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יאמרליאלאאמתאלקים'והשנאמרתמשום]לאמתיאלקיכם'הביןלהפכיקשלא

לפיויציבגםלזמרליזהרוישהפרקבאמצעהפכקכדיןיפכיקואןאמתאלקיכם'האני
אלאאחרבדיבוראלקיכם'לה[ביינולהפכיקאיןכןעלאמתלשוןכ"גהואשויציב
:]לבלבדהאמתבמלת

אמתאלהיכם'הכייםאםוכןאמתשאמראחר,הכבודןאוהיראהמפניפכקאםח
ואומרחוזראינוויציבטאמתברכתעמושיאמרץ"השעלוממתיןץ"השקודם
:שפכקממקוםאומויציבמתחילאלא"אמתן

ם"שםאחריפכיקולאיא"קיבכימןשיתבארממעםלןלתפלהגאולהלכמוךצריךכן

."הפרקיבאמצעכמואפילוישראלגאל
במקוםאפילועצמוברכתאחרלאישראלגאלאחראמןעוניןשאין]]אומריםישולכן

,שםהסייע'"רבישיםשיר,ה'.םדבררתב"טראש,צרפת .שםורעי,ב"ורעא"מעידשםגמראעב

..,,רמיי'עג תלמדי.שםש"מעד

מעיףע"הטיתיר,שםענהרביני _ה

.מק"סא-ט,הראשלדעהם"הרמבוכתבה"ד"לעה .נ)ת"יגריראהעו

.נ,ח(.' ,ב,ר'.ברניתה)ויו)רביהרבעז

.ו"ם.ישוקעטור.שתרפאעח .ב,טברכותברייתאעט

,במעיףפ "םולקמן.טסעיףשיקעןפא

"וע,גק"סא"יקוא"'ום' איתבהלכהדברכותב"פל"זאחרין'שעי''רפסקי

,'ק"מומקאשםהגבירים'בשלטהובאב פעל,וטמרה"די-בק"נהררפב

יכן.ב,רהא"חוטיהר' שאמרמישריםמגןבשם'ק"מרבאה'באלא'הם

,עמףת.לבד'המג

.קלה"סי"בבהיבא.קפה"מא"חא-]רשת"שיוט הברועה

.ד"םע"בשו' ,ב,נסן'גטסי

.שםע"בישיו'האדיעה.המנהיגטפךבשםך.טא"ס ו]לסיב

.דף'מע~ .חק"סטיאסיג

.א,דיב"חזהרסיד א"נמהיבא.בגאיתסיףדברכותב"תחטוזיתלחםה,ס

_שם ם1,ס

.גק"ס,"בס~.יעליריביע'הגלאר"בשועזה" ,ב"מקפוח"ם.לקמןגםוראה

.שםא-חסיז _שםא"מ9ח

,אף'מעסיט ברכותמשנהע

ע"ישטור.א"מע-ימ~יגמא,אג' .הה'מע

'רבנבשםהןאליה"דשםברכותיונהרביט'תלמדעא



סושמעקריאתהלכותרל

י]אומרימוישץ"השאחרולא)]ברכות'גאו'בכמיוםעצמוברכותאחרלענותשנוהגין
אלובמדינותנוהגיןוכןוכיומההברכהצורךשהיאכיוןהפכקחשובהאינהאמןשעניית
"].עצםברכתאחרלאאבל11ברכהץ"הששמסייםאחרלתפלהגאולהביןאמןלענות
.,די"נבכיסןשנתבארכמו
אמןלענותמחוייבאינוואוץ"השעםלסייםלבויןיוכלהכללדברילצאתשרוצהומי
בווכיוצאישתבחאחראפלועצמוברכתאחראמןעוניןשאיןמנהגינולפיץ"השאחר

."]א"נ'ובכישםשנתבארכמוי]ץ"השאחראמןלענותשמותרממקומות
שאמוראומריםויש(א)ןץ"השאחראמןלענות'כד"שראלי'בצורלהמתיןמדקדקיםש'1

באמןאלא"ןבעצמה11ברכהשאחראמןאפילואמןבענייתהברכהבאמצעלהפכיק
מהמנהגב1הל1ו1איןולפיכך)]ילמעלהשנתבארכמובלבדשבקדושהדברכמושהוא

:(הכללדברישיוצאבעניןיעשהאו

בתפלהמפכיקיןשאיןכמו)לתפלהיגאולהביןוקדושהקדישלענותלהפכיקאיןי
בשירהממתיןעושההואוכיצד"התפלחןהתחלתהואהגאולהשמסיוםעצמהיי

שנתבארכמוכלוםבכךאיןכולהאתלגמורכדישוההאםואפילו,לענותןכדיחדשה

:~הן"כ'בכי

לשאולהצבורתפלתאחרעדשיתעכבמוסבמתפלליםוהצבורתפיליןלושאיןמייא
שמיםמלכותעליוויקבלבתפיליןויתפללשמעקריאתשיקראכדימחבירותפיליןלו
.בעצמותשקרעדותויעידתפיליןבלאהצבורעםשיתפללסמה"שלימהן

שמעקריאתקוראתפליןשימצאעדשמעקריאתומןיעבורשמאשמתייראמיאבל
לידותפיליןוכשיבואוכןגםמתפללתפלהומןגםיעבורשמאמתיראואםתפיליןבלא
."מנמוראינהבהםויאמרהיוםבאמצעיניחןאובמנחהיניחןכךאחר

אחרוןקונמרם

דרךשאין]טן"נ'שיי"ובבטורמ"וכ"ברורהןהלכהנרלהפסיקשאסוראומריםוקט(א)
'פיבלבושבהדיאמ"וכ,""א"נ'ובליז"שםע"בשס"וב)יש"הראשעשהכמואלאלענות עטין

:כויייעשהכיצדשכתב

,ג"ושאף'מענר"מל'כדלעפג מפץברכיתש-ראפד
הרב.סו"םהלקט'שבלוראה,'" ,ב,מהברכותינה'נו.רב

,זף'מעא-רםפה מעפד

,אף' ספדוראה.בדכותחגגה"דבסיודה"ב,,א'מיקא-ט,פ

.11'עד"חב-ם'הטנהג וע,גמעץפח

.עח,ח(ו"רית')ב"העי" ן'להמתהחנושלנוולניסח,נו.רבמדירבטסהאכופט

_הישהבשירה _שםא"מצ

קונטרס'ע.יגק"מרבה.ה'אל,דק"מברורההלתהצא סילעיליראה.אחרוז

,מיהסיףנא' .המעיףמיףצב

,יגברכיתמהתוספותבענף'האלא.שורשק"מהחיצג מהכלעל.ת-רכשםשואלה"דב

חייםיארחיתג" דור.בםה"יכב"מע"שי.צחק'נו.רבבשםבז"םש"ק'הל

.ק'להפםן'אוכןה"ד םכרלקמןצד

.ה"םקר" ,ב'"מהדשןתרומתצח
,להיקמץן.אוכןה"דדור.בםוכיהצד .אסלףצו

שם1נה'רנינ1דוב.א"רעזמוסחב,יןברבותגמראצח מ.ג"מלעילגםיראה,הרוצהה"ד

.ו"ם.לח" .לישאין'מה"דדור'בםח"וכ,נק"סא-מצט
אבלה"דבמדורה"יכ,שםא"מ.במעיףנח'.םלבושק ט

,ב,לח."חהלכותחקרי"ע,ה"סלרמיל'לעיראה,' ,דק"סקא

.א"אכתבה"דקב לםלטהרקג

,אמןילענותץ"הששימייםקידםהברכהם" מעקד

"
.ר"משםל'ולע.ד .ג"משםולעיל,במעיףקה

,דמעיףקר עקו
.גכללוההוראההפוסקים.כלל"



רלאסושמעקריאתהלכות

אלאעליהןלברךמפמיקיןשאין7ןאומריםלס(ב)"7לתפלהשמעקריאתביןליהובאוואם
התפלהואחרברכהבלאיניחןואילךמויאמרלפיכךהפרקבאמצעלאאבלהפרקיםבין

לאאבלעליהןלברךיכולהפרקבאמצעאפילו"7יאומריםויש(נ)ויברך7יבהםימשמש

קרושהאוקרישלענותאפילוממשהתפלהבאמצעכמודינושהרי]'לתפלה7גאולהבין
)'לנהוג7ישוכןכךאחרלברךשיכולהתפיליןבברכתשכןוכלעוברתמצוהשהיא שאיןציציתאבלשלימהשמיםמלכותלקבלכרילתפלהחובהשהןבתפיליןןהכל.
גאולהביןבהלהתעמףיפסיקלאבציציתהחינהמליתעליוכשישאלאהגוףחובת

שיתבארכמועצמה7ןןכתפלההפסקכ"גהשובשהעימוף,ברכה7ןבלאאפילוי'להפלה7

אבללתפלהכךכלצורךבושאיןכיוןלתפלהגאולהביןהדיןוהוא7ין[1"צ)(ג"צ)'בסי
אפילושהריהפרקבאמצעאפילוברכהבלאלהתעמףיכולישראלגאלשמיםקורם
כמוראשונהמבפרשהחוץשמעקריאתקוראשהואבעורמותרבמלאכתולעמוק

:"'ג7"מבמימןשנתבאר

אמונה,אמת,(]",שתקננה,כס)"'"שחריתויציבאמתברכתאמרשלא'מכליב
"]7שמעקריאתאתמעכבותאינןשהברכותשמעקריאתירישיצאפ"אעערבית

אחרוןקינמרם

]]7משהובדרכיז]7י"וב)]7יתונפות]]7מגיצימ"ר'נולברךמפסיקיןשאיןאומרםיש(ב)

לפניהכלשפירש

"
ולא,ישראלגאלידם

"
ורבי.ן]7העוזרבאבןשכתובמהכלמידישה

הנחתןבשעת,התפליעלרבמברךהיהלא"]7שלעולםליהמנחברלאי]7יהודהברבייצחק שחרית
:

דיח"ג'בגישכתובבמהועיין.ן]7מגמראטורנרהפרקבאמצעשאפילואומריםויש(ג)

:דיןק"ודו]דייונהרבינווהרבן7יי"רמבעלפליגי)דיא"ורשב]שיי"והרא"שהתונפותיי

.ג"מ.ל'לע"עש"קקודםלדיבאיאםתת ה"די"ב.וכמנח"דב,דברכות'1תו0מקוצית-רקט

'אחרווקונטרסאיי,אםרקש"ימ

,ג"מל"םכדלעילקי גזיא

"עננאותנ"פש"ק'הלמייתוניותהגהות,שוך' זוששהשמבוארת,בק"מסיף)אחרוןקונשרם התפילעלשמברך

,ט' 'מחרל"הנהדיעות'שכרש'שפהק"ממשהדרסיקיב

שמומיהג-מקבאחרוןקונטרס'.יע,ישראלגאלקידם .כדבריו

"וע.לישאין'מה"דדור'בםוכש,המעיףא-רתסיג אהל

,רא,חשם' שבברכית)והורהה"רשםיונהרבינוהרן,שם'תוסקיד

''סי.דברכווגניבש"מ.(ות.ציצעלברך'לאקיש שלא)

.(לתפלהגאילהמןוהינו,ת.צעבעמיפתפסל' .ש"קם-קחגםהואזהליק.דהא".דג"מלעילוראה

.חמעיףע"שו,שםי-1גיטו ,עק"מא"מקטו

,דף'מעקיז .1נעיףעיח

,א,י1ברכיתי1קיט מכלה"דשםי-רשקב

', .ב"מם"מכרלעילקרא

רמז'ובמרדכ,ימנחה"דב,דברכות'בתיםהובאגובב מולנ"פמורמוניותיבהגהות,ע

.באותש"ק'

,בתוספית:ל"איצקנג דקפד

.אירעואםוק.ש"ומה" ,הק"סקנה

,גק"מא"קולקמן.גםיראה.חף'מעקנו בתיםשהובאקנז

,שםמימי1יתיבהגהותיבמררכי' רבנותב"פש"יברא,והירהה"דשםענהיברביט

,שםיונהברבינימפורשבן)נראהדבריהםומתנן,''.ם בגמרב.רבדשמפרש(הק"סמשהבדרסהימהוכן

שם' ,תו.במללהתעמףן.לשאףמזהולמד)שברךשמפסק

גםהואכןן'תפיללעניןשעכסה'הנשםוביוק.ובדרכ ,(ל"הנהפימפםכלדעת

.כןנוהגרבה'השלעולםשם'בגמ'הא'.לתקנח ברכותקלט
יהורהברבייצחק.רבריש'לפ-ב,ר'

ר'דנץ(הקורסא"~לשבקסייעהו~

.כברנה.

,דמעיףשםלעילקל .ש"לקה"דב,מיברכית,ב,לעמאקלא

,י'.נא"נברכותקלב ,ב,טברכותקלג

.א,חברכית'הבמלהמיתקלד גאולהמימכיןהיוותיקיןשוקשכתבב,טברכיתקלה

גאולהכית.לממ.חוששאיניאחראדםאבללתפלה .לתפלה

ה.כותשפסק)הק"ממשהכדרסמוכחכ"שאקלו .ן.התפילעליבקרלאלתפלהגאולהדבין(בפנים

..ט"ס1"רל'לעגם.וראה



סושמעקריאתהלכותרלב

בבוקרלהגיד"שנאמרהכתיקונה7ןןהמצוהחובתידייצאלא(כללאמרןלאאפי)

אבותינועםשעשההכדעלהואכולהויציבאמתוברכתבלעותואמונתךהכדך
עלגםבהמדברואמונהאמתוברכתוהעבירםהיםלהםובקעממצריםשהוציאם
עריציםומידמלכיםמידלגאלנוואמונתוהבמחתולנושיקיםמצפיםשאנוהעתידות
.תמידכןהתדיריםהנימיםאלהכלאויבינובמותעלולהדריכנובחייםנפשנוולשום
ומה"עבריתלשוןשהואישראליתלגאללכמוךכדימצריםלגאולתחוורברכהובכוף

כולל1השלשוןמפנילמחותאיןוגואלוישראלצורמלך]במערבית7תלסייםשנוהגים
ענרגםשכולללהםמוציאכמו))ועתיר7תוהוהעברכוללגואלשלשוןעברלשוןכ"ג

.(71תז"קכ'בכישיתבארכמו
וכן"ויציביבאמתבכורותומכותכוףיםוקריעתומלכותמצריםיציאתלה1כירוצריך
(אותו7שומח1ירין)חובתוידייצאלאמהןאחתהנכירלאואם,ואמונהיבאמת

אםואפילו"אחריתבנוכחאלאלשוןאותואמרולאאותושינהאםהנוכחשאראבל
שהמשנה)אמרו7ולאהארוכותהברכותכלשארבנוכחהואוכןיצא7תןהרבהדילג

הנוכחשאראבלבחתימתןאובפתיחתןכשמשנהאלאיצאלאחכמיםשמבעומממבע
בריתוכגון)שאמרנואליכגון")מעכבותישהןחכמיםשפרמוהתיבותאלאמעכבאינו

:(בהןכיוצאוכל))בתפלה7וגשמים]המ1ון7בברכתומלכותותורה

יקראז)לתפלה7גאולהולכמוךשמעקריאתבעונתלהתפלללאדםפנאיאיןאםיג
גאולהויכמוךבברכותיהיקראנהכ"ואח")ברכותיהםבלאבעונתהשמעקריאת

ויציבאמתברכתולשירשלפניהברכותלזמרכ"גשיכול"7אומריםויש(י)לתפלה
:לתפלהגאולהלכמוךכ"ואח

אחרוןקונמרם
יאמרולאן)7י"שבב")7רוקהמלשוןמשמעוכן,י)7א"רמנרלזמרנ.גשינולאומרשויש(ד)

שנתבארכמוולקרותלחזורצריךאיןמדינאדהא,ע"צזןא"המוכוונת.'כולהרחיק'כואמת

רא,איך,]זןר"ידףרבברדחייאל"אתוגם)לאמת'הביןהפלילב"וא,"זן'בבמעיף'ל'בלי כך
למיכהומשום.כןיעשהא"לרמגם,לכמוךכדיולקרותלחזורלהחמירירצהואם.(תחלה

.'מעיףע-וצוטוךקלו .ג,צבתהליםקלח

.להגירשנאמרה"דשםי-רשקלט סיל.וכדלעקם

ממיךוחתטה.חה'פתן'מעל"עכו"םנט' _מה.להת

,רלהסררישא-מםדלא)ר'לרוגה"רשם'תוסקמא טהג.ש.שהמב

תפס"ם.לקמן.ראה)ט"יול.בללאמרין' וראה,נו.רבבמדירואיט,(ב"מתרמב"ם.ח"מכ

,תקפב'עהקצריםץ'אדהמאמרי ק"ס,-טקמג

.י _הף'נעקמר

ב"פברכיתתוספתא.ו"הדברכותא"פירושלטיעמה .טור.א"ה
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