
 

 

 

 

 
 

 סיום תפילת שמונה עשרה 

רבי חייא בתר דמצלי אמר הכי: יהי רצון מלפניך ה' אלהינו שתהא תורתך  )ט"ז ב'(
 אומנותנו, ואל ידוה לבנו ואל יחשכו עינינו. 

רב בתר צלותיה אמר הכי: יהי רצון מלפניך ה' אלהינו שתתן לנו חיים ארוכים, 
תמלא לנו את כל משאלות לבנו חיים שוכו', חיים של שלום, חיים של טובה, 

 לטובה. 

רבי בתר צלותיה אמר הכי: יהי רצון מלפניך ה' אלהינו ואלהי אבותינו שתצילנו 
 וכו'.מעזי פנים ומעזות פנים, מאדם רע ומפגע רע, 

ועכשיו  ,רבא בתר צלותיה אמר הכי: אלהי, עד שלא נוצרתי איני כדאי )י"ז א'(
. והיינו וידוי דרב המנונא זוטי ביומא וכו'בחיי,  שנוצרתי כאלו לא נוצרתי, עפר אני

 דכפורי. 

מר בריה דרבינא כי הוה מסיים צלותיה אמר הכי: אלהי, נצור לשוני מרע ושפתותי 
מדבר מרמה ולמקללי נפשי תדום ונפשי כעפר לכל תהיה, פתח לבי בתורתך 

עות ובמצותיך תרדוף נפשי, ותצילני מפגע רע מיצר הרע ומאשה רעה ומכל ר
המתרגשות לבא בעולם, וכל החושבים עלי רעה מהרה הפר עצתם וקלקל 

 מחשבותם, יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך ה' צורי וגואלי.

 :)ט' ב'( פרק מאימתיגרסינן לעיל, 

 ,דבעינא למימר ,משמע לבסוף ומשמע מעיקרא ",ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי"מכדי, האי 
 בנן לאחר שמונה עשרה ברכות? לימרו מעיקרא! מאי טעמא תקנוהו ר

אמר רבי יהודה בריה דרבי שמעון בן פזי: הואיל ולא אמרו דוד אלא לאחר שמונה 
 עשרה פרשיות, לפיכך תקינו רבנן לאחר שמונה עשרה ברכות.

 ת”בעזהשי

 פ”תש טבת כ"ג
 ’א| פרק:  ברכותמסכת: 

 י"ז| דף: 



 

 

 

 

 שיטות הראשונים 

י"ח , שאחר שסיים ראבי"ה: דעת עניית קדיש וקדושה בין תפילת י"ח ל'יהיו לרצון'
. רא"םבשם  מרדכיברכות, קודם אלוהי נצור, יכול לענות קדיש קדושה וברכו. וכן כתב 

. 1השו"עשאינו מפסיק, שכן 'יהיו לרצון' מכלל התפילה. וכן פסק  הרשב"אודעת 
כתב שבמקום שנוהגים לומר תחנונים קודם יהיו לרצון, מפסיק גם כן לקדיש  והרמ"א
 וקדושה.

, שמנהגם היה לומר תחנונים אחר רבינו יונה: כתב יו לרצון'אמירת תחנונים לפני 'יה
. אמנם סיים, שאפילו יאמר תחנונים 2שהיו אומרים 'יהיו לרצון', ושכן נראה יותר נכון

כתב שמצלותיה דמר  והרשב"א. 3קודם 'יהיו לרצון' אין בזה איסור, ואין חוששין לזה
כתב שנכון  ושהראב"דון'. בריה דרבינא משמע שאמרו התחנונים לאחר 'יהיו לרצ

 .4השו"ע. וכן פסק 'לאמרם לאחר 'יהיו לרצון

כל  ,מקור קדוםבשם  הרוקח והמנהיג: כתבו אמירת עשה למען שמך וכו', בסוף התפילה
 עשה למען שמך. עשה למען  :זוכה ומקבל פני שכינה. אלו הן ,הרגיל בד' דברים הללו

 

 

                                                

ואין לו שהות  ,אירע לו לומר איש"ר וקדושה קודם שאמר יהיו לרצוןשאם  )ס"ק ב(או"ח קכב,א. וכתב המשנ"ב  . 1
. כי יש מחמירין בזה ,לכתחלה יראה ליזהר שלא יבוא לידי כן. ומכל מקום מותר לו לענות ,לומר יהיו לרצון
)שו"ת ח"ז . רשב"א )סי' ע(. מרדכי )ברכות סו"ס סו; הו"ד במרדכי(ראבי"ה  -מקורות בשם הגר"א.  )ס"ק ה(ועיי"ש שעה"צ 

 .)סוכה סי' תשנד(. מרדכי )הו"ד במרדכי(. רא"ם סי' תה; וראה שו"ת ח"א סי' תתז(

ואם ירצה לחזור  .נה עשרה מזמוריםולאמרו כנגד מה שאמרו דוד אחר שסיים שמ ('ב ')טמדחזינן שהתקינו  . 2
מר בריה דרבינא בתר צלותיה אמר הכי אלהי נצור  ('ז א")יומה שאמרו בגמ'  .הרשות בידו ,פעם אחרתולאמרו 

אפשר לומר שלא אמר בתר  ,דמשמע שהיה אומר יהיו לרצון בסוף התחנונים ',יהיו לרצון אמרי פי'לשוני וכו' עד 
 .לו תחנונים מיושבאלא אחר שהיה מתפלל היה אומר א ,לה בעמידהיצלותיה מיד שהיה מסיים התפ

אם בא לומר בסוף כל ברכה וברכה מעין כל ברכה וברכה  ('א 'ח בודה זרה)עבברכות עצמן  לושהרי אנו רואין שאפי . 3
כל שכן שיכול לאמרם  ,וכיון דבאמצע הברכות אומר תחנונים .ובודאי לא עדיף יהיו לרצון מהברכות עצמן ;אומר

 קודם יהיו לרצון.

בשם , )ד' ב'(בדרכי משה כתב שהמנהג לומר 'יהיו לרצון' אחר תחנונים. וכן כתב ב'אמרי נעם' או"ח קכב,ב. ו . 4
; דאחר יהיו לרצון, כבר נגמרה הגר"א, שיפה עושים מה שאומרים אלוהי נצור וכו' ושאר תחנונים קודם יהיו לרצון

 התפילה, וכמאן דעקר רגליו דמי. ועיי"ש ראיותיו.

 ת”בעזהשי

 פ”תש כ"ג טבת
 ’א| פרק:  ברכותמסכת: 

 י"ז| דף: 



 

 

 

 

 

 הך ולא למעננו. למען יחלצון ידידיך הושיעימינך. עשה למען משיח צדקך. עשה למענ
 .5השו"עוהביאו  ימינך ועננו.

 שולחן ערוך

 )או"ח, הלכות תפילה, סימן קכב(

ְהיּו ְלָרצֹון  א.  ּיִ ין י''ח ְלִיְהיּו ְלָרצֹון, ֵאינֹו ּפֹוֵסק, ׁשֶׁ ה ּבֵ ָ יׁש ּוְקֻדׁשּ א ְלַהְפִסיק ְוַלֲענֹות ַקּדִ ִאם ּבָ
ה הוּ  ִפּלָ ַלל ַהּתְ ִמי. ִמּכְ יר ּדָ ּפִ ֲחנּוִנים, ׁשַ ָאר ּתַ ין ִיְהיּו ְלָרצֹון ִלׁשְ  א; ֲאָבל ּבֵ

ּנֹוֲהִגין ל הגה: ָמקֹום ׁשֶׁ ּנֹוֲהִגין לֹוַמר ְוַדְוָקא ּבְ ָמקֹום ׁשֶׁ ה, ֲאָבל ּבְ ִפּלָ ד ַאַחר ַהּתְ ֹוַמר ִיְהיּו ְלָרצֹון ִמּיָ
ה; ּוִבְמקֹומֹות ֵאּלּו נֹוֲהִגים ְלַהְפִסיק  ָ יׁש ּוְקֻדׁשּ ן ְלַקּדִ ם ּכֵ ם ִיְהיּו ְלָרצֹון, ַמְפִסיק ּגַ ֲחנּוִנים קֹדֶׁ ּתַ

ם ִיְהיּו ְלָרצֹון, ָלֵכן  ֱאלַֹהי ְנצֹר, קֹדֶׁ יׁש ּבֶׁ ה ּוְלַקּדִ ָ ן ִלְקֻדׁשּ ם ּכֵ ְבֵרי ַעְצמֹו ְלפי' ּוְלָבְרכּו  ַמְפִסיִקין ּגַ )ּדִ
ית יֹוֵסף( ֵהִביא ַהּבֵ ''א ׁשֶׁ ּבָ  .ַרׁשְ

יַע  תֹו ְוִהּגִ ִפּלָ ר ּתְ ִליַח ִצּבּור ְלַסּדֵ תֹו, ִאם ִהְתִחיל ׁשְ ִפּלָ ֲחנּוִנים ַאַחר ּתְ ּוִמיהּו ָהָרִגיל לֹוַמר ּתַ
יׁש אֹו  ָרָכה ְלַקּדִ ּבְ ְפִסיק ּבַ ּמַ ְך ׁשֶׁ רֶׁ דֶׁ ר ָיכֹול ְלַהְפִסיק ּכְ ה, ְוִאם לֹא ִקּצֵ ר ְועֹולֶׁ ה, ְמַקּצֵ ָ ִלְקֻדׁשּ

ְמַצע. אֶׁ ַמע, ֲאִפּלּו ּבָ ל ְקִריַאת ׁשְ  ׁשֶׁ
ד, יֹאַמר: ִיְהיּו לְ  ב.  א ַאַחר ִסּיּום י''ח ִמּיָ ּלָ ם ִיְהיּו ְלָרצֹון, אֶׁ ֲחנּוִנים קֹדֶׁ ָרצֹון; ֵאין ָנכֹון לֹוַמר ּתַ

ָידֹו.  ֲחנּוִנים, ָהְרׁשּות ּבְ ת ַאַחר ַהּתַ רֶׁ ַעם ַאחֶׁ א ַלֲחזֹר ּוְלָאְמרֹו ּפַ  ְוִאם ּבָ
ה ְלַמַען  ג.  ָמְך, ֲעש ֵ ה ְלַמַען ׁשְ ִכיָנה: ֲעש ֵ ֵני ׁשְ ל ּפְ ה ּוְמַקּבֵ ָבִרים ֵאּלּו, זֹוכֶׁ ָהָרִגיל לֹוַמר ד' ּדְ

ה ְלַמַען ּתֹוָרָתְך, ֲעש ֵ  ָתְך.ְיִמיָנְך, ֲעש ֵ ָ  ה ְלַמַען ְקֻדׁשּ

 

                                                

 .)דיני תפילה, לקראת סופו(. המנהיג )הל' תפילה סי' שכג; בשם אגדת שמואל(הרוקח  -או"ח קכב,ג. מקורות  . 5

 ת”בעזהשי

 פ”תש כ"ג טבת
 ’א: | פרק ברכותמסכת: 

 י"ז| דף: 


