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 תוכן
הנהו ביריוני דהוו בשיבבותן אנא בעי רחמי דלימותו והיא בעיא רחמי דליהדרו  

 1...................................................................................................................... בתיובתא ואהדרו

 2....................................... אזיל וקאי בדוכתא עמיקתא דכתיב ממעמקים קראתיך ה' 

 3................................. אישתטח על קברא דאבוה אמר ליה אבא אבא הני מצערו לי 

 4.............. לא מיקבלי עלי אינשי ביתי אמר ליה מה שמה חנה תתייפי חנה ונתייפת 

 

 :כג דף

 

מצוה להתפלל על הרשעים שישובו ש כבר התבאר במסכת ברכות דף י.
ועל כך יש לכוין בברכת  .והרוע והחטא יתבטל מן העולם ,1בתשובה
  ."השיבנו"

ואפילו שם רשעים  .או שיקרה להם רע ,אסור להתפלל על הרשעים שימותוו
אך יש  .ואפילו אם הם מצערים אותו ,ואסור לשנאתם .אין לומר 2ירקב

 .ולהתפלל שיעקר מהם .לשנוא את הרע שהם עושים

וזוהי כונת ברכת  ,יש להתפלל שימותו ,שעל מחטיאי הרבים 3אך י"א
 "המינים"

ָוה כשיאמרש" בברכת "המיניםאך עיקר הכונה  ִהי ִתקְּ שלא יהיה תקוה להם שיהיו יתפלל ו, ַאל ת ְּ

עוד המשומדים במציאות, רק יסורו מן העולם. שלא יהיו עוד אנשים כאלו בעולם, רק יחזרו מן 

 מעשיהם. 

                                                 
ומובא גם  וכן בזוהר מדרש הנעלם )פרשת וירא דף צז.( "אמר רבי מצוה לו לאדם להתפלל על הרשעים 1

 פ"ז וציינו גם בגליון הש"ס כאן ביסוד ושורש העבודה בשער הכולל
 לחיי לברכה צדיק זכר וכמו מיתתו לאחר איירי ירקב רשעים ושםבשו"ת בית שערים )יורה דעה סימן רכט(  2

  ב"העוה
במעשה רקח )על הרמב"ם תפילה פרק ב  ס"ק א( שדעתו שיש להתפלל על מחטיאי הרבים שיכרתו הם  3

 וכ"כ בספר בניהו בן יהוידע כאן עצמם
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ֶרַגע ֹיאֵבד יִנים כ ְּ ָכל ַהמ ִ .ויש גורסים , ו  וְּ ֶרַגע ֹיאֵבדו  ִדים כ ְּ ָכל ַהז ֵ שלא תהיה דעת מינות בעולם, ואז  וְּ

ֹאֵבד גרסו כן אלא שלאויש  יהיו נאבדים המינים מן העולם. ֶרַגע ת  ָעה כ ְּ ָכל ָהִרש ְּ   .וְּ

ֵרתו   ֵהָרה ִיכ ָ ָך מְּ ֵבי ַעמ ְּ ָכל אֹויְּ ֵרתו  אויבי עמך, וזהו פירוש , גם כן לשון זה שיסולקו וְּ , שלא יהיה ִיכ ָ
ֶבָך יש שגרסו ו .4נמצא עוד אויבים לעמך. ולא תהיה מלכות זדון בעולם ָכל אֹויְּ ֶאיָך וְּ ָכל ֹשֹונְּ וְּ

. ֵרתו  ֵהָרה ִיכ ָ  מְּ

וכל זה לענין הרגשת הלב, והתפילה שיתפלל. אך בהלכות לשון הרע. ודיני בן אדם לחבירו, יש 

 להתנהג עם אפיקורס ומשומד. כאדם שנאוי ולבזותו. ויתבאר במקומו.

"יהי רצון מלפניך ה' אלהינו ואלהי  :ת ברכת השיבנו את התפילה הבאהשיוסיף לפני חתימ 5י"א
אבותינו שתחתור חתירה תחת כסא כבודך לקבל בתשובה )פלוני בן פלונית( וכל העוברים על 

מצותיך, יהופך לבבם לעשות רצונך בלבב שלם כי ימינך פשוטה לקבל שבים, והחזירנו בתשובה 
 .שלימה לפניך" ויחתום ברכת השיבנו

 

במקום גבוה מג'  יעמוד לא, 6המתפללשף י. כבר התבאר במסכת ברכות ד
אפילו אם עומד ו .ויתפלל ס"מ( 28.8ולחזו"א  לגר"ח נאה ס"מ 24)טפחים 

 .שגבוהה מג' טפחים אסור ,על גבי תלולית בקרקע

 םשלשה טעמים נאמרו בראשונים ובפוסקים בסיבת האיסור: א. משו
 ביעתותא, שהוא טרוד וירא שמא יפול, ולא יוכל לכוין בתפילתו. ב. לפי

יךָ מ   (קל פסוק אתהלים )שנאמר  ים ְקָראת  ק   ֲעמַּ ַּ לפני המקום.  ואין גבהות ה' מ 
עבודה בבית המקדש, ובבית המקדש חציצה בין הכהן כמו ה ג. תפילה

 רקע פוסל את העבודה.לק

 גבי על ולא ,מטה גבי לא יעמוד עלוחוששים לכל הטעמים הנ"ל. ולפיכך 
ויש מתירים אם אינם גבוהים ', ג גבוהין אינן' אפי .ספסל גבי על ולא ,כסא

  .ג'

מטר ולחזו"א  1.92)לגר"ח נאה , אמות' ד על אמות' ד בו ויש' ג גבוה היה
, מחיצות מוקף היה אם וכן. בו להתפלל ומותר כעלייה הוא מטר( הרי 2.3

                                                 
במהר"ל בספר באר הגולה )באר השביעי פרק ו( והזהירו שלא יהיו תפילותינו אף על הרשעים שימותו, רק  4

 שלא יהיו נמצאים החטאים, כי ישובו אל השם 
 פרק ה -ו בספר קב הישר  5
 שו"ע ונו"כ סי' צ סעי' א ב 6
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 שחלק כיון, ניכר גובהו שאין, בו להתפלל מותר', ד על' ד בו אין פי על אף

 .רשות

שקשה לו לרדת מעל המיטה מותר, ואם יש חשש שיפול והוא טרוד וחושש  ,חולה או זקן היה
 נ"שבבהכ חדשה בימהעל כך ולא יכוין בתפילתו, י"א שאין לו להתיר להתפלל על המיטה 

  .עליה להתפלל אסור ,מחיצות הוקפה לא שעדיין

ואם אין יכול לכווין כראוי מחשש שמא  .לצבור מותר להשמיע וכוונתו אם עומד במקום גבוה
  יפול ,יש האוסרים הגם שכוונתו להשמיע לציבור.

  .מותר נ"בהכ לצרכי בקביעות שם לעמוד שמקומו שמש

 .'ה קראתיך ממעמקים משום נ"בהכ משאר ,עמוק הוא עליו עומד ץ"שהש נהוג היה שהמקום
 .ובימינו אין מדקדקים בכך .התיבה לפני יורד מ"בכ ץ"הש נקרא ולכן

 .אין צריך לחזור ולהתפלל ,עבר והתפלל במקום גבוהה

 

ולהודיע שם  נהגו כל ישראל לפקוד את מתיהם ולהשתטח על קבריהם
 (יט פסוק לחשמואל ב ברזילי הגלעדי אמר )"כתב  8חסידים רובספ, 7צערם

י וְ  מ   י ְוא  ם ֶקֶבר ָאב  י ע  יר  ע  שיש הנאה למתים שאוהביהם הולכים על ָאֻמת ב ְ
קבריהם ומבקשים לנשמתם טובה, וכשמבקשים עליהם הם מתפללים על 

                                                 
מה ש שו"ת מהר"ם שיק אורח חיים סימן רצג ועיין ,וכדמוכח הכא בגמ' רדב"ז על הרמב"ם אבל פ"ד ה"ד 7

שחששו בזה משום 'דורש אל המתים', זה אינו. חדא, דהרי קיימא לן ביורה דעה סימן קע"ט סעיף י"ד דכל 
שכן מבואר בהדיא בזוהר ]אחרי דף ע' ע"ב[  שדורש מן הרוח ונשמה אינו בכלל דורש אל המתים. מכל שכן

שכבר הקשו קושיא זו שם דליתסר משום 'דורש אל המתים', ותירץ כמו שהביא העין יעקב בפירושו ריש פרק 
מי שמתו ]ברכות יח ע"ב[ בביאור הדבר. ושם ביאר הזוהר דאין זה דורש אל המתים. חדא, דצדיקים חיים 

שאין מבקשים מהם, אלא עיקר התפילה והדרישה והבקשה הוא מאת ה', וקיימים היינו נשמותיהם. ושנית, 
ועיי"ש שאין בזה משום לא יהיה  אלא שהשם יתברך מקבל תפילתן בזכות הצדיקים המבקשים גם כן רחמים.

לא אסרה  תורהו דוודאי קים להו לחכמינו זכרונם לברכה דהמתים מצטערים בצער החייםלך אלוהים אחרים 
אלא מליתן אלקות לשום נברא, אפילו למלאך, ולכך אסור להתפלל אליהם שימליצו טוב עבורינו, שבזה 
נותן להם כח ושררות. לא כן המתפלל על קברות הצדיקים שיתפללו בעדינו, אין נותן להם שררות בזה, אלא 

תם ירחם ה', ועל כן אין לנו מקום מודיע צערו להם שיצטערו עמו, ועל ידי זה בצערם יהיה תשועה לו שבזכו
 ועיין שו"ת מנחת יצחק ח"ח נג .לאסור תפילה זו

 .סי' תשי 8
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החיים, ושכן מצינו בכלב בן יפונה שנשתטח על קברי האבות ואמר אבותי 

 . עכ"ל "בקשו עלי רחמים

מותר לומר תהא מליץ יושר ותתפלל בעדינו ש וכבר התבאר לעיל דף טז.
לה' יתברך, דמכיון שאומר לו שיתפלל להית"ש הרי אין זו מגמה למת עצמו, 

שיתפלל בעדו, אבל להתפלל למת עצמו  9אלא כמו שמבקשים מצדיק חי
 .10שיענהו לכו"ע אסור

. 11מכאן נתפשט מנהג יפה בישראל שהולכים על קברי אבות להתפלל ביום שמת בו אביו או אמוו

שהחי יכול לבקש להקל דין המתים, כמו שמצינו בדוד , 12נוהגים להתפלל שם בעד המתיםו
  שהתפלל בעד אבשלום בנו.

במנין עשרה, או אף אביו או אמו ואומרים שם  וכן נהגו בזמננו לבקר את הקבר ביום שמת בו

, אבל הלימודים שלומדים ביום זה, אין 13פרקי תהלים מיוחדים ותפלה לעילוי נשמתם ביחידות
 .ולא בבית הקברות ,לומדים על קברם

 

המבקש רחמים על חבירו א"צ להזכיר ש. כבר נתבאר במסכת ברכות דף לד
יב פסוק במדבר )אמר שהתפללו על רפואת מרים בכן מצינו במשה ששמו 

אבל  ,בפניוקא וזה ד 14אולם ., ולא אמר למריםֵאל ָנא ְרָפא ָנא ָלה   (יג
הזכירו אם רוצה רשאי לי"א ש .15כשמתפלל שלא בפניו צריך להזכיר שמו

                                                 
ועיין מנח"י ח"ח סי' נ"ג שכתב דמטעם זה יש ענין להניח פיתקאות )קויטליך( על קברות הצדיקים כמו  9

 שנותנים לצדיק בעודו חי, דגם לאחר מיתה נקרא חי. 
לו.  גשר החיים פכ"ט אות ט' עמ' ש"ט, ועי' שו"ת מהר"ם שיק או"ח סי' רצ"ג ודרכי תשובה סי' קע"ט ס"ק 10

 פכ"ו ועי' בארוכה בס' גשר החיים להרי"מ טוקצינסקי ח"ב
קב הישר פרק עא, ושם שאף אם אינו במקום קברי אבותיו יכול לילך על שאר קברי ישראל ולהתפלל שם.  11

 כי אז יש לנשמה השפעה גדולה כוועי' תפא"י עדיות סופ"ב שביום היא"צ יאות לילך על קברי אבות 
 שו"ת כתב סופר יו"ד סי' קעח ע"פ הרוקח שהובא בב"י או"ח סי' תרכא 12
עי' גשר החיים ח"א פל"ב )ושם שאומרים המזמורים לג, טז, יז, עב, צא, קד, קל, וכן אותיות השם ואותיות  13

נשמה במזמור קיט, ותפלת אנא וקדיש(, ועי"ש פכ"ט על ביקורי קברים בכלל ועל הימים שנוהגים שלא לבקר 
 הם, ועל המנהג להקדים או לאחר אם חל היא"צ בימים אלו, ושם ח"ב פכ"ו בארוכהב
 מגן אברהם סימן קיט ס"ק א 14
 אורח חיים סימן יאשו"ת יביע אומר חלק ב בהוכיח ולכאורה כן מוכח מהגמ' הכא "אמר ליה מה שמה" וכן  15
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אין יש להקפיד ושאם מתפלל על רפואתו  17ויש מחלקים .16אף בפניו בשמו

, כשאדם מתפלל על חבירו להמשיך לו טובהךאל, הזכיר את שמו בפניול
 וכן עיקר. .18אך אין צריך להזכיר שם אמו .טוב שיזכיר את שמו

החולה, או על אדם אחר להצלחה, וכן הלוחש המתפלל על ו: שסוכבר התבאר במסכת שבת דף 
קמיעות וסגולות, וכן כשעושים כפרות או פדיון נפש וכן המתפלל על עצמו, יזכירו בשם אמו ולא 

 .19בשם אביו

ולענין השכבה ישנם מנהגים שונים. יש שמזכירים את שם האב, פלוני בן פלוני. ויש שמזכירים 
פלונית. וישנם שמזכירים את שני השמות, פלוני בן פלוני ופלונית ואין את שם האם, פלוני בן 

  .20הדברים הללו לעיכובא, ונהרא נהרא ופשטיה, ואין לשנות מן המנהג

 

                                                 
איכו נימטו  אמר איכו אמרה ליה מה שמך אמר להמדלהלן דף כה. לכאורה  חכך מוככ"כ בס' רוב דגן  16

 שםבס' בן יהוידע יש לחלק כמש"כ ה ועוד אולם יש לדחות ששם איירי להמשיך לה טוב ולא רפוא כשוריך
שכ', דדוקא גבי מרים שהתפלה היתה על גופה א"צ להזכיר שמה, כיון שגופה לפניו. משא"כ גבי איכו 

 שהתפלה על הכשורי ואין גוף הכשורי לפניו, לכן הוצרך לפרש בשמה.
וכ"מ בעיון יעקב )ברכות שם( שכ', שא"צ להזכיר שמו, כי אולי השם גרם   שם ברכות לדבס' בן יהוידע  17

שהשם גורם  החולי, שהרי בשביל כן משנים שם החולה ע' ביו"ד )סי' שלה(. ע"כ. וע' בספר חסידים )סי' רמד(
לטובה או לרעה. ]ושם )סי' רמה( ובמפרש, שאף שם האב משפיע[. ולפ"ז א"ש מ"ש רש"י בס' הפרדס לא יזכיר 

שו"ת יביע  .שמו. והובא בס' עינים למשפט )ברכות שם(, וכ' דטעמא בעי אמאי לא יזכירנו. ולפי האמור ניחא
ברכות פ' א"ע. עכ"ל. בהגהות מהריק"ש )סי' תקעו(, שכ' ג"כ ואין להזכיר שם החולה בתפלה. וכן  .שם אומר

 .ומשמע דקפידא הוי
ם אמה וע"כ שבפניה אין צריך כיון שאין צריך לברר כל כך שהרי לא הזכיר ש .התענית כ שהרי באיכו 18
  הזכיר שם אמה שהרי שלא בפניה היה.: לא כגצ"ע אמאי גבי חנה בתענית היה, אולם  הפניב
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זוה"ק )פ' לך לך מוהביא  שבני אדם מכירין האשה שהיא אם הולד יותר מאביו. כך שמעתי. ע"כבן פלונית, 
מֵּ  דפ"ד ע"א(, שכ' שם בזה"ל ָמא ְדאִׁ ש ְ ר ּבִׁ יהּו ֲאמַׁ אִׁ ד ּדְ יהּו, עַׁ י אִׁ ַׁ ש  יִׁ ֵריּה ּדְ י ָלא ֲהָוה ּבְ יָעה ְלֶבן ֲאָמֶתָך. ְוכִׁ יּה, ְוהֹוש ִׁ

ְך בְּ  ֵעי ְלֵמהַׁ ָרא, ּבָ ְדּכָ ָאה ְלאִׁ ּלָ ה עִׁ ּלָ ל מִׁ ּבֵ ד ֵייֵתי ב"נ ְלקַׁ כַׁ יְמָנא, ּדְ ֲאבֹוי. ֶאָלא, ָהא אֹוקִׁ ָמא ּדַׁ ש ְ יהּו ְוָלא ּבִׁ אִׁ ה ּדְ ּלָ מִׁ
ְדָקֲאָמָר  ָדא ֶמֶלְך ּכִׁ יָנן ּדְ נִׁ ֲאבֹוי. ְותּו, ָהא ּתָ יּה, ְוָלא לַׁ ּמֵ ר ְלאִׁ ְדּכַׁ א, אַׁ ל ּדָ אי. ְועַׁ ּדַׁ ו של ישי, עד וכי לא היה בנפי'  ן.וַׁ

שהיה צריך לומר בשמו של אמו, ולא בשמו של אביו. ומשיב, אלא בארנוהו. כאשר יבא האדם להזכיר עצמו 
לקבל דבר עליון, הוא צריך לבא בדבר שהוא ברור. וע"כ הזכיר את אמו, שאמר לבן אמתך ולא לאביו. ועוד 

עצמו אלא בשביל הנוקבא הנקראת  הרי למדנו שזהו מלך סתם כמו שאמרנו. כלומר, שלא התפלל בשביל
עכ"ל. והוא כמ"ש רש"ל בשבת )סו:( הנ"ל מפי מלך סתם, וע"כ הזכיר לאמו, שה"ס הנוקבא ולא הזכיר לאביו. 
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