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מעלאישיפרדואםבלילהערביתלתפלתולאספםלחווראפשרשאיהצבורמורחמשום
להתפללצריכיםביהירהמתפלליןאבלהן"רל'בסיש"כמהמנחהתפלתאחראחיו
.בשנה
קריאתמן~עובריןשאיןפ"אע"אותהןמאחריןשהצבורהקיץבימותשחריתתפלתואף

שנתבארכמושיתפללעדללמודאפילואסורביחידשהמתפללכיוןמ"מותפלהשמע

,'דר'ואה"דשם."רשעב מברכיתסיףש"ירארעף,א,מא,ב,חברכיתעג

בו" .ח"מא"רמ.(ז"סק"פשםש"האיראה)

.א,ימאב,הברכותה"ראראהעד ירששםברכיתעה
ה"עיראה)כא'א'יאה"רא,מא." .שםע"השומור.(ב,ח

,ב'ק"מ.תרעא.(תע)'סיא-תעד ל,מ"מילבושע"שועז

.נב."מ.ו"ימטב"מח"מל'לע' מ

"מ.כ"וממיץלהלן.א".םסו,מי,-,'ואג"מכנח" קעח"מ.מידא'ק'.ם.ב"מ'ק"מ,מידקט'.מ,ה"סקא

,ד".מתקצא'סי,י"מ ,סוק"מא-תעת

ר"מנט'.םילעיל,ז"מילקמןיראה,כה,ןמש4עט ראהברכותשארולענין,(-ועזש"קברכיתלענין)

.תנו'עח".חק"אגיראה,ג"ושי"מג.ר"מלקמן .במקוםה"ד'"ורשא,וברכותברייתאפ

.כח,חאמלכיםפא

.ט"מהנייעפיר,ב"מע,זשםיצחקרדיפב וראה.לאה"דשםברכות."רשיראה,מזק"מא-תפג

.א,נדי"חהלכותחקרי .יזק"מא"מ.שםברכותפד

,מיידתקצא"מלקמןגםיראה.סיר.א,חשםפה .שםא-מ.;כיו.ה"דב,ד,'ע'תוספז

.שםז"ע'"עפ,שםא-מפז ן.עשג-סםפח
יראה.ט'ק"מא"ומטמעיףא"רמ.מ' ,א"ממיףקיד"מלקמן

,מ'ק"מא-מ.מיסרתחחתפוקהויןממכתה-שלפט םע

ש"מרא)בתירשם,וראר,ליריניהגיעלאר"זהבשוע" רמז"מלקמןיראה,א"מע"ושי(א'.םדברכיתק"פ

:ז'.םמוףרבינית"שייראה.ב".םסוףתפס"מ.ב"מ ובדורות

תפלת...כמור'להחמם'דעוהגרבינמירביהללי .בומנהת'ערב

.ח.ק"סא-מצא



רעטצתטלההלכות

מידיתפללאלאהכנכתבביתמתפלליןשהצבורשעהעדכלללהמתיןלואין]ימ"פ'כי
.החמהבנץ
גמרושכנרלאחרניהידמתפללוהואנ'הצגורעםהתפללולאונאנסבעירשהואומי
מקוםשהואמפניהכנכתבביתלהתפלללוישכ"אעפהכנכתבביתתפלתםהצבורכל

מפניוגםלעלשנתבארכמושםנשמעתאדםשלותפלתוצבורתלתפלתומיוחדקבוע
שלומועדבביתכליסראלבעדתנצבאלהים,שנאמרי"הכנכחןבביתמצויה"שהקב

:לפניושםשנועדים

נשעהילהתפלללכיףליש.הכנכתרית.לנלבאיכיליאיניכחישתששמיפ"אעיא
מ"ממתפלליםשהצבור

~
אםאבלרצוןעתשהואלפיהמובחרמןלמצוהאלאאינוה

עליווקשהלבוחלשאםלפיכךהדיןמןאיסורבנהאיןהצבורלתפלתתפלתולהקדיםבא
.מידלאכולכדיבביתותפלתולהקדיםמותרהצבורתפלתגמראחרעדמלאכוללהמתין

הכנמתבביתבין"'הצבורלתפלתתפלתולהקדיםלואכזרהכנכתלביתשבאמיאבל
הרביםשתפלתהצבורעםלהתפללכדיימתיןאלא"הכנכתלביתחוץלצאתשרוצהבין
"7מתפקריםהצבורואיןעוברהתפלהשזמןרואהכ"אאלא7המקוםלפנייותררצויההיא
בעונתהלהתפללכדיעצמובפניהואמתפללאחרתלכבהאובפיוטיםשמאריכיםלפי
איןאםאבל

~
לתפלתתפלתויקדיםלאבפיוסיםמאריכיםשהםפ"ואעעוברתפלהמן

ח7נ"כ'כיש"כמינהוגאלא]כך7בשבילהצבור

תפלתולהקדיםיכולהצבורעללהמתיןלואפשרשאיאחראונכאנוכאוחולההואואם
רשאיאינולאכולוצריךלבושחלשאלאחולהאינואםאבלהכנכתתבביתאפילו

רוצהאפילואכזרבאאםאבלהכנכתלביתכללבאשלא)בביתוכשהואאלאלהקדים
:("הצבוריקודםולהתפללהכנכתלביתחוץלצאת

גלותוגורםרעשכןנקרא,להתפלליבונכנכואינובעירוהכנכתביתלושישמייב
הנחלתיאשרבנחלההנוגעיםהרעיםשכניכלעל'האמרכהשנאמרהולבניולו

.'וגואדמתםמעלנתשםהנני'וגועמיאת
לישומעאדםאשרישנאמרה"7ימיםלאריכתהכההכנכתלביתומעריבהמשכיםוכל

בעירוכ"בהבישואם'וגוחייםמצאמוצאיכיאחריווכתיב'וגודלתותיעללשקוד
:"'יש7פכיעותשכרכי.להרחוקה7לילךמזב

להתפללשלא)ר"מתקצא"מלקטןוראה,ג"ושז"מצב .(ראשונהבשעה...

,ט"מע"שוצג [ש](סוצ.א.דגהא,ד)ת,דבדכק"פיזהז:'דןהדוצן

'מהלפיח(מ"ילחמ"יכם)ם"רטלוראה,הגאונים התפלה
.א" לנגשיראה.בערתה"ר'"ורשא,וברכותיצמקךצח

,42'הע77'עחררש"לקויראה.ט"מ תהלצו

.א,פבם' אחרוןבקונטרס"ע.כאק"מא"ס,ב,[מברכותאבייצז

.(ליריביהגיעלא) "ורש)שםיוחנןךצח

.'"מישוערטור.(בצבורה"ד' .כק"מא-בםהובאעה"מש-ריות"שיצט

ג

~

.י-ב.(יבצבורה"ר.א,יט)שםברכיתיונהרבינוהרב מילעיליראה
,א"מרישנב.'

כל.ש"הראבשםתרכ"מטור.שםיונהרביההרבקא

.'"מע"שו.א''סיבי .שםש"הריבשייתיראה,שםא-רםקב

.נ"הטא"סקג מ[-1קד

א"מד'ק'.םלקמןיראה.כאק"מא-ת,ד'ק" _נ"ש

'חקריראה.(יני-ליהגזעלא)אדוןמקונטרסר~גלה .ב,נוו"חהלכית

,3גק"מא"מ.א"'םע"ישידיר,א,חברביתלקיןייןקי

.מנו.שתיני,1::יזיח: משלקט

.לדלה,ה' .כבק"מא-תקי

.א,קז(קו)תצידא]]קיא



צתפלההלכותרפ

'האתלדעתנרדפהי'שנאמר7נ'מצוה7דברלכלוכן]'הכנכת7לביתלרוץמצוהיג
באימהילךעצמההכנכתבביתאבלהכנכתביתפתחעדאלאלרוץלואיןמ"ומ'וגו
ממאורק"מח'אנומלטבחולוגםגכהפכיעהלפכועשאכזר7ן1בשבתואפילו,7ןוביראה

.מצוהדברלכלירוץכ"אעפעיניוני
עצמושמראהלפי"דיגכהפכיעהלפכועולאלרוץאכזרהכנכתמביתכשיוצאאבל

אבללעכקיוכשהולךאמוריםדבריםבמהלמשאוי7יןעליודומההכנכתביתשעיכוב

לביתהכנכתמביתיוצאאםוכן]מהרילחוורכדילרוץמצוהלחוורמנתעליוצאאם
:"]7המדרש

ז]ברגליו7שישפשפנוובלבדנ]במקדש7אכזרשהיהאף]]הכנכת7בביתלרוקמותריד

רוקקהכנכתבביתגמיאותבןישואםהכבודמפניהכנכתבביתמגולהיהיהשלא
יתבארח"יבתפלתלרוקמותרואםבגמימכוסההרקיקהשהרי,]לשפשף7צ"ואעליו

,]71"צבכיסן
(ץ"לאקרישקורין)מתוקשורשכניכתוקודםילעומהכנכתבביתתדירלרוקשלאוהרוצה

הרוקוכשבולעבפיוהמתיקותשישאראכורבאב'מובערבכפוריוםבערבאבל1]7

(ו"תקמ)'בכיש"כמאיכזראיןלבדוהרוקבליעתמשוםאבל)המתיקותכםבולע
:(ן]7[1"תקכ)

שיתפללוהואראשונים7ןמעשרהוימנהשיוכהכדיהכנכתלביתאדםישכיםלעלםמך
.כולםכנגדשכרלונותניםאחריובאיןמאהשאפילו"עמהם7ןשם

:]הכנכתםלביתביחדויבואועשרהשיאכפוומזב

קודםתפלתווסייםאחדומיהרהכנכתבביתאחרוניםלבדםשנשארושניםעוז
הכנכתבביתהואאםעליוולהמתיןהבירועםחכד7יזלגמולחייםחבירו7ינ

תפלתשהיאאלאשבעירהכנכתבביתאפילואו,מ1יקין7ןחששבהםשיש"שבשדותיי

מור.ב.התפלהמהלה.פם.רמב.ב,1בוכנתאצייקיב

מור.1"פש.1הראף.'הר"לבשתינין]ירשעי]ךקיז פלקלנראה.שם;.1ש1

.א.פנו" .'.'1א373'ע1.'הש.לק1נראה.נ,1;הוטקיד
אותב.הבוכהבעמקהנבא)1נשבאמנה'ל'שבקטו פלקמןנואה.כרק.פא.מ.(מא

.'.פקבר" ;.1ש1מור.ן.מהלה.ר'.1רששם'ל1בןהושע'יקטו
.נ.וט'.מכתבהשלמהשא"פרישלקמןנראה.שם קשבתקיז

.מ.'פיעא"פלקמןנראה.כהק.פא.מ.ב,נ' _שםשא"ס

תפלה'מהלב.פם.רמב.ב,1ברכזתשתהוא]ךקיח

.מ.'פלקמן1.ר;נראה.אלה.רשםברכזתי,ךשקיט הרפירושקב

'במערנהובא,שםברכזתקב,לקןף.א' פרברכ1תק.פרם'

,1ת'הא1תשערה.של.ראות1" .כ1ק.פא,ת.(ם'ברנלה.ר)קרושה
ברכיתנ.הראא.מריש.שםא.במהיבא,שםשיהקמא פלקמןראה.שם

.א.פקנה" "פלקמןוראה.נ.'פ;.וטומור.ב,]סברכתיצאקבב
.נ.פוזוה מהל1.פם.רמב.שםנוכיתקבו

.ב.ההבהירהבית'

ב,כדברכיתא"רשב.ה"הנ"פברכותירושלמיקופד רבהרב,ד"הראבבשם

ב,שי)דבקותנ"פינה'נו' .שםע"ושיסיר,'המםבסיףושםואידה"ד

,שםא"רשב,שםרברבותנ"פיונהדינוהדבקלה .ב"מקלו

.בזק"מא-מ,רנג40חסיזיםסרךקנז מלקמןראהקלח

.ץ'סתריב" א"במשםיראהנו.לדהמעלאר"בשלזה"'םקנט

.חק"ס םע"ושומיר,ב,מזברכותלוי]]יהושערביקל

.ד"' סלנדלוראה,ספדלבושוראה

.פיזנ" .הכנמתביתעניןהכצנותשערבשם,כחק"מא-מקלא

,שםא-מ.א,קביג"חזהרקלי שםברכותינה'נו.רבהרב.ב"מע,הברכית.רייתא]קלג

.י"ממע"ושיסוד,(ם'שנה"דאי) למצותה"דא"רע,ו.ברכיתי-רשקלך

'. האגה"ד)שםיונהרדינוהרבהביאי,חננאלקינוקלה

ע"שו,המתפללה"דא,יברכית'בתיםת"ר.וסיר מ4לקמן.ד"םל40לעיליראה.שם

רמח40,ז"מברמי .נ"הנ"פת"ת'הל.ג".ם

,שםרמה"מ,ג"ממג'.ם.ה"םל'לעראהקלו



רפאצתפלההלכות
מתבלבלתכךידיועליחידישםלהשארהבירוומפחדבלילהשמתפללים"ערבית7
עמדכ"ואעפתפלתועמהםלכייםיוכלשלאבשעהיחידינכנכחבירוואם"תפלתו7ן

הדיןמןעליולהמתיןצ"אלפיכךיחידילישארמפחדשאינודעתוגילההרילהתפללכן

ואפילו"שנעיר7תהכנכתבביתואפילו1הבעניןאפילועליולהמתיןחכידות7תמדתאבל
הצבורכלשדרךהתפלותבכדרמאריךכשהבירו]7ת1הוכלומנחהשחריתבתפלת
:עליולהמתיןצ"אותחנוניםבבקשותמאריךאםאבל]7תלאמרם

'דעדלפניוישאם"7תשםללוןורוצה7תייוםמבעודלמלוןוהגיעבדרךההולךיז ,מילילת
לנאיכולאס"שמתתללוןלילךצריךבעשרה7תישמתפלליןמקוםבכללועד

המריחוהולאמילין'מדיותראבליחידי7תןללכתצריךיהאשלא[ו]גדולהיוםבעודשם
הדיןוהוא)בעשרהלהתפללכדי]בכלליעדולאמילעדלחוורצריךולאחריו(חכמים)

וערבבקריוםבכללילךחייבבעשרהשםשמתפלליןלמקוםמילתוךבישובהדר
.("]בעשרה7להתפלל

נעשרהשםשמתפללקמעירי]"הרשיתלדבר""לילךאדםישכיםשלא]],שכןומכל
התפלהאחריחידיללכתצריךיהאושלאגדולהיוםבעודחפצולמחוולבאיכולאם

פ"אעהצבורשתפלת("]התפלה7ומןשהגיעקודםולעךלהשכיםרוצההואאםואפילו)
'הבהומקדשיןהואילתורהשלעשהממצותגדולההיא"ןמדבריהםמצוהשהוא
להשלימוכדיעבדוולשחררתורהשלעשהמצותעללעבורמותרשהריי]7ברבים
."]7[רכס](רמס)'כידעהביורהש"כמלעשרה

איכלשאדםדבריםהרבהעםתפלהעייןמני'שהר)"]"מכילםגדילתורהתלמודמ"ומ
כנגדתורהותלמודאמרוכ"ואעפהבאלעולםקימתוהקרןהוהבעולםפירותיהם

לצרכיהכרחיםלדבריםאםכי)"7ןכללמתבמלואינואומנתושתורתומילפיכך(7ןכולם
ואםבעשרהבביתויתפקראלאהכנכתלביתולילךמלימודולבמללואין(ולימודוגופו
.הכנמתלביתהליכהבשעתמלימודומשיתבמליחידישיתפלללומזבעשרהימצאלא

ן-רי.(שםברכותהנרבמפרהובא)נאין'הארבקלו תיר,(א,ג)שםברכית
.שםע"ושי .ו"מטלביש,שםיונהרבינוהרןקלח

.רק"מז-ט.ח.ב.(ם'שנה"ר)שםיונהרצינוהרבעלט קט

המתפללה"רא,י'התוסללשוןש-תי-1ר~ תשדעילת.י"מטא-דתלכוןה-ומ.רמזוהמרדכי ס

.בגק"סהשבבאר,כסק"סא"מ,טזק" .שםתוזני,שם'בתוסי-רקטא

.שםע"ש.שםיזנהז]דביהדו77עב .ו"מטלבושקמג

ה"ד'ותיםלגבלה"ר'"ירשא,מזפסחיםלקישרישקמך סיר,ולתפלה

ר"מצב"םלקמןוראה.ו"מטע"ושי .('"נטלענין)א"סקמר"ם,(ו'ד'צת'רהן.לענ)

.ילתפלהה"רב"מע,קרבמחוליןי-רשקמה מלקמןראהקמנ

,נ"יש,יחומששעהדהינוב"מלי" ,ג"וש'"םרהבלעילראהקמו

,שםפטים'"רשראהולמח .לטאותב"פברכותהמידות.דברחתוזותלחםקטט

.ד"םצב"םלקמןץ'-עוראה,לק"מא-מ -וע.א,קכנן.הול,שםפסחיםקנ

םלקמן"

,שםקמג'.

,דק"סלרירתהלהוראה,שםצב"םלקמןראהאבל ק"מלדירתהלהראהקנא

,דק"סג'"מהשלחן'בר,י שהיושבא"סקמג"מלקמן"וע.עז'עחיםמחשבת
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