
 

תפילת עמידה      
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‰ Â˙�Á˙ Ï‡Â Í„·Ú ˙ÏÙ˙ Ï‡ ˙È�ÙÂ ' Ï‡Â ‰�¯‰ Ï‡ ÚÓ˘Ï È‰Ï‡
  ÍÈ�ÙÏ ÏÏÙ˙Ó Í„·Ú ¯˘‡ ‰ÏÙ˙‰)ב ו.שלמה המל� בפתיחת בית המקדש   .)יט. דברי הימי

 
 כי יש �' עמידה'המכונות , בחול,בהלכה משמעו תשע עשרה ברכות' תפילה 'המושג

 . כמספר הברכות שנכללו בתפילה זו במקור', שמונה עשרה'או �לעמוד באמירת� 
  .). ג.ירושלמי ד. ב. בבלי כח: מסכת ברכות(".בכל יו� ויו� מתפלל אד� שמונה עשרה "� נפסק

, טעמי� שוני� נמנו למספר שמונה עשרה הברכות �אסמכתאות למני� הברכות 
כמני� .")בני אלי' הבו לה(" בתהילי�' בקריאת שמע ובפרק כט' כמני� אזכרות ש� ה: וה�

בספרי התהילי שבידנו מספר (". ביו� צרה' יענ� ה"הפרקי� מתחילת ספר תהילי� ועד 

 כמספר הפעמי� שמוזכרי� שמותיה� של )א� בתלמוד שיטת המיספור היתה שונה. 'המזמור כ
מטעמי� . יצחק ויעקב בתורה וכמספר הצוי� שנאמרו במלאכת המשכ�,אברה� 

)  חוט השדרה("כל חוליות שבשדרה) יבלטו(עד שיתפקקו "' אלו כופ� אד� קומתו לפני ה

 .). ג.ירושלמי ד. ב. בבלי כח: מסכת ברכות (.מספר� שמונה עשרה,ל"שלדברי חז,
תיקנו שמונה עשרה ברכות על , ובה� כמה נביאי�, מאה ועשרי� זקני�"� העורכי�

 כנסת הגדולה בתחילת בית שני ובה� המתקיני� היו אנשי.)  ב. מסכת מגילה יז (".הסדר
' ברכת המיני�'לאחר חורב� בית שני נתקנה .  חגי זכריה ומלאכי�אחרוני הנביאי� 

, וצורפה לעמידה כמספר שתי� עשרה ומספר הברכות בעמידה עלה לתשע עשרה
 .) ד.ירושלמי ב.  ב. בבלי כח:מסכת ברכות(.   'שמונה עשרה'א� נותר הכינוי 

שלוש עשרה . 'הימנוני שבח לה� שלוש הראשונות �הרכב הברכות ושרשור�
 .)  א.בבלי לד: מסכת ברכות (.הודיה�שלוש האחרונות.  בקשות�האמצעיות

א� שלמה לא ."המבנה דומה לתפילת שלמה המל� בפתיחת בית המקדש הראשו�
ושלמה הל� ". עד שפתח בשבחו של מקו�, פתח בצרכיה� של ישראל תחילה

רמוזות ) 'ברכת המיני'למעט (הברכות שבעמידה .  ודוד המל� אביובעקבות משה רבנו
     .)ספרי דברי שמג (.בתפילת שלמה

כל ברכה היא תוצאה . חכמינו דרשו סמיכות רעיונות בי� מירב הברכות שבעמידה
מסכת הברכות מעוגנת בתפיסת עול� אמונית . של קודמתה וגורמת לבאה אחריה

 הדרות )קורא(קרא ? מי פעל ועשה: "של מהל� תולדות עמנו כפי שניסחה הנבואה
 ) פרוט להל�(..) ד.ישעיה מא("ראשו� ואת אחרני� אני הוא' אני ה, מראש) הדורות(

 מספר הברכות
  .שלוש עשרה אמצעיות ושלוש ואחרונות, שלוש ראשונות. תשע עשרה�בחול

. ול כבח�ראשונות ואחרונות . שבע�בראש חודש וחול המועד, בחג, בשבת

 .   תשע ברכות �במוס� של ראש השנה        . קדושת היו�� ברכה אחת �אמצע



 

לא מצא הקדוש ברו� הוא כלי : אמר רבי שמעו� ב� חלפתא"�ברכת השלו� 
יבר� את עמו ' ה,עז לעמו ית�' ה':שנאמר,מחזיק ברכה לישראל אלא השלו�

 ) ס"סיו הש.  יב.מסכת עוקצי ג.) (יא.תהילי כט(" 'בשלו�
 

 'שמונה עשרה '�מבנה תפילת עמידה 
הנימוקי� למיספור הברכה 

בעמידה והזיקה לברכות 
 .אחרות

ש�  ברכת הסיו�  בפסוק' דבר ה
 הברכה

 ומספרה
 
לעול� יסדר אד� שבחו של "

הקדוש ברו� הוא ואחר כל 
ונות שלוש הברכות הראש(" יתפלל

  13 �וב, ה"יש בה� רק שבח לקב
 יש דברי תחינה �הברכות שלאחריה� 

 )?מני� לומדי� זאת(?  מנל�) ותפילה
' ואתחנ� אל ה: "ממשה ככתוב

  �ובהמש� " בעת ההיא
אלהי� אתה ' ה  ":שבחי�

החלת להראות את עבד� את 
גדל� ואת יד� החזקה אשר מי 
אל בשמי� ובאר� אשר יעשה 

 �ובהמש� " כמעשי� וכגבורותי�
אעברה נא ואראה  "� תחינה

�. כג. דברי ג(". את האר� הטובה
 .)כה

דיבר , משה רבנו,גדול הנביאי� 
ה ורק "בתחילה בשבחו של הקב

 .אחר כ� התחנ� לפניו
 .ב.עבודה זרה ז. א.ברכות לב: מסכתות(

 .)ב.על הזיקה לפסוקי ראה מסכת מגילה יז
 

בני אלי� ' הבו לה
 .)א.תהילי כט(

 
 
 
 
 

 אבות. 1 מג� אברה�

 ד ועזכבו' הבו לה 
 .)א.תהילי כט(

 גבורות.2 מחיה המתי�

כבוד ' הבו לה 
' השתחוו לה. שמו

 בהדרת קדש
 .)א.תהילי כט(

: או.  האל הקדוש
 המל� הקדוש

 )בעשרת ימי תשובה(

קדושת .3
 הש�

 



 
 

 

הנימוקי� למיספור הברכה 
בעמידה והזיקה לברכות 

 .אחרות

ש�  ברכת הסיו�  בפסוק' דבר ה
 הברכה

 ומספרה
 בפסוק נסמכו זה לזה

 )בינה(ודעת ) והקדישו(קדושה 
וכדומה נערכו הברכות 

 .בעמידה
 .)ב.מגילה יז. ד.ברכות ירושלמי ב: מסכתות(

 את והקדישו
...  יעקבקדוש

 וידעו תעי רוח
 בינה

 .)כד,כג. ישעיה כט(

 חונ� הדעת
 
 

 דעת.4

 בפסוק נסמכו זה לזה
 . )ורפא ( ורפואה)ושב( בהתשו

וכדומה נסמכה בעמידה תשובה 
. לסליחה שהיא  רפואה רוחנית

 .)ב.מגילה יז. ד.ברכות ירושלמי ב: מסכתות(

 ולבבו יבי� 
  לוושב ורפא

 .)י.ישעיהו ו(

 תשובה.5 הרוצה בתשובה

ה מרח� וסולח לשב "הקב
 .)ד.מסכת ברכות ירושלמי ב (.בתשובה

'  אל הוישב
 ואל וירחמהו

אלהינו כי ירבה 
 .)ז.ישעיהו נה( לסלוח

חנו� המרבה 
 לסלוח

 סליחה.6

בפסוק נסמכו זה לזה סליחה 
וכדומה נערכה הברכה , וגאולה

 :  כי, השביעית בעמידה
אי� ישראל נגאלי� אלא "

 ).בשנת השמיטה(" בשביעית
 .)ד.ברכות ירושלמי ב: מסכת(
במוצאי , מלחמות�בשביעית "

  ". ב� דוד בא�שביעית 
 .)א.סנהדרי� צז.  ב.מגילה יז: מסכתות(

 
וא� על  �"אתחלתא דגאולה"

גב דהאי גאולה לאו גאולה 
, )לא גאולה שלימה(דגלות היא 

אלא שיגאלנו מ� הצרות 
 " הבאות עלינו תמיד

 ")אתחלתא"י בקטע "רש.ב. מסכת מגילה יז(

 לכל עונכי הסלח
 הרפא לכל
 הגואל.תחלאיכי

משחת חייכי 
המעטרכי חסד 

 ורחמי� 
 .)ד�.ג. תהילי קג(
 
" עונכי"
 "תחלאיכי"
 "חייכי"

צורות פיוטיות 
. עונ�: במקו�

 . חיי�.תחלואי�

 גאולה.7 גואל ישראל

ברית בפסוק נסמכו זה לזה 
: למספר שמונה נקשרו. וחיי�

השמינית �ברכת הרפואה 
  שהינה תשתית �בעמידה 

וברית מילה שמצותה , לחיי�
י ללדת הנימול ביו� השמינ

 .ה מרפא את הנימול"והקב
 .)ב.מגילה יז. ד.ברכות ירושלמי ב: מסכתות(

 היתה אתו בריתי
 והשלו� החיי� 

 .)ה. מלאכי ב(

רופא חולי עמו 
 ישראל

 רפואה.8



 

   
הנימוקי� למיספור הברכה 

בעמידה והזיקה לברכות 
 .אחרות

ש�  ברכת הסיו�  בפסוק' דבר ה
 הברכה

 ומספרה
 דוד המל� � שבור זרוע רשע"

ות� שובע ' שבור זרוע': ביקש
הרשעי� מייקרי� את . בעול�

. התבואה ומפקיעי� את  השער
 : בפסוק קוד� נאמר

וכי הליסטי� ".יארוב לחטו� עני"
והלא את העשיר ,אורב את העני

אלא במפקיעי ? הוא אורב
שמטרת� , שערי� הכתוב מדבר

 .עושק העני
 

 �מספר ברכה זו בעמידה תשע
כמספר המזמור בספר תהילי� 

לפי שיטת מיספור ', ט
השונה ,המזמורי� בעבר

מהמקובל בספרי תהילי� 
 .'שבידנו בה� מספר המזמור י

 .)ב. מסכת מגילה יז" שבור"י בקטע "לפי רש(

שבר זרוע רשע 
תדרוש רשעו . ורע

 .בל תמצא
 .)טו.תהילי י (
 
 

. יארב במסתר
כאריה בסכה 

. יארב לחטו� עני
יחט� עני במשכו 

.)ט.תהילי י(. ברשתו

 מבר� השני�
 
 
 

בברכה זו רבו 
ההבדלי� בי� 

נוסח הספרדי� 
 ועדות המזרח

' ברכנו '�בקי� (
 )'בר� '�ובחור� 

לבי� נוסח 
ניסוח  (האשכנזי� 

אחיד בכל השנה 
למעט הבדל בתו� 

ות�  '�בקי� ,הברכה
ות�  '�ובחור�'  ברכה

) .'טל ומטר   לברכה

 

ברכת .9
 השני�

רמז למיספור ברכת השני� 
 .ת בעמידהכברכה התשיעי

בפע� ' בפסוק זה נזכר ש� ה
 .התשיעית בפרק זה

 .)ד.מסכת ברכות ירושלמי ב(

שבר ' קול ה
 ארזי� 

 .)ה. תהלי כט(
   

  

קבו� גלויות לאחר ברכת "
  ...'הרי ישראל'השני� ככתוב 

קיבו� גלויות בעת ברכת "
 ".  השני� היא

: מסכת מגילה"  ישראל כי קרבו"י בקטע "רש(
 .)ד.ברכות ירושלמי ב. ב. בבלי יז

 הרי ישראלואת� 
ענפכ� תתנו 

 ופריכ� תשאו
לעמי ישראל כי 

 קרבו לבוא 
 .)ח.יחזקאל לו(

מקב� נדחי עמו 
 ישראל

10.� קבו
 גלויות

 נעשה �וכיו� שנתקבצו גלויות "
וכיו� שנעשה די� ... די� ברשעי�
וכולל , כלו המיני��מ� הרשעי� 
 ". זדי� עמה�

סמיכות הברכות באה ללמד את 
ברצ� ' המתפלל לראות את יד ה

לאחר קבו� . מהל� האירועי�
גלויות מוחזר משפט התורה 

על כנו המביא ' שהינו משפט ה
 . לשבירת אויבי ע� ישראל

  .)ד.ברכות ירושלמי ב.  ב. מגילה יז:מסכתות(

ואשיבה ידי עלי� 
ואצר� כבר סיגי� 

ואסירה כל 
 ואשיבה.בדילי�

שפטי� 
 כבראשנה

 ויעצי� כבתחלה
אחרי כ� יקרא ל� 
עיר הצדק קריה 

 . נאמנה
 .) כו. כה. ישעיה א(

מל� אוהב צדקה 
 .       ומשפט

 :או
 המל� המשפט

 )בעשרת ימי תשובה(

השבת .11
 המשפט



 

הנימוקי� למיספור הברכה 
בעמידה והזיקה לברכות 

 .אחרות

ש�  ברכת הסיו�  בפסוק' דבר ה
 הברכה

 ומספרה
 נשיא הסנהדרי� �רב� גמליאל 

   �ביבנה שלאחר חורב� בית שני
המכונה , הטיל על התנא שמאל

לחבר ברכה זו שתוכנה ', הקט�'
בקשה לשבירת כתות שונות 

. שפרשו מישראל והציקו לעמנו
מגילה .)  ד.ירושלמי ב. ב.ברכות כח: מסכתות(

 . )  ב. בבלי יז
ויש מחכמי ישראל הגורסי� 

שברכה זו הינה ציפיה לעקירת 
כל סוגי הרשעי� למיניה� בכל 

 . דור ודור

פשעי� ושבר 
 יחדו וחטאי�

 יכלו' ועזבי ה
 .)כח.ישעיה א(
 
 

שובר אויבי� 
 ומכניע זידי�

 ) מיני�: או(

ברכת .12
 המיני�

 מתרוממת �וכיו� שכלו המיני� "
וכולל גירי הצדק ...קר� צדיקי�
 ". י�ע� הצדיק

 .)  ד.ברכות ירושלמי ב. ב. מגילה יז: מסכתות(

וכל קרני רשעי� 
אגדע תרוממנה 

קרנות צדיק 
 .)יא. תהילי עה(

משע� ומבטח 
 לצדיקי�

על .13
 הצדיקי�

של  (והיכ� מתרוממת קרנ� "

 ". בירושלי�? )צדיקי�
 .)ב. מסכת מגילה יז(

שאלו שלו� 
 ישליו ירושל�
תהילי (אהבי� 

 .)ו.קכב

בני� . 14 בונה ירושלי�
 ירושלי�

 "וכיו� שנבנית ירושלי� בא דוד"
  )המשיח(
 .)ד.ברכות ירושלמי ב. ב. מגילה יז: מסכתות(

אחר ישבו בני 
ישראל ובקשו את 

אלהיה� ואת ' ה
 דוד מלכ�

  .)ה.הושע ג(

מצמיח קר� 
 ישועה

משיח .15
 ב� דוד

באה  � )המשיח(וכיו� שבא דוד "
 .)א.מסכת מגילה יח(" תפילה

 

והביאותי� אל 
הר קדשי 

ושמחתי� בבית 
 .)ז..ישעיה נו(תפלתי 

שומע .16 שומע תפילה
 תפילה

באת  � וכיו� שבאת תפילה"
 )עבודת הקרבנות במקדש(".עבודה

 .)א.מסכת מגילה יח(
 

עולתיה� 
וזבחיה� לרצו� 

 על מזבחי 
 .)ז.ישעיה נו(

המחזיר שכינתו 
 לציו�  

 בודהע.17

באת  � וכיו� שבאת עבודה"
 .)  א.מסכת מגילה יח(" תודה

זבח תודה יכבדנני 
  .)כג.תהילי נ(

הטוב שמ� ול� 
 נאה להודות

הודאה.18

 אחר ברכת' שי� שלו�'" 
ברכה של הקדוש ברו� ...כהני�
 .)א.מסכת מגילה יח(".  שלו��הוא 

ק ברכה יותר אי� ל� כלי שמחזי"
ברכות ירושלמי  מסכת(". מ� השלו�

 .)ד.ב
לא מצא הקדוש ברו� הוא כלי "

שמחזיק ברכה לישראל אלא 
. משנה יב. מסכת עוקצי� פרק ג ("השלו�
 )ס"סיו הש

ושמו את שמי על 
ואני בני ישראל 

  אברכ�
 .)כז. במדבר ו(

 
עז לעמו ית� ' ה
יבר� את   'ה

  בשלו�   עמו
 .) יא. תהילי מט(

המבר� את עמו 
 ישראל בשלו�

ברכת .19
 שלו�



 �הלכות תפילת עמידה

'שמונה עשרה'
                    מפתח ההלכות

 .הלכות תפילה וזמנה. פט
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 הלכות תפילה וזמנה.      פט                        

 )סעיפי�' ובו ח                                                    (
 
" ייראו� ע� שמש: "כדכתיב,  מצותה שיתחיל ע� הנ� החמה�זמ� תפילת השחר . א
ונמש� זמנה .  יצא�וא� התפלל משעלה עמוד השחר והאיר פני המזרח  .).ה.תהילי עב(

או עבר והתפלל אחר ארבע , וא� טעה. שהוא שליש היו�, עד סו� ארבע שעות
 .  שכר תפילה מיהא איכא� א� על פי שאי� לו שכר כתפילה בזמנה �שעות עד חצות 

 
dbd: 

zixgy zlitz lltzdl xeq` zevg xg`e  .w oniq yix onwl oiire"g  . 
 
משו� , כיו� שהגיע זמ� תפילה אסור לאד� להקדי� לפתח חבירו לית� לו שלו�. ב

ואפילו זה . צפרא דמרי טב: אבל מותר לומר לו .  שלו��דשמו של הקדוש ברו� הוא 
אבל א� אינו הול� אלא להקביל . אינו מותר אלא כשהוצר� ללכת לראות איזה עסק

. וכ� אסור לכרוע לו כשמשכי� לפתחו.  אפילו זה הלשו� אסור�פניו קוד� תפילה 
וא� התחיל לבר� הברכות . ויש אומרי� דכריעה אסורה אפילו בלא משכי� לפתחו

dbd :jk xg`.וא� אינו משכי� לפתחו אלא שפגע בו בדר�.   אי� לחוש כל כ�� 
 �ש אומרי� שאפילו במוצא חבירו בשוק לא יאמר לו אלא וי. מותר לית� לו שלו�

כדי שית� לב שהוא אסור להתעכב בדברי� אחרי� כלל עד , צפרא דמרי טב
 . שיתפלל

 
 .   או ליל� לדר� עד שיתפלל תפילת שמונה עשרה, אסור לו להתעסק בצרכיו. ג
 

dbd: 
 exn`y mcew zekxa zvwn exn`y xg`l oiliwn yie'xn`y jexa' .dfa xingdl aehe . 

 
בי� בחול בי� בשבת , אבל מי� מותר לשתות קוד� תפילה. ולא לאכול ולא לשתות

 .   מותר�וכ� אוכלי� ומשקי� לרפואה . ויו� טוב
 
וא� , א� יש בו יכולת לכוו� דעתו יתפלל. הצמא והרעב הרי ה� בכלל החולי�. ד

 .  א� רצה אל יתפלל עד שיאכל וישתה�לאו
 
ויש אומרי� שאינו צרי� . ל לאכול קוד� עלות השחר צרי� להפסיקוא� התחי. ה

 . להפסיק
 

 באורי�
 .   הכונה לתפילת עמידה' להתפלל 'שנכתב כל מקו�� כלל
 .   'תפילה'וכ� הכונה כאשר נכתב סת� .  'שמונה עשרה'.תפילת עמידה 
תפילת השחר .א

ונצצי� כעי� . "הזהיר,הבריק, נצ� 
 הנ� .).משנה ט. מסכת תענית פרק ג(  זריחת השמש �הנ� החמה

 . ידי חובתו�יצא .).ז. יחזקאל א"(נחשת קלל
כל . מש� הזמ� מעלות השחר עד צאת הכוכבי� מחולק לשני� עשר חלקי�. הכוונה לשעה זמנית
שעה 

בניגוד לשעה המקובלת בימינו שהינה , אור� שעה זמנית אינו זהה בקי� ובחור�. חלק נקרא שעה זמנית

 .ת זמ� קבועהיחיד
 . אכ� יש�מיהא איכא

 . בוקר טוב אדוני
צפרא דמרי טב. ב



 הלכות תפילת עמידה.פט
 
והיינו מי שרגיל להתפלל בבית מדרשו . אפילו ללמוד אסור משיגיע זמ� תפילה. ו

דאיכא למיחש דלמא מטריד בגירסיה ויעבור זמ� , ואינו רגיל ללכת לבית הכנסת
וא� הוא מלמד .  מותר�אבל מי שרגיל ללכת לבית הכנסת . קריאת שמע ותפילה

דזכות ,  מותר כיו� שהשעה עוברת� אפילו אינו רגיל ללכת לבית הכנסת�לאחרי� 
 . וא� לא ילמדו עכשיו יתבטלו ולא יוכלו ללמוד, דרבי� דבר גדול הוא

 
dbd: 

w oniq onwl oiire"e . 

 
שהוא , אלא סמו� למנחהשלא גזרו , מותר להסתפר וליכנס למרח� סמו� לשחרית. ז

 . דבר המצוי
 
.  יכול להתפלל משעלה עמוד השחר� כגו� שצרי� להשכי� לדר��בשעת הדחק.ח

 . וימתי� מלקרות קריאת שמע עד שיגיע זמנה
 

dbd: 
jxcd lr rny z`ixw zexwl el xyt` m`,oey`x weqta oiekziy epiidc . enke

p oniq lirl x`azpy"g . 
 

 הכי עדי� טפי שיתפלל בביתו מעומד ממה �וא� על פי שאינו סומ� גאולה לתפילה
 .ויסמו� גאולה לתפילה. שיתפלל בזמנה והוא מהל�

 
 באורי�

 . יש לחשוש שמא יהיה טרוד בלימודו 
דאיכא למיחש דלמא מטריד בגירסיה . ו
אה ר.יתחיל מיד תפילת עמידה" גאל ישראל' ברו� אתה ה" לאחר ברכת � יסמו� גאולה לתפילה .ח

 .א"להל� קי
 .יותר טוב 
עדי� טפי
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 מקורות

 �"תנ
פסוק פרשנות פרק   בפסוק' דבר ה ספר

  ע� שמש ולפני ירח דור דורי�ייראו� תהילי� עב ה 1
מעות לא יוכל לתקו� וחסרו� לא יוכל  קהלת א טו 2

 להמנות  
חדלו לכ� מ� האד� אשר נשמה באפו כי  ישעיה  ב כב 3

  נחשב הואבמה
 הד�לא תאכלו על  ויקרא  יט כו 4
מלכי� א יד ט 5  גו� ואתי השלכת אחרי 
 צדק לפניו יהל� ויש� לדר� פעמיו תהילי� פה יד 6



 הלכות תפילת עמידה.פט
 מקורות

 
 �"פרשנות על התנ

 )לפי התרגו הארמי(. יפחדו מפני� ע� זריחת השמש ויתפללו אלי�. פחד,  יראה�ייראו�.1
או שביטל תפילה , זה שביטל קריאת שמע של שחרית או קריאת שמע של ערבית.2

 .)ב.מסכת חגיגב ט( של שחרית או תפילה של ערבית 
כי הרי , המנעו מלהשתעבד לאד� ולהעריצו אשר נשמת רוח חיי� באפו:פשט.3

 )לפי התרגו הארמי( . היו� הוא קיי� ומחר איננו
 מזבח �' במה'(. "במה כאילו עשאו �כל הנות� שלו� לחברו קוד� שיתפלל : "דרש

אל �כשיש לכ� לעסוק בכבוד המקו�   ".)א.מסכת ברכות יד(.) 'להקרבה שלא לש� ה
 )  ל"י על הנ"רש( ". תתעסקו בכבוד אד�

 .  במוב� של איזה דבר ושל מזבח' במה'הדרש על סמ� הכתיב הזהה של 
 .)ב. ימסכת ברכות(".לא תאכלו קוד� שתתפללו על דמכ�."4
ותרע לעשות מכל אשר היו לפני� ותל� ותעשה ל� : "על ירבע� ב� נבט נאמר.5

 .)  ט.מלכי א יד(" אלהי� אחרי� ומסכות להכעיסני ואתי השלכת אחרי גו�
 .השלכת מאחורי גב�' את ה: פשט
לאחר שנתגאה זה : כל האוכל ושותה ואחר כ� מתפלל אמר הקדוש ברו� הוא:"דרש

   .)ב. מסכת ברכות י(".  קיבל עליו מלכות שמי��
 .           'גאות� '�ו' גו�'הדרש על סמ� הצליל הדומה של 

מסכת ברכות (". הקדוש ברו� הוא עושה לו חפציו�כל המתפלל ואחר כ� יוצא לדר�."6
 .)א.יד
 

  בבלי וירושלמי�תלמוד 
 "     אבוה"קטע תוספות ב. א.ל. ב.כט. א. כז. ב.כו) משנה.(א. כו.  ב. בבלי ט: ברכות.א

 )משנה וגמרא.(א. ירושלמי ד
 "במשכי� לפתחו"י בקטע "רש. א.ברכות יד. ב
 .א.יד.  ב. י"  אלא אימא"תוספות בקטע "  סמו� למיטתי"י בקטע "רש. ב. ברכות ה.ג
 .א.עירובי� סה. ב.ברכות ל. ד
)  משנה. (ב.בבלי ט:שבת"   אלא אימא"תוספות בקטע "  סמו� למיטתי"י בקטע "רש. ב. ברכות ה.ו

 )משנה. (ב.ירושלמי א"   כגו� אנו"תוספות בקטע "  חברי� העוסקי� בתורה"י בקטע "רש.  א.יא
 )משנה. (ב.ירושלמי א)    משנה. (ב.בבלי ט: שבת.ז
 "מסמ�"  "אבוה"תוספות בקטעי� " תפילה מעומד עדי�"י בקטע "רש.  א. ברכות ל.ח
 

 : הלכות תפילה��"רמב
 .א.ג.א
 .ד. ו.ג.ב
 .ב.ה.ד
 .ח.ו.ו
 .ז. ו.ז
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 ודי� ההול� בדר�. ולהתפלל ע� הציבור. מקו� הראוי להתפלל. צ

 )ז סעיפי�"ובו כ                                              (
 
 .  ולא על גבי ספסל, ולא על גבי כסא, לא גבי מיטה�המתפלל לא יעמוד . א

           
dbd         : 

dyely oideab opi` elit`e. 
 

או שהיה כוונתו להשמיע , או חולה,  אלא א� כ� היה זק��ולא על גבי מקו� גבוה 
 . לציבור

 
 ויש בו ארבע אמות �היה גבוה שלושה.  שלושה טפחי��שיעור מקו� גבוה שאמרו.ב

  א��וכ� א� היה מוק� מחיצות .  הרי הוא כעליה ומותר להתפלל בו�על ארבע אמות
שאי� גובהו ניכר כיוו� שחלק ,  מותר להתפלל בו�על פי שאי� בו ארבע על ארבע 

 . רשות
 
יכולי� להתפלל בראש הזית ובראש התאנה �האומני� שעושי� מלאכה לבעל הבית .ג

דכיו� שעלו לעשות מלאכת� . 'לא יעמוד על גבי מקו� גבוה ויתפלל'ואי� בזה משו� 
והטע� שנשתנו זית ותאנה . צריכי� לירד�ובשאר אילנות . הוי כמי שעולה לעליה

יש טורח גדול ,  מפני שיש לה� ענפי� הרבה יותר משאר אילנות�משאר אילנות
אבל בשאר . ולפיכ� אמרו שיתפלל ש�. בעליית� ובירידת� ויתבטלו ממלאכת�

 אפילו מראש הזית והתאנה צרי� לירד �ובעל הבית.  ירדו� דליכא ביטול�אילנות
וא� הקילו אצל . שהוא ברשות עצמו, א אינו משועבד למלאכהדה, ולהתפלל
 .  לא הקילו אצל בעל הבית� מפני ביטול מלאכה�פועלי� 

 
וטוב שיהיו . צרי� לפתוח פתחי� או חלונות כנגד ירושלי� כדי להתפלל כנגד�.ד

 .בבית הכנסת שני� עשר חלונות
 
מפני שכשהוא במקו� צניעות חלה עליו , כמו בשדה, לא יתפלל במקו� פרו�.ה

 . אימת מל� ולבו נשבר
 
 .      ומפני המזיקי�, ומפני המפולת,  מפני חשד�ולא בחורבה.ו
 

 באורי�
 .טפחי� 
שלושה .א

 ).מ" ס9.5 �אשכנז.(מ" ס8. דהיינו ארבע אצבעות, רוחב כ� היד 
טפח 
משנה  .ת כלאי� פרק גמסכ(" ערוגה שהיא ששה טפחי� על ששה טפחי�.)."כה. שמות כה("מסגרת טפח סביב"

 .).א
 )�" ס57 �אשכנז (� " ס48, טפחי� 6.  המרחק מ� המרפק ועד ראשי האצבעות� אמה

' אפילו ד, המהל� בקומה זקופה). "מטר2.3 �אשכנז( מטר 1.9 מידת יסוד בהלכה 
אמות) ארבע('ד

 .).א.קידושי� לא. ב. ברכות מג: מסכתות"(כאילו דוחק רגלי השכינה, אמות
 .  שאי��  דליכא.   הינו�הוי. ג
 . לפגישה ע� אישה למטרות לא צנועות� חשד. ו
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ואחורי בית הכנסת .  א� אינו מחזיר פניו לבית הכנסת�ולא אחורי בית הכנסת .ז

ויש . והוא הפ� הצד שפוני� אליו הקהל כשמתפללי�, הוא הצד שהפתח פתוח בו
 חו� לבית �וג� כשמתפלל בשאר צדדי� . רי שניה�וראוי לחוש לדב. מפרשי� בהיפ�

וכל זה כשניכר שמחזיר אחוריו .  יש להחמיר שיחזיר פניו לבית הכנסת�הכנסת
 ופניו כנגד אר� �אבל א� הוא מתפלל בבית הסמו� לבית הכנסת , לבית הכנסת
שאינו ניכר ,  מותר�שהוא כותל בית הכנסת, ואחוריו לכותל ביתו, ישראל כראוי

 . שמחזיר פניו מבית הכנסת
 
 בצד שהפתח פתוח בו בשעה שהציבור מתתפללי� �אסור לעבור חו� לבית הכנסת.ח
או שלבוש , וא� נושא משוי. כיו� שאינו נכנס להתפלל,  מפני שנראה ככופר�

`dbd: eאו שיש לבית הכנסת זה פתח אחר  , או שיש בית הכנסת אחר בעיר, תפילי�

dndad lr akexy     מותר�     . 
 
שאינו יכול לבוא , וא� הוא אנוס. ישתדל אד� להתפלל בבית הכנסת ע� הציבור.ט

 . יכוי� להתפלל בשעה שהציבור מתפללי�, לבית הכנסת
 

dbd: 
oipn mdl oi`e miaeyiia mixcd mc` ipa oicd `ede . ziaxre zixgy elltzi mewn lkn

oilltzn xeaivdy onfa.  
 

א� על פי , והוא מתפלל ביחיד, וכ� א� נאנס ולא התפלל בשעה שהתפללו הציבור
 .    כ� יתפלל בבית הכנסת

 
 
אלא א� כ� ,  אסור לו להקדי� תפילתו לתפילת הציבור�כשעומד ע� הציבור.י

 . לפי שמאריכי� בפיוטי� או לסיבה אחרת, השעה עוברת ואי� הציבור מתפללי�
 

    dbd: 
zxaer dry `la la`     -iheitd lltzi xeaivd on yexti `le xeaivd mr zepigzde m ,
dxez ixaca weqrl elit`) .q oniq lirl oiire"g.( 

 
וגור� ,  נקרא שכ� רע�מי שיש לו בית הכנסת בעירו ואינו נכנס בו להתפלל  .יא

 . גלות לו ולבניו
 

 ואפילו בשבת שאסור � וכ� לכל דבר מצוה �מצוה לרו� כשהול� לבית הכנסת. יב
 . אבל כשיוצא מבית הכנסת אסור לרו�. לפסוע פסיעה גסה

 
 .ודורסו ברגלו או מכסהו בגמי, מותר לירוק בבית הכנסת. יג
 
 .     ישכי� אד� לבית הכנסת כדי שימנה ע� עשרה הראשוני� .יד
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או אפילו בבית הכנסת , א� נשאר אד� יחידי מתפלל בבית הכנסת שבשדות. טו
 חייב חבירו להמתי� לו �  dbd:dlila oilltzny   א� היא  תפילת ערבית�רשבעי

 .   עד שיסיי� תפילתו כדי שלא יתבלבל בתפילתו
 

dbd: 
xira mdy eply zqpkd ziaae meia elit` oixingn yie. 

 
 .  אינו חייב להמתי� לו�וא� מארי� בבקשות ותחנוני� 

 
 א� לפניו עד ארבעה מילי� מקו� �ההול� בדר� והגיע לעיר ורוצה ללו� בה . טז

 צרי� לחזור עד מיל כדי להתפלל �ולאחריו. צרי� ליל� לש�, שמתפללי� בעשרה
 . בעשרה

 
  �שמכל שכ� שלא ישכי� אד� ליל� מעיר שמתפללי� בה בעשרה : יש מי שאומר.יז

 ושלא יהא צרי� ללכת יחידי אחר �א� יכול לבוא למחוז חפצו בעוד היו� גדול 
 . לההתפי

 
ומצוה להתפלל בו יותר מבבית . בית המדרש קבוע  קדוש יותר מבית הכנסת. יח

 .  והוא שיתפלל בעשרה. הכנסת
 

dbd : 
mixne` yie :el reawd yxcnd ziaa lltzdl sicr dxyr `la elit`c . in `wece

ikd e`la lhazn epi`e ezpne` ezxezy .ok zeyrl envr libxi `l ikd elit`e , `ly
zqpkd zian elhazie epnn ux`d inr ecnli . ziaa dxeza weqri `ly oky lke
zepigze zegilq mixne` xeaivdy onfa zqpkd. 

 
ואי� די לו במה שיקבע לו . שלא ישנהו א� לא לצור� גדול, יקבע מקו� לתפילתו. יט

 . אלא ג� בבית הכנסת שקבוע בו צרי� שיהיה לו מקו� קבוע, בית הכנסת להתפלל
 
דהיינו ' שיעור שני פתחי�': יש מפרשי�. יכנס שיעור שני פתחי� ואחר כ� יתפלל. כ

. שנראה כמשוי ישיבת בית הכנסת, שלא ישב אצל הפתח, שמונה טפחי� יכנס לפני�
שהטע� : ויש מפרשי�. ולפי זה א� יש לו מקו� מיוחד אצל הפתח אי� בכ� כלו�

 אי� בכ� �ולפי זה א� אינו פתוח לרשות הרבי� . מפני שמביט לחו� ואינו יכול לכוי� 
אלא ישהה , שלא ימהר להתפלל מיד כשנכנס לבית הכנסת : ויש מפרשי�. כלו�

 .ונכו� לחוש לכל הפירושי�. שעור שני פתחי� 
 

 באורי�
מירושלי� ועד .). "מטר1,152 �אשכנז( מטר 960). תחו� שבת(כאלפיי� אמה .  כאלפיי� צעד� מיל .טז

 .). משנה ח. מסכת יומא פרק ו(".הולכי� מיל וחוזרי� מיל ושוהי� כדי מיל. לושה מילי�בית חדודו ש
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אינ� , כגו� ארו� ותיבה, ודבר קבוע. צרי� שלא יהא דבר חוצ� בינו ובי� הקיר.כא
 .חוצצי�

dbd: 
drax` eagexe dxyr edaeby lecb xaca wx dvivg aiyg `le , `l ohw xac la`

wqtd aiyg.   
 

 . ואפילו אד� אינו חוצ�. וכ� בעלי חיי� אינ� חוצצי�
 

dbd: 
uveg epi` mc`e mivveg miig ilrac d`xp `le .miwqetd zxaq d`xp oke . xyt`e

xtqa zerh ltpy.  
 

 . וטוב לחוש לדבריו. ויש מי שאומר שיש ליזהר מלהתפלל אחורי שו� אד�.כב
 

וא� יקרה . על פי שאינ� בולטות אי� נכו� להתפלל כנגד� א� �הבגדי� המצוירי�.כג
 .  יעלי� עיניו�לו להתפלל כנגד בגד או כותל מצויר 

 
dbd: 

mdn milltzny mixtqa mixeiv xevl ok mb xeq` okle ,dpeekd lhazi `ly . la`
zeltiz ixac mdilr xievny micba-zqpkd ziaa odilr ayil elit` -xeq` . 

 
 �וא� הרחיק ממנו ארבע אמות. ולא אחורי רבו ולא לפניו,לא יתפלל בצד רבו.כד

 . מותר
dbd: 

cigia lltznl `l` ixiin `l df lkc mixne` yi , xeaiva la`- xcq `ed jk m` 
ezaiyi-eixg` e` eiptl lltzn m` yegl oi`  .xingdl aehy it lr s`e , bdpnd
lwdl) .a oiire-nx oniq drc dxei"i sirq a"e.(  

 
 . מותר להתפלל אחורי רבו� תלמיד חבר.כה
 
וכש� שמרחיקי� .  אי� מתפללי� בו�כל מקו� שאי� קורי� בו קריאת שמע .כו

כ� מרחיקי� ,  לקריאת שמע�ומראית הערוה, ומ� המת, וריח רע, ומי רגלי�, מצואה
 .   לתפילה

 
 

 באורי�
 .   המידות שצוינו ה� בטפחי�. אינו נחשב 
ולא חשיב  .כא
 . אמור
מיירי . כד
 .)ב.מסכת בבא בתרא קנח("ב� עזאי תלמיד חבר דרבי עקיבא. "תלמיד שהינו חבר לרבו 
תלמיד חבר. כה

 



 
 הלכות תפילת עמידה.צ

 
 ישתוק עד שיביאו מי� להטיל �היה עומד בתפילה והשתי� תינוק בבית הכנסת .כז

 יצא מבית הכנסת ויגמור או, או יהל� לפניו ארבע אמות או לצדדיו, על המי רגלי�
 . תפילתו
 

dbd: 
wezyl `le xg` mewnl jlil aeh xzeie , xefgl jxhvie elek z` xenbl ick `dyi `ny

y`xl .r oniq lirl oiire"h. 
 

 הרחבה והעמקה
. אבל לא יתעצב, שיראה עצמו שהוא שפל ואי� חשוב לכלו� לפני המקו�" �אימת מל� .ה

אסור לאד� להתפלל תפילתו ' : וזה לשונו
'שער הכוונות'
ל ב"י ז"כמו שכתב האר
�. וא� נעשה כ� אי� נפשו יכול לקבל האור העליו� הנמש� עליו בעת התפילה. בעצבו

אבל בשאר תפילה , אמנ� בעת שמתודה הוידוי ומפרט חטאיו אז טוב להתעצב בלבד
כ� '(" ל האפשראמנ� תהיה בשמחה יתירה וגדולה ככ... נמש� לו נזק גדול על ידי עצבותו

     ).'החיי�
 
 ". נקרא שכ� רע
כל מי שיש לו בית הכנסת בעירו ואינו נכנס ש� להתפלל ".ט

 .)א.מסכת ברכות ח (   
 והלוא עינינו רואות 
 .)א.מסכת ברכות ח("אי� הקדוש ברו� הוא מואס בתפילת� של רבי�'" 

ומוזכר בה כמה פעמי� תפילה על , שבכל יו� מתפללי� תפילת שמונה עשרה בציבור
כי אי� העני� ... ואי� תפילתנו פועלת כלו�) 'תקע בשופר','ראה נא בענינו'(הגאולה 

כי בכל יו� ויו� יש . רק עושה מדוגמת הבקשה, בקשותינוכלשיעשה הקדוש ברו� הוא 
ובכל יו� ויו� עומדי� עלינו . כי הלוא ככבשה אחת בי� שבעי� זאבי� כ� אנחנו. גאולה

אבל אי� מוכרח שיעשה ...שבוחר בתפילת רבי� ...דוש ברו� הוא מצילנו מיד�לכלותנו והק
 ציצית 
להמבקש את בקשתו רק שמקבל מצות עשה כמו שמקבל כל מצות עשה 

ה� עולי� למעלה . כ� הוא בתפילות הכשרות...  שהמצוה רשומה למעלה
ותפילי� ומזוזה

ומי ית� החריש . היה כלא היה, תפילה פסולה נדחית לגמריאבל  ... להיות כתר ועטרה

 ותפילת רבי� לעול� .).ז. שמות כ(” אלהי� לשוא' לא תשא את ש� ה"ולא יענש על ! יחריש
  ).'כ� החיי�'(."היא עולה למעלה

 
ב� תורה שמירב זמנו מוקדש א� ורק ללמוד תורה לש� , תלמיד חכ� 
תורתו אומנותו . יח

 . הוא הדוגמא לכ�) י"רשב(� יוחאי  רבי שמעו� ב.).א. מסכת יבמות מו(. שמי�
 . ב. פרוט והרחבה להל� סימ� קו
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 מקורות

 �"תנ
פרשנות סעי� בפסוק' דבר ה ספר פרק פסוק

 א ' אל הואתחנ� דברי� ג כג 1
שמואל א ב ג 2 תדברו גבהה תרבו אל 

   יצא עתק מפיכ�גבהה
 

  ' קראתי� הממעמקי� תהילי� קל א 3
 ג אל תונו איש את אחיו ויקרא כה יד 4
 פתיח� לה בעליתה נגד וכוי� דניאל ו יא 5

 ירושל�
 ד

רק השמר ל� ושמר נפש� מאד  דברי� ד ט 6  ו
  ח�ז  'אחריה� אל היכל ה יחזקאל ח טז 7.1
סביב רשעי� יתהלכו� כר�  תהילי� יב ט 7.2

 זלות לבני אד�
 

 ט לשמע אל הרנה ואל התפלה  מלכי� א ח כח 8
  בעת רצו� עניתי� ' כה אמר ה ישעיה  מט ח 9
פדה בשלו� נפשי מקרב לי כי  תהילי� נה יט 9

 ברבי� היו עמדי
 

  עת רצו� ' ואני תפלתי ל� ה תהילי� סט יד 9
  אלהי� נצב בעדת אל  תהילי� פב א 10
  ברב ע� הדרת מל� משלי יד כח 11
 י ה� אל כביר ולא ימאס איוב לו ה 12
13 
 

על כל שכני הרעי� ' כה אמר ה ירמיה יב יד
הנגעי� בנחלה אשר הנחלתי 
את עמי את ישראל הנני 

 נתש� מעל אדמת�

 יא

 יב 'ונדעה נרדפה לדעת את ה הושע ו ב 14
לשקד על אשרי אד� שמע לי  משלי ח לה�לד  15

 יו� יו� לשמר מזוזת דלתתי
 .פתחי

 יד 
 כ

וישכ� אברה� בבקר אל  בראשית יט כז 16
 המקו� אשר עמד המקו� אל

 'ש� את פני ה

 יט

ויסב חזקיהו פניו אל הקיר  ישעיה  .לח ב 17
 'אל ה ויתפלל

 כא

 כד אלהי� תירא '  האת דברי� י כ 18
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 מקורות

 �"פרשנות על התנ
א� על פי שיש לה� . אי� חנו� בכל מקו� אלא לשו� מתנת חינ� "�ואתחנ�.1

 אלא )הש יתבר�(אי� מבקשי� מאת המקו� ,לצדיקי� לתלות במעשיה� הטובי�
 ).י על הפסוק"רש(". מתנת חינ�

אמו של שמואל , מתפילת הנביאה חנה. רהב, שח�, יוהרה, חוצפה,   גאוה�עתק.2
 .הנביא

ובצניעות מתכסה , למקו� עמוקבעת עצירת גשמי� היה רבי יונה יוצא מביתו .3
 .)ב.מסכת תענית כג (. נענתהתפילתו. בשק ומבקש גשמי�

 ".  ישתבח" בעשרת ימי התשובה לאחר .)תהילי קל(חכמי� קבעו לומר פרק זה 
 הירידה )י"רש("אונאת ממו� "�הפסוק ד� ב. תרמית,  הונאה�' ינה' השורש �" תונו."4

 .) ב.מסכת בבא מציעא צא(. מהאילנות כרוכה בביטול מלאכה
כ� נהג דניאל בעת . וחלונות פתוחי� לו בעליתו נגד ירושלי�.  חלו��' כוי�'.5

 .  תפילתו
יכול משבאו לגולה ".נגד ירושל�:"תלמוד לומר? יכול יהא מתפלל לכל רוח שירצה"

 )כל עומת אשר היה עושה מלפני זה(".כל קבל דהוה עביד מ� קדמת דנא: "תלמוד לומר? כ�
 .)א.מסכת ברכות ירושלמי ד(
 מצות עשה להסירו ולהשמר ממנו ולהזהר �ות כל מכשול שיש בו סכנת נפש."6

 .)   ח. סימ� תכו' חוש� משפט, 'שלח� ערו�(". בדבר יפה
המתפללי� משתחוי� .הנביא יחזקאל מתאר עבודה זרה בבית המקדש:פשט.7.1

    .)ב.קדושי� עב. ב.סוכה נג. א.יומא עז: מסכתות(. 'קדימה לשמש ומפני� גב� בבזיו� להיכל ה
הרשעי� הולכי� סביבות האביו� ללכדו כמו הרא� הזולל אשר סובב :"פשט.7.2

  )'מצודת דוד'(". והול� לטרו� בני אד�
המתפלל אחורי בית הכנסת ואינו מחזיר פניו לבית הכנסת נראה ככופר במי :"דרש

 .)  ב.במסכת ברכות ו" אחורי בית הכנסת"י בקטע "רש(".  שהציבור מתפללי� לפניו
 .)  א.מסכת ברכות ו(".נשמעת אלא בבית הכנסתאי� תפילתו של אד� .8
 ..) א.מסכת ברכות ח(. בשעה שהציבור מתפללי�?אימתי עת רצו�."9

 .)א.ירושלמי ה. א.בבלי ו: מסכת ברכות(. הקדוש ברו� הוא מצוי מצוי בבית הכנסת. 10
 )'מצודת דוד'(" הדרת מל� נראה בעבור רוב הע� אשר אתו."11
 ..) א.מסכת ברכות ח(". אי� הקדוש ברו� הוא מואס בתפילת� של רבי�. 12
 אעקור �'  נותש�'. שכני אר� ישראל הרעי� הנוגעי� לרעה בנחלת ישראל:"פשט.13

 )'מצודות דוד'(". מאדמת�) את השכני�(אות� 
מסכת (". נקרא שכ� רע�כל שיש לו בית הכנסת בעירו ואינו נכנס להתפלל ש� :"דרש

 .)א.ברכות ח
 )י על הפסוק"רש(" באמת ובתמי� נכוני� כשחר' ת הלדעת א:"פשט.14

 .)ב.מסכת ברכות ו(מצוה לרו� לבית הכנסת : דרש
 )י"רש(" להיכנס ראשו� לבית המדרש ולבית הכנסת ולצאת אחרו� ".ידסימ� .15

 .)א.מסכת ברכות ח(.השכימו והעריבו ובואו לבית הכנסת כדי שתאריכו ימי�
 .מיעוט רבי� שני�.  ברבי��: פשט": דלתותי".כסימ� 
מסכת ברכות (. לעול� יכנס אד� שעור שני פתחי� בבית הכנסת ואחר כ� יתפלל:דרש

 .)א.ח
 מסכת(.פרושה תפילה"עמידה(".אברה� משכי� בבוקר ועומד במקו� הקבוע לתפילתו.16

 . מש� ראה את סדו� בחורבנה.) ב.ברכות ו
 .)ב. המסכת ברכות(" שלא יהא דבר חוצ� בינו לבי� הקיר. "17
קדושי� . ב.פסחי כב: מסכתות(.לרבות תלמידי חכמי� �" את"המלה : רבי עקיבא דרש.18

 .)  ב.בכורות ו. ב.בבא קמא מא. א.נז
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  בבלי וירושלמי�תלמוד 
 .ט.מגילה ירושלמי א.    ג.ירושלמי ב.  ב.בבלי י: ברכות.א
 .א. סוכה ג.ב
 .ה.ירושלמי ב"     ומתפללי� בראש הזית"י בקטע  "רש. א.בבלי טז: ברכות.ג
 "חלונות"י בקטע "רש. ב.לד. א. ברכות לא.ד
 "חצי� עלי"תוספות בקטע "  דמצלי בבקתא"י בקטע "רש. ב.ברכות לד.ה
 .א.ברכות ג.ו
 "אחורי בית הכנסת"י בקטע "רש. ב.ו" אחורי בית הכנסת"תוספות בקטע . א.ברכות ו.ז
בשעה שהציבור "י בקטע "רש. א.סא"   אסור לעבור"י בקטע "רש. ב.ח. ב. ובבלי: ברכות.ח

 "ולא אחורי בית הכנסת"י ותוספות בקטע  "רש. ב.עירובי� יח.   א.ירושלמי ה" מתפללי�
 .א.ירושלמי ה.   א.ח. ב.ז. א.בבלי ו:ברכות.ט
 .ב.ברכות כח.י

 .א. ברכות ח.יא
 .ב. ברכות ו.יב
 .ה.ירושלמי ג. ב.בבלי סב: ברכות.יג
 .ב.מז. א. ברכות ח.יד
 "המתפלל"תוספות בקטע . א.ו. ב.ברכות ה.טו
י בקטע "רש. ב.חולי� קכב"  ולתפילה"תוספות בקטע " לגבל"י בקטע "רש. א. פסחי� מו.טז

 "ולתפילה"
 .ב.ל. א.ברכות ח.יח
 .ד.ירושלמי ד"  אלהי אברה�"י בקטע "רש. ב.בבלי ו:  ברכות.יט
 "שיעור של שני פתחי�"קטע  י ב"רש .א.ברכות ח.כ

 .ד.ירושלמי ד.  א.בבלי ה:  ברכות.כא
 "כרובי� דצורתא"י ותוספות בקטע "רש. א. יומא נד.כג
"  ולא אחורי רבו"תוספות בקטעי� " אחורי רבו"  "כנגד רבו"י בקטעי� "רש. ב.א.ברכות כז.כה.כד

 .ה.ראש השנה ירושלמי ב"  והנות� שלו� לרבו"
 "לא"תוספות בקטע . ב.מגילה כז.   א.כו) משנה.(ה.ירושלמי ג)  משנה. (ב.בבלי כב: ברכות.כז.כו



 הלכות תפילת עמידה.צ
 מקורות

 
  הלכות תפילה  ��"רמב

 .ז.ה.ב.א
 .ח.ה.ג
 .ו. ה.ח.ז.ו.ד
 .טז.י.י
 .א. ח.יא.ט
 .ב.ח.יב
 .י.יא.יג
 .יא.ט.טו
 .ג.ח.יח
 .ו. ה.כא.יט
 .ב.ח.כ

 .ח.ד.כז.כו
 .ו.תלמוד תורה  ה. כד

 



 
 הלכות תפילת עמידה

        
 שיאזור מתניו ויכסה ראשו בשעת תפילה. צא

 )סעיפי�' ובו ו                                                    (
 
 אסור להתפלל עד שיכסה �היתה טלית חגורה על מתניו לכסות ממתניו ולמטה .א

 הואיל וכסה ערותו �או שנאנס ואי� לו במה יתכסה , וא� לא כיסה את לבו. את לבו
 .  יצא�להתפלל

 
 �שאי� לבו רואה את הערוה, אפילו יש לו אבנט�צרי� לאזור אזור בשעת התפילה . ב

 .  מותר בלי חגורה מאחר שיש לו מכנסיי�� אבל שאר ברכות .).יב. עמוס ד(' הכו�'משו� 
 

dbd: 
dexrd z` d`ex eal oi`e. 

 
ויש אומרי� שיש למחות . מפיו בראש מגולה' הזכרה'יש אומרי� שאסור להוציא .ג

 .   שלא ליכנס בבית הכנסת בגילוי הראש
 
. אבל הנחת היד על הראש לא חשיבא כיסוי. כובעי� הקלועי� מקש חשיבי כיסוי.ד

 .  משמע דחשיבא כיסוי�וא� אחר מניח ידו על ראשו של זה 
 
 א� דר� �ולא ברגלי� מגולי�, ולא בראש מגולה, לא יעמוד בתפילה באפונדתו.ה

 .אנשי המקו� שלא יעמדו לפני הגדולי� אלא בבתי רגלי�
 
 . דר� החכמי� ותלמידיה� שלא יתפללו אלא כשה� עטופי�.ו

 
dbd: 

dlitzd zrya micid weagl yi mrf zrae ,dixn dinw cark . yi mely zrae
lltzdl mi`p micbaa hywzdl  . 

 
 באורי�

 .חובתו ידי � צאי.  בגד רגיל�טלית. א
 .)     ח.מלכי� ב א(".ואזור עור אזור במתניו. "חגורה 
אזור. ב
 .    להזכיר אחד משמותיו של הקדוש ברו� הוא
הזכרה .ג
 . הינו כמו 
חשיבי ,  חשיבא.ד
 .או ארנק לכס�, חגורה רחבה שיש בה כיס לחפצי ער� 
אפונדה .ה

 



 הלכות תפילת עמידה.צא
 

 הרחבה והעמקה
הנוטי� .). ח. א. מלכי� ב("ואזור עור אזור במתניו: "על אליהו הנביא נאמר. חגורה �אזור.ב

הכו� לקראת :"כדברי הנביא , בשעת התפילה) חגורה(אחרי הקבלה נוהגי� לחגור אבנט 
י  "חובר ע(ובמחזור ויטרי . מכא� שצרי� לאזור חלציו כשמתפלל ".).יב. עמוס ד("אלהי� ישראל

דטע� דבעינ� : "מפרש) 1,100קרוב לשנת , יר ויטרי שבצרפתבע�י "מתלמידי רש�שמחה  רבי
 לכ� 
ודוקא לה� שלא היה לה� מכנסיי� .  שלא יהא לבו רואה את הערוה
אזור) שצרי�(

 אי� אנו 
שיש לנו אבנט של מכנסיי� ) לנו(אבל לדיד� , היו צריכי� לאזור בשעת התפילה
 ").טריחותא“תוספות בקטע . א.עיי� שבת י( ". צריכי� לאזור

 . סעי� א.  עיי� סימ� ב�גילוי ראש. ג
 רבי �'הרב'שלח� ערו� ."(אפילו שלא בבית הכנסת, אמות בגילוי הראש' ומידת חסידות שלא ליל� ד"

מספרי היסוד ', תניא'ד ומחבר ספר " מיסד חסידות חב1813 � 1745חי ברוסיה (שניאר זלמ� מליאדי 

 ).  במחשבת ישראל
 .  כעבד לפני אדוניו�כעבד קמיה מריה. ו
 

 
 הלכות תפילת עמידה.צא

 מקורות
 �"תנ
צבאות מלא כל האר� כבודו' ה

)1(
 .)ג.ישעיה ו( 

הכו� לקראת אלהי� ישראל
)2 (

 .)יב.עמוס ד(
 

 �"פרשנות על התנ
 )ק על הפסוק"רד(". כי הוא ברא הכל ועל הכל יכבדוהו בעלי השכל."1
  )ל בישעיה"בזיקה לפסוק הנ. י.ק על יונה ד"רד(". וכל שכ� מי� האד�... כי הנבראי� ה� כבודו "
מסכת שבת (. 'חכמי התלמוד לבשו בגדי� יפי� לפני התפילה כהכנה לעמידה לפני ה.2
 .)      א.י

 
  בבלי�תלמוד 

 "אבל לתפילה"י בקטע "רש. א.כה" היתה טליתו חגורה על מתניו"י בקטע  "רש. ב. ברכות כד.א
 .טו.סופרי� יד.  א.קדושי� לא

 .א.שבת י. ו.ב
 מסכת כלה.  טו.סופרי� יד.  א. קדושי� לא.ג
 .ב. חגיגה יג.ה
  

  הלכות תפילה��"רמב
 .ז.ד.א
 .ה.ה.ו.ה.ב



 הלכות תפילת עמידה
  

 ודי� רחיצה לתפילה ושאר הכנות לתפילה,  הנצר� לנקביו.      צב
 )סעיפי�' ובו י                                                 ( 

 
. וצרי� לחזור ולהתפלל, וא� התפלל תפילתו תועבה, היה צרי� לנקביו אל יתפלל. א

אבל א� יכול להעמיד ,  שאינו יכול להעמיד עצמו שיעור הילו� פרסה�והני מילי 
אבל לכתחילה לא יתפלל עד שיבדוק עצמו .  יצא בדיעבד�עצמו שיעור פרסה 

 .תחילה יפה
 

dbd: 
 xeq` eiawpl jxvpd lkedxez ixaca elit` ,miawpd on uweyn eteby onf lk.  

 
וא� .  יעמיד עצמו עד שיגמור ולא יפסיק�א� באמצע תפילתו נתעורר לו תאוה  .ב

 .  קורא כדרכו� בי� לקטני� בי� לגדולי��בשעת קריאת שמע וברכותיה נתעורר
 

dbd : 
 jk lk de`zn epi`y `wece- meyn dia zi`c 'evwyz la '- ikd e`la la` - xzei 

wiqtdl aeh.  
 

 .  עושה�וא� רצה  להרחיק ולהטיל מי� 
 
 .צרי� קוד� תפילתו להסיר כיחו וניעו וכל דבר הטורדו .ג
 
.  צרי� לחזר אחריה� עד פרסה�וא� אי� לו , א� יש לו�צרי� לרחו� ידיו במי�  .ד

ר לאחוריו אבל א� צרי� לחזו, והני מילי כשהוא הול� בדר� והמי� נמצאי� לפניו
, וא� מתיירא שיעבור זמ� התפילה. יותר ממיל אינו חוזר,  עד מיל חוזר�למקו� מי�

 . ינקה ידיו בצרור או בעפר או בכל מילי דמנקה
 

dbd: 
lx oniq onwl oiire"b.  

 
 באורי�

דומה לתנור שהסיקוהו על גב , הנצר� לנקביו ואוכל.  "לשו� נקיה לעשית צרכי�
צרי� לנקביו .א

שמור רגל� כאשר תל� אל בית " על הפסוק  .).א. מסכת שבת פב("וזו היא תחילת רוח זוהמא,אפרו

שמור נקבי� בשעה  שאתה עומד בתפילה : אמר הקדוש ברו� הוא: ל" אמרו חז.)יז. קהלת ד(" האלהי�

    ).'משנה ברורה'(. לפני
 . די� זה, אלודברי�  
הני מילי.              לעצור מלעשות צרכיו 
להעמיד עצמו 

 . דקות72שיעור הילו� פרסה )  מטר4,608 �אשכנז( מטר 3,840,  אמה8,000,  מיל 4 
פרסה 
 �גדולי�. מת� שת� � להטיל מי�,קטני�.  צרי� לשירותי��נתעורר לו תאוה  .עמידה 
תפילתו .ב

 .   הטלת צואה
 .).מג. ויקרא יא(" אל תשקצו את נפשתיכ�"מהפסוק  
בל תשקצו . יש בכ� �דאית ביה: הגה
 "קיחו וניעו ורירו." ליחה הנפלטת מ� הא� אגב קינוח
 ניע.ליחה היוצאת מ� הגרו�  
 כי�.ג
 . ). ג. תספתא  ה, מסכת זבחי� (
 . בכל דבר המנקה�בכל מידי דמנקי ) מטר1,152אשכנז  ( מטר  960 אמה 2,000
מיל  .ד



 
 הלכות תפילת עמידה.צב

 
א� על פי , א� יש לו מי��צריכי� נטילה לתפילה, ח דעתורח� ידיו שחרית והסי .ה

 אינו צרי� לחזור �וא� אי� לו מי� מזומני�. ולא יבר�, שאינו יודע לה� שו� לכלו�
 . וליטול

dbd: 
jxan epi` dlitzl olhepe zeklkeln eici eid elit`e .f oniq lirlcke. 

 
 די בנקיו� עפר או צרורות או מחכ� �העומד בתפילה ונזכר שנגע במקו� מטונ� . ו

 .   ידיו בכותל
 
וכ� א�  . לפי שיש בה� מלמולי זיעה,היינו מקומות המכוסי� באד��'מקו� מטונ�'. ז

 . חיכ� הראש
 

dbd: 
dlitza micnery drya el` zenewna rbil xeq` okle ,dxeza wqer e` . z`eva oke

s`de ofe`d-cba ici lr m` ik .  
 
. משו� ניצוצות, לל עד שישהא כדי הילו� ארבע אמות לא יתפ�המשתי�. ח

שכל ארבע אמות תפילתו . והמתפלל לא ישתי� עד שישהא כדי הילו� ארבע אמות
 .שגורה בפיו ורחושי מרחש� שפוותיה

 
 לא ירוק עד שישהא ארבע �המתפלל. לא יתפלל עד שישהא ארבע אמות�הרוקק . ט

 ). ז"ועיי� לקמ� סימ� צ (. מותר�אבל א� נזדמ� לו רוק , ודוקא לרצונו. אמות
 
 .   טוב לית� צדקה קוד� תפילה. י
 

 
 באורי�

  .).משנה ב. מקואות פרק ט. (גליל לכלו� דק בידי� מזוהמות 
מלמול .ז
 ). �" ס57 �אשכנז (� " ס48, טפחי� 6.  המרחק מ� המרפק ועד ראשי האצבעות� אמה.ח
 ).מטר2.3 �אשכנז(ר  מט1.9 מידת יסוד בהלכה �'אמות) ארבע('ד'

 .). א. נידה יג"(ניצוצות נתזי� על רגליו. "טיפות שת�  
ניצוצות
        ).      תפילה( ממללות שפתיו �רחושי מרחשי� שפוותיה

 



 הלכות תפילת עמידה.צב
  מקורות

 �"תנ
)1(אל תשקצו את נפשתיכ� 

 .)מג. ויקרא יא (
.) יז. קהלת ד(שמור רגלי� כאשר תל� אל בית האלהי�

)2( 
 �'  כפי ואסבבה את מזבח� הבנקיו�ארח

)3(
 .)ו.תהילי� כו( 

 צדקהלעשות ' כי ידעתיו למע� אשר יצוה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דר� ה
ומשפט 
)4(

 .) יט.בראשית יח( 
.  אחזה פני�בצדקאני 

)5(
 .)טו.תהילי� יז(

 
 �"פרשנות על התנ

 .מתועב, מאוס�'שק�': פשט.1
כל הול� על גחו� וכל : "ולרמשי� ולכל בעלי החיי� שאכילת� נאסרהכינוי לשרצי� �

 �הול� על ארבע עד כל מרבה רגלי� לכל השר� השר� על האר� לא תאכלו� כי שק
 .)יז.ישעיה סו(". בשר החזיר והשק� והעכבר ".)מב.ויקרא יא(". ה�

ויקרא (" מבשר� לא תאכלו ובנבלת� לא תגעו טמאי� ה� לכ�:"למטמאי� במגע�
   .)ח.יא
". לעשתרת שק� צידני� ולכמוש שק� מואב ולמלכ� תועבת בני עמו�:"לעבודה זרה�
 .)יג. מלכי� ב כג(

מסכת מכות (" ולא תשקצו" עובר משו� �)מתאפק מללכת לשרותי�(המשהה את נקביו : דרש
 .) לא.הלכות מאכלות אסורות יז, ספר קדושה.  א.הלכות דעות ד,ספר המדע: �"רמב. ב.טז
כמו שאמרה , לזקק את נפשותינו...ללמדנו המדות הטובות...י המצות המעשיות כ"

 .) ו.� על דברי� כב"רמב (.כל� לתועלתנו בלבד"...ולא תשקצו"תורה 
כל ,שלא תל� לש� מלא עונות, להתפלל' שמור רגל� בזמ� שתל� לבית מקדש ה.2

 )התרגו� הארמי(. עוד שלא תשוב
 .)  א.מסכת ברכות כג(. שמור נקבי� בשעה שאתה עומד  בתפילה

3. � .)א.מסכת ברכות טו( . בכל דבר המנקה, בנקיו� אלא במי�לא כתוב ארח
 )י על הפסוק"לפי רש(. לאברה� אבינו בגלל צואתו לכל הדורות' אהבת ה.4
  )י על הפסוק"רש ("הצדקות שבידי אחוז ובה� ובה� אחזה פני�."4
מדרש (" ת� לעני זוכה ומקבל פני שכינהשפרוטה שאד� נו! ראה מה כוחה של צדקה"
    )על הפסוק' שוחר טוב'

 
  בבלי וירושלמי�תלמוד 

 .ט.מגילה א.  ג.ירושלמי ב.   א.בבלי כג:ברכות. א
 .ב.ברכות כב.ב
 .ב.ירושלמי ח"   אמא� דמהדר"תוספות בקטע "  לקריאת שמע"י בקטע "רש. א.בבלי טו:ברכות.ד
 "אסוחי מסח דעתיה"תוספות בקטע " אסחיה לדעתיה"י בקטע "רש. ב.פסחי� קטו. ו.ה
 "איכא דאמרי"י בקטע "רש. א.נזיר נט.ז
 .ה.ברכות ירושלמי ג.   א.ירושלמי ג.   ב.בבלי כז:  מגילה.ח
 .א.מגילה ירושלמי ג.   ה.ברכות ירושלמי ג. ט
 .א.בבא בתרא י. י
 

 : הלכות תפילה��"רמב
 .י.ד. ג.א
.יד. תפילה ד. חג   .ב:תפילה ד. א. קריאת שמע ג.ד



 
 

 הלכות תפילת עמידה
              

 קוד� שיתפלל צרי� לשהות .צג 
 )סעיפי�' ובו ד                                                      (

 
ושעה אחת אחר . כדי שיכוי� לבו למקו�, ישהה שעה אחת קוד� שיקו� להתפלל.א

 . שממהר לצאת ממנה, שלא תהא נראית כמשוי, התפילה
 
לא מתו� שחוק וקלות ראש ודברי� . לא יעמוד להתפלל אלא באימה והכנעה.ב

כגו� סמו� , כגו� דברי תנחומי� של תורה, אלא מתו� שמחה, ולא מתו� כעס, בטלי�
' שומר ה", "רצו� יראיו יעשה:"שכתוב בו"תהילה לדוד"�לגאולת מצרי� או סמו� ל

 .).        כ�יט. תהילי� קמה(" את כל אהביו

 
אלא ,  שלא יהא לבו טרוד בה�אי� עומדי� להתפלל מתו� די� ולא מתו� הלכה .ג

 . מתו� הלכה פסוקה
 

dbd: 
dgny jezn enk inp epiide , ik"d icewt 'al ignyn mixyi) "hi milidz.h.(. 

 
. לעני� לעמוד מתוכו להתפלל: פירוש.  העוסק בצרכי ציבור כעוסק בתורה דמי.ד

לעני� דאינו צרי� , דהיינו: ויש מפרשי�. שג� זו שמחה לו שעוסק בצרכי ציבור
   . לפסוק להתפלל

 
 באורי�

 .). סעי� כ. עיי	 סימ	 ד' משנה ברורה'(. זמ� מועט�שעה אחת.א
 .ג� זה� והני נמי:הגה .ג
יה כיו� שבשעת החובה ה, בתפילה הסמוכה, כתשלו�, ואינו צרי� להתפלל שתי תפילות. דומה 
דמי .ד

 ). 'משנה ברורה'(פטור מתפילה  
 

 



 הלכות תפילת עמידה.צג
  מקורות

 
  תהילי��� " תנ

פרשנות סעי� בפסוק' דבר ה פרק פסוק
 בית� עוד יושביאשרי  פד ה 1

 סלה  יהללו� 
 א

ישבו  לשמ� יודוא� צדיקי�  קמ יד 1
 ישרי� את פני�

 

וגילו ביראה ' עבדו את ה ב יא 2
 ברעדה

 ב

ואני ברב חסד� אבוא בית�  ה ח 
אשתחוה אל היכל קדש� 

 ביראת�
 

  קדשבהדרת ' השתחוו לה כט ב 3
 באו בשמחה' עבדו את ה ק ב 

 ברננהלפניו 
 

 ג ישרי� משמחי לב'  הפקודי יט ט 4
 

 �"פרשנות על התנ
 "יושבי" נאמר "יהללו�"כי לפני ,שעה אחת קוד� תפילתו:המתפלל צרי� שישהה.1

 .)ב.מסכת ברכות לב( .  "ישבו"נאמר " יודו"כי לאחר ,לתוושעה אחת אחר תפי
 .)  א.ירושלמי ה.  ב.בבלי ל:מסכת ברכות( .במקו� גילה ש� תהא רעדה.2
 .)ב.מסכת ברכות לב(" בחרדת" היא "בהדרת" המשמעות של.3
 .מצוי רק בתהילי�. כינוי למצוות' פקודי�'.4
 

  בבלי וירושלמי �תלמוד 
. ב.לב)  משנה וגמרא. (א.ירושלמי ה"   א� תקרי"תוספות בקטע ) משנה. (ב.בבלי ל:ברכות.ב.א

 .א.עירובי� סה"  קוד� תפילתו"תוספות בקטע 
 .א.ירושלמי ה   "אלא מתו� שמחה"י בקטע "רש. א.בבלי לא: ברכות.ג
 .  א.ירושלמי ה"   רב אשי"בבלי תוספות בקטע :  ברכות.ד
 

  הלכות תפילה��"רמב
 .טז. ד.א
 .יח.ד.ג.ב
 .ח.ו.ד
 



 הלכות תפילת עמידה
 

 ודי� הרוכב או יושב בספינה. צרי� לכוי� נגד אר� ישראל .צד
 )סעיפי�' ובו ט                                                       (

 
ויכוי� ,  יחזיר פניו כנגד אר� ישראל� א� היה עומד בחו� לאר��בקומו להתפלל . א

 יחזיר פניו �היה עומד באר� ישראל. ולמקדש ולבית קדשי הקדשי�, ג� לירושלי�
 יחזיר �היה עומד בירושלי�. ויכוי� ג� למקדש ולבית קדשי הקדשי�, כנגד ירושלי�
 מחזיר פניו �היה עומד אחורי הכפורת. ויכוי� ג� לבית קדשי הקדשי�, פניו למקדש

 .       לכפורת
 

,  א� הוא בחו� לאר�� ישראלא� מתפלל לרוח משאר רוחות יטה פניו לצד אר�.ב 
 .    א� הוא בירושל��ולמקדש ,  א� הוא באר� ישראל�ולירושל� 
 

dbd: 
ep`e,gxfnl epipt oixifgny-l`xyi ux` ly daxrna oiayei ep`y iptn  , epipt `vnpe

l`xyi ux`l .ynn ynyd zgixf cbp dlitzd cve oex`d mewn miyer oi`e , edf ik
ipi`nd jxc"m .meid rvn` cbp mipeekn wx .mxn` miiwl dvexy ine" : dvexd

oitvi xiyrdl ,mixci mikgdl e`) "dk `xza `aa zkqn.a(. , eipt ccvi mewn lkn
gxfnl.  

 
 .  יכוי� לבו לאביו שבשמי��מי שאינו יכול לכוי� הרוחות .ג
 
ופס  אפילו א� יש לו מי שת�היה רוכב על החמור אי� צרי� לירד ולהתפלל  .ד

 א� יכול �וכ� א� היה בספינה או על גבי קרו� .  אלא מתפלל דר� הילוכו�חמורו
 מתפלל �או א� היה הול� ברגליו . יושב במקומו ומתפלל�וא� לאו , לעמוד עומד
כי א� יעמוד , אפילו שלא במקו� סכנה, א� א� אי� פניו כנגד ירושל�, דר� הילוכו

ולפי , והכל לפי הדר�. ויתפלל יקשה בעיניו איחור דרכו ויטרד לבו ולא יוכל לכוי�
וראוי לחוש ', אבות'�ויש מחמירי� לעמוד ב. ולפי יראתו וישוב דעתו, המקו�

 .א� הוא שלא במקו� סכנה, לדבריה�
 

 באורי�
 .   הכונה לתפילת עמידה' להתפלל 'שנכתב כל מקו�� כלל
    ).'מג	 אברה�'(" במערבו של בית המקדש "�אחורי הכפורת .א
.  הדברי� נכתבו בעיר קראקוב השוכנת צפונית מערבית לאר� ישראל�במערבה של אר� ישראל .ב

בתפילתו יחזיר פניו לצפו� � הרוצה להעשיר יצפי�. עובדי אלילי� המשתחוי� לשמש
�"המאיני

 . יפנה�   יצדד).י"רש(
 .'שמונה עשרה, ' הברכה הראשונה בעמידה�אבות.ד



 
 הלכות תפילת עמידה.צד

 
כדי שיהיה ,  א� יכול לעמוד במקו� הכריעות עומד�היה יושב בספינה או בעגלה .ה

 .   ופוסע שלושה פסיעות. כורע מעומד
 

dbd: 
dlitzd lka ayeiy it lr s` ,cenrl xyt` m` mewn lkn-cenri , miiwl ick

okxck zeriqtde zerixkd .el xyt` i` m`e ,dndad lr akexy oebk , dndad xifgi
lydixg`l zeriqt ye ,envra rqt eli`k el dlere.   

 
 . והוא שיכול לכוי� דעתו� אפילו שוכב על צידו �חולה מתפלל  .ו
 

dbd: 
lltzdl el xyt` i` m`e-eala xdxdi mewn lkn  ,xn`py": lr mkaala  exn`

mkakyn) "c milidz.d.(. 
 
 ישב �מי שהיו לו גויי� מכא� ומכא� ומתירא שמא יפסיק תפילתו או יפסידו מקחו .ז

וא� על פי שצרי� לעשות שלוש . לפי שאי� דעתו מיושבת עליו, במקומו ויתפלל
 .  יושב ומתפלל וכורע�פסיעות בסו� התפילה

 
 .  בשעת תפילה�יש ליזהר שלא לסמו� עצמו לעמוד או לחברו.ח
 
צרי� ואינו .  צרי� לחזור ולהתפלל מעומד�כשיוכל, מי שהוכרח להתפלל מיושב .ט

 . להוסי� בה דבר
 

dbd: 
oelnl jenq `ede jxca `ay ine ,jxcd on wlzqdl leki m`- edewiqti `ly mewna 

mikxc ixaer-miieb ly oelna lltzi `le my wlzqi  ,ziad ipa edelalai `ly . la`
 jxcd on wlzqdl el xyt` i` m`-edewiqti `ly mewna - oxw dfi`a oelna lltzi 

zief . 
 

 באורי�
 . ז סעי� א"ראה להל� סימ� ק. הבעה וניסוח חפשי של בקשות�להוסי� בה דבר. ט
 

 הרחבה והעמקה
וצבא :"דכתיב, בואו ונחזיק טובה לאבותינו שהודיעו מקו� תפילה:אמר רבי יהושע ב� לוי"

 .  השמש והירח העומדי� במזרח
"וצבא השמי� ".).ו. נחמיה ט ("השמי� ל� משתחוי�
  .)א.בתרא כהמסכת בבא (
 
 



 הלכות תפילת עמידה.צד
  מקורות

 �"תנ
פסוק פרשנות פרק סעי� בפסוק' דבר ה ספר

 א דר� ארצ�והתפללו אלי�  מלכי� א ח מח 2 ,1 
דר� העיר אשר  'אל הוהתפללו  מלכי� א ח מד 6, 3 ,1 

 בחרת
 

דברי  ו לב 4, 1
הימי� ב

 הבית הזהוהתפללו אל 

 
 

  המקו� הזהוהתפללו אל  מלכי� א ח לה 5, 1
  שיר  ד ד 7

 השירי�
  תלפיותכמגדל דויד צואר� בנוי ל

 ו  על משכבכ�בלבבכ�אמרו  תהילי� ד ה 8
 כצאתי את העירויאמר אליו משה  שמות  ט כט 9

 ' אפרוש  את כפי אל ה
 ט

 
 �"פרשנות על התנ

 .  שנה�2,900לפני כ , מתו� נאו� שלמה המל� בחנוכת בית המקדש הראשו�.1
 :העומד בתפילה

2.� .  יכוו� את לבו כנגד אר� ישראל�בחו� לאר
 .  יכוו� את לבו כנגד ירושלי��באר� ישראל .3
 . יכוו� את לבו יכוו� כנגד בית המקדש�בירושלי� .4
 . יכוו� את לבו יכוו� כנגד בית קדשי הקדשי��בבית המקדש .5
 . יכוו� את לבו לאביו שבשמי��שאינו יכול לכוו� את הרוחות . 6
 )י"רש(" להיות הכל מסתכלי� בו, לנוי...אותו המגדל בנוי: "פשט.7

(".  פוני� בופיות שכל תל... נמצאו כל ישראל מכווני� את לב� למקו� אחד: "דרש

 .) א.מסכת ברכות ל. 7 �. 2
 �וא� אי� אתה יכול , אני אמרתי להתפלל בבית הכנסת: אמר הקדוש ברו� הוא.8

 .) פסיקתא דרב כהנא פסקא כה(". הרהר בלב��א� אי� אתה יכול ו. התפלל על מטת�
 )עבודה זרה(".לפי שהיתה מלאה גלולי�) משה רבנו(לא התפלל ) המצרית(בתו� העיר ."9
 )י על הפסוק"רש(

 
  בבלי וירושלמי   �תלמוד 

 .  ה.ירושלמי ד"   לתלפיות" "היה"  "הלכה כרבי"תוספות בקטעי� . א.בבלי ל:ברכות.ג.ב.א
 "אדרימו"י בקטע "רש. ב.א.בבא בתרא כה

 .א.ברכות ל.ז.ה.ד
 .ה. ירושלמי ד"   מסמ�"תוספות בקטע . א.ל בבלי:  ברכות .ט
     

  הלכות תפילה ��"רמב
 .ג. ה.ג.ב.א
 .ב.ה.ו.ה.ד
 .ב.ה.ט



 הלכות תפילת עמידה
                    

 כיוו� איבריו בשעת תפילה.צה      
 )סעיפי�' ובו ד                               (                  

 
דכתיב , להידמות למלאכי�, יכוי� רגליו זה אצל זה בכיו� כאילו אינ� אלא אחד. א

 . רגליה� נראי� כרגל אחד:  כלומר,.)ז.יחזקאל א(" ורגליה� רגל ישרה: "בהו
 

dbd: 
mixne` yi : xacl dybde aexw jxc zeriqt dyely eiptl jli lltzdl cneryk

zeyrl jixvy.  
 
ויחשוב כאילו עומד בבית . שיהיו עיניו למטה לאר�, צרי� שיכו� ראשו מעט. ב

 . ובלבו יכוי� למעלה לשמי�. המקדש
 
,  באימה�ועומד כעבד לפני רבו. הימנית על השמאלית, מניח ידיו על לבו כפותי�. ג

 . והראמפני שהוא דר� י, ולא יניח ידיו על חלציו. ביראה ובפחד
v oniq yix onwl oiire"f. 

 
 .טוב לכוי� רגליו ג� בשעה שאומר קדושה ע� שליח ציבור. ד
 

 באורי�
 . שכתוב בה� במלאכי� 
דכתיב בהו.א
 .קשורי� 
 כפותי�.ג

 
 
 



 הלכות תפילת עמידה.צה
  מקורות

 
 �" תנ

)1(. ורגליה� רגל ישרה
 .)ז.יחזקאל א (
) 2(. 'ממעמקי� קראתי� ה

 .) א. תהילי� קל(
)3(. והיו עיני ולבי ש� כל הימי�

 
)5 (

 .)ג.מלכי� א ט(
 .)מא.איכה ג ()5( )4 (.נשא לבבנו אל כפי� אל אל בשמי�

)6(אל תבואני רגל גאוה 
 .) יב.תהילי� לו (

 .)יח.משלי טז (.)7(לפני שבר גאו� ולפני כשלו� גבה רוח
 

 �"פרשנות על התנ
רגלי המלאכי� .) ז.יחזקאל א(".ל עגלורגליה� רגל ישרה וכ� רגליה� ככ� רג."1

סתומי� .'מעשה מרכבה'הפסוק נכלל בנבואה המכונה ) י"לפי התרגות הארמי ורש(.צמודות
ישוטטו בה� חכמי התורה ותרבה דעת . הדברי� וחתומי� בתורת הסוד והמיסתורי�

אלא א� כ� היה חכ� ומבי� , ביחיד' מרכבה'ב...אי� דורשי�:"נפסק. בישראל' ה
 .)   ב.א.יג) משנה. (ב.מסכת חגיגה יא(".מדעתו

י בקטע "רש. ב.מסכת ברכות י(". נראי� כרגל אחד"המתפלל צרי� להצמיד את רגליו שיהיו 
 ")ורגליה�"
, לא יעמוד אד� לא על גבי כסא ולא על גבי שרפר� ולא במקו� גבוה ויתפלל."2

 .)ב.מסכת ברכות י)". (הש�(לפי שאי� גבהות לפני המקו� ,אלא במקו� נמו� ויתפלל
 .לנאו� לנאו� שלמה המל� בחנוכת בית המקדש הראשו�' מתו� מענה ה:פשט.3
 )   לפי התרגו� הארמי (.הבטיח ששכינתו תשרה במקדש א� רצונו יעשה' ה

ולכ� צרי� שנית� עיננו למטה כנגדו ונחשוב , אנו מתפללי� כנגד בית המקדש:"דרש
 )על הסימ�' טור'(". כאילו אנו עומדי� בו ומתפללי�

לשוב לשבור לבבנו , כשאנו נושאי� את כפינו אל שמי� נישא א� לבננו עמה�."4
 )  י  על הפסוק"רש (".ברו� הוא) 'ה(לפני המקו� 

 ".אי� תפלתו של אד� נשמעת אלא א� כ� משי� נפשו בכפו"
 .) א.מסכת תענית ח (

". ני מקראות האלוהמתפלל צרי� שית� עיניו למטה ולבו למעלה כדי שיתקיימו ש."5
 .)ב.יבמות קה מסכת(
 )'מצודת דוד'(". אל תבוא אלי רגל אנשי גאוה להצר לי: "פשט. 6
 )  ק"רד(". רגל האויבי� הבאי� בגאוה לטרדני במלמחה "
 ")מה היה"בקטע .בראשית רבה טו(". רגל שנתגאה על בוראו"
כי בזה יכפל , בא לו מתחילה גאו� וממשל רב , טר� יבוא שבר על הרשע. "7

 ) 'מצודת דוד' (".גובה רוח על רוב הטובה הבאה לו טר� הכשלו�...הצער
 .   המגונה שבמידות�ל בגנות הגאוה"� ומאמרי חז"רבו ועצמו מאד פסוקי� בתנ

   
  בבלי וירושלמי�תלמוד 

 .א. ירושלמי  א " ורגליה�"י בקטע "רש. ב.בבלי  י:ברכות.א
 .ה.ברכות ירושלמי ד"  למטהעיניו"י בקטע "רש. ב.יבמות קה. ב
 .א. שבת י.ג
  

  הלכות תפילה��"רמב
 .ד. ה.ג.ב.א
 



 הלכות תפילת עמידה
                 

 שימנע כל הטרדות כדי שיכוי�. צו
 )סעיפי�' ובו ב(                                       

   
ולא קערה , ולא ספר מכתבי הקודש,  לא יאחוז בידו תפילי��כשהוא מתפלל. א

מפני שלבו עליה�  שלא יפלו ויטרד ותתבטל , ולא סכי� ומעות וככר, מלאה
כיו� שהאחיזה בידו היא מצוה אינו נטרד ,  מותר לאוחזו ביד�ולולב בזמנו .כוונתו

 .בשבילו
 
הואיל ותופס לצור� תפילה , מותר לאחוז מחזור תפילות בידו בשעה שמתפלל. ב

 .משו� דלקיחתו מצוה לא טריד ד�דומיא דלולב, עצמה לא טריד
 

dbd: 
mewn lkne , lltzdl ligzdy mcew ecia did `l m`- elhil dlitza eixg` xifgi `l 

oken `edy cgein mewna did m` `l` , ick dlitzd jeza elit` elhil xzen f`
ekezn lltzdl. 

 
 באורי�

 .     הכונה לתפילת עמידה' להתפלל 'שנכתב כל מקו�� כלל
 .דומה 
 דומיא .ב
 

 
 הרחבה והעמקה 

 כתבי הקודש.א
כתיבת ועריכת .נביאי� וכתובי�, תורה:�"ד ספרי התנ"בתחילה הוחל המושג על כ:המושג

סדר� של הספרי� . כל ספר בנפרד וסדר� של הספרי� נדונו בעיקר במסכת בבא בתרא
 . מרצותל נ"� התנגדו חז"לתרגו� התנ. � שבידנו אינו זהה למפורט בתלמוד"בתנכי

ירושלמי .  א.טו. ב. א.יד. ב.יג. א.בבלי יא: בבא בתרא   .ט.ירושלמי א. א.ט. א.בבלי ג: מגילה. ב.א.שבת קטו: מסכתות(

 .)        א.ובבא בתרא יא. א.שבת קטו: במסכתות" כתבי הקודש"י בקטע "רש.    סופרי� פרק ג)   משנה וגמרא.(ה.א
 

ספרי ,תלמוד,נכללו במושג ג� משנה, לאחר התרת כתיבת תורה שבעל פה: הרחבתו

על ' משנה ברורה'.  א.ירושלמי טז"   אליבא"תוספות בקטע . א.בבלי קטו: מסכת שבת(.ובאוריה� הלכות ואגדות

 .)     אורח חיי� סימ� צו
 

 קדושה יתירה וכבוד גדול נוהגי� בספר תורה במיוחד וביתר כתבי :כבוד כתבי הקודש

. ב.בבלי קיא:  סנהדרי��ל "נוס� למקורות הנ(.  ממה שעלול להראות כבזיו�יש להזהר ביותר. הקודש

הלכות ספר תורה פרק עשירי   שלח� ערו� חלק , �"רמב. ה�. משניות ג. מסכת ידי� פרק ג)  משנה.(ה.ירושלמי י) משנה(

 ").                בכל ספרי� "�א "ביאור הגר. ה. יורה דעה סימ� רפב
 



 הלכות תפילת עמידה.צו
  מקורות

 
 �"תנ

ועתה כתבו לכ� את השירה הזאת ולמדה את בני ישראל שימה בפיה� למע� תהיה 
 .)יט.דברי� לא(. לי השירה הזאת לעד בבני ישראל

 
 �"פרשנות על התנ

 .)  יט.י על פסוק לא"רש.   מג�.א. דברי� לב(". האזינו"משה רבנו נצטוה לכתוב את שירת : פשט
 :סוקפסיקה בהסתמ� על הפ

 :�"הרמב
הלכות תפילי� ומזוזה  ("מצות עשה על כל איש ואיש מישראל לכתוב ספר תורה לעצמו"

 .)א.וספר תורה ז
 :מר� רבי יוס� קארו הוסי�

שלח� ערו� חלק (". וגמרא ופירושיה�,ומשנה,מצוה לכתוב חומשי תורה) עכשיו(האידנא "

 .  'כתבי הקודש'כ� הורחב המושג .) ב.יורה דעה רע
 )על הסימ�' משנה ברורה' ("והוא הדי� כל ספרי� שלנו"�" ספר מכתבי הקודש"
 
 

 תלמוד בבלי
 "לא יאחוז "י בקטע  "רש.  ב.כג :ברכות.ב.א

 "   אלא"תוספות בקטע "  הנדרסת"י בקטע "רש. א.עירובי� צח.  ב.א. שבת קטו
 "ואלואמר שמ"תוספות בקטע "  הכא"  "לא יאחז אד�"י בקטעי� "רש. ב. סוכה מא

 
  הלכות תפילה��"רמב

.ה. ה.א



 
 הלכות תפילת עמידה

          
 שלא יגהק ולא יפהק ולא ירוק בשעת התפילה .צז

 )סעיפי�' ובו ה                                                   (
 
יניח ידו על פיו שלא תראה , וא� צרי� לפהק מתו� אונס. לא יגהק ולא יפהק.א

 . פתיחתו
 

dbd: 
dlitzd zrya exhpq lr eci gipi `ly xdfie ,gex zeqb jxc iedc.  

 
בעני� שלא יהא , וא� אי אפשר לו שלא לירוק מבליעו בכסותו. אסור לו לירוק .ב

 .  זורקו לאחוריו�וא� הוא איסטניס ואינו יכול להבליעו בכסותו. נראה 
 

dbd: 
eixeg`l ewxfl xyt` i` m`e-l `l la` el`nyl ewxef epini ,eiptl oky lke-xeq`c). `de

onwlc ,kw oniq yixa"b ,dligz el`ny cvl cvl eipt jtedy- yecwd ly oini `edy 
`ed jexa-dxyrn dhnl dpikyd dcxi `l mlerny oeik mrhd xnel yi  , oi` ok m`

lltznd cbpk dpiky .dwiwxa dicic oinil ceak ewlg jkitle ,dlitz zrya `idy .
 zeriqt dyely rqetyk la`- cbpk `ede ezlitz mewnn envr wigxn mc`d 

dpikyd .el`nyl mely ozep jkitle ,`ed jexa yecwd ly epini cbpk `ed f`y.-- 
eia` mya sqei zia(. 

 
אבל לא יסירנה ,  ימשש  בבגדיו להסירה שלא תתבטל כוונתו�א� כינה עוקצתו .ג

 . בידו
dbd: 

dlitzd zrya `wece,`zqpkd ziaa dwxefle dpik zgwl leki dlitzd zrya `l la .
)c oniq lirl oiire.i sirq"g   .( 

 
 אינו �אבל א� נפל כולו.  יכול למשמש בו ולהחזירו�א� נשמט טליתו ממקומו  .ד

 . יכול לחזור ולהתעט� בו דהוי הפסק
 
 פחות מארבעה קבי� מפשילו לאחריו �הנושא משוי על כתיפו והגיע זמ� תפילה .ה

 .  מניח על גבי קרקע ומתפלל�ארבעה קבי�, ומתפלל
 

 באורי�
כמי שרוצה , שאיפת אויר ופליטתו
 פהק . מתו� שובע,  הוצאת גזי� מ� הקיבה לפה ברעש�גהק.א

 .א. על הביטויי� ראה מסכת ברכות כד. לישו� או שעמד משינה
       .)משנה ו. מסכת ברכות פרק ב(.דבר מאוסשאינו יכול לראות . מעוד� ורגיש מאד,אני� דעת.�איסטניס.ב

 . שהינו� דהוי.ג.                    שלו �דידה:הגה
 .).משנה א .מסכת מנחות פרק ז(ששית הסעה.).כה. ו. מלכי� ב(.רבע הקב דביוני�. "�"מידת היבש בתנ�קב.ד

 . ק" סמ1350 או 2500: נחלקו חכמי� בשיעורה
מסכת קידושי� (".תשעה נטלה ירושלי� ואחד כל העול� כולו, עשרה קבי� יופי ירדו לעול�:"בהשאלה

 .)ב.מט



 
 הלכות תפילת עמידה.צז

  מקורות
 �"תנ
 .)יז. תהילי� נא( )1(.שפתי תפתח ופי יגיד תהלת�' ה.א
 )2(. תסגר שבעת ימי� מחו� למחנה. ואביה ירק ירק בפניה הלא תכל� שבעת ימי�.ב
 .)  יד.במדבר יב(

 
  �"תנפרשנות על ה

 )י על הפסוק"רש(". ויהי לי פתחו� פה להגיד תהלת�."1
 .  מרי� דברה סרה במשה אחיה ונענשה בצרעת ובהסגר�רקע .2

א� אביה הראה לה פני� זועפות הלא תכל� שבעת . "יריקה עלולה להתפרש כבזיו�
)  י על הפסוק"רש(" ימי�

 

 
  בבלי וירושלמי  �תלמוד 

 .ה.ירושלמי ג.   א. בבלי  כד: ברכות.ב.א
"וממשמש בבגדו"י ותוספות  בקטע "רש .ב. ברכות כד.ג

 

 "אבל לא היה מתעט�"י בקטע "רש .ב.  א. ברכות כד.ד
 .ב.בבא מציעא קה.ה

 

  הלכות תפילה  ��"רמב
 .יא. ד. ב .א
 .ה.ה .ה
 



 הלכות תפילת עמידה
            

 צרי� שיהיה לו כוונה בתפילה. צח 
 )סעיפי�' ובו ה                              (                      

 
ויחשוב כאילו שכינה . המתפלל צרי� שיכוי� בלבו פירוש המילות שמוציא בשפתיו.א

עד שתשאר מחשבתו , ויסיר כל המחשבות הטורדות אותו. ויעיר הכוונה. כנגדו
כי אילו היה מדבר לפני מל� בשר וד� היה מסדר : ויחשוב. וכוונתו זכה בתפילתו

קל וחומר לפני מל� מלכי המלכי� הקדוש ברו� . דבריו ומכוי� בה� יפה לבל יכשל
 שהיו �וכ� היו עושי� חסידי� ואנשי מעשה . שהוא חוקר כל המחשבות, הוא

מתבודדי� ומכווני� בתפילת� עד שהיו מגיעי� להתפשטות הגשמיות ולהתגברות 
� תבוא לו מחשבה אחרת וא. עד שהיו מגיעי� קרוב למעלת הנבואה, כח השכלי

וצרי� שיחשוב בדברי� המכניעי� .  ישתוק עד שתתבטל המחשבה�בתו� התפילה 
 .  ולא יחשוב בדברי� שיש בה� קלות ראש. הלב ומכווני� אותו לאביו שבשמי�

 
dbd: 

mc`d zeltyae dlrzi l`d zennexa dlitzd mcew aeygie .ibeprz lk xiqie  mc`d
ealn .zqpkd ziaa miphwd eipa wypl mc`l xeq`e , dad` oi`y eala reawl ick

`ed jexa mewnd zad`k. 
 

ועכשיו . ולא בשעה המבטלת כוונתו, לא יתפלל במקו� שיש דבר שמבטל כוונתו .ב
 . אי� אנו נזהרי� בכל אלו מפני שאי� אנו מכווני� כל כ� בתפילה

 
ומבקש , ה עליו כמשוי שלא תרא�ובנחת. יתפלל דר� תחנוני� כרש המבקש בפתח. ג

 . ליפטר ממנה
.  בכוונה�ולכ� צרי� ליזהר שתהא דוגמת הקורב� ,  התפילה היא במקו� הקורב�.ד

 דומיא �ומעומד. כמו מחשבה שפוסלת בקדשי�, ולא יערב בה מחשבה אחרת
. שכל אחד קבוע מקומו לשחיטתו ומת� דמיו,  כמו הקרבנות�וקביעת מקו�. דעבודה

וראוי שיהיו לו בגדי� נאי� .  שחציצה פוסלת בינו לכלי�ושלא יחו� דבר בינו לקיר
ומכל . אלא שאי� כל אד� יכול לבזבז על זה. כגו� בגדי כהונה, מיוחדי� לתפילה

 . משו� נקיות, מקו� טוב שיהיו לו מכנסיי� מיוחדי� לתפילה
 
. יראוי הוא שיעשה הקדוש בר� הוא בקשתי כיוו� שכיוונתי בתפילת:  אל יחשוב.ה

      . כי אדרבה זה מזכיר עוונותיו של אד�
`ed geha xnel eiyrna oityytn jk ici lry eizeiekfa?! שיעשה הקדוש : אלא יחשוב

בא לבקש מאת מל� ! דל ונבזה! ?מי אני: ויאמר בלבו. ברו� הוא בקשתו בחסדו
א� לא מרוב חסדיו שהוא מתנהג בה� ע� , מלכי המלכי� הקדוש ברו� הוא

 . בריותיו
 

 באורי�
   .).ד�ג.יב. שמואל ב("ויקח את כבשת האיש הרש... ולרש אי� כל. "עני, דל, אביו��ריש , רש.ג

לכלי .זריקת ד� הקרבנות 
ומת� דמיו. דומה לעבודת הקרבנות במקדש 
דעבודה  דומיא.ד 

 "בית שחצצו בנסרי� או ביריעות."י מחיצה" להבדיל ע� חצ��יחו� .שבמקדש
 .).משנה ד. ו" פרק טמסכת אהלות(
 



 הלכות תפילת עמידה.צח
 הרחבה והעמקה 

 עיו� תפילה
ויש ללמוד מהשלילי כדי להגיע . מושג בסיסי בהלכות תפילה במוב� שלילי וחיובי כאחד

 .  לחיובי
 שלילי


'מזכירי� עונותיו'. שתיעשה בקשתו לפי שהתפלל בכונה: אומר בלבו" �שעל ידיה
. א. מסכת ברכות נה(!".?נראה מה ה�! בוטח זה בזכיותיו: לומר, מפשפשי� למעלה במעשיו

 ")  מזכירי�" "מעיי� בה"י בקטעי� "רש
ועיו� "י בקטע "רש. ב. מסכת ראש השנה טז(".סומ� על תפילתו שתהא נשמעת ומתאמ� לכוי� לבו"

 ")      תפילה
 חיובי

 ") �כל המארי"תוספות בקטע . ב.מסכת ברכות לב("שמכוי� את לבו לתפילה"
מסכת שבת (". ועיו� תפילה... אד� אוכל פירותיה� בעול� הזה והקר� קיימת לו לעול� הבא"

     ")ועיו� תפילה"י בקטע "רש(". לכוי� בתפילתו".)  א.קכז
 

 . 'עיי� סימ� ה�על נושא כונה 

 
 הלכות תפילת עמידה.צח

  מקורות
 �"תנ

 סעי� בפסוק' דבר ה ספר פרק פסוק פרשנות
ולעבדו בכל לבבכ�  דברי� יא יג 1

 ובכל נפשכ�
 א

 .'תאות ענוי� שמעת ה תהילי� י יז 2
  תקשיב אזנ�תכי� לב�

 

  תמידלנגדי ' שויתי ה תהילי� טז ח 3
 ברא לי לב טהור תהילי� נא יב 4

אלהי� ורוח נכו� חדש 
 בקרבי

 

שמואל  ב ג 5
 א

אל תרבו תדברו גבהה 
 גבהה יצא עתק מפיכ�

 ג

 ד תינוונשלמה פרי� שפ הושע  יד ג 6
  ' בש� הלעמד לשרת דברי� יח ה 7
8 
 
 

 ח
 
 ז

 ב
 

 קיג

שמואל 
 א

 תהילי� 

מקי� מעפר דל 
 מאשפות ירו� אביו�

 

 ה

  '  אל הואתחנ� דברי� ג כג 9



 
 �"פרשנות על התנ

 .)א.מסכת ברכות ד(" זו תפילה... ? וכי יש עבודה בלב."1
 .)א.מסכת תענית ב(". הוי אומר זו תפלה?איזו היא עבודה שהיא בלב "
לכ� ג� עתה כשלב� , ענוי�) משאלת לב(הלוא מעול� שמעת למלאות תאות : "פשט.2

 ).  'מצודת דוד'( "שמע אליה� ומלא תאות�, נכו� להתפלל בכוונת הלב
 .)א.מסכת ברכות לא(". המתפלל צרי� שיכוי� את לבו לשמי�: "דרש

 .)  ה.מסכת ברכות ירושלמי ה(" מעה  תפילת�תהא מבושר שנש, א� כוונת את לב� בתפילה"
 .)א.מסכת סנהדרי� כב ("המתפלל צרי� שיראה עצמו כאילו שכינה  כנגדו."3
ויהיה לי לב שמח , ותמשו� עלי מחשבות קדושות וטהורות זכות ונכונות."4

על הפסוק בזיקה , פרשת ראה הלכות שנה ראשונה אות יז', ב� איש חי, 'רבי חיי� יוס�(." בעבודת� תמיד
 )    לברכת המזו�

 .שח�, רהב, יוהרה,  גאה�עתק .5
 )י על הפסוק"רש(". פרי� שהיה לנו להקריב לפני� נשל� אות� בריצוי דברי שפתינו."6

 .) ב.מסכת ברכות כו(. תקנו�) קרב� התמיד( תפילות כנגד תמידי� 
   )י על הפסוק"רש(". שאי� שירות אלא מעומד."7

 )  על הסימ�' טור'(. כ� יש לעמוד בתפילת עמידה,רבנות בעמידהכמו שהכה� מקריב ק
 .מתפילת חנה ומפרקי הלל.8
 )'מצודת דוד(" מקימו מ� העפר מאשפות' ה,מי שהיה דל ונבזה שחה עד לעפר"
 .תחינת משה רבנו להכנס לאר� ישראל.9
א� על פי שיש לה� לצדיקי� לתלות . בכל מקו� אלא לשו� מתנת חנ�חנו� אי� "

 )י על הפסוק"רש(". אי� מבקשי� מאת המקו� אלא מתנת חנ�, במעשיה� הטובי�
 

  בבלי וירושלמי�תלמוד 
 .   ב.שבת ירושלמי א)  משנה.(א.ה. א.ד. ב.ירושלמי א.   א.לא)  משנה וגמרא. (ב.בבלי ל: ברכות.א

 .א.סנהדרי� כב"  לשמאל דיד�"י בקטע "רש. ב.יומא נג
 " דעה צלולה�) תפילה(ותא צל"י "רש.  א. עירובי� סה.ב
 )משנה. (ד.ירושלמי ד.   ב. כט) משנה. (ב.בבלי כח: ברכות.ג
מני� לשינוי "י בקטע ,רש. א.שבת קיד.  ד.ירושלמי ד.   ב.ל. א. כו. ב.ז. ב.ו. ב.בבלי ה: ברכות. ד

 .א.נז"  הואיל"תוספות בקטע " לא"י בקטע "רש. א.כד. ב.כג) משנה. (ב.זבחי� טו"  בגדי�
 .א.ירושלמי ד"   מעיי� בה"י בקטע "רש.  א.נה"  כל המארי�"תוספות בקטע . ב.בבלי לב:ברכות.ה

 . ב.ראש השנה טז"    עיו� תפילה"י בקטע "רש. א. קכז"  עיו� תפילה"תוספות בקטע . ב.שבת קיח
 "עיו� תפילה"י ותוספות בקטע "רש. ב. בבא בתרא קסד"  ועיו� תפילה"י ותוספות בקטע "רש

 



 הלכות תפילת עמידה         
 

 די� שתוי ושיכור לתפילה.צט    
 )סעיפי�' ובו ג                                                         (

 
 א� הוא יכול �וא� שתה יותר.  אל יתפלל עד שיסיר יינו�שתה יי� כדי רביעית.א

 �וא� אינו יכול לדבר לפני המל� .  א� התפלל תפילתו תפילה�לדבר לפני המל�
ואפילו א� עבר זמ� . וצרי� לחזור ולהתפלל כשיסיר יינו מעליו, תפילתו תועבה

 .   משל� אותה בתפילה שאחריה כדי� שוגג, התפילה
 

dbd: 
dlitz oick rny z`ixw oice .            it lr s` jxal leki zekxa x`y la`

xekiy `edy. 
 
 אבל א� �והני מילי כששתה רביעית. ת היי�דר� מיל ושינה כל שהוא מפיגי� א.ב

אבל , והני מילי במהל� ברגליו.  כל שכ� ששינה שוכרתו ודר� טורדתו�שתה יותר
 .  ודאי דר� מפיגה היי��רכוב 

 
 .    סגי ליה  לפי מה שמרגיש בנפשו שיפוג יינו�כל אחד שהוא שתוי.ג
 

dbd: 
miwfg opi`y eply zepiia oixdfp oi` okle,xzeie ziriax dzyy it lr s` milltzny .

hrn zexkiyl oiyyeg oi`y eciay xeciq jezn milttzn m` oky lke .il d`xp ok. 
 

 באורי�
 .).  גר�149 �אשכנז( גר� 87 .).משנה ב. מסכת מנחות פרק ט(.רבע לוג �רביעית.א

 .).א. ובי� סדמסכת עיר() רשויות השלטו�(כל שאינו יכול  לדבר לפני המל�    
שיכור,שתוי 
: מסכתות(. וא� אינו מתפלל בשעת שכרות ניצל מכל צרה. כאילו עובד עבודת אלילי� 
תפילת תועבה 

 ).   'מג� אברה�'ראה ).( א . עירובי� סה. ב. ברכות לא
 .         דברי� אלו
הני מילי).  מטר1,152אשכנז (  מטר 960). תחו� שבת(אלפיי� אמה � מיל.ב
 .  מספיק לו�סגי לה.ג
 

          



 הלכות תפילת עמידה.צט
  מקורות

 �"תנ
  .)ט.ויקרא י( )1(.בבאכ� אל אהל מועד ... ושכר אל תשתיי� .א

 .שכורהויחשבה עלי ל. רק שפתיה נעות וקולה לא ישמע, וחנה היא מדברת על לבה
) 2( ! הסירי יינ� מעלי�?תשתכרי� עד מתי: ויאמר אליה עלי

  )  יד�יג. שמואל א א( 
 .)ג.ישעיה כח( )3(.  אפרי�גאות שכוריברגלי� תרמסנה עטרת 

 .)ה.יואל א(.  על עסיס כי נכרת מפיכ�שתי יי�הקיצו שכורי� ובכו והיללו כל 
 .)  כז.תהילי� קז( )4(.  וכל חכמת� תתבלעכשכוריחוגו וינועו 

 
  �"פרשנות על התנ

 .על הכהני� נאסרה שתי� יי� בבוא� לעבוד בקודש: פשט.1
 :דרש
 .ביעיתר  דיכ  תהשא�  ו= ר"ושכ

 .התפללל  סורא= ל"א
     )על הסימ�' טור'(.  ועבהת  יכורשפילת  ת =ת"תש

שעקרה היתה ,האמא של שמואל הנביא,פנית הכה� הגדול עלי לנביאה חנה: פשט. 2
 .   ותפילותיה ללדת נענו

 :דרש
 .דיני תפילהמתפילתה מרקיעת השחקי� לאחר לידת הנביא שמואל נלמדי� כמה 

 ).י על הפסוק"רש(.  שלא היו רגילי� להתפלל בלחש�" ויחשבה עלי לשיכורה"
 . מכא� למתפלל צרי� שיכוי� לבו�" וחנה היא מדברת על לבה"
 .  מכא� שאסור להגביה קולו בתפילה�" וקולה לא ישמע"
 .)א. מסכת ברכות לא(
 ) לפי התרגו� הארמי לפסוק(. שכרות הגורמת לגאוה יסודה בטיפשות.3
השואה בי� אניה הנאבקת בגלי הי� הסוער לבי� שיכור שאיבד את עשתונותיו .4

 ) 'מצודת דוד'�לפי אב� עזרא ו (.וחכמתו לא הואילה לו
 

  בבלי וירושלמי�תלמוד 
 .ד.תרומות ירושלמי א"   שיכור"תוספות בקטע  . א.עירובי� סד.  א. ברכות לא.ב.א
 .ט.עבודה זרה ירושלמי א.   ב.סנהדרי� כב.  ב.זתענית י  .ב. עירובי� סד.ג.ב
 

  הלכות  ��"רמב
 .יז.תפילה ד.א
 .ה.ביאת מקדש א,ספר עבודה.ב
 



 הלכות תפילת עמידה
 

 תפילת המועד צרי� לסדר.ק
 )ובו סעי� אחד(

 
 צרי� להסדיר תפילתו קוד� שיתפלל �תפילות של מועדות ושל ראשי חדשי� . א

 . כדי שתהא שגורה בפיו
 

dbd: 
dt lr milltzny `weec mixne` yie ,xeciqd jezn oilltznyk la`-xzen , d`ex `dc

lltzny dn .oibdep oke.     
 

 באורי�
 .     סוכות, שבועות, פסח: שלוש הרגלי�, יו� כיפור, ראש השנה 
מועדות
 . כיוו��דהא.          כדי שתפילתו תהיה שגורה בפיו. להתכוננ��להסדיר

 
 

 תפילת עמידההלכות .ק
  מקורות

 �"תנ
 .).כג. בראשית יח(? הא� תספה צדיק ע� רשע: אברה� ויאמר ויגש .א

היו� יודע כי אתה       , אלהי אברה� יצחק וישראל' ה:  אליהו הנביא ויאמר   ויגש
 .)לו.מלכי� א יח ( .אלהי� בישראל

  
 �"פרשנות על התנ

 .)כג. י על בראשית יח"יונת� ב� עוזיאל ורש (. הגשה לתפילה�" ויגש"
 

 תלמוד בבלי
 "ושל פרקי�"י בקטע "רש. א.ראש השנה לה.א
 

  הלכות תפילה��"רמב
 .יט. ד.א
 



 הלכות תפילת עמידה
                

 .שצרי� לכוו� בכל הברכות.קא
 ושיכול להתפלל בכל לשו�

 )סעיפי�' ובו ד (
 
לפחות יכוי�     , י� בכול�וא� אינו יכול לכו. המתפלל צרי� שיכוו� בכל הברכות. א
 .  יחזור ויתפלל�א� על פי שכיו� בכל השאר',  אבות'�וא� לא כיו� ב . 'אבות'ב
 

dbd: 
dpeek oexqg liaya oixfeg oi` `pci`de ,oieki   `ly `ed aexw dxfga s`y . ok m`

xefgi dnl? 
 
ולא , אלא מחת� הדברי� בשפתיו ומשמיע לאזניו בלחש, לא יתפלל בלבו לבד.ב

והני מילי בינו לבי� .  מותר להגביה קולו�וא� אינו יכול לכוי� בלחש . ישמיע קולו
 .   דאתא למטרד ציבורא,  אסור�אבל בציבור, עצמו

 
dbd: 

lltznyk eziaa elew rinyn m`e ,ezia ipa epnn ecnliy ick ,xzen.  
 
ילת� אפילו יש אומרי� שבראש השנה ויו� הכיפורי� מותר להשמיע קול� בתפ. ג

 .בציבור
 

       dbd: 
oibdep oke         .i`cn xzei mlew diabdl `ly exdfi mewn lkne.  

 
אבל ביחיד לא יתפלל אלא , והני מילי בציבור. יכול להתפלל בכל לשו� שירצה. ד

 כגו� שהתפלל על חולה או �ויש אומרי� דהני מילי כששואל צרכיו. בלשו� הקודש
  אפילו יחיד יכול � אבל תפילה הקבועה לציבור �על שו� צער שיש לו בביתו

 יכול לשאול בכל לשו� � כששואל צרכיו �ויש אומרי� דא� יחיד . לאמרה בכל לשו�
 .   חו� מלשו� ארמי, שירצה

 
 באורי�

 � 'עיי� סימ� ה�על כונה . בכל שפה 
בכל לשו
 .'אברה�מג� '  'שמונה עשרה '�הברכה הראשונה בתפילת עמידה �אבות.א

 . עכשיו �האידנא: הגה
 . יבוא להטריד את הציבור �דאתי למטרד ציבורא. דברי� אלו �והני מילי. ב
 . תפילה בשפות זרות הותרה בדוחק ובאקראי. מצוה מ� המובחר להתפלל בשפת התורה.ד
 ).'משנה ברורה'(



 הלכות תפילת עמידה. קא
 

 הרחבה והעמקה 
  מג� אברה��' אבות'

 .)ו.בראשית טו(.  ויחשבה לו צדקה'והאמ� בה
י על "רש(". הקדוש ברו� הוא חשבה לאבר� לזכות ולצדקה על האמונה שהאמי� בו"

 )הפסוק
� על "לפי רמב(' .לתת לו זרע אינה בשכרו אלא בצדקה ה' אברה� האמי� שהבטחת ה

 )הפסוק
 

קה לעשות צד'  למע� אשר יצוה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דר� הידעתיוכי 
 .)יט.בראשית יח(. ומשפט

 )י על הפסוק"רש(".  לשו� חיבה�ידעתיו "
 .)א.מסכת מכות כד(". זה אברה� אבינו�הול� צדקות :"דרש

 
 .)בראשית יט(. וישכ� אברה� בבקר אל המקו� אשר עמד ש�

 .)ב.מסכת ברכות ו(". אלהי אברה� בעזרו�כל הקובע מקו� לתפלתו :"דרש
 

 ..)בראשית כו(עקב אשר שמע אברה� בקולי וישמור משמרתי מצותי חוקותי ותורותי 
 .)יב.ירושלמי ד.  א.בבלי פב: קדושי�.  ב.מסכת יומא כח(" קיי� אברה� אבינו כל התורה כולה:"דרש

 
 .)דברי� יג(. ונת� ל� רחמי� ורחמ�

מסכת ביצה (".  בידוע שהוא מזרעו של אברה� אבינו�כל המרח� על הבריות :"דרש
 .)ב.לב
 

 .)ח.נחמיה ט(. את את לבבו נאמ� לפני�ומצ
 .)ה.סוטה ה. ה.ברכות ט: מסכתות  בירושלמי(".  טוב�אברה�  אבינו  עשה  יצר הרע :"דרש



 הלכות תפילת עמידה. קא
  מקורות

 
 �"תנ
 )יג.שמואל א א( )2 (.וקולה לא ישמע  )1 (שפתיה נעותוחנה היא מדברת על לבה רק .ב

ויקראו ?אולי יש� הוא ויק�! קראו בקול גדול:ויהי בצהרי� ויהתל בה� אליהו ויאמר
 )3(.בקול גדול ויתגדדו כמשפט� בחרבות וברמחי� עד שפ� ד� עליה�

 .) כח�כז . יח. מלכי� א(
 

 �"פרשנות על התנ
 .שעקרה היתה ונפקדה, האמא של שמואל הנביא, מתפילת הנביאה חנה.1.2

 :דרש
 .)     א.ברכות לאמסכת  (".מכא� למתפלל שיחתו� בשפתיו."1
 .)  א.מסכת ברכות לא(". מכא� שאסור להגביה קולו בתפילה."2
האליל יש� יש (במעמד קידוש הש� בהר הכרמל לועג אליהו הנביא לכהני הבעל .3

 .    שתפילת� לאלילי� לא נעתה!) להעירו
 :דרש

 ."המשמיע קולו בתפילה הרי זה מקטני אמונה"
 ".המגביה קולו בתפילה הרי מנביאי השקר"
 .)ב.מסכת ברכות כד (
 

  בבלי וירושלמי�תלמוד 
 .ב.שבת ירושלמי  א.   א.ד.  ב. ירושלמי א"   יכוי�"תוספות בקטע . ב. לד. ב.בבלי ל: ברכות.א
 .א.ד. ד.ירושלמי  ב.   א. לא. ב.בבלי כד: ברכות.ב
 .    א.  לג)משנה. (א.בבלי לב:סוטה"  שאי�"תוספות בקטע . ב.שבת יב.  ב. ברכות מ.ד

 .א.שבועות לט)  משנה. (א.ירושלמי ז
 

  הלכות��"רמב
 .א.י. טו. תפילה ד.א
 .ט.תפילה ה .ב
 .ו.ברכות א. ד



 הלכות תפילת עמידה
              

 שלא להפסיק כנגד המתפלל .קב
 )סעיפי�' ובו ה(

 
 
 . בי� מלפניו בי� מ� הצדדי�, אסור לישב בתו� ארבע אמות של מתפלל.א

dbd :oia eixg`ln.  וא� עוסק בדברי� שה� מתיקוני . צרי� להרחיק ארבע אמות
ויש מתיר בעוסק .  אינו צרי� להרחיק�' איזה מקומ�' ואפילו בפרק �התפילות

אבל , ויש מי שאומר דהני מילי מ� הצד. א� על פי שאינו מתיקוני התפילות, בתורה
 .  שמע אסור ואפילו עוסק בקריאת�אפילו כמלוא עיניו, כנגדו

 
 .  מותר�יש מי שאומר  שא� היושב בצד המתפלל חלוש .ב
 
 . שהרי זה בא בגבולו,  אינו צרי� לקו��ועמד זה בצידו , א� היושב ישב כבר.ג
 

 dbd: 
`peeb i`dka elit` mewl `ed zeciqg zcn mewn lkne .  

 
 �אבל בצידיה� , ודוקא לפניה�. המתפללי� בתו� ארבע אמות אסור לעבור כנגד.ד

 . מותר לעבור ולעמוד
 
 אסור לפסוע שלוש פסיעות �א� השלי� תפילתו והיה אד� אחר מתפלל אחריו.ה

. שא� יעשה זה הרי הוא כעובר כנגד המתפלל, עד שיגמור מי שאחריו את תפילתו
 .   מאחר שכבר התחיל, וצרי� לדקדק בזה אפילו א� האחרו� התחיל להתפלל אחריו

 
 באורי�

 ).מטר2.3 �אשכנז( מטר 1.9 מידת יסוד בהלכה 
אמות) ארבע(' ד .א
 . דברי� אלו �דהני מילי

 .  בתנאי� כאלו�בכהאי גונא .ג
 



 הלכות תפילת עמידה. קב
  מקורות

 �"תנ
 . )כו. שמואל א א( . 'בזה להתפלל אל ה הנצבת עמכהאני האשה 

 
 �"פרשנות על התנ

 אל עלי � האמא של שמואל הנביא שעקרה היתה ונפקדה �מפנית הנביאה חנה 
 . הכה� הגדול

 :דרש
 .) .    ב. ברכות לא( "של תפילה מכא� שאסור לישב בתו� ארבע אמות"
 .)   ב.לא" הנצבת עמכה"י בקטע  "רש(".  עמה בעמידה)עלי (משמע א� הוא"

 "המקו� אשר המתפלל עומד עליו אדמת קודש הוא הואיל ושכינה כנגדו" 
 ) .  על הסימ��'תניא' בעל ספר  �למ� שניאור מליאדי רבי ז�' הרב'שלח� ערו� ( 
 

  בבלי וירושלמי�תלמוד
 " עמכה" "מכא�"תוספות בקטעי�  . ב.לא.  א.ברכות כז.ד.א
 .ה.ראש השנה ירושלמי ב.ה
  

  הלכות תפילה  ��"רמב
 .ו. ה.ד.א
 



 הלכות תפילת עמידה
 

 מי שנזדמ� לו רוח בתפילתו או עיטוש.קג
 )סעיפי�' ובו ג(

 
ממתי� עד שיכלה הרוח וחוזר , היה עומד בתפילה ויצא ממנו רוח מלמטה. א

 . ומתפלל
 
הול� , בקש לצאת ממנו רוח מלמטה ונצטער הרבה ואינו יכול להעמיד עצמו. ב

! רבו� העולמי�: אחריו ארבע אמות ומוציא הרוח וממתי� עד שיכלה הריח ואומר
חרפה . דוע לפני� חרפתנו וכלימתנוגלוי וי. חלולי� חלולי�, יצרתנו נקבי� נקבי�

 .וחוזר למקומו. וכלימה בחיינו רימה ותולעה במותנו
 

dbd: 
q oniq lirl oiire"d .eziaa lltznyk ixiin df lkc mixne` yi , lltznyk la`

xeaiva-lecb yeia dil iedc -eixg`l llk wigxdl jixv oi`  ,d xn`i `l mbe-'oeaix' .
gixd epnn dlkiy cr oiznn wx .oibdep oke.  

 
 . סימ� יפה לו�מלמעלה,  סימ� רע לו�מלמטה: המתעטש בתפילתו. ג
 

 באורי�
שלא יפיח ...תפילי� צריכי� גו� נקי. " פליטת גזי� מהגו��)הפיח, פוח(הפחה  �רוח מלמטה .א

 .).א. שבת מט".(בה�
 ).מטר2.3 �אשכנז( מטר 1.9 מידת יסוד בהלכה 
אמות) ארבע(' ד. ב
 .מהווה �דהוי.  עוסק�ירימי 
 "גדול כבוד הבריות" �ביוש גדול 
 .).ב. מנחות לו.  ב. מגילה ג.  ב.עירובי� מא.  ב.צד.  ב.שבת פא.  ב. ברכות יט: מסכתות(
 

 



 הלכות תפילת עמידה. קג
  מקורות

 
 �"תנ
 .)יג. דברי� כג( )1(. תהיה ל� מחו� למחנה ויצאת ש� חו�ידו.א

  )2(.ויבוא שאול להס� את רגליו.ויבא אל גדרות הצא� על הדר� וש� מערה 
 .).  ד�ג. כד. שמואל א( 
 

 �"פרשנות על התנ
 ). לפי יונת� ב� עוזיאל(. מקו� לעשית צרכי� �יד.1
 .   תאור צניעותו של שאול המל� בעשית צרכי�.2

 :דרש
 �' להס�' . גדר לפני� מ� גדר ומערה לפני� ממערה. שנכנס למערה בשביל הצנע"

 .).      ב. מסכת ברכות סב(".  מלמד שסכ� עצמו כסוכה
 .הפרשת צואה )י"רש(" לפנות לנקבי� גדולי� "�" להס� את רגליו"

 
 

  בבלי וירושלמי�תלמוד 
 .ה.ירושלמי ג.    ב. כד בבלי : ברכות.ג.ב.א
 

  הלכות תפילה  ��"רמב
 .יב.ד.ב.א



 הלכות תפילת עמידה
 

 שלא להפסיק בתפילה.קד
 )סעיפי�' ובו ח    (

 
אבל מל� . ואפילו מל� ישראל שואל בשלומו לא ישיבנו.לא יפסיק בתפילתו.א

דהיינו שיאמר תחילת הברכה וסופה קוד� ,  א� אפשר לו לקצר�אומות העול� 
וא� .  יטה ולא יפסיק בדיבור�או א� אפשר לו שיטה מ� הדר� ,  יקצר�שיגיע אליו 
 .  יפסיק�אי אפשר לו 

 
אבל . יטה  מ� הדר� ולא יפסיק,  בדר� ובאה בהמה או קרו� כנגדוהיה מתפלל. ב

אלא א� כ� הוא בתחנוני� ,   אי� לו לצאת ממקומו עד שיגמור תפילתו�בעני� אחר 
 .שלאחר התפילה

  
 .  לא יפסיק�ואפילו נחש כרו� על עקבו. ג

 
dbd : 

elbxn ygpd letiy ick xg` mewnl jlil lkei la` . 

 
 א� ראה שהוא כעוס �ונחש נמי. לפי שהוא מועד יותר להזיק,  פוסק�אבל עקרב

 .  פוסק�ומוכ� להזיק 
 
 �וממועד , שמרחיקי� משור ת� חמישי� אמה,  פוסק�א� ראה שור בא כנגדו. ד

 . אינו פוסק�וא� שוורי� שבמקו� ההוא מוחזקי� שאינ� מזיקי� . מלוא עיניו
 
 חוזר �וא� לאו, חוזר לראש, לה א� שהה כדי לגמור את כו�בכל מקו� שפוסק. ה

וא� ,  חוזר לראש�וא� פסק בשלוש ראשונות . לתחילת הברכה שפסק בה
 . 'רצה'�  חוזר ל�באחרונות 

 
 באורי�

' תניא'�שלח� ערו� בעל ה. א. מסכת ברכות  ירושלמי ה(. הכוונה לכל איש שלטו� בכיר �מל	 אומות העול�.א

 ). על הסעי�
       ).'מג� אברה�'(." לאמירת תחנו�) ממקומו(לעקור ) מקובל(וכ� המנהג פשוט  "�בתחנוני�. ב

אבל מי שמנהגו . שאינו נוש� ברוב הפעמי�, ודבר זה אינו בנחש בלבד"�ואפילו נחש כרו	 על עקבו 

 יפסיק התפילה בראותו אחד מה� הול� אליו כי זה סכנת �)נחש ארסי( כגו� עקרב ואפעה �לנשו� תמיד

 .). משנה א. � על המשנה  מסכת ברכות פרק ה"הרמבפירוש (".נפשות
 .ג� כ� � נמי .ג
י "רש. א. מסכת ברכות לג(. שכבר נגח שלוש פעמי� �שור מועד. שאינו רגיל לנגח ולהזיק �שור ת�.ד

 .)א. כה�. ב .ובגמרא ש� דפי� כג. משנה ד. פרק ב� מסכת בבא קמא �דיו� מורחב בנושא ". מועד" "שור ת�"בקטעי� 
 ).�" ס57.6אשכנז (� " ס48,  טפחי� 6 �אמה 

) המל�(האל  "�קדושת הש� ,"מחיה המתי�"�גבורות ,"מג� אברה�"�אבות : שלוש ראשונות. ה

 "הקדוש
המבר� את עמו "�שלו� , "הטוב שמ� "�הודאה , "המחזיר שכיתו לציו� "�עבודה : שלוש אחרונות

 ".ישראל בשלו�
 



 
 הלכות תפילת עמידה.קד

 
 �א� שח בתפילה. בקורא משערינ�, "א� שהה כדי לגמור את כולה: "אמרינ�הא ד. ו

 . דינו לעני� חזרה כדי� ההפסקות האמורות בסימ� זה
 
אלא ישתוק ויכוי� למה שאומר שליח ', קדושה'�ולא ל' קדיש'� לא ל�אינו פוסק . ז

 . ויהא כעונה, ציבור
 

        dbd: 
         dxez xtql ede`xwe dlitza cner did,wqet epi`. 

 
 .'קדושה' יכול לענות �" אלהי נצור" קוד� �אחר שסיי� שמונה עשרה ברכות .  ח
 ).ב"ועיי� לקמ� סימ� קכ (.'ברכו '�ו' קדיש'� ו
 
 

 באורי�
 ). הגה. א. ראה לעיל סימ� סה(די� זה נלמד מקריאת שמע  �בקורא משערינ�.  זה שאמרנו �הא דאמרינ�.ו

 
 



 לת עמידההלכות תפי. קד
  מקורות

 �"תנ
אלהי� ללכת בכל ' כי א� ליראה את ה? אלהי� שאל מעמ�' ועתה ישראל מה ה.א

 .)  יב.דברי� י( ) 1(.אלהי� בכל לבב� ובכל נפש�' דרכיו ולאהבה אתו ולעבד את ה
' את כל התפלה והתחנה הזאת ק� מלפני מזבח ה' ויהי ככלות שלמה להתפלל אל ה

) 2(מכרע על ברכיו וכפיו פרשות השמי� 
 .)נד. מלכי� א ח(

) 3(. ברעדהביראה וגילו ' עבדו את ה
 .)יא. תהילי� ב(

) 4(. קודשבהדרת' השתחו לה
 .)   ב. תהילי� כט(

 
 �  "פרשנות על התנ

שאלמלא מוראה איש ,  מתפלל בשלומה של מלכות)תהיה (הוי:"אמנ� חכמנו אמרו.1
אינו "אבל מורא שמי� קוד� לכל כי ,.)  במשנה. מסכת אבות פרק ג(" את רעהו חיי� בלעו

    .)יב.י על דברי� י"רש(..." שואל ממכ� כי א� ליראה 
 .   בפתיחת בית המקדש� שנאמרה כולה בכריעת בר� �בסיו� תפילת שלמה המל� .2

 :דרש
 .)ב.מסכת ברכות לד(" שוב אינו זוק�,  כיו� שכרע�המל� "
כה� "י בקטע "רש.  ב.מסכת ברכות לד (".כל מה שהוא גדול ביותר צרי� להכניע ולהשפיל עצמו"

 ")   גדול
 .)ב.מסכת ברכות לד(". במקו� גילה ש� תהא רעדה."3
 .)ב.ברכות ל  ( ".בהדרת אלא בחרדת )שנוי הקריאה לצור� דרשה, אל תקרא(אל תקרי :"דרש. 4
 

  בבלי וירושלמי�תלמוד 
 א.ירושלמי ה.  ב. לב) משנה. (ב. ל "מעי� כל ברכה"י בקטע "רש.  א.בבלי כט: ברכות.א
 )משנה וגמרא(

 .ב.ברכות לב.ב
 )משנה. (א.ירושלמי ה.   א. לג)  משנה. (ב. ברכות בבלי ל.ג
 .א.ברכות לג.ד
 .ג.ירושלמי ה.   א.לד"  אבל"תוספות בקטע . א.לג. ב.כד. א.בבלי כג:ברכות.ה
 .א. ברכות ירושלמי ב.ו
 "שמע ולא ענה"תוספות בקטע "  הוא אומר"י בקטע "רש. ב.סוכה לח.   ב. ברכות כא.ז
 

  הלכות תפילה  ��"רמב
 .ט.ו. ג.א
 .ד. י. ה
 .טז. י. ז



 הלכות תפילת עמידה
 

 די	 המתפלל שתי תפילות.קה
 )ובו סעי� אחד(

 
, המתפלל שתי תפילות זו אחר זו צרי� להמתי� בי� זו לזו כדי הילו� ארבע אמות. א

 .ל בלשו� תחינהכדי שתהא דעתו מיושבת להתפל
 

 באורי�
ובתפילה , מכל סיבה, או שלא התפלל אחת מהתפילות.  כגו� שחרית ומוס��שתי תפילות זו אחר זו 

כגו� שלא התפלל מנחה ולכ� בערבית מתפלל פעמיי� , הסמוכה מתפלל פעמיי� אותה תפילה

 ).ח"ראה להל� סימ� ק(.'עמידה'
 ).מטר2.3 �אשכנז( מטר 1.9 � מידת יסוד בהלכה �אמות) ארבע(' ד

 
 

 הלכות תפילת עמידה. קה
  מקורות

 �"תנ
  .)כג. דברי� ג( )1(.'אל הואתחנ�  .א

 .) יא. שמות לב( )2 (. משהויחל       
 

 �  "פרשנות על התנ
 : תחינת משה רבנו�מתפילת

 .שתתאפשר כניסתו לאר� ישראל.1
 .  יסלח וימחל על חטא העגל' שה.2

 :דרש
 שתתחונ�כדי : חד אמר, רב הונא ורב חסדא ?  לתפילהכמה ישהה בי� תפילה"

   .).ב. מסכת ברכות ל(".  דעתו עליושתתחוללכדי : וחד אמר, דעתו עליו 
 )י"לפי רש(.תפילה בישוב הדעת� ניסוח שונה של משמעות זהה �' שתתחונ� ושתתחולל'

 
 

  בבלי וירושלמי�תלמוד 
 .ו. ירושלמי ד"    כמה ישהה"תוספות בקטעי� " שתתחונ�"י בקטע "רש. ב. ל בבלי: ברכות.א
 

  הלכות תפילה��"רמב
 .טו. י. א
 



 הלכות תפילת עמידה
 

 ?מי ה� הפטורי� מתפילה.קו
 )סעיפי�' ובו ג(

 
וכל שחייב בקריאת שמע חייב   . כל הפטורי� מקריאת שמע פטורי� מתפילה. א

י שה� חייבי� שא� על פ. בתפילה חו� מהמלוי� את המת שאי� למיטה צור� בה�
 . פטורי� מתפילה�בקריאת שמע 

 
 
 מפני �חייבי� בתפילה ,  שא� על פי שפטורי� מקריאת שמע � ונשי� ועבדי� .ב

 .  חייבי� לחנכ��וקטני� שהגיעו לחינו�  .שהיא מצות עשה שלא הזמ� גרמא
 
 מפסיק לקריאת שמע � כגו� רבי שמעו� ב� יוחאי וחביריו � מי  שתורתו  אומנתו .ג

 .   מפסיקי� בי� לקריאת שמע בי� לתפלה�אבל אנו . ולא לתפלה
 

dbd : 
wqet epi` mixg`l cnel m`e ,iq lirl x`azpy enk 't"h . weqt `xewe wqet mewn lkne

rny z`ixw ly oey`x . zxaer dryd oi` m`e- `exwle lltzdl oiicr zedy el yie 
rny z`ixw-llk wqet epi`  . 

 
 באורי� 

 .  הכונה לתפילת עמידה' להתפלל 'שנכתב כל מקו�� כלל
 .ראה לעיל סימ� ע. נשי� וקטני� �פטורי� מקריאת שמע . א

 .שאינ� צריכי� לשאת את מיטת הנפטר �שאי� למיטה צור	 בה� 
, כגו�(�' הזמ� גרמא '�כל מצות עשה שיש לקיי� אותה בזמ� קבוע  �מצות עשה שלא הזמ� גרמא 

ואילו מצות מצות עשה שזמ� קיומה אינו . גברי� חייבי� ונשי� פטורות) שופר,תפילי�,קריאת שמע

, גברי� ונשי�,כול�) צדקה, מזוזה, ברכת המזו�(�' שלא הזמ� גרמא'�קבוע כי חייבי� לקיימה תמיד 

 .).   משנה ז. מסכת קידושי� פרק א(. במצות לא תעשה כול� חייבי�. חייבי�
 שכל זמנו מוקדש א� � .)א.  מסכת יבמות מו�המושג (' ב� תורה '�כ� תלמיד ח :  מי  שתורתו  אומנתו.ג

תלמידו המובהק של רבי , )רבי שמעו� בר יוחאי(י "דוגמא לכ� הינו רשב. ורק ללמוד תורה לש� שמי�

מדרש הלכות על (' ספרי'בבית מדרשו חוברו ה. עקיבא ומגדולי התנאי� בדור שלפני חתימת המשנה

, לכובש הרומאי נאל� להסתתר במערה בגליל, הבלתי מוסתרת, בגלל איבתו. 'זוהר'וה) במדבר ודברי�

  .).ב. שבת לג.  ב. ברכות לה: מסכתות(.  שנה13במש� , יחד ע� בנו אלעזר
 
 

 הרחבה והעמקה 
על ' בית יוס�'לפי ה(. בודאי שפטור מתפילה שחובתה מדרבנ�, שהיא מהתורה, הפטור מקריאת שמע.א

       )'טור '�הסימ�  ב
   

 
 



 הלכות תפילת עמידה. קו
  מקורות

 �"תנ
  .)1( לבני� ודברת ב� בשבת� בבית� ובלכת� בדר� ובשכב� ובקומ� ושננת�.ג
 .)ז.דברי� ו(

 למע� תשמר לעשות ככל והגית בו יומ� ולילה. לא ימוש ספר התורה הזה מפי�
 .)ח.יהושע א( )2(.הכתוב בו כי אז תצליח את דרכ� ואז תשכיל

 
 �  "פרשנות על התנ

 . מפרשה ראשונה של קריאת שמע.1
 :  דרש

 אל �שא� ישאל ל� אד� דבר , שיהו דברי תורה מחודדי� בפי� "� "ושננת�"
 .) א.מסכת קדושי� ל(". אלא אמור לו מיד, תגמג� ותאמר לו

 .כוי� שהתפלל יצא ידי חובה�תפילה , למוד תורה אי� לו שעור.2
 : על תלמוד תורה נאמר

פאה : מסכתות (."ותלמוד תורה כנגד כול�...ותלמוד תורה... דברי� שאי� לה� שעוראלו"
 .)  א.שבת קכז. משנה א. פרק א

 .)ב.מסכת סנהדרי� מד(" גדול תלמוד תורה יותר מהקרבת תמידי�"
 .)ב.מסכת מגילה טז(" גדול תלמוד תורה יותר מבני� בית המקדש"

 .)א.מסכת סנהדרי� צב(". אש אוכלתו�כל בית שאי� דברי תורה נשמעי� בו בלילה  "
 

  בבלי וירושלמי�תלמוד
 )משנה.(א. ירושלמי ג"   ואלו ואלו"י בקטע "רש)  משנה. (ב. יז בבלי:ברכות.א
 "   בתפילה"תוספות בקטע " וחייבי� בתפילה"י בקטע "רש)  משנה. (ב�. א. כ ברכות.ב

 )משנה.(ג. ירושלמי ג
 .ב.א)  משנה וגמרא(ירושלמי .       א.יא)  משנה. (ב.בבלי ט: שבת.ג
 

  הלכות  ��"רמב
 .י. תפילה ו.א
 .ב. תפילה א.ב
 .ה.קריאת שמע ב. ג



 הלכות תפילת עמידה
 

 המסופק א� התפלל ודי	 תפילת נדבה.קז
 )סעיפי�' ובו ד(

 
אבל א� . ואינו צרי� לחדש שו� דבר,  חוזר ומתפלל�א� הוא מסופק א� התפלל . א

ועל ידי חידוש חוזר ומתפלל .  אינו חוזר ומתפלל בלא חידוש�בריא לו שהתפלל 
ובשבת . שאי� מתפללי� אותה בנדבה, בנדבה כל הפעמי� שירצה חו� מתפילת מוס�

וא� התחיל להתפלל על דעת שלא התפלל . ויו� טוב אינו מתפלל תפילת נדבה כלל
 .ה דבראפילו יכול לחדש ב,  פוסק אפילו באמצע ברכה�ונזכר שכבר התפלל 

 
. מעי� הברכה' אמצעיות '� הוא שיחדש דבר בכל ברכה מה� חידוש זה שאמרנו .ב

 . דיו להודיע שהיא נדבה ולא חובה�וא� חידש אפילו בברכה אחת  
 

dbd: 
mixne` yie : mcew eil` jixv did `ly xac elv` ycgzp m` `l` yecig ixwin `lc

okl. 
 

 .אי� ציבור מתפללי� תפילת נדבה כלל. ג
 
 צרי� שיהא מכיר את עצמו זריז וזהיר ואמיד �הרוצה להתפלל תפילת נדבה . ד

קרינ� , אבל א� אינו יכול לכוי� יפה. בדעתו שיוכל לכוי� בתפילתו מראש ועד סו�
 והלואי שיוכל לכוי� בשלוש תפילות .)יא. ישעיה א(? "למה לי רוב זבחיכ�: "ביה

 .  הקבועות ליו�
 

 באורי�
 מול �בריאות ופרנסה , כמו הבנת דברי תורה�בעה וניסוח חפשי עצמי של בקשות ה�לחדש דבר.א

ברור  
 ברי לו ").לחדש בה דבר"י בקטע "רש. ב.מסכת ברכות כט(" כ� מחר,  כיו� כ� אתמול�קבע "תפילות 

 .  לו
 .ראה פירוט בסימ� קי.  טז�ד, שלוש עשרה הברכות באמצע תפילת עמידה �אמצעיות.ב

 . אינו נחשב�דלא מיקרי
 .קוראי� על כ� את הפסוק �קרינ� ביה .ד
 

 הרחבה והעמקה 
.) ב.שבת ירושלמי א.  ב.ירושלמי א. א.בבלי כא: מסכת ברכות(". ולואי שיתפלל אד� כל היו� כל היו� כולו"

  ")והאמר רב יוחנ�" י בקטע "רש (".דאי� בתפילה יתירה משו� ברכה לבטלה"
 



 
 הלכות תפילת עמידה.קז

 ורות מק
 �"תנ

 .)כו.דברי� ט( )1("'  אל הואתפלל
 .)י.דברי� י( )1(.  אלי ג� בפע� ההוא'וישמע ה
 .)יד.תהילי� כז( )2(. 'חזק ויאמ� לב� וקוה אל ה' קוה אל ה

 
 �"פרשנות על התנ

 .          לא להשמיד את ע� ישראל נענתה, לאחר חטא העגל, תחינת משה רבנו�תפילת .1
כל המארי� בתפילתו אי� : "נלמד' מסמיכות הפסוקי� בי� התפילה לבי� הענות ה

 .)ב.מסכת ברכות לב (".תפילתו חוזרת ריק�
 .)ב.מסכת ברכות לב (".א� ראה אד� שהתפלל ולא נענה יחזור ויתפלל: "דרש. 2
 

  בבלי וירושלמי�תלמוד
. ב.חי� נדפס"  ורבי יוחנ�"תוספות בקטע "  ולואי שיתפלל"י בקטע "רש. א. ברכות כא.ג.ב.א

 .ז.סופרי� י"  והאמר רבי יוחנ�"י בקטע "תוספות ורש
 .ב.שבת ירושלמי א.   א.ד. ב.ירושלמי א.   ב.בבלי ל: ברכות.ד
 

  הלכות תפילה  ��"רמב
 .ו.י.   ג.ו. ט.א.ב.א
 .י. א.ג



 
 הלכות תפילת עמידה

 
 או אונס או במזיד,  מי שלא התפלל לסיבת טעות.קח

 )ב סעיפי�"ובו י(
 

הראשונה מנחה ,  מתפלל מנחה שתי��טעה או נאנס ולא התפלל שחרית . א
וצרי� לחזור , וא� היפ� לא יצא ידי תפילה שהיא תשלומי�. והשניה לתשלומי�

 .  וכ� הדי� בכל מקו� שצרי� להתפלל תפילה לתשלומי�. ולהתפלל אותה
 
הראשונה ערבית והשניה ,  מתפלל ערבית שתי�� טעה ולא התפלל מנחה .ב

הראשונה שחרית ,  מתפלל שחרית שתי��טעה ולא התפלל ערבית . לתשלומי�
ואחר " אשרי" יאמר �ושמונה עשרה ברכות " יוצר"לאחר שיאמר . והשניה לתשלומי�

 .   כ� יתפלל שמונה עשרה לתשלומי ערבית
 

dbd: 
mizy ziaxr lltznyk oke ,dgpn lltzd `ly meyn , xn`i"ixy` " dlitz oia

dlitzl. 
 

אבל בשעה שאי� זמ� תפילה ,  דוקא בזמ� תפילה�הא דמשלי� התפילה שהפסיד . ג
 .לא

 
שא� טעה ולא התפלל שחרית ולא . אי� תשלומי� אלא לתפילה הסמוכה בלבד. ד

אבל שחרית אי� לה , אחרונה תשלומי מנחה,  מתפלל ערבית שתי��מנחה 
 .   וכ� בשאר תפילות. תשלומי�

 
:  dbdותפילות , י� אלא לתפילה הסמוכה לאותה תפילהא� על פי שאי� תשלומ. ה

zexg`ושיחדש בה� ,  א� רצה להתפלל אות� נדבה�  שהפסיד אי� לה� תשלומי�
 .  ונכו� לעשות כ�. הרשות בידו, דבר

 
 . אי� לה תשלומי��עבר כל היו� ולא התפלל מוס� . ו
 
.  אי� לה תשלומי� אפילו בתפילה הסמוכה לה�הזיד ולא התפלל תפילה אחת . ז

ואינו צרי� חידוש א� מתפלל אותה בתפילה , וא� ירצה יתפלל אותה נדבה
 .הסמוכה לה

 
  באורי�

 .   הכונה לתפילת עמידה' להתפלל 'שנכתב כל מקו��  כלל
  ".יוצר אור "�תחילתה . הברכה הראשונה שלפני קריאת שמע � יוצר. ב

במקורה כללה שמונה עשרה ברכות ואחר כ� אשר ,  הכונה לתפילת עמידה� ושמונה עשרה ברכות

 .  נוספה עוד ברכה
אשרי .) "ה.פד"(אשרי יושבי בית�: "ה בתהילי� שהוקדמו לו הפסוקי� בתהילי�"פרק קמ � אשרי

  .)טו. קמד"(הע� שככה לו
 ).'משנה ברורה'.(אי� תפילת מוס� יכולה להיות תשלו� לתפילת שחרית.ד
 .ז"עיי� סימ� ק � ושיחדש. ה
 ) שלח� ערו� של רבי זלמ� שניאור (".בלי שו� טרדא, שמבטל התפילה בשאט נפש"�הזיד .ז



 
 הלכות תפילת עמידה .קח

 
 מפני שסבור שעדיי� ישאר לו זמ� �מי שלא התפלל בעוד שיש לו זמ� להתפלל . ח

וכ� מי ,  ובי� כ� ובי� כ� עברה לו השעה�אחר שיגמור אותו עסק שהוא מתעסק בו 
,  ועל ידי כ� הפסיד מלהתפלל� שלא יבוא לידי הפסד �צור� ממונו  שהיה טרוד ב

 .    כול� חשובי� אנוסי� ויש לה� תשלומי��וכ� מי שהיה שיכור ולא התפלל 
 

dbd: 
oenn cqtd meyn dlitz onf xeari `l dligzkl edin. 

 
הראשונה ,  מתפלל ערבית שתי� של שבת�טעה ולא התפלל מנחה בערב שבת . ט

 .  לערבית והשניה לתשלומי�
 

dbd: 
 yceg y`x axra dgpn lltzd `l m` oicd `ede-mizy yceg y`x ly lltzn  . m`e

 xikfd `l'`eaie dlri ' dipya xikfde dpey`xa-lltzdle xefgl jixv  . xikfd `l m` la`
 odizya- dipya xikfd `le dpey`xa xikfd e` -xefgl jixv oi` . 

 
מבדיל .  מתפלל במוצאי שבת שתי� של חול�מנחה בשבת טעה ולא התפל . י

 שניה �וא� לא הבדיל בראשונה והבדיל בשניה . בראשונה ואינו מבדיל בשניה
 . יצא�וא� הבדיל בשתיה� או לא הבדיל בשתיה� . ראשונה לא עלתה לו, עלתה לו

 
 מתפלל �טעה במנחה של שבת והתפלל שמונה עשרה ולא הזכיר של שבת . יא

ויתפלל אותה בתורת נדבה ואינו צרי� . במוצאי שבת שתי� ואינו מבדיל בשניה
 .במנחה של ראש חודש' יעלה ויבוא'והוא הדי� א� לא הזכיר . לחדש בה דבר

 
 . לא הוי הפסקה�הטועה ומזכיר מאורע שאר ימי� בתפילה שלא בזמנה . יב
 

dbd: 
 drhy xkfp m` edin-wqet  ,dkxa rvn`a elit`.    

 
 י�באור

 .אבל �מיהו .ח
 .אבל �מיהו .  אינו � לא הוי .יב

ביו� שאינו לא ראש חודש ולא חול המועד או שהוסי� ' יעלה ויבוא'אמר  �מאורע שאר ימי� 

 אי� בה �קטעי תפילת שבת או חג בתפילת חול ונזכר לאחר שגמר את הברכה או את כל התפילה 

 ).'התניא' שלח� ערו� של  בעל �ו ' משנה ברורה'(.ולכ� אינו צרי� לחזור. משו� הפסקה בתפילה

 
 



 הלכות תפילת עמידה.קח
  מקורות

 �"תנ
 .) .   טו. קהלת א(. מעות לא יוכל לתק� וחסרו� לא יוכל למנות

 
 �"פרשנות על התנ

דבר הנחסר .  אי� בידו לתק� הקילקול�א� אירע במעשיו דבר מעוות ומקולקל "
 )'ודת דודמצ' (". אי� בידו להשלימו�במעשיו 

 
 או תפילה של ערבית,  קריאת שמע של ערבית וקריאת שמע של שחריתשביטלזה "

 "טעה ולא קתני ביטל )שלמדנו(דקתני ...שביטל במזיד... או תפילה של שחרית
 .    יש�בשוגג ,  אי� תשלומי��א� ביטל במזיד  : מסקנה.) ב. חגיגה ט.  א. ברכות כו: מסכתות(

 
מעות לא יוכל : "עליו הכתוב אומר, הגיע שעת קרית שמע  ולא  קרא בעונתה"

וחסרו�  לא  יוכל : "עליו  נאמר, הגיע שעת התפלה ולא  התפלל  בה " לתק�
 .)מדרש רבה קהלת פרשה א (".להמנות

 
 תלמוד בבלי

 .ב.כו"  איבעיא להו"  "טעה"תוספות בקטעי� . א.ברכות כו.ב.א
 "או תפילה של ערבית"תוספות בקטע . ב.יגה טחג"  טעה"תוספות בקטע . א.ברכות כו.ז.ד
 "איבעיא להו"תוספות בקטע  . א. ברכות כו.ו
 .א.שבת י.ח
 .ב.ברכות כו.ט
 "טעה"תוספות בקטע . א. ברכות כו.יא.י

 .א.ברכות כא.יב
 
 

  הלכות תפילה  ��"רמב
 .ט. ג.ב.א
 .ח. ג.ג
 .י. ג.ד
 .ח. ג.ח.ז
 .טו. י.יא.י.ט



 הלכות תפילת עמידה
 

 די	 אי� יתנהג יחיד לכוי	 בתפילתו ע� הציבור.קט
 )סעיפי�' ובו ג(

 
 א� יכול להתחיל ולגמור קוד� �הנכנס לבית הכנסת ומצא ציבור מתפללי� . א

 . יתפלל�שיגיע שליח ציבור לקדושה או לקדיש 
 

dbd: 
c on` oicd `ede"yecwd l`d "e"dlitz rney",dyecwe yicwk opic. 

 
 א� יכול �וא� נכנס אחר קדושה . � אי� השעה עוברתא,  אל יתפלל�וא� לאו 

. וא� לאו אל יתפלל,  יתפלל�" מודי�"להתחיל ולגמור קוד� שיגיע שליח ציבור ל
 כשיגיע �או לאחת מהברכות ששוחי� בה� " מודי�"והוא הדי� א� יכול להגיע  ל

 �וא� צרי� להתחיל כדי לסמו� גאולה לתפילה .  יתפלל�" מודי�"שליח ציבור ל 
 ישחה �כשהוא באחת מהברכות באמצעה , "מודי�"ונזדמ� לו שהגיע שליח ציבור ל

 לא ישחה שאי� שוחי� בתחילת ברכה או �אבל א� הוא בתחילתה או בסופה , עמו
 .  'הודאה'וב' אבות'אלא ב, בסופה

 
יאמר " נקדיש�" כשיגיע ע� שליח ציבור ל�א� מתחיל להתפלל ע� שליח ציבור . ב

וכ� יאמר עמו מלה במלה ברכת . מלה כל הקדושה כמו שהוא אומרעמו מלה ב
יגיע " מודי�"וג� יכוי� שכשיגיע שלח ציבור ל". שומע תפילה"וברכת " האל הקדוש"

כדי שישחה ע� שליח ציבור , "הטוב שמ� ול� נאה להודות"או ל" מודי�"ג� הוא ל
 ".   מודי�"ב
 

dbd: 
e dyecw xn`y xg` cr ligzi `l dligzkl la`"yecwd l`d" , m`y `l`

zxaer drydy gkn ligzdl jxved , dlitzl dle`b jenql ick e`-ikd `pic . 

 
 באורי�

 .  הכונה לתפילת עמידה' להתפלל 'שנכתב כל מקו��  כללא
 .שמונה עשרה, לאחר עמידה �קדיש 
 .ישתחוה, יתכופ� �ישחה / שוחי�

. שמונה עשרה, סמו� לתפילת עמידה) 'ל ישראלגא'(לבר� ברכת הגאולה  �לסמו	 גאולה לתפילה 

 .א"עיי� להל� סימ� קי
 .כ� הדי�:  הגה, דינא הכי .ב
 

 נוסחי הקדושה פתיחת �הרחבה והעמקה 
 אשכנז    ספרד/ספרדי�       תפילת 

 שחרית ומנחה    נקדיש� ונעריצ�          נקדש את שמ�
 מוס�              כתר יתנו ל�               נעריצ� ונקדיש�

 
 



 
 הלכות תפילת עמידה .קט

 
קדושה 'וכשהגיע למקו� קדושה היו הציבור אומרי� , יחיד העומד בתפילה. ג

ונראה דהוא הדי� א� . שאי� הקדושות שוות, עמה�" קדוש" אינו אומר �' דסידרא
אלא ישתוק ויכוי� למה " קדוש"שאינו אומר עמה� , "כתר"היו הציבור אומרי� 

 .  דשומע כעונה, שאומרי�
 

dbd: 
 zyecwc mixne` yie"xzk "-sqen zyecw epiidc  , zixgy lltzn cigide- lkei 

mdnr xnel ,deey ozyecwe dxyr dpeny zyecw mdipyc .xwir il d`xp oke.   
 

 באורי�
  .).כ. ישעיה נט" ' נא� ה,ובא לציו� גואל ולשבי פשע ביעקב " ("ובא לציו�" �קדושה דסידרא .ג
    .ב"פרוט והרחבה להל� סימ� קל                            ")קדושה דסידרא"י בקטע "רש. א.מסכת סוטה מט(

 
 

 הלכות תפילת עמידה.קט
  מקורות

 
 �"תנ

)  1 (מקדשכ�' ונקדשתי בתו� בני ישראל אני ה
  .)לב.ויקרא כב(

 בעת רצו� ענית�' כה אמר ה
)2(

 .)ח.ישעיה מט (
)2(קרב לי כי ברבי� היו עמדי פדה בשלו� נפשי מ

 .)יט.תהילי� נה(  
)2(עת רצו� ' עת רצו� ואני תפלתי ל� ה' ואני תפלתי ל� ה

 .)יד.תהילי� סט(  
)2(ה� אל כביר ולא ימאס 

 .)ה.איוב לו (
 

 �"פרשנות על התנ
 .  ד.ירושלמי ד.   ב. בבלי כא:ברכות: מסכתות(.כל דבר שבקדושה לא יהא פחות מעשרה. 1

 . )ב.שביעית ירושלמי ד.  ד.ירושלמי א.   ב.בבלי עד:סנהדרי�. ב.מגילה כג
אי� הקדוש ברו� הוא מואס ... בשעה שהציבור מתפללי�? אימתי עת רצו�. 2

 .)א.מסכת ברכות ח(. בתפילת� של רבי�

 
  בבלי וירושלמי�תלמוד

 .ו.ירושלמי ד"   אי�" "עד"תוספות בקטעי� "  רב הונא סבר"י בקטע "רש. ב.בבלי כא:ברכות.ב.א
 

  הלכות תפילה  ��"רמב
 .טז.י.ב.א



 הלכות תפילת עמידה
 

 . היוצא לדר� ופועלי� מה יתפללו. קי
 וסדר תפילת הדר� ובית המדרש

 )סעיפי�' ובו ח   (
 
 ורואה � כגו� שהוא בדר� או שהיה עומד במקו� שהוא טרוד �בשעת הדחק . א

מתפלל אחר שלוש , שיפסיקוהו או שלא יוכל להתפלל בכוונה תפילה ארוכה
וכשיגיע . וצרי� לאמר� מעומד. ואומר אחריה שלוש אחרונות" ,הביננו"ראשונות 

ולא , בימות הגשמי�" הביננו"ואינו מתפלל . לביתו אי� צרי� לחזור ולהתפלל
 . במוצאי שבת ויו� טוב

 
 א� אינו נות� לה� שכר חו� �הפועלי� שעושי� מלאכה אצל בעל הבית . ב

. אבל אי� יורדי� לפני התיבה ואי� נושאי� כפיה�,  מתפללי� שמונה עשרה�ודת� מסע
והאידנא אי� דר� להקפיד בכ� ומסתמא ". הביננו" מתפללי� �וא� נות� לה� שכר 

 . אדעתא דהכי משכירי� אות� שיתפללו שמונה עשרה
 
ואינו צרי� . 'וכו" צרכי עמ� מרובי�: " מתפלל�ההול� במקו� גדודי חיה וליסטי� . ג

וא� יכול . ומתפלל אותה כשהוא מהל�. לא לשלוש ראשונות ולא לשלוש אחרונות
 חוזר ומתפלל תפילת שמונה עשרה �וכשיגיע לישוב ותתקרר דעתו .  עומד�לעמוד 
 . ברכות

 
     dbd: 

 lltzdl xfg `l m`e-ixnbl lltzdl gky eli`k ied  .w oniq lirl x`azpe"g. 
 
אלהינו ואלהי אבותינו שתוליכנו ' יהי רצו� מלפני� ה: "פללהיוצא לדר� ית. ד

.  יעמוד מליל� כשיאמרנה�וא� אפשר . וצרי� לאמרה בלשו� רבי�. 'וכו" לשלו�
 .  אי� צרי� לירד�וא� היה רוכב 

 
. אפילו א� ינוח בעיר באמצע היו�, אי� צרי� לומר אותה אלא פע� אחת ביו�. ה

אבל א� דעתו ללו� בעיר ואחר כ� נמל� ויצא ממנה לעבור חוצה לה או לשוב 
 .  צרי� לחזור ולהתפלל אותה פע� אחרת�לביתו

 
כדי , "יהי רצו�"היה אומרה אחר � כשהיה יוצא לדר� בבוקר �� מרוטנבורג "הר. ו

 . ותהיה ברכה הסמוכה לחברתה, "הגומל חסדי�"להסמיכה לברכת 
 

 באורי�
) המל�(האל  "�קדושת הש� ,"מחיה המתי�"�רות גבו,"מג� אברה�"�אבות : שלוש ראשונות.א

 "הקדוש
המבר� את עמו �שלו� , "הטוב שמ� "�הודאה ,"המחזיר שכיתו לציו� "�עבודה : שלוש אחרונות

 ".ישראל בשלו�
 .  בתנאי� אלו� אדעתא דהכא.   בזמננו, עכשיו � והאידנא.ב
  .הרי זה כאילו � הוי כאילו 	הגה .ג
שלפני קריאת שמע " אהבת עול�"ברכת ,  כגו�". ברו�"אינה פותחת ב  � ברכה הסמוכה לחברתה.ו

 ")  כל"תוספות בקטע . ב.מסכת פסחי� קד. (של שחרית



 
 הלכות תפילת עמידה. קי

 
אבל . ואי� לאמרה אלא א� כ� יש לו ליל� פרסה. אומר אותה אחר שהחזיק בדר�. ז

 . פחות מפרסה לא יחתו� בברו�
 

         dbd: 
     dpey`x dqxta dze` xn`i dligzkle      .  

 
ובלבד שלא הגיע תו� פרסה ,  יאמר אותה כל זמ� שהוא בדר��וא� שכח מלאמרה

 . מש� ואיל� יאמר אותה בלא ברכה. הסמוכה לעיר שרוצה ללו� בה
 
אלהינו ואלהי אבותינו שלא ' יהי רצו� מלפני� ה: "הנכנס לבית המדרש יתפלל. ח

אלהי ששמת חלקי ' מודה אני לפני� ה: "וביציאתו יאמר. 'וכו" אכשל בדבר הלכה
 .'וכו" מיושבי בית המדרש

 
 באורי�

 .יצא לדר� � החזיק בדר	.ז
 ).מ" ק4.6אשכנז (מ " ק4.8 �כ,  אמה8,000 �כ,  מילי�4 �כ �פרסה  

 
 הרחבה והעמקה
 .'שמונה עשרה, ' קיצור תפילת עמידה�תפילת הביננו 

. ותסלח לנו להיות גאולי�. ומול את לבבנו ליראת�. עת דרכי�אלהינו לד' הביננו ה"
והתועי� על . ונפוצותינו מארבע תקב�. ודשננו בנאות ארצ�. ורחקינו ממכאובינו

. וישמחו צדיקי� בבני� עיר� ובתיקו� היכל�. ועל הרשעי� תני� ידי�. דעת� ישפטו
ברו� . טר� נקרא אתה תענה.ובצמיחת קר� לדוד עבד� ובעריכת נר לב� ישי משיח�

 .)א.מסכת ברכות כט(. שומע תפילה' אתה ה



 הלכות תפילת עמידה .קי
 לתפילת עמידה ' הביננו'השואת תפילת                 

 
 'הביננו'הקטע בתפילת  הברכה בתפילת עמידה     

  מספר הש� הסיו�
אלהינו לדעת '  ההביננו ד דעת חונ� הדעת

 דרכי�
 ת� את לבבנו ליראמולו ה תשובה הרוצה בתשובה

 ותסלח לנו ו סליחה חנו� המרבה לסלוח
 גאולי�להיות  ז גאולה גואל ישראל

 ורחקנו ממכאוב ח רפואה רופא חולי עמו ישראל
 ודשננו בנאות ארצ� ט ברכת השני� מבר� השני�

תקב�ונפוצותינו מארבע  י קבו� גלויות מקב� נדחי עמו ישראל
 מל� אוהב צדקה ומשפט

 )המל� המשפט(
 

השבת 
 המשפט

 והתועי� על דרכי� ישפטו יא
 

שובר אויבי� ומכניע זדי� 
 )מיני�(

 

ברכת המיני�  ועל הרשעי� תני� ידי� יב

 וישמחו צדיקי� יג על הצדיקי� משע� ומבטח לצדיקי�
 בבני� עיר� ובתיקו� הילכ� יד בני� ירושלי� בונה ירושלי�

ובצמיחת קר� לדוד עבד�  טו משיח ב� דוד מצמיח קר� ישועה
 נר לב� ישי ובעריכת

 משיח�
 טר� נקרא אתה תענה טז שומע תפילה שומע תפילה

 
 

 תפילות שונות
 צרכי עמ� מרובי�

אלוהינו שתת� לכל ' יהי רצו� מלפני� ה. צרכי עמ� ישראל מרובי� ודעת� קצרה"
שומע ' ברו� אתה ה. ולכל גוויה וגוויה די מחסורה, אחד ואחד כדי פרנסתו

 .).ב. ברכות כט(." תפילה
 

 תפילת הדר�
. ותסמכנו לשלו�, ותצעידנו לשלו�, אלוהינו שתוליכנו לשלו�' יה רצו� מלפני� ה"

לחסד  , ותתנו לח�. ותשלח ברכה במעשה ידינו. ותצילנו מכ� כל אויב ואורב בדר�
 .).ב .ת כטמסכת ברכו(."שומע תפילה' ברו� אתה ה. ולרחמי� בעינ� ובעיני כל רואינו
 .בסידורי� שוני� הנוסחי� שוני� במקצת

 



תפילות הדר	 שנקבעו בדורנו
 . אזרחיי� וקרביי��לקהל הטסי� ולטייסי�  �  מטוסי�

 לחיילי� ולאנשי כוחות הבטחו�               
  .  לצוות הצוללת�צוללות.       לצנחני�.     לחיילי� היוצאי� לקרב 

תפילת הדר	 לטסי�      
שתוליכנו לשלו� ותצעידנו , אלהינו ואלהי אבותינו' יהי רצו� מלפני� ה

ותצילנו . ותדריכנו לשלו� ותגיענו למחוז חפצנו לחיי� ולשמחה ולשלו�,לשלו�
ותשלח . מכ� כל אויב ואורב בדר� ומכל מיני פורעניות המתרגשות לבוא לעול�

, ובעיני כל רואינוותתנו לח� ולחסד ולרחמי� בעיני� . ברכה בכל מעשה ידינו
 .שומע תפילה' ברו� אתה ה. ותשמע קול תחנונינו כי אל שומע תפילה ותחנו� אתה

 
יהי רצו� מלפני� קונה שמי� ואר� שתוליכנו לשלו� ותטיסנו לשלו� ותגיענו למחוז 

ותמלטנו מרוח סועה וסער וצער ומשעות רעות . חפצינו לחיי� ולשלו� ולשמחה
שמרנו והצילנו בתו� כל . המתרגשות לבוא לעול� ומכל מיני תקלות ופורעניות

מכ� כל . אחינו בני ישראל הטסי� בנתיבי אויר והעוברי� בארחות י� ודרכי יבשה
אנא אמ� את ידי האוחזי� בהגה והכ� . אויב ואורב ומכל אסו� ונזק ומכל צער וצרה

 .   אמ�.  רוח� להנהיגנו לשלו� כי ב� לבד חסינו מעתה ועד עול�
 

תפילת הדר	          
     לטייסי� קרביי�

 . אלהינו ואלהי אבותינו' יהי רצו� מלפני� ה
ÁÂ¯ ÈÙ�Î ÏÚ ÍÏ‰Ó‰ Â·ÂÎ¯ ÌÈ·Ú Ì˘‰:) ג. תהילי� קד(. 

 .לשמחה ולשלו�,ותגיענו למחוז חפצינו לחיי�,ותוליכנו לשלו�, שתטיסנו לשלו�
�ומכל מיני . ומרוחות שאינ� מצויות.ותצילנו מכ� כל אויב ואורב בשמי� ובאר

היה נא . וממיני פורעניות המתרגשות לבוא. באויר ובנחיתה, תקלות בהמראה
ותעטרנו במג� . חזקנו ואמצנו להג� בעברת קדש� על שמי ישראל. מצליח דרכנו

ברו� . כי אתה תשמע מ� השמי� תפילת עמ� ישראל ברחמי�. ישועה ובעטרת נצחו�
 .שומע תפילה' אתה ה



חיילי�     תפילה ל    
         היוצאי� לקרב

ÍÈÎ¯„ ÏÎ· Í¯Ó˘Ï ÍÏ ‰ÂˆÈ ÂÈÎ‡ÏÓ ÈÎ: )יא. תהילי� צא (.  
‰ 'ÌÈ·¯Î‰ ·˘È Ï‡¯˘È È‰Ï‡ ˙Â‡·ˆ:) טז. ישעיהו לז(. 

 :אתה צויתנו בתורת� לאמור
ÌÎÈ·È‡ ÏÚ ‰ÓÁÏÓÏ ÌÂÈ‰ ÌÈ·¯˜ Ì˙‡ Ï‡¯˘È ÚÓ˘ . Â‡¯È˙ Ï‡ ÌÎ··Ï Í¯È Ï‡

Ì‰È�ÙÓ Âˆ¯Ú˙ Ï‡Â ÂÊÙÁ˙ Ï‡Â :‰ ÈÎ ' ÌÚ ÌÎÏ ÌÁÏ‰Ï ÌÎÓÚ ÍÏ‰‰ ÌÎÈ‰Ï‡
ÌÎ˙‡ ÚÈ˘Â‰Ï ÌÎÈ·È‡:) ועתה.)     ד�ג . דברי� כ� 

˘‡¯ Â‡˘� ÍÈ‡�˘ÓÂ ÔÂÈÓ‰È ÍÈ·ÈÂ‡ ‰�‰ ÈÎ : ÏÚ ÂˆÚÈ˙ÈÂ „ÂÒ ÂÓÈ¯ÚÈ ÍÓÚ ÏÚ
ÍÈ�ÂÙˆ :„ÂÚ Ï‡¯˘È Ì˘ ¯ÎÊÈ ‡ÏÂ ÈÂ‚Ó Ì„ÈÁÎ�Â ÂÎÏ Â¯Ó‡ :)ה. �ג. תהילי� פג(. 

חזקנו . רבי� היו� למלחמה על אויביה�הק, שלוחי עמ�, היה נא ע� חיילי  ישראל
החזק מג� וצינה וקומה עזרתה לנו . לח� את לוחמינו. ריבה את יריבנו. ואמצנו

 .)כז.  מד .לפי תהילי� לה ב(.ופדנו למע� חסד�
ÁÂ¯ È�ÙÏ ˘˜Î Ï‚Ï‚Î ÂÓ˙È˘ È‰Ï‡ :ÌÈ¯‰ Ë‰Ï˙ ‰·‰ÏÎÂ ¯ÚÈ ¯Ú·˙ ˘‡Î: ÔÎ

ÌÏ‰·˙ Í˙ÙÂÒ·Â Í¯ÚÒ· ÌÙ„¯˙ :‰ ÍÓ˘ Â˘˜·ÈÂ ÔÂÏ˜ Ì‰È�Ù ‡ÏÓ' : ÂÏ‰·ÈÂ Â˘·È
Â„·‡ÈÂ Â¯ÙÁÈÂ „Ú È„Ú :)יח�. יד. תהילי� פג (. 

‰ ‡�‡ '‰ ‡�‡   ‡� ‰ÚÈ˘Â‰ '‡� ‰ÁÈÏˆ‰:) כה.תהילי� קיח(. 
Ì„‡ ˙ÚÂ˘˙ ‡Â˘Â ¯ˆÓ ˙¯ÊÚ Â�Ï ‰·‰ :Â�È¯ˆ ÒÂ·È ‡Â‰Â ÏÈÁ ‰˘Ú� ÌÈ‰Ï‡·: 

 .) יד�. יג. יד קח�.יג.תהילי� ס(
 

תפילת הדר	 לצנחני�    
ותדריכנו , שתצניחנו לשלו�, אלהינו ואלהי אבותינו'  מלפני� היהי רצו�

ופרוס עלינו סוכת . ותגיענו למחוז חפצנו לחיי� ולשלו�, ותסמכנו לשלו�,לשלו�
ומכל מיני , ומרוחות מצויות ושאינ� מצויות, ותצילנו מכ� כל אויב ואורב. שלומ�

כי אל . ותתנו לח� ולחסד ולרחמי� בעיני� ובעיני כל רואינו. תקלות באויר ובנחיתה
ושמור צאתנו ובואנו לחיי� . כי אל מל� חנו� ורחו� אתה. שומרנו ומצילנו אתה

' ברו� אתה ה. כי אתה שומע תפילת עמ� ישראל ברחמי�. ולשלו� מעתה ועד עול�
 . שומע תפילה

תפילת הדר	 לצוות הצוללת
, ובמי� עזי� נתיבה, הנות� בי� דר�, אלהינו ואלהי אבותינו' יהי רצו� מלפני� ה

 , ותגיענו למחוז חפצנו לחיי�. ותעלינו לשלו�, ותוליכנו לשלו�,שתצלילנו לשלו�
 ‡ÌÂ‰˙ ˘Ù� „Ú ÌÈÓ È�ÂÙÙ" .)ג.תהילי� סט( ".·‡�ÌÈÓ È˜ÓÚÓ· Â". לשמחה ולשלו�

È�··ÂÒÈ." )ו. יונה ב(." Â¯·Ú Â�ÈÏÚ ÍÈÏ‚Â ÍÈ¯·˘Ó ÏÎ." )ח. תהילי� מב(."Â�ÙË˘˙ Ï‡ 
‰ÏÂˆÓ Â�ÚÏ·˙ Ï‡Â ÌÈÓ ˙ÏÂ·È˘ ,‰ÈÙ ¯‡· Â�ÈÏÚ ¯Ë‡˙ Ï‡Â.")טז. תהילי� סט(. 

ומכל מיני תקלות , הושיענו אלהי� ותצילנו מכ� כל אויב ואורב במצולות י� ובאויר
חזקנו ואמצנו להג� על נתיבי הי� . וממיני פורעניות המתרגשות לבוא

במעשי ותשלח ברכה והצלחה .ותעטרנו במג� ישועה ובעטרת נצחו�.ומעברותיו
 .שומע תפילה' ברו� אתה ה. כי אתה שומע תפילת עמ� ישראל ברחמי�.ידינו



 חכ� מישראל
מבעלי ). 1293 � 1215חי (רבי מאיר ב� ברו� מהעיר רוטנבורג שבאשכנז  
 	 מרוטנבורג"הר

. מנהיג רוחני ומשורר. מגדולי הפוסקי�.  מסכתות�18ל' תוספות'חיבר ). פרוש לתלמוד(' תוספות'ה

 ).1242בשנת (על שריפת התלמוד בפריס ' שאלי שרופה באש'מחבר הקינה 
 

 הלכות תפילת עמידה.קי
 מקורות

 �"תנ
)  1(! דבר אל בני ישראל ויסעו? אל משה מה תצעק אלי ' ויאמר ה.א

  .)טו.שמות יד(
 )יג.במדבר יב( )  2 (.לאמר אל נא רפא נא לה' ויצעק משה אל ה

יחרה אפ� בעמ� אשר הוצאת מאר� ' למה ה: מראלהיו ויא'  משה את פני הויחל
 .)יא.שמות לב( ) 3(? מצרי� בכח גדול וביד חזקה

 .)כ. שמות כג (הנה אנכי שלח מלא� לפני� לשמר� בדר�.ה.ד
 .)יא. תהילי� צא(. כי מלאכיו יצוה ל� לשמר� בכל דרכי�

 
 �"פרשנות על התנ

  עת לקצר ועת להארי� �תפילות משה רבנו .א
אמר לו . למדנו שהיה משה עומד ומתפלל: "בעת מצוקה לפני קריעת י� סו�.1

  )י על הפסוק"רש(".לא עת עתה להארי� בתפלה שישראל נתוני� בצרה: הקדוש ברו� הוא
? מפני מה לא הארי� משה בתפלה. "תפילת משה בעת שאחותו מרי� נצטרעה.2

דבר אחר !" פלהשלא יהיו ישראל אומרי� אחותו נתונה בצרה והוא עומד ומרבה בת
אבל בשבילנו אינו מארי� , בשביל אחותו הוא מארי� בתפלה: שלא יאמרו ישראל

  )י על הפסוק"רש (.בתפלה
למניעת כליו� ע� ישראל כה הרבה ,לאחר חטא העגל, בתחנוניו�משה רבנו.3

 ")     אשתא"י בקטע "רש. א.מסכת ברכות לב(.להתפלל עד שמסר עצמו למיתה וחלה
 

 
 



 הלכות תפילת עמידה.קי
 מקורות

 'הביננו '�� "תנ. א
פסוק הקטע בתפילת  בפסוק' דבר ה ספר פרק

 'הביננו'
ודעת ' תחלת חכמה יראת ה משלי ט י

 בינהקדשי� 
אלהינו '  ההביננו

 לדעת דרכי�
אלהי� את לבב� ואת '  הומל דברי� ל ו

' לבב זרע� לאהבה את ה
אלהי� בכל לבב� ובכל נפש� 

 חיי�למע� 

 את לבבנו מולו
 ליראת�

 ט
 
 
 כ
 
 ג

 לד
 
 
 יד
 
 קג

 שמות
 
 

 במדבר
 

 תהילי�

 לעוננו ולחטאתנו וסלחת
 ונחלתנו   

 
  כדבר�סלחתי' ויאמר ה

 
 לכל עונכי הרפא לכל הסלח

 תחלאיכי 

  לנוותסלח

 גאולי�להיות  גאלה קרבה אל נפשי  תהילי� סט יט
וארפא הושיעני  '  הרפאני ירמיה יז יד

 ואושעה כי תהלתי אתה
 ורחקנו ממכאוב

 
אלהי� דרש אתה ' אר� אשר ה דברי� יא יב

אלהי� בה '  עיני ה. תמיד
 השנה ועד )'חסר א(מרשית 

 אחרית שנה

 ודשננו בנאות ארצ�
 

אלהי� את שבות� ' ושב ה דברי� ל ג
מכל וקבצ� ושב .ורחמ�

אלהי� ' העמי� אשר הפיצ� ה
 שמה

ונפוצותינו מארבע 
 תקב�

כז�כו  ואשיבה שפטי� כבראשנה  ישעיה א
אחרי כ� . ויעצי� כבתחלה

יקרא ל� עיר הצדק קריה 
 ציו� במשפט תפדה. נאמנה

 ושביה בצדקה  

והתועי� על דעת� 
 שפטוי



 הלכות תפילת עמידה.קי
 מקורות

 'הביננו '�� "תנ. א

פסוק הקטע בתפילת  בפסוק' דבר ה ספר פרק
 'הביננו'

 ז
 
 
 ו

 כא
 
 
 לו

 איוב
 
 

 איוב

עתקו ? יחיו רשעי� מדוע 
 !  ג� גברו חיל)התחזקו(
 

ומשפט עניי� רשע לא יחיה 
לא ית� חיי� לרשע כדי לתת ' ה(ית� 

 )משפט לעניי�

תני� הרשעי� ועל 
 יד�  

 כה
 
 
 טז

 י
 
 
 כד

 משלי
 
 

 משלי

 וצדיק יסוד עול�
 
 

. כי שבע יפול צדיק וק�
 ורשעי� יכשלו ברעה

 וישמחו צדיקי�

 ב
 
 
 
 יז
 
 
 
 
 
 ט

 נב
 
 
 
 ד
 
 
 
 
 
 ב

 ישעיה
 
 
 

 יואל
 
 
 
 
 
 חגי

 קומי שבי התנערי מעפר

התפתחי ) התפתחו (ירושל�
 מוסרי צואר� שביה בת ציו�

 
אלהיכ� ' וידעת� כי אני ה

והיתה שכ� בציו� הר קדשי 
 וזרי� לא קדש ירושל�

 יעברו בה עוד
 

 הזה גדול יהיה כבוד הבית

'  אמר ההאחרו� מ� הראשו�
 צבאות

בבני� עיר� ובתיקו� 
 הילכ�

 

שמואל  כב נא
 ב

ישועות מלכו ) מגדול(מגדיל 
 ועשה חסד למשיחו לדוד

 ולזרעו עד עול�

ובצמיחת קר� לדוד 
עבד� ובעריכת נר לב� 

 ישי משיח�
אענה והיה טר� יקראו ואני  ישעיה סה כד

 עוד ה� מדברי� ואני אשמע
טר� נקרא אתה 

 תענה



 
 הלכות תפילת עמידה.קי

 מקורות
 למי בבלי וירוש�תלמוד 

. א.כט) משנה.(ב.כח"  היה ל�"תוספות בקטע "  תפילה קצרה"י בקטע "רש. א.בבלי ג:ברכות.א
ונכללה "תוספות בקטע "  ישפטו"  "והתועי� על דעת�"  "בנאות ארצ�"  "הביננו"י בקטעי� "רש

 .ב.תענית ירושלמי ב)   משניות. (ד.ג:ברכות ירושלמי ד"  מאי איכא"תוספות בקטע . א.ל" בהביננו
)  משנה. (א.בבלי  פג:בבא מציעא" אבל אי� יורדי� לפני התיבה"י בקטע  "רש. א.ברכות טז.ב

 )משנה.(א.ירושלמי ז
משנה . (ד.ירושלמי ד"   וכי מטי לביתיה"י בקטע "רש. א.ל. ב.כט) משנה. (ב. בבלי כח: ברכות.ג

 )וגמרא
 "והיכי מצלי לה"תוספות בקטע " עד פרסה"י בקטע "רש. א.ל.  ב.ברכות כט.ז.ה.ד
 "כל"תוספות בקטע . ב. פסחי� קד.ו
 )משנה וגמרא. (ב.ירושלמי ד) משנה וגמרא. (ב. בבלי כח: ברכות.ח
 

  הלכות�� "רמב
 .ג.ב: תפילה ב.א
 .א.שכירות ט. ח.תפילה ה.ב
 .יט.תפילה ד.ג

 .כג.ברכות י.ח



 
     הלכות תפילת עמידה

                  
  די� סמיכות גאולה לתפילה.קיא                           

 )סעיפי�' ובו ג           (
 

גאל " אמ�  אחר �ולא יפסיק ביניה� אפילו ב . צרי� לסמו� גאולה לתפילה.א
 ". שפתי תפתח' ה "�חו� מ, ולא בשו� פסוק". ישראל

 
dbd: 

mixne` yie : lr on` zeprl xzeny"l`xyi l`b ."oibdep oke .mixne` yi :ixvc `d j
aeh meia e` lega `wec epiid dlitzl dle`b jenql ,jixv epi` zaya la`).yexit :
aizkc meyn dlitzl dle`b jnqnl opirac `nrhc"d jpri 'dxv meia) "k milidz .

a .(. dil jinqe"it ixn` oevxl eidi) "hi milidz .eh .(.dxv onf e`l zaye . zeiprle
oicd ini mdy meyn `ed aeh meia ok oi`y dnc d`xp izrc, wxta a dpyna opzck

 dpyd y`xc `nw)fh.`"(.d`eazd lr gqta "eke' . mewna `l m` xingdl aehe
jkl jixvy. 

 
" שפתי תפתח ופי יגיד' ה: " חוזר ואומר� כשמתחיל שמונה עשרה בקול ר� �החז� .ב 

 .'וכו
 
אלא ,  יתפלל עמה� לא�א� עד שלא קרא קריאת שמע מצא ציבור מתפללי� . ג

 . דמיסמ� גאולה לתפילה עדי�, קורא קריאת שמע ואחר כ� יתפלל 
 

 באורי�
יאמר תפילת ' גאל ישראל' ברו� ה'אחר ברכת  מיד :בערבית ובשחרית � לסמו� גאולה לתפילה.א

 .    עמידה
 ).  'משנה ברורה'( אי� לענות  � קדיש וקדושה

.   שכתוב בפסוק
דכתיב .  הטע� שצרי�
טעמא דבעינ� .שצרי�) ההלכה( זאת �הא דצרי�:הגה

 . לפסוק,  וסמו� לו�וסמי� ליה
 .בפרק הראשו� של מסכת ראש השנה 
בפרק קמא דראש השנה 

 .להסמי� גאולה לתפילה 
דמיסמ� .ג
 

 



 הלכות תפילת עמידה. קיא
 הרחבה והעמקה

 :   נסמכה תפילה לבקשת גאולה
 : הראשו� המל� בפתיחת בית המקדשבנאו� שלמה�

והתפללו ושבו אלי� והודו את שמ� , אשר יחטאו ל�, בהנג� עמ� ישראל לפני אויב
ואתה תשמע השמי� וסלחת לחטאת עמ� ישראל .  אלי� בבית הזהוהתחננו

 )לד�. לג. מלכי� א ח(.  אשר נתת לאבות�והשבת� אל האדמה
 

 :מגדולי מקדשי הש� בגולה, זעקת התחנוני� של דניאל� בתפילה

והאר פני� על מקדש�  עבד� ואל תחנוניו תפלתועתה שמע אלהינו אל 
כי שמ� נקרא ..  אשר נקרא שמ� עליהוהעיר,שממתינופקח עיני� וראה ...  השמ�

 )יט.�. יח. דניאל ט( עמ�על עיר� ועל 
 

 הלכות תפילת עמידה. קיא
 מקורות

 �"תנ
) 1(.שפתי תפתח ופי יגיד תהלת�' ה

 .)יז.תהילי� נא(
 .) טו.תהילי� יט( )2(וגאלי צורי ' � אמרי פי והגיו� לבי לפני� היהיו לרצו
 .)ב.תהילי� כ( )3( ביו� צרה ישגב� ש� אלהי יעקב 'יענ� ה

 
 �"פרשנות על התנ

   )אב� עזרא(.תעזרני להגיד תהילת�! 'ה.1
? האי� יכול להסמי� גאולה לתפילה, א� כ�. פסוק זה נאמר בתחילת תפילת עמידה

   .)ב.לפי מסכת ברכות ט( .א� כיו� שקבעו חכמי� לומר פסוק זה הריהו חלק מתפילת עמידה
אלא חשבתי ,  ומה שלא אמרתי בפי� והגיו� לבי.  מה שאמרתי לפני� בפי� פי."2

 ) ק"רד(".ג� כ� יהיו לרצו�, והמחשבה היא הגיו� הלב, בלבי
הזה וגואלי צורי בעול� . צורי במרה וגואלי בהר סיני. צורי בי� וגואלי בעמלק"

 )   לתהילי� על הפסוק' שוחר טוב'מדרש  (."לעול� הבא
 .פסוק זה נאמר בסיו� תפילת עמידה

 )    ק"רד(". יענ� בתפילת�, כשתהיה בצרה במלחמה ע� האויב."3
 

 ללמדנו על חובת סמיכות ברכת הגאולה  .) כ�ו. בפרקי� יט (בתהילי� נסמכו פסוקי� אלו
יענ� "�הנרמזת ב ,  לתפילת עמידה�"  וגאליצורי ' ה"�  הנרמזת ב")גאל ישראל("
 .).           א.ירושלמי א"    זה הסומ�"י בקטע "רש. ב.בבלי ד: לפי מסכת ברכות' טור'הסבר ה(".'ה

 
  בבלי וירושלמי�תלמוד 

תוספות בקטע . ב.ט"  דאמר"תוספות בקטע "  גאולה מאורתא"י בקטע "רש. ב.בבלי ד: ברכות.א
 .א.   ירושלמי א"כל הסומ�"
 .ב.ברכות ד. ב
 

  הלכות�� "רמב
 .יח.יז:תפילה ז.א



 הלכות תפילת עמידה
     

 לא בשלוש ראשונות ולא בשלוש אחרונות,  שלא להפסיק. קיב
 )סעיפי�' ובו ב(

 
ודוקא צרכי . אל ישאל אד�  צרכיו לא בשלוש ראשונות ולא בשלוש אחרונות.א

 .אבל צרכי ציבור שרי, יחיד
 
 :ואחרי� פרשו. 'יוצר'קרובות ל : פרוש (.בתפילה' קרוב�' אי� לומר פיוטי� ולא .ב

 .).    טו. תהילי� קיח (".דיקי�צאהלי בישועה וינה  רול ק "�נוטריקו�
      

     dbd: 
oixizn yie       ,md miax ikxve li`ed .mxn`l mewn lka mibdep oke.  

 
 

 באורי	
) המל�(האל  "�קדושת הש� ,"מחיה המתי�"�גבורות ," אברה�מג�"�אבות : שלוש ראשונות. א

 "הקדוש
המבר� את עמו �שלו� , "הטוב שמ� "�הודאה ,"המחזיר שכיתו לציו� "�עבודה : שלוש אחרונות

 ".ישראל בשלו�
 . מותר
שרי

 . כינוי לפיוטי� הנאמרי� בחגי�
יוצר .ב
 .אשי תיבותר 
נוטריקו�    

 
 .פרק נט.  מורה נבוכי� חלק א� 	 על פיוטי	"דעת הרמב

 
אנו אומרי� סדר . ומנהג הספרדי� שלא לאמר� זולת בראש בשנה ויו� הכיפורי�.  אי� לומר פיוטי�"

 ). 'כ� החיי�'(' קדושת ה '�ל' גבורות'קדושות לרבי יהודה הלוי בי� 
 

 .על פיוטי� ראה סימ� סח לעיל
 
 



 הלכות תפילת עמידה. קיב
 מקורות

 �"תנ
אשר מי אל , ה החלות להראות את עבד� את גדל� ואת יד� החזקהאת' אדני ה

 .)כד(. בשמי� ובאר� אשר יעשה כמעשי� וכגבורת�
 )כה(. אעברה נא ואראה את האר� הטובה אשר בעבר הירד� ההר הטוב הזה והלבנ�

 .)  כה�.כד. דברי� ג(

 
 �"פרשנות על התנ

בשלוש עשרה הברכות �לפני שהמתפלל שוטח את בקשותיו לפני הקדוש ברו� הוא 
לעול� יסדר אד� שבחו של מקו� "לפי הכלל , עליו לשבחו�האמצעיות שבעמידה 

אשר בתחילה , הרעיו� נלמד ממשה רבינו.) ב.מסכת עבודה זרה ז(". ואחר כ� יתפלל)'ה(
. 'ואכ� שלוש הברכות הראשונות בעמידה הינ� שבחי ה. )כה(ואחר כ� התחנ� ) כד(שיבח 

בימי� הנוראי� .אבל הציבור כ� מבקש בתו� ברכות השבח, י היחידכלל זה תק� לגב
בראש השנה מוסיפי� . בברכה השניה' מי כמו�'�בברכה ראשונה ו ' זכרנו':מוסיפי�

 בקשות נכללו ג� בברכות האחרונות .)א.מסכת ראש השנה לב (.בברכה השלישית' מלכויות'
, מוסיפי�' הודאה'ב', יעלה ויבוא, 'בראש חודש ובמועדי�, מוסיפי�' עבודה' ב�

ובכל השנה הברכה האחרונה היא שיא הברכות ושיא ' על הניסי�, 'בחנוכה ובפורי�
כפי ,"שי� שלו� "� .)יח.מסכת אבות א(הבקשות והינה מ� התשתיות שעליה� העול� קיי�

, לא מצא הקדוש ברו� הוא כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלו�:"ששנינו במשנה
 .)   יא.תהילי� כט(". ' יבר� את עמו בשלו�'  לעמו ית� העוז' ה': שנאמר

 ) ס"סיו� הש.   יב.מסכת עוקצי� ג(
 

 תלמוד בבלי   
 .ח.כ. ח.סופרי� יט   "א�"תוספות בקטע . א.עבודה זרה ח"  אל"תוספות בקטע . א.ברכות לד.א
 

 �"רמב
 .ג.ו. ג. הלכות תפילה א.א



 הלכות תפילת עמידה 
               

  דיני הכריעות בשמונה עשרה ברכות.קיג                   
 )סעיפי�' ובו ט                                                (

 
וא� .  תחילה וסו��' הודאה' תחילה וסו� וב�'אבות'ב:  אלו ברכות ששוחי� בה�.א

אבל , מלמדי� אותו שלא ישחה, בא לשחות  בסו� כל  ברכה או בתחילתה
 . עית� יכול לשחותבאמצ

 
  �" מי כמו�"�ו" זכרנו" כשאומרי� � הנוהגי� לשחות בראש השנה ויו� הכיפורי� .ב

 .צרי� לזקו� כשמגיעי� לסו� הברכה
  
dbd: 

ac ab  lr s`e 'zea` 'dkxad seqa rxek ,  seqa hrn sewfl jixv mewn lkn'epxkf ,'
aeig meyn rxeke xfegy d`xp `diy ick. 

 
או " ול� לבד� אנחנו מודי� "�או ב" וכל קומה לפני� תשתחוה"� הכורע  ב .ג

yext: epwzy mewna `l` rexkl oi`y(. הרי זה מגונה, וברכת המזו�' הלל'בהודאה ד
minkg(. 

 
ולא יכרע באמצע מתניו .  המתפלל צרי� שיכרע עד שיתפקקו כל חוליות שבשדרה.ד

  .אלא ג� ראשו יכו� כאגמו�, וראשו ישאר זקו�
 
וא� הוא זק� או חולה . ולא ישחה כל כ� עד שיהיה פיו כנגד חגור של מכנסיי�. ה

מאחר שניכר שהוא חפ� ,  כיו� שהרכי� ראשו דיו�ואינו יכול לשחות עד שיתפקקו
 . לכרוע אלא שמצער עצמו

 
ראשו ,  זוק� בנחת�וכשהוא זוק�,  יכרע במהירות בפע� אחת� כשהוא כורע .ו

 .שלא תהא עליו כמשאוי, תחילה ואחר כ� גופו
 
 .'ש�'� זוק� ב�וכשזוק�', ברו� '� כורע ב�כשכורע. ז
 

 באורי	
 .).כג. ישעיהו נא"( אשר אמרו לנפש� שחי ונעבורה "�גח�,התכופ�,  שחה
שוחי� .א

 .  ברכה יח
הודאה.        ברכה ראשונה�אבות    
 .)א.עיי� מסכת ברכות ב.( גבורות� ב'מי כמו�'.  אבות�ב' זכרנו': הוספות בעשרת ימי תשובה    

המתחילה ' ברכת השיר '� ציטוטי� מ� "ול� לבד� אנחנו מודי	","וכל קומה ל� תשתחוה. "ג

 .).א. עיי� מסכת פסחי� קיח.(הנאמרת בשחרית של שבת וחג, "נשמת כל חי "במלי� 
 .שיתפתחו החוליות בחוט השדרה. פוק,  פקק
שיתפקקו.ד

 צמח הגדל ליד אג� המי� ומתכופ� �אגמו�.). ה. ישעיה נח(?"הלכ� כאגמו� ראשו "�יכו� כאגמו�

 . ברוח לכל עבר
 .יש מיראי הש� הנוהגי� לעמוד כפופי� בכל תפילות העמידה של יו� הכיפורי�



  הלכות תפילת עמידה .קיג
 
 לא ישחה � והגיע למקו� ששוחי� בו �המתפלל  ובא גוי כנגדו ויש לו שתי וערב . ח

 .   פי שלבו לשמי�א� על 
 
". האל הגדול הגיבור והנורא"�אי� להוסי� על תארי הקדוש ברו� הוא יותר מ. ט

אבל בתחנוני� או . מפני שאי� לשנות ממטבע שטבעו חכמי�, ודוקא בתפילה
ומכל מקו� נכו� למי שירצה . לית ל� בה, בקשות ושבחי� שאד� אומר מעצמו

 .  להארי� בשבחי המקו� שיאמר אותו בפסוקי�
 

 באורי	
 .  כינוי לצלב� שתי וערב.ח
 .  בתפילת עמידה 
 בתפילה .ט

 . י חכמי�"ניסוח ברכות ותפילה ע 
מטבע שטבעו חכמי	 
  . אי� לאסור�לית ל� בה

 
 



 הלכות תפילת עמידה. קיג
 מקורות

 �"תנ
 לכרוע ולהשתחוות בעתות שמחה כבעתות מצוקה

 בפסוק' דבר ה עתוי
 אברה� אבינו לפני העקידה

 
יו שבו לכ� פה ויאמר אברה� אל נער

ע� החמור ואני והנער נלכה עד כה 
 .)ה.בראשית כב(.  ונשובה אליכ�ונשתחוה

בני ישראל במצרי� שומעי� בשורת 
 הגאולה מפי משה ואהרו�

 

את בני '   הע� וישמעו כי פקד הויאמ�
ישראל וכי ראה את עני� ויקדו 

 .)  לא.שמות ד( וישתחוו
בסיו� נאו� פתיחת בית המקדש 

 הראשו�
ק� ...' ויהי ככלות שלמה להתפלל אל ה

. מלכי� א(על ברכיו מכרע ' מלפני מזבח ה

 .)נד.ח
 הגויי� הנותרי� �באחרית הימי� 

� נגד  ירושלי� ותושביה   ממלחמת
 יתבר�' יכירו במלכות ה

והיה כל הנותר מכל הגוי� הבאי� על 
ירושל� ועלו מדי שנה בשנה 

צבאות ולחג את '  למל� הלהשתחות
 .)טז. זכריה יד(חג הסכות 

אשר  שלטונו  מטיל ' שיר על קדושת ה
 אימה ופחד על כל יושבי תבל

להד� רגליו והשתחוו אלהינו ' רוממו ה
 .)ה.תהילי� צט(קדוש הוא 

איוב מקבל מידע על מות כל ילדיו 
 והשמדת כל רכושו 

ויק� איוב ויקרע את מעלו ויגז את 
 .)כ.איוב א( וישתחוראשו ויפל ארצה 

 עזרא הסופר קורא �תחילת בית שני 
 בתורה בציבור לפני שבי הגולה 

 בתחילת בית שני 

האלהי� הגדול ויענו ' ויבר� עזרא את ה
ויקדו כל הע� אמ� אמ� במעל ידיה� 

 .)ו.נחמיה ח(אפי� ארצה '  להוישתחו
המל� הצדיק חזקיהו בסיו� הקרבת 

 קרב� הפסח לאחר טהור בית המקדש  
המל� וכל כרעו וככלות להעלות 

דברי הימי� ב ( וישתחווהנמצאי� אתו 

 .)כט.כט
 



 הלכות תפילת עמידה. קיג
 מקורות

 
  בבלי וירושלמי�תלמוד 

 "מלמדי�"תוספות בקטע  . א.לד"  ומוצאו"תוספות בקטע . א.ברכות לא.א
 "ומוצאו"תוספות בקטע . א.לא"  כרע"תוספות בקטע . ב.ברכות יב.ב
 .ב.ברכות לד.ג
 .ה.ירושלמי א.   ב.כח" כרע"תוספות בקטע . ב.בבלי יב:ברכות.ד
 .ה.ירושלמי א"  דמצער נפשיה"י בקטע "רש. ב.כח" כרע"תוספות בקטע . ב.בבלי יב: ברכות.ה
 "כחיויא" "זקי� כחיויא"  "כחיזרא"י בקטעי� "רש.  ב. ברכות יב.ו
 .א.ברכות יב.ז
 .א. עבודה זרה יב.ח
 .א.ירושלמי ט.   ב.בבלי לג: ברכות.ט

 
  הלכות�� "רמב

 .י.תפילה ה.א
 .ד.ט. יב.תפילה ה.ד
 .י.תפילה ה.ז
 . ח�.ז:  עבודה זרה ג.ח
 .נט.מורה נבוכי� א.   ז. תפילה ט.ט



 הלכות תפילת עמידה   
                     

 די� הזכרת הרוח וגש� וטל. קיד                                 
 )סעיפי�' ובו ט(                                                     

 
בתפילת מוס� של יו� " משיב הרוח ומוריד הגש�: "מתחילי� לומר בברכה שניה. א

 . ואי� פוסקי� עד תפילת מוס� של יו� טוב הראשו� של פסח. טוב האחרו� של חג
  
 . אסור להזכיר הגש� עד שיכריז שליח ציבור. ב

 
dbd: 

mixne` yie :ynyd fixkn sqen oiligzny mcewy" :gexd aiyn "ek ,' xeaivdy ick
ozlitza exikfi .oibdep oke.  

 
לפי שאסור , הילכ� א� א� הוא חולה או אנוס לא יקדי� תפילתו לתפילת הציבור

 א� על פי �אבל א� יודע שהכריז שליח ציבור . להזכיר עד שיאמר שליח ציבור
 �ומטע� זה הבא לבית הכנסת והציבור התחילו להתפלל .  מזכיר�שהוא לא שמע 

 .יתפלל ויזכיר א� על פי שלא שמע משליח ציבור
 
 אי� �   או לא אמרו בימות הגשמי�dbd:dngd zenia"   משיב הרוח" א� אמר  .ג

 � א� הזכירו בימות הגשמי� או לא הזכירו בימות החמה�' טל'וכ� ב. מחזירי� אותו
 . חזירי� אותואי� מ

 
dbd: 

 fpky` ipa ep`e- oixikfn `l 'lh ,'minybd zenia `le dngd zenia `l . mixne` wx
 dngd zenia"miig lklkn riyedl axe "ek' .mixne` yi : xikfdl wqet xeaiv gilyy

gqt ly oey`xd aeh mei sqen zlitza .oixikfn ldwd la` , cr oiwqet opi`e
dgpn,sqend zlitza wqty xeaiv gilyn xak ernyy .oibdep oke.  

 
וא� . בימות החמה מחזירי� אותו וחוזר לראש הברכה" מוריד הגש�" א� אמר .ד

 א� �ואפילו במקו� שצריכי� גש� בימות החמה . סיי� הברכה חוזר לראש התפילה
 . מחזירי� אותו' טל'במקו� ' גש�'הזכיר 

 
dbd: 

 xikfd m` oke'myb 'e'lh ' inpeze` oixifgn.    
 

 באורי	
כש� "כי , רוח וטל,  הותק� הזכרת גש��המסתימת בברכת תחית המתי�', גבורות '�בברכה שניה .א

נדמו ירידת .). ב. מסכת ברכות ירושלמי ה(" כ� ירידת גשמי� חיי� לעול�, שתחית המתי� חיי� לעול�

 . כי הצמחי� שגוועו בימות החמה ניעורי� לחיי� עקב הגש�, גשמי� לתחית המתי�
 . הכונה לחג הסוכות
חג 

 . נכתב במזרח אירופה� ואנו בני אשכנז .ג
 . ג� כ��נמי. עמידה 
לראש התפילה  .ד



 הלכות תפילת עמידה.קיד
 
והני מילי שלא . מחזירי� אותו" מוריד הגש�" א� לא אמר � בימות הגשמי� .ה

   .  אי� מחזירי� אותו' טל'אבל א� הזכיר ', טל'הזכיר 
 
, "מוריד הגש�" כשלא אמר בימות הגשמי� �במה דברי� אמורי� שמחזירי� אותו. ו

אבל א� . ואז חוזר לראש התפילה, היינו כשסיי� כל הברכה והתחיל ברכה שאחריה
ואפילו א� סיי� הברכה ונזכר . יאמר במקו� שנזכר, נזכר קוד� שסיי� הברכה

משיב הרוח ומוריד "אלא אומר ,  אי� צרי� לחזור�" אתה קדוש"קוד� שהתחיל  
 . בלא חתימה" ,הגש�

 
dbd: 

zg`k zeaeyg zepey`xd zekxa dyely .y`xl xfeg mda drhy mewn lkae , oia
xeaiv `edy oia cigi `edy.  

 
היינו מילי שטעה בשוגג אבל ', חוזר לברכה שטעה בה': בכל מקו� שאנו אומרי�. ז

 .   חוזר לראש�במזיד ומתכוי�
 
 עד שלושי� יו� �א� לאו " מוריד הגש�" א� נסתפק א� הזכיר �ות החמה בימ.ח

 .וצרי� לחזור' גש�'�בחזקת שהזכיר  ה
 

dbd: 
 ocicl oicd `ede- oixikfn oi`c 'lh ' dngd zenia- xn` m` el wtzqp m` " cixen

mybd "minybd zenia ,xfeg mei miyely lk ,libxy enk xn` i`cec . xikfd `l ixde

 `l'lh ' `le'myb' .xfeg epi` mei miyely xg`l. 
 
תשעי� , "מוריד הטל"עד " אתה גיבור"א� ביו� ראשו� של פסח אומר ברכת . ט

 א� �ומש� ואיל�, פעמי� כנגד שלושי� יו� שאומר אותו שלושה פעמי� בכל יו�
 .  הרי הוא בחזקת שלא הזכיר גש� ואינו צרי� לחזור��אינו זוכר א� הזכיר גש�

 
ddb: 

ocicl oke- xn` m` "miig lklkn " `la"mybd cixene gexd aiyn"- zenia oixikfny 
minybd- minrt miryz zxvr ipinya xn` m` oke "xeaib dz` " cr"mybd cixen" ,

`l e` xikfd m` jk xg` wtzqp m`-exikfdy dwfg .  
 

 באורי	
 .  דבר זה�הני מילי .ה
  ".מחיה המתי�... ברו�" ללא סיו�   
 בלא חתימה .ו
 .'קדושת הש� '�ו' גבורות', 'אבות' 
שלושה ברכות הראשונות : הגה. ו
 .לתחילת עמידה 
חוזר לראש .ז.ו
 .  נכתב במזרח אירופה.  לגבינו
לדיד� .   אנו� דיד�: הגה. ט.ח
 
 



 הלכות תפילת עמידה. קיד
 מקורות

 �"תנ
) 1(. ברכה עד בלי דיוהריקתי לכ� 

 ).י.מלאכי ג(
) 2(. ואספת דגנ� ותירש� ויצהר�יורה ומלקוש ארצכ� בעתו מטרונתתי 

 .)יד.דברי� יא(
  אורת טל� ואר� רפאי� טליחיו מתי� נבלתי יקומו� הקיצו ורננו שכני עפר כי 

) 3 (תפיל
 .)יט.ישעיה כו(
 כשחר ' ונדעה נרדפה לדעת את ה.  מימי� ביו� השלישי יקמנו ונחיה לפניויחינו

) 4 (לנו כמלקוש יורה אר�כגש� נכו� מוצאו ויבוא 
 .)ג�. ב.הושע ו(

 גש� לצדקה ויורד לכ� המורהאלהיכ� כי נת� לכ� את ' ובני ציו� גילו ושמחו בה

) 5(בראשו� ומלקוש מורה 
 .)כג. יואל ב(

 עלי עשב אשר לא כרביבי�'  מאת הכטלוהיה שארית יעקב בקרב עמי� רבי� 
 .)ו.מיכה ה( ) 6 (יקוה לאיש ולא ייחל לבני אד�

) 7 ( על פני אר� ושלח מי� על פני חוצותמטרהנת� 
 .)י.איוב ה(

 
 �"פרשנות על התנ

 .)    ב.כב. א.תענית ט. ב.שבת לב: מסכתות(". עד שיבלו שפתותיכ� מלומר די."1
 .)   ה.מסכת ברכות ט(".  הוא ברכה�'  דיי'דבר שאי אפשר לו לומר "
 
: ואלו ה�,  בידו של הקדוש ברו� הוא שלא נמסרו ביד שליחמפתחותשלשה "

  .)א.מסכת תענית ב(".ומפתח של תחיית המתי�, מפתח של חיה, מפתח של גשמי�
א� , )'מפתח'�הכינוי בתלמוד (הקדוש ברו� הוא משפיע  אינסו� ברכות ותשועות 

לא ("וגאלתי:"כמו גאולת מצרי� שלגביה נאמר, י שליח וא� בכבודו ובעצמו"ע

 .     ) או שליחבאמצעות מלא�
 :'ישירות'שהקדוש ברו� הוא משפיע ' מפתחות'חכמנו מנו סוגי 

Ó  ל� את אוצרו הטוב את השמי� לתת מטר ארצ� בעתו'  היפתח   מטר ,

   .)יב.דברי� כח(. ולבר� את כל מעשה יד�

Ù  טז. תהלי� קמה( את ידי� ומשביע לכל חי רצו� פותח   פרנסה( 
את קברותיכ� ובהעלותי אתכ� בפתחי ' וידעת� כי אני ה   תחיה  ˙

 .) יג. יחזקאל לז(מקברותיכ� 
Áאת רחמהויפתחויזכר אלהי� את רחל וישמע אליה אלהי� )   יולדת (  חיה  .

 .)כב.בראשית ל(
 .)יב. יונת� בו עוזיאל על דברי� כח(. היינו תחית המתי�, ויש מוסיפי� מפתח קבורה

ה אומר כביכול לבני "הקב".שמעוהיה א� "הפסוק מקריאת שמע פרשת .2
 )י על הפסוק"רש(". א� אני אעשה מה שעלי, עשית� מה שעליכ�:"ישראל

 . בפסוק נסמכו טל ותחית המתי�.3
כמו שהטל מחיה הירקות ... כשתקו� נבלתי מ� העפר ... בעת הישועה יחיו מתי�"

המתי� ממנה ) תפיל(האר� תשלי� ... הש� שיחיה המתי�...כ� טל�, ומצמיח�
� )ק"רד(". ולחו



 
 הלכות תפילת עמידה. קיד

 מקורות
 
 .  בקרוב ירפאנו ויבריאנו: פשט.4

כ� ירידת , כש� שתחית המתי� חיי� לעול�. "בפסוקי� נסמכו חיי� וגש�: דרש
  .)ב. מסכת ברכות ירושלמי ה(". גשמי� חיי� לעול�

הורידו לכ� ' מורה'הגש� הנקרא ...ד "ביו' יורה'� כמו "במ' מורה'... � "המורה".5
בחדש הראשו� שהוא , והוריד לכ� ג� כ� מלקוש בעתו... שהוא במרחשו� , בעתו
 )ק"רד (.ניס�

מ� ' כי הטל בא מאת ה',  מאת הכטל ויהיו ישראל ביניה� �' בקרב עמי� רבי�'." 6
יקוה כי הוא הממטיר ' אלא לה, השמי� והמקוה לו לא יקוה לאיש שיביאנו לו

כ� ישראל בישועה ההיא לא יקוו אלא לאל יתבר� כי . והמביא לאר� הטל והמטר
 )ק"רד(". הוא המושיע� ואי� זולתו מושיע

 זולת הטבע )'ה(על כל זאת ית� הוא ,א� כי רבות פעמי� לא יורה הטבע על המטר."7
 )'מצודת דוד'(".בהשגחה פרטית

 
  בבלי וירושלמי�תלמוד 

 "  מזכירי� גבורות גשמי�"י בקטע "שר) משנה וגמרא. (א.בבלי לג: ברכות בבלי.א
י "רש. ב.ד"  מאימתי"י בקטע "רש) משנה וגמרא. (א.בבלי ב: תענית)    משנה. (ב.ירושלמי ה

 .א.ירושלמי א"   והא להו"  "הא ל�"תוספות בקטעי� "    והא להוא" "הא ל� והא להו"בקטעי� 
 .א.תענית ירושלמי א.ב
 .א.ירושלמי א.  ב.א:בבלי ג:תענית.   ב.ברכות ירושלמי ה.ה.ד.ג
 "הא"תוספות בקטע .ב.כט.  א.ברכות כט.ו
 .א.תענית ירושלמי א"    והלכתא"תוספות בקטע . ב.ברכות יב.ח
 

  הלכות תפילה�� "רמב
 .טו. ב.א
 .ח. י.ו.ה.ד.ג



 
 הלכות תפילת עמידה

 
 ' אתה חונ�'טע� ברכת .קטו

 )ובו סעי� אחד (
 
" אתה חונ�" קבעו ברכת �יא הבינה והשכל מפני שמותר האד� מ� הבהמה ה. א

 . שא� אי� בינה אי� תפילה, ראש לאמצעיות
 

 באור
 .פירוט בסעי� קי.  הברכה הראשונה משלוש עשרה הברכות האמצעיות בעמידה� ראש לאמצעיות

 
 הרחבה והעמקה


  .)ב.מסכת ברכות ירושלמי ה(? א� אי
 דעה הבדלה מני
? א� אי
 דעה תפילה מני
 ". שצרי� האד� לשאול מאת הבורא יתבר� שית� לו שכל ודעת ישר למאוס ברע ולבחור בטוב"
 ).'משנה ברורה'(
 

 הלכות תפילת עמידה. קטו
 מקורות

 
 "חכמה בינה ודעת חננו מאת�  "�� "תנ

פסוק פרשנות פרק   בפסוק' דבר ה ספר
 דעתמפיו  חכמהית� ' כי ה משלי ב ו 1

 ותבונה
 � לו,עמו

הקדוש 
ברו� הוא

צה וגבורה לו עחכמה עמו  איוב יב יג

 ותבונה

2 
 

ואתה תדבר אל כל חכמי לב  שמות כח ג
חכמה אשר מלאתיו רוח 

ועשו את בגדי אהר� לקדשו 
   לכהנו לי

ה� אמת חפצת בטחות ובסת�  תהילי� נא ח 3
 תודיעני חכמה 

 לב יקח מצות ואויל חכ� משלי י ח 4
 שפתי� ילבט 

ובקרב חכמה בלב נבו� תנוח  משלי יד לג 5
   כסילי� תודע

, חרו�
 זהב

, מה טוב מחרו�חכמה קנה  משלי טז טז
 וקנות בינה נבחר מכס�

שכל '   יראת החכמהראשית  תהילי� קיא י 6
 טוב לכל עשיה� 

 חכמהטובה : ואמרתי אני קהלת ט טז 7
 מגבורה



 הלכות תפילת עמידה. קטו
 מקורות

 
פסוק פרשנות פרק   בפסוק' דבר ה ספר

  הגיגיבינה' אמרי האזינה ה תהילי� ה ב 8
 עדתי�
 תורת�

 ואדעה הבינניעבד� אני  תהילי� קיט קכה
 עדתי�

לדעת חכמה ומוסר להבי�  משלי א ב 
 בינה אמרי 

לתבונה תקרא לבינה כי א�  משלי ב ג 
 תת� קול�  

9 

 
ויהי בראתי אני דניאל את  דניאל ח טו

 בינההחזו� ואבקשה 
10 

 
דניאל עתה : וידבר עמי ויאמר דניאל ט כב

 בינהיצאתי להשכיל� 
דברי  כב יב 

הימי� א
 ובינה שכל ' א� ית� ל� ה

ה� האד� : אלהי�' ויאמר ה בראשית ג כב 11
טוב לדעת היה כאחד ממנו 

 ורע
ולקחתי אתכ� לי לע� והייתי  שמות ו ז 

 כי אני וידעת�לכ� לאלהי� 
 אלהיכ� ' ה

שבת אל לבב�  היו� והוידעת דברי� ד לט 12
הוא האלהי� בשמי� ' כי ה

ממעל ועל האר� מתחת אי� 
 עוד

שמואל  ב ג   13
 א

אל תרבו תדברו גבהה גבהה 
 דעותיצא עתק מפיכ� כי אל 

נתכנו עללות) ולו:קרי(ולא  ' ה
14 
 

רוח חכמה ובינה רוח עצה  ישעיה יא ב
 '  ויראת ה דעתוגבורה רוח

 למדני כי  ודעתטוב טע� תהילי� קיט סו 15
 במצותי� האמנתי 

 



 
 הלכות תפילת עמידה. קטו

 מקורות
 

 �"פרשנות על התנ
 .) ב.מסכת נדה ע(". יבקש רחמי� ממי שהחכמה שלו... ? מה יעשה אד� ויחכ�."1
אתה חונ� לאד� "מני� המילי� בו כמנינ� בברכת . הפסוק עוסק במלאכת המשכ�.2

בינה ,חכמה,דעה ("18 �  )סדר תפילות כל השנה(� "א� בנוסח הרמב. 17 �" דעת
 ")והשכל"נוספה המילה ". והשכל

 ) 'מצודותדוד'( )בכליות= בטוחות ("  להיות נשרש האמת א� בכליות)'ה(הלוא חפ� אתה ."3
 .  שמחשבת האד� תהיה מעוגנת באמת' רצו� ה

 )לפי אב� עזרא(. ומי ששפתיו דוברות אולת יכשל, מי שהחכמה בלבו יעסוק במצות.4
'  קיש קיש קריא)כד ( בלגינא)ש� מטבע (איסתרא': מכריזה מעט חכמה שבלב הכסיל.5

 .    מעט החכמה שבלב הכסיל מקשקשת ורועשת כמטבע בודדת בכד
 .) ב.שבמסכת בבא מציעא פה י על הפסוק לפי פתג� עממי"רש(
קב מה שעשתה חכמה עטרה לראשה עשתה ענוה ע, יתרו� הענוה על החכמה. 6

 .)     ג.מסכת שבת ירושלמי א(. לסוליתה
אב� עזרא על   (.ויותר תציל ותג� מכלי קרב לגיבור... החכמה אינה צריכה לכלי קרב .7

 .)יח.קהלת ט
וכשאי� בי כח להתפלל לפני� והדאגה עצורה     , כשיש בי כח לשאול צרכי לפני�."8 

 )י"רש( ) .מחשבותי("הב� הגיו� לבי... בלבי 
 )'מצודת דוד'( "בכוונת הלבאשר תפלתי היא  "�" בינה הגיגי"
 )י"רש( "הייתי מתאוה שיבינו לי מ� השמי�."9

 )�"מלבי ("יבי� לפי האמתישכילהו אי�  ".10
היודעי� להבדיל בי� שעתידי� לצאת ממנו ' לאחר חטא אד� הראשו� אמר ה.11

 )       תרגו� יונת� ב� עוזיאללפי(. היה חי לעד', א� האד� היה שומר מצוות ה. טוב לבי� רע
 )'אור החיי�' (".להכניע היצר השוכ� בלב האד�."12
 )   י"רש(".לפניו) 'נתכנו'(האד� נמני� ) עלילות (כל מעשי...יודע מה שבלבכ� "�' דעות'.13

 : גדולה דעה
 .   שניתנה בתחילת ברכה של חול�
 אלכי : "בי� שני שמותיו של הקדוש ברו� הוא בפסוק.(שניתנה בי� שתי אותיות�

 .) א.סנהדרי� צב.   ד.ירושלמי ד.  א.בבלי לג: ברכות מסכת.) (ג.שמואל א  ב(". 'הדעות 
והיא רוח ... בינה ודעת ,חכמה : הדעת היא המידה העליונה שבשלוש מידות שה�

 ) א"מהרש(." הקודש
בוננות  התובינה.  הוא הדבר שילמדנו אד� וידענו ויהיה מזומ� בכל עתוחכמה."14

 )ק על הפסוק"רד(". האד� במה שלא למד ממה שלמד
וג� שאשיג ...  שתעשה עמי ג� הטובה הזאת ללמדני כל פרטי המצות ודיניה�."15

מפני שאיני מאמי� במצוה שלא אדע " טוב טע�"בל תאמר שאבקש ... טעמי המצות
 )  �"מלבי(". טעמה

 
  בבלי וירושלמי�תלמוד 

 .א.סנהדרי� צב.    ב.מגילה יז.   ב.ה.  ד.ירושלמיד.  א.בבלי לג: ברכות.א



   
 הלכות תפילת עמידה

 
 'רפאנו' פירוש ברכת .קטז

 )ובו סעי� אחד(
 
הני מילי ,  א� על גב דהכתוב ליחיד אי� מכני� אותו לרבי��"ונרפא' רפאנו ה. "א

 . מותר�אבל בזמ� שאומר אותו דר� תפילה ובקשה , בזמ� שמתכוי� לקרות
 

dbd: 
kne mly xenfn xne` m` mewn l-jtidl e` miaxl cigi oeyln zepyl xeq` . 
 באורי�

א� זה נכו� כאשר מתכוני	 , אמנ	 הכתוב במקרא בלשו� יחיד אי� לשנות ללשו� רבי	

 . מותר לשנות
אבל בתפילה ובקשה , לקריאה
 .).יד. ירמיה יז(" וארפא'  הרפאני "
במקור נכתב ביחיד. בפסוק'  אי� משני	 דבר ה
אי� מכני�

 .רפאנו 
ובתפילה נאמר ברבי	 
 .  דבר זה
 הני מילי



 הלכות תפילת עמידה. קטז
 מקורות

 
 רפא� '  אני ה��"תנ

פסוק פרשנות פרק   בפסוק' דבר ה ספר
' א� שמוע תשמע לקול ה שמות טו כו 1

והישר בעיניו תעשה ,אלהי�
והאזנת למצותיו ושמרת כל 

כל המחלה אשר שמתי , חקיו
 כי � עלי�לא אשיבמצרי� 

 רפא�' אני ה
 אני אמית ואחיה מחצתי  דברי� לב לט 2

  ואי� מידי מצילואני ארפא
מלכי� ב    3

 .ה.כ
שמעתי את תפלת� ראיתי את 

  ל�הנני רפאדמעת� 
שלו� שלו� לרחוק ולקרוב  ישעיה  נז יט 4

 ורפאתיו' אמר ה
וארפא הושיעני '  הרפאני ירמיה יז יד  5

 ואושעה
כי הוא טר� ' לכו ונשובה אל ה הושע  ו א 6

  י� ויחבשנו וירפאנו
 רפאניכי אמלל אני ' חנני ה תהילי� ו ג 7

 כי נבהלו עצמי' ה
 לכל הרפאהסלח לכל עונכי  תהילי� קג ג 8

 תחלאיכי
כי חיי� ה� למצאיה� ולכל  משלי ד כב 9

 מרפאבשרו 
 

 הלכות תפילה. קטז
 מקורות

 �"פרשנות על התנ
 .   רפואת הגו� או הנפש או תשועה�במקרא ' רפואה'
ומלמד� "... רפא�' אני ה"כי ,  וא� אשי� הרי היא כלא הושמה�" לא אשי�."1

 )  י"רש(". תורה ומצות למע� תנצל מה�
 ) על הסימ� בזיקה לפסוק' טור'(". שבזכות התורה והמצוות באה רפואה"
  .ומרפא )מחצתי(מביא חולי ' ה:פשט.2

ולהחיות   ... להציל ולמחות בידי מלעשות כל רצוני )'נגד ה(ואי� כנגדי :"דרש
 ) �"רמב(".ולרפוא

  . שהיה חולה סופני ונרפא, לתפילת המל� הצדיק חזקיהו' מענה ה.3
 
 



 הלכות תפילה. קטז
 מקורות

 
מסכת (". יהא מבושר שנשמע תפילתו)התפלל בכונה(א� עשו שפתותיו של אד� תנובה ."4

 .)  ה.שלמי הברכות ירו
 .)ו.ראה ג� ירמיה לג(.הנביא ירמיה מבקש ישועה מאויביו5
 )ק"רד("הוא הביזוי והקללה... בקש רפואה מ� המכה והכאב "
 )'מצודת דוד'(".כי הכל ממנו ובידו",מכה וחובש פצעי�, ומרפא) הביא חולי(טר� ' ה.6
 צמח ,.) ח.ראה איכה ב(שבור ,הרוס..)לד. י ראה נחמיה ג"רש(" נשחת ודל כח "� "אמלל".7

 .האומלל מבקש ישועה. שנבל
גוררת רפוי ' סליחת ה.  מחלות,  תחלואי��   תחלאיכי. עו� של��עונכי : פשט.8

 . תחלואי�
הסולח לכל : "שנאמר, אי� החולה עומד מחליו עד שמוחלי� לו על כל עונותיו:"דרש

 .)א.מסכת נדרי� מא(". עוניכי הרופא לכל תחלואיכי
 :דרש.9
 .)רבנו בחיי על בראשית פרק א(".  שיש בכל המצות תועלת הגו� והנפש)מהפסוק(למדת "
 )'מצודת דוד'(". המה לו לחיי� ומרפא לכל בשרו, חכמות התורה"



 הלכות תפילת עמידה
 

 דיני ברכת השני�. קיז
 )סעיפי�' ובו ה   (

 
ומתחילי� לשאול ". ות� טל ומטר" צרי� לומר בה בימות הגשמי� �' ברכת השני� '.א

 .                מטר בחו� לאר� בתפילת ערבית של יו� ששי� אחר תקופת תשרי
 

dbd : 
miyyd llka `ed dtewzd meie               . 

 
ושואלי� עד תפילת המנחה . ובאר� ישראל מתחילי� לשאול מליל שבעה במרחשו�

 . אולומש� ואיל� פוסקי� מלש, של ערב יו� טוב הראשו� של פסח
 
 אלא ' ברכת השני�'� אי� שואלי� אותו ב �יחידי� הצריכי� למטר בימות החמה .ב

 כמו ספרד בכללה �ואפילו עיר גדולה כנינוה או אר� אחת כולה . 'שומע תפילה'�ב 
ומיהו א� באר� אחת כולה . 'שומע תפילה'� כיחידי� דמו וב�או אשכנז בכללה 

            `dbd:dvex mבברכת השני�  ' מטר' טעה בה יחיד ושאל �הצריכה מטר בימות החמה

 . 'ברכת השני�'חוזר ומתפלל בתורת נדבה בלא שאלה ב
dbd:llk xefgl aiegn epi` la`.  
 

 .  מחזירי� אותו� א� שאל מטר בימות החמה.ג
 
אבל . 'טל'א� על פי ששאל ,  מחזירי� אותו�בימות הגשמי� ' מטר' א� לא שאל .ד

 .  אי� מחזירי� אותו�' טל'לא ו' מטר'א� שאל 
 

 באורי�
 .   הכונה לתפילת עמידה' תפילה', 'להתפלל 'שנכתב כל מקו��  כלל

 . מחזור,  עונה�תקופה.א
 :השנה מתחלקת לארבע תקופות שתחילת�

 .  טבת�חור�.  תשרי�סתיו . תמוז�קי�.  ניס��אביב 
 .).ז. תהילי� יט(" על קצותיוותקופתומקצה השמי� מוצאו "
 .).ב. מסכת ברכות נט("לבנה בגבורתה, בתקופתההרואה חמה "
  .).משנה יח. מסכת אבות פרק ג("וגימטראות פרפראות לחכמהתקופות "

  על י"עיי� ברש. א. מסכת עירובי� נו(".ואי� בי� תקופה לתקופה אלא תשעי� ואחד יו� ושבע שעות ומחצה" 
 ).אופ� החישובי�

 .'שמע קולנו' : תחילתה �. ברכה טז� 'שומע תפילה' .ב
 .אבל 
 ומיהו .       דומה
    דמי

 
 
 
 



 הלכות תפילת עמידה.קיז
 
ושואל      ,  אי� מחזירי� אותו�" שומע תפילה" ונזכר קוד� �' מטר' א� לא שאל  .ה
 ". שומע תפילה"�ב
 

 dbd: 
 ziprz el did m`e - xnel jixve "epipr "- mcew dl`yd xn`i "epipr." 

 
. 'ברכת השני�' חוזר ל � א� לא עקר רגליו�" שומע תפילה"וא� לא נזכר עד אחר 

 ואינו רגיל לומר �וא� השלי� תפילתו .  חוזר לראש התפילה�וא� עקר רגליו
וא� נזכר אחר .  כעקור דמי� א� על פי שעדיי� לא עקר רגליו �תחנוני� אחר תפילתו

ואחר " ות� טל ומטר"אומר  נראה ש�" רצה" קוד� שיתחיל �"שומע תפילה"שחת� 
 ".   רצה"כ� אומר 

 
 .'עבודה '�. ברכה יז�רצה. ה
 

 הרחבה והעמקה 
 'ברכת השני�'.א
אלא שמשני	 השאלה לפי , "בר� עלינו"באשכנז נוהגי	 לומר בי� בקי� בי� בחור� "

". ות� ברכה "
ובימות החמה ". ות� טל ומטר לברכה:"בימות הגשמי	 אומרי	. הזמ�

 �כתוב ' שער הכוונות'
וב".... בר� עלינו"
ובחור� " ברכינו:"והספרדי	 נוהגי	 לומר בקי

  ).'כ� החיי�'(". בר� עלינו"
ובחור� " ברכינו"י לומר בקי� "בש	 האר
 .עדות המזרח ואשכנזי	, וכ� נוהגי	 היו	 בקהילות קודש של ספרדי	

 
תושביה הרבי	 . ממלכת אשור הפכה לבירת .).יא.בראשית י (י נמרוד" עיר שנוסדה ע
נינוה.ב

 נחרבה סמו� ).ד, יונה פרקי� ג(חזרו בתשובה בהשפעת הנביא יונה ) למעלה  ממאה עשרי� אל�(

 .  שנה2,700 
לפני כ, לחורב� שומרו� בירת ממלכת עשרת השבטי	
 
 

 הלכות תפילת עמידה. קיז
 מקורות

 �"תנ
) 1 ( ארצ� בעתו מטרל� את אוצרו הטוב את השמי� לתת ' יפתח ה.1

 .)יב.דברי� כח(
)2(טל וישכ� ישראל בטח בדד עי� יעקב אל אר� דג� ותירוש א� שמיו יערפו .2

דברי�  (

    .)כח.לג
אלהי ישראל אשר עמדתי ' חי ה: ויאמר אליהו התשבי מתשבי גלעד אל אחאב.3

 .) א.מלכי� א יז( )3( כי א� לפי דברי טל ומטרא� יהיה השני� האלה , לפניו
 ית� לה� לאיש עשב ומטר גש�עשה חזיזי� '  בעת מלקוש המטר' שאלו מה.4

)4(בשדה 
  .)א.זכריה י (

5. �)5( המצמיח הרי� חציר מטרהמכסה שמי� בעבי� המכי� לאר
 .)ח.תהילי� קמז (

 
 
 



 הלכות תפילת עמידה. קיז
 מקורות

 
 �"פרשנות על התנ

 .)א.דברי� כח(". ' א� שמוע תשמע בקול ה: "בתנאי' ברכות ה.1
 )על הפסוק' אור החיי�'("  מעשה המצוה)עבור (מכא� מתחיל יעוד הטוב שכנגד"
 . יטיפו�יערפו . מברכת משה לישראל לפני מותו.2
 קללת יהושע לאחר �משק� את יריחו למרות שבועת , קבל� בני�, חיאל בית האלי.3

ת אשר יקו� ובנה א' וישבע יהושע בעת ההיא לאמר ארור האיש לפני ה:"כיבושה
בני ,  כמצופה.)כו.יהושע ו(". בבכרו ייסדנה ובצעירו יציב דלתיה. העיר הזאת את יריחו

צעירו הציב דלתיה ) ובשגוב(באביר� בכרו יסדה ובשגיב : "הקבל� מתו בחיי אביה�
בי� המנחמי� בבית האבל .) לד.מלכי� א טז(".אשר דבר ביד יהושע ב� נו�' כדבר ה

לקיי� ' מה ראה ה:המל� מטיח דברי� כלפי מעלה.ואליהו הנביא, המל� הרשע,אחאב
שבועת יהושע ולא קיי� את דברי משה רבו בדבר עצירת גשמי� כנאמר בפרשת 

ועל עצמו מעיד שמילא את האר� באלילי� .)  יז�.יג. דברי� יא(. 'והיה א� שמוע'
'  רק לפי דבר ה�" לפי דברי."מיד קפ� הנביא ונשבע כנאמר בפסוק.והגשמי� יורדי�
עיי� לעיל .  ח.ירושלמי י"   שלוש מפתחות"י בקטע "עיי� רש.  א.בבלי  קיג: מסכת סנהדרי�(. יתחדשו הגשמי�

 )     'מפתחות'סימ� קיד על 
". בזכות שדה אחד, בזכות עשב אחד, פעמי� שהגשמי� יורדי� בזכות אד� אחד."4

 .) ב.מסכת תענית ירושלמי ג(. נאמרו ביחיד' שדה'�ו' עשב' 'אד�'כי המילי� 
שהמטר הוא ...והוא משגיח על כל בריותיו , בהנהגה הכללית נראה שהכל מאתו."5

המטר ) באמצעות(ועל ידי , העבי� מכי� לאר� מטר) באמצעות(ועל ידי . אות על ההשגחה
 )� על הפסוק"מלבי (".הוא מצמיח הרי� חציר

 
  בבלי וירושלמי�תלמוד 

 . א.ו. ב.בבלי ד: תענית" כי חזית" ותוספות בקטע י"רש. א.ראש השנה כא.  א.ברכות  לג.א
 .א.סנהדרי� יג.  א.בבא מציעא כח) משנה.(ג.ירושלמי א"   תתאי לא בעו"י בקטע "רש) משנה. (א. י
 .א.עבודה זרה ח.  א.ירושלמי א.  ב.בבלי יד: תענית.   ב.ברכות ירושלמי ה.ב
 . ב.בבלי ג: תענית.  ב.ירושלמי ה"  הא"תוספות בקטע . ב.כט. א.כט.  ב.בבלי כו: ברכות.ד. ג

 .א.ירושלמי א
 .ב.ירושלמי ה. א.לג"  איכא דאמרי"  "הא"תוספות בקטעי�  . ב.בבלי כט:ברכות. ה
 

  הלכות תפילה�� "רמב
 .טז. ב.א
 .יז. ב.ב
 .ח. י.ג
 .ט. י.ה



 הלכות תפילת עמידה
 

 'השיבה'חתימת ברכת . קיח
 )ובו סעי� אחד(

 
ומראש השנה ועד יו� ". מל� אוהב צדקה ומשפט" חות� בה "השיבה שופטנו. "א

 ".  המל� המשפט"הכיפורי� חות� 
 

dbd: 
 xn` m` edin"htyne dwcv ade` jln "xefgl jixv oi` , `l` xefgiy exn` `le

 mixne` dpyd lky mewna"htyne dwcv ade` l`d) ."twz oniq onwl oiire" sirq a
` (. 

 
 הלכות תפילת עמידה. קיח

 מקורות
  משפט��"תנ

פסוק פרשנות פרק   בפסוק' דבר ה ספר
כי ידעתיו למע� אשר יצוה את  בראשית יח יט 1

בניו ואת ביתו אחריו ושמרו 
צדקה לעשות ' דר� ה

 ומשפט
השפט כל האר� לא יעשה  בראשית יח כה 2

 .)כה.בראשית יח(? משפט
  לאלהי� הואהמשפטכי  דברי� א יז 3
 כי כל דרכיו הצור תמי� פעלו דברי� לב ד 4

  אל אמונה ואי� עולמשפט 
שמואל  ח טו 5

 ב
 משפט וצדקהויהי דוד עשה 

 לכל עמו
כז, כו 6  כבראשנה שפטי�ואשיבה  ישעיה א

ויעצי� כבתחלה אחרי כ� יקרא 
.  קריה נאמנההצדקל� עיר 

ושביה  תפדהבמשפט ציו� 

 בצדקה
 במשפטצבאות ' ויגבה ה ישעיה ה טז 7

 בצדקהוהאל הקדוש נקדש 
 ולא יעזב משפטאהב ' כי ה תהילי� לז כח 8

 את חסידיו
 נבחר צדקה ומשפטעשה  משלי כא ג 9

 מזבח' לה
שגיא כח . שדי לא מצאנהו איוב לז כג 10

 לא יענה.צדקה ורב ומשפט



 הלכות תפילת עמידה. קיח
 מקורות

 �"פרשנות על התנ
� הוא מצוה את בניו לשמור את דרכיו  את אברה� אבינו כי")ידעתיו("אוהב ' ה.1

  )י על הפסוק"לפי רש(. צדקה ומשפט
 .הנימוק בבקשת אברה� אבינו לא להחריב את סדו� ואת עמורה.2
 )  י על הפסוק"רש ( ?"משפט אמתוכי מי שהוא שופט לא יעשה "
� על "רמב(".כי על כ� ברא� להיות ביניה� יושר וצדק, לעשות משפט בי� יצוריו."3

 )הפסוק
� על "רמב(". ישר�והצור ,  צדיק�והמשפט , ואי� עול בצור,כי המשפט לאל אמונה."4

 )הפסוק
שהכל ... ושליט בעולמו לעשות בו כרצונו, שופט בצדק לוקח במשפט, דיי� אמת"

 .)ב.ברכות מו(" ובכל אנחנו חייבי� להודות לו ולברכו, שלו ואנחנו עמו ועבדיו
לא תטה משפט לא . משפט צדק: "ככתוב, ת הדי�אמת ויושר בהכרע �' צדקה'. 5

  .)יט�. יח.דברי� טז(". תכיר פני� ולא תקח שחד
להיות מצליח על הצבא לפי שעושה משפט ) ל בתקופת דוד"הרמטכ(דוד גר� ליואב "

 .)א.י על הפסוק לפי מסכת סנהדרי� מט"רש(" וצדקה
אי� הקדוש ברו� הוא משרה שכינתו על ישראל עד  "�"ואשיבה שפטי� כבראשונה ."6

 .)א.מסכת שבת קלט (".שיכלו שופטי� ושוטרי� רעי� מישראל
 . למע� יעשה בה משפט�" במשפט תפדה"
  .התגלה והתקדש במשפט ובצדקה'  ה�מול שפלות האד� .7
אני מתגבה , בזכות שאת� משמרי� את הדי�! חייכ�, בני: ה לישראל"אמר הקב"

... א� אני עושה צדקה ומשרה קדושתי ביניכ�, �ועל ידי שאת� מגביהי� אותי בדי...
מדרש (". מיד אני גואל אתכ� גאולה שלימה� הצדקה והדי� �וא� שמרת� את שניה� 

 ")שופטי�"בקטע . רבה דברי� פרשה ה
שהינ� הנאמני� בברית ,את המשפט היא הסיבה להגנתו על חסידיו' אהבת ה.8

 )'מצודת דוד'לפי (.עמו
ראש השנה . א.מסכתות ירושלמי ברכות ב ("יותר מ� הקרבנות ...משפט וצדקהחביב עלי ."9

  .)ז.מועד קט� ג. ה.שקלי� ב. א.א
שדי � "שדי לא מצאנהו. "שנכלל בקבוצת המתוכחי� ע� איוב, מדברי אליהוא.10

" כח) גדול( שגיא" ידענו שהינו �שאי� אנו יכולי� למצוא אותו ולהבי� את מדותיו
 אינו מענה את בריותיו שלא במשפט �"לא יענה. ""ורב צדקה ומשפט"ושגיא 
 )'מצודת דוד'לפי  (.ובצדק
 

  בבלי�תלמוד 
 "והלכתא"תוספות בקטע "  המל� הקדוש"י בקטע "רש. ב.ברכות יב.א
 

  הלכות תפילה�� "רמב
 .יח.ב.א



 הלכות תפילת עמידה
 

  די� הרוצה להוסי� בברכות.קיט
 )סעיפי�' ובו ד(

 
היה לו ? כיצד.  מוסי��בכל ברכה מהאמצעית מעי� הברכה�א� רצה להוסי� . א

ברכת ' מבקש עליה ב�היה צרי� פרנסה . 'רפאנו' מבקש עליו רחמי� בברכת �חולה 
 . שהיא כוללת כל הבקשות,  יכול לשאול כל צרכיו�' שומע תפילה'וב. 'השני�

 
dbd: 

 siqen `edyke-siqei jk xg`e dkxaa ligzi  . xg`e siqei `l la`dkxad ligzi jk.  
 

א� מוסי� אותו בשביל כל � כשמוסי� בברכה מעי� אותה ברכה �ולהרב רבינו יונה 
ולא יוסי� אלא בסו� הברכה ולא .  אומר אותו בלשו� רבי� ולא בלשו� יחיד�ישראל
 כגו� שיש לו חולה בתו� ביתו או שהוא צרי� �וא� שואל צרכיו ממש . באמצע

והוא שישאל בלשו� יחיד ולא בלשו� ,  יכול לשאול אפילו באמצע הברכה�לפרנסה 
�בי� אחריו" יהי רצו�" בי� קוד� �וכ� בסו� התפילה, "שומע תפילה"ובברכת  . רבי�

 . בי� צרכיו ממש בי� צרכי רבי�, בי� בלשו� יחיד בי� בלשו� רבי�, יכול לשאול
 
 .לא יארי�, שכשמוסי� בברכה לצור� יחיד:  יש מי שאומר.ב
 
אינו צרי� לחזור אלא לראש הברכה , ילג או טעה בברכה אחת מהאמצעיות א� ד.ג

 .ומש� ואיל� יחזור על הסדר, שטעה או שדילג
 
אפילו א� ,  לא יחזור�"עננו"ושכח ולא אמר " גואל ישראל"שליח ציבור שגמר .ד

 .  ברכה לבטלה היא�וא� חזר ". רפאנו"עדיי� לא גמר רק 
 

dbd: 
 xn`i `l`"eppr " a-" dlitz rney "cigik. 

 באורי�
 ).ברכה טז(' שומע תפילה'עד  ) ברכה ד(' דעת '� שלוש עשרה הברכות מ�אמצעיות .א
�אשכנז(עננו אבינו  '�בתענית ציבור אומר השליח ציבור את ברכת התענית  � עננו � וגואל ישראל .ד

ולפני ברכת '  ישראלגואל' אחר ברכת הגאולה שסיומה �שהיא ברכה בפני עצמה ', עננו) 'ה:אומר

 .   'רפאנו'
 



 הלכות תפילת עמידה. קיט
 מקורות

 �"תנ
אלהי� והישר בעיניו תעשה והאזנת למצותיו ' א� שמוע תשמע לקול ה.1

כי אני כל המחלה אשר שמתי במצרי� לא אשי� עלי� , ושמרת כל חקיו
)  1( רפא�' ה

 .)כו.שמות טו(
גשמיכ� ונתתי . א� בחקתי תלכו ואת מצותי תשמרו ועשית� את�.2

 .)ד�. ג.ויקרא כו(בעת� 
 ואל הרנהאלהי לשמע אל ' ופנית אל תפלת עבד� ואל תחנתו ה.3

) 3( )2(אשר עבד� מתפלל לפני� היו� התפלה 
 .)  כח. מלכי� א ח(

 לכל עמ� ישראל לכל האד� אשר תהיה כל תפלה כל תחנה.4
 )2(אשר ידעו� איש נגע לבבו ופרש כפיו אל הבית הזה 

 .)לח.מלכי� א ח(
 .)יז. דניאל ט( אל תפלת עבד� ואל תחנוניו שמע אלהינוועתה .5
שדפו� וירקו� דבר כי יהיה , כי יהיה באר�רעב...ואתה תשמע השמי�.6

 מחלה וכל נגעכל .כי יצר לו אויביו באר� שעריו, כי יהיהארבה וחסיל

 )2( אשר יהיה לכל האד� ולכל עמ� ישראל כל תפלה כל תחנה

דברי (

 .)כט. כח. כז.הימי� ב ו
 

 �"פרשנות על התנ
 .)א.מסכת סנהדרי� קא("  אשי��וא� לא תשמע , לא אשי��א� תשמע ."1
 .מתפילת שלמה המל� בפתיחת בית המקדש הראשו�.2
 .)א.מסכת ברכות לא(.  זו בקשה� 'התפלה', זו תפילה�  'הרינה'.3
 

  בבלי וירושלמי�תלמוד 
תוספות . א.עבודה זרה ח.  ב. ירושלמי ה"  אל ישאל" תוספות בקטע .א.לד. א.בבלי לא: ברכות. א

 "א�"בקטע  
 "אמצעיות"תוספות בקטע " אי� לה� סדר"י בקטע "רש.  א.ברכות לד. ג
 .א.שבת כד"  אמצעיות"תוספות בקטע . א. ברכות לד.ד
 

  הלכות תפילה�� "רמב
 . ג�. ב.ו.א
 .ד.  י.ג
 .יד.י.ד



 הלכות תפילת עמידה
 

 בכל תפילה' רצה' שראוי לומר .קכ
 )ובו סעי� אחד(

 
 .ודלא כאות� שנוהגי� שלא לאומרו במנחה, בכל התפילות" רצה"אומרי� . א
 

 באור
כי הותקנה במקו	 הקרבנות שהוקרבו ' עבודה'ברכה יז בתפילת עמידה נקראת �'רצה'

 ).'טור'על הסימ ב' ית יוס�ב'לפי .)         (לח.שמות כח ("'  לה	 לפני הרצו
ל:"במקדש שעליה	 נאמר
 

 הרחבה והעמקה
עוזבי	 הכהני	 את ,"רצה" כאשר שליח הציבור אומר 
 "רצה"נימוק לאי אמירת 

 שוב 
 ")רצה ("'עבודה'כל כה� שאינו עולה ב."מקומ	 לש	 עליה לדוכ� לנשיאות כפי	

וירד מעשות החטאת והעלה .וישא אהר� את ידיו אל הע	 ויברכ	':שנאמר,אינו עולה

במנחה של יו	 רגיל אי� נשיאות .) ב.מסכת סוטה לח(". ' עבודה'ב..., .)כב.ויקרא ט(' והשלמי	

עולי	 לדוכ� ולכ� , אבל במנחה של תענית". רצה"כפי	 ולכ� לכאורה אי� סיבה לאמירת 

 )    על הסימ' טור'(". רצה"אמרו 
 

 והשב העבודה לדביר בית� 
 המקדש הראשו
קטעי� מנאו� שלמה המל� בפתיחת בית 

 .)  יג. מלכי� א ח( "מכו
 לשבת� עולמי�בנה בניתי בית זבל ל� "
אלהי להקדיש לו להקטיר לפניו קטרת סמי	 ומערכת תמיד ' הנה אני בונה בית לש	 ה

דברי ( .על ישראללעול� זאת אלהינו ' ועלות לבקר ולערב לשבתות ולחדשי	 ולמועדי ה

 .)ג.הימי� ב ב
ומזבח בנוי ומיכאל שר הגדול עומד ומקריב . שבו ירושלי	 ובית המקדש �"לעול� זאת"

. כבשי	 של אש:ויש מי שאומר, נשמותיה� של צדיקי	: יש מי שאומר
הקרב� .עליו קרב�
 .).       ב.חגיגה יב   "ומיכאל"תוספות בקטע . א.מנחות קי: מסכתות(
 :'זבול'

 .בית ר	 ונישא: פשט
אבוא בירושלי	 של מעלה עד שאבוא לירושלי	 של לא : "אומר' כביכול ה
ל "דרשת חז

 .) א.מסכת תענית ה(". מטה
 .)  יג.י על מלכי� א ח"רש(". לא שרתה שכינה במקו	 אחר)ירושלי�(... משנבחרה"

 .ללמדנו שירושלי	 של מעלה לא נחרבה ועבודת הקודש בקרבנות רוחניי	 לא פסקה
 

 



 הלכות תפילת עמידה. קכ
 מקורות

 �"תנ
) 1( עניתי� וביו� ישועה עזרתי� בעת רצו�' כה אמר ה

 .)ח.ישעיה מט(
) 2(צבאות '  יבנה בה נא� הביתי ברחמי� שבתי לירושל�' לכ� כה אמר ה

 )טז.זכריה א(
 .)  יד.תהילי� מ( ) 3(לעזרתי חושה ' להצילני ה'  הרצה

)  4(ומשפטי� למדני '  נא הרצהנדבות פי 
 .)קח.תהילי� קיט(

) 5(ואת שועת� ישמע ויושיע�  יראיו יעשה רצו�
 .)יט.תהילי� קמה(

 מקדש� השמ�ועתה שמע אלהינו אל תפלת עבד� ואל תחנוניו והאר פני� על 
) 6(למע� אדני 

 .)יז.דניאל ט(
 

 �"פרשנות על התנ
 )י על הפסוק"רש (".שאתה מתרצה ומתפיס לפני, בעת תפילה�' עת רצו� '.1
ולתפילת� "�   ואז .)א.מסכת ברכות ח(". בשעה שהציבור מתפללי�? אימתי עת רצו�"

  ) .    פנה("שעה
ביו� צרה . בזמ� שהנכ� עושי� את רצוני אני מקבל תפילתכ� ועונה לכ� בזעקתכ�

 )ק"רד("וכ� אעשה בכל דוד ודור ")'מצודת דוד'�לפי התרגו� הארמי ו (. הריני גואל ומושיע אתכ�
". ועוד יבנה בה ביתי. כי לא זכוא� , שבתי את ישראל לירושלי� מפאת הרחמי�."2
 )'מצודת דוד'(
 )'מצודת דוד'(". וכשתרצה אי� מי שימחה ביד�."3
 לו לכפר ונרצהוסמ� ידו על ראש העולה : " רומז להקרבת קרבנות ככתוב� "רצה"

 .) ד.ויקרא א("עליו
 )י על הפסוק"רש(". דבר רצוי שפי מתנדב ל��' נדבות פי'." 4
עושי� את רצונו '  יראי ה� ולכ� . )ב.מסכת סוטה ח(". במידה שאד� מודד מודדי� לו. "5

 .והוא עושה את רצונ�
 )י על הפסוק"רש(". למע� הש� הקדוש הנקרא על בית המקדש."6



 הלכות תפילת עמידה
 

 'מודי�' דיני .קכא
 )סעיפי�' ובו ג(

 . תחילה וסו�
" מודי�" שוחי� ב .א
 
 . ומודי� משתקי� אות, מודי�:  האומר.ב
 
 .יחיד אי� לו לומר ברכת כהני�.ג

 
dbd: 

xwir oke .bedpl il d`xp oke .ok epi` heytd bdpnd la` . lk eze` xne` cigi elit` wx
mitk ze`iypl ie`xy onf .d`xp epi`e.   

 
 באורי�   

 . כורעי��שוחי� .א
לא יהיה '�ו ' אנכי '� נראה כמי שכופר באמונת היחוד ככתוב בשתי הדברות הראשונות�משתקי� .ב

 .).א. מסכת מגילה כה (י"רש�" ומקבל אלוה אחר אלוה". "כשתי רשויות) נראה(דמחזי . "'ל�
 . מנהג שפשט בקהילות ישראל� המנהג הפשוט. ג
 
 

 הלכות תפילת עמידה. קכא
 מקורות

 
 �"תנ

 ) 1(ויקדו וישתחוו את בני ישראל וכי ראה את עני� ' וישמעו כי פקד ה. הע�ויאמ�
 .)לא. שמות ד(

) 2( ביראת� אשתחוה אל היכל קדש�ואני ברב חסד� אבוא בית� 
 .)ח.תהילי	 ה(

 .)ב.תהילי	 כט( ) 3( בהדרת קדש 'לה השתחווכבוד שמו ' הבו לה
) 4(אקרא '  ובש� התודהל� אזבח זבח 

 .)יז.תהילי	 קטז(
 .)ג.נחמיה ט( ) 5(אלהיה� '  להמתודי� ומשתחוי�

 
 �"פרשנות על התנ

 .בני ישראל שומעי� את בשורת הגאולה משעבוד מצרי�.1
מאמיני� דכתיב ,  מאמיני� בני מאמיני�)בני ישראל( ה� )ה למשה"הקב(אמר לו :"דרש

 .)א.מסכת שבת צז()  .ו.בראשית טואברה� אבינו  (".' והאמי� בה "
בני מאמיני� " ויאמ� הע�"
. י"רש, "הכנעה ("". כובד ראשאי� עומדי� להתפלל אלא מתו�"
ש : מפסוק זה נלמד.2

 .)    ב.במסכת ברכות ל
 .הנאמר בכניסה לבית הכנסת" מה טובו אהל� יעקב"פסוק זה שוב� בקטע 

ש� תפלו על . 'ש�  תשתחוו לה, מקו� שכינתו, עת תתקרבו אל הדרת קדש:"דרש.3
 )	 על הפסוק"מלבי(". פניכ� ותכנעו ותכרעו ותדומו והיית� לדממה
 .פרק כט בתהילי� נאמר בתפילת קבלת שבת

מדרש (". הודיה אני חייב ל�. תודהאלא זבח , אי� אומר ל� לא חטאת ולא אש�. "4
 )לתהילי	 על הפסוק' שוחר טוב'

 .י עזרא הסופר בירושלי� בתחילת בית שני"כ� נהגו באסיפת ע� שכונסה ע.5



 
 הלכות תפילת עמידה. קכא

 מקורות
 

  בבלי וירושלמי�תלמוד 
 .ה.ירושלמי א"  מלמדי� אותו"תוספות בקטע . א.בבלי לד:ברכות.א
 "  אמר"תוספות בקטע . א.לד) משנה וגמרא.(ג.ירושלמי ה) משנה. (ב.בבלי לג:ברכות.ב

 )משנה.(י.ירושלמי ד)    משנה. (א.בבלי כה:מגילה
 )משנה. (ד.ירושלמי ד)   משנה.(ב.בבלי כג: מגילה. ג
 

  הלכות תפילה�� "רמב
 .י.  ה.א
 .ד. ט.ב
 .ה. ח.ג



 הלכות תפילת עמידה
 

 'יהיו לרצו	'דיני השייכי	 בי	 שמונה עשרה ל . קכב
 )סעיפי�' ובו ג(

 
 אינו 
" יהיו לרצו�" א� בא להפסיק ולענות קדיש וקדושה בי� שמונה עשרה ל .א


לשאר תחנוני� " יהיו לרצו�"אבל בי� . מכלל התפילה הוא" יהיו לרצו�"
ש , פוסק 
 . שפיר דמי

 
dbd: 

 xnel oibdepy mewna `wece"oevxl eidi "dlitzd xg` cin . xnel oibdepy mewna la`
 mcew mipepgz"oevxl eidi" ,dyecwe yicwl ok mb wiqtn . wiqtdl mibdep el` zenewnae

a"xevp idl` " mcew"oevxl eidi' .dyecwl ok mb oiwiqtn okl ,ekxae yicwle . 
 

 א� התחיל שליח ציבור לסדר תפילתו 
ומיהו הרגיל לומר תחנוני� אחר תפילתו
וא� לא קיצר יכול להפסיק כדר� שמפסיק .  מקצר ועולה
והגיע לקדיש או לקדושה 
 . אפילו באמצע, בברכות של קריאת שמע

 
אלא אחר סיו� שמונה עשרה מיד , "יהיו לרצו�"אי� נכו� לומר התחנוני� קוד� . ב

הרשות ,  לחזור ולאומרו פע� אחרת אחר התחנוני�וא� בא. יהיו לרצו�"יאמר 
 . בידו

 
עשה , עשה למע� שמ�: " הרגיל לומר ארבע דברי� אלו זוכה ומקבל פני שכינה.ג

 ".עשה למע� קדושת�, עשה למע� תורת�, למע� ימינ�
 

 באורי�
 .   הכונה לתפילת עמידה תפילה שנכתב כל מקו�� כלל

חובה לומר פסוק זה לאחר .). טו. תהילי� יט"(צורי וגאלי'  אמרי פי והגיו� לבי לפני� היהיו לרצו� ".א

בפיו ובשפתיו כבדוני ולבו רחק ממני ותהי יראת� אתי : "שלא תהא התפילה בגדר', שי� שלו�'ברכת 

 .לפני אמירת פסוק זה אי� לומר אפילו דבר שבקדושה.). יג. ישעיה כט"(מצות אנשי� מלמדה
 . רזה בסד.  כ� נאה�שפיר דמי

 .נכתב במזרח אירופה �ובמקומות אלו : הגה
 . אבל�ומיהו 

 
 הרחבה והעמקה

עשה ,עשה למע� ימינ�, עשה למע� שמ� "�כל הזריז לומר ארבעה דברי� הללו זוכה ומקבל פני שכינה "

 )סימ� קכב' טור'(".עשה למע� קדושת�,למע� תורת�
 

 



 הלכות תפילת עמידה. קכב
 מקורות

 
 �"תנ

 .)טו. תהילי	יט( )1(צורי וגאלי ' ה.  לפני�לרצו� אמרי פי והגיו� לבייהיו 
 

 :עשה למע� שמ�
 .)ז.ירמיהו יד( )2( כי רבו משובתינו ל� חטאנו עשה למע� שמ�' א� עונינו ענו בנו ה

 .)יא. תהילי	 כה( )3( וסלחת לעוני כי רב הוא 'ה למע� שמ�
 למע� שמ�טאתינו עזרנו אלהי ישענו על דבר כבוד שמ� והצילנו וכפר על ח

)4( 
 .)ט. עט תהילי	(
 

 :עשה למע� ימינ�
 .)ו.שמות טו( )5( תרע� אויב 'ימינ� ה נאדרי בכח 'ימינ� ה
 .)טז.תהילי	 קיח( )6( עשה חיל 'ימי� ה רוממה 'ימי� ה

 
 :עשה למע� תורת�

כי .  הזהבספר התורה מצותיו וחקתיו הכתובה לשמראלהי� ' כי תשמע בקול ה
 .)י. דברי	 ל( )7(אלהי� בכל לבב� ובכל נפש� ' תשוב אל ה

והגית בו יומ� ולילה למע� תשמר לעשות ככל .  הזה מפי�ספר התורהלא ימוש 
 .)ח.יהושע א(  )8(הכתוב בו כי אז תצליח את דרכ� ואז תשכיל

 .)כא. ישעיה מב( )9( ויאדיר יגדיל תורהחפ� למע� צדקו ' ה
 .)ח.תהילי	 יט(  )10(ה מחכימת פתי נאמנ'  משיבת נפש עדות התמימה' תורת ה

 
 .)ז.ישעיה מג( )11(  כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו יצרתיו א� עשיתיו

 )יא.ישעיה מח(  )12( אעשה כי אי� יחל וכבודי לאחר לא את� למעני למעני
 בית ישראל לא למענכ� אני עשה:כה אמר אדני אלהי�, לכ� אמר לבית ישראל

 .)כב.יחזקאל לו( לש� קדשיכי א� 
 כי שמ� נקרא למענ� אלהיאדני שמעה אדני סלחה אדני הקשיבה ועשה אל תאחר 

 .)יט.דניאל ט( )13(על עיר� ועל עמ� 
 



 הלכות תפילת עמידה. קכב
 מקורות

 
 �"פרשנות על התנ

שלא אומר .  יהיו לרצו� לפני�מחשבות לבי שאוציא מפי וג� הדיבורי�שג� .1
 )	 על הפסוק"לבימ(". ולא אחשב דבר נגד רצונ�

שאתה מושל בכל ואנחנו עמ� , עשה מה שתעשה עמנו למע� ש� גדול שיצא ל�.2
 )י על הפסוק"רש(. ולא נאה שתת� ש� נצחונ� לאלילי�. וצא� מרעית�

וזה תעשה למע� , ולא לבד הפשע כי ג� העו� שחמור ממנו, שתסלח העו� לגמרי.3
 )	 על הפסוק"מלבי (. שמ� שאתה מלא רחמי� וסולח לעונות

.  המורה שאתה רחו� וחנו�
'למע� שמ�'. לבל יחולל בי� הגוי�' כבוד שמ�'בעבור .4
 )        על הפסוק' מצודת דוד'(
 )י על הפסוק"רש(" השמאל נעשית ימי�) ה"כינוי לקב(כשישראל עושי� רצנו של מקו� ."5

 .  סמל לחיוב�ימי� , סמל לשלילה �שמאל 
 )י על הפסוק"לפי רש(  .והשנית לרוע� את האויב,יל את ישראל אחת להצ
פעמיי� ' ימינ�'
 )ק"רד() ה"שלא מהקב(". כי לא יהיה הכח והעושר מזולתו."6
 )אב� עזרא (". ולא תהיה שמורה עד שיהיה הלב של�."7
 ) ק"רד(". כל עת שימצא פנאי מעסקי מחיתו, שיהגה בו ביו� ובלילה."8
ה לזכות את ישראל לפיכ� הרבה לה� "רצה הקב: רבי חנניא ב� עקשיא אומר."9

 .) כא.ישעיה מב(".' חפ� למע� צדקו יגדיל תורה ויאדיר' ה': שנאמר, תורה ומצות
 .)משנה טז. מסכת מכות פרק ג(

 .נוהגי� להגיד משנה זו בסיו� לימוד תורה שבעל פה ולאחר מכ� אומרי� קדיש
 .)מדרש רבה שמות ט(" הואינו  חפ�  לחייב  ברי...שהוא חפ� להצדיק  בריותיו"

? ואימתי היא נאמנה . בשעה שהיא יוצאה מפי תמי�? אימתי היא תמימה ."10
 )על הפסוק' שוחר טוב 'מדרש (." בשעה שהיא יוצאת מפי נאמ�

 שה� מכירי� 
' ולכבודי בראתיו'...' כל ישראל נקרא ע� ה
' הנקרא בשמי'." 11
 )ק"רד(" שהוציא� מאי� ליש...ויודעי� שהאל ברא� וברא העול�

 .)א.מסכת יומא לח(".  לכבודו בראו
כל מה שברא הקדוש ברו� הוא "
 .פסוק זה נכתב כסיו� למסת אבות

מדרש ' (יצירה ועשיה , בריאה:של ' עולמות'חכמי הסוד למדו מפסוק זה על קיו� 

 . ומחשבותיה� נשגבי� מבינתנו) 'שמואל
ת ע� מלכי כנע� דוגמת המלחמה במלחמו, לפני קריעת י� סו� (בעתות מצוקה.12

במעשי קידוש הש� בגולה דוגמת חנניה , במתקפת סנחריב מל� אשור, ע� סיסרא
בגזירת ההשמדה של , י נבוכדנצר מל� בבל"מישאל ועזריה שהושלכו לכבש� האש ע

' לא לנו ה:"ה בי� ישראל שאומרי�"מתנהל כביכול דו שיח בי� הקב) המ� ואחשורוש
למעני למעני : "ה שעונה"לבי� הקב.) א. קטותהילי�" (לא לנו כי לשמ� ת� כבוד

 .)א.לפי מסכת פסחי	 קיז(".  אעשה
 .)יט. יז.רבי סעדיה גאו� על דניאל ט(".שאתה נקרא חנו� ורחו� ומיטיב,כפי שאתה ראוי לו."13
 )ל"י על הנ"רש   (".למע� ש� הקדוש הנקרא על בית המקדש"

 
  בבלי וירושלמי�תלמוד 

 .ד.ד. ב.ירושלמי ד.   א.יז. ב.טז. ב.ט. ב.בבלי ד:ברכות.א
 

  הלכות תפילה�� "רמב
 .ט. ב.א



 הלכות תפילת עמידה
  

 דיני הכריעות בסיו שמונה עשרה ברכות.קכג
 )סעיפי�' ובו ו(

 
ואחר שפסע שלוש פסיעות . כורע ופוסע שלוש פסיעות לאחריו בכריעה אחת. א

 הופ� פניו לצד 
" עושה שלו� במרומיו"כשיאמר ,  קוד� שיזקו�
בעודו כורע 
ואחר כ� ישתחוה . הופ� פניו לצד ימינו" הוא יעשה שלו� עלינו"וכשיאמר  . שמאלו

 . כעבד הנפטר מרבו
 

dbd: 
jk xg` xnel ebdpe" :ycwnd zia dpaiy oevx idi "ek,'dceard mewna dlitzd ik . okle

ynn dcear zeyrl lkepy ycwnd lr miywan.  
 

ולא יחזור למקומו עד שיגיע שליח ציבור , מקו� שכלו שלוש פסיעות יעמוד ב.ב
 .  ולפחות עד שיתחיל שליח ציבור להתפלל בקול ר�. 'קדושה'ל
 

dbd: 
mx lewa lltzdl enewnl xefgiy mcew zen` rax` jelid ick cenri xeaiv gilyde . oke

 lltznd cigi-enewnl xefgiy mcew df xeriyk eizeriqt elky mewna cenri  . cigie
 xeaiv gilyl mcew ezlitz miiqe xeaiva lltzny- miiqiy cr xeaivl eipt xifgdl xeq` 

ezlitz xeaiv gily.   
 
ושיעור פסיעות אלו לכל הפחות הוא כדי .  עוקר רגל שמאל תחילה
 כשפוסע .ג

 . שית� גודל בצד עקב
 

dbd: 
zei zeqb zeriqt riqti `l dligzkledfn x. 

 
 .הוי יוהרא
 מי שמוסי� על שלוש פסיעות .ד
 
וכשחוזר התפילה .  ג� שליח ציבור צרי� לפסוע שלוש פסיעות כשמתפלל בלחש.ה

 . בקול ר� אינו צרי� לפסוע שלוש פסיעות
 

dbd: 
 mx lewa wx ygla lltzd `l m`e-mx leway ezlitz xg` zeriqt yely rqet . 

 
 ". שפתי תפתח' ה: "יאמר ג� כ�, כשחוזר שליח ציבור התפילה. ו

 
dbd: 

 dlitzd seqa xne` epi` la`"oevxl eidi". 

 
 



 הלכות תפילת עמידה. קכג
 באורי�

מסכת ". (והשתחוה ויצא:"המסיי� את תפקידו, הדיוט או גדול, דוגמת כה�� כעבד הנפטר מרבו .א

 .)  משנה א. פרק ז.  ג�. משניות א. תמיד פרק ו
 . ב.  עבודת בית המקדש�ה במקו� עבודההתפיל:  הגה.ב
 ).מטר2.3 �אשכנז( מטר 1.9 מידת יסוד בהלכה �אמות) ארבע(' ד
 .  זאת גאוה�הוי יוהרא.ד .)    ב. יומא לח" (מכניס גודלו לתו� פיו." אגודל�ודלג .ג
 

 
 הלכות תפילת עמידה. קכג

 מקורות
 �"תנ

) 1( עשה שלו� במרומיוהמשל ופחד עמו 
 .)ב.איוב כה(

את כל התפלה והתחנה הזאת ק� מלפני מזבח '  ויהי ככלות שלמה להתפלל אל ה
) 2( וכפיו פרשות השמי� מכרע על ברכיו'  ה

 .)נד.מלכי	 א ח(
אפי� ארצה על ויכרעו על הבית '  וכל בני ישראל ראי� ברדת האש וכבוד ה

 .)ג.ב  זדברי הימי	 ( ) 2(כי טוב כי לעול� חסדו '   והודות להוישתחווהרצפה 
) 3(ולא תשתחוה עוד למעשה ידי� והכרתי פסילי� ומצבותי� מקרב� 

 .)יב.מיכה ה(
)  4( עשנו 'לפני ה נשתחוה ונכרעה נברכהבאו 

 .)ו. תהילי	 צה(
כי חייבי� אנו להודות לו ולכרוע לפניו בכל ', בואו ונשתחוה': יאמרו איש לאחיו"

 . נכרע בר�
' נברכה') ק"רד(". מיני כריעות
 

 �"פרשנות על התנ
 .    מושל יחיד בכל וממנו באי� ג� הפחד וג� השלו�' ה: פשט.1

 :דרש
שאי� בה� מלחמה כי כול� ' עושה שלו� במרומיו'וממנו ,הממשלה והפחד עמו"

 )אב� עזרא(" טוב
 המשגיח על כול� שיהיה בדי� ובצדק )ה"הקב(הוא  ...וכ� כל כחות הטבע ותולדותיה "

וכ� הראשי� הפוקדי�  ,שהג� שהכחות אשר בבריאה...וכול� מתיראי� ממנו
 מתנגדת  אל  
ה� מתנגדי� זה לזה וכל אחד פועל פעולה מיוחדת לעצמו , עליה�

ומחבר  ומצר� כל הפרטי� להנהגה ... הוא העומד  בראש  הסול� 
פעולת  זולתו 
 )   	”מלבי(".כוללת  שלמה

 .י שלמה המל�"מעמד פתיחת בית המקדש הראשו� ע.2
 .'עליו להשפיל עצמו יותר לפני ה, ככל שאד� במדרגה גבוהה יותר

תחילה  �) ברכה ראשונה(באבות :"יש להשתחוות ארבע פעמי�' שמונה עשרה'בתפילת 

והמל� ,  תחילת כל ברכה וברכה
כה� גדול ...  תחילה וסו� 
 )'מודי�'(בהודאה  ,וסו� 

 .)ב.מסכת ברכות לד()    י"ש ר�" עד שיגמור("". שוב אינו זוק�, כיו� שכרע
 )התרגו	 הארמי לפסוק(.  עוד למעשה ידי�ולא תשתעבד.3

 )'מצודת דוד'לפי (.תכיר שאי� אלוה מבלעדי, שה� מעשה ידי אד�, כאשר אכרית הפסלי�
כי חייבי� אנו להודות לו ולכרוע לפניו בכל ', בואו ונשתחוה': יאמרו איש לאחיו."4

 . נכרע בר�
' נברכה') ק"רד(". מיני כריעות
הפסוק נכלל במזמור הראשו� מקבוצת המזמורי� שיש נוהגי� לאמר� לפני קבלת 

 .שבת



 
 הלכות תפילת עמידה. קכג

 מקורות
 

  בבלי  �תלמוד 
 "ראוי לו שלא התפלל"  "וא� לא עשה כ�"י "רש. ב.יומא נג.ב.א
 .א.מנחות לד.  ב. יומא נח.ג
 .ב.ט. ב. ברכות ד.ו
 
 

 תפילה הלכות �� "רמב
 .ב. ט.א
 .ג. ט.ה



 הלכות תפילת עמידה
 

  די� הנהגת שליח ציבור בשמונה.קכד
 ודי� עניית אמ�.      עשרה ברכות

 )ב סעיפי�"ובו י        (

 
שא� יש מי שאינו , לאחר שסיימו הציבור תפילת� יחזור שליח ציבור התפילה. א

וצרי� אותו שיוצא בתפילת שליח . יודע להתפלל יכוי� למה שהוא אומר ויצא בו
. ואינו מפסיק ואינו משיח. ציבור לכוי� לכל מה שאומר שליח ציבור מראש ועד סו�

 . ופוסע שלוש פסיעות לאחריו כאד� שמתפלל לעצמו
 
שליח ציבור שנכנס לבית הכנסת ומצא ציבור שהתפללו בלחש והוא צרי� לעבור . ב

� לציבור ואינו צרי� לחזור יורד לפני התיבה ומתפלל בקול ר, לפני התיבה  לאלתר
 .     ולהתפלל בלחש

 
dbd: 

wgcd zry `ed m` oke ,dlitzd onf xeariy `xiy oebk , mx lewa cin lltzdl lkei
 xg`l cr ygla dlna dln enr oilltzn xeaivde"yecwd l`d ." cg` didiy aehe

xeaiv gilyd zkxa xg` on` dpriy zegtd lkl.    
 

א� על פי כ� ירד שליח ציבור וחוזר , קהל שהתפללו וכול� בקיאי� בתפילה. ג
 . להתפלל כדי לקיי� תקנת חכמי�

 
dbd: 

 mzlitza mikix`n ldwa micigi yi m`e-mdilr oizndl xeaiv gilyl oi`  , eid elit`
xird iaeyg . lecb e` aeyg mc` lr oizndl oi` zqpkd ziaa oipn did m` oke

`a `l oiicry.  
 
 הקהל יש לה� לשתוק ולכוי� לברכות שמבר� 
כששליח ציבור חוזר התפילה  .ד

. קרוב להיות ברכותיו לבטלה, וא� אי� תשעה מכווני� לברכותיו. החז� ולענות אמ�
 . לכ� כל אד� יעשה עצמו כאילו אי� תשעה זולתו ויכיו� לברכות החז�

  
dbd: 

dlitzd xeaiv gilyd xfegyk ecenri mrd lky mixne` yi. 
 
 ".ברו� הוא וברו� שמו: " על כל ברכה שאד� שומע בכל מקו� אומר.ה
 

 בי� אות� שיצאו ידי תפילה בי� אות� שלא יצאו
 יענו אמ� אחר כל ברכה .ו 

 . אמת היא הברכה שבר� המבר� ואני מאמי� בזה: שיכוי� בלבו, ובכוונה
 

 באורי�
  .  הכונה לתפילת עמידה תפילה שנכתב כל מקו�� כלל

   .מיד �לאלתר. ב      . ידי חובת תפילה�יצא בו.א



 
 הלכות תפילת עמידה .קכד

 
 הוא חוטא 
וא� שח .  לא ישיח שיחת חולי� בשעה ששליח ציבור חוזר התפילה.ז

 . וגדול עוונו מנשוא וגוערי� בו
 

dbd: 
on` epriy miphwd eipa cnlie ,`ad mlerl wlg el yi on` dper wepizdy cin ik.  

 
וכ� שלא יחטו� וימהר . � נקודה בחט�"דהיינו כאילו האל,  לא יענה אמ� חטופה.ח

דהיינו שמחסר קריאת , וכ� לא יענה אמ� קטופה. לענות אותו קוד� שיסיי� המבר�
 .  � שאינו מוציאה בפה שתהא ניכרת"הנו

 
dbd : 

dlnd rvn`a wiqti `l mb.   
 

בברכה אחת ושליח ציבור מבר� אותה וזה דהיינו שהוא חייב , ולא יענה אמ� יתומה
מאחר שלא שמעה , א� על פי שיודע איזו ברכה מבר� השליח ציבור, אינו שומעה

 .דהויא אמ� יתומה, לא יענה אמ� 
 

dbd: 
 oixingn yie-on` dpri `l dkxa dze`a aiiegn epi` elit`c  , dfi`a rcei epi` m`

xeaiv gily i`w dkxa ,dnezi on` ixwn inp dfc . cin `l` on`d zipr mr oizni `le
on` dpri dkxad dlky. 

 
ולא יארי� ". אל מל� נאמ�"כדי שיוכל לומר , ולא יענה אמ� קצרה אלא ארוכה קצת

 .לפי שאי� קריאת התיבה נשמעת כשמארי� יותר מדאי, בה יותר מדאי
 
 . לה� אי� צרי� המבר� להמתי�
א� יש קצת מהעוני� שמאריכי� יותר מדאי. ט
 
או בכל דבר , בראש חודש או בחולו של מועד" יעלה ויבוא"מי ששכח ולא אמר . י

 יכוי� דעתו וישמע משליח ציבור כל שמונה עשרה ברכות 
שצרי� לחזור בשבילו 
ופוסע שלוש פסיעות . ולא יפסיק ולא ישיח, מראש ועד סו� כאד� שמתפלל לעצמו

א� על פי שהוא בקי שליח , אלא ששכח ולא הזכיר, דכיו� שכבר התפלל, לאחוריו
 .ציבור מוציאו

 
 באורי�

 .נקרא �מקרי .  עומד �קאי : הגה  .זה מהוה �דהויא .ח
 
 
 
 



 הלכות תפילת עמידה .קכד
 

מפי , וקוד� שכלתה עניית אמ�,  א� בעוד האד� מתפלל סיי� שיח ציבור ברכה.יא
 . עונה עמה� אמ�
סיי� זה תפילתו , רוב הציבור

 
dbd: 

eon` oiper xeaiv rney wx llk dkxad rny `l m` elit` , dkxa dfi` lr rceie
i`w ,mdnr dpri .ekxae dyecwe yicwa oke.  

 
 .העונה אמ� לא יגביה קולו יותר מהמבר�. יב
 
 
 

 הרחבה והעמקה
 אמ�נל� מל א �אמ� 

 . ותקוה לישועתו' מלת חיזוק הנאמרת לאחר ברכה להבעת אמונה ובטחו� בה
 

העונה אמ� אחר שבועה כמוציא שבועה "�האמנת וקבלת דברי� וא� : ענית אמ� משמעה

 וראוי".) א.הלכות שבועות ב, � ספר הפלאה"רמב.  ה.מסכת סוטה ירושלמי ב. ב.לו. ב.מסכת שבועות כט(".מפיו
שיהא רצו� שיהא אמת , שהוא לשו� מאמ� הדברי�, לענות אמ� על דבר תפילה ותחינה

 ") בו אמנת דברי�"י בקטע "רש. א.עות לומסכת שבו(". כ�
. שבועות בבלי לו.  ה.סוטה ירושלמי ב: מסכתות(".בו האמנת דברי�, בו קבלת דברי�, בו שבועה"�אמ�

 .)א
 .)ב.נזיר סו. א.ברכות נג: מסכתות(.  יותר מ� המבר�אמ�גדול העונה 

 . א� יש ג� אמ� לאחר קללה
 

 
 הלכות תפילת עמידה. קכד

 מקורות
 

 �"תנ
 .)ג.דברי� לב(  )1 (הבו גדל לאלהינואקרא '  כי ש� ה

   )2 (אמ�ארור אשר לא יקי� את דברי התורה הזאת לעשות אות� ואמר כל הע� 
 .)כו.דברי� כז(

 .) ב.ישעיה כו( )3 (אמני�פתחו שערי� ויבא גוי צדיק שמר 
שעיה י(  )4 (אמ� והנשבע באר� ישבע באלהי אמ� באר� יתבר� באלהי המתבר�אשר 

  .)טז.סה
 במעל ידיה� ויקדו אמ� אמ�האלהי� הגדול ויענו כל הע� '  עזרא את הויבר�

) 5(אפי� ארצה ' וישתחו לה
 .)ו. נחמיה ח(

)  6( אמ� ואמ�אלהי ישראל מהעול� ועד העול� ' ברו� ה
 .)יד.תהילי� מא(

 
 
 
 

 הלכות תפילת עמידה. קכד



 מקורות
 

 �"פרשנות על התנ
בשעה שאני מזכיר שמו של הקדוש ברו� הוא את� הבו : אמר לה� משה לישראל."1

 ".אמ�"
ו " ברו� הוא וברו�  שמו"  ומכא� החובה לענות .)א.יומא לז(". גודל
 .מעמד ברכות וקללות על הר גריזי� והר עיבל לאחר כניסת בני ישראל לכנע�.2
 )הפסוקי על "רש(". וקבלוה עליה� באלה ובשבועה. כא� כלל את כל התורה כולה"
   )עובדיה ספורנו על הפסוק (". נאמרו תחילה בלשו� ברו�)שני� עשר(כל הארורי� "
 "פתחו שערי�."3

פתחו את שערי  ירושלי� ויכנסו בני ישראל הזכאי� כי שומרי� ה� תורה : פשט
 ) י והתרגו� הארמי"לפי רש(. ה לגאולה"בלב של� ומצפי� לקיו� הבטחת הקב

 . וזאת בגלל הצליל הדומה של המלי�,אמ�ששומר לומר 
" אמוני�שומר : "דרש
מאיזה גיל יש לאד� מישראל חלק לעול� : בזיקה לפסוק הובעו דעות שונות בבעיה

 .)ב.לפי מסכת סנהדרי� קי(".משעה שיאמר אמ� "
ויש שאמרו ? הבא
 .)ב.מסכת שבת קיט(".  פותחי� לו שערי ג� עד�
 )י" רש�בכל כונתו(כל העונה אמ� בכל כוחו "
4". �, אמ�יתהלל  שהוא עבד לאלוהי , אמ� יתבר� באלוהי 
המתהלל ומשתבח באר

 )  י על הפסוק"רש(". האמתאלוהי 
 .  י עזרא הסופר"מעמד קריאה בתורה בציבור שאורג� ע.5
כפי שעשה שלמה המל� " ה"נשאו כפיה� למעלה להודות לקב "
" במועל ידיה�"

 )י על הפסוק"רש.)   (כב. ראה מלכי� א ח(.בתחילת נאומו בחנוכת בית המקדש
: יאמרו הצדיקי�,אלהי ישראל מהעול� הזה ועד העול� הבא' ברו� שמו של ה. 6

 )    התרגו� הארמי של הפסוק(. אמ� ואמ�

.) פט. עב. פרקי� מא(בספר התהילי� ' ג' ב'  של חלקי� א
הפסוק מהווה את הסיו�  

השירה . ררי� בעבודת התמידבשירת התהילות והתשבחות היומית של המשו
השירה ) ק  על הפסוק"לפי רד(". קראו בשמו' הודו לה"י דוד המל� ופתיחתו "הותקנה ע

 .  שובצה בתחילת תפילת שחרית
 ".זוכה לענות אמ� לעול� הבא, כל מי שהוא עונה אמ� בעול� הזה"
 )מדרש תנחומא פרשה צו(

 



 הלכות תפילת עמידה. קכד
 מקורות

 
  בבלי וירושלמי�תלמוד 

. ב.כח: ראש השנה בבלי  .ג.ירושלמי ג.   ב.מה" טעה"תוספות בקטע .  ב.בבלי כט: ברכות.א
.   א.לה" כ�"תוספות בקטע . ב.לד) משנה.(ב.לג"   מוציא�א� על פי שיצא "י בקטע  "רש. א.כט

 )משנה. (י.ראש השנה ירושלמי ד
 .א. יומא לז.ה
 .ב.נזיר סו"  וכיו�"טע תוספות בק. א.סוכה נב.  ב. ברכות נג.ו
 .א. סנהדרי� קי.ז
" אמ� יתומה"תוספות בקטע " יתומה" "קטופה" "חטופה"י בקטעי� "רש.  א.בבלי מז: ברכות.ח

 .י.ירושלמי ג"  וכוי�"תוספות בקטע . א.נב. ב.בבלי נא: סוכה.   ח.ירושלמי ח
 .ט.מגילה ירושלמי א

" כ�"תוספות  בקטע  . ב.לד) משנה. (ב.בבלי לג: ראש השנה "טעה"תוספות בקטע . ב.ברכות כט.י
 )משנה. (י.ירושלמי ד. א.לה
 "עד שיכלה אמ�"י בקטע "רש. א. ברכות מז.יא
 .א. ברכות מה.יב

 
  הלכות�� "רמב

 .ט.תפילה ח.א
 .יג.ברכות א.ו
 .יד. ברכות א.יב.ח
 .ט. ח  תפילה.י



 הלכות תפילת עמידה
 

 דיני קדושה.קכה
 )סעיפי�' ובו ב(

 
אלא שותקי� ומכווני� למה , "נקדיש�"� הציבור אומרי� ע� שליח ציבור  אי.א

 ".קדוש"ואז עוני� הציבור , "קדוש"ששליח ציבור אומר עד שמגיע ל 
 

dbd : 
dyecw mixne`y drya mexnl miipird `yil yie . on eze` mi`yepe oteb mirprpn oke

ux`d .dyecwd rvn`a xacl oi`e . `vne zqpkd zial `ae dyecw xak xn`y ine
dyecw oiper xeaiv ,mdnr  dpere xfeg.  

 
 .  טוב לכוי� רגליו בשעה שאומר קדושה ע� שליח ציבור.ב
 

 באור
 .ה"עיי� לעיל סימ� צ. הצמדת רגליי�� לכוי� רגליו .ב

 
 

 הלכות תפילת עמידה. קכה
 מקורות

 �"תנ
) 1(אר� כבודו צבאות מלא כל ה'  הקדוש קדוש קדושוקרא זה אל זה ואמר 

ישעיה (

 .)ג.ו
)  2(מערצכ� והוא מוראכ� והוא תקדישו צבאות אתו ' את ה

 .)יג.ישעיה ח(
) 3(ורגליה� רגל ישרה 

 .)ז.יחזקאל א(
) 4(ולא תעלה במעלת על מזבחי 

 .)כג. שמות כ(
) 5( וראו מי ברא אלה שאו מרו� עיניכ�

  .)כו.ישעיה מ(
)  6(! מי כמו�' כל עצמתי תאמרנה ה

 .)  י.תהילי� לה(
 )  לפי התרגו� הארמי לפסוק(! 'מי כמו� ה: כל אברי יאמרו: פשט

כל ? 'מה טע�,  בכול�)להתכופ�(שבשעה שאד� עומד ומתפלל צרי� לשוח : "דרש.6
 .)  ב.תענית ב.   ג.ד. ה.ברכות  א: מסכתות בירושלמי("  ' עצמותי תאמרנה

 
 



 הלכות תפילת עמידה. קכה
 מקורות

 
 �" התנפרשנות על

  י"לפי רש(." ואחד קורא לחברו לומר קדוש, המלאכי� נוטלי� רשות זה מזה: פשט.1
 )'מצודת דוד' �ו
 )ק"רד(".ברא הכל והוא קדוש ומרומ� ונעלה מכל העולמות' ה"

! קדוש: אחת אומרת. שלש כתות של מלאכי השרת אומרות שירה בכל יו�: "דרש

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

 .)ב.מסכת חולי� צא(. )בתדירות נמוכה יותר:ויש גורסי� ("אומרי� שירה אלא פע� אחת ביו�
 )כביכול' ראית ה'של ( שירת הקדושה של המלאכי� נכללה בחזו� גילוי שכינה 
 קדוש

מלכי� א (בנביאי� , .)י.שמות כד(חזונות דומי� מצויי� בתורה .  נתמנה ישעיה לנביאבו

מעשה 'ל "גילויי שכינה אלו כונו בלשו� חז.) ט. דניאל ז (.ובכתובי�.) א. עמוס ט. יט.כב
 .           ויוחדו מעיקר� לספר יחזקאל א� הורחבו ג� לנביאי� אחרי�' מרכבה

הנאמרות במהל� התפילות ולפיוטי� הרבי� ' קדושות'שירה זו שימשה יסוד לסוגי ה
ג� חכמי מחשבת ישראל וחכמי הקבלה לדורותיה� הרבו להגות . ששובצו בתפילות

ההלכה . והדברי� עמוקי� מאד ומובני� ליודעי סוד ואי� להרבות בעיסוק�. בכ�
". אלא א� כ� היה חכ� ומבי� מדעתו,  ביחידולא במרכבה...אי� דורשי�: "קבעה

 .)ב.א.יג) משנה. (ב.מסכת חגיגה יא(
וא� תיראו אותו ותקדישו הוא יציל .ובידו הכל, הוא אדו� צבאות מעלה ומטה."2

 )ק"רד(". שתיראו אותו לבדו... אתכ� מצבאות מטה הנלחמי� עליכ�
 .'חיות' מתוארות )'מעשה מרכבה'(בחזו� גילוי שכינה בו נתמנה יחזקאל לנביא : פשט.3

: מסכת ברכות(). י" רש�" נראי� כרגל אחד (""  את רגליו)להצמיד(המתפלל צרי� שיכוי� :"דרש
 .)        א.ירושלמי א. ב.בבלי י

 )לפי יונת� ב� עוזיאל(.כיצד לעלות למזבח' צו לכהני� המשרתי� לפני ה: פשט.4
ככהני� שהיו מהלכי� ...  את רגליו )להצמיד (זהו שעומד ומתפלל צרי� להשוות:"דרש

 .)  א.מסכת ברכות ירושלמי א(". )אגודל( גודל עקב בצד
בשעה שיתבונ� האד� במעשיו וברואיו ? )'את ה (והיא� היא הדר� לאהבתו ויראתו."5

 � מיד הוא אוהב ומשבח 
הנפלאי� הגדולי� ויראה מה� חכמתו שאי� לה ער� ולא ק
. הלכות יסודי התורה פרק ב, � היד החזקה"רמב (".ומפאר ומתאוה תאוה גדולה לידע הש� הגדול

 . ) הלכה ב
 )  לפי התרגו� הארמי לפסוק(! 'מי כמו� ה: כל אברי יאמרו: פשט.6

כל ? 'מה טע�,  בכול�)להתכופ�(שבשעה שאד� עומד ומתפלל צרי� לשוח : "דרש
 .)  ב.תענית ב.   ג.ד. ה.ברכות  א: מסכתות בירושלמי("  ' עצמותי תאמרנה

 
  בבלי וירושלמי�תלמוד 

 .א.ירושלמי א. ב.בבלי י: תברכו.ב
 

  הלכות תפילה �� "רמב
 .ד.ה.ב



 
 הלכות תפילת עמידה

 
  די� שליח ציבור שטעה.קכו

 )סעיפי�' ובו ד(
 

 שליח ציבור שטעה ודילג אחת מכל הברכות וכשמזכירי� אותו יודע לחזור .א
מסלקי� אותו מיד שמא , אבל א� דילג ברכת המיני�. אי� מסלקי� אותו, למקומו

 . וא� התחיל בה וטעה אי� מסלקי� אותו. אפיקורוס הוא
 
לעיל  כדר� שנתבאר (.יעמוד אחר תחתיו,שליח ציבור שטעה ואינו יודע לחזור למקומו. ב

. 'אמצעיות' א� היה הטעות ב
 ומתחיל מתחילת הברכה שטעה זה )ז"ג סעי� י"סימ� נ
 ". רצה" מתחיל 
וא� בשלוש אחרונות .  מתחיל בראש
וא� היה בשלוש ראשונות 

 
 א� טעה 
שליח ציבור חוזר ומתפלל ,  כל מקו� שהיחיד חוזר ומתפלל.ג

שא� שכח שליח ציבור ,  חו� משחרית של ראש חודש
כשמתפלל בקול ר� ,כמותו
אי� מחזירי� אותו מפני טורח , עד שהשלי� תפילתו, "יעלה ויבוא"ולא הזכיר 

אבל א� נזכר . שהרי תפילת המוספי� לפניו שהוא מזכיר בה ראש חודש, הציבור
 .  ואי� בזה טורח ציבור, "רצה"
 חוזר ל 
קוד� שהשלי� תפילתו

 
dbd: 

 aeh meie zay ly zixgya drh m`c mixne` yi-yceg y`xa enk epic  .bedp ikde.  
 
 לעול� אינו חוזר ומתפלל שנית מפני 
א� טעה שליח ציבור כשמתפלל בלחש. ד

והוא שלא טעה בשלוש . מ� על התפילה שיתפלל בקול ר�אלא סו, טורח הציבור
 . שא� טעה בה� לעול� חוזר כמו שהיחיד חוזר, ראשונות

 
 באורי�

י התנא "הברכה חוברה ע. ב בעמידה" ברכה י�"למיני� ולמלשיני� אל תהי תקוה "�ברכת המיני� .א

משו� שבצניעותו הרבה היה מקטי� עצמו ולכ� אמרו שא� במעט היה ' הקט�'הקדוש שמואל שכונה 

 .)  א.מסכת ברכות כח(. חי בימי חורב� בית שני. קט� משמואל הנביא
 .   ראה באור בסימ� נג�אפיקורוס 
 .  טז�ברכות ד,  בעמידה�  אמצעיות.ב
 . כ� נוהגי�� הכי נהוג. ג
 .'קדושת  הש�'ו' גבורות','אבות':   בעמידה וה��שלוש  ברכות ראשונות .ד
 

 



 פילת עמידההלכות ת. קכו
 מקורות

 �"תנ
 אפיקורוס

) 1(' ממרי� היית� ע� ה
 .)כז.לא.  כד.ט.  ז.ט: דברי� (

 )2(אלהי ישראל בהבליה� '  את הלהכעיס את ישראל החטיאו ואשר חטאואשר 
 .)יג.מלכי� א טז(

אלהי ישראל מכל '  את הלהכעיסויוס� אחאב לעשות . ויעש אחאב את האשרה
)  3(מלכי ישראל אשר היו לפניו 

   .)לג.מלכי� א טז(
)  4(מהרו בני� מהרסי� ומחרבי� ממ� יצאו 

   .)יז.ישעיה מט(
 

 �"פרשנות על התנ
 את בני 
 בנאו� התוכחה הגדול שבדברי� 
שלוש פעמי� מוכיח משה רבנו .1

 .'ישראל על שסירבו לציית למצוות ה
 )לפני ספירת העמי�724 �928(שנה  200 
נאמר על מלכי ממלכת עשרת השבטי� שנמשכה כ.2

חטא והחטיא )  לפני ספירת העמי�907 � 928מל� (ירבע� ב� נבט :"על מיסד ממלכה זו נאמר
 .)כב. מסכת אבות ה(". חטא הרבי� תלוי בו,את הרבי�

רצח את נבות )  לפני ספירת העמי�852 � 873 (. שנה22 מל� על עשרת השבטי� 
אחאב .3
הרצחת וג� : "תגובת אליהו הנביא.היזרעאלי במשפט ראוה כדי לשדוד את כרמו

 ? "ירשת
אחאב כפר באלהי ישראל לפיכ� אי� לו חלק באלהי : כתב על דלתות שמרו�"

 .)    ב. סנהדרי� קב(". ישראל
שלא יהיה ב� עוד רשע ופושע כי ה� היו סיבת ההריסה , הפושעי� יצאו ממ�."4

 )ק על הפסוק"רד(". והחורב�
 

  בבלי וירושלמי�תלמוד 
 .ג.ירושלמי ה.   א.לד. א.כט. ב.בבלי כח: ברכות.א
 .א.ברכות לד.ב
 "מסתברא מילתא"  "והתניא טעה"תוספות בקטעי� " בצבור שנו"י בקטע "רש.  ב. ברכות ל.ג
 .ב. ראש השנה לד.ד
 

  הלכות תפילה�� "רמב
 .ג. י.א
 .ד.ג: י.ב
 .יב. י.ג
 .ב. י.ד



 הלכות תפילת עמידה
 

 די� מודי� דרבנ�. קכז
 )סעיפי�' ובו ב                                                    (

 
. ולא ישחו יותר מדאי. שוחי� עמו הציבור" מודי�"כשיגיע שליח ציבור ל. א

: וחות�. 'וכו" אלהינו ואלהי כל בשר' מודי� אנחנו ל� שאתה הוא ה: "ואומרי�
, רי� לשחות ג� בסו�ויש מי שאומר שצ. בלא הזכרת הש�" ברו� אל ההודאות"

 .   וטוב לחוש לדבריו
 

dbd: 
zg` digya lkd xne`y mixne` yie.bdpnd oke. 

 
אלהינו ואלהי אבותינו ברכנו בברכה : " א� אי� ש� כהני� אומר שליח ציבור.ב

כ� יהי "ואי� הציבור עוני� אחריו אמ� אלא ". ואני אברכ�"עד ', וכו" המשולשת
 ".רצו�

dbd: 
mixne` oi`e" :epizea` idl`e epidl` "eke 'miitk `yile mipdk zkxal ie`xy onfa wx .

 zixgya xnel ebdpe"mely miy ." xne`y onf lk oke"epidl` "eke' . ikd e`la la`
 oiligzn"ax mely ." oiligzn yie"mely miy " dia aizke li`ed zay ly dgpna

"epl zzp jipt xe`a "dgpna oixewy dxezd `idyzaya . 
 

 באורי�
 .כורעי�� שוחי�א
 .  כתוב בה�וכתיב ביה :הגה .ב

 
 הלכות תפילת עמידה. קכז

 

 מקורות
 �"תנ

 .)ה.נחמיה ט( מרומ� על כל ברכה ותהלה
 .)לא.תהילי� סט (  בתודהאהללה ש� אלהי� בשיר ואגדלנו 

 .)ב.תהילי� צה( בזמרות נריע לו בתודהנקדמה פניו 
 .)יג. דברי הימי� א כט( ומהללי� לש� תפארת� מודי� אנחנו ל�ועתה אלהינו 

 
  בבלי וירושלמי�תלמוד 

סוטה .  ב.יומא נג.  ה.ירושלמי א.   ב.א. לד"  כרע כחיזרא"תוספות בקטע . ב.בבלי יב: ברכות.א
 "על שאנחנו מודי� ל�"תוספות בקטע . א.מ
 

  הלכות תפילה�� "רמב
 .ד. ט.א
 .י. טו.ב
 
 

 



 


