המתיבתא שע״י ישיבת רבינו יצחק אלחנן
בית מדרש קטן על־שם וורובעל  -חיים תנחום כהן

בפרטי וגדרי התפלה וכוונתה
ברכות )כט – :לד(:

א תפלה בלי כוונה

בית יוסף אורח חיים )סי׳ ק״ד סעיף ה׳( ד״ה כתב

גמרא )ל ,(:״ר׳ חייא בר אבא צלי  ...אל
יתפלל״ ]או יותר ,עד הנקודתיים[



מהי המחלוקת בין תוס׳ ורבינו גרשום?



מהי נקודת המחלוקת? כלומר ,איך יתרץ ר׳ גרשום את
קושיית הב״י? עפ״י איזה חילוק יסודי?

גמרא )לד ,(:״המתפלל צריך שיכוין ...״ עד
הנקודתיים


מה קשה לך בלימוד שתי גמ׳ הללו?

Below are 2 additional, optional aspects of the
sugya.

תוס׳ שם )לד :ד״ה יכוין(


מה תירצו בתוס׳?



האם נראה לך תירוץ אחר? התבונן בדברי הרמב״ם
הללו ,ובהקשר הדברים:

רמב״ם הל׳ תפילה )פרק ד׳ הלכות א׳ ,ט״ו ,ט״ז(
רמב״ם הל׳ תפילה )פרק י׳ הלכה א׳(

ד טעות בתפלה ובברכת המזון

גמרא )ריש כט (:״אמר ר׳ תנחום  ...תחנונים אחר
תפלתו חוזר לעבודה״ ]=  13שורות[ עד
הנקודתיים
גמרא )סוף מט (.״יתיב ר׳ זירא אחורי ...״
עד )ריש מט (:״ ...והמטיב חוזר לראש״,
וברש״י )ריש מט :ד״ה והדר(

ב חיוב התפלה מדאורייתא

גמרא תענית )ב ,(.״דתניא לאהבה  ...זו תפלה״

רמב״ם וראב״ד הל׳ ברכות )פרק ב׳ הלכה י״ב(

רמב״ם ריש הל׳ תפלה )פרק א׳ הלכות א׳  -ב׳(



מהי דעת רש״י במחלוקת רמב״ם וראב״ד?



איך זה קשור להבנה בענין התפלה?

]וטוב להמשיך וללמוד גם הלכות ג׳ – ד׳[
]השגות הרמב״ן על ספר המצוות לרמב״ם )מצוה ה׳([

ה איסורי יו״כ ,והכנה לתפלה

שלחן ערוך אורח חיים )סי׳ תרי״ג סעיפים א׳ ,ג׳(
ט״ז שם )סעיף־קטן ב׳(

ג הפסק בתפלה



משנה )ל(:
גמרא )סוף לב ,(:״אפילו המלך  ...עכו״ם פוסק״

מהי קושיית הט״ז?

הגהות מיימוניות הל׳ שביתת עשור )פרק ג׳ אות
ב׳( ,״פירש רשב״ם  ...נמי הכון״

גמרא )ריש לג ,(.״אפילו נחש  ...עקרב פוסק״
תוס׳ )לג .ד״ה אבל(

טבת תשפ״ב
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נסה ליישב פסק השו״ע עפ״י מה שלמדנו ,ועפ״י
הטעם הנזכר בהגהות מיימוניות.

