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  הערות סיו� לתפילי�

  סדר הלימוד השבועי. א

החומר בד� זה מיועד ללימוד . השבוע נשלי� את לימוד תפילי� בעיו� בסוגיות מחו
 למסכת מנחות

� "סופר סת הישיבה מארחתוביו� חמישי , ביו� רביעי נתכנס לסדנת סיכו�, בימי� ראשו� עד שלישי

  .שילמד על תהלי� ייצור התפילי�

בעיקר , ולכ� נשתדל לעמוד על  כמה עיקרי דברי�, שותנו לא מאפשר מיצוי כל החומרהזמ� העומד לר

ומציע שכל אחד ילמד , אני מביא בפניכ� רשימה של מקורות יסוד. בנוגע לבירור עד כמה הניחו תפילי�

� "מומל
 לפחות ללמוד את סיכו� הדברי� ברמב, למי שרואה שמדובר בחומר רב. בה� כפי מדתו

� "הלכות תפילי� ברמבכל אני ג� מציע לנצל את השבוע לחזרה באמצעות לימוד . ד"ילי� פהלכות תפ

  .י"ובטור וב

  סוגיות יסוד ללימוד. ב

 :החטיבות המרכזיות בתלמודי� על תפילי� מחו
 למסכת מנחות

 :בבלי .1

 .).טו" (כפי... רב משי ידיה וקרא קריאת שמע: "ברכות יד )א

 ".מגינות עליה�. ..אמר רבי ינאי תפילי�. "שבת מט )ב

 ).:כו" (עסקניות ה�... תנו רבנ� אוכלי� אכילת ארעי", .סוכה כו )ג

 .).כד" (הלכה למעשה הוא דעבד... תנו רבנ� הנכנס לבית הכסא. "ברכות כג )ד

 ). 36' שו 16' עמ" (תפילי�... חייא' ר"שורה אחרונה  14' אקדמיה עמ' מה, ב"ב ה"ירושלמי ברכות פ .2

  פדה על הנחת תפילי�על מידת ההק מקורות. ג

 :בנוס� על האמור לעיל בבבלי שבת מט ובירושלמי

 ".הלכה כאחרי�... ר איזהו ע� האר
"ת", .ובמקבילה בסוטה כב: ברכות מז .1

 .על פושעי ישרא� בגופ�. ה יז"ר .2

 ".מצוה... תנו רבנ� שמונה: "פסחי� קיג .3

 ".ציצית... אמר רב נחמ�", :שבת קיח .4

 ".מגינות עליה� ...תניא רבי שמעו�. "שבת קל .5

 :ראשוני� .6
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 .תשובת רב האי גאו� המובאת בעיטור הלכות תפילי� חלק שביעי )א

 ה כאלישע"תד. שבת מט )ב

 .'ע ג"ג סו� מ"סמ )ג
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  ב,מז ברכות ,בבלי

  . ר'ת

  . אליעזר' דברי ר. ש שחרית וערבית'כל מי שאינו קורא ק. זהו ע� האר
)אי

  . כל מי שאינו מניח תפילי� בראשו. 'יהושע אומ' ר

  . כל מי שאינו מניח ציצית בבגדו ומזוזה בפתחו. 'ב� עזאי אומ

  . כל מי שיש לו בני� ואינו מגדלת� לתלמוד תורה. 'נת� ב� יוס� אומ' ר

  . קרא ושנה ולא שימש תלמידי חכמי� זהו ע� האר
' אפי. 'אחרי� אומ

  .  הלכה כאחרי�. רב הונא' אמ

  

  : פסחי� קיג

  :תנו רבנ�

ומי שיש לו בני� ואי� . ומי שיש לו אשה ואי� לו בני�. מי שאי� לו אשה. מי�ודי� לש?נ?שמונה כמ

. זה לפתחומזו? ו?ומי שאי� לו תפילי� בראשו תפלי� בזרועותיו ציצית בבגד. מגדל� בתלמוד תורה

  .  א� מי שאינו מיסב בחבורת מצוה. 'ויש אומ.והמונע מנעלי� מרגלו

   ב ,קיח שבת ,בבלי

  . תיתי לי דקיימי שלש סעודות בשבת. רב נחמ�' אמ

  . עיו� תפלה[תיתי לי דקיימי . רב יהודה' אמ

  . תיתי לי דקימי הלכות תפילי�. ת]שש()[רב ' אמ

  .  מצות ציצית] תיתי לי דקימי. רב נחמ� בר יצחק' אמ

 תשובת רב האי בעיטור הלכות תפילי�

 דעלמא רבנ� בה� זלזלו ט"מ מעול� תפלי� מנחי דלא אקרקפת בגופ� ישראל פושעי האי לרבינו איתשל

 לאנוחי יכול ולא שמדא דנפיש ישראל באר
 והשיב לא או ליוהרא חיישינ� אי תפלי� שמניחי� ואות�

 שכוחי משכח חבא בר בי תפלי� כדאמרינ� למזב� שכיחי והוו טובא נהירו דהוו בבבל מנהו� אשתכח

 מחייבי ע"כ תפלי� אבל חייב שאינו בדבר אלא ליוהרא למיחש וליכא כאגרא מחזי לא ליה דקבעי ומא�

 נקי בגו� ידע דלא ג"אע צנוע גברא אבל כיוהרא מיחזי פשע דלא מא� פשעי דאחרינא משו� אטו בהו

 בכל ואי� תפלי� שיניח מהו ימיו כל בה� ועוסק פרקי� בידו שיש חיגר לגאו�. היא יוהרא לאו ובחסידות

 שלא נפשייהו לשמור דבעי מעיי� מחולי לבר חייבי� ישראל כל אמרו הרי תפלי� שיניח אחר הקהל

  :יפיחו
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  ספר מצוות גדול עשי� סימ� ג 

כל מי שיש לו תפילי� בראשו ובזרועו וציצית בבגדו ומזוזה ) ב, מג(עוד אמרו רבותינו במסכת מנחות 

תהילי� (ינתק ואומר והחוט המשולש לא במהרה ) יב, קהלת ד(בפתחו הוא בחזקה שלא יחטא שנאמר 

מלא� ה� מצות הש� החוני� סביבותיו ) �"רמב(פירוש , סביב ליריאיו ויחלצ�' חונה מלא� ה) ח, לד

ומזכירי� אותו עבודת הבורא וכ� מצינו ש� באד� אחד שנמנע מעבירה גדולה על ידי ציציותיו שראה 

ויהי אחר . עליה� יחיו' ר הכל המניח תפילי� מארי� ימי� שנאמ) ש�(ועוד אמרו רבותינו . ונזכר

ארבעה אלפי� ותשע מאות ותשעי� וחמש שני� לבריאת עול� היתה סיבה מ� השמי� להוכיח ובשנת 

ה זרועותי בחלומות היהודי� ובחלומות הגוי� וחזיונות "ו הייתי בספרד להוכיח� ואמ
 הקב"תתקצ

ת גדולות וקבלו אלפי� ורבבות להי� ועשו תשובו )הככבי� ויט עלי חסדו ותרגז האר
 ותהי לחרדת א 

וציצית וכ� בשאר ארצות הייתי אחר כ� ונתקבלו דברי בכל המקומות ובקשו  \מזוזות\מצות תפילי� 

 :להי גליות ישראל וחפצו בידי יצליח )ממני לכתוב פירוש המצות בקוצר והנני שואל עזר מאת א 


