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 –סימן  עו  ,  המשך  הלכות  קריאת  שמע

  בשעת קריאת שמעלהזהר מצואה








הגה :

ל "מהרי(רע  על  בשרו  דינו  כצואה  ושכבת  ז

 )הלכות יום כיפור



    

 






 


    






 

    


     


 

–
 





) ודין  עביט  עיין

)ז"לקמן  סימן  פ


 



)וכן לעולם: הגה( 

–
 


     




או :  הגה

  או 'כשיעור  שיתבאר  לקמן  סימן  פרק  ב
 'י  פרק  ב"הר(ממתין  עד  שיבלעו  בקרקע  

.  )דברכות


ויש  אומרים  דאם  שהה  כדי :  הגה
כמו לגמור  את  כולה  חוזר  לראש  וכן  עיקר  ו

ומשערין  לפי ,  ה"שכתבתי  לעיל  סימן  ס
 :הקורא
–

 





     


    תשובת (או  שהוא  סומא

)י"ה  ובית  יוסף  בשם  הר"א  סימן  קס"הרשב



  שליח  ציבור :  הגה

המתפלל  וצואה  בבית  הכנסת  או  בבית 
שמתפלל  שם  אפילו  הוא  לאחריו  בכל  הבית 

ק  עד  שיוציאנה  מאחר  שמוציא צריך  לשתו
רבים  ידי  חובתן  ואי  אפשר  שלא  יהא  מן 

הגהות  מרדכי (  אמות  של  הצואה  'הקהל  בתוך  ד

  ועיין  לקמן  סוף ).החדשים  פרק  תפלת  השחר

ז  בדין  צואה "ועיין  לקמן  סימן  פ  ('סימן  צ
 ):בבית









    





 



     






    

 








 

 
– 

 

                       
                                  

                               
              


 









במקום דשכיחי חמורים: הגה: 


     
 

    
     

 
 





    

 
–

 








     

הגה :

 :)טור(ומברך עליהם 
–

 


     


 










)ו "ועיין  לעיל  סימן  ע

 ):'סעיף ח

–
 




ויש :  הגה
ם  דלא  הוי  כעפר  רק  אם  נפרכת  על  ידי אומרי

ש "י  והרא"רש(וכן  עיקר  ,  גלילה  בלא  זריקה

 :)טור) (פרק מי שמתו
     

]הגה [:

ויש  אומרים  דאינו  אסור  רק  בטופח  על  מנת 
 :להטפיח ויש לסמוך על זה

–
 


     
      



 


 







 



    





 אבל  אם  משתינין  בהם :  הגה

לפעמים  אסור  להרהר  בהם  בדברי  תורה  כל 
 :)הגהות מיימוני(שכן לקרות קריאת שמע 







) וכל  מי  שקורא  במקום  שאין
 :)'מיימוני פרק ג() קורין חוזר וקורא

–
 




    



ומותר  להרהר  שם  בדברי :  הגה
 ).ן  בפרק  קמא  דשבת  ופרק  כל  הצלמים"ר(תורה  


) ואסור  לענות

 :)ן פרק כירה"ר() ת המרחץאמן בבי
–

 




    


ויש :  הגה

ועיין  לעיל (אומרים  שחוזר  לראש  וכן  עיקר  
 ):ה"סימן ס





ואפילו  הלכות  המרחץ  אסור  ללמוד :  הגה

ן  פרק  כירה  ובית  יוסף  בשם  אורחות "ר(במרחץ  

.  )חיים







  ובמקום  שמותר :  הגה

להרהר  בו  בדברי  תורה  מותר  לפסוק  דין 
ן  פרק "ר(ובלבד  שלא  יאמר  טעמו  של  דבר  

 :)קמא דשבת ובפרק כל הצלמים
–

 



 

–


 






 



 






 

 
– 

 

                       
                                  

                               
              





 

–
 





     




    


יש  שכתבו  שאין  לאשה  נדה :  הגה

בימי  ראייתה  ליכנס  לבית  הכנסת  או  להתפלל 
הגהות  מיימוני (או  להזכיר  השם  או  ליגע  בספר  

ויש  אומרים  שמותרת  בכל  וכן  עיקר .  )'פרק  ד
אבל  המנהג  במדינות  אלו .  )י  הלכות  נדה"רש(

תר ובימי  לבון  נהגו  הי.  כסברא  ראשונה
ואפילו  במקום  שנהגו  להחמיר  בימים  נוראים 

וכהאי  גוונא  שרבים  מתאספים  לילך  לבית 
הכנסת  מותרין  לילך  לבית  הכנסת  כשאר 

נשים  כי  הוא  להן  עצבון  גדול  שהכל 
י  סימן "פסקי  מהרא(מתאספים  והן  יעמדו  חוץ  

 :)ב"קל

 
–

 










ואחר  חצות  אסור :  הגה

א "בית  יוסף  בשם  הרשב(ל  תפלת  שחרית  להתפל

 :ח" ועיין לקמן ריש סימן ק).פרק תפלת השחר
     










     



   )אחר  כך( 



    

     

 


) ויש

מקילין  לאחר  שאמרו  מקצת  ברכות  קודם 

) שאמרו  ברוך  שאמר  וטוב  להחמיר  בזה
  )ח"תרומת  הדשן  סימן  י(




 




 




 












) עיין  לקמן

 )ו"סימן ק


 


    


) אם  אפשר  לו  לקרות  קריאת  שמע  על

הדרך  דהיינו  שיתכוין  בפסוק  ראשון  וכמו 
בית  יוסף  בשם ()  ח"שנתבאר  לעיל  סימן  נ

)א"הרשב



 

–


 


) ואפילו  אינן
,)א"בית  יוסף  בשם  מהרי()  'גבוהין  ג


 








 


    




    


    
   






     

 


    
 




 


 












     




 

 
– 

 

                       
                                  

                               
              


     

 
    

    
    




)בהמהאו שרוכב על ה ( 



    

) והוא  הדין  בני  אדם

הדרים  בישובים  ואין  להם  מנין  מכל  מקום 
יתפללו  שחרית  וערבית  בזמן  שהצבור 

)ג"סמ.  מתפללים    



 



    
  

אבל  בלא  שעה  עוברת  יתפלל  הפיוטים (

והתחינות  עם  הצבור  ולא  יפרוש  מן  הצבור 
ועיין  לעיל  סימן .    לעסוק  בדברי  תורהאפילו

 )ח"מ



 





 


 


 
     


) שמתפללים

)  בלילה    
    

)ו  ביום  ובבית ויש  מחמירין  אפיל
הטור  ומרדכי  בשם ()  הכנסת  שלנו  שהם  בעיר

)י  פרק  קמא  דברכות"י  והר"ר
 





 





     

 



 ויש :  הגה

התפלל  בבית   עדיף  ל'אומרים  דאפילו  בלא  י

ודוקא  מי  שתורתו  אומנתו ,  המדרש  הקבוע  לו
י  פרק  קמא "הר(ואינו  מתבטל  בלאו  הכי  

ואפילו  הכי  לא  ירגיל  עצמו  לעשות .  )דברכות
כן  שלא  ילמדו  עמי  הארץ  ממנו  ויתבטלו 

. )  והטור'ש  כלל  ד"תשובת  הרא(מבית  הכנסת  
וכל  שכן  שלא  יעסוק  בתורה  בבית  הכנסת 

חות  ותחנות בזמן  שהצבור  אומרים  סלי
 :)הגהות אלפסי החדשים(





 





    








 




) ולא  חשיב  מחיצה  רק  בדבר  גדול
  אבל  דבר  קטן  לא  חשיב '  ורחבו  ד'שגבהו  י

. )ד"אבודרהם  ואורחות  חיים  בשם  הראב()  הפסק


י  נראה  דבעלי  חיים ול:  הגה
חוצצים  ואדם  אינו  חוצץ  וכן  נראה  סברת 

 :הפוסקים ואפשר דנפל טעות בספרים


 





ולכן  אסור  גם  כן :  הגה
לצייר  ציורים  בספרים  שמתפללין  בהם  שלא 

. )מרדכי  ריש  פרק  כל  הצלמים(תתבטל  הכוונה  
אבל  בגדים  שמצוייר  עליהם  דברי  תפלות 

אפילו  לישב  עליהם  בבית  הכנסת  אסור 
 :)' כלל ה'ש סימן ב"תשובת הרא(


)דכל  זה  לא  מיירי  אלא יש  אומרים  

להתפלל  ביחיד  אבל  בצבור  אם  כך  הוא  סדר 
ישיבתו  אין  לחוש  אם  מתפלל  לפניו  או 

 )א  ואוהל  מועד"בית  יוסף  בשם  מהרי()  אחריו
). ואף  על  פי  שטוב  להחמיר  המנהג  להקל(

) ועיין  ביורה
 ):ז"ב סעיף ט"דעה סימן רמ

 




    

 






ויותר  טוב  לילך  למקום  אחר :  הגה

ולא  לשתוק  שמא  ישהה  כדי  לגמור  את  כולה 

בית  יוסף  בשם  רוקח  סימן (ויצטרך  לחזור  לראש  

 :)ט"ד ועיין לעיל סימן ע"רכ

–
 


    




 






ן  פרק  קמא "ר(  רואה  את  הערוה  ואין  לבו:  הגה

 'ש  פרק  הרואה  והגהות  מיימוני  פרק  ה"דשבת  והרא

 :)מהלכות תפלה



 



 

 
– 

 

                       
                                  

                               
              

)ז"ה  בלע"קאפיל  (



 

)ז"ה  בלע"טאסק (




 


ובעת  זעם  יש :  הגה
ם  בשעת  התפלה  כעבדא  קמיה לחבק  הידי

מאריה  ובעת  שלום  יש  להתקשט  בבגדים 
 :)טור(נאים ולהתפלל 

–


 



  

     



וכל  הנצרך  לנקביו :  הגה
אסור  אפילו  בדברי  תורה  כל  זמן  שגופו 

 'הגהות  מיימוני  פרק  ד(משוקץ  מן  הנקבים  

 :)מהלכות תפלה





הגה :

ודוקא  שאינו  מתאוה  כל  כך  דאית  ביה  משום 
בל  תשקצו  אבל  בלאו  הכי  יותר  טוב  להפסיק 

, א  פסק  דמותר"א  סימן  קל"תשובת  הרשב(
ז  פסק  דאסור  וצריך "ותרומת  הדשן  סימן  ט

).  לחלק  כך
 


 










)ג"ועיין לקמן סימן רל:( 






  ו ואפילו  היו  ידי:  הגה

מלוכלכות  ונוטלן  לתפלה  אינו  מברך 

 :'וכדלעיל סימן ו

    


 
 


ולכן  אסור  ליגע :  הגה

פלה  או במקומות  אלו  בשעה  שעומדים  בת

וכן  בצואת  האוזן  והאף .  )כל  בו(עוסק  בתורה  
 :)ל"מהרי(כי אם על ידי בגד 







 





)ז"ועיין לעיל סימן צ:( 

 

–
 





 




     



 



והיינו  נמי :  הגה

  ישרים  משמחי 'כמו  מתוך  שמחה  כי  פקודי  ה

 :)טור(לב 


    



 

–


 



    



    

     

 





ואנו :  הגה
שמחזירין  פנינו  למזרח  מפני  שאנו  יושבים 

במערבה  של  ארץ  ישראל  ונמצא  פנינו  לארץ 
אין  עושין  מקום  הארון .  )ג"טור  וסמ(ישראל  

וצד  התפלה  נגד  זריחת  השמש  ממש  כי  זהו 
דרך  המינים  רק  מכוונים  נגד  אמצע  היום 

ומי  שרוצה  לקיים .  )הגהות  אלפסי  החדשים(
ים אמרם  הרוצה  להעשיר  יצפין  או  להחכ

 :ידרים מכל מקום יצדד פניו למזרח


 







     


     





 



אף :  הגה

על  פי  שיושב  בכל  התפלה  מכל  מקום  אם 

אפשר  לו  לעמוד  יעמוד  כדי  לקיים  הכריעות 
. )בית  יוסף  בשם  אורחות  חיים(והפסיעות  כדרכן  

  על  הבהמה ואם  אי  אפשר  לו  כגון  שרוכב
יחזיר  הבהמה  שלשה  פסיעות  לאחריה  ועולה 

הגהות  אלפסי  החדשים (לו  כאלו  פוסע  בעצמו  

 :)סוף פרק תפלת השחר



 

 
– 

 

                       
                                  

                               
              


) ואם  אי  אפשר  לו

להתפלל  מכל  מקום  יהרהר  בלבו  שנאמר 

בית  יוסף  בשם ()  אמרו  בלבבכם  על  משכבכם

 :)ופסיקתאאורחות חיים 





    

 


 



ומי  שבא  בדרך :  הגה

והוא  סמוך  למלון  אם  יכול  להסתלק  מן  הדרך 

במקום  שלא  יפסיקוהו  עוברי  דרכים  יסתלק 
שם  ולא  יתפלל  במלון  של  עובדי  כוכבים 

שלא  יבלבלוהו  בני  הבית  אבל  אם  אי  אפשר 
  יפסיקוהו לו  להסתלק  מן  הדרך  במקום  שלא

תרומת  הדשן (יתפלל  במלון  באיזה  קרן  זוית  

 :)'סימן ה

–
 



    

) יש  אומרים  כשעומד
  פסיעות  דרך  קרוב '  גלהתפלל  ילך  לפניו

 :)רוקח() והגשה לדבר שצריך לעשות



 

     ) פירוש
)  כקשורין




)ז"ועיין לקמן ריש סימן צ:( 
     

 

–
 


     







 


   


ומכל :  הגה
ו  קודם  שהתחיל  לא מקום  אם  לא  היה  ביד

יחזיר  אחריו  בתפלה  ליטלו  אלא  אם  כן  היה 
במקום  מיוחד  שהוא  מוכן  אז  מותר  ליטלו 

אפילו  בתוך  התפלה  כדי  להתפלל  מתוכו 
 :)י פרק מי שמתו"הר(

–
 

) מוציא  מגופו  לפיו  נפיחה  מתוך

פותח (  )ז"ר  בלע"רייטי,  שובעו
)  פיו  להוציא  רוח  הפה


) ויזהר  שלא  יניח  ידו  על  סנטרו

טור ()  בשעת  התפלה  דהוי  דרך  גסות  הרוח

 :)ף"והרי



)שאינו ,  פירוש
)  יכול  לראות  דבר  מאוס 

 ואם  אי
אפשר  לזורקו  לאחוריו  זורקו  לשמאלו  אבל 

י  פרק  מי "הר(לא  לימינו  וכל  שכן  לפניו  דאסור  

ג  שהופך "והא  דלקמן  בריש  סימן  קכ.  )שמתו

פניו  לצד  שמאל  תחלה  שהוא  ימין  של 
  שמעולם  לא ה  יש  לומר  דהטעם  כיון"הקב

  אם  כן  אין  השכינה 'ירדה  השכינה  למטה  מי
כנגד  המתפלל  ולפיכך  חלקו  כבוד  לימין 

דידיה  ברקיקה  שהיא  בשעת  תפלה  אבל 
כשפוסע  שלשה  פסיעות  האדם  מרחיק  עצמו 

ממקום  תפלתו  והוא  כנגד  השכינה  ולפיכך 
נותן  שלום  לשמאלו  שאז  הוא  כנגד  ימינו  של 

 :)בית יוסף בשם אביו(ה "הקב
    


ודוקא  בשעת  התפלה :  הגה

אבל  שלא  בשעת  התפלה  יכול  ליטול  כינה 
ועיין  לעיל   ()אור  זרוע(ולזורקו  בבית  הכנסת  

 ):ח" סעיף י'סימן ד



 





 

–
 

    


    
 





     
    



     


   



קודם  התפלה ויחשוב  :  הגה
מרוממות  האל  יתעלה  ובשפלות  האדם  ויסיר 

י  ריש  פרק  אין "הר(כל  תענוגי  האדם  מלבו  

ואסור  לאדם  לנשק  בניו  הקטנים .  )עומדין

בבית  הכנסת  כדי  לקבוע  בלבו  שאין  אהבה 
ג  ואגודה "בנימין  זאב  סימן  קס(כאהבת  המקום  

 :)פרק כיצד מברכין


) טור

 'מ  מרוטנברג  והגהות  מיימוני  פרק  ד"בשם  ר

.  )מהלכות  תפלה
  

 



 





   





    






 

 
– 

 

                       
                                  

                               
              


 




) שעל  ידי  כך

) מפשפשין במעשיו לומר בטוח הוא בזכיותיו
    





 
–

 











ודין  קריאת :  הגה
שמע  כדין  תפלה  אבל  שאר  ברכות  יכול  לברך 

, ריש  פרק  הדרמרדכי  (אף  על  פי  שהוא  שכור  

 :) מהלכות תפלה'הגהות מיימוני פרק ד






 


ולכן :  הגה
אין  נזהרין  ביינות  שלנו  שאין  חזקין 

שמתפללין  אף  על  פי  ששתה  רביעית  ויותר 
  וכל  שכן  אם  מתפללים )ב"תרומת  הדשן  סימן  מ(

מתוך  סידור  שבידו  שאין  חוששין  לשכרות 
 :כן נראה לי, מעט
–

 



ויש  אומרים :  הגה

דוקא  כשמתפללים  על  פה  אבל  כשמתפללין 

מתוך  הסידור  מותר  דהא  רואה  מה  שמתפלל 
 :)ר מנוח"בית יוסף בשם הר() וכן נוהגין(

–


 





הגה :

והאידנא  אין  חוזרין  בשביל  חסרון  כוונה 

שאף  בחזרה  קרוב  הוא  שלא  יכוין  אם  כן  למה 
 :)טור(יחזור 

     




     

ואם  משמיע  קולו :  הגה

בביתו  כשמתפלל  כדי  שילמדו  ממנו  בני  ביתו 
 :)טור(מותר 


    

וכן  נוהגין  ומכל  מקום  יזהרו :  הגה
דרשות (שלא  להגביה  קולם  יותר  מדאי  

 :)ו"מהרי











 

–
 


)ובין  מלאחריו (

  )רדכי  ואשרי  פרק  אין  עומדיןתוספות  ומ(


    





 
     

 


) ומכל
מקום  מדת  חסידות  הוא  לקום  אפילו  בכהאי 

 :)א"בית יוסף בשם מהרי() גוונא


    
 

     





   

 

–
 

     


 



    



    



ה"ועיין  לעיל  סימן  פ:  הגה .
יש  אומרים  דכל  זה  מיירי  כשמתפלל  בביתו 

אבל  כשמתפלל  בצבור  דהוי  ליה  ביוש  גדול 
אין  צריך  להרחיק  כלל  לאחוריו  וגם  לא  יאמר 

ריח  וכן הרבון  רק  ממתין  עד  שיכלה  ממנו  ה
 :)ז"תרומת הדשן סימן ט(נוהגין 


 

–
 





    



 



     
     

 


אבל  יכול  לילך  למקום  אחר  כדי  שיפול (

.  )י  ריש  פרק  אין  עומדין"הר()  הנחש  מרגלו



 



 

 
– 

 

                       
                                  

                               
              


)פירוש  תם  שאינו  רגיל  להזיק  (

)שרגיל  להזיקפירוש    (
    

 





 
 




    
 




) היה  עומד  בתפלה  וקראוהו

תרומת  הדשן  סימן ()  לספר  תורה  אינו  פוסק

 :)ה"קפ



)ב"ועיין לקמן סימן קכ:( 

–
 




    
 

–
 

    






    
    

 





   ואם  לומד :  (הגה
לאחרים  אינו  פוסק  כמו  שנתבאר  לעיל  סימן 

ט  ומכל  מקום  פוסק  וקורא  פסוק  ראשון "פ
ויש של  קריאת  שמע  ואם  אין  השעה  עוברת  

לו  שהות  עדיין  להתפלל  ולקרוא  קריאת  שמע 
 :)ן"בית יוסף בשם הר() אינו פוסק כלל

–
 

     









     


 





ויש :  הגה
אומרים  דלא  מיקרי  חידוש  אלא  אם  נתחדש 

טור (אצלו  דבר  שלא היה צריך אליו קודם לכן 

 :)ש"בשם הרא

 







 

–


 

     






 
 

 
 

 
 

 
 

 
– 

 
 


