה חובה שטרם קוי

נוסף על זו שכבר התפלל לחובתו, אין זו אלא תפילה לעצמה, בלא כל רושם להיותו מבקש 

להשלים על ידה את התפילה שהחסיר בערב. אבל אם מצרף אותה לתפילת החובה, בעודו עסוק 

צורפת לענין מילוי חובת במילוי חובת התפילה המוטלת עליו, נעשית גם תפילה שניה זו מ

התפילה, והיא מקבלת בכך את ערכה כמשלימה את צד החובה שנותר מוטל עליו, להשלים את 

התפילה שהחסיר. לדרך זו אם סיים את תפילתו והלך לו שוב אינו יכול להשלים את התפילה 

 הקודמת שהחסיר. וכך כתב משנ"ב בשם כמה אחרונים. 

לתפילת החובה, ולא  בזמן הראויכך שההשלמה היא רק  אבל יש שפירשו את דברי הרשב"א

והיינו בעיקר שלא להשלים את ערבית לאחר ארבע שעות  –בזמנים שבהם בפועל לא ניתן להתפלל 

)באותו אופן אין להשלים את שחרית גם בחצי השעה שמיד אחר חצות היום; אלא שאז בלא"ה 

ינא כתב משנ"ב שכך הוא העיקר, ואף אינו יכול להקדים את תפילת החובה לתשלומין(. ולד

שלכתחילה נכון לסמוך את התפילות זו לזו, וכדרך הראשונה, בדיעבד אם לא עשה כן יכול 

להשלים גם מאוחר יותר כל שלא עבר זמן התפילה )ולכתחילה יותר נכון שיתנה שאם אינו חייב 

 תהיה זו תפילת נדבה(. 

 

 )סי' קז(ה. תפילת נדבה 

רך אחת בראשונים, רב האי ותוס' ועוד, רשאי האדם להוסיף על תפילותיו הקבועות, ובלבד : לדתמצית הדין)

חיוב בתפילה דיה גם היא כחידוש כזה. אבל לרי"ף ורמב"ם, ולהלכה לדידן, -שיחדש בתפילתו. ויציאה מספק

כן שייך קרבן האפשרות להוסיף תפילה כרוכה באפשרות להביא קרבן נדבה, ומתוך כך מוגבלת לנסיבות שבהן א

נדבה, דהיינו ליחיד בלבד, ולא כשדעתו נתונה לתפילת חובה, ולא בתפילת מוסף )בזה יש גם מבעלי הדרך 

הראשונה שמודים, משום שהיא תפילת שבח(, ואפשר שגם לא בשבת )וכך הוא לדינא(. גם לדרך זו נוטה ב"י 

 א"כ עושה כדי לצאת מידי ספק חיוב.(לסברה שאין לשוב ולהתפלל אלא ע"י הוספת דבר חידוש בתפילה, א

 

ה ל י פ ת ת  פ ס ו ת ל ם  י א נ ת ה  .  א

הדינים שהתבארו עד כאן הם דיני התפילות שתיקנו חכמים כחובה על כל ישראל. באופן פשוט, 

לקבוע חובה להתפלל בזמנים מסויימים ובנוסח מסויים,  –תקנת חכמים באה להוסיף ולא לגרוע 

ניתן היה להתפלל גם לפני תקנתם. לדברי הרמב"ם, קודם אך לא למנוע מלהתפלל גם באופן שבו 

לתקנת חכמים היה כל אדם מתפלל בלשון שירצה ובזמנים שירצה, בין תפילה אחת ביום ובין 

תפילות רבות, ובלבד שלא יפחות מתפילה אחת ליום. ומסתבר לכאורה שלא באו חכמים למנוע 

לש. גם לדברי החולקים עליו, וסוברים ממנו להתפלל תפילות רבות, אלא שעכ"פ לא יפחות מש

שלולי תקנת חכמים לא היה מוטל על האדם להתפלל כלל, סוף סוף תקנת חכמים לא נצרכה עבור 

עיקר אפשרות התפילה, וזו התקיימה ודאי מאז ומעולם בכל הדורות, ואם כן לכאורה אין מניעה 

 לה. מלהוסיף ולהתפלל גם לאחר תקנת אנשי כנסת הגדולה כמו קודם 

מורות לכאורה שלא כך. הראשונה: "היה עומד בתפלה  )כא.(אלא ששתי מימרות של שמואל 

מצא צבור ואפילו באמצע ברכה", והשניה: "התפלל ונכנס לביהכ"נ ו פוסק, נזכר שהתפללו

בה דבר יחזור ויתפלל, ואם לאו אל יחזור ויתפלל" )הגמרא עומדת על  אם יכול לחדש, שמתפללין

הצריכותא בין שתי המימרות, שבראשונה מתחסס שאפילו באמצע התפילה פוסק, ובשניה 
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מתחדד שאפילו תפילה בציבור לאחר שהתפלל לבדו אין להתפלל ללא חידוש(. המימרא השניה 

מניעה מלהוסיף ולהתפלל מעבר לחובה הקבועה, מלמדת מעט למעשה גם על טעם הדבר: אכן אין 

אך לשם כך צריך שיימצא צד חידוש בתפילתו )בתפילה עם הציבור יש מעלה יתרה, אך אין בכך 

 חידוש בתפילה עצמה(. 

באופן פשוט, כרוך הדבר בענין ברכה לבטלה ונשיאת שם שמים לשוא. אין כל מניעה מלהרבות 

ם שמים בלשון ברכה. אבל התפילה שתיקנו חז"ל רצופה בתחנונים כל שאינו מזכיר על כך ש

בברכות, ואותן אין לשוב ולברך ללא התחדשות סיבה לדבר. באופן מהותי אכן אין מניעה מריבוי 

תפילות, אך לשם כך נצרך שבכל תפילה יהיה יסוד מחודש ותוספת אמיתית על התפילות שקדמו 

יום שבו טרם נאמרה תפילה כלל. אבל -ות בפרקלה )בתפילות החובה יש חידוש מעצם היותן נאמר

אם רוצה להוסיף תפילה בזמן שבו כבר התפלל, צריך להימצא בה חידוש מצד אחר(. מעין זה 

 , שאין להתפלל פעמיים שמונה עשרה כיון שהוא בזה כמוסיף על הברכות. )כט.(כתבו תוס' 

: "ר' אלעזר אמר, ספק קרא (כא.) לאור זאת יש להבין את דברי ר' יוחנן במחלוקתו עם ר' אלעזר

ספק לא התפלל, אינו חוזר ומתפלל.  ספק התפללקריאת שמע ספק לא קרא, חוזר וקורא ק"ש. 

תפילה ככל ספק בברכות -כולו". ר' אלעזר דן ספק לואי שיתפלל אדם כל היוםאמר, ו רבי יוחנןו

אפשר היה להבין  22לותיו כחפצו.דרבנן, שאינו שב לברכן, אך לר' יוחנן אין מניעה מלהוסיף על תפי

את דבריו כחלוקים על האמור לעיל, כך שאכן אין כל מניעה להתפלל שוב ושוב את אותה תפילה 

עצמה. אך כפי שהתבאר אין כל צורך לומר כך, ואף שבאופן מהותי ריבוי תפילות הוא ודאי 

דש. ואכן הראשונים משובח, אין הדבר סותר לכך שאין להוסיף תפילה בלי שנוסף בה יסוד מחו

כולם )פרט אולי לרש"י( הסכימו שר' יוחנן אינו חולק על שמואל, וגם הוא מודה שבעלמא המבקש 

לשוב ולהתפלל עם הציבור צריך לחדש בתפילתו. ועדיין יש לבאר מפני מה במקום ספק יכול 

 לחזור ולהתפלל גם בלא לחדש בגוף דברי תפילתו, ונחלקו בכך הראשונים.

, כתבו שהצורך בחידוש בגוף התפילה הוא רק )הובא בראשונים אחרים( רב האימותם גם , וכתוס'

במי שודאי לו שהתפלל, אבל אם הוא מסופק, די בכך כדי לשוב ולהתפלל. כלומר, מבחינה 

מהותית יפה לשון ר' יוחנן כצורתה, "ולוואי שיתפלל אדם כל היום כולו", ולשם כך נצרך רק שלא 

לת ללא צורך מה שכבר התפלל. אולם אם הוא מסופק אם התפלל, עצם יציאתו תהיה תפילתו כופ

מכלל הספק היא בגדר דבר חידוש, תועלת הכרוכה בתפילתו כעת דוקא, המוציא אותה מכלל 

תפילה בטלה )גם אם באופן אמיתי כבר התפלל, כיון שעבורו היה עד עתה ספק בדבר הרי שנוצר 

נטה לדרך זו, לאחר שהקשה על שיטת הרי"ף  רבנו יונה(. גם בנפשו מקום וצורך בתפילה נוספת

כמה קושיות. )מחודשים לדרך זו הם דברי שמואל שאם עומד בתפילה ונזכר שכבר התפלל  )דלהלן(

פוסק. משמע שבכה"ג לא יועיל לו לחדש דבר בתפילתו, וכך אכן כתב ב"י. תפילה שלא נאמרה 

 ה כפולה יתרה(. מתחילתה כדי לחדש בה לא יצאה מכלל תפיל

(, לא הסתפק בכך, וקבע תנאים מגבילים יותר לתפילה הגאונים, בשם "רבנן" )=מן הרי"ף

-שעליה אמר ר' יוחנן שלוואי שיתפלל כל היום. עם זאת, אפשר שדוקא לדבריו נמצאת תפילת

הרשות, ללא דבר חידוש פרטי, אפשרית לא רק במקום ספק אם התפלל: "ומפרשי רבנן דהני מילי 

בור, בין אדעתא דחובה בין אדעתא דרשות . אבל אדעתא דחובה אסור. וצואדעתא דרשות, ביחיד
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בה"ל עומד על מחלוקת בין הראשונים בשאלה אם תפילה חוזרת זו היא חובה. דעת הראב"ד היא שכיון שבידו  

לחזור ולהתפלל גם חובה עליו לעשות כן, ואילו לרשב"א בחידושים אין תפילה זו אלא רשות. ובדברי הרשב"א 

בתשובה ביאר בה"ל, בשם פמ"ג, שאכן אין חובה לחזור ולהתפלל מחמת הספק, אך כיון שאפשרות זו קיימת ראוי 

 שיעשה כן, כדי שלא להראות עצמו כמי שאינו חושש לתפילתו. 
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כך אין הצבור  23אסור. דקי"ל דתפלות כנגד תמידין תקנום, וכשם שאין הצבור מביא עולת נדבה

". כלומר, עולת נדבהאבל היחיד מתפלל תפלת נדבה שכן היחיד מביא  24מתפללין תפלת נדבה.

בן נדבה. ומוסיף הרי"ף: "הלכך תפילה מעבר לחיוב צריכה להיות גם היא כנגד קרבן, והיינו קר

, שאין מתנדב בקרבן מוסף". ועוד: "והא דאמר רב נדבהתפלת  המוספיןהיחיד מתפלל תפלת  אין

יהודה אמר שמואל, היה עומד בתפלה ונזכר שכבר התפלל פוסק אפילו באמצע ברכה, מפרשי לה 

ונזכר  אדעתא דחובהלהתפלל  עמדרבנן כגון שהתפלל תפלתו אדעתא דחובה ושכח שכבר התפלל ו

ואפילו באמצע ברכה, שאם בא לגומרה נמצא כמי שמקריב שני תמידין  פוסקשכבר התפלל, 

בשחרית, הוא עובר משום בל תוסיף". המבקש להתפלל פעמיים את תפילת החובה עצמה נמצא 

 לא רק מברך לבטלה אלא כמוסיף על מצוות הקרבן. 

אכן באה לא רק להוסיף על מה שהיה עושה כלומר, תקנת חכמים שקצבה זמנים לתפילות 

האדם מצד עצמו לולי התקנה, אלא גם לגרוע, להגביל את אפשרות התפילה ולהעמידה באופן 

בסיסי על שלש תפילות אלו בלבד. אם קודם שנתקנה התפילה היה האדם מתפלל כפי התחדשות 

ים קבועים שעל פיהם רצונו להתפלל, ודי היה בכך, הרי שמשעה שקבעו חכמים סדר-התעוררות

החיוב בתפילה שוב תפילה שמוסיפה על סדר זה נעשית לתפילה כפולה שאינה -מתחדשות סיבות

ראויה. עם זאת, אותה תקנה עצמה כוללת למעשה דרך גם לאפשרות להוסיף תפילה על גבי הסדר 

ב הקבוע, כדרך שקרבנות נדבה מוסיפים על הקרבנות הקבועים. כשם שיש מקום לנדיבות ל

בעבודת הקרבנות כך יש מקום לנדיבות לב בעבודת התפילה, ובלבד שיהיה ביד האדם לצייר 

בנפשו שאילו היה המקדש קיים היה בידו להביא קרבן שתכונתו מקבילה לתפילה שאותה מבקש 

כעת להתפלל. כבר עמדנו על כפל הפנים שבתכונת התפילה, שיש בה בקשת רחמים של האדם על 

הרחמים שבתפילה לבדה אכן אין -ות של ביטוי לשעבוד עצמו לה'. מצד בקשתעצמו וגם סדר נא

להוסיף על סדר התפילה הקבוע ועומד )אם לא בדברי תחנונים בעלמא, וכדלהלן(. אבל כאשר ניתן 

 להעניק לכך לבוש של תוספת עבודה לה' שבה דבר להיות ראוי. 

ר' יוחנן מתפרשים לכאורה כפשוטם, בתפילה, ודברי  צורך לחדשהללו לא נזכר  בדברי הרי"ף

כך שכל מה שהאדם מוסיף להתפלל הוא לברכה אם רק ניתן לראות זאת כנסמך לקרבן. אלא 

שלאור המשך דברי הרי"ף יש מקום להבין גם אחרת. על הדין שאם התחיל אדעתא דחובה פוסק 

קאמר רבי יוחנן ולואי אפילו באמצע ברכה הוסיף הרי"ף ביאור: "ובהא אפילו ר' יוחנן מודה, דלא 

וכיוצא בהן. אבל תפלת חובה לא  כגון תחנונים, נדבהשיתפלל אדם כל היום כולו אלא תפלת 

קאמר". הדברים מטים מעט לומר שההפרש בין תפילת חובה לנדבה הוא גם בגוף דברי התפילה, 

א את אם הם דברי תחנונים או כלשון תפילת החובה. בהמשך דבריו שב עם זאת הרי"ף ומבי

דבר  אם יכול לחדששמתפללין,  מצא צבורהמימרא של שמואל, "התפלל ונכנס לבית הכנסת ו

יתפלל, ואם לאו אל יתפלל". ומכך משמע שעל ידי חידוש  שתהא תפלתו תחנונים כדיבתפלתו 

 דבר בתפילה היא נעשית כולה תחנונים. 
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בעל המאור ורבנו יונה הקשו על דברי הרי"ף מכך שמצאנו עולת נדבה גם לציבור, במותר הנדבה שמשמש לקיץ  

דהיינו להעלאת עולות בשעה שהמזבח בטל כדי שתתמיד ההקרבה עליו. קושיה זו היא אחת הסיבות המזבח, 

כתב ליישב שכיון שאין זה  (א,י)בהשגות לרמב"ם, שמחמתן נוטה רבנו יונה מדעת הרי"ף לדעת רב האי. אבל הראב"ד 

התפלל כנגד כך. דעת הראב"ד עצמו אלא במצב יוצא דופן, ובסתמא אין אפשרות לקרבן נדבה ע"י הציבור, לא ניתן ל

 בסוגיה תובא להלן. 
24

שהכוונה היא לתפילת שליח הציבור דוקא. אבל תפילת  )במלחמות(בגדר תפילת הציבור שאינה בנדבה כתב הרמב"ן  

 היחיד עם הציבור, ואפילו תפילת הרבים המתפללים יחד, אינה לענין זה אלא כשאר תפילה של יחידים שבאה בנדבה.
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ן צורך בחידוש כדי שהתפילה כפי פשט דבריו שלו, שאי בדברי הרי"ףהבינו  רבנו יונהו הרא"ש

תהיה נדבה ראויה. והוסיף תר"י לבאר ששמואל הצריך חידוש בתפילה כיון שמדובר בהצטרפות 

לציבור המתפלל את תפילת החובה, ואם אינו מחדש נראה כמתפלל לשם חובה )החידוש בתפילה 

למד  ב"יצמו(. אבל אינו ניכר לזולת, ואם כן החשש אינו למראית עין כלפי חוץ אלא כלפי האדם ע

מכך שהרי"ף לא הבחין בתחילת דבריו בין יחיד המתפלל בפני עצמו למתפלל עם הציבור שאכן 

אין לדבריו הבחנה כזו לדינא, ואם כן לעולם צריך היחיד לחדש בתפילתו כדי שתיעשה לנדבה. ב"י 

מקריב נדבות, , שכתב כרי"ף שהמוסיף תפילות הוא כי(-)א,ט הרמב"םמחזק את דבריו מכח דברי 

ואף הגביל מחמת זאת את האפשרות להתפלל נדבה כדרך שהגביל הרי"ף, אך כתב שצריך שיחדש 

  25דבר בתפלה כדי להודיע שהיא נדבה.

, אם גם הוא טעון חידוש, או שגם לרי"ף כמו מתפלל מחמת הספקלא מבואר בב"י מהו הדין ב

לר"י עצם היציאה מכלל ספק היא חידוש מספיק. בפשטות, כיון שההצדקה לתפילה חוזרת היא 

מתורת נדבה, צריך שיהיה בה חידוש. וכן לדרך הרשב"א שהביא ב"י, שמתפלל ומתנה שאם לא 

לה תהיה ראויה כשלעצמה התפלל תהיה תפילתו חובה ואם התפלל תהיה לנדבה, צריך שהתפי

כתב  )בד"מ(. )הרמ"א אינו צריך לחדשלעלות לנדבה. אבל בשו"ע שב וכתב מפורשות שבכה"ג 

שמדברי הרמב"ם אכן עולה שצריך לחדש גם בכה"ג, אלא שלדינא עכ"פ י"ל כרא"ש ורבנו יונה 

ד"מ, שהובאו בב"י ו רשב"אכתב עוד לנהוג כדברי ה משנ"בשאכן אין צורך בחידוש נוסף. 

על תפילתו שתהיה לחובה אם לא התפלל ולנדבה אם התפלל. ובבה"ל הוסיף שלדרך זו  להתנות

 אם נזכר באמצע שכבר התפלל, והוברר שתפילתו נדבה, אפשר שצריך לשוב וגם לחדש בה דבר(. 

ה דרך שונה מכל הנ"ל, והגביל את ההשווא )בהשגות לרי"ף, וביתר הרחבה בהשגות לרמב"ם א,י( ראב"ד]ל

לקרבנות רק לענין האיסור על הציבור להתפלל נדבה. תפילות הציבור הן שנתקנו כנגד תמידין, 

ולפיכך אם יוסיפו להתפלל יהיו כמוסיפים על התמידים. אלא שגם כל עיקר התקנה להתפלל 

בזמני הקרבנות היא לציבור דוקא, ו"תפלת היחיד מסעיפי הצבור היתה ולא מעיקר התקנה, 

צה מתפלל". עיקר דין התפילות הקבוע אמור כלפי הציבור, והיחיד הוא ממילא הלכך כמה שיר

חלק מכך, אבל יחיד המבקש להוסיף ולהתפלל בפני עצמו אינו כמוסיף על הקרבן ולפיכך אין 

מניעה מכך שיוסיף ויתפלל כחפצו בלא תלות בדיני הקרבנות וללא צורך בכל חידוש בתפילה. בכך 

בחידוש במתפלל בשנית עם הציבור דוקא. הטועה ונזכר באמצע תפילתו מבואר למה נזכר הצורך 

שכבר התפלל, אומר הראב"ד, אכן אינו חייב לפסוק באמצע תפילתו, ולא בא שמואל אלא לומר 

שרשאי לפסוק באמצע כיון שלא היתה דעתו אלא לחובה, או, בדרך אפשר, כיון שהיתה דעתו 

פילת הציבור ולכן עליו לפסוק כשם שהציבור בכללו לתפילת חובה הרי שצירף עצמו בדעתו לת

אינו רשאי להתפלל מעבר לחובה הקבועה. הקושי בשיטת הראב"ד הוא ששתי המימרות של 

 שמואל לימדו שני דינים שונים בתכלית, ולא ברור למה נזקקה הגמרא להסביר את צריכותן.[

הרי"ף מסכים לכך, ודאי מסכם לדינא שלאור דברי הרמב"ם והרא"ש, והאפשרות שאף  ב"י

 אין להתפלל נדבה )במי שיודע שכבר התפלל( אלא על ידי חידוש. 
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רי הטור תולה ב"י הבנה שלישית ברי"ף, ולפיה תפילת נדבה אינה טעונה חידוש, אך יש תפילה שאינה לא בדב 

בתורת חובה ולא בתורת נדבה, ובה אם יחדש תשוב תפילתו להיות נדבה. וכתב על פירוש זה שהוא דחוק אך הכרחי 

ור, ואף הוא עומד על כך שבצד האפשרות בדברי הטור, ולא הבנתי את פשרו. גם לט"ז דרך ייחודית בביאור דברי הט

להתפלל נדבה אפשר להתפלל גם תפילת חובה חוזרת ע"י חידוש, ואפשרות זו עומדת גם לציבור. ואף את דבריו לא 

 הבנתי.
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)בגדר החידוש, הטור עומד על מחלוקת אם צריך לחדש בכל ברכה או די בברכה אחת, וב"י 

נוקט כדרכו הממצעת של הרמב"ם, שלכתחילה יחדש בכל ברכה אבל גם אם אינו מחדש אלא 

הרא"ש מצריך גם שהחידוש יהיה צורך חדש אמיתי אצלו, ולא רק  בברכה אחת רשאי להתפלל.

 אומרים(.-תוספת בקשה שלא ביקש קודם לכן. השו"ע השמיט את דבריו, אך רמ"א הביאם כיש

 

ת ב ש ב ה  ב ד נ ת  ל י פ ת ו ה  ב ד נ ב ף  ס ו מ ת  ל י פ ת  .  ב

מוסף כלל כאמור בדבריו שכיון שאין תפילת הרשות אלא כנגד קרבן נדבה אין להתפלל  הרי"ף

כיון שאין המוסף בא בנדבה. תר"י הביא שהקשו על דבריו שאף שאין המוסף עצמו בא  עמייםפ

בנדבה סוף סוף גם התמיד אינו בא בנדבה, אלא שעולה כמו עולת התמיד באה בנדבה, ובאותו 

תירץ קושי זה בצורה פשוטה, שאף שעולה  מג"אאופן שוה עולת הנדבה גם לעולות המוספים. 

סוף סוף המתפלל מוסף פעמיים שב ומזכיר בלשונו את פסוקי המוספים  בסתם באה בנדבה,

 עצמם, והמוספים עצמם ודאי אינם באים בנדבה. וצ"ע למה לא תירצו כך הראשונים. 

, הוא רא"ש, והובא גם בתר"יבראשונים מצאנו דרכים אחרות בדבר: תירוץ אחד שנזכר בדברי 

, ואותו לא ניתן להביא שעיר חטאתיש במוסף גם  שאף שעולות המוספים באות גם נדבה סוף סוף

בלא"ה לא  בשבתבנדבה. הדברים יפים לרוב המועדות אך לא לשבת, שבה אין שעיר חטאת. אך 

קרב בשבת  נדבהקרבן  איןניתן להתפלל נדבה כלל, לא במוסף ולא בשאר תפילות היום, משום ש

 כלל. 

להתפלל מוסף בנדבה אך לא הזכיר איסור כתב על כך שמדברי הרי"ף לא משמע כך, שאסר  ב"י

להתפלל נדבה בשבת )לדעת רב האי, החולק על הרי"ף ואינו כורך את תפילת הנדבה בקרבן, אכן 

ניתן להתפלל נדבה גם בשבת, וגם במוסף. כ"כ בשמו הרא"ש(. גם מדברי הרמב"ם לומד כך הב"י, 

בת אין להתפלל כלל פעמיים, שכתב שאין להתפלל מוסף פעמיים ויש מהגאונים שאומרים שבש

ואם כן דין המוסף, גם בשבת, אינו תלוי בכך. בתשובת הרי"ף אכן שב ומצא ב"י שלא רק שאין דין 

המוסף תלוי בדין הגאונים שברמב"ם אלא שאף דעת הרי"ף בזה כרב האי, ומותר להתפלל נדבה 

שייכות עצמי -ן חוסרבשבת משום שחילול שבת הוא רק במעשה ההקרבה ולא בתפילה )כלומר, אי

של קרבן הנדבה לשבת, ורק אריא דאיסור חילול שבת הוא דרביע עליה(. האיסור להתפלל מוסף 

פעמיים הוא לפיכך מחמת השעיר, ואף בשבת אין להתפלל מוסף פעמיים כדי שלא להבדיל את 

 דינה מיתר המוספים. 

הבאת הקרבן )וכרב האי  נטה כאמור שלא לכרוך את דין תפילת הרשות באפשרות רבנו יונה

ולא כרי"ף(, אך כתב שבענין תפילת המוסף מקובלים עליו דברי הרי"ף למעשה, שכן תפילת 

המוסף עיקרה שבח ולא בקשה )וכפי שנזכר גם לעיל בדין התשלומין(, ולתפילת נדבה יש מקום רק 

ין שלא כריבוי תחנונים ולא כמוסיף וכופל שבח שכבר נאמר. מטעם זה יפה גם הרחבת הד

 . הראב"דלהתפלל נדבה בשבת כלל, שכן כל תפילות השבת עיקרן שבח. וכ"כ גם 

בעיקר דין המוסף ההכרעה לדינא ברורה, שלא להתפלל פעמיים. ואף לענין תפילת הנדבה 

לדינא מחמת הספק, דהיינו מחמת האפשרות שהרי"ף אוסר תפילת נדבה בשבת  ב"יבשבת מסכם 

 ומחמת דעת הגאונים שהביא הרמב"ם, שיש להמנע ממנה. 

 

ה ב ד נ ת  ל י פ ת ב ה  נ ו ו כ  .  ג

 שיכול לכוון בעצמו יודע, כתב הטור בשם הרא"ש שאין להתפלל נדבה אם אינו באופן מעשי

לי רוב זבחיכם", וטוב יותר שיאמץ את כוחו  בתפילה כולה, שאם לא כן הרי הוא בכלל "למה

בתפילות הקבועות לו כחובה. וכך פסק גם השו"ע. אמנם במקרים שבהם מתפלל נדבה בתורת 
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תנאי כדי לצאת מידי ספק קיימו הפוסקים את הדין גם למעשה בלא לסייגו בכך. בה"ל הביא 

, אך דחה את דבריו, וכתב מדברי חיי אדם שדין זה אינו נוהג בימינו, בגלל חסרון הכוונה

שבמקרים אלו עליו לאמץ כוחו לכוון בתפילתו, אך גם אם מסתבר שהדבר לא יעלה בידו אין בכך 

 כדי למנוע מלהוציא את עצמו מידי ספק בתפילה. 

 

 ב(-)קיט,או. תפילה ובקשת צרכים 

ם י כ ר צ ת  ש ק ב ל ה  ל י פ ת ן  י ב  .  א

ון בין התפילה לבין בקשת הצרכים של נחלקו תנאים בדבר הסדר הנכ )ז:(בגמרא בעבודה זרה 

האדם: "תניא, ר' אליעזר אומר, שואל אדם צרכיו ואחר כך יתפלל, שנאמר תפלה לעני כי יעטוף 

ולפני ה' ישפוך שיחו, אין שיחה אלא תפלה, שנאמר ויצא יצחק לשוח בשדה. ר' יהושע אומר, 

יו אגיד. ...מכדי קראי לא כמר יתפלל ואח"כ ישאל צרכיו, שנאמר אשפוך לפניו שיחי, צרתי לפנ

דייקי ולא כמר דייקי, במאי קמיפלגי? כדדריש ר' שמלאי, דדריש ר' שמלאי, לעולם יסדר אדם 

להים אתה החלות להראות את -שבחו של מקום ואח"כ יתפלל, מנלן, ממשה רבינו, דכתיב ה' א

ר ילפינן ממשה, ור"א עבדך וגו' וכתיב בתריה אעברה נא ואראה את הארץ הטובה. רבי יהושע סב

 סבר לא ילפינן ממשה, שאני משה דרב גובריה". 

הנושא למחלוקת זו טעון בירור, עוד קודם לבירור המחלוקת עצמה. מהו פשר ההפרש בין 

תפילה לבין בקשת צרכים? וכי תפילה אינה בקשת צרכים? באופן פשוט, המחלוקת היא בדבר 

ילה הקבועה לבקשת הצרכים האישיים בקשת הצרכים הפרטית, האם להקדים את התפ

אלא שמהראיות שהובאו למחלוקת עולה שיש בה גם  26המשתנים והמתחדשים תדיר או להיפך.

ההבחנה אינה רק בין שני סוגים של צרכים ושל לשונות תפילה )לשון חכמים לעומת  –יותר מכך 

ו במהותן. הן ר' זו שמנסח האדם מדעתו( אלא גם בין שתי תכונות של תפילה, שונות במשה

אליעזר והן ר' יהושע למדו את דבריהם מפסוקים שבהם נזכרת שפיכת שיח לפני ה', שאותה 

קשרו בתפילה הקבועה, ובצידה לשון אחרת, עני ה"עוטף" או הגדת הצרות לפני ה', השייכת 

במובהק לבקשת האדם מאת ה' על מצוקותיו הממשיות. ההבדלה החדה בין שפיכת שיח לפני ה' 

בין הגדת הצרות לפניו טעונה ביאור, ונראה שיש לשמוע ממנה שבבקשת צרכים, או הגדת צרות, ל

המוקד הוא דבר מה במציאות המעשית, קושי ממשי הזוקק פיתרון, בעוד שפיכת השיח עסוקה 

בהבעת דבר מה פנימי, הבוקע מתוך האדם עצמו. לפיכך יש לפרשה באופן אחר, כלפי עיקר 

והשתוקקותו לה'. )כך מובלט גם בתפילת יצחק, שיצא לשוח בשדה, ופירוש  הלב של האדם-בקשת

 הדבר כתפילה מתייחס ודאי להבעה רחבה יותר מבקשת צרכים(. 

הצרכים הטעונים מילוי הם הזדמנות לפנות לה' בבקשה, הזדמנות למתן ביטוי להשתוקקות 

עיקרו להביא לפיתרון מצוקות  הלב לה', והסדר הקבוע של התפילה מכוון בעיקר לתכלית זו. אין

אישיות שהאדם זקוק לה' לשם פתרונן, וכדי לפתור מצוקות אלו יש להוסיף על הסדר הקבוע גם 

לשון מפורשת המתייחסת אליהם עצמם. כלומר, מעבר להבחנה הראשונית בין שני ההיבטים 

לקרבנות העיקריים שבתפילה, בין ההשתעבדות לה', המתבטאת בהתאמת התפילות ודיניהן 

דוקא, לבין ה'רחמי', הפניה לה' שיעורר כלפינו את רחמיו להושיענו ולהצליחנו, יש להוסיף 

ולהבחין עוד גם בין שני צדדים של ענין ה'רחמי' עצמו, בין עצם הבקשה מאת ה', כביטוי לתשוקת 

                                                           
26

בקשת צרכים יכולה להיות גם על צרכי הציבור המתחדשים לפי העת, לעומת הבקשות הקבועות שבסדר התפילה  

 סקים התבאר שבקשת צרכים על הציבור אינה כפופה למעשה לסדרי בקשת הצרכים של היחיד. שסידרו חז"ל. אך בפו
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ת הלב אליו ית', לבין התכנים המסויימים שעליהם מבקשים, שבהם מצויה נקודת המגע האישי

 הממשית של כל אדם בענין התפילה. 

כפי המבואר בגמרא, עיקר מחלוקת התנאים אינה נובעת מהפסוקים עצמם, שכל אחד מהם 

יכול כשלעצמו להתפרש לשתי פנים, אלא משאלת היחס בין סדר התפילה הראוי עבורנו לבין 

ר' שמלאי לכל הסדר שבו התפלל משה רבנו. משה רבנו הקדים בתפילתו שבח לבקשה, ומשם למד 

אדם שיקדים שבח לבקשה, והגמרא מרחיבה ומוצאת בתפילתו מקור גם להקדמת התפילה 

הקבועה לבקשת הצרכים המתחדשים. נראה שכשם שהקדמת השבח היא הקדמת ההבעה של 

גדולת ה' לפניה אליו בבקשה כך גם הקדמת התפילה הקבועה היא הקדמת ההבעה של היחס שלנו 

אליו בבקשה ממשית ומעשית. שפיכת השיח היא כאמור ביטוי לרצון העמוק אל גדולת ה' לפניה 

שבאדם לקרבת ה', מתוך היחס הפנימי הראשוני אליו, ולפיכך קדימתה לבקשת הצרכים היא 

כעין עיקר הקדמת השבח לבקשה. כו"ע מודים שהסדר הנכון לכתחילה הוא הקדמת שבח לבקשה 

יהושע כך אכן נכון לעשות גם בפועל, ואילו ר' אליעזר והקדמת תפילה לבקשת צרכים; אלא שלר' 

סובר שלנו, לחולשתנו, נכון לנהוג בסדר אחר, ולהקדים את נקודת המגע האישית שלנו לתוכן 

העמוק והמתרחב יותר של התפילה. אילו היינו מסוגלים לשפוך שיח כראוי לפני ה' היה ראוי 

הם הענין הממשי המורגש יותר אצלנו,  להקדים זאת לבקשת הצרכים, אלא שלמעשה הצרכים

ודוקא אם נפתח בהם נוכל להגיע על ידם גם לתפילה שלמה יותר. )יל"ע אם הוא חולק גם על 

 עיקר דרשת ר' שמלאי, להקדים שבח לבקשה. פשט לשון הגמרא מורה שכן(. 

 "לשמוע אל –תולה את הקדמת התפילה לשאלת הצרכים בפסוק אחר  )לא.(]הגמרא בברכות 

הרנה ואל התפלה. רנה זו תפלה, תפלה זו בקשה". הפסוק שדרשה הגמרא מתייחס לכאורה 

 –לענייני השבח והבקשה, אך אפשר להבין זאת כדרך מה שהתבאר בדבר הלימוד ממשה רבנו 

מהיחס בין רינה לתפילה אפשר ללמוד גם על היחס בין חלקי התפילה עצמם, בין גוף התפילה לבין 

וית לה. רש"י עכ"פ פירש את הגמרא באופן שתתאים למובנו של הפסוק, שאלת הצרכים הנל

וביאר לפיכך שדרשה זו אכן אינה עוסקת בהקדמת תפילה לשאלת צרכים אלא בהקדמת שבח 

שלש ברכות  –כגון ברכות דאתה חונן עד שומע תפלה, ואחר כך יתפלל  –לבקשה: "ישאל צרכיו 

 בע"ז כדי לבאר לאורה את הסוגיה בברכות.[ ראשונות שהן של שבח". ולא נזקק לסוגיה

מסיימת בדרך שלישית שנאמרה בדבר: "וחכמים אומרים, לא כדברי זה ולא  (שם )בע"זהגמרא 

". וכך נקטה הגמרא להלכה. לדרך זו שאלת בשומע תפלהכדברי זה, אלא שואל אדם צרכיו 

הצרכים אינה קודמת לתפילה ולא מאוחרת לה אלא משובצת בתוכה ממש, אולי להורות שאין 

היא ענין בפני עצמו, נבדל בתכלית מגוף התפילה, אלא מתוך התפילה עצמה צריך האדם לבוא גם 

ם בקשת הצרכים בתוך אל בקשת צרכיו, כשני חלקים משלימים של ענין תפילה אחד. מקו

התפילה הוא עכ"פ בסוף חלק הבקשה, בקרבה לדעת ר' יהושע )אין זה מובהק לגמרי כדעת ר' 

יהושע, כיון שהברכה שבה מבקשים היא באופן ראשוני זו שתוכנה הוא המתאים לכך, שומע 

ת תפילה, ואין זה דוקא מחמת מקומה בסדר הברכות. מיד נעמוד על האפשרות לבקש גם במקומו

 נוספים בתפילה(. 

 

ל ע ו פ ב ם  י כ ר צ ה ת  ש ק ב ם  ו ק מ  .  ב

האמוראים הוסיפו על דברי חכמים דרכים נוספות לשילוב בקשת הצרכים בתפילה: "אמר רב 

יהודה בריה דרב שמואל בר שילת משמיה דרב, אע"פ שאמרו שואל אדם צרכיו בשומע תפלה, 

ומר. א"ר חייא בר אשי אמר רב, וברכה א מעין כל ברכהוברכה  בסוף כל ברכהאבל אם בא לומר 
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, אומר בברכת חוליםבתוך ביתו  יש לו חולהאע"פ שאמרו שואל אדם צרכיו בשומע תפלה, אם 

ואם צריך לפרנסה, אומר בברכת השנים". בפשטות, שתי מימרות אלו, שנאמרו משם רב, זהות 

במימרא הראשונה:  בתוכנן, אלא שנאמרו זו בלשון כלל וזו בלשון פרט. כך עולה מרש"י, שביאר

אם היה משכח תלמודו, מאריך בחונן הדעת, אם בעל תשובה הוא מאריך  –"מעין כל ברכה וברכה 

בהרוצה בתשובה, וכן כולן", כדרך שפירטה המימרא השניה, וסתם בכך. כך היא גם סתימת 

 הרמב"ם והרא"ש, שקבעו דין זה להלכה בצורה פשוטה ללא גדרים מגבילים נוספים. 

נוקט ששתי המימרות מורות על שני דינים שלכל אחד מהם גדר  )לדף לא., כב: ברי"ף( בנו יונהראבל 

יחודי משל עצמו. המימרא הראשונה קבעה מקום לשאלת צרכים בסוף כל ברכה, והמימרא 

השניה סתמה ולא קבעה מקום כזה, ומאידך המימרא השניה התייחסה באופן מפורש לצרכים 

ה לא פירטה באלו צרכים מדובר. יש ללמוד מכך להבחין בין בקשה על פרטיים, ואילו הראשונ

על צרכי ציבור אין לבקש בתוך הברכה  –צרכים אישיים לבין צרכי הציבור האמורים בלשון יחיד 

ממש, משום שהם אמורים בלשון רבים ונראים כמבקשים להוסיף על מטבע הברכה שתיקנו 

רבים אין בהם הפסק בין גוף הברכה לבין חתימתה. לכן  חכמים. מאידך, כיון שהם אמורים בלשון

יש לאמרם בסוף כל ברכה דוקא )ונמצא שאינו אומר סמוך לחתימה מה שתיקנו מלכתחילה לומר 

סמוך לחתימה, אך כתב ערוה"ש שנכון שישוב ויסיים במעין החתימה סמוך לחתימה(. על צרכי 

שיש בכך הפסק בין גוף הברכה לחתימה, היחיד, לעומת זאת, אין לבקש בסוף הברכה, כיון 

ומאידך כיון שהם אמורים בלשון יחיד אינם נראים כמוסיפים על מטבע הברכה שתיקנו חכמים, 

ולכן עליהם יש לבקש באמצע הברכה דוקא )לאחר שכבר פתח בלשון שתיקנו חכמים לברכה, אך 

שת צרכים בשומע תפילה, טרם שסיים לומר את כולה(. בין כך ובין כך שונה דין זה מדין בק

 שאינה מוגבלת לא בלשון הבקשה ולא במקומה בברכה. 

אין הקפדה על חילוקי דינים אלו, עיקר ההלכה כמותם  רא"שו רמב"םכתב שכיון של ב"י

)וליישוב דיוקו של רבנו יונה מלשון "בסוף כל ברכה" כתב ב"י שאפשר שאין זה אלא משום שכך 

אף שאינו אומר סמוך לחתימה את הלשון שתיקנו חז"ל להסמיך אורחא דמילתא, או כדי ללמד ש

לה הדבר מותר, או כדי להוציא מהאפשרות לבקש על צרכיו לפני שאף התחיל בלשון הברכה 

הקבועה(. ומכל מקום לכתחילה טוב לחוש לרבנו יונה ולנהוג באופן שעולה גם לשיטתו. כמו כן, 

ומע תפלה לבקשה בברכות אחרות אף לדידן, כתב משנ"ב בשם פמ"ג שיש הפרש בין בקשה בש

שבתוך הברכות יכול לבקש רק על צרכים ממשיים שקיימים לו בהווה, ואילו בשומע תפילה יכול 

 לבקש באופן רחב יותר, גם על צרכי העתיד שיתמלאו כראוי. 

 

 חותמת בדרך נוספת של בקשת צרכים בתפילה: "אמר ר' יהושע בן לוי, אע"פ )ע"ז שם(הגמרא 

אומר".  אפילו כסדר יוה"כ אחר תפלתושאמרו שואל אדם צרכיו בשומע תפלה, אבל אם בא לומר 

מדברי ריב"ל משמע שבתוך התפילה עצמה אין להאריך יתר על המידה )ולא ניתן גבול לדבר(. 

וכ"כ ב"י לדינא בשם המרדכי. הטעם לדבר, לפי הנראה, כדי שלא לעוות את המשקל בין העיקר 

הצרכים צריכה להיות ענין מתלווה לעיקרה של התפילה, שהיא זו הקבועה. אבל  לטפל. בקשת

לאחר שכבר סיים את עיקר תפילתו שוב יכול לבקש על צרכיו בכל לשון שמוצא ובריבוי דברי 

והמרדכי  )בע"ז(ריצוי ובקשה. בפועל נהגו להאריך בסליחות גם בתוך גוף התפילה, וכתבו תוס' 

 לו הם צרכי רבים מותר להאריך בהם גם בתפילה עצמה. שכיון שא )מובא בב"י(
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בגמרא ובראשונים לא נאמר מפורשות אם בקשת הצרכים היא רק בגדר היתר, או שכך נכון גם 

לכתחילה. אך משנ"ב כתב ע"פ מג"א שנכון לכתחילה להתוודות תמיד על חטאיו בשומע תפלה, 

שאין  )ר' במהד' דרשו, ובס' אשי ישראל כג,נ(ה"ש ועוד ולבקש על מזונותיו, אף אם הוא עשיר )אך כתבו ערו

בשם החיי  )בסי' קכב ס"ק ח(לומר נוסח קבוע, שלא יהיה כמוסיף על מטבע חכמים(. והוסיף עוד 

שיתפלל בכל יום ביחוד על צרכיו ופרנסתו ושלא ימוש התורה מפיו  ונכון וראוי לכל אדםאדם: "

ציו עובדי ה' באמת, ושלא ימצא ח"ו פסול בזרעו, וכל מה וזרעו וזרע זרעו, ושיהיו כל יוצאי חל

שיודע בלבו שצריך לו. ואם אינו יודע לדבר צחות בלשון הקודש, יאמרנה אף בלשון אשכנז, רק 

שיהיה מקירות לבו". ח"א מסיים שטוב יותר לקבוע תפילות אלו לאחר יהיו לרצון, ולא בשומע 

כדי כך לקדיש וקדושה. ומשמע שאם מתפלל ביחידות, תפילה, אך זאת רק כדי שיוכל לענות תוך 

. יש להזכיר עם זאת את דברי ע"פ היעב"ץ( ,שם הע' קצה ,)ס' אשי ישראליכול לומר זאת גם בשומע תפילה 

, שגם כשמבקש על צרכיו נכון שתהיה עיקר כוונתו נתונה לא למצוקתו שלו אלא (יא)ב,נפש החיים 

 בקשתו לא עבור עצמו אלא עבור הופעת שם שמים בעולם. לצער השכינה שבדבר, ושיהיה עיקר
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 מקורות – התפילה ותפילות היוםחובת 
 והשגות הרמב"ןבסה"מ, מצוות עשה ה רמב"ם   מקור המצוה

 ה, וכס"מ-הל' תפילה, פתיחה והל' א,א      

 תר"י)יא:( ו רי"ף, תוס', רש"ימשנה, ובגמ' וחייבין בתפלה... קמ"ל, ברכות כ.   )ההשלכה לחיוב נשים(

 )בשו"ע עם משנ"ב זהו חלק שני של ס"א(שו"ע ונו"כ קו,ב   

   

איתמר ר' יוסי ברבי חנינא...  שם כו:משנה תפלת השחר..., ובגמרא ברכות כו.   התפילות הקבועות וזמנן

תפלת הערב... כדברי האומר רשות )ועוד  שם כז:ודעבד כמר עבד )כז.(, ועוד 

)סי' א, ב מחצית רא"ש , תוס', רש"יהלאה, עד ר' שמעון בן יוחאי הוה )כח.( (, 

  רבנו יונהראשונה בענין תפלת ערבית, ג, ז(, 

 הנ"ל ראשוניםושל מוספין כל היום... עד סוף העמוד ו שם כח.

 טור ושו"ע ונו"כפט,א   

 ספרא... ויושב בישיבה הוה(אמר רב יומא כח: )  

 טור ושו"ע ונו"כרלג,א   

 ראשוניםורמינהו מצוותה... עד סוף העמוד, ו ברכות כו.  תפילת תשלומין

 מתחילת העמוד עד על הכוס קשיאשם כו:   

 טור ושו"ע ונו"כי -קח,א  

   

, תר"י, רא"ש)יב:(,  רי"ףור"א אמר ספק... אימא לא צריכא )כא:(, ברכות כא.   תפילת ספק ונדבה

 מלחמות, בעה"מ

 כט. ד"ה מפניתוס'   

 יכול יתפלל אדם כל היום... ערב ובקר וצהרים )ורבנו יונה )כב:((ברכות לא.   

 י עם ראב"ד וכס"מ;    שם י,ו כנ"ל-א,טרמב"ם   

 סי' קז  

   

 תוס'ו רש"יאמר ליה רב אחא... עד המשנה )ח.(, עבודה זרה ז:   התפילה ובקשת צרכיו

 )כב:(תר"י , רש"י)חלק תחתון( יכול ישאל אדם... עד הנקודתיים, ברכות לא. 

 ב-קיט,א  
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 פרק שלישי

 ברכות התפילה
 א. סדר התפילה

 . סדר התפילה הקבוע1

 )סי' קיב; קיג,ט(. דינים פרטיים 2

 ב. תוספות בתפילה

 התוספות ומקומן .1

 )קיד,א; קיז,ה; קח,יא(. שכח ולא הזכיר 2

 ג. הזכרת ושאלת גשמים

 )קיז,א(. זמן שאלת גשמים 1

 ב(-)קיד,א. זמן הזכרת גשמים 2

 )קיד,ג(. טל ורוח 3

 (ו-קיד,ד). הטועה בין קיץ לחורף 4

 

 א. סדר התפילה

 . סדר התפילה הקבוע1

ת ו מ ל ש ת  ו כ ר ב ב ד  י ח י ה ת  ב ו ח  .  א

אומר, בכל יום ויום מתפלל אדם שמנה עשרה. רבי יהושע אומר מעין י"ח. ר"ע  "רבן גמליאל

חכמים תיקנו ודאי תפילה  1.)כח:(אומר, אם שגורה תפלתו בפיו מתפלל י"ח, ואם לאו מעין י"ח" 

, ובכל זאת נחלקו חכמים אם חובה על כל אדם לאומרן. אפשר )וכדלהלן(שיש בה י"ח ברכות 

של תקנת י"ח ברכות הוא לתפילת הציבור, והמחלוקת היא אם גם כל  שהעיקר הברור והמוסכם

היינו בנוסח  )כט.(יחיד ויחיד חייב להתפלל בנוסח מלא זה או שיכול להתפלל בנוסח מקוצר )לרב 

 2קצר של כל ברכה וברכה, ולשמואל, שסוגיא דשמעתא כאן כמותו, היינו ברכת הביננו(.

 הראשונים הכריעו בדין זה כר"ע, הסובר שהחיוב בי"ח ברכות תלוי ביכולת האדם. 

 

ה ל י פ ת ה ת  ו כ ר ב ן  י נ מ  .  ב

מתוך המחלוקת אם כל אדם חייב בי"ח ברכות ביררה הגמרא את הטעם לתיקון מנין זה של 

 , א"ר הלל בריה דר' שמואל בר נחמני, כנגד י"ח אזכרות שאמרי"ח כנגד מיברכות דוקא: "הני 

דוד בהבו לה' בני אלים. רב יוסף אמר, כנגד י"ח אזכרות שבקריאת שמע. א"ר תנחום אמר רבי 

                                                           
1

תפלה  בכניסתו לבית המדרש וביציאתובסדר המשניות קודמת לכך המשנה: "ר' נחוניא בן הקנה היה מתפלל  

י, וביציאתי אני קצרה. אמרו לו, מה מקום לתפלה זו, אמר להם, בכניסתו אני מתפלל שלא יארע דבר תקלה על יד

. משנה זו מפסיקה בין דין זמני תפילות היום לבין המחלוקת בדבר מנין הברכות בתפילה )שם(נותן הודאה על חלקי" 

ויתר הלכות התפילה שבעקבותיה, והדבר צריך ביאור. ושמא תפילה זו היא כמוסיפה עוד על הסדר הקבוע של 

יתרה בימים שיש תפילות היום. בכל אחד מחלקי היום מתפלל האדם ומוסר עצמו לה', ומוסיף עוד להתפלל תפילה 

בהם מוסף, והוסיף על כך עוד רנב"ה ולימד שראוי להביע לא רק את מסירת מציאות החיים בכללה לה' אלא גם את 

מסירת התוכן העליון שבהם, את לימוד התורה שהאדם זוכה לו. אין מדובר בתפילה גמורה אלא בתפילה "קצרה", 

נכונה לסדר תפילות היום. וצ"ע. תפילות אלו נקבעו עכ"פ  שאין בה אף שם ומלכות, ומ"מ אפשר שיש בזה השלמה

 . )קי,ח ומשנ"ב(להלכה כחובה 
2

נחלקו תנאים אם חובה על היחיד להתפלל במקום שיש בו תפילת ציבור ע"י שליח ציבור.  )לג:(בסוף מס' ר"ה  

"ס ואת היחיד המאזין הגמרא שם מכריעה להלכה בר"ה וביוה"כ כר"ג, הפוטר מתפילה את האנוסים מלבוא לביהכנ

לתפילת הש"ץ מתחילתה ועד סופה, ובשאר ימות השנה כחכמים, המחייבים את היחיד לעולם בתפילה משל עצמו. 

 במשנתנו אמר ר"ג שכל אדם חייב להתפלל י"ח ברכות מלאות, והיינו אם כן כשאינו יוצא ידי חובה בתפילת הש"צ. 
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יהושע בן לוי, כנגד שמונה עשרה חוליות שבשדרה". משמע שאין זה רק שחכמים תיקנו בתפילה 

ברכות כפי כל הנצרך לומר, ומניינן נמצא עולה י"ח, אלא היה ענין מכוון מלכתחילה בכך 

יו י"ח. כך משמע גם מהבירור הנוסף שמבררת הגמרא: "הני שבע דשבתא כנגד מי... שהברכות יה

הני תשע דר"ה כנגד מי...", ובייחוד משאלת הגמרא לגבי ברכת המינין: "כנגד מי תקנוה? א"ר 

לוי, לרבי הלל בריה דרבי שמואל בר נחמני כנגד אל הכבוד הרעים, לרב יוסף כנגד אחד שבקריאת 

 ם א"ר יהושע בן לוי כנגד חוליה קטנה שבשדרה". שמע, לר' תנחו

אם לכלול את ברכת  )לב.(ביטוי הלכתי לענין זה מצוי בתפילת ראש השנה, שם נחלקו תנאים 

מלכויות עם קדושת השם, או עם קדושת היום, או לומר קדושת השם ומלכויות כל אחת לעצמה 

ים להיאמר כאן מעבר לברכות הפותחות ולכלול מלכויות עם הזכרונות. ארבעה ענייני ברכה צריכ

והחותמות את התפילה, ובהם קדושת היום, מלכויות, זכרונות ושופרות, אך לא תיקנו לשם כך 

ארבע ברכות נבדלות אלא שלש בלבד, ונחלקו איך נכון ביותר להתאים לכך את מלא הצריך 

 להאמר. 

נראה שמנין ברכות התפילה נובע בעיקרו מכך שמעבר לתכנים המסויימים שמביעים בתפילה 

יש בה בכללה סדר מתוקן של פניה שלמה לה', וכשם שסדר זה כולל בראשיתו שלושה פרקים של 

מתן שבח וגדולה לה' ובסיומו שלושה פרקים של סיום העמידה לפניו כך גם ראוי לברכות הבקשה 

לסך כולל של י"ח פרקים הפורטים באופן שלם את כלל צדדי הפגישה של האדם  שבתווך להשלים

להית המבוטאת בתפילה. באופן ראשון, י"ח ברכות הן כנגד י"ח אזכרות שאמר דוד -בהופעה הא

במזמור הבו לה'. מזמור זה מבטא את היחס לגדולת ה' המושל בעולם )ונאמר בביהמ"ק עם 

(, ומהלשונות האמורות בו למדו )ר"ה לא.(והקנה ושליט בעולמו"  התמיד ביום ראשון, משום "שקנה

. מנין האזכרות במזמור הוא מנין )מגילה יז:(גם לאמירת ברכות אבות, גבורות וקדושת השם 

ההבעות המפורשות של שם ה' בתוך סדר השבח הכולל שבו, וכנגד זה נאמרות בתפילה, שאף היא 

ימה החוזרות "ברוך אתה ה'". באופן דומה, גם קריאת להי, לשונות החת-מביעה את הגודל הא

שמע היא סדר של קבלת עול מלכות שמים, וגם שם מנין האזכרות נמצא מתאים לאותה מסגרת 

כמותית כללית. ומצד אחר, ההיקף השלם של המסירה לשם ה' כולל את המסירה המקיפה של 

כנגד י"ח החוליות שבשדרה הבונות כלל שיעור קומתו לה', ומצד זה יש משמעות למנין הברכות 

את זקיפות הקומה של האדם. בכל אחד ממניינים אלו יש מקום להוסיף גם ברכה נטפלת נוספת, 

שאינה שקולה לראשונות אך משלימה אותן, וכנגד זה מצאו מקום לתקנת ברכת המינים, שאינה 

  3של כל אותן טובות. טוב נוסף שאנו מבקשים עליו אלא על סילוק רע הנצרך לקיומן-על ענין

 

ה ל ו ד ג ה ת  ס נ כ י  ש נ א י  ד י ל  ע ה  ל י פ ת ה ר  ו ד י ס  .  ג

, ומקדימה לכך הגמרא: "תניא, שמעון הפקולי )יז:(סדר הברכות המפורט מבואר במס' מגילה 

הסדיר שמונה עשרה ברכות לפי רבן גמליאל על הסדר ביבנה. אמר רבי יוחנן, ואמרי לה במתניתא 

ברכות על הסדר. ...וכי מאחר  תיקנו שמונה עשרהמה נביאים ובהם כ מאה ועשרים זקניםתנא, 

מאי הסדיר?  שמעון הפקולידמאה ועשרים זקנים ומהם כמה נביאים תקנו תפלה על הסדר, 

                                                           
3

המנין מסתמך על אותו מזמור שממנו למדו למנין  –ר דוד על המים שבע הברכות בשבת הן כנגד שבעה קולות שאמ 

י"ח ברכות, אך לא כפי מנין האזכרות שבו אלא כפי מנין לשונות קול ה' שבו. אפשר שביום חול ענין התפילה הוא 

בר חידוש הפגישה בשם ה', ולכן חלקיה הם כפי מנין הפגישות בשם ה' במזמור. אבל בשבת עיקר החיבור לשם ה' כ

קיים ועומד מלכתחילה, והחידוש הוא במבט החוזר על המציאות עצמה כנתונה כולה להנהגתו, ענין קול ה' הפועל 

 ומכתיב את סדרי המציאות. 
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". סדר התפילה שתיקנו אנשי כנסת הגדולה לא אומץ כנראה באופן מלא על חזר וסדרוםשכחום ו

חלת הכלל במהלך הדורות. אולי לא נתקן בתחילה ידי הציבור באותה העת, ולא נעשה לדין ידוע ונ

כמחייב, אלא כהצעה לסדר מעולה של תפילה )אלמלא כן קשה להבין כיצד נשכח סדר כזה 

שהציבור כולו נוהג בו שלש פעמים ביום(. מסורת סדר התפילה כמעט שאבדה מישראל, עד שבא 

 שמעון הפקולי ובירר אותה ושב והעמיד אותה על תילה. 

עצמו, כלומר, להורות  סדרהמקורי של ענין סידור התפילה בגמרא הוא כלפי ענין הההקשר 

שהמתפלל בסדר שונה של ברכות לא יצא ידי חובתו, בדומה לקורא את המגילה למפרע או קורא 

עניינם נושאי הברכות השונים  )וכדלהלן(קריאת שמע למפרע. גם פרטי הסדר שמבארת הגמרא 

מסויימת של תפילה  מטבע לשוןויל"ע אם תקנת י"ח ברכות כללה גם והסדר הפנימי שביניהם. 

)שגם אותה עלה ביד שמעון הפקולי להעמיד מחדש( או שמא למילות התפילה לא ניתנה קצבה 

 מדוייקת, לא על ידי אנשי כנה"ג וממילא גם לא לפני ר"ג ביבנה. 

כתב: "כיון שגלו ישראל... ואותן הבנים  )א,ד( הרמב"ם –אפשר שיש בדבר הפרש בין הראשונים 

נתבלבלה שפתם... כשהיה אחד מהן מתפלל תקצר לשונו לשאול חפציו או להגיד שבח הקב"ה 

בלשון הקדש... וכיון שראה עזרא ובית דינו כך, עמדו ותיקנו להם שמונה עשרה ברכות על הסדר... 

ים תפלה שלימה כתפלת בעל הלשון שיהיו ערוכות בפי הכל וילמדו אותם ותהיה תפלת אלו העלג

הצחה". ונוקט בבירור שתקנת חז"ל כללה גם את מטבע לשון התפילה. וכך הם דבריו הידועים של 

, שיש לרכז את המחשבה בתפילה במילים שתיקנו לה חז"ל, שבהן (גיי, ושם )ב, נפש החייםספר 

שב ומזכיר זאת, בענין המעלה  בה"לטמונות כל הכוונות העליונות שכיוונו הם כפי רוח קדשם. אף 

. לא רק ברכות התפילה כך הן, לדברי הרמב"ם, )קא,ד(היתרה של התפילה בלשון הקודש דוקא 

עם שאר כל הברכות הערוכות בפי כל ישראל,  ברכות ק"ש( -)אלא אף כל יתר הברכות: "ברכות אלו 

. "ונוסח כל )ק"ש א,ז(" עזרא ובית דינו תקנום, ואין אדם רשאי לפחות מהן ולא הוסיף עליהן

הברכות, עזרא ובית דינו תקנום, ואין ראוי לשנותן ולא להוסיף על אחת מהן ולא לגרוע ממנה, 

  4.)ברכות א,ה(וכל המשנה ממטבע שטבעו חכמים בברכות אינו אלא טועה" 

 אומרת שאין להוסיף על שבחיו של )ברכות לג:, ומגילה כה.(הגמרא  –נראה שלא כך  רש"יאבל מ

מקום מעבר ל"הגדול, הגיבור והנורא", ואף אותם לא היינו אומרים אלמלא אמרם משה רבנו 

לשון התפילה  –וקבעום אנשי כנה"ג בתפילה. הקביעה בתפילה לכאורה אינה זקוקה לכל ביאור 

תלה זאת דווקא בתפילת  )בשני המקומות(שגורה בפי הכל, ונאמרים בה שלושה שבחים אלו. אך רש"י 

. משמע מכך שהלשון השגורה בפינו אינה מקור ברור ללמד מה היתה )נחמיה ט(ל מעל הגולה עזרא ע

 תקנת אנשי כנה"ג. 

שירדו לפני התיבה בפני  שני התלמידיםבענין  )לד.(חיזוק לסברה זו ניתן למצוא בדברי הגמרא 

יש סמך רבי אליעזר, האחד מהם האריך הרבה והאחר קיצר מאד, ועל שניהם אמר ר' אליעזר ש

בין מי שתפילת י"ח שגורה בפיו  הבחנת ר' עקיבאלמעשיהם מתפילות משה רבנו. זוהי אולי גם 
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: "מקום שאמרו להאריך אינו רשאי לקצר, לקצר אינו )יב.(נראה מדברי הרמב"ם שפירש כך גם את דברי המשנה  

כאורה כל חידוש בהמשך דברי המשנה: "לחתום אינו רשאי שלא לחתום, שלא רשאי להאריך". אמנם לפי זה אין ל

, ומסיים: "כללו של )בהל' ק"ש(לחתום אינו רשאי לחתום". הרמב"ם מביא דברים אלו של המשנה מיד בהמשך דבריו 

ל בין דבר, כל המשנה ממטבע שטבעו חכמים בברכות הרי זה טועה וחוזר ומברך כמטבע". ואפשר שבזה נעוץ ההבד

הפתיחה והחתימה בברוך, שאם שינה בהם מתקנת חכמים עליו לחזור ולברך, לבין מילות הברכה במלואן, שאינו 

חוזר בהן מחמת טעות אלא אם השמיט דבר מה שאמרו חכמים שבלעדיו לא יצא ידי חובה. כך הם גם דבריו בהל' 

 שהזכיר שם ומלכות וענין הברכה אינו חוזר.  , שכל המשנה ממטבע חכמים אינו אלא טועה, אבל כל(ו-א,ה)ברכות 
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למי שאינה שגורה בפיו, המקבילה לדברי ר' חנינא בן דוסא בדבר תפילתו על החולים, שאם 

שגורה תפילתו בפיו יודע שהוא מקובל )ופירש"י: "סדורה תפלתי בפי במרוצה, ואיני נכשל, 

 ותחנתי נובעת מלבי אל פי כל מה שאני חפץ להאריך בתחנונים"(. 

ו של מקום מחמת הזילותא כלפי שמיא שבכך, כתב , בענין איסור התוספת על שבחיהרא"שגם 

שהאיסור הוא רק בתפילה, משום שאין להוסיף על מה שתיקנו אנשי כנה"ג, אבל בינו לבין עצמו 

לית לן בה. משמע שדוקא בענין זה, שיש בו טעם מיוחד לאסור )משום שבא כביכול לשבח לה' 

בל במקומות אחרים ניתן לכה"פ להוסיף ונמצא פוגם בכבודו(, אסור להוסיף על לשון חכמים. א

על הלשון הקבועה, לא רק בשאלת צרכים )הרמב"ם, לשיטתו, אכן לא כתב דין זה של איסור 

להרבות בשבחים בדין גוף התפילה, אלא בדין תוספת התחנונים לאחר התפילה. ואולי גם את 

  5מעשה תלמידי ר' אליעזר יעמיד בתחנונים אלו(.

הביא מדברי  הטורלאבודרהם.  קיג(סו"ס )דת גם בבסיס מחלוקת בין הטור אפשר ששאלה זו עומ

אחיו ה"ר יחיאל ש"דורשי רשומות הם חסידי אשכנז, אשר היו שוקלים וסופרים מספר מנין 

תיבות התפילות והברכות וכנגד מה נתקנו. אמרו שבשש ברכות הראשונות יש מאה ושבע תיבות 

לים, ובו תשעים ואחת תיבות..." וכו'. הטור עצמו ממשיך על -לפי שיסודן ממזמור הבו לה' בני א

 אבודרהםדרך זו ומבאר את המקור למנין מילותיה של כל אחת מברכות התפילה. אך כתב על כך 

: "יש אנשים שמנו התיבות שיש בכל ברכה וברכה מי"ח, והביאו פסוקים על כל ברכה )בב"י(

רכה, וכן עשיתי אני בראשונה מנין כזה, ואח"כ נראה מעניינה שעולים תיבותיהן כמנין תיבות הב

לי שאין לו יסוד ולא שורש, כי לא תמצא מקום בעולם שאומרים י"ח בענין אחד תיבה בתיבה, 

אלא יש מוסיפין תיבות ויש גורעין, וא"כ המנין הזה אינו מועיל אלא למי שעשאו ולא לזולתו, 

ו שחילוק המנהגים אינו רק בגדר שיטות שונות ולמה נטריח על הסופרים לכותבו". עולה מדברי

בהלכה, כך שראוי לבסס כל דרך כשלעצמה למקורותיה בכל מידת האפשר, על צד שהיא אמיתת 

הדין המקורית, אלא הוא פועל יוצא מכך שבאמת אין מטבע לשון מקורית אחת שבה ראוי לכל 

 לאחוז, והמנהגים השונים כולם ראויים באופן שקול. 
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, על המשנה "מקום שאמרו להאריך אינו רשאי לקצר, לקצר אינו רשאי הרשב"אדברים מפורשים כתב בזה  

: "ונראה לי דמאי דקתני מקום שאמרו לקצר אינו רשאי להאריך מקום שאמרו להאריך אינו רשאי )יא.(להאריך" 

י לקצר ולהאריך בנוסח הברכה, כלומר לרבות ולמעט במלותיה, דאם כן היה להם לקצר, לאו למימרא שאינו רשא

לתקן נוסח כל ברכה וברכה במלות מנויות ובענינים ידועים ולהשמיענו כל ברכה וברכה בנוסחתה, וזה לא מצינו 

בברכת המזון בשום מקום. ולא אמרו אלא המלות שיש הקפדה בהן לבד, כמחלוקתן בהזכרת גשמים וטל ורוחות, וכן 

שאמרו כל שלא אמר ברית בארץ או שלא הזכיר מלכות בית דוד בבונה ירושלים מחזירין אותו, ואם לא הזכיר תורה 

בארץ. וכן בכיוצא בזה בקצת מלות באמת ויציב, כגון יציאת מצרים ומלכות וקריעת ים סוף ומכת בכורים. אבל 

ר כך וכך מלות לא פחות ולא יותר, ולא אמרו כמה מלות יאמר בשאר נוסח הברכות לא נתנו בהן חכמים שיעור, שיאמ

בזו ותקרא ארוכה או קצרה. ולא עוד אלא שבפירוש אמרו בשמונה עשרה של תפלה שאלו רצה להוסיף בכל ברכה 

וברכה מעין הברכה מוסיף, ואפילו יהיו מלות התוספת יתרין על העיקר, אע"פ שאותן הברכות הויין קצרות... וברכת 

ארוכה קרינן לה בתוספתא ובירושלמי, ואפילו הכי אסיקנא גבי מנימין רעיא בפרק שלשה שאכלו דאפילו אמר  הזן

בריך רחמנא מריה דהאי פיתא יצא. ומשמע התם בגמרא דאפילו לכתחלה... ודאי נראה שאין ההקפדה ברבוי הנוסח 

ומות בברוך, והיא שנקראת בכל מקום ומיעוטו אלא במטבע שטבעו חכמים, והוא שיש ברכות שפותחות בברוך וח

ארוכה... ויש מן הקצרות שפותחות ואינן חותמות, כברכת הפירות ומצות וברכת הזימון... ויש שחותמות בברוך ואינן 

פותחות". דברי הרשב"א אמורים כנגד דברי תוס' שם, שמהם עולה שהקיצור והאריכות הם בלשון הברכה עצמה, 

רשאי להאריך או לקצר כרצונו )וזוהי משמעות "אחת ארוכה ואחת קצרה"( הרי ובעוד שבברכות קריאת שמע 

 שבברכות אחרות הקפידו חכמים על לשון הברכה אם תהיה ארוכה או קצרה. 
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כך, הרי נמצא הטור חולק על אביו הרא"ש, הסובר שבעלמא אין מניעה מלהוסיף על  אמנם אם

מטבע התפילה השגור. ושמא אין בדבר מחלוקת של ממש, וכמו הטור גם הרא"ש סובר שיש 

לתפילה מטבע קבוע שממנו אין לגרוע, אלא שעכ"פ אין איסור להוסיף על לשון התפילה, כשם 

משבחים לה'(. גם הטור מודה שניתן להוסיף בדרך אקראי על לשון שמותר לשאול בה צרכים )חוץ 

התפילה, ועדיין יש להתייחס אל התפילה הקבועה כתפילת אנשי כנה"ג. ועל כך חולק אבודרהם, 

משום שאפשר שלא רק בתפילת היחיד אלא גם בתפילת הציבור ניתן להוסיף כפי הענין, וממילא 

ה בדרך קבע. ממילא אפשר שהתפילה שבידינו מכילה ייתכן גם שתונהג תוספת ללשון התפיל

תוספות מרובות שנוספו עם השנים, עד שמספר המילים שבתפילה אינו עוד כלל זה שנתקן על ידי 

אנשי כה"ג ואין לבקש לו טעם. גרעין לשון התפילה הוא מתקנת עזרא ובית דינו, אבל אנו כבר 

וסף על גביו )ומכל מקום גם לדבריו אין לנו לשנות איננו יודעים להבדיל בין גרעין זה לבין מה שנ

למעשה מכל לשון התפילה שבידינו מאומה, כל קהילה כמנהגה, משום שאיננו יודעים מה הוא 

 מתקנת אנשי כנה"ג(. 

שאין לשאול באופן שנראה כמוסיף על המטבע. ועולה  )לעיל(כתב בדין שאלת צרכים  רבנו יונה

גם אין להוסיף כשם שממנו אין לגרוע. ובאופן פשוט מתאימים  שיש לתפילה מטבע קבוע שעליו

דבריו לדברי הרמב"ם, שלשון התפילה היא מאנשי כנה"ג ובה דוקא יש לאחוז. אלא שבדין תפילת 

הדרך כתב רבנו יונה שהטעם לכך שאינה פותחת בברוך הוא שברכה הסמוכה לחברתה במקומה 

לת הדרך היא בעיקרה ברכת שומע תפילה, שמקומה אינה פותחת בברוך גם כשנאמרת לבדה, ותפי

הוא בתוך ברכות התפילה. לשון תפילת הדרך שונה בתכלית מברכת שומע תפילה, אף כי חותמת 

בשומע תפילה כמותה, ומשמע שסובר שהאמוראים שתיקנו תפילת הדרך נסמכו על ברכה קיימת 

התאמת לשון הברכה לנסיבות האמורה בתפילה והנהיגו בה שימוש נוסף, ביוצא לדרך, תוך 

הנוספות של אמירתה. ועולה אם כן שאפשר לשנות ממטבע הברכה המקורי. ואפשר ליישב על 

נקלה שסובר שלברכות התפילה אכן יש מטבע שממנו אין לשנות כלל, לא לגירעון ולא לתוספת, 

ולפיכך אלא שמטבע זה אינו מאנשי כנה"ג אלא מחכמי ישראל בדורות התנאים והאמוראים. 

כשם שתיקנו נוסח לברכת שומע תפילה האמורה בתוך התפילה, כך שבו ותיקנו נוסח ראוי לברכת 

שומע תפילה שאומר היוצא לדרך. דרך זו יכולה להלום גם את דברי רש"י, וגם בדברי הרא"ש 

והטור אין כל ראיה לכך שהנוסח שממנו אין לגרוע הוא מאנשי כנה"ג דוקא )וכך ויותר הוא 

 דרהם, הסובר שחכמי כל הדורות הוסיפו והתערבו בלשון התפילה המדוייקת(. לאבו

אמנם מעשה התלמיד שירד בפני ר"א וקיצר הרבה עדיין מורה לכאורה שלא היה לתפילה 

באותה העת מטבע קבוע כל עיקר )וגם לשון תפילה שגורה כאמור עשויה לרמז לכך(. אלא שמנגד, 

נה עשרה", שהוא "מעין כל ברכה וברכה", מורים לכאורה לאידך דברי רב בביאור לשון "מעין שמו

גיסא, על קיומו של נוסח ברור של הברכות כולן, שאותו מקצר מי שאין הלשון המלאה שגורה 

בפיו. ושמא הסברה שאין לתפילה מטבע קבוע כלל היא דווקא דעתו של ר' אליעזר, שאף במשנה 

שקדמוהו וקבע: "העושה תפלתו קבע אין תפלתו  עצמה הוסיף על דעות ר"ג, ר' יהושע ור"ע

תחנונים". אפשר שדעת ר' אליעזר עצמו היא דעה רביעית במחלוקת התנאים, והוא סובר שאין 

לאחוז כל עיקר במטבע לשון קבוע לתפילה, כדרך ראויה לכתחילה ולא רק כקולא ליחיד, ולא 

( )כט:(א השונים לדבריו )"מאי קבע..." כחבריו חכמי יבנה שהורו לאחוז בנוסח קבוע. ביאורי הגמר

לפי זה אינם ביאור דעתו שלו, אלא ביאור מה שיש ללמוד מדבריו לדידן, לאחר שעיקר דבריו נדחו 

מהלכה. ר"א ביטא עיקרון שאינו שנוי במחלוקת, שהשלכותיו לדידן טעונות ביאור, לאחר 
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ר לומר לדרך כל הראשונים, שהמסקנה המעשית שהסיק ממנו הוא אינה עומדת להלכה. כך אפש

 פרט לרמב"ם הקובע שנוסח התפילה הוא כולו מעזרא ובית דינו. 

בה"ל נקט עכ"פ כאמור כרמב"ם, וקדמו בזה נפש החיים, ולדבריהם יש לראות את לשון 

התפילה כפרי רוח קדשם של אנשי כנסת הגדולה. וכתבו זאת כדבר פשוט שאין בו מחלוקת. ושמא 

ביקשו להורות, לאחוז במילות לשון התפילה המסורה דווקא, אין משמעות כיון שלעיקר מה ש

מכרעת לשאלה אם מקור לשון זו באנשי כנה"ג או בחכמי יבנה, שכן סוף סוף לערכנו די גם ברוח 

קדשם של חכמי יבנה כדי לטבוע מטבע תפילה הגונז סודות עליונים שלמעלה מדעתנו, לא נזקקו 

האפשרויות ההיסטוריות, ואחזו בדבריו החדים והברורים של האחרונים להבחין בין שתי 

 הרמב"ם בענין. 

הביא מדברי האר"י שאין לאדם לשנות ממנהג מקומו בנוסח התפילה, משום  )סח ס"ק א(מג"א 

שיש י"ב שערים בשמים כנגד י"ב שבטים, וכל שבט יש לו שער ומנהג, פרט למה שנזכר בגמרא 

שנהגו בלשון הברכה יש ערך משל עצמו, אף כי אין נוסח אחד ושווה בכל. ומשמע שלכל מנהג 

הביא גם הוא את דברי מג"א,  )שם(בדווקא שיש לומר שאותו לבדו תיקנו אנשי כנה"ג. משנ"ב 

וקודם לכן הביא את דברי הרשב"א ולפיהם "שאר נוסח הברכה לא נתנו בו חכמים שיעור שיאמר 

סח כל ברכה במלות מנויות ולהשמיענו כל ברכה כך וכך מלות דוקא, דא"כ היה להם לתקן נו

וברכה בנוסחתה, וזה לא מצינו". והדברים נראים סותרים לדבריו בבה"ל בסי' קיא. ואפשר שהוא 

 כמכריע, שאת לשון התפילה תיקנו אנשי כנה"ג בכל דקדוקה, אך לא ברכות אחרות. וצ"ע. 

 

ה ל י פ ת ה ת  ו כ ר ב ר  ד ס  .  ד

, שנאמר הבו לה' בני אבות: "ת"ר, מנין שאומרים (מגילה יז:)בפרטי סדר הברכות אומרת הגמרא 

, שנאמר הבו קדושות, שנאמר הבו לה' כבוד ועוז. ומנין שאומרים גבורותלים. ומנין שאומרים -א

שהן  )לד.(לה' כבוד שמו, השתחוו לה' בהדרת קדש". על שלש ברכות אלו אומרת הגמרא בברכות 

כעבד שמסדר שבח לרבו, לפני שמבקש ממנו את מנתו. אנו פותחים בשבח לה' העולה מכך שאפילו 

לים"( אינם כלפיו אלא כעבדים לפני רבם )ולכך מצרפים את השבחים -גדולי העולם )"בני א

"הגדול, הגבור והנורא", ודברי שבח נוספים, שעיקרם כולם עצם יחס הרוממות לשם ה', שאותו 

וצאים כשליט בכל ומנהיג את העולם כרצונו(. על כך מוסיפים את השבח לשמו העולה מגודל אנו מ

שגם הגבולות התקיפים ביותר שכל נברא  –מעשיו בעולם, שמאפיינת אותם בעיקר תכונת הגבורה 

חומרי כפוף להם )ובראשם המוות( אינם מונעים בעדו ית' להוסיף חיים לעולם כרצונו. ומסיימים 

 העצמית של קדושת שמו, תוכן הקודש שבעומק הגדולה והגבורה הנכרכות בשמו.  ברוממות

להי ישראל יעריצו, -אחר קדושה, שנאמר והקדישו את קדוש יעקב ואת א בינה"ומה ראו לומר 

אחר בינה, דכתיב ולבבו יבין ושב ורפא לו.  תשובהוסמיך ליה וידעו תועי רוח בינה. ומה ראו לומר 

להינו כי ירבה -אה בתרה דתשובה? לא ס"ד, דכתיב וישוב אל ה' וירחמהו ואל אאי הכי לימא רפו

... הסולח לכל עוניכי הרופא לכל תחלואיכי הגואל משחת חייכי. ...והכתיב ושב ורפא לו, לסלוח

ולא -)בשביעית  גאולהההוא לאו רפואה דתחלואים היא אלא רפואה דסליחה היא. ומה ראו לומר 

? אמר רבא מתוך שעתידים להיגאל בשביעית לפיכך קבועה בשביעית. עקבות הסליחה(רפואה מתחלואים, ב

בשמינית, אמר רבי אחא מתוך שנתנה מילה בשמינית, שצריכה רפואה,  רפואה...ומה ראו לומר 

בתשיעית, אמר רבי אלכסנדרי, כנגד מפקיעי  יםנברכת השלפיכך קבעוה בשמינית. ומה ראו לומר 

 זרוע רשע, ודוד כי אמרה בתשיעית אמרה". שערים, דכתיב שבור 
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הבקשה  –ברכות הבקשה הראשונות גוררות זו את זו כפי סדר הענין, וכפי העולה מפסוקים 

הראשונית שראוי לבקש מתוך העיסוק בקדושת שמו ית' הוא שנזכה לדעת אותו, ולפיכך מבקשים 

בה בעיקר לבקש שכל ודעת ישרים , יש לכוון )קטו,א(על הבינה בתחילה )ומתוך כך, מחדד משנ"ב 

ולגאולה  6למאוס ברע ולבחור בטוב(. הבנת האמת של תוכני הקודש מובילה לתשובה, וזו לסליחה,

מהצרות התדירות )כך מחדד רש"י, להוציא מענין הגאולה מן הגלות, שהתייחדו לו ברכות אחרות 

ה וברכת השנים אינו נובע . אך סדר הברכות על הגאולה, הרפוא7בהמשך( ואף לרפואה מחוליים

מסדר גרירה כזה אלא ממספרן הסידורי בתפילה של הברכות השביעית, השמינית והתשיעית. כבר 

עמדנו על המשמעות שהעניקו חכמים למנין ברכות התפילה, וכאן שב הדבר ומקבל משקל ממשי. 

אליה נאמר הדבר בולט במיוחד בענין ברכת השנים, שנתקנה משום שהפסוק שאמר דוד השייך 

במזמור התשיעי בתהילים. כלומר, לא רק לסדר ברכות התפילה ולמניינן הסידורי יש משמעות, 

אלא גם לסדר שבו נסדרו מזמורי התהילים, ולמספרו הסידורי של כל מזמור בו )על דרך זו 

שפסוק יהיו לרצון נאמר לאחר תום י"ח ברכות התפילה כשם שדוד אמרו רק  )ט:(אומרת הגמרא 

חר י"ח מזמורים(. והדבר צריך לי עוד עיון. אפשר עכ"פ שדוקא כאן נזקקו חכמים לסדר את לא

הברכות לפי המספר ולא לפי התוכן, משום שהגאולה מצרות, הרפואה מתחלואים וברכת השנים 

הן כולן ברכות מעשיות שראויים החיים להתברך כאשר ישראל עושים רצון ה'. אין סדר פנימי 

  8ולפיכך נדרש לקבוע את סדרן הפנימי באופן אחר. מובהק ביניהן,

הברכות האחרונות נסדרות שוב על פי סדר טבעי של גרירה, אך לא כפי סדר מה שעובר על 

לאחר  קיבוץ גלויותהנפש אלא כפי סדר הברכות העתידות לבוא על האומה: "ומה ראו לומר 

שאו לעמי ישראל כי קרבו לבוא. ברכת השנים, דכתיב ואתם הרי ישראל ענפכם תתנו ופריכם ת

, שנאמר ואשיבה ידי עליך ואצרוף כבור סיגיך, וכתיב דין ברשעיםוכיון שנתקבצו גלויות נעשה 

, וכולל זדים עמהם, כלו הפושעיםכבראשונה. וכיון שנעשה דין מן הרשעים  שופטיךואשיבה 

, קרן צדיקיםשנאמר ושבר פושעים וחטאים יחדיו ועוזבי ה' יכלו. וכיון שכלו הפושעים מתרוממת 

עם הצדיקים שנאמר מפני  גירי הצדק וכוללדכתיב וכל קרני רשעים אגדע תרוממנה קרנות צדיק, 

, ירושליםרנם, בשיבה תקום והדרת פני זקן וסמיך ליה וכי יגור אתכם גר. והיכן מתרוממת ק

, שנאמר אחר ישובו בני דודשנאמר שאלו שלום ירושלם ישליו אוהביך. וכיון שנבנית ירושלים בא 

, שנאמר והביאותים תפלהלהיהם ואת דוד מלכם. וכיון שבא דוד באתה -ישראל ובקשו את ה' א

זבחיהם , שנאמר עולותיהם ועבודהאל הר קדשי ושמחתים בבית תפלתי. וכיון שבאת תפלה באת 

, שנאמר זובח תודה יכבדנני". ברכות הבקשה תודהלרצון על מזבחי. וכיון שבאת עבודה באתה 

פותחות בשלש ברכות על תיקון עולמו הפנימי של האדם, ממשיכות בשלש ברכות על תיקון 

המציאות המעשית, ולאחריהן שמונה ברכות על תיקונה העתיד של האומה )ובעקבותיהן ברכת 

 תודה(. 

גיה זו נכללה הברכה על שיבת העבודה למקדש כחלק בלתי נפרד מסדר התיקון העתיד של בסו

היא נכללת עם שתי הברכות שלאחריה כחטיבה בפני עצמה בסדר  )לד.(האומה, אך במס' ברכות 

התפילה: "אמר רב יהודה, לעולם אל ישאל אדם צרכיו לא בשלש ראשונות ולא בשלש אחרונות 

דומה לעבד  אמצעיותלפני רבו,  מסדר שבחדומה לעבד ש ראשונותחנינא, אלא באמצעיות, דא"ר 

לו". על ענין  נפטר והולךדומה לעבד שקבל פרס מרבו ו אחרונותמרבו,  )=מנה, חלק( מבקש פרסש

                                                           
6
 : צריך שיעלה בהקשר זה על לבו את החטאים המסויימים שחטא.)שם(משנ"ב  
7
 ם וחזקים לעסוק בתורה ומצוות כראוי. : עיקר הכוונה הראויה בזה היא כדי להיות בריאי)שם(משנ"ב  
8
 , יכוון שיזמין לו ה' פרנסתו בנחת ולא בצער, ובהיתר ולא באיסור. )שם(בברכת השנים, אומר משנ"ב  
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השלש הראשונות כבר עמדנו, וכן ענין האמצעיות ברור, אך ענין השלש האחרונות טעון תוספת 

כעבד שקיבל מנה מרבו, והוא מודה על מה שקיבל קודם שיילך  ביאור: ברכת הודאה היא ודאי

לדרכו. אך קודמת לה ברכת רצה, שהיא ברכת בקשה גמורה על שיבת העבודה והשכינה למקדש, 

ומאוחרת לה ברכת שים שלום, שאף היא ברכת בקשה. מה מייחד אם כן שתי בקשות אלו ומבדיל 

 אותן מברכות הבקשה האמצעיות? 

שאלה מתחדדת, שהרי מצינו בגמרא במגילה שהיא המשך רצוף לברכות הבקשה ה ברכת רצהב

שקדמו לה. עם זאת, סדר התפילה של שבתות וימים טובים מורה שאכן אין לדמותה לברכות 

שקדמו לה, ובעוד שכל ברכות הבקשה האמצעיות נשמטות מסדר התפילה בימים אלו, ברכה זו 

בשבת איננו מבקשים באופן מפורט  –קשה השונה שבה עומדת במקומה. הדבר מחדד את תוכן הב

על צרכינו המעשיים אלא רק על קרבת ה' להיבטיה השונים, וברכת העבודה, על שיבת העבודה 

לה' למקומה, היא צורך גבוה ולא צורך הדיוט. התפילה על ירושלים ועל משיח בן דוד היא בעלת 

לקוממיותנו ולרוממות מעמדנו. יש בכך תוכן היבט ראשוני שיש בו טובה מעשית עבורנו, לחזור 

עליון יותר של הופעת שם ה' בעולם, אולם הדבר אחוז בכלי קיבול של טובה לנו עצמנו. אולם 

חזרת העבודה למקומה אינה עבורנו כלל אלא עבורו ית' בלבד, ולפיכך מתפללים עליה גם בשבת, 

שקיבל את חלקו מרבו והוא נפטר ולפי הנראה משום כך גם היא חלק מסדר התפילה של עבד 

 והולך לו. 

מתוך כך נראה להבין שהסדר הראוי לעבד שקיבל את מנתו מרבו ומבקש להיות נפטר והולך לו 

כולל לא רק את ההודאה לרבו. מכלל מנהג דרך ארץ הוא שלאחר שהעבד קיבל את שלו, ישוב 

מדובר במלך הרי שלאחר  לברך ולהתפלל גם על רבו שיצליח במעשיו הוא, ולשם דוגמא, אם

כביכול על -שקיבל את מנתו שלו יברך את המלך שיצליח במלחמותיו ויגבר על אויביו. הבקשה

צרכיו של המלך אינה באמת בקשה, אלא ביטוי להכרת העבד בכך שמבוקשיו שלו אינם סוף דבר, 

יים יותר. וכך ועבור המלך העיקר אינו מה שהעבד קיבל או לא קיבל אלא עניינים אחרים משמעות

מתוך כך מוסיפים גם  9לאחר שסיימנו להתפלל על צרכינו אנו מתפללים על השכינה עצמה.

 ומודים על מה שקיבלנו מאיתו. 

, שגם היא כאמור בעיקרה ברכה של בקשה, ומקומה שים שלוםסדר התפילה חותם בברכת 

ראו לומר ברכת  מבואר למעשה בגמרא כעוקב לא לברכת ההודאה אלא לברכת כהנים: "ומה

כהנים אחר הודאה, דכתיב וישא אהרן את ידיו אל העם ויברכם וירד מעשות החטאת והעולה 

                                                           
9

ברצון" התקשו הראשונים, כיצד ניתן להתפלל על  תקבלותפילתם...  אשי ישראלבלשון האמורה בברכת רצה "ו 

הכפל "אשי  א.על שלושה פירושים לדבר:  )סי' קכא(קבלת הקרבנות בשעה שאיננו מקריבים אותם. ועמד הטור 

ישראל ותפילתם" אכן בא לענות על קושי זה, ואנו מבקשים שכעת, שאין בידינו קרבנות אלא תפילות, יקבל ה' את 

. הט"ז התקשה בכך, שלשון הברכה מורה על שני עניינים שאנו מבקשים מאת ה' לקבל, קרבנותבמקום ה תפילותינו

ואם היתה הכוונה לתפילה שהיא במקום קרבן בלבד היה ראוי לומר זאת בלא ו' החיבור. ותירץ שהכוונה היא 

שכר תפילה בזמנה,  לתפילות בזמנן, שהן במקום קרבנות, והתוספת "ותפילתם" באה להוסיף גם תפילות שאין עמן

אישי ישראל אינו מלשון אש  ב.שאינן מחליפות את "אישי ישראל"; ועדיין העדיף מחמת הקושיה פירושים אחרים. 

נאמר שגם בשעה שהמקדש חרב מיכאל שרם של ישראל מקריב את נשמותיהם  )מנחות קי.(בגמרא  – מלשון אישאלא 

לשון  ג.ללים שיתקבלו ברצון. פירוש זה הוא העיקרי לדעת הט"ז. של הצדיקים ע"ג מזבח של מעלה, ועליהם אנו מתפ

. ותפילתם... תקבל ברצון". גם ואישי ישראללדביר ביתך  השב את העבודה" –"אישי ישראל" שייכת למשפט הקודם 

על כך מקשה הט"ז שאין זה מבנה משפט נכון, והיה ראוי לומר והשב את העבודה ואישי ישראל לדביר ביתך. אבל 

הגר"א כתב שפירוש זה הוא העיקר. לכאורה היה מקום גם לפירוש אחר, שאין תפילה זו אמורה אלא על העתיד, 

 שישיב ה' את העבודה למקומה, ואז יקבל ברצון את עבודתנו ואת תפילתנו. וצ"ע למה לא כתבו כך הפוסקים. 
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והשלמים... ולימרה אחר העבודה? לא ס"ד, דכתיב זובח תודה... עבודה והודאה חדא מילתא 

, דכתיב ושמו את שמי על בני ישראל ואני ברכת כהניםהיא. ומה ראו לומר שים שלום אחר 

כם, ברכה דהקב"ה שלום, שנאמר ה' יברך את עמו בשלום". התפילה על חזרת העבודה גוררת אבר

מיניה וביה את ההודאה לה' על טובותיו, לפי שגם היא אחת מדרכי עבודת הקרבנות. ומכל מקום 

לאחר העבודה, וההודאה שעמה, נאמרת ברכת כהנים, בדומה לברכת אהרן לעם לאחר סדר 

למילואים. לאחר העבודה שלנו, ופנייתנו מצידנו לה', באה הברכה החוזרת  העבודה ביום השמיני

מאת ה' אלינו, באמצעות הכהנים. ומתוך ברכת הכהנים אנו יכולים להביע את בטחוננו בכך שגם 

ה' מצידו אכן מברך אותנו. בפועל מנוסחת ברכת שים שלום כבקשה, ולא כביטוי של ביטחון 

בקשה ישירה על צרכינו )ולא נזכרים בברכה צרכים פרטניים( אלא על בברכת ה' בלבד, אך אין זו 

הארת פני ה' לעולם, ששיאה בברכת השלום. לאחר שכבר הודינו לה' אנו חוזרים כביכול לאחור 

לבקש על מה שטרם ניתן, אולם בדומה לברכת העבודה גם כאן אין זו באמת בקשה, אלא תפילה 

  10כלל טובותיו אלינו שעליהן הקדמנו זה עתה להודות. על אור ה' שיאיר בעולם, התוכן של

 

ם  י נ ו נ ח ת ב י  ו ב י ר ו  , ה ל י פ ת ה ל  ע ה  ל י פ ת ה  .  )סי' קכב(ה

, ולבסוף ה' שפתי תפתח: "בתחילה הוא אומר )ט:(על גוף ברכות התפילה הוסיף עוד ר' יוחנן 

אמרי פי וגו'". והגמרא מוסיפה לברר: "מכדי האי יהיו לרצון אמרי פי  יהיו לרצוןהוא אומר 

משמע לבסוף ומשמע מעיקרא, דבעינא למימר, מ"ט תקנוהו רבנן לאחר י"ח ברכות, לימרו 

מעיקרא? א"ר יהודה בריה דר' שמעון בן פזי, הואיל ולא אמרו דוד אלא לאחר י"ח פרשיות, לפיכך 

להי אלינו, יש צורך -מעבר לגוף התפילה, על שפע הטוב הא תקינו רבנן לאחר י"ח ברכות".

להתפלל על התפילה עצמה, שתעלה יפה בידינו ושתהיה מקובלת לרצון. לא רק שפע הטוב עצמו 

זקוק לתפילה אלא גם התפילה עליו, שגם היא אינה דבר מובן מאליו אלא חלק מסדר ההטבה 

ילה, בלשון ה' שפתי תפתח, שיעלה בידינו להי לעולם. תפילה כזו נאמרת קודם לגוף התפ-הא

 להתפלל כראוי, וגם לאחריה, בלשון יהיו לרצון אמרי פי, שתהיה תפילתנו מקובלת לפניו ית'. 

כל זה הוא מכלל הסדר הקבוע של התפילה, ועל גבי זה נהגו אמוראים להוסיף עוד תוספות 

בתר דמסיים : "ר' אלעזר )טז:( תחנונים, מיד אחר התפילה, כל אחד במטבע תחנון שבחר לעצמו

להינו שתשכן בפורינו אהבה ואחוה ושלום וריעות ותרבה -הכי, יהי רצון מלפניך ה' א צלותיה אמר

להינו שתציץ -גבולנו בתלמידים... רבי יוחנן בתר דמסיים צלותיה אמר הכי, יהי רצון מלפניך ה' א

ף בחסידותך... ר' זירא בתר בבשתנו ותביט ברעתנו ותתלבש ברחמיך ותתכסה בעזך ותתעט

להינו שלא נחטא ולא נבוש... ר' חייא בתר -דמסיים צלותיה אמר הכי, יהי רצון מלפניך ה' א

דמצלי אמר... רב בתר צלותיה אמר... רבי בתר צלותיה אמר... ר' אלכנסדרי בתר צלותיה אמר... 

להי נצור לשוני -הכי, ארבא בתר צלותיה אמר... מר בריה דרבינא כי הוה מסיים צלותיה אמר 

מרע ושפתי מדבר מרמה... וכל החושבים עלי רעה מהרה הפר עצתם וקלקל מחשבותם, יהיו לרצון 

 אמרי פי והגיון לבי לפניך ה' צורי וגואלי". 

הנהגה זו נעשתה מהנהגת יחידים להנהגה רחבה יותר, וכך בענין הטועה בתפילתו אמרה 

ק, הא דאמרן עקר רגליו חוזר לראש, לא אמרן אלא שאינו : "אמר רב נחמן בר יצח)יט:(הגמרא 

רגיל לומר תחנונים אחר תפלתו. אבל רגיל לומר תחנונים אחר תפלתו, חוזר לעבודה. איכא 

                                                           
10

ליישב את דבריו. ושמא אין כוונתו  הרמב"ם כותב ששלש הברכות האחרונות הן הודאה, ואין די בדברינו כדי 

להגדיר באופן מדוייק את תוכן כל שלש הברכות אלא להבהיר את תפקידן הכללי, וברכת ההודאה היא המבליטה 

 באופן חד את תכונתן כברכות העבד שנפטר מלפני רבו שהיטיב עמו. 
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דאמרי, אמר רב נחמן בר יצחק, הא דאמרן כי לא עקר רגליו חוזר לעבודה, לא אמרן אלא שרגיל 

לומר תחנונים אחר תפלתו, חוזר לראש". עם לומר תחנונים אחר תפלתו. אבל אם אינו רגיל 

( שהעולם ביררו להם )סי' קכב(הדורות נעשתה הנהגה זו לנחלת הכל, וכתב ב"י )בעקבות דברי הטור 

..." )והוסיף על כך עוד הטור, ע"פ המדרש, לומר גם להי נצור-אאת תחנתו של מר בריה דרבינא, "

 רתך, עשה למען קדושתך"(. "עשה למען שמך, עשה למען ימינך, עשה למען תו

אם קודם לאמירת יהיו לרצון או  –הראשונים דנו בשאלה מהו מקומה של תוספת תחנונים זו 

למד מדברי רב נחמן בר יצחק, שתלה את סיום התפילה באמירת  כ. ברי"ף() רבנו יונהאחריה. 

שהניח שבזמן רב  תחנונים ולא באמירת יהיו לרצון, שהתחנונים נאמרים לאחר יהיו לרצון. נראה

נחמן בר יצחק כבר פשטה הנהגת ר' יוחנן, לומר יהיו לרצון, ומשום כך ניתן לדייק מדבריו 

שהתחנונים נאמרים רק אחריה. רבנו יונה מוסיף גם לנמק זאת, שדין הגמרא הוא לומר יהיו 

י אין כל לרצון לאחר י"ח ברכות, ואם כן אין לקטוע סמיכות זו על ידי התחנונים. עם זאת, ודא

איסור להתחנן גם קודם לאמירת יהיו לרצון, שהרי גם בגוף התפילה ממש ניתן להוסיף בקשת 

צרכים וכל שכן כאן. ומכל מקום הסדר הקבוע ראוי להיות להסמיך את יהיו לרצון לגוף התפילה, 

א ואם ירצה, יוכל לשוב ולומר יהיו לרצון גם לאחר התחנונים. את תחינתו של מר בריה דרבינ

סיימה הגמרא ביהיו לרצון, ומשמע מכך לכאורה שהתחנונים נאמרים קודם לאמירת פסוק זה, 

ודוחה רבנו יונה שתחנוניו לא נאמרו בסמוך ממש לתפילה קודם עקירת רגליו, אלא מאוחר יותר, 

בהיותו מיושב. )לכאורה היה יכול גם לתרץ שהחתימה ביהיו לרצון היא בנוסף למה שכבר נאמר, 

, וכך פסק הראב"דו הרשב"אשכבר כתב שניתן לעשות(. כדעת רבנו יונה כתב ב"י גם בשם וכפי 

 . שו"ע

שב  הגר"אכתב שאין המנהג כן. ט"ז ומג"א כתבו שנכון יותר לנהוג כשו"ע, אבל  הרמ"אאבל 

והסמיך את המנהג על תחינת מר בריה דרבינא, שפשוטה משמע שאומר יהל"ר רק לבסוף 

 )וכאמור, גם לדברי רבנו יונה ודאי אין איסור לנהוג כך(. 

 –לשאלת הסדר בין התחנונים ליהל"ר יש השלכה גם על דין ההפסקה בהם לקדיש ולקדושה 

ממילא אין דינם כדין  לאחר יהל"רים רק כתב שכיון שאומרים את התחנונ )מובא בב"י( הרשב"א

)ועוד הוסיף שאמירת תחנונים אלו אינה חובה גמורה, ולפיכך  ניתן להפסיק בהםהתפילה עצמה ו

אם הגיע החזן לקדיש או קדושה יכול לקצר ולהצטרף לציבור ולא להשלים את התחנונים(. בגדר 

תמיד להוסיף  אם רגילשו"ע, ש, מתוך דיוק לשון הרשב"א ולשון ההט"זההיתר להפסיק כתב 

אם תחנונים אלו )כפי שהוא מנהגנו היום( רשאי להפסיק בהם כשם שמפסיק בברכות ק"ש, אך 

נוהג כן תמיד רשאי להפסיק בהם לכל שירצה. בין כך ובין כך, ההיתר להפסיק לדרך זו הוא  אינו

כבתוך התפילה ואסור רק בעת אמירת התחנונים. קודם אמירת יהיו לרצון, כתב הרשב"א שדינו 

ע"פ המרדכי שוודאי יש להם גם  הרמ"אכתב  קודם יהל"רלומר תחנונים  לנוהגיםלהפסיק. אבל 

 להפסיק לקדושה וקדיש וברכו. 

 

 . דינים פרטיים2

ת  ו נ ו ר ח א ו ת  ו נ ו ש א ר ת  ו כ ר ב ב ם  י כ ר צ ת  ל א ש  .  )סי' קיב(א

ם צרכיו לא בשלש : "לעולם אל ישאל אד)לד.(בתוך דברינו לעיל הזכרנו את דברי הגמרא 

ראשונות ולא בשלש אחרונות אלא באמצעיות, דא"ר חנינא, ראשונות דומה לעבד שמסדר שבח 

לפני רבו, אמצעיות דומה לעבד שמבקש פרס מרבו, אחרונות דומה לעבד שקבל פרס מרבו ונפטר 

ת בחזרת הש"ץ בברכו פיוטי תפילהוהוך לו". הראשונים התקשו מתוך כך במנהגנו, שמוסיפים 
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וכד' בברכות הראשונות  זכרנו(, וכן מוסיפים אמירת 11הראשונות )"קרובץ", או "קרובות"

והאחרונות, ויש גם שחותמים את אמירת על הניסים בלשון בקשה )תוס' מקשים גם מאמירת 

יעלה ויבא בברכת עבודה, וקצ"ע, שהרי זה מכלל עיקר תקנת התפילה. אלא שעכ"פ זוהי בקשה 

, שהאיסור אינו אלא על רב האיו ר"חין עניינן בקשה(. וכתבו תוס', בשם הנאמרת בברכות שא

. ומחזקים זאת תוס' עוד מכך שכל עיקר ברכות אחרונות צרכי ציבור שואליםצרכי היחיד, אבל 

כבוד הוא לרב שהרבים  –הביא זאת, והוסיף ביאור בטעם הדבר  הרא"שצרכי ציבור הם. אף 

 בקש כך בתוך ברכות השבח. צריכים לו, ולכן אין מניעה מל

חיזוק התוס' והרא"ש לדברים הוא עכ"פ מכך שבגוף הברכות האחרונות מבקשים על צרכי 

, כפי המובא ברשב"א, עמד על רבנו האי. כבר הראשונותהברכות  שלשרבים, וטענה זו אינה יפה ל

ץ האמור חילוק זה, אלא שחיזק בכך את טענת מקצת מן הגאונים שחלקו על כל עיקר התירו

עומד על דעה  )שם( בה"גכלל תוספות של בקשה בברכות ראשונות ואחרונות. גם  אין לומרואמרו ש

זו, ומוציא מן הכלל רק את אמירת בספר חיים בסוף ברכת שים שלום, שהיא לאחר סיום 

שב לדרך המקובלת על רוב הראשונים,  הרשב"אהתפילה וכמוסיף תחנונים לאחר תפילתו. אבל 

שצרכי רבים מותר לשאול, ומחזק זאת גם ממסכת סופרים שנזכרת בה אמירת זכרנו והיא 

 מקובלת מראשונים קדמונים. 

ברור שיש תוספות של בקשה על צרכי ציבור שנאמרות גם בשלש ראשונות, ובכלל זה  לדינא

אין לומר,  פיוטי הקרובץתב ב"י בשם ר"ח שאת בעשרת ימי תשובה. ובכל זאת כ זכרנו ומי כמוך

כתב שהמנהג בכל  )בסי' סח(לא בברכות ק"ש ולא בברכות ראשונות של חזרת שליח הציבור. הטור 

 )בשני המקומות(שנהוג גם למעשה, אבל ב"י  )בסי' קיב(מקום לומר פיוטים אלו, וכך כתב גם הרמ"א 

 הרווח בא"י בימינו גם בקהילות האשכנזים. כתב שכיום המנהג שלא לאמרם, וכך הוא המנהג 

 

 ' ה י  ח ב ש ב י  ו ב י ר  .  )קיג,ט(ב

ל הגדול הגבור והנורא והאדיר והעזוז והיראוי החזק -"ההוא דנחית קמיה דר' חנינא, אמר הא

והאמיץ והודאי והנכבד. המתין לו עד דסיים, כי סיים א"ל, סיימתינהו לכולהו שבחי דמרך? למה 

תלת דאמרינן, אי לאו דאמרינהו משה רבנו באורייתא ואתו אנשי כנסת  לי כולי האי, אנן הני

הגדולה ותקנינהו בתפלה לא הוינן יכולין למימר להו, ואת אמרת כולי האי ואזלת? משל למלך 

. )לג:(בשר ודם שהיו לו אלף אלפים דינרי זהב, והיו מקלסין אותו בשל כסף, והלא גנאי הוא לו!" 

הביע במילים קצובות, ואם מבקשים להרבות בשבחיו הרי שראוי היה את גדולת ה' לא ניתן ל

להוסיף בכך ללא גבול. עלינו לשבח לה', וממילא להשתמש לשם כך על כרחנו במילים קצובות, 

ואנו פותרים זאת באמצעות השימוש דוקא בלשון קצרה שמצאנו בדברי משה רבנו ובתקנת אנשי 

האיכותי, יחס הרוממות המוחלטת לה' שאותו אנו כנה"ג, מילים שמורות על עיקר התוכן 

מבקשים להביע. אם מבקשים להוסיף על התוכן האיכותי גם את המילוי הכמותי, ומוסיפים בכך 

מילות שבח נוספות, נמצאים רק מחסרים, משום שאין לגדולת ה' ממד כמותי הניתן להבעה ולו 

 במקצת. 

ו להוסיף על מה שתקנו אנשי כנסת הגדולה, , שאין לבתפלה מיירי, עם זאת, "הרא"שלדברי 

אבל בינו לבין עצמו לית לן בה". הדברים טעונים ביאור, מה ענין ההבחנה בין לשון התפילה 

הקבועה ללשון תחנונים פרטית לתמיהה "סיימתינהו לכולהו שבחי דמרך?!". ושמא דוקא 
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טים של קריבה לה' בשבח והודיות, במעדני יו"ט על הרא"ש כתב באופן אחד שהלשון הנכונה היא "קרובות", פיו 

 ובאופן אחר כתב שאכן קרויים פיוטים אלו "קרובץ", והוא ר"ת "קול רנה וישועה באהלי צדיקים".
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י זה כמבקש לענות על צורך בתפילה, כיון שתכניה מדודים ולשונה מדודה, אם מוסיף שבחים הר

למצות באופן מלא את הבעת השבח לה', ובזה נמצא מגנה במקום לשבח. אבל כשמתפלל בינו לבין 

עצמו במילותיו הוא אין בתפילתו מלכתחילה יומרה כלשהי להביע את דבריו בצורה "נכונה", 

ה לה' באמת, והשבחים שמשבח אף הם באותו אופן אינם מבקשים להיות כלל צורת שבח הראוי

 וממילא גם כשמרבה שבחים אין בכך רושם של נסיון למצות בכך את שבחו של ה'. 

: "הני מילי בתפלה, שאין מקלסים בתפלה יותר מדאי. רב האיבשם  הרשב"אלשון דומה כתב 

אבל בחוץ מן התפלה, כל זמן שאינו טועה יקלס". לשון ההיתר כאן אינה למה שאומר "בינו לבין 

למה שהוא "חוץ מן התפלה", ונראה שכוונתו להבחין בין שני הקשרים של שבח.  עצמו" אלא

עניינו של שבח הנאמר בהקשר של תפלה הוא להקדים ריצוי לבקשה, ולשם כך לספר בגדולת ה', 

ואין לעשות כן באופן שלמעשה רק מגנה אותו. אבל כשהאדם מתעורר להביע דברי שבח לה' מחוץ 

ר, למסור תוכן, אלא להביע יחס של כבוד וגדולה לשם ה', וריבוי השבח לתפילה אין עניינו לספ

 אינו כדי להוסיף בתיאור גדולת ה' אלא להוסיף בהבעת רצון האדם לשבח אותו, ולכן ל"ל בה. 

עכ"פ למד הטור שלא כך, שכתב איסור זה בהקשר דין הריבוי בתחנונים  )ט,ז( הרמב"םמדברי 

ה עצמה )לרמב"ם, נראה, אין לשנות ממטבע התפילה הקבוע כלל, , ולא בדין התפיללאחר התפילה

פרט לשאלת צרכים שהותרה בגדרים שהתבארו, ולא רק בענין זה של ריבוי בשבחי ה', שכן 

עצמו, אחר שהביא את סברת הרא"ש  הטורמילותיה הן כולן מתקנת אנשי כנסת הגדולה(. ואף 

כדברי הרמב"ם, שכן לפי טעם הדין בגמרא אין הנ"ל, אך בשם ר"י ולא בשם אביו, כתב שמסתבר 

 מקום לחלק בו בין תפילה לתחנונים. 

כתב שמנהג העולם שלא כרמב"ם, שכן יש פיוטים שמנהג הכל לאמרם שיש בהם ריבוי  ב"י

בשבחים )הפיוטים שמזכיר ב"י אינם מוכרים לנו, אך נראה שגם פיוטי אנעים זמירות ושיר היחוד 

הוסיף עוד שעל זה סמכו לומר את תחינת "עננו ה' עננו", המסודרת  "אהרמהם מאותו המין(. 

בא"ב ובכל אות יש תואר לה', וכן הרבה תפילות בדומה לאלו. אמנם לכאורה יש לחלק, ואפשר 

 שגם לרמב"ם תחינה כזו מותרת, שכן לכל בקשה "עננו" סומכים תואר אחד בלבד. וצ"ע. 

סייג את הדין מצד אחר, וכתב שריבוי שבחים שאינו על ידי ריבוי תארים אלא על ידי רבנו יונה 

ה' בפשטות אינו בכלל האיסור. ומעין זה הביא ב"י גם בשם הרא"ה. אלא  נפלאותבסיפור  ריבוי

שרבנו יונה שב וכתב שאפשר שאפילו באופן זה אין להוסיף על מה שתיקנו חז"ל, ולפיכך הרוצה 

. והשו"ע אימץ פיתרון זה גם ביחס פסוקיםאת מכלל ספק יעשה זאת באמצעות לשבח לה' ולצ

 לנידון דלעיל, ריבוי השבחים מחוץ לתפילה. 

 

 ב. תוספות בתפילה

 . התוספות ומקומן1

בצד מטבע הלשון הקבועה לתפילה בכל ימות השנה ישנם עניינים שאותם מזכירים רק לעיתים 

: "מזכירין גבורות גשמים )לג.(ות כאלו מזכירה המשנה מזומנות, לפי ענין השעה. שלש תוספ

בתחיית המתים, ושאלה בברכת השנים, והבדלה בחונן הדעת. ר"ע אומר, אומרה ברכה רביעית 

 בפני עצמה, רבי אליעזר אומר בהודאה". 

 

ם י מ ש ג ת  ו ר ו ב ג ת  ר כ ז ה  .  א

שקולה מבארת הגמרא: "מאי טעמא, אמר רב יוסף, מתוך ש גבורות הגשמיםאת הזכרת 

גשמים"  גבורותלפיכך קבעוה בתחיית המתים". כבר לשון המשנה, "מזכירין  כתחיית המתים



 )ג( ברכות התפילה  
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טוב פשוט שמשפיע הקב"ה לעולם אלא -ולא 'ירידת גשמים' בסתם, יש ללמוד שהגשם אינו שפע

גילוי של מידת גבורתו ית'. והדבר מתחדד עוד בכך שקבעו את מקום הזכרתם בסמוך לתחיית 

סדר הטבע אינו כולל  12קת חיים שבלעדיה היה העולם מצוי כביכול במצב של מוות.המתים, כהענ

לפי הנראה את ירידת הגשם לעולם בזמן שבו העולם זקוק לו )לכל הפחות בארץ ישראל, ש"למטר 

(, וכשהקב"ה מוריד גשם לעולם )דברים יא(להיך בה" -השמים תשתה מים" ולפיכך "תמיד עיני ה' א

 חיים חדשים לעולם החסר אותם. הרי הוא כמשפיע 

]בברכת גבורות נזכר גם שהוא ית' "מכלכל חיים בחסד", אך להחייאת מתים אין די בחסד 

לבדו: השפעת טובה על המתים, מרובה ככל שתהיה, לא יכולה להביא להשבתם לתחיה. החייאת 

לות ביותר אינן מתים היא הגילוי הגמור ביותר דוקא של גבורתו ית', שגם מסגרות הגוף המגבי

מונעות אותו מלהשפיע לעולם חיים כחפצו, ובכוחו להוליד חיים גם במקום המסולק בתכלית 

כשלעצמו מאפשרות הופעתם; תחה"מ היא לפיכך דוקא "ברחמים רבים", כגילוי לשורש העמוק 

  13ביותר של רצונו ית' בקיום העולם.

שפע הבא מאיתו ית' בדרך של אף את הגשם מדמים חכמים מבחינה זו לתחיית המתים, כ

גבורות, ורחמים, ולא בדרך של חסד פשוט. כביכול מצד סדרי הטבע כשלעצמם אין כל הכרח 

שהגשם יירד ָלעולם, וכשהוא יורד הרי זה בבחינת חידוש גמור, גילוי של חפצו ית' להחיות את 

ר יוחנן, מפני שיורדין : "מאי גבורות גשמים? א")ב.(עולמנו. כך מתבאר גם בדברי הגמרא בתענית 

ה גדולות ואין חקר, נפלאות עד אין מספר' וכתיב  )איוב ה(בגבורה, שנאמר  'הֹנתן מטר על  )שם('ֹעֹשֶֹ

 )ישעיהו מ(... וכתיב התם ואם כן נתינת המטר היא בבחינת גדולות אין חקר( -)פני ארץ ושולח מים על פני חוצות' 

הביטוי 'אין חקר'  -)להי עולם ה' בורא קצות הארץ.... אין חקר לתבונתו' -'הלוא ידעת אם לא שמעת א

המידה המאפיינת את בריאת  -)'מכין הרים בכחו נאזר בגבורה' "  )תהלים סה(, וכתיב משמש לענין בריאת העולם(

קרוי עליה שם גבורה,  . ירידת הגשמים שקולה לבריאת העולם יש מאין, ולכןהעולם היא גבורה(

 ומטעם זה גם סמכוה לתחיית המתים. 

תחיית המתים פותחת וחותמת את ברכת הגבורות, ואליה נסמכת ירידת הגשמים, ובתווך 

גוף שאינן כה מגבילות כמו המוות והקב"ה -נזכרים גם ענייני גבורה פשוטים יותר, מסגרות

 ורופא חולים, ומתיר אסורים".[  ברחמיו מגביר את שפע טובו ומבטלן: "סומך נופלים,

 

ם י מ ש ג ת  ל א ש  .  ב

מאי טעמא, אמר רב יוסף, מתוך שהיא פרנסה לפיכך קבעוה בברכת  שאלה בברכת השנים"ו

. דברי הגמרא נראים ברורים בתכלית, אך דוקא משום כך הם מעוררים תמיהה: (ברכות לג.)פרנסה" 

מים, המפרים את הארץ, בברכת איזה צורך יש לבקש טעם לכך שקבעו את מקום שאלת הגש

השנים שזה עניינה? ועוד, למה נזקק רב יוסף לענין הפרנסה כדי "לתווך" ולקשור בין הגשם 

לברכת השנים? ושמא נובעים הדברים ממה שהתבאר לעיל בענין הגשם, שעיקרו אינו מכלל סדר 

שדות זקוקים הצמחת יבולי השדה אלא כהענקת חיים כוללת מאת ה' לאדם ולעולם. לא רק ה
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גם את זאת מדגישה למעשה המשנה בלשונה, בכך שכינתה את מקום הזכרת הגשמים "תחיית המתים", כלשון  

 . :()במשנה, ר"ה לב:, ובברייתא, מגילה יזזו במקומות אחרים חתימת הברכה, ולא "גבורות", ככינוי המצוי לברכה 
13

הרחמים הם הנתינה שאינה תולדת הרצון לתת בלבד, אלא תולדת החפץ בקיומו וטובתו של מקבל הטובה, מתוך  

אהבה או מתוך חמלה כלפיו. כשהמיועד לקבלת הטובה כבר מת, שוב אין די ברחמים עליו, ברצון לקיימו, שהרי כבר 

, מגלה את עומק רצונו בהענקת חיים הרביםלה ממנו אפשרות הקיום. אבל גם אז מעורר הקב"ה את רחמיו בט

לעולם, רצון שכל סדרי הקיום הקבועים הם תולדה שלו ולפיכך אין בכוחם לעכב בעדו כלל. רחמים רבים אלו 

 מתגלים בפועל בתכונה של גבורה שאין דומה לה, התגברות שאין כל מעכב בפניה. 
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לגשם אלא אף האדם עצמו, ועמם גם עולם הטבע בכללו. היה מקום לצפות לשאול על הגשמים 

במקום ששייך לבקשת חיים, ולא בתוך הבקשה על יבולי השנה לבדם. אלא שסוף סוף גם ברכת 

הארץ ומזונה הם צורך הכרחי לקיום האדם ולפרנסתו, בדומה למים, ולכן נכון לסמוך לה גם את 

 קשת הגשם. ב

, לאחר שביררה את כינויים )תענית ב.(]על עיקר הכללת ענין הגשם בתפילה שואלת הגמרא 

ולעבדו בכל להיכם -? דתניא, לאהבה את ה' אמנא לן דבתפלה"גבורות גשמים" וכדלעיל: "ו

ארצכם בעתו  ונתתי מטר, איזו היא עבודה שהיא בלב, הוי אומר זו תפלה, וכתיב בתריה, לבבכם

אולי משום שעיקר  –ה ומלקוש". הו"א כביכול שלא להתייחס כלל בתפילה לענין הגשם יור

מבוקשנו הוא חיים, ופרנסה, ומדרך התפילה להותיר את הבקשות בסגנונן הכללי ולא לפרט 

אמצעים מעשיים שעל ידם דוקא נבקש מה' להשפיע לנו את טובתו. ברכת השנים לא היתה 

היינו מזכירים בה מפורשות את הגשם. אלא שהתורה עצמה כביכול חסרה כלום גם אם לא 

לימדתנו שירידת הגשם תלויה בתפילה, ואחר שלמדנו שעבודה שבלב זוהי תפילה הרי שהכתוב 

נעשה כאומר: 'אם תשמעו למצוות ה' לאהבה אותו ולהתפלל אליו, ונתתי מטר'. הגשם אינו רק 

טוי ממשי לפניית רצון ה' אלינו להחיותנו אמצעי מעשי לצרכים מסויימים של קיומנו, אלא בי

ולהיטיב לנו, והגילוי הראשוני של הארת פניו החוזרת אלינו, לאחר שהתפללנו לפניו, צפויה להיות 

 בירידת הגשמים בעיתם. כיון שכך, נכון גם להזכירו באופן מפורש בתפילותינו.[

 

ה ל ד ב ה  .  ג

ה, קבעוה בברכת חכמה. ורבנן אמרי, מ"ט, א"ר יוסף, מתוך שהיא חכמ בחונן הדעת הבדלה"

מתוך שהיא חול, לפיכך קבעוה בברכת חול. א"ר אמי, גדולה דעה שנתנה בתחלת ברכה של חול. 

. הכושר להבדיל ולהבחין בין דבר לדבר שייך אל הדעת, ולפיכך )שם(וא"ר אמי, גדולה דעה..." 

נה הדעת. באופן אחר, מברכים על ההבדלה בין הקטבים המהותיים בעולמנו בברכה שעניי

מברכים על ההבדלה בין קודש לחול מיד בברכה הראשונה שבה ניכר המעבר מקודש לחול. הטעם 

השני מורה בפשוטו על חיבור 'מקרי' בלבד בין ההבדלה לברכת הדעת, אך ר' אמי מבאר שלמעשה 

הדעת לא מקרה הוא שברכת הדעת היא דוקא הראשונה הנאמרת בתפילת החול.  –אין זה כך 

 היא הבסיס לכל עולם העבודה של האדם לה', ולפיכך מקומה בפתח ברכות הבקשה של חול. 

]הזכרת ההבדלה בתפילה שונה משאר התוספות לתפילה בכך שאין היא מענין בקשות התפילה 

אלא שבח בפני עצמו שקבעו לו מקום בתפילה. נראה שמטעם זה גם חלקו ר"ע ור' אליעזר, 

עצמה קודם ברכות הבקשה, או בהודאה. יש לכך השלכות שונות, ואין כאן לאמרה כברכה בפני 

 מקומן.[ 

 

ע ר ו א מ ה ן  י ע מ ת  ר כ ז ה  .  ד

בהן  ימים שיש: "תני ר' אושעיא, )כד.(על שלש תוספות אלו מוסיפה עוד הברייתא במס' שבת 

, כגון ראש חדש וחולו של מועד, ערבית ושחרית ומנחה מתפלל שמונה עשרה ואומר מוסףקרבן 

, ואם לא אמר מחזירין אותו, ואין בהן קדושה על הכוס, ויש בהן הזכרה מעין המאורע בעבודה

 בברכת המזון". 

, וביאר רש"י שמזכירים בימים שיש בהם מוסף היא באמירת יעלה ויבאהזכרת מעין המאורע 

ודה כדי "לבקש רחמים על ישראל ועל ירושלים להשיב עבודה למקומה לעשות קרבנות זאת בעב

היום". ההתייחדות של ימים מסויימים בסדר הזמנים לתוספת קדושה מחייבת להביע גם בסדר 

התפילה תוכן מיוחד השייך לעניינו של יום, גם אם אין זה תוכן בקשה מיוחד כמו שאלת גשמים 
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מים אלו. בימים שקדושתם באה לידי ביטוי גם בתוספת קרבן במקדש, אף שיש בו צורך דוקא בי

הדרך להביע בתפילה את תוספת קדושתם )מעבר לתפילת המוסף הנוספת לסדר התפילות בימים 

אלו( היא באמצעות רמיזה לכך. בתפילת יעלה ויבא עצמה איננו מבקשים ישירות על חזרת 

ום עצם התפילה על זכרונם וישועתם של ישראל העבודה למקומה אלא כבדרך אגב, ומכל מק

דוקא בתוך ברכת העבודה מורה על ההשתקקות המיוחדת לחזרת העבודה למקומה בימים אלו, 

 ועל הערך המיוחד של קדושת ישראל וקיומם בעולם הבולט דוקא מתוך כך. 

ית ושחרית , כגון שני וחמישי ושני... של תעניות ומעמדות, ערבמוסףבהן קרבן  ימים שאין"

, ואם לא אמר אין מחזירין אותו, מעין המאורע בשומע תפלהומנחה מתפלל שמונה עשרה ואומר 

ואין בהן הזכרה בברכת המזון". גם בימים מיוחדים לקדושה שאין בהם קרבן מוסף, דהיינו בימי 

לדבר , נכון להוסיף בתפילה ביטוי לתוכן היתר של קרבת ה' שהם מזמנים. אולם שם אין תעניות

שייכות מיוחדת לענין ההקרבה, ולכן אין תוספת התפילה נאמרת אלא בברכת שומע תפלה. 

, חנוכה ופוריםובימים שמעלתם אינה מצד תוספת התפילה שבהם אלא מצד ההודאה, כימי 

 . )לעיל שם( בהודאההזכרת מעין היום היא 

 

 )קיד,ו; קיז,ה(. שכח ולא הזכיר 2

ר ז ו ח ן  כ י ה ל ו י  ת מ  .  א

לתפילה הן בעיקרן, פרט ליוצאי דופן, חובה גמורה, חלק בלתי נפרד מסדר התפילה  התוספות

הראוי לשעתו, וככל חלק עיקרי אחר של התפילה אם השמיטן עליו לשוב ולהתפלל כדין: "א"ר 

. שאלה מחזירין אותוגבורות גשמים בתחיית המתים,  טעה ולא הזכירתנחום אמר רב אסי, 

ן אותו מפי שיכול לאומרה בשומע תפלה. והבדלה בחונן הדעת אין בברכת השנים, אין מחזירי

מחזירין אותו, מפני שיכול לאומרה על הכוס. מיתיבי, טעה ולא הזכיר גבורות גשמים בתחיית 

המתים מחזירין אותו, שאלה בברכת השנים מחזירין אותו, והבדלה בחונן הדעת אין מחזירין 

ק, הא ביחיד, הא בצבור. בצבור מ"ט לא, משם דשמעה אותו מפני שיכול לאומרה על הכוס? ל"

משליח צבור, אי הכי האי מפני שיכול לאומרה בשומע תפלה, מפני ששומע משליח צבור מיבעי 

אלא אידי ואידי ביחיד, ול"ק, הא דאדכר קודם שומע תפלה הא דאדכר בתר שומע תפלה.  14ליה?

חוזר טעה ולא הזכיר של ר"ח בעבודה, אמר רבי תנחום אמר רב אסי אמר ר' יהושע בן לוי, 

 . )כט.(" חוזר לראש, ואם סייםבשים שלום, חוזר לעבודה.  15. נזכר בהודאה, חוזר לעבודה.לעבודה

לשאלת הגשמים, באופן יוצא דופן, יש אפשרות תקנה על ידי בקשה בשומע תפילה )שם יכול 

וס. ומכל מקום במקרה שגם לא וכן להבדלה יש תקנה בהבדלה על הכ 16לבקש על כל צורך שהוא(,

 השתמש בתקנת דיעבד זו חוזר דינו להיות ככל טועה בתפילתו שצריך לחזור ולהתפלל.
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נדחתה  משליח הציבוראת התפילה באופן מתוקן  יכול לשמועהסברה שהמתפלל בציבור אינו צריך לחזור משום ש 

בגמרא מלהיות פירוש לברייתא, אך הדין עצמו וטעמו לא נדחו. וכתבו הראשונים, ע"פ בה"ג, שאם מתפלל בציבור 

וטעה אכן יכול לצאת ידי חובה בתפילת שליח הציבור, ובלבד שייתן דעתו לשמוע מפיו את כל מילות התפילה מראש 

הדבר קשה מאד ליישום(. ואף שבעיקר דין התפילה נפסק שהבקי אינו יכול לצאת ידי חובה בתפילת ועד סוף )וממילא 

שליח הציבור, אין זה אלא לענין תפילת עיקר החיוב. בתפילה שנועדה רק להשלים חיסרון כזה, של פרט מסויים 

 צאת בתפילת הש"ץ. שנחסר מתפילתו שכבר התפלל, חוזר למקומו דינו של ר"ג, שגם היחיד הבקי יכול ל
15

מבואר שהטועה בברכות הבקשה חוזר לראש הברכה שטעה בה, אך הטועה בשלש  )לג., ובטושו"ע קיד,ו(בגמרא  

 ראשונות או אחרונות חוזר לראש אותן שלש לפי שהן כולן כברכה ארוכה אחת. 
16
 . בדין הזכרת גשמים()לירושלמי ה"ה גם להזכרת גשמים, שניתן להשלימה בשומע תפילה. נשוב לכך להלן  
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 נזכר קודם שסיים את תפילתואת דין החזרה מחלק ר' יהושע בן לוי למעשה לשנים, בין מי ש

הוסיפו על כך הבחנה  )בריש תענית, ומובא בטור(למי שנזכר רק מאוחר יותר, והראבי"ה והרא"ש 

, שחוזר תמיד להשלים את מה שהשמיט, למי קודם שסיים את ברכתונוספת, בין מי שנזכר 

היסוד לשתי ההבחנות אחד הוא, שכל עוד עוסק האדם בדיבור יש  17שנזכר רק אחר כך.

באפשרותו גם לתקנו ולהעניק לו ניסוח רצוי חדש על ידי אמירה מחודשת של חלקו האחרון הטעון 

תיקון לבדו )בדומה לדין המתקן את דבריו "תוך כדי דיבור"(, אך לאחר שסיים לומר מה שהיה 

בדעתו לומר, שוב אין הדברים האחרונים מצטרפים לראשונים, ואם מבקש לשוב ולתקן את 

דיבורו עליו לחזור ולומר הכל מתחילה באופן מתוקן. וכך כל עוד לא סיים האדם את הברכה יכול 

שהשמיט בה והיא תימצא על ידי כך כברכה מתוקנת מעיקרה. אבל אם סיים את להשלים מה 

הברכה שוב אינו יכול להביעה בצורה מתוקנת אלא אם ישוב ויאמר אותה כראוי מראש ועד סוף. 

ואף הברכה כולה היא חלק מהבעה רחבה יותר, של התפילה בכללה, וכל עוד הוא עומד ַבתפילה 

צורה ראויה גם אם אמרה בתחילה באופן פגום. רק אם סיים את הוא יכול לתקנה ולתת לה 

 תפילתו כולה שוב לא תוכל תפילתו להיות אמורה באופן מתוקן אלא אם יאמר מחדש את כולה. 

 

. באופן פשוט, שכח לשאול גשם ונזכר רק לאחר שומע תפילהבתוך כך נחלקו הראשונים במי ש

השנים אלא גם בשומע תפילה, אין לכאורה סיבה  כיון שניתן לשאול על הגשמים לא רק בברכת

. כך כתבו יחזור לשומע תפילהשיחזור לברכת השנים, ויכפול ברכות רבות ללא צורך, ודי לו ש

 . תלמיד רבנו יונהו הרשב"א, )מובא בטור( ר"ח, וכך כתבו גם הירושלמי, גם ע"פ תוס'

 )לג.(בדין ההבדלה אמרה הגמרא  –דקדק מהבבלי שאינו סובר בזה כירושלמי  הרא"שאבל 

שאם לא הבדיל בתפילה אינו חוזר משום שיכול לאומרה על הכוס, אבל אם טעה גם באמירה על 

הכוס, וטעם בלא שהבדיל, עליו לחזור שוב ולנהוג כדין ההבדלה המקורי ולהבדיל גם בתפילה וגם 

ולתקן למפרע את שהחסיר,  על הכוס. למדנו מכך שכאשר לא עשה גם כדין שבדיעבד, ונדרש לשוב

. הרא"ש לברכת השניםעליו לשוב לצורתו המקורית של דין האמירה, וכך גם בענייננו, יחזור 

עומד על מקום להבחין בין שני הנידונים, בין הבדלה, שיש שתי דרכים לאמרה וכשלא אמרה באף 

הגשמים, שם ברכת אחת מהן עליו לשוב ולנהוג כדין המקורי ולומר אותה בשתיהן, לבין שאלת 

השנים ושומע תפילה הן חלקים של תפילה אחת, וכיון שכל שלא סיים את תפילתו יכול לתקן 

למד הרא"ש לדחות באמת  בה"גאותה אין סיבה שלא ישוב לשומע תפילה בלבד. אלא שמדברי 

, והכריע )י,ט( הרמב"ם, וכ"כ גם הראב"דאת הירושלמי מפני הבבלי, וסמך לכך גם את דברי 

 . ב"יהלכה ל

מפני מה לא נכון באמת להסתפק בשאלה בשומע  –סברת הרא"ש וסיעתו אכן טעונה ביאור 

תפילה, ככל הטועה ולא שואל בברכת השנים, ולמה חמור דין הנזכר לאחר שומע תפילה מהנזכר 

קודם לה? נראה שמשמעות דברי הרא"ש היא שברכת השנים וברכת שומע תפילה אינן רק שני 

שריים לשאלת הגשם, האחד נכון לכתחילה והאחר בדיעבד, אלא שתי דרכים שונות מקומות אפ

בתכונתן לבקש על הגשם, בדומה לשתי הדרכים השונות להבדיל, בתפילה או על הכוס. שאלת 
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בין הראבי"ה לרא"ש יש הפרש קל, שלראבי"ה חוזר לומר משיב הרוח וממשיך ואומר משם עד סוף הברכה כסדר,  

ואילו לרא"ש לא קבעו חכמים מקום מסויים בתוך הברכה להזכרת משיב הרוח ולכן יכול לאמרו במקום שנזכר 

חסר מאמירת מעין החתימה סמוך לחתימה(. ב"י נוטה לתלות ולהמשיך משם והלאה כדרכו )וסייג משנ"ב רק שלא י

מפורש -ברמב"ם שלא כדברי שניהם, אלא לעולם חוזר לראש התפילה, אך להלכה דוחה את הדין העולה באופן לא

 מהרמב"ם מפני דבריהם המפורשים של הרא"ש והראבי"ה.
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הגשמים בתוך הבקשה על ברכת השנים היא משמעותית ומעולה יותר מהשאלה עליהם באופן 

ים, כיון שאפשר לשאול גם בשומע תפילה בלא לשבש את תלוש מהקשר. אם לא שאל בברכת השנ

סדר מהלכה הנכון של התפילה, אין הצדקה לשוב לברכת השנים ולכפול את ברכותיו. אך אם לא 

שאל גם שם, ועליו לשוב ודאי ולתקן למפרע את תפילתו כדי לבקש בה גם על הגשמים, עליו לשוב 

 השנים.  ולבקש עליהם בצורה הראויה לכתחילה, עם ברכת

 

ן ה י ל ע ם  י ר ז ו ח ן  י א ש ת  ו ר כ ז ה  .  ב

לדין החזרה על התפילה כדי לתקן מה שהשמיט יש כאמור יוצאי דופן, ובהם, בצד שאלת 

המאורע בימים שאין בהם -הגשמים וההבדלה, שיש להן דרכי תיקון אחרות, גם הזכרת מעין

דין להוסיף בתפילה מעין המאורע, אך כיון שמעלת ימים אלו לא  בחנוכה ופוריםו בתעניותמוסף. 

מתבטאת בקרבן גם אין היא מהותית לדין התפילה )שעיקרה כנגד הקרבנות( ואין עיקר התפילה 

 )ל:(אמרה הגמרא  מעין ר"ח בתפילת ערביתחסר גם אם לא נאמר בו מעין המאורע. גם בהזכרת 

ם את החודש בלילה. אין משמעות הדבר שבלילה עדיין שבדיעבד אינו חוזר, משום שאין מקדשי

אין קדושת ראש חודש מבוררת, שהרי בחודש מעובר קדושת ר"ח ברורה גם קודם שבי"ד קדשו 

את החודש )תוס' מביאים דעת י"מ שבחודש מעובר אכן חוזר אם לא הזכיר מעין המאורע 

מגולה כלפי חוץ, ולפיכך גם בערבית, אך דחאוה(, אלא שלקדושת ר"ח אין בלילו כל ביטוי 

 בתפילה אם לא ביטא אותה אין זה חיסרון שמצריך לחזור ולהתפלל. 

 

ה ב ה  ע ט ש ה  כ ר ב ה ם  ו ת ב ד  י מ ר  כ ז נ ה ן  י ד  .  ג

: לרבנו אלחנן, אם שכח להוסיף את אחת התוספות ונזכר מיד לאחר תום הברכה, חוזר ואומר אותה תמצית הדין)

שלא לחזור מחמתם. ולרבנו תם, לפי הנראה מהנהגתו, אפילו אם בצורה מתוקנת, גם בדברים שדינם בעלמא 

 המשיך בתפילתו, כל שלא עקר רגליו יכול לחזור למקום שטעה. ודברי שניהם דחויים מהלכה.

לראבי"ה יכול להשלים את התוספת שהחסיר בין הברכה שטעה בה לזו שלאחריה, ורא"ש ורבנו יונה חלקו עליו. 

 יבל את דבריו לענין תוספות שדינן שאם שכח חוזר.(וב"י )גם בעקבות הטור( ק

 

גם בכל אותן תוספות שבהן אם סיים את תפילתו אינו חוזר, אם עודו עומד בתפילתו יש 

הביאו  )סי' יז, לדף כט:(ורא"ש  )ל:(בראשונים שכתבו שלעיתים יש לו לחזור ולתקן את שהחסיר. תוס' 

עליו  לא התחיל בברכה שלאחריהבה אך עדיין  שאם סיים את הברכה שטעה רבנו אלחנןמדברי 

כדין, בדומה למה שמצינו בברכת המזון, שאם טעה ולא הזכיר מעין  את הברכהולומר לשוב 

המאורע בבונה ירושלים ונזכר קודם שהתחיל בהטוב והמטיב שב ומברך ברכה בפני עצמה, "אשר 

שדינו לחזור ולברך )כמו בשבת נתן...", לתשלום ההזכרה שחיסר, ולא חילקו בזה בין הטועה 

ויו"ט( לטועה שאינו צריך לחזור ולברך )כמו בר"ח(. כלומר, דבר שדינו שאם לא אמר אינו חוזר 

אינו סיבה לשבש את סדר התפילה, ולאחר שכבר התחיל בברכה הבאה, כמו אם שכח עננו וכבר 

ם שהתחיל בעבודה, כיון התחיל בעבודה, לא ישוב לומר את ברכת שומע תפילה. אבל אם נזכר קוד

שבידו לשוב ולומר את ברכת שומע תפילה כפי הראוי ליום זה, דהיינו בתוספת עננו, בלי לפגום 

 בכך בסדר התפילה בכללו, עליו לעשות כן אף שנמצא כופל את ברכתו. 

, וכתבו שאין להסיק כלל מברכת "אשר נתן" בברכת המזון רבנו יונהו רא"שו ר"יחלקו על כך 

ננו, שכן בברכת המזון הברכה הנוספת נאמרת לאחר שכבר סיים את עיקר ברכת המזון לעניי

המוטלת עליו מן התורה. תוספת הברכה אינה משבשת לפיכך את סדר עיקר ברכת המזון כלל. 

אולם השוכח תוספת בתפילה ונזכר קודם שהתחיל בברכה שלאחריה, אם ישוב לומר פעם שניה 



   

64 
 

כדין יימצא מפסיק בתפילתו, ואף זה הוא שיבוש של סדר  את הברכה שאמר בתחילה שלא

 התפילה הראוי שאין לגרום מחמת דבר שאין חוזרים עליו. 

מוסיף לחזק זאת מלשון הברייתא: "טעה ולא הזכיר של ר"ח בעבודה, חוזר  רבנו יונהתלמיד 

לראש".  לעבודה. נזכר בהודאה, חוזר לעבודה. בשים שלום, חוזר לעבודה. ואם סיים, חוזר

הברייתא מונה את המקומות האפשריים השונים שבהם נזכר, וקודם לאפשרות שנזכר בהודאה 

נאמר בסתם, "לא הזכיר בעבודה", והיינו ודאי כשנזכר עוד קודם שהתחיל בהודאה, ודינו אחד 

עם מי שנזכר מאוחר יותר. ויש ליישב לדעת רבנו אלחנן )וכן לדעות ר"ת וראבי"ה להלן( שלשון 

עה ולא הזכיר בעבודה" היא ככותרת, שאותה מפרטים המצבים הנזכרים לאחריה ומחדדים "ט

שרק אם נזכר בהודאה או בשים שלום חוזר לעבודה, מה שאין כן אם סיים, שחוזר לראש. לפי זה 

לא מתקיים דין "טעה ולא הזכיר" אלא במי שנזכר בהודאה או מאוחר יותר, ולא במי שנזכר מייד 

 רכת העבודה. כשסיים את ב

, שאף שלא הביע באופן מפורש את דעתו בדבר, רבנו תםמרחיק לכת יותר מרבנו אלחנן הוא 

לרצה גם בדבר שאין חוזרים עליו כמו על הניסים. הרא"ש  כשלא עקר רגליו חזרהעיד עליו ר"י ש

הציע בתחילה לומר שדעתו היא שאף שאין חובה לחזור עבור על הניסים אם רוצה לחזור רשאי; 

אלא ששב והקשה שאם מדובר בנדבה, הרי דוקא כשסיים את תפילתו ומבקש לשוב ולהתפלל 

מה שאין כן כשמבקש לחזור על חלק  תפילת נדבה שלמה כסדרה הרשות נתונה בידו בבירור,

מתפילתו בלבד בתורת נדבה ונמצא מתפלל תפילה שיש בה הפסק. ושמא דעת ר"ת לומר שבמקום 

שנאמר שאם לא אמר אינו חוזר אין פירוש הדבר שהאמירה אינה חובה גמורה, אלא שאין כל 

שאין זה פוגם  עיקר דין התפילה תלוי בה. הברכה כשלעצמה ודאי נאמרה בצורה חסרה, אלא

ביציאה ידי חובת התפילה בכללה. כיון שכך, כל עוד לא סיים את תפילתו ובידו לתקן את צורתה 

 יש לו לעשות כן, אף שנמצא כופל ברכות, ואין זה קרוי הפסק בתפילה אלא תיקון לה. 

לדינא עכ"פ ודאי אין דעת ר"ת עומדת, שאף הוא לא אמרה בפירוש ולא נלמדה אלא ממעשה 

 שה, והעיקר כדעת רוב הראשונים, שמיד משעה שסיים את ברכתו אינו חוזר עוד. שע

, הסובר שכל שלא הזכיר דבר מה אבי העזריעמד על דרך נוספת בענין זה, דעת  )קיד,ו(הטור 

ומזכיר מה  משליםשהיה מוטל עליו להזכיר, ונזכר בכך קודם שהתחיל בברכה הבאה, שב ו

. כך הוא לדבריו בין בדברים שדינם לחזור עבורם ובין בדברים מהבלא חתישהחסיר בין הברכות, 

שמאוחר יותר לא היה צריך לחזור עבורם. נראה שסובר שכל שלא התחיל בברכה אחרת אף שכבר 

חתם את ברכתו הרי הוא עומד עדיין אותו ענין, וגם כשאומר ותן טל ומטר לברכה אחרי חתימת 

הקשר של ברכת השנים, אם עדיין לא התחיל לומר תקע מברך השנים הרי הוא מבקש על הגשם ב

בשופר, וכך הוא באמירת יעלה ויבא מיד אחר חתימת המחזיר שכינתו לציון וכד'. ב"י מוסיף שכך 

הביאו את דברי אבי העזרי  )בתחילת המסכת(היא גם דעת סמ"ק, ואף הרא"ש והמדרכי במס' תענית 

 בשמו ללא חולק. 

הזכרת ושאלת הגשמים הביאו הרא"ש והטור את דין הראבי"ה  התקשה מפני מה בדין ב"י

ללא חולק, בעוד שבדין הבדלה ועל הניסים דחו את דברי רבנו אלחנן וקבעו שאם סיים את 

חילקו בזה לדינא בין דברים שדין לחזור  הרא"ש והטורהברכה שטעה בה שוב אינו חוזר. ותירץ ש

, מקובלים דברי ראבי"ה שאם עדיין ום שדין לחזורבמקעליהם לבין דברים שאין חוזרים עליהם. 

לא פתח בברכה הבאה אינו צריך לחזור ולברך ברכה שלמה נוספת, ודי לו שיאמר מה שהחסיר. 

אבל במקום שדינו שלא לחזור, שם אם לא ישלים את הזכרתו כראבי"ה לא תיגרם מכך אמירת 

חוזר, שוב יש לחוש לסברת החולקים ברכה שלמה נוספת אלא יעמוד דינו בכך שכיון ששכח אינו 
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על הראבי"ה וסוברים שלא ניתן לומר את תוספות התפילה אלא בתוך הברכות ממש, ולדרכם אם 

 גם לדינא.  ב"ייאמר בין הברכות יהיה זה ממילא גם הפסק בתפילה. וכך נוקט 

 מתקשה בהכרעת השו"ע, משום שכמה ראשונים וגם מעט מהאחרונים דחו את דברי בה"ל]

הראבי"ה מהלכה והורו לחזור לראש הברכה או התפילה גם אם נזכר מיד אחר שסיים את ברכתו. 

בה"ל כתב שאין בידו לדחות מהלכה את הכרעת השו"ע, שהרבה אחרונים הסכימו עמה, אלא 

שמכל מקום כאשר יש תקנה אחרת שמונעת מהצורך לחזור לראש, כמו בטל ומטר, שיכול 

ו הנזכר מיד אחר שאמר "ברוך אתה ה'", שיכול להשלים למדני חוקיך, להשלימו בשומע תפילה, א

 יעשה כן, ולא יסתמך על אמירה בין הברכות.[

 

ר ד ב ד ר  י כ ז ה ל ח  כ ש  .–  ? ל ל כ ל  ל פ ת ה א  ל ו  ל י א  )קח,יא(כ

במשמעות החובה לחזור על תפילתו מחמת תוספת שהשמיט בה נחלקו הראשונים בדין תפילת 

, או טעה לא הזכיר של ר"ח במנחהעמדו על מחלוקת בדין מי ש. תוס' ורא"ש )כו:(התשלומין 

והתפלל של חול במנחה של שבת, ונזכר רק בערב, האם עליו לשוב ולהשלים את התפילה שהתפלל 

שלא כדין מתורת תשלומין, או שמא כיון שדין תפילת התשלומין הוא לאמרה כפי הראוי לשעה 

זכיר של שבת או של ר"ח ולא יוסיף מאומה על מה שבה עומד, ובמוצאי שבת או ר"ח לא ישוב לה

היא שאין לשוב ולהתפלל תשלומין אם  רבנו יהודהשכבר התפלל, שוב אין תועלת בתשלומיו. דעת 

בתפילה זו להשלים מה שלא אמר בתפילה בזמנה. כלומר, החיסרון שמחמתו עליו לשוב  לא יועיל

ר, ואם אינו יכול להשלים חיסרון זה שוב אין ולהתפלל כדין הוא חסרון ההזכרה שהיה עליו להזכי

כדין מי שלא נקטו שדין מי שלא הזכיר ר"ח בתפילתו  חכמי פרובינצאכל השלמה בתפילתו. אבל 

כלל, ולפיכך אם לא שב והתפלל במנחה עליו להשלים זאת עם תפילת ערבית, גם אם לא  התפלל

 יוסיף לומר בכך דבר מה שלא אמר בתפילתו בזמנה. 

שגם לדעת רבנו יהודה אין זה שמי שלא הזכיר יעלה ויבא יצא ידי חובת התפילה בכללה  נראה

ורק ידי חובת אמירת יעלה ויבא בתפילה לא יצא, שהרי מה שמטילים עליו חכמים למעשה הוא 

לשוב על תפילתו כולה. הדין למעשה נראה ברור, שכיון שלא התפלל כתיקון חכמים בשלמות עליו 

את תפילתו כולה כדין, אלא שתכלית הדבר היא להשלים את ההזכרה החסרה, לשוב ולהתפלל 

ולפיכך אם לא יוכל להשלימה שוב אין כל תועלת בחזרתו. לפיכך אם טעה בתחילה ולא אמר יעלה 

ויבא, ובתפילתו החוזרת שכח מלהזכיר טל ומטר, מסתבר שיהיה עליו לשוב ולהתפלל בשלישית, 

לענין הטועה בתפילת ליל ר"ה  )תקפב,כא(ה. כדרך זו כתב מטה אפרים כדי שתעלה בידו תפילה כדינ

שבע של שליח הציבור, ואף לא לשוב ולהתפלל -ולא הזכיר שבת, שלא יועיל לו לכוון בברכת מעין

בעצמו תפילת שבת מלאה אם אינו מזכיר בה את ר"ה, כיון שלא ניתן להתפלל לחצאין, ועליו 

  18כתקנה שמזכיר בה הן את שבת והן את ר"ה. לשוב ולהתפלל מחדש דוקא תפילה

                                                           
18

כתבו  )ברכות טז(וקהילות יעקב  )או"ח א,נד(בדין זה נפלה למעשה מחלוקת אחרונים: לעומת מטה אפרים, הר צבי  

שלדרך רבנו יהודה מי ששכח דבר בתפילתו יצא ידי חובת תפילה, וחוזר להתפלל רק משום שביטל את דין ההזכרה. 

ולכן אם שכח טל ומטר ובתפילה השניה שכח יעלה ויבוא אינו צריך לשוב ולהתפלל בשלישית. קה"י דימה זאת 

צא ידי חובת תפילה כיון שיכול לאמרה על הכוס, ובכל זאת אם טעה גם בכוס חוזר להבדלה, שגם אם שכחה י

להתפלל כדי שההבדלה תיאמר בתוך תפילה. וצ"ע, שכן לשון רבנו יהודה אינה אלא שבתפילה שאינה מוסיפה על מה 

נו יהודה, מתפילת שכבר אמר אינו מרויח כלום, ולא מעבר לכך. אף הראיה שהביאו תוס' מדברי הרי"ף שחולק על רב

תשלומין שהקדימה לתפילת החובה במוצ"ש שצריך לחזור עליה למרות שאינו מוסיף בה מאומה על מה שכבר אמר, 

מורה בבירור שנקטו שלרבנו יהודה אין לחזור על תפילה שאינו מרויח בה גם אם נדרש לתקן את עיקר היציאה ידי 

לא החסיר פרט, אלא שלא קיים דין תשלומין כראוי(. גם מצד חובת התפילה )בתשלומין קודם תפילת החובה הרי 
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עוד נראה שגם לאידך גיסא, גם לחכמי פרובינצא אין זה שהתפילה שלא הזכיר בה של ר"ח הרי 

היא כמי שלא התקיים בה דין תפילה כלל, ואף שלא יצא בשלמות ידי החובה המוטלת עליו, 

וברכותיו לא היו לבטלה. השלכה  ולפיכך עליו לחזור ולהתפלל, סוף סוף עיקר תפילה היה בידו

, שאם הבדיל בחוה"מ בתפילה ושכח בה אחר כך )בשש"כ נח הע' כח(למעשה מכך הוליד הגרשז"א 

יעלה ויבוא, כששב להתפלל כדי להשלים זאת אינו צריך לשוב ולהבדיל, שהרי את דין ההבדלה 

  19בתפילה כבר קיים.

ע במחלוקת, ולפיכך הדרך הטובה לצאת מידי כתבו רבנו יונה והרא"ש שאין בידם להכרי לדינא

ספק היא להתפלל לערב פעם שניה בתורת נדבה. וכ"פ גם שו"ע. וכתב משנ"ב שבשבת, שלא ניתן 

 להתפלל בה תפילת נדבה, אכן לא יתפלל בשנית. 

 

 ג. הזכרת ושאלת גשמים

 )קיז,א(. זמן שאלת גשמים 1

בתוך דין התוספות בתפילה. ונותר לברר על עיקר דין הזכרת הגשמים ושאלתם עמדנו לעיל, 

 מהם הזמנים שבהם מזכירים ושואלים אותם.

"מאימתי מזכירין גבורות גשמים? רבי אליעזר אומר מיום טוב הראשון של חג, ר' יהושע אומר, 

מיום טוב האחרון של חג... אין שואלין את הגשמים אלא סמוך לגשמים. ר' יהודה אומר, העובר 

"ט האחרון של חג, האחרון מזכיר הראשון אינו מזכיר, ביו"ט הראשון של פסח, לפני התיבה ביו

. "בשלושה במרחשון שואלין את הגשמים. רבן תענית ב.(משנה, )הראשון מזכיר האחרון אינו מזכיר" 

. שם י.(משנה, )גמליאל אומר, בשבעה בו, ט"ו יום אחר החג, כדי שיגיע אחרון שבישראל לנהר פרת" 

ואלין את הגשמים, ר' יהודה אומר, עד שיעבור הפסח. ר' מאיר אומר, עד שיצא ניסן, "עד מתי ש

 . )משנה, שם ה.(שנאמר ויורד לכם גשם מורה ומלקוש בראשון" 

חג שואלים את הגשמים בתפילה בזמן שהעולם זקוק לגשם, והיינו בעיקרו של דבר בין 

 ר"גאמנם למעשה לימד  20בזמן האביב., שמיד אחריו מתחילה עונת הגשמים, לחג הפסח, הסוכות

 , משום עולי רגלים. והכריע ר' אלעזר כר"ג. שבעה במרחשוןשאין שואלים את הגשמים עד 

                                                                                                                                                                      
הסברה, נראה תמוה להחזירו על התפילה כולה שכבר יצא ידי חובתה רק כדי שישאל כדין גשם או יזכיר מעין 

המאורע, שהרי דינים אלו אינם חיובים עומדים לעצמם )כהבדלה(, שכדי לקיימם כדין אפשר שיטילו עליו גם 

פרטים מפרטי דין התפילה עצמו. אם פרטים אלו אינם מעכבים את דין התפילה כולו, אין בכוחם להתפלל, אלא 

לכאורה להוליד חיוב תפילה מחודש. גם ההבחנה בין ימים שיש בהם מוסף, שאם לא הזכיר בהם מעין המאורע חוזר, 

ה רמיזה לקרבן מהותית יותר לבין ימים שאין בהם מוסף, שאינו חוזר, מבוארת לכאורה דוקא בכך שהזכרה שיש ב

לענין התפילה בכללו מהזכרה אחרת. לולי זה, לא ברור למה גורם המוסף מעלה לאמירת יעלה ויבא )שבו כשלעצמו 

 לא נרמז המוסף כלל( על פני הודאת על הניסים. וצ"ע. 
19

שתים לתשלומין,  כתב בשם מהר"ש גראמיזאן שאם התפלל )קח,א(הפר"ח  –גם בענין זה קדמה מחלוקת אחרונים  

ונזכר שבתפילתו הראשונה לא שאל טל ומטר, עליו לשוב ולהתפלל פעמים, כדי שלא תימצא תפילת התשלומין שלו 

קודמת לתפילת החובה. וחלק עליו הפר"ח וכתב שמסתבר שכיון שהקדים את תפילתו העיקרית לתפילת התשלומין 

ן שהחסיר דבר בתפילתו לא יצא ידי חובתה וכאילו לא די בכך אף שטעה בה. נראה שמהר"ש גראמיזאן סבר שכיו

אמרה כלל )לכה"פ לדרך חכמי פרובינצא, ונראה שגם לרבנו יהודה וכדלעיל, דאל"ה היה עליו לומר שישוב בתורת 

 נדבה בלבד(, וחלק עליו פר"ח לומר שלכו"ע אף שעליו לשוב ולהתפלל אינו כמי שלא התפלל כלל ועיקר.
20

נקבע על פי הלוח העברי, ולא על פי שנת השמש )התאריך הלועזי בימינו(. זאת למרות שחילופי זמן שאלת הגשמים  

עונות השנה תלויים דווקא בשנת השמש, ובחוץ לארץ אף שואלים בהתאם לכך את הגשמים: "תניא, חנניה אומר, 

ולפיה מודדים בחו"ל את  . התקופה, תקופת תשרי, היא יום שוויון היום והלילה,)שם(ובגולה עד ששים בתקופה" 

הזמן הראוי לשאלת גשמים )הפסקת שאלת הגשמים גם בחו"ל היא עכ"פ בפסח כמו בא"י, שלא ישאלו גשם בזמן 
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תלתה הגמרא שאפשר שמסכים עם הכרעת ר' אלעזר, אף שאמר גם שמיד  )ד:( ר' יוחנןגם בדעת 

ל על הגשמים, זאת בשעה שמתחילים להזכיר גשמים, דהיינו בשמיני עצרת, מתחילים גם לשאו

עולי , שיש להמתין בה לבזמן המקדשמשום שיש להבחין לדבריו בין שאלת גשמים בארץ ישראל 

 . שמיני עצרת, שיש להתחיל בה מיד אחר לאחר החורבן, לבין שאלת גשמים רגלים

, מרחשוןבז' , להתחיל לשאול רק בר' אלעזרכהכרעת  לדינאהרי"ף, הרמב"ם והרא"ש כתבו 

על הזמן שלאחר החורבן. וכתב רבנו יונה שלכאורה היה ראוי להסיק מהגמרא לדינא  אף שמדובר

לשאול גשמים בימינו בא"י כבר משמיני עצרת, אלא שיש לומר שגם לאחר החורבן היו באים עולי 

לדברי  21רגלים למקום המקדש, ולכן נותר הדין בארץ ישראל שאין שואלים גשם עד ז' במרחשון.

ין הפרדה בין הזמן שבו מתחילים להזכיר גשם לזמן שבו מתחילים לשאול אותו, ר' יוחנן עצמו א

ונראה מדברי רבנו יונה שהדין מתוך כך הוא שבזמן שיש עולי רגלים, וכדרך ר"ג, גם הזכרת 

הגשמים אינה אלא מז' במרחשון, אלא שלדידן כיון שאין עולי רגלים גמורים די לנו שדוחים את 

א את זמן הזכרתם )ור' במהד' דרשו דעות האחרונים במי שהקדים לשאול זמן שאלת הגשמים, ול

 על הגשם קודם ז' במרחשון(.

נחלקו תנאים מהו  )ו.(את הנהגת ההלכה היה אפשר לכאורה לסמוך על מקור נוסף: בברייתא 

זמן הרביעה הראשונה: לר"מ שלושה במרחשון, לר' יהודה שבעה בו, ולר' יוסי שבעה עשר. 

גמרא שנפ"מ מזמן זה הוא לענין שאלת הגשמים. ונמצאת דעת ר"מ מתאימה בזה לדעת וביארה ה

ת"ק דמתניתין, ששואלים גשמים בשלושה בחודש, ודעת ר' יהודה לדעת ר"ג, שנפסקה להלכה, 

ששואלין משבעה בחודש, אך לא מטעמו של ר"ג עצמו, שתלה זאת בעולי רגלים, אלא משום שרק 

ב חסדא, לפי גרסה אחת )עי' רש"י(, אף פסק כר' יהודה. לר' יהודה עצמו ביום זה בא זמן הגשם. ר

מתחילים להזכיר גשמים בשמיני עצרת, ושואלים משבעה במרחשון, באופן בלתי תלוי בעולי 

רגלים, ולכאורה היה אפשר לסמוך על כך את מנהגנו. אלא שבמחלוקת בין רב חסדא לר' יוחנן 

והפוסקים אכן לא הסתמכו על רב חסדא, ומשום כך נזקק רבנו ראויה ההלכה להיות כר' יוחנן, 

 יונה לתירוצו. 

מצאנו שלש דעות בתנאים: במשנה בפתח המסכת נאמר בשם ר'  סיום שאלת הגשמיםבזמן 

יהודה שביום טוב הראשון של פסח פוסקים מלהזכיר גשמים, וממילא פוסקים גם מלשאול אותם 

שמפסיקים להזכיר גשמים אך ממשיכים לשאול אותם(.  מבואר שלא ייתכן לומר )ד:()בגמרא 

אמר לעומת זאת ר' יהודה: "עד שיעבור הפסח", כלומר שרק בשביעי של פסח  )ה.(במשנה בהמשך 

שזוהי מחלוקת תנאים בדעת ר' יהודה. ולר' מאיר דרך  )ד:(מפסיקים לשאול גשם. וביארה הגמרא 

ראה שגשמים בתום ניסן עשויים להביא תועלת שלישית, ששואלים גשמים עד תום חודש ניסן. נ

                                                                                                                                                                      
שבא"י הוא עשוי להיות סימן קללה(. נראה שאף שמבחינת עולם הטבע כשלעצמו תלוי זמן ירידת הגשמים בחילופי 

אל מוסדר מהלכה של השנה על פי החודשים )חדשי הירח( וסדרי המצבים של השמש, מבחינת עולמו של האדם מישר

הזמנים התלויים בהם, וסוכות הוא חג האסיף החל בזמן האסיף באופן בלתי תלוי בזמנו המדוייק על פני השנה 

השמשית, ובהתאם לכך גם שואלים את הגשם. יש להעיר עם זאת שלא רק לענין התפילה נקבע זמנו של הגשם על פי 

שנה העברית, אלא גם לענין תיאור ההתרחשות בעולם הטבע עצמו, וכך נתלו גם הזמנים האופייניים לרביעה זמני ה

. אמנם גם שם אין מדובר למעשה בזמנים )תענית ו.(הראשונה, השניה והשלישית של הגשם בתאריכים עבריים 

-דתו. רק בחו"ל, בסביבת חיים לאמדוייקים ידועים שבהם מתחיל הגשם לרדת, אלא בזמנים של ציפיה כלשהי לירי

 יהודית, שבו לדון את זמן הגשם לפי התאריך השמשי. 
21

בחו"ל ביארה הגמרא כאמור ששואלים ששים יום אחר התקופה, ואף הכריעה שיום ששים כלאחר ששים ושואלים  

הצורך שלהם בגשם בו. סוף שאלת הגשמים גם בחו"ל הוא בתום הפסח. ור' בסי' קיז מה דינם של מקומות שזמני 

 שונים מכך.
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ונזק כאחד, ונחלקו התנאים עד אימתי יש לראות את ברכתם כעולה על הפסדם. והלכה כר' יהודה 

 דמתני' קמא. 

 

 . זמן הזכרת גשמים2

ם  י מ ש ג ם  י ר י כ ז מ ם  ו י ה  ז י א מ  .  )קיד,א(א

"מאימתי מזכירין גבורות גשמים? רבי אליעזר אומר, מיום טוב הראשון של חג. ר' יהושע 

אומר, מיום טוב האחרון של חג. אמר לו ר' יהושע, הואיל ואין הגשמים אלא סימן קללה בחג  

למה הוא מזכיר? אמר לו ר' אליעזר, אף אני לא אמרתי לשאול אלא להזכיר משיב הרוח ומוריד 

נוסף ביאור לתוכן  )ב:(. בברייתא )משנה, ב.(. אמר לו, א"כ לעולם יהא מזכיר!" הגשם בעונתו

מתחילת חג  -)המחלוקת: "מאימתי מזכירין על הגשמים? רבי אליעזר אומר משעת נטילת לולב 

. א"ר אליעזר, הואיל וארבעת מינין הללו אינן באין תום החג( -), ר' יהושע אומר משעת הנחתו הסוכות(

ת על המים, וכשם שארבע מינין הללו אי אפשר בהם בלא מים כך אי אפשר לעולם בלא אלא לרצו

מים. אמר לו ר' יהושע, והלא גשמים בחג אינו אלא סימן קללה? אמר לו ר' אליעזר אף אני לא 

אמרתי לשאול אלא להזכיר. וכשם שתחיית המתים מזכיר כל השנה ואינה אלא בזמנה, כך 

 ל השנה ואינן אלא בזמנן. לפיכך אם בא להזכיר כל השנה כולה מזכיר". מזכירים גבורות גשמים כ

היא אם כן בכך שהזכרת גשמים אינה ענין השייך במובהק לזמן  ר' אליעזרעיקרה של דעת 

יש מקום להזכיר שבחו של הקב"ה על גבורת הגשמים גם בזמן שאין בו ירידת  –ירידת הגשמים 

רתו זו ניכרת בפועל אין בכך כל חובה )וממילא גם בעונת גשמים בפועל. אלא שבשעה שאין גבו

הגשמים לא זוהי לפי הנראה הסיבה לחובת הזכרתם בתפילה, שכן אין זו גבורה הניכרת כל 

השנה, וטעם החיוב הוא כדלהלן(. אלא שלהזכרת הגשמים יש גם ערך נוסף, לא רק כענין שבח 

ם, ולפיכך בשעה שראוי כבר להתעורר בפני עצמו לה' אלא גם כריצוי מקדים לבקשה עליה

ולהזכיר כלפי שמיא את רצוננו בירידת הגשם בעונתו, גם אם היא עצמה טרם הגיעה, ראוי גם 

להזכיר את הגשם בתפילה. בחג הסוכות, שנוטלים בו את ארבעת המינים, יש כבר התחלה של 

יחסת לאפשרות של הזכרת הגשם אינה מתי 22ריצוי על המים, ולכן יש להזכירם גם בתפילה.

 ירידתו באותו יום עצמו שבו מזכירים אותו, ולכן אין מניעה מלהזכירו גם במהלך חג הסוכות. 

אין להזכיר בתפילה גשמים ולשבח לה' בדבר שהוא עבורנו  ר' יהושעכל זאת לר' אליעזר, אבל ל

א הזכרת בשעה זו רעה ולא טובה. הזכרת הגשמים בתפילה לפי זה אינה ענין שבח כללי, אל

הטובה שיש לעולם בירידתם כריצוי והקדמה לבקשה עליהם, ואף שניתן לאמרה גם קודם שהגיע 

הזמן לבקש על הגשם בפועל, משום שעדיין לא הגיעה שעתו או משום עולי הרגלים, סוף סוף אין 

 להזכירם אלא בשעה שירידתם אכן בפועל טובה לעולם. 

                                                           
22

נטילת ארבעת המינים נזכרת בתורה כביטוי של שמחה, על הטובה שזכינו לה מכח גשמי השנה שחלפה, אלא  

ששמחה כזו כרוכה מיניה וביה בתפילה על שפע טובו שימשיך ללוות אותנו גם בעתיד, וכיון שבסוכות עומדים על 

לת המינים ודאי גם משום תפילה כזו. באופן כללי לא נזכרת בתורה סיפה של עונת הגשמים החדשה הרי יש בנטי

בענין חג הסוכות במפורש אלא שמחת האסיף, על שעבר, ולא לשון של תפילה על העתיד, וגם בניסוך המים נכרכות 

שבחג נידונים על המים,  )טז.(במסורת חז"ל בעיקר הנהגות של שמחה. אך כבר נאמר במשנה במס' ראש השנה 

 סיפה הברייתא: "אמר הקב"ה נסכו לפני מים בחג כדי שיתברכו לכם גשמי שנה". והו

הזכרת הגשמים קשורה לר' אליעזר באופן ישיר בצד הריצוי על המים הכלול במצוות חג הסוכות, וכך דנה הגמרא אם 

סת החג עדיין אינו ר' אליעזר תלה את הזכרת הגשמים בנטילת הלולב, שזמנו רק מהיום הראשון עצמו, כך שבליל כני

מזכיר, או בניסוך המים, שתחילת מצוותו כבר בלילה ולפיכך כבר בליל החג מזכיר. ולמדה מהברייתא שהבאנו שדין 

 הלולב הוא הגורם, וממילא רק ביום החג מתחיל להזכיר ולא בלילו. 



 )ג( ברכות התפילה  

69 
 

 ר' יהודה בן בתירארובות בעיקרן לדעת ר' אליעזר: "בברייתא נוספו עוד שתי דעות תנאים, ק

אומר, בששי בחג הוא מזכיר". בגמרא מבואר שדעת ר'  ר' עקיבאאומר, בשני בחג הוא מזכיר. 

יהודה בן בתירא ור' עקיבא היא כעין דעת ר' אליעזר, להתחיל להזכיר גבורות גשמים משעה 

ין ניסוך המים ולא בדין הלולב. ונחלקו שמתחילים לרצות עליהם בחג, אלא שתלו את הדבר בד

עוד בזמן מצוות ניסוך המים: לריב"ב הדרשה שממנה למדו לניסוך המים רמוזה במילות התורה 

בקרבנות החג מן היום השני ואילך, ולפיכך רק בימים אלו מנסכים את המים וגם מזכירים 

ת היום הששי, ולפיכך רק גשמים בתפילה, ולר' עקיבא הדרשה נסמכת על רמיזת הכתוב בקרבנו

בשני הימים האחרונים של החג מנסכים ומזכירים )והאמור במשנה במס' סוכה שניסוך המים 

 הוא כל שבעה הוא כמ"ד שיסודו של ניסוך המים בהלכה למשה מסיני(. 

בשם ר' יהושע, שכפי  ר' יהודההדעה העיקרית להלכה היא עם זאת דעה חמישית, דעת 

' יהושע בן בתירה )לדעת ר' יהושע, בן חנניה, במשנה ובברייתא, מזכירים המבואר בגמרא הוא ר

גבורות גשמים מיד בתחילת יו"ט האחרון סוכות, ולא כדעה זו(: "העובר לפני התיבה ביו"ט 

האחרון של חג, האחרון מזכיר, הראשון אינו מזכיר" )ובדומה לזה: "ביו"ט הראשון של פסח, 

 מזכיר"(. הראשון מזכיר, האחרון אינו 

בבבלי לא התבאר מהו הטעם להבחין בין תפילת שחרית לתפילת מוסף של שמיני עצרת, אך 

שני נימוקים לדבר: האחד, להזכיר בכל אחד מהחגים את הטל,  מהירושלמיהראשונים הביאו 

והאחר, שיש לו גם השלכה לדינא, הוא כדי שלא יתקיים מצב שבו  23שירידתו היא ברכה לעולם,

ל מזכירים את הגשם ומקצת אינם מזכירים אותו. אין מחדשים או מפסיקים את מקצת הקה

אז בבית הכנסת ולא הכל יתנו דעתם על השינוי  לא כל הקהל נמצאכיון ש ערביתההזכרה בתפילת 

אותם שהגיעו רק ביום לסבור שכבר שלא ייטעו אין משנים כדי  בשחריתשהגיע זמנו, ואף 

קרוב נוסף בירושלמי, מתחילים להזכיר במוסף ולא בשחרית משום בתפילת ערבית שינו. ובאופן 

. וביאר הרא"ש שעל הכל לשמוע משליח עד שישמע משליח הציבורגשם  ליחיד להזכיר איןש

הציבור שמכריז על הזכרת הגשם קודם שיזכירו זאת גם הם בתפילתם, ובתפילת שחרית אי 

מים האחרונים מבואר שהזכרת הגשמים אפשר להפסיק בהכרזה בין גאולה לתפילה. לשני הטע

אינה ענין לכל יחיד בפני עצמו אלא לציבור בכללו )אם בגלל תכונתם המיוחדת של הגשמים, שהם 

טובה כללית לציבור ולא ליחיד, ואם משום שכל ענין התפילה כך הוא(, ולכן מתאימים את 

  24משותף אחד בדבר. ההתחלה וההפסקה של הזכרתם באופן שיאפשר לכל הציבור לנהוג מנהג

 

ר  ו ב י צ ה ח  י ל ש ב ד  י ח י ה ת  ו ל ת  .  )קיד,ב(ב

דין זה, להזכיר גשמים רק אחר ששומעים זאת מפי שליח הציבור, מקבל בירושלמי משקל 

אבל אם בא לבית הכנסת  25מעשי ממשי, שאכן אסור ליחיד להקדים ולהזכיר גשם קודם לכן.

מפי שליח הציבור, ויכול להזכיר עמם  ומצא שהציבור כבר מתפללים מוסף, הרי הוא כמי ששמע

                                                           
23
 "ע. לכאורה יש ללמוד מכך כדעת הנוהגים להזכיר טל בקיץ, ולא כמנהג אשכנז בחו"ל, וצ 
24

לכל הדרכים שמיני עצרת הוא בעיקרו כולו יום ראוי להזכרת גשמים, וכתב משנ"ב שמשום כך אם טעה והקדים  

 להזכיר גשמים כבר מבערב, אינו חוזר. וה"ה שאם טעה ולא הזכיר גשמים כבר בליל הפסח אינו חוזר. 
25

הזכיר גשם אם לא קדמה לכך הכרזה לדרך השו"ע והרמ"א גם הציבור כולו העומד להתפלל מוסף אינו רשאי ל 

 מפורשת. ודחה בה"ל מהלכה את דעת הפר"ח שחלק עליהם. 



   

70 
 

חידד עוד, שאסור ליחיד להקדים ולהתפלל מוסף קודם הכרזת שליח  )ברא"ש(גשם. הראבי"ה 

  26הציבור אף אם הוא חולה או אנוס מלהתפלל מאוחר יותר, לפי שלא יוכל להזכיר גשם בתפילתו.

כתב הרא"ש שהציבור אינם מזכירים כלל גשם בתפילת המוסף, משום  רב עמרםבשם 

שתפילתם קודמת לתפילת שליח הציבור, ורק לאחר שהש"צ הזכיר גשם במוסף שבים כל העם 

להזכיר גשם במנחה. כלומר, לדבריו אין לתלות בירושלמי דין מחודש של הכרזה על הזכרת הגשם 

ציבור פירושו עד שישמענו בחזרתו על התפילה בקול. לפני התפילה, וממילא עד שישמע משליח ה

ואף  –נוהג מנהג מעין זה בחג הפסח  הרמ"אהרא"ש כתב שאין המנהג כך, ומכל מקום לדברי 

שבשמיני עצרת מכריז הש"צ קודם התפילה שאומרים משיב הרוח, והכל מזכירים בתפילתם, כיון 

לא טל, ואין זה מן הראוי להכריז על כך שבימות החמה אין אומרים כלל למנהג אשכנז לא גשם ו

שאין אומרים גשם, מתפללים בפסח מוסף ללא הכרזה ואומרים ממילא גשם בתפילת הלחש. רק 

 שליח הציבור פוסק בתפילתו מלומר גשם, ואחריו פוסקים הכל מלומר, במנחה. 

ל מוסף לא יתפל מקום שאין בו מניןולמד שגם מי שדר ב מג"אמדברי הראבי"ה הוסיף עוד 

ויזכיר גשם עד שעה שבה בני הקהילות מתפללים מוסף. וכל שכן הדר בעיר ורק לא הלך לבית 

הכנסת שלא יזכיר קודם הציבור )משנ"ב(. כלומר, כל אדם יחיד מישראל טפל למציאות ציבורית 

כללית כלשהי, אם זו של בני יישובו ואם של בני יישוב גדול יותר שאליו הוא נסמך, ועל פיהם 

 מזכיר גם הוא.

, מוקדם ומאוחר, אפשר שני מנייניםהוסיף על כך עוד וחידש שאם יש באותו מקום  בה"ל

שמותר ליחיד המתפלל במנין השני להקדים את תפילתו לציבור ולהזכיר גשם, משום שכבר 

הכריזו עליו במנין הראשון. דבריו מבליטים עוד את ההבנה שהציבור שהיחיד תלוי בו אינו ציבור 

מתפללים עמו כעת אלא מסגרת רחבה יותר של מתפללי בית הכנסת שבו הוא מצוי. ויל"ע בגדר ה

עוד כתב בה"ל לדרך זו שביו"ט ראשון של פסח, שכאמור למנהג אשכנז לא היו פוסקים  27הדבר.

מלהזכיר גשם עד המנחה, אפשר שמתפללי המנין השני יכולים לפסוק כבר במוסף משום ששליח 

ין הראשון כבר פסק מלומר משיב הרוח. בה"ל עצמו נותר עכ"פ בצ"ע בדינים אלו, הציבור של המנ

 וכתב שמשום כך נכון שלא יהיו ביו"ט ראשון של פסח מנין מוקדם ומאוחר באותו בית כנסת. 

 

 )קיד,ג(. טל ורוח 3

, ואם בא להזכיר מזכיר. מ"ט, א"ר חנינא לפי להזכירחכמים  לא חייבו"תנא, בטל וברוחות 

. הגמרא מביאה מקורות לכך שהטל והרוחות שהעולם זקוק להם אינם )תענית ג.(שאין נעצרין" 

נעצרים לעולם, ומשום כך, לפי הנראה, אין ענין ההשגחה העליונה ניכר כל כך בהם ואין צורך 

מכך עוד: "א"ר חנינא, הלכך בימות החמה לכוללם בהזכרת גבורות גשמים. ר' חנינא הוסיף ולמד 

אמר משיב הרוח אין מחזירין אותו, אמר מוריד הגשם מחזירין אותו. בימות הגשמים לא אמר 
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משנ"ב הביא מדברי חיי אדם שהכרזת שליח הציבור היא לאו דוקא, וגם אם אחד המתפללים, וכל שכן שליח  

שוב יכולים הכל  הציבור עצמו, אמר בתוך תפילתו בקול רם משיב הרוח )ועשה שלא כדין, שהרי לא שמע מהש"צ(

להזכיר. בבה"ל הוא כותב שמשמע מכמה אחרונים שלא כך, ומה שנאמר כחלק מסדר תפילת הלחש לא יכול לשמש 

כהכרזה שהציבור פועל על פיה, ולכן לכה"פ בדיעבד מי שלא הזכיר ודאי אינו חוזר. ומ"מ למעשה נכון לכתחילה 

זכיר גשם בשמיני עצרת, גם קודם הכרזה, אינו צריך לחזור, לסמוך על הכרזה כזו ולהזכיר גשם, שהרי לכו"ע אם ה

 משא"כ אם לא הזכיר בשעה שכבר היה עליו להזכיר. 
27

נראה ברור עכ"פ שאם מתפלל מנחה לפני מוסף, במנין של מי שכבר התפללו מוסף ומזכירים גשם, יצטרף אליהם  

ל שחרית ועתיד להתפלל מוסף יכריז על הגשם להזכיר גשם אף שעדיין לא שמע הכרזה, למרות שהציבור שעמו התפל

 רק מאוחר יותר.
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 אפילו אמרמשיב הרוח אין מחזירין אותו, לא אמר מוריד הגשם מחזירין אותו, ולא עוד, אלא 

שם שלא בעונתו היא סיבה לחזור אותו". אמירת מוריד הג אין מחזיריןהטל  ומפריחהרוח  מעביר

על התפילה משום שיש בה סימן קללה, אבל אמירת משיב הרוח שלא בעונתו אינה סיבה לחזור, 

משום שהרוח באמת אינה פוסקת גם שלא בעונתה. גם אי אמירת משיב הרוח בעונתו ודאי אינה 

אמירה נגדית לזו  סיבה לחזור, שהרי לא הצריכו לאומרה משום שאין הגשמים פוסקים. ואפילו

של משיב הרוח או מוריד הטל אינה סיבה לחזור על התפילה, משום שעכ"פ אין בה משמעות 

 שלילית אמיתית אלא דברי הבל בלבד, ואין זה יותר מהפסק בעלמא. 

ומוריד הגשם, וכתב רש"י שהיינו  משיב הרוח –, מזכירים יחד עם הגשם גם את הרוח בפועל

ברוח הבא עם הגשם, לנגב את הארץ לאחר המטר, כדברי הגמרא. גם משום שיש טובה מיוחדת 

כדי שאם  –שהטעם לכך הוא מעשי בלבד  )ברכות כט:(, וכתבו תוס' בקיץאנו מזכירים,  טלאת ה

ישכח ויאמר גם בחורף כמנהגו בקיץ לא יצטרך לשוב על תפילתו, שכן גם בחורף אם אמר מוריד 

 . )וכדלהלן(הטל אינו צריך לחזור 

הרחיב יותר בענין זה, וכתב שאת דברי הגמרא "ואם בא להזכיר מזכיר" אין לפרש שיכול  הר"ן

להזכיר אך אין בכך כל מעלה, שאם כן לא היה לנו להזכירם כלל )גם הלשון עצמה לכאורה מורה 

בפשטות שיש צד מעלה בהזכרת הטל והרוחות שהעולם זקוק להם(. ולכן יש לומר שכוונת הגמרא 

ששנים אלו אינם נעצרים לגמרי, סוף סוף יש לעיתים תוספת ברכה בריבויים, ולכן יש  היא שאף

מעלה בהזכרתם. מתוך כך עומד הר"ן על סדריו של המנהג הנהוג, שבו שואלים טל בין בקיץ ובין 

בחורף ומזכירים אותו בקיץ )כך הוא מנהג הספרדים בימינו, אבל למנהג האשכנזים אין שואלים 

ומזכירים רוח בחורף. ומסביר שבטל עצמו יש צורך ָלעולם, ולפיכך מבקשים עליו אף טל בקיץ(, 

שאין חובה בדבר )וכאמור, אף שהטל אינו נעצר לגמרי לעולם סוף סוף יש טל של ברכה שעשוי 

להיעצר(, מה שאין כן הרוח, שאינה אלא מסייעת לניגוב הארץ לאחר הגשם, ובקיץ אינה 

חנינא אף נזקק לחדש שאם הזכירה בקיץ אינו צריך לחזור(. משום כך,  מתבקשת ָלעולם כלל )ור'

בקיץ מזכירים ושואלים טל, ואילו בחורף, כיון שיש צורך גם בטל וגם ברוח כוללים את שניהם 

בתפילה. ומכל מקום כדי שלא להשוותם לגשם, שעליו יש באמת צורך בתפילה, מבדילים ביניהם, 

את הטל )שיש בו כאמור צורך ישיר יותר( רק שואלים )ולמנהג ואת הרוח רק מזכירים ואילו 

 אשכנז משוים בזה את הקיץ לחורף, ומזכירים את הטל ולא שואלים אותו(. 

 מנהגבשונה מהמנהג הפשוט שנזכר בתוס' ובר"ן, שמזכירים טל גם בקיץ, עומד הטור על ה

, גם לא בקיץ, ובברכת גבורות ממשיכים ברצף טלכלל  שלא להזכיר, בארצות אשכנזשהיה נהוג 

"מחיה מתים אתה רב להושיע, מכלכל חיים בחסד" )כך הוא בסידורים בנוסח אשכנז גם היום, 

 כמנהג חו"ל. אבל בארץ חזרו גם הנוהגים במנהג אשכנז להזכיר טל(. והוא כעיקר דין הגמרא. 

 

 ו(-)קיד,ד. הטועה בין קיץ לחורף 4

ת ו ר ו ב ג ר  מ א א  ל  . ף א ר ו ח ב ם  י מ ש  ג

בדברי ר' חנינא דלעיל נכלל גם הדין שאם לא הזכיר גבורות גשמים בחורף, או שהזכירם בקיץ, 

 . )כט., לג.(הדין הראשון נזכר גם בברייתא, במס' ברכות  28מחזירים אותו.
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אמר כפי חזקתו ש תוך שלושים יוםהביא מדברי הירושלמי שאם אינו יודע אם אמר כדין או לא,  )בתענית(הרא"ש  

הביא את הנהגת מהר"ם מרוטנבורג  ט(-)קיד,חלומר קודם לכן, ורק אחר כך חזקתו שאמר נכון. הטור  שהיה למוד

ה רגיל לומר בשמיני עצרת תשעים פעם אתה גבור עד משיב הרוח ומוריד הגשם כנגד תפילות כל שלושים הימים שהי

כדי שיהיה מוחזק באמירה כדין, ולמד זאת משור המועד שאמר בו ר"מ ק"ו, שאם כשריחק נגיחותיו נעשה מועד, כל 
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מדברי  )בברכות(ותוס' ורא"ש  )בתענית(, הביאו הרי"ף בחורףגשמים  לא הזכירבענין הדין הראשון, 

. אינו צריך לחזור הזכיר טלשאינו צריך לחזור אלא אם לא הזכיר גם טל. אבל אם  רושלמיהי

וביאר ב"י בטעם הדבר שאף שלכתחילה צריך להקדים לשאלת הגשמים שבח שהוא מעניינם, 

מדבר הנעצר וטעון תפילה, מ"מ בדיעבד כיון ששיבח בדבר שהוא צורך העולם אין מחזירים אותו. 

וא במקצת מענין הגשם, וגם בשבח לה' בהיותו מוריד הטל יש מקצת מענין כלומר, גם הטל ה

נטה לדחות דין זה של הירושלמי  )בתענית(הקדמת שבח לשאלת הגשם ולפיכך אינו חוזר. הר"ן 

מהלכה, משום שמהבבלי שלא הזכירו משמע שסובר שלעולם חוזר, אך למעשה נקטו מרבית 

לראשונים הנ"ל מצורפים, לפי דברי הר"ן וב"י, גם הראשונים כדברי הירושלמי גם לדידן )

 הראב"ד, הרמב"ן והרמב"ם(, וכך פסק ב"י. 

 

? ה ל י פ ת ע  מ ו ש ב ם  י מ ש ג ת  ר כ ז ה ם  י ל ש מ ם  א ה  .  ב

גם בענין המקום שאליו צריך לחזור במקרה שלא הזכיר גשם נפלה לפי הנראה מחלוקת בין 

בברכת השנים משלים זאת בשומע  נאמר שאם לא שאל גשם )ברכות כט.( בבבלי –הבבלי לירושלמי 

על תפילתו. ועולה שאינו יכול להשלים זאת  חוזרתפילה, אבל אם לא הזכיר גשם בגבורות גשמים 

נאמר גם בענין הזכרת הגשם שאם נזכר קודם  )מובא בתוס', ברכות כט:( בירושלמיבשומע תפילה. אבל 

וק לדבר: "ומה אם שאלה, שהיא . והוסיף הירושלמי נימבשומע תפילהזאת  ישליםשומע תפילה 

מדוחק, אומרה בשומע תפלה, הזכרה, שהיא מריוח, לא כ"ש?". ונראה שכוונתו לומר שאם בקשה 

על דבר שיש צורך בהארת רצון יתרה מאת ה' כדי לתיתו לנו ניתנת להשלמה גם שלא במקומה, כל 

גם שלא במקומו  שכן שדבר שבח שהבעתו כלפי שמיא פשוטה הרבה יותר יהיה ראוי להשלמה

 המקורי. 

ורבנו יונה שבשומע תפילה ניתן להוסיף ענייני בקשה  )שם כט.(לדרכו של הבבלי ביארו תוס' 

דוקא, כמו שאלת צרכים שמקומה בשומע תפילה, ולא דברי שבח בעלמא, כהזכרת גשמים או 

, כשם הבדלה. נראה שהכל מודים ששבח שהוא מענין הבקשה יכול להיאמר גם בברכות הבקשה

שפותחים בברכת אתה חונן, וכשם שמסיימים כל ברכה בדבר שבח )ואף לשון חתימת הברכה 

עצמה היא לעולם לשון שבח(; אלא שהזכרה שאינה מענין בקשה כלל, ואינה כרוכה באופן ישיר 

בבקשה כזו, אינה מענין שומע תפילה ומהוה בו הפסק )לדרך הבבלי(. אבל לירושלמי תפילה של 

לם אינה מוציאה מכללה לשונות של שבח, ולפיכך כשם שניתן להוסיף בשומע תפילה בקשה לעו

 בקשות צרכים למיניהן כך ניתן להוסיף בה גם דברי שבח לה'. 

לדחות את דברי הירושלמי מפני הבבלי, ולחזור גם אם  )שם(למד מדברי הרי"ף  )בברכות(הרא"ש 

נזכר קודם שומע תפילה. אבל תלמיד רבנו יונה הביא בשם רבני צרפת לקיים את דין הירושלמי, 

ועמד מתוך כך על הפרש גרסאות בדבר בבבלי עצמו, אם הוא כירושלמי או כמו לפנינו. ב"י מביא 

גם אם נזכר קודם שומע  לדינאוההגהות, ולפיכך שכדעת הרי"ף והרא"ש היא גם דעת הרמב"ם, 

 . לראש חוזרתפילה 

 

                                                                                                                                                                      
ת המהר"ם, אם נכון להקיש משור המועד שכן אם קירב אותן. ועי"ש בטושו"ע ונו"כ במה שיש לדון בעיקר שיט

להזכרת גשמים, וכיצד בכלל ניתן להסתמך על הדין בשור המועד שאינו כדרך ההלכה שם, וכן מהו מנין התפילות 

המדוייק הנצרך, לאור מה שבשלושים יום יש גם כמה שבתות ולפיכך יש בהם יותר מתשעים תפילות שמזכירים בהן 

ם תפילות ששואלים בהן גשם, וגם אפשר שלא התפלל את מקצת התפילות, או טעה גשם ולעומת זאת פחות מתשעי

 במקצתן, או היה שליח ציבור, כך שמנין תפילותיו שונה מתשעים. 
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ץ י ק ב ם  י מ ש ג ת  ו ר ו ב ג ר  י כ ז ה  .  ג

גם בדין השני שבדברי ר' חנינא, אמר משיב הרוח בימות החמה מחזירין אותו, למדו הראשונים 

שם, : "א"ר חנינא, היה עומד... בטל והזכיר של גירושלמיתוספת ביאור מדברי ה )בברכות ובתענית(

מחזירין אותו. והתניא בטל וברוחות לא חייבו חכמים להזכיר, ואם בא להזכיר מזכיר? לא דמי 

שקושיית  )ברכות( רא"שו תוס'לההוא דלא מצלי ולא מיקל". ופירשו  מצלי ומיקלההוא ד

הירושלמי היא מה בין מי שרק לא הזכיר טל, שאמרה הברייתא שאינו חוזר, למי שהזכיר תחתיו 

בקיץ, גרוע ממי  סימן קללהר' חנינא שחוזר, ותשובתו היא שהמזכיר גשם, שיש בו  גשם שאמר

 שלא הזכיר כלום, ולפיכך עליו לחזור. 

כתב לעומת זאת שקושיית הירושלמי ודאי מכוונת להבנה בדברי ר'  )הובא בר"ן בתענית( הרמב"ן

ובר בזה כבבלי שהזכרתו הזכרת טל בקיץ היא עצמה סיבה לחזור על התפילה, ואינו ס-חנינא שאי

בקיץ היא רשות בלבד. וגם מסקנתו נראית ממשיכה את אותו כיוון, כך שלא הזכרת הגשם היא 

הזכרת הטל. פשר תירוץ הירושלמי הוא שאינו דומה מי שרק -הסיבה לחזור על התפילה אלא אי

מיקל"( לא הזכיר טל למי שהזכיר תחתיו דבר מה אחר, שבכך מבליט את זלזולו )=הקלתו, "

בבקשת הטל, ולפיכך עליו לחזור. ואין זה כדברי ר' חנינא בבבלי, שאפילו אם אמר מפריח הטל 

אינו צריך לחזור. משום כך נוטה הרמב"ן באופן ראשוני לדחות את דברי הירושלמי מפני הבבלי, 

א אך כיון שהרי"ף הביאו שב לבאר שהצורך לחזור על התפילה אינו משום שזלזל בבקשת הטל אל

משום שהבליט את צד הקללה שבגשם בכך שהזכיר רק אותו ולא את הטל. עולה מכך לדבריו 

 אינו צריך לחזור.  –לדינא שאם הזכיר בקיץ גם טל וגם גשם 

והרא"ש אם הזכיר גשם חוזר באופן שאינו תלוי בשאלה אם אמר  הרמב"םכותב שלדעת  הב"י

  29גם טל, ולא כרמב"ן, וכך הלכה.

 

המשנה  –עומד הרמב"ן על דברי הירושלמי שגשם בקיץ אינו בהכרח סימן קללה בתוך הדברים 

 )על משנה זו(סימן קללה", אבל בירושלמי  –אמרה אמנם שאם "יצא ניסן וירדו גשמים  )יב.(בתענית 

מבואר שרק אם לא ירדו גשמים קודם לכן זהו סימן קללה. אבל אם ירדו גשמים גם בחורף וגם 

לאחר ניסן סימן ברכה הם. ולאור זאת יש לומר שהמזכיר גשמים בקיץ צריך לחזור לא משום 

שהם סימן קללה בזמן זה, אלא משום שהצורך בהם מועט, ולעיתים יש בהם גם משום קללה. 

וסיף שלעיתים הגשמים בקיץ הם גם לנזק ולא לתועלת )ובט"ז, שהם קשים ונראה לכאורה לה

לעולם(, גם אם אין בהם סימן קללה של ממש. על דרך זו כתב עוד הר"ן שגם קודם שיצא ניסן, אף 

שהגשמים ודאי עדיין אינם סימן קללה, כיון שברוב הזמן שאין מזכירים גשם עלול להיות בו גם 

 סימן קללה, חוזר. 
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, כתב הרא"ש שאין זה כמי שנזכר בחורף שלא הזכיר נזכר שהזכיר משיב הרוחאת ברכתו  קודם שסייםאם  

ולכל היותר ממשיך משם ואילך מכלכל חיים בחסד, שכן כאן הפסול אינו גשמים, שמזכיר אותם מיד במקום שנזכר, 

במה שלא אמר אלא במה שאמר שלא כדין. ולפיכך עליו לשוב ולומר את הברכה מראשיתה כדין, בלא משיב הרוח. 

מדברי הרמב"ם נראה שבמקרה כזה עליו לשוב גם לראש התפילה, למרות שנזכר קודם שסיים את הברכה, אך ב"י 

או מהלכה מפני דבריהם המפורשים של הרא"ש והראבי"ה, וכדרך שהבאנו לעיל בענין השוכח הזכרת גשמים דח

 .)בתוך הדין הכללי של השוכח להוסיף דבר בתפילתו(בחורף 
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 מקורות –ברכות התפילה ודיניהן 
  –)להשלמת רצף המשניות 

 תפילות בית המדרש(

 משנה, ר' נחוניא בן הקנה..., וגמראברכות כח: ) 

 טור וב"י, שו"ע ומשנ"ב(קי,ח 

מאי קבע...  שם כט:משנה, רבן גמליאל..., וגמרא, עד טעה שאני )כט.(, ברכות כח:   י"ח ברכות התפילה

 ( ס'תועד הנקודתיים )ו

 תפלה מנא לן.. מלה בסלע משתוקא בתרין )יח.(מגילה יז:   

כא(, -)סי' כרא"ש , תוס'אמר רב הונא טעה... קמדכר שמה דמרים, ברכות לד.   

 )כד.(תר"י 

תלמיד )בתוך סי' טז(,  רא"ש, רש"יההוא דנחית קמיה... גנאי הוא לו, ברכות לג:   

 )כג:(רבנו יונה 

 טור וב"י, שו"ע ומשנ"ב קכא -קיח; קטז-קטו; קיג,ט; סי' קיב  

 )ט"ז קכ,א,    מג"א קיט ס"ק ז(

מכדי האי יהיו...  שםא"ר יוחנן בתחלה... לרצון אמרי פי, ובהמשך ברכות ט:   "יהיו לרצון"

 לאחר י"ח ברכות

 ר' אלעזר בתר דמסיים... המוות מיום הוולדו )יז.(ברכות טז:   

 כט:(, כ. ברי"ף, ד"ה לא אמרן)לדף תלמיד רבנו יונה   

 טור וב"י, שו"ע ומשנ"בסי' קכב   

 ב-קי,א  תפלת הביננו

   

 משנה וגמרא עד הנקודתייםברכות לג.   תוספות בתפילה

 דתני ר' אושעיא... שנתחייב בארבע תפלות )כד: בנקודתיים( שבת כד.  

סי' יד  רא"ש, תוס'גופא א"ר תנחום... אחר תפלתו חוזר לראש )כט:(, ברכות כט.   הדין בדיעבד

 )יט:(תר"י וסי' יז, 

 תוס'אמר רב ענן אמר רב... עד סוף הפרק, וברכות ל:   

 )סי' ב( "ת"ר טעה ולא התפלל מנחה בע"ש..." רא"שד"ה טעה,  תוס'ברכות כו:   

 טור וב"י, שו"ע ומשנ"בקיז,ה   

 כנ"ל( תכב,אכנ"ל ובה"ל;    )קיד,ו כנ"ל;     יב-קח,יא  

 פנ"ח הע' כח( שש"כ)  

   

משנה וגמרא עד בעתו יורה ומלקוש )ועוד הלאה, עד והא לבתר תענית ב.   זמני הזכרת ושאלת גשמים

)למטה(  שם ד.תנא בטל וברוחות... אפשר בנפוותא )ג:(,  שם ג.דלסמכוהו )ג.( (, 

משנה, בג'  שם י.אין שואלין את הגשמים... עד המשנה הבאה )ה.( ועד בכלל, 

 (תוס'מרחשון... וגמרא, עד המשנה הבאה )ו

 טור ושו"ע ונו"כ     סי' קיד  

 כנ"לד -קיז,א

   

השלמה: תפילה קצרה 

 במקום סכנה

אומר... הלכה רבי יהושע שם כט: במשנה, ר' יהושע אומר... ובגמ' ברכות כח:  

 מאי איכא בין הביננו... בין מהלך שם ל.כאחרים, ו

 טור וב"י, שו"ע ומשנ"ב ובה"לקי,ג   
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 פרק רביעי

 תפילת הדרך
 )קי,ד(. דין תפילת היוצא לדרך 1

 )קי,ז(. זמן אמירתה 2

 )קי,ז(. שיעור פרסה 3

 )קי,ד(. אופן אמירתה 4

 )קי,ה(. מתי שב לאומרה 5

 )קי,ו(. העדר הפתיחה בברוך 6

 

 )קי,ד(. דין תפילת היוצא לדרך 1

"אמר ליה אליהו לרב יהודה אחוה דרב סלא חסידא, לא תרתח ולא תחטי, לא תרוי ולא תחטי, 

. מאי המלך בקונך וצא? אמר רבי יעקב אמר רב חסדא, זו המלך בקונך וצאוכשאתה יוצא לדרך 

מאי  1תפלת הדרך. צריך להתפלללדרך  היוצאתפלת הדרך. ואמר רבי יעקב אמר רב חסדא, כל 

 2להי שתוליכני לשלום ותצעידני לשלום ותסמכני לשלום-תפילת הדרך? יהי רצון מלפניך ה' א

במעשי ידי ותתנני לחן ולחסד ולרחמים בעיניך ותצילני מכף כל אויב ואורב בדרך, ותשלח ברכה 

בא"י שומע תפלה. אמר אביי, לעולם לישתף איניש נפשיה בהדי ציבורא. היכי  3ובעיני כל רואי,

 . )כט:(להינו שתוליכנו לשלום וכו'" -נימא, יהי רצון מלפניך ה' א

לת רשות של תפקיד תפילת הדרך, בדברי אליהו לרב יהודה, הוא: "המלך בקונך וצא". נטי

האדם מאת ה' קודם צאתו לדרך. הרבה ענייני סכנה הם שראוי לאדם להתפלל לה' שישמרנו 

על דרך זו תפילה לנכנס לכרך וליוצא ממנו, ולנכנס לבית המרחץ )שרצפתו  )להלן ס.(בהם, ומצינו 

עלולה להתמוטטות(. וכך ראוי מן הסתם להוסיף גם על דברים מסוכנים אחרים שהאדם נזקק 

להיכנס להם. ומכל מקום בכל אלו אין לשון של ברכה. כאן נתקנה ברכה, ונראה שהדבר נובע 

 מהתפקיד המיוחד של תפילה זו, שיש בה מעבר לבקשת רחמים בעלמא. 

להית בדרכו, ולשם כך עליו ליטול רשות, -נראה שהיוצא לדרך מבקש שתתלוה אליו השגחה א

להי שנתון לו ההולך -ותו בדרכו. סדר ההנהגה האכעין מי שמבקש מהמלך לשלוח שליחים ללו

בדרך אינו זה של היישוב: היישוב הוא מקום שהחברה האנושית שולטת בו, ויש שגרה ברורה 

                                                           
1
 מספר דינים נאמרו בסוגיה בתפילת הדרך, וכמעט כולם על ידי רבי יעקב בשם רב חסדא.  

אך לא נתן טעם בדבר. ושמא נובע הדבר מהכרעתו  )קי,ז(ועמד על כך הב"י השמיט את דין תפילת הדרך,  הרמב"ם

שכל הברכות הן מתקנת אנשי כנסת הגדולה, הכרעה הדוחה למעשה מהלכה ברכות שנתקנו מאוחר יותר, לא רק על 

ידי הגאונים אלא גם על ידי האמוראים. ור' בדין הברכות שבכל יום, שם עמדנו ביתר הרחבה על שיטת הרמב"ם 

 מות הנוספות שהשמיט מחיבורו. בדבר ועל הברכות הדו

)נזקקנו כאן לדין תפילת הדרך, אף שאינו מענין דין התפילה העיקרי, כדרך שנזקקה לו הגמרא, מתוך דין המתפלל 

במקום סכנה. דין תפילת הדרך הוא מכלל דיני התפילות, ולא כברכות או תחינות בעלמא, וכפי שיתבאר בכמה פרטים 

 יונה להלן.(בדין זה, ובפרט לדרך רבנו 
2

. ויש בכך הפרש גרסאות בדברי הפוסקים לאורך הדורות. המנהג המצוי היום ותחזירני לשלוםברי"ף נוסף כאן:  

 )נ הע' ג(, וכדלהלן(, ובאשי ישראל והוא לומר ותחזירני לשלום דווקא כשדעתו לחזור עוד באותו יום )למעשה: ותחזירנ

ב. ויש ליתן טעם נוסף בתוספת זו, והוא כדי לכלול בפירוש בתפילתו גם הביאו כן מליקוטי מהרי"ח וסידור שו"ע הר

את דרך חזרתו. כאשר דעתו ללכת למקום מסויים לענייניו ואז לשוב לביתו יש מקום לראות זאת כשתי דרכים 

פירוש גם , וכדי לכלול ב)ר' להלן בדין החונה ושוב ממשיך לדרכו(נבדלות, האחת אל מחוז חפצו והאחרת שוב אל ביתו 

 את הדרך השניה מוסיפים ותחזירנו. 
3
 הגר"א הוסיף כאן, ע"פ הטור, אמירת מעין החתימה סמוך לחתימה: "כי אתה שומע תפלת עמך ישראל ברחמים". 
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יחסית למתרחש בו ומסגרות ציבוריות שמתמודדות עם האיומים המזומנים בו. אבל הדרך היא 

די הטבע שפראותו שם פחות מרוסנת מחוץ לשליטה האנושית והיא עלולה לפגעים שונים, אם על י

ואם על ידי בני אדם חורשי רע. היציאה לדרך היא כניסה לא למצב סכנה מוגבל ומוגדר אלא 

לסביבת התרחשות מקיפה שהסכנה היא חלק ממנה. היוצא לדרך מעתיק את עצמו מסדר פשוט 

דרי הטבע להית למעשיו כפי סדרו של עולם לסדר אחר של השגחה שס-של התלוות השגחה א

  4משמשים אותו הרבה פחות, ולפיכך יש לו להקדים ולהתפלל תפילה גמורה עם צאתו.

 

 )קי,ז(. זמן אמירתה 2

)בטור הלשון היא:  )ל.(" משעה שמהלך בדרך? אמר רבי יעקב אמר רב חסדא, אימת מצלי"

אף כאן  "אחר שהחזיק בדרך", ולשון הגמרא בב"י: "משעה שאחז בדרך"(. בדומה לברכות אחרות

אינו יכול לברך אלא בשעה שפוגש בנושא הממשי שמחמתו מברך, שהוא בענייננו הדרך. בעודו 

בעיר הדרך עדיין אינה מציאות של ממש עבורו כדי שיתפלל עליה, ויש שהוסיפו שיש גם חשש 

, )להלן(שמא בפועל בסופו של דבר לא יעלה בידו לצאת. הט"ז הסיק מהנהגת מהר"ם מרוטנבורג 

מיך את תפילת הדרך לברכת גומל חסדים טובים, שיכול לברך גם בעודו בעיר ו"שעה שהס

שהחזיק בדרך" פירושה שהחזיק עצמו לצאת לדרך, דהיינו שגמר בדעתו לצאת. אבל כתב משנ"ב 

שהאחרונים דחו את דבריו, ופירשו החזיק בדרך כפשוטו )וכל שכן לפי גרסת הגמרא לפנינו, משעה 

ת מהר"ם מרוטנבורג פירשו בדרך שיצא לה מוקדם בבוקר כך שבירך את שמהלך(, ואת הנהג

  5ברכות השחר בעודו בדרך.

 

 )קי,ז(. שיעור פרסה 3

: לרש"י ורבנו יונה עיקר זמן אמירת תפילת הדרך הוא במהלך הפרסה הראשונה של דרכו. אבל תמצית הדין)

רך המועט ביותר המצריך ברכה. והוסיפו עוד לבה"ג ורוב הפוסקים שיעור הפרסה נאמר בהקשר אחר, כאורך הד

הראשונים שלדרך זו לא יברך בפרסה הסמוכה ליעדו, ואולי אף למקום ישוב כלשהו, אם אין בדרך זו חזקת סכנה 

 ידועה. והעיקר להלכה כדרך זו.

ברכות ופוטר מברכה כל שאין לפניו דרך -דין הנוסע הוא בפשטות כדין ההולך, אבל הגר"ע יוסף חושש לספק

 שמשך זמנה כדי הילוך פרסה. 

 

דברים אלו הם המשך  רש"י. לדברי )שם(" עד פרסה? אמר רבי יעקב אמר רב חסדא, כמה עד"

, ולא יותר. רש"י לא הלך פרסהעד לאחר שזמן התפילה הוא משמהלך בדרך ו –רצוף לדין הקודם 

ביאר את הטעם לדין, והרא"ש אף דחה את פירושו מחמת הקושי מפני מה לא יתפלל עכ"פ עבור 

הדרך שעדיין יש לו ללכת. אבל נראה שכוונת רש"י לומר שכיון שהטעם לתפילת הדרך הוא 

מצא כבר בתוככי "הימלך בקונך וצא", אין משום הימלכות אלא בהיותו יוצא לדרך, ולא לאחר שנ

הדרך עצמה )וכ"כ בקצרה המאירי(. תפילה כבקשת רחמים בעלמא ודאי ראויה גם לאחר שהלך 

                                                           
4

אולי מטעם זה חותמים את התפילה בלשון כללית, "ותתננו לחן ולחסד..." )ובנוסח האמור בימינו גם "ותשמע כל  

לה אינה מתייחסת לסכנות הדרך עצמן בלבד, אלא להשגחת ה' עלינו בכללה, בעת היותנו בדרך, תחנונינו"(. התפי

שהסכנה מצויה בה יותר. את הלשון הקודמת לזו, "ותשלח ברכה והצלחה במעשה ידינו", יש שפירשו עם זאת 

ט תוספת זו(. כתפילה להצלחת האדם בתכלית שלשמה יצא לדרך, מעבר לעצם מעבר הדרך בשלום )והגר"א השמי

 טעם אפשרי נוסף לחתימה בלשון תפילה כללית ר' עוד להלן בדעת רבנו יונה. 
5

אם עכ"פ יש לפניו דרך שלא יוכל לומר בה תפילת הדרך  כא הע' ו(תפילה )הליכות שלמה לדברי הגרש"ז אויערבאך  

 תפילה.  בברכה, מחמת ספק כלשהו, טוב שיקדים ויכלול את תפילת הדרך בתוך תפילתו בשומע



 )ד( תפילת הדרך  
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פרסה, אולם תפילה בברכה לא ניתן לומר אלא בעת חילוף המצב הכולל שהוא מצוי בו, מהנהגה 

אחת הזקוקה פחות להשגחה פרטית לאחרת הזקוקה לה יותר, ולא על השמירה מהסכנה במצב 

תמך גם הוא בעיקרו של פירוש רש"י, אך שינה ממנו מעט כדי לסלק את  רבנו יונה 6ך עצמו.הדר

צד התמיהה בו, וביאר שאין כוונת הגמרא לומר שמעבר לפרסה לא יתפלל, אלא שדין התפילה 

כתיקונה הוא לאמרה תוך פרסה דוקא. ומכל מקום אם לא התפלל כדינו ישוב להתפלל אחר כך 

 נותרה לו. מחמת הדרך שעוד 

, שכתב שדין עד פרסה הוא דין בפני עצמו, בה"גרש"י עצמו הזכיר גם פירוש נוסף, פירוש 

המצריכה תפילה. אם יוצא לדרך שארכה  אורך הדרךועניינו אינו זמן אמירת תפילת הדרך אלא 

 פרסה ומעלה חייב להתפלל, ולא בפחות מכך. 

באורך פרסה, ונראה שגם כאן, בדומה  בדברי רש"י לא התבאר מה ענין שיעור זה של דרך

לפירושו הקודם, שיעור הפרסה הוא שיעור חשיבות של דרך )והרי ברור שלא על כל יציאה קלה מן 

כתב שפחות מפרסה סמוך לעיר אינו מקום סכנה. וכ"כ גם  הרא"שהעיר יהיה עליו לברך(. אבל 

יר, ואף שאמרו בירושלמי שכל , שבפחות מפרסה הרי הוא כמי שעודו מצוי בעתלמיד רבנו יונה

הדרכים בחזקת סכנה, יש לומר שאין זה במקום הסמוך לעיר. מתוך כך כתב הטור שגם אם דרכו 

ארוכה מפרסה, אלא שלא אמר תפילת הדרך עד שהתקרב כבר פחות מפרסה לעיר שאליה מועדות 

"ז )ובעקבותיו פניו, שוב לא יתפלל בברכה )אבל עכ"פ יתפלל בלא ברכה(. בדומה לזה כתב הט

משנ"ב( גם לאידך גיסא, שבמקום המוחזק כמקום סכנה יש לומר תפילת הדרך בברכה גם אם 

 הוא קרוב לעיר. 

מסברה זו, ששיעור פרסה אינו שיעור אורך בדרך עצמה אלא הגדרת המקום שבו קרויה הדרך 

אין לומר  ישובבסמוך למקומות ארוכה אך היא עוברת לכל ארכה  דרכומקום סכנה, עולה שאם 

שלא לומר תפילת הדרך  ()הליכות שלמה תפלה כא,גבה תפילת הדרך. וכך הורה הגרש"ז אויערבאך 

שאף שיש סכנת תאונות  )אשי ישראל נ הע' כד(מטעם זה בנסיעה בין ירושלים לתל אביב. והוסיף 

ת גם בתוך דרכים גם בדרך זו, לא עבור סכנה כמו זו נתקנה תפילת הדרך )והרי סכנה זו קיימ

שסכנת  )אשי ישראל שם(העיר; אמנם במקום סכנת פיגועים הורה לברך(. מאידך, בשם חזו"א הובא 

הנסיעה במכונית דיה כדי לברך כל שיוצא לדרך, למרות שהוא קרוב לעיר, אלא שעכ"פ אין לברך 

רך, אלא כשיוצא מן העיר ולא בתוך העיר משום שסוף סוף לא נתקנה תפילה זו אלא ליוצא לד

 ואין שם דרך אלא משיצא את העיר. 

הסתפק מהו הדין במי שדרכו עוברת דרך עיר או בסמוך לה, והוא קרוב אליה פחות  בה"ל

שלמה. האם כיון  פרסהבכלל דרכו  ישדרכו מעבר לאותה עיר הרי  בצירוף להמשךמפרסה, אך 

תר מפרסה יש לו לברך. שמקומו אינו חשוב מקום סכנה לא יברך, או שכיון שדרכו בכללה היא יו

הצד הראשון מובן לאור מה שהתבאר, אך צד הספק השני מכוון לכאורה להבנה שונה בתכלית, 

ששיעור פרסה הוא שיעור דרך המחייב בברכה גם אם אינו כרוך בפועל בהתרחקות ממקומות 

סה אך היישוב. אשל אברהם אף כתב בפועל כצד זה, ולדבריו אם דרכו מפותלת ונמשכת יותר מפר

פרסה וחוזר לביתו כך -לא מתרחקת מעבר לפרסה מן העיר, או שיוצא מן העיר למרחק של רוב

                                                           
6
מרחק הפרסה הוא כאן המרחק שבו האדם עודו בגדר יוצא לדרכו, ולא שרוי בדרך קיימת. את שיעור הפרסה מצאנו  

גם בענין חיוב נטילת ידים ותפילה וכדומה, שאם הולך בדרך ועתידים להיות לו מים, או מנין לתפילה, עליו להמתין 

יגה יין, ושיעור ההילוך שאם הנצרך לנקביו יכול לשהות בו אין להם לפניו עד פרסה, וכן בענין שיעור הדרך המפ

תפילתו תועבה. ומשמע שמרחק פרסה הוא מרחק של הליכה חשובה, המעתיקה את האדם באופן גמור ממקומו 

 הראשון. 
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שסה"כ של דרכו נמצאת למעלה מפרסה אך בסמוך לעיר, עליו לומר תפה"ד בברכה משום שדרכו 

ארוכה מפרסה. כאמור לעיל, נראה שיש שורש לדברים בדברי רש"י, שלשונו מורה ששיעור פרסה 

ר חשיבות בדרך )כלומר, רק בשיעור ניכר של הילוך בדרך מקבלת הסכנה שבה משקל הוא שיעו

ממשי אצל האדם( ולא הגדרת מקום הסכנה. ושמא יש לצרף סברה זו לסברת החזו"א לחייב 

 בתפילת הדרך מחמת סכנת תאונות דרכים. 

גם רש"י כדרך בה"ג והרא"ש )ובדינם הם מודה לכאורה  ב"יבעיקר דין הפרסה כתב להלכה 

בפירושו הראשון, שהרי אם בכל משך הפרסה הראשונה קרוי עוד יוצא לדרך הרי שאין יציאה 

שלמה לדרך אם אין בה בכולה פרסה(, ומכל מקום כתב גם כרבנו יונה, וכעיקר דברי רש"י, 

שלכתחילה יש להקפיד לברך תוך הפרסה הראשונה של הדרך )ובלא"ה, הרי זמן התפילה הוא 

 ך ואם כן אין לאחרו לחינם(. משמהלך בדר

יש לו לברך עבור דרך  על מסילת הברזלכתב עוד בענין שיעור הפרסה שגם אם נוסע  משנ"ב]

של פרסה, ולכתחילה קודם שעבר פרסה מן הדרך. ויש לכאורה לתמוך זאת מכך שלא מצאנו 

 חילוק בראשונים בהולך בדרך בין הולך רגלי לרכוב על סוס, שדרכו מהירה הרבה יותר. 

כדי כתב ששיעור הדרך המחייבת בתפילה הוא דרך ששוהה בה  )יביע אומר א,יג( הגר"ע יוסףאבל 

הילוך פרסה, דהיינו שעה וחומש. עיקר דיונו הוא בברכת הגומל, שלדרך השו"ע מברכים אותה 

הולכי דרכים גם אם לא היו במקום סכנה גמורה, ונמצא שדינה שוה לדין תפילת הדרך. הוא עומד 

על מחלוקת ראשונים בדיני אבלות, בדין מנין שבעת ימי האבלות למי שבא ממקום רחוק, האם 

רחוקה נמדדת על פי מרחק בלבד או על פי משך הזמן שנדרש לו כדי לעבור אותה בפועל. דרך 

שורש הדברים בדין קרבן פסח, בדעה שדרך רחוקה היא מרחק חמשה עשר מיל מירושלים, 

המרחק שדרך אדם ללכת בשיעור הזמן שבין חצות לשקיעת החמה. הגמרא אומרת שגם אם רכוב 

נו כמי שהיה בדרך רחוקה, מריבוי הכתוב. ונחלקו אחרונים אם על סוס אין זה מפקיע את די

ללמוד מכך לכל דין האמור בבא מדרך רחוקה, או דוקא להיפך, שבמקום שאין בו גזה"כ שוב יש 

להבחין בין ההולך ברגליו לרוכב. הגרע"י מוסיף ומשוה לכך גם את דין הדרך המחייבת בתפילה 

אמורה לשון בא מדרך רחוקה אלא לשון דרך בלבד. כמו כן, ובברכת הגומל, וקצ"ע, שהרי כאן לא 

בדין תפילת הדרך עצמה נסמכים דבריו על פוסק אחד בלבד שקדמו, שו"ת זכרון יהודה, והוא 

מצרף לכך גם את דיון האחרונים הנ"ל בדין בא ממקום רחוק בדיני אבלות, ומתוך כך נוקט בדין 

פוסקים הספרדים, המחמירים באופן מיוחד בדין ספק ברכות להקל. ונראה דאזיל בזה לדרך ה

סב"ל מתוך סברת הרמב"ם שאיסור ברכה לבטלה הוא מן התורה. בדין תפילת הדרך עצמו יש 

בדבריו משום חידוש גם משום שהדרך העיקרית בפוסקים היא ששיעור פרסה הוא שיעור מקום 

ות הספרדים, רבים מקרב מי הסכנה ולא שיעור אורך הדרך כשלעצמו וכנ"ל. ונאמר לי שגם בעד

 שאינם הולכים אחר פסיקות הגר"ע יוסף אינם נוהגים כמותו בדין זה.[

 

 )קי,ד(. אופן אמירתה 4

. רב חסדא ורב ששת הוו אפילו מהלך. רב ששת אמר, מעומדלה? רב חסדא אמר,  והיכי מצלי"

ה, מאי קא עביד רב לשמעי שהיה עוור( -)קאזלי באורחא, קם רב חסדא וקא מצלי. א"ל רב ששת 

. רב )שם(חסדא? אמר ליה קאי ומצלי. א"ל אוקמן נמי לדידי ואצלי, מהיות טוב אל תקרא רע" 

חסדא סבר שיש לעמוד מהילוכו כדי להתפלל ביישוב הדעת, וכדין תפילה בעלמא, ואילו רב ששת 

שובח יותר, סבר שלתפילה זו שאינה תפילה גמורה אין חובה לעמוד. גם לרב ששת עכ"פ העומד מ
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ועל כן פסקו הפוסקים שלכתחילה יש לעמוד, אך אין חובה גמורה בדבר וכרב ששת )שבעלמא 

  7הלכה כמותו מרב חסדא(.

 

 )קי,ה(. מתי שב לאומרה 5

בגמרא לא התבאר מהו הגבול שעד אליו קרוי האדם ממשיך דרך שכבר החזיק בה והתפלל 

( שעל כל מה )כ"כ ב"י(ור )ומקורו בדברי מהר"ם עליה ומעבר לו קרויה דרכו דרך חדשה. וכתב הט

בלבד, אף אם נח באמצע היום בעיר. משמע שמדבר במי  פעם אחתמתפלל  באותו יוםשהולך 

שמבקש ללכת למקום רחוק, אלא שעוצר באמצע הדרך למנוחה בעיר שעבר בה, ונמצא שהכל הוא 

דעתו להגיע לעיר ולהישאר  אצלו דרך אחת. ואכן השלים ב"י בשם המהר"ם שאם מתחילה היתה

בה, ללינת הלילה, ושוב נמלך לצאת ממנו לדרך עוד באותו יום, הרי זו דרך חדשה שמצריכה 

תפילה חדשה. אם העיר שאליה הגיע היא יעד נסיעתו, אלא שאחר כך שב ויוצא ממנה כדי לשוב 

בנו לעיל שאפשר לביתו, משמע עם זאת שאין זו הליכה חדשה לגמרי ולא ישוב להתפלל )וכבר כת

שכדי לצאת מכלל ספק בזה יש שהנהיגו לומר בתפילה לשון ותחזירנו לשלום כשעתיד לחזור 

 לביתו באותו יום(.

, ויש להתפלל בו כמעשה הליכה בפני עצמוהוא  כל יוםמצד אחר עולה מהדברים שהילוכו של 

א ישוב לברך, שהכל מחדש. אמנם כתב משנ"ב שאם הולך גם בלילה, או אף אם ישן מעט בדרך, ל

אם ישן עכ"פ שנת קבע, אף אם היה זה תחת כיפת  )הליכות שלמה כא,ב(הוא הילוך אחד )ולגרש"ז 

השמים, למחרת שוב עליו לברך(. כמו כן, כתב משנ"ב, גם אם ישן וחוזר לברך למחרת, כיון 

ד כשיוצא שדרכו היא המשך למה שהלך אתמול אין הוא צריך להמתין עד שיצא מן העיר אלא מי

 ללכת הרי הוא כמוחזק כבר בדרכו ויכול להתפלל. 

 

 )קי,ו(. העדר הפתיחה בברוך 6

. אינה פותחת בברוךש –היבט נוסף של דין תפילת הדרך שעמד עליו הטור הוא לשון הברכה 

שכיון שעיקרה של  )פסחים קד:(, וכתבו תוס' פותחת בברוךתפילה זו  איןהראשונים שאלו מפני מה 

לא מתקיים בה הדין הרגיל בברכות השבח שאם היא  תפילה בעלמאברכה זו אינו שבח אלא 

ארוכה עליה גם לפתוח בברוך )התפילה שתיקנו חכמים היא על ידי ברכות, וכל אחד מפרקי 

התפילה הוא ברכה בפני עצמו וחותם בברוך, אולם ענין הברכה הוא מכלל הדרך שבה ראוי 

ל, ולא העיקר של ברכת התפילה. את התפילה נכון לסיים בברכה, וכך הוא גם בתפילת להתפל

הדרך. רק ברכה שכל עניינה הוא לשבח, ואם כן כל מהותה ברכה, אם היא כוללת כמה עניינים 

 רבנו יונהראוי לומר בה לשון מפורשת של ברכה גם בפתיחה וגם בחתימה(. בדרך אחרת כתב 

מקומה המקורי היא ברכה הסמוכה לחברתה אינה פותחת בברוך גם שברכה שב )ברכות א.(

ברכות התפילה מכלל י"ח כשנאמרת בפני עצמה, והרי תפילת הדרך, החותמת בשומע תפילה, היא 

זו לזו ואינן פותחות בברוך. ועולה מדבריו שאינו רואה בתפילת הדרך תקנה חדשה  הסמוכות

                                                           
7

העמידה שנידונה כאן היא עמידה מהילוך. ולא נזכר שצריך לעמוד דוקא ולא לשבת. העמידה מהילוך היא צורך  

 הביאו מערוה"ש שלכתחילה יעמוד ממש.  )נ הע' ו(ישוב הדעת, מה שאין כן העמידה מישיבה. עם זאת, באשי ישראל י
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מקומה ואמירתה בפני עצמה גם במקום אחר בתכלית אלא העתקה של ברכת שומע תפילה מ

  8שהיא ראויה לו.

, שכשהיה יוצא לדרך בבוקר היה המהר"ם מרוטנבורגעל אף האמור, הטור הביא את הנהגת 

אומר את תפילת הדרך מיד אחר ברכת גומל חסדים טובים כדי שתהיה סמוכה לחברתה. לא ברור 

לשון התפילה המקורית אינה כוללת ברכה האם פקפק בכך ש –לי מספיק מה ביקש להועיל בזה 

בפתיחתה? גם אם התקשה בטעם הדבר, הרי הדין עצמו לכאורה אינו מוטל בספק. ועוד, אם אכן 

לשונה הראויה של תפילה זו כוללת פתיחה בברכה, הרי הדין הוא שברכה שבעיקרה אינה סמוכה 

ת אשר ברא בברכות לחברתה פותחת בברוך גם כשאומרים אותה סמוך לחברתה, כמו ברכ

הנישואין וברכת אשר בחר בנו בברכות התורה. במה הועיל אם כן בהסמכתה באופן מקומי 

לברכה אחרת? ושמא היה זה בבחינת מהיות טוב אל תיקרא רע, לומר את התפילה באופן 

 שפתיחתה ללא ברכה תימצא מרווחת יותר. 

ך את תפילת הדרך לברכה למעשה כתבו האחרונים שטוב לאחוז בהנהגת מהר"ם ולהסמי

 9אחרת. אבל ודאי אין בכך כל חיוב.

 

 

 

 

 מקורות –תפילת הדרך 

 

 רא"ש, )תוס', רש"יאמר ליה אליהו לרב יהודה... אל תקרא רע )ל.(, ברכות כט:   

 )כ.(תלמיד רבנו יונה )יח((, 

 טור וב"י, שו"ע ומשנ"ב ובה"לז -קי,ד  

 התשובה ואות ז(א,יג )בעיקר תחילת יביע אומר   

                                                           
8

יש בכך צד מענה לטענת הרמב"ם שלא קבע ברכה זו להלכה, לכאורה משום היותה מחודשת. אמנם לרמב"ם אין  

נה יש כאן חידוש של אמוראים לכה"פ בלשון מקום לכל התערבות בלשון הברכה לאחר אנשי כנה"ג, ואילו לרבנו יו

 הברכה והתאמתה ליוצא לדרך. לרבנו יונה מובן עכ"פ סיום הברכה בלשון תפילה כללית וכדלעיל. 
9

לשונות  להוסיף בתפילת הדרךעומד על מחלוקת אחרונים האם ניתן  הע' ד*( נ)בדין לשון התפילה, ס' אשי ישראל  

תפילה נוספות. לדברי הגרש"ז אויערבאך אחר שתיקנו לומר תפילת הדרך מחמת סכנות נוספות שוב יכול להוסיף 

ולכלול בה גם צדדי סכנה אחרים שמצויים בדרכו, כמו תאונות דרכים או פיגועים. והגר"ח קנייבסקי כתב שהכל כלול 

שכבר בראבי"ה  )מובא שם(חז"ל. העיר על כך הגר"ש דבליצקי בלשון "וכל מיני פורענויות", ואין להוסיף על נוסח 

מפורש כדברי הגרשז"א, שאם מפליג בים יכול להוסיף בתפילתו להינצל מסכנות הים, וכן בכל דרך  (סי' פו)ברכות 

כעניינה. ויל"ע אם הדברים נעלמו מעיני הגרח"ק, או שדחאם מהלכה. לדברי הרמב"ם, כאמור, אין לשנות ממטבע 

ות כלל, וגם אם בעיקר אמירת תפילת הדרך לא התקבלו דבריו שלא לאמרה, סוף סוף אין לשנות ממה שתיקנו ברכ

בה האמוראים. )אמנם גם לדרכו של רבנו יונה, שתפילת הדרך היא ברכת שומע תפילה הנאמרת שלא במקומה 

 לה(.הראשוני, יש לכאורה רשות להוסיף בה כדרך שמוסיף אף בגוף התפילה בשומע תפי
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 א. כיוון התפילה

 . הקדמה1

. ואם אינו יכול להחזיר יחזיר את פניולירד,  אינו יכולויתפלל. ואם  ירדעל החמור,  היה רוכב"

. היה מהלך בספינה או באסדא, יכוין את לבו יכוין את לבו כנגד בית קדשי הקדשיםאת פניו, 

. הירידה מהחמור, כפי שמתבאר בגמרא, היא לשתי מטרות: )משנה, כח:(כנגד בית קדשי הקדשים" 

שבת ויוכל לכוון את לבו בתפילתו, והאחרת, כדי שיוכל לכוון את האחת, כדי שתהיה דעתו מיו

גופו אל מול מקום המקדש. המשנה מרחיבה בדין זה של הפניית פניו אל מקום המקדש, ובו 

  1נפתח.

דין כיוון הגוף לצד מסויים בתפילה מבליע בתוכו צד חידוש מקדים, והוא עיקר המשמעות 

אפשר היה להעלות על הדעת שכיון שהתפילה היא עבודה  .עמידת הגוף בתפילה צורתהנודעת ל

שבלב, המשתפת עמה אך ורק את דיבור הפה, אחת היא כיצד יעמוד הגוף בכללו בשעתה. אלא 

שבין מעמד הנפש ועמידת הגוף יש קשר הדוק: צורת עמידת הגוף משקפת תמיד משהו מן 

דומה יש גם השפעה הפוכה, מצורת המתחולל בנפש )וכך ניתן לעקוב אחר 'שפת הגוף'(, ובאופן 

עמידת הגוף אל ההתרחשות בנפש. חז"ל הורו להקפיד על מספר עניינים בעמידת הגוף בתפילה, 

לפי הנראה מתוך הבנה שכדי שהנפש תפנה כראוי לבוראה בתפילה אף על הגוף לעמוד באופן 

 המתאים לכך. 

 

 ג(-)צד,א. כיוון התפילה 2

ש ד ק מ ה ן  ו ו י כ ל ה  ל י פ ת  .  א

המלך בעת  תפילת שלמהבהרחבה על  )ל.(אל מקום המקדש מבססת הגמרא  כיוון התפילהאת 

: "ת"ר, סומא ומי שאינו יכול לכוין את הרוחות, יכוין לבו כנגד )מלכים א ח(חנוכת המקדש הראשון 

. היה עומד בחוצה לארץ, יכוין את לבו כנגד ארץ ישראל, אל ה'אביו שבשמים, שנאמר והתפללו 

                                                           
1

שתי הסוגיות  בדין השני נשוב לעסוק כחלק מסוגיה נפרדת, דין כוונת הלב בתפילה והנדרש עבורה. ההבחנה בין 

בכללן, עמידת הגוף לפני ה' ומכשירי כוונת התפילה, אינה מובהקת, ובכמה דינים יש גם צד של כבוד לעמידה לפני ה' 

 הקשר העיקרי שאליו היה נראה לשייך כל דין. וגם צד של מכשירי כוונה. חילקנו את הדברים לפי ה
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. היה עומד בארץ ישראל, יכוין את לבו כנגד ירושלים, שנאמר דרך ארצםתפללו אליך שנאמר וה

אשר בחרת. היה עומד בירושלים, יכוין את לבו כנגד בית המקדש,  דרך העירוהתפללו אל ה' 

. היה עומד בבית המקדש יכוין את לבו כנגד בית קדשי הקדשים, אל הבית הזהשנאמר  והתפללו 

. היה עומד בבית קדשי הקדשים, יכוין את לבו כנגד בית המקום הזהאל שנאמר והתפללו 

הכפורת... נמצא עומד במזרח מחזיר פניו למערב, במערב מחזיר פניו למזרח, בדרום מחזיר פניו 

. א"ר אבין לבן למקום אחדכל ישראל מכוונין את  נמצאולצפון בצפון מחזיר פניו לדרום, 

 ל דויד צוארך בנוי לתלפיות, תל שכל פיות פונים בו". ואיתימא ר' אבינא מאי קראה, כמגד

. שלמה (שם)ענין התפילה מתוך פניה אל מקום המקדש מתבאר היטב מתוך תפילת שלמה עצמה 

פותח את תפילתו בחידוש הגדול שיש בכל עיקר מה שה' קובע לעצמו כביכול מושב במקום ארצי 

ים ושמי השמים לא יכלכלוך אף כי הבית להים על הארץ, הנה השמ-מוגבל: "כי האמנם ישב א

הזה אשר בניתי". אלא שבית המקדש, כפי שמתברר מיד, אכן לא נועד להחליף את מקום מושבו 

ה',  שםהמקדש נועד ל 2כביכול של ה' בשמים )שהוא הדימוי בפסוקים אלו( אלא להצטרף לו.

. ומכל מקום מתוך כך שיהיה מצוי מעתה במקדש, ולא להיות מקום מושבו שלו עצמו כביכול

נתו ה' א -שומע ה' את תפילות ישראל העולות אליו מן המקדש: "ופנית אל תפלת עבדך ואל תחִּ

ך פֻתֹחת אל הבית הזה  לה אשר עבדך מתפלל לפניך היום, להיות עינֶֹ נה ואל התפִּ להי, לשמע אל הרִּ

לה אשר יתפלל עבדך אל המקום  לילה ויום אל המקום אשר אמרת יהיה שמי שם, לשֹמע אל התפִּ

נת עבדך ועמך ישראל אשר יתפללו אל המקום הזה, ואתה תשמע אל מקום  הזה. ושמעת אל תחִּ

 שבתך אל השמים, ושמעת וסלחת". 

שלמה המלך שב ומפרט נסיבות שונות שעשויות לעורר צורך בתפילה, וחוזר שוב ושוב על כך 

אל אליו עצמו ית', אל השמים:  שהמקדש הוא מקום שמו של הקב"ה, שעל ידו עולה תפילת ישר

ואתה , בבית הזהלפני מזבחך  ובא אלה"את אשר יחטא איש לרעהו, ונשא בו אלה להאֹלתו, 

ועשית ושפטת את עבדיך... בהנגף עמך ישראל לפני אויב אשר יחטאו לך, ושבו  תשמע השמים

חת... בהעצר וסל ואתה תשמע השמים, בבית הזהוהתחננו אליך  והתפללואליך והודו את שמך 

והודו את שמך ומחטאתם ישובון כי  והתפללו אל המקום הזהשמים ולא יהיה מטר כי יחטאו לך, 

וסלחת... רעב כי יהיה בארץ, דבר כי יהיה, שדפון, ירקון, ארבה,  ואתה תשמע השמיםתענם, 

תהיה לכל  חסיל כי יהיה, כי יצר לו ֹאְיבֹו בארץ שעריו, כל נגע כל מחלה, כל תפלה כל תחנה אשר

ואתה תשמע הזה,  ופרש כפיו אל הביתהאדם, לכל עמך ישראל, אשר ידעון איש נגע לבבו, 

מכון שבתך וסלחת... וגם אל הנכרי אשר לא מעמך ישראל הוא, ובא מארץ רחוקה למען  השמים

אתה , הזהובא והתפלל אל הבית שמך, כי ישמעון את שמך הגדול ואת ידך החזקה וזרעך הנטויה, 

על הבית הזה אשר  כי שמך נקראמכון שבתך ועשית ככל אשר יקרא עליך... לדעת  תשמע השמים

בניתי". הפגישה שלנו בנוכחות ה' היא על ידי המקדש, ומתוך כך יש בכוחנו למסור את תפילתנו 

 אליו, אל עבר מה שלמעלה מאיתנו, ולמעלה מהשגתנו באופן מוחלט. 

ייחודו של המקדש, והחידוש שהתחדש בחיי האומה עם מדברי שלמה בתפילתו משמע שעיקר 

בניינו, מתבטא בשמיעת ה' את תפילות ישראל ממנו. בבניית המשכן הדגישה התורה את תפקידם 

של הארון והכרובים כקובעים את המקום שבו בו פונה ה' בדיבורו אל משה רבנו, אבל משעה 

נביאו, וביטויה של השראת השכינה שהסתלק משה מהעולם הסתלק גם דיבור חי זה של ה' אל 
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כבר קודם לכן הובלט שמה שמצוי בפועל במקדש אינו מציאות ה' ח"ו אלא דברו בלבד: "אין בארון, רק שני ֻלחות  

ַח שם משה בֹחרב, אשר כרת ה' עם בני ישראל בצאתם מארץ מצרים... ואבנה הבית לשם ה' א נִּ לֵהי -האבנים אשר הִּ

 ם שם מקום לארון אשר שם ברית ה' אשר כרת עם אֹבתינו בהוציאו ֹאתם מארץ מצרים"ישראל, ואשִּ 
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הוא מעתה לא פניית ה' בדיבור אל האומה אלא הקשבתו לתפילתה. בית המקדש הוא מקום 

הקשר החי בין ה' לישראל, המקום בו מצויים הלוחות, הגוף החומרי הנושא את רושם פניית ה' 

 3דור כעניינו.הראשונה בדיבור אלינו, ובו מתקיים הדיבור המתמשך בין ה' לישראל, בכל 

באופן פשוט, מרבית דברי שלמה בענין שמיעת ה' את תפילותינו מתייחסים לתפילות הנאמרות 

לפני המקדש עצמו. הביטוי החוזר כמה פעמים בפרק הוא לעיתים תפילה "בבית הזה" ולעיתים 

"אל הבית הזה", או "אל המקום הזה", אך מהקשר הדברים משמע שבכל המקרים הכוונה היא 

ת, לתפילה הנאמרת גם בפועל בסמוך למקדש, ובפרט באמור על תפילת הנכרי, הבא מארץ אח

והתפלל אל הבית הזה". הלשון "אל הבית" נובעת לפי הנראה מכך שהאדם הפשוט  ובארחוקה, "

אינו מתפלל בתוך ביהמ"ק ממש, אלא בסמוך לו, ומן הסתם פונה בתפילתו בגופו אל המקדש, 

 מקום השכינה. 

מקום ישנם ודאי גם מצבים שבהם התפילה נישאת ממרחק, ועדיין היא פונה לעלות ומכל 

למרום דרך מקום המקדש דוקא: "כי יצא עמך למלחמה על ֹאיבו בדרך אשר תשלחם, והתפללו 

תי לשמך, ושמעת השמים את תפלתם ואת  אל ה' דרך העיר אשר בחרת בה והבית אשר בנִּ

אשר לא יחטא, ואנפת בם ונתתם לפני אויב, ושבום ֹשביהם  תחנתם... כי יחטאו לך, כי אין אדם

אל ארץ האויב רחוקה או קרובה, והשיבו אל לבם... ושבו אליך בכל לבבם ובכל נפשם בארץ 

ֹאיביהם אשר שבו ֹאתם, והתפללו אליך דרך ארצם אשר נתתה לאבותם, העיר אשר בחרת, והבית 

דובר כאן ודאי על מצב גלות שאינו כרוך בחורבן אשר בנית לשמך, ושמעת השמים מכון שבתך" )מ

הבית, דוגמת גלות עשרת השבטים(. לא מבואר בפסוק באיזה אופן התפילה היא "דרך" ארץ 

ישראל, או דרך ירושלים והמקדש, ומכל מקום נראה ברור שכיון שמעתה ה' מאזין לתפילות 

את תפילותיו הפרטיות ישראל ממקום המקדש, הרי שגם המתפלל לה' מרחוק מכוון לצרף 

לתפילות כלל ישראל העולות לה' ממקום המקדש. חז"ל תרגמו זאת לפנייה ממשית של הגוף אל 

מקום המקדש בתפילה, בכל מקום שהוא, ואפשר שזוהי גם המשמעות המעשית של דברי שלמה 

 עצמם, בעיקר בדבר המתפללים ממרחק. 

תרכזת סביבו בפנייתה לה' בתפילה. בית המקדש הוא אם כן המרכז האחד שהאומה כולה מ

מתוך כך נאמרו דברי הגמרא שעל ידי שכולם מכוונים לא"י ולירושלים ולמקום המקדש נמצאים 

כל ישראל מכוונים לבם למקום אחד. דברי הגמרא חסרים מעט לעומת דברי שלמה בתפילתו, 

חד של מקום שלא הבליט רק את מקום התפילה האחד כשלעצמו, אלא בעיקר את הערך המיו

, ואין חרבכבר  בזמן שהביתמרכזי זה שבו בחר ה' לשכן את שמו. אלא שדברי הגמרא אמורים 

עוד השראת שכינה בארץ. הפנייה אל המקדש מעתה אינה משום שעיני ה' פתוחות שם לקבל את 

שבו ראויה היתה תפילנו  מקום האחדתפילתנו, אלא משום שמכל מקום עדיין עומד בעינו ערכו כ

עלות לפני אבינו שבשמים. גם לאחר שנפסקה מחיצה של ברזל בין ישראל לאביהם שבשמים ל

עדיין נותר בעינו ערך הריכוז של תפילות כל ישראל למקום אחד, כשותפים כולם לקשר חי כולל 
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המקדש הוא ודאי גם מקום הקרבת הקרבנות משעת בנייתו ואילך, וכדבר ה' בענין תפקידו של המקום אשר יבחר  

נעוץ עיקר ייחודו וחידושו ה', שאין להעלות לה' קרבנות אלא בו. שלמה אינו מזכיר ענין זה כלל, אולי משום שלא בזה 

של הבית. משעה שיש מרכז חי של קשר בין האומה לבוראה ודאי גם הקרבנות אינם יכולים להיות מוקרבים אלא בו. 

לבנות מקדש  המצוהאלא שעיקר האפשרות להקריב אינה תלויה בכך, וקרבנות קרבו לה' גם קודם בניית המקדש. 

קרבנות לה' בו דווקא, וכך הם דברי הרמב"ם במצווה זו, אולם ביחס עשויה להיות כרוכה בתכלית של הקרבת ה

 קיומו של המקדש באומה אין זו אלא תוצאה נלוית. ערךלעיקר 
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אחד שעיקרו הוא בין הקב"ה לבין האומה הישראלית בכללה דוקא, ומתוך כך שותף בו גם כל 

 יחיד. 

 

ל י פ ת  . הב נ י כ ש ה ן  ו ו י כ ל  ה 

ההפרש בין הזמן שבו שרתה שכינה במקדש לבין זמן חורבנו הוא שנותן לפי הנראה מקום 

לכמה תנאים ואמוראים לומר שכיום כיוון התפילה אינו אל עבר המקדש כלל: "אין עושין 

אומר לכל רוח הוא עושה ומרחיק חמשים אמה, חוץ  ר"עבורסקי אלא למזרח העיר... תניא, 

תדירא דאינו עושה כל עיקר, מפני שהיא תדירא. א"ל רבא לרב נחמן מאי תדירא...  מערבהמ

, בואו ונחזיק טובה לאבותינו שהודיעו מקום תפלה, דכתיב וצבא השמים לך ריב"ל. דאבשכינה

 אר' אושעי... ו(תנועת הכוכבים כולם היא כלפי המערב, שם הם יורדים ושוקעים ומשתחוים כביכול לה')= משתחוים 

, דאמר רבי אושעיא מאי דכתיב אתה הוא ה' לבדך אתה עשית את השמים שכינה בכל מקוםסבר, 

וגו', שלוחיך לא כשלוחי בשר ודם, שלוחי בשר ודם ממקום שמשתלחים לשם מחזירים שליחותן, 

אבל שלוחיך למקום שמשתלחין משם מחזירין שליחותן, שנאמר התשלח ברקים וילכו ויאמרו לך 

)= הברקים אינם צריכים ו ויאמרו לא נאמר אלא וילכו ויאמרו, מלמד שהשכינה בכל מקום הננו, יבוא

. שגם שם מצוי שם ה'(משום יכולים לעשות כן גם במקום שאליו הגיעו, אלא  יציאתם כדי לבשר שעשו את שליחותםלשוב למקום 

סבר שכינה בכל מקום, דא"ל רב ששת  רב ששתסבר שכינה בכל מקום... ואף  רבי ישמעאלואף 

לשמעיה, לכל רוחתא אוקמן לבר ממזרח, ולאו משום דלית ביה שכינה אלא משום דמורו בה מיני. 

 . )ב"ב כה.(" במערבאמר שכינה  רבי אבהוו

לר' עקיבא, ריב"ל ור' אבהו השכינה שרויה במערב, ואילו לר' ישמעאל ור' אושעיא ורב ששת 

ההשלכה המעשית מזה, כמבואר בדברי ריב"ל ובמעשה רב ששת, היא לענין השכינה בכל מקום; ו

כיוון התפילה. אין סתירה לכך מדברי שלמה שמעתה יתפללו ישראל לה' דרך המקדש, לפי הנראה 

משום שמעת חורבן המקדש, וסילוק המקום המרכזי של קבלת תפילות ישראל לפני אביהם 

 4פן ישיר אל השכינה.שבשמים, שב כל אדם לפנות בתפילתו באו
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ורוח מערבית אחור, אם אין זה האופן שבו עומד האדם בהיות פניו  רוח מזרחית קדםתוס' שואלים מפני מה קרויה  

נגד השכינה. השאלה מתחזקת עוד מתוך דברי רב ששת לשמשו, שלא יעמידו נגד רוח מזרחית משום שהפניה אליה 

 , ע"פ הכתוב ביחזקאל:)נא:(היא דרך המינים. לא רק המינים פנו למזרח אלא גם עובדי ע"ז, כדברי המשנה בסוכה 

ה עינינו". -"אבותינו שהיו במקום הזה, אחוריהם אל ההיכל ופניהם קדמה והם משתחוים קדמה לשמש; ואנו, לי

מפני מה אימצה התורה את לשון האומות, ששמות את מגמת פניהן אל השמש העולה, מזרחה, שלא כישראל הפונים 

 למערב, לכה"פ לדרך ששכינה במערב?

ת היא ע"פ פנייתה של השכינה עצמה, בין אם השכינה במערב, וממילא פניה תשובת תוס' היא שקריאת שם הרוחו

כלפי המזרח, ובין אם שכינה בכל מקום, שכן במקדש עכ"פ היו ישראל עומדים במזרח המקדש ומשתחוים למערב 

 והשכינה שכנגדם פניה למזרח. 

ך שהשמש עולה מן המזרח. נקודת נראה להוסיף נופך בדברים, שהנהגת ה' את העולם אכן פונה כלפי מזרח, כדר

להית המדריכתו, כרוכה בצד -המוצא של ההתרחשות בעולם, בין אם נתייחס לממד הטבעי שבו ובין אם להנהגה הא

המזרח, ואחריתה כרוכה במערב, ועל שם כך קרויות רוחות העולם קדם ואחור. אומות העולם משתעבדות לטבע, 

ים בכך שהן הטבע והן העולם האנושי נוטלים כאחד חלק בתנועת חיים ומתוך כך פניהן למזרח, אך ישראל מכיר

להיים בעולם, ולפיכך פנייתם היא כפניית גרמי השמים עצמם, אל עבר אותה מגמה -רחבה אחת של הופעת החיים הא

תכליתית ארוכת טווח, המסומנת על ידי המערב. השכינה מזוהה עם המערב, עם התכלית הפנימית שאליה חותר 

 ל, לעומת עולם החומר, הנברא הקיים ועומד, שיציבות קיומו מזוהה עם המזרח.הכ

)להשלמת הדברים נוסיף עוד שיש הקשר שבו לשון הדיבור אכן משקפת את כיוונה הפשוט של התנועה בעולם עצמו, 

, המאוחר, וזהו מה שנוגע לציר הזמן: העבר הוא הזמן המוקדם, מה שהיה "מקדם" )וגם "לפנים"(, לעומת העתיד

השייך אל האחרית ואל ה"אחור". תנועת החיים היא כתנועת הטבע כולו, מהקדם אל האחור. יש בכך דבר מה הפוך 
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א נ י ד ל ה  ל י פ ת ה ן  ו ו י כ  .  ג

אפשרויות נוספות בדבר כיוון התפילה: "אמר רבי יצחק,  )כה:(הסוגיה בב"ב מוסיפה בהמשכה 

, וסימנך שלחן בצפון ומנורה בדרום". נראה שהדברים ושיעשיר יצפין, הרוצה שיחכים ידרים

לכל רוח, וממילא אם מבקשים אמורים על דרך מ"ד שכינה בכל מקום, כך שניתן להתפלל 

להדגיש ענין מסויים של שפע שאותו מבקשים מאת ה' ניתן לפנות בתפילה אל הרוח שממנה 

כביכול יורד אותו שפע לעולם. והגמרא אכן ממשיכה: "ורבי יהושע בן לוי אמר, לעולם ידרים, 

דודי". למ"ד שמתוך שמתחכם מתעשר... והא רבי יהושע בן לוי אמר שכינה במערב? דמצדד אצ

שכינה במערב אכן לא ניתן להתפלל כלפי צפון או דרום. אלא שמכל מקום ניתן להפנות את הפנים 

 לצד הרצוי כדי לסייע לתפילה בענין החכמה או העושר. 

בצפונה לרב אשי, כגון אתון דיתביתו  רבי חנינאגם הסוגיה בב"ב מסיימת עם זאת: "אמר ליה 

' חנינא כסתם משנתנו בברכות, וכסתם הברייתא והגמרא, שיש אדרומי". דעת ר דא"י אדרימו

לכל הפוסקים. )רושם מדברי  ההלכההיא הכרעת  וכךלהתפלל לכיוון א"י ומקום המקדש דוקא. 

הסוגיה בב"ב יש עכ"פ להלכה בכך שאין להתפלל למזרח המדוייק משום שזו דרך המינים. 

לה, אך למעשה כיוון א"י שם אינו מזרח ממש בארצות אירופה נחשב צד המזרח לכיוון א"י והתפי

 (. 5אלא מעט דרום מזרח, וגם במקומות שהכיוון הוא מזרח כתבו הפוסקים שיצדד מעט לדרום

ב"י מציין מנהג שהתקיים גם בזמנו, להתפלל לדרום או צפון מכח דברי הסוגיה בב"ב, וכתב 

ץ ישראל, ורק צידוד הפנים הוא שאף שלדברי רש"י עיקר כיוון התפילה צריך להיות אל עבר אר

לדרום או לצפון, סוף סוף יש מקום גם להנהגה הפוכה, להעמיד את הגוף נוכח צפון או דרום 

 ולצדד את הפנים אל עבר ארץ ישראל. 

 

 )צ,ז(. המתפלל אחורי ביהכנ"ס 3

על הנוהג בדרך הפוכה מזו הראויה, ומתנכר בתפילתו באופן מובהק לתפילת הציבור, אומרת 

נקרא רשע, שנאמר סביב רשעים  המתפלל אחורי בית הכנסת: "אמר רב הונא, כל )ו:(הגמרא 

                                                                                                                                                                      
מצורת ההתייחסות הפשוטה שלנו: בעולם הממשי החיצוני דוקא הפנים הן המובילות את התנועה, ומתוך כך 

א "לפנים". אלא שהיפוך זה נובע דוקא מצד מסמנות את כיוונה, מנקודת מוצא הנמצאת "מאחור" אל יעד הנמצ

הניכור של ההכרה האנושית ביחס לעולם, ויכולתה להכיר ולפגוש רק במה שכבר בא לכלל מציאות של ממש, פירות 

מה שכבר בא לעולם, בעבר. האדם פונה באופן ישיר דווקא אל המציאות שאותה הוא מסוגל להכיר, ומשום כך הוא 

שכבר יצא לפועל בעולם ומכוון את מעשיו באופן גלוי דוקא ע"פ תוצרי העבר. אך יש לדעת מעניק משקל מיוחד למה 

שתנועת החיים האמיתית אינה זו הגלויה, תנועת הגוף יחסית לגופים אחרים, אלא זו שבה הולך העתיד העלום ויוצא 

התורה, היא כפי הצורה לפועל דרך הפעולות הגלויות שבהווה. ההתייחסות הפשוטה לרוחות העולם, גם בלשון 

החיצונית של החיים, באופן שהפנים פונות אתל הקדם, המזרח. אבל תנועת החיים העמוקה יותר של ישראל היא אל 

 מגמת העתיד, ומשתחוים למערב.( 
5

לשון הראשונים, טור וסמ"ג, היא ש"אנו" דרים במערב א"י ולכן יש לנו להחזיר פנינו למזרח. ולא דקדקו בכך שא"י  

יא גם מעט דרומית ממקומם. ומשמע שאין צורך להקפיד על הכיוון המדויק ממש אלא על הכיוון הכללי לארץ ה

ישראל, כפי הנצרך כדי שיכוון לבו כנגד בית קה"ק. כך עולה גם מדברי ר' חנינא ליושבי בבל שידרימו בתפילתם, כיון 

הכירו בכך שיש יסוד משמעותי מאד של פניה  שהכתוב קורא על בבל שם ארץ צפונית לא"י, למרות שבפועל ודאי

למזרח בדרך לבבל. אמנם הלבוש כתב שטוב ונכון יותר להתפלל באירופה לכיוון דרום מערב, שהוא כיוון מדוייק 

יותר לארץ ישראל, ובכך גם נמנעים מלהתפלל למזרח ממש כדרך המינים. ומתוך כך כתב גם משנ"ב שטוב תמיד 

של ארץ ישראל, בכל מקום לפי מה שהוא. )ברחבת הכותל המערבי מנהג העולם שמתפללים להתפלל לכיוון המדוייק 

אל עבר הכותל ולא אל עבר מקום המקדש עצמו, ולאור האמור יש לומר שכיון שסוף סוף אף זהו כיוון מקום המקדש 

 בכללותו די בכך מעיקר הדין(. 
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לבי כנישתא, אבל מהדר אפיה לבי כנישתא  לא מהדר אפיהיתהלכון. אמר אביי, לא אמרן אלא ד

לית לן בה. ההוא גברא דקא מצלי אחורי בי כנישתא ולא מהדר אפיה לבי כנישתא, חלף אליהו 

קיימת קמי מרך, שלף ספסרא  )=שתי רשויות(, א"ל כדו בר סוחר ישמעאלי(=)ליה כטייעא חזייה, אידמי 

 וקטליה". 

, המתפלל אחורי בית הכנסת הוא המתפלל מעבר לכותל שמאחורי המתפללים רש"ילפירוש 

)מעבר לכותל המערב, אם כיוון התפילה הוא למזרח(. אם אינו מתפלל לכיוון בית הכנסת אלא 

לכיוון הנגדי נקרא רשע, ומחדד תלמיד רבנו יונה שיש במעשיו שלושה ביטויים של התנכרות 

לל בחוץ. ב. שמפנה פניו לכיוון הפוך מזה שאליו מתפללים כל לציבור: א. שאינו נכנס אלא מתפ

ישראל, והציבור שבצידו בכלל זה. ג. שמפנה את אחוריו אל הציבור שבצידו הוא מתפלל. ואם 

, והוסיפו שאם עומד מעבר רבנו יונהו תוס'חסר אחד מאלו אינו נקרא רשע. כדרך זו פירשו גם 

שיתפלל לכיוון שאליו מתפללים הציבור שבפנים וכל  לכותל הקדמי של בית הכנסת נכון יותר

 ישראל, אף שמפנה בזה את אחוריו אל הציבור. 

פירש שהכותל שבו מצויים הפתחים קרוי פני בית הכנסת, והכותל  )מובא בתר"י( ר"י הזקןאבל 

הסתום שכנגדו נקרא אחור, וכיון שדרך בניית בתי הכנסת היא לעשות להם פתחים באחורי הקהל 

ולא מול פניהם נמצא שהמתפלל אחורי בית הכנסת הוא דוקא זה שמתפלל מעבר לכתלו הקדמי. 

ו דוקא אל עבר בית הכנסת, ולהתפלל למעשה בכיוון ונמצא שחובת המתפלל שם להפנות את פני

נגדי לזה שאליו מתפללים הציבור. מעלת התפילה אל עבר ארץ ישראל היא משום שעל ידי כך 

נמצאים כל ישראל פונים לצד אחד, אבל ביטוי השותפות עם הציבור הממשי שעמו קודם 

כך עולה לכאורה  6הציבור דוקא. לשותפות המופשטת יותר עם כלל ישראל ולכן יש להתפלל לכיוון

 גם מתשובת הרמב"ם שהביא ב"י. 

חשש בכל זאת גם לדרך הר"י, וכתב שלמעשה  ב"ירוב הראשונים פירשו בדרך הראשונה, אך 

 אין להתפלל מעבר לכותל הקדמי של ביהכנ"ס כיון שאינו יכול לצאת שם ידי הכל בכיוון תפילתו. 

 

צפון או בדרום במקום שמתפללים למזרח, כתב רבנו , במעבר לכתלים הצדדייםאם מתפלל 

יונה שאם יפנה פניו מביהכנ"ס והלאה קרוי רשע לכו"ע, שהרי מחזיר אחוריו לציבור וגם לא 

מתפלל לכיוון שאליו הם מתפללים, ואילו אם יפנה פניו אל ביהכנ"ס לכו"ע לא ייקרא רשע. 

פניו לביהכנ"ס, אבל משנ"ב כתב מלשון השו"ע משמע שבמקרה זה אכן הנכון הוא להפנות 

שהראוי ביותר )בהנחה שאין בידו להיכנס לביהכנ"ס( הוא להתפלל גם במקרה כזה לכיוון 

 המקדש, ורק אם זה לא אפשרי )כגון שיש בכיוון זה צואה או ערוה( יפנה פניו לביהכנ"ס. 

 בר לכותלחדר הבנוי מעב"י הביא מדברי ארחות חיים שהסיק מדין זה שלא להתפלל כלל ב

הקדמי של ביהכנ"ס, כדין מתפלל אחורי ביהכנ"ס. אבל הרמב"ם כתב בתשובה שדין אחורי 

ביהכנ"ס אינו אמור אלא כאשר ביהכנ"ס נמצא במקום פתוח, ובמקום להיכנס אליו פנימה הוא 

חצר עומד מאחוריו. אבל כאשר המקום בו הוא עומד הוא מקום תחום לעצמו, אפילו אם זו רק 

ל שכן אם מדובר בחדר של ממש, אין זה ניכר שמקומו הוא "מחוץ" לביהכנ"ס ובכגון זה וכ סגורה

 לא נאמרו דינים אלו כלל. 

                                                           
6

ישראלית בזעיר אנפין. ירושלים היא לב המציאות -תהדבר מבליט את ערכו של בית הכנסת, כמקום של ציבוריו 

הלאומית הישראלית, והיחיד מצטרף בתפילתו לתפילת האומה כולה על ידי נתינת פניו לירושלים, אך כאשר קיים 

ציבור ישראלי ממשי העומד בתפילה, חיבור תפילת היחיד לתפילת הכלל נעשה בראש ובראשונה על ידי הצטרפותו 

 עמו, ונתינת פניו אל בית הכנסת דוקא ולא לירושלים. לתפילת הציבור ש
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שגם  )בסי' צד(גם בעומד בתוך ביהכנ"ס יש הקפדה שלא להיות כפורש מן הציבור, וכתב משנ"ב 

ידת הציבור לא יתפלל הוא בכיוון אחר מהם אלא יעמוד כעמ לכיוון שגוימתפללים  הציבוראם 

 ורק יצדד פניו כלפי א"י. 

 

 ב. עמידה כעבד לפני רבו

 . התבטלות בפני מלכו של עולם1

ם  י נ י ע ה ת  פ י פ כ  .  )צה,ב(א

שתי האפשרויות שמצאנו בש"ס בדבר כיוון התפילה )לכה"פ בזמן החורבן(, לכיוון מקום 

עמידת הגוף עצמו המקדש בארץ או השכינה שבשמים, מוצאות את ביטויין גם בדין הנוגע לצורת 

יתן עיניו בתפילה: "ר' חייא ור' שמעון בר רבי הוו יתבי, פתח חד מינייהו ואמר, המתפלל צריך ש

, שנאמר נשא לבבנו אל כפים. למעלה, שנאמר והיו עיני ולבי שם כל הימים. וחד אמר, עיניו למטה

מרו ליה בתפלה, אמר אדהכי והכי אתא ר' ישמעאל בר' יוסי לגבייהו, אמר להו במאי עסקיתו, א

להו כך אמר אבא, המתפלל צריך שיתן עיניו למטה ולבו למעלה, כדי שיתקיימו שני מקראות 

 . )יבמות קה:(הללו" 

, משום כלפי ארץ ישראל, למטהפירש את הלימוד מהפסוק והיו עיני ולבי שם: "עיניו  רש"י

הישר לפנים, בפועל מבליט דשכינה התם קיימא". אף שהמבט כלפי ארץ ישראל הוא בפשוטו 

אותו דוקא המבט כלפי מטה, דוגמת השכינה עצמה הפונה כביכול כלפי מטה, אל המקדש 

שבארץ. ההתכוונות אל מקום המקדש מדגישה את היחס לשם ה' הכרוך דווקא בהופעת קדושתו 

ר בקרבנו, כאן במציאותנו הארצית, ומתוך כך המבט מופנה לארץ. זאת לעומת יחס פשוט יות

לשם ה', הפונה כביכול ישירות אליו, ומתאימה לו הפניית מבט לשמים. ר' יוסי הכריע ולימד 

לקיים את שני הדברים כאחד, שיהיו עיניו לארץ וליבו לשמים, ובגוף המחלוקת להיכן תהיה 

פניית העינים נמצא נוקט כדרך העיקרית גם בענין כיוון התפילה, לפנות אל הארץ ומקום המקדש. 

 שלימה זאת פניית הלב לשמים, ההכרה בכך שהמבט לארץ הוא רק כנקודת פגישה בעליונים.אך מ

כורך את שני הצדדים האמורים גם בדין אחר, דין הצורה הראויה לשופר  )כו:(רש"י במס' ר"ה 

ראש השנה. במשנה נחלקו תנאים אם שופר של ראש השנה צריך להיות של מין כפוף או פשוט, 

טפי מעלי... ומר סבר בראש  כמה דכייף איניש דעתיה"מר סבר, בראש השנה והגמרא מסבירה: 

בתפלתו, פניו  –טפי מעלי". וביאר רש"י: "כמה דכייף איניש  כמה דפשיט איניש דעתיההשנה 

, הלכך בראש השנה דלתפלה ולהזכיר עקידת משום והיו עיני ולבי שםכבושין לארץ, טפי עדיף, 

.כמה דפשיט טפי עדיף, משום נשא לבבנו אל כפים". רש"י כורך את יצחק בא, בענין כפופין. ..

הפניית הפנים לארץ לא רק בהפניית המבט אל מקום המקדש אלא גם בצורתה הכפופה של 

עמידת הגוף, וכפיפת הדעת בפני הקב"ה, לעומת הפניית המבט אל השמים שכרוכה בקו הישר של 

מבט כלפי מטה בתפילה מבטא אם כן לא רק הגוף המביט למעלה ושל תנועת הדעת אל ה'. ה

התכוונות אל מקום המקדש אלא גם התבטלות וכפיפות דעת בפני ה', הכרה בשפלות מציאותנו 

  7אל מול גדולת ה'.
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יחס היראה והרוממות לשם ה' יכול להתבטא בביטוי של קטנות מציאותנו לעומתו, באמצעות הכפיפה, או בהיותנו  

נותנים דעתנו אך ורק על מציאותו שלו ית', ורצונו שעבורו אנו חפצים לשמש כלי, תוך התעלמות גמורה כביכול 

נו שלנו עצמנו, באמצעות הפניה הפשוטה כלפי מעלה. ההתכוונות אל מקום המקדש, מקום היחס הגלוי של ממציאות

השכינה אל מציאותנו, מתאימה ממילא גם לכפיפה, ליחסנו למציאות ה' דוקא מתוך ההשלכה החוזרת של הדבר על 

 מציאותנו שלנו. 
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לשתי הדרכים ראויה להימצא בתפילה הבעה של התבטלות בפני מציאות ה', שכן אנו עומדים 

ים. התפילה היא מבחינה זו התרחשות יחידה במינה, בה כביכול לפני ה' ופונים אליו ישירות בדבר

שונה אפילו מקבלת עול מלכות שמים בקריאת שמע, שכן אפילו בה, וכל שכן בכל מעשה אחר של 

קדושה או מצוה )וכל שכן של חול(, איננו פונים בדברים באופן ישיר לה'. הפניה הישירה לה' 

ס הראוי בבירור מצידנו אנו לה' הוא כעין זה בדברים מחייבת להכיר בפני מי אנו עומדים, והיח

להי מאפיינת את כל עיקר המפגש שלנו בו, ועל -עמידתנו כבטלים בפני הגודל הא 8שבין עבד לרבו.

אחת כמה וכמה כאשר אנו פונים לבקש מאיתו על צרכינו מתוך היותנו תלויים בברכתו. לדברי 

יינה של התפילה, כעבודה לה', להביא לידי ביטוי זהו אף כל עיקר ענ )בתחילת נתיב העבודה(המהר"ל 

 9את התודעה של היותנו תלויים בו באופן מוחלט כתלות הבריאה בבוראה.

 

ך  ו מ נ ם  ו ק מ  .  ב(-)צ,אב

ביטוי נוסף בעת התפילה לשפלות בפני ה' הוא במקום בו עומד האדם בתפילה: "א"ר יוסי בר' 

ויתפלל, שנאמר  במקום נמוךיתפלל אלא חנינא משום ראב"י, אל יעמוד אדם במקום גבוה ו

ממעמקים קראתיך ה'. תניא נמי הכי, לא יעמוד אדם לא על גבי כסא ולא ע"ג שרפרף ולא במקום 

גבוה ויתפלל אלא במקום נמוך ויתפלל, לפי שאין גבהות לפני המקום )ברי"ף נוסף כאן: ואע"פ 

. )ברכות י:(יב, תפלה לעני כי יעטוף" שאין ראיה לדבר זכר לדבר( שנאמר ממעמקים קראתיך ה'. וכת

התפילה צריכה להיעשות ממקום המבטא את הכרת שפלות הקומה של האדם בעומדו אל מול 

השכינה. רבנו יונה מוסיף לחדד, מתוך דיוק לשון הברייתא )ובפרט לפי גרסת הרי"ף, שמהפסוק 

עומק הצרה שבה מצוי  ממעמקים אין ראיה אלא רק זכר לדבר(, שאין הכוונה לבטא בכך רק את

האדם, את גודל הזדקקותו לברכה מאת ה' משום שהוא עצמו מצוי במצב ירוד וחסר, אלא גם את 

שפלות הדעת והענוה בפני ה', היפים גם בהיותו שרוי ברווחה. גם אז הוא פונה לה' ממעמקים, 

ברכה מרובה מתוך הכרה בכך שמצד עצמו אין לו מאומה, והוא שפל מדרגה גם אם בפועל זכה ל

                                                           
8

רות יחס נוספות כלפיו, כיחס הבן לאביו וכיחס הרעיה הוא ית' מצידו מקרב אותנו אליו ופותח לנו פתח גם לצו 

לדודה, אולם אלו הם מכלל חסד ה' עלינו שקרבנו לעבודתו וקראנו בנים לו. בנו מצד עצמנו אין מאומה אם לא 

מאיתו ית', ולפיכך כשאנו מבקשים מאיתו שייטיב לנו, וימלא את חסרונותינו, אין זה אלא כפניית העבד לרבו. 

אה לידי ביטוי גם את השתוקקותנו לקרבת ה', אך צורתה בפועל אינה אלא של השתעבדות לה', שרק התפילה מבי

 מכוחה נוכל לשוב ולמצוא בנו את הקרבה אליו. 
9

כב: בברכות, )רבנו יונה פירש עם זאת מכיוון אחר את תוכן הכרעת ר' יוסי, שיהיו עיניו למטה וליבו למעלה. וכתב  

שהעיקר הראשוני הוא דוקא שיהיה ליבו למעלה, ומשמעות הדבר "שיחשוב בלבו כאילו עומד בשמים, ויסיר  ברי"ף(

מלבו כל תענוגי העולם הזה וכל הנאות הגוף, כענין שאמרו הקדמונים, כשתרצה לכוין פשוט גופך מעל נשמתך". 

וכז כולו אך ורק בבקשת הופעת קדושת נשיאת הלב לשמים פירושה לרומם עצמו בדעתו מכל מאוויי הגוף, להיות מר

ה' בעולם. רק על גבי יסוד זה של ההתרוממות מעל ההויה הגופנית נוסף גם הענין השני, שיהיו עיניו למטה לארץ, 

"ולאחר שיגיע לזו המחשבה יחשוב ג"כ כאילו הוא עומד בבהמ"ק שהוא למטה, מפני שעל ידי זה תהיה תפלתו רצויה 

חר ההזדהות עם נקודת הראות של השכינה כביכול, נקודת הראות השמימית על המתרחש יותר לפני המקום". לא

להי בה )ואולי גם בצרכיה(, ומתוך כך גם -כאן בארץ, ראוי המבט לפנות סוף סוף אל הארץ, להכיר בסדרי הגילוי הא

 להתפלל בפועל. 

של גוף, ואם יסלק האדם ממחשבתו כל )על דברי רבנו יונה אפשר להקשות: התפילה עוסקת במידה רבה בעניינים 

ענין של צרכים גופניים, כיצד יתפלל? ולפי הנראה יש לומר שהכוונה היא לבקש על מילוי כל החסרונות שבחיים לא 

להי בעולם. כ"כ בענין -מתוך מה שאנו חשים בכאב של חסרונם, אלא מתוך החסרון שהם מהוים בהופעת הטוב הא

 החיים.(-זה נפש
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מאת ה'. )רבנו יונה מחדד ש"תפלה לעני" אינה לעני בנכסיו דוקא, שכן מצאנו בפסוקים עבודה 

 לה' הנעשית דוקא מתוך ריבוי כסף וזהב, אלא לשפל בדעתו וענו(. 

 

הברייתא הבדילה בלשונה בין הכסא והשרפרף לבין הלשון הכוללת "מקום גבוה", כמקומות 

שאכן שני דינים הם, ובעוד שמקום  )בב"י( מהר"י אבוהב, ודייק מכך נבדלים שבהם אין להתפלל

גבוה בעלמא הוא דוקא זה הגבוה שלושה טפחים, ופחות מכך הוא כארעא סמיכתא, וכפי שכתב 

אין לעמוד אפילו בפחות מכך, ומשום ביעתותא. הרמב"ם  על גבי כלים, הרי ש)ה,ז(לדינא הרמב"ם 

את דברי מהרי"א, וגם הט"ז דחה את דיוקו והסביר את  ב"יעצמו לא הבחין בכך, ומתוך כך דחה 

הביא בשו"ע את דברי מהרי"א, להחמיר  רמ"אהבחנת לשון הברייתא באופן אחר. ומכל מקום 

 ך אכן יש לנהוג. בכלים גם בפחות מג"ט, וכתב משנ"ב בשם הא"ר שכ

שהוא  אואמות,  ד' על ד'הרמב"ם הגביל את הדין מצד אחר, וכתב שאם המקום המוגבה רחב 

לעצמו ומותר להתפלל בו. דין המקום הנמוך אינו נמדד יחסית  חלק רשות, הרי שמחיצות מוקף

צוי לקרקע העולם בכללה, ואין מניעה מלהתפלל על גבי הר, אלא יחסית לסביבה הקרובה שבה מ

האדם, ואם המקום שבו הוא עומד מובדל במובהק ממה שסביבו הרי שדי שלא יהיה גבוה ביחס 

 אליו. 

, שקשה להם לרדת מעל זקן או חולהעוד כתב ב"י בשם אבודרהם שלא החמירו בדין זה ב

מיטתם )אך הוסיף משנ"ב שצריך להיות באופן שאין בו ביעתותא; או שהקלו להם חכמים גם 

כתב ב"י בשם כמה  לציבוראת תפילתו היטב  להשמיען, כאשר עומד במקום גבוה כדי בזה(. כמו כ

 ראשונים שרשאי, ואין בזה תורת גבהות; וגם בזה סייג משנ"ב שיהיה באופן שאין ביעתותא.

 

ת  ו נ ו ו כ מ ם  י ל ג ר  .  )צה,א(ג

צריך דין נוסף בעמידה לתפילה: "המתפלל  )שם(ר' יוסי בר' חנינא הוסיף ולימד בשם ראב"י 

, שנאמר ורגליהם רגל ישרה". על עמידת האדם להיות כעין עמידת המלאך שרגליו שיכוין רגליו

אינן אלא רגל אחת. אפשר לבאר זאת כהמשך לדין הראשון, לעמוד לפני ה' בשפלות דעת, כעבד 

לפני רבו, וכמלאך המזומן לעשות רצונו, ובדומה לדין הכפיפות והפניית העינים למטה. כך ביאר 

, שהרגלים משתוות לעמידה בתפילה כחלק מהבטת העבד אל אדוניו ושביתה מכל )ג,ה(זאת הכוזרי 

פעולה משל עצמו כדי להיות נכון למה שיצוה עליו רבו, וכך הביא ב"י בשם מהר"י אבוהב, שיש 

בכך רמז "שנסתלק ממנו התנועה לברוח ולא להשיג שום חפץ מבלעדי ה'". ב"י עצמו קדם ופירש 

חר, ובדומה לדברי רבנו יונה בדין ליבו לשמים: "שכיון שעומד לדבר עם השכינה, צריך מצד א

 לסלק כל מחשבות הגוף מלבו ולדמות כאילו הוא מלאך משרת". 

רבנו יונה עומד על מחלוקת אמוראים בירושלמי בדין זה, שיש שאמרו שצריך להשוות רגליו 

בעבודתם ההולכים עקב בצד  ככהניםזו לזו  , ויש שאמרו שצריך שיהיו רגליו סמוכותכמלאכים

אגודל. ונראה שנחלקו אם נכון יותר לנסות להידמות למלאכים בהיותם משרתי ה' בשלמות, או 

דוקא לכהנים שהם בשר ודם ואליהם יש יותר מקום שיבקש המתפלל לדמות את עצמו. הטור 

גמור מהבבלי דווקא  הביא את שתי הדעות שבירושלמי, וכתב ב"י שאפשר שסבר שאין הכרע

כמ"ד שצריך להשוות רגליו ממש, אולם עכ"פ מנהג העולם ודאי כפשט הבבלי להשוות הרגלים 

בהשוואה גמורה )ובדברי הטור אפשר לתלות שיש בכך כדי להידמות לא רק למלאכים אלא אף 

 לכהנים(. 
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]השוואה זו של העמידה בתפילה למלאכים יכולה להיות מקור לא רק לדין השוויית הרגלים 

אלא גם למובן הראשוני והפשוט יותר של הפסוק, שרגליהם ישרה, וכמותם צריך המתפלל להיות 

. בגמרא לא נזכר במפורש אלא שצריך לעמוד מהילוכו בעת התפילה. זהו הדין עומד ולא יושב

. הטעם לדין זה, )כח:(ושב על החמור, שעליו לכתחילה לרדת ממנו כדי להתפלל האמור במשנה בי

לעמוד מהילוך, הוא משום יישוב הדעת הנצרך לתפילה. אך הראשונים דנו שם גם בגדרי החיוב 

לעמוד דוקא ולא לשבת. הדבר אינו מפורש בסוגיה שם אך עשוי להיות נלמד מכאן. בגוף הדין 

 בתוך דיני הכוונה בתפילה.[נשוב עכ"פ לעסוק שם, 

 

ת  ו ק ו ב ח ם  י ד י  .  )צה,ג(ד

כעבדא ומצלי, אמר,  פכר ידיה: "רבא שדי גלימיה ו)י.(דין נוסף מאותו ענין אמור במס' שבת 

. אמר רב אשי, חזינא ליה לרב כהנא, כי איכא צערא בעלמא שדי גלימיה ופכר ידיה קמיה מריה

, לביש ומתכסי ומתעטף ומצלי, אמר הכון לקראת ומצלי, אמר, כעבדא קמי מריה, כי איכא שלמא

להיך ישראל". הנהגה משובחת היא לחבוק את ידיו בעת התפילה, וכאן אמור מפורשות הנימוק -א

פסק  )ה,ד(המבאר גם את הדינים הקודמים, שיהיה האדם עומד בתפילתו כעבד לפני רבו. הרמב"ם 

מנית על השמאלית, ועומד כעבד לפני רבו באימה שכך אכן יש לנהוג, "ומניח ידיו על לבו כפותין הי

ויראה ופחד", וביאר ב"י שאף שבהנהגת רב כהנא מצאנו הבחנה בין זמן שהעולם בצער לזמן 

 שהעולם ברווח, בענין כפיתת הידים יש לומר שלא הבדיל בין הזמנים השונים. 

כנעת היצר הרע דוקא תלה ב"י בדרך פשטית ברמז לה הימנית על השמאלית]את נתינת היד 

הנרמז בצד שמאל, וד"מ כתב שיש להוסיף בזה טעם ע"פ החכמה הפנימית, להגביר כח הרחמים 

 על הדין. 

כל העמידה בפני המלך ב מנהגכתב שצורת הנחת הידים המדוייקת תלויה ב )בב"י(מהר"י אבוהב 

רי הרמב"ם, ומקום. יש מקומות שבהם המנהג בהנחת כפות הידים זו על זו על הלב, כדב מקום

אבל במקומות אחרים מקובל לעמוד בידים חבוקות כשהזרועות זו על זו וכפות הידים תחת בתי 

 השחי, ומקומות אחרים שמחזיקים את הידים מאחורי הגב. ובהתאם לכך יש לנהוג בתפילה. 

, , וביאר ב"י את מקורו לדבר, בירושלמיעל חלציויהיו ידיו  לאהרמב"ם הוסיף עוד על דרך זו ש

 וביאר שיש בכך דרך יוהרא, ניגוד לעמידת עבד בפני רבו.[

 

 . עמידת כבוד לפני המלך2

ה  ח י ת פ  .  )צא,א; צא,ו(א

לעמידת האדם בעת התפילה כעבד לפני רבו יש גם צד שני בסוגיה הנ"ל, והוא העמידה 

המכובדת הנדרשת מחמת היותו עומד לפני מלכו של עולם. פתיחת הסוגיה היא בדין ההפסק 

תפילה, והדין שאם התחיל בסעודה אין מטריחים אותו לפסוק את סעודתו כדי להתפלל אלא ל

משלים את סעודתו ומתפלל אחר כך. תחילת הסעודה לענין זה, לדרך אחת, היא התרת חגורו, 

וכי טרחה )= מיסר המייניהותמה רב ששת למה יש בכך סיבה שלא לעמוד לתפילה: "טריחותא ל

? משום )=מפני מה לא יעמוד כמו שהוא, בלא חגור, ויתפלל(?! ועוד, ליקו הכי וליצלי גור את חגורו(לשוב ולחגדולה היא 

 )רש"י: נותן אנפילאות חשובים ברגליו( פוזמקי. רבא בר רב הונא רמי להיך ישראל-הכון לקראת אשנאמר 

להיך ישראל. רבא שדי גלימיה... אמר כעבדא קמי מריה, אמר רב -ומצלי, אמר, הכון לקראת א

אשי, חזינא ליה לרב כהנא כי איכא צערא בעלמא שדי גלימיה ופכר ידיה ומצליה, אמר כעבדא 

להיך ישראל". -ומצלי, אמר הכון לקראת א ומתעטף לביש ומתכסיקמי מריה, כי איכא שלמא 

היא מכלל הכבוד הראוי לעמידת האדם לפני ה', ובדומה לזה גם לבישת פרטי  חגירת החגורה
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לבוש אחרים שיש כבוד בלבישתם, ובהם הפוזמקי והגלימא. רבא הסיר את גלימתו בתפילה, כדי 

לבטא עבדות לפני המקום, אך רב כהנא לא נהג כן אלא כשהעולם שרוי בצער, ואילו כשהעולם 

הגלימה ככבוד ראוי לעמידתו בפני ה'. עמידתנו בתפילה אינה  ברווח הקפיד דוקא על לבישת

להינו, שזכות גדולה היא להיות עומדים לפניו כעבדים, -כעמידת עבד לפני רבו סתם אלא לפני ה' א

וצורת הלבוש צריכה להביא לידי ביטוי גם את הכרתנו בגודל מי שלפניו אנו עומדים, בצד קטנות 

 ערכנו לעומתו. 

 

ה י  ו ס י כ  . ף ב ו  )צא,א(ג

ההנהגות האמורות בסוגיה זו הן לכאורה הנהגות ראויות בלבד, ולא חיוב גמור, ואילו בתורת 

: "היתה טליתו... על מתניו, מותר לקרות )ברכות כד:(חיוב גמור נאמר רק דין יסודי וברור יותר 

פני ". ופירש רש"י: "להראות את עצמו כעומד ליכסה את לבוקריאת שמע, אבל לתפלה עד ש

כתב שבדיעבד אם לא עשה  )ד,ז(המלך ולעמוד באימה; אבל ק"ש אינו מדבר לפני המלך". הרמב"ם 

כן יצא עכ"פ ידי תפילה, ואינו צריך לחזור ולהתפלל, אבל כתבו הפוסקים שלכתחילה אפילו אם 

 אין לו כעת בגד ללבוש ועד שימצאנו יעבור זמן תפילה לא יתפלל כך בעוד גופו מגולה. 

 הב"חרש"י, שהטעם לכיסוי הלב הוא כדי להיות כעומד לפני המלך באימה, הסיק  מדברי

, ולא הזכירה הברייתא לשון של כיסוי הלב אלא גוף כולושחובת הכיסוי אינה ללב בלבד אלא ל

כדי להוציא מהדין הנגדי של קריאת שמע, שאותה יכול לומר גם בלב מגולה. וחיזק עוד את דבריו 

גדיו קרועים וזרועותיו מגולות, שאסור לעבור לפני התיבה משום כבוד הציבור מדין פוחח, מי שב

, ומשמע שיש בכך חסרון כבוד לתפילה, ואם כן גם בעודו לעצמו אין להתפלל כך אלא אם )מגילה כד.(

כן הוא עני שאין באפשרותו להיות לבוש אלא כך. דבריו אינם כדברי תר"י, שכתב שכיון שהלב 

לא  שו"עפסק כדבריו. )אבל  משנ"ב ועכ"פ 10רים אמרו שיהיה מכוסה. וצ"ע.הוא הנכבד שבאב

כתב אלא כלשון הברייתא, שאסור להתפלל עד שיכסה לבו, ויל"ע אם דברי ב"ח ומשנ"ב יפים גם 

 לדבריו(. 

ע"פ הערוך שהוא מי שבגדיו קרועים עד שאין לו "בתי ידים"  )נג,יג(]בדין הפוחח כתבו הפוסקים 

, די בכך, וכל קצריםלחולצתו, ולו  שרווליםוזרועותיו וכתפיו מגולות. ואם כן אם יש )שרוולים( 

)משנ"ב ב ס"ק שכן אם שרווליו מגיעים עד המרפק, שהוא גבול הצניעות האמור באיש גם לכתחילה 

כתב עם זאת שאף שפירוש פוחח הוא כאמור, סוף סוף לענין הדין  )ח"ז קו"א סי' א(. ישכיל עבדי א(

לכתחילה לא די בכך שלא יהיה פוחח גמור אלא עליו להיות כעומד לפני המלך, וכיון שאין דרך 

לעמוד בפני גדולים )בבית המשפט, או בעת פגישה בגדולי המדינה( בחצי שרוול אין לעמוד כך גם 

חלק עליו וכתב שלענין תפילה  )יחו"ד ד,ח(ש"צ(. אבל הגר"ע יוסף בתפילה )וכל שכן שלא להיות כך 

לעצמו ודאי יש ללמוד שכל שזרועותיו מכוסות ואפילו במקצת רשאי להתפלל, ושכך מנהג העולם 

)ואם השרוולים מגיעים עד המרפק רשאי גם להיות ש"צ(. עניינים אלו תלויים עכ"פ במנהג, 

ד בשרוול קצר גם לפני גדולים, ובכה"ג יודה גם הגר"ע ודומה שהיום אין נמנעים כלל מלעמו

 הדאיה להתיר.

                                                           
10

י דיוקיו יש להקשות: הדיוק מהברייתא קשה, שכן דין קריאת שמע ברור היטב מכח הרישא, שרשאי גם על שנ 

לקרוא אפילו אם אין טליתו חגורה אלא על מתניו, ולא היה צריך לכאורה להזכיר בסיפא בדין התפילה "עד שיכסה 

ללמוד משם אלא שאין מניעה את לבו" אם לא זהו גדר הדין בה עצמה. והדיוק מדין הפוחח קשה, שלכאורה אין 

גמורה מפוחח להתפלל לעצמו. אפשר לכאורה ללמוד משם רק שיש חסרון כבוד בלבוש כזה, ולא שיש איסור גמור 

 להתפלל כך אם אינו עני. וצ"ע. ומכל מקום שורש דבריו אינו בדיוקים אלו אלא בענין העמידה באימה שברש"י.



   

92 
 

שאין לעבור בהם לפני התיבה,  )הליכות שלמה ב,טו, יחו"ד שם(גם לענין מכנסים קצרים כתבו פוסקים 

 ואף הרגיל ללכת בהם ראוי שלא יתפלל בהם, אך אין בדבר איסור גמור.[

, ולא ראש מגולהוגיה, שאין לעמוד בתפילה בהרמב"ם הוסיף עוד, לפי הנראה לאור אותה ס

אם דרך אנשי המקום שלא לעמוד לפני גדולים אלא בבתי רגלים )ודייק מכך ב"י  רגלים מגולותב

שבמקומות כמו ארצות ערב שבהן דרך לעמוד לפני גדולים גם ברגלים מגולות מותר לעמוד  )צא,ה(

 כך גם בתפילה(. 

 

ה  ר ו ג ח  .  )צא,ב(ג

ב"י על מחלוקת בין הראשונים אם מדובר באזור שעל ידו אין ליבו רואה את  בדין האזור עמד

הערוה, ומשום כך יש בו גם חיוב גמור לאמירת דברים שבקדושה, או שמדובר גם באופן שיש כבר 

הפסק בין ליבו לערוה על ידי אבנט, והאזור שיש בו חובה הוא תוספת על כך משום דרך כבוד כלפי 

דין האזור לתפילה מוסיף על דין ההפסק בין לבו לערוה האמור בכל דבר  השכינה. לר"ן ועוד

שבקדושה, ואילו לדברי תוס' ורא"ש ועוד שני הדינים אחד הם, ועיקרו של דין האזור נאמר 

בימיהם, שלא היו רגילים ללבוש מכנסים, ובלא אזור אין הפסק בין לבו לערוה. אבל בימינו אנו 

 רה יש הפסק בין הלב לערוה, ולפיכך שוב אין בה חיוב. לבושים באופן שגם בלא חגו

להיך -סיים את דבריו בכך שגם בימינו יש עכ"פ מצוה באזור, משום הכון לקראת א הרא"ש

הביא ב"י שזה אינו אלא במי שרגיל לחגור כל היום, שאם התיר  רבנו ירוחםישראל. אבל מדברי 

ם שיתפלל, אבל ההולך כל היום בלא חגורה את חגורתו קודם התפילה עליו לחזור ולחגרה קוד

שב והביא  משנ"בסתם וכתב שצריך לחגור לתפילה, ואילו  שו"עאינו צריך לחגור גם בתפילה. 

את דברי רי"ו שאין בכך צורך אם אין רגיל בכך כל היום, ומ"מ הוסיף שגם אז יש בכך מידת 

 חסידות. 

חגורה לפי הנראה על הבגד העליון, החגורה המדוברת, הנוספת על המכנסיים או האבנט, 

ומוסיפה רושם של הבדלה בין פלג הגוף העליון לפלג התחתון, והיא אכן חלק מהמראה המכובד 

על חגירת חגורה  בימינושרוב העולם לא מקפידים  )ר' במהד' דרשו(גם היום. עם זאת כתבו פוסקים 

בזמן שכך היא צורת הלבוש זו בשעת התפילה, משום שגם מידת החסידות שנאמרה בדבר היא 

המכובד בעמידה לפני גדולים, וכיום כיון שאין רגילים בכך שוב אין בכך צורך גם בתפילה. נראה 

שהתייחסותם הישירה היא בעיקר להולכים בחליפות, שגם אם חוגרים חגורה על המכנסים )ולא 

ה"ה מן הסתם גם מחזיקים אותם ע"י כתפיות(, הרי היא מוסתרת בעיקרה על ידי החליפה. ו

לסגנון לבוש אחר שאין בו חגורה נראית לעין, אם עומדים בו גם לפני גדולים. ומ"מ בקהילות 

החסידים עדיין נהוג לחגור מעל כל הבגדים חגורה מיוחדת לתפילה. ואף שאין זו חגורה מן הסוג 

אה לעין המשמש להופעה מכובדת בהקשרים אחרים, עדיין נהגו בכך משום הידור של הפסק נר

 בין שני חלקי הגוף. 

 

ד  ב ו כ מ ש  ו ב ל ן  ו נ ג ס  .  )צא,ה(ד

מעבר לעיקר דין כיסוי הגוף, וענין החגורה, עולה כאמור מהגמרא שהלבוש בשעת התפילה ראוי 

להיות לבוש מכובד, כראוי לעומד לפני מלכו של עולם. רב הונא רמי פוזמקי, ורב כהנא התכסה 

נאמר על רב יהודה שהיה "מציין נפשיה והדר מצלי", ע"פ הכתוב "השתחוו  )ל:(והתעטף. בברכות 

 )ה,ה(לה' בהדרת קדש". הפוסקים נקטו שלכל אדם ראוי לאחוז בהנהגות אלו, וכך כתב הרמב"ם 

 שיהיה האדם "מתקן מלבושיו תחלה ומציין עצמו ומהדר, שנאמר השתחוו לה' בהדרת קדש".
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", שפירושה אפונדתושאינו ראוי לתפילה: "לא יעמוד לתפלה בהרמב"ם ציין פריט לבוש אחד 

המקובל הוא כעין חגורה שבה נותן האדם את כספו )כ"כ רבנו מנוח, אף כי הביא שלרמב"ם עצמו 

בפיה"מ פירוש אפונדתו הוא בגד תחתון העשוי לזעה ואין רגילים לצאת בו בלא בגד נוסף מעליו(. 

, ובכל פריט לבוש שאין דרך לעמוד בו בגדי שינההתפלל במשנ"ב הוסיף וכתב מתוך כך שאין ל

 לפני אנשים חשובים. 

להתפלל בבגד שעליו. וקצת צ"ע מנהג העולם  )ר' מהד' דרשו, ואשי ישראל(בחולה הקלו פוסקים 

בטיולים, שמתפללים בבגדי הטיול שאינם אלו שעומדים בהם לפני גדולים. אמנם נראה שדין זה 

מור אלא הנהגה ראויה משום "הכון", ובגמרא היא נזכרת כהנהגה שאחזו בה מעיקרו אינו חיוב ג

 הגדולים בלבד, ולכן אפשר שבמקום דחק ולו מסוג זה סומכים להקל בדבר. 

 

: האחת, )ר"ס צה(]שתי הנהגות נוספות מענין זה של מעמד העמידה לפני ה' בתפילה הביא ד"מ 

 אל מקום התפילה, בשלש פסיעות.[ לגשתאחרת, לתפילה מעט לפני תחילתה. וה להקדים ולעמוד

 

 )סי' קיג(. הכריעות בתפילה 3

שיש לכרוע בתפילה, ואף לימד איזו היא הכריעה:  לימד בלשון כללית )כח:(ר' יהושע בן לוי 

, עד שיתפקקו כל חוליות שבשדרה. המתפלל צריך שיכרע"אמר ר' תנחום אמר ר' יהושע בן לוי, 

ראה איסר כנגד לבו. רבי חנינא אמר, כיון שנענע ראשו שוב אינו צריך. אמר עולא  אמר, עד כדי שי

רבא, והוא דמצער נפשיה ומחזי כמאן דכרע". לעיל מזה אמר ר' תנחום בשם ריב"ל שי"ח ברכות 

התפילה הן כנגד י"ח חוליות שבשדרה, להורות על כפיפות כל שיעור הקומה של האדם בפני 

ולימד שיש לאדם לכרוע בשעת התפילה באופן שכל שיעור קומתו הקב"ה, ובאופן דומה הוסיף 

נכפף בבירור לפני ה', והיינו על ידי מה שהכריעה תהיה ניכרת בכל אורך השדרה. עולא נתן שיעור 

אחר בדבר, על פי האופן שבו ניכרת הכריעה מלפנים )הראשונים הוסיפו ולמדו עוד מלשונו שצריך 

מטה ולא נותר בזקיפותו(, ור' חנינא חתם בכך ששיעורי כריעה אלו לכרוע באופן שגם ראשו נכפף ל

אינם הכרחיים לכל אדם, ומי שהכריעה קשה עליו ועושה מה שבכוחו די בכך )והוסיפו הפוסקים, 

 ע"פ הירושלמי, שגם הבריא לא יפריז בכפיפה מעבר לשיעורים שנאמרו, שאין בכך אלא יוהרא(. 

מתבאר שלמעשה  )לד.(לכרוע בכל משך התפילה, אבל בברייתא לשון ריב"ל מורה לכאורה שטוב 

אין זה כך, ואף ריב"ל עצמו הוסיף שם לחדד את גדר הדבר: "ת"ר, אלו ברכות שאדם שוחה בהן, 

, ואם בא לשוח בסוף כל ברכה וברכה ובתחלת כל ברכה הודאה תחלה וסוף, באבות תחלה וסוףב

כהן י אריב"ל משום בר קפרא, הדיוט כמו שאמרנו, וברכה מלמדין אותו שלא ישחה. אר"ש בן פז

תחלת כל ברכה וברכה וסוף כל ברכה וברכה. אמר רבי יצחק  מלךבסוף כל ברכה וברכה, וה גדול

בר נחמני לדידי מפרשא לי מיניה דריב"ל, הדיוט כמו שאמרנו, כהן גדול תחלת כל ברכה וברכה 

שוב אינו זוקף, שנאמר ויהי ככלות שלמה ]וסוף כל ברכה וברכה )גר"א([, המלך כיון שכרע 

 להתפלל וגו' קם מלפני מזבח ה' מכרוע על ברכיו". 

להלן נעמוד על דברי הראשונים שביארו מפני מה מלמדים את האדם שלא ישחה בברכות 

נוספות על אלו שתיקנו חכמים. אולם יש להקדים לכך ביאור מפני מה לא תיקנו חכמים עצמם 

כריעה אלא היכן שתיקנו. האם אין זו אלא קולא, שלא להטריח יותר מדי? לכאורה, אם היה ראוי 

 רכה היו חכמים מתקנים כן, ואין זה דבר שקשה לעמוד בו. יותר לכרוע בכל ב

מתקנת הכריעה באופן כה מצומצם משמע שלמרבית התפילה אכן ראויה בעיקרה עמידה 

שבעת אמירת שם ה' יש לזקוף  )יב.(זקופה, ולא כריעה. ושמא יש לקשור זאת לדרשת הגמרא 
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ן מבטאת טוב יותר הכריעה, אך משום "ה' זוקף כפופים". את ההכנעה בפני ה' שבתפילה אכ

עמידתנו בתפילה כוללת גם צד נגדי לזה, של היותנו מקבלים חיים וטוב מאת ה' ומתוך כך 

קומתנו זקופה ונכונה לפעול כפי הראוי לנו במצוותו. אף שמעצמנו אין בנו מאומה, מאיתו ית' אנו 

ריות לגילוי שמו בעולם, מקבלים סוף סוף כוחות חיים איתנים, שבהם עלינו לפעול במלא האח

ודווקא מתוך כך אנו גם מעזים פנינו כביכול לבקש מאיתו על טובתנו. הכהן הגדול והמלך, מובילי 

דרכה של האומה המוציאים לפועל את חייה, צריכים לכרוע בתפילתם יותר, שכפי גודל הופעת 

-ו. כגודל מראיתהחיים הקשורה באדם כך הוא צריך להבליט יותר את היות הכל בא רק מאית

העין של הכח העצמי כך נצרכת הבעה נגדית של ביטול עצמי לה'. אבל להדיוט ראויה כדרך שגרה 

 דוקא הזקיפה, הנושאת באחריות לדבר ה' ולא מבקשת כביכול להשיבה לידיו. 

לכריעה יש אם כן תפקיד משמעותי בעמידת התפילה, אך די לה בנקודות ציון מרכזיות 

של כניעה לה' לתפילה כולה, באבות ובהודאה. ראשיתה של העמידה בתפילה לפני המעניקות תוכן 

ה' מביעה את עיקר היחס שלנו כלפיו, ואנו אכן פותחים בה בברכות שבח, בהבעה של גדולת ה' 

כהקדמה לבקשות התפילה, ומתוך כך שם ראויה הכריעה; ובתום התפילה, בהיותנו מכירים 

וב מובלט היחס שבו רק הוא הנותן ואנו המקבלים, ושוב ראוי לכרוע. טובה לה' על כל שנתן לנו, ש

 גם בברכות אלו עכ"פ אין ראוי שתהיה הכריעה מצב מתמשך לאורך זמן, אלא רק תחילה וסוף. 

לאחר שתיקנו חכמים את הכריעות היכן שתיקנו אם בא היחיד לכרוע יותר מלמדים אותו שלא 

בשני טעמים: האחד, כדי שלא לטשטש את גבול החיוב בכריעה  יכרע, ונימקו זאת תוס' ורבנו יונה

מתקנת חכמים, מה שעלול להביא לבסוף לביטולה גם במקום שחייבו בה, והאחר משום יוהרא, 

 שמראה עצמו ככה"ג וכמלך. 

משמע מכך שלולי טעמים אלו לא היה פסול בתוספת כריעה, לפי הנראה משום שאין זו כריעה 

א מכח התעוררות אישית לדבר. לסדר הקבוע של התפילה ראויה כריעה מכח תקנה קבועה אל

מועטת, אבל מי שחש התעוררות אישית לכרוע יותר מכך, לא היה ראוי למנוע אותו מכך אם לא 

מצד החשש לפגיעה בתקנה, או ליוהרא. ואכן לא מנעה הברייתא מלהוסיף ולכרוע אלא בתחילת 

ת בכריעה בתוך הברכות, רשאי )כ"כ שו"ע והאחרונים, כל ברכה ובסופה. אבל אם רוצה להרבו

 ודחה משנ"ב את דעת מי שאסר גם בזה(. 

הרי זה משובח,  הכורע בהודאההגמרא הוסיפה להגביל את הכריעה גם מצד אחר: "תני חדא, 

ותניא אידך הרי זה מגונה? ...ההיא בהודאה שבהלל. והתניא הכורע בהודאה ובהודאה של הלל 

ה? כי תניא ההיא בהודאה דברכת המזון". הכריעה בהודאה ראויה לתפילה דוקא, הרי זה מגונ

שבה אנו עומדים כעבד בפני רבו. אבל בהקשרים אחרים הכריעה בהודאה מגונה, לפי הנראה 

הכרה בטובה. ההודאה בתפילה היא מתוך היותנו עומדים כחסרים -משום שיש בה דווקא כעין אי

ם אנו מודים מתוך המילוי של הטובה שזכינו לה, ועלינו להודות כמי בפני ה', אבל בהקשרים אחרי

 שזכו לטובה ולא כמי שעודם חסרים אותה. 

 

הגמרא מפרטת כמה אופנים מעשיים של כפיפה של הגוף לפני ה' שמצאנו בלשונות הכתוב. 

ה בהשתטחות גמור – השתחואהעל הברכיים, ו – כריעההיא בהשפלת הראש והפנים לארץ,  קידה

בפישוט ידים ורגלים. לשון ר' יהושע בן לוי בענין התפילה היא שיש לכרוע בה, אבל בברייתא לא 

, ואכן גם בדברי ריב"ל כאמור הובהר שאין מדובר בכריעה של ממש שחיהנאמרה אלא לשון של 

אלא בכפיפה של חלקו העליון של הגוף, עד שיתפוקקו חוליות שבשדרה בלבד. הכריעה הגמורה, 

 תחויה שמעבר לה, נותרות שמורות למקדש בלבד. וההש
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]רושם מענין הכריעה הגמורה מצוי עם זאת גם בענין התפילה: "אמר רב חייא בריה דרב הונא, 

אין פושטין ידיהם  כשנופלין על פניהם". ופירש רש"י: "מצלו אצלוייחזינא להו לאביי ורבא ד

על כך שבמספר מקומות בש"ס מצאנו שהיתה עומד  )קלא,א(ורגליהם, אלא מטין על צדיהן". ב"י 

דרך חכמים ליפול על פניהם, והיינו מיד לאחר תפילתם בעמידה. ומכך נובע מנהג נפילת אפים 

שלנו לאחר התפילה, בהטיה על הצד כדי שלא להימצא כורעים כריעה גמורה בלא זיקה למקדש. 

שיש בה מן הכניעה מזה ומן נראה שאף שבתפילה עצמה אנו שומרים על הבעה גופנית מדודה, 

העמידה העצמית מזה, כאשר האדם אכן מצוי בפועל בצרה הוא רשאי שלא להסתפק בכך, ולאחר 

שסיים להתפלל את התפילה העיקרית שתיקנו חכמים הוא יכול להוסיף ולהתחנן גם בנפילה על 

ה, אף לא כל פניו. נפילת האפיים מבטאת תשות כח גמורה בפני ה', כאילו בו עצמו אין מאומ

יכולת להתמודד עם הקשיים שנושאים עמם החיים. ואכן ראוי לכל אדם לחוש במידת מה גם כך 

)תוכן התחנון שאנו אומרים אחר התפילה  בנפילת אפיםתחנון בפני ה', ולהוסיף לאחר תפילתו 

ה יש אכן מתאים לענין זה, לשפלות מצבנו כיחידים וכציבור וזקיקותנו לה' שיושיענו. לתוכן ז

תמיד צדדי אחיזה בחיים, בין בזמני מצוקה ובין בזמני רווחה, בעיקר בגלות, ומתוך כך גם 

בימינו(. אמנם בזמנים שיש בהם שמחה בהארת פני ה' אלינו אין זה ראוי ליפול אפים לפניו כאילו 

 עדיין אין לנו מאומה, ובימים כאלו אין אומרים תחנון.[

: "אמר רבה בר חיננא סבא יב.()ברכה מפורט עוד בגמרא  סדרה של הכריעה בתחילת וסוף כל

. אמר שמואל מאי זוקף בשם, וכשהוא זוקף כורע בברוךמשמיה דרב, המתפלל כשהוא כורע 

". זקיף כחיויא, כי קא זקיף כרע כחיזראטעמא דרב, דכתיב ה' זוקף כפופים... רב ששת כי כרע 

מג"א ומשנ"ב פירטו עוד בשם הזוהר, שבעת אמירת ברוך יכרע בברכיו, בעת אמירת אתה ישחה, 

לכריעה לפני ה'  –ולקראת אמירת שם ה' יזקוף. הדברים מחדדים עוד את התוכן שהתבאר לעיל 

יש גם קוטב נגדי, שהרי ה' זוקף כפופים. אנו פונים לה' באופן ראשוני ככפופים לפניו, אך שבים 

מתמלאים מכח הפגישה בו בחיות וזקיפות קומה. כשאנו נותנים מול פנינו את גדולת ה', בעיקר ו

בלשון "אתה" אבל גם קודם לכן ב"ברוך", אנו מתמלאים ביראת רוממותו וכורעים, אבל הקשר 

החי שלנו בשם ה', המתעורר על ידי הזכרת שמו בפינו, שב וממלא אותנו בזקיפות קומה. רב ששת 

המעבר  –ולימד שיש עם זאת הפרש בין שני המעברים, מזקיפה לכריעה ומכריעה לזקיפה הוסיף 

מציאות קודמת משעה שאנו מוצאים נוכח פנינו את -לכריעה הוא חד, ביטול גמור של כל תפיסת

גדולת ה'. אבל המעבר הנגדי, מכריעה לזקיפה, הוא מתון, מתוך החידוש הגדול שיש בדבר עבורנו, 

 ה שאנו זוכים לה, לחיים מלאים ומרוממים מאת ה'. בזכות הגדול

 

 )סי' קכג(. יציאה כעבד הנפטר מרבו 4

 יפסיע שלש פסיעות לאחוריו"אמר ר' אלכסנדרי אמר רבי יהושע בן לוי, המתפלל צריך ש

. אמר ליה רב מרדכי, כיון שפסע שלש פסיעות לאחוריו התם איבעיא ליה יתן שלוםואחר כך 

ד הנפטר מרבו, אם חוזר לאלתר דומה לכלב ששב על קיאו. תניא נמי הכי, למיקם, משל לתלמי

המתפלל צריך שיפסיע שלש פסיעות לאחוריו ואחר כך יתן שלום, ואם לא עשה כן ראוי לו שלא 

התפלל. ומשום רב שמעיה אמרו, שנותן שלום לימין ואחר כך לשמאל... רבא חזייה לאביי דיהיב 

סברת לימין דידך, לשמאל דידך קא אמינא, דהוי ימינו של הקב"ה.  שלמא לימינא ברישא, א"ל מי

אמר רב חייא בריה דרב הונא, חזינא להו לאביי ורבא דפסעי להו שלש פסיעות בכריעה אחת" 

 . )יומא נג:(
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כשם שבעת התפילה צריך האדם לראות עצמו כעומד לפני מלכו של עולם, כך גם בסיום 

ללכת לדרכו אלא להיפרד ממעמד התפילה בדרך ארץ. לשם כך עליו התפילה אינו יכול לפנות מיד ו

לפסוע מספר פסיעות לאחור ובכריעה, כיוצא מלפני מלך, שאינו מסב פניו ממנו עד שיוצא מאיתו 

)ולא ישוב מיד למקומו, כדי שלא יעשה את פסיעתו לאחור לריקה מתוכן(. בנוסף לפסיעה לאחור 

ברך אותו עם צאתו, והדבר נעשה על ידינו באמירת לשון "עושה יש להיות גם כנותן שלום למלך, מ

שלום..." )שכך היא הברכה הראויה לה', לא שתהיה מציאותו הוא כביכול מבורכת, שהרי אין בה 

חסרון כלל ועיקר, אלא שתהיה ברכת השלום יוצאת מאיתו כלפינו. וכברכת ר' ישמעאל בן אלישע 

ישיר מול פני השכינה, אלא אל עבר הצדדים שמהם מגיעה נתינת השלום אינה באופן  11לקב"ה(.

 )בב"י(אלינו ברכת ה', הנחלקת לימין ולשמאל )"מימינו אש דת למו"(. ומכל מקום כתב המרדכי 

 שיש להוסיף ולכרוע גם אל מול פני השכינה, וכך הוא המנהג. 

גל יש לעקור בראש הוסיפו ודנו בכמה פרטי דינים בענין זה: נחלקו איזו ר )בב"י(הפוסקים 

בפסיעתו לאחור, והוכרע לעקור שמאל תחילה, כמי שקשה עליו הפרידה; אין להוסיף על שלש 

פסיעות, משום שהוא כיוהרא; יש לומר עושה שלום רק לאחר שפסע לאחור; על הפסיעות להיות 

ש עקב בצד גודל כהליכת הכהנים במקדש ולא פחות; שליח הציבור פוסע לאחור רק לאחר הקדי

הנאמר אחר התפילה, שרק בו מסתלק מלעמוד לפני השכינה )ומכל מקום אם חפץ לפסוע מיד 

בסוף תפילתו רשאי(; ומחלוקת אם יש לו להמתין לאחר שפסע לאחור בתום תפילת הלחש שלו 

 קודם שישוב לחזור על התפילה בקול רם. 

)שאותה מבקש לומר  עוד נחלקו בענין חזרתו למקומו, אם עליו להמתין עד לאמירת קדושה

במקומו והדבר מצדיק לחזור אליו( או רק עד שיתחיל הש"צ את תפילתו )שכדי להיות שותף בה 

חוזר למקום עמידתו לפני המלך, ואין זה פוגם בתוכן פסיעותיו הראשונות כנפטר מלפניו(. וכתב 

י, לרמ"א יכול משנ"ב שבהעדר סיבה להזדרז טוב להמתין באופן שיוצא ידי הכל. וכשמתפלל יחיד

לחזור למקומו מיד אחר שהמתין כדי הילוך ד"א )וי"ל שאז בטל כבר ממקומו שם מקום תפילתו 

ואין פסול כששב לעמוד בו(, אבל משנ"ב חושש לכתחילה לב"ח ומג"א שכתבו שימתין בשיעור כדי 

עשויה שיתחיל שליח הציבור את תפילתו, או אף יגיע לקדושה )שיעור שלאחריו חזרתו למקומו 

כבר להיות פתיחת פרק תפילה חדש ולפיכך אינה זלזול בענין שפסע לאחור(. כל זה אם חפץ לחזור 

למקומו, ואם אינו מבקש לחזור רשאי בפשטות לפנות מיד ממקומו כחפצו; אבל כתב משנ"ב בשם 

 מג"א שכיון שי"א שמנין שלש פסיעות הוא שלש פסיעות כפולות, הכוללות גם את פסיעות חזרתו

 למקומו, נכון לנהוג גם בכך. 

 

 ג. נקיון הגוף

 ב(-)צב,א. הנצרך לנקביו 1

להלכה: הנצרך לנקביו, אם יכול להעמיד עצמו כדי פרסה, לא יתחיל להתפלל, אפילו אם יפסיד  תמצית הדין)

תפילה בציבור )אך לא את זמן התפילה כולו(, אך בדיעבד אם התפלל תפילתו כשרה. ואף אינו צריך להפסיק 

 באמצע ענין קדושה שכבר התחיל בו. 

צריך להפסיק אפילו באמצע ענין שעומד בו. אך עדיין לא אם נדחק להוצאת הנקבים, יש בו משום בל תשקצו, ו

 יפסיק באמצע תפילה, וגם לא בתוך ציבור אם יתבזה מתוך כך על הבריות.

                                                           
11

ק כדברי הגמרא, "נותן שלום משמאל עצמו ואחר כך מימין עצמו". ויל"ע לא נזכרת לשון זו אלא ר )ה,י(ברמב"ם  

 מה היה מנהגם בפועל בנתינת שלום זו. 
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אם אינו יכול להעמד עצמו כדי פרסה, לא יתפלל, ואם התפלל תפילתו תועבה, אך עדיין אינו חייב להפסיק במה 

 שכבר התחיל.(

 

. אמר רב זביד ואיתימא רב תפלתו תועבהתפלל, ואם התפלל "תנו רבנן, הנצרך לנקביו אל י

בעצמו. אבל אם יכול לשהות בעצמו, תפלתו תפלה. ועד  שאינו יכול לשהותיהודה, לא שנו אלא 

. איכא דמתני לה אמתניתא, במה דברים אמורים כשאין יכול פרסהכמה, אמר רב ששת עד 

, ועד כמה, אמר רב זביד ואיתימא רב תפלתו תפלהעל עצמו  לעמוד יכוללעמוד על עצמו, אבל אם 

יהודה עד פרסה. אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן, הנצרך לנקביו הרי זה לא יתפלל, 

שמור להיך ישראל. ואמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן מ"ד -לקראת א הכוןמשום שנאמר 

רב חנינא בר פפא אמר, שמור נקביך בשעה  להים... רב אשי ואיתימא-כאשר תלך אל בית הא רגלך

 . )כג.(שאתה עומד בתפלה לפני" 

דרך  –בדברינו עד עתה עמדנו על שני צדדים בענין דרך עמידת האדם בתפילה בגופו, האחד 

דרך כבוד, של הזוכה לעמוד לפני מלכו של עולם. דרך הכבוד  –הכנעה של עבד בפני רבו, והאחר 

להיך ישראל", ופסוק זה נזכר גם כאן, כמקור אחד משנים -ראת אנסמכת על הפסוק "הכון לק

לכך שהנצרך לנקביו אסור להתפלל. הנצרך לנקביו מרגיש באופן מוחשי את הצד הפחות 

שבמציאות גופו, את דרך הגוף לייצר פסולת ולדחותה מעליו, ואין זה מדרך כבוד כלפי שמיא 

להיות נתון לרוממות המעמד, ואם נפשו נתונה  להתפלל כך. בעת הפנייה לה' בתפילה צריך האדם

בה בעת גם לצורך שמעוררים נקביו הרי הוא מערב את המאוס והמרומם זה בזה וכורך רושם של 

להית. אם הוא יכול להעמיד עצמו לזמן ניכר, עד פרסה, הרי שאף -פחיתות ברוממות הא

ת הרי"ף אם יכול לעמוד על שהתפילה אינה בדרך כבוד ראויה בה עצמה אין עכ"פ פסול )לגרס

אבל אם נצרך  12עצמו מותר, אבל כל יתר הראשונים הסכימו שהאיסור לכתחילה הוא גם בזה(.

לנקביו באופן שעתיד לבוא לכלל מימוש בזמן קרוב הרי שרושם אותו צד גנות מעורב באופן כה 

לבד, גם בדיעבד מוחשי במעמד התפילה עד שאין לראות בתפילתו רוממות אלא גנאי כלפי מעלה ב

 )הרמב"ם כתב שעליו לחזור ולהתפלל, וכתב ב"י שזוהי מסקנה ברורה מהסוגיה(. 

כיון שנצרך לנקביו  –את דין תפילתו תועבה אפשר היה לכרוך בדין המתפלל במקום צואה 

עולה שלא כך.  הרשב"אבאופן שזמנו קרוב הרי הוא כמי שהצואה לפניו בפועל. אלא שמדברי 

שאם לא היה צריך לנקביו כלל קודם שהתחיל להתפלל  מובא בב"י(א,קלא, עיקרה תשובה )כתב  הרשב"א

, לא יפסיק עבור כך את תפילתו, ובקריאת שמע וברכותיה אף באמצע תפילתו התעוררה לו תאוהו

שרשאי להפסיק אינו חייב בכך. ועולה מדבריו שדין הנצרך לנקביו, גם במדרגתו החמורה, אינו 

יא כביכול כנגדו, אלא משום שעמד מצידו לתפילה באופן המבזה אותה. אבל מחמת שהצואה ה

 אם עמד לתפילה כדין ושוב נצרך לנקביו שוב אין בהמשך תפילתו פסול. 

]בדין הנלוה שהזכיר הרשב"א, אם נצרך לנקביו בעודו קורא ק"ש וברכותיה, עמד משנ"ב על 

עד פרסה, וכתב שאפשר לסמוך להקל  צמוכשיכול להעמיד עמחלוקת אחרונים אם יש כלל איסור 

. ומכל מקום גם אם אינו יכול להעמיד עצמו, אם כבר התחיל כל עסק בתורהבזה. והוא הדין ל

 לסיים את העניןבקריאת שמע כתב הרשב"א שאינו צריך להפסיק, וכתב משנ"ב שיכול תמיד 

מרה, אך לא לעמוד שעומד בו אך לא להתחיל דבר מה חדש. כלומר, אם עומד בק"ש רשאי לג

                                                           
12

תפילה  יפסידמשנ"ב כתב בשם האחרונים שאם נצרך לנקביו לא יתפלל עד שינקה עצמו אפילו אם על ידי זה  

על עצמו פרסה יסמוך על הרי"ף המתיר ויתפלל כולו, אם יכול לעמוד  זמן התפילה. אבל אם על ידי זה יעבור מניןב

 מיד.
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להתפלל קודם שינקה עצמו, ואם עומד בפסוקי דזמרה רשאי לסיימם אך לא להתחיל בברכות 

 ק"ש. והוא הדין לענין שעוסק בו בלימודו, שרשאי לסיימו אך לא להתחיל ענין לימוד חדש.[

התקשה בדין הרשב"א מכח דברי תרה"ד, שמדבריו עולה שהנצרך לנקביו  (ובשו"ע )בד"מ הרמ"א

. וכתב מתוך כך שגם את דברי בל תשקצוצריך סוף סוף להפסיק את תפילתו משום איסור 

הרשב"א יש להעמיד רק באופן שלא בא לכלל בל תשקצו. ההבחנה מבוארת במשנ"ב, שאיסור בל 

ינו שצריך להחזיק עצמו באופן מכוון כדי למנוע תשקצו הוא רק כשנדחק להוצאת הנקבים )דהי

חלק על העמדה זו, שכן  מג"אמהם להיפתח(, מה שאין כן כשאין לו אלא התעוררות בעלמא. אבל 

הרשב"א התייחס בדבריו גם למי שאינו מסוגל להעמיד עצמו אלא עד סוף תפילתו, שאפילו הוא 

 )באותה תשובה(מודה גם תרה"ד עצמו  בורבציאינו צריך להפסיק. בפועל, העיר מג"א שאם עומד 

שמשום כבוד הבריות רשאי לסיים את תפילתו ולא לחוש לבל תשקצו )איסור בל תשקצו הוא 

המתפלל יש לסמוך על ביחיד מדרבנן בלבד, וגדול כבוד הבריות שדוחה ל"ת מדרבנן(. ואף 

ן בלבד ואין לעבור הרשב"א, שלא חש בזה לאיסור בל תשקצו, משום שסוף סוף איסורו מדרבנ

)אך הביא מדרך החיים שאם עכ"פ  משנ"במחמתו על האיסור להפסיק בתפילה. וכך פסק גם 

רוצה להפסיק מחמת בל תשקצו רשאי(. בק"ש ושאר דברי תורה עכ"פ ודאי עולה מכך שאם בא 

 לכלל בל תשקצו עליו להפסיק גם באמצע ענין. 

 

 ז(-)צב,ד. נקיון הידים 2

ו מ ע ט ו ן  י ד ה  .  א

, יפנה ויטול ידיו ויניח תפילין עול מלכות שמים שלמהאמר רבי יוחנן, הרוצה שיקבל עליו "

ויקרא ק"ש ויתפלל, וזו היא מלכות שמים שלמה. א"ר חייא בר אבא א"ר יוחנן, כל הנפנה ונוטל 

קרבן,  עליו כאלו בנה מזבח והקריבידיו ומניח תפילין וקורא ק"ש ומתפלל מעלה עליו הכתוב 

ואסובבה את מזבחך ה'. א"ל רבא, לא סבר לה מר כאילו טבל, דכתיב  ארחץ בנקיון כפידכתיב 

 . )יד:(ארחץ בנקיון ולא כתב ארחיץ כפי" 

בדומה לדין הכללי של נקיון הגוף, ודינים נוספים שעליהם עמדנו לעיל, גם דין נקיון הידים הוא 

ם היא חלק מסדר שלם של קבלת מכלל צורת העמידה הראויה לפני מלכו של עולם. נטילת הידי

עול מלכות שמים, שראשיתו בפינוי הנקבים וקיום התנאים הראשוניים הנצרכים עבור כבוד 

הפגישה במלכות ה', לאחר מכן הנטילה עצמה, ואחריה הנחת תפילין וקריאת שמע שיש בהן 

ם קבלה ישירה של עול מלכות שמים, והשלמת הדבר היא בעמידת האדם לפני המלך ה' ג

מזוית אחרת מוסיף ר' יוחנן לומר שסדר שלם זה הוא כעין סדר שלם של עבודה לה',  13בתפילה.

לא רק מעשה בפני עצמו של הקרבת קרבן, שאליו משולה התפילה, אלא תהליך מלא שיש בו הכנת 

בסיס ראוי לעבודה לה' והתקדמות על גבי בסיס זה עד לשיא של העבודה עצמה, דוגמת הבונה 

 יו שב ומקריב קרבן. מזבח ועל

נטילת הידים היא אם כן חלק מסדר ההכנה הנצרך עבור העבודה לה', והמקור המבליט את 

ואסובבה את מזבחך ה'". דרשת הפסוק מדמה בבירור את  ארחץ בנקיון כפיערכה הוא הפסוק "
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דברי ר' יוחנן שבים ומבליטים את ערך התפילה כביטוי שיא של קבלת עול מלכות שמים, כלומר, כמעשה שעיקר  

ההבעה בו הוא כניעת האדם בפני המלך ה', ולא חתירת האדם להוסיף בטובתו הוא בזכות הסיוע שיקבל ממרומים. 

שההשלמה לקבלת עול מלכות שמים שלמה, לאחר שכבר קיבל עול מלכות שמים ועול מצוות  אפשר היה לצפות

)והזכיר מצוות ציצית( בקריאת שמע, תהיה בכך שיבטא באופן כלשהו את נכונותו הממשית הגמורה לקיום מצוות ה'. 

ם את הבעת עמדתו אולם כנראה את העמדה הזו לא ניתן להביע אלא במעשה המצוות עצמו. תחת זאת משלים האד

 כנושא בעול מלכות שמים דוקא בתפילה, שמביעה באופן אחר את ביטולו העצמי הגמור של האדם בפני הקב"ה. 



 עמידת הגוף לפני ה')ה(   
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צו נטילת הידים קודם התפילה לקידוש הידים והרגלים של הכהנים לצורך העבודה במזבח, "ורח

 אהרן ובניו ממנו את ידיהם ואת רגליהם... בגשתם אל המזבח לשרת". 

עם זאת, יש הבדל ברור בין דין קידוש ידים ורגלים לבין רחיצת הידים לתפילה, ובעוד שתכלית 

נטילת הידים במקדש היא קידושם לעבודה, ולפיכך היא טעונה דוקא נתינת מים מכלי שרת, כאן 

שוט יותר: "א"ל רבינא לרבא, חזי מר האי צורבא מרבנן דאתא התכלית היא רק הנקיון הפ

ממערבא ואמר מי שאין לו מים לרחוץ ידיו מקנח ידיו בעפר ובצרור ובקסמית? א"ל שפיר קאמר. 

. הדין לכתחילה הוא אכן ליטול ידיו )שם טו.(" מידי דמנקי כל, בנקיון כתיבארחץ במים?  מי כתיב

במים )ויל"ע אם מעלת המים היא משום שהנקיון עצמו נעשה על ידיהם ביתר שלמות, או משום 

שברחיצה בהם יש תוספת מעלה של רושם נקיות מעבר לנקיון הממשי וכדלהלן(, אך עיקרו של דין 

דרך שתהיה. הגוף עצמו צריך הנטילה אינו ברחיצת מים דווקא אלא בנקיון הידים בפועל, בכל 

 להיות נקי לתפילה מטינוף הנקבים בלבד, אך את הידים יש לנקות גם מעבר לכך, בנקיון גמור. 

, שלכל אחד מהם תכלית ספציפית וגדרי שלושה דינים של נטילת ידיםלמעשה מצאנו בתורה 

אמור נצרכת לכך לעבודה במקדש התכלית היא הקידוש, וכ קידוש ידים ורגליםדין משל עצמו: ב

נתינת מים על הידים מכלי שרת, גם לאחר שהכהן כבר טבל קודם בואו למקדש, ולמרות שלאחר 

טעון נטילת ידים, ושם תכלית הנטילה היא טהרת הידים.  האוכל פתטבילתו גם ידיו כבר נקיות. 

הרה גם אף שם נצרכת נתינת מים מכלי דוקא, אבל אם טבל וטיהר כל גופו כל שכן שעלתה לו ט

, שעניינה רוממות כבוד שמים, התכלית היא נקיות, הכנה לתפילהלידיו ואינו צריך יותר מכך. וכ

שדינה גם היא לכתחילה על ידי מים )ובפשטות אין כאן כלל דין כלי, אף כי בנטילת ידים לתפילת 

גם שחרית לאחר שקם משנתו אפשר שטעון כלי מטעם אחר, ואין כאן מקומו(, אך בעת הצורך 

 באמצעים אחרים. 

דרכן של הידים לטפל בדברים  –הצד השוה לשלושתם הוא לפי הנראה ענין "ידים עסקניות הן" 

רבים, ובכלל זה דרכן לנגוע גם בדברי טינופת ומיאוס. הידים הן כלי הפעולה של האדם 

ובאמצעותן הוא פוגש במציאות המעשית שסביבו, וכשהוא מבקש לפנות מעשיית השגרה, על 

המורכבות של המעלה והפחיתות המעורבים בה, לעשיה מרוממת יותר, עליו למשוך את ידיו 

כביכול ממה שהעסיק אותן עד כה ולהפנותן לעשיה בעלת הקשר תוכן עליון יותר. יש לכך כמה 

היבטים, של נקיון, טהרה וקדושה, והדין בכל הקשר הוא כעניינו, על גבי יסוד ראשוני שוה בכל. 

 הגמרא באופן ראשוני בין התפילה למקדש, אך גם שבה והבדילה ביניהם לדינא.  וכך קישרה

 

ה ל י ט נ ה ל  ע ה  כ ר ב ה  .  ב

הזיקה בין דין הנטילה לתפילה לדין הנטילה לסעודה, על אף הפרש הגדרים הפרטיים ביניהם, 

לל כ )ברכות ו,ב( הרמב"ם, לדרכם של הרמב"ם והרא"ש. הברכה על הנטילהבא לידי ביטוי גם בדין 

וכתב: "כל הנוטל ידיו, בין לאכילה בין לקרית שמע בין לתפלה, מברך בתחלה אשר קדשנו 

במצותיו וציונו על נטילת ידים, שזו מצות חכמים היא". דין הברכה על נטילת ידים שחרית קודם 

: "כי משי ידיה, לימא ברוך אשר )ס:(התפילה נזכר גם מפורשות בגמרא בתוך כלל ברכות השחר 

: "לפי שידיו של אדם עסקניות הרא"שבמצותיו וצונו על נטילת ידים", ומתוך כך כתב גם  קדשנו

הם, ואי אפשר שלא ליגע בבשר המטונף בלילה, תיקנו ברכה קודם שיקרא ק"ש ויתפלל. וראוי 

לברך על נטילת ידים, לפי  לאכילההיה לברך על נקיות ידים, אלא על שם שתיקנו בנטילת ידים 

מן הכלי והכלי שמו נטלא בלשון הגמרא, לכך תיקנו נמי לברך על נטילת ידים.  שצריך ליטול

ונראה שאם אין לו מים, ומנקה את ידיו בצרור ועפר, שמברך על נקיות ידים, דחייב אדם לנקות 
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ידיו בשעת תפלה". דין הברכה נגרר מהנטילה לסעודה אל הנטילה לתפילה, במקום שהדבר 

י שיש ביניהם במקומות אחרים. )הרא"ש מוסיף ומחדד שדין זה של אפשרי, למרות ההפרש הממש

 נטילה בברכה הוא גם לתפילות מנחה וערבית, אם היטנפו ידיו, ונשוב לכך להלן(. 

)במספר תשובות, המובאות  הרשב"א –עם זאת, דין הברכה על הנטילה לתפילה אינו מוסכם על הכל 

כתב )בשם רבו( שהברכה שנזכרה בנטילת ידים שחרית היא לנטילה זו דוקא, כשקם בבוקר  בב"י(

משנתו ונעשה כבריה חדשה, ולא משום נקיות הידים לתפילה. ולפיכך אם עשה צרכיו ומנקה ידיו 

לתפילת מנחה או ערבית, אינו מברך על כך. הברכה נתקנה על הנטילה לסעודה דווקא, שיש בה 

קנת חכמים, מה שאין כן לתפילה, שעיקר דינה אינו גוף מעשה הנטילה אלא רק עצמה חיוב מת

, שאין לברך ר"תגם בשם  )בסי' ז(. וכ"כ ב"י )טעם זה מבואר בתשובה במיוחסות קצג(שיהיו ידיו נקיות כראוי 

 על נטילת ידים לתפילה אלא בבוקר. והוסיף ב"י שכך הוא מנהג העולם. 

העולם שלא לברך, וכתב שטעמא דמסתבר הוא, משום שספק  גם בסי' צב כתב ב"י שמנהג

שלא לברך על נטילת ידים למנחה, למרות  )בסי' רלג,ב(גם למעשה  שו"עברכות להקל. ומתוך כך נקט 

 הסכמת הרא"ש והרמב"ם.

 

א ל ם  י ד י ם  ג ם  א ה  . ?-ג ה צ י ח ר ת  ו נ ו ע ט ת  ו כ ל כ ו ל  מ

: לרמב"ם, חובה תמיד ליטול ידים לתפילה, ובברכה, בין אם יודע שהתלכלכו ובין אם לאו )ובהעדר תמצית הדין)

כהנהגה ראויה  –טעון נטילה מן הדין, ובברכה, ובלא זאת  –מים ינקה בדבר אחר(. לרא"ש, אם יודע שהיטנפו 

ן נטילה כלל. ולראבי"ה בדרך ובלא ברכה. לדרך נוספת, שאחז בה גם הר"ן, אם אינו  יודע על לכלוך אינו טעו

ראשונה, דוקא היסח הדעת הוא שמצריך נטילה במים, ובאופן שאף אין די לו בדבר אחר, ורק ללכלוך ידוע מועיל 

 בעת הצורך ניקוי בדבר אחר. והלכה כרמב"ם ורא"ש.(

 

העמדת עיקר דין הנטילה על נקיון הידים דוקא, ולא על הרחיצה במים, מעלה את השאלה מהו 

מצב שבו הנטילה אכן נצרכת: האם כל עמידה לתפילה מחייבת הקדמה של רחיצת הידים, או ה

 דוקא אם ידיו מלוכלכות? ונחלקו בדבר ראשונים.

אבי העזרי, הא דאמרינן בכל מידי דמנקי, הני מילי דלא אסח דעתיה, הטור כתב על כך: "וכתב 

, אדרבא, צריך שלא יהו מלוכלכים, ועל "ה(אף זה מדברי הראבי -)אלא שנתלכלכו בטיט, ויש אומרים 

היסח הדעת אין לחוש, שאין היסח הדעת אלא באכילה. ואדוני אבי הרא"ש ז"ל היה אומר שאין 

 לחלק, לא שנא לכלוך לא שנא היסח הדעת, אלא שינקה בכל מידי דמנקי". 

הדין נאמרו למעשה שני דינים בנטילת הידים לתפילה:  אבי העזרילדרכו הראשונה של 

המפורש לפנינו הוא דין נקיות מלכלוך, שדי לו בעת הצורך גם באמצעי ניקוי שאינם מים, והוא 

אמור דוקא כלפי ידים שהתלכלכו בפועל. אלא שבדינים אחרים של נטילת הידים, בהקשרים של 

טומאה וטהרה )כמו גם במעלות שעשו חכמים בדין הכללי של טהרה לתרומה וקדשים(, מצאנו 

עדר כל סיבת טומאה ידועה, כל שהסיח דעתו משמירת ידיו הרי הן כאילו נטמאו וטעונות שגם בה

נטילה. ואף כאן, אם הסיח דעתו מידיו יש לנטלן לתפילה גם בלא כל לכלוך ידוע. ולענין זה יש גם 

צורך במים דוקא, ולא בשאר מידי דמנקי. )וצריך עיון מקורו לדין נוסף זה של נטילה לתפילה. 

למד כך מדין הברכה על נטילת הידים שחרית לתפילה, שקשה להצדיקו מטעם חובת נקיון  אולי

 הידים לתפילה בלבד, וכבדברי הרשב"א לעיל(. 

שבראבי"ה היא לאידך גיסא: ענין של היסח הדעת בעלמא אינו אמור  אומרים-ישאבל דעת ה

אם ידיו מלוכלכות עליו לנקותן אלא בענייני טהרה, ולא בדין כמו זה שלפנינו, שהוא דין נקיות. 

, שכתב בתוך דיני ר"ןלתפילה, ואם אינן מלוכלכות שוב אינו טעון מאומה. ב"י תלה סברה זו גם ב
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שסתם ידים אינן טעונות נטילה, לא עבור ברכה בעלמא  )פסחים קיד:(נטילת ידים לטיבול המרור 

 ואף לא עבור תפילה. 

שטהרת  ב(-)ד,א, שסתם וכתב הרמב"םדרך פשוטה יותר המנוגדת לדעת הי"א והר"ן היא דרך 

הידים היא אחד מחמשה דברים המעכבים את התפילה )והשתמש בלשון טהרה על אף שגדר הדין 

למעשה הוא נקיות(, ופירט שתוכן דין זה הוא שירחץ ידיו במים עד הפרק ואחר כך יתפלל. ולא 

קיומו של לכלוך. נראה שלמד שסדר ההכנה הראוי לתפילה האמור בדברי ר' התנה זאת כלל ב

יוחנן כולל תמיד גם את נטילת הידים, וכשם שפינוי הנקבים, הנחת תפילין וקריאת שמע הם 

תלויים המהוים חלק מהסדר שהתפילה היא שיאו, כך גם נטילת הידים. -דינים קבועים ובלתי

ענין הנטילה הוא לא סילוק דבר מה ממשי מעל הידים אלא  בדמיון מה לנטילת הידים לסעודה,

סילוק רושם הנפש של הלכלוך הכרוך תמיד במציאות הידים, ולפיכך צריך לנקות את ידיו גם אם 

לא נודע לו בבירור שהתלכלכו. ב"י מחדד שעולה בבירור מדברי הרמב"ם שאף לענין הברכה על 

 ועל לידים שרק הסיח מהן את דעתו. הנטילה אין להבחין בין ידים שהתלכלכו בפ

. הטור כתב כאמור בשם הרא"ש שחובת נקיון הידים לתפילה היא רא"שדרך ביניים יש בדבר ל

בין אם התלכלכו ובין אם רק הסיח מהם את דעתו, ובכל מקרה יכול לנקות בעת הצורך בכל מידי 

לידים שחרית קודם התפילה דמנקי. אלא שכבר הבאנו לעיל מדבריו בדין הברכה, שתיקנו נטילה 

משום שהידים עסקניות וודאי נגעו בלילה בדבר מטונף. ומשמע שבסתמא, בהיות האדם ער, אין 

, שם כתב שאין בב"י ז,ב(ו)ד,א, הידים טעונות נטילה אם לא היטנפו. הדברים אכן מפורשים בתשובה 

תו וידיו מטונפות לברך על הנטילה אלא במקום שתיקנוה חכמים, והיינו בבוקר כשקם ממט

משום שממשמשות במקום הטינופת בלילה, וכן אם עשה צרכיו וקנח או קטנים ושפשף ורוצה 

להתפלל, גם בזמן אחר ביום. והוסיף עוד שאם לא עשה צרכיו ורוצה להתפלל, שלא בבוקר, אין לו 

שמו, לברך על נטילת ידים, משום שחכמים לא תיקנו בזה נטילה. נמצא אם כן שדברי הטור ב

 לנקות ידיו גם אם רק הסיח מהם את דעתו, אינם מכח תקנת חכמים אלא כהנהגה נכונה בלבד. 

 שו"עלמעשה עכ"פ נמצאת ההנהגה שהורה הרא"ש מצטרפת לדעת הרמב"ם, ומתוך כך פסק 

 שגם אם לא ידוע לו על לכלוך צריך ליטול את ידיו לתפילה. 

, טיטאבי העזרי שזהו גם אם התלכלכו רק ב המחייב נטילה, כתב כאמור הלכלוך]בגדרו של 

לכלוך פשוט שאין בו מיאוס מיוחד. אבל הרא"ש תלה את דין הנטילה שחרית בכך שהידים נוגעות 

, והוסיף כאמור שגם למנחה או ערבית חייב ליטול ידיו אם עשה צרכיו מקום טינופתבלילה ב

של יציאות האדם שיש בהן מיאוס  וקנח, או קטנים ושפשף. ומשמע מכך שדווקא טינוף כמו זה,

נקט כהבנה פשוטה ראשונית  )בתשובה בב"י(של ממש, הוא שמצריך נטילה לתפילה. גם הרשב"א 

שנטילת ידים נצרכת מחמת נגיעה במקום הטינופת, אלא שהוסיף שמסתבר שהוא הדין גם אם 

כגון זה יש לטול שבגוף, שיש בהם מלמולי זיעה. ומשמע שדווקא על  מקומות המכוסיםנגע רק ב

בשם מהר"י אבוהב. למעשה, בה"ל הביא  (ז,ב)ידים, ולא מחמת לכלוך טיט בעלמא. וכ"כ ב"י 

מפמ"ג שיש להחמיר לכתחילה גם בלכלוך טיט בעלמא, לנקות במים אם הם מזומנים לו, וכתב על 

דינם כך שיש לעיין בכך לאור דעת הרא"ש. ולענין צואת האף והאוזן, רמ"א הביא ממהרי"ל ש

 כשאר טינוף הגוף, אבל משנ"ב כתב בשם הגר"א שלא נקרא עליהם שם צואה והם כלכלוך בלבד.[

  

ה ל י פ ת ל ם  י מ ר  ח א ר  ז ח ל ש  י ה  מ כ ד  ע  .  ד

: לדרך אחת בגרסת הגמרא ובראשונים )ובהם רי"ף ורמב"ם ועוד(, אם אין לו מים מזומנים, וטרם תמצית הדין)

יחזר אחר מים עד מיל, או ד' מילים לפניו,  –בל אם רק תפילה לפניו קרא ק"ש, ינקה בכל דבר ויקרא ויתפלל, א

 אפילו אם יעבור עי"ז זמן תפילה.
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לגרסה אחרת, שאחזו בה תוס' ורא"ש ועוד, גם לתפילה לבדה אם אין לו מים מזומנים ינקה בכל דבר ולא יחפש 

 מים במרחק. וי"א שזאת רק אם עלול לעבור זמן תפילה. 

מלוכלכות, יחזר אחרי מים מיל כנ"ל אא"כ יעבור על ידי זה זמן תפילה, או שיפסיד תפילה בציבור להלכה, אם ידיו 

 או שאר דברים השקולים להילוך מיל. ואם אינו יודע לכלוך לידיו, ואין לו מים מזומנים, ינקה בכל דבר.(

 

את הדין שקיים רבא, שאם אין לו מים מנקה את ידיו בכל מידי דמנקי, הוסיפה הגמרא 

אמאן דמהדר אמיא בעידן צלותא".  רב חסדא לייטוחיזקה גם מכח דברי רב חסדא: "דהא 

)לעומת גרסה אחרת להלן( מוסיפה על כך ומסייגת את דבריו: "והני מילי לק"ש,  לפנינוהגמרא 

אינו חוזר.  מיל. והנ"מ לקמיה, אבל לאחוריה אפילו פרסהכמה, עד מהדר. ועד  אבל לתפלה

ומינה, מיל הוא דאינו חוזר, הא פחות ממיל חוזר". כלומר, אף שרב חסדא פסל את ההנהגה לחזר 

אחר מים בזמן התפילה, אין זאת מחמת התפילה עצמה אלא מחמת קריאת שמע, שזמנה עלול 

ור תפילה לבדה יש לו לחזר אחר מים, ומשמע שאין לו לעבור מתוך החיזור אחר המים. אבל עב

 להקל ולנקות ידיו באופן אחר ולהתפלל אף אם יעבור על ידי זה זמן תפילה. 

בכך שלקריאת שמע יש זמן קבוע  רש"יאת הטעם לחילוק בין קריאת שמע לתפילה תלה 

ך, שהרי גם לתפילה שעלול לעבור, מה שאין כן תפילה שזמנה כל היום. הרשב"א ועוד תמהו על כ

יש זמן קבוע, עד ארבע שעות, גם אם אין זה זמן מצומצם כמו קריאת שמע שהיא רק עד שלש 

שאף  )בהם מעדני יו"ט על הרא"ש, ואחרונים נוספים שמביא המהדיר על הרשב"א(שעות. ותירצו כמה אחרונים 

כל היום, ולפיכך גם שזמן התפילה לכתחילה הוא רק עד ארבע שעות, סוף סוף יש לה תשלומין 

אם על ידי שיחזר אחר מים תעבור השעה הרביעית, יוכל להשלים את תפילתו מאוחר יותר 

 מתורת תשלומין. 

עכ"פ לא קיבל את ביאורו זו של רש"י, וכתב תחת זאת שבקריאת שמע שהיא דין  הרשב"א

רבנן לא ראו תורה לא רצו חכמים שיחזר אחר מים ואולי יעבור זמנה, אבל בתפילה שהיא מד

 צורך להקל בה כך )כך פירש גם רבנו יונה שיטה זו, אף כי דחאה מהלכה(. 

]הרשב"א הקשה עוד על רש"י שאף בקריאת שמע שזמנה קבוע סוף סוף אין סיבה שלא לחזר 

אחר מים אם לא יעבור על ידי כך זמן הקריאה. ומשמע שהדין שנאמר בקריאת שמע הוא אכן 

אם אין לו מים מזומנים, גם אם אינו קרוב לתום זמן הקריאה. וכ"כ גם שלא לחזר אחר מים כלל 

רבנו יונה בביאור דרך זו. כיון שבנסיבות מסויימות עלול החיזור אחר המים להביא לביטול ק"ש 

בזמנה הורה רב חסדא שלא לחזר אחריהם כלל, גם במצבים אחרים. להלן נעמוד על דרך אחרת 

 בדבר.[

, שכתבו שיש להמתין עבור מים לתפילה הרמב"םו הרי"ףיא גם גרסת גרסת הגמרא לפנינו ה

בהיותו בדרך עד ארבעה מילין, ולחזר אחריהם לאחוריו או כשאינו בדרך עד מיל. וכ"כ הרשב"א 

 . רב האיגם בשם 

כתבו שבספרים מדוייקים לשון זו אינה כלולה בדברי הגמרא כאן, והיא  רא"שו תוס'אבל 

: "לגבל ולתפלה ולנטילת ידים ארבעה מילין". מי )מו.(שנאמר בפסחים הוכנסה כאן מתוך מה 

שהעתיק דין זה לכאן סבר שדין ההמתנה לתפילה עד ארבעה מילין הוא לענין זה, של רחיצת 

הידים, ולא היא, אלא כפירוש רש"י שם, להמתין עבור מנין לתפילה. בענייננו עומדים דברי רב 

, שאין לחזר אחר מים לתפילה. )כב.(הם מובאים גם להלן חסדא כצורתם בלא תוספת, כפי ש

 . רבנו יונהוכדבריהם כתב גם 

ההבנה הפשוטה בדברי רב חסדא היא לכאורה שאין לחזר אחר המים כלל כשאינם מזומנים 

כתב שהדין שלא יחזר אחר מים הוא  הטורלו, וכפי שהבאנו לעיל מדברי הרשב"א ורבנו יונה. אבל 
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. וביאר ב"י שסברה היא, שכיון שמוטל עליו לכתחילה זמן תפילהעל ידי כך  ראם עלול לעבורק 

ליטול ידיו במים יש לו לחזר אחריהם כדרך שמחזר אחרי כל מצוה, ורק אם הוא עלול להפסיד על 

ידי כך תפילה בזמנה אין הדין עומד. ב"י מביא מדברי הטור בסי' רלג שתלה סברה זו גם בבעלי 

 התוס'. 

 

שכיון שהרי"ף והרמב"ם מסכימים לדרך אחת, ואף רב האי  ב"ימחלוקת כתב בסיכום ה

חלק עליו וכתב שאנו לפי דרכנו פוסקים על פי תוס' והפוסקים  דרכי משהעמהם, כך הלכה. ו

 המאוחרים יותר שסברו כמותם, ומשום שהלכה כבתראי. 

ידים במים, גם אם לאור זאת היה נראה לומר שהכרעת ב"י היא שלא להתפלל בלא רחיצת 

לא כתב כך, אלא כתב את דין החיזור אחר המים מיל  שו"עיעבור על ידי כך זמן התפילה. אבל ב

לאחוריו וארבעה מילים לפניו, וסיים שאם על ידי כך יעבור זמן תפילה ינקה ידיו בכל מידי 

הרא"ש, דמנקי. ותמה הט"ז בטעם הדבר )ודחה את הסברה שהשו"ע חשש לחומרא לדעת התוס' ו

שלא לעבור זמן תפילה, שכן יש בהכרעתו גם קולא, להתפלל בלא נטילת ידים כדין(. אבל אחרונים 

אחרים כתבו שאכן בענין זה של הפסד זמן תפילה הכריע שו"ע כתוס' ורא"ש ולא כרי"ף ורמב"ם. 

לכאורה הדבר מבטל לגמרי את דבריו בב"י לפסוק כאן כרי"ף ורמב"ם, אך יש לומר שהרושם 

שנותר מדבריהם הוא דין גבול החיזור אחר המים, עד מיל או ארבעה מילין. לגרסת תוס' ורא"ש 

לא נאמר כאן דין זה כלל, ואם כן אף שלכתחילה יש לחזר אחר המים, כדרך שמחזרים אחר כל 

מצוה וכדברי הטור, אין הדבר מוגדר על ידי שיעורים אלו דווקא ואפשר שאין חובה לחזר 

הרבה. אמנם הטור לא קבע גדר אחר לחיזור אחר המים, ואולי מטעם זה לא חלק  אחריהם כל כך

בשו"ע על דברי המחבר. ונמצא שבין לשו"ע ובין לרמ"א יש לחזר אחר המים כל עוד אין  הרמ"א

 הדבר גורם להפסד זמן התפילה. 

שאין בזה ]בגדר דין החיזור אחר מים מיל, או ההמתנה עבורם עד ארבעה מילים, כתב משנ"ב 

הבחנה בין דרך טובה למשובשת ובין הולך ברגליו לרכוב על בהמה, ובכל מקרה השיעור הוא אותו 

שיעור של מרחק. והוסיף שאם על ידי חיזורו יפסיד את השיירה ויצטרך ללכת לבד, או שלא יוכל 

כמו כן גם אם להגיע למחוז חפצו באותו יום כפי שתכנן, הרי זה כחיזור יותר ממיל שאינו חייב בו. 

 יפסיד על ידי כך תפילה במנין לא יחזר אחר מים אלא ינקה ידיו במידי דמנקי ויתפלל.[

 

כל זה אמור בידים הטעונות נטילה ודאי, משום שקם משנתו או נגע במקום טינופת. אבל 

אלא רק הסיח דעתו מידיו כתב השו"ע שאם אין לו מים מזומנים  על טינוףלו  לא נודעבמקרה ש

נובע  לדברי הגר"או צריך לחזר אחריהם כלל. בה"ל עמד על מחלוקת אחרונים בטעם הדבר: אינ

שאינו מצריך נטילה לידים אם לא נודע שהתלכלכו.  הר"ןהכרעת שו"ע מהסתמכות על דברי 

במקרה שיש לו מים מזומנים נוקט שו"ע כרמב"ם ורא"ש שחייב ליטול ידיו, אך אם אין לו מים 

"ן ולהותיר את ידיו כמות שהן. נראה שהדברים נסמכים על מה שביארנו לעיל יכול לסמוך על הר

בדעת הרא"ש, שאף שהורה ליטול את ידיו גם אם אינו יודע להן לכלוך, אין זה מצד הדין אלא 

 כהנהגה ראויה בלבד. 

בדין  תוס'כתבו שהיסוד לדברי השו"ע אינו שיטת הר"ן אלא שיטת  אחריםאבל אחרונים 

ובמקרה שאינו יודע לכלוך לידיו, כך שכל עיקר חיוב הנטילה שנוי במחלוקת,  –ר מים החיזור אח

שאין צורך לחזר אחר המים )ואף נקט בענין זה כפשט הראשוני של  תוס' ורא"שהכריע השו"ע כ
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הדברים, וכדעת רשב"א ורבנו יונה, שאין צריך לחזר אחריהם כלל, למרות שאינו מבטל על ידי זה 

  זמן תפילה(.

בין הדרכים יש נפ"מ, שאם היסוד לדברים הוא בדעת הר"ן, הרי שבמקרה כזה אינו צריך 

לנקות את ידיו כלל. אבל אם היסוד הוא בשיטת תוס' ורא"ש, הרי שעליו לנקות את ידיו עכ"פ 

 בכל מידי דמנקי. וכתב בה"ל שלרוב האחרונים אכן צריך לנקות את ידיו גם במקרה זה. 

 

 . השלמות דינים3

ה  ק י ק ר ו ק  ו ה י פ ו ק  ו ה י ג  .  )סי' צז(א

 שני דינים נוספים של הכנת הגוף לתפילה נאמרו בגמרא, ונעמוד עליהם בקצרה בלבד. 

בדומה לחובת נקיון הגוף, נאסרו גם תופעות אחרות המבטאות את צד הגנות והחיסרון שבגוף: 

ויש אומרים ניכר  "מגהק ומפהק ]בתפילתו[ הרי זה מגסי הרוח. המתעטש בתפלתו, סימן רע לו

. גיהוק ופיהוק הם מעשים שאין בהם פסול )כד:(שהוא מכוער. הרק בתפלתו כאילו רק בפני המלך" 

עצמי, אבל הם מבליטים את הממד של התפקוד הגופני הפנימי של האדם הרחוק בתכלית 

 מהקומה הרוחנית העליונה יותר שלו. גם בהקשרים חברתיים רגילים הם נחשבים לגסות, וכל

שכן בתפילה. וכל שכן העיטוש, שכפי המבואר בגמרא הוא העיטוש מלמטה, הפחת רוח, שנותן 

ביטוי חיצוני גם להיבט המאוס שבתפקוד הגופני. הרקיקה, לפי הנראה, היתה מעשה נסבל יותר 

בהקשרים חברתיים רגילים בזמן חז"ל; ועדיין בעת התפילה היא פסולה בתכלית, כרוקק בפני 

 המלך.

ות שנמנו קורות לעיתים לאונסו של האדם, והגמרא מבארת שלא לכך התייחס הגינוי הפעול

שבברייתא. כמו כן, גם את הרוק יש אפשרות להוציא בדרך כבוד יחסית, לפי הענין, )להבליעו 

 בטליתו, באפרקסותו, לשמאלו או לאחוריו(, ובמקרה שנזקק לדבר יכול לזרקו כך. 

 

ר  ו כ י ש ו י  ו ת ש  .  )סי' צט(ב

מר רבה בר רב הונא, שתוי אל יתפלל, ואם התפלל תפלתו תפלה. שיכור אל יתפלל, ואם "א

התפלל תפלתו תועבה. היכי דמי שתוי והיכי דמי שיכור... שתוי, כל שיכול לדבר לפני המלך, שיכור 

. מכלל כבוד העמידה לפני המלך הוא שיהיה האדם )עירובין סד.(כל שאינו יכול לדבר לפני המלך" 

בדעתו וצלילותו, ופוגש בו מכח הצד המעולה שבאישיותו. אפילו אם שתה מעט, אך לפחות  עומד

רביעית, אין מדרך כבוד שיתפלל. ועכ"פ זהו חסרון באופן שבו ניגש לתפילה אך לא פסול בתפילה 

עצמה. אם שתה יותר, עד שאינו מסוגל כלל לסדר דבריו לפני מלך, הרי זה זלזול של ממש בתפילה 

 דיעבד תפילתו תועבה. ואף ב

הפוסקים עומדים עוד על דרגת שכרות גבוהה מזו, כשכרותו של לוט, כשאינו שליט במעשיו, 

 שאז נחשב כמי שאין בו דעת וכשוטה שפטור גם מכל המצוות. 

אם שתה רביעית בלבד, דרך מיל ושינה  –הגמרא עומדת עוד על האופן שבו מסירים את היין 

כלשהי מפיגים אותו. אך אם שתה יותר אין די בכך. ובסופו של דבר התחושה האישית, אם הוא 

 חש ביינו, היא המכריעה בכל מקום שאין בו הגדרה אחרת. 
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 מקורות –עמידת הגוף לפני ה' 
 כיוון התפילה א. 

 (מלכים ח)  כיוון התפילה

ת"ר סומא... שכל פיות  שם ל.במשנה, היה יושב על החמור..., ובגמ' ברכות כח:   

 פונים בו, ותוס'

אמר רבי יצחק שם כה: ה, ו-דאמר ריב"ל בואו ונחזיק... אוריה אויר יב"ב כה.   

 תוס'הרוצה שיחכים... כל יושבי הארץ, ו

 טור וב"י, שו"ע ומשנ"בג -צד,א  

)נדפס  תוס', רש"יאמר רב הונא כל המתפלל... שלף ספסרא וקטליה, ברכות ו:   

 )ג:(תר"י בע"א(, 

 טור וב"י, שו"ע ומשנ"בצ,ז   

   

 עמידה לפני המלך ב. 

 (רש"ידר' חייא ור' שמעון בר רבי... שני מקראות הללו )ויבמות קה:   תנוחת הגוף והלבוש

 ר"ה כו: ד"ה כמה דכייף וד"ה כמה דפשיט( רש"י)  

)שליש אחרון( ואמר ר' יוסי בר' חנינא... אל יעמוד אדם... ורגליהם רגל ברכות י:   

 )ה.( תלמיד רבנו יונהישרה, 

 תוס'מתקיף לה רב ששת... רבא חזייה, ו שבת י.  

 רש"יאבל לתפלה עד שיכסה את לבו וברכות כה.   

 כנ"ל צא סי'כנ"ל;    ב-צ,אטור וב"י, שו"ע ומשנ"ב;   צה  סי'  

 ד,ח( יחוה דעת ז קונטרס אחרון א, ישכיל עבדי )  

 יו"ד ג,סח,ד(אגרות משה )

   

 )כד.(תר"י )למטה( ת"ר אלו ברכות... עד המשנה )לד:(,  ברכות לד.  כריעות בתפילה

 ומחזי כמאן דכרעואמר ר' תנחום... המתפלל צריך שיכרע... ברכות כח:   

 )למטה( ואמר רבה בר חיננא... זקף כחיויא )יב:(ברכות יב.   

 טור וב"י, שו"ע ומשנ"ב )וט"ז( ח-קיג,א  

 אמר רבי יהושע בן לוי... עד הנקודתיים )למעלה(יומא נג:  יצא ובא לו...(,יומא נג. )  יציאה מלפני רבו

 כנ"ל סי' קכג  

   

 יד.(תר"י )כד(, )רא"ש תנו רבנן הנצרך לנקביו... עומד בתפלה לפני, ברכות כג.   נקיון הגוף

 טור וב"י, שו"ע ומשנ"ב ובה"ל ט-חושם ג -צב,א  

)יא(,  רא"ש, תוס')שורה אחרונה( אמר רבי יוחנן... עד המשנה )טו.(, ברכות יד:   נקיון הידים

 רשב"א)ח.(,  תלמיד רבנו יונה

 כג, "כי משי ידיה... כי הך דהכא" ברכות פ"ט )לדף ס:( סי'רא"ש   

 המיוחסות )לרמב"ן( קצגשו"ת הרשב"א   

 ז,ב ד"ה "ואדוני אבי ז"ל" ואילך    ב"י   

 טור וב"י, שו"ע ומשנ"ב ובה"לז -צב,ד

 טור וב"י, שו"ע ומשנ"ב( רלג,ב)  
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 )טו:( תר"י)שורה אחרונה( ואמר ר' חנינא... לשמוע דבר זה דיי )כד:(, ברכות כד.   גיהוק ופיהוק ורקיקה

 טור וב"י, שו"ע ומשנ"בצז  סי'  

   

אמר רמי בר שם סד: אמר רבה בר רב הונא... לדבר לפני המלך, ועירובין סד.   שתוי ושיכור

 אבא... לא קשיא רכוב שאני

 טור וב"י, שו"ע ומשנ"בסי' צט   



 )ו( כוונת הלב ומכשיריה  

107 
 

 פרק שישי

 כוונת הלב ומכשיריה
 )צח,א; סי' צג(א. חובת הכוונה בתפילה 

 )צח,ב; צח,ה; קא,א(ב. דין התפילה ללא כוונה 

 (; פט,חט-)צד,דג. תפילה בעמידה 

 כג(-ה; צ,כ-ג; צ,ג-)קא,בעזר נוספים לכוונה בתפילה -ד. אמצעי

 

 בתפילהא. חובת הכוונה 

ה  ל י פ ת ל ת  כ ר צ נ ה ה  נ ו ו כ ה  .  )צח,א(א

 : התפילה צריכה להיות מתוך עמדת נפש של יראת שמים, ושל כובד ראש הנובע ממנה.תמצית הדין)

בתפילה עצמה צריך האדם לראות עצמו כעומד לפני השכינה, לפנות לבו מכל הדברים המטרידים אותו כדי שיהיה 

מכך, לפנות מליבו את כל המשיכות הגופניות ולהיות נתון באופן מוחלט מרוכז בתפילתו, ובמידת האפשר גם יותר 

 לענין עבודת ה' שבתפילה.(

 

"אין עומדין להתפלל אלא מתוך כובד ראש. חסידים הראשונים היו שוהין שעה אחת 

 . )משנה, ל:(ומתפללין, כדי שיכונו לבם לאביהם שבשמים" 

, כלומר מתוך עמדה שקולה כובד ראשהדין הראשוני במשנה הוא החובה להתפלל מתוך 

ומרוסנת, שאינה נותנת לכל נטיה ראשונית שמתעוררת בנפש לבוא מאליה לידי ביטוי קודם 

שייבחן ערכה, היפוכה של קלות הראש. תלמיד רבנו יונה תולה את פשר הביטוי בדימוי למי 

יושב באימה והכנעה  שמכביד את ראשו על אבריו, שעל ידי כך נמצאים כל אבריו כנועים, ונמצא

הנדרשת לתפילה. באופן נוסף אפשר לפרש שהדימוי הוא לכף מאזניים שבה מוטלים הראש 

ושיקול דעתו מזה ורצונות הגוף מזה, והדעת נמצאת בעלת המשקל המכריע. כך או כך, התפילה 

 נפש ראשוני הולם. -זוקקת ריכוז פנימי, ושעבוד של הנפש לה', ונדרש לכך מעמד

מנא ושרת עוד את כובד הראש בעמדה ראויה של האדם ביחס לה', עמדה של יראה: "הגמרא ק

אל היכל קדשך  אשתחוה... א"ר יוסי בר' חנינא מהכא, ואני ברב חסדך אבא ביתך הני מילי

. ממאי, דילמא דוד שאני, דהוה מצער נפשיה ברחמי טובא? אלא אמר ר' יהושע בן לוי ביראתך

. ממאי, דילמא לעולם אימא לך בחרדתקדש, אל תקרי בהדרת אלא לה' בהדרת  השתחוומהכא, 

הדרת ממש, כי הא דרב יהודה הוה מציין נפשיה והדר מצלי? אלא א"ר נחמן בר יצחק מהכא, 

הכוחות הפנימי -וגילו ברעדה". כובד הראש האמור במשנה אינו ענין של מערך ביראהאת ה'  עבדו

ל האדם מול גדולת ה'. התפילה צריכה להיאמר מתוך לנפש בלבד, אלא פועל יוצא של עמידה ש

הכרה בהיותנו עומדים אל מול המלך ה', ומתוך כך בעמדה של ריסון פנימי, וזהירות מהתפרצות 

 1של כוחות נפש שאינם ראויים בפני ה', שהיא היראה.

                                                           
1

, ולכל הפחות יש לרסן את הפכה לא רק בעת התפילההגמרא מרחיבה ומחדדת שאותה יראה ראויה להימצא באדם  

. רעדהשם תהא  במקום גילהאדא בר מתנא אמר רבה, שהוא השמחה היתרה והשחוק: "מאי וגילו ברעדה? א"ר  –

אביי הוה יתיב קמיה דרבה, חזייה דהוה קא בדח טובא, אמר וגילו ברעדה כתיב, א"ל אנא תפילין מנחנא. ר' ירמיה 

כתיב, א"ל אנא תפילין מנחנא.  בכל עצב יהיה מותרהוה יתיב קמיה דר' זירא, חזייה דהוה קא בדח טובא, אמר ליה, 

ה דרבינא עבד הלולא לבריה, חזנהו לרבנן דהוו קבדחי טובא, אייתי כסא דמוקרא בת ארבע מאה זוזי ותבר מר ברי

 אז ימלא שחוק פינוקמייהו ואעציבו... א"ר יוחנן משום רשב"י, אסור לאדם שימלא שחוק פיו בעולם הזה, שנאמר 

 ולשוננו רנה, אימתי, בזמן שיאמרו בגוים הגדיל ה' לעשות עם אלה".

וישכח , לתענוגי העולםמתוך השמחה  שלא ימשךתלמיד רבנו יונה מבאר את הטעם לשלילת השמחה הפשוטה: "כדי 

. על כן צריך לערבב זה עם זה, כדי שיהיה על הקו הממוצע". )בהמשך הוא מוסיף בכך ביאור: "בכל עצב עניני הבורא
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מעבר לעמדת הנפש הכללית של כובד הראש מוסיפה המשנה עוד תוכן ישיר יותר של התכוונות 

"(. וכן למקום" )ובגרסת הרי"ף: "שיכוונו לבם לאביהם שבשמים לבםשיכוונו בתפילה: "כדי 

: "המתפלל צריך שיכוין את לבו לשמים, אבא שאול אומר סימן לדבר, תכין לבם )לא.(בברייתא 

כאילו שכינה עצמו  יראהש: "אמר ר"ש חסידא, המתפלל צריך )כב.(ובסנהדרין  תקשיב אזנך".

 , שנאמר שויתי ה' לנגדי תמיד". כנגדו

כרך את המקורות זה בזה, וכתב שענין הכוונה בתפילה הוא: "שיפנה לבו מכל  )ד,טז( הרמב"ם

"שיכוין לבו... מפרט מעט יותר:  הטורהמחשבות, ויראה עצמו כאילו הוא עומד לפני השכינה". 

, שנאמר שויתי ה' לנגדי כאילו שכינה כנגדו ויחשובשמוציא בשפתיו,  המלותפירוש  שיכויןפירוש 

אותו עד שתשאר מחשבתו וכוונתו זכה  המחשבות הטורדותכל  ויסירתמיד, ויעיר הכוונה 

סדר בתפלתו. ויחשוב כי אילו היה מדבר לפני מלך בשר ודם, שהיום כאן ולמחר בקבר, היה מ

דבריו ומכוין בהם יפה לבל יכשל, קל וחומר לפני מלך מלכי המלכים הקב"ה, שצריך לכוין אף 

מחשבתו, כי לפניו המחשבה כדיבור". והוסיף על ההתרכזות הראשונית בעיקרו של מעמד 

התפילה, שהוא כעומד לפני השכינה, גם את הריכוז בתוכן התפילה עצמו ובמילותיה, שהוא הוא 

 מעמד שלפני השכינה. תוכן אותו 

ההתרכזות בתוכן התפילה, לדברי הטור, היא עכ"פ משמעותית הרבה יותר מהתרכזות רגילה 

של האדם בעשיה שבה הוא עוסק ובתוכנה. כיון שמדובר בעמידה לפני ה', נמצאת ההתרכזות בגוף 

ת התפילה מעתיקה את עולמו הפנימי של האדם ממעורבות נפשית בענייני הגוף אל הדבקו

                                                                                                                                                                      
יהיה מותר, כלומר, בכל עצב שהאדם עצב יש בו יתרון, כדי שלא ישמח וימשך אחר תענוגי העוה"ז. ואינו רוצה לומר 

ול לעבוד הבורא יתברך כראוי, אלא שלא שישתדל האדם שיהיה עצב, שהעצבון חולי הגוף, וכשאדם חולה אינו יכ

יהיה שמח ולא עצב כי אם על האמצעי"(. ומוסיף לבאר את לשון וגילו ברעדה: "ופשטיה דקרא כך הוא, שאע"פ 

שאצל בשר ודם היראה והשמחה הם דבר והפכו, שבשעה שהאדם מפחד מזולתו הוא עומד נרתע ודואג, אצל הקב"ה 

ן בגדולתו וירא מפניו ישמח ויגיל באותה היראה, מפני שבאמצעיתה מתעורר איננו כן, אדרבא, כשהאדם מתבונ

לקיים המצות. ושש ונעלס בקיומה, שיודע כי שכרו אתו ופעולתו לפניו. ועל שמחה כזו תמצא שאמר בפסוק אחד עבדו 

ילו בה, כמו ותג ובאותו היראה תשמחו, ביראהאת ה'  תעבדואת ה' ביראה, ובפסוק אחר עבדו את ה' בשמחה, ר"ל 

שאמרנו. ואע"פ ששמחה אחרת אסורה, כמו שהוזכר למעלה, שמחה זו מותרת ומחוייבת, כענין שנאמר תחת אשר לא 

 להיך בשמחה ובטוב לבב".-עבדת את ה' א

עם זאת אנו מוצאים בסוגיה גם אופנים חיוביים של שמחה. על דרשת "אז ימלא שחוק פינו" כתב תר"י: "אפילו בזמן 

ר שאסור למלאת שחוק פיו בעוה"ז בשום ענין, שהשמחה מרגילה את האדם שישכח המצוה כמו שאמרנו ביהמ"ק אמ

למעלה. ומאי דאמרינן אימתי ימלא שחוק פינו ולשוננו רנה בזמן שיאמרו בגוים הגדיל ה' לעשות עם אלה, לא מפני 

, מזמן שיעשה עמנו ניסים תאימתי ימלא שחוק פינו ותהיה השמחה מותרהמקדש בלבד אומר, אלא הכי קאמר, 

היא מצוה גדולה  שמחת הבוראוגבורותיו... ושמחה כזו שהוא  לגלות נפלאותיו נשמח כדיויושיענו, ואז באותו הזמן 

משום פרסומי ניסא". ועוד כתב בהמשך הסוגיה: "לא  יתפלל מתוך עצלות ומתוך עצבות, שבעוד שיהיה עצב או עצל 

כדי , לשמוחלו  מותרתפיל תרדמה. ולפיכך כשרואה שהוא עומד בענין שלא יוכל לכוין   אינו יכול לכוין כראוי, דעצלה

. ואע"פ שאמרנו למעלה שהשמחה היא אסורה, זו היא מותרת, ששמחה לעבודת הבוראשיהיו ראויים  שיתקן איבריו

דכתיב ועתה קחו לי  של מצוה היא, כיון שעל ידה באה העבודה. שהרי מצינו ג"כ שע"י השמחה היתה השכינה שורה,

 מנגן".

השמחה, כפי המבואר כאן, היא הפכו של הריסון, ושל היראה, ולפיכך היא כשלעצמה פסולה, אם לא בהקשרים 

מובהקים שבהם נעשית היא עצמה חלק מעבודת ה'. זאת מתוך הנחה ברורה שנטיותיו הטבעיות של האדם קרובות 

עולם מאשר אחר רצון ה'. אמנם ככל שמתרחב תחומה של עבודת ה' כשלעצמן הרבה יותר למשוך אותו אחר תענוגי ה

השמחה בה', במקומה  )ב,מח(בחיי האדם כך מתרחב גם תחומה של השמחה הראויה שהיא השמחה בה'. וכך בכוזרי 

הראוי, היא אחד משלושת היסודות העבודה לה', בצד היראה )והאהבה(. וככל שמוסיף אור הקודש בנפשות כך גדל 

 ומה הראוי של השמחה.גם תח



 )ו( כוונת הלב ומכשיריה  
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העליונה בה': "וכן היו עושין חסידים ואנשי מעשה, שהיו מתבודדים ומכוונין בתפלתן, עד שהיו 

". קרוב למעלת הנבואה, ולהתגברות רוח השכלית, עד שהיו מגיעים התפשטות הגשמיותמגיעים ל

אף שתוכן מילות התפילה הוא בקשה גם על צורכי הגוף, עצם הפניה בתפילה לה' עליהם, 

בה, מרוממת את האדם משפלות היצרים והתאוות אל הרום של התוכן האידיאלי  וההתרכזות

 והנשמתי שבו. 

, עם זאת, מבדיל בין שני יסודות הכוונה שבתפילה, בין הכוונה במילים לבין הכוונה רבנו יונה

הקודמת לה האמורה במשנה. וכ"כ תר"י: "כדי שיכוונו לבם למקום, י"מ כדי שיפנו טרדת 

כוונו באמירת התפלה. ואין זה נראה למורי הרב נר"ו, דא"כ לא היה לו לומר למקום, המחשבות וי

יבטלו אלא לתפלתם... אלא ודאי כך הוא הפירוש, כדי שיכוונו שיהיה לבם שלם בעבודת המקום, ו

, כי כשיטהרו לבם מהבלי העולם הזה ויהיה כוונתם מלבם תענוגי העולם הזה והנאותיהם

פלתם רצויה ומקובלת לפני המקום. ועל כונה זו נאמר תכין לבם תקשיב ברוממות השם תהיה ת

אזנך". ובהמשך הסוגיה: "המתפלל צריך שיכוין את לבו, אבא שאול אומר סימן לדבר תכין לבם 

, שידע מהו אומר. ומאי דאמר סימן לדבר, אמירת המלותתקשיב אזנך, כלומר, צריך שיכוין לבו ל

עיקר הכוונה שהוזכרה בפסוק זה אינה על כונת המלות אלא על ולא אמר שהוא ראיה, מפני ש

כונת טהרת הלב, כדכתבינן במתניתין". כוונת המילים בתפילה ודאי נצרכת, אולם הכוונה 

האמורה במשנה היא כוונה קודמת לזו, פינוי הלב מכל עסקי העולם כדי שתהיה דעתו נתונה 

וא כאמור במידה רבה מאד גם על ענייני העולם בתפילתו רק לרוממות ה'. תוכן התפילה בפועל ה

הזה, וצריך לומר כדרך שכתב בענין נפש החיים, שבעת שמתפלל לא תהיה דעתו על צערו הפרטי 

על חסרונותיו, אלא על חסרון גילוי כבוד שמים שיש בהם. תוצאת הדבקות היא עכ"פ אותה 

 ה עצמה. תוצאה שאליה מכוון גם הטור בדרכו שלו, דרך הכוונה בתפיל

 

ב ל ב ש ה  ד ו ב ע ה ת  ל ע מ  .  ב

גודל ערכה של כוונת הלב בתפילה מתחדד עוד מתוך שני מאמרי חז"ל, העומדים על יתרון 

יותר  גדולה תפלהמעלת התפילה לעומת דרכים אחרות של עבודה לה': "אמר  ר' אלעזר, 

. שאין לך גדול במעשים טובים יותר ממשה רבינו, ואעפ"כ לא נענה אלא ממעשים טובים

, שנאמר למה לי רוב זבחיכם, וכתיב מן הקרבנותבתפלה... וא"ר אלעזר, גדולה תפלה יותר 

  2.)לב:(ובפרשכם כפיכם" 

מעלת התפילה על פני מעשי החסד והקרבנות היא לפי הנראה משום שאינה ענין שבמעשה בלבד 

ר בכוונת הלב, שעבוד הנפש לה' שהוא בעל מעלה יתרה על שעבוד הגוף ומעשיו לבדם אלא בעיק

. תקנת התפילה כנגד הקרבנות אין משמעה שהתפילה )ור' בזה במהר"ל נתיב התשובה א ונתיב העבודה ב(לה' 

היא תחליף למעשה גדול יותר, של הקרבנות )וכבר עמדנו במקומו על כך שתקנת התפילה לא 

ליף את הקרבנות אלא להצטרף להם(, אלא היא משלימה יסוד שעלול להיות חסר נועדה להח

במעשה ההקרבה עצמו. )תפילה שיש עמה קרבן היא עכ"פ גדולה לאין ערוך מתפילה שאין עמה 

קרבן, ומשום כך הוא גודל כאבנו על שנחסרנו את עבודת הקרבנות, אף שהתפילה כשלעצמה עודה 

ם כגוף ונשמה, שהנשמה ודאי היא הגדולה, אך אין לה הופעה בידינו. הקרבנות והתפילה ה

 בעולמנו אלא בגוף(. 

 

                                                           
2

, שהפליג במעלת ביהמ"ק כמקום תפילה, )מלכים א ח(אפשר לקשור לכך גם את תפילת שלמה בעת חנוכת המקדש  

 ולא הזכיר את הקרבנות. 
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ב  ל ה ת  נ ו ו כ ל ם  י ע י י ס מ ה ם  י י ש ע מ ה ם  י ע צ מ א ה  .  )סי' צג(ג

קודם התפילה. חסידים  שהיהאמצעי אחד המסייע לכוונת הלב, האמור במשנה עצמה, הוא ה

הראשונים היו שוהים שעה, ומדברי הגמרא מוכח שהכוונה היא לשעה ממש ולא רק לפרק זמן 

תחום כלשהו )כך הראה תר"י(. לכל אדם אין חובה להיות כחסידים הראשונים ולשהות זמן רב כל 

 כך, ומכל מקום שהיה כלשהי מוטלת על כל אדם, כדי שיכוון את ליבו. 

שבו תלויה כוונת הלב בתפילה הוא הענין שהאדם עוסק בו מיד קודם לתפילתו,  גורם נוסף

: "ת"ר, אין עומדין להתפלל לא מתוך דין ולא מתוך דבר הלכה )לא.(ונאמרו בכך שתי ברייתות 

... ת"ר אין עומדין להתפלל לא מתוך עצבות ולא מתוך עצלות, ולא מתוך הלכה פסוקה מתוךאלא 

שמחה של  מתוךולא מתוך קלות ראש ולא מתוך דברים בטלים, אלא  שחוק ולא מתוך שיחה

 ". מצוה

הדין הראשוני יותר הוא האמור בברייתא השניה: כדי שיעמוד האדם כראוי לתפילה צריך 

שכבר קודם לה יעורר בנפשו שמחה של מצוה, ולא יפנה לתפילה מתוך עיסוקים שיש בהם היסח 

הנפש הנוגד את ההתעוררות הנצרכת לתפילה. רש"י ושאר דעת מיראת ה', ואף לא מתוך דכדוך 

הראשונים מתרגמים למעשה את הצורך לעמוד מתוך שמחה של מצוה לאמירת פסוקים )או 

ברכות( המעוררים בנפש את זכרון השגחת ה' עלינו לטובה, ומתוך כך את השמחה בה', והיינו 

ר תהלה לדוד ופסוקי השבח לה' דברי הגאולה שאליהם נסמכת התפילה שחרית וערבית, ומזמו

 שאליהם נסמכת התפילה במנחה ואף בערבית למנהג חו"ל. 

הברייתא הראשונה הוסיפה עוד והגבילה שגם כאשר האדם פונה לתפילה מתוך עיסוק של 

תורה ויראת שמים, עדיין יש לו לתת דעתו שלא יהיה זה עסק שמושך אחריו עוד את הדעת, כדי 

מחשבתו ויסיח את דעתו מהתפילה עצמה. לכן לא יעמוד לתפילה מתוך דין שלא יוסיף לעסוק בו ב

 או עיון בדבר הלכה, אלא מתוך הלכה פסוקה. 

הגמרא עומדת על חילוק הנהגות בין האמוראים, אם להקפיד על הקדמת דבר הלכה פסוקה 

, כפשט לתפילה דוקא, כפשט הברייתא, או להסתפק גם בכל אופן אחר של תפילה מתוך כובד ראש

המשנה, ולהלכה אין הקפדה על דבר הלכה דוקא אלא על דברי תנחומים של תורה וכדלעיל. ומכל 

מקום אין להקדים עיון הלכה סמוך ממש לתפילה. מג"א כתב עם זאת )והובא במשנ"ב( שאם כבר 

עסק בפלפול הלכה והציבור התחילו להתפלל לא יימנע משום כך מלהתפלל עמהם, ובפרט בימינו 

 לא"ה אין מכוונים כל כך.שב

 

 )צח,ב; קא,א(ב. דין התפילה ללא כוונה 

ה  נ ו ו כ ב ה  ל י פ ת ה ת  ו ו צ מ ת  ו ל ת  .  )צח,ב(א

: "אמר רב חייא בר אשי אמר )סה.(הכוונה היא תנאי מעכב בתפילה, ואמרה הגמרא בעירובין 

 דרתח יומא, משום שנאמר בצר אל יורה. רבי חנינא באל יתפללעליו  אין דעתו מיושבתרב, כל ש

... אבוה שלשה ימיםאל יתפלל  הבא מן הדרךלא מצלי, אמר בצר אל יורה כתיב... אמר ר"א, 

. רב ביתא דאית ביה שיכראדשמואל כי אתי באורחא לא מצלי תלתא יומי. שמואל לא מצלי ב

פפא לא מצלי בביתא דאית ביה הרסנא". מתוך הדברים מוכח שגם אם יעבור זמן תפילה אין לו 

ם אין דעתו מיושבת עליו, ופעמים שאפילו שלושה ימים אין לו להתפלל משום כך. עולה להתפלל א

מכך בפשטות שתפילה בלא כוונה אינה עולה לשם מצוה כלל, ומשום כך עדיף שלא להתפלל כלל 

 מלהתפלל בלא כונה. 

לשוב ו שאם התפלל בלא כוונה עלי )רא"ש ורבנו יונה, מובאים בב"י(, כתבו הראשונים בדיעבדגם 

מסופר על ר' ינאי שהתפלל פעמיים ברציפות, ור' ירמיה העלה את הסברה  )ל:(. בגמרא ולהתפלל
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שעשה כן משום שבפעם הראשונה לא כיוון דעתו )ור' זירא דחה את דבריו, שכיון שמדובר בר' ינאי 

ב לא סביר לומר כך(. ולמדו מכך הראשונים שבמקרה שבו באמת לא כיון דעתו אכן צריך לשו

 ולהתפלל. 

)הראשונים לא חידדו אם הכוונה המעכבת האמורה כאן היא ראיית עצמו כעומד לפני השכינה, 

או כוונת המילים. אבל מתוך הקשר הדברים, וביטול הכוונה שנגרם לכועס, לבא מן הדרך או 

לנכנס לבית שיש בו ריח חזק של שיכר או הדסים, נראה שהנידון כאן הוא עצם האפשרות שיש 

יד האדם לרכז את דעתו בתפילה, לעומת הפיזור הנגרם לה מחמת גורמים מסביב. ונראה שלענין ב

 זה אין הפרש של ממש בין שני ענייני הכוונה(. 

תפילה הנאמרת ללא כוונת הלב, דהיינו שלא מתוך ריכוז של הנפש באמירתה, אינה עולה לשם 

אדם לה'; ועוד יש בה גם פעולה חובה משום שהיא חסרה את עיקרה המהותי, פניית נפש ה

הפוכה, יחס מזלזל בשם ה' תחת יחס הכבוד שאותו היא נועדה להביע. דרכי משה מביא בענין זה 

: "אם כשתתפלל בתנועות שפתותיך ואתה מסיב פניך אל הקיר ומחשב )מו"נ ב,נא(מדברי הרמב"ם 

 קרוב אתה בפיהםבו במקחך ובממכרך, לא תחשוב שהתפללת, אבל תהיה אז קרוב למי שנאמר 

: "ודע כי המלים יהיו בלשון והענין (, האופן התשיעי)ח,ג". מרחיב בכך יותר חוה"ל ורחוק מכליותיהם

בלב, והמלים כגוף לתפלה והענין כנשמה. וכל זמן שהתפלל המתפלל בלשונו ולבו עסוק שלא בענין 

בו אמר הכתוב יען כי נגש וקליפה בלי תוך... ועל כיוצא  כגוף בלי נשמההתפלה, תהיה תפלתו 

ממני... ואם היה האדם מפעיל את מחשבתו בדבר  ולבו רחק ובשפתיו כבדוני בפיוהעם הזה 

מענייני העולם, בדבר האסור או המותר, ואחר כך מסיים תפילתו באמרו והגיון לבי לפניך, האם 

בל עמו, ואחר כך יבקש אין זה מגונה שבמגונה, שיטען שהוא עמד לפני ה' בלבו וכוונתו, בעת שלבו 

מלפניו שיקבל את זה ממנו ויהיה רצוי לפניו בכך?... וראוי לך אחי לדעת כי אין המטרה בתפילה 

אלא התיחדות הנפש לפני ה' יתהדר ויתרומם וכניעתה לו, עם הרוממות לבוראה וההלל והשבח 

ו מוסחת לשמו, והשלכת כל דאגותיה עליו". )דברי הרמב"ם וחוה"ל נאמרו במי שמחשבת

מהתפילה לעניינים אחרים ממש, אבל מהגמ' מוכח כאמור שגם דרגה פחותה של ריכוז בתפילה 

 היא סיבה שלא להתפלל(. 

מהר"מ למרות הדברים החריפים שנכתבו כנגד המתפלל בלא כוונה, כתב הטור בשם 

בשעה שיש דברים המבטלים את כוונתו, משום שגם  שלא להתפלל אין נזהרים כיוםש מרוטנבורג

בלאו הכי איננו מכוונים כל כך בתפילותינו. ועולה מכך שאף שתפילה בלא כוונה היא כגוף בלי 

נשמה, אין כוונת הדברים כפשוטם ממש, לומר שאין בכך קיום מצוה כלל ועיקר, אלא שזהו קיום 

תמיד גם מידה כלשהי של יחס נפשי, ולפיכך  מצוה בעל ערך חסר מאד. מעשה הגוף ממשיך אחריו

גם בעת פיזור הדעת נותר בעינו שם תפילה כלשהו על מעשה התפילה, אף כי יחסית לתפילה 

אם  –ראויה הרי זה כגוף ללא נשמה. ועדיין צריך עיון למה משתנה ההנהגה בענין זה בין הדורות 

נה, למה בדור אחר שבים להעדיף את בזמן הגמרא היה עדיף שלא להתפלל כלל מלהתפלל בלא כוו

גוף התפילה על פני העדרה הגמור? האם זהו רק כדי שלא תיבטל תורת תפילה קבועה מאיתנו? אך 

אם כך, עדיין לא היה צריך לשנות מהנהגת חז"ל ולהורות להתפלל בשעה שיש דבר מה הטורד 

פשרות כללית להתפלל ומבטל באופן עצמי את האפשרות לכוון. ונראה שבשעה שקיימת לאדם א

תפילה ראויה, הורו לו חז"ל שבזמן שבו עצמו אינו יכול להתפלל כך מוטב שלא יתפלל כלל, משום 

שבכך מתחזק תוקף ההקפדה על תפילה בכוונה בזמנים אחרים. אבל כאשר בכל מקרה לא מצופה 

כלל, וממילא שיהיו תפילותיו בכוונה ראויה שוב אין רווח בכך שבזמנים מסויימים לא יתפלל 

 מעט הערך המצוי בכל זאת גם בתפילה שלא בכוונה עדיף על העדרו. 
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) א , א ק ( א  ב ו כ י ע ל א  י ה ה  נ ו ו כ ה ן  כ י ה  .  ב

המתפלל וטעה סימן : ")לד:(ענין כוונת הלב בתפילה חוזר מצד שונה מעט במשנה בסוף הפרק 

אמרו עליו על ר' , ואם שליח צבור הוא סימן רע לשולחיו, מפני ששלוחו של אדם כמותו. רע לו

חנינא בן דוסא שהיה מתפלל על החולים ואומר זה חי וזה מת, אמרו לו מנין אתה יודע, אמר 

להם, אם שגורה תפלתי בפי יודע אני שהוא מקובל, ואם לאו יודע אני שהוא מטורף". הטעות 

תפילתו  בתפילה היא סימן רע, שאין תפילתו מרוצה לפני המקום ולפיכך אינו מסייע לו לסדר את

בפיו כראוי. את הסימן שנתן ר' חנינא ביאר רש"י: "אם סדורה תפלתי בפי במרוצה, ואיני נכשל 

ותחנתי נובעת מלבי אל פי, כל מה שאני חפץ להאריך בתחנונים". סימן לתפילה המקובלת לפני 

המקום הוא תפילה שבה עצמה יש סייעתא דשמיא שתיאמר כראוי. צורתה הראויה של התפילה 

א בהיותה נובעת מן הלב ומתוך כך מתורגמת למילים ראויות הנאמרות בפה, וכאשר נביעה זו הי

מתקיימת ללא מכשול הרי זה אות לקרבת האדם לפני בוראו בתפילתו. לאידך גיסא, טעות 

בהבעת התפילה במילים היא אות לדבר מה פגום בקשר האדם לבוראו בעת התפילה, בעת היותו 

ר לתפילה הקבועה, וכל שכן אם טועה בלשון התפילה הקבועה עצמה, מאריך בתחנונים מעב

שדרכה להיות שגורה אצלו )שאז ניכר גם חיסרון ממשי יותר באופן עמידתו וריכוז כוונתו 

 בתפילה(. 

מתוך דין הטועה בתפילתו לימדה הגמרא גם לענין המתפלל בלא כוונה, ובשניהם החלק 

מכריע הוא ברכת אבות: "]המתפלל וטעה סימן רע לו[ העיקרי שבו הכוונה היא בעלת משקל 

אהייא? א"ר חייא אמר רב ספרא משום חד דבי רבי, באבות. איכא דמתני לה אברייתא, המתפלל 

. א"ר חייא אמר רב יכוין את לבו באחתלכוין בכולן  אם אינו יכולצריך שיכוין את לבו בכולן, ו

ות של ברכת אבות לענין המתפלל וטועה תלה את המרכזי 3".באבותספרא משום חד דבי רבי, 

רש"י בכך שזוהי תחילת התפילה, ושם ניכר שאין לה' חפץ בה. הדברים עשויים לעלות גם לענין 

חובת הכוונה העיקרית בברכה זו דווקא, ומשנ"ב הוסיף עוד שכיון שהיא סידור שבחו של מקום 

קר יחס האדם אל גדולת ה' שמכוחו יש בה חובת כוונה יתרה. ברכת אבות היא המעמידה את עי

  4נמשכת התפילה כולה, ולכן הכוונה בה היא מכריעה ביחס לכולה.

הטור כרך יחד את הדין שאם אין דעתו מיושבת עליו לא יתפלל ואת הדין שאם אינו יכול לכוון 

 לברכת אבותאפילו  ליישב דעתובכל הברכות יכוון עכ"פ באחת, ומתוך כך כתב שאם אינו יכול 

כיון דעתו לא יתפלל, אבל אם יכול יתפלל אף שיודע שלא יכוון דעתו ביתר התפילה. כמו כן, אם 

וביאר ב"י שכך היא המסקנה  5כדי שלא יהיה עליו לשוב ולהתפלל. בדיעבד בכךבאבות די 

. הדבר )י,א(המתחייבת מחיבור שני המקורות יחד, וכ"כ גם סמ"ג ורבנו יונה. וכך כתב גם הרמב"ם 

שב ומחזק את מה שהתבאר לעיל, שאף שאמירת מילות התפילה בלא כוונה קרובה להיות חסרת 
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ברציפות, ואף באמצעה אין לו  בכל הברכהמשנ"ב למד מדברי הרשב"א שבברכת אבות עצמה חובה לכוון דעתו  

)בהליכות חרים. ועל כך נאמר שאם אינו מסוגל לכך לא יתפלל. אבל הגרש"ז אויערבאך להסיח את דעתו לדברים א

 סייג שמילים בברכת אבות שאמירתן אינה לעיכובא, אף הכוונה בהן אינה לעיכובא.  שלמה ח הע' ט(
4

יד היא לעיכובא, וכתבו האחרונים לחוש לכך לכתחילה ולהקפ במודיםבב"י מובאת דעה הסוברת שגם הכוונה  

באופן מיוחד על כוונה גם בה. כמו כן כתב הטור שמי שקשה לו לכוון בכל משך התפילה ירגיל עצמו לכוון לכה"פ 

 . וגם את זאת הביא משנ"ב להלכה. בחתימת כל ברכה
5

עמד על כך שעל אף שרק ברכת אבות היא לעיכובא, תקנו חכמים אמירת הביננו להולך בדרך, שאין  )קי,א(בה"ל  

דעתו מיושבת לומר כראוי את כל י"ח הברכות ובכוחו לומר בכוונה רק תפילה מקוצרת, שכן גם ביתר ברכות התפילה 

 עדיפה תפילה מקוצרת בכוונה מתפילה מלאה בלא כוונה. 
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ערך אין היא חסרת ערך ממש, וכל שאמר את מילות התפילה בפיו יצא ידי חובה, גם אם לא היה 

ליבו עמו אלא בתחילתה. ואינו כמי שחיסר באמירתו, שחוזר ומתפלל. די בברכת אבות כדי להביא 

  6מו לכלל עמידה לפני ה' בתפילה, והמשך התפילה נידון כולו מכח זאת.עצ

]לב התפילה הוא לכאורה ברכות הבקשה שבה, ובעיקר שומע תפילה, ואילו ברכת אבות אינה 

אלא דברי שבח וריצוי הנאמרים כהקדמה לתפילה עצמה. לאור זאת היה לכאורה ראוי לומר 

הוא כמי שלא התפלל כלל ולא יצא ידי חובתו, ולא די שאם לא כיוון בברכות הבקשה כלל הרי 

התפילה אינה גוף הבקשה מאת ה' על צרכינו,  מצוותבכך שכיוון באבות. אלא שאפשר שעיקר 

אלא העמידה לפניו לבקש מאיתו עליהם. מה שעושה את התפילה לתפילה הוא תוכן הבקשה 

מתפלל, בהיותו פונה לבקש מאת ה' שבה, אולם עיקר עבודת ה' שבה אינו אלא עמידת העבד של ה

על צרכיו, שקיימת כבר מתחילת התפילה. לכן אם כיוון בראש התפילה, באבות, נמשך הגוף כולו 

אחר הראש ויצא ידי חובה. אמנם מסתבר שבקשה מאת ה' בפועל עדיין אין בכך, ומה שראויה 

 ה לב האדם עמו.[התפילה לפעול למילוי המבוקש כמעט ואינו קיים בכל ברכה שבה לא הי

משום כך  בימינו לא יחזורבפועל, אף שהכוונה באבות היא לעיכובא ממש, כתב גם בזה הטור ש

 על תפילתו, שכן קרוב שלא יכוון ליבו גם בתפילתו החוזרת ואם כן אין לחזור על התפילה לחינם. 

ה כלל, ואין ממשנ"ב נראה שהבין שאם אינו מכוון אפילו באבות אינו מקיים את מצוות התפיל

כוונת הטור לומר שבימינו יש צד קולא בזה, אלא שסוף סוף אין לדבר תקנה, שכן אינו יכול לשוב 

ולהתפלל כדי לתקן את מה שהחסיר. ולאור זאת כתב שאם הוא משער שלא יוכל לכוון דעתו 

ברכת אפילו באבות, לא יתפלל כלל עד שתתיישב דעתו בשיעור זה. והביא מחיי אדם שאם בעודו ב

במקרה שכבר  )בבה"ל(אבות קודם החתימה נזכר שלא כיון ליבו, יחזור שוב לאמרה, אך התקשה 
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עמד על כך שהרמב"ם כתב את דין הכוונה בתפילה בשני מקומות שונים: בפ"ד כתב  )ד,א(מב"ם בחידושיו לר הגר"ח 

מהי הכוונה הנצרכת, לפנות לבו ולראות עצמו כעומד לפני השכינה, וכתב שהכוונה היא לעיכובא, ולא הזכיר את 

יתפלל, ושם כתב שאם כיון ההבחנה בין ברכת אבות לשאר תפילה, ואילו בפ"י שב וכתב שאם לא כיון לבו יחזור ו

, שהיא גם כוונה להיות עומד בתפילה לפני ה'באבות די בכך. והציע מתוך כך הגר"ח להבחין בין שני ענייני כוונה: 

, ובלעדיה לא יוצא ידי חובה מדין מצוות צריכות כוונה ואף לקיום גוף המצוהמעיקר הכוונה הנצרכת בכל מצוה, 

ונה לעיקר קיום המצוה לתוכן הנוסף שתהיה שכינה כנגדו, וצ"ע(, והיינו בכל משך מדין מתעסק )ולא הבחין בין כו

, שהיא דין מיוחד לתפילה ומעכב בברכה ראשונה דוקא )ולא העיר על כך שהרמב"ם כוונה לפירוש המיליםהתפילה; ו

 לא הזכיר מפורשות ענין כוונה זה(. 

נותנת שהמתפלל בלא כוונה, אם היה טרוד במחשבותיו כתב שהסברה  )מנחת שלמה א,א,ב( הגרש"ז אויערבאךאף 

ושפתותיו אומרות את מילות התפילה כמעצמן הרי הוא כמתעסק בעלמא, וכמי שלא אמר את מילות התפילה כלל לא 

רק באבות אלא בכל התפילה )ואין זה כמי שהיה רק בפיזור נפש וליבו לא היה נתון למה שאומר, אבל סוף סוף הכיר 

מילים של תפילה(. מילים שנאמרות כך בלא כל דעת הן כמי שאמרן לאחר שהגיע לשכרותו של לוט, בכך שאומר 

ולענין זה לכאורה אין תועלת בכך שכוונתו בתחילת התפילה, ובכל משך אבות, היתה לשם תפילה כעומד לפני 

וראים על עניינים שהעסיקו שבו סיפרו כמה אמ )ד,ב, ובתוס' ר"ה טז:(השכינה. אלא ששב והקשה על כך מהירושלמי 

את מחשבתם בזמן תפילתם, והוסיף ר' מנא: "מחזיק אנא טיבו לרישיה, דכי מטי למודים הוה כרע מגרמיה". פשט 

הדברים הוא שהיה זה אותו מצב שאותו ראוי לכאורה לדון כמתעסק בעלמא. וכעין זה גם בבבלי בדין קריאת שמע, 

ואתא ומן הסתם אמר קודם פרשת והיה אם שמוע, דין שגם הוא מתייחס שאם אמר למען ירבו ימיכם סירכא נקט 

 בפשטות למצב שדיבר בלא כל תשומת לב למה שאומר.

שגם כשאין דעתו עמו אינו בא לכלל 'מתעסק' גמור, כיון שסוף סוף  החזו"אכתבו בשם  )לס' צח,א(אבל במהד' דרשו 

בעצם היותו עומד ועוסק בתפילה יצא מכלל מתעסק, שכן שהוא עומד בתפילה לפני ה'. נראה ש ידיעה כההיש בו 

הנפש מלוה תמיד במידה כלשהי את מעשה הגוף, כאשר הוא לא נעשה מחוסר מודעות )וכאן הרי עמד לתפילה באופן 

מודע, ובפרט אם גם כיון ליבו באבות(. אלא שלדין התפילה נצרך גם תוכן הכרה נוסף, בדבר תוכן המילים שאומר 

 מר אותן לפני השכינה, והוא לעיכובא בברכת אבות בלבד. והיותו או
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סיים ברכת אבות, איך יוכל להמשיך ולהתפלל, והרי אין תפילתו תפילה וממילא הברכות 

הנוספות שיאמר יהיו ברכות לבטלה. ויעץ להמתין במקרה כזה לשליח הציבור, ולצאת ידי חובת 

 בשמיעה ממנו בתשומת לב, ואז להשלים בעצמו את כל יתר התפילה.  ברכת אבות

מחיי אדם עולה כאמור עכ"פ שיכול לדידן להמשיך ולהתפלל למרות שלא כיוון בברכת אבות, 

)מובא וגם בה"ל לא חלק על כך לדינא במקרה שעצתו אינה אפשרית. ותירץ הגרש"ז אויערבאך 

שאף שלא יצא ידי חובה בברכה זו, סוף סוף שם  (מאחרונים נוספים , וכך הובא שם גםבאשי ישראל יא הע' כ

ברכה של תפילה עליה, וממילא גם על הברכות שמוסיף ואומר יש שם תפילה אף שאין יוצא בה 

 ידי חובתו, ויש לו להמשיך ולהתפלל כדי לתקן לפחות מה שבידו לתקן. 

ינו, ואם אינו יכול ליישב דעתו לא נמצא אם כן שבברכת אבות חובה גמורה לכוון דעתו גם בימ

)ור' יתפלל. אלא שאם יודע שהמתנה לא תועיל לו בזה, יתפלל כדי לעשות עכ"פ מה שבכוחו לעשות 

 . עוד אשי ישראל יא,ו ובהערה(

 

ל  ו ס פ ו י  ו א ר ה  ל י פ ת ן  ו י ע  .  )צח,ה(ג

להשלמת הדברים יש לעמוד על הבחנה שישנה בין כוונה הראויה לתפילה לבין כוונה שאינה 

 ראויה לה. 

". האחד, במס' שבת עיון תפלהבתפילה " הכוונהבשני מקומות בש"ס מצאנו שכינו חכמים את 

, בענין דברי המצוה שאדם אוכל פירותיהן בעולם הזה והקרן קיימת לו לעולם הבא, שאחת )קכז.(

, במאמר חז"ל ששלש עבירות אין אדם ניצול מהן בכל )קסד:(מהן היא עיון תפילה. והאחר, בב"ב 

יום, והן הרהור עבירה ועיון תפלה ו]אבק[ לשון הרע. הראשונים ביארו שהעיון שאין אדם ניצול 

 כל יום הוא החובה לעיין בתפילה, והיינו שאין אדם ניצול מתפילה שכוונתה חסרה. ממנו ב

: "א"ר חנין א"ר חנינא, פסולהתפילה כדבר  עיוןאנו מוצאים את  )לב:(אעפ"כ, בסוגיה בברכות 

כל המאריך בתפלתו אין תפלתו חוזרת ריקם... והא א"ר חייא בר אבא א"ר יוחנן, כל המאריך 

בה סוף בא לידי כאב לב, שנאמר תוחלת ממושכה מחלה לב... לא קשיא, הא בתפלתו ומעיין 

דמאריך ומעיין בה, הא דמאריך ולא מעיין בה". האריכות בתפילה משובחת, אך לא העיון בה. 

שהעיון שפסלה הגמרא שייך באופן ישיר לאריכות  )גם במקורות הנוספים בש"ס(וכתבו רש"י ותוס' 

אדם לא רק מאריך בה אלא גם תולה את אמונו בכך שמתוך שמתפלל תפילה שה –התפילה דווקא 

כך תפילתו ודאי גם תיענה. דווקא תפילה המלווה בציפיה יתרה שתיענה עלולה יותר שלא 

: "שלשה )ברכות נה.(להיענות, ולהותיר את האדם בכאב לב. הטעם לכך מבואר בגמרא במקור נוסף 

ן, קיר נטוי, ועיון תפלה, ומוסר דין על חבירו לשמים". דברים מזכירים עונותיו של אדם, ואלו ה

ופירש רש"י שעל ידי דברים אלו "מפשפשים למעלה במעשיו, לומר זה בוטח זה בזכויותיו, נראה 

מה הם". כך הוא במוסר דין על חברו, וסובר לפי הנראה שראוי שייעשה מחמתו דין בחברו, כך 

ראוי לו שייעשה לו נס, וכך במצפה שתפילתו תיענה, במהלך תחת קיר נטוי, ומראה עצמו כאילו 

 וסובר שיש בזכויותיו, או לכל הפחות באריכות תפילתו, די כדי שימלא ה' את בקשתו. 

 

 ג. תפילה בעמידה 

 ט(-)צד,ד. דין העמידה בתפילה 1

דת הקרבנות, : לכתחילה יש להתפלל בעמידה במקום אחד. יש בכך משום כבוד לשכינה, דמיון לעבותמצית הדין)

 וגם דרך אימה לפני המקום )ונפ"מ לגדרי הסמיכה האסורה(, ואולי גם מענין ישוב הדעת.
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במקום שהעמידה גורמת דוקא לביטול ישוב הדעת, כמו במקום גויים וכדומה, רשאי להתפלל בישיבה. לשו"ע עליו 

משנ"ב ע"פ אחרונים אין חובה בדבר לשוב אח"כ ולהתפלל בעמידה, אם יוכל לכוון כראוי ובתורת תפילת נדבה, ול

 וגם לא יעשה כן שמא לא יכוון כראוי.

ביטול ישוב הדעת הוא גם סיבה להתיר להתפלל בעת הילוך ממש, כמו במצוי בשיירא שאינה ממתינה לו, ומ"מ 

רכיבה עדיפה בזה על הילוך, משום שיש בה ישוב דעת גדול יותר. כמו כן, לכתחילה יש להעמיד את הבהמה 

 כה"פ לברכת אבות, וגם להשתדל לקיים את הכריעות והפסיעה לאחור בתום התפילה.(ל

 

ב צ מ ת  ו ג ר ד  . ך-א ו ל י ה  , ה ב י כ ר  , ה ב י ש י  , ה ד י מ ע  : ה ל י פ ת ל י  ו א ר ה ף  ו ג  ה

. ואם אינו יכול לירד, יחזיר ירד, רוכב על החמורשנתה בדין ההולך בדרך: "היה  )כח:(המשנה 

ו למקום המקדש, ומכל מקום גם כאשר החמור הולך את פניו". לעיל עמדנו על דין הפניית פני

בכיוון קבוע, כך שיכול להתפלל לכיוון ירושלים, עליו לרדת ממנו כדי להתפלל אם הדבר אפשרי 

)ומסתבר שדין המשנה עומד גם כאשר הליכתו היא בכיוון התפילה ואינו צריך להחזיר את פניו 

 לכיוון אחר מזה שאליו פונה גופו(. 

: "ת"ר, היה רוכב על החמור והגיע זמן תפלה, )ל.(דדים עוד מתוך דברי הגמרא הדברים מתח

אומר, בין  רבילמטה ויתפלל, ואם לאו ישב במקומו ויתפלל.  ירדאת חמורו  מי שיאחז לו אם יש

אמר רבא ואיתימא רבי יהושע בן  ישב במקומו ויתפלל לפי שאין דעתו מיושבת עליו.כך ובין כך 

לוי, הלכה כרבי". גם כאשר יש מי שיאחז את חמורו אין לו להתפלל בישיבה עליו אלא עליו לרדת 

 ממנו, אם לא מחמת חסרון יישוב דעת. 

דווקא, כפי שמשתמע גם מלשון המשנה בפתח פרק  עמידהבאופן מקורי ראויה ודאי לתפילה 

פלל אלא מתוך...", ומדרך הלשון בענין זה במקומות נוספים. גם דיני להת עומדין: "אין )ל:(חמישי 

הכריעות והפסיעות לאחור מתייחסים ודאי למי שתפילתו היא במעומד. וכך יש ללמוד בבירור 

מהחובה המוטלת אפילו על המצוי בצד המתפלל לעמוד דוקא ולא לשבת: "אני האשה הנצבת 

. הדין הברור )לא:(ב בתוך ארבע אמות של תפלה" עמכה בזה, אמר ריב"ל, מכאן שאסור ליש

בבסיס דרשה זו הוא שהמתפלל מתפלל בעמידה, כמו חנה שניצבה בתפילתה, והחידוש הוא שגם 

המצוי בצידו צריך להיות עומד כמותו. עם זאת, הדין לא נאמר בש"ס באופן ישיר, וכך לא התבאר 

לשמוע שיש בכך משום דרך כבוד בפני  גם טעמו. ומכל מקום מדין העמידה בצד המתפלל אפשר

ואילו יתרונה על ההילוך אולי נובע  7השכינה. בזה נעוץ לפי הנראה יתרון העמידה על הישיבה,

 מענין ישוב הדעת וכדלהלן. 

עכ"פ, שהלכה כמותו, הרוכב על החמור אינו חייב לרדת ממנו כדי להתפלל, משום  רבילדעת 

והרא"ש פירשו שעיכוב הדרך הוא שטורד את דעתו ומחמתו  שנגרם מכך. רש"י ישוב הדעתביטול 

התירו לו להתפלל בעודו רוכב, ורבנו יונה כתב שהירידה מהחמור והעליה אליו הם עצמם יבלבלו 

את מחשבתו )צ"ע מה ענין העליה לחמור לריכוז מחשבתו בתפילה, והרי עולה רק אחרי שסיים 

ובעליה צפוי לטרוד את מחשבתו גם בעת התפילה את תפילתו. ושמא עצם הצורך לעסוק בירידה 

עצמה(. וכתב ב"י שנפ"מ בין השיטות למי שמקדים את השיירה, ובכל מקרה שוהה כדי להמתין 

לה, שלרש"י ורא"ש אם יש מי שיאחז את חמורו יירד ממנו גם לרבי ולהלכה, ואילו לרבנו יונה 

 יתפלל בעודו יושב עליו. 

                                                           
7

-את החיסרון בתפילת רב אשי במעשה דלהלן, שהתפלל בישיבה בשעה שהציבור לפניו, תלה רש"י בחסרון ישוב 

הדעת. אך אפשר שלא הישיבה עצמה היא שחיסרה מיישוב דעתו. רבנו יונה עומד על כך שבק"ש אין הקפדה לעמוד 

וסיף שאפשר שבישיבה יש אף יותר ישוב הדעת מבעמידה, ואם כן אפשר שאת דין העמידה בתפילה אין ולא לשבת, ומ

 לתלות בטעם זה.
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ת בדומה לכך בטעם יישוב הדעת, שבעודו רוכב אין דעתו גם את דין הרישא אפשר לתלו

, שחסרון )במעשה דאבוה דשמואל ולוי להלן(בהמשך הסוגיה  רש"ימיושבת עליו כמו בעומד במקומו. כ"כ 

 התפילה בעת הילוך הוא משום כוונת הלב. 

על , שכתב בתחילה שגם כשהתיר רבי להתפלל בעודו רבנו יונההדברים מתחדדים יותר בדברי 

חמורו אין הכוונה שיתפלל בעוד החמור הולך, שהרי רכוב כמהלך ונמצא שהוא כמהלך בעצמו 

ומתפלל )ביאור זה אפשרי לפי דרכו, שטרדת הדעת אינה מחמת העיכוב בדרך אלא מחמת הירידה 

)מעט לעיל, באותו מהחמור(. מקור לכך שאין להתפלל בהליכה מוצא רבנו יונה בדין תפילת הביננו 

, שהבחינה הגמרא בינה לבין תפילה קצרה הנאמרת במקום סכנה וכתבה שאין להתפלל (עמוד

אותה אלא מעומד ולא מהלך. אלא ששב ואמר שאפשר שאף שלעניינים אחרים רכוב כמהלך, 

לענין תפילה אם השיירה הולכת אין להחמיר בכך ויכול להתפלל בעוד הבהמה הולכת, משום שדין 

ישיבת האיברים בנחת, ולענין זה גם אם החמור הולך אין הפסד הכוונה התפילה תלוי בכוונה, וב

)וכפי גדול ואין לדון את הרכוב כמהלך ברגליו. רק בברכת אבות, שיש בה הקפדה יתרה על הכוונה 

, יש ודאי להעמיד את החמור ולא להתפלל בעודו הולך. )וכתב ב"י שיש לחוש שהתבאר לעיל(

 ברכיבה, וברגל לעומת רכיבה החיסרון בהילוךהבהמה באבות(.  לכתחילה לדבריו, ולהעמיד את

 או עמידה במקום אחד, נובע אם כן מענין יישוב הדעת.  לעומת ישיבה

 

ה ב י ש י ה ת  מ ו ע ל ה  ד י מ ע ה ן  י ד ל  ש ם  י פ ס ו נ ם  י ט ב י ה  .  ב

מדברי ב"י עולה גם יסוד נוסף שבו אפשר לתלות את החיוב לעמוד בתפילה ולא לשבת. ב"י 

עצמו בעת העמידה, כיון שזו אינה קרויה עמידה.  לא לסמוךשיש להזהר ש )בס"ח(כתב בתוך דבריו 

, שם מוטל על הקורא לקרוא בעמידה ואסורה לו (,א)קמאוהפנה בענין זה לדיני קריאת ספר תורה 

כמו  באימהבעת הקריאה בתורה  לעמודבסמיכה. הדין שם נסמך על דברי הירושלמי, שיש עמידה 

בשעת נתינתה. החיסרון בסמיכה אינו נוגע לכאורה לענין ישוב הדעת אלא לענין העמידה באימה 

בלבד, ומכל מקום העתיקוהו הפוסקים מדיני קריאת התורה לענייננו, לפי הנראה משום שגם 

מעמידת  –ן העמידה. )אפשר לסמוך זאת גם לדרשת "ורגליהם רגל ישרה" יסוד זה כלול בדי

המלאכים למדה הגמרא לעמוד ברגלים צמודות זו לזו כרגל אחת, אך נכלל בכך גם שעמידת 

המלאכים היא ברגל ישרה, כעמידת עבד העומד נכון לעשות מצוות רבו(. הט"ז אף הזכיר יסוד זה 

ינה או בקרון יעמוד אם אפשר לו )דהיינו אם הם רחבים לבדו, כביאור לכך שגם המצוי בספ

 ויציבים מספיק( אף שלעניינים אחרים בתורה רכוב הוא כמהלך גם אם יעמוד. 

ולפיכך  כקרבן, שהתפילה היא )ס' ד(מפנה עוד בענין החיוב לעמוד לדברי הטור בסי' צח  משנ"ב

זה דין "לעמוד לשרת". מקורות  , ובכללעבודת הקרבנותנוהגות בה הנהגות שונות השייכות ל

הדינים שהסמיך הטור שם על ענין העבודה במקדש הם בעיקרם אחרים, והטור הוא שחידש לצרף 

אותם לענין זה של דמיון לעבודה. ומכל מקום משנ"ב מסתמך על כך כדי להפריד את דין העמידה 

לדון בפני עצמו,  בתפילה מדין העמידה בקריאת התורה. את דין העמידה בתפילה אפשר שיש

ולאסור רק מצב שאינו קרוי עמידה, כמו הסומך על דבר אחר באופן שאם יינטל אותו דבר ייפול. 

מה שאין כן אם משוים זאת לדין הקריאה בתורה, שם אסורה גם סמיכה קלה שאינה מסייעת לו 

אפשר שלא ליפול, משום שגם היא אינה קרויה סוף סוף עמידה באימה. וכתב שבמקום הדחק 

 להקל בזה. 
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לאחור אינם יכולים  הכריעות והפסיעותחיסרון מצד אחר שיש בתפילה בישיבה הוא שדיני 

להתקיים בה כראוי. וכתב ב"י שהמתפלל בישיבה אכן פטור מלפסוע לאחור בתום תפילתו; אך 

 את הכריעות יעשה בישיבה. וכתב משנ"ב שאם אפשר לו לעמוד לכה"פ בעת הכריעות יעמוד, וכן

יעמוד כדי לפסוע לאחור אם אפשר, וכמו כן מי שהתירו לו להתפלל רכוב או מהלך יעצור עכ"פ 

מהילוכו כדי לפסוע לאחור בתום התפילה. ואף אם יושב על בהמתו יחזיר עצמו לאחוריו קצת על 

גביה כמו שהיה נוהג אם היה נפטר מלפני המלך )לאור זאת כתבו אחרונים שגם המתפלל בעודו 

 ל כסא גלגלים יסיע את הכסא מעט לאחור כדי הילוך ג' פסיעות בתום תפילתו(. יושב ע

 

ה ד י מ ע ב א  ל ש ל  ל פ ת ה ל ר  ת י ה ה ר  ד ג  .  ג

לדינא תלה ב"י )ע"פ רבנו ירוחם( את ההיתר לפחות מצורת התפילה הראויה בישוב דעתו, ללא 

". וכתב הטור, ובעקבותיו לפי יראתו וישוב דעתוולפי המקום ו הכל לפי הדרךהגדרה קבועה: "

, אם כשיעמוד להתפלל יקשה בעיניו איחור דרכו ויטרד לבו ולא יוכל המהלך ברגליושו"ע, שאפילו 

לכוון, יתפלל דרך הילוכו, גם אם אין זה מקום סכנה ופניו אינן נגד ירושלים )נראה שמקור 

עם זאת הטור שנכון לעמוד הרחבת הדין אף למהלך ברגליו הוא בדברי ר"ש בן אלעזר להלן(. סייג 

 , לחוש לדברי רבנו יונה וכדלעיל.מהילוכו לכה"פ באבות

. הטור קרוןב ספינה אומצב נוסף שבו נזכר שנכון להתפלל בישיבה ולא בעמידה הוא בהיותו ב

כתב כך, שבקרון וספינה יושב ומתפלל, וכתב ב"י שלמד זאת מלשון הגמרא, שכתבה שהחלופה 

ילה מעומד. וביאר שטעם הדבר הוא שהם מתנועעים לכאן ולכאן, ולכן, לתפילה בקרון היא תפ

לפי הנראה, דוקא בעמידה לא תהיה דעתו מיושבת לתפילה. והוסיף לכך ע"פ דברי רש"י את 

ביעתותא דמיא שיש בספינה. הוסיף על כך עוד ב"י בשם הראשונים שהוא הדין מי שסיבות 

אותו אם  גויים שעשויים להטרידמו אם יש מסביבו אחרות מונעות ממנו ישוב הדעת בעמידה, כ

 , שיכול להתפלל בישיבה. מתיירא להפסיד את מקחויתפלל בעמידה, או ש

]דין הסוגיה, להתפלל בלא עמידה מחמת טרדת הדעת שגורם עיכוב הדרך, נאמר במי שכבר 

טרדת מהלך בדרך והגיע זמן תפילה. לא מצאנו היתר מפורש להתפלל בדרך משום שדעתו נ

מלכתחילה מלהמתין מלצאת עד אחר שיתפלל. אמנם בימינו מצוי שמניינים מוקדמים, 

שהמתפללים בהם נחפזים לצאת לעבודתם, מתפללים במרוצה ובלא יישוב הדעת כלל, ולעיתים 

אם יתפלל תחת זאת בעת נסיעה ברכבת, במנין של אנשים כמותו, יוכל להתפלל בנחת ויישוב 

גם בכגון זה רשאי לוותר על תפילה בעמידה במקום יציב אחד. אמנם אם הדעת. ויש לעיין אם 

דעת מחמת -הרכבת יציבה מאד, כך שאפשר להתפלל בה בעמידה ללא סמיכה וללא טרדת

תנועתה, אפשר שאין בכך פסול, למרות שבעלמא רכוב כמהלך גם באופן זה. אך דומה שלא כך 

 הוא המצב.[

 

)ע"פ מעשה רב אשי  שו"עהתפלל בעודו יושב או הולך, כתב למרות ההיתר במצבים מסויימים ל

. ואינו צריך לשוב ולהתפלללהלן( שאם אחר כך שב והתאפשר לו להתפלל בעמידה כראוי, יש לו 

לחדש דבר בתפילתו זו. ונראה שאף שיצא כבר ידי עיקר חובת תפילתו, כיון שבידו להתפלל תפילה 

לעשות כן, ואינו צריך לחדש בתפילה משום שיתרון הכוונה ראויה יותר, ובדרך תפילת נדבה, עליו 

, וכתבו שתפילת רב את דבריו האחרונים דחושמשנ"ב הוא עצמו חידוש ברור בכגון זה. אבל כתב 

אשי היתה בנדבה בלבד. ועמד על מחלוקת אם בימינו נכון עכ"פ לשוב ולהתפלל בתורת נדבה 

 בכגון זה.
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 )פט,ח(אולה לתפילה . תפילה בעמידה לעומת סמיכת ג2

: נחלקו אמוראים, וראשונים, אם נכון לבטל סמיכת גאולה לתפילה כדי להתפלל מעומד ולא בדרך. תמצית הדין)

 ב"י פסק שיקדים להתפלל בעמידה, אבל לדברי האחרונים העיקר למעשה הוא להעדיף סמיכת גאולה לתפילה.(

 

 אבוה דשמואל ולוי: ")שם(האמוראים משקלה של טרדת ההילוך בדרך מתברר עוד מתוך מעשה 

, וכי הוה מטי זמן הקדימו להתפלל קודם זמן קריאת שמע( -) מקדמי ומצליכי הוו בעו למיפק לאורחא הוו 

. כמאן, כי האי תנא, דתניא השכים קראו קריאת שמע כשהגיע זמנה, ונמצא שלא סמכו גאולה לתפילה(-)ק"ש קרו 

לצאת לדרך, מביאין לו שופר ותוקע, לולב ומנענע, מגילה וקורא בה, וכשיגיע זמן ק"ש קורא. 

אומר, בין כך ובין כך  רשב"אהשכים לישב בקרון או בספינה, מתפלל, וכשיגיע זמן ק"ש קורא. 

סבר תפלה מעומד עדיף, ומר  ומתפלל כדי שיסמוך גאולה לתפלה. במאי קמיפלגי? מר קורא ק"ש

סבר מסמך גאולה לתפלה עדיף". לרשב"א מעלת סמיכת גאולה לתפילה עולה על זו של התפילה 

מאשר להקדים ולהתפלל בעמידה  מעומד, ולכן עדיף להתפלל כסדר בדרך )ואפילו מהלך ברגליו(

 וי. בביתו. אבל לת"ק יתרון התפילה מעומד מכריע, וכמותו נהגו אבוה דשמואל ול

הראשונים נחלקו כמי הלכה, ומחלוקתם נובעת ממעשי האמוראים המובאים בהמשך הסוגיה: 

הוו מכנפי בי עשרה בשבתא דרגלא ומצלו, והדר נפקא לפרקא". רש"י מסביר  מרימר ומר זוטרא"

שמנהגם היה לדרוש באריכות בשבת שקודם הרגל, מתחילת היום ועד לאחר זמן קריאת שמע, 

פורשים במהלך הדרשה כדי לקרוא ק"ש ולהתפלל. גם מרימר ומר זוטרא עצמם והשומעים היו 

היו צריכים להתפלל, ולשם כך כינסו אצלם מנין מוקדם, קודם תחילת הדרשה. אבל רב אשי לא 

. אמרי מעומדומצלי  הדר, כי הוה אתי לביתיה מיושבביחיד  מצלי בהדי צבורא רב אשינהג כך: "

ימר ומר זוטרא? אמר להו טריחא לי מלתא. ולעביד מר כאבוה דשמואל ליה רבנן, ולעביד מר כמר

ולוי? אמר להו לא חזינא להו לרבנן קשישי מינן דעבדי הכי". רב אשי, כפי שמסביר רש"י, היה 

מוסר למתורגמן דברים ארוכים לומר לציבור כשהגיע זמן קריאת שמע, ובעת שהמתורגמן היה 

קריאת שמע וגם מתפלל. אלא שכיון שלא היתה תפילתו  משמיע לציבור היה הוא עצמו קורא

בכוונת הלב כראוי, היה חוזר ומתפלל מעומד בשובו לביתו לאחר הדרשה. והסביר את עצמו שלא 

רצה לעשות כאבוה דשמואל ולוי, להקדים את התפילה לבדה לדרשה ולקריאת שמע, לפי שלא 

  8ראה את הגדולים קודמיו נוהגים כן.

שלמעשה הנהגת אבוה דשמואל ולוי דחויה מהלכה, והלכה  )בתוס'( בה"גלמד  מדברי רב אשי

כרשב"א, שסמיכת גאולה לתפילה עדיפה על תוספת יישוב הדעת שבעמידה. אלא שדחה זאת 

, שסוף סוף גם רב אשי לא עשה כרשב"א ממש, לסמוך )עיקר דברי הר"ח גם בתוס'( הר"חבשם  הרא"ש

רון ביישוב הדעת, אלא היה שב ומתפלל לאחר מכן )מה שלפי על התפילה שנאמרה בשעה של חס

הנראה לא היה אפשרי במקרה של אבוה דשמואל ולוי, שהיו בדרך בכל משך זמן התפילה(. ונמצא 

תפילה. -שהתפלל עם הציבור מיושב, ובעת טרדת הדעת, כדי להתפלל עם הציבור, אך לא כעיקר

בוה דשמואל ולוי אלא שאמר שלא ראה לרבותיו ועוד, שרב אשי לא חלק מפורשות על הנהגת א

עושים כן. ואפשר אם כן שבמקרה כשלהם ממש מקבל את דעתם להלכה, אלא שסובר שלא 

                                                           
8

מב"י עולה שדין תפילה כפולה זו הוא כעין דין תפילת נדבה, אלא שממעשה רב אשי עולה שכאן אינו צריך לחדש  

למי שאכן עשוי לכוון בתפילתו השניה יותר דבר בתפילתו ועצם יתרון הכוונה מצדיק את התפילה החוזרת, 

 מבראשונה.
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להשליך משם לנידון דידיה, שבו סוף סוף לא היה עליו להתפלל בעודו מהלך אלא רק בעודו יושב 

 לפני הציבור. 

על המחלוקת ולא הכריע בה, אך קודם לכן, בסי' פט, כתב שכיון שהרשב"א  ב"יבסי' צד עמד 

והרא"ש מסכימים שהלכה כת"ק כך יש לנהוג, ולהקדים תפילה לדרך )וצ"ע שתלה ברשב"א עצמו 

שרוב העולם אינם  מג"אכדרך זו, שהרי הרשב"א הביא את שתי השיטות ולא הכריע(. וכתב 

ם כר"ש בן אלעזר, ועוד שאפשר שבאמת בימינו כשבלאו הכי נזהרים בזה, ואפשר שעושים כפוסקי

אין מכוונים כל כך שוב סמיכת גאולה לתפילה עדיף. ועולה אם כן שיש מקום למעשה לשתי 

הביא אף הוא את עיקר דברי מג"א, ומלשונו בבה"ל נראה שאף נוקט למעשה  משנ"בהדרכים. 

  9חוז.שבימינו סמיכת גאולה לתפילה היא המנהג שבו יש לא

 

 עזר נוספים לכוונת הלב-ד. אמצעי

בצד ההלכות שכבר נזכרו נעמוד על הנהגות נוספות שהנהיגו חז"ל בתפילה, שיש להן מידה של 

 שייכות לענין הכוונה בה.

 

ש  ח ל ב ה  ל י פ ת  .  ג(-)קא,בא

, המגביה קולו בתפלתו הרי זה מנביאי השקר" מקטני אמנהבתפלתו הרי זה  המשמיע קולו"

. רש"י פירש שהגבהת הקול מורה על כך שהמתפלל סבור שעל ידי כך יישמע קולו יותר כד:()ברייתא, 

לפני ה', והרי זה מורה על קטנות אמונה, וכל שכן אם חש שעליו לצעוק בקול רם ממש, שהוא 

 מדרכי נביאי השקר. 

ין יכול א אבלהגמרא מסייגת עם זאת: "אמר רב הונא, לא שנו אלא שיכול לכוין את לבו בלחש. 

, אבל בצבור אתי למיטרד צבורא". השמעת הקול מותרת ביחיד. וה"מ לכוין את לבו בלחש מותר

כאשר אינה צורך השומע כביכול אלא צורך המשמיע עצמו, שרק על ידה מצליח לרכז את 

מחשבתו בתפילה. ומכל מקום צריך לתת את דעתו שלא יימצא פוגע על ידי כך בכוונת חבריו 

 ממנו כדי שילמדויכול להגביה קולו  בביתוור הוסיף על כך עוד, בשם הירושלמי, שבתפילתם. הט

להתפלל כראוי. כמו כן, תפילת שליח הציבור נתקנה מעיקרה להיאמר בקול, ומתוך כך  בני ביתו

 לעורר את הכוונהמגביה את קולו יותר כדי  שליח הציבורכתב משנ"ב )בשם הט"ז( שגם אם 

 יפה הוא עושה. אך לא אם כוונתו רק להראות את קולו.  ולהשמיע היטב לציבור

מהאמור  )לא.(חיתוך המילים בשפתיים הוא עכ"פ מעיקר מצוות התפילה, וכך למדה הגמרא 

. וכתבו הפוסקים שבלא זה לא יצא ידי יחתוך בשפתיובחנה "רק שפתיה נעות" שהמתפלל צריך ש

 חובת תפילה. 

רשאי  לאזניו שלוהטור עומד על כך שאף שאינו רשאי להתפלל באופן שקולו נשמע לזולתו, 

, )ה,ט(להשמיע, ואף יש בכך מעלה, שכן על ידי זה יכול לכוון ליבו יותר. וכך כתב גם בשם הרמב"ם 

שישמיע לאזניו בלחש ולא מעבר לכך. ודחה מקור מהתוספתא שממנו יש שלמדו שלא ישמיע קולו 

 אפילו לאזניו. 
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אמנם במקרה שיש בידו להתפלל קודם צאתו לדרך בסמיכת גאולה לתפילה עולה בבירור שכך יש לו לעשות, גם אם  

 תפילתו תהיה ע"י כך קודם הנץ החמה. 
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שכדי שהתפילה תישמע לפני הקב"ה אין לה להישמע לפני כן על  הזוהרכתב בשם  )בבדה"ב(ב"י 

חוש לו. אך ולמד מכך שאסור שיהיה קולו נשמע אפילו לאזניו שלו, וכתב שראוי ל 10ידי בשר ודם,

בשו"ע לא כתב זאת. וכתבו האחרונים שגם הזוהר עצמו אינו חולק בהכרח על הטור והרמב"ם, 

ולא שלל אלא את השמעת קולו לאדם אחר. לדברי הזוהר יש עם זאת השלכה למעשה לדידן, 

לענין מצבי ההיתר שנזכרו לעיל להשמיע קול בתפילתו. ב"י הזכיר מנהג מצוי להגביה מעט את 

בתפילות הימים הנוראים )וכיון שהכל מתפללים בימים אלו מתוך סידור אין חוששים  הקול

לבלבול כוונת השומעים(, אך כתב משנ"ב )בשם מג"א ועוד אחרונים( שלאור טעם הזוהר נכון 

יותר להימנע מכך. כמו כן, הט"ז למד מהירושלמי דלעיל שגם מי שיכול לכוון לבו בתפילה בלחש, 

שלאור דברי הזוהר  )ובבה"ל(ת קולו יכול לכוון יותר, רשאי. ואף בזה סייג משנ"ב אם על ידי השמע

 אין לסמוך על כך. 

 )לב.(דין המשנה בסוטה  –סמכו לכך דין נוסף השייך לדיבור התפילה  )קא,ד(]הטור והשו"ע 

, ועי"ש פרטי הדין. מג"א כתב שאם אינו מבין את לשון הקודש טוב בכל לשוןשתפילה נאמרת 

יותר שיתפלל בלשון שמבין, כדי שיוכל לכוון כראוי. אך כתב בה"ל שאם אין לדבר השפעה מכרעת 

על הכוונה טוב יותר להתפלל בלשון הקודש, שיש לה סגולות רבות, שבה נברא העולם ובה הקב"ה 

מדבר עם נביאיו. ועוד, שכשתקנו אנשי כנה"ג את התפילה הם היו מאה ועשרים זקנים, ובהם 

יאים, ונמנו על תיבותיה וצירופי אותיותיה של כל ברכה בכמה סודות נעלמים ונשגבים, כמה נב

וכשאנו אומרים דברים אלו בלשונם המילים עצמן פועלות את קדושתן למעלה ותפילתנו עולה לנו 

 כהוגן גם אם איננו ידעים לכוון בהן כראוי.[ 

 

ת  ו נ ו ל ח ו  ב ש  י ש ת  י ב ב ה  ל י פ ת  .  ה(-)צ,דב

למדה מהאמור בתפילת דניאל שלעולם יתפלל אדם בבית שיש בו חלונות.  לד:( )לא. וגםהגמרא 

כתב שהחלונות הפתוחים לשמים מסייעים לו  )לד:(המפרשים נתנו כמה ביאורים לדבר: רש"י 

מדגיש שהחלונות צריכים להיות פתוחים לכיוון  )ה,ו(לאביו שבשמים. הרמב"ם  לכוון לבו ולהכניעו

, וכך כתבו באופן אחד גם דרך ירושליםאת הלב לתפילה  לכווןתם לסייע ירושלים, ומשמע שתכלי

 דעתו מיושבת יותרתלמידי רבנו יונה. ובאופן נוסף כתבו שעל ידי האור הבא מן החלונות תהיה 

לתפילתו. ב"י חידד שלשני הטעמים הראשונים צריכים החלונות להיות בכיוון התפילה דווקא. 

שיהיו שנים עשר חלונות )וכתב משנ"ב שדי בכך שחלקם עכ"פ יהיו  והוסיף עוד ע"פ הזוהר שטוב

 בכיוון התפילה(. 

: )לד:(לצד שני, מקום פתוח יתר על המידה גם הוא אינו ראוי, והוסיף רב כהנא על הדין דלעיל 

, שטח פתוח. רש"י פירש זאת כפי דרכו בדין בבקעה"חציף עלי מאן דמצלי בבקתא", כלומר 

מלך לחול -הראשון, וכתב שבמקום פרוץ שוב אין הלב נכנע, ודוקא הצניעות מאפשרת לאימת

עליו. ותוס' כתבו באופן אחד שהחיסרון במקום פרוץ הוא שיש בו עוברי דרכים )וביקשו ליישב 

. ב"י הקשה על כך שאם כן אין מתוך כך שבבקעה שאין בה עוברי דרכים אין מניעה מלהתפלל(

בכך אלא חשש שיפסיקוהו ולא ראוי לקראו משום כך חצוף. אך תירץ הט"ז שכוונת תוס' לומר 

שדוקא מקום עוברי דרכים הוא שאינו קרוי מקום צניעות לענין זה. ומג"א כתב שהחיסרון אינו 

דם וכוונתו מתבטלת, החשש שמא יפסיקוהו אלא שכיון שיש שם עוברים ושבים דעתו נטרדת על י

 והחוצפא היא בכך שמראה עצמו כאילו אין בכל זה כדי לבטל את כוונתו. 
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ביאר באופן דומה גם את דברי הגמרא עצמם, שפעולת התפילה שייכת למדרגה  (ב)פ"בנתיב העבודה למהר"ל  

 פנימית ונסתרת ולפיכך אין לה להיות גלויה כלפי חוץ. 



 )ו( כוונת הלב ומכשיריה  
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, עכ"פ, כתב מג"א שמותר להתפלל גם בשדה, והוסיף משנ"ב שאם יכול למצוא הולכי דרכיםל

לעצמו מקום צניעות קצת, כמו בין האילנות, טוב שיתפלל שם. כמו כן, כל מקום מוקף מחיצות 

 קעה לענין זה, ואין צורך בגג דוקא. יצא מכלל ב

 

ן  ל י א ה ש  א ר ב ה  ל י פ ת  .  )צ, ג(ג

. )משנה, טז.(קורין בראש האילן ובראש הנדבך, מה שאין רשאין לעשות כן בתפלה"  האומנין"

. ושאר התאנהובראש  מתפללין בראש הזית"ת"ר, האומנין קורין בראש האילן ובראש הנדבך, ו

ן, ובעל הבית בין כך ובין כך יורד למטה ומתפלל, לפי שאין כל האילנות יורדים למטה ומתפללי

. בראש האילן והנדבך אין הדעת יכולה להיות מיושבת כראוי )גמרא שם(דעתו מיושבת עליו" 

לתפילה, ולפיכך הדין הפשוט הוא שאין להתפלל שם. אלא שלפועלים הקלו להתפלל בראש הזית 

ת )ור' בדיני ברכת המזון, שהדברים אמורים כפי והתאנה כיון שהם משועבדים למלאכת בעל הבי

מנהג העולם בימיהם, אבל כתבו הראשונים שם שבימינו אין דרך בעל הבית להקפיד על עבודת 

פועליו עד כדי כך(. את היתרון של הזית והתאנה תלה רש"י בכך שענפיהם מרובים ולכן הפחד 

חסית. ורבנו יונה והרא"ש כתבו ע"פ מליפול שם פחות, ונמצא שחסרון יישוב הדעת שם מועט י

הירושלמי שטורח העליה והירידה בזית ותאנה מרובה יותר מעצים אחרים, וההפסד לבעל הבית 

 הכרוך בכך גדול יותר, ולפיכך הקלו בהם לפועלים. 

 

ם  י ח ת פ י  נ ש ת  ס י נ כ  .  )צ,כ(ד

תורכו חיי. א"ר אחא "אמר ר' יהושע בן לוי לבניה, קדימו וחשיכו ועיילו לבי כנישתא, כי היכי ד

ברבי חנינא, מאי קרא, אשרי אדם שומע לי לשקד על דלתותי יום יום לשמור מזוֹזת פתחי, וכתיב 

בתריה כי מוצאי מצא חיים. אמר רב חסדא, לעולם יכנס אדם שני פתחים בבית הכנסת; שני 

לא סמך את . רב חסדא )ח.(פתחים סלקא דעתך? אלא אימא שיעור שני פתחים, ואחר כך יתפלל" 

דבריו באופן מפורש על הפסוק שנזכר קודם לדבריו, "לשמור מזוֹזת ְּפָתחי", אולם דבריו נראים 

 בבירור כנובעים ממנו, וכ"כ הטור. 

שהכוונה היא לכניסה לביהכנ"ס כשיעור של פתח נוסף  רש"יאת גוף דינו של רב חסדא פירש 

ולפיכך יושב במקום שממנו  כמשאויעליו  שהתפילה היא שלא ייראהמעבר לפתח עצמו, וזאת כדי 

. לית לן בההוא סמוך לפתח, שוב  מקומו הקבועשאם  תר"ייוכל לצאת על נקלה. וכתב על כך 

באופן דומה, שהשיעור הוא שיעור מקום, אך טעמו שבהיותו סמוך לפתח  מהר"םהטור כתב בשם 

והוסיף שמשום כך אם אין ואינו יכול לכוון כראוי בתפילתו;  ברשות הרביםנתונות  עיניו

ביהכנ"ס פתוח לרשות הרבים לית לן בה. אך כתב על כך הטור שכיון שדרשת רב חסדא היא 

שכוונת רב חסדא אינה לשיעור מקום אלא  הרא"שמפסוק אין לחלק בזה. באופן שונה פירש 

קודם שיתחיל להתפלל.  שתתיישב דעתו, שישהה מעט כדי הילוך שני פתחים כדי שיעור זמןל

וכתב ב"י שמהירושלמי עולה שהשיעור הוא שיעור מקום ולא שיעור זמן, וכפירוש רש"י, אלא 

  11שלדינא יש לחוש גם לפירוש הנוסף שברא"ש.

הב"ח כתב שפירוש דברי הירושלמי אינו כבבלי, להיכנס שיעור שני פתחים, אלא להיכנס שני 

א. וכוונת הדבר היא שיש לעשות לבית הכנסת שני פתחים פתחים ממש, כעיקר לשונו של רב חסד
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ונתן בדבר טעם עצמי יותר,  )נתיב העבודה ה(על גבי הפירושים המעשיים שבדברי הראשונים הוסיף מהר"ל מפראג  

תחים, נמצא לא רק מבדל עצמו מסביבת העוה"ז, שמחוץ לביהכנ"ס, אלא שעל ידי הכניסה פנימה ממש, שיעור שני פ

 גם פונה בנפשו אל התוכן הפנימי יותר של שעבוד נפשו לה'.
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זה לפנים מזה, כדוגמת האולם שהיה לפני ההיכל. והוסיף בכך ביאור, שכאשר ביהכנ"ס בנוי כך 

והוא נכנס אל תוכו הרי הוא כמי שבא אל ארמון המלך ואינו מבקש את בקשותיו מהשליחים, 

ה אל הטרקלין, לבקש מהמלך עצמו. וכתבו מג"א היוצאים אליו אל הבית החיצון, אלא נכנס פנימ

 ומשנ"ב שאכן נהגו כך בכל מקום לעשות לביהכנ"ס כניסה כפולה. 

 

ר  י ק ל ו  נ י ב ץ  צ ו ח ר  ב ד  .  כג(-)צ,כאה

"תניא, אבא בנימין אומר, על שני דברים הייתי מצטער כל ימי, על תפלתי שתהא לפני מטתי... 

אמר רב יהודה אמר רב ואיתמא ריב"ל, מנין מאי לפני מטתי, אילימא לפני מטתי ממש, וה

למתפלל שלא יהא דבר חוצץ בינו לבין הקיר, שנאמר ויסב חזקיהו פניו אל הקיר ויתפלל? לא 

. עיקר מה שלימד אבא בנימין הוא על מעלת )ה:(תימא לפני מטתי, אלא אימא סמוך למטתי" 

זה אלא במה שהתברר אגב התפילה סמוך מיד לקימה ממיטתו, אך ענייננו כעת אינו בדין 

)בתשובה, הדברים, שאין להתפלל כל שיש דבר חוצץ בינו לקיר, ובכלל זה גם מיטה. וביאר הרמב"ם 

 שטעם הדבר הוא כדי שלא תהיה דעתו מוסחת על ידו מהתפילה.  הובאה בב"י(

 , כארון ותיבה, אינם קרויים חוצצים. וטעםריהוט קבועתוס' סייגו את דין הגמרא וכתבו ש

הדבר ברור )תוס' לא כתבוהו במפורש(, שכיון שזוהי צורתו הקבועה של הבית שבו מתפלל אין 

בהם משום היסח הדעת. אמנם בגמרא עצמה התבאר כאמור שגם מטה חוצצת, אך כתבו תוס' 

שי"ל שמיטה אינה דבר קבוע. והסביר ב"י שהיינו מטה שבזמן התלמוד, המשמשת גם לישיבה, 

יה דרך קבע לשכיבה. אפשר להוסיף על כך נופך ולומר שהמתפלל צריך ולא מטה שלנו העשו

לראות כאילו שכינה נגדו, ואם יש נגדו דבר אחר הרי הוא כמפסיק בינו לשכינה, אלא שכל מה 

שמהוה חלק מהסביבה הקבועה אינו נחשב לדבר זר נוסף המצוי לפניו אלא לחלק ממציאות 

 מקום התפילה עצמו. 

, שאינם רחבים ארבעה וגבוהים עשרה, אינם רהיטים קטניםוסיף שגם ה )בב"י(אבודרהם 

אינם חוצצים. אך הט"ז כתב שכל  ספסלי בית הכנסתחשובים ואינם חוצצים, ובכך הסביר למה 

דבר שהוא צורך התפילה אינו חוצץ, ולכן לא רק הספסלים אלא גם עמודי התפילה )סטנדרים( 

( )במשנ"ב(קבועים במקומם. ואחרים )פר"ח, מאמר מרדכי  אינם חוצצים, אף שגבוהים עשרה ואינם

כתבו שהטעם להיתר הספסלים והעמודים הוא שהם קרויים חלק מצורתו הקבועה של בית 

 הכנסת. 

אינם בכלל דין הגמרא של דבר חוצץ, אלא  עיטורי הקירותשגם  )בתשובה הנ"ל(הרמב"ם כתב עוד 

גם הם עלולים למשוך את תשומת ליבו ולהסיחה שלמעשה נכון שגם הם לא יהיו לפניו משום ש

 מהתפילה. 

אינו קרוי חוצץ בינו לקיר, ואינו כבעלי חיים שחוצצים,  אדם אחרבשם המרדכי כתב ב"י ש

והוכיח זאת )בשם מהר"י אבוהב( מהאיסור להתפלל מאחורי רבו דווקא. אך סיים שלכתחילה 

יסוד הסברה הנוסף שביארנו, שאין כאן  טוב שלא יהיה גם הפסק כזה. )הדין מבואר יפה לאור

חילוקים בשאלה של היסח הדעת בלבד אלא גם בשאלה אם יש דבר מה אחר שנחשב לעומד לפניו 

כנגד מקום תפילתו. כשמצויים עמו מתפללים נוספים הרי כולם יחד עומדים לפני השכינה, 

 מניעה מן הדין(.  מתפללים אחת שאין בינה לקיר מאומה, ולכן אין בכך-ונחשבים לקבוצת

ואומר שאיסור דבר חוצץ אינו אלא בתוך ד' אמותיו. )גם סייג  )במשנ"ב(מצד אחר מצמצם פמ"ג 

זה מתבאר יפה על פי ההבנה שיש חסרון עצמי כאשר יש לפניו במקומו דבר חוצץ, ולא חשש של 

 היסח דעת בלבד(. 



 )ו( כוונת הלב ומכשיריה  
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, ולכן כאשר עיכובבו  איןמשנ"ב מסייג את הדין כולו ואומר שאינו אלא למצוה מן המובחר אך 

המקום דחוק אינו צריך להתפלל במקום אחר כדי שלא תהיה חציצה בינו לקיר. ומכל מקום טוב 

 שיתפלל מתוך סידור או יעצום את עיניו, בכל מקרה ובפרט כאשר יש לפניו דבר חוצץ כנ"ל. 

 

 

 

 מקורות –כוונת הלב ומכשיריה 

סי' ב(,  רא"ש, )תוס'משנה וגמרא עד ששיכור אסור להתפלל )סוף לא.(, ברכות ל:   

 החלקים הנוגעים לענין רבנו יונה

)תחלת העמוד, אמר ר' אלעזר... ונתחזק בעד עמנו(, חסידים ברכות לב:   

 הראשונים... ומלאכתם מתברכת

 כנ"ל סי' צגטור וב"י, שו"ע ומשנ"ב;     סי' צח  

 שו"ע ומשנ"ב(סי' קה )  

)למטה( ואמר רבי  שםמשנה וגמרא עד הנקודתיים )והלאה ברצף(, ועוד ברכות לד:   

 תר"יחייא..., ו

 טור וב"י, שו"ע משנ"ב ובה"ל קא,א  

 א,א,ב(מנחת שלמה לרמב"ם תפלה ד,א;     חי' הגר"ח)  

 טור וב"י, שו"ע ומשנ"ב(סי' ק )  ואח"כ יתפלל()יסדר תפילתו 

   

   

אבוה דשמואל ולוי...  שםהיה רוכב על החמור... הלכה כרבי, ובהמשך ברכות ל.    עמידה והליכה

 )כ:( תלמיד רבנו יונהכ(, -)יט רא"ש, תוס', רש"יעד המשנה, 

 טור ושו"ע ונו"כט -צד,ד  

 כנ"לפט,ח   

   

   :נוספיםדינים פרטיים 

 טור וב"י, שו"ע ומשנ"בו -צ,ד  חלונות, בקעה וחורבה

 טור וב"י, שו"ע ומשנ"ב ובה"ל ד-קא,ב  תפלה בלחש ובלשון שמבין

 )ט.( תר"י, תוס', רש"ימשנה וגמרא עד שאין דעתו מיושבת עליו,  ברכות טז.  תפלה בראש האילן

 טור וב"י ושו"עצ,ג   

)בתוך סי'  רא"ש, רש"יאמר רב חסדא לעולם יכנס... ואחר כך יתפלל,  ברכות ח.  שני פתחים

 )ד.( תר"יז(, 

 כנ"ל כג-צ,כ  הנ"ל, וחציצה בינו לקיר

 ת"ר לא יאחז אדם... אלו כיוצא בהןברכות כג:   אחיזת דברים בידיו

 כנ"לסי' צו   



   

124 
 

 פרק שביעי

 בתפילההפסק 
 ד(-)קד,אא. איסור ההפסק וגדרו 

 ו; סה,א(-)קד,הב. החזרה לתפילתו לאחר ההפסק 

 יב(-)קכא,ב; סא,טג. כפילת מילים בתפילה 

 

 ד(-)קד,אא. איסור ההפסק וגדרו 

ק י ס פ ה ל ר  ת ו מ ה  מ ר  ו ב ע ו ר  ו ס א ה  מ ר  ו ב ע  .  א

לא ישיבנו, אפילו נחש  אפילו המלך שואל בשלומומלמדת בדין העומד להתפלל: " )ל:(המשנה 

כרוך על עקבו לא יפסיק". בשונה מדין קריאת שמע, שם בתנאים מסויימים משיב שלום ואפילו 

 , כאן אין להשיב אפילו למלך. .(ג)ישואל מצד עצמו, מפני הכבוד או לכל הפחות מפני היראה 

מעשה בחסיד בדרך משל, בתוך מעשה שהיה: "ת"ר,  ב:(ל)טעם האיסור להפסיק מבואר בגמרא 

אחד שהיה מתפלל בדרך. בא שר אחד ונתן לו שלום, ולא החזיר לו שלום... א"ל אילו היית עומד 

לפני מלך בשר ודם ובא חברך ונתן לך שלום, היית מחזיר לו? א"ל, לא. ואם היית מחזיר לו מה 

 עומד לפניי היו עושים לך? א"ל היו חותכים את ראשי בסייף. א"ל והלא דברים ק"ו ...אני שהיית

, שהוא חי וקיים לעד ולעולמי עולמים, על אחת כמה וכמה". העומד הקב"ה מלך מלכי המלכים

בתפילה משול לעומד לפני המלך שאין לו להפסיק ולפנות בדברים לאדם אחר, ואף בנמשל, כיון 

מעמד שבעת התפילה עומד האדם וליבו ופיו פונים אל ה' ואל גדולתו והשגחתו אין ראוי שיפסיק 

חיים עליון זה כדי להיענות לתביעות שמעוררת המציאות הסובבת שבעולם הזה. פעולת התפילה 

היא ההתרחשות העליונה והמשמעותית בחיי האדם, המרוממת אותם אל מקור הקודש, וכל צורך 

 הגזור מסביבת החיים החברתית החיצונית אינו מצדיק לקטוע אותה. 

 שוורים". וכן: "ראה פוסק, עקרבנה: "לא שנו אלא נחש, אבל מסייגת את דין המש )לג.(הגמרא 

". איסור ההפסק בתפילה אינו עומד במקום שיש בו חשש לפיקוח נפש. עצם ההיזקקות פוסק

למצב קצה כזה של פיקוח נפש, והצורך לחדש שאפילו בו אינו פוסק, מורים בפשטות שבכל צורך 

אין לו להפסיק.  הפסד ממון"א )ומשנ"ב( שעבור פחות מזה אכן אסור להפסיק. מתוך כך כתב מג

מהו הדין כאשר עלול לנשכו בעל חיים שאין  –ולא כתבו מהו הדין במקום חשש לצער הגוף בלבד 

בנשיכתו סכנת מוות? מדיוק דומה לזה שדייק מג"א היה אפשר להסיק שאף בזה אין לו להפסיק, 

יון שאם ייפגע תופסק ודאי גם תפילתו, אף כי אפשר שיש לחלק, ובמקום חשש לפגיעה בגופו כ

 אפשר שיכול להקדים ולהפסיק ולהימנע מהפגיעה מלכתחילה. 

 

ר ו ס א ה ק  ס פ ה ה ו  ה מ  .  ב

דברי המשנה מורים בבירור מהו ההפסק האסור כשהמלך שואל בשלומו: אסור להשיבו, דהיינו 

עקבו. האם אסור להפסיק בדיבור. אולם לא מבואר מהו ההפסק המדובר בעת שהנחש כרוך על 

 להפסיק גם בפעולה שאינה דיבור?

: "ונוטלו". ומשמע שאפילו הפסקה קלה כזו, רש"יעל דברי הגמרא שמחמת עקרב מפסיק כתב 

 ליטול את העקרב שלא יעקוץ אותו, קרויה הפסקה שאסורה במקום אחר. 

 יכול ללכתכי כתב בדין הנחש: "אע"פ שאין לו להפסיק ולדבר, אפילו ה תלמיד רבנו יונהאבל 

כדי שישליכנו מעליו, שלא מצינו הליכה שנקראת הפסקה בשום מקום". דיני הפסק מצאנו גם 

, וכן גם במפסיק בין ברכה )וכדלהלן(בענינים אחרים, כמו קריאת שמע, הלל ומגילה ותקיעת שופר 



 )ז( הפסק בתפילה  
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היה למעשה, אולם בכל אלו מדובר בהפסק של דיבור )או אולי שמיעה, בתקיעת שופר(, או בש

 ממושכת שיש עמה סילוק דעת ממה שעסק בו, ולא בהילוך בלבד. 

הוא מעשה דוגמת התפילה, וכאשר מדבר דיבור  הדיבורבין הדיבור להליכה יש הפרש ברור: 

אינה ממין  ההליכהאחר תחת זה של התפילה הרי הוא ודאי קוטע את הרציפות בין חלקיה, אך 

זמן בלבד שאינו מבטל את ההמשכיות הישירה -ה הפסקדיבור התפילה עצמו, ולכן אפשר לראות ב

בין שני חלקי אמירתה. דיבור התפילה נותר רצוף בתוכנו למרות שלא היה רצוף ממש בעשייתו. 

יש להוסיף על כך עוד, שמצאנו שבמקום הצורך ניתן להתפלל אף תוך כדי ההילוך עצמו, ואם כן 

ומד ומתפלל, ופוסק מתפילתו כדי ללכת הוא כשלעצמו אינו סותר מהותית לתפילה. כאשר ע

למקום אחר, אמנם אין זו רק הפסקה בשתיקה בלבד אלא גם קטיעה ממשית מסויימת של 

 העמידה לפני הקב"ה בתפילה, אבל גם אין זו פרישה מעסק התפילה לעסק אחר זר לו בתכלית. 

אין לפרוש סתם כך מדין הפסיעות לאחור בתום התפילה, כנפטר מלפני המלך, יש ודאי ללמוד ש

ממקום העמידה לפני ה' בתפילה. אך רבנו יונה למד לפי הנראה שאין לאיסור זה ענין ללשון "לא 

יפסיק". מלשונו אף משמע בפשטות שאין כל איסור לעקור ממקומו באמצע התפילה, אם שב מיד 

כך הכרח. להתפלל )אפשר שכיון ששב מיד לתפילתו אינו כעוקר עצמו מלפני המלך(. אך אין ב

הביא את דברי הירושלמי שאם היה נחש בא  (, כג. ברי"ף)על סוגיית הגמראאמנם גם בהמשך הדברים 

  1כנגדו מתרחק לצד אחר, וסתם שבכה"ג "לא הוי הפסקה".

הביא מימרא אחרת מהירושלמי: "היה עומד ומתפלל בסרטיא או בפלטיא, הרי זה  הרא"ש

שלא יפסיק את תפלתו". ולמד מכך שבכל מקום שיכול ומפני הקרון בלבד  מעביר מפני החמור

להתרחק ממקומו ולחסוך בכך את הצורך לדבר )כמו אם יכול להתרחק מלכתחילה ממלך נכרי 

אבל כדי שלא ישאל בשלומו ויצטרך להשיבו( חובה עליו לעשות כן. הטור הוסיף ודייק מתוך כך: "

ואם כן אף שההילוך אינו הפסק גמור, סוף  ממקומו עד שיגמור תפלתו". בענין אחר אין לו לצאת

סוף יש בו צד הפסק. לאור מימרא זו של הירושלמי אפשר שאף רבנו יונה מודה שאין לעקור 

  2ממקומו לחינם, גם אם אין זה מתורת הפסק דוקא. וכך נראה שלמד בדבריו מג"א )ולא כט"ז(.

בור אסור חוץ ממקום פיקוח והאחרונים פסקו כדברי הרא"ש והטור, שהפסק גמור בדי שו"ע

נפש, אבל גם בהליכה יש צד של הפסק ולכן גם היא אסורה בעיקרה, ומותרת רק במקום צורך של 

ממש אף שאינו פיקוח נפש. דוגמאות לצורך כזה, במשנ"ב, הם כאשר תינוק מפריע אותו מתפילתו 

לעיין בספר. )ובדומה  )או שמפריע לסובביו(, או כאשר מתעורר לו ספק דין בתפילה ומבקש ללכת

  3בשם חיי אדם, ללכת לקחת סידור אם התבלבל בתפילתו(. )צו ס"ק ז(לזה לעיל 

 

, שגם היא אסורה לכתחילה, אבל קלה יותר מהפסק של רמיזהלמטה מההליכה מצויה ה

שאם תינוק בוכה יכול לרמוז לו בידיו כדי שישתוק ולא יטרידו  )ע"פ שערי תשובה(הילוך. משנ"ב כתב 
                                                           

1
תוס' הביאו גם הם את הירושלמי, ופירשו שכיון שהנחש בא כנגדו בכעס הרי הוא מתכוון להזיקו, ואם כן יש בזה  

 בר באופן שאין בו סכנה.משום פיקו"נ. אבל מתר"י נראה שהבין שמדו
2

אמנם הטור דן מתוך דבריו בהנהגת ר"ע, שכאשר היה מתפלל לבדו היה מרבה בכריעות והשתחוויות עד שהיה מגיע  

למקום שונה מזה שבו התחיל את תפילתו, וכתב שר"ע לא עשה כן בתפילה עצמה אלא בתחנונים שאחריה. ואילו 

ע, לא כתב כך מתוך האיסור לעקור ממקומו אלא מתוך האיסור להוסיף רבנו יונה, שהעמיד אף הוא כך את מעשה ר"

 על הכריעות שבתפילה.
3

, ע"פ ט"ז ואחרונים נוספים, שאם התחיל להתפלל בכיוון שגוי, אם יכול )צד ס"ק י(בדין כיוון התפילה כתב משנ"ב  

וכתבו שעקירת רגלים זו קרויה צורך להחזיר פניו לכיוון ירושלים יעשה כן, אך לא יעקור רגליו. גם שם יש שחלקו 

 התפילה ומותרת. 
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וכן אדם שהש"צ  4מהתפילה, ואם אין זה מועיל ירחיק מעליו. ונמצא שעדיפה הרמיזה על ההילוך.

מחכה לו שיסיים את תפילתו והדבר מפריע לו יכול לרמוז לו שיתפלל. הרמיזה אינה מעשה חלופי 

לא לדיבור התפילה ולא לעמידה בה, אלא שעכ"פ עצם ההתעסקות בדבר שאינו תפילה מפסיק 

 את הרציפות של עסק התפילה.  במידת מה

בשתיקה בלבד, ואף בזה כתב מג"א  שהיהההפסקה הקלה ביותר בעת התפילה היא הפסקה ב

 5שלכתחילה לא יפסיק. אולם כתב משנ"ב שהאיסור אינו אלא בשהיה ממושכת, ונשוב לכך להלן.

 

 ו; סה,א(-)קד,הב. החזרה לתפילתו לאחר ההפסק 

 . שהה כדי לגמור את כולה1

: נחלקו ר' אבהו ור' יוחנן אם הפוסק בתפילתו ושוהה כדי לגמור את כולה חוזר לראש, או למקום תמצית הדין)

 שפסק. ולרוב הפוסקים, פרט לדרך אחת בתוס', הלכה כר' יוחנן להמשיך ממקום שפסק.

ם שהה כדי מאידך, בעומד בתפילה ומים שותתים על ברכיו, העמיד רב אשי מחלוקת אמוראים באופן שלכו"ע א

 לגמור את כולה חוזר לראש, ומשמע שכך דעתו להלכה.

לדרך האמורה בתוס', אכן כך הלכה. אך לחולקים: לדרך אחרת בתוס', וכן לרבנו יונה ובעה"מ, אפשר לתלות גם 

בדברי רב אשי שהעיקר להלכה שאי"צ לחזור לראש, ובהתאמה לדין דלעיל. לשר מקוצי ולרא"ש ולראשונים 

להבחין בין הפסק מחמת אונס טינוף, שמצריך לחזור לראש במקום שהיה ארוכה, לבין הפסק מתוך  נוספים, יש

בחירה, שחוזר בו למקום שפסק בלבד. ולגאונים ורי"ף ורמב"ם ועוד, יש להבחין בין תפילה, שבה אם שהה חוזר 

 לראש, לק"ש ושאר דברים, שבהם חוזר למקום שפסק.

תמיד בתפילה, ולא בק"ש )בק"ש מצטרפת לכך דעת רבנו יונה ובעה"מ(. והרמ"א  שו"ע פסק כרי"ף ורמב"ם, לחזור

פסק בדיני ק"ש כמבחינים בין הפסק מאונס להפסק מרצון. אך במפסיק בתפילה מחמת סכנה לא חלק על דברי 

ס שו"ע שיחזור לראש, וכתבו אחרונים )מג"א, משנ"ב( שבזה יש לצרף לשיטת רי"ף ורמב"ם את הסברה שגם אונ

 טכני מצריך חזרה לראש.(

 

ן נ ח ו י  ' ר ו ו  ה ב א  ' ר ת  ק ו ל ח מ  .  א

לאחר שכבר הפסיק את תפילתו, בין אם כדין ובין שלא כדין, יש לשאול כיצד ישוב להשלים את 

תפילתו. האם יכול להמשיך את התפילה מהמקום שבו עמד, או שכיון שהפסיק נמצא ששוב אין 

עת, וכדי שתעלה בידו תפילה שלמה כדין עליו צירוף בין מה שהתפלל בתחילה ומה שמתפלל כ

 לשוב לתחילתה. 

בדין קריאת שמע מצאנו כאמור שבתנאים שונים שואל או משיב שלום מפני היראה או הכבוד. 

ובמקרים אלו ודאי חוזר מיד אחר כך לקריאתו. שאלת שלום זו היא הדוגמא המובהקת למעשה 

ריאה, ועל פיה נקבע הדין בכל התורה כולה שכל אגבי שאינו מבטל כלל את רצף הפעילות של הק

מה שנאמר "תוך כדי דיבור" לדיבור קודם, כשאלת שלום של תלמיד לרב, נחשב כנאמר עוד קודם 

שהסתיים הדיבור הראשון. מדרך העולם שאדם פוסק לרגע מעיסוקו כדי לשאול שלום ומיד שב 

ני את הענין הקודם שהאדם היה עסוק אליו, ואם כן אף שדיבור זה עצמו מפסיק ודאי באופן זמ
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שאם קטן טינף צואה בביהכנ"ס, אם יכול לכסותה באופן שלא יגיע לו ריח רע  פד(ק )צ ס"בדומה לזה כתב משנ"ב  

 יעשה כן, ולא יזוז ממקומו )וכשאי אפשר, יזוז ממקומו ולא יפסיק בדיבור(.
5

מתורת דברים שבקדושה ולצאת בהם ידי חובה  מפסיק כדי לשמוע אופן מיוחד של הפסקה בשתיקה הוא כאשר 

כתב רש"י, גם בשם בה"ג, שאם עומד בתפילה והש"צ אומר קדושה,  )סוכה לח:(. בדין שומע כעונה בהלל שומע כעונה

כיון שאין לעשות כן, וביארו ש )כא:(ישתוק ויקשיב בכוונה ויהיה בזה כעונה. אבל ר"ת ור"י למדו מהסוגיה בברכות 

גם בשם הגאונים. ומ"מ כתבו תוס' והר"ן  )קד,ז(שהוא כעונה ממילא הוי גם כהפסק בתפילה, וכדבריהם כתב הטור 

 . (שם)שהמנהג בזה כרש"י ור"ח, וכך הסכימו הפוסקים האחרונים לדינא 
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הדיבור בכללו, ואינו מבטל -בו, אין הוא מבטל כלל את מסגרת ההתרחשות הרחבה יותר של עסק

 את ההמשכיות בין הדיבור שלאחריו לדיבור שקדם לו. 

מסוגיות הש"ס עולה שלא רק הפסקה בכדי שאלת שלום אינה מחייבת לחזור לראש אלא גם 

אלא שאפשר שיש גבול לדבר. הגמרא דנה בכך בהקשר לכמה מצוות שונות  הפסקה ארוכה יותר,

)קריאת שמע, הלל, מגילה ותקיעת שופר(, שאת דיניהן כולם היא משוה זה לזה. וכך בענין קריאת 

, לאחר שעמדה הגמרא על כך שלר' יוחנן אין איסור לקרוא בהיותו הולך )דוקא, ולא )כד:(שמע 

תמהה: "איני, והא רבי אבהו הוה קאזיל בתריה דרבי יוחנן, והוה קא  עומד( במבואות המטונפים,

אם שהית כדי אשתיק. א"ל לר' יוחנן, להיכן אהדר? א"ל,  במבואות המטונפותקרי ק"ש, כי מטא 

דסבירא לך, אם שהית  לדידך? הכי קאמר ליה, לדידי לא סבירא לי,  לגמור את כולה חזור לראש

אש". באופן פשוט, כפי העולה ממהלך הסוגיה, מחלוקת ר' יוחנן ור' כדי לגמור את כולה חזור לר

אבהו היא בשאלה אם מותר לקרוא ק"ש בעת הליכה במבואות המטונפות, אך במקרה שפסק ולא 

 קרא, מתוך סברה שהיה עליו לפסוק, מודה גם ר' יוחנן שאם היתה ההפסקה ארוכה חוזר לראש. 

עולה שמחלוקתם היא גם בשאלה אם הפסקה  לד:()תוס' מעירים עם זאת שמהגמרא בר"ה 

בדין תקיעות השופר, שאפילו  ר' יוחנןארוכה מחייבת לחזור לראש. הקשר הגמרא שם הוא דברי 

. וברייתא כוותיה. אפשר היה לראות זאת כדין יצאביום  תשע תקיעות בתשע שעותאם שמע 

מקומי למצוות השופר, שאין בה צורך ברציפות. אך הגמרא כורכת זאת באופן ישיר בדין ההפסק 

במצוות אחרות של דיבור: "ומי אמר רבי יוחנן הכי, והאמר ר' יוחנן משום ר' שמעון בן יהוצדק, 

ראש? לא קשיא, הא דידיה, הא דרביה. ל חוזראת כולה  כדי לגמור בהלל ובמגילה אם שהה

? הכי קאמר ליה, לדידי לא )וכמעשה דלעיל(ודידיה לא? והא ר' אבהו הוה שקיל ואזיל בתריה... 

סבירא לי, לדידך דסבירא לך, אם שהית כדי לגמור את כולה חזור לראש". דין ההפסק בתקיעות, 

שהה כל היום כולו אין בכך כלום,  בהלל ובמגילה, ובקריאת שמע, אחד הוא, ולר' יוחנן אף אם

 אבל לר' שמעון בן יהוצדק, וכן לר' אבהו, אם שהה כדי לגמור את כולה חוזר לראש. 

ר' יוחנן חלק אם כן על ר' אבהו בתרתי: א. ר' אבהו לא היה צריך כלל להפסיק את קריאתו. ב. 

' אבהו שלפי סברותיו גם אם הפסיק, לעולם אינו חייב לחזור משום כך לראש. ואעפ"כ השיב לר

  6שלו עליו לחזור לראש.

כתבו שהלכה כר' אבהו, בהיותו בתרא לעומת ר' יוחנן, וכשמואל, משום שגם  תוס' במס' ר"ה

רב יוסף נקט כמותו, ואם שהה כדי כולה חוזר. וצירפו לכך גם את דברי רב אשי להלן. אבל דרכם 

לם גם תוס' במס' ברכות ומגילה, הלכה כר' , ובכלהראשוניםזו חריגה ביותר. לרובם המכריע של 

יוחנן לעומת תלמידו ר' אבהו, וכרב באיסורי לעומת שמואל, וגם אם שהה אינו חוזר. עם זאת, 

 למרבית הפוסקים כר' יוחנן יש לכך סייגים שונים, וכדלהלן. 

 

ו ת ו ה מ ו  " ר ו מ ג ל י  ד כ " ר  ו ע י ש ה ר  ד ג  .  ב

ן גדר זה של "שהה כדי לגמור את כולה". לביאור תוכן המחלוקת יש להוסיף ולעמוד על עני

שאם קראה  )יז.(ההקשר הראשוני שבו נאמר דין זה הוא בקריאת מגילה, שם לימדה המשנה 
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הדבר מעלה תמיהה, אם ידועה דעתו של ר' אבהו שעליו לחזור לראש, מה היה תוכן שאלתו לר' יוחנן, ומה חידש ר'  

יוחנן בתשובתו? ושמא שאלת ר' אבהו נבעה דוקא מכך שלא הפסיק מתוך בחירה אלא מאונס, משום שהמקום היה 

שכיות בין שני חלקי הקריאה. אבל אם לא בלתי ראוי לקריאה. המפסיק בסתם ושהה זמן רב איבד לדבריו את ההמ

פסק אלא משום שלא היה יכול לדבר, אפשר שיש לומר שלא הסתלק כלל מההקשר הכללי של העסק בקריאה ויכול 

 לחזור למקום שפסק. על כך השיב ר' יוחנן שאם בעלמא חוזר לראש הרי שכך הדין גם כאן. 
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יצא, סירוסין לא  קראה סירוגיןנחלקו תנאים בגבול הדבר: "ת"ר,  )יח.:(לסירוגין יצא, ובברייתא 

לראש".  חוזראת כולה  ה כדי לגמוראם שה, אף בסירוגין, משום רבי יהודהאומר  ר' מונאיצא. 

ת"ק ור' מונא בשם ר' יהודה נחלקו באותה מחלוקת שבה שבו ונחלקו ר' יוחנן ור' אבהו. ונחלקו 

בגמרא גם רב ושמואל כמי מהם הלכה. תלמידי רב ושמואל נחלקו בשאלה מי מהם הוא שאחז 

הידועות של רב  בכל צד, ורב יוסף מסכם שהשמועה המסתברת יותר, לאור דרכי הכרעתם

ושמואל בהלכה, היא שרב פסק כת"ק ושמואל כר' מונא בשם ר' יהודה )רב יוסף עצמו הקדים 

ופסק כר' מונא(. באותה סוגיה מתבאר גם גדר הדין: "א"ל אביי לרב יוסף, כדי לגמור את כולה 

 רין". , דא"כ נתת דבריך לשיעומרישא לסיפאמהיכא דקאי לסיפא, או דלמא מרישא לסיפא? א"ל 

הדין למעשה )לסוברים שאם שהה חוזר( הוא אם כן שרק שהייה כדי לגמור מראש ועד סוף 

היא המצריכה לחזור לראש. אך אין זה מעיקר תוכן הדין אלא כדי שלא לתת את הדברים 

. ונראה מתוך כך 7לשיעורין. )בירושלמי נוסף על זה מאידך שמשערים בכל אדם לפי מה שהוא(

השיעור "כדי לגמור את כולה" באופן שקשור באופן ראשוני דוקא לפרק הזמן להבין את תוכן 

 הנצרך כדי לגמור את קריאתו מהנקודה שבה הפסיק. 

הפסק זמן כשלעצמו, כאמור, אינו גורם קטיעה והפרדה מוחלטת בין מה שנאמר קודם לו למה 

שב לקרוא את הפרק שנאמר לאחריו. גם אם קרא פרק אחד של המגילה והפסיק ורק כעבור זמן 

שלאחריו, הרי הוא עדיין קורא אותו כהמשכו של הראשון. אלא שכשהפסק הזמן הוא גדול 

במיוחד, כמו אם קורא פרק אחד בבוקר ואחד בערב, אפשר שנעשה הדבר לשני מעשים נבדלים 

בתכלית, שלא ניתן לראותם כשני חלקים של פעילות מתמשכת אחת, ואת קריאת הפרק השני לא 

 ן ממילא לראות עוד כהמשך לדבר מה קודם. נית

על צד שכך הוא יש לתת גבול לדבר, והגבול שניתן הוא כדי לגמור את כולה. כדי לקשור את שני 

המעשים זה לזה כשני חלקים של התרחשות מתמשכת אחת יש צורך בגורם מאגד חיצוני כלשהו 

המקורית, לולי ההפסקה. כל משך ביניהם, וגורם זה הוא מסגרת הזמן הטבעית שיוצרת הקריאה 

הזמן שבו היה ראוי להיות עוסק בקריאה גם אם לא היה מפסיק בה כלל הוא בר שייכות עצמית 

ראשונית לעסק הקריאה, וכששב לקרוא במהלכו הרי הוא פועל בתוך מסגרת של שייכות לקריאה 

וצריך לחזור לראש. הראשונה. מאוחר יותר שוב אין כל מסגרת שתקשר בין שני מעשי הקריאה, 

רב יוסף הרחיב מעט את גבול הדבר, כדי לתת למשך ההפסק המחייב חזרה צורה קבועה יותר, 

והורה שדי גם במסגרת זמן בעלת מידה מועטת בלבד של פוטנציאל מקדים להיות עוסק בקריאה 

בקריאה כדי לקשור בין חלקי הקריאה ולפטור מחזרה לראש, והיינו כל משך הזמן שבו היה עוסק 

 אילו היה מבקש מסיבה כלשהי לשוב עליה מתחילתה. 

הסברה הנגדית לכך, סברת ת"ק דר' מונא ור' יוחנן, היא בפשטות שכל חלק וחלק שמקיים 

האדם מהמצוה, דהיינו כל פסוק שקורא וכל קול של השופר שמשמיע, הוא בעל עמידה לעצמו, 

יניהם. האמירה היא כולה רצף אחד במובן זה ואין צורך ביצירת רציפות חיצונית ממשית כלשהי ב

שיש לומר את כל מילות הקריאה או התפילה בזו אחר זו כסדרן, ולשמוע את קולות השופר בסדר 

הנצרך שיש בו תקיעה קודם התרועה ותקיעה לאחריה, אבל כל שמתקיים סדר פנימי זה בין 

ן צורך לחבר ביניהם באופן החלקים השונים הרי הם כמצטרפים מאליהם למכלול רחב שלם ואי

 נוסף. כך באופן פשוט, ולהלן נעמוד על דרך בראשונים המחייבת לשנות מכך מעט. 
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מקום לקבוע שיעור קצוב של שהיה השוה בכל אדם. אבל מסברת רב יוסף שלא לתת את הדבר לשיעורין היה  

 הפוסקים הביאו לדינא את דין רב יוסף ואת דין הירושלמי בלא להעמידם כחולקים זה על זה. 
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ת ו י ג ו ס ה ת  מ א ת ה ב ם  י נ ו ש א ר ב ם  י כ ר ד ע  ב ר א  .  ג

בסוגיות עצמן לא נזכר חילוק מפורש נוסף על אלו שכבר נזכרו, אך יש בראשונים שלמדו 

, עומד בתפלה ומים שותתין על ברכיוחילוקי דינים נוספים כאלו מכח סוגיה נוספת: "ת"ר, היה 

פוסק עד שיכלו המים וחוזר ומתפלל. להיכן חוזר? רב חסדא ורב המנונא, חד אמר חוזר לראש, 

וחד אמר למקום שפסק. לימא בהא קמיפלגי, מר סבר אם שהה כדי לגמור את כולה חוזר לראש 

, האי אם שהה אם לא שהה מיבעי ליה, אלא דכולי עלמא רב אשיומר סבר למקום שפסק? אמר 

. דמר סבר גברא דחויא קמיפלגי בדלא שהה, והתם חוזר לראשאת כולה  גמורכדי ל שההאם 

. רב חסדא ורב )כב:(הוא ואין ראוי, ואין תפלתו תפלה, ומר סבר גברא חזיא הוא ותפלתו תפלה" 

המנונא נחלקו להיכן חוזר מי שהפסיק מחמת המים השותתים על ברכיו, ובאופן ראשוני רצתה 

המוכרת כבר בדבר, בדין המפסיק ושוהה כדי לגמור את כולה. אלא  הגמרא לתלות זאת במחלוקת

שאם כן היה עליהם לתלות את הדבר מפורשות בשאלה אם שהה כדי לגמור את כולה, ולפיכך 

  8פירש רב אשי את מחלוקתם בשאלה אחרת, אם באופן זה קרוי האדם ראוי לתפילה או לא.

היה שוהה כדי לגמור את כולה היו הכל פתח את ביאורו שלו למחלוקת בכך שאם  רב אשי

מודים שעליו לחזור לראש. לכאורה לא היה צורך לומר דווקא כך, ולא היה מנוע מלומר שבעלמא 

אפילו אם שהה כדי לחזור את כולה חוזר למקום שפסק, ודווקא כאן אמר חד מינייהו שחוזר 

שלו היא  הכרעתווע מכך שראוי לתפילה. וניתן לשמ-לראש, גם בהפסק קצר, כיון שהיה בלתי

לראש. וכך כתבו תוס' במס' ר"ה וכפי שנזכר. אבל תוס' בברכות כתבו  שהה חוזרשאם 

שממחלוקות האמוראים עולה כאמור שההלכה ראויה להיות שגם אם שהה הרבה אינו חוזר, 

כם ולפיכך מוטב לפרש גם את דברי רב אשי באופן שלא יימצא חולק על כך. וכך היא כאמור גם דר

 של רוב הראשונים. 

את הראיה מדברי רב אשי בכך שלא היה בידו לתלות ברב  תוס' לדחותבאופן פשוט אחד כתבו 

חסדא ורב המנונא שאם שהה אינו חוזר, שכן לכל הפחות במקרה המסויים שבו דיברו הם, במי 

אם שהה שמים שותתים על ברכיו, ודאי שלאחד מהם חוזר לראש אפילו בהפסקה קצרה, וכל שכן 

אם שהה אינו חוזר, אך העדיף  בעלמאכדי לגמור את כולה. רב אשי היה יכול לומר שלכו"ע 

להישאר צמוד להצעה המקורית של הגמרא, שסברה לתלות את מחלוקתם בשאלה אם בנידון זה 

עצמו כששהה חוזר לראש. תירוץ זה חוזר בסגנונות שונים גם בראשונים אחרים, ובכללם גם 

)שכתב שרב אשי נקט  המאור בעלו ,רבנו יונהוכן  9אחד )אך לא כעיקר לדינא(, הרא"ש באופן

"חוזר לראש" לרווחא דמילתא, לומר שאפילו אם שם חוזר לראש אפשר שכאן בהפסקה קצרה 

 אינו צריך לחזור(. 
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רש"י וראשונים נוספים פירשו שהמחלוקת היא אם בשעה שהתפלל היה ראוי לתפילה, או שכיון שהתברר שלא היה  

וף תפילתו לא היתה תפילתו ראויה מלכתחילה, ומצד זה עליו לחזור ולהתפלל. יש יכול להעמיד עצמו אפילו עד ס

 בראשונים שפירשו באופן נוסף ונשוב לכך להלן.
9

הרא"ש הוסיף ופירש לדרך זו ש"גברא דחויא הוא" פירושו שההפסק בתפילה עצמו נעשה מחמת שהאדם היה לא  

גברא חזיא, מדין תורה אין איסור להתפלל גם בעוד המים ראוי לתפילה, משום שמים שותתים על ברכיו. ולמ"ד 

את תפילתו  הפסיקשותתים, ומה שאסרו חכמים מלכתחילה להגיע לידי כך הוא כחומרא שמעבר לדין. לפי זה, אם 

. ומבחין הרא"ש בין מצב זה לבין ההולך במבואות גם אם לא שההלראש  חוזרלתפילה  לא ראוי משום שהיה

על צד שהיה עליו להפסיק לא היה עליו לחזור לראש אף לר' אבהו אלא אם שהה כדי לגמור את המטונפים, שם גם 

מונע אותו מכך. להלן נעמוד על דרכו העיקרית של  המקוםכשלעצמו ראוי לתפילה, ורק  האדםכולה, משום ששם 

רצונו לענין השאלה הרא"ש להלכה, שהבחין בין מי שהפסיק משום שהיתה חובה עליו להפסיק לבין מי שהפסיק מ

 אם כששהה כדי כולה חוזר לראש, ושם שב להשוות את דין המבואות המטונפים לדין מניעה שמחמת האדם עצמו.
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, שדווקא כאן אמר רב אשי שאם שהה לכו"ע חוזר השר מקוצי, בשם תוס'בדרך אחרת כתבו 

עצמית גמורה מלהתפלל.  מחמת מניעהנגרמה  הפסקהשכאן מדובר באופן שהלראש, משום 

המפסיק מרצונו, גם אם שהה אינו חוזר לראש, וכר' יוחנן, אבל כיון שפסק מחמת שתיתת המים 

נראה שמקבל את דברי השר מקוצי כעיקר וכך הוא הרא"ש אם גם שהה חוזר לראש. גם מדברי 

)לפי הנראה אין זה הראב"ד בעל ההשגות,  הראב"דם , גם בשהרשב"אוכך כתב אכן בטור, 

  10שדעתו שונה וכדלהלן, אלא בעל האשכול(.

לעיל ביקשנו לתלות את דעת ר' יוחנן בסברה שאין צורך בכל צירוף חיצוני בין פרקיה של 

אמירה ארוכה, אך דברי השר מקוצי מחייבים לשנות מכך מעט. מדבריו עולה שאף שאין צורך 

ת חיצונית דוקא בין חלקי הקריאה, מסגרת מאגדת כלשהי צריכה סוף סוף במסגרת מאגד

להימצא. אם שהה מרצונו, הרי שבעצם חזרתו לקרוא חזר להמשיך את המעשה שבו היה עסוק 

בתחילה. מסגרת הזמן הרחבה שבה מצויים שני חלקי המעשה מספיקה כשלעצמה כדי לראותם 

ל אם קריאתו או תפילתו הופסקו מכורח הנסיבות, כחלקים ממשיכים של פעילות רחבה אחת. אב

הרי שחל שינוי במסגרת הנסיבות העצמית, והוא שב לאחר ההפסק לקרוא בתוך הקשר מציאות 

חדש ונבדל מזה שבו קרא בתחילה. לכן אם חוזר לקרוא לאחר הפסקה קצרה, בזמן שיש לו 

נין שהיה שאינה כדי לגמור את שייכות ראשונית מוקדמת למעשה הקריאה )וכפי שביארנו לעיל בע

כולה(, הרי הוא חוזר לקרוא באופן שיש לו יסוד כלשהו של שייכות והמשכיות לקריאה הראשונה. 

 אבל אם שהה כדי לגמור את כולה הרי זה מעשה חדש בתכלית וחוזר לראש. 

שמצריך לחזור לראש. תוס'  מהו האונסלדרך זו, שתולה את דין החזרה באונס, יש לשאול 

ורא"ש כרכו זה בזה שני מיני אונסים קרובים, מי שאינו יכול לקרוא מחמת שמים שותתים על 

ברכיו והוא עצמו אינו ראוי לקריאה, ומי שאינו יכול לקרוא מחמת שהמקום אינו ראוי לכך 

)כאמור, הרא"ש הבחין בתחילה בין שני מיני האונס, לדרך הסברה שכשגברא לא חזי חוזר לראש 

קה קצרה, אך בדרך השר מקוצי שב לכתוב כתוס'(. אונס מסוג חיצוני עוד יותר הוא אפילו בהפס

המפסיק מקריאת שמע משום פיקוח נפש וכדומה, כמו שור שרודף אחריו.  –זה שבו פתחנו 

אחרונים נחלקו בדינו, אך כדי לעמוד על מחלוקתם יש להקדים ולעמוד על דרך הביאור הרביעית 

 ית מים שותתים. שנאמרה בראשונים לסוגי

, שהביאו הרי"ף ועוד, עולה שתלה את דברי רב אשי שאם שהה לכו"ע חוזר רב האימדברי 

ולדבריו אכן שונה נידון זה מאלו שבהם נחלקו  –לראש בטעם שונה מכל שנאמר עד כה 

האמוראים, אך ההבדל אינו בסיבת ההפסקה אלא במצוה שבה עוסק. בק"ש והלל ומגילה 

ן גם אם הפסיק כל היום כולו חוזר למקום שפסק; אבל בתפילה, אם שהה חוזר ותקיעת שופר אכ

לראש. טעם הדבר הוא שתפילה חמורה יותר בכמה עניינים מהדינים האחרים שנזכרו, ובעיקר 
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מדרך זו בביאור הסוגיה עולה לכאורה שהיא חלוקה על הסוגיה בר"ה, ולא כדברי תוס' דלעיל. מהסוגיה בדין  

מקריאתו מודה גם ר' יוחנן עצמו שעליו לחזור לראש, ולא מבואות המטונפים עולה שעל צד שחובה להפסיק בהם 

כסוגיה בר"ה, שתמהה כיצד מתיישבת דעת ר' יוחנן שגם אם שהה כל היום חוזר למקום שפסק עם המעשה דר' 

 אבהו, ונזקקה מתוך כך להגיד שר' יוחנן לא הורה לר' אבהו לחזור אלא לסברתו שאם שהה חוזר לראש. 

גופא היא גם כוונת הסוגיה בר"ה, ומה שנאמר בה שר' יוחנן ענה לר' אבהו לטעמיה ולא כפי  אמנם הרשב"א ביאר שזו

סברתו שלו לא נאמר בענין נידון הסוגיה עצמו, אם כששהה חוזר לראש, אלא בנידון של מבואות המטונפים, וכדברי 

בגלל שהפסיק מאונס, מחמת הסוגיה בברכות ממש. הגמרא אכן ביקשה לומר שר' יוחנן החזיר את ר' אבהו לראש 

המקום המטונף, ובאופן שבו גם הוא עצמו מודה שחוזר לראש, אלא שנזקקה לשם כך להוסיף ולומר שכל עיקר 

 החיוב להפסיק שם לא נאמר אלא לסברת ר' אבהו. 



 )ז( הפסק בתפילה  
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בדין ההפסק עצמו, שהרי בתפילה אסור להפסיק בדיבור אם לא משום פיקוח נפש. מטעם זה גם 

 חמור יותר וחוזר לראש. בדיעבד אם הפסיק דין התפילה 

יש להוסיף טעם בדבר, שחומר דין ההפסק בתפילה הוא משום שהתפילה אינה מצוה שבדיבור 

)או השמעת קול( בלבד, כמו יתר המצוות שנזכרו, אלא היא מצוה שבלב שדינה להאמר גם בפה. 

שלפניו הדיבור עצמו אכן עשוי פרקים פרקים, וכל חלק שאמר עומד בפני עצמו ומצטרף למה 

ושלאחריו וההפסק ביניהם אינו מעכב. אבל עמידת הלב והנפש לפני ה' היא מעמד כולל שברכות 

התפילה כולן יחד הן המתרגמות אותו לכלל דיבור פה, ולכן אם הפסיק בה יש צורך במסגרת 

מאגדת חיצונית, כמו זו של זמן הראוי מצד עצמו להמשך התפילה, כדי להשיב למקומה את 

 בין החלקים.  ההמשכיות

ציין שזוהי גם דעת גאונים  )במלחמות( הרמב"ן, והרמב"םו הרי"ףאת דברי רב האי אימצו גם 

. הרמב"ן מוסיף לחזק סברה זו מכך שגם אלמלא היה נמצא בגמרא ר"חו בה"גנוספים, ובהם 

בסיס ברור לחלק בזה בין תפילה לשאר מילי לא היה זה נכון ללמוד מדברים הקלים לתפילה 

חמורה )שאסור בה הפסק, ונדרשת בה עמידה באימה, ואם נצרך לנקביו תפילתו תועבה( להקל ה

בה. ועוד הוסיף שאין מקום לצירוף בין שתי הסברות של שהה כדי לגמור את כולה וגברא דחויא, 

שכן במקומות שבהם נאמר דין של דיחוי הרי זה דין מיידי ללא תלות במשך זמן כלשהו. ודוחה גם 

קיבל את דברי הרי"ף  )בהשגות( הראב"דרוש בעה"מ לדברי רב אשי שנאמרו שלא בדוקא. גם את פי

והגאונים, ואף הוסיף להם חיזוק מכך שבדין התקיעות השומע תשע תקיעות בתשע שעות ודאי 

ראוי לקיום מצוה ואפילו הכי יצא. אף הוא מוסיף טעם לחילוק בין -היה במקצת זמן זה בלתי

מים תפילה לשאר דברים, משום חומרתה בדין ההפסק לכתחילה, וגם משום שאין זה מדרך רח

  11שיהיה הפסק גדול בתפילתו.

 

ם י נ ו ר ח א ה ת  ו ע ר כ ה  .  ד

מעניק כדרכו משקל מכריע לדינא לדברי הרי"ף והרמב"ם וסיעתם. בדין קריאת שמע הוא  ב"י

, שדחה אף הוא את הדיוק מדברי רב אשי כעין הדרך שדחו תוס' רבנו יונהמצרף לכך גם את דברי 

ובאותו אופן מצטרפים לכך דברי בעה"מ. מתוך כך וממילא אינו סובר להבחין בין אונס לרצון, 

ולא הבחין בין הפסקה מרצון להפסקה מחמת אונס, ובדין קריאת שמע כתב בסתם בשו"ע סתם 

שגם אם הפסיק אינו צריך לחזור לראש, ואילו בתפילה כתב שאם שהה כדי לגמור את כולה חוזר 

והרמב"ם, ואינם מחלקים בין תפילה  לראש )בדין התפילה חולקים רבנו יונה ובעה"מ על הרי"ף

 לק"ש כשם שאינם מחלקים בין אונס לרצון, אך אין זה משנה את משקל הכרעת ההלכה לב"י(. 

על השו"ע, וכתב שאנו נוהגים ע"פ התוס' והרא"ש וסיעתם, שבכללה  בדין ק"שחלק  הרמ"א

  ש.הפוסקים האשכנזים והמאוחרים יותר, ולכן אם פסק מחמת האונס חוזר לרא
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 משלב למעשה בין דרכם של הרי"ף והגאונים לבין דברי השר מקוצי, ותלה גם בדעתם שאם שהה מחמת הרשב"א 

האונס כבמבואות המטונפים חוזר לראש גם בשאר דברים ולא רק בתפילה. לדרכו, הדין המיוחד של הפסקה מאונס 

 אינו שנוי במחלוקת בין הראשונים כלל. 

עוד הוסיף הרשב"א לתלות בדברי רב האי וסיעתו שבתפילה החמורה לא רק אם שהה חוזר לראש, אלא גם אם 

חוי. זאת מתוך שקיבל את הפירוש, שהובא לעיל מדברי הרא"ש, ש"גברא הפסיק הפסקה מועטת מחמת שהיה ד

דחויא" פירושו שבעת ההפסק עצמו היה דחוי, ולא בעת התפילה קודם ההפסק. הרשב"א עכ"פ אינו מבחין בזה בין 

ש גברא דחויא מחמת עצמו לדחויא מחמת מקומו )כך עולה מהמשך דבריו, בביאור שיטת הראב"ד(, ולא כדברי הרא"

בענין זה. הרא"ש השתמש בחילוק זה כדי להבחין בין מים שותתים למבואות המטונפים, אבל לדרך הרשב"א אין 

 צורך בכך כיון שההפרש בין הסוגיות הוא בין תפילה לק"ש. 
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על דברי השו"ע מאומה, ונחלקו אחרונים במשמעות הדבר.  הרמ"אלא העיר  בדין התפילה

ההקשר שבעקבותיו כתב שו"ע שאם שהה חוזר לראש הוא סוף סוף דינים אלו של מי שפוסק 

שכיון שהפסק זה הוא מחמת האונס הרי גם  הט"זמחמת סכנה הבאה עליו, ומתוך כך כתב 

לגמור חוזר לראש. שו"ע אמנם לא הגביל את הדין במפורש למקרה הרמ"א מודה שאם שהה כדי 

כזה, ובאמת אינו סובר להגבילו כך, אך סוף סוף בהקשר שבו נאמר הדין ניתן לקיים אותו. אבל 

כתב שדין המפסיק מחמת האונס לא נאמר אלא במי שמצד עצמו אינו ראוי לקרוא, כמו מי  הב"ח

מבואות המטונפים. אבל מי שאין לו מצד עצמו כל מניעה  שמים שותתים ממנו, ואפילו העובר ב

להמשיך ולקרוא הרי הוא כמפסיק מרצונו שאינו צריך לחזור, גם אם בפועל התקיימה סיבה 

חיצונית שאילצה אותו להפסיק. חילוק הב"ח מצוי למעשה כבר ברשב"א, שכתב בדין זה של 

חוזר לראש אלא לדרך הרי"ף אבל לא  מפסיק מפני עקרב או מלך ממלכי האומות שאם שהה אינו

לדרך הראב"ד הסובר שאין חוזר לראש אלא אם שהה מחמת שהיה גברא דחויא )אבל הן הב"ח 

והן הט"ז לא הזכירו את דבריו(. מתוך כך תמה הב"ח על הרמ"א שלא כתב על דברי השו"ע 

 מאומה. 

סקה מחמת אונס העיקר כמכריע, שאף שבעיקר דין ההפ )בסי' סה( מג"אכתב בזה ע"פ  משנ"ב

הוא כב"ח וסיעתו, וכמבואר בדברי ראב"ד ורשב"א, שרק מניעה עצמית מלקרוא מצריכה לחזור 

לראש, בתפילה, שבה בלא"ה לדרך מרכזית בראשונים לעולם אם שהה חוזר )וגם בלא זה יש 

, מעלה בתוספת תפילה כל היום(, יש לומר שלכה"פ אם פסק מחמת אונס חיצוני יחזור לראש

 ובאופן העולה בקנה אחד עם שתיקת הרמ"א לשו"ע. 

 

 . דיני הפסק נוספים2

ה ר צ ק ה  ק ס פ ה ר  ח א ל ר  ז ו ח ן  כ י ה ל  .  א

: לשו"ע, כל שהפסיק בתפילתו לזמן ניכר, אף שלא שהה כדי לגמור את כולה, חוזר לראש הברכה תמצית הדין)

מאונס, והיה זה לזמן ניכר, יחזור לכתחילה שהיה בה. אבל למשנ"ב, רק אם הפסיק בדיבור או הילוך, או ששהה 

 לראש הברכה, ובדיעבד גם בלא זה יצא.(

 

 תוס'בדין התפילה, כאשר לא שהה כדי לגמור את כולה ודינו שחוזר למקום שפסק, כתבו 

שחוזר עכ"פ לתחילת הברכה שהפסיק בה, ולא ממשיך מאותו מקום שבו עמד ממש  הרא"שו

אחרונות חוזר לתחילת השלוש, כדין הטועה בתפילתו(. ולא כדין )ובשלש הברכות הראשונות או ה

תמה  הרשב"אהמפסיק בקריאת שמע ודומיה, שם דין החזרה למקום שפסק הוא כפשוטו ממש. 

על כך, שלא מצאנו מקור לחילוק כזה. ותירץ ב"י שחומרת התפילה היא שגורמת זאת. תוס' 

נין החזרה לראש, אך בענין זה סוברים גם הם והרא"ש הם דוקא שלא הבחינו בין ק"ש לתפילה לע

להחמיר בתפילה יותר מבקריאת שמע, ויש לבאר את טעמם באופן קרוב למה שכתבנו לעיל בדעת 

רב האי וסיעתו, שכיון שהתפילה אינה מצוה שבדיבור עצמו, אלא בלב ומתוך כך גם בדיבור, לא 

, אלא כל בקשה היא ענין אחד של ניתן לראות כל מילה או כל משפט בתפילה כעומדים לעצמם

תפילה שצריכה להיאמר כתוכן דברים שלם אחד ממש. לפיכך כל שהפסיק בה ואפילו לזמן -הבעת

קצר יחסית צריך לחזור לראש הברכה )שיעור הזמן המחייב לחזור לראש הברכה לא התבאר, 

הברכה אלא והביא משנ"ב מפמ"ג שכשמדובר בהפסק של שתיקה בלבד אין צורך לחזור לראש 

בהפסקה משמעותית, ארוכה לא רק יותר מכדי דיבור אלא גם יותר מכדי לגמור את הברכה 

 שעומד בה כולה. ועכ"פ לא קצב גבול ברור לדבר(. 
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הביא מדברי מגן גבורים והגר"א לחזור למקום שפסק  משנ"בפסק כתוס' ורא"ש. אבל  ב"י

יחזור לראש הברכה אך בדיעבד אם  ממש, וכרשב"א, ובשם חיי אדם כתב להכריע שלכתחילה

 המשיך ממקום שפסק ממש יסמוך על הרשב"א )וגם על האחרונים המקלים( ויצא בכך ידי חובה. 

בבה"ל הוסיף לבאר שאפילו לדרך תוס' ורא"ש כתב דה"ח שאינו צריך לחזור לראש הברכה 

. הסברה נותנת בלבדבשתיקה אלא כאשר הפסיק באופן ממשי, על ידי דיבור או אף הילוך, אך לא 

ששתיקה בלבד באמצע ברכה אינה קוטעת אותה באופן שמצריך לחזור לראשה. אלא שפמ"ג 

החמיר אף בזה. בה"ל מסיים את דבריו בכך שלדידן, המבחינים בשהיה ארוכה כדי לגמור את 

כולה בין אונס לרצון, בשתיקה קצרה יש להקל יותר, ולכן אם שתק מרצון ולא שהה כדי לגמור 

וכבדברי פמ"ג דלעיל,  ולפרק זמן ממושך, בשהיה מאונסאת כולה די שימשיך מהיכן שעמד. ורק 

יש לחוש לכתחילה ולחזור לתחילת הברכה. אבל לדרך השו"ע יחזור לראש הברכה גם מחמת 

שתיקה מרצון. )נפ"מ למי ששותק כדי לענות לקדושה, שלדרך השו"ע אם פסק באמצע ברכה 

ראשיתה עד סופה מסתבר שיחזור אחר כך לתחילת הברכה, משא"כ ושמע את כל הקדושה מ

 לנוהגים כרמ"א(. 

 

ה ל י ח ת כ ל ה  ק י ת ש ב ק  ס פ ה  .  ב

, שנקטו כאמור לעיל להלכה שלעולם אם שהה כדי לגמור את כולה חוזר :(לד)תוס' במס' ר"ה 

לראש, כתבו מתוך כך: "וקשה הדבר מאד שהצבור בבהכ"נ ביו"ט אומרים אמת ויציב וממתינין 

לש"ץ ושותקים עד שיגמור זולתות ומי כמוך שאומר בגאולה. ומיהו היכא דאין שוהין כדי לגמור 

, שם נקטו להלכה שחוזר למקום שפסק, )יח:(. ובמס' מגילה כולה מתחלתה עד סוף אין לחוש"

כתבו: "ומכאן סומך ר"י כשעומד באמת ויציב שממתין עד שיאמר עם הצבור קדושה וברכו ואמן 

אם היא  –יהא שמיה רבא". ומשמע מכך לכאורה שדין השתיקה לכתחילה תלוי בדינה בדיעבד 

 סורה, מה שאין כן אם אינה מצריכה לחזור. קרויה הפסק שמצריך לחזור לראש הרי שהיא גם א

למד עם זאת מדברי תוס' בר"ה שלכתחילה אין להפסיק בשתיקה אפילו  )סה ס"ק א(מג"א 

בברכות קריאת שמע, ומתוס' במגילה למד שאם עכ"פ אם אינו מפסיק לחינם אלא כדי לענות 

ברה הרי זה ברור, לקדיש וקדושה הרי זה מותר. הלימוד מתוס' קצ"ע, ומכל מקום מצד הס

שלכתחילה אין להפסיק בתפילה כלל בכל אופן ששם הפסקה עליו, גם כשבדיעבד לא יהיה עליו 

 )שם ס"ק ד(לחזור לראש. משנ"ב הביא עכ"פ את הדברים לדינא באופן מסוייג במקצת, וכתב 

 שהאיסור לכתחילה להפסיק בשתיקה הוא רק כששוהה כדי לגמור את כולה. ואפשר שלזה היתה

גם כוונת מג"א. ונמצא שאם מחשבה טורדת את האדם בעת תפילתו מותר לו לשהות מעט כדי 

ליישב את דעתו, ואולי אפילו כדי ליישב בנפשו את הענין עצמו הטורד אותו, כל שאין ההפסקה 

ארוכה, ולשוב לתפילתו )אמנם לדרך השו"ע, וכפי שהתבאר לעיל בדין הפסקה קצרה, יש להימנע 

 זמן קצר הרבה יותר מזה של התפילה כולה, מעט מעבר לכדי אמירת הברכה כולה(. מלשהות גם 

 

ד י ז מ ב ח  ש ה  .  ג

את דברי הג"מ בשם ראבי"ה, שדיני החזרה לתפילה לאחר ההפסק שוים  )בסי' סה(הביא  ב"י

בהפסק בשתיקה ובדיבור. בסי' קד הביא ב"י את דברי האבודרהם בשם ה"ר גרשום ב"ר שלמה, 

וארחות חיים בשם הראב"ד, שאם הפסיק בתפילה בדיבור עליו לחזור לתחילתה, שלענין זה כל 

את דבריהם מפני משמעות דברי יתר הפוסקים שדנו את י"ח הברכות חשובות כענין אחד, ודחה 

המפסיק מפני עקרב או מלך נכרי בחדא מחתא עם דיני המפסיק בשתיקה ושוהה או שאינו שוהה 

 כדי לגמור את כולה. 
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בין ימות  החליף במזידכתב הטור בענין הזכרת ושאלת גשמים שאם  )ס"ז(אלא שבסי' קיד 

. ומקור לחזור לראש התפילהלברכה שטעה בה אלא עליו  החמה לימות הגשמים לא די שיחזור

שטעם הדבר הוא שהתפילה כולה חשובה כדבר  הב"חהדברים אף שם הוא הראבי"ה. וכתב שם 

אחד לענין מי שהפסיק בה או השמיט ממנה דבר במתכוון, ולזה כיוונו גם ר"ג ב"ר שלמה וראב"ד 

ר ובשתיקה שוים(, ולא כב"י שדחאם )ורק בשוגג ובאונס אמר ראבי"ה שדין ההפסק בדיבו

 כתב כך לדינא.  )בסי' קד, ס"ק ו( מג"אמהלכה. וגם 

ליישוב דעת הב"י אפשר לומר שדווקא מי ששיבש במזיד את גוף התפילה עצמה, בכך שהשמיט 

ממנה דבר שדין לאמרו או שהוסיף עליה דבר שדין שלא לאמרו, הוא שעליו לחזור ולהתפלל 

מה שאין כן מי שהפסיק בדברים בעלמא, שאינם מענין התפילה כלל, שלא תפילה ראויה שלמה. 

פגם בזה בתפילה עצמה אלא שהפסיק בה, ודינו כדין כל הפסק אחר. )ולט"ז דרך שונה בתכלית 

 בביאור שיטות רגב"ש והראב"ד, עי"ש(. 

כל נותר בדין המפסיק במזיד למעשה בצע"ג, אחר שאחרונים רבים נמצאים אוחזים במשנ"ב 

כתב שנכון לחזור ולקרוא הפרשיות פעם נוספת, לחוש  )סה,א(אחת מהשיטות. ומ"מ בדין ק"ש 

 לדעת המצריכים כך. 

 

 יב(-)קכא,ב; סא,טג. כפילת מילים בתפילה 

. )משנה, לג:(אותו"  משתקין, מודים מודים"האומר על קן צפור יגיעו רחמיך, ועל טוב יזכר שמך, 

על  )לג.(ין להפסיק בתפילה לדברים אחרים כלל, ולאחר שלימדה שא )ל:(לאחר שביארה המשנה 

על לשונות אלו,  )לג:(התוספות שמוסיפים בתפילה כחלק מגופה, כל אחת במקומה, עומדת המשנה 

אין לומר בתפילה שכשם  –הגמרא מבארת את הפגם שיש בהן  12שאסור להוסיף כמותן בתפילה.

שהגיעו רחמיו ית' על קן ציפור גם יוסיף לרחם גם עלינו, משום שהוא תולה בזה שלא כדין את 

מצוות שילוח הקן ברחמי ה' על הציפור )ואת זאת אין לומר, אם משום שמצאנו בע"ח אחרים 

מצוות ה'  דוגמת ציפור זו שעליהם לא ריחם הקב"ה באופן דומה, ואם משום שאין לייחס את

לרחמים אלא לגזרותיו עלינו, ואכמ"ל(; אין לומר לפני ה' שבזכות הטובות שהוא עושה עמנו 

נמצא שמו נזכר, משום שמשמע מכך שאיננו מברכים אותו אלא על הטובה ולא על הרעה, שאף בה 

ניכרת השגחתו כדיין אמת; ואין לכפול את לשון ההודאה לה', משום שהדבר משתמע כהודאה 

 י רשויות. לשת

", משמע שאין מדובר רק במי שאכן נפלה בו מינות מיחזי כשתי רשויותמלשון הגמרא, "

ומשום כך כופל את לשון מודים, אלא גם במי שעושה כן מטעם אחר, שאף הוא נראה כלפי חוץ 

כעושה דרך מינות )תוס' אף הביא מהירושלמי שאין איסור אלא בציבור ולא באומר כן בינו 

לא שהטור וב"י דחו זאת מהלכה(. ואפשר שביקש לכפול את לשון ההודאה כדי להוסיף לעצמו. א

 בה תוקף, להביע את גודל הודאתו לה', ומכל מקום אין לו לעשות כן. 

מתוך הדברים משמע שדווקא במקום שיש בו פסול כמו זה, של מראית עין של מינות, יש 

דברי תפילתו, כדי להעצים אותם או אולי  להימנע מכך. אבל במקום אחר, אם מבקש לחזור על

 כדי להוסיף בהם כוונה שחיסר באמירתו הראשונה, רשאי. 

                                                           
12

בתפלתו". אבל הרמב"ם לא כתב דין זה אלא בדין התחנונים הנאמרים  –כך לפי פירוש רש"י, שכתב: "האומר  

. ונראה דאזיל בזה לטעמיה, שמטבע התפילה הוא מתקנת אנשי כנה"ג ועליו אין להוסיף, אם לא )ט,ז(ילה לאחר התפ

 בקשת צרכים בכל ברכה מעין הברכה.
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 שמע שמעהגמרא דימתה לדין מודים גם את דין קריאת שמע: "אמר ר' זירא, כל האומר 

הוא דהוי,  מגונהכאומר מודים מודים דמי. מיתיבי, הקורא את שמע וכופלה הרי זה מגונה, 

תקינן ליה? לא קשיא, הא דאמר מילתא מילתא ותני לה, והא דאמר פסוקא פסוקא לא מש שתוקי

, אם כופל את הפסוק כולו הרי הוא כמקבל עליו שתי מלכויות ומשתקים רש"יותני ליה". לדברי 

אותו, אבל אם כופל כל מלה אינו אלא כמתלוצץ, ואין משתקים אותו משום כך )כלומר, מנהגו 

למחות בו באופן נכון כדי להביאו לתקן את דרכיו מסתבר שיש לעשות כן, ודאי פסול, ואם אפשר 

אולם אין זה אלא ליקוי במעשיו שלו, ולא פגם בהתרחשות הציבורית שאותו מוטל על הציבור 

לפרש לאידך גיסא, שאם כופל את הפסוק כולו  ר"חו בה"גמצד עצמו לעקור(. תוס' הביאו מדברי 

עול מלכות ה' לבדו, ואין בזה צד מינות, ורק אם כופל כל מלה  הרי קיבל על עצמו פעמיים את

נראה כמי שמכוון לכלול בכוונת הכתוב שתי רשויות שונות. לדרך זו לא התבאר מהי הגנות בכך 

שכופל את הפסוק, ושמא בכל כפילת דברים יש משום זלזול בתוכן הדיבור, שהרי אם יש ממש 

ת שוב אין צורך לחזור עליהם )אמנם באמירה דומה בדבריו הרי שלאחר שכבר נאמרו פעם אח

להים, כתבו הראשונים שאין פסול במה שנהגו לכפלו ז' פעמים להורות -אחרת, אמירת ה' הוא הא

שהוא למעלה מז' רקיעים, ונראה שכוונתם לומר שבזה אכן יש תוכן מוסף המובע באמצעות 

 עצמה(. האמירה החוזרת ואין זה ככופל פעמים את הבעת האמונה 

]בגמרא נוסף עוד: "אמר ליה רב פפא לאביי, ודילמא מעיקרא לא כוון דעתיה, ולבסוף כוון 

דעתיה אמר ליה, חברותא כלפי שמיא מי איכא? אי לא כוון דעתיה מעיקרא מחינן ליה במרזפתא 

דנפחא עד דמכוין דעתיה". האפשרות שהחזרה על הפסוק היא כדי לאמרו בכוונה אינה סיבה 

בקריאה  לא כיווןאכן  אםכדי שלא למחות בקוראו פעמיים. באופן פשוט משמע מזה ש מספקת

יקרא אין לו תקנה. אבל הט"ז הביא מדברי ספר חסידים שאם קרא בלא כוונה ישוב ו הראשונה

, כדי שלא ייראה כשתי רשויות. ותירץ את דברי הגמרא שאין כוונתה לומר שאם אכן לא בלחש

א ישוב כלל לקרוא פעם נוספת, אלא שאין זה לימוד זכות על אותו שנראה כיוון בפעם הראשונה ל

כמקבל שתי רשויות, משום שגם על צד שזוהי הסיבה לחזרתו הרי ודאי נהג באופן פסול בתכלית. 

משנ"ב הוסיף על כך עוד שאם אין שומעים רשאי לשוב על קריאתו גם בקול רם )אף כי בכל מקרה 

בין שתי הקריאות  שוהה מעטא, אפילו בלחש(, והוסיף עוד שגם אם אחר אסור לו לחזור ולקרו

 שוב לית לן בה ורשאי לשוב ולקרוא.[

, כשכפל שלא כדין, אם משום כך בדיעבדמהו הדין  –בה"ל מוסיף ודן בענין זה גם מצד נוסף 

ו כדי כולו, ודאי יצא, שלכל היותר אין זה אלא הפסק, שאינ כפל את הפסוקלא יצא ידי חובה. אם 

לגמור את כולה ולא מצריך לחזור לראש )כך על צד שיש איסור גמור באמירה השניה, משום שתי 

רשויות, וכ"ש אם אינו אלא מגונה(. אבל אם כפל כל מילה כשלעצמה, לר"ח הסובר שיש בזה 

משום שתי רשויות שוב אין זה אלא הפסק ויצא, אבל לרש"י שאמר שקריאה כזו היא כמתלוצץ 

דבר פוגם בעיקר הקריאה ולא יוצא בה ידי חובה )ולא כתב בכך בה"ל דבר מוכרע, אף כי אפשר שה

 סיים בדברי ר"ח ונראה נוטה לומר לדינא שאינו חייב לחזור ולקרוא(. 

, שאין בהם פגם של נראה בהקשרים אחריםהדבר שב ומלמד לענין כפילת מילים בתפילה 

נה והגמרא משמע שאין מניעה מלכפול דברים כשתי רשויות. כפי שהתבאר לעיל, מדברי המש

בתפילתו, כל שאינו חוזר על מילותיו כמתלוצץ אלא עושה כן לתכלית ראויה, כמו לתוספת כוונה 

למד מדין מודים מודים הוראה כללית יותר, שבכל מקום  )בסי' קכא(וכדומה. עם זאת, ערוה"ש 

לפני מלך בשר ודם אין עושים כן וכ"ש בתפילה אין זה נכון שיחזור על מלה פעמיים, שהרי אף 

לפני הקב"ה. אגרו"מ הוסיף עוד ושלל מתוך כך את מנהג החזנים המזמרים בתפילתם וכופלים 
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בתוך כך את מילות התפילה. וכתב שאף שמתורת הפסק אכן אין לחוש לכך, ואף לכתחילה מי 

אף אם אין הן מילים ששם לב שלא כיוון במילים כלשהן לתפילה נכון שישוב לאמרם בכוונה 

שהכוונה בהן מעכבת ואין בזה הפסק, מכל מקום מכלל מגונה לא יצא. ואף שאין משתקים מחמת 

זאת, ודאי אין רוח חכמים נוחה בכך. )זאת בהנחה שסדר מילות הברכה לכה"פ נשמר, ולא כאשר 

ם עשה כן מתוך חזרת המנגינה משבשים גם את סדר המילים וכופלים מילה שלא במקומה, שאז א

 בכוונה, וגם נוצר מתוך כך תוכן דברים משובש, אף חובה עליו לשוב לראש(. 

אמנם כאמור כפילת מילים כזו אגב המנגינה היא דבר מצוי, ודומה שגם תלמידי חכמים בעלי 

תפילה פעמים רבות אינם נמנעים מכך. וליישב המנהג אפשר לומר שעיקרה של המניעה האמורה 

מילים עבור ערבות הנגינה לאזני השומעים, כך שהמנגינה נשמעת יפה יותר על היא דווקא בחזרת 

ידי כך אך התפילה עצמה מזדלזלת. אבל כאשר נגינת מילות התפילה היא מעיקרה כדי להוסיף 

בה כוונה, וחוזרים על חלקים ממנה כחלק מתנועת הנפש בעת השירה, אפשר שהוא כעין החוזר 

תם, שרשאי לעשות כן. חזרה על ביטויים כחלק מדרך השירה מצויה על מילים כדי להוסיף בכוונ

כבר בכתובים עצמם, כמו בלשון עד יעבור עמך ה' עד יעבור עם זו קנית, בשירת הים, ולשונות 

דומות רבות, וכמו כפילת המילים המובהקת בפסוק אנא ה' כי אני עבדך, אני עבדך בן אמתך. 

כמעשה המשוררים ברוח הקודש, שמצאו חזרת ביטויים אמנם אין ביד כל בעל תפילה לעשות 

מסויימים נצרכת וראויה, אבל סוף סוף כל שהדברים נעשים מדרך המשכת הלב על ידי השירה 

 אפשר שאין בכך פסול. וצ"ע. 
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 מקורות –הפסק בתפילה 
יג(, -)סי' יב רא"ש, תוס', ירש"אפילו המלך שואל... עד המשנה )לג.(, ברכות לב:   איסור ההפסק וגדרו

 במשנה )כא.( ובגמרא )כג.(תר"י 

 טור ושו"ע ונו"כ ד-קד,א  

 שו"ע ומשנ"בצ,כז   

 תוס')בחלק התחתון( רבי אבהו הוה קא אזיל... את כולה חוזר לראש, וברכות כד:   להיכן חוזר כשפסק

לאחר  – תוס')סוף העמוד( אמר ר' יוחנן שמע... כולה חזור לראש; ראש השנה לד.   

 לימוד הגמרא בברכות כב:

 תוס')סוף העמוד( ת"ר קראה לסירוגין... כר' יהודה בן בתירא, ו מגילה יח.  

)יד.(, רי"ף )למטה( ת"ר היה עומד בתפלה... חזיא הוא ותפלתו תפלה, ברכות כב:   

 רבנו יונה)סי' כד(,  רא"ש

 (ראב"ד, מלחמות, בעה"מ)סי' מב(, ) שרא")סוף טו:(, רי"ף ברכות כד: הנ"ל,   

 טור ושו"ע ונו"כסה,א   

 כנ"ל, ללא דין המפסיק בדיבורו -קד,ה  

 טור )ושו"ע(קיד,ז   דיבור בשוגג ובמזיד

 השלמת הסעיףקד,ו 

 שו"ע ומשנ"ב ובה"ל( קח,יב)

   

הפסק בשתיקה לשמיעת 

 דברים שבקדושה

 סוכה לח: ד"ה הוא אומר ברוך הבא רש"י 

)ענייננו כעת בדין ההפסק, ולא בדין המנין אמר רב הונא הנכנס... עד הנקודתיים ברכות כא: 

בסי' יח, רא"ש "וכתב רש"י בסוכה... וגדול המנהג", ) תוס', בלדברים שבקדושה(

 "וכן לענין קדושה... דעניה חשיבא טפי"(

 טור וב"י, שו"ע ומשנ"ב ח-קד,ז  

   

 ומשנ"ב(שו"ע סי' קג )  )הפסק מחמת הפחה(

   

 תוס', רש"י)למטה( מודים מודים משתקים... עד המשנה )לד.(, ברכות לג:   כפילת מילים בתפילה

 שו"ע ומשנ"ב ובה"ל,     קכא,ב  

 טור וב"י, שו"ע ומשנ"ב ובה"ל יב-סא,ט

 או"ח ב,כב(אגרו"מ קכא,ב;    ערוך השולחן )  
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 . צדדי החיוב בתפילה בציבור3
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 )סי' קט(מי עדיף?  –. תפילה בציבור ודברים שבקדושה 3
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 ה(-)נה,א; נה,ד. צירוף קטן כסניף לעשרה 1

 )נה,א(. אשה ועבד 2

 ז(-)נה,ו. הצטרפות ישן או עוסק בדברים אחרים 3

 )סט,א(. עשרה שמקצתם כבר יצאו ידי חובתם 4

 תפילה בציבור. הצטרפות השותק לעשרה לדין 5

 כ(-)נה,יג. גבולות המקום של הציבור העולה למנין 6

 ד. תפילת שליח הציבור

 (ד-,א)קכד. חזרת התפילה 1

 )סי' קכה(. אמירת הקדושה 2
1 

 יט(-)צ,טא. דין התפילה בציבור 

 . הקדמה1

עיקרו של דין התפילה בציבור כמעט ולא נידון ישירות במשניות או בגמרא, ולמעשה לא נאמרה 

בו בש"ס כלל לשון של חיוב מפורש. הרושם הפשוט שעשוי להתעורר מתוך כך הוא שכל עיקר 

הצורך להתפלל בציבור הוא מועט, כתוספת על העיקר בלבד, מעלה שעשוי האדם להוסיף בנדבת 

 ולא יסוד עיקרי בה. לב על תפילתו 

הוא ודאי מאבני היסוד של סדר התפילה  עיקר קיומה של תפילה בציבוראך לא היא. ראשית, 

שהונהג בישראל על פי תקנת חכמים. כך אנו מוצאים במשניות מסכת ראש השנה בענין סדר 

 התפילה של היום: "סדר ברכות, אומר אבות וגבורות וקדושת השם... ואומר עבודה והודאה

. סדר התפילה המפורט במשנה בסתם הוא סדר התפילה בציבור, שרק בו )ר"ה לב.(וברכת כהנים" 

: )שם לב:((. ועוד ממשיכה המשנה ברכות כא:(ר' )נאמרת ברכת כהנים )ובדומה לכך גם הקדושה 

"העובר לפני התבה ביו"ט של ראש השנה, השני מתקיע, ובשעת ההלל, הראשון מקרא את ההלל". 

נסדר מעיקרו בידי חכמים על סדר תפילת  משנה דלעיל(אותה )שהתבאר גם הוא בתקיעות בתפילה מקום ה

: "כשם ששליח צבור חייב, כך כל יחיד ויחיד חייב. רבן גמליאל )שם לג:(הציבור. והמשנה מסיימת 

אומר, שליח הצבור מוציא את הרבים ידי חובתן". תפילת שליח הציבור היא שקיומה ברור, ועל 

יה נחלקו תנאים אם חובה גם על היחיד להתפלל בפיו. גם בעת תענית, הייחוד בתפילה הוא גב

, ומורידים לפני התיבה זקן ורגיל שאומר )תענית טו.(ש"מוציאין את התיבה לרחובה של עיר" 

לעומת תפילת כל יום,  –לפניהם סדר תפילה מיוחד שיש בו שש ברכות נוספות על הי"ח שבכל יום 

                                                           
1
 בתוך הדברים כאן מתבארים גם דיני הקדושה, וכמה מדיני קדיש וברכו. ר' להלן, בדין הדברים הטעונים עשרה. 
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שבה עובר כל אדם לפני התיבה, ואומר רק י"ח ברכות ובתוך בית הכנסת. במסכת ברכות עצמה, 

אם בכל יום מתפלל אדם שמונה עשרה או מעין שמונה  )כח:(עמדנו על כך שמחלוקת התנאים 

 עשרה היא לפי הנראה בדבר תפילת היחיד, אם גם הוא חייב בכל י"ח הברכות שנתקנו לציבור. 

ע שתפילת הציבור, וירידת שליח הציבור לפני התיבה, מצויות בבסיס סדר מכל אלו משתמ

ההנהגה הקבוע בענין התפילה, ולא ענין מזדמן או תלוי בנדבת לב של בעלי מידות חסידות בלבד. 

כך עולה בבירור גם ממימרות הש"ס בדבר מעלת המתפלל עם הציבור או בשעה שהציבור 

יחות בבירור שהציבור אכן מתפלל, ודנות רק בהצטרפות היחיד , המנ)נעמוד עליהן להלן(מתפללים 

אליו. גם מדיני תפילה אחרים בש"ס, וממעשים שונים שנזכרו בו בדבר התפילה, עולה דבר קיומה 

של הנהגה תמידית ברורה להתפלל בציבור. יש לעיין לפיכך בשורשיה של הנהגה זו, מהם מקורה, 

 תוכנה ותוקפה. 

התפלה בציבור, שעליה כאמור אף אין צורך להורות במפורש, מצויה עכ"פ  בצד עיקר קיומה של

ליטול חלק בתפילת הציבור, שבפשטות אכן אינה בגדר חיוב גמור,  התביעה כלפי היחידגם 

. לכך מתייחסות מרבית מימרות הגמרא )וכדלהלן(ואונסים קלים יחסית מצדיקים את ביטולה 

אלו הן כביכול דברי אגדה בלבד, אך מהם נלמד בסופו של  בענין מעלת התפילה בציבור. מימרות

דבר משקלה האמיתי של התפילה בציבור גם בהקשר הוראת ההלכה. ונמצא עולה מהן שמעלת 

 התפילה בציבור קרובה להיות כמעלת עיקר קיום התפילה, וכפי שיתבאר. 

 

 . דברי חז"ל בשבח התפילה בציבור2

א ר מ ג ה ת  י י ג ו ס ר  ש ק ה  .  א

 )ב.(רות הגמרא בשבח תפילת הציבור מצויות בפרק ראשון, בסמיכות לדברי המשנה מרבית מימ

ביארה שחכמים עשו סייג לדבריהם, שלא  )ד:(שאין לקרוא קריאת שמע אלא עד חצות. הברייתא 

יהיה אדם סבור לאכול ולישון מעט ואז לקרוא ק"ש ולהתפלל, ונמצא שחוטפתו שינה לכל הלילה, 

דה בערב, נכנס לבית הכנסת... וקורא ק"ש ומתפלל, ואוכל פתו ומברך". אלא יהיה "בא מן הש

הסדר המתוקן כולל ק"ש ותפילה בסמיכות זו לזו, ומכאן סמך לדעת הסובר שגם בתפילת ערבית 

. ההקשר הראוי לתפילה הוא לאמרה מתוך קבלת עול מלכות )שם(נכון לסמוך גאולה לתפילה 

לעמוד  )ה:(חר ובין בערב. מתוך כך, לפי הנראה, שבה הגמרא שמים והזכרת יציאת מצרים, בין בש

על צדדים שונים של הזמן והמקום שבהם ראוי להתפלל לכתחילה, והענין העיקרי החוזר בתוך כך 

הוא ההצטרפות לתפילת הציבור. בטור ושו"ע כמו בש"ס מובאים דינים אלו יחד, דיני התפילה 

 אותם בקצרה גם כאן.  בציבור יחד עם דינים אחרים, וכך נביא

הגמרא פותחת בדינים שאינם מענין התפילה בציבור: "תניא, אבא בנימין אומר, על שני דברים 

... )=סמוכה להשכמת הבוקר, ללא עיסוקים אחרים באמצע(הייתי מצטער כל ימי, על תפלתי שתהא לפני מטתי 

 את חברו ולא המתיןפלל אחד מהם להת וקדםלהתפלל  שנים שנכנסותניא, אבא בנימין אומר, 

ויצא, טורפין לו תפלתו בפניו. שנאמר, טורף נפשו באפו, הלמענך תעזב ארץ. ולא עוד אלא שגורם 

. כפי שביארו (, ובשו"ע סט"ו)שםלשכינה שתסתלק מישראל, שנאמר ויעתק צור ממקומו..." 

הראשונים, מדובר בתפילה במקום ובזמן שבו השהות לבד מעוררת תחושת פחד, וממילא אינה 

מאפשרת את ישוב הדעת הנצרך לתפילה )תוס' כתבו בשם ר"ח שמדובר בבתי כנסת שלהם, שהיו 

מחוץ לעיר, ובלילה, והטור הוסיף שי"א שגם בבתי כנסת בעיר יש להמתין ולא להשאיר אדם 
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י בלילה. וב"י למד מדברי רבנו יונה שגם בעיר וביום אם אדם נותר בביהכנ"ס לבד דעתו יחיד

 (. 2מתבלבלת

אבא בנימין מחדד בדבריו שההמתנה במקרה זה אינה ענין של אהבת רע בלבד, או אף של 

ערבות לתפילת חברו, אלא גם תפילתו שלו נדחית אם אינו ממתין. תפילה שבה מבקש האדם על 

ו בעודו מתנכר לצורכי חברו ולתפילתו אינה ראויה לפי הנראה להתקבל. עיקר התפילה צרכיו של

אינו עבור מבוקשיו האישיים לבדם אלא כדי להוסיף על ידי כך טוב בעולם, ולהוסיף בגילוי שמו 

ית' בו, ואם הוא מתנכר לתפילת חברו אות הוא שאינו מבקש אלא את הנאתו הפרטית בלבד 

 ותפילתו נטרפת. 

 

ה י ל א ת  ו כ י י ת ש ה ה ו ם  י ב ר ה ת  ל י פ ת  .  ב

, שנאמר לשמוע אל נשמעת אלא בבית הכנסתשל אדם  אין תפלה"תניא, אבא בנימין אומר, 

 . )ו.(שם תהא תפלה"  במקום רנההרנה ואל התפלה, 

, הפונה )מלכים א ח(הפסוק שאותו דורש אבא בנימין לקוח מתפילת שלמה בעת חנוכת המקדש 

תפילת ישראל העולה אליו ממקום המקדש. את לשון "רינה" בפסוק זה לה' שיקבל את תפילתו ו

אפשר לפרש כדברי שבח, שאותם נכון להקדים תמיד לתפילה. אבל אבא בנימין מסתמך על מובן 

נוסף של הרינה, השייך דווקא לתפילת הציבור. לשון רינה משמשת בכתוב פעמים רבות בהקשר 

, )מלכים א כב(מחה ושבח, ובמקום אחד, במעשה מות אחאב שמורה על תפילה ולאו דוקא על דברי ש

אף נזכרת רינה במובן שאינו של שמחה, שבח או תפילה כלל, אלא של התפשטות שמועה בציבור: 

"והמלך היה מעמד במרכבה נכח ארם וימת בערב... ויעבר הרנה במחנה כבא השמש לאמר, איש 

ון המשמשת בדברי חז"ל כדיבור בגנות אדם אל עירו ואיש אל ארצו". ודומה הדבר ללשון רינ

כלשהו הפושט בציבור. נראה שהרינה היא השיתוף של הזולת בחוויה משמעותית, באופן ראשוני 

שיתוף בתחושה של שמחה בדרך של שירה ושבח, ובאופן רחב יותר גם בתפילה הנשמעת כלפי חוץ 

א בנימין שיש יחס מהותי בין ואף בתוכן משמעותי אחר הנמסר מאדם לאדם. ומתוך כך למד אב

הרינה לתפילה, והתפילה הנשמעת לפני ה' היא דווקא זו הכרוכה ברינה, זו המובעת על ידי ציבור 

שבו משתתפים רבים זה עם זה בתפילתם. )אבא בנימין לא חידד בדבריו את ענין התפילה עם 

בלת ערך מוסף כאשר הציבור דוקא אלא את התפילה בבית הכנסת, ומשמע שגם תפילת היחיד מק

היא נעשית עכ"פ במקום המיוחד לתפילת הציבור. וכל שכן אם מתפלל עם הציבור ממש(. בדברים 

אלו כשלעצמם אין עם זאת ביאור למה כל עיקר ערך התפילה מותנה בשייכות זו לתפילת ציבור, 

 והדבר מתבאר יותר מתוך המשך דברי הגמרא. 

 

ה ר ש ע ל  ש ה  ד ע ב ה  נ י כ ש ת  א ר ש ה  .  ג

הקב"ה מצוי רי אבא בנימין נסמכים בגמרא דברי רבין בר רב אדא בשם ר' יצחק: "מנין שלדב

, שנאמר שכינה עמהםשעשרה שמתפללין ל. ומנין ל-להים נצב בעדת א-, שנאמר אבבית הכנסת

להים -שיושבין בדין ששכינה עמהם, שנאמר בקרב א שלשהל. ומנין ל-להים נצב בעדת א-א

שבים ועוסקין בתורה ששכינה עמהם, שנאמר אז נדברו יראי ה' איש אל שיו שניםישפוט. ומנין ל
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לגרום לבלבול דעת לחברו הוא רק במקום שבו אכן נכון לחוש לכך. וכתב תר"י עם זאת, הצורך להמתין כדי שלא  

שאם אדם נכנס מאוחר לביהכנ"ס, באופן שמן הסתם יסיים את תפילתו לאחר יתר הנוכחים, אין הם צריכים 

 להמתין לו, אם לא ממידת חסידות )משנ"ב(, משום שעל דעת כן נכנס ולפי הנראה אינו מפחד. וכן אם אריכות

תפילתו של היחיד אינה משום שאומר את עיקר תפילתו באריכות אלא משום שמוסיף לה בקשות ודברים אחרים, אין 

 חובה להמתין לו עבור כך. 
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שיושב ועוסק בתורה  אחדרעהו ויקשב ה' ]וישמע ויכתב בספר זכרון לפניו[... ומנין שאפילו 

ששכינה עמו, שנאמר בכל המקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך. וכי מאחר דאפילו 

בספר הזכרונות, חד לא מכתבן מליה בספר הזכרונות. וכי  חד, תרי מבעיא? תרי מכתבן מלייהו

מאחר דאפילו תרי, תלתא מבעיא? מהו דתימא דינא שלמא בעלמא הוא ולא אתיא שכינה, קמ"ל 

, עשרה קדמה שכינה ואתיאדדינא נמי היינו תורה. וכי מאחר שאפילו תלתא, עשרה מבעיא? 

 . )שם(תלתא עד דיתבי" 

יצחק הוא שציבור מישראל המתכנסים יחדיו לדברים שבקדושה  הלימוד הראשוני בדברי ר'

ראויים על ידי כך לכינוי עדת ה', שעליה שורה שכינה והיא כלי הקיבול שעל ידו מקבלת מציאות 

ה' נוכחות ממשית בעולמנו. )גם כאן, כדברי אבא בנימין, אפשר ללמוד מסגנון הדברים שמעלת 

ר גורמת לו להיות מקום השראת שכינה גם מעבר לזמן ביהכנ"ס כמקום המיוחד לתפילת הציבו

התפילה. אבל ברור שעיקר מעלתו היא מכח זמן התפילה עצמו(. המציאות הציבורית של עם 

ישראל היא הגורם הארצי שעל ידו מופיע שם ה' בעולם, וכל עשרה מישראל הם בגדר עדה ששם 

". תוכן הקדושה המופיע ל-עדת א" המציאות הציבורית הישראלית קרוי עליה והם ראויים לשם

להי עצמי בעולם )כך נראה -במציאות על ידם הוא לפיכך לא רק פרי פעולתם הם, אלא גילוי א

 להבין את כוונת ר' יצחק, שהקב"ה והשכינה מצויים עמם(, שאת התנאים לו הם זוכים ליצור. 

ים בדין, והשנים על מעלת העשרה המתפללים הוסיף ר' יצחק גם את מעלת השלושה היושב

ואף היחיד העוסקים בתורה. אפשר היה לתלות את חילוקי המדרגות בין סוגי העסק השונים 

ומידת היחס שלהם להופעת דבר ה' בעולמנו. התורה היא עצמה דבר ה', הדין הוא יישומה של 

להית במציאות החברתית, והתפילה היא יצירת קשב וכלי קיבול מצידנו להופעתו -ההדרכה הא

הוא במציאות, וככל שהפגישה בדבר ה' היא ממקום מרוחק יותר כך נצרכת התרחשות ציבורית 

רחבה יותר עבור השראת השכינה. אך הגמרא מבארת את חילוקי המדרגות באופן אחר, כחילוקי 

יחדיו בעניינים שבקדושה, ובאופן  העוסקיםמישראל  מספר האנשיםמדרגה בהופעת השכינה לפי 

 רש שבין תורה, דין ותפילה. בלתי תלוי בהפ

הלומד תורה מלוה שכינה, שכן גם הוא מוציא לפועל בלימודו את תוכן  היחידכבר את 

הקדושה שבחיים הישראליים. אבל דבריו אינם "נכתבים בספר הזכרונות". כתיבת הדברים על 

ורה העוסקים בת שניםספר, דהיינו חקיקת הדברים במציאות הממשית הקבועה, היא רק מכח 

יחד. הדיבור של אדם עם חברו מוציא את הלימוד מרשות העולם הפנימי המופשט שלו אל עולם 

ההתרחשות החברתי, ובכך מותיר את רושם הלימוד במציאות החיצונית, שאינה אובדת לעולם 

 אלא הולכת ונצברת כהתרחשות היסטורית רחבה. 

צרך רק לסלק הו"א שהדין אינו בין שנים לשלושה, אומרת הגמרא, אין כל הפרש מהות )ונ

שהשכינה קודמת  –יש שוב חידוש מדרגה  עשרהמענין דברים שבקדושה(. אבל בציבור של 

להתכנסותם. כשעשרה מישראל עוסקים יחד בדברים שבקדושה, פעולתם אינה רק זו הנוצרת 

ם זה מתוך מה שלמדו או התפללו, והשכינה אינה שורה מכח תפילתם באופן שבו שנים שלומדי

עם זה שכינה עמהם, אלא כל עיקר כינוסם לתפילה נמצא מצטרף למציאות קיימת ועומדת של 

שכינה השרויה במקומם. )הקדימה כאן אינה קדימת זמן גמורה, ואין נקודת זמן נתונה כלשהי 

שבה כביכול כבר שורה שכינה בעוד העשרה טרם הגיעו. אלא שבשעה שעשרה מישראל מתכנסים 

הם גוררים כביכול רק בעקבותיהם את הופעת השכינה, אלא מוצאים את השכינה לתפילה אין 

מזומנת ועומדת כבר לתפילתם(. כפי שהתבאר, התוכן של הופעת שם ה' בעולם על ידי עם ישראל 

אינו נסמך על מה שפועלים היחידים הרבים שבישראל בכוחותיהם שלהם, אלא הוא קודם לכך 
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להי העצמי ולמגמת הופעת שמו בעולם שאותם נועד עם ישראל -האבתכלית, ושייך לסדר ההנהגה 

ועומד  שם ה' מזומןלהות, אלא -לממש. עם ישראל אינו מוליד כביכול בעולם תוכן של א

להתגלות, ועם ישראל מצטרף כשותף להוציאו לפועל. תכונה זו, של הצטרפות לגילוי שם ה' 

בור ישראלי המתכנס לתורה או תפילה, אך המזומן ועומד מצד עצמו במציאות, קיימת בכל צי

 זאת בעשרה מישראל דווקא ולא בכינוס חברתי פחות מכך. 

מימרא זו מחדדת את הפרש המדרגה המהותי בין המתפלל לבדו למתפלל עם הציבור, 

ומבהירה את דברי אבא בנימין דלעיל, שאין תפילת אדם נשמעת אלא במקום תפילת הציבור. בית 

ילת הציבור, הוא מקום השראת השכינה, ולפיכך שם דווקא קרובה התפילה הכנסת, מקום תפ

להיות נשמעת. שלמה בתפילתו בעת הקמת המקדש הבליט באופן מרכזי את העובדה שהמקדש 

הוא מקום השראת השכינה ולפיכך מעתה ואילך ממנו דווקא תהיה נשמעת התפילה לפני ה', 

: "ואהי )מגילה כט.(מתכנס לתפילה )וכדרך דרשת הגמרא ומשהו מענין זה מצוי בכל ציבור ישראלי ה

 אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבל"(.  – מקדש מעטלהם ל

 

ר ו ב י צ ב ה  ל י פ ת ל  ו ט י ב  .  ד

הקב"ה יום אחד  הרגיל לבא לבית הכנסת ולא בא"אמר רבין בר רב אדא אמר רבי יצחק, כל 

ך חשכים ואין נוגה לו. אם לדבר בו, שנאמר מי בכם ירא ה' שומע בקול עבדו אשר הל משאיל

מאי טעמא, משום דהוה  –מצוה הלך, נוגה לו, ואם לדבר הרשות הלך, אין נוגה לו. יבטח בשם ה' 

. לאור מה שהתבאר בענין מעלת השייכות לתפילת הציבור בבית )ו:(ליה לבטוח בשם ה' ולא בטח" 

כפורש מאור החיים. אם הפסיד  הכנסת, מבואר גם שמי שמורגל בכך ויום אחד פרש מכך הרי הוא

תפילה בציבור עבור ענין אישי של רשות בלבד, הרי הוא כמי שמרחיק עצמו מהשכינה וממבטחו 

 בה'. 

מיד  שעה שהקב"ה בא בבית הכנסת ולא מצא בה עשרה: "אמר ר' יוחנן, ב)מיד שם(בדומה לכך 

הוא כועס, שנאמר מדוע באתי ואין איש, קראתי ואין עונה". )מדובר מן הסתם בזמן המיועד 

לתפילה, כאשר תפילת הציבור לא התקיימה משום שלא היו מספיק נוכחים בבית הכנסת(. ביטול 

  3התפילה בציבור בשעה שכבר הוקבעה לכך הוא סוג של ניכור לשכינה.
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 הקובע מקום לתפלתובגמרא נסמכו כאן מימרות קשורות נוספות שאינן מענין התפילה בציבור: "אמר רב הונא, כל  

נו מנא לן דקבע מקום, דכתיב וישכם אברהם בבקר אל המקום אשר עמד שם". להי אברהם בעזרו... ואברהם אבי-א

חזרת אברהם אבינו בבוקר שלאחר הפיכת סדום אל מקום תפילתו עליה אמש מורה על ההמשכיות בין תפילותיו, 

די וממנו ראוי לכל אדם ללמוד שיהיו תפילותיו במקום קבוע אחד שעל ידו נעשות כולן לסדר הנהגה מתמשך ותמי

 אחד, בעל משקל של קביעות יציבה בתוך כלל חייו. 

שבו הוא מתפלל; אלא  כנסת קבוע-ביתבתרגום הדברים למעשה, כתב הרא"ש שהמשמעות הראשונית היא שיקבע לו 

גם בשם  )צ,יט(לתפילה בתוך בית הכנסת. כך הביא ב"י  מקום מסוייםיש להוסיף על כך ולקבוע גם  ירושלמישעל פי ה

". המעלה היא בכך שיש לו אם לא לצורךהג"מ, ופסק כך לדינא. )לשונו בשו"ע: "יקבע מקום לתפלתו, שלא ישנהו 

מקום קבוע לתפילה, ואם מחמת הצורך מתפלל באופן חריג במקום אחר אין בכך פסול(. אבל תר"י כתב שכיון שכל 

ים בתוכו )ונראה מדבריו שביהכנ"ס קרוי מצד עצמו בית הכנסת הוא מקום תפילה אין משמעות לקביעת מקום מסוי

כנסת מסויים אחד(. כוונת הגמרא לדבריו היא למתפלל -מקום קבוע לתפילה, ואם כן אין להקפיד גם על תפילה בבית

 בביתו, שלא יתפלל בו כפי המזדמן אלא במקום הקבוע לדבר.

)רש"י: שלא יראה עצמו שעיכוב בית  עה גסההיוצא מבית הכנסת אל יפסיע פסי"אמר רבי חלבו אמר רב הונא, 

, שנאמר נרדפה לדעת את ה'". אבל למיעל מצוה למרהטהכנסת הוא עליו למשוי(. אמר אביי, לא אמרן אלא למיפק, 

בשבתא,  לפרקאיש לדברים השלכה הלכתית נוספת: "אמר רבי זירא, מריש כי הוה חזינא להו לרבנן דקא רהטי 

תא. כיון דשמענא להא דרבי תנחום א"ר יהושע בן לוי לעולם ירוץ אדם לדבר הלכה אמינא קא מחללין רבנן שב
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נקרא רשע, שנאמר סביב רשעים יתהלכון. אמר  ורי בית הכנסתהמתפלל אח"אמר רב הונא, כל 

אביי, לא אמרן אלא דלא מהדר אפיה לבי כנישתא... ההוא גברא דקא מצלי אחורי בי כנישתא 

 )= כשתי רשויות(ולא מהדר אפיה לבי כנישתא, חלף אליהו חזייה, אידמי ליה כטייעא, א"ל כדו בר 

. על גדרי דין זה עמדנו בתוך דיני כיוון התפילה, ומכל )שם(קיימת קמי מרך? שלף ספסרא וקטליה" 

מקום הקשרו העיקרי הוא ענין התפילה עם הציבור בבית הכנסת. עיקר הקפידא היא על התפילה 

מחוץ לבית הכנסת, אף כי הפניית הפנים לכיוון ביהכנ"ס מתקנת את הרושם השלילי שבכך. 

לשכינה השרויה בקרב  –מתפלל בתוכו, ויותר מכך התפילה מחוץ לביהכנ"ס היא ניכור לציבור ה

 הציבור המתפלל בו, עד שדומה כאילו משייך עצמו לרשות אחרת. 

 

ר ו ב י צ ב ה  ל י פ ת ה ת  ל ע מ ל  ד ו ג  .  ה

מתוך מימרות אלו כולן מתבהר גם תוכן דרשת המשך הפסוק "סביב רשעים יתהלכון" שאותו 

דברים שעומדים ברומו '? אמר ליה, אלו דרש רב הונא לעיל: "מאי דכתיב 'כרום זולות לבני אדם

. ההשתתפות עם הציבור בתפילה היא לפי הנראה ענין זה, )שם(" של עולם ובני אדם מזלזלין בהן

שעומד ברומו של עולם אך בני אדם נוטים לזלזל בו. כפי שהזכרנו בפתח הדברים, לא מצאנו 

לזל בכך כלל, שכן זהו מכלל בדברי חז"ל חיוב מפורש להתפלל עם הציבור. ואעפ"כ, אין לז

 הדברים העומדים ברומו של עולם. 

כפי שהתבאר, תפילת יחיד ותפילת ציבור הן שתי מדרגות תפילה נבדלות באופן מובהק 

באיכותן. תפילה עם הציבור היא תפילה עם השכינה, שביחס אליה נותרת התפילה בינו לבין עצמו 

ומתוך כך ברור  –דם נשמעת אלא בבית הכנסת" כמנותקת מהשכינה. כאמור, "אין תפלתו של א

שאין לאדם להתפלל אלא בו. יכול אדם לומר שאינו מקפיד שיהיו כל תפילותיו מסוגלות כל כך 

להתקבל, ודי לו שיקיים את עיקר חובת התפילה כתקנה. אולם דומה שתפילה שנאמרת בלא 

אד גם בכל עיקר שם תפילה למצות את מה שבכוחו לעשות כדי שתהיה ראויה להתקבל, חסרה מ

שעליה. דומה הדבר לילד שמבקש דבר מאביו, שאם אינו עושה כן באופן שראוי לעורר רצון 

ראויה, ואביו עשוי לדרוש ממנו לשוב ולבקש "יפה". -להיענות לו, הרי שבקשתו נחשבת גם בלתי

ם כך צריך שפנייתנו עניינה של העבודה לה' בתפילה הוא לפנות אליו ולבקש מאיתו על צרכינו, ולש

אכן תהיה אליו, במקום ובנסיבות שבהם הוא מזומן לשמוע לתפילתנו, והיינו בבית הכנסת ועם 

 הציבור דוקא. 

 

ר  ו ב י צ ה ת  ל י פ ת ן  מ ז  . ן –ו ו צ ר ת   ע

: )ז:(ביסס את מעלת התפילה בציבור דוקא על מימרא אחרת מאלו שכבר הובאו  )צ,ט(הטור 

, אין תפלתו של אדם נשמעת אלא בבית הכנסת, שנאמר ואני "אמר ר' יוחנן משום ר"ש בן יוחי

. ר' יוסי ברבי חנינא אמר מהכא, בשעה שהצבור מתפללין, עת רצוןתפלתי לך ה' עת רצון, אימתי 

כה אמר ה' בעת רצון עניתיך". כך היא גרסת רי"ף ורא"ש, והטור, במימרא זו )לפנינו מופיעה לשון 

רשב"י מפרש שעת הרצון האמורה כאן אינה דוקא עת שבה מצד אחרת, ונעמוד עליה מיד להלן(. 

עצמה רוצה ה' בתפילתנו, אלא גם עת שנעשית עת רצון משום שהציבור עומדים בה בתפילה. 

                                                                                                                                                                      
: תפילהפסקו כך גם לענין ה )צ,יב(, שנאמר אחרי ה' ילכו כאריה ישאג, אנא נמי רהיטנא". טור ושו"ע אפילו בשבתו

 סת אסור לרוץ". "מצוה לרוץ כשהולך לבית הכנסת, וכן לכל דבר מצוה, אפילו בשבת... אבל כשיצא מבית הכנ

קביעת מקום לתפילה, וההבחנה בין ריצה מביהכנ"ס לריצה אליו, נאמרו בגמרא כעניינים של מעלה בלבד ולא כחיוב 

 גמור, ומכל מקום הפוסקים ראו בהם הנהגות שבהם נכון וראוי שיאחז כל אדם, בדומה לתפילה בציבור. 
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והטור מחדד שכוונת הדברים היא למי שאכן מתפלל עם הציבור עצמו, ולכן תרגום הדברים 

 וש עם הציבור.למעשה בגמרא הוא למעלת התפילה "בבית הכנסת", פיר

לגרסת הרי"ף והטור עיקר מה שמלמדים דברי רשב"י ור' יוחנן הוא ודאי על מעלת התפילה עם 

שהציבור  בזמןהציבור ממש. ומכל מקום הגמרא הוסיפה ולמדה מתוך כך גם על מעלה בתפילה 

מתפללים, כאשר הוא עצמו מצוי בביתו ואינו יכול לבוא לבית הכנסת לתפילה. הדברים 

מתחדדים יותר לפי הגרסה בגמרא לפנינו בדברי רשב"י: "מאי דכתיב ואני תפלתי לך ה' עת רצון, 

אימתי עת רצון, בשעה שהצבור מתפללין". לפי גרסה זו לא נזכרה בגמרא כלל תפילה בבית 

אלא בזמן תפילת הציבור בלבד. עדיין ברור שעיקר מעלת התפילה בזמן תפילת הציבור הכנסת, 

היא עם הציבור ממש, אך מובנת יותר מסקנת הגמרא מן הדברים, שיש מעלה לזמן זה גם 

למתפלל בביתו. גם הצטרפות מעטה זו של האדם לתפילת הציבור, על ידי השתדלותו להתפלל 

, ע"פ הגאונים )שם(וספת מעלה בתפילה. באופן דומה כתב שו"ע בשעה שבה הם מתפללים, היא ת

בבית ורבנו יונה, גם לאידך גיסא, שאם אינו יכול להתפלל בשעה שהציבור מתפללים, יתפלל עכ"פ 

  4השייך לתפילתם. קוםבמ, הכנסת

עת רצון זו בעת שהציבור מתפללים עשויה להיות מחמת מה שכבר התבאר, נוכחות השכינה 

נסת בתפילת הציבור. אך אפשר שיש בכך גם צד נוסף, המשתמע מהמקורות הנוספים בבית הכ

. כביר ולא ימאסל -: "ר' אחא ברבי חנינא אמר מהכא, הן א)בסמוך לנ"ל(שהוסיפה הגמרא בדבר 

". דרשות אלו חוזרות גם בברייתא, בשם ר' כי ברבים היו עמדינפשי מקרב לי  פדה בשלוםוכתיב, 

ו עשוי להיות מרומז שיש עוצמה מיוחדת הגלומה דוקא בתפילת הציבור, מעבר נתן. בפסוקים אל

לכך שמקומם הוא מקום השכינה. עשרה מישראל העומדים בתפילה לא רק יוצרים מקום לשכינה 

לחול בו, אלא גם הם עצמם מוציאים לפועל בתפילתם את פנייתה של האומה אל רצון ה' באופן 

על פנייתו של היחיד אל רצונו ית' )עשויה להיות לכך גם השלכה העולה במדרגתו באופן מובהק 

הלכתית, לענין צירופם למנין של מי שכבר התפללו וכפי שיתבאר(. אמנם גם שם סיימה 

הברייתא: "אמר הקב"ה, כל העוסק בתורה ובגמילות חסדים ומתפלל עם הצבור, מעלה אני עליו 

תפילת הציבור מעניקה לשכינה מקום לחול בו, תחת לי ולבני מבין אומות העולם".  כאילו פדאני

ם ישראל תחת רשות האומות. והדברים נמצאים חוזרים לתוכן הראשון, ולפי הנראה  היותה עִּ

 מתוך כך גם העיקרי, של ערך תפילת הציבור כממשיכה את השכינה אל מציאותנו. 

 

 . צדדי החיוב בתפילה בציבור3

א ר מ ג ה ת  ו י ג ו ס ב  .  א

גמור בה,  חיובסוף סוף חז"ל מפורשות על  לא הורוה של התפילה בציבור, למרות גודל ערכ

והדבר צריך ביאור. ושמא לא חפצו חכמים להורות על חיוב בתפילה אלא במידה המעטה 

ההכרחית. הפנייה לה' בתפילה צריכה להיות נובעת מקרב האדם עצמו, ולכן ראוי לה כשלעצמה 

ם מעבר למעט ההכרחי. במידת האפשר, נכון יותר שיוודעו שלא ייקבעו לה גדרים מחייבים קבועי

לאדם צדדי המעלה שבתפילה, והוא יאחז בהם מתוך הכרה ובחירה. התפילה היא מכלל סדר 

העבודה הקבוע לה', שצריך ודאי להימצא בכל אדם ובכל יום ואף מספר פעמים ביום, ועל כן אין 

זמנים ובסדר ברכות קבועים וידועים. ועל מנוס מלהורות על חובה קבועה לכל אדם להתפלל ב

האדם מוטל לפיכך לעורר עצמו לתפילה אמיתית מקרבו פנימה, בתוך המסגרת הקבועה שהתוו לו 

                                                           
4

עיקר מעלת בית הכנסת אינה אלא בשעה שהציבור מתפללים אמנם בדברי הטור עמד ב"י על צד משמעות לומר שכל  

 בו, ויל"ע אם כוותו לומר שהוא אכן חולק בזה על רבנו יונה והגאונים.
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חכמים. אך במה שמעבר לעיקר הראשוני של קיום התפילה, ודינים פרטיים נוספים שעיקר קיום 

אדם באשר הוא, והותירו את התפילה תלוי בהם, לא חפצו חכמים להורות על סדר קבוע לכל 

הדברים להכרת האדם שתכוון היא את מעשיו. מי שמכיר במעלת תפילת הציבור ודאי יעשה כך, 

 וכדרך שגרה קבועה, אך מחמת מעלת הדבר ולא מתוך מחוייבות למסגרת חיצונית. 

לו  אסורדין אחד מצאנו בענין התפילה עם הציבור האמור בלשון איסור של ממש: "א"ר יוחנן, 

. בשעה שהאדם (. ובטושו"ע צ,י)כח:שנו"  בצבורלתפלת הצבור. ...א"ר אבא,  שיקדים תפלתולאדם 

נמצא בבית הכנסת עצמו, אסור לו להקדים את תפילתו לתפילת הציבור, וכתב משנ"ב בשם 

ארחות חיים שהוא כמבזה את הצבור. בכגון זה לא רק שאינו נוהג במעלת התפילה עם הציבור, 

מראה בעצמו זלזול בתוספת מעלה זו )ולכן, כתב משנ"ב, גם אם נאלץ מסיבה כלשהי אלא אף 

 להקדים תפילתו לציבור, לא יעשה כן בתוך בית הכנסת(.

גמור, למרות שאינה מבוררת  קרובה לחיובאף בעיקר התפילה בציבור אמורה עם זאת לשון 

ארבעה ולנטילת ידים  לתפלהלגבל ו: "א"ר אבהו אמר רבי שמעון בן לקיש, )פסחים מו.(לגמרי 

אינו חוזר. אמר רב אחא, ומינה, מיל הוא  מילאפילו  לאחריו אבל, לפניו... לא שנו אלא מילין

דאינו חוזר הא פחות ממיל חוזר". שני פירושים ניתנו למימרא זו, אם המתנת ארבעה מילין עבור 

י ליטול ידיו במים לתפילה, או כדי התפילה וחזרת מיל לאחוריו נאמרו כשיעור השתדלות נדרש כד

לאמרה בציבור, וקיימו הראשונים להלכה את דברי רש"י שפירש זאת לענין התפילה בציבור: 

"אם מהלך אדם בדרך ובא עת ללון ולהתפלל, אם יש בית הכנסת לפניו ברחוק ארבע מילין, הולך 

הוא שאף שמעוניין  ומתפלל שם ולן שם" )בבית כנסת הנמצא בדרך הליכתו נראה שהחידוש

להתפלל כעת כדי לפנות לעניינים אחרים שאינו רשאי לעשות קודם שהתפלל, ואפילו ללון, אין לו 

לעשות כן, אלא עליו להמתין עד שיגיע למקום התפילה בציבור ורק אחר כך יוכל לפנות לשאר 

בול לחיוב. כאן ענייניו(. שיעור קצוב כמו זה אמור לרוב בדינים שיש בהם חיוב, כדי לקצוב ג

כאמור לא מצאנו לשון מפורשת של חיוב להתפלל בציבור, אולם לאחר שלימדו חכמים את גודל 

מעלת התפילה בציבור, ושראוי לכל אדם באשר הוא לאחוז בה, קצבו גם שיעור השתדלות ראוי 

 בדבר. 

 

ם י ק ס ו פ ה י  ר ב ד ב  .  ב

יוב, והסמיך זאת, כבגמרא כתב בעיקר דין התפילה בציבור לשון קרובה לח )ח,א( הרמב"ם

תמיד, ואפילו היו בהן חטאים אין הקב"ה  תפלת הצבור נשמעתעצמה, על היותה נשמעת יותר: "

ולא יתפלל יחידי כל זמן עם הציבור,  לשתף עצמו אדםלפיכך צריך מואס בתפלתן של רבים. 

  5".בציבורלהתפלל  שיכול

כתב בסגנון דומה, "לא יתפלל אדם אלא בבית הכנסת עם הציבור, דאמר ר' יוחנן  )צ,ט( הטורגם 

אין תפלתו של אדם נשמעת אלא בבית הכנסת, פירוש עם הציבור". גם לשון זו אינה לשון של חיוב 

גמור )והרי ודאי אין כוונתו לומר שאסור להתפלל שלא בבית הכנסת עם הציבור(, אלא של מעלה 

, כמסקנה מדין המתנת ד' מילין: "לכן )שם טז(מה לכך גם לשונו בהמשך דבריו משמעותית. מתאי

 להתפלל עם הציבור".  צריך להשתדל בכל כחו
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דברי הרמב"ם מחדדים את מעלת הציבור על צירוף הפרטים המרכיבים אותו, שגם אם יש בציבור חוטאים יש  

ואם כן  –הגמרא עצמה, שאין הקב"ה מואס בתפילת רבים  להתפלל עמם ולא לבדו. נראה מדבריו שלמד זאת מלשון

 מדובר גם במי שהיה ראוי למאוס בתפילתם אם היו באים בתורת יחידים.
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השתמש בלשון קרובה לזו האחרונה של הטור, אך הקדים כרמב"ם וכתבה כבר בעיקר  שו"ע

שאינו  וא אנוסואם ה. עם הצבוראדם להתפלל בבית הכנסת  ישתדל: ")צ,ט(ענין התפילה בציבור 

יכול לבוא יכוין להתפלל בשעה שהצבור..." וכו'. הלשון האמורה היא לשון קרובה לחיוב, אף כי 

ונראה שביקשו לומר שמעלת התפילה בציבור מחייבת להכיר בה ולפעול  6לא חיוב מפורש.

בהתאם לה, אלא שלהשלכה המעשית העולה מכך אין הגדרה קבועה מחייבת שממנה אין 

  7לסטות.

שלא רק חולה גמור  )ז:(מג"א למד מדברי הגמרא בענין התפילה בבית בזמן שהציבור מתפללים 

. ומשנ"ב כתב בשם ארחות חיים בענין אונס תש כוחופטור מלבוא לבית הכנסת אלא גם מי שרק 

  8רשאי להתפלל לבדו. אך לא כדי למנוע הזדמנות לרווח. הפסד לממונוממון שכדי למנוע 

)שלא  לצאת לדרךבשם האגודה, מתוך דין המתנת ד' מילין, הוא שאין  )צ,יז(תב ב"י דין נוסף שכ

יימצא לו בה ציבור לתפילה( קודם שהתפלל בעירו בציבור, אלא אם כן משמעות העיכוב היא שלא 

יוכל להגיע למחוז חפצו בעוד יום או שיצטרך ללכת יחידי. ועולה מכך בפועל שהוא הדין, וקל 

ידי עיכוב זה יימנע ממנו מלהשלים את חפצו שעבורו מעוניין לצאת לדרך. משנ"ב וחומר, אם על 

סייג דין זה להולך לדבר הרשות, ואם כן גם כשמדובר בדבר רשות אינו חייב להתעכב עבור תפילה 

 במנין אם אין אפשרות לממש את מטרת הליכתו מאוחר יותר. ועכ"פ מעלה גדולה ודאי יש בכך. 

 

 )צ,יח(בית מדרש על בית כנסת  . השלמה: מעלת4

: תפילה בעשרה בבית מדרש עדיפה על תפילה בבית כנסת קבוע וברוב עם, אף כי לפמ"ג ומשנ"ב תמצית הדין)

 מדרש הקבוע לרבים.-אם אין בכך מניעת ביטול תורה לו עצמו אין לעשות כן אלא בבית

להעדיפה על תפילה בבית כנסת. ומ"מ למעשה, כשהתפילה במקום הלימוד היא ביחידות, נחלקו ראשונים אם 

לכה"פ מחשש לגרום זלזול בתפילה בציבור, כתבו הפוסקים שלא להתפלל לבדו במקום לימודו. ועדיין, לדברי רמ"א 

ומשנ"ב, מי שאינו מפסיק מתלמודו אם לא לצרכים הכרחיים, או הלומד עם תלמידים, יכול בדרך אקראי להתפלל 

 לבדו בבית המדרש.(
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, המאחר לביהכנ"ס יקצר בפסוקי דזמרא כדי להתפלל עם הציבור, "כי התפלה עם הצבור )נב ס"ק ג(גם במשנ"ב  

מו כתב משנ"ב שאף היושב בביתו צריך ללכת עד מיל לתפילה רצויה ומקובלת לפני הקב"ה". ובדין הליכת מיל עצ

במנין, "וזה הסעיף תוכחת מגולה לאותם האנשים שהם בעיר ומתעצלים לילך לביהכנ"ס להתפלל מנחה ומעריב". אף 

 כאן הלשון היא של תוכחת מגולה, ולא לשון פשוטה וישירה של ביטול חיוב גמור.
7

שהצריכו  השתדלות בשיעורכתב שאף שהגבילו חכמים את חובת הטרחה עבור תפילה בציבור,  )ב,כז( אגרו"מ 

. וביאר שחובה על האדם להתפלל באופן שתהיה תפילתו נשמעת, וזהו חיוב גמורחכמים )וכלשון שו"ע( היא בגדר 

הגמרא, וקצ"ע.  מכלל עיקר החיוב בתפילה. בכך מתבארים גדרי ההשתדלות שקצבו הפוסקים, אך לא כ"כ לשון

ומ"מ באופן מעשי גם דברינו למעלה אינם רחוקים מכך, וגם אם חז"ל לא אמרו מפורשות שחייב אדם להתפלל 

 בציבור סוף סוף גילו דעתם בצורה ברורה שכך היא צורתה הנכונה של התפילה כל שאין לכך מחיר גבוה מדי. 
8

הבחנת משנ"ב בין הפסד למניעת רווח צריכה בירור נוסף, לטעמה ולגדרה, שכן אינה מבוססת על מקורות קדומים.  

המצב שבו הדגים מניעת רווח הוא הזדמנות יחודית שנוצרה לו להרויח, שיש לוותר עליה כדי להתפלל בציבור. ופשוט 

א מכלל מה שהצריכו כדי להתפלל בציבור. אבל העבודה שכרוך בתפילה שהו-שהוא הדין גם לכל עיקר הפסד זמן

מצאנו שמי שהוא טרוד בעסקיו אינו צריך לבוא לביהכנ"ס להתפלל. ונראה שכוונתו  )תרעא,יב(במג"א בדיני חנוכה 

למי שנקלע למצב שבו הוא טרוד בעסק מסויים, שאם יקטע אותו באמצע כדי להתפלל יפסיד אותו. אף זה הוא מכלל 

חיוב עבור התפילה בציבור, אף שאין מדובר בממון שכבר בא לידו. נראה שכיון שהתפילה בציבור ההפסד, שאין בו 

עבורה(, לא  השתדלותאינה בגדר דין גמור אלא מעלה גדולה ומהותית לתפילה שאין לזלזל בה )ולכל היותר יש חיוב ב

מה, וכל דבר שכבר התחיל להתרקם מוטל חיוב לשלם מחיר ממשי עבורה, מעבר למחיר הגלום מיניה וביה בעצם קיו

 בפועל במציאות אין חובה להפסידו. ורק כשמדובר בהזדמנות שטרם באה לכלל תחילת מימוש אין להעדיפה. 
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על אף מעלת התפילה בבית כנסת, יש מעלה למעלה ממנה: "אמר רב חסדא, מאי דכתיב אוהב 

יותר מבתי כנסיות ומבתי  אוהב ה' שערים המצויינים בהלכהה' שערי ציון מכל משכנות יעקב? 

ייא בר . והיינו דאמר ר' חדרשה בפני הציבור, לעומת מקומות הוראת הלכה(מקומות של  –)בתי מדרשות כאן מדרשות 

אמי משמיה דעולא, מיום שחרב בית המקדש אין לו להקב"ה בעולמו אלא ארבע אמות של הלכה 

. בהעדר המקדש, והשראת השכינה הגמורה שבו, נותרה הוראת התורה כלי מרכזי )ח.(בלבד" 

לגילוי שם ה' בעולם, והפגישה בשם ה' במקום של תורה מעולה יותר מהפגישה בו במקום של 

, מריש הוה גריסנא בגו ביתא, אבייך כך גם לענין התפילה במקום השכינה: "אמר תפילה. מתו

היכא אלא  מצלינאומצלינא בבי כנישתא. כיון דשמענא להא דאמר... מיום שחרב... לא הוה 

אף על גב דהוו להו תליסר בי כנישתא בטבריא, לא מצלו אלא ביני רבי אמי ורבי אסי . דגריסנא

 . )שם(סי" עמודי, היכא דהוו גר

באופן פשוט, משמעות הדברים היא שמקום תורה עדיף על מקום תפילת הציבור, ואם כן יש 

, על פני תפילה עם גם לבדו, (, מקום לימוד התורה בכללה)במובנו הרווחלהעדיף להתפלל בבית המדרש 

התפילה . עיקר מעלת הטור, וכך כתב גם רבני צרפתהציבור בבית הכנסת. כך אכן כתב תר"י בשם 

 בציבור, לדרך זו, היא התפילה במקום השכינה השורה על הציבור, ושכינת ביהמ"ד עדיפה עליה. 

". לתפילה עם הציבור יש ערך בפני ציבורשיתפלל שם תפילת  והואסייג: " )ח,ג( הרמב"םאבל 

עצמו, מעבר למעלת התפילה במקום בית הכנסת, והיא אינה נדחית מפני בית המדרש. הדברים 

תלמיד רבנו אם לא מצד הציבור המתפלל בו. וכתב מעלת בית הכנסת ונים כמובן ביאור, מהי טע

הדרת מלך היה ראוי להתפלל  ברוב עםשבבית הכנסת מתאספים הרבה בני אדם, ומשום  יונה

דוקא שם ולא בעשרה המתקבצים בבית המדרש, לולי מעלת בית המדרש. הדברים קצת צ"ע, שכן 

ות אלו אין כל רמז למעלת התפילה בציבור גדול יותר משום ברוב עם. וצ"ל בדברי הרמב"ם בהלכ

שהדברים כרוכים באופן מהותי בענין בית הכנסת שהזכיר, שדרכו שמתאספים בו רוב עם ומכך 

 נובעת מעלתו. 

ביאר את דברי הרמב"ם גם בדרך נוספת על רבנו יונה: "ולי נראה דהיינו רבותא, דכי  כס"מ

היכי דבה"כ קודם להתפלל בו בעשרה לשאר מקומות, בית המדרש נמי קודם להתפלל בו בעשרה 

לבה"כ". גם כאשר אין הפרש מספרי בין מתפללי בית הכנסת למתפללים במקום אחר, יש מעלה 

לתפילת הציבור. ולענין זה התחדש שבית מדרש עדיף גם  מקום המיוחדתו לבית הכנסת מעצם היו

על בית כנסת. טעם זה עולה יפה בדברי הרמב"ם ללא דוחק. אך בב"י לא חזר על כך, ומג"א 

ומשנ"ב ועוד אחזו בטעם "רוב עם". סברת כס"מ, להעדיף תפילה בציבור בבית הכנסת דוקא 

רת לדינא במשנ"ב )אך לא במג"א( בהקשר אחר, בדין מי מעצם היותו מקום מיוחד לתפילה, נזכ

, שם כתב שאם מתפלל בביתו במנין אינו )סי"א(שיש לו בעירו בית כנסת ואינו נכנס להתפלל בו 

נקרא שכן רע, אבל עכ"פ ידי חובת בית כנסת לא יצא אלא אם המקום שמתפלל בו קבוע לקדושה. 

ל מקום אחר היא בהיותו מיוחד לקדושה, ולאו אמנם משם גם משמע שעיקר מעלת בית הכנסת ע

  9דוקא לתפילה, ולכן בהשוואה בין ביהכנ"ס לביהמ"ד נזקק גם הוא לטעם רוב עם.
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מנין בביתו צריך ללכת להתפלל בבית הכנסת, וביאר שהטעם לכך מג"א למד מדין התפילה בביהמ"ד שגם אם יש לו  

, מצוה  שני בתי כנסתנ"ב כתב מתוך כך בשם אחרונים שגם אם יש בעירו הדרת מלך. ואף מש ב עםוהוא משום בר

יותר ללכת לגדול יותר משום ברב עם. ובמהד' דרשו הביאו מדברי אחרונים שההיתר לעצם קיומם של שני בתי כנסת 

נסת, כאלו )המשתמע גם מדברי משנ"ב במקום אחר( הוא משום שלעיתים יש חילוקי מנהגים וסגנונות בין בתי הכ

והתפילה בנפרד עשויה למנוע היפרדות של הלבבות, ומשום שיש הגרים במרחק מבית הכנסת הגדול ורק על ידי קיומו 

 של בית כנסת סמוך יותר יזכו לתפילה בציבור. 
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שגם  רבנו יונהבאופן מעשי, מחלוקת הראשונים אינה נותרת כצורתה. בדעת הרמב"ם כתב 

לו ללכת לבית הכנסת הוא יודה שאם לומד כל היום בביתו במקום קבוע, ותורתו אומנותו, אין 

כדי להתפלל בציבור אלא יתפלל לבדו בביתו, כדי שלא להתבטל מלימודו. ולמד זאת מכך שגדולי 

החכמים, כרשב"י וכר' יהודה הנשיא, היו מבטלים אף את כל עיקר תפילתם כדי שלא להפסיק 

שע"פ מתלמודם. ואם כן אפשר לכל הפחות לבטל עבור זאת תפילה בציבור )וכהנהגה למעשה 

כתב מכח דברי הרא"ש שאף שמעלת התפילה בביהמ"ד היא גם  הטורתוס' והטור(. מאידך, 

להתפלל שם ביחידות, למעשה כיון שתורתנו אינה כל כך אומנותנו, ואנו מתבטלים מתורתנו עבור 

סיבות שונות, ראוי לבטלה גם עבור תפילה בציבור. ועוד, שגם אם מצד החכם עצמו נכון להתפלל 

ות כדי שלא להתבטל מתורה, אין לעשות כן מפני הרואים, שיראו שהחכם אינו מקפיד על ביחיד

תפילה בציבור וילמדו מכך קל וחומר לעצמם אף שאינם עושים כן מחמת ביטול תורה. ואם כן 

  10ההנהגה למעשה עבורנו נמצאת דוקא כדברי הרמב"ם.

מכח מעלת ביהמ"ד. אבל  לא הזכיר כלל את האפשרות להעדיף להתפלל ביחידות השו"ע

פירט יותר וכתב שמי שתורתו אומנותו )ופירש משנ"ב שאינו מפסיק מלימודו אלא  הרמ"א

לצרכים הכרחיים של גופו( אכן יכול להתפלל בביהמ"ד גם ביחידות )ונמצא שצירף את מעלת 

אין התפילה בביהמ"ד לסברת רבנו יונה להתפלל ביחידות משום ביטול תורה(. אך שב וסייג ש

להרגיל עצמו בכך, מפני הרואים וכדברי הרא"ש )ונמצא שהקל בזה מעט מהרא"ש עצמו, ומנע רק 

                                                                                                                                                                      
אמנם כאמור שני הדינים אינם שקולים בתכלית, ולא הרי הפרש בין שני בתי כנסת כהרי ההפרש שבין בית כנסת 

עם, שאחז בה מג"א, יפה כלפי שני הדינים, אך המעלה העצמית הראשונית של -נס בבית פרטי. מעלת רובלמנין המתכ

בית כנסת, שמשנ"ב מקיים לדינא, קיימת בשני בתי הכנסת כאחד. ויל"ע עד כמה סברת ריבוי העם מכרעת. האם 

נראה  )הנ"ל(תר? ממשנ"ב בסי"א עדיף להתפלל בציבור גדול במקום מזדמן, או בבית כנסת שהציבור בו מצומצם יו

 קדושה היא המכרעת, והדבר מתחזק מדבריו בדין בימ"ד דרבים להלן. -קצת שמעלת מקום
10

הטעם הראשון, שאין לימודנו תמידי כל כך כדי להפסיד מחמתו תפילה בציבור, אינו נוגע לכאורה לנידון דידן,  

חשש לביטול תורה. ואכן דברי הרא"ש לא נאמרו למעלת התפילה בבית המדרש מחמת מעלת המקום, ולא משום 

בהקשר דין זה של תפילה בבית המדרש, אלא כעומדים לעצמם, ועניינם רק בשאלה אם  )בשו"ת, ד,יא(במקורם 

להעדיף תפילה בציבור או הימנעות מביטול תורה. רבנו יונה כתב כאמור שנכון לבטל תפילה בציבור כדי שלא 

כרח, כסברה עומדת לעצמה נוסף על ענין מעלת בית המדרש, וכלפי סברה זו, לפי להפסיק את הלימוד מעבר לה

הנראה, כתב הרא"ש שלמעשה אין לנהוג כך בימינו. הטור העתיק את הדברים גם לענין התפילה בביהמ"ד, אך אפשר 

ממנו הרבים שעיקר כוונתו בהבאת הדברים אינה לרישא, לשיקול של ביטול תורה, אלא לסיפא, לחשש שמא ילמדו 

 להתבטל לחינם מתפילה בציבור, היפה גם לענין מעלת התפילה בבית המדרש. 

משנ"ב, בשם פמ"ג, התנה עכ"פ גם את ההעדפה של בית המדרש על בית הכנסת בביטול התורה הכרוך בהליכה 

כך שייגרם לו לביהכנ"ס. וכתב שעדיפות ביהמ"ד )שמתקיימת בו תפילה בעשרה( היא רק כאשר הוא עצמו לומד בו, 

ביטול תורה אם ילך לבית הכנסת, אבל לולי זה עדיף להתפלל ברוב עם. וצ"ע. בסברת הדבר יש לומר עכ"פ שכשם 

שעיקר מעלת בית הכנסת היא מצד תפילת הציבור המתקיימת בו כך גם עיקר מעלת ביהמ"ד היא מצד התורה 

מה שאין כן מי שאינו מגיע לשם אלא עבור התפילה  הנלמדת בו, ולכן רק המתפלל מתוך תורתו זוכה למלֹא מעלתו,

 בלבד. 

פמ"ג ומשנ"ב הוסיפו עוד לחלק בזה בין בימ"ד של יחיד, שבו יפה הסייג האמור, לבין בימ"ד הקבוע לרבים, שבו 

לימדה הגמרא שקדושתו עדיפה באופן מובהק על ביהכנ"ס ומתוך כך גם התפילה בו עדיפה. הדבר מתאים למבואר 

נראה מדברי משנ"ב שעיקר מעלת בית כנסת על מקום אחר היא מהיותו מיוחד לקדושה, ורק עדיפותו לעיל, ש

הראשונית על ביהמ"ד היא משום רוב עם. לכן במקום יתרון קדושה עצמי למקום, כמו זה של בימ"ד דרבים על 

 ביכנ"ס, שוב אין לסברת ברוב עם משקל מכריע.
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אין לבטל כדי ללכת לבית הכנסת,  לימוד עם תלמידיםשגם  משנ"במלהיות רגיל בכך(. והוסיף 

 11אלא יתפלל ביחידות )ונראה ברור שאף זה בדרך אקראי בלבד(.

 

 ב. דברים הטעונים עשרה לאמירתם

 )נה,א(. הדברים הטעונים עשרה 1

בצד מעלת התפילה בציבור של עשרה מישראל, ישנם חלקים מסדר התפילה, ואף דברים 

אחרים שאינם מענין התפילה, שאינם נאמרים כלל אם לא בציבור של עשרה. המשנה במס' מגילה 

ן את כפיהם, ואין מונה אותם: "אין פורסין על שמע, ואין עוברין לפני התיבה, ואין נושאי )כג:(

קורין בתורה, ואין מפטירין בנביא, ואין עושין מעמד ומושב, ואין אומרים ברכת אבלים ותנחומי 

 אבלים וברכת חתנים, ואין מזמנין בשם פחות מעשרה. ובקרקעות תשעה וכהן, ואדם כיוצא בהן". 

א"ר יוחנן, הגמרא מבארת את ראשית דברי המשנה: "מנא הני מילי, אמר ר' חייא בר אבא 

. מאי משמע, דבר שבקדושה לא יהא פחות מעשרה, כל ונקדשתי בתוך בני ישראלדאמר קרא, 

דתני ר' חייא, אתיא תוך תוך. כתיב הכא ונקדשתי בתוך בני ישראל, וכתיב התם הבדלו מתוך 

 העדה. ואתיא עדה עדה, דכתיב התם עד מתי לעדה הרעה הזאת, מה להלן עשרה אף כאן עשרה". 

ה' מתקדש דווקא "בתוך בני ישראל", במציאות רחבה של אנשים מישראל שאפשר לסמן שם 

בה תוך )שיש סביבו היקף(. תכונתו של קיבוץ האנשים מישראל שמאפשר זאת נלמד ממקום אחר 

". העדה, במובנה תוך העדהשבו נזכרה לשון תוך, ממעשה קורח, שבו השתמשה התורה בלשון "

רה, היא האומה בכללה. אך במעשה קורח מצאנו שימוש בלשון זו גם הרווח במקומות רבים בתו

ההתקבצות של  12כלפי קבוצה מצומצמת יותר מתוך האומה, המתלכדת סביב תוכן מסויים.

דוגמא של האומה בכללה, -אנשים מישראל מאפשרת את התקדשות שם ה' על ידה אם הם מעין

גם אם בפועל מדובר בקבוצת אנשים מצומצמת הרבה יותר. המספר המועט ביותר המאפשר 

קריאת שם עדה שב ונלמד ממקור נוסף, ממעשה המרגלים, שם מצאנו אותו קרוי אף על עשרה 

 אנשים בלבד. 

מהצורך בעשרה להתקדשות שם ה' למדו חכמים גם שאין לומר דברים שבקדושה אלא בעשרה 

אין לבטא בפה את קדושת ה' אלא בידי מי שקדושתו ית' אכן יכולה לבוא על ידו לידי גילוי,  –

ציבור של אנשים מישראל. האדם היחיד כשלעצמו נוכח באופן בולט ומובהק בעולם של גוף ושל 

רשאי להביע את קדושת ה' אלא בהיותו חלק ממציאות רחבה יותר, המייצגת את חומר, ואינו 

 האומה בכללה, שנוכחותה בעולם הזה אינה מאפילה על שייכותה המהותית לנשיאת שם ה'. 

מוסבים דברי הגמרא, שאין לומר דברים שבקדושה פחות מעשרה? ודאי  על אלו מדברי המשנה

עמד ומושב תולה הגמרא בטעם אחר )"כיון דבעי למימר לא על כולה. את הדין שלא לעשות מ
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שלא בא לכלל מדרגת תורתו אומנותו, אך סוף סוף יש לו סדרי לימוד  על אותה הדרך שמא יש לומר גם במי 

קבועים ביום שעליהם הוא משתדל ביותר להקפיד )וכסדרי הלימוד הקבועים בישיבות(, שאף הוא רשאי בדרך אקראי 

אם לא עלה בידו להתפלל בשעה הקבועה לתפילה, להתפלל ביחידות, כדי שלא לשבש את סדרי הלימוד מעבר 

 רח. וצ"ע.למוכ
12

לשון "עדה" היא משורש ההתוועדות, כמובלט בפסוק: "אתה וכל עדתך הֹנעדים על ה'", ועניינה קבוצת אנשים  

שתוכן מסויים מלכד אותם יחד, ובראש ובראשונה בני האומה בכללם. לשון עדה נבדלת בזה במקצת מלשון קהל, 

ותם. בלשון חז"ל מצוי בענייננו עם זאת השימוש שמורה על התכנסות אנשים רבים יחד בלא תוכן מוסף בהתקבצ

בלשון "ציבור", הקרובה יותר לקהל מאשר לעדה )הפועל לצבור מצוי גם בלשון התורה, אך השם ציבור משמש בכתוב 

פעם אחת בלבד, ובמובן של ערימה ולא של קיבוץ אנשים(. זאת אולי משום שבפועל דין התפילה ואמירת הדברים 

 עשרה מישראל המתכנסים יחד, גם כשלמראית עין אין ביניהם כל קשר נוסף.  שבקדושה הוא בכל
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עמדו יקרים עמודו, שבו יקרים שבו, בציר מעשרה לאו אורח ארעא"(, וכך הוא בגמרא בכתובות 

)נשוב לענין אמירת ברכת חתנים בעשרה. גם את דין הזימון בשם בעשרה נימקה הגמרא בנפרד  )ז:(

 ין אחר לחלוטין. . ודין שומת קרקעות הוא ודאי ענלכך להלן(

" פחות פורסין על שמעדברי הגמרא מוסבים אם כן בראש ובראשונה על הדין הראשון, "אין 

מעשרה. פריסה זו על שמע, לדברי רש"י ועוד ראשונים, היא דינם של מי שבאו באיחור לבית 

הכנסת בתפילת שחרית, לאחר שהציבור כבר התחילו בברכות קריאת שמע. כדי להשלים מה 

סירו מתפילתם עומד אחד מהם ואומר קדיש וברכו וברכה ראשונה של קריאת שמע. שהח

  13ומלמדת המשנה שאין לומר זאת אלא בעשרה.

ראשיתו, לשון יתגדל  –הכלול בפריסה על שמע הוא ודאי מענין קידוש שם ה' בפינו  הקדיש

רך... שהפליגו ויתקדש שמו הגדול, מביעה זאת מפורשות; המשכו, לשון יהא שמו הגדול מבו

חכמים במספר מקומות במעלת אמירתה, חורג מעבר לברכה רגילה הכרוכה בשפע מסויים שבו 

בירך הוא ית' את עולמנו, ומביע השתוקקות להופעת ברכת ה' בשלמותה, באופן החורז את 

מציאות העולם כולה מראשיתה ועד סופה הרחוק והעליון ביותר, ונראה שאף על כך קרוי שם 

שבקדושה; וגם חלקו הנוסף מפאר ומרומם את שם ה' מתוך קדושתו במלא האפשר לשבח דברים 

  14)"יתברך וישתבח... שמיה דקודשא בריך הוא..."(.

היא מדברים הטעונים עשרה, אף שאין בה לכאורה אלא לשון ברכה שדוגמתה  ברכוגם אמירת 

כמה בני אדם יחד )ובדומה  אומר כל אדם לעצמו, אולי משום שהיא לשון ברכה הנאמרת על ידי

קצת לאמירת יהא שמיה רבא שבקדיש(. ברכת כל אדם לעצמו אכן שייכת למציאות הפרטית של 

כל אדם, אבל ברכה העולה ממספר אנשים יחד מביעה ענין ברכה גדול ומשמעותי יותר, העולה 
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, שהפריסה על שמע אינה אלא ההתחלה של אמירת ברכות הגאוניםעומד גם על פירוש נוסף בדבר, פירוש  הר"ן 

ק"ש בציבור בתוך סדר התפילה עצמו. בברכות ק"ש, מחמת פסוקי הקדושה הנאמרים בהן בשחרית, תיקנו חכמים 

אלא אם כן מדובר  יוצא בברכת חברובדומה לתפילה וברכת המזון )ובשונה מכל יתר הברכות( שלא יהא האחד 

 משמש האחד כשליח הציבור כולו. של עשרה שבו  בציבור

לעצם הענין שאין פורסין על שמע פחות מעשרה אין הפרש של ממש בין הדרכים, אלא שלדרך הגאונים דרשת הגמרא 

שדברים שבקדושה טעונים עשרה אינה נימוק ישיר לדין הפריסה על שמע בעשרה אלא ביאור הרקע לדין, שכיון 

קי הקדושה שביוצר טעונים עשרה )בדין זה כשלעצמו נחלקו עם זאת שדברים שבקדושה טעונים עשרה אף פסו

 הראשונים, ר' להלן( ולכן הצריכו עשרה גם לכל עיקר קיום דין שומע כעונה בברכה זו.
14

לא נזכר כלל בש"ס, וקיומו כחלק גמור מסדר התפילה משתמע רק ממה שאמרו חז"ל  דין אמירת הקדישעיקר  

, בשם )מובא בב"י(לא לא התבארו גם תפקידו ומקומו בתפילה. משלים זאת האגור בשבח העונה אמן יהש"ר. ממי

לאחר פסוקי דזמרה,  –הראב"ד בעל האשכול, שביאר שהקדיש נאמר בסיומו של כל ענין אמירה שלם שיש בתפילה 

, לפי לאחר סיום תפילת שמונה עשרה )והתחנונים המצורפים אליה; אבל לא לאחר סיום ק"ש וברכותיה בשחרית

הנראה מתוך מעלת סמיכת גאולה לתפילה, והצטרפות ק"ש ותפילה לענין אחד מתוך כך(, לאחר סיום קדושא 

 )מט.(דסדרא, לאחר קריאת התורה, וגם לאחר אמירת מזמורים ושאר פסוקים או דברי אגדה, כדברי הגמרא בסוטה 

ר את מעלת דברי האגדה, שלאחריהם דוקא מבא )נתיב העבודה פי"א(בשבח אמירת יהא שמיה רבא דאגדתא )מהר"ל 

אומרים קדושה, שהם דברים שדרכם להיאמר בדרשה בפני הציבור בכללו ויש בהם מעלת תורה של ציבור. נראה שגם 

לשון הגדה היא מעיקרה מענין זה, של דברי תורה שעיקר התחדשותם היא מתוך הקשר זה של הדרשה בדברי תורה 

למכנה משותף ציבורי רחב הרבה יותר מזה המסוגל לשמוע דברי הלכה(. במנחה  בציבור, ומשום שיש בהם פניה

אומרים קדיש גם אחרי תהלה לדוד, שהוא ענין לעצמו, לומר תהלה לדוד שלש פעמים בכל יום; ובערבית אחרי ברכות 

אמירת דברי  ק"ש, משום שתפילת ערבית רשות ונמצא שק"ש וברכותיה עשויות לעמוד לעיתים לעצמן. כלומר, בתום

תורה או תפילה, שעל ידם מופיעה קדושת ה' בעולם ושכינתו שורה בקרבנו, אנו שבים להביע בפה באופן מפורש את 

 קדושתו וברכתו ית' באמירת הקדיש. 
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ותף כזה יש מתוך הוויית חיים רחבה יותר מזו של האדם הפרטי, וכדי להצדיק ביטוי ברכה מש

 15צורך בעשרה ששם ה' יכול להתקדש על ידם.

, ונחלקו ראשונים מהו הצורך בדבר. הרא"ש ברכת יוצר]הפריסה על שמע כוללת גם את אמירת 

טעונים עשרה, זאת מתוך השוואתם לקדושה  פסוקי הקדושה שבברכת יוצרוהר"ן נחלקו אם 

אמרת בעת התפילה ודאי טעונה הנאמרת בתפילה, מזה, ולקדושה דסדרא מזה. הקדושה הנ

עשרה, ולעומתה קדושה דסדרא אינה נאמרת כהבעה ישירה של קדושת ה' על ידינו אלא כקוראים 

בתורה ומספרים על המלאכים המשבחים הם לה' ומקדשים את שמו, ובה מוסכם לרא"ש ולר"ן 

המלאכים, , גם הקדושה שביוצר היא סיפור דברים אודות הרא"ששאין צורך בעשרה. לדברי 

, והסכים רבני צרפתבשם  )לברכות כא:, יג. ברי"ף( רבנו יונהולפיכך אינה טעונה עשרה. וכך הביא 

גם קדושה זו טעונה עשרה, לפי הנראה משום שאין זה סיפור דברים בעלמא ר"ן לדבריהם. אבל ל

א בכך אלא ברכתנו שלנו לה' שסיפור דברי המלאכים הוא חלק ממנה. חלק משבח הברכה לה' הו

שברא מלאכים המקדשים ומרוממים כך לשמו, ונמצא שאנו עצמנו מביעים בכך בעקיפין את 

 . בדין ברכות ק"ש( ,)ור'  עוד בזה בסוגיה במקומהקדושתו ושבחו 

. ולדרך הרא"ש כתב ב"י בשם ברכת יוצרלדרך הר"ן ברור למה כוללת הפריסה על שמע גם את 

להותיר את לשון "ברכו את ה'" ללא מענה של ברכה גמורה מהר"י אבוהב שהטעם הוא כדי שלא 

בעקבותיה. אבל הרמ"א כתב שמצד ענין זה אין צורך בכך, שהרי השומעים עונים ברוך ה' 

המבורך. אלא ביאור הדבר הוא כפי שכתב למעשה כבר רבנו יונה, שבזמנם שלא היו הכל בקיאים 

האחרים ידי חובה, ובברכת יוצר כמו  בתפילות ובברכות היה האחד קורא בקול ומוציא את

בתפילת שמונה עשרה אין היחיד מוציא את חברו ידי חובה אלא בציבור. ממילא לדידן, שהכל 

בקיאים, שוב אין צורך באמירת יוצר בציבור. וכך הוא אכן המנהג למעשה, גם בקהילות 

ברכו בתחילת הספרדים, לומר בסוף התפילה ברכו לאחר הקדיש עבור מי שלא שמע קדיש ו

 [16התפילה, ואין מוסיפים על כך את ברכת יוצר כלל.
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, נברך, היא כעין לשון ברכו שבתפילה, אך שם אין צורך בעשרה לעיקר הזימון, ואף את הצורך הזימוןגם לשון  

להינו לאו -ן בשם לא תלתה הגמרא באופן ישיר בהיותו דבר שבקדושה אלא בכך שכיון שאומר נברך לאבעשרה לזימו

אורח ארעא שיהיה זאת בפחות מעשרה. ונראה שהדבר נובע מכך שקידוש שם ה' בפינו הוא רק כאשר אנו מזכירים 

רכה בפני עצמה אלא זימון לברכה באופן מפורש את שמו ית' כמי שאותו מקדשים או מברכים במשותף. הזימון אינו ב

משותפת ממשית שתבוא בעקבותיו, ובו עצמו אין הזכרת שם כלל ולפיכך גם אינו טעון עשרה, והזימון בשם גם הוא 

להים לנו ולכן גם הוא אינו טעון עשרה מכח עיקר דין דברים שבקדושה. עם זאת, -אינו בשמו המפורש אלא בהיותו א

הזכרת שם לאו אורח ארעא שיהיה בפחות מעשרה, וליחידים אין ראוי לקרוא עליו ית' שם  כיון שיש בו סוף סוף ענין

להותו. גם בתפילה, היחיד אינו אומר קדושה, אך אומר -להינו" כאילו די בהם כשלעצמם כדי להיות מקבלי א-"א

של קדושה על השם ל הקדוש", לשונות לשון שאין בהן הזכרה מפורשת -"אתה קדוש ושמך קדוש", ואף חותם "הא

 המפורש עצמו. 
16

מוסיף ואומר בקול רם על שמע משום שלא שמע קדיש וברכו וקדושה,  הפורס – פריסה על שמעלהשלמת ענין ה 

שגם אם העובר לפני התיבה כבר התפלל כשלעצמו בלחש,  )סט,א(כדי לומר בה קדושה. וכתב ב"י  את תחילת התפילה

 כל תפילתואת  בלחשואפילו אם כבר שמע גם קדושה וחוזר כעת על התפילה רק עבור מי שלא שמעה, עליו אף לסיים 

ל הקדוש. וחידד עוד, בשם המנהיג, שגם אם סמך את התפילה בקול לברכת יוצר, כדי -ולא להפסיק לאחר הא

ים הטעונים ציבור, וטרם התפלל בעצמו, לא יפסיק לאחר אתה קדוש כדי לשוב ולהתפלל כסדר להשלים את הדבר

 בסמיכת גאולה לתפילה.

לגבי סדר הדברים הנכון לכתחילה, כתב ס' המנהיג הנ"ל שאם החזן הוא מי שכשלעצמו כבר התפלל, אכן יסמוך את 

והב אכן הסתפק בדבר, אם להעדיף סמיכת גאולה . ומהר"י אבלא התפללהתפילה ליוצר. ולא כתב מהו הדין במי ש

 מג"אהכריע ע"פ  משנ"בלתפילה או אמירת קדושה )בהנחה שהציבור לא ימתין לו עד שיגיע לקדושה כסדר(. ו
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כאמור, הגמרא לא כתבה מפורשות לאיזה חלק מדברי המשנה מוסבים דבריה שהצורך בעשרה 

הוא משום דברים שבקדושה. אך הדין הראשון שעבורו ביקשה טעם בפני עצמו הוא דין מעמד 

לכך, ובהם תפילת שליח הציבור, נשיאת כפים, ומושב. ניתן לשמוע מכך שכל הדינים הקודמים 

קריאת התורה והפטרה, נובעים כולם מאותו דין כללי של דברים שבקדושה. כך נראה שהבין 

שהיא טעונה עשרה כיון שמזכירים בה את השם, בלשון  נשיאת כפים, שביאר בדין הרשב"א

לו אלינו, סוף סוף ברכת ה' "יברכך ה'" )ויש לומר שאף שאין כאן ברכה שלנו אליו אלא ברכה ש

המופיעה על החיים הישראליים במרחב שמעבר לאישיות הפרטית היא ענין קדושה הטעון עשרה(. 

, כמו אמירת ברכו, היא מדברים שבקדושה הטעונים תפילת הציבורלפי דרכו יש לבאר שגם 

בוץ אנשים , שגם היא מענין הקריאה בשם ה' הנעשית על ידי קיקריאת התורהעשרה, וכך גם 

אכן נותר  בנביא הפטרההמישראל ולא ע"י אדם פרטי לבדו, ולכן טעונה עשרה דוקא. ובענין 

 הרשב"א בצ"ע, מפני מה הצריכוה עשרה. 

הבין לפי הנראה שדרשת הגמרא מתייחסת לדין הראשון לבדו, דין הפריסה על שמע,  הר"ןאבל 

כלל לבאר את טעמם. וכך כתב בדין ואילו הדינים הבאים עומדים לעצמם והגמרא לא נזקקה 

ויברכם", ואף לדורות נאמר בה  אל העםנשיאת הכפים שכיון שנאמר בה "וישא אהרן את ידיו 

", הרי היא טעונה עשרה מישראל, כפי שמצינו בדין דברים שבקדושה בני ישראל"כה תברכו את 

כתב שכך היא תקנת שרק על עשרה יש שם "בני ישראל". ובדין קריאת התורה והפטרה בנביא 

חכמים בהם מעיקרה, שייאמרו בציבור, וממילא הם טעונים עשרה. נראה ברור שזהו הטעם 

חזרת התפילה נתקנה ודאי לציבור דוקא, וממילא אין  –לדבריו גם לענין תפילת שליח הציבור 

עשרה שרק אחד מהם )להלן נעמוד על השלכה אפשרית ממחלוקת זו, לענין צורך בטעם נוסף לכך שהיא רק בעשרה 

 .טרם התפלל(

מחלוקת הראשונים בביאור המשנה מסייעת להבין גם מחלוקת אמוראים בדינים אלו, במס' 

: "אמר רב הונא, הנכנס לבית הכנסת ומצא צבור שמתפללין, אם יכול להתחיל ולגמור )כא:(ברכות 

עד שלא יגיע ש"ץ למודים יתפלל, ואם לאו אל יתפלל. ריב"ל אמר, אם יכול להתחיל ולגמור עד 

, יחיד אומר קדושה? מר סבר קא מפלגישלא יגיע ש"צ לקדושה יתפלל, ואם לאו אל יתפלל. במאי 

ומר סבר אין יחיד אומר קדושה. וכן אמר רב אדא בר אהבה, מנין שאין היחיד אומר קדושה, 

 שנאמר ונקדשתי בתוך בני ישראל, כל דבר שבקדושה לא יהא פחות מעשרה...". 

מבוארת מאליה מתוך הדין הכללי שנלמד לעיל, שהרי הקדושה שבסדר התפילה  ריב"לסברת 

צריכה ביאור: הרי  רב הונא. וכך גם העיקר להלכה. אך סברת היא ודאי בכלל דברים שבקדושה

משנה מפורשת היא במסכת מגילה, שמתפרשת בכך שאין היחיד אומר דברים שבקדושה? לפי 

דרכו של הר"ן נראה שאפשר לבאר את דברי רב הונא בצורה פשוטה, ובדומה לאופן שבו 

ראשון. גם הפריסה על שמע טעונה מתבארים דיני ההמשך במשנה מפרש רב הונא גם את הדין ה

עשרה לא משום שיש בה דברים שבקדושה, אלא משום שחלקים אלו של סדר התפילה, קדיש 

וברכו, לא נתקנו מעיקרם אלא לציבור )הדבר בולט בעיקר בענין ברכו, שכל עיקר לשונו היא של 

יא חלק גמור מסדר ציבור(. הוא חולק על כל עיקרו של דין דברים שבקדושה, ולכן הקדושה, שה

                                                                                                                                                                      
, אף שיתכן שאחר כך לא יהיה לו מנין לקדושה. )אמנם לענין סמיכת ברכת יוצר סמיכת גאולה לתפילה להעדיף

אמר פסוקי דזמרא, והצבור לא ימתין לו, טוב שישוב לומר לאחר ברכו מברוך שאמר לברכו כתב משנ"ב שאם טרם 

 כסדר, אף שעל ידי זה לא יסמוך יוצר לברכו(. 
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וכך אכן עולה מדברי הרא"ש  17התפילה ולא נתקנה לציבור דוקא, נאמרת גם על ידי היחיד.

ותר"י, שסתמו וכתבו את דבריו כצורתם, שאף היחיד אומר קדושה. אבל רש"י כתב שלרב הונא 

נא, אומר קדושה. וכתב הרשב"א שזהו אכן ביאור מתחייב לדברי רב הו עם הציבוריחיד המתפלל 

לאור המשנה במגילה. ואף שהיחיד לבדו ודאי אינו אומר קדושה, אם הוא בתוך ציבור העומד 

 בתפילה סובר רב הונא שמותר לו לומר גם דברי קדושה אחרים בינו לבין עצמו. 

]מתוך הדברים עלה בידינו שישנן אמירות, ובהן קדיש, ברכו וקדושה, שהן חלק בלתי נפרד 

תקנה בציבור, אך היחיד אינו רשאי לאומרם. והדבר מעורר שאלה מסדר התפילה הנאמרת כ

בהן: האם הן חלק בלתי נפרד מסדר התפילה, שבו חייב כל מתפלל? לכאורה,  גדר החיובבדבר 

כיון שמדובר בחלקים גמורים מחלקי התפילה, חובה על כל אדם להתפלל בציבור כדי שיוכל 

לא נאמר כלל, בגמרא או בראשונים, שכל אדם  להיות שותף לאמירתם. אולם אם כן, מפני מה

חייב להתפלל בציבור עבור כך? התפילה בציבור נזכרת, כפי שהתבאר, כמעלה גדולה, ואף מכרעת 

עבור כל עיקר ערך התפילה, אך לא כתנאי הכרחי לעיקר קיום חובת התפילה במתכונתה המלאה. 

, כלפי היחיד אין מתפילת הציבור חלק בלתי נפרדעולה מכך שאף שאמירת קדיש וקדושה היא 

מדובר בחיוב מוחלט אלא במעלה נוספת שלא ניתן לזכות לה אלא ע"י תפילה בציבור. התפילה 

בציבור אינה רק מעולה יותר, אלא גם מאפשרת לכלול בה מרכיבים נוספים, שיש בהם תוכן 

כל מקום היחיד קדושה העולה על כל יתר חלקי התפילה ואי אפשר לאמרם אלא באופן זה. ומ

שהתפלל ולפיכך לא אמר קדושה יצא ידי עיקר חובתו, ולא מוטל עליו לשוב ולחזר אחרי מנין כדי 

להשלים את אמירת הקדושה. בתפילת הציבור עצמה יש לעיין עם זאת, אם השמיט שליח הציבור 

 את הקדושה בתפילתו, האם עליו לשוב לתחילת התפילה כדי להשלימה.

עולה שאכן על היחיד המתפלל בפני עצמו לא חלה חובת אמירת  ס"ק א, ובבה"ל( )סטמדברי משנ"ב 

. משנ"ב הביא שם מדברי במקום תפילה בציבור חלה על כל יחיד חובה לומר קדושהקדושה, אך 

הרדב"ז שיחיד שהתפלל בביתו הופקע מהחיוב בקדושה ולכן גם אם התקבצו עשרה כאלו יחד 
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מדברי רב הונא, הסובר שהקדושה נאמרת כחלק בלתי נפרד מסדר התפילה של כל יחיד, משתמע בפשטות  

"קדושת השם", ולא תוספת  )בר"ה לג.(נה במשנה , המכואתה קדוש ברכת של חלקה הראשוןאינה אלא  הקדושהש

בין ברכה שניה לשלישית של התפילה. סדר התפילה של כל יחיד לדבריו, לאחר ברכת גבורות, הוא לקדש את השם 

ל הקדוש. מדבריו אפשר לשמוע אף לדידן, שסדר התפילה העיקרי והמלא, כפי שנתקן -בפסוקי הקדושה ולחתום הא

ת הקדושה כחלקה הראשון של ברכת התפילה השלישית. אלא שהיחיד אינו יכול לומר קדושה, עבור הציבור, כולל א

ל הקדוש. כך היא גם לשון -ולכן אין לו לומר אלא את החלק המסיים של הברכה, הפותח "אתה קדוש" וחותם בהא

ית בנוסח זה, נקדישך : "שליח צבור מברך לעולם ברכה שליש)בסוף ספר אהבה(הרמב"ם בדבר, בסדר התפילות שסידר 

ונעריצך...". הלשון הפותחת, "נקדישך", או "נקדש את שמך", אף היא חלק מהותי ובלתי נפרד מכך, הלשון שבה אנו 

עצמנו מקדשים את השם כדוגמת המלאכים, ולא רק עוסקים בסיפור דברים אודות המלאכים כמו בקדושה דסדרא 

 ואולי בברכת יוצר. 

ג חלק מקהילות ישראל, שלאחר אמירת קדושה אין ממשיכים בלשון "אתה קדוש" נראה שמכך גם נובע מנה

כבתפילת היחיד, אלא בלשון "לדור ודור נגיד גדלך...". נראה שמנהג זה מבוסס על הסברה שלשון אתה קדוש נתקנה 

מך" או עבור היחיד דוקא, משום שאינו אומר קדושה. כאשר פותחים בקדושה, הרי פותחים בלשון "נקדש את ש

"נקדישך", ואין צורך לשוב ולומר אתה קדוש. מתוך סיום הקדושה "ימלך... לדר ודר" ממשיכים ואומרים שאף אנו 

נגיד את גדלו של ה' לדור ודור ונקדישנו לנצח. רק כאשר הלשון הפותחת חסרה, משום שאין היחיד אומר קדושה, יש 

מך קדוש. ההפרש בין שתי לשונות הברכה אינו נובע לפי זה לומר תחתיה לשון אחרת היפה גם ליחיד, אתה קדוש וש

מההפרש בין תפילת עיקר החובה לתפילה החוזרת של הש"ץ, אלא בין ברכה שלישית שממשיכה את הקדושה לבין 

ברכה החסרה אותה, ולכן גם היחיד המתפלל מלה במלה עם שליח הציבור ואומר קדושה בתוך תפילתו ממשיך 

 . )קט ס"ק יא; קכד ס"ק ט(לא אתה קדוש, כפי שכתב משנ"ב ואומר לדור ודור ו
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ממילא גם לא היתר, לומר שוב את ברכות התפילה כדי לומר בה לבית הכנסת אין להם הצדקה, ו

קדושה )אמנם אם יש שם אחד שלא התפלל כלל, הוא יכול להתפלל בקול רם ולומר קדושה וכל 

היתר יזכו גם הם על ידו; נרחיב בדינים אלו להלן(. זאת שלא כדעת השו"ע, הסובר שגם יחיד 

זרת הש"ץ וקדושה כשבא לבית הכנסת; ומ"מ בענין שהתפלל ולא אמר קדושה יכול לשוב ולומר ח

עיקר החיוב בקדושה לא משתמע מדברי שו"ע שלא כמשנ"ב. אדרבא, לדרך השו"ע, שגם מי שכבר 

התפלל אך לא שמע קדושה יכול לשוב ולהתפלל בקול רם בפני הציבור כדי לומר קדושה, גם אדם 

ורת ערבות, שישנה דוקא במקום חיוב אחר שכבר התפלל יכול להתפלל בקול עבורו, והיינו מת

בברכה )דין הערבות עצמו נזכר במפורש בענין זה על ידי רדב"ז, אלא שלפי דרכו אין לו קיום אלא 

במקום מי שלא התפלל עדיין כלל, ושם ודאי יש עליו חיוב תפילה(. בה"ל אף הוסיף והסתפק במי 

האם רשאי, לדרך הרדב"ז הנ"ל, שהתפלל בבית הכנסת בלחש, בנוכחות עשרה שכבר התפללו, 

לשוב ולהתפלל בקול כדי לומר קדושה, אם דינו כיחיד שהתפלל בביתו שפרח ממנו חיוב הקדושה, 

או שכיון שהתפלל מלכתחילה בתוך ציבור כבר חל עליו חיוב קדושה. והדבר שב ומחדד את החיוב 

 באמירת קדושה המוטל על כל יחיד השותף לתפילת הציבור.

עם זאת שמדברי משנ"ב בריש סי' קט, בשם הרשב"א והרמב"ן, משמע שייתכן גם יש לסייג 

מצב ביניים, של תפילה המצטרפת לתפילת הציבור אך בלא להיות חלק של ממש מהציבור, ובה 

לא מוטל על היחיד חיוב גמור בקדושה. היחיד המצטרף מאוחר לתפילת הציבור רשאי לדבריו שם 

בדין  )ולהלןסת עצמו, אף שעל ידי כך יפקיע עצמו מהקדושה, עי"ש להתפלל בעזרה ולא בבית הכנ

 .[(המצטרף מאוחר לתפילה

 

 ג(-)נה,ב. עשרה שיצאו מקצתם 2

כתב שאם התחילו באחד מהדברים האמורים  מובא בראשונים בבלי(ו)על המשנה במגילה, ד,ד, הירושלמי 

מה שהתחילו, אבל על היוצאים הוא  לגמורהנותרים  יכוליםבמשנה בעשרה ואז הלכו מקצתם, 

אומר "ועוזבי ה' יכלו". וכתב ב"י ע"פ הרמב"ם שהוא הדין גם לקדיש וקדושה שלא נזכרו במשנה. 

, אבל אם יצאו רובן שוב כשיצאו מקצתןודייק עם זאת הר"ן שאין דברי הירושלמי אמורים אלא 

 ו ששה, סגי, ואין צורך ברוב ניכר(. לא ניתן להמשיך באמירה )וכתב משנ"ב שכל שנותרו רוב, דהיינ

כלומר, השכינה אינה שרויה אלא בעשרה, ודברים שבקדושה אכן טעונים ציבור ששורה עליו 

שכינה, ולפיכך הפורשים ומביאים לסילוק השכינה בעת שאמירת דברי הקדושה עודה באמצעה, 

לקללה. ומכל מקום הרי הם כמי שמסלקים את שם ה' ממקום שבו הוא ראוי להימצא וראויים 

כל שנותר רוב הציבור במקום, ולא הסתלק רושם תורת ציבור לגמרי, נותר על האמירה שבה 

 התחילו שם של אמירת ציבור, וניתן לסיימה. 

כאשר יודעים נחלקו מתוך כך אחרונים בשאלה אם ניתן להתחיל לומר דברים שבקדושה 

שכיון  )במהד' דרשו כאן(שם בעל בא"ח הובא שמקצת הנוכחים ייצאו קודם לסיום הדברים. ב מראש

שהדברים טעונים עשרה אין להתחיל בהם אם יודעים שלא יהיו עשרה בכל משך אמירתם. אבל 

כתב שכיון שגם בפחות מעשרה נותר רושם ממציאות השכינה, כפי  )י,יז,א, ומובא שם(שבט הלוי 

הרי שהסתמכות על כך העולה מכך שמותר להמשיך ולסיים את הדברים שהתחילו בהם, 

 מלכתחילה במקום ההכרח עדיפה על פני תפילה בלא קדיש וקדושה כלל. 

 

דייק עוד מדברי המשנה שפריסה על שמע ומעבר לפני התיבה הם שני דינים נבדלים,  הר"ן

ולפיכך אם התחילו לפרוס על שמע בעשרה ויצאו מקצתם יכולים לגמור את ברכות ק"ש בציבור, 
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שגם אם התחילו  )בתשובה( הרמב"םת הש"ץ. ב"י הוסיף והביא בהקשר זה מדברי אך לא לומר חזר

שלאחר התפילה  הקדישאת חזרת הש"ץ בעשרה, אם כבר יצאו מקצתם לא  יוסיפו לומר את 

כתב  תרה"ד)ומכל מקום בחזרה עצמה אומרים קדושה, אף שכבר אין עשרה. כ"כ הרשב"א(. אבל 

כיון שאין  –ניינה, ולכן יש לומר גם אותו. יתרה מכך שהקדיש שלאחר התפילה הוא חלק מע

אומרים בקדיש את לשון "תתקבל" אלא לאחר קדושה דסדרא, הרי שגם קדיש נוסף זה שייך עוד 

לעיקר התפילה, ולפיכך אומרים גם אותו )ד"מ הביא גם דעה חלוקה לאידך גיסא, שדי שהתחילו 

 דחאה מהלכה(. יוצר בעשרה כדי לומר גם חזרת הש"ץ וקדושה, ו

משמע קצת שלא לומר את הקדיש )וכ"כ  שו"עב"י לא הכריע בדבר באופן מפורש, ומסתימתו ב

 כתב כתרה"ד.  הרמ"א(. אבל יב( קלב,לסי' )לדינא כה"ח, וילקו"י 

האחרונים הוסיפו ועמדו על חילוק בענין זה בין קדיש הנאמר לאחר דברים שהם חלק בלתי 

כמו ברכות ק"ש )בערבית(, גוף התפילה וקדושה דסדרא שנזכרו,  נפרד מסדר התפילה וחיובה,

לבין קדיש הנאמר לאחר אמירות רשות, כמו לאחר עלינו לשבח וכן לאחר מזמורים בעלמא, שאם 

יצאו מקצת מהעשרה קודם הקדיש שוב לא יאמרו אותו. ולענין קדיש שלאחר פסוקי דזמרא, או 

 חרונים הסוברים שלא לאמרו. לאחר אשרי שקודם מנחה, הכריע משנ"ב כא

)באופן דומה, לאחר דברי חובה אומרים קדיש אם יש עשרה גם אם הם לא היו בעת אמירת 

הדברים. אבל לאחר לימוד בעלמא וכדומה הכריע משנ"ב כמג"א ועוד אחרונים שלא לומר קדיש 

ושה אלא אם היו העשרה כבר בעת סוף הלימוד עצמו, ולכה"פ יאמרו בנוכחות העשרה של

 פסוקים(.

 

 )סי' קט(מי עדיף?  –. תפילה בציבור ודברים שבקדושה 3

ם י ל ל פ ת מ ר  ו ב י צ א  צ ו מ ש כ ה  ש ו ד ק ב ש ם  י ר ב ד ת  ר י מ א ל ה  נ ת מ ה  .  א

עד שלא  לגמורלהתחיל ו אם יכול, מצא צבור שמתפללין"אמר רב הונא, הנכנס לבית הכנסת ו

. ריב"ל אמר, אם יכול להתחיל ולגמור עד שלא יגיע ואם לאו אל יתפלל, יתפלליגיע ש"ץ למודים 

ש"צ לקדושה יתפלל, ואם לאו אל יתפלל. במאי קא מפלגי? מר סבר יחיד אומר קדושה, ומר סבר 

. רב הונא וריב"ל נחלקו בשאלה אם היחיד אומר קדושה, כפי )כא:(אין יחיד אומר קדושה" 

יצטרף לתפילת הציבור אם הדבר ימנע ממנו שהתבאר לעיל, ועל צד שאינו אומר קדושה לבדו, לא 

  18לאמרה עמם. כמו כן, אין להצטרף לתפילתם אם לא יספיק לסיים קודם מודים.

אין על היחיד כל חובה )כך למרבית הראשונים,  באמירת מודים –טעם שני הדינים אינו זהה 

ים דרבנן עם אף כי תוס' הזכירו דעה שלפיה הסיבה לגמור קודם מודים היא כדי לומר מוד

הציבור(, אלא שעכ"פ אין להביא עצמו לידי מצב שבו הציבור כורעים במודים ואילו הוא עומד 

בתפילה ואינו כורע עמם ונראה ככופר במי שהציבור משתחוים לו. וכתבו תוס' שאף שיכול לכרוע 

פה, עולה עם הציבור באמצע ברכותיו, ואין איסור להוסיף על הכריעות אלא בתחילת ברכה או בסו

  19מכאן שלכתחילה אין לעשות כן.

                                                           
18

מציב תנאי מחמיר יותר להצטרפות לתפילת הציבור, שדי בכך שלא יספיק לסיים קודם  ריב"לבאופן פשוט  

לקדושה כדי שלא יתחיל להתפלל, אך אינו חולק על כך שאם בא לאחר שכבר אמרו קדושה לא יתחיל עכ"פ להתפלל 

. כך כתב ב"י בשם תוס' ורא"ש. אלא שעמד על כך שהרמב"ם לא הזכיר כתנאי אלא מודיםסיים עד אם לא יספיק ל

שיספיק לסיים קודם קדושה, ומשמע שסובר שלריב"ל שהלכה כמותו אין צורך לחוש אלא לזה. לדינא עכ"פ נקט 

 בשו"ע שיש לסיים גם קודם מודים. 
19
המפרשים התקשו מהאמור בדין הכריעות במקומו, שבאמצע הברכות רשאי להוסיף על הכריעות ואין מונעים אותו  

תירץ שיש לחוש עכ"פ שלא יוכל לצמצם, להיות במקום שמותר לכרוע בו, ושמא יהיה בתחילת ברכה  )קיג,א(מכך. ב"י 
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הטעם נראה מבורר יותר, שהרי בתוך תפילתו אינו יכול לענות עמהם ונמצא  קדושה בענין

אמנם גם כאן אין הדין ברור לגמרי, שהרי יכול להפסיק בשתיקה  20מפסיד את אמירת הקדושה.

היא דעת רוב הראשונים, בתוך תפילתו ולצאת ידי אמירת הקדושה בתורת שומע כעונה )כפי ש

(. אך כתבו תוס' שענייה בפיו )וכפי שביארנו במקומו(ומנהג העולם, ולא כר"ת ור"י שדנו זאת כהפסק 

היא הידור מצוה יותר משמיעה, ודי בהפרש מעלה זה כדי להעדיף את ההצטרפות לקדושה על 

  21ההצטרפות לתפילת הציבור.

יותר מבעניית  יהא שמיה רבא ענייתבה בסיום הסוגיה עומדת הגמרא על דעה המחמיר

. איבעיא להו, מהו לענות קדושה בהיותו בתוך תפילתו( -)קדושה: "דכולי עלמא מיהת מפסק לא פסיק 

להפסיק ליהא שמו הגדול מבורך? כי אתא רב דימי אמר ר' יהודה ורשב"ל תלמידי דרבי יוחנן 

אמרי, לכל אין מפסיקין חוץ מן יהא שמו הגדול מבורך, שאפילו עוסק במעשה מרכבה פוסק. ולית 

לקדושה. הלכתא כוותיה". לדינא אם כן אין מפסיקים בתפילה ליהש"ר, כשם שאין מפסיקים 

ועכ"פ למדנו מכאן שחומר ההצטרפות לציבור לעניה זו עולה על מעלת ההצטרפות אליו לאמירת 

קדושה. מכאן לפי הנראה למד ר"י )מובא בב"י, ומוסכם להלכה( שגם במקרה שבו ההצטרפות 

המאוחרת לציבור תגרום לו להפסיד את שמיעת הקדיש שאחר התפילה, לא יתפלל עמם אלא 

הקדיש )מג"א ומשנ"ב חידדו שעיקר ההקפדה היא להספיק לומר יהש"ר עם הציבור, ימתין לאחר 

)אף  ברכוולאו דוקא לשמוע את תחילת הקדיש(. ומג"א הוסיף מתוך כך שהוא הדין גם לשמיעת 

 שמעלתו לפי הנראה אינה כשל הקדושה(. 

                                                                                                                                                                      
באמצע ברכה הרי הוא כמוסיף על מקומות  או בסופה. והוסיף עוד שכיון שכורע מחמת חיוב, אף שאין זה אלא

 )סי' קט(כתב גם בצורה פשוטה יותר, שכיון שיהיה בתוך תפילתו יש לחוש שישכח לכרוע. והט"ז  )שם(הכריעה. ד"מ 

כתב שאף שרשאי לכרוע בתוך תפילתו מעבר לכריעות החיוב, כאן שאינו כורע מתוך שמוצא זאת הולם את תפילתו 

 רוע עם הציבור הרי זה כעין הפסק בתפילה.אלא מתוך מחוייבות לכ
20

, ואז אינו צריך להמתין. מקור רשאי, לצאת ולהתפלל בעזרהשאם רוצה  הרשב"אכתב בשם  )ס"ק א(משנ"ב  

הדברים בספר "צרור החיים" שכתב תלמיד הרשב"א, ושם כתב בשמו שכשם שהיה בידו ללכת לביתו כך יש בידו 

קדם והורה גם הרמב"ן. הדברים צריכים ביאור, שהרי גם באופן זה יפסיד סוף  לצאת ולהתפלל בעזרה, והוסיף שכך

סוף את הקדושה. ועולה מכך שגם אם מתפלל עם הציבור אין מוטלת עליו חובה גמורה באמירת הקדושה, והוא 

אפשר  רשאי במקום הצורך להפקיע עצמו מחיוב אמירתה. לצד שאף על היחיד חל חיוב בקדושה בהיותו עם הציבור,

שאם מתפלל עמם, אך לא בתוכם אלא בעזרה, לא בא לכלל חיוב )וכדרך ההבחנה בין שתי דרכי הצירוף עם הציבור, 

 בהיותו עמם או מעבר למחיצה, להלן בדין דרכי הצירוף למנין(. וצ"ע. 

אמירת אפשר היה להסיק מתוך כך שגם בהיותו עם הציבור, הסיבה שמחמתה עליו לדחות את תפילתו עד לאחר 

קדושה אינה אלא כדי שלא יהיה עומד בשתיקה בתוך ציבור העוסק באמירת הקדושה, ובדומה לדין הכריעה במודים. 

אלא שמשנ"ב כתב עוד, בשם מג"א, שאם כבר שמע קדושה, או שעתיד לשמוע, יכול להתפלל עם הציבור למרות שלא 

 פלל בשעה שהציבור אומר קדושה. יוכל לומר עמם קדושה. ואם כן אין פגם עצמי בעצם היותו מת

לאור זאת נראה לומר שההמתנה לקדושה היא כדי שלא יימצא במצב שבו מוטל עליו חיוב אמירת קדושה ואינו אומר 

אותה. הקדושה היא חלק מסדר התפילה של הציבור, ולכן בהיותו בתוך הציבור שאומר קדושה בתפילתו אף עליו 

ור עצמו מכך אם כבר אמרה או שעתיד לאמרה אחר כך(. אבל אם קדם ויצא מוטלת החובה לאמרה )אבל יכול לפט

 מבית הכנסת הפקיע עצמו מתורת החיוב בה. 
21

בדומה לדברי הרמ"א שם יש לומר גם כאן, שעלול שלא  –גם כאן אפשר להוסיף נופך בדומה לאמור בדין מודים  

בתפילתו מתוך הצורך להקשיב לתפילת החזן  לשים לב לכך שהציבור אומרים קדושה )או לחלופין תיטרד דעתו

ולשים לב מתי הוא מגיע לקדושה(. ובעיקר בדומה לדברי הט"ז שם יש לומר גם כאן, שבהקשבה לקדושה, שלא על 

סדר תפילתו, יש מידת מה של הפסק. אפשר שהדבר כלול בדברי תוס', ומעלת אמירת הקדושה בפה כאן אינה רק על 

ומע כעונה בלבד, אלא על פני ההשתתפות בה באופן מוגבל של שמיעה בלבד מחמת היותו פני עצם אמירתה בתורת ש

 עומד באמצע עסק אחר, תפילה, שאינו מאפשר לו לענות בפועל.
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ם י ר ב ד ם  מ ע ר  מ ו ל מ ת  ע נ ו מ ה ר  ו ב י צ ב ה  ל י פ ת  . ה-ב ש ו ד ק ב  ש

שטות שמעלת ההצטרפות עם הציבור לאמירת דברים שבקדושה עולה על למדנו מדינים אלו בפ

מעלת ההצטרפות עמו לתפילה עצמה. הדברים שלמדרגת קדושתם אינם נאמרים אלא בציבור הם 

פסגתה של תפילת הציבור, ונכון להפסיד את יתרון המעלה של תפילה עם הציבור כדי לזכות 

 ו בהכרח. במעלת השותפות עמו בדברים אלו הזקוקים ל

הדבר מעורר מיניה וביה את השאלה מהו הדין במי שתפילתו ארוכה מעט משל הציבור, וגם 

לסיים את תפילתו קודם שיגיע הש"ץ לקדושה.  אינו מספיקממש  עם הציבורלהתפלל  כשמתחיל

האם גם אז מוטל עליו להמתין עד לאחר תום הקדישים שלאחר חזרת הש"ץ )או לכה"פ לתחילת 

 ץ, וכדלהלן( קודם שיתחיל להתפלל?חזרת הש"

לדינא בין המתפלל עם  מג"אבה"ל העלה שאלה זו ונותר בה בספק. ברקע ספקו עומדת הבחנת 

הציבור בשוה, לבין המצטרף לתפילתם באיחור. מג"א כתב שבמקום שבו סומכים תפילת ערבית 

למנחה, ובא לתפילת מנחה באיחור, ואם ימתין מלהתפלל עד לאחר הקדיש שבסוף התפילה יפסיד 

פסיד על ידי תפילה בציבור עדיפה, ויתפלל מיד למרות שי –על ידי זה את תפילת ערבית בציבור 

ציבור שמצטרף -ביאר שטעמו הוא שתפילת פמ"גכך את ההצטרפות עם הציבור למודים וקדיש. 

אליה באיחור אינה כתפילה עם הציבור ממש, כאשר מתחיל להתפלל יחד איתם. אך כתב על 

הבחנתו שהיא דוחק, ואף דחה אותה מהלכה מכח ראיה )מעדיפות סמיכת גאולה לתפילה על פני 

ציבור הוא לומד, בשם א"ר, שגם עניית יהש"ר עדיפה על תפילה בציבור, והיינו גם על תפילה ב

(. מתוך כך פסק גם משנ"ב שיענה יהש"ר, ורק אחר כך יתפלל מנחה )עי"ש(תפילה עם הציבור ממש 

)ויפסיד ערבית בציבור(. למרות זאת, כאשר לא הקדיש הוא שעומד לפניו כעת )ואת תפילת ערבית 

שמא יעדיף  בה"ללו רק מאוחר יותר(, אלא התפילה בציבור היא שמתחילה, הסתפק יפסיד בגל

את התפילה הגמורה בציבור המונחת לפתחו כעת על הדין העתידי של אמירת הקדושה שיהיה 

כתבו שבאופן זה אכן  )ר' מהד' דרשו, וס' אשי ישראל(אנוס מלקיימו במלואו. פוסקים רבים אחרים 

  22, וכך הוא מנהג העולם.יצטרף לתפילת הציבור

מעלת התפילה לביאור הדבר, יש להקדים ולחדד את מהות ההצטרפות עם הציבור לתפילה. 

נסמכת כפי שהתבאר על שני יסודות: האחד, שעל כל עשרה מישראל העוסקים בתפילה  בציבור

ולה )יסוד זה הוא גם השייך לדין אמירת דברים שבקדושה בעשרה(. והאחר, שגד שכינהשורה ה

לפני הקב"ה. היסוד השני, מעלת תפילת הרבים, קיים  לזכות להתקבלמעלת תפילת הרבים עצמה 

ודאי רק במקום שבו הרבים אכן מתפללים, ולא במקום אחר שיש בו עשרה מישראל, גם אם הם 

עוסקים בדברים שבקדושה. לכל הפחות מטעם זה אין תורת תפילה בציבור על המתפלל לבדו בצד 

מדים תורה, כפי שהתבאר לעיל בדין תפילה בבית המדרש. אך גם היסוד הראשון, עשרה הלו

מעלת הציבור ששורה עליו שכינה, אינו אמור סוף סוף אלא כשהציבור עומד בתפילה והוא מתפלל 

עמם, ולא כשהם עוסקים בדבר קדושה אחר. כך מצאנו כאן בדין הכללי של אמירת דברים 

רשאי לומר קדושה אלא בשעה שהציבור אומר קדושה, ולא כאשר שבקדושה בעשרה, שאין היחיד 

הם מצויים בחלק אחר של התפילה. ומסתבר שכך הוא גם לענין התפילה, שאין האדם מתפלל 

במקום השכינה אלא אם הוא בתוך ציבור העוסק גם הוא בתפילה עצמה, ולא בתוך ציבור שלומד 

)כמו ק"ש וברכותיה או קדושה דסדרא(.  תורה או אף עומד בחלקים אחרים של סדר התפילה

                                                           
22

", לעומת התחלה באיחור. בס' אשי ישראל הביאו מדברי עם הציבורהבחנה זו מחייבת להגדיר גם מהי התחלה " 

 קנייבסקי שכל שיש עשרה שעודם בברכה ראשונה קרוי מתחיל עם הציבור בשוה. הגרש"ז אויערבאך ומדברי הגר"ח
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מקום השכינה בעיקרו אינו מקום גיאוגרפי, אלא ההתרחשות האנושית, תפילת הציבור, או כל 

דבר קדושה אחר, שאליו מצרף היחיד את עצמו )אמנם מתוך כך יש מעלה גם למקום התפילה, 

 בית הכנסת, בדומה לשכינה שבביהמ"ק(. 

על הבחנה בין שתי מדרגות של הצטרפות עם הציבור לתפילה.  מתוך כך אנו יכולים לעמוד

באופן ראשוני, כל המתפלל בתוך ציבור העומד בתפילה קרוי מתפלל בציבור. ולענין זה די גם אם 

מתחיל להתפלל באיחור, בשעה שהציבור מצוי כבר באמצע תפילתו. הן לענין תפילה במקום 

הציבור, נראה שאין בכך חיסרון. אלא שלענין השראת שכינה, והן לענין ההצטרפות לזכות תפילת 

השכינה נראה שיש בכל זאת יתרון מעלה למי שמתחיל להתפלל עם הציבור יחד ממש. המתחיל 

להתפלל עם הציבור אינו רק מצטרף בתפילתו לציבור, אלא מהוה חלק בלתי נפרד מאותו ציבור 

אלא כלל היחידים המצטרפים יחד עצמו שעל ידו שורה השכינה. הציבור הממשי הרי אינו 

לתפילה, וכל המתחיל להתפלל עמם הוא חלק מהמנויים שמהצטרפותם נוצר הציבור שהשכינה 

 מקדימה לו. 

עיקר מעלת התפילה בציבור היא לפיכך להתפלל כחלק גמור של הציבור, אף כי גם אם אינו 

הציבור. כאשר תפילתו  חלק מהם ממש אלא מצטרף אליהם באיחור הוא זוכה במעלת תפילה עם

היא כשלעצמה תפילת יחיד, ועליו לבחור אם לעטרה במעלת תפילה בציבור או להוסיף עליה את 

מעלת אמירת הקדושה עם הציבור, מעלת אמירת הקדושה עדיפה. אבל אם הוא מתפלל כחלק 

 מהציבור ממש, לא יפקיע עצמו מכך כדי לזכות במעלה הפרטית הגדולה של אמירת הקדושה.

ה'קדושה' היא סוף סוף מרכיב פרטי אחד בתוך תפילת הציבור, גם אם המרכיב המעולה שבו, 

 ואין להפקיע את עיקר השותפות עם הציבור כדי לזכות בפרט אחד מתוכה. 

כתב גם הוא שהמתפלל באריכות יתפלל כדרכו אף שיפסיד על ידי כך קדושה,  ערוך השולחן]

אך נימק זאת בנימוק פשוט יותר, ללא ההבחנה בין שתי דרגות התפילה בציבור, והוא שאין 

. עשויה להיות לדבריו לא כסדר קבועלהפסיד תפילה בציבור עבור הקדושה אלא באופן חריג, ו

תו לעומת הציבור אינו מספיק להגיע לתחילת התפילה יחד עם השלכה למי שמחמת אריכות תפיל

הציבור )לאחר שהתחיל עמם ברכות ק"ש וכדומה(, שרשאי לפי זה להתחיל להתפלל גם אחרי 

שהציבור התחיל את תפילתו, אף שוודאי לא יספיק לומר קדושה עם הציבור, משום שאם לא 

מנם נראה נכון יותר במקרה כזה להתחיל יעשה כך יהיה זה ביטול קבוע של התפילה בציבור. א

לומר את ברכות ק"ש מעט מוקדם יותר, כדי שאכן יגיע לתפילה יחד עם הציבור, לאור מה 

שהתבאר בדברי הפוסקים דלעיל בדבר גודל מעלת ההצטרפות הגמורה עם הציבור בתחילת 

 התפילה עמו ממש.[

יחד עם  מנחההמתפלל תפילת  –פות לאור הבחנה זו יש להוסיף ולעמוד על הבחנות דומות נוס

, זוכה לפי הנראה למלא מעלת תפילה בציבור, שכן מתפלל עם ערביתציבור המקדים להתפלל 

בעת  שחריתהציבור את אותה תפילה ממש, אף שאינה עולה לו לאותה חובה כמותם. והמתפלל 

יותר מהמצטרף זוכה לכאורה גם הוא למעלת התפילה בציבור, אולי אף  מוסףשהציבור מתפלל 

 מאוחר לתפילת שחרית, משום שסוף סוף עומד איתם יחד בתפילה, גם אם ברכותיה שונות. 

 

) ץ " ש ה ם  ע ה  ל י פ ת ך  ר ע ו ( ש  ח ל ה ת  ל י פ ת ך  ו ת ב ה  מ ו ק מ ב ה  ש ו ד ק ה ת  ר י מ א  .  ג

, עם שליח הציבורלהתפלל בד בבד  מתחילשאם  רב האיהטור )כמו הרי"ף ועוד( הביא מדברי 

, ואין זה קרוי הפסק בתפילתו )כפי שהתבאר לעיל, נראה שהקדועמו את ה לומרגם  יכול

שהקדושה היא בעיקרה חלק מסדר התפילה הקבוע, אלא שהיחיד אינו רשאי לאמרה בפני עצמו 
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אף בשעה שאחרים מתפללים עמו, וכאן שהקדושה נאמרת בציבור ממש יכול גם הוא להצטרף 

את לשון הקדושה כולה עם שליח  אליה, במקומה הנכון בתוך תפילתו(. במקרה כזה יאמר

)בשם מג"א(  בה"לדרכי משה דייק מלשון רב האי שאין לעשות כך לכתחילה, אך כתב  23הציבור.

שאין זה אלא משום שעיקר דין אמירת הקדושה הוא שיהיה שליח הציבור אומר נקדש והציבור 

שה יחד עם הש"ץ. שותקים ומקשיבים לדבריו, ואילו כאן נמצא הוא עצמו אומר את לשון הקדו

בשם כתבי האר"י, המנהג הנכון באופן כללי הוא  )שם(, וכן למג"א )בסי' קכה,ב(אלא שלדעת הט"ז 

 )שם(דוקא לומר עם הש"ץ את לשון נקדש )או נקדישך(, וכך הוא גם מנהג העולם )לדעת משנ"ב 

וף סוף נוהגים הנכון יותר הוא כרב האי, וכשו"ע וגר"א, להקשיב לש"ץ בשתיקה, אלא שהעולם ס

כט"ז(. לדרך זו שוב אין מניעה מלהצטרף לתפילת הש"ץ ולומר עמו את הקדושה מלה במלה גם 

  24לכתחילה.

ולהרויח בכך עניה לקדושה כדין, שב ומעורר את  עם הש"ץפתרון זה, להתחיל להתפלל 

קת . במהד' דרשו עמדו על מחלובציבור מעלת התפילההשאלה האם בדרך זו מרויחים גם את 

אחרונים בדבר: לחת"ס ועוד, הרי זוהי תפילה בציבור ממש. אגרו"מ, מאידך, תמה על דברי 

חת"ס, ונקט שאין זו תפילה בציבור. ואילו הגרש"ז אויערבאך כתב שזוהי תפילה בציבור, אלא 

 שאין מעלתה כתפילה עם הציבור ממש. 

. תפילת שליח )ר' בזה להלן( נראה שמחלוקת תלויה בהבנת הערך של תפילת הש"ץ כלפי היחידים

הציבור היא תפילת הציבור כולו, אך בתורת גוף ציבורי כללי המתפלל כאחד על ידי הש"ץ, ולא 

כתחליף לתפילת היחיד, שמוטלת עליו חובה להתפלל תפילה משל עצמו ממש. מתוך כך, העומד 

לה, אלא שאין הם בתפילה עם שליח הציבור הרי הוא בתוך עשרה העומדים במובן מסויים בתפי

עומדים באותו ענין תפילה שבו עומד הוא עצמו, תפילת היחידים. מתוך כך נחלקו הפוסקים אם 

הוא נחשב על ידי כך מתפלל בתוך ציבור שאליו הוא שותף, או שההבדלה בין ענין התפילה שלו 

לה כזו ושלהם עושה את תפילתו כעומדת לעצמה. מתוך כך נקל להבין את דברי הגרשז"א, שתפי

 יתרה על התפילה בלא ציבור, אך אינה במעלת תפילה עם הציבור ממש. 
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ב"י למד מדברי הרשב"א שאין להצטרף לציבור לקדושה אלא באותה תפילה שעומד בה, אבל אם הוא מתפלל  

שחרית לא יאמר קדושה עם הציבור שאומרה בחזרת המוסף. אבל רמ"א חלק וכתב שגם באופן זה יצטרף לצבור, 

יון שהקדושות שוות במהותן )ולא כציבור האומר פסוקי קדושה דסדרא, שאליו אכן אין להצטרף בהיותו בתוך כ

תפילתו(. כך פסק משנ"ב, גם בשם פמ"ג, והוסיף שגם במקרה כזה יאמר עם הש"ץ את לשון הקדושה כולה, אף 

 שאינה לשון הקדושה שדרך לומר בתפילה שהוא עצמו עומד בה. 
24

נכון יותר לשתוק ולהקשיב לש"ץ באמירת נקדש, וכדברי רב האי, כך נכון לעשות גם כאן, ומפני מה  לכאורה, אם 

 אמר רב האי מצד אחד שהמתפלל בלחש יאמר הכל עם הש"ץ, ומצד אחר הבהיר שטוב לכתחילה לא להגיע לכלל כך? 

ר דווקא באופן אישי ולא כשומע נראה שהדבר נוגע להבחנה בין אמירת פסוקי הקדושה, שאותם יש מעלה ברורה לומ

בלבד )עד שמשום כך אף דוחה תפילה עם הציבור(, לעומת חלקיה האחרים של הקדושה, שאותם יש להיות לדרך זו 

כשומע מפי הש"ץ דוקא. סדר הקדושה הוא כעין מטבע ברכה שרק הציבור ראוי לאמרו, ולכן צורת אמירתו הראויה 

ים. ורק את פסוקי הקדושה עצמם, למעלתם )ובדומה לגוף התפילה(, מוטל היא באופן שהש"ץ אומרה והכל מקשיב

גם על כל יחיד לומר. אבל הם כשלעצמם אינם מטבע לשון של ברכה. מתוך כך, יחיד שיאמר בתוך תפילתו את פסוקי 

רי אינו הקדושה לבדם יימצא אומר לשון ברכה משובשת, או מוסיף דברים כמפסיק בין ברכת גבורות לקדושת ה' )שה

אומר את לשונה המורחבת של ברכת קדושת השם כשם שאומר הש"ץ(. ואף ששומע את חלקי הקדושה האחרים מפי 

הש"ץ, הרי אינו שומעם כעונה בעצמו, שהרי מלכתחילה אין דין לומר אותם בעצמו, אלא אדרבא, הוא שותק ונמנע 

רי גם בקי שאינו יוצא בתפילה בדרך שומע מלאמרם דוקא משום המעלה שיש בשמיעתם מפי הש"ץ לבדו )והוא ה

כעונה(. לכן כדי להשלים ולתקן את סדר תפילתו הפרטית שלו עליו לומר על כרחו בפה את כל סדר הקדושה, ונמצא 

 הפרטית לברכת הש"ץ. -האמירה-מפסיד בזה משהו ממעלת ההצטרפות נעדרת
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י ר ב ד  . ם-ד ר ו ב ע ה  ז ר  ו ב י צ ל ק  ו ק ז ו  נ י א ש ה  ש ו ד  ק

כפי שכבר נזכר לעיל, הפוסקים הרחיבו את דין הגמרא מהענין המפורש בה, להימנע מתפילה 

עם הציבור כדי שלא להפסיד את אמירת הקדושה עמם, גם לענין שמיעת הקדיש ולענין ברכו. 

או  בקדושה וברכו אם כבר שמעםעמד עם זאת על הבחנה בין קדיש לבין קדושה וברכו, ש מג"א

. וסייג אין לו קצבה, שהוא דבר שהקדיש מה שאין כןו צריך להמתין עבורם, שעתיד לשמעם אינ

רק שאפשר שלקדישים שמעלינו לשבח ואילך אינו צריך להמתין. והדברים תמוהים לכאורה, 

שהרי ענין הקדיש הוא לאמרו בתום ענין של תפילה, ומהו הערך בכך שישמע את הקדישים 

אינו שותף עמם בסדר זה עצמו? ומפני מה אין לומר  שאומרים הציבור בסדר תפילתם אם הוא

שכל שעתיד לשמוע קדיש לאחר תפילתו די בכך, גם אם יהיה זה קדיש שהציבור אומר לאחר 

המזמורים שלאחר תום כל התפילה? ונראה שיש ללמוד מדברי מג"א שאף שעבור הציבור אמירת 

ד, מצד היחיד אין זה כך, ועיקר הקדישים היא על פי הסדר שהתבאר לעיל בשם האגור והראב"

מעלת הצטרפותו לקדיש, לכל הפחות כשאינו שותף לסדר התפילה של הציבור עצמו, הוא בעצם 

היותו שותף לעניית יהש"ר עם הציבור. המעלות שנזכרו בש"ס בענין זה הן לעונה עם הציבור 

ברי מג"א אין להביא יהש"ר, ולענין זה אחת היא מאיזה טעם אומרים הציבור קדיש. ונמצא שלד

עצמו כלל למצב שבו יהיו הציבור אומרים קדיש והוא אינו יכול לענות עמהם יהש"ר כיון שעומד 

 בתפילתו. 

, שכתבו שלענין הקדיש אם שמע כבר ח"או דה"חמשנ"ב הביא מנגד לדברי מג"א את דברי 

ישמע קדיש לאחר . גם הם לא כתבו שההקפדה היא על כך שאינו צריך להמתיןוענה איש"ר שוב 

תפילתו אלא על כך שיענה איש"ר קודם לכן )או גם אחר כך, כך הוא בפירוש בח"א(. ועולה אם כן 

שגם לדבריהם עיקר ההקפדה על היחיד בענין הקדיש היא שיזכה לענות איש"ר בתוך זמן התפילה 

זה, ולאו שעומד בה )מלשון משנ"ב נראה שההקפדה היא על שמיעת קדיש אחד לכל הפחות בזמן 

דוקא על מנין הקדישים המשלים לשבעה קדישים ביום וכדומה(, ולאו דוקא שישמע קדיש 

 בהקשר נכון מבחינת סדר תפילתו שלו. 

 

ם י ד ח ו י מ ם  י נ מ א ל ה  נ ת מ ה  .  ה

 אמןמדברי הירושלמי הביאו הראשונים שיש להמתין לא רק לדברים שנזכרו אלא אף לשמיעת 

. אמנים אלו, החותמים את כלל ברכות השבח שבתחילת ל הקדוש ושומע תפילה-האברכות  אחר

התפילה וכלל ברכות הבקשה שבמרכזה, הם בעלי מעלה יתרה של השתתפות עם הציבור בתפילתו 

הכללית, ודינם לירושלמי כעין דברים שבקדושה שאינם נאמרים אלא בציבור. הטור לא הזכיר 

יך להמתין עבור אמנים אלו. ומתוך כך שמהבבלי משמע שאינו סובר כך ואין צר ב"יזאת, וכתב 

כתב לחוש לדברי הירושלמי, ולדחות את ההצטרפות  הרמ"אלא הזכיר זאת גם בשו"ע. אבל 

 לציבור גם כדי לשמעם. 

גם לב"י יש סוף סוף מעלה יתרה בעניית אמנים אלו. וכתב תרה"ד שהמתפלל עם הש"ץ אינו 

ל הקדוש ושומע תפילה, -את ברכות האמפסיד את מעלת ענייתם, אם אומר עמו מלה במלה 

שכשם שהש"ץ עצמו אינו חסר את מעלתם, בהיותו אומר את הברכה עצמה עד שאם יענה אמן 

יהיה עונה אמן אחר ברכות עצמו, כך גם היחיד האומר עמו בלחש, ומצטרף לברכתו עד שאם יענה 

ון, במה שאינו שותק אמן יהיה כעונה אחר ברכות עצמו. )לכאורה גם כאן יש עדיין צד חיסר

ומקשיב לש"ץ אלא אומר גם בעצמו, ובדומה לדברי רב האי בענין הקדושה, אך בענין זה של עניית 

  )ובשו"ע(האמן לא מצאנו שכתבו שיש בכך סיבה למנוע מלהצטרף עם הש"ץ לתפילה(. וכתב ב"י 



 שבקדושה בציבור-)ח( תפילה ודברים  
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ל הקדוש -האשכך אכן יש לנהוג, ובמקרה שמתחיל להתפלל עם הש"ץ יראה לסיים עמו ברכות 

 ושומע תפילה, ולומר עמו מודים כדי שיוכל לשחות שם עם הציבור. 

 

 ג. המצטרפים למנין עשרה

 ה(-)נה,א; נה,ד. צירוף קטן כסניף לעשרה 1

אף שהמשנה שנתה דברים רבים הנאמרים רק בעשרה, וחז"ל הוסיפו ועמדו בגמרא גם על 

באופן ישיר מיהם הראויים להימנות על מעלת עיקר התפילה בעשרה, לא מצאנו שפירשה הגמרא 

 אותם עשרה. והדברים נמצאים למדים רק מתוך האמור בדין הזימון. 

שאין מזמנים על נשים ועבדים וקטנים, אך בגמרא התבאר  )מה.(בדין הזימון אמרה המשנה 

אלו  שאין כוונת משנה זו לומר שאין לנשים ולעבדים צירוף לזימון כלל, ונשים או עבדים מזמנים

ואלו לעצמם, אלא שאינם מצטרפים זה עם זה או עם גברים בני חורין, מטעמים של דרך פריצות. 

עם זאת, מדברי הגמרא בענין עולה שכל אלו אינם נמנים לעשרה, לא לזימון בשם ולא לתפילה 

בציבור. בקטן הדברים אינם צריכים לפנים, שהרי אינו בר חיוב במצוות, אך למעשה כך הוא גם 

 נשים ועבדים, שהם כשלעצמם בני חיוב, וכדלהלן. ב

אין מזמנין עליו,  קטן המוטל בעריסה: "אף על פי שאמרו )מז:(ר' יהושע בן לוי בענין קטן אמר 

". כפי שביארנו, מעלת העשרה על פני כל מנין פחות מכך הוא שיש עושין אותו סניף לעשרהאבל 

בהם תורת כלל, מעין דוגמא של האומה בכללה, שיש בו ערך מוסף מעבר להצטברות הפרטים 

המרכיבים אותו. והדבר מובלט בכך שאפשר לכלול בו כסניף גם מי שבו כשלעצמו לא מתקיימים 

רה )זהו אדם מישראל, אך אינו בר חיוב ולא בר מלא התנאים הנצרכים לעיקר המנין של העש

 שותפות בקידוש שם ה' במצוות(. 

לית הלכתא ככל לאחר דין ריב"ל מובאים דינים נוספים של צירוף לזימון, והגמרא מסיימת: "

שמעתתא, אלא כי הא דאמר רב נחמן, קטן היודע למי מברכים מזמנין עליו". הראשונים  הני

דין ריב"ל עומד להלכה ואינו  ר"תנחלקו בשאלה על אלו מדיני הסוגיה מוסבים הדברים, ולדברי 

 . ר"ת התייחס עוד למנהג שיש שהיו)ר' בזה ביתר הרחבה בדברינו בדין הזימון(בכלל השמועות שנדחו ממנה 

נוהגים בו, לצרף קטן כעשירי בהיותו אוחז חומש, ויש לדבר סמך כלשהו במדרש. אך ר"ת דחה 

, ובהם ר"י, רמב"ם, רא"ש, ראשונים אחריםמנהג זה ואת מקורו וקרא עליו שם מנהג שטות. 

, ונקטו שגם דין ריב"ל דחוי מהלכה למסקנת הסוגיה חלקו עכ"פ על ר"תרבנו יונה, רשב"א ועוד, 

)אמנם גם ר"ת אינו יחיד, ואף  ב"ירה צריכים להיות גדולים. ובעקבות זאת פסק כך גם וכל העש

דרכי משה כתב שבשעת הדחק אפשר שיש לסמוך על המתירים  25רב האי סבר כמותו, וכן רז"ה(.

ולצרף קטן כעשירי, וכך כתב בהגהותיו לשו"ע, ואף משנ"ב כתב )בשם מג"א( שיש שנוהגים כך, 

ש חובה באמירתם, ועל ידי אחיזת חומש, ומכל מקום כתב משנ"ב שלהרבה לצרפו לדברים שי

 אחרונים אין לעשות כן אפילו בשעת הדחק. 

 

 )נה,א(. אשה ועבד 2

מצטרפין". ומוסיפה הגמרא: "מיתיבי, מעשה  תשעה ועבדריב"ל הוסיף על פי דרכו בקטן: "

, שחרר אין, לא שלימו לעשרהשחרר עבדו והשנכנס לבית הכנסת ולא מצא עשרה, ו ר' אליעזרב
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שו"ע, כדברי רב נחמן דלעיל, שקטן היודע למי מברכים בדיני הזימון נקטו לדינא כמה ראשונים, ובהם רמב"ם, וכן  

מזמנים עליו. אבל לענין אמירת דברים שבקדושה אף לדבריהם אין לצרף אלא גדול ממש. ש"ע הזכיר בדבריו כאן 

 שיש מתירים לצרף קטן בן למעלה משש שיודע למי מתפללים, אך כתב שלא נראו דבריהם לגדולי הפוסקים.
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שחרר לא? תרי אצטריכו, שחרר חד ונפיק בחד". דברי ריב"ל מוסבים בפשטות לענין הזימון, כמו 

דבריו בענין הקטן, אולם מקושיית הגמרא על דבריו עולה שהוא הדין לענין צירוף למנין לתפילה 

ה למנין, לדברי ריב"ל, אך ולאמירת דברים שבקדושה בציבור. עבד אחד יכול להיות מצורף לתשע

לא מעבר לכך. ולאור זאת מתרצת הגמרא שבמעשה דר' אליעזר היו שני עבדים, ואת האחד היה 

 צורך לשחרר כדי שיעלה בידם מנין. 

מתוך הדברים נמצאנו למדים שאף שהעבד הוא בר חיוב בתפילה כאשה, אין הוא נמנה לעשרה. 

עבד נלמדים מדיני האשה, ואם האשה היתה עולה וממילא מובן שהוא הדין גם לאשה. דיני ה

 )ברכות ה,ז(למנין כך היה גם בעבד. הדברים אמורים מפורשות בדברי הרמב"ם בדין הזימון, שכתב 

שאף נשים המזמנות לעצמן לא יזמנו בשם, וכך הוא בענייננו בדברי ב"י, שדין צירוף אשה או עבד 

מעט מפורשת יותר לדברים בלשון הגמרא היא להשלמת המנין הוא כדין צירוף הקטן. אחיזה 

, שאף מאה נשים הן לעניינים אלו כשני גברים. הגמרא )מה:(בדבריה במקום אחר בדיני הזימון 

שבה אחר כך ומסייגת מעט את הדברים, שהרי שלש נשים יכולות לזמן לעצמן, ומכל מקום נראה 

שהקביעה הראשונית, שגם ריבוי נשים סוף סוף אינו כמנין עשרה של גברים, נותרת בעינה, ומתוך 

 כך כתב שם הרמב"ם שלא יזמנו בשם. 

מקורות שבהם מצאנו שאשה ועבד אינם עולים למנין הובאו הדברים בגמרא כידועים בשני ה

כתב שיש לומר  )בהל' ברכות שם(ומובנים מאליהם, ויש לעמוד על המקור והשורש לדברים. רבנו מנוח 

, שיש לדרוש בו בני ישראל ולא בני ישראלשהדברים מבוססים על לשון הכתוב ונקדשתי בתוך 

ו כן, דין עשרה נלמד מעדת המרגלים, והם היו כולם אנשים. אין אלו דרשות בנות ישראל. כמ

המצויות בש"ס, אלא הצעות משל רבנו מנוח עצמו כדי לבאר את הדין. דרשת "בני ישראל" ולא 

 בנות ישראל אכן משמשת בכמה מקומות אחרים בש"ס, אף כי לא בדין זה עצמו. 

שכן כמעט בכל  –יש עכ"פ בסיס מוצק גם בענייננו לדרשת בני ישראל ולא בנות ישראל נראה ש

המניינים שבתורה מצאנו שהעולים למנין הם הזכרים בלבד. כך במפקד בני ישראל בתחילת ספר 

במדבר ובפרשת פנחס, ואף במנין ישראל היוצאים ממצרים בפרשת בא, וכך בולט במיוחד במנייני 

את כל נפשות בית יעקב שבאו מצרימה,  בני ישראל שירדו למצרים. בפרשת ויגש מונה התורה

דינה בת יעקב ושרח בת אשר )ולמדרש חז"ל גם יוכבד בת לוי(,  –וכללה בתוכן גם את הנשים 

אולם דוקא שם אנו מוצאים הבחנה ברורה בין שתי מטבעות לשון: "אלה שמות בני ישראל 

לדה ליעקב בפדן ארם, ואת הבאים מצרימה, בֹכר יעקב ראובן, ובני ראובן... אלה בני לאה אשר י

דינה בתו, כל נפש בניו ובנותיו שלשים ושלש... כל הנפש לבית יעקב הבאה מצרימה שבעים". לשון 

בני ישראל )כמו גם בני לאה( מוסבת כשלעצמה באופן ישיר על הבנים דוקא, ואילו הבנות 

ת שמות: "ואלה מצטרפות עמם למנין הכללי יותר של כל הנפש לבית יעקב. וכך גם בפתח פרש

שמות בני ישראל הבאים מצרימה...", ונמנים שם בני יעקב הזכרים, בלא דינה, ומיד אחר כך: 

  26"ויהי כל נפש יצאי ירך יעקב שבעים נפש", ודינה בכללם.

תוכן הדבר מובן לאור מה שהתבאר לעיל בדבר מעלת העשרה מישראל הנאספים לדברים 

שכינה, רק בעשרה מקדימה השכינה לבוא, בהיותם מעין שבקדושה, שאף שגם בפחות מכך שורה 

דוגמא של מציאותה הכללית של האומה. כל קיבוץ של אנשים מישראל לדברים שבקדושה מוסיף 
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לבית  –בפסוקי מתן תורה, "כה תאמר לבית יעקב ותגיד לבני ישראל  )שמות רבה כח(על דרך זו היא גם דרשת חז"ל  

יעקב אלו הנשים, לבני ישראל אלו האנשים". כמו בפרשת ויגש, לשון בית יעקב כוללת את נפשות הבית כולן, והנשים 

ון בני ישראל מבליטה את הפנייה אל האנשים, ודרכם בכללן, והשימוש בה מבליט את הפנייה אל הנשים, ואילו לש

 דווקא גם אל בני משפחותיהם הכוללים גם נשים.
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אך התוכן המיוחד של ייצוג מציאותה  27בהופעת השכינה, וענין זה יפה כשלעצמו גם לנשים.

ללה נחלקת לשבטים, ואלו למשפחות הכללית של האומה הוא דווקא על ידי אנשים. האומה בכ

ולבתי אב, עד למציאות הפרטית של כל משפחה גרעינית, שבראשה האב. מנין הזכרים הגדולים 

המשפחות )בפועל או בכח, בעלי משפחה וגם מי שאינם נשואים(, הוא מנין -שבישראל, אבות

רה אנשים הוא הגרעינים היסודיים שמהם נבנית המציאות הרחבה של האומה, וקיבוץ של עש

כעין הקיבוץ הישראלי הרחב שעל ידו מופיעה קדושת השם, במדרגה שאין האדם הפרטי, גם 

 בצירופו לפרטים נוספים רבים כמותו, יכול להיות שייך אליה. 

 

 ז(-)נה,ו ת ישן או עוסק בדברים אחרים. הצטרפו3

 הקדושה הטעון עשרה. -ירת דבר: כעשירי למנין אפשר לצרף גם מי שאינו שותף בפועל לאמתמצית הדין)

 נחלקו אחרונים אם ניתן לצרף גם יותר מאחד כזה, כל שהרוב שותפים לאמירה, ולמשנ"ב הלכה להקל. 

עוד נחלקו אחרונים אם גם הישן, שמופקע מהאמירה באופן עקרוני יותר, מצטרף כעשירי, ולמשנ"ב אין להקל בזה 

 העשרה.אלא בשעת הדחק, וכשאין מדובר ביותר מאחד מ

בחזרת הש"ץ יש יתר חומרה בדינים אלו, שכן היא עלולה להימצא ברכה לבטלה, ולכן מחמיר בה בה"ל בישן אפילו 

בשעה"ד. ועוד, מעיקרה לא נתקנה אלא לצבור, ומשום כך נחלקו אחרונים אם יש בה מקום לצירוף מי שאינו שותף 

 לה.(

 

ן שבעריסה נדחתה מהלכה, הג"מ למד אף שסברת ריב"ל להשלים את מנין העשרה על ידי קט

לקיים משהו מתוכן דין זה גם למעשה, וכאשר אכן מדובר בגדול די גם במי שאינו  מהר"םבשם 

, אין עומד בתפילתושותף בפועל לאמירת הדבר הטעון עשרה. לכן גם אם אחד המתפללים עדיין 

שרה בלעדיו, כדי שיזכה גם מניעה מלומר קדיש וקדושה )אלא שעכ"פ טוב להמתין לו, גם אם יש ע

אפשר לומר קדיש  ישןהוסיף והרחיב מתוך כך שגם אם העשירי  מהר"י בי רבהוא לענות איתם(. 

אף הוא כתב  מהרי"לוקדושה, שכיון שיש במקום עשרה בני קדושה הרי שורה עליהם השכינה. 

שמשיחין שיחת  כך, וסמך זאת גם על מנהג העולם שאומרים דברים שבקדושה אף שיש בציבור מי

חולין )ולא כדברי הרא"ש, שחזרת הש"ץ טעונה תשעה המקשיבים לה(, אלא ששב אחר והסתפק 

שמא בעינן "ראוי לבילה" ולפיכך אין לצרף אלא את מי שאינו מקשיב בבחירתו ולא את הישן 

ן, שאינו בר השתתפות עמם כלל. וכתב ב"י שראוי הוא מהר"י בירב לסמוך עליו ולצרף גם את היש

 . שו"עוכ"פ ב

דחה מכמה  הט"זמשנ"ב עמד עם זאת על דעות אחרונים חלוקות בזה, לשני צדדים. ראשית, 

, שאין דעתו עליו ולדבריו אינו שייך בענין השראת השכינה כלל. הוא דוחה בישןפנים את הקולא 

לקדושה; את ההשוואה למי שעודו עומד בתפילה, שכן העומד בתפילה הרי יכול לשתוק ולהקשיב 

את ההשוואה לקטן, שכן דין הקטן נדחה סוף סוף מהלכה; את ההסתמכות על מנהג העולם לצרף 

מי ששח שיחת חולין בעת חזרת הש"ץ, שהרי זה נגד דברי הרא"ש ונגד ההלכה; ומוסיף עוד שאין 

שלא לצרף ישן  פר"חגם סיבה להקל בצירוף הישן, שהרי אפשר להעירו משנתו. משנ"ב מביא גם מ

. לדרך אחרונים עודמשום שבאותה העת אין בו דעת ואינו בכלל חיוב במצוות, ובבה"ל צירף לכך 

זו מקובלת הסברה שאפשר לצרף למנין אדם אחד שאינו שותף פעיל לדברים הנאמרים, אלא 

 שאין להרחיב זאת לישן. 
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מסתבר לפיכך שנשים שאינן יכולות לבוא לבית הכנסת להתפלל בציבור גמור, מוטב שיתפללו יחד זו עם זו ולא כל  

 ור גמור טוב יותר שיתפללו כמה יחד.אחת לבדה. כך הוא לפי הנראה גם באנשים, שגם כשאין בידם להתפלל בציב
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שאינו  יותר מאדם אחדמצד שני, יש שחלקו דווקא לקולא, וכתבו שניתן לצרף למנין גם 

, שלאור טעם המהר"ם שכל בי עשרה מובא בקצרה במג"א(טו, ) מהר"ל בן חביבמקשיב ועונה. כך כתב 

שורה שכינה גם כשלא כולם שותפים לאמירה, אפשר שהוא הדין גם לשלושה או ארבעה שאינם 

הקשה עליו מכך שצירוף הקטן למנין, שממנו הביא מהר"ם סמך לדבריו, מוגבל  מג"אמקשיבים. 

אי לקטן אחד בלבד המשלים לעשרה וכפי שהתבאר. אך יש לומר שכיון שדין מהר"ם סוף סוף וד

אינו דין ריב"ל עצמו, שהרי צירוף הקטן נדחה מהלכה, אלא יסוד נוסף המשתמע ממנו, יש לדון 

יסוד זה כפי הסברה ההולמת אותו עצמו. משמעות דברי מהר"ם היא להבחין למעשה בין שני 

רה הנצרכים לדברים שבקדושה: האחד, שאין אומרים דברים אלו אלא בציבור יסודות בדין עש

הראוי להשראת שכינה, והיינו בציבור עשרה דוקא, והנוסף, שצריך שציבור זה בכללו יהיה גם 

עסוק בפועל בדברי הקדושה. אלא שלענין זה אין צורך בכולו ממש; ואם כן יש לומר גם רובו 

ור של עשרה ראוי לקדש את השם, וכל שאין עשרה בפועל אין זה ככולו. כפי שהתבאר, רק ציב

ציבור של עשרה המקדש את השם. אך אחר שמצאנו שכאשר ציבור זה קיים כל שעיקרו המכריע 

עסוק בקידוש שם ה' הרי הוא כמי שכולו עסוק בכך, מסתבר שרובו ככולו בזה ולא בעינן דווקא 

 קרוב לכולו ממש.

עיקר כובד המשקל לדעת הפוסלים ישן. אך במחלוקת  משנ"בלדברי במחלוקת הראשונה נתון 

השניה הוא נוטה לדעת המקלים, שמתירים לצרף יותר מאחד שאינו מקשיב. מתוך כך הוא מסכם 

לדינא שאת העומדים בתפילה אפשר לצרף, גם אם הם כמה, אבל את הישן אין לצרף אלא בשעת 

ד שגם בשעת הדחק אין להקל בישן אלא בדברים הדחק, ורק בהיותו יחיד. ובבה"ל הוסיף עו

שבקדושה בעלמא, שאין בהם אלא האיסור לאמרם בפחות מעשרה. אבל לענין חזרת הש"ץ, שבה 

 יש גם חשש של אמירת ברכות לבטלה, אין לצרף ישן כלל. 

 

. לחזרת הש"ץממשנ"ב ובה"ל עולה עכ"פ שכשאין מדובר בישן, אפשר לצרף יותר מאחד, גם 

הוסיף והבדיל בין חזרת הש"ץ לשאר דברים שבקדושה  )הליכות שלמה ט הע' ג( רש"ז אויערבאךהגאבל 

שבעת חזרת הש"ץ חובה שיהיו תשעה  )קכד,ד(גם מצד נוסף, מכח דברי הרא"ש שנפסקו להלכה 

השותקים ומכוונים לברכות החזן, ובלא זה "קרוב להיות ברכותיו לבטלה". נראה שטעם הדבר 

ירת חזרת הש"ץ אין די בקיומו של ציבור הראוי להשראת שכינה ולאמירת דברים הוא שלענין אמ

שבקדושה, שכן חזרה זו נתקנה מעיקרה כתפילת הציבור דווקא )והיינו כסברת הר"ן, לעומת 

הרשב"א, בענין זה לעיל(. כדי לקרוא על הציבור שם של ציבור המתפלל לפני ה' אפשר שלא די 

א בעינן כולו, או קרוב לכולו, דווקא. ולכן אין להתחיל לכתחילה בכך שיהיה רובו מתפלל אל

בתפילת הש"ץ כשחלק מהעשרה עודם בתפילת הלחש. בשעת הדחק מודה עם זאת גם הוא שניתן 

לצרפם, ולכל הפחות באחד המתפלל מצאנו סוף סוף בבירור שהקל מהרי"ל )וגם הרא"ש עצמו 

 סוף כדין מוכרע לגמרי, ר' להלן במקומו(. שכתב דבעינן תשעה דצייתי לא כתב זאת סוף 

כתב עם זאת שמדברי האגור עצמו, שממנו הביא ב"י את דברי מהרי"ל, עולה  )יב,ט( ציץ אליעזר

שהתיר מפורשות גם להתחיל חזרת הש"ץ כשחלק מהעשרה עודם בתפילה, וכן בדברי מהר"ם 

עצמו )שאת דבריו הביא ב"י מהג"מ בלבד( מבואר עוד שהעומד בתפילה מצטרף למנין משום שכל 

שגם עשירי זה אינו עוסק בדברים אחרים אלא מקבל עליו בי עשרה שכינתא שריא, ובפרט כאן 

 עול מלכות שמים בתפילה. ודחה מתוך כך את דברי שו"ע הרב, ואחרים אחריו, שהחמירו בדבר. 

 

 )סט,א(. עשרה שמקצתם כבר יצאו ידי חובתם 4



 שבקדושה בציבור-)ח( תפילה ודברים  

165 
 

ך שיהיו : לכמה ראשונים אף שיש צורך בעשרה שותפים לאמירת שדברים שבקדושה, אין צורתמצית הדין)

מחוייבים באמירתם, והחייב בדבר יכול לצרף אליו תשעה שכבר יצאו ידי חובתם. אבל להלכה יש לחזר לכתחילה 

מנין המחוייבים בדבר, כרמב"ם )יש גם שיטות נוספות בדבר(, ורק בשעה"ד די בצירוף רבים שכבר יצאו -אחר רוב

 ליחיד שטרם יצא.

ברה שכיון שלא נתקנה מעיקרה אלא לציבור אין לאומרה אלא במקום לענין חזרת הש"ץ, עכ"פ, נוטה משנ"ב לס

ששה הזקוקים לה. זאת שלא כשו"ע ורמ"א, אלא כרדב"ז, שהמנהג כמוהו, הסובר שהיחיד שהתפלל לבדו הופקע 

 מחיוב קדושה.(

 

ם ל ל כ ב ה  ש ו ד ק ב ש ם  י ר ב ד ב  .  א

, על כמה )י,ז(ורא"ש, בעקבות דברי מסכת סופרים  תוס'עומדים  )מגילה כג:(בדין הפורס על שמע 

דרכים בשאלה אם ניתן לומר קדיש וברכו כאשר הבאים מאוחר לבית הכנסת אינם עשרה אלא 

הטעונים אמירת  שבעה" הנזכרים במס' סופרים יש צורך ברבותינו שבמערבפחות מכך. לדרך "

שלא  שלושה, או אף חמשהמעלים גם אפשרות להסתפק ב תוס'ו, יש אומרים ששהברכו, ו

הסמך לדבר הוא במנין מילות הפסוק "בפרוע פרעות בישראל, בהתנדב עם ברכו ה'",  28שמעו.

פסוק שאולי מרמז לכך שגם כאשר הציבור נראה כמתפזר, אם יש מידה מינימלית של כינוס 

שוני, שדי לציבור די בכך כדי לברך לה'. הר"ן הביא מי שפירש את דברי מס' סופרים כפשוטם הרא

ברוב מנין לאמירת ברכו ואין צורך בנוכחות עשרה כלל, ולדרך זו ודאי דחויים דבריה מהלכה. אך 

לתוס' ורא"ש כוונתה לומר שדי בהתכנסות זו של הזקוקים לברכה אם יש עמם אחרים שכבר 

 יצאו אך מצטרפים ועונים עמהם. 

שבקדושה מצריך בראש ובראשונה  בדין צירוף הישן ודומיו עמדנו על כך שדין אמירת דברים

נוכחות פיזית של עשרה מישראל, ועל גבי זה גם שיהיה עיקרם עוסק בפועל באותם דברי קדושה. 

כאן אנו עומדים למעשה על יסוד נצרך נוסף, והוא שיהיו העוסקים בדבר עוסקים בו כדבר 

תבר שיש בכך פגם שבחובה )לא מצאנו איסור מפורש על אמירת קדיש או קדושה לבטלה, אך מס

וכאן אנו מוצאים שלכל הפחות אי  29דומה לזה של ברכה לבטלה, של נשיאת שם שמים לשוא.

אפשר להשתית את קיומו של ציבור האומר דברים שבקדושה על אלו שכבר יצאו ידי חובתם(. 

אלא שכאשר יש צורך באמירת הקדיש או הקדושה, מחמת מעטים שאינם ציבור שחייבים בהם, 

ודאי גם אחרים להצטרף עמם, ולאו דוקא מחמת הצורך להשלים את המנין )אולי אף יש  רשאים

חיוב בדבר, לענות לקדיש וקדושה שאומרים הציבור שעמו(. לכן חסרון המעלה של מי שכבר יצאו 

לעומת מי שחייבים בדבר מצד עצמם אינו חד, ואין צורך ברור שיהיו דווקא רוב הציבור )רוב 

וב הפשוט( מי שלא יצאו ידי חובה. עם זאת, נצרך גרעין ראשוני משמעותי שמוליד הניכר או אף ר

חובה, שעל ידו יהיה אפשר לראות בציבור כולו מי שעוסקים באמירת דברים שבקדושה לשם 

 חובת אמירתם.

שלא שמע ברכו יכול לומר ברכו בשיתוף  אפילו יחידכתבו לעומת זאת תוס' ש רש"יבשם 

נקט גם  הרא"ששמעו, וגם אחד מאותם שכבר שמעו יכול לומר זאת עבורו. תשעה אחרים שכבר 

, "במקום שיש )שם(הוא כרש"י, שדי באחד שלא שמע, ואף תמך זאת מהמשך דברי מס' סופרים 

תשעה או עשרה ששמעו בין ברכו בין קדיש, ולאחר התפילה עמד אחד שלא שמע בין אלו ואמר 

                                                           
28

עומד על כך שהיא מאוחרת לתלמודים. לכן אין תוס' נמנעים  )הל' ס"ת יג(הרא"ש  –מסכת סופרים אינה ברייתא  

 מלהעלות דרכים חולקות עליה. 
29

ערוה"ש )כאן( מפליג בחומר הריבוי בקדישים, שהוא כזלזול בקודש וכמתיש כח של מעלה. ואם כך בקדיש שאינו  

 נצרך, על אחת כמה וכמה בקדיש לבטלה. 
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ברכו או קדיש וענו אלו אחריו, יצא ידי חובתו". לפי זה חלוקה סתמא דמס' סופרים על דברי 

רבותינו שבמערב שהובאו בתחילה. אמנם במס' סופרים לפנינו הלשון היא שלאחר התפלה "עמד 

אחד מאלו" ואמר ברכו, ואם כן הכוונה היא לאחד מאותם שבעה שבהם דובר לעיל, וכך כנראה 

, ובהם סמ"ק והרוקח, ראשונים נוספיםכדברי רש"י ורא"ש הביא עכ"פ ב"י גם בשם למדו תוס'. 

ר"ן וריב"ש, ומנהג אשכנז )ע"פ האגור(. ואפשר שלכל אלו דין אמירת דברים שבקדושה מותנה 

בשותפות הציבור באמירה בלבד, בלא כל הפרש בין מי שיצא למי שלא יצא ידי חובה, אלא 

 רת הדברים הוא נוכחותו של אדם אחד לפחות שאכן חייב בהם. שהצידוק וההיתר לעיקר אמי

הביא ב"י שדין תפילת שליח הציבור בקול רם מותנה בכך שיהיו שם רוב  )ח,ד( הרמב"םמדברי 

, שלא התפללו, וכדעה המקלה מן השתים שבמס' סופרים. הרמב"ם כתב זאת ששהעשרה, כלומר 

פורשות בדין הכללי יותר של דברים שבקדושה בדין תפילת הציבור דווקא, ולא חזר על כך מ

שסמך לכך בהלכה הבאה. אך ב"י לא חילק בכך, ולמד מדברי הרמב"ם להצריך ששה שלא יצאו 

שלכתחילה יש לחזר אחר ששה שלא שמעו, אבל אם אינם  ב"ילכל דבר שבקדושה. וסיכם 

כל מקום טוב יותר נמצאים כדאי הוא רש"י לסמוך עליו בשעת הדחק ולומר אפילו ביחיד )ומ

  30שאם זהו יחיד בקי יאמר הוא עצמו את הדברים שחייב בהם ולא יבקש מאחר להוציאו(.

 

ץ " ש ה ת  ר ז ח ב  .  ב

בתפילה לבין שאר  חזרת הש"ץדברי הרמב"ם פותחים כאמור פתח להבחנה בענין זה בין 

י מינץ הביא מדברי מהר" ד"מדברים שבקדושה. ב"י עצמו לא הבדיל בדבר, וכך גם הרמ"א. 

שעשרה הבאים מאוחר לבית הכנסת יכולים לשוב ולהעמיד חזן עליהם ולהתפלל כמו שעשו 

הראשונים )ורק סייג שלא יהיה זה באופן שנראה כמוציא לעז על הראשונים שתפילתם לא היתה 

כראוי(, ודייק רמ"א מדבריו שאין לחזור ולהתפלל כך אלא אם יש עשרה שלא התפללו. וחלק הוא 

גם בשם משמעות דברי ב"י, וכתב שאין לחלק בין תפילה לפריסה על שמע, שכן הכל הוא על כך, 

, שכתב ש"אם יש בני אדם שהתפללו כל שו"עמתורת דברים שבקדושה. וכך הוא גם במפורש ב

אחד בפני עצמו ביחיד, ולא שמעו לא קדיש ולא קדושה, עומד אחד מהם ואומר... אבות וגבורות 

את התפילה בקול רם לאחר שכבר נאמרה  כדי לכפולשלא התפללו  במעט דיוקדושה". ואם כן 

 בלחש, כדי לומר בה קדושה. 

)דברי השו"ע בזה הם לכאורה כסברת הרשב"א, שדין העובר לפני התיבה שטעון עשרה נובע 

מדין דברים שבקדושה בלבד, ולא משום שלא נתקן מעיקרו אלא לציבור. וכך היא גם לשונו 

מ"א. וצ"ע, שהרי שו"ע פסק להלכה גם כדברי הרא"ש, שחובה על תשעה להקשיב הברורה של הר

לחזן כדי שלא יהיו ברכותיו בטלות, והיינו לכאורה כסברת הר"ן דווקא. יתרה מזו, גם באופן 

מעשי דין העובר לפני התיבה כדי לומר קדושה בלבד הוא לומר בקול שלש ברכות ראשונות, וכל 

מקשיבים לתפילתו. בה"ל אף הוסיף שהציבור שהצטרפו אליו לקדושה  היתר בלחש. ונמצא שאין

                                                           
30

הימצאות יחיד שלא שמע היא עכ"פ תנאי ברור לכאורה לכך שישובו לומר ברכו. וכך אכן כתב ב"י, שיש להזהר  

הסיק מדברי ב"י בסי'  )בהקדמתו לסימן(. אך משנ"ב אם אין שם מי שעדיין לא שמעו שלא לומר ברכו לאחר התפילה

קלג שמנהגם היה לומר ברכו תמיד בסוף התפילה, בלא לדקדק אם יש שם מי שהגיע מאוחר, פרט לשבתות וימים 

ם שאין טובים, שבהם מגיעים הכל בסתמא עד ברכו ולכה"פ שומעים ברכו בקריאת התורה. וכתב משנ"ב שבמקו

לחוש למחלוקת יש לנהוג כדברי ב"י כאן, שלא לומר ברכו אם אין מי שלא שמעו. בפועל, מנהג הספרדים וגם רבים 

מהאשכנזים לומר תמיד ברכו בסוף התפילה, אבל הנוהגים בא"י בנוסח אשכנז אינם אומרים ברכו אם ידוע שהכל 

 בו קריאת התורה ומסתמא הכל שמעו ברכו.  כבר שמעו, וכן לא אומרים ברכו בסוף התפילה בכל יום שיש
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רשאים ללכת לדרכם. הדבר מחזק את ההבנה שהצורך בתשעה מקשיבים הוא עבור השלמת הערך 

 של תפילת הציבור ולא תנאי הכרחי לעיקר אמירתה. נרחיב בכך להלן במקומו(.

ל דברי השו"ע הוא בנקודה הביא משנ"ב אחרת. עיקר מחלוקת הרדב"ז ע הרדב"זאבל מ

מקדימה, בתנאים לעיקר דין אמירת הקדושה. לשו"ע יחיד שהתפלל ביחידות עודו חסר את 

הקדושה, ולשם כך הוא יכול לבוא לבית הכנסת ולחזור על תפילתו בקול רם )בשלש ברכות 

 אין לוב פרח ממנו חיוב הקדושה ושו התפלל בביתוראשונות( כדי לומר קדושה, ואילו לרדב"ז אם 

על תפילתו. וכתב משנ"ב שהמנהג בזה כרדב"ז )וכתבו כה"ח וילקוט  לחזורהצדקה ולא היתר 

 יוסף שבענין זה נוהגים גם הספרדים כרדב"ז, ולא כשו"ע(. 

אך על גבי זה הוסיף רדב"ז עוד, שגם אם טרם התפלל, כך שוודאי מותר לו לעבור לפני התיבה 

בתוך הציבור בלחש ואחר כך לעבור לפני התיבה ולומר קדושה, כדי לומר קדושה, אין לו להתפלל 

התפילה אלא יתפלל מלכתחילה בקול רם. כלומר, חיוב הקדושה כשלעצמו אינו מצדיק את 

. )בה"ל הסתפק אמנם אם דין זה הוא רק לכתחילה או גם עבור ציבור, שלא נתקנה אלא החוזרת

לחש, האם גם אז אסור לו לחזור על התפילה בדיעבד: מהו הדין אם כבר התפלל בתוך הציבור ב

בקול רם, והפסיד קדושה, או שכיון שכבר התחייב באמירת הקדושה בכך שהתפלל בתוך ציבור, 

רשאי לחזור לשם כך ולהתפלל, כשם שגם ציבור גמור חוזר סוף סוף על התפילה בעיקר כדי לומר 

ה בעצמם. כלומר, האם סדר קדושה, לדידן שהכל בקיאים ויוצאים ידי עיקר חובת התפיל

התפילה הכפול נסדר מעיקרו לרבים, אך די בחובת היחיד לומר קדושה כדי להתיר גם לו לאחוז 

בו, או שאין כל מקום לתפילה כפולה כזו אלא עבור ציבור. נראה שספקו נובע מכך שבענין 

הזקוק לה לבין  הקדושה, בשונה מענין התפילה בכללה, קשה להעניק ערך מכריע להפרש בין יחיד

 עשרה הזקוקים לה(. 

שטרם התפללו, ועומדים בתוך  ששהלדרך הרדב"ז כתב מג"א )והובא במשנ"ב( שאם עכ"פ הם 

 ויכולים להקדים תפילה בלחש ואחריה לחזור בקול.  כציבור גמורציבור של עשרה, הרי הם 

 

 . הצטרפות השותק לעשרה לדין תפילה בציבור5

, כתב משנ"ב: "תפלה בצבור הוא תפלת י"ח, דהיינו )ס"ט(בעיקר דין התפילה בציבור, בסי' צ 

 עשרה מתפלליםשיתפללו עשרה אנשים שהם גדולים ביחד". משמעות פשט לשונו היא שיהיו 

כדבר  )א,כח( אגרו"מ, ולא ציבור של עשרה שרק חלקם עומד בפועל בתפילה. וכך אכן כתב בפועל

ְפחות מעשרה מתפללים ברור לדינא,  שכמו בכל שיעורי תורה אף כאן אין לומר רובו ככולו, ואין לִּ

בפועל )אלא שלא ביאר באופן ישיר מפני מה לא נאמר כאן שכאשר יש ציבור גמור של עשרה, כולו 

ולא רובו, די בכך שרובו גם יתפלל בפועל(. במהד' דרשו הביאו כך גם בשם אחרונים נוספים 

שכתב, מכח דברי הרמב"ם  )הובא שם( מנחת יצחקי קנייבסקי, חזו"א(. זאת לעומת )הגרי"ז, הגר"

)שכתב שעיקר תפילת הציבור היא חזרת הש"ץ(, שדברי משנ"ב בסי' צ' אינם דווקא, וגם על עשרה 

 קרוי שם עשרה מתפללים ושם תפילה בצבור.  רובם מתפלליםש

 )ס"ק ח, הובא לעיל(זה לבין דברי משנ"ב בסי' סט  בין כך ובין כך, יש להבדיל באופן ברור בין נידון

שכאשר יש ששה שלא התפללו הרי הם כמו ציבור גמור ויכולים להתפלל בלחש ולהעמיד עליהם 

שליח ציבור לחזור על התפילה בקול. בנידון שם, כל העשרה שותפים לתפילת שליח הציבור ועונים 

קים לתפילתו, ולענין זה ודאי אמרינן רובו ככולו לברכותיו. החסרון אינו אלא בכך שאין כולם זקו

)כפי שהתבאר, לשו"ע ורמ"א אף אין צורך ברוב מנין לענין זה(. אבל בנידון שלנו הארבעה שאינם 
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מתפללים אינם שותפים כלל לתפילת הששה שעמם אלא בעצם נוכחותם, ועל כן יש לדון בזה 

 בנפרד, אם יש על כך עדיין תורת תפילת ציבור. 

 רוב, שם הוכרע להלכה שדי בכך שדברים שבקדושהוד יש להשוות ענין זה לדין אמירת ע

הציבור עסוקים בהם בפועל והיתר שותקים כדי להתיר את אמירתם. כפי שהתבאר לעיל, דין 

התפילה בציבור כרוך אף הוא באותו ענין עצמו של מעלת עשרה מישראל שעליהם שורה שכינה, 

ריכו הפוסקים שנזכרו שיהיו כל העשרה מתפללים בפועל? האם הדבר ואם כן מפני מה כאן הצ

נובע מההיבט הנוסף של מעלת תפילת הציבור, שאותו הבליטו הרמב"ם והטור בדבריהם, 

שבהיותה תפילת רבים היא נשמעת יותר לפני המקום? אמנם אפשר שגם לדרך הטעם הראשון, 

אמירת דברים  להתירועט הנדרש כדי השראת השכינה בציבור, יש להבדיל בין השיעור המ

. די ברוב ציבור במלואהשבקדושה, לבין השיעור שעל ידו מתקיימת מעלת התפילה בציבור 

שאומרים קדושה, או מתפללים, כדי שהיחיד לא ייחשב כעוסק בכך לבדו. אך וודאי שמלא מעלת 

ידוש שם ה', השכינה השורה על עשרה מישראל אינה אלא בעשרה שכולם עוסקים בפועל בק

 ולענין החיזור אחר ציבור לתפילה אפשר שיש להשתדל להתפלל דוקא כך. 

 

 כ(-)נה,יג. גבולות המקום של הציבור העולה למנין 6

ה ל ו ד ג ו ה  נ ט ק ר  צ ח ו  , ה צ י ח מ י  ר ב ע י  נ ש  .  א

: עשרה מתפללים אינם מצטרפים למנין אם מפסיקה ביניהם מחיצה ואינם רואים זה את זה מעבר תמצית הדין)

 ה )כך יתבאר להלן, וי"א שראייה לא מועילה(. ואף אם יש פתח במחיצה אינם מצטרפים. ל

אמנם אם אחת משתי החצרות קטנה יותר ופרוצה במלואה לגדולה, אם רוב המנין בגדולה מצטרפים. ועל שליח 

 הציבור לעמוד בגדולה דוקא.

 חיצה.(כשקיים ציבור של עשרה, יכול היחיד להצטרף לתפילתם גם מעבר למ

 

, הגדול מותר והקטן אסור. גג גדול סמוך לקטן: ")עירובין צב.(בדיני עירובי חצרות שנתה המשנה 

, גדולה מותרת וקטנה אסורה, מפני שהיא כפתחה של גדולה". שתי גדולה שנפרצה לקטנהחצר 

חצרות הפרוצות במלואן זה לזה אינן מותרות בטלטול אלא אם עירבו שתיהן יחד עירוב אחד, 

ואילו שתי חצרות שיש ביניהן מחיצה ובה פתח יכולות לערב כל אחת בנפרד. במצב הביניים של 

ן בפרצה עשר אמות(, מנקודת הראות של החצר הקטנה הרי חצר גדולה וקטנה שנפרצו זו לזו )ואי

היא פרוצה במלואה לחצר אחרת, ועל כן אם לא ערבה עם החצר הגדולה אסור לטלטל בה, ואילו 

מנקודת הראות של החצר הגדולה הרי יש בה רק פתח פתוח לחצר אחרת ולכן אין היא נאסרת 

המרחב המשותף, הכולל גם את החצר מחמתה. כלומר, מנקודת ראותם של בני החצר הקטנה 

הגדולה, הוא כולו מקום דירתם, ונמצא שבני החצר הגדולה דרים עמם באותה חצר ויש להם 

לערב יחד, בעוד שמנקודת ראותם של בני החצר הגדולה הרי אין בני הקטנה דרים עמם והם 

 פטורים מלערב עמם. 

ולם יש לומר "דיורי גדולה בקטנה, ואין רבה ור' זירא למדו מכך גם לדינים אחרים בתורה, שבכ

דיורי קטנה בגדולה", וכך גם בדין התפילה: "צבור בגדולה ושליח צבור בקטנה, יוצאין ידי חובתן, 

, אין יוצאין ידי חובתן. תשעה בגדולה ויחיד בקטנה, מצטרפין, ציבור בקטנה ושליח ציבור בגדולה

התפילה במס' ברכות לא מצאנו דין כזה, של  אין מצטרפין". בדיני תשעה בקטנה ואחד בגדולה

הצטרפות היחידים לציבור רק בגבולות מקום משותף אחד, או של חובה על שליח הציבור להיות 

באותו מקום עצמו שבו מצוי הציבור, ומ"מ כאן למדנו זאת, ולמדנו עוד שהעומדים בחצר הקטנה 

גדולה כאחד, ומתוך כך מצויים נחשבים מצויים בתוך גבולות רחבים הכוללים אותה ואת ה
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בגבולות מקום אחד יחד עם עיקר הציבור העומד בגדולה. אבל העומדים בחצר הגדולה נחשבים 

למצויים בגבולות שאינם כוללים את החצר הקטנה, ולפיכך אינם מצטרפים לעיקר הציבור 

המעטים. )הצטרפות המעט לרבים נבחנת לא ע"פ נקודת הראות של הרבים אלא של  31שבקטנה.

איננו בוחנים אם החלק העיקרי של הציבור יכול למצוא כביכול את המועטים כמצויים עמו, אלא 

כל אחד מהמתפללים נבחן כשלעצמו, אם הוא עומד בתוך ציבור של מתפללים כמותו. רק אם 

עיקר הציבור מצוי במקום אחד ממש, וגם כל אחד מהמעטים מוצא עצמו במקום אחד עם 

 עליהם שם ציבור(. הרבים, קרוי 

עיקרו של הדבר, תלות ההצטרפות למנין בכך שלא יהיו בשני מקומות מובדלים, מצוי גם 

במסכת פסחים, בהקשר של דיני קרבן הפסח. קרבן הפסח נאכל בבית אחד, ואם יצא מקצתו 

מחוץ לבית נפסל מלאכלו, ודינו דומה בכך לדין הכללי האמור בקדשים, שאם יצאו חוץ 

)קדשי קדשים שיצאו חוץ לחומת העזרה או קדשים קלים שיצאו חוץ לחומת ירושלים( ממחיצתם 

: "מן האגף ולפנים כלפנים, )פסחים פה:(נפסלו. בגדרי דין זה של יוצא חוץ למחיצתו לימדה המשנה 

, החלונות ועובי החומה כלפנים". כאשר דלת הבית, או שער החומה, מן האגף ולחוץ כלחוץ

א בעבר הפנימי של הדלת נחשב למצוי בפנים וכל שמהעבר החיצוני שלה נחשב סגורים, כל שנמצ

למצוי בחוץ )גם אם חלל השער רחב יותר מעובי הדלת עצמה ויש בו עודף שאינו מתמלא על ידה(, 

ובענין מקום הדלת עצמה מבחינה הגמרא בין שערי העזרה, שהתקדשו )פרט לשער ניקנור 

י להכניס את בהונות ידיהם לעזרה(, לבין שערי ירושלים, שלא שהמצורעים צריכים לעמוד בו כד

התקדשו כדי שהמצורעים יוכלו להיכנס ולהתגונן תחתם מהשמש ומהגשם. )ולא התבאר בגמרא 

 מהו דין מקום הדלת עצמו בביתו של כל אדם ולענין קרבן פסח(. 

. ופליגא לתפלהוכן , רבגם מדין זה השליכה הגמרא לדין התפילה: "אמר רב יהודה אמר 

בין ישראל לאביהם  אינה מפסקתשל ברזל  מחיצה, דא"ר יהושע בן לוי, אפילו ריב"לד

שבשמים". משמעות הדבר, בפשטות, שלרב אין צירוף למנין בין מי שנמצאים תוך הבית לנמצאים 

חוצה לו, אבל לריב"ל אין למחיצות משמעות לענין ההצטרפות לתפילה ולהשראת השכינה שבה. 

 פירש רש"י.  וכך

התקשו עם זאת בסתירה בין דברי ריב"ל כאן שמחיצה אינה מפסיקה לבין  )בשתי הסוגיות( תוס'

הנחתה הפשוטה של הגמרא בעירובין שאין צירוף בין המצויים בשתי חצרות שונות, זאת בפרט 

קה לענייני כריב"ל, שמחיצה אינה מפסי )סוטה לח:, בדין ברכת כהנים(לאור סתימת הגמרא במקום אחר 

השראת השכינה וברכתה. תוס' מעדיפים להבחין בין הנידונים ולא לומר שזוהי מחלוקת בין 

)או הצטרפות שליח הציבור אל  הצטרפות למנין עשרההסוגיות, ומבחינים מתוך כך בין ה

כדי לומר גם הוא עמו דברים שבקדושה. עיקר קיומה  הצטרפות היחיד לציבור קייםהציבור( לבין 

תורת ציבור מותנית בכך שלא יהיו מחולקים לשני מקומות, אולם כאשר קיים כבר ציבור של 

)אבל לרב גם באופן  32מתפלל, שוב אין המחיצה מונעת מהיחיד להיות מצורף אליו, לריב"ל ולדידן

מביא שכך היא גם דעת הראב"ד, הרשב"א, הר"ן, המרדכי,  ב"יזה אינו מצטרף מעבר למחיצה(. 

 הלכה )אף כי יש גם חולקים(. והטור, וכך 

                                                           
31

תוס' ורא"ש חידדו שמיעוט המצוי בקטנה, עד ארבעה, מצטרף לששה שבגדולה, ואילו במחצה על מחצה אינם  

 מצטרפים. 
32
בינו לבין הציבור אינו מצטרף אליהם. בשו"ע  דבר טינוף או עבודת כוכביםעם זאת, הביא ב"י מהירושלמי שאם יש  

כדברי "י"א", ודייק מכך משנ"ב שאין זה דין מוכרע לגמרי, והביא שהרמ"א אכן חולק בו. וכתב למעשה,  כתב דין זה

 ע"פ הח"א, להצטרף במקרה כזה לציבור לקדיש וקדושה אך לא לברכו )שיש בו מענין ברכה לבטלה(. 



   

170 
 

 

ה צ י ח מ ר  ד ע ה ב  .  ב

הדין האמור הוא כאשר אכן ישנן מחיצות. המצויים בתוך המחיצות מצטרפים לכלל ציבור, מה 

שאין כן המצויים משני עברי המחיצה. ולא התבאר מהו הדין בהעדר מחיצה כזו, מהו הגורם 

במחיצה דוקא כדי לעשות את הציבור המצרף את הרבים לכלל ציבור אחד. נראה ברור שאין צורך 

כאחד: על כל עשרה מישראל שורה שכינה, אלא שבכח המחיצה להבדיל אותם לשתי קבוצות 

נבדלות, שכל אחת מהן פחותה מעשרה ואינה ראויה להשראת שכינה ולקדש את השם. בהעדר 

ר עין, כמו עין בין אדם לחברו הרי הם מצטרפים, וגם בהעדר קש-מחיצה, מסתבר שכל שיש קשר

אם יש במקום עצים או עמודים, ולא מחיצות של ממש, אפשר שאין מניעה מלהצטרף, כל 

שומעים אכן באם  שתי דעותבמהד' דרשו ר' )שיכולים לשמוע זה את זה וכדומה. ולא ניתן גבול ברור לדבר 

 . (סגי אלו את אלו

וכתבו שבתוך בית  –יש למחיצה עם זאת גם כח מצרף משלה  )במשנ"ב ס"ק מט(לדברי האחרונים 

אחד, או חצר אחת, גם אם פרסו וילון לצניעות אין הוא מבטל את הצירוף בין העומדים בשני 

שמחיצות בתוך בית אינן מפסיקות אם אינן מגיעות לתקרה, כדין  )סי"ט(צידיו. וכן יש אומרים 

 מקביל האמור בדיני עירובין. 

 

ן  ו ל ח  . הג צ י ח מ  ב

למרות המשמעות הפשוטה של דברי הגמרא, שהמחיצות קובעות באופן מכריע את גדר המקום 

עין הוא בעל -גאון, וראשונים אחרים בעקבותיו, שקשר רב האישהמצויים בו עולים למנין, חידש 

 רואהמשקל מכריע יותר, וגם אם העשירי )או שליח הציבור( עומד מחוץ לבית הכנסת, אם הוא 

עמם. סמך לדברים מצוי בדיני הזימון,  מצטרףגבוה, הרי הוא  דרך חלוןומדים בפנים, ולו את הע

שם נאמר בשתי חבורות שהיו אוכלות בבית אחד, ולירושלמי גם בשני בתים, שבזמן שמקצתם 

רואים אלו את אלו הרי הם מצטרפים. וכך נפסק להלכה. אך כתב משנ"ב שלכתחילה טוב יותר 

על דין זה  יש חולקיםחיצות ולא חלקם בביהכנ"ס וחלקם בעזרה, כיון ששיהיו הכל תוך המ

וסוברים שאין ללמוד מדין הזימון לכאן. )מדין זה של רב האי עולה שדין חצר גדולה וקטנה לא 

 נאמר אלא באופן שהנוכחים שם עומדים כך שהמחיצות מונעות מהם מלראות אלו את אלו(. 

נזכרה לעיל, שהשראת השכינה על עשרה מישראל היא  דברי רב האי מצטרפים לסברה שכבר

בעיקרה לא במקום הפיזי שבו מצויים עשרה מישראל, אלא במקום ההתרחשות האנושית של 

היותם עוסקים יחד בדברים שבקדושה. אם הם מצטרפים יחד, מתוך שרואים אלו את אלו, אין 

את זה ואין ביניהם צירוף מצד  הם צריכים להיות במקום ממשי אחד, ורק כאשר אינם רואים זה

 זה שב המקום ומקבל משמעות כגורם מכריע לענין צירופם. 

 

ת ל ד ה ם  ו ק מ  .  ד

, במקום שממלאת הדלת בהיותה סגורה, הבחינה הגמרא כאמור הפתח עצמובענין מקום חלל 

דייק מדברי  ב"יבין שערי העזרה לשערי ירושלים, ולא התבאר בה מהו הדין בהקשרים אחרים. 

מרא ששערי ניקנור ושערי ירושלים לא התקדשו כיון שהיתה תכלית בדבר, לאפשר את כניסת הג

המצורעים אליהם, ואם כן לולי טעם זה היו גם הם קדושים, ואם כן דין מקום הדלת הוא 

כלפנים. כך עולה גם מדברי המשנה )דלעיל( שדין החלונות ועובי החומה מלמעלה )בשונה 

, ודברי כלחוץ, שלמד שמקום הפתח הוא רבנו ירוחםחה זאת מפני דברי מהשערים( כלפנים. אך ד

שכתב בדין קרבן הפסח שמקום הפתח הוא כלחוץ. )נראה שאף שחצר קטנה נחשבת  ,הרמב"ם
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טפלה לחצר גדולה, במקום הדלת אין זה כך משום שתפקיד הדלת להציב מחיצה בין מה שתוכה 

אימץ את דיוקו  מג"אשאינם רואים אלו את אלו(. אבל לבין כל מה שאינו בכלל זה. כל זה עכ"פ כ

, וסמך זאת גם על ספר תניא. והוסיף מצטרףשל ב"י מהגמרא ונקט להלכה שהעומד בחלל הפתח 

שכך גם דעת אבהעו"ז והגר"א, לדון את העומד בחלל הפתח כעומד בחצר הקטנה הפרוצה  משנ"ב

 לגדולה. ומשמע שנוקט כמותם לדינא. 

 שליח הציבורמדברי אביו הרא"ש שאם חלק מהציבור מצוי בפנים וחלקו בחוץ, והטור הביא 

, הוא מצרפם יחד )כיון שכולם נסמכים עליו. מה שאין כן אדם אחר(. ופסק כן השו"ע. בפתחעומד 

וכתב משנ"ב שכל שכן לש"ץ העומד בפתח וכל התשעה בתוך הבית. וא"כ גם לסוברים שמקום 

דם אחר, לענין ש"ץ אין לומר כך, כיון שיש חיבור גדול יותר של הציבור הפתח הוא כלחוץ, לענין א

אליו. והוסיף משנ"ב לבאר שאף שבחצר קטנה וגדולה אם הש"ץ בגדולה אינה מצטרף, שם 

 ההבדלה בין מקומותיהם היא מובהקת יותר. 

 

 ד. תפילת שליח הציבור

 ד(-)קכד,א. חזרת התפילה 1

ם י מ כ ח ו ג  " ר ת  ק ו ל ח מ  .  א

: במקום ציבור, מוטלת חובת תפילה כפולה: על כל יחיד מוטל להתפלל, ועל הציבור בכללו מוטל הדיןתמצית )

להתפלל במשותף באמצעות שליח ציבור, תפילה שבה נאמרות קדושה וברכת כהנים. לר"ג יכול היחיד לצאת ידי 

ה לכפול את התפילה חובתו ע"י תפילת הציבור, משא"כ לחכמים. חובת התפילה בעיקרה אחת היא, וההצדק

 לדרכם של חכמים היא המצבים שבהם גם לדבריהם זקוק היחיד לתפילת הציבור, כשאינו בקי להתפלל בעצמו.(

 

. רבן גמליאל אומר, שליח צבור תפילה(בברכות ה -)"כשם ששליח צבור חייב, כך כל יחיד ויחיד חייב 

. כפי שכבר נזכר, סדר התפילה במקום שיש בו ציבור )משנה, ר"ה לג:(מוציא את הרבים ידי חובתם" 

כולל ודאי את אמירת התפילה בקול רם על ידי שליח הציבור. בתוך תפילה זו דוקא נאמרות 

הקדושה וברכת כהנים, ובמהלכה דוקא תוקעים בשופר בראש השנה כפי עיקר הדין )כך מבואר 

רכות היא דוקא בתפילה בחבר עיר(. , ששמיעת התקיעות על סדר הב)לד:(בברייתא בראש השנה 

 ונחלקו אם יש בצד זאת חובה גם על היחיד להתפלל. 

במקום שאין בו ציבור, מסתבר שהכל מודים שחובת התפילה מוטלת על כל יחיד בפני עצמו. 

: "בכל יום מתפלל אדם שמונה עשרה", ולא מעין שמונה )ברכות כח:(וכך מצאנו לרבן גמליאל שאמר 

ו לפי הנראה לומר שגם היחיד אומר אותן במלואן(. כמו כן, סדר ההנהגה המעשי עשרה )והיינ

הברור הוא שגם במקום ציבור מתפללים הרבים כל אחד בפני עצמו קודם לתפילת שליח הציבור 

, למה לדבריו מקדימים הציבור להתפלל קודם )להלן(בקול רם. כך עולה משאלת חכמים את ר"ג 

התנאים אם תפילה מקדימה זו היא חובה, או שכל החפץ בכך יכול  תפילת הש"ץ. אלא שנחלקו

לוותר עליה ולצאת ידי חובתו בתפילת שליח הציבור )לשם כך עליו עכ"פ להקשיב לה לכל ארכה. 

 כך היא הסכמת הראשונים(. 

 להסדיר שליח צבור? אמר להם, כדי צבור מתפללין, לדבריך למה לרבן גמליאל"תניא, אמרו לו 

. לדברי ר"ג אין כל חובה בתפילה שרגילים הציבור להתפלל לפני תפילת הש"ץ, )שם לד:(תפלתו" 

אלא שכיון שהש"ץ זקוק לזמן כדי לחזור בינו לבין עצמו על כל סדר התפילה, קודם שיאמר אותו 

על פה בקול רם לאזני הציבור, גם היחידים מנצלים זאת כדי להקדים ולהתפלל באופן פרטי. לפי 

הנראה הם גם יוצאים בכך ידי כל חובת תפילתם, ושוב אינם זקוקים מצד עצמם להקשיב 
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הדבר אינו עושה עכ"פ את תפילת הש"ץ למיותרת,  33לתפילת הש"ץ כמו מי שלא התפלל בעצמו.

 משום שמוטל עליו להתפלל בקול לכל הפחות עבור מי שיחפצו שלא להקדים ולהתפלל קודם לו. 

הש"ץ עבור היחידים היוצאים ידי חובה בתפילתו אינו רק מתורת שומע  יש לחדד שערך תפילת

כעונה ממש. על היחידים לא מוטל כלל להתפלל בפני עצמם, ואם כן אין הם מקשיבים לתפילתו 

כדי להיות כמי שהתפללו בעצמם, אלא כך הוא הסדר הנכון מעיקרו, להיות שומע ולאו דוקא 

 עונה. 

: "אמר רב אחא בר עוירא אמר )שם לה.(הנוסף שנכלל בדברי ר"ג  הדברים מתחדדים מתוך הדין

. ולא מיבעיא הני דקיימי הכא? עם שבשדותאפילו  רבן גמליאלפוטר היה רבי שמעון חסידא, 

אדרבה, הני אניסי, הני לא אניסי? ...אלא כי אתא רבין אמר רבי יעקב בר אידי אמר רבי שמעון 

שבשדות, מ"ט, משום דאניסי במלאכה. אבל בעיר לא". לא  חסידא, לא פטר רבן גמליאל אלא עם

רק מי שעומד בבית הכנסת ומקשיב לתפילת הש"ץ יוצא בכך ידי חובתו, אלא גם מי שלא הגיע 

שליח הציבור, כשמו, הוא שליח לבטא בפה עבור  34כלל לבית הכנסת, אם הוא אנוס בכך שלא בא.

לה של פרטים רבים, שכל אחד מהם יוצא ידי הרבים תפילה שהיא של הציבור בכללו, ולא תפי

חובתה בדרך של שמיעה. תקנת התפילה במקום ציבור היא שיהיה הציבור מתפלל כולו יחד 

תפילה אחת, באמצעות הש"ץ. גם על היחידים מוטלת בצד זאת חובה להיות שותפים באופן אישי 

פילת הש"ץ )ולכן המצויים בתפילה, וזאת לכל הפחות על ידי שיבואו לבית הכנסת ויקשיבו לת

בעיר ולא באו לביהכנ"ס לא יצאו ידי חובה(, אבל מי שאנוס מלקיים את חובתו הפרטית זו יוצא 

עכ"פ ידי חובה בתפילת הציבור )ולא יצטרך להשלים את תפילתו כשיסור האונס, או בתפילה 

 שלאחריה(. 

י עצמו, אולם ממהלך הסוגיה חולקים על ר"ג ומטילים חובת תפילה גם על כל יחיד בפנ חכמים

עולה שאינם חולקים עליו במהות תפילת הש"ץ, אלא בגדר החובה המעשית המוטלת על היחידים. 

ר"מ סובר כר"ג בתפילת ראש השנה )וכן ביוה"כ של יובל, שתפילתו כתפילת ר"ה, באמירת 

של יובל( וכחכמים מלכויות, זכרונות ושופרות(, ואף ר' יוחנן הכריע להלכה כר"ג בר"ה )ויוה"כ 

בכל יתר ימות השנה. ומשמע שגם האנוסים מלבוא ומלהתפלל יוצאים ידי חובה בתפילת הש"ץ 

בזמנים אלו, לר"מ ולדידן, כמו לדעת ר"ג. את הייחוד בתפילת ראש השנה מבארת הגמרא: 

ן "משום דאוושי ברכות". ברכותיה ארוכות וקשות יותר לזכירה, ולפיכך פטרו את היחיד מלאמר

גם אם הוא מסוגל להביא עצמו לכלל בקיאות בהן. כלומר, אין הבדל מהותי בין אופי החיוב 

בתפילה בר"ה לאופי חיובה בשאר ימות השנה, אלא הבדל מעשי בקושי זכירת התפילה בעל פה. 

מסתבר לפיכך שערך תפילת הש"ץ הוא אחד בכל ימות השנה, אלא שבשאר ימות השנה אין 

 ף לתפילת היחיד. להסתמך עליה כתחלי
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את היחיד להקשיב  אך לא חייבו )וכדלהלן(כך עולה מסתימת הפוסקים בהלכות ראש השנה, שם הלכה כר"ג  

לתפילת הש"ץ למלא ארכה. אדרבא, כתבו שהקשבה רצופה כמו זאת כמעט שלא תיתכן בימינו, ולכן אין לסמוך עליה 

 ולוותר על תפילה בפה. 

במקרה שלא הכל מתפללים בלחש, אלו שהתפללו הפסידו לכאורה את מעלת התפילה בציבור. ואפשר שהם חוזרים 

קשיבים גם לתפילת הש"ץ, כמו חבריהם שטרם התפללו. ומכל מקום נראה שאין עליהם וזוכים בה בהיותם שבים ומ

 חובה בכך. 
34

אמנם מי שאנוס מלבוא לבית הכנסת אך יכול להתפלל בעצמו, מסתבר שלא יצא ידי חובת תפילתו אם לא התפלל.  

יסי, ויכולין להסדיר כך עולה מדברי רש"י שכתב על בני העיר שאינם יוצאים בתפילת הש"ץ: "משום דלא אנ

תפילתן". משמע שגם אם הם אנוסים מלבוא, כיון שאינם אנוסים במלאכתם ויכולים עכ"פ להסדיר תפילתם בפני 

 עצמם אינם יוצאים בתפילת הש"ץ. 



 שבקדושה בציבור-)ח( תפילה ודברים  
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מוטל להתפלל בפיו, ולבקש רחמים  כל יחידלפי חכמים היא אם כן כפולה: על  חובת התפילה

על עצמו, באופן בליתי תלוי בשאלה אם יש עמו ציבור או שהוא מתפלל בפני עצמו. ובצד זאת, 

יח כאשר הציבור מתפלל יחד, כפי שודאי ראוי ומתחייב שיהיה, מוטלת גם חובה להעמיד של

 . הציבור בכללוציבור שיתפלל פעם נוספת, את תפילת 

: "אמר להם רבן גמליאל, )לד:(לאור זאת יש להבין את שאלת ר"ג לחכמים ואת תשובתם 

. אמר להם, להוציא את שאינו בקילפני התיבה? אמרו לו, כדי  שליח צבור יורד למהלדבריכם 

התפילה ביסודה אחת היא, להתפלל  כשם שמוציא את שאינו בקי כך מוציא את הבקי". חובת

בכל אחד מהזמנים שנתקנו לתפילה, ואין לכאורה כל הצדקה להטיל חיוב כפול בתפילה. אם הכל 

יוצאים ידי חובתם בתפילתם כיחידים, שוב אין כל צורך בתפילה נוספת עבור הציבור בכללו 

הם זקוקים לפיכך למרות תכונתה הנבדלת. אלא שיש שאינם בקיאים להתפלל בפני עצמם, ו

 לתפילת הציבור, ועבורם תיקנו שיהיה שליח הציבור חוזר תמיד על התפילה. 

בקיאים, סדר שנסדר עבורם -כפי שהתבאר, גם לדברי חכמים אין זו רק תפילה עבור אותם לא

ציבור, שמועילה עבור היחיד -כדי שיוכלו למלא את חובתם מתורת שומע כעונה, אלא תפילת

מתפילה פרטית. תפילת ציבור זו היא דווקא שמאפשרת לומר קדושה וברכת  שפטרוהו חכמים

דופן אולי, שבהם יש -כהנים. ומכל מקום ההצדקה לעיקר קיומה היא רק אותם מצבים, יוצאי

בקיאים הזקוקים לש"ץ שיוציאם. רק זהו מה שמעניק לתפילה זו ערך מוסף ממשי בהקשר -לא

הותה הנבדלת כתפילת ציבור. ומכח זאת עשאוה תקנה של עיקר חובת התפילה, מעבר לעצם מ

 35(.)בתשובה שהביא ב"י(קבועה בכל מקום, גם כאשר ידוע שהכל בקיאים )וכדברי הרמב"ם 

 

ם  י ד י ח י ה ר  ו ב ע ה  ל י פ ת א  ל ו ר  ו ב י צ ה ת  ל י פ ת  . ת –ב ו כ ל ש  ה

חברו שאינו בקי. : א. נחלקו ראשונים אם בתפילת שמונה עשרה יכול היחיד להוציא ידי חובה את תמצית הדינים)

 ולמשנ"ב הלכה שאינו מוציא.

ב. חזרת הש"ץ נאמרת רק במקום ציבור השותף לה, ולשם כך נצרך לפי הנראה שיהיו לכה"פ רוב הציבור גם 

 מקשיבים ועונים אמן אחר ברכותיו. ואפשר שיש צורך אף שציבור עשרה שלם יהיה שותף לתפילה ע"י עניית אמן.(

 

כתפילת ציבור, ולא כמתן אפשרות ליחיד שאינו בקי לצאת מתורת ייחודה של תפילת הש"ץ 

שומע כעונה, מעלה את השאלה אם ייתכן כלל לצאת ידי חובת תפילה בדרך שומע כעונה. בברכות 

בעלמא קי"ל שומע כעונה, ולעולם יכול האחד לצאת ידי חובה בברכת חברו, ובברכת המזון קבעו 

ני עצמו אם לא במקום זימון, ובכל זאת מי שאינו בקי יכול גדר חיוב יתר, שעל כל אדם לברך בפ

. ב"י הביא )ברכות מה:(לצאת ידי חובה בברכת חברו: "אחד סופר ואחד בור, סופר מברך ובור יוצא" 

                                                           
35
כפי שהזכרנו, התקיעות בר"ה נתקנו על סדר תפילת הש"ץ דוקא. ואם כן לכאורה די בכך כדי להצדיק אותה לפחות  

כך כתבו הרשב"א והר"ן בשתי דרכים מה פשר שאלת ר"ג למה יורד ש"ץ לפני התיבה: באופן אחד, השאלה  אז. מתוך

מוסבת באמת רק לשאר ימות השנה, אבל בר"ה ברור שיש הכרח בתפילתו. וצ"ע, שהרי גם בכל השנה יש בה צורך 

נה חלופית, שיהיה הש"ץ מתפלל לאמירת קדושה וברכת כהנים. לכאורה צ"ל לדרך זו שאפשר היה לתקן לשם כך תק

מתחילה בקול רם ולא בלחש )אמנם כדי שלא תתבטל על ידי כך התפילה בציבור, במקרה שהמנין מצומצם, צריך היה 

לכאורה לתקן שתפילתו תהיה בד בבד עם תפילת הלחש של הציבור, למרות הקושי שתהיה תפילת כל היחידים 

בה(. אבל אם כך לכאורה גם בר"ה היה אפשר לעשות כן. אמנם באופן שני  מכוונת עם תפילתו כדי שיהיו שותפים עמו

אכן אין בענין תקיעות ר"ה אלא לחדד את תמיהתו של ר"ג. אכן אין להעלות על הדעת כלל שהש"ץ לא ירד לפני 

ה התיבה, אלא שר"ג חידד את תמיהתו על דברי חכמים, שלדבריהם שכל אדם מתפלל בפני עצמו שוב אין כל הצדק

האפשרות שיהיה כך היא היא ראייתו לשיטתו, -לכאורה לעיקר תפילת הש"ץ, ונמצאת תקיעת השופר מתבטלת. אי

 שגם היחידים רשאים לצאת י"ח בתפילתו. 
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שאף כאן יכול מי שאינו בקי לצאת ידי חובה על ידי חברו, שיתפלל עבורו  המרדכיו הר"ןמדברי 

שתפילת י"ח לא נתקנה  רב שרירא גאוןו הרי"ץ גיאתיא מדברי בקול ולא בלחישה. אבל מנגד הב

את חברו, ואין מי שאינו בקי יוצא בה ידי חובה  להוציאלהתפלל בקול ו אין ליחידאלא בלחש, ו

למד מדבריו שהעיקר  משנ"בלא הכריע מפורשות בין השיטות, אך  ב"יאלא בתפילת הש"ץ. 

 גם הוא להלכה )גם ע"פ פמ"ג(.  להלכה הוא כדעת הגאונים שבה חתם. וכך נקט

 

שאלה נוספת שמעלה היות תפילת הש"ץ תפילת הציבור היא מהו האופן המעשי שבו צריך 

הציבור בכללו להיות שותף לה. הטור כתב בשם הרא"ש שיש לגעור באותם המגביהים קולם 

ם בלא זה, ואומרים עם החזן את התפילה, ודאי באלו שאומרים גם את לשונות הברכה שבה, אך ג

שכן "החזן מתפלל להוציא את מי שאינו בקי, והקהל יש להם לשתוק ולכוין לברכת החזן ולומר 

ברכת שליח  להיות בעיני קרובלברכת שליח צבור,  המכווניםבבית הכנסת  תשעה כשאיןאמן. ו

, כי נתקנה ברכת שליח צבור לאמרה בעשרה, וכשאין תשעה המכוונים לבטלהצבור ברכה 

 ו נראה כברכה לבטלה". לברכותי

הרא"ש נוטה לומר שתפילת הש"ץ מקבלת ערך של תפילת ציבור דוקא על ידי שותפות ממשית 

אך לא קבע כך בצורה חדה. כך היא  36של ציבור גמור בה, דהיינו על ידי תשעה המקשיבים לו,

ברכותיו לבטלה". משנ"ב כתב  קרוב להיותמתוך כך גם לשון השו"ע, שבלא תשעה מכוונים "

 )בדין צירוף הישן למנין(שהעולם נוהגים לצרף למנין גם מי שמשיחים שיחת חולין )וכפי שהבאנו לעיל 

הש"ץ שאם אין תשעה העונים אמן אחר ברכותיו  טוב שיתנהמדברי מהרי"ל(, וכתב שבכגון זה 

ות כן, ולא שיש חובה בדבר, תהיה תפילתו בתורת נדבה. אמנם גם הוא לא כתב אלא שטוב להתנ

 וכמו כן לא מנע מלעבור כך לפני התיבה גם בתפילות שלא ניתן להתפללן בנדבה.

בתוכן ספקו של הרא"ש יש לעיין: האם הוא מפקפק רק אם יש צורך בעשרה שותפים ממשיים 

ל לתפילה דווקא, לעומת ההסתפקות ברוב מנין )דהיינו חמשה מקשיבים(, או שהוא מפקפק גם בכ

עיקר החובה להקשיב לחזן בפועל, שכן ייתכן שמעצם היותם עומדים שם כציבור המעמיד שליח 

 לתפילה הרי תפילתו היא תפילתם, גם אם אין דעתם נתונה בפועל למילותיו. 

הבאנו את דברי מהרי"ל, שכתב שעל אף שכתב הרא"ש דבעינן  )לעיל(בדין צירוף הישן למנין 

לצרף גם מי שמשוחחים שיחת חולין, ולמד מכך לצרף למנין גם את  תשעה דצייתי העולם נוהגים

מי שאינו מקשיב בפועל לתפילת הש"ץ. נושא הדיון שם הוא השלמת המנין על ידי מיעוט שאינם 

מקשיבים, ומשמע שבלא רוב מנין שמקשיבים בפועל לא ניתן לומר את תפילת הש"ץ כלל. גם 

רק קרוב להיות ברכת הש"ץ לבטלה, אבל לא ממש, וכרך דייק מלשון הטור ש )בסי' קכד(הדרישה 

זאת בדברי מהרי"ל הללו, וכן בדין עשרה שיצאו מקצתם, שסוף סוף יכול הש"ץ לסיים את 

תפילתו ולא אמרינן שזוהי ברכה לבטלה )אמנם משם אין ללמוד לכאורה אלא שלא הכל צריכים 

ץ היה מקום לומר לפי זה שיש הכרח להקשיב לתפילה בכל מהלכה, אבל כדי להתחיל בחזרת הש"

בתשעה מקשיבים(. ומכל מקום גם כאן אין היתר לסיים את התפילה אלא כשיצאו מקצתם, ולא 

כשיצאו רובם. אלא שבמה שנהגו העולם, לצרף גם מי שמשיחים שיחת חולין, לא כתבו הפוסקים 
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מסתבר שאם מקשיבים לש"ץ ויחד עם זה גם אומרים את מילות התפילה בלחש אין בכך פסול של ממש, ולכן עיקר  

מרים את מילות התפילה בקול רם ומתוך כך מן הסתם אינם נותנים דעתם לקול הש"ץ. ביקורתו היא כלפי אלו האו

 אמנם ההנהגה שכתב כראויה לכתחילה היא לשתוק, ולא להוסיף על ההקשבה לש"ץ אמירה כלל. 
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ים בפועל. ואם כן שכל עיקר ההיתר להתחיל בחזרת הש"ץ הוא רק אם יש עכ"פ חמשה שמקשיב

 37אפשר שגם כל עיקר ההקשבה לש"ץ אינה לגמרי לעיכובא. וצ"ע.

]ביטוי נוסף לכך שתפילת הש"ץ היא תפילת הציבור כולו, למרות שכל אחד מהם יצא כבר 

בשם הגהות מנהגים, שעל הכל  )בד"מ(כשלעצמו ידי חובת תפילתו, היא בהנהגה שכתב הרמ"א 

משנ"ב שכך היה מנהג הקדמונים, וכך אכן נכון, אלא שברבות  בזמן חזרת הש"ץ. וכתב לעמוד

 השנים נשחק המנהג ובעו"ה כיום עושה כל אחד כרוחו עד שיש גם שיושבים ומשיחים.[

 

' ה ר צ ק ה  ח נ מ '  .  ג

למרות דין התפילה הכפול, שיהיה כל אדם מתפלל לעצמו ושוב חוזר הש"ץ על התפילה, פעמים 

ל רם. כך כתב הכל בו שיש לעשות כאשר הש"ץ נכנס לבית בלבד, בקו פעם אחתמתפלל  הש"ץש

הכנסת לאחר שהציבור כבר התפללו בלחש )ולפי הנראה אין אחר מלבדו שיכול להיות ש"ץ(, שלא 

יקדים תפילת לחש אלא יתפלל מיד בקול עבור הציבור. ואף שבעלמא אין להשמיע את קולו 

  בתפילתו, כאן שעושה כן מפני הדחק אין לחוש לכך.

ב"י הזכיר אגב זאת מנהג שהיו שנהגו בו, לקצר באופן קבוע את תפילת המנחה באופן שהחזן 

מתפלל בקול רם מלכתחילה עם הציבור והם אומרים עמו קדושה. וכתב רמ"א שאין לעשות כך 

אלא אם כן השעה דחוקה, שאם יתפללו כסדר לא יספיק הש"ץ לגמור את תפילתו קודם שיעבור 

"ב בשם הרבה אחרונים )ולמעשה גם ב"י בכללם, בסי' רלד(, שלא לעשות כך הזמן. וכ"כ משנ

 לכתחילה כיון שעיקר תקנת התפילה, גם עבור הש"ץ ככל אדם אחר, היא לאמרה בתחילה בלחש. 

במקרה שאכן נוהגים כך, מחמת דוחק השעה, כתב משנ"ב שאם הדבר אפשרי נכון שהציבור 

 ל הקדוש. -ל בעצמם רק לאחר שסיים האלתפילת הש"ץ ויתחילו להתפל יאזינו

שלכאורה ראוי היה שהש"ץ יאמר את כל תפילתו בקול רם, והציבור עמו,  )בבה"ל(כמו כן כתב 

, אלא שלמעשה אין נוהגים כך, לפי הנראה שומע תפילה ומודיםכך שיהיו שותפים עמו גם ל

 מחמת הקושי להתאים את תפילת היחידים לתפילת הש"ץ על פני מלא אורך התפילה. 

 

 )סי' קכה(. אמירת הקדושה 2

: ההנהגה הראויה לפסוקי הקדושה עצמם היא לאמרם ע"י כלל הציבור בקול רם, מה שאין כן תמצית עיקר הדין)

הלשונות הנוספות שבה, שבהן ראוי שיקשיבו לדברי הש"ץ בשתיקה )ותוספות הפיוט, בשבת וכיוצ"ב, אינן חובה 

ון עכ"פ שישמעו את כלל(. למעשה נוהגים לומר הכל בפה, ואף בלא שמיעת הש"ץ כלל, וכתב משנ"ב שלכתחילה נכ

 הלשונות האמורות מהש"ץ(. 

 

כתב הטור: "לאחר שיסיים ברכה שניה יאמר נקדישך ונעריצך ויענו אחריו קדושה". ודייק ב"י 

אינם אומרים עם החזן נקדישך )או נקדש, בנוסח אשכנז שנזכר גם הוא  הציבורמהדברים ש

עמו קדוש )וברוך(.  לקדוש עוניםיע כשמג ורקלמה שהש"ץ אומר,  שותקים ומכווניםבטור(, אלא 
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 לעיל עמדנו על דברי שו"ע ורמ"א שגם היחיד יכול לחזור על תפילתו במקום ציבור שכבר התפלל כדי לומר קדושה, 

שלא כדברי רדב"ז הסובר שלא נתקנה תפילה חוזרת אלא לציבור. לדרך שו"ע ורמ"א י"ל שלאחר שנקבעה חזרת 

התפילה כדין קבוע, גם כשהכל בקיאים, שוב זהו הסדר שרק על ידו אפשר לומר גם קדושה, ולכן רשאי גם היחיד 

לחזרת הש"ץ אלא כתפילת ציבור. לענייננו לעשות כן כדי לזכות באמירת הקדושה, ואילו לרדב"ז לעולם אין הצדקה 

עכ"פ אין ללמוד מכך באופן ישיר, שכן גם אם חזרת התפילה יכולה להיות גם עבור היחיד לבדו, אפשר שצריך עכ"פ 

שיהיה ציבור השותף לה בפועל בדרך של הקשבה. ומאידך, דוקא אם התפילה נתקנה רק עבור ציבור אפשר שאין 

 בנוכחות במקום עבורה. צורך בהקשבה פעילה ודי 
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והוסיף להביא כך מדבריו המפורשים של הרא"ש בתשובה, הכורכים בענין זה קדיש וקדושה 

יחדיו: "דבר פשוט הוא שאין לומר קדיש עם החזן, כי אין אומרים קדיש אלא בעשרה, וצריך 

עד שמגיע לקדוש ואז עונין להבין לחזן ולענות אמן אחריו. כמו כן בקדושה, אומר החזן נקדישך... 

הציבור קדוש". והוסיף ב"י שה"ה לאמירת לעומתם משבחים ואומרים, ואמירת ובדברי קדשך 

 כתוב לאמר, שאת כולם אומר הש"ץ לבדו, והציבור אינם מצטרפים עמו אלא לאמירת הפסוקים. 

אר בדבר הדברים מתבארים היטב מתוך מה שכתבנו לעיל בענין חזרת הש"ץ בכללה ומה שהתב

הקדושה עצמה: חזרת הש"ץ היא תפילת הציבור בכללו דוקא ולא תפילת היחידים, ולכן כתב 

הרא"ש שאין לציבור לומר עם הש"ץ את מילות התפילה אלא לשתוק ולהקשיב לדבריו הוא. בענין 

הקדושה, עמדנו לעיל על הנראה לומר שאין היא רק תוספת על התפילה אלא גוף ברכת התפילה 

ית כאשר היא נאמרת בציבור. לכן גם בה מתקיים אותו דין של תפילת הש"ץ, שעל הציבור השליש

  38לכוון לה בשתיקה ולא לאמרה עמו.

פסוקי הקדושה יוצאים עם זאת מכלל זה, ולא רק שהציבור רשאים לאמרם עם הש"ץ אלא אף 

"ס ומצא ציבור כך נכון לכתחילה לעשות, וכך היא עיקר אמירתם הראויה, עד שהנכנס לביהכנ

מתפללים לא יתפלל עמם אם הדבר ימנע ממנו להצטרף בפה לאמירת הקדושה עם הציבור )אף 

 שיוכל לשתוק בתוך תפילתו ולהקשיב לה(. 

מהאמור כאן נובע דין רב האי שהובא לעיל, עם הדיוק שדייק גם ממנו ב"י, שהמתפלל עם 

ה יימנע מלהגיע לכלל כך. כיון הש"ץ יאמר עמו מלה במלה את הקדושה כולה, אך לכתחיל

שהקדושה נאמרת בתוך סדר התפילה כחלק ממנה לא נכון לומר בפה בתוך סדר התפילה את 

פסוקי הקדושה בלבד ולסמוך בשאר חלקיה על ההקשבה לש"ץ )ובפרט אם בתפילה הפרטית לא 

י מתפילתו קיים כלל דין רגיל של שומע כעונה, ואם כן כדי שברכת הקדושה תעלה לו כחלק ממש

עליו לאמרה בפה ממש(, אלא יש לומר את כולה בפה. ואין בכך איסור, כיון שסוף סוף אומר 

אותה בעשרה. אלא שעם זאת עיקר תקנת הקדושה היא לאמרה כחלק מציבור, ובדרך של שמיעה 

משליח הציבור ולא של אמירת היחידים, ולכן נכון יותר לכתחילה להתפלל בפני עצמו באופן 

 י הקדושה שאין אומרים בפה יוכל להיות שומע בלבד. שבחלק

 

על ידי הציבור כולו, מעלה את השאלה מהו מעמד  פסוקי הקדושההדין לכתחילה, של אמירת 

בפסוקים אלו. האם כיון שהפסוקים הם חלק מסדר תפילתו )ויחיד העומד בתוך  הש"ץ אמירת

, או שכיון שליח הציבורגם בהם  תפילתו שותק ומקשיב לו כדי לצאת ידי חובתו( הרי הוא

שבפסוקים אלו אין דין כפול, של תפילת יחידים מזה ושליח ציבור מזה, אלא דין אחד בלבד, של 

האומרים אותם בתוך  ככל יתר היחידיםאמירה על ידי הציבור כולו, שוב אין הש"ץ אומרם אלא 

 לבד(. ציבור )והיחיד השותק ומקשיב לו יוצא מתורת שומע כעונה רגיל ב

                                                           
38

משנ"ב עומד על כך שחובת ההקשבה לש"ץ היא דווקא בגוף הקדושה ולא במה שנלוה לה. לכן אם החזן מאריך  

בניגונים, אפשר לעסוק בדברי תורה בהרהור בזמן שאינו אומר את גוף המילים. כמו כן, התוספות על סדר הקדושה 

ויכול להרהר בד"ת גם בזמן שהחזן אומר אותן. עוד עומד משנ"ב על כך בשבת ויו"ט אינן מגוף דין אמירת הקדושה, 

שי"א שפסוק ימלוך גם הוא אינו מגוף הקדושה אלא תוספת עליה, ומפנה לדבריו בענין זה לעיל בדין ההפסקה 

נין שגם שם חשש לשיטה זו. יש לעמוד עם זאת על הפרש בין הנידונים, שלע )סו,ג(בברכות ק"ש כדי לענות לקדושה 

ההפסקה בק"ש ודאי אינו מפסיק אלא לאמירת הפסוקים עצמם, שאותם דין לומר בפה, אלא שאם פסוק ימלוך אינו 

מעיקר הקדושה אין להפסיק לאמירתו. אבל בענייננו, לענין השמיעה מהש"ץ, ודאי גם לשונות נקדישך ולעומתם וכו' 

 הקדושה אין צורך לשמעו. הן מגוף הקדושה, שיש לשמעם. ועדיין אם ימלוך אינו מגוף 
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עשויות להיות לכך שתי השלכות: א. אם הוא אומר את הפסוקים כשליח הציבור, הוא יכול 

לאמרם גם לאחר שהציבור סיימו את אמירתם. ואדרבא, ראוי שיאמר אותם דווקא אז, כדי שמי 

שנצרך לכך יוכל לשמוע אותו ולצאת ידי חובה. אבל אם הוא כיחיד הזקוק לציבור, עליו לומר 

הציבור דווקא )אמנם בציבור קטן וש"ץ בעל קול רם, שגם אם יתחיל קודם שיסיימו זאת עם 

הקהל יוכלו הכל לשמוע את קולו, יכול כך לצאת ידי שתי הדרכים(. בה"ל הסתפק בדבר, ואגרו"מ 

 . בזה(דברי פוסקים נוספים )ור' אשי ישראל כד הע' פב כתב כדרך הראשונה  )ג,ד(

יו, היחיד העומד בתוך תפילתו יכול ודאי להקשיב לו ולהיות ע"י כך ב. אם תורת שליח ציבור על

בקי בכל תפילתו על ידי שליח -שותף עם הציבור בקדושה, ללא תנאי נוסף, כדרך שיוצא האינו

הציבור, וכפי שהבאנו לעיל מדברי רש"י והראשונים שישתוק וישמע ויהיה כעונה. אבל אם אינו 

ממנו יוצא אלא אם גם הוא עצמו נותן דעתו להוציאו )או אלא כשאר היחידים, אין השומע 

להוציא את כל השומעו(, כמו בכל דין שומע כעונה. גם בדין זה משמע מסתימת הפוסקים כדרך 

הראשונה, שלא התנו את ההפסקה לשמוע קדושה בכך שהחזן יידע שעליו לכוון להוציא את 

 השומעים. 

 

ין הקשבה לתפילת הש"ץ לבין הצטרפות בפה עמו, עכ"פ דחה מהלכה את הבחנת הב"י ב הט"ז

ולמד מדין ההצטרפות עם הש"ץ לתפילה ולקדושה שבתוכה שאת כל חלקי הקדושה רשאים 

שאין כל מניעה  )כפי שהבאנו לעיל(עם הש"ץ )לפי דרכו גם כתבו הפוסקים  לומר בפההציבור 

לא התבאר בדבריו כיצד לכתחילה מלהתפלל עם הש"ץ ולומר עמו בתוך כך גם את הקדושה(. 

דחה את דבריו המפורשים של הרא"ש, ונראה שדחאם מהלכה מפני דברי רב האי. אין בדבריו 

 הבחנה בין קדיש לקדושה, ונראה ברור שגם את הקדיש רשאי לדרכו כל החפץ לומר עם הש"ץ.

ביא פתח את דבריו בדברי הרא"ש, שלא לומר קדיש וקדושה עם החזן, אך בסוף דבריו ה מג"א

 רם בקולעצמם  הפסוקיםעם הש"ץ, ואת  בלחשבכללה  לשון הקדושהלומר את  כתבי האר"ימ

, ושם מובאים הדברים כעדות רח"ו על מנהגו )שער חזרת העמידה פ"ב()מקור הדברים בס' פרי עץ חיים 

של האר"י, בלא תוספת טעם לדבר. ונראה שע"י האמירה בלחש זוכה גם להקשיב לש"ץ ולהיות 

חלק מתפילתו וגם להצטרף בפיו שלו לדברי הקדושה(. דין הקדיש נראה נותר לפי זה בעינו, שלא 

 להצטרף בו עם הש"ץ, וודאי שלא בקול רם. 

מנהג הנכון הוא מנהג השו"ע ורוב האחרונים, אך העולם נוהגים בפועל כט"ז, משנ"ב כתב שה

לומר את לשון פתיחת הקדושה בקול רם ובלא הקשבה לש"ץ כלל. בקדיש, עם זאת, המנהג הוא 

גם בפועל לשמוע בשתיקה, כעיקר דברי הרא"ש. וההבחנה בזה צ"ע )מהנהגת האר"י בקדושה 

התיר להצטרף בו בלחש לש"ץ. אלא שנראה שדווקא בקדושה, אפשר לשמוע לכאורה גם לקדיש, ל

 שעיקרה נאמר מלכתחילה ע"י הציבור כולו, יש בכך מעלה, משא"כ בקדיש(. 

 

מדברי תרה"ד שכיון שכיון שאנו  )צו,ד(בעת אמירת הקדושה, הביא ב"י לעיל  עמידת הגוףבענין 

אף לנו לעמוד כעמידת  מבקשים לקדש את שמו ית' כדרך שמקדשים אותו בשמי מרום יש

הוסיף עוד  )כאן(המלאכים, ברגל ישרה )כלומר ברגלים צמודות זו לזו(, וכבתפילה. הטור 

שבאמירת קדוש וברוך יש גם לשאת את גופו למעלה, כדרך המלאכים, המעופפים, וכמזדעזע 

עוד מאימת המלך וקדושתו )וסייג מג"א שעכ"פ לא יקפוץ בעקירת רגלים ממש(. הוסיף על כך 

ד"מ בשם מהרי"ל, מצד אחר, שאין גם להפסיק בדיבור בעת אמירת הקדושה, החל מתחילתה ועד 

 ל הקדוש. -לסוף הא



   

178 
 

התבאר לעיל שמעלת עניית יהש"ר עולה על מעלת ההצטרפות לקדושה.  –]בין קדיש לקדושה 

מע את אך סייג בזה משנ"ב שני סייגים: א. אם כבר ענה יהש"ר אך טרם שמע קדושה, וכעת שו

שניהם משני ציבורים שונים, יעדיף לענות לקדושה שטרם יצא ידי חובתה. ב. בעודו מצוי בפועל 

 באמירת הקדושה, לא יפסיק בה כדי לענות יהש"ר.[

 

 מקורות –תפילה בציבור 
 מעלת התפילה בציבור 

 )וכמה עניינים נלוים(

)כולל תניא אבא בנימין אומר על שני דברים... ובני אדם מזלזלין בהן )ו:( ברכות ה:  

)למטה( א"ל רבי יצחק לרב נחמן... היכא דהוו גרסי  שם ז:, וענייני תפילה נוספים(

 ג.(רבנו יונה )סי' ז(, ) רא"ש)ח:(, 

 )למעלה( רב אויא חלש... עד המשנה ברכות כח:  

 טור וב"י, שו"ע ומשנ"ב יט-צ,ח  

 (כס"מח,ג   ורמב"ם )  ( -)לסי' צ,יח 

)יג.(,  ר"ן)סי' ז(, רא"ש , תוס', רש"ימשנה וגמרא עד אף כאן עשרה, מגילה כג:   דין עשרה לדברים שבקדושה

 (רשב"א)

)למטה( ואמר רב יהודה אמר שמואל התפלל ונכנס... עד הנקודתיים ברכות כא.   

 )יג.( תר"י)כא:(, 

 ה(-ח,ד רמב"ם)  

 טור ושו"ע ונו"כ, ללא גדרי דין גדול בן חורין העולה למניןג -נה,א  

 טור ושו"ע ונו"כ סט,א  

 כ-סי' יח רא"ש, תוס'ברכות כא: הנ"ל,   הנכנס ומצא ציבור מתפללים

 טור וב"י, שו"ע ומשנ"ב ובה"ל סי' קט  

 לג הע' כה( אשי ישראלס"ה;     ערוך השולחן)  

 :הצירוף למנין עשרה

 האנשים המצטרפים

 רא"ש, תוס'נשים ועבדים וקטנים... למי מברכין מזמנין עליו )מח.(, ברכות מז:  

 )סי' כ(

 לרמב"ם ברכות ה,זרבנו מנוח   

 , טור ושו"ע ונו"כיב-דהשלמת הסעיף, ושם נה,א   

 )צב:(משנה, ובגמרא יתיב רבה ורבי זירא... בגדולה אין מצטרפין עירובין צב.   המקום המצרף

 רש"יבמשנה, מן האגף ולפנים..., ובגמרא, עד לאביהם שבשמים, פסחים פה:   

 תוס'ו

 בעירובין צב: הנ"ל, ד"ה תשעה תוס'  

 טור ושו"ע ונו"ככב -נה,יג  

כשם ששליח  שם לד:במשנה, כשם ששליח ציבור חייב..., ובגמרא ראש השנה לג:   תפילת שליח הציבור

 ציבור חייב... עד הסוף, תוד"ה כך

 טור וב"י, שו"ע ומשנ"ב ובה"ל ז-קכד,א  

 כנ"ל( ו-קכג,ה)  

 תפילה ט הע' ג(הליכות שלמה יב,ט;     ציץ אליעזר)  

 טור וב"י, שו"ע ומשנ"ב ובה"ל סי' קכה  אמירת הקדושה

 שו"ע ומשנ"ב ובה"לקכז -סי' קכו  השלמות

 שו"ע ומשנ"ב ובה"לכו -נג,ד  הראוי לש"צהשלמת נוספת: 



 מבוא -)ט( מצוות קריאת שמע   
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 פרק תשיעי

 מבוא –מצוות קריאת שמע 

פותחים בבירור: "מאימתי קורין את שמע בערבין?", ואומרת  )ברכות ב.(דיני קריאת שמע במשנה 

על כך הגמרא: "תנא היכא קאי דקתני מאימתי?... תנא אקרא קאי, דכתיב בשכבך ובקומך. והכי 

קתני, זמן קריאת שמע דשכיבה אימת". מקור מצוות קריאת שמע הוא בפסוק מפורש בספר 

 1דברים, ועליו נסמך בירור המשנה.

בכתובים אינו מעלה באופן כה מובן מאליו שלכך כוונתם. לשון הכתוב: "והיו אלא שעיון  

הדברים האלה אשר אנכי מצוך היום על לבבך, ושננתם לבניך ודברת בם... בשכבך ובקומך", 

מוסבת בפשוטה על כלל מצוות ה' לישראל, ולא על פרשת שמע לבדה. כדי לעמוד על תוכן דברי 

מפורשת על קריאת שמע, נקדים לעמוד על תוכן הכתובים  חז"ל, שמצאו בפסוק זה מצוה

 בהקשרם המעט רחב יותר. בתוך כך יתבררו מעט יותר גם פסוקי ק"ש עצמה. 

אמורה בתורה סמוך לפתיחת דברי משה לישראל שבהם שב ושנה להם  )דברים ו(פרשת שמע 

משה לישראל הוא  ופירש את כלל מצוות התורה, שהם חלקו העיקרי של ספר דברים. פתח דברי

, ומה )שם ה(בהזכרת מעמד הר סיני, הברית שנכרתה בו לישראל ועשרת הדברות שניתנו להם 

שהתברר מיד מתוך כך, שמכאן ואילך יקבלו ישראל את המצוות על ידי משה ולא ישירות מפי ה'. 

זכו מתוך כך פונה משה ללמד לישראל את כלל המצוות שנתן להם ה', מצוות שעל ידן דוקא י

להיכם אתכם, לא תֻסרּו ימין ושמאל... -לחיים בארץ ירושתם: "ושמרתם לעשות כאשר צוה ה' א

למען תחיון וטוב לכם והארכתם ימים בארץ אשר תירשון. וזאת המצוה הֻחקים והמשפטים אשר 

להיכם ללמד אתכם, לעשות בארץ אשר אתם ֹעברים שמה לרשתה. למען תירא את ה' -צוה ה' א

ֹמר את כל ֻחקתיו ומצֹותיו... ושמעת ישראל ושמרת לעשות, אשר ייטב לך ואשר תרבון להיך לש-א

 להי אבתיך לך ארץ זבת חלב ודבש". -מאד, כאשר דבר ה' א

אמנם גם לאחר הקדמה זו אין משה רבנו פונה מיד לבאר לישראל את פרטי המצוות, אלא 

סק בהתמודדות עם גורמים שונים מקדים דברי חיזוק כלליים לעיקר ההקפדה על שמירתן, ועו

שעלולים להביא אותנו לפרוש מהן. לכך מוקדשים דבריו מסוף פרשת ואתחנן ועד לתחילת פרשת 

 פרשת שמע.  –, ובפתחם )שם יא(ראה 

להינו -דברי ההתעוררות לישראל לאחוז כראוי במצוות ה' פותחים בפסוק: "שמע ישראל, ה' א

אל מצוות ה' היא בנקודת השורש של אמונתנו, ההכרה בכך  ה' אחד". נקודת המוצא ליחס הראוי

להינו, ומתוך כך אין אנו כיתר העמים, המתייחדים כל אחד לאל מסויים -שה', הוי"ה, הוא הוא א

להינו, הוא -להינו הוא אחד בתכלית. ה', א-אחד שבצידו ניתן להכיר גם באלים נוספים, אלא א

טי המעורב בסדרי ההתרחשות בעולם, ומתוך כך לא מקור ההויה, הקודם בתכלית לכל כח פר

, ובאותו אופן גם אין )שם ד(שייך לייחס לו כל תמונה, כפי שכבר הודגש בדברי משה מעט קודם לכן 

)גדולי ישראל כל מקום לרעיון של צירוף אלהות אחרת עמו, או לכל צד הפקעה אחר של יחידותו 

 . , ואכמ"ל(האריכו לפרש את ענין אחדות ה' המבואר כאן

להות ייחודי של ה' -א-על גבי ניסוח מפורש תמציתי זה של עיקר תוכן אמונתנו, הנשענת על יחס

להיך בכל לבבך ובכל -אלינו, נבדל משל כל אומה זולתנו, מוסיף משה לצוות: "ואהבת את ה' א

                                                           
1

נראה שדוקא השאלה "מאימתי..." מעוררת את שאלת הגמרא. ודוגמת זה גם בריש תענית: "מאימתי מזכירין  

גבורות גשמים". אין זה יוצא דופן שהמשנה פותחת בפרטי דינים בלי להקדים את יסודותיהם, ואם היתה המשנה 

ר כל תמיהה. אלא שהשאלה מאימתי פותחת "קורין את שמע בערבין משעה שהכהנים נכנסים..." לא היה הדבר מעור

 מורה על הסתמכות על דין קודם, שלא פורש. 
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נפשך ובכל מאדך", ומתוך כך: "והיו הדברים האלה אשר אנכי מצוך היום על לבבך...". אחיזתנו 

בדברי התורה אינה רק משום גודל החובה לשמרם )וכמשמעות הפשוטה של הפסוק שנאמר 

: "שמע ישראל את החקים ואת המשפטים אשר אֹנכי ֹדבר באזניכם היום, )ה(בתחילת דברי משה 

רתם לעֹשתם"(, אלא מתוך האהבה לה' שציוה עליהם, אהבה המובילה לכך ולמדתם ֹאתם ושמ

שדבריו יהיו יקרים לנו ואחוזים היטב בליבנו. יקרת דברי ה' עבורנו מתורגמת גם לביטויים 

מעשיים: "ושננתם לבניך, ודברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך, וקשרתם 

ניך, וכתבתם על מֻזזות ביתך ובשעריך". דברי התורה צריכים לאות על ידך, והיו לֹטטפת בין עי

להיות עמנו תמיד גם באופן ממשי, מדוברים בפינו בכל עת המאפשרת זאת, כתובים וקשורים על 

 כך, לפחות, לפי פשט הכתוב.  2ידנו ומעטרים אותנו למעלה מעינינו, וקבועים גם בפתחי בתינו.

                                                           
2

, אך מצוה זו עצמה מעוררת מידה של תמיהה: מצוות אהבת ה'הבסיס לכל המצוות המעשיות שבפרשה הוא כאמור  

נו שלו ברצון ה' מהו פשר הציווי על יחס של בה? האהבה לה' היא ודאי מידה עליונה, והאוהב אותו ית' ומדבק את רצו

נעשה ודאי שותף להופעת רצונו ית' בעולם בדרגה גבוהה לאין ערוך ממי שרק מקפיד באופן מעשי לשמור את 

מצוותיו. כיעד רחוק, זוהי ודאי מדרגה עליונה שיש לשאוף אליה. היא כרוכה בנקודת התוכן העליונה ביותר שבעומק 

אל רצון ה', שהוא מקור כל יניקתה. ספר חובות הלבבות מקדיש  חיי האדם, השייכות העמוקה והשורשית של נשמתנו

לאהבת ה' את השער העשירי, האחרון בספרו, ומסילת ישרים מבאר את מעלת האהבה לה' כחלק ממידת החסידות, 

המעלה המתקדמת יותר של העבודה לה'. אך מאיזה צד נתבעת אהבה לה' כמצוה קבועה, המוטלת על כל אדם באשר 

בשלב שבו רק החל לפתח את עולם הרצון הפנימי שלו וטרם התרומם ובא לכלל הזדהות פנימית עם רצון ה'? הוא, גם 

חיים המכירים במציאות ה' ונשענים עליה כוללים ודאי מיניה וביה יסודות של אמונה בו, יראה הנובעת מהכרת 

ו בתורה עד כאן. בסיפורי התורה על גדלותו, הכרת טוב כלפיו, ואף חובת משמעת לדברו. אך אהבה לה' לא מצאנ

האבות ועל הגדולים שקדמום מצאנו ביטויים המלמדים על עבודתם לה', על היותם שומעים בקולו, הולכים לפניו 

אך לא על אהבתם אליו )מקום יחיד שבו נזכרת בתורה קודם לפרשת  –וקוראים בשמו, ומלמדים את דרכו לבניהם 

"ֹעשה חסד לאלפים לֹאהבי"(. רק מכאן ואילך אנו –ר לא יהיה שבעשרת הדברות שמע מעלת האהבה לה' הוא בדיבו

מוצאים תביעה מפורשת של אהבה לה', שאף שבה מעתה ונזכרת פעמים רבות, בספר דברים עצמו ובשאר ספרי 

 נביאים וכתובים )בפרט בספר תהילים(, והדבר טעון ביאור. 

ורות למדי, והן כל המבואר בהמשך הפסוקים בדבר יקרת דבר ה' ההשלכות המעשיות של מצוות אהבת ה' עכ"פ בר

עבורנו, העסק התמידי שלנו בהם והחיבור הפנימי שלנו אליהם. מכח אהבת ה' נעשות כלל מצוות ה' מחובה שאין 

להימלט ממנה, שיש לעמוד בה אך די לה בגבול המעט ההכרחי, לענין שכל חיי האדם כרוכים בו. לאור זאת נקל יותר 

 להבין גם את מצוות האהבה עצמה, המורה על קיומו של חיבור כזה לה' ולמצוותיו. 

על כך נראה להוסיף עוד שאף שעמידת האדם לפני ה' אכן ראויה כשלעצמה להוליד בקרבו בעיקר יחס של יראה, ולא 

להינו. -ם בהיותו אלהים, אלא ג-של אהבה, התביעה מישראל )המפורשת גם בפסוק שמע( אינה רק להכיר בשם ה', כא

הפגישה שלנו בה' אינה רק כבעל השלטון בעולם, אלא כמי שקנה אותנו לחלקו, היטיב לאבותינו וגם לנו, ומבקש 

להוסיף ולהיטיב לנו, אף כי גם עלינו מצידנו מוטל כנגד זאת לשמור את מצוותיו. הדברים הם כמפורשים בפרשת עקב 

-להיך... ולאהבה ֹאתו ולעֹבד את ה' א-שֹאל מעמך, כי אם ליראה את ה' אלהיך -: "ועתה ישראל מה ה' א)דברים י(

להיך השמים ושמי השמים, הארץ וכל אשר בה. רק באֹבתיך חשק ה' לאהבה -להיך בכל לבבך ובכל נפשך. ...הן לה' א

תהלתך והוא  להיך תירא, ֹאתו תעֹבד, ובו תדבק, ובשמו תשבע, הוא-אותם, ויבחר בזרעם אחריהם בכם. ...את ה' א

להיך אשר עשה אתך את הגֹדֹלת ואת הנורֹאת האלה אשר ראו עיניך. בשבעים נפש ירדו אֹבתיך מצרימה ועתה שמך -א

להיך ושמרת משמרתו וְחֹקתיו ומשפטיו ומצותיו כל הימים". חיינו -להיך ככוכבי השמים לֹרב. ואהבת את ה' א-ה' א

אהבתו ורצונו להיטיב לנו, ומתוך כך ראוי שנהיה גם אנו מצידנו  רוויים באופן מלא בטוב הבא מאיתו ית' מתוך

מסורים בכל נפשנו ומאודנו לעשיית רצונו. זהו גם פשר סמיכות הפסוק הקודם לשמע: "ושמעת ישראל ושמרת 

להי אבתיך לך, ארץ זבת חלב ודבש". הקב"ה בוחר בנו -לעשות, אשר ייטב לך, ואשר תרבון מאד, כאשר דבר ה' א

, ומתוך כך אף )שמות ד(, וקורא עלינו באהבתו לנו שם בנו בכורו, "בני בֹכרי ישראל" ק"ש(ברכת לשון חתימת כ)ה באהב

אנו נתבעים לעבדו מתוך אהבה לשמו, כבנים לאביהם. זהו היחס שראוי ומתחייב שייוולד בקרבנו לשמו, וגם עומק 

 <--, "זרע אברהם ֹאהבי"(. )ישעיהו מא(י הנביא היחס המבוטא בעבודת ה' של האבות )וככינוי ה' לישראל, בפ
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ינו ובין עינינו, וכן לכתיבה על מזוזות בתינו, ברור עם לכל הפחות במה שנוגע לקשירה על יד

זאת שאין הכוונה לכתוב בהם בפועל את כלל דברי התורה ומצוות ה'. ודאי שבאופן מעשי הדבר 

צריך להיות מיושם במתכונת מצומצמת ותמציתית יותר. וכשאנו מבקשים פרשה מסויימת שבה 

ושמירתן על לוח ליבנו, הרי שפרשיה זו עצמה  גלום בתמצית כל ענין קבלתנו את מצוות התורה

היא ודאי היפה ביותר לדבר. וכך היא אכן קבלת חז"ל, לכתוב בתפילין ובמזוזה פרשה זו דוקא, 

פרשת שמע )ואליה מצורפת גם פרשת והיה אם שמוע, הקרובה לה גם היא בתוכנה. גם היא כוללת 

קשירתם כתכשיט לנו, לימודם והדיבור את ההוראה הכללית על שימת דברי התורה על ליבנו, 

התמידי בהם, וכתיבתם על מזוזות בתינו, אלא שמנקודת מוצא מעשית שונה מעט. פרשה זו 

נאמרה סמוך לחתימת דברי הזירוז הכלליים של משה רבנו לאומה, ועיקרה ההכרה בכך שכל 

תנו לו. משה רבנו ברכת החיים הישראליים, או חילופה, תלויה במידת שמיעתנו לדבר ה' ועבוד

מעורר את ישראל לעבודת ה' גם מכח הצד הפשוט והמעשי יותר שבנפש, מצד הכרת המציאות 

המעשית עצמה ותנאיה, שההליכה בדרכי ה' ממלאת בה תפקיד מכריע, וגם מצד יראת העונש. 

 (. 3ומכל מקום מתוך כך חוזרת ומתחדדת אותה הנהגת חיים ראויה שנלמדה בפרשת שמע

וי על הדיבור בדברי תורה אין הכרח לפרש בדרך מצמצמת כזו, ואין מניעה מלהבין את הציו

שהוא מורה לעסוק בדברי התורה בכללם בכל עת המאפשרת זאת, כדי להימצא ברבות הימים 

אחוזים ודבקים בהם בכל היקפם. ואכן, זוהי צורת קיומה המעולה של מצוות תלמוד תורה 

על האדם לעסוק בתורה בכל זמניו הפנויים, אף כי לא למדו  )לפוסקים רבים חובה גמורה היא

זאת באופן מעשי מכאן דווקא, וגם לחולקים עליהם, ודאי יש בהנהגה כזו מעלה גדולה ושלמות 

ומכל מקום למדו חכמים שגם במצוות ודברת בם אין לראות  4קיום למצוות תלמוד תורה עצמה(.

וההכרחית של המצוה המוטלת על כל אדם, וכמו  במתכונת רחבה זו את צורת הקיום הבסיסית

בענין התפילין והמזוזה כך גם בענין דיבור הפה, די לנו בשיעור המועט של קריאת פרשה זו עצמה, 

פרשת שמע, כביטוי מעשי ראשוני להיות דברי התורה בכללם על ליבנו. וגם לאידך גיסא, לצד 

רב ובוקר, אלא חובה לקרוא פסוקים אלו החומרא, אין די בקריאת פסוק אחר כלשהו בתורה ע

דווקא בשכבנו ובקומנו. בקריאת פרשת שמע אנו אוחזים ביסוד התמציתי המהותי של ענין קבלת 

דברי התורה כולם, וזהו ענין מטבע "קבלת עול מלכות שמים" שקראו חכמים על מצוה זו. אין זו 

למוד תורה, אלא הבעה של התוכן הבעת אמונה בה' בלבד, כענין לעצמו הנבדל לגמרי מענין ת

הראשוני של האמונה בצירוף לכך שמכוחה ומחמתה נולדות בנו האהבה לה', והדבקות הפנימית 

וגם המעשית במצוותיו, שהתורה כולה היא המלמדת אותן לפרטיהן. )ואכן, גם בדיני תלמוד 

                                                                                                                                                                      
יחס של חובה וציווי אכן כרוך ביראה יותר מאשר באהבה, אך גם המצוה על אהבתו ית' אינה באה בסופו של דבר 

כמצוה מפורשת ישירות מפי ה'. תחת זאת היא באה מתוך הצד העליון שבהכרתנו אנו, על ידי משה רבנו, המלמד שכך 

 מרצונו ית' בענין זה.ודאי מתחייב 
3
 בתפילין נוספו גם פרשיות קדש ווהיה כי יביאך, אך זאת מטעם אחר, זכרון יציאת מצרים, שאינו מענייננו כאן. 
4

מצוות תלמוד תורה לא נלמדת למעשה מפסוקים אלו שבפרשת שמע אלא משני פסוקים אחרים שכבר נזכרו,  

את בניכם" שבפרשת והיה אם שמוע. בפסוקים אלו המצוה  "ולמדתם אותם ושמרתם לעשותם", ו"ולמדתם אותם

היא על לימוד התורה, והם מכוונים ודאי לפעול בכיוון של ידיעת כלל דברי התורה )או לכה"פ מצוותיה המעשיות של 

התורה( בכל היקפם. אבל כאן לשון הציווי שונה, לא ללמוד את דברי ה' אלא לשננם ולדבר בהם. נושא המצוה כאן 

 לא רכישת הידיעה בתורה אלא הדבקות החיה בה, ובזה עיסוקנו כאן. הוא
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וש ספר התורה הזה שדי בקריאת שמע שחרית וערבית כדי לקיים לא ימ )מנחות צט:(תורה מצאנו 

 . 5מפיך(

גם את נסיבות החיוב בדיבור זה בתורה תחמו חז"ל באופן מצמצם הרבה יותר מזה שניתן היה 

לשמוע מהפסוק, והעמידו אותן על שתי נקודות הציון החדות המוגדרות בכתוב, "בשכבך 

תך ובלכתך ובקומך". הכתוב מזכיר גם שתי מסגרות נסיבות רחבות יותר למצוה זו: "בשבתך בבי

בדרך", ביטויים המורים ודאי על צורתו הרחבה והמעולה של הדיבור בתורה. אך בהקשר של גדר 

החיוב הקבוע של הדיבור התמידי בתורה, קריאת פסוקי שמע, תלו חכמים בביטויים אלו בעיקר 

הגדרה איכותית, הבחנה בין זמני שגרה שבהם אכן יש בידו לעסוק בדברי תורה, לבין זמנים 

. בפסוק בכללו יש שני ביטויים )יא.(שבהם הוא עוסק כבר במצווה אחרת ופטור משום כך מק"ש 

עשיה שהאדם מצוי בה, ושני ביטויים אחרים המציינים נקודות זמן מוגדרות -המציינים תכונת

 בסדר יומו, וחז"ל הרכיבו זה בזה את גדרי החיוב המצומצמים העולים משניהם. 

 

"בשכבך ובקומך" צריכה עם זאת גם היא עוד עיון נוסף. בפשטות, העמדת גדר החיוב על 

הכתוב מציין כאמור שתי נקודות בסדר יומו של האדם, בשכבו לישון ובקומו בבוקר. אך לא כך 

הם גדרי זמן קריאת שמע בפועל: חז"ל קצבו את תחילתם וסופם של זמני השכיבה והקימה על פי 

אישית של האדם באשר הוא. זאת לא רק כתנאי לחיוב )דהיינו ולא על פי הנהגתו ה 6דרך בני אדם,

לומר שאין האדם חייב לקרוא קריאת שמע בקומו אלא אם כן קם בזמן שהכל קמים(, אלא 

כהגדרה מחייבת עומדת לעצמה. כלומר, גם מי שמבקש להוסיף לישון אינו רשאי לעשות כן, אלא 

שדרך שאר בני אדם לקום. ונמצא שלמעשה  עליו לקום כדי לקיים את מצוות קריאת שמע בזמן

 יש חיוב לקום כדי לקרוא, ולא רק לקרוא כשקמים כמשמעות הכתוב הפשוטה. 

 –לחריגה זו ממשמעותו הראשונית הפשוטה של הכתוב יש גם השלכה נוספת מרחיקת לכת 

נים מצוות קריאת שמע נעשית בכך ממצוה התלויה בנסיבות החיים של האדם למצוה התלויה בזמ

מסויימים ביום, ומתוך כך נשים פטורות ממנה כשם שהן פטורות מכל מצוות עשה שהזמן גרמא 

. חז"ל הבינו לפי הנראה ש"בשכבך ובקומך" אינו מציין נקודות זמן בסדר היום של האדם )כ:(

 הפרטי אלא של ההתרחשות הציבורית, והדבר טעון ביאור. 

אפשר שיש לצרף לכך את הבירור הלשוני שעורכת הגמרא בפתח המסכת: "מאי שנא דתני 

בערבית ברישא, לתני דשחרית ברישא? תנא אקרא קאי, דכתיב בשכבך ובקומך... ואי בעית אימא 

יליף מברייתו של עולם, דכתיב ויהי ערב ויהי בקר יום אחד". תוס' שואלים מפני מה ציפייתה 

                                                           
5

בדבר הקורא  )ט:(את השייכות העצמית של קריאת שמע למצוות העסק בתורה אנו מוצאים גם בדברי המשנה  

קריאת שמע לאחר זמנה, שהוא עכ"פ כקורא בתורה )ומשמע לכאורה שאף שאינו אלא כקורא בתורה ראוי לו לקרוא 

פרשיה זו למרות שעבר זמן מצוות קריאתה, והיינו משום שאין זו פרשיה סתמית בתורה אלא פרשיה בעלת ערך דוקא 

נזכר מנהג  )מובא ברש"י על המשנה ב.(תמציתי שכל ענין השייכות לתורה גלום בה, וכפי שהתבאר(. כמו כן, בירושלמי 

עדיין אין הקריאה עולה לחובת קריאת שמע של  לקרוא קריאת שמע ולהתפלל גם קודם צאת הכוכבים, אף שבזמן זה

ערבית, והטעם להקדמתה לתפילה הוא כדי לעמוד בתפילה מתוך דברי תורה. אף כאן, קריאת שמע היא המייצגת 

זהו גם טעם להקל בדין זמן ק"ש, משום שעיקרה הוא לימוד תורה שזמנו תמיד  )א: ברי"ף(לדברי תורה. לדברי בעה"מ 

 )וחלק עליו בזה הראב"ד(. 
6

, להוציא מדברי ב"ש )י:(כך היא לשון ב"ה במשנה  –"בשעה שבני אדם שוכבים ובשעה שבני אדם עומדים"  

ו גם כגדר ראשוני לזמן חובת השתמש בלשון ז )א,א(הסוברים שיש לשכב ולעמוד בפועל בעת הקריאה. הרמב"ם 

הקריאה: "פעמים בכל יום קוראים קרית שמע, בערב ובבקר, שנאמר ובשכבך ובקומך, בשעה שדרך בני אדם שוכבין, 

 וזה הוא לילה, ובשעה שדרך בני אדם עומדין, וזה הוא יום". 
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רא היא להקדים את של שחרית דוקא, ומבארים: "כדאשכחן בתמיד, דכתיב הראשונית של הגמ

 של בקר תחילה". 

ההשוואה הראשונית המתבקשת של קריאת שמע היא לקרבן התמיד. המשמעות הפשוטה של 

בשכבך ובקומך היא שיומו של האדם יהיה אחוז בתחילתו ובסופו בקבלת עול מלכות שמים, ולכן 

פנימי שבו תחילת יום העשיה קודמת לסופו. כך הוא בקרבן התמיד, מצופה למצוא בדבר סדר 

שהקדים בו הכתוב תמיד של שחר לתמיד של בין הערבים, את פתיחת יום העבודה לה' במקדש 

לחתימתו, וכך הוא באמת גם במשנה בדיני התפילה, שפתחה "תפלת השחר עד חצות... תפלת 

בית. אלא שבקריאת שמע הקדים הכתוב ערב המנחה עד הערב", והקדימה שחרית למנחה ולער

לבוקר, והגמרא מסמיכה זאת גם על ברייתו של עולם, שאף שם קדם הערב לבוקר. והדבר מרמז 

על כך שחלקי היום שאותם מבקשת התורה לקשור בקבלת עול מלכות שמים אינם ראשיתו 

, הלילה והיום, וסיומו של יום העשיה של האדם עצמו, אלא שני חלקי היום במובנו העצמי

 וראשיתו דוקא בלילה, כזמן המכין ליום. 

ענין מצוות קריאת שמע אינו לתחום את יום העשיה של  –שני הדברים מכוונים לענין אחד 

האדם הפרטי בראשיתו ובסופו בקבלת עול מלכות שמים, כדי להעניק בכך תוכן ראוי גם לכל מה 

י הכללי דווקא בתוכן זה של קבלת עול מלכות שבאמצעיתו, אלא לשזור את מהלך העשיה הציבור

שמים, בפתח כל פרק זמן חדש של יום או לילה. פרשת שמע אינה פונה אל האדם הפרטי, לרומם 

את חייו אל התוכן הראוי להם, אלא אל האומה בכללה. כך היא הפנייה מלכתחילה, "שמע 

כפניה אל האומה  –ן יחיד ישראל", וכך יש להבין את לשון הפרשה כולה האמורה כולה בלשו

כולה כגוף אחד. בזמן שבו מתחיל פרק עשיה חברתי של יום חדש, ובזמן שבו הציבוריות מתפזרת, 

וכל אדם מתכנס לביתו לקראת השכיבה לישון, כפרק הכנה ליום הבא, יש לכל אדם מישראל 

שות הציבורית לקרוא קריאת שמע ולקבל עליו עול מלכות שמים, כדי להעניק אופי נכון להתרח

בישראל. וזאת באופן בלתי תלוי בסדר יומו האישי. )בכך מוסבר יותר גם שזמני השכיבה שקבעו 

חכמים, לדעותיהם השונות בזה, הם כולם זמנים של התכנסות אל תוך הבית בסביבות זמן 

תחילת החשכה, ולא זמנים של שכיבה לישון בפועל. בשכבך אינו מציין את זמן הליכת האדם 

 רטי לישון, אלא את זמן פרישתם של בני אדם זה מזה, לקראת שכיבתם לישון(. הפ

)קריאת שמע נבדלת בזה באופן מובהק מהתפילה, שעניינה אכן לשייך את עולמו הפרטי של 

, היא )כ:(האדם, האישיותי הפנימי וגם המעשי, אל השורש של רצון ה'. התפילה היא "רחמי" 

ם וברכתם במקור היניקה של רצון ה', ומתוך כך גם כאשר מבקשת לקשור את כל שפע החיי

האדם ניגש אל כל מעשי יומו הוא פונה לעשותם כמי שמשתדל גם במעשיו כדי שעל ידם תצא 

לפועל ברכת ה', שהיא מקורה האמיתי הבלעדי של טובתו. ומטעם זה גם נשים חייבות בה, גם על 

יאת שמע, לעומת זאת, מעמידה מסגרת כללית . קר)עי"ש(צד שראוי לקרותה מצוה שהזמן גרמה 

שבתוכה נעשים כל מעשי האדם, בלא זיקה ישירה מובהקת דווקא בין גוף העשיה לבין אותה 

תשתית מקדימה. הנאמנות לדבר ה' מתוה סדר ראוי לחיים, אבל לא מכוונת באופן ישיר כל אחד 

ויים להם. מתוך כך גם הדגש ואחד ממעשי האדם, אם לא אצל הגדולים ביותר שסתרי התורה גל

בה הוא על מסגרת החיים הציבורית הכללית, וחילופי הזמנים הקבועים המאפיינים אותה, ולא 

 על דופק החיים של האדם הפרטי. ונשים ממילא פטורות ממנה.(
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 פרק עשירי

 זמני קריאת שמע
 של ערביתא. זמן קריאת שמע 

 )רלה,א(. תחילת זמנה 1

 ד(-)רלה,ג. סוף זמנה 2

 ב. זמן קריאת שמע של שחרית

 ה(-)נח,א; נח,ג. תחילת זמנה 1

 ז(-)נח,ב; נח,ו זמנה.סוף 2

 ב(-)סג,אג. תנוחת הגוף בקריאת שמע 

 

 א. זמן קריאת שמע של ערבית

 )רלה,א(. תחילת זמנה 1

ה כ ל ה ה ת  ע ר כ ה ר  ק י ע ו ם  י א נ ת ה ת  ו ע ד  .  א

. "מכדי )משנה, ב.(" משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתן"מאימתי קורין את שמע בערבין? 

, לתני משעת צאת הכוכבים? מלתא אגב צאת הכוכביםכהנים אימת קא אכלי תרומה, משעת 

אורחיה קמשמע לן, כהנים אימת קא אכלי בתרומה, משעת צאת הכוכבים. והא קמשמע לן 

ובא השמש וטהר, ביאת שמשו מעכבתו מלאכול בתרומה, ואין  דכפרה לא מעכבא. כדתניא,

. זמן קריאת שמע של ערבית הוא החל מהשעה שבה )גמרא שם(כפרתו מעכבתו מלאכול בתרומה" 

מסתיים היום לענין דיני הטומאה. בטבילה לבדה אין די כדי להסתלק בתכלית מן הטומאה, ורק 

ומעלים את האדם לטהרה, ואף בטומאות חמורות סילוקו של היום ופתיחתו של יום מחדש שבים 

הטעונות גם קרבן לכפרה די עכ"פ בהערב שמש לענין ההיתר לאכול בתרומה )והכפרה מעכבת רק 

את האכילה בקדשים והכניסה למקדש(. וזמן זה של סילוק יום אחד ופתיחת משנהו הוא גם זמן 

ה מכוונת לזמן שבו שוכבים בפועל השכיבה האמור בתורה בענין ק"ש. כלומר, לשון בשכבך אינ

לישון, אלא לזמן שבו מתחיל במציאות עצמה זמן הלילה, שהוא בעיקרו זמן שכיבה ומתוך כך 

  1ראוי להיקרא כך כבר מראשיתו.

: "מאימתי )ב:(הזמן האמור במשנתנו הוא ע"פ אחת מחמש דעות תנאים שנזכרו בדבר בברייתא 

דש היום בערבי שבתות, דברי ר' אליעזר. רבי יהושע מתחילין לקרות שמע בערבין? משעה שק

אומר, משעה שהכהנים מטוהרים לאכול בתרומתן. רבי מאיר אומר, משעה שהכהנים טובלין 

לאכול בתרומתן. אמר לו ר' יהודה, והלא כהנים מבעוד יום הם טובלים. ר' חנינא אומר, משעה 

חא, אומר, משעה שרוב בני אדם נכנסין שעני נכנס לאכול פתו במלח. ר' אחאי, ואמרי לה ר' א

 להסב". 
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ברי רש"י, הלימוד הנצרך הגמרא מוסיפה לברר מנין שלשון "ובא השמש וטהר" אכן מכוונת לצאת הכוכבים. לד 

בין הוא לעיקר הקביעה שזמן הטהרה הוא זמן סילוק השמש ואורה בערב, ולא זמן הזריחה למחרת. פרק הזמן של 

, שהוא ספק צאת הכוכבים ומתוך כך גם ספק יום ספק לילה, קרוי לפי זה מן הסתם זמן ספק גם לענין השמשות

י, ופירשו תחת זאת שבירור הגמרא לשני צדדיו מתייחס לזמן זה קריאת שמע. אבל ראשונים אחרים הקשו על רש"

של תום היום, והנידון הוא אם אכן רק מצאת הכוכבים רשאים הכהנים לאכול בתרומה או כבר מעת השקיעה. גם 

לדרך זו אפשר שכל זמן בין השמשות הוא זמן ספק גם לענין קריאת שמע, כשם שהוא זמן ספק לתורת צאת 

לדרך זו אפשר גם שהמשנה נקטה לשון זמן שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתם כדי ללמדנו שזמן זה, הכוכבים. אך 

של צאת הכוכבים הגמור, שבו הכהנים יוצאים מכלל ספק ונכנסים בפועל לאכול בתרומתם, דווקא הוא זמן קריאת 

. סתימת לשון הפוסקים נראית שמע, וכל שאינו לילה ודאי הוא גם ודאי לא זמן השכיבה האמור לענין קריאת שמע

 מטה לצד זה.
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משעה בברייתא זמן ק"ש הוא  ר' אליעזרלדעת  2תנא דמתניתין הוא כר' יהושע בברייתא.

, ולא מזמן צאת הכוכבים בלבד. כבר בין השמשותמתחילת זמן  –בערבי שבתות  שקדש היום

מנה הודאי של מצוות משעה שצריך לפרוש ממלאכה בעת כניסת השבת, מחמת הספק, מתחיל ז

קריאת שמע. על כל פרק זמן זה שבו היום מפנה את מקומו ללילה, גם אם אין זה ברור באיזו 

נקודה מדוייקת בתוכו מתחיל הלילה עצמו, ראוי לקרוא זמן שכיבה, זמן של פנייה מיום העבודה 

 החולף אל הפרק המכין ליום העבודה הבא. 

כדי שיוכלו לאכול בתרומה  טובליםרק  זמן שהכהניםמקדים עוד את זמן שכיבה ל ר' מאיר

בלילה, זמן שעודו בתוך היום עצמו, שעל ידי הטבילה בו יוכלו להיטהר כבר בהערב שמש זה ולא 

קצב הרא"ש, ע"פ משנה  שבת לד:()רק בהערב שמש המחרת )בהקשר של זמן כניסת השבת 

, את זמנו של שיעור הטבילה בכדי הילוך חמישים אמה, שהוא כחצי דקה. )במס' זבין(ותוספתא 

אמנם הזמן שבו דרך הכהנים לטבול בפועל עשוי להיות גם בשיעור מעט גדול יותר קודם 

 השקיעה(. לדבריו כבר זמן זה, שבו מתקיים עסק מכין ללילה, ראוי להיקרא זמן שכיבה. 

פיתו, והגמרא מבררת ומכריעה שזמן זה  נס לאכולעני נכסובר שהזמן הוא משעה ש ר' חנינא

מאוחר לזמנים הקודמים שנזכרו. רש"י מסביר שהעני אינו מתעכב הרבה בלילה קודם שיאכל, 

כיון שאין לו נר לסעודה. ומכל מקום אין הוא נכנס לאכול מיד בצאת הכוכבים הראשונים, זמן 

ותר. ורק זמן זה, שבו מקצת בני אדם שעדיין יש בו מקצת אור, אלא כשהחשיכה מתגברת מעט י

מאחר עוד את זמן השכיבה,  ר' אחאפורשים כבר בפועל לבתיהם, ראוי להיקרא זמן שכיבה. ו

לזמן שבו כל בני אדם נכנסים להסב, בכל יום או בשבת, וכיון שיש להם נרות אינם ממהרים כל 

שהם מספרים זה עם זה  כך להיכנס לאכול עד שחולף פרק זמן נוסף של חשכה )כ"כ הרשב"א,

 ברחוב ועל פתחיהם קודם שייכנסו(. 

)הרי"ף  כסתם מתניתיןהלכה  באופן פשוט, אולם הלכההגמרא לא נקטה באופן מפורש כמי 

מאריך להבהיר שכך היא דעת חכמים במתניתין, גם לדרך המייחסת את תחילת המשנה לר"א, 

ם לדבריו(, ועוד שבמחלוקת בין ר' אליעזר שהרי בענין זה של ראשית הזמן הסכימו סוף סוף גם ה

. כך כתבו הרי"ף, הרא"ש והרשב"א, וכך פסק גם כר' יהושעלר' יהושע ראויה הלכה להיות 

 . )א,ט(הרמב"ם 

 

ת מ ד ק ו מ ע  מ ש ת  א י ר ק ג  ה נ מ  .  ב

למרות הדין הפשוט, שאין לקרוא קריאת שמע אלא מצאת הכוכבים, היה נפוץ בזמן הראשונים 

ך קריאת שמע ותפילה של ערבית לתפילת המנחה, עוד קודם שתשקע החמה, מנהג להקדים ולסמו

או לכל הפחות קודם בין השמשות )וכדרך הראשונים, ר"ת ודעימיה, הסוברים שבין השקיעה 

לצאת הכוכבים יש כשעה וחומש, שרק סופם הוא בין השמשות(. הראשונים תמהו לפשר המנהג, 

 וניסו ליישבו בדרכים שונות. 

פעם  יש לחזור ולקרותהתב שבקריאה מוקדמת כזו אכן אין יוצאים ידי חובה, ולכן כ רש"י

נוספת משתחשך. את הטעם לקריאה המוקדמת ביאר רש"י ע"פ האמור כבר בירושלמי, שקורין 

קריאת שמע בבית הכנסת כדי לעמוד בתפילה מתוך דברי תורה. וכהנהגה למעשה כתב רש"י 
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", והגמרא דברי ר' אליעזרהמשנה עצמה המשיכה: "משעה שהכהנים נכנסים... עד סוף האשמורה הראשונה,  

מפרשת בשתי דרכים אם דין המשנה כולו נאמר ע"י ר' אליעזר, ותרי תנאי אליבא דר"א אם זמן ק"ש הוא מצאת 

היום כבברייתא; או שהרישא דמתניתין נאמרה בסתם ואינה מדברי ר' אליעזר, הכוכבים כבמשנה או משעה שקדש 

 ואם כן סתם מתניתין בענין זה כר' יהושע.
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, שכן לענין זה די בקריאה חוזרת של פרשה ראשונה המטה עלשאפשר לסמוך על קריאת שמע ש

, ואף הוסיף שלרב רב עמרםו הרי"ץ גיאת, ריב"אגם בשם ה הרא"שלבדה. כדברי רש"י כתב 

עמרם כיון שקורא על מיטתו לשם מצוה אך בלא הברכות שתיקנו לומר לפניה ולאחריה, יש לברך 

כתב כרש"י, גם בשם  הרשב"אע". אף לפניה תחת זאת ברכת מצוות רגילה, "על קריאת שמ

 והרבה גאונים.  הראב"ד

כתב גם הוא כעיקר דברי רש"י, שיש לשוב ולקרוא ק"ש בזמנה לאחר התפילה, אלא  תר"י

שלדבריו אין לסמוך על ק"ש שעל המטה, מכמה טעמים: א. לקריאה זו מקדימים אכילה ושתיה, 

הוא כנגד המזיקין, ומתוך כך יש שאינו  שלא כדין הראוי לק"ש. ב. עיקר דין ק"ש שעל המטה

קורא אותה, ואף כשקורא אותה מצוי שאינו מכוון למצוה )אמנם לרש"י מסתבר שאם לא קרא 

עד אז ק"ש בזמנה יהיה עליו לתת דעתו שאכן יקרא על מטתו, ולשם מצוה(. ג. בק"ש שעל המטה 

קנת חכמים. לכן למעשה אם קוראים רק פרשה ראשונה ובלא ברכות, שלא כעיקר דין ק"ש ע"פ ת

, קודם שיאכל וישתה, לקרוא בביתו בהגיע הזמןהקריאה בביהכנ"ס היתה קודם זמנה עליו לשוב ו

במורא וכוונת הלב ולכה"פ שתי פרשיות, ובאופן בלתי תלוי בק"ש שעל המטה. ולא יקדים 

לקריאה זו ברכת "על קריאת שמע", שהוא מטבע ברכה שאין לו מקור, אלא ישוב לברך את ברכת 

 . (התורה , בדין ברכת)וכפי שהתבאר במקומואהבת עולם, הראויה כשלעצמה לשמש גם כברכת התורה 

, שקורא את שמע עם הציבור כמקדים רב האיהנהגה מעשית נוספת בענין זה הביא תר"י בשם 

וכשיגיע הזמן יקרא  3דברי תורה לתפילה בלבד, ולפיכך לא יאמר עמהם אז את ברכות ק"ש,

קריאת שמע בברכותיה כדין. ויוותר על סמיכת גאולה לתפילה ערבית כדי להתפלל עם הציבור 

ורך מצוות אחרות רשאי לבטל סמיכת גאולה לתפילה ערבית(. באופן אחר, אם רוצה )ואף לצ

להרויח גם את סמיכת גאולה לתפילה, יתפלל פעמיים, פעם אחת בתורת נדבה, כדי להתפלל עם 

הציבור, ופעם השניה לתורת חובה )ויש הגורסים בדבריו להיפך(, ואינו צריך לחדש דבר נוסף 

ה של סמיכת גאולה לתפילה הוא עצמו דבר חידוש ראוי כדי להצדיק את בתפילתו כיון שענין ז

תפילת הנדבה. אמנם כתבו אחרונים על פיתרון זה שאינו ראוי אלא למי שלכה"פ יוכל לכוון 

 כראוי בשתי תפילות, כפי שהתבאר בדין תפילת נדבה, מה שאינו מצוי בינינו. 

 

לצאת ידי חובה בק"ש על המטה, בצירוף  הקשיים שהעלה תר"י כנגד הפיתרון שהציע רש"י,

לכך שלדרך זו נמצא שמקדים תפילה לקריאת שמע ולא מתקיים בשלמות ענין סמיכת גאולה 

לומר, בשונה מכל הראשונים דלעיל, שבקריאת שמע  ר"תלתפילה ערבית, הביאו עם זאת את 

בים אחר כך לקרוא שבביהכנ"ס אכן יוצאים ידי חובה. מנהג העולם הוא שקוראים מוקדם ולא ש

אלא על המטה, ואם כן אות הוא שסוברים שבקריאה שבביהכנ"ס יוצאים ידי חובה. וכתב 

, הסובר שאפשר להתפלל ערבית כבר מפלג המנחה, יש ללמוד שאף לענין ר' יהודהשמדברי 

קריאת שמע של ערבית הדין כן, ותורת ערב שעל זמן זה היא גם זמן שכיבה לדידיה )אפשר שיש 
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תר"י עצמו כתב בתחילה שיכול לומר את הברכות למרות שאין זה עדיין זמן ק"ש, וביאר שכיון שזהו זמן שקרוי  

עליו שם ערב במקצת, לענין ההיתר להתפלל אז תפילת ערבית, די בכך לברכת מעריב ערבים, וה"ה לברכות אהבת 

, ולא בואר בדבריו אם הטעם הוא כדי שלא עולם וגאולה שראויות כבר אז. רב האי כתב שימתין מלברך ברכות ק"ש

לברך את ברכות ק"ש קודם זמן ק"ש, או כדי שלא לברך ברכות ק"ש בשעה שאינו קורא ק"ש לקיום מצוותה אלא 

קורא בתורה בלבד. נפ"מ לכאורה למי שברך בכל זאת עם הציבור, שלדרך הראשונה י"ל שבירך שלא בזמנן ועליו 

אך לדרך השניה לא ישוב לברך. אמנם בענין ברכות ק"ש של שחרית מצאנו שיכול  לשוב ולברך עם קריאתו בזמן,

לברך גם אם קורא לאחר תום הזמן וכקורא בתורה, ומדברי רב האי עצמו למדו שם שזמן ברכות ק"ש בדיעבד הוא 

 ולא לעיכובא. עד ארבע שעות, כדין התפילה ולא הקריאה. ואם כן בין כך ובין כך אין דברי רב האי אלא לכתחילה 
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ות זאת לסברת תנא דמתניתין, שתורת לילה וזמן שכיבה חד הם(. ואף שנמצא לפי זה לדמ

שנוהגים בתרתי דסתרי, מתפללים מנחה לאחר פלג המנחה על פי חכמים הסוברים שעדיין יום 

הוא, ושבים וקוראים את שמע בזמן זה, כר' יהודה הסובר שהוא לילה, יש לומר שלענין תפילה 

 שנוקט גם הוא כר"ת. )א,א( ראבי"הבדבר. ב"י הביא מדברי )שהיא מדרבנן( הקלו 

ביקשו ליישב את המנהג באופן שהקריאה שבביהכנ"ס עולה לשם חובה, אבל  רא"שו ר"יגם 

לא מכח דעת ר' יהודה, שכן לא קיבלו את תירוצו של ר"ת לכך דהוי תרתי דסתרי )ובפרט שצד 

ן התורה(. ועוד הוסיף הרא"ש שלא ניתן אחד של המנהג הסותר, קריאת שמע, הוא סוף סוף מ

ללמוד מזמן התפילה אליבא דר' יהודה לזמן קריאת שמע, שכן הם נובעים משני דינים שונים 

בתכלית. זמן התפילה הוא כנגד הקרבנות, ומיד משמסתיים זמן הקרבת תמיד של בין הערבים 

ערבית, אבל זמן קריאת מגיע זמן הקרבת אברים ופדרים שנותרו מן הקרבנות ואפשר להתפלל 

מתוך  4שמע אינו אלא בזמן שכיבה, ופלג המנחה אינו זמן שכיבה כלל )וכך הקשה גם הרשב"א(.

כך כתבו ר"י ורא"ש שהקדמת הקריאה לצאה"כ מסתמכת על הדעות בברייתא המקדימות את 

פשוט  זמן הקריאה לצאת הכוכבים, ובפרט ר"מ, שמקדים אותו בבירור לפני ביה"ש, ואף שבאופן

אין דעות אלו ראויות להיות מכריעות כאן להלכה, סמכו עליהן מתוך הדחק, משום שאם יימנעו 

 מלקרוא ולהתפלל בזמן זה יתפזר הציבור שכבר התכנס למנחה, ואפשר ששוב לא ישובו להתכנס. 

כתב שלאור הדוחק במקור המנהג  הרא"שנראה שסומך על מנהג העולם לדינא, אך  ר"ימדברי 

כון יותר להמתין עד צאת הכוכבים )וכשהמנהג הוא להקדים, טוב לעשות כאחת מההנהגות אכן נ

שכתב רב האי. וחידד עוד שלאור המנהג לקרוא בלא"ה את פסוקי יראו עינינו בין השכיבנו 

 לתפילה, ודאי קל יותר להפריד ולבטל לגמרי את סמיכת הגאולה לתפילה עבור התפילה בציבור(. 

דרך ר"י ורא"ש, והוסיף לבאר שכיון שהגמרא לא הכריעה מפורשות בין כתב כ בעה"מגם 

התנאים, וכיון שעיקר דין קריאת שמע הוא קריאת דברי תורה שזמנה כשלעצמה כל היום, יש 

לסמוך בשעת הדחק, דהיינו במקרה זה מפני דוחק הציבור, על כל אחד מהתנאים בברייתא. )אבל 

 על דעות אלו לדינא כלל(.  הרשב"א דחה זאת, שאין מקום לסמוך

את דברי הירושלמי, שק"ש בביהכנ"ס היא רק כדי להתפלל מתוך דברי תורה, פירשו ר"ת ור"י 

ורא"ש כאמורים במי שאינם קוראים בביהכנ"ס את קריאת שמע כדינה בברכותיה אלא 

 מקדימים רק את ק"ש לבדה לתפילה, כדרך שאנו מקדימים אשרי לתפילת מנחה. 

 

פסק עכ"פ כרוב הראשונים, שחובה לקרוא ק"ש לאחר צאת הכוכבים דוקא, ובמקום  שו"ע

שהציבור מקדימים ישוב לקרוא ק"ש פעם נוספת אחר כך. כהנהגה ראויה למעשה כתב כדברי 

רבנו יונה, לקרוא ק"ש בהגיע זמנה ולא לסמוך על ק"ש שעל המטה, ולא הזכיר את הנהגות רב 

א ק"ש בזמנה ולבטל עבור כך סמיכת גאולה לתפילה, או להתפלל האי, להמתין מלברך עד שיקר

לשם כך תפילה נוספת בתורת נדבה. כמו כן כתב שיקרא קריאה זו ללא ברכות, לא ברכת על 

קריאת שמע כרב עמרם, לפי הנראה משום שלא נזכרה בש"ס )וי"ל שכיון שדרך ק"ש לאמרה 

ה בלשון ברכת המצוות(, ולא ברכת אהבת לאחר אהבת עולם לא תיקנו לה כלל ברכה בפני עצמ

עולם כרבנו יונה, לפי הנראה משום שהוא יחיד בדבר זה, לשוב ולברך בשנית ברכה שנתקנה 

 מעיקרה רק כחלק מסדר ברכות ק"ש ולא כברכה בפ"ע על מצוות הקריאה. 
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ועוד, שר' יהודה הרי הקשה לר' מאיר שלפי דבריו, שזמן ק"ש הוא בזמן שכהנים טובלים, נמצא שקורים אותה  

בעוד יום, ולדרך זו הרי נמצא מקדים עוד את זמן הקריאה. הרא"ש והרשב"א כתבו ליישב שר' יהודה הקשה לר' 

 אך ודאי יש בזה דוחק וכ"כ הרשב"א. מאיר לטעמיה, המאחר גם את זמן תפילת ערבית ללילה,
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א כר"א, עיקר דין הקריאה מן התורה הוא כל הלילה עד עלות השחר, אלא : לחכמים ולר"ג, שלתמצית הדין)

  –שחכמים עשו סייג לדבר. באופן ראשוני אסרו לאכול ולישון קודם הקריאה, ומעבר לכך 

לרא"ש ורשב"א, לר"ג שהלכה כמותו אין כל סייג נוסף, ורשאי לקרוא כל הלילה, ולחכמים חובה לכתחילה לקרוא 

יונה, לר"ג ולהלכה חובה לכתחילה לקרוא מוקדם ככל שניתן, ובדיעבד כל הלילה, ולחכמים אף עד חצות. לרבנו 

בדיעבד קורא רק עד חצות. לרמב"ם לפי ב"י, המחלוקת מתפרשת כרא"ש ורשב"א, אך הלכה כחכמים לקרוא 

ילה עד חצות לכתחילה עד חצות. ולרמב"ם לפי הגר"א, אין כלל מחלוקת בין ר"ג לחכמים, ולכו"ע קורא לכתח

 ובדיעבד עד עלות השחר. 

לשו"ע, נכון לכתחילה לקרוא מוקדם ככל האשר, ולכה"פ עד חצות, ובדיעבד עד עה"ש. ולבה"ל אפשר בשעת הדחק 

 לדחות את הקריאה לאחר חצות גם לכתחילה.(

 

, דברי ר' אליעזר. וחכמים האשמורה הראשונה"מאימתי קורין את שמע בערבין... עד סוף 

. מעשה ובאו בניו מבית המשתה, עמוד השחר. רבן גמליאל אומר, עד שיעלה חצות, עד אומרים

אמרו לו לא קרינו את שמע. אמר להם, אם לא עלה עמוד השחר חייבין אתם לקרות. ולא זו בלבד 

אמרו, אלא כל מה שאמרו חכמים עד חצות, מצותן עד שיעלה עמוד השחר... א"כ למה אמרו 

 . )משנה, ב.(להרחיק אדם מן העבירה" חכמים עד חצות, כדי 

. דעת חכמים בעיקר הדין אף היא כר"ג, ר"גל ר"אמבואר שעיקר המחלוקת היא בין  .(ד)בגמרא 

אלא שהוסיפו והגבילו את זמן הקריאה עד חצות כדי להרחיק את האדם מן העברה. ופירש רש"י 

, פונים לשכבבה פירושו הזמן שבו שמקור המחלוקת בשאלה האם זמן שכי )גם בדף ג., ד"ה לאו רבי(

הולכים לישון, ואם כן הזמן הוא רק במהלך האשמורה הראשונה, השליש הראשון של הלילה )כך 

או שפירושו כל זמן שבני  5מברייתא, שלר"א הלילה נחלק לשלש משמרות(, )ג.(משלימה הגמרא 

 ואם כן זהו זמן הלילה כולו.  6במיטתם, עודם שוכביםאדם 

סוברים בעיקר הדבר כאמור כר"ג, שזמן שכיבה פירושו כל זמן שבני אדם שוכבים,  חכמים

לדבריהם, כדי  סייגמבארת: "חכמים עשו  )ג:(אלא שהוסיפו להגביל זאת עד חצות. והברייתא 

שלא יהא אדם בא מן השדה בערב ואומר אלך לביתי ואוכל קימעא ואשתה קימעא ואישן קימעא 
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 משמרות ללילהתנאים נחלקו אם הלילה נחלק לשלש או ארבע משמרות, ור"א סובר שהן שלש. בעיקר לשון זו של  

יש לומר שהלילה הוא זמן שצריך שמירה. בדומה לכך שיש לקרוא ק"ש על המטה כדי להגן ממזיקים, כך הלילה הוא 

יון שבני אדם אינם עוסקים בו בעשיית טוב וממילא נותר בו העולם ברשות הסתמיּות בכללו זמן המזומן להיזק, כ

הטבעית לבדה עם כל ההיזקים שהיא מזמנת. עם זאת, אין הקב"ה עוזב את עולמו גם בלילה, ויש לפניו "משמרות" 

, וקושר גם אותו ברקיע, סדר הנהגה יחודי של השגחה על העולם גם בזמן ריחוק זה. נראה שמה שמשמר את הלילה

אל סדרי ההשגחה לטוב שעיקרם ביום, הוא אכן צד החיבור שיש גם לזמן הלילה לעשיית הטוב שביום. משום כך 

נחלק הלילה באופן איכותי בין הזמן הקרוב יותר ליום שחלף, שקשור אליו וניזון משיירי הרושם שהותיר, לזמן 

והשייכות הפנימית המוקדמת אליו. באופן אחד חילקו התנאים הקרוב יותר ליום שיבוא, שניזון מהציפיה לקראתו 

את הלילה לשתי מחציות, ראשונה ואחרונה, ובתוך כל אחת מהן שבו והבחינו בין החלק הסמוך ליום לחלק הסמוך 

לאמצע הלילה; ולר"א, שהלכה כמותו, החלוקה היא לשלושה חלקים שלכל אחד מהם סדר הנהגה ושמירה מיוחד 

 מלאכים נבדלת: הזמן הסמוך ליום שחלף, הזמן הסמוך ליום שיבוא, והזמן שבתווך. לעצמו, וכת 

בין כך ובין כך, זמני הלילה מבליטים את היחלשות החיבור החי שלנו לשכינה, והגמרא מוסיפה שבכל אחת 

 ממשמרות הלילה הקב"ה שואג ומקונן על צער החורבן והגלות. 
6

וישן, ולא רק בהיותך שוכב כדי לישון, קשה לכאורה כיצד מצוה התורה על אם פירוש "בשכבך" הוא בעודך שוכב  

 האדם לקרוא בעודו ישן. אלא שכבר התבאר שעיקר פירוש זמן בשכבך הוא זמן שהציבור ישן, ולא היחיד הקורא. 
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, וחוטפתו שינה ונמצא ישן כל הלילה. אבל אדם בא מן השדה בערב, ואח"כ אקרא ק"ש ואתפלל

נכנס לבית הכנסת, אם רגיל לקרות קורא ואם רגיל לשנות שונה, וקורא ק"ש ומתפלל, ואוכל פתו 

 ומברך. וכל העובר על דברי חכמים חייב מיתה". 

ר לאכול או בברייתא זו לא נזכרה במפורש הגבלה של זמן הקריאה עד חצות, אלא רק איסו

לישון קודם שקרא. אבל זהו היסוד שמחמתו הוסיפו והגבילו עוד חכמים את זמן הקריאה עד 

בניו  -)במעשה דר"ג: "הכי קאמרי ליה  )ט.(חצות דוקא, כפי האמור במשנה, וכפי שמבארת הגמרא 

ד אז יש שעוד רק הולכים לישון, כך וסוברים שמעיקר הדין הקריאה היא רק עד חצות, ומשום שע -), רבנן פליגי עילווך לר"ג(

, והאי דקאמרי בעיקר דין תורה( -), ויחיד ורבים הלכה כרבים, או דלמא רבנן כוותך סבירא להו פירש"י(

והאי , וחייבין אתם, רבנן כוותי סבירא להועד חצות, כדי להרחיק אדם מן העבירה? אמר להו, 

 אדם מן העבירה".  להרחיק, כדי דקאמרי עד חצות

 . )ח:(" הלכה כר"גדינא, "אמר רב יהודה אמר שמואל, ל

 

כתב שבעיקר סייג חכמים, שלא  הרא"שכפל הדינים האמור בדברי חכמים טעון עכ"פ הסבר. 

 להקדים חכמים חייבולאכול או לישון עד שיקרא קריאת שמע אין מחלוקת, אלא שגם בלא זה 

אין חובה בכך ויכול לדחות את הקריאה גם  ולהלכה לר"ג, ואילו קודם חצותולקרוא ק"ש 

מוסיף עוד שבמעשה בניו של ר"ג למדנו שר"ג סובר שאף  הרשב"א. לכתחילה עד עלות השחר

חכמים לא נחלקו עליו אלא לכתחילה, ולא אסרו לקרוא אחר חצות בדיעבד. תוכן דברי ר"ג לבניו, 

כך במקרה כמו זה שלהם עליהם לפי זה, הוא שאף חכמים לא נחלקו עליו אלא לכתחילה, ולפי

לקרוא לדברי הכל. בדברי ר"ג בגוף המשנה יש לבאר לפי זה שר"ג הסביר לבניו שבכל מקום 

שאמרו חכמים עד חצות אין זה אלא כדי להרחיק את האדם מהעברה, ולפיכך גם כאן אף לדעת 

ידון זה את הזמן חכמים עיקר דין הקריאה הוא כל הלילה, ומכל מקום לדעתו שלו אין להגביל בנ

 גם לא כהרחקה )אולי משום שכבר קיים סייג איסור האכילה והשינה(. 

למד מהסייג הראשוני שבדברי חכמים שלא רק שאין להקדים אכילה לקריאת רבנו יונה אבל 

שמע, אלא אף בלא זה חובה להקדים לכתחילה ולקרוא אחר צאת הכוכבים מוקדם ככל שניתן. 

רייתא, שלא יהיה אדם בא מן השדה בערב, שהאיסור לאכול קודם ק"ש כך הוא מדייק מלשון הב

 מידעליו  חובההוא למרות שעדיין לא הגיע זמנה בפועל והוא רק סמוך לבוא. אבל משבא הזמן, 

לדברי לקרוא קודם כל דבר אחר, ולא רק קודם אכילתו. לפי זה, תוספת ההגבלה עד חצות 

, שוב לא יקרא. ועקרו ממנו חכמים דין ק"ש, עד חצותאם לא קרא  בדיעבדפירושה שאף  חכמים

כדי לחזק את הדין באופן רחב יותר, ולהביא לכך שהכל יקראו קריאת שמע בעונתה ולא יתלו 

עד עכ"פ אין סייג נוסף זה קיים, ובדיעבד קורא  ולדינאעצמם בכך שיוכלו לקרוא גם אח"כ. לר"ג 

חכמים לא נחלקו עליו בעיקר דין תורה, ולפיכך אין  . תוכן דברי ר"ג לבניו לפי זה הוא שאףעה"ש

זו עקירה גמורה של שיטתם לקרוא גם אחר חצות )ויש להוסיף שאף לדבריהם אין איסור לקרוא 

 בזמן זה עכ"פ כקורא בתורה. כ"כ הירושלמי בביאור דבריו(. 

, לילהעד חצי המשעת יציאת הכוכבים  מצותה: ")א,ט(שיטה שלישית בדבר, שכתב  רמב"םל

ואם עבר ואיחר וקרא עד שלא עלה עמוד השחר יצא". לשתי שיטות הראשונים שנזכרו, אין מקום 

להגבלה לדינא של זמן הקריאה לכתחילה עד חצות. לדרך הרא"ש והרשב"א ר"ג שהלכה כמותו 

מתיר לקרוא לכתחילה כל הלילה, ולדרך רבנו יונה חובה לקרוא מיד בהגיע הלילה או בזמן 

יותר האפשרי בו, ובדיעבד עד עלות השחר. ב"י ביאר שדברי הרמב"ם הם למעשה המוקדם ב

כדעת חכמים, ולא כרבן גמליאל, ואף ששמואל פסק כר"ג יש לומר שאין זה אלא בעיקר 
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המחלוקת, אם זמן ק"ש מן התורה הוא רק בתחילת הלילה או בכולו. אבל בתוספת הסייג של 

ו לבניו שההלכה ראויה להיות כחכמים ולא כמותו. וסייג קריאה עד חצות הרי הודה גם ר"ג עצמ

זה אמור לענין הדין לכתחילה, כרא"ש ורשב"א, ולא בדיעבד. ובה"ל, גם בשם הגר"א, ביאר באופן 

נוסף, שלמעשה אין מחלוקת כלל בין ר"ג לחכמים, ודברי ר"ג לבניו "רבנן כוותי סבירא להו" הם 

על דברי חכמים אלא כמפרשים אותם. חכמים אמרו  כפשוטם, שאין דבריו אמורים כחלוקים

בסתם עד חצות, אולם ר"ג חידש לבאר שאין כוונתם להגביל את הקריאה גם בדיעבד עד חצות, 

אלא רק לכתחילה וכסייג לעברה. ורק כדי להוציא מאופן ההבנה הראשוני בדעת חכמים אמר 

  7שמואל שהלכה כר"ג.

מיד בצאת הכוכבים, וזמנה עד חצי הלילה, ואם עבר  כתב: "לכתחלה צריך לקרות ק"ש שו"ע

ואיחר... יצא". ונמצא שמנהיג לכתחילה כרבנו יונה, לקרוא בלא כל עיכוב, אך לא כדין גמור, 

ועיקר ההכרעה לדינא היא כרמב"ם, שעד חצי הלילה אין איסור להתעכב )משנ"ב ביאר מתוך כך 

עומד על כך שראשונים  בה"למקדימים בלבד(.  שהדין הראשוני, לקרוא מיד, הוא בתורת זריזין

נוספים רבים כתבו כרמב"ם, ובהם סמ"ג, רמב"ן, סמ"ק, רבנו ירוחם ואבודרהם, וגם מהרי"ף 

עולה כך )ובאחרונים, מרע"ב ותוי"ט עולה שהכריעו כך, וכ"כ דה"ח וח"א, וגם הגר"א חיזק שיטה 

ורשב"א. משום כך הכרעת השו"ע עיקר, זו(. מאידך, ריא"ז ותוס' רבנו יהודה סוברים כרא"ש 

אבל בשעת הדחק, כמו אם הוא מלמד תורה לאחרים, אפשר לסמוך על שיטת הרא"ש ולהתעכב 

 עד אחרי חצות.

 

ר ח ש ה ד  ו מ ע ת  י י ל ע ר  ח א ל ה  א י ר ק  .  ב

, פעמים שאדם קורא קרית שמע שתי פעמים ר' עקיבאאומר משום  רבי שמעון בן יוחי"תניא, 

של בהן ידי חובתו אחת של יום ואחת  יוצאואחת לאחר הנץ החמה, ו חמהקודם הנץ הביום, אחת 

. הא גופא קשיא, אמרת פעמים שאדם קורא ק"ש שתי פעמים ביום, אלמא קודם הנץ החמה לילה

יממא הוא, והדר תני יוצא בהן ידי חובתו אחת של יום ואחת של לילה, אלמא ליליא הוא? לא, 

ליליא, דאיכא אינשי דגנו בההיא שעתא. אמר רבי אחא ברבי לעולם יממא הוא, והאי דקרו ליה 

, הלכה כר"ש שאמר משום רבי עקיבא. אמר רבי זירא, ובלבד שלא רבי יהושע בן לויחנינא אמר 

יאמר השכיבנו. כי אתא רב יצחק בר יוסף אמר, הא דרבי אחא ברבי חנינא אמר ריב"ל לאו 

דרבנן דאשתכור בהלולא דבריה דר' יהושע בן בפירוש איתמר אלא מכללא איתמר, דההוא זוגא 

. )הברייתא הובאה )ח:(" בשעת הדחקלוי, אתו לקמיה דריב"ל, אמר כדאי הוא ר"ש לסמוך עליו 

כאן כפי לישנא בתרא בגמרא. לישנא קמא מלמדת על זמן קריאת שמע של יום, ונשוב אליה 

להלן(. נמצאנו למדים שבשעת הדחק שאפשר לקרוא ק"ש של ערבית גם לאחר עה"ש, עד הנץ 

                                                           
7

ו שיטת הרמב"ם מחודשת עוד גם בכך שלא הביא כלל להלכה בהל' קריאת שמע את דין הברייתא שלא לאכול א 

לישון מעט קודם הקריאה. ועולה מדבריו שיכול לדחות את ק"ש של ערבית לכתחילה עד חצות ללא כל הגבלה. עם 

, בענין תפילת ערבית, שאף שהיא רשות אין לאכול או לישון )ו,ז(זאת, הרמב"ם הביא דין זה להלכה בהלכות תפילה 

ולא כלפי קריאת שמע. הדברים נתמכים מלשון  קודם לה. ועולה שהבין שעיקר דין הברייתא נאמר כלפי התפילה

הגמרא, שביארה באופן אחד שלשון הסיום של הברייתא, "וכל העובר על דברי חכמים חייב מיתה", נאמרה דוקא 

כאן כדי ללמד שתפילת ערבית חובה ולהוציא ממ"ד שאינה אלא רשות. לדינא אכן תפילת ערבית רשות, ואם כן 

לקבוע שם דין זה להלכה. אך נראה שכוונתו לומר שכיון שכבר קבלו כל ישראל את לכאורה לא היה על הרמב"ם 

שוב יש לנהוג בה במלא חומר הדין, גם לענין שלא לנהוג באופן שעלול  )שם א,ו(תפילת ערבית עליהם כתפילת חובה 

ין דין זה קיים, או לגרום לכך שלבסוף לא יתפלל. ויל"ע אם כלפי קריאת שמע כשלעצמה )אם הקדים להתפלל( אכן א

 שזהו דין כללי כלפי מצוה שהגיע זמנה, ולא היה צורך לקבעו באופן מחודש אלא בתפילת ערבית שעיקרה רשות. 
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החמה. ואף שבעיקרו של דבר קרוי על זמן זה שם יום )בלשון בנ"א ולדיני תורה שזמנם ביום(, 

ואנשים גם קמים בו כבר משנתם, כיון שסוף סוף יש גם אנשים שעודם שוכבים בו, לא פקע ממנו 

 בתכלית שם זמן שכיבה.

דין זה סותר לכאורה לדברי ר"ג, שגם בדיעבד, כשחזרו בניו מבית המשתה, אין להם לקרוא 

וקת תנאים אלא אם לא עלה עמוד השחר. ור' להלן, בדין ק"ש של שחרית, שאכן אפשר שיש מחל

בדבר, ודעה זו מאחרת את סוף זמן ק"ש של ערבית בדיעבד, ובמקביל גם את תחילת זמן ק"ש של 

כתב שיש להבחין בזה בין דיעבד לשעת הדחק, ושעת הדחק האמורה בדברי  הרא"ששחרית. אך 

ר"ש פירושה למעשה במקום האונס. מי שפשע או שגג בסתם, ומשום כך לא קרא, החמירו עליו 

ומשום כך לא קרא,  נאנסם, גם לדעת ר"ג, שלא יקרא מעבר לעיקר זמן הקריאה. אבל מי שחכמי

, וחידד להבחין בין מי שהתעכב במזיד הרי"ףהחמה. כעין זה קדם וכתב גם  עד הנץיכול לקרוא 

 . וכ"פ גם שו"ע. שיכור או חולהאו בפשיעה לבין מי שהתעכב משום שהיה 

 

 ב. זמן קריאת שמע של שחרית

 ה(-)נח,א; נח,ג. תחילת זמנה 1

: מדין תורה זמן ק"ש של שחרית הוא לפי הנראה מיד מעלות השחר. וכך הוא גם הדין להלכה ע"פ תמצית הדין)

 כמה ראשונים בדיעבד או בשעת הדחק. 

לכתחילה, זמן הקריאה לדברי כמה תנאים הוא מזמן שהאור מאפשר מידה כלשהי של הבחנה בין דבר לדבר. 

אשונים )ר"י, רא"ש, רבנו יונה, רשב"א( כך גם הלכה, וכמ"ד משיכיר את חברו בריחוק ד' אמות. ולמצוה מן לכמה ר

 המובחר יקרא כוותיקין, כך שהתפילה שסומך לקריאה תהיה עם הנץ החמה. וכדרך זו פסק שו"ע. 

כה כמותה. ולרמב"ם, אבל לדברי ר"ח ור"ת יש בדבר דעה נוספת, להכשיר קריאה לכתחילה רק מהנץ החמה, והל

 הדין לכתחילה לכל אדם הוא כוותיקין בעבר, לקרוא באופן שיתפלל עם הנץ החמה.

לדברי הרא"ש, שהתקבלו להלכה, הזמן שבין עלות השחר להנץ החמה כשר כשלעצמו בנסיבות מסויימות הן לק"ש 

 של ערבית והן לשל שחרית, אלא שלא ניתן לקרוא את שתיהן יחד בזמן זה עצמו.(

 

. ר' אליעזר אומר, בין תכלת משיכיר בין תכלת ללבן"מאימתי קורין את שמע בשחרית, 

. בהמשך הסוגיה יתברר שמעיקר דין תורה אפשר שניתן לקרוא ק"ש של שחרית )משנה, ט:(" לכרתי

כבר מעלות השחר, ולדרך זו דברי המשנה אמורים רק כלפי הזמן שקצבו חכמים לדין הקריאה 

נראה שאין כאן ענין של גזרת חכמים בלבד, להרחיק מעברה וכדומה, אלא לכתחילה. ומ"מ 

 קביעת הזמן הראוי לקיום המצוה לכתחילה. 

זמן קריאת שמע של שחרית הוא בעיקרו מזמן הקימה, אולם כשם שראשית זמן השכיבה לא 

ינה, התפרשה על ידי חז"ל כזמן של שכיבה לישון בפועל אלא כזמן ההתכנסות הביתה לקראת הש

כך גם ראשית זמן הקימה לא הוגדרה ישירות על פי זמן קימת בני אדם ממיטתם אלא באופן 

אחר, על פי הזמן שבו יש די אור כדי להעניק לעין האדם כושר הבחנה ראוי בפרטים שונים של 

העולם הסובב. כפי שהתבאר, לשון בשכבך ובקומך אינה מתפרשת כלפי סדר יומו של האדם 

פי סדר ההתרחשות הציבורי, וזמן הקימה מתפרש מתוך כך כזמן שיש בו די אור הפרטי אלא כל

כדי לאפשר את הפעילות האנושית המאפיינת את זמן היום. אלא שבגדר המדוייק לדבר נחלקו 

 תנאים. 

מסמיכות את זמן קריאת שמע על הזמן שבו ניתן לזהות את  במשנהשתי דעות התנאים 

בענין הציצית: "וראיתם אותו  )מג:(. הראשונים הפנו בענין זה לדברי ברייתא במנחות התכלת

התלויה בו, ואיזו זו, זו קרית שמע". ראיית הציצית  ראה מצוה זו וזכור מצוה אחרתוזכרתם, 
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נועדה להזכיר לנו את המצוות, וממילא אפשר גם לקבוע את הזמן הראוי לזכירת המצוות, זמן 

ות שמים שבקריאת שמע, כזמן שאורו מספיק כדי לזהות את פתילי הציצית. קבלת עול מלכ

ראיית הציצית מיועדת לסייע בעדנו שלא לתור אחרי עינינו באופן אחר, המרחיק מרצון ה', 

מזמן  –ומשעה שאנו מתחילים להבחין בין דבר למשנהו בעולם הסובב אותנו, ובאופן מדוייק יותר 

בציצית, כחלופה לראיית דברים אחרים תחתיה, ראוי גם שנזכור את  שבו יכולות העינים להבחין

מחוייבותנו למצוות ה' גם בפינו, בקיום מצוות ודברת בם בקומך. לת"ק כושר ההבחנה הנדרש 

הוא בין התכלת ללבן שבפתילי הציצית עצמה )כך פירשו כמה ראשונים, ולא כרש"י(, ולר"א נדרש 

 לת לבין צבע הכרתי הקרוב לו. כושר הבחנה גבוה יותר, בין התכ

. ר"ע אומר, בין זאב לכלבבברייתא נאמרו שלש דעות נוספות: "תניא, רבי מאיר אמר, משיכיר 

רחוק ד' אמות ויכירנו". בגדר מכיר את  משיראה את חברואומרים,  ואחרים. בין חמור לערוד

ש, שמזהה אותו גם במעט חברו פירשו הראשונים ע"פ הירושלמי שאין הכוונה לחברו הרגיל בו ממ

אור בלבד, ואף לא למי שאינו מכירו, שאינו מזהה כלל, אלא לחברו שרגיל בו במקצת, כאורח 

 אחד הואששיעור זה  הירושלמישדרכו להתארח אצלו משנה לשנה. ועוד הביא הרא"ש מדברי 

 למעשה עם שיעור משיכיר בין תכלת ללבן שבמשנה. 

עון ביאור, ושמא הוא קשור ליכולת ההתמצאות הנדרשת ט ר"עור"מ פשר השיעורים שקבעו 

לאדם עבור עבודת היום )להבחין בין חיה המאיימת עליו לחיה המסייעת לו להתגונן, או בין 

עכ"פ שיעור האור הנדרש  אחריםבהמות המשמשות אותו לעבודתו באופנים שונים(. וצ"ע. לדעת 

ר התוכן האיכותי הנבדל של היום לעומת הוא זה הנצרך עבור ההתקשרות החברתית, שהיא עיק

 הלילה.

 

. דאמר ר' יוחנן, לק"ש כותיקין, לתפילין כאחרים, אביי. אמר הלכה כאחרים, רב הונא אמר"

. תניא נמי הכי, ותיקין היו גומרין אותה עם הנץ החמה, עם הנץ החמה אותה גומריןותיקין היו 

כדי שיסמוך גאולה לתפלה ונמצא מתפלל ביום. א"ר זירא מאי קראה, ייראוך עם שמש ולפני ירח 

דור דורים". רב הונא הכריע כאחרים, ואף אביי קיבל את דבריו לענין הנחת תפילין, אך לענין 

המחבבים את המצוות )כך לפי רש"י(, שבפשטות, כפי  קריאת שמע הפנה דוקא למנהג הוותיקין,

המבואר בדברי ר' יוחנן ובברייתא, היו קוראים את שמע זמן מועט קודם הנץ החמה, באופן 

 שתפילת שחרית הסמוכה לה מיד תתחיל מיד עם הנץ החמה. 

בו כת אחד באופןהראשונים נחלקו בהבנת היחס בין דברי אביי לבין הכרעת רב הונא שקדמו. 

על רב הונא וקובע תחתיו זמן ראוי אחר לקריאת שמע. אלא שנאמרו  אביי חולקכמה ראשונים ש

 בכך כמה סגנונות. 

למד שהנהגת הוותיקין נסמכת על דעה שונה מכל החמש שנזכרו בדין זמן  )מובא ברא"ש( הר"ח

בה, נעמוד הקריאה, והיא דעת ר' שמעון בשם ר' עקיבא )שעליה, ועל הדרכים השונות שנאמרו 

. משמעות "גומרין אותה עם הנץ החמה" החמה החל מהנץלהלן(, הסובר שזמן הקריאה הוא רק 

אותה בזמן זה. גם את דרשת "ייראוך עם שמש" פירש כמוסבת על ענין  אומריםלדבריו היא ש

קריאת שמע, שהיא שיש לאמרה לאחר הזריחה דוקא. הרא"ש דחה את דבריו, שכן מלשון הגמרא 

הסמכת הקריאה להנץ החמה היא לצורך סמיכת גאולה לתפילה ולא עבור ק"ש, וגם משמע ש

הפסוק ייראוך עם שמש נדרש בפשטות לענין התפילה וכך הוא בבירור בגמרא בענין זמן תפילת 

 , וגם אין זו משמעות לשון "גומרין". )כט:(המנחה 
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 )יומא לז:(בדברי הגמרא  מקור נוסף המורה לכאורה שזמן ק"ש אינו אלא אחר הנץ החמה הוא

ותלתה בפתח המקדש, וכשהיתה החמה זורחת עליה  נברשת של זהבעל הלני המלכה, שעשתה 

למד מכך  )בתוס' שם( ר"תק"ש של שחרית.  שהגיע זמןכל העם בירושלים  וידעוהיו נראים ניצוצות 

גם הוא לדינא לקרוא רק לאחר הנץ החמה, וכדברי ר"ש בשם ר"ע כדלעיל. את מנהג הוותיקין 

הסביר עם זאת באופן שונה מהר"ח, וכתב שאביי הכריע לדינא לענין זמן קריאת שמע כדרך שהיו 

ה הוותיקין נוהגים בענין זמן התפילה, אבל הוותיקין עצמם אכן היו מתפללים מיד עם הנץ החמ

ואילו את ק"ש הקדימו לקרוא קודם עיקר זמנה, משום חביבות התפילה. גם על כך חלקו הרא"ש 

, וביארו בענין הנברשת שהיא שימשה עבור המון העם בלבד, שלא )בתוס' שם(וכמותו גם ר"י  )בברכות(

א היו יכולים למהר ולהקדים כוותיקין. )ממנהג הוותיקין עולה עכ"פ שזמן זה של הנץ החמה הו

מדברי חכמים, ולכה"פ מדין תורה ניתן לקרוא גם קודם לכן. כך עולה למעשה גם מדברי הגמרא 

בענין הנברשת, שביארה שאנשי משמר היו קוראים את שמע עם עלות השחר, ואֵחר הקורא עמם 

לא יוצא ידי חובה, ורק שאר העם שבירושלים נעזרו בניצוצות האור של הנברשת. אנשי משמר, 

 ים עכ"פ גם קודם הנץ החמה, ומסתבר שכך הוא מדין תורה לכל אדם(. א"כ, יוצא

נקט לפי הנראה שהכרעת אביי דוחה את הכרעת רב הונא, אלא שלא הסיק  הרמב"ם גם

שיתחיל  מצותה: "ואיזה הוא זמנה ביום? (יב-א)א,ימדבריו לאחר את זמן הקריאה לאחר הנץ. וכתב 

... ואם איחר עם הנץ החמהת ולברך ברכה אחרונה לקרו שיגמורלקרות קודם הנץ החמה כדי 

וקרא אחר שעלתה השמש יצא ידי חובתו, שעונתה עד סוף שלוש שעות ביום למי שעבר ואיחר. מי 

שהקדים וקרא קרית שמע של שחרית אחר שעלה עמוד השחר, אע"פ שהשלים קודם שתנץ החמה 

, קורא לכתחלה משעלה עמוד יצא ידי חובתו, ובשעת הדחק, כגון שהיה משכים לצאת לדרך

השחר". משמעות דברי אביי היא אם כן לומר שרק לתפילין הלכה כאחרים, אבל לק"ש יש לכל 

אדם לנהוג למעשה כפי שהיו נוהגים בעבר הוותיקין בלבד. ורק בשעת הדחק או בדיעבד ניתן 

, ואכן לא לקרוא קודם לכן או אחר כך )לזמן משיכיר אין למעשה לדבריו כל משמעות לדינא

הזכירו כלל, והדבר יתחדד עוד להלן(. ב"י כותב שכך עולה גם מדברי הרי"ף, שכתב על דברי אביי 

שכך הלכה, אלא שאין כל אדם יכול לכוון לכך במדוייק ולכן עדיף לקרוא סמוך להנץ החמה 

ן באופן שתפילתו תהיה עכ"פ ביום. ומשמע שמי שיכול לכוון, צריך לעשות לכתחילה כוותיקי

 דוקא )אבל הרא"ש  לא פירש את דברי הרי"ף כך, אלא כשיטתו הוא, דלהלן(. 

על פי הבנה שאביי דוחה את דברי רב הונא מהלכה. אבל ראשונים אחרים  זאת כאמור כל

, כתבו שדברי אביי ר"י, וכמותו גם הרא"שפירשו שאין מחלוקת של ממש בין אביי לרב הונא. 

אינם אלא למצוה מן המובחר, ולעיקר הדין גם הוא מודה שתחילת הזמן היא משיכיר. הרא"ש 

בענין בעל קרי, שאמרה עליו המשנה  )כה:(מסמיך זאת על שני מקורות נוספים: על דברי הגמרא 

רא שאין שרשאי להתכסות במים ולקרוא כדי להספיק לקרוא קודם הנץ החמה, וביארה הגמ )כב:(

זה דוקא כר"א הסובר שהנץ החמה סוף זמנה הוא, אלא אף כר' יהושע וכוותיקין. ואם כן 

ההכרעה כוותיקין אינה סותרת את דעת ר' יהושע, וממילא גם לא את דעת אחרים. כמו כן, 

בירושלמי נאמר ששיעור בין תכלת ללבן ומשיכיר את חברו אחד הם, ומכל מקום מצותה עם הנץ 

לסמוך גאולה לתפילה בתחילת היום. ומשמע שוב שהנהגה זו היא רק למצוה מן החמה כדי 

, וחידד שהוותיקין דקדקו לסמוך גאולה לתפילה ומתוך כך נזקקו רבנו יונההמובחר. כך כתב גם 

לקרוא סמוך להנץ החמה, אבל אדם אחר שאינו חושש לסמוך גאולה לתפילה יכול לקרוא גם 

גם לוותיקין עשויה להיות משמעות לשיעור משיכיר, למי שמאריך  קודם לכן, משיכיר. )לכאורה
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מאד בקריאתו וברכותיו, או שיש לו סיבה להפסיק בין ברכותיו ודעתו לסמוך לבסוף גאולה 

 . הרשב"אלתפילה, וחפץ להקדים את תחילת הקריאה כמה שניתן(. וכ"כ ב"י גם בשם 

לחייב לכתחילה לקרוא כוותיקין וכל  כתב כאמור שדברי הרי"ף נראים כדברי הרמב"ם, ב"י

שמוקדם לכך הוא רק מחמת שעת הדחק. אך בכל זאת לא הכריע כך לדינא, וכתב בשו"ע כדברי 

רוב הראשונים, שעיקר זמן הקריאה הוא כבר משיראה את חברו ויכירנו, ורק למצוה מן המובחר 

דברי הרמב"ם הם דברי יש לקרות כוותיקין. זאת אולי משום שבדברים המפורשים בראשונים 

יחיד, והצטרפות הרי"ף אליו אינה מפורשת )וכאמור, גם הרא"ש תלה את הכרעתו בדברי הרי"ף. 

 8אך ב"י לא הזכיר זאת(.

 

בדין תחילת זמן הקריאה ביום נזכרו גם שני שיעורים נוספים, בשתי ברייתות שנאמרו בשם 

: "תניא, ר"ש בן יוחי אומר, :(ח)כמותו  פסק ריב"ל, אחת כדברי עצמו ואחת בשם ר"ע. ואף רשב"י

לאחר שיעלה פעמים שאדם קורא ק"ש שתי פעמים בלילה, אחת קודם שיעלה עמוד השחר ואחת 

ואחת של לילה. הא גופא קשיא, אמרת פעמים  של יוםבהן ידי חובתו אחת  יוצא, ועמוד השחר

חר ליליא הוא, והדר שאדם קורא קרית שמע שתי פעמים בלילה, אלמא לאחר שיעלה עמוד הש

תני יוצא בהן ידי חובתו אחת של יום ואחת של לילה, אלמא יממא הוא? לא, לעולם ליליא הוא, 

והא דקרי ליה יום, דאיכא אינשי קיימי בההיא שעתא. אמר רב אחא בר חנינא אמר רבי יהושע בן 

ניא רבי שמעון בן להא דרב אחא בר חנינא אהא דת איכא דמתנילוי, הלכה כרבי שמעון בן יוחי. 

יוחי אומר משום ר' עקיבא, פעמים שאדם קורא קרית שמע שתי פעמים ביום, אחת קודם הנץ 

החמה, ויוצא בהן ידי חובתו אחת של יום ואחת של לילה. הא גופא  לאחר הנץהחמה ואחת 

קשיא, אמרת פעמים שאדם קורא ק"ש שתי פעמים ביום, אלמא קודם הנץ החמה יממא הוא, 

ני יוצא בהן ידי חובתו אחת של יום ואחת של לילה, אלמא ליליא הוא? לא, לעולם יממא והדר ת

רבי הוא, והאי דקרו ליה ליליא, דאיכא אינשי דגנו בההיא שעתא. אמר רבי אחא ברבי חנינא אמר 

 .(בדין ק"ש של ערביתלעיל  -)סיום דברי הגמרא , הלכה כר"ש שאמר משום רבי עקיבא..." יהושע בן לוי

ללישנא קמא, הזמן שבין עלות השחר להנץ החמה מכונה לילה, אף כי יש אנשים שכבר קמים 

בזמן זה, ויוצאים בו מתוך כך ידי חובת ק"ש של שחרית; וללישנא בתרא מכונה זמן זה יום, אף 

כי יש אנשים שעודם שוכבים בו, ויוצאים בו משום כך ידי חובת ק"ש של ערבית )ולהלן נברר מה 

מבואר שכל דיני תורה שזמנם ביום  )כ.(ישנא זו לענין ק"ש של שחרית(. במשנה במגילה דינו לל

נעשים לכתחילה רק משתנץ החמה, אך בדיעבד אם עשאם משעלה עמוד השחר יצא. ונמצא 

שמעיקר הדין קרוי שם יום על זמן זה שמעלות השחר, ובכך מבוארת היטב לישנא בתרא שקוראת 

נוהגים בזמן זה לכתחילה תורת לילה, ומתוך כך קוראת עליו לישנא עליו שם יום, אך למעשה 

קמא שם לילה. כך הוא הביאור הראשוני לדבר, בראשונים. בנוסף, אפשר ששם יום או לילה קרוי 
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לשם  הנזהר להתפלל כותיקין רשאילתפילה כוותיקין יש עם זאת ודאי מעלה גדולה, כמבואר בש"ס, וכתב בה"ל ש 

. כך מוכח מדין בעל הקרי שנזכר, שקורא בלא תפילין ובלא סמיכה גמורה של גאולה גם יחידיכך לקרוא ולהתפלל 

 לתפילה, משום שחפץ לקרוא ק"ש סמוך להנץ החמה ולהתפלל מיד אחריו וכוותיקין. 

)את לשון "הנזהר להתפלל כותיקין" אפשר לפרש כמכוונת למי שמתפלל אז משום יקרת מעלת התפילה בזמן זה, 

מקדיש מאמץ לתפילה בזמן זה ורק בדרך מקרה הזדמן לו הדבר, שלא יתפלל אז באופן שמפסיד  לעומת מי שאינו

תפילה בציבור. אבל יש שפירשו את לשונו שאין ההיתר שבדבריו אמור אלא למי שמתפלל בקביעות בזמן זה, אולי 

מעלת התפילה כוותיקין משום שרק בכך מראה שמעלתו אכן יקרה בעיניו. וקצ"ע. בין כך ובין כך עולה מבה"ל ש

 תלויה במעלתה עבור המתפלל עצמו, ורק כאשר היא אכן ביטוי לזריזות בק"ש ותפילה היא נושאת את מלא ערכה(. 
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על זמן זה גם מחמת דין ק"ש הנוהג בו, אלא שאפשרות זו תלויה בהבנת דיני ק"ש בזמן זה וכפי 

 שיתבאר להלן.

מע מלשון הברייתות שבכל נקודת זמן נתונה ניתן לקרוא רק קריאת שמע של באופן פשוט משת

ערבית או של שחרית, ללא זמן חופף שבו ניתן לקרוא הן קריאה זו והן זו. משום כך יוצא ידי 

חובת שתי הקריאות על ידי קריאה אחת קודם עה"ש או הנה"ח ואחת לאחריהם, ולא באותו זמן 

רייתות חלוקות בשאלה מהו הגבול המפריד בין זמני ק"ש של ערבית עצמו. ואם כך, הרי ששתי הב

ושל שחרית, אם עלות השחר או הנץ החמה. בין כך ובין כך, אין זה כאחת מכל שיטות התנאים 

 שעליהן עמדנו עד כה בדין תחילת קריאת שמע של שחרית. 

רים כצורתם. את אכן למדו כך באופן ראשוני, אלא שלא קיבלו את גבולות הזמן האמותוס' 

, עלות השחר, לא סברו לקבל כצורתו, משום שאינו כדברי המשנה, לישנא קמאהזמן האמור ב

, משיכירופירשו שאין כוונת הברייתא לומר שמיד אחר עלות השחר יוצא י"ח אלא מעט אח"כ, 

ונראה שסברו שכיון שבסוגיה במקומה לא נזכרה כלל דעה שמקדימה כל  9וכפי השיעור במשנה.

הקשו, משום  לישנא בתראכך את זמן הקריאה אין לתלותה גם בר"ש. גם על השיעור שבברייתא ב

שהיא נאמרה בשם ר"ע ואילו בברייתא בדין זמן הקריאה דעת ר"ע היא משיכיר בין חמור לערוד. 

לפי זה היא אכן שזמן  ר"ש בשם ר"עותירצו באופן ראשון שמחלוקת היא בדעתו של ר"ע. דעת 

. והדברים מתיישבים עם דברי אביי לפי הבנת ר"ת )וכמותו כאמור גם מהנץ החמהא הקריאה הו

ר"ח(, שהכריע שזמן הקריאה הוא מהנץ החמה )לדרך הר"ח הדברים מיושבים אף יפה יותר, 

שמצאנו גם בסוגיה במקומה דרך תנאים המאחרת את זמן הקריאה לאחר הנה"ח, והיא דרכם של 

אותה שם עכ"פ כדעת אמוראים, דעת אביי(. גם הרא"ש קיבל הוותיקין. לדרך ר"ת מצאנו 

 אפשרות זו, לומר שתרי תנאי הם אליבא דר"ע. 

פירשו תוס' שזמן הנץ החמה שנזכר בברייתא לא נועד לתחום את ראשית זמן ק"ש  באופן שני

של שחרית אלא רק את סוף זמן הקריאה של ערבית. כלומר, את ק"ש של שחרית ניתן לקרוא כבר 

, ור' שמעון ציין את זמן הנץ דוקא, שלפניו ולאחריו ניתן לקרוא של ערבית ושל שחרית, משיכיר

 משום שלאחר הנץ לא ניתן עוד כלל לקרוא את של ערבית. 

לדרך זו השניה בתוס', הם חוזרים בהם מסברתם הראשונית, שלא קיים זמן הכשר הן לק"ש 

לא כתבה רבותא זו, שפעמים שקורא באותו זמן של ערבית והן לשל שחרית, ומבארים שהברייתא 

עצמו שתי פעמים ויוצא ידי שתי המצוות, משום שהעדיפה לחדד שהגבול האחרון לק"ש של 

הוסיף עוד צעד בכיוון זה, ושב ופירש גם את הברייתא דלישנא קמא  הרא"שערבית הוא הנה"ח. 

שחרית. בכך גם פתר את הקושי באופן שמכשיר את אותו זמן עצמו הן לק"ש של ערבית והן לשל 

שהעלו תוס', שזמן זה של עלות השחר אינו כאחד התנאים במשנה ובברייתא שעמה. דברי ר"ש 

ויוצא של שחרית הם כצורתם ממש, אלא שאין זמן זה אמור  עלות השחרשפעמים שקורא אחר 

עולה שאין לפי זה  10בלבד. או בדיעבד שעת הדחקכזמן הכשר לכתחילה לק"ש של שחרית, אלא ל

                                                           
9

ללישנא זו, לתוס', אין לקרוא כלל של ערבית לאחר זמן משיכיר. אלא שלהלכה דין זה נדחה מפני הברייתא השניה,  

 שפסק כמותה בשעת הדחק. שהתירה לקרוא עד הנץ החמה, וריב"ל 
10

בכך )וכתב משנ"ב שהיינו כפעם בחודש ולא  אם אינו מרגילשיוצא ידי חובה רק  הטורבענין הדין בדיעבד כתב  

מעבר לכך(. וי"ל שאם מרגיל בכך שב להיות כסומך על כך גם לכתחילה. מקור הדברים לפי הנראה בדברי הגמרא 

קוראים סמוך לעלות השחר, לא יצא )וכ"כ הב"ח(. הרשב"א כתב לבאר  שהקורא עם אנשי משמר, שהיו )לז:(ביומא 

אם משום שלסוגיה שם אכן זמן משיכיר הוא לעיכובא לשאר אדם, ואם כן היא  –בכמה דרכים מפני מה לא יצא 

דחויה מהלכה, או שאין הכוונה אלא לומר שלא יצא ידי מצוה מן המובחר, ואפשר גם שבשעה"ד אכן יוצא כבר 
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כל מחלוקת לדינא בין הברייתות, ולדברי שתיהן ניתן לקרוא של ערבית במקום האונס עד הנץ 

החמה )ומשום כך אף קראה כבר הברייתא הראשונה על זמן זה שם לילה(, ומאידך החל מעלות 

השחר ניתן כבר גם לקרוא של שחרית. )משמעות הדבר, לפי הנראה, היא כפי שנזכר לעיל, שמדין 

תורה כבר מעלות השחר ניתן לקרוא ק"ש, ותליית הקריאה בשיעורי ההכרה השונים היא מדרבנן 

 בלבד(. 

גם את ההגבלה של הברייתות, שיקרא קריאה אחת קודם עה"ש ואחת לאחריה, או אחת קודם 

הנה"ח ואחת לאחריה, ביאר הרא"ש באופן אחר, שאף שהזמן שבין עה"ש והנה"ח עשוי להיות 

ערבית והן לשל שחרית, אותו אדם עצמו אינו יכול לעשות זמן זה גם ללילה וגם  כשר הן לשל

ליום. ואם מחמת האונס עליו לקרוא של ערבית לאחר עלות השחר, לא יקרא אז את של שחרית 

אף אם רואה שלא יוכל לקראה בכוונה מאוחר יותר. )יל"ע אם הגבלה זו היא מעיקר הדין או רק 

י דסתרי. מדברי הרא"ש נראה שפעמים שמפסיד משום כך מצוות ק"ש מדרבנן שלא יהיה כתרת

מן התורה, ועל כן מתאים יותר לומר שזהו סייג היפה גם מדין תורה. ושמא כשם שאינו יכול 

לצאת באותה קריאה עצמה גם ידי ערבית וגם ידי שחרית מתורת זמן שכיבה וזמן קימה יחד, 

ה את זה ביחס למצוות הקריאה, כך גם אין כל תועלת משום ששני זמנים אלו מוציאים במהותם ז

 בכך שיקרא פעמיים, שהרי אין בקריאה השניה מה שלא היה בראשונה(. 

כדברי הרא"ש, שזמן משיכיר הוא רק לכתחילה אבל במקום הדחק רשאי להקדים ולקרוא כבר 

אין לקרוא . ואף סייג הרא"ש, שב"יוכך פסק גם  11,הרמב"םו הרי"ףמעלות השחר, כתבו גם 

 . )נח,ה(באותו זמן עצמו שתי קריאות, אחת לתורת ערבית ואחת לתורת שחרית, נפסק להלכה 
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, שכן דרך מלכים לעמוד בשלש שעות" עד שלש שעות, ר' יהושע אומר הנץ החמה עד"וגומרה 

זמן קימה הוא הזמן שבו רוב בני אדם קמים משנתם, ואילו בזמן שרוב בני  תנא קמא. ל(משנה שם)

אדם כבר נעורים ויוצאים לעבודת יומם שוב לא מתקיים עוד "בקומך" וכבר עבר בו זמן הקריאה. 

כל זמן שיש שעודם שקמים בו משנתם, ואפילו מעטים, קרוי זמן קימה )תר"י  ר' יהושעאבל ל

א קי"ל כל ישראל בני מלכים הם, כאן די גם במקצת בנ"א שקמים עומד על כך שאף שבעלמא ל

כדי לקיים שם זמן קימה. והדברים מבוארים על פי מה שהקדמנו, שאין מדובר כאן בזמני שכיבה 

מכריעה: "אמר רב יהודה אמר שמואל,  )י:(והגמרא  12וקימה של האדם הפרטי אלא של הציבור(.

  13".הלכה כר' יהושע

                                                                                                                                                                      
השחר, אלא שכל שמקדים לקרוא בלא שיש לו דוחק בכך חייב לשוב ולקרוא בעונתה. ומהטור עולה שפירש  מעלות

 . )בהשגות לרי"ף, א:(שהמרגיל בדבר, בלא דוחק, הוא שאינו יוצא בקריאה בזמן זה גם בדיעבד. וכ"כ גם הראב"ד 
11

ילו בשעת הדחק רשאי לקרוא כבר מעלות הרמב"ם כתב שהזמן לכתחילה אינו משיכיר אלא כוותיקין, וכדלעיל, וא 

 השחר. ונמצא שלשיעור הזמן משיכיר אין כל משמעות לדינא. כאמור, זמן זה אכן לא נזכר כלל בדבריו. 
12

עדיין יש לשאול מה בין זמן שכיבה, שמסתיים באופן מוחלט עם הנץ החמה, לזמן קימה, שנמשך עוד לאחריו, והרי  

 (, לדף ח:, ב. ברי"ף)במלחמותר הנץ החמה הוא מיעוט שגם עודו שוכב אז. הרמב"ן אותו מיעוט שאינו קם אלא לאח

כתב שהנץ החמה הוא אכן סוף זמן קימה לכל, ואף בני מלכים נעורים משנתם עד הנץ, אלא שאינם רוצים לעמוד 

שלאחר הנץ ממיטתם עד שלש שעות. וזוהי אוקימתא מחודשת. לדרך תר"י, שלא משמע ממנו כך, יש לומר שהזמן 

החמה הוא זמן שמיועד בכללו, לפי טבע האדם ודרך הארץ, להיות נעורים בו, אלא שמי שאינו צריך להשכים 

למלאכתו עשוי לדחות את זמן קימתו ולהתעכב בו, אפילו עד שלש שעות, לבני מלכים. זמן השכיבה הוא זמן שבו דרך 

כאשר הכל עומדים,  –ועה של קימה מהשינה, וזמן עמידה זמן שמתקיימת בו תנ –בני אדם להיות ישנים, זמן קימה 

וזמן קריאת שמע של שחרית הוא הזמן השני דוקא, ששעות היום הראשונות כלולות בו. )אמנם לת"ק מיד עם הנץ 
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נראה שיש בכך גם  הרמב"םכך שמצוה מן המובחר לקרוא כותיקין, ומדברי לעיל עמדנו על 

 חיוב לכתחילה )האפשרות לקרוא עד שלש שעות היא לדבריו למי ש"עבר ואיחר"(. 

דוקא. כך הוא מבאר  לכתחילה עד הנץ החמהיש חיוב בדבר, ומצות ק"ש היא  רבנו יונהגם ל

את דברי המשנה, שהמחלוקת בה אינה גמורה, ולא חלק ר' יהושע על ת"ק, להרחיב את זמן 

הקריאה עד שלש שעות על סמך קימתם של בני המלכים, אלא בדיעבד. והסמיך זאת על דין בעל 

יהיה עליו , שהתירו לו להתכסות במים ולקרות קודם שתנץ החמה, אף שעל ידי כך )שהובא לעיל(קרי 

להפסיק למעשה בין קריאתו לתפילתו, והיינו משום שסוף זמן הקריאה הראוי לכתחילה הוא עד 

הנץ החמה בלבד. אף מהנהגת הוותיקין עצמה למד כך, שכן דרשת "ייראוך עם שמש" אינה ראויה 

לדבריו ללמד על מעלה בהסמכת התפילה ככל שניתן לרגע הזריחה דוקא, אלא רק על כך שראוי 

להתפלל בשעה שהשמש כבר ברקיע, והסיבה היחידה להסמיך את הקריאה והתפילה באופן 

שמתפלל עם הנץ החמה היא שאת הקריאה יש להקדים לכך )מהנהגת הוותיקין עצמה יש ללמוד 

עם זאת גם שזמן הנץ אינו לעיכובא, שאם לא כן לא היו מתעכבים כך עד לסוף זמן הקריאה ממש 

(. רבנו יונה תולה את דבריו גם בדברי הרי"ף, ומסביר שאף שאין כל אדם ומסתכנים בכך שיעבור

יכול לכוון את הזמן כוותיקין, ולסיים את ק"ש עם ברכותיה כולן קודם הנץ ויחד עם זאת 

להתפלל אחר הנץ, סוף סוף יש ביד כל אדם לומר לכה"פ את פרשה ראשונה של ק"ש קודם הנץ, 

ה תנץ בזמן כלשהו ביניהם. )אבל הרא"ש פירש בדברי הרי"ף ואת התפילה לאחריו, באופן שהחמ

 שלא היתה כוונתו אלא לומר שותיקין אינו חיוב אלא למצוה מן המובחר בלבד(. 

                                                                                                                                                                      
החמה הרי זה כבר זמן ערות ולא זמן קימה, ומאידך, לדעה שנזכרה בסוגיה לעיל, כל עיקר זמן ק"ש לכתחילה הוא 

 ץ החמה ואילך, שרק אז הוא זמן קימה לכל(.דווקא מהנ

. הוא )וכדלהלן(שיכול לברך ברכות ק"ש כל היום  )א,יג(דרך יוצאת דופן בזה יש לכס"מ, בביאורו לדברי הרמב"ם 

מפרש בדברי הרמב"ם שמדין תורה זמן ק"ש של יום הוא כל היום, ורק כדי להקדים את זמן הקריאה לזמן תפילת 

לתפילה קצבו לה חכמים זמן עד שלש שעות. ואסמכוה בדרך אסמכתא בלבד על בני מלכים  שחרית ולסמוך גאולה

שקמים עד שלש שעות, אף שאינם אלא מיעוט. ומשום כך אם קורא מאוחר יותר קורא עכ"פ בברכות. אמנם קצ"ע 

(. בב"י עכ"פ לא לדרך זו מפני מה נאמר על הקורא מאוחר שאינו אלא כקורא בתורה )ואף הרמב"ם השתמש בלשון זו

 שב לכתוב כך.
13

כתב שאף שבדין פלג המנחה נחלקו ראשונים אם שעה ורביע נמדדות על פי הזמן שבין הזריחה לשקיעה או  מג"א 

לפי הזמן שמעה"ש בין עלות השחר לצאה"כ, מוכח מתוס' שלענין זמן ק"ש של שחרית הכל מודים שהמדידה היא 

 . הזמן שבין הזריחה לשקיעהשאף כאן רביע היום הוא רביע  כתב משנ"ב הגר"א. אבל בשם ועד צאה"כ

, כלפי עיקר הסוגיה של דין צאת הכוכבים, שם מוכיח הגר"א )סי' תנט(דברי הגר"א לא נאמרו כאן אלא בהל' פסח 

כדעת הרמב"ם והגאונים שצאת הכוכבים הוא כדי הילוך שלושת רבעי מיל אחרי עיקר השקיעה, ולא כדעת תוס' 

וסיעתם הסוברים שצאת הכוכבים הוא כהילוך ארבעה או חמישה מילים לאחריה. לדרך הגר"א, שכמותו קי"ל באופן 

ין שבת ועוד, אין הקבלה בין פרק הזמן שמעה"ש ועד הזריחה )שהוא אכן כדי הילוך ארבעה או חמשה עיקרי לענ

מילים( לבין משך הזמן של בין השמשות, וממילא חצות היום ודאי אינו אלא נקודת האמצע בין זריחה לשקיעה, 

שיטת ר"ת וסיעתו מאפשרת  וממילא גם לענין ק"ש אין למדוד את השעות הזמניות אלא לפי שיעור יום זה. רק

 לראות בחצות גם את מחצית הזמן שבין עה"ש לצאה"כ, ומתוך כך ניתן מקום לדברי מג"א כאן. 

משנ"ב כתב שאין כל כך נפ"מ ממחלוקת זו לכתחילה, שכן בלא"ה אסור לאחר ק"ש אלא לקרותה מוקדם ככל 

במקומות אחרים עולה שחושש לשתי השיטות. האפשר )ובדיעבד ודאי יש לקרוא גם אם עבר זמן מג"א(. ומדבריו 

ומ"מ במהד' דרשו הביאו דברי פוסקים רבים בדורותינו שכתבו שמעיקר הדין אכן ניתן להקל כגר"א )והרי זוהי סו"ס 

פעמים רבות שאלה מעשית גמורה, כשמתאחרים מלכתחילה ונזקקים לשאלת סוף זמן הקריאה(. ומ"מ נראה שחששו 

ותר ממה שחששו לדינא לדעת ר"ת בדין צאת הכוכבים, אולי משום שהקשר בין המחלוקות לשיטת מג"א בדין זה י

אינו מוכרע בתכלית )אפשר שהיום נמדד עד צאת כל הכוכבים, בכדי הילוך ד' או ה' מילין לאחר השקיעה, גם אם אין 

 קדים. לזמן זה עצמו כל משמעות הלכתית אחרת(, או משום שבדין ק"ש יש סוף סוף תמיד דין לה



   

198 
 

ולקרוא כמה שניתן,  חובה להקדיםעוד הוסיף תר"י שגם בדיעבד, כשכבר עבר הנץ החמה, 

ש רק לאחר שכבר זרחה וראיה לדבר מהנברשת של הלני המלכה, שהורתה על הגעת זמן ק"

השמש, והיינו עבור העם שבירושלים שלא היו קמים בהשכמה כל כך, ומכל מקום על ידי הנברשת 

 ידעו שכבר זרחה החמה והזדרזו לקרותה מיד. 

לא קיבל את דברי הרמב"ם או רבנו יונה לדינא, לחייב לכתחילה לקרוא קודם הנץ, ואף לא  ב"י

ענין. הכרעתו לדינא היא כראשונים האחרים בסוגיה, ר"י ורא"ש הביא כלל את דברי רבנו יונה ב

ורשב"א, שאכן כתבו שהנהגת הוותיקין היא כדי שהתפילה תהיה סמוכה להנץ, ולא כדי שק"ש 

תיאמר קודם לו. ואם כן מי שאינו חפץ להיות כוותיקין רשאי לקרוא לאחר הנץ גם לכתחילה. 

 להקדים)גם בשו"ע( שאם לא קרא עד הנץ החמה יש לו ומכל מקום הביא מדברי רבנו יונה לדינא 

. וכתב על כך משנ"ב שמעלת ההקדמה לפי זה היא רק מתורת זריזין כמה שיוכלולקרותה במהרה 

מקדימין. את הדין להקדים ככל שניתן אפשר היה להסמיך על המשנה של בעל קרי, שהקלו לו כדי 

ר חיוב, אך בה"ל הסיק ממשנה זו ודברי שיספיק לקרוא קודם הנץ וכוותיקין אף שאין בדב

הגמרא שעליה מסקנה שונה, שמעלת הוותיקין שהקלו עבורה )ומחמתה אותו בעל קרי קורא בלא 

תפילין( היא דווקא למי שזהיר בה ומבקש להקפיד עליה, ואילו לשאר אדם אין כל חובת הקדמה 

 אם לא מתורת זריזין מקדימין. 

 

שגם אם  )י:(. וביארה הגמרא )משנה שם(, כאדם הקורא בתורה" לא הפסיד הקורא מכאן ואילך"

יכול בדיעבד לקרוא ק"ש  )א,יג( הרמב"ם. לדברי בברכותיהאותה עכ"פ  יקראאינו קורא בזמנה, 

שאין לברך  רב האיכתב בשם  הרא"ש, שלא נקצב זמן ביום לברכות אלו, אבל כל היוםבברכותיה 

וכזמן תפילה לכתחילה כר' יהודה. ברכות אלו נתקנו  תעד ארבע שעואלא בזמן תפילת שחרית, 

עבור ראשית היום דוקא, ולפיכך יש לדונם כדין תפילת השחר. ויש להוסיף שאף שתפילת שחרית 

עצמה ניתנת להשלמה גם מאוחר יותר, לכל הפחות עד שש שעות, סוף סוף אין זה מתורת עיקר 

רכות ק"ש שאין בהם דין השלמה כזה אין לברך זמן תפילה אלא בדרך של השלמה, ואם כן לענין ב

 כלל לאחר ארבע שעות. ונפסקה הלכה כרב האי והרא"ש.

 

 ב(-)סג,אג. תנוחת הגוף בקריאת שמע 

ל ל ה ת  י ב ו י  א מ ש ת  י ב ת  ק ו ל ח מ  .  א

בית , שנאמר ובשכבך ובקומך. וובבקר יעמודויקרא  יטהכל אדם  בערבאומרים  בית שמאי"

, שנאמר ובלכתך בדרך. אם כן למה נאמר ובשכבך ובקומך, כדרכוקורא אומרים, כל אדם  הלל

. "ב"ש מאי טעמא לא אמרי כבית )משנה, י:(בשעה שבני אדם שוכבים ובשעה שבני אדם עומדים" 

הלל? אמרי לך ב"ש, א"כ נימא קרא בבקר ובערב. מאי בשכבך ובקומך, בשעת שכיבה שכיבה 

תך בדרך מאי עביד להו? ההוא מבעי להו ממש, ובשעת קימה קימה ממש. וב"ש האי ובלכ

לכדתניא בשבתך בביתך פרט לעוסק במצוה, ובלכתך בדרך פרט לחתן... בשבת דידך ובלכת דידך 

 . )יא.(הוא דמחייבת, הא דמצוה פטירת... וב"ה אמרי, ממילא ש"מ דאפילו בדרך נמי קרי" 

ונה כמה מצבים מעשיים עיקר צורת החיוב בקריאת שמע נלמדת מהפסוק "ודברת בם...", המ

שבהם צריכים לדבר בפרשה זו שבתורה. הכתוב לא השתמש בלשונות ערב ובוקר אלא בשכיבה 

וקימה )כפי שמחדדים ב"ש(, כך שלמצוות ק"ש אין ציון זמן פשוט אלא תיאור של מצבי חיים 

ממש.  מעשיים מסויימים שבהם יש לקיימה. עם זאת, גדר החיוב ודאי אינו כפי הכתוב כצורתו

ישיבת הבית והליכת הדרך אינם מצבים מוגדרים קבועים בחיי האדם שבהם ניתן לקשור חובה 



 )י( זמני קריאת שמע  
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קבועה של דיבור בפרשת שמע. אף השכיבה והקימה אינם שכיבתו וקימתו של כל אדם כשלעצמו 

)והרי לא הכל שוכבים וקמים כאחד(, אלא זמן שבו דרך בנ"א לשכב ולקום )כך היא לפי הנראה 

"ל לפסוק זה, הממשיך את לשון "שמע ישראל", ועיקרו מופנה לאומה בכללה, לכל הבנת חז

אנשיה, וכפי שהתבאר במבוא(. לכן על כרחנו יש לפרש את הביטויים בפסוק כמכוונים לגדר 

מציאות רחב יותר. מהביטויים בשבתך בביתך ובלכתך בדרך יש ללמוד שחובת הקריאה היא 

ם לה, להוציא זמנים שבהם הוא טרוד במצוות אחרות, בין במצבים מסוג זה שבהם פנוי האד

במעשה )לעומת ישיבת ביתו( ובין בטרדת מחשבה )בהיותו בדרך לקיום מצוה ונטרד מחמתה, 

לעומת ההולך בדרך 'שלו'(. ומהביטויים בשכבך ובקומך יש ללמוד לחובת הקריאה בזמנים שבהם 

ובוקר. ובכל זה לא נחלקו ב"ש וב"ה )גם לב"ש דרך בני אדם בכללם לשכב או לקום, דהיינו ערב 

המצוה היא ערב ובוקר, בשעה שבני אדם שוכבים וקמים. הם אף מחדדים עוד בדבריהם שכדי 

להורות כראוי על זמן הקריאה שבפסוק אפשר היה להשתמש בלשון "ערב ובוקר". אלא שהוסיפו 

 באופן ממשי(.  על כך עוד, מתוך לשון כתיבת הדברים בפועל, לשכב ולקום גם

למדו עם זאת שאין לעקור את עיקר הוראת הביטויים שבפסוק מצורתם, ויש לתת ביטוי  ב"ש

לשייכות הקריאה למסגרת הנסיבות הממשית של השכיבה והקימה על ידי ההטיה והקימה בפועל 

בעת הקריאה. ההטיה בעת הקריאה מורה על כך שהקורא קורא כעת משום שזהו זמן השכיבה, 

, ריבוי מצבי ב"האבל ל 14ך חיבור לענין השכיבה, ולא רק משום שהזמן הוא זמן של ערב.ומתו

החיים שבכתוב, שחלקם )הישיבה וההילוך( ודאי לא נאמרו כדי לממשם בפועל כמות שהם, מורה 

על כך שאין הקפדה על צורת עמידת הגוף בפועל בעת הקריאה אלא רק על הקשר המציאות הכללי 

שעה שבני אדם שוכבים ועומדים. )הרמ"א כתב בשם הג"מ שלמעשה יש יתרון  שבו יש לעשותה,

 מעלה לקרוא תמיד בישיבה, לפה"נ משום שאז גם דעתו מיושבת יותר(. 

 

י א מ ש ת  י ב כ ר  י מ ח ה ל ר  ו ס י א ה  .  ב

ההנהגה המעשית במחלוקת זו אינה כבמחלוקות אחרות בתורה, שם גם לאחר שהוכרעה 

ידי כל הדעות הרי זה משובח, אלא לאחר שהוכרע כב"ה שוב אין ההלכה, מי שנוהג באופן שיוצא 

לנהוג כלל באופן שמורה על רצון לצאת גם ידי בית שמאי. ב"ה אינם פוסלים את דרך הקריאה 

שלפי ב"ש אלא רק מוסיפים עליה: "ב"ה אומרים, עומדין וקורין, יושבין וקורין, ומטין וקורין, 

, ובכל זאת אין צורך ואף אסור לעשות כדברי )יא.(תן וקורין" הולכין בדרך וקורין, עושים במלאכ

: "אמר ר' טרפון, אני הייתי בא בדרך והטיתי לקרות כדברי בית (דלעיל)ב"ש. כך הוא כבר במשנה 

". עברת על דברי ב"השמאי, וסיכנתי בעצמי מפני הליסטים. אמרו לו, כדאי היית לחוב בעצמך, ש

: "מעשה ברבי ישמעאל ור' אלעזר בן עזריה שהיו )יא.(ברייתא וכעין זה הוא גם מעשה נוסף ב

מסובין במקום אחד, והיה ר' ישמעאל מוטה ור' אלעזר בן עזריה זקוף. כיון שהגיע זמן קריאת 

, אני עשיתי כדברי ב"ה )ר' ישמעאל(הטה רבי אלעזר, וזקף ר' ישמעאל... אמר לו  של ערבית( -)שמע 

ואתה עשית כדברי ב"ש. ולא עוד, אלא שמא יראו התלמידים ויקבעו הלכה לדורות". ר' ישמעאל 

חשש שהתלמידים יסיקו מהטייתו של ר' אלעזר שהלכה כבית שמאי, אך גם בלא זה לא רצה 

 להיראות כמודה לר' אלעזר שיש מעלה לקרוא באופן העולה כדין אף לשיטת בית שמאי. 

                                                           
14

. השכיבה, כפי שיבואר, אינה על צדו –ויקרא", ולא 'ישכב ויקרא'. ופירש רש"י יטה  יטהלשון ב"ש היא "בערב...  

מדרך כבוד לקריאת שמע, וכך הוא אף לב"ש. אלא שעל ידי ההטיה מורים במעשה על קשר הקריאה לשכיבה. ב"ש 

לישון אלא זמן השכיבה הכללי, ומתוך כך אין גם צורך  מודים, כאמור, שזמן הקריאה אינו זמן שכיבת האדם עצמו

 בשכיבה בפועל אלא בביטוי מעשי של ההימצאות בזמן שכיבה.
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האמוראים: "תני רב יחזקאל, עשה כדברי ב"ש עשה, כדברי ב"ה עשה. רב על דרך זו אמרו גם 

. דתנן, מי שהיה ראשו ורובו בסוכה ושולחנו בתוך לא עשה ולא כלוםיוסף אמר, עשה כדברי ב"ש 

הבית, ב"ש פוסלין וב"ה מכשירין... מעשה שהלכו זקני ב"ש וזקני ב"ה לבקר את ר' יוחנן בן 

ורובו בסוכה ושלחנות בתוך הבית... אמרו לו, א"כ היית נוהג לא  החורנית, מצאוהו שהיה ראשו

, דתנן אמר חייב מיתהקיימת מצות סוכה מימיך. רב נחמן בר יצחק אמר, עשה כדברי בית שמאי 

 רב יחזקאלר"ט אני הייתי בא... אמרו לו כדאי היית לחוב בעצמך שעברת על דברי ב"ה". לדברי 

אך עכ"פ אין בכך פסול )הרשב"א הקשה כיצד מתיישבים דבריו אפשר שאין מעלה בהנהגה כב"ש, 

עם מעשה ר' טרפון. אך י"מ שר' טרפון ידע מלכתחילה שבהטייתו מסכן עצמו מפני הליסטים, ועל 

כן אמרו לו חכמים שבמה שסיכן עצמו כדי לצאת ידי ב"ש ראוי היה באמת להתחייב בנפשו(. 

, וכוונתו לכל הפחות שאין כל מעלה בהנהגתו זו, אך אם עשה כב"ש לא עשה כלום רב יוסףלדברי 

בתוס' מבואר שכוונתו גם יותר מכך, שאם עשה בכוונה תחילה כדרך ב"ש דוקא )דהיינו כמעשה 

ראב"ע, שהיה זקוף והטה( עליו אף לחזור ולקרוא כאילו לא יצא ידי חובת ק"ש כלל, וכדברי זקני 

מוסיף, ע"פ  רב נחמן בר יצחקו 15ות סוכה מימיך".ב"ש לר' יוחנן בן החורנית: "לא קיימת מצו

 המשנה, שיש בדבר גם כעין חיוב מיתה. 

להלכה קי"ל שאין לעשות כב"ש, ואסור להזדקף עבור ק"ש של שחרית או להטות בשל ערבית, 

אך בדיעבד כתב שו"ע שקרוי עבריין, ולא שלא יצא ידי חובה. ואפשר שהיינו משום שאין מפרשים 

רי רב יוסף "לא עשה ולא כלום"; או שרק העושה במכוון כדי לצאת ידי ב"ש צריך כתוס' את דב

 לחזור ולקרוא, ואילו אם עמד או היטה מסיבה אחרת )ורק נראה כחושש לב"ש( יצא בדיעבד. 

את התוקף המיוחד של דחיית דעת ב"ש נראה לתלות בתוכנה המיוחד של המחלוקת ביניהם: 

, והללו אומרים הלכה הללו אומרים הלכה כמותנוב"ש וב"ה,  "אמר שמואל, שלש שנים נחלקו

. מחלוקת )עירובין יג:(להים חיים הן, והלכה כב"ה" -כמותנו. יצאה בת קול ואמרה, אלו ואלו דברי א

ב"ש וב"ה היתה לפי הנראה לא רק בגוף ההלכות המסויימות שנחלקו בהם, אלא גם בשאלה כיצד 

ך היא לשון הגמרא, שנחלקו כמי הלכה, וכך עולה גם מגוף ראויה מחלוקתם להיות מוכרעת )כ

המעשה, שנחלקו בדבר מספר שנים עד שנזקקו להכרעה מפי בת קול(. אפשר שהדבר נובע 

, שב"ה היו הרוב, אבל ב"ש היו מחודדים יותר. כל צד (, וע"פ תוס' שם)יבמות יד.מהמבואר במקום אחר 

כה הראויה היא כדבריו. מתוך כך, הנוהג כדעת סבר לא רק שהאמת אתו אלא גם שהכרעת ההל

זולתו לא רק עושה שלא כדין אלא גם מכחיש את הסדר הראוי להכרעת ההלכה בישראל. כיון 

שכך, גם הנהגה שכשלעצמה היתה ראויה לעלות בדיעבד לדברי הכל אינה ראויה להתקבל 

א בין לדברי ב"ש, כלפי למעשה, בהיותה סותרת את עיקר סדר מהלכה של התורה בישראל. כך הו

 מי שהקל כב"ה )כר' יוחנן בן החורנית(, ובין לדברי ב"ה, גם כלפי מי שרק החמיר לחוש לב"ש. 

מחמת הזהירות מלנהוג חומרא כב"ש כתב משנ"ב )בשם פמ"ג( שאין לו לעמוד לק"ש אפילו אם 

 )ע"פ המובא במהד' דרשו(אין כוונתו כלל לחוש לב"ש אלא לעורר הכוונה וכדומה. ומ"מ כתבו אחרונים 

 שאם עומד מעט קודם, או שעושה כן כדי שלא יירדם, מותר. 
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בתוס' בסוכה מבואר עוד שלדבריהם דינו כמי שלא יצא ידי מצות סוכה אף מן התורה, למרות שלב"ש אין באכילה  

. וי"ל שהכוונה היא שכיון שעבר על דבריהם שב דינו, באופן זה פסול מדין תורה אלא גזרה שמא יימשך אחר שולחנו

 מדברי חכמים, להיות כמי שלא קיים את מצוותו אף מן התורה, לכל ההשלכות המעשיות הנובעות מכך.



 )י( זמני קריאת שמע  

201 
 

ו ד צ ל  ע ה  י ט ה ב ו ן  ד ק ר פ ת  ב י כ ש  .  ג

ההיתר העקרוני לקרוא קריאת שמע בהטיה מוגבל בגמרא: "אמר רב יוסף, פרקדן לא יקרא 

יט אמאן דגני ליקריאת שמע. מקרא הוא דלא ליקרי, הא מיגנא שפיר דמי, והא רבי יהושע בן לוי 

. והא ר' נמי אסור מקרא אע"ג דמצלישפיר דמי,  (על צדו )= מטה? אמרי, מיגנא, כי מצלי אפרקיד

 . )יג:(יוחנן מצלי וקרי? שאני ר' יוחנן דבעל בשר הוה" 

. ודחו את פירוש הערוך, )בנדה יד.(שכיבה פרקדן היא לפי רש"י שכיבה על הגב, וכך כתבו גם תוס' 

, כתבו כשני הפירושים יחד, וכך )ב,ב(שהיא שכיבה על בטנו ופניו לארץ. הרשב"א, וכן הרמב"ם 

 הוא גם לדינא. 

לישן, וביאר שיש לחוש  –לדברי ר' יהושע בן לוי אין לישן פרקדן )כך פירש רש"י את לשון "גני" 

רך גנאי"(, ואם כן כל שכן שאין לקרוא כך "שמא יתקשה אברו בתוך שנתו ונראה לרבים, והוא ד

 16קריאת שמע, ועל כן יש לפרש את דברי רב יוסף שאין לקרוא פרקדן אפילו במוטה על צידו.

וביאר רש"י שיש בקריאת שמע באופן זה דרך שררה וגאוה, שאינה ראויה לקבלת עול מלכות 

ל מטלה שעשויה להיות שמים. שכיבה פרקדן מבטאת העדר צורך בכל פעילות, כאילו אין כ

מוטלת עליו, ואין זו התנוחה הראויה לקבלת עול מלכות שמים. גם במטה מעט על צדו יש משהו 

 מכך, ורק למי שיש לו טורח מיוחד לזקוף הקלו בכך )ובשו"ע, שה"ה חולה(. 

בפשטות, כפי העולה מדברי הגמרא ורש"י, האיסור הוא דוקא במוטה מעט על צידו. אבל 

אינה שכיבת פרקדן ויכול לקרוא ק"ש. וכך למד ב"י גם מדברי הרמב"ם  צידו ממשעל שכיבה 

פסק כטור ורמב"ם לקולא,  שו"עהסתפק בדבר ונטה לחומרא.  )מובא בב"י(והטור. אבל רבנו יונה 

החמיר שלא לקרוא על צידו אלא במקום טורח לקום ולהתלבש, כרבנו יונה. וכתב בה"ל  רמ"אאך 

כתבו שהעיקר כשו"ע, לכתחילה אכן ראוי להחמיר כרבנו יונה ורמ"א שאף שכמה אחרונים 

 והאחרונים שעמם. 
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קושיית הגמרא על רב יוסף צריכה ביאור, שהרי ר' יהושע בן לוי לא אסר אלא לישון על גבו, או בטנו, ולא לשכב כך  

כן ברור הצורך לאסור לקרוא כך ק"ש. ושמא אין דרך לבקש לקרוא ק"ש פרקדן אם לא שמבקש לישון  בעודו ער. ואם

 כך.
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 מקורות –מצוות קריאת שמע וזמנה 

 

משנה וגמרא עד משדי אמו ליקום וליקרי )ג.(, )והלאה עוד עד ומשום ברכות ב.   מצוות ק"ש וזמנה בערבית

)למטה( וחכ"א עד חצות...  שם ד.(, לתשלום דינים שכבר עסקנו בהם –מזיקים איכא )ג:( 

)להשלמת דין סמיכת רשות קמ"ל דחובה )ד:( )והלאה עוד עד כגאולה אריכתא דמיא 

, רי"ף, תוס', רש"ירבן גמליאל אומר... הקטר חלבים )ט.(, שם ח: (, גאולה לתפילה(

 תר"יב וסי' ט(, -)סי' א רא"ש

 טור וב"י, שו"ע ומשנ"ב ובה"ל ד-גושם רלה,א   

ר' יהושע אומר... עד  שם י:משנה וגמרא עד כתפלה אריכתא דמיא, וברכות ט:   זמן ק"ש של שחרית

 )ד:, ובדף ה. ד"ה לא הפסיד( תר"י)י(,  רא"ש, תוס'המשנה, 

 תוס'הילני אמו עשתה... לשאר עמא דבירושלים, ויומא לז:   

 טור ושו"ע ונו"כסי' נח   

   

 תוס'ו רש"ימשנה וגמרא עד המשנה הבאה, ברכות י:   תנוחת הגוף בזמן הקריאה

 רש"יאמר רב יוסף פרקדן... דבעל בשר הוה וברכות יג:   

 נדה יד. ד"ה אפרקיד(תוס' )  

 טור ושו"ע ומשנ"ב ב-סג,א  



 )יא( פרשיות קריאת שמע וברכותיה  
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 פרק אחד עשר

 פרשיות קריאת שמע וברכותיה
 א. פרשיות קריאת שמע

 )נט,א; ס,א(ב. ברכות קריאת שמע 

 ג. דינים פרטיים באמירת הברכות

 (ג-)ס,ב. אמירת ברכה אחת בלא חברותיה 1

 )נט,ב(. טעות בין יום ללילה בברכת המאורות 2

 )נט,ג(. אמירת קדושת יוצר ביחיד 3

 )נט,ד(. דרך אמירת הברכות בציבור 4

 )קיא,א; קיא,ג(ד. סמיכת גאולה לתפילה 

 

 ת קריאת שמעא. פרשיו

ן ר ד ס ו ת  ו נ ו ש א ר ה ת  ו י ש ר פ ה י  ת ש  .  א

, דהיינו את פרשת שמע ישראל עצמה. שמעהדין הראשוני שבו ענייננו הוא המצוה לקרוא את 

, שגם בה כמו בפרשת והיה אם שמועאך חכמים צירפו לכך עוד והורו לקרוא עמה גם את פרשת 

  1שמע נאמר: "לדבר בם... ובשכבך ובקומך".

: "למה )במשנה, יג.( ר' יהושע בן קרחהות יש סדר קדימה ברור, שאותו מבאר בין שתי הפרשי

תחלה ואחר כך יקבל עליו  עול מלכות שמיםקדמה פרשת שמע לוהיה אם שמוע, כדי שיקבל עליו 

". בין בפרשת שמע ובין בוהיה אם שמוע יש קבלת עול מצוות. אלא שבשמע מצויה גם עול מצות

נקודת המוצא הראשונית, קבלת עול מלכות שמים שמכוחה אנו גם מקבלים עלינו את עול 

מצוותיו, ואילו בפרשת והיה אם שמוע לא נזכר כבסיס לקבלת עול המצוות אלא סדר ההנהגה של 

 ת ה' עלינו בכך שנקיים את מצוותיו. שכר ועונש, התלות של ברכ

נימק את קדימת שמע באופן נוסף: "בדין הוא שיקדים שמע לוהיה אם שמוע,  ר' שמעון בן יוחי

. בפרשת והיה אם שמוע נאמר רק: "ולמדתם אותם את בניכם, לדבר )יד:(" ללמדוזה  ללמודשזה 

כלפינו אנו, "ושננתם לבניך,  בם...", בעוד שבפרשת שמע מצויה גם החובה הישירה והראשונית

ודברת בם". גם כאן אנו מוצאים שהקשר החי הישיר שלנו אל דבר ה' אמור בפרשת שמע דוקא, 

ואילו בפרשת והיה אם שמוע אנו עוסקים רק בהשלכותיו כלפי חוץ, בחובה ללמד גם לבנינו את 

 דבר ה' כדי שהוא יוסיף להתמיד באומה. 

תי השיטות, היא אם כן קדימת נקודת המוצא העצמית, קדימת שמע לוהיה אם שמוע, לש

להינו ומתוך כך גם לדברו, להשלכותיה המעשיות יותר, -הקשר החי היסודי שלנו לה' א

 המחוייבות הממשית שלנו לקיום מצוות ה' ודאגתנו לשימורה גם לדורות שיבואו. 

 

ת ו נ ו ש א ר ה ת  ו י ש ר פ ל ה  ס ח י ו ת  י צ י צ ת  ש ר פ  .  ב

, אף שאין בה הוראה פרשת ציציתעל שתי פרשיות אלו הוסיפו חכמים והורו עוד לקרוא גם את 

: )יב:(ישירה על הדיבור בדברי תורה או רמיזה אחרת על חובה לקראה תמיד. וביארה הגמרא 

: דברים ששה(או: )מפני שיש בה חמשה ? א"ר יהודה בר חביבא, מפני מה קבעוה פרשת ציצית"

יציאת מצרים, עול מצוות, ודעת מינות, הרהור עבירה והרהור ע"ז. בשלמא הני תלת מצות ציצית, 

מפרשן, עול מצות דכתיב וראיתם אותו וזכרתם את כל מצות ה', ציצית דכתיב ועשו להם ציצית, 

                                                           
1

על השאלה מה מתוך שתי פרשיות אלו חובה לקרוא מן התורה נעמוד בנפרד, בדין המסופק אם קרא את שמע.  

 . יג:()ובדף הָשוה והשונה בין דיני קריאת שתי הפרשיות מתבארים בדין הכוונה בק"ש 
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יציאת מצרים דכתיב אשר הוצאתי. אלא דעת מינות, הרהור עבירה והרהור ע"ז מנלן? דתניא, 

 ות... אחרי עיניכם זה הרהור עבירה... אתם זונים זה הרהור ע"ז". אחרי לבבכם זו מינ

בפרשת ציצית מצויים כמה יסודות שעבורם קוראים אותה יחד עם שמע, ומרביתם אכן 

שייכים באופן ברור וישיר לקבלת עול מצוות ה' שבקריאת שמע. קבלת עול מצוות מוזכרת בפרשה 

כל מצותי, ובצידה שלש דרכי נפילה מזומנות שעלולות זו באופן מפורש, למען תזכרו ועשיתם את 

להרחיק אותנו מקיום מצוות ה', שהן המשיכה למינות, לעריות ולע"ז, שמפניהן יש להישמר, 

"ולא תתורו...". כל עיקר מצוות הציצית עצמה היא מענין זה של הזכרת מצוות ה', ולכן קריאת 

 ת שמע. הציווי עליה ראויה גם מצד עצמה להיסמך לקריא

. זכירת יציאת מצריםהיסוד הנוסף הכלול בפרשת ציצית הוא לכאורה מצוה עומדת לעצמה, 

אולם התבוננות נוספת מורה שגם מצוה זו שייכת לאותו ענין של קבלת עול מלכות ה' ומצוותיו. 

להיכם -זהו ההקשר שבו אמורה מצוה זו כאן: "למען תזכרו ועשיתם את כל מצותי... אני ה' א

להים". מתוך מה שה' הוציאנו ממצרים הרי -הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לא אשר

להינו, ועלינו לקיים את מצוותיו. זוהי גם התכלית שעבורה ציותה התורה לזכור -אנו עמו והוא א

למען תהיה : "והיה לך לאות על ידך ולזכרון בין עיניך, )שמות יג(את יציאת מצרים במצוות התפילין 

, כי ביד חזקה הוצאך ה' ממצרים", וזו גם המשמעות הפשוטה של פתיחת עשרת תורת ה' בפיך

להיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים...". ובאופן המפורש -הדברות ביציאת מצרים: "אנכי ה' א

-ביותר בפר' ואתחנן: "כי ישאלך בנך מחר לאמר מה העדת והחקים והמשפטים אשר צוה ה' א

לבנך עבדים היינו... ויוציאנו ה' ממצרים ביד חזקה... ויצונו ה' לעשות את להינו אתכם, ואמרת 

להינו...". מתוך כך מובן שגם זכרון יציאת מצרים ראוי להיות -כל החקים האלה ליראה את ה' א

 2נסמך ומצורף לקריאת שמע.

זכירת יציאת מצרים בפרשת ציצית מעמיד אם כן נקודת עוגן נוספת, שלישית )בצד עצם 

להותו, והנהגת שכר ועונש(, שעליה נסמכת קבלתנו את עול מלכותו ית', והיא -האמונה בו ובא

העובדה הממשית הפשוטה שה' הוא שהוציאנו ממצרים מבית עבדים, וקנאנו לו לעם, ומתוך כך 

מוטלת עלינו חובה פשוטה וברורה בקיום מצוותיו. בכך נמצאת פרשת ציצית משלימה את קבלת 

 יות שמע ווהיה אם שמוע. עומ"ש שבפרש

 

לאור פרשת ציצית שב ומתחדד למעשה התוכן המיוחד של פרשת שמע, שמשתיתה את קבלת 

עול מלכות שמים באופן מפורש על התוכן המהותי המופשט הכרוך בהיות ה' אחד. הזירוז 

 להישמע לדבר ה' חוזר פעמים רבות בתורה, ובעיקר בספר דברים, אך לרוב מסמיכה התורה את

הדבר על הוצאת ה' אותנו ממצרים או על השכר והעונש הכרוכים במשמעתנו לדבר ה'. אלו הן 

נקודות האחיזה הממשיות והפשוטות יותר של מצוות ה' בתוך מציאות חיינו הארצית, שיש בה 

מפני מה קדמה תמיד איום להשכיח מאיתנו את שמו. והדבר מבליט עוד את תוכן שאלת המשָנה 
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זכרון יציאת מצרים בפרשת ציצית אינו כולל כלל את זכרון הניסים שעשה ה' כדי להוציאנו, היד החזקה והאותות  

והמופתים שנעשו בה, אלא רק את עצם הוצאתנו ממצרים שבה קנה אותנו לו לעם. גם בפסוק שבו תלו חכמים 

תזכר את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך, נזכר רק את מצוות זכירת יציאת מצרים בכל יום, למען  )במשנה, יב:(

זכרון היציאה ולא זכרון הניסים והנפלאות שנעשו בה. זאת לעומת הציוויים על זכרון היציאה בליל הפסח, הכוללים 

גם את זכרון חוזק יד ה' שבה הוציאנו ממצרים. חובת הסיפור ביציאת מצרים בליל הסדר היא בעלת תוכן רחב יותר 

ותה, לזכור את יציאת מצרים עם כל צדדי התוכן הגלום בה, שבכללם יסודות האמונה במציאות ה', השגחתו במה

ויכולתו, כפי שביארו הראשונים, מה שאין כן זכרון היציאה שבכל יום, שעיקר עניינו, כפי שהתבאר, קבלת מלכותו 

 בלבד. 
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שמוע, ווהיה אם שמוע לויאמר. הסדר הפשוט והצפוי היה ראוי לכאורה להיות  לוהיה אם שמע

אחר, להקדים את נקודות הפגישה המוחשיות והשוות לכל נפש במלכות ה', ועל גביהן להוסיף 

  3ולהתרומם אל התוכן המופשט והעלום יותר של האמונה.

היה אם שמוע, ולפי דרכו הוא בטעמו הנוסף להקדמת שמע לו )יד:( רשב"יעמדנו לעיל על דברי 

מסביר גם את קדימתן לויאמר: "בדין הוא שיקדים שמע לוהיה אם שמוע, שזה ללמוד וזה ללמד, 

", או כפי שמבהירה הגמרא את דבריו: "בדין הוא לעשותוזה  ללמדוהיה אם שמוע לויאמר, שזה 

יאמר שזה יש בה שתקדם שמע לוהיה אם שמוע שזה ללמוד וללמד ולעשות, והיה אם שמוע לו

ללמד ולעשות, ויאמר אין בה אלא לעשות בלבד". זכירת מצוות ה' בפרשת ציצית היא על ידי 

מעשה, נתינת הציצית על כנפי הבגדים, בלבד, לעומת העיסוק החי בדבר ה' לשני חלקיו )ללמוד 

ת של וללמד(, שבו מדברות פרשיות שמע ווהיה אם שמוע ואליו הן מצרפות את המצוות המעשיו

 התפילין והמזוזה. 

, נימק את איחור פרשת ציצית בטעם אחר, בכך שמצוות )יג.(, במשנה ר' יהושע בן קרחה

. במצוות הציצית נאמר "וראיתם אותו וזכרתם...", ומכך למדו אינה נוהגת אלא ביוםהציצית 

היא  ובהתאם לכך גם חובת קריאתה היא רק ביום, וממילא 4חכמים שחובתה היא ביום דוקא,

 פחותה בדרגתה מפרשיות שחובתן תמידית. 

 

ת ו ל י ל ב ם  י ר צ מ ת  א י צ י ת  ר כ ז ה  .  ג

שייכותה של מצוות ציצית ליום בלבד מצטרפת לכך שגם בענין זכירת יציאת מצרים שבפרשה 

מזכירין זו יש הבחנה ברורה בין יום ללילה, אף כי לדינא החיוב הוא לזכור את יצ"מ בשניהם: "

אמר ר' אלעזר בן עזריה, הרי אני כבן שבעים שנה ולא זכיתי שתאמר . יציאת מצרים בלילות

יציאת מצרים בלילות, עד שדרשה בן זומא, שנאמר, למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל 

. וחכמים אומרים, ימי חייך העולם הזה, כל ימי הלילותימי חייך,  כל, הימים, ימי חייךימי חייך. 

  5.)יב:(" חייך, להביא לימות המשיח

... כל ימי חייך", פסוק למען תזכורעיקר דין זכירת יציאת מצרים מידי יום ביומו נלמד מלשון "

שנאמר בהקשר של מצוות הפסח, ומלמד שעל ידי שנקיים את מצוות הפסח כראוי נזכה לזכור את 

האמורה בו יום היציאה גם בכל יתר ימותינו ושנות חיינו. חז"ל פירשו פסוק זה באופן שהזכירה 

היא גם זכירה בפה, והיינו שלא די בזכירה התמידית הנקבעת בלב מחמת מצוות הפסח לבדן, אלא 
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ה ביאור, שהרי כך הוא סדרן בתורה. אלא שמקדימים מעירים שקדימת שמע לוהיה אם שמוע אינה צריכ )יד:(תוס'  

אותן גם לפרשת ציצית, הקודמת להן בתורה, ומתוך כך תמהה המשנה על סדר הקדימה. ועוד הוסיפו תוס' שלאחר 

שמקדימים את המאוחר, היה מתאים להקדים גם והיה אם שמוע לשמע משום שהיא אמורה בלשון רבים )ומזרזת 

עומת פרשת שמע שמתורגמת למעשה לעולמו של היחיד כשלעצמו(. דברינו מוסיפים נופך לדבר, לעבודת ה' ציבורית, ל

 מפני מה אכן גם מצד תוכן הפרשיות היה מתאים יותר לכאורה להפוך את הסדר ולפתוח בציצית, והיה, ושמע. 
4

ם דוקא, בכל שעה ראשונים נחלקו אם חובת הציצית אמורה בזמן היום דוקא, בכל בגד שלובש, או בכסות יו 

שלובשה, אבל גם למ"ד שהדבר תלוי בכסות אין זה אלא משום שמצוות הציצית היא בבגד, ומתוך כך חובתה היא 

 בבגד שדרך ללבשו בזמן "וראיתם". 
5

הכרעת ההלכה במחלוקת זו ברורה, כבן זומא וכראב"ע, וכלשון המשנה בפתיחתה שאכן מזכירים יצ"מ בלילות. כך  

 , אף כי טור ושו"ע השמיטו דין זה מחיבוריהם. א,ג()כתב הרמב"ם 

נראה שדרשת בן זומא נדחתה בתחילה על ידי חכמים אך אחר כך שבה והתקבלה על ידם, אולי בזכות ר' אלעזר בן 

עזריה שמצא אותה בעלת משקל מכריע וזו משמעות דבריו שעל ידה "זכה" שתיאמר יציאת מצרים בלילות. כך עולה 

ששנתה מחלוקת בין בן זומא, היחיד, ל"חכמים", אם מזכירים יצ"מ בלילות )והגמרא מוסיפה לבאר  מדברי המשנה,

 את תוכן מחלוקת(, ובכל זאת פתיחתה היא בלשון סתם, כדין ברור ומוכרע, "מזכירין יציאת מצרים בלילות". 
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יציאת מצרים צריכה להיות זכורה גם בפינו מידי יום ביומו. בין לבן זומא ובין לחכמים, עיקר מה 

כיר את  שיש לשמוע מהפסוק הוא שבכל יום ויום, בפרק היום דוקא ולא בפרק הלילה, יש להז

יציאת מצרים. גם בן זומא אינו מבטל את עיקר ההבחנה בדין זה בין יום ללילה, אלא לומד 

מהפסוק שבצד חובת ההזכרה הברורה ביום יש גם חובת הזכרה נוספת, בלילות. לדברי חכמים 

מצוות הזכירה בפה היא בימים, ומתוך כך נמצאת היציאה זכורה גם בלילות, ולבן זומא יש 

 פה בכל אחד מהם בפני עצמו. לזכרה ב

יל"ע מפני מה פירשו כך חכמים, שהזכירה "כל ימי חייך" מתייחסת לפרקי היום דוקא, בנבדל 

מן הלילות. ונראה כאמור שהדבר קשור לתוכן הגבלת מצוות הציצית לזמן היום דוקא. בפרשת 

ציצית עצמה דרשו חכמים שהמצוה תלויה בראיה, וממילא גם בזמן העומד לראיה, למרות שגם 

ועל לראות את חוטי הציצית ואף להבחין בתכלת )לכה"פ לאור נר(. נראה שהצורך בלילה ניתן בפ

עין אחר שבא -באמצעי נראה לעין כדי לזכור על ידו את מצוות ה' נצרך דוקא בזמן שבו יש מראה

להשכיחו, וכדרך "ולא תתורו... אחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם". היום הוא זמן הפגישה 

שמאיימת להשכיח מאיתנו את מה שלמעלה ממנה, ולפיכך היא טעונה  בסביבה החיצונית,

תזכורת תמידית מסוג זה של הציצית, לעומת הלילה, שהוא זמן התכנסות, והוא מקבל את תכניו 

מכח היום בלא צורך בטביעת חותם ישירה נוספת של אותם תכנים. בדומה לכך גם במצוות 

וא להזכיר את היציאה ביום, שבו היא עלולה יותר הזכירה בפה, התוכן הראשוני של הציווי ה

להישכח, ומתוך כך היא תהיה זכורה גם בלילה. ולבן זומא ולדידן נוספה על כך חובה לשוב 

ולהזכיר את היציאה גם בלילה, ולתת ביטוי מפורש גם לזכירת הלילה, הנבדלת בתכונתה מזכירת 

 היום. 

קרחה, שפרשת ציצית נאמרת לבסוף לפי שאינה מתוך כך מובנים טוב יותר גם דברי ר"י בן 

אף שפרשה זו כוללת גם את זכירת יציאת מצרים, ועניינים נוספים שמחמתם קבעוה  –אלא ביום 

בק"ש ויפים בין ביום ובין בלילה, סוף סוף מצוות ציצית וגדרה המעשי הם המבליטים את 

יעת שייכותנו ונאמנותנו לדבר ה' תכונתה המיוחדת של זכירת מצוות ה' שבפרשה זו, שעניינה קב

אל מול מציאות העולם המאיימת לעוקרה מאיתנו. התמודדות זו עם המציאות הסובבת אינה 

בעלת תוכן עצמי כמו עיקר משמעתנו לדבר ה' המובעת בפרשיות שמע ווהיה אם שמוע, והצורך 

ראוי לה הוא רק בה גם משתנה ממילא בהתאם לנסיבות ובעיקר בין יום ללילה, ולכן מקומה ה

  6לאחריהן.

עומדת על חילוק מנהגים בין בבל לארץ ישראל בענין אמירת פרשת ציצית  )יד:(למעשה, הגמרא 

באמצע  לא יפסיקבה  אם פתחבלילה, אלא שעכ"פ  אין צורך לאמרההורה ש רבבק"ש של ערבית. 

אמונה אותה, אולי כדרך הקדמה לברכת אמת ו מקצריםהיו  במערבאאלא יסיים. אבל 

להיכם אמת". וביאר רב פפא -שלאחריה, ואומרים: "דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם אני ה' א
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קביעת פרשת ציצית, וההתמודדות עם אתגרי העולם הסובב, רק בסוף הקריאה, שבה ומחדדת את ההבדל העקרוני  

בין מצוות קריאת שמע לתפילה. מוקד הענין בקריאת שמע אינו בתהליך ההדרגתי הנצרך כדי להעלות את תודעת 

הכרה בדבר ה' המחיה את העולם האדם מהמצב הראשוני, של פגישתו בעולם הסובב, אל המדרגה המעולה, של ה

ובכל הנובע מכך, אלא בהבעת השותפות הברורה של האדם בתוכן המדריך את חיי האומה בכללה, התוכן העצמי של 

להינו, שאמיתתו אינה תלויה במידת חיבורנו האישי אליה. סדר הפרשיות אינו זה -האמונה בה' אחד שהוא א

ה אחר מדרגה, אלא הסדר הנגדי, מנקודת הפגישה החיה העצמית המתאים להפניית התודעה ממטה למעלה מדרג

שלנו בדבר ה' אל הגילויים המוחשיים והמעשיים יותר שלה, כפי שהתבאר בדברי ר"י בן קרחה ורשב"י גם יחד. כל 

זאת בשונה מהתפילה, שתפקידה לנטוע ולהשריש את העולם הממשי שלנו, המעשי והפנימי כאחד, במקור היניקה של 

 ן ה'. רצו
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שאין בכך סתירה גמורה להנהגתו של רב, שכן במערבא סברי שאינו קרוי פותח בפרשת ציצית עד 

עכ"פ חתם בכך שמנהגם הוא להתחיל כמו במערבא, אבל כיון  אביישיאמר גם ועשו להם ציצית. 

. קוראים את כולהשיבים זאת כהתחלה של הפרשה שאחריה אין להפסיק מוסיפים ממילא ושמח

וכך נקבע מאז המנהג הברור בכל תפוצות ישראל )הדבר לא נכתב ע"י הטור והשו"ע, אך מג"א 

 ומשנ"ב הזכירו דין זה, בסי' סז(.

 

בות במצוה זו. חיי נשים]לאור הרחבת דין יציאת מצרים גם ללילות, נחלקו אחרונים אם גם 

אף שחכמים סידרו את אמירת פרשת ציצית עם אמירת קריאת שמע, ולפיכך גם נקבע לה זמן 

בזמן קריאת שמע, סוף סוף זמן מצוות הזכרת יצ"מ כשלעצמה הוא כל היום ולאו דווקא בשלש 

שעות ראשונות. וכיון שנפסק שמזכירים יצ"מ גם בלילות, נמצא שזמן קיומה של מצוה זו מקיף 

ששוב אין זו מצוות עשה שהזמן גרמה, וגם נשים  )סי' ע( מג"אאת כל חלקי היום. מתוך כך כתב 

שהנשים אינן נוהגות בכך, והצדק עימן,  שאגת אריהחייבות בה. אבל הביאו שע"ת ומשנ"ב מדברי 

שכן מצוה זו מחולקת למעשה לשני חיובים נבדלים, חובה להזכיר ביום וחובה להזכיר בלילה, 

 ו של זה אינו כזמנו של זה, ולפיכך זוהי עדיין מצוה שהזמן גרמה ונשים פטורות.וזמנ

בגדר זמן הזכרת יציאת מצרים בלילה, כיון שאין מדובר בדין "בשכבך" אין לתלותו בזמנים 

, א: )לדף ב.בסתם. וכתבו תלמידי רבנו יונה  לילה תורתשנאמרו בדין קריאת שמע של ערבית אלא ב

הראוי לתפילת ערבית ראוי גם להזכרה זו, ועל צד שמתפללים ערבית לאחר פלג  שכל זמן (ברי"ף

)סז ס"ק ג, ובתוספת ביאור בשעה"צ רלט המנחה מקיימים אז גם דין הזכרת יצ"מ של ערבית. אבל משנ"ב 

כתב שאף שמג"א פסק כתר"י, שאגת אריה דחה זאת מהלכה, והזכרת יצ"מ צריכה להיות  ס"ק ב(

 וקא. ואם קרא בין השמשות צריך מספק לשוב ולקרוא.[בלילה של ממש ד

 

 )נט,א; ס,א(ב. ברכות קריאת שמע 

, ובערב מברך שתים לפניה ושתים לאחריה, אחת שתים לפניה ואחת לאחריה"בשחר מברך 

. המשנה מציינת שאת קריאת שמע מלוות ברכות, אבל אינה )משנה, יא.(ארוכה ואחת קצרה" 

מפרשת מהן ברכות אלו אלא רק מונה אותן. ונראה שהוראתה הראשונית היא בדבר עצם הצורך 

שתהיה קריאת שמע מסובבת בברכות, בשיעור ראוי, בעיקר מלפניה וגם לאחריה. כך הם גם דברי 

: )קיט(הכולל של הברכות וסמך אותן לכתוב בתהילים , שסיכם את מניינן )המובאים ברש"י(הירושלמי 

"שבע ביום הללתיך". קריאת שמע היא קריאה של דברי תורה, פגישה בתוכן עצמי, אמיתי, שאינו 

נובע מאיתנו או תלוי בנו בכל צורה שהיא, אבל אף אנו מצידנו צריכים להתעורר לאורו ולהלל 

ת נאמרות הן לפני הקריאה והן לאחריה, כמבוא ולברך לה' בשעה שאנו פוגשים בגדולתו. הברכו

 לפגישת הדעת שלנו במקור ההויה, וכתולדה ממנה. 

וסידור סדר האור והחושך  יצירת המאורותבפועל, אנו מברכים בתחילה על גודל מעשי ה' ב

שבבריאה, המסגרת הרחבה והכוללת ביותר של ההתרחשות בעולם הזה. הגורמים בעלי ההשפעה 

במציאות גם הם ברואים מאת ה', ודרך ההתבוננות בהם אנו מתעוררים לגדולת מי  הרחבה ביותר

שבראם )ומצרפים לכך, בבוקר, גם את הנבראים העליונים יותר מהמאורות, המלאכים, שאף הם 

 אהבת ה'ברואים מאת ה', וגם הם משבחים ומקדשים לשמו(. לכך אנו מוסיפים ברכה על 

ה שלנו לגדולת ה', שבה זיכה אותנו ה' בלקיחתנו לו לעם )חלק , השייכות הישירה והחילישראל

נכבד מהברכה, בבוקר, ואף עיקרה, בערב, עוסק בשבח נתינת התורה לישראל, שעל ידה נמצאים 



   

208 
 

חיינו כולם מודרכים על ידו באופן השלם והראוי ביותר(. ומתוך הכרה זו בגדולת הבורא מתוך 

  7.קריאת שמעייחוד שמו ב הבריאה, לשני היבטיה, אנו פונים אל

לאחר ייחוד שמו, וקבלת עול מלכותו ומצוותיו, אנו שבים למצוא את שמו מבורך גם בעולם 

עצמו, אך מתוך נקודת מוצא מחודשת. כעת אנו מוצאים את שבחו וברכתו לא רק במציאות 

להית -החיים הקבועה ועומדת אלא גם במגמה המובילה את מה שמתרחש בה, ההנהגה הא

מכל משעבדיהם. בתוך כך  ישראל את גואלהשגחת ה' עלינו המובלטות באופן החד ביותר בהיותו ו

אנו מביעים את בטחוננו בהתקיימות דברי ה' והבטחותיו, לשמור את קיומנו ולגאול אותנו גם 

מוסיפים גם ברכה  ובערבלעתיד, ומזכירים את ניסיו שכבר עשה לנו לגאלנו, ביציאת מצרים. 

עלינו גם במצבי החיסרון וריבוי המזיקים  שמירתוריה, תוספת של אמון בהשגחת ה' ושניה לאח

 שבמציאות דוגמת הלילה.

 

הגמרא שואלת: "מאי מברך?". כפי העולה מהמשך דבריה, השאלה אינה על כל עיקר הברכה, 

בורא יוצר אור ו"אמר ר' יעקב א"ר אושעיא,  8הידועה לכל, אלא על מטבע הלשון שבו יש לאמרה:

להזכיר מדת . ולימא יוצר אור ובורא נוגה... לימא נוגה לישנא מעליא? אלא אמר רבא, כדי חושך

". אף שלעיקר ענין הברכה די בהזכרת בריאת האור כוללים עמו גם יום בלילה ומדת לילה ביום

 את הזכרת החושך, ובפשטות היינו כדי שלא להיות כמזכירים שמו על האור בלבד, וכדרך האומר

"על טוב ייזכר שמך" שמשתקין אותו. כעין זה כתב ב"י בשם מהר"י אבוהב. וכיון שיש לכלול 

חושך עם האור ביום כוללים גם אור עם החושך בלילה, להורות שאף שהחושך הוא כשלעצמו 

כביכול שלילי, העדר מציאות של אור וטוב, איננו נמנעים מלברך גם עליו, משום שסוף סוף גם 

ר ההנהגה הכללי שיש בו פרקי אור וחושך בסדר נאות המסודר מאיתו ית'. וכשם הוא חלק מסד

שיש לעולם צורך באור כך יש לו ודאי צורך גם בחושך. באופן אחר נאמרו הדברים ע"י ר' אליהו 

, שהטעם לדבר הוא להוציא מלב האומרים שמי שברא אור ודאי לא ברא חושך ושתי )בתר"י(מפריז 

 . יא שו"ע, נט,א()וכך הברשויות הן 

. וכן אורי ליה רבי אלעזר לר' פדת אהבה רבה"ואידך מאי היא? אמר רב יהודה אמר שמואל, 

אהבת ורבנן אמרי,  9בריה, אהבה רבה. תניא נמי הכי, אין אומרים אהבת עולם אלא אהבה רבה.

 , וכן הוא אומר ואהבת עולם אהבתיך על כן משכתיך חסד". עולם

לשון הכתוב היא "אהבת עולם אהבתיך", ועל כן מתאים לכאורה ביותר שנברך אף אנו בלשון 

"אהבת עולם אהבתנו" )הצירוף אהבה רבה, לעומת זאת, אינו קיים במקראות כלל, גם לא 

בהקשרים אחרים(. אעפ"כ, סבר שמואל שיש לומר דוקא אהבה רבה. גם לשון הברייתא, לפי 

                                                           
7

הברכות שלפני הקריאה אינן מוסבות באופן ישיר עליה. אין בהן ברכה על קיום מצוות ק"ש עצמה, אלא סדר נכון  

של סיבוב הקריאה בברכות. אמנם אין מברכים גם ברכה אחרת על קריאת שמע. ויש לומר שבמקום שנאמרת ברכה 

ב אין צריך לברך בנפרד על גוף מעשה המצוה. אל כל המתייחסת באופן ישיר לתוכן המצוה שאותה פונים לקיים, שו

מצוה יש לגשת מתוך ברכה, וזוהי משמעות דברי שמואל שעל כל המצוות צריך לברך עובר לעשייתן, אך כאן אנו 

מברכים על קדושת ישראל ועל אהבת ה' לנו בכך שנתן לנו את תורתו, ושוב אין צורך בברכה נבדלת על קדושת 

 עצם קיומה של מצוה לקרוא את שמע. המצוות המתבטאת ב
8

משמע שאף שעיקר חיוב הברכות הוא תקנה קדמונית, מן הסתם מאנשי כנסת הגדולה, המטבע המדוייק של לשון  

הברכות לא נקבע באופן מוגמר אלא בדורות מאוחרים יותר, אמוראים בנידון דידן. ור' מה שהארכנו בזה בענין 

 ברכות התפילה. 
9

לשון הברייתא בגרסת הרי"ף היא "אין אומרים אהבה רבה אלא אהבת עולם", והיא מובאת לאחר דברי רבנן  

 וכסיוע דוקא לדבריהם. 



 )יא( פרשיות קריאת שמע וברכותיה  
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אף שבאופן פשוט כך היה ראוי(, אלא אהבה  -שאין לומר אהבת עולם )הגרסה לפנינו, מדגישה 

רבה. ויש לפרש שלשון אהבת עולם שבכתוב מבליטה שאף שהיה ראוי לכאורה שאהבת ה' אלינו 

תתבטל, מחמת מעשינו, אין זה כך, אלא היא נצחית ובלתי מותנית. כיון שכך, סובר שמואל, 

ה' לישראל אין לברך בלשון זו, המבליעה בתוכה צד  בשעה שאנו מבקשים לברך על עיקר אהבת

של פגם בקשר שלנו לה', אלא בלשון המביעה את גודל אהבת ה' אלינו בצורתו היסודית והפשוטה, 

 אהבה רבה אהבתנו. 

היא כרבנן דשמואל, שהם רבים, ולגרסת הרי"ף אף הברייתא  הרמב"םו הרי"ףלדינא, הכרעת 

הביא בצד הכרעת הרי"ף את  הרא"ש. אבל מנהג בני ספרדהוא  תומכת בדבריהם. וכתב ב"י שכך

, שנסמכו על סתמא דגמרא שהשתמשה בהמשך הסוגיה כמה פעמים בלשון הגאוניםהכרעת 

אהבה רבה, והורו למעשה בדרך פשרה, לומר בבוקר אהבה רבה ובערב אהבת עולם. וכתב שכך 

ך את אמירת לשון אהבה רבה בבוקר )משנ"ב הסמי תוס'. וכך כתבו גם מנהג אשכנז וצרפתהוא 

 דוקא על הפסוק "חדשים לבקרים רבה אמונתך". ומקורו בפרישה(. 

דרך פשרה זו, המבדילה בין לשון הברכה בערב ובבוקר, נסמכת לפי הנראה גם על כך שלא רק 

בברכה הראשונה, על המאורות, מבדילים בין ברכת השחר הנאמרת כשאורם עולה לבין ברכת 

מרת עם סילוקו, אלא גם בברכה שלאחר הקריאה מבדילים בין ערב לבוקר: "אמר רבה הערב הנא

, לא יצא ידי אמת ואמונה ערבית, ואמת ויציב שחריתבר חיננא סבא משמיה דרב, כל שלא אמר 

 . )יב.(" ואמונתך בלילות בבקר חסדךחובתו. שנאמר, להגיד 

בר בלשונות אלו עצמן, בין ברכה על הבחנת המשמעות בין אמת ויציב לאמת ואמונה מצויה כ

האמת הניכרת לכל במציאות והבלתי ניתנת לערעור, לבין ברכה הנאמרת על האמת שעליה אנו 

נסמכים גם בלא שיהיה לה עיגון ברור במציאות החיצונית. אך אפשר גם שאין הכוונה רק 

שונות אלו. כך ללשונות אלו כשלעצמן אלא לשני מטבעות הברכה השונים בכללם שפותחים בל

ביאר רש"י, שכוונת הגמרא היא להבדל בין תוכן הברכה הנאמרת בשחר, שחסדי ה' הנזכרים בה 

הם ניסי יציאת מצרים, הגילוי ההיסטורי הברור ביותר של השגחתו על ישראל, לבין תוכן הברכה 

טחוננו שבערב, המזכירה את השגחת ה' התמידית עלינו, גם בהיותנו תחת מלכויות האומות, וב

בישועתנו השלמה מהם בעתיד. בין כך ובין כך נסמך הדבר על הכתוב שהבחין בין הבוקר, זמן 

ההתרחשות הנראית לעין, שבו אנו פוגשים באופן גלוי בחסדי ה' ומודים עליהם, לבין הלילה, זמן 

לשוב  השביתה, שבו מעשי ה' אינם נראים לעין, אך אנו יודעים שהוא שומר לנו את אמונתו ועתיד

ולהיטיב לנו הטבה גלויה. ובאופן נוסף, קרוב ונוגע יותר אלינו באופן אישי, היותו עתיד להחזיר 

 בנו את נשמתנו בבוקר לאחר השינה )כ"כ כמה ראשונים(. 

 

 ג. דינים פרטיים באמירת הברכות

 ג(-)ס,ב. אמירת ברכה אחת בלא חברותיה 1

ו ז ת  א ו  ז ת  ו ב כ ע מ ן  י א ת  ו כ ר ב ן  י ד  .  א

: מי שלא אמר חלק מברכות ק"ש, או שלא אמרן כסדר, יצא עכ"פ ידי חובת ק"ש עצמה, ואף ידי חובת הדיןתמצית )

 הברכות שאמר. ומ"מ לחלק מהראשונים אין לקרוא את הברכות בציבור אם אין יודעים לומר את כולן.(

 

הם ברכו, , וברכו ברכה אחתהממונה  לאנשי משמר, לאחר הקרבת התמיד( -)"תנן התם, אמר להם 

וקראו עשרת הדברות, שמע, והיה אם שמוע ויאמר... מאי ברכה אחת... אמר שמואל, אהבה רבה. 

אמר רבי זריקא אמר רבי אמי א"ר שמעון בן לקיש, יוצר אור. כי אתא רב יצחק בר יוסף אמר, הא 

בן דרבי זריקא לאו בפירוש אתמר אלא מכללא אתמר, דאמר ר' זריקא א"ר אמי אמר ר' שמעון 
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זו את זו. אי אמרת בשלמא יוצר אור הוו אמרי, היינו  זאת אומרת ברכות אין מעכבותלקיש 

דברכות אין מעכבות זו את זו, דלא קא אמרי אהבה רבה. אלא אי אמרת אהבה רבה הוו אמרי, 

מאי ברכות אין מעכבות זו את זו, דלמא האי דלא אמרי יוצר אור משום דלא מטא זמן יוצר אור 

זמן יוצר אור הוו אמרי? ואי מכללא מאי? דאי מכללא, לעולם אהבה רבה הוו אמרי, וכי  וכי מטא

 . )יא:(מטא זמן יוצר אור הוו אמרי ליה, ומאי ברכות אין מעכבות זו את זו, סדר ברכות" 

ריש לקיש הסיק מהנהגת אנשי המשמר, שהיו מברכים רק ברכה אחת מברכות קריאת שמע, 

בלא חברותיה יצא עכ"פ ידי חובתה. נפ"מ  תאח אמר ברכהו את זו, ואם ז שברכות אינן מעכבות

לפי הנראה שאם אינו יודע לומר אלא ברכה אחת, או שזמן אמירת הברכות יחלוף טרם שיספיק 

לומר את כולן, יאמר עכ"פ מה שבידו לומר, ולא יימנע מכך משום שאין בידו לקיים את תקנת 

 חכמים בשלמות. 

עומדת בהבנה זו לבדה אלא מעלה גם אפשרות אחרת בפירוש דברי ריש  אלא שהגמרא אינה

לקיש. אפשר שעיקר אמירת הברכות כולן היא אכן לעיכובא, ואין לומר ברכה אחת אם אינו עתיד 

, ואם שינה מהסדר, או גם הרחיק סדר הברכות אינו מעכבלהשלים עליה את היתר, אלא שעכ"פ 

ע, יצא בדיעבד ידי חובה )ובמקום הצורך, כמו אנשי משמר את הברכות זו מזו ואף מקריאת שמ

שקוראים קריאת שמע קודם שהגיע עיקר זמנה וזמן ברכת יוצר אור, אפשר אף להפריד את 

הברכה מחברותיה ומק"ש גם לכתחילה(. לדרך זו אמירת הברכות כולן היא תקנה כוללת אחת, 

כן אין לומר ברכה אחת לבדה. חכמים מערכה רחבה של שבח ברכה לה' הנחלק לכמה פרקים, ול

אכן הוסיפו עוד וסידרו את הברכות השונות בסדר נאות, וגם סמכום לקריאת שמע לפניה 

 ולאחריה, אך סדר מתוקן זה הוא לכתחילה ולא לעיכובא. 

". יצאוהגיע זמן המקרא, אם כיון לבו  היה קורא בתורהנאמר: " )יג.(במשנה בפתח פרק שני 

לא הקדים לקריאה את ברכותיה, ואין זה מפקיע את יציאתו ידי חובה. מדין תורה קורא זה ודאי 

ודאי יצא ידי חובה למרות שלא ברך, אך לכאורה כיון שמדרבנן צריך לקרוא בברכות עדיין לא 

יצא ידי חובת תקנה זו עד שישוב ויקרא את שמע בין הברכות כדין. מסתימת המשנה שיצא, ואינו 

קרוא, יש ללמוד כדברי ריש לקיש, שתקנת אמירת הברכות כסדרן אינה צריך כלל לשוב ול

מעכבת. בפשטות אין ללמוד מכאן אלא שסדר הברכות אינו מעכב, ועדיין חובה עליו להשלים את 

הברכות לאחר הקריאה. אך הירושלמי הסיק מהמשנה שברכות אינן מעכבות כלל. ופי' ב"י שעל 

כל עוד לא ברך.  כתקנהלא היה יוצא גם ידי חובת ק"ש עצמה צד שברכות היו מעכבות זו את זו, 

כלומר, אף שידי חובתה כשלעצמה יצא, עדיין לא יצא ידי חובת תקנת חכמים הכרוכה בה עצמה, 

החובה לקראה בברכות. מתוך כך, לפי הנראה, דייק הירושלמי מלשון יצא שגם אם לא בירך כלל 

 כבות. לא חיסר בדין הקריאה, והברכות אינן מע

דברי הירושלמי עולים כאמור בקנה אחד עם דברי ר"ל כפי הבנתם הראשונה בגמרא, שהראיה 

, ואף תמך הרשב"א. לדרך זו הסכים גם )הובא ברא"ש( ר"חלה נדחתה אך לא היא עצמה. וכ"כ 

 . גאוניםאותה בדברי מקצת ה

, הבינו שמסקנת הסוגיה היא שרק סדר ברא"ש(גם הוא )גאון  רב האי, וקודם להם תוס'אבל 

ביחיד  –ברכות אינו מעכב אבל הן עצמן מעכבות. ומתוך כך כתבו שיש לחלק בין יחיד לציבור 

הברכות אכן אינן מעכבות כלל, וכדברי הירושלמי. אבל בציבור )כמו אנשי משמר, במשנה שהיא 

אפשר  10ן היא לעיכובא.מקור דברי ר"ל( רק סדר הברכות אינו מעכב, ואילו עיקר אמירת

                                                           
10

בה"ל הביא מדברי ב"ח ופרישה שלרב האי הברכות מעכבות זו את זו בעיקר אמירתן גם ליחיד, אך דחה פירוש זה  

 ור דוקא. מכח כמה אחרונים שפירשו את דברי רב האי בציב
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שמשמעות הדבר היא שאף שעל כל יחיד מוטל לומר תמיד מה שיודע ויכול לומר, אין לאמרן יחד 

להלן  –בדרך של ציבור אלא אם יש בידם להשלים את אמירת כל הברכות. ונראה שגם יותר מכך 

ה לאמרן בציבור ממש, נעמוד על כך שהמנהג הקדמון בברכות ק"ש הי )בדין דרך אמירת הברכות בציבור(

ע"י שליח ציבור המוציא את הרבים ידי חובתם. ובלא זה אף אין היחיד יוצא כלל ידי חובה 

בשמיעה מאחר. ואם כן אין לנהוג בסדר זה של יציאה בשמיעה מהש"צ אלא כאשר יש בידיהם 

 לומר את כל הברכות כתקנתן. 

ב אלא את החלק הברור שאינו שנוי לא הכריע באופן מפורש במחלוקת, ואף בשו"ע לא כת ב"י

במחלוקת, שסדר הברכות לעולם אינו מעכב. ומכל מקום בכל הנוגע ליחיד גם כן אין מחלוקת, 

שלא רק שסדר הברכות אינו מעכב אלא גם עצם אמירתן אינה מעכבת, לא לענין יציאה ידי חובת 

 קריאת שמע ולא לענין יציאה ידי חובת כל ברכה כשלעצמה. 

 

ד ק ה  . הב ל י פ ת ה ר  ד ס ל  כ ל ע  מ ש ת  א י ר ק ת   מ

בלא לברך, ולכן ברור  אם קראאמנם אף שהברכות אינן מעכבות, חובת אמירתן אינה פוקעת 

. ואין צורך לשם כך שישוב לקרוא את קריאת שמע ולברךאחר כך  עליו לשובשאם עשה כן, 

 ב לשוב ולקרואטו. עם זאת, כתב שו"ע שלכתחילה ()בתשובה, בב"יעצמה. וכך כתב למעשה הרשב"א 

קריאת שמע עם הברכות. אפשר לומר שיש בכך מעלה, ששב לברך על הסדר אף שקריאתו אינה 

לקיום מצוה אלא כקורא בתורה בלבד. אבל משנ"ב כתב בשם הגר"א שהטעם הוא כדי לעמוד 

בתפילה מתוך דברי תורה. זאת לפי הנראה כשבתחילה רק קרא ולא התפלל, וכעת מברך וסומך 

 תפילה, ואם כן יקרא בתוך כך ק"ש לעמוד בתפילה מתוך תורה. גאולה ל

למשמעות של קריאה חוזרת זו בתוך הברכות יש השלכה גדולה לדינא, לשאלה אם נכון 

 )סו"ס מו( הטורלכתחילה להקדים קריאת שמע לתפילתו ולשוב ולקראה אחר כך בתוך ברכותיו. 

, שבתפילת מה אנו מה חיינו שלאחר ברכות השחר, לאחר אמירת ר' יהודה החסידעמד על הנהגת 

...", היה ואומרים שמע ישראלומעריבין ערב ובוקר בכל יום פעמים  משכימין"אשרינו שאנו 

מוסיף ואומר גם בשכמל"ו, כדי שאמירת שמע ישראל שלו לא תיראה כסיפור דברים בלבד אלא 

ר יתאחר בפיוטים, ויקרא קריאת שמע לאחר תוכל לעלות לו לשם חובה. זאת למקרה שהציבו

הוסיף שאכן כך הוא המנהג, גם בלא חשש זה, כדי לזכות לקרוא קריאת שמע קודם  ב"יזמנה. 

)וכפי שהתבאר הנץ החמה, או אף לאחר הנץ, כדי למהר ולהקדים קריאת שמע דאורייתא כמה שניתן 

נו, שמעיקר הדין אפשר לומר את . והסמיך זאת גם על דברי הרשב"א שהזכרבדין זמן הקריאה(

אימץ מנהג  הרמ"אהברכות לאחר הקריאה גם בפני עצמן, וכל שכן אם שב וקורא גם בתוכן. גם 

שכתב גם הוא שזהו מנהג נכון, גם כאשר אין כל חשש שהציבור יעברו את  א"רזה, ובה"ל הביא מ

 זמן ק"ש. 

( שדחה מנהג זה, משום שהוא "ןהרמב)ובשם  הרא"האלא שבתוך דבריו עמד ב"י גם על דברי 

גורם לכך שברכות ק"ש לא ייאמרו על ק"ש דאורייתא. משמע שהחיסרון הוא בקיום הראוי של 

גם הוא דחה את  מג"אדין הברכות, שמעלתן הראויה היא בהיותן סמוכות לק"ש דאורייתא. 

קריאת שמע  הנהגת שו"ע ורמ"א, ונימק זאת בסגנון ברור יותר, שכאשר אין חשש שיעבור זמן

נכון יותר לקרוא ק"ש עם הציבור כדי לקרוא אותה כדין בברכותיה ולסמוך גאולה לתפילה. 

כלומר, קריאת שמע מוקדמת פוגמת בסדר הראוי לקריאת שמע עצמה, שהרי קוראים אותה כעת 

בלא ברכות, שלא כפי תקנת חכמים לכתחילה )ויש להוסיף על כך, שלק"ש לא נתקנה ברכה בפני 

ולפי הנראה נובע הדבר מכך שבסדר המתוקן מקדימים לה את ברכת אהבה שעולה לה  עצמה
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במקום ברכת מצוות, וכאשר מקדים לקרוא קודם התפילה נמצא מקיים את מצוותה בלא 

 , שלא נכון לעשות כך כשאין חשש לזמן ק"ש. הגר"אהקדמת ברכה כלל(. וכך כתב גם 

את הפסוק במלואו במקומו קודם התפילה,  ההנהגה הראויה לדבריהם למעשה היא לקרוא

אלא שבכל מקרה שבו עתיד לקרוא בברכות תוך הזמן יכוון שלא לצאת ידי חובת ק"ש. )בדעת 

הגר"א מסתפק בה"ל, שמא כוונתו שאפילו אם הציבור עתידים לקרוא מאוחר לא יפריד את ק"ש 

קרה שמסופק אם יספיקו מברכותיה אלא יאמר הכל כסדר ביחידות בזמן(. ורעק"א הוסיף שבמ

לקרוא בזמן, יכוון בדרך תנאי, שמתכוון למצוות ק"ש רק אם לא יספיק לקראה בזמן בתוך 

 ברכותיה. 

קיבל את דבריהם, ואף הוסיף שבמקרה שטרם הניח תפילין אף זוהי סיבה לכוון לא  משנ"בגם 

וכתב שבמקרה הצורך, כמו אם הציבור עתידים לקרוא לאחר זמן  )בבה"ל(לצאת י"ח. אלא שסייג 

ק"ש שלפי מג"א אף כי תוך הזמן שלפי הגר"א, יוכל לסמוך על שו"ע ורמ"א וא"ר, ולכוון לצאת 

 בקריאה שקודם התפילה. 

יש לבאר שאף שקורא לכאורה ק"ש שלא כדינה, בלא ברכותיה, כיון שעתיד  בדעת שו"ע ורמ"א

תוך הברכות, ואף עושה כן מלכתחילה לתכלית נכונה, אין בכך פסול. הקורא לחזור ולקראה ב

ק"ש בלא ברכותיה עקר את הסדר שתיקנו לה חז"ל, אולם כאן אינו עוקר סדר זה, שהרי עתיד 

לקיימו, ולענין מצוות ק"ש עצמה הרי אין הברכות נצרכות. בקריאת שמע כפולה אין חיסור מן 

, קריאה אחת שיש בה מעלה לענין המצוה מן התורה וקריאה אחרת הדין הנצרך אלא תוספת עליו

שמתקיימות בה מעלות הקריאה שמדברי חכמים, ואף שמדין תורה כבר יצא ידי חובתו סוף סוף 

 קריאתו החוזרת עצמה אינה חסרה בתכונתה כלום. 

 

ש " ק ן  מ ז ר  ח א ל ת  ו כ ר ב  .  ג

ש השלכה נוספת לענין גדר החיוב לעמידה הנבדלת של דין ק"ש ודין הברכות כל אחד לעצמו י

בברכות, שעליו עמדנו בתוך דיני זמן ק"ש. הקורא ק"ש של שחרית לאחר זמנה, אמרה המשנה 

, שזמנן גם לאחר תום זמן לא הפסיד ברכותבאופן אחד ש )י:(, לא הפסיד, וביארה הגמרא )ט:(

ק"ש. הברכות לא נתקנו מעיקרן בתור הסדר הראוי לקריאת שמע, אלא כברכות שראוי לאמרן 

בשחר, בזמן שראוי בעיקרו גם לקריאת שמע, ומתוך כך גם נסדרו לאומרן עמה. ומכל מקום זמנן 

רית, עד ארבע אינו חולף בתום זמן הקימה אלא מאוחר יותר. לרב האי זמנן כל זמן תפילת שח

 שעות, ולרמב"ם כל היום, והכריעו האחרונים כרב האי. 

 

 )נט,ב(. טעות בין יום ללילה בברכת המאורות 2

: החלפה בין יום ללילה בברכת המאורות אינה עקירה מוחלטת של הברכה שהיה ראוי לברך, שכן תמצית הדין)

ות גם אינה גמורה כל עוד אמר את לשון החתימה מזכירים בברכה תמיד גם את היום בלילה ואת הלילה ביום. הטע

כראוי לה. מתוך כך, לרשב"א ולגר"א, כל שחתם כדין יצא. ולרא"ש, ולב"י ורמ"א ומשנ"ב, אם תיקן עצמו כבר בגוף 

 הברכה, וגם חתם כדין, יצא.(

 

תח , ופהגפן(שברכתו  -), וקסבר דחמרא הוא שברכתו שהכל( -)"היכא דקא נקיט כסא דשכרא בידיה 

, מאי, בתר עיקר ברכה אזלינן או בתר שהכל()ברכת וסיים בדשכרא  הגפן()ברכת ובריך אדעתא דחמרא 

 במעריב. פתח לא יצאערבים,  וסיים במעריבאור  פתח ביוצרחתימה אזלינן? ת"ש, 'שחרית, 

... הכל הולך אחר החיתום'. שאני התם, דקאמר ברוך יוצר יצאאור,  וסיים ביוצרערבים 

ת. הניחא לרב, דאמר כל ברכה שאין בה הזכרת השם אינה ברכה, שפיר, אלא לר' יוחנן, המאורו
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אמר כל ברכה שאין בה מלכות אינה ברכה, מאי איכא למימר? אלא כיון דאמר רבה בר עולא, כדי 

להזכיר מידת יום בלילה ומדת לילה ביום, כי קאמר ברכה ומלכות מעיקרא אתרווייהו קאמר" 

 . )יב.(

רכות הנהנין, שבו הסתפקה הגמרא, נחלקו ראשונים אם מדובר באופן שבו היה רק בדין ב

בכוונתו לברך ברכה שגויה, ובשעה שאמר את לשון הברכה בפועל שב לתקן את עצמו ובירך 

כראוי, או גם באופן שפתח ובירך בפה בלשון שגויה, אך מיד שב לתקן את עצמו ואמר את לשון 

קומו. בין כך ובין כך, ספק הגמרא הוא אם ניתן לשוב ולתקן טעות הברכה הראויה. ואין כאן מ

שטעה בתחילה בלשון הברכה. ומתברר שבברכת המאורות הכל מודים שהברכה ניתנת לתיקון, 

 מחמת המטבע הארוך שלה. 

באופן ראשון סברה הגמרא לומר שמעצם מה שיש בברכה זו גם לשון של חתימה בברכה יכול 

תו. גם אם חלק הפתיחה נאמר בצורה שגויה, כיון שברכת החתימה נאמרה המברך לתקן את טעו

כראוי אין כאן עקירה גמורה של הברכה מהתוכן הראוי לה )המטבע הכפול שנתקן לברכה זו, 

לפתוח ולחתום בה בברוך, גם הוא לא נעקר לגמרי, שהרי פתח וגם חתם בברכה, למרות שלא אמר 

. אלא שהדברים עולים יפה דוקא על צד שיש בחתימה בחלק הפתיחה את הראוי לברכה זו(

כשלעצמה לשון ברכה גמורה, כפי שאכן סובר רב, שדי בלשון 'ברוך אתה ה'' לתורת ברכה. אבל 

לר' יוחנן אין מטבע ברכה גמור אלא בהזכרת מלכות, ולכן כל שלא תיקן את חלק הברכה שנאמר 

 כה גמורה שנאמרה באופן מתוקן. בלשון מלכות, דהיינו פתיחתה, אין בידו לשון בר

אמנם גם לדרכו של ר' יוחנן מבארת הגמרא שברכה זו ניתנת למעשה לתיקון, משום שגם 

לשונה של ברכת מעריב ערבים כוללת בתוכה סוף סוף גם את ענין האור שביום. והדברים 

לדרכו  ביאר את הברייתא, בהתאם רש"ימתבארים על פי הראשונים כאן בשלש דרכים קרובות. 

בביאור ספק הגמרא, במי שרק היה בדעתו לברך בצורה שגויה, אך בפועל בירך בלשון מתוקנת. 

לפי זה, כיון שגם לדרך מה שהיה בדעתו לומר היה עתיד להזכיר את האור, הרי שלא היה חיסרון 

גמור גם בכוונתו בעת אמירת ברכת הפתיחה, וכיון שגם אמר בפועל בסופו של דבר את הלשון 

כתב על דברי רש"י שנאמרו באשגרת לישנא, אגב הנידון המקורי של ספק  הרשב"אראויה יצא. ה

הגמרא, אבל ודאי שבברכות ק"ש תיקונו עולה יפה לא רק אם חשב לברך שלא כדין אלא גם אם 

אמר בפועל את לשון הברכה של הערב. גם כך, אם אמר את לשון ברכת מעריב ערבים כולה אך 

אמר יוצר המאורות, יצא ידי חובה, כיון שסוף סוף הזכיר מידת יום בתוך ברכתו, תיקן בחתימתו ו

גם אם באופן טפל ללילה ולא באופן עיקרי כראוי ליום, וגם חתם כראוי ליום ממש, ביוצר 

המאורות. ומשמע שהבין שלשון "אחר החיתום" היינו אחר לשון חתימת הברכה ממש, ודי בה 

"סיים ביוצר אור" לפי זה אינה דוקא, והכוונה היא לומר שסיים "יוצר כדי לתקן. )לשון הברייתא 

 המאורות"(. 

הניח לפי הנראה שלשון "סיים ביוצר אור" היא דוקא, ומתוך כך כתב שכוונת  הרא"שאבל 

הגמרא היא למי שפתח בלשון מעריב ערבים לבדה, אבל מיד אחר כך תיקן ואמר יוצר אור, 

ר גוף הברכה כפי הראוי ליום. תירוץ הגמרא לפי זה הוא שכיון שגם כלומר, שאמר בפועל את עיק

כיון שגם הלשון שבה פתח הוא  –באופן שבו פתח את הברכה היה עתיד להזכיר מידת יום )או 

מכלל מה שבלאו הכי היה עליו לומר כחלק מברכת היום(, אין זו פתיחה שגויה לגמרי, ולכן ניתן 

לתקנה גם על צד שטעות בברכה אחרת אינה ניתנת לתיקון. וכתב מתוך כך הטור לדינא שכדי 

ומכל מקום אין הכרח  שתעלה הברכה בידו עליו לומר לשון יום הן בגוף הברכה והן בחתימתה.

שבאמירת גוף הברכה תהיה הלשון הראויה ליום דוקא הלשון החותמת, וגם אם פתח ביוצר, 
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וטעה ושינה למעריב ערבים, אך לבסוף שב וחתם בברכה כראוי ביוצר אור, יצא ידי חובה. לשון 

 מעריב אינה פוגמת, וכל שאמר לשון יוצר הן בגוף הברכה והן בחתימה יצא. 

כתב לפרש את  הרמ"אריך בבירור לשון הטור והסתירה לכאורה שיוצר הדיוק בדבריו, והא ב"י

דברי הטור באופן פשוט יותר, ומכל מקום שניהם הסכימו לדינא לדבריו, שכדי לצאת ידי חובה 

. משנ"בעליו לתקן כבר את גוף הברכה ולא די בכך שיחתום כראוי. וכך נראה שהסכים לדינא גם 

יו הפנה לבה"ל, שם הביא מדברי הגר"א שנקט לדינא כרשב"א, שדי בכך שחתם אלא שבסיום דבר

כראוי גם אם גוף הברכה נאמר כולו בלשון של ערב, והוסיף שכך עולה גם מדברי הרמב"ן 

. ונראה שאין כוונתו לעקור את הכרעתו במשנ"ב ממקומה, אלא להבהיר שאין זו דעת כל )במלחמות(

, שם נחלקו אחרונים )קיז,ה(ם במקום אחר, בדיני הטועה בתפילה הפוסקים. כך עולה מדבריו ג

בדין מי שטעה והחסיר את עיקר עניינה של אחת מברכות התפילה, אם יכול להשלים זאת בשומע 

תפילה. וכתב בה"ל לצרף את דעת הרשב"א והגר"א, הסוברים שדי בכך שחתימת הברכה נאמרה 

ילה, ולא יחזור למקום שטעה. ונמצא שסמך על כראוי, לדעת הסובר שניתן לתקן בשומע תפ

  11שיטתם לדינא רק בצירוף לספק נוסף.

 

 )נט,ג(. אמירת קדושת יוצר ביחיד 3

: לרמ"א, ע"פ מס' סופרים וכמה ראשונים, מותר לומר את קדושת יוצר גם ביחידות. ולב"י, ע"פ הזוהר תמצית הדין)

אלו ובין לאלו הנהגה מעשית ראויה היא לקרוא את פסוקי הקדושה והגאונים ועוד ראשונים, אין לאמרה. ומ"מ בין ל

 בטעמים כקורא בתורה.(

 

בדין אמירת דברים שבקדושה בעשרה עמדנו על המחלוקת בין רבנו יונה והרא"ש לבין הר"ן 

)בשם הגאונים( בשאלה אם היחיד רשאי לומר את קדושת יוצר. לדברי רבנו יונה והרא"ש כיון 

אן באופן ישיר בקידוש שמו אלא בסיפור דברי המלאכים המקדשים את שמו שאיננו עוסקים כ

אין על כך שם אמירת דברים שבקדושה וגם היחיד רשאי לאמרם, ואילו לדברי הר"ן אף כאן כיון 

שאינו כקורא בתורה בלבד אלא מברך )והרי אנו עצמנו מבקשים לרומם את שם ה' על ידי הזכרת 

בברכתנו( אין לו לומר את הקדושה אלא בעשרה. לדברי שניהם, את קידוש שמו על ידי המלאכים 

קדושה דסדרא אין כל מניעה מהיחיד לומר, כיון ששם ודאי איננו אלא כקוראים בתורה את דברי 

 המלאכים. 

 רבנו יונהבדברי הטור והב"י כאן אנו מוצאים תוספת הרחבה במחלוקת זו. לדעת המתירים, 

כתב שלא לומר את  ז,יז(תפילה ). ואף שביד החזקה הרמב"םדעת , מצטרפת למעשה גם הרא"שו

קדושת יוצר ביחיד, הרי שבתשובה כתב לאמרה גם ביחיד, ובנו העיד שתשובתו זו היא המאוחרת 

מסכת יותר, והרמב"ם חזר בו בענין זה ממה שסבר בתחילה וכתב בספרו. וכך היא גם דעת 

 שכך פשט המנהג.  הרמ"א. וכתב סופרים

, וכך הביא כאן הטור בשם רב גאוניםהאוסרים עומדים מאידך כאמור כמה מן ה בדעת

)ומ"מ כתב  "אהרשב, וב"י הביא שכך היא גם דעת הר"ןנטרונאי, ולדבריהם הסכים כאמור 
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בעיקר דברי בה"ל שם צע"ג, שתלה ברשב"א ובגר"א שלעולם די בכך שחתם כראוי. והרי לכאורה לא נאמרו  

הדברים אלא בברכת המאורות, שמלכתחילה יש בה הזכרת יום בלילה ולילה ביום, כך שגם בגוף הברכה לא נחסר 

תבאר. ושמא כיון שגם שוכח זה, שלא הזכיר לגמרי הענין הנצרך אלא רק נאמר שלא במשקל הראוי לו, וכפי שה

למשל קיבוץ גלויות בברכת תקע בשופר, אמר סוף סוף בברכתו דברים השייכים לעניינה, הרי זה כטועה בין יום 

 ללילה בברכת מאורות.



 )יא( פרשיות קריאת שמע וברכותיה  
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משנ"ב בשם פר"ח שגם לדרך זו אם מצוי בתוך ציבור העומד בחלק אחר של סדר התפילה יכול 

)ושם נוסף עוד שגם את פסוקי  הזוהרשכך היא גם דעת  ב"יעוד הביא  12.לומר את הפסוקים(

קדושת ובא לציון אין ליחיד לומר, אף כי את לשון התרגום יש לומר דוקא כיחידים, בלחש, ולא 

בציבור(, וסיים שכיון שזהו דין שאינו מפורש בתלמוד יש לנהוג בו למעשה כדברי הזוהר. והפנה 

, שאף שם העניק לדברי הזוהר משקל מכריע )לא,ב(המועד  לדבריו לעיל בדין הנחת תפילין בחול

במקום שנחלקו בו ראשונים, וכתב: "מאחר שבתלמודא דידן לא נתבאר דין זה בפירוש, מי יערב 

לבו לגשת לעבור בקום עשה על דברי רשב"י המפליג כל כך באיסור הנחתן". ועולה שסובר שאף 

ין ללמוד אלא מדבריהם ולא מדברי התנאים שבעלמא לאחר שהראשונים אמרו את דברם שוב א

עצמם כמי הלכה, לדברי רשב"י בזוהר, המושתתים על נימוקים מבוארים ומושרשים בסודות 

התורה, יש משקל מכריע )לכה"פ במקום שהראשונים לא הזכירו את דבריו ודחאום ואפשר שלא 

חוש בזה לסודות הזוהר, הכירו אותם(. אבל הרמ"א כתב שאף שהדבר אינו מפורש בתלמוד אין ל

  13כיון שסו"ס במס' סופרים מפורש כמתירים וכבר פשט כך המנהג.

באופן ההנהגה הראוי לדרך זו נאמרו כמה דרכים. באופן אחד, כפי שכתב תר"י והביא ב"י גם 

 ל ברוך-לא, בשפה ברורה ובנעימהמספר המנהיג, יש לדלג על כל ענין קדושת המלאכים, ולומר "

ו". בדרך שניה, שכמותה כתב הטור, מזכיר רק את ראשי הפסוקים, ואומר: "עונים נעימות יתנ

ל ברוך נעימות יתנו". האגור כתב בשם ה"ר ברוך שיש -, לאואומרים ביראה קדוש וברוךבאימה 

חיסרון בלשון זו, שמשמע ממנה שהמלאכים האומרים קדוש הם האומרים גם ברוך, וכדי לתקן 

יותר, ולהחסיר רק את מילות הפסוקים שלאחר הפתיחה: "עונים  זאת יש לומר בנוסח שלם

ל ברוך...". ונראה -, לאואומרים ברוך, והאופנים וחיות הקודש... משבחים ואומרים קדושבאימה 

שבדרך זו עומד גם ב"י כהנהגה הנכונה כלפי עיקר הדין. אמנם הג"מ, ספר הפרדס ותרה"ד, הציעו 

)גם הרשב"א הזכיר עצה  כקורא בתורהי הקדושה בניגון טעמים גם פיתרון נוסף, לומר את פסוק

זו, אך לא קיבל אותה למעשה(. ואף ב"י סיים שכך ראוי לנהוג. ונראה שאף שנעשה על ידי כך 

כקורא פסוקים באמצע ברכתו, ומפסיק בדבר שאינו מענין הברכה, כיון שבאמת בכך גופא הוא גם 

כמשלים באופן ראוי את התוכן שאינו יכול לומר בברכה  ענין הברכה עצמו אין הוא כמפסיק אלא

שלגר"א  משנ"בכצורתו. לרמ"א, כאמור, רשאי גם לומר את לשון הקדושה כדרכו. אך כתב 

 העיקר כמחמירים, ולכן גם לנוהגים כרמ"א מנהג טוב יותר הוא לקרוא בטעמים כקורא בתורה. 

 

 )נט,ד(. דרך אמירת הברכות בציבור 4

)=  עם שליח ציבור בנחתעל הנהגתו שלו בברכת יוצר: "אני אומר  הרא"שהטור הביא את דברי 

, כי אין אדם יכול לכוין תדיר עם שליח ציבור בשתיקה. וגם אם היה מכוין לדברי שליח בלחש(

ציבור בשתיקה ובאמצע הברכה היה פונה לבו לדברים אחרים, הרי הפסיד הברכה כי הפסיק 

 , לענות אמן אחר ברכת החזן". ממהר לסייםוכשאני מגיע לסוף הברכה אני באמצעיתה... 
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)רא"ש הל' מסכת סופרים אינה בעלת משקל מכריע, כיון שנכתבה בדורות מאוחרים יחסית, לאחר חתימת התלמוד  

 .פר תורה יג(ס
13

אפשר היה לומר שאין כאן מחלוקת עקרונית בדבר משקל דברי הזוהר בדבר שלא התפרש בתלמוד, אלא שלרמ"א  

במקום שכבר נהגו העולם הרי זו הכרעה גם נגד דברי הזוהר. וכך הוא גם בדין הנחת התפילין. אמנם ר' להלן בענין 

, שב"י נוקט שאכן במקום סתירה בין דברי הזוהר לראשונים ,ב()קמאהקריאה בתורה, בדין הקריאה ע"י שליח ציבור 

 בדבר שלא התפרש בש"ס יש לנהוג כזוהר, ורמ"א חולק. 
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מדברי הרא"ש משתמע שלולי החשש שלא יוכל לצאת ידי חובה כראוי בשמיעה מפי החזן בלבד 

היה שותק ויוצא בשמיעה. ונמצא שהיה נהוג בברכות אלו בדורות קדמונים סדר של אמירה 

ה ותפילת הציבור מזה. משקל מיוחד לאמירת הברכות בציבור, בדומה מעט לברכת הזימון מז

, שכתבו שגם מי שאינו )ברכות, יג: ברי"ף(ורבנו יונה  (, יג: ברי"ףמגילה כג:ל)בציבור מצאנו גם בדברי הר"ן 

 בקי אינו יוצא ידי חובה על ידי חברו בברכות אלו אלא בציבור. 

כדי לחדד את הדברים נזכיר בקצרה את דיני היציאה ידי חובה בברכת אֵחר בברכות השונות. 

, כל אחד ואחד מברך לכתחילה לעצמו )אלא אם כן יש סיבת הנאה משותפת אחת בברכות הנהנין

לכל, כמו בברכת הריח, שאז משום ברוב עם הדרת מלך אחד מברך לכולם. ולמעשה אין נוהגים 

לכוון כראוי ולצאת ידי חובה בברכת אחר(. אבל יכול אדם לצאת גם בברכת  כך מחמת הקושי

, לעומת זאת, לא ניתן בתפילהחברו, ומתורת שומע כעונה, גם אם הוא בקי ויכול לברך בעצמו. 

כלל לצאת ידי חובה מתורת שומע כעונה בלבד, ועל כל יחיד להתפלל בפני עצמו, וגם מי שאינו 

מיעה מחברו הבקי. אלא שבצד זאת נתקנה גם תפילה לציבור, ומי שאינו בקי אינו יכול לצאת בש

בקי יכול לצאת בתפילת שליח הציבור. ובר"ה, לדידן )ולר"ג אף בכל ימות השנה(, יכול אף הבקי 

הוא בתווך, ובו רק מי שאינו בקי יכול לצאת  ברכת המזוןלצאת בשמיעה משליח הציבור. דין 

זימון הדין הראוי לכתחילה הוא שיהיה אחד מברך והכל יוצאים בשמיעה מחברו, ומ"מ במקום 

 על ידו )בדומה לתפילת הציבור, בעשרה, אך לא כתוספת על ברכת היחיד כבתפילה אלא תחתיה(. 

כתבו הר"ן והגאונים שאין אדם יוצא בשמיעה מחברו, אף אם אינו בקי,  בברכות קריאת שמע

לדין התפילה. ומ"מ אין כופלים את הברכה פעמיים,  אלא במקום ציבור. ונמצא דינן בזה דומה

לאמרה בתחילה ע"י היחידים ואחר כך עי שליח ציבור, ולכן הסדר הנכון לכתחילה במקום ציבור, 

כפי המשתמע מדברי הרא"ש, נמצא דומה למעשה לברכת הזימון דוקא )ובדומה למעשה גם לשאר 

דין ברוב עם(, שיהיה האחד מברך והכל ברכות במקום שיש סיבת ברכה משותפת, כך שחל בו 

 יוצאים על ידו. ב"י מצא סימוכין להנהגה זו לכל הפחות בנוגע לברכת אהבה. 

בפועל, מחשש שלא יצא ידי חובה כראוי על ידי שמיעה מאחר, הידר הרא"ש לומר את הברכות 

ו שומע את גם בעצמו, בלחש עם החזן. נראה שביקש לשמר בכך את מעלת הברכה בציבור, בהיות

הברכה מן החזן אף שבה בעת גם אומר את מילות הברכה בעצמו. עוד ביקש הרא"ש גם לענות 

אמן אחר ברכת החזן )בה"ל כתב שהיה זה כדי לשתף עצמו עם הציבור, שיצאו ידי עיקר חובתם 

 על ידי החזן וממילא הוצרכו לענות אמן אחר ברכתו(, ולשם כך זירז עצמו לקראת סוף הברכה כדי

שיסיים קודם החזן ולא יהיה כעונה אמן על ברכת עצמו. )וביאר ב"י שאף שהיה בידו להימנע 

מלומר את חתימת הברכה בפיו ולצאת במילים אלו לבדן על ידי החזן מתורת שומע כעונה, אפשר 

שאם היה נוהג כך היה מוטל עליו לשמוע את כל מילות הברכה מפי החזן כדי לצאת על ידו, ושוב 

כתב שנכון לנהוג כדרך  ב"יה מועיל מה שאמר את מילות הברכה בלחש גם בפני עצמו(. אף לא הי

שהיה הרא"ש עושה, לענין האמירה בלחש עם החזן, אך כתב שאינו צריך לזרז עצמו כדי לענות 

אחריו אמן )אך אם הזדמן לו שסיים לפני החזן יענה אחריו, ולדינא אין לחוש בכך להפסק בין 

 ינן לבין ק"ש(. הברכות או ב

, כפי שגם כתב בה"ל, אין מבקשים עוד לשמוע את מילות הברכה מפי החזן למנהג האשכנזים

כלל, אלא הכל אומרים את הברכה בעצמם, ועונים אמן אחר החזן כפי המזדמן בלבד. נראה 

שמשום הקושי לכוון את הלב למילות התפילה תוך כדי הקשבה לחזן ויתרו על מעלת אמירת 

בדרך של ציבור, מעלה שלא נזכרה בש"ס )ואף החזן עצמו שוב אינו אומר את כל מילות  הברכה

 הברכות בקול רם(. 
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 )קיא,א; קיא,ג(ד. סמיכת גאולה לתפילה 

ה ל י פ ת ל ה  ל ו א ג ת  כ י מ ס ת  ל ע מ  .  א

ברכות ק"ש נתקנו כאמור לכתחילה לאמרן על הסדר, והשלמת הסדר הראוי להן היא לסמוך 

: "העיד ר"י בן אליקים מעלה גדולההתפילה. אין בדבר חיוב, אך יש בכך להן ללא הפסק גם את 

משום קהלא קדישא דבירושלים, כל הסומך גאולה לתפלה אינו נזוק כל היום כולו... רב ברונא... 

אדם גדול הוא ושמח במצות, זמנא חדא סמך גאולה לתפלה, ולא פסיק חוכא מפומיה כוליה 

 . )ט:(בן העולם הבא, זהו הסומך גאולה של ערבית לתפלה של ערבית"  יומא... אמר ר' יוחנן, איזהו

)תוס' כתבו שהכל סומכים גאולה לתפילה, ואם כן המעלה המיוחדת שהשתבחו בה בירושלים 

הסיק  )במלחמות(ושמח בה רב ברונא היא דווקא בסמיכת גאולה לתפילה כוותיקין. אבל הרמב"ן 

"אנא סמכי ואיתזקי", שמנהג רוב החכמים בזמן הש"ס לא  ()שםממימרות אלו, ומתמיהת ר' זירא 

היה לסמוך גאולה לתפילה, אלא היו מקדימים לקרוא קריאת שמע כדינה, וממתינים מלהתפלל 

עד לאחר הנץ החמה. רק הותיקין היו מתכננים מלכתחילה את זמן ק"ש כך שיוכלו לסמוך גאולה 

 לתפילה ולהתפלל לאחר הנץ בלא כל עיכוב(. 

שבכך האדם מראה שהוא מכיר בטובת  רבנו יונהטעם המעלה של סמיכת גאולה לתפילה כתב ב

ה' שגאלנו ממצרים ולקחנו לו לעם, ומתוך כך אנו עבדיו ועובדים אותו בתפילה. כמו כן הוא 

מראה בכך שהוא בוטח בה' שהוציאנו ממצרים ומתוך כך גם מתפלל אליו ומבקש ממנו את 

א עיקר האמונה והיראה המביאים לחיי עוה"ב. כלומר, על ידי הסמכת צרכיו, וביטחון זה הו

אכן נושא אצלו את ערכו הראוי, המוביל לחיי העולם הבא.  גאולהזכרון ההתפילה הוא מראה ש

)והוסיף לבאר בדברי ר' יוחנן שאין מעלה בסמיכת גאולה לתפילה בערבית דוקא, אלא שאפילו 

 בערבית זוכה לעוה"ב וכ"ש בשחרית(. 

שיש לדבר סמך בסמיכות הכתובים בתהלים: "ה' צורי וגואלי,  הירושלמיכתב בשם  הטור

ביום צרה", ובתוכן הדבר אמר רבי אמי שבהזכרת הגאולה הוא כאוהב המלך הדופק על ...יענך ה' 

דלתו של המלך, וכשהמלך יוצא לקראתו ראוי לו שלא יתרחק הוא ממנו. כלומר, הזכרת הגאולה 

 התפילהה' זו )ואם כן עבור -מעוררת את קרבת ה' לישראל, וראוי לתפילה שתיאמר מתוך קרבת

  14אחר הגאולה(. ראוי לה שתיאמר מיד

 

ת י ב ר ע ב ה  ל י פ ת ל ה  ל ו א ג ת  כ י מ ס  .  ב

נחלקו בדבר  בתפילת ערביתעיקרה מעלת סמיכת גאולה לתפילה נאמר בתפילת שחרית, ואילו 

מבואר שהסדר הראוי בבוא האדם לביתו בערב הוא שיהיה פונה  )ד:(אמוראים. בברייתא 

, יוחנןר' גמרא: "מסייע ליה ללביהכנ"ס לקרות ולשנות, ולקרוא ק"ש ולהתפלל, ולומדת מכך ה

 רבי יהושע בן לוידאמר ר' יוחנן איזהו בן העולם הבא, זה הסומך גאולה לתפלה של ערבית. 

אומר, תפלות באמצע תקנום. במאי קא מפלגי? ...איבע"א סברא, דר יוחנן סבר גאולה מאורתא 

סבר כיון דלא הויא אלא  נמי הוי, אלא גאולה מעלייתא לא הויא אלא עד צפרא, ור' יהושע בן לוי

מצפרא לא הויא גאולה מעלייתא. ואב"א קרא, ושניהם מקרא אחד דרשו, דכתיב בשכבך ובקומך. 

ר' יוחנן סבר מקיש שכיבה לקימה, מה קימה ק"ש ואח"כ תפלה אף שכיבה נמי ק"ש ואח"כ 

                                                           
14

עולה גם ביאור נוסף, שבסמיכת הגאולה לתפילה אנו  ד(א,)אורות ישראל מדברי הרב קוק זצ"ל בספר אורות  

 להי במלואו ללא כל שיור.-עת הטוב האמעניקים לציפיית הגאולה את הערך הראוי לה, כהשתוקקות להופ
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ה נמי תפלה. ר' יהושע בן לוי סבר מקיש שכיבה לקימה, מה קימה ק"ש סמוך למטתו אף שכיב

 ק"ש סמוך למטתו". והסכימו הפוסקים שהלכה בזה כר' יוחנן. 

הרציפות של הזכרת חסדי ה' שכבר נגלו בעולם עם התפילה לה' מתוך כך שיוסיף להשפיע טוב 

לעמו היא בראש ובראשונה בשחר, בזמן שבו חסד ה' נגלה במציאות, וכדרך "להגיד בבוקר 

. לר' יוחנן, ולדידן, יש ללמוד מכך גם לערב, לעמוד חסדך", ובו אכן גם יצאנו ממצרים בפועל

בתפילה מתוך זכרון חסדי הגאולה, אף שהופעת הגאולה בערב היתה ראשונית בלבד. אבל לר' 

יהושע בן לוי כיון שבערב אין הגאולה בתוקפה יש להעדיף סדר אחר, שיש בו גם יתרון מצד אחר, 

זמן השינה. ק"ש של ערבית שייכת דווקא והוא השוואת הערב לבוקר בהסמכת קריאת שמע ל

לזמן שכיבה, לזמן סילוק החלק הפעיל של היום, ולכן עליה להיאמר רק לאחר התפילה, הפונה 

 באופן פעיל אל העתיד גם בתפילת ערבית כמו בשחרית ומנחה. 

למעשה אף שנפסקה הלכה לסמוך גאולה לתפילה גם בערבית, אין הסמיכות ביניהן אז כמו 

. המנהג בחו"ל היה להוסיף לאחר השכיבנו את פסוקי יראו עינינו, ואף אנו מפסיקים בין בשחרית

ברכות ק"ש לתפילה בקדיש )וביארו תר"י והרא"ש שכיון שתפילת ערבית במקורה רשות היו 

זמנים קדומים שבהם אכן לא הכל התפללו אותה בציבור, ומשום כך סיימו באופן זה את אמירת 

דבר לא נעקר ממקומו(. וכתב הרא"ש שעדיין אין להפסיק ביניהם אלא ק"ש וברכותיה, וה

 לדברים אלו לבדם ולא לכל ענין אחר. 

מכל מקום תוקף סמיכת גאולה לתפילה ערבית אינו כמו בשחרית, ולו מצד מה שכל עיקר 

בר עמדנו )מובא ע"י הרשב"א, כאן בב"י, וכתפילת ערבית אינה בגדר חובה גמורה. ומשום כך כתב רב האי 

שאם הציבור מתפללים קודם זמן ק"ש יקרא עמהם בלא ברכה, כדי  עליו לעיל בדין זמן ק"ש של ערבית(

לעמוד בתפילה מתוך דברי תורה, ויתפלל בציבור, ובהגיע הזמן ישוב לקרוא ק"ש כדינה 

 בברכותיה. ונמצא דוחה בזה את מעלת סמיכת גאולה לתפילה מפני מעלת התפילה בציבור. וכתב

הרשב"א שכך יש לנהוג גם אם נכנס לביהכנ"ס ומוצא ציבור מתפללים, שיתפלל עמם ורק אחר כך 

יקרא ק"ש בברכותיה. אך זאת בתפילת ערבית דוקא, ואילו בשחרית יסמוך גאולה לתפילה גם 

 אם על ידי כך יפסיד תפילה בציבור. 

 

ת ב ש ב ה  ל י פ ת ל ה  ל ו א ג ת  כ י מ ס  .  ג

ין צריך לסמוך גאולה לתפילה, משום שסמך הירושלמי א שבשבת]ב"י עמד על דעה הסוברת 

לדין זה הוא מן הכתוב יענך ה' ביום צרה, שנכתב מיד אחר הפסוק ה' צורי וגואלי, ושבת אינה יום 

דחה סברה זו מכל וכל, שכן סמך זה אינו מקור עיקרי לדין אלא סמך לו בלבד. אבל  ב"יצרה. 

ו ומהרי"ל כתבו כך. ולכן אף שלמעשה אכן יש כתב שכמה ראשונים, ובהם או"ז, כלברמ"א 

לסמוך גם בשבת גאולה לתפילה ולא להפסיק ביניהם לדברים בטלים, לענין "דברים הצריכים" 

אפשר לסמוך להקל. וביאר משנ"ב שכוונתו לאמירת דברים שבקדושה, שביום חול אין להפסיק 

קיבל קולא זו לדינא, אך בבה"ל שב  משנ"בעבורם בין גאולה לתפילה, מה שאין כן בשבת. 

להבהיר שאין זה משום שהעיקר להלכה כרמ"א ממש, ואדרבא, שאגת אריה האריך להראות 

שהלכה כב"י, אלא שלענין זה יש לצרף את דעת המקלים בכך אפילו בחול. )אבל לענין הנכנס 

ויוותר על לביהכנ"ס ומוצא ציבור מתפללים, אף שלדרך הרמ"א י"ל שבשבת יצטרף אליהם 

 סמיכת גאולה לתפילה, להלכה אין להקל כמותו, וכך הוא גם המנהג(.[ 
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 מקורות –פרשיות קריאת שמע וברכותיה 
 אמר ר' אבהו בן זוטרתי... עד סוף הפרק )יג.( ברכות יב:   פרשיות קריאת שמע

אמר רב יוסף כמה מעליא...  שם יד:במשנה, אמר ר' יהושע..., ובגמרא ברכות יג.   

 וזבח בלא נסכים

   

משנה וגמרא, עד ואמונתך בלילות )יב.( )והלאה, להשלמת הרצף, עד ברכות יא.   ברכות קריאת שמע

)דיני ברכות )ה.( תר"י סי' יב, ש רא")ה:(,  י"ףר, תוס', רש"יואמרה בחיר ה' )יב:((, 

 (דוקא בדיני ברכות ק"שכאן מוקד ענייננו  .במקומםנלמדו בברכות הנהנין התורה והטועה בלשונו 
 סי' א רא"שד"ה היה קורא,  תוס'ברכות יג.   

 למגילה כג:, יג: ברי"ף, ד"ה אבל הגאונים(ר"ן )  

 טור וב"י, שו"ע ומשנ"ב ובה"לג -ס,אוסי' סי' נט   

 החלק הנוגע לדין ק"ש, כנ"למו,ט   הקדמת ק"ש לסדר התפילה

 כנ"ל גושם קיא,א   לתפילהסמיכת גאולה 
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 פרק שנים עשר

 כוונה בקריאת שמע

 ודינים נלוים

 ג(-)סב,בא. לשון הקריאה, וההשמעה לאזניו 

 ב. עד היכן כוונת הלב

 (ו-ב, סא,ד-)סא,א. דין כוונת הלב 1

 )ס,ה; סג,ד(. עד היכן הכוונה לעיכובא 2

 ט(-)סג,ג. שביתה ממלאכה ומהילוך 3

 (ה-)ס,דג. דין מצוות צריכות כוונה בקריאת שמע 

 ה(-)סב,גד. החובה להוציא בשפתיו 

 

. "ת"ר, והיו, שלא יקרא )משנה, יג.("היה קורא בתורה והגיע זמן המקרא, אם כוון לבו יצא" 

לומר האלה, עד כאן צריכה , תלמוד כוונה, יכול תהא כל הפרשה צריכה הדברים על לבבךלמפרע. 

כוונה, מכאן ואילך אין צריכה כוונה, דברי ר' אליעזר. א"ל רבי עקיבא, הרי הוא אומר אשר אנכי 

 . )גמ' שם(מצוך היום על לבבך, מכאן אתה למד שכל הפרשה כולה צריכה כוונה" 

בין לדברי ר' אליעזר ובין לדברי ר' עקיבא יש ללמוד מלשון "על לבבך" שקריאת שמע טעונה 

כוונה, כלומר, שקריאתו לא תהיה מעשה חיתוך שפתים בלבד אלא ליבו ודעתו יהיו נתונים לתוכן 

הדברים שאומר. הדברים מבארים את דין המשנה, אלא שהגמרא לא הסמיכה את הברייתא 

. אף כאן נקדים בכל לשוןמשנה אלא הקדימה לה דין אחר, דין קריאת שמע האמורה ישירות ל

לברר דין זה והנלוים לו, שיש להם לפי הנראה שייכות לדין הכוונה, הן במקור דרשותיהם והן 

 בטעמם. 

 

 ג(-)סב,בא. לשון הקריאה, וההשמעה לאזניו 

 א.: א. את ק"ש יש לקרוא לכו"ע כסדר, ולמפרע לא יצתמצית הדינים)

 ב. לרבי יש לקרוא את שמע בלשון הקודש, ולחכמים מותר בכל לשון שמבין, והלכה כחכמים. 

ג. לרבי, וכמותו לר' יוסי, חובה להשמיע לאזניו מה שקורא ובלא זה לא יצא. לר' מאיר, מאידך, אין כל חובה 

לכתחילה להשמיע לאזנו, אבל להשמיע לאזנו. ולר' יהודה, על צד שקיבל את דברי רבו ר"א בן עזריה, חובה 

 בדיעבד יצא גם בלא זה. והלכה כמותו. וכך הוא לדינא גם בדיני דיבור אחרים בתורה, כברכות ומגילה.(

 

. מ"ט דרבי, אמר קרא והיו, בהוייתן בכל לשון, דברי רבי. וחכמים אומרים, ככתבה"ת"ר, ק"ש 

ומע. ולרבי נמי הא כתיב שמע, ההוא יהו. ורבנן מאי טעמייהו, אמר קרא שמע, בכל לשון שאתה ש

מה שאתה מוציא מפיך. ורבנן, סברי להו כמאן דאמר לא השמיע לאזנו  השמע לאזניךמבעי ליה 

. ורבי שלא יקרא למפרע מנא לא יקרא למפרעיצא. ולרבנן נמי הא כתיב והיו, ההוא מבעי להו ש

 . )שם( ליה, נפקא ליה מדברים הדברים. ורבנן, דברים הדברים לא דרשי"

דרשות חכמים ור' יהודה לקוחות מהפסוקים הראשונים של קריאת שמע, פסוקי שמע ווהיו 

הדברים. כפי שכבר התבאר בעיקר דין הקריאה, הפסוקים שמהם למדו חכמים את המצוה 

וגדריה מוסבים בפשוטם כלפי כלל מצוות התורה ולא כלפי מצוה לקרוא את הפסוקים הללו 

העיקרי שממנו נלמד דין הקריאה, "ודברת בם... בשכבך ובקומך", וכך לבדם. כך הוא בפסוק 

ביותר בפסוק הקודם שאותו דורשים התנאים בסוגייתנו, "והיו הדברים האלה אשר אנכי מצוך 

להיך לשמר את כל ֻחֹקתיו -נאמר: "למען תירא את ה' א )דברים ו(היום על לבבך". בפרשיה הקודמת 

ושמעת ישראל ושמרת לעשות אשר ייטב לך...", ובפשטות על כך שב  ...מצֹותיו אשר אנכי מצוךו
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כעת ונאמר שיהיו הדברים האלה על לבבנו; וכך הוא גם בהמשך: "וצדקה תהיה לנו כי נשמר 

", ובפרט בפסוק החותם את פרשת כאשר צונולהינו -לפני ה' א כל המצוה הזאתלעשות את 

לעשותם".  אשר אֹנכי מצוך היוםמשפטים ואת הֻחקים ואת ה המצוהואתחנן: "ושמרת את 

ומתוך כך, בריש פרשת עקב: "והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה...". הנושא שבו עוסקות 

בבירור פרשיות אלו כולן הוא קבלת מצוות ה' בכללן ושמירתן על ידינו, ולכך שייך באופן פשוט גם 

ו נותנים על ליבנו את כלל מצוות ה' האמור בפרשת שמע. עם זאת, האופן המעשי הראשוני שבו אנ

הוא על ידי קריאת פסוקים אלו עצמם, כפי דרשת חז"ל וקבלתם שיש לקראם ערב ובוקר, ומתוך 

 כך דרשו חכמים ולמדו מהם גם את גדרי דין הקריאה. 

המחלוקת הראשונית שבה עוסקת הברייתא שנזכרה היא אם יש לקרוא את ק"ש ככתבה דוקא 

בכל , ולומדים ממנה שאפשר לקרוא שמעון אחרת. חכמים דורשים את לשון או גם בתרגום ללש

, ולומד ממנה שהדברים צריכים להיות והיו הדברים, ורבי דורש את לשון לשון שהאדם שומע

. מחלוקתם נובעת מכפל הפנים בדין קריאת שמע )ממנו נובעות אחר כך גם כצורתםנקראים 

המחלוקות בדין הכוונה(: התוכן המרכזי המבוקש במצוה זו שייך בבירור לעולם הלב, שנהיה 

אחוזים באמונה בה' ודברי מצוותיו יהיו אף הם אחוזים היטב בליבנו. אך האופן המעשי שעל ידו 

מעשה הקריאה של  –זו הוא מעשה הדיבור, ובאופן מדוייק יותר  אנו מבקשים להתקרב לתכלית

דברי התורה המורים על עניינים אלו עצמם. לשון שמע מבליטה את המבוקש של קבלת הדברים 

את המפגש בדבר ה' בצורתו העצמית, שאותו יש לנו להביא  –בעולמנו הפנימי, ולשון והיו הדברים 

נימי תודעתי אל הדברים נצרך ודאי להבין אותם, ולשם כך אל ליבנו. כדי להביא לכלל חיבור פ

נצרך לעיתים לתרגם אותם מלשון התורה המקורית ללשון שאותה האדם עצמו דובר. אלא שבכך 

  1מתרחקים הדברים מצורתם המקורית בדבר ה' שבפי משה.

היו חכמים מעדיפים בענין זה את דרשת לשון "שמע", אך אין זה מבטל את העולה מלשון ו

הדברים, שהשמיעה צריכה להיות באמצעות דבר ה' כצורתו המקורית דוקא. על הלשון המקורית 

שבה נאמרו הדברים אכן נצרך לעיתים לוותר )ומתוך כך גם מי שמבין את לשון הקודש רשאי 

לקרוא גם בלשון אחרת שמבין, אף כי לקריאה בלשון הקודש יש ודאי מעלה יתרה(, אך לא ניתן 

עבר לכך מלשון הכתוב המקורית, וסדר המשפטים ומילותיהם צריך להישמר כצורתו, להתרחק מ

 . למפרע יקרא לאגם בלשון תרגום )ושינוי סדר המילים הנובע לעיתים מהתרגום עצמו(, ש

דברים" את הדין הרבי, מאידך, מכריע לצד דרשת והיו הדברים )ומחדד מהדגשת הכתוב "

ית, הן בסדר הדברים והן בלשונם(, ומלשון "שמע" לומד דין הכפול של שמירה על צורתם המקור

                                                           
1

כל התורה הגמרא עומדת על כך ששאלה כמו זו ראויה להישאל ביחס לדברי התורה בכללם: "למימרא דסבר רבי ד 

?...". התורה נאמרה ודאי בלשון הקודש נאמרה?... למימרא דסברי רבנן דכל התורה כולה כולה בכל לשון נאמרה

גם ניתרגמה לשבעים לשון. ויש לשאול אם במקום שבו מוטל עלינו לקרוא בפינו את למשה רבנו בלשון הקודש, אך 

דבריה יש לעשות זאת בלשון הקודש דוקא או בכל לשון שאנו מבינים. הנפ"מ הראשונית לדבר, כפי שכתבו תוס' 

ה של קריאה ורשב"א בביאור דברי רש"י, היא לקריאת פרשת זכור )והרשב"א מוסיף פרשת פרה(, שהיא מצוה יחיד

בתורה. והוסיפו לכך גם מצוות אחרות של אמירה, אף שאינן בהכרח קריאה בתורה, כמו מקרא ביכורים, וידוי 

מנתה את כולם ולימדה  )לב.(מעשר, פרשת חליצה, ועוד. למעשה אין בדינים אלו שאלה של ממש, שכן המשנה בסוטה 

דרשות מקומיות לכל אחת מהמצוות. ההשלכה, מעבר אלו מהן נאמרים בלשון הקודש ואלו בכל לשון, על סמך 

לפרשת זכור, היא אם כן רק לשאלה אלו מן הדרשות אכן נצרכות ואלו צריכות להידרש לדברים אחרים. אמנם לדברי 

יש לשאלה זו השלכה לכל לימוד תורה, אם אדם מקיים והגית בו כשלומד בלשון תרגום.  )מובא בריטב"א(הראב"ד 

ואין לכך עכ"פ הכרעה בש"ס. הגמרא מניחה בתחילה שהדין בק"ש הפוך מכל שאר התורה, בין לרבי ובין לרבנן, 

 ודוחה שאין בכך הכרח. 
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את מה שקורא בפיו. זהו היבט אחר של ענין השמיעה: את דברי ה'  ישמיע לאזנוש –אחר 

שבפרשה לא די לנו לומר, כתוכן שאותו אנו חוזרים ומאשרים כביכול מצידנו, אלא עלינו להיות 

עצמי שמעבר לנו. )לפי דרכו של רבי בדין דברים גם כמקבלים אותם מן החוץ, ממקור בעל תוקף 

ככתבם יש גם צורך גדול יותר לחדד זאת, שכן בחיוב לומר פסוקים גם ללא הבנת לשונם 

מפחיתים במשהו בחיבור הפנימי אליהם. ההשמעה לאוזן מחדדת שיש בפסוקים אלו מה שראוי 

תי, הן לומר בלשון שמבין והן לנו לשמוע, גם אם טרם זכינו להבינו. ומ"מ ניתן גם ללמוד תר

. והרי גם אם רשאי לומר בכל לשון ששומע, )טז.(להשמיע לאזנו, וכך הוא לדרך אחת בגמרא להלן 

 סוף סוף ודאי רשאי לומר גם בלשון הקודש, גם כאשר אינו מבין אותה, ואף יש בכך מעלה(. 

ה נימוקים לדבר: א. , והרא"ש עומד על ארבעכחכמיםהכריעו הראשונים  בדין לשון הקריאה

, שמנתה את קריאת שמע בתוך הנאמרים בכל )לב.(הלכה כרבים. ב. כך היא סתם מתניתין דסוטה 

לשון. ג. הגמרא כרכה כאן את דעת חכמים בסברה שאם לא השמיע לאזנו יצא, שכמותה נפסק 

עם סברת  .()טז. ד. אף את הסברה שחובה להשמיע לאזנו יישבה הגמרא להלן )וכדלהלן(בסוגיה שם 

 חכמים שיוצא בכל לשון, ואין זה אלא משום שהלכה כמותם. 

 

לאזנו היא למעשה רחבה יותר מזו שבין רבי לחכמים, ונאמרו  בדין ההשמעהמחלוקת התנאים 

 ר' יוסי, יצאלאזנו,  לא השמיע: "הקורא את שמע ו)טו.(בה שלש דעות תנאים. עיקרה שנוי במשנה 

". והגמרא מבארת: "מאי טעמא דר' יוסי, משום דכתיב שמע, השמע לאזנך מה לא יצאאומר 

שאתה מוציא מפיך. ות"ק סבר, שמע בכל לשון שאתה שומע. ור' יוסי, תרתי שמעת מינה". 

המחלוקת בדרשות היא כעין זו שהתבארה בתחילת הפרק, אם ללמוד מלשון שמע להתיר לקרוא 

ן, אלא שהגמרא לא העמידה את דברי ר' יוסי בצורה בכל לשון או להצריך את שמיעת האוז

פשוטה כרבי, שלומד מלשון שמע השמעה לאזניו בלבד ומצריך קריאה בלשון הקודש דוקא, אלא 

מיישבת גם את דברי ר' יוסי עם דעת חכמים המתירים לקרוא בכלל לשון )כאמור לעיל, יש בכך 

 סיוע לקביעה שהלכה בדין הלשון כחכמים(. 

בואר שת"ק דר' יוסי הוא ר' יהודה, ומבררת אם לדבריו רק בדיעבד יצא ידי חובה אם בגמרא מ

לא השמיע לאזנו או שאף לכתחילה אינו צריך להשמיע. מתוך כך היא עומדת על ברייתא נוספת 

לאזנו,  צריך שישמיע, הקורא את שמע משום ר' אלעזר בן עזריהאומר  רבי יהודהבדין זה: "

, הרי הוא אומר אשר אנכי מצוך היום רבי מאירלהינו ה' אחד. אמר לו -' אשנאמר שמע ישראל ה

הן הן הדברים". מהשוואת דברי ר' יהודה בברייתא עם דבריו במשנה  כונת הלבעל לבבך, אחר 

עולה שלדבריו צריך לכתחילה להשמיע לאזנו אך בדיעבד יצא גם בלא זה )אלא אם נאמר שדבריו 

צמו(. ולא התבאר מקורו להבחנה זו בין לכתחילה לבדיעבד. אבל לר' בשם רבו ראב"ע אינם דעת ע

מאיר אכן אין צריך להשמיע אף לכתחילה, ומתוך לשון על לבבך חוזרת ומתפרשת גם לשון שמע 

כמתייחסת לקבלה הפנימית של הדברים, שמיעת הלב, ולא שמיעת האוזן )ומכל מקום אפשר שגם 

רים הם שיהיו על הלב ולא הרהורים בלבד, לדרך שהרהור לדבריו יש דין חיתוך שפתיים, שהדב

 לאו כדיבור דמי(. 

הכריע במחלוקת זו כפי העולה מדברי ר' יהודה במשנה ובברייתא כאחד, והיינו  רב חסדא

צריך להשמיע לאזנו ולא לעיכובא. )הב"ח כתב בפשיטות שדין זה שלכתחילה הוא  לכתחילהש
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את דברי הרשב"א, בשם הראב"ד, ללמוד את דין ההשמעה מדרבנן. אבל משנ"ב הביא בצד זאת 

  2לאזניו לכתחילה מדרשות הכתובים עצמם(.

 

 ב. עד היכן כוונת הלב

 ו(-ב; סא,ד-)סא,א. דין כוונת הלב 1

תנאים נחלקו עד היכן היא כוונת הלב בקריאת שמע, אבל לכתחילה צריכה כל מצוה להיעשות 

יבור, שכן דיבור כולל ודאי בעיקרו גם כוונה לתוכן מתוך כוונה. כך הוא בפרט במצוה שבד

 הדברים הנאמרים. 

לכל הפחות כך הוא בדין קריאת שמע, שיש בו קבלת עול מלכות שמים, ויש לנהוג בו לפיכך 

... איתא במדרש, א"ר יקראנה באימה וביראה ובכוונה: "ו)סא,א( הטורביראה יתרה. כך כתב 

שלו למדינה, מה הם עושין, כל בני המדינה  כתב ציווי( -) אמשגר פרוטגמבשר ודם  מלךברכיא, 

עומדין על רגליהם ופורעים את ראשיהם וקוראין אותו באימה ביראה ברתת ובזיע. אבל הקב"ה 

ית"ש אומר לישראל קראו קריאת שמע פרוטגמא דידי, הרי לא הטרחתי עליכם לקרות לא 

צריך". עוד  מה וביראה וברתת ובזיע מיהאבאיעומדים ולא פרועי ראש אלא בלכתך בדרך. אבל 

כלל הטור בדבריו, בשם רב עמרם, שצריך לקראה "כפרוטגמא חדשה" של המלך, והסמיך זאת 

 ב"י לדברי הספרי שבכל יום יהיו בעינינו הדברים כחדשים. 

עיקר קבלת עול מלכות שמים היא ודאי בפסוק הראשון, ולכן הונהגו בו הנהגות שונות שעניינן 

שלמות הכוונה )נראה שהנהגות אלו אינן תלויות דוקא בדרך ההלכה דלהלן, שגם בדיעבד הכוונה 

מעכבת בפסוק זה לבדו. גם למ"ד שהכוונה מעכבת בכל הפרשה יש הנהגות כוונה מיוחדות לפסוק 

מאריכין לו ימיו ושנותיו. אמר רב אחא בר  המאריך באחדן(. "תניא, סומכוס אומר, כל הראשו

יעקב, ובדלי"ת. אמר רב אשי, ובלבד שלא יחטוף בחי"ת. ר' ירמיה הוה יתיב קמיה דר' חייא בר 

אבא, חזייה דהוה מאריך טובא, א"ל כיון דאמליכתיה למעלה ולמטה ולארבע רוחות השמים תו 

-. נכון להאריך במלת אחד כדי לייחד את שם ה' ולתת את הדעת על היותו יחיד באג:()ילא צריכת" 

להותו ומלכותו בשמים ובארץ לארבע רוחותיה. הטור הוסיף על כך את מנהג בני ספרד לקרוא את 

הפסוק הראשון בקול רם כדי לעורר את הכוונה, ומנהג נוסף שיש שנהגו בו, לתת את היד על 

הפסוק כדי לסלק מפריעים לכוונה. ויש שנהגו עוד לרמוז בתנועות עינים או  העינים בעת אמירת

 ראש לרוחות השונות. ור' שם פרטים נוספים בהנהגת הקריאה הראויה. 

 

 )ס,ה; סג,ד(.  עד היכן הכוונה לעיכובא 2

                                                           
2

. רוב מהלכה של בכל התורהן קריאת שמע לדין גם בדין זה, כמו בדין האמירה בכל לשון, יש מקום לקשור בין די 

הסוגיה אינו מבדיל בין קריאת שמע לדינים אחרים בתורה, והגמרא משוה בין דברי תנאים שנאמרו בדין קריאת 

מגילה, ואף בדיני ברכת המזון וברכת המצוות )על הפרשת תרומה(, לדבריהם בדין קריאת שמע. וביארו תוס' 

לדיני אמירה של דבריהם, להצריך גם בהם השמעה לאזניו במידה שהיא נצרכת בק"ש, שמקריאת שמע למדו חכמים 

ומתוך כך הצריכו כך גם בדין ברכת המזון אף שעיקרה מן התורה. ונמצא שלמדו לכל מצוה של דיבור שעניינו אמונה 

: )טו:(בסוף הסוגיה  ויחס ראוי לשם ה', כמו ברכות ופרסומי ניסא, לדון בו בדין השמיעה כמו בקריאת שמע. אבל

. והכתיב הסכת ושמע ישראל, בשאר מצות דברי הכל יצא, מחלוקת בק"ש, דכתיב שמע ישראל. אבל רב יוסף"אמר 

ההוא בדברי תורה כתיב". אף למצריכים שמיעה אין זה אלא בקריאת שמע ולא בדיבור אחר. ופסקו הפוסקים כרב 

כת המזון עולה עכ"פ שלכתחילה אף בהם יש להשמיע לאזנו, ור' יוסף. מהברייתות שהביאה הגמרא בדין תרומה ובר

 ברשב"א מה מקור הדבר. 
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אליעזר, די שיכוון  : לר"ע ור' יהודה, ולר' יוחנן, כוונת הלב מעכבת בכל פרשה ראשונה של שמע. ולר'תמצית הדין)

עד על לבבך, לפי פי' רש"י, ולפי פי' תוס' עד בכל מאודך בלבד. ולר"מ כל שכיון בפסוק שמע יצא ידי חובה, וכמותו 

 פסק רבא. וכן הלכה.

 בפרשה שניה ודאי די בקריאה גם בלא כוונה, אבל לדעת ר' יאשיה מצותה דוקא בכוונה, ואף בלא קריאה.(

 

גמורה נחלקו כאמור התנאים, מכח דרשות הכתובים: "יכול תהא כל בכוונה שיש בה חובה 

, תלמוד לומר האלה, עד כאן צריכה כוונה, מכאן ואילך אין צריכה כוונה, כוונההפרשה צריכה 

דברי ר' אליעזר. א"ל רבי עקיבא, הרי הוא אומר אשר אנכי מצוך היום על לבבך, מכאן אתה למד 

מחלוקת הדרשות בפשוטה מבוארת היטב, שר' אליעזר דורש שכל הפרשה כולה צריכה כוונה". 

דוקא דברים אלו עצמם )והיינו מתחילת הפרשה ועד אליהם( ולא  –"הדברים האלה על לבבך" 

יותר, ואילו ר' עקיבא דורש "אשר אנכי מצוך היום על לבבך", לכלול בדין כוונת הלב את קריאת 

, לכל הפחות לשון "אשר אנכי מצוך היום" כל המצוות הכלולות בפרשה. אולם כפי שהתבאר

כוללת ודאי את כלל מצוות ה' לישראל ששנה משה בספר דברים. ואין אם כן לכאורה כל יסוד 

 לתחום זאת לפסוקי פרשה זו עצמה לבדה. והדברים זוקקים מעט תוספת ביאור. 

כפי שהתבאר בדין הקריאה בכל לשון, בדין קריאת שמע יש ודאי כפל פנים מהותי, בעל 

השלכות לדינא. מצד אחד, יש בו מבוקש עצמי מהותי של קישור עולמנו הפנימי אל אמונת יחוד 

ה', אהבתו ומצוותיו, ומצד שני, מטלה מעשית שעיקרה בדיבור פה, קריאת פסוקי שמע )בצד 

מבחין לאור זאת בדין הקריאה עצמו, בין  ר' אליעזרות, של תפילין ומזוזה(. מצוות מעשיות נוספ

הפסוקים שעיקרם להיות על לבבנו, לבין אלו שעיקרם שיהיו אמורים בפינו. את הפסוקים 

העוסקים בחובה שיהיה דבר ה' על לבנו אכן צריך לקרוא באופן שהלב נתון להם, אבל הפסוקים 

המעשיות הנובעות מכך שדבר ה' צריך להיות על לבנו, קריאת שמע  שלאחר מכן, שעניינם החובות

ותפילין ומזוזה, אינם שייכים עוד לחובת הלב הישירה ולכן גם מי שאמרם בלא כוונה יצא ידי 

 חובה. 

]באופן פשוט עולה מדרשת ר' אליעזר שהכוונה מעכבת בכל שלושת הפסוקים הראשונים של 

כתבו שהכוונה מעכבת לר"א רק בשני הפסוקים  תוס'. אבל "ירש. וכך כתב עד על לבבךהפרשה, 

, שיש בהם יחוד ה', אהבתו ויראתו )נראה שביראתו כוונתם לדרישה עד בכל מאודךהראשונים, 

להגיע עד כדי מסירות נפש על קידוש שמו(. והבינו ש"הדברים האלה אשר אנכי מצוך" היינו דברי 

שצריכים להיות על לבבנו. הפסוקים הראשונים נושאים הציווי שכבר נאמרו, שעליהם נאמר כעת 

את התוכן המהותי הכרוך ממהותו בלב, ואילו כל מה שמשם ואילך מורה כבר על האמצעים 

המעשיים המשרתים זאת. אמנם לרש"י י"ל שעצם התביעה שיהיו דברי ה' על ליבנו אף היא מכלל 

 ת הדברים בפה.[חובות הלב, קודם לתביעה המעשית המיישמת זאת לומר א

למד לעומת זאת מהלשון המרחיבה, "הדברים האלה אשר אנכי מצוך היום",  ר' עקיבא

המתייחסת לכלל מצוות התורה, שהחובה לקרוא את הפסוקים באופן שהלב נתון להם מקיפה לא 

רק את מצוות הלב הראשוניות שבפתח הפרשה, אלא גם את הציוויים המעשיים הבאים 

: ר' יהודהכך חובה לקרוא את הפרשה כולה בכוונת הלב. כדעת ר"ע סובר גם  בעקבותיהן. ומתוך

אומר כיון שכוון לבו בפרק  ר' יהודה"תניא, הקורא את שמע צריך שיכוין את לבו, ר' אחא משום 

 . )יג:(ראשון שוב אינו צריך" 

צריכה כוונת הלב,  עד כאן, ה' אחדלהינו -ישראל ה' א שמעדעה שלישית: "ת"ר,  ר' מאירל

. דרשתו לא התבארה בגמרא, ומשמע שאינו דורש כלל חובת כוונה מלשון על לבבך )שם(דברי ר"מ" 

אלא מלשון שמע בלבד, שמתייחסת לפסוק הראשון לבדו. וכ"כ תר"י. אמנם קצ"ע מפני מה אינו 



 )יב( כוונה בקריאת שמע  
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שאין צורך  דורש את על לבבך, במיוחד לאור מה שמצאנו לעיל שר"מ עצמו דרש מלשון על לבבך

. ושמא למד ר"מ מלשון שמע שעיקר )טו.(להשמיע לאזנו אלא "אחר כוונת הלב הן הן הדברים" 

המבוקש של כוונת הלב שבה דיבר הכתוב הוא פסוק זה הראשון העוסק באופן ברור בענין 

השמיעה והקבלה של אמונת ייחוד ה'. כאמור לעיל, תוכן מחלוקת התנאים הוא בשאלה היכן 

בול בין חובת הלב לחובת הפה שבקריאת שמע, ור' מאיר מקרב מצוה זו בכל מידת עובר הג

האפשר לשאר מצוותיה של תורה, שגדרי החיוב שלהן מעשיים גם כאשר המבוקש הוא עמוק 

-ופנימי יותר. השורש הפנימי שממנו נובעים כל יתר הציוויים שבפרשה הוא האמונה בהיות א

מית זו נובעות הן האהבה לו והן יקרת מצוותיו עבורנו, ולכן רק להינו ה' אחד, מעמדת מוצא פני

על כוונת הלב בה לא ניתן לוותר, ואילו את כל יתר דברי הפרשה ניתן לראות כתוצאות מעשיות 

 נובעות מאליהן שלחיבורן אל הלב די בהיותם נסמכים עליה. 

ר בעיקרו מדין הכוונה. )ביארנו את הדברים על פי הנחה שלר"מ ולר"א דין האמירה רחב יות

אבל להלן, בבירור אם דין ק"ש הוא מן התורה או מדרבנן, נמצא שלרוב הראשונים הפסוק 

הראשון, שבו חובת הכוונה, הוא גם לבדו שיש בו חובת אמירה מן התורה. לדרך זו ברור שכוונה 

לה עד היכן היא חלק בלתי נפרד ממצוות ק"ש, והשאלה עד היכן הוא גבול הכוונה היא גם השא

 הוא גבול החיוב בקריאה מן התורה(.

פסק כר"מ, ומתוך כך פסקו הראשונים שהכוונה  רבאפסק כר' עקיבא וכר' יהודה. אבל  ר' יוחנן

בלבד )והוסיף על כך משנ"ב, ע"פ לבוש ומג"א ופמ"ג, שהוא הדין גם  בפסוק ראשוןהיא לעיכובא 

, שגם בה אין להפסיק כלל )סו,א(בקריאת שמע  לאמירת בשכמל"ו. זאת ע"פ דברי ב"י בדין ההפסק

 אם לא מחשש לנפשות, כמו בתוך פסוק ראשון(. 

 

בכוונה ר' זוטרא ורבי יאשיה: "תניא אידך, והיו, שלא -]עוד נחלקו בשיעור החיוב באמירה

יקרא למפרע. על לבבך, ר' זוטרא אומר, עד כאן מצות כוונה, מכאן ואילך מצות קריאה. רבי 

. בגמרא מבואר שמחלוקתם )שם(מר, עד כאן מצות קריאה, מכאן ואילך מצות כוונה" יאשיה או

. לדברי שניהם "עד כאן", דהיינו בפרשה ראשונה כולה, והיה אם שמועמוסבת לענין פרשיה שניה, 

מכאן ואילך", דהיינו שלר' זוטרא "בעינן קריאה וכוונה גם יחד )וכר' עקיבא ור' יהודה(, אלא 

בוהיה אם  לר' יאשיה המצוה, בלא כוונה, ואילו קריאה בלבדוע, המצוה היא בבוהיה אם שמ

 בלא קריאה.  כוונה בלבדשמוע היא ב

הגמרא מבארת את מחלוקתם בדרשת הכתובים, ובכלל דבריה מתבאר שבאופן ראשוני היה 

ל עראוי לנו להשוות את דין פרשה שניה לפרשה ראשונה, שאף בה נאמר: "ושמתם את דברי אלה 

...", בדומה לציווי בפרשת שמע: "והיו הדברים האלה... על לבבך... ודברת לדבר בם... לבבכם

בם". אלא שלמעשה מודים שניהם גם שיש להבדיל בין שתי הפרשיות, מתוך הקשר הדברים 

השונה שבהם. בפרשת שמע יש המשך רצוף בין הציווי והיו הדברים על לבבך לבין ההמשך, ודברת 

היו הדברים על לבנו באמצעות הדיבור בם. ועל כן נצרכת בהם בם, וברור שאכן הכוונה היא שי

אמירה וכוונה כאחד. אבל בפרשת והיה אם שמוע ההמשך למצוות ושמתם על לבבכם הוא: 

"וקשרתם... והיו לטוטֹפת... ולמדתם ֹאתם את בניכם לדבר בם". ואם כן השימה על הלב אמורה 

מת הכתיבה בתפילין. מתוך כך דרש ר' יצחק בעיקרה בהקשר המעשי יותר, של מעשי זכירה דוג

, שאין בפרשיה זו מצוות כוונה ר' זוטראשתהא שימת התפילין של יד כנגד הלב. וכמותו סובר גם 

 אלא קריאה בלבד. 
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באותו אופן, גם הציווי לדבר בם אינו אמור בהקשר הישיר של היות הדברים על ליבנו אלא 

ומתוך כך אפשר לראותו לא כציווי על מעשה דיבור כהמשך למצוה ללמד את התורה לבנינו. 

מסויים, קריאת הפרשה, שעל ידו יהיו דברי ה' כולם נתונים על ליבנו, אלא כחלק מהציווי על 

, שאין בפרשת והיה ר' יאשיהלימוד התורה בכללה, לבנינו וגם לנו, שנהיה מדברים בה. וכך סובר 

 אם שמוע אלא חובת לב. 

מוסברת גם האפשרות שכל עיקר חובתה של פרשה שניה זו היא מדרבנן מצירוף דברי שניהם 

 בלבד, וכך הוא העיקר להלכה, כפי המבואר במקומו.[

 

 ט(-)סג,ג. שביתה ממלאכה ומהילוך 3

ה כ א ל מ מ ה  ת י ב ש  .  א

ק : לתוס' ובעה"מ דין האיסור לעשות מלאכה בעת הקריאה הוא כדין החובה לכוון, ולדינא היינו בפסותמצית הדין)

ראשון בלבד. אבל לרי"ף ורמב"ם וראשונים רבים נוספים, ולהלכה, אסור לעשות מלאכה או לרמוז באיברי גופו בכל 

 משך אמירת הפרשה הראשונה. גם בפרשה שניה עכ"פ לכתחילה אין לרמוז, אם לא לדבר מצוה.(

 

 ש האילןהאומנין קורין בראהגמרא קשרה בדין הכוונה בקריאת שמע דין נוסף שנאמר בה: "

ובראש הנדבך, מה שאינן רשאין לעשות כן בתפלה... רמי ליה רב מרי ברה דבת שמואל לרבא, תנן 

האומנין קורין בראש האילן ובראש הנדבך, אלמא לא בעי כונה, ורמינהי הקורא את שמע צריך 

שיכוין את לבו, שנאמר שמע ישראל ולהלן הוא אומר הסכת ושמע ישראל, מה להלן בהסכת אף 

 והוא שבטלין ממלאכתןאן בהסכת? אישתיק. א"ל מידי שמיע לך בהא? א"ל הכי אמר רב ששת, כ

הא בפרק  בפרק ראשוןוקורין. והתניא בית הלל אומרים עוסקין במלאכתן וקורין? לא קשיא, הא 

. בשעה שהאדם עסוק במלאכתו אין דעתו נתונה במלואה לדברים שאותם קורא, ולכן )טז.(שני" 

ועלים צריכים לרדת מהאילן או הנדבך כדי לקרוא קריאת שמע במקום שמאפשר אף שאין הפ

התרכזות גמורה, סוף סוף באותו חלק מקריאת שמע שבו חובה לכוון חובה גם להפסיק מעשיית 

 המלאכה. 

השיעור שהזכירה כאן הגמרא כשיעור שיש בו חובת כוונה הוא "פרק ראשון", והיינו כדעת ר"ע 

ר' יוחנן. והתקשו הראשונים איך השתמשה הגמרא בשיעור זה כאשר הנידון  ור' יהודה והכרעת

 הוא דעת רבא, שלפניו דן רב מרי, ולרבא הרי אין הכוונה נצרכת אלא בפסוק ראשון. 

כתבו שאכן הדברים אמורים כפי דרכו של ר' יוחנן, ולא נאמרו בדווקא )אלא אולי כפי  תוס'

דרכם של ר' זוטרא ור' יאשיה(. לרבא עצמו ודאי שאין צורך הדרך הרווחת יותר, שכאמור היא גם 

בכוונה אלא בפסוק ראשון וממילא גם אין צורך להיבטל ממלאכה אלא בו, וכך הלכה. וכך כתב 

 . בעל המאורגם 

כתב שאף שבדין הכוונה חולק רבא על ר' יוחנן, בענין ביטול המלאכה הבחינה  הרי"ףאבל 

ף לדידיה, שכן חובת הביטול ממלאכה אינה רק כדי שיוכל לכוון הגמרא בין פרק ראשון לשני א

אלא גם כדי שלא יהיו דברי הקריאה אצלו בדרך עראי. כלומר, שלא תהיה הקריאה אצלו כדבר 

 לא חשוב, שעושה אותו אגב. 

: "מתני ליה רב חנן בר רבא לחייא בר רב קמיה דרב 'א"ר זכריה )יט:(מקור דבריו בגמרא ביומא 

בן קפוטל', ומחוי ליה רב בידיה 'קבוטל'. ונימא ליה מימר? ק"ש הוה קרי. וכי האי גוונא מי שרי, 

בעיניו ולא יקרוץ בשפתותיו ולא  לא ירמוזוהא"ר יצחק בר שמואל בר מרתא, הקורא את שמע 

לעזר חסמא אומר, הקורא את שמע ומרמז בעיניו ומקרץ בשפתותיו יורה באצבעותיו, ותניא רבי א

הא בפרק  בפרק ראשוןומראה באצבעו, עליו הכתוב אומר ולא אותי קראת יעקב? לא קשיא, הא 
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". הרי"ף מבאר שהאמור כאן אינו מחמת ואל תעשם עראישני. ת"ר... ודברת בם, עשה אותן קבע 

את שמע, וכדברי הברייתא המובאת מיד אחר כך "אל חובת הכוונה אלא משום דרך הכבוד לקרי

תעשם עראי", ובכך מתיישבים דברי רבא. )אבל בעל המאור כתב שגם השיעור האמור בסוגיה 

ביומא אמור כדרך ר' יוחנן בלבד, ולרווחא דמילתא, ולהלכה גם איסור הרמיזה הוא בפסוק 

 ראשון לבדו(. 

שפרשה ראשונה היא מן התורה,  תר"ידרך זו את ההבחנה בין פרשה ראשונה לשניה ביאר ל

ולפיכך נדרשת בה זהירות יתרה מלנהוג בה דרך עראי, מה שאין כן פרשה שניה שהיא מדרבנן 

כתב: "ודאי אפילו היכא דלא בעי כונה אסור לרמוז ולקרוץ ולעסוק  )במלחמות( הרמב"ןבלבד. ו

ואילך הקילו בה, ואפשר שהטעם  בדבר, משום שלא יהו מצות עראי עליו, אלא שמפרשה ראשונה

כמו שאמרו בירושלמי, מה בין פרק ראשון מה בין פרק השני, אמר רבי חנינא כל מה שכתוב בזה 

כתוב בזה, מעתה לא יקרא אלא אחד, אמר רב עולא הראשון ליחיד והשני לצבור, הראשון 

אי, ולפיכך לא לתלמוד והשני למעשה. או שמא מפני שאין חכמים מטריחין על האדם יותר מד

גזרו בפרק שני, שמדות חכמים בכל מקום כך היא". נראה מדבריו שיסוד חיוב אמירת שתי 

הפרשיות שוה, אלא שסוף סוף עיקר החיוב הוא לקבל עול מלכות שמים פעם אחת בלבד ולא 

פעמיים, ואם כן באמירת פרשה אחת ראוי היה להיות די, ואף שהוסיפו וחייבו גם באמירת פרשה 

יה משום דברים שיש בה ואין בראשונה, סוף סוף עיקר המצוה היא בפרשה הראשונה ורק שם שנ

 הטריחו חכמים וחייבו במלא ההקפדה הראויה לקריאה. 

בהשגותיו )כתשובה לבעה"מ(, וכך היא גם דעת  הראב"ד, והרא"שכדברי הרי"ף כתבו גם 

וכפי שפירשוהו כס"מ  )ב,ח(הרמב"ם  . )ומ"מ כתב משנ"ב, ע"פב"י. וכך פסק )ב,ד(לדינא  הרמב"ם

ומג"א, שלכתחילה אסור לרמוז גם בפרשה שניה, אלא שאין איסורו כמו בפרשה ראשונה, ולדבר 

 מצוה מותר גם לכתחילה(. 

 

ך ו ל י ה מ ה  ת י ב ש  .  ב

: לרוב הראשונים ולעיקר ההלכה דין ההליכה אינו כרמיזה ומלאכה, ואי"צ לעמוד מללכת אלא בפסוק תמצית הדין)

ראשון בלבד )שבו הכוונה לעיכובא(. וי"א שחובה לעמוד עד על לבבך, משום מקצת דרך עראי או הפרעה לכוונה 

 שיש גם בהילוך.(

 

דין נוסף הנובע מחובת הכוונה בקריאת שמע הוא החובה לעמוד מהילוכו בעת הקריאה: "אמר 

כל אמר,  רבי יוחנןילך לא. ו, מכאן ואעד על לבבך בעמידהבר מר עוקבא אמר רב יהודה, ... רב נתן

כולה בעמידה. ואזדא ר' יוחנן לטעמיה, דאמר רבה בר בר חנא א"ר יוחנן הלכה כר' אחא  הפרשה

. הראשונים הביאו מדברי הירושלמי שדין )יג:(" שכל הפרשה בעי כוונה( -)שאמר משום ר' יהודה 

ם ישב אין לו לעמוד עבור העמידה האמור כאן אין כוונתו להוציא ישיבה, שהרי כבר התבאר שא

קריאת שמע, אלא שאם היה מהלך עליו לעמוד מהילוכו. )וכתב משנ"ב, ע"פ האחרונים, שהיושב 

בקרון או בספינה אינו קרוי מהלך לענין זה, ויכול לקרוא תוך כדי הנסיעה, משום שאין בה הפרעה 

 לכוונה. ומ"מ ברכיבה על בהמה יש דעות ונכון להחמיר(.

שר' יוחנן הצריך לעמוד בכל הפרשה כולה לפי סברתו שכל הפרשה כולה בעיא  בגמרא מבואר

. וכך פסוק ראשוןכוונה, וממילא לדרך ההלכה כרבא אין צורך בפשטות לעמוד מהילוכו אלא ב

 , ובכך פתח גם הרא"ש. )ב,ג( רמב"םו רי"ףכתבו 

. על לבבךילוכו עד אלא שהרי"ף עמד על דעת י"א שפסקו בדין זה כרב נתן, שצריך לעמוד מה

, שביאר שכשם שהשביתה ממלאכה היא מעבר לשיעור הכוונה, הראב"דוהרא"ש הביא כך בשם 
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בכל הפרשה כולה, כך גם העמידה מהילוך ראויה להיות יותר מהשיעור שבו יש חובת כוונה, משום 

 שאף בזה יש משום אמירה בדרך עראי. אלא שעכ"פ התורה הורתה במפורש שאפשר לקרוא גם

"ובלכתך בדרך", ומשום כך הגביל רב נתן ואמר שהחובה לעמוד היא רק עד בכל לבבך )זהו גם 

רי"צ כתב כדרך זו בשם  הרשב"אהחלק שבו לר' אליעזר בעינן כוונה גמורה(, והלכה כמותו. גם 

, אך נימק בטעם שונה במקצת, וביאר שיש כאן שלש דרגות שונות בענין הכוונה. החיוב גיאת

מורה הוא רק בפסוק ראשון. בפסוקים הנוספים עד על לבבך אין חובה גמורה לכוון, אך בכוונה ג

חובה לאמרם באופן שיש בו תנאים תומכים ביישוב הדעת, והיינו שיהיה יושב או עומד ולא הולך. 

ומכל מקום גם את הפסוקים האחרונים אין לומר כאשר הוא טרוד בדברים אחרים המסיחים את 

 בהם אסור לעסוק במלאכתו או לרמוז ולקרוץ.  דעתו, ולכן גם

פסק עכ"פ כרי"ף ורמב"ם, שחובת העמידה מהילוך גם היא אינה אלא בפסוק ראשון.  שו"ע

)משנ"ב, ע"פ מג"א ולבוש, הוסיף שהוא הדין גם לאמירת בשכמל"ו, כשם שהושווה דין בשכמל"ו 

בה לעמוד על בכל לבבך, ומשנ"ב לדין הפסוק הראשון לעיקר דין הכוונה. והב"ח פסק כמ"ד שחו

 הזכיר גם את דבריו(. 

 

 (ה-ד)ס,ג. דין מצוות צריכות כוונה בקריאת שמע 

ת ו ו צ מ ר  א ש ב ה  נ ו ו כ ל ש  " ק ב ה  נ ו ו כ ה ן  י ב  .  א

: לדרך העיקרית להלכה, דין הכוונה בק"ש עניינו כוונה לתוכן המילים שאומר, ואינו ענין לדין הכללי תמצית הדין)

ל לרמב"ן הכל אכן דין אחד, והכוונה בק"ש היא למעשה כוונה לקבל עול מ"ש, במלא התוכן של כוונה במצוות. אב

 השייך לזה האמור בפסוקים שבהם חובה לכוון, ואכן יש ללמוד מכאן לכל התורה לדינא שמצוות צריכות כוונה.(

 

דין במצוות קריאת שמע יש ודאי חובת כוונה, אם בפסוק הראשון לבדו ואם מעבר לכך. זהו ה

, שאם כיון לבו )יג.(שבבירורו עסקנו עד כאן, ובו מבוארים היטב דברי המשנה בדין הקורא בתורה 

ש"מ מצות יצא. עם זאת, הגמרא בפתח דבריה לא הסתמכה על דין כוונה מקומי זה, ודנה: "

 ". בקורא להגיה? מאי אם כוון לבו, לקרות. לקרות, והא קא קרי? צריכות כוונה

הדין שאליו נזקקת כאן הגמרא הוא דין כללי במצוות התורה, שנחלקו בו תנאים ואמוראים 

. "מצוות צריכות כוונה", כדין כללי הנוגע גם למצוות מעשיות כמו שופר ומצה, )במס' ר"ה, כח.(

. הגמרא מבקשת ללמוד )כך מבואר בגמרא שם(פירושו שיש לכוון בעשיית המצוה לצאת בה ידי חובתה 

נתנו שחובה לכוון בק"ש לצאת ידי חובתה, ולא רק להיות כקורא בתורה, וממילא כך הוא ממש

הדין גם בשאר מצוות, ודוחה שאין הכרח לומר שזהו ענין כוונת הלב שבמשנה, שאפשר שאין 

 . תוכן הבחנה זו נשוב להלן(ל)כוונתה אלא לומר שעליו להיות כקורא ולא כמגיה 

ובה, שבה מדובר בדין מצוות צריכות כוונה, שונה מזו שבה דיברו בפשטות, הכוונה לצאת ידי ח

, הרשב"אהתנאים בסוגייתנו, שעניינה שיהיה הלב נתון לתוכן הדברים שמצוה לומר. כך אכן כתב 

והוא אף מבחין לדינא בין דין הכוונה לצאת, שבו הלכה )לדבריו( שמצוות אי"צ כוונה, לדין 

בא וכפי שהתבאר. כדרך זו נראה גם מדברי הטור, שהבדיל בין הכוונה בקריאת שמע, שהוא לעיכו

דין הכוונה לצאת ידי חובה שנחלקו בו ראשונים לדינא, לדין הכוונה הנדרשת בפסוק ראשון של 

)אמנם בדברי הטור עצמו  משנ"בביאר את הדברים ע"פ דברי הרשב"א, וכ"כ  ב"י. אף ה(-)סג,דק"ש 

הבדיל בצורה חדה בתכלית בין הדינים, ויש מקום לתלות הדברים אינם מוכרחים לגמרי, שלא 

בדבריו גם כדרך הרמב"ן דלהלן(. לדרך זו, נראה ברור שהגמרא היתה יכולה לדחות את הראיה 

ממשנתנו שמצוות צריכות כוונה בכך שכאן לכו"ע נצרכת כוונה, לתוכן המילים, וכאחת מדעות 

את המשנה גם בלא להיזקק למחלוקת התנאים שהתבארו. ויש לפרש שהיא ביקשה ליישב 
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, )ר' להלן(התנאים בדין הכוונה המיוחד לקריאת שמע. כעין זה כתב כס"מ בביאור דברי הרמב"ם 

שתירוץ הגמרא בקורא להגיה הוא כדרך הו"א בלבד, ולאחר הבאת דברי התנאים בדין הכוונה 

 בק"ש שוב אין בו צורך. 

דרך אחרת בדברים, וכתב שאין  ות כוונה בר"ה כח:, ז. ברי"ף()במלחמות, בדין מצוות צריכ רמב"ןאמנם ל

מקום לחלק בין שני מובנים בדין הכוונה במצוות, ודין הכוונה בק"ש ובשאר מצוות ודאי אחד 

הוא )אין הוא מסביר מהו תוכן הכוונה הנצרך לפי זה בקריאת שמע, ונראה שכוונתו לומר שכמו 

את ידי חובת המצוה. אלא שכל עיקר חובת המצוה בכל מצוה אחרת אף כאן הכונה היא לצ

בקריאת שמע היא קבלת עול מלכות שמים על ידי הקריאה, וכפי שהתבאר למעשה בדברי 

התנאים כל אחד לשיטתו, ואם כן זוהי גם החובה שעליה יש לתת את הדעת. ואם כן אין צורך 

לתוכן הדברים הכללי(. לתת דעתו דווקא לתוכן כל מילה שאומר, אך צריך עכ"פ לתת דעתו 

הרמב"ן ביאר לפי דרכו שהשאלה אם כוונה בקריאת שמע היא לעיכובא אחת היא עם השאלה אם 

מצוות צריכות כוונה, שנחלקו בה תנאים, והגמרא דנה אם יש לפנינו סתם משנה כמ"ד צריכות 

לל חובת כוונה. שני חלקי הסוגיה דנים באותה שאלה ממש, אלא שבתחילה דנה הגמרא אם יש כ

כוונה גמורה בק"ש, ובהמשך דנה בדעות הסוברים שהיא טעונה כוונה, עד היכן היא חובת הכוונה. 

לפי זה עולה מסוגייתנו בבירור שהלכה היא שמצוות צריכות כוונה, וכך אכן מסיק ממנה הרמב"ן. 

 )דרך כזו נזכרה בקצרה כאפשרות ראשונה גם ברשב"א בסוגייתנו(. 

 

ג ה ל א  ר ו ק ה ן  י ד  . הב  י

בתוכן תירוץ הגמרא "בקורא להגיה" נחלקו הראשונים. גם הקורא להגיה קורא סוף סוף את 

שמע ועושה אם כן את גוף מעשה המצוה, ועל כן יש לבאר מה החיסרון בכך, והרי מצוות אין 

 צריכות כוונה. 

ר כתבו שהקורא להגיה אינו עושה את מעשה הקריאה כראוי, שכן קורא באופן שעוקב אח תוס'

החסרות והיתרות ולא לפי הניקוד האמיתי של המילים. ואם כן למ"ד מצוות א"צ כוונה אינו 

. הטורצריך לכוון ליבו למצוה, אבל צריך עכ"פ לתת דעתו לקרוא בניקוד נכון. וכדבריו כתב גם 

, שעיקר דרך המגיה היא להביט בשני הספרים שאחריהם עוקב, רבנו יונהבדרך קרובה כתב 

פעמים שגם מבטא את המילים בפיו, אך לאו דוקא את כולן, ולכן אינו יוצא ידי קריאת ומתוך כך 

 שמע אלא אם נתן דעתו להוציא את כל הפסוקים מפיו כראוי. 

לשתי הדרכים האמורות, כל שנתן דעתו לעשות את מעשה הקריאה כראוי לו יצא ידי חובה 

כתב  רש"י"ש, בפסוק ראשון לדינא(. אבל למ"ד מצוות אי"צ כוונה )לולי דין הכוונה המיוחד לק

שגם אם באופן מעשי קורא כראוי, כיון שאין כוונתו לקרות אלא להגיה אינו יוצא ידי חובה. 

ונראה שכוונתו שגם אם מצוות אי"צ כוונה לצאת ידי חובה, סוף סוף נצרכת כוונה לעיקר עשיית 

ת הכתובות, אך אינו עסוק בקריאת המעשה שעושה. הקורא להגיה נותן דעתו לעקוב אחר האותיו

מילים )ומשפטים(, ולכן אינו קרוי כלל עוסק במעשה קריאה ואינו יוצא ידי חובה. וכעין זה גם 

בתקיעת שופר, אם נותן דעתו לנפוח בשופר ועלו בידו קולות תקיעה ראויים, לא יצא בזה ידי 

 וכך עיקר.  רי"צ גיאתו רב האישכך היא גם דעת  הרשב"אחובה. וכתב 

 

ן  ו ש א ר ק  ו ס פ ר  ח א ל ה  נ ו ו כ ה ן  י ד  .  ג

לדרך העיקרית להלכה בסוגיה, כאמור, הגמרא נזקקה לדין הכוונה במצוות כביאור ראשוני 

למשנה, אבל למעשה צריך לכוון לבו לקריאת שמע לכל הפחות מכח הדין המיוחד האמור בה. 

ואם כן בפסוקים שלאחר מכן שב אלא שעכ"פ לדינא אין חובת הכוונה בק"ש אלא בפסוק ראשון, 
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הדין להיות תלוי בדין מצוות צריכות כוונה. למ"ד צריכות כוונה, צריך שיאמר הכל לשם מצוה, 

 . הראב"דבשם  הרשב"אולמ"ד אין צריכות כוונה, די בכך שלא יהיה כקורא להגיה. וכך אכן כתב 

: "השאר, אם )ב,א(כלל , שכתב שלאחר פסוק ראשון אין חובת כוונה הרמב"םלפלא הם דברי 

לא כיון לבו יצא, אפילו היה קורא בתורה כדרכו או מגיה את הפרשיות האלו בעונת קריאה, יצא, 

והוא שכיון לבו בפסוק ראשון". משמע שלאחר שכיון בפסוק ראשון כדינו שוב אין ביתר הפסוקים 

שלא להיות קורא  צריכות כוונה, איןצורך אפילו באותה כוונה מועטת הנדרשת לדרך מצוות 

להגיה בלבד. הרשב"א תלה את הדברים בכך שרק הפסוק הראשון הוא מן התורה וכל יתר 

הקריאה מדרבנן, אך לא ביאר מפני מה אין בפסוקים הנוספים צורך אפילו בכוונה הפחותה 

הנצרכת לכו"ע בכל מצוה אחרת )וסו"ס גם על צד שנאמר שבדרבנן מצוות אין צריכות כוונה, כפי 

אכן מביא משנ"ב בשם הרדב"ז, עדיין לכאורה אין דינן פחות מדין כל המצוות למ"ד אי"צ ש

כוונה(. והוא אכן שב מיד להביא את דברי הראב"ד, הסובר שגם בפסוקים אלו צריך שתימצא 

 עכ"פ כוונה לקריאה. 

א כס"מ תלה את הדברים בכך שדיון הגמרא בדין מצוות צריכות כוונה אמור כולו כדרך הו"

בלבד, ולאחר שעמדה הגמרא על דין הכוונה המיוחד לק"ש שוב אין צורך לתלות את המשנה בדין 

הכללי של כוונה במצוות כלל. והוסיף שאף שבקורא להגיה אין אפילו כוונה לקרוא, כיון שבפסוק 

 הראשון יש כוונה גמורה די בכך. ולא ביאר את טעמו. 

ושמא אין הקריאה בלא כוונה מועילה בהמשך הפרשה אלא משום שאינה מצוה בפני עצמה 

אלא השלמת המצוה, שעיקרה בקריאת פסוק ראשון. מצוות קריאת שמע היא מצוה מן התורה, 

שעיקרה בפסוק ראשון שאותו קרא בכוונה, ואם כן קיים את מצוותו בכוונה הנצרכת לה. אלא 

מצוה היא בקריאת הפרשה כולה ואף פרשה שניה עמה. בחלק שצורת הקיום השלמה של ה

המעשה המעניק למצוה את צורתה השלמה לא התקיימה אצלו כוונת קריאה כלל, אך כיון 

שבעיקרה של המצוה כיון כראוי הרי עשה את המצוה בכללה מתוך כוונה ויצא ידי חובתו. )ומ"מ 

ידי סדר הקריאה שתיקנו חכמים, ועדיין צ"ל לכאורה שאינו יוצא בקריאה ללא כל כוונה אלא 

 חובה עליו להזכיר יציאת מצרים מתוך כוונה לדבר(. 

פסק כמותו. ושמא כיון  שו"עאף שדברי הרמב"ם מחודשים ולא נאמרו על ידי אחרים, 

שראשונים אחרים לא חלקו עליו באופן מפורש, והדברים רק משתמעים מדבריהם )פרט לראב"ד 

הנראה גם לא היה ידוע לב"י(, לא דחה המחבר את דבריו המפורשים של  שהביא הרשב"א, שלפי

 אומרים.-הרמב"ם מפני סתימתם. משנ"ב כתב עכ"פ כדרך זו רק בתורת יש

 

 ה(-)סב,גד. החובה להוציא בשפתיו 

"בעל קרי מהרהר בלבו ואינו מברך לא לפניה ולא לאחריה, ועל המזון מברך לאחריו ואינו 

. עזרא גזר על בעלי קרי שלא )משנה, כ:(הודה אומר, מברך לפניהם ולאחריהם" מברך לפניו. רבי י

יעסקו בתורה )גזרה שבטלה בדורות מאוחרים יותר(, ולפיכך אין לו לומר בפיו קריאת שמע 

וברכות. ומכל מקום בקריאת שמע ובברכת המזון לאחריו הוא מהרהר במילות הקריאה והברכה 

מרא מבארת שההבחנה בין שתי אלו לכל היתר היא שדינן הוא מן בליבו בלא להוציאם בפיו. הג

התורה ואילו כל היתר אינם אלא מדרבנן )ולגרסה אחרת בגמרא, ועל דרך שק"ש דרבנן, מעלת 

 ק"ש היא שיש בה קבלת מלכות שמים(. 

, רבינאבטעם ההנהגה להרהר בלבו כאשר אסור לו לקרוא ולברך בפיו נחלקו אמוראים: "אמר 

ומרת הרהור כדבור דמי. דאי סלקא דעתך לאו כדבור דמי, למה מהרהר? אלא מאי, הרהור זאת א
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דמי, דאי סלקא  הרהור לאו כדבוראמר,  רב חסדאכדבור דמי, יוציא בשפתיו? כדאשכחן בסיני. ו

דעתך הרהור כדבור דמי יוציא בשפתיו. אלא מאי, הרהור לאו כדבור דמי, למה מהרהר? אמר רבי 

אלעזר, כדי שלא יהו כל העולם עוסקין בו והוא יושב ובטל. ונגרוס בפרקא אחרינא? אמר רב אדא 

 בר אהבה, בדבר שהצבור עוסקין בו". 

ת שמע וברכות גם בהרהור. עם זאת, עיקר הגזרה לדרכו של רבינא יוצא אדם ידי חובת קריא

שנגזרה על בעלי קריין לא היתה אלא שלא ידברו בפיהם בדברי תורה )כפי שהיה בסיני, המקום 

שממנו למד עזרא לתקן את תקנתו(, ולכן במקום שבו מוטל עליו חיוב של תורה לומר דברים 

אחרים, עולה מהמשנה, אין לו אפילו שבקדושה יהרהר בהם בליבו ויצא ידי חובה )אבל בדברים 

להרהר(. אבל לרב חסדא אין אדם יוצא ידי חובתו בהרהור במקום שמוטל עליו לדבר, ואין בעל 

הקרי מהרהר בדברים שיש בהם חיוב של תורה אלא כדי שלא יימצא עוקר עצמו מכל וכל 

 משותפות עם הציבור בחיוב זה. 

ואין יוצאים ידי חובה כלל בהרהור, זאת משום  שהלכה כרב חסדא, ר"חהביאו מדברי  תוס'

, ותר"י הביא כך גם רבנו יונהו הרא"ששר' אלעזר ורב אדא נזקקו לתירוץ דבריו. וכך כתבו גם 

. רבנו יונה הוסיף להביא ראיה להכרעה זו מדין דיבור בדברי חול בשבת, שאף בו הגאוניםמדברי 

ביארה שאין זה כדין האיסור לומר דברי תורה בין הרהור לדיבור, ו שבת קנ.()הבחינה הגמרא 

במקומות המטונפים, שם נאסר גם ההרהור, משום ששם נאמר והיה מחנך קדוש ועיקרו של הדין 

אינו דין של דיבור, ולפיכך אין להבדיל ממנו את ההרהור. ועולה שבעלמא דינים שבדיבור אינם 

שאף לרבינא לא נאמר שהרהור  בעה"מ()בהשגות ל הראב"דמתקיימים בהרהור. הוסיף על כך עוד 

כדיבור אלא במקום האונס, כבעל קרי, אבל בעלמא גם הוא מודה שיש חיוב גמור לומר בפיו ובלא 

 )ובה"ל מביא מדברי ראשונים נוספים שהכריעו כך(.  שו"עזה לא יצא. וכך פסק 

את שמע לאזנו: ]הרא"ש מוסיף לעמוד על היחס בין נידון זה של הרהור לבין דין השמעת קרי

למ"ד שאם לא השמיע לאזנו לא יצא, כר' יוסי, כל שכן שבהרהור לבדו לא יצא. אולם לדרך 

ההלכה, שגם אם לא השמיע לאזנו יצא, כפי שסוברים ר' יהודה ור' מאיר, יש מקום למחלוקת זו. 

ם, ואף שר' מאיר הסמיך את דבריו על הכתוב "על לבבך", וביאר שאחר כוונת הלב הם הדברי

עדיין יש מקום לשני הביאורים בדבריו, אם כוונתו לכוונת לב בלבד בלא חיתוך שפתיים כלל, או 

שאף לדבריו לא מתקיים ודברת בם אלא בחיתוך שפתיים, ועדיין כל שאינו משמיע לאזנו אין 

 קרוי על הדבר אלא תורת דברים שעל הלב לבדו.[

 לא יברךהובאה ברייתא בדין ברכת המזון: " ()טו.בדיון הגמרא בדין הקורא ולא השמיע לאזנו 

, ואם בירך יצא", והגמרא העמידה אותה כר' יהודה המצריך השמעה בלבואדם ברכת המזון 

שיש לומר שכיון שקי"ל הרהור לאו  )בסוגייתנו( תר"ילאזנו לכתחילה אך לא לעיכובא. וכתב על כך 

חתך בשפתיו ורק לא השמיע לאזניו. כדיבור יש לומר שגם הברכה בליבו האמורה שם פירושה ש

 .בעל המאורוכ"כ גם 

כתב כדרך כל הראשונים הנ"ל:  )ב,ח( קריאת שמעדרך מיוחדת בדין זה, ואף שבדין  רמב"םל

"וצריך להשמיע לאזנו כשהוא קורא, ואם לא השמיע לאזנו יצא", ומשמע שלא פטר אלא 

: "כל הברכות כולן )ברכות א,ז(כתב  כותברמהשמעה לאזנו אך לא מקריאה גמורה בפה, הרי שבדין ה

צריך שישמיע לאזנו מה שהוא אומר, ואם לא השמיע יצא, בין שהוציא בשפתיו בין שבירך בלבו". 

ונראה ברור שמקורו בברייתא הנ"ל בדין ברכת המזון, שאמרה שאם בירך בליבו יצא. ועולה 

לפיכך נדרש בו דיבור, והרהור אינו שהרמב"ם מבחין בין דין קריאת שמע, שנאמר בו דין קריאה, ו
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כדיבור, לבין דין הברכות, שלא נאמר בו בעיקרו דין של דיבור, ולפיכך יוצאים בו ידי חובה גם 

 בהרהור לבדו. 

בה"ל מביא שגם דעת סמ"ג ואו"ז  –דעת הרמב"ם היא ודאי דעת מיעוט )ועכ"פ אינה דעת יחיד 

כמותו(, ואינה עיקר להלכה, אך יש לה השלכה לדיני ברכות, שבמקום שאינו יכול לברך בפיו אם 

 יכול עכ"פ להרהר בליבו טוב שיעשה כן ויצא ידי חובה לפחות לדעת הרמב"ם. 

 

 

 

 מקורות –כוונה ודיבור בקריאת שמע 
)יג:(,  שבסוף העניןתחילת המשנה, ובגמרא עד שאמר משום ר' יהודה ברכות יג.   

 ד"ה שמע ישראל והלאהרשב"א )תחילת ב, ובעיקר ג(,  רא"ש, תוס', רש"י

 )יג( רא"ש, רי"ףד"ה הא,  תוס'משנה וגמרא עד הא בפרק שני, ברכות טז.   

 א"ר זכריה בן קבוטל... עד המשנהיומא יט:   

 המשנה, וגמרא עד בדברי תורה כתיב )טו:( ( תחילתברכות טו. )  

 ב,א וכס"מרמב"ם   

 טור וב"י, שו"ע ומשנ"ב ובה"לה -ס,ד  

 כנ"ל ו-דושם  ב-סא,א  

 כנ"ל ט-סג,ג  

 )יב.( תר"י)יד(,  רא"ש, תוס'משנה וגמרא עד דאורייתא ותפלה דרבנן, ברכות כ:   חיתוך שפתיים

 ב,חברכות א,ז;    קריאת שמע רמב"ם   

 טור וב"י, שו"ע ומשנ"ב ובה"לה -סב,ג  
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 פרק שלושה עשר

 1גדר החיוב בק"ש מן התורה

 )סי' סז(

 מן התורה? –א. קריאת שמע 

דין קריאת שמע נסמך על דרשת הפסוקים, ומהלכן הפשוט של הסוגיות מורה שחיובו הוא מדין 

, דכתיב בשכבך ובקומך". תנא אקרא קאיתורה. כך בדף ב., "תנא היכא קאי דקתני מאימתי.... 

 שנאמר ובשכבךויקרא ובבקר יעמוד,  כל אדם יטה, "ב"ש אומרים בערב )י:(ובמשנה השניה 

...". ובתחילת פרק שני בדרך ובלכתךשנאמר  קורא כדרכוהלל אומרים כל אדם ובקומך, ובית 

כוונת הלב בקריאת שמע, ואם יכול לקרוא בכל לשון או בלשון הקודש, ואם נחלקו תנאים בדין 

צריך להשמיע לאזנו, ולכו"ע אין לקרוא למפרע, והכל נסמך על דרשת לשונות הכתוב בפרשת 

 שמע. 

ק"ש ההפסק בקריאת שמע לשאלת שלום היא: "מי אמרינן ק"ו,  לשון הגמרא בענין אף

. ובדין ההשמעה לאזניו )יד.(פוסק, הלל דרבנן מבעיא, או דלמא פרסומי ניסא עדיף"  תאידאורי

, אבל... ברכה דרבנן". ובדין ק"ש דאורייתא: "עד כאן לא קאמר ר' יוסי לא יצא אלא גבי )טו.(

אף  -)ואינו מברך לא לפניה ולא לאחריה  קריאת שמע(פסוקי את  -): "בעל קרי מהרהר בלבו )כ:(המשנה 

ואינו מברך לפניו", ביארה הגמרא, לפי גרסתה לפנינו:  בהרהור( -), ועל המזון מברך לאחריו בהרהור(

, ותפלה דרבנן". הפוסקים הזכירו עוד שתי מימרות של חז"ל דאורייתאוברכת המזון  ק"ש"

כך נתנו חכמים קבע  נתנה תורה קבע לק"ש: "כשם ש)ג,א(טרפות לכך, האחת בתוספתא המצ

 , ותפלה אינו דבר תורה".ק"ש דבר תורה: ")א,ב(לתפלה", והאחרת בירושלמי 

קרא  ספק, שמואלעל אף כל זאת, נאמרה בגמרא גם מימרא נגדית: "אמר רב יהודה אמר 

ספק אמר אמת ויציב ספק לא אמר, חוזר ואומר וקורא.  אינו חוזרקריאת שמע ספק לא קרא, 

, אמת ויציב דאורייתא. מתיב רב יוסף, ובשכבך קריאת שמע דרבנןאמת ויציב. מאי טעמא, 

אמר, ספק קרא קריאת שמע ספק  ר' אלעזרובקומך? אמר ליה אביי, ההוא בדברי תורה כתיב... ו

דאורייתא, וכמותו נראה שסובר גם  . ר' אלעזר אכן סובר שק"ש)כא.(וקורא ק"ש"  חוזרלא קרא, 

רב יוסף, אך לשמואל חובת קריאת שמע היא מדרבנן, ודרשות הפסוקים נאמרו בדרך אסמכתא 

בלבד. כפי שכבר התבאר מספר פעמים, פשוטו של מקרא ודאי אינו מורה על חובה לקרוא את 

אינו אלא בכך וכל  הפסוקים הללו דווקא אלא לדבר בתורה באופן כללי, ולשמואל דין תורה אכן

 שמעבר לכך אינו אלא מדברי חכמים. 

הנלמד  דיבור בדברי תורההגדר דין דברי שמואל זוקקים מעט ביאור נוסף: מהו לדבריו 

מפסוק זה? האם יש חיוב גמור מדין תורה לנהוג כפי המשתמע מפשוטו של מקרא, לדבר תמיד 

בדברי תורה בכל עת שאפשר, בין בישיבת הבית, בהליכה בדרך, ובעת השכיבה והקימה? במס' 

הובאו כמה דעות תנאים ואמוראים בשאלה מהו היקף החיוב לעסוק בדברי תורה,  )צט:(מנחות 

ק"ש שחרית וערבית או שמשום לא ימוש יש לעסוק בתורה תמיד, ולא נזכרה שם כלל האם די ב

סברה שחובה לעסוק בתורה תמיד מדין תורה עצמו של בשכבך ובקומך. ואכן כתב תלמיד רבנו 

יונה שדברי שמואל לא נאמרו לחומרא אלא לקולא, שאף שכתוב ודברת בם בשכבך ובקומך אין 

אלא שיקרא בתורה בכל מקום שירצה. וחכמים הוסיפו ותיקנו החובה לקרוא אז ק"ש דוקא 

שיהיה זה בפרשת שמע דוקא. )לפי זה במקום ספק אם קרא קריאת שמע, אף שאינו חייב לחזור 

                                                           
1
 סוגיה זו מובאת כאן ולא בתחילת דיני ק"ש משום שמקורותיה פזורים בסוגיות השונות של דין הקריאה. 
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כתב שכיון  )א(ולקרוא ק"ש דווקא, חייב סוף סוף לכה"פ לקרוא דברי תורה כלשהם. ושאג"א 

ברי שמואל שאינו חוזר וקורא הם רק לאחר שכבר שחייב לחזור ולקרוא יש לו גם לקרוא ק"ש, וד

 קרא דברי תורה אחרים כלשהם(. 

עמדו על המקורות הרבים בש"ס שהזכרנו, שמכולם משתמע שקריאת  (לב:)במס' סוטה  תוס'

שמע דאורייתא, ומוסיפים על כך עוד שקשה לומר שכל הדרשות שנזכרו אמורות כדרך אסמכתא 

האריך כך בשקלא וטריא בדרשות שאינן אלא אסמכתא, ועוד בלבד, משום שאין דרך הגמרא ל

להסיק מדעות רבי וחכמים, שכל התורה כולה בלשון  (, ובסוטה שם)יג.שהמסקנה שביקשה הגמרא 

הקודש או בכל לשון נאמרה, אינה מוצדקת אם דרשתם כאן בק"ש אינה אלא על דרך אסמכתא. 

בנן, אך לא מכריעים מתוך כך מפורשות תוס' נותרים מתוך כך בתמיהה על הסברה שק"ש דר

דוקא כמ"ד קריאת שמע דאורייתא. ובמס' מנחות, על דרשת וראיתם אותו וזכרתם, שעל ידי 

)ר' ראיית מצוה זו נהיה נזכרים במצוה אחרת שהיא קריאת שמע )שזמנה משיכיר בין תכלת ללבן 

 בנן. (, כתבו תוס' שאין זו אלא אסמכתא, משום שק"ש דרבדין זמן ק"ש(

כתב בסוגייתנו  הרי"ףדרכם של תוס' במנחות היא עכ"פ יוצאת דופן ביותר בין הראשונים. 

. ונראה שמסתמך על אותן דאורייתאקריאת שמע  דקי"לבצורה סתומה שאין הלכה כשמואל, 

 הרמב"ם. גם הרא"שסוגיות שנקטו בסתמא שק"ש דאורייתא. באופן זה הביא את הדברים גם 

, והסמיך את הכרעתו על כך שבמס' ברכות התבאר )י(יאת שמע במנין המצוות מנה את מצוות קר

הכריע כר"א, והסמיך זאת  הרשב"אשקריאת שמע דאורייתא, ועל לשון התוספתא שהזכרנו. גם 

 תר"יעל כך שבמחלוקת התנאים בדין הכוונה מודים הכל שפסוק ראשון הוא עכ"פ מן התורה, ו

כתב שסוגיין דעלמא בכמה דוכתי דק"ש דאורייתא. כך היא  ילן, ט. ברי"ף()בדין האומנין הקורין בראש הא

 2.ב"ילדינא גם דעת רמב"ן וראב"ד ועוד ראשונים וכפי שיתבאר. וכך פסק 

 

                                                           
2

ף את דעת רב יוסף האריך לדון מפני מה הכריעו הראשונים כר' אלעזר, ולא כשמואל רבו )ולא ציר א()שאגת אריה  

לדעת ר' אלעזר, לעשותם רבים כנגד דעת שמואל, ויל"ע מפני מה(. אף שמקורות רבים מורים כאמור שק"ש 

דאורייתא, סוף סוף גם לשמואל הרי התבאר שיש לק"ש עיקר מן התורה, לקרוא דברי תורה כלשהם בשכבך ובקומך 

היטב גם לפי דרכו. כל דרשות הכתובים יכולות  גם אם לא את פרשת שמע דוקא, ואם כן הסוגיות מתיישבות

להתייחס לדין תורה זה של קריאה בתורה, ולא הוסיפו חכמים אלא בכך שקבעו שקריאה זו תהיה בפרשת שמע. דיני 

בשכבך ובקומך יפים ודאי גם לשמואל, וכך יש לומר גם ביחס ליתר דיני הקריאה )לשון הקריאה, שלא תהיה למפרע, 

, וכד'(. גם את לשונות הגמ' "ק"ש דאורייתא" יש לפרש כמוסבות כלפי עיקר דין הקריאה, ולא כלפי ההשמעה לאזניו

הייחוד של פרשת שמע למצוה זו. הוא מסיק מתוך כך שמקור דברי הרי"ף לכך שק"ש דאורייתא אינו אלא דברי הגמ' 

ום רשב"י, אמר להם הקב"ה בדין משוח מלחמה: "ואמר אליהם שמע ישראל, א"ר יוחנן מש )מב(במס' סוטה 

לישראל, אפילו לא קיימתם אלא ק"ש שחרית וערבית אי אתם נמסרים בידם". משמע מכך שמדין תורה קוראים 

בפרשת שמע דוקא, ואם כן דעת ר' יוחנן מצטרפת לדעת ר' אלעזר לדחות את דברי שמואל מהלכה. )וקצ"ע, שהרי גם 

 לבד(. דרשה זו ניתן לדחות שנאמרה בדרך אסמכתא ב

על דברי שאג"א יש להעיר שלשונות הפוסקים הסתומות מורות בפשטות על כך שזהו דין ברור, על סמך המקורות 

הרבים שנקטו בלשון זו, ולא על סמך דיוק ממקור רחוק בודד בש"ס. רבנו יונה הסמיך את דבריו גם באופן מפורש על 

באופן מפורש למס' ברכות ולתוספתא, והרשב"א הפנה  סוגיין דעלמא בכמה דוכתי, וכך גם הרמב"ם בסהמ"צ הפנה

למחלוקת התנאים בדין הכוונה בתחילת פ"ב. גם בגוף דבריו יש להקשות, שגם אם דרשות "והיו הדברים האלה" 

יכולות להיות יפות גם ביחס לדברי תורה באשר הם, הדרשות הנלמדות מלשון "שמע" )השמעה לאזנו, וכוונה לר"מ( 

ורה אלא כלפי דין הקריאה של פסוק זה עצמו, ולא כלפי הדין הכללי של "ודברת בם... בשכבך אינן יפות לכא

 ובקומך". 



 )יג( גדר החיוב בק"ש מן התורה  
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 עד היכן? –ב. קריאת שמע מן התורה 

 . האם פרשה ראשונה כולה מן התורה1

דין הקריאה מן התורה לבין הקריאה שיש בה חובת : לדרך מרכזית בראשונים, אין להפריד בין עיקר תמצית הדין)

כוונה, ואם כן לדינא רק קריאת פסוק ראשון היא מן התורה. אבל לרבנו יונה קריאת הפרשה הראשונה כולה היא מן 

 התורה, ורק בשיעור החיוב בכוונה נחלקו התנאים. ולפירוש אחד ברמב"ם קריאת כל שלש הפרשיות היא מה"ת.(

 

ב הפוסקים, שעיקר קריאת שמע היא מן התורה, יש לעיין עד היכן היא לפי דרכם של רו

האם פסוק ראשון לבדו הוא מן התורה, או  –חובתה. הפוסקים דנו בשלש אפשרויות בענין זה 

פרשה ראשונה כולה, או שמא גם פרשה שניה. דין פרשת ציצית ודאי עומד לעצמו, ומצוה מן 

ובכל לילה )וי"א שדין הלילה רק מדרבנן(, אך רק חכמים התורה להזכיר יציאת מצרים בכל יום 

 הם שהורו לקיים זאת על ידי צירוף קריאת פרשת ציצית לקריאת שמע. 

דברים מבוררים בענין זה נאמרו בסוגיותינו ע"י הרשב"א באופן אחד, וע"י רבנו יונה באופן 

, הטעים את הבחנת הגמרא בין ף()טז., ט. ברי", בדין האומנין הקורין בראש האילן רבנו יונהאחר. 

פרק ראשון, שבו עליהם להיות בטלים ממלאכתם, לבין פרק שני, שיכולים לקרוא בעודם עוסקים 

והפרק השני מדרבנן. והסמיך על סוגיה זו  מן התורההיא  פרק ראשוןבמלאכתם, בכך שקריאת 

אם בפרשה שניה  יג:()עצמה את ההכרעה כך. וצירף לכך עוד את מחלוקת ר' יאשיה ור' זוטרא 

המצוה היא מצוות קריאה בלבד או כוונה בלבד, וכתב שכיון שמצאנו מחלוקת בעיקר דין ק"ש 

אם היא מדאורייתא )כדרך סוגיין דעלמא בכמה דוכתי( או מדרבנן )כדרך שמואל הנ"ל( יש לומר 

שניה כוונה שההלכה היא כר' יאשיה, שהבחין בדין הקריאה בין פרשה ראשונה לשניה )והצריך ב

בלבד(, ואף שלר' יאשיה עצמו פרשה ראשונה כולה טעונה גם כוונה, בזה אין הלכה כמותו אלא 

 כמ"ד שדי בפסוק ראשון לבדו. 

, בדבר המנהג )ב.(כדברי רבנו יונה מורים באופן פשוט גם דברי רש"י, שכתב בתחילת המסכת 

שך, אך בקריאת פרשה ראשונה לומר בביהכנ"ס ק"ש קודם זמנה, שחובה לשוב ולקרותה משתח

שאדם קורא על מטתו יצא. ומשמע שהפרשה הראשונה כולה היא הקריאה שבה יוצא ידי חובה. 

אלא שאין זו ראיה גמורה אלא לכך שקריאת פרשה שניה אינה מן התורה. אבל אין ללמוד מכך 

שקוראים בבירור שקריאת פרשה ראשונה כולה היא מה"ת, שהרי סוף סוף המנהג הקיים הוא 

פרשה ראשונה כולה על המטה )ומטעם שמירה ממזיקים, בלא תלות בדין תורה של ק"ש כלל(, 

 ולא אמר רש"י אלא שבכך יוצאים גם ידי חובת ק"ש מן התורה. 

כתב בסגנון קרוב לדברי רש"י, ואף נראה כמבורר יותר, שאיננו קוראים על המטה  הרשב"אגם 

רה. ומשמע יותר שהיא כולה של תורה. אלא שגם בדבריו אלא פרשה ראשונה מפני שהיא של תו

אי אפשר לומר כך, שכן במקומות אחרים כתב מפורשות שרק הפסוק הראשון הוא מה"ת. בענין 

שטעם הסוברים שדי בכוונה  הרשב"אכתב  )יג.(המחלוקת עד היכן נצרכת כוונה בקריאת שמע 

, וכך הוא גם להלכה. מן התורהירתו הוא לבדו הוא שפסוק זה לבדו הוא שחיוב אמ פסוק ראשוןב

כתב הרשב"א שמסוגיה זו של הכוונה בק"ש עולה להלכה  )כא.(גם בעיקר דין ק"ש מן התורה 

שקריאת פסוק ראשון היא מן התורה. לאור זאת יש לומר שבדבריו בתחילת המסכת, שקוראים 

ולה מן התורה אלא שיש על המטה פרשה ראשונה לפי שהיא מן התורה, לא התכוון לומר שהיא כ

בה חיוב מן התורה, שהרי צריך מדין תורה לומר לכה"פ את הפסוק הראשון שבה, מה שאין כן 

 פרשה שניה, שאין בה חיוב מן התורה כלל. 

, ר"י החסידאת הנהגת  הטורכסברת הרשב"א כתבו גם כמה ראשונים נוספים. בסי' מו הביא 

שהיה מוסיף אחר פסוק שמע שבברכת אתה הוא עד שלא נברא העולם )הנאמרת קודם לפסוקי 
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דזמרא( גם בשכמל"ו, כדי לצאת ידי עיקר חובת ק"ש בפסוק זה, במקרה שהציבור יתעכב ויקרא 

שחלק עליו, ואמר שאין להבדיל את  הרא"הרק לאחר תום זמן הקריאה. ב"י הביא מנגד את דברי 

שמע מהקריאה שיוצאים בה ידי חובה של תורה, ולכן אין לומר קודם התפילה את ברכות קריאת 

להינו ה' אחד". מדברי כל הראשונים הללו עולה -פסוק שמע כולו אלא רק את המילים "ה' א

שמדין תורה יוצאים ידי חובה גם בפסוק שמע לבדו. וכפי שהביא שם ב"י, כך הוא גם מנהג 

 3העולם.

, ואכן כך היא דעתו המפורשת של הרמב"ן הרמב"ןתב שם ב"י גם בשם כדברי הרא"ה הנ"ל כ

, שפירוש דעת הסוברים שכוונה מעכבת רק )ר"ה כח:, במלחמות, ז. ברי"ף(בסוגיית מצוות צריכות כוונה 

בפסוק ראשון של שמע הוא שרק פסוק זה הוא שיש בו מצוה מן התורה. במס' ברכות, בדין 

שטעם ההבחנה בין פרק  )במלחמות, ט. ברי"ף(, כתב הרמב"ן )טז.(האומנים הקורין בראש האילן 

ראשון, שבו עליהם להפסיק ממלאכתם, לפרק שני, שיכולים לקרוא תוך עשיית מלאכה, הוא 

שבעיקר הדברים אין בפרק שני אלא מה שבראשון )דהיינו, שידי עיקר מצוות קריאה שיש בה 

שני אינו עיקר כמותו(, או שלא רצו חכמים  קבלת עומ"ש יוצאים בפרק ראשון, וממילא פרק

להטריח יותר מדי בדין זה של שביתה ממלאכה, ועולה שאין הפרש של ממש בתוקף החיוב בין 

שתי הפרשיות. ולאור דבריו במס' ר"ה )ובדין ק"ש קטנה( יש לפרש שאין כוונתו לומר שגם פרשה 

 אינן אלא מדרבנן )פרט לפסוק ראשון(. שניה היא מן התורה כמו הראשונה, אלא שבין זו ובין זו 

דין הוא בהבנת מחלוקת התנאים ב יסוד המחלוקתכפי העולה מדברי הרשב"א ורבנו יונה, 

המחלוקת היא  –בק"ש. ההבנה הפשוטה של הסוגיה היא לכאורה כפי דרכו של רבנו יונה  הכוונה

נדרש ודאי כלפי הפרשה כולה, עד היכן היא חובת הכוונה, אבל דין "ודברת בם... בשכבך ובקומך" 

ואם כן חובת קריאת הפרשה כולה היא לכו"ע מן התורה. אבל להבנת הרשב"א אין מקום להבחין 

בין שני דינים בקריאת שמע, שכן מצוותה היא אחת. בתוך דברינו בסוגיית הכוונה עמדנו על כפל 

לדברי הרשב"א אין מקום הפנים שיש בקריאת שמע, שיש בה חובת הלב וחובת דיבור גם יחד, אך 

להבחין מתוך כך בדין הקריאה בין שני חיובים מעשיים נבדלים, האחד של קריאה והאחר של 

קריאה בכוונה. ועל כן האמור בחובת הקריאה בכוונה מגדיר גם את חובת הקריאה מן התורה 

 בכללה. 

ם בכל יום : "פעמיג(-)א,אהרמב"ם כתב  – הרמב"ם]דרך שלישית בדבר תלה פר"ח בדברי 

קוראים קרית שמע, בערב ובבקר, שנאמר ובשכבך ובקומך... ומה הוא קורא, שלש פרשיות אלו... 

". ומשמע שקריאת כל שלש נקראת קרית שמעעל סדר זה היא ה קריאת שלש פרשיות אלוו

הפרשיות היא מן התורה, השתים הראשונות מדין בשכבך ובקומך והאחרונה מדין זכירת יציאת 

דחה ראיה זו, שכן קריאת הפרשיות על הסדר ודאי אינה לעיכובא, ואם כן  )ב(אך שאג"א מצרים. 

אין לומר ש"קריאת שלש פרשיות אלו על סדר זה" היא הגדרת החיוב מדין תורה. ולא קרא כאן 

הרמב"ם על הכל יחד שם קריאת שמע אלא כפי לשון חכמים שכינו שם זה על הקריאה כולה, 

נים העתידים להתבאר בהלכות. בדין הכוונה בקריאת שמע עמדנו על דברי ובכולה דנו בכל הדי

                                                           
3

, שמחשש שיעבור זמן קריאת שמע בעודו מלמד )יג:( ר' יהודה הנשיאר"י החסיד הסמיך את דבריו על הנהגת  

היה קורא אז פסוק ראשון לבדו, ומכך לתלמידיו היה מעביר ידו על עיניו ומקבל עול מלכות שמים. בפשטות משמע ש

כתב שגם רבי  )בדבריו הנ"ל(למד ר"י החסיד שבעת הצורך יכול לצאת ידי חובה גם על ידי אמירתו לבדו. אבל רבנו יונה 

אמר אז את כל הפרק. והרא"ש כתב שכיון שלימד תורה לרבים לא היתה עליו חובה להפסיק לק"ש כלל. וגם לפי זה 

 נהגתו לדידן לצאת י"ח בפסוק ראשון. לא ניתן ללמוד מה
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, לשאר הפסוקים, הטעון כוונה, פסוק ראשוןהרשב"א שביאר את הבחנת הרמב"ם עצמו בין 

 שאינם טעונים כוונה כלל, בכך שפסוק ראשון הוא לבדו מן התורה.[

הביא את דברי רבנו יונה שפרשה ראשונה היא כולה מהתורה, וכתב עליו שמכל  )בסוף סי' סג( ב"י

כדין ברור. אבל  )בסי' סז( מג"אהאמור בסימן זה משמע שפסוק ראשון הוא לבדו מן התורה. וכ"כ 

את שתי הדעות זו בצד זו באופן  )בסי' סז(הותיר את הדברים בצורה לא מוכרעת, והביא  משנ"ב

כתב משנ"ב שאם אכן ירא שהציבור יעברו את זמן ק"ש  )מו ס"ק לא("ש קטנה שקול. אמנם בדין ק

יכוון לצאת בקריאה שקודם פסוקי דזמרא, וי"א שיקרא כל הפרשה ראשונה ויותר טוב שיקרא 

אף את כל שלש הפרשיות. ועולה שאין חובה גמורה בקריאה מעבר לפסוק הראשון, ויכול לסמוך 

 על מ"ד שיוצא בו לבדו. 

 

 דין הספק בפרשה שניה ובברכות. 2

: החוזר לקרוא ק"ש מחמת הספק חוזר לקרותה כדינה, ובכלל זה גם פרשה שניה, וברכות ק"ש )אם תמצית הדין)

 גם הן עכ"פ בכלל ספקו(, אף שחובתן כשלעצמן רק מדרבנן. 

 כ לרמב"ם ורשב"א.(לרבנו יונה כך הוא הדין בכל מצוה מה"ת שחוזר לקיים מחמת הספק, שגם יברך עליה, משא"

 

הנידון שבו ביררה הגמרא אם דין ק"ש הוא מן התורה הוא דין הספק. ולהלכה אם מסופק אם 

קרא עליו לחזור ולקרוא, כר"א. עם זאת, כיון שרק פסוק ראשון או פרשה ראשונה הם מן התורה, 

 ד(-ובטושו"ע סד,ב)טז., אם מסופק בפרשה שניה לבדה אם קראה לכאורה אינו צריך לחזור. אך בגמרא 

שי"ל שכך  )סז ס"ק ד(ולקרוא. וכתב משנ"ב  צריך לחזור מסופק אם קרא פרשה שניהמבואר שאם 

היתה התקנה, שכאשר קורא קריאת שמע עליו לקראה כדינה ולכלול בה גם פרשה שניה, וממילא 

 כך עליו לעשות גם במקום ספק.

כתב בדין המסופק אם קרא ק"ש  יונה רבנו. ברכות הקריאהאפשר שדין דומה אמור גם בענין 

שכיון שחוזר מחמת הספק לקרוא, אומר לאחר  )כא., יב: ברי"ף(ואמר אחריה אמת ויציב או לא 

קריאתו גם אמת ויציב. ואף שלאחר שכבר קרא פרשת ציצית שוב אין ברכת אמת ויציב אלא 

ת אותה כדינה המלא מדרבנן, כיון שמוטל עליו מחמת הספק לעשות מצוה של תורה עליו לעשו

שאין מברכים על ההפרשה ממנו  )שבת כג.(ובברכה. והוכיח זאת מדין דמאי, שאמרה עליו הגמרא 

משום שכל עיקר דינו כספק אינו אלא חומרא שהחמירו חכמים. ומשמע שאם היה לו ספק אמיתי 

 אם הופרשו תרו"מ, היה עליו להפריש בברכה. 

שאם מסופק אם קרא חוזר וקורא בברכה, ורק אם יודע שקרא  )ב,יג( הרמב"םלדינא כתב גם 

בתשובה  הרשב"אומסופק אם בירך לא ישוב מחמת הספק לברך. אבל הכס"מ הביא מדברי 

שהרמב"ם עצמו כתב בתשובה לחכמי לוניל שהמסופק אם עשה דבר של תורה וחוזר ועושה אותו 

שב"א שבענין קריאת שמע יש לומר מחמת הספק לא יברך, כיון שספק ברכות להקל. וביאר הר

שדין מיוחד הוא, שכך תיקנו חכמים שיהיה סדר הקריאה, לברך לפניה ולאחריה בכל מקום 

שמוטל עליו לקרוא )אם אין סיבה מיוחדת שמצדיקה לקיים את החובה בצורה מקוצרת, כמו 

עיניו בתוך  אנשי משמר במקדש שבירכו ברכה אחת בלבד, ורבי יהודה הנשיא, שהעביר ידיו על

כדי לימודו לרבים כדי לקבל עומ"ש, בלא סדר מלא של קריאה ובלא ברכות(. ואפשר שיש לכך 

סמך בדין הקורא ק"ש של שחרית לאחר זמנה, שאמרה הגמרא שלא הפסיד ברכות. ואם כן אף 

שאינו מקיים את המצוה כצורתה עליו להסמיך לכתחילה את הברכות לקריאה. מקור ישיר יותר 

ים הוא בעצם הדין שבמקום ספק חוזר וקורא קריאת שמע, ומשמע שקורא את כל לדבר
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פרשיותיה ולא רק את החלק שחייב בו מן התורה, ועל אותה הדרך יש לומר שחוזר ועושה ככל 

 הסדר שתיקנו חכמים לקריאה, ובכלל זה ברכותיה. 

ובעלמא אם  מביא מדברי השו"ע במקומות אחרים שהעיקר אכן כרמב"ם ורשב"א, משנ"ב

מסופק במצוה מן המצוות וחוזר לעשותה אינו מברך עליה )ואפילו במי שחוזר לעשות מצוה משום 

שלענין הברכה  )ס ס"ק י(שעשאה בלא כוונה, וכפי דרך ההלכה שמצוות צריכות כוונה, כתב משנ"ב 

ת. )ומכל יש לחוש למ"ד מצוות אי"צ כוונה ולא ישוב לברך(. ורק כאן ודאי חוזר וקורא בברכו

מקום חידד בבה"ל שאין זאת אלא כאשר גם הברכה היא סוף סוף בכלל הספק. אבל אם יודע 

שבירך, ורק ספק לו אם יצא ידי חובת הקריאה, או אף יודע שלא יצא ידי חובת הקריאה משום 

 שלא כיוון בפסוק ראשון, סוף סוף יצא כבר ידי חובת הברכות ולא ישוב לברך(. 

 

 מן התורה? –מצרים  . הזכרת יציאת3

כפי שהובא בפתח הדברים, גם שמואל שאמר שקריאת שמע מדרבנן, הודה שהזכרת יציאת 

מצרים היא מן התורה, ולפיכך אם מסופק אם הזכיר יציאת מצרים חייב לחזור ולהזכיר. )לשון 

 דבריו היא "ספק אמר אמת ויציב", אך אם אמר ודאי את כל פרשיות ק"ש הרי גם הזכיר בכלל

זאת יציאת מצרים ושוב אינו חייב לחזור ולומר אמת ויציב כדי להזכיר יצי"מ. ור' בראשונים 

כיצד העמידו את מציאות הספק שבה אכן מתייחס הספק לעיקר הזכרת יצי"מ(. וכך היא לשון 

 כמה ראשונים, שהזכרת יציאת מצרים היא לכו"ע דין תורה. 

ת יצי"מ היא מדין תורה: "מצוה להזכיר יציאת מורה בפשטות שהזכר )א,ג( הרמב"םגם לשון 

מצרים ביום ובלילה, שנאמר למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך". אלא שהוא 

 לא מנה מצוה זו במנין המצוות ולא הזכירה בפתח הלכות קריאת שמע. 

, אלא תקנת מתוך כך כתב אור שמח שלדברי הרמב"ם אכן אין בענין זה חיוב גמור מדין תורה

חכמים שהעניקו לה דין חמור כשל תורה. זאת משום שהכתוב מגלה שכך הוא רצון התורה. 

נאמר בהקשר של דיני ליל הפסח, שעל ידם נזכור את יציאת  )דברים טז(הפסוק "למען תזכור..." 

ום, מצרים גם בכל יתר ימי חיינו. ואם כן אין בכתוב הוראה ישירה על זכירת יציאת מצרים בכל י

אלא שזוהי תולדה טובה שעתידה להיוולד מקיום מצוות הפסח. ומכל מקום כיון שמצאנו בכתוב 

שרצון ה' הוא שנהיה זוכרים את יציאת מצרים כל ימי חיינו הורו חכמים להזכירה בפועל בכל 

 יום, וגם החמירו בדינה לעשותה כשל תורה ובמקום ספק חוזר. 

, כתבו שאין להוציא את דברי הגמרא והרמב"ם )סז,ז(ש אבל אחרונים אחרים, ביניהם ערוה"

מפשוטם, ומצוה זו היא ודאי מצוה גמורה של תורה. כל שטעון ביאור הוא למה השמיט זאת 

הרמב"ם ממנין המצוות, ולענין זה אכן יש לומר שאין זו מצוה עומדת לעצמה אלא סניף למצוות 

 ליל הפסח והיא לפיכך כלולה במניינה. 
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 מקורות –יתא ודרבנן בקריאת שמע דאורי
אמר רב יהודה...  שםמשנה וגמרא עד דאורייתא ותפלה דרבנן )כא.(, וברכות כ:   מן התורה? –קריאת שמע 

)ד"ה אמר רב יהודה ואילך(,  תר"י)יב:(, רי"ף , תוס', רש"יאינו חוזר ומתפלל, 

 רשב"א

 סוטה לב: ד"ה ורבי )ומנחות מג: ד"ה ואיזו(תוס'   

ת"ר שמע ישראל... ק"ש של ר' יהודה הנשיא... לא הוי מצער נפשיה, ברכות יג:   היכן מן התורה? עד

 )ז:(( תר"י)סוף ג(, )רא"ש 

 ת"ר קטן היודע... פסוק ראשון( סוכה מב.)  

 בתוך ד"ה ולענין מאימתי רשב"אד"ה עד סוף,  רש"יברכות ב.   

אמר ליה,     ברכות כא. הנ"ל סוף  ברכות יג: סוף ד"ה שמע ישראל, וד"הרשב"א   

 ד"ה מאי טעמא

שם, עד  מלחמות)לדף טז.( ט. ברי"ף ד"ה למימרא, "ומתוך מ"ש הרי"ף...", ו תר"י  

 "...וצורת השמועה שבמסכת יומא"

 כס"מב,יג ורמב"ם   

 ב"יבשם ר' יהודה החסיד, ו סוף סי' מו טור  

 עד ד"ה ואחר הודיע( פר"חטור ושו"ע ונו"כ    )סי' סז   

 (אור שמחא,ג )ובמנין המצוות בפתח ההלכות(,     )רמב"ם   פרשת ציצית

 סז,זערוך השולחן   
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 פרק ארבעה עשר

 הפסק בקריאת שמע וברכותיה
 ט(-)סו,א; סו,ה. איסור ההפסק 1

 סו,ח( ד;-)סו,א. ההיתרים להפסיק 2

 ()חסר( . בדיעבד לאחר שהפסיק, להיכן חוזר3)

 )סי' סח(. אמירת פיוטים 4

 

 . איסור ההפסק1

ק  ס פ ה ה ר  ו ס י א  .  )סו,א(א

ר' מאיר. ר' "בפרקים שואל מפני הכבוד, ומשיב, ובאמצע שואל מפני היראה, ומשיב, דברי 

מפני הכבוד ומשיב  , באמצע שואל מפני היראה ומשיב מפני הכבוד, ובפרקים שואליהודה אומר

 . )משנה, יג.(שלום לכל אדם" 

 1השאלה האמורה כאן, כפי המתבאר מכח המשך המשנה, היא שאלת שלום )וכ"כ רש"י(.

כשם ששואל בפרקים מפני הכבוד, דהיינו לאדם שראוי לו לכבדו, כך  ר' מאירומבואר בגמרא של

ק שואל וגם משיב מפני היראה, גם משיב מפני הכבוד דוקא, ולא לאדם אחר. ואילו באמצע הפר

דהיינו מפני מי שראוי לו להיות ירא ממנו, כמו אביו או רבו )כך לרוב המפרשים ולא כרש"י(, וכל 

מבחין גם בין  ר' יהודהאך לא עבור כבוד בלבד.  2שכן במקום חשש שאם לא יברך בשלום יהרגוהו,

ה, ולהשיב לכל אדם כמו לשאול שאלה לתשובה, ודן להשיב מפני הכבוד כמו לשאול מפני הירא

  3מפני הכבוד. וכמותו פסקו הפוסקים.

בשונה מדין התפילה, שבה האדם הוא כעומד לפני מלכו של עולם, ולפיכך "אפילו המלך שואל 

בשלומו לא ישיבנו" ואין להפסיק בדיבור אלא במקום פיקוח נפש או בדומה לו, כאן דין ההפסק 

ין הראשוני העולה מהמשנה הוא שאין להפסיק בדיבור בכל קל יותר. ומכל מקום גם כאן הד

מהלכן של קריאת שמע וברכותיה. רק עבור ברכת שלום הדבר מותר, ובתנאים מוגבלים )בה"ל 

הביא עוד שגם משום הפסד ממון מותר להפסיק(. בשעה שהאדם עוסק בגדולת ה', בין בקבלת עול 

ם בברכות ק"ש, גם אם אינו כעומד לפני המלך מלכות שמים ובין בענייני השבח האחרים האמורי

ממש )כיון שאינו פונה אליו בדיבור ישיר( אין לו לפסוק מכך ולפנות לעניינים פחותים מכך. ורק 

 חומר הדין בזה אינו כבתפילה. 

איסור ההפסק אינו מחמת עצם היות האדם עוסק בדברי קדושה. בלימוד תורה רגיל לא נאמר 

מאכילין לו גחלי רתמים"  לה, רש"י(בטֵ  -)וסק מדברי תורה ועוסק בדברי שיחה דין כזה, ואף כי "הפ

, אין איסור להפסיק לדברים נצרכים, ולא כבמשנתנו. וכך גם הזכיר הרא"ש, בשם ר"ת, את (ע"ז ג:)

הקורא בספר תהילים בעלמא כמי שוודאי לא נאמרו בו דיני ההפסק. כאשר האדם עוסק בשם ה' 

לדברי הבל, אבל תורת הפסק גמורה היא רק כאשר האדם עוסק במכלול  אין לו לפנות מכך

אמירה שלם אחד של דברים שבקדושה, שחלקיו ראויים להיות רצופים זה לזה ושלמותו נפגמת 

. כפי המתבאר בגמרא, קריאת שמע וברכותיהעל ידי קטיעתו בדיבור אחר, כפי שאכן מתקיים ב

                                                           
1

שאלה זו אינה במובן של בירור, התעניינות מה מידת שלומו של חברו, אלא של בקשה, דרישת טוב לחברו, כמו  

, "התקינו שיהא אדם )נד.(. כך הוא שימוש המשנה בלשון זו בסוף המסכת )תהילים קכב(בפסוק שאלו שלום ירושלים 

.. ה' עמכם... יברכך ה' ". וכך גם פירוש "משיב שלום" בסוף המשנה, משיב בברכת שלום. שואל את שלום חברו בשם.

 (.)ירמיהו כט()כזה הוא גם הביטוי דרישת שלום, וכבפסוק דרשו את שלום העיר 
2
 כ"פ רש"י "מפני היראה", אך כתבו על כך הראשונים שהוא פשיטא ולא לכך כוונת המשנה. 
3
 מדברי הרשב"א למדו האחרונים שבמקום שמותר לקורא להשיב שלום מותר גם לשואל לשאלו ולגרום לו להפסיק.  
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דווקא, אלא קיים גם בענייני אמירה דומים  וברכותיהלקריאת שמע דין זה אכן אינו ייחודי 

 . הלל וקריאת מגילהאחרים כמו 

אף בתוך ק"ש עצמה, היה לכאורה מקום להבחין בין פרשה ראשונה, שלמקצת ראשונים היא 

מן התורה, לשאר הפרשיות שחיובן מדרבנן; או בין הפרשיות, שהן אמירת פסוקים בלבד, לבין 

ות מיוחדת לכך שהזכרת השם תיאמר כראוי על כל חלקי הברכה )ודומה הברכות, שבהן יש משמע

לאיסור הברור והמוכרע יותר להפסיק בין ברכה למעשה(. אך למעשה הבחנה כזו אינה קיימת, 

 ודין אמצע הפרק שוה בכל.

 

ה  י ת ו כ ר ב ו ש  " ק ב ק  י ס פ ה ל ר  ו ס א ן  כ י ה  .  ט(-)סו,א; סו,הב

בין הפסקה באמצע הפרק להפסקה בין  ההבחנה האחת שהמשנה מבחינה בה בכל זאת היא

, דהיינו באמצע הברכה או הפרשיה, האדם שרוי בתוך ענין דיבור רחב באמצע הפרקהפרקים. 

אחד המתפרט למשפטים ולמילים, ודיבור אחר בתוך כך קוטע ומחלק את אמירתו האחת לשנים. 

מורה לומר את כל הברכות אינו עומד אלא בין דיבור לדיבור )ואף אין חובה ג בין פרק לפרקאבל 

והפרשיות בסמיכות אלו לאלו(, שכל אחד מהם נותר בשלמותו גם אם יפסיק ביניהם לדברים 

אחרים. ומכל מקום כיון שחכמים תיקנו סדר מסויים לאמירת ק"ש וברכותיה, מתוך השייכות 

ם היא הפנימית ביניהם והסדר האמיתי הראוי להם, והפסקה בין פרק לפרק קוטעת רצף זה, ג

 אסורה. 

אמצע בתוך הפרק, שכולו ענין אמירה רחב אחד, אין לחלוקת הפסוקים משמעות ישירה, ודין 

כדין אמצע הפרק. כך הביאו הראשונים מדברי הירושלמי. אך כתב כס"מ שיש אומרים  הפסוק

שאין זה אלא לענין חלוקת הפסוקים ע"פ פיסוק הטעמים. אבל החלוקה הפנימית המצומצמת 

לעניינים, כלומר לחלקי פסוקים שמילותיהם מצטרפות יחד להבעת תוכן אחד בלתי  יותר,

מתחלק )כמו, למשל, ושמתם את דברי אלה על לבבכם(, היא משמעותית יותר, ואין להפסיק 

כזה כלל. ואף בדיעבד אם הפסיק יחזור לתחילת ה'ענין'. מג"א הביא סברה זו  אמצע עניןב

נם כתב בה"ל שאין זה דין מוכרע, וכבר כס"מ לא כתב כך אלא להלכה, ובעקבותיו משנ"ב. אמ

בתורת י"א, ולכן אם שומע קדיש או קדושה ואינו יכול להגיע לסוף ענין יפסיק במקומו )ומ"מ 

הוסיף על דין זה כס"מ וכתב )בשם רמ"ך וע"פ הירושלמי( שעכ"פ  4יחזור אח"כ לתחילת הפסוק(.

בתפילה. וכ"כ גם בב"י בשם מקור בלתי ידוע )"מצאתי  עצמו לא יפסיק כלל, וכמו פסוק שמעב

כתוב"(, שהוסיף לנמק זאת בכך שאין דבר גדול כקבלת עול מלכות שמים. ומחמת דין זה נעשה 

)ומ"מ בה"ל  בשכמל"ואם כן דין פסוק זה כדין התפילה. והוסיף ב"י שנראה שה"ה גם לאמירת 

ראשון של שמע עד כדי שלא להפסיק בו אפילו  נותר בצע"ג אם אכן נכון להשוות בשכמל"ו לפסוק

 לאיש"ר וקדושה וברכו, אחר שאינו מעיקר דין קריאת שמע(. 

 

מנתה אלו הם בין  )הנ"ל(המשנה  –גם בין הפרקים יש מקומות שבהם ההפסקה חמורה יותר 

א ל בין ויאמר לאמת ויציבהפרקים, וביניהם בין ויאמר לאמת ויציב, ואמר על כך ר' יהודה: "

להים -פסק כמותו. ר' יוחנן גם ביאר את  טעמו של ר' יהודה: "דכתיב וה' א )יד.(יפסיק". ור' יוחנן 

אמת". לשון הפסוק החותם את פרשת ויאמר היא שלמה לעצמה, וכך גם הלשון הפותחת את 

ברכת אמת ויציב, אולם עכ"פ מצירוף לשונות אלו זו לזו עולה כמאליו גם תוכן דברים נוסף, 
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בשם כס"מ, שבברכות קצרות, וכן במטבע החתימה של ברכות ארוכות, אין להפסיק  ()בס"גדין דומה לזה כתב בה"ל  

 כלל, גם לא לקדיש וקדושה. 
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להים -להים אמת, הוא א-הוא: "וה' א )י(להות ה' ומלכותו )הפסוק המלא בירמיהו -תת אאמי

 חיים ומלך עולם"(, וכדי שלא ייפסד תוכן נוסף זה אין להפסיק בין הפרקים. 

אין להפסיק במקום זה כמו בין פרקים אחרים,  )ב,יז(הראשונים נחלקו בחומר דין זה. לרמב"ם 

יותר מאמצע פרק, ומפסיק לשאול מפני היראה ולהשיב מפני הכבוד. ומכל מקום אין דינו חמור 

אבל ראשונים אחרים )רא"ש, תלמיד רבנו יונה ובשם רבני צרפת( כתבו שבין מילים אלו אין 

להפסיק כלל, וישלים לומר "אמת" ורק אחר כך יפסיק לברך בשלום את מי שנצרך לברכו כדין 

חומר דין מיוחד יותר מאמצע פרק בעלמא )אלא אמצע הפרק. נראה שגם לשיטתם אין כאן 

שעכ"פ אפשר שדנו כאן דין אמצע ענין, וכדלעיל(. אלא שהפסק בין הפרקים במקום זה מבטל 

לגמרי את המשמעות הנלוית העולה דווקא מהסמכת הפסוקים זה לזה, ואילו את אמירת השלום 

 נפסק גם בשו"ע. ניתן בקלות לדחות לאחר אמירת אמת, ולכן אסרו להפסיק. וכך 

. מצד הדין, כפי שהתבאר, אין בין גאולה לתפילהמקום נוסף שהחמירו בהפסקה בו ביותר הוא 

חיוב גמור להסמיך גאולה לתפילה, אלא שיש בכך מעלה גדולה. ומכל מקום דנו הפוסקים הפסקה 

שלרוב במקום זה כחמורה יותר מהפסקה באמצע הפרק, בכמה פרטי דינים. להלן נעמוד על כך 

, אך כתבו תוס' שבין גאולה דברים שבקדושההראשונים ולדינא מפסיקים אפילו באמצע הפרק ל

הביא חיזק הכרעה זו גם בשם תרה"ד ומהר"י קולון )ולא  )ס"ט(לתפילה לא יפסיק לכך, ובב"י 

שהובאו לו לאחר ק"ש, שיבואר  טלית ותפיליןכרוקח, שכתב להפסיק גם שם(. גם בדין הנחת 

 )ס"ז(, ב"י עניית אמןהחמירו בהפסקה בין גאולה לתפילה יותר מבאמצע הפרק. ואף בענין להלן, 

עמד על מחלוקת הראשונים בשאלה אם אדם אומר אמן אחר ברכת עצמו בחתימת ברכות 

הסמוכות זו לזו, ולרא"ש עונה אמן בכגון זה ומתוך כך עונה אמן אחר ברכת עצמו של גאל 

שנהגו בעלמא כדרך זו, לענות אחר ברכת עצמו, וכך הוא בישתבח  ישראל. אבל לדינא כתב ב"י

וביהללוך, ומכל מקום אחר גאל ישראל אין עונים אמן משום שהוא הפסק בין גאולה לתפילה. 

והדברים נתמכים בדברי הזוהר. אבל הרמ"א כתב שנוהגים לענות אמן זה, לכל הפחות אחר ברכת 

)ומשנ"ב כתב שנכון לכתחילה לנהוג באופן שלא יצטרך שליח הציבור, ולא חוששים בו להפסק. 

 לענות אמן זה. ויש שליחי ציבור שמנמיכים עבור כך את קולם בחתימת הברכה(. 

בפשטות, לא היתה ראויה מעלת סמיכת גאולה לתפילה להביא אלא לכך שיהיה ראוי לכתחילה 

שלא להפסיק ביניהם כלל, וכדין בין הפרקים. ואפשר שמחמת תוכן הסמיכות בין גאולה לתפילה, 

שלא להיות כמי שמבקש את המלך והמלך יוצא אליו ואילו הוא פונה ומסתלק לו, עשו את זמן 

לתפילה כזמן שבו האדם חשוב כבר כעומד לפני המלך, וכעין העמידה בתפילה  המעבר מגאולה

 עצמה, עד שאין לו להפסיק כלל ואף לא כבאמצע הפרק. 

 

ן ה ב ק  י ס פ ה ל ן  י א ש ת  ו ר ח א ת  ו א י ר ק  .  ג

הבחנה מצד אחר בין דרגות שונות של איסור הפסק היא בין דרגות שונות של חיוב באמירת 

ביארה כאמור שאיסור ההפסק אינו ייחודי לק"ש, וקיים גם  הדבר שבו מבקש להפסיק. הגמרא

בהלל ובמגילה. ודחתה סברה להחמיר בהם אף יותר מק"ש: "בעא מיניה אחי תנא דבי רב חייא 

מהו שיפסיק, מי אמרינן ק"ו, ק"ש דאורייתא פוסק, הלל דרבנן  בהלל ובמגילהמרבי חייא, 

. וביאר רבנו יונה שאף (.)ידואין בכך כלום" מבעיא, או דלמא פרסומי ניסא עדיף? א"ל פוסק 

למסקנה אין להקל בדברים אלו יותר מק"ש, ולשון "ואין בכך כלום" אין כוונתה לומר שאין כל 

מניעה מלהפסיק בהם אלא שכאשר פוסק בהם כפי הגדרים שנאמרו בקריאת שמע אין בכך כל 

 פסול. 
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בין דברים שאמירתם בגדר חובה לבין למסקנה עם זאת יש להבחין בדברים אלו באופן אחר, 

, בין פרק לפרק פוסק, באמצע הפרק את ההללימים שהיחיד גומר בהן דברי רשות: "אמר רבה, 

בהן את ההלל, אפילו באמצע הפרק פוסק". ימים שהיחיד  שאין היחיד גומר ימיםאינו פוסק. ו

ר בתורת חובה, ולפיכך גומר בהם את ההלל, לדברי מרבית המפרשים, הם ימים שבהם ההלל נאמ

הציבור כולו אומר בהם הלל. בכלל זה הלל של ימים טובים, והלל הנאמר על ישועה מצרה שבאה 

על כלל ישראל. ימים שאין היחיד גומר בהם את ההלל הם ימים שבהם עם ישראל בכללו אינו 

הגים לומר אומר הלל, משום שאין חיוב בדבר, אלא שיחידים, ובמקומות שונים גם הציבור, נו

 בהם בכל זאת את ההלל )דוגמת ראשי חדשים(, וכיון שאינו הלל של חיוב אומרים אותו בדילוג. 

הפסקה בהלל שיש בו חיוב מותרת באופן מצומצם יותר מהלל של רשות )להלן נברר איזה מהם 

ישנה  הוא שדינו כדין ק"ש(, זאת אולי משום שלכל עיקר אמירתו יש ערך גדול יותר. בדיני ברכות

הבחנה חדה בין ברכה שיש לה יחס לדבר מה במציאות שמצריך את אמירתה, ולפיכך יש בה חיוב, 

לבין ברכה שתוכנה אמיתי )כמו "שהכל נהיה בדברו"( אך אינו קשור לממשות מסויימת בהווה, 

שאינה אלא ברכה לבטלה. באופן דומה גם בהלל, כאשר אמירתו נצרכת הרי הוא ענין שבח לה' 

ה מתוך מה שהמציאות מגלה את שבחו, ומתוך כך יש ערך מיוחד באמירתו כצורתו, וללא העול

הפסק. אבל הלל הנאמר במקום שאין בו חיוב קרוב יותר להיות כקריאה בתורה בעלמא )וגם בלא 

 ההפסק הרי אומרים אותו באופן חסר, בכוונה תחילה(. 

קריאת שמע ומגילה, ואין פוסק בו הלל הנאמר בתורת חיוב חמור יותר מ רבנו יונהלדברי 

באמצע הפרק אפילו מפני היראה. והוא קרוב להיות לענין זה כעמידה בתפילה )אבל בין הפרקים 

הלל של דוקא  רא"ש. אבל לשקול לק"שהוא שדינו  הלל של רשותדינו כבין הפרקים דק"ש(. ורק 

ל יותר, ובו מותר להפסיק הוא שדינו שקול לקריאת שמע ומגילה, ואילו הלל של רשות ק חיוב

אפילו באמצע הפרק כמו בק"ש בין הפרקים )אבל אין להקל ולהפסיק בהלל יותר מזה, גם לא בין 

 הפרקים(. 

עליו,  לברך)מובא ברא"ש ותר"י( הסיק מאיסור זה של הפסק בהלל של מנהג שדין הוא  ר"ת

שאם לא כן אינו אלא כקורא תהילים בלבד שאין בו כל דין של הפסק )לדבריו, שאיסור ההפסק 

הוא כדי שלא להפסיק בין הברכות לכל מעשה אמירת ההלל או בין הברכה הפותחת לחותמת, 

מובן גם שאין הפרש בענין זה בין הפסק באמצע הפרק להפסק בין הפרקים(. כלומר, לולי הברכה, 

ועוד אכן  רי"ף)לתלמידי רש"י( ול מחזור ויטרידין הפסק במקום אמירה של רשות כלל. אבל לאין 

אין מברכים על הלל שאין בו חיוב. ולפי דרכם כתב תלמיד רבנו יונה שכיון שעוסק עכ"פ בדברי 

 שבח לה' אין לו להפסיק באמצע לדברים אחרים, למרות שאין באמירתו חיוב. 

 

עצמה: הקורא  ק"שגם לדיני  קריאה של רשותין קריאה של חיוב לבה"ל למד מהבחנה זו ב

פרשה ראשונה של שמע לבדה קודם סדר התפילה כדי לצאת ידי חובת עיקר דין תורה, משום 

שהציבור עתידים לאחר את זמן הקריאה, הרי הוא קורא בתורת חיוב ולפיכך דינו כקורא ק"ש 

שב וקורא ק"ש הרי הוא קורא בתורת רשות  בברכותיה; אבל המניח תפילין דר"ת ומתוך כך

 בלבד, ולכן יכול להפסיק גם בתוך הפרק כמו בין הפרקים. 

 

קצרות אסור להפסיק כלל, אפילו לא לקדיש  ברכותבשם כס"מ שב )ס"ג(מצד אחר כתב בה"ל 

וקדושה, משום שעל ידי ההפסק לא יהיה צירוף בין סוף הברכה לבין הזכרת שם ומלכות 

והוסיף בה"ל שגם בברכה ארוכה י"ל באופן דומה, שעכ"פ אין להפסיק כלל במטבע שבתחילתה, 
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החתימה של הברכה לאחר שהזכיר את השם. ומ"מ בהיותו עומד בתוך ברכה ארוכה, שיש בה גם 

 חתימה, ודאי יש לו להפסיק בדברים שבקדושה, ולא גרע מאמצע הפרק דברכות ק"ש.

 

 . ההיתרים להפסיק2

ת  ל א ש ל ק  ס פ ה  . ם א ו ל  )סו,א(ש

האמירה שעבורה הותר להפסיק בקריאת שמע ודומיה היא ברכת שלום, במקום מפגש המוליד 

צורך בברכה זו. הברכה בשלום היא ההבעה של דרישת הטוב הראשונית והיסודית של האדם 

לחברו, לא בעשיית דבר מה בפועל כדי להיטיב לו אלא בברכה ובייחול להגעת טוב כזה אליו מאת 

רכה כזו מתבקשת, כפי דרכי המוסר, בכל מפגש של אדם בחברו, ובפרט אם פוגש במי שעליו ה'. ב

לכבדו. ומשקלו של כבוד זה גובר עוד כאשר הוא נתון למי שראוי יחס של יראה כלפיו, דהיינו 

מידה של ביטול עצמי ביחס אליו, וזהירות יתרה מלפגום ולמעט במשהו מכבודו. כמו כן, הבעה 

ת מדרכי המוסר באופן מיוחד אם חברו הקדים ופנה אליו לברכו בשלום. במקום כזו מתחייב

שהמציאות זוקקת באופן מיוחד שאלת שלום הדבר מצדיק לפסוק גם מקריאת שמע, בדומה למה 

שעבור מצוה עוברת יש לפסוק מתלמוד תורה. כאשר המציאות זוקקת עשיית טוב, נעשה הדבר 

 שט אל הטוב, אף שערכו של זה כשלעצמו גדול יותר. קודם בפועל לקישור הפנימי המופ

לר' יהודה, שהלכה כמותו, רק צורך מובהק בשאלת שלום, כמו הפגישה במי שראויה לו יראה 

מפניו, או במי שיש לו לכבדו וכבר שאל לשלומו, מצדיק להפסיק באמצע האמירה שעוסק בה. 

מי שחייב בכבודו, או לאדם אחר ואילו במקום צורך מועט יותר, כמו שאלת שלום יזומה ל

שהקדים ושאל לשלומו, אין להפסיק אלא כאשר אינו עומד ממש בתוך ענין. לר' מאיר לעומת זאת 

אין הפרש מעלה מובהק בין מי שפוגש בחברו ומתעורר מצד עצמו לברכו בשלום לבין מי שכבר 

פני היראה, מפני הקדימו חברו ושאלו לשלומו, וממילא אין הבחנה אלא בין שאלת שלום מ

 הכבוד, ומפני כל אדם אחר )שעבורו אין להפסיק כלל(. 

מספר החינוך הביא מג"א שכאשר יודע שהאדם שבו פגש לא יקפיד כלל אם לא יברכנו משום 

שעוסק בק"ש, לא יפסיק. וכן הביא עוד שאין לשאול לשלום אלא במקום שבלא זה יבוא לידי 

שאול לשלום בבית הכנסת ולפיכך אין להפסיק לכל אדם. שנאה. ועוד, שבימינו אין נוהגים ל

אין לשאול או להשיב  בימינוומתוך כך בטלו למעשה דיני המשנה. וכך משמע מלשון משנ"ב, ש

שלום בעת הקריאה כלל, ואף לא בפסוקי דזמרא. הפוסקים הראשונים לא הגבילו את דין שאלת 

משמע שחל בענין זה שינוי עם הדורות, ובעוד השלום לאדם המקפיד גם מצידו על כך שישאלו לו, ו

שבדורות הראשונים היתה בעיני בנ"א משמעות של ממש לברכת השלום, וחסרונה במקום שבו 

היא ראויה היה תמיד ניכר, הרי שבדורות המאוחרים יותר נחלש משקלה אצל הרבים, ודרכם 

בלבד, בפרט כאשר ניכר לבקש לכל היותר הבעה של יחס ידידות, שיכולה להיות גם ברמיזה 

 שהאדם עוסק בדבר מה כמו קריאת שמע או ברכה. וממילא אין לפסוק עבורה בדיבור. 

 

ה  ש ו ד ק ב ש ם  י ר ב ד ל ק  ס פ ה  .  ד(-)סו,גב

: לדברים שבקדושה מפסיק לדינא אפילו באמצע הפרק, והיינו לעיקרם בלבד ולא לתוספות הנלוות תמצית הדין)

איהש"ר ואמן לאחר דאמירן בעלמא, ועניה לברכו, בלבד(. להלכה מפסיק גם  אליהם )כלומר, לפסוקי קדוש וברוך,

ל הקדוש ושומע תפילה, אם לא אמרם -לאמירת "מודים אנחנו לך" )ותו לא( עם הציבור, ולרמ"א גם לאמן של הא

 כבר. מפני כבוד התורה מפסיק גם לברכות התורה אם קראוהו, ולקריאת התורה אם היא תלויה דוקא בו.

כרעת משנ"ב יש להפסיק עוד בין הפרקים )ולא באמצע פרק( כדי לענות אמן אחר כל ברכה )אך לא יאמר ב"ה לה

 וברוך שמו(, ועבור ברכת ברקים ורעמים.(
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הראשונים דנו אם להרחיב את דין ההפסק ולדמות לשאלת שלום לחברו גם את ההצטרפות 

ס', רא"ש, רבנו יונה, וראשונים . למרבית הראשונים )תודברים שבקדושהלציבור לאמירת 

נוספים בב"י( יש ללמוד קל וחומר משאלה בשלום אדם לדברים שבקדושה, ויש להפסיק עבורם. 

ודחו את דעת הסוברים שכיון שכבר עוסק באופן אחד בשבחו של מקום לא מוטל עליו לפסוק מכך 

מהר"ם מרוטנבורג צידד כדי לומר דברי קדושה אחרים, ועל דרך העוסק במצוה פטור מן המצוה )

להפסיק עבור  )כא.(עכ"פ בדרך זו דוקא(. רבנו יונה אף מוכיח זאת מעצם העלאת הסברה בגמרא 

יהש"ר אפילו בתוך התפילה. סברה כזו לא היתה עולה אלמלא שבק"ש אכן מפסיקים לכך. ומ"מ 

טעונים עשרה, הגבילו הפוסקים שאין להפסיק אלא עבור אותן אמירות שהן הן ענייני הקדושה ה

רק אמירת יהש"ר, ואמן שלאחר  –רק פסוקי קדוש וברוך, ובקדיש  –לכך. בקדושה  לא מעברו

 דאמירן בעלמא. תוס' הזכירו קדיש וקדושה בלבד, ורא"ש ורבנו יונה הוסיפו על כך גם ברכו. 

אין מוטל על היחיד בשעה  תוס'ל – מודיםעוד הזכירו תוס' ורבנו יונה הצטרפות לציבור ל

עמהם, וממילא אין לו צורך להפסיק עבור כך בדיבור. אבל  לכרועשהציבור כורעים במודים אלא 

כתב שהיה ראוי גם לומר עמם מודים, אלא שלפי שהנוסח של מודים דרבנן הוא ארוך,  רבנו יונה

ריו כך שאין צורך לומר נטה לפרש את דב ב"יוייגרם על ידו הפסק ניכר, לא יאמר אלא רק ישחה. 

בלבד, והביא שכך היא גם דעת האבודרהם, ונקט  תיבת מודיםאת כל נוסח מודים דרבנן אלא את 

כך להלכה בשו"ע )נראה שהבין שעיקר ההצטרפות עם הציבור הוא להודאתם לה', ולא די בשחיה 

לא די באמירת לבדה במקום שאינו מנוע בתכלית מלומר בפה לשון הודאה(. ואחרונים הוסיפו ש

 ", ותו לא. אנחנו לךתיבת מודים לבדה, שאין לה משמעות בפני עצמה, אלא יש לומר "מודים 

ל הקדוש ושל שומע -אמן של האעוד הוסיף הטור בשם הסמ"ק שיש להפסיק גם עבור עניית 

, זאת ע"פ דברי הירושלמי שאם נכנס לביהכנ"ס ומצא ציבור מתפללים לא יצטרף עמהם תפילה

לתפילה אם על ידי כך יפסיד את העניה לאמנים אלו. ב"י דחה מהלכה את דברי הירושלמי מפני 

 קיבל אותם להלכה.  רמ"אשתיקת הבבלי, אבל 

ותמים את חלקיה שהוא היותם ח )בב"י(את המיוחד באמנים אלו הסביר מהר"י אבוהב 

הכוללים של התפילה, שלש הברכות הראשונות, וברכות הבקשה. ואם כן למעלת ההצטרפות עם 

הציבור לאמן הכולל חטיבה רחבה של התפילה ראוי גם להפסיק עבורה בק"ש. אמנם הוסיף על 

כך מהרי"א שהטעם לכך שמפסיקים רק לשני אמנים אלו ולא לאמן של שים שלום הוא שאת 

זה אומר האדם גם בפני עצמו )לדרך האומרים שעונה אמן אחר ברכת עצמו בסוף האמן ה

התפילה; ולחולקים ואומרים שאין לומר אמן, כתב מג"א שסומכים על האמן הנאמר לאחר עושה 

שלום(. עולה מכך שמעלת אמנים אלו אינה בהצטרפות עם הציבור דוקא, אלא בכלילת ברכות 

דומה לטעם שמחמתו עונה אחר ברכת עצמו בסיום כמה ברכות התפילה יחד שעולה על ידם )וב

אמנים אלו, שוב יש לומר שלא יפסיק עבורם. ומתוך כך  אם כבר שמעהסמוכות זו לזו(. ממילא 

שגם בקדיש וקדושה וברכו, ההפסקה אינה עבור ההצטרפות עם  )ר' מהד' דרשו למשנ"ב(יש שכתבו 

רתם, שאינה אפשרית אלא בציבור, ולפיכך אם הציבור לאמירתם, אלא משום מעלת עצם אמי

 כבר אמרם שוב לא יפסיק עבורם בקריאתו. 

לעלות שיש להפסיק גם עבור ברכת התורה, למי שקראוהו  הטורכתב  המנהיגבשם ספר 

דחה זאת מהלכה, מפני דברי  ב"י, מפני כבוד התורה, שאינו פחות מכבוד חברו וכדלעיל. לתורה

הן אין להפסיק בקריאתו כדי לעלות לתורה. ונימק שהרשב"א רב שכתב שאפילו לכ הרשב"א

מובהק הוא. אבל הט"ז כתב שכיון שהטור הביא את דברי המנהיג, והטור אף הוא רב מובהק, יש 
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לפסוק כמותו, בפרקים שחובתם מדרבנן )אך לא בעיקר ק"ש(. ואף מג"א כתב ע"פ כמה אחרונים 

פסיק אלא לברכות התורה, ולא לקריאת הפסוקים עם שהמנהג בפועל כמנהיג. )אך סייג שלא י

החזן(. משנ"ב הוסיף בענין זה שמותר להוסיף ולהפסיק מפני הכבוד גם כדי להשיב לחזן השואלו 

לשמו משום ששכחו בעת שאמר עבורו "מי שבירך", וכן אם הוציאו ס"ת ונמצא שאין מי שיודע 

 ל לסיים קודם עד הפרק אם הדבר אפשרי(. לקרוא בו אלא הוא רשאי להפסיק עבור כך )אך ישתד

 

שבקדושה אלו מפסיק גם באמצע הפרק, וכדין שאלת שלום מפני היראה. ויש -]לכל דברים

 דוקא.  בין הפרקיםדברים אחרים שמחמת שנפל בהם ספק הכריע משנ"ב להפסיק עבורם 

ע ברכת התורה, על ברכות אחרות ששומע. כאן כתב כך משנ"ב לענין השומ עניית אמןבכלל זה 

שיענה ביהל"ו גם באמצע הפרק, אך אמן יענה רק בין הפרקים, והוסיף שמחלוקת אחרונים היא 

אכן סתם וכתב כך  )נט ס"ק יח(אם הוא הדין לכל אמן, וחותם בדעת פמ"ג ורעק"א המתירים. ולעיל 

כדין כללי לכל ברכה, והוציא מן הכלל רק את בין הפרקים אהבה רבה ושמע, שם משום הקרבה 

לברכת המצוות אין לענות אמן אלא לברכת אהבה עצמה, ואף לידי כך טוב יותר שלא להגיע 

אף לא בין שאין להפסיק כלל,  )קכד ס"ק כא(מלכתחילה. )ולעניית "ברוך הוא וברוך שמו" כתב להלן 

 הפרקים של פסוקי דזמרא(.

הביא משנ"ב מחלוקת אם להפסיק בק"ש )משום שהיא  ברכה על רעמים וברקיםגם בענין 

מצוה עוברת(, וחתם בהכרעת חיי אדם להפסיק רק בין הפרקים )אבל את ברכת אשר יצר, שאינה 

 עוברת, ידחה לברך לאחר התפילה(. 

ראו לאדם לעלות לתורה הוא רשאי להפסיק לשם כך כמו כן, כתב משנ"ב שאף שהוכרע שאם ק

, אם אין מדובר בכהן יחיד, ועכ"פ אם הוא עומד בין הפרקים לקראובקריאתו, לכתחילה אין 

 [לקרותו.רשאים בכה"ג 

 

ן  י ל י פ ת ו ת  י ל ט ל ק  ס פ ה  .  )סו,ב; סו,ח(ג

וף בטלית יכול להפסיק גם : אם הזדמנו לו טלית ותפילין רק בעודו עומד בברכות ק"ש, עבור העיטתמצית הדין)

באמצע הפרק, אך לא בין גאולה לתפילה, וגם לא יברך עליה אלא בין הפרקים. ולהנחת התפילין יכול להפסיק 

 אפילו בין גאולה לתפילה, בלא לברך, ובין הפרקים יניח ויברך, ובאמצע הפרק, לרמ"א יברך אך לא לב"י.(

 

הראשונים הוא ההפסק עבור לבישת טלית דין מיוחד של הפסק לדברי קדושה שנזקקו לו 

הובא מעשה ברב, שנטל ידיו, קרא קריאת שמע, הניח  :(יד)והנחת תפילין והברכות עליהן. בגמרא 

תפילין והתפלל, וביארה הגמרא שאף שהסדר המתוקן הוא להניח תפילין בתחילה ובהם לקרוא 

לו את התפילין עד לאחר  קריאת שמע, רב נאלץ לקרוא בלא תפילין משום ששליחו לא הביא

הקריאה. נמצא עכ"פ שרב הניח תפילין בין ק"ש לתפילה, ונחלקו ראשונים בדבר מה שיש ללמוד 

 מכך לדיני ההפסק בברכות ק"ש. 

, הסיק מכך באופן מרחיק לכת, שכיון )מובא בתוס' ורא"ש ועוד(, רבו של רש"י ר' יצחק בר' יהודה

ּות העמידה בתפילה, ניתן להפסיק עבורם ועבור ברכותיהם שתפילין, וכמותם גם טלית, הם משֵלמ

תוס' . וכך אף עשה מעשה בעצמו כששלוחו התעכב בהבאת טליתו. בין גאולה לתפילהאפילו 

נוספים )רא"ש, תר"י, רשב"א( חלקו על כך, וכתבו שיש לחלק בין תפילין, שהם חובת  וראשונים

ך יש להם שייכות מיוחדת לתפילה, לבין טלית, הגוף וחלק מענין קבלת עול מלכות שמים, ולפיכ

שאינה חובה אלא כאשר לובש בגד של ארבע כנפות, ואין היא כתפילין לענין צורך התפילה, 

הוסיף והחמיר עוד, שאף לתפילין לא מצאנו שהפסיק  ר' משה מקוציולפיכך אין להפסיק עבורה. ו
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ויש לומר שרק לאחר התפילה שב לברך. רב אלא לעיקר הנחתן, אבל לא מצאנו שבירך עליהן אז, 

ואם כן אפשר שאין להפסיק בין גאולה לתפילה אלא למעשה הנחת התפילין )למרות שיהוי הזמן 

 שיש בו( ולא לברכה. 

החמיר בזה כר"מ מקוצי, שלא להפסיק בברכה כלל בין גאולה לתפילה, ואף לעצם ההנחה  ב"י

חלק עליו וכתב שאין לדחות את דברי  הרמ"את. אין להפסיק אלא עבור תפילין ולא עבור ציצי

מרבית הראשונים מפני סברת הר"מ מקוצי, ובפרט שאף הוא לא אמר את דבריו אלא בדרך דחיה, 

שמהסוגיה אין ראיה להתיר, ולכן על תפילין יש גם לברך )אבל בדין הציצית לא חלק על ב"י 

טפות(. אלא שמיד אחר כך שב וסייג ושו"ע, ונראה שמודה שאין להפסיק אפילו עבור גוף ההתע

שאין דבריו אמורים אלא כל שלא סיים גאל ישראל, אבל בין גאולה לתפילה הרי אין מפסיקים 

)לדינא( אפילו לדברים שבקדושה, וא"כ הוא הדין לברכת התפילין. ונמצא שאינו חולק על ב"י 

ולה לתפילה )משנ"ב עמד על אלא בדין אמצע הפרק, שלא לברך אז על התפילין, ולא בדין בין גא

 דעת אחרונים שאכן כתבו לברך גם בין גאולה לתפילה, אך דחאם מהלכה(. 

דיון הראשונים אכן לא היה אלא לענין הנחת תפילין בין גאולה לתפילה, אבל כיון שנזקקו 

הפוסקים לדין זה ביארו גם מה די הנחת טלית ותפילין קודם לכן, באמצע הפרק או בין הפרקים. 

כתב מסברתו שכשם שאין להפסיק לברכת טלית ותפילין בין גאולה לתפילה כך אין להפסיק  ב"יו

לכך גם קודם לכן באמצע הפרק. ומכל מקום קל יותר אמצע הפרק מבין גאולה לתפילה, שאין בו 

מניעה מהפסק בשיהוי בלבד ללא דיבור, ולכן יכול גם להתעטף אז בציצית ולא רק להניח תפילין. 

הביא ב"י מדברי שיבולי הלקט שיכול להפסיק בין הפרקים  ג(-בבדברים השייכים לס' )קודם לכן מעט 

שלאור דברי הרא"ש בתשובה  )בבדה"ב, בשונה ממה שכתב בתחילה בב"י(כדי להניח טלית ותפילין. והוסיף 

 יש לומר שגם יברך עליהם )דברי הרא"ש נאמרו בענין התפילין, אך מדברי ב"י נראה שסובר

בין שלענין זה אין לחלק ביניהם, ואם הותרה הברכה הרי שהותרה גם לענין הציצית(. ונמצא ש

יניח רק תפילין  בין גאולה לתפילההפרק יניח בלא ברכה, ו באמצעיניח ויברך על שניהם,  הפרקים

 וללא ברכה. 

ק, לא נחלק על הב"י כאמור אלא במה שכתב שלא לברך על התפילין אף באמצע הפר הרמ"א

אך לא חלק על יתר דבריו, לא במה שהקל בין הפרקים ולא במה שהחמיר בין גאולה לתפילה. אף 

בין בדין העיטוף בציצית, גם באמצע הפרק אך ללא ברכה, לא חלק הרמ"א. ונמצא לדבריו שבין 

יניח  בין גאולה לתפילההפרק יניח תפילין בברכה וטלית בלא ברכה, ו באמצעובין  הפרקים

מתוך הדברים שאם הזדמנו  משנ"בבלא ברכה ולא ישהה עבור עיטוף בטלית כלל. )וכתב תפילין 

קריאת שמע, ימתין לבין הפרקים כדי שיוכל להניח ולברך  קודםלו טלית ותפילין בעודו בברכות ש

לכו"ע. אבל בק"ש עצמה לא ימתין מלהניח תפילין, משום שכל שיכול לקרוא בתפילין אסור לו 

 . ואף בברכת גאל ישראל יניח מיד, שאין לו למה להמתין(. לקרוא בלעדיהן

 

 . בדיעבד לאחר שהפסיק, להיכן חוזר3

 

 )סי' סח(. אמירת פיוטים 4

בדין ברכות התפילה עמדנו על מחלוקת הרמב"ם והרשב"א )וראשונים נוספים( אם אנשי כנסת 

ה של כל ברכה ועל הגדולה קבעו מטבע ברכה שלם שבו חובה לברך, או שקבעו רק את עיקרי

 גביהם יכול אדם להוסיף או לפחות כפי דעתו. 
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, שחז"ל לא קבעו מילים מדוייקות שאותן יש לומר )פרט ליוצאי דופן(, הרשב"אלפי דרכו של 

שרשאי להוסיף בכל ברכה בתפילה מעין הברכה, אף בברכות ק"ש יש  )ע"ז ח.(ומכך נובע דין הגמרא 

י להוסיף שבחים מעין ענין הברכה כפי דעתו. ונראה מדבריו לומר על אותה הדרך, שהאדם רשא

שבכך הוא תולה גם את המנהג שנהגו בקהילות רבות להוסיף פיוטי שבח לה' בתוך ברכות קריאת 

 שמע. 

, שאין לשנות מנוסח הברכות, שוב יש בפיוטים משום הפסק. ואכן הרמב"םאבל לפי דרכו של 

הסתמך על דברי הרמב"ם בהלכות  הטורשאין לאמרם. גם  )קפ; רז(כתב הרמב"ם בתשובותיו 

וכתב: "בענין ההפסקה שמפסיקין בברכות שמע לומר קרוב"ץ, ראוי היה שלא להפסיק... וכן כתב 

הרמב"ם ז"ל, ברכות אלו עם שאר הברכות אין אדם רשאי לפחות מהן ולא להוסיף עליהם". 

ה לאסור לומר פיוטים אלו, ומה שאף , שכתב שראוי היהרמ"הוסמך את דבריו גם על דברי 

במקומו היו אומרים אותם אינו אלא משום שלא היה בידו למחות בידם וסבר שמוטב יהיו 

 )א,תסט(עצמו התייחס בתשובה  הרשב"אשוגגים. וכתב שלכך נטתה גם דעת אביו הרא"ש. אף 

תוכן ממש, וכתב לפיוטים שאומרים לכבוד ברית מילה או לכבוד מועדים, בין הברכות או אף ב

 שסברת עצמו נותנת שלא לאמרם וכדברי הרמב"ם. 

אלא שהמנהג למעשה בקהילות רבות, כפי שפתחנו, אכן היה לומר את הפיוטים. וכתבו 

שמנהג זה נסמך בראש ובראשונה על כותבי הפיוטים  ה,כא(בברכות )והרא"ש  )בתשובה הנ"ל(הרשב"א 

דולי עולם )ועמדו גם על מסורות שלפיהן ר' אלעזר ועוד, שהיו ג ר' אלעזר הקלירעצמם, בהם 

הקליר הוא מן התנאים(. הרשב"א סיים מתוך כך שיש להניח לישראל לנהוג כמנהגם. ואף הרא"ש 

כתב מתוך כך שיש לדון את הפיוטים כצרכי ציבור, שמפסיקים עבורם גם במקום שאין מפסיקים 

כתב שאין קפידא שלא לומר את  )מובא בטור( "דהראבבו עבור צרכי היחיד. הוסיף על כך הטור שגם 

דחק לפרש את דברי המשנה מקום שאמרו לקצר אינו רשאי להאריך באופן  ר"תהפיוטים, וגם 

שלא יסתור את מנהג אמירת הפיוטים. ונראה שגם על צד שאין להוסיף על מטבע הברכה, והפיוט 

פסקת הברכה על ידי דבר שאינו הוא ודאי דבר מה אחר הנאמר תוך הברכה, כיון שאין הוא ה

 מעניינה אלא תוספת שבח לה' ההולם את עניינה אין בו לדרך זו איסור הפסק. 

סיכם למעשה כדרך הרמב"ם והטור, שבמקום שבו ניתן למנוע את הציבור מלומר את  השו"ע

כתב שבמקום שנהגו לומר אין צורך לעקור את המנהג. ומכל  הרמ"אהפיוטים יש לעשות כך. אבל 

מקום היחיד רשאי להימנע מלומר את הפיוטים עם הציבור, ובלבד שלא יפסוק מחמת כך בדבר 

אחר באמצע הברכה ואפילו בדברי תורה )אבל בהרהור מותר ללמוד(. אלא שגם אם הוא זהיר 

א להצטרף לאמירת הפיוטים, ויבואו מתוך בעצמו שלא להפסיק, אחרים עשויים ללמוד ממנו של

כך גם להפסיק בדיבור אחר, ולכן למעשה לא יפרוש מהציבור ויאמר עמהם מה שהם אומרים. 

)ולמעשה כבר נהגו בארץ ישראל גם רוב קהילות האשכנזים שלא לומר את הפיוטים. אבל בחזרת 

 הש"ץ אין נמנעים מלאמרם(. 
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 קורותמ –הפסק בקריאת שמע וברכותיה 
 שםובפרקים שואל... חשיב עליה דרבינא )יד.(, ו שם יג:משנה, ובגמרא ברכות יג.   

)אפשר לוותר תוס' , רש"י)יד.( אלו הן בין הפרקים... אמת תפסיה להאי )יד:(, 

 )ז:( תר"י)סי' ה, סי' ח(,  רא"שעל ד"ה ימים(, 

 ח. ד"ה והורה תר"יסי' י,  רא"שד"ה ומנח, תוס' ברכות יד:   הפסק לטלית ותפילין

   

 טור ושו"ע ונו"כסי' סו   

 שו"ע ומשנ"ב( קיא,א)  

   

 פ"ה סי' כא( רא"ש)  תוספת פיוטים

 ה. ברי"ף ד"ה מתני' בשחר )לדף יא.(תר"י   

יא. ד"ה אחת, "ונראה לי דמאי דקתני... אלא במטבע שטבעו חכמים", רשב"א   

 א,תסט שו"תוב

 ושו"ע ונו"כטור סי' סח   
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 פרק חמישה עשר

 איסור קריאה כנגד הערוה
 א. יסוד הדין

 )סי' עג; עד,ה(ב. נגיעה בערוה 

 )סי' עה(ג. ראיית הערוה 

 )סי' עד(ד. לבו רואה את הערוה 

 )עד,ד(ה. ערוה מגולה 

 ו. בין דיבור להרהור

 

 א. יסוד הדין

קריאת שמע טעונה כיסוי הגוף: "בעל קרי... ָירד לטבול, אם יכול לעלות ולהתכסות עד שלא 

 . )משנה, כב:(. ואם לאו, יתכסה במים ויקרא" יתכסה ויקראתהא הנץ החמה, יעלה ו

: "צואה ה:(כ)הגמרא לא ביארה באופן ישיר את מקור הדין, אך בתוך בירור גדריו מצאנו 

ש כנגדה. ערוה בעששית, אסור לקרות ק"ש כנגדה. צואה בעששית בעששית, מותר לקרות ק"

 ולא יראה בך ערות דברמותר... דצואה בכיסוי תליא מילתא, והא מיכסיא. ערוה בעששית אסור... 

: "כתיב ולא יראה בך )קנ.(אמר רחמנא, והא קמיתחזיא". דברים דומים מצאנו גם במס' שבת 

, דאמר רב יהודה ]אפילו[ עכו"ם ערום אסור לקרות קרית ערות דבר... מיבעי ליה לכדרב יהודה

שאיסור זה הוא מן התורה.  (הק' לסי' עד)והפמ"ג  )ביו"ד, ר ס"ק ג(שמע כנגדו". מתוך כך כתבו הט"ז 

  1והביא את דבריהם בה"ל.

ונשמרת מכל  כי תצא מחנה על ֹאיביך: ")דברים כג(מקור הדין בתורה הוא בדיני מחנה המלחמה 

ע. כי יהיה בך איש אשר לא יהיה טהור מקרה לילה, ויצא אל מחוץ למחנה לא יבא אל תוך דבר ר

המחנה. והיה לפנות ערב ירחץ במים, וכבא השמש יבא אל תוך המחנה. ויד תהיה לך מחוץ 

למחנה, ויצאת שמה חוץ. ויתד תהיה לך על אזנך, והיה בשבתך חוץ וחפרתה בה ושבת וכסית את 

ך להצילך ולתת ֹאיביך לפניך, והיה מחניך קדוש, ולא לה-צאתך. כי ה' א יך מתהלך בקרב מחנֶֹ

ְראה בך ערות דבר ושב מאחריך".   יִּ

וממשיכה בחיוב להותיר את  2הפרשיה פותחת בחיוב לשלח טמאי קרי מחוץ למחנה המלחמה,

 המחנה נקי מיציאות האדם, ואף מחוץ למחנה עליו לכסות את צואתו. הטעם לשני דינים אלו

                                                           
1

לשון של איסור דאורייתא בדבר, ואפשר היה לומר שדרשת הפסוקים היא  בש"ס ובראשונים לא נזכרה מפורשות 

לאסמכתא בעלמא. כך נראה ביותר לומר בדעת הרמב"ם, שלא הזכיר איסור כזה במנין המצוות, ואף בגוף ההלכות 

לא הסמיך את האיסור על פסוק. אבל הרשב"א למד את גדרי הדין מדיוק לשון הפסוק, ומכך למדו פמ"ג ובה"ל 

דעתו שאיסור זה הוא מן התורה. כמו כן, באיסור הקריאה במקום הטינופת נאמר בגמרא במפורש שהוא מן ש

התורה, ומהשוואת הגמרא והראשונים בין גדרי שני הדינים מכח חילוק לשונות הכתוב בעניינם משמע שהם שניהם 

האיסורים הם מן התורה, אף כי  שקולים עכ"פ בעיקר היותם מן התורה. אף לדרך הרמב"ם אפשר שיש לומר ששני

 לא נתלו לפי הנראה בלשונות הכתוב אלא בדרך אסמכתא; ור' מש"כ בזה עוד בדין הצואה. 
2

למעשה למדו חז"ל מפסוקים אלו על החיוב לשלח בעלי קרי מחוץ למחנה לויה, במדבר, ומחוץ להר הבית, לדורות.  

ת דרשה זו לומר שדין זה אינו נוהג במחנה המלחמה, אלא בפשטות, כיון שאין מקרא יוצא מידי פשוטו אין כוונ

להוסיף על כך ולומר שכשם שממחנה מלחמה יש לשלח את הטמאים, כך ויותר יש לשלחם ממחנה המקדש עצמו. 

אלא שבפועל נראה שלא נזכר דין כזה בש"ס, ומתוך כך גם לא בהלכות מלכים ברמב"ם. ואף במנין המצוות מסמיך 

מציין  )בפירושו לתורה(זה את דין שילוח הטמאים מהמקדש, ולא ממחנה המלחמה. אמנם הרמב"ן הרמב"ם על פסוק 

שפשוטו של מקרא הוא לשלח בעל קרי ממחנה המלחמה )ולא מבאר מהו הדין למעשה בזה(, והמלבי"ם תלה בדבריו 
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מבואר בכך שהשכינה שורה על מחנה המלחמה של ישראל. במלחמה זקוק עם ישראל להשגחה 

מיוחדת, שאכן נלוית להם בצאתם אליה. הנמצא במחנה הוא כנמצא לפני השכינה, ועליו לשמור 

שכינה זה, ולא לתת בו נוכחות גלויה לתופעות חיים פחותות, שראוי להצניען. -על קדושת מקום

כוחות חיים בריאים כשלעצמם, שיש  –צואה כרוכים בצד הפחות והמאוס שבאדם הן הקרי והן ה

בהם עם זאת ביטוי לצד השפל במציאות האדם, המנוגד לשעבוד החיים בכללם אל הקודש. הקרי 

הוא ביטוי לעוצמות החיים העזות הקיימות בנפש האדם, שלגודל כוחן קשה לרסן אותן ולכוון 

לרוב בנפש בצורה גסה ובלתי מעובדת, מסולקת באופן מצוי מעול אותן למגמתן, והן מתפרצות 

עולם הדעת )ומגיעה פעמים רבות גם לפריצת גדרי מצוות התורה(. גם הצואה היא ביטוי מוחשי 

של צד המיאוס המלוה את חיי האדם, הפסולת הכרוכה באכילתו, שהינה חלקים של המציאות 

ל לעכל ולהטמיע בתוך שיעור הקומה השלם של החומרית שהוא מביא אל קרבו אך אינו מסוג

החיים והוא נאלץ ממילא לשוב ולפלטם. סילוק הצואה ממרחב הקיום הציבורי האנושי הוא 

ארץ פשוטה, ועל אחת כמה וכמה שכלפי השכינה יש לנהוג בהנהגת כבוד דומה ולסלק -מידת דרך

של רוממות, של גיוס החיים  מנגדה הן אותה והן את טומאת הקרי. הפגישה בשכינה היא פגישה

כולם בכל מידת האפשר לתכלית של הופעת רצון ה' בעולם, ואם יש בנו יסודות חיים שאיננו 

יודעים לצרף לכך עלינו להצניעם ולמנוע מהם להיות נוכחים אז בגלוי. התעלמות מכך היא כעזות 

 דבר ושב מאחריך".  פנים בפני השכינה שעלולה לגרום לסילוקה מעלינו, "ולא יראה בך ערות

חז"ל הרחיבו את גדר הדין האמור בפסוקים אלו באופן ראשוני בכך שקבעו שדין קדושת מחנה 

השכינה יפה לא רק כלפי המחנה הציבורי, מחנה המלחמה שבו שורה שכינה, אלא גם כלפי כל 

 מירתאאדם ואדם בפני עצמו, בנסיבות שבהן הוא כעומד בפני השכינה. בכל עת שהאדם עסוק ב

כפי  3יפה עבורו דין זה של "והיה מחניך קדוש", ואין לו לאומרם כנגד הצואה. דברים שבקדושה

שנזכר, מדברי הגמרא עולה שזוהי הרחבה לדין התורה עצמו ולא תקנת חכמים. ואפשר שיש 

אם בעת המלחמה, שבה לא ניכרת בגלוי השייכות של מעשינו לענין  –בדברים מעין קל וחומר 

שכינה, חייבה התורה בזהירות זו, על אחת כמה וכמה בעת שהאדם עוסק בדברי קדושה השראת ה

 בפועל וממשיך על עצמו השראת שכינה באופן ישיר. 

על גבי זה הוסיפו חכמים והורו עוד להרחיק ממחנה השכינה האישי של האדם לא רק את 

. המשמעות הראשונית של , על פי לשון הכתוב ולא יראה בך ערות דברערוההצואה אלא גם את ה

הכתוב היא שהקרי והצואה הם הם אותה ערוה שאין להותיר נראית כביכול לעין השכינה, אולם 

ממילא משתמע מכאן שהוא הדין גם למציאותה הממשית של הערוה שבגוף האדם. איברי הערוה 

דם, הצד שבגוף האדם הם הכרוכים באופן ישיר באותו צד גס, גולמי ובלתי מעובד, שבחיי הא

שאותו קשה עלינו ביותר לרומם ולרתום בשלמות אל רצון ה' לבדו, ולכן עליהם להיות מוסתרים 

 בשעה שהאדם עוסק בדברי קדושה. 

המשמעות הישירה של הכתוב בהקשר זה היא שהערוה תהיה מכוסה מפני השכינה. אלא שיש 

שכלפיו צריכה הערוה  לשאול כיצד מתורגמים הדברים למעשה, מהו לענין זה מקום השכינה

להיות מכוסה. באופן אחד יש לומר שבשעה שהאדם עוסק בדברי קדושה וממשיך על עצמו 

                                                                                                                                                                      
שראל למלחמה יש לשלח שלא מכל מחנה המלחמה יש לשלחו אלא ממחנה לויה שבו, והיינו שכאשר הארון יוצא עם י

 את הטמאים ממחנה הארון ונושאיו. 
3

את טומאת הקרי אין ביד האדם להרחיק מעליו בעת אמירת דברים שבקדושה, והתורה לא חייבה להימנע בתכלית  

מאמירת דברים שבקדושה בהיותו טמא. עזרא גזר על בעלי קרי שלא ילמדו תורה, ובדורות מאוחרים יותר בטלה 

 ר הדין לדין תורה, על יסוד הסברה ש"דברי תורה אינם מקבלים טומאה". גזרה זו וחז
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, באופן בלתי תלוי בשאלה אם עיניים כלפי חוץהשראת שכינה צריכה ערוותו להיות מכוסה 

אנושיות כלשהן רואות אותה. זוהי השלכה מעשית אחת של חיוב כיסוי הערוה, דין שמשתמע 

באופן ברור למדי מסוגייתנו ואף עומד להלכה, אף כי אינו מוסכם לכו"ע, וכפי שיתבאר. באופן 

שה הוא בעולמו של האדם שני יש לומר שכיון שמקום השראת השכינה בעת אמירת דברים שבקדו

עצמו, ממילא אותה התרחשות של דיבור בדברי קדושה היא שמפניה צריכה הערוה להיות 

שלו. דין תורה לפי זה הוא שלא יהיו עיניו רואות  נגד עיניומכוסה, והיינו שלא תימצא אז ערוה 

לא  לבוגם את הערוה, ולדעה אחת בתנאים, שהלכה כמותה, הוסיפו על כך חכמים והורו עוד ש

את הערוה, והיינו שהיא תהיה מובדלת לא רק מעולם הדעת והדיבור של האדם אלא  יהיה רואה

בשם  )ר"ס עד(מכל חלקי גופו העסוקים ברוממות הקדושה וכלי הרגש בכלל זה )אבל כתב בה"ל 

רוה פמ"ג שתוספת איסור זו היא מדרבנן בלבד(. הרחבה נוספת היא שלא יהיו אברי גופו נוגעים בע

הנפש -כזו להוליד הרהור, צד של עסקנגיעה או ערוותו נוגעת בגוף אדם אחר, משום שגם דרך 

באותו ענין שצריך להיות מורחק ממחנה השכינה שבאדם. בשונה מצואה, הערוה אינה דבר 

מציאות מאוס כשלעצמו אלא שפגישת האדם בו מולידה בו כוחות לא מוֻוסתים, ולכן אין הנגיעה 

 מצד עצמה אלא באופן שמוליד הרהור וכפי שיתבאר. בה פוגמת 

ומשנ"ב נקטו כדבר פשוט שדינים אלו לא נאמרו רק כדין  )מובא באריכות בבה"ל ר"ס עד(פמ"ג 

 )עד ס"ק ה(אם קרא בפני הערוה עליו לשוב ולקרוא. והוסיף משנ"ב  בדיעבדלכתחילה, אלא גם 

מדרבנן בלבד. )אמנם בדין הנוגע בגוף חברו, שה"ה גם לענין לבו רואה את הערוה, אף שאיסורו 

על מחלוקת אחרונים אם צריך לחזור ולקרוא,  )עג ס"ק ד(שעיקרו משום הרהור בלבד, עמד משנ"ב 

 )כב:(שהעיקר בזה לקולא(. נראה שדימו זאת לאמור בגמרא  )ובפרט מדבריו בסי' עד ס"ק כ(ומשמע 

ל תפילתו שם "זבח רשעים תועבה", ולדברי במתפלל ומצא צואה כנגדו, שאם פשע בדבר קרוי ע

. אף כאן, כיון שביארה התורה )ר' להלן בדין הקריאה במקום הטינופת(הראשונים עליו גם לשוב ולהתפלל 

שקריאה בפני הערוה גורמת סילוק שכינה, שוב אי אפשר לומר שהקורא כך יצא ידי חובתו 

  4למקום.

 נברר את גדרי הדינים כפי סדרם בגמרא. 

 

 ב. נגיעה בערוה

ר  ח א ב ה  ע י ג נ  .  )סי' עג(א

"בעי מניה רב יוסף בריה דרב נחוניא מרב יהודה, שנים שישנים במטה אחת מהו שזה יחזיר 

פניו ויקרא ק"ש וזה יחזיר פניו ויקרא ק"ש? א"ל הכי אמר שמואל, ואפילו אשתו עמו. מתקיף לה 

רב יוסף, אשתו ולא מיבעיא אחר? אדרבה, אשתו כגופו, אחר לאו כגופו? מיתיבי... אלא מאי אית 

 . )כד.(מימר, אשתו לרב יוסף תנאי היא, לדידי נמי תנאי היא" לך ל

מנהגם היה לישון בכיסוי טלית )שמיכה( בלא לבוש נוסף מתחת לה, ופעמים שהיו ישנים מספר 

גוף בעת השינה. בעודם ישנים פנים כנגד פנים ודאי אין -בני בית במטה אחת, כך שיש ביניהם מגע

זאת בכך שנגיעת הערוה גורמת הרהור, ובה"ל הביא מפמ"ג  להם לקרוא קריאת שמע )רש"י תלה

                                                           
4

כשחוזר לקרוא, חוזר גם על ברכות ק"ש. ובפשטות הוא הדין לכל ברכה שאמר כנגד הערוה. אמנם הסתפק משנ"ב  

לקולא. על  אם גם במקום דין דרבנן בלבד, של ליבו רואה את הערוה, חוזר על ברכות דרבנן, ונוקט מספק )עד ס"ק ה(

ברכות ק"ש עצמם חוזר עכ"פ גם בכה"ג, שכן כך הוא דין קריאת שמע, שכאשר נדרש לחזור ולקוראה חוזר גם על 

)מובא ברכותיה, וכפי שהתבאר לעיל בדין המסופק אם קרא ק"ש. ובמקום ספק אם היתה ערוה נגדו הסתפק פמ"ג 

החיוב לחזור ולקרוא אינו דין תורה, ואם כן במקום ספק  אם יחזור גם לברך, שכן אפשר שעצם בבה"ל בהקדמת סי' עד(

 י"ל ספק דרבנן לקולא. 
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ועוד שגם בלא נגיעה לא  חילקו חכמים ואסרו, כל שאין הפסק טלית ביניהם ממתניהם ולמטה(, 

מגע  שמואלואילו בהיותם נוגעים זה בזה רק מאחוריהם נחלקו תנאים ואמוראים אם לאסור. ל

יש להבחין בזה בין אשתו,  רב יוסףמאחור אינו מענין נגיעת הערוה ואינו מונע מלומר ק"ש כלל, ול

שרגיל בה ונגיעתה לא מולידה אצלו הרהור, לבין אחרים מבני ביתו )שאינם קטנים ממש( שיש 

 ברייתאבהם איסור; וכל אחד מהם מסמיך את דבריו על דעה בדברי התנאים. ועוד נמצאה 

 ירה משניהם וסוברת לאסור בין באשתו ובין באחרים. מחמ

פסקו במחלוקת האמוראים לחומרא כרב יוסף, וכתב ב"י שהעיקר כדבריהם.  הרמב"םו הרי"ף

כתב שכיון שנמצאה ברייתא מחמירה משניהם, ולא התבאר שרב יוסף ידע  )מובא ברא"ש( ר"יאבל 

דה לה, יש להכריע בזה לחומרא כדברי אותה ודחאה מהלכה ואפשר שאם היה יודע אותה היה מו

סיים בכך שיש מי שאוסר באשתו ויש  בשו"עהברייתא. ואף שכתב ב"י שהעיקר כרי"ף ורמב"ם, 

לחוש לדבריו )אין זה כפי דרכו בהכרעת ההלכה במקומות אחרים, ואף כל עיקר הכרעת ר"י 

ורים לערוה נוטים בסוגיה אינה כפי הדרך הנהוגה במקומות אחרים, ונראה שבעניינים הקש

 הפוסקים להחמיר ולהזהר יותר(. 

 

ו  מ צ ע ב ה  ע י ג נ  .  )עד,ה(ב

רואה את הערוה מותר, נוגע, אביי אמר אסור ורבא אמר מותר. רב זביד מתני לה  עקבו"אתמר, 

להא שמעתא הכי. רב חיננא בריה דרב איקא מתני לה הכי, נוגע דברי הכל אסור, רואה, אביי אמר 

. )כה:(, רואה מותר" נוגע אסורר, לא נתנה תורה למאכי השרת. והלכתא, אסור, רבא אמר מות

תוס' ביארו שעיקר הפסול בנגיעת ערוותו שלו הוא בהיותו נוגע בה בידיו )מן הסתם משום שבאופן 

הנפש בכח זה שבאדם(, ומשום כך גזרו חכמים גם על נגיעת -זה עלול יותר להיוולד הרהור, עסק

)והסכימו הראשונים שאין לעקבו ייחוד לענין זה אלא כל אברי גופו שאר אברי גופו בערוה 

אסורים(. גם ב"י הביא טעם זה, וכך כתב גם משנ"ב. )הטור כתב בשם הראב"ד שכל אבר הנוגע 

 בערוה גורם חימום ומטריד ואוסר לקרוא, וצ"ע למה לא הזכירוהו ב"י ומשנ"ב(. 

 

 )סי' עה(ג. ראיית הערוה 

ש ו ה  ו ר ע ה ם  ו ק מ  . םא י ס ו כ מ ה ת  ו מ ו ק מ ר   א

: תורת "ערוה" שהקריאה נגדה אסורה מורחבת כל שמדובר בראיית גוף אשה על ידי איש )ואפילו תמצית הדין)

באשתו(, וכוללת לא רק את אברי התשמיש אלא את כל מקומות הגוף שדרכם להיות מכוסים. ולהלכה אסור לקרוא 

עכ"פ בעוצם עיניו, או בחושך, אבל לשאר פוסקים צריך גם כנגדם גם אם אינו נותן דעתו להסתכל בהם. לב"י די 

להסב פניו, ולמעשה גם את גופו, או שבצד מה שאינו רואה את הערוה היא גם מעבר למחיצה )שקופה(. ומ"מ 

 במקומות המכוסים, שאינם עיקר מקום הערוה, מקל בה"ל בשעה"ד כל שאינו רואה.(

 

סתכולי בה, והא א"ר ששת למה מנה הכתוב ערוה. למאי, אי לא טפח באשה"א"ר יצחק, 

תכשיטין שבחוץ עם תכשיטין שבפנים, לומר לך כל המסתכל באצבע קטנה של אשה כאילו 

 . )כד.(מתסכל במקום התורף? אלא באשתו, ולק"ש" 

עיקר שם ערוה, שצריכה להיות מכוסה בעת אמירת דברים שבקדושה, הוא על אברי התשמיש. 

)משנה חלה ב,ג, ובסוגייתנו כך הוא בין באיש ובין באשה. באיש זהו הגדר היחיד, אך גם באשה נאמר 

: "האשה יושבת וקוצה לה חלתה ערומה מפני שיכולה לכסות פניה בקרקע, אבל לא האיש". כד.(

רוה באשה כלפי עצמה אף היא אינה אלא על מקום זה, ואותו לבדו עליה לכסות בעת תורת ע

שמבקשת לברך )והגמרא דנה אם גם העגבות קרויות ערוה(. שם ערוה קרוי על מקום זה מצד 
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עצמו, באופן בלתי תלוי כלל בהתעוררות הרהור מחמתו, וערוות האדם צריכה להיות מכוסה גם 

  5הרהור )וכך גם, במצב רגיל, בראיית ערוות איש אחר(.מעיני עצמו אף שאין בה 

דרכו של גוף האשה, לפי  6עם זאת, כאשר מדובר בראיית אשה על ידי איש, גדר הערוה מתרחב.

סדר הצניעות הבריא הנוהג בישראל ובכלל, להיות כולו מכוסה )פרט לפניה, ידיה ורגליה(. וכשאין 

בעו להוליד בו צד של הרהור )שהוא התעוררות נפשית זה כך והוא נראה על ידי איש, דרכו מט

אופיינית. הרשב"א, בשם הראב"ד, מכנה זאת גם "טרדא", ויש בכך כדי להבדיל זאת מהרהור 

גמור, עסק ממשי ומרכזי של הנפש בדבר, שיש בו מצד עצמו איסור מחמת קרי הלילה שבכוחו 

טפח, כדין הרואה את הערוה עצמה, ואסור  לגרום(. כיון שכך, דין הרואה שיעור ניכר מגוף האשה,

לו לקרוא את שמע נגדו. כך גם כשמדובר באשתו, שבראייתה כשלעצמה אין כל פסול. )פמ"ג 

הסתפק אם מקומות אלו אכן מקבלים למעשה שם "ערוה" גמור, ונפ"מ לשאלה אם בדיעבד עליו 

  7לחזור ולקרוא. וממשנ"ב נראה שנוטה להחמיר, וכדעת דה"ח(.

ן שאין מדובר על מקום הראוי מצד עצמו לשם ערוה, ואין שם זה קרוי עליו אלא מחמת כיו

ההרהור שטבעו להוליד אצל הרואה, אפשר שאין האיסור אלא כאשר רואה באופן שאכן רגיל 

 כשמסתכל, שהאיסור אינו אלא רב האיבשם  )לדף כה:, יז. ברי"ף( רבנו יונהלהכרך בו הרהור. כך כתב 

. ולא כפשט לשון הגמרא בדין ערוה בעששית, )עה,א(, והביא את דבריו ב"י בעלמא יהבראבה, ולא 
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ממש, בשעה שאין לה ולכח התשמיש ולא כלום. השאלה נוגעת לכל ברית מילה, האם  קטןהפוסקים דנו בדין ערוות  

נוהגים כך, אך רבנו  על המוהל לכסות את ערוות הקטן הנימול כדי שיוכל לברך. הרא"ש ורבנו יונה כתבו שיש שאכן

יונה כתב שבקטן כל כך אין תורת ערוה כלל, והוסיף על דבריו הרא"ש שכיון שברכת המילה היא מצרכי מצוותה לא 

שייך לאסור אותה מתורת והיה מחניך קדוש ומשום ולא יראה בך ערות דבר. הזקקות הרא"ש לטעם נוסף כדי להתיר 

עומד על דברי כמה  )עה,ד(נין קריאת שמע ושאר דברי תורה. ב"י את המילה מותירה מקום לספק מהו הדין לע

ראשונים שכתבו כרבנו יונה, שאין דין ערוה בקטן שאינו ראוי לביאה )והיינו עד גיל תשע(, אך צירף את הספק העולה 

כתב מכח דברי הרא"ש לדברי הרמב"ם שגם כנגד ערוות קטן אסור לקרוא )אף כי לא הבהיר באיזה קטן מדובר(, ו

סתם כלשון הרמב"ם שאין לקרוא כנגד ערוות קטן, ולא חילק בין קטן לקטן. אבל  שו"עשלכתחילה יש ליזהר בכך. וב

 סמך על דברי הרבים המתירים גם לכתחילה כל שאינו ראוי לביאה.  הרמ"א
6
. כך כתב הרשב"א, וכך נפסק להלכה. אמנם מדברי אשה זולתהבפשטות מדובר דוקא על ראיית איש, ולא על ראיית  

הרא"ש למד הרמ"א שגדר הערוה מורחב גם כלפי אשה אחרת הרואה אותה, אך כתב משנ"ב שאחרונים דחו זאת, 

 מהלכה וגם מביאור דברי הרא"ש. 
7

 לנשים להפריד בין קהל האנשיםנראה שהרחבה נוספת לדין זה היא ההנהגה הנהוגה מדורות רבים בכל ישראל  

. להנהגה זו אין מקורות במחיצהבעת התפילה בציבור; ובמקום תפילה קבוע, כבית כנסת, להבדיל ביניהם גם 

כתובים קדמונים, והפוסקים לא נזקקו לעסוק בגדריה אלא בדורות האחרונים, משעה ש'מתקנים' למיניהם התחילו 

יו מפנים הפוסקים בענין זה הוא המשנה והגמרא לבקש לערוך שינויים בסדרי בית הכנסת. המקור בדברי חז"ל שאל

בדבר הגזוזטרא שהיו מתקנים בעזרה בבית המקדש לקראת שמחת בית השואבה בחג הסוכות.  )נא.(במס' סוכה 

מטרת התיקון, לפי דברי הרמב"ם בפיה"מ ובהלכות, היתה למנוע הסתכלות או אף התערבות של אנשים בנשים. 

בר הסכימו שמשם יסוד למחיצה מפרידה בין אנשים לנשים בכל מקום תפילה קבוע, הפוסקים האחרונים שנזקקו לד

)ר' בזה מכתב הראי"ה קוק זצ"ל שהוא כמקדש מעט. ואף הוכיחו חלקם שתוקף החיוב בדבר זה הוא מדין תורה 

 . , אגרות משה א,לט ועוד, ציץ אליעזר ז,ח, שרידי אש א,ח(511"למקדש מעט" בס' מאמרי הראיה עמ' 

העסק בדברים שבקדושה  –נראה כאמור שהנהגה זו היא תוספת הרחבה לדין האמור כאן, ולא יראה בך ערות דבר 

צריך להיות מובדל באופן מובהק מכל אותה התרחשות נפשית השייכת באופן ייחודי למפגש שבין איש לאשה, גם 

דברי קדושה בפני אשה, אם לא שאינה  כאשר בה כשלעצמה אין כל צד איסור. באופן פרטי לא נאסר על האדם לומר

מכוסה כראוי, משום שבשעה שעוסק בדברים שאותם אומר ממילא אינו עוסק בפגישה באשה שלפניו. אבל בהקשר 

ציבורי מקבלת האפשרות לתקשורת בין האנשים לנשים משקל משמעותי יותר, ולכן נאסרה גם כאשר הנשים לבושות 

ציבורי דוקא, וכתב אגרו"מ שבמקום נוכחות של אשה אחת או שתים בדרך  בצניעות )האיסור הוא כאמור באופן

 אקראי אין צורך במחיצה(. 



 )טו( איסור קריאה כנגד הערוה  
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היא שהאיסור הוא  הרשב"אבענייננו, שהאיסור הוא לקרוא "כנגדה". גם לשון  רש"יולשון 

הביא הרמ"א באופן מפורש שהעלמת עין אינה מועילה.  המרדכיב"רואה", ולא במסתכל. ומדברי 

לשונו, וכתב שהאיסור הוא לקרות כנגד טפח מגולה אפילו באשתו, ולא סתם למעשה ב שו"עואף 

הגביל זאת למסתכל. ויש לומר שאף שאין תורת ערוה על הגוף בכללו אלא מחמת ההרהור שטבעו 

 לעורר, סוף סוף כיון שטבעו כך הרי תורת ערוה עליו, גם כשאינו מעורר את ההרהור בפועל. 

יחזיר את שאסור לקרוא כנגד הערוה עד ש הרמב"םמדברי  ,ו()עה, הביא ב"י ערוה עצמהבדין ה

ודחה את דברי  8. ולמד מכך ב"י שגם בעצימת עיניים או בלילה די, שכן סוף סוף אינו רואה.פניו

הרוקח שכתב שכל הערוה נגדו אסור לקרוא אפילו אם עוצם עיניו. אך אחרונים )ט"ז ומג"א ועוד, 

אין לדמות עוצם עיניו או שרוי בחשכה למחזיר פניו, שכן ובמשנ"ב( דחו את דבריו, וכתבו ש

האיסור האמור בתורה אינו שיראה הוא את הערוה אלא שלא יהיה מחנהו קדוש משום שערוה 

נראית בו. כיון שכך גם אם אינו רואה בפועל, כל שהערוה נגד עיניו אין מחנהו קדוש )לכאורה יש 

, שאמרה הברייתא שצריך )כד:(ינו יכול להוציא ראשו ללמוד כך בבירור גם מדין הישן בטליתו וא

עכ"פ לחוץ בטליתו על צוארו, גם למ"ד לבו רואה את הערוה מותר. וצ"ע(. והוסיפו כמה אחרונים 

 שאף בהסבת הפנים לבדם לא די, עד שיסב גם את גופו כך שהערוה תימצא מצדדיו ולא לפניו. 

, אף שביארה הגמרא )כה:(רק אם הערוה מעבר לכיסוי או מחיצה של זכוכית, "ערוה בעששית" 

שכיון שנאמר "לא יראה בך" כל שרואה את הערוה אסור, אם עוצם עיניו ואינו רואה את הערוה 

בפועל יש לומר שאינה קרויה גם גלויה מצד עצמה לעיניו )שהרי היא מעבר לזכוכית( ומותר. כך 

 , וכך כתב משנ"ב בשם ח"א ופמ"ג. להלן(עד,ב, ו)ד מדין בעל קרי המכסה עצמו במים צלולים יש ללמו

אחרים התבאר כאמור שאין תורת  במקומות מכוסיםדין זה אמור ביחס לערוה עצמה. אבל 

על מחלוקת אם גם שם האיסור הוא גם בעוצם עיניו. בפשטות,  )ובבה"ל(ערוה גמורה, ועמד משנ"ב 

רב האי מהלכה, ונאסרה גם ראיה שאינה מולידה הרהור, שוב יש לדון זאת ככל  משנדחתה דעת

ערוה שאסור לקרות נגדה גם אם אינו רואה אותה. אבל אפשר גם לומר שכיון שדוקא ראיית 

המקומות המכוסים היא שדרכה להוליד הרהור, כל שאינו רואה אותה בפועל אין תורת ערוה על 

שכשאי אפשר בענין אחר, המקל וסומך על המתירים אין מוחין בידו  היותה נגדו כלל. וכתב בה"ל

)והדבר מצוי מאד בימינו, כשמבקש לברך או לומר דברי תורה במקומות ציבוריים(. וכן בדיעבד, 

  9כתב משנ"ב שאם קרא כנגד מקומות המכוסים בלא כוונה להסתכל אינו צריך לחזור ולקרוא.

 

ק ו ש ה ן  י ד ו ח  פ ט ר  ו ע י ש  .  ב

: הדין הפשוט הוא שאיסור הקריאה הוא רק נגד ערוה מגולה בשיעור טפח. וי"א שבשוק, לכה"פ מעל הדין תמצית)

הברך, האיסור גם בפחות מטפח. ולרמ"א הלכה כמ"ד ששיעור טפח אמור באשתו, אבל באשה אחרת לעולם אסור 

 אפילו בפחות מטפח.(

 

ערוה, שנאמר גלי שוק עברי נהרות, וכתיב תגל ערותך וגם תראה  שוק באשה"אמר רב חסדא, 

. הדברים צריכים ביאור, שכן השוק היא מקום שדרכו להיות מכוסה, וממילא דינו )שם(חרפתך" 
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בדין הקריאה במקום הטינופת הביאו הראשונים את דברי הירושלמי שבכל מקום שהיה רואה את הצואה אם היה  

מב"ם בדין הערוה, לשון שאכן לא זה יום אסור לקרוא גם בלילה. ואף ב"י פסק כך שם להלכה. אולם מדיוק לשון הר

 נאמרה בדבריו בדין הצואה, למד ב"י להבחין בין הנידונים ולהתיר בערוה כל שאינו רואה בפועל. 
9
 הדין עומד בעינו גם במקום וזמן שנשים רגילות לגלות מן הגוף מעבר לשורת הדין, ור' בזה להלן בדין השער.  
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ככל מקום מכוסה אחר, שיש בו משום ערוה גם באשתו ולקריאת שמע, גם בלא לחדש בו דין 

 שיש להן השלכות שונות לדינא.  מיוחד. הראשונים ביארו זאת בכמה דרכים,

כתב שדין רב חסדא הוא בין באשת איש, לענין האיסור להסתכל, ובין באשתו ולקריאת  רש"י

שמע. החלק הראשון שבדבריו תמוה, שכן האיסור להסתכל הוא אפילו באצבע קטנה וכפי 

הו"א שאין  שהקשתה הגמרא לעיל. וכתב הב"ח שכיון שדרכו של השוק להיות מטונף בטיט וצואה

לחוש בו להרהור כלל, וקמ"ל שאף בו אסור להסתכל )ופמ"ג למד מכך לאסור מקומות המכוסים 

שבאשה אף בראיה בעלמא, וכמותו פסק משנ"ב. קצ"ע, אך אכ"מ(. מתוך כך מובן שזהו גם 

שהו"א שלא לדון את  הראב"דבשם  הרשב"אהחידוש באשתו ולקריאת שמע. ובדומה לכך כתב 

ולהתיר קריאת שמע כנגדה משום שבאיש אין דרכה להיות מכוסה. לדרך ראשונים  השוק כערוה

 אלו אין כל חידוש של ממש בדין השוק, אלא שנצרך לדחות הו"א להקל בה. 

 בשוק, שכוונת רב חסדא להחמיר הטור, והט"ז דייק כמותו גם מדברי הב"חפירוש נגדי כתב 

משום שהוא מקום הרהור יותר משאר  מטפחגם פחות יותר ממקום מכוסה אחר, ולאסור בו 

איברים. וכך פסקו גם פמ"ג ומשנ"ב )אלא שלדברי שניהם אין שוק האמור בענין זה אלא למעלה 

מן הברך. ונמצא שלמטה מן הברך תלוי דינו במנהג המקומות, ועכ"פ אין לאסור בפחות מטפח, 

 בב"ח(.  ודוקא למעלה מן הברך אסור גם בפחות מכך. ותלה כך הפמ"ג גם

 אפילואין לקרוא  אשה אחרתששיעור טפח נאמר באשתו, אבל כנגד  הג"מכתב בשם  הרמ"א

מזה. וכתב פמ"ג שגם הוא למד את דבריו מדברי רב חסדא, וביאר בהם  בשיעור גילוי מועט

שביקש ללמד דין חדש, שאינו מענין טפח באשה ערוה שלימד ר' יצחק. רב חסדא לימד ששוק, 

ר מקומות מכוסים שבאשה, דינם תמיד כערוה, ללא הגבלת שיעור, כל שאין מדובר וכמותו גם שא

 באשתו. גם דין זה עומד להלכה לנוהגים כרמ"א. 

 

ה ש א ל  ו ק ת  ע י מ ש  .  ג

. דין זה הוא ודאי )שם(ערוה, שנאמר כי קולך ערב ומראך נאוה"  קול באשה"אמר שמואל, 

השמיט דין זה מדיני  הרמב"םה ולא בשמיעה. מחודש, שכן עד כאן לא מצאנו דין ערוה אלא בראי

כתב גם באופן מפורש שענין דין זה לאיסורי הערוה ולא לדין  הרא"שקריאה כנגד הערוה, ו

הביא ב"י שדין זה מוליד גם איסור לקרוא קריאת  אחריםקריאת שמע. אבל מדברי ראשונים 

(. וסייג רק, מדברי הג"מ בשם שמע בעת שמיעת קול אשה )והיינו קול זמר, ולא קול דיבור רגיל

הגאונים, שכיון שבעוונותינו אנו יושבים בין הגויים ולא ניתן להיזהר משמיעת קול נשים נכריות 

יש להקל בכך משום עת לעשות לה'. וצירף לכך ב"י את דברי רבנו יונה בשם רב האי, שכאשר 

 מכוון לבו לתפילתו ולא לשמיעת קולה מותר. 

ן זה הוא כרמב"ם ורא"ש, אלא שטוב ליזהר בדבר לכתחילה, אבל כתב שהעיקר בדי ב"י

שיש ליזהר משמיעת קול זמר אשה בשעת קריאת שמע. וכאמור לעיל, נראה  שו"עלמעשה כתב ב

כתב כבר  הרמ"אשבעניינים אלו הנוגעים בדיני הערוה נטייתו להחמיר יותר ממקומות אחרים. ו

וסרים. משנ"ב הוסיף עם זאת את הסייג האמור, בד"מ שמן הדין יש לאסור בזה, שכן רבים א

שבהיותו במקום שבו שומע קול זמר אשה ואינו יכול למחות, כיון שלא מצאנו תורת ערוה מן 

התורה על קול מותר ללמוד ולברך, משום עת לעשות לה', ורק יתאמץ לכוון לדברי הקדושה שהוא 

ן משנ"ב, ע"פ גר"א ופמ"ג, שיחזור ויקרא עוסק בהם ולא לקול הזמר. )לענין הדין בדיעבד כתב כא

 בלא ברכות, משום שכל עיקר האיסור אינו מוכרע לגמרי, וממילא גם לא דין החזרה(. 
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ה א ו ש נ ה  ש א ר  ע ש  .  ד

 רמב"ם. גם דין זה אמור ל)שם(ערוה, שנאמר שערך כעדר העזים"  שער באשה"אמר רב ששת, 

"י כתב שהעיקר כמותו ורק טוב ליזהר, אבל לענין איסור הערוה בלבד ולא לדין קריאת שמע, וב

 כתב בו לשון איסור גמור לקרוא כנגדו.  שו"עב

החידוש בדין השיער ברור למדי, שכן אף שאשה נשואה טעונה כיסוי לשערה מדין תורה, מנהג 

הבתולות הוא שלא לכסות את ראשן. ומתחדש שבאשה נשואה, שדינה לכסות את ראשה, שב דין 

שמכל מקום דין  הרשב"אר מקומות שדרכם להיות מכוסים וכדין ערוה. וכתב שערה להיות כשא

מחוץ לצמתה )=הכיסוי שאליו אוספת את שערותיה(, שאינו מתכסה, כדין פניה  שערה היוצא

 וידיה ורגליה וקול דיבורה, שכיון שרגיל בהם לא מיטריד, ואין איסור לקרוא כנגדם. 

, אם הן לענין זה כבתולות נכריתבאשה נשואה  משנ"ב כתב שחיי אדם הסתפק מהו הדין

נשואות ללכת  ישראליותישראל שדרכן לגלות את שערן. ומכל מקום במקום שבו נוהגות גם נשים 

בגילוי הראש אסור, כיון שמן הדין חייבות לכסות את ראשן. ודימה לכך גם מקום שבו רגילות 

נגדן משום שמן הדין היה עליהן לכסותן. נשים לגלות מזרועותיהן ושוקן, שגם בו אסור לקרוא כ

ויש לומר שגם אם כפי מצב הקלקול שבהווה נעשה האדם כבר רגיל בכמות אלו, עד שאינם 

מעוררים עוד הרהור, כיון שאין זה סדר הנהגה בריא, ואנו מקוים וחותרים להשיב לתקנו את 

טבעם בעיקרו לעורר ההנהגה הראויה כפי דין תורה, ההתייחסות לחלקי גוף אלו כחלקים ש

 הרהור ותורת ערוה עליהם במקומה עומדת.

כתב שבמקומות שבהם נוהגות נשים  ערוה"ש –אמנם יש גם שחלקו על משנ"ב בדין השער 

ללכת שלא כדין בגילוי הראש אכן שב דין שערן להיות כשער נשים לא נשואות, שהכל רגילים בו 

הביא את דבריו )וחידד שדבריו אמורים בענין שער  או"ח יג()יביע אומר ו  הגר"ע יוסףואין בו הרהור. 

דוקא, ולא בענין מקומות מכוסים אחרים(, ואת דברי בא"ח שכתב גם הוא כמותו, וצירף לכך את 

שיטת הרי"ף והרמב"ם וסיעתם הסוברים שכל עיקר דין הערוה בשער לא נאמר לענין איסור 

רו בזה כמותם, ואף ב"י נטה לצד זה אף שחזר בו הקריאה נגדו )הוא מביא ראשונים נוספים שסב

כתב  )א,מב( אגרו"ממכך בשו"ע(, ומתוך כך מכריע למעשה להתיר, לכה"פ מתורת ספק ספקא. ואף 

 שבמקום הדחק יש לסמוך על סברת ערוה"ש בצירוף לדעת הרי"ף והרמב"ם ולהתיר. 

 

 )סי' עד(ד. לבו רואה את הערוה 

וקורא  חוצץ בטליתו על צוארויכול להוציא את ראשו מפני הצנה,  "ת"ר, היה ישן בטליתו ואינו

. )כד:(. ותנא קמא, הרי לבו רואה את הערוה? קסבר לבו רואה את הערוה מותר" על לבוק"ש. וי"א 

ויקרא, והרי לבו רואה את הערוה? א"ר אלעזר ואי תימא ר' אחא בר  יתכסה במים"ואם לאו 

שנו, דדמו כארעא סמיכתא, שלא יראה לבו ערותו. ת"ר,  וריןעכאבא בר אחא משום רבינו, במים 

מים צלולין ישב בהן עד צוארו וקורא, וי"א עוכרן ברגלו. ות"ק, והרי לבו רואה את הערוה? קסבר 

לבו רואה את הערוה מותר. והרי עקבו רואה את הערוה? קסבר עקבו רואה את הערוה מותר. 

 . )כה:(נוגע אסור רואה מותר" אתמר, עקבו רואה את הערוה... והלכתא 

לדעת ת"ק בשתי הברייתות לא נאסר אלא שתהיה הערוה כנגד עיניו, אך לדעת י"א בשתי 

הברייתות, וכן לדעת האמורא ר' אלעזר, אין די בכך ונצרך גם שלא יהיה לבו רואה כביכול את 

לשמש ככיסוי הערוה הערוה, והיינו שיהיה הפסק של כיסוי בין לבו לערוה. מים צלולים עשויים 

מעיניו, והיינו שאם אינו מביט, ואינו רואה את הערוה בפועל, אין הוא קרוי קורא כנגד הערוה; 

אך כיון שהלב והערוה מצויים יחד תחת המים הצלולים הרי הם כגלויים זה בפני זה. ואין המים 



   

258 
 

גליו, ועושה נחשבים ככיסוי אלא ביחס למה שמחוץ להם. ומכל מקום אם עוכר את המים בר

 אותם לאטומים בפני ראיה, שוב יש בהם תורת כיסוי גמורה, המבדילה גם בין הלב לערוה. 

כפי שהתבאר בפתיחת הדברים, נראה שתכלית הדבר להבדיל את הערוה לא רק מעולם הדעת 

והדיבור של האדם אלא מכל חלק שיעור הקומה שעניינו החיבור הפנימי אל דבר ה', והלב בכלל 

תב על כך ערוה"ש: "שהקפידה תורה שבמחנה שכינה לא יתראה ערוה, והלב הוא עיקר זה. כ

מחנה שכינה של האדם, בשעה שמתפלל וקורא קריאת שמע, דמחשבת הקדושה היא בלב" 

)והוסיף שלא מצאנו עם זאת לאסור בזה אלא בשעת ק"ש ותפילה, וי"ל שה"ה לשאר ברכות, אבל 

נ"ב הוסיף להסמיך זאת על הכתוב "ולבי ראה הרבה חכמה לא בשעת תלמוד תורה בעלמא(. מש

ודעת", המורה על צד שייכות של הלב לענין הראיה. וכתב פמ"ג )ובבה"ל( שאיסור נוסף זה אינו 

 )וכ"כ ערוה"ש הנ"ל(.  מדרבנןאלא 

בשם רבו שהלכה כת"ק, שלבו רואה את  רש"יהראשונים הביאו מדברי רבנו שמעיה תלמיד 

רבים נינהו, ולכך נטתה גם סברת הרשב"א מצד עצמו. אבל הרבה ראשונים הערוה מותר, ד

 רמב"ם, רא"ש, רי"ף, )מובא ברא"ש( ר"ח, )בתוס'( ר"יאחרים פסקו כי"א, שלבו רואה אסור, ובהם 

. ואף הרשב"א קיבל בזה למעשה את הוראת הראב"ד לאסור. טעמם )שמביא הרשב"א( ראב"דו )ג,יז(

הוא משום שסתמא דגמרא הקשתה על המשנה "והרי לבו רואה את הערוה" )אך דחה הרשב"א 

שהן שאלה זו והן תשובתה באו ליישב את המשנה אליבא דכו"ע(, ומשום שמחלוקת אביי ורבא 

 . שו"עור. וכ"פ בדין עקבו מורה ששניהם סוברים שאם לבו רואה אס

 

מתחת לבו כדי  בזרועותיואת גופו  יחבקבאופן ההפסק, כתב תר"י בשם רבני צרפת שדי בכך ש

להפסיק בינו לערוה. מנגד, ב"י הביא את דברי תרה"ד בשם אור זרוע שאם מכסה את לבו בידיו 

דוקא  סותלכאין די בכך, שאין הידים נחשבות כיסוי לגוף אחר שגם הן עצמן חלק ממנו, וצריך 

. אך כתב ב"י שאין בהכרח סתירה בין הדברים, ואפשר שבתורת כיסוי ללב עצמו אין די בבגד

 בידיו, אך ליצירת הפסק בינו לערוה די גם בחלקי הגוף עצמו. 

 

שכיון שערוותן למטה מאד,  ארחות חייםכתב ב"י בשם  נשיםהדין האמור הוא באנשים, אבל ב

ך בכל הפסקה נוספת בינה לבינו. ולכן אם לבושות חלוק די בכך. ונסתרת מן הלב מאליה, אין צור

כתב שגם נשים צריכות  הב"חלא הביא כלל דעה חולקת בזה, ואף פסק כך להלכה. אך  ב"י

להפסיק בין ליבן לערוה כאנשים. כעין דבריו נמצא גם בהלכות נדה, בדין ברכת האשה על 

סובר שאשה שלא ברכה על הטבילה קודם ה הראב"ד, שם הביא הטור את דעת )ר,א(טבילתה 

שפשטה את בגדיה תברך בשעה שגופה במים וראשה מחוץ למים, או במים עכורים, והיינו כדי 

שם כתב שיכולה לברך בעודה בחלוקה, ולא  הרא"ששלא יהיה ליבה רואה את הערוה. אבל 

חות את דעת את דבריו לדברי ארחות חיים כאן לד הט"זהצריך שתחצוץ בידיה, וצירף שם 

, שמנהג הנשים בזה כאר"ח ולא כראב"ד. הש"ךהראב"ד )והב"ח( מהלכה. וכך כתב שם גם 

כתב שדעת הרבה אחרונים להקל בזה, ומ"מ טוב יותר שתפסיק גם האשה בין לבה  משנ"בו

 לערוותה ותצא ידי הכל. 

 

 )עד,ד(ה. ערוה מגולה 

לכיסוי בעל הקרי במים אפשר שיש תפקיד לא רק כדי להפסיק בין עיניו ולבו לערוה, אלא גם 

 כדי שערוותו לא תהיה מגולה כשלעצמה. 
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, שבאשה אין הלב רואה את הערוה לעולם, דין זה עולה בבירור מדברי ארחות חייםלדרך 

חלתה ערומה מפני שיכולה : "האשה יושבת וקוצה לה )כד:(שהביאה סוגייתנו  )ב,ג(המשנה בחלה 

לכסות פניה בקרקע". כיסוי פניה של מטה בקרקע אינו נצרך כדי להפסיק בין עיניה או ליבה 

לערוה, ותפקידו אינו אלא כדי שלא תהיה הערוה כשלעצמה מגולה. וכך הם דבריו המפורשים של 

לענין איסור בענין ספק הגמרא אם יש בעגבות משום ערוה, שהספק הוא  הראב"דבשם  הרשב"א

זה שתהיה ערוותו מגולה גם אם אין היא כנגד עיניו או לבו, והטעם לדבר משום ש"אע"פ שהוא 

אינו רואה אותן, הא לא כתיב לא תראה ערות דבר אלא לא יראה בך ערות דבר, כלומר לא יראה 

 הרואה בך ערוה בשעה שה' אלקיך מתהלך בקרב מחנך". 

: "אמר שמואל, הישן בכילה ערום מוציא ראשו חוץ )י:(כה דין זה עולה גם מדברי הגמרא בסו

לכילה וקורא קריאת שמע. מיתיבי, הישן בכילה ערום לא יוציא ראשו חוץ לכילה ויקרא קריאת 

עומד שמע? הכא במאי עסקינן, כשגבוהה עשרה. ה"נ מסתברא, מדקתני סיפא הא למה זה דומה, ל

א קריאת שמע, שמע מינה". כילה שאינה גבוהה שלא יוציא ראשו חוץ לחלון ויקר בבית ערום

עשרה היא כעין כסות, וכשמוציא ראשו הרי אין הערוה נגד עיניו ומותר לקרוא )וסבר שמואל לבו 

רואה את הערוה מותר(, אך אם מוציא ראשו מחלון הבית אין די בכך אף שאינו רואה את הערוה, 

להיקרא כיסוי לגופו. רש"י כתב שטעם משום שהערוה עצמה מגולה בתוך הבית והבית גדול מ

האיסור הוא משום שדנים את מקומו אחר עיקר גופו והרי כאילו גם ראשו בתוך הבית ויש בו 

משום לא יראה בך ערות דבר, אך יל"פ שאין כוונתו לומר שמתוך כך דנים אותו כמי שעיניו רואות 

נים את ערוותו כמגולה במקום את הערוה, שהרי יש הפסק קיר גמור ביניהם, אלא שמתוך כך ד

 שבו הוא קורא. 

 ש"ךו ט"ז, ושם האריכו (דלעיל )ר,אהאחרונים נזקקו לדין זה בדין ברכת האשה על טבילתה 

להעמיד דין זה, כפי המתבאר בסוגייתנו שעל ערוות האשה להיות מכוסה בעת שמברכת, אולם 

י הערוה, הן כשלעצמו והן לעיניה אם עומדת בתוך המים וראשה מחוץ למים מתקיים בה דין כיסו

)וכמו בבעל קרי(. וכיון שאין בה ראיית לב את הערוה רשאית מן הדין לברך גם במים צלולים. אף 

כתב שם שיש איסור בערוה מגולה, אלא שלדבריו כיסוי המים אינו מספיק לזה, ודחו  הדרישה

כזה, ויחד עמו גם את דברי שם דחה את כל עיקר קיומו של דין  הב"חהט"ז והש"ך את דבריו. 

הארחות חיים, וכתב שאף באשה אין האיסור אלא בהיות לבה רואה את הערוה ולא בהיות 

ערוותה מגולה כשלעצמה, דין שלדבריו אין לו כל מקור. ודחו הט"ז והש"ך גם את דבריו, ושבו 

דין המשנה  והעמידו את הדין על יסודותיו כפי שביארנום. )הש"ך מוסיף שלא ניתן לתלות את

בחלה בכך שליבה רואה את הערוה, שאם כן הרי זו סתם מתניתין כדעה זו, ואם כן ודאי יש 

להכריע כמותה, ואין מקום למחלוקת הראשונים אם לפסוק כת"ק או כי"א בדין לבו רואה את 

 הערוה(. 

חד משנ"ב מתייחס לדין זה למעשה כדין מוכרע, וגם מנה אותו בפתיחה לסימן בשם פמ"ג כא

 מחמשת יסודות דין הערוה, בלא לציין כלל שיש חולק בדבר. 

 

 ו. בין דיבור להרהור

בשם האחרונים, שאיסור דיבור  )עה ס"ק כט, ובבה"ל סו"ס עג(סייג לכל האמור כאן כתב משנ"ב 

. מקור הדברים בדברי הגמרא הרהור מותר. אבל הבדיבורבדברי תורה כנגד הערוה אינו אלא 

, על דין ר' יוחנן בשם ר' יהושע בן קרחה: "ממצא חפצך ודבר דבר, דבור אסור, )קנ.(במס' שבת 

הרהור מותר. רמי ליה רב אחא בר רב הונא לרבא, מי אמר ר' יוחנן דיבור אסור הרהור מותר, 
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אלמא הרהור לאו כדיבור דמי, והאמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן בכל מקום מותר להרהר 

הכסא? שאני התם דבעינן והיה מחניך קדוש וליכא. הכא נמי כתיב ולא  חוץ מבית המרחץ ומבית

עכו"ם ערום אסור  אפילו[ -]יראה בך ערות דבר? ההוא מיבעי ליה לכדרב יהודה, דאמר רב יהודה 

לקרות קרית שמע כנגדו". הגמרא דוחה את האפשרות להתיר הרהור במקום הטינופת, על סמך 

משום שפסוק זה נדרש בעיקרו לדין הקריאה בפני הערוה ולא הכתוב ולא יראה בך ערות דבר, 

לדין כיסוי הצואה. ונמצא שבדין הערוה עכ"פ עומד הדיוק בעינו, ורק הדיבור אסור ולא ההרהור. 

ויש לומר שכיון שהוציא הכתוב את דבריו בלשון "דבר" הרי שבא למדנו שאין איסור אלא 

י הקדושה, מה שאין כן בהרהור לב בלבד. דין זה לא בפגישת מציאות ממשית בין הערוה לבין דבר

 נתלה בדברי הראשונים, אך נראה מדברי משנ"ב שאין בו חולק. 

 

 

 

 מקורות –איסור קריאה כנגד הערוה 
 טו-י דברים כג  

בעי מיניה רב יוסף... שערך כעדר העיזים,  שם כד.משנה, ובגמרא ברכות כב:   ערוות אחרים

 טו.( תר"י)לה, לז(, )רא"ש , תוס', רש"י

)למטה( אמר רב  שםת"ר היה ישן בטליתו... רואה את הערוה מותר, וברכות כד:   ערוות עצמו

ירד לטבול... אביהם לא ראו שם כה: הונא... עד שיכסה את לבו )כה. למעלה(, ו

)לו, )נב( (, רא"ש , תוס')למטה( רב אחאי איעסק ליה... לאו אדעתאי )כו.((,  שם)ו

 טז: למטה תר"י

 אמר רב תחליפא בר אבימי... עד סוף העמוד סוכה י:  

   

 טור ושו"ע ונו"כעה -סי' עג  

 ט"ז ס"ק ג וש"ך( יו"ד ר,א)  

 טור וב"י(רו,ג )  

 או"ח א,מב תחילת התשובה(אגרות משה ו או"ח יג;    יביע אומר )  )קריאה נגד שיער בימינו(
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 פרק שישה עשר

 איסור קריאה במקום הטינופת
 )עט,א; עו,ז(א. יסוד הדין 

 בצואה האוסרת-ב. גדרי הפגישה

 ; עו,ח; פז,ג(פא,ב; עו,אג; -)עט,א. צואה בסמיכות מקום ונגד עיניו 1

 ב(-)עט,א. מקום שיש בו ריח צואה 2

 ; עו,ב(ה-)עו,ד. נגיעה בצואה 3

 )עו,ג; פה,א(. הילוך וצואה עוברת 4

 )עו,ו(. גדר כיסוי הצואה 5

 ג. גדרי הטינוף האוסר

 ב(-ט; פא,א; פב,א; פז,א-)עט,ד. גדרי הצואה האוסרת 1

 עח; פב,ב(-)סי' עז. מי רגלים 2

 פד(-)סי' פג. בית הכסא ובית המרחץ 3

 

 )עט,א; עו,ז(א. יסוד הדין 

שיכול בעת הצורך להתכסות במים ולקרוא,  )כב:(נה בדין בעל קרי שירד לטבול אומרת המש

 מהן ומן ירחיקאבל: "לא יתכסה לא במים הרעים ולא במי המשרה עד שיטיל  לתוכן מים. וכמה 

 כנגדאדם קריאת שמע לא  לא יקרא". כמו כן אסור לקרוא כשהצואה כנגדו: "ד' אמות, הצואה

. והביאו כה.(ברייתא, ), וכן לתפלה" מלא עיניואדם... ולא כנגד אשפה שריחה רע... מרחיק  צואת

, אם גם בלילההראשונים מדברי הירושלמי שהאיסור אינו רק בעודו רואה את הצואה בפועל, ו

 נוגעהצואה נגדו אסור לו לקרוא ק"ש כל שביום היה רואה אותה. עוד נאסר לקרוא בהיותו 

. בכל מחלוקות האמוראים בשני דינים אלו( )להלן נעמוד על ריחהבצואה, ולהלכה גם כאשר מגיע אליו 

המקרים הללו אסור לא רק לדבר בדברי תורה אלא גם להרהר בהם, ויותר מכך אמר רב הונא 

: "ת"ח אסור לו לעמוד במקום הטנופת, לפי שא"א לו לעמוד בלי הרהור" )אבל לאפרושי )כד:(

 (. )פה,ב(מאיסורא מותר גם בפה, בכל מלא הנצרך 

התורה ציותה על הרחקת קרי  –דו של הדין עמדנו בפתח דין הקריאה כנגד הערוה על עיקר יסו

וצואה ממחנה המלחמה, וחתמה בלשון "והיה מחניך קדוש", והוסיפו חכמים ולמדו מתוך כך על 

חובה להרחיק צואה, וגם דבר ערוה, אף ממחנה הקדושה הפרטי של כל אדם בהיותו עוסק בדברי 

 בלבד.תורה בפיו או אף בלבו 

: "אמר רב יהודה, ספק צואה אסורה, ספק מי מן התורהבדברי הגמרא מתבאר שדין זה הוא 

רגלים מותרים... סבר לה כי הא דרב המנונא, דאמר רב המנונא לא אסרה תורה אלא כנגד עמוד 

בכך, ומשמע שדי  -)בלבד. וכדר' יונתן, דר' יונתן רמי, כתיב ויד תהיה לך מחוץ למחנה ויצאת שמה חוץ 

, וכתיב ויתד תהיה לך וגו' וכסית את צאתך, הא כיצד, כאן בגדולים כאן בקטנים. בלא צורך בכיסוי(

אלמא קטנים לא אסרה תורה אלא כנגד עמוד בלבד, והא נפול לארעא שרי, ורבנן הוא דגזרו בהו. 

 1.)כה.(וכי גזרו בהו רבנן בודאן, אבל בספקן לא גזור" 

 

                                                           
1

ן המצוות ולא בהלכות, שדיני הערוה והצואה נסמכים על פסוקים, ואף לא הרמב"ם לא הזכיר כלל בדבריו, לא במני 

כתב כל לשון אחרת שתרמוז שדינים אלו הם מן התורה. גם בהבחנה בין ספק צואה לספק מי רגלים כתב הרמב"ם 

אן בין רק את הדין עצמו, בלא להטעימו בהבדל שבין דאורייתא לדרבנן. ואפשר אולי שסובר שהבחנת הגמרא כ )ג,טו(

צואה למי רגלים לענין דין תורה יפה כצורתה לענין דין מחנה המלחמה, שבו דיברו הכתובים עצמם, ואילו העתקת 

 הדינים משם לדין הדיבור בדברי תורה הוא מדרבנן ועל דרך אסמכתא בלבד. וצ"ע. 
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 האוסרתבצואה -ב. גדרי הפגישה

 . צואה בסמיכות מקום ונגד עיניו1

ה  א ו צ ל ה  ו ר ע ן  י ב  .  )עו,א(א

 בעששית צואה: "אמר רבא, )כה:( בין דיני הערוה והצואההגמרא עומדת על נקודה של הבדל 

לקרות ק"ש כנגדה, ערוה בעששית אסור לקרות ק"ש כנגדה. צואה בעששית מותר... דצואה  מותר

בכסוי תליא מילתא, והא מיכסיא )כך לפנינו. וברי"ף: התם והיה מחניך קדוש אמר רחמנא, והא 

איכא(. ערוה בעששית אסור... ולא יראה בך ערות דבר אמר רחמנא, והא קמיתחזיא". פשטות 

יא שלשון "ולא יראה בך ערות דבר" אמורה כנתינת טעם לדין שלפניו, אך חז"ל לשון הכתובים ה

הוסיפו ולמדו מלשון זו איסור לקרוא גם כנגד הערוה, והעמידו זאת ממילא כדין נפרד, נבדל 

בגדריו, מאיסור הקריאה במקום הצואה. המיאוס של הצואה כרוך בעצם מציאותה, ואיסורה 

אותה,  בד' אמותיו גם אם אינו רואהה במחנה האדם, הוא מעיקרו על עצם הימצאות

וההתמודדות הנכונה איתה, אם היא שם, היא על ידי יצירת הבדלת מציאות מוחשית בינה לבינו, 

בכיסוי. אבל בערוה כל עיקר צד הגנות כרוך דווקא באופן הלקוי שבו דרך האדם להתמודד איתה, 

ין איסור אלא בהיותה לנגדו )ולא בכל ד' אמותיו(, ולפיכך האיסור נעוץ בענין הראיה דווקא, וא

 ומאידך אין די בכיסוי אם סוף סוף עודו רואה אותה. 

עד כמה נבדלים שני דינים אלו זה מזה? האם דין הצואה כרוך בענין "מחניך קדוש" ותו לא, 

? לכל ודין הערוה בענין "ולא יראה" ותו לא, או שיש לכל אחד מהפסוקים השלכה גם לדין האחר

האיסור שתהיה הצואה לא רק בד' אמותיו  –הפחות דין אחד מצאנו מפורש שמחבר בין הדינים 

אלא גם לפניו בכל מלא עיניו. לאפשרות הראיה יש ודאי משמעות גם לדין הצואה ולא רק לדין 

הערוה. אך נחלקו הראשונים עד כמה יש לערב בין שתי ההלכות. והדבר נוגע לפחות לשני דינים 

 וגיה.בס

 

ד  ב ע י ד ב ן  י ד ה  .  )עו,ח; פא,ב(ב

: אם מתוך פשיעה התפלל כשצואה בד' אמותיו, עליו לשוב ולהתפלל. אך אם היתה נגד עיניו מחוץ תמצית הדין)

 לד' אמותיו ולא הבחין בה, הלכה כרשב"א שתפילתו כשרה.(

 

 פלה וראההיה עומד בת: "תניא אידך, )כב:(בדין המתפלל ומצא צואה במקומו אומרת הגמרא 

ד' אמות. והתניא לצדדין? ל"ק, הא דאפשר הא  עד שיזרקנה לאחוריולפניו  מהלךצואה כנגדו, 

צואה במקומו, אמר רבה אע"פ שחטא תפלתו תפלה. מתקיף לה  מתפלל ומצאדלא אפשר. היה 

". תפלתו תועבה? אלא אמר רבא, הואיל וחטא אע"פ שהתפלל זבח רשעים תועבהרבא, והא 

משום שפשע בכך שלא בדק מלכתחילה שאין צואה  2במקומו צריך לשוב ולהתפלל,המוצא צואה 

במקומו. ומכל מקום משמע שהחיוב לשוב ולהתפלל אינו אלא כאשר פשע, מה שאין כן כאשר 

התפלל במקום שבו לא היה לו להעלות על דעתו שתימצא צואה. סברה זו מתחדדת מכח דין 

ומשמע  –ה נגדו הולך עד שתהיה ד' אמות מאחוריו הברייתא שבפתח הדברים, שאם ראה צוא

שממשיך להתפלל מהמקום שבו פסק, ואינו צריך לחזור על תפילתו מתחילתה כבדברי רבא. אם 

 הברייתא מדברת במי שלא פשע, הרי דינה ברור. 

                                                           
2
שאמר תפילתו תפילה. עם זאת, כך תרגמו למעשה הראשונים את דברי רבא, תפילתו תועבה, החלוקים על דברי רבה  

 תוס' פתחו את דבריהם באפשרות שלמעשה לא ישוב להתפלל, ואף שתפילתו פסולה הרי זה מעוות שלא יוכל לתקון.
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רבנו ו הרא"שהבחנה זו בין מקום שבו היה ראוי לחשוש לצואה למקום אחר מוסכמת לדינא, ו

 הרשב"אביארו על סמך הבחנה זו גם את ההפרש שבין דברי הברייתא לדברי רבא. אבל  אכן יונה

כתב שאף שהבחנה זו נכונה כשלעצמה, ההפרש בין הדינים אינו תלוי בכך, וגם כשפשע בכך שלא 

מעבר לד' אמותיו. דוקא  כנגדו, ולא במקומובדק אין תפילתו תועבה אלא אם מצא צואה 

"מחניך", עצם הימצאות הצואה אסורה, ולכן אם זהו מקום שבו היא  במקומו, שקרוי עליו שם

עלולה להימצא עליו לבדוק זאת קודם שיתפלל. אבל צואה הנמצאת נגד עיניו אינה אסורה אלא 

מתורת לא יראה בך, ואף שהאיסור הוא גם אם אינו רואה אותה בפועל )ולפיכך אם היה יודע 

התפלל גם אם בעת התפילה אינו רואה אותה(, אם אינו מתחילה שהיא שם היה ודאי אסור לו ל

יודע כלל על קיומה אינו עובר על האיסור, ולא הטריחוהו לבדוק זאת. וממילא לא פשע בכך שלא 

בדק. כלומר, אסור להתפלל כאשר צואה נמצאת בתחום הגלוי לעיניו גם אם אינו רואה אותה 

ציאותה אלא בזיקתה לראייתו, וכשאינו יודע כלל , ומכל מקום הפגם אינו בעצם מ)וכדלהלן(בפועל 

על קיומה הרי אינו בר יכולת בפועל לראותה ואינו עובר על איסור )אמנם מלשון הרשב"א שלא 

הטריחוהו לבדוק עולה שיש צד פגם גם זה, ולולי צד הטרחה היה נכון שיבדוק, אולי משום 

 ה(. החיסרון שבעצם היות הצואה במקום שבו באפשרותו לראות

מדברי הרא"ש ורבנו יונה, שכרכו את דין הצואה שנגדו והצואה שבמקומו יחדיו, עולה שגם 

הכריע  הב"יבצואה נגדו אם היה לו לבדוק ולא בדק קרוי פושע ועליו לשוב ולהתפלל. אך 

כרשב"א, שהוא בתרא לעומת רבנו  יונה )ב"י הביא את דברי רבנו יונה, ולא את הרא"ש, ומתוך 

כרשב"א שהוא בתרא. וצ"ע מפני מה השמיט את דברי הרא"ש, שהביא את דברי רבנו  כך הכריע

יונה בתוך דבריו. אם היה ב"י סובר שגם דעת הרא"ש כרבנו יונה, היה ודאי דוחה מפניהם את 

דעת הרשב"א. ומכל מקום כתב משנ"ב שאף שדעת הרא"ש כרבנו יונה קיימו האחרונים לדינא 

 זור להתפלל(. את הכרעת השו"ע, ולא יח

 

ה  א ו צ ל ו  נ י ב ת  ו ש ר ק  ס פ ה  .  ג(-)עט,אג

ההפרדה שמפריד הרשב"א בין שני הדינים, צואה במחנהו וצואה במקום הנראה לעיניו, 

: "לא יקרא אדם ק"ש לא כנגד צואת אדם... )כה.(מתחדדת עוד בדין צואה הנמצאת ברשות אחרת 

ושב בצדו וקורא ק"ש, ואם לאו, טפחים או נמוך עשרה טפחים, י מקום גבוה עשרהואם היה 

 מרחיק מלא עיניו, וכן לתפלה". 

הרי מחנהו קדוש, ולכן אף שעודה נגדו ורואה  ברשות נבדלתכתב שכיון שהצואה  הרא"ש

יש צואה הנראית  מעבר לפתחאם קורא סמוך לפתח הבית ו גם. כיון שכך, איסורבה  איןאותה 

לעיניו, אין בה איסור )אם אינו מריח את ריחה וכדלהלן(. והרי זה כצואה בעששית, שאף שרואה 

 אותה מותר. 

, ולא נאמר שהפסקת רשות מועילה אלא לעולם אסוראותה  רואהכתב שאם  הרשב"אאבל 

שאם אינו רואה  באופן שיושב "בצידו" וקורא, דהיינו שע"י הפסק הגובה גם אינו רואה. ולמדנו

את הצואה אין איסור על הימצאותה בתוך ד' אמותיו, אם היא ברשות מופסקת ממנו. הרשב"א 

מוסיף ושואל מה בכך שרואה את הצואה, כאשר היא מחוץ לד' אמותיו, והרי לא אסרה  תורה 

אלא שתהיה הצואה במחנהו )השאלה מוסבת על כל עיקר דין צואה מחוץ לד' אמות, ולא רק על 

המציאות המיוחדת של היותה ברשות נבדלת(, ומשיב שאף שהכתוב לא יראה בך מלמד דין אחר, 

שלא לקרוא כנגד הערוה, סוף סוף דין זה כרוך בפסוק אחד עם דין הצואה, ויש ללמוד מכך שגם 

בה קיים איסור לא יראה בדומה לערוה וכל שהצואה נראית לו אסור. ההבדלה שמבדילה בין 
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והיה מחניך קדוש גורמת עם זאת שני דינים: היא מבדילה בין דין הערוה לדין הדינים לשון 

המחנה האמור בצואה, ומלמדת שבערוה אין איסור אלא בהיותה נגד עיניו ולא בתוך ד' אמותיו 

מצדדיו ומאחוריו; ומייחדת את דין הכיסוי לצואה, להתיר קריאה כשצואה סמוכה לו אם היא 

אותה )צואה בעששית(. גם כאשר הצואה במחנהו, או נראית לו, לא מכוסה, ואפילו אם רואה 

 הצריך הכתוב אלא לכסותה, מה שאין כן בערוה, שכל שנראית לו אסור. 

כלומר, בפשטות, דין "ולא יראה בך" אמור לענין צואה וערוה כאחת. אלא שבענין הצואה נוספו 

ור כל שבמחנהו אף שאינו נראה, שני דינים שאינם בערוה, האחד לחומרא והאחר לקולא: לאס

ולהתיר ע"י כיסוי, בין לענין המצוי במחנה ובין לענין צואה נראית. )אבל ר' בהערה להלן שאפשר 

שהסייג בדין ראיית הצואה, שהכיסוי מועיל אף לה, מלמד על כך שגם באופן מהותי יותר איסור 

 הראיה בצואה אינו כאיסור ראיית הערוה ממש(. 

אם כן הימצאות הצואה במחנהו או היותה נגד עיניו הן שתי סיבות איסור  לדברי הרשב"א

נבדלות, ומכל מקום לשתיהן מועיל הפיתרון של כיסוי הצואה. מה שאין כן לרא"ש, הסובר שדין 

הצואה הנראית לעיניו אינו אלא הרחבה לדין והיה מחניך קדוש, ואם הצואה מופסקת באופן 

כך שרואה אותה. וכשם שכיסוי מועיל להבדיל את הצואה מעליו, ברור ממחנהו שוב אין פסול ב

 –כך ויותר מועילה הבדלת רשות גמורה. )בה"ל עומד על מחלוקת אחרונים בביאור דברי הרא"ש 

לחי"א לא נאמר איסור מדין תורה בצואה אלא בהיותה במחנהו, וכל עיקר ההרחבה לצואה נגד 

האיסור הוא מדאורייתא גם לרא"ש. לדרך זו תורת  עיניו היא מדרבנן. אבל לאחרונים אחרים

. )כ"כ בה"ל בהקדמת הסימן("מחנה" האדם קרויה הן על המקום הסמוך אליו והן על המקום שנגד עיניו 

 מותר(.  –ועדיין אין זה אלא מתורת "מחנהו", וממילא כל שיש הפסק רשות 

אם הצואה  –הרא"ש והרשב"א ממחלוקת  השלכה נוספתעומד על  )בבה"ל בהקדמת הסימן(פמ"ג 

נגד עיניו מחוץ לד' אמותיו, לרשב"א כיון שאין האיסור אלא מתורת לא יראה בך יש לומר אף כאן 

מותר. אבל לרא"ש כיון שהצואה קרויה במחנהו יפה כאן דין  הרהורכבערוה, שדיבור אסור אבל 

שאם הצואה ברשות  ט,ב()עוהיה מחניך קדוש כצורתו, וגם ההרהור אסור. )מתוך כך כתב בה"ל 

אחרת, כך שאין איסורה אלא לדרך הרשב"א שיש לדין לא יראה בך עמידה בפני עצמו, ההרהור 

 מותר לכו"ע(. 

וסומך זאת גם על דין חצר קטנה  3דוקא לצד דברי הרא"ש, )עט,ב( ב"יבמחלוקת זו נוטה 

ר לקרוא בגדולה, משום שאם צואה בקטנה מות (:)עירובין צבשנפרצה לגדולה, שאמרה בה הגמרא 

שהיא קרויה ברשות אחרת. החידוש בדבר, אומר ב"י, הוא להתיר גם כשהיא תוך ד' אמותיו או 

שרואה אותה )וקצ"ע, שהרי הרשב"א יאמר ודאי שההיתר אמור לענין צואה שתוך ד' אמותיו ולא 

ר, והביא את ברואה אותה(. אך סיים שלכתחילה טוב ליזהר כדברי הרשב"א. ובשו"ע החמיר יות

דעות הרא"ש והרשב"א בשמותיהם בלי להכריע ביניהם. ואף סיים בדברי הרשב"א, ומתוך כך 

בשם ח"א שלמעשה יש  בה"לשנוטה דווקא לדעת הרשב"א. וכתב  )בבה"ל(למדו אחרונים מדבריו 

  4.ספקא דדינאלנהוג בדבר כ

                                                           
3

בין שתי מחלוקות הרא"ש והרשב"א אין תלות גמורה. אפשר לקבל את דברי הרא"ש, שדין לא יראה אינו סיבת  

"מחניך", ועדיין אין האיסור בזה אלא כאשר אכן רואה, או יודע שיכול איסור בפני עצמה אלא רק מצב נוסף של 

 לראות, ולא בצואה שאינה ידועה לו. 
4

, שם למד )עה,ו(בין דין הערוה  שו"עמבחין  המעצים עיניובדין  –את דעת השו"ע עצמו בדבר יש לבחון גם מצד נוסף  

. )עט,א(מדברי הרמב"ם להתיר כל שאינו רואה את הערוה בפועל, לדין הצואה, שבה אסור בהיותה נגדו גם בלילה 



 )טז( איסור קריאה במקום הטינופת  
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]לדרך הרשב"א, עמד משנ"ב על מחלוקת אחרונים מהו הדין כאשר הצואה נגד עיניו ברשות 

מלראותה. בלא הפסק רשות, עצימת עיניים ודאי לא מועילה. ובמקום  עוצם עיניואחרת, והוא 

ראיה, הפסק רשות לא מועיל. וממילא משמע לכאורה שגם שניהם יחד אינם מועילים. אבל מג"א 

הדברים אכן מועיל. ובה"ל מצרף לכך את דעת פמ"ג שגם בערוה מועילה עצימת  כתב שצירוף שני

עינים כשהיא ברשות אחרת. לדינא, בה"ל סומך עוד למחלוקת זו את דעת הרא"ש, שלעולם אין 

 הראיה אוסרת ברשות אחרת, וכתב שמתוך כך יש להקל בשעת הדחק.[ 

 

ת  י ב ב ה  ט י מ ק  ס פ ה  .  (פז,ג)ד

 הבית, האיסור הוא בד' אמות בלבד )ולא כדעת תנאים שכל הבית כד' אמות לזה(. : גם בתוך תמצית הדין)

מיטה עשרה היא בפשטות חציצה בינו לצואה כמו כל מחיצה, וכך עיקר ההלכה. לרבנו יונה מיטה חוצצת גם אם 

, רק מיטה היא פתוחה מתחתיה, אם יש בה י' טפחים, ואין הלכה כמותו. למג"א, מאידך, בביאור דברי הראשונים

 סתומה המגיעה מקיר לקיר חוצצת, ומשנ"ב כתב לחוש לדבריו בצואה דאורייתא.(

 

ר"ש בן הדין האמור, להרחיק מן הצואה ד' אמות, אמור גם בתוך בית. אך יש גם חולק בדבר: "

לא יקרא עד שיוציאם או שיניחם תחת המטה... אמר רב,  אפילו בית מאה אמהאומר,  אלעזר

אלעזר, וכן אמר באלי א"ר יעקב ברה דבת שמואל, הלכה כרבי שמעון בן אלעזר. הלכה כר"ש בן 

. והלכה כרבא, ודלא כר"ש בן אלעזר. )כך כתבו רי"ף, )כה:(כר"ש בן אלעזר" אין הלכה אמר,  רבאו

 רמב"ם, רבנו יונה והרא"ש, ודחו את דברי הרי"ץ גיאת שפסק כר"ש ב"א(. 

אם מיטה שבבית מועילה לחצוץ בין הצואה לבינו: "ת"ר, גרף של רעי  )שם(עוד נחלקו בגמרא 

רבן שמעון בן . לאחר המטה ביןלקרות ק"ש כנגדן... בין לפני המטה  אסורועביט של מי רגלים 

, לפני המטה אינו קורא אבל מרחיק הוא ארבע אמות וקורא... קורא, לאחר המטה אומר גמליאל

, שלשהפחות משלשה, פשיטא לי דכלבוד דמי.  מטההונא, מיניה מרב  בעאי, אמר רב יוסף

ארבעה, חמשה, ששה, שבעה, שמנה, תשעה, מהו? א"ל לא ידענא. עשרה ודאי לא מיבעי לי. אמר 

, הלכתא, פחות אמר רבאאביי, שפיר עבדת דלא איבעיא לך, כל עשרה רשותא אחריתי היא. 

ד עשרה היינו דבעא מיניה רב יוסף משלשה כלבוד דמי, עשרה רשותא אחריתי היא, משלשה ע

 מרב הונא ולא פשט ליה". 

הראשונים נחלקו באיזה נידון הסתפק רב יוסף, ומהו היחס בין ספקו לבין מחלוקת התנאים 

בדין חציצת המיטה, ומתוך כך גם כמי ההלכה באותה מחלוקת )בגוף ספק רב יוסף, כתבו 

 הפוסקים שיש לנהוג מספק לחומרא(. 

התנאים נחלקו אם המטה עצמה מהוה חציצה  –מדובר בשני נידונים שונים בתכלית  רש"ילפי 

בין האדם לצואה, ואילו ספק רב יוסף הוא בצואה שתחת המטה עצמה ומתורת כיסוי. מטה 

                                                                                                                                                                      
לדרך הרא"ש יש מבוא להבנת הדברים, שבערוה אין האיסור אלא בראיה ולכן כל שאינו רואה מותר, אבל בצואה כל 

 פשר ששוב אין הפרש בשאלה אם רואה בפועל. שנגד עיניו אסור כמצוי במחנהו, ולענין תורת מחנהו א

שדין לא יראה אמור גם בצואה כבערוה, אלא שע"י כיסוי מותר, קשה יותר להבחין כך. אך מדברי  לדרך הרשב"א

גם הרשב"א מודה  להבנת ב"יהשו"ע נראה שהפרש הדינים האמור אינו מותנה בדעת הרא"ש דוקא. ועולה מכך ש

ומד בפני עצמו אלא מצטרף לדין והיה מחניך קדוש, וכשם שכיסוי בעששית מועיל שדין לא יראה בצואה אינו ע

בצואה משום שלא הצריכה התורה בצואה אלא שיבדילה מעליו כך גם לאידך גיסא עצימת עיניים אינה מועילה 

שני לא משום שאין בה כל הרחקה אמיתית שלה מעליו. גם הרשב"א מודה לפי זה שאין כאן שני איסורים נבדלים א

זה בזה, ובשונה מאיסור הערוה הכרוך מעיקרו בענין הראיה איסור הצואה כרוך  כרוכיםשונים הגדרים מעשיים 

 ביסודו בהימצאותה בקרבתו, אף כי הבדילה התורה בזה בין שני אופני קרבה, קרבת מקום וקרבת ראיה. 
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הנמוכה משלושה טפחים היא כיסוי למה שתחתיה, מטה גבוהה עשרה היא רשות לעצמה וממילא 

 בגובה שבתווך ספק אם יש בה תורת כיסוי. מה שתחתיה אינו קרוי מכוסה, ו

הביא מאידך הרא"ש שספק רב יוסף מתייחס ישירות לנידון הברייתא, רב האי גאון מדברי 

לשיעור המיטה שיש בה חציצה בין האדם לצואה. בעשרה טפחים ודאי יש חציצה, אך בפחות מכך 

חוצצת כלל, ומתוך כך יש  יש להסתפק. הספק הוא אליבא דרשב"ג דוקא, שהרי לת"ק מטה אינה

 לפסוק גם הלכה כמותו. 

בדבריו שפירש את הספק כרב  וביאר הרא"ש(, הרמב"םהשמיט דינים אלו )וכמותו גם  הרי"ף

האי גאון, אלא שסבר שיש לפסוק כת"ק, שמיטה כלל אינה חוצצת, וממילא הספק מאבד את 

כתב שגם  ב"יעשרה חוצצת(. ו משמעותו )וקצ"ע, שרבא נקט לשון הלכתא ביחס לספק זה, ומטה

אם הלכה כרשב"ג, כיון שסוף סוף ספק רב יוסף מוכרע לחומרא נמצא שמטה אינה חוצצת אם 

אינה בגובה עשרה טפחים, וכשהיא גבוהה הרי הדין ידוע שחוצצת )וכדין צואה הנמצאת במקום 

שאף נוטה לצד זה  רמב"ם()בבירור דברי הגבוה עשרה( ולא נצרך הרי"ף לכתוב זאת. ונראה מסוף לשונו 

 )וקצ"ע, שנמצא דוחה מהלכה את דברי הרא"ש בלא כל בסיס מוצק(. 

בין לדרך רש"י ובין לדרך רב האי והרי"ף בפירוש הספק יש לעמוד על תוכן דברי ת"ק, שסבר 

שמיטה אינה חוצצת כלל בתוך הבית. בדברי רש"י אפשר לתלות שמדובר במיטה שאינה גבוהה 

משום כך באמת אין תורת מחיצה גמורה עליה. אבל לדרך רב האי והרי"ף, עשרה טפחים, ו

 שמיטה עשרה היא זו שבה התיר רשב"ג, מפני מה לת"ק אינה חוצצת? 

הוסיף וחיזק עוד את הקושיה, ואמר שאף כל עיקר היזקקות רב יוסף ואביי לדין  רבנו יונה

מיטה עשרה, ודבריהם שהיא ודאי חוצצת, הם פשיטא ואין צורך לאמרם, שהרי זה ברור ומובן 

מאליו שמחיצה עשרה חוצצת. ודחה מתוך קושיה זו את דברי רב האי, שפירש שמדובר במטה 

ומחיצה גמורה בינו לצואה, וביאר שמדובר במיטות פתוחות סתומה שיש בה חציצה גמורה 

מתחתיהן, ואפילו הכי אם המטה גבוהה דיה יש בה משום חציצה בינו לצואה )ונותר מתוך כך 

 בתמיהה על הרי"ף שהשמיט דין זה(. 

בתוך דבריו הציע רבנו יונה ישוב גם לדברי רב האי, וכתב שהחידוש הוא שגם אם אין במיטה 

 ע אמות יש בה תורת מחיצה. אלא שכתב על כך שהוא דוחק. רוחב ארב

אחז בדרכם של הרי"ף והרמב"ם, והשמיט אף הוא את הדין. לאור דבריו בב"י עולה  שו"ע

בפשטות שנוקט שבהיות המטה מחיצה עשרה הרי היא ודאי חוצצת, וכרשב"ג, שבדבריו הסתפק 

האי שפסק מתוך כך כמותו. וכך כתב  רב יוסף, ולא הוברר שהרי"ף והרמב"ם דחו את דברי רב

 בשם האחרונים. משנ"ב

דרך מיוחדת בזה, שדקדק בדברי רבנו יונה שתמה רק על היזקקות האמוראים לדין  מג"אל

מטה עשרה, ולא על דעת ת"ק, שלא רק שלא התייחס לחציצה כדין פשוט אלא גם חלק עליו 

יא במטה שאינה מגיעה מכותל לכותל, ודחאו מכל וכל. לומד מכך מג"א שמחלוקת ת"ק ורשב"ג ה

ומשום כך אין בה הפסק גמור בינו לצואה, והלכה כרבים, כת"ק, שאכן אינה מפסיקה )וכדרך 

הרי"ף והרמב"ם כפי פירוש הרא"ש(. ורק במטה החוצצת מכותל לכותל מוסכם שחוצצת, ובה 

ה דחו את דבריו, נאמרה ההבחנה בין מטה עשרה לפחות מכך שאינה חוצצת. וכתב משנ"ב שהרב

 אך לאור דברי חיי אדם יש לחוש לדבריו בצואה דאורייתא. 

 

 ב(-)עט,א. מקום שיש בו ריח צואה 2
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הונא לפי פשוטו אין איסור לקרוא במקום ריח בלבד. ולרמב"ם לדינא אסור לקרוא במקום הריח,  לרב: הדיןתמצית )

רב חסדא, מקום שמגיע אליו הריח הוא כמקום צואה ומעבר לו מותר. אבל להלכה, כמרבית הראשונים וע"פ דברי 

 ממש, שיש להרחיק ממנו ד' אמות. 

אם גוף הצואה הוא מעבר למחיצה, י"א )באחרונים( שדי שלא יהיה במקום הריח עצמו, אך נטיית משנ"ב להצריך 

רעת משנ"ב נחלקו ראשונים אם צריך להרחיק ד"א ממקום שכלה ריחה, והכ –ד"א גם בזה. ואם הצואה מכוסה 

 בזה נראית נוטה דוקא לקולא.(

 

בצד שני גדרי האיסור הראשוניים שבהם עסקנו, הימצאות הצואה בקרבתו או נגד עיניו, ישנו 

אופן מפגש נוסף בצואה שעשוי לגרום איסור, והיינו כשריחה הרע מגיע אליו. נחלקו בדבר 

רחיק ד' אמות וקורא ק"ש, ורב , רב הונא אמר מריח רע שיש לו עיקר: "אתמר, )כה.(אמוראים 

חסדא אמר מרחיק ד' אמות ממקום שפסק הריח וקורא ק"ש. תניא כותיה דרב חסדא, לא יקרא 

אדם ק"ש לא כנגד צואת אדם ולא כנגד צואת כלבים ולא כנגד צואת חזירים ולא כנגד צואת 

מקום הריח וקורא תרנגולים ולא כנגד אשפה שריחה רע... ריח רע שיש לו עיקר מרחיק ד' אמות מ

ק"ש. אמר רבא, לית הלכתא כי הא מתניתא, אלא כי הא דתניא לא יקרא אדם ק"ש לא כנגד 

 צואת אדם ולא כנגד צואת כלבים בזמן שנתן עורות לתוכן". 

באופן פשוט, מחלוקת האמוראים היא בשאלה אם להוסיף על ענין "מחניך" האמור בתורה, 

כל מקום שמגיע אליו  רב חסדאישה בצואה בדרך של ריח. לועל לשון הראיה האמורה בה, גם פג

ריחה של הצואה הרי היא כנוכחת בו, וכדי שלא תהיה הצואה במחנהו נצרך להרחיק ד' אמות 

אין  רב הונאממקום שכלה הריח )וכתב בה"ל בשם פר"ח ופמ"ג שדין זה הוא מן התורה(, ואילו ל

לדון את מקום הנוכחות של הצואה כרחב יותר מהמקום שבו נמצא גופה. הברייתא תומכת 

בבירור בדברי רב חסדא, ואף שרבא דחאה מהלכה לא דחה אלא את דין צואת הכלבים, שאינה 

אסורה אלא בנותן לתוכה עורות, ולא את עצם דין הריח הרע. ומתוך כך פסקו כמותו רוב 

. עוד הוסיף בזה ב"יי"ף, ראב"ד, רבנו יונה, רשב"א, רא"ש(. וכך הכריע גם הפוסקים )רב האי, ר

הרא"ש שכשם שבדין הראיה, כל מקום שרואה ביום אסור גם בלילה, וגם סומא, כך גם כאן, כל 

מקום שהריח מגיע אסור גם אם בפועל אינו מריח אותו משום שנפגם חוש ריחו )ור' במהד' דרשו 

 דין המעביר את הריח הרע על ידי בושם(. למשנ"ב דברי אחרונים ב

דרך אחרת בזה, שכתב להרחיק מעבר לד' אמותיה של הצואה רק עד מקום  )ג,יב( רמב"םל

שכלה הריח ולא יותר. ב"י תלה את הדברים בדחיית הסייעתא לרב חסדא מהברייתא על ידי רבא. 

ה רבו של רב חסדא. וצ"ע, וכיון שהברייתא שתמכה את דבריו נדחתה, שוב הלכה כרב הונא, שהי

שמדברי רב הונא לא משתמע להרחיק עד מקום שיכלה הריח כלל, אלא ד' אמות מעיקר הצואה 

ותו לא. אלא שאפשר שבמקום הריח פשוט שאין לו לקרוא, ובדומה לריח רע שאין לו עיקר, שאף 

. אמנם בצד זאת אוסרת()ר' להלן בדין גדרי הצואה השבדחבריה הקלו, בדידיה סוף סוף אסור לו לקרוא 

הביא ב"י את דברי מגדל עוז, שתלה את דברי הרמב"ם בגרסה ולפיה לדעת רב חסדא עצמו הדין 

אינו להרחיק ד' אמות ממקום שכלה הריח אלא ד' אמות וגם ממקום שכלה הריח, וכפי שכתב 

 הרמב"ם. לדינא, עכ"פ, דעת הרמב"ם דחויה מהלכה.

 

. תר"י הביא את דעת הפסק מחיצהאשונים מהו הדין במקום גם בדין זה של ריח רע נחלקו ר

, שכשם שמחיצה מועילה לענין הסמיכות לצואה כך היא מועילה גם לענין ריחה. רבני צרפת

כלומר, הריח אינו אלא כעין צורת פגישה בצואה שעושה אותה למצויה במחנהו, וכשם שמחיצה 
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היא מבטלת את תורת מחנהו הנובעת  מבטלת את תורת מחנהו הקרויה על כל ד' אמותיו כך

 מהגעת ריח הצואה אליו, ואם גוף הצואה הוא חוץ למחנהו אין בו איסור. 

, כתבו שריח רע אוסר קריאה גם אם הרא"שו רבנו יונה, הרמב"םאבל ראשונים אחרים, ובהם 

והרי מקורו הוא מעבר למחיצה. כפי שהתבאר, על ידי הריח הרע הרי הוא פוגש בצואה במקומו, 

זה כאילו הצואה נוכחת עמו בתוך המחיצה. באופן פשוט, הדבר מבטל את משמעות קיומה של 

המחיצה מכל וכל, ובעוד שלרמב"ם, לשיטתו, לעולם אין איסור אלא במקום שיש בו ריח, הרי 

שלראשונים אחרים האיסור הוא גם בכל ד' אמות ממקום שכלה הריח. וכך אכן כתב משנ"ב בשם 

כיון שהצואה מחוץ  )מפורטים בבה"ל(ם ונקט כעיקר לדינא. אבל לאחרונים אחרים כמה אחרוני

למחיצה אין צריך להרחיק אלא עד שלא יגיע אליו ריחה, ולא יותר. פמ"ג הסתפק בזה, והסביר 

את צד ההיתר בכך שכיון שגוף הצואה הוא מחוץ למחיצה שוב אין על  )בהק' לסימן, מובא בבה"ל שם(

יו אלא תורת ריח רע שאין לו עיקר, שאיסורו מדרבנן ואין חובה להרחיק ממנו ריחה המגיע אל

אלא עד שלא יגיע אליו ולא יותר. כלומר, מצד עיקר הדין כיון שהצואה מחוץ למחיצה אין היא 

 במחנהו, וכדרך רבני צרפת. 

 

שיש כתב בדין ריח רע  הרשב"אאך ריחה מגיע אליו.  צואה מכוסהשאלה דומה נשאלת כאשר ה

שצואה מגולה היא ריח רע שיש לו עיקר, ומשמע שמכוסה אינה אלא כריח שאין לו  )כה.(לו עיקר 

עיקר, שאיסורו מדרבנן בלבד, ולא נאמר בו דין הרחקת ד"א ממקום שכלה הריח. אך בה"ל 

שחלקו עליו בזה ודנו גם את הצואה המכוסה כר"ר  האשכולו הרוקחעומד על דעת  )בהקדמת הסימן(

שיש לו עיקר המצריך הרחקת ד"א. ונותר בצ"ע בהכרעת הדין למעשה. אלא שבשונה מדין 

 נוטה דוקא לקולא.  )עו,א(המחיצה, בדין זה נראה משנ"ב 

הפסק מחיצה וכיסוי הם  –דברי הרשב"א עצמם אכן מורים מקום להבחנה בין שני הדינים 

היא במחנהו,  –לא באה הצואה אל מחנהו, ובשני  –לדבריו שני צדדי היתר שונים, בראשון כאמור 

אבל נעשה בה דינה הראוי, לכסותה. ממילא אפשר גם שאם מגיע ריחה אליו, והיא קרויה מתוך 

כך מצויה במחנהו, שוב לא תועיל מחיצה כדי להפקיע זאת, אבל כיסוי בכל זאת יועיל. )עולה מכך 

י בסמוך אליו תינוק שעשה את צרכיו בתוך חיתול, יש מקום להקל באמירת דברי תורה שאם מצו

סמוך אליו כל שאין מגיע אליו הריח, כסתימת משנ"ב בעיקר דבריו, אך נכון יותר להחמיר מחשש 

 לדאורייתא, כספק שבו חתם(. 

 

 ה; עו,ב(-)עו,ד. נגיעה בצואה 3

נגיעה באברי גופו )להוציא פניו( בצואה, בהיותה מכוסה או מעבר  : נחלקו אמוראים וראשונים אםתמצית הדין)

למחיצה, אוסרת. וי"א שגם לצד שאינה אוסרת, כיסויה צריך להית ע"י קפלי גוף האדם עצמו ולא ע"י בגד בלבד. 

 וכתב שו"ע שנכון להחמיר בזה. אמנם בצואה במקומה, אם יש בה ממשות נראית, ודאי אסור.(

 

, רב הונא אמר מותר לקרות ק"ש, רב חסדא ידו מונחת בבית הכסאאו  בשרועל "אתמר, צואה 

ה. ורב חסדא אמר -אמר אסור לקרות ק"ש. אמר רבא מ"ט דרב הונא, דכתיב כל הנשמה תהלל י

 . )כה.(אסור לקרות ק"ש, מ"ט דרב חסדא, דכתיב כל עצמותי תאמרנה ה' מי כמוך" 

א, היא בשאלה מה מגוף האדם נחשב כמכון מחלוקת רב חסדא ורב הונא, כפי שביארה רב

לשכינה, בעת אמירת דברי שבח לה'. האם הראש לבדו, שבו מהלל האדם בפועל את ה', או כל 

גופו, שהוא כולו כאחד נושא את הנשמה המהללת את ה'. בין כך ובין כך, אם צואה נוגעת בגופו 

לו לקרוא. מדובר באופן שאין בו במקום שנחשב שותף להילול לה', הרי אין מחנהו קדוש ואסור 
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איסור מצד אחר, מצד שהצואה גלויה לעיניו או תוך ד' אמותיו, ולכן צריך לומר שמדובר באופן 

שהצואה כשלעצמה מכוסה, או מעבר למחיצה )ובאופן שגם ריחה אינה מגיע אליו(. בנידון השני, 

ואף לא נראית לעיניו, וגם  של ידו מונחת בבית הכסא, הדבר ברור, שהרי הצואה מעבר למחיצה

בנידון הראשון, צואה על בשרו, צריך לומר שהצואה מכוסה באופן שלולי דין הנגיעה לא היתה 

 אוסרת. 

שהלכה כרב חסדא, אף שרב הונא היה רבו, משום שיש ללכת בכגון  ר"חהרא"ש הביא מדברי 

ו של רב חסדא, וגם פסק כרב הונא, משום שהוא רב הרי"ף. אבל או"זזה לחומרא, וכך פסק 

דנה בצואה שבפי הטבעת: "אמר רב  )ל.(משום שסתמא דגמרא במס' יומא כוותיה. הגמרא שם 

, לא ניתנה לא נראיתלקרות ק"ש. היכי דמי, אי דנראית, פשיטא, אי ד צואה במקומה אסורפפא, 

על בשרו, תורה למלאכי השרת? לא צריכא, דיושב ונראית, עומד ואינה נראית. ומאי שנא מצואה 

דאיתמר, צואה על בשרו או שהיו ידיו בבית הכסא, רב הונא אמר מותר לקרות ק"ש ורב חסדא 

אמר אסור לקרות ק"ש? במקומה נפיש זוהמא, שלא במקומה לא נפיש זוהמא". הגמרא הקשתה 

על דברי רב פפא מדברי רב הונא, שמתיר בצואה על בשרו אם אינה נראית, ומשמע שנוקטת 

כתב שנכון לעשות כדברי המחמיר )אבל  שו"עקיבל את דבריו. ו הרא"שו. ואף להלכה כמות

 כך כתב משנ"ב(.  –בשעת הדחק אפשר להקל 

חמורה עכ"פ יותר, כדבריה המפורשים של הגמרא ביומא, ואסורה גם בהיותה  צואה במקומה]

 מכוסה בהיותו עומד, ומכל מקום אם אין בה ממשות הנראית בהיותו יושב, מותר.[ 

מסוגיית הגמרא ביומא למדו הרא"ש ורבנו יונה סייג נוסף לדברי רב הונא, ואף שנגיעה בצואה 

עצמם, ולא על ידי בגד  גופוקפלי  מכוסה על ידיכאשר היא  בשאר גופו אינה אוסרת, אין זה אלא

בלבד. כך יש ללמוד מקושיית הגמרא על רב פפא מדרב הונא, מכך שלא תירצה בפשטות שדברי 

רב הונא שהתיר היו בצואה מכוסה, ואילו רב פפא איירי באינה מכוסה )והרי בשלב זה טרם סברה 

ר(. ואם כן בצואה שעל גופו הכל מודים שכיסוי בגד הגמרא להבחין בין צואה במקומה למקום אח

אינו קרוי כיסוי. הצואה מצויה סוף סוף תוך ד' אמותיו )ומשום כך בנראית פשיטא לגמרא שאסור 

לקרות(, וכיסוי הבגד אינו מועיל כיון שאינו מבדיל בינה לבינו, אף שמבדיל בינה לבין ראשו. רק 

יא חזרה להיות נסתרת באופן עצמי יותר, גם כלפיו הוא, בהיותה מכוסה בגופו עצמו יש לומר שה

 ולכן אין דינה תלוי אלא בשאלה אם יש פגם ישיר בכך שאבריו סמוכים לערוה בדרך נגיעה. 

הביא את דברי רבנו יונה והרא"ש בלא חולק, אלא שהרא"ש עצמו הביא את דברי רבנו  ב"י

עת "יש אומרים", אולי משום שסברתם סוף כד שו"עיונה בתורת "יש אומרים", וכך כתב זאת גם 

 סוף מחודשת וראייתם אינה מוכרחת לגמרי. 

 

נידון קרוב לכך הוא צואה הדבוקה בסנדלו: "אמר רבא, צואה בגומא, מניח סנדלו עליה וקורא 

. רי"ף, רא"ש ורמב"ם הכריעו )כה:(" תיקומאי?  דבוקה בסנדלוק"ש. בעא מר בריה דרבינא, צואה 

 ספק לחומרא.בזה מחמת ה

פירשו את ההבחנה בין הרישא לסיפא בצורה פשוטה, שאין הסנדל  )ג,יא( הרמב"םוהרא"ש 

מועיל לכיסוי אלא כאשר הוא מכסה בלבד, אבל אם הוא נוגע בצואה הרי הוא כמי שנוגע בצואה 

ם בגופו ואסור )מספק(. כיון שהסנדל הוא כעת לבושו, נגיעת הצואה בסנדל היא כנגיעה בגופו )ג

מכאן יש ללמוד לכאורה כרבנו יונה ורא"ש לעיל, שאם הצואה נוגעת בגופו אין כיסויה על ידי דבר 

. ולא )עו,ב( שו"עאחר, כמו כיסוי הגומא שבה מצויה הצואה תחת הסנדל, מועיל(. וכך פסק גם 

כפירוש תר"י, שנגיעת הסנדל כשלעצמה אינה אוסרת ורק כאשר היא דבוקה בו ממש חמיר טפי; 
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, שהחומרא אינה בצואה בגומא אלא בצואה )בהשגותיו לרמב"ם(אף לא כפירושו הקרוב של הראב"ד ו

 במקום אחר שדרס עליה ועלתה בסנדלו, שקרובה יותר להיות נגלית בעת הילוכו. 

 

 )עו,ג; פה,א(. הילוך וצואה עוברת 4

המצב הפשוט שעליו נאמר "והיה מחניך קדוש" הוא כאשר הצואה מצויה במקום שבו הוא 

עומד ומבקש לקרוא ק"ש. אם הוא עצמו אינו עומד שם אלא מהלך בלבד, או שהצואה אינה 

 מונחת אלא מועברת שם בלבד, יש דעות בגמרא להתיר, אך אין הלכה כמותן. 

, אביי אמר מותר לקרות ק"ש, רבא צואה עוברתתמר, : "א)כה.(בנידון האחד נחלקו אביי ורבא 

עומד תחת האילן  בצרעת( -)לקרות ק"ש. אמר אביי, מנא אמינא לה, דתנן הטמא  אסוראמר 

והטהור עובר, טמא. טהור עומד תחת האילן וטמא עובר, טהור, ואם עמד טמא. וכן באבן 

דד ישב מחוץ למחנה מושבו, המנוגעת. ורבא אמר לך, התם בקביעותא תליא מילתא, דכתיב ב

 הכא והיה מחניך קדוש אמר רחמנא והא ליכא". 

אביי למד מדין מחנה האמור במצורע למחנה האמור בענייננו, שאין תורת הימצאות במחנה 

אלא על ידי הקביעות בו. מצורע מטמא באוהל משום שמחנהו מטמא, אבל אם אינו יושב אלא 

מטמא, ואף כאן סבר לומר שאם הצואה עוברת אין היא מהלך אין המקום קרוי מקומו ואינו 

קרויה חלק ממציאות מחנה הקדושה שבו מצוי האדם. אבל רבא דחה את דבריו שדווקא במצורע 

נאמר שאינו מטמא אלא במקום מושבו, ולפיכך יש בו דין שקביעות במקום, מה שאין כן בדין 

ון של קביעות במחנה וכל שישנה שם קדושת המחנה, שבו לא נאמרה בענין הצואה עצמה כל לש

 אין המחנה קדוש. והלכה כרבא. 

שאף שאין להתיר צואה עוברת אין דינה גם כצואה הקבועה  מדברי הרמב"םב"י מביא 

, גם אם היא נגד עיניו. כיון שאין לדבר בתוך ד' אמותיובהיותה  אלאבמקומה, ואין בה איסור 

בדברי הרמב"ם ולפרשם באופן שאינו מורה על  מקור ברור כלשהו סבר מהר"י אבוהב לדחוק

חידוש כזה, וגם מהטור עולה בבירור שאינו סובר לחלק בכך. ומתוך כך פסק שו"ע לחומרא. ואף 

הרמ"א, שכתב שבדברי הרמב"ם אין מקום לפירוש מהר"י אבוהב והוא ודאי מקל בדבר, הכריע 

שפסקו כרמב"ם, וכתב שלדינא יש בזה לדינא שלא כמותו. אבל משנ"ב הביא מדברי ב"ח וא"ר 

להחמיר בכך לכתחילה, אבל בדיעבד יש לסמוך על דבריהם לענין שלא לחזור ולהתפלל או לומר 

 ברכות ק"ש )אבל את ק"ש עצמה, שאין בה ברכה לבטלה, יחזור לומר(. 

 

מחלוקת אביי ורבא מורה מקום לומר שאם עכ"פ לא הצואה היא שעוברת אלא הוא שהולך 

בוע במקומו, אין על המקום תורת מחנהו, ואין איסור לומר בו דברי קדושה. כך אכן סברו ואינו ק

מהלך במבואות , היה רב הונא א"ר יוחנן: "אמר )כד:(כמה אמוראים, אך נפלה בכך מחלוקת 

להים, אם אמרה לי ר' יוחנן בפומיה -, הארב חסדא, מניח ידו על פיו וקורא ק"ש. א"ל המטונפות

, היה מהלך במבואות המטונפות, ריב"לליה. איכא דאמרי, אמר רבה בר בר חנה אמר לא צייתנא 

להים, אם אמרה לי ריב"ל בפומיה לא צייתנא -מניח ידו על פיו וקורא ק"ש. א"ל רב חסדא, הא

ליה. ומי אמר רב הונא הכי, והאמר רב הונא ת"ח אסור לו לעמוד במקום הטנופת לפי שאי אפשר 

ור תורה? לא קשיא, כאן בעומד כאן במהלך... תניא כותיה דרב הונא, תניא לו לעמוד בלי הרה

כותיה דרב חסדא. תניא כותיה דרב הונא, המהלך במבואות המטונפות מניח ידו על פיו ויקרא 

ק"ש. תניא כותיה דרב חסדא, היה מהלך במבואות המטונפות לא יקרא ק"ש, ולא עוד אלא שאם 

, אמר ר' מיאשה בר בריה דריב"ל, עליו הכתוב אומר וגם אני מאי לא פסקהיה קורא ובא פוסק. 
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נתתי להם חוקים לא טובים ומשפטים לא יחיו בהם. ר' אסי אמר, הוי מושכי העון בחבלי השוא. 

רב אדא בר אהבה אמר מהכא, כי דבר ה' בזה. ואם פסק מה שכרו, אמר ר' אבהו עליו הכתוב 

 אומר ובדבר הזה תאריכו ימים". 

פוסקים פסקו בזה לחומרא כרב חסדא, אף שרב הונא היה רבו וגם ר' יוחנן ור' יהושע בן כל ה

לוי סברו כמותו, ואף שיש לדבר כאמור מבוא של ממש בסברא, וגם נמצאו ברייתות תומכות 

בשתי השיטות. ולא נימקו את הכרעתם. ושמא לגודל הפלגת האמוראים בחומר האיסור, שיש בו 

 , ובמעלת הפורש ממנו, סברו שיש ללכת בענין זה לחומרא. חשש לביזוי דבר ה'

 

 )עו,ו(. גדר כיסוי הצואה 5

מותר לקרות  בעששיתכפי שהתבאר, לא הצריכה התורה לצואה אלא כיסוי, ולפיכך "צואה 

. אמר רבא, וברוק ברוק מבטלה: "צואה כל שהוא )שם(על דרך זו הוסיף אביי  5.)כה:(ק"ש כנגדה" 

עבה". גם רוק עשוי להיות כיסוי לצואה, ובלבד שתהיה בו ממשות של כיסוי. והביאו הראשונים 

מדברי הירושלמי שאין הכיסוי ברוק מועיל אלא לשעה קלה, אבל אחר כך הרוק נימוח ונבלע ושוב 

 חוזר איסור הצואה למקומו. 

צלולים קרויה ערוותו מכוסה, ואם אינו בדין הערוה מצאנו שאם בעל הקרי יושב בתוך מים 

מביט ורואה בפועל את ערוותו דרך המים רשאי לקרות, אם לא לסוברים )ולהלכה( שכיון שליבו 

רואה את הערוה )בהיותו גם הוא מצוי עמה תחת אותם מים צלולים( אסור. לכאורה גם בצואה 

למד מדין  מג"א. אך במיםשם  המכוסהיה ראוי לומר כך, ולהתיר כאשר הצואה נתונה בתוך כלי ו

שאם אינו עשוי מחרס או עץ אלא  )פז,א(גרף של רעי שאין לומר כך. בגרף של רעי כתבו הפוסקים 

מחומר שאינו בולע את הזוהמא, דוגמת מתכת או זכוכית, אין איסור לקרוא נגדו בהיותו נקי. 

ם לתוכו אינה מועילה כשם ודייק ב"י שדווקא רחיצת הכלי יפה מועילה להתירו, אבל נתינת מי

שאינה מועילה בגרף העשוי חרס או עץ. ולמד מכך מג"א שאף שכיסוי מים קרוי כיסוי לענין 

הערוה, כאן אינו קרוי כיסוי ראוי. ולא ביאר את טעם הדבר. ואפשר שכיון שעיקר האיסור אינו 

נצרך אינו דבר מבדיל נעוץ בענין ראיית העין אלא בעיקר מציאות הדבר סמוך אליו, גם הכיסוי ה

בעלמא, מן הסוג שדרכו ליצור הסתרה מן העין )גם אם בפועל אינו מסתיר משום שהוא שקוף(, 

ובכלל זה מים, כמו בערוה, אלא גורם בעל ממשות שמבדיל בין הצואה לבינו, לעומת מים, 

 הנעדרים ממשות קבועה כזו )ובפרט שדרך המים עצמם להיות נעכרים במשך הזמן מהצואה

 שבתוכם(. ופמ"ג ומשנ"ב הביאוהו לדינא. 

 שיש לומר שזהו כיסוי טוב כעששית.[ )פב,א(]במכוסה בשכבת קרח, לעומת זאת, כתב משנ"ב 

 

 ג. גדרי הטינוף האוסר

 . גדרי הצואה האוסרת1

                                                           
5

נה לעשות את צרכיהם בתוך המחנה, והם על עיקרו של דין הכיסוי בתורה יש לשאול: הרי נאסר על אנשי המח 

צריכים לצאת לשם כך אל מחוץ לו, וגם שם ציותה עליהם התורה לכסות את צאתם. האם חיוב זה הוא מדיני קדושת 

המחנה? לכאורה אין לומר כך, שהרי במקום שיש בו קדושת מחנה אסור כלל לעשות צרכים. אך אם אין זה מקדושת 

ם על חיוב קבוע לכסות צואה בכל מקום. עולה מכך שעל מקום עשיית הצרכים של אנשי היה לנו ללמוד מש –המחנה 

המחנה, אותה "יד" שאליה יוצאים, יש דין קדושת המחנה במקצת, ואף שאין זה מקום המחנה עצמו, אלא מקום 

נה, וחלה עליו שאליו נפנים לעשיית צרכים, סוף סוף על ידי זה עצמו נעשה המקום למשמש באופן זה את אנשי המח

 קדושת מחנה לענין החיוב לכסות. 
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ה  ש ב י ה  א ו צ  .  )פב,א(א

... אמר רבה בר רב הונא אמר רב, מותר קרמו פניה"צואה, אמר רב יהודה אמר רב, כיון ש

זורקה . והיכי דמי צואה כחרס, אמר רבה בב"ח א"ר יוחנן, כל זמן שאפילו כחרס אסורהצואה 

. אמר רבינא, הוה קאימנא קמיה דרב יהודה גוללה ואינה נפרכת. וא"ד, כל זמן שואינה נפרכת

עיין אי מפלאי אפלויי. מאי  מדפתי, חזא צואה אמר לי עיין אי קרמו פניה אי לא. א"ד הכי א"ל,

הוי עלה? אתמר, צואה כחרס, אמימר אמר אסורה, ומר זוטרא אמר מותרת. אמר רבא הלכתא, 

 . )כה.(צואה כחרס אסורה" 

דעת רב יהודה, שכיון שיבשו פניה של הצואה היא מותרת, נדחתה ודאי מהלכה. אף בשתי 

ו שגוללה ואינה נפרכת, הסכמת האפשרויות הנוספות, לאסור כל שזורקה ואינה נפרכת א

הראשונים להכריע לחומרא, אלא שנחלקו מהו צד החומרא שבדבר. רש"י פירש שעל ידי הזריקה 

הצואה נפרכת ביתר קלות מאשר בגלילה, ולפיכך הדעה השניה מחמירה יותר, לאסור אפילו אם 

ר פירוש זה לחומרא, הכריע לאו הרא"שזורקה ונפרכת, כל עוד אינה נפרכת גם בגלילה בלבד. גם 

פירש להיפך, שבגלילה הצואה קלה יותר  רבנו יונה. אבל גלילהשתהיה נפרכת גם ב עדלאסור 

, ועל דרך זו מתפרשים זריקהלהיפרך מאשר בזריקה, ולפיכך פסק לחומרא עד שתהיה נפרכת גם ב

הלכה ראוי חלק עליו וכתב שהעיקר ל הרמ"אפסק כרבנו יונה והרמב"ם, ו ב"י. הרמב"ם גם דברי

להיות כרש"י ורא"ש )וטור(, שכן גם הרמב"ם לא בהכרח חולק עליהם, אך יחד עם זאת מעיר 

שלמעשה אין הפרש של ממש בין הדרכים, וסוף סוף אין הצואה קרויה יבשה בתכלית ומותרת עד 

שתהיה נפרכת בשתי הדרכים )המשמעות המעשית שיש בכל זאת להכרעת ההלכה היא לענין 

 והי הבדיקה שדי בה לבדה כדי למצוא שאין איסור(. השאלה איז

אין היא ניתרת על ידי יבשותה, שגם אם  ריח רעב"י הביא מדברי רבנו מנוח שאם יש לצואה 

אין זה אלא עפר סוף סוף זהו ריח רע שיש לו עיקר. ולאידך גיסא כתב משנ"ב ע"פ האחרונים שגם 

 דינה כצואה יבשה והיא עומדת באיסורה. ומשום כך אין בה ריח רע אין  קפואהאם הצואה 

 

ן  ט ק ת  א ו צ  .  )פא,א(ב

, שמשעה שיכול לאכול כזית דגן בתוך כדי אכילת )מב:(דין צואת הקטן נלמד בגמרא במס' סוכה 

פרס יש להרחיק מצואתו )אבל מצואת גדול מרחיקים גם אם אינו יכול לאכול פת כלל, וכתב 

ע(. וכתב ב"י שהסכימו הפוסקים ששיעור זה הוא שיעור משנ"ב בשם פמ"ג שהיינו מגיל שש או שב

של גדילה, ומשבא לכלל כך צואתו אסורה תמיד, ולא כפי שמשמע מפשטות דברי רש"י שאין 

צואת הקטן אסורה אלא אם כן ניתן לשייכה לדגן שאכל בפועל. וכתב מ"מ משנ"ב, בשם מג"א, 

ב להרחיק אפילו מצואת קטן בן ח' שטוב וישר להרחיק מצואת כל קטן )מג"א עצמו כתב שטו

ימים, ובמהד' דרשו הביאו מכמה אחרונים שדברי מג"א נאמרו בהקשר של מילה ולפיכך הזכיר ח' 

 ימים, אבל ה"ה גם לצואת קטן בן יומו(. 

 

ע  ר ה  ח י ר ש ה  פ ש א ו ם  י י ח י  ל ע ב ת  א ו צ  .  (ח-עט,ד)ג

"תניא... לא יקרא אדם ק"ש לא כנגד צואת אדם ולא כנגד צואת כלבים ולא כנגד צואת חזירים 

ולא כנגד צואת תרנגולים ולא כנגד צואת אשפה שריחה רע... אמר רבא, לית הלכתא כי הא 

מתניתא אלא כי הא דתניא לא יקרא אדם ק"ש לא כנגד צואת אדם )ויש גורסים: ולא כנגד צואת 

 . )כה.(" צואת כלבים בזמן שנתן עורות לתוכןכנגד  חזירים( ולא

הראשונים הסכימו לדברי רש"י שפירש שמחלוקת הברייתות אינה אלא בצואת כלבים 

)וחזירים(, אם יש להרחיק ממנה כמות שהיא או רק במקרה שנתן לתוכה עורות. אבל בצואת 
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כמות שהיא. צואת הכלבים אדם אין דרך לתת עורות לעיבוד, ולכו"ע איסורה הוא גם בהיותה 

מסריחה באופן מיוחד כאשר נתונים בה עורות לעיבוד, ורבא מכריע להלכה שבלא זה אין היא 

 קרויה סרוחה במידה האוסרת קריאת שמע. 

דין הצואה האמור מפורשות בתורה אינו אלא בצואת האדם )אמנם ר' להלן בסמוך שהפוסקים 

ורים כאן לאיסור הוא מן התורה(, ונראה שצואה נקטו שגם דין דברי הסירחון האחרים האמ

שאינה של אדם אינה נחשבת מאליה לדבר מיאוס האוסר לומר דברי קדושה אלא בהיותה בעלת 

ריח רע ומאוס באופן מרחיק במיוחד. ולפי הרגילות בזמנם, שהיו דברי טינופת רבים מצויים 

אופן מובהק. )ויל"ע אם הדין בסביבת האדם, לא נחשב ריח צואת הכלבים כשלעצמו למאוס ב

 בזה משתנה בזמננו, כשרגילים להתייחס לריח צואת הכלבים כמאוס בתכלית(. 

, שנזכרה בברייתא הראשונה אך לא בשניה, תרנגוליםהראשונים הוסיפו לדון בצואת 

ובירושלמי נאסרה בתרנגולים אדומים בלבד, וכתבו כמה ראשונים שצואת תרנגולים בעלמא 

שלהם, שם יש סירחון גדול במיוחד, ולא בצואת תרנגולים ההולכים בבית. והוסיף  אוסרת בלול

בקר )אף כי יש חולקים; גם בזה יל"ע, במקומות ישוב  רפתמשנ"ב שהוא הדין לדיר של בהמות, ול

חקלאיים שיש בהם רפתות וריחן אינו נחשב למאוס, אם גם בזה נאמר האיסור. ודומה שהמנהג 

בשאר בהמות כתבו הראשונים ע"פ הירושלמי שאין צורך להרחיק מצואתם,  6בזה ברור להיתר(.

. נמיהבתנאים מסויימים )ברכים, ובחמור שבא זה עתה מן הדרך(, וכן מצואת  חמוראלא מצואת 

, שגם היא מסריחה באופן מיוחד אלא שלא חתולוכתב הרא"ש שיש לומר שהוא הדין גם לצואת 

ובה"ל בדינם כשיבשו או ב )ועי' משנ"מקומם של אמוראי הירושלמי. היתה רגילה להיות בבית בזמנם ו

  שבפועל אינם מסריחים(.

 להצטער מריחובני אדם  בעל חיים שדרךמדברי הרמב"ם למד ב"י לדון באופן רחב יותר, שכל 

דינו כמו אלו )כתב בה"ל שיש להוציא מכלל זה ודאי צואת כלב וחזיר, שהתבאר מפורשות בדברי 

ן ריחם כשלעצמם רע כל כך(, וכך פסק גם בשו"ע. אבל מג"א דחה זאת מהלכה, ומשום חז"ל שאי

שמדברי חז"ל עולה שאין ריח צואת בע"ח נחשב לרע כל כך אלא באותם מינים שמנו. וכתב 

 משנ"ב שיש לסמוך לדינא על דברי מג"א לכה"פ לענין שלא לחזור בדיעבד על תפילתו. 

בע ישירות מדין צואה האמור בתורה אלא תלוי בהיותה דין צואת בהמות כאמור אינו נו

מסרחת, ולפיכך הוא הדין גם לדברים מסריחים אחרים, אם ריחם הוא בעל דרגת מאיסות דומה. 

, ובירושלמי נוסף שהוא הדין במקום מי המשרהנאמר שאין קוראים בפני  )כב:(כבר במשנה עצמה 

, והטור השמיט אשפה שריחה רעמסרחת. בברייתא שהבאנו נאמר עוד שאין קורין כנגד  נבלה

זאת, וביאר ב"י שהיינו משום שאין איסור האשפה אלא מחמת הצואה שבה, שהיא הגורמת את 

כתב בשם פמ"ג שהחידוש  )ובבה"ל(ריחה הרע, ולפיכך אין בדין זה חידוש של ממש. אבל משנ"ב 

שאין בה צואה היא אסורה מחמת ריחה הרע, ואף איסורה זה הוא מדין בדין האשפה הוא שאף 

מי תורה, ככל צואה אחרת )מקור האיסור, ע"פ הלבוש, הוא מתורת והיה מחניך קדוש(. גם בדין 

בשם פמ"ג שאף שמצד עיקר דינם כל שנתן לתוכם רביעית מים הרי  )עז ס"ק ב(כתב משנ"ב  רגלים

, אם הם גם מסריחים הרי איסורם מן התורה ואסור וכדלהלן()הם בטלים ומותר לקרות נגדם 

 לקרות נגדם עד שיבטל את סרחונם. 

                                                           
6

שאלה זו נוגעת בשאלה רחבה יותר, במקום שיש בו באופן תמידי ריח רע ממקור שלא ניתן לסלקו. האם בטל דין  

תורה ותפילה ממקום כזה, או שמא כיון שהדרים במקום רגילים בדבר שוב אין בו תורת ריח רע ומותר. אמנם אפשר 

 ריח שלא הכל מתייחסים אליו כמאוס לבין ריח ממקור צואה ומ"ר גמורים שכבר הורגלו בו.  שיש הפרש בין
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עם זאת, לא כל ריח רע גורם איסור אמירת דברים שבקדושה. כך כתב משנ"ב בשם חיי אדם, 

וכדומה מותר לקרוא, משום שאין תורת צואה אלא על מה שנסרח מחמת עיפוש. עטרן שכנגד 

אינו מחייב הרחקה למרות  קיאבשם רעק"א, שגם  (כ)עו ס"ק ים גם דברי משנ"ב נראה שמכך נובע

שהוא מאוס. נראה שגם שם כיון שאין זה מיאוס הנובע מריקבון של פסולת אלא מהתרחשות 

מסוג שונה אין בו תורת צואה ואינו אוסר. )ובמהד' דרשו הביאו מדברי כמה אחרונים שהוא הדין 

 נו גורם איסור(. , שאיזעהגם לסירחון של 

 

ר  ק י ע ו  ל ן  י א ש ע  ר ח  י ר  .  )עט,ט(ד

מהו? אמר להו, אתו חזו הני ציפי  )רש"י: הפחת רוח("בעו מיניה מרב ששת, ריח רע שאין לו עיקר 

. וה"מ בדברי )רש"י: ואע"פ שדרך הישנים להפיח(, דהני גנו והני גרסי (של בית המדרש מחצלותרש"י: )דבי רב 

. הרמב"ן )כה.(" דידיה לא. ודברי תורה נמי לא אמרן אלא דחבריה, אבל בק"ש לאתורה, אבל 

ביאר שדין ריח שאין לו עיקר הוא מדרבנן בלבד )שהרי התורה לא אסרה אלא צואה(,  )בחידושים(

ולא רצו חכמים להחמיר ולגרום ביטול בית המדרש בשעה שמקצת הלומדים ישנים, ולפיכך 

כל מקום בק"ש החמירו, כיון שיכול לקרוא בחוץ )כ"כ משנ"ב(, התירו ללמוד במקום ריח כזה. ומ

 וכן החמירו בדידיה. 

בדין צואה מכוסה נחלקו כאמור הפוסקים אם דינה כריח שיש לו או שאין לו עיקר, ואם צריך 

להרחיק בה ד"א ממקום שכלה הריח, ומכל מקום מסתבר שאף לדרך המקלים אין הכוונה להתיר 

ום הריח ממש, ולא באו אלא להורות שגם לענין ק"ש די בכך שלא יקרא לומר דברי תורה במק

 במקום הריח ממש. ויל"ע בזה. 

 

 . מי רגלים2

ם  י ר ו ס א ה ם  י ל ג ר י  מ  .  )פב,ב(א

בתורה לא נאסרה במחנה הקדושה באופן מפורש אלא הצואה, אך הגמרא למדה מרמיזת 

כנגד אלא  אסרה תורהא, לא הכתוב לאסור במצבים מסויימים גם מי רגלים: "אמר רב המנונ

, וכדרבי יונתן. דר' יונתן רמי, כתיב ויד תהיה לך מחוץ למחנה ויצאת שמה חוץ, וכתיב בלבדעמוד 

ויתד תהיה לך וגו' וכסית את צאתך, הא כיצד, כאן בגדולים, כאן בקטנים. אלמא קטנים לא 

. ר' יונתן )כה.(בהו"  זרוגהוא ד ורבנןאסרה תורה אלא כנגד עמוד בלבד, הא נפול לארעא שרי, 

דקדק מלשון הכתוב שיש יציאה שנאסרה במחנה אך אינה טעונה כיסוי, והיינו יציאת מי רגלים. 

ונמצא שאין היא אסורה אלא בעת צאתה מן הגוף, ולא מאוחר יותר, כאשר המים מוטלים 

הוצאת ועומדים על הארץ. ומכל מקום חכמים אסרו גם בזה. נראה שכוונת הדברים לומר ש

הפסולת מן הגוף היא עצמה אסורה במחנה, ונכללת בזה גם הטלת מי רגלים, אבל התוצר של 

 אותה יציאה לא נאסר אלא כאשר גם הוא עצמו מאוס, והיינו צואה דוקא. 

כתב הרא"ש שאין דינו כמו נגד העמוד  )כב:(על ברכיו  מים שותתים]בדין העומד בתפילה ו

רה. וכ"כ הרשב"א בשם תוס'. נראה שכיון שמי הרגלים נבלעים מיד ואיסורו להתפלל אינו מן התו

הביא כך  )עו ס"ק כז(בבגדיו ומהם נוטפים לארץ אין כאן תורת עמוד שאין לקרוא נגדו. ומשנ"ב 

בשם מג"א להלכה. אבל תר"י כתב שבעוד המים שותתים ממנו הרי הוא כקורא נגד העמוד 

 זר בהגהותיו פקפק בדברי מג"א בזה. שאסור מן התורה. ובמשנ"ב, שהגר"ח צאנ

מצד דרשת הכתוב, שדין ויצאת שמה חוץ כשלעצמו אמור גם במי רגלים, משמע לכאורה כדרך 

תר"י דוקא, שעצם היציאה נאסרה במקום מחנה הקדושה, ולא העמוד דוקא. אך לתוס' ורא"ש 
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ללמוד שהפגם  יש לומר שלא נאסרה היציאה אלא משום העמוד היוצא, שכן מדין הצואה יש

 וצורך הריחוק נעוצים בפסולת היוצאת ולא בפעולת ההוצאה עצמה.[

 

נחלקו אמוראים עד מתי אסורים מי הרגלים מדרבנן: "ובודאן עד כמה? אמר רב יהודה אמר 

. וכן אמר רבה בב"ח א"ר יוחנן, כל זמן שמטפיחין. וכן אמר עולא, כל כל זמן שמטפיחיןשמואל, 

א משמיה דרב אמר, כל זמן שרשומן ניכר. א"ר יוסף, שרא ליה מריה לגניבא, זמן שמטפיחין. גניב

השתא צואה אמר רב יהודה אמר רב כיון שקרמו פניה מותר, מי רגלים מיבעיא? א"ל אביי מאי 

חזית דסמכת אהא, סמוך אהא, דאמר רבה בר רב הונא אמר רב, צואה אפילו כחרס אסורה... 

, כלי שנשפכו לימא כתנאיורה, ומי רגלים כל זמן שמטפיחין... אמר רבא הלכתא, צואה כחרס אס

ממנו מי רגלים אסור לקרות ק"ש כנגדו, ומי רגלים עצמן שנשפכו, נבלעו מותר, לא נבלעו אסור, 

ר' יוסי אומר כל זמן שמטפיחין. מאי נבלעו ומאי לא נבלעו דקאמר ת"ק... אלא נבלעו דאין רשומן 

הא רשומן ניכר ניכר, לא נבלעו דרשומן ניכר ואתא ר' יוסי למימר כ"ז שמטפיחין הוא דאסור 

בטופח על מנת להטפיח שרי? לא, דכ"ע כ"ז שמטפיחין הוא דאסור הא רשומן ניכר שרי, והכא 

 . )שם(" איכא בינייהו

מרבית האמוראים דחו את הסברה שמי רגלים אוסרים כל עוד ניכרת בקרקע מראית הרטיבות 

תן. אלא שבגדר שהותירו, ונקטו שאינם אוסרים אלא כל עוד מורגשת רטיבות ממשית מחמ

רטיבות זו עצמה נחלקו תנאים, אם בעינן טופח ע"מ להטפיח דוקא, ופירש רש"י שר' יוסי הוא 

, הרא"שהמחמיר וסובר שדי במטפיחין בלבד, גם שלא ע"מ להטפיח, כדי לאסור. כך נקט גם 

. )ב"י מבאר שדייק כך ממהלך הסוגיה עצמה, שנמנעה כת"קלקולא גאון  רב האיופסק בשם 

ומר שתנאי היא וביקשה להעמיד גם את ת"ק כרבא, אף שר' יוסי ודאי סובר כמותו, ואין זאת מל

כתב לעומת זאת שכל שמרטיבין את היד  הרמב"םאלא משום שההלכה ראויה להיות כת"ק(. 

שגם בלא טופח ע"מ להטפיח אסור, וביאר בכמה דרכים את  ב"יאסור לקרות נגדם, ולמד מכך 

כתב שבמילתא דרבנן  הרמ"אהסוגיה. ואף נקט לדינא כדבריו לחומרא. והטעם להכרעתו מתוך 

כמו זו נכון יותר להכריע כפוסקים המקלים, ובפרט שבהם הרא"ש והטור שהם בתראי לרמב"ם. 

ואף משנ"ב כתב שדעת כל האחרונים להקל כרמ"א )וגם בהיות בהם טופח להטפיח, כיון שאינם 

 בעין די בכלשהו מים כדי לבטלם(. 

 

ם  י ל ג ר י  מ ל  ו ט י ב  .  )סי' עז(ב

: )כה:(שאין להתכסות במים הרעים עד שיתן לתוכם מים ביארה הגמרא  )כב:(על דברי המשנה 

עד שיטיל לתוכן מים  –"ה"ק, לא יתכסה לא במים הרעים ולא במי המשרה כלל, ומי רגלים 

נחמן, מחלוקת  . אמר רברביעיתאומר  ר' זכאיויקרא. ת"ר, כמה יטיל לתוכן מים? כל שהוא, 

כלשהן, ורב  מים בכלי ומטיל מי רגלים לתוכם(מלכתחילה כשיש  -), אבל בתחלה לאחר שכבר הטיל מי רגלים( -)לבסוף 

יוסף אמר מחלוקת לכתחלה, אבל לבסוף דברי הכל רביעית. אמר ליה רב יוסף לשמעיה, אייתי לי 

 רביעיתא דמיא כר' זכאי". ופסקו הפוסקים שיש צורך ברביעית, בין בתחילה ובין בסוף. 

כתבו שיש צורך ברביעית מים עבור כל פעם שמטיל מים, ולעומתם  הרמב"םו הרא"ש

 משנ"בכרא"ש ורמב"ם. וכתב  ב"ישדי ברביעית אחת גם לפעמים הרבה, והכריע  כתב הרשב"א

שיש שמקלים בזה, ובהם מגן גבורים, שכתב שאין כלל מחלוקת בדין זה, והכל מודים שכשיש מי 

רגלים בכלי די להם לעולם ברביעית ואחת היא אם הוטלו בפעם אחת או יותר, ורק במקרה שכבר 

צעות מים ושב ומטיל מי רגלים חדשים יש לשוב ולהוסיף גם מים ביטל את מי הרגלים באמ
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חדשים, והגר"א, שהכריע גם הוא שלעולם די ברביעית. כמו כן, מים בשיעור מרובה על מי הרגלים 

מועילים תמיד כדי לבטלם, ובכלל זה בין כאשר המים פחותים מרביעית אבל מי הרגלים פחותים 

הטילו מי רגלים ולא נתן שם מים במספר רביעיות כנגד מספר עוד יותר, ובין כאשר כמה אנשים 

האנשים אך כמותם סוף סוף גדולה מכמות מי הרגלים. )כל זה במי רגלים שאינם מסריחים. אבל 

אם הם גם מסריחים, הזכרנו כבר את דברי משנ"ב כאן שאיסורם שב להיות מן התורה, וצריך 

 ון(. להטיל מים ככל הנדרש כדי להעביר את הסירח

 

ו  ת ל י פ ת ב ו  ת ת ש ש ם  י ל ג ר י  מ  .  )סי' עח(ג

: למי רגלים ששתתו על בגדיו די בכיסוי בבגד יבש. ומ"מ בהיותו עומד בתפילתו, לדעת מרבית תמצית הדין)

 הראשונים לא הצריכוהו חכמים לפסוק מתפילתו, וימשיך להתפלל אף שבגדיו רטובים. 

יק ממנה גם בתוך תפילתו. אך ב"י הכריע כראשונים המתירים לרבנו יונה, אם יש רטיבות על הקרקע, צריך להרח

גם בזה. אמנם בק"ש, שאיסור ההפסק בה אינו כבתפילה, יעשה את הנחוץ כדי לקרוא בנקיות. כמו כן במי רגלים 

 של אחר שעל הקרקע, ירחיק קודם שימשיך גם בהיותו עומד בתפילה. 

ההלכה למעשה היא כדרך רבנו יונה ודעימיה, וממי רגלים דברי ב"י ושו"ע מתפרשים עם זאת באופן אחד כך ש

 שעל הארץ לעולם מרחיק גם בדידיה ובהיתו בתוך תפילתו, וכתב בה"ל שמלעשה נכון לנהוג כך.(

 

על ברכיו, פוסק עד שיכלו המים וחוזר ומתפלל"  עומד בתפילה ומי רגלים שותתין"ת"ר, היה 

ם שותתין על ברכיו דינו כקורא כנגד העמוד, שיש בו . עמדנו לעיל על השאלה אם בעוד המי)כב:(

איסור תורה, או לא, ומכל מקום לדינא ודאי אסור לקרוא בעודם שותתים. ולכן צריך לפסוק עד 

 שיכלו המים. 

המים, לכאורה עדיין אינו יכול לשוב להתפלל, שהרי בגדיו רטובים, או  לאחר שכלואמנם גם 

 תוס'אר שמי רגלים אסורים כל עוד רטיבותם קיימת. וכתבו שהקרקע שלפניו רטובה. וכבר התב

, להעמיד את הברייתא באמת רק במקרה שמי הרגלים כבר נבלעו הר"ר יוסףבתחילה, בשם 

וכתבו שכיון שאיסור מי רגלים אלו  תוס'בבגדים או בקרקע עד שאין בהם טופח להטפיח. אך שבו 

 הרשב"א, לא הטריחוהו חכמים. וכך כתב גם אינו אלא מדרבנן, והוא כבר עומד בתוך תפילתו

. הרשב"א חידד עוד שכיון שלא הטריחוהו להפסיק בתפילתו, גם אם רוצה להפסיק כדי הרא"שו

להרחיק ממקום הרטיבות אסור לו לעשות כך. העיר על כך ב"י שדין זה אינו אמור אלא בתפילה, 

ודאי עליו להרחיק קודם שימשיך בקריאתו, ואף בבגדיו  בקריאת שמעשההפסק בה אסור, אבל 

 . )כך נוסף בשו"ע(הרטובים אינו יכול להמשיך לקרוא אלא אם בגדו העליון יבש ומכסה את הרטיבות 

כתב שביחס למים המועטים הספוגים בבגדיו אכן כך הוא, שלא גזרו בהם )והרי  רבנו יונהאבל 

ות על הקרקע הרי דינה כבכל מקום אחר, ולפיכך עליו גם אין בהם ריח רע(, אבל אם יש רטיב

להרחיק מהם באמת ד' אמות קודם שימשיך להתפלל. ולא כתב מפורשות אם לא גזרו על המעט 

שבבגדיו כלל, וגם מלכתחילה יכול להתחיל להתפלל גם במצבו זה, או שרק משום ההפסק הגדול 

ילה. )ב"י השמיט את החלק המחודש הכרוך בהחלפת הבגדים הקלו לו לאחר שכבר התחיל בתפ

שבדברי רבנו יונה, שירחיק ד' אמות מהמים שעל הקרקע, וצירף את סברתו לסברת המתירים 

 לחזור להתפלל משום שבעומד בתפילה העמידו חכמים את הדין על דין תורה. וצ"ע(. 

הרטובים  הביא ב"י שאכן צריך להרחיק ד' אמות ממי הרגלים שעל הקרקע, וגם בבגדיו הג"ממ

אסור להתפלל כמות שהוא, אלא שלענין זה די בכך שיהיה מכוסה בבגד יבש. ולמד זאת מהגמרא 

בענין צואה במקומה, שדינה תלוי  )ל.(בפרק שלישי במס' יומא. נראה שכוונתו לדברי הגמרא 

באופן עיקרי בשאלה אם היא נראית או מכוסה )קודם שעמדה הגמרא על כך שבמקומה נפיש 
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ולכן אסורה גם במצב הביניים שנראית רק בעודו יושב(. לעיל התבאר שרבנו יונה והרא"ש זוהמא 

דקדקו מאותה סוגיה דווקא שכיסוי בגד לבדו אינו מועיל לצואה שעל בשרו, ורק כיסוי הצואה על 

ידי גופו עצמו מועיל לזה, וכדבריהם נקטו הפוסקים לדינא. ומכל מקום כאן שאין אלו אלא מי 

וגם אפשר שרק בגדיו רטובים מהם ולא גופו, מסתבר שיודו גם הם שכיסוי הבגד מועיל רגלים, 

 )וכך עולה מדברי שו"ע(. 

מכל מקום במקרה זה, שכבר עומד בתפילה, הרי כתבו הראשונים לעיל שכלל לא החמירו עליו 

גם , לעומת הג"מ, שהוא רב מובהק )והרמ"א סמך לכך כרשב"אשהלכה בזה  ב"יחכמים, וכתב 

את דברי הרא"ש והטור המקלים בזה. ויל"ע למה לא הזכיר זאת גם ב"י עצמו בסיכומו לדינא, 

 אחר שכבר פתח בדעת הרא"ש בדבר(. 

, שאם בעודו עומד בתפילה הרוקחבשם  ()צ,כז ב"י בדין התפילהעמד על דברי  )בדרכי משה(הרמ"א 

מי הרגלים, שמא יגרום הדבר  עד שיביאו מים לבטל את לא ימתיןבבית הכנסת  תינוקהשתין 

מבית הכנסת ויגמור את תפילתו. והוסיף הרוקח שכך עשה  אלא יצאלשהיה כדי לגמור את כולה, 

רש"י מעשה. מהדברים משתמעת סתירה ברורה להכרעת הדין כאן, שאינו צריך להימנע 

רה זו לא נזקק כלל לסתי הרמ"אמלהתפלל מחמת שתיתת מים בעת שכבר עומד בתפילה. וצ"ע ש

והביא את הדברים זה בצד זה כמתאימים. נראה מכך שהבין שאין כלל סתירה בין הדברים, ואין 

לדמות מי רגלים שהטיל הוא עצמו למי רגלים של אחרים. מי שמים שותתים על ברכיו הרי בגדיו 

כו רטובים, וגם אם ירחיק ממקום הרטיבות שבקרקע לא יועיל הדבר לענין בגדיו, ולפיכך לא הצרי

אותו להרחיק כלל. אבל במי רגלים של אחר דינו כמו בכל ענין טינוף אחר, וצריך להפסיק גם 

בתוך תפילתו. )ולרבנו יונה, כאמור, צריך לעולם להרחיק ממקום הרטיבות שבארץ, גם בדידיה(. 

 את סתירת דברי ב"י.  הלבושוכך כתב בה"ל שיישב 

אלא שהעיר בה"ל שמדברי הרשב"א בתשובה עולה שלא זהו היסוד לדבריו, ופטר מלהרחיק 

בתוך תפילתו ממים שעל הארץ גם כשאין בגדיו מלוכלכים. והוסיף שכך משמע גם מתוס'. לפי זה 

ההנהגה שנזכרה בענין התינוק היא דרך חלוקה שאינה מתיישבת עם ההכרעה שבענייננו. והפנה 

מד על סתירת דברי ב"י, ואף שבאופן ראשון כתב ליישב את הדברים כלבוש, שב , שעפמ"גלדברי 

אחר כך לומר שנראה יותר שבהל' תפילה חזר בו השו"ע, ונקט לדינא כרבנו יונה וכרוקח, שהבחינו 

בין מה שעל הארץ לבין המים שבבגדיו. ובעוד שבבגדיו לא הטריחוהו כלל להחליף, לא רק 

כבר התחיל בה, הרי שבמים שעל הארץ צריך לעולם להרחיק, בין  בתפילה אלא גם בק"ש אם

בקריאת שמע ובין בתפילה )ומשום כך לא כתב שו"ע בהל' תפילה שאם מים שותתים על ברכיו 

שגם בתפילה  בה"ליכול להמשיך ולהתפלל בבגדיו כפי העולה מדבריו בב"י כאן(. מתוך כך מסכם 

 נכון להרחיק ד' אמות ממקום המים. 

 

 . בית הכסא ובית המרחץ 3

א  ס כ ה ת  י ב  .  )סי' פג(א

"וכמה ירחיק מהן ומן הצואה ארבע אמות, אמר רבא אמר רב סחורה אמר רב הונא, לא שנו 

אלא לאחוריו, אבל לפניו מרחיק מלא עיניו, וכן לתפלה. איני, והא אמר רפרם בר פפא אמר רב 

נן, בבית הכסא שאין בו צואה. איני, חסדא, עומד אדם כנגד בית הכסא ומתפלל? הכא במאי עסקי

, ובית המרחץ שאמרו, אע"פ אע"פ שאין בו צואהשאמרו,  בית הכסאוהאמר רב יוסף בר חנינא, 

, מהו הזמינו לבית הכסאשאין בו אדם? אלא הכא במאי עסקינן, בחדתי. והא מיבעי ליה לרבינא, 

 .)כו.(לא"  כנגדו. אבל לצלויי בגויהיה יש זימון או אין זימון? כי קא מיבעי ליה לרבינא, למיקם על
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בית הכסא הוא מקום המיוחד לטינוף הצואה, ולפיכך תורת מאיסות עליו גם בשעה שאין בו 

צואה בפועל. וכתב רבנו יונה שגם הוא מבטל את תורת והיה מחניך קדוש ויש בו איסור מן 

התורה. בהזמנה לבית הכסא כשלעצמה הסתפק רבינא, אבל אם לא רק הזמין את המקום לבית 

ו, ולו פעם אחת בלבד, חלה בו תורת בית הכסא ואסור גם אם פינו ממנו הכסא אלא גם השתמש ב

 את הצואה. 

לא כתב מאומה, ולמד מכך  הרי"ףכדי לאסור,  בהזמנה לבדהבגוף ספקו של רבינא, אם די גם 

הרא"ש שדעתו להתיר. מדין תורה ודאי אין איסור אלא במקום מאיסות של ממש, ובית הכסא 

ינו אסור מן התורה, וכיון שיש בו ספק אם לאסור אפילו מדרבנן, ספק שטרם השתמשו בו ודאי א

דרבנן לקולא. כך גם לגבי התפילה בתוכו ממש, וכל שכן בתפילה נגדו, שכל עיקר דינה קל יותר 

ובה יש ללמוד מדברי רב חסדא שאף לא נפל ספק כלל, וכפי שביארה הגמרא. וכך היא גם דעת 

עצמו חלק על כך וכתב שמדברי רב חסדא שהתיר  הרא"שתוכו. אבל לדינא, להתיר גם ב רבנו יונה

להתפלל כנגד בית הכסא שטרם השתמשו בו יש ללמוד שדוקא באופן זה מותר, אבל בתוכו ממש 

 להלכה.  ב"י, ומתוך כך פסק כך גם )ג,ג( הרמב"םס"ל לאסור, וכך יש לפסוק. כדבריו כתב גם 

שבית הכסא הוא המקום המיוחד להטלת הצואה, שעשוי להיות  )בסוף הסימן( ב"יעוד הוסיף 

ממה שמחוץ למחיצות  מובדלהרי הוא  מוקף מחיצותמקום פתוח, ללא מחיצות. אבל אם המקום 

ושוב אין הוא גורם כל איסור )פרט לאיסור הנובע מהתפשטות הריח(. יתרה מזו, אפילו בלא 

שעל ידה אין המתפלל רואה את קרקע בית מחיצות גמורות של עשרה טפחים, כל שיש מחיצה 

שרוב האחרונים חלקו על כך וכתבו  משנ"בהכסא אין הוא קרוי קורא נגדו ומותר. אבל כתב 

דוקא לאידך גיסא, שאם המקום מוקף מחיצות הרי על המחיצות עצמן קרוי שם בית הכסא, 

רק במקרה שיש מחיצה בדומה לדין גרף של רעי, ומהן עצמן צריך להרחיק ד"א וכמלא עיניו. ו

נוספת בינו לבין בית הכסא הנ"ל )דהיינו שרואה אותו מחלון ביתו( יש מקום להקל בשעה"ד, 

 מחמת צירוף דעת הסוברים שראיית צואה לעולם אינה אוסרת במקום הפסק מחיצה. 

 

, אע"ג דאית בהו בתי כסאי דפרסאיסיימה בדין בית הכסא: "אמר רבא, הני  )שם(הגמרא 

דמו". ופירש רש"י שהיו חפורים באופן שהרעי מתגלגל ונופל לגומא הרחק מפתח  כסתומיןצואה, 

החפירה. הרא"ש ציין שהיתר זה הוא רק במקרה שאכן גם אין ריח במקום שבו מצוי הפתח, רבנו 

יונה הוסיף לסייג באופן דומה שכאשר רגילים להטיל שם גם מי רגלים שוב אין תועלת במה 

 הרחק משם. שהצואה מתגלגלת 

הצואה נשטפת ומתרחקת, אלא שאין זה מיד עם הטלתה אלא מעט מאוחר  בתי כסא שלנוגם ב

יותר בתום עשיית הצרכים. נידון כזה מתבאר מתוך מדברי בה"ל, שהקשה מפני מה אין פינוי 

הצואה מבית הכסא מתיר אותו, והרי בדין התורה עצמו לא נאמר אלא שיכסה את הצואה, ועל 

נעשה מקומה ראוי לאמירת דברי תורה, אף שמדובר שם ודאי במקום המיוחד לה, "ויד ידי כך 

תהיה לך...". ותירץ שכיון שמלכתחילה נועד המקום לצואה שיכסו אותה מיד, אין על כך תורת 

בית הכסא. ודומה הדבר לדברי מג"א שאם מייחד כלי למי רגלים באופן שכל פעם שמטיל בו מי 

 תם ברביעית מים, אין עליו תורת עביט. רגלים מיד מבטל או

לאור זאת היה אפשר לומר גם בבתי כסא שלנו, שכיון שעשויים לשטוף את הצואה מיד לאחר 

הסתפק בדין זה ונטה לחומרא )ולא  )אבהע"ז א,קיד(צאתה אין עליהם תורת בית הכסא. אבל אגרו"מ 

 ועלת בכך שמיד שוטפים את הצואההסתפק אם יש ת )יז ס"ק ד(ביאר את טעם ספקו(, וגם חזו"א 

הרחיב יותר בבירור  )א,ס(ונטה למעשה לחומרא. מנחת יצחק  )ולא הזכיר כלל את דברי בה"ל(
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הדין, ועמד על כך שבשונה מהעולה לכאורה מדברי בה"ל שהזכרנו, הרי להלן בסמוך, בדין ספסל 

ב שכיון שמיוחד לכך דינו , כתב משנ"(ה)ס"נקוב העשוי לעשיית צרכים לתוך גרף הנתון תחתיו 

כבית הכסא ישן אף שאין עליו צואה לעולם והגרף נתון תחתיו רק לעת הצורך. וא"כ ה"ה לבית 

הכסא דידן. כלומר, מושב האסלה עצמו נידון כבית הכסא, כיון שמיועד לעשיית צרכים שנותרים 

על צד שכשדרך לפי שעה תחתיו בעת עשייתם ולא כבית הכסא דפרסאי. עוד יש להעיר, שגם 

לפנותו אין עליו תורת ביה"כ, ניתן לומר כך רק כאשר אכן ממש כך היא הדרך, שמיד אחר הטלת 

הצואה מחזירים את המקום להיות נקי ממנה לגמרי. אבל אם מצוי לעיתים שנשאר לכלוך מועט, 

א ואין המקום חוזר תמיד מיד להיות נקי מכל ממשות צואה, שב הדבר ודאי להיות כבית כס

 גמור. 

 

ץ  ח ר מ ה ת  י ב  .  )סי' פד(ב

בברייתא דלעיל, בדין בית הכסא, נזכר בקצרה גם דין בית המרחץ. דיני בית המרחץ מבוארים 

: "אמר רב אדא בר אהבה, מתפלל אדם תפלתו בבית המרחץ. )י.(בהרחבה יותר במס' שבת 

מיתיבי, 'הנכנס לבית המרחץ, מקום שבני אדם עומדין לבושין, יש שם מקרא ותפלה ואין צריך 

לומר שאילת שלום ומניח תפילין ואין צריך לומר שאינו חולץ. מקום שבני אדם עומדים ערומים 

ותפלה ואינו חולץ תפילין ואינו מניח לכתחילה.  ולבושין, יש שם שאילת שלום ואין שם מקרא

מקום שבני אדם עומדין ערומים, אין שם שאילת שלום ואין צריך לומר מקרא ותפלה, וחולץ 

תפילין ואין צריך לומר שאינו מניחן'? כי קאמר רב אדא בר אהבה, במרחץ שאין בו אדם. והא 

דם, בית הכסא שאמרו אע"פ שאין בו אמר רבי יוסי בר חנינא, מרחץ שאמרו אע"פ שאין בו א

. והא מבעיא בעא ליה רבינא, הזמינו לבית הכסא מהו, יש בחדתיצואה? אלא כי קאמר רב אדא, 

זימון או אין זימון, ולא איפשיטא ליה? לאו הוא הדין למרחץ? לא, דילמא שאני בית הכסא 

 דמאיס )כך לפנינו. ובתוס': דנפיש זוהמא(". 

י הגמרא מעוררת את הרושם שעיקר החיסרון בבית המרחץ הוא בהיותו קריאה רהוטה של דבר

מקום מיוחד לעמידת ערומים. מתאים לכך סיום דברי הגמרא, כפי המופיע לפנינו, שמבחינה בין 

בית המרחץ לבין בית הכסא דמאיס. משמע שבית המרחץ אינו מאוס, ואסור מטעם אחר. אלא 

נו יסוד לאסור במקום שאינו אלא מיוחד לה. גם סיום שאף שאסור לקרוא כנגד הערוה, לא מצא

הגמרא לגרסת תוס' הוא שבבית הכסא יש זוהמא מרובה, ומשמע שההבחנה בינו לבית המרחץ 

 )כדלהלן, וכן בב"י(היא בשיעור הזוהמא ולא בכל עיקר האיסור. ואכן כתבו כל הפוסקים בסוגייתנו 

מהיות בני אדם עומדים בו ערומים אלא שהטעם לאיסורו של בית המרחץ אינו נובע כלל 

שדרכו להימצא בו. בזמנם היה במקום הרחיצה דוד של מים רותחים שממנו היו  מיאוסמה

נוטלים לרחצה, ולריבוי האדים והחום, והלכלוך שמסירים הרוחצים מעל עצמם, היה נעשה 

 מקום הרחצה למאוס. 

מתוך כך לאור מיאוסו של בית גם את ההבחנה בין החדרים השונים של המרחץ יש לפרש 

המרחץ. ההבחנה בין הבית הפנימי לחיצון ברורה, שהפנימי הוא לבדו הקרוי מרחץ של ממש מה 

יש מעמד ביניים, לא  חדר האמצעישאין כן הבית החיצון שאינו אלא משמש למרחץ. ומכל מקום ל

כלול במקצת בתורת  באופן ישיר בגלל שעומדים בו אנשים ערומים אלא משום שעל ידי כך נעשה

מרחץ. חכמים החמירו ודנו במקצת את החדר המשרת למרחץ כמו המרחץ עצמו, והחמירו שם 

במעשים מובהקים של אמירת דברי קדושה בלבד. מתוך כך אסרו לקרוא ולהתפלל שם, אך לא 

לשאול בשלום. ואסרו להניח תפילין, אף כי לא חייבו לחולצם. באופן דומה לא נאסר שם אלא 
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(. ואף שאסור לברך שם, אם שמע שם בסי' פה(הוא )בד"מ יבור, אבל הרהור מותר )רמ"א בשם הר"ן ד

שמותר לו  )במשנ"ב(ברכה רשאי לענות אמן )משנ"ב(. ואף שאסור להורות שם הלכה, יש שאמרו 

 לומר בפה שאין משיבין במרחץ. 

או מקום זוהמא השאלה אם איסור הקריאה במרחץ נובעת מהיותו מקום אנשים ערומים 

כתב שיש  )ג,ג(. רבנו מנוח בית הטבילהמשליכה על הדין במקום שמימיו אינם מחוממים, כמו 

אומרים שכיון שגם שם עומדים ערומים אין לברך ולקרוא בהם, אך דחה זאת, משום שעיקר 

איסור המרחץ אינו אלא משום זוהמא והבלא, ובמקום שהמים אינם חמים אין לחוש לכך. אלא 

 הט"זיים בצ"ע, משום שלענין מזוזה דין בית הטבילה כבית המרחץ שלא לקבוע בו מזוזה. שס

הביא את דבריו, וכתב שמדברי הראשונים בדין ברכת הנדה על טבילתה עולה שהתירו לה לברך 

של מרחץ, שאין לברך בו לכתחילה, אך  בית האמצעיבמקוה, ועל כן יש לומר שדין המקוה כדין 

במקום ההכרח, כמו ברכה על הטבילה עצמה, דינו כמו בדיעבד, וכתפילין שעליו שאין צריך 

לחלצן. ונראה שהטעם למעמד הביניים של המקוה הוא משום דמיונו לבית המרחץ, אף שאין 

ף תירץ את תמיהתו, שלענין הקל יותר, וכעיקר דברי רבנו מנוח, וא )מה ס"ק ב( מג"אמימיו חמים. 

מזוזה אכן הטעם הוא שמצויים לעמוד שם ערומים, אבל לענין הברכה כל שאינו בפני הערוה 

. וכך מותר, ואיסור המרחץ שאין בו אדם אינו אלא מחמת הזוהמא ולכן במקוה אין איסורבפועל 

ר כיון שאין זה , והוסיף שאף אם מחממים מעט את מי המקוה אפשר שיש להתי)כאן(פסק משנ"ב 

גורם זוהמא כמו במרחץ שיש בו מים חמים ממש. )נראה שיש ללמוד מכך בק"ו למקלחת שלנו, 

שהרחצה בה אינה בתוך מים עומדים כלל ודמיונה למרחץ פחות אף יותר, ואפשר שגם הט"ז יודה 

 בה להיתר(. 

 

 

 

 מקורות –איסור קריאה במקום הטינופת 
משנה וגמרא עד שאתה עומד בתפלה לפני )כג.(, )ועוד שם, בענין איסור ברכות כב:   

תר"י כד, ללא דין להיכן חוזר(, -)כברא"ש , תוס'הכניסה בתפילין לבית הכסא(, 

 ד"ה המתפלל רשב"א)יד.(, 

 אמר רב הונא א"ר יוחנן... הזה תאריכו ימיםברכות כד:   

, תוס'יכא בינייהו )כה: למעלה(, אתמר צואה על בשרו... להטפיח א ברכות כה.  

 ד"ה היה מקום( רשב"א)טז.(, ) תר"ימט(, -)מה רא"ש

 תר"ינז(, -נד, נו-)נא, נג רא"שאמר רבא צואה בעששית... עד המשנה, ברכות כה:   

 )יז.(

   

 ג(-)לפתוח בסי' עט,א טור וב"י, שו"ע ומשנ"ב ובה"לפז -סי' עו  

 בר אהבה מתפלל... ויקרא לו ה' שלום )י:(אמר רב אדא שבת י.   פה-לסי' פד
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 פרק שבעה עשר

 דין הקריאה בתורה

 )מקצת הדינים(

 א. תקנת הקריאה לשלביה

 ב. דיני הקוראים בתורה

 )קמא,א(. עמידה בעת הקריאה 1

 ד(-)קמא,ב. קריאה על ידי שליח ציבור 2

 הקוראים. מנין 3

 )קלה,יג; רפב,ג(. העולים למנין שבעה 4

 )סי' קמג(ג. הספר הכשר לקריאה 

 . הקריאה בחומש או בספר פסול, לכתחילה ובדיעבד1

 . האם ציבור יכול למחול על כבודו?2

 ב(-)קמו,אד. הנהגת היחיד בקריאה 

 ה. מעט מדיני סדר הקריאה

 . הברכה בתורה1

 )סי' קמב(. טעויות בקריאה 2

 

 תקנת הקריאה לשלביה א.

דיני הקריאה בתורה מבוארים במשנה במסכת מגילה, אגב דיני קריאת המגילה בפורים. בעיקר 

בשני וחמישי ובשבת במנחה קורין שלשה, אין פוחתין מהן : ")כא.(דין הקריאה אומרת המשנה 

ריה. בראשי ואין מוסיפין עליהן ואין מפטירין בנביא, הפותח והחותם בתורה מברך לפניה ולאח

חדשים ובחולו של מועד קורין ארבעה... ביום טוב חמשה, ביוה"כ ששה, בשבת שבעה, אין פוחתין 

 מהן אבל מוסיפין עליהן, ומפטירין בנביא. הפותח והחותם בתורה מברך לפניה ולאחריה". 

עומדת המשנה על המקור לחיוב הקריאה במועדות, בכל מועד כפי  לא.(שם ) 1בסוף המסכת

כל אחד  מצותן שיהו קוריןאל בני ישראל,  וידבר משה את מועדי ה'יך לעניינו: "שנאמר השי

שיהו שואלין סומכת לכך דין נוסף: "ת"ר, משה תיקן להם לישראל  )לב.(ואחד בזמנו". הגמרא 

, הלכות פסח בפסח, הלכות עצרת בעצרת, הלכות חג בחג". רש"י מבאר את ודורשין בענינו של יום

דרשת הכתוב כמוסבת לשני הדינים כאחד ומסביר: "למה הוצרך לכתוב כאן וידבר משה, וכי כל 

המצות כולן לא אמרן משה לישראל?... מלמד שהיה מדבר עמהן הלכות כל מועד ומועד בזמנן, 

פתחה בלשון "דבר אל בני ישראל ואמרת  )ויקרא כג(. התורה להים ותורותיו"-להודיע חוקי הא

אליהם, מועדי ה'...", ואם כן משה ודאי שב ודיבר לישראל כפי שצווה, כמו בכל מצוה. חתימת 

הפרשה, "וידבר משה...", מלמדת לפיכך על דיבור נוסף של משה לישראל בענין המועדות, דיבור 

נקראים מקראי קודש, ונכלל בזה כינוס של הציבור לדברים  בדבר ה' בעניינם גם בזמנו. מועדי ה'

, ובתוך כך קובעת לעצמה מקום חובת הקריאה בתורה, בדבר ה' )וכדברי הרמב"ן עה"ת(שבקדושה 

 השייך לעניינו של יום )מצורפת לכך גם דרישה בהלכות המועד, כצירוף של תושבע"פ לתושב"כ(. 

. בשבת אין קוראים בשבתגם חיוב הקריאה בתורה  נכלל בדרשה זו )מובא ברי"ף(בירושלמי 

מעניינו של יום, במובן של קריאת פרשיות העוסקות בענין השבת עצמה, אלא קוראים באופן רצוף 

אך שאפשר שהקפת התורה שבכתב היא גופא מעניינו  2המכוון להקיף את התורה כולה כסדרה,

                                                           
1
 לפי סדר הפרקים בגמרא לפנינו; יש גרסאות שונות בסדרה של מסכת מגילה, איזהו הפרק השלישי ואיזה הרביעי. 
2

ני בבל, בעוד "בני מערבא מסקי מנהגנו להקיף את קריאת התורה כולה בשבתות כל שנה אינו מן הדין, אלא כמנהג ב 

. ומכל מקום עיקר הקריאה הרצופה המכוונת להקיף עם הזמן את התורה כולה היא )כט:(לדאורייתא בתלת שנין" 
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ניתנה התורה לדברי הכל בשבת, כך גם של יום, וקדושת השבת והתורה חד הן. וכשם שמתחילתה 

אנו חוזרים ופוגשים בה בשלמותה בשבת )והרי השבת היא "ברית עולם", "ביני ובין בני ישראל 

 אות היא לעולם", והתורה היא דברי הברית שכרת ה' עם ישראל(. 

א על גבי התקנה הראשונית לקרוא בתורה בשבתות ובמועדים, הוסיפו עוד נביאים ותיקנו לקרו

: "תניא, וילכו שלשת ימים במדבר ולא מצאו מים, דורשי רשומות אמרו, אין מים בשני ובחמישי

אלא תורה, שנאמר הוי כל צמא לכו למים. כיון שהלכו שלשת ימים בלא תורה מיד נלאו, עמדו 

ותיקנו להם שיהו קורין בשבת ומפסיקין באחד בשבת, וקורין בשני ומפסיקין  3נביאים שביניהם

 . )ב"ק פב.(י ורביעי, וקורין בחמישי ומפסיקין ערב שבת, כדי שלא ילינו ג' ימים בלא תורה" שליש

והוסיף על תקנת הקריאה בתורה והביא אותה לכלל צורתה  עזראכעבור דורות נוספים שב 

, משום במנחה בשבת, וגם ביארה מה הוסיף: "שיהו קוראין )שם(הסופית. כך הביאה הגמרא 

ושיהו קורין בשני  4.ש"י: "יושבי חנויות, כל ימות החול עוסקין בסחורה ואין קורין בשני ובחמישי"()ריושבי קרנות 

ובחמישי... מעיקרא תקנו חד גברא תלתא פסוקי, אי נמי תלתא גברי תלתא פסוקי, כנגד כהנים 

 כנגד עשרה בטלנין".  פסוקי ועשרה, תלתא גברילוים וישראלים, אתא הוא תיקן 

מהיסודות המחודשים בתקנת עזרא ניתן לשוב וללמוד גם על התקנה הקדומה. ראשית, ברור 

, אף שאת כולם קרא שלושה פסוקיםהיתה לקרוא לכל הפחות  התקנה המקוריתלגמרא שכבר 

קורא אחד בלבד. את הטעם לכך תולה הגמרא בהקבלה לכהנים, לויים וישראלים. צ"ע למה יש 

ננו, ומכל מקום עולה שחובת הקריאה היא בבירור כבר מעיקרה בעלת לשילוש זה שייכות לעניי

משך, שיש בו תחילה, אמצע וסוף. לימוד תורה אינו יכול להיות פגישה בנקודה בודדת אחת של 

תוכן, אלא עליו להיות תהליך למידה שיש בו לכל הפחות מידה ראשונית של הרכבת כמה יסודות, 

לכהנים, לויים וישראלים. מסתבר שיש לדבר שייכות גם ובדומה לדרך היות האומה נחלקת 

, שילוש שנכלל בו גם "לעם תליתאי", שהם )כמבואר בשבת פח.(להיות ענייני התורה כולם משולשים 

 כהנים, לויים וישראלים. 

                                                                                                                                                                      
: "ת"ר, )לא:(, וביתר ביאור בברייתא .(א)משנה, לכבר מדין התנאים: "בשני ובחמישי בשבת במנחה קורין כסדרן..." 

ם קורין במנחה, במנחה שם קורין בשני, בשני שם קורין בחמישי, בחמישי שם מקום שמפסיקין בשבת שחרית ש

קורין לשבת הבאה, דברי ר' מאיר. ר' יהודה אומר, מקום שמפסיקין בשבת שחרית, שם קורין במנחה ובשני ובחמישי 

רשיות שבידינו הביא מדברי הזוהר מקור לחילוק הפ )רפב ס"ק א(ולשבת הבאה" )והלכה כר' יהודה(. כמו כן, מג"א 

 שחובה לנהוג לפיו. 
3

ם ישראל, אך הברייתא לא אמרה שמשה תיקן את הקריאה אלא נביאים   בעת מעשה מרה היה משה רבנו עִּ

שביניהם. ונראה שהכוונה לומר שהקריאה לא נתקנה באותה העת ממש )והרי באותה עת גם טרם קיבלו את התורה 

גת ה' ליוותה את האומה והפגישה אותה בדבר ה' כפי הסדר המיוחד עצמה, אף כי "שם שם לו חוק ומשפט"(. הנה

שנצרך לה באותה העת, בלא צורך בהנהגה נוספת מצידנו ללמוד תורה אחת לשלושה ימים. רק משקיבלו את ספר 

התורה בשנת הארבעים, ונכנסו לארץ ללא משה רבנו, התעורר הצורך בתקנה כמו זו, ולפיכך נביאים שביניהם 

  תיקנוה.

: "משה רבינו תיקן שיהיו קוראין בתורה ברבים בשבת ובשני ובחמישי בשחרית, כדי )תפלה יב,א(אמנם הרמב"ם כתב 

 –שלא ישהו שלשה ימים בלא שמיעת תורה", וכתב כס"מ שהוא היה הנביא הגדול באותה העת, וכל הנביאים שבדור 

 בית דינו, ולפיכך קרא הרמב"ם את התקנה על שמו. 
4

ה לפרש שיושבי החנויות זוכים ללימוד תורה מועט בלבד, ולפיכך הוסיפו עבורם לימוד תורה בשבת. אמנם אפשר הי 

רש"י פירש שאינם שומעים כלל את הקריאה בשני וחמישי, ותחת זאת תיקן להם עזרא קריאה נוספת בשבת עצמה. 

ני ובחמישי, או שכל עיקר התקנה לא ויל"ע אם יושבי קרנות אלו נהגו שלא כדין בכך שלא היו שותפים לקריאה בש

היתה אלא על הציבור, שלא יעברו עליו שלושה ימים בלא שתימצא בו פגישה בתורה שבכתב, בלא חובה אישית על כל 

 אדם להיות נוכח בעת הקריאה. נשוב לכך להלן בדין הנהגת היחיד בקריאה.



 )יז( דין הקריאה בתורה  
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עוד חידש עזרא שהקוראים בתורה יהיו שלושה, והדבר מלמד על המשמעות המיוחדת שיש 

אחד הקורא כחלק מגדר התקנה. סדר הקריאה הוא באופן שיש בו אדם לקיומו של קורא בתורה 

השומעים, ובזה חידש עזרא שלא יהיה אחד קורא את הכל אלא שלושה קוראים בזה  עבור הרבים

אחר זה. נראה שאין זה ענין טכני בלבד, סידור נוח יותר של מימוש חובת הקריאה, בדומה 

על כל יחיד ויחיד אלא שרבים יכולים לצאת לקריאת המגילה, שבפשטות מוטלת בעיקרה 

  5בקריאת היחיד בדרך שומע כעונה, אלא חלק בלתי נפרד מצורתה המקורית של תקנת הקריאה.

, שקרא בתורה בפני כל ישראל, ואף הקדים ברכה לקריאתו: )נחמיה ח(כך מצאנו בעזרא עצמו 

התורה לפני הקהל מאיש ועד "ויאספו כל העם כאיש אחד אל הרחוב... ויביא עזרא הכהן את 

אשה וכל מבין לשֹמע... ויקרא בו... נגד האנשים והנשים ומבינים, ואזני כל העם אל ספר התורה...  

להים הגדול, ויענו כל העם אמן אמן... והלוים מבינים את העם לתורה, -ויברך עזרא את ה' הא

ויבינו במקרא" )אפשר שזהו  להים מֹפרש, ושום שכל,-והעם על עמדם. ויקראו בספר בתורת הא

גם המקור שעליו נסמך ייחוס תקנת הקריאה לעזרא(. כך הוא גם סדר הקריאה המבואר בתורה 

: "בבא כל ישראל ֵלָראות... תקרא את התורה הזאת נגד כל ישראל )דברים לא(עצמה, במצוות הקהל 

וקים אלו גם מבואר הפרי בפס 6להיכם...".-באזניהם... למען ישמעו ולמען ילמדו ויראו את ה' א

העולה מקריאת התורה הציבורית, שהוא החיבור היסודי של האומה לדבר ה', יראת ה' וקבלת 

עול מלכותו )ובדומה למצוות ק"ש, תפילין ומזוזה(. ואב לכל, מעמד הר סיני, שבו ניתנה התורה 

מדון ליראה אשר יל –לכל ישראל כאחד )וגם שם נאמר "הקהל לי את העם ואשמעם את דברי 

(. הצורה היסודית של מסירת דבר ה' לישראל היא מסירה של דברי )דברים ד(אותי כל הימים..." 

התורה שבכתב לאומה בכללה, ורק על גביה מתוספת הלמידה האישית של כל יחיד, בדרך תורה 

 שבעל פה; ובדרך זו נתקנה גם הקריאה הקבועה בציבור.

בזה אחר זה  שלושה יקראוה הקורא אחד לבדו, אלא עזרא הוסיף וחידש עם זאת שלא יהי

)ובצורתה המקורית של התקנה, כפי המבואר בגמרא ובראשונים, אלו הם שלושה קוראים ממש, 

ולא שלושה עולים הקוראים בצד שליח ציבור הקורא בקול רם(. אף שבמעמדים הציבוריים 

הקורא לפניהם, כאן אין אחד  הגדולים של הקריאה בתורה לפני העם מצאנו שהגדול שבעם הוא

קורא לבדו אלא מתחלף באחרים. ואפשר שהדבר בא לכוון דווקא לכך שלא יהיו אלו גדולי העם 

 לבדם שקוראים בתורה לציבור הרחב, אלא שהציבור בכללו יימצא שותף במידת מה בקריאה. 

                                                           
5

, וביאר הר"ן שהתקנה נתקנה מעיקרה עשרהנאמר שאין קוראים בתורה ואין מפטירין בנביא בפחות מ :(ג)כבמשנה  

לציבור דוקא. לפני כן נאמר עוד במשנה שאין נושאים כפים בפחות מעשרה, והר"ן תלה זאת בלשון "תברכו את בני 

ים טעונה עשרה משום שיש בה ישראל" שנאמרה בה, שאין "בני ישראל" אלא עשרה. אבל הרשב"א כתב שנשיאת כפ

תורת דברים שבקדושה, ועל הדין שאין מפטירין בפחות מעשרה כתב שצ"ע מהו הטעם לכך. ומשמע מדבריו שדין 

הקריאה בתורה לא הוקשה לו, משום שגם בו יש תורת דברים שבקדושה. ומכל מקום גם לדבריו ודאי עיקר התקנה 

ה' שבתורה, גם אם לא לציבור עשרה דוקא, שאם לא כן אין זה שונה  היא לקיבוץ אנשים הפוגשים דוקא יחד בדבר

 מכל לימוד תורה שאינו טעון עשרה. 
6

מבואר הסדר של הקריאה בהקהל, ושם נאמר שהקורא היה המלך. אך בתורה אין ציווי על כך  )מא.(במשנה בסוטה  

גם בספר המצוות לרמב"ם לא כתב שהקורא יהיה המלך דוקא, ואף בדברי חז"ל לא מצאנו דרשה המלמדת כך. 

שהקורא צריך להיות דוקא המלך. ודנו האחרונים אם הנהגה זו היא בגדר חיוב, כחלק מדין תורה. ומכל מקום גם על 

צד שיש בכך חיוב, ודאי עיקר מצוות התורה אינה אלא עיקר הקריאה לפני העם, ורק כגדר פרטי נוסף התחדש שנכון 

ן פשוט על ההנהגה המדינית ולא הרוחנית, יהיה גם הקורא בתורה לפניהם. ממילא שדווקא המלך, המופקד באופ

מובנת יותר הסברה לומר שמצוות הקהל של תורה )שגם נאמרה מתחילתה כבאה מפי משה, ולא נזכר בה דיבור ה'( 

 היא שהורחבה בתקנת משה לקרוא בתורה בכל שבת ומועד. 

 שאף נשים צריכות לשמוע קרה"ת, כמו בהקהל.  )רפב ס"ק ו(מד מג"א מהקרבה בין הקריאה בתורה למצוות הקהל ל
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, כנגד תורהסי, : "הני שלשה כנגד מי, אמר רב א)כא:(סברה זו מתחזקת מדברי הגמרא במגילה 

". שלושת הקוראים הם כנגד שלש כהנים לוים וישראלים. רבא אמר, כנגד נביאים וכתובים

הדרגות של הופעת הקדושה בישראל, או כנגד שלש הדרגות של הגעת דבר ה' אל האומה )נבואת 

משה, נבואת שאר נביאים, ורוח הקודש(. שילוש הקוראים מכוון לשתף בקריאה את כל מדרגות 

 אומה, שלא תהיה נתונה לגדולים שבה לבדם. ה

", וניתנו לדבר ואחריו ישראל ואחריו לויקורא ראשון,  כהן" )גיטין נט.(יתרה מזו, מדין המשנה 

: "מנה"מ, אמר רב מתנה דאמר קרא ויכתוב משה את התורה הזאת )שם:(מספר טעמים בגמרא 

. אטו אנא לא ידענא דכהנים בני לוי נינהו? אלא כהן ברישא והדר לוי. ויתנה אל הכהנים בני לוי

, אטו אנן לא ידעינן דכהנים בני לוי נינהו? אלא ונגשו הכהנים בני לוירבי יצחק נפחא אמר מהכא, 

קדש  ויבדל אהרן להקדישוכהן ברישא והדר לוי. רב אשי אמר מהכא, בני עמרם אהרן ומשה 

, לכל דבר שבקדושה". )המשנה עצמה ביארה וקדשתואמר מהכא, קדשים, ר' חייא בר אבא 

שהטעם לסדר זה הוא "מפני דרכי שלום", אך הגמרא מבארת שאין זה טעם לעיקר הדין אלא רק 

לחובת ההקפדה עליו באופן שגם אם הכהן חפץ לחלוק כבוד לאחר אין לו לעשות כך כדי שלא  

 יבואו לכלל מריבה(. 

, ולראשון באופן בולט במיוחד, הקדמת הכהן היא מחמת מעלתו לשני הטעמים הראשונים

המיוחדת בהקשר זה של מסירת התורה לאומה. ומתוך כך היא לפי הנראה גם הקדמת הלוי 

לישראל. התורה ניתנה מעיקרה לכהנים בני לוי כדי שילמדוה לאומה, ואם כן למדנו שהכהנים 

"שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיהו" מופקדים באופן ראשוני על הוראת התורה )וכדרך 

(, ומתוך כך הכהן קורא ראשון. אך כהונתו היא בראש ובראשונה מכח היותו בן לשבט לוי, )מלאכי ב(

ומתוך כך יש גם ללוי מידה של קדימה בהוראת התורה )וכדרך "יורו משפטיך ליעקב ותורתך 

קום בקריאת הכהן והלוי אין די, והקורא (, והוא קורא אחרי הכהן. ומכל מ)דברים לג(לישראל" 

השלישי הוא משאר ישראל, לפי הנראה להורות שגם יתר בני האומה אינם פטורים מאחריות זו 

 של הנחלת התורה לאומה כולה. 

]הדבר בולט ביותר בהקשר של מפעלו הכללי המיוחד של עזרא הסופר, ש"הכין לבבו לדרש את 

, והיה הראשון ללמד באומה את דרכי דרשת )עזרא ז(ומשפט"  תורת ה' ולעשות וללמד בישראל חק

הכתוב וסמיכת דברי התורה שבע"פ על התורה שבכתב. עזרא הוא העומד בפתח תקופת בית שני 

וסדר מסירת התורה המיוחד לה, עם סילוק הנבואה ומעבר האחריות להמשך קיום התורה 

אכן היו הכהנים והנביאים מי שהורו  באומה מהנביאים אל תלמידי החכמים. בזמן בית ראשון

תורה לציבור, ונמצאו זמנים שבהם ספר התורה עצמו כמעט ונשכח מלב שאר בני האומה, אך 

משעה שהסתלקה הנבואה שוב אין לנו אלא דברי התורה הכתובים על ספר ואת דברי החכמים 

מישראל שגם  המוסרים את פירושם. וכדי שהתורה תוסיף להשתמר הכרח הוא שיידע כל אדם

הוא שותף לאחריות כללית זו ואין זו רק אחריותם של יחידים מועטים ככהנים. תקנת הקריאה 

 על ידי שלושה היא חלק מהעברת האחריות לזכרון התורה אל כלל האומה.[

משעה שנתקן שיהיו שלושה קוראים, ולכל קורא אין ראוי לקרוא פחות משלושה פסוקים, שוב 

בת תשעה פסוקים לכל הפחות, והוסיף על כך עזרא ותיקן שתהיה  נעשית הקריאה בכללה

נזכר שעשרה פסוקים אלו הם כנגד  )הנ"ל(. בגמ' בב"ק עשרה פסוקיםהקריאה גם לא פחות מ

עשרה בטלנים, עשרה אנשים הראויים להימצא בכל עיר גדולה בבית הכנסת שעוסקים בתורה 

שבבית  כנגד עשרה בטלניןמי, א"ר יהושע בן לוי,  נוסף: "הני עשרה כנגד )כא:(ותפילה. ובמגילה 

עשרה שנאמרו למשה בסיני, ורבי יוחנן אמר, כנגד  עשרת הדברותהכנסת, רב יוסף אמר, כנגד 
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שבהם נברא העולם". דבר ה' המדריך את המציאות נחלק לעשרה דיבורים פרטיים, בין  מאמרות

ה' ראוי שיהיו לכל הפחות עשרה  בבריאת העולם ובין במתן תורה, וגם למקבלים את דבר

המצטרפים זה לזה, ומתוך כך גם את תוכן הדברים שאנו קוראים בתורה יש לקצוב בסך של 

 עשרה פסוקים. 

 

 ב. דיני הקוראים בתורה

 )קמא,א(. עמידה בעת הקריאה 1

"הקורא את המגילה, עומד ויושב... תנא, מה שאין כן בתורה. מנהני מילי, אמר רבי אבהו 

. ואמר רבי אבהו, אלמלא מקרא כתוב אי אפשר לאומרו, כביכול עמד עמדיר קרא, ואתה פה דאמ

אף הקב"ה בעמידה. וא"ר אבהו, מנין לרב שלא ישב על גבי מטה וישנה לתלמידו על גבי קרקע, 

שנאמר ואתה פה עמד עמדי. ת"ר, מימות משה ועד רבן גמליאל לא היו למדין תורה אלא מעומד, 

ליאל ירד חולי לעולם והיו למדין מתורה מיושב, והיינו דתנן משמת רבן גמליאל משמת רבן גמ

 . )מגילה כא.(בטל כבוד תורה" 

משה רבנו קיבל תורה בעמידה, ואף הקב"ה הכתיב לעצמו עמידה בנתינתו את התורה למשה, 

 ומתוך כך אף לנו יש לעמוד בעת הקריאה בתורה. 

הדין הפשוט שהיה ראוי לכאורה ללמוד מלשון ואתה פה עמוד עמדי הוא שראוי למקבל התורה 

לעמוד בעת קבלתו אותה, ולפיכך על השומעים את הקריאה בתורה לעמוד בעת שמיעתם. כך היה 

בענין קריאת עזרא בתורה לפני העם, "וכפתחו עמדו כל  )ח(מקום ללמוד גם מהכתוב בנחמיה 

לא כך למדו חז"ל, ולכל הפחות עיקרו של דין העמידה האמור כאן הוא כלפי  העם". אך למעשה

: "אין עמידה אלא )סוטה לט.(הקורא. כמו כן על הפסוק "וכפתחו עמדו כל העם" אמרה הגמרא 

שתיקה...", ומתוך כך לימדה: "כיון שנפתח ספר תורה אסור לספר, אפילו בדבר הלכה", וכתב 

בשעת הקריאה. ב"י  אין על הציבור חובה לעמודרב שר שלום שאכן  בשם )קמו,ד(מתוך כך הטור 

הוסיף להביא מדברי הראשונים שאף שהיו גדולים שנהגו לעמוד בעת הקריאה, אין לומר  )קמא,א(

שיש חיוב בדבר, ובירושלמי אף מפורש יותר שדין העמידה האמור במשנתנו הוא לקורא. עיקרו 

ת משה לפני ה' בעת שקיבל את התורה, אלא מהעמידה של לימוד הגמרא אם כן אינו מעמיד

שהכתיב הקב"ה בעצמו באותה העת )וצריך לומר שאף שראויה עמידה למסירת התורה בין לנותן 

ובין למקבל, כפי שמצאנו במשה, סוף סוף בקריאת התורה שלנו אין הציבור מקבל באופן גמור 

בספר, ולפיכך אינו במלא מעלת קבלת  תורה בכתב, שהרי אינו אלא שומע ולא רואה את הכתוב

 התורה הטעונה עמידה(. 

, שהוא כענין קבלת התורה )מובאים בב"י(עיקר ענין העמידה בעת קבלת מבואר בדברי הירושלמי 

. היושב מצוי במצב נינוח, מתמיד במקומו ובישיבתו ולא מזומן לנוע באימהבתחילה, שהיתה 

מיד ולמלא את מצוות המדבר אליו. וכך אנו מוצאים  ממנו, מה שאין כן העומד, המזומן ללכת

 בכתובים שדרך העבדים לעמוד על אדונם, להיותם מוכנים למלא את פקודתו. 

בנתינתו מבוארת לאור התולדה  ה'בעת קבלת התורה. עמידת  משהבכך מבוארת עמידתו של 

יותר מתלמידו, כמו יושב באופן מכובד או נוח  לא יהיה הרבהנוספת שהוליד ממנה ר' אבהו, ש

. לימוד תורה לתלמיד אינו ענין מסירה פשוט בין הרב על המטה ותלמידו על הקרקעבהיותו יושב 

לתלמיד, שבו התלמיד לבדו הוא שנדרש להטות אזנו לקבל תורה מרבו, ולהיות בעמדה דרוכה של 

המוטל עליו ואת קבלת דבר ה', בעוד הרב יושב כביכול על מכונו, כאילו השלים כבר את הלימוד 

החובה להיות דרוך לקבלת דבר ה' ולא נותר לו אלא ללמד לזולתו. הלימוד לתלמיד אף הוא מענין 
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קבלת התורה של הרב עצמו, ולכן גם הוא צריך להיות בעמדה של מקבל בדיוק כמו התלמיד. הרב 

התורה אינו נותן את דבר ה' לתלמיד, אלא מעביר אותו, נושא בחלקו באחריות להתקבלות 

באומה באופן של מסירת מה שכבר נודע לו למי שעדיין אינו יודע אותו. העסק בתורה הוא תמיד 

באופן של הקשבה לדבר ה' וקבלת ציווי, בין כשהדבר מתורגם באופן מעשי ללמידת דברים 

חדשים ובין ללימודם לאחרים. אף הקב"ה הכתיב בעצמו עמידה בעת מסירת התורה למשה, 

דבר ה' נצרכת לעולם עמידה, וגם הנהגת ה' את עולמו כופפת עצמה כביכול לסדרים להורות שמול 

 שהכתיב הוא לעצמו בתורה )על דרך הסתכל בתורה וברא את העולם(, ומשם ק"ו גמור אלינו. 

( שכיון שהעמידה צריכה להיות באימה אסור גם )מובא בב"י(לדינא הוסיף הרא"ש )וכמותו תוס' 

בשם האחרונים שמטעם זה אין לסמוך גם סמיכה מועטת, אף שלא יפול  לסמוך, וחידד משנ"ב

 אם ינטל הדבר שעליו סומך. 

 

 ד(-)קמא,ב. קריאה על ידי שליח ציבור 2

: "קראה אחד, קראוה שנים, יצאו". אך: "תנא, מה שאין כן )כא.(בקריאת מגילה אמרה המשנה 

ואחד מתרגם, ובלבד שלא יהא אחד קורא ושנים מתרגמין.  אחד קורא, בתורה. תנו רבנן, בתורה

ובנביא אחד קורא ושנים מתרגמין, ובלבד שלא יהו שנים קורין ושנים מתרגמין, ובהלל ובמגילה 

. תקנת הקריאה )גמ' שם:(אפילו עשרה קורין, מאי טעמא, כיון דחביבה יהבי דעתייהו ושמעי" 

בתורה, ואין לקרוא על ידי שנים, משום שעל ידי כך המקורית היא שאדם אחד עומד וקורא לבדו 

 אין קריאתו של אחד מהם נשמעת היטב, ו"תרי קלי לא משתמעי" )רש"י(. 

מדברי הירושלמי שאין  )יד.(עם זאת, מנהגם היה להעמיד בצד הקורא גם מתרגם, והביא הרי"ף 

". ע"י סרסורהוג בה לקורא עצמו לתרגם, ש"כשם שניתנה תורה ע"י סרסור כך אנו צריכין לנ

: "חזן העומד לקרות, )וגם הרא"ש, סי' יא(הטור כרך זאת בדברי התוספתא, שאף אותה הביא הרי"ף 

עליו עד שיקרא". גם אם אין צורך בפועל באדם נוסף שיתרגם, אין לקורא לעמוד  אחר עומד ומחזן

ומסייע בידו בקריאתו,  ולקרוא בפני הציבור לבדו, אלא יש להעמיד בצידו אדם נוסף כמשמש עליו

כדרך שהתורה ניתנה מעיקרה לישראל על ידי משה. )נראה מתוך כך שהתרגום שנהגו בו בתחילה 

לא נועד רק למלא צורך מעשי, של הבנת דברי התורה על ידי הכל, אלא גם לבטא ענין מהותי. פער 

יוכלו להתקבל על ידינו המציאות המוחלט בין ה' לבינינו מחייב להיעזר בגורם מתווך כדי שדבריו 

 באופן נאות, והיישום הפשוט לכך הוא בתרגום(. 

ברבות השנים השתנתה ההנהגה המעשית בענין זה, ובמקום שיהיה קורא אחד הקורא בקול 

רם עבור הציבור, ובצידו שמש, הונהג שיהיו שלושת )או שבעת( הקרואים לתורה מברכים 

את סדר הקריאה כולו. כך היתה  רם קורא בקולצידם ועומד ב שליח ציבורוקוראים בלחש בלבד, ו

ההנהגה המצויה כבר בזמן הראשונים. וכתב הר"ן שהטעם לכך הוא שלא לבייש את מי שאינם 

יודעים לקרוא בתורה בעצמם בדקדוק כראוי. סמך לדבר ממקרא ביכורים, שכדי שלא לבייש את 

רא"ש הזכיר גם הוא סברה זו, אך דחה, מי שאינו יודע לקרוא התקינו שיהיו מקרים לכל אדם. ה

שבשונה ממקרא ביכורים כאן אין חובה על כל אדם להיות מהקוראים, ואפשר שלא להזמין את 

מי שאינו בקי לקרוא, ואין צורך לשנות מסדרי התקנה לשם כך. ואם יש מי שבֹוש בדבר, בידיו 

ים בו(. אלא שיש לומר לתת לב ללמוד לקרוא את הפרשה )שלא כמקרא ביכורים, שהכל חייב

באופן קרוב, שיש שאינם בקיאים לקרוא את הפרשה כראוי ואין הציבור יוצא בקריאתם, אך הם 

 מחזיקים את עצמם כיודעים לקרוא, ואם לא יזמינום לקרוא יבואו לידי מריבה. 
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 הנהגה זו צריכה עכ"פ עיון, איך מתקיימת בה תקנת עזרא שיהיו שלושה קוראים, ובאיזה אופן

קרויים אותם עולים קוראים בתורה לציבור, עד שהם המברכים על הקריאה ולא שליח הציבור 

שקורא בקול. ואפשר שכיון שמצאנו שהקריאה צריכה להיות על ידי סרסור אין מניעה מכך שאם 

קורא בתורה אדם שקולו חלש יהיה בצידו אדם נוסף ששב וקורא בקול וכביכול עושה את 

להשמיע לרבים. ועל אף שאין אדם שומע את קולו של הקורא, כיון שהזדמן  שליחותו של הראשון

לדבר בתור שליח הציבור לקרוא, ואף הציבור שומעים בפועל קריאה מן הספר מפי העומד לידו, 

מתקיימת בפועל על ידי שניהם התקנה לשני חלקיה, דהיינו שיהיו הקוראים שלושה, והציבור 

דשת מאד בין שני יסודות בתקנה, שאף שבה ונעשתה הנהגה שומע קריאה. זוהי הפרדה מחו

קבועה מחמת אותם שאינם בקיאים לקרוא, ומכל מקום קלקול הדורות הביא לפי הנראה את 

גדולי ישראל במהלך הדורות לקבוע שמוטב שיהיה כך ולא יבואו לידי קלקול גדול יותר. )פיתרון 

שהעולה קורא בעצמו בקול רם, אלא שאדם אחר אחר לדבר, שהביא ב"י כמנהג בני רומניא, הוא 

 עומד בצידו ומקריא לו כל מילה תחילה(. 

גם אחר שהונהג כך, שהקורא בקול אינו המברך )ואינו הנמנה לשלושה ושבעה(, עדיין נראה 

, שאם לא כן אין תקנת הקריאה מתקיימת על בלחשבתורה  לקרואלכל הפחות  על המברךברור ש

, וגם חידד שאם לא יקרא בעצמו תימצא גם ברכתו לבטלה, שלא ייתכן א"שהרידו כלל. כך כתב 

שיהיה הוא המברך על קריאת הש"ץ. והוסיף שאם יש מי שאינו יודע לקרוא כלל, גם לא עם שליח 

הציבור, אין לקרותו לתורה )הטור חידד עם זאת בשמו שאם יודע לקרוא על ידי הקראה די בכך(. 

שנקטו לדינא שאסור לקרוא בתורה אפילו אות אחת שלא מן  שוניםכמה ראב"י סמך לכך דברי 

יכול לעלות לתורה, ואף שאינו  סומאשגם  האגודהו האשכולהכתב, אך הביא מאידך בשם בעל 

יכול לקרות בפני עצמו בעל פה, אם אדם אחר קורא מן הכתב הוא יכול לברך ולעמוד בצידו 

כתב  דרכי משהנגד כל הראשונים שמנעו מכך. גם שאין לסמוך על דבריהם  ב"יוכתב  7ולשמוע.

 נוהגים לקרוא לתורה גם סומא, אך לו עצמו נראים יותר דברי ב"י.  מהרי"לשלדברי 

שיש פגם מהותי בקריאה בתורה הנשמעת מפי  הזוהראלא שמיד אחר כך שב ב"י והביא מדברי 

שנים, ואם כן כאשר האחד קורא על השני שבצידו לשתוק. ואם כן כאשר שליח הציבור קורא 

בקול, על העולה המברך ועומד בצידו לשתוק ולא להצטרף לקריאתו. וכיון שבש"ס לא מצאנו 

                                                           
7
הט"ז תמך גם הוא בדרך זו. והביא ראיה מהדין האמור במגילה, בתוספתא ובירושלמי, שאפשר שיהיה זה קורא וזה  

שהרי מברך שכן השומע כקורא, לדחות את דברי הרא"ש שכתב שיש בזה ברכה לבטלה. וצ"ע איך השוה בין נידונים, 

 במגילה חייב כל יחיד לקרוא או לשמוע, ולפיכך יכול גם לברך, משא"כ בקריאת התורה, שדינו להיות קורא לציבור. 

ואפשר שהבין שברכת הרב את ריבנו, שאינה נאמרת על ידי היחיד, היא כברכת התורה, הנאמרת רק ע"י מי שעל ידו 

גם בברכת התורה אין לתלות את דין הברכה  –ך נראה יותר( התקיימה תקנת הקריאה בציבור. או אף לאידך גיסא )וכ

בקריאה לאחרים דוקא, אלא שהעומד לקרוא עבור הציבור הוא שגם מברך עבורם, ומ"מ מהירושלמי במגילה יש 

ללמוד שהציבור כולו קרויים קוראים על ידו ולכל אחד מהם ראוי גם לברך. לפי זה מובן שהסומא העולה לתורה אינו 

כל אחר השומע את הקריאה ממקומו, ואינו קרוא לעמוד בצד הקורא בקול רם אלא כדי להיות הוא המברך, שונה מ

 שעל ידו יש היכר לתורת שבעה קוראים. 

בדין הסומא, שדחה את דברי הרא"ש בענין אחר וכתב שלמנהג התנאים שהיו  )קלט,ד(כעין זה נראה גם מהגר"א 

אם אין אלא אחד שיודע לקרוא הרי הוא עומד וקורא ויושב, שוב ושוב, מברכים בתחילת הקריאה ובסופה בלבד 

כבתוספתא, ורק משהנהיגו לברך נוצר טעם להעלות שבעה קרואים ולקרוא להם. ועולה שאכן תפקיד העולים אינו 

 להיות קוראים לציבור, אלא להיות המברכים לציבור ובכך ליצור היכר של שבעה קוראים. 
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ונימק שיש לומר  8אשונים.מפורשות אחרת, אין לעזוב את דברי הזוהר מפני דברי הפוסקים הר

שכל שהעולה שומע ומכוין לבו לדברי שליח הציבור הרי הוא כקורא בעצמו ומתורת שומע כעונה. 

יש בכך התרחקות נוספת מצורתה המקורית של תקנת הקריאה, שיש בה קורא, המברך על 

ולה לתורה קריאתו, וציבור ששומעים )ואינם מברכים(, וצריך לומר שהתקנה מתקיימת על ידי הע

בעצם היותו קרוא כשליח הציבור להיות המקבל ראשון את דברי התורה, אף כי לא בקריאה 

ישירה בספר אלא בדרך שומע כעונה. כל שאר הציבור מקבלים כביכול את דברי התורה בעקבותיו 

ומכוחו, אף שבאופן מעשי אין לו עצמו שותפות בשמיעתם כלל. עיקר תקנת הקריאה לפי זה היא 

יות התורה ניתנת על ידי שליח, בדרך של יחיד המקבל ראשון את דברי התורה ויתר העם בה

 מקבלים על ידו, גם אם אינם מקבלים בפועל ממנו עצמו )וקצ"ע(. 

אמנם שב ב"י והוסיף על כך מיד שגם לדרך הזוהר אם העולה קורא בלחש, ואין קולו נשמע 

 אינו משמיעשות, שיקרא העולה בפיו, אך באופן שכלל, אפשר שאין בכך פגם, ועל כן כך נכון לע

 שלו.  לאזניואפילו 

חלק במקצת על ב"י, וכתב שאפשר שגם הזוהר לא מנע אלא משנים הקוראים בקול רם  הרמ"א

לית לן בה. ולשון הזוהר עצמה, שיהיה  אף שמשמיע לאזנו ,בלחשיחד. אבל אם האחד קורא 

גה המקורית שבזמן חז"ל, שהמברך הוא הקורא האחד קורא והאחר שותק, אמורה כפי ההנה

והאחר העומד עמו אינו אלא כדי שתהיה התורה ניתנת על ידי סרסור. ואף על צד שהזוהר חלוק 

על דברי הפוסקים, יש ללכת על פי דברי הפוסקים דוקא. לכן יש להעמיד את דין הרא"ש כצורתו, 

 שיהיה המברך קורא בלחש עם הש"צ. 

את הנהגת מהרי"ל לקרוא לתורה גם סומא, וביארו  )קלט,ג(א בשו"ע בפועל, הביא הרמ"

עם . ובאותו אופן מעלים לתורה גם מנהג העולםהאחרונים שהיינו משום שסוף סוף כך הוא 

שאינו יודע אף לקרוא מילה במילה עם הש"ץ. וסייג משנ"ב רק שלפרשת זכור ופרה,  הארץ

"א(, אין להעלות מי שאינו יודע לקרוא בעצמו. )וקשה, שחיובן מן התורה )זכור ודאי, ופרה לדעת י

שהרי הציבור ודאי יוצאים ידי חובתם מן התורה בשמיעה מפי שליח הציבור. וגם על צד שברכת 

העולה היתה לבטלה, משום שלא קרא ולא התכוון לשמוע מהקורא, אין זה פוגם בעיקר דין 

 הקריאה. ור' מש"כ בזה להלן, בדין קורא קטן(. 

: "ואפילו משמיע לאזניו ליכא למיחש", )קמא,ב(ענין ההנהגה הראויה לכתחילה כתב הרמ"א ב

ופירש משנ"ב בדבריו שלכתחילה טוב יותר שלא להשמיע לאזניו, וכדעת השו"ע. אמנם בשעה"צ 

 עמד על מחלוקת אחרונים בדבר, כיצד נכון יותר לנהוג, וסיים בצ"ע למעשה. 

 

 . מנין הקוראים3

ה ן  י נ מ  . םא י נ ו ש ה ם  י נ מ ז ב ם  י א ר ו  ק

שפירטה את מספר העולים בכל אחד מימי הקריאה:  )כא.(בפתח דברינו עמדנו על דברי המשנה 

בשני וחמישי ושבת במנחה קוראים שלושה, בר"ח וחוה"מ ארבעה, ביו"ט חמשה, ביוה"כ ששה 

, קוראים אין מוסיפיםנאמר במשנה ש שלושה או ארבעהובשבת שבעה. בימים שקוראים בהם 

ופירש רש"י שזאת כדי שלא יקשה לציבור ביטול מלאכתו. הדבר ברור ביחס לשני וחמישי וראש 

חודש, שהם ימי מעשה גמורים, אך גם חוה"מ נכלל בכך, ופירש"י שגם בו יש ביטול מלאכה של 

                                                           
8

מר שיש לתלות שאם היו רואים את דברי הזוהר היו מבטלים את דבריהם מפניו. כעין זה הכריע נראה שכוונתו לו 

, אך שם לא עמדו דברי )סי' לא(ובדין הנחת תפילין בחוה"מ  )נט,ד(ב"י גם בענין אמירת קדושה דסדרא ביחיד 

 הראשונים בסתירה מובהקת לדברי הזוהר כמו כאן.



 )יז( דין הקריאה בתורה  
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דבר האבד. )אמנם צ"ע מה ביטול מלאכה יש בתוספת קוראים, בפרט כפי מנהג המשנה שהעולים 

ינם מברכים קודם הקריאה ולאחריה, והרי פרשיות המועדים קצובות לפי ענין המועד הנוספים א

ואינן מתארכות כפי ריבוי הקוראים. ושמא עצם ההחלפה של קורא זה באחר גורמת שיהוי זמן 

 כלשהו, שקשה על הציבור(. 

רין קו יש בו מוסף ואינו יום טובאת הימים שקוראים בהם ארבעה כללה המשנה בכלל: "כל ש

דנה אם "מוסף" זה פירושו תפילה מוספת, כך שגם בתעניות ציבור שיש בהן  )כב.(". הגמרא ארבעה

ולא בתעניות. ופשטה  ר"ח וחוה"מתפילת נעילה קוראים ארבעה, או דווקא קרבן מוסף, שישנו ב

. ג', קורין תענית ציבור ותשעה באבמכח ברייתא: "זה הכלל, כל שיש בו ביטול מלאכה לעם, כגון 

ושאין בו ביטול מלאכה לעם, כגון ראשי חדשים וחולו של מועד, קורין ד' ". תוספת תפילה אינה 

גורמת כשלעצמה תוספת קוראים בתורה, לפי הנראה כדי שלא לגרום לעם ביטול מלאכה נוסף. 

אבל בר"ח וחוה"מ מוגבלת גם עשיית המלאכה, ולכן לא נמנעו מלהוסיף קורא )בחוה"מ הדבר 

שאסורה כל מלאכה פרט למלאכת דבר האבד. ובענין ר"ח כתבו הראשונים שצד השביתה מובן, 

ממלאכה בו הוא לנשים, שנהגו שאינן עושות בו מלאכה. סמך קדמון למיעוט מלאכה בר"ח מצאו 

, בדברי יונתן שדיבר על יום ראש חודש וכינה את היום שלפניו "יום )א כ(הראשונים בספר שמואל 

 זאת יונתן כיום החול, הקודם לר"ח(. המעשה", ותרגם 

יתירא.  טפי ליה גבראמחבריה  כל דטפי ליה מילתאהגמרא מסכמת: "נקוט האי כללא בידך, 

הלכך בר"ח ומועד, דאיכא קרבן מוסף, קורין ארבעה. ביו"ט, דאסור בעשיית מלאכה, חמשה. 

דושה גוררת ריבוי ביוה"כ, דענוש כרת, ששה. שבת, דאיכא איסור סקילה, שבעה". תוספת ק

קוראים, זאת לפי הנראה על יסוד השורש הראשוני לדין הקריאה במועדות, כביטוי לקדושת 

היום. ההתוועדות לקדושה היא בראש ובראשונה התוועדות לדברי תורה, ולכן כפי ריבוי ביטויי 

אים, הקדושה של היום כך גם הריבוי בעסק הקריאה בתורה בו. בשונה מעיקר תקנת שלושה קור

כאן אין תוכן עצמי למספר הקוראים בכל אחד מהמועדים, אלא סדר נכון של תוספת במספר 

 הקוראים במועדים השונים בזה ביחס לזה. 

: "הני שלשה חמשה ושבעה כנגד מי, פליגי בה רבי )כג.(גם כאן מבקשת הגמרא עכ"פ מקור 

ר"ש שמעון בן פזי וחד שעמיה, ומנו  יצחק בר נחמני וחד דעמיה, ומנו רבי שמעון בן פזי, ואמרי לה

רבי יצחק בר נחמני, ואמרי לה ר' שמואל בר נחמני, חד אמר כנגד ברכת כהנים, וחד אמר כנגד 

שלשה שומרי הסף, חמשה מרואי פני המלך, שבעה רואי פני המלך... הני ששה דיוה"כ כנגד מי, 

כת כהנים מצאנו שהברכות אמר ליה כנגד ששה שעמדו מימינו של עזרא וששה משמאלו". בבר

)בסוף הולכות ומתרבות מברכה בת שלש מילים דרך חמש מילים ועד לשבע, וכן בסדרי המלוכה 

מצאנו פקידי מלוכה במניינים אלו וכמספרם יש לתת כבוד גם למלכות שמים.  מלכים, בגלות צדקיהו(

קריאה על ידי שלושה כתבו שפסוקים אלו אינם מקור לעיקר התקנה, שהרי את דין ה )כא:(תוס' 

במקורות אחרים, וכמו כן במקור לשלושה, חמשה ושבעה אין מקור לקריאה  )שם(תלתה הגמרא 

בר"ח וחוה"מ בארבעה, אלא שלא ביקשה כאן הגמרא מקור אלא לשיעורי הריבוי בקוראים 

 שלקריאה בר"ח בארבעה אין צורך במקור, משום שדבר ברור הוא שבימים )כג.()והוסיפו תוס' 

שיש בהם תוספת קדושה נכון להוסיף על עיקר הדין של שלושה קוראים, ולא נזקקה הגמרא 

 למקור אלא להגדלת התוספת מעבר לקורא האחד הנוסף(. 

בשבת , וביוה"כ ששה: "ביו"ט חמשה, ו)כג.(]בסדר ההדרגה במספר הקוראים נחלקו תנאים 

". בשבת ששה, ום הכפורים שבעהביואומר, ביו"ט חמשה, ו ר"ע. ר' ישמעאל... דברי שבעה

המשנה היא כר' ישמעאל, וכפי שהתבאר לעיל, שכיון שיוה"כ בכרת ושבת גם בסקילה הרי היא 



   

290 
 

מוספת עליו קורא אחד. אבל לר' עקיבא יום הכיפורים הוא שמוסיף על שבת קורא אחד, והיינו 

 ולא רק ממלאכה.[לפי הנראה משום ששביתת יוה"כ מרובה, שיש בו שביתה גם מאכילה ושתיה 

 

ם י ב ו ט ם  י מ י ב ם  י א ר ו ק ה ל  ע ת  פ ס ו ת  .  ב

לאחר שעמדה המשנה על מנין הקוראים ביו"ט, יוה"כ ושבת, סיימה: "אין פוחתין מהן, אבל 

". באופן פשוט מתייחסים הדברים לשלושת הזמנים האמורים כאחד, שבכולם אין מוסיפין עליהן

כך היא גם משמעות דברי ר' ישמעאל ור"ע  ביטול מלאכה ואין מניעה מצד זה מלהוסיף קוראים.

 מוסיפין איןבברייתא שהזכרנו: "ביו"ט חמשה וביוה"כ ששה ובשבת שבעה, אין פוחתין מהן ו

, ביו"ט חמשה וביום הכפורים שבעה ובשבת ששה, אין פוחתין אומר ר' ישמעאל, ר"עעליהן, דברי 

עליהן". משנתנו היא כדברי ר' ישמעאל במנין הקוראים בשבת ויוה"כ, אבל  מוסיפיןמהן אבל 

תנא דבי כר"ע בדין התוספת, ותלתה אותה הגמרא בדרך חלוקה שנאמרה בשם ר' ישמעאל, דברי 

 , הסובר כר"ע שמוסיפין עליהן. ר' ישמעאל

קוראים. אך  , ע"פ דברי רש"י, שמשמע שגם ביו"ט ויוה"כ אפשר להוסיף)יב:(אכן כתב  הר"ן

הוסיף שיש אומרים שביו"ט ויוה"כ אין להוסיף, כדי שלא לטשטש את הפרשי המדרגה בין 

כתב גם הוא שניתן להוסיף על מנין הקוראים ביו"ט ויוה"כ, וכך  )יב,טז( הרמב"םהזמנים השונים. 

מעשה כתב שאף שמצד הדין אכן ראוי לפסוק כך, ל הרמ"א. אבל )רפב,א( ב"יוה הטורהיא גם דעת 

 לא נהגו להוסיף קוראים ביו"ט אלא בשמחת תורה. 

 

 )קלה,יג; רפב,ג(. העולים למנין שבעה 4

, אבל אמרו חכמים אשה לא תקרא אשהואפילו  קטן"ת"ר, הכל עולין למנין שבעה, ואפילו 

. הברייתא מתייחסת כאן למנין שבעה ולא למנין שלושה, ובפשטות )כג.(בתורה מפני כבוד צבור" 

ה בדווקא, שלקיום עיקר תקנת עזרא של קריאה על ידי שלושה בעינן שיהיו הקוראים בני   כוונת

חיובא דווקא, אבל התוספת על כך שנועדה להרבות בקוראים יכולה להתקיים גם על ידי נשים 

 וקטנים, ובברכה. 

 באשה אפשר שיש חיוב]הקטן ודאי אינו בר חיובא אלא בתורת חינוך למצוות בלבד. אבל 

הביא מדברי מס' סופרים שהנשים חייבות לשמוע  )רפב ס"ק ו(מג"א  –שותפות בקריאת התורה ב

קריאת ספר כאנשים ומצוה לתרגם להן שיבינו. וביאר שאף שעיקר תקנת הקריאה בתורה היא 

משום תלמוד תורה שאשה פטורה ממנו, סוף סוף במצוות הקהל נכללים גם הנשים והטף, וכשם 

כך חייבת גם בשמיעת קריאת התורה. ואפשר להוסיף על כך עוד שגם  בשמיעהששם חייבת 

בקריאה שקרא עזרא בתורה בפני ישראל היה זה "לפני הקהל מאיש ועד אשה", וכן "נגד האנשים 

נזקקו אף הם לענין זה בתוך הבירור אם נשים מברכות על מצוות שאינן  )ר"ה לג.(והנשים". תוס' 

חייבות בהן, ור"י בר יהודה ביקש להביא ראיה מדין זה של עליית נשים למנין שבעה שמברכת גם 

על מצוה שאינה חייבת בה, אך ר"ת דחה משום שברכה זו על הקריאה בתורה אינה על מצוות 

ירך על ת"ת שב לברך על הקריאה בציבור, ואם כן אחר שאשה תלמוד תורה, שהרי גם מי שכבר ב

בשם ר"ת  )ז סי' כ(עולה למנין אין גם חידוש בכך שמברכת. ובדומה לזה כתב הרא"ש במס' ברכות 

שאשה וקטן עולים למנין שבעה אף שאינם חייבים בתלמוד תורה משום שמצוות ס"ת היא 

לא גם לברך. והדברים עולים יפה עם דברי לשמעו, ובזה יכולה גם האשה להיות שייכת וממי

מג"א, שחובתה בקרה"ת היא בדרך שמיעה )ויותר מזה נראה מדברי ר"ת ברא"ש, שגם חובת 

האנשים הפרטיים בדין זה אינה אלא בשמיעה(. מג"א עצמו סיים עם זאת בכך שהמנהג למעשה 
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למנהגן. ויש שכתבו במקומו הוא שנשים יוצאות החוצה בעת קריאת התורה. ולא העניק סמך 

שכיון שאינן חייבות בתלמוד תורה ממילא אינן חייבות גם בשמיעתה. בין כך ובין כך, כיון שאינה 

חייבת אלא בשמיעה, ואינה מכלל החייבים בקריאה, אפשר שאין בידה להוציא את הרבים ידי 

 עיקר חובתם בהעמדת קורא לציבור.[

 הרוקח, הערוךבשם  )קלה,יג(כהבחנה זו בין הצטרפות לשבעה להצטרפות לשלושה כתב ב"י 

כתב שעליית הקטן למנין שבעה אין פירושה שיהיו כל העולים קטנים או  הר"ןבפיה"מ.  הרמב"םו

נשים, שכיון שאינם בני חיוב אינם יכולים להוציא ידי חובה לגמרי את הציבור, אלא שהם 

לא התפרש בדבריו מהו ענין "השלמה" זו, ונראה שכוונתו לומר שאין למנות  משלימים לשבעה.

בשבעה אלא אחד שאינו בר חיוב, בדומה לדעת ריב"ל בצירוף קטן יחיד כסניף לעשרה לאמירת 

, מאידך, מקל יותר, וכותב שלאחר שקראו כהן ולוי )מובא בב"י שם( רבנו ירוחםדברים שבקדושה. 

. )מובא בב"י רפב,ג(להיות נשים וקטנים, והביא את דבריו גם האבודרהם  יכולים כל יתר הקוראים

ויש לבאר שאף שבעלמא כל שאינו חייב בדבר אינו מוציא את הרבים ידי חובתם, כאן אין מדובר 

בהוצאת הרבים ידי חובתם, שהרי לא נתקן לציבור לקרוא בתורה במשותף על ידי שליח ציבור 

יו הצבור שומעים קריאה בתורה מפי מהי שקורא באזניהם. אלא כל עיקר התקנה הוא שיה

המצוה היא מעיקרה שיהיה האחד קורא ומשמיע את דברי התורה לרבים, וכשם שבאופן כללי 

 אין כל מניעה מהותית מכך שאשה או קטן ילמדו תורה לגדול כך גם כאן. 

בדין קרה"ת בשבת  ולא )קלה,יג(לא הכריע מפורשות בדין זה, לא בהלכות קרה"ת כאן  ב"י

, אלא שנראה ממשקל דבריו בשני המקומות שהמתירים להעלות קטן למנין שלושה אינם )רפב,ב(

, שהביא את דברי הברייתא כצורתה לענין הטורעיקר. כך היא גם המשמעות הפשוטה של דברי 

א צירוף למנין שבעה וקבעה בהלכות הקריאה בשבת, ולא הזכיר זאת בדיני הקריאה בחול. אל

כתב בענייננו, בדין הקריאה בחול, שדין קריאת הקטן נכתב בסי' רפב, בדין הקריאה  שו"עשב

 )רפב(כתב עכ"פ על דברי השו"ע  מג"אבשבת, ופתח בכך פתח ללמוד מדין קריאתו בשבת גם לחול. 

הוסיף עוד בשם עולת תמיד שאינו עולה אף למנין  משנ"בשעולה למנין שבעה ולא למנין שלושה. ו

בעה, חמשה או ששה של חוה"מ ויו"ט ויוה"כ, ומשמע מתוך כך שגם בשבת אינו מצטרף אלא אר

בפועל לא להעלות  המנהגכשביעי משלים ולא יותר מכך וכמשמעות הר"ן. עוד הוסיף משנ"ב ש

והמנהג בפועל בימינו בין  9קטן אף לא כשביעי, ואף לא כמוסיף על המנין, אלא כמפטיר בלבד.

 העלות קטן כלל, אף לא למפטיר, אם לא במצבים יוצאי דופן. האשכנזים שלא ל

                                                           
9

)ופרה, לדעת י"א שדינה כפרשת  פרשת זכורהוציא מכלל זה את המפטיר של  ם()רפב ס"ק כג, בשם אחרונימשנ"ב  

זכור(, שכיון שחיובה מן התורה אין זה נכון שקטן יעלה לקראה. הדברים תמוהים, שכן למנהגנו ששליח הציבור 

מדרבנן בלבד. משמיע לרבים, הרבים יוצאים על ידו ידי חובתם מן התורה, והעליה לתורה שבה להיות ענין של הנהגה 

, ושם התבאר שכיון )תרפה ס"ק ב(, המובאים בט"ז בדיני פרשת זכור רש"לאמנם מקור לדברים יש כבר בדברי 

שקריאת העולה לתורה היא כדי לקיים על ידו את דין הקריאה, ודין הקריאה הוא מן התורה, אין זה נכון שיהיה זה 

)אף הוא מובא  הב"חעל ידי קטן. כלומר, גם אם אין בדבר עיכוב, סוף סוף אין זו צורה נכונה לקיום מצוות הרבים. 

יעה מלהעלות קטן, לכה"פ כאשר הש"צ קורא בקול רם ומשמיע לציבור )הב"ח אכן חלק עליו, וכתב שאין מנ בט"ז(

עצמו נקט כרש"ל, אך מטעם אחר, שאף שהיות הקריאה מן התורה אינה  ט"זכשלעצמו מתיר גם יותר מזה, עי"ש(. וה

והקטן כשלעצמה סיבה למנוע מלהעלות קטן, סוף סוף בקריאה זו הציבור זקוק לא רק לקריאתו אלא גם לברכתו, 

אינו יכול להוציא את הרבים בברכתו. בטעם הדבר שהציבור זקוקים כאן לברכת הקורא יותר ממקום אחר יש 

שכתבו שמצוה זו אינה רק מצוות הציבור, שהיחיד אולי בכללו, אלא מצוה ישירה על כל יחיד, לזכור את מעשה 

ו חידוש גדול להבדיל כך בין ברכה זו לבין עמלק, ואם כן כל יחיד טעון ברכה והוא יוצא בברכת הקורא. אבל זה

ברכות קריאת התורה במקום אחר )וכך בפרט לצד שטעם הרא"ש להצריך עשרה לקריאת זכור הוא מתוך השוואת 

פתח גם הוא בכך שיש כאן חיוב ברכה מדרבנן )ולפי  פמ"ג(. )כדלהלן בדין חובת היחיד(קריאה זו לקריאות כל השנה 
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עומד על  )יחו"ד ב,טו( הגר"ע יוסףאמנם דעת רי"ו אינה דעה יחידאית כפי שמשתמע מדברי ב"י, ו

חבל ראשונים נוספים שאחזו בשיטה זו. לסוברים כך, הברייתא הזכירה מנין שבעה לא כדי 

להוציא שלושה, אלא לרבותא, שגם בשבת, שלמעלתה וכבודה ריבו בה שבעה קוראים, לא הוציאו 

את הקטן מן הכלל. הוא מצרף לכך אף את דברי הרמב"ם בהלכות, שלאחר שכתב מהו מנין 

אחד מימי הקריאה הוסיף שקטן היודע לקרוא ויודע למי מברכים עולה למנין  העולים בכל

הקוראים, ולא הגביל זאת למנין השבעה דוקא )וגם אם אינו עולה אלא כמשלים, גם למנין 

שלושה משמע עכ"פ שבכוחו להשלים(. זאת שלא כדבריו בפיה"מ שהביא ב"י. ב"י שכתב בשמו 

דייק לפי הנראה מדבריו בהלכות לסתור זאת, ואולי סבר שעולה למנין שבעה ולא שלושה לא 

לפרש את סתימתו בהלכות על פי פירושו שבפיה"מ, ומ"מ פשט הדברים אינו מורה כך. הגר"ע 

יוסף נוקט עכ"פ, מכח סיעת הראשונים שהביא והרמב"ם שמצטרף לדבריו עמהם, שהעיקר לדינא 

ה זו גם בדעת השו"ע, שאמנם לא הזכיר הוא שקטן מצטרף גם למנין שלושה, והוא תולה הכרע

אלא שעולה למנין שבעה אך לא הוציא מכלל זה מנין שלושה. ואף שלכתחילה יש לחוש לדעת 

האוסרים, במקום הצורך אפשר להעלות גם לכתחילה קטן, וכך הוא במקום נער בר מצוה המניח 

 לותו כבר אז לתורה. תפילין מספר ימים קודם שנעשה גדול, והמנהג בקרב הספרדים הוא להע

תקרא  אשה לאהדין האמור הוא הדין הנוהג למעשה בקטנים, אבל בנשים סיימה הברייתא ש

. נראה שכיון שלמֻצווה בדבר ראוי להיחלץ לעשייתו לפני מי שאינו מפני כבוד הציבורבפועל 

שה מֻצווה בו, והסדר הטבעי והשגור הוא מתוך כך שאנשים הם המלמדים תורה לרבים, אם א

היא הקוראת נראה הדבר כאילו אין בין האנשים מי שיכול ונכון לקרוא ולפיכך הם זקוקים 

לקריאתה, והרי זה גנאי להם. דומה הדבר לדין שאין קוראים בחומשים בציבור מפני כבוד 

. )בקטן לא נאמר שלא יקרא )וכדלהלן(הציבור, משום שנראה שלא אימצו עצמם להשיג ספר שלם 

יבור, לפי הנראה משום שמחמת דין החינוך יש מקום להרגילו בקריאה, ולא נוצר מפני כבוד הצ

מתוך כך רושם שאין גדול שיקרא(. ור' להלן בדין החומשים שלמרבית הפוסקים ענין זה של כבוד 

 הציבור אינו במחילה. 

שה מעבר לענין כבוד הציבור, יש לשאול מפני מה אין הציבור מנוע מלשמוע את הקריאה מפי א

הביאו בשם כמה אחרונים שיש להעמיד זאת באופן  )לסי' עה,ג(מטעם קול באשה ערוה. במהד' דרשו 

שקוראת בלא ניגון טעמים, או בפני בני משפחה קרובים שרשאים לשמוע את קולה. ולגר"ע יוסף 

תב אף כ )ט,קח(במקום אימתא דשכינה כמו זה ולפי שעה אין לחוש להרהור )וביבי"א  )יחו"ד ד,טו(

 מפורשות שזאת גם אם קוראת בטעמי המקרא(.

 

 )סי' קמג(ג. הספר הכשר לקריאה 

 . הקריאה בחומש או בספר פסול, לכתחילה ובדיעבד1

                                                                                                                                                                      
מצוה  )שכחת העשין טו(אך הוסיף: "ואפשר... לפי מה שכתב הרמב"ן בהשגה למנין המצוות הנראה כדרך שכתבנו(, 

לברך על קריאת התורה בכל עת שנקרא בה, כי שם ה' אקרא... שוב ראיתי שזה אינו, דקריאה בציבור ולברך עליה 

מב"ן אמורים כלפי כל עיקר כבר ברכו בתחלת היום ודעתם על כל היום, וברכה בציבור נתקן מדרבנן, וצ"ע". דברי הר

, ומ"מ פמ"ג פותח בדבריו פתח )וכפי שהבאנו במקומו בדין ברה"ת(דין ברכת התורה, שמצוותה לדידיה מדאורייתא 

לומר שבמקום מצוות קריאה הנבדלת מעיקר המצוה הכללית על ת"ת )אם משום המצוה הייחודית של זכירת מעשה 

מספר ובציבור וע"ד דברי הרא"ש דלעיל( שוב יש חובה גם לברך עליה  עמלק, ואם משום החיוב המיוחד על קריאה

 .)ור' בזה עוד בס' מקראי קודש לגרצ"פ בענין פרשת זכור(בפ"ע. ולברכה זו בעינן גדול. 
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ה  ל י ג מ ו ם  ל ש ש  מ ו ח  , ל ו ס פ ר  פ ס  . ם –א ה ב ה  א י ר ק ה ו ם  ת ב י ת  כ

ר בחומש : כתיבת מגילה לבדה להתלמד בה אסורה, אבל חומש שלם מותר. ומ"מ אין קוראים בציבותמצית הדין)

 הכתוב לבדו, בדומה למה שאין קוראים בספר פסול.(

 

בבהכ"נ בציבור? לא הוה בידיה. אתא  לקרות בחומשים"שלחו ליה בני גליל לר' חלבו, מהו 

שייליה לר' יצחק נפחא, לא הוה בידיה. אתא שאיל בי מדרשא, ופשטוה מהא דא"ר שמואל בר 

בו. ולא היא, התם מחסר במילתיה, הכא לא  ריןאין קואחת  חסר יריעהנחמני א"ר יוחנן ס"ת ש

משום כבוד בבית הכנסת  אין קוראין בחומשיןמחסר במילתיה. רבה ורב יוסף דאמרי תרוייהו, 

. חומש אינו פגום כמו ספר שחסרה בו יריעה, ומכל מקום אף בו אין קוראים, לא )גיטין ס.(" צבור

מחמת חיסרון בעיקר דין הקריאה אלא משום כבוד הציבור. וביאר הרשב"א שזאת כדי שלא 

בשם הלבוש, שגנאי  )ס"ק ו(ייראה הציבור כעושה מעשיו בעניות, שאין ציבור עני )וכעין זה בשעה"צ 

 ן להם ספר תורה שלם(. לציבור שיאמרו שאי

 מותר לכתוב התורה חומש: ")תפילין וס"ת ז,יד( הרמב"םתוספת ביאור לדבר אפשר למצוא בדברי 

בפני עצמה  לא יכתוב מגלההתם. אבל  ואין בהן קדושת ספר תורה, כל חומש בפני עצמו, חומש

כדי להתלמד בה, דנה אם מותר לכתוב מגילה לבדה  )שם(שיהיה בה פרשיות...". הגמרא בגיטין 

והמסקנה העולה ממנה להלכה היא לאסור, אבל בחומשים שלמים יש ללמוד מדיון הגמרא 

 . )ור' בזה עוד בכס"מ(שהבאנו שאין האיסור אלא לקרוא בהם בציבור אבל לא לכתבם 

כלומר, בשונה ממה שניתן היה לסבור שכל דבר מדברי תורה שנכתב כדין, על קלף ובדיו, תורת 

בה עליו, ודינו כדין כל תורה הכתובה בספר שיש מעלה בכתיבתה ומעלה בקריאה כתו-תורה

ממנה, לימדה הגמרא שאין לכתוב חלקים קטועים מתוך התורה כלל. דבר ה' ניתן לנו כתוב על 

כתובה. -ספר בשלמותו, ופרשה אחת לבדה היא דבר חסר, תלוש מהקשרו, שאינו ראוי לשם תורה

שדברי תורה נחשבים באופן עיקרי לכתובים באופן שלם גם אם  אלא שבדין החומשים מבואר

נכתב מהם רק חומש שלם לבדו, ולא ספר התורה כולו. אין איסור לכתוב חומש, ומעיקר הדין היה 

ניתן גם לקרוא בו בציבור. אף על פי כן, כיון שמצאנו שיש יתרון מעלה לדברי התורה השלמים על 

לה גם לספר השלם על פני החומש הכתוב לבדו, וממילא החסרים, הרי שיש ודאי יתרון מע

ההנהגה המשובחת והראויה לכתחילה היא ודאי לקרוא בתורה בציבור מתוך ספר שלם. מתוך כך 

גנאי הוא לציבור שאינו מחזיק ספר שלם לקרוא מתוכו, ואף גנאי לציבור שיש לו ספר שלם 

לא חומש. בהנהגת היחיד יש מקום לגדר לקרוא מתוך חומש, מתוך מה שנראה כאילו אין בידו א

חיוב מצומצם שאינו כפי מלא המעלה הראויה לקיום המצוה, מתוך התחשבות בקושי שעשוי 

להיות ליחידים שונים לקיים את הדין במלא מעלתו, אך מהציבור יש ציפיה גבוהה יותר לקיים 

 את הדין בצורתו שלכתחילה, וגנאי אם אינו נוהג כן. 

 

ה ת  ק ו ל ח מ  . לא ו ס פ ה ר  פ ס ה ו ם  י ש מ ו ח ה ן  י ד ב א  " ב ש ר ה ו ם  " ב מ  ר

: לרמב"ם, עיקר דין קריאה בתורה אינו כרוך בקריאה בספר כשר דווקא, ומ"מ משום כבוד ציבור אין תמצית הדין)

לקרוא אלא בספר שלם הכתוב כדינו, אלא שבלית ברירה אפשר לקרוא גם בספר פסול או אף בחומש אחד מתוך 

ן יוצאים בקריאה מספר פסול כלל, גם בהעדר ספר אחר, ובחומש שלם יחיד מעיקר הספר בלבד. אבל לרשב"א אי

 הדין ניתן לקרוא ואין עושים כן מפני כבוד הציבור.(

 

אין בהם קדושת כאמור לא רק שאין לקרוא בחומשים בציבור אלא גם  הרמב"םלדרכו של 

, וכתב כס"מ שלמד זאת הרמב"ם מדין זה עצמו של איסור הקריאה בציבור. קשה ספר תורה
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לומר שכוונתו היא שאיסור הקריאה בציבור הוא הגורם להפקעת קדושת הספר עצמו, שכן איסור 

זה אינו אלא מחמת כבוד הציבור. ויש לומר שהאיסור לקרוא בציבור הוא סימן לחסרון הקדושה 

הפרש המעלה בין חומש לספר ביטוי של ממש בדיני הספר, לא היה ראוי בספר זה. אילו לא היה ל

להבחין ביניהם גם לענין דין הקריאה בציבור לכתחילה. ואם אסרו חכמים לקרוא בהם אין זה 

אלא משום שיש בהם חיסרון של ממש בעיקר שם ספר תורה. כך מתחדד עוד מדברי הרמב"ם 

את ספר תורה,  שכל אחד מהן פוסלהן  דבריםשרים : "נמצאת למד שע)שם י,א(בהמשך ההלכות 

ואין בו קדושת מן החומשין שמלמדין בהן התינוקות  כחומשואם נעשה בו אחד מהן הרי הוא 

". ומונה מיני פסול רבים, ובהם עור שלא עובד, או שלא עובד ואין קורין בו ברביםתורה  ספר

באלו. כלומר, אין לחומש למעשה כל לשמו, או שלא נכתב לשמה או בחסרון אותיות, וכיוצא 

יתרון על פני כל ספר פסול אחר. ספר כשר אינו אלא ספר שלם שנכתב כדין, וכל שחסר מכך הרי 

הוא פסול ואין קוראים בו בציבור )וכדרך בני מדרשא בגמרא לעיל, שביקשו להשוות דין חומש 

ולחלק בין ספר שחסר  לדין ספר תורה שחסרה בו יריעה, ולא כדרך שביקשה הגמרא לדחות

 במילתיה לספר שנכתב מעיקרו כחומש אחד לבדו(. 

השוואת הרמב"ם בין חומש לספר פסול קשה לכאורה, שהרי החומש אינו פסול לקריאה אלא 

: "שאלה: )פאר הדור סי' ט(מפני כבוד הציבור ולא כפסול עצמי. אלא שטעמו מבואר היטב בתשובתו 

, אם מותר פסוליםשל קלף שהם ודאי  ספריםו עשוי כהלכה, או יורנו מורינו, בספר תורה שאינ

, ואין הברכה על הקריאה בספר כמו הברכה על נטילת לולב או מותר לברך בהםלברך. תשובה: 

המצוה היא ישיבת סוכה, שאם היתה פסולה או לולב פסול הברכה לבטלה... בקריאת התורה 

. עצמה של קריאה על פהקרא  ואפילוסול, , בין שקרא בספר כשר ובין שקרא בספר פהקריאה

היא המצוה שעליה אנו מברכין, הלא תראה שאם קרא בשחר קודם שיתפלל משנה או תלמוד או 

מדרש, מברך ואחר כך קורא או דורש. הא למדת שההגייה בתורה היא המצוה שעליה מברכין. 

פר פסול שהוא ברכה וזהו ההפרש שלא הרגישו בו רוב חכמי מזרח, ודימו שהמברך וקורא בס

מפני כבוד הצבור. וכי יש בעולם פסלנות  חומשיןלדבר זה הא דאמרינן אין קורין ב וראיהלבטלה. 

כמו פסלנות החומש, אפילו היה ספר תורה חסר אות אחת פסול, וכל שכן חומש. ולמה נתנו הטעם 

רותה בצבור... לא מפני כבוד הצבור... אלא ודאי שלא אמרו בצבור אלא על הקריאה שחייבין לק

והיו קורין בספרי קלף בלא עיבוד כלל,  אנשי המערבכל  ועל זו סמכומפני הברכה לבטלה. 

 ומברכין לפניה ולאחריה בפני גאוני עולם". 

מבואר בדברי הרמב"ם שתקנת הקריאה בתורה מצורפת למצוות תלמוד תורה עצמה, לקיימה 

ליה אינה ברכה מחודשת בתכלית אלא אותה באופן מסויים ובזמנים מסויימים, ואף הברכה ע

ברכה הנאמרת תמיד קודם הלימוד )אלא שעכ"פ כפלו כאן לשוב ולברכה למרות שכבר בירך 

בבוקר, וגם הוסיפו ברכה לאחריה(. מתוך כך אין חיוב גמור בקריאה מתוך ספר כשר, ולא אמרה 

ול( אלא משום כבוד הגמרא שאין לקרוא בספר פסול )וחומשים אינם אלא דוגמא לספר פס

הציבור )שלא מחזיק ספר כשר לקריאה שמלא מעלתה עליה וכדלעיל(. ונראה עוד שכוונת 

הרמב"ם לומר שאין לאסור משום כבוד ציבור אלא כאשר ביד הציבור לקרוא מתוך ספר כשר, 

אבל כאשר אין להם אלא ספר פסול לא יימנעו מתוך כך מלקרוא )והרי נמצא גם שאינם ראויים 

אותו כבוד של ציבור המחזיק ספר כשר לקרוא בו(, ועליהם ממילא גם לברך. כך נראה הכרחי ל

לומר כדי שלא יהיו דברי הרמב"ם סותרים לגמרא, וסותרים מיניה וביה, שחכמים אסרו סוף סוף 

לקרוא בחומש ובשאר ספרים פסולים, מאיזה טעם שלא יהיה, והוא מתיר זאת למעשה. במקורות 

אף נוסף מפורשות:  )בהערות בהוצ' מכון ירושלים, מכלבו ואבודרהם(או את תשובת הרמב"ם אחרים שהבי



 )יז( דין הקריאה בתורה  

295 
 

"ואעפ"כ ראוי לכל צבור להיות להם ספר תורה כשר כהלכותיו, ובו ראוי לקרות לכתחלה בצבור, 

ואם אי אפשר להם, קורין אפילו בפסול ומברכים". ונמצאו דבריו בהלכות ובתשובה עולים יפה 

 ומשלימים אלו לאלו. בקנה אחד 

 

)אינה בספר השו"ת שלו, אך מובאת בכלבו ובאבודרהם, ובהערות לשו"ת פאר הדור בהוצ' בתשובה הרשב"א אלא ש

תמה ביותר על תשובת הרמב"ם: "פליאה ממני דעת הרב בתשובתו, נשגבה ולא אוכל  מכון ירושלים(

, שאין סברא לומר פסול לו והכשרולאיזה ענין הוא פסולה... שאם אינו פוסל לקרות ולברך בו, 

לקרות בו לכתחלה היכא דאפשר להם בספר כשר. וכן נמי כל מקום שאמר אין קורין בו, שיהא 

פירושו אין קורין בו לכתחלה במקום שיש להם ספר כשר. ועוד שהטענה בעצמה שנסמך עליה 

עליה הפלא ופלא, לפי הרב, והיא שעל עצמה של קריאה אנו מברכין, ואפילו קרא על פה, נפלאתי 

שהקריאה בעצמה שבבית הכנסת לא תיקנוה בעל פה אלא בספר תורה, שאילו היתה התקנה בעל 

 תקנת משה ועזראפה מפני מה אין קורין בחומשין, מגרע גרע חומש מקורא על פה? אבל קריאת 

תקנה תקנה מחייבת לקרוא בשני וחמישי ובשבתות ובימים טובים... ואותה תקנה עיקרה לא נ

, והילכך כל שאינו קורא על הספר, ובספר כשר, אינו מברך". ומוסיף בקריאת ספר תורהאלא 

הרשב"א להביא ראיה מהסוגיה בגיטין, שהבחינה בין חומש שאין קורין בו משום כבוד ציבור 

לבין חסרון יריעה )והוא הדין אות(, וכמותו נאמרה בפסולים רבים אחרים בספר תורה לשון 

ין קורין בו". ומסיים: "גם מדבריו הוא נושב, שכתב בחיבורו שאין קורין בספר פסול "פסול וא

ברבים. ואיני כחולק על דבריו ועל עדותו שהעיד משום גאוני המערב, אלא שאיני יורד לסוף דעתו, 

שדבריו נראין לי כסותרין זה את זה, עד שאני אומר שזו בילדותו שנאה לנו, וחזר בו בזקנותו. ועם 

תירת ראיותיו וטענותיו אני מורה לך הלכה למעשה, לא ראיתי מי שעשה בה מעשה, גם בכפרים ס

שאין שם ספר תורה וקורין בספרים שאינם נגללין ואינן נכתבין כהלכתן, לא ראיתי מעולם מי 

 שעשה בה מעשה שבירך בהם...". 

הרשב"א נוקט כסברה ברורה ומוכרעת שתקנת הקריאה בציבור היא בספר דוקא, ועליה דוקא 

נתקנה ברכה )נוספת על זו שעל הלימוד הפרטי(, ואם אינו קורא בספר כשר נמצאת ברכתו 

לבטלה. ודוקא לחומש יש יתרון, משום שהוא כשלעצמו שלם, ועדיין מחמת כבוד ציבור אין 

ת נראה מדבריו שבמקום שאין ספר שלם מודה שאפשר לקרוא בחומש לקרוא בו לכתחילה )וקצ

ולברך, אם הוא כתוב כשלעצמו כדין(. הדברים עולים יפה עם עיקר דברי הרמב"ם בהלכות, שכתב 

שאין לקרוא בספר פסול בציבור )אף כי השוה בתכלית בין חומש לשאר פסולים, ובזה נראה 

דברי התשובה הוא דוחה כדברי ילדותו של הרמב"ם, כאמור שאין הרשב"א יכול להודות(, ואת 

 בהתעלמות למעשה ממעשי הגדולים ומנהג העולם שבהם תלה עצמו שם הרמב"ם. 

תמיהתו העניינית העיקרית של הרשב"א על דברי הרמב"ם היא מקריאת שם ספר "פסול" על 

לשהו שיש לקיים ספר שלא נכתב כדינו, והרי תורת הכשר ופסול אינה שייכת אלא במקום דין כ

באופן מסויים דוקא, ואם אין דין הקריאה מותנה בספר כשר שוב אין משמעות גם לעיקר קריאת 

שהכשרות או הפסול  )מובא בב"י יו"ד רעט,ב(שם כשר או פסול עליו. אך תירץ זאת הרשב"ש בשם הר"ן 

הם לענין קיום מצוות כתיבת ספר תורה. ונראה שיש להוסיף על כך גם את דברי הרמב"ם שבספר 

הוא אף מונה את ההלכות הנובעות  )בפ"י שם(פסול אין גם קדושת ספר תורה )ובהמשך דבריו 

הנובעים  מקדושת ספר התורה(. כשרות הספר היא אם כן לענין מצוות כתיבתו והדינים הנוספים

 מהתקיימותה בו, ולא לענין הקריאה בציבור. 
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ו ב ה  א י ר ק ה ת  ע ב ל  ו ס פ א  צ מ נ ש ת  " ס  .  ג

: דעת רוב הראשונים כרשב"א, שהקריאה בספר פסול אינה עולה גם בדיעבד, אך גם דעת הרמב"ם תמצית הדין)

 לא נדחתה בתכלית, והונהגו בזה כמה הנהגות ממצעות:

מצא הספר פסול יוציאו אחר תחתיו, ולא יברך עד שיקרא לפחות שלושה לשו"ע, ע"פ מהר"י בי רב, מיד כשנ

 פסוקים בשני כדין. אך לא ישובו לקרוא מה שכבר קראו בראשון.

למג"א, ע"פ המרדכי, העיקר כרמב"ם, שבמה שכבר קראו יצאו י"ח, ולכן יברך ברכה שלאחריה, ובמקום הצורך אף 

 ורק אז יוציאו ספר אחר. ישלימו פסוקים נוספים כדי שיתאפשר לברך, 

ולמשנ"ב, ע"פ רמ"א ובהעדר מנהג קיים אחר, אם הטעות נמצאה כשכבר ניתן לברך על מה שכבר קראו, יברך, 

 ואם א"א לברך בלא להוסיף בקריאה, יוציאו ס"ת אחר מיד ובלא ברכה.(

 

גם , שפסל בתכלית את הקריאה בספר פסול הרשב"אבדברי  ב"יבהלכות הקריאה בתורה פתח 

, הרמ"הבדיעבד, וצידד לומר שכך היא גם דעת הרמב"ם. והביא עוד ב"י שכך היא גם דעת 

, שגם בדיעבד אם מנהג ספרד וקטלוניא, ולדברי מגדול עוז כך הוא גם הרא"שו הרמב"ן, הראב"ד

אף  10קראו בספר תורה ומצאו בו טעות חוזרים לקרוא את כל הפרשה מראשיתה בספר אחר כשר.

שר שכך נוהגים, ומעשים שבכל יום כך בפני גדולי הדור. ודחה מפני ראשונים אלו ב"י עצמו מא

, שכתבו שלמעשה אין להוציא ספר אחר מפני פסולו של הראשון, האו"זו הר"שו האגוראת דברי 

משום שאין לנו ספרים כשרים שאין בהם חסר או יתר. אלא שסיים בכך שמהר"י בי רב הנהיג 

 . )רעט,ב(ארת בב"י ביו"ד בדיני כתיבת ספר תורה בדבר הנהגה שונה, שמבו

ביו"ד פתח גם כן בדעת הפוסלים, אלא ששב לבאר בשם מהר"י בי רב בדברי הרמב"ם כפי 

שכתבנו לעיל, שפסול ס"ת אינו אלא לענין מצוות כתיבתו ולא לענין מצוות הקריאה בציבור. 

י שדברים אלו עיקר וקרוב לשמוע, והוסיף לתלות חילוק זה בדברי הרשב"ש בשם הר"ן. וכתב ב"

ליישב את דברי הרמב"ם בתשובה עם דבריו בחיבור, ומתוך כך נוהגים אף במקומו למעשה 

עצמה היא למעשה ממצעת, בין דעת הפוסלים  הנהגת מהר"י בי רבכהנהגת מהר"י בי רב. 

היינו גם למכשירים, ואף שלכתחילה אין קוראים בס"ת תורה פסול בברכה כלל )וחידד שו"ע ש

אם אין להם ספר אחר(, בדיעבד אין חוזרים על מה שכבר קראו )לדברי מהר"י בירב יש לסמוך על 

הרמב"ם בדיעבד, ומשמע שסובר שלרמב"ם עצמו כיון שגם ספר פסול כשר לקריאה מן הדין, 

לאחר שכבר התחילו לקרוא בו ככשר ונמצא בו פסול אין חובה להחליפו באחר להמשך הקריאה(. 

לאחריה על מה -יכך מיד שנמצאה טעות בספר מחליפים אותו בספר כשר, בלא לברך ברכהלפ

שכבר קראו )משנ"ב ביאר שהברכה היא כעת הנהגה לכתחילה, ואינה בכלל ההכשר בדיעבד של 

 שו"עמה שכבר נעשה(, וקוראים לכה"פ שלושה פסוקים בספר הכשר ואז שבים לברך. כאמור, 

 אימץ הנהגה זו. 

הנהיג הנהגה ממצעת דומה המבחינה בין מה שכבר קראו, שכשר בדיעבד, לבין  כיהמרדגם 

המשך הקריאה, שצריכה להיות לכתחילה בספר כשר, אלא שהוא סובר שכשרות הספר אכן אינה 

                                                           
10

יש לשאול מפני מה חוזרים רק לתחילת הפרשה, ואין משלימים גם את מה שהחסירו בשבתות קודמות, שאף בהן  

א פסול מעיקרו. אלא שעיקר תקנת הקריאה אינה לקרוא את התורה כולה, אלא לקרוא על קראו בספר זה שנמצ

הסדר. ציבור שהחסירו קריאת פרשה אחת, משלימים אותה בשבת שלאחריה, כדי שתימצא קריאתם על הסדר. אבל 

קוראים אם לא עלתה להם קריאתם בספר זה כלל, הרי הם מתחילים כעת לקרוא בספר כשר כסדר, מהפרשה שבה 

בשבת זו כל ישראל. כאשר ספר נמצא פסול מעיקרו נמצא למפרע שלא התקיימה בו מצוות הקריאה מעולם, אך 

לעיקר המצוה שהחסירו בשבתות קודמות ודאי אין תקנה בשבת זו, ולכל היותר אפשר להשלים את סדר הקריאה 

לאחריה מצאו בו פסול, מסתבר שלדרך )אמנם אם קראו תמיד בספר כשר, ורק שבת אחת קראו בספר אחר ובשבת ש

 זו שבראשונים יהיה נכון שישלימו גם את הפרשה שנמצא שהחסירו ולא קראו כדין(. 
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מעכבת מעיקר הדין אלא כהנהגה נכונה לכתחילה בלבד, ולכן את הקריאה שכבר קראו יש 

להשלים כראוי לה, בברכה שלאחריה. לכן אם ניתן להפסיק ולברך במקום שבו נמצאה הטעות, 

כלומר שכבר קראו שלושה פסוקים והמקום שבו עומדים כעת הוא מקום שניתן להפסיק בו, 

דם אחר שב לקרוא לאחריו בספר הכשר )גם אם הטעות נמצאה מברך על מה שכבר קרא, וא

בקריאתו של השביעי, וכבר קרא שלושה פסוקים ויכול לברך אלא שטרם הסתיימה הפרשה, יעלה 

אחר כקורא שמיני לקרוא את סיום הפרשה מהספר הכשר(. ואם לא ניתן להפסיק במקום שבו 

שעומדים שני פסוקים בלבד סמוך לפרשה(  עומדים )דהיינו כגון שטרם קראו שלושה פסוקים או

ימשיך הקורא לקרוא בספר הפסול עד למקום שבו ניתן להפסיק )ואת המילה השגויה יקרא כפי 

שכך יש לנהוג  מג"אהראוי לה, בעל פה(, ורק אז יברך העולה ויחליפו את הספר בכשר. וכתב 

 למעשה. 

המרדכי, וכתב שאם ניתן להפסיק  נקט בדרך שלישית, ממצעת בין מהר"י בירב לבין הרמ"א

מיד משנמצאה הטעות ולברך, כך יש לעשות, ורק אחר כך להוציא ספר כשר וכמרדכי. אבל אם 

במקום שבו עומדים לא ניתן לברך, אין להמשיך לקרוא בספר הפסול אלא יש לנהוג כמהר"י 

לפחות. וכתב בירב, ולהוציא מיד ספר כשר ולברך רק לאחר שקראו גם ממנו שלושה פסוקים 

 בשם כמה אחרונים שבמקום שאין מנהג אחר ידוע כך יש לעשות.  משנ"ב

 

ר פ ס ף  י ל ח ה ל ב  י י ח מ ה ל  ו ס פ ה  .  ד

 האגורהרמ"א הגביל עם זאת את החובה להחליף את הספר הפסול בספר אחר כשר על פי דברי 

ספר דלעיל, שכתב שכיון שקשה למצוא ספרים שאין בהם חסרות ויתרות, ואי אפשר להניח שה

שיוציאו יהיה כשר יותר מזה שנפסל, אין להחליף באמצע הקריאה ספר אחד באחר מפני טעות. 

דברי האגור נראים מיוסדים על הסברה שמעיקר הדין גם הקורא בספר פסול יצא ידי חובה )שהרי 

סוף סוף הספר שלפנינו נמצא ודאי פסול, בעוד שספר אחר הוא בחזקת כשר, ולפחות לכתחילה 

באופן  הרמ"אחובה לקרוא בספר שמוחזק ככשר ולא בספר פסול(, ולכן קיבל אותם ודאי ש

טעות מסוייג בלבד, וכתב שעכ"פ אין להחליף ספר מחמת טעות של חסרות ויתרות אלא מחמת 

 בלבד.  גמורה

שאיננו  )ל.(מג"א, וביתר הרחבה משנ"ב, הסבירו שהבחנה זו נובעת מהאמור בגמ' בקידושין 

ת ויתרות, ואם כן גם ספר תורה שנכתב במדוייק כפי המסורת שבידינו אינו נקי בקיאים בחסרו

בהכרח משיבושים מסוג זה. כיון שכך, יש להגביל את ההנהגה שלא להוציא ספר אחר לטעויות 

כמו אלו, שאינן מבדילות בהכרח בין ספר כשר לפסול. וכך יש לנהוג גם בפגמים אחרים שאין הכל 

)כמו במצבים מסויימים של דיבוק בין אותיות; וכן בטעות באותיות  מודים שיש בהם פסול

שנכתבות לפי המסורת גדולות או קטנות מהרגיל, או בנקודות שמסורת לסמן מעל אותיות 

מסויימות בתורה(. אבל כל החלפה של סדר אותיות, או גם דיבוק שהכל מודים בו שפוסל, וכל 

הפרדה של מילים שלא כדין או החלפה בין פרשיות שכן טעויות גמורות יותר כמו חיבור או 

 סתומות ופתוחות וכדומה, מחייבת החלפת ספר גם באמצע הקריאה וכנ"ל. 

, הוא להוציא ס"ת אחר מחמת כל פסול כף החייםמנהג הספרדים עם זאת, כפי המבואר ב

ור שנמצא בספר הראשון, וכתב כה"ח שכך היא גם משמעות דברי ב"י, שדחה את דברי האג

 מהלכה מכל וכל. 
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ר ש כ ר  פ ס ן  י א ש כ  .  ה

אחר שניתן להוציא במקום זה שנמצא פסול, חזר הדין באופן פשוט  שאין ספר כשרבמקרה 

בשם מהר"ם  מג"אלהיות כפי שהתבאר לעיל, שלא לברך על קריאה בספר פסול. אלא שכתב 

זאת גם בספר  מלובלין שכיון שכבר התחילו בסדר קריאה של שבעה קוראים כדין יש להשלים

כתב בשם אחרונים אחרים  משנ"בהפסול, וכדין הכשרות בדיעבד של מה שכבר קראו. אבל 

)דגמ"ר ושערי אפרים( שאין להוסיף ברכות בספר זה הפסול, ורק את הברכה שלאחריה על מה 

שכבר קראו יש עכ"פ לברך, ולפיכך ההנהגה הנכונה היא להשלים את קריאת הפרשה בספר 

רכות נוספות )אבל ע"י עולים נוספים שישלימו מנין שבעה(, ולאחר תום הקריאה הפסול בלא ב

ישוב העולה שקרא טרם שנמצא הפסול לברך את הברכה שלאחריה )וכדי שיוכל לעשות כן עליו 

 להישאר שם בצד הספר ולא להפסיק או להסיח דעתו מהקריאה עד תומה(. 

, וכמהר"י בירב, הרי לעולם אין לדרך השו"ע הנהגות אלו יפות לדרך הרמ"א ומג"א בלבד, אבל

מברכים לאחר שכבר נמצא הספר הראשון פסול, וכתב כה"ח שאם ירצו להשלים הקריאה יעשו 

 זאת בלא ברכה. 

 

ל ו ס פ ר  פ ס ך  ו ת ב ש ר  ש כ ש  מ ו ח ב ה  א י ר ק  .  ו

כתב שנראה לו להלכה שגם אם נמצאה טעות בספר אין הדבר פוסל  (שם )בחידושיו לגיטיןהרשב"א 

אלא את החומש שבו נמצאה הטעות, ולא חומשים אחרים. יסוד הדבר הוא בדברי הגמרא שאין 

קוראים בחומשים מפני כבוד הציבור, משום שאינם קוראים מתוך ספר שלם, ואם כן מעיקר הדין 

וב הראשונים, ולא כדעת הרמב"ם לעיל(, וכאן חומש העומד לבדו הוא כשר )כדעתו ודעת ר

שהחומש הוא בתוך ספר שלם אלא שיש בו פסול במקום אחר אין זו דרך עניות ואין חסרון של 

כבוד ציבור והוא כשר גם לכתחילה )דרך עניות היא לציבור אם לא דאגו שיהיה להם ספר שלם, 

 הר"ןה תיקון אין בכך גנאי להם(. אבל אם אכן מחזיקים ספר שלם אלא שנמצאה בו טעות הטעונ

הביא אף הוא שכך כתב רבו, אלא שהביא זאת כדברים שנכתבו "להלכה" בלבד ולא למעשה. 

ונראה שצד הערעור שיש לומר על סברה זו הוא שכיון שכעת נמצא עכ"פ הספר פסול הרי קוראים 

מספר ולא  סוף סוף בחומש שאינו חלק מספר כשר שלם, שלא כתקנת חכמים לקרוא דוקא

 מחומש, גם אם בחומש זה עצמו אין חסרון של כבוד ציבור. 

הביא מדברי האחרונים כמה  בה"לכתב לדינא להקל כסברת הרשב"א והר"ן. אבל  הרמ"א

צדדי פקפוק על קיום הנהגה זו למעשה )הערעור על סברת הרשב"א הוא משום שכעת קורא סוף 

כשרו מעיקר הדין הוא משום שעכ"פ "לא מחסר סוף בספר פסול, וגרע מחומש העומד לבדו שה

 במילתיה"(. וחתם בכך שנראה שהנוהג להקל בכך אין למחות בידו. 

 

 . האם ציבור יכול למחול על כבודו?2

: למרבית הפוסקים דברים שנאסרו מפני כבוד הציבור הם דינים קבועים ואין הציבור יכול למחול על תמצית הדין)

 בזה.( כבודו. אך יש גם חולקים

 

להשלמת דין הקריאה בחומשים, שטעמו הוא משום כבוד ציבור, יש לברר האם יכול הציבור 

)הכתוב בדיו על קלף כדין(. האם כבוד אנשי הציבור  לקרוא מתוך חומש כשרלמחול על כבודו ו

הוא לבדו העומד על הפרק, ואם מחלו על כבודם שוב אין כל חיסרון, או שטעם כבוד הציבור רחב 

תר מזה של האנשים הפרטיים המרכיבים אותו, ואולי גם יש כאן דין קבוע שדנו חכמים שלא יו

 לקרוא למעשה בחומשים כלל, בעל תוקף שאינו מוגבל ע"י הטעם שמחמתו נקבע הדין מעיקרו. 
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מעצם קיומו של איסור לקרוא בחומשים עולה לכאורה שמחילה אינה מועילה, שהרי לא נאמרו 

לא כלפי ציבור החפץ לקרוא בחומש, ואם כן אינו חש על כבודו, ובכל זאת הדברים מעיקרם א

חכמים מנעו מכך. אלא שאפשר שיש לדחות שהדברים לא נאמרו כלפי ציבור המבקש לקרוא 

בחומש אלא כלפי שליח הציבור המבקש לעשות כן, ואסרו זאת עליו חכמים מפני כבוד הציבור, 

לכך )אמנם לשון אין קוראין בחומשין בבית הכנסת לא כל כך אולי רק כל עוד לא נודע שאינו חש 

 משמע כך(. 

שבספרים שלנו, שאינם עשויים כתיקון ספר תורה,  המרדכיו רבנו ירוחםב"י הביא מדברי 

אסור לקרוא בציבור, "ולא שייך הכא טעמא דמפני כבוד הציבור שיוכלו למחול על כבודם". ב"י 

ים העשויים כתיקון ספר תורה אם מחלו הציבור על כבודם דייק מכך: "משמע מדבריו שבחומש

". מעט קודם לכן הביא ב"י מדברי ראבי"השכתב  הירושלמיקורים בו... ולא משמע כן מדברי 

ראבי"ה )ושו"ת הרשב"א המיוחסות לרמב"ן( שגם אם אין להם ספר תורה כשר אין לקרוא בספר 

ומה אנן זבין לן תורה, פירוש, כל עוד שנפשינו פסול, או אף בחומש כשר, משום ש"מגו דנפשין עג

עגומה שנאסר עלינו לקרות בחומש נצטרך לקרות ס"ת". ואם כן אין כאן ענין של כבוד הציבור 

 בלבד, אלא גם זרז לכך שאכן יקנו ספר תורה. 

משמע שדוחה את משמעות דברי רי"ו והמרדכי מפני המסקנה הברורה העולה  מדברי ב"י

י. ויל"ע אם כוונתו לדחות את המסקנה העולה מטעם כבוד ציבור, שישנו מדברי הירושלמ

במחילה, מפני המסקנה העולה מטעם הזירוז לקניית ספר כשר שבירושלמי; או שסובר לפרש גם 

את דברי הבבלי עצמם לאור הירושלמי, ולומר שאף שהדין נאמר בעיקרו מפני כבוד הציבור בלבד, 

ולא ניתן למחול על כבוד זה, כשם שלטעם הירושלמי אין מקום סוף סוף אין להקל ראש בדבר 

בדין זה למחילה. לכאורה אם היתה בדבר מחלוקת בין הבבלי לירושלמי היה ראוי לדחות את 

דברי הירושלמי מפני הבבלי, ומכך שהב"י מאמץ דוקא את הירושלמי נראה שכוונתו כדרך השניה 

צמו. ונמצא שהחשש לכבוד הציבור אינו רק לכבודם שהצענו, לפרש לאורו גם את כוונת הבבלי ע

בעיני אחרים לבדו, האם הם נוהגים בדרך עניות או עשירות בעבודתם לה', אלא גם לתוכן כבוד 

עצמי ומהותי יותר, של היותם נוהגים בהנהגה ראויה של כבוד שמים כראוי, ומכבדים מתוך כך 

 וראים בתורה בציבור. גם את עצמם, בהחזקת ספר תורה כשר שלם שמתוכו ק

, שסתם וכתב שספר תורה פסול הוא כחומש הרמב"םעל דברי ב"י נראה להוסיף שגם מסתימת 

 ואין קוראים בו בציבור, ולא הזכיר כלל את טעם כבוד הציבור, משמע בבירור שזהו דין קבוע. 

 

 )חולין כד:(רא , שם נחלקו אחרונים בשאלה דומה, בדין הגמ(ו)ס"בה"ל מפנה בענין זה לסי' נג 

)ופירשו המפרשים שהיינו שאין למנותו דרך  נתמלא זקנואלא מי ש לשליח ציבורשאין ממנים 

שרק קטן ממש  )מגילה כד.(קבע, או לעשותו שליח ציבור ביוה"כ ובתעניות, שכן כבר נאמר במשנה 

)תפילה  והרמב"ם )בחולין(הרשב"א אסור לעבור לפני התיבה, ואם כן בדרך אקראי אין איסור בדבר(. 

הטעימו את הדין מפני כבוד הציבור, וממילא נשאלת גם שם השאלה אם הציבור רשאים  ח,יא(

מדברי ש ב"ילמחול על כבודם ולמנות כשליח ציבור קבוע גם את מי שלא נתמלא זקנו. וכתב שם 

שתלה את הדברים בכבוד הציבור משמע שאם מחלו על כבודם הרשות בידם, אלא  הרמב"ם

)והטור( עולה שגם אם הציבור חפצים למנות אותו כשליח ציבור קבוע, ואם כן  הרא"שברי שמד

מחלו על כבודם, אינם רשאים לעשות כן. )גם שם לא מבורר אם כוונתו להעמיד זאת כמחלוקת 

גמורה, או שלאור דברי הרא"ש והטור יש מקום לתלות כך גם בדעת הרמב"ם, שסוף סוף לא כתב 

 למחול על כבוד זה(. מפורשות שניתן 
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חלקו על דיוק ב"י מעיקרו, וכתבו שאף לרמב"ם ורשב"א ודאי אין הציבור  הט"זו הב"ח

יכולים למחול על כבוד זה, שאין זה רק כבודם לפני בני אדם, שעליו ניתן למחול, אלא הנהגה 

, כשם ראויה של כבוד שמים, שלא לשלוח לפניו ית' מי שאין לו הדרת פנים להליץ על הציבור

מוסיף לכרוך זאת  הט"זשלפני מלך בשר ודם אין שולחים מי שאינו בעל צורה ולא נתמלא זקנו. 

בסתימת הפוסקים בענייננו, בסי' קמג, שכתבו שאין קוראים בחומשים בציבור ולא הזכירו 

הוסיף וכרך  הב"חמפורשות את טעם כבוד הציבור, והיינו כדי שלא ישתמע שמחילה מועילה. ו

)יומא בדינים נוספים שאמרו חכמים מפני כבוד ציבור, ובהם שלא לגלול ספר תורה בציבור  זאת גם

 )מגילה כד.(, ושקטן )לבדו( או פוחח לא ישא את כפיו ולעיל( ,)מגילה כג., ושלא תקרא אשה בציבור ע.(

משום שאין זה כבוד הציבור להיות ככפופים לברכתו, ו"אם אתה אומר דרשאין למחול א"כ לא 

הועילו בתקנתם כלום... אלא ודאי אין בידם למחול לעקור תקנת חכמים". ונראה שבא להרחיב 

בזה ולומר שלא רק במקום שכבוד הציבור הוא גם כבוד שמים )כמו במי שלא נתמלא זקנו( אלא 

גם במקום שאין מדובר אלא בכבוד הציבור עצמו לבדו )כמו באיסור לגלול ספר תורה(, סוף סוף 

ים הללו תקנות קבועות הן ואין לעוקרן על ידי מחילת הציבור. הב"ח מוסיף לדייק אף דברי חכמ

מלשון שו"ע עצמו, שפתח בלשון הרמב"ם וסיים בדין הרא"ש, שחזר לפרש גם את דברי הרמב"ם 

 עצמו לאור דברי הרא"ש ולא דחאם מפניו. 

מפורשות שאם הטעם , מאידך, כתב שבדברי הב"י בסוגייתנו, בדין החומשים, נאמר פר"חה

הוא משום כבוד ציבור הרי שישנו גם במחילה, ואף שדחה זאת מפני הירושלמי שהביא ראבי"ה, 

אין זאת אלא משום שטעמו של הירושלמי אחר ואינו משום כבוד ציבור. ומתוך כך נקט שגם בדין 

לה, ע"פ סתם וכתב שמחילה אינה מועי משנ"בשליח ציבור שלא נתמלא זקנו אפשר למחול. אבל 

כתב רק שיש  )בבה"ל(דברי א"ר שכתב כך בשם הרבה אחרונים. )כך בדין שליח ציבור. אבל בענייננו 

 בדבר מחלוקת בין האחרונים, והפנה לדברי ט"ז ופר"ח שם(. 

]אף שהעיקר בדברי האחרונים הוא שדינים שנאמרו משום כבוד הציבור אינם ניתנים למחילה, 

שלא יתבטלו מחמת זאת מקדושה ומקדיש וכדומה,  )נג,ז(יא ב"י במקום שאין אפשרות אחרת הב

אלא ימנו שליח ציבור אפילו שלא נתמלא זקנו. בענין זה יוצא דופן דין הקריאה בחומשים, שכתב 

 בו הירושלמי שנכון אף להתבטל מקריאת התורה מחמתו, כדי שעל ידי כך ישיגו חומש כשר.[

 

 ב(-)קמו,אד. הנהגת היחיד בקריאה 

: לפי פשט משמעות דברי רוב הראשונים, חובת הקריאה מוטלת על הציבור בכללו, ולא כל יחיד חייב תמצית הדין)

 להיות קשוב לה. )צריך עכ"פ שיהיו תשעה מקשיבים, ולא כמ"ד בראשונים שכל שיש עשרה נוכחים די(. 

יש בכך פגיעה בקריאת הציבור,  בעת הקריאה נאסר לדבר אפילו בדברי תורה, אך לכמה ראשונים היינו דוקא אם

משום שמדבר בקול רם ולא בלחש, או כאשר אין עשרה שומעים בלעדיו. אבל לרי"ף ורמב"ם ועוד, ולהלכה, אף 

בלא זה אסור לדבר כלל בעת הקריאה, אם לא מי שתורתו אומנותו, או, לרבנו יונה, שכבר פתח בלימוד קודם 

 תחילת הקריאה.

שעל כל יחיד מוטל להקשיב לקריאת התורה, ומשום כך אסור לדבר בעת הקריאה. אמנם יש בראשונים שנקטו 

ולמשנ"ב כך עיקר, ואף ההיתרים שנזכרו לעיל לדיבור בשעת הקריאה אינם אלא למי שכבר יצא ידי חובתו בה. ויש 

 בדבר מחלוקת בין הפוסקים בדורותינו.(

 

אפילו בדבר הלכה, שנאמר ובפתחו  אסור לספרתורה  כיון שנפתח ספר"אמר רבא בר רב הונא, 

עמדו כל העם, ואין עמידה אלא שתיקה... ר' זירא אמר רב חסדא מהכא, ואזני כל העם אל ספר 

. באופן פשוט, לגודל מעלת מעמד הקריאה בתורה שבכתב בציבור אין ליחיד )סוטה לט.(התורה" 
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עה שהתורה נקראת בציבור, לפנות ממנו ולעסוק בדברים אחרים, ואפילו גם הם דברי תורה. ובש

 אזני כל יחיד צריכות להיות אליה. 

: "רב רב ששתאודות  )ח.(הראשונים התקשו כיצד מתיישב עם דין זה המעשה המובא בברכות 

, אמר, אנן בדידן ואינהו בדידהו" )הקשר הדברים בגמרא שם הוא דין מהדר אפיה וגריסששת 

לא בין גברא לגברא, או אולי גם בין פסוק לפסוק,  קרוב נוסף, שאין להניח ספר תורה ולצאת אם

בעת התרגום. רב ששת לא עזב את מקום הקריאה, אבל הסב את פניו מלהאזין לה, ועולה שבכך 

 אין איסור(. ונאמרו כמה דרכים ביישוב הדברים.

כתבו באופן אחד שהאיסור לספר בשעת הקריאה אינו אלא בקול רם  )בברכות( רא"שו תוס'

. כלומר, האיסור לספר אינו נובע באופן ישיר בלחש מותרמבטל אחרים משמיעה. אבל באופן ש

מיחס הכבוד הנדרש כלפי הקריאה, ואין תביעה על כל אדם כשלעצמו להיות שותף בהאזנה 

לקריאת התורה בציבור שבתוכו הוא עומד, אלא שאין לו לנהוג באופן שפוגע בקריאת הציבור 

עשרה כתב באופן קרוב במהותו שהאיסור לספר אינו אלא כאשר אין  "י()מובא בטור וב בה"געצמו. 

לקריאה. כלומר, אין חובה על היחיד הנמצא בתוך ציבור הקורא בתורה לשתוק ולהאזין  דצייתי

לקריאה, אלא שעכ"פ אין לו לגרום ביטול לעיקר קיומה המתוקן של הקריאה, ואם הוא אחד 

ו להפקיע עצמו מכללם על ידי עיסוק בדברים אחרים מהעשרה הנמנים לציבור הקורא אין ל

 ואפילו דברי תורה. 

ולא בדברים  בעוסק בתורהסייג בדעת בה"ג שאין דבריו אמורים אלא  )בב"י( מהר"י אבוהב)

אחרים. ונראה שדבריו ראויים להיאמר באותו אופן גם כלפי דעת תוס' ורא"ש. לסברתו לא ייתכן 

ת שהציבור שבתוכו הוא עומד עוסק בקריאת התורה, וההיתר להתיר לדבר בדברים בטלים בע

לפרוש מהם כל עוד אינו פוגע בקריאתם שלהם אינו אלא כאשר גם הוא לא פרש מכללם אלא 

לצורך דברי תורה אחרים. הדברים אינם לקוחים עכ"פ מדברי הראשונים עצמם. ובשו"ע לא שב 

 להזכיר זאת אלא רמ"א(. 

כתבו באופן שלישי, שההיתר המיוחד לרב ששת היה  )יב,ט( הרמב"םו בדפיו()במגילה, יד:  הרי"ף

)וכתבו האחרונים שבימינו אין  )א,רו(בתשובה  הרשב"א. וכמותם כתב גם תורתו אומנותומשום ש

כתב באופן נוסף, שההיתר לפרוש ולעסוק בדברי  )בברכות( רבנו יונהלנו מי שתורתו אומנותו כזה(. ו

, כך שבשעה שהציבור מתחילים בקריאתם ניכר כבר שהוא ב פניו מלכתחילהמסתורה הוא כאשר 

עסוק בדבר מצוה אחר ואינו חייב לפסוק ממצוה שעוסק בה עבור הקריאה. אבל לאחר שכבר 

החלו לקרוא אין לפרוש ללימוד תורה אחר כלל, אף לא מי שתורתו אומנותו. לשתי דרכים אלו 

ור של תורה הוא אכן משום העקירה שעוקר עצמו מקריאת עיקרו של האיסור לעסוק אפילו בדיב

תורה שבכתב בציבור, אלא שלרי"ף ורמב"ם יוצא מכלל זה מי ששמיעת התורה שבכתב אינו דבר 

 חידוש עבורו משום שכל זמנו מוקדש גם בלאו הכי לתורה, ולרבנו יונה הפיתרון הוא מצד אחר.

המשותף לכל הדרכים האמורות הוא שהאיסור לדבר נובע מעצם היותו של האדם נוכח במעמד 

הקריאה בתורה, באופן בלתי תלוי כלל בשאלה אם עליו כשלעצמו מוטל חיוב בשמיעתה. אפשר 

שהדין אמור דווקא במי שכבר יצא ידי חובת שמיעתו שלו את קריאת התורה. אך הראשונים 

זה, ומתוך כך משמע בפשטות שחובת שמיעה כזו אינה קיימת כלל.  סתמו ולא הזכירו תנאי

בכללו, שתימצא בו קריאה בתורה שלש פעמים  על הציבורבתורה מוטלת  תקנת הקריאהכלומר, 

בשבוע ובמועדות, ולא יותר מכך. על כלל היחידים מוטל להביא לקיומה של קריאה בציבור, 

מקום משעה שאכן מתקיימת קריאה כזו שוב אין  ולהצטרף לה בעצמם אם יש בדבר צורך, ומכל
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)בתשובה  הרשב"אהדברים מתחדדים עוד מתוך דברי  11חובה על כל יחיד בפני עצמו ליטול בה חלק.

שגם מי שכבר השלים את הפרשה שנים מקרא ואחד תרגום אסור לספר  , עיקרה מובא בב"י(הנ"ל

ומר שאף שכבר השלים בעצמו שמו"ת משנפתח ספר התורה. מגוף דבריו מבואר שאין כוונתו ל

עדיין מוטל עליו לשמוע את הקריאה מתוך ספר התורה, אלא שאף שכבר השלים את חובתו שלו 

 עדיין יפים כלפיו דברי הגמרא שמשעה שנפתח ספר התורה אסור לספר. 

, שכתב שכל ההיתרים האמורים אינם יפים בפרשת זכור שחובת ב"יכך סבר בבירור גם 

כלומר, ההיתרים שנזכרו הם במי שטרם שמע את הקריאה  12יבור היא מן התורה.קריאתה בצ

בעצמו, ולפיכך דינו בפרשת זכור חמור יותר מבקריאות אחרות. כמו כן, ב"י הביא מדברי כמה 

שנים מקרא ואחד שאף שבדברי תורה אחרים אסור ללמוד בעת הקריאה, לקרוא  ראשונים

. גם כשקורא שמו"ת מן הסתם אינו מאזין לקריאה, אם אינו קורא יחד עם הש"צ מותר תרגום

ממש, וכיון שגם אינו פונה מענין הקריאה לדברים אחרים אין איסור בדבר. אמנם סיים ב"י 

 שלכתחילה נכון לאדם לכוון דעתו בכל פרשה ולשמעה מפי הקורא.  )ובשו"ע(

                                                           
11

יש לעיין לדרך זו מהו גדר הציבור שאם מתקיימת בו קריאה די בה. במקום יישוב קטן, שבו בית כנסת אחד שבו  

סת יצאו הכל ידי חובתם. אבל במקומות יישוב גדולים מתכנסים הכל לתפילה, ברור שכל שקראו בתורה בבית הכנ

יותר יש לשאול לפי מה מוגדר הציבור החייב בקריאה, שהרי לא יעלה על הדעת שבמקום גדול, כמו גוש דן בכללו 

כנסת בעברו האחד שקורא כדי לפטור גם את הדרים בעבר השני. האם לבני כל עיר די שתתקיים בה -בימינו, די בבית

ת, או שעל כל ציבור בעיר מוטל בפני עצמו לקרוא? ואם כל ציבור טעון קריאה, האם ציבור הם מי שדרכם קריאה אח

להתפלל יחד בבית כנסת אחד? או מי שדרכם להתפלל במנין משותף אחד, במקרה שיש מספר מניינים קבועים באותו 

 ע"פ קביעות גמורה דוקא?  מקום? והאם שייכות לציבור מסויים נקבעת על פי רגילות להתפלל עמם, או

מדברי שערי אפרים שאם יש בית כנסת שרוב  )קלה ס"ק ז(בדין ציבור שהחסירו קריאה של שבת אחת הביא משנ"ב 

אין  –הנוכחים בו לא שמעו את הקריאה בשבת הקודמת יש להשלימה, אבל אם רובם כבר שמעוה בבתי כנסת אחרים 

ב הקריאה הוא הציבור המכונס כעת בבית הכנסת, והוא נידון ע"פ רובו צריך. ועולה שהציבור שעל פיו נידון חיו

)לכה"פ בנוגע להשלמת קריאה שנחסרה. לגבי חיוב הקריאה בשבת זו אפשר אולי שדי גם בעשרה שטרם שמעו את 

קריאת התורה, ואפילו אם הם מיעוט המתפללים(. ומשמע שאף שהיחיד אינו חייב כשלעצמו בקריאה, סוף סוף 

ו כמי שלא שמע קריאת התורה לא השתנה על ידי קריאת הציבור בלעדיו, והוא לא נפטר על ידם, וממילא אם מעמד

 מתכנס ציבור של אנשים שטרם שמעו קריאת התורה שוב דינם ככל ציבור שחייב בקריאה. 
12

בענין  )ז' סי' כ(, טעון ביאור. מקור הדברים בדברי הרא"ש בברכות פרשת זכור בעשרהעיקר הדבר, שחובה לקרוא  

ר' אליעזר ששחרר עבדו כדי להשלימו לעשרה, שמסתבר שההיתר שיש ללמוד ממנו הוא לכל דבר שבקדושה הטעון 

עשרה ומצוות ונקדשתי מתקיימת על ידו, ולא רק למקום שיש בו דין עשרה מדאורייתא כמו פרשת זכור. ונמצא 

שלא נאמר בש"ס אלא שחייבים לקרותה מתוך ספר, ולא  שהדבר ברור אצלו כמאליו שפרשת זכור טעונה עשרה, אף

בעשרה. ונראה שהרא"ש השווה כדבר מובן מאליו בין גדר תקנת הקריאה מדרבנן בכל פרשיות התורה לגדר החיוב מן 

היא  תורה שבכתבהתורה בפרשת זכור, ומה שתיקנו בענין זה חכמים הוא כעין דאורייתא. הצורה הראויה לקריאה ב

, כדרך שמצאנו כאמור במצוות הקהל, וכן כבר במסירת התורה במקורה וגם במעשה עזרא, ובמקום בציבורהקריאה 

שיש בו מצוה מן התורה לקרוא בתורה שבכתב הרי זה ודאי גם כן באופן זה. )הדיבור בתורה הוא מצוה על כל אדם 

מסורה לאומה בכללה כאחד, ומתוך באופן אישי, אך השם הקרוי על כך הוא תורה שבעל פה. התורה שבכתב עצמה 

)בב"י  בדין קריאת המגילהכך גם מצוותה להיות נקראת בפניה בציבור(. בדרך זו אפשר שיש לבאר גם את דרך בה"ג 

, שאף שגם נשים חייבות בה משום שהיו באותו הנס אין חובתן אלא בשמיעה ולא בקריאה )ומתוך כך אינן תרפט,ב(

בענין לשון הברכה על המגילה, שהיתה  (:)זם(, וכן את דברי הר"ן ורבנו דוד בפסחים מוציאות את האנשים ידי חובת

יכולה להיות גם "לשמוע" ולא "על מקרא", אלא שרצו להבליט את החובה על חיתוך המילים הברור של קריאתה 

גילה מצוות קריאה )ונמצא שגם עיקר חיובו של האיש כיחיד בתוך הציבור הוא לשמוע ולא לקרוא(. כיון שחידשו במ

מן הכתב הרי שעשאוה כקריאה בתורה, שעיקר קריאתה היא בציבור, על ידי איש ובפני אנשים נשים וטף. ואף 

שבפועל הוסיפו וחידשו בה חובת קריאה גם ליחיד לבדו, אין זה עוקר את צורת הקריאה הראשונית, הציבורית, אלא 

 מוסיף עליה. 
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, שכתבו שההיתר של ובאו גם ע"י תלמידי רבנו יונה כדעת י"א()ה תוס' בסוטהמנגד לדרך זו עומדים דברי 

רב ששת ללמוד בעת הקריאה נבע מהיותו סגי נהור, הפטור מקריאה מתוך ספר, ומתוך כך פטור 

גם משמיעת הקריאה בספר על ידי אחר. ואם כן עיקרו של האיסור לדבר בעת הקריאה הוא כדי 

ורק מי שפטור משמיעה רשאי ללמוד. כסברה זו כתב שלא להפסיד את שמיעתו שהוא מחוייב בה, 

, כתמה על מ"ד שאם לומד בלחש מותר, כיצד ניתן להתיר זאת והרי גם הוא )בב"י( שבלי הלקט

מֻצווה לשמוע את קריאת התורה, ועליו לקיים "ואזני כל העם אל ספר התורה" )ולהבנתו פסוק 

ור לחובה על כל יחיד להיות שותף בהאזנה זה עצמו, שדרשה הגמרא לענין האיסור לדבר, הוא מק

 לקריאה וביאור לטעם האיסור ללמוד דברים אחרים(. 

היה ברור כדרך זו, שתקנת קריאת התורה מוטלת על כל אדם, להיות שותף בדרך  משנ"בגם ל

להעמיד את דברי הראשונים הנ"ל במי ששומע  )בבה"ל(שמיעה לקריאתה בציבור, ומתוך כך נטה 

ה לאחר שהוא עצמו כבר יצא ידי חובתו. ונותר בתמיהה בדבר מכח דברי השו"ע קריאה בתור

, הפר"חשהבחין בזה בין פרשת זכור לשאר פרשיות התורה. משנ"ב מסמיך את דבריו בזה גם על 

שכתב שמן הדין אין לעסוק אפילו בקריאת שמו"ת בעת קריאת התורה )אם לא באופן שקורא עם 

גברא, אף שגם שם יש שאסרו בדברי תורה אחרים, בזה מותר(. וכך הש"ץ ממש. ורק בין גברא ל

כתב גם בשם השל"ה )אמנם השל"ה עצמו לא כתב כך בדרך חיוב אלא בדרך של הנהגה ראויה 

 לכתחילה, וקצ"ע(. 

, שכתב המרדכי )קלה,יד(יש שהעירו על הדבר מדברי בה"ל בדין החבושים בבית האסורים 

ה, וסייג בה"ל שאין זאת אלא ביחידים, שכיון שאינם יכולים שאסור להביא אליהם ספר תור

לבוא לבית הכנסת לא מוטל עליהם כלל חיוב הקריאה בתורה, מה שאין כן אם יש שם עשרה, 

אמנם גם שם לא נאמר אלא שאין  13שאז הרי הם חייבים בקריאה ואין לאסור להביא להם ספר.

נתקנה אלא לציבור. אבל במקום ציבור, מוטלת היחיד חייב בקריאה בהיותו לבדו, והקריאה לא 

 לשיטתו חובת הקריאה על כל יחיד ויחיד בו. 

מכח דברי או"ז. או"ז עמד על ההיתרים ללמוד בעת  )כד( תרה"ד]דרך נגדית, מקלה ביותר, כתב 

הקריאה אם עושה כך בלחש, או כאשר יש עשרה דצייתי, וסיים שלקרוא שנים מקרא ואחד 

"ע. ודייק מדבריו תרה"ד שגם אם אין עשרה דצייתי רשאי לקרוא שמו"ת, תרגום מותר לכו

והסיק מכך שאין כלל חובה שיהיו עשרה השומעים את הקריאה מספר התורה ודי גם באחד 

 עשרה המכונסיםשל  ציבור במקוםבתורה  קורא אחדהשומע. כלומר, תקנת הקריאה היא שיהיה 

יחד. אבל השמיעה מפי הקורא אינה בגדר חיוב אלא בגדר מעלה בלבד, לא רק ליחיד לבדו אלא 

גם לציבור בכללו )גם הוא עצמו כותב עם זאת שלכתחילה נכון לכל אדם לשמוע את הפרשה כולה 

  14מפי שליח הציבור(.

 בה"גרי מאריך לדחות את דבריו, מהלכה וגם מפירוש דברי או"ז. ולומד לדינא מדב בה"ל

ממש.  עשרה דצייתיאף לאידך גיסא, שאף ברוב מנין השומעים את הקריאה לא סגי, ובעינן  רי"ףו

וגם לסוברים שלחזרת התפילה על ידי הש"צ ולדברים שבקדושה די בתשעה או אף בששה 

המצטרפים בפועל, דין הקריאה אינו כן, שמעיקרו לא נתקן אלא לציבור, ולפיכך יש בו צורך 

                                                           
13

ציבור לענין חלות חובת הקריאה עליהם. האם על כל אדם שלא שמע קריאה  לדרך משנ"ב יש לעיין מה מגדיר 

בתורה ויודע על יחידים אחרים כמותו מוטלת חובה לכנסם לקריאה, או שהחובה חלה רק על גבי הצטרפות קודמת 

 לכלל ציבור? 
14

שגם סומא עולה  לדרך זו, שהתקנה אינה לקרוא לציבור אלא לקרוא במקום ציבור, מבוארת יפה דעת הסוברים 

 לתורה, ונחשב לקורא מתורת שומע כעונה. 
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ותפים ממש, וכעין דברי הרא"ש בענין חזרת התפילה שאם אין עשרה מקשיבים קרובות בעשרה ש

הברכות להיות לבטלה. הוא מחזק סברה זו מכך שהיחיד שלא יצא ידי חובה אינו מכנס תשעה 

כמותו כדי לקרוא, שלא כמו בקדיש וקדושה וברכו, זאת משום שבקריאת התורה אין החובה 

תוך ציבור החייבים כמותו. אמנם דווקא לענין ההקשבה בעינן מוטלת עליו כשלעצמו אלא ב

 שטרם שמעועשרה  רובבשם הר"ן שב )קמג,א(עשרה, אבל לענין עיקר חיובם בדבר כתב בה"ל 

 קריאה סגי.[

כדבר  )יח,ה(ציץ אליעזר לדינא, בענין החיוב המוטל על היחיד בשמיעת קריאת התורה, דעת 

הגר"ע ם ובעל נתה"מ, שאין מוטל על היחיד חיוב. כך כתב גם מוכרע וברור, גם בשם שערי אפרי

שהבחין  )למגילה ה., ג. ברי"ף(, ואף הביא מקור ברור לדבר מדברי הרמב"ן במלחמות )יבי"א ז,ט( יוסף

בדבר בין קריאת מגילה, שכל יחיד חייב בה, לבין קריאת התורה ושאר דברים הטעונים עשרה 

ייב בהם )וכמובא לעיל, גם מדברי הרשב"א עולה כך(. וכך יש המנויים במשנה, שהיחיד אינו ח

, שכתבו שבביהכנ"ס של אלכסנדריה ענו אמן על ידי הנפת )נב.(שלמדו גם מדברי תוס' בסוכה 

ולא בדברים ששליח הציבור מוציא בהם את הרבים ידי  –סודרים דוקא בקריה"ת וכדומה 

)אף כי  חזו"אובפסקי תשובות גם בשם  ' קלה()כאן ובפתיחה לסיחובתם. כך הביאו במהד' דרשו 

כתב כמשנ"ב, ואף נקט  )ד,מ,ד( אגרו"מ. אבל הגרשז"אכשלעצמו השתדל הרבה מאד בדבר( ו

שחובת היחיד אינה רק בעיקר שמיעת הקריאה בתורה בציבור אלא אף בשמיעתה בכל דיניה, 

 שה פסוקים.ועליו לשמוע לכה"פ שלושה קוראים הקוראים כל אחד מהם לפחות שלו

 

 ה. מעט מדיני סדר הקריאה

 . הברכה בתורה1

". ברכה זו אינה מתורת לפניה ולאחריה מברךבתורה  הפותח והחותם, ")כא.(מדין המשנה 

ברכת המצוות, ודאי לא הברכה שלאחריה, שאין דוגמתה בשאר מצוות, ולפי הנראה גם לא 

דנה בחיוב ברכה על  )כא.(הברכה שלפניה, שאין לשונה כלשון ברכת המצוות. הגמרא בברכות 

גודל התורה לפניה ולאחריה, והסמיכה את החיוב לברך לפניה על הפסוק כי שם ה' אקרא הבו 

להינו, ומההשוואה לברכת המזון ביקש ר' יוחנן ללמוד לחייב לברך על התורה גם לאחריה; -לא

ואף שהדברים נראים אמורים בעיקרם כלפי מצוות היחיד בתלמוד תורה, ולענין זה נדחתה 

מהלכה החובה לברך לאחריה, סוף סוף אפשר להסמיך על כך את דין הברכה לאחריה האמור 

בציבור. את היחס בין ברכת התורה לפסוק כי שם ה' אקרא אפשר למצוא גם בקריאת התורה 

, שאף בו נאמר "ויפתח עזרא הספר... ויברך עזרא )נחמיה ח(במעמד קריאת התורה של עזרא הסופר 

להים(. כשם שהיחיד הלומד תורה טעון -להים הגדול" )ובירך בלשון של נתינת גודל לא-את ה' הא

רכת המצוות, כך גם הרבים הקוראים בתורה שבכתב טעונים ברכה על ברכה, ולא רק מתורת ב

קריאתם, וכיון שמדובר באופן שונה ובענין שונה של פגישה בתורה לעומת לימוד היחידים, אין די 

 לו בברכה שנאמרה כבר קודם לכן בידי כל יחיד על תלמודו והקורא בתורה לציבור שב ומברך. 

בקריאה בתורה מברך, והטעם לדבר לפי הנראה הוא  והחותם הפותחמדין המשנה, כאמור, רק 

שאין זו ברכת היחיד על המצוה שאותה מקיים הוא בהיותו קורא בתורה, אלא ברכה על מצוות 

הציבור, והקריאה כולה, על ידי הקוראים כולם, היא מצוות קריאה מתמשכת אחת שעליה 

הוו  וכולהו, חדא מצוההתורה חשיבא  מברכים בתחילתה ובסופה. בלשון הר"ן, "משום דקריאת

" )אמנם בהמשך דבריו כותב הר"ן גם שהקוראים האמצעיים יוצאים בברכת הפותח כחד גברא

 והחותם(. 
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לפניה ולאחריה,  כולהו מברכי, דהאידנאבפועל, כבר בזמן הגמרא הונהג לברך יותר מכך: "ו

. רש"י מפרש שהחשש הוא )כא:(" איןמשום הנכנסין ומשום היוצהיינו טעמא דתקינו רבנן, גזירה 

לנכנסים מאוחר לקריאת התורה, או שיוצאים קודם סופה, שלא ישמעו את הברכה בפתיחה או 

בחתימה ועלולים לסבור שהיא כלל לא נאמרת. הדבר מחדד את גודל ערכה של הברכה בתורה, 

ו שלא נאמרה. שחששו בה חכמים לא רק לאפשרות שלא תיאמר, אלא גם לאפשרות שיהיו שיסבר

)על עיקר הדבר עמדנו בדין ברכת התורה. חז"ל תלו בהעדרה את אבדן הארץ ואת מה שאין בני 

ת"ח מצויים להיות אף הם ת"ח. דברי תורה צריכים לפי הנראה חיזוק בענין זה, של הקישור 

ר להית, וחז"ל הרבו ברכות כדי שלא יימצא מי שיסבו-הברור והחוזר שלהם אל מקור הברכה הא

 למצוא את ערך דברי התורה שלא בהקשר זה(. 

באמצע קריאתו, הקורא השני  נזקקו להחליף את הקוראהרא"ש הביא מדברי הירושלמי שאם 

לקרוא, כדי שלא תהיה קריאת הראשון חסרה ברכה  קורא ממקום שהתחיל הראשוןשב ו

לאחריה וקריאת השני חסרה ברכה לפניה, ומשום שנאמר תורת ה' תמימה )הרא"ש, ועוד 

ראשונים, פירשו שהכוונה היא שהקורא השני חוזר לברך ולקרוא מתחילה, אבל מהרמב"ם הביא 

יה קריאתו נסמכת גם על ב"י שאינו נצרך אלא לחזור אל הפסוקים שקרא הראשון, כדי שתה

ברכת הראשון, אבל אינו צריך לשוב ולברך(. הרא"ש מסביר שיש כאן דין ייחודי לקריאת התורה, 

שונה משאר מצוות שבהן לאחר שהראשון בירך והתחיל בקיום המצוה יכול אחר להמשיך על ידו. 

ק הראשון לאחר שהנהיגו שכל קורא מברך לפניה ולאחריה, אם ימשיך השני מהיכן שהפסי

יימצאו דברי הראשון חסרים ברכה לאחריהם, ואף דברי השני יימצאו חסרים ברכה לפניהם אם 

ימשיך משם ואילך ללא ברכה כמו בשאר מצוות, ועל כן יש לו לשוב ולקרוא מתחילה בברכה. 

הדבר שב ומחדד עוד את גודל הזהירות שלא יימצאו דברי תורה חסרים אחיזה גמורה בברכה 

ולאחריהם, וזהו מכלל תמימות תורת ה', שלא תהיה נקראת בדרך קטועה ומופרדת ולו לפניהם 

 באופן זה ממקור נתינתה. 

או לקרוא בפרשה  לא להתחיל]דין נוסף הנובע מגזרה כמו זו, של הנכנסים והיוצאים, הוא ש

ים , כדי שלא יסברו שקרא או שעתיד לקרוא פסוק אחד או שנפסוקים פחות משלושהבה  לשייר

. גם כאן יסוד הדין מחודש מאד: מה בכך אם יטעה סי' קלח(ו )כב.,לבדם בלא להוסיף על כך מאומה 

אדם בדבר? ועולה שיש הקפדה יתירה על כך שלא יצטייר כלל כאילו אפשר לפגוש בתורה כדברים 

 קצרים וקטועים, ללא משך ראוי של שלושה פסוקים לפחות, כעין מה שהקפידו על הברכה.[

 

 )סי' קמב(טעויות בקריאה . 2

אותו, עד שיקראנה  מחזירין, אפילו בדקדוק אות אחתכתב: "קרא וטעה,  )יב,ו( הרמב"ם

בדקדוק". כס"מ הסמיך את דבריו על מספר מקורות בירושלמי, שהברור ביותר שבהם הוא: 

ור "טעה בין תיבה לתיבה מחזירין אותו, אפילו טעה בין אם לואם" )מקורות נוספים הם האמ

בענין התרגום שאף שאינו מעכב אם טעה מחזירין אותו, ואפשר שיש ללמוד משם ק"ו לטעות 

בדקדוק הכתוב עצמו, וכן האמור בענין קריאת מגילה שאין מדקדקין בטעויותיה כמו בין יהודים 

ליהודיים, ומשמע שבקריאה בתורה מדקדקים גם בכגון זה(. וחידד משנ"ב )בשם חיי אדם( שגם 

סיים את קריאתו ובירך אחריה יחזור הקורא שאחריו לקרוא מה שקרא הראשון שלא אם כבר 

כדין )ויוסיף על כך עוד שלושה פסוקים חדשים לפחות(. ב"י הביא מדברי מהר"י בן חביב 

, שאם עולה )לעיל(שבפשטות יש לצרף לכך גם את דברי הרא"ש בענין הקריאה ע"י שליח ציבור 
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בדקדוק אין הציבור יוצאים ידי חובה על ידו, אלא שאפשר שאין  לתורה מי שאינו בקי לקרוא

 דברי הרא"ש אמורים אלא בטעויות שיש בהן שינוי הענין דוקא ולא בכל טעות בדקדוק אותיות. 

הביאו מדברי המדרש שאף הקורא בתורה שקרא במקום אהרן הֹרן,  )כב:(מאידך, תוס' בע"ז 

)מובא  המנהיגדגלו עלי אהבה". מכח מדרש זה כתב בעל א', יצא ידי חובה, שנאמר "ו-בהשמטת ה

ידי  טעה יצאשטוב שלא להעיר לקורא על שגגותיו כדי לא להלבין את פניו, משום שגם אם  בטור(

הקריאה. ונראה מדברי מהריב"ח הנ"ל שיש להעמיד את דבריו בטעות שאינה משנה את הענין 

 בלבד, כמו זו שבין אהרן להרן. 

 גערו קצת, שכתב שראה כמה פעמים לפני רבותיו ושאר גדולים שתרה"דרי ב"י מסיים בדב

בקוראים שטעו בדקדוק טעמים או ניקוד )ואם כן לא חשו לבושת אלא במקצת(, אך לא החזירום 

משום כך. והוסיף עוד שאם אין במקום מי שיודע לקרוא בדקדוק ובטעמים לא יימנעו משום כך 

מלקרוא בתורה בברכה )אבל משנ"ב כתב בשם אחרונים שאם הקורא עלול לטעות גם באופן 

ת, ואין שם מי שיידע להבחין בכך מתוך החומש ולהחזירו, אין לקרוא שמשנה את המשמעו

 בברכה(. 

 הרמ"אאותו. אבל  מחזיריןכתב כלשון הרמב"ם, שאם טעה אפילו בדקדוק אות אחת  שו"ע

ולא בנגינת טעם או ניקוד בלבד, שבה רק גוערים בו  העניןשמשנה את  בשינויכתב שאין זה אלא 

ם אכן לכך היתה גם כוונת שו"ע. נראה יותר שכוונת שו"ע שלעולם ולא מחזירים אותו. וצ"ע א

טעות  גםחוזר, ואילו הרמ"א חולק ומסייג את הדין כמנהיג ותרה"ד. ומכל מקום העיר משנ"ב ש

, עשויה לשנות את המשמעות )אם החליף טעם משרת במפסיק(, וחוזר. כמו בטעמים, ואף בניקוד

עיקר לדינא הוא כפשט השו"ע, ועל טעות בדקדוק האותיות ה )בבה"ל( הפר"חו הגר"אכן, לדברי 

חוזר גם אם אינה משנה את המשמעות )אבל מחמת טעות בניקוד או טעמים שגם אינה משנה 

 משמעות נוטה בה"ל לומר שלכו"ע אינו חוזר ורק גוערים בו(. 

גמורה  בפשטות, כל הנידון הוא אם להחזיר על טעות שאינה משנה את הענין, ואילו בטעות

חוזר לכו"ע. אבל בה"ל כתב שיש גם מקום לסברה שלמנהיג אין לחזור אפילו מחמת טעות 

, כתב בה"ל שפשוט שלכו"ע צריך לחזור תיבה שלמההמשנה את המשמעות )אמנם אם חיסר 

ולהשלימה, גם אם אינה משנה את המשמעות כלל(. כמו כן, אפשר שגם לרמב"ם אין חיוב גמור 

 אם סיימום לא חזר יצא ידי חובה למרות שלא דקדק באותיותיה. ומשום כך, לחזור, ובדיעבד א

כולה, כך שמשמעות החזרה לתיקון הטעות היא להוסיף ברכות, שוב אין  כבר את קריאת התורה

 לחזור. 

]כאשר המשיכו את הקריאה הלאה אל מעבר למקום הטעות, כתב משנ"ב שנכון לחזור אל 

ה ברצף. אבל בשעה"צ כתב שאין זה מצד הדין אלא כדי שלא מקום הטעות ולקרוא משם והלא

יהיה השינוי בולט יתר על המידה עבור הציבור. מצד הדין די אם יקרא מחדש את הפסוק שנקרא 

בטעות ושני פסוקים נוספים עמו, ושוב ידלג אל מה שטרם קראו, ואפשר גם שדי בקריאת הפסוק 

פסוקים נוספים חדשים. ועולה שאין בקריאת התורה  השגוי לבדו כיון שסוף סוף חוזר ומצרף לו

 דין של קריאה כסדרן. ויל"ע בזה.[
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 מקורות –מקצת מדיני הקריאה בתורה 

 )למטה( וידבר משה... )ורש"י(שם לב. משנה, ובגמרא מגילה ל:   עיקר דין הקריאה

 מגילה )לדף כג:( יג. בשם הירושלמירי"ף   

 תיקן... כנגד עשרה בטלניןפב. עשרה תקנות בבא קמא   

השייכים לעיקר תוס' , רש"ימשנה וגמרא עד המשנה הבאה )כג:(, מגילה כא.   גדרי הדין

 )סי' א, ג, ה, י(, ר"ן יב. סוף ד"ה ברוך ושם יג. ד"ה הכלרא"ש הענין, 

 תחילת המשנה, ובגמרא עד משום כבוד ציבור )ס.( גיטין נט.  

 מגילה, יד., גרסינן בפרק בא לו... עד המשנה )טו.( רי"ף   

טור וב"י, שו"ע ומשנ"ב ובה"ל )טוב לפתוח בלימוד  קמג-קמ(, קלט, )קלח-סי' קלז  

 סי' קמא(

 ס"ק ו מג"אטור וב"י, שו"ע ומשנ"ב,   ג-רפב,א  

 ב,טויחוה דעת   צירוף קטן למנין שלושה

 כס"מתפילין וס"ת ז,יד;    שם י,א רמב"ם    -לסי' קמג 

פאר הדור סי' ט )ותשובת הרשב"א, בהערות המהדיר שם בהוצאת שו"ת הרמב"ם   

 מכון ירושלים(

 טור וב"י וד"מ יו"ד רעט,ב  

 תוס'אמר רבא בר רב הונא... אל ספר התורה, ו סוטה לט.  הנהגת היחידים בקריאה

 )ד.(,רי"ף , תוס')למטה( אמר רב הונא בר יהודה... ואינהו בדידהו,  ברכות ח.  

 תר"י)בסי' ז(,  רא"ש

 א,רו( שו"ת הרשב"א)  

 סי' כדתרומת הדשן   

 טור וב"י, שו"ע ומשנ"ב ובה"ל ב-קמו,א  
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 פרק שמונה עשר

 מבוא ועיקרי דינים –הלכות מזוזה 

הציווי על המזוזה בתורה, יחד עם הציווי על התפילין, משלימים את המצוות שעליהן עמדנו 

בדין קריאת שמע: יחוד ה', אהבתו, ומתוך כך הדבקות בדברו. דברי ה' צריכים להיות שגורים 

על ידנו  תדיר על פינו, לפחות בוקר וערב בקריאת שמע, וגם ללוות אותנו דרך קבע כקשורים

ומונחים כטוטפות בין עינינו. חותמת את כל אלו כתיבתם על מזוזות בתינו. פתח הבית, המקום 

שדרכו נכנסים אל הבית, הוא גם המקום שבו פוגשים באופן ראשוני במציאות החיים שבתוך 

הבית. ודבר ה' צריך ללוות את נקודת הפתיחה הזו, שהיחס למכלול השלם של החיים המתנהלים 

ית אחוז בה. כל הוויית חיינו ראויה להיות נתפסת אצלנו ככלי קיבול לדבר ה' והופעת רצונו בב

בעולם, ומצוה עלינו לתת לכך ביטוי באמצעות נתינת דברו )ובמדוייק יותר, דברי קבלת מלכותו, 

בפרשיות שמע ווהיה אם שמוע( בפתח המרחב הממשי שבו כרוכה באופן עיקרי נוכחותנו כאן 

זה. כך בפתח הבית הפרטי, עבור היחיד, ובפתח העיר עבור הציבור, ולמעשה בכל פתח בעולם ה

ופתח שדרכו נכנסים אל מקום דיור שמעבר לו, גם אם אינו הפתח היחיד או הראשון לאותו 

 מקום. 

, אף שדין המזוזה כדין ס"ת ותפילין לכמה )רפח,ה(]לדעת הרמב"ם, בשונה מראשונים אחרים 

)פאר ובה לעבד את עור המזוזה לשמה כמו בס"ת ותפילין. בתשובתו לחכמי לוניל עניינים, אין ח

ביאר שלא מצאנו בש"ס חיוב עיבוד מזוזה לשמה, ואכן יש להבדיל בינה לבין השנים  הדור יח(

האחרים בכך שמצוותה אינה בגופה, אלא בבית, שתהיה בו מזוזה. בספר תורה יש מצוה היא 

ש חובת גוף תדירה, מה שאין כן המזוזה, שחיובה מותנה בקיומו של בית ישירה לכתבו, ובתפילין י

 שבו יש מצוה לקבוע מזוזה. 

יש ללמוד מכך על הפרש מהות מסויים בין תפילין למזוזה, למרות סמיכותן ודמיונן בלשון 

הכתוב. לשון הכתוב בתפילין של יד אכן קרובה מאד לזו שבמזוזה, אבל בתפילין של ראש לשון 

תכשיט -וב היא "והיו לטוטפות", ללמדנו שמכלל ענין המצוה הוא שנעטר את עצמנו בכעיןהכת

זה, של כתב דברי ה'. כלומר, הגוף החומרי שבו כתובים דברי ה', הקלף והדיו, הוא המהוה עבורנו 

מצוה ישיר בעור התפילין עצמו, דוגמת מה שיש מצוה -קישוט ועטרה. לפיכך יש דין של כלי

תורה, ויש לפיכך תורת מצוה בגוף הספר עצמו, ויש מצוה להכינם ולעבדם  בכתיבת ספר

מלכתחילה עבור התכלית של קיום מצוותם. אבל במזוזה, לפי דרך הרמב"ם, המצוה אינה 

מתקיימת באופן ישיר ע"י הקלף הכתוב, אלא ע"י דברי ה' עצמם הכתובים על קלף ומונחים כך 

כתיבה, ולא מגוף המצוה, ולפיכך אין בו דין לשמה. במקום הנצרך. הקלף אינו אלא מצע ל

בתפילין יש ביטוי להיותנו קשורים בקשר חיים לדבר ה' בכללו, והפסוקים, המילים והאותיות רק 

מפרטים זאת, והכלי המשמש לקשור אותנו בפועל לדבר ה' הוא בעל משמעות בכך, אבל המזוזה 

ו, ולכן הדגש בה הוא יותר על הדברים עצמם היא ביטוי לכך שדבר ה' הוא הוא תוכן הווייתנ

 ופחות על הכלי הנושא אותם.[ 

 

מהו סוג  –על פרטי הדינים של מצוות המזוזה נמנים בעיקר: הגדרת הבית החייב במזוזה 

התשמיש שמקום עשייתו גורם חיוב במזוזה, וגם מהו המבנה הפיזי שעליו קרוי שם בית לענין זה; 

קרוי שם פתח, מתוך הבנה שלשון "מזוזות ביתך" מלמדת לתלות את  הגדרת המבנה הפיזי שעליו

החיוב במזוזה לא רק בנקודת מעבר המשמשת לכניסה אלא גם במבנה ממשי אופייני של פתח; 
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קביעת המקום והכיוון של הנחת כתב המזוזה על גבי מזוזות הפתח; ולבסוף, גדרי כתב המזוזה 

 עצמו, על מה וכיצד הוא נכתב. 

 

ן הראשון הוא סוג התשמיש המוליד תורת בית שחייב במזוזה. תנאים נחלקו אם רק הנידו

גמור, דהיינו מקום אכילה, שינה, התלבשות, וכיוצא בזה צרכי חייו הישירים של  דיור מקום

שונים המשמשים אותו, "בית התבן ובית  אחסוןהאדם, קרוי בית לחייב במזוזה, או גם מקומות 

. שבו ונחלקו בדבר גם אמוראים, וראשונים, ולהלכה )יומא יא.(ת האוצרות" הבקר ובית העצים ובי

כמחייבים במזוזה. אמנם במקומות כאלו שאינם מקומות דיור ממש אין חיוב  (ג-)רפו,אפסק שו"ע 

, בין של תשמישי גנאיבמזוזה אלא אם כן תשמישם הוא בדרך כבוד, מה שאין כן מקומות של 

ל מיאוס אחר ובין של ערוה, כמו בית הכסא, בית הטבילה ובית דברי מיאוס כצואה, בין ש

. אבל מקום דיור גמור חייב תמיד במזוזה, גם אם יש בו ד(-)שם בהבורסקי, פטורים ממזוזה 

לעיתים טינוף או ערוה, ורק יש להקפיד במקרה כזה על כיסוי המזוזה כראוי )הסתר מן העין לענין 

בלבד אין הוא  קודש. כמו כן, כשענין התשמיש הוא ענייני שם ה()ערוה וכיסוי כפול לענין צואה( 

באופן ראשוני ביחס להר הבית והלשכות, ולחכמים  )יומא יא:(כך הוא בגמרא  –מחייב במזוזה 

. ולעיקר )רפו,ג(( הוא הדין גם לבית הכנסת, כל שאין בו בית דירה לחזן )שם()החולקים על ר"מ 

ההלכה הוא הדין גם לבית מדרש )אלא שלמעשה מחמירים בו בגלל תשמישי עראי של אכילה 

 .)רפו,י(ושינה שנעשים גם בתוכו( 

, ולכן מקום עראי, בין אם מצד השימוש קבעמצד אחר, תורת בית קרויה רק על מקום דיור של 

ציאותו הפיזית, כבית שבספינה, בו, כמו סוכת חג הסוכות או חנויות שבשווקים, ובין אם מצד מ

, והשוכר בית פור קבועהעל הבית צריכה מדין תורה להיות  הבעלות. )גם יב(-)רפו,יאפטור ממזוזה 

מדין תורה ממזוזה. אך מדרבנן השוכר חייב במזוזה לאחר שלושים ים, ובא"י, אם שכר דירה ולא 

 היה רק לן בפונדק, חייב במזוזה מיד(. 

של בית. בהקשרים אחרים צורתו של בית היא  אופייניתצורה פיזית ם בתורת בית מותנית ג

, ואף כאן אין חיוב אלא בבית מקורה או שלכל הפחות חלקו הסמוך לפתח מקורה תקרהבכתלים ו

. )כאשר הבית מקורה, חובת המזוזה היא בכל הפתחים המובילים אליו, כולל שער החצר )רפו,יד(

חצר עצמה אינה מקורה. אבל הרא"ש כתב שחצר היא מקום תשמיש , אף שה(הפתחים)וכדלהלן בדין 

דירה שאין דרכו להיות מקורה ולפיכך חייבת במזוזה גם כשאינה ַמעבר לבית. שו"ע לא הזכיר 

 זאת, אבל אחרונים רבים חששו לכך לדינא(. 

ש לא נאמר כאן דין מפורש בש"ס ובשו"ע, אך האחרונים כתבו שאכן אין תשמי הכתליםבענין 

כתב עם זאת על גג העומד על ארבעה  )ו,ג(בית בלא כתלים ולפיכך אין בו גם חיוב מזוזה. הרמב"ם 

עמודים שהוא פטור ממזוזה כיון שגם עמודיו אינם עשויים אלא כדי להחזיקו ולפיכך אין עליהם 

 פתח מכל עברי הבית כדי לחייבו. -, ומשמע שבלא זה די היה גם בצורות)וכדלהלן(תורת מזוזות 

, ונחלקו ראשונים אם בעינן דע"ד (רפו,יג) ד' אמותגדר נוסף בצורת בית היא ששטחו לא יפחת מ

אמות ממש או שטח מרובע כולל של ט"ז אמות מרובעות )גם אם הוא ארוך וצר(. ולהלכה יש 

 כה. לקבוע במקום כזה מזוזה בלא בר

 

בצד הגדרת הבית החייב במזוזה יש להגדיר גם מהו הפתח החייב בה, ובזה מצאנו למעשה 

מבואר, מכח לשון "ובשעריך",  )יומא יא.(בלשון הכתוב שני ביטויים: מזוזות ביתך, ושעריך. בגמרא 

 יותר, "שערי חצרות, שערים חיצונייםשלא רק פתחיו הישירים של הבית חייבים במזוזה אלא גם 



   

310 
 

שערי מדינות, שערי עיירות". באופן פשוט החיוב בשערים אלו קשור בהיותם גם הם פתחים 

שבהם באים בסופו של דבר אל הבית. ועל דרך זו כל בית שער ומקום מעבר אחר אל הבית, אף 

 מקומות ַמעברשבו עצמו אין תשמישי בית, חייב במזוזה. י"א שמדרבנן יש חיוב מזוזה ב

אם אין נכנסים מתוכם אל הבית עצמו )וי"א עוד שגם גינות כלולות בגזרה שבסביבות הבית גם 

 . )רפו,ז(זו(, אך אין עיקר ההלכה כך 

המובילים לאותו בית  פתחים רביםבאופן רחב יותר נמצאנו למדים, מדין זה ומאחרים, שגם 

, ובין אם חייבים כולם במזוזה, בין אם מדובר בפתחי כניסה הסובבים חדר אחד ֵמעברים שונים

. רק פתח שאינו (יח-ושם טז ט-)רפו,חבפתחים הבנויים זה לפנים מזה ועוברים בכולם בדרך אל החדר 

מיועד בפועל לכניסה ויציאה דרכו )אם משום שנעשה מעיקרו לתכלית אחרת, כמו הכנסת חפצים 

, או בלא כניסת אדם, או ששימש בעבר לכניסה וכעת שימושו לא רק התמעט אלא בוטל לגמרי(

 .(יח-יז )שםפתח שהשימוש בו אקראי ורחוק ויש פתח אחר שדרכו נכנסים באופן שגרתי, פטור 

התוחמים חלל ברוחב ד' טפחים לכה"פ  משקוף ומזוזותראוי, של  אופייני מבנהגם פתח טעון 

ובגובה י'. אם הוא נעדר משקוף, או שנעדר את מזוזת הימין שעליה יש לתת את כתב המזוזה, 

ור ממזוזה מכל וכל. ואם יש לו מזוזה מצד ימין ולא מצד שמאל, נחלקו תנאים וראשונים הוא פט

. גם כאשר המשקוף )רפז,א(בדינו. וגם באחרונים, לשו"ע פטור, ולאחרים חייב במזוזה בלא ברכה 

בגימור ישר אלא בצורה רשלנית, אבן נכנסת ואבן  בנויים כדרכםוהמזוזות קיימים אלא שאינם 

. ואם הפתח מעוגל ככיפה, בעינן )שם(ין עליהם תורת מבנה פתח גמור ופטורים ממזוזה יוצאת, א

לכה"פ שיהיה אפשר לתחום בחללו שיעור מרובע מלא של ד' בגובה י'. לרש"י די בזה, ולרמב"ם 

בעינן גם שתימצא הבחנה ברורה בין המזוזות למשקוף, ולפיכך אם יש בפתח מזוזות זקופות 

. ומצד )רפז,ב(כיפה, חייב, אבל אם אין למטה מהעיגול מזוזות י', פטור. וכ"פ שו"ע בגובה י' ועליהן 

, אלא עמודי הפתח נעשו רק כדי עבור הפתחנוסף, אם תבנית הפתח קיימת אך לא נעשתה 

 . )רפו,ו(להחזיק את הגג שעליהם, או שהמשקוף עצמו לא נעשה אלא כרצפת הקומה שממעל, פטור 

שני  קצותמזוזות גמורות ממש, אלא אחת מרוחות הבית פרוצה לגמרי ובמקרה שאין לפתח 

הסמוכים משמשים כביכול כמזוזות לפתח שמהוה הרוח הפרוצה, לרש"י זהו פתח ללא  הכתלים

מזוזות, ואילו מהרא"ש )והטור( עולה שהם כמזוזות גמורות וחייב )ופתח שאין לו מזוזה מצד 

ד אחד בכותל מאונך הנמשך הלאה מעבר לשני עברי אחד פירושו לפי זה שהמשקוף פוגש בצ

 הביאו את דברי הטור.  )רפז,א(הפתח(. שו"ע לא נזקק לדין זה, אבל הט"ז והש"ך 

. ראשונים רבים חלקו עליו, דלתלרמב"ם קיים תנאי נוסף לתורת פתח, והיינו שתהיה בו גם 

 וכתב הש"ך שלפיכך לא יברך. פסק כמותם, אך הזכיר בשו"ע גם את הדעה הפוטרת  )רפו,טו(וב"י 

זה לזה ממש, מתי דינם כשנים  שני פתחים סמוכיםהיבט נוסף של דין הפתח הוא  במקרה של 

נבדלים הטעונים שתי מזוזות ומתי כפתח אחד החלוק באמצעו שדי לו במזוזה אחת. כשמדובר 

ין תשמישם בשתי זויות סמוכות של הבית, או בשני פתחים סמוכים ממש מאותה הרוח אלא שא

שוה )כמו פתח קטן בצד פתח גדול שמיועדים כ"א לתכלית שונה(, אם העמוד המבדיל ביניהם 

רחב טפח ויותר הרי הוא מחלק אותם לשני פתחים הטעונים שתי מזוזות, ואילו אם העמוד צר 

. אבל בשני פתחים סמוכים המשמשים (רפו,כ)יותר הרי אלו כשני חלקיו של פתח אחד ממש 

משותף זהה של כניסה ויציאה, גם אם העמוד המבדיל רחב יותר מטפח אפשר לראות לתפקיד 

בשניהם שני חלקים של פתח אחד, שהעמוד מחלקו לנוי. ורק אם יש צירי דלתות על העמוד עצמו 

 . (א)רפו,כהרי הוא כמחלק את הפתחים לשנים שונים 
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וממילא היינו על אחת משתי  מצוות המזוזה היא על נתינת כתב אחד בלבד על מזוזות הפתח,

המזוזות בלבד )ואפשר שיש אף בל תוסיף אם נותן על שתיהן(, ולמדו חכמים שהמזוזה הראויה 

)כאשר האדם עובר בפתח, צד הפתח העיקרי שבו ראויה להיות  לימין הנכנסלדבר היא המזוזה ש

ה בלבד: צד הימין המזוזה הוא ודאי צד הימין. הגמרא אינה מסמיכה זאת על מקור אלא על סבר

הוא הראשוני והעיקרי, גם בדרך הילוכם של רוב בני אדם שעוקרים את רגל הימין תחילה כמו 

שהוא עיקר בעניינים רבים אחרים. ומכך שהמצוה היא לכתוב על "מזוזות ביתך" הוסיפו ולמדו 

על פי  שהמצוה היא במזוזות בעיקר מצד היחס שלהן אל החלל שתוך הבית, ומקום המזוזה הוא

. כאשר הפתח הוא )רפט,ב(ביאתך"(  –הנכנס אל הבית ולא ע"פ היוצא ממנו, וכקרבת הלשון "ביתך 

בין שני "בתים", דהיינו שני חדרים, נצרך לקבוע מהו כיוון המעבר העיקרי בפתח שעליו קרוי שם 

יסה היא שבפתח חדר פנימי, שאין אליו כניסה אחרת, תורת כנ )רפט,ג(כניסה, וכתבו הראשונים 

)ביניהם חי' רעק"א לס' תמיד על הבא אל החדר )אבל בחדר קטן, שאין בו ד' אמות, כתבו כמה אחרונים 

שהמעבר אליו אינו קרוי כניסה לחדר אלא רק יציאה מהבית, ויש לתת מזוזה לימין החוזר  רפו,יג(

באים מן החוץ משם אל תוך הבית. ואין מברכים על כך(. וכשלשני החדרים פתחים נוספים, אם ה

עוברים ע"פ רוב דרך אחד משני החדרים אל החדר האחר ולא להיפך, נחשב כיוון מעבר זה לכיוון 

הכניסה. כמו כן, אם תשמישו של אחד החדרים הוא העיקרי באופן מובהק, המעבר אליו הוא 

שהולכים אחר היכר ציר.  )מנחות לג.(הקרוי כניסה. ובהעדר כל עדיפות מובהקת כזו ביארה הגמרא 

כלומר, הדרך היא שדלתות נפתחות אל תוך החדר שאותו הן משמשות, ולכן בהעדר קריטריון 

 מבחין אחר החדר שאל תוכו נפתחת הדלת נידון כחדר שאליו נכנסים דרכה. 

לשון התורה היא לכתוב את דברי ה' על מזוזת הפתח, ואף שלמדו חכמים שכתיבה זו, כמו 

ת, היא על 'ספר' ולא על מזוזת הפתח עצמה, סוף סוף צריכה המזוזה להיות כתיבות אחרו

בשער, כבמסמרים, ואם תלאה בלבד פסולה  לקובעהולכן יש  )מנחות לב:(ככתובה בשער עצמו 

בטפח הסמוך לרשות . המקום הראוי לה בחלל הפתח הוא מיד בתחילת הכניסה בו, דהיינו )רפט,ד(

הפתח, בדומה למה שהתפילין מונחים  בגובה. כמו כן יש להניחה פט,ב()ר)אך אין זה מעכב(  הרבים

בגובה היד, והיינו בשליש העליון של הפתח, אך לרמב"ם ולשו"ע לא בטפח העליון ממש. גם אין 

, וכן אם חפר )שם(, אך לרמ"א גם על גוף מזוזת הפתח מבחוץ כשרה חלל הפתחלהניחה מחוץ ל

 . )רפט,ד(נתנה שם פסולה במזוזת הפתח בעומק יותר מטפח ו

ולא בדרך בזיון, ונחלקו הראשונים בפירוש  דרך כבודעוד יש להקפיד שתהיה המזוזה קבועה ב

, אם פסלה בתחובה במאונך אל תוך הכותל )שם לג.(המצבים שביניהם הבחינה בזה הגמרא 

בועה על גביו, או שפסלה בהיותה זקופה והכשירה דוקא בהיותה ק זקופהוהכשירה בקבועה 

על גביו, כדרך הנחה. שו"ע הכריע שתהיה המזוזה זקופה, ולרמ"א יוצאים ידי הכל על ידי  שכובה

 . )רפט,ו(קביעה באלכסון )כאשר ראש המזוזה, פסוק שמע, כלפי תוך הבית( 

 

המזוזה עצמה צריכה כאמור להיות כתובה על קלף ולא על מזוזת הפתח עצמה, והלכה למשה 

)שתי שכבותיו של עור הבהמה( ובלבד  דוכסוסטוסהובין על  קלףל המסיני להכשירה בין ע

על הקלף בכיוון הבשר או על הדוכסוסטוס  –שהכתיבה תהיה על העבר הפנימי המחבר ביניהם 

. )ולהלכה )רפח,ו(בכיוון השיער, ומצוה יותר בדוכסוסטוס אם לא כדי לשמר את המזוזה טוב  יותר 

חתיכת הכתיבה צריכה להיות ככתיבה של דבר שלם אחד, על  מותר לכתוב גם על הגויל השלם(.

כתיבת הפרשיות בתורה בהקדמת שמע  כסדר, ו(ד-רפח,א)ולכתחילה גם בעמודה אחת  עור אחת

 . )שם ג(לוהיה אם שמוע 
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דין כתיבת המזוזה הוא לכתוב דברי תורה בספר, ומתוך כך דיניה ככל דיני כתיבת ספר תורה, 

, ולרוב הראשונים גם עיבוד לשמה )עמדנו לעיל על דיו, כשרות הדיוק הכתיבהלענין ההקפדה על 

, אבל יש בה הקפדה יתרה על יושר הכתיבה לעומת ספר תורה, ז(-)שם גדעת הרמב"ם החלוקה בזה( 

אינם צריכים להיות שוים ממש, אסור שתהיה להם  ראשי השורות, ואף ששרטוטוצריכה לכו"ע 

פסולה כבתפילין  כסדרה, ואף אם כתבה שלא ט(-)שם חכסוני או עגול צורה מובחנת אחר כקו אל

)טעם דינים אלו לא התבאר, ושמא הם נובעים מענין קבלת עול מלכות שמים שיש בפרשיות  )שם ג(

המזוזה. אין זה רק כספר תורה המונח בקרן זוית שהחפץ ללמוד בו יבוא וילמד, אלא כעין קבלת 

, שאינה נעשית במעשה פעיל של דיבור אלא על ידי הנחה קבועה עול מלכות שמים בקריאת שמע

בפתח הבית. התרגום של קריאת הפרשה בפה למתכונת כתובה מתבטא בחובה שתהיה כתובה 

כסדר קריאתה דוקא, וקבלתנו את הדברים כדברי ה' ללא עיצוב אנושי מתבטאת באיסור לעשות 

. גם בשרטוט עשוי להיות רושם מהיושר של את ראשי השורות בעלי צורה כזנב, קובה או עיגול

דבר ה' שלעומתו אנו נתבעים ליישר גם את עצמנו, לעומת קבלת דבר ה' על ידינו בצורה רשלנית 

 יותר שמביאה לכתיבתו בלא הקפדה על יושר הכתיבה(. 

אף שהמזוזה נכתבת כענין רצוף אחד, בתורה הרי אין שתי פרשיותיה סמוכות זו לזו, ומתוך כך 

חלקו תנאים אם כתיבתן צריכה להיות בהפסק פרשה פתוח או סתום. ומסקנת הסוגיה נ

 . ונחלקו המנהגים בדרך תרגום הדבר למעשה.  פרשה סתומהוהפוסקים היא שנהגו לעשותן ב
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 מפתח מקורות בש"ס
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