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  הקדמה 
 

יוצר, על כל החסדים הרבים אשר עושה היתברך ובורא ה שתבחי

בכל יום ויום, לא לחינם ראו רבותינו לקלס ולהודות לבורא יתברך  עמנו

כל חי" באומרם "ואילו פינו מלא שירה כים,  תשבח "נשמבבשיר ו

ולשוננו רינה כהמון גליו, ושפתותינו שבח כמרחבי רקיע, ועינינו 

מאירות כשמש וכירח, וידינו פרושות כנשרי שמים, ורגלינו קלות 

, אין אנחנו מספיקין להודות לך ה' אלהינו, ולברך את שמך תכאיילו

סים יריבי רבבות, הטובות נמלכינו, על אחת מאלף אלפי אלפים ורוב 

 ונפלאות שעשית עמנו ועם אבותינו.

 (תענית ב.) גמראידועה חשיבותה ומעלתה של התפילה עד שאמרו ב

איזוהי עבודה שהיא בלב, הוי אומר זוהי תפילה. ועוד אמרו מאי "כרום 

אלו דברים העומדים ברומו של עולם  ט( יב, םתהילי)זולות לבני אדם" 

 ם בהם, ופרש"י כגון תפלה שעולה למעלה.ובני אדם מזלזלי

עלה  ,להבין לעומקה של תפילה בהמשך לספרי "תפילת יעקב" שמסייע

להבין יוכל  ל אחדכדי שכעל הכנה לתפילה, פר בדעתי להוציא ס

כיצד יש להתכונן לתפילה, כלשון הפסוק "היכון לקראת  1ולדעת

                                                           
אמר לו הקב"ה למשה לא תעלה  -"ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם" )שמות כא, א(, פרש"י     1

על דעתך לומר אשנה להם הפרק וההלכה ב' או ג' פעמים עד שתהיה סדורה בפיהם כמשנתה 
לכך נאמר אשר תשים לפניהם כשולחן ואיני מטריח על עצמי להבינם טעמי הדבר ופירושו. 

 לפני האדם.הערוך ומוכן לאכול 
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 רמב"םהכמו שכתב  הראשוןובשער , יב( )עמוס ד, אלוהיך ישראל"

 :(ה"פ) בהלכות תפלה

ַלֲעׂשֹוָתן. ר ָבֶהן וְׁ ִהָזהֵּ ַפלֵּל לְׁ ָבִרים ָצִריְך ַהִמתְׁ מֹוָנה דְׁ ִאם ָהָיה ָדחּוק אֹו  שְׁ וְׁ

ֹלא ָעָׂשה אֹוָתן  ִביןֶנֱאַנס אֹו ֶשָעַבר וְׁ ַעכְׁ ין מְׁ ןאֵּ לּו הֵּ אֵּ ֹנַכח  ,ֲעִמיָדה :. וְׁ וְׁ

ָדש ִתּקּון ַהּגּוף ,ַהִמקְׁ בּוִשים ,וְׁ ִתּקּון ַהַמלְׁ ִתּקּון ַהָמקֹום ,וְׁ ָוַית ַהּקֹול ,וְׁ ַהשְׁ  ,וְׁ

ִריָעה ַהכְׁ ַתֲחָוָיה: ,וְׁ ִהשְׁ   וְׁ

 דן בהם: דוגמאות לנושאים שהשער הראשון

 האם מותר להתפלל כאשר הוא נוהג ברכב ?* 

 מה יעשה מי שמתפלל וחושש שיגנבו את חפציו? *

 המתפלל באוטובוס או במטוס ? כיצד ינהג *

 כיצד ינהג חולה שרוצה להתפלל ? *

 האם צריך לשים גארטל בתפילה ? *

אם ברוב עם הדרת מלך, אז מדוע לא הולכים כל המתפללים  *

 ס הגדול שבעיר ?"לביהכנ

 ? לעשות אכסדרה )חדר כניסה נוסף( לפני ביהכ"נ מה המקור למנהג *

 ר )חציצה לקיר בתפילה( ?האם מותר להתפלל לפני הסטנד *

 האם מותר להשמיע לאוזנו בתפילת הלחש ? *

 מדוע עדות המזרח לא נופלים על פניהם בנפילת אפיים? *

 :)הלכות תפילה פ"ד( כמו שכתב הרמב"ם השניבשער 

ִפָלה   ִבין ֶאת ַהתְׁ ַעכְׁ ָבִרים מְׁ ַמָנהֲחִמָשה דְׁ  ,ָיַדִיםָטֳהַרת : ַאף ַעל ִפי ֶשִהִּגיַע זְׁ

ָוה ִכּסּוי ָהֶערְׁ ִפָלה ,וְׁ קֹום תְׁ ָטֳהַרת מְׁ ִזים אֹותוֹ , וְׁ ָבִרים ַהחֹופְׁ ב ,ּודְׁ ַכָּוַנת ַהלֵּ  .וְׁ
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 דן בהם: השנידוגמאות לנושאים שהשער 

 ?התפלל כאשר מרגישים צורך להתפנותהאם מותר ל* 

 ? * האם מותר להתפלל ליד נשים נשואות שאינן הולכות עם כיסוי ראש

 מותר להתפלל ליד תינוק עם טיטול ? האם* 

 ?בבית הכנסת כאשר נודף ריח של האשפה* האם מותר להתפלל 

* האם מותר להתפלל ליד צינור ביוב, סיר לילה, צואה של חיות, זיעה, 

 קיא, ועוד?

 להתפלל ? האם מותר לחולה שמחובר לקטטר* 

 * מה הדין בתתרן או צואה בלילה ?

ה שיקבל תפילותינו ברצון ובאהבה. אמן כן יהי רצון לפני שוכן מעונ

  יהי רצון.

ביתי  תנוו, כד( )שופטים ה, ... מנשים באהל תבורך"יעלתבורך מנשים "

פנות לכתיבת החיבורים, ולזכות את יזכיתי לה חיה, שבזכות עזרתהשת

ינו, כה יחד שלא תמוש התורה מפינו ומפי זרע זרערצון שנזהרבים. יהי 

 ה', דור ישרים יבורך. אמן.מודי ך לייוכל בני

נו, שיחיו לאורך ימים דשנים ורעננים רווה נחת מיוצאי חלצייה"ר שנ

להרבות דעת ותבונה, בבריאות איתנה ונהורא מעליא, בבני חיי ומזוני 

 ה' ורב שלום בניך.  יך לימודיוכל מילי דמיטב, וכל בני

י מורי י היקרים מאירים כספירים אביוכן אשא תודה בלי מידה להור

אשר גדלוני וחנכוני ולא חשכו  ,מב"ת עדנהנר"ו ואמי מורתי  ישעיה

מאיתי מאומה ברוחניות ובגשמיות, יה"ר שיזכו לרוות נחת מכל יוצאי 

ולכל  חלציהם ויזכו לאורך ימים ושנים טובות מתוך הרבה בריאות ונחת

 .הברכות הכתובות בתורה
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מי יתן ויזכו לבריאות  ,משה ושושנה זהוראיתי היקרים ולחמי וחמ

כל הברכות הכתובות לכל יוצאי חלציהם, ואיתנה, שיזכו לנחת רוח מ

 בתורה.

ברכות לראש משביר, הנדיב הנכבד והנעלה, מיחידי סגולה, אוהב 

נר"ו, שסייע בהוצאת  ויקטור חזןדודי מר  תורה ולומדיה ומוקיר דרבנן,

הספר, זכרה ה' לו לטובה ולברכה, יחזקו הקב"ה ויאמצו בבריאות הגוף 

והנפש, הצלחה בכל העניינים, שיזכה להגדיל תורה ברבות טובה גם עד 

 זקנה ושיבה מתוך נחת ושמחה.

שליט"א,  יהושע שי ראובןוכן תודתי נתונה לאהובי היקר, הרב 

, השם יתברך ימלא כל משאלות הספרשעמל רבות בהדפסת ועריכת 

 ליבו לטובה, אמן.

במהרה נשמע קול מבשר מבשר ואומר ושב יעקב ושקט ושאנן ואין 

ומי יתן מציון ישועות ישראל בשוב אלהים שבות עמו, יגל מחריד, 

ונזכה לגאולה הקרובה ובא לציון גואל , ז( )תהילים נג, יעקב ישמח ישראל

 במהרה בימינו אמן.
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 ראשוןלשער  פתיחה  
 

בהלכות  רמב"םהבלשונו הטהורה והברורה של לפתוח  בחרתי

 :(ה"פ) תפלה

ַפלֵּל ָבִרים ָצִריְך ַהִמתְׁ מֹוָנה דְׁ ַלֲעׂשֹוָתן. שְׁ ר ָבֶהן וְׁ ִהָזהֵּ ִאם ָהָיה ָדחּוק  לְׁ וְׁ

ֹלא ָעָׂשה אֹוָתן  ִביןאֹו ֶנֱאַנס אֹו ֶשָעַבר וְׁ ַעכְׁ ין מְׁ ןאֵּ לּו הֵּ אֵּ ֲעִמיָדה.  :. וְׁ

ָויַת  ַהשְׁ ִתּקּון ַהָמקֹום. וְׁ בּוִשים. וְׁ ִתּקּון ַהַמלְׁ ִתּקּון ַהּגּוף. וְׁ ָדש. וְׁ ֹנַכח ַהִמקְׁ וְׁ

ַתֲחָוָיה:ַהּקֹול.  ִהשְׁ ִריָעה. וְׁ ַהכְׁ   וְׁ

יַצד. .א ֻעָמד ֲעִמיָדה כֵּ ל ֶאָלא מְׁ ַפלֵּ ין ִמתְׁ ִפיָנה אֹו  .אֵּ ב ִבסְׁ ָהָיה יֹושֵּ

ל.  ַפלֵּ ִיתְׁ קֹומֹו וְׁ ב ִבמְׁ ִאם ָלאו יֵּשֵּ ַבֲעָגָלה ִאם ָיכֹול ַלֲעֹמד ַיֲעֹמד. וְׁ

הּוא שֶ  ב ַעל ִצדֹו וְׁ ל ֲאִפלּו שֹוכֵּ ַפלֵּ תֹו. חֹוֶלה ִמתְׁ ן ֶאת ַדעְׁ ַכּוֵּ ָיכֹול לְׁ

ן ֶאת  ַכּוֵּ כֶלת לְׁ ַלל חֹוִלים ִאם יֵּש בֹו יְׁ ן ִבכְׁ י הֵּ ב ֲהרֵּ ָהָרעֵּ א וְׁ ן ַהָצמֵּ כֵּ וְׁ

ב  ֶתה. ָהָיה רֹוכֵּ ִישְׁ ל ַעד ֶשֹיאַכל וְׁ ַפלֵּ ִאם ָלאו ַאל ִיתְׁ ל וְׁ ַפלֵּ תֹו ִיתְׁ ַדעְׁ

ָמה ַאף ַעל ִפי ֶשיֵּש לֹו ִמי שֶ  הֵּ ד ֶאָלא ַעל ַהבְׁ תֹו ֹלא יֵּרֵּ ֶהמְׁ ֹיאַחז בְׁ

יֶֻשֶבת ָעָליו: תֹו מְׁ א ַדעְׁ הֵּ י ֶשתְׁ דֵּ ל כְׁ ַפלֵּ ִיתְׁ קֹומֹו וְׁ ב ִבמְׁ   יֵּשֵּ

יַצד. .ב ָדש כֵּ חּוָצה ָלָאֶרץ ַמֲחִזיר ָפָניו ֹנַכח ֶאֶרץ  ֹנַכח ַהִמקְׁ ד בְׁ ָהָיה עֹומֵּ

ד ָבָאֶרץ  ל. ָהָיה עֹומֵּ ַפלֵּ ל ּוִמתְׁ ָראֵּ רּוָשַלִים. ִיׂשְׁ ֶנֶגד יְׁ ן ֶאת ָפָניו כְׁ ַכּוֵּ מְׁ

ד  ָדש. ָהָיה עֹומֵּ ֶנֶגד ַהִמקְׁ ן ָפָניו כְׁ ַכּוֵּ ד ִבירּוָשַלִים מְׁ ָהָיה עֹומֵּ

ית ֹקֶדש ַהָּקָדִשים. סּוָמא ּוִמי ֶשֹּלא ָיכֹול  ֶנֶגד בֵּ ן ָפָניו כְׁ ַכּוֵּ ָדש מְׁ ַבִמקְׁ

ַהלֵּ  ַהמְׁ ן ֶאת ָהרּוחֹות וְׁ ַכּוֵּ ִכיָנה לְׁ ֶנֶגד ַהשְׁ ן ֶאת ִלבֹו כְׁ ַכּוֵּ ִפיָנה יְׁ ְך ִבסְׁ

ל: ַפלֵּ ִיתְׁ  וְׁ
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ִפָלה צָ ִתּקּון ַהּגּוף כֵּיַצד .ג ד ִבתְׁ ֶשהּוא עֹומֵּ ָליו זוֹ . כְׁ ן ֶאת ַרגְׁ ַכּוֵּ  ִריְך לְׁ

יָניו  ן עֵּ נֹותֵּ ַצד זֹו וְׁ ִאלּו הּוא ַמִביטבְׁ ַמָטה כְׁ ֶיה ִלבֹו ָפנּוי  לְׁ ִיהְׁ ָלָאֶרץ. וְׁ

פּוִתין  ד ַבָשַמִים ּוַמִניַח ָיָדיו ַעל ִלבֹו כְׁ ִאלּו הּוא עֹומֵּ ָלה כְׁ ַמעְׁ לְׁ

יָמה  אֵּ נֵּי ַרבֹו בְׁ ֶעֶבד ִלפְׁ ד כְׁ עֹומֵּ ָמאִלית וְׁ ָמִנית ַעל ַהשְׁ ָאה  ַהיְׁ ּ ְִּׁירְׁ

ֹלא ַיִניַח ָיָדיו ַעל ֲחָלָציו:  ָוַפַחד. וְׁ

יַצד. .ד בּוִשים כֵּ ן ִתּקּון ַהַמלְׁ ַתּקֵּ בּוָשיו מְׁ מֹו  ַמלְׁ ן ַעצְׁ ַציֵּ ִחָלה ּומְׁ תְׁ

ִפָלה  ֹלא ַיֲעֹמד ִבתְׁ ַרת ֹקֶדש. וְׁ ַהדְׁ ַתֲחוּו ַלה' בְׁ ר ֶשֶנֱאַמר ִהשְׁ ַהדֵּ ּומְׁ

י  שֵּ גֻלֹות ִאם ֶדֶרְך ַאנְׁ ַלִים מְׁ ַרגְׁ ֹלא בְׁ גֶֻלה, וְׁ ֹראש מְׁ ֹלא בְׁ ָדתֹו, וְׁ ַבֲאפּונְׁ

דּו ִבפְׁ  ָכל ַהָמקֹום ֶשֹּלא ַיַעמְׁ ַלִים. ּובְׁ י ָהַרגְׁ ָבתֵּ דֹוִלים ֶאָלא בְׁ נֵּי ַהּגְׁ

נֵּי  ל ִמפְׁ ַפלֵּ ִיתְׁ רֹועֹו וְׁ ֶפר תֹוָרה ִבזְׁ סֵּ ָידֹו וְׁ ִפִלין בְׁ ָמקֹום ֹלא ֶיֱאֹחז תְׁ

ל הּוא  ַפלֵּ ָידֹו. ֲאָבל ִמתְׁ ִלים ּוָמעֹות בְׁ ֹלא ֶיֱאֹחז כֵּ ֶשִלבֹו ָטרּוד ָבֶהן. וְׁ

ָידֹו בִ  לּוָלב בְׁ ַות ַהיֹום. ָהָיה ַמשֹוי ַעל וְׁ נֵּי ֶשהּוא ִמצְׁ ימֹות ֶהָחג ִמפְׁ

ִשילֹו  ָבָעה ַקִבין ַמפְׁ ַארְׁ ִפָלה ִאם ָהָיה ָפחֹות מֵּ ַמן תְׁ ִהִּגיַע זְׁ ֹראשֹו וְׁ

ַקע  י ַקרְׁ ָבָעה ַקִבין ַמִניחֹו ַעל ַּגבֵּ ל בֹו. ָהָיה ַארְׁ ַפלֵּ ַלֲאחֹוָריו ּוִמתְׁ

ַאַחר ָכְך ִיתְׁ  לּו וְׁ ַפלְׁ יֶהם ֶשֹּלא ִיתְׁ ִמידֵּ ַתלְׁ ל. ֶדֶרְך ָכל ַהֲחָכִמים וְׁ ַפלֵּ

ן ֲעטּוִפים: ֶשהֵּ  ֶאָלא כְׁ

יַצד. .ה ָצִריְך  ִתּקּון ַהָמקֹום כֵּ ַיֲחִזיר ָפָניו ַלֹכֶתל. וְׁ ָמקֹום ָנמּוְך וְׁ ַיֲעֹמד בְׁ

י דֵּ רּוָשַלִים כְׁ ֶנֶגד יְׁ ָתִחים כְׁ ֹתַח ַחלֹונֹות אֹו פְׁ ָדן  ִלפְׁ ֶנגְׁ ל כְׁ ַפלֵּ ִהתְׁ לְׁ

ַע -ֶשֶנֱאַמר )דניאל ו קֹובֵּ גֹו'. וְׁ ּה' וְׁ ִעִליתֵּ ּה בְׁ ִתיָחן לֵּ ַכִּוין פְׁ יא( 'וְׁ

ִפָלתֹו ָתִמיד.  ָבהָמקֹום ִלתְׁ ֻחרְׁ ל בְׁ ַפלֵּ ין ִמתְׁ אֵּ ית  וְׁ י בֵּ ֹלא ֲאחֹורֵּ וְׁ

ֶנֶסת. וְׁ  ית ַהכְׁ בֵּ ן ֶהֱחִזיר ָפָניו לְׁ ֶנֶסת ֶאָלא ִאם כֵּ ַצד ַהכְׁ ב בְׁ ישֵּ ָאסּור לֵּ

ַבע ַאמֹות: ִחיק ִמֶמנּו ַארְׁ ָפָניו ַעד ֶשַירְׁ ִפָלה אֹו ַלֲעֹבר לְׁ ד ִבתְׁ  ָהעֹומֵּ

ַפלֵּל. ִיתְׁ ר וְׁ ָפִחים אֹו יֹותֵּ ֹלָשה טְׁ ָמקֹום ָּגבֹוַּה שְׁ ֹלא ַעל  ֹלא ַיֲעֹמד בְׁ וְׁ
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י  ֹלא ַעל ַּגבֵּ ָסל וְׁ י ַספְׁ ֹלא ַעל ַּגבֵּ י ִמָטה וְׁ אַּגבֵּ ָין ָּגבֹוַּה ִאם . ִכּסֵּ ָהָיה ִבנְׁ

י הּוא  ַבע ַאמֹות ֶשהּוא ִשעּור ַהַבִית ֲהרֵּ ַבע ַאמֹות ַעל ַארְׁ יֵּש בֹו ַארְׁ

ִחצֹות ִמָכל  ן ִאם ָהָיה ֻמָּקף מְׁ כֵּ ל בֹו. וְׁ ַפלֵּ ִהתְׁ ַכֲעִלָיה ּוֻמָתר לְׁ

ַבע ַאמֹות ין בֹו ַארְׁ ַבע ַאמֹות ֻמָתר  רּוחֹוָתיו ַאף ַעל ִפי ֶשאֵּ ַעל ַארְׁ

מֹו: ַעצְׁ שּות לְׁ י ָחַלק רְׁ הֹו ִנָכר ֶשֲהרֵּ ין ָּגבְׁ נֵּי ֶשאֵּ ל בֹו ִמפְׁ ַפלֵּ ִהתְׁ  לְׁ

יַצד. .ו ָוַית ַהּקֹול כֵּ ִלבֹו  ַהשְׁ ל בְׁ ַפלֵּ ֹלא ִיתְׁ ִפָלתֹו וְׁ ִביַּה קֹולֹו ִבתְׁ ֹלא ַיגְׁ

ָפָתיו ּוַמשְׁ  ָבִרים ִבׂשְׁ ְך ַהדְׁ ַחתֵּ ִמיַע ֶאָלא מְׁ ֹלא ַישְׁ ַלַחש. וְׁ ָניו בְׁ ָאזְׁ ִמיַע לְׁ

ן ֶאת ִלבֹו ַעד  ַכּוֵּ ינֹו ָיכֹול לְׁ ן ָהָיה חֹוֶלה אֹו ֶשאֵּ קֹולֹו ֶאָלא ִאם כֵּ

י ֶשֹּלא  דֵּ ִצבּור כְׁ א בְׁ הֵּ ַבד ֶשֹּלא יְׁ י ֶזה ֻמָתר. ּוִבלְׁ ִמיַע קֹולֹו, ֲהרֵּ ֶשַישְׁ

ָתן ִמּקֹולֹו: ף ַדעְׁ  ִתָטרֵּ

ִריעָ  .ז יַצד.כְׁ ִפָלה.  ה כֵּ ִפָלה ּותְׁ ָכל תְׁ ִריעֹות בְׁ ש כְׁ ַע ָחמֵּ ל כֹורֵּ ַפלֵּ ַהִמתְׁ

ִחָלה ּוַבּסֹוף.  הֹוָדָיה ַבתְׁ ִחָלה ּוַבּסֹוף. ּובְׁ ָרָכה ִראשֹוָנה ַבתְׁ ִבבְׁ

ֶשהּוא  ִסיעֹות ַלֲאחֹוָריו. ּוכְׁ ַע ָשֹלש פְׁ ַע ּופֹוסֵּ ִפָלה כֹורֵּ ר ַהתְׁ ֶשּגֹומֵּ ּוכְׁ

ַאַחר ָכְך  מֹו וְׁ ַאַחר ָכְך ִמיִמין ַעצְׁ מֹו וְׁ ֹמאל ַעצְׁ ן ָשלֹום ִמשְׁ ַע נֹותֵּ כֹורֵּ

ִריָעה.  ִביַּה ֹראשֹו ִמן ַהכְׁ ַע ַמגְׁ ִריעֹות כֹורֵּ ַבע ַהכְׁ ַארְׁ ַע בְׁ ֶשהּוא כֹורֵּ ּוכְׁ

ף ֶשהּוא זֹוקֵּ ָברּוְך ּוכְׁ ם.  ,בְׁ ף ַבשֵּ ָבִרים ֲאמּוִרים בְׁ זֹוקֵּ יֹוט. ַבֶמה דְׁ ֶהדְׁ

ַהֶמֶלְך  ָרָכה. וְׁ סֹוף ָכל בְׁ ָרָכה ּובְׁ ִחַלת ָכל בְׁ ַע ִבתְׁ ן ָּגדֹול כֹורֵּ ֲאָבל ֹכהֵּ

ִפָלתֹו: ר ָכל תְׁ ִביַּה ֹראשֹו ַעד ֶשּגֹומֵּ ינֹו ַמגְׁ יָון ֶשָשָחה ָבִראשֹוָנה אֵּ  כֵּ

יַצד. .ח ַתֲחָוָיה כֵּ ב  ִהשְׁ ִריָעה ֲחִמיִשית יֵּשֵּ ִביַּה ֹראשֹו ִמכְׁ ַאַחר ֶשַמגְׁ

ֶצה.  ָכל ַהַתֲחנּוִנים ֶשִירְׁ ַחנֵּן בְׁ ָצה ּוִמתְׁ ל ַעל ָפָניו ַארְׁ נֹופֵּ ָלָאֶרץ וְׁ

ַכִים. ִקיָדה ַעל ַאַפִים.  ָכל ָמקֹום ַעל ִברְׁ ִריָעה ָהֲאמּוָרה בְׁ כְׁ

ַתֲחָוָיה ֶזה ִפשּוט ָיַדִים ָצא ֻמָטל ַעל ָפָניו  ִהשְׁ ַלִים ַעד ֶשִנמְׁ ַרגְׁ וְׁ

ָצה: ַארְׁ
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 עמידה כיצד  
 

קּומֹו "בְׁ )סי' צד.(  השו"ע וכ"כ התפילה צריכה להיות בעמידה

ל ַפלֵּ ִהתְׁ ַעת , "(א)סע'  "לְׁ רֹו, ִבשְׁ ַעמּוד אֹו ַלֲחבֵּ מֹו לְׁ ֹמְך ַעצְׁ ר ֶשֹּלא ִלסְׁ יֵּש ִלָזהֵּ

ִפָלה  . )סע' ח( "תְׁ

כאשר סומך עצמו זה לא ש מסביר שלא לסמוך מכיוון)בס"ק י(  המ"א

נחשב עמידה, טעם נוסף שצריך לעמוד באימה. לפי הטעם הראשון 

מותר לסמוך במקצת, שאם ינטל אותו הדבר והוא לא יפול אזי שרי. 

אבל לפי הטעם השני זה אסור. במקום הדחק מותר להקל כטעם 

שלא יסמוך עצמו ע"ג ס"ק כג( )ב כתב המ"ב ).)מ"ב בס"ק כב הראשון

ת כנגדו "הסטנדר. וכן ה"ה בכל מקום שצריך לעמוד כגון שרואה ס

 .'וכו

 רכוב על גבי בהמה

ת''ר היה רוכב על החמור והגיע זמן תפלה, אם יש  (ל.) בברכות איתא

לו מי שיאחז את חמורו ירד למטה ויתפלל, ואם לאו ישב במקומו 

כך ישב במקומו ויתפלל לפי שאין דעתו רבי אומר בין כך ובין ויתפלל. 

 .תימא רבי יהושע בן לוי הלכה כרביאמר רבא ואי מיושבת עליו.

מפני שקשה עליו עיכוב הדרך וכ"כ  -רש את טעמו של רבי פמ רש"י

הרא"ש. ולפי זה אם הוא הקדים את השיירה ועבר אותה, והוא ממתין 

שהוא ממתין  אזי ירד ויתפלל, מפני ,לה ויש לו מי שיאחז בהמתו
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ואינו קשה בעיניו עיכוב הדרך, דבין כך ובין כך הוא צריך  לשיירה

דה כתב שבעליה ובירי)כ: ד"ה גמ' בין כך(  רבינו יונהאבל  .להמתין לשיירה

ולפי טעם זה אע"פ שהוא ממתין  .תתבלבל מחשבתו ולא יוכל לכוון

ך בדרך שההולכתב )נתיב ב ח"ה כו ע"ג(  רבינו ירוחם לא ירד.לשיירה 

ומתפלל יח' אין לו לעמוד מדרכו, שאם יאחר דרכו לא יהא דעתו 

נראה לי שהכל לפי הדרך ולפי יראתו וישוב הרא"ש  עליו, וכ"כמיושבת 

 דעתו.

שלא ירד למטה ואפילו שלא  ,כתבו שהלכה כרבי)ד"ה הלכה(  התוס'

מתפלל ואינו צריך להחזיר פניו כנגד  -במקום סכנה. ואפילו במהלך 

ומשמע מדבריהם . )סי' יט( הרא"שוכ"כ , )סי' צז( לים. וכ"כ המרדכיירוש

וגם הרשב"א  .צריך להתעכב כלל נוואישמתפלל בעודו רכוב ומהלך 

מהלך במקום גדודי חיה ולסטים ובין מהלך כתב כך הוא לא מחלק 

שלוש ראשונות ואחרונות  ביןשלא במקום גדודי חיה, ולא מחלק 

 ולא מחלק בין דרך ארוכה לקצרה. ,לאמצעיות

את )לעצור(  כתב שאם הוא מתפלל רכוב אז צריך לעכב רבינו יונהאבל 

, וכמו )קידושין לג:( מכיוון שרכוב כמהלך דמי הבהמה כדי להתפלל,

ה"ה ברכוב שצריך להעמיד את  ,שאסור להתפלל כאשר הוא מהלך

 ןמכיוומה, הבהמה. ומיהו אם השיירה הולכת יתפלל בלא עיכוב הבה

שיבה על הבהמה האיברים בנחת ואין ישהתפילה תלויה בכוונה, וב

 וןולכלדמות את זה להליכה ברגליו, שיש לו עמל בהליכתו ולא יכול 

ולכן אם השיירה הולכת מותר להתפלל רכוב כאשר הבהמה  בהליכתו.
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הולכת ובלבד שיעכב אותה בברכת אבות, מפני שבאבות אפילו בדיעבד 

 ן צריך לחזור ולהתפלל. אם לא כיו

באבות אזי   כתב שאם אפשר לעכב את הבהמה)בס' צד(  הבית יוסף

 .עכבבמקום סכנה אפילו באבות לא י יעכב, ואם הוא

 :כתב )בסי' צד ס' ד(  השו"ע

ל, ֲאִפלּו ִאם יֵּש לֹו ִמי  ַפלֵּ ִהתְׁ ד ּולְׁ ין ָצִריְך ִלירֵּ ב ַעל ַהֲחמֹור, אֵּ ָהָיה רֹוכֵּ

ס  ל ֶדֶרְך ִהלּוכוֹ ֶשתֹופֵּ ַפלֵּ אֹו ִאם  ...; )תוס', רא"ש והמרדכי( ֲחמֹורֹו, ֶאָלא ִמתְׁ

רּוָשַלִים,  ֶנֶגד יְׁ ין ָפָניו כְׁ ל ֶדֶרְך ִהלּוכֹו ַאף ִאם אֵּ ַפלֵּ ָליו, ִמתְׁ ַרגְׁ ְך בְׁ ָהָיה הֹולֵּ

שֶ  ל ִיקְׁ ַפלֵּ ִיתְׁ קֹום ַסָכָנה, ִכי ִאם ַיֲעֹמד וְׁ כֹו ֲאִפלּו ֶשֹּלא ִבמְׁ יָניו ִאחּור ַדרְׁ עֵּ ה בְׁ

ן ַכּוֵּ ֹלא יּוַכל לְׁ ד ִלבֹו וְׁ ִיָטרֵּ ִפי )רבינו ירוחם(  וְׁ ִפי ַהָמקֹום ּולְׁ ִפי ַהֶדֶרְך ּולְׁ ַהֹכל לְׁ וְׁ

ָאבֹות ִמיִרין ַלֲעֹמד בְׁ יֵּש ַמחְׁ תֹו. וְׁ ִישּוב ַדעְׁ ָאתֹו וְׁ ָראּוי ָלחּוש )רבינו יונה( ִירְׁ , וְׁ

יֶהם ִאם הּו רֵּ ִדבְׁ קֹום ַסָכָנה.לְׁ  א ֶשֹּלא ִבמְׁ

 נוהג ברכב

ברוכב על חמור, החמור הולך מעצמו,  .אסור להתפלל כשנוהג ברכב

מה שאין כן במכונית שצריך לעשות מעשה כדי לנהוג, ויש בזה חשש 

 .הליכות שלמה תפילה, פ"ח דבר הלכה אות ג בשם אבני ישפה( -)הגרשז"א  פיקוח נפש

 הדעת תפילה בישיבה בגלל יישוב

)פחד(  מי שנוסע בכלי רכב סמוך לחצות הלילה, וקשה לו לצאת ממנו

)הליכות  באמצע הנסיעה כדי להתפלל ערבית בעמידה, דעת הגרשז"א

שיתפלל בישיבה, ולא ימתין שלמה תפילה, פ"ח דבר הלכה אות ג מרשימות( 

)אשי ישראל פכ"ג הערה נג(  כתב הגרח"ק תפלל בעמידה לאחר חצות.לה
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וכשמקרב תחילת זמן של תפילת ערבית ורוצה לצאת לדרך, עדיף 

שיתפלל מעריב בעמידה מפלג המנחה, מאשר שיתפלל בישיבה לאחר 

אם נמצא במקום שמפחד שאם יעמוד להתפלל יגנבו את  צאת הכוכבים.

 .לחן ס' כ(ו)ערוך הש חפציו, יכול להתפלל בישיבה

 תפילת יו"ט

ך להתפלל הביננו מעומד משום שיש כתבו שצרי)ל. ד"ה מסמך(  התוס'

)שהיא ארוכה ולכן הקילו בה  ין שבע ברכות ולא דמי למתפלל יח'בה כע

מדייק מדברי התוס' שביו"ט אין מתפללים  אוהל מועדה .להתפלל בישיבה(

)ביו"ט התפילה קצרה ואין  אלא מעומד דלא גמרינן שבע ברכות מתפילת י"ח

. דרכי משה אומר שגם במוסף של ר"ח ת(בה ביטול דרך כל כך כמו בי"ח ברכו

במקום שהשיירה הולכת ויש סכנה בדבר, יכול  ,ושל חול המועד

לא  כאשר יש סכנהא עדיף מברכת אבות, שגם בה להתפלל בהליכה, דל

 יעכב את הבהמה.

מדייקים מדברי התוס' שרק בהביננו שהיא  המאיריואבל הרשב"א 

אבל ביו"ט שיש בו שבע ברכות  ,צריך להתפלל מעומדשבע כעין 

)בסי'  המ"ב .)הלכה ברורה ס"ק ט( שמתוך שהנוסח ארוך עשאוה כתפילת יח'

פילת שמונה עשרה בישיבה או כתב שעדיף להתפלל כל תקי בס"ק ב( 

 הליכה, ולא להתפלל הביננו בעמידה במקום.ב
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 אם היה בספינה או בקרון

לישב בקרון או בספינה )לפני זמן ק"ש( השכים )ל.(  איתא בברכות

וכשיגיע זמן ק''ש קורא. רשב''א אומר בין כך ובין כך קורא  ,מתפלל

? מר סבר תפלה . במאי קמיפלגי(יסמוך גאולה לתפלהכדי ש) ק''ש ומתפלל

 מעומד עדיף, ומר סבר מסמך גאולה לתפלה עדיף.

בספינה, והטעם  ווצא שמותר להתפלל בישיבה בקרון אמהגמרא י

ני שמתנועע לכאן ולכאן וה"ה בספינה. פעמוד מהוא דבקרון אי אפשר ל

 ורש"י פירש שבספינה יש ביעתותא דמיא.

שאם יכול לעמוד כאשר מגיע לכריעות, ה"ר יצחק אבן גיאת  כתב

עומד, כדי שיהא כורע מעומד ופוסע שלוש פסיעות ואע"פ שיושב בכל 

 מתפלל כל תפילתו מיושב. התפילה, שפיר דמי. ואם לא אז

  כתב:)בסי' צד(  השו"ע

ד;  - בס' ד י ָקרֹון, ִאם יּוַכל ַלֲעֹמד, עֹומֵּ ִפיָנה אֹו ַעל ַּגבֵּ ן ִאם ָהָיה ִבסְׁ כֵּ וְׁ

ל ַפלֵּ קֹומֹו ּוִמתְׁ ב ִבמְׁ ִאם ָלאו, יֹושֵּ  וְׁ

קוֹ  -ס' ה  ִפיָנה אֹו ַבֲעָגָלה, ִאם יּוַכל ַלֲעֹמד ִבמְׁ ב ִבסְׁ ִריעֹות, ָהָיה יֹושֵּ ם ַהכְׁ

ִסיעֹות.  ַע ג' פְׁ ֻעָמד, ּופֹוסֵּ ַע מְׁ ֶיה כֹורֵּ י ֶשִיהְׁ דֵּ ד כְׁ ב עֹומֵּ הגה: ַאף ַעל ִפי ֶשיֹושֵּ

ִריעֹות  ַקיֵּם ַהכְׁ י לְׁ דֵּ ָשר לֹו ַלֲעֹמד, ַיֲעֹמד, כְׁ ִפָלה, ִמָכל ָמקֹום ִאם ֶאפְׁ ָכל ַהתְׁ בְׁ

ָכן  ַדרְׁ ִסיעֹות כְׁ ַהפְׁ ף בְׁ וְׁ ית יֹוסֵּ ם ס''ח ]א''ח[( )בֵּ גֹון שֵּ ָשר לֹו, כְׁ ִאם ִאי ֶאפְׁ וְׁ

ָמה, ַיֲחִזירֶשרוֹ  הֵּ ב ַעל ַהבְׁ ַאֲחֶריהָ  כֵּ ִסיעֹות לְׁ ֹלָשה פְׁ ָמה שְׁ הֵּ 2ַהבְׁ
)מ"ב בס"ק יט  

                                                           
אם מתפלל כשיושב על כיסא גלגלים, יחזיר את הכיסא לאחוריו, בעצמו או בסיוע של אחר שיעור  2

 של ג' פסיעות )הגרשז"א הליכות שלמה תפילה, פ"ח הלכה ל, בשם ספר נשמת אברהם(.
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או יחזיר עצמו לאחוריו על גבי בהמתו, כדרך שהיה נוהג אם בא להיפטר מלפני : 

ַע בְׁ  המלך( ִאלּו פֹוסֵּ עֹוֶלה לֹו כְׁ מֹו וְׁ ִפַלת ַעצְׁ ָפִסי ַהֲחָדִשים ס''פ תְׁ )ַהָּגהֹות ַאלְׁ

  ַהַשַחר(.

יכול לרדת בתחנה הרצויה לו אפילו באמצע  מתפלל באוטובוסה

שמונה עשרה, דהא התירו לו להתפלל אפילו בהליכתו שמא יטרד ולא 

 .(מ"ב מהדורת דרשו -)גרח"ק אישי ישראל פכ"ג הערה מג וה"ה כאן ןוולכיוכל 

)נלמד  ואם יכול להתפלל באוטובוס ע"י שישען, מוטב שיעמוד ולא ישב

 .ממ"ב בס"ק כד(

דינו כנוסע בקרון או בספינה, ואם קשה העמידה ויהיה  כשטס במטוס

)שו"ת אגרות  טרוד בגללה, יותר טוב שיתפלל בישיבה ויעמוד בכריעות

 .או"ח ח"ד סוף סי' כ(-משה 

 חולה 

חולה מתפלל אפילו שוכב על צידו, והוא )פ"ה ה"ב(  הרמב"םכתב 

 את דעתו. לכווןשיכול 

כתבו שרש"י )סי' יא ה ע"ג(  והכל בו)אות ב(  החדשות הגהות מימוניות

מסביר הבית יוסף היה נוהג שלא להתפלל בשעת חוליו אלא ק"ש בלבד. 

אלא שרש"י היה חולה כ"כ שלא  ,שחולה אנוס יכול להתפלל מיושב

פילתו, ובק"ש קרא פסוק ראשון, מכיוון שאין צריך בת ןוולכהיה יכול 

בק"ש אלא רק פסוק ראשון. והרמב"ם דיבר על מי שאינו חולה  ןוולכ

חיים שאם אין אתה יכול להתפלל מתוך אונס  תבאורחוכל כך. כתוב 

)שם  וכ"כ בשו"ע "אמרו בלבבכם".ה(  )תהילים ד, אמור בלבבך שנאמר
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ל ֲאפִ ו(  בס' ַפלֵּ ב ַעל ִצדוֹ חֹוֶלה, ִמתְׁ ִאם 3לּו שֹוכֵּ תֹו. וְׁ ן ַדעְׁ ַכּוֵּ הּוא ֶשָיכֹול לְׁ , וְׁ

ִלבוֹ  ר בְׁ הֵּ ַהרְׁ ל, ִמָכל ָמקֹום יְׁ ַפלֵּ ִהתְׁ ָשר לֹו לְׁ ֶכם  4ִאי ֶאפְׁ ַבבְׁ רּו ִבלְׁ ֶשֶנֱאַמר: ִאמְׁ

ֶכם ַכבְׁ ִהִלים ד, ה( ַעל ִמשְׁ ָתא( ,)תְׁ ִסיקְׁ ם א''ח ּופְׁ שֵּ ף בְׁ ית יֹוסֵּ  .)בֵּ

זקן שאינו יכול לעמוד, יישב במקומו ויתפלל. )בס"ק כ(  מ"בהכתב 

כורע מעומד, יעמוד שם.  ואם יכול לעמוד במקום הכריעות כדי שיהיה

שחולה שקשה לו לעמוד זמן רב )ח"י סי' יט(  ולכן כתב בשו"ת שבט הלוי

ברכת אבות בעמידה, וימשיך  בתפילת ראש השנה ויום הכיפורים יתחיל

 .שיוכל ואת השאר ימשיך בישיבה הכך כמ

 מתפלל במקום גוים

א ֶשָמא )בס' ז(  כתב השו"ע ָירֵּ ִמי ֶשָהיּו לֹו ַעכּו''ם ִמָכאן ּוִמָכאן, ּוִמתְׁ

תֹו  ין ַדעְׁ ל, ִלִפי ֶשאֵּ ַפלֵּ ִיתְׁ קֹומֹו וְׁ ב ִבמְׁ חֹו, יֵּשֵּ ִסידּו ִמּקְׁ ִפָלתֹו אֹו ַיפְׁ ִסיק תְׁ ַיפְׁ

יֶֻשֶבת ָעָליו; וְׁ  ִפָלה, מְׁ סֹוף ַהתְׁ ִסיעֹות בְׁ ֹלָשה פְׁ ַאף ַעל ִפי ֶשָצִריְך ַלֲעׂשֹות שְׁ

ַע. כֹורֵּ ל וְׁ ַפלֵּ ב ּוִמתְׁ  יֹושֵּ

 ?לשיוככמי שהוכרח להתפלל מיושב האם צריך לחזור להתפלל מעומד 

רב אשי מצלי בהדי צבורא ביחיד מיושב כי הוה  (ל.) איתא בברכות

. אמרי ליה רבנן ולעביד מר מעומדומתפלל( )חוזר  אתי לביתיה הדר ומצלי
                                                           

3 
י' דווקא צידו מכיוון שאין לקרוא ק"ש כששוכב פרקדן, דהיינו כששוכב על גבו או פניו )שו"ע ס

סג ס' א(. אם שוכב על גבו וראשו מורם ע"ג כריות, או שראש המיטה מורמת, הורה הגרשז"א 
)נשמת אברהם או"ח סי סג( וכ"כ הגרח"פ שיינברג )חידושי בתרא סי' סג( שאינו נקרא פרקדן 
 מכיוון שגדר פרקדן הוא ששוכב ופניו כלפי מעלה. וכן גם שוכב בכיסא נוח, אינו נקרא פרקדן.

4 
ר שהוא יוצא י"ח בהרהור בדיעבד, ואין צריך לחזור ולהתפלל אפילו אם הבריא בזמן אפש

וון דעתו לחזור ולקרוא. ואם אינו יכול לכ התפילה, מאחר שאנוס הוא עתה. אבל ק"ש חייב
  בתפילה, יקרא ק"ש לבדה אם אפשר, לפי שכוונת ק"ש אינה אלא פסוק ראשון ובקל יוכל לכוון

 )מ"ב בס"ק כא(.
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 לתאי? אמר להו טריחא לי מ)שהתפללו לפני הדרשה( כמרימר ומר זוטרא

התפללו )ש . ולעביד מר כאבוה דשמואל ולוי)לאחר את הדרשה עד שאתפלל(

אמר ( , וק"ש קראו בזמןולא הסמיכו גאולה לתפילה ,ק"ש בליעמידה קודם היום בביתם 

 .)להקדים תפילה לק"ש( להו לרבנן קשישי מינן דעבדי הכילהו לא חזינא 

בשחרית היו העם )שלפני פסח ועצרת וסוכות(  בשבתא דרגלא פרש"י

וכשמגיע זמן ק''ש קורין והדרשן  ,)לפני התפילה( הולכים לבית המדרש

דורש והעם נשמטים ומתפללים איש איש לבדו. רב אשי היה ראש 

 ,לא היה מתפלל קודם בית המדרשישיבה במתא מחסיא ודורש והוא 

אלא כשמגיע זמן ק''ש לוחש הרבה יחד למתורגמן העומד לפניו. ובעוד 

ה לתפילה לע לרבים, הרב קורא ק"ש וסומך גאושהמתורגמן משמי

ומתפלל מיושב. שלא היה רוצה לצאת שלא להטריח את הציבור לעמוד 

 מפניו.

כל יחזור שב, כשיולמדנו מכאן שמי שהיה מוכרח להתפלל מיו

לומר שדווקא כגון רב אשי שהיה בל אפשר לדחות ואתפלל מעומד. וי

ון בתפילתו חוזר להתפלל, אבל כגון אנו שאין אנו מכוונים ומכ

 , לא נחזור להתפלל לפי הפסוק "למה לי רב זבחיכם". אלאבתפילתנו

מדינא חייב  שמי שמתפלל מיושב,)ד"ה מסמך(  שנראה מדברי התוס'

. ולמדנו מרב אשי שאין צריך להוסיף דבר לחזור ולהתפלל מעומד

  .)בית יוסף( בתפילתו כאשר חוזר להתפלל

ֶשיּוַכל ָצִר בס' ט:  בשו"עוכ"כ  יָֻשב, כְׁ ל מְׁ ַפלֵּ ִהתְׁ ַרח לְׁ יְך ַלֲחֹזר ִמי ֶשֻהכְׁ

ל ַפלֵּ ִהתְׁ הֹוִסיף ָבּה ָד  ּולְׁ ינֹו ָצִריְך לְׁ אֵּ ֻעָמד, וְׁ  ָברמְׁ
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מתפלל  בשם ש"ג ומ"ע דדוקא בתורת נדבה היה (בס"ק יא) המ"אכתב 

ון ומשמע שמפני שלא היה יכול לכ רב אשי שנית. ומלשון רש"י

 בתפילתו בפעם הראשונה שהיה בשעת הדרשה.

שלדינא הסכימו האחרונים שאין צריך לחזור )בס"ק כז(  המ"בכתב 

שהתפללו בדרך מיושב ולהתפלל שנית. וכן המנהג שאין עוברי דרכים 

, יכול להתפלל שנית בתורת ומתפללין שנית. ומ"מ אם הוא רוצהחוזרין 

בתפילתו, ואין צריך לחדש בה דבר.  ןושיכונדבה, אם הוא בטוח 

ומדברי פרי מגדים משמע שאין כדאי להתפלל היום נדבה זולת ספק אם 

 התפלל או במקום שנחלקו הפוסקים ונשאר בספק ולא הוכרע.
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 נוכח המקדש  
 

ן וון את הרוחות יכוות''ר סומא ומי שאינו יכול לכ)ל.(  בברכותאיתא 

", היה "והתפללו אל ה'מד( -)מלכים א ח' לבו כנגד אביו שבשמים שנא

מח( -)מלכים א חן את לבו כנגד ארץ ישראל שנא' ו''ל יכוועומד בח

ן את לבו כנגד וארצם", היה עומד בארץ ישראל יכו "והתפללו אליך דרך

"והתפללו אל ה' דרך העיר אשר בחרת", מד( -)מלכים א חירושלים שנאמר 

)דברי הימים  את לבו כנגד בית המקדש שנאמר יכווןהיה עומד בירושלים 

ן את ות הזה", היה עומד בבית המקדש יכובי"והתפללו אל הלב( -ב ו

"והתפללו אל לה( -)מלכים א ח רמכנגד בית קדשי הקדשים שנא 5לבו

את לבו כנגד בית  יכווןהיה עומד בבית קדשי הקדשים המקום הזה", 

הכפורת, היה עומד אחורי בית הכפורת יראה עצמו כאילו לפני הכפורת. 

במערב מחזיר פניו למזרח, נמצא עומד במזרח מחזיר פניו למערב, 

בדרום מחזיר פניו לצפון, בצפון מחזיר פניו לדרום, נמצאו כל ישראל 

 מכוונין את לבם למקום אחד. א''ר אבין ואיתימא ר' אבינא מאי קראה

תל שכל פיות פונים  "תלתלפיוכמגדל דויד צוארך בנוי "ד( , )שיר השירים ד

 בו.
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משל למה הדבר דומה, למי שעושין לו מטרה לחץ. אם הוא קרוב למטרה, מציירין לו נקודה קטנה 
ובאותה נקודה צריך לירות בחיצו, כיון שהוא סמוך למטה. אבל הרחוק מהמטרה, עושין לו 
עיגול גדול ובתוכו יורה. כך הקרוב לירושלים צריך לכיוון להחזיר פניו כנגד בית המקדש ממש, 

 פרישה(.(שמרוחקין ממנו מחזירים פנינו לא"י  אבל אנו
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 צד : 'בסי השו"עוכך פסק 

ֶנֶגד ֶאֶרץ  -א חּוץ ָלָאֶרץ, ַיֲחִזיר ָפָניו כְׁ ד בְׁ ל, ִאם ָהָיה עֹומֵּ ַפלֵּ ִהתְׁ קּומֹו לְׁ בְׁ

ן ל ִויַכּוֵּ ָראֵּ ד 6ִיׂשְׁ י ַהָּקָדִשים; ָהָיה עֹומֵּ שֵּ ית ָקדְׁ בֵּ ָדש ּולְׁ ַלִמקְׁ  ַּגם ִלירּוָשַלִים וְׁ

י  שֵּ ית ָקדְׁ בֵּ ָדש ּולְׁ ן ַּגם ַלִמקְׁ רּוָשַלִים ִויַכּוֵּ ֶנֶגד יְׁ ל, ַיֲחִזיר ָפָניו כְׁ ָראֵּ ֶאֶרץ ִיׂשְׁ בְׁ

ית  7ַהָּקָדִשים בֵּ ן לְׁ ן ַּגם כֵּ ָדש ִויַכּוֵּ ד ִבירּוָשַלִים, ַיֲחִזיר ָפָניו ַלִמקְׁ ; ָהָיה עֹומֵּ

י  ד ֲאחֹורֵּ י ַהָּקָדִשים; ָהָיה עֹומֵּ שֵּ  ַהַכֹפֶרת, ַמֲחִזיר ָפָניו ַלַכֹפֶרת.ָקדְׁ

ָאִביו ֶשַבָשַמִים. -ג ן ִלבֹו לְׁ ַכּוֵּ ן ָהרּוחֹות, יְׁ ַכּוֵּ ינֹו ָיכֹול לְׁ  ִמי ֶשאֵּ

דאיכא מאן דאמר בבא בתרא כה:( ) ולא קיימא לן כההיא הטורכתב 

שכינה במזרח וצריך להחזיר פניו למזרח, ואיכא מאן דאמר שכינה 

להחזיר פניו למערב. ואנן שמחזירין פנינו למזרח מפני  במערב וצריך

שאנו יושבים במערבה של א"י וכשנחזיר פנינו למזרח, נמצאנו 

תימה על  מהר"י אבוהב. כתב רבינו )טור בסי' צד( מתפללים כנגד ירושלים

המנהג שאנו נוהגים להתפלל לצפון ולדרום, ולא היה לנו להתפלל אלא 

בצד מזרח )בלבד(  ראה לנו להחזיר הפניםלמזרח כדברי המחבר?! ונ

כשאנו מתפללים לצפון ולדרום, כדאמרינן בב"ב דמצדד פירוש 

לכן לפי מהר"י שהמתפלל לצפון ולדרום, יש לו להטות פניו לצד א"י. 

 הסמ"ג. וכ"כ אבוהב מתפלל לכיוון צפון או דרום ורק מצודד פניו למזרח

אצידודי מעט ב"ב שם ד"ה דמצדד( ) פירש מצדד רש"י. אבל )עשין יט קא ע"ד(

לצד דרום. משמע שפניו כלפי מזרח והוא מצדד כלפי דרום כדי שיחכים 
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צריך שיחשוב קודם תחילת שמונה עשרה, מכיוון שבתפילה צריך לחשוב את פירוש המילות )ראה  

 מ"ב בסי' צח בס"ק א(.
7
כיוון שלא זזה השכינה מהכותל המערבי, לכן אפילו לאחר החורבן יפנו אליו הכל, שהוא תל עולם  

 )מקור חיים ס' א(.
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לכן לפי רש"י יתפלל לכיוון צפון מזרח או או כלפי צפון כדי שיעשיר. 

  דרום מזרח.

 בסי' צד: השו"עכתב 

ָאר רּוחֹות -ב רּוַח ִמשְׁ ַפלֵּל לְׁ צַ  8ִאם ִמתְׁ ד ָפָניו לְׁ ַצדֵּ ל, יְׁ ָראֵּ ִאם  ד ֶאֶרץ ִיׂשְׁ

ָדש, ִאם הּוא  ַלִמקְׁ ל; וְׁ ָראֵּ ֶאֶרץ ִיׂשְׁ ִלירּוָשַלִים, ִאם הּוא בְׁ חּוץ ָלָאֶרץ; וְׁ הּוא בְׁ

ִבים ִבירּוָשַלִים.  נֵּי ֶשָאנּו יֹושְׁ ָרח, ִמפְׁ ָאנּו ֶשַמֲחִזיִרין ָפנֵּינּו ַלִמזְׁ הגה: וְׁ

נִ  ל, וְׁ ָראֵּ ַמֲעָרָבּה ֶשל ֶאֶרץ ִיׂשְׁ לבְׁ ָראֵּ ֶאֶרץ ִיׂשְׁ ָצא ָפנֵּינּו לְׁ ַמ''ג( מְׁ ין עֹוִׂשין  )טּור ּוסְׁ אֵּ

ִריַחת ַהֶשֶמש ַמָמש, ִכי ֶזהּו ֶדֶרְך ַהִמיִנים,  ִפָלה ֶנֶגד זְׁ ַצד ַהתְׁ קֹום ָהָארֹון וְׁ מְׁ

ַצע ַהיֹום ִנים ֶנֶגד ֶאמְׁ ַכּוְׁ ָפִסי ַהֲחָדִשים()הַ  ַרק מְׁ ם ּוִמי ֶשרֹוֶצה לְׁ  ָּגהֹות ַאלְׁ ַקיֵּ

ד  ַצדֵּ ִרים, ִמָכל ָמקֹום יְׁ ִכים ַידְׁ ַהחְׁ ִפין אֹו לְׁ ַהֲעִשיר ַיצְׁ ָרם: ָהרֹוֶצה לְׁ ָפָניו ָאמְׁ

ָרח  .ַלִמזְׁ

נראה שהשו"ע והרמ"א פסקו כדברי מהר"י אבוהב והסמ"ג שיתפלל 

. אבל מ"א בסק"ה ובאר הגולה() לכיוון צפון או דרום ורק יצודד פניו למזרח

שיתפלל כתב שנראה יותר נכון לעשות איפכא דהיינו  (בס"ק ג) הט"ז

, כי אם יתפלל לצפון או כמו רש"י למזרח ויצדד פניו לצפון או לדרום,

דרום יהיה נראה כמי שחלוק מהציבור קצת, מה שאין כך לפי פירוש 

ורש"י פירש איפכא, שיעמוד למזרח ויצדד )בס"ק יב(  רש"י. וכ"כ המ"ב

)בס"ק ד(  מנהגינו ונכון הוא. כתב הלכה ברורה פניו לדרום או לצפון, וכן
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עשיר, ואמרו חז"ל הרוצה להחכים ידרים )כיוון של המנורה בבית הכגון שרוצה להחכים או ל
המקדש(, להעשיר יצפין )כיוון של השולחן(, או כגון שרוכב על החמור ואי אפשר לו להחזיר 

ים מה שנאמר "והתפללו אליך דרך ארצם" )מ"ב בס"ק יאת עצמו לצד א"י, מ"מ יצדד פניו לק
שז"א )הליכות שלמה תפילה, פ"ח ה"א מהרשימות( דאין הכוונה שיעמוד כך כל ח(. וביאר הגר

 משך התפילה, אלא בשעה שמתפלל על החכמה ידרים, ובשעה שמתפלל על העשירות יצפין.



 אלוקיך

 עקבי 
 פרק ב:

 נוכח המקדש

 ון היכ

 לקראת

 
 

 25  

 

 

במקום שנהגו להתפלל לצד צפון או דרום, או שמחמת איזו סיבה 

הוצרך להתפלל לצד צפון או דרום, יטה פניו כנגד א"י וירושלים וכו'. 

ויש אומרים שעדיף שיכוון גופו בשעת תפילתו לצד א"י וירושלים וכו', 

 ויטה פניו לצד צפון או דרום.

אין הציבור צריכים להקפיד שיהיו פניהם לצד  בשעת חזרת הש"ץ,

 .  )הלכה ברורה בס"ק ג( מזרח דווקא, ורשאים להפנות פניהם למערב

, לפי שצריך נהגו לקבוע ההיכל שספר תורה בתוכו בכותל המזרח

. במקומות שעושים הכותל ממש נגד )מ"ב בס"ק ט( להתפלל לצד מזרח

ב לצפון ארון הקודש, כדי שיוכל להדרים המזרח טוב לעשות מקום הר

 .)מ"ב בס"ק יא( ולהחכים, דבדרום אי אפשר להדרים

תפילת בשהיה נוהג לעמוד בשחרית סע' א(  )הלכות תפילה כתב מהרי"ל

ש"ץ "תהילות לאל עליון", ובמנחה השהתחיל  כאשר שמונה עשרה

ס' )דרכי משה ב כשירד ש"ץ לפני התיבה ובערבית כשהתחיל ש"ץ קדיש

 .צה, מ"ב בס"ק ג(

, אסור לעקור אם בטעות עמד לצד צפון או דרום והזכירו לו שטעה

רגליו להפוך למזרח, אלא יעקם פניו למזרח ודי בזה, אפילו אם מתפלל 

שא מילתא, וואלמזרח. אך אם מתפלל בית הכנסת ד עם אחרים שפניהם

 .ק י()מ"ב בס" מצדד בפרי מגדים לומר שיהפוך את עצמו לצד של הקהל
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 תיקון הגוף  
 

 צורת העמידה

תפלל מא"ר יוסי בר חנינא משום ראב"י ה (י:) איתא בברכות בבלי

 )יחזקאל א, שנאמר "ורגליהם רגל ישרה")זה אצל זה(  צריך שיכוון את רגליו

כתוב זה )ברכות פ"א ה"א(  , ופרש"י שנראים כרגל אחת. ובירושלמיז(

בתפילה צריך להשוות רגליו, רבי לוי ורבי סימון חד אמר שעומד 

"ולא  םככוהניוחד אמר  ,כמלאכי השרת דכתיב ורגליהם רגל ישרה

הולכין עקב בצד  םהכוהנישהיו כו(  )שמות כ, תעלה במעלות על מזבחי"

 .9זה אצל זה וןשוויגודל כאילו רגליהם 

 וון את רגליושצריך לכ מיםטע

 מלבוכיוון שהעומד לדבר עם השכינה צריך לסלק כל מחשבות הגוף 

ולדמות כאילו הוא מלאך משרת, ורבנו הגדול מהר"י אבוהב נתן טעם 

רמז שנסתלקה ממנו התנועה לברוח ולא להסיג שום חפץ מבלעדי  -אחר

 . )בית יוסף ס' צה( ה'
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כתב מהר"י אבוהב שהכול מודים שעיקר הטעם דכיוון הרגלים הוא כדי להסיר התנועה ולדמות 
סבירא ליה הואיל והתפילה היא במקום קרבן בכמה דברים  למלאכים, אלא שמאן דאמר ככוהנים

והכוהנים עצמם שהיו הולכין עקב בצד אגודל, כדי להשוות קצת למלאכים להסיר התנועה מהן 
במאי דאפשר  דכיוון על כל פנים היו צריכים להתנועע ולעלות, לפחות ציוה הכתוב למעט התנועה 

 עלה במעלות )פרישה(.עד שכמעט לא הייתה נראית וזה שכתוב לא ת
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 בס' צה  השו"עכתב 

ִהָדמֹות  יָנם ֶאָלא א', לְׁ ִאלּו אֵּ ִכּוּון, כְׁ ֶצל ֶזה בְׁ ָליו ֶזה אֵּ ן ַרגְׁ ַכּוֵּ א יְׁ

יהֶ  לֵּ ַרגְׁ ִתיב ָבֶהן: וְׁ ָאִכים ִדכְׁ ַמלְׁ ָשָרהלְׁ אל א, ם ֶרֶגל יְׁ קֵּ ֶחזְׁ יֶהם ז( )יְׁ לֵּ לֹוַמר: ַרגְׁ כְׁ

ֶרֶגל ֶאָחד. ִאים כְׁ  ִנרְׁ

בסק"א כתב שבדיעבד אפילו אם לא כיוון רגליו כלל יצא  והמ"ב 

  וכ"כ שארית יוסף.

 כתב שיש נוהגים ליתן רווח למעלה אצל האצבעות רבינו יונה

ז(  )יחזקאל א, משום דכתיב)העקבים צמודים ויש רווח בין כפות הרגלים באצבעות( 

עקב ושסע )שדומה לכף רגל של העגל שיש לו  "כף רגליהם ככף רגל עגל"

, ואין בזה כלום שהרי בתלמוד לא הזכירו אלא שיכוון אותם באצבעות(

כתב )סק"ב(  תמיד תהעולאולם . )בית יוסף( בעניין שידמו כאחד םויסמיכ

יאיר  תהחווהוא מנהג חסידות וכן הסכים )מפריד באצבעות(  שהנוהג כן

)בס"ק  ברורההלכה ו)סי' צה בסק"א( ו ילקוט יוסף כתב. )אות א( במקור חיים

ויהיו הרגלים סמוכות זו לזו בין בצד העקב ובין בצד אצבעות ב( 

הרגלים, ומ"מ אם מפריד רגליו בצד אצבעות הרגלים, ומסמיכם זו לזו 

 רק בצד העקב, יש לו על מה שיסמוך. 

. 10כלל יצא)רגליו(  לא כיוןשבדיעבד אפילו אם )בס"ק א(  המ"בכתב 

או"ח ח"ה ) בשו"ת אגרות משהזו לזו, כתב ומי שאינו יכול להצמיד רגליו 

ש"ץ שאינו יכול לכוון שיקרבם זו לזו עד כמה שיכול. וכן סי' לח אות ו( 
                                                           

10 
ראיה מהרמב"ם )תפילה פ"ה ה"א( שכתב בין הדברים שהמתפלל צריך להיזהר בהם לעשות 
"תיקון הגוף", אך אם לא שעה כן אין זה מעקב. ובהלכה ד כתב שכיון הרגלים זה לזה הוא 
גן תיקון הגוף. וראיה מרוכב ע"ג החמור שאע"פ שאין שייך לכוון רגליו זה לזה יצא י"ח )מ

 הגיבורים ס"ק א(.
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אבל הוא  הש"ץ יכול לכוון רגליו אםיש להניחו להתפלל כך. אבל רגליו 

סובר שהותר הדבר ואין צורך לכוון רגליו ואינו רוצה לשנות, אפילו 

)אגרות משה שם  הניחו להתפלל לפני העמודהורגל בכך שנים רבות אין ל

 .אות ה(

אם יכול להתפלל בעמידה בלא להסמיך רגליו זו לזו, או בישיבה 

ויסמיך רגליו זו לזו, עדיף שיתפלל בעמידה אע"פ שאינו מסמיך רגליו 

יך רגליו יצא מעת רוב הפוסקים אם התפלל בלא להסזו לזו. מפני שלד

שלדעת כמה ראשונים ומרן השו"ע ,  י"ח, מה שאין כן במתפלל מיושב,

)הלכה ברורה  אם יכול לאחר מכן להתפלל מעומד, צריך לחזור ולהתפלל

 .בס"ק ג(

 כיצד מתפלל

ר' חייא ור' שמעון בר רבי הוו יתבי פתח חד  (קה:) איתא ביבמות

מינייהו ואמר המתפלל צריך שייתן עיניו למטה שנאמר "והיו עיני ולבי 

כלומר על בית המקדש בארץ. וחד אמר למעלה ג(  ,)מ"א ט שם כל הימים"

. אדהכי אתא א, מא( ה)איכ שנאמר "נשא לבבנו אל כפיים אל אל בשמים"

ר' ישמעאל בר' יוסי לגבייהו אמר להו במאי עסקיתו? אמרו ליה 

בתפילה, אמר להו כך אמר אבא המתפלל צריך שייתן עיניו למטה ולבו 

בס' צה', צריך  הטורהללו. וכ"כ למעלה כדי שיתקיימו שני המקראות 

והיו עיני ולבי שם כל "שיכוף ראשו מעט שיהיו עיניו למטה שנאמר 

ואנו מתפללין כנגד בית המקדש ולכן צריך שניתן ענינו למטה  "הימים

כנגדו ונחשוב כאילו אנו עומדים בו ומתפללין. ובלבו יכוון למעלה 

הסביר בשם  משה ודרכישנאמר נשא לבבנו אל כפיים אל אל בשמים. 
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רבנו יונה שיחשוב בלבו כאילו עומד בשמים ויסיר מעליו כל תענוגי 

העולם הזה כמו שאמרו הקדמונים כשתרצה לכוון פשוט נשמתך מעל 

גופך ולאחר שיגיע לזה יחשוב גם כן כאילו עומד למטה בבית המקדש 

מפני שעל ידי זה תפילתו רצויה. המגן אברהם בס"ק א כתב שאותם 

הים ראשיהם ועיניהם למעלה כמביטים על הגג, המלאכים המגבי

  עליהם. מלעגים

כתב מניח ידיו על לבו כפותין הימנית על )תפילה פ"ה ה"ד(  הרמב"ם

השמאלית ועומד כעבד לפני רבו באימה וביראה ולא יניח ידיו על 

חלציו. הבית יוסף מביא את רבנו הגדול מהר"י אבוהב שחולק אומר 

המקום: שיש מקומות שחובקין היד והזרוע ימין תחת שהכל כמנהג 

שמדברים עם המלך וזהו מנהג אצילי שמאל, ושמאל תחת אציל ימין כ

ם. ויש מקומות שחובקין ידיהן באצבעותיהן, ויש מקומות רארץ א

משימים ידיהם לאחוריהם וכן מנהג ארץ ישמעאל ומכוונים לרמוז 

 לת זולתו. כאילו אין להם ידיים כלומר אין להם יכו

 :פסק כמו הרמב"םבסי' צה השו"ע 

ִאלּו  ַיֲחֹשב כְׁ ַמָטה ָלָאֶרץ, וְׁ יָני לְׁ יּו עֵּ ַעט, ֶשִיהְׁ ב ָצִריְך ֶשָיכֹוף ֹראשֹו מְׁ

ָלה ַלָשַמִים. ַמעְׁ ן לְׁ ַכּוֵּ ִלבֹו יְׁ ָדש, ּובְׁ ית ַהִמקְׁ בֵּ ד בְׁ  עֹומֵּ

רּוש פּוִתין, )פֵּ ָמאִלית,  ג ַמִניַח ָידֹו ַעל ִלבֹו כְׁ ָמִנית ַעל ַהשְׁ שּוִרין( ַהיְׁ ִכקְׁ

ֹלא ַיִניַח ָיָדיו ַעל ֲחָלָציו,  ַפַחד, וְׁ ָאה ּובְׁ ִירְׁ יָמה, בְׁ אֵּ נֵּי ַרבֹו, בְׁ ֶעֶבד ִלפְׁ ד כְׁ עֹומֵּ וְׁ

נֵּי ֶשהּוא ֶדֶרְך יֲֻהָרא.  ִמפְׁ
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בס"ק ב' הביא את מהר"י אבוהב והוסיף שהארי ז"ל  והמגן אברהם 

ו זרועותיהם על לבם ימנית על שמאלית ולקיים היה אומר שיכניע

בעצמם כל אחוריהם ביתה, שיהא הפרק האמצעי משתי זרועותיהם נגד 

יד. וכ"כ המשנה  תפיספני המתפלל. והרמ"ק אמר לכוף האגודל בתוך 

  ברורה. שארית יוסף כתב שאין לזוז מפסק השו"ע.

מונה כתבו האחרונים שכל מי שאינו עוצם עיניו בשעת תפילת ש

עשרה אינו זוכה לראות פני שכינה בצאת נפשו, אך אם מתפלל בסידור 

 . איתא בזוהר)מ"ב בס"ק ה( ועיניו פקוחות כדי לראות בו לית לן ביה

 לותא בעי לכסוי רישה ועינוי בגין: מאן דקאם בצ)בפרשת ואתחנן דף רס ע"ב(

ית מצוה בשעת בטל םהעיניי)וכן נוהגים כיום לכסות ראש עד  דלא יסתכל בשכינה

, תהמוו. ומאן דפקח עינוי בשעת צלותה, מקדים עליה מלאך תפילת ח"י(

)העומד  וכד תיפוק נפשיה לא יסתכל בנהירו דשכינתא ולא ימות בנשיקא

בתפילה צריך לכסות ראשו ועיניו כדי שלא יסתכל בשכינה, והפותח עיניו בשעת התפילה 

יראה פני שכינה ולא ימות מיתת נשיקה(  , ובצאת נפשו לאתהמוומקדים ובא אליו מלאך 

על כן יזהר מאוד לעצום )בס"ק ו(  הלכה ברורה. כתב )מ"ב בס' צא בס"ק ו(

עיניו בשעת תפילת ח"י, ונכון להחמיר בזה גם כאשר עומד סמוך לכותל 

ונותן עיניו למטה, אף שבאופן כזה אינו מסיח דעתו מתפילתו ואינו 

"מ אם רוצה להתפלל מתוך . וממסתכל בדבר מסוים בשעת התפילה

י לעשות כן אפילו לכתחילה, ואין בזה כל חשש, ואדרבה, אשסידור, ר

כל שמחמת שמתפלל מתוך הסידור יבוא לידי כוונה יותר גדולה 

 בתפילתו, עדיף ונכון שיעשה כן.

בס"ק ו כתב שהכל כמנהג המקום. ולכן בני אדם שקשה  המ"ב

)סי' צא ס'  ערוך השולחןעל זו, כתב עליהם להתפלל כשמניחים ידיהם זו 
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שיכולים לתת ידיהם על הסטנדר, וכל אחד יעשה כפי שטוב לו ז( 

נהגו רבינו ח"ג עמ' רז(  תאורחו) וכן החזו"א ובעל קהילות יעקבלהתפלל, 

כתב שלדעת )סי' צה בס"ק ב(  ילקוט יוסף להתפלל כשידיהם על הסטנדר.

אחורי כף שמאל, ויהיה הפרק הארי ז"ל יהיו פני כף ימין על גבי 

האמצעי משתי הזרועות כנגד פני המתפלל. ולדעת הרמ"ק יכניס אגודל 

כיום רבים לא נהגו בהנחת הידים  יד שמאל לתוך כף יד שמאל. ואמנם

   על הלב, ויש להליץ על מנהגם, שיש להם על מה שיסמוכו.



 אלוקיך

 עקבי 
 פרק ד:

 תיקון המלבושים

 היכון 

 לקראת

 
 

 32  

 

 

 11תיקון המלבושים  
 

היה  -)פירש הטור בסי' צא רבא בר רב הונא רמי פוזמקי)י.(  איתא בשבת

רבא שדי  ,ומצלי אמר הכון לקראת וגו' מתקשט בתי שוקים בשעת התפילה(

אמר רב אשי חזינא  ,גלימיה ופכר ידיה ומצלי אמר כעבדא קמיה מריה

)פרש"י משליך אדרתו  ליה לרב כהנא כי איכא צערא בעלמא שדי גלימיה

ירוש )פ מר כעבדא קמי מריהופכר ידיה ומצלי א כחשוב( מעליו שלא יראה

לביש ומתכסי  אכי איכא שלמ, , דרך צער ומתפלל(כשהיה עת זעם היה חובק ידיו

 היה)פירוש כשהיה עת שלום  ומתעטף ומצלי אמר הכון לקראת אלהיך ישראל

 .(מתקשט בבגדים נעים ומתפלל

 חגורה לו על מתניואמר רב הונא היתה טליתו ( כד:) איתא בברכות

)פרש"י לכסותו ממתניו ולמטה אע"פ שממתניו ולמעלה הוא ערום  מותר לקרות ק''ש

תניא נמי הכי היתה טליתו של בגד ושל עור ושל שק חגורה  ,קורא ק"ש(

ך פרש"י צרי) אבל לתפלה עד שיכסה את לבו, על מתניו מותר לקרות ק''ש

באימה, אבל לק"ש אינו מדבר לפי  ולעמוד המלךעצמו כאילו עומד לפני הוא לראות את 

 .המלך(

                                                           
כתב הלבוש, טכסיס מלך בשר ודם, כשמספרים בשבחו אין עומדין לפניו באימה ויראה כל כך  11

כמו כשעומדין לפניו לבקש ממנו צרכיו, כי מלכותא דרקיע כעין מלכותא דארעא. לפיכך צריך 
האדם לעמוד בתפילה שהיא בקשת צרכיו ממנו יתברך באימה ויראה ובהכנעה, יותר ממה שהוא 

שהוא אינו אלא סיפור שבחו של הקב"ה, ותפילה היא בקשת צרכיו, ולפיכך עומד בשעת ק"ש 
צריך האדם להכין בגדיו בתפילה ללבוש בגדים יותר מק"ש, ועל זה נאמר "היכון לקראת 
אלוהיך יעקב" כלומר הכן עצמך בבגדים נאים. וכן היו עושין קדמונינו ז"ל, היו מקשטים עצמם 

 בבגדים נאים בשעת התפילה. 
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לא כיסה את ליבו, או שנאנס ואין )הלכות תפילה פ"ד ה"ז(  כתב הרמב"ם

, ולכתחילה לא 12לו במה שיתכסה, הואיל וכיסה ערותו והתפלל יצא

 :בסי' צא ס' אוכ"כ השו"ע  יעשה כן.

ל ַעד  ַפלֵּ ִהתְׁ ַמָטה, ָאסּור לְׁ ָניו ּולְׁ ַכסֹותֹו ִמָמתְׁ ָניו לְׁ ָתה ַטִלית ֲחגּוָרה ַעל ָמתְׁ ָהיְׁ

ַכֶסה. הֹוִאיל  ין לֹו ַבֶמה, ִיתְׁ אֵּ ִאם ֹלא ִכָסה ֶאת ִלבֹו אֹו ֶשֶנֱאַנס וְׁ ַכֶסה ִלבֹו, וְׁ ֶשיְׁ

ל, ָיָצא.  ַפלֵּ ִהתְׁ ָותֹו לְׁ ִכָסה ֶערְׁ  וְׁ

 אזור )גרטל(

אמר אביי הני חברין בבלאי למאן דאמר תפלת ( )ט: איתא בשבת

 . ערבית רשות כיון דשרא ליה המייניה לא מטרחינן ליה

פירוש לאחר שהתיר אזורו אין מטריחין אותו לחזור ולחגור כדי 

, ופריך וליצלי הכי, )לפי הדעה שתפילת ערבית היא רשות( להתפלל ערבית

היכון לקראת אלוהיך ישראל". וכתב פירוש יתפלל בלא חגור, ומשני "

שמכאן יש ללמוד שצריך אדם לאזור אזור בשעת  )בסי' רטז( בעל התרומה

)ד. ד"ה  הר"ןוכ"כ  .ערוהההתפילה, אפילו יש לו אבנט שאין לבו רואה 

 .)הלכות תפילה פ"ה אות ח( וכ"כ הגהות מימוניותומהא( 

והרא"ש כתבו בשם מחזור ויטרי שצריך י. ד"ה טריחותא( ) התוס'אבל 

ואנן אין לן , ערוההלאזור חלציו, היינו משום שלא יהא לבו רואה את 

אבנט ומכנסים, ולהם לא היה להם מכנסים. ולכן אין צריך לאזור חלציו. 

והרא"ש הוסיף שמ"מ יש מצווה לאזור משום היכון לקראת אלוהיך 

 ילה.הרמב"ם השמיט דין אזור בשעת התפ ישראל.

                                                           
 רמב"ם מפרש שהבריתא מדברת על לכתחילה אבל בדיעבד יצא )דרישה בס"ק ב(. ה 12
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התפילה, דהיינו שמונה עשרה, אבל שאל  ןלעניי אשדווקכתב  הר"ן

 ברכות דיין בלא חגורה, דהא חברין בבלאי הוו שרי המיינייהו ומברכים

כתבו דאסור להתפלל בלא  והגהות מימוניותהמוציא וברכת המזון. 

ק"ש ושאר  ןלעניי, אבל הני מילי תפילה כגון שמונה עשרה חגורה,

ורה, רק שלא יהא לבו רואה ערותו שהיא לו גוש בחברכות אין לח

מכנסים כדמשמע בפרק קמא דשבת שהיו רגילים להסיר חגורותיהם 

בשעת סעודה, אע"פ שמברכין ברכת המוציא והמזון, ומהו לבו רואה 

כתב שמי )נ"ג ח"ד כו ע"ד(  אף בשאר ברכות אסור. ורבינו ירוחם ערוההאת 

חגורתו קודם תפילה צריך לחזור שרגיל לחגור כל היום, אם התיר 

 ולחגור, אבל מי שהולך כל היום בלא חגורה אין צריך לחגור לתפילה.

  :בס' בהשו"ע כתב 

ין ִלבֹו רֹוֶאה  ָצִריְך נֵּט ֶשאֵּ ִפָלה, ֲאִפלּו יֵּש לֹו ַאבְׁ ַעת ַהתְׁ זֹור ִבשְׁ ֶלֱאֹזר אֵּ

ָוה, ִמשּום ִהכֹון . ֲאָבל )פסק כמו בעל התרומה, הר"ן והגהות מימוניות( ֶאת ָהֶערְׁ

ָנַסִים ַאַחר ֶשיֵּש לֹו ִמכְׁ ֹלא ֲחגֹוָרה, מֵּ ְך בְׁ ָברֵּ ָרכֹות ֻמָתר לְׁ ָאר בְׁ ין  .שְׁ אֵּ הגה: וְׁ

ָוה  מֹונִ ִלבֹו רֹוֶאה ֶאת ָהֶערְׁ ַהָּגהֹות ַמיְׁ ָהֹרא''ש ֶפֶרק ָהרֹוֶאה וְׁ ַשָבת וְׁ י ֶפֶרק )ַר''ן ֶפֶרק ַקָמא דְׁ

ִפָלה( כֹות תְׁ ִהלְׁ  .ה' מֵּ

" שבדיעבד אם דייק שהשו"ע כתב "צריך לאזור)בס"ק ד(  המ"ב

דדוקא מי שרגיל כל היום )רבינו ירוחם(  התפלל בלא אזור יצא, וי"א

בחגורה, אבל מי שהולך כל היום בלא חגורה, גם בשעת תפילה, אין 

ילקוט וכ"כ  גוונא.אף בכהי )רא"ש(  צריך לחגור. ומיהו מידת החסידות

)קריינא דאגרתא ח"ב סי'  . הקהילת יעקב(בס' ב) הלכה ברורהו)בסי' צא( יוסף 

בזמניהם היה  אשדווקמסבירים ( 45הערה  )הליכות שלמה פ"יא והגרשז"אפא( 
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בכך משום מידת חסידות, כשרצו ללכת למקומות חשובים או לאנשים 

שהיה משלים את הבגד, וא"כ לתפילה היה  אזורחשובים היו חוגרים 

  בכך משום "היכון", מה שאין כן המנהג בזמנינו.

שמותר לברך בלא חגורה מאחר שיש לו מכנסים  כתב (בס"ק ב) המ"א

)וכ"כ  ערוהלש על בטנו ומפסיק בין ליבו וה"ה אם בגדיו מונחים ממ

 .המ"ב בס"ק ח(

 לבוש בתפילה

ֹלא )פ"ה ה"ה(  הרמב"םכתב  ֹראש וְׁ ֹלא בְׁ ָדתֹו, וְׁ ִפָלה ַבֲאפּונְׁ ַיֲעֹמד ִבתְׁ

נֵּי  דּו ִבפְׁ י ַהָמקֹום ֶשֹּלא ַיַעמְׁ שֵּ ֻגלֹות ִאם ֶדֶרְך ַאנְׁ ַלִים מְׁ ַרגְׁ ֹלא בְׁ ֻגֶלה, וְׁ מְׁ

ַלִים. י ָהַרגְׁ ָבתֵּ דֹוִלים ֶאָלא בְׁ הבית יוסף למד מדבריו שאם דרך אנשי  ַהּגְׁ

כמו בארץ ערב, שרי להתפלל יחף.  המקום לעמוד יחפים בפני הגדולים

כתב שאסור להתפלל בלא מנעלים )אות ט(  הגהות מימוניותאבל 

לאו אורח ארעא לגלויי כרעיה קמיה מריה עכ"ל. )יג:(  דכאמרינן בחגיגה

ולא חילק בין מקום למקום. הבית יוסף אומר שאפשר שבמקום שנהגו 

ו העולם בכל ארץ לעמוד יחפים בפני הגדולים אינו בכלל זה, וכן נהג

  ערב להתפלל יחפים. 

ָדתֹו כתב:  (בס' ה) השו"ע אזור חלול  -מ"ב בס"ק יא )ֹלא ַיֲעֹמד ַבֲאפּונְׁ

ֻגִלים, ִאם (, פאוטש -שמשימים בו מעות ַלִים מְׁ ַרגְׁ ֹלא בְׁ גֶֻלה, וְׁ ֹראש מְׁ ֹלא בְׁ וְׁ

נֵּי  דּו ִלפְׁ י ַהָמקֹום ֶשֹּלא ַיַעמְׁ שֵּ ַלִים.ֶדֶרְך ַאנְׁ י ַרגְׁ ָבתֵּ דֹוִלים, ֶאָלא בְׁ  ַהּגְׁ

 ו חלוק שינהשאין נכון להתפלל בחלוק בית א( יג-בס"ק יא) כתב המ"ב

שמי שהוא חולה ( 73)הליכות שלמה תפילה, פ"ב הערה  כתב הגרשז"א .מה()פיג'
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עד כדי כך ששוכב במיטה, מספיק שילבש חלוק על הפיג'מה שלו. וכן 

 עליו חלוק. או לברך בבגד ים אא"כ לבשכשנמצא בים, אין להתפלל 

)וגם בברכת  שבזמנינו צריך לשים בעת התפילה( יג-)בס"ק יב כתב המ"ב

 כדרך שהולך ברחוב, ולא בכובע קטן 13כובע בראשוהמזון ס' קפג ס"ק יא( 

שתחת הכובע, כי אין דרך לעמוד כן לפני אנשים חשובים, וכ"ש )כיפה( 

תפלל בבתי שוקים של פשתן לבד, לא להתפלל במצנפת שינה. אין לה

דגנאי הוא לעמוד כן לפני גדולים, וכ"ש שגנאי ללבוש סנדל והעקב 

רי דרכים, וקורא אני עליהם ובכדרך ע 14מגולה. גם אין ללבוש כפפות

משמע  "אל תבואני רגל גאוה ויד רשעים אל תנידני". ומחיי אדם

לפני מנהג והכל בד ג"כ אין נכון, דאפילו בבתי שוקים של צמר ל

 הרמ"מ תיקן שלא להיכנס לבית הכנסת במנעלים ארוכים .15המקומות

, ואם דרך המקום לעמוד כך בפני גדולים, מותר. אם הבגד ארוך )מגפים(

שחופה את הרגלים או בארצות חמות מאוד שעומדים שם ג"כ בפני 

  גדולים יחפים, אין לחוש אפילו אם הבגדים קצרים ונראים הרגלים.

וצבעי וכדומה שו"ע בסי' צח ס' ד( ) ראוי להתפלל בבגדי עבודה ן איןוכ

)חשוקי חמד,  שלא מתבייש לצאת לרחוב בבגדי עבודה, דעת הגרשז"א

כך. ובפורים כשהוא לבוש  שיכול בשעת הדחק להתפלל( :ברכות יד

                                                           
13 

דעת הגשז"א שאם הזדמן לבית הכנסת ללא כובע וחליפה, אם רגיל ללכת עם כובע וחליפה, לא 
 יתפלל בלעדיהם, אא"כ יפסיד בכך תפילה בציבור.

14 
כפפות שלובשים להגן  מדובר בכפפות עבודה או בכפפות שהיו נוהגים ללבוש לחשיבות, אבל

מפני הקור מותר להתפלל בהם )שו"ת נטע שורק סי' ו(. וכן בחורף שלובש מעיל או עטוף 
 בצעיף, דעת הרגשז"א שמותר להתפלל בהם.

15 
כתב ערוך השולחן )ס' ה( שבגרביים בלי נעלים במקומות שאין הולכים כך לפני אדם גדול, אין 

 ובכרם שלמה )סי' צא( כתב שה"ה בנעלי בית.להתפלל כך ) מלבד ביוה"כ ות"ב(. 
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שיכול להתפלל ובתנאי שיהיה )ח"י סי' יח(  , כתב בשו"ת הלויבתחפושת

 ושה שום צחוק באמצע התפילה.מכוסה כהלכה ואינו ע

 :כתב הלכה ברורה

שבמקומות שרגילים ללכת שם במכנסים קצרים,  - מכנסים קצרים

ועומדים כן לפני אנשים גדולים, כגון בני המושבים, אע"פ שאין ראוי 

שיתפללו כך, מ"מ אם קשה עליהם ללכת ללבוש מכנסים ארוכים קודם 

)ויזהרו ליטול ידיהם קודם התפילה.  התפילה, רשאים מעיקר הדין להתפלל כך

ומ"מ ש"ץ אינו רשאי לעבור לפני . גליהם בשעת התפילה(וכן יזהרו שלא יגעו בר

 התיבה כשהוא לבוש במכנסים קצרים.

אם דרך אנשי המקום לעמוד כך לפני אנשים גדולים,  - חולצה קצרה

י אינו רשא בהרשאי להתפלל כך. ומ"מ ש"ץ אינו רשאי לעבור לפני התי

קצרים, אא"כ חלק היד  בשרווליםלעבור לפני התיבה כשהוא לבוש 

שבין המרפק לבין בית השחי מכוסה בשרוולים. וכן יתעטף בטלית 

 ואח"כ יעבור לפני התיבה. ויכסה זרועותיו 

ללבוש נעלים, ואין דרכם לעמוד לפני אנשים  במקום שנהגו - נעלים

  התפילה.גדולים שהם יחפים, צריך ללבוש נעלים בשעת 

)או  כת יחפים בימות הקיץבמקום שנהגו לל - או יחפים סנדלים

 ללהיקה, רשאים לפני אנשים גדולי כן יםדמו, ועבסנדלים פתוחים ללא גרבים(

בזה. ומי שמקפיד תמיד שלא לעמוד בפני אנשים גדולים בלא נעלים, 

צריך ללבוש נעלים בשעת התפילה אפילו במקום שנהגו ללכת יחפים 

 לפני אנשים גדולים. 
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בדורות הקודמים היו מקומות שנהגו לחלוץ נעלים קודם שנכנסים 

 נס לבית הכנסת עם הנעלים.בית הכנסת. אבל בזמנינו נהגו להיכל

 ניתן להקל לפני מנהג המקום. - םדלייער

אין להתפלל בפיג'מה או בבגד תחתון, אפילו אם הוא ארוך  - פיג'מה

ומכסה כל גופו, שהרי אין דרך לעמוד כך בפני גדולים. ומ"מ חולה 

 שקשה עליו להסיר את בגד השינה כדי להתפלל, רשאי להתפלל כך. 

 כיסוי הראש

בשם הר"ם כתב שאינו  בו להככתב הטור בסי' צא שיכסה ראשו. 

תיתי לי דלא סגינא ( :)קיח בגילוי הראש, ומה שאמרו בשבתאסור לילך 

ד' אמות בגילוי הראש זאת מידת חסידות. וה"ר פרץ כתב שיש למחות 

)בסוף נתיב  ורבינו ירוחם כתב בבית הכנסת בגילוי הראש. סלהיכנשלא 

ִרים ֶשָאסּור כתב השו"ע בס' ג שאסור לברך בגילוי הראש. ט"ז(  יֵּש אֹומְׁ

חֹות ֶשֹּלא ִלָכנֵּס  ִרים ֶשיֵּש ִלמְׁ יֵּש אֹומְׁ ֻגֶלה, וְׁ ֹראש מְׁ ָכָרה ִמִפיו בְׁ הֹוִציא ַהזְׁ לְׁ

ִגלּוי ָהֹראש. ֶנֶסת בְׁ ית ַהכְׁ בֵּ  בְׁ

שכיסוי הראש הוא היכר מיוחד לאנשים  הלכה ברורה שבזמננוכתב 

מלכות שמים, ורק חילונים  שומרי תורה ומצוות המקבלים עליהם עול

פורקי עול תורה ומצוות אינן מכסים את ראשם, וכיסוי הראש מבדיל 

בין עובד אלוקים לאשר לא עבדו, צריך כל איש מישראל להיזהר לכסות 

ממידת החסידות ראוי לכל  ראשו, ולהראות בסך שמורא שמים עליו.

את רובו. איש מישראל ללבוש כובע או כיפה המכסים את כל הראש או 

ומ"מ מן הדין אם הכיפה או הכובע נראים וניכרים מכל צדדי הראש, 
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מלפנים ומאחור ומן הצדדים, אע"פ שאינם מכסים את רוב הראש, 

רשאי ללובשם בלא כיסוי נוסף. ואם טעה והתפלל או בירך בגילוי 

הראש, כגון שנפלה הכיפה מעל ראשו, ולא הרגיש בכך עד שסיים 

 דיעבד.תפילתו, יצא י"ח ב

שכובעים הקלועים מקש חשיבי ככיסוי )סי' י(  כתוב בתרומת הדשן

לראש להתפלל בהם, אבל הנחת היד על הראש לא חשיבי כיסוי, וטעמא 

משום דהראש והיד חד גוף אינון ואין הגוף יכול לכסות את עצמו. וזה 

שיב שפיר כיסוי מסיק הבית יוסף שאם אחר מניח ידו על ראש חברו ח

לּוִעים ִמַּקש ֲחִשיָבא ִכסּוי, ֲאָבל "כ השו"ע בס' ד הראש. וכ כֹוָבִעים ַהּקְׁ

ר ַמִניַח ָידֹו ַעל ֹראשֹו ֶשל  ִאם ַאחֵּ ַהָנַחת ָיד ַעל ָהֹראש ָלא ֲחִשיָבא ִכסּוי, וְׁ

ָמע ַדֲחִשיָבא ִכסּוי.  ֶזה, ַמשְׁ

 הדברים שאסור לאחוז בידו בשעת התפילה

לא יאחוז בידו תפילין, ולא ספר תורה בזרועו, ולא )בסי' צו(  הטורכתב 

קערה מלאה בידו, ולא סכין וכיכר מפני שלבו עליהם שלא יפלו מידו 

ויטרד ותתבטל כוונתו. ולולב בזמנו מותר לאחוז בידו כיוון שהוא צורך 

 מצוה, אינו נטרד בשבילו. 

א שתפילין וס"ת מפני שטרוד במחשבתו של)בברכות כג:(  מפרש רש"יו

יפלו מידו ויתבזו, ואין דעתו מיושבת עליו בתפילתו. וסכין מתיירא 

ו וכיכר רזברגלו, וקערה מלאה ומעות שלא יתפ שמא יפול ויתקע לו

הבית יוסף מדייק מרש"י ששאר הדברים שאין  שאם יפול יהיה נמאס.

)יד: ד"ה  וה"ר יונהבהם הפסד אם יפלו מידו, מותר להתפלל בעודן בידו. 

לק על רש"י, ואומר שאין לו ליטול בידו שום דבר בשעת חוסכין( 
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התפילה, אלא רק לולב בלבד דמשום חבובי מצוה לא ימעט בזה כוונת 

 התפילה. 

פַ כתב  השו"ע ֶשהּוא ִמתְׁ ָידֹו כְׁ ל, ֹלא ֶיֱאֹחז בְׁ פֶ לֵּ ֹלא סֵּ ִפִלין וְׁ י תְׁ בֵּ ר ִמִכתְׁ

ֹלא ֹלא ַסִכין ּו ַהֹּקֶדש וְׁ לֵָּאה וְׁ ָעָרה מְׁ יֶהם ֶשֹּלא קְׁ נֵּי ֶשִלבֹו ֲעלֵּ ִכָכר, ִמפְׁ ָמעֹות וְׁ

יָון ֶשָהֲאִחיָזה  ַמנֹו, ֻמָתר ֶלֱאֹחז ַבָיד, כֵּ לּוָלב ִבזְׁ ל ַכָּוָנתֹו. וְׁ ַבטֵּ ִתתְׁ ד וְׁ ִיָטרֵּ לּו וְׁ ִיפְׁ

ִבילֹו. ָרד ִבשְׁ ינֹו ִנטְׁ ָוה אֵּ ָידֹו ִהיא ִמצְׁ משמע מדברי השו"ע שפסק כמו  בְׁ

)כל דבר שאינו חושש שאם יפול יבוא לידי  מותר לאחוז הדבריםרש"י ששאר 

אבל הט"ז חולק  )מ"א בס"ק א( ביזיון או שישבר או יתקלקל או יאבד או יזיקנו(

כתב וה"ה בשעת  המ"ב. ליטול שום דבר בידו בשעת התפילהואוסר 

 ק"ש ופסוקי דזימרה. ובדיעבד אם אחז בידו אינו צריך לחזור ולהתפלל

 והתירו לש"ץ לאחוז ס"ת בידו אא"כ בגלל זה לא כיוון ב"אבות".

להתפלל על  כוונתווון שכל בשבת בשעה שאומר "יקום פורקן" מכ

. אם נפל )כמו בלולב( לומדי התורה ולכן מחזיק ס"ת ולא לשם שמירה

את  םכשיסיי, מותר להגביהו ןוולכספר תפילה על הארץ, אם אינו יכול 

ואם התחיל שמונה עשרה שבה הוא עומד. הברכה מתוך תפילת 

, מותר ללכת באמצע התפילה להביא והתבלבל רלהתפלל ללא סידו

שאם )אישי ישראל שאלה קיד(  כתב הגרח"ק סידור כדי להמשיך להתפלל.

אינו זוכר את הנוסח "על הניסים" בע"פ, יתכן שגם בזה מותר ללכת 

ועדיף לרמוז לארון לקחת סידור, אע"פ שלא מעכב אם לא אמרו. 

 .מ"ב בס' קד ס"ק א() יביא לו סידור ולא לזוז ממקומולחברו ש

וה"ה לכל ספרי  אדווקכתב דספר תורה לאו )סי' יז(  הדשן תרומת

הקודש ואפילו מחזורים הספרי תפילה. ועם כל זה התיר לאחוז מחזור 
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כיון שאינו אוחז אותם אלא כדי להתפלל  ולהתפלל,בידו או ספר תפילה 

בעיון ובדיוק יפה, ואין משאם כבד עליו, ולכן ליבו לא טרוד בהם 

בדומה ללולב שמותר לאחוז בו בתפילה מכיוון שלקיחתו מצוה ומתוך 

שחביב עליו אין משאו ושמירתו כבדים עליו ולא טורדים אותו. וכ"כ 

שמי שמתפלל )בס"ק ג(  כתב הט"ז .וכ"כ השו"ע )טו: ד"ה ואסור( רבינו יונה

מתוך סידור, צריך לסמן את המקומות בסידור שהוא צריך להתפלל 

, שלא אותם בתפילה שלו, כדי שלא יחפש אחריהם בשעה שמתפלל

 ון יפה.ויפסיק ע"י זה ולא יכ

 נשיאת משא )תיק( על כתפיו בשעת התפילה

א ַמשאֹוי ַעל )בסי' צז ס' ה(  כתב השו"ע ִפָלה,  ַהנֹוׂשֵּ ַמן תְׁ ִהִּגיַע זְׁ ָפיו וְׁ תֵּ כְׁ

י  ל; ד' ַקִבין, ַמִניָחם ַעל ַּגבֵּ ַפלֵּ ִשילֹו ַלֲאחֹוָריו ּוִמתְׁ ָפחֹות ִמד' ַקִבין ַמפְׁ

ל ַפלֵּ ַקע, ּוִמתְׁ שיעור ד'  .)מ"ב שמשוי של ד' קבין אם הם עליו מבטלים כונתו( ַקרְׁ

 ליטר 9.6החזו"א הוא ק"ג, ולדעת  5.5קבין לדעת הגר"ח נאה הוא 

 .)במידה ולא במשקל(
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 תיקון המקום  
 

וא''ר יוסי בר' חנינא משום ראב''י אל יעמוד אדם ( )י: איתא בברכות

 (א, תהילים קל) אלא במקום נמוך ויתפלל שנא' ,פללבמקום גבוה וית

 אכיסתניא נמי הכי לא יעמוד אדם לא על גבי  ." ממעמקים קראתיך ה'"

אלא במקום נמוך ויתפלל  ,ולא ע''ג שרפרף ולא במקום גבוה ויתפלל

 וכתיב" ים קראתיך ה'מעמק"לפי שאין גבהות לפני המקום שנאמר מ

 .)לעני אין גבהות לב( "תפלה לעני כי יעטוף" (א, תהילים קב)

ָפִחים"ה ה"ז( )פ כתב הרמב"ם ֹלָשה טְׁ ָמקֹום ָּגבֹוַּה שְׁ )דכל  ֹלא ַיֲעֹמד בְׁ

ֹלא הפחות משלוש נחשב כארעא סמיכתא(  י ִמָטה וְׁ ֹלא ַעל ַּגבֵּ ל. וְׁ ַפלֵּ ִיתְׁ ר וְׁ אֹו יֹותֵּ

סָ  י ַספְׁ י ַעל ַּגבֵּ ֹלא ַעל ַּגבֵּ ַבע ַאמֹות  .כיסאל וְׁ ָין ָּגבֹוַּה ִאם יֵּש בֹו ַארְׁ ָהָיה ִבנְׁ

ַבע ַאמֹות ֶשהּוא ִשעּור ַהַבִית ל בֹו.  ,ַעל ַארְׁ ַפלֵּ ִהתְׁ י הּוא ַכֲעִלָיה ּוֻמָתר לְׁ ֲהרֵּ

ַבע ַאמֹות  ין בֹו ַארְׁ ִחצֹות ִמָכל רּוחֹוָתיו ַאף ַעל ִפי ֶשאֵּ ן ִאם ָהָיה ֻמָּקף מְׁ כֵּ וְׁ

הֹו ִנָכר שֶ ַעל ַא ין ָּגבְׁ נֵּי ֶשאֵּ ל בֹו ִמפְׁ ַפלֵּ ִהתְׁ ַבע ַאמֹות ֻמָתר לְׁ שּות רְׁ י ָחַלק רְׁ ֲהרֵּ

מוֹ  ַעצְׁ  .לְׁ

תניא לא יעמוד על גבי מטה וכו'  רבינו מהר"י אבוהבאבל כתב  

ואח"כ כתב ולא על גבי מקום גבוה. הבית יוסף מדייק מלשונו של 

ת שני הנושאים בפסקה אחת, מהר"י אבוהב שמכיוון שהוא לא כלל א

אפילו שלא בא להודיענו שלא יתפלל על גבי מטה או ספסל או ע"ג כלי 

, לפי שיש לחוש לטירדא, שהוא טרוד שמא גבוהים שלושה טפחים
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יפול, ואז לא יתכון בתפילתו. הבית יוסף כתב בסוף דבריו שאנו אין לנו 

 אלא דברי הרמב"ם ז"ל דאסר בגבוה ג' טפחים.

רּו  וז"ל כמו הרמב"ם( )בסי' צ ס' ב סקפ השו"ע ִשעּור ָמקֹום ָּגבֹוַּה ֶשָאמְׁ

י הּוא ַכֲעִלָיה  יֵּש בֹו ד' ַאמֹות ַעל ד' ַאמֹות, ֲהרֵּ ָפִחים. ָהָיה ָּגבֹוַּה ג' וְׁ ג' טְׁ

ין בֹו ד' ע ִחצֹות, ַאף ַעל ִפי ֶשאֵּ ן ִאם ָהָיה ֻמָּקף מְׁ כֵּ ל בֹו. וְׁ ַפלֵּ ִהתְׁ ל ד' ּוֻמָתר לְׁ

שּות. יָון ֶשָחַלק רְׁ הֹו ִנָכר כֵּ ין ָּגבְׁ ל בֹו, ֶשאֵּ ַפלֵּ ִהתְׁ  כתבובס' א'   ֻמָתר לְׁ

י השו"ע  ֹלא ַעל ַּגבֵּ י ִמָטה, וְׁ ל ֹלא ַיֲעֹמד ֹלא ַעל ַּגבֵּ ַפלֵּ ֹלא ַעל כיסאַהִמתְׁ , וְׁ

ָסל  י ַספְׁ בֹוִהין ג')הגה ַּגבֵּ יָנן ּגְׁ ם ַמֲהִרי''א(,  - ַוֲאִפלּו אֵּ שֵּ ף בְׁ ית יֹוסֵּ ֹלבֵּ י וְׁ א ַעל ַּגבֵּ

 . ָמקֹום ָּגבֹוּהַ 

 סא שנמוך מג' טפחים מותר לכתחילהשבכיומדברי השו"ע משמע 

הסבר  הביא 'הרמ"א דקדק מדברי השו"ע שמכיוון שרק בס' ב .)ב"ח וט"ז(

 ומטה בנפרד ממקום גבוה, לכן אכיסר הזכי 'למקום גבוה ובסעיף א

)אות ג'(  וכ"כ כף החיים או מיטה שנמוכים מג' טפחים. אסבכיאסור 

 וכ"כ הלכה ברורה. שנראה שמר"ן מסכים להרמ"א אף שלא כתבו.

הרמ"א בסי' תריד בס' ב כתב שמותר לעמוד על כרים וכסתות של 

והמ"ב בס"ק ט , ומ"מ המחמיר תבוא עליו הברכה. )ביום הכיפורים( עור

כתב שבמה דברים אמורים, שלא בשעת תפילת שמונה עשרה, אבל 

בשעה שמתפלל תפילת שמונה עשרה אסור לעמוד ע"ג כרים וכסתות 

אפילו אינן של עור, משום שנראה כמתגאה אם יעמוד אז על כרים 

וכסתות, ואפילו אינן גבוהים ג' טפחים, אבל מותר לעמוד כשהוא איש 

)אות כא(  וכ"כ כף החייםשבים להפסיק בין הקרקע. מצונן על מעט ע
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וכ"כ אשל אברהם וסיים שמותר לעמוד על שאר דברים חוץ מן כרים 

 וכסתות, אפילו בשעה שמתפלל י"ח, אם אינו גבוה ג' טפחים מן הארץ.

דן האם מותר להתפלל )ח"ג בליקוטים סי' יד(  בשו"ת תעלומות לב

ל רצפת ביהכ"נ ועל מנת עליהם במקום שנהגו להניח לוחות ארוכים ע

 וכתב דשרי לעשות כן. וילקוט יוסף להתפלל כדי להגן מפני הקור,

ם שאין טפח בלוחות, וליכא בעיתותא וטירדה, עטהתיר מה גם)בהערות( 

ועוד דכיוון עשויים להגן מפני הקור, והרי התירו לחולה  אפילו בגבוה 

)כלל כב אות ד(  ר בחיי אדםג' טפחים, והכל חולים מפני הקור. וכיו"ב התי

 להתפלל על מחצלת עבה.

שאם כוונתו להשמיע )ספר המנוחה תפילה פ"ה ה"ז(  כתב ה"ר מנוח

וספסל מותר. וכ"כ בספר אהל מועד,  אכיסלציבור, אפילו על גבי 

אבל בעל הלכה ברורה בס"ק ה  מהר"י אבוהב, הכל בו, רבינו ירוחם.

מקום גבוה ג' טפחים כדי כתב שניתן להקל כאשר הש"ץ עומד על 

וכו' מפני  אכיסלהשמיע לציבור, אבל אסור לו לעמוד על מטה או 

 ובתוספתא דברכותכראוי.  שמתיירא שמא יפול ולכן אינו יכול לכוון

 כתוב שאם היה זקן או חולה מותר להתפלל על גבי מקום גבוהז( "י)פ"ג ה

 .  )שקשה להם לרדת מעל המטה(

ל ֹלא ַיֲעֹמד ֹלא ַעל ַּגבֵּ השו"ע  כתבבס' א'   ַפלֵּ ֹלא ַעל  וכו', י ִמָטהַהִמתְׁ וְׁ

ִמיַע  ַהשְׁ ן אֹו חֹוֶלה, אֹו ֶשָהָיה ַכָוָנתֹו לְׁ ן ָהָיה ָזקֵּ י ָמקֹום ָּגבֹוַּה, ֶאָלא ִאם כֵּ ַּגבֵּ

  ַלִצבּור.
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כתב שעכשיו נהגו שהמקום שהש"ץ עומד הוא עמוק )בס"ק ג(  המ"א

גמרא יורד לפני בום ממעמקים קראתיך ה' וכ"כ משאר בית הכנסת מש

 ההוא דנחית. - התיבה

 חלונות

דאמר רבי חנינא לא יתפלל אדם אלא בבית שיש )לד:(  איתא בברכות

"וכיון פתחין ליה בעיליתיה". ופרש"י יא(  )דניאל ו, בו חלונות שנאמר

שהחלונות גורמין שיכוון לבו שיסתכל כלפי שמים ולבו נכנע. ולפי זה 

 צריך שיהיו פתוחים לאותו רוח שיתפלל.

ָתִחים אֹו )בס' ד(  וכ"כ השו"ע)בפ"ה ה"ו(  וכ"כ הרמב"ם ֹתַח פְׁ ָצִריְך ִלפְׁ

טֹוב שֶ  ָדן, וְׁ ֶנגְׁ ל כְׁ ַפלֵּ ִהתְׁ י לְׁ דֵּ רּוָשַלִים כְׁ ֶנֶגד יְׁ ֶנֶסת י''ב ַחלֹונֹות כְׁ ית ַהכְׁ בֵּ יּו בְׁ ִיהְׁ

 .ַחלֹונֹות

ים לעשות בבית הכנסת חלונות גבוהים שיש נוהג הלכה ברורהכתב 

למעלה מקומת אדם, כדי שלא יסיח דעתו בשעת התפילה. אשל אברהם 

כתב כשיש חלון גדול שמחולק לחלקים ע"י הפרדה, כל חלק עולה 

 יב' חלונות ואפשר להוסיף על מנין חלונות. -ה ןלמניי

כתב הבית יוסף שמספר החלונות לא נתפרש בתלמוד ולא בדברי 

שצריך להיות בו יב )בפרשת אלה פקודי רנא.(  קים אבל הזוהר כתבהפוס

 חלונות לסיבת סוד נכמס.

שצריך לפתוח פתחים או חלונות כנגד ירושלים כדי  יוסף ילקוטכתב 

להתפלל כנגדן בין שהוא מתפלל בביתו ובין שהוא מתפלל בבית 

הכנסת. וגם סומא ראוי לו שיתפלל בבית שיש בו חלונות. לכתחילה 
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אך אין )היינו בצד שהציבור מתפללים כנגדו(  טוב לעשות חלונות בצד מזרח

 לגרום מחלוקת בשביל זה. יש לקבוע זכוכיות בחלונות. 

 טעמים לתפילה בבית שיש בו חלונות: 

נתנו טעם שע"י ראיית האור )כד: ד"ה בבית(  תלמידי ה"ר יונה .א

פתוחים תתיישב דעתו יותר ויוכל לכוון כראוי, אי נמי שיהיו 

החלונות כנגד המזרח, כדאיתא בפסוק נגד ירושלים, מפני שע"י 

תהיה תפילתו ויותר  ,ההבטה הזאת יכוון בתפילתו כנגד המקום

שיכנס דרך החלונות  רהאוויוי"א שע"י רצויה ומקובלת. 

 תתיישב דעת המתפללים.

שיתפלל )ס' קמא מהדורת מקיצי נרדמים(  טעמו של הרמב"ם בתשובה .ב

, כדי שיצייר במחשבתו שהוא כנגד רלאוויפתוח  כנגד חלון

ירושלים, ואין דבר חוצץ בינו לבינה, לא בנין ולא קורות, ולפי 

, ואין ספק שציור זה שהוא בחלונות ימשך ראות הרואה מהם

 ודמיונו יחייב כוונה גדולה.

כיוון שבית כנסת של מטה מכוון כנגד של מעלה, ובשל מעלה  .ג

דרכם משרה הקב"ה שכינתו יש בחינת י"ב חלונות, ש

. שמות רנא()זוהר  בתחתונים, שהוא ענין חשוב ביותר ע"פ הסוד

"משגיח מן החלונות", לין חלונות תיקון ו( ) ואמרו עוד בתיקונים

 דבי כנישתא, וע"ש בחידושי המהרש"א שכתב, דבאין חלונות

פילתו הוה ליה מקום סתום לעלות, כאילו אין משם מקום לת
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רבא לא גזר תעניתא ביומא ש טעמא קאמר לעלות, דמהאי

 ".משום "סכותא בענן לך מעבור וכו' דעיבא

 תפילה בשדה ובמקום פתוח

אמר רבא חציף עלי מאן דמצלי בבקתא, פירוש :( )לד איתא בברכות

הטעם שכשהוא במקום צניעות חלה עליו אימת מלך  פרש"יבבקעה. 

שמאחר שהוא במקום כתב  מהר"י אבוהבוליבו נשבר. ורבינו הגדול 

מגולה ואינו נכנע לפני בוראו להסתתר במקום נסתר, אע"פ שאין נעלם 

)בראשית כד,  הא כתיב מקשה)ד"ה חציף(  התוס'ניו, הרי זה עז פנים. ימנגד ע

 "ויצא יצחק לשוח בשדה", וי"ל דהתם מיירי בהר המוריה.סג( 

ַפלֵּ )בס' ה(  השו"עכתב  ָמקֹום ָפרּוץ ֹלא ִיתְׁ מוֹ ל בְׁ נֵּי  כְׁ ָׂשֶדה, ִמפְׁ בְׁ

ָבר. ִלבֹו ִנשְׁ יַמת ֶמֶלְך, וְׁ ִניעּות ָחָלה ָעָליו אֵּ קֹום צְׁ ֶשהּוא ִבמְׁ   ֶשכְׁ

)ס"ק  כתב שעדיף להתפלל בבית שאין בו חלונות מאשר בשדה המ"ב

ועוברי דרכים לכולי עלמא בבית.  א. לפי הזוהר יש להתפלל דווקי(

שם אילנות, טוב יותר שיעמוד שם מותרים להתפלל בשדה ומ"מ כשיש 

צנוע הוא קצת  , אם אין קשה עליו איחור דרכו, דמקום16ביניהם ויתפלל

המקום יהיה וכשמתפלל בשדה צריך להקפיד ש .ס"ק יא() ע"י האילנות

 .מ"ב בסי' צט בס"ק ה() נקי מצואה או טינוף

שמקום מוקף מחיצות  ברורה הלכהו )סי' צ בס"ק יב( ילקוט יוסףו כתב

בלא תיקרה, כגון חצר בית כנסת וכיוצא בזה, מותר להתפלל שם אפילו 

                                                           
16
שכן מצינו שכתוב ביצחק "ויצא יצחק לשוח בשדה", ונקטה התורה דווקא לשון "לשוח",  

 שהסתיר עצמו בין השיחים בשעת התפילה.
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ל המערבי שהוא תלכתחילה, וכן פשט המנהג להתפלל ברחבת הכו

מוקף מחיצות ואין שם תקרה מכיוון שבהר המוריה אימת קדושת 

 .)שו"ת מעשה אברהם ס' כה( המערבי , וה"ה לרחבת הכותל)תוס'( ום עליוהמק

שאין עדיפות להתפלל במקום וכבוד בתפילה עמ' קצג(  )נקיות כתב הגרח"ק

 הסגור והמקורה שע"י הכותל, כיון שכולו מקום הקבוע לתפילה.

 תפילה אחורי בית הכנסת

נסת אמר רב הונא כל המתפלל אחורי בית הכ)ו:(  איתא בברכות 

אמר אביי לא  ",סביב רשעים יתהלכון" (ט ,תהילים יב) נקרא רשע שנאמר

אבל מהדר אפיה לבי כנישתא  ,אמרן אלא דלא מהדר אפיה לבי כנישתא

ההוא גברא דקא מצלי אחורי בי כנישתא ולא מהדר אפיה  .לית לן בה

א''ל כדו )סוחר ערבי(  חלף אליהו חזייה אידמי ליה כטייעא ,לבי כנישתא

  .שלף ספסרא וקטליה ,קיימת קמי מרך)שתי רשויות(  בר

שההיכל בבתי הכנסת פירש  רש"יש)ג: ד"ה ור' יצחק(  רבינו יונהכתב 

שלהם היה בצד מזרח, והפתחים של בית הכנסת היו כנגדו בצד מערב. 

ואחורי בית הכנסת הינו זה הצד של הפתחים דהיינו צד מערב. 

והמתפלל אחורי בית הכנסת לצד מערב נקרא רשע, מפני שלושה 

 דברים:

 וא בחוץ.כולם בתוך בית הכנסת וה .א

 בבית הכנסת מתפללים לכיוון מזרח והוא מתפלל לכיוון מערב. .ב

   שאחוריו כלפי בית הכנסת.  .ג
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ת הכנסת לכיוון מערב, אבל אינו נקרא יוך בתוה"ה שאין להתפלל ב

רשע כיוון שעומד בבית הכנסת ומשתתף עם הציבור. אבל אם היה 

לכיוון מזרח, כותל המזרחי של בית הכנסת ומתפלל ד הילבחוץ עומד 

אע"פ שאחוריו כלפי בית הכנסת אינו נקרא רשע מכיוון שמתפלל 

 וכ"כ הטור. אע"פ שעומד בחוץ. לאותו כיוון שהציבור מתפללים אליו

שההיכל בבתי הכנסת שלהם היה בצד מזרח, והפתחים  שיטת ר"י

של בית הכנסת היו כנגדו בצד מערב. ואחורי בית הכנסת הינו שעומד 

סת לצד מזרח כותל המזרחי, והמתפלל אחורי בית הכנמבחוץ ליד ה

 , מפני שניאע"פ שמתפלל לרוח שכל הציבור מתפללין נקרא רשע

 דברים:

 כולם בתוך בית הכנסת והוא בחוץ. .א

 שאחוריו כלפי בית הכנסת.    .ב

אינו נקרא , )שפניו כלפי כותל מזרחי של ביהכ"נ( לכיוון מערב ואם הוא מתפלל

הקהל כלפי כותל מזרחי ששם ההיכל ופניו ג"כ שפני כל רשע כיוון 

היה עומד )ל.(  גמרא בברכותהמוהראיה לפירושו  כלפי אותו כותל.

חזיר פניו אחורי הכפורת יראה עצמו כאילו עומד לפני הכפורת, כלומר י

לקיר מערבי ששם הכפורת, ויראה בלבו כאילו היה עומד בפנים עם 

   ישראל ועומד לפני הכפורת.

יטות אם עומד בחוץ לצד צפון או לצד דרום ואחוריו כלפי י השלשת

בית הכנסת, נקרא רשע, מפני שכולם בפנים והוא בחוץ ואחוריו כלפי 

ביהכ"נ. אבל אם פניו כלפי ביהכ"נ אינו נקרא רשע כיון שפניו כלפי 

 ביהכ"נ.
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כיוון שפרש"י איפכא מפירוש ר"י, כתבו )פ"ה ה"ו(  הגהות מימוניות

ברי שניהם. ולכן העומדים מחוץ לבית הכנסת בצד מזרח יש להחמיר כד

 .("נ)שאז אחוריו לא לכיוון ביהכ או מערב יהפכו פניהם לצד צפון או דרום

שאסור להתפלל כאשר פניו כנגד כתב  בשם רבינו האי אורחות חיים

ו לא"י. ירנ או כאשר פניו כנגד ביהכ"נ ואחוכ"הא"י ואחוריו כלפי בי

מתפלל בעזרות שבמזרח צריך להתפלל לצד צפון או ולכן כאשר הוא 

ביהכ"נ, ואם התפלל לכיוון ביהכ"נ  ןלכיוו)שאם התפלל למזרח העזרה אזי אחוריו  דרום

 .אזי אחוריו לא"י(

על בית מדרש )שו"ת פאר הדור סי' קנ, מהד' פריימן סי' יט(  נשאל הרמב"ם

יהכ"נ ופניו כאשר אחוריו לב העומד לצדדי ביהכ"נ, אם רשאי להתפלל

לרוח שהציבור מתפללין אליו. והשיב שכיוון שיש כותל שמפריד בין 

בית המדרש לביהכ"נ יכול להתפלל לכיוון שהציבור מתפללין אליו, גם 

כאשר אחוריו כלפי ביהכ"נ. ולא חלק על זה אדם מעולם, והמימרא דרב 

, ונמצא העומד אחורי סביביופנוי מכל  ס"ביהכנהונא אינו אלא ב

 כמו שאמר ס"ביהכנהכ"נ ומתפלל, ואחוריו כלפי ביהכ"נ, מזלזל בבי

 "ואחוריהם אל היכל ה' ".טז(  )יחזקאל ח,

י )בסי' צ ס' ז(  פסק השו"ע ֹלא ֲאחֹורֵּ ינֹו ַמֲחִזיר ָפָניו וְׁ ֶנֶסת, ִאם אֵּ ית ַהכְׁ בֵּ

ֶנֶסת הּוא ַהַצד ֶשֶפַתח  ית ַהכְׁ י בֵּ ֶנֶסת. ַוֲאחֹורֵּ ית ַהכְׁ בֵּ ֶפְךלְׁ הּוא הֵּ  ָפתּוַח בֹו, וְׁ

ָליו  פַ ַהַצד ֶשפֹוִנים אֵּ ֶשִמתְׁ ִליםַהָּקָהל כְׁ ִשים))רש"י לְׁ ָפרְׁ יֵּש מְׁ ֶהֶפְך . וְׁ , )ר"י( בְׁ

י רֵּ ִדבְׁ ָראּוי ָלחּוש לְׁ נֵּיֶהם וְׁ , מ"א ס"ביהכנלמערב ויחזיר פניו ב)שלא יתפלל אלא  שְׁ

ָדִדים בס"ק י, מ"ב בס"ק יח( ָאר צְׁ ל ִבשְׁ ַפלֵּ ֶשִמתְׁ ַגם כְׁ ֶנֶסת יֵּש, וְׁ ית ַהכְׁ בֵּ  חּוץ לְׁ
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הַ  ִמיר ֶשַיֲחִזיר ָפָניו לְׁ ֶנֶסתחְׁ ית ַהכְׁ בֵּ ֶשִנָכר ֶשַמֲחִזיר ֲאחֹוָריו 17לְׁ ָכל ֶזה כְׁ , וְׁ

ֶנֶסת, ית ַהכְׁ בֵּ ַבִית ַהָסמּוְך לְׁ ל בְׁ ַפלֵּ ֶנֶסת, ֲאָבל ִאם הּוא ִמתְׁ ית ַהכְׁ בֵּ ּוָפָניו  לְׁ

ֶנֶסת,  ית ַהכְׁ יתֹו ֶשהּוא ֹכֶתל בֵּ ֹכֶתל בֵּ ל ָכָראּוי, ַוֲאחֹוָריו לְׁ ָראֵּ ֶנֶגד ֶאֶרץ ִיׂשְׁ כְׁ

ֶנֶסת. ית ַהכְׁ ינֹו ִנָכר ֶשַמֲחִזיר ָפָניו ִמבֵּ  ֻמָתר, ֶשאֵּ

שאם מתפלל מחוץ לבית הכנסת כשעומד בצד  הלכה ברורהכתב 

כשפניו כלפי המזרח. ואם עומד כותל מערב של בית הכנסת, יתפלל 

בצד כותל צפון או דרום של בית הכנסת, עדיף שיפנה פניו לצד מזרח 

בשעה  אדווקאיסור תפילה אחורי ביהכ"נ הוא וצידו כלפי בית הכנסת. 

ה. ויש ונה עשרה ואף הוא מתפלל שמונה עשרשהציבור מתפללים שמ

עשרה.  מחמירים בזה אפילו שלא בשעה שהציבור מתפללים שמונה

 והלכה כדעה הראשונה.

 תפילה בבית הכנסת

עם הציבור, דאמר רבי  ס"ביהכנלא יתפלל אדם אלא ב הטורכתב 

18ס"ביהכניוחנן אין תפילתו של אדם נשמעת אלא ב
משמע  )בברכות ח.( 

                                                           
17
כאשר מתפלל בצפון או בדרום צריך להתפלל לכיוון מזרח, אבל השו"ע דיבר במקרה שהוא לא  

 זרח כגון שיש צואה לפניו כמלוא עיניו )מ"ב בס"ק יט(. יכול להתפלל לכיוון מ
18 

תניא אבא בנימין אומר אין תפילה של אדם נשמעת אלא בביהכנ"ס, שנאמר )מלכים א' ח,כח( 
"לשמוע אל הרינה ואל התפילה", במקום רינה שם תהא תפילה. והיינו שביהכנ"ס הוא מקום 

מר )תהילים פב, א( " אלוהים ניצב בעדת אל" תפילת רבים. ומנין שהקב"ה מצוי בביהכנ"ס, שנא
)ברכות ו.(. ועוד אמרו חז"ל כל מי שאינו נכנס לביהכנ"ס בעולם הזה, אינו נכנס לביהכנ"ס 
לעתיד לבוא, שנאמר )תהילים יב, ט( "סביב רשעים יתהלכון כרום זלות לבני אדם" )והיינו 

וזה ביהכ"נ שהוא מעין בית המקדש( שדברים העומדים ברומו של עולם ובני אדם מזלזלין בהם, 
)ירושלמי ברכות פ"ה ה"א(. ועוד אמרו שכל המשכים ומעריב לביהכנ"ס מאריך ימים, שנאמר 
)משלי ח,לד( "אשרי אדם שומע לי לשקוד על דלתותיי יום יום לשמור מזוזות פתחי" ונסמך לזה 

"ס בעולם הזה, זוכה )שם פסוק לה( "כי מוצאי מצא חיים". וכל ההולך בוקר וערב לביהכנ
לעשות כן בבית המקדש ולעתיד לבוא, שנאמר )תהילים פד, ה( "אשרי יושבי ביתך עוד יהללוך 
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מדברי הטור שהדגש הוא עם הציבור ולא שאני לן בין מתפלל 

)ד. ד"ה אימתי(  יונהלמתפלל בבית אחר עם הציבור. אבל ה"ר  ס"ביהכנב

כתב בשם הגאונים שאפילו שאין הציבור מתפללים, יש לו לאדם 

 השו"ע מפני שהוא קבוע ומיוחד לתפילת הציבור. ס"ביהכנבלהתפלל 

ַפלְׁ )בס"ק ט כמו רבינו יונה(  פסק ָשָעה ֶשִהתְׁ ל בְׁ ַפלֵּ ֹלא ִהתְׁ ן ִאם ֶנֱאַנס וְׁ כֵּ לּו וְׁ

ֶנֶסת. ית ַהכְׁ בֵּ ל בְׁ ַפלֵּ ן ִיתְׁ ָיִחיד, ַאף ַעל ִפי כֵּ ל בְׁ ַפלֵּ הּוא ִמתְׁ  ַהִצבּור, וְׁ

"ברב אם יש לו שתי בתי כנסיות ואחד יש בו )בס"ק כח(  כתב המ"ב

של ; ס"ביהכנ. כתבו האחרונים דאם יש 19עם" מצווה להתפלל בו יותר

"רב עם" רב בלבול, ואין אדם שומע לא תפילה ולא קריאת התורה, 

מוטב להתפלל בביתו בעשרה. ועדיף להתפלל בביתו בעשרה מאשר 

, ועיקר תפילת הציבור הוא תפילת שמונה עשרה. ס"ביהכנבביחיד 
                                                                                                                             
סלה". עוד למדו מהפסוק )תהילים סט, יד( "ואני תפלתי לך ה' עת רצון" ומהפסוק )ישעיה 
מט,ח( "כה אמר ה' בעת רצון עניתיך", אימתי עת רצון בשעה שהציבור מתפללים )ויש 
מרבותינו הראשונים שגרסו בגמרא שיש ללמוד מהפסוקים אלו שאין תפילתו של אדם נשמעת 
אלא בביהכנ"ס(. וכן מהפסוק )איוב לו, ה( "הן אל כביר ולא ימאס", שאין הקב"ה מואס 
בתפילת רבים. וכן נאמר )תהילים נה, יט( "פדה בשלום נפשי מקרב לי כי ברבים היו עמדי", 

בתורה וגמ"ח ומתפלל עם הציבור מעלה אני עליו כאלו פדאני לי ולבני  אמר הקב"ה כל העוסק
מבין אומות העולם )ברכות ח.(. ועוד אמרו מנין לעשרה שמתפללים ששכינה עמהם , שנאמר 

לז( -)תהילים פב, א( "אלהים נצב בעדת אל". )ברכות ו.(. ואמרו עוד על הפסוק )תהילים עח, לו
ו לו, ולבם לא נכון עמו ולא נאמנו בבריתו", ואעפ"כ נאמר )שם "ויפתוהו בפיהם ובלשונם יכזב

פסוק לח( "והוא רחום יכפר עון", והסבירו בגמרא שם דהיינו לעניין תפילת בציבור )פרש"י 
שתפילתם נשמעת אפילו שאין לב כולם שלם, מה שאין כן ביחיד שאין תפילתו מתקבלת אא"כ 

תפילה פ"ח ה"א( שתפילה בציבור נשמעת תמיד לפני  לבו מכוון( )ברכות ו.( והרמב"ם כתב )ה'
הקב"ה ואפילו היו ביניהם חוטאים, אין הקב"ה מואס בתפילתם של רבים, לפיכך צריך אדם 

 לשתף עצמו עם הציבור ולא יתפלל יחיד כל זמן שיכול להתפלל עם הציבור.
19 

כתב בשעה"צ )ס'  לכאורה כולם היו צריכים ללכת להתפלל בביהכנ"ס הגדול ביותר, אך כבר
תרפז ס"ק י( שאינם צריכים ללכת לגדול. וטעם הדבר ביאר בשו"ת הרדב"ז )ס' תתקי( שאף 
שמצווה להתפלל ברוב עם, אך כיון שלכל ציבור יש מנהגים שונים, ואין קילוסן עולה יפה יחד, 

נות לפיכך נהגו כל בני עיר ולשון לעשות להם קהל בפני עצמם, כי בחילוק המקומות והלשו
יתחלקו הלבבות. ובשו"ת אגרות משה )או"ח ח"ב סי' מו( כתב דאפילו אם המנהגים שווים, אך 
 לפעמים קשה ללכת לביהכ"נ הגדול בגלל המרחק, וכשיש ביהכ"נ נוסף שהוא קרוב יכלו אליו.
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דהיינו שיתפללו עשרה אנשים שהם גדולים ביחד, ולא כמו שחושבין 

הוא רק לשמוע קדיש וקדושה וברכו,  ההמון שעיקר להתפלל בעשרה

, וזהו טעות, ולכן חוב ס"ביהכנבולכן אינם מקפידים רק שיהיו עשרה 

כדי שיגיע להתפלל שמונה עשרה  ס"ביהכנלעל אדם למהר לבוא 

ברוב עם  ס"ביהכנבכתב הלכה ברורה שאם בדרכו להתפלל  בציבור.

להשלים  חר ומבקשים ממנו להצטרף אליהם כדיא ס"ביהכנעובר דרך 

)שלא תתבטל המצווה, אמרינן אין מעבירין  עבורם ןהמניי, עדיף שישלים ןהמניי

 .דעת ח"ב ס' ט. ומצות תפילה בציבור היא מצוה דרבים( היחוושו"ת  -על המצוות 

שתפילה בציבור היינו שיתפלל תפילת שמונה  ברורה הלכהכתב 

עשרה עם הציבור, ואין די בכך שיענה קדיש וקדושה וברכו עם הציבור. 

יחיד המתפלל בלחש עם חזרת השליח ציבור, נחשבת תפילתו לתפילת 

ואם יש מנין מצומצם ביחד איתו, הוא מתפלל מלה במלה עם  .בציבור

אין שם תשעה שעונים "אמן" אע"פ  ש ןלמנייהציבור, הרי הוא מצטרף 

 אחר הש"ץ.

 בשעה להתפלל שהציבור מתפללים

א"ל רבי יצחק לרב נחמן מאי טעמא לא אתי מר )ז:(  איתא בברכות

. ולימא ליה מר )פרש"י תש כחי( לבי כנישתא לצילויי ? א"ל לא יכילנא

לשלוחא דציבורא בעידנא דמצלי ציבורא ליתי ולודעיה למר. א"ל מאי 

יד(  )תהילים סט, א"ל דאמר רבי יוחנן משום רשב"י מאי דכתיבכולי האי? 

? בשעה שהציבור י לך ה' עת רצון", אימתי עת רצון"ואני תפילת

 ס"ביהכנלשאפילו אם הוא אנוס שאינו יכול לילך  הטורמתפללים. וכ"כ 

ִאם הּוא וכ"כ השו"ע  .השעה שהציבור מתפללין בה  ןוולכטוב לו  וְׁ
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ַפלֵּ  ָאנּוס ִהתְׁ ן לְׁ ַכּוֵּ ֶנֶסת, יְׁ ית ַהכְׁ בֵּ ינֹו ָיֹכל ָלבֹוא לְׁ ָשָעה ֶשַהִצבּורֶשאֵּ  ל בְׁ

ִלין ַפלְׁ ָין,  -)רמ"א  ִמתְׁ ין ָלֶהם ִמנְׁ אֵּ ִישּוִבים, וְׁ נֵּי ָאָדם ַהָדִרים בְׁ ה''ה בְׁ וְׁ

ַמן ֶשַהִצבּור ִמתְׁ  ִבית ִבזְׁ ַערְׁ לּו ַשֲחִרית וְׁ ַפלְׁ ִליםִמָכל ָמקֹום ִיתְׁ ַמ''ג( ַפלְׁ  . ()סְׁ

אע"פ שאינו חולה,  כוחומפרש שאנוס פירושו שתש  המ"א -ָאנּוס 

ה שואל אותו מדוע רב נחמן היה חולה, רב יצחק לא הי מכיוון שאם

בס"ק כט כתב שאם זה אונס ממון,  המ"ב. ס"ביהכנלהוא לא בא 

שמחמת השתדלותו להתפלל עם הציבור יבוא לידי הפסד, יכול 

וח ובלא ציבור. אבל משום מניעת ר ס"ביהכנבבביתו ביחיד או  להתפלל

לא ימנע להתפלל עם הציבור, מכיוון שיש חילוק בין מניעת רווח לבין 

הפסד. בעל הספר שב יעקב העיד על הגאון מוה' זלמן מירל"ש אב"ד 

מעוטף בטלית ותפילין  ס"ביהכנלדק"ק האמבורג, שפעם אחת הלך 

כדרכו, ופגע בו אדם אחד שהיה לו למכור אבנים טובות ורצה שילך 

, ובתוך כך  ס"ביהכנמעמו לביתו, והגאון השיב לו שימתין עד שיבוא 

בהם הרבה. ושמח הגאון שמחה גדולה  חהרווימכרן לאחר והאחר 

. ובספר אליהו רבא בשם שהשליך מנגד ממון רב עבור תפילת ציבור

 לביהכ"נשובת בית יוסף כתב שיש לקנוס האנשים שמונעים לילך ת

 הלכה ברורהכתב  משום שעוסקין בתורה או משום שמשתכרין ממון.

שאם הוא זקן וקשה עליו היציאה מביתו בימי הקור והגשמים, פטור אז 

בתפילתו כלל כשמתפלל בציבור,  ןוולכמתפילה בציבור. ואם אינו יכול 

ורעש בשעת התפילה, ואין לו מנין אחר להתפלל  כגון שיש שם הפרעות

תפלל בציבור, אלא שביחיד כשמ ןוולכשם, יתפלל ביחיד. אבל אם יכול 

דעת  ון יותר, אינו רשאי לבטל תפילה בציבור מחמת כן.יכול לכו
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כשצריך )ח"ו סי' כא(  ובשו"ת שבט הלוי)תפילה כהלכתה פ"ח ס' ט(  הגרשז"א

היות במקום שיודע שלא יהיה לו שם מנין, צורך בריאותו או פרנסתו לל

אפשר להקל להיות שם. וכן עובדים שהמעביד שלהם מקפיד שלא יצאו 

 באמצע העבודה לתפילה בציבור יכולים להתפלל ביחידות.

דאם מתפלל מוסף בשעה שהציבור מתפללין )בס"ק ל(  כתב המ"ב

כהלכתו )יו"ט  שחרית, לא מקרי בשעה שהציבור מתפללין. כתב הגרשז"א

של בני א"י  ןבמניישבן חו"ל הנמצא ביו"ט שני בא"י ומתפלל פ"ט ס' ו( 

, נחשבת תפילתו )שחרית, מנחה או ערבית( אותה תפילה שהם מתפללים

 תפילת בציבור.

 ןבמנייצריך לחזר אחר תפילה 

, אבל ן, והני מילי לפניולתפילה ארבעה מילי)מו.(  איתא בפסחים

להתפלל בעשרה,  -לאחריו עד מיל חוזר, טפי לא. ופרש"י לתפילה 

שאם הוא הולך בדרך והגיע לעיר ורוצה ללון בה. אם לפני עד ארבעה 

מקום שמתפללין בעשרה, צריך לילך שם , ולאחריו צריך לחזור  20מילין

עד מיל כדי להתפלל בעשרה. כתב הטור אע"פ שיש פירושים אחרים 

נטילת ידים שצריך לילך לפניו ארבעה מילין כדי  ןילענישמפרשים 

 ןלעניי) שיהיו לו מים ליטל ידיו לתפילה ולאחריו מיל. פרש"י עיקר

 לל עם הציבור. לכן צריך להשתדל בכל כוחו להתפ( ןבמניילהתפלל 

רֹוֶצה ָללּון ָבּה, ִאם וכ"כ השו"ע בס' טז  ִהִּגיַע ָלִעיר וְׁ ְך ַבֶדֶרְך, וְׁ ַההֹולֵּ

ָפָניו ַעד ד' ִמיִלין ָמקֹום ֶשִמתְׁ  י', ָצִריְך לְׁ ִלים בְׁ ַאֲחָריו ָצִריְך ַפלְׁ ְך ָשם ּולְׁ ילֵּ לֵּ

                                                           
 ק"מ. 4-ת אלפים אמה, דהיינו מעט פחות משהם שמונ 20
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י'. ל בְׁ ַפלֵּ ִהתְׁ י לְׁ דֵּ המ"ב בס"ק ג כתב שדווקא בדרך  ַלֲחֹזר ַעד ִמיל כְׁ

צריך ד' מילין שבלא"ה יצטרך לבסוף לילך לשם, אבל  וההולכת לפני

חריו. דינו כלמא ס"ק נב כתב שהיושב בביתוריו. ובו כמלאחלצדדיו דינ

וסעיף זה הוא תוכחה מגולה לאותן האנשים שהם בעיר ומתעצלים לילך 

כתב הלכה ברורה שהיושב בביתו  להתפלל מנחה ומעריב. ס"ביהכנל

רחוק מביתו  ס"ביהכננמצא מלאחוריו, דהיינו שאם  ס"ביהכנשדינו כמי 

)כף החיים  ויש מחמירים בזהעד מיל חייב ללכת לשם להתפלל בציבור. 

רחוק מביתו יותר  ס"ביהכנאפילו חלק או"ח ס' ג( , בס"ק קז בשם שו"ת בנין עולם

נמצא מחוץ לעירו מרחק מיל או יותר, אין צריך  ס"ביהכנממיל, ורק כש

 ללכת לשם כדי להתפלל בציבור.

)כלומר שאין  שא"צ לילך בלילה בדרך בשביל מניןהמ"ב בס"ק נב כתב 

)בירור הלכה בס"ק לא(  . ועל זה כתב הלכה ברורהצריך לחזר אחר מנין בערבית(

ומ"מ בזמנינו שאין חשש סכנה כלל בלילה, אפשר שאף המ"ב יודה 

 שאין לחלק בזה.

 או בבית המדרשבבית כנסת 

כתב הטור בסי' צ שמי שיש לו מדרש קבוע בתוך ביתו שלומד בו, 

ו אין לו עשרה, דרבי אמי ורבי אסי אע"ג דהוו מצוה להתפלל בו אפיל

 אלא ביני עמודי היכא דהוו גרסי תליסר כנישתא בטבריא לא הוו מצלי

. ואמר אביי מריש הוה גרסינא בגו ביתאי ומצלינא (פירוש בבית המדרש)

בבי כנישתא. כיון דשמענא להא דאמר רב חייא בר אמי משמיה דעולא 

לקב"ה בעולמו אלא ד' אמות של מיום שחרב בית המקדש אין לו 

"אוהב ה' שערי ציון ב(  )תהילים פז, הלכה. ואמר רב חסדא מאי דכתיב
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 מכל משכנות יעקב" אמר הקב"ה אוהב אני שערים המצויינין בהלכה

  .)ברכות ח.( מכל בתי כנסיות לא מצלינא אלא ביני עמודי היכא דגריסנא

י זמן תפילה כתב שטוב להתפלל עם הציבור בעשרה, כ והרא"ש

לחוד וזמן תורה לחוד, וגם אין תורתינו כל כך אומנותינו, ובהרבה 

נבטל תורתינו בשעת תפילה ונשלים לכן שעות ביום אנו מתבטלין, 

עות אחרות, ונצא י"ח בתורה ובתפילה. וגם אם אין תלמיד אותה בש

חכם מתפלל עם הציבור, ילמדו אחרים ק"ו ממנו, ולא יחושו על 

כלל, ונמצאו בתי כנסיות בטלות, כי לא ידונו אותו לכף זכות, התפילה 

כתב שיותר נכון )ד. ד"ה אלא(  רבינו יונהאבל  שאינו בא בשביל לימודו.

להתפלל יחידי במקום ששם קביעות התורה יומם ולילה מלהתפלל 

כתב והוא ( )ה' תפילה פ"ח ה"ג הרמב"םעם הציבור. אבל  ס"ביהכנב

 תפילת הציבור כלומר בעשרה.מודו( )במקום לי שיתפלל שם

ֶנֶסת, השו"ע בס' יח כתב  ית ַהכְׁ ר ִמבֵּ ָרש ָקבּוַע ָקדֹוש יֹותֵּ ית ַהִמדְׁ בֵּ

י' ל בְׁ ַפלֵּ הּוא ֶשִיתְׁ ֶנֶסת, וְׁ ית ַהכְׁ ר ִמבֵּ ל בֹו יֹותֵּ ַפלֵּ ִהתְׁ ָוה לְׁ  :)כמו הרמב"ם( ּוִמצְׁ

ֹלא י' ָעִד  ִרים ַדֲאִפילּו בְׁ יֵּש אֹומְׁ ָרש ַהָּקבּוַע הגה: וְׁ ית ַהִמדְׁ בֵּ ל בְׁ ַפלֵּ ִהתְׁ יף לְׁ

י ָלאו ָהכֵּ ל בְׁ ַבטֵּ ינֹו ִמתְׁ אֵּ ָקא ִמי ֶשתֹוָרתֹו ֻאָמנּותֹו וְׁ ַדוְׁ )תר''י ֶפֶרק ַקָמא  לֹו, וְׁ

ָרכֹות(  י ָהָאֶרץ ִדבְׁ דּו ַעמֵּ מְׁ ן, ֶשֹּלא ִילְׁ מֹו ַלֲעׂשֹות כֵּ ִּגיל ַעצְׁ י ֹלא ַירְׁ ַוֲאִפלּו ָהכֵּ

ֶנֶסתִמֶמנ ית ַהכְׁ לּו ִמבֵּ ַבטְׁ ִיתְׁ ַהטּור(  ּו, וְׁ ָלל ד' וְׁ שּוַבת ָהֹרא''ש כְׁ ן ֶשֹּלא )תְׁ ָכל ֶשכֵּ וְׁ

ִחנֹות ִליחֹות ּותְׁ ִרים סְׁ ַמן ֶשַהִצבּור אֹומְׁ ֶנֶסת ִבזְׁ ית ַהכְׁ בֵּ )ַהָּגהֹות  ַיֲעֹסק ַבתֹוָרה בְׁ

ָפִסי ַהֲחָדִשים(  .ַאלְׁ

 



 יךאלוק

 עקבי 
 פרק ה:

 תיקון המקום

 היכון 

 לקראת

 
 

 58  

 

 

 לתפילהמקום קבוע בבית הכנסת  

יקבע מקום לתפילתו שלא ישנהו אם לא לצורך גדול.  הטורכתב 

. )ברכות ו:( הי אברהם בעזרוכל הקובע מקום לתפילתו, אל ונאדאמר רב ה

ואין די לו במה שיקבע לו בית הכנסת להתפלל בה תדיר, אלא גם 

שקובע בה צריך שיהיה מקומו קבוע ידוע, לא ישב היום כאן  ס"ביהכנב

ם אחר. דהכי איתא בירושלמי אמר רבי תנחום בר חייא ולמחר במקו

, שנאמר "ויהי דוד בא עד הראש ס"ביהכנצריך אדם לייחד לו מקום ב

 שם. המשתחוושם" משמע שהיה תדיר  הישתחוואשר 

בבית כנסת  אדווקכתב שלא בא לומר שיהא רגיל להתפלל  הרא"ש

ים שפיר אחד בלבד, אלא אם הוא מתפלל באחד משני בתי כנסת קבוע

)תפילה,  מקום קבוע בביהכ"נ וכ"כ הגהות מיימוניות דלייחדמי וצריך 

חולק ואומר שכיון ביהכ"נ כולו מקום תפילה,  הה"ר יונ. אבל פ"ה אות י(

זו, אלא רצה  תבזוויזו ופעמים  תבזוויאין להקפיד אם יושב שם פעמים 

, שפעמים שאינו יכול לילך בביתולומר שקובע מקום לתפילתו 

ומתפלל בביתו ומייחד מקום ידוע לכך. דהכי משמע  ס"ביהכנל

בירושלמי שכל הקובע מקום לתפילתו בביתו להתפלל, כאילו הקיפה 

במחיצות של ברזל, וכשמת אומרים אי ענו אי חסיד. ולכן הם מפרשים 

וגם  ס"ביהכנאת הירושלמי שהביא הטור שצריך לייחד מקום קבוע גם ב

שהרא"ש והגהות מימוניות מסכימים  יווןדכבביתו. כתב הבית יוסף 

 לדעת אחת הכי נקטינן.

ַבע ָמקֹום)בס' יט(  השו"עכתב וכך  ַשֶנהּו ִאם ֹלא  ִיקְׁ ִפָלתֹו, ֶשֹּלא יְׁ ִלתְׁ

ֹצֶר  ַמהלְׁ ין ַדי לֹו בְׁ אֵּ ית  ְך. וְׁ בֵּ ל, ֶאָלא ַּגם בְׁ ַפלֵּ ִהתְׁ ֶנֶסת לְׁ ית ַהכְׁ ַבע לֹו בֵּ ֶשִיקְׁ
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ֶנֶסת ֶשּקָ  ֶיה לֹו ָמקֹום ָקבּוַע.ַהכְׁ שתוך )בס"ק לד(  כתב מ"א בּוַע ָבּה ָצִריְך ֶשִיהְׁ

 ד"א חשיב מקום אחד דא"א לצמצם.

אלא יכנס שיעור שני  ולא ישב מיד אצל הפתח)ח.(  איתא בברכות

יכנס אדם שיעור שני פתחים ויתפלל. פתחים. דאמר רב חסדא לעולם 

, אלא ישהה כדי פלל מידיש אומרים שלא ימהר להתוכתב הטור ש

 הילוך שני פתחים, אבל יושב סמוך לפתח אין לחוש.

)לפחות עומק ששווה  יכנס לפנים בית הכנסת - שיעור שני פתחים פרש"י

, שלא ישב סמוך לפתח, דנראה עליו כמשוי (ביהכ"נלפעמים רוחב הפתח של 

)שיעור פתח אחד  ח' טפחים והשיעור לפי אורחות חיים הוא. ביהכ"נעיכוב 

ה דווקא בימיהם שלא היה זשכתב )ד. ד"ה לעולם(  יונה ורבינו .הוא ד' טפחים(

מקום מיוחד לכל אחד ואחד, אבל עכשיו שכל אחד מכיר את מקומו, 

אם יש לו מקום מיוחד אצל הפתח, אין בכך כלום, שדבר ידוע הוא 

קום ידוע שאינו יושב שם אלא דרך קביעות. ולכן נראה שמי שאין לו מ

ואית דמפרשי שישהא בזה השיעור.  אצל הפתח, אין לו לשבת שם.

כתב שיש מפרשים שלא ימהר ויתפלל מיד כשנכנס אלא ישהה  הרא"ש

ורבינו מאיר שיעור שני פתחים, אבל אם יושב סמוך לפתח שפיר דמי. 

מפרש שהטעם הוא שאדם שיושב אצל הפתח מביט לחוץ  מרוטנבורק

הפתוח  ס"ביהכנבומשום הכי כתב דלא אמרן אלא , ןוולכואינו יכול 

 ןשלענייהבית יוסף כתב  לרשות הרבים, אבל אם אינו פתוח לית לן בה.

 הלכה נכון לחוש לכל הפירושים.

ל. יֵּש  ִיָכנֵּס ִשעּור )בס' כ( השו"עוכ"כ  ַפלֵּ ַאַחר ָכְך ִיתְׁ ָתִחים, וְׁ נֵּי פְׁ שְׁ

ֶצל  ב אֵּ ָפִנים ֶשֹּלא יֵּשֵּ ָפִחים. ִיָכנֵּס לְׁ נּו ח' טְׁ ַהיְׁ ָתִחים, דְׁ נֵּי פְׁ ִשים ִשעּור שְׁ ָפרְׁ מְׁ
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ֶנֶסת ית ַהכְׁ ִשיַבת בֵּ ַמָשאֹו יְׁ ֶאה כְׁ ִפי ֶזה ִאם יֵּש לֹו , )רש"י( ַהֶפַתח, ֶשִנרְׁ ּולְׁ

לּוםָמקֹום מְׁ  ָכְך כְׁ ין בְׁ ֶצל ַהֶפַתח, אֵּ ִשים ֶשַהַטַעם . )רבינו יונה( יָֻחד אֵּ ָפרְׁ יֵּש מְׁ וְׁ

שּות  ינֹו ָפתּוַח ִלרְׁ ִפי ֶזה ִאם אֵּ ן. ּולְׁ ַכּוֵּ ינֹו ָיכֹול לְׁ אֵּ נֵּי ֶשַמִביט ַלחּוץ, וְׁ ִמפְׁ

לּום ָכְך כְׁ ין בְׁ ִש )רבינו מאיר מרוטנבורק( ָהַרִבים, אֵּ ָפרְׁ יֵּש מְׁ ר . וְׁ ַמהֵּ ים ֶשֹּלא יְׁ

ָתִחים נֵּי פְׁ ֶהה ִשעּור שְׁ ָנס, ֶאָלא ִישְׁ ֶשִנכְׁ ל ִמָיד כְׁ ַפלֵּ ִהתְׁ ָנכֹון ָלחּוש , )רא"ש( לְׁ וְׁ

רּוִשים. ָכל ַהפֵּ   לְׁ

בס"ק לה כתב שלכו"ע אם מקומו הקבוע אצל הפתח, ואינו  המ"א

 ולכן נהגו לעשותפתוח לרה"ר ושוהה שיעור ב' פתחים אזי שרי. 

21אכסדרא
בס"ק סב מסביר שישהה  והמ"ב .ביהכ"נלפני  )חדר כניסה נוסף( 

כדי שתתיישב דעתו עליו ויתפלל בכוונה, כי כשיתפלל תיכף בכניסתו 

 אין דעתו מיושבת עליו.

 שלא יהא דבר חוצץ בינו ובין הקיר

אמר רב יהודה אמר רב ואיתמא ריב"ל מנין )ה:(  בברכותאיתא 

צץ בינו לבין הקיר שנאמר "ויסב חזקיהו ר חושלא יהא שום דבלמתפלל 

 .ב( )ישעיה לח, פניו אל הקיר ויתפלל"

                                                           
21 

"אשרי אדם שומע לי לשקד על דלתותיי יום יום לד(  הב"ח מסביר שלמדו מהפסוק )משלי ח,
לשמור מזוזות פתחי" שכל ביהכ"נ צריך שיעשו עזרה לפני ביהכ"נ, כדי שיכנס אדם לפנים משני 
דלתות, כדוגמת האולם בבית המקדש שהיה לפני ההיכל, דלא כבתי תפילות של אומות העולם 

עם הוא להורות דאע"פ דבמדת מלך עובדי ע"ז דאינן נכנסין אלא לפנים מדלת אחד. ונראה הט
בשר ודם, מי שמבקש איזה שאלה מן המלך אינו נכנס לפני המלך לטרקלין שלו, אלא עומד 
בחצר ושואל ע"י עבדו של מלך, שנכנס לטרקלין לפני המלך, אבל במידת מלך מלכי המלכים 

על אמונה זו  הקב"ה, אסור לשאול ע"י שום אמצעי, לא ע"י מלאך ולא ע"י שרף, וכדי להורות
ועיקר זה, צריך האדם להיכנס לפנים משני דלתות, כלומר דאע"פ שבאתי לעזרה שלפני 
הטרקלין של הקב"ה אין אני מבקש ע"י אמצעי שיכנס לטרקלין ולשאול שאלתי ע"י אחד 
ממשרתיו, אלא אני נכנס לביהכ"נ עצמו לטרקלין של מלך מלכי המלכים הקב"ה ומבקש מלפניו 

 י שום אמצעי.יתברך ולא ע"
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שדבר קבוע כגון ארון או תיבה לא נחשבים )ד"ה שלא(  התוס'כתב  

ועל זה כתב  .ונחשב להפסק להפסק, אבל מיטה נראה שאין זה קבוע

מיטה שבזמן חכמי התלמוד שהיא לישיבה  אשדווקשנראה  יוסף הבית

 ה"ר דודנחשבת הפסק אבל מיטה דידן העשויה לשכיבה הויא קבע. 

' שרק מקום חשוב שרחבו ד' וגבהו ד כתב בשם חידושי דב"ש אבודרהם

נחשב הפסק, אבל דבר מועט אינו נחשב הפסק שא"כ היאך מתפללים 

 תתשו' מהדור) נשאלהרמב"ם ין שיושבין בהן. לפני הספסל ס"ביהכנב

? ומה ? ומדוע אסרו את החציצהינו לקירמה נקרא חוצץ במן סי' כ( דפרי

הדין בכלי מילת שתולין על כתלי הבית לנוי? והשיב שהטעם שהצריכו 

להתקרב לקיר בעת התפילה הוא כדי שלא יהא לפניו דבר שיבטל את 

אע"פ  המצויריםכוונתו, וכל דבר שחוצץ מבלבל את הכוונה, וכלי מילת 

שאינם בולטים אין נכון להתפלל כנגדן מהטעם שאמרנו כדי שלא יהא 

עינינו )לעצום(  ון בתפילתו. ואנחנו רגילים להעליםומביט בציורם ולא יכ

 .מצוירהתפילה בזמן שיקרה לנו להתפלל כנגד בגד או כותל בעת 

שבעלי חיים חוצצין. אבל מהר"י אבוהב ומרדכי כתבו  הטורכתב 

לא יתפלל אדם )בברכות כז:(  , והביאו ראיה מהגמראחוצץשאדם אינו 

אחורי רבו אסור אבל אחורי אדם אחר לין  אשדווקאחורי רבו, משמע 

כתב שצריך להיזהר )ד"ה וראה והבן כשרצה(  לן בה. אבל בספר הפליאה

 מלהתפלל אחרי שום אדם. והב"י כתב שטוב לחוש לדבריו.

 כג כתב -השו"ע בס' כא

ין כא ינֹו ּובֵּ ץ בֵּ א ָדָבר חֹוצֵּ הֵּ גֹון ָארֹון ַהִּקיר, ָצִריְך ֶשֹּלא יְׁ ָדָבר ָקבּוַע כְׁ  וְׁ

ִצים. יָנם חֹוצְׁ ָבה, אֵּ תֵּ בֹו ) וְׁ ָרחְׁ הֹו י' וְׁ ָדָבר ָּגדֹול ֶשָּגבְׁ ֹלא ָחִשיב ֲחִציָצה ַרק בְׁ וְׁ
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ק  סֵּ ם ָהַרֲאָב''ד(ד', ֲאָבל ָדָבר ָקָטן ֹלא ָחִשיב ֶהפְׁ שֵּ חֹות ַחִיים בְׁ ָארְׁ ַהם וְׁ ן ( )ַאבּוַדרְׁ כֵּ וְׁ

י ַחיִ  ץַבֲעלֵּ ינֹו חֹוצֵּ ִצים, ַוֲאִפלּו ָאָדם אֵּ יָנם חֹוצְׁ י  הגה: :ים אֵּ ַבֲעלֵּ ֶאה דְׁ ִלי ִנרְׁ וְׁ

ָנַפל  ָשר דְׁ ֶאפְׁ ִקים, וְׁ ָבַרת ַהפֹוסְׁ ֶאה סְׁ ן ִנרְׁ כֵּ ץ, וְׁ ינֹו חֹוצֵּ ָאָדם אֵּ ִצים וְׁ ַחִיים חֹוצְׁ

ָפִרים.   ָטעּות ַבּסְׁ

טֹוב ָלחּוש  כב י שּום ָאָדם, וְׁ ל ֲאחֹורֵּ ַפלֵּ ִהתְׁ ר ִמלְׁ ר ֶשיֵּש ִלָזהֵּ יֵּש ִמי ֶשאֹומֵּ וְׁ

ָבָריו.   ִלדְׁ

ל  כג ַפלֵּ ִהתְׁ ין ָנכֹון לְׁ טֹות, אֵּ יָנן בֹולְׁ ֻצָיִרים, ַאף ַעל ִפי ֶשאֵּ ָגִדים ַהמְׁ ַהבְׁ

פַ  ִהתְׁ ֶרה לֹו לְׁ ִאם ִיקְׁ ָדם, וְׁ ֶנגְׁ ֶנֶגד ֶבֶגד אֹו ֹכֶתלכְׁ ל כְׁ יָניו: לֵּ ֻצָיר, ַיֲעִלים עֵּ  מְׁ
ֶהם, ֶשֹּלא  הגה: ִלים מֵּ ַפלְׁ ָפִרים ֶשִמתְׁ ן ָלצּור ִציּוִרים ַבּסְׁ ן ָאסּור ַּגם כֵּ ָלכֵּ וְׁ

ל ַהַכָּוָנה  ַבטֵּ ָלִמים( ִתתְׁ יש ֶפֶרק ָכל ַהצְׁ ַכי רֵּ דְׁ י )ָמרְׁ רֵּ יֶהם ִדבְׁ ֻצָיר ֲעלֵּ ָגִדים ֶשמְׁ ֲאָבל בְׁ

ית הַ  בֵּ יֶהם בְׁ ב ֲעלֵּ ישֵּ ִפלֹות, ֲאִפלּו לֵּ ֶנֶסת ָאסּורתְׁ שּוַבת ָהֹרא''ש  כְׁ ָלל ה'( ס"ב)תְׁ  .כְׁ

שכאשר המקום דחוק כגון שמתפללים  סד-כתב המ"ב בס"ק סג

בעשרה באיזה חדר וא"א לכל אדם לעמוד בלי חציצה לכותל, אל יעכב 

מפני שזה רק למצווה מן ) בשביל זה לילך לחדר אחר להתפללהתפילה 

צים עיניו או יתפלל מתוך סידור ולא יביט ומ"מ יעהמובחר ולית בה איסורא( 

הפרי מגדים  לחוץ כדי שלא יבוא לידי ביטול כוונה ע"י דבר חוצץ.

 חוץ לד' אמותיו שרי.ן גיבורים פסקו שאם החציצה היא מוהמג

נהגו להתפלל לפני הסטנדר שמניחים  מדוע (בס"ק לו) המ"אהקשה 

עליו סידורים והוא גבוה י' ורחב ד', ואין לומר שצורך תפילה הוא, 

 שהרי שולחן ותיבה נמי צורך תפילה הוא ואפ"ה לא שרי אלא בקבועים.

כתב שהחציצה היא דווקא כאשר )ח"ד ס' א(  ובשו"ת חבלים בנעימים

ות זה לא נחשב חציצה. מתפלל כשעיניו פתוחות, מה כאשר עיניו סגור
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וביסודי ישורון הוסיף שחוצץ זה דווקא כשעומד כנגדו דבר שאין דרכו 

להיות שם, אז מחשבותיו מתבלבלות. מה שאין כן כאשר עומד שם  

בס"ק סו  המ"ב עת התוס'.דבר שדרכו להיות שם או שיש בו צורך כד

נו שלפי הט"ז שבכל דבר שלצורך התפילה אפילו הוא גדול הרבה, אי

חשוב הפסק כגון השולחן שבבית שמניחין עליו סידור. ולכן נהגו 

שיש לפני כל אחד סטנדר שמניחין עליו הסידורים אע"פ  ס"ביהכנב

שאם שלא )כלל טו אות ה'(  ובספר מנחת אהרן שגבוה עשרה ורחב ד'.

מטלטלים אותם ממקום למקום, אע"פ שאינם מחוברים בארץ, ואפשר 

לטלטל אותם הוה להו ככלי עץ  םעשוייין לטלטל אותם, כיוון שא

העשוי לנחת וחשיב כקבוע. וע"כ נהגו האשכנזים ואין נזהר בדבר, 

שאז  ,שאי אפשר ליזהר ולצאת מלפני הסטנדר לחוץ ס"ביהכנבבפרט 

  היה רעש ובלבול בתפילה, וכן הקילו בזה אף הנזהרים.

שיש אומרים שאין להחמיר אלא בדבר גדול  הלכה ברורהכתב 

וחשוב שיש בגובהו י' טפחים וברוחבו ד' טפחים, אבל בדבר קטן יש 

ומ"מ המנהג  להקל. ויש מחמירים אף בדבר קטן, ונכון לחוש לדבריהם.

סמוך לשולחן  ס"ביהכנבבכל המקומות להקל אפילו לכתחילה להתפלל 

סמוך לספסלי בת הכנסת.  או סטנדר שמניחים עליהם את הסידור, וכן

ויש מקלים כל שהדבר שחוצץ בינו לבין הקיר נמצא רחוק ממנו יותר 

מארבע אמות. אם אי אפשר בנקל למצוא מקום שאין דבר חוצץ בינו 

לבין הקיר כדי להתפלל, ומחמת שמחפש מקום כזה יצטרך להתעכב 

 קודם תפילתו, או יצטרך ללכת למקום אחר, רשאי להתפלל מיד, ואין

עיניו או  צריך להחמיר שלא יהא דבר חוצץ בינו לבין הקיר. ומ"מ יעצום

ויש  יסתכל בסידור כדי שלא יתבטל מכוונתו מחמת אותו דבר שלפניו.



 יךאלוק

 עקבי 
 פרק ה:

 תיקון המקום

 היכון 

 לקראת

 
 

 64  

 

 

להקל מין הדין להתפלל גם כשיש בעלי חיים בינו לבין הקיר. 

והאשכנזים מחמירים בזה לעניין בעלי חיים, וטוב שאף הספרדים 

 יחמירו בזה.
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 השווית הקול  
 

אמר רב המנונא כמה הלכתא גברוותא איכא  )לא.( איתא בברכות

 "וחנה היא מדברת על לבה" (יג, א א-שמואל) אי דחנהלמשמע מהני קר

מכאן למתפלל  "נעות רק שפתיה" ,לבו ןשיכווימכאן למתפלל צריך 

מכאן שאסור להגביה קולו  "וקולה לא ישמע" ,שיחתוך בשפתיו

 .בתפלתו

אמר רב  .ני אמנההמשמיע קולו בתפלתו הרי זה מקט)כד:(  ובברכות

את  לכווןאבל אין יכול  ,את לבו בלחש לכווןהונא לא שנו אלא שיכול 

 .יחיד אבל בצבור אתי למיטרד צבוראוה''מ ב ,לבו בלחש מותר

בס' קא המשמיע קולו בתפילתו הרי זה מקטני אמנה,  הטורוכתב 

שמראה כאילו אין הקב"ה שומע תפילת בלחש. המגביה קולו בתפילתו 

"ויקראו בקול גדול". כח(  )מ"א יח, הרי זה מנביאי השקר דכתיב בהו

כתב מכאן למתפלל שלא ישמיע קולו בתפילתו, )לא. ד"ה וקולה(  הרשב"א

לאחרים, כלומר שלא יאמר בקול רם אבל  מסתברא שלא ישמיע

)פ"ב ה"ד(  בירושלמילהשמיע לאזנו רשאי ומצווה לכתחילה, כדאמרינן 

"ג ה"ט( )פ בתוספתאאבל  .)בדיעבד( תניא נתפלל ולא השמיע לאזנו יצא

יכול יהא משמיע קולו לאזניו, פירש בחנה "והיא מדברת  -כתוב להיפך 

הבית  .)לא ישמיע לכתחילה( על לבה רק שפתחה נעות וקולה לא ישמע"

מסכים לדברי התוספתא )ויקהל רב:(  יוסף כתב בבדק הבית שמ"מ הזוהר

הטור מכריע ואומר שהדעת נותנת שיותר טוב להשמיע  וראוי לחוש לו. 
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 וון יותר. כמו רב הונא בגמרא דידן וכ"כ הרמב"םלאזניו כי אז יוכל לכ

 בס' קא: והשו"ע)תפילה פ"ה ה"ט( 

ָניו  ָאזְׁ ִמיַע לְׁ ָפָתיו ּוַמשְׁ ָבִרים ִבׂשְׁ ְך ַהדְׁ ַחתֵּ ַבד, ֶאָלא מְׁ ִלבֹו לְׁ ל בְׁ ַפלֵּ ֹלא ִיתְׁ ּוְׁ

ַלַחש, מֻ  ן בְׁ ַכּוֵּ ינֹו ָיכֹול לְׁ ִאם אֵּ ִמיַע קֹולֹו; וְׁ ֹלא ַישְׁ ַלַחש, וְׁ ִביַּה קֹולֹו; בְׁ ַהגְׁ ָתר לְׁ

ָרד ִצבּוָרא. ִמטְׁ י לְׁ ָאתֵּ ִצבּור, ָאסּור, דְׁ מֹו, ֲאָבל בְׁ ין ַעצְׁ בֵּ ינֹו לְׁ י בֵּ ָהנֵּי ִמלֵּ  וְׁ
נֵּי  דּו ִמֶמנּו בְׁ מְׁ י ֶשִילְׁ דֵּ ל, כְׁ ַפלֵּ ֶשִמתְׁ יתֹו כְׁ בֵּ ִמיַע קֹולֹו בְׁ ִאם ַמשְׁ הגה: וְׁ

יתֹו, ֻמָתר  . )טּור( בֵּ

ה שבדיעבד לכו"ע אם אמר בלחש כ"כ שאפילו  כתב המ"ב בס"ק

כתב  הלכה ברורה לאזניו לא השמיע יצא, כיוון שמ"מ הוציא בשפתיו.

שלא יתפלל בהרהור הלב. ומ"מ אם הוא חולה ואינו יכול להוציא 

בשפתיו, יתפלל בהרהור הלב. ומי שהתפלל בהרהור הלב חייב לחזור 

נדבה, ויאמר: אם אני חייב ולהתפלל, וקודם שיחזור ויתפלל יעשה תנאי 

לחזור תהיה תפילה זו לחובת תפילה, ואם איני חייב לחזור תהיה תפילה 

הלב ועבר זמן אותה תפילה,  זו תפילת נדבה. ואם התפלל בהרהור

 יתפלל תפילת תשלומין עם תנאי של נדבה.

כתב הבית יוסף שבראש השנה ויום הכיפורים נוהגים העולם 

והוה לי תמיהא טובה, היאך נתפשט המנהג להשמיע קולם בתפילתם, 

רכות דראש השנה ב)ראש השנה אות עב(  הזה. ומצאתי סמך בפסקי התוס'

מתוך שאין רגילין בהם משמיעין קולם. ואפשר ליתן טעם נוסף לפי 

, ואיידי דחביבי להו רוון יותימי תשובה, משמיעים קולם כדי לכ שהם

אע"פ שמשמיעים קולם. וכ"כ יהבי דעתיהו ואינם מטעים זה את זה 

אע"פ שכל ימות השנה מתפללים בלחש, )סי' תשכה(  המרדכי ביומא
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בראש השנה ויום הכיפורים אומר בקול רם כדי שילמדו זה את זה, 

 מחזורים ותפילות. ולהטעות לא חיישינן כיוון שמצויים בידם

ֹראש ַהשָ וכך פסק השו"ע בס' ג  ִרים ֶשבְׁ יוֹ יֵּש אֹומְׁ  ם ִכפּור ֻמָתרָנה וְׁ

ִצבּור. ִפָלה, ֲאִפלּו בְׁ ִמיַע קֹוָלם ַבתְׁ ַהשְׁ ן נֹוֲהִגין, ּוִמָכל ָמקֹום ִיָזֲהרּו  לְׁ כֵּ הגה: וְׁ

ר ֶשֹּלא ִביַּה קֹוָלם יֹותֵּ ַהגְׁ ָרשֹות מהרי''ו( ִמַדאי לְׁ  .)דְׁ

שמגביהם כתב המ"ב בס"ק יב על דברי הרמ"א מ"מ נראה דהחזנים 

להשמיע שפיר הדברים, שפיר עבדי דעיקר ורר הכוונה וקולם כדי לע

תפילת הש"ץ נתקנה בקול רם. אכן אותם שעושין כן כדי להראות קולם 

 ודאי עושים שלא כהוגן.
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 כריעות  
 

 כריעות בתפילה

 תחילה וסוף ברכות שאדם שוחה באבות ת"ר אלו)לד.(  איתא בברכות

. )בתחילת מודים ולבסוף כשמסיים הטוב שמך( לה וסוףיח, בהודאה ת)מגן אברהם(

בסוף כל ברכה וברכה ובתחילת כל ברכה וברכה מלמדין  ואם בא לשוח

)ד"ה  התוס' שואל אבל באמצעיתן יכול לשחות. אותו שלא ישחה.

יר שלא יבואו לעקור דברי ואם ישחה ומה בכך ? והוא מסבמלמדין( 

חכמים, שלא יאמרו כל אחד מחמיר כמו שהוא רוצה ואין כאן תקנת 

, וכתבו עוד טעם אחר משום דמחזי )יכולים לטעות ולא לכרוע בכלל( חכמים

 כיוהרא, כלומר שמחזיק עצמו יותר כשר משאר הציבור וכ"כ רבינו יונה

 .)כד. ד"ה מלמדין(

 וכ"כ השו"ע בס' קיד

ִח  (א ָאבֹות תְׁ ָרכֹות ֶששֹוִחין ָבֶהם: בְׁ לּו בְׁ הֹוָדָאה  ָלהאֵּ ִחָלה ָוסֹוף, ּובְׁ תְׁ

ִאם ָבא ִדין אֹותֹו ֶשֹּלא  ָוסֹוף; וְׁ ַלמְׁ ִחָלָתּה, מְׁ ָרָכה, אֹו ִבתְׁ סֹוף ָכל בְׁ חֹות בְׁ ִלשְׁ

חֹות ָצִעיָתן, ָיכֹול ִלשְׁ ֶאמְׁ ֶחה; ֲאָבל בְׁ  .ִישְׁ

נּו ּוִמי ַהנֹוֲהִגים  (ב רֵּ ִרים ָזכְׁ ֶשאֹומְׁ יֹום ִכפּור כְׁ ֹראש ַהָשָנה וְׁ חֹות בְׁ ִלשְׁ

ָרָכה. סֹוף ַהבְׁ ֶשַמִּגיִעים לְׁ ֹקף כְׁ ִריִכים ִלזְׁ ָאבֹות  ָכמֹוָך, צְׁ ַאף ַעל ַּגב ִדבְׁ הגה: וְׁ

נּו, רֵּ סֹוף ָזכְׁ ַעט בְׁ ֹקף מְׁ ָרָכה, ִמָכל ָמקֹום ָצִריְך ִלזְׁ סֹוף ַהבְׁ ַע בְׁ א  כֹורֵּ הֵּ י ֶשיְׁ דֵּ כְׁ

ַע ִמשּום ִחיּוב כֹורֵּ ר וְׁ ֶאה ֶשחֹוזֵּ מֹו לפי' ַהטּור( ִנרְׁ י ַעצְׁ רֵּ  . )ִדבְׁ
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ַתֲחֶוה (ג ָפֶניָך ִתשְׁ ָכל קֹוָמה לְׁ ַע ִבוְׁ ָך )בנשמת כל חי( ַהכֹורֵּ ּולְׁ , אֹו בְׁ

י זֶ  ַכת ַהָמזֹון, ֲהרֵּ ל ּוִברְׁ ַהלֵּ הֹוָדָאה דְׁ נּו מֹוִדים, אֹו בְׁ ֻגֶנה. ֲאַנחְׁ ין ה מְׁ )פי' ֶשאֵּ

נּו ֲחָכִמים(.  ָמקֹום ֶשִתקְׁ ֹרַע ֶאָלא בְׁ  ִלכְׁ

אמר רבי תנחום אמר רבי יהושוע בן לוי המתפלל )כח:(  איתא בברכות

)פירוש שיהיו בולטין הקשרים  צריך שיכרע עד שיתפקקו כל חוליות שבשדרה

ה מן הלב . עולה אמר עד שיראה שני קמטים אחד למעלשבפרקי חוליותיו(

ואחד למטה וכרוחב איסר ביניהם. פרש"י שני קמטים אחד למטה ואחד 

למעלה וכאיסר רוחב בשר באמצע. ורבינו יונה פירש את רש"י דכל כך 

העומד כנגדו לא יוכל לראות כנגד ליבו אלא  לשחות שחבירו צריך

כשיעור איסר. ורבינו האי פירש שיכוף ראשו כאגמון שאז רואה איסר 

)כלומר כפיפת הראש  שמונח בארץ כנגד ליבו ולא שישחה גופו וראשו זקוף

קּו ָכל וכ"כ השו"ע בס' ד  .והגוף( ַפּקְׁ ַרע ַעד ֶשִיתְׁ ל, ָצִריְך ֶשִיכְׁ ַפלֵּ ַהִמתְׁ

ר ָזקּוף, ֶאָלא ַּגם חֻ  ֹראשֹו ִיָשאֵּ ָניו וְׁ ַצע ָמתְׁ ֶאמְׁ ַרע בְׁ ֹלא ִיכְׁ ָרה; וְׁ ִליֹות ֶשַבִשדְׁ

מֹון. ֶאגְׁ  ֹראשֹו ָיֹכף כְׁ

הכורע כיון שהרכין ראשו ומראה כורע )סי' כא(  כתוב בהגהות אשר"י

דיו. ומיהו מאן דטרח וכורע טובה טפי עדיף, ואין לשוח כל כך עד 

ֶחה  - כנגד חגור של מכנסיו. וכ"כ בשו"ע בס' ה שיהא פיו ֹלא ִישְׁ ָכל ָכְך וְׁ

ינֹו ָיכֹול  אֵּ ן אֹו חֹוֶלה וְׁ ִאם הּוא ָזקֵּ ָנַסִים; וְׁ ֶנֶגד ֲחגֹור ֶשל ִמכְׁ ֶיה ִפיו כְׁ ַעד ֶשִיהְׁ

ִכין  יָון ֶשִהרְׁ קּו, כֵּ ַפּקְׁ חֹות ַעד ֶשִיתְׁ ִפיל( ִלשְׁ ַאַחר ֶשִנָכר ֹראשֹו, ַדיוֹ )פי' ֶשִהשְׁ , מֵּ

מֹו. ר ַעצְׁ ַצעֵּ ֹרַע ֶאָלא ֶשמְׁ ץ ִלכְׁ   ֶשהּוא ָחפֵּ

אמר רבי חנינא סבא )יב.(  איתא בברכותאת שם ה' יזקוף כ כשיזכיר

בשם. מאי  -כורע בברוך, וכשהוא זוקף -משמיה דרב כשהוא כורע 
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"ה' זוקף כפופים". וכ"כ ח(  קמו, )תהילים טעמא? אמר שמואל דכתיב

ָברשו"ע בס' ז ה ַע בְׁ ַע, כֹורֵּ ֶשכֹורֵּ ףכְׁ ף, זֹוקֵּ ֶשזֹוקֵּ ם. ּוְך, ּוכְׁ שֵּ  כתב המ"א בְׁ

אתה ישחה עד שיתפקקו  כשיאמר ברוך יכרע בברכיו, וכשיאמר( בס"ק ד)

. והמ"ב בס"ק יב הוסיף כשיאמר מודים )זוהר פרשת עקב של"ה( החוליות

עד שיזכיר את  השחייביכרע ראשו וגופו כאגמון בבת אחת ויעמוד כך 

 שם ה' ואז יזקוף.

רב ששת כי כרע כרע כחיזרא, וכי זקיף זקיף כחויא. פרש"י כחיזרא 

שביד אדם, שהאדם חובטו כלפי מטה בפעם אחת, כך יכרע )שוט(  כשבט

ראשו תחילה ואח"כ  - במהירות בפעם אחת. וכשהוא זוקף, זוקף בנחת

כשהוא זוקף מגביה  גופו, כדי שלא תיראה עליו כמשוי. כמו הנחש

ַרעהראש וזוקף מעט מעט. וכ"כ השו"ע  ַע, ִיכְׁ ֶשהּוא כֹורֵּ ִהירּות  כְׁ ִבמְׁ

ַאַחר ָכְך ּגּופֹו,  ִחָלה, וְׁ ַנַחת ֹראשֹו תְׁ ף בְׁ ף, זֹוקֵּ ֶשהּוא זֹוקֵּ ַפַעם ַאַחת, ּוכְׁ בְׁ

ַמשאֹוי. א ָעָליו כְׁ הֵּ ר פרשת )ש" הבן איש חי אבל וכ"כ ילקוט יוסף. ֶשֹּלא תְׁ

חולק, כשאומר "ברוך" יכרע בתיבת "ברוך" כריעת הגוף בשלח ס' ו( 

בלבד, ובתיבת "אתה" יכרע את ראשו ג"כ. וכשאומר ה' יזקוף שם שתי 

זקיפות ותחילה יזקוף גופו בלבד ואח"כ יזקוף ראשו. רמז לדבר כאשר 

 .)באותו סדר של הכריעה כך הזקיפה( וייסעיחנו כן 

 כריעות בסיום התפילה

פסיעות  22כתב הטור בס' קכג שבסיום התפילה כורע ופוסע שלש

לאחוריו בכריעה אחת, ובעודו כורע קודם שיזקוף יטה ראשו לצד 

                                                           
המגן אברהם בס' קכב בס' א הביא טעם לשלש פסיעות שמכיוון שבזכות ג' פסיעות זכה  22

 נבוכדנצר להחריב את בית המקדש ולכן אנו פוסעים ג' פסיעות ומתפללין שיבנה בית המקדש. 
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רבי  (נג:) שמאל כמי שבא להיפטר מרבו, ואחר כן לימינו, כדאמר ביומא

יתן שיפסע שלש פסיעות לאחוריו ואח"כ יהושע בן לוי המתפלל צריך 

אילו לא התפלל. ומשום רבי שמעיה אמרו נותן שלום ואם לא עשה כן כ

שלום בימינו ואח"כ בשמאלו פירוש בימינה של השכינה שהיא כנגדו 

ג( )פרש"י אלמא  )דברים לג, שהוא בשמאלו, שנאמר "מימינו אש דת למו"

. הכוונה נותן שלום בשמאלו תחילה שהוא ימין של השכינה ימין עדיף(

  שנמצאת ממולו.

עַ קכג(  )בסי' השו"ע כתב ִריָעה ַאַחת 23כֹורֵּ ַאֲחָריו, ִבכְׁ ִסיעֹות לְׁ ַע ג' פְׁ  ,ּופֹוסֵּ

ֶשֹיאַמר עֹוֶׂשה ָשלֹום  ֹקף, כְׁ ַע, ֹקֶדם ֶשִיזְׁ עֹודֹו כֹורֵּ ִסיעֹות בְׁ ַאַחר ֶשָפַסע ג' פְׁ וְׁ

ֶשיֹ  ֹמאלֹו; ּוכְׁ ַצד ׂשְׁ ְך ָפָניו לְׁ רֹוָמיו, הֹופֵּ ינּו,  אַמר הּוא ַיֲעֶׂשה ָשלֹוםִבמְׁ ָעלֵּ

ַאַחר ָכְך  ִמינֹו; וְׁ ַצד יְׁ ְך ָפָניו לְׁ ַרבֹו. ישתחווההֹופֵּ ָטר מֵּ ֶעֶבד ַהִנפְׁ ָפָניו, כְׁ  לְׁ
ִפָלה  ָדש כו', ִכי ַהתְׁ ית ַהִמקְׁ ִהי ָרצֹון ֶשִיָבֶנה בֵּ ָנֲהגּו לֹוַמר ַאַחר ָכְך יְׁ הגה: וְׁ

ִשים ַעל  ַבּקְׁ ן מְׁ ָלכֵּ קֹום ָהֲעבֹוָדה וְׁ ָדש ֶשנּוַכל ַלֲעׂשֹות ֲעבֹוָדה ַמָמשִבמְׁ  ַהִמקְׁ

מֹו( י ַעצְׁ רֵּ   . )ִדבְׁ

ואין לומר עושה שלום בעודו פוסע שלש פסיעות, אלא אחר שסיים 

 .)משנה ברורה בסק"ג( לפסוע שלש פסיעות. וכן הדין בעושה שלום בקדיש

 באיזה רגל מתחיל לפסוע?

שכאשר הוא פוסע ות ס( )הלכות תפילה פ"ה א כתוב בהגהות מימוניות

לאחוריו, יפסע תחילה ברגל שמאל כמו שכתוב במדרש שוחר טוב וכ"כ 

 תאורחוספר אוהל מועד ובעל שבלי הלקט. ורבנו מהר"י אבוהב בשם 

                                                           
 שיעור הכריעה כמו הכריעות בתפילת שמונה עשרה )משנה ברורה בס"ק א(. 23
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חיים חולק ואומר שרגל ימין יפסע תחילה כמו שאמרו חז"ל כל הפניות 

כי  (לד.) מנחותואמרינו גם ב)יומא נח:(  שאתה פונה לא יהיו אלא דרך ימין

עקר אינש כרעא דימינא עקר ברישא, וכ"כ בעל המפתח. הבית יוסף בס' 

)ולא לפי כל הפניות לצד ימין מכיוון  קכג פסק לפי המדרש שרגל שמאל תחילה

שֶ וכ"כ השו"ע  .שהוא פוסע לאחוריו ואינו פונה לשום צד( ר ֶרֶגל כְׁ ַע, עֹוקֵּ פֹוסֵּ

ֹמאל ִשעּור פְׁ  ׂשְׁ ִחָלה; וְׁ ן ּגּוָדל תְׁ י ֶשִיתֵּ דֵּ ָכל ַהָפחֹות, הּוא כְׁ לּו, לְׁ ִסיעֹות אֵּ

ב. ַצד ָעקֵּ ר ִמֶזה בְׁ ִסיעֹות ַּגּסֹות יֹותֵּ ִסיַע פְׁ ִחיָלה ֹלא ַיפְׁ ַכתְׁ ם א''ח  ּולְׁ שֵּ ף בְׁ ית יֹוסֵּ )בֵּ

ם ר'  שֵּ ִסיעֹות בְׁ ג' פְׁ ף לְׁ ית יֹוסֵּ ִפי ַהַטַעם ֶשָכַתב בֵּ מֹו, לְׁ י ַעצְׁ רֵּ ִדבְׁ  .ַהאי(וְׁ

המגן אברהם בס"ק י' מביא טעם נוסף שהעקירה ברגל שמאל 

תחילה, כי בד"כ אדם עוקר רגל ימין בתחילה ולכן כאן יעקור רגל 

שמאל תחילה להראות שקשה לו להיפטר מלפני המקום, ומסתפק בדין 

 24של איטר מכיוון שלפי הטעם שכתב אזי איטר צריך לעקור רגל ימין

)שהיא רגל שמאל שלו  סוע לימין השכינה תחלהאבל לפי הטעם שצריך לפ

 . 25אזי גם איטר צריך לעקור רגל שמאל תחילהשהשכינה נמצאת ממולו( 

 טעמים לשלש פסיעות לאחוריו

 כנגד שלשה מילין שרחקו בנ"י מהר סיני בשעת מתן תורה.  .א

כתוב בהגדה שמשה רבנו ע"ה נכנס בחושך ענן וערפל לפני הקב"ה,  .ב

 ויצא מאלו השלושה לכך אנו עושים שלש פסיעות. 
                                                           

24
לל כד אות כח(, הגאון רבי זלמן )סעיף ה( והמשנה ברורה בביאור הלכה )בד"ה וכ"כ החיי אדם )כ 

 כשפוסע(. 
וכ"כ פרי מגדים )אשל אברהם בסק"י ומשבצות זהב בק"ו(, מחצית השקל )סק"י(, ט"ז )סק"ו(,  25

אליה רבה )סק"ח(, הבאר היטב )סק"ט(, ב"ח, הנחלת צבי )בעטרת צבי סק"ט(, פרי חדש )אות ב'(, 
 יים )אות ג'(, כף החיים )בס"ק כג( וערוך השולחן )ס' ז(. ראה הלכה ברורה )ס"ק טז(.דרך הח



 אלוקיך

 עקבי 
 פרק ז:

 כריעות

 היכון 

 לקראת

 
 

 73  

 

 

כשאדם עומד בתפילה, עומד במקום קדושה ושכינה למעלה מראשו,  .ג

וכיון שנפטר מתפילתו צריך לפסוע שלש פסיעות לאחוריו כדי שיצא 

ר שכן הוא, כיון ממקום קדושה ויעמוד במקום חול, וראיה לדב

שחוזרים לאחוריהם שלש פסיעות נותנים שלום זה לזה, כלומר עד 

 . )שבלי הלקט בשם הגאונים( עכשיו היינו במקום קדוש ויצאנו למקום חול

תיקנו את התפילות כנגד תמידין, וכשכהן עולה למזבח עם איברי  .ד

התמיד היה עולה דרך ימין ומקיף ויורד דרך שמאל, ובין כבש 

היו שלשה רובדין של אבן ויורד בהם שלום פסיעות על עקב  למזבח

 .)רבנו האי גאון( ואנו עושין כמו שהם היו עושין

 1 רגל =, 2=  , רגליהםז( )יחזקאל א, לפי הפסוק "ורגליהם רגל ישרה" .ה

סה"כ שלש פסיעות, ויש אומרים שש מכיוון שבהמשך כתוב "וכף 

פסיעות לאחוריו ולשלש לשלש  רגליהם ככף רגל עגל" וכוונתם

)ה"ר מנוח( פסיעות בשובו למקומו
וכסברא אחרונה כתב ה"ר דוד  26

 אבודרהם.

כתב בשם גאון שאסור להוסיף על שלש פסיעות )ס' יח(  שבלי הלקט

  משום יוהרא וכ"כ הכלבו וכך פסק השו"ע.

                                                           
26
לפי רבנו מנוח פסיעה אחת היא הנעת שתי הרגלים, וכן צריך לעשות באופן זה: יפסע תחלה רגל  

שמאל, ואח"כ פוסע של ימין ומעמידה בשווה על השמאל, וזה נחשב לפסיעה אחת. וכן יעשה ג' 
ן החזיקו הלחם חמודות והאליה רבה בדבריו. אולם הרבה אחרונים כתבו את הארחות פעמים. וכ

חיים להלכה שסובר שפסיעה היא הנעת רגל אחת. וכן נראה מלשון של עקב בצד גודל וגודל בצד 
עקב ככוהנים, שהלשון מורה על הנעת רגל אחת )באור הלכה(. המשנה ברורה )סק"ח( מעיר על 

יעבור אדם לפניהם בעוד שהם עומדים במקום שפסעו, שלא יפסקו זה  האנשים שמקפידים שלא
בין ששה פסיעותיהם, אבל מ"מ ע"י קפידתם טועים, שכשרואים מי שרוצה לעבור לפניהם הם 

 ממהרים לחזור למקומם קודם שיתחיל הש"ץ התפילה, דהוא מעיקר הדין.
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כאשר מסיים את תפילת הלחש שלו פוסע שלוש  שליח הציבור

ינו צריך לפסוע לאחוריו בסיום החזרה, תרומת פסיעות לאחוריו, אבל א

ש"ץ אינו פוסע לאחוריו לאחר  מסביר את החילוק,)סימן יג(  הדשן

תפילתו שמתפלל בקול רם אלא ממתין הוא עד סוף הקדיש שלם שתקנו 

קריאת ספר תורה, סדר  חכמים לש"ץ אחר כל תפילה, אבינו מלכנו,

ים לסדר התפילה של הש"ץ והלל וכה"ג כולם שייכ)ובא לציון(  קדושה

)כלומר  שלאחריהם חוזר בעיקר על התפילה הי"ח שבקול רם 27והקדיש

 , וכך נראה שדעת הרמב"םהפסיעות שלאחר הקדיש חוזרים על סוף חזרת הש"ץ(

. וה"ר דוד אבודרהם חולק על הטעם של תרומת הדשן כך כתב )פ"ט ה"ג(

שלאחר שמסיים ש"ץ חזרת התפילה, אינו צריך לפסוע שלש פסיעות 

לאחוריו אם התפלל בלחש עם הציבור, אבל אם לא התפלל בלחש פוסע 

וזאת לשון השו"ע שלש פסיעות לאחוריו. הרמ"א פסק לפי האבודרהם. 

ִליַח ִצבּור ָצִרי ֶשַיֲחֹזר ַּגם שְׁ ַלַחש, ּוכְׁ ל בְׁ ַפלֵּ ֶשִמתְׁ ִסיעֹות כְׁ ֹסַע ג' פְׁ ְך ִלפְׁ

ֹסַע ג' ין ֹצֶרְך ַלֲחֹזר ִלפְׁ קֹול ָרם אֵּ ִפָלה בְׁ ִסיעֹות.)י(  ַהתְׁ ִאם ֹלא  הגה: פְׁ וְׁ

קֹול ָרם ִפָלתֹו ֶשבְׁ ִסיעֹות ַאַחר תְׁ ַע ג' פְׁ קֹול ָרם, פֹוסֵּ ַלַחש ַרק בְׁ ל בְׁ ַפלֵּ  ִהתְׁ

ַהם()אַ   .בּוַדרְׁ

 שיעור הפסיעות

שהפסיעות צריך שיהיו )ס' כה(  חיים תאורחוכתב בשם  מהר"י אבוהב

כמו שכתב  םהכוהניכמו פסיעות של  עקב בצד גודל וגודל בצד עקב,

ששיעור הפסיעות אלו לכל הפחות שייתן  בעל המפתחרבנו האי. וכ"כ 

                                                           
27
ר קדיש תתקבל )הלכה ברורה לכן יש להחמיר שלא ידבר הש"ץ אחר תפילת החזרה קודם שיאמ 

 בס' יז(.



 אלוקיך

 עקבי 
 פרק ז:

 כריעות

 היכון 

 לקראת

 
 

 75  

 

 

אומר שאין שיעור חולק ו)תשובות ח"א ס' שפ"א(  הרשב"אגודל בצד עקב. 

לפסיעות שלאחר התפילה שאינן אלא משום נטילת רשות כנפטר מלפני 

המלך ואע"פ שפסיעה בינונית היא אמה, לשיעור פסיעות אלו לא 

שמענו שיעור, ופוק חזי מה עמא דבר שברוב המקומות אין להם מקום 

בס"ק ב' הוסיף שהוא דרך כבוד לילך  ודרכי משהפנוי של ג' אמות. 

יו מן התפילה בכובד ובמתון מלפסוע פסיעות גסות לאחריו שאז לאחור

כתב שאם )סוף ד"ה ובמקום(  הב"חנראה שהתפילה עליו כמשא ורץ ממנה. 

יש דוחק בבית הכנסת רשאי לפחות משיעור גודל בצד עקב ולסמוך על 

י שֶ כתב  השו"עהרשב"א.  דֵּ ָכל ַהָפחֹות, הּוא כְׁ לּו, לְׁ ִסיעֹות אֵּ ִשעּור פְׁ ן וְׁ ִיתֵּ

ב. ַצד ָעקֵּ ר ִמֶזה ּגּוָדל בְׁ ִסיעֹות ַּגּסֹות יֹותֵּ ִסיַע פְׁ ִחיָלה ֹלא ַיפְׁ ַכתְׁ ף  ּולְׁ ית יֹוסֵּ )בֵּ

ם ר' ַהאי שֵּ ִסיעֹות בְׁ ג' פְׁ ף לְׁ ית יֹוסֵּ ִפי ַהַטַעם ֶשָכַתב בֵּ מֹו, לְׁ י ַעצְׁ רֵּ ִדבְׁ ם א''ח וְׁ שֵּ   .(בְׁ

בס"ק י כתב שפחות משיעור גודל בצד עקב אין עליה  המגן אברהם

  ה."שם של פסיעה ומביא ראיה מהטור בס' צ

בס"ק יג מסביר את סדר הפסיעות: תחלה יפסע ברגל  המשנה ברורה

, ואח"כ יפסע בשל ימין )כשיעור של גודל בצד עקב( שמאל פסיעה קטנה

בפסיעה השלישית יצמיד )כשיעור של שתי פעמים גודל בצד עקב כדי ש פסיעה גדולה

  ואח"כ יפסע בשמאל באופן שיהיו רגליו שווים.את רגליו( 

 במקום שכלו שלש הפסיעות יעמוד

משמיה דרב מרדכי כיון שפסע שלש פסיעות  (נג:) איתמר ביומא

, משל לתלמיד שנפטר מרבו )לעמוד( לאחוריו, התם מיבעי ליה למיקם

ופו הוכיח על תחילתו שאם חוזר מיד דומה לכלב ששב על קיאו, שס

  שלא פסע לאחוריו כדי להיפטר מרבו כיון שחוזר אליו מיד.
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מסביר בשם המנהיג שמאחר שהוא פוסע  מהר"י אבוהברבנו הגדול 

אלו הפסיעות לאחוריו וחוזר מיד, נראה שמה שחזר לאחוריו לא היה 

מצד שסיים תפילתו והוא נפטר מרבו, כי א"כ זאת התנועה שעשה היא 

משובשת ודומה בזה לכלב ששב על קיאו, שהנה בשעה שהוא תנועה 

משליך את הקיא נראה שהוא משליך אותו מצד שאין לו תועלת בו 

ואח"כ כשחוזר ואוכלו נראה שאין הדבר כן, א"כ דבר מגונה הוא במה 

שהקיאו. כתב המגן אברהם בסק"ה שיעמוד וחייב לכוון את רגליו כמו 

ביר כשאומר עושה שלום ומטה בתפילה. המשנה ברורה בסק"ו מס

  עצמו לצד השכינה אזי הוא כמו בתפילה.

 המתנה כאשר מתפלל במניין

פתח )וכאשר(  הרי"ף כתב שמיבעי ליה למיקם התם עד דפתח ש"ץ וכד

. ואיכא מאן דאמר עד (לחזור )הוא יכול הדר לדוכתיה)התחיל את החזרה(  ש"ץ

כתבו כדעה השנייה  (פ"ט ה"ד) דמטי ש"ץ לקדושה. הרא"ש והרמב"ם

ברי"ף שימתין במקומו עד שיגיע הש"ץ לקדושה. השו"ע בס' ב' כתב 

סִ  ָמקֹום ֶשָכלּו ַהג' פְׁ ֹלא ַיֲחֹזרבְׁ קֹומֹו ַעד שֶ  יעֹות ַיֲעֹמד, וְׁ ִליַח ִצבּורִלמְׁ  ַיִּגיַע שְׁ

ל בְׁ  ַפלֵּ ִהתְׁ ִליַח ִצבּור לְׁ ִחיל ַהשְׁ ָפחֹות ַעד ֶשַיתְׁ ֻדָשה, ּולְׁ הגה:  קֹול ָרם.ִלקְׁ

קֹול ָרם  ל בְׁ ַפלֵּ ִהתְׁ קֹומֹו לְׁ י ִהלּוְך ד' ַאמֹות, ֹקֶדם ֶשַיֲחֹזר ִלמְׁ דֵּ ַהַש''ץ ַיֲעֹמד כְׁ וְׁ

ָב''א סי' תל''ו( ִסיעֹוָתיו  ;)תשו' ָהַרשְׁ ָמקֹום ֶשָכלּו פְׁ ל ַיֲעֹמד בְׁ ַפלֵּ ן ָיִחיד ַהִמתְׁ כֵּ וְׁ

ִשעּור ֶזה, ֹקֶדם ֶשַיֲחֹזר  קֹומֹו כְׁ ִמי(ִלמְׁ רּוָחם ִוירּוַשלְׁ ם ר' יְׁ שֵּ ף בְׁ ית יֹוסֵּ ָיִחיד  )בֵּ

ַהֲחִזיר ָפָניו  ִליַח ִצבּור, ָאסּור לְׁ ִפָלתֹו ֹקֶדם ַלשְׁ ם תְׁ ִסיֵּ ִצבּור וְׁ ל בְׁ ַפלֵּ ֶשִמתְׁ

ִפָלתֹו  ִליַח ִצבּור תְׁ ם שְׁ ַסיֵּ ם ִשבֹולֵּ ַלִצבּור ַעד ֶשיְׁ שֵּ ף בְׁ ית יֹוסֵּ . משנה י ַהֶלֶקט()בֵּ

ברורה בסק"ז מסביר שאז נראה שהוא חוזר בשביל הקדושה ולכוון 
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למה שיאמר הש"ץ. ובסק"ט מוסיף שהם המתפלל האריך בתפילתו, 

ובעת שפסע לאחוריו הגיע הש"ץ לקדושה, יכול לחזור תכף למקומו 

לומר קדושה. הרמ"א כתב שהש"ץ יעמוד כדי הילוך ארבע אמות קודם 

  מקומו להתפלל בקול רם.שיחזור ל

בשם הגאונים שבני אדם שמסיימים תפילתם )ס' כה(  כתב שבלי הלקט

עד )לצד מערב(  קודם הציבור, אין להם רשות להחזיר פניהם לציבור

וכ"כ הרמ"א בס' ב'. המשנה ברורה בסק"יב  שיסיים ש"ץ תפילתו.

שדילג  ויחשידוהמסביר כי בזה יגרום ביטול כוונה למתפללים וגם 

בתפילתו. ולעניין אם רוצה לחזור למקומו, צריך להמתין לכתחילה עד 

 שיגיע ש"ץ לקדושה או על כל פנים עד שיתחיל הש"ץ. 

 המתנה כאשר מתפלל ביחידות

ה"ר דוד אבודרהם כתב בשם הראב"ד שיחיד ממתין כדי שיעור זמן 

בנו , אבל ר)שהש"ץ יגיע לקדושה( שהיה ממתין אם היה מתפלל בציבור

ירוחם חולק ואומר שישהה מעט וכן נראה מברכות ל: שכתוב שישהה 

כדי שתתחולל דעתו עליו )כשמתפלל תפילת תשלומים(  בין תפילה לתפילה

דהיינו כדי הילוך ד' אמות. הרמ"א בס' ב' )פ"ד ה"ו(  ומפרש בירושלמי

פסק כמו רבנו ירוחם וכפרוש של הירושלמי. כתב בעל הלכה ברורה בס' 

מי שהתפלל יחיד, טוב להחמיר לשיטת אבודרהם ומעיקר הדין די יא' ש

  בכך שישהה כדי שיעור של הילוך ד' אמות.
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 תהשתחוויו  
כתב לאחר שיסיים ש"ץ חזרת התפילה, נופלין על פניהם ומתחננין. 

שהטעם כדי שיסדר התפילה בשלושה סדרים: תחילה הב"ח בסי' קלא 

מתפלל מיושב ואח"כ מתפלל י"ח מעומד ואח"כ מתפלל בנפילה, 

י(  )דברים י, "ואשב בהר" וכתיבט(  )דברים ט, כאשר עשה משה רבינו דכתיב

ומאחר לפני ה'".  ואתנפל"כה(  )דברים ט, בהר" וכתיב עמדתי"ואנוכי 

, אנחנו )חוץ ממיושב, מעומד ונפילה( ראח ןבעניישאין בנו כח להתפלל 

  "ואנחנו לא נדע".יב(  )דה"ב כ, אומרים

נון, מקורו במעשה דמשה המנהג שנופלין על פניהם כשאומרים תח

יח(  )דברים ט, , כשביקש סליחה על חטא העם בעגל, אמררבינו ע"ה

ויפול ")יהושע ז(  נפלו בעיר עי, וכתיב"ואתנפל לפני ה'" וכן ביהושע כש

', ויאמר ה' אל יהושע קום לך, למה זה ועל פניו ארצה לפני ארון ה' וג

". והנפילת אפים ארצה מסמלת את תה נופל על פניך, חטא ישראל וגו'א

המסירות שמוכנים למסור את הנפש להשי"ת, וכדמצינו אצל יעקב 

אבינו ע"ה, כשראה את יוסף הצדיק קרא ק"ש ואמר "אמותה הפעם", 

 .)ילקוט יוסף( ת התחנוןוכן עושים בתפיל

ִיפל ַעל )תפילה פ"ט ה"ה(  הרמב"םכתב  ב וְׁ ִפָלה יֵּשֵּ ִלים ָכל ַהתְׁ ַאַחר ֶשַישְׁ וְׁ

ִביַּה ֹראשֹו  ַיגְׁ ב וְׁ יֵּשֵּ ל. וְׁ הּוא נֹופֵּ ַחנֵּן וְׁ ִיתְׁ ָכל ַהִצבּור וְׁ ַעט הּוא וְׁ ִיֶטה מְׁ ָפָניו וְׁ

קוֹ  ַעט בְׁ ַחנֵּן מְׁ ָאר ָהָעם ּוִמתְׁ יָֻשב.הּוא ּושְׁ משמע מדבריו שיפול על  ל ָרם מְׁ

כתב הנופל על פניו צריך לתלות פניו למעלה מן  נטרונאיפניו ממש. רב 

שלפניו. ואדם  הכמשתחווכדי שלא יהא נראה  )פניו כנגד הקרקע( הקרקע
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ומגביה צד ימין, ובאשכנז נוהגין להטות על צד ימין  28חשוב לצד שמאל

ו )בנופל על פני "וימינו תחבקני"ו(  השירים ב,)שיר  במקראוהכי איתא במדרש 

דרבנן אפילו בלא פישוט ידים ורגלים, וגם יש לחוש לאיסור השתחויה דאסור מ

פניו  ולכן אמר שיתלה כדרך המשתחווים, איכא צד איסורא. הרצפהבפניו לצד  השמשתחוו

לשלפניו, וזה יתכן רק כאשר  הכמשתחוובאופן שלא יהיה נראה  ()שלא ידביקם בקרקע

אמר רב הונא בריה דרבא )כב:(  והכי איתמר במגילה .מטה פניו על צידו(

חזינא לאביי ורבא דכי נפלי על אפייהו מצלו אצלויי, פירוש היו מטין 

על צדיהם ולא היו משתחווים על פניהם, אפילו בלא פישוט ידים 

אלא  הרצפה ורגלים, אע"פ שמן התורה אין השתחויה אסורה על

 .םוידיי, מדרבנן אסור אף בלא פישוט רגלים םוידייבפישוט רגלים 

ִפָלה ִלנְׁ וכ"כ השו"ע בסי' קלא בס' א  ין תְׁ ר בֵּ ַדבֵּ ין לְׁ ַאַפִים.  ִפיַלתאֵּ

ֹמאל. ַהטֹות ַעל ַצד ׂשְׁ ל ַעל ָפָניו, ָנֲהגּו לְׁ ֶשנֹופֵּ יֵּש  כְׁ ִרים דְׁ יֵּש אֹומְׁ הגה: וְׁ

ַהטֹות ַעל  ַהטֹותלְׁ ָהִעָּקר לְׁ ַח(  ַצד ָיִמין, וְׁ ם ָהרֹוקֵּ שֵּ ף בְׁ ית יֹוסֵּ )ִריַב''ש סי' רי''ב ּובֵּ

ִפִלין;  בֹוד תְׁ ֹמאלֹו, ַעל ַצד ָיִמין ִמשּום כְׁ ִפִלין ִבׂשְׁ ֶשיֵּש לֹו תְׁ ַשֲחִרית כְׁ בְׁ

ֹמאלֹו, ִיֶטה ַעל ׂשְׁ  ִפִלין ִבׂשְׁ ין לֹו תְׁ ֶשאֵּ ִבית, אֹו כְׁ ַערְׁ ָהִגים( ֹמאלּובְׁ ַאַחר )ִמנְׁ . ּולְׁ

ִפי  ָכל ָמקֹום ּוָמקֹום לְׁ ַעט ִמֹיֶשב, וְׁ ַחנֵּן מְׁ ִיתְׁ ִביַּה ֹראשֹו וְׁ ֶשָנַפל ַעל ָפָניו ַיגְׁ

נּו ֹלא נֵַּדע כו' ָהג ָפשּוט לֹוַמר: ַוֲאַנחְׁ ָהגֹו; ּוִמנְׁ   .ִמנְׁ

ֻעמָ ִפיַלת ַאַפִים ִמֹיֶשב, נְׁ  -השו"ע ובס' ב כתב  ֹלא מְׁ הגה: יֵּש  ד.וְׁ

תֹוכֹו,  ֶפר תֹוָרה בְׁ סֵּ ָמקֹום ֶשיֵּש ָארֹון וְׁ ִפיַלת ַאַפִים ֶאָלא בְׁ ין נְׁ אֵּ ִרים דְׁ אֹומְׁ

ן נֹוֲהִגים כֵּ ֹלא ִכּסּוי ָפִנים, וְׁ ִחָנה בְׁ ִרים תְׁ ֹלא ֶזה אֹומְׁ ַח  ֲאָבל בְׁ ם רֹוקֵּ שֵּ ף בְׁ ית יֹוסֵּ )בֵּ

 .סי' שכ''ד(
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הרב בנימין פירש הטעם לפי שמצינו כשאדם מתפלל שכינה מימינו דכתיב )תהילים קכא,ה( " ה' 
צלך על יד ימינך", וכתיב "שויתי ה' לנגדי תמיד", נמצא כשהוא מוטה על שמאלו פניו כלפי 

ולא יתכן לעבד להטות אחוריו השכינה )מימינו(, ואם היה מוטה עד צידו הימיני, היה היפך 
 כלפי אדוניו.
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ין ָאבס' ח : והשו"ע כתב  ל פָ  ָחשּוב ַרַשאי ִלֹפל ַעל ָדםאֵּ ַפלֵּ ֶשִמתְׁ ָניו כְׁ

ָעֶנה ִכיהֹוֻשַע ִבן נּון. ַעל ן הּוא ָבטּוַח ֶשיֵּ ן ָאסּור  ַהִצבּור, ֶאָלא ִאם כֵּ כֵּ הגה: וְׁ

ין ָשם ֶאֶבן ַלִים, ֲאִפלּו אֵּ ַרגְׁ ִפשּוט ָיַדִים וְׁ ָכל ָאָדם ִלֹפל ַעל ָפָניו בְׁ )כב(  לְׁ

ִכית ִריַב''ש סי' תי''ב( ַמׂשְׁ ִפַלת ַהַשַחר וְׁ ִרי סֹוף פ' תְׁ ָצת )ַהָּגהֹות ֲאשֵּ ; ֲאָבל ִאם נֹוֶטה קְׁ

ִלין  ֶשנֹופְׁ ן ַיֲעׂשּו ביום ִכפּור, כְׁ כֵּ ִכית; וְׁ ין ָשם ֶאֶבן ַמׂשְׁ ַעל ִצדֹו, ֻמָתר ִאם אֵּ

נֵּיֶהם, י לְׁ  אוֹ  ַעל פְׁ דֵּ ן נֹוֲהִגיןַיִציעּו ָשם ֲעָׂשִבים כְׁ כֵּ ַקע, וְׁ ין ַהַּקרְׁ ִסיק בֵּ  ַהפְׁ

ַכי( דְׁ  .)ָמרְׁ

שלא עושים כדעת מרן המנהג פשוט אצל הספרדים ועדות המזרח 

את המזמור לדוד אליך ה'  השו"ע, ואין נופלים על פניהם, אלא אומרים

נפשי אשא ואבינו מלכינו, מבלי ליפול על פניהם כלל מפני שעל פי 

29דברי הזוהר הקדוש
לבו  ןוומכ, הנופל על פניו ואינו ף פרשת במדבר()סו 

כראוי כשאומר המזמור הנ"ל, עלול ח"ו להסתלק מן העולם בקיצור 

ימים ושנים, ולכן נהגו להימנע מנפילת אפיים אלא אומרים אותו כדרך 

שארית יוסף ס'  )מגן אברהם בס"ק ה' בשם הבית יוסף, בלבד םתהיליהקורא מזמור 

  .דעת ח"ו סוף ס' ז( הויחווטז 
המ"ב בס"ק ג כתב הנה נפילת אפים שנהגו בה בימים הראשונים 

היה בדרך קידה, דהיינו ליפול על פניו ארצה ושלא בפישוט ידים 

ורגלים. ועכשיו לא נהגו ליפול על פניהם ממש, אלא בהטיית הראש 
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כתב הזוהר )ע"פ הפירוש של מתוק מדבש( ועל כן צריך האדם לדבק נפשו ורצונו בקונו, ולא 
יבוא אליו ברצון כוזב של שקר, לפי שכתוב "דובר שקרים לא יכול לנגד עיני" ושאל מה פירושו? 

יים ולבו רחוק מהקב"ה אז קול יוצא מן ומשיב שבשעה שאדם מכין עצמו למסירת נפש בנפילת אפ
השמים ואומר, לא יכון לנגד עיני, דהיינו זה האיש רצה לתקן עצמו, אבל איני רוצה שיתקן, כי אינו 
ראוי להיתקן וכ"ש אם בא לייחד את שם הקדוש ואינו מייחדו כראוי, ודאי אינו פועל כלום. ועל זה 

ה ליטול את השם ייטול, כי אין יכולת לכוון כוננה כתב האריז"ל אמנם צריך שתדע כי לא כל הרוצ
זו אלא מי שהוא צדיק גמור, שהוא כדאי בזכותו לרדת ולברר אותם הבירורין מתוך הקליפות בעל 
כרחם וכו', ואם לא כן, הנה בעת שמוסר נפשו ומורידה אל הקליפות, הנה לא די שלא יוכל לברור 

 נפשו שם בתוך הקליפות. משם נשמות הנופלות שם, אלא אדרבה תישאר 
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וכיסוי הפנים בלבד. ונוהגים לכסות הפנים בבגד ולא די כיסוי היד 

ופל עליה, לפי שהיד והפנים גוף אחד הם, ואין הגוף יכול לכסות את שנ

 עצמו.
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 שנישער 
 

 

 

דברים המעכבים 

 את התפילה
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  השניפתיחה לשער  
 

בהלכות  רמב"םהבלשונו הטהורה והברורה של בחרתי לפתוח 

 "ד(:פ) תפלה

ִפָלה  ִבין ֶאת ַהתְׁ ַעכְׁ ָבִרים מְׁ ַמָנהֲחִמָשה דְׁ ָטֳהַרת : ַאף ַעל ִפי ֶשִהִּגיַע זְׁ

ִזים אֹותֹו.  ָבִרים ַהחֹופְׁ ִפָלה. ּודְׁ קֹום תְׁ ָטֳהַרת מְׁ ָוה. וְׁ ִכּסּוי ָהֶערְׁ ָיַדִים. וְׁ

ַכָּוַנת ַהלֵּב:   וְׁ

ל.  ָטֳהַרת ָיַדִים .א ַפלֵּ ַאַחר ָכְך ִיתְׁ ַמִים ַעד ַהֶפֶרק וְׁ ץ ָיָדיו בְׁ יַצד. רֹוחֵּ כֵּ

ִפלָ  ַמן תְׁ ִהִּגיַע זְׁ ְך ַבֶדֶרְך וְׁ ַהלֵּ ינֹו ָהָיה מְׁ ֹלא ָהָיה לֹו ַמִים. ִאם ָהָיה בֵּ ה וְׁ

ְך ַעד  מֹוַנת ֲאָלִפים ַאָמה הֹולֵּ ם שְׁ ָבָעה ִמיִלין ֶשהֵּ ין ַהַמִים ַארְׁ ּובֵּ

ר  ין ַהַמִים יֹותֵּ ינֹו ּובֵּ ל. ָהָיה בֵּ ַפלֵּ ַאַחר ָכְך ִיתְׁ ץ וְׁ רֹוחֵּ קֹום ַהַמִים וְׁ מְׁ

רֹור אֹו בְׁ  ַקנֵַּח ָיָדיו ִבצְׁ ן מְׁ לַעל כֵּ ַפלֵּ קֹוָרה ּוִמתְׁ  .ָעָפר אֹו בְׁ

ָוה .ב ַכִּסין  ִכּסּוי ָהֶערְׁ ֶדֶרְך ֶשמְׁ ָותֹו כְׁ יַצד. ַאף ַעל ִפי ֶשִכָּסה ֶערְׁ כֵּ

ִאם ֹלא ִכָּסה ִלבֹו  ַכֶּסה ֶאת ִלבֹו. וְׁ ל ַעד ֶשיְׁ ַפלֵּ ַמע ֹלא ִיתְׁ ִריַאת שְׁ ִלקְׁ

ַכֶּסה הֹואִ  ָמה יְׁ ין לֹו בְׁ אֵּ ל ָיָצא. אֹו ֶשֶנֱאַנס וְׁ ַפלֵּ ִהתְׁ ָותֹו וְׁ ִכָּסה ֶערְׁ יל וְׁ

ִחָלה ֹלא ַיֲעֶׂשה ַכתְׁ  .ּולְׁ

ִפָלה .ג קֹום ַהתְׁ ֹלא  ָטֳהַרת מְׁ קֹום ַהִטֹנֶפת וְׁ ל ִבמְׁ ַפלֵּ יַצד. ֹלא ִיתְׁ כֵּ

ַקת  ֶחזְׁ ינֹו בְׁ ָמקֹום ֶשאֵּ ֹלא בְׁ ָפה וְׁ ֹלא ָבַאשְׁ א וְׁ ית ַהִכּסֵּ בֵּ ֹלא בְׁ ָחץ וְׁ ַבֶמרְׁ

ין קֹוִרין בֹו ָטֳהָרה עַ  ָללֹו ֶשל ָדָבר ָכל ָמקֹום ֶשאֵּ ֶקנּו. כְׁ דְׁ ד ֶשִיבְׁ

י  ִחיִקין ִמצֹוָאה ּוִממֵּ ם ֶשַמרְׁ שֵּ ִלין בֹו. ּוכְׁ ַפלְׁ ין ִמתְׁ ַמע אֵּ ִריַאת שְׁ קְׁ
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ַמע ָכְך  ִריַאת שְׁ ָוה ִלקְׁ ִאַית ָהֶערְׁ רְׁ ת ּומֵּ יַח ַרע ּוִמן ַהמֵּ רֵּ ַלִים וְׁ ַרגְׁ

ִחיִקין לִ  ִפָלהַמרְׁ  .תְׁ

ִזים אֹותוֹ  .ד ָבִרים ַהחֹופְׁ ל.  דְׁ ַפלֵּ ָקָביו ֹלא ִיתְׁ יַצד. ִאם ָהָיה ָצִריְך ִלנְׁ כֵּ

ִפָלתוֹ  ל תְׁ ַפלֵּ ִהתְׁ ָקָביו וְׁ ָכל ַהָצִריְך ִלנְׁ ל ַאַחר  וְׁ ַפלֵּ ר ּוִמתְׁ חֹוזֵּ ָבה וְׁ תֹועֵּ

סָ  י ַפרְׁ דֵּ מֹו כְׁ ַהֲעִמיד ַעצְׁ ִאם ָיכֹול לְׁ ָרָכיו. וְׁ ִפָלתֹו ֶשַיֲעֶׂשה צְׁ ה תְׁ

מֹו ָיֶפה  ֹדק ַעצְׁ ל ַעד ֶשִיבְׁ ַפלֵּ ִחָלה ֹלא ִיתְׁ ַכתְׁ ן לְׁ ַאף ַעל ִפי כֵּ ִפָלה. וְׁ תְׁ

ַאַחר ָכְך  דֹו וְׁ ָכל ַהָדָבר ַהטֹורְׁ ִניעֹו וְׁ ָיִסיר ִכיחֹו וְׁ ָקָביו וְׁ ֹדק נְׁ ִיבְׁ ָיֶפה וְׁ

ל ַפלֵּ  .ִיתְׁ

ִפָלה ֶשאֵּ  .ה יַצד. ָכל תְׁ ב כֵּ ַכָּוָנהַכָּוַנת ַהלֵּ ִאם  יָנּה בְׁ ִפָלה. וְׁ יָנּה תְׁ אֵּ

ֻשֶבֶשת  תֹו מְׁ ַכָּוָנה. ָמָצא ַדעְׁ ל בְׁ ַפלֵּ ר ּוִמתְׁ ֹלא ַכָּוָנה חֹוזֵּ ל בְׁ ַפלֵּ ִהתְׁ

ִפיָכְך ַהָבא ִמן  תֹו. לְׁ ב ַדעְׁ ַישֵּ ל ַעד ֶשִתתְׁ ַפלֵּ ִהתְׁ ִלבֹו ָטרּוד ָאסּור לֹו לְׁ וְׁ

הּוא ָעיֵּף אֹו  תֹו. ַהֶדֶרְך וְׁ ב ַדעְׁ ַישֵּ ל ַעד ֶשִתתְׁ ַפלֵּ ִהתְׁ ר ָאסּור לֹו לְׁ צֵּ מֵּ

ַאַחר  תֹו וְׁ ר ַדעְׁ ָקרֵּ ִתתְׁ ֹלָשה ָיִמים ַעד ֶשָינּוַח וְׁ ֶהה שְׁ רּו ֲחָכִמים ִישְׁ ָאמְׁ

ל ַפלֵּ ַפֶנה ֶאת ִלבֹו ִמָכל ַהַמֲחָשבֹות . ָכְך ִיתְׁ יַצד ִהיא ַהַכָּוָנה. ֶשיְׁ כֵּ

ֶאה ַעצְׁ  ִירְׁ ב וְׁ ישֵּ ִפיָכְך ָצִריְך לֵּ ִכיָנה. לְׁ נֵּי ַהשְׁ ד ִלפְׁ ִאלּו הּוא עֹומֵּ מֹו כְׁ

ַנַחת  ל בְׁ ַפלֵּ ַאַחר ָכְך ִיתְׁ ן ֶאת ִלבֹו וְׁ ַכּוֵּ י לְׁ דֵּ ִפָלה כְׁ ַעט ֹקֶדם ַהתְׁ מְׁ

ִליכֹו  א ַמשאֹוי ּוַמשְׁ ִמי ֶשָהָיה נֹוׂשֵּ ִפָלתֹו כְׁ ֹלא ַיֲעֶׂשה תְׁ ַתֲחנּוִנים וְׁ ּובְׁ

הוֹ  ר. וְׁ ַאַחר ָכְך ִיָפטֵּ ִפָלה וְׁ ַעט ַאַחר ַהתְׁ ב מְׁ ישֵּ ִפיָכְך ָצִריְך לֵּ ְך לֹו. לְׁ לֵּ

ָשָעה ַאַחת  ִפָלה וְׁ ֲחִסיִדים ָהִראשֹוִנים ָהיּו שֹוִהין ָשָעה ַאַחת ֹקֶדם תְׁ

ִפָלה ָשָעה ִפָלה ּוַמֲאִריִכין ִבתְׁ ַאַחר תְׁ  .לְׁ
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  טהרת הידיים 
 

ואמר רבי יוחנן הרוצה לקבל עליו עול מלכות )ברכות יד:(  איתא בגמרא

, ויתפללויניח תפילין ויקרא ק''ש  ויטול ידיו)לנקביו(  יפנה - שמים שלמה

וזו היא מלכות שמים שלמה. א''ר חייא בר אבא א''ר יוחנן כל הנפנה 

מעלה עליו הכתוב כאלו  ומתפללומניח תפילין וקורא ק''ש  ונוטל ידיו

כפי ואסובבה את  ןבניקיוארחץ בנה מזבח והקריב עליו קרבן דכתיב "

אמר לו רבינא לרבא חזי מר האי צורבא מרבנן   .ו( )תהילים כו, "מזבחך ה'

דאתא ממערבא ואמר: מי שאין לו מים לרחוץ ידיו מקנח ידיו בעפר 

 " ?ובצרור ובקסמית, א''ל שפיר קאמר, מי כתיב "ארחץ במים

אמאן דמהדר  רב חסדא לייטכל מידי דמנקי. דהא  ," כתיבן"בניקיו

)פרש"י, בעידנא  אמיא בעידן צלותא, והני מילי לק''ש אבל לתפלה מהדר

אבל לתפלה דכל היום זמנה  .פן יעבור הזמן ן לא יחזור אחר מים,, לכדק''ש שזמנה קבוע

 הקשה שגם זמנה של התפילה קבוע ? ולכן פירש הוא צריך למהדר אמיא. והרשב"א 

כמו שהקלו בה לגבי בעל קרי,  לא החמירו עליו לחזר אחר מים, אמדאורייתשק"ש שהיא 

, ועד אבל בתפילה שדרבנן החמירו עד פרסה( לפי שאין דברי תורה מקבלים טומאה.

 אבל לאחוריה אפילו מיל אינו חוזר ,עד פרסה. והנ''מ לקמיה ?כמה

)כלומר לאחוריו חוזר עד מיל  מיל הוא דאינו חוזר הא פחות ממיל חוזר]ומינה[ 

כך גרסת  עכ"ל. ק"מ, לפי מהדורת דרשו( 4.6-3.8ק"מ, ולפניו עד פרסה  1.15-0.96) 

 .)הלכות תפילה פ"ד ה"ב( רשב"א והרמב"םהרי"ף, ה
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לא גורסים "הני מילי לק"ש אבל לתפילה )בד"ה אמאן(  התוס'אבל 

שגם בתפילה יש חשש שמא יעבור זמן תפילה, ולכן אין  ,מהדר וכו'"

וכן דעת המרדכי, רבינו יונה  ים לק"ש ולתפילה.יהבדל בדין נטילת יד

 ש."והרא

ין לֹו,  )סי' צב ס' ד( כתב השו"ע ִאם אֵּ ַמִים, ִאם יֵּש לֹו. וְׁ ֹחץ ָיָדיו בְׁ ָצִריְך ִלרְׁ

ַהַמִים  ְך ַבֶדֶרְך וְׁ ֶשהּוא הֹולֵּ י כְׁ ָהנֵּי ִמלֵּ ָסה, וְׁ יֶהם ַעד ַפרְׁ ָצִריְך ַלֲחֹזר ַאֲחרֵּ

ר.  קֹום ַמִים ַעד ִמיל, חֹוזֵּ ָפָניו, ֲאָבל ִאם ָצִריְך ַלֲחֹזר ַלֲאחֹוָריו ִלמְׁ ָצִאים לְׁ ִנמְׁ

רֹור יֹותֵּ  ַנֶּקה ָיָדיו ִבצְׁ ִפָלה, יְׁ ַמן ַהתְׁ א ֶשַיֲעֹבר זְׁ ָירֵּ ִאם ִמתְׁ ר, וְׁ ינֹו חֹוזֵּ ר ִמִמיל אֵּ

י ַנּקֵּ י ִדמְׁ ָכל ִמדֵּ ָעָפר אֹו בְׁ ַקָמן ִסיָמן רל''ג) :אֹו בְׁ ן לְׁ ַעיֵּ  .(וְׁ

אחר מים  יחזר. אם )ס"ק יג( ומתפללשבדיעבד אינו חוזר מוסיף המ"ב 

לך אח"כ יחידי או שלא יוכל להגיע למקום חפצו ליזה  בגלליצטרך ו

קא כשיודע שבודאי ו. וכל זה דו)ס"ק טז( בעוד יום, אין צריך לחזור כלל

. אם הוא במקום שיש שם )ס"ק יז( ימצא שם מים, אבל בספק אינו חוזר

מנין, ואם יחזור אחר מים יפסיד את התפילה בציבור, כתב הב"ח דאף 

ן צריך לחזור אחר מים, וינקה במידי שיש שהות לזמן התפילה, אי

דאף בבגדו יכול "ה( הג)שיח תפילה שער ב סי' ה ב דמנקי. ודעת הגרח"ק

ויש הרבה פוסקים שסוברים שבק"ש תיכף שיגיע התחלת  לשפשף.

 .)מ"ב ס"ק כא( זמנה, אם אין לו מים, אזי ינקה ויקרא ולא ימתין למים
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 ברוכב או נוסע ברכב שצריך לחזר אחר מים שיעור הזמן

. )ס"ק יז( מהלך ברגליוהמרחק של כתב שהשיעור ברוכב כמו  המ"ב

 םידיינטילת  ןלעניי אשדווקח"ט סי' לז( ; )ח"ח סי' יט שו"ת שבט הלויוכ"כ 

מה שאין כן . הזמן של ההליכה  לסעודה משערים את המרחק לפי

)יש צד  ברכבלתפילה, וכן לתפילה בציבור, גם שכנוסעים  םידיילנטילת 

משערים לפי המרחק של ההליכה ולא להקל שהנסיעה היא בגדר סכנת נפשות( 

שברוכב )אשי ישראל פ"ח הערה ע(  חולק הגרח"קלפי הזמן של ההליכה. 

ע"ג בהמה יש טירחא וקושי לכן משערים לפי מרחק ההליכה, אבל 

לפי משך זמן הילוך את המרחק בנוסע במכונית שאין טירחא, משערים 

 .מהדורת "דרשו"( 59)מ"ב בסי' צ הערה  ילמ

 יםיהיסח הדעת מהיד

ו דעת מהם אינם חם שהסיישידי)פסחים כה. ד"ה דילמא(  הר"ןדעת 

שאחד ג( -אל' )פ"ד ה כתב הרמב"םם לתפילה. אולם יצריכים נטילת ידי

ים כיצד יים. טהרת הידימהדברים המעכבים את התפילה היא טהרת היד

למד מדבריו דבכל התפילות צריך )סי' צב(  והבית יוסףרוחץ ידיו במים. 

לרחוץ ידיו אע"פ שאינו יודע להם שום לכלוך, כשם שהוא צריך ליטול 

 ידיו לאכול פת.

ִהִסיַח ז( -)בס' ה השו"ע פסק כמו הרמב"ם וז"ל: ָרַחץ ָיָדיו ַשֲחִרית וְׁ

ַע ָלֶהם  ינֹו יֹודֵּ ִפָלה. ִאם יֵּש לֹו ַמִים, ַאף ַעל ִפי ֶשאֵּ ִטיָלה ִלתְׁ ִריִכים נְׁ תֹו, צְׁ ַדעְׁ

ִלֹטל:  ינֹו ָצִריְך ַלֲחֹזר וְׁ זָֻמִנים, אֵּ ין לֹו ַמִים מְׁ ִאם אֵּ ְך. וְׁ ָברֵּ ֹלא יְׁ לּוְך, וְׁ  שּום ִלכְׁ
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ִפלָ  ד ִבתְׁ רֹורֹות, ָהעֹומֵּ יֹון ָעָפר אֹו צְׁ ִנקְׁ ֻטָנף, ַדי בְׁ ָמקֹום מְׁ ַכר ֶשָנַגע בְׁ ִנזְׁ ה, וְׁ

ְך ָיָדיו ַבֹכֶתל. ַחכֵּ ִפי ֶשיֵּש  אֹו מְׁ ָאָדם לְׁ ֻכִסין בְׁ קֹומֹות ַהמְׁ נּו מְׁ ֻטָנף, ַהיְׁ ָמקֹום מְׁ

ְך ָהֹראש ן ִאם ִחכֵּ כֵּ ָעה וְׁ י זֵּ מּולֵּ ן ָאסּור :ָבֶהם ִמלְׁ ָלכֵּ קֹומֹות  הגה: וְׁ ִלֹּגַע ִבמְׁ

ק ַבתֹוָרה ִפָלה אֹו עֹוסֵּ ִדים ִבתְׁ ָשָעה ֶשעֹומְׁ לּו בְׁ צֹוַאת ָהֹאֶזן )ָכל בֹו(  אֵּ ן בְׁ כֵּ וְׁ

ָהַאף י ֶבֶגד  30וְׁ דֵּ  .)ַמֲהִרי''ל(ִכי ִאם ַעל יְׁ

 ? לתפילה םידייהאם לברך על נטילת 

כל הנוטל ידיו בין לאכילה בין )הלכות ברכות פ""ו ה"ב(  כתב הרמב"ם

  מברך.לק"ש בין לתפילה 

שאם נטל ידיו )תשובות כלל ד סי' א(  מביא את הרא"ש)ס"ק ג(  דרכי משה

ים, שלא יאין צריך לברך על נטילת יד -לתפילה, אם לא עשה צרכיו 

תקנו ברכה אלא בשחרית. ומהר"י אבוהב מדייק מדברי הרא"ש שאם 

אדם או בטינוף היוצא מגופו, אזי צריך לברך נגע בבשר מטונף שבגוף ה

ם כשרוצה להתפלל. אבל אם נגע בטיט וידיו מלוכלכות יעל נטילת ידי

בצואה, אינו מברך  תמלוכלכואין צריך לברך. וסמ"ק כתב שאף שידיו 

ם. בסוף דבריו כתב דברי משה שהמנהג שלא לברך על יעל נטילת ידי

אחר זה. וגם הבית יוסף פסק ם אף כשעושה צרכיו מיד ינטילת ידי

 סב"ל.

ַוֲאִפלּו ָהָיה  וז"ל: הרמ"אכתב שלא יברך. וכן פסק )ס' צב ס' ה(  השו"ע

ְך  ָברֵּ ינֹו מְׁ ִפָלה, אֵּ ָלן ִלתְׁ נֹוטְׁ ָלכֹות וְׁ ֻלכְׁ  .ָיָדיו מְׁ
                                                           

30
כתב המ"ב )ס"ק ל( הגר"א מקיל בזה וכ"כ בשערי תשובה בשם מור וקציעה להקל בצואת האף    

אבל צואת האוזן נחשבת למקומות המכוסים. והגראי"ל שטיימן אמר בשם החזון איש שמכניס 
 .ידו לתוך האוזן או האף, דינו כנוגע במקומות המכוסים וצריך נטילת ידיים
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  כיסוי הערוה 
 

כדכתיב "לא  יש איסור שליבו יראה את הערוה)סי' עד ס' ד(  המ"בכתב 

יראה בך ערות דבר וגו'", ומצינו לשון ראיה בלב כדכתיב "ולבי ראה 

הרבה חכמה". לפיכך החמירו חכמים בראיית הלב את ערוותו. ודע 

דאפילו אם לבו מכוסה בבגד להפסיק בינו לערוה, צריך שתהא ערותו 

הוא מגולה הסכימו הרבה אחרונים דאסור לקרות מן  ג"כ מכוסה, ואם

התורה, אפילו אם מכוסה בטלית גם על ראשו ועיניו שלא יוכל לראות 

" בך, שהרי לא נאמר "לא תראה ערות דבר" אלא "לא יראה הערוהאת 

ן שלא יוכל להראות אפילו לאחר. לסיכום יכלומר שתהא מכוסה בעני

  וותו תהיה מכוסה.צריך שלבו לא יראה את ערוותו וער

 לפיכך העומד בבית ערום והוציא ראשו חוץ לחלון שלא יראה ערותו

, אע"פ שחצץ בבגד על לבו ה"ז לא יקרא, כיון )או עצם עיניו או החזיר פניו(

שערותו מגולה ונראית בבית. אבל הישן ערום בִכיָלה שאינה גבוה י' 

פסיק בין לבו טפחים והוציא ראשו חוצה לה וגם חצץ באיזה דבר לה

ומותר שכיון  ,לערוה, אע"פ שערותו מגולה בכילה, ה"ז כמכוסה בטלית

ם כיסוי עליה כמו מלבוש, ואינו דומה לבית , שֵּ ה י"טהשאין הכילה גבו

ם כיסוי ע"כ אסור שֵּ לק רשות לעצמו ולא נוכל לכנות עליה ושהוא ח

במקרה של הבית. וכן אם צואה בבית בתוך ד"א והוציא ראשו חוץ 

 לחלון אסור לקרות ק"ש דשדינן ראשו בתר רובו.
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 בדיעבד

אם קרא ק"ש בברכותיה כשלבו רואה את הערוה, יצא י"ח מעיקר 

הדין. ומ"מ טוב להחמיר ויחזור לקרוא ק"ש בלא ברכותיה משום סב"ל. 

 וכן אם התפלל כשליבו רואה את הערוה, בדיעבד אינו חוזר ומתפלל

כתב )סי' עה בס"ק יג( ילקוט יוסף  .הלכה ברורה שם בס"ק ג( ;)מ"ב סי' עד ס"ק ה

שיחזור ויתפלל בתנאי של נדבה : שאם הו צריך מן הדין לחזור 

ולהתפלל הרי הוא מתפלל, ואם לו תהיה תפילתו לנדבה וטוב שיחדש 

 בה דבר בברכת שומע תפילה.

 ערום בחצי פלג גופו עליון

ָתה ַטלִ  היתה)ס' ו(  כתב השו"ע ָניו ָהיְׁ ַכסֹותֹו ִמָמתְׁ ָניו לְׁ יתֹו ֲחגּוָרה ַעל ָמתְׁ

ִריַאת  רֹות קְׁ ָלה הּוא ָעֹרם, ֻמָתר ִלקְׁ ַמעְׁ ָניו ּולְׁ ַמָטה, ַאף ַעל ִפי ֶשִמָמתְׁ ּולְׁ

ַכֶסה ִלבוֹ  ל ָאסּור, ַעד ֶשיְׁ ַפלֵּ ִהתְׁ ַמע. ֲאָבל לְׁ )והטעם שהתפילה חמורה יותר, לפי  שְׁ

כעומד לפני מלך ומדבר עימו, שצריך לעמוד באימה, אבל  שבתפילה צריך לראות את עצמו

שאינו )ס"ק ט(  . כתב הלכה ברורהס"ק כד( בק"ש אינו מדבר לפני המלך, מ"ב

ין ק"ש, יש להחמיר ירשאי להניח תפילין כשלבו מגולה. ואף לענ

 לכתחילה שיהא ליבו מכוסה.

 ערוות חברו

 השו"ע חברו, אסור.אם ליבו רואה ערוות  )סי' עד ס' א( כותב הרמ"א

ֶהֱחִזיר ָפָניו ִמֶמָנה, אֹו ֶשָעַצם   היתה)סי' עה ס' ו(  כתב דֹו וְׁ ֶנגְׁ ָוה כְׁ ָתה ֶערְׁ ָהיְׁ

ִאָיה ָתָלה  ִברְׁ רֹות, דְׁ ָלה, אֹו ֶשהּוא סּוָמא, ֻמָתר ִלקְׁ יָניו, אֹו ֶשהּוא ַבַליְׁ עֵּ

י ָלּה ָהא ָלא ָחזֵּ  .ַרֲחָמָנא, וְׁ
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אומרים )ב"ח, ט"ז, מ"א והגר"א ועוד(  שהאחרונים)ס"ק כח(  כתב המ"ב

כן צריך להחזיר כל לם או סומא או לילה לא מועילים. וישעצימת עיני

גופו ולא רק פניו כדי שיהיה מותר. אופנים מותרים נוספים שיהיה 

ברשות אחרת אפילו אם ישנה מחיצה של זכוכית ביניהם והוא עוצם את 

 עינו, מותר.

 31טפח באשה ערוה

)באיזה  . למאיערוהרבי יצחק טפח באשה אמר )ברכות כד.(  יתא בגמראא

? אילימא ליאסתכולי בה, ואמר רב ששת כל המסתכל באצבע עניין נאמר(

אמר קטנה של אשה כאילו מסתכל במקום התורף, אלא באשתו ולק"ש. 

, שמואל אמר קול באשה ערוה שנאמר "כי רב חסדא שוק באשה ערוה

ופרש"י שמזה שהוא משבח את  )שיר שירים ב( נאוה"קולך ערב ומראך 

רב ששת אמר שער באשה ערוה. שנאמר  .התאווהקול משמע שהוא 

 .))שיר השירים ד "שערך כעדר העיזים"

מקשה על רב חסדא, הרי כל מקום שדרכה לכסותו )סי' עה(  הבית יוסף

  ? הוה ערוה ? מדוע דווקא שוק

הראב"ד שכתבו שמכיוון שהסברנו והבית יוסף מתרץ בשם הרשב"א 

לכן בא רב חסדא לומר שמקום צנוע  ,ק"ש ןלענייאת רב יצחק באשתו 

אבל  .)למרות שבאיש זה לא נחשב מקום צנוע(באשה זה שוק  לגבי בעלה( אפילו)

ה מחוץ לצמתה ררגליה, וקול דיבורה שאינו זמר ושע )כף(פניה, ידיה, 

הוא רגיל בהם ומחשבתו לא שאיהו מתכסה, אין חוששין להן מפני ש
                                                           

31
חמורים בהסתכלות באשה ובשערותיה ושמיעת קולה )שאינם מבוארים בחיבור  איסוריםיש   

 הזה(. ובשעה שעוסק בדברים שהקדושה )תפילה וכו'( יש איסור נוסף כמו שיבואר להלן.



 אלוקיך

 עקבי 
 פרק י: 

 כיסוי הערוה

 היכון 

 לקראת

 
 

 92  

 

וכך גם הבית יוסף מפרש את הטור שטפח מגולה  .נטרדת מהם בק"ש

באשה במקום שדרכה לכסותו אסור לקרות ק"ש כנגדה ואפילו היא 

 אשתו. וכן אם שוקה מגולה אסור לקרות כנגדה. וכ"כ הרא"ש.

כתב שכל גוף האשה ערוה, לפיכך לא  )בהלכות ק"ש פ"ג ה"טז( הרמב"ם

ל בגוף האשה כשהוא קורא ואפילו היא אשתו. ואם היה מגולה יסתכ

הקול ושער משום שהוא  ןעניי)הרמב"ם השמיט את  טפח מגופה לא יקרא כנגדה.

 ק"ש(. ןלענייהסתכלות ולא  ןלעניימפרש אותם 

הלכה נקטינן כדברי הרמב"ם, ומיהו טוב  ןשלענייכתב  הבית יוסף

 ליזהר לכתחילה מראיית שער ומשמיעת קול זמר באשה בשעת ק"ש.

ַכסֹותוֹ )סי' עה ס' א(  השו"עכתב  ָכּה לְׁ ָמקֹום ֶשַדרְׁ ִאָשה בְׁ ֻגֶלה בְׁ  ֶטַפח מְׁ

)מפני שזה מביא לאדם לידי הרהור כשמסתכל בו בכלל ערוה היא ואסור לקרות או להזכיר 

תֹו, ָאסּור שום דבר שבקדושה נגד זה כמו נגד ערוה ממש, מ"ב ס"ק א( , ֲאִפלּו ִהיא ִאשְׁ

ָדּה:  ֶנגְׁ ַמע כְׁ ִריַאת שְׁ רֹות קְׁ ִאָשה  הגה:ִלקְׁ תֹו, ֲאָבל בְׁ ִאשְׁ ָקא בְׁ ִרים ַדוְׁ יֵּש אֹומְׁ וְׁ

ָוה  .ַאֶחֶרת ֲאִפלּו ָפחֹות ִמֶטַפח ֲהָוה ֶערְׁ

פניה וידיה כפי המנהג שדרך להיות מגולה אבל )ס"ק ב(  המ"בכתב 

)הוא עד המקום הנקרא ברך(  באותו מקום מותר, וכן בפרסות רגל עד השוק

במקום שדרכן לילך יחף מותר לקרות כנגדו שכיון שרגיל בהן אינו בא 

לידי הרהור. ובמקום שדרכן לכסות שיעורן טפח כמו שאר גוף האשה, 

 לילך מגולה כדרך הפרוצות אסור. אבל זרועותיה ושוקה אפילו רגילין

הסתכלות  ןלענייאבל  ,ק"ש ןלענייכתב  כתב שהשו"ע (בס"ק ז) המ"ב

לכולי עלמא המסתכל באשה אפילו באצבע קטנה, כיוון שמסתכל בה 
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, עובר בלאו ד"לא תתורו אחרי עיניכם" ואמרו שאפילו שיש תליהנו

וראיה בעלמא בידו תורה ומעשים טובים, לא ינכה מדינה של גהינום. 

 לפי תומו בלא נהנה שרי, אם לא מצד המוסר )שאסור(.

 האיששער 

רֹות )ס' ב(  השו"עכתב  ַכסֹות, ָאסּור ִלקְׁ ָכּה לְׁ ָער ֶשל ִאָשה ֶשַדרְׁ שער ׂשֵּ

דֹו: ֶנגְׁ תוֹ ) כְׁ רּועֹות ָהֹראש,  (הגה: ֲאִפלּו ִאשְׁ ְך פְׁ ילֵּ ָכן לֵּ תּולֹות ֶשַדרְׁ ֲאָבל בְׁ

ַצָמָתן ֻמָתר: את ִמחּוץ לְׁ ִגיִלין ָלצֵּ ָערֹות ֶשל ָנִשים ֶשרְׁ ה''ה ַהשְׁ ית  הגה: וְׁ )בֵּ

ָב''א(  ם ָהַרשְׁ שֵּ ף בְׁ ַכּסֹותיֹוסֵּ ָכּה לְׁ ִרית, ֲאִפלּו ַדרְׁ ַער ָנכְׁ ן ׂשְׁ ָכל ֶשכֵּ  .וְׁ

כתב שנשים שדרכם לילך בגילוי הראש בשוק כדרך )ס"ק י(  המ"ב

הלכה וסי' עה בס"ק ה( ילקוט יוסף )א כנגדם. פריצות, אסור להתפלל ולקרו

שמקומות שהדבר מצוי שנשים נשואות  כתבו)ס"ק י(  ברורה חולק

עוברות על דין תורה, והולכות בגילוי הראש, מותר לקרוא ק"ש כנגדן, 

שמכיוון שהדבר מצוי ורגילות הן ללכת כן, אין לחוש יותר להרהור 

 עבירה כשהן לפניו בשעה שקורא ק"ש.

 קול באשה

כתב שקול באשה ערוה דווקא לשמיעה שירים ולא לעניין  הרא"ש

בשם רבינו  המרדכיאבל  ק"ש. ולכן הטור השמיט את עניין הקול בק"ש.

ק"ש.  ןלעניי האישהאי חולק ומסביר את איסור שמיעת קול זמר של 

 כ"כ באהל מועד והגהות מימוניות.

לק"ש, והני מילי  הישאמסביר את איסור שמיעת זמר של  רבינו יונה

בשעה שמנגנת אבל בשעה שמדברת כדרכה מותר. ואפילו בשעה 
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שאינו שומע את הקול  ןבעניישמנגנת אם הוא יכול לכוון ליבו לתפילתו 

וכן כשמגולה טפח אינו אסור אלא שמסתכל  ואינו משים לב אליו מותר.

בה אבל בראיה בעלמה מותר )דרכי משה בשם המרדכי חולק שלא 

 העלמת עין(. מהני

ִריַאת  כתב )בס' ג(השו"ע  ַעת קְׁ ִמיַעת קֹול ֶזֶמר ִאָשה ִבשְׁ ר ִמשְׁ יֵּש ִלָזהֵּ

ַמע ָוה  שְׁ ינֹו ֶערְׁ תֹו, ֲאָבל קֹול ָהָרִגיל בֹו אֵּ ִאשְׁ ם הגה: ַוֲאִפלּו בְׁ שֵּ ף בְׁ ית יֹוסֵּ )בֵּ

ַהג''מ(. ד וְׁ   ֹאֶהל מֹועֵּ

 

 



 אלוקיך

 עקבי
 פרק יא: 

 טהרת מקום התפילה

 היכון 

 לקראת

 
 

 95  

 

  טהרת מקום התפילה 
 

 א. הרחקה מצואה ללא ריח
 צואה מכוסה שאין מגיע ממנה ריח רע )לדוגמא טיטול(

 .32ד' אמות - וכמה ירחיק מהן ומן הצואה)כב:(  בברכות במשנה איתא

 ערוה, מותר לקרות ק''ש כנגדה רבא צואה בעששית אמר)כה:(  גמרא

בעששית אסור לקרות ק''ש כנגדה. צואה בעששית מותר לקרות ק''ש 

בעששית אסור  ערוהדצואה בכסוי תליא מילתא והא מיכסיא.  ,כנגדה

אמר רחמנא טו(  )דברים כג, "ולא יראה בך ערות דבר"  לקרות ק''ש כנגדה

: צואה בעששית מותר לקרוא (ס' א ס' עו) והא קמיתחזיא. וכ"כ השו"ע

שרואה אותה דרך דפנותיה משום דבכיסוי תליה רחמנא,  כנגדה אע"פ

 דכתיב "וכסית את צאתך" והא מכסיה.

. בעא מניח סנדלו עליה וקורא ק''ש אמר רבא צואה בגומא)כה:(  גמרא

)ס' נא(  הרא"שתיקו. כתב  ?מר בריה דרבינא צואה דבוקה בסנדלו מאי

חשיב ולכן  שלא אמרינן שהסנדל בטל לגוף -מניח סנדלו עליה וקורא 

מהו? תיקו, וכל  )פירוש שהסנדל נוגע בצואה(צואה דבוקה בסנדלו  כיסוי.

רבינו . ואילו )הלכות ק"ש פ"ג הל' יא( הרמב"םתיקו דאיסורא לחומרא וכ"כ 

                                                           
32

ִלים ב    ַפלְׁ ין ִמתְׁ ַמע, אֵּ ִריַאת שְׁ ין קֹוִרין בֹו קְׁ ם כתב השו"ע )סי' צ ס' כו(: ָכל ָמקֹום ֶשאֵּ שֵּ ֹו, ּוכְׁ
ִחיִק  ַמע, ָכְך ַמרְׁ ִריַאת שְׁ ָוה ִלקְׁ ִאַית ָהֶערְׁ רְׁ ת ּומֵּ יַח ַרע, ּוִמן ַהמֵּ רֵּ ַלִים וְׁ י ַרגְׁ ִחיִקים ִמצֹוָאה ּומֵּ ין ֶשַמרְׁ

ִפָלה.    ִלתְׁ
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ולכן כתב שהסנדל נחשב ככיסוי כאילו הצואה היתה מכוסה בכלי.  יונה

אה דבוקה מתיר כאשר הצואה נוגעת בסנדל אבל אוסר כאשר הצו הוא

ממש בסנדל, אבל הרא"ש והרמב"ם והטור אוסרים אפילו כאשר 

ָדלֹו )סי' עו ס' ב(  השו"עהצואה נוגעת בסנדל וכ"כ  ִניַח ַסנְׁ גּוָמא, מֵּ צֹוָאה בְׁ

הּוא  יַח ַרע ַמִּגיַע לֹו, ֻמָתר. וְׁ ין רֵּ יָון ֶשאֵּ כֵּ כָֻסה, וְׁ א, ַדֲחִשיָבה ִכמְׁ קֹורֵּ ָעֶליָה וְׁ

א  הֵּ ָדלֹו נֹוגֵַּע ָבּה.ֶשֹּלא יְׁ  ַסנְׁ

אבל  ,נקט סנדל שנחשב ככיסוי שדווקאמדייק  (ס"ק ד) המשנה ברורה

מוסיף  והלכה ברורהרגל יחפה היא חלק מגופו ואינה נחשבת ככיסוי. 

 .)ס"ק ד( אזי אדם אחר רשאי לקרוא ק"ש ,שאם כיסה ברגלו היחפה

 סיר לילה( כגון ו גרף)אדם שנושאים לפני צואה עוברת שאין בה ריח רע להעבירו

 רבאלקרות ק''ש,  מותראמר  אבייתמר צואה עוברת: יא)כה.(  בגמרא

ביי למד ממצורע ומאבן של צרעת הבית א לקרות ק''ש. אסוראמר 

שמטמאים כאשר הם עומדים או יושבים ליד אדם טהור, ולא מטמאים 

בקביעותא )בצרעת(  כאשר הם עוברים על פני טהור. ורבא אמר לך התם

 הכא  מו(, )ויקרא יג "בדד ישב מחוץ למחנה מושבו"  תליא מילתא דכתיב

אמר רחמנא והא ליכא. טו( , )דברים כג "והיה מחניך קדוש" )בק"ש ובתפילה(

 והלכה כרבא דאסור.

כתב גבי צואה עוברת ופי חזיר אסור לקרוא יג( ל' )פ"ג ה הרמב"ם

בריו שאם הרחיקו כנגדן עד שיעברו ממנו ד' אמות. הבית יוסף למד מד

ממנו ד' אמות שרי ולא דמי לצואה העומדת במקום אחד שצריך 

להרחיק ממנה לפני כמלא עיניו. והר"ר יצחק אבוהב כתב שלא מצא 

לדברי הרמב"ם מהגמרא. ולכן נראה לו דמיירי בלאחריו )ראיה(  גילוי
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בס' ) שדי בד' אמות אבל לפניו צריך להרחיק כמלא עיניו. וכ"כ בשו"ע

ָפָניו, (: ג ָדּהֶהֱעִבירּו צֹוָאה לְׁ ֶנגְׁ רֹות כְׁ כתב  (ס"ק ח) המשנה ברורה .ָאסּור ִלקְׁ

שבדיעבד אם כבר קרא והתפלל, והיתה הצואה עוברת לפניו חוץ לד' 

)ספיקא  פלוגתא חוזר וקורא ק"ש בלא ברכותיה אאמות, כל היכא דאיכ

 .)סב"ל( , ובתפילה אינו חוזר ומתפלללחומרה( אדאוריית

 צואה על בשרו שאין בה ריח

 או ידו מונחת בבית הכסא תמר צואה על בשרויא)כה.(  גמראבאיתא 

רב הונא אמר : )פרש"י מחיצה יש בינו לבין בית הכסא ופשט ידיו לפנים מן המחיצה(

אמר רבא מ''ט דרב רב חסדא אמר אסור לקרות ק''ש. , מותר לקרות ק''ש

ו( )פרש"י הפה והחוטם בכלל  )תהילים קנ, "כל הנשמה תהלל יה"  הונא דכתיב

. ורב חסדא אמר אסור לקרות ק''ש מ''ט דרב חסדא הילול ולא שאר אבריו(

 .י( )תהילים לה, "כל עצמותי תאמרנה ה' מי כמוך" דכתיב

ואע"ג שרב  ,חסדא לאסור בפסק כר כד: ד"ה פסק( )מובא בתוס' ר"ח

האור  כוכ" בדאוריתאחסדא הוא תלמידו של רב הונא אזלינן לחומרא 

 זרוע.

פסק כרב הונא משום שהוא רבו של רב חסדא ועוד שהגמרא  הרי"ף

מקשה על הדין של צואה במקומה מהגמרא שלנו לפי רב )ל.(  ביומא

 הונא ולכן משמע שהלכה כדבריו.

לכאורה קשה מהמשנה שצריך להרחיק ד' אמות מהצואה, אז איך 

נו יונה והרא"ש מפרשים שרב ניתן להתיר צואה על בשרו?! ולכן רבי

הונא התיר בצואה שעל בשרו במקום המתכסה מאליו בלא מלבושים, 

אין כיסוי המלבוש  ,כגון בין אצלי ידיו וכיוצא בו, אבל במקום הנראה
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ראת לצואה ימתיר, הם מדייקים מהגמרא ביומא שמחלקת בין צואה שנ

 .)כך גם רבינו יונה מסביר את הרי"ף( שאינה נראית

היתה כנגדו צואה מעוטה ביותר כמו טיפה יא( ל' )פ"ג ה כתב הרמב"ם

רוקק עליה רוק עבה עד שתתכסה וקורא. היתה נטישת צואה על בשרו 

או ידיו מטונפות מבית הכסא ולא היה להן ריח רע כלל מפני קוטנן או 

יבשותן מותר לקרות לפי שאין להן ריח רע עכ"ל. ורבינו יונה מסביר את 

מדובר שאין בו ממשות אלא לכלוך בעלמא שנתפשט הרמב"ם ש

בבשרו או ידיו מטונפות, ומתוך קטנותו ויבשותו נדון כאילו אין שם 

"וכמה גאונים הורו שאסור )שם(  צואה כלל. ובסוף ההלכה כתב הרמב"ם

 לו לקרות אם היו ידיו מטונפות וכך ראוי לעשות".

ָתה צֹוָאה ַעל בְׁ  (בסעיף ד) השו"ע ָגָדיו, אֹו פסק: ָהיְׁ ֻכָסה ִבבְׁ ָׂשרֹו ּומְׁ

יַח ַרע, יֵּש ַמִתיִרים  ִריַח רֵּ ינֹו מֵּ אֵּ א ֶדֶרְך חֹור וְׁ ית ַהִכסֵּ בֵּ ִניס ָיָדיו בְׁ ֶשִהכְׁ

רֹות ִרין)הרי"ף והרא"ש ורבינו יונה לפי רב הונא( 33ִלקְׁ יֵּש אֹוסְׁ )ר"ח ואור זרוע לפי  , וְׁ

ִרים ֶשֹּלא ִהִתיר רב חסדא( יֵּש אֹומְׁ ָמקֹום . וְׁ ָׂשרֹו, ֶאָלא בְׁ צֹוָאה ַעל בְׁ ַהַמִתיר בְׁ

י ָיָדיו גֹון ֲאִצילֵּ בּוש, כְׁ ֹלא ַמלְׁ ֶליָה בְׁ אֵּ ית מֵּ סֵּ )רא"ש ורבינו יונה לפי  ֶשִהיא ִנכְׁ

ִמיר: י"מ( י ַהַמחְׁ רֵּ ִדבְׁ ָנכֹון ַלֲעׂשֹות כְׁ צֹוָאה , וְׁ ָׂשרֹו ִדינֹו כְׁ ַבת ֶזַרע ַעל בְׁ ִשכְׁ הגה: וְׁ

 .''ל הל' י''כ()ַמֲהִרי

                                                           
33
יד אפרים מקשה שהרי אסרנו צואה שדבוקה בסנדלו )סעיף ב( ואיך אנו מתירים צואה שדבוקה  

? והוא מתרץ שצואה שדבוקה בסנדלו אינה מתכסה מאליה ועתידה בבשרו ומכוסה בבשרו
 להיגלות ע"י הילוך ולכן היא אוסרת.
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 צואה בפי טבעת

רֹות   (בס' ה) השו"עכתב  ֻכָסה ָאסּור ִלקְׁ ִפי ַטַבַעת, ֲאִפלּו ִהיא מְׁ צֹוָאה בְׁ

ד,  ֶשהּוא עֹומֵּ ית כְׁ אֵּ יָנּה ִנרְׁ י ַהֹכל, ֲאִפלּו אֵּ רֵּ ִדבְׁ בלְׁ ֶשהּוא יֹושֵּ ית כְׁ אֵּ ִנרְׁ   .34וְׁ

מי שיש לו חולי הטחורים, וזב ממנו דם )ס"ק ח(  המגן אברהםכתב 

, אסור ויש לו ריח רעתמיד ואגב הדם יוצא ממנו ליחה סרוחה מעופשת 

ואם אין שם בכל דבר שבקדושה כל זמן שליחה סרוחה שותת ממנו. 

)כאשר דוחק את עצמו יוצאים(  הדחייאם הדם או הליחה יוצא דרך : ריח רע

, ויש לו תקנה ברחיצת מקום )ונחשב כצואה( םהמעייבסירוגין הוי מן 

)ולא נחשב  . ואם שותת ויורד תדיר מעצמה, אז הוי מפי הטבעתהזוהמה

)כיוון שאין בו ריח רע ונחשב כדם מכתו, ולכן מותר לו  הוא"צ תקנאלא כפצע(  הכצוא

 .להתפלל(

אפילו לדברי המתיר בסעיף ד' לדברי הכל(  - "ק יח)ס המשנה ברורהכתב 

בצואה על בשרו ומכוסה, שאני הכא דבמקומה נפיש זוהמא טפי, ע"כ 

יש לו לאדם להתעורר ולראות תמיד שיהא נקי פי הטבעת שלו ולרחצו 

  .)של"ה וח"א( שמה אפילו משהו מצואה ריישאבמים או ברוק כדי שלא 

 צואה ללא ריח ברשות אחרת

ָפִחים אֹו ָנמּוְך ' עט ס' ב( י)ס השו"עכתב  ָמקֹום ָּגבֹוַּה ֲעָׂשָרה טְׁ ָתה בְׁ ָהיְׁ

ר, ֲאִפלּו ַהֶפַתח ָפתּוחַ  ַבִית ַאחֵּ הּוא בְׁ ַבִית ֶאָחד וְׁ ָתה בְׁ שאז ) ֲעָׂשָרה, אֹו ֶשָהיְׁ

ב  כצואה בעששית( כי הוא נמצא ברשות אחרת, ולפיכך דינה פתח נעול כאילו שה יֹושֵּ וְׁ

                                                           
אבל אם אינה נראית אפילו כשהוא יושב מותר, שלא ניתנה תורה למלאכי השרת )משנה ברורה  34

 בס"ק יט(.
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רֹוֶאה אֹוָתּה,  ִצָדּה וְׁ יחַ בְׁ ין ָלּה רֵּ שּות ִאם אֵּ יָון ֶשִהיא ִברְׁ כֵּ רֹות, דְׁ , ָיכֹול ִלקְׁ

ָהָיה ַמֲחֶנָך ָקדֹוש )שהוא מקום מיוחד לעצמו(  ַאֶחֶרת יּה ַשִפיר וְׁ ָקִריָנן בֵּ

ינֹו רֹוֶאה ֶשאֵּ ָקא כְׁ ָב''א ַדוְׁ ָהַרשְׁ ָהֹרא''ש. ֲאָבל לְׁ יַח , 36ָתּהאוֹ  35לְׁ ִאם יֵּש ָלּה רֵּ וְׁ

שּות ֹלא ִשנּוי רְׁ ָסָקה וְׁ ָיא ַהפְׁ ַהנְׁ יִכי )רמב"ם( ָלא מְׁ ִכי הֵּ ִרים דְׁ יֵּש אֹומְׁ , וְׁ

יַח ַרע ֶשָלּה רֵּ י מֹוִעיָלה לְׁ ָמּה, ָהִכי ַנמֵּ צֹוָאה ַעצְׁ ָסָקה מֹוֶעֶלת לְׁ ַהפְׁ )רבינו יונה  דְׁ

  .והרא"ש(

 ב. הרחקה ממי רגלים
בלבד, )פרש"י הקילוח(  לא אסרה תורה אלא כנגד עמוד אמר רב המנונא

"ויד תהיה לך מחוץ למחנה ויצאת   דר' יונתן רמי כתיב ,וכדרבי יונתן

וכתיב "ויתד תהיה לך וגו'  ,יג( )פרש"י ולא הצריכו כיסוי( )דברים כג, שמה חוץ"

 כאן ,)צריך כיסוי( הא כיצד? כאן בגדוליםיד(  )דברים כג, וכסית את צאתך"

אלמא קטנים לא אסרה תורה אלא כנגד עמוד  ,יך כיסוי(ר)לא צ בקטנים

 .)ברכות כה.( ורבנן הוא דגזרו בהו ,הא נפול לארעא שרי ,בלבד

תֹוָכן ' עז( י)ס השו"עכתב  ַלִים, ַעד ֶשָיִטיל לְׁ י ַרגְׁ ֶנֶגד מֵּ רֹות כְׁ ָאסּור ִלקְׁ

ִביִעית ַמִים ָנא ַעל ּגַ 37רְׁ ָלא שְׁ ָאז ֻמָתר. וְׁ ַבד , וְׁ ִלי, ּוִבלְׁ ָנא ִבכְׁ ַקע, ָלא שְׁ י ַקרְׁ בֵּ

                                                           
35
ם בשו"ת אור בביאור הלכה )ד"ה או שהיה סומא( משמע דבכל אדם אזלינן בתר ראייתו ביום. אול 

לציון )חלק אורח חיים ח"א ס' ט( תמה על זה, שלפי זה יהיה דין קצר רואי עדיף מדין סומא לגמרי 
דאזלינן ביה בתר ראיית אדם בינוני. ולכן כתב שבאדם קצר רואי אזלינן בתר אדם בינוני. וכ"כ 

 הלכה ברורה.
ה טוב להיזהר כדברי הרשב"א. כתב הבית יוסף נראה לי כדברי הרא"ש ז"ל עיקר ומיהו לכתחיל 36

 הלכה ברורה )ס"ק ז( כתב שבק"ש יחזור ויקרא ובתפילה יעשה תפילת נדבה עם תנאי.
י"א דבעינן דוקא בבת אחת דאל"ה קמא קמא בטיל )מ"ב ס"ק ג(. הלכה ברורה מתיר בדיעבד  37

פק אם הטיל וילקוט יוסף )סי עו בס"ק יג( כתב אשם הסת )שלא בבת אחת( אם אין לו מים אחרים.
 עליהם רביעית מים או לא, לדינה ניתן להקל.
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ם  ָנא ָהיּו הֵּ ִדין ָעִביט ע''ל ִסיָמן פ''ז ָלא שְׁ יָֻחד ָלֶהם. וְׁ א ָעִביט ַהמְׁ הֵּ ֶשֹּלא יְׁ

ִביִעית  ִחָלה. רְׁ ִלי תְׁ ָנא ַהַמִים ַבכְׁ יֶהם ַמִים, ָלא שְׁ ִנַתן ֲעלֵּ ִחָלה, וְׁ ִלי תְׁ ַבכְׁ

לַ  י ַרגְׁ מֵּ רּו, לְׁ ֶשל ֶשָאמְׁ ִביִעיֹות, ּולְׁ נֵּי רְׁ ָעִמים שְׁ נֵּי פְׁ ֶשל שְׁ ל ַפַעם ַאַחת. ּולְׁ ִים שֵּ

ֹלָשה: עֹוָלם ָשֹלש שְׁ ן לְׁ כֵּ  .הגה: וְׁ

לפי התורה אין אסור לקרות רק כנגד עמוד  - מסביר)ס"ק ב(  המ"ב

בלבד, ואחר שנפל על הארץ אין איסורו רק מדברי סופרים.  חקילושל 

ולכן הקילו חז"ל שיכול לבטלם ע"י רביעית מים, ואפילו היו המי רגלים 

מרובין, ולפ"ז אינו מועיל הרביעית מים אלא דוקא כשאין מסריחין, 

אבל אם ידוע שהם מסריחין דאז אסור מד"ת לקרות נגדם, אין מועיל 

 .שירבה עליהן מים לבטל הסרחוןרביעית, אלא צריך 

 היה קורא והתחילו מי רגליו שותתין

ת"ר היה עומד בתפילה ומים שותתין על ברכיו פוסק עד שיכלו 

 .כב:( ברכות) המים וחוזר ומתפלל

בשם הר"ר יוסף ב"ר משה שאפילו אם נפלו על בגדיו  הרא"שכתב 

, מכיוון )אם אינם שותתין( ויש בהם טופח כדי להטפיח מותר להתפלל

אינו אסור אלא כנגד העמוד בלבד. ורבנן גזור שלא  אשמדאוריית

להתפלל כנגד מי הרגלים, אבל כיוון שכבר עומד בתפילה לא גזרו 

שמרחיק מדרבנן ממי הרגלים לק"ש כתב  והרשב"אשיפסיק תפילתו. 

כ"כ ולא צריך להרחיק ממי הרגלים.  ,)עמידה( אם התחיל להתפללאבל 

בק"ש אפילו אם התחיל, מרחיק אבל  ילה לא ירחיקבתפש הבית יוסף

 כדי לגמור את ק"ש שהרי יכול לקרות ק"ש בהליכה.
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אָהָיה )ס' עח(  השו"עכתב  ִתין ַעל )ק"ש( קֹורֵּ ָליו שֹותְׁ י ַרגְׁ ִחילּו מֵּ ִהתְׁ , וְׁ

ָגָדיו  לּו ַעל בְׁ רֹות, ֲאִפלּו ִאם ָנפְׁ ר ִלקְׁ חֹוזֵּ לּו ַהַמִים, וְׁ ק ַעד ֶשִיכְׁ ָכיו, פֹוסֵּ ִברְׁ

ִפיַח,  ַהטְׁ ַנת לְׁ ַח ַעל מְׁ יֵּש ָבֶהם טֹופֵּ דֹו.וְׁ ִבגְׁ כִֻסים בְׁ ם מְׁ יָון ֶשהֵּ י  כֵּ לּו מֵּ ִאם ָנפְׁ וְׁ

ַלִים בָ  ֶהם ד' ַאמֹות:ַרגְׁ ִחיק מֵּ  ָאֶרץ, ַמרְׁ

מותר לקרוא ק"ש גם אם מי הרגלים נפלו על  השו"עלכאורה לפי 

מצריך שהיו השו"ע בגדיו ויש בהם טופח על מנת להטפיח. אז מדוע 

  מכוסים בבגדו?

שהשו"ע כתב "כיון  - תשובה ראשונה משיב:)ס' עח(  אשל אברהם

שהם מכוסים בבגדו" ולא כתב "אם" הם מכוסים בבגדו, שמא מינה 

דהכי פירושו הואיל ואינם בעין רק "מכוסים" ונבלעים אע"פ שיש 

שהשו"ע מצריך בק"ש להפשיט  -טופח על מנת להטפיח. תשובה שניה 

 .)וכ"כ המ"ב ס"ק ג( או לכסות אותם בבגד עליוןשהתרטבו את בגדיו 

ד )סי' כז(  בס' צהשו"ע  ִפָלהָהָיה עֹומֵּ ֶנֶסת,  ִבתְׁ ית ַהכְׁ בֵּ ִתין ִתינֹוק בְׁ ִהשְׁ וְׁ

ָפָניו ד' ַאמֹות, אֹו  ְך לְׁ ַהלֵּ ַלִים, אֹו יְׁ י ַרגְׁ ָהִטיל ַעל ַהמֵּ ֹתק ַעד ֶשָיִביאּו ַמִים לְׁ ִישְׁ

ִפָלתֹו:  ֹמר תְׁ ִיגְׁ ֶנֶסת וְׁ ית ַהכְׁ א ִמבֵּ ָדָדיו, אֹו יֵּצֵּ ר הִלצְׁ ָמקֹום ַאחֵּ ְך לְׁ ילֵּ ר טֹוב לֵּ יֹותֵּ גה: וְׁ

ַח ִסי ם רֹוקֵּ שֵּ ף בְׁ ית יֹוסֵּ ֹראש )בֵּ ְך ַלֲחֹזר לְׁ ָטרֵּ ִיצְׁ ֹמר ֶאת ֻכָלּה, וְׁ י ִלגְׁ דֵּ ֶהה כְׁ ֹתק, ֶשָמא ִישְׁ ֹלא ִלשְׁ ָמן וְׁ

יל ִסיָמן ע''ט: עֵּ ן לְׁ ַעיֵּ  רכ''ד( וְׁ

 כאשר עומדכתב ש -יש סתירה בבית יוסף בסי' עח לכאורה 

  אין צריך להרחיק אז מדוע בסי' צ כתב שישתוק או ירחיק?  ומתפלל

בתפילה שמים שותתין  - תשובה ראשונהמשיב: )ס' עח(  אשל אברהם

על בגדיו וברכיו וטופח על מנת להטפיח וגם על הארץ, אין צריך 
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להפשיט בגדיו משום שזה הפסקה גדולה בתפילה ולכן העמידו אותו 

א מכוסה בבגד עליון. ואפילו שהליכה בתפילה על דין תורה ואפילו ל

מים  ויישארלא הוי הפסק מ"מ קצת הפסק הוא ולמה בחינם ילך כי הרי 

על בגדיו גם כאשר ילך. בשונה מתינוק שהשתין אז ירחיק ד' אמות 

 הואמשום שהליכה אינה כ"כ הפסק והבגדים שלו נקיים. וה"ה אם 

. אבל וצריך להרחיק תינוקהשתין על הארץ ולא על בגדיו אזי דינו כ

ואם נפלו על הארץ )טורח גדול(  בק"ש לא הטריחו אותו לפשוט בגדיו

שהשו"ע חזר בו ומצריך להרחיק אבל לא  -מרחיק מהם. תשובה שניה 

 ובק"ש מצריך אף לפשוט את בגדיו. לפשוט את בגדיו.

 קטטר

שמי שיש לו חולי  הלכה ברורהו סי' עו בס"ק כה(ילקוט יוסף ) וכתב

בדרכי השתן, ומחמת כן שמו לו הרופאים צינור מיוחד שדרכו נוטפים 

לו לקרוא ק"ש ולהתפלל ולברך  38, מותר)קטטר( מי רגליו לתוך שקית

ולהניח ציצית ותפילין, ובלבד שהיו בגדיו העליונים נקיים ואין בהם 

 ריח רע.

המי רגלים  ואם מרגיש שיוצאים ממנו מי רגלים, יפסיק עד שיכלו

לצאת ממנו, ואח"כ ימשיך. ואם אינו מרגיש כלל ביציאת מי הרגלים 

                                                           
38
יש מחלוקת אחרונים בשעה שהמים שותתין ואינו מרגיש האם זה נחשב כנגד העמוד. ויש ספק  

נוסף האם מי הרגלים שותתין בפועל עכשיו מכיוון שאינו מרגיש, ולכן אין להפקיע חיוב 
דאורייתא של ק"ש ותפילה משום ספק שמא באותה שעה יהיו המים שותתים ממנו. ועוד 

אוויטש )שערי הלכה ומנהג ח"א אות לה( שמי הרגלים הבאים ישר בתשובה של האדמור מליוב
 מן הכליות, אין להם דין מי רגלים כלל. יעויין שם.



 אלוקיך

 עקבי
 פרק יא: 

 טהרת מקום התפילה

 היכון 

 לקראת

 
 

 104  

 

מגופו, רשאי לקרות ק"ש ולהתפלל, ואינו צריך לבדוק בכל פעם אם 

  יוצאים ממנו מי רגלים.

שאם הקטטר עשוי כולו או חלקו נב סעיף יט( ' )אשי ישראל פ הגריש"א

אין צריך לכסותו וכ"כ , אך אם עשוי מפלסטיק 39מגומי צריך לכסותו

. "(מ"ב סי' פז ס"ק ד מהדורה "דרשו)מובא ב)או"ח ח"א סי' כז(  בשו"ת אגרות משה

כתב שהשוכב בבית חולים ויש כלי עם י )סי' עו בס"ק יז( וילקוט יוסף 

רגלים ולכלוך, יכסה את הכלי באיזה מכסה מלמעלה, ואז יוכל הלתפלל 

 ף מהכלי.וקרוא ק"ש, והוא שלא יהיה ריח רע נוד

אסרו לקרוא )ברכות פ"ג ה"ה(  בתלמוד הירושלמי -מי רגלים של חיות 

)סי' עט ס'  ק"ש כנגד מי רגלים של חמור הבא מן הדרך. וכך פסק השו"ע

. ומ"מ מותר לקרוא ק"ש כנגד מי רגלים של שאר בהמה חיה ועוף, כל ו(

 .הלכה ברורה(ילקוט יוסף בסי עו' בס"ק יב ו) שאין ריח יוצא מהם

 ג. הרחקה מריח שיש לו עיקר )צואה(

 צואה מאחריו

רב הונא אמר מרחיק ד' אמות וקורא תמר ריח רע שיש לו עיקר: יא

 ק''ש, ורב חסדא אמר מרחיק ד' אמות ממקום שפסק הריח וקורא ק''ש

 .)ברכות כה.(

 פסקו כרב חסדא. הרא"ש, רבינו יונה והרשב"א

                                                           
39 
 ראה עיון בנושא כיסוי של גרף של רעי. 
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)בית  שהוא רבו של רב חסדאכרב הונא יב( ל' )פ"ג ה כתב הרמב"םאבל 

ריח רע שיש לו עיקר מרחיק ד' אמות וקורא אם פסק הריח.  :וז"ליוסף( 

  ואם לא פסק הריח מרחיק עד מקום שפסק הריח.

 מדקדק בדברי הרי"ף שפסק כרב חסדא. כך פסק בשו"ע הבית יוסף

 .)כרא"ש, הרי"ף, רבינו יונה והרשב"א( בסי' עט

 צואה מלפניו

ירחיק מהם ומן הצואה? ד' אמות, אמר רבא לא שנו אלא דתנן כמה 

שמצידיו )פ"ג ה"ח(  לאחריו, אבל לפניו מרחיק מלא עיניו. וכתב הרמב"ם

 .)עשין יח ק.( דינו כמלאחריו וכ"כ הסמ"ג

 בלילה צואה תתרן או

ר' לייא וחבריא הוו יתבין קומי פונדקיא )פ"ג ה"ה(  בירושלמיאיתא 

 ןמכיוו? אמר לון אדאוריית, אמרין מהו מימר מיליא )בלילה( ברמשא

 מה קומינן, ברם כדון אסור )רואים( דאילו הוה ביממא הוינן חמיין

שאם היה ביום היינו רואין את  ןמכיוו)שהמקום מקום מטונף, ועכשיו אינו נראה. וא"ל 

 .שלפנינו, א"כ אף עכשיו אסור הוא, פירוש פני משה(

דהוא הדין )תשובות ח"א סי' קסח(  והרשב"א רבינו יונהומכאן למדו 

לסומא, שאע"פ שאינו רואה, אם הוא במקום שאילו לא היה סומא היה 

 אסור. - רואה אותה

ִחיק ד' ( ס' א ' עטי)ס השו"עכתב  ַהרְׁ ַאֲחָריו, ָצִריְך לְׁ ָתה צֹוַאת ָאָדם מֵּ ָהיְׁ

יַח, ֲאִפלּו ִאם יֵּש לֹו  ִריַח, ָצִריְך ַאמֹות ִמָמקֹום ֶשָכָלה ָהרֵּ ינֹו מֵּ ֹחִלי ֶשאֵּ

ָפָניו ָצִריְך  ִריַח. ּוִמלְׁ ִמי ֶשמֵּ יַח לְׁ ֶלה ָהרֵּ ִחיק ד' ַאמֹות ִמָמקֹום ֶשִיכְׁ ַהרְׁ לְׁ



 אלוקיך

 עקבי
 פרק יא: 

 טהרת מקום התפילה

 היכון 

 לקראת

 
 

 106  

 

ָלה אֹו ֶשהּוא סּוָמא יָניו, ֲאִפלּו ַבַליְׁ ֹלא עֵּ ִחיק מְׁ ַהרְׁ ָב''א סי' קס''ח  לְׁ שּוַבת ָהַרשְׁ )תְׁ

ם הר''י( שֵּ ף בְׁ ית יֹוסֵּ ינֹו ָיכֹול  בֵּ ִחיק ַעד ָמקֹום ֶשאֵּ ַהרְׁ ינֹו רֹוֶאה אֹוָתּה ָצִריְך לְׁ ֶשאֵּ

ִליַח ִצבּור  ַאֲחָריו: הגה: שְׁ ִמלְׁ ִאם הּוא ִמִצדֹו, ִדינֹו כְׁ אֹוָתּה ַביֹום, וְׁ ִלרְׁ

ל ָשם, ֲאִפלּו הּוא ַפלֵּ ֶנֶסת אֹו ַבַבִית ֶשִמתְׁ ית ַהכְׁ בֵּ צֹוָאה בְׁ ל, וְׁ ַפלֵּ  ַהִמתְׁ

י  דֵּ ַאַחר ֶשמֹוִציא ַרִבים יְׁ ֹתק ַעד ֶשיֹוִציֶאָנה, מֵּ ָכל ַהַבִית ָצִריְך ִלשְׁ ַאֲחָריו, בְׁ לְׁ

תֹוְך ד' ַאמֹות ֶשל ַהצֹוָאה  א ֶאָחד ִמן ַהָּקָהל בְׁ הֵּ ָשר ֶשֹּלא יְׁ ִאי ֶאפְׁ חֹוָבָתן, וְׁ

ִפַלת ַהַשַחר( ] ַכי ַהֲחָדִשים פ' )תְׁ דְׁ תֹו[( )ַהָּגהֹות ָמרְׁ  .ִמי ֶשמֵּ

 לא היתה מן הצד ממש, כשמטה ראשו יכול לראותה() צואה באלכסון

דחה את ה(  ק")ס אליה רבהכתב שדינו כלפניו. )ס"ק ב(  המגן אברהם

המ"א וכתב שדינו כלאחוריו שכל שאינו רואה בהשקפה בלא מכוון לא 

להקל בזה . הלכה ברורה כתב שיש עו ס"ק ב( ')סי הוי מלפניו וכ"כ הט"ז

כתב שאם היתה )סי' עו בס"ק ט( . ילקוט יוסף כל שאי אפשר בעניין אחר

הצוה מן הצדדים, אם אינה נראת ממש , והוא רחוק ממה ארבע אמרות, 

רשאי להקל, ואפילו בצדדים שלפניו. ומ"מ אם יכול להפנות גבו אל 

 המקום שהצואה שם עדיף שיעשה כן.

 אשפה 

יָחּה ַרע. )ס' ח(  השו"עכתב  ָפה ֶשרֵּ ֶנֶגד ַאשְׁ רֹות כְׁ )ס"ק כט(  המ"בָאסּור ִלקְׁ

כתב שדינה כצואת אדם וע"כ צריך להרחיק ממנה כמלא עיניו, ואפילו 

: כל זה הכללהוא מן התורה. ו ,אם ידוע לו שאין בה צואה ומי רגלים

ריח רע הבא מדבר המסריח, כיוצא באלו שנתפרשו שיש לו עיקר, 

כדין צואת אדם, דבכלל "והיה מחניך קדוש" הם,  מרחיקין ממנה

 כלומר, שאם מגיע אליו הריח רע, אין מחנהו קדושה ואסור לקרות
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שפח )ס"ק ד(  שארית יוסףו)בסי' עו' בס"ק יח(  ילקוט יוסףכתבו  .)לבוש(

אשפה שנמצא ברחובות, בימי הקיץ שיש בו ריח רע, אין לברך או 

או בזמן שאין נודף ממנו ריח רע, יש  ללמוד קרוב אליו. אך בימי החורף

מקילים לברך ברכות השחר או ללמוד כנגד הפח. אבל אם הפח עשוי  

ממתכת או מפלסטיק, ויש חשש שהפסולת נדבקה בגופו, וזורקים לשם 

טיטולים של תינוקות, שאז דינו כגרף של רעי, ואסור לקרות ק"ש או 

ודף ממנו ריח רע. שאר דברים של שבקדושה כנגדו, אפילו אם אין נ

אבל אם לא נבלעה הפסולת בפח, כפי שהדבר מצוי כיום ברוב פחי  

האשפה המצויים, אם אין יוצא ממנו ריח רע, מותר לקרות כנגדו. ויש 

מחמירים בזה בכל אופן, ולכן טוב שיעבור לצד השני של הדרך, באופן 

 שפח האשפה לא יהיה כנגדו בשעה שמברך או מתפלל בדרך.

 ותצואת חי

מֹו ִמצֹוַאת צֹוַאת ֶכֶלב ַוֲחִזיר ֶהם כְׁ ִחיִקים מֵּ , ִאם ָנַתן ָבֶהם עֹורֹות, ַמרְׁ

ין ָצִריְך  ָמה ַחָיה ָועֹוף, ֶשאֵּ הֵּ ָאר בְׁ ִדין צֹוַאת שְׁ ִאם ָלאו, ִדיָנם כְׁ ָאָדם. וְׁ

יַח ַרע, ִדינָ  ִאם יֵּש ָבֶהם רֵּ יַח ַרע, וְׁ ין ָבֶהם רֵּ ֶהם ִאם אֵּ ִחיק מֵּ ַהרְׁ מֹו צֹוַאת לְׁ ם כְׁ

 .(דסי' עט ס'  )שו"ע ָאָדם

צֹוַאת ָאָדם. ַרַחת, ִדיָנם כְׁ ָלה ַמסְׁ בֵּ ִמָיה, ּונְׁ צֹוַאת ָחתּול ּונְׁ . ס' ה()שו"ע  וְׁ

 אם יש בהם ריח רע דינם כצואת אדם. - )כגון אוגרים, תוכים וכו'( ושאר חיות

גֹוִלים נְׁ ִכים ַבַבִית, ִדיָנם כְׁ  צֹוַאת ַתרְׁ ָמה ַחָיה ָועֹוף. ֲאָבל ַההֹולְׁ הֵּ צֹוַאת בְׁ

צֹוַאת ָאָדם  ִדינֹו כְׁ  .)שו"ע ס' ז(ַהלּול ֶשָלֶהם, יֵּש בֹו ִסָרחֹון, וְׁ
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במקום שיש צואה ואינו יודע אם היא  )סי' עו בס"ק יב(ילקוט יוסף 

צואת אדם או של כלבים, תולין במצוי, שאם מצוים כלבים יותר, תולין 

קריאת שמע ולברך כנגדה. ומי רגלם שהם בתוך  בכלבים ומותר לקרוא

כלי, ואין ידוע אם הם מי רגלים או שאר מים, כיוון שאינו יכול לבדוק 

 הרי קורא מספק, דהוי ספיקא דרבנן ולא גזרו אלא בודאן ולא בספיקן.

אם יש ריח רע בביה"כ מחמת ביוב וכו' ניתן )ס"ק י(  הלכה ברורה כתב

 נטרל את הריח הרע.להקל ע"י שירססו בושם שי

 בדיעבד

מהלך לפניו עד , 40תניא היה עומד בתפילה וראה צואה כנגדו

)פרש"י שאין צריך להלך עד שתהא  ד' אמות. והתניא לצדדין שיזרקנה לאחוריו

אזי )כגון שיש נהר לפניו,  פשר, הא דלא אפשרא: הא דא? לא קשילאחוריו(

אע"פ שחטא, תפילתו . המתפלל ונמצאת צואה במקומו מסלק לצדדים(

? אלא כז( )משלי כא, תפילה. מתקיף ליה רבא והא "זבח רשעים תועבה"

 .:()ברכות כב אמר רבא הואיל וחטא אע"פ שהתפלל תפילתו תועבה

שהגמרא דיברה במקום שראוי להסתפק ולתלות שיש  הרא"שכתב 

תפילות תועבה. אבל אם אינו  ולכןלכך פשע מתחילה, ישם צואה, ה

ואם התפלל תפילתו תפילה. ואין  ,ופק, לא מיקרי זבח רשעיםמקום מסב

)יד. ד"ה  וה"ר יונה)ד"ה והא(  צריך לחזור לברך ולהתפלל. וכ"כ התוס'

 .(הואיל

                                                           
40
צואה מלפניו צריך להרחיק כמלוא עיניו ומאחריו ד' אמות ממקום שכלה הריח )שו"ע סי' עט  

 ס"א(.
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ק: ח( )סי' עו ס' השו"עוכ"כ  ַתפֵּ ִהסְׁ ָמקֹום ֶשָראּוי לְׁ ָצָאּה  ָקָרא בְׁ צֹוָאה, ּומְׁ בְׁ

רֹות.  ִלקְׁ ין ַאַחר ָכְך, ָצִריְך ַלֲחֹזר וְׁ ק בֹו, אֵּ ַתפֵּ ִהסְׁ ין ַהָמקֹום ָראּוי לְׁ ֲאָבל ִאם אֵּ

ין  ק, אֵּ ַתפֵּ ִהסְׁ ָמקֹום ֶשָראּוי לְׁ ָצָאן בְׁ ַלִים, ֲאִפלּו מְׁ י ַרגְׁ רֹות. ּומֵּ ִלקְׁ ָצִריְך ַלֲחֹזר וְׁ

רֹות ִלקְׁ בתוך שמדובר שמצא את הצואה כתב )ס"ק כט(  המ"ב. ָצִריְך ַלֲחֹזר וְׁ

 ד' אמותיו.

מדייק מהגמרא שכתבה "מהלך לפניה כדי שיזרקנה  הרשב"א

לאחריו" ולא כתבה שתפילתו תועבה. לכן מסתברא שאינו חוזר לראש 

ון שיש הפרש בין ואלא למקום שפסק, ואם התפלל תפילתו תפילה, מכי

)ד' אמות(  , שבצואה במקומונמצאת צואה במקומוובין  צואה כנגדוראה 

צואה , אבל )ואז תפילתו תועבה( לו לבדוק כיוון דבענין "מחניך קדוש", היה

כנגדו דליכא אלא משום "לא יראה בך" וזה לא ראה את הצואה 

 כשהתחיל ק"ש, לא פשע בכלום שלא הטריחוהו לבדוק כמלוא עיניו

ואי משום לא "יראה בך" זה לא ראה עד עתה. אבל אם )אלא ארבע אמות( 

, נקרא פושע יבמקום שדרכן להניח שם לעיתים גרף של רעהתפלל 

כשלא בדק ותפילתו תועבה. אבל כשנמצאת במקום שאין דרכן בכך, 

 אין זה פשע ואין תפילתו תועבה.

הבית יוסף מדייק מלשונו של הרשב"א שדווקא במקום ש"דרכם 

המקום אינו אם להניח לעיתים גרף של רעי" אזי תפילתו תועבה, אבל 

ראש ואם התפלל אין אם ראה צואה כנגדו אינו חוזר לוגרף של רעי, 

בכדי תפילתו תועבה ואע"פ שהוא במקום שדרכו להימצא שם צואה 

 שלא הטריחוהו לבדוק כמלוא עיניו. שיראנה
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שהגמרא דיברה במקום שלא )יד. ד"ה הואיל(  חולק ואומר ורבינו יונה

היה לו לתת אל לבו שהיה שם צואה, ומשום הכי לא אמרו שיחזור 

מדבריו שאם היה במקום שהיה לו לתת אל ויתפלל. והבית יוסף מסיק 

  .במקומולבו שיש שם צואה, תפילתו תועבה כמו בדין שנמצאת צואה 

הלכה הבית יוסף נוקט כמו הרשב"א שהוא אחרון. וכ"כ  ןולעניי

ָרָאה צֹוָאה )סי' פא(  השו"ע א וְׁ דוֹ ָהָיה קֹורֵּ ֶנגְׁ ַאֲחָריו 41כְׁ ֶקָנה מֵּ רְׁ י ֶשִיזְׁ דֵּ ְך כְׁ , יֵּלֵּ

ב,  ַעכֵּ ר ַהמְׁ ָפָניו ָנָהר אֹו ָדָבר ַאחֵּ גֹון ֶשיֵּש לְׁ ָשר, כְׁ ִאם ִאי ֶאפְׁ ַבע ַאמֹות. וְׁ ַארְׁ

ינֹו ָצִריְך ַלֲחֹזר ֶאָלא  אֵּ ָדִדין ד' ַאמֹות, וְׁ י ֶשַיִניֶחָנה ַלצְׁ דֵּ ְך כְׁ . ַלָמקֹום ֶשָפַסקיֵּלֵּ

ת ֶאל ִלבֹו ֶשיֵּש ָשם צֹוָאה, ָצִריְך  ולה''ר יֹוָנה ָמקֹום ֶשָהָיה לֹו ָלתֵּ ִאם ָהָיה בְׁ

ֹראש כתב שמ"מ לדינא נראה שאין להחמיר )ס"ק יג(  המ"ב. ַלֲחֹזר לְׁ

 בדיעבד.

                                                           
 ביר שהשו"ע מדבר שהצואה לא בתוך ד' אמות שלו.המגן אברהם )ס"ק ד( מס 41
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 : לסיכום

אם במקום שיש חשש  ד' אמותיו: בתוךאם התפלל ומצא צואה  .א

שם צואה, אזי צריך לחזור ולקרוא ולברך. ואם במקום שימצא 

)שו"ע סי' עו ס'  שאין חשש שימצא שם צואה אזי תפילתו תפילה

 .(ח

אם במקום שיש : לד' אמותיו מחוץהתפלל ומצא צואה  םא .ב

מחלוקת של הרשב"א ורבינו  שנהחשש שימצא שם צואה, אזי י

צריך לחזור. ואם אזי אין  - התפללכבר )שאם  והשו"ע פסק להקל .יונה

. ואם במקום שאין אזי יחזור למקום שפסק( - הוא עדיין בתוך התפילה

חשש שימצא שם צואה אזי תפילתו תפילה לכו"ע ויחזור 

 . ()שו"ע סי' פא ס' ב למקום שפסק

 צואת קטן

קטן שהגיע לגיל שבו קטנים אחרים יכולים לאכול כזית דגן בשיעור 

אפילו אותו קטן לא אכל דגן מעולם,  זמן של אכילת פרס של אדם גדול,

. כתב )כ"כ השו"ע סי' פא( צריך להרחיק מצואתו ומימי רגליו כמו גדול

הלכה ברורה שבדיעבד יצא י"ח. וטוב להחמיר ולחזור בלא ברכות. 

וטוב להחמיר אפילו אם הקטן בן יומו. ויש אומרים שלא נכון לקרא 

 ק"ש כנגד ילד קטן שיש לחוש שאינו נקי.

 הכיסא בית

כשם שאסור לקרות כנגד צואה כך אסור לקרות )סי' פג(  הטורתב כ

שבזמן התלמוד מחלק  הבית יוסףכנגד בית הכסא אפילו אין בו צואה. 
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אבל בתי הכסא  ,בית הכסא היו ללא מחיצות ולכן אסור לקרות כנגדם

שלנו אע"פ שיש בו צואה קורא כנגדו בסמוך ואינו חושש דכיוון 

הוי רשות בפני עצמה. ואפשר דאפילו במחיצות שאינן דמחיצה מפסקת 

גבוהות עשרה, כל שאין קרקע בית הכסא נראת, נראה לי דשרי לקרות 

כנגדם דדמי לכפה כלי על צואה או מי רגלים דשרי לקרות בסמוך להם. 

שאני בית הכסא דחמיר שאע"פ שאין בו צואה דואע"ג דאיכא למימר 

ש בו מחיצות המעכבות מלראות את אסור לקרוא כנגדו, מ"מ כיון שי

 . קרקע של בית הכיסא, הדעת נוטה להתיר לקרות כנגדו

א ָיָשן, ֲאִפלּו ִפנּו  בשו"עוכך פסק  ית ַהִכסֵּ ֶנֶגד בֵּ רֹות כְׁ בס' א: ָאסּור ִלקְׁ

ִחצֹות, ֲאָבל ִאם יֵּש לֹו  ין לֹו מְׁ ֶשאֵּ נּו כְׁ ַהיְׁ יֵָּרֶאה ִלי דְׁ ִחצֹות, ִמֶמנּו ַהצֹוָאה. וְׁ מְׁ

ין ַמִּגיַע  ש, ִאם אֵּ ינֹו חֹושֵּ אֵּ ָסמּוְך, וְׁ דֹו בְׁ ֶנגְׁ א כְׁ ַאף ַעל ִפי ֶשיֵּש בֹו צֹוָאה קֹורֵּ

יַח ַרע.   לֹו רֵּ

כתב שהרבה מן האחרונים שחולקין גם בזה )ס"ק ה(  המ"באבל 

וטעמם דס"ל דכיון דהמחיצות מיוחדות לקבל צואה כמו צואה דיינינן 

ל רעי לקמן בסימן פ"ז דאסור אפילו אין בו ריח רע. וס"ל להו, וכגרף ש

דצריך להרחיק מהמחיצות ד"א ולפניו כמלא עיניו אפילו פינו ממנו 

ליזהר שלא לקרות ולהתפלל ולדבר . ולכן צריך הצואה ואין בו ריח רע

ואי אפשר  בד"ת בחצר כנגד בית הכסא כמלא עיניו אע"פ שהוא סגור

נכון ליזהר כשעושה סוכה בחצר שיעשה לראות הצואה שבו, ולכן 

שלא יהיה מכוון מחיצות בית הכסא נגד פתח הסוכה כשהיא  ןבעניי

פתוח דאז יהיה צריך ליזהר בזה בעת שהוא מדבר ד"ת ושאר דברי 

קדושה. וכן אם יש נגד חלון ביתו בית הכסא והחלון פתוח והוא עומד 
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בביתו ופניו כלפי בית הכסא נכון ליזהר מלדבר אז דברי תורה. ומ"מ 

 אם אין מגיע לו ריח רע דאיכא ספק ספיקאלעת הדחק יש לסמוך להקל 

)היינו הב"י והב"ח בסימן זה דמתירין במחיצות גבוהות עשרה והרא"ש בסימן ע"ט ס"ב 

ובעוצם עיניו לכו"ע דמתיר אפילו בצואה כשהוא ברשות אחרת אף דרואה אותה( 

מהני בכה"ג. עוד כתבו האחרונים דמה דאנו מחמירין במחיצות בה"כ 

וקא במחיצות שאינם נעשים אלא בשביל בית וצואה דלדונם מבחוץ כ

אם בנה במחיצה של בית  אבלהכסא כגון שעשה בחצר חדר מיוחד לזה, 

אע"פ שאותה מחיצה הוא מחיצה של בה"כ  שהסמיכה לאותה מחיצה

אפילו  ומותר לקרות ,זה ןלענייאין על אותה מחיצה דין בה"כ  ,ממש

 .לבד בסמוך כיון שאין המחיצה מיוחדת לבה"כ

שהספרדים ועדות המזרח שקבלו עליהם הוראת  הלכה ברורהכתב 

מרן השו"ע נהגו כפי שפסק השו"ע ומ"מ נכון להחמיר שלא יקרא 

והאשכנזים נהגו  ,עשרה טפחיםות גבוה ןאינ כנגדו אם המחיצות

להחמיר כמו המ"ב. ומ"מ אף למנהג האשכנזים הרוצה להקל אפילו 

 . בה עשרה טפחים, יש לו על מה שיסמוךמלפניו, כל שהיו המחיצות בגו

 בית הכסא בימינו

אע"ג דאית בהו צואה כסתומין  אמר רבא הני בתי כסאות דפרסאי

שהן בחפירה ופיהן ברחוק ד'  פרש"י. )ברכות כו.( דמו ומותר לקרות בהן

 אמות מן הגומא והרעי מתגלגל ונופל למרחוק ומיירי שאין בהן ריח

בתי  רבינו יונהכתב . ו()לכאורה דומה לבית הכסא שלנו שהצואה נשטפת עם המים

הכסא שלנו אע"פ שהן סתומים רגילים להשתין בהן ואין ראוי לקרות 
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ים בהם מי רגלים תמיד, אין דינם כסתומות ואסור יבהן מכיוון שמצו

 . ורבינו ירוחם)סי' נו(  קרות בהם ק"ש. וכ"כ הרא"ש

ואומר שבית הכסא שלהם היו עשויים במדרון,  חולק רבינו האי

בעניין שהמים יורדים מיד ולפיכך דיינינן להו כסתומות ומותר, אבל 

 . בהני דידן שאינם במדרון אסור

א ֶשהּוא )סי' פג ס' ד(  השו"ע ית ַהִכסֵּ החמיר לכל הדעות וכתב: בֵּ

ִרחּוק ד' ַאמֹות ִמן ַהּגּוָמא, וְׁ  ָין ַבֲחִפיָרה, ּוִפיו בְׁ ִענְׁ רֹון בְׁ ִמדְׁ הּוא ָעׂשּוי בְׁ

גּוָמא,  ִדין ִמָיד לְׁ ַלִים יֹורְׁ י ַרגְׁ ן ַהמֵּ כֵּ ָרחֹוק, וְׁ מֵּ ל ִמָיד לְׁ נֹופֵּ ּגֵּל וְׁ ַּגלְׁ ִעי ִמתְׁ ֶשָהרְׁ

ָסתּום ָדִמי רֹות בֹו, ִאם )כאילו אין המקום הזה בית הכסא, מ"א ס"ק ד( כְׁ , ּוֻמָתר ִלקְׁ

ַגם  יַח ַרע, וְׁ ין בֹו רֵּ ִתיִנין אֵּ ִתיִנין בֹו חּוץ ַלּגּוָמא: הגה: ֲאָבל ִאם ַמשְׁ ין ַמשְׁ אֵּ

ר הֵּ ַהרְׁ ָעִמים, ָאסּור לְׁ ִריַאת  ָבֶהם ִלפְׁ רֹות קְׁ ן ִלקְׁ י תֹוָרה, ָכל ֶשכֵּ רֵּ ִדבְׁ ָבֶהם בְׁ

ַמע  מֹוִני(שְׁ  . )ַהָּגהֹות ַמיְׁ

מסביר את הרמ"א שאפילו בשעה שאין שם מי רגלים )ס"ק יב(  המ"ב

ם  ן בהם ריח רע, לפי שישואי בית כסא על מקום זה שמחוץ לגומא שֵּ

 .שמשתינים שם

 .כמה ירחיק מהן ומן הצואה ארבע אמות)ברכות כב:(  משנהכתוב ב

אמר רבא אמר רב סחורה אמר רב הונא לא שנו אלא  -)ברכות כו.(  גמרא

אמר רפרם לאחוריו אבל לפניו מרחיק מלא עיניו וכן לתפלה. איני והא 

. הכא במאי פפא אמר רב חסדא עומד אדם כנגד בית הכסא ומתפלל בר

עסקינן בבית הכסא שאין בו צואה. איני והאמר רב יוסף בר חנינא בית 

הכסא שאמרו אע''פ שאין בו צואה ובית המרחץ שאמרו אע''פ שאין בו 

אדם, אלא הכא במאי עסקינן בחדתי. והא מיבעי ליה לרבינא הזמינו 
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ש זימון או אין זימון? כי קא מיבעי ליה לרבינא לבית הכסא מהו י

 . למיקם עליה לצלויי בגויה אבל כנגדו לא

אמר רפרם עומד אדם כנגד בית הכסא ברחוק פו( -)סי' פה המרדכיכתב 

, )הגמרא מפרשת שמדובר בבית הכסא שאין בו צואה, ברכות כו.( ד' אמות וקורא

ונפנין עליו, אם  נשאלתי על בני אדם שיש להם ספסל נקוב בחדרם

מותר לקרא ק"ש, והתרתי להם על פי הראיה מהגמרא דכיון דאין צואה 

 על הנקב וגם אין הגרף תחת הנקב, ועוד שהנקב תדיר מכוסה בדף.

הביא את המרדכי וכתב שנראה מדבריו דספסל נקוב זה  הבית יוסף

יש לו ולפי זה צריך להרחיק ממנו ד' אמות. כ"כ )בית הכסא(  דין ב"ה

בני אדם שיש להם ספסל נקוב ונפנין עליו מותר לקרות : בשו"ע בס' ה

קריאת שמע כנגדו כיון שאין הצואה על הנקב וגם אין הגרף תחת הנקב 

 ועוד שהנקב תמיד מכוסה בדף.

 :מקשה)ס"ק ה(  המ"א

הבית יוסף אומר שנראה מדברי המרדכי שיש לו דין של בית  .1

)כמו השו"ע כתב בס' א(  הכסא, אם כך צריך להרחיק כמלוא עינו

 אז מדוע השו"ע פסק בס' ה שדי להרחיק ד' אמות?

מסקנת הגמרא שרפרם דיבר על בית הכסא חדש ולא ישן.  .2

 ללמוד מהגמרא על מה שנשאל. ליכוולכן המרדכי לא 

: רבינא הסתפק האם רפרם דיבר על ב"ה ישן שאין בו המ"א משיב

 ,ק מלוא עיניו אלא ד' אמותצואה אז יש לו דין מיוחד שאין צריך להרחי

ורב יוסף דיבר על ב"ה שיש בו צואה ואז צריך להרחיק מלוא עיניו. 
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ולכן בית הכסא ישן שאין בו  רפרםהמרדכי והשו"ע פסקו לקולא כמו 

 ,די בד' אמות. אבל המ"א סבירא ליה בעיה דרבינא לחומרא )נקי( צואה

כמלוא עיניו  ולכן גם בבית הכסא ישן שאין בו צואה צריך להרחיק

 .)ס"ק יג( המ"ב מחמיר וה"ה בספסל זה שצריך להרחיק כמלוא עיניו. וגם

ן בתי ישרבותינו הפוסקים האריכו לדון בעני ההלכה ברורהכתב 

הכסא שבזמנינו, שאחר עשיית הצרכים המים שוטפים ומנקים היטב את 

כיון האסלה, אם יש להם דין בית הכסא, ולדעת רבים מפוסקי זמנינו 

, יש להחמיר הצואה נשארת שם עד שקם ממקומו ושוטף את האסלהש

בהם כשאר בית הכסא. וכן מנהג ישראל להחמיר בזה אפילו שלא 

 .42להרהר בתוכם בדברי תורה

 סיר לילה

בבתים שיש בתוכם כסאות קטנים נקובים לצורך )ס"ק יג(  המ"בכתב 

ודברי   הילדים שבבית, צריך להיזהר שיהיו מכוסים בבגד בשעת ק"ש

תורה אע"פ שאין בהם צואה או שיוציאם מהחדר שמדבר שם דברי 

, בפרט אם הקטן רגיל ללכלך הכסא בעת שהוא נפנה שאז 43קדושה

)קיצור  לכו"ע יש עליו שם בית הכסא אף בעת שהוא נקי. וילקוט יוסף

                                                           
42 

אע"פ שאסור להרהר בדברי תורה בבית הכסא ובבית המרחץ, מ"מ מותר להרהר בדברי תורה 
בבית הכסא ובבית המרחץ כדי להינצל איסור הרהור אישה וכדומה. שהרהור בדברי תורה 

לעבור על איסור קל יותר  במקום מטונף הוא מדרבנן, וכדי להינצל מאיסור חמור יותר מותר
 )ילקוט יוסף קיצור שו"ע סי' עו ס"ק טו(.

43 
יש להיזהר מאוד בקדושת הספרים, ומי שאינו נזהר בקדושתם, כגון שנותן גרף של רעי באותו 
חדר שהספרים שם, לצורך הילדים הקטנים, וריח רע מגיע בכל החדר שהספרים שם, עליו נאמר 

ועליו נאמר "כי דבר ה' בזה" )באור הלכה סי' פג בד"ה אין שגופו נעשה מחולל על הבריות, 
 הגרף תחת הנקב, ילקוט יוסף קיצור שו"ע סי' עו ס' ג(.
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מקל יותר וכתב שתינוק היושב על סיר של תינוק, ובגדיו ' פד ס' כג( ישו"ע ס

למטה ואין נראה שום דבר מן העביט, קרינן בה והיה מחניך  םמשולשלי

קדוש, כיון שמכוסה. ועביט חדש אין שום איסור לקרות כנגדו דברים 

 שבקדושה.

  מים סרוחים

ָתן אֹו )סי' פו(  כתב השו"ע ָרה, ֶששֹוִרין ָבֶהן ִפשְׁ י ִמשְׁ רּוִחים אֹו מֵּ ַמִים סְׁ

ִחיק  ַהרְׁ מֹו ִמן ַהצֹוָאהָקַנבֹוס ָצִריְך לְׁ ֶהם כְׁ  .מֵּ

ולאחריו ד"א ממקום  ,שר"ל לפניו כמלא עיניו)ס"ק ג(  וכתב המ'ב

שכלה הריח. כתב הא"ר והובא בפמ"ג במרתפות היין שיש ריח רע 

מביא )סי' עט(  המ"ב. וה"ה כל כה"ג ,ביה אסור לקרות ק"ש ,מעופש וקץ

וכדומה פט( )נ שדבר שטבעו ריח רע כגון עטרן - כלל בשם החיי אדם

וכ"כ בספר מנחת  ולא נקרא צואה אלא מה שנסרח מחמת עיפושומותר, 

 )סי' עו בס"ק יד(.. וכ"כ ילקוט יוסף שמואל

 לומרשמותר )נקיות וכבוד בתפילה תשובה עב(  הורה הגרח"ק - ריח זיעה

 .דברים שבקדושה אף אם מריחים ריח של זיעה

חידושי רבי עקיבא איגר בשם בשם )סי' עו ס"ק כא(  כתב המ"ב  -קיא 

 הנזירות שמשון, דאין צריך להרחיק ממה שהאדם מקיא אף שהוא מאוס

)דווקא אם אין ריחו רע, אבל אם ריחו רע דינו כצואה וצריך להרחיק ממנו כמלוא עיניו, 

 ."(מ"ב מהדורת "דרשו

מותר לקרוא ק"ש או להתפלל או לברך כנגד דם, בין דם היוצא  - דם

 הלכה ברורה(.דם נידה, ואין להחמיר בזה כלל )מהפצע בין 
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 בית מרחץ

רֹות בֹו. )סימן פד(  כתב השו"ע ָחץ ָחָדש ֶשֹּלא ָרֲחצּו בֹו, ֻמָתר ִלקְׁ ֶמרְׁ

ה"כ חדש שאסור לקרות במסביר שישנה חומרה גדולה ב)ס"ק ב(  המ"ב

מאשר בבית מרחץ חדש שבו  ,משום דמאיס טפי)סימן פ"ג ס"ב(  בו ק"ש

 התירו לקרות ק"ש.

 :מחלק בין סוגי החדרים בבית המרחץ ישן  )בסי' פד( השו"ע

פסק  -שכל העומדין שם לבושים )של בית המרחץ(  בבית החיצון .א

 השו"ע מותר לקרות ק"ש.

ָצת ֲעֻרִמים, יֵּש  בבית האמצעי .ב בּוִשים ּוקְׁ ִדים ָשם לְׁ ָצת ָהעֹומְׁ ֶשּקְׁ

ִפָלה: ַמע ּותְׁ ִריַאת שְׁ ַלת ָשלֹום, ֲאָבל ֹלא קְׁ אֵּ הגה: ּוֻמָתר ) ָשם שְׁ

י תֹוָרה רֵּ ִדבְׁ ר ָשם בְׁ הֵּ ַהרְׁ ָלִמים( לְׁ ַשָבת ּוֶפֶרק ָכל ַהצְׁ  (. )ַר''ן פ''ק דְׁ

יש אומרים דאפילו אם עכשיו כולם לבושים או   )ס"ק ג( המ"בכתב 

שאין שם אדם כלל, מ"מ כיון דהבית מיוחד להיות בו ערומים ולבושים 

קצת דין מרחץ עליו. ויש מקילים בזה ולדבריהם בחדר שדר שם הבלן 

וב"א עומדים שם ג"כ ערומים שרי לומר ד"ת וקידוש ותפלה באין שם 

, חדר הלבשה שבחוף היםי' פד( )קיצור שו"ע ס ילקוט יוסףאדם. כתב 

המיועד ללבוש שם את הבגדים ולפושטן, מותר לדבר שם דברי תורה, 

 באופן שאינו עומד כנגד העומדים עירומים.

ִדים ָשם ֲעֻרִמיםבבית הפנימי .ג , ֲאִפלּו )וכן חדר אמבטיה( , ֶשֻכָלם עֹומְׁ

ַלת ָשלֹום ָאסּור אֵּ ן . שְׁ ָאסּור ַלֲענֹות ָאמֵּ ָחץהגה: וְׁ ית ַהֶמרְׁ בֵּ  .בְׁ
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"והאמר רב יוסף בר חנינא: )ברכות כו.(  הבית יוסף מסביר לפי הגמרא

בית כסא שאמרו אע"פ שאין בו צואה, ובית מרחץ שאמרו אע"פ שאין 

שם אדם" כלומר שמאחר שנשתמשו במרחץ אע"פ שעכשיו אין בו 

אדם, מאיס בית הפנימי ואין קורין בו דהוי כמו בית הכסא שאע"פ 

 ינו הצואה ממנו אין קורין בו.שפ

 מבואות מטונפות

תניא כותיה דרב חסדא היה מהלך במבואות המטונפות לא יקרא 

ק''ש, ולא עוד אלא שאם היה קורא ובא, פוסק. לא פסק מאי? אמר ר' 

"וגם אני נתתי להם חוקים   מיאשה בר בריה דריב''ל עליו הכתוב אומר

"הוי  . ר' אסי אמרכה( )יחזקאל כ, לא טובים ומשפטים לא יחיו ]בהם["

יח( )פרש"י חבלי שוא )ישעיה ה, מושכי העון בחבלי השוא"
שאינם חזקים, אלא  44

. רב אדא . הן מושכין העון על עצמם, אף זה ע"י דבור בעלמא הוא נענש(קלהינתנוחים 

ואם פסק מה  לא( )במדבר טו, "כי דבר ה' בזה"  בר אהבה אמר מהכא

 "ובדבר הזה תאריכו ימים" הו עליו הכתוב אומרשכרו? אמר ר' אב

 . וכ"כ השו"ע בסי' פה.)ברכות כד:(  מז( )דברים לב,
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 תוס' )בד"ה בחבלי( פירש שבחינם מושכים עליהם עון, כי טוב היה דלא היו מקיימין אותו כלל.
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 גרף של רעי ועביט של מי רגלים

ת''ר גרף של רעי ועביט של מי רגלים אסור לקרות ק''ש כנגדן ואף 

 עד שיטיל לתוכן מים)לא בעביט(  ע''פ שאין בהן כלום. ומי רגלים עצמן

מדקתני גבי מי רגלים "עד שיטיל )סי' פז(  הבית יוסף. כתב )ברכות כה:(

)ד"ה  משמע דבגרף ועביט לא מהני נתינת מים. וכ"כ התוס' ,לתוכן מים"

 , רבינו יונה, הרשב"א והרא"ש.ובלבד(

 טעמים לחומרא בגרף ובעביט:

כיון שהם כלים שמיוחדים לרעי ומי רגלים הוה ליה כבית  .1

 .יב(ל' הרמב"ם פ"ג ה; )רא"ש בסי' נד ין בהם ריח רעהכסא ואפילו א

משום דדיינינן , בעביט לא מהני נתינת מים כדמהני במי רגלים .2

להו כמו צואה ואסור מן התורה מ"והיה מחניך קדוש". אבל 

מי רגלים אינם אסורים אלא מדרבנן, דלא אסרה התורה אלא 

 .)רבינו יונה( כנגד העמוד בלבד הלכך סגי להו בנתינת מים

מי רגלים התירו בנתינת מים משום שהם צלולים ומתערבים  .3

במים ומתבטלים, מה שאין כן בגרף ועביט שמה שבלוע בהם 

אינו מתערב במים כדי שיתבטל, הילכך לא מהני להו נתינת 

 .)בית יוסף( מים

ַלִים ֶשל חֶ )סי' פז(  בשו"עכתב  י ַרגְׁ ָעִביט ֶשל מֵּ ִעי וְׁ ָרף ֶשל רְׁ ֶרס אֹו ֶשל ּגְׁ

ִטיל ָבֶהם ַמִים. מֹו ִמצֹוָאה, ֲאִפלּו הֵּ ֶהם כְׁ ִחיק מֵּ ַהרְׁ ץ, ָצִריְך לְׁ  עֵּ
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 סוגי עביט וגרף

ותוס'  עשויין מחרס. שניהםמפרש שגרף ועביט )בד"ה גרף ועביט(  רש"י

 והרשב"אמדייק מרש"י שכלי שאינו בולע כגון זכוכית אפשר דשרי. 

אוסר בעץ מפני שהוא בולע  והרא"שמתיר בעץ, זכוכית ומיני מתכות. 

בשם רבני צרפת מתירים בשל  רבינו יונהומלא זוהמה וכ"כ הטור. 

שעביט של חרס שמצופה זכוכית לצד  מוסיףמתכות או זכוכית. והטור 

 הפנימי מותר.

כּוִכית, אֹו שֶ  השו"עכתב  ן ֶשל ַמֶתֶכת אֹו ֶשל זְׁ ֻצֶפה,  ל ֶחֶרסֲאָבל ִאם הֵּ מְׁ

חּוִצים ָיֶפה.  ם רְׁ שאם )ס"ק א(  כתב המ"א. )לפי תוס' ורבינו יונה(ֻמָתר ִאם הֵּ

הכלי מיוחד ג"כ לתשמיש אחר, כגון לשפוך לתוכו שופכין, אם אין בו 

צואה ולא ריח, מותר. וה"ה אם מיוחד להשתין ובכל פעם שמשתין, 

 .הלכה ד"ה גרף( רבביאו)עיין  נותן לתוכו רביעית מים, שרי

 כיסוי לגרף ולעביט

אוסר מפני  המרדכיגרף ועביט של חרס או של עץ שכפאו על פיו: 

מתיר  והראבי"השנבלע בו ומאיס, והוי כמו צואה הדבוקה בסנדלו. 

דומה לצואה בבדומה לצואה בעששית ולא  ,משום שהוא מכוסה

ואם כפה  .)סי' פז ס' ב( כתב שהלכה כדברי האוסרים השו"ע בסנדלו.

הרי אלו כקבורים ומותר לקרות  ,עליהם כלי אף על פי שהם עמו בבית

 .)ס' ג( כנגדו

, מתחת למטהכתב שאם הניח את העביט או הגרף )ס"ק ט(  המ"ב

ומחיצות המטה מגיעות עד פחות משלושה טפחים סמוך לארץ, אפילו 
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אם המיטה אינה גובה י' טפחים, מותר לקרות לפני המטה ועל גבה, 

רינן לבוד הוי כמכוסה. וכל זה כשאין מגיע ריח רע. אבל כשמגיע מדא

ריח לא מהני כיסוי ולא הפסק מחיצה. ומטות שלנו שרגליהן גבוהות ג' 

 טפחים, צריך הרחקה מהגרף כדין.

שיש בה מחיצות של פסים הגבוהים י' טפחים, ובין פס  מיטת תינוק

ר גנזי ציון להגרב"ג )ספ לפס יש פחות משלושה טפחים, הורה החזון איש

צואה שבתוך  ןלעניישנחשב למחיצה במברגר הלכות והליכות או"ח תשובה יד( 

המיטה כשהיא מכוסה או שמחזיר פניו וכשאין ריח, ואף שהדרך 

 לפעמים לפתוח את המיטה. 

)נשמת אברהם  , הורה הגרשז"אחולה בבית החולים שיש כנגדו עביט

הוילון שבין המיטות כשאינו מריח ריח  שיוכל לסגור אתח"ה סי' פז עמ' ד( 

אינו מועיל, שהרי צריך שתהיה מכותל לכותל,  רע, ואף שמשום מחיצה

עכ"פ יועיל מדין כיסוי, כיון שהוילון עשוי לשם הפרדה והוא כמו 

שנמצא באוהל צנוע ונפרד מכל האנשים, והגרף של רעי מכוסה מעיני 

 .)מ"ב מהדורה "דרשו"( כל הנמצאים בחדר

 צינור ביוב

 להתפלל ליד צינור ביוב התירנא הערה נט( ' )אשי ישראל פ הגרשז"א

משום שאינו עשוי לקבל צואה, אלא משמש רק כמעבר ולא נחשב 

 פא( ')נקיות וכבוד בתפילה, תש הגרח"קעביט, ואין חילוק מאיזה חומר עשוי. 

כתב שבצינורות חרס צריך להיזהר מלומר דברים שבקדושה חולק ו

סובר שצריך להרחיק מהצינור ד'  יז(' )ח"ב פ"ו ס ושו"ת אור לציוןן. כנגד

או  מפלסטיקאמות, כי מלוכלך תמיד בדברים המטונפים, ואף כשעשוי 
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כשעשוי ממתכת הוא בולע, שעינינו רואות שלפעמים הוא נשבר ונראה 

שהוא בלוע וספוג בלכלוך, ולא כעביט ממתכת שאין מצויה בו צואה 

מכסה את הצינור בבד מועיל, ואפילו אם צבעו חשוב  תדיר. ומ"מ אם

 .)מ"ב מהדורה "דרשו"( ככיסוי

יש אומרים שאם צינורות )קיצור שו"ע סי' עו ס"ק טז(  ילקוט יוסףכתב 

, מותר )כגון שרואה אותם דרך חלון כנגדו( הביוב נמצאים ברשות אחרת

רשות, להתפלל ולקרוא ק"ש כנגדם. אבל אם הצינורות נמצאין באותה 

צריך לצובעם בצבע או להקיפם בקרטון או קיר גבס. ויש מקילים בזה 

אף שהצינור גלוי. ואף שהעיקר להלכה להקל בזה, מ"מ כשיש צינור 

של ביוב בבית הכנסת או בסוכה, נכון להקיפו בקרטון או בקיר גבס 

באופן שהצינור לא יראה. ויש להקל בזה בפרט כשהצינור ברשות אחרת 

 החלון. ונכון לסגור את החלון בשעת התפילה. ונראה דרך
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 החופזים אותו דברים  
 
 הנצרך לנקביוא. 

הנצרך לנקביו הרי זה לא רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן אמר 

, ואמר יב( )עמוס ד, "כון לקראת אלהיך ישראליהיתפלל משום שנאמר "

"שמור רגלך כאשר   מאי דכתיברבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן 

)תצטרך רגליך  שמור עצמך שלא תחטאיז(  )קהלת ד, תלך אל בית האלהים"

ואם תחטא הבא קרבן לפני. ואמר רב פרש"י(  ,ללכת לבית האלהים להביא חטאת

אסי ואיתימא רבי חנינא בר פפא שמור נקביך בשעה שאתה עומד 

 .כאשר תלך אל בית האלוהים"( שמור רגליך)לפי הפסוק " פילה לפניבת

אמר  ואם התפלל תפלתו תועבה., תנו רבנן הנצרך לנקביו אל יתפלל

ואיתימא רב יהודה לא שנו אלא שאינו יכול לשהות בעצמו,  רב זביד

לה, ועד כמה? אמר רב ששת יאבל אם יכול לשהות בעצמו תפלתו תפ

 .)ברכות כג.( עד פרסה

". )לכתחילה( גורס ברב זביד "אבל יכול לעמוד על עצמו, מותר הרי"ף

חולק על הרי"ף ואומר שהרי כתוב שהנצרך לנקביו )ד"ה אבל(  רבינו יונה

לא יתפלל, והכוונה שאע"פ שיכול לעמוד על עצמו, אלא שאם התפלל 

והרא"ש תפלה פ"ד ה"י( הל' ) וכ"כ הרמב"ם ,בדיעבד בלבדתפילתו תפילה 

שכתב שלכתחילה לא יתפלל עד שיבדוק עצמו תחילה )סי' צב(  והטור

 יפה.
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 ,גורס כמו הרי"ף אבל מפרש אחרת)בתשובה ח"א סי' קלא(  הרשב"א

שאם קודם שהתחיל להתפלל הרגיש בעצמו, אסור לו להתפלל עד 

שיעשה צרכיו, ואם התפלל לא יצא דתפילתו תועבה. אבל אם לא היה 

תפלל, ושמר נקביו קודם לכן, ובאמצע צריך כלל לנקביו כשהתחיל לה

, לא יפסיק. ואם בשעת ק"ש וברכותיה ויכול התאוותפילתו נתעורר לו 

לעמיד את עצמו קורא כדרכו, ואם רצה להרחיק להטיל את המים, 

 אפשר לו לעשות כן.

לב( -)סי' צב ס' אכתב  השו"ע ַפלֵּ ִאם ִהתְׁ ל. וְׁ ַפלֵּ ָקָביו, ַאל ִיתְׁ , ָהָיה ָצִריְך ִלנְׁ

ל ַפלֵּ ִהתְׁ ָצִריְך ַלֲחֹזר  ּולְׁ ָבה, וְׁ ִפָלתֹו תֹועֵּ ָהנֵּי )כמו הרמב"ם, הרא"ש ורבינו יונה( תְׁ . וְׁ

מֹו ִשעּור ִהלּוְך ַהֲעִמיד ַעצְׁ ינֹו ָיכֹול לְׁ י ֶשאֵּ ָסה 45ִמילֵּ , ֲאָבל ִאם דקות( 72) ַפרְׁ

ִדיֲעַבד.  ָסה, ָיָצא בְׁ מֹו ִשעּור ַפרְׁ ַהֲעִמיד ַעצְׁ ַפלֵּל, ָיכֹול לְׁ ִחָלה ֹלא ִיתְׁ ַכתְׁ ֲאָבל לְׁ

ִחָלה ָיֶפה מֹו תְׁ ֹדק ַעצְׁ ר לֹו ַתֲאָוה, ַיֲעִמיד  .ַעד ֶשִיבְׁ עֹורֵּ ִפָלתֹו ִנתְׁ ַצע תְׁ ֶאמְׁ ִאם בְׁ

ִסיק ֹלא ַיפְׁ ֹמר, וְׁ מֹו ַעד ֶשִיגְׁ 46ַעצְׁ
 .)כמו הרשב"א( 

. ועל זה השו"ע שאם היה צריך לנקביו והתפלל אזי צריך לחזורכתב 

שדווקא לגדולים אבל לקטנים בדיעבד אין צריך )ס"ק א(  המ"אתב כ

ישנה מחלוקת האם צריך לחזור על קטנים. הלכה  המ"בלחזור. כתב 
                                                           

ם אחד ולכן יכול שאפילו אם ע"י שהוא יושב במקו רעק"א בשם הגינת ורדיםכתב החידושי  45
)ביאור הלכה בד"ה  משערים כאילו הוא מהלךלהעמיד את עצמו מעט יותר מאשר מהלך, מ"מ 

 בסידור בית עובדשיעור פרסה, בן איש חי בפרשת משפטים אות ב' ובכף החיים בסק"ה(. אולם 
 )הלכות תפילה י"ח אות לה דף עט.( כתב לדחות את דברי הגינת ורדים, שכן דרך הש"ס בכמה

ולכן אין דוכתי למינקט השיעורין בכדי הילוך ד' אמות או פרסה, לדוגמא זמן חימוץ במצה, 
ואפילו אם יודע בעצמו שאם ישב במקומו יוכל להעמיד עצמו  לחלק בין יושב או מהלך,

ולהתאפק עד שיעור שעה וחומש, אבל אם ילך לא יוכל להעמיד את עצמו, אם התפלל יצא י"ח 
 ה ס"ק ג(.בדיעבד )הלכה ברור

46
אפילו אם אינו יכול להעמיד את עצמו שיעור פרסה, אבל יכול להעמיד את עצמו ולהתאפק עד  

 סיום תפילתו, אינו רשאי להפסיק באמצע שמונה עשרה )הלכה ברורה ס"ק ז(.
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ברורה בס"ק ו כתב שצריך לחזור ולהתפלל וקודם תפילתו יעשה תנאי 

 של תפילת נדבה.

)כגון שהוא סמוך לסוף  אם רואה שעד שיצא לנקביו יעבור זמן התפילה

, יתפלל לכתחילה אם הוא יודע שיכול להעמיד ע שעות מתחילת היום(ארב

 ;; ילקוט יוסף סי' צב סק"אס"ק ה מ"ב ;ס"ק א )מ"א את עצמו עד כדי הילוך פרסה

 .הלכה ברורה ס"ק ב(

, ולא תפילה בציבור םבינתייאם רואה שמחמת שיצא לנקביו יפסיד 

יכול להעמיד את ימצא מנין לאחר מכן, אינו רשאי להתפלל אפילו אם 

ילקוט יוסף סי' צב  )מ"א ס"ק א, מ"ב ס"ק ה, עצמו ולהתאפק עד שיעור פרסה

 .הלכה ברורה ס"ק ב(סק"ב, 

להתאפק שיעור פרסה,  ליכואם באמצע תפילתו הוצרך לנקביו ולא 

ולא הפסיק וסיים את תפילתו, מ"מ לאחר תפילתו אינו רשאי להמתין 

 ןעניילקדושה, וצריך לצאת לנקביו מיד, כיוון שהחזרה והקדושה הם 

שהתחיל בו בלבד. וה"ה  ןענייי אלא לסיים אותו אבפני עצמו, ואינו רש

ברכו. יתפנה לאחר ישתבח לפני אם הוצרך לנקביו בפסוקי דזמרה 

קודם פרשת "ויאמר" כדי לסמוך  בלבד לנקביו הקטניםובק"ש יתפנה 

 .ט, הלכה ברורה ס"ק ט(-)מ"ב ס"ק ח גאולה לתפילה

כתב ואם בשעת קריאת שמע וברכותיה ' ב( ע)ס השו"ע ק"ש: ןלעניי

)מכיוון שמקודם הוא בדק את  נתעורר בין לקטנים בין לגדולים קורא כדרכו

כל כך דאית ביה משום בל  המתאוושאינו  אודווקהגה: )]. עצמו, מ"ב ס"ק ט(

ואם רצה להרחיק ולהטיל מים . [תשקצו, אבל בלאו הכי יותר טוב להפסיק



 אלוקיך 

 יעקב
 פרק יב: 

 דברים החופזים אותו

 היכון 

 לקראת

 
 

 127  

 

)מכיוון שבק"ש מותר לו לזוז ממקומו, אבל בתפילת שמונה עשרה אסור לזוז  עושה

 .ממקומו, מ"ב ס"ק יב(

צע. כתב בגדולים אינו רשאי להפסיק באמ)ס"ק ח(  הלכה ברורה

הוא שלמרות שלדעת )בין קטנים לגדולים(  ובקטנים תלוי ברצונו. החילוק

אינו חוזר לראש ק"ש,   השו"ע אפילו אם שהה כדי לגמור את ק"ש,

אפילו הכי אינו רשאי לצאת לנקביו הגדולים לכתחילה כי אין לו לעשות 

 שמחמתו ישהה לגמור את כל ק"ש באמצע ק"ש. םבידיידבר 

המשתין לא יתפלל עד שישהא כדי הילוך ד' ח(  ב ס')ס' צ השו"עכתב 

, והמתפלל לא ישתין עד שישהא כדי הילוך ד' 47אמות משום ניצוצות

 אמות, שכל ד' אמות תפלתו שגורה בפיו ורחושי מרחשין שפוותיה.

 

 ב. ריח שאין לו עיקר
)הפחת  בעו מיניה מרב ששת ריח רע שאין לו עיקר (כה.) איתא בברכות

דבי )מחצלות של בית המדרש(  מהו? אמר להו אתו חזו הני ציפירוח מלמטה( 

)לומדים עליהם אע"פ שדרך הישנים להפיח,  והני גרסי)ישנים עליהם(  רב דהני גנו

וה''מ מותר ללמוד כדי שלא יהיה ביטול תורה כי ריח שאין לו עיקר אסור רק מדרבנן( 

ודברי תורה נמי לא יצא לחוץ ויקרא(  )אסור, בדברי תורה, אבל בק''ש לא

 .)אם הוא עצמו הפיח ימתין עד שיכלה הריח( אמרן אלא דחבריה אבל דידיה לא

                                                           
 אחר שיהוי ד' אמות, שיערו חכמים שהניצוצות שבאמתו כלים בכסותו )מ"ב ס"ק לב(. 47
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יצא ממנו ריח מלמטה אסור בדברי תורה עד ' עט ס' ח( י)ס השו"עכתב 

משום דאי אפשר , 48מותר בדברי תורה מחברושיכלה הריח, ואם יצא 

ישנים ומפיחים בתוך השינה, אבל שהתלמידים קצתם גורסים וקצתם 

 לקרות קריאת שמע אסור עד שיכלה הריח.

כתב שמי שמחמת חולי אינו מריח כלל, רשאי לקרוא  הלכה ברורה

 .)לומד מדברי המ"א ס"ק ט( ק"ש כנגד ריח רע שאין לו עיקר

 בדיעבד

אם קרא ק"ש או התפלל כנגד ריח רע שאין לו עיקר, יצא י"ח ואינו 

 .)הלכה ברורה( מ"מ טוב להחמיר ולקרוא ק"ש בלא ברכותצריך לחזור, ו

 מי שברי לו שאינו יכול לעמוד על עצמו מלהפיח )ס' פ(כתב השו"ע 

 49עד שיגמור קריאת שמע ותפלה, מוטב שיעבור זמן קריאת שמע

ותפלה ולא יתפלל, ממה שיתפלל בלא גוף נקי. ואם עבר זמן תפלה 

אנוס הוא ומתפלל מנחה שתים. ואם יראה לו שיכול לעמוד על עצמו 

הגה: ומברך ]בשעת קריאת שמע יניח תפילין בין אהבה לקריאת שמע. 

  [.עליהם

                                                           
 לו עיקר, הוא אסור רק מדרבנן, לכך לא גזרו בזה, מפני ביטול תורה.משום שריח רע שאין  48
מדברי הטור והשו"ע נראה שהם סוברים שאינו רשאי לקרות ק"ש כשיודע שיפיח באמצע, אולם    49

רבים מהאחרונים )וכן בתשובת הראש כלל רביעי סימן א' שהיא המקור לדין לא התייחסה 
לק"ש( פסקו שלעניין ק"ש שהיא דאורייתא חייב לקוראה בזמנה, וכשתבוא לו הפחה באמצע, 

ח ואח"כ ימשיך בקריאתו. כי בתפלה הוא עומד לפני המלך וגנאי גדול הוא ימתין עד שיכלה הרי
להפיח אז, אבל בק"ש אינו כמדבר עם המלך אלא שמקיים בזה רצון הש"י ואף שיקרא ק"ש בלי 
תפילין, שהתפילין צריכין גוף נקי, לא ימתין ויעבור זמן ק"ש כדי לקרותה בתפילין, אלא מתי 

 יניחם )מ"ב ס"ק ב, והלכה ברורה(.שיוכל להניח תפילין ביום 



 אלוקיך 

 יעקב
 פרק יב: 

 דברים החופזים אותו

 היכון 

 לקראת

 
 

 129  

 

ויודע שלא יוכל להתפלל ללא הפחה, אזי לא  שמחמת חולימי 

. ואם הוא מסופק אזי יתפלל ואם ל תפילת תשלומים()אח"כ יתפל יתפלל

 יצטרך להפיח אזי יעצור עד שיכלה הריח.

אזי יניח תפילין ללא ברכה ולא  יש לו חולי שכל הזמן מפיחואם 

ק"ש, ויעצור את עצמו מלהפיח בזמן הנחת התפילין  םעימהיקרא 

ויחלוץ אותם. ולאחר מכן יקרא ק"ש ויתפלל, ובשעה שיצטרך להפיח 

  .הלכה ברורה(, )מ"ב ס"ק ד יפסיק וימתין עד שיכלה הריח ואח"כ ימשיך
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  כוונת הלב 
 

 אין עומדין להתפלל אלא מתוך כובד ראש)ברכות ל:(  כותבת המשנה

חסידים הראשונים היו שוהין שעה אחת ומתפללין כדי , )פרש"י הכנעה(

 שיכוונו לבם לאביהם שבשמים.

)כדי שיכוונו חסידים הראשונים היו שוהין שעה אחת תנו רבנן
50
ליבם  

)שלא תהא נראית עלוי  וחוזרין ושוהין שעה אחתומתפללין שעה אחת למקום( 

מנא הני מילי? א''ר יהושע ב''ל אמר קרא כמשאוי שממהר לצאת ממנה( 

. ואמר ר' יהושע ב''ל המתפלל צריך ה( )תהילים פד, ביתך" יושבי"אשרי 

 ישבו ,"אך צדיקים יודו לשמך מרלשהות שעה אחת אחר תפלתו שנא

 .( )ברכות לב:(יד )תהילים קמ, ישרים את פניך"

ישהה שעה אחת קודם שיקום להתפלל כדי א(  )סי' צג ס' השו"עכתב 

לבו למקום, ושעה אחת אחר התפלה שלא תהא נראית עליו  ןשיכווי

 .כמשאוי שממהר לצאת ממנה

זה ב שעות ביום( ")אחת מי שיהוי של שעה)סי' צג ס' א(  המ"אכתב 

)כמו  הילוך ח' טפחים לחסידים ולשאר העם די בשעה מועטת, שהוא כדי

שבתפילת שחרית אנחנו שוהים כתב  הלכה ברורה. שכתוב בסי' צ סוף ס' כ(
                                                           

האר"י ז"ל היה מתפלל מתוך סידור כדי שיכוון מאוד, גם שלא להבליע נקודה, והכל לפי מה    50
שמרגיש האדם בנפשו )מ"ב ס"ק ב(. ובספר שם עולם כתב דראשון לכל צריך להתפלל מתוך 

הערה ב( בשם הגר"א סידור, עכ"פ תפילת שמונה עשרה, ורמז לזה כתב בספר אבן שלמה )פ"ט 
על הפסוק "ובבואה לפני המלך, אמר עם הספר ישוב מחשבתו הרעה" כל שיתפלל מתוך סידור, 

 ואז ישובו מחשבותיו הרעות.
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לפני התפילה באמירת קורבנות, פסוקי דזמרה וק"ש. ולאחריה אנו 

 שוהים בוידוי, אשרי וכו' ועלינו לשבח. ועל זה הדרך בשאר התפילות.

 וכ"כ ילקוט יוסף )סי' צג סק"א(.

 ,לא מתוך עצבות אין עומדין להתפללת''ר לא.( )ברכות  איתא בגמרא

ולא מתוך קלות  ,ולא מתוך שיחה ,ולא מתוך שחוק ,ולא מתוך עצלות

ורש"י וה. ואלא מתוך שמחה של מצולא מתוך דברים בטלים,  ,ראש

פירש מתוך שמחה כגון דברי תנחומין של תורה, כגון סמוך לגאולת 

שהוא של שבח, )במנחה(  דודאו סמוך לתהילה ל)שחרית וערבית(  מצרים

ותנחומין כגון "רצון יראיו יעשה, שומר ה' את כל אוהביו" וכגון 

 פסוקים שסדורים בתפילת ערבית "כי לא יטוש ה' את עמו וכו'".

)שנאמר  אלא באימה והכנעה לא יעמוד להתפלל' ב( ע)ס השו"עכתב 

, לא "עבדו את ה' ביראה", היינו התפילה שהיא לנו במקום עבודה, עשו אותה ביראה(

אלא מתוך מתוך שחוק וקלות ראש ודברים בטלים ולא מתוך כעס, 

כגון דברי תנחומין של תורה, סמוך לגאולת מצרים או סמוך  51שמחה

שכתוב בו רצון יראיו יעשה שומר ה' את כל  )אשרי( לה לדודילתה

 .אוהביו

, אין עומדים להתפלל מתוך דין ולא מתוך הלכה)ס' ג(  השו"עכתב 

הגה: והיינו נמי כמו ]שלא יהא לבו טרוד בה אלא מתוך הלכה פסוקה. 

)ס"ק ה(  המ"ב. כתב [)טור( מתוך שמחה כי פקודי ה' ישרים משמחי לב

                                                           
מצווה מן המובחר להתפלל מתוך אימה והכנעה, אלא מכיוון שאין כל אחד יכול להיזהר    51

וק אלא מתוך שמחה של מצווה להכניס בליבו הכנעה ואימה, לכן לפחות לא יתפלל מתוך שח
 )מ"ב ס"ק ד(.
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הלכה פסוקה שאין בה עיון ולא מחלוקת, כדי שלא יטרד ע"י זה 

מ"מ אם עסק בפלפול הלכה והתחילו הציבור להתפלל, בתפילה, ו

ולא הזהירו  , ובפרט עכשיו שאין מכוונים כ"כ בתפילה,םעימהיתפלל 

 אלא לכתחילה שלא יעסוק בפלפול קודם התפילה.

פירוש  העוסק בצרכי צבור כעוסק בתורה דמי)ס' ד(  השו"עכתב 

בצרכי ציבור ולהתחיל )שמותר להפסיק להתעסק  52מתוכו להתפלל ין לעמודילענ

ויש מפרשים דהיינו  ,שגם זו שמחה היא לו שעוסק בצרכי צבור להתפלל(

 .53ין דאינו צריך לפסוק להתפללילענ

 הגרשז"אוכדומה שעסוקים בטיפול בחולה, כתב  רופא או אחות

דאם החולה זקוק עכשיו לטיפולם, פטורים מק"ש ותפילה, ואסור להם 

הטיפול נחוץ ברגע זה ויכולים להפסיק  להפסיק את הטיפול. אך כשאין

 בלי טירחא, יפסיקו כדי לקרוא ק"ש ולהתפלל, ויחזרו לטיפולם.

 כוונה בתפילה

  :בסימן צח השו"עכתב 

 שמוציא בשפתיו 54בלבו פירוש המלות ןשיכוויהמתפלל צריך  .א

לו שכינה י, ויחשוב כאיז( אזנך" תהלים י, תקשיבלבם  תכין)שנאמר "

                                                           
להלכה פסוקה, שלא יהיה בה דבר של טרדה, ומ"מ אין לבטל תפילת  הובלבד שיהא דומ   52

 הציבור משום זה, וכ"ש אם מתיירא שיעבור הזמן דרשאי להתפלל )מ"ב ס"ק ו(.

ה פטור ממנה ואין צריך להתפלל מנחה שתים בשביל תשלום שחרית, שכיון שבשעת חובתו הי   53
 מן הדין, אין צריך תשלומים כלל )מ"ב ס"ק ח(.

המתפלל צריך שיכון בכל הברכות, ואם אינו יכול לכוון בכולם לפחות יכוון באבות, ואם לא כיוון  54
באבות אע"פ שכיון בכל השאר יחזור ויתפלל. ]הגה: והאידנא אין חוזרין בשביל חסרון כוונה, 

 ן, אם כן למה יחזור[. )שו"ע בסי' קא ס' א(.שאף בחזרה קרוב הוא שלא יכוו
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, ויסיר כל ח( )שנאמר "שויתי ה' לנגדי תמיד" תהלים טז, כנגדו

מחשבתו וכוונתו זכה  רשתישאהמחשבות הטורדות אותו, עד 

בתפלתו, ויחשוב כאלו היה מדבר לפני מלך בשר ודם, היה 

קל וחומר לפני מלך  ,בהם יפה לבל יכשל ןומכווימסדר דבריו 

יו מלכי המלכים הקב''ה שהוא חוקר כל המחשבות, וכך ה

עושים חסידים ואנשי מעשה שהיו מתבודדים ומכוונין 

בתפלתם עד שהיו מגיעים להתפשטות הגשמות ולהתגברות כח 

השכלי, עד שהיו מגיעים קרוב למעלת הנבואה. ואם תבא לו 

מחשבה אחרת בתוך התפלה ישתוק עד שתתבטל המחשבה, 

וצריך שיחשוב בדברים המכניעים הלב ומכוונים אותו לאביו 

הגה: ]ים, ולא יחשוב בדברים שיש בהם קלות ראש. שבשמ

ויחשוב קודם התפלה מרוממות האל יתעלה, ובשפלות האדם, 

ויסיר כל תענוגי האדם מלבו. ואסור לאדם לנשק בניו הקטנים 

 [. בבית הכנסת כדי לקבוע בלבו שאין אהבה כאהבת המקום

רק  ,יחודיםיהאדם בשמות ו ןיכוויואל )ס"ק א(  כתב המ"ב

ונת הלב, אם לא מי שהוא בא ולהבין הדברים בכ כפשוטופלל ית

דאי לאו הכי ,ביה בלבא ורעותא ודחילו  לכוון' ויודע הבסוד 

 (ראש פרק אין עומדין)ח"ו מקלקל בזה הרבה. ועיין בפני יהושע 

בשעת  לכווןנות המבוארים כאן בשו"ע, א"א ושכתב דאלו הכו

 .פירוש המלות עי"ש לכווןובתפלה צריך  ,התפלה רק קודם

ובספר א"ר הביא בשם קיצור של"ה וז"ל סגולה להעביר 

מחשבת חוץ, שקודם תפילה יעביר ג"פ יד ימינו על מצחו ויאמר 
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וכן  ,בכל פעם "לב טהור ברא לי אלהים ורוח נכון חדש בקרבי"

אם בא לו מחשבת חוץ בתוך התפילה ישתוק מעט ויעביר ימינו 

 .))מ"ב ס"ק ב לעל מצחו ויהרהר פסוק הנ"

על הפסוק "בלא שפתי )פרשת מצורע דף נה.(  בזוהר הקדושאמרו 

שכל מילה ומילה מהתפילה שמוציא אדם )תהילים יז,א(  מרמה"

מפיו, עולה למעלה, ובוקעת רקיעים, ועולה למקום שעולה, ואם 

נאמרה כהוגן מעלים אותה לפני הקב"ה לעשות רצונו, ואם לאו 

 תערבת בה רוח רעה. מורידים אותה למטה ומ

שכל תפילה בלא כוונה  )הלכות תפילה פ"ד ה"טו( הרמב"םכתב 

כתב שאם מחשב במקחו )ח"ב פ"כא( אינה תפילה. ובמורה נבוכים 

בשעה שמתפלל, לא יחשוב בליבו שיצא י"ח תפילתו, אבל הוא 

 קרוב למי שנאמר בו "קרוב אתה בפיהם ורחוק מכליותיהם"

 )ירמיהו יב,ב(

במקום שיש דבר שמבטל כוונתו ולא בשעה המבטלת לא יתפלל  .ב

)כגון שאין דעתו מיושבת עליו מאיזה צער או כעס או טורח הדרך, מ"ב  כוונתו

. ועכשיו אין אנו נזהרין בכל זה מפני שאין אנו מכוונים ס"ק ד(

 .כל כך בתפלה

ובנחת ושלא תראה  יתפלל דרך תחנונים כרש המבקש בפתח .ג

תפלל כדי לצאת ידי חובה, אלא כבא לבקש מפני ה)אינו נכון ל עליו כמשא

 .יפטר ממנההומבקש להמלך, מ"ב ס"ק ט( 
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ור"ל שיאמרה בנחת בלשון תחנונים כמי )ס"ק ח(  תב המ"בכ

וישים אל לבו שאין ביד שום נברא מלאך  ,שמבקש רחמים על עצמו

 ברצונו יתברך., כי אם או מזל או כוכב, למלאות שאלתו

 הושע יד,))שנאמר "ונשלמה פרים שפתינו"  הקרבןהתפלה היא במקום   .ד

ולכך צריך ליזהר שתהא  (יג( דברים יא,)וכתיב "ולעבדו בכל לבבכם"  (ג

ולא יערב בה מחשבה אחרת, כמו דוגמת הקרבן בכוונה, 

וקביעות  ,ומעומד דומיא דעבודה. מחשבה שפוסלת בקדשים

 , שכל אחד קבוע מקומו לשחיטתו ומתןמקום כמו הקרבנות

ושלא יחוץ דבר בינו לקיר, דומיא דקרבן שהחציצה פוסלת דמו. 

מלבושים נאים מיוחדים לתפלה, כגון , וראוי שיהיו לו בינו לקיר

, אלא שאין כל אדם יכול לבזבז על זה. ומכל מקום בגדי כהונה

 .טוב הוא שיהיו לו מכנסים מיוחדים לתפלה, משום נקיות

אל יחשוב, ראוי הוא שיעשה הקב''ה בקשתי כיון שכוונתי  .ה

)שעל ידי כך  , כי אדרבה זה מזכיר עונותיו של אדםיבתפילת

, אלא יחשוב שיעשה מפשפשין במעשיו לומר בטוח הוא בזכיותיו(

הקב''ה בחסדו, ויאמר בלבו מי אני דל ונבזה בא לבקש מאת 

חסדיו  מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, אם לא מרוב

 .שהוא מתנהג בהם עם בריותיו
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 ז"ל שאול וחניניבן 

 ז"נלב"ע ט"ו כסלו ה'תשע

 שולמית )סוהם( ראובןמרת 

 ז"ל משה ורחל ידגרבת 

 ו"נלב"ע כ"ט תמוז ה'תשס
 

 ת.נ.צ.ב.ה.
 

 
 

 להצלחת ולרפואת
 

 הי"ו אליהו ראובןה"ה ר' 

 ז"ל יהושע ושרה חג'אמהבן 

 שתחי'ברטינה הלבוס מרת 

 ז"ל סלים ונעימה משהבת 
   

 ה' יתברך יאריך ימיהם בטוב ושנותיהם בנעימים, 

 וירוו נחת מכל יוצאי חלציהם

 



 

 

 

  לעילוי נשמת 

 סלחה בן יעקב חזן

 ה'תש"ןנלב"ע ב תשרי 

 לונה בן משה עסיס

 אסתר בן אליהו ויינטה
 נלב"ע כ"ח טבת ה'תשע"ה 

 אסתר בן עזרא פיצוטו
 נלב"ע כ"ח סיון ה'תשכ"ז 

 גרז' בן יעקב ג'ק עסיס

 גרז' בן סלים עסיס

 גרז' בן אדווראד עסיס

 גרז' בן ניסים עסיס
 

 ת.נ.צ.ב.ה.
 

 



 

 

 

 

 

  לעילוי נשמת 

 אליס בןאברהם מאמיה 

 גרז'בן גמיל עסיס 

 לינדהבן שלמה לניאדו 

 חוהבן ציון מאמיה 

 סלחהבן מוייז טוטח 

 מרדכי בן סלחה
 חה'תשע" מנחם אב אנלב"ע 

 ניסים בן שרינה

 שרינהבן משה ירחי 

 משה ושושנה בן יובל זהוראי

 ה' תשע"א שבט ד נלב"ע
 

 ת.נ.צ.ב.ה.

 



 

 

 

 

  

  לעילוי נשמת 

 מרים בתחיה עישה 

 גרז'רחל בת 
 נלב"ע ה בכסלו ה'תשע"ז

 רחל  בתסילביה חזן 
 נלב"ע יא בסיון ה'תשמ"ז

 שרה בתסלחה חזן 

 סלחה בתאליס מאמיה 

 סלחה בתשרינה ירחי 

 חוה בתגרז' עסיס 

 סלחה בתלינדה לניאדו 
 

 

 .ת.נ.צ.ב.ה
 



 

 

 
 

  לעילוי נשמת 

 יחיא וג'מילה זכריה ןב סאלם הרב

  חסן רד'א ןביעקב 

 ליזה פרץ בןפנחס 

 עסיס שה(יאברהם בן חיה )עי

 רפאל בן חיה )עיישה( עסיס

 יחיא וחיסן ג'מיל בת גליה

 יחיא ג'מיל בתנג'מה 

 סלחה בתיהודית לוי 

 חוה בתמלכה חזן 

 רחל בתגרז' עסיס 

 אולגה בת חוה

 מונה בת חוה
 

 .נ.צ.ב.הת



 

 

 


