
הכנה לתפילה

 

פרק ה' הלכות ה'-ז' "פניני הלכה"



קבעו לכם ביום ראשון פגישה
 חד פעמית עם המלך-

פגישה משנה חיים,
איך תתכוננו למפגש?

כתבו את הכנותיכם למפגש בצ'אט...



אדם שמגיע מהעבודה ולא מספיק להחליף בבגדים, יכול להתפלל עם הבגדים
שנמצאים עליו.

אין להתפלל עם פיג'מה (חוץ מחולה)
אין להתפלל עם מעיל, מגפיים וכפפות, אלא אם כן קר.

מותר למי שנמצא בקבוצה שהולכת עם מכנסיים קצרים, להתפלל כך, אך
החזן צריך ללבוש מכנס המכסה את הברך.

אדם שנמצא בנופש, או במקום בו כל האנשים הולכים בדרך מסוימת, מותר
לו לחרוג מדרך לבושו הקבוע בתפילה ובאופן חד פעמי להתפלל כך.
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לבוש בתפילה

לסיכום- עלינו להתפלל כאשר אנו לבושים בצורה מכבדת- אנחנו במפגש עם ריבונו של עולם



מה דעתכם על להביא ילדים קטנים

 (שעוד לא יודעים לקרוא) לבית הכנסת?
מדוע כן? מדוע לא?



אסור להתפלל כשיש לפניו תינוק- מפני שזה יכול להסיח את דעתו.
 אין להביא ילדים קטנים מפני שהם יכולים להפריע לשאר

המתפללים (שישנו מנהג חסידות להביא תינוקות לבית המדרש, כדי
שיספגו מאווירת הקדושה שבו, זה דווקא בשעת לימוד התורה ולא

בשעת התפילה)
מי שהביא את ילדו לתפילה, והילד החל להפריע לתפילת הציבור,

למרות שהוא נמצא באמצע תפילת עמידה, יקחנו בידו ויוציאנו
החוצה, וימשיך להתפלל שם (ועיין בהמשך יז, טו).
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על המתפלל לא להחזיק בזמן התפילה משהו שיכול ליפול (קערה מלאה באוכל, כסף וכו')- חוץ
ממתי?

לפני התפילה צריך לכבות את הפלאפון (כןכן, באמת עדיף לא להתפלל מתוך הפלאפון- רק
במקרה חירום)- כדי שלא תסוח דעתו.

אין להתפלל כשיש תיק על הגב, אך אם הוא בטיול והתיק קטן מ5 ליטר אפשר להתפלל שהוא על
גביו, ואם יותר גדול- שיוריד. למה?

אדם שמפחד שיגנבו לו את הכסף, תפילין, תיק גדול וכו', מותר לו להתפלל שהם נמצאים עליו
כדי שלא יוטרד במהלך התפילה ויבדוק כל הזמן אם לא לקחו אותם.

אין להתפלל עם נשק, אלא אם כן זה לצורך ביטחון או שאין לו היכן לשים אותו- מפני שאין
מתפללים על השלום כשהאדם אוחז בידו כלי מלחמה.

כל מה שאינו מנומס לפני בני אדם- אינו מנומס לפני המקום. לכן אם יש נזלת- שיקנח לפני, אם
מפהק- שישים את היד, אם יש לו ליחה- שיוציא קודם לתפילה, אם יש לו להתפנות- שילך לפני

וכו'.
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אז איך אתם
מתכוננים לקראת
התפילה הבאה

שלכם?

 


