
 

 

 

 

 
 

 

  

 
 לחזרה בלבד ואין לסמוך להלכה מיועד  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 מקום התפילה בבית הכנסת 
וגם מקום    -קביעות מקום יקבע בית כנסת קבוע להתפלל, 

ד'   ובתוך  לצורך.  אם  כי  ישנהו  ולא  הכנסת,  בית  בתוך  קבוע 
מקום   יקבע  בביתו  וגם כשמתפלל  נחשב מקום אחד.  אמות 

 שלא יבלבלוהו בני הבית.

הכנסת לבית  בכניסה  שצריך    -תפילה  בגמרא  מבואר 
יש   יתפלל.  ואח"כ  פתחים  ב'  שיעור  הכנסת  לבית  להכנס 

יהיה  מפרש שלא  כדי  טפחים,  ח'  לפנים  שיכנס  שהכונה  ים 
נראה שישיבת בית הכנסת עליו כמשאוי, ולפי זה אם מקומו  
הקבוע אצל הפתח מותר, וי"א שהטעם הוא מפני שאינו יכול  
לכוין שם, ולפי זה אם אינו פתוח לרה"ר מותר. וי"מ שכוונת 
הגמרא שלא ימהר להתפלל מיד כשנכנס, אלא ימתין שיעור 

י פתחים, כדי שתתיישב דעתו ויתפלל בכונה. ונכון לחוש שנ
 לכל הפירושים.  

הכנסת בית  לפני  עזרה  מפרש   -עשית  )ובזה  הב"ח  כתבו 
המאמר של ב' פתחים( והמ"א שצריך לעשות עזרה לפני בית 
בכל  נהגו  וכן  ההיכל,  לפני  שהיה  האולם  דוגמת  הכנסת, 

ב  אלא  שם  להתפלל  שלא  לכתחילה  להדר  וטוב  תוך מקום, 
 בית הכנסת. 

הואיל   תחילה,  הגדול  שיכנס  הכנסת  בית  בפתח  מכבדים 
 וראוי למזוזה.

 חציצה בין המתפלל לקיר 
לקיר,  המתפלל  בין  חוצץ  דבר  יהיה  שלא  המובחר  מן  מצוה 
)ויש מתירים אם היא מחוץ לד'   ואפי' החציצה רחוקה ממנו 
אמות(. אמנם אם א"א בקלות לעשות כך אל יעכב התפילה  

ז כדי  בשביל  הסידור  מתוך  יתפלל  או  עיניו  יעצים  ומ"מ  ה, 
 שלא תתבטל כוונתו.

אינו חוצץ אלא דבר עראי, אבל דבר    -איזה דברים חוצצים
שלנו   ומיטות  חוצץ,  אינו  הכנסת(  בית  ספסלי  )כגון  קבוע 
ויש   חוצצות,  אינם  למקום  ממקום  לטלטלם  דרך  שאין 

ד דדווקא  הרמ"א  וכתב  בדאפשר.  להחמיר  וטוב  בר חולקים 
אומרים   ויש  חוצץ,  למעלה(  רק  )אפי'  ד'  ורחבו  י',  שגובהו 
שגם דבר קטן חוצץ. ודבר שהוא צורך התפילה )כגון סטנדר(  
מי   ויש  חוצץ,  אינו  ואדם  חוצץ.  אינו  הרבה  גדול  הוא  אפי' 
לחוש  וטוב  אדם,  אחרי  להתפלל  שלא  להזהר  שיש  שאומר 

ירא במעשיו  והמדקדק  אפשרי,  כשהדבר  והיינו  ה  לדבריו, 
אינם   לשו"ע  חיים,  ובעלי  הכותל.  כנגד  קבוע  יהיה  שמקומו 

 חוצצים, ולרמ"א חוצצים. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 עוד בענין מקום התפילה 
ציורים כנגד  בגדים    -להתפלל  כנגד  להתפלל  נכון  אין 

לכונה,   מפריעים  שהם  מפני  בולטים,  שאינם  אע"פ  מצוירים 
אין   גם  עיניו,  יעלים  ציורים,  כנגד  להתפלל  לאדם  יצא  ואם 
לצייר ציורים בסידורים או בכותל בית הכנסת אלא מעל גובה  
בני האדם, ובגדים שאינם מצוירים ותלויים על הקיר אין בהם  

וא  חציצה,  גם  משום  אסור  תפלות  דברי  עליהם  מצויר  ם 
 לשבת עליהם, ואפי' בביתו אסור.

 אין להתפלל כנגד מראה אפי' אם עוצם עיניו. 

רבו ליד  הדור    -תפילה  גדול  או  הימנו  חכמתו  שרוב  רבו 
ולא   ולא אחריהם  יתפלל לא בצידם  )ונראה דה"ה אביו(, לא 
)ומאחריו צריך להרחיק ואם הרחיק ד' אמות מותר   לפניהם, 
התפילה   בסיום  לפסוע  רבו  יצטרך  דשמא  פסיעות,  ג'  עוד 
להמתין(,   הרב  ויצטרך  תפילתו  יסיים  לא  עדיין  והתלמיד 
ובתוך הבימה מותר כיון שזה רשות אחרת. וי"א שאין האיסור 
ואע"פ   מותר,  ישיבתם  סדר  שכך  בציבור  אבל  ביחיד,  אלא 
לכתחילה   ומ"מ  להקל,  המנהג  לאחריו,  לענין  להחמיר  שטוב 

קובע מקום מאחרי רבו טוב שירחיק ד' אמות וג' פסיעות,  אם
ותלמיד חבר מותר להתפלל  ומהלבוש משמע שגם לפניו יש להחמיר.  

 אחורי רבו או בצדו, אבל לפניו אסור. 

 הרחקה מצואה וכדו' 
ק"ש  בהלכות  שנתבאר  )כפי  לק"ש  ראוי  שאינו  מקום  כל 

וראית ערוה, מסי  וריח רע ומת  מן ע"ד  בדיני צואה מי רגלים 
ולדברים  ולתורה  לתפילה  ראוי  אינו  גם  פ"ח(,  סימן  עד 

 שבקדושה, וצריך להרחיק אפי' אם הוא באמצע התפילה. 

אם השתין תינוק כשהוא באמצע תפילה או ק"ש    -מי רגלים
שיהלך   או  מים,  שיביאו  עד  ישתוק  קדושה,  דברי  שאר  או 

די לפניו או לצדדיו ד"א, אבל אין זה מתיר להפסיק בדיבור כ
וכתב  להפסיק.  שצריך  לאחרים  להודיע  כדי  או  מים  להביא 
שבהפסק  מפני  להפסיק,  מאשר  להרחיק  שעדיף  הרמ"א 
עלול לשהות כדי לגמור את כולה ויצטרך לחזור לראש, )ועיין  
סי' ע"ח שבברכות ק"ש וכן בכל הברכות א"צ לחזור לראש(, 
ואם אינו יכול להרחיק כגון שיש שם מתפלל שאסור לעבור  

פניו, וחושש שמא ישהה כדי לגמור את כולה, מותר לסמוך  ל
 ס"ל שמותר להמשיך להתפלל.  דעל הרשב"א 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

ע ע "הלומד  והלומד  וללמד,  ללמוד  בידו  מספיקין  ללמד  מ "מ 
ד' לעשות מספיקין בידו ללמוד וללמד לשמור ולעשות" )אבות  

מ לעשות בכדי שיספיקו בידו ללמד. ופי' "(. מבואר דסגי בע ה'
וצ  המעשה.  בכלל  שהכל  יונה  כלול    ב" רבינו  ה'ללמד'  איך 

 במעשה.

ש, ב"ה אומרים בחמשה  " ה לאילנות כדברי ב""באחד בשבט ר
ר ריש  )מתני'  בו"  תורמין  "עשר  דאין  תרומה,  לענין  והיינו  ה(. 

מפירות אילן שחנטו פירותיו קודם לכן על פירות האילן שחנטו  
 ה באחד בשבט(."י יד. ד"לאחר מכאן )רש

ה לנטיעה" )למנין שני  "ר ויש לדקדק, דהא תנן "באחד בתשרי  
א"ערלה, רש אילן,  נטיעת  והיינו  הול"י(,  לכאו'  דא' תשרי  "כ  ל 

ה לפירות האילן הוא, ואמאי נקט תנא "ה לאילנות, ובשבט ר"ר
 ה לאילן. " דבשבט ר

אמר ריב"ל כל המלמד את בן בנו תורה, מעלה עליו  .  קידושין ל
סיני מהר  קבלה  כאילו  ו   ,הכתוב  לבניך  והודעתם  לבני  שנאמר 

בחורב אלהיך  ה'  לפני  עמדת  אשר  יום  ליה  וסמיך  .  בניך 
)אמנם  סיני  מהר  קיבלה  הסב  כאילו  הכוונה  ובפשטות 

 א חוכך בזה(. "המהרש

וחזינן דבעצם זה שמשייך את בן בנו לדור הקרוב יותר להר סיני  
בזה גופא מעורר את שייכותו הוא להר סיני ]אכן, חייב אדם    -

מבכבוד יותר  אביו  והיינו    בכבוד  א(,  מו  בראשית  )רש"י  זקנו 
שהקשר אל הסב אינו בדילוג האב אלא דוקא דרכו. והוא יסוד  

 גדול בהבנתנו את הראשונים, שהיא דוקא דרך האחרונים[. 

דהנה "בפרוח רשעים כמו עשב וכו' להשמדם וכו' צדיק כתמר 
בשיבה" )תהל' צב(.    יפרח וכו' בחצרות אלקינו יפריחו עוד ינובון 

זו   הפריחה,  לכח  שונות  תוצאות  וזו    -שתי  עוד    -להשמדם, 
ינובון בשיבה דשנים ורעננים יהיו. פריחת הרשע מכלה את כחו  

המכיר בכל    -באשר מנותק הוא משורש חיותו, לעומתו הצדיק  
מקורו   את  שבו  את   -כח  ומבררת  מפרה  פריחתו  דוקא  הרי 

 שורש חיותו.  הכרתו, וממילא את חיבורו, אל

ומובן בזה שאמנם תחילת צמיחת האילן היא נטיעתו, אך עדיין  
בחניטת פירותיו מגיע אל תכליתו, על    שם נטיעה עליו, ודוקא

בעצמותו  התחדשות  מהווה  שנה  בכל  פירותיו  התחדשות  כן 
עץ   היא  האמיתית  צורתו  שדקדק    פרי ]והרי  זהו  פרי[.  עושה 

  ה לאילנות."ה לנטיעה ובשבט ר"בא' בתשרי ר -התנא 

עדיפות  ישנה  שלכאורה  להתחבט  אפשר  שטחית  בתפיסה 
אל פנימיותו, לעומתו הלומד בלומד לעצמו שקולט את חכמתו  

ללמד  "ע חוץ    -מ  כלפי  היא  חכמתו  בקליטת   -ששאיפתו 
 נקלטת חכמתו במקום חיצוני יותר המתאים לפליטתה. 

לעצמו,   לגמרי  לומד  הוא  הרי  ללמד  מ"ע  הלומד  גם  היא,  לא  אבל
שד  ]הציווי  לאחרים  להשפיע  הראויה  בבהירות  יהיו  "אולם  ת 

כלפי   נאמר  בפיך  )קידושין    -  אחריםמחודדים  לבניך  ושננתם 
]'אנכי'  לעצמותו  גילוי  בה  יש  שמלמד  חכמה  ובכל  ל.([, 
ובירושלמי  קה.(,  )שבת  יהבית  כתבית  נפשי  אנא  נוטריקון 

'מה אני בחינם אף אתם בחינם', הא קמן 'כנתינתה'   -נדרים ד ג  
להאמור וביותר  המלמד[.  כלפי  עץ   גם  ]האדם  אילן  גבי  לעיל 

 השדה )תענית ז.([ שבזה גם מופרית ומתבררת עצמותו. 

ע בלומד  כי  נבין  ע"מעתה  כלול  לעשות  שבלמדו  "מ  ללמד,  מ 
כל "ע את  לחכמתו  קיבול  ככלי  מעמיד  הוא  הרי  לעשות  מ 

תכלית  היא  שעשייתו  באופן  המעשה,  כלי  עד  קומתו  שיעור 
ת גדול  בעצמותו,  הקלוטה  לחכמה  לידי  הביטוי  שמביא  למוד 

 נ שהכל בכלל המעשה. " מעשה )קידושין מ:(, וזהו שכתב ריו

 

 

 

 

 

 

 

 
 מחולק חינם 

 לזיכוי  
 הרבים

 משנה ברורה  תמצית
 מוסר   תמצית

 חפץ חיים     תמצית 
   ומבחני לדעת

 גתשפ"'ה שבט   | סימן ק"ו סוף סעיף א'  –ט סעיף י"צ' סימן  |  (96)  12 ןוגלי

 בשורה משמחת
החל מעתה יאוחדו ההגרלות לנבחני הדף היומי עם ההגרלות 

 על ה'משנה ברורה' 'חפץ חיים' ו'אהבת חסד'

₪ מזומן, זכות קניה ב'יפה נוף'   500בכל שבוע פרס ראשון 
 ₪  150זוכים בזכות קניה ב'יפה נוף' ב  ₪10, ו 400ב

 החודש יתקיימו הגרלות מיוחדות, מלבד ההגרלות הרגילות: 

נפשות, כולל   8פרס ראשון שבת נופש במושב 'יסודות' עד 
 053-3126391סעודות שבת מבית אולמי 'עטרת' בני ברק 

 נוף'₪ ב'יפה   400זוכים!! בזכות קניה בסך  10פרס שני 

 זוכים!! בסט משנה ברורה 'דרשו'  10 פרס שלישי

 )הגר"י דזמיטרובסקי(  'קצות החושן'ב !!זוכים 10פרס רביעי 

 

 
הדף   על  החודשיים  תמצית  סיכומי  גליונות  את  להשיג  ניתן 

)לפי סדר הדף היומי בהלכה(, )לפי    ומוסר  היומי, משנה ברורה
סדר הלימוד היומי(, וכן את מבחני "לדעת" )דף היומי, משנה 

 ברורה, חפץ חיים, ואהבת חסד(, בנקודות ההפצה.

  gmail.com@7692282כמו כן ניתן לקבלם במייל 

 .  0799-414144וכן בפקס בטלפון  

של הלימוד  סדר  לפי  סיכומים  במייל  לקבל  ניתן   :  בנוסף 
ש"ס, ירושלמי,  חבורת  דף,   קנין  תרי  הלכה,  קנין  הכולל,  דף 

הש"ס   מסכתות  כל  על  סיכומים  וכן  שלום,  אהבת  אורייתא, 
 ברורה ועל תנ"ך וספרי מוסר.  ועל כל המשנה
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ידוע   הדין  הנה  למעשה.  הערה  בכאן  נעירה  וכדרכנו 
שהלואת סאה חיטין בסאה חיטין אסורה מדרבנן שמא 

ה ריבית כיון  "יתייקר ונמצא פורע לו שוה יותר ]ומדאו' ל
שפורע מה שלוה[. אך אם יש לו ללוה מאותו המין שרי,  
אם   אכן  התייקר.  וברשותו  למלוה  נחלט  כאילו  דחשיב 
המין   אותו  להשיג  ויכול  השער  יצא  ההלואה  בשעת 

)טוש לו  כיש  דחשיב  לו  אין  אפי'  קסב "מותר  יו"ד  ע 
 סעיפים ב ג(.

יש "ולפי שהרי  בהלואה  מותרים  המוצרים  רוב  לכאו'    ז 
ויכול   היא,  ושערה  חנות  כל  בחנויות,  ברור  שער  להם 

בשו  להנפסק  ]גם  כהרמב "להשיגם  שם  דבעי'  "ע  ם 
ואי  השער  שיצא  שידעו  סגי  לשניהם,  ידוע  צ "שיהיה 

 י[.  "ט בשם הב "ך סק" שידעו כמה השער, כמבו' בש

מקרה שיש לראובן חבילת עדשים, ובדעתו   והנה יצוייר 
העדשים,   למחיר   זהה   שמחירה   שעועית   לחבילת   להחליפה 

ובדיוק אז פנה אליו שמעון בשאלה אולי יש לו עדשים, 
חבילת  לו  שישיב  בתנאי  אך  לו  לתת  ראובן  שמח 

 ג שרי הואיל ויצא השער."ע האם גם בכה"שעועית, ויל

ד,  "בשם הראב י קסב  "באמת שאלה זו פסוקה בטור סוס
לא התירו ללוות כשיש ל:  "ע שם בזה"א בשו"הובא ברמ

לו אלא סאה חטים בסאה חטים, אבל סאה חטין בסאה  
דוחן לו  ויש  אחד  בשער  שהן  אעפ"י  אסור  עדוחן  כ. ", 

 ש דלא מהני היתר דיצא השער דגרע מ'יש לו'.  "וכ

יתו ירא)מו ה ז( ד ספר התרומות  ובביאור האיסור כתב ב 
עמי   עה.(  מ")ב   דקתנימ נכש  לחברו  אדם  יאמר  לא 

עמך,   והם "ואעדור  הן  לו  שיש  כמי  ועדור  נכוש  שהרי 
אסור הכי  ואפילו  אחד  בשער  שתי   ,עכשו  שהן  כיון 
ואסור שוות  שאינן  ופעמים  דבשני  מלאכות  כלומר   ."

הסכמתם  כל  )שהרי  ערכם  אל  יחס  יותר  יש  מינים 
 בחליפתן הוא מחמת שויון מחירם( וממילא התייקרותם 
לומר  יצא השער  או  לו  ביש  יותר, לכן לא התירו  ניכרת 
ויתכן  אחר,  טעם  כ'  ]ובלבוש  ברשותו  התייקר  כאילו 

 ת[. "שלא ראה את סה 

שהט ס"אלא  קסג  מסי'  הוכיח  שם  אסר "ז  דלא  ב 
)וציין  "הראב  שרי  מכירה  דרך  אבל  הלואה  דרך  אלא  ד 

ד  " ב כיון שראיית הראב "רע''א דכ''ה בש''ך קעג טז(. וצ
על  מנכש   תשלום  בתורת  הוא  העידור  ולכאו'  ואעדור, 
   הלואה.  דרך  חשיב   ואמאי  הלויני,  אמר  ולא  הניכוש,  פעולת

ונראה שבאמת אילו היה אומר לו אעדור עמך ונכש עמי 
לכשאצטרך, היה הניכוש נחשב רק כתשלום על העידור  
דמיירי   במתני'  אך  זמן,  הרוחת  בקש  לא  שהמנכש  כיון 
בעל   הרי  עמך לכשתצטרך,  ואעדור  עמי  נכש  לו  באומר 
מבקש  אלא  הניכוש  על  כעת  לשלם  רוצה  לא  השדה 

ג הוי דרך הלואה  "ובכה  במקום זאת לעדור לו לאחר זמן,
מ הוי  "ס קסא( דכל ב' מינים הוי מקח מ"ד )רי"]אף להחו 

 דרך הלואה[.

בעל   יציע  מעצמו  אילו  שבדידן  הרי  הדברים  כנים  אם 
העדשים לשכנו שיקח אותם ויחזיר לו שעועית הוי דרך  
ביקש  ולא  הואיל  השער[  שיצא  ]כיון  ומותר  מקח 

מ "שים עכ, אך אם השכן מבקש עד "המקבל לשלם אח 
 כ הוי דרך הלואה ואסור אף שיצא השער.  "לפרוע אח

עדשים   לי  מכור  במפורש  יבקש  אם  שגם  ומסתברא 
דעכ אסור,  שעועית  לך  לפרוע  "ואפרע  שלא  ביקש  פ 

בעל   יציע  אם  גיסא  ולאידך  הלואה.  דרך  והוי  עתה 
ה  " ל דאף דל"העדשים קחם בהלואה ופרע לי שעועית י

 ע."ון הלואה אסור, וצמ כיון שהזכיר לש "דרך הלואה מ

 

 

 

 

 

 

 

אם תינוק טינף צואה בבית הכנסת ואינו יכול להודיע    -צואה
כדי  בדיבור  להפסיק  מותר  בדיבור  להפסיק  בלי  לאחרים 
להצילם   כדי  הפסק  של  דרבנן  איסור  על  ויעבור  להודיעם, 
האיסור  אופנים  באיזה  ע"ט  סי'  )ועיין  דאורייתא  מאיסור 
מדאורייתא(, ואמנם אם יש לו במה לכסות את הצואה או את  

הרגל ואסור מי  יכסה,  הרע,  הריח  יגיע  לא  זה  ידי  ועל  ים 
 להפסיק או אפילו לזוז ממקומו.     

 סימן צ"א

 מלבוש האדם בשעת התפילה
בזמן ק"ש ושאר    בתפילת י"ח האדם הוא כעומד לפני המלך )משא"כ

ובדרך   בצניעות  התפילה  לפני  להתלבש  האדם  על  ולכן  התפילה(, 
 כבוד, ועל זה נאמר "הכון לקראת אלוקיך ישראל", וכדלהלן.

על האדם לכסות ערוותו וליבו ושאר גופו בשעת    -כסוי הגוף 
התפילה, ואסור להתפלל כשאינו מכוסה, ואם לא כיסה ליבו  

לה במה  לו  ואין  אנוס  שהוא  ערום או  הוא  אם  אפי'  תכסות, 
יצא.   ערוותו  כיסה  אם  ולמעלה,  את ממתניו  רואה  ליבו  היה  ואם 

  הערוה )כגון שהוא לובש חלוק( צריך לחזור ולהתפלל מדרבנן, וצ"ע למעשה. 
מכוסה   שערותו  אע"פ  עצמו,  לכסות  יכול  שאינו  שאנוס  מבואר  וברמב"ם 

כשממתניו מותר  באונס  רק  ק"ש  ולגבי  יתפלל.  שלא  אינו    עדיף  ולמעלה 
 מכוסה, אבל בלאו הכי אסור.

צריך לאזור אזור בשעת התפילה, אף אם יש לו אבנט   -אזור
את   רואה  ליבו  ואין  לערוה(  ליבו  בין  המפסיק  מכנסיים  )של 
מעכב  ואינו  ישראל",  אלוקיך  לקראת  "הכון  דכתיב  הערוה, 

דבדיעבדבדיעבד,   כוונתו  ואולי  ב"ח,  הערוה    ועיין  את  רואה  ליבו  אם  אף 

וצ"ע. א"צ    יצא,  היום,  כל  חגורה  ללבוש  רגיל  אינו  שאם  וי"א 
בכהאי   גם  לחגור  חסידות  וממידת  התפילה,  בשעת  לחגור 
גוונא. אבל בשאר ברכות או ק"ש א"צ אזור, כיון שאינו עומד  
לפני המלך, כיון שיש לו מכנסיים או שבגדיו דבוקים על גופו  

 ת הערוה. ואין ליבו רואה א

י"א שאסור להוציא אזכרה מפיו בגלוי הראש.   -כסוי הראש
אפי' וי"א שיש למחות שלא להכנס לבית הכנסת בגלוי הראש  

)ובזמננו אסור מדינא בכל מקום אפי' פחות מד'  אם לא הולך כך ד' אמות, 

היד    אמות(, הנחת  אבל  כסוי,  נחשב  מקש  הקלועים  וכובעים 
שיך את הבגד על ידו ואז הוי  על הראש אינו כסוי וצריך להמ

כסוי, ויד של אחר משמע דחשיב כסוי. ובזמננו יש לשים על  
אנשים   לפני  לעמוד  שדרך  כמו  כובע  התפילה  בעת  הראש 
חשובים, ולא מספיק הכובע הקטן שתחת הכובע, או מצנפת  

 שינה. 

מעות(  בו  ששמים  חלול  )אזור  אפונדתו  עם  יעמוד  לא 
 ויתפלל.  

 חלוק שינה ובגד תחתון. אין נכון להתפלל עם

צריך לכסות את כפות הרגלים בשעת   -כסוי כפות הרגלים
התפילה, אם דרך אנשי המקום שלא לעמוד כך בפני גדולים,  
להתפלל   ואין  מותר.  הרגלים  את  ומכסה  ארוך  הבגד  ואם 
בבתי שוקיים של פשתן, וי"א שגם לא בשל צמר, והכל לפי  

סנדל עם  להתפלל  ואין  המקומות,  מגולה.    מנהג  העקב  אם 
כך   לעמוד  הדרך  אא"כ  מגפים,  עם  הכנסת  לבית  יכנס  ולא 

 לפני גדולים.

 אין להתפלל עם כפפות כדרך עוברי דרכים.  

כשהם   אלא  להתפלל  שלא  ותלמידיהם  החכמים  דרך 
 עטופים. 

רבו,   לפני  כעבד  התפילה  בשעת  הידים  לחבק  יש  זעם  בעת 
 ובשעת שלום יש להתקשט לתפילה בבגדים נאים. 

מצוה[   של  בטלית  ]והיינו  ועיניו  ראשו  שיכסה  בזוהר  איתא 
עיניו   שפוקח  ומי  בשכינה,  יסתכל  שלא  כדי  התפילה,  בזמן 
מסתכל  ואם  המות,  מלאך  את  עליו  מקדים  התפילה  בזמן 

 בסידור אין לחוש. 

 סימן צ"ב
 דין הנצרך לנקביו בשעת התפילה 

"בל   משום  )מדרבנן(  עובר  לצרכיו,  נדחק  כשהוא  נקביו  המשהה 
יכול להעמיד עצמו כדי הילוך  ואף אם אינו נדחק, אם אינו  תשקצו", 
פרסה )שעה וחומש(, אסור בתפילה ובק"ש ושאר דברים שבקדושה,  
ואם התפלל צריך לחזור ולהתפלל, ובשאר דברים א"צ לחזור בדיעבד,  

יעור פרסה, לא יתפלל בזמן שהוא נצרך  ואף אם יכול להעמיד עצמו ש
 לנקביו, ובק"ש ושאר דברים מותר, וכדלהלן.

לנקביו כשנצרך  תפילה  קצת    -דין  מרגיש  אם  לכתחילה 
פרסה, משיעור  יותר  עצמו  להעמיד  יכול  אפי'  לנקביו   צורך 
תפילה   עי"ז  יפסיד  ואפי'  יפה,  עצמו  שיבדוק  עד  יתפלל  לא 

פילה בזמנה. ואם לא היה  בציבור, אבל לא יפסיד בשביל זה ת
יכול להעמיד עצמו שיעור פרסה תפילתו תועבה וצריך לחזור 
ולהתפלל. ואם היה נצרך לקטנים נחלקו האחרונים אם צריך 

 ואין בידנו כח להכריע. לחזור או לא 

ומשערים לפי אדם מהלך, אף אם שיעור פרסה היינו שעה וחומש,  

 כשיושב יכול להעמיד עצמו יותר.

בתחיל זה,  אם  שיעור  עצמו  להעמיד  יכול  היה  התפילה  ת 
 משמע שיצא אע"פ שבהמשך התפילה היה בתוך שיעור זה. 

לפני חזרת הש"ץ    ש"ץ מותר שעומד  פרסה  עצמו שיעור  להעמיד  ויכול 

אפשר   פרסה  שיעור  עצמו  להעמיד  יכול  אינו  ואם  הש"ץ,  חזרת  להתחיל 
מותר לגמור(. ואם שאין להקל בזה, וצע"ג, )ולא דמי למי שהתחיל בהתר ש

התחיל   אם  וכ"ש  לקרוא,  לו  מותר  לבימה  כשעלה  בתורה  לקורא  זה  נזדמן 
 בהתר. 

לגבי תורה וק"ש   -הנצרך לנקביו, בשאר דברים שבקדושה
אסור ג"כ באינו יכול להעמיד עצמו    וברכת המזון,ושאר ברכות  

יכול   ואם  בתפילה,  אלא  לחזור  א"צ  אבל  פרסה,  שיעור 
והשע"ת  בק"ש,  אף  מותר  פרסה  שיעור  עצמו  להעמיד 
נקביו  להשהות  יכול  לרבים  דורש  או  והמלמד  בזה,  מחמיר 

 אפי' לגדולים משום כבוד הבריות. 

והיינו שבדק עצמו או    הנצרך לנקביו אחרי שהתחיל בהתר
)אפי'  ש הצורך  ונתעורר  שהתחיל,  לפני  כלל  נצרך  היה  לא 

יכול  תשקצו  בל  משום  בזה  אין  אם  ענין,  באמצע  לגדולים( 
הצורך   נתעורר  אם  כן  ועל  בו.  עומד  שהוא  הענין  את  לסיים 
באמצע התפילה יסיים את התפילה ואינו רשאי להפסיק, אך 
לא יאמר קדושה שהוא ענין אחר. ואם נתעורר הצורך באמצע  

רוצה, אף שיכול ללכת ק הוא  וברכותיה קורא כדרכו אם  "ש 
ועדיף   להתחיל,  אסור  עשרה  שמונה  תפילת  אבל  ולהיפנות, 
גאולה   לסמוך  שיוכל  כדי  ויציב,  אמת  בברכת  לנקביו  שיצא 
הצורך  נתעורר  ואם  הפרקים.  בין  לצאת  טוב  ויותר  לתפילה, 
לפני ברכות ק"ש לא יתחיל ברכות ק"ש, ואף ברכו לא יאמר  

ואם נתעורר הצורך באמצע קריאת א"כ יכול להעמיד עצמו פרסה.  א

)עד מפטיר שהוא ענין אחר(,  ולענות לברכו  התורה, מותר לשמוע הקריאה 
וכן אם היה באמצע הלל או מגילה או ברכת המזון יכול לגמור, ואף בלימוד  
תורה נראה שיכול לגמור הענין, ואם ע"י שיפסיק יגרם לו ביטול תורה ודאי  

גמור הענין, ובפרט אם הוא רק התעוררות בעלמא ויכול להעמיד עצמו עד י
   פרסה.

אמנם אם הוא מתאוה כ"כ עד שיש בזה משום בל תשקצו, 
והיינו כשהוא נדחק להוצאת הנקבים, יותר טוב להפסיק אפי'  
לקטנים, ואפי' הוא יכול להעמיד עצמו עד שיגמור. ואם הוא  

יותר בזה  שגם  י"א  התפילה  וי"א    באמצע  להפסיק,  טוב 
להפסיק,  אין  לכו"ע  שבציבור  כתב  ובח"א  להפסיק,  שאסור 

ולענין ק"ש  ואפילו ביחיד יש לסמוך על הרשב"א שלא יפסיק,  

להפסיק. חייב  התפילה,    לכו"ע  סיום  עד  לעצור  יכול  אינו  ואם 
וא"צ   בדיבור,  יפסיק  לא  אך  התפילה,  באמצע  ליפנות  מותר 

לגמ כדי  אם לא שהה  לראש  כיון שלפני  לחזור  כולה,  ור את 
אך דין זה אינו מבורר היטב שהרי כאן התפילה לא היה צריך לנקביו,  

הגברא אינו ראוי. ואם שהה כדי לגמור את כולה חוזר לראש בין בק"ש בין 
 בתפילה. 

 לפני התפילה צריך להסיר כיחו וניעו וכל דבר הטורדו. 

 נטילת ידים לפני התפילה 
 ילה )גם במנחה ומעריב(. צריך לרחוץ ידיו לפני התפ

אין   -בדיעבד בצרור  ניקה  ולא  נטל  לא  הרמב"ם שאם  דעת 
ומתפלל   חוזר  אינו  ולמעשה  לדינא,  וצ"ע  תפילה,  תפילתו 
ואפי' היו ידיו מלוכלכות ממלמולי זיעה ע"י שחיכך בראשו או שנגע במקום 

להתפלל.   אז  לו  דאסור  משא"כ  הטינופת,  מעכב,  אינו  והניגוב 
 ה.  בנטילה לאכיל 

מים לו  אין  או   -אם  בדרך  הולך  והוא  מלוכלכות  ידיו  אם 
פרסה   עד  ללכת  צריך  טובה,  דרך  בין  רעה  דרך  בין  רוכב, 
א"צ   מים  שם  יש  אם  מסופק  )ואם  ידיו  ליטול  מים  לקחת 
יגיע   שלא  או  יחידי  ללכת  זה  מחמת  יצטרך  אם  אך  ללכת(, 
לחזור  צריך  ואם  כלל.  לחזור  א"צ  יום,  מבעוד  חפצו  למחוז 

יותר ממיל  לא יושב בביתו, עד מיל חוזר אבל  חריו או שהוא 
ואם   חוזר.  אינו  עצמו(  מיל  דה"ה  פוסקים  הרבה  )ודעת 
מתיירא שיעבור זמן תפילה, או שיפסיד תפילה בציבור, אין 
ינקה עצמו בצרור או עפר או במידי   לו לחזר אחר מים אלא 
שיעבור   חשש  כשיש  להמתין  לו  אסור  ודאי  ובק"ש  דמנקי, 

זמן  הזמ בתחילת  הוא  אם  שאפילו  פוסקים  הרבה  ודעת  ן, 
 ק"ש, אם אין לו מים ינקה ויקרא ולא ימתין. 

ידים  סתם  ע"י   -דין  דעתו  והסיח  שחרית  ידיו  רחץ  אם 
הפלגת זמן, צריך נטילה לתפילה אם יש לו מים, אע"פ שאינו  
נגעו   ושמא  הם  עסקניות  )דידים  מלוכלכות  שהם  רואה 

יבר ולא  הטינופת(,  מים  במקום  לו  אין  ואם  הנטילה,  על  ך 
ולענין   דמנקי.  במידי  ינקה  אך  אחריהם,  לחזר  א"צ  מזומנים 



סתירה   יש  ק"ש  ולענין  כשרות,  ידים  סתם  וברכות  תורה 
 בפמ"ג. 

אם נגע במקום מטונף או שעשה צרכיו צריך לחזור אחר מים  
ואם לכלך ידיו בטיט צריך ליטול ידיו במים אם יש לו, ולדעת  אף במנחה.  

 א"ש צ"ע. הר

התפילה באמצע  הוא  אם  יעשה  בתפילה    -מה  העומד 
שחיכך  או  המכוסים  )מקומות  מטונף  במקום  שנגע  ונזכר 

עפר או צרורות   בראשו( או שנגע באמצע התפילה, די בנקיון
פסוקי   או  ק"ש  באמצע  הוא  ואם  בכותל,  ידיו  שיחכך  או 
בדיעבד  די  וברכות  ולתורה  ידיו,  וליטול  ללכת  צריך  דזמרה 
יש סתירה   וטיט  וברפש  לו מים,  בנקיון בעלמא, אע"פ שיש 
ולכתחילה   ברפש.  להחמיר  יש  דלכתחילה  ונראה  בפמ"ג, 

באמצ או  התפילה  באמצע  אלו  במקומות  ליגע  ע  אסור 
וכן לא יגע בצואת האוזן או   ואם נגע מותר בהרהור, שלומד תורה,  

 האף, והגר"א והמור וקציעה מקילים בזה. 

אמות ד'  הילוך  כדי  שהיה  צריך  הרק   -מתי  או  המשתין 
)והיינו   שיתפלל,  לפני  אמות  ד'  הילוך  כדי  לשהות  צריך 
רגלים   המי  מחמת  אסור  דאינו  הכלי  וניטל  בכלי  כשהשתין 

והמ ירוק עד שישהה ד' אמות  עצמם(.  ולא  ישתין  תפלל לא 
אחרי התפילה, ומותר להשתין במקום שהתפלל בו, וממידת  
)ואין   תפילה,  של  אמות  ד'  בתוך  להשתין  שלא  חסידות 
בברכה  ועוף  חיה  דם  שם  שכיסה  במקום  לרוק  או  להשתין 
טיול(   מחמת  )כגון  לרצונו  היינו  ורק  מכוסה(.  שהדם  בעוד 

רוק לו  נזדמן  אם  אדם מותר    אבל  החיי  ודעת  התפילה,  אחר  לרוק 

 שבנזדמן לו רוק מותר גם להתפלל אח"כ בלי להמתין ד' אמות, ולא נהירא.
טוב לתת צדקה קודם התפילה, ויש נוהגים לתת כשאומרים  
"ואתה מושל בכל", אך אין לקבץ צדקה בזמן קריאת התורה 

 מפני שמבטלים שמיעת הקריאה וענית ברכו. 

 סימן צ"ג

 ההכנה לתפילה
הכונה    לעילנתבאר   את  המבטל  במצב  או  במקום  להתפלל  שאסור 

לתפילה,   עצמו  להכין  האדם  צריך  כיצד  יתבאר  זה  ובסימן  בתפילה, 
 כדי להתפלל בכונה ובאימה וביראה כעומד לפני המלך, וכדלהלן. 

לשהות וכן   צריך  למקום,  ליבו  שיכוין  כדי  התפילה  לפני 
תיראה שלא  כדי  התפילה  ושיעור   אחרי  כמשאוי.  עליו 

צ'(,   בסימן  )כמבואר  טפחים  ח'  הילוך  כדי  הוא  השהיה 
ואם   היום.  שעות  מי"ב  אחת  שעה  הוא  השיעור  ולחסידים 
טוב  עשרה  ישארו  שלא  עד  הכנסת  בבית  להתעכב  יכול 

 לעשות כך, וגם כי עצם הישיבה בבית הכנסת היא מצוה. 

והכנעה אלא    -אימה  להתפלל  שלא  המובחר  מן  מצוה 
ראש  וקלות  שחוק  מתוך  יתפלל  לא  ועכ"פ  והכנעה,  באימה 
כגון   מצוה  של  שמחה  מתוך  אלא  כעס,  או  בטלים  ודברים 
גאולת מצרים, או תהילה לדוד   דברי תנחומין של תורה כמו 

 שכתוב בו רצון יראיו יעשה ושומר ד'. 

תורה  ה  -דברי  או  דין  מתוך  להתפלל  עומדין  כדי  אין  לכה 
יהיה טרוד בה, אלא מתוך הלכה פסוקה שאין בה עיון  שלא 
אמנם   שמחה(.  מתוך  שמתפלל  נחשב  זה  )וגם  מחלוקת  או 
אם התחילו להתפלל והוא עסק בפלפול הלכה יתפלל עמהם,  

 ובפרט עכשיו שאין מכוונים כ"כ בתפילה. 

ציבור בצרכי  בזה   העוסק  שהעוסק  והיינו  בתורה,  כעוסק 
בו   שאין  לענין )בדבר  תורה  כמו  שמחה  נחשב  זה  טירדה( 

לא   טירדה  בזה  יש  אם  אף  ומ"מ  להתפלל,  מתוכו  לעמוד 
ימתין ויפסיד תפילה בציבור וכ"ש תפילה בזמנה. וי"מ דהיינו  
שהעוסק בצרכי ציבור ואין אחר שיעשה זאת פטור מתפילה  
אפילו אם יעבור זמנה, וא"צ להשלים תפילה זו במנחה, כיון 

 ה פטור, וכן פסקו האחרונים.   שבזמן החיוב הי

וכדי   מאד  שיכוין  כדי  הסידור  מתוך  מתפלל  היה  האריז"ל 
 שלא יבליע נקודה, והכל לפי מה שהאדם מרגיש בעצמו. 

 סימן צ"ד

 כוון גופו פניו וליבו בתפילה 
)דכתיב המקדש,  מקום  דרך  לשמים  עולות  שער   התפילות  "וזה 

ויש   השמימה(,  תפילתם  לעלות  תפילה  מקום  רש"י  ופירש  השמים" 
ומקום  ישראל  ארץ  דרך  להיות  צריכה  שהתפילה  פסוקים  כמה  גם 
המקדש, ולכן צריך לכוין פניו לשם בזמן התפילה, ולחשוב כאילו הוא 

 נמצא בקודש הקדשים, וכדלהלן. 

לארץ בחוץ  עומד  היה  ארץ    יכוין  אם  כנגד  בתפילתו  פניו 
ישראל, ואם היה עומד בארץ ישראל יכוין פניו כנגד ירושלים,  

ובכל  המקדש,  כנגד  פניו  יכוין  בירושלים  עומד  היה  ואם 
בקודש  עומד  הוא  כאילו  ורעיונו  בליבו  יחשוב  אלו  מקומות 
של  )במערבו  הכפורת  אחורי  עומד  היה  ואם  הקדשים, 

לכפורת   פניו  יחזיר  שביהמ"ק(  למערב,אף  עצמו    אחוריו  ויראה 
 כאילו עומד לפני הכפורת.

רוחות לשאר  מתפלל  ומתפלל    אם  להחכים  שרוצה  כגון 
על   שהוא  או  לצפון,  ומתפלל  להעשיר  שרוצה  או  לדרום, 
שצריך   לכיוון  פניו  יצדד  כנ"ל,  גופו  לכוין  יכול  ואינו  החמור 
גופו   יכוין  להעשיר  או  להחכים  רוצה  שאם  וי"א  גופו.  לכוין 

 ר הציבור ואת ראשו יצדד, וכן מנהגנו ונכון הוא. כשא

ההיכל קביעת  בתוכו   -מקום  שהס"ת  ההיכל  לקבוע  נהגו 
להתפלל   צריכים  ואם  מתפללים,  שלשם  צד  אותו  בכותל 
בדרום,  ההיכל  יקבע  במזרח,  ההיכל  לקבוע  וא"א  למזרח 
ואפי'   להיכל,  יהיה  העם  אחורי  כי  במערב,  יקבע  לא  ועכ"פ 

יח אחר  בכותל  הציבור קבעו  אם  אך  למזרח.  פניו  זיר 
יצדד   אך  הציבור,  כמו  יתפלל  הקודש  ארון  לכוון  מתפללים 

 פניו למזרח.

התפילה באמצע  הכיוון  לכוון    -שינוי  בתפילה  עמד  אם 
להתפלל   שצריך  התפילה  באמצע  לו  והזכירו  דרום  או  צפון 
למזרח, יעקם פניו למזרח ולא יעקור רגליו אפי' אם האחרים 

ואם אינו יכול או שפניו למערב יכוין ליבו כנגד  פניהם למזרח,  
בבית  הוא  אם  אך  רגליו,  יעקור  ולא  הקדשים  קדשי  בית 

 הכנסת דאוושא מילתא, יהפוך עצמו לצד הקהל.

א"י במערב  אין    היושבים  לא"י,  למזרח  פניהם  ומחזירים 
לפי   ממש,  מזרח  לצד  והתפילה  קודש  הארון  מקום  עושים 

דרך המינים, אלא מכוו או  שהוא  כנגד השמש חצי שעה  נים 
או  תשרי  או  ניסן  תקופת  שחלה  )בזמן  הזריחה  אחרי  שעה 
שבוע אחד קודם(, וכתב הלבוש שהארצות שלנו הם מערבית 
צפונית לא"י, ולכן יכוונו הכותל שבו הארון לצד מזרחי דרומי  

בה"ל(,) כדי    ועיין  יצפין  ולא  להחכים,  כדי  להדרים  א"צ  )ובזה 
ופך פניו מא"י(, וכל מדינה תעשה לפי להעשיר, כי נראה שה

לדבריו  גם  אך  העולם,  מנהג  יישב  חמודות  ובלחם  מקומה, 
המזרח  כנגד  הכותל  ואם  הלבוש.  כדברי  לעשות  יותר  טוב 
יצדד פניו לצד מזרחי דרומי, אא"כ הוא מדרום לארון הקודש, 
ארון   לצפון  הרב  מקום  יעשו  ממש  למזרח  הכותל  )ואם 

ו להדרים  ויוכל  דרום הקודש,  למזרח  הכותל  ואם  להחכים, 
כדי   משנים  אם  אבל  הקודש,  ארון  לימין  הרב  מקום  יעשו 

 למנוע מחלוקת לא יקפיד(.  

לאביו  ליבו  יכוון  להתפלל,  צריך  רוח  לאיזה  יודע  שאינו  מי 
 וטוב שיצדד פניו לאחד מצדדיו. שבשמים, 

 דין עמידה בשעת התפילה
שהתפילה נתקנה במקום   בזמן תפילת י"ח צריך לעמוד ולא לשבת )כיון

מהלך  כשהוא  להתפלל  אין  וכן  בעמידה(,  היא  הקרבן  ועבודת  הקרבן, 
או  בישיבה  להתפלל  שהותר  אופנים  ויש  לכונה,  מפריע  שזה  מפני 

 בהליכה, והיינו כשאינו יכול לעמוד במקומו ולהתפלל בכונה, וכדלהלן. 

בדרך  הוא  לרדת   -אם  רוצה  ואינו  החמור,  על  רוכב  היה 
אע"פ שיש לו מי שיתפוס את חמורו, מפני שקשה  ולהתפלל  

עליו עיכוב הדרך ואין דעתו מיושבת עי"ז, יתפלל דרך הילוכו  
וצ"ע. ישראל,  ארץ  לצד  פניו  לצדד  שא"צ  או    ונראה  היה בספינה  ואם 

ויתפלל   ישב  יכול  אינו  ואם  יעמוד,  לעמוד  יכול  אם  בקרון, 
מתפלל דרך   ויחזיר פניו לא"י אם הוא יכול. ואם הולך ברגליו

הילוכו אף אם פניו אינם לכיוון ירושלים, ואפי' שלא במקום  
סכנה אם יקשה בעיניו איחור דרכו ולא יוכל לכוין, והכל לפי  
מחמירים   ויש  דעתו.  וישוב  יראתו  ולפי  המקום  ולפי  הדרך 
שיעמוד באבות, ואם הוא רוכב יעמיד אז את הבהמה )וא"צ  

יכובא ומהלך אינו יכול  לרדת ממנה(, דבברכת אבות הכונה לע
לכוין כ"כ, וראוי לחוש לדבריהם אם אינו במקום סכנה. ואם  
הוא ממתין לשיירא ויש מי שישמור על בהמתו, ירד ויתפלל, 

 וכ"ש אם אין לו בהמה שצריך לעמוד להתפלל.  

בזמן  לפחות  יעמוד  יכול  אם  בעגלה,  או  בספינה  היושב 
ה בשאר  שיושב  אע"פ  פסיעות,  והג'  מפני  הכריעות  תפילה 

ביעתותא, וכן המהלך ברגליו יעצור בשעת הכריעות, ובשעת 
הג' פסיעות יפסע לאחוריו, ואם הוא רוכב ע"ג בהמה יחזירה 
בהמתו   ע"ג  לאחוריו  עצמו  יחזיר  או  פסיעות,  ג'  לאחוריה 

 כדרך שהיה עושה אם היה בא להפטר מלפני המלך. 

יכול לכוין דע  חולה תו, ואם  מתפלל אפי' שוכב על צידו אם 
זמן   בתוך  הבריא  ואם  בליבו,  יהרהר  להתפלל  יכול  אינו 
התפילה אפשר שא"צ לחזור ולהתפלל אם הרהר בליבו. ואם  
אלא  אינה  ק"ש  דכוונת  ק"ש,  יקרא  דעתו,  לכוין  יכול  אינו 

 פסוק ראשון ובקל יוכל לכוין. 

שאינו יכול לעמוד יתפלל בישיבה, ואם יכול לעמוד בזמן    זקן
 ויכרע מעומד. הכריעות יעמוד 

ומתיירא שיפסיקוהו בתפילתו    אם יש אנסים ומכאן,  מכאן 
ג'   לעשות  שצריך  ואע"פ  בישיבה,  יתפלל  מקחו,  יפסידו  או 

 פסיעות בסוף התפילה יושב ומתפלל וכורע.

לא   -סמיכה יזהר  כן  ועל  התפילה,  בשעת  עצמו  יסמוך  לא 
נגדו   ס"ת  כשרואה  או  התפילה  בזמן  הסטנדר  על  להשען 

ו וי"א  וכדו'.  מתירים,  יש  דבר,  אותו  כשינטל  יפול  לא  אם 
ובשעת   אסור,  זה  גם  באימה  להיות  צריכה  שהתפילה  שכיון 
סמיכה   ע"י  לכוין  שיוכל  לו  ברי  אם  חולה  להקל.  יש  הדחק 

 יסמוך, ואם לאו יתפלל מיושב.

מיושב המתפלל  או   -דין  מיושב  להתפלל  מוכרח  היה  אם 
במהלך בדרך, להשו"ע צריך לחזור ולהתפלל מעומד אם לא  
והאחרונים הסכימו שא"צ   דבר,  בה  וא"צ להוסיף  זמנה,  עבר 
אם   בנדבה  להתפלל  יכול  ומ"מ  המנהג,  וכן  ולהתפלל,  לחזור 
דבר,   בה  לחדש  וא"צ  בתפילתו,  ליבו  שיכוין  בטוח  הוא 

 כדאי להתפלל נדבה.  ומהפמ"ג משמע שבזמננו אין

עכו"ם של  למלון  סמוך  גילולים    הנמצא  בו  יש  וודאי 
יכול  אם  שבקדושה,  דבר  לשם  להכניס  ואין  ותועבות 
להסתלק מן הדרך למקום שלא יפסיקוהו עוברי דרכים יעשה  
כך, ואם אינו יכול להסתלק מן הדרך יתפלל במלון בקרן זוית 

לגילולים  יחוש  ולא  הבית,  בני  יבלבלוהו  כל    שלא  שהרי 
לצד   יתפלל  לא  אך  גילולים,  מלאות  בעיירות  תפילותינו 
שתלויים בו גילולים אע"פ שהוא צד מזרח, ואם גם במלון אין  
או  מיושב  בדרך  שיתפלל  מוטב  יבלבלוהו,  שלא  מקום  לו 
בגינה,   או  בחצר  או  בבקעה  במלון  שיתפלל  ועדיף  מהלך, 

 ויתפלל מעומד ובכונה. 

 סימן צ"ה

 בשעת התפילהכיוון אבריו 
י"ח האדם  נוספות הנובעות מכך שבתפילת  יבוארו הלכות  זה  בסימן 

 נחשב כעומד לפני המלך. 

קירוב  דרך  פסיעות  ג'  לפניו  ילך  להתפלל  שכשעומד  י"א 
מנהג   אבל  לפניו,  לילך  כדי  לאחוריו  לחזור  וא"צ  והגשה, 

 העולם לחזור לאחוריו כדי לילך לפניו.  

ת לקל עליון", ובמנחה כשירד מהרי"ל היה עומד כבר ב"תהילו
ויסיר  קדיש.  הש"ץ  כשהתחיל  ובמעריב  התיבה,  לפני  הש"ץ 

 אז כיחו וניעו וכל דבר המבלבל מחשבתו.

רגליו כדי    -כיוון  אחת  רגל  הם  כאילו  זה  אצל  זה  יכוונם 
וצריך   השכינה  עם  מדבר  האדם  שהרי  למלאכים,  להדמות 

מ  הוא  כאילו  ולדמות  מליבו  הגוף  מחשבות  כל  לאך. לסלק 
ג"כ   יושב בעגלה  והמתפלל כשהוא  יצא.  כיוון רגליו  ואם לא 
יפשוט   ולא  לצדדיו,  יטה  או  לאחוריו  יסמוך  )ולא  רגליו  יכוין 
רגליו או ירכיבם זה על זה, אלא ישב וראשו כפוף(. וטוב לכוין  

 רגליו גם בקדושה. 

ועיניו כדי    -ראשו  לשמים  בחלונות  יסתכל  שיתפלל  קודם 
ח(, ובתפילה יכוף ראשו מעט כדי שיהיו  שיהא ליבו נכנע )ב"

עיניו למטה לארץ. וכל מי שאינו עוצם עיניו אינו זוכה לראות 
בסידור,   מסתכל  אא"כ  נפשו,  בצאת  שכינה  התלמוד פני  ומדין 

כשמסתכל   אלא  האיסור  שאין  י"א  הזוהר  ולפי  למטה,  עיניו  אם  איסור  אין 
תחילה נכון להחמיר  בדברים אחרים, וי"א שגם לא יסתכל למטה לארץ, ולכ

אחר.   בדבר  יסתכל  שלא  כדי  עיניו  עומד  לעצום  הוא  כאילו  ויחשוב 
והמגביהים ראשיהם   יכוין למעלה לשמים.  ובליבו  בביהמ"ק, 

 ועיניהם למעלה המלאכים מלעיגים עליהם. 

הם    -ידיו  כאילו  השמאלית  על  הימנית  ליבו  על  ידיו  יניח 
קשורים, והיינו במקום שכך רגילים לעמוד לפני המלך, והכל  
כמנהג המקום. )ובשם האר"י כתבו שיניחו זרועותם על ליבם  
ימנית על השמאלית, וכתב הרמ"ק שיכוף האגודל לתוך היד(.  

חלציו  ויעמוד כעבד לפני רבו באימה ופחד. ולא יניח ידיו על  
 שהוא דרך גאוה. 

 יש להתנועע בשעת התפילה.  

ובפרט  רשות(,  )וביחיד  משונה  תנועה  בציבור  לעשות  אין 
 להרים קול וכדומה.

 סימן צ"ו
 מה אסור לאחוז משום מניעת הכונה

לא   פמ"ג(  דזמרה.  ופסוקי  ק"ש  בשעת  )וכן  התפילה  בשעת 
)ויש   יאחוז שלנו  ספרים  ואפי'  קדוש  ספר  או  תפילין,  בידו 

שיגנבו   כשחושש  ותפילין  ס"ת  להחזיק  מותר  אם  להסתפק 
שהוא   מפני  וכיכר,  מעות  סכין  או  מלאה,  קערה  או  אותם(, 



באופן   אוחזם  אם  צרורים  )ומעות  כוונתו.  ומבטל  יפלו  שלא  טרוד 
וי"א לאוחזם,  שאין חשש שיאבדו מותר(. ושאר דברים י"א שמותר  

כיוון   יודע שלא  ולהתפלל, אא"כ  ובדיעבד א"צ לחזור  שהכל אסור. 
 ואפילו בזמננו חוזר בזה. באבות,  

 אסור להושיב תינוק לפניו בשעת התפילה.  

ברכת   או  פורקן  יקום  כשאומר  בידו  ס"ת  להחזיק  לש"ץ  מותר 
אדם  לכל  מותר  וכן  בזמנו.  לולב  להחזיק  שמותר  כמו  החודש, 
שצריך   המקומות  )וירשום  התפילה  בשעת  בידו  סידור  להחזיק 
להתפלל כדי שלא יחפש אחריהם בזמן התפילה(, אבל אם לא היה 

אא"כ יודע היכן   סידור בידו לפני התפילה לא יחזר אחריו בתפילה, 
 הוא נמצא שאז מותר ליטלו כדי להתפלל ממנו.  

לו  הידוע  למקום  ללכת  מותר  והתבלבל,  התחיל שמונה עשרה  אם 
 לקחת משם סידור. 

אזניו  להיות  הש"ץ,  חזרת  בעת  אף  לפניו  פתוח  סידור  שיהיה  נכון 
 פקוחות על מה שאומר הש"ץ.

ימו בסיום ברכה, אם נפל ספר על הארץ ואינו יכול לכוין, מותר להר
 אבל בלאו הכי לא יפסיק.

 אסור לקרוץ באצבע וכיוצא בזה בשעת התפילה. 

 סימן צ"ז

 דברים שאסור לעשות בשעת התפילה 
יבואר אלו דברים אסור לעשות בזמן התפילה מפני שבזמן התפילה   זה  בסימן 

 האדם נחשב כעומד לפני המלך. 

אמירת   בזמן  בין  התפילה,  בשעת  בין  אסורים  דלהלן  הדברים 
 תחנונים אחרי התפילה, דכל זמן שלא פסע הוי כעומד לפני המלך. 

ופיהוק  הוא   -גיהוק  ואם  לפיו(,  מגופו  נפיחה  )הוצאת  יגהק  לא 
אנוס ליכא איסורא, ואין חייב להניח ידו. וכן לא יפהק )פתיחת הפה 

 יח ידו על פיו. להוציא רוח(, ואם הוא אנוס ינ

כך   מותרים לעשות  וחזנים  על סנטרו בשעת התפילה,  ידו  יניח  לא 
 בשעת הזמר כדי להנעים את הקול, אבל שלא בשעת הזמר אסור. 

זה   -רקיקה בגלל  טרוד  שיהיה  כגון  אנוס  הוא  ואם  לרוק,  אסור 
בתפילה, יבליע את הרוק בכסותו במקום שלא יהיה נראה כגון בבגד 
שנראה,  אע"פ  דמותר  אפשר  להמ"א  לכך  העשוי  )ובבגד  תחתון, 
אבל שאר האחרונים אוסרים(, ואם הוא איסטניס ומאוס לו להבליעו  

יכול לשהות עד שיבלי נאה בכסותו, או שאינו  ענו, או שהוא כסות 
ויהיה טרוד אם יצטרך להבליע בה את הרוק, יהפוך פניו לאחוריו או  
לשמאלו וירוק, )אבל לא לימינו או לפניו(, או שיזרוק את הרוק בידו 
לאחוריו או לשמאלו, אבל לא כלפי מעלה שנראה ככופר, ואם אינו 

ואח מצטער.  הוא  אם  מותר  לפניו  או  לימינו  לרוק  אלא  רי  יכול 
 הרקיקה צריך להמתין כדי הילוך ד' אמות.

כינה שלא   -הסרת  להסירה  בבגדיו  ימשמש  עוקצתו  כינה  אם 
ידו  ישפשף  בידו  הסירה  ואם  בידו,  יסירנה  לא  אבל  כוונתו,  תבטל 
כינה  ליטול  מותר  התפילה  בשעת  ושלא  אחר.  בדבר  או  בכותל 

ה אם  )ובמיוחד  במים  ידיו  ליטול  וצריך  הכנסת,  בבית  וא ולזורקה 
 לפני התפילה(. 

אם נשמטה רוב הטלית יכול למשמש ולהחזירה,   -החזרת הטלית
אבל אם נפלה כולה הוי הפסק להחזירה אפי' אם היא בידו, ואם עבר 
התפילה   אחר  וימשמש  הברכה,  לתחילת  לחזור  א"צ  בה  והתעטף 
לכוין,   לו  מפריע  וזה  עליו  הטלית  שאין  מזה  טרוד  הוא  ואם  ויברך. 

 כשמסיים הברכה.  ילבש את הטלית

ע"י  ליפול  וקרובים  רפויים  הם  אם  משקפיים  ללבוש  הרגיל  זקן 
 כריעות והשתחוויות נכון שיקשרם מתחילה בחוט.

הנושא משאוי על כתפיו, אם הוא פחות מד' קבין יפשילו לאחוריו  
 ויתפלל, ואם הוא ד' קבין יניחו ע"ג קרקע.

 סימן צ"ח
 כוונה בתפילה 

בסימן זה מבוארים רוב פרטי ענין הכונה בתפילה, והיינו כוונת פירוש המילות,  
ועוד   תחנונים,  ובדרך  בהכנעה  תפילה  המלך,  לפני  כעומד  שהאדם  ההרגשה 

 דינים הנובעים מכך שהתפילה היא במקום קרבן, וכדלהלן. 

המילות  המילות    -פירוש  פירוש  לכוין  צריך  התפילה  בזמן 
מות ויחודים אא"כ הוא בא בסוד ד', והר"ש כפשוטם, ולא יחשוב בש

 היה מתפלל כתינוק בן יומו אף אחר שלמד סתרי הקבלה. 

המלך לפני  כנגדו,   -עומד  שכינה  כאילו  התפילה(  )לפני  יחשוב 
לפני   כ"ש  ודם,  בשר  מלך  לפני  יפה  ומכוין  דבריו  מסדר  היה  וכמה 
 ממ"ה הקב"ה שהוא חוקר כל המחשבות. וחסידים ואנשי מעשה היו 
להתפשטות   מגיעים  שהיו  עד  בתפילתם  ומכוונים  מתבודדים 

 הגשמיות ולהתגברות כח השכלי והיו מגיעם קרוב למעלת הנבואה.

ומכוונים    -הכנעה הלב  המכניעים  בדברים  התפילה(  )לפני  יחשוב 
ויחשוב   ולא בדברים שיש בהם קלות ראש.  אותו לאביו שבשמים, 

 וגי העולם מליבו.ברוממות הקל ושפלות האדם, ויסיר כל תענ

אחרת בשעת התפילה באה מחשבה  עד שתתבטל    אם  ישתוק 
המחשבה, וי"א שיאמר ג"פ פי )שזה ר"ת פלטי ויוסף שהתגברו על 

יצרם(, וירוק ג"פ )בנחת כשהלשון בין השפתיים(, והמ"א כתב שלא 
יעשה כך באמצע תפילת י"ח. והא"ר מביא בשם קיצור של"ה סגולה 

עביר קודם התפילה ג"פ יד ימינו על מצחו  להעביר מחשבת חוץ, שי
ויאמר בכל פעם "לב טהור ברא לי אלוקים ורוח נכון חדש בקרבי",  
על  ימינו  ויעביר  מעט  ישתוק  בתפילה,  חוץ  מחשבת  לו  באה  ואם 

 מצחו ויהרהר פסוק הנ"ל.

הכנסת בבית  הקטנים  בבית   -בניו  הקטנים  בניו  לנשק  אסור 
אה שאין  בליבו  לקבוע  כדי  לא הכנסת,  ואם  המקום.  כאהבת  בה 

הגיעו לחינוך אין להביאם לבית הכנסת, כי הם מחללים קדושת בית 
יסורו   לא  כשיזקינו  וגם  המתפללים,  דעת  ומבלבלים  הכנסת, 
באימה  לשבת  וילמדם  יביאם  לחינוך  כשהגיעו  אבל  הרע,  ממנהגם 
ויראה ולא לזוז ממקומם, ויזרזם לענות אמן וקדיש וקדושה. והמניח  

 נות דברים של הבל ותפלות בביהכ"נ עונשו גדול. בנו לע

את   המבטלים  דברים  בו  שיש  בזמן  או  במקום  יתפלל  לא 
)כגון שיש ריח שיכר או שאין דעתו מיושבת מחמת צער או   הכונה

מכוונים   אין  כי  זה  בכל  נזהרים  אין  ועכשיו  הדרך(,  מטורח  או  כעס 
המטרי המחשבות  את  תחילה  להסיר  יראה  אך  בתפילה,  דות  כ"כ 

אותו. והפמ"ג כתב שאף שאין מכוונים לא יתפלל במקום שיש ריח  
 הטורדו, כי מה שאפשר לעשות כדי לכוין צריך לעשות.  

תחנונים  עצמו,    -דרך  על  רחמים  שמבקש  מי  כמו  בנחת  יתפלל 
ברצונו   אם  כי  למלא שאלתו  נברא  לשום  כח  ליבו שאין  אל  וישים 

ה עליו  תראה  שלא  להזהר  מאד  וצריך  כמשא יתברך,  תפילה 
כי יש  שמתפלל כדי לצאת ידי חובה, אע"פ שאומרה בלשון תחנונים,  

ולהתפלל, לחזור  המצריכים  פוסקים  ובא   כמה  יתפלל כמי שצריך דבר  אלא 
 לבקש מאת המלך, ובדיעבד לא יחזור ויתפלל. 

זה  כי  לא יחשוב שאם כיוון בתפילה ראוי שיעשה הקב"ה בקשתו, 
אלא   עוונותיו,  רוב מזכיר  לא  אם  לבקש,  ונבזה  דל  שהוא  יחשוב 

 חסדי הקב"ה עם בריותיו. 

התפילה היא במקום קרבן, ולכן יזהר שתהא דוגמת    -דומיא דקרבן 
במקום   מעומד,  ויתפלל  אחרת,  מחשבה  בה  יערב  שלא  הקרבן, 
קבוע, ושלא יהיה דבר חוצץ בינו לקיר, וכן בינו לקרקע )ופחות מג' 

וסרים, ולכו"ע מותר לשטוח עשבים טפחים אפי' מצוה ליכא, ויש א
לו   וראוי שיהיו  ביוה"כ ולעמוד עליהם, מפני שהם בטלים לקרקע(. 
הפחות   ולכל  כהונה,  בגדי  כמו  לתפילה  מיוחדים  נאים  מלבושים 

 מכנסים מיוחדים משום נקיות.

 אסור להתפלל על ברכיו. 

 סימן צ"ט

 שתוי ושיכור בתפילה 
תפילה,   תפילתו  התפלל  ואם  יתפלל  אל  שתוי  ס"ד.(  )עירובין  בגמרא  איתא 
שיכור אל יתפלל ואם התפלל תפילתו תועבה, היכי דמי שתוי והיכי דמי שיכור,  
שתוי כל שיכול לדבר לפני המלך, שיכור כל שאינו יכול לדבר לפני המלך. ופרטי  

 הדינים בזה יבוארו להלן.  

בבת אחת, לא יתפלל עד שיסיר יינו,   שאינו מזוג  שתה רביעית יין
ואפי' רגיל לשתות הרבה ואינו שיכור כלל לא יתפלל לכתחילה, וכן 
פחות   אפי'  משקים  )וי"א שבשאר  המשכרים,  משקים  בשאר  הדין 
מרביעית אסור, והיינו ביש בהם כדי לשכר כרביעית יין(, ויין שבתוך  

ואף  בדעתו.  שמבין  מה  לפי  והכל  משכר,  אינו  עי"ז   הסעודה  אם 
יעבור זמן תפילה לא יתפלל, ובזמננו שאין מכוונים כ"כ יתפלל ולא 

 יפסיד תפילה בזמנה. 

מרביעית יותר  שתה  מעליו    אם  יינו  שיסור  עד  להתפלל  אסור 
)ואפי' שתה בב' פעמים או יין מזוג(, ואם הוא יכול לדבר לפני המלך  
תועבה  תפילתו  המלך  לפני  לדבר  יכול  אינו  אם  אבל  בדיעבד,  יצא 

 וכאילו עובד ע"ז, )ואם אינו מתפלל בשעת שכרות ניצל מכל צרה(.

ולהתפלל לחזור  עב  צריך  ואם  מעליו,  יינו  תפילה  כשיסיר  זמן  ר 
ישלים בתפילה שאחריה כדין שוגג, אפי' אם התחיל לשתות אחרי  
שהגיע זמנה והיה סבור שיוכל להתפלל ואח"כ נמשך ליבו למשתה 
ושכח מהתפילה והשתכר. אבל אם היה סמוך לסוף הזמן שודאי לא 

 יוכל להתפלל אם ישתה, לא נחשב שוגג ואין לו תשלומין. 

וברכותיה כתפילה שאף שתוי אסור  דין ק"ש   -שאר דברים בשכור 
לכתחילה, ויש מקילים אף בשיכור, ועל כן לכתחילה יש ליזהר שלא 
המזון,  וברכת  מק"ש  עצמו  יפטור  לא  השתכר  ואם  כך,  לידי  לבוא 
ואם יפוג יינו בתוך זמן ק"ש יחזור ויקרא. ושאר ברכות )כולל  בהמ"ז 

למנ מצטרף  ואינו  לברך.  לשכור  מותר  דאורייתא(  עשרה, שהיא  ין 
יש להחמיר בשיכור   והפמ"ג  ולהגר"א  ולזימון שלשה אפשר דשרי. 

 שאינו יכול לדבר לפני המלך, אף בשאר ברכות.  

ואפי' אם קרא או   שכור כלוט ופטור מכל המצוות,  נחשב כשוטה 
 בירך לא מיפטר וצריך לחזור. 

וי"א    -מה מפיג את היין רוכב,  )ואפי'  דרך מיל  אם שתה רביעית, 
יך ג' מילין(, ושינה כל שהוא, מפיגים את היין. ואם שתה שרוכב צר

יותר השינה משכרתו )דוקא מעט שינה, אבל הרבה מפיגתו(, והדרך 
טורדתו, ואם רכב ג' מילין זה מפיג את היין אף בכה"ג, אא"כ שתה 
מרגיש   שהוא  מה  לו  מספיק  שתוי  שהוא  אחד  וכל  מאד.  הרבה 

 שמשפיע עליו להפיג יינו.

הרמ"א ב  וכתב  נזהרים  אין  שלנושלכן  חזקים,   יינות  שאינם 
הוא  אם  אבל  שתוי,  והוא  יותר  או  רביעית  שתה  אפי'  ומתפללים 

שאם  הרמ"א  כתב  עוד  לחזור.  צריך  התפלל  ואם  יתפלל  לא  שכור 
)ליישב המנהג אך  אין חוששים לשכרות מעט  מתפלל מתוך סדור 

ש  אע"פ  מנחה  להתפלל  יכול  וביו"ט  כך(,  לעשות  נכון  שתה אינו 
כ"כ  מכוונים  שאין  האידנא  וכ"ש  יינו,  שיפוג  להמתין  דא"א  קצת, 

 שאין להקפיד בשתוי.

 סימן ק'
קודם שיתפלל במועדות ומוסף של ר"ח כדי   צריך לסדר התפילה

שתהיה שגורה בפיו, כיון שאינו רגיל בהם כ"כ, וה"ה יעלה ויבוא ועל 
בזה,  להקל  המנהג  על  תמה  כנה"ג  ובשיורי  לבנה,  וקידוש  הניסים 
ועיין בשערי תשובה, ולכתחילה בודאי נכון בחנוכה ופורים ומועדים 

 וך הסידור ודי. ור"ח להתפלל עכ"פ את התפילה הראשונה מת

 אם מתפלל מתוך סידור א"צ לסדר התפילה.

תפילות ופיוטים שפירושם קשה צריך לסדרם מתחילה, ולא מועיל  
 בזה שמתפלל מתוך ספר. 

 סימן ק"א
 כוונת התפילה 
עכ"פ   , וירגיל עצמו לכוין צריך לכוין פירוש המילות בכל הברכות

ואבות  התפילה,  מילות  פירוש  ללמוד  ונכון  ברכה,  כל  בחתימת 
היינו לצאת  ומודים בודאי חייב לידע ביאורם.   כוונה  א"צ  מצוות  למ"ד  ואפי' 

 יד"ח, אבל כאן הענין הוא שלא יכוין בדברים אחרים בעת התפילה. 

ובמודים באבות  לפחות    -כוונה  הברכות  בכל  לכוין  יכול  אינו  אם 
, וי"א דה"ה במודים לכתחילה. ואם לא כיוון באבות אף יכוין באבות

אם כיוון בשאר התפילה צריך לחזור ולהתפלל, והאידנא לא יחזור כי  
גם בחזרה קרוב שלא יכוין, ומ"מ אם נזכר לפני שאמר ברוך אתה ד' 

יחזור לומר מאלוקי אברהם.   גבור  של סוף הברכה  באתה  עומד  הוא  ואם 

איך יברך ברכות שלא יצא בהם יד"ח, ובחיי אדם משמע  היה נראה שלא ימשיך שהרי  
   שגם בזה אינו חוזר, ועדיף שימתין לש"ץ ויכוין לצאת באבות וימשיך בעצמו אתה גבור.

יכול לכוין אפי' באבות יתפלל עד שתתיישב דעתו   אם אינו  לא 
אבל אם יכול לכוין באבות מותר להתפלל לכתחילה  ויוכל לכוין לפחות באבות,  

ינו יכול ליישב דעתו, ואם יכול להמתין וליישב דעתו מטירדותיו ולא יעבור זמן  אף שא
   ק"ש ותפילה עי"ז, צריך להמתין.

בזמן אמירת   ליזהר מאד באבות לא לחשוב על דברים אחרים אף שלא  יש  לכתחילה 
 הברכה, ויש לעיין לענין דיעבד.  

 עכ"פ ברכת אבות. ש"ץ שאינו מבין מה שאומר, לא יצא השומע אא"כ מבין הש"ץ 

 להשמיע לאזניו 
בליבו יתפלל  יצא,    לא  שלא  המ"א  מצדד  בשפתיו  ובדיעבד  יחתך  אלא 

וישמיע לאזניו בלחש, ואם חתך בשפתיו אך לא השמיע לאזניו יצא 
והמ"א  לאזניו,  ישמיע  לא  לכתחילה  הזוהר  שלפי  )וי"א  בדיעבד 

אחרו שארי  וכ"כ  לאזניו,  ישמיע  הזוהר  לפי  שגם  כתבו  נים  והגר"א 
 שלכתחילה ישמיע לאזניו(. 

בתפילתו, וכל המשמיע קולו הרי זה מקטני אמנה,   לא ישמיע קולו
וצריך   לע"ז(,  לצעוק  )שדרכם  השקר  מנביאי  זה  הרי  קולו  והמגביה 

קולו,   לשמוע  יוכל  לא  לו  הסמוך  חבירו  חבירו  שגם  שאם  בזוהר  ואיתא 

יעשה ין בלחש  ואם אינו יכול לכו  שומע קולו אין תפילתו נשמעת למעלה.
בענין שיכול לכוין אך יזהר שלא יפריע לאחרים, ואם אינו יכול לכוין  
גם כשמשמיע קולו במקצת, אם הוא מתפלל יחידי מותר לו להגביה 
שזה  כיון  במקצת,  קולו  להשמיע  אפי'  אסור  בציבור  אבל  קולו, 

די  אלא ילך להתפלל בביתו בקול, והאידנא אין להתפלל ביחיד כמפריע לאחרים,  

גדול הדור שמפורסם שכל מעשיו לשם   לא  אם  אחרים,  ילמדו ממנו  כי  הכונה  לעורר 

כשמגביה   שמים. יותר  טוב  מכוין  הוא  אבל  בלחש  לכוין  יכול  ואם 
קולו, לט"ז יכול להתפלל ביחיד בקול, ואין להקל בזה. וכתב הרמ"א  

 שאם משמיע קולו בביתו, כשמתפלל כדי שילמדו בני ביתו, מותר.  

ו כדי   יוה"כבר"ה  בציבור  אפי'  בתפילה  קול  להשמיע  שמותר  י"א 
לעורר הכונה, ויזהר שלא יגביה קולו יותר מידי, ויותר טוב להתפלל  

 בלחש אם יכול לכוין.

יכול להגביה קולו כדי לעורר הכונה ושישמעו אותו היטב, אבל   ש"ץ
 העושים כך כדי להראות קולם עושים שלא כהוגן. 

דזמרהאפילו   שומע טו  בפסוקי  הקב"ה  כי  קול,  להרים  שלא  ב 
בשבת  אמנם  מדאי,  יותר  קולם  המגביהים  כאותם  לא  בלחש, 

 שנוהגים שאחד אומר פסוקי דזמרה בקול, שפיר דמי.

 תפילה בכל לשון
אפשר   מצוה מן המובחר להתפלל דווקא בלשון הקודש, אבל מדינא 

)ובלשון   בוריו,  על  לשון  אותו  מבין  שירצה אם  לשון  בכל  להתפלל 
ס"ב  בסימן  מש"כ  ועיין  הלשון(,  מבין  אינו  אפי'  יוצא  הקודש 
בחת"ס  ועיין  לשונות[,  בשאר  ק"ש  לקרוא  אין  מדינא  ]שבזמננו 
שהוכיח שדווקא באקראי מותר להתפלל בכל לשון, אבל אין לקבוע 

ד ש"ץ על זה, ואיסור גמור לעשות להתפלל בשאר לשונות ולהעמי
כך. וגאוני הזמן עוררו שאיסור גמור לקבוע התפילה בשאר לשונות, 
העמים,  ללשון  התפילה  לשון  שהעתיקו  חדשות  מכתות  ולאפוקי 
ישמרנו   והקב"ה  עירך,  ולירושלים  גליות  קבוץ  ברכת  דלגו  וגם 

 מדעות אפיקורסיות כאלו.

ביחיד  בלשון  תפילה  אם  כי  להתפלל  מלאכי    אין  דאין  הקודש, 
השרת נזקקים לשאר לשונות, אבל תפילה בציבור אפשר להתפלל  



שדווקא  וי"א  תפילתם.  מקבל  בעצמו  שהקב"ה  מפני  לשון,  בכל 
בפניו   )אבל  בפניו,  שלא  חולה  על  שמתפלל  כגון  צרכיו,  כששואל 
יכול להתפלל בכל לשון כיון שהקב"ה נמצא שם(, או על צער שיש 

המת אבל  בביתו,  יכול לו  לציבור  הקבוע  התפילה  בנוסח  פלל 
להתפלל אותה אפילו ביחיד בכל לשון, מפני שהקב"ה בעצמו פונה 
יחיד  שגם  וי"א  מתפללים,  שהציבור  בזמן  שלא  אפילו  זו  לתפילה 
לנשים  מותר  ולכן  ארמי.  מלשון  חוץ  לשון  בכל  להתפלל  יכול 

רים  להתפלל בשאר לשונות. ובציבור מותר אף לשון ארמי, ולכן אומ
 בריך שמיה ויקום פורקן, ויחיד לא יאמרם.  

יתפלל בלשון    אם אינו מבין לשון הקודש, אם הוא ירא שמים ורצונו בזה להתפלל בכונה
שמבין, אבל בלאו הכי יתפלל בלשון הקודש, שאף שאינו מבין התפילה, כיון שמתפלל  
בנוסח שתיקנו אנשי כנסת הגדולה תפילתו עולה ופועלת למעלה, משא"כ כשמתפלל  

 בלע"ז.  

 סימן ק"ב
 ישיבה כנגד המתפלל 

אסור לשבת בתוך ד' אמות של המתפלל, וגם אם הממתפלל נמצא  
אחרי התפילה אסור כל זמן שלא פסע, ואפי' מצדדיו או  בתחנונים ש

ואפי'   עיניו  כמלוא  אפילו  שלפניו  שאומר  מי  ויש  אסור,  מאחריו 
גם  ואולי  אמות,  ד'  בתוך  אפילו  מותר  לפניו  ולעמוד  בק"ש.  עוסק 
עם  אמות  ד'  וא"צ  אמות  בד'  די  באלכסון  וגם  אסור.  לעמוד 

 האלכסון. 

ינטל יוכל לעמוד, יש להקל   סמיכה כישיבה, וסמיכה במקצת שאם 
 במקום הדחק. 

 אם יש ביניהם דבר קבוע גבוה י' ורחב ד' מותר לשבת.  

בפרקים   או  מקומן  באיזהו  ואפי'  התפילות  בתיקוני  עוסק  הוא  אם 
במנחה בשבת, ומוציא בשפתיו )שאין חושדים בו שאין מקבל עליו 

גם עול מלכות שמים( מותר לשבת בתוך ד' אמות למתפלל, וי"א ש
במקום   לא  אם  בזה  לעמוד  להחמיר  וטוב  מותר,  בתורה  בעוסק 

   הדחק, אבל בלאחריו אין להחמיר.

ויש  לשבת,  שמותר  י"א  לעמוד  יכול  ואינו  חלוש  שהוא  ידוע  אם 
גם  מחמירים  יש  לפניו  אך  ד"א,  להרחיק  בקלות  א"א  אם  להקל 

 בחלוש.  

אם הוא קדם וישב ועמד זה להתפלל בצידו, א"צ לקום אלא ממידת  
בביתו   ודווקא  להתפלל,  כשבא  להרחיק  המתפלל  על  כי  חסידות, 

הכנסת   בבית  או  קבוע  במנין  מקומו  אבל  קנה  )ואפי'  לקום,  צריך 
רב  וכ"ש  בזה,  יחמיר  לא  בתורה  בעוסק  אבל  להחמיר(,  יש  בדמים 

 העוסק עם תלמידים א"צ לעמוד, ואפילו מידת חסידות ליכא. 

 לעבור כנגד המתפלל 
עומד  הוא  ואפי'  אמות,  ד'  בתוך  המתפלל  כנגד  לעבור  אסור 

שמ מפני  פסע,  שלא  זמן  כל  אסור  התפילה  שאחר  בטל  בתחנונים 
כוונתו עי"ז, ולכן אסור אפילו בעוסק בק"ש, והחיי אדם כתב הטעם 

פניו    מפני שמפסיק בין המתפלל לשכינה, על  הטלית  אם משלשל  גם  ולכן 

בזה. להקל  אף אם יש דבר המפסיק אסור לעבור אא"כ הוא גבוה   אין 
 . שלא יוכל להסתכל

הצדדים מותר    -מן  ממש  הצדדים  מן  אבל  אסור,  לפניו  דווקא 
בצדדים(. שיטת המ"א שבצדדים שלפניו  לע גם  אוסר  )והזוהר  בור 

ג"כ אסור כל שיכול לראותו, והא"ר סובר שמותר ואין האיסור אלא 
לעבור כנגד פניו, אבל ללכת ולעמוד מותר אפי' לפניו, ואפשר שיש 

 להקל במקום הדחק.

אם סיים תפילתו ואדם אחר מתפלל    -פסיעות שבסיום התפילה
ד"א  בתוך  אסור    אחריו  ד"א(  בתוך  יהיו  הפסיעות  רק  אם  )אפי' 

וצריך   )ולא"ר מותר אם הוא בצדדים(,  לפסוע עד שיסיים תפילתו, 
שמאחוריו   וזה  לפניו,  להתפלל  התחיל  הוא  אם  גם  בזה  לדקדק 

 מאריך בתפילתו. 

 סימן ק"ג
 הפחה בתפילה 

רוח   ממנו  לצאת  שעומד  מרגיש  והוא  בתפילה  עומד  היה 
בל   מלמטה משום  הפחה  במניעת  )ואין  עצמו  להעמיד  חייב 

יזיז את התפילין ממקומם,  יכול להעמיד עצמו,  אינו  ואם  תשקצו(, 
וילך לאחוריו ד' אמות )ולא לצדדים או לפניו, כדי להראות שרוצה  
ואומר   הריח,  שיכלה  עד  וימתין  הרוח,  ויוציא  להתפלל(,  להמשיך 

חלולים חלולים, גלוי וידוע רבון העולמים אתה יצרתנו נקבים נקבים  
ותולעה  רימה  בחיינו  וכלימה  חרפה  וכלימתנו,  חרפתנו  לפניך 
)והחיי אדם הסכים לדעת הסוברים שיחזור   וחוזר למקומו  במותנו. 
בה.  שפסק  הברכה  לתחילת  וחוזר  הרבון(,  אמירת  לפני  למקומו 

אבל   בביתו,  כשמתפלל  זה  שכל  שי"א  הרמ"א  המתפלל  וכתב 
בושה גדולה, לא ירחיק לאחוריו ולא יאמר הרבון  שיש בזה    בציבור

 )וטוב שיהרהר בליבו(, אלא ימתין עד שיכלה הריח, וכן נוהגים. 

ממקומו   ללכת  שהספיק  לפני  הפיח  עד ואם  להמתין  צריך 
ומתפלל   וחוזר  תורה(,  בדברי  אפי'  אסור  כן  )ולפני  הריח  שיכלה 
ממקום שפסק. וא"צ לומר רבון העולמים וכו', שכיון שאינו מרחיק  

 ממקומו אין ניכר בושתו.

התפילה לראש  לחזור  צריך  )סימן   -האם  הרמ"א  לשיטת  אף 
היי נו ס"ה( שבשהה מחמת אונס כדי לגמור את כולה חוזר לראש, 

הריח   שכלה  אחרי  השהיה  אבל  והריח,  העיטושים  מחמת  כששהה 
מצטרפת,   אינה  הרבון  באמירת  או  ההליכה  שיצא  מחמת  מי  זה  ולפי 

לנקביו בק"ש אין מצרפים לזמן של שהה כדי לגמור את כולה אלא את ההליכה והזמן  
ידיו לקנח  יכול  שהיה  כיון  לצרפה,  שאין  אפשר  חזרתו  דרך  אבל  הכסא,  בבית    שהיה 

    בעפר או צרור, וצ"ע.

וי"א  בקול  דווקא  )י"א  לו  רע  סימן  מלמטה  בתפילתו  המתעטש 
מתעטש  ואם  כנ"ל(,  להרחיק  צריך  בזה  וגם  קול,  בלא  דאפי' 

 מלמעלה סימן יפה לו.

 סימן ק"ד

 הפסקה באמצע התפילה 
מפני   מסוימים  באופנים  להפסיק  מותר  שמע  קריאת  באמצע  שאפילו  אע"פ 
מותר   המלך,  לפני  כעומד  שהאדם  י"ח  תפילת  בזמן  מ"מ  והכבוד,  היראה 
)ויש   לרמוז  או  ממקומו  לעקור  אסור  וכן  סכנה,  במקום  רק  בדיבור  להפסיק 

רך  אופנים שזה הותר(, ובסימן זה יבוארו פרטי הדינים בזה, ולהיכן חוזר כשהוצ
 להפסיק בשתיקה או בדיבור באמצע התפילה.  

אסור להפסיק בדיבור באמצע התפילה, ואפי' לצורך הפסד   -דיבור
 ממון, מלבד במקרים שיבוארו להלן.  

אסור לרמוז באמצע התפילה, ולהשתיק תינוק הבוכה מותר    -רמיזה
עצמו  ירחיק  מועילה  אינה  רמיזה  ואם  יטרידו,  שלא  כדי  ברמיזה 

יפס ולא  אינו משם  והוא  לו הש"ץ  נכבד שממתין  ואדם  בדיבור,  יק 
שימשיך   לש"ץ  לרמז  יכול  בתפילה,  לו  מפריע  וזה  מכך  מרוצה 

 בתפילה.  

ממקומו  ואם   -עקירה  התפילה.  באמצע  ממקומו  לעקור  אסור 
לעיין   מסוים  למקום  ללכת  מותר  יתפלל  איך  ענין  באיזה  נסתפק 

אם   וכן  הדין,  מה  לשאול  מותר  שאף  ונראה  תינוק בספר,  השתין 
ואם הלך ממקומו ולא שהה כדי לגמור את כולה ולא  בסמוך אליו יעקור משם.  

   הפסיק בדיבור, לא יחזור אלא לאותה תיבה שהפסיק בה, ולא לתחילת הברכה.

חזן לא יעקור ממקומו ביוה"כ ב"ואנחנו כורעים" או בסדר העבודה, 
 ן הכריעה. אלא מעמידים לו סטנדר בינו לתיבה, ומסלקים אותו בזמ

התפילה שאחרי  בתחנונים  הוא  מצוה    אם  לצורך  לעקור  מותר 
ועולה  לשבת,  שנוהגים  במקומות  לתחנון  עוקר  הש"ץ  ולכן  קצת, 
ג' פסיעות בקדיש תתקבל.  לבימה לקריאת התורה, אף שלא פסע 
וכן מה שמצינו שר"ע היה זז מזוית לזוית מחמת כריעות והשתחויות  
עד  לעקור  אין  לצורך  שלא  אבל  התפילה,  שאחרי  בתחנונים  היינו 

ג'   הקודש שיפסע  ארון  בפתיחת  אותו  מכבדים  ואם  פסיעות, 
לאמירת אבינו מלכנו שהעולם חושבים זאת קצת למצוה, אין בזה 

 איסור, ונראה שי"ל קודם יהיו לרצון.

אם מלך ישראל שואל בשלומו לא   -מפני המלך או במקום סכנה 
ישיבנו, אבל מלך עכו"ם או אנס שמתיירא שיהרגהו, אם יכול לומר  

וסופה לפני שיגיע אליו יעשה כך, ואם אינו יכול יטה    תחילת הברכה
מאשר   ללכת  עדיף  דשמא  בזה,  מסתפק  הפמ"ג  )אבל  הדרך  מן 
לקצר(, ואם אינו יכול ללכת ומשער שאפשר שיסתכן מותר לשאול 

 בשלומו, וכ"ש שמותר להשיבו.

בדרך, אף שיש סכנה שיבואו עליו,   בהמה או קרון הבאים כנגדו
 הדרך אסור להפסיק בדיבור.  כיון שיכול ללכת מ

אא"כ באותו מקום יש  היה נחש כרוך על עקבו לא יפסיק בדיבור    -נחש

ממית,   שהנחש  מרגלו,חשש  הנחש  שיפול  כדי  ללכת  שלהטור    ויכול  וי"א 

גדול, צורך  במקום  להקל  ויש  בהליכה,  גם  יפסיק  לא  כעוס   והשו"ע  הנחש  ואם 
יפסיק אע"פ שאינו כרוך על עקב ו אלא הוא בא נגדו, ומוכן להזיק 

 ואם מספיק שיטה מן הדרך יעשה כך ולא יפסיק בדיבור. 

 פוסק מפני שמועד להזיק יותר מנחש.  -עקרב

שבא לקראתו יפסיק, וירחיק משור תם חמישים אמה וממועד   שור
מזיקים אסור  ובמקומות שמוחזקים השוורים שאינם  עיניו,  כמלוא 
להפסיק בדיבור, ושור המסורס אפי' אם אינו יודע אינו פוסק, אמנם 
יפסיק, אפי' במקומות שאין שאר  הזיק אפי' פעם אחת  אם השור 

 שוורים רגילים להזיק.

 אחרי ההפסקה  להיכן חוזר
התפילה כל  את  לגמור  כדי  ושהה  הפסיק  ועד   אם  מתחילתה 

סופה אפי' הוא עומד בסוף התפילה, )ושיעור זה הוא לפי אותו אדם 
לשיטת   הברכות,  בין  ואפילו  בשתיקה,  הפסיק  ואפי'  בק"ש(,  כמו 
בשהה  אלא  לראש  חוזר  אינו  הרמ"א  ולשיטת  לראש,  חוזר  השו"ע 

ם אם עקרב או ליסטים וכדו' הוי אונס מחמת אונס. ונחלקו הפוסקי
יכול להתפלל, או שלא חשיב אונס אלא כשהוא או  כיון שלא היה 
בכל  חוזר  שבתפילה  המ"א  והכרעת  לתפילה,  ראוים  אינם  המקום 
אונס, אבל בק"ש ושאר עניינים אינו חוזר אלא כשהאיש או המקום  

כול את  לגמור  כדי  כשהפסיק  לראש  חזר  לא  ואם  ראויים.  ה, אינם 
כל  ולהתפלל  לראש  לחזור  צריך  וגמרה,  שפסק  למקום  חזר  אלא 

 התפילה.  

, לשיטת השו"ע חוזר לתחילת  ואם לא שהה כדי לגמור את כולה
בה   שפסק  ראוים,  הברכה  לא  המקום  או  שהאיש  אונס,  מחמת  כששהה  והיינו 

שפסק(, למקום  חוזר  ברצון  בשהה  שפסק   )אבל  למקום  חזר  אם  ובדיעבד 
נו רשאי לחזור, ואם שהה בין הברכות חוזר למקום  וסיים הברכה אי

חוזר   אחרונות  ובג'  לראש,  חוזר  ראשונות  בג'  פסק  ואם  שפסק, 
לרצה. וכתב הח"א שהיינו דווקא כשסיים הברכה, אבל אם הפסיק 
הגר"א  ודעת  ברכה.  לתחילת אותה  חוזר אלא  אינו  באמצע הברכה 

א לגמור  כדי  שהה  לא  אם  גוונא  שבכל  גבורים  אינו והמגן  כולה  ת 
ולדעת השו"ע    חוזר אלא למקום שפסק ואפי' בג' ראשונות ואחרונות.

שחוזר לתחילת הברכה, צ"ע אם זה דווקא כשהפסיק בדיבור, או גם כשהפסיק בשהיה  
 בעלמא. 

מעט שהה  לכו"ע   ואם  חוזר  ברכה  אותה  לגמור  כדי  רק  והיינו 
 למקום שפסק. 

התפילה באמצע  שח  של    ואם  מאורע  שהזכיר  ימים  או  שאר 
מועטת   שיחה  שח  אם  אונסבתפילה,  בלי  כדי   אפי'  שהה  לא  ואפי' 

ואם שהה כדי לגמור כל   חוזר לתחילת הברכה,  לגמור אותה ברכה 
אנס  כגון  אונס  מחמת  ודווקא  התפילה,  לראש  חוזר  התפילה 
אלא  חוזר  אינו  שמותר  שחשב  או  טעות  או  בשוגג  אבל  וליסטים, 

ות אע"פ שעשה איסור לא שייך  לתחילת הברכה, ואם שח בין הברכ
בזה שום תיקון וממשיך ממקום שפסק, ואם שח במזיד צע"ג בדין 

וי"א שדין זה הוא אפי' שח  זה, י"א שבזה חוזר לראש אפי' בשיחה מועטת 

 וי"א שדינו כשח בשוגג.   בין ברכה לברכה,
  בכל מקום שצריך לחזור לראש הברכה, אם חזר למקום שפסק ולא לראש הברכה, א"צ 

 לחזור לראש. 

וכדו' וקדושה  לקדיש  התפילה    -הפסקה  באמצע  להפסיק  אין 
ויהא  ויכוין  יתברך(  )עד  ישתוק  אלא  ברכו,  או  קדושה  או  לאיש"ר 

הפסק,   הוי  לא  )אבל  חובה,  ידי  שיצא  לענין  כהסוברים  כעונה  ודלא 

הפסק כעונה אסור מטעם  (. ואם קראוהו לעלות לתורה לא יעלה. ששומע 
כש דינו  פסק  שהדבר ואם  סבר  ואם  לראש,  שחוזר  די"א  במזיד  ח 

נצור  אלוקי  לפני  עומד  ואם  לראש.  חוזר  ואינו  כשוגג  הוי  מותר 
 וקראוהו לעלות לתורה פוסק ועולה, אך יזהר לומר יהיו לרצון. 

לרצון   יהיו  אמר  אם  נצור,  אלוקי  קודם  עשרה  שמונה  שסיים  אחר 
 יכול לענות קדושה וקדיש וברכו.  

 אם היה צריך לנקביו וחבירו הוציאו בתפילתו, יש להסתפק אם יצא. 

 סימן ק"ה

תפילות ב'  בין  כגון   -המתנה  זו,  אחר  זו  תפילות  ב'  המתפלל 
ואמר   רגליו  שעקר  אחר  לזו  זו  בין  להמתין  צריך  ומוסף,  שחרית 
מיושבת  דעתו  שתהא  כדי  אמות,  ד'  הילוך  כדי  וכו'  שלום  עושה 

דין זה הוא אפי' אם מתפלל במקום שעקר להתפלל בלשון תחינה. )ו
רגליו לשם, אבל אם חוזר לאותו מקום צריך להמתין ד' אמות אפילו  
בא להתפלל תפילת תשלומין   ואם  רוצה להתפלל שנית(.  אינו  אם 
או   בשחרית  ערבית  משלים  אם  עכשיו,  בה  שחייב  התפילה  אחרי 

מנ במשלים  אבל  לזו,  זו  בין  אשרי  לומר  צריך  במנחה  חה שחרית 
 במעריב לא יאמר אשרי, וימתין ד' אמות כנ"ל.

אם סיים שמו"ע אף שעדיין לא עקר רגליו ונזכר שטעה וצריך לחזור  
 להתפלל, ימתין כדי הילוך ד"א כנ"ל.

 סימן ק"ו

 מי פטור ומי חייב בתפילה 
( כמבואר בסימן  )עוסק או טרוד במצוה  מי שפטור מקריאת שמע 

חוץ  בתפילה,  אף  חייב  בק"ש  שחייב  ומי  מתפילה,  גם  פטור  ע' 
שחייבים   שאע"פ  בהם,  צורך  למיטה  שאין  המת  את  מהמלווים 
למשך   וצריכה עמידה  )כיון שהיא מדרבנן,  בק"ש פטורים מתפילה 
ואם  ראשון(,  בפסוק  רק  זה  והעמידה  הכונה  עיקר  ק"ש  אבל  זמן, 

 השלימה. עבר זמן תפילה עי"ז א"צ ל

לדעת השו"ע נשים ועבדים אע"פ שפטורים מק"ש   -נשים ועבדים
כדעת  והיינו  גרמא,  הזמן  שלא  עשה  מצות  דזה  בתפילה,  חייבים 
היא  תפילה  עיקר  אבל  מדרבנן  התפילה  זמני  שרק  הרמב"ם 
זמן שירצה  ובכל  נוסח  בכל  יכול להתפלל  )ומדאורייתא  דאורייתא, 

ו בלילה(.  או  ביום  אחת  בתפילה  זו ודי  סברא  פי  שעל  המ"א  כתב 
נהגו הנשים שלא להתפלל תפילת י"ח בבוקר ובערב בתמידות, אלא 
לומר איזה בקשה סמוך לנטילת ידים ויוצאות ידי החיוב דאורייתא  

בזה(, ואפשר שגם חכמים לא חייבו אותן    )והפמ"ג והמגן גבורים מפקפקים 
אבל דעת הרמב"ן שעיקר   עצמו בסימן ע' מבואר שחייבות יותר(.  )ובמ"א יותר  

חיוב התפילה הוא מדרבנן, והם תיקנו להתפלל י"ח ברכות, שחרית  
ומנחה חובה וערבית רשות, ואף שנשים פטורות ממצות עשה דרבנן 
משום   כאנשים  ומנחה  בשחרית  אותם  חייבו  מ"מ  גרמא,  שהזמן 

ד וכן  נהגו,  וכן  רחמים,  בקשת  יש שהיא  כן  ועל  הפוסקים,  רוב  עת 
שמע  שיאמרו  ג"כ  ונכון  י"ח,  תפילת  שיתפללו  הנשים  להזהיר 
מתפילת   ופטורות  לתפילה,  גאולה  ויסמכו  ויציב  ואמת  ישראל 
המגן  אבל  שפטורות,  כתב  בצל"ח  מוסף  תפילת  ולענין  ערבית, 

 גבורים פסק שחייבות.

בקטנים   י"ח  לחנכם להתפלל תפילת  חייבים  לחינוך  בוקר שהגיעו 
ובערב, אבל רשאי לתת להם לאכול לפני התפילה כמו לפני קידוש, 

 ואסור לענותם.



 תמצית ספר חובות הלבבות

באלו דברים יתבונן האדם ויגיע לקיום  
 המצוות ושלימות הנפש 

ם מבפנים ולשנות את  בכח המחשבה וההתבוננות להשפיע על האד 
והחו ומעשיו,  רצונותיו  הלבבותשאיפותיו  אופנים   בות  ל'  מביא 

שונים שעל האדם להתבונן בהם תמיד במחשבה עמוקה, ויבחן את  
עצמו האם הוא מקיים חובותיו לבוראו, ומחשבות אלו מביאות את  
עליונות.  ולמעלות  הנפש  ולשלימות  כראוי  המצוות  לקיום    האדם 

   לק מל' החשבונות.ולהלן יבוארו ח

בהתאם    י"ג בוראו  את  לעבוד  האדם  שעל  התבוננות 
על האדם להתבונן שככל שהבנתו   -לרמת הבנתו ויכולתו

כיון  השם,  בעבודת  יותר  מחויב  הוא  יותר,  גדולים  ויכולתו 
השם,  עבודת  לצורך  לו  ניתנו  לו  שיש  המיוחדים  שהכוחות 
הוא   ואם  כך,  על  יתבע  הוא  כוחותיו  כל  את  ינצל  לא  ואם 
שיהיה   יגרום  זה  הזה,  העולם  למותרות  בכוחותיו  משתמש 

א יתרץ את עצמו שאילו היה  לו פחות כח לעבודת השם, ול
עשיר או חכם יותר היה עובד את השם יותר, כיון שמחשבה 
זו היא טעות גדולה ואינה פוטרת את האדם מקיום חובותיו, 
לא  מחר  פן  היום,  לעשות  שאפשר  מה  למחר  לדחות  ואין 

 יוכל לעשות זאת או שלא יחיה. 

התבוננות שעל האדם לאהוב את בוראו ולהתמסר   י"ד
על האדם להתבונן שכפי שהוא אוהב מי שאוהב   -לעבודתו

לאדם",   האדם  לב  כן  לפנים  הפנים  "כמים  כדכתיב  אותו 

גם הוא   לו בפועל, שאז  גם מסייע  ובמיוחד אם אותו אוהב 
שיש  ק"ו  כוחו,  בכל  בטובתו  ומשתדל  מאד  אותו  אוהב 
להרגיש כך כלפי הבורא שאוהב אותנו ומיטיב לנו, וכבר את 

וכרת אהב  הבורא   אבותינו  את  לאהוב  ועלינו  ברית,  עמם 
מאתנו,  זאת  מסתיר  הרע  שהיצר  אלא  בעבודתו,  ולהדבק 
ובמשך הזמן השפעת היצר הרע מתחזקת יותר ויותר, ועלינו  

 להתבונן בהנ"ל ולסלק השפעת היצר הרע.  

לעולם   ט"ו צידה  לעצמו  להכין  האדם  שעל  התבוננות 
לעצמו    על האדם להתבונן שכמו שדרך האדם להכין  -הבא

צידה לעתיד, ובמיוחד אם הוא יוצא לדרך רחוקה, כך האדם  
צריך להכין עצמו לעולם הבא, וליום הדין הגדול שאין מפלט  

 ממנו. 

על    -התבוננות שהאדם עלול למות באופן פתאומי   ט"ז
עלול  והאדם  ומתקרב,  הולך  מותו  שיום  להתבונן  האדם 

לת עליו  וממילא  גיל,  ובכל  שעה  או  יום  בכל  את למות  קן 
 עצמו כדי להיות מוכן לתת דין וחשבון על מעשיו. 

אדם  י"ז בני  מחברת  הפרישה  במעלת  על   -התבוננות 
הוא   אדם  בני  בחברת  נמצא  הוא  שכאשר  להתבונן  האדם 
ושבועת  ושקר  הרע  ובלשון  בטלים  בדברים  לחטוא  עלול 
שקר ושבועת שוא ובגאוה ובליצנות על בני אדם, וחברת בני 

לאד מפסידה  שיקול  האדם  כח  ואת  וממון  שמים  יראת  ם 
כדי   צביעות  לידי  האדם  את  ומביאה  השכל,  והבנת  הדעת 
להזהיר   אותו  מחייבת  החברה  וכן  אחרים,  בעיני  חן  למצוא 
שרוב   ונמצא  הטוב,  על  ולצוותם  הרע  מפני  חביריו  את 

העבירות אינם יכולות להעשות אלא בחברת בני אדם, ואילו  
מכל האדם  את  מצילה  חברת    ההתבודדות  אמנם  הנ"ל, 

החכמים הצדיקים היא כמו התבודדות ויש לה מעלות רבות 
 יותר מההתבודדות.

לגאוה   י"ח מקום  שאין  רואה    -התבוננות  האדם  כאשר 
שאר  לעומת  קטן  הוא  כמה  להתבונן  עליו  מתגאה,  שהוא 
כמה   יתבונן  ומאידך  הכניעה(,  בשער  )כמבואר  הבריאה 

הבר על  והמשילו  האדם  את  גידל  אותו  הקב"ה  ולימד  יאה, 
כיצד להשתמש בבריאה, ונתן לו את הזכות לשבח ולהודות 
מגיעות  אינם  והטובות  טובות,  הרבה  ועוד  אליו  ולהתפלל 
כיצד   וממילא  האדם,  למעשי  צריך  אינו  והקב"ה  לאדם, 
ישתמש האדם בטובות אלו כדי להתגאות כאילו הכל שלו, 

מתפל שהוא  תפילתו  בסיום  אומר  היה  הצדיקים  ל  ואחד 
מפני   רק  הוא,  וקטנותו  הבורא  גדולת  למרות  הקב"ה  לפני 
ונתן לו את הזכות להתפלל ולהשפיל   שהקב"ה רומם אותו 
כי  צריך  הוא  מה  לקב"ה  לגלות  בא  ולא  הבורא,  לפני  עצמו 
יודע זאת בלעדיו, אלא כדי להרגיש כמה הוא צריך   הקב"ה 
ביותר  הטוב  הוא  עבורו  יבחר  שהקב"ה  ומה  הקב"ה,  את 

 להיות לו.  שיכול 

הראויות    י"ט מהצרות  אותו  מציל  שהקב"ה  התבוננות 
על האדם להתבונן כמה הקב"ה    -לבוא עליו בגלל עוונותיו 

היו הצרות  עוונותיו  למרות שלפי  רבות,  מציל אותו מצרות 
ראויות לבוא עליו, וכמה עליו להודות לבורא על כך, ולשוב 
אליו   יגיע  שלא  כדי  הבורא  בעבודת  ולהדבק  בתשובה 

 הצרות, כי החטאים הם הסיבה לצרות.   

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 תמצית ספר שמירת הלשון

מיוחדת  לחשיבות  האדם  יזכה  הלשון  שמירת  ע"י 
הבא מיוחד   בעולם  דבר  באיזה  להתנאות  האדם  טבע  כי 

שאין לאחרים, וא"כ כיון שאמרו חז"ל שהרוב נכשלים בגזל 
הנזהר מלשון  א"כ  הרע,  לשון  באבק  וכולם  בעריות  ומיעוט 
כמוהו   יהיה  שלא  הבא  בעולם  מיוחד  היכל  לו  יהיה  הרע 
ואלפי   ממאות  נמנע  הלשון  שמירת  שע"י  ובפרט  לאחרים. 

מאות ומרוויח  עובר    עוונות,  ואינו  היושב  כי  מצוות,  ואלפי 
 עבירה נותנים לו שכר כעושה מצוה. )פרק א'(.

בבית   אסורים  דיבורים  ידבר  שלא  במה  התועלת  גודל 
ללמוד    -הכנסת קבוע  זמן  לו  שיש  למי  יש  גדולה  תועלת 

בבית המדרש, שישמור את לשונו באותו הזמן, כי על ידי זה  
תורתו קרעים קרעים לא יפסיד מזמן לימודו, וגם לא תהיה  

חודש  י"ב  )שנענש  רתמים  גחלי  אותו  שמאכילים  שעונשו 
ולשונו  פיו  לשמור  שרוצה  למי  טובה  ועצה  גמור(.  כרשע 
ובית  הכנסת  בבית  מלשוח  שימנע  אסורים,  מדיבורים 

סיבות על   -המדרש מפני כמה  ב'  א' מפני קדושת המקום. 
ידי   על  ג'  בשלימות.  יהיו  ותפילותיו  תורתו  זה  יהיה  ידי  זה 

דיבורים  בלא  מחייו  שנים  י'  בערך  של  מצטבר  זמן  שיעור 
אסורים אלא רק תורה ועבודה. ד' על ידי זה יהיה לו קל יותר 

 להמנע מדיבורים אסורים בשאר היום. )פרק ב'(.

שזה  מפני  הלשון  בשמירת  במיוחד  להשתדל  צריך 
דורשים  לה  שאין  שאף    -מצוה  חרדים  בספר  איתא 

המצוות, מ"מ יש לאדם להחזיק באופן    שחייבים להזהר בכל
מיוחד במצוה אחת שלא יעבור עליה כל ימי חייו, שעל ידי  
בא  אם  אבל  המצוה,  אותה  נמשכים אחר  המצוות  זה שאר 
חלק  אצל  שהופקר  בזמננו  וא"כ  יצליח.  לא  בכולם  לאחוז 
זו   במצוה  האוחז  א"כ  ורכילות,  הרע  לשון  עוון  מהאנשים 

ז על  לו  יגיע  מיוחד  מצוה  באופן  מת  ואם  מיוחד.  שכר  ה 
מותר אפי' לכהן גדול ונזיר להטמא לו מפני בזיונו, כ"ש אם  
מיוחד   בזיון  יש  זה  ובעוון  בבזיון,  מוטלת  הקדושה  התורה 
לתורה, מפני שמי שרגיל לדבר לשון הרע אף אם מזכירים 
התירים,  מיני  כל  לו  יש  כי  פורש,  אינו  אסור  שהדבר  לו 

נף ושאינו בכלל עמיתך, ואין לך ואדרבה יוסיף לומר שהוא ח
מת מצוה גדול מזה. ואם יתנו לאדם ספר תורה שמחוק בו 
יתבייש  לא  ואיך  עליו,  לברך  יסכים  לא  ודאי  תיבות  כמה 
האדם שיהיה מופקר אצלו עוון זה כאילו אינו כתוב בתורה 

 כלל. )פרק ג'(.

 

 

הרבים   ובזיכוי  הלשון,  בשמירת  המצוי  הגדול  השכר 
בהימנעות מדיבורים אסורים יש לו בזה רווח המתחזק    -בזה

לו   מצוי  וא"כ  מקום,  ובכל  תמיד  מצויה  זו  מצוה  כי  מיוחד, 
זה  בענין  הרבים  את  והמזכה  לחפשו,  שיצטרך  בלא  הרווח 
שכרו גדול, ובודאי יצליח כי ישראל בחזקת כשרים וצדיקים  
ואין העוון הזה מצוי אלא מחמת חסרון ידיעת פרטי הדינים  

 ידי זה ימהר ביאת הגואל. )פרק ד'(.  בזה, ועל

כמו שמצינו שישראל ענו לטענות   נלך אנו בדרכי אבותינו 
את  ישמרו  לא  אם  מעליהם  העול  להקל  שאמרו  המצרים 
אברהם   אבותינו  עזבו  שמא  "וכי  ישראל  להם  וענו  התורה, 
להם   שאמרו  או   ," וכו'  שבשמים  אלוקינו  את  ויעקב  יצחק 

והר בניהם  את  מלים  הם  התינוקות למה  את  משליכים  י 
אח"כ  והרי  המשתה  ימי  שבעת  עושים  אתם  ולמה  בנהר, 
את  יעשו  שהם  אמרו  וישראל  פרך,  לעבודת  אותם  יוציאו 
המצוה בלי להתחשב מה יהיה אח"כ, וגם אנו לא נטה ליבנו 

 להסתת היצר וטענותיו. )פרק ה'(. 

לחבירו אדם  שבין  מעוונות  להנצל  נפלאה  ע"י    -עצה 
, והיינו להעביר על מידותיו בכל ענין, האדם  מידת הסבלנות

פעמים   הרבה  כי  ורכילות,  הרע  ולשון  ממחלוקת  נמנע 
יקציב   ואם  קטנים,  מדברים  ומריבה  הקפדה  לידי  מתגלגל 
ינצל מכמה   איזה ממון לזה כמו שמוציא על שאר המצוות, 
עניות, אבל  לידי  בא  וע"י לשון הרע האדם  עוונות עצומים, 

ם אותו, ועל ידי זה יזכר לחיים ביום הדין  הבא ליטהר מסייעי
הוא   אלו  מהוצאות  והנמנע  השפעתו,  על  הקב"ה  לו  ויוסיף 
דומה למי שמקמץ מממונו הנצרך למאכלו, ועל ידי זה יבוא 

 להוצאות גדולות עבור רפואתו. )פרק ו'(.

גמילות חסדים גדולה    -מעלת  מצוה  היא  חסדים  גמילות 
מ ידה  ועל  יתברך,  ד'  בעיני  החסד מאד  מידת  את  עורר 

והיא   והיא אחד מג' דברים שעליהם העולם עומד,  למעלה, 
גדולה מן הצדקה, ועומדת לאדם עד סוף כל הדורות, והיא  
מגמילות   עיניו  והמעלים  בישראל,  שהוטבעו  מידות  מג' 
לעשות  ישראל  תפוצות  בכל  נהגו  ולכן  עוונו.  גדול  חסדים 

ואינו   צרכו,  בעת  לאדם  להלוות  גמ"ח  מרובים חברת  דומה 
אחד  לכל  מחשב  והקב"ה  למועטים,  המצוה  את  העושים 
כאילו עשה לבדו את המצוה כיון שבלעדיו לא היתה המצוה  
זה   על  מוציא  שהאדם  מפני  גדול  זו  מצוה  ושכר  נעשית, 
הוצאות, ונוסף לו שכר בזה גם כשהוא עוסק בעסקיו או ישן 
מעלות משמונה  הגדולה  המעלה  והיא  מותו,  לאחר   ואפי' 
לנופלים   שיעזרו  חברה  לייסד  ונכון  טוב  ומה  בצדקה.  שיש 
)וע"י שיפרעו הלווים מעט מעט יקל   שלא יתמוטטו לגמרי 
החברה(.  בקופת  יחסר  לא  זה  ידי  על  וגם  לפרוע,  עליהם 

 )פרק ז'(.

 שמירת הלשון חלק שני 

מצוותיו  כל  את  להפסיד  יכול  פיו  את  כתיב   -המפקיר 
שאדם   שיתכן  שכמו  והיינו  כל",  ואין  מתעשר  "יש  במשלי 
יתכן  כך  כלום,  לו  שאין  וימצא  מתעשר  שהוא  יחשוב 
טובים  ומעשים  מצוות  הרבה  מוסיף  האדם שהוא  שיחשוב 
על  דופי  להטיל  טבע  לו  שיש  מפני  והטעם  כלום,  לו  ואין 
התורה  דברי  על  טומאה  רוח  נמשכת  זה  ידי  ועל  הבריות, 

זוכה על ידם. וכן ע"י ההרגל בזה האדם נמנע    שמדבר ואינו
מדברי תורה, וכל הגדרים שהיו לו על הנהגותיו נפרצים. וכל 
שמירה   לשומרו  וצריך  עדן  גן  מיוחד  מקום  לו  יש  אדם 
יתירה, ואם ציער אנשים יפייסם ויתודה בפני ד' על חטאיו,  
ואם דיבר על אנשים שלא בפניהם ולא הועילו מעשיו צריך 

עכ רוח לשוב  ממנו  תסולק  זה  ידי  ועל  השם,  לפני  "פ 
העוונות   יהפכו  מאהבה  תשובה  יעשה  ואם  הטומאה, 

 לזכויות. )פרק א'(. 

הדיבור   בשמירת  תלויה  ודיבורו  האדם  קדושת 
כוחו  כפי  ונטמתם    -והמחשבה  בהם  תיטמאו  "ולא  כתיב 

מעט עצמו  מטמא  אדם  חז"ל  ואמרו  אותו   -בם"  מטמאין 
מלמטה אותו  -הרבה,  הזה  מטמאין  בעולם    -מלמעלה, 

דיבורים  שע"י  בזה  והביאור  הבא.  בעולם  אותו  מטמאין 
דברי  כל  את  המטמאת  טומאה  רוח  עליו  נמשכת  אסורים 
רוח  ונמשכת  למעלה,  מלעלות  כוחם  ומחלשת  הקדושה 
יפגעוהו   שימות  ובעת  נפשו,  שורש  על  גם  טומאה 
המשחיתים וילבישו אותו לבוש מאוס וטמא, ויהיה לו בזיון 

והייתם  גדו "והתקדישתם  כתיב  ומאידך  לגיהנום.  וירד  ל 
קדושים" אדם מקדש עצמו מעט מקדשים אותו הרבה וכו', 
הרבה,  קדושה  עליו  משפיע  הקב"ה  פתח  פותח  שאם 
ומלבישים   נשמתו,  שורש  על  מלמעלה  קדושה  ונמשכת 
"ולא   הכתוב  אמר  וכן  קדושה.  של  והדר  הוד  בגדי  אותו 

ובכלל זה כל מחשבה שהיא    תתורו אחרי לבבכם )זו מינות,
היפך דעת תורה( ואחרי עיניכם )זו זנות, ובכלל זה מי שהוא  
קדושים   והייתם  וכו'  העולם(  תענוגות  אחרי  רודף 
לאלוקיכם", שאם מניח מקום ליצר בליבו ע"י דעות כוזבות 
לכל  נותן  והקב"ה  קדוש.  יהיה  לא  מטונפים,  הרהורים  או 

לקב  כוחו  כפי  קדושה  של  השפעה  אם  אחד  אף  ומ"מ  ל. 
חז"ל   אמרו  כבר  לגמרי,  וליבו  מחשבותיו  לטהר  לו  קשה 
שהבא ליטהר מסייעים אותו, ואל יבטל מלעשות שום מצוה  
אותו  יביא  והמעשים  לגמרי,  טהורה  מחמת שאין מחשבתו 
לטהר מחשבותיו וליבו, ואז גם העשיה תהיה לשם ד' ויבוא 

 למדרגת הקדושה. )פרק ב'(.

 






