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.טז,לאשמותלז .ב,קיחגמראלת
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רימרמחשבתהלכות

שלראשונהבברכהשנוכרבין]שבתשלאמצעיתברכהמתחלכ"ואחברכהאותה
וכן,חולשלאמצעיותברכותבשארשמכרוביןחונןאתהשהיאחולשלאמצעיות

כמוהאמצעיותברכותכלמ"ויובשבתגםלתקןראויהיההדיןשמןלפימי"ביו
שמפניאלאמועדןשלוחולוחודשבראשכמובעבודההיוםקדושתולהזכיר"בחול
כ"אהיוםלקדושתאמצעיתאחתברכהותיקנו'חכמיםהמריחוהולאמ"ויושבתכבוד

שהיאכיוןשהתחילברכהאותהלגמורלוישחולשלאמצעיותברכותשהתחיל1ה
:הדיןמןעתהלאמרהראויה

התחילאםכמיסףאגלמנחהאושהריתאוערניתנתפלתאמוריםדנרימנמהג
ולהתחיל"'בהשנזכרהברכהבאמצעלפסוקצריךחולשלאמצעיותברכות
כללהתפללהדיןמןכללראויהיהלאמוסףשבתפלתלפימוסףתפלתשלאמצעית

ודולוחודשבראשאףשהריבלבדהמוסףשלאחתברכהאלא]'חולשלהאמצעיות
מתפלליןאיןבמוסףכ"ואעפומנחהשחריתערביתח"ילהתפללשהסריחומועדשל
הולקיןוישיותרצריךשאיןמפניאלאהמורהןמפניהמעםאיןכ"אברכות'1אלא
:,ןלהקלברכותוספקי'1העל

צריךבהשנזכרחולשלאמצעיותמהברכותאחתתיבהאלאהתחיללאאםאפילוך

מברכתחוץהאמצעיותהברכותכלבשאראמוריםדבריםבמהכולהאתלגמור

דונןאתהלזמרמחכויןשהיהפ"אעבלבדהאתהתיבתאלאאמרלאשאםחונןאתה

מידיאמראלאברכהאותהיגמורלאחונןשאמרקודםונזכרחולשהואסבורשהיה
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רמחשבתהלכותרכ

ויהיהמשהישמחמידיאמראלאאחדאוקדשתלזמרצריךאיןמקיםיסכליל"
:ן'חלקובמתנתמשהישמחה"הקבאתהדבריופירוש

ויהרהרבמעשיוויפשפשלורעסימן,.נשברהילשלתפלהוהתחילשטעהמיה
:נבתשובה

בווינוחוומוסףובשחריתבהוינוחובערביתלומרלהםהידועמטעםנוהגיםישן

:"נבםוינוחוקדשךשבתותובמנחה

שלקדושהעניןכללהנכירולאבשבתחולשלהתפלהכללהתפללשטעהמיז
אםאבלשבתשלתפלהולהתפקרלחוורוצריךחובתוננידייצאלאבתפלתושבת
ידייצאעצמהבפניברכהלשבתקבעשלא(א)פ"אעח"יבתוךשבתשלהנכיר

יוםבתמידיחובותינואתלפניךונעשהרקאמרולאח"יהתפללאםובמיסףחובתוננ

:יצאנזמהברכותבאחתמוסףובקרבן

לחוורצריךרגליועקראםשבתשלהנכירולאבשבתחולשלוהתפללטעהח
אמרשלאאלאתפלתושמייםפ"אעעדיין.רגליעקרלאואם,עניןנבכללראש

אלאחווראינונצוראלהיכגון,תפלתונאחרלומררגילשהואהתחנוניםעדיין
תחנוניםסייםכבראםאבלהאחרונותברכות'גאחריהוגומרשבתשלברכהלתחלת
:~רגליונעקרלאשעדייןפיעלאףלראשלחוורצריך

ולהתפלללחוורצריךשהתפללח"יבתפלתשבתשלהיכיראםמסופקהואיאםכן

אםמסופקהואאםאבלאדםשלהרגלוכןשאיןכיוןה1כירלאהמתםשמן
צריךאםלהסתפקיששבתשלברכות'1התפללאםאוחולשלח"יתפלתהתפלל
:ולהתפללנחלחוור

האחרתתפלהבשל11תפלהשלוהחליףהשבתתפלותשלאמצעיתבברכההטועהי
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אחרוןקונטרס
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.שמישכתבתי
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רכארמחשבתהלכות

שעיקרלפיחוורןאינו11ברכהסייםואםעכשיויןשלמתפלה11ברכהלראשולחצר
:"התפלותןבכלשוהשהואבמנוחתנונארצההואהאמצעיתברכה

התפללאםמוסףנתפלתאגלומנחהשחריתערניתנתפלתאמיריםדבריםנמהיא
אםוכן)ימומףקרבןהנכירולאהואיל]ןיצאלאהתפלותמשאראחתבמקומה

בתוךמומףקרבןוהזכירהואיליייצאלאמנחהאושחריתאובערביתמומףהתפלל
:]המקומןלפנישקרואמרתפלתו

להיותשחלמ"יומשוםויכולוולזמרלחזורנוהגיןבערביתלחשתפלתאחר:יב
שלאוכדיהתפלהאחראןלאמרווצריךהתפלהנתוךאותואיסריםשאיןביטנת

יודעשאינומיאתלהוציאכדיוגם"השבתותבכללאמרונהגולשבתשבתביןלחלק
מעיריםאנושבזהלפיומעומדתרםבקול"יחדןכולם(ב)לאמרוונוהגיןלאמרוד

בביתלאמרושכחואםמעומדתלהעידצריכיםוהעדיםבראשיתבמעשהה"להקב
:"תמעומרשבקידושאותושיאמרמזבהכנמת

ולמה]תשבעמעיןאחתברכהצבורהשליחיאמרלחשתפלתשאחרחכמיםתקנויג
כמוערביתתפלתאחרץ"שחזרתתקנושלאלילותמשאריותרשבתבלילתקנו
מצויםששםבשדותהיושבימיהםכנמיותשבתילפי)1ת"רל'בסיהמעםשנתבאר
ערביתמתפלליםמלאכתםובגמרםבמלאכתןעמוקיןהיולילותשארוכלמזיקים
הכנמתלביתבאיםהיושבתלילאבלבלילההכנמתלביתבאיםהיוולאבביתם
בביתיחידיםוישארוהצבורתפלתלאחרושוהיןלבואממהריםשאינןשישוחששו
תפלתולגמורליחידפנאישיהיהכדיהצבורתתפלתהאריכולכךץטתכנוהכנטת
ירצוואם,בלבדתץ"השעלאלאתיקנוהלאלפיכך]1ותברכהאומרץ"שהשבעוד

אחרוןקונטרס

.עדותלשםלהתכויןלואיןשהרי,לעמודצ"אהיחידזי"הטש"מלפינרביחדנולת(ב)
מ"וכ.לעמודשהצריכוהואי"רע'פיע"והשוכאןאן"והמג]משההמטהדעתכןואין

לעמודלהקפידהיהשמהראוימשמע,'כוכךכלהקפידושלאחיימהארחותבשם"שםי"בב
:עלמאנהוגוהכי,שלמהעדהשםשאיןפ"אעדוקא

.מקיזא"מ,ד'"מהדשןתרימת3ט ל
.י"מע"שי.בנימין'ראחירבשםקבה'.םהלקםשבלי .שםא"מ,שםהלקם,שבלל14

.א"'בשםשםע"שי,שםהלקם'שבללב סא"מלג

,מק" ,שםע"שולד

.)מק"סעה"סהשלהןכדיראה,,שםא"מלה תוסלו

'.ם'פישםש"דא.זוברהיה"דא,קום'פמח' ,ז"בע"ישמור,מז

.ז"םילבישסיר.ה"םשחת'הלהמנהיגלי .'ק"מא"מ,הק"מז"מ,סירלת

,שםע"הטימירלט

,ה"םכח"ממ"חוע"ישומורוראה,שםמץ,מורמ ממשהמסהבשםי"מקא"ממא

הריקהבישים,תכט" .ט"מירעא'.םלקמןוראה.קלונעמומרביי-דהבשם

"מל'לעיראה.ח"מע"ושימור,ב,כדשבתגמראמב כהמרן.שאהמעםא"מד.ר
.מלדיתבהם' םמג

בשםשםמירוראה,ני'ד'להגיעלאבשוערזה" .הונהנה'שאלטהמעםהרברס

.יק"מז"יטטור.מכנתמשוםה"דשם."רשמד וראה,שםז"יממיר,הפאט"פתפלההלם"רמבמה

,ד"םתפז"םלקמןגם ראבמו

מיניות'מיונהית,רפדרכהמ-מה.קצי'"רםה"' .שםע"ושימיר,האותתפלה'מהלמ"ב

אהרוןלקונטרסציונים

ט"סישםולקמן,יסעיףז,הק"סד .ויכולוואומרה"דת.(הסעיףבסוףדלקמןההלכהשהיא)תכט,סיה
,יאותשבתערבתפלתט,יק"סו



רמחשבתהלכותרכב

יברכושלאכדיהתימהוובלאפתיחהבלאשיאמרוצריךץ"השעםלאומרההצבור
למעשהוכרעדאבותמגןץ"השעםלזמראלובמדינותהמנהגוכן"לבמלהת

:)בידוהרשותכןלותרשרוצהביחידהמתפללואףבראשיתה

שבתשאלמלאלפי")שבעמעיןבברכהמ"יומזכיראינובשבתלהיותשחלמ"יויד
היוםחובתבגללבשבתנתקנהלא11שברכהמפנימ"ביושבעמעיןברכותאין

מרוריםשהיומפניהכנכתלביתכ"גבאיםהיולאמ"יוובליל)י)המדקיןמפניאלא
שצריךבשבתלהיותשחלהכיפוריםשביוםלנעילהדומהואינו())נפשאוכלבמלאכת
הוא1הלסמקיםשמכללפינישנתנעילהשאיןפ"אעבנעילהשמתשלגסלהזכיר
היוםעניןלהזכירוצריךנעילהמנחהאוכףשחריתדהיינותפלותייבארבענתחייב
אלאהיוםחובתבשבילהברכהנתקנהלאכאןאבלמהןאחתבכלשבתשהוא
:]המדקיןככנתבשבל

שמתפלליןמקוםבכלדהיינוקבועהכנכתבביתאלא'1מעיןברכהאומריםאיןמן

אותןכגקנעלמאבאקראינעשרה,נשמתפלליימקוםאבלבקביעותנעשרה,ב
לומראיןבביתםמניןשעושיםואבליםחתניםבביתוכן"בביתםמניןלפרקיםשעושים

תפלתםשיכייסובשבילהמעםשייךלאקבועמניןשםשאיןרביון'1מעיןברכתשם
1המעםכללשייךלאבישובשלנוכנכיותשבתישעכשיופיעלואף"לבאהמאחרים

בכלמקוםמכל")תקנושבגללוהמעםשבמלפ"אעבמלהלאחכמיםשתקנתאלא
להתפללמקוםקובעיםואםן)מעולםחכמיםבותקנולאקבועמניןשםשאיןמקום

איזהמעשרהמז
~

מייששביעיתכמהעלמקוסלקבועשרגיליםנירידיןכגיןמן
במניןאףלאמרהשנהגוובמקוםלבואהמאחריןיששםשגםשמןלאמרהשהורה
וברבריבגמרא1הדברנזכרשלאכיון)"בידמןלמחותאיןבעלמאבאקראישהוא

:(הגאונים

כךכלמצויאינושאופ"אע'1מעיןברכהאומריםמ"יושאחרבשבתאףמוז
במלאכהנהםמתעתקיי,חוליוםשהםשנתות'ערננשאר,כסלבאההמאחדם

:)"הערבעד

פניךלמהלואמרמוריקותופניואחרהכידבחלומושראהאחדבחכידמעשהיז
אמרתיולאויכולואומריםהיושהצבורבשעהמדברשהייתימפנילואמרמוריקות

ובשעה'1מעיןברכהאומרהיהץ"שהשבשעהמדברשהייתימפניוגםביחדעמהם

,הריףבשם(רישה.יפשבתשלמערים)אבוביהםמז "מימ)בוכל

.ח"מא"רמ.(א,מא'' בשםהורה'נו'רבבשם(א,קב)מ.ן.עשג"מממח

בשםשםמימוניותוהגהותמדרכי,יצחקרביני ,ח"מלבוש,הראסיה

,יאק"מא"מ.שםא"ורמבוכלמט רמנ

.שםא" ד"ם.ודו'.םלקמןיראה.ט"מישועמיד,שםגמראגא

ד"םתקפב"יבם.כלללאמריצריךן.אצמחשבליל ,(ממידירה"מחהקדושוקמלךאומרת".שנעש

,ג".םל.כדלענב ..מלבושגג
.יצעכםמ"מיראה,מקידמ"י .ו"םתרכג'.םכדלקמןנד

.שםגמראגה ,הק"ממץ11

"םש"ב.רת"שו,המנוגותמפרבישיםאבוהב'מהאגז

גםוראה,נ"ישמידקכד'סיוכרלעיל.ב-אהמצהגת מלקמן

,ב"מרמס" טנט

תפז"םלקמןז"עדוראה.שם"

,מץ

.שםז"תסי מא

.ד'ק"סא"מ,קבב"מח"מהרמת"שי ,ה"סתקרו"מלקמןגםיראה,א"סער"מכדלקמןדוב

ממחים.מררכ.שםש"ב'ר,1',משבת'הלג'המנהסיג ,א"מיע"שו,(בלג)."פ



רכגרמס-רמחשבתהלכות

עלי"בכוונהממנולשמועאוניהמיתיולארבאשמהיהאאמןעדיתגדלאומרשהיה
:"ליוהרןישכן

אםי"כללהתפלללאאפילואוריששנגלילהילשלתפלהוהתפללמעהאס,יך

תפלותשבשארפ"ואעחובתוידייצאסוףועדמראשץ"מהש'1מעיןברכהשמע
בתפלתמקוםמכל"הבקיןאתלאאבלבקישאינומיאתאלאמוציאץ"השאין

.'1במקום'1במעיןכ"גיוצאולכךלבההקלון"רשותשהיאערבית
אמורץ"שאמרהכבראםאבל"חובתולידיבהכשיוצאץ"השעםשיאמרנהומזב
מקוסומכלנצנורלןאלאנתקנהשלאלפי,חזנתידינחלצאתכדילאמרהליחיד

:רשותהערביתותפלתהואילחובתולנידייצאביחידואמרהעבראם

:סעיפים'רובוהבנטתבביתהקידושדין!רמום

האורחיםאתלהוציאכדיהכנמתבביתן"חעללקדשתקנוהראשוניםכמים"א
אחרמידשםואוכליםהכשתלניחהממוכיםנהדריםהשונתימ"ייןלהםשאין
היהציבורשהשליחשבשעהמעודהבמקוםהואלהם1הקידוששהריוהןקידוש
בונויוצאיןהקידושאתמשםושומעיםבחדריהםכברהאורחיםהיו1הקידושאומר
במקוםאותושומעיןשאיןכיוןלצאתנתכוונואםאףבויוצאיםאינןהצבוראבל

:מעבהי

חובתםידילהוציאם"הכנמתביתאצלהשובתיםאורחיםלנושאיןעכשיוואףב
עלאף,נטלהלאהכמיסשתקנתלפיהייןעלהכנמתגניתלקדשנוהגיםכ"אעפ

שבתי"הוהבזמןאףשאומרים'1מעיןברכהכמותקנוןשבגללוהמעםשבמלפי
עלומערעריםחולקיםשישואףחן"רמ'בסישנתבארכמובישובהםשלנוכנמיות
במדינותהמנהגנתפשמוכן'אורחיםשאיןעכשיוהכנמתבביתלקרששנהגו1המנהג
לגמלאיןבושנהגואלובמדינותמקוםמכל"'הכנמתבביתלקדששלאהרבה

מהקהללקנותנוהגשהיההדורמגדליוישהראשונהכמגראהעיקרכיהמנהגם

.ונים'וצמ"מוראה.ץ'וםד"םנו"מל.לעראהד,ס .מחסידיםמפרה,ס
ע"שי.יראה.ט"מקו"וטסיר,נח' .ב"'ם

משהרבבשם(שבתתפלת)נאיןעמרםרבמדר1,ס .ג".םע"ושוטור.נאין

תיר,גאון'נמרינארבבשםשםנאיןעמרםרבמררמיי ,שמישייף

.כאןטורוראה.א"סקכד"םכדלללסיח .מל.כדלעסיט
.ג"ושא"מפט' .סיק"סא"מ.עמרםרבכתבה"ד'"בע

רבהבאליההובא)ג.מ"מותניא,סו'.מהלקט'שבלעא ק"מ

.שםא"מ.לאאיתר"פברכיתהמירית'רבר,(ח' ,ג"מיכדבללעב

.שםא"וליחסידות'רברעג .שמא"מעד

רסיססימן טיר.ה"הט"פכם"רמב.כשמואלא,קאפסחיםגמראא

.ע"ישו תוסב

,ב"מקא"מ.חיראכלוה"ר' מכדלקמןג

,ז"םתפז"מלקמןגםיראה,'"מרעג" .קנט'עז"ח(י"רית')העודוראה

.א"מרעג"םוכדלקמן,ע"ישוטור,שםשמואלד מאמןגםראהה

רצט'.ם.ז"מירחצ"ם.א".םרעג" .מזושמג"םלקמןיראה.מרז

א"ךטבת"שו,(קמח'.מהדורפאר)ם"הרמבשיית1 םא"ח

,אורחים'לאפיק.ה"דשםרזן,שבג"ום4" .ע"שו
.קם'עז"ח(י"רית.)ב"העוראהז רשבח

.שםיריןא" ף'מעט

,מי .נאין'הארבבשםיתורקם"מם'עתי

,'"אמנהג-ע"וש'"בנ~י רעא"מלקמןוראה.ג"מקא"מ,א"מא"רממשמעותיב

,ז"םתפז"מ,א"מכמוף


