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תפדהוכדת

:מעיפים'טובווזטנהתפלההלנותפס

שהתפללו"ברכותח"ישלתפלותשלשהיוםבכללהתפללתיקנוהגדולהכנמתאנשיא
בכלחובהשהןתמירין'בכנגדומנחהשחריתשהןחובהמהןשתיםוקבעו]האבות

קרביםהםיוםמבעודנתעכלולאשאםופדריםאיבריםכנגדרשותתקנוערביתושלניום שיתבארכמולחובהעליהםישראלכלקבלוהוכנרעכישיואגלהלילהיכלהילכים.
."במקומה
שבעלבתורהלכפורהעםאתוממיתיןמאדלהםמציריןוהיובישראלהאפיקורמיןוכשרבו

.~ח"יתפלתבכלהמיניםברכתוהוסיפודינווביתגמליאלרבןעמד,פה
השחרעמודמשעלהמתחילמנו~שחרשלשתמיד"התמידיןשמןהואהתפלותונמן

ממתיניםשהיואלאהחמהןנץקורםמילין'דמהלךבמורחמהחמההנוצץאורשהוא
שעלהידיעלמעותלידיבאואחתשפעםלפישבחברוןעדהמורחפניכלשהאירעד

""רשעהסוףעדמנו~ונמשך'בשחרבמזרחהנוצץאורשהואודימוהלבנהמאור
נ'בקרנקראאינוואילךשמכאן]'היוםשליששהואהשחרמעלות

עםלהתחילמצוהשלכתחלהאלאהשחרןמעלותמתחילמנה~השחרתפלתגםלפיכך
וראוי'וגושמשעםיראוךי"שנאמרמשוםלכןקודםולא,ןיציאתהאחרדהיינוהחמהנץ

אםבדיעבדאגלן.נכוןואינוהחמהנץקודםלהקריםשרגיליןהכליחותבימיבזהלטהר
הרחקבשעתכןלעשותיכוללכתחלהואף"'יצאהשחרעמודמשעלהוהתפללעבר
.ן'שיתבארכמו

ונמשך
~

]]היוםשליששיעבורקודםהתפלהלגמורשצריך"]היוםשלישמוףעד]מנה

צאתעדהשחרמעלותשעותח"יארוךהיוםאםכגוןקצרשהיוםביןארוךשהיוםבין

.י-ר"התפלהמה4א"פם"רמביראה,ב,יזתגילהא םלקמןיראה,א"סלביש

אםנתבארושם)ב"מקו" .ר"ממ'ק"ם.ח"מקיגמ4.נ'ק"ם,(התירהמןמציהא'ה

התפללואםב,שמאצ"צך"פם"וע.ב,כיברכות3 "עהתקנהעיקריאם,יוםנכלהאנות
כעדאוהאבות' .נזךריאב"העווראה,הקרבטת

.ב,בורנות]ג עה"חכש"לקראהד

,68דוגרה156' וראה.נו.לירוסיעלאר"בשועזה'סי,רלהב40הינוה

.ב"מקי"מולקמן.ז"ם.מט"מלעיליראה,בטורשם .מ
,מיהרמה' ירבני)ם"רמביראה.א,נם-ב,כהדףברכותנר1

'עמ)תפלההלכיתהאשכול.היא.ב"פתפלות'הל(מטה 27-26).

,ב"מה'ק"מלקמןותה-אוראהז םשםוראה)דברכיתר"רפש"רא,ב,סושםךיייתאח

" ,גק"סא"מ,תיר,(כ

מ"ה'בפם"הרמבברעתבק"סא"מ,א,צדם'פמחראהט ר

יראה,'"םחנט",וזו,ה"סרמא"מלקמן"יע.ברכותש'

'חוב,מבזךטהר(,',נ)גדית'.בק"מיג'.םהשלחןברי עע
,קפב' .גק"סא"מראה,א,כהזיומאג-פתשנהי

ם"רמבוראה,קצן.עשג"ממ.ב,נוברכיתניירא]יא מהלא"פ

,ב"הן.ומימפן'ד'תמ' .תפלהומןלעניןכממוךלקמןראהיב

.א"מלביש,א,בז-ב,כיברכותראהיג הוסוראה,."נוראה.חדש.פרי..גק"סא"מיד

,לברכות' .כ"מר"פברכיתירעש,אבהה"דא

ב,4עמא'תים"וע.,ב,כס'וגמ.א,מזשתברייתאסו ד
גה40לעיליראה.א"מע"ושיסיר,.אביאמרה" ,ד"ם

.ה,עבם'תהלטז .אק"מא-בתהובא,ל-רשיז

.גק"סא"מ.סיר,א"מפידברכותש-יאיח ,מ"מלהלן4ט

,א,מוגאא,כיברכיתשתמשנה3 מהלנ"פם"רמב3א

,א"סע"שי,א"התפלה' .ג"מקכד"םלקמןעדהיראה,דק"מא-ת3ב



רעאפטתפלההלכות

שלישיתושעיתסיהואואםהשחריעמודמשעלהשעות'והואהיוםשלישכוכבים"
קודםח"יתפלתשיגמרובעניןלהתפלללהשכיםבחורףליזהרצריךולכןז]שעות'גהוא

'בכישנתבארכמוהתפלהקודםבעונתהשמעקריאתקראושכברפ"אע]היומישליש
,]ו"מ

תפלהחובתידייצאחצותהעדהיוםשלישאחרעדהתפללולאעבראוטעהואם
שגםלפישתיםבמנחהלהתפללצריךאיןמ"ומח]בזמנהתפלהחובתידייצאלאאבל

:ן]מנה~בתפלהשכרלואיןשבמנחהבתשלומין

לכןקודםהתפלללא,ענראםחצותןעדשחריתלהתפללכזל'לכתחלה,אפיל,בנ
הגיעשלאכיוןחצותעדתשלומיןלויש"1במנחהתשלומיןשאיןבמזירעבראפילו

עדיין
~

המנחהינתפלתמן~כברשהגיעכיון]מידןחצותאחראבלאחרתתפלהמן
בנישרובמשוםהו~ייחצותאחרשעהחציאחרעדמנחהלהתפלליכולשאינוי"אעפ
חצותאחרמידמתחילמנה~באמתאבל]כךןכלהשעותלבוין(בקיאיםאינם)אדם

אותההתפלללא,נאנכ,אטעהכ"אאלאהשחררלתפלתעודתשלומיןלואיןלפיכך
.בזמנה
יתפללשמתחלהכלומרשתיםמנחהלהתפללאלאתשלומיןלואיןאונכאובטעותוגם

~בתפלותיוןשטעהמהומשליםחוזרבתפלהעכוקשהואכיוןואןשעהחובתשהואמנחה
להתפללכדיתין,חצאחרשעהחצילהמתיןצריךלפיכך"חן"קבכיסןשיתבארכמו

כמויצאלאהפךואםשחריתשלתשלומיןלשםלהתפלליחזורכ"ואחתחלהמנחה

:שםשיתבאר

לפתחלהקדיםלארםאכזר"השחרתעמודמשעלהדהיינותפלהתמן~שהגיעכיוןג
באפונשמהאשרהאדםמןלכםחדלושנאמרתילדברורמן]תשלוםלוליחןהבירו

שלכבודוועיקרתילכבודיכבודושהקדמתלזהחשכתובמהכלומרהואנחשבבמהכי
כמהואמרהשחרברכותכלובירךהשכיםאפילוולפיכךח"יתפלתהיאועבודתומקום
קודםבעונתהשמעבקריאתשמיםמלכותעולעליוקבלואפילו]ותשבחותתשירות

אבל.גק"מדלג'סיא"מ,רמז"יםדלג"מלבישראהבג שץהןזמתיתששעיתצמקש"קומןה"רבמידיר

לגביג"מננח,מלעילז"עדוראה,החמהשקיעתעדהחמה ,ג"ושש"קשן

.ג"וששםנח'סיל.לעז"עדוראה,דק"מא"מנד מלעילערץראהנח

א"מרצא"מלקמןיראה.שםנה" .בשבתההנהגה

.מסלף3ו קיבץראה3ז

'עתשציב"העו.28'עחינומביתת"הדי 64.

תפלה'מהלנ"פמ"רת1.(א,ה')דברכותרפדן-רי3ח סשםברכותראש,היא

וראה.א"פע"ושישיר.א" .אא"קוחלא"מ,א"מעא"מלעיל

,ב"מוסיףא"סקח"מלקמןראה3ט ז-ש,ח-ךל

וראה.א"סרמת'בגבשוךה-ומ,אלי .לברכיתר"פרישהמאורית מכדלקמןלא

,ג"ושא"מקח" .א"מא"רמ,(ואםה"דסיף)י-1לב

.רלג"סחדדפרי'פי,אק"סז-מםדלא,הק"מא-מלג

.אא"קומיףרצא"מלקמןראה. טירראהלד

.א"מרלי"מע"ושי רצא"מלקמן.אק"מרלג"מא"מ,ב,כחיומאראהלה

.שם מלקמןוראהלד

תפלתלהתפללנילמ"שמא"מקח" ,הרשיתתפלתשכרלי"דהרחמיםונקשתתחנונים .28ווחיטת.מבת"חדוקובץראה. .י"]נהובאב,בוברביהא-רש1לז

.א"מלח ,שםא-תלט

.ב"מע-וזושורמ משתןומן)וק"מא-תטא

ו"מילקמןהספיןע"1שי ם.ע"שי"נ.(ש"מעההיאהתפלהשזמן)

דלאגין~ .(גק"סמיףשם,"כס

.א,יזברכותאצאךמב שעימג

.כב,ב' .ישמואלה"ד."ירש,שםברכותשמואלטד

,"הםוהבנת,י-בוהנבאח''סיהזזןתרומהת"שומה .בק"ס



פמתטלההלכותערב

מבדמריהצפראלולזמראפילואושלוםלוליחןהבירולפתחלהשכיםאכזר1תפלה"
ה,ואגבעכקאבהולראותללכתהוצרךאםאבלפניותילהקבילאלאהולךאינואם

שלשמוכישלוםלויתןלאאבל%מותרמבדמריהצפראלולומרחבירולפתחהולך
כבודלושחלקקודםודםלבשרבשמוכבודלחלקהמקוםכבודה,ואיןתןשלוםה"הקב

כבודהו,כי)]שלוםנתינתבלאאפילו")ברכיועללולכרועאכזרוכן)התפלהבעבודת
.(י)ודםלבשרכןלהקדיםואכזרנ)ה"להקבבהשכורעיםשבתפלהכבודכמוגדול
לווליחןלולכרועיכולהכנכתבביתאובשוקמצאואםאבללפתחושמשכיםוהוא
נלאאשלונישוקמצאואפילוהתפלהקודםשלוסליתןשלאנהגואבלהדיןמן")שלוס
ידישעלמבדמריהצפראיאמראלאי)יוםבכלשלוםלוליתןרגילהואואפילו"כריעה
כמושיתפללעדכללאחריםבדבריםלהתעכבאכורשהואלביתןבלשוןשמשנה
.")שיתבאר

לחושוישכללשלוםנתינתבלאואפילובשוקמצאואפילוברכיועללכרוען)אוכריןויש
ה~יאיכירהיאיל"!השחרברכיתלברךכברהתחילאםבזהלהקלישמ"ומ!לדבריהם

לולכרועאכורלפתחומשכיםהואאםאבלנ"מכבראהואאלא]בתלמודןניכרלא
:ח"ישיתפללעד(י"שלוםנתינתבלאאפילו)

לשוםלבויפנהשלאכדיבשחרח"יתפלתקודם"ןבצרכיולהתעכקלאדםאכורך

ברוךקודםהשחרברכותשאמרולאחרבזהלהקלנוהגיןויש,"שיתפללעדדבר

יוצאכ"אאלאן"ח"ישיתפללעדבבקרלדרךלצאתאכורוכן"נכוןןואינושאמרי
:לילממתנתואינהכשיירא

וכמכוח"ישיתפללעד]השחריעמודמשעלה"לשתותיאולאכולחכמיםאכרוה
עלשתתפללוקודםתאכלולאכלומרהדםעלתאכלולאמנישליעלהלי,איכזר

.(שליםנת'נת.בלאלי'אפ) ירבויראךגוה
טור,א,ד'ברכיתשםאשיאןכר.צהק' כמעוראה.ג"מושיריע

"
,ם-הקו .י.]בהיבא,שםברכית.א-רשה1,ס

.מידנאנ,מלעילראהמיי ע'הגלא)אחרוןבקונטרס'וני,ח''סיהזנןתרומתח,ס

בק"מץ'יטבינילחסוכתבה"ד)ה"ב"וע,(להינו ילש,ג"מלביש,ג"מע"השובדעת
שבת'צרכהכבת1' המעורהצרכיהכנתן'ולענ.ג"מרב"מלקמן"עש"בע

.ח"מ.תקכט"מלקמן"עט"ביו לג,שםאן.אשברשהקרבסט

,ז"מש"והראהרעף" ,ואילךכוךטייםמחשבתיראה,שםן-וצושוך

.ט"מלהלןיראה,'ק"מא-ת,י-]ע אליעדציעא

ע"ושמור,ב,יזףבדכויהיעקבבןד~ קו"מלקמן"ע-לחנקשהגיעים.קמנן.ילענ,ג"מ
"מ.ג"מקח'.מלקמןוזויתתכליתשארולענין,ג"מ מ,א"מקכמ

א"קיחלא"מ.ב"מרצא"מ,ה-מידרפו"

שאמורמיהע"מל'לעיראה,ג"ושהבאף'במעראהעב לאכול
ק"אג"עילמריכ.השחרעלות.למגשעההצי .1-עהגוג"ח

ברכותש"ורא,(תאכלולאה"ד)שםברכיתתרניראהעג מא"פ

לללגםוראה,מאיתמ"עבמערניושם,'" .ה"ססוףע'.מ

,בו,מ'קרא'ועד

שואהדה]שםי-ורשא,1נדמתגד]תדעןמ1 נןעןיןיונההיגו]הרעז

.י.]וריקאןך"רא,ה)סם' .ב"מע"שו

גק"מא-מנוח מל.לעראהמט

נ"ישא"מפר" _ה"בראהנ

חלגב'נתירוחםיננוגא

"
רבטית'ראה)גאימ~]ג נטרתא

,סם'טמע'.כה"מ' חשוביתבשם)יד"מתפלההלכותחיים.ארחותגב

לקמא

"
ק-דןהשא(טם''נטרתאנ.ראה מלהלןראהגג

,א"מקע" ,מק"מד'חמעילת,ב"מלבהטראהנד

טמן''נטרתארבגאיעראהבשםשםירוחםרדינוגה ברכיתא-בדשןהובאן-דאבנו

ב"מסוףע",ט'.א,ד' ,השחרברכיתהלכותהאשכוליראה.אומריםישבשם

.א"הרשבבהבנת,מק"מא-מנו ,הבאכמעץנח

מפרוראה.יק"מזוטא"אל,י~,בף'מען-שונט _שםהאשכיל

_ח-]סי ,שםן-שן,חייםארקותבשם'"ובאבוהב'"מהרסיא

.חק"מא-מ.בםאיתב"טברכיתחפוזותלחםסיב ,שםזושא"אל"נסיג

'הל)חייתוארחותג"חגב'נתירוחםמינו"נסיד מתפלה

גחוךאיסוךחב](.לקמאתשוביתבשםיד"



רעגפמתפלההלכות

ך[גנויאחרהשלכתואותי"אומריהכתובעליומתפללכךואחרושותההאוכלוכלדמכם
לאחרה"הקבאמר,לגאוהלשוןך[גנאיאלאגופךצרכיכלשמשמעוך[גנויתקראאל

ושתהשאכל
~

.טשמיםמלכותעולעליוקיבלונתגאהה
בהםשייךולאהואילהגוףצורךשהםפ"אע"התפלהלקודםמיםלשתותמותרלפיכך
אומרוהקידושאיןלןהמעודהלפניהכוםעללקדששצריךמזבויוםבשבתואפילוגאוה

]מעודהבמקוםאלאקידוששאיןמנו~הגיעלאשעדייןכיוןהשחרתפלתקודםמלשתות

."השחריתפלתקודםכלוםלאכוללואפשראיוהרילהוממוך
לשתותם,לאכלםמותר]]גאזהנהםששטךמשקקמיסכל,אוכליםמיניכל,אפיל,

יכולאינוכ"אאלאאמורולצמאולרעבואבלגאוהמשוםברפואהשאיןנ]רפואהלצורך
כךכלמכווניםשאיןעכשיוואפילוי]שישתהאושיאכלעדבתפלתודעתולבוין

:בידוהרשותלכויןכדיולשתותלאכולרוצהאםמ"מ"]בתפלה

פ"ואע,השחריעמודכשעולהלהפסיקצריךהשחרעלותקודםלאכולהתחילאםן

התפלהקודםהאכילהואיסורהואילכאןמ"מ"להפמיקצ"אהמנחהשבתפלת
להפמיקצריך"]הדםעלתאכלולאשהואשבתורהתעשהלאעלחכמיםהממיכוהו

אלאבאיסורהתחילאפלולתפלהלהפמיקצריךשאיןן]א"ויבהיתרהתחילאפילו
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