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  ענייני� שוני� תפילי�

  פתיחה .א

ד� המקורות . נעבור ללימוד יותר בקיאותי, והמעבר ללימוד ציצית לקראת סיו� לימוד סוגיות תפילי�

מועדי השיעורי�  .מגיש בפניכ� מספר נושאי� ע� הפנייה למקורות היסוד בזיקה לנושאי� אלו

  .ייקבעו אתכ�

  בתפילי� ואיסור הסח הדעת משמוש. ב

 :למשמש בתפילי� חייב אד� .1

 ".על אחת כמה וכמה... אמר רבה בר רב הונא חייב אד�: "מנחות לו  )א

 .ה ומה צי�"תד. ובח, "לא משמע ליה... תניא היא דתניא: "יומא ז  )ב

ה דכל אימת "ה דממשמשי ובתד"י ד"וברש" דממשמשי ביה מברכי... תנאי היא דתניא. "סוכה מו .2

 ).והא דאמרינ� רבנ�ה "ה והא דאמרינ� וד"א ד"ריטב –להרחבה (

 .יד#ד הלכות יג"� הלכות תפילי� פ"רמב .3

 :ש"רא .4

 .ג סימ� כח"ברכות פ  )א

 .הלכות קטנות הלכות תפילי� סימ� כא  )ב

  יד� זו שמאל. ג

 .עיינו בדרשות במדרשי הלכה בנדו� .1

 ".בשולט בשתי ידיו... ר יד$ זו שמאל"ת: "מנחות לו .2

 .להלכה ובתפיסה היסודית של די� שמאל הא� יש ביניה� הבדלי�, תנו את הדעת לריבוי הדרשות .3

 ".י ד כהה"ל" יד חזקה"חשבו על משמעות המעבר מ .4

 :אטר .5

 .ה מה להל� בימי�"ד. � ליבמות קד"חידושי הרמב  )א

 .הלכות לולב סימ� תרצד #ב "ה ח"ראבי  )ב
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  מקו� הנחת תפילי� של יד ושל ראש. ד

 .האמור במדרשי ההלכה בנדו� .1

 .על אתר' ובתוס, "הובשער צ... תנא דבי מנשה. "מנחות לז .2

  בית הכסא, שינה, ארעי תאכיל? מתי מניחי� תפילי�. ה

 ".'מזבח$ ה... ואמר רבי יוחנ� הרוצה: "ברכות יד .1

 .ג"ובאכילה ושינה ע� תפילי� בברכות כ, יש סוגיה רחבה העוסקת בנקיות הגו� .2

    .כו#טו' ד הל"� הלכות תפילי� פ"רמב .3
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  תלמוד בבלי מסכת יומא ד� ז עמוד ב 

  : דתניא. תנאי היא

�  . דברי רבי שמעו�, מרצה #בי� שישנו על מצחו בי� שאינו על מצחו , צי

  . אינו מרצה #אי� עודהו על מצחו , מרצה #עודהו על מצחו : רבי יהודה אומר

  !שאי� עודהו על מצחו ומרצה, כה� גדול ביו� הכפורי� יוכיח: אמר לו רבי שמעו�

  . שטומאה הותרה לו בציבור, דול ביו� הכפורי�הנח לכה� ג: אמר לו רבי יהודה

  . טומאה דחויה היא בציבור #מכלל דרבי שמעו� סבר 

  , דכולי עלמא לא פליגי דלא מרצה #בנשבר הצי� : אמר אביי

  . דתלי בסיכתא # כי פליגי 

  , על מצח ונשא+ שמות כח: +רבי יהודה סבר

מי משכחת , אילימא תמיד על מצחו? תמיד מאי', תמיד לרצו� לפני ה+ שמות כח+ורבי שמעו� סבר 

   –. אלא תמיד מרצה הוא? ומי לא בעי מינ�, מי לא בעי מיעל לבית הכסא? לה

   –! הא כתיב תמיד, ולרבי יהודה נמי

חייב אד� למשמש : דאמר רבה בר רב הונא. כדרבה בר רב הונא, שלא יסיח דעתו ממנו #ההוא תמיד 

אמרה תורה , שאי� בו אלא אזכרה אחת, ומה צי�) עמוד א ח(מצי�  קל וחומר, בתפיליו בכל שעה ושעה

   –. על אחת כמה וכמה # תפילי� שיש בה� אזכרות הרבה , שלא יסיח דעתו ממנו #על מצחו תמיד 

   –! והא כתיב על מצחו ונשא, ולרבי שמעו� דאמר תמיד מרצה

   –. ההוא לקבוע לו מקו� הוא דאתא

   –? א ליהורבי יהודה לקבוע לו מקו� מנ

   –. נפקא ליה מעל מצחו

   –! תיפוק ליה מעל מצחו, ורבי שמעו� נמי

  . אי� הכי נמי

   –? אלא על מצחו ונשא מאי עביד ליה

   –. דלא מרצה, לאפוקי נשבר הצי�, אינו מרצה #שאינו ראוי למצח , מרצה #ראוי למצח : אמר ל$

   –? ולרבי יהודה נשבר הצי� מנא ליה

   –. ונפקא ליה ממצח מצח

  .מצח מצחו לא משמע ליה: ורבי שמעו�

  	 מסכת יבמות ד� קד עמוד א "חידושי הרמב

או בימינו , צרי$ לעיי� אטר במה חול� אי בשמאלו שהיא ימי� כל אד�. ימי� א� כא� בימי�מה להל� ב

מצינו לעני� תפילי� שה� בשמאל שהאטר מניח בשמאלו , או אינו חול� כלל, שהיא שמאל כל אד�

אלא יש לומר הת� ידכה , שהיא ימי� כל אד� ושולט בשתי ידיו מניח בשמאלו שהיא שמאל כל אד�
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השולט ) 'ה א"מ(וגבי כה� תנ� בבכורות , ואטר יד כהה שלו זו היא ימינו של כל אד�, כההכתיב יד 

ויש מפרשי� דהת� לאו , בשתי ידיו רבי פוסל וחכמי� מכשירי� ותנו רבנ� אטר בי� ביד בי� ברגל פסול

 ג"ואע, אלא משו� דכחישותא אתחילא ליה בימי�, משו� דבעינ� עבודה בימי� והאי לית ליה ימי�

, אבל אטר כחישותא היא ודאי, דשולט בשתי ידיו כשר הת� משו� דבריותא אתחילא ליה בשמאל

יד יד לקמיצה רגל ) 'ד ב"כ(דזבחי� ' ש� משו� דבעינ� עבודה בימי� מדאמרינ� בפרק ב' ל פי"י ז"ורש

יתי� ומסתייע האי פירושו מדתנ� במתנ, רגל לחליצה אוז� אוז� לרציעה וזה שהוא אטר אי� לו ימי�

דאלו מומי� שולט בשתי ידיו רבי פוסל וחכמי� מכשירי� ולא תנ� אטר פסול לדברי הכל אלמא אינו 

פוסל משו� מו� דלאו כחישותא ולאו בריותא אית להו טפי משאר אינשי אלא משו� שאי� לו ימי� 

לקמיצה רגל  וכיו� דאי� לו ימי� א� לחליצה פסול שהרי עבודה וחליצה ממצורע למדנו יד יד, הוא פסול

ירמיה בתר דידיה אזלינ� או בתר מיניה ' בעי ר) 'ב ב"צ(חולי� נמי בפרק גיד הנשה ' ובמס, רגל לחליצה

וא� אי� לו ימי� כמו , כ בזו ומסתלק מ� הספק"אלא דאי מהת� חול� בזו ואח, אזלינ� ולא איפשיטא

  .וכיו� שאי� גמר בדבר לא יחלו�, שפירשנו אינו חול� כלל

  הלכות לולב סימ	 תרצד   ב "ה ח"ראבי

א� יש לו > ימינו<נשבורג על איטר יד ]ג[כבר נשאלה שאלה זו בהיותי מציק מי� לפני רבותי ברי

והשיבו ודאי שמאל דידיה כימי� . משו� דהיא חשובה לו כימי� דעלמא, בידו השמאלית> לולב<ליטול 

. ליחשוב שמאל דידיה כימי� דעלמאומסיק , כדאמרינ� בשבת הכותב בי� בימינו בי� בשמאלו, דעלמא

וכיו� , <אלא מסתמא כיו� דבעינ� מלאכה חשובה, ימי�> ביה<דלא כתיב , ונראה לי דהיינו טעמא

נמי <וכ� נראה דהכא . רק במה שהוא שולט יותר, מה לי שמאל ומה לי ימי�> דנעשית מלאכה חשובה

וא� הוא איטר הרי , ולא כלאחר יד ]ימי�[שנוטל ב> בעינ�<אינו אלא משו� נטילה חשובה > בלולב

כגו� מצורע וג� עבודה בכה� הת� , אבל ודאי היכא דהקפיד הכתוב על ימי�. הוא נוטל בימי� כלאחר יד

. ואפילו שולט בשתי ידיו פלוגתא דרבי וחכמי� בבכורות א� כשר לעבודה אפילו בימי�. דווקא הוא

ומסיק , דייקינ� מדאגבהה נפיק ביה]מד[, דבדיעבד לעול� יוצא, והכא אינו אלא מצוה בעלמא

והא דאמרינ� גבי אתרוג גדול כיו� דאמר רבא לולב בימי� . מכלל דבכל עני� נפיק א� בשמאל, דכשהפכו

דילמא ] הכי פירושא[אלא , ולא הוא, דמשמע שצרי$ להפו$, ]ואתי לאיפסולי[עד דאתי לאפוכי ' וכו

ומתפילי� משמע נמי . 'שמאל ולמישקל לולב בימי� וכונקיט אתרוג לחודיה תחלה בימי� ובעי להפכו ל

אלא , ממילתיה דרבי נת� דאמר מה כתיבה בימי� א� קשירה בימי� ומהיכ� משמע דכתיבה בימי�, הכי

משו� הכי באיטר , בכ$] תורה[דה ]י[הקפ] ולא[, מסתמא כתיבה חשובה בעינ� שלא תהא כלאחר יד

 :הפ$] נ�[אמרי


