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כבורהיהאלאבנפשבשאמהתפלהבימלשלאכיוןבאיכורה
:כ"אחושכחהעכקשיגמוראחרלהתפלל

ןיוםמבעודערביתוהתפללהתיבהלפניוירדלערביתכמוךהכנכתלביתשבאמייג

מן~עברלאשעדייןכיון"התפללןולאלהזידלדמותואיןמנחההתפלללאועדיין
להתפלללואפשרשאילנמרתמצאאםואףמידמנחהלהתפללצריךלפיכךהמנחה
אלאיהאלאמ"מ]ערביתןבתפלתלילהעשאושכברכיוןשעהבאותההמנחהתפלת
.מנחהלתשלומיוהשניהשתיםערבית
:חודשםראשעליוקבלשכברכיוןבשניהגםויבאיעלהיזכירחודשראשהואואם

,נ"ישב"מלעילז"עדראהמה סילעיל'ך,עג

.נ"הנמגאק' .ץ'םילבושע"התוטור.א,כיברכותשםיוחנןרבימז

,ב"מפט"מלעילגםיראה ,אקהלתמח

,מי .א".םנח'.םלעילגםיראה,שם.ךרייתאמט

רבבשתב"מדברכיתר"פ~-ונא,שםברכותא-רשתג טור.גאוןהאי

,שםלי ,שםשיקנא

.הק"מו"ט.ן-]יב _שםז"ת.שםש"ירא"רשבגג

.'"במ~גי

("הםבסיף)."בוראה.ה"מהדשןתרוהשייתגה ,מרר"פח"מרמ
,ח"מא"ורמע"ש.ח"חתפלה' -וצושוך.זךאיתא'"מק"ממהגהותגג

.א"מצם"ס~ .א"מצט.'מילעילגםוראה,מיהקח"מע"שו

,גק"משםא-ת.(ימכלה"ר)צט"מ'"בגז )הרגלכיצד'פיומןרוקי)נח

.הרמייהבמשמעות(ב,' .ח"מע"שו

המגוארן.ברגםשכיה,"הם,במהי-הבמשימעיתגט .מע"במהטו
,ה-ר"מפט'.םלעילוראה,ב"מרלב' מע"טישוראיה17

.א"מרלג" .'ק"מא-משיא

.ג"ושח"מח.'.מל.לע"עכיב במעיראה,שםא"מג,ס

.נ"ישהבאף'



קחתפלההלכותשיד

לשםהראשונהשבתשלשתיםערביתמתפללשבתבערבמנחההתפללילאמעהיד
שאין"תשלומיןןידייצאלאחולשלהשניההתפללואםי"לתשלומיןוהשניהערבית

.1שבתהוכרתבליבשבתתפלה
ואםי"חודשראששלשתיםערביתמתפללחודשראשבערבמנחההתפלללאאםוכן

רין.חושאיןלחוורצ"אבשתיהןאמרשלאאובשניהולאבראשונהויבאיעלהאמר
שיתבארכמובלילההחודשאתמקדשיןשאיןמפניבערביתחודשראשהוכרתבשביל

בשבילולהתפקרלחוורצריךבראשונהולאבשניההנכיראםאבל"בן"תכ'בכי
ולכןהודשראשערבמנחתתשלומילשםבראשונהשכיוןדעתושגילהלפין"תישלומין

תפלתוהמקדיםחודשראששלערביתלשםכיוןובשניהחודשראששלבההנכירלא
והואללמעלהשנתבארכמותשלומיןידייצאלאשעהחובתשהיאלתפלהתשלומין
:]שיתבארלכמולחזורצ"אבראשונהלהזכירשכחאםאבל"במגידיכןשעשה

'כבויבאיעלהושכחשתיםשחריתוהתפללחודשבראשערביתהתפללילאמעהכן

בשבילחירקאיןובערביתערביתלתשלומישהואפ"אע;ולהתפללילחוורצריך
אותהשמתפללעכשיואבלליבלילההחודשקידוששאיןמפניהו,חודשראשהוכרת
:"ולהתפללילחוורצריךביום

מבדילחולשלשתיםשבתבמוצאיערביתמתפללבשבתמנחההתפללולאמעהמז
בהזכרתכןשאיןמהאחתטבפעםדישהבדלהלפי,כשניהלמבדלואינובראשונה

תשלומיןבתפלתלהזכירכ"גצריךלכןשבהןהתפלותבכללהזכירשצריךחודשראש
צ"אנשפיהןל.הנדלאאםוכןוצאבשתיהןהבדילואם"שנתבארעכמובהםשמתפלל לחוורן

כמוהכוכעללאומרהויכולהואילבתפלההבדלההזכרתבשבלחוזריישאין
.ד1"רצ'בכישיתבאר

לאראשונהערביתלשםלועלתהשניהבשניהוהבדילבראשונההבדיללאאםאבל
בראשונהשכיוןדעתושגילהלפימנחהלתשלומיח"יולהתפלללחדרוצריך"]עלתה
]ישבתמוצאיערביתלשםכיוןובשניהבההבדיללאולכןשבתמנחתתשלומילשם
דעתוגילהלאשהרילחזורצ"אבהמלהבדילשכחאםאבלבמזידהבדילשלאוהוא
:דעתםבלאשעשהכיון

טור,(ב"מש"יראהרצףרמת'לג)ב,כישתב1יי1אסיד

,ג"מכרמג"מלקמןיראה.ט"מע"ושי מפריראה.(דני.לע'הגלא)א-נקונר,הק"מז-שה"ס

,האיתדשערתפלה'שערם'הבת רלקמןראהסרו

,נ"ותמטחש' ,ולהל.סרגוסוףמ"ססוףלעלראה,,מ"מא"רממז
.מאז .מח,ס
שםע"בטושויראהדני'להגועלאר"בשועזה' נ.לקמןגםוראה,(ב,למברכית)א"מ

.'"מקפח" "ע.וכב"סי-בבהובאא'"מדומל,שםא"רמט,ס

.א"מע ק"מא-תעא

,ד' ,ממץלקמןעב

,נק"מא-תעג .נ"ישהקידםבמעיףראהעד

.א"פהכב"מונייעאירראהעה

וסייע(רבב"מוטור)טור.ב,בוברכיתת~ברייתאעג מלקמןנתבארש"במוצהתפלללאן.יד,י"מ

רצד" .ב"מ

.ג'ק"מא-מעז ,ד".מלעילעת

"סהשרדנים-נרכותהגאותםאוצרראה)האירבעט פימ-רצן,שםברכותרצף,(קץ

,העיתפלה'מהל' מדברכיתד"תש-רא

,רכב'סיפיר.שםברכיתא-רשך,ב" .'"מע"זי

.ישןג"מפ ברכותשתבברייתאפא

.י"נע"זי,רבב"מתיר.ב,כי איצרראה)גאולהאירגדשםשםש"וראן-ריפב

א"מ,שפהה"דשםברכותרשיוראה.(שםהגאונים ק"ס

.א"סל'לעוראה.-י ע'הגלא)א-קו]"ע.'ק"מז-מםזלאשםא-תפג

א"מל'לעיראה.ר"מיסיףלעילערץיראה,(נו'ד'ל



שטוקט-קחתפלההלכות

חובתוידייצאשלאפ"אעשבתתשלהנכירולאח"יוהתפללשבתשלבמנחה"מעיז

צ"אשחשכהעדננכרלאאםמ"מיוםמבעודננכרהואאם"ולהתפללילחוורוצריר
שהתפללכמוחולשלח"ירקיתפלללאכ"גבערביתשהרישתיםערביתלהתפלל
כאלו1"הבמנחהיצאשלאשכיון,]אומריםוישאלובתשלומיןכלוםירויחולאבמנחה

יתפללכפקידיולצאתי]מוכרעוהדברשתיםערביתלהתפללשצריךכללהתפלללא
גדולחידושלךאיןהכפקעלשמתפללשכיוןדברבהלחדשצ"ואנדבהבתורת'הב
."]ו"ק'בכישנתבארכמומ1ה
אגלהודשןראשאינוומלילההודשהראששלבמנחהויבאיעלההנכירלאאסוכן
הוכרתירויחשהרי"הכלןלדברישתיםערביתלהתפללצריךחודשראשכ"גבללהאם

.]''במ"יובלילהדיןוכןתשלומיןבתפלתויבאיעלה
:"תשלומיןןבתפלתאותםשירויחייהרוחמשיבאווממרסמלותןשכחאםה"וה

בראששלאויבאיעלהכגוןבזמנהשלאבתפלהימיםשארמאורעומזכירסועה"יה
אפילומידפוכקשמעהנזכראםבחולמ"ויושבתשלאומועדשלוחולוחודש

~אומרימןישהתפלהכלאוהברכהשגמרלאחרעדנזכרלאואם,הברכהןבאמצע
לתחלתאולראשלחזורלהצריכהבתפלההפסקחשוביםימיםשארמאורעהזכרתשאין

לחזורשצריךהתפלהבאמצעבשיחההפכיקכאלושדינו"יא"ויבהשהפכיקהברכה
(הלכהולענין)רין"(י)ק'בכישנתבארדרךעלבהשהפכיקהברכהלתחלתאולראש

כללפיכךהיוםכלאדםשיתפללוהלואיהואילבתפלהמ"מ"להקלברכותשכפקפ"אע
:""שנתבאר,כסדברבהלחדש.צרץיאיןנדבהבתורתיתפלל,חור'מוכרעשהדברמקום

:סעיפים'הובוהצבורעםבתפלתולנויןהיחידיתנהגאיךדיןקט

]עדיןעוברתהשעהואין(מנחהשל)ח"י"מתפלליןצבורומצאהכנכתלביתהנכנכא

יתפללאללאוואםיתפלללקדושהץ"השיגיעשלאעדולגמורח"ילהתחיליכולאם
שאמןהקדושיהאלאחדאמןשיענהעד

~
אוקדושהכנרשמעואסכקדושהיחשובה

."להמתיןצ"אכ"אחשישמעשיודע

"ויםקח"ם)וטור,טעה.ה"דב,כיברכיתתוספותפד נו.רבבשםרבב
.(הודה''ר'בתיםבברכיתושם)הריה' ,מיק"מא"מ,א'ק"מו"ט

.ד".םלעילוראה.לך.יאז"מרמח"םכדלקמןפה משם.ברכיתש-פרא,שרכותרפדיונהרצינוהרבפד

" .שםא"מ.שםז"ח.פרובינצאחמתיבשםשםימיר,ב

ע"שו.שםפיר.שםיוםרבינוהרבבשםשםש-ראפז _א"מ

,ח"מיסיףלקמןיראה.א"מפת ראהפט

.א"סתכב'.מע"מושי 'ימיקח'.ממור,שםש"יהראזנה'רבינייהרב'תוסצ

.א"מע"שו.תכב .טזק"סא-מצא

ח'חיב(,!נ)ת"'גד'"וע,ב"מסוףתפז"מלקמןראהצב ע

.ם' םלקמןראהצג
.ד"םקיז" הגמירידאמרלאשאםצד

לקמן.ראה,איתורים'מחזובים' .י"מקיר"מ מצה

_שםא"

.גק"םמשהבזרמיהיבא,צה"ממוףא"חרוע,אורצד מק"ממושהית

לקמןיראה,ב"'םא"רמ,מהאותיא" ,ג"מרמח"מ

,יונהרבינוהרבמ"בחייתמאוחות("הםבסיף)'"בצו .ב".מע"שו

ב'ק"מתתיזנולת,ב.ק"םז-שצח .רנעיףצט

.סיבתקפב'.סלקנקוראהק תהלהוראה,שםלקמןגםיראה.ג"ושץף.מעלעילקא

.כחק"םלדור

קטסימן .ב,מאברכיתלץךיהושץבןא

.תפלה'מהלי"פק"דמתית"מהגהות.א'"םק-סםב

,א"מפרע~ בדעתהארוךמשהודדנץוןימ"הר"פברכיתירושלמיג
ןק-סא-מ"ע.א"מא"רמ,א'"מהדשתרימת םלעילראהד

נ"יש.ה"םמיף,ם" מק"םא-מה




