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  תפילי� מאימתי מבר� עליה�

  מקורות יסוד. א

ולאור זאת פרשו את היחידה על , עמדו על נושא ומבנה ההלכות(י תוספתא ברכות הלכות ט .1

 ).תפילי�

 :בבלי .2

עמדו על מבנה ). ראשונהשורה רחבה .לו" (ומבר� עליה�... אמר רב שמואל: "מנחות לה  )א

 .הסוגיה ועל נושאיה

 ".על מצות תפילי�... כי מעט  בציצית", :ברכות ס  )ב

 ".דמשמשי בהו מברכי... תנאי היא דתניא. "סוכה מו  )ג

 ".ריחני... כל הטעו� ברכה לאחריו", :נדה נא  )ד

 :ירושלמי .3

הא ... יה�מצות אימתי מבר� על", ש", "'נתעט  כול... העושה סוכה לעצמו, ג"ט ה"ברכות פ  )א

 ).לפירוש הקטע האחרו� מומל# לעיי� בפירוש של בעל ספר חרדי"". (ייבה

לנוסחאות ". (אכילת ארעי... אית תניי", ש", "לא בדא... כאי זה צד", ב"ב ה"ברכות פ  )ב

 ).הראשוני" בירושלמי עיינו באהבת ציו� וירושלי" לירושלמי ברכות

  תפילי� מאימתי מבר� עליה�. ב

 .השוו לדיו� הירושלמי הא" מברכי" בשעת עשיית� או עובר לעשיית�:. להראו את הסוגיה  

 ?מה פשר משעת הנחה עד שעת קשירה 

 .ה אביי ורבא"י ד"רש  )א

ו משמעש הוא "א הט"" הלכות ברכות פי"מהרמב(ה עובר לעשיית� "תחילת תד. סוכה לט  )ב

 ).חולק

 ."ל"ל כרשב"וס.. חלק השמיני", :עיטור הלכות תפילי� סא  )ג

 :מהי מצות תפילי�נברר  

 .עיינו בלשו� הפסוקי" בניסוח מצות תפילי�  )א

ל "ערכו חיתוכי" באמצעות מנוע חיפוש ממוחשב בספרות חז –למי שיש זמ�  –להרחבה   )ב

 .י ובבבלי"וראו את המינוח בספרות א
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מה משמעות  –שימו לב לנטישת הטרמינולוגיה המקראית ומעבר לטרמינולוגיה חדשה   )ג

 ?המעבר

סימ� , מומל# לעיי� בספר הישר חלק החידושי". ת הנחה ועד שעת קשירהה משע"תד: לה  )ד

 .אליהו' ראו את נוסח הסוגיה שעמד לפני ר. שלה

 .ז"ד ה"" הלכות תפילי� פ"רמב  )ה

ושימו לב מהו הפועל ', וברפרו  בפרק ד, א"א ה"ועיינו בפ, " הלכות תפילי� בכותרת"רמב  )ו

 .שהוא מזכיר ביחס להנחת תפילי�

 ?"וקשרת"", "והיו" –ובי� הטרמינולוגיה המקראית " להניח"� מהו היחס בי  )ז

 .משכנות יעקב סימ� כט  )ח

 .ה דכל אימת דמשמשי"וש" בתד. הסוגיה בסוכה מו כל זמ� שמניח�  .4

  של יד ושל ראש. ג

 .ובתוספות על הסוגיהי "וברש, "יהו שתי"... אמר רב חסדא. "לו .1

 .ה אשר קדשנו"תד: ברכות ס .2

 ".אינה מעכבת של יד... ר שמואל"א", .ח ,הלכות תפילי�,  "רי .3

 .חד הלכות ד"" הלכות תפילי� פ"רמב .4

 .ב"אור זרוע הלכות תפילי� סימ� תקפ –להרחבה  .5

 .ש הלכות תפילי� סימ� יד"רא .6

 :חוזר מעורכי מלחמה .7

 . ה"ח מ"ובמשנה סוטה פ, טא', עיינו בדברי" כ  )א

 .ה ש""וברז, ברב אלפס. יא, ה"  לר"רי  )ב

 .ר על שני חסידי" באשקלו�והסיפ –ב "ירושלמי חגיגה פ  )ג

 :עוד על יחס בי� של ראש לשל יד .8

 .א"ד מ"משנה מנחות פ  )א

 ".שמא יפשע... תפילה של יד. "מנחות מד  )ב

 .יגע יב"" בספר המצוות מ"רמב  )ג

 .א"� לספר המצוות שורש י"השגות הרמב  )ד

 .ע סימ� כה"י ושו"סיכו" בטור וב .9
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 .פילי� סימ� הד על ת"שיעורי הגרי; משכנות יעקב סימ� כז .10
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  פרק ו ) ליברמ�(תוספתא מסכת ברכות 

  הלכה ט

  העושה כל המצות מבר� עליה� 

  ברו� שהגיענו לזמ� הזה ' העושה סוכה לעצמו או

 5  ברו� אשר קדשנו במצותיו וצונו לישב בסוכה ' נכנס לישב בה או

 �  משבר� עליה יו" ראשו� שוב אינו צרי� לבר

  הלכה י

  ברו� שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמ� הזה ' העושה לולב לעצמו או

  ברו� אשר קדשנו במצותיו וצונו על נטילת לולב ' כשהוא נוטלו או

 10  וצרי� לבר� עליו כל שבעה 

  ברו� שהחיינו ' ציצית לעצמו או העושה

  להתעט  בציצית ' וצו' במצ' ברו� אשר קדש' כשהוא מתעט  או

  וצרי� לבר� עליה� בכל יו" 

  ברו� שהחיינו ' העושה תפלי� לעצמו אומ

 15  להניח תפלי� ' וצו' במצ' כשהוא מניח� ברו� אשר קד

  מאימתי מניח� בשחרית לא הניח� בשחרית מניח� כל היו" כולו

  ד בבלי מסכת ברכות ד� ס עמוד ב תלמו

  . ברו� אשר קדשנו במצותיו וצונו להתעט  בציצית: לימא, כי מעט  בציצית

  . ברו� אשר קדשנו במצותיו וצונו להניח תפילי�: לימא, כי מנח תפילי� אדרעיה

 20  ..  ברו� אשר קדשנו במצותיו וצונו על מצות תפילי�: לימא, ארישיה

  תלמוד בבלי מסכת סוכה ד� מו עמוד א 

  : דתניא; תנאי היא

  . דברי רבי, כל זמ� שמניח� מבר� עליה�, תפילי�

  . אינו מבר� אלא שחרית בלבד: וחכמי" אומרי"

 25  , אתמר

  , הלכתא כרבי: אביי אמר

  . הלכתא כרבנ�: ורבא אמר

מקדי" וקאי ועייל לבית  אלא, חזינא ליה לרבא דלא עביד כשמעתיה: אמר רב מרי ברה דבת שמואל

ונפיק , עייל לבית הכסא  וכי איצטרי� זימנא אחרינא . ונפיק ומשי ידיה ומנח תפילי� ומבר�, הכסא

 30  . ומברכי� כל שבעה, ואנ� נמי כרבי עבדינ�. ומנח תפילי� ומבר�, ומשי ידיה
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  . דכל אימת דמנח תפילי� מבר�, חזינא ליה לרב פפי: אמר מר זוטרא

  .כל אימת דמשמשי בהו מברכי, אשירבנ� דבי רב 

  תלמוד בבלי מסכת נדה ד� נא עמוד ב 

  . ויש שטעו� ברכה לפניו ואי� טעו� ברכה לאחריו, טעו� ברכה לפניו כל הטעו� ברכה לאחריו . 'מתני

ולרב פפא דמבר� . לאתויי מיא? לאתויי מאי, ולרבי יצחק דמבר� אירק. לאתויי ירק? לאתויי מאי. 'גמ 35 

ולבני מערבא דמברכי בתר דסליקו תפילייהו אשר קדשנו במצותיו . לאתויי מצות? לאתויי מאי, אמיא

  .ריחני לאתויי? לאתויי מאי, וצונו לשמור חוקיו

  ב"ב ה"ירושלמי ברכות פ

  . צד הוא מבר� עליה�זהכאי

 40  . י�ו על מצות תפיל'ברו� אקב. 'כשהוא נות� על יד מהו אומ. יעקב בר אידי' זריק� בש" ר' ר

  . ו על מצות הנחת תפילי�'ברו� אקב. 'כשהוא נות� על ראש מהו או

  . לשמור חוקיו} וציונו{ו 'ברו� אקב. 'כשהוא חולצ� מהו או

  .  דא!כ!מדבר לא ' בחוקת הפסח הכת. בר" כמא� דמר. מדבר' בחוקת תפילי� הכת. ואתיא כמא� דמר

...  

 45  . מבר� פע" אחת. אית תניי תני

  . מיי"פע. אית תניי תני

  . ניחא. פע" אחת. מא� דמר

  . הא אכל ואינו� עילוי. מבר� שתי פעמי". מא� דמר

  . קיימא אבא בר ירמיה באוכל בה� אכילת עראי. זעירא' ר' אמ

 50  ג"ט ה"ירושלמי ברכות פ

  . ברו� אשר קידשנו במצותיו וציונו לעשות סוכה. 'העושה סוכה לעצמו או

  . לעשות לו סוכה לשמו. לאחרי"

  . ברו� אשר קידשנו במצותיו וציונו לישב בסוכה. 'נכנס לישב בה או

  .  משהוא מבר� עליה לילי יו" טוב הראשו� אינו צרי� לבר� עליה עוד מעתה

  55 

  . לעשות לולב) על(' וציו' ברו� אשר קידשנו במצות. 'העושה לולב לעצמו או

  . לעשות לולב לשמו. לאחר

  .  ומבר� בכל שעה ושעה שהוא נוטלו. ואשר החיינו .על נטילת לולב. 'כשהוא נוטלו אומ

      

 60  . לעשות מזוזה. 'העושה מזוזה לעצמו או
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  . לעשות מזוזה לשמו. לאחר

  .  ו על מצות מזוזה'ברו� אקב. 'כשהוא קובעה או

     

  .  על מצות תפילי�. 'כשהוא לובש או. 'לאחר כול. 'העושה תפילי� לעצמו כול

  65 

  'נתעט  כול. 'לאחר כול. 'כולהעושה ציצית לעצמו 

..  .  

  . מצות אימתי מבר� עליה�

  . עובר לעשיית�. 'יוחנ� אמ' ר

 70  .  בשעת עשיית�. 'רב הונא אמ

  . אתייא דרב הונא כשמואל

. בשעת עשיית� חו# מתקיעה וטבילהמצות טעונות ברכה ]ה)[כ(כל . בו� בש" שמואל' יוסי ביר' ר' דאמ

  . קידושי� בבעילה. 'ויש אומ

מ� . לא ייבה. יָבהושלראש עד שלא יָ . יד עד שלא יחלו#]: ל)[?י?(תפילי� ש. אית ל� חוריי. יונה' ר' אמ

 75  דייבה הא ייבה

  סימ� שלה ) חלק החידושי�(ת "ספר הישר לר

  )+'ו ד"כ, א"רנ' סי(' ז א"עירובי� צ+

להתיר קשר של שאי� צרי� ' מיכ� אומר ר. וכ� השיב רבינו לרבינו אליהו תפילי� בי בר חבו שכיחי

בשילהי הקומ# מאימתי מבר� עליה� אביי ורבא דאמרי ' ומההיא דאמרי. תפילי� בכל יו" ולקשור

וכה דבר אדוני וכ� ענהו דליתא . תרוייהו משעת קשירה עד שעת הנחה אלמא כל שמבר� יש קשירה 80 

חדשות כל ' אמריאוסר בחדשות ומתיר בישנות ו] יהודה) [יוסי(' בהמוצא תפילי� דתני הת" ר' מדאמרי

וטעמיה כיו� דאינ� מקושרות . ישנות כל שיש בה� רצועות ומקושרות' שיש בה� רצועות ואינ� מקושרו

אי ] ולענב�) [ולעכב�. (לקושר� בשבת אי אפשר שהרי הוא קשר של קיימא ואסור]ו. [לא הוי דר� מלבוש

ואי אמרת שצרי� לקושר� . יהודה לטעמיה דאמר עניבה קשירה מעליתא היא' הת" ור' אפשר כדאמרי

' ותו הא דאמרי. כיו� שיתיר" למחר. בכל יו" חדשות אמאי אסורות הא לא הוי קשר של קיימא 85 

אמר א  ' דברי" כתב שחיטה ומילה ורב חיננא בר שלמי' קמא תלמיד חכ" צרי� שילמוד ג' בחולי� פר

חשיב קב# וחשיב כש" משו"  קשר של תפילי� וברכת חתני" וציצית ואיד� הני שכיחי ורב יהודה דלא

דאי אקב# הוה ליה ' וטעמא כדפרישי. והני שכיח� אכש" קאי) ואנ�(דכש" שכיח� וצריכי� יותר 

�אבל קב# לא . הני שכיח�' קאמ)ו(אא ודאי אכש" . למימר הנ� שכיח� ואותו שהוא מביא הרי הנ

דאי� ' מכל הני שמעי. 'ניוא" כדברי מבשר שעושי� קשר של תפילי� בכל יו" קשורי" ומתוק. שכיח� 90 

וההיא דמנחות מאימתי מבר� עליה� משעת קשירה עד שעת הנחה לאו . צרי� לעשות קשר בכל יו"
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משעה ' והכי פיר. קשר של תפילי� היא שהוא הלכה למשה מסיני קאמר אלא קשר שהוא קושרו קאמר

  .עד שעת קשירה בה� משעת הנחה] שכתוב) [שכתב(ויש ספרי" . שקושרו שמצמצ" הקשר על ראשו

  משנה מסכת סוטה פרק ח משנה ה

רבי עקיבא אומר הירא ור� הלבב כמשמעו שאינו יכול ' ויספו השוטרי" לדבר אל הע" וגו) 'ש" כ] (ד[ 95 

יוסי הגלילי אומר הירא ור� הלבב זהו המתירא מ� ' לעמוד בקשרי המלחמה ולראות חרב שלופה ר

אלו שיחזור בגלל� רבי יוסי אומר אלמנה לכה� גדול  העבירות שבידו לפיכ� תלתה לו התורה את כל

 �גרושה וחלוצה לכה� הדיוט ממזרת ונתינה לישראל בת ישראל לממזר ולנתי� הרי הוא הירא ור

  :הלבב

 100  � מסכת ראש השנה ד� יא עמוד א "רי

ת והשיח צרי� לבר� על התקיעות "ה על תקיעת שופר בתר ס"שאלו מקמי ריש מתיבתא המבר� יו" ר

סדר ברכות או לא ואהדר להו הכי� קא חזו רבנ� שגוערי� בזה ששח עד שלא יתקע על סדר ברכות  של

אבל לחזור ולבר� אינו חוזר ולא דמיא הא לתפילי� דאמר רב חסדא שח בי� תפילה לתפלה חוזר 

ומבר� דהנ� שתי מצות נינהו דתנ� תפילה של יד אינה מעכבת של ראש ושל ראש אינה מעכבת של יד 

א עוד אלא דלא הדר ומבר� ההיא ברכה קמייתא אלא ברכה אחריתא קא מבר� ומקשינ� שח אי� ול 105 

יוחנ� על תפילה של יד אומר להניח תפילי� ועל של ' לא שח לא והא שלח רב חייא בר הינא משמיה דר

 �ראש אומר על מצות תפילי� ופרקינ� אביי ורבא דאמרי תרוייהו לא שח מבר� אחת וא" שח מבר

כ קשה להשיח דתניא שח בי� תפילה לתפלה עבירה היא בידו וחוזרי� עליה מעורכי "ואעפ שתי"

ש כי האי ששח בי� תקיעות שמיושב לתקיעות שמעומד אלא שאינו חוזר ומבר� שמצוה "המלחמה וכ

אחת היא צא וראה שהרי ההלל שמברכי� קוד" לקריאתו וא  על פי כ� בי� פרק לפרק פוסק ולא  110 

  :לבר�הוצר� לחזור ו

  ] ד� ח עמוד א[יו� טוב  �בעל המאור ראש השנה פרק ד 

ל בהלכותיו שאלו מקמי ריש מתיבתא המבר� יו" ראש השנה על תקיעת שופר "  ז"וזו שכתב הרי

ת והסיח ודבר צרי� לבר� על התקיעות של סדר ברכות או לא ואהדר להו הכי� קא חזו רבנ� "בתר ס

ולפי מה שפירשנו אנו שאי� משרש ) ב"ל' ש סי"מבואר ברא(לכות כדכתיבנא בה' שגוערי� בזה שסח וכו 115 

ההלכה ברכת שופר אלא ברכות של תפלה אי� אנו זקוקי� בזה לגערה ולנזיפה וההיא דתפילי� אי� לה 

שו" עני� בכא� ואי� לנו כיוצא בה בכל הברכות ובכל המצות ולפי דעתי נראה לי מה טע" אמרו סח בי� 

ד  יב [פ ששתי מצות ה� כיו� דכתיב בהו בתפילי� של יד ושל ראש "בידו אע תפלה לתפלה עבירה היא

והיו לאות על יד� ולזכרו� בי� עיני� צרי� זכירה שתהא תכ  תפלה של ראש לתפלה של יד כדי ] עמוד ב

שתהא הויה אחת לשתיה� וא" הסיח דעתו והפליג בדברי" ביניה" עבירה היא בידו לפיכ� חוזר  120 

פלה של יד וממשמש בתפלה של יד ומחזק את הקשר ועוד מבר� ברכה שניה על של ומבר� ברכה של ת
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ראש ותוכ  שתי מצות זו לזו וזו היא שאמרו סח מבר� שתי" לא סח מבר� אחת שא" לא סח ביניה� 

 �מבר� ברכה אחת על זו וברכה אחת על זו וא" סח ביניה� מבר� שתי" על של ראש לפי שחוזר מבר

ל כמבר� שתי" על של ראש וכ� פירשוה הגאוני" "לה ברכה שעל של ראש והברכת של יד ותוכ  

ל לא היה "  ז"הראשוני" וכ� נמצא בשאילתות דרב אחאי גאו� ובהלכות רבי שמעו� קיירא אבל הרי 125 

סובר כ� וכ� נראה מדבריו ממה שכתב כא� וממה שכתב בהלכות תפילי� ועל זאת כתב בהלכות תפילי� 

שמעו� בעל ' לכות גדולות טעותא והרבה מחכמי דורינו הכריעו כדברי רואשכחנא בהא מלתא בה

  .ל"ההלכות וכ� נהגו עד היו" כל חכמי צרפת ז

  ב "ה/תלמוד ירושלמי מסכת חגיגה פרק ב ד� עז טור ד 

 130  תרי� חסידי� הוו� באשקלו� אכלי� כחדא ושתיי כחדא ולעיי באוריתא כחדא 

  דמ� חד מינהו� ולא איתגמל ליה חסד 

  ית בריה דמעי� מוכס ובטלת כל מדינתא מיגמול ליה חסד מ

  שורי ההוא חסידא מצטער אמר ווי דלית לשנאיהו� דישראל כלו" 

איתחמי ליה בחילמא ואמר ליה לא תיבזי בני מרי� די� עבד חדא חובא ואזל בה ודי� עבד חדא טיבו 

 135  ואזל בה 

אלא פע" אחת הקדי" תפילי� של ראש  ומה חובא עבד ההוא חסידא חס ליה לא עבד חובה מ� יומוי

  לתפילי� של יד 

ומה טיבו עבד בריה דמעי� מוכס חס ליה לא עבד טיבו מ� יומוי אלא חד זמ� עבד אריסטו� לבולבטייא 

ולא אתו� אכלוניה אמר ייכלוניה מיסכינייא דלא יטלו� ואית דאמרי� בשוקא הוה עבר ונפל מיניה חד 

 140  ולא אמר ליה כלו" בגי� דלא מסמקי אפויי  עיגול וחמא חד מיסכ� ונסב ליה

בתר יומי� חמא ההוא חסידא לחסידא חבריה מטייל גו גני� גו פרדיסי� גו מבועי� דמיי וחמא לבריה 

  דמעי� מוכס לשונו שותת על פי הנהר בעי ממטי מיא ולא מטי 

  וחמא למרי" ברת עלי בצלי" 

  רבי לעזר בר יוסה אמר תלייא בחיטי ביזייא 

 145  סי ב� חנינא אמר צירא דתרעא דגיהנ" קביע באודנה יו' ר

  אמר לו� למה דא כ� 

  אמר ליה דהוות ציימה ומפרסמה ואית דאמרי דהוות ציימה חד יו" ומקזה ליה תריי 

  אמר לו� עד אימת היא כ� 

  ליה עד דייתי שמעו� ב� שטח ואנ� מרימי� לה מ� גו אודנה וקבעי� ליה גו אודניה ' אמ

 150  אמר לו� ולמה 

אי� אנא מתעביד נשייא אנא מקטל חרשייא והא איתעביד נשייא ולא קטל חרשייא ' אמר ליה דאמ

  והא אית תמני� נשי� חרשיי� יהיבי� גו מערתא דאשקלו� מחבל� עלמא
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� מצות עשה יב "ספר המצוות לרמב  

� עיני� והיו לטוטפות בי) שמע' פ(' ב היא שצונו להניח תפילי� שלראש והוא אמרו יתע"והמצוה הי

 155  ):פ בא"ש וס"והא' פ(וכבר נכפל הצווי במצוה זו ארבע פעמי" 

� מצות עשה יג "ספר המצוות לרמב  

ג היא שצונו להניח תפילי� שליד והוא אמרו וקשרת" לאות על יד� וכבר נכפל הצווי בזה "והמצוה הי

" בגמר מנחות והראיה על היות תפלי� שלראש ושליד שתי מצות אמר). ש" וש"(ג" כ� ארבע פעמי" 

על צד התימה ממי שיחשוב שתפלי� שלראש ושליד לא יניח אחד מה" מבלתי האחר אלא ) מד א(

כלומר מי . בהיות שתיה� לפניו יחד מאמר זה לשונו מא� דלית ליה שתי מצות חדא מצוה לא לעביד 160 

ניח אי זה אינו כ� אלא יעשה המצוה שהיא בידו ולכ� י, שלא יוכל לעשות שתי מצות לא יעשה האחת

ושתי מצות אלו אי� . הנה כבר התבאר ל� קרא" לתפלי� שלראש ושליד שתי מצות. מה� שיהיו בידו

י בפי� ונשי" אינ� "בטע" חיוב" למע� תהיה תורת י) פ בא"ס(הנשי" חייבות בה� לאמרו יתעלה 

רביעי וכבר התבאר כלל משפטי שתי מצות אלו בפרק . וכ� בארו במכילתא. חייבות בתלמוד תורה

 165  ):מד א, מב א, לח א(ממנחות 

  � לספר המצוות שורש יא "השגות הרמב

וע" כל זה אנחנו לא נשבש מניינו שלהרב בזה שראינו לבעל הלכות שמנה מצות ציצית מצוה אחת לפי 

י "שהיא עני� אחד שבתשלו" התכלת והלב� תשל" לנו הכונה במצוה הזאת לזכור את כל מצות י

לעניי� שאינ� , בארבע ציציות ארבעת� ארבע מצות) מנחות כח א(ישמעאל ' רפ שאמר "ואע, ולעשות"

וזו סברא תסבול אותה . מעכבי� זה את זה אמרו כ� אבל בחשבו� המצות העניי� בתשלומו נמנה אחד 170 

). יג יב (אבל הרב מנה התפלי� שתי מצות . הדעת לבעל ההלכות שמנה ג" כ� מצות תפילי� אחת

אחת התכלת אינה מעכבת את הלב� והלב� אינו מעכב את התכלת תפלה שליד  ושתי" אלו נשנו משנה

וא" נביט לעניינ" הרי התפלי� ייחשבו יותר עני� . אינה מעכבת שלראש ושלראש אינה מעכבת שליד

י בפינו שומה כנגד הלב "שכל מה שכתוב בזה כתוב בזה והעניי� בה" אחד למע� תהיה תורת י, אחד

לבד א" יטעו� הרב שזה המעשה אחד לבישת התכלת והלב� כאחד והתפלי� . והמוח משכנות המחשבה 175 

פ שהוא מונה קרית "ולא יחשבו שני מעשי" שאינ" מעכבי" זה את זה אלו שתי מצות אע, שני מעשי"

  ):לט(ושני תמידי� אחת ) כח(והקטרת בוקר וערב אחת ) 'י(שמע שחרית וערבית מצוה אחת 

  ילי� סימ� תקפב הלכות תפ � א "ספר אור זרוע ח

  סח בי� תפלה לתפלה 

י "אחת בי� ש(י לא סח מבר� "רש' פי. סח מבר� שתי". 'אביי ורבא דאמרי תרווייהו לא סח מבר� אח 180 

' רבי' וכ� פי. ר"ועל מצות תפלי� בש. להניח תפלי� על ידו. סח מבר� שתי"]. י בלבד"אש) [ר"לש

פ שה� "שאע. אחת על של ראש במצות תפלי� לא סח מבר�' ראשו� פי' ול. ל לשו� שני"אליקי" זצ
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י "ר במצות תפלי� היינו נמי מצות להניח שבר� על ש"שתי" הרי ה� כאחת לפי מה שהוא מבר� על ש

אבל סח בינתי" מבר� שתי" להניח תפלי� ובמצות תפלי� דהאי סח . ודמיי� כחדא ברכה בשלא סח

ר "ת שא" סח בינתי" מבר� שתי" על ש"ר 'ל וכ� פי"בינתי" הפסיק הברכה שביר� להניח תפלי� עכ 185 

היה קורא ' דברכות פ' וכ� בשימושא רבה דתפלי� ובירושל. ר"י ואחת על ש"לא סח מבר� אחת על ש

�צ על מצות "צ על מצות תפלי� כשהוא נות� על ראשו אקבו"כשהוא נות� על ידו אקבו. כיצד הוא מבר

וכ� העיד מורי הרב רבינו שמחה שראה רבותיו . ההנחת תפלי� ואינו מזכיר ש" כלל סח בי� תפלה לתפל

לא סח ובתשובת הגאוני" ראה סח בי� ' ר במצות תפלי� אפי"י היו מברכי� להניח ועל ש"נוהגי� דעל ש

וא" ביהא שמו הגדול מבור� או בקדושה . מעורכי המלחמה' תפלה לתפלה עבירה היא בידו וחוזר עלי 190 

מפני שכל תפלה ותפלה . אלא חייב לבר� על של ראש שתי" הפסיק אי� חוזרי� עליה מעורכי המלחמה

א" הניח כאחת שלא דבר בינתי" עולות לזו ולזו א" . צריכה שתי ברכות להניח תפלי� ועל מצות תפלי�

' והיא תמי. ר"רבה מבר� בטלה וצרי� לחזור ולבר� שתיה� על ש' בקדושה או ביהא שמי' הפסיק אפי

י אומר להניח תפלי� ועל של ראש "יוחנ� על תפלה ש' דר' א משמידרב הונ' והא שלח רב חייא ברי

ל "וז. ר צריכות שתי ברכות להניח תפלי� ובמצות תפלי�"י בי� ש"ולדבריה" והלא בי� ש. במצות תפלי� 195 

היינו כמו תשובת . י חוזר ומבר� שתי""פ שביר� על ש"משמע אע. ג סח חוזר ומבר� שתי""ה

  :י שמימיו אנו שותי""דבר ושיטה הישרה לפי הפשט כדברי רשא" כ� שלש מחלוקת ב. הגאוני"

  הלכות תפילי� ד� סא עמוד ב  �ספר העיטור שער א 

י אמר "חלק השמיני הברכה אמר שמואל תפלי� מאימתי מבר� עליה� משעת הנחת� איני והאמר ר

� לאחר שמואל כל המצות מבר� עליה� עובר לעשית� אביי ורבא דאמרי תרווייהו מאי שעת הנחת 200 

ל "מ דאביי ורבא ס"הנחת� ועד שעת קשירת� דהיינו הנחת� כל זמ� שלא נקשרו ולא נעשית המצוה ש

אבל בשעת עשיית� מבר� קוד" גמר המצוה . כל מצות דקאמר עובר לעשיית� למעוטי אחר עשיית�

ב א מסדר ליה אכסא דקדושא והיכי מבר� ליש"ל� ומוכחא ל� והא דגרסינ� בסוכה ר' והכי מסתב

ז שמתעסק בישיבה עובר לעשיית� מיקרי וכ� מצאתי "מ דכ"בסוכה הא לאו עובר היא אלא לאו ש

אומר בשעת עשיית�  .י שישב הרי דעתו לישב עוד בסוכה ועובר היא"ל שאעפ"בתשובת רבינו אלפסי ז 205 

  .ל"ל כרשב"ואביי ורבא משמע דס

  ספר המנהיג דיני תפילה 

וחוזר עליה ] עמוד קטז[עבירה היא ' לתפי' חות סח בי� תפיבמנ' דאמ, ל"מצאתי רב יהודה גאו� ז

היינו בשסח סיחת חולי� אבל הפסיק במודי" או בקדיש או בקדושה אינו חוזר , מעורכי המלחמה

 �שתי" מפני שכל תפילה ותפילה טעונה שתי ] על של ראש[מעורכי המלחמה אלא חייב לחזור ולבר 210 

וא" הפסיק� , וא" בירכ� כאחת עולות לזו ולזו, צות תפילי�ו על מ"ואקב' ו להניח תפי"אקב, ברכות

חוזר ומבר� על שלראש ]ו] [בטלה ראשונה) [בשלראשונה(בקדושה או באמ� יהא שמיה רבה ' אפי
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זו את זו בי� יש לו ' ל� דאי� מעכבו' שלראש או שליד כדקיימ' וכ� נמי היכא דאי� לו אלא תפי, שתי"

  .כ� מצאתי, להניח ועל מצוות, ד מבר� שתי"בי� אי� לו כשיניח אחת מה� לב

 215  ת מ� השמי� סימ� ב "שו

יצחק אלפסי שא" לא סח בי� תפלה לתפלה ' ועוד שאלתי על ברכת תפלי� א" הלכה כדברי הגאו� ר

או הלכה כדברי , ובהניחו של ראש אינו מבר� כלל, אינו מבר� אלא להניח תפלי� כשמניח על יד

וא" סח מבר� על של ראש , סח צרי� לבר� על של ראש על מצות תפלי�הגאוני" האומרי" שאפילו לא 

  . שתי"

כי אברה" לא ידענו וישראל לא יכירנו  ואת בריתי אקו" , השיבו לא בסבי טעמי ולא בדרדקי עצהו 220 

  את יצחק אחד קראתיו ובכורי אתנהו ואברכהו ג" ברו� יהיה 


