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  א, נט חיי
 אורח ע"ש �עי� משפט א 
  

  

  הזכרת מידת לילה ביו
 בברכת יוצר אור: נושא ההלכה
  

   'לשו� מקור ההלכה בגמ
  

 אור יוצר: לימא. )ה"מ ישעיהו (חש� ובורא אור יוצר: אושעיא רבי אמר יעקב רבי אמר �? מבר� מאי .גמרא
, אלא? כדכתיב אמרינ! קא מי, רע ובורא שלו
 עשה) ה"מ ישעיהו(: מעתה אלא �. קאמרינ! כדכתיב! נוגה ובורא
 יו
 מדת להזכיר דיכ: רבא אמר אלא �! מעליא לישנא נוגה לימא � נמי הכא, מעליא לישנא הכל וקרינ! רע כתיב

 היכי בלילה יו
 מדת אלא, חש� ובורא אור יוצר: כדאמרינ! � ביו
 לילה מדת בשלמא. ביו
 לילה ומדת בלילה
  . אור מפני וחש� חש� מפני אור גולל: אביי אמר � ? לה משכחת

  
   הראשוני�דעות סיכו� –בית יוס� 

  

�  מה טע� צרי� להזכיר מידת לילה ביו� ולהיפ
  

  . לאפוקי מההוא מינאה שאמר מי שברא אור לא ברא חוש�– יונה' תלמידי ר
ה "ואינו כ! שהכל עשה הקב,  שא
 לא היינו מזכירי
 מידת לילה ביו
 היה נראה שהחוש� רע– * י אבוהב "מהר

  .יפה בעתו
  .ה שמזכירי
 מידת יו
 בלילה איידי דמדכרינ! מידת לילה ביו
 ולדבריו מ– י"ב* 

  
  ע"לשו� הש

  

 להוציא ביו
 לילה מדת להזכיר תקנו �  חוש� ובורא אור )א( יוצר העול
 מל� אלהינו י"בא
 חוש� ברא לא אור שברא שמי שאומרי
 האפיקורסי
 מלב

58
 .  

  

  משנה ברורה
  
 מה תשובה ובשערי היטב בבאר ועיי!. יוצרור לישתמע דלא היכי כי אור ובי! יוצר בי! להפסיק צרי� � אור) א(

  :בזה עוד שכתב
  

  

  

  

  

  א, ס חיי
 אורח ע"ש �עי� משפט ב 
  

  

  
  

  ברכת אהבת עול
: נושא ההלכה
  

   'לשו� מקור ההלכה בגמ
  

 אהבה: בריה פדת לרבי אלעזר רבי ליה אורי וכ!. רבה אהבה: שמואל אמר יהודה רב אמר � ? היא מאי איד�ו
 ירמיהו( אומר הוא וכ!, עול
 אהבת: אמרי ורבנ!. רבה אהבה אלא עול
 אהבת אומרי
 אי!: הכי נמי תניא. רבה

  . חסד משכתי� כ! על אהבתי� עול
 ואהבת) א"ל

  
   הראשוני�דעות סיכו� –בית יוס� 

  

  ש"כיצד פותחת ברכה שניה של ק
  

  . אהבה רבה– שחרית – ש"רא, תוספות, גאוני�
  . אהבת עול
�ערבית                  

                                                              �    הלכה למעשה        �                                                         

  
ותקנו לומר ובורא ֹחש� כדי ,  אלהינו מל� העול
 יוצר אור ובורא ֹחש�' ברכה ראשונה ברו� אתה ה 58

 פסוקי דזמרה 'י הל"ילקו ( יוצר המאורות'וחות
 ברו� אתה ה, להזכיר מדת לילה ביו
 ומדת יו
 בלילה
  .)תס' וברכות השחר עמ

ויש הנוהגי
 למשמש בתפילי! של יד . י
 שימשמש בתפילי! של יד בלבדכשאומר יוצר אור בברכת יוצר יש אומר
, ויש לה
 על מה שיסמוכו. וכשאומר ובורא חוש� ממשמש בתפילי! של ראש ומנשק, ומנשק, כשאומר יוצר אור


  .)תסא'  פסוקי דזמרה וברכות השחר עמ'י הל"ילקו (ואי! צרי� לבטל מנהג
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  *.ת עול
  בי! בשחרית ובי! בערבית פותחת באהב– �"רמב, �"רי
  

  .  וכ! מנהג בני ספרד– י"ב* 
  

  ע"לשו� הש
  

, בברו� פותחת ואינה ,)אשכנז בכל נוהגי! וכ! )ב(, רבה אהבה א"וי: הגה (עול
 אהבת) א(: שנייה ברכה
 אור יוצר לברכת סמוכה שהיא מפני

59
 .
  . ז"מ' סי ל"ע התורה ברכת פוטרת היא וא

  

  משנה ברורה
  

 אומרי! שאנו כמו היא וחתימתה הברכה נוסח כל אבל עול
 אהבת מתחלת הברכה תתחל' פי � עול� אהבת) א(
  :זו לדעה א) רבה אהבה בברכת

 משו
 רבה אהבה בבוקר לומר שנהגו והטע
 עול
 אהבת לומר נוהגי! בערב אבל בבקר היינו �  נוהגי� וכ�) ב(
 בבוקר עול
 אהבת של הנוסח כל אמר א
 א) בדיעבד אבל לכתחלה ז"וכ. אמונת� רבה לבקרי
 חדשי
 דכתיב

  :חובתו ידי יצא

  
  ז, מז חיי
 אורח ע"ש � עי� משפט ג 

  

  
  

  ברכת אהבת עול
 הא
 פוטרת מברכות התורה: נושא ההלכה
  

   'לשו� מקור ההלכה בגמ
  

 אינו שמע קריאת משקרא, לבר� צרי� שמע קריאת קרא שלא עד, לשנות השכי
: שמואל אמר יהודה רב אמר
  . רבה באהבה נפטר שכבר, בר�ל צרי�

  
   הראשוני�דעות סיכו� –בית יוס� 

  
  

  א� צרי� ללמוד בסמו� לברכות התורה או לברכת אהבת עול�

  .בסמו� לה דשילמ בעינ! � רבה אהבהב כשנפטר  �י בדעת הטור"ב , י"ר, יונה ' ר, מרדכי

   אינו שעות כמה אחר עד מדלו אינו אפילו � התורה תוברכב כשנפטר                              

    *.ולבר� לחזור צרי�           

 שא
 המצות בברכות הדי! שכ! ומשמע ולבר� לחזור צרי� לאכילה ברכה בי! הפסיק שא
 המוציא מברכת שנא דמאי י"והקשה הב * 
   ?ולבר� לחזור צרי� המצוה לעשיית הברכה בי! הפסיק

 ותוהמצ עשיית על אלא באות אינ! ותוהמצ ברכות וכ! האכילה הנאת על אלא אהב הברכה שאי! המוציא ברכת דשאני : תירו) א
 על חוזרת שהברכה להוכיח ביניה
 יפסיק שלא צרי� אות
 כשעושה הכי ומשו
 תמיד לעשות! שצרי� דברי
 אינ
 והמצות והאכילה
 אחר שעות כמה ללמוד כשבא כלל בו מלהתעסק להפסיק שלא מחוייב שאד
 כיו! תורה תלמוד אבל ,המצוה עשיית על או האכילה
  .לאלתר ושנה ביר� כשהשכי
 למימר דאיכא ,ברכה בלא שקורא מילתא מוכחא לא שביר�

 לעשיית או לאכילה ברכה בי! כשמפסיק בידו הרשות שעה אחר עד לעשות! שלא רצה שא
 כיו! ותוהמצ ועשיית דאכילה: תירו) ב
 ברכה בי! כשמפסיק תמיד בה לעסוק שחייב תורה תלמוד אבל עשיה אותה או אכילה אותה על חוזרת אינה ברכה שאותה נראה המצוה
   .ללמוד מחויב היה שהפסיק זמ! שבאותו מאחר הפסק הוי לא ללימוד

  

  . א) בברכות התורה צרי� ללמוד מיד בסמו�– תוספות בש� רבותינו הצרפתי�, �"רמב
  

  רכות התורהלמד בסמו� לאהבת עול� ופסק הא� צרי� לחזור ולבר� ב

 סמו� ש"ק שקרא כל גירסא ולאותה � "אתר על שקרא והוא" שגורסי! גירסאות יש � ד"הראב בש� א"רשב
   .בבוקר אחת פע
 התורה על ביר� שכבר לפי היו
 כל ברכה ידי יצא רבה לאהבה

 הפסיק 
א אבל לה הסמוכה קריאה מידי אלא מוציאתו הברכה אי! �  "אתר על ששנה והוא" דגרסי לספרי
 אבל
   .ולבר� לחזור הוא צרי� וקרא וחזר

                                                              �    הלכה למעשה        �                                                         

  
59 
. אינה פותחת בברו� לפי שהיא סמוכה לברכת יוצר אור,  ברכה שניה שהיא ברכת אהבת עול

וכל זה בשחרית אבל בתפלת ערבית , "אהבה רבה"ומנהג האשכנזי
 לומר , "אהבת עול
"ומנהגינו לומר 

 'י הל"ילקו(יצאו ידי חובה , מ א
 טעו ואמרו אהבת עול
 או אהבה רבה"ומ. הכל אומרי
 אהבת עול

 .) תסט(תסח ' פסוקי דזמרה עמ
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  .צ לחזור ולבר� שוב שכבר נפטר בברכה ראשונה"א –  *ש"רא
  

 לעסוק תמיד שרגילי
 אד
 שבני מסתבר מקו
 מכל רבה באהבה לנפטר התורה בברכת הנפטר בי! חילוק דאי! לומר תמצא א
 א)ו* 
 ברכה לעני! הפסק חשיבא לא לימוד
 על דעת
 ותמיד וללמוד לחזור כדי צרכיה
 לעשות ממהרי
 לעסקיה
 כשיוצאי
 ואפילו בתורה

 הפסק הוי מטתו על קבע שינת ביו
 ליש! שרגיל מי לכ� יש! שלא זמ! כל לבר� צרי� ואי! היו
 אחר הולכת הלילה בלילה לומד א
 וא)
  .ולבר� לחזור וצרי�

  
  ע"לשו� הש

  

 הפסק בלי מיד )טז( למד א
 )טו(, התורה ברכת פוטרת )יד(  עול
 אהבת )יג( ברכת
60

 .  
  

  משנה ברורה
  

 רבה אהבה אומרי
 ש
 א"להרמ אבל א"ס ט"נ בסימ! לקמ! שפסק מה לפי עול
 אהבת נקט �  עול� אהבת) יג(
 שינת ויש! עבר א
 לעני! מ"ונ. טעמא בתר דזיל שפוטרת כ"ג בערבית עול
 אהבת בברכת ה"דה ופשוט. בשחרית

 א"הי כדעת שנהגינ! המנהג לפי ואפילו הפסק הוי קבע דשינת א"י' בסעי לקמ! המחבר דעתל קוד
 מטתו על קבע

 כמבואר בזה המחמירי! הפוסקי
 רוב דעת ידי לצאת לפטור עול
 אהבת בברכת שיכוי! יותר טוב מ"מ להקל ש

  :מ"נ עוד ל"בבה ועיי!. ש"עיי ב"במ לקמ!
 מדסת
 ולכאורה' וכו ולקיי
 ולעשות לשמור וללמד ללמוד ובלבנ ות! התורה ברכת מעי! בה שיש � פוטרת) יד(

  :ל"בבה ועיי! סגי ת"בה בזה לפטור הברכה בעת כיו! לא דאפילו משמע
 הלבוש וכתב מיד בשונה אלא ת"בה לש
 מיתחזי לא ש"לק העיקר דניתק! כיו! רבה אהבה דברכת �  למד א�) טו(

  :מיד למד כ"שאח יו!כ הפסק בזה נקרא אינו התפלה וסיי
 התפלל א
 שא)
 ללימודו וחזר ועמד הפסיק אפילו היו
 אותו כל לבר� יצטר� לא שוב ואז לימוד מצות לש
 מעט' אפי � מיד) טז(

  :התורה בברכת לקמיה שיתבאר דר� על
  

  
  ב, מז חיי
 אורח ע"ש �עי� משפט ד 

  
  

  על איזה לימוד מבר� ברכות התורה: נושא ההלכה
  

   'לשו� מקור ההלכה בגמ
  

, לבר� צרי� �  ולמדרש למקרא: אמר אלעזר ורבי ,לבר� צרי� אינו � ולמדרש, לבר� צרי� � למקרא: הונא רב אמר
: אמר ורבא. לבר� צרי� אינו לתלמוד אבל, לבר� צרי� נמי למשנה א): אמר יוחנ! ורבי ,לבר� צרי� אינו � למשנה

 דבי בספרא פרקי! לתנויי דרב קמיה קאימנא הוה יאי!סג זימני!: אשי בר חייא רב דאמר ,לבר� צרי� לתלמוד א)
  . פרקי! ל! ומתני, וברי� ידיה משי וקא מקדי
 הוה, רב

  

  
  ע"לשו� הש

  

)טור (למדרש בי! )ג(: הגה .לגמרא בי! למשנה בי! למקרא בי! לבר� צרי�
 61

 .  

  

  משנה ברורה
  

  :אמקר בכלל דהוא ל"דס אלא בזה מודה כ"ג והמחבר � למדרש בי�) ג(
  
  

  
  

  
  

                                                              �    הלכה למעשה        �                                                         

  
שהרי יצא ידי חובתו , לא יבר� שוב ברכות התורה, ונזכר אחר שחרית, מי ששכח לבר� ברכות התורה  60


ואי! ראוי לכוי! בפירוש בברכת אהבת . ואפילו שלא כיו! באהבת עול
 לצאת ידי חובה, בברכת אהבת עול
ומיד לאחר ). ת שמעמכוי! שהברכה היא רק לברכות קריא(, עול
 שאינו יוצא בה ידי חובת ברכות התורה

 . )קט'  פסוקי דזמרה עמ'י הל"ילקו, כג' ד עמ"ד ח"יחו(החזרה טוב שילמד איזה דבר 
וצרי� .). נדרי
 פא (שאסור לעסוק בדברי תורה עד שיבר� ברכות התורה, ברכת התורה צרי� ליזהר בה מאד  61

ת זוכה "י ברכה"
 בהערה כתב שעוש(. ל"לבר� בי! למקרא בי! למשנה בי! לתלמוד ופוסקי
 ובי! למדרשי חז
 .)נו'  פסוקי דזמרה עמ'י הל"ילקו, ח סו� אות כג' ד סי"א ח"יבי ()ח"לבני
 ת
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  ה, מז חיי
 אורח ע"ש � עי� משפט ה 

  
  

   ברכות התורהנוסח: נושא ההלכה
  

   'לשו� מקור ההלכה בגמ
  

 בה מסיי
 יוחנ! ורבי. תורה בדברי לעסוק וצונו במצותיו קדשנו אשר: שמואל אמר יהודה רב אמר? מבר� מאי
 עמ� וצאצאי וצאצאינו אנחנו ונהיה ישראל בית עמ� ובפיפיות בפינו תורת� דברי את אלהינו' ה נא הערב: הכי
 אשר: אמר המנונא ורב. ישראל לעמו תורה המלמד' ה אתה ברו�, תורת� ועוסקי שמ� יודעי כלנו ישראל בית
. שבברכות מעולה היא זו: המנונא רב אמר. התורה נות!' ה אתה ברו�. תורתו את לנו ונת! העמי
 מכל בנו בחר

  . לכולהו לימרינהו הלכ�

  
   הראשוני�דעות סיכו� –בית יוס� 

  

  נוסח ברכה ראשונה מהו –ברכות התורה 

ברכה מיוחדת על קריאת התורה שאינה כוללת עשיית ,  יש מקומות שאומרי
 לעסוק בדברי תורה– ש"רא
  .שאינו בא כעת לעשות
, המצות

  
 ג
 עסק הלימוד וג
 עשיית שכולל בזה,  על דברי תורה–)המנהיג(אב� הירחי , אבודרה�, יונה' ר ,�"רמב

  .המצוות
  

  
  ע"לשו� הש

  

 בנו בחר ואשר )י(', וכו נא והערב )ט(, תורה דברי על )ח( ו"אקב התורה ברכות
62

 .  
  

  משנה ברורה
  

  ]:אחרוני
 [בנו בחר אשר ברכת לומר יכול גר. ת"בד לעסוק לומר מדינותינו ומנהג � ת"ד על) ח(

 התורה אי! שוב ח"ת בנו וב! ובנו ח"ת שהוא מי כל כי צאצאינו וצאצאי י)להוס מדקדקי! ויש � נא והערב) ט(

  ]:א"מ [בני
 בני כ"ג הוא וצאצאינו בכלל כי לכ� צ"וא' וגו מפי� ימושו לא שנאמר מזרעו פוסקת

 וצדיקי
 תורה לומדי שיהיו בניה
 על להתפלל בפיה
 שגורה והא
 האב תפלת תהיה ותמיד � בחר ואשר) י(

 וכ! וצאצאינו אנחנו ונהיה שאומרי
 בשעה התורה ובברכת רבה אהבה בברכת מאוד ויכוי! טובות תמדו ובעלי

  :לבהלה נלד ולא לריק ניגע לא למע! לציו! בובא כשאומר

                                                              �    הלכה למעשה        �                                                         

  
ואי! . "לעסוק בדברי תורה"ומנהג האשכנזי
 לחתו
 . "על דברי תורה"מנהגינו לחתו
 בברכת התורה  62

פסוקי ' י הל"ילקו(חזור ולבר� אי! צרי� ל, ומכל מקו
 בדיעבד א
 טעו והחליפו הנוסח. לשנות מ! המנהג
  .)דזמרה עמוד קג

ויש . "ובפיפיות עמ� בית ישראל,  אלוקינו את דברי תורת� בפינו'והערב נא ה"בנוסח ברכות התורה צרי� לומר 
לומר ובפיפיות עמ� בית ישראל , א� הנוסחא הנכונה היא כמנהגינו, מי שכתב שצרי� לומר ובפי כל עמ� ישראל

  .)פסוקי דזמרה עמוד קה' י הל"ילקו, יא אות ב' ח סי"א ח"יבי(
ויש אומרי
 שאי! לענות אמ! אחר ברכת על . יצא, וא
 טעה ואמר הערב נא. ו"צרי� לומר והערב נא ע
 וא

ויש חולקי
 ואומרי
 שיענה אמ! אחר ברכת על דברי . אלא אחר ברכת המלמד תורה לעמו ישראל, דברי תורה
  .)פסוקי דזמרה עמוד קה' י הל"ילקו(זה לספק ואי! לחוש ב, וכ! עיקר. תורה

יא ' ח סי"א ח"יבי( 'וצאצאי עמ� בית ישראל וכו, ונהיה אנחנו וצאצאינו וצאצאי צאצאינו: מנהגינו לומר
  .)פסוקי דזמרה עמוד קח' י הל"ילקו, אות ב

 לחתו
 ויש מהראשוני
 שכתבו שצרי� ("המלמד תורה לעמו ישראל"נוסח חתימת ברכת והערב נא הוא 
פסוקי ' י הל"ילקו() א� מנהגינו כאמור לחתו
 המלמד תורה לעמו ישראל, "נות! התורה" או "למדני חוקי�"

  .)דזמרה עמוד קח
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  ג, ס חיי
 אורח ע"ש �  ט אעי� משפ
  

  

   הא
 לעיכובאש"סדר ברכות ק: נושא ההלכה
  

   'לשו� מקור ההלכה בגמ
  

  . ברכות סדר �? זו את זו מעכבות אי! ברכות ומאי

  
   הראשוני�דעות סיכו� –בית יוס� 

  

  ש או לא ברכ� כלל"שינה מסדר ברכות ק
  

  .יצא ידי חובה,  ברכ
 כלל שינה מסדר הברכות או אפילו לא–ש"רא, א"רשב ,ח"ר
  

  . אינו מעכב–שינה מסדר הברכות   – רב האי גאו�
  . לא יצא–בציבור   –ש "           לא ביר� כלל ברכות ק

  .דאי! הברכות מעכבות כלל,  יצא–ביחיד                                        
  

  ע"לשו� הש
  

 ברכות חובת ידי יצא )ו( לראשונה שנייה) ה( הקדי
 שא
, מעכב אינו הברכות סדר
63

 .  
  

  משנה ברורה
  

 אפילו או ש"ק אחר אמר הברכות שאלו או ש"ק קוד
 ויציב אמת ברכת אמר א
 ה"וה � לראשונה שנייה) ה(
  :התפילה אחר

  :ל"בבה ועיי! שביר� בההיא חובתו ידי מיהא יוצא כלל ביר� לא ושנייה אחת ברכה ביר� וא
. בדיעבד �  יצא) ו(
  

  
  

    ב– א, רט חיי
 אורח ע"ש �  עי� משפט ג
  

  

  ג"וסיי
 בפהאו חת
 שהכל  שהכל ביר� על דעת לחתו
: נושא ההלכה
  

   'לשו� מקור ההלכה בגמ
  

 �  בדחמרא וסיי
 דשכרא אדעתא ומבר� ופתח הוא דשכרא וקסבר בידיה דחמרא כסא נקיט דקא היכא, פשיטא
 היכא, אלא. יצא �  בדברו נהיה שהכל אמר א
 כול
 על: תנ! דהא, יצא בדברו נהיה שהכל אמר א
 נמי דאי, יצא
 עיקר בתר? מאי, בדשכרא וסיי
, דחמרא אדעתא וברי� פתח, הוא דחמרא וקסבר בידיה דשכרא כסא נקיט דקא

  ? אזלינ! חתימה בתר או, אזלינ! ברכה
  

   הראשוני�דעות סיכו� –בית יוס� 
  

  ביאור דברי הגמרא
   –א "רשב, י"רש

סו) חת
 כהוג! בול, שדעתו לסיי
 שהכל, ה חשב שהוא שיכר" כוס של יי! בידו ובשעה שאמר אמ היה– פשיטא
  .משו
 שא) א
 היה חות
 שהכל היה נפטר בכ�,  יצא–בורא פרי הגפ! 

                                                              �    הלכה למעשה        �                                                         

  
, אפילו עדיי! לא חת
 הבוחר בעמו ישראל באהבה, מי שטעה והקדי
 ברכת אהבת עול
 לברכת יוצר אור  63

א
 , וכ! בערבית. שאי! סדר הברכות מעכב. א קריאת שמעויקר, ואחר כ� יאמר ברכת יוצר אור, יסיי
 הברכה
. אחר שיסיי
 ברכת אהבת עול
 יבר� ברכת אשר בדברו, טעה והקדי
 ברכת אהבת עול
 לברכת אשר בדברו

ומי שהתפלל ערבית וקרא עמה
 קריאת . יאמר אחר כ� ברכת אמת ואמונה, וכ! א
 הקדי
 ברכת השכיבנו
אי! לו לבר� ברכות שלפניה אחר תפלת שמונה עשרה , עמה
 שמונה עשרהוהתפלל . שמע וברכות שלאחריה

  .)תסט'  פסוקי דזמרה עמ'י הל"ילקו(
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ולבסו) חת
 כהוג! , ה היה בדעתו לסיי
 בורא פרי הגפ!" היה כוס של שיכר בידו ובשעה שאמר אמ– איבעיא
  .שהכל

  

 חת� בברכה יר� על דעתב היה בידו 

  גפ!  שהכל  כוס יי! פשיטא
  שהכל  גפ!  כוס שיכר איבעיא

  
  –� "ש בדעת הרי"רא

   
 תיק! וחת
) תו� כדי דיבור(וחת
 שהכל נהיה בדברו ומיד ,  היה כוס של יי! בידו ודעתו לבר� שהכל–פשיטא 

  .משו
 שא) א
 לא היה מתק! יצא בברכת שהכל,  יצא–בורא פרי הגפ! 
  .שהכל נהיה בדברותיק! וחת
  )תו� כדי דיבור ( היה כוס של שיכר בידו וחת
 בורא פרי הגפ! ומיד– אאיבעי

  

 חת� בברכה היה בידו 

  פרי הגפ!בורא שהכל  ומיד תיק! ואמר   כוס יי! פשיטא
   ומיד תיק! ואמר שהכל נהיה בדברוגפ!  כוס שיכר איבעיא

  
   –� "רמב

  
  . יצא –א� חת
 שהכל ,  הגפ! כהוג!ה חשב לחתו
"בשעה שאמר אמ יי! בידו ו היה כוס של– פשיטא
  .ה חשב לחתו
 שהכל א� חת
 לבסו) בורא פרי הגפ!" היה כוס של שיכר בידו ובשעה שאמר אמ– איבעיא

  

 חת� בברכה ביר� על דעת היה בידו 

  שהכל   גפ!  כוס יי! פשיטא
  גפ!  שהכל  כוס שיכר איבעיא

  
  הכרעת הראשוני� באיבעיא

  

  .דיצא ואינו צרי� לחזור ולבר�,  נקטינ! לקולא–ש"רא ,�"רמב, �"רי

  .דלא יצא וצרי� לחזור ולבר�,  נקטינ! לחומרא– י"ר

  
  ע  "לשו� הש ( סעי� א 

  

 לומר דעת על, העול
 מל� אלהינו' ה א"ב: ואמר ופתח מי
 של או שכר של כוס לקח
 שה
 ומלכות ש
 שהזכיר שבשעה ימפנ אותו מחזירי! אי! )א(, ג"בפה: ואמר וטעה, שהכל
 המי! לאותו הראויה לברכה אלא נתכוי! לא הברכה עיקר

64
 לקח שא
 אומרי
 ויש )ב( ,

 דעת על )ג(, העול
 מל� אלהינו' ה אתה ברו�: ופתח יי! של שהוא וסבור מי
 או שכר כוס
 צאי, שהכל וסיי
 מי
 או שכר שהוא ונזכר, הגפ! פרי בורא לומר

65
 יי! בידו היה 
א ש"וכ: הגה .

  ). טור (יצא שהכל סיי
 א
 א) שהרי )ד(, שיוצא הגפ! פרי בורא וביר� ונזכר, שהכל לומר אדעתא ופתח מי
 שהוא וסבור

  
  משנה ברורה

  

 בתר אזלינ! דלא והסכימו עליו חולקי
 כול
 וכמעט הפוסקי
 רוב אבל 
"הרמב דעת זהו � אותו מחזירי� אי�) א(
 יש דכ! האחרוני
 וכתבו אותו ומחזירי! יצא לא המי! לאותו ראויה שאינה ברכה אהוצי שבפיו כיו! דעתו

  :להורות

                                                              �    הלכה למעשה        �                                                         

  
וטעה , על דעת לומר שהכל" אלוקינו מל� העול
' ברו� אתה ה" לקח בידו כוס שכר או של מי
 ואמר  64

י שבשעה שהזכיר ש
 מפנ, אי! מחזירי! אותו, א
 לא נזכר בתו� כדי דיבור, ואמר בורא פרי הגפ!
מ א
 נזכר בתו� כדי "ומ. לא נתכוי! אלא לברכה הראויה לאותו המי!, שה
 עיקר הברכה, ומלכות

יש אומרי
 שנכו! שיהרהר , וא
 לא נזכר תו� כדי דיבור, "שהכל נהיה בדברו"יתק! מיד ויאמר , דיבור

 .)תקח'  ברכות עמ'י הל"ילקו (הברכה בלבו קוד
 שיטע

על דעת לסיי
 בורא " אלוקינו מל� העול
' ברו� אתה ה"ר בידו וסבור שהוא יי! ופתח  א
 לקח שכ 65
 .)תקיא'  ברכות עמ'י הל"ילקו (יצא, ונזכר שהוא שכר או מי
 וסיי
 שהכל נהיה בדברו, פרי הגפ!
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  ]:אחרוני
 [הלכה וכ! � 'וכו לקח שא� א"וי) ב(
 ראויה שאינה ברכה על דעתו היה הברכה עיקר שהוא ומלכות ש
 שהזכיר דבשעה ג"אע היינו � 'וכו דעת על) ג(

  :בדיעבד יצא כהוג! בפיו הזכיר רכההב שחתימת כיו! ה"אפ כלל המי! לאותו
  :המי! לאותו הראויה ברכה היתה מחשבתו לפי שא) ונמצא � סיי� א� א� שהרי) ד(

  
  

  ע "לשו� הש (סעי� ב 
  

 ותו�)  ו(, ג"בפה העול
 מל� אלהינו' ה אתה ברו�: וביר� )ה(, מי
 או שכר של כוס לקח
 אלהינו' ה אתה ברו�: אמירתו היתה �וכ, בדברו נהיה שהכל: ואמר, שטעה נזכר דיבור כדי
 יצא, ב"שהנ הגפ! פרי בורא העול
 מל�

66
 יי! על כ"ג ודעתו לפניה
 ויי! כ"ג שותי
 אחרי
 היו וא
:  הגה .

, ולבר� לחזור צ"א יי! כ"אח ושותה כשחוזר, שכר או מי
 שבכוסו כ"אח ונמצא, ג"בפה וביר� )ז(, יי! שבכוסו סבור שהיה
 ששותי! האחרי
 הוציא ג
, יי! שאר כ"ג לשתות היה דעתו דהא )ח(, בטעות שהיתה פ"אע כוסו על שביר� בברכה ויוצא


  ). ב"צ' סי ל"מהרי תשובת (ברכה ברכתו ולכ!, ש

  
  משנה ברורה

  

 שלא וסופה הברכה תחלת שהיה ונמצא יי! שהוא סבור היה הברכה תחלת בעת אפילו היינו � 'וכו י"בא וביר�) ה(
  :יצא כהוג! וסיי
 ד"כ תו� שעקר יו!כ ה"אפ כהוג!

 כדי בתו� בדיעבד דמקילינ! דהא ודע. ומבר� וחוזר עקירתו מהני לא דיבור כדי לאחר אבל � דיבור כדי ותו�) ו(
 שאכל וסבר וטעה לח
 שאכל כגו! ג"כה אירע א
 דאורייתא שהוא ז"בבהמ אבל דרבנ! בברכות דוקא דיבור
 צרי� כהוג!' וכו העול
 את הז! וסיי
 לח
 שהוא ונזכר הע+ פרי ועל הע+ על ה"אמ י"בא לבר� והתחיל פירות
 והתחיל המיני
 מחמשת אחד שהוא שאכל הלח
 על וסבר טעה א
 אבל שציירנו זה באופ! ודוקא ולבר� לחזור
 כתבו. הוא מזו! נמי דמחיה ויצא' וכו כולו העול
 את הז! לסיי
 יכול ונזכר המחיה על ה"אמ י"בא לבר�

 בשמי
 מיני בורא וסיי
 בשמי
 להקדי
 שצרי� ונזכר האש מאורי בורא היי! ברכת אחר שאומר מי חרוני
הא
 על ומלכות ש
 הזכרת בשעת כשנתכוי! ודוקא האש מאורי בורא ה"אמ י"בא ומבר� וחוזר בשמי
 ידי יצא


 האש מאורי ברכת ידי יצא האש על כשנתכוי! אבל האש מאורי בורא ואמר בלשונו ונכשל בידו שנקט הבשמי
 א
 השחר ברכת ולעני!. מעכב אינו והסדר לבר� צרי� כ"ג האש על דהא הבשמי
 על אחרת ברכה מבר� כ"ואח
  :ש"עי כ"סק ב"במ ו"מ בסימ! לעיל נתברר וכדומה ערומי
 ומלביש עורי
 בפוקח טעה

  :בברכתו האחרי
 ג
 להוציא היתה וכונתו � ג"בפה וביר�) ז(
 היי! אותו אז היה לא ואפילו יי! שאר לשתות שדעתו כיו! אחד לפטור טעמי
 שני אמר � 'וכו ההי דעתו דהא) ח(

 שלא כיו! הפסק מקרי לא ה"אפ לשתותו והתחיל מי
 היה זה דכוס וא) [עליה
 הברכה חל כ"אח לו והביאו לפניו
 בברכתו אחרי
 הוציאש כיו! בסתמא ורק יותר לשתות בהדיא דעתו היה לא ואפילו] בינתי
 בדיבור הפסיק
 והנה. יי! שאר לשתות לו ג
 מותר ולכ! לבטלה ברכתו היתה שלא נמצא שלפניה
 היי! לשתות יכולי
 שיהיו
 לחזור צרי� בסתמא ורק בהדיא דעתו היה שלא דהיכא ש
 ל"שס בהגהה ג"ס ו"ר בסימ! לשיטתו אזיל א"הרמ

 דאפילו שסוברי! פוסקי
 כמה דיש ל"ובה ב"במ ש
 כ"לפמש אבל' וכו דעתו דהא כתב נמי בעניננו ולכ! ולבר�
 הכוס כשנשפ� ולבר� לחזור צרי� ואי! כול
 על הברכה חל ממילא ברכה בשעת השלח! על לפניו שהיו כל בסתמא
  :ולבר� לחזור צ"א גווני בכל לפניו שהיה יי! אחר כוס ושותה מי
 כשנמצא בעניננו ה"ה כ"א עליו שביר�

  
  

  ב, נט חיי
 ורחא ע"ש �עי� משפט ד 
  

  
  

  טעה ואמר מעריב ערבי
 במקו
 יוצר אור: נושא ההלכה
  

   'לשו� מקור ההלכה בגמ
  

 ,יצא – אור ביוצר וסיי
 ערבי
 במעריב פתח, יצא לא � ערבי
 במעריב וסיי
 אור ביוצר פתח, שחרית: שמע תא
 של כללו ,יצא – ערבי
 במעריב וסיי
 אור ביוצר פתח, יצא לא � אור ביוצר וסיי
 ערבי
 במעריב פתח, ערבית

 בה שאי! ברכה כל דאמר לרב הניחא � . המאורות יוצר ברו�: דקאמר הת
 שאני �. החתו
 אחר הול� הכל: דבר
 איכא מאי, ברכה אינה מלכות בה שאי! ברכה כל: דאמר יוחנ! לרבי אלא, שפיר � ברכה אינה הש
 הזכרת

                                                              �    הלכה למעשה        �                                                         

  
, "אלוקינו מל� העול
 בורא פרי הגפ!' ברו� אתה ה"וביר� ,  לקח כוס של שכר או מי
 וסבר שהוא יי! 66

אלוקינו מל� ' ברו� אתה ה: "וכ� היתה אמירתו, ותו� כדי דיבור נזכר שטעה ואמר שהכל נהיה בדברו
וצרי� לחזור , לא יצא, וא
 לא תיק! בתו� כדי דיבור. יצא, "העול
 בורא פרי הגפ! שהכל נהיה בדברו

 .   )תקיג'  ברכות עמ'י הל"ילקו(ולבר� שהכל 
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 ומלכות ברכה קאמר כי, ביו
 לילה ומדת בלילה יו
 מדת להזכיר כדי :עולא בר רבה דאמר כיו!, אלא �? למימר
  . קאמר אתרוייהו מעיקרא

  

  
   הראשוני�דעות סיכו� –בית יוס� 

  
  

  טעה ואמר בשחרית מעריב ערבי� במקו� יוצר אור
   

  . לא יצא� פתח בשחרית בברכה כהוג! על דעת לומר יוצר אור וסיי
 מעריב ערבי
– י"רש
  . יצא–פתח בשחרית בברכה שלא כהוג! על דעת לומר מעריב ערבי
 והוציא מפיו כהוג! יוצר אור              

  
 י"שיטת רש

  יוצר אור  מעריב ערבי
  )לא הוציא מפיוא� ( על דעת פתח
  מעריב ערבי
  יוצר אור  )הוציא מפיו(חת
 בברכה 

  לא יצא  יצא  לא יצא/ יצא 
  
  

וחת
 לבסו) אלא אפילו הוציא מפיו ממש כהוג! או שאינו כהוג! ,  בדעתו לאו דוקא שהיה–*  י"א בדעת רש"רשב
  .יצא, כהוג!

   
ואינו דומה לברכה קצרה שפתיחתה , דהיות והברכה ארוכה שיש בה פתיחה וחתימה בש
 ומלכות אפשר לו לתק!וטעמו הוא * 

  .וחתימתה כאחד
  

 י"א בדעת רש"שיטת רשב
  מעריב ערבי
/ יוצר אור    מעריב ערבי
/ יוצר אור   )והוציא מפיו (פתח על דעת

  מעריב ערבי
  יוצר אור  )הוציא מפיו(חת
 בברכה 
  לא יצא  יצא  לא יצא/ יצא 

  
 וחת
 שלא כהוג! ואמר המעריב , פתח כהוג! ביוצר אור ותיק! עצמו שלא כהוג! ואמר המעריב ערבי
–  *ש"רא

 
  . לא יצא–ערבי
  
   :תח במעריב ערבי� וסיי� ביוצר אורש בדינא דפ"י בדעת הרא"והסתפק הב* 
  

וחות
 יוצר , חייב לתק! יוצר אור , ואפילו פתח במעריב ערבי
,  בי! בפתיחת הברכה ובי! בחתימתה מחוייב להזכיר יוצר אור:צד א 
  .או אפילו פתח ביוצר אור שהוא כהוג! א) שאמר באמצע מעריב ערבי
 כשחת
 יוצר המאורות חשיב כהוג!, המאורות

  
  .יצא, א) שבפתיחה לא תיק! לומר יוצר אור, מספיק שתיק! עצמו בחתימה שאמר יוצר המאורות : ב צד

  
  

   .יצא לא מה
 אחד חיסר וא
 ,אור יוצר תחלה שיזכיר וג
 המאורות יוצר שיחתו
 תרווייהו בעינ! לעול
 � י"ב
  

  
  ע"לשו� הש

  


 יוצר סיי
 וג
, אור יוצר: רואמ מיד )ב( ונזכר  ערבי
 מעריב בדברו אשר ואמר טעה א
 סיי
 לא או, אור יוצר: אמר ולא  )ג(  ערבי
 מעריב בדברו: אמר א
 אבל. יצא, המאורות

 וג
 ערבי
 מעריב בדברו אשר חש� ובורא אור יוצר: אמר וא
. יצא לא, המאורות יוצר

 )ז( ערבי
 מעריב סיי
 )ו( 
א, אור יוצר רק )ה( תחלה אמר לא א
 ה"וה )ד(: הגה .יצא לא, ערבי
 מעריב סיי

 )ח( אור יוצר שפתח כיו!, המאורות יוצר: סיי
 א
 אבל ).ש"והרא הטור כ! לפרש עצמו דברי (יצא לא
 ערבי
 במעריב שהפסיק )ט( פי על א), יצא

67
 .  

  

  

                                                              �    הלכה למעשה        �                                                         

  
, וג
 סיי
 יוצר המאורות,  מעריב ערבי
 ונזכר מיד ואמר יוצר אורא
 טעה בשחרית ואמר אשר בדברו  67

לדעת מר! , או לא סיי
 יוצר המאורות, ולא אמר יוצר אור, אבל א
 אמר אשר בדברו מעריב ערבי
. יצא
, וג
 סיי
 מעריב ערבי
, וכ! א
 אמר יוצר אור ובורא חוש� אשר בדברו מעריב ערבי
. השלח! ערו� לא יצא

ויש . א) על פי שהפסיק במעריב ערבי
, כיו! שפתח יוצר אור יצא, בל א
 סיי
 יוצר המאורותא. לא יצא
   .)תעא'  פסוקי דזמרה עמ'י הל"ילקו (וספק ברכות להקל. אומרי
 שכל שחת
 כדי! יצא
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 על ה"אמ י"בא פתחש הברכה קאי דלא יצא לא דיבור כדי לאחר אבל דיבור כדי בתו� דהיינו מיד דוקא � מיד) ב(
 כ! מיד ולא אמרו א
 ה"ה אור יוצר אמר ולא כ"אח שכתב ומה מיד אמרו שלא כיו! אור יוצר ואמר שחזר מה

 מ"מ הברכה לסו) קרוב עד נזכר לא א
 דאפילו פוסק החיי
 בדר� אבל והפרישה ח"הב בש
 מגדי
 הפרי כתב
 סו) עד' וכו חוש� ובורא אור יוצר יאמר רק מחדש אור יוצר ברכת מראש להתחיל צ"א אותה גמר שלא כיו!

  :ל"בבה שכתבנו כמו למעשה לנהוג יש וכ! בזה ויוצא המאורות יוצר ברכת
 לחזור וצרי� יצא לא כדי! שלא ואמצעו שתחילתו כיו! המאורות יוצר י"בא שסיי
 פ"אע' פי � 'וכו אמר ולא) ג(

  :ל"בבה ועיי! המאורות יוצר אחר עד כסדר ה"אמ י"בא לראש
 לא או מתחלה ע"שה דנקט ומה כדי! להיות צריכה בודאי דהחתימה י"בב כמבואר כ! סוברי
 ע"כו � ה"וה) ד(


 לסיומא נקטיה רק ערבי
 מעריב בדברו אשר מתחלה ואמר שטעה באופ! דוקא כונתו אי! המאורות יוצר סיי
 דרצה משו
 הוא' וכו ערבי
 ריבמע בדברו אשר חוש� ובורא אור יוצר אמר וא
 דנקט מה וג
. דרישא מילתא

  :י"בב כמבואר ערבי
 במעריב שהפסיק פ"אע יצא המאורות יוצר סיי
 דא
 בסיפא לסיי

 על בהחתימה ביר� לא דהא יצא לא כ"אעפ בהחתימה שטעה לבד הברכה של נוסח וכל' פי �  אור יוצר רק) ה(
  :זה ביו
 להאיר המתחיל האור

 המעריב שאמר אחר שהה א
 אבל יצא המאורות יוצר ואמר נזכר דיבור כדי תו� וא
 �  ערבי� מעריב סיי�) ו(

 אור יוצר מברכת הפע
 עוד ויאמר דיבור כדי לאחר המאורות יוצר שאמר א) יצא לא דיבור כדי ערבי

  :מתחילתה
 רבה אהבה ברכת כסדר יסיי
 רק בינתי
 יפסיק לא רבה אהבה שהתחיל עד נזכר ולא טעה וא
 � יצא לא) ז(
  :ש"ק קוד
 אור יוצר יאמר כ"אחו
 או הברכה פתיחת' א לעיכובא דשחרית אור יוצר בברכת יש דברי
 דשני הוא הסעי) זה תמצית �  יצא) ח(

 ב"י בברכות כמבואר דערבית ערבי
 מעריב בברכת ה"דה ודע. הברכה חתימת' ב כדי! להיות צריכה אמצעיתה
  :ש"עי א"ע
 לא כ"אעפ החתימה לבד דערבית הנוסח כל ואמר אור יוצר פתיחת לש דיבור כדי תו� � ע"במ שהפסיק) ט(

  :אור יוצר של הראשונות התיבות ז"עי שנעקר אמרינ!
  
  

  
  י, סו חיי
 אורח ע"ש � עי� משפט ה 

  
  

  

  אמירת אמת ויציב בשחר ואמת ואמונה בערב: נושא ההלכה
  

   'לשו� מקור ההלכה בגמ
  

, חובתו ידי יצא לא � ערבית ואמונה ואמת שחרית ויציב אמת אמר שלא לכ: דרב משמיה סבא חיננא בר רבה אמר
  . בלילות ואמונת� חסד� בבקר להגיד) ב"צ תהלי
(: שנאמר

  
   הראשוני�דעות סיכו� –בית יוס� 

  

  "לא יצא ידי חובתו ערבית ואמונה ואמת שחרית ויציב אמת אמר שלא  כל"פירוש 
  

  .כתקנה לא יצא ידי חובת המצוה – י"ב, טור
  

  .לפי שברכות מעכבות,  לא יצא ידי חובה כלל– י אליבא דרבינו האי גאו�"ב, א"מהרי
  

  

  כיצד ינהג אד� שאי� לו פנאי להתפלל את כל התפלה 
  

כ כשיהיה לו פנאי יבר� "ואח, מ לסמו� גאולה לתפלה"ומיד יתפלל ע, ש בזמנה בלא ברכותיה" יקרא ק– רוקח
  .ש"ברכות ק

  
  ע"לשו� הש

 כתקנה )נג( המצוה ח"י יצא לא, ערבית ואמונה ואמת, שחרית ויציב אמת אמר שלא מי כל
68
 הברכות שאר לומר וימתי! אמת עד ש"ק יקרא, ש"ק אחר מיד להתפלל פנאי לו ואי!  )נד( ודחוק אנוס שהוא מי: הגה .
  ). א"שכ' סי רוקח בש
 י"ב. (לתפלה גאולה שיסמו� כדי, ויתפלל' וכו ונכו! ויציב יאמר שאז שיתפלל עד

                                                              �    הלכה למעשה        �                                                         

  
אבל יצא . לא יצא ידי חובת המצוה כתקנה, ואמת ואמונה בערבית, כל מי שלא אמר אמת ויציב בשחרית   68

 פסוקי 'י הל"ילקו(שאי! הברכות מעכבות את מצות שמע ,  חובת עיקר מצות קריאת שמע מ! התורהידי
  . )יב' תקפח הל' דזמרה עמ
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 כ"ג שלו ש"הק ז"שעי אלא ש"לק מעכבות אי! דברכות ל"קי דהא ש"ק ידי כלל יצא שלא לא אבל � כתיקונה) נג(
 שיאמר וטוב. ב"ס' ס בסימ! וכדלעיל התפלה קוד
 אמרה לא א
 התפלה אחר לאמרה פ"עכ ויחזור כראוי איננו
 וקריעת ומלכות מצרי
 יציאת ויציב באמת להזכיר צרי� הירושלמי בש
 רהטו כתב]. יוס) ברכי [ש"ק הפע
 עוד

 ב"ע ד"י מברכות ע"וצ [דיעבד אפילו הוא דלעכובא א"י ברכות א"ברשב ומשמע ש"עי בכורות ומכות סו) י

 ודוחק בכורות מכות חסר ז"דלפ י"וכפרש הברכה סו) עד כמוכה מי ל"ר ל� ושרנו' וכו לאדכורי בעי והא בגמרא
 מירושלמי וג
 בכורות מכות ספור כ"ג בתוכו שהיה בסו) לה
 היה אחר נוסח ואולי לערבית שחרית בי! חלקל

 או לערבית שחרית של ברכה החלי) א
]. למעשה ע"וצ ש"עי לכתחלה רק דהוא קצת משמע' ו הלכה א"פ ברכות
 א"ח [לחזור צרי� ואי! יסיי
 הש
 אמר וא
 הברכה לתחלת יחזור הברכה סו) של הש
 אמר לא עדיי! א
 להיפ�

  ]:מנוח ר"ה בש

 בלא לבדה ש"ק יקרא פנאי לו שאי! מי אלא פנאי לו שאי! מפני לפסוק לו התיר מי וכי ע"צ � פנאי לו ואי�) נד(
 כתב שלו
 נהר ובספר] א"מ [ב"ס' ס בסימ! וכדלעיל ויתפלל וברכותיה ש"ק יקרא פנאי לו כשיהיה כ"ואח ברכות

 שקרא אחר ושוב התפלה כל לגמור שיוכל סבור היה כי ש"ק שקרא היכא הוא ונכו! אמת הוא א"הרמ די! מ"דמ
 כ"ואח אמת אלהיכ
' ד אחר שיפסיק טפי הוא דעדי) קאמר ובהא להפסיק אונס איזה מחמת הוא מוכרח ש"ק

 שמא וירא ולהתפלל ש"ק לקרות פנאי לו יהיה שלא מעיקרא שידע היכא אבל' וכו ויציב יתחיל להתפלל כשיבא
  :ש"עי ג"הפמ כ"ג תיר+ זה וכעי! לבדו ש"ק שיקרא א"להמ מודה הוא ג
 פנאי לו שיהיה עד ש"ק זמ! יעבור

  
  

  
  ז, קיג חיי
 אורח ע"ש � עי� משפט ו 

  
  

  ברכה כריעה וזקיפה במיקו
: נושא ההלכה
  

   'לשו� מקור ההלכה בגמ
  

 אמר. בש
 זוק) � זוק) וכשהוא בברו� כורע � כורע כשהוא, המתפלל: דרב משמיה] סבא [חיננא בר רבה ואמר
 מי �! הוא נחת שמי מפני )'ב מלאכי(: מתיבי. כפופי
 זוק)' ה) ו"קמ תהלי
(: דכתיב �  דרב טעמא מאי: שמואל

   כתיב שמי מפני? בשמי כתיב
  

  
  ע"לשו� הש

  

 בש
 זוק) )יג(, וכשזוק), בברו� כורע, כשכורע )יב(
69

 .  
  

  משנה ברורה
  

 יכרע מודי
 וכשאומר החוליות שיתפקקו עד ישחה אתה וכשאומר בברכיו יכרע ברו� כשאומר � 'וכו כשכורע) יב(
  :יזקו) ואז' ד עד בשחיה כ� ויעמוד אחת בבת כאגמו! וגופו ראשו

  :כפופי
 זוק)' ד דכתיב � בש� זוק�) יג(
  

  

  

  

  
  

  

  

                                                                                                                                                            

, והפסיק לענות, שמע קדיש וקדושה, וכשהגיע סמו� לשירה חדשה, מי שהיה אומר ברכת אמת ויציב
, ונזכר באמצע התפלה, רהוהתחיל בתפלת שמונה עש, וכשסיי
 לענות שכח לסיי
 ברכת אמת ויציב

והוא .  גאל ישראל'ויחתו
 ברו� אתה ה, יאמר כל ברכת אמת ויציב, לאחר שיסיי
 תפלת שמונה עשרה
יאמר ברכת , ומיד כשסיי
 קריאת שמע התחיל להתפלל, הדי! א
 שכח בכלל לומר ברכת אמת ויציב

 . )יג' תקפח הל'  פסוקי דזמרה עמ'י הל"ילקו (אמת ויציב לאחר התפלה
) 'תהילי
 קמו פסוק ח" (זוק) כפופי
' ה"שנאמר ' וכשזוק) זוק) בש
 ה,   וכשהוא כורע כורע בברו�69


 ' תפלה כר� ב'הלי "ילקו (כבר יהיה זקו)' ובשעה שאומר ש
 ה, והיינו שיזקו) קוד
 שאומר ש
 הש
 .)ט' לט הל' עמ
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  ו, קיג חיי
 אורח ע"ש �עי� משפט א 

  
  

  

   כריעה וזקיפה בתפלהצורת: נושא ההלכה
  

   'לשו� מקור ההלכה בגמ
  

  . כחיויא זקי) � זקי) קא כי, כחיזרא כרע � כרע כי ששת רב

  
  ע"לשו� הש

  

 כ"ואח, תחלה ראשו בנחת זוק), זוק) וכשהוא, אחת בפע
 במהירות יכרע, כורע כשהוא
 כמשאוי עליו תהא שלא, גופו

70
 .  

  
  

  א, קיח חיי
 אורח ע"ש �עי� משפט ב 
  

  

  חתימה בברכת השיבה שופטינונוסח ה: נושא ההלכה
  

   'לשו� מקור ההלכה בגמ
  

 חו+, ומשפט צדקה אוהב מל�, הקדוש האל מתפלל אד
 כולה השנה כל: דרב משמיה סבא חיננא בר רבה ואמר
 אפילו: אמר אלעזר ורבי. המשפט והמל� הקדוש המל� שמתפלל הכפורי
 ויו
 השנה ראש שבי! ימי
 מעשרה

 ויגבה אימתי. בצדקה נקדש הקדוש והאל במשפט צבאות' ה ויגבה )'ה ישעיהו(: שנאמר, יצא � הקדוש האל אמר
 אמר? עלה הוה מאי. הקדוש האל רוקאמ, הכפורי
 יו
 ועד השנה שמראש ימי
 עשרה אלו � במשפט צבאות' ה

  . כרבה והלכתא. המשפט והמל� הקדוש המל�: אמר רבה ,ומשפט צדקה אוהב ומל� הקדוש האל: יוס) רב
  

   הראשוני�דעות סיכו� –בית יוס� 
  
  

  "השיבה שופטינו"נוסח חתימת ברכת 
  

  .אוהב צדקה ומשפט*  מל� –כל השנה    – י"ב, טור
  . ** המל� המשפט–עשרת ימי תשובה              

  

  ."מל� במשפט יעמיד אר+ "  )כט משלי(  משו
 שנאמר, לומר מל�אצל משפט שיי� * 
  

  .לפי שעכשיו יושב לדו! את כל העול
 ומראה עצמו שהוא מל� על המשפט** 
  

  . האל המשפט–כל השנה    – מחזור ויטרי ומנהג פרובינציא
  .פט המל� המש–עשרת ימי תשובה                             

  
  ע"לשו� הש

  

 חות
 הכפורי
 יו
 ועד ה"ומר ,ומשפט צדקה אוהב מל� )א( בה חות
, שופטינו השיבה
 המשפט המל� )ב(

71
 אלא שיחזור אמרו ולא, לחזור צרי� אי! )ג(, ומשפט צדקה אוהב מל� אמר א
 מיהו  :הגה .


  . ב"תקפ סימ! ל"וע, )מנהגי
 הגהותו וטור דברכות ק"ספ י"הר (ומשפט צדקה אוהב האל אומרי
 השנה שכל במקו

                                                              �    הלכה למעשה        �                                                         

  
שלא , כ גופו"ראשו תחילה ואח, וכשהוא זוק) זוק) בנחת,   כשהוא כורע יכרע במהירות בפע
 אחת70

 . )י' לט הל'  עמ' תפלה כר� ב'הלי "ילקו (תהא עליו כמשאוי
ומראש השנה ועד יו
 , בברכת השיבה שופטינו יש לחתו
 בכל השנה מל� אוהב צדקה ומשפט 71

והטועה בתפלתו בעשרת ימי תשובה וחת
 מל� אוהב צדקה . הכיפורי
 יש לחתו
 המל� המשפט
. יסיי
 מיד המל� המשפט, "שלו
 עלי� רבי"תיבות ' דהיינו שיעור ג, כר תו� כדי דיבורא
 נז, ומשפט

ואפילו א
 נזכר . וימשי� מש
 והלאה על הסדר, יחזור לברכת השיבה, וא
 נזכר אחר שיעור כדי דיבור
ר וא
 לא נזכר עד שאמ. וימשי� על הסדר, יחזור לברכת השיבה, או באלוהי נצור, בברכות שלאחר מכ!
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  משנה ברורה
  

  :יצא המשפט האל או המשפט המל� השנה בכל אמר וא
 �  'וכו אוהב מל�) א(

  :יחזור לא המשפט מל� אמר א
 בדיעבד מ"ומ יצא דלא א"י כי בזה ויזהר !"ההי בשני � המשפט המל�) ב(

 וא
 כ"ג המשפט המל� אומר ומשפט אמרו מעת דבור יכד תו� נזכר דא
 דמסקי באחרוני
 עיי! � לחזור צ"א) ג(

  :אותו מחזירי! ואי! יאמר לא שוב ד"כ לאחר

  
  א, תקפב חיי
 אורח ע"ש �  עי� משפט ב

  
  

  ת"השיבה שופטינו בעשינוסח חתימת אתה קדוש ו: נושא ההלכה
  

   'לשו� מקור ההלכה בגמ
  

  בהלכה קודמת 'לשו� מקור ההלכה בגמראה   
  

   הראשוני�דעות סיכו� –� בית יוס
  
  

  ) לכתחילה או דיעבדלעני�הא� נחלקו   (רב ורבה, אלעזר ' ביאור מחלוקת ר
  

  .ע צרי� לומר המל� הקדוש והמל� המשפט"אבל לכתחילה לכו,  נחלקו א) בדיעבד– טור ,ש"רא

  .ע יצא"אבל בדיעבד לכו,  מחלוקת
 היא לעני! לכתחילה– אבי עזרי

  . לחזור�וצרי,  פסקו הלכה כרבה שא) בדיעבד לא יצא– י"ב ,ש"רא ,�"רמב, �"רי
  
  

  המל� המשפט/ פירוש מל� אוהב צדקה ומשפט 
  

   –רבינו מנוח 
  . שיתנהגו ברואיו בצדק ומשפט–מל� אוהב צדקה ומשפט 

  .העול
 שופט יתבר� שהוא. א    –המל� המשפט 
 עליו לומר שאי! המדע הוא החכמה הוא אומרי
 שאנו כמו המשפט הוא עצמו שהוא. ב

   .מאחר והבינה החכמה קונה שהוא שנראה ,ומבי! חכ
 יתבר�
  

  
  מסופק א� הזכיר המל� הקדוש או המל� המשפט

  
  .משו
 שחזקה שמזכיר מה שהוא רגיל לומר,  כל שלושי
 יו
 חוזר– ש"רא, תוספות

  

  
  "המל� המשפט"טעה ולא אמר בברכת השיבה 

  
  . חוזר לברכת השיבה שופטינו–לא עקר רגליו    – י"ב, טור, �"רא, ד"ראב, ארחות חיי�

  .    חוזר לראש–עקר רגליו                                   
  

  . צ לחזור הואיל והזכיר לשו! מלכות"א,  א
 אמר מל� אוהב צדקה ומשפט– יונה' ר
  

  ע"לשו� הש
  

 אשהו או )ג( טעה וא
 ,המשפט המל�, הקדוש המל�) ב(: אומר תשובה ימי בעשרת )א(
 קוד
 נזכר א
, המשפט בהמל� הוא וא
 ,לראש חוזר )ד(, הקדוש בהמל� הוא א
 מסופק

                                                                                                                                                            

ונכו! שיעשה תנאי של נדבה קוד
 . א) שלא עקר רגליו יחזור לראש התפלה, הפסוק יהיו לרצו! האחרו!
 .)קה' עמ ' תפלה כר� ב'הלי "ילקו, קצג' ע ימי� נוראי� עמ"חזו, רמט' ב עמ"הליכות עול� ח(שיחזור 
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 שעקר עד נזכר לא וא
 ,הסדר על ואיל� מש
 ואומר השיבה לברכת חוזר, רגליו שעקר
 לראש חוזר ,)ז"קי סימ! סו) ל"ע ()ה( רגליו

72
  ). ח"קי סימ! ל"ע() ו (

  
  משנה ברורה

  

 כ! נוהגי! ואי! ה"ר של לילות בשני מערבית לומר נוהגי! מקומות דיש כתב ל"במהרי � תשובה ימי' בי) א(

 שופר בחודש תקעו פסוק לומר הקהל דנוהגי! מנהגי
 בש
 כתב עוד] מ"ד [ושבחות שירות שה
 לפי במקומינו

  :אריכתא כגאולה דהוי הפסק הוי ולא. 'וגו

 בכל שהוא וממשלתו מלכותו ומראה העול
 כל !וד יושב ה"שהקב די! ימי ה
 שעכשיו משו
 �  הקדוש המל�) ב(

  :משלה

 ח"ס ד"קי בסימ! כמו פעמי
' צ שיאמר מהני לא והכא. מזכיר הוא רגיל שהוא מה דחזקה � מסופק שהוא או) ג(

 יחזור בש
 כשיאמר בתפלה כ"א ש
 בלא יאמר וא
 לבטלה ברכה דהוי' ד אתה ברו� לומר רשאי אינו דהכא

  :תקנתא ליה לית הלכ� הקדוש האל י"א ברו� לומר ללימודו

 ת! ובכ! לומר הסדר על שהתפלל לו נודע כ"ויוה ה"בר וא
. כאחת חשובות ראשונות ברכות' דג � לראש חוזר) ד(

 כהרגל בזה לומר שיי� לא דאולי לחזור צ"דא אפשר הקדוש המל� סיי
 א
 הברכה בגמר שמסופק רק' וגו פחד�

  :הברכה סיו
 קוד
 לומר סי)שמו התוספות מחמת השנה בכל לשונו

  :ח"סקי ב"במ ש"וע ה"ס �  ז"קי ס"ס ל"ע) ה(

 לחזור צ"א מל� שהזכיר כיו! ומשפט צדקה אוהב מל� אמר דא
 להלכה א"הרמ פסק דש
 �  ח"קי סימ� ל"ע) ו(

  :בזה האחרוני
 בש
 ש
 שכתבנו מה ג"סק ב"במ ש"וע

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                              �    הלכה למעשה        �                                                         

  
במקו
 , "והוהמל� הקדוש שאי! כמ: " שליח ציבור צרי� לומר בליל שבת שובה בברכת מעי! שבע72
לפני שיחתו
 , א
 נזכר באמצע הברכה, "האל הקדוש"וא
 טעה ואמר ". האל הקדוש שאי! כמוהו"
המל� הקדוש שאי! , מחיה מתי
 במאמרו, מג! אבות בדברו"חוזר ואומר , "מקדש השבת' ברו� אתה ה"

אינו , "דש השבתמק"וא
 לא נזכר עד שחת
 . 'המניח לעמו וכו, וממשי� מש
 והלאה על הסדר, "כמוהו
  .)רמט' ב עמ"הליכות עול� ח( חוזר

, ולא נזכר אלא אחר שעבר זמ! תו� כדי דיבור, שליח ציבור שטעה בעשרת ימי תשובה וחת
 האל הקדוש
, ח' א סי"א ח"יבי(שכיו! שהציבור אמר קדושה אי! לו לחזור לראש התפלה , חוזר לברכת אתה קדוש

 .)ז' רח הל' עמ' תפלה כר� ב'  הלי"ילקו, קצט' ע ימי� נוראי� עמ"חזו


