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 הלכות נשיאות כפי�

 
 דיני נשיאות כפי� ואיזה דברי� הפוסלי� בכה�. קכח

 )ה סעיפי�"ובו מ(
 
 .והכהני� מהמני�, אי� נשיאות כפי� בפחות מעשרה.א
 

dbd: 
mixg` mipdk mr elit` eitk `yil xfl oi`e. 

 
 א� על פי שביטל �א� אינו עולה לדוכ� , כל כה� שאי� בו אחד מהדברי� המעכבי�.ב

: א� היה בבית הכנסת כשקראו', עשה' הרי זה כעובר בשלושה �אחת ' עשה'מצוות 
 .או א� אמרו לו לעלות או ליטול ידיו!  כהני�

  
 ! עלה: שוב אינו עובר אפילו אמרו לו, א� עלה פע� אחת ביו� זה.ג
  
בית הכנסת  אינ� צריכי� לשהות חו� מ�כשהכהני� אינ� רוצי� לעלות לדוכ� .ד

נהגו שלא , אבל כדי שלא יאמרו שה� פגומי�! כהני�: אלא בשעה שקורא החז�
 .ליכנס לבית הכנסת עד שיגמרו ברכת כהני�

 
 . אבל בבתי שוקי� שרי, לא יעלו הכהני� לדוכ� במנעלי�.ה
 

dbd: 
xer ly md m` oixingn yie .zenewn zvwa lwdl ebdpe . 

 
שהוא , חוזרי� ונוטלי� ידיה� עד הפרק, א� על פי שנטלו הכהני� ידיה� שחרית.ו

 .וקוד� לכ� יטול הלוי ידיו. והלוי יוצק מי� על ידיה�. חיבור היד והזרוע
  

dbd : 
dligz mdici lehil mield ebdp `le ,zixgy ozlihp lr eknq wx. 

 
לא יחזור לבר� כשנוטל ידיו , "על נטילת ידי�"א� נטל הכה� ידיו שחרית וביר� .ז
 . נשיאות כפי�ל
 

 באורי�
  .לוי או ישראל  �זר .א
כה   '�עיקר עשה אינו אלא אחת והוא". "ושמו את שמי","אמור לה�", "כה תברכו"� שלושה עשה.ב

 ).'משנה ברורה'(" ' תברכו
  ).'כ� החיי�'("שהוא חלש וראשו כבד עליו וכדומה" �אינ רוצי לעלות.ד

      ).'משנה ברורה'כ� החיי� ו'(".בני גרושה או בני חלוצה הנשואה לכה�" �פגומי
חכמינו חששו שא� בזמ� ברכת הכהני� יקשור אחד . סוג סנדלי� הקשורי� לרגל ברצועות �מנעלי .ה

לכ� אסרו לעלות לדוכ� . יוציאו עליו לעז  שהוא נמנע מלבר� בגלל היותו פסול, הכהני� רצועה שהותרה

.  שאי� לה� רצועות) סוג של מגפיי�(' בתי שוקיי�'ב)'שרי'(ו בכל סוג של נעל שיש לו רצועות והתיר

 ).'משנה ברורה'על פי (.א� משו� כבוד הציבור נוהגי� הכהני� לעלות כשה� גורבי� גרביי�



 הלכות נשיאות כפי� .קכח
 
 כל כה� שבבית הכנסת נעקר ממקומו לעלות �" רצה"כשמתחיל שליח ציבור .ח

אבל א� לא .  שפיר דמי�"רצה"וא� א� לא יגיע ש� עד שיסיי� שליח ציבור . לדוכ�
 .    שוב לא יעלה, "רצה"�עקר רגליו ב 

 
אלהינו ' יהי רצו� מלפני� ה: "כשעוקרי� הכהני� רגליה� לעלות לדוכ� אומרי�.ט

ולא יהא בה מכשול , שתהא ברכה זו שציויתנו לבר� את עמ� ישראל ברכה שלימה
מפי ' הודאה'תפילה זו עד שיכלה אמ� של ומאריכי� ב". ועו� מעתה ועד עול�

 . הציבור
 
ואצבעותיה� כפופי� . פניה� כלפי ההיכל ואחוריה� כלפי הע�. עומדי� בדוכ�.י

קורא לה� , א� ה� שני�, ואז". מודי�"עד ששליח ציבור מסיי� , לתו� כפיה�
dbd:xeaiv gilyd :כהני�! 

 
dbd: 

xn`i `le" :epizea` idl`e epidl` "ek' . zln cr ygla eze` oixne`y mixne` yie
"mipdk" ,mx lewa exne` f`e .xne`e xfege":xen`k jiyecw mr "ygla . zepicna oibdep oke

el`. 
  

 אינו קורא לו אלא הוא מעצמו מחזיר �וא� הוא אחד . ומחזירי� פניה� כלפי הע�
 . פניו

 
ו של אהרו� וצונו אשר קדשנו בקדושת: "כשמחזירי� פניה� כלפי הע� מברכי�.יא

 ."לבר� את עמו ישראל באהבה
 
. ומגביהי� יד ימנית קצת למעלה מהשמאלית. מגביהי� ידיה� כנגד כתפותיה�.יב

בי� שתי : ומכווני� לעשות חמישה אוירי�. ופושטי� ידיה� וחולקי� אצבעותיה�
ופורשי� . ובי� אצבע לגודל ובי� גודל לגודל,  אויר אחד�אצבעות לשתי אצבעות 

 . כפיה� כדי שיהא תו� כפיה� כנגד האר� ואחורי ידיה� כנגד השמי�
 
 

 באורי�
 . זה בסדר�'שפיר דמי'. 'עבודה'ברכת ,  ברכה יז בעמידה�'רצה' .ח
 ".הטוב שמ� ול� נאה להודות. " ברכה יח בעמידה�'הודאה'.ט
 . נכתב במזרח אירופה�'במדינות אלו'.   ארו� הקודש ובו ספרי התורה�'היכל'.י

א� הכה� שונא את  . כה� שאינו  אוהב את הציבור או הציבור אינו אוהב אותו לא יבר��'באהבה '.יא

על סמ� ' כ� החיי�'(.   לא ישא את כפיו כי סכנה היא לו ויש לו לצאת מבית הכנסת�הציבור חס ושלו�

 ).הכתוב בזהר פרשת נשא
 .האצבע העבה שביד,  אגודל�'גודל'. האצבע הרומזת הסמוכה לבוה��'אצבע'.  מרווחי��'אוירי'.יב



 
 נשיאות כפי� הלכות. קכח

 
 ".יברכ�: "מתחילי� הכהני� לומר.יג

 
dbd: 

 zln mby mixne` yie"jkxai "dligz xeaiv gily dze` `xwi . lka mibdep oke
el` zepicn. 

 
עד  , ואחר כ� מקרא אות� שליח ציבור מלה במלה וה� עוני� אחריו על כל מלה

וכ� אחר פסוק שני וכ� אחר פסוק . ואז עוני� הציבור אמ�. ימו פסוק ראשו�שיסי
 . שלישי

 
 . ובקול ר�, ובנשיאות כפי�, ובעמידה,  בלשו� הקודש�אי� מברכי� אלא .יד
 
ואז הכהני� מחזירי� פניה� להיכל ". שי� שלו�"אחר כ� מתחיל שליח ציבור .טו

 �עשה אתה מה שהבטחתנו, עשינו מה שגזרת עלינו! רבו� העולמי�: "ואומרי�
 .).  טו. דברי� כו(". השקיפה ממעו� קדש� מ� השמי� ובר� את עמ� את ישראל"

 
dbd: 

 xeaiv gily miiqiy cr ef dlitza ekix`ie"mely miy." lr on` xeaivd epriye
mdipy .exn`i jk lk jix`dl mileki mpi` m`e" :mexna xic` "ek' .w oniq onwlck"l.  

 
ואינ� ". שי� שלו�"אי� הכהני� רשאי� להחזיר פניה� עד שיתחיל שליח ציבור .טז

ועומדי� ש� ואינ� רשאי� ליעקר . רשאי� לכו� אצבעותיה� עד שיחזירו פניה�
ויש מי שאומר שצריכי� להמתי� עד ". שי� שלו�"מש� עד שיסיי� שליח ציבור 

   .dbd :bdpnd oke                    ".שי� שלו�"אחר ברכת  שיסיימו הציבור לענות אמ�
 
 .    לא יחזירו אלא דר� ימי�, בי� בתחילה בי� בסו�, כשמחזירי� פניה�.יז

 
dbd: 

mitpehnd mdilrpna erbi `l okecd on oicxeiyk . dlitzl mdici elhi mirbep m`e
jk xg` elltziy . 

 
כלה מפי הציבור אמ� עד שי! כהני�:  רשאי לקרות�! כהני�:  שקורא�אי� המקרא .יח

אשר קדשנו "ואי� הכהני� רשאי� להתחיל ברכת ". מודי�"שעוני� אחר ברכת 
ואחר שברכו . מפי הקורא! כהני�: עד שיכלה דיבור קריאת" בקדושתו של אהרו�

עד " יברכ�"אינ� רשאי� להתחיל " אשר קדשנו בקדושתו של אהרו�"הכהני� 
". אשר קדשנו בקדושתו של אהרו�"שיכלה מפי כל הציבור אמ� שעוני� אחר ברכת 

ואי� הציבור . וכ� אינ� רשאי� להתחיל בתיבה עד שתכלה התיבה מפי המקרא
 .   עוני� אמ� עד שתכלה ברכה מפי הכהני�

 
dbd : 

 mipdkd eligzi `le"minlerd oeax "ek 'xeaivd itn on` dlkiy cr . 

 
 .   מלה�תיבה.יח



 נשיאות כפי� הלכות. קכח
 
 .  שליח ציבור רשאי לענות אמ� אחר ברכה של כהני�אי�.יט

 
 . א� יש ש� כהני� אחרי� לא ישא את כפיו�א� שליח ציבור כה� .כ
 

dbd: 
eici lehil e` zelrl el exn`i `le .zelrl jixv el exn` m` la` , xaer `dc

a'dyr 'dler epi` m`. 
 

לא ישא את כפיו אלא א� כ� מובטח לו שיחזור , ואפילו אי� ש� כה� אלא הוא
� כיו� שאי� ש� כה� אלא הוא �שא� הוא מובטח בכ� . לתפילתו בלא טירו� דעת

יעקור רגליו מעט ? וכיצד יעשה. ישא את כפיו כדי שלא תתבטל נשיאות כפי�
ויקרא לו . ויעלה לדוכ� ויבר� ברכת כהני�". ול� נאה להודות"ויאמר עד ' עבודה'ב

 וא� המקרא כיוו� לתפילת שליח ציבור מתחילה ".שי� שלו�"ומסיי� החז� . אחר
 ".שי� שלו�"עדי� טפי שיסיי� המקרא , ועד סו�

 
משו� דאיכא , אי� הכהני� רשאי� לנג� בברכת כהני� שני� או שלושה ניגוני�.כא

 . ואי� לנג� אלא ניגו� אחד מתחילה ועד סו�. למיחש לטירו� הדעת
 
:  יעמוד ישראל אצלו ויקרא�וכשהחז� כה� . משתדלי� שיהא המקרא ישראל.כב

 .  והחז� עומד ושותק, ויקרא אות�! כהני�
 
אלא יהיו עיניה� , בשעה שהכהני� מברכי� הע� לא יביטו ולא יסיחו דעת�.כג

ויהיו פניה� כנגד פני הכהני� , והע� יכוונו לברכה. כלפי מטה כמי שעומד בתפילה
 . ולא יסתכלו בה�

 
dbd: 

a elkzqi `l mipdkd mbemdici .mdipt lr zilhd lylyl ebdp ok lr . ueg mdicie
zilhl .zilhd on mipta mdiciy ebdpy zenewn yie,mda mrd elkzqi `ly. 

  
 אפילו מחיצה �אבל שלפניה� ומצידיה� , ע� שאחורי הכהני� אינ� בכלל ברכה.כד

כגו� ע� שבשדות שה� ,  א� ה� אנוסי��ולאחוריה� נמי. של ברזל אינה מפסקת
 . ה� בכלל הברכה�טרודי� במלאכת� ואינ� יכולי� לבוא

 
 באורי�  

 .  ברכה יז בעמידה �'עבודה'.  יותר טוב�'עדי� טפי'.  בלבול�'טרו� דעת'�. כא�כ
 . יש לחשוש�'דאיכא למיחש' �.כא
 .ג� כ� �'נמי'.כד
 וראה .ב .כת סוטה לחי על מס"רש("במלאכת� ואי� יכולי� לבוא) מרותקי�(דאניסי  "�'אחיה שבשדות'.כה

 .).א. ראש השנה לה מסכת



 
 נשיאות כפי� הלכות. קכח

 
למי .  כול� עולי� לדוכ�� א� אי� ש� אלא עשרה�בית הכנסת שכולה כהני� .כה

וא� יש ש� יותר . הנשי� והט�? ומי עונה אחריה� אמ�. לאחיה� שבשדות? מברכי�
 .היתרי� מעשרה יעלו ויברכו והעשרה עוני� אחריה� אמ�, מעשרה

 
 . אלא ישתקו ויכוונו לברכה,  אי� לע� לומר שו� פסוק�בשעה שמברכי� . כו
 

dbd: 
 mewn lkne-miweqt xnel ok mb ebdp mipebipa daxd oikix`n mipdekdy eiykr  . enke

p oniq lirl x`azpy"f , oiprl'ekxa' .mxn`l `ly aeh xzei j`.     
 
,  ברכה יותר על השלוש פסוקי� של ברכת כהני�כה� אינו רשאי להוסי� מדעתו.כז

 .   'בל תוסי�'וא� הוסי� עובר על 
 

 ואחר כ� הל� לבית הכנסת אחר ומצא ציבור שלא הגיעו �כה� שנשא כפיו.כח
 .      יכול לישא את כפיו פע� אחרת�לברכת כהני�

 
 .נושא כפיו ואי� התפילה מעכבתו, כה� שלא התפלל עדיי� ומצא ציבור מתפללי�.כט

 
 לא �או עקושות, או עקומות,  כגו� שה� בוהקניות�מי שיש לו מו� בפניו או בידיו.ל

במקו� , והוא הדי� למי שיש מומי� ברגליו. ישא את כפיו מפני שהע� מסתכלי� בו
וכ� מי שרירו יורד על זקנו או שעיניו זולפות . שעולי� לדוכ� בלא בתי שוקיי�

 דהיינו שה� �וא� היה דש בעירו.  ישא את כפיווכ� סומא באחד מעיניו לא. דמעה
ואפילו הוא סומא בשתי ,  ישא כפיו�רגילי� בו ומכירי� הכל שיש בו אותו מו�

אבל א� הל� , ודוקא בעירו. 'דש בעירו'וכל ששהא בעיר שלושי� יו� מיקרי . עיניו
ואפילו לא בא לדור ש� להיות .  לא�באקראי לעיר אחרת ושהא ש� שלושי� יו� 

חשיב , שנה או חצי שנה, מבני העיר אלא בא להיות ש� מלמד או סופר או משרת
 .   בשלושי� יו�' דש בעירו'
 

  באורי�
 וראה .ב .י על מסכת סוטה לח"רש("במלאכת� ואי� יכולי� לבוא) מרותקי�(דאניסי  "� אחיה שבשדות.כה

 .).א. ראש השנה לה מסכת
פניו אלי� ויש� ל� ' ישא ה.3פניו אלי� ויחנ� ' יאר ה.�2 וישמר' יבר� ה.1 :פסוקי ברכת כהני.כז

  . )  כו�. כד. במדבר ו (.שלו�
אלהיכ� '  על הדבר אשר אנכי מצוה אתכ� ולא תגרעו ממנו לשמר את מצות הלא תסיפו "�בל תוסי�

  .).ב. דברי� ד(".אשר אנכי מצוה אתכ�
 . נגע לב� בעור,)י"רש(" אד�בבשר הנראה לוב�כמי� "�.)לט.ויקרא יג("בהק הוא פרח בעור"�בהקנית.ל

:  פרוש אחר.).ב.מגילה כד י במסכת"רש(. מעוותות,לצידיה�  כפופות�עקושות.  כפופות�עקומות

,  זול�� זולפות .).ב .� במסכת מגילה טו"ר(.שאינו יכול לחלק אצבעותיו.  שנתעקמה ידו אחורנית�עקומות

 .   נחשב �חשיב .  נקרא� מיקרי. � לה� רצועותשאי) סוג של מגפיי� (� בתי שוקיי. שופ�



 
 נשיאות כפי� הלכות. קכח

 
 אפילו יש בפניו ובידיו כמה �א� מנהג המקו� לשלשל הכהני� טלית על פניה� .לא

 .ישא את כפיו, מומי�
 

dbd: 
zilhd on mipta eici eid m` `wece ,eicil zilhd ipdn `l uegan md m` la`.      

 
. לא ישא את כפיו מפני שהע� מסתכלי� בה�, היו ידיו צבועות אסטי� ופואה.לב

 � . ישא את כפיו�וכ� א� הוא דש בעירו.   ישא את כפיו�וא� רוב העיר מלאכת� בכ
 

 
� "י� אלפי"י� ולעיינ"� עיינ" כגו� שאומר לאלפי�מי שאינו יודע לחת� האותיות. לג

 . לא ישא את כפיו�וכיוצא בזה 
 
אבל ע� כהני� . אינו נושא כפיו בפני עצמו כלל, יא שתי שערותשלא הב, קט�. לד

ומשהביא שתי שערות נושא את כפיו אפילו . ללמוד ולהתחנ�,  נושא�שה� גדולי� 
 שאז יכול � עד שיתמלא זקנו�ומיהו דוקא באקראי בעלמא ולא בקביעות. בפני עצמו

 א� על פי �וכל שהגיע לשני� שראוי להתמלאות זקנו. לישא כפיו אפילו יחידי בקבע
 . )סעי� ח. ג"ועיי
 לעיל סימ
 נ(.נתמלא זקנו:  קרינ� ביה�שלא נתמלא

 
 .    לא ישא את כפיו ואפילו עשה תשובה�  אפילו בשוגג �כה� שהרג את הנפש .לה

 
dbd: 

eitk `yep daeyz dyr m`c mixne` yie . lerpl `ly daeyz ilra lr lwdl yie
mdipta zlc .bedp ikde. 

 
 כיו� �א� הע� מרנני� אחריו שהוא שופ� דמי�.  נושא את כפיו�מל תינוק ומת.לו

 .שלא נתברר הדבר ישא את כפיו
 
     .ויש אומרי� שא� עשה תשובה נושא כפיו. מומר לא ישא את כפיו.לז

dbd  :xwir oke.   לדברי הכל נושא כפיו�וא� נאנס . 
 

 באורי�
 .רגיל � דש.  מיני צבעי��פואה, אסטיס . לב.            לא מועיל � לא מהני.לא
 .לבטא�לחת� .לג
 . כאילו,  נית� לומר�קרינ� ביה.   סימני� לבגרות מינית�התמלא זקנו, שתי שערות. לד
 .)טו.ישעיה א ("ידיכ� דמי� מלאו... ובפרשכ� כפיכ� אעלי� עיני מכ�. " כ� נוהגי� �והכי נהוג .לה
 הרי מומר לחלל שבת בפרהסיהוכ� א� הוא . "מרצונו החפשי, ל� התנצר או התאס�המיר , מומר.לז

 ). 'כ� החיי�'�ו' משנה ברורה' (."הוא כעובד גילולי� ולא ישא כפיו עד שיעשה תשובה



 
 נשיאות כפי� הלכות. קכח

 
או שנת� , שתאו בשני פעמי�. לא ישא את כפיו, שתה רביעית יי� בבת אחת.לח

 א� על פי שהוא מזוג ואפילו �וא� שתה יותר מרביעית.  מותר�לתוכו מעט מי�
 . לא ישא את כפיו עד שיסיר את יינו מעליו�שתאו בכמה פעמי�

 
 א� על פי שאינו מדקדק במצוות �לא היו בו מהדברי� המונעי� נשיאות כפי�.לט

 .  נושא את כפיו�וכל הע� מרנני� אחריו
 

dbd: 
mitk ze`iyp mirpen zexiar x`y oi`y. 

 
ואי� נוהגי� בו קדושה אפילו לקרות בתורה , שא גרושה לא ישא כפיוכה� שנ.מ

מהנשי� , על דעת רבי�,   עד שידיר הנאה�ואפילו גירשה או מתה פסול . ראשו�
 .שהוא אסור בה�

 
עד ,  יפסל מ� הדוכ� ומכל מעלות הכהונה�נטמא למת שאינו משבעה מתי מצוה .מא

 . שישוב ויקבל שלא יטמא עוד למתי�
 

dbd: 
mixne` yi :dzpif e` dxindy za el yiy inc , ik eycwl  cer miaiiegn oi`" dia`

zllgn `id" )`k `xwie .h(.. 
 

  באורי�
 ).ק" סמ150 �אשכנז (ק " סמ86 �רביעית.לח
חו�  �שאי� שאר עבירות. אפילו מצוות חמורות כגלוי עריות �שאינו מדקדק במצוות .לט

שהוא מפורס� לכל . אפילו רינו� של אמת � מרנני אחריו  .מעבודת גילולי� ושפיכות דמי�

 ). 'משנה ברורה' (.ברשעותו
. 'הוס� רשע והמנע מ� המצוות': ואי� אומרי� לרשע. משו� שמצות עשה היא לכל כה� לישא כפיו"

 ).'כ� החיי�'(" ואני אברכ�: "שנאמר, ה"שאי� קבלת הברכה תלוי בכהני� אלא בקב
נדר על דעת� של לפחות  �על דעת רבי. ינדור להמנע מלהתחת� ע� מי שאסורה לו � ידיר הנאה.מ

 ).א"כ. ח"יורה דעה סימ� רכ,עיי� שלח� ערו�(" על דעת פלוני ופלוני:וכגו� שיפרט אות� ."שלושה אנשי�
, אחות, אח,בת, ב�, אמא,אבא :'שבעה' שעליה� חייב אד� להתאבל ולשבת � שבעה מתי מצוה.מא

       .)ד.בשלח� ערו�  סימ� שעד ' יורה דעה 'חלק (.בעל/ אשה



 
 הלכות נשיאות כפי�. קכח

 
 . החלל אינו נושא כפיו.מב

 
ובתו� שבעת ימי אבילות יצא מבית הכנסת . אחר שבעת ימי אבילות נושא כפיו.מג

 !כהני�: בשעה שקורא
  

dbd: 
mixne` yie : zelia`d onf lkc-yceg xyr mipy cr elit`  , en` lre eia` lr- epi` 
eitk `yep .el` zepicna mibdep oke. 

 
 .נושא כפיו, א� על פי שהוא פנוי, כה�.מד

 
dbd: 

mixne` yie :eitk `yep epi`c ,dgny `la iexy dy` `la iexydc , el yi jxande
dgnya zeidl .eitk `yepy ebdpe ,ieyp epi`y it lr s` . `ly dvexd mewn lkne

gen oi` eitk `yilecia oi ,oixewy drya zqpkd ziaa `di `ly wx :'mipdk' ! e`
mdici lehil mdl mixne` .aeh meia `l` mitk mi`yep oi`y el` zepicn lka ebdp ,

 aeh mei zgnya miiexy f`y meyn"jxai `ed al aehe) "ak ilyn.h(. , ok oi`y dn
minid x`ya , lehia lre mziign lr mixedxda micexhy dpyd zezaya elit`

mzk`ln .sqen zlitza `l` mitk oi`yep oi` aeh meia elit`e , zian f` mi`veiy
aeh mei zgnya gnyie zqpkd . gilyd xne` mitk ea oi`yep oi`y sqene zixgy lke

xeaiv" :epizea` idl`e epidl` "ek ,'kw oniq seq lirlck"f . ea mi`yep mixetikd meie
eia enk mitkaeh m .dlirpa mitk ea mi`yepy zenewn yie ,zenewn yie- elit` 

zixgya.  
 

  באורי�
,  פגו��כה� שהתחת� בנשואי� אסורי� או שאביו הכה� התחת� ע� אחת מאלו  � פג בכה�.מב, מ

 .  והוא מנוע מנשיאות כפי� ומהכיבודי� המגיעי� לכה�
 כה�  שנולד מנשואי� .)י על מסכת קדושי� פרק א משנה א"רש(" כהני� חללי� שנולדו מפסולי כהונה" �חלל

 .כה� הדיוט שהתחת� ע� גרושה או ע� חלוצה: כגו�, אסורי�
טקס של ', חלו�'� חייב לשאת את האלמנה או ל�'היב� '�אחי הנפטר .  אלמנה ללא בני��חלוצה 

 .  התרת הזיקה בי� האלמנה והגיס
  ). יט� הלכות איסורי ביאה פרקי� יז �ספר קדושה, יד החזקה,�"רמב.   ט"קס. חלק אב� העזר סימני� ז, שלח� ערו�(

 .רווק �פנוי . מד.           נכתב במזרח אירופה�במדינות אלו
 
 
 
 
 



 הלכות נשיאות כפי�. קכח
 

"  ,אלי�" ",וישמר�", "יברכ�: " אלו תיבות שהכהני� הופכי� בה� לדרו� ולצפו�.מה
"� ".שלו�", "ל�"," אלי�"," ויחונ

 
dbd: 

zeaizd el` oebipa oikix`ny oibdepe,dnvr ipta dkxa seq `ed odn zg` lk ik .
 mixne`e'oeax'-w oniqa yxetny enk " l- seqay zeaizd oebipa oikix`ny drya 
miweqtd ,epiidc" :jxnyie" ,"jpgie","mely ." xn`i `l `xwnde'oeax 'ek' . xeq`

d onfa elit` odka ynzydl df- ycwda lrenk iedc -jk lr lgn `l m` . 

 
 

 הלכות נשיאות כפי�.קכח
 מקורות

 
 " ואני אברכ� "�� "תנ

 ישירות ' ברכת ה
 לאנושות' ברכת ה

פרק פסוק פרשנות  המבור� בספר בראשית, בפסוק' דבר ה
ויברא אלהי� את האד� בצלמו בצל�  א .כח.כז 1

 אלהי� ברא אתו זכר ונקבה ברא את�
  את� אלהי� ויאמר לה� אלהי� ויבר�

  ומלאו את האר�פרו ורבו

אד� 
 וחוה

  אלהי� את נח ואת בניו ויאמר ויבר� ט .א 2
  ומלאו את האר�פרו ורבולה� 

 נח ובניו

   שרצו באר� ורבו בהפרו ורבוואת�   .ז 
 

 �"פרשנות על התנ
גע בדמותו של פו("כל מי שאי� עוסק בפריה ורביה כאילו שופ� דמי� וממעט הדמות."1

 .)ב.מסכת יבמות סג( . )הקדוש ברו הוא
". שכל המוסי� נפש אחת בישראל כאילו בנה עול�...שהיא מצות עשה "�"פרו ורבו"
 .) טז.א. טו, ספר נשי� הלכות אישות, �"רמב(
     )י על הפסוק"רש(". לצווי) הפסוק השני(לברכה וכא� ) הברכה בפסוק הראשו�(הראשונה ."2  

 



 הלכות נשיאות כפי�.קכח
 מקורות

 
 " ואני אברכ� "�� "תנ

 ישירות' ברכת ה
 לאבות' ברכת ה

פרק פסוק פרשנות  המבור� בספר בראשית, בפסוק' דבר ה
שמ�  ואעש� לגוי גדול ואברכ� ואגדלה יב ב 1

 והיה ברכה
 אברה�

ואברה� היו יהיה לגוי גדול ועצו�  יח יח 2
 בו כל גויי האר�ונברכו 

 
 כי ל� ולזרע� את� את כל ברכ�וא כו . ד.ג  3

והקמתי את השבעה אשר .הארצת האל
�והתברכו ... נשבעתי לאברה� אבי

 בזרע� כל גויי האר� 

 יצחק

האר� אשר אתה שכב עליה ל� אתננה  כח .יד.יג 4
�והיה זרע� כעפר האר� ופרצת .ולזרע

ב� כל ונברכו ימה וקדמה וצפנה ונגבה 
� .משפחת האדמה ובזרע

 יעקב

 
 �"פרשנות על התנ

ל� ל� מארצ� וממולדת� ומבית אבי� אל :"לאברה� כאשר נצטוה' ברכת ה:פשט.1
� .)א. בראשית יב(" האר� אשר ארא

. ברכתי את אד� ואת ונח ואות�. עד עכשיו היו בידי. הברכות נתונות ביד�:"דרש
 )  י על הפסוק"רש(." מעתה אתה תבר� את אשר תחפו�

 )לפי תרגו� יונת� ב� עוזיאל(. עמי העול�בזכות� יתברכו כל .2
 .ליצחק כאשר נצטוה לא לרדת למצרי� בעת הרעב שהיה באר�' ברכת ה:פשט.3

 )  י על הפסוק"רש(". יהא זרע� כזרעו של יצחק:אד� אומר לבנו:"דרש
 .ליעקב בחלו� הסול�' ברכת ה:פשט.4

כי מי שיעשה מצות האל ומכירו כי .בעבור� ובעבור זרע� כל המשפחות נברכות:"דרש
 )  ק על הפסוק"רד(".הוא קיו� העול� ובעבורו העול� עומד, הוא לבדו אדו� העול�

 



 
 הלכות נשיאות כפי�.קכח

 מקורות
 

 " ואני אברכ� "�� "תנ
 ישירות' ברכת ה

 
 לע� ישראל קדמו לתוכחה' ברכות ה

פסוק פרשנות  בפסוק' דבר ה ספר פרק
1 
 
 
 
 
 

עיי� 
 בפסוקי�

 .יג�. ג
 . מב
 .מה

 .ו.ה
 

 .יא
 
 

 .יב
 
 

 .מב

 .כו
 
 

ונתתי שלו�  וישבת� לבטח בארצכ� ויקרא
 באר� 

 
ונתתי משכני בתוככ� ולא תגעל נפשי 

 אתכ�
 

והתהלכתי בתוככ� והייתי לכ� לאלהי� 
 ואת� תהיו לי לע�

 
וזכרתי את בריתי יעקוב וא� את בריתי 

 יצחק וא� את בריתי אברה� אזכר 
2 

עיי� 
 בפסוקי�

 .יד�.א

 ב
 

האלה והשיג� כי הברכות ובאו עלי� כל  דברי� כח
 אלהי�' תשמע בקול ה

אלהי� באר� אשר אתה בא '  הוברכ�  ל טז 
 שמה לרשתה

 
 �"פרשנות על התנ

לא בגופ� , לא יתנהג ענינ� בטבע כלל, כי בהיות ישראל שלמי� וה� רבי��והכלל."1
� ומימיה� ויסיר מחלה לחמ' כי יבר� ה. לא בכלל� ולא ביחיד מה�,ולא בארצ�

 .)יא.� על כו"רמב(." מקרב�
לפי אב�  (.הברכות תבאנה מעצמ� ג� א� לא תבקש� וא� לא תטרח לחזר אחריה�.2

 )  חזקוני, ספורנו, עזרא
 
 



 הלכות נשיאות כפי�.קכח
 מקורות

 
 " ואני אברכ� "�� "תנ

 באמצעות שליח' ברכת ה
 

 לדורות הבאי�' העברת ברכת ה
 המעביר בפסוק' דבר ה ספר פרק פסוק פרשנות

 את� יבר�ואל שדי  בראשית כח .ד.ג 1
ויפר� וירב� והיית 

 �לקהל עמי� וית� ל
אברה� ל� ברכת את 

 � ולזרע� את

 יצחק ליעקב

2 
 עיי� בכל 
 .פרק מט

וזאת אשר דבר לה�  בראשית מט כח
 אות� ויבר�אביה� 

 כברכתואיש אשר 

  את�בר�

 יעקב לבניו

3 
 עיי� בכל 

 .פרק לג
  אשרהברכהוזאת  דברי� לג .כח.א

בר� משה איש 
האלהי� את בני 

ישראל לפני 
וישכ� ישראל ...מותו
 בטח

משה לע� 
 ישראל

 
 �"פרשנות על התנ

".  יבר� אות��בברכותיו למתברכי� מפיו ) מספיק', די'שוי� למלה ' שדי'ש� הש� (מי שדי ."1
 ) י על הפסוק"רש(

ותזכה לכנסית .ויפר� וירב�לשלוש עשרה שבטי�. ואל שדי יבר� אות� בנכסי� הרבה
 .)יונת� ב� עוזיאל על פסוק ג(".בני סנהדרי� אשר מספר� שבעי� כמני� העמי�

 ) � וחזקוני על הפסוק"י וכ� רשב"רש(". ברכה העתידה לבוא על כל אחד ואחד בר� אות�."2
 )   ספורנו על הפסוק(".לכל אחד מה� נת� ברכה צריכה לו ביחוד"
 .) כח. י על לג"רש("כעי� הברכה שברכ� יעקב."3
אברה� ביר� את יצחק ויצחק ליעקב ויעקב לבניו . להיות שקדמו ברכות אחרי�"

לזה כשבא משה לבר� ישראל דקדק בדבריו כי ברכתו .וכול� נתקבצו לראש ישראל
מעידה התורה שהיא המעולה והמשובחת יותר ...היא תוספת על הראשוני�

       .)   א.אור החיי� על לג(".מכול�
 

 בחנוכת המשכ�' אהרו� הכה� מעביר את ברכת ה
 .)כב.ויקרא ט( ויברכ�וישא אהר� את ידיו אל הע� 

 .) ב.י על הפסוק לפי מסכת סוטה לח"רש(". ברכת כהני�"
 .)א.מסכת תענית ירושלמי ד(". מלמד שבירידתו למזבח היה נושא את כפיו ומבר� את הע�"
 



 שיאות כפי�הלכות נ. קכח
 מקורות

 
  בבלי וירושלמי�תלמוד 

 )    משנה וגמרא. (ד.ירושלמי ד)  משנה.(ב. כג: מגילה" אילו"תוספות בקטע  . ב.שבת קיח.א
 .ז.סופרי� י.   ב.סוטה לח

תוספות בקטע . א.מנחות מד.  ב.א.סוטה לח.   א. נזיר ירושלמי ז.  ד.ה.  א.ברכות ירושלמי ג.ב
 "כל כה�"
 "הכא"תוספות בקטע . ב.ראש השנה כח.ג
 .ב.סוטה לח.ד
 .א.סוטה מ. ב. ראש השנה לא.ה
 "עד הפרק"י בקטע "חולי� רש"  כל"תוספות בקטע " שלא נטל ידיו"י בקטע "רש. א. סוטה לט.ז.ו
 "שאינו עולה בעבודה"י בקטע "רש.  ב. סוטה לח.ח
י בקטע "רש. ב.לט" ר אפיהוכי מהד"תוספות בקטע " וכי עקר כרעיה"י בקטע "רש. א. סוטה לט.ט
 "לעקור רגליה"
י ותוספות "רש. א.סוטה לח.   ד.ירושלמי ה"   לא יענה"תוספות בקטע . א.בבלי לד: ברכות.י

 .א.גיטי� ירושלמי ה.     א.מ"  לשני� קורא כהני�"בקטע 
 .א.מ. א.סוטה לט.יא
"   לכו� קשרי"י בקטע "רש. ב.לט" כנגד כתופיה�"י בקטע "רש) משנה. (א.בבלי לח: סוטה.יב

 .משנה ב.  תמיד פרק ז)   משנה.(ו.ירושלמי ז
 )משנה. (ב.ירושלמי ז.   א.לח) משנה. (א.בבלי לב:סוטה.יד
 "לעקור רגליה�"י בקטע "רש. ב.לט"  וכי"תוספות בקטע . א.סוטה לט.טז. טו
 .ב.זבחי� סב .ב.סוטה טו. ב.סוכה מח.  ב.נח. א.מה. ב.יז. ב.יומא טו.יז
 "עד שיכלה"תוספות בקטע  " לעקור רגליה�"  "אי� הקורא"י בקטעי� "רש. ב.ה לטסוט.יח
"   מפני הטירו�"י בקטע "רש" לא יענה אמ�"י ותוספות  בקטע "רש) משנה. (א.בבלי לד: ברכות.יט

 )משנה. (ד.ירושלמי ה
  "וא� הבטחתו"  "לא ישא את כפיו"י בקטעי�  "רש)  משנה. (א.בבלי לד: ברכות.כ

 )משנה. (ד.ירושלמי ה
 .ט.גיטי� ירושלמי ה"   לשני�"תוספות בקטע . א.סוטה לח.   ד.ברכות ירושלמי ה.כב
  .ח.ירושלמי ד"   כה� שיש בידיו"י בקטע "רש) משנה. (ב.בבלי כד:מגילה.  א. תענית ירושלמי ד.כג

 "בכהני�"תוספות בקטע . א.חגיגה טז
י "רש. א.לט" מחיצה"תוספות בקטע . ב.וטה לחס.  א.ראש השנה לה.   ד.ברכות ירושלמי ה.כד

 .ט.גיטי� ירושלמי ה"   והזה"תוספות בקטע "   על הצדדי�"בקטע 
 .ט.גיטי� ירושלמי ה.   ב.סוטה לח.   ד.ברכות ירושלמי ה.כה
  .א.מ" הע� מה ה� אומרי�"י בקטע "רש. ב.סוטה לט.   א.ברכות ירושלמי א.כו
 .ב. ראש השנה כח.כח.כז
 .א.נזיר ירושלמי ז"   כל"תוספות בקטע . ב. סוטה לח.כט
תוספות בקטע " כה� שיש בידיו מומי�"י בקטע "רש) משנה וגמרא. (ב.בבלי  כד:מגילה.לב.לא.ל
 .א.תענית ירושלמי ד)   משנה וגמרא. (ח.ירושלמי ד"  א�"

 "כה� שיש בידיו מומי�"י בקטע "רש. ב. מגילה כד.לא
 ד.ברכות ירושלמי ב"   ני שקורי� לאלפי� עייני�מפ"י בקטע "רש. ב.מגילה כד.לג



 הלכות נשיאות כפי�. קכח
 מקורות

 
) משנה. (א.מגילה בבלי כד   .א.תענית ירושלמי ד"   היודע"תוספות בקטע . א.סוכה מב.לד

. ב.חולי� כד) משנה. (ז.ד)  משנה וגמרא. (ו.מגילה ירושלמי ד"   ואי� נושא כפיו"תוספות בקטע 
 "נתמלא"תוספות בקטע 

 .ט.גיטי� ירושלמי ה.   ב.ברכות לב.לה
 "לא"תוספות בקטע ) משנה. (א.מנחות קט"   אי"תוספות בקטע . א.תענית כז.לז
 .ב.כריתות יג.  א.ירושלמי ד.  ב.בבלי כו: תענית.לח
 .ט. גיטי� ירושלמי ה.לט
 )משנה וגמרא. (ב.בכורות מה. מא.מ

 .ב.יבמות סב.מד
 .ב.  גיטי� נט.ה.ברכות ירושלמי ח.מה

 
 

 )א� לא צוי� אחרת( הלכות תפילה ��"רמב
 .ט.טו.ה.ח.א
 .יב.טו.ב
 .יא. טו.ד
 .ו. יד.ה
 .ה.טו. א. טו.ו
 .יא. טו.ח
 .יב.יד. יא.ט
 .ח.יד. ג. יד.י

 .ג. יד.יג.יב
 .יא. יד.יד
 .יב. יד.טז.טו
 .יא.מעשה הקרבנות ז, ספר עבודה.יז
 .ה. יד.יט.יח
 .י. טו.כ

 .יד. יד.כב
 .ז. יד.כג
 .ח.טו.כד
 .ט.טו.כה
 .יב.יד.כז
 .ב.טו. לב.ל

 .יב.ח.לג
 .ד. טו.לד

 
 



 הלכות נשיאות כפי�. קכח
 מקורות

 
 .ג. טו.לה
 .ד.טו.לח.לד
 .ו.טו.לו
 .ד.טו.לח.לד
 .יג.ביאת מקדש ט, עבודה.  ג.תפילה טו.לז
 .ו. טו.לט
 .ט.ביאת מקדש ו,  עבודה.מא.מ

 .ה. טו.מב



 הלכות נשיאות כפי�
 

  תפילות נושאי� כפי�באיזה.קכט
 )סעיפי�' ובו ב     (

 
 ביו� שיש בו נעילה כמו ביו� �אי� נשיאות כפי� אלא בשחרית ומוס� ובנעילה .א

שמא יהא הכה� , משו� דשכיחא שיכרות באותה שעה,  אבל לא במנחה�הכיפורי� 
 �אבל בתענית שאי� בו נעילה. וגזרו במנחה של תענית אטו מנחת שאר ימי�. שיכור

 היא דומה לתפילת נעילה ואינה �הואיל ותפילת מנחה סמו� לשקיעת החמה 
 . הילכ� יש בה נשיאות כפי�, מתחלפת במנחה של שאר הימי�

 
kw sirq lirl x`azp xak eply bdpnde      "g. 

 
כיו� שהדבר ידוע שאי� ש� , כה� שעבר ועלה לדוכ� ביו� הכיפורי� במנחה.ב

פסול : מפני החשד שלא יאמרו, ו ואי� מורידי� אותוהרי זה נושא את כפי, שיכרות
 .הוא ולכ� הורידוהו

 
dbd: 

mixetik meia dgpna mixne` okle":epizea` idl`e epidl` ." ze`iypl ie`x oi`c ab lr s`
mitk ,ie`x zvw ixwin cxi `l dlr m`e li`ed mewn lkn .el` zepicna oibdep oke , s`

miwleg yiy it lr. 
 

 באורי�
 .  בגלל� אטו.א
 . נקרא� מיקרי.ב

 .במזרח אירופה נכתב  במדינות אלו
       

 
 הלכות נשיאות כפי�. קכט

 מקורות
 �"תנ

 ח"ראה סימ� קכ
 

  בבלי וירושלמי�תלמוד 
 )משנה.(א.ירושלמי ד"   והאידנא"י ותוספות "רש. ב.כו)  משנה. (א.בבלי כו: תענית.א
 

  הלכות תפילה� �"רמב
 .ב.יד. א.יד.ב.א



 הלכות נשיאות כפי�
 

 שאומרי� בשעת נשיאות כפי�' רבונו של עול�' .קל
 )ובו סעי� אחד(

 
, בשעה שעולי� לדוכ�,  ניקו� קמי כהני�מא� דחזא חלמא ולא ידע מאי חזא . א

, ויכוי� דלסיי� בהדי כהני. 'כו" אני של� וחלומותי של�! רבונו של עול�: "ונימא הכי
אתה שלו� . אדיר במרו� שוכ� בגבורה: " לימא הכי�ואי לא . דעני ציבורא אמ�

 ".יהי רצו� שתשי� עלינו שלו�. ושמ� שלו�
   

dbd: 
okecl miler oi`y mewnae , xne` xeaiv gilydy drya df lk xn`i"mely miy ."

on` ldwd epriy xeaiv gily icda miiqie. 
 

 תרגו�
! רבונו של עול�: ויאמר כ��בשעה שעולי� לדוכ�, ני�יקו� לפני הכה, מי שראה חלו� ולא ידע מה ראה

אדיר :" יאמר כ��וא� לא . 'אמ�'ויכוו� לסיי� יחד ע� הכהני� כשעונה הציבור . אני של� וחלומותי של�
 .   'וכו" במרו� שוכ� בגבורה

 
 הנוסח המלא המופיע בסידורי�

בי� שחלמתי אני לעצמי . חלו� חלמתי ואיני יודע מה הוא. אני של� וחלומותי של�! רבונו של עול�"
 חזק� ואמצ� כחלומותיו של יוס� �א� טובי� ה�. ובי� שאני חלמתי על אחרי�, ובי� שחלמו לי אחרי�

וכנעמ� , וכמרי� מצרעתה,  רפא� כמי מרה על ידי משה רבינו עליו השלו��וא� צריכי� רפואה, הצדיק
 כ� הפו� �וכש� שהפכת קללת בלע� הרשע לברכה. וכמי יריחו על ידי אלישע, מצרעתו וכחזקיהו מחליו

יהיו לרצו� אמרי פי והגיו� .ותרצני ברחמי� הרבי�.כל חלומותי עלי ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה
 ). במסכת ברכות כדלהל� (" צורי וגואלי' ה, לבי לפני�

 

 
 הלכות נשיאות כפי�. קל

 מקורות
 תלמוד בבלי וירושלמי

 .א.ירושלמי ה.  ב.בבלי נה: ברכות
 
 

 הגות
 ).א.מסכת ברכות נה()  חלו� רע עדי� מטוב(". חלמא בישא עדי� מטבא"
על כ� נוכל על פיו להערי� תכונת כח ).יכולת הפשטה(באשר החלו� יסודו הוא מהכח המדמה שבנפש "

והנה יש אד� שכוחו המדמה . או על כל פני� מצבו באלו הימי� הסמוכי� להחלו�, המדמה של האיש
ואת צדדי הרע האפשריי� יעביר מנגד ציוריו , ר לפניו תמיד את צדדי הטוב שבעתיד ומשמחומעבי

וכאשר . ויש אד� שכוחו המדמה מעביר נגד עיניו ג� אפשרות של צדי הרע שבעתיד).יתעל� מה�(
נמצא כי הכח המדמה המחליק לאד� לצייר לפניו רק את , נשקול את שני אלו התכונות בפלס המועיל

כי אי� לפני� חשבו� .  יוכל לעוור את עיניו שלא ישי� לב על דרכיו וימשכהו ללכת בשרירות לבו�הטוב
 ."של התוצאות הרעות של העתיד הצרי� זהירות וזריזות להנצל מ� הרע ולזכות אל הטוב

 .)פסקה לה, א.על מסכת ברכות  נה' עי� איה'פרוש  ,אברה� יצחק הכה� קוק  רבי(
 



 הלכות נפילת אפי�
 

 דיני נפילת אפי�.קלא
 )סעיפי�' ובו ח(

 
 . נהגו להטות על צד שמאל�כשנופל על פניו .  אי� לדבר בי� תפילה לנפילת אפי�.א
 

dbd : 
mixne` yie :oini cv lr zehdl yic .xwirde :zixgya zehdl- oilitz el yiyk 

el`nya-oilitz ceak meyn oini cv lr , ziaxrae- el`nya oilitz el oi`yk e`- 
l`ny cv lr dhi .ayein hrn opgzie ey`x diabi eipt lr ltpy xg`le . mewn lke

ebdpn itl mewne .xnel heyt bdpne" :rcp `l epgp`e "ek,'yicw ivge ,"ixy` ",e-
"gvpnl ." mixne` oepgz mixne` oi`y minia elit`e'gvpnl ,' yceg y`xa caln

dkepge ,mixete ,gqt axre ,axrea`a dryze xetik mei ).pwz oniq onwl oiire"h  .( 
 
 .נפילת אפי� מיושב ולא מעומד .ב

 
dbd: 

ekeza dxez xtqe oex` yiy mewna `l` mit` zlitp oi`c mixne` yi .df `la la`- 
mipt ieqik `la dpigz mixne` .mibdep oke .zqpkd zia xvge ,zqpkd zial geztd , e`

oilltzn xeaivdy drya ,f`-mit` zlitpa dpigz xne` eziaa elit` cigi. 
 
ובלילי אשמורות נוהגי� ליפול על פניה� שהוא קרוב .  אי� נפילת אפי� בלילה.ג

 .ליו�
 
ולא בבית הכנסת , ולא בבית החת�, לא בבית האבל:  נהגו שלא ליפול על פניה�.ד

 .ולא כשיש ש� חת�, ביו� מילה
 

dbd: 
a ozgd e` dlindy `wecezqpkd zia eze`, zqpk ziaa dlind oi` m` la`- lr s` 

zxg`d zqpkd ziaa `edy it-oepgz mixne` . oepgz mixne` oi`y dlind meiae- `wec 
wepizd f` oilny zixgy ,dgpna la`- lenipd wepizd lv` oilltzny it lr s` 

oepgz mixne` ,ozgd lv` oilltznyk meid lk oepzg mixne` oi`y ozga ok oi`y dn .
dtegl qpkpy meia `l` ozg ixwin `le.   

 
מתפללי� סליחות ואומרי� ודוי ואי� נופלי� על  � א� חלה מילה בתענית ציבור.ה

 ".והוא רחו�"אומרי�  ואי� פניה�
 

 באורי�
 .'שמונה עשרה' . עמידה תפילה .      'תחנו�'נקרא ג�  נפילת אפי� . א
 ).'משנה ברורה'(".ואז יפלו על פניה�, והגי� להארי� בסליחות עד נכו� היו�ויש נ "� לילי אשמורת.ג
 



 
  הלכות נפילת אפי�.קלא

 
ולא , ולא בראש חודש, ו בשבט"ולא בט, ו באב"נהגו שלא ליפול על פניה� בט .ו

 .dbd :oibdep oke . ויש אומרי� ג� במנחה שלפניו. ולא בחנוכה, במנחה שלפניו
 . בפורי� אי� נופלי� על פניה�

     
dbd:  
la"oiltep oi` xnera b .oiltep oi` xetik mei axra.zixgy elit` dpyd y`x axr oke.   

 
ולא בי� יו� , ולא בתשעה באב, ומנהג פשוט שלא ליפול על פניו בכל חודש ניס� .ז

 .כיפור לסוכות 
 

dbd: 
zereay xg` cr oeiq yceg y`x zligzn `le. 

 
אלא א� כ� הוא , רשאי ליפול על פניו כשמתפלל על הציבור אי� אד� חשוב .ח

 . בטוח שיענה כיהושע ב� נו�
 

dbd: 
 milbxe mici heyita eipt lr letil mc` lkl xeq` oke, oa` my oi` m` elit`

zikyn .eciv lr zvw dhep m` la`-xzen  ,zikyn oa` my oi` m` . eyri oke
rwxwd oia wiqtdl ick miayr my erivi m` mdipt lr oiltepyk xetik meia . oke

oibdep. 
 

 באורי�
 .'שמונה עשרה' . עמידה תפילה .א
 ).'משנה ברורה'(".ואז יפלו על פניה�, ויש נוהגי� להארי� בסליחות עד נכו� היו� "�'לילי אשמורת’.ג
 .מנהג שפשט בקהילות ישראל מנהג פשוט.ז
...  משכית לשו� כיסוי ",.)א. ויקרא כו("בארצכ� להשתחות עליהואב� משכית לא תתתנו "�'אב� משכית'.ח

, לפי שהשתחואה בפישוט ידי� ורגלי� היא ,  אפילו לשמי��'להשתחות'.שמכסי� הקרקע ברצפת אבני�
 ).י"רש(".ואסרה תורה לעשות כ� חו� למקדש



  הלכות נפילת אפי�.קלא
 הרחבה והעמקה 

 ימי� בה� אי� נפילת אפי� והנימוק

 ימי� מצויני�
 היו� הנימוק מסכת עמוד/ד�
 .ב.יז
 
 .ב.ל

 תענית
ראש 
 השנה

 בו ביו� �ראש חודש  נקרא מועד
 במנחה שלפניו�              

 .א.ב
 

ראש 
 השנה

 ו בשבט"ט ראש השנה לאילנות

 חנוכה קוראי� בו הלל � �
 פורי� � � �

 .כא
 .ג.ב

סופרי� באחד בניס� הוק� המשכ� 
 .קרבנ�והנשיאי� הקריבו 

 .בניס� יבנה מקדש העתיד

  כל החודש�ניס� 

 ג בעומר"ל � � �
קרבנות חגיגה שלא הוקרבו  � �

בחג אפשר להקריב� במש� 
 שבעה ימי� לאחריו

 מתחילת החודש עד שבעה ימי�  אחר �סיו�
 שבועות

 .ב.ל
 א.לא
 
 .ז.ד
 
 

 .ב.א.קכא

 :תענית
 בבלי

 
ושליר

 מי 
 
 

בבא 
 בתרא

 
 
 
 ל"כנ
 
 
 
 ל"כנ

הותר לבת יורשת נחלה 
) בהעדר ב� למוריש(

, להתחת� ע� ב� שבט אחר
מה שנאסר על דור באי 

 .האר� ע� יהושע ב� נו�
 

יו� בו חדלו למות אנשי דור 
 המדבר בגלל חטא המרגלי�

ובו הותר לקבור את הרוגי 
ביתר שנפלו במרד בר 

 .כוכבא
 

יו� שבוטל האיסור על 
תושבי ממלכת עשרת 

, לפני קריסתה,השבטי�
 .לעלות לרגל לירושלי�

 
יו� בו נערכו שידוכי� בימי 

 קד� 

 ו באב"ט

 
 .ב.טו

מועד 
 קט�

כדברי , יו� אבל הושוה לחג
והפכתי חגיכ� :"הנביא
 .)י.עמוס ח(" לאבל

 תשעה באב

 ערבי ראש השנה ויו� כיפור � � �
מועד  .א.ט

 קט�
חגיגת סיו� בני� בית המקדש 

 הראשו�
 בי� יו� כיפור לסוכות

 

 מחזור החיי�
 /ד�

 עמוד
 היו� הנימוק מסכת

מועד  .ב.טו
 קט�

 בית אבל יו� אבל הושוה לחג

 ברית מילה בבית הכנסת מצות מילה קיבלו בשמחה שבת א.קל
 חת� בביתו או בבית הכנסת � � �

 על הסימ�' בית יוס�':מקור



 הלכות נפילת אפי�. קלא
 

 מקורות
 �"תנ

 .)ח. תהילי� טז(  )1( אמוט  בלמימינילנגדי תמיד כי ' שויתי ה
    .)ו. שיר השירי� ב  ( )2( )1( תחבקני וימינושמאלו תחת לראשי 

  .)י.יהושע ז( )3(? למה זה אתה נפל על פני�,אל יהושע ק� ל� ' ויאמרה
 

 �"פרשנות על התנ
 הוא תמיד לעזרני לבל מימיניכי ?ולמה, בכל מעשי שמתי מוראו לנגד עיני: "פשט.1

 )  י על הפסוק"רש (".אמוט
 אשר לא אתעל� ממנה הר� עי� יד ימינילא רוקנתי מחשבתי ממנו וכאילו הוא "

 .)פרק נא. � מורה נבוכי� חלק ג"רמב(". ולפיכ� לא אמוט, בגלל מהירות תנועתה
ק על "רד(". שלא יסור מעיניו ומלבו�כדבר שהוא נגד האד� תמיד �בכל דרכי אזכרנו "

   )הפסוק
וכשמוטה על ימינו השכינה כנגדו כי  "�� כאשר מטי� על צד ימי� בנפילת אפי: דרש

על ' בית יוס�' (.כביכול מחבקת את ע� ישראל' הימי� ". '  תחבקניוימינו...שמאלו '

א "ראה באור הגר. ב.לפי מסכת יומא נג(". האד� הוא מול שמאל של השכינה כביכול ימי� )הסימ�

 )  על הסימ�
 .ה לבי� ע� ישראל"מתאורי האהבה העזה בי� הקב: פשט.2
ליד העיר עי � מיד לאחר כניסת� לאר� �במלחמת בני ישראל ע� הכנעני� : פשט. 3

ויקרע יהושע שמלתיו ויפל על פניו ארצה לפני :"תגובת הפיקוד העליו� . ספגו מפלה
 .)ו.יהושע ז(" עד הערב הוא וזקני ישראל ויעלו עפר על ראש�' ארו� ה

  .)י.יהושע ז(" !   ק� ל��ושעאל יה: "ה"מענה הקב
אל ! קו� ל�: ה"שא� יפול על פניו  יאמר לו הקב, כל מי שאינו כשר כיהושע:"דרש
 .)  ו.מסכת תענית ירושלמי ב("! יפול

 
 

  בבלי וירושלמי�תלמוד 
 "בי� מלא לחסר"י בקטע  "רש .ב.בבא מציעא נט"   דמצלי אצלויי"י בקטע  "רש. א.מגילה כג.א
 .ב. מגילה כב.ב
 . "העמקה" ראה לעיל  בסעי�  �פרוט .ז.ו.ה.ד
"  ואיבעית אימא"י בקטעי� "רש. ב.מגילה כב.   ו.ירושלמי ב.  ב.בבלי יד:תענית.  ב. רכות לדב.ח
 .א.עבודה זרה ירושלמי ד"  אי�" "ואיבעית אימא"תוספות בקטעי� "  אלא א� כ�"

    
  הלכות�� "רמב

 .ה.תפילה  ט.א
 .טו. תפילה ה.ו
 .ז.עבודה זרה ו .יד. תפילה ה.ח



 הלכות תפילה
 

 'ובא לציו�'דיני קדושת .קלב
 )סעיפי�' ובו ב           (

 
 . וצרי� ליזהר בו מאד לאמרו בכוונה. 'ובא לציו�' מתרגמי�  קדושת .א
 

dbd: 
 xne` cigid m` oiprle-xveiay dyecw oick dpic  .p oniq lirl oiire"h . dyecwae

mebxzay-mipy `le dxne` cigi  .mx lewa dxne`l oi`e.  
 
 . אסור לאד� לצאת מבית הכנסת קוד� קדושה דסידרא.ב
 

dbd: 
 dlitzd meiq xg` mixne`e"gayl epilr "cnern .dpeeka exne`l xdfie . ribnyke

 l`"riyei `l l` " xn`iy mcew hrn wiqti"mirxek epgp`e "ek' . yicw mixne`e
 xg` mezi"epilr" .zqpkd ziaa mezi oi` elit`e ,m`e a` el oi`y in eze` xn`i .

oicitwn en`e eia` oi` m` exn`l leki m`e a` el yiy in elit`e . xnel yie" mehit
zxehwd "dlitzd xg` xweae axr . dligz mixne`e"epidl`k oi` "ek' . mixne`e

"ycwna mixne` eid miieldy xiyd "cal zixgy . xnel  xdfil eazky yie" mehit
zxehwd "dt lra `le azkd jezn ,dxhwdd mewna dxin`dy meyn , opiyiige

dipnnqn cg` blci `ny ,dipnnqn cg` xqig m` dzin aiig `edy opixn`e . okle
 lega exn`l `ly ebdp, blci `ny opiyiige  mzk`lnl oixdnny . zian `veiyke

xn`i zqpkd":d 'zwcva ipgpj) "d milidz.h (.ebe' .`veie degzyne.  
 באורי�

שהיתה השפה השגורה , תורג� לארמית �� " לקט פסוקי� מהתנ�' ובא לציו�'�קטעי� מ�מתרגמי�.א

 .  בפי כל בעת עריכת תפילה זו
 

 הרחבה והעמקה
 .נתק� על ידי יהושע ב� נו� בשעה שכבש את יריחו�עלינו לשבח

" דאגדתא" יהא שמיה רבא"�וא' קדושה דסידרא'�א ? עלמא אמאי קא מקיי� "�קדושה דסידרא

שהיה ' יהא שמיה רבא'�ועל ) 'ובא לציו�'(' קדושה דסידרא'על : תשובה? על מה העול� מתקיי� (
 .  . )א.מסכת סוטה מט(. נאמר לאחר הדרשה באגדה

 .  � כדלהל�"כלולי� פסוקי� מהתנ' ובא לציו�'�ב 
. שלא תקנוה אלא שיהו כל ישראל עוסקי� בתורה כל יו� דבר מועט.  סדר קדושה�קדושה דסידרא "

 קדושת הש� ותלמוד התורה: ויש כא� שתי�. וה� כעוסקי� בתורה, שאומר קריאתו ותרגומו 

בכל שבת .  שעוני� אחר הגדה שהדרש� דורש ברבי�� "יהא שמיה רבא מבר�" וכ� . חביב הוא

תורה ויש כא�  , לפי שאינו יו� של מלאכה, וש� היו נקבצי� כל הע� לשמוע. היו נוהגי� כ�

  .).א. י על מסכת סוטה מט"רש( ".וקידוש הש�
 
 



 הלכות תפילה.קלב
 מקורות

 � ופרשנות"תנ
 'ובא לציו�'�הפסוקי� הכלולי� בקדושא דסידרא 

 
 .)כ.ישעיה נט(. ' ולשבי פשע ביעקב נא� הגואלובא לציו� .1
דשבי  "�משו� " ובא לציו� גואל"? מה טע�... גדולה תשובה שמקרבת את הגאולה"

 .  ביאת הגואל לציו�  יחישו את  השבי� בתשובה.) ב.מסכת יומא פו(". פשע ביעקב
 
רוחי אשר עלי� ודברי אשר שמתי בפי� לא ימושו '  אות� אמר הבריתיואני זאת .2

 .)כא.ישעיה נט(. מעתה ועד עול�' מפי� ומפי זרע� ומפי זרע זרע� אמר ה
והבטיח� שלא ,היא התורה שניתנה בברית... כל ברית הוא קיו� דבר�'בריתי'" 

 )ק על הפסוק"רד(". תמוש מפיה� לעול�
שהיו מההלי� אות� ...? יושב וקיי� לעול�, ואי� לא תענה עתה שאתה קדוש"

 )   ק על הפסוק"רד(". כי התהילה וההודאה תהיה על הישועה.בהושיע� אות� מצרת�
 היינו נבדל �'קדוש'. 'יושב', 'קדוש'ות� מעול� הוא שאתה אשר המה מהללי� א"

, שאתה בלתי משתנה בעת מ�  העתי�,  שהישיבה תורה על הקביעות�'יושב'...מכל
? "וא� כ�  אי� נשתנית עתה שמעול� היית מושיע את אבותינו ועתה אינ� מושיע

 ) � על הפסוק"מלבי(
 
ג� יבוא אל השבי� . לציו� להחזיר עטרת ציו� והמקדש והסנהדרי� יבוא הגואל"

ואי� ...י הצר הדוחק ב�" אל בני הגולה שישובו אז בתשובה ע�מפשע ביעקב 
, יש לה� על זה  כריתת ברית ממני...   "זאת בריתי"? יתקיי� הע� עד העת ההיא

 שה� דברי �" ודברי אשר שמתי בפי�",  שה� דברי הנביאי��" רוחי אשר עלי�"כי 
 )� על הפסוקי�"מלבי(". לא  ימושו מפי� "�לפני בני  ישראל  התורה אשר ש� משה 

 
 .)ד.תהילי�כב(.  יושב תהלות ישראלקדושואתה .3
  )י על הפסוק"רש(".  ויושב לשמוע תהילות ישראל מימי� קדמוני�� קדוש"
 )ק על הפסוק"רד(!" יושב וקיי� לעול�, שאתה קדוש? ואי� לא תענה עתה"

 :כדברי הנביא
כי כה אמר ר� ונשא שכ� עד וקדוש שמו מרו� וקדוש אשכו� ואת דכא ושפל רוח 

 .      מהפטרת שחרית של יו� הכיפורי�.)טו.ישעיה נז(
 :על הקדושה

 .)ב.שמואל א ב(.  כי אי� בלת� ואי� צור כאלהינו'אי	 קדוש כה



 הלכות תפילה. קלב
 מקורות

 � ופרשנות"תנ
 '�ובא לציו'�הפסוקי� הכלולי� בקדושא דסידרא 

 
ישעיה (. צבאות מלא כל האר� כבודו'  הקדוש קדוש קדושוקרא זה אל זה ואמר .4

 .)ג.ו
 . שירת הקדושה של השרפי� מהפמליה שלמעלה בטקס הקדשת ישעיה לנביא

השרפי� מקבלי� זה :לאחריו כלהל�" ובא לציו�"�תרגו� יונת� של הפסוק נכלל ב
�צבאות ' ה.  לעולמי עולמי�קדיש, על האר�קדיש, בשמי מרו�קדישמזה ואומרי� 

 .כל האר� מלאה זיו כבודו
אחת , "קדוש"אחת אומרת , שלוש כתות של מלאכי השרת אומרות שירה בכל יו�"

ה יותר "חביבי� ישראל לפני הקב"... צבאות' קדוש ה"ואחת אומרת , "קדוש"אומרת 
� ומלאכי השרת אי� אומרי,  בכל שעה�שישראל אומרי� שירה , ממלאכי השרת

פע� אחת ... פע� אחת בחודש... פע� אחת בשבת... פע� אחת ביו��שירה אלא 
וישראל מזכירי� את הש� ... פע� אחת ביובל ...)שבע שני�(פע� אחת בשבוע ... בשנה

ומלאכי השרת ) קדמו שתי מלי�' למלה ה( "'השמע ישראל : " שנאמר)מלי�(, אחר שתי תיבות
' למלה ה(". צבאות'הקדוש קדוש קדוש ", תיבות' אי� מזכירי� את הש� אלא לאחר ג

 ".ואי� מלאכי השרת אומרי� שירה למעלה עד שיאמרו ישראל למטה...) קדמו שלוש מלי�
 .)ב. מסכת חולי� צא(

 
 .)יב.יחזקאל ג( .ממקומו' ותשאני רוח ואשמע אחרי קול רעש גדול ברו� כבוד ה.5

 ובו תאור .)משנה א.  מסכת חגיגה פרק ב ראה�על המושג ('מעשה מרכבה'מראה נבואי המכונה 
 .  הטלת השליחות על הנביא יחזקאל

 )ק על הפסוק"רד(". במראה הנבואה נדמה לי שנשאתני רוח"
  .)ב.לפי מסכת חגיגה יג(. ה אי� איש יודע"מקומו של הקב �ממקומו

 
 .)יח.שמות טו( .ימל� לעל� ועד' ה.6

 .הפסוק משירת הי�
שהוא  מציל  את  יראיו ומאבד את , בקריעת י� סו�, כש� שהראה מלכותו עתה"

 )רבנו בחיי על הפסוק(". כ� יהי רצו� מלפניו שיעשה כ� בכל הדורות  לעול�, המורדי� בו
� על "רשב(". ה בכל המלכויות"לאחר שתתישבו באר� ישראל תוודע מלכותו של הקב"

 )הפסוק
 
תהילי� ( .לא יעיר כל חמתוולא ישחית והרבה להשיב אפו ווהוא רחו� יכפר עו� .7

 .)לח.עח
 .)ח.� על במדבר כ"רמב(" ' והוא רחו� יכפר עו� '�א� על פי שמתלונני� וחוטאי� בו "
 )מלבי� על הפסוק(".  יכפר עו�� שהוא רחו� )בגלל(על ידי "
 
 .)קמב.תהילי� קיט( .ותורת� אמתצדקת� צדק לעול� .8

 .)  ב.יומא סט.  א.שבת נה: לפי מסכתות(. ת.מ.אה יש שלוש אותיות "בחותמת של הקב
 .)א. סנהדרי� ז". (כל דיי� שד� די� אמת לאמיתו משרה שכינה בישראל"
.  יח.אבות א: מסכתות(". על שלשה  דברי�  העול� עומד על הדי� ועל האמת ועל השלו�"

 .)ו.מגילה ירושלמי ג



 הלכות תפילה. קלב
 

 מקורות
 � ופרשנות"תנ

 'ובא לציו�'�שא דסידרא הפסוקי� הכלולי� בקדו
 
 .)כ.מיכה ז(. אשר נשבעת לאבתינו מימי קד�תת� אמת ליעקב חסד לאברה� .9
:  בי� השאר. טו�.יב. חלו� הסול� בבראשית כח( כפי שהבטחת בבית אל � יעקבלבני :'תת�'
 )"והיה זרע� כעפר האר� ופרצת ימה וקדמה וצפנה ונגבה ונברכו ב� כל משפחת האדמה ובזרע�"

לזרע� נתתי את : "בי� השאר. בראשית פרק טו( הבטחת ברית בי� הבתרי� � אברה�ולזרע 

כי בר� אברכ� והרבה : "בי� השאר. יט�. א. בראשית פרק כב(וזכור לנו עקידת יצחק ") האר� הזאת
 )לפי התרגו� הארמי על הפסוק(     ") וירש זרע� את שער איביו... ארבה את זרע� 

 
 .)כ.תהילי� סח( .האל ישועתנו סלה לנויעמס  יו�ברו� אדני יו� . 10
 .)א.י על הפסוק לפי סנהדרי� ק"רש( ". ככל אשר נוכל שאת,עומסית�  לנו ישועה רבה מכל "
 אני נתתי לכ� את התורה  שתהיו  .)ב.מסכת סוטה ח(". במדה שאד� מודד בה מודדי� לו"

שאני מבר� ...חייכ� שאשביע אתכ� לח� מ� השמי� יו� ביומו...עוסקי� בה יו� יו�
 )מדרש רבה שמות פרשה כה(". ' יו� יו�' ברו� ה': שנאמר, אתכ� יו� יו�

 
 .)ח.תהילי� מו(.  סלהאלהי יעקבצבאות עמנו משגב לנו ' ה.11
 "'� .)ב.י על בראשית יב"ורש. ב. מסכת פסחי� קיז ( ".'אלהי יעקב'  זהו שאומרי� �' ואגדלה שמ
 

 .)יג.תהילי� פד( .טח ב�בצבאות אשרי אד� ' ה.12
בחיי על (".  נכללות כמה מעלות טובות וכמה מדות עצומות מאושרותהבטחו�במדת "

 .)לד. שמות ט
 
" �משגב לנו אלהי צבאות עמנו ' ה: לעול�  לא יהא הפסוק הזה זז מתו� פי

 .)א. מסכת ברכות ה( .'צבאות אשרי אד� בוטח ב�' ה ... 'יעקב סלה
 

 .)י.תהילי� כ(. הושיעה המל� יעננו ביו� קראנו' ה.13
כי מי גוי גדול אשר לו אלהי� קרבי� :"בקשת דוד המל� בעקבות דברי משה רבנו

 .)   ז.דברי� ד(". אלהינו בכל קראנו אליו' אליו כה
 ) י� על הפסוק"מלב (".' איני בוטח לא בחיל ולא בכוח רק בישועת ה"
"� )  וקעל הפס' מצודת דוד '(". בו ביו� שנקרא אלי
 

 .)ז.ירמיה יז(. מבטחו'  והיה ה'יבטח בהברו� הגבר אשר .14
 לכל' קרוב ה: " בשעה שמתפללי� לו הוא קרוב לה� שנאמר�מבטח� של ישראל "

 .)פרשה ב' ויהי'מכילתא פרשת בשלח מסכת ד(   .)יח.תהילי� קמה(". קראיו
 )ק על הפסוק"רד (".הוא יהיה מבטחו ולא יירא מכל רע�א� יבטח בו "



 הלכות תפילה. קלב
 

 מקורות
 � ופרשנות"תנ

 'ובא לציו�'�הפסוקי� הכלולי� בקדושא דסידרא 
 

 .)ד.ישעיה כו(. צור עולמי�'  עדי עד כי ביה ה'בטחו בה.15
... ואז תהיה בטחונכ� קיי� עדי עד בלי הפסק', לא על השלו� תבטחו רק בטחו בה"

 שיוכל למלאות בקשת � היכולת :הדבר שנבטח עליו צרי� שימצא אצלו שני תנאי�
ושני אלה .  שלא יופסק יכולתו או תשתנה רצונו בשו� פע��ההתמדה , הבוטח

 )� על הפסוק"מלבי (.'התנאי� לא ימצאו רק אצל ה
עד עול� כי בו תלוי חוזק עול� הזה ועול� ' בטחו בה: מזרזי� אלו לאלו ואומרי�"

 )   'מצודת דוד'(". והכל בא ממנו יתבר�, הבא
 

 .)יא.תהילי� ט(. 'ויבטחו ב� יודעי שמ� כי לא עזבת דרשי� ה.16
"�אלא היית עמ� בעת " כי לא עזבת דורש�"כי ראו ... ישראל ... די� הוא שיבטחו ב

 )ק על הפסוק"רד(". צרת�
 

 .)כא. ישעיה מב(.  יגדיל תורה ויאדירלמע� צדקוחפ� ' ה.17
ואז תפקחנה עיני ... ויאדיר אותה שיגדיל תורתו בימי הגאולה.יעשה לא למענכ�"

ולא יבינו ולא ...אבל עתה ה� חרשי� ועורי� ובזויי�. עורי� ואזני חרשי� תשמענה
   )ק על הפסוק"רד(". כי בעונותיה� יהיה לה� זה, ישכילו

ה "רצה הקב: רבי חנניה ב� עקשיא אומר: "בגמר לימוד תורה בציבור נוהגי� לסיי�
ואומרי� . 'וכ" חפ�' ה:"שנאמר , לזכות את ישראל לפיכ� הרבה לה� תורה ומצות

 .קדיש
 

  בבלי וירושלמי�תלמוד 
 "אקדושה דסידרא"י בקטע "רש. א. סוטה מט.א

. ה.ירושלמי ד"   או שחיסר"י בקטע "רש. א.בבלי נג:יומא.  א.ראש השנה לא.ב  
.  ד.  זתמיד.  א.ראש השנה לא" חייב מיתה"י בקטע "רש. א.כריתות ו.  א.ראש השנה לא  

 .ח.אבות דרבי נת� א
 

  הלכות � �"רמב
 .ב.איסורי מזבח ה.    ו�. א: ספר עבודה כלי המקדש ב



 
 הלכות תפילה

 
 בשבת' ברכו'די� . קלג

 
 )ובו סעי� אחד(

 
 . אחר קדיש בתרא' ברכו'בשבת ויו� טוב אי� אומרי� . א
 

dbd: 
leg zenia exne`l ebdpy mewna elit`          , exn`yk zqpkd ziaa micigi eid `l `ny

"ekxa ."exne`l oi` aeh meie zaya mewn lkn , mcew zqpkd zial oi`a lkdc
"ekxa."     

 באור
.   נוסח הקדיש, � הלכות תפילה"רמב (".כל קדיש שאומר שליח ציבור אחר שגומר התפילה "�קדיש בתרא

 .   'תתקבל'  קדיש ).'כ� החיי�'�ו
 

 הלכות תפילה. קלג
 מקורות

  בבלי�תלמוד 
 .ז.מסכת סופרי� י



 הלכות תפילה
 

 והגבהת התורה' והוא רחו�'סדר . קלד
 )סעיפי�' ובו ב(

 :dbd     .א
mixne`e iyingae ipya mipepgza zeaxdl oibdepe   : 

 
וא� לא אמרו מעומד עובר על התקנה . ואומרי� אותו בקול ר�". והוא רחו�"

 '.פור� גדר'ונקרא 
 

      dbd: 
cnern exne`l oibdep oke       .ygla eze` mixne` la` .    mipepgza zeaxdl mibdepy dne

oevx ini mdy meyn iyingae ipya .mda zeprzdl ok mb oibdep okle. 
 

ומחזירו לפניו . מראה פני כתיבת ספר תורה לע� העומדי� לימינו ולשמאלו .ב
" וזאת התורה: "אות הכתב ולכרוע ולומרשמצוה על כל אנשי� ונשי� לר, ולאחריו

 .' וכו.)ח. תהילי� יט(" תמימה' תורת ה"'  וכו.)מד. דברי� ד(
 

dbd: 
dxeza e`xwy xg` jk zeyrl ebdpe . xeaiv gilyd xne` eze` oi`ivenyk la`

"elcb " mixne` ldwde"ennex "ek, '"miqenr mr mgxi mingxd a` "ek' . mixne` yie
 xnel"lcbzi lkd lr ."zayae aeh meia oibdep oke .oinia dxezd wifgdl yie .

 mixne` zexwl oey`xd dleryke“dxez ozpy jexa”ek '. 
 
 

 באורי�
 .�" לקט פסוקי� מהתנ�'והוא רחו�'.א
 

 הרחבה והעמקה
מכא� . עלה משה רבינו ביו� חמישי וסו� ארבעי� יו� היה יו� שני, כשחטאו בעגל.א

. א.מסכת בבא קמא פב(. בעליתו של משה ובירידתו', ויו� ה' עני� יו� בתיקנו חכני� שמת

    )'המטיר' וה'מדרש תנחומא פרשת וירא בפסוק "  כדי,תוספות בקטע 
וכי יש תורה .) "כו. דברי� כז(" את דברי התורה הזאת לעשות אות�לא יקי�ארור אשר ."ב

� על "רמב(". על החז� שאינו מקי� ספר תורה על הציבור להראות פני כתיבתו...? נופלת

 .).'קרב� העדה'פרוש , "ומגביה הספר תורה ומראה הכתב לע�. " ד.מסכת סוטה ירושלמי ז: הפסוק לפי
 



 הלכות תפילה.קלד
 מקורות

 � ופרשנות"תנ
 .  והרבה להשיב אפו ולא יעיר כל חמתורחו� יכפר עו� ולא ישחיתוהוא 

 .) לח. תהילי� עח(
 .    על דור המדבר למרות מרי חוזר ונשנה' ברחמי ה, בי� השאר, הפסוק מבפרק הד�

 .)ח.� על במדבר כ"רמב(". ' והוא רחו� יכפר עו� '�א� על פי שמתלונני� וחוטאי� בו "
 )י על הפסוק"רש(." וא� א� נפרע מה� לא העיר עליה� כל חמתו כי א� מעט מעט"

 
 .)מד.דברי� ד(.  אשר ש� משה לפני בני ישראלוזאת התורה

.) כח.בראשית מט( )יעקב אבינו(' וזאת אשר דבר לה� אביה�': .)יג. ק(שאמרו בבראשית רבה "

כיו� . וממקו� שפסקתי אני מש� הוא מתחיל,  עתיד אד� כיוצא בי לבר� אתכ��
הברכות הללו אימתי : אמר לה�... 'וזאת הברכה'�שעמד משה רבינו פתח לה� ב 

תרמוז לברכה שהיא ' זאת'המלה ... ורהמשעה שתקבלו את הת? מגיעות אתכ�
 .)   א. � על דברי� לג"רמב(". התורה והיא הברית

  
 .)  ח. תהילי� יט(נאמנה '  תמימה משיבת נפש עדות ה'תורת ה

 . שבחי התורה,בי� השאר, בפרק מתוארי�
 

 .)ד.תהילי� לד(. יחדואתי ונרוממה שמו ' גדלו לה
 .)א.מסכת ברכות מה(. 'יחדו':שנאמר? שלא יגביה קולו יותר מ� המבר�' אמ�'מני� לעונה "

 
 .)ב.דברי� לג (. אשדת אש דת למומימינו

 .הפסוק מברכת משה רבנו לפני מותו
  )אוקלוס ויונת� ב� עוזיאל: התרגומי�(.  מתו� שלהבות אש ניתנה לנו התורה�' אש דת'

 .הפסוק מברכת משה רבנו לפני מותו
היא אש . נתנה לו אש לבנה חרותה באש שחורה �ה למשה "התורה שנת� לו הקב"

 .)א.מסכת שקלי� ירושלמי ו(." חצובה מאש ונתונה מאש. מובללת באש
 .)א. מסכת ברכות סב (".שהתורה ניתנה בימי�"

 
 .)ג.ח. ו.שיר השירי� ב(.  תחבקניוימינושמאלו תחת לראשי 

 .ה לבי� כנסת ישראל"תאור האהבה העזה בי� הקב
כי אני קושרת תפילי� ביד שמאל , אתה בחרתנו מכל העמי�: אמרה כנסת ישראל

 .)ג.התרגו� הארמי על שיר השירי� ח(. ובראשי וקובעת מזוזה בצד ימי�
 משרה שכינת� בי דר� אהבה )ה"הקב(  היית )ה"בקב(. מתאוה אני להיות דבוקה בו

   )בהתאמה, על הפסוקי� בשיר השירי�' מצודתדוד'(. וחיבה ורעות

 
  בבלי וירושלמי   �תלמוד 

 ".כדי שלא"תוספות בקטע . א.בבא קמא פב.א
. יב.יד. יא.יד. י.סופרי� ג  .ד.ירושלמי סוטה ז"    רבי שמעו�"תוספות בקטע. ב.בבלי לז:סוטה.ב
 .יד.יד. יג.יד
 


