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היאנּדהדםׁשראתה והרי מיטתה, ששמשה לאחר ֲִֶָָָ
אלה  כל - ונידה קרי טומאות: בשתי טמאה עכשיו 

טבילה פיצריכין  על ואף  ולתפילה, תורה לדברי ְְִִִָ
לגמרי, אותם  מטהרת  טבילתם יהּודהשאין  ְְִַָור ּבי 

בטומאה ּפֹוטר  להתפלל  ומותרין  מטבילה :34אותם  ֵ

רביעי פרק 

התפלה זמני

א  משנה 

הּׁשחר  זמנה ּתפּלת  שחר , של  תמיד כנגד שתקנוה ְִַַַַ
היום חצ ֹות מתחילת שחר עד  של כתמיד  היום, ֲַ

חצות  עד אר ּבע .35הקרב עד  א ֹומר: יה ּודה ְְִֵַַַַָר ּבי
החמה ׁשעֹות  הקרבת 36מזריחת שזמן  הוא שסובר  , ָ

שעות . ארבע עד התמיד

הּמנחה נמשך ּתפּלת זמנה הערב- כקרבן עד  ְְִִֶֶַַַָָ
הערב . עד שקרב הערבים בין  של ִַר ּבי התמיד

מברטנורא  עובדיה ר '
ששמשה , אחר נדה  שראתה

טבילה: יהודהצריכין ורבי
שראתה פוטר. במשמשת  אף

גב על ואף יהודה, ר ' פטר נדה 

הות טבילה  בת  דמעיקרא 

חובת פקעא  דלא  למימר ואיכא 

לעיל כתבנו  וכבר מינה . טבילה

מפני לטבילותא  דבטלוה

הצבור רוב שאין  תקנה  שהיתה

בה: לעמוד יכולין

חצות.תפא א א א דדדד עד  השחר  לת 
עד  קרב  שחר של  תמיד שכן 

אינו  יהודה ולר ' לרבנן, חצות 

שעות ארבע עד אלא  קרב

עד  היינו  שעות  ד' ועד ביום .

שליש שהוא  רביעית  שעה סוף

שעות , י"ב  שהיום בזמן היום

שליש סוף עד לעולם  זמנה וכן

וקטנן  הימים אורך  לפי  היום

ק"ש . גבי לעיל  כדכתבינן

יהודה: כרבי  הערב.והלכה  עד  המנחה שתחשך :תפלת עד

והרחבות  ביאורים

לדברי טבילה צריך  הוא  עדיין  מטהרתו, זו טבילה ואין שבעה, טומאת  טמא  שהזב  פי  על אף 

שכבת שפלטה  אשה וכן  עמידה. להתפלל באה  אם נדה, וכן קרי . משום עזרא  כתקנת תורה,

קרי . כבעל  היא  הרי - זרע

א )בגמרא 34. יהודה שאלו:(כו, שרבי  נאמר האם מהו? יהודה  לרבי זיבה  שראה  קרי בעל

טבילה בר  אינו שלכתחילה  משום בזב  זיבה)פטר של ימים  שבעה באמצע  מועילה אינה ,(שטבילה 

רבי בו יחייב חמורה , טומאה נטמא  כך  ואחר בטבילה, נתחייב שמתחילה קרי בבעל  אבל 

והשיבו זיבה ? שראה  קרי  בבעל  בין  בזב בין  מקרה, בכל  פוטר הוא  שמא  או טבילה , יהודה

היא  "המשמשת " והרי  פוטר", יהודה  ורבי טבילה , צריכה  נידה וראתה  "המשמשת מהמשנה 

המקרים, בין מבדיל  יהודה רבי  שאין  מכאן יהודה, רבי פוטר  זאת  ובכל  זיבה  שראה  קרי כבעל 

מועילה. לא  הטבילה  שעתה כיון  פוטר , הוא  מקרה ובכל

א )בגמרא 35. "מצותה הקשו(כו , שבמשנה: הזמנים את  הסותרת החמה,מברייתא  הנץ  עם

עם  מיד  הוא  שחרית  תפלת של שזמנה הרי  ביום", מתפלל ונמצא  לתפלה  גאולה  שיסמוך כדי

לותיקין , ההיא  אלא  הלכה, לקבוע נתכוונה  לא  זו  ברייתא  ותרצו: חצות ? עד  ולא  השמש זריחת 

למאחרים, – ומשנתנו  ומצותו, בזמנו דבר לעשות ומחזרים למצוות  המקדימין אנשים אותם

הזמן. עבר ואילך שמשם מחצות , יותר יאחר שלא 

למדין ב):עוד  לוי(כו , בן יהושע רבי  תקנום, אבות  תפלות אמר: חנינא  ברבי  יוסי רבי איתמר,

אבות תפלות  סובר : חנינא  ברבי יוסי  רבי דמילתא , ומסקנה תקנום. תמידין  כנגד  תפלות אמר:

אקרבנות . רבנן  ואסמכינהו  תקנום,

או(שם)בגמרא 36. רביעית, שעה כולל  בכלל, ועד  עד  הכוונה  שעות" ארבע "עד  האם  שאלו 
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הּמנחה ּפלג  עד  אֹומר : זמן יהּודה חצי עד - ְְְִֵַַַָָ
הלילה  קודם ורבע שעה  והוא קטנה, .37מנחה

קבע ל ּה אין הערב הלילה ּתפּלת  כל  .38וזמנה ְְִֵֶֶַַָָ
מ ּוספין זמנה ו ׁשל מוסף  תפלת הּיֹום- כקרבן ּכל ְִֶַָָ

היום. כל  הקרב  ׁשבע מוסף  עד  אֹומר : יה ּודה ְִֵֶַַַָר ּבי
החמה ׁשעֹות .39מזריחת ָ

ב משנה 

ּבכניסת ֹו מתּפּלל היה הּקנה * ּבן  נח ּוניא ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָרּבי
אמר ּו קצרה. ּתפּלה ּוביציאת ֹו הּמדרׁש ְְְְְִִִִֵַָָָָָָלבית

ּמקֹוםחכמים:לֹו של מה טיבה מה זֹו?- לתפּלה ְִִַָָ
תארע  ׁשּלא מת ּפּלל  אני ּבכניסתי להם: ְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹאמר 

מברטנורא  עובדיה ר '
המנחה . פלג  מנחה עד  זמן 

שעות מתשע הוא  קטנה

שתי שהם  הלילה , עד ומחצה

פלג  נמצא  ומחצה, שעות 

זה  שיעור חצי שהוא  המנחה

בזה , ההלכה ופסק ורביע . שעה

כמר ודעבד עבד כמר  דעבד

כדברי לעשות  והרוצה עבד,

תפלת ולהתפלל  חכמים 

ובלבד  יעשה , הערב עד המנחה

זה , בזמן  ערבית  יתפלל שלא 

לענין  יום אותו שמחשיב שכיון 

יכול אינו מנחה  בו שמתפלל 

בו  ולהתפלל  לילה להחשיבו 

כדברי לעשות  בא  ואם ערבית .

ומשם עושה הלילה קודם ורביע שעה שהוא  המנחה פלג עד אלא  מנחה  להתפלל שלא  יהודה רבי

ערבית : להתפלל יוכל  קבע.ואילך  לה  קתניאין ולא  קבע  לה אין  דתני והא  הלילה . כל זמנה

איברים הקרבת  כנגד  שהיא  לפי  רשות , ערבית  דתפלת  לאשמעינן  הלילה, כל זמנה

פי על  אף הקרבן  נרצה  הדם  שנזרק שכיון  נינהו  רשות  והנך  הלילה, כל שקרבים ופדרים 

כחובה : עליהם קבלוה  האידנא  ומיהו שאבדו . או  ופדרים איברים כלשנטמאו  מוספין ושל 
הלכה :היום . וכן  פושע  נקרא  אבל יצא , שבע  אחר  אחרה מקום .בבבבאם מה מה כלומר

תקלה .טיבה: תארע  בברייתא ,שלא כדמפרש ידי, על  מכשול יבא  שלא 

והרחבות  ביאורים

בכלל ", ועד  ש"עד  היא  הגמרא  ומסקנת בלבד ? שלישית שעה  סיום עד  ורק בכלל עד  ולא  עד 

פלג  סוף  עד  הוא  יהודה  רבי  לדעת  המנחה  תפלת זמן סוף  וכן רביעית. שעה  סוף  עד  כלומר 

המנחה.

שתיפירוש :37. שיש נמצא  היום, של  ומחצה שעות מתשע מתחיל  קטנה  מנחה  וזמן  הואיל 

היינו זמן , אותו  מחצית  עד  היא  המנחה  שתפילת  יהודה רבי וסובר  הלילה , עד  ומחצה  שעות

בגמרא  ורבע. א )שעה היא :שאלו(כז , והמסקנה  במנחה? גם יהודה כרבי הלכה  דעבד האם 

עבד. כמר ודעבד עבד, – כמר

ב)בגמרא 38. דאמר(כז, רשות . ערבית  תפלת דאמר: כמאן  והשיבו: קבע? לה אין מאי  שאלו 

רשות . אומר: יהושע  רבי חובה , אומר: גמליאל  רבן  ערבית, תפלת  שמואל : אמר יהודה רב

רשות . האומר  כדברי  הלכה  אמר: ורבא  חובה, האומר כדברי הלכה אביי : אמר

למ39. א ) (כח, שהמתבגמרא  יוחנן , רבי בשם פושע.דין נקרא  היום כל מוספין  תפלת  פלל 

הקנה בן  נחוניא רבי

השני. מהדור תנא היה  הקנה בן נחוניא  רבירבי לתלמידו זו דרך  ומסר ופרט , בכלל התורה את  דורש היה

א )ישמעאל כו , אמר (שבועות ימים ? הארכת במה תלמידיו: וכששאלוהו נעלות, ובמידות בחסידות הצטיין  .

הייתי בממוני וותרן חברי, קללת מטתי  על עלתה ולא חברי, בקלון  נתכבדתי  לא מימי כח,להם : (מגילה 

.א )
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ידי על ולאּתּקלה הלכה בדבר  אכשל  שלא  - ִַַָָָ
ח לכשלון  ה ֹודיהברי,אגרום  נ ֹותן אני  ֲִִִִֵָָָּוביציאתי

חלקי  המדרשעל בית מיושבי חלקי :40ששם  ְִֶַ

ג  משנה 

יֹום ּבכל  אֹומר : ּגמליאל אדםויוםר ּבן מתּפּלל ְְְִִֵֵֵַַַָָָָ
תפילת להתפלל חייב  ע ׂשרה- ברכות .41ׁשמ ֹונה ְְֵֶֶ

אֹומר : יהֹוׁשע יתפלל ר ּבי אם  תפילת מעיןדי ְִֵֵֵַַֻ
עׂשרה מקוצרת ׁשמ ֹונה  תפילה  עקיבא.42- רּבי  ְְֲִִֵֶֶַָ

מברטנורא  עובדיה ר '
הלכה  בדבר אכשל שלא 

רעה  הרי  חבירי, [בי ] וישמחו 

להם שאגרום ידי על שתבא 

עלשיענשו: הודיה נותן אני
שחלק חלקי . הטובה על  מודה

בית מיושבי חלקי ששם לי

הללו  תפלות  ושתי  המדרש.

המדרש לבית  בכניסתו 

איש כל  על חובה וביציאתו 

אמרינן  דהכי לאמרן, ואיש 

הוא  מה בכניסתו  בברייתא 

למימ דחובה משמע אומר  מהו וביציאתו  עשרה .גגגגרינהו :אומר  שמונה  דמפרשימעין  אית 

ואחת . אחת  כל  על וחותם בקוצר  האמצעיות  מן  וברכה ברכה  מכל שאומר בגמרא 

שיש אחת  ברכה  שהיא  דרכיך , לדעת  אלהינו  ה' הביננו דאמרי, ואית 

והרחבות  ביאורים

ב)בגמרא 40. מהו(כח , בכניסתו ת "ר: בתפילתו : נחוניא  רבי  דברי  של המלא  הנוסח מובא 

הלכה  בדבר  אכשל  ולא  ידי , על  תקלה דבר יארע שלא  אלהי  ה' מלפניך רצון יהי אומר?

הלכה  בדבר חברי יכשלו  ולא  טמא , טהור על  ולא  טהור טמא  על  אומר  ולא  חברי , בי וישמחו 

המדרש  בית  מיושבי חלקי ששמת  אלהי  ה ' לפניך אני  מודה אומר? מהו ביציאתו  בהם. ואשמח

והם  תורה  לדברי משכים אני – משכימים והם משכים  שאני קרנות, מיושבי חלקי  שמת  ולא 

ואינם  עמלים והם שכר ומקבל עמל  אני – עמלים והם עמל  אני בטלים, לדברים משכמים

שחת . לבאר רצים והם הבא  העולם  לחיי  רץ אני  – רצים והם רץ אני  שכר , מקבלים 

נאמר ולא  הלכה , בדבר נכשל  שלא  אבותי, ואלהי אלהי ה' מלפניך רצון  יהי  האריז"ל : נוסח

יכשלו ולא  איסור, מותר על ולא  מותר, איסור  על  ולא  טמא , טהור על  ולא  טהור , טמא  על 

מּפיו חכמה יּתן  ה ' ּכי  בי , הם וישמחו  בו  אני  אכשל  ולא  בהם, אני ואשמח הלכה, בדבר ְִִִִֵָָחברי

ואמנם  בתורה, לעסוק מתחיל  היה כך ואחר .B מּתֹורת נפלא ֹות  וא ּביטה עיני  ּגל ּותבּונה, ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָּדעת

בפרשת המצוות (שער לעולם ממנו שמעתיו לא  המדרש מבית  ביציאתו  אחרונה  תפלה 

"ואתחנן").

ב)בגמרא 41. דרבי(כח , בריה הלל רבי אמר  והשיבו : מי ? כנגד  עשרה  שמונה  הני שאלו 

אלים" בני  לה' ב"הבו דוד  שאמר  אזכרות  עשרה  שמונה כנגד  נחמני: בר כט)שמואל  .(תהלים 

יהושע  רבי אמר תנחום רבי  אמר שמע. שבקריאת אזכרות  עשרה  שמונה  כנגד  אמר: יוסף  רב

שבשדרה. חוליות  עשרה שמונה  כנגד  לוי: בן 

לוי: רבי אמר ותרצו : עשרה ? שמונה ולא  בתפילה הן  ברכות  עשרה תשע הרי  הקשו, עוד 

יוסף  לרב הרעים", הכבוד  "אל  כנגד  הלל  לרבי תקנוה ? מי וכנגד תקנוה . ביבנה  המינים ברכת

שבשדרה. קטנה חוליה  כנגד  לוי  בן יהושע רבי אמר תנחום לרבי  שמע, שבקריאת "אחד " כנגד 

הסדר על  גמליאל  רבן  לפני  ברכות עשרה  שמונה הסדיר הפקולי  שמעון ת "ר: למדין: עוד 

עמד המינים? ברכת לתקן  שיודע אדם יש כלום לחכמים: גמליאל  רבן  להם  אמר ביבנה .

ותקנה. הקטן  שמואל 

א )בגמרא 42. וברכה (כט , ברכה  כל מעין  אמר: רב  והשיבו: עשרה? שמונה  מעין  מאי שאלו

ואחת ) אחת בכל וחותם  בקיצור, מהאמצעיות ברכה כל  לדעת(אומר אלהינו  ה' "הביננו  אמר: ושמואל ,

copyright



רפאל $כד רביעי$ברכותמשנת  פרק

ּבפיו תפּלתֹו ׁשג ּורה אם בה אֹומר: שרגיל - ְְְִִִֵָָ
- טעויות בלי  להתפלל ׁשמ ֹונהתפלת יתּפּללויכול ְְִֵֶַ

לאובשלמות,ע ׂשרה רקואם יתפלל  מעין - ְְִֵֵֵֶָ
עׂשרה: ְְֵֶֶׁשמ ֹונה

ד  משנה 

קבע תפּלת ֹו העֹוׂשה אֹומר : אליעזר  -ר ּבי  ְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָ
והוא כמשא עליו  דומה שהתפילה קבועה, כחובה

- חובתו למלא כדי ּתחנ ּוניםמתפלל ּתפּלתֹו ְֲִִֵַָאין
חובה  ידי יצא אך חן , רוח  בה .43אין 

סּכנה ּבמק ֹום המהּל; אֹומר : יהֹוׁשע  ואין רּבי  ְְְִִֵֵַַַַַָָֻ
עליו, מיושבת קצרהדעתו  ּתפּלה והיינו מתּפּלל ְְְִִֵַָָָ

הנוסאֹומר שהוא הזה :את אתח  הּׁשם "הֹוׁשע ֵֵֶַַ
העּבּור ּפר ׁשת  ּבכל  יׂשראל , ׁשארית את  ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָעּמ@

לעבירה  שפורשים בשעה  אפילו  צרכיהם44- ְְִֵֶָיהיּו
ּתפּלה" ׁשֹומע ה' אּתה  ּבר ּו; :45לפני @. ְְִֵֶַַָָָָ

מברטנורא  עובדיה ר '
הברכות כל מעין  בה 

עשרה , שמונה של  האמצעיות 

שומע ה' אתה  ברוך וחותם 

בפיו.תפלה: שהוא שגורה

כרבי והלכה בה . ורגיל למוד

תפלתו  שאין שמי עקיבא 

הדחק, בשעת  או  בפיו , שגורה

ראשונות שלש אדם מתפלל 

באמצע והביננו אחרונות  ושלש 

חוץ האמצעיות , כל  מעין שהיא 

מתפלל שאינו  הגשמים מימות 

לומר שצריך  מפני הביננו

וחוץ השנים, בברכת  שאלה

שצריך וי"ט  שבתות  ממוצאי

הדעת : בחונן  הבדלה לומר 

קבע.דדדד תפלתו העושה 
כמשאוי . עליו  דומה שתפלתו 

קבוע חוק שאומר קבע ולשון 

לצאת אני  וצריך  להתפלל  עלי

קצרה.ממנה: תפלה  מתפלל
וגו ': עמך  את  ה' הושע שאומר  קצרה, תפלה  היא  העבור .ומה פרשת  שהםבכל בשעה אפילו 

עבירה. של  העבור פרישה , לשון  פרשת  עליהם. לרחם לפניך  גלוים  צרכיהם יהיו  לעבירה , פורשים

וכו '. מרובים  עמך  צרכי היא  סכנה במקום שמתפללים התפלה אלא  יהושע, כרבי הלכה ואין 

והרחבות  ביאורים

בנאות ודשננו  ממכאובנו , ורחקנו  גאולים , להיות לנו ותסלח ליראתך, לבבנו  את  ומול  דרכיך,

וישמחו ידך, תניף  הרשעים ועל  ישפטו , דעתך  על  והתועים תקבץ, מארבע ונפוצותינו  ארצך,

משיחך, ישי  לבן נר ובעריכת עבדך לדוד  קרן  ובצמיחת  היכלך  ובתיקון  עירך בבנין  צדיקים

תפלה" שומע ה ' אתה ברוך תענה. אתה  נקרא  האמצעיות,טרם הברכות במקום  אחת ברכה (והיא

הברכות ) כל של תוכנן  .הכוללת

ב)בגמרא 43. אושעיא :(כט, רב אמר אידי בר יעקב רבי אמר קבע? מאי שתפלתושואלין: כל 

כמשוי. עליו אמרי :דומה תחנונים.ורבנן בלשון  אומרה  שאינו  מי דאמריכל  יוסף ורב רבה

דבר.תרוויהו : בה לחדש יכול  שאינו  תרוויהו:כל  דאמרי  אבין  בר  חנינא  ורבי  אבין בר אביי

חמה דמדומי עם מתפלל  שאין -כל החמה  שקיעת עם המנחה ותפלת החמה  הנץ  עם יוצר (תפלת

רש"י).

העיבור?שאלו (שם)בגמרא 44. פרשת אפילומאי עוקבא : מר אמר חסדא  רב אמר ופירשו:

עברה עליהם  מתמלא  שאתה איכא (כעס )בשעה לפניך . צרכיהם כל  יהיו – עוברה  כאשה

יהיו – תורה דברי  על עוברים שהם בשעה אפילו עוקבא : מר אמר  חסדא  רב אמר דאמרי,

לפניך . צרכיהם כל 

בגמרא 45. המובאת ב)בתוספתא  קצרה?שואלין :(כט , תפילה היא אומר:איזו אליעזר  רבי

ה ' אתה ברוך עשה , בעיניך והטוב מתחת, ליראך רוח נחת  ותן  ממעל, בשמים רצונך "עשה 

copyright



רביעי$ברכות רפאל פרק כה $משנת 

ה  משנה 

החמֹור  על ר ֹוכב לאהיה - תפילה זמן  והגיע ֲֵַַָָ
אלא רוכב  כשהוא יכֹוליתפלל אינֹו ואם ְִֵֵֵָירד .

-לירד החמור  על שישמור  מי לו  שאין  יחזיר- ֲִֵֵַ
ּפניו  ירושלים ,את להחזירכנגד יכֹול אינ ֹו ואם ְְֲִִֵֶַָָָ

ל ּבֹו את יכּון - ּפניו מחשבתואת ּבית- ּכנגד  ְְִֵֵֶֶֶֶַָָ
הּקד ׁשים :46ויתפלל קדׁש ֳִֶַָֹ

ו משנה

ּבאסּדה אֹו ּבקר ֹון אֹו ּבספינה יֹוׁשב ְְְְִִֵַָָָָָהיה
רפסודה, ל ּבֹו- את מחשבתו יכּון  ּבית- ּכנגד  ְְִֵֵֶֶֶַ

הּקדׁשים: ֳִֶַָֹקדש
ז  משנה

ּתפּלת אין אֹומר : עזריה ּבן אלעזר  ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָרּבי
עיר נאמרת ה ּמּוספין ּבחבר ולאאּלא בציבור , - ְִִֶֶֶַָָ

די תחנונים, בה ואין  לה' שבח והיא שהואיל ביחיד,

אותה . יתפלל  ּבחברשהציבור  אֹומרים: ְְֲִִֶֶַָוחכמים
עיר  בחבר ו ׁשּלא ביחיד.עיר ובין  בציבור  בין  - ְְִִֶֶֶֹ

מברטנורא  עובדיה ר '
כשהוא  אדם אותה ומתפלל

ג ' לא  מתפלל  ואינו מהלך .

אחרונות . ג' ולא  ראשונות 

הסכנה  מקום וכשיעבור

לחזור צריך  דעתו ותתיישב 

לא  אם  כתקנה תפלה  ולהתפלל 

עונתה: עלה ה ה ה עברה רוכב היה 
ירד . כסתםהחמור  הלכה  אין 

מי לו יש בין  אלא  זו , משנה 

מי לו אין  בין  חמורו  שיאחוז

מפני ירד, לא  חמורו שיאחוז

עליו  מיושבת  דעתו  שאין

יורד: פניו.כשהוא  את יחזיר
שנאמר  ירושלים, א לצד (מלכים 

ארצם :ח) דרך  אליך  והתפללו 

קדשי בית  כנגד  לבו את יכוין
והתפללו (שם )שנא 'הקדשים.

הזה : המקום באסדא.וווואל
ומהודקים קשורים הרבה עצים

ובני בנהר  אותם  ומשיטים יחד,

ובלשון  עליהם. הולכים אדם

ב)מקרא  ב רפסודות :(ד"ה קרוין 

אלאזזזז המוספים  תפלת אין
עיר. ביחיד:בחבר ולא  בצבור  כלומר העיר , עיר.בחבורת  בחבר ושלא עיר בין בחבר בצבור  בין 

והרחבות  ביאורים

אתה  ברוך בקשתם, מהרה ועשה ישראל עמך שועת "שמע אומר: יהושע רבי  תפילה". שומע 

בקשתם, ועשה  ישראל  עמך  צעקת  "שמע אומר: צדוק ברבי אלעזר  רבי תפילה ". שומע ה '

יהי קצרה, ודעתם מרובין  ישראל עמך "צרכי אומרים: אחרים  תפילה ". שומע ה ' אתה ברוך

ברוך מחסורה, די  וגויה גויה ולכל  פרנסתו כדי  ואחד  אחד  לכל  שתתן  אלהינו ה ' מלפניך רצון

כאחרים. הלכה  הונא : רב אמר תפילה". שומע ה ' אתה

שיתפלל  צריך - הביננו  והשיבו: קצרה? לתפלה "הביננו" תפלת בין ההבדל  מה שאלו  עוד 

שיחזור צריך אינו לביתו מגיע וכאשר לאחריה, אחרונות  ושלש  לפניה, ראשונות  ברכות  שלש

אחרונות, ברכות ושלש ראשונות  ברכות שלש  להתפלל  צריך אינו  קצרה ובתפלה  ויתפלל ,

בין  – קצרה  תפילה מעומד , – הביננו  והילכתא : ולהתפלל . לחזור צריך לביתו  מגיע וכאשר

מהלך . בין  מעומד 

א )בגמרא 46. לו(ל, יש  אם תפילה , זמן  והגיע החמור על  רוכב היה ת "ר: תוספתא : מובאת 

בין  אומר: רבי ויתפלל , במקומו  ישב – לאו ואם ויתפלל, למטה ירד  – חמורו  את שיאחז  מי 

רבי ואיתימא  רבא  אמר  עליו. מיושבת דעתו  שאין לפי  ויתפלל , במקומו  ישב – כך ובין כך

כרבי . הלכה  לוי: בן  יהושע

למדין "והתפללו(שם ):עוד  שנאמר: ישראל  ארץ כנגד  ליבו את  יכוין  – לארץ בחוצה  עומד  היה 

copyright



רפאל $כו חמישי$ברכותמשנת  פרק

מ ּׁשמ ֹו אֹומר  יהּודה עזריה :ר ּבי בן  אלעזר  רבי של ְְִִֵַָ
עיר חבר  ׁשּיׁש מקֹום מנין ּכל  יש אם - ִֵֶֶֶָָ

- הזו בעיר  מוסף ּפטּורשמתפללים ִַָָהּיחיד
הּמּוספין  פוטרו,מ ּתפּלת  צבור  ששליח אין - ואם ְִִִַַָ

קמא לתנא אך ביחידות . להתפלל  צריך - מנין  שם

מקרה : בכל  מוסף מתפילת פטור  היחיד

חמישי פרק 

עשרה שמונה בתפלת  הלב  כוונת

א  משנה 

להתּפּלל עֹומדין עמידה אין  מ ּתֹו;תפילת אּלא ְְְִִִֵֵֶַָ
ראׁש ב,ּכבד  (תהילים שנאמר ומורא, בהכנעה - ֶֹֹ

ּביראה " ה' את "עבדּו .47יא): ¦§¤§¦§¨

אחת ׁשעה  ׁשֹוהים  היּו הראׁשֹונים ֲִִִִִַַָָָָחסידים
התפילה לּמקֹוםלפני לּבם את ׁשּיכ ּונּו ּכדי .48ּומתּפּללים, ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָ

מברטנורא  עובדיה ר '
אומר ביחיד: יהודה  רבי 
עזריה.משמו . בן אלעזר  ר ' של 

יהודה  לרבי  ת "ק בין  ואיכא 

שם שאין  בעיר  הדר יחיד

אלעזר דר ' אליבא  לת "ק עשרה 

בחבר אלא  תקנוה לא  דאמר 

אין  ולר"י פטור, זה יחיד עיר 

במקום כשהוא  אלא  פטור  יחיד

והלכה  פוטרו. שש"צ עשרה 

כחכמים :

כובדא א א א הההה מתוך עומדין אין
דכתיבראש . ומורא  הכנעה 

ב) ביראה ,(תהלים  ה' את  עבדו

היא : תפלה  זו  שוהיםועבודה
אחת . שבאו שעה במקום

להתפלל :

והרחבות  ביאורים

"והתפללו שנאמר: ירושלים כנגד  ליבו  את יכוון  – ישראל  בארץ עומד  היה ארצם", דרך אליך

המקדש  בית  כנגד  ליבו את יכוון  – בירושלים עומד  היה בחרת", אשר העיר  דרך ה ' אל 

קדשי בית  כנגד  ליבו  את יכוון – המקדש בבית  עומד  היה  הזה", הבית אל  "והתפללו שנאמר:

את יכוון – הקדשים קדשי  בבית  עומד  היה  הזה", המקום אל  "והתפללו  שנאמר : הקדשים

נמצא  הכפורת. לפני  כאילו עצמו יראה  – הכפורת  אחורי עומד  היה  הכפורת, בית  כנגד  ליבו 

לצפון , פניו  מחזיר  – בדרום למזרח, פניו  מחזיר  – במערב למערב, פניו מחזיר – במזרח עומד 

ל  את מכוונין ישראל  כל  נמצאו לדרום. פניו  מחזיר – אבין בצפון  רבי  אמר  אחד . למקום יבם

פונים  פיות  שכל תל  - לתלפיות " בנוי צוארך דוד  "כמגדל  – קראה מאי  אבינא : רבי ואיתימא 

בו .

א )בגמרא 47. אלא (לא, הלכה, דבר מתוך ולא  דין , מתוך לא  להתפלל עומדין אין ת "ר : אמרו 

כמתניתין עבדי  רבנן  ואמרו: פסוקה . הלכה ראש)מתוך  כברייתא (כובד  עביד  אשי (הלכהרב

פסוקה).

למדין  מתוך(שם )עוד  ולא  עצלות, מתוך  ולא  עצבות, מתוך  לא  להתפלל  עומדין  אין רבנן: תנו 

שמחה  מתוך  אלא  – בטלים דברים  מתוך  ולא  ראש, קלות  מתוך ולא  שיחה , מתוך  ולא  שחוק,

מצוה. של 

למדין  סימן (שם )עוד  אומר : שאול  אבא  לשמים. ליבו את שיכוון  צריך המתפלל  רבנן : תנו

עקיבא , רבי של  מנהגו היה  כך יהודה : רבי אמר תניא , אוזנך ". תקשיב ליבם "תכין  לדבר,

לבין  בינו מתפלל  וכשהיה  ציבור , טורח  מפני  ועולה , מקצר  היה – הציבור עם מתפלל כשהיה 

והשתחויות . כריעות מפני  למה? כך  וכל  אחרת , בזוית  ומוצאו  זו  בזוית  מניחו  אדם – עצמו 

ב)בגמרא 48. לוי:(לב , בן יהושע רבי  אמר והשיבו: בתפילה ? לשהות  שיש לנו מנין  שאלו,

ביתך" יושבי "אשרי  קרא  סלה ")אמר  יהללוך "עוד  כך המתפלל (ואחר לוי : בן יהושע רבי  ואמר .
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