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..................................................................................... ג סימן סב

ויש להחמיר בזה מנערה בגיל אחת  זמר של אשה שהיא ערוה,  אין לשמוע קול 
עשרה, ואף שאינו נהנה משירתה, ונערה שמשמיעים שירתה בתקליטור במסיבת 
לשומעה,  להקל  מקום  יש  הדין  מעיקר  שרה,  אותה  רואים  ולא  שלה  מצוה  בת 
וגברים המחמירים שלא לשומעה, תבוא עליהם ברכה, כיוון שמכירים את הנערה. 
מיהו, במקום שאין מכירים את הנערה כלל ואין רואים אותה באופן ישיר, ונשמע 
שירתה רק דרך תקליטור יש יותר מקום להקל לשמוע שירתה באופן זה, והמחמיר 

שלא לשמוע כלל שירת נשים אף דרך הקלטה תבוא עליו ברכה.

סימן סג.................................................................................... יד
מי שהוא מטופל בילדים ואין לו מי שישמור על ילדיו, מעיקר הדין רשאי להתפלל 
ילדיו  על  שתשמור  מטפלת  לשכור  הוצאות  להוציא  חייב  ואינו  בביתו,  ביחידות 
חייב  אינו  בהשכמה,  מאוד  גדול  קושי  לו  יש  אם  כן  כמו  בציבור,  שיתפלל  בזמן 
שיוכל  כדי  ילדיו,  על  שומרת  שאשתו  בזמן  מוקדם  במנין  להתפלל  להשכים 
להתפלל במנין, וראוי שעל כל פנים יתפלל בביתו בשעה שהציבור מתפללין. ובכל 
ראוי מאוד שיתאמץ  יקום מאוחר,  יוכל להתפלל בציבור אם  אופן כשיודע שלא 
להשכים להתפלל בהנץ החמה להתפלל בציבור, או שעכ"פ ישכור מטפלת לזמן 
ציבור,  תפילת  מעלת  ממנו  יעקור  ולא  בציבור,  שיתפלל  כדי  בו  להתפלל  שרגיל 

ובפרט אם הוא לזמן ממושך.
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סב  סימ�

ס"א) כ"א סימ� העזר אב� ס"ג ע"ה סימ� או"ח (שו"ע

שאלה:
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האיסור טע� - ערוה באישה קול  א.

בברכות בגמרא שמואל:(כד.)איתא "אמר �

�מראי� ערב ק�ל� �י שנאמר  ערוה, באשה ְִֵֵֵַָקול

רש"י ופירש ערב)נאוה " קול� "מדמשבח (ד "ה � ֶָ

היא". תאווה מינה  שמע בגווה, קרא לה

גברי (מח.)ובסוטה זמרי יוס�: רב  "אמר  �

� גברי ועני  נשי  זמרי פריצותא, � נשי ועני

רש"י ופירש בנעורת" בנעורת)כאש  כאש �(ד"ה

המזמר את לשמוע אזנו מטה שהעונה  "לפי

לב� נותני� האנשי� ונמצאו אחריו לענות

כדכתיב ערוה באשה  וקול הנשי� לקול

קול� את ב)השמיעני  יצרו (שה"ש את ומבעיר 

ע"כ. וגו'" בנעורת כאש

ה"א)ובירושלמי  פ"ב קול (חלה אמר "שמואל �

טע� מה ערוה  ט)באשה  ג, מ�ל (ירמיה ְִָָֹוהיה

העלי  ופירש  וגומר" האר� את  ו �חנ� ְֱֶֶֶַַָָָזנ�ת�

ערוה)תמר  באשה קול ד"ה אמר(כ"ד)�בברכות (ש�

ערב קול�  כי  שנאמר  ערוה באשה קול שמואל

קרא לה "מדמשבח  ופירש"י נאוה, ומראי�

קרא מייתי והכא  היא. תאוה  ש"מ בגוה

זנותה מקול והיה מפורש דכתיב כאסמכתא

הוא חונ� שגדר  וביאורו האר�. את  ותחנ�

ארבו, ישי�  ובקרבו וישר טוב הוא שבגלוי

חבויה והזנות יפה  הוא בגלוי באשה קול וא�

במעמקיו".

הרמב"� ה"ב)וכתב פכ "א ביאה איסורי �(הל'

חשוד  הוא הרי  אלו מחוקות  דבר "העושה 

וברגליו  בידיו לקרו� לאד� ואסור העריות, על

לשחוק או העריות מ� לאחת  בעיניו לרמוז או

בשמי� להריח ואפילו ראש להקל או עמה

למתכוי�  ומכי� אסור, ביפיה להביט או שעליה

באצבע אפילו והמסתכל מרדות, מכת  זה לדבר 

שנסתכל  כמי  להנות ונתכוו� אשה של קטנה

או  הערוה קול  לשמוע ואפילו התור�  במקו�

אסור". שערה לראות 

הטהור בשולחנו מר� ס"א)ופסק כא סי' (אה"ע

להתרחק אד� "צרי� � וז"ל לעיל האמור  ככל

או  בידיו לקרו� ואסור מאד. מאד מהנשי�

ואסור מהעריות. לאחד  בעיניו ולרמוז ברגליו

להביט  או  כנגדה  ראשו להקל עמה, לשחוק

להרי  ואפילו אסור .ביופיה. שעליה  בבשמי� ח 

הכביסה. על שעומדות בנשי� להסתכל ואסור 

שהוא אשה של צבעוני� בבגדי להסתכל ואסור 

להרהר יבא  שמא עליה, אינ� אפילו מכירה,

אחריה, להל� אסור  בשוק, אשה  פגע בה .

ולא לאחריו. או לצדדי� ומסלקה ר� אלא 

ארבע ברחוק אפילו זונה, אשה בפתח יעבור 

של  קטנה באצבע אפילו והמסתכל אמות.

בבית נסתכל כאלו ממנה , ליהנות ונתכוי� אשה

ערוה)התור� ערוה(פי' קול  לשמוע ואסור  שלה.

מאלו  לאחד והמתכוי� שערה. לראות או

ג



הדברי� ואלו מרדות. מכת אותו מכי� הדברי�,

ע"כ. לאוי�" בחייבי ג�  אסורי�

הלכות משנה רלח)ובשו"ת  סי' בדבר(ח"ז ד�

"ולפענ"ד  � וכתב איסורא האי של עיקרו

בעצ� איסור אינו ערוה באשה דקול פשוט

באשתו  דהרי  חדא הרהור, משו� אלא הקול

ק"ש בשעת הכי ואפילו קולה, לשמוע מותר 

יתבר�  ה' לפני במעלות עלה לא באשתו אפילו

הרהור מדי�  דהוא וע"כ לפניו , תקובל ולא

וליכא בסת�  הרהור ליכא דבאשתו גב על וא�

גור� דעכ"פ שאני ק"ש בשעת מ "מ  איסור ,

ע"ש. הרהור " קצת

על  א� וקול חננאל רבינו "פי ' � הוסי� עוד

איכא, מיהא הרהור  לעיני�  נראה  דאי� גב

אבל  להגלות , רגילות שאי� דוקא אלה  וכל

דליכא חיישינ� לא שער בגלוי הרגילה  בתולה 

כתב הנה  ע"כ. בו  הרגיל בקול וכ� הרהור 

איברא הרהור . מטע� הוא  באשה  דקול מפורש

קשה דהיה  חדש דבר  ז"ל ר "ח מדברי דנראה

לעני�  ערוה באשה  קול הוה  אמאי בכלל ליה

במה אלא שולט יצה "ר  דאי� קיי"ל  הא  ק"ש,

וא"כ  לעיני�, נראה  אי� וקול רואות, שעיניו

וע"ז  הרהור , משו� איסור להיות בו היה לא

הרהור לעיני�  נראה דאי� דאע"ג ז"ל  הר "ח תי'

טעמא דמהאי  ונראה אסור . ושפיר  איכא, מיהא

איתמר , ק"ש לעני� דלאו פוסקי� לקצת ס"ל

וג� והטור  הרא"ש ורבינו הגדול א"ז ועי'

חיי� ובש"ע(לוניל)בארחות הביא, (א"ח לא

ס"ב) ע"ה שדרכהסימ� אשה של שער  כתב

רק כתב ובס"ג  כנגדו, לקרות  אסור  לכסותו

ק"ש. בשעת  אשה  זמר קול משמיעת ליזהר 

יש רק כתב  ובס "ג באיסור  כתב בס "ב הנה 

ש�". באחרוני� ועי' ליזהר

הלוי  שבט  קפא)ובשו"ת  סי' "במטותא(ח"ג � כתב

שיש מסכי� הריני בעניי ג� בזה  כי א� דמר

אבל  יודעה , בלא ג� באשה קול  גדר כא�

מטע� אינו ערוה באשה  דקול כ"ת מש"כ

בלבוש עיי� הנה הוא, כ� לא  סי'הרהור  (או"ח

ס"ג) וכ"הע"ה הרהור , מטע� דהוא  מפורש כ '

ס"א)בלבוש כ"א סי' קול (אה"ע לשמוע ואסור

מביאי�  דברי� אלו שכל שערה לראות או ערוה

במאירי  וכ"ה ע"א)ההרהור , כ"ד דכל (ברכות

משו� ק"ש בשעת ערוה  משו� שאסרו אלו

באשה ומכ "ש באשתו  ואפי' גזרו, הרהור 

ודאי  דהא וא� בעלמא, דאסור  וה"ט  אחרת,

בי�  הרהור  לידי  יבוא א�  בי� רבנ� פלוג  דלא

הגזרה  ביסוד  מ"מ  יבא, מדרבנ�)לא היא (א�

גזרו". הרהור  משו�

"והעירוני (ש�)והוסי�  � וכתב דבריו בסיו�

דרב שו"ע ס"ו)מדברי ע"ה ואפי'(סי' מש"כ

שאינו  בעני� לתפלתו לכוי� יכול א� זמר  בקול

הרי  דמותר , אליו לב משי�  ואינו שומעו

אסור". הרהור ששיי� במקו� דדוקא

מדאוריית אשה זמר קול שמיעת  איסור א ב.

מדרבנ�  או

או  מדאורייתא מקורו  א� זה איסור  בעניי�

האדמו"ר להגאו� מצינו חכמי�, מדברי

יציב דברי בשו"ת  לו מקלויזנבורג  סי' (חאה"ע

א) במקוראות נעיי� "תחלה � וכתב בזה  שד�

בלשו�  הנה תורה. איסור הוי  ואי הדבר ,

ה"א)הרמב"�  ביאה מאיסורי וכו'(פכ"א הבא כל ,

התורה מ� לוקה זה הרי בשר  בקירוב ונהנה 

לקרו� לאד� ואסור  כתב, ב' ובהלכה וכו'.

מרדות, מכת זה  לדבר  המתכוי� ומכי� וכו'

ונתכוי�  אשה של קטנה באצבע אפילו והמסתכל

קול  לשמוע ואפילו וכו', שנסתכל  כמי ליהנות

ונראה ש� . עיי� אסור  שערה לראות או הערוה

רק כתב שזה  בזה, מרדות  מכת דליכא להדיא

כתב מרדות מכת שיש באלו ואפילו ברישא.

מרדות מכות אלו בדברי� ויש משנה, המגיד

ש�, עיי� מדבריה�  שהוא איסור  בכל  כידוע

וכו' הערוה קול לשמוע ואפילו דה� ומכ "ש

אינו  איסורא  דהאי ומסיק מדרבנ�", אלא אינו

מדרבנ�. אלא

ד



שד�  זצוק"ל עובדיה רבינו למר� מצינו עוד

אומר  יביע בשו"ת ו)בזה סי' או"ח וז"ל (ח"א

באשה קול דקי "ל האי אחרוני� כמה "ולפ"ד �

ע"ד  לסמו� יכולי� מדרבנ�, אלא אינו ערוה

וכו'". בזה המקילי�

דבריו ז')ובהמש� אות "איברא(ש� � וכתב סייג 

ערוה באשה דקול דס"ל אחרוני� כמה שיש

לתלות נראה  היה  ולכאורה  התורה, מ� הוי

דאורייתא ספק  אי הראשוני�, במחלוקת ד"ז

והרהור והואיל מדרבנ�. או מה"ת הוי  לחומרא

פנויה הרהור  ואפי ' וכו' התורה מ� איסורו הוי

בב"י  הובא  יונה רבינו כמ "ש מה"ת, הוי  נמי 

כא)אה"ע שיבא(סי' ספק עכ "פ שיש ומכיו� .

בש� הגמ "י וכמ"ש הקול, ע"י הרהור לידי 

כא�  שיש נמצא איכא, מיהא דהרהור  ר "ח 

אי  דרבוותא בפלוגתא ותליא דאורייתא, ספק

מדרבנ�". או  מה"ת הוי

המל�  בג� ורדי� להגינת "ראיתי � עוד והעלה 

ק) או"ח (סי' מהריק"ש בש� שהביא ריז), ,(סי'

איסור� אי� בעריות  וריח  מראה דקול דס"ל

ליהנות מדאי יותר  יקריבו שמא מדרבנ�, אלא 

דקול  נכוני�, דבריו דאי� ולענ"ד ע "ז, וכ' וכו'

וכ"ש וכו' בה�  יש גדול  איסור  דאשה  ומראה

עיני�". מראה  טוב עליו שאמרו מראה

ח"ב הכס�  צל  בשו"ת "ע ' � עוד ש� וכתב

ה) אות מ מע' ברכות, בזה(מע' לאסור שהסכי�

הברכי  וכמ "ש כמהריק"ש. דלא  התורה, מ�

ריז)יוס� אול�(סי' וכו' ע"ש החרדי�. בש�

שמואל ב)הבית ס"ק איסור(ש� דלהרמב"� כ'

ח"ג אחיעזר  בשו"ת  וע' ע"ש. מדרבנ�. (סי'זה

ה) אות והש"עכה הרמב"� הנראה שלפי שכ ',

התוס' על כ)חולקי� דונשמרת(ע"ז דקרא  וס"ל

זה ואי� הוא, בעלמא  אסמכתא  רע, דבר מכל 

ע "ש". מדרבנ�. אלא

ביבי "א י)וסיכ� אות דבר(ש� יצא  לא "ועכ"פ

ולדינא לא, או מה "ת  הוי אי מפלוגתא  זה

דהוי  האומרי� על  לסמו� יש דשפיר  נלע"ד

דרבנ�".מ 

לפנויה  נשואה אישה  בי� לחלק  יש  הא� ג.

השו"ע מר� ס"ג)כתב עה סי' ליזהר(או"ח "יש �

שמע". קריאת בשעת אשה זמר  קול משמיעת

המשנ"ב  דבריו יז)וביאר  עה �(סימ� וכתב

א�  שרי , ק"ש בשעת שלא אבל פנויה "אפילו

לידי  יבוא שלא כדי מזה  להנות יכוי� שלא

לעול� העריות כל וכ� איש, אשת וזמר  הרהור 

מכלל  נדה שהיא  פנויה וכ� לשמוע, אסור 

נדות בחזקת  כול� דיד� ובתולות  היא, עריות

פנויה זמר  וקול וסת . זמ� לה� משיגיע ה� 

לשמוע ואסור  ערוה, בכלל ג"כ היא נכרית 

ישראל". ובי� כה� בי�

מר�  בדברי  המובא  האיסור דכל מיניה ומשמע

אינו  ק"ש, בשעת אישה קול שמיעת של הנ"ל

בשמיעת איסור  אי� שלכתחילה בפנויה, אלא 

יותר . בזה  החמירו ק"ש שבשעת אלא קולה,

עריות, שאר  או איש אשת  קול בשמיעת מיהו

בשעת שלא וא�  לשומע� אסור שלעול� ודאי

ק"ש.

כלל  ובימינו היא, העריות מכלל נדה, ופנויה

הוסת, זמ� לה� משהגיע נדות בחזקת הבתולות

בשו"ע מר� ס"א)ופסק כא סי' "ואסור(אה"ע �

וכתב שערה " לראות או ערוה  קול לשמוע

שמואל סק"ד)בבית או (ש� פנויה קול  "אבל �

כמ"ש אסור  תפלה  בעת אלא מותר  אשתו  קול

ע"כ. בא "ח"

משה אגרות כו)ובשו"ת סי' ח"א נשאל (או"ח

דמיקריי�  קטנות  מפי  זמר קול שמיעת בדבר 

בב"ש "הנה � בזה וכתב וטהורות, פנויות

סק"ד)אה"ע כ"א מותר(סי' פנויה שקול מפורש

במג"א  איתא וכ� תפלה, בשעת  סי'שלא (או"ח

סק"ו) אסור ,ע"ה לעול� איש אשת של זמר  דרק 

לאוי�  וחייבי ערוה  לכל ג�  שכוונתו ופשוט

ואלו  ש� , שמסיק כ"א סי' מאה "ע הביא דהא 

מה וא"כ לאוי�, בחייבי ג� אסורי� הדברי�

וכ�  נדה, כשאינה דוקא הוא  בפנויה שמתירי�

בפמ "ג  ע"ה)איתא  סי' סו� שזמר(במשבצות שכתב

פנויה ויראה שרי, ק"ש בשעת שלא  בפנויה

ה



בבאה"ט  ועיי� ש�. עיי� הויא  ערוה מכלל נדה

ש� סק"ד)אה"ע שבע(כ"א שהבאר  שהביא

שרי  ולא אסור , אלמנה בי� בתולה בי� כתב

וכוונתו  תפלה, בשעת שלא  אשתו קול אלא 

דמסיק כיו� טהורה  בבתולה א� שהוא משמע

שבע, אבאר  ופליג  אשתו קול אלא שרי דלא

הביא לא ובאו"ח המתירי�, רבו לדינא אבל 

דלא משמע שבע, הבאר  דפליג  הא  הבה"ט 

הסוברי� עוד מצא  שלא מאחר  לדינא לו  חשש

ש� במ"ב וכ� יז)כמותו, ס"ק שמותר(ע"ה פסק

ק "ש". בשעת  שלא טהורה בפנויה 

דכיו�  נראה להמ"ב "וא� � וכתב הוסי� עוד

מפנויה דנהנה עצמו זה  מצד  האיסור  שאי�

הרהור , לידי יבא שמא  חשש  משו�  רק טהורה,

אבל  טהורה שהיא  גדולה בפנויה אלא  זה  אי�

שיתאווה מצוי  אי� כי להרהור  לחוש אי�  בקטנות

לתשמיש, לקטנות נכרי�  וא� מהפרוצי�, א� 

שיסתכל  ע"י בעבירה  שיהרהר  שיי� אי� וממילא

ממנה, ליהנות  כשיכוי� א� קולה שישמע או בה 

לתאות קירוב שו� בקטנות בזה דאי� כיו�

ע"כ. זה " ע"י להרהר  שיבא תשמיש

יציב דברי ב)ובשו"ת אות לו סי' שד� (חאה"ע

בפרישה "הנה  � וכתב האיסור  אות בגדר  (ש�

מור "ש)ב' ז"ל ערוה, קול לשמוע ואסור  ,

וה "ה לו שמותרת אשתו של  קול לאפוקי

שאסור שאמרו ערוה באשה  קול אבל פנויה,

כל  על וקאי הוא , אחר עני� כנגדה  להתפלל

דהכי  מפרשי� ויש ודוק, שבעול�  הנשי�

שהוא אשה של קול כל לשמוע דאסור  קאמר ,

נשי� של דיבור� לאפוקי קול וקאמר  ערוה,

אבל  התאוה , מעורר שאינו לשמוע דמותר

יהיה למה כי ז"ל ורבי מורי דברי  נראה יותר 

בשעת שלא אשתו של קול  לשמוע אסור

קול  הראשו� דלפירוש ומבואר  עכ"ל. תפילה

ערוה שהיא אשה של קול היינו ערוה באשה

היינו  ערוה באשה קול מפרשי�, ולהיש עליו,

באשתו". ואפילו ערוה , הוא הקול שעצ� 

אליעזר  צי� ג)ובשו"ת ענ� כח סי' נשאל (ח"ז

שבת ליל כל קידוש לעשות לו שהוצע מאד�

ולמסור חרדי, חולי� בבית לאחיות  ספר  בבית

וכיוו�  השבוע, פרשת על קצרה  שיחה  ש� 

עליכ� בשלו� כגו� לקידוש הקודמות שבזמירות

נשי� זמר  קול  ישמע ודאי  וכו' חיל ואשת 

בשאלתו  נפשו באה  כאחת, איש ואשת פנויה

דקול  איסורא האי  משו�  בשמיעת� יש א�

לא זה "ולדבר  � הרב וכתב ערוה, באשה

חת� ובשו"ת מצינו מזו ובגדולה  היתר, מצאתי

ק"צ)סופר  סי' אפילו (החו"מ לאסור  דכתב

דכערוה נשי�  עזרת  דר� קול ישמיעו כשהנשי�

חטא מפני נדחות המצוות כל וכי אצלנו, יחשב 

אסור נדה  פנויה  אשה  וקול עבירה, הרהור 

שלא ואפילו ערוה באשה  קול משו� לעול�

כל  הרי ובזמנינו ש� . עיי� וק"ש תפלה בשעת 

מדברי  לצטט וחשוב וכו' ה� נדות הפנויות

הספר שבסו� חיי� מי� בבאר  שבע באר  שו"ת

ג) ומעולה(סי' יפה  מגולה תוכחה וז"ל : שכותב

נערי� ע� זקני� בתולות  וג� בחורי�  ע� אדבר 

מזמרות שה� נשואות נשי�  ע� ובפרט 

בחורי� ע�  בשבת בזמירות שיר  קול ומשמיעות

לב� אל משימי� ואינ� יחד, נערי� ע� זקני�

וכו' חמורה עבירה לידי הבאה  מצוה  שהיא 

קול  שמואל דקאמר דהא  ברור  לי  נראה ועוד

נשואה באשה דוקא לומר רצונו אי� ערוה באשה

אשה לכל ונכו� ראוי לכ� וכו' פנויה  ה"ה אלא 

שהיא בי� נשואה שהיא  בי� ה ' יראת כשרה

שיר קול תשמע שלא אלמנה או בתולה פנויה

זמ�  כל  זמ� בשו�  דבר  שו� ולא בזמירות

וכו'". עליו ערוה  שהיא  איש עמה שמיסב 

אמנ� א� כ� על "באשר  � במסקנתו והעלה 

ולהאזי�  לשבת יצטר� כבודו כי הדבר  כ�

פי  על א� האחיות , של והזמרה השירה  לקול

כזאת, לעשות לו אסור ה�, קדש שזמירות

זה, תפקיד קבלת על  לוותר  איפוא  עליו ויהא

בשעת להמצא יצטר� שלא לסדר  יוכל א�  א�

יש דשפיר  נלענ"ד כה"ג  בכל וכו' הזמירות

עכ "ל. להתיר "

הלכות  משנה  כד)ובשו"ת סי' "הנה(ח"י � כתב

לטע� צרי� ואי� ערוה באשה דקול  פשוט

ו



ולמעלה י"ב דמבת האחרוני� בש� שהביא 

מ "מ  רואה, אינה דאפילו ה� רואות בחזקת

היא א�  שייכות לו אי� ערוה באשה קול

לנשואה בתולה בי� והחילוק לא או טמאה 

דאורייתא חומר  לעני� רק זה ג�  אבל איכא

ועיי�  ערוה, באשה דקול פשוט  אבל דרבנ� או

בתולה בי� ערוה דקול דכתב שבע באר בספר 

אשתו  קול אלא  שרי  ולא אסור אלמנה  בי�

כ"א סי' א "ע ועיי� תפלה בשעת שלא בלבד

לשמוע התיר  אחד שחכ� דמה הוסי� והרא"ש

והשו"ע הרמב"� מלשו� ויסודו פנויה, קול

וע"כ  אשה, קול כתבו ולא ערוה  קול  שכתוב

אסור ערוה  שהוא  נשואה קול דוקא כוונתו

אינו  דזה וכתב ערוה , שאינה פנויה לאפוקי

באשה משתמשי� אי� שמואל ממ"ש דמ"ש

פוסקי� הרבה  יש ומיהו בכלל, ופנויות כלל

מכוי�  שאינו כל מותר  פנויה  דקול דס"ל

ע "ה סי' א "ח עיי� אסור , בתפלה רק ליהנות

פמ"ג ועיי� הפרישה, במש"ז)וכ"כ  ע"ה סי' (א"ח

יכוי�  שלא  הוסי� רק  המ "ב והעתיקו ש� 

ולפ"ז  הרהור , לידי יבא שלא כדי  מזה ליהנות

י"ב בי� לחלק דייק שמעכ"ת מה שפיר  אתי 

בחזקת שה� וכיו� ערוה . בחזקת שה� ולמעלה 

א"ח  הפמ "ג  כמ "ש ערוה בכלל הו"ל רואות

הח"ס מר� וכ"כ ק"ב, סוס"י במש"כ הנ "ל

ק"צ)בשו"ת סי' בשמיעת(ח"מ להקל דח"ו  אלא

בפנויה". אפילו  קול

בשו"ת זצוק "ל עובדיה רבינו מר� כתב וכ�

אומר  ד)יביע אות ו סיק או"ח דעיקר(ח"א דכיו�

אי�  הוא , הרהור  משו�  איסורא דהאי טעמא 

"הנה וז"ל: לפנויה , נשואה בי� בזה  לחלק 

שיק מהר "� בשו"ת נג)ראיתי סי' שכ ',(חאה"ע

ברואה אלא ערוה  באשה  קול שיי� דלא דנראה

מצאתי  וכ� וכו', ומכירה יודעה או פניה את 

שערי� בית בשו "ת לג)לנ "ד סי' שנשאל (חאו"ח

מה והנה וכו' מדינא להתיר  והעלה בזה ,

פנויה באשה דקול הב"ש עפ"ד בזה שנשע�

וכ"כ  רש"ל, בש�  הפרישה ג� שכ"כ א� שרי,

סק"ב)הפמ "ג  מש"ז עה החת "ס(סי' ד' וכ� (חחו"מ ,

קצ) משהסי' אגרות בשו"ת וע"ע סימ� , (חאו"ח

הגאו� כו) כי מוסכ�, הדבר  אי� מ"מ  ע"ש. ,

חיי�  מי�  באר  בקונט' שבע ג)באר כתב(סי'

באשה קול שמואל דאמר  דהא ברור  דנ"ל

הוא, שפשוט  פי  על וא� בפנויה , ה"ה ערוה,

שהתיר א' חכ� של  מלבו להוציא כתבתי 

מאה"ע ודייק פנויה, קול כא)לשמוע  דנקטי (סי'

אשה". קול כ' ולא ערוה קול

הא"ר ד' "וכ"נ � וכתב העלה  סו� עוד עה (סי'

חילוקסק"א) דאי�  דפשוט מגולה טפח גבי שכ'

שבע הבאר  וכ"כ לא "א , פנויה  (דקי"ט)בי�

בסת� ליה דמייתי  וכיו� עכ"ל. קול . לעני�

אפי' ערוה באשה דקול לו שמודה משמע

הכנה "ג  וכ� ק"ש. בשעת  שלא ואפי ' פנויה

סק"ד)באה "ע הבאר(הגה"ט דברי להלכה הביא

חסידי� בספר  ממ "ש קצת וכ"נ  (סי'שבע.

אשה,תרי"ד) קול ישמע שלא להזהר  צרי� ,

שמכל  איש, קול תשמע שלא לאשה וה"ה

וכיו�  עכ"ל. מוזהרת . האשה  מוזהר שהאיש

איש, קול  תשמע שלא  מוזהרת האשה דא�

שאסור ה"ה וא"כ הרהור , מטע� דהוי  מוכח

קול  דא� אלמא וכו' פנויה אשה קול לשמוע

עכ "ל. לשמוע" אסור  פנויה אשה

החיי� בכ� כא)וע"ע ס"ק עה וע'(סי' ע"ש. .

מבי� פני מב)בשו"ת סי' שרידי (חאו"ח ובשו"ת  .

ח "ב ח)אש הכנה"ג (סי' כתבו וכ� כא,. (אה"ע

ד) א)הא"ר הגה"ט .(עה,

כשרואה  או האישה את רואה כשאינו ד.

מכירה  ואינו אותה 

סופר  חת� קצ)ובשו"ת סי' השמטות � נשאל (ח"ה

הנשי� מעזרת הנשי� זמר  קול שמיעת בדבר 

משו  בכ� יש א� המתפללי� בפני �שאינ�

דקול  דבררנו "וכיו� � וכתב  ערוה  באישה קול

נשי� מעזרת המתהל� הקול א"כ  ערוה באשה

הכוונה ובטול הרהור מעורר  אנשי� לעזרת

דתינו  לפי מאמיני� ואנחנו והודאה, בתפילה 

לפני  יקובל  לא השבח וזה התפילה  שזאת 

תפילה". שומע

ז



בזה הנלע"ד "זהו � באומרו דבריו וחת�

בשעה שלה� בבה "כ הנשי�  זמירות קול לבטל 

בכל  לכ� ושלו�  שלה�, בבה"כ שהאנשי�

עכ "ל. גבולכ�"

אומר  יביע בשו"ת עוד ו וכתב סי' או"ח (ח"א

א) "בברכותאות באשה(כד)� קול שמואל, אמר 

ופרש"י  נאוה. ומרא� ערב קול� שנאמר ערוה,

היא. תאוה  ש"מ בגוה  קרא לה ומדמשבח

ובהגמ"י הט"ז)ע"כ . ק"ש מה' רבינו (פ"ג פי' כ',

לעיני� נראה  דאי� גב על א� וקול חננאל,

הרגילה ובתולה וכו'. איכא , מיהא הרהור 

וכ�  הרהור , דליכא חיישינ� לא שער בגילוי

נראה היה  ולכאורה עכ"ל. בו. לרגיל בקול

כגו�  לעיני� נראה דאי� דאע"ג  הר "ח , מפי'

לא וג�  קולה  ששומע האשה  את רואה שאינו

ולפ"ז  איכא. מיהא הרהור  מ"מ  מעול�, הכירה

בגרמופו�  אשה בקול א� להחמיר מקו� היה

ע"י  להרהור  לחוש שיש מכיו� ברדיו, או 

היא הר "ח  בכוונת האמת אכ� הקול. שמיעת 

ס"ד  והיה  לעי�, נראה שאינו גופיה הקול  על

לטפח  דמי ולא כלל, בו להחמיר  שאי� לומר 

ולא ע"פ וארז"ל לעי�. שנראה  ערוה  באשה

רואה העי� עיניכ�, ואחרי לבבכ� אחרי תתורו

ולא ממש בו אי� הקול אבל חומד, והלב

איכא". מיהא דהרהור כתב לכ� וכו' לעי� נראה

רואה שיהיה דבעינ� י"ל  "ולעול� עוד וכתב

קול  אמרינ� אז ורק המשוררת , האשה  את

בסנהדרי� כדאמרינ� ערוה, גבי (מה)באשה 

וכ"ת להרהורא, חיישינ� דלא ערומה  נסקלת

גמירי  רבה אמר באחרנייתא, לאתגרויי  אתי

רואות". שעיניו במי אלא שולט יצה"ר  אי�

שיק המהר "� בשו"ת נג)והנה  סי' נשאל (חאה"ע

איסור בו יש הא� אישה , בשלו� שאלה בעניי�

דזה נראה "אבל � ש� וכתב קולה בשמיעת

כו' ומכירה  יודעה או פניה  את רואה אי שיי�

במגילה דאמרינ� ט"ו)כעי� בשמה(ד� רחב

וכ�  ומכירה  דידעה  והיא כו' בקולה ויעל

דדוקא צבעוני� בבגדי להסתכל אמרינ�

באהע"ז  וכדקי "ל א')במכירה, סעי� כ"א אבל (סי'

נראה מכירה ואינה  בפניה  אותה  רואה באינו

ע"כ. כלל" חשש דאי�

יביע בשו "ת זצוק"ל עובדיה רבינו מר� והביאו

ו)אומר סי' או"ח צד (ח"א העלה הכי ומשו� 

יודעה כשאינו אישה קול שמיעת  להתיר  נוס�

ומכירה.

אליעזר צי� בשו"ת  ב)מיהו, סי' �(ח"ה כתב

ואי�  שיק המהר "�  דברי  בגו� עיינתי  "והנה

בדר�  להתיר  כאלה דברי� שיכתוב רואה אני

פניה את רואה כשאינו ערוה  באשה הקול כלל

דברי  בכל המדובר  כי  ומכירה, יודעה  ואינו

לשאול  לעני� בנוגע רק הוא ש� תשובתו

שליח ". ע"י  שלו� לה לשלוח  או בשלומה

אחר דר� על המהר"� דברי לפרש כתב ובזה

את בשופי  לפרש נית�  הרי "וא"כ � וז"ל

בזה דכוונתו שיק המהר "�  של אלה דבריו

שמא לחשש ובנוגע השלו�  שאילת לעני� רק

שהחשש אורחא, שאינו מאי לו אמרי� תוסי�

רק ששיי� הוא  אמרי� תוסי� לשמא הזה 

או  פני�, אל פני� אתה  ומדבר  פניה ברואה

שישנו  שליח ע"י  לה ושולח ומכירה יודעה

רגילי� יהיו שלו� שאילת שמתו� החשש ג"כ

עיי�  חיבה, לידי  ויבואו שלוח� ע"י זה  ע� זה

ש�, בקדושי�  אותהרש"י  רואה באינו  ומשא"כ

שמביא הוא וע"ז מכירה, ואינה בפניה

אינו  שג "כ צבעוני� ומבגדי  מיעל ההוכחות

להרהר יבוא שמא מחשש א� כי עצמי איסור 

כ"א אסור  אינו וג "כ האשה, בעצ� כ� מתו�

זמר קול  לשמיעת  בנוגע אבל ומכירה, ביודעה

ובכל  וכו ' עצמי, איסור שזה לומר  מקו� שיש

לאסור שפיר  שיק למהר"� דס "ל י"ל זה כגו�

ומכירה, יודעה  אינו וג� בפניה  שלא אפי '

הקול, משמיעת מיהת נהנה שהוא דאי� מכיו�

הוכחה שו� אי� ועכ"פ הערוה, איסור  גו� וזהו

וע"ש דא , בכגו� אפילו להתיר  שיסבור  מדבריו

שמוסי� במה  בזה  דבריו בהמש� שיק במהר "� 

מפורש ג "כ שיוצא  וכו', נראה ובלא"ה  וכותב

ח



הוא ההיתר  דבר בצידוד  שהמדובר  מדבריו

כלל  אבל  שלו�, ושאילת לדיבור בנוגע רק

זמר". קול לשמיעת  בנוגע לא

במסקנתו אליעזר(ש�)אמנ� הצי� כתב

נוס� טע� נראה הרדיו ע"י הוא "כשהקול

אלא ממש, האשה  קול זה שאי� מפני להתיר 

מחדש שנוצר  עד  גלגולי� כמה  כחת� עוברי�

י� בספר  בזה  שכותב כמו ודלא הקול, הברת

בסי' שליט "א טולידאנו הגרי"מ  להרב הגדול 

ז')כ"ט  באות כת"ר ג� האיש(שמזכירו קול דברדיו

דזה ע"ש, השומע לאז� נשמע בעצמו הקורא

כ�  על כבר והוכחתי ביארתי וכאשר  אינו,

על  כ"ו, סי' ח"ד אליעזר צי� שו"ת  בספרי

דבר , לאותו ממומחי� בירור ש� יסוד (בדברי

רדיו) דר� י"ח ויציאה ציבור תפלת שמיעת דהקול לעני�

חול� האד�  דקול  האד� , קול  אינו ששומעי� 

משתני� האויר  וגלי משתנה לזר� ונהפ� ונעל�

מתחלפי� ושוב  קטני� חשמליי�  לזרמי�

ונוצר וחוזר  אויר � לגלי החשמליי� הזרמי� 

המנורות בעזרת וזאת  קול, � גלי מחדש

האד� ע"י הנעשי� הזעזועי� את המגבירי�

הרי  וא"כ אריכות. ביתר ע"ש דיבורו, מעצמת 

את בהרדיו  בכלל  שומעי� אנו שאי� יוצא

של  ההברה א�  כי האשה של המקורי הקול

מתו�  בזה  היתר  לצידוד מקו� יש ולכ� הקול,

בכגו�  יוצאי�  שאי� שמצינו ממה ק"ו לימוד

וקריאת שופר  קול כשמיעת  מצוה לעני� דא

בעלמא, הברה כקול זה  דנחשב משו�  המגילה

של  לעו� בכזאת יחשב שלא  עא"כ וא"כ

מרובה טובה  מדה  הרי כי ערוה, קול שמיעת 

ליהנות". יתכוי� שלא  ובלבד פורענות , ממידת

ע"כ.

אומר  יביע בשו"ת כתב ו)עוד  סי' או"ח (ח"א

ביריעות גאגי� חי משה שלו� הרב דברי

מועד אהל שבספר  נ.)האוהל ד� שכתב(ח"א

השו"ע מר� דברי  עה)ע "ד סי' בעניי� (או"ח

ומשמע אשה, זמר  קול  בשמיעת להזהר  שיש

דהוא ש� וכתב טוב, או  רע בי� זמר  מי�  בכל

וא� לפניו. שעומדת או ומכירה  ביודעה דווקא

כא�  דאי� ונמצא מקולה, נהנה שאינו באופ�

היא נמצאת שהרי אסור, מ "מ  כלל, הרהור 

קולה משמיעת  או מחמתה לבוא ויכול לפניו

לאוז�  המהנה נעי�  קול כמו והוי הרהור , לידי 

מיהו, לעיני�. נראה שאינו ואפילו השומעת

להרדי� הערב  בקולה ומנהמת  לפניו כשאינה

ק"ש. לקרוא וא� לשומעה מותר  בנה, את

לקמ� עוד  וראה  ז)עכתו"ד. .(באות

בית בשו"ת בלו�  עמר� הרב הגה"ק כתב  וכ�

לג)שערי� סי' זמרת(או"ח קול השומע בעני�

משו� בזה יש א� גראמופו�  מתו�  היוצא אשה

מכירה, אינו או רואה דאינו ערוה  באשה  קול

דקול  איסורא דליכא וכתב להתיר , ראיה והביא

וכמבואר ומכירה , ביודעה אלא ערוה  באישה 

ביודעה(טו.)במגילה אנא קאמינא "כי  �

ערוה. באשה בקול ה"ה כ� וא� ומכירה ",

שערי� בבית דבר(ש�)ומסיק "סו� � לדינא 

קולה אשר זו  אשה  ראה לא דא� נשמע הכל

מדינא איסור  אי� מעול� פאנאגרא� ע"י ישמע 

פע� אותה  ראה א� אבל וכו', הקול לשמוע

פאנאגרא�" ע"י קולה לשמוע אסור  ודאי  א'

ע"כ.

הלכות  משנה יג)ובשו"ת סי' בדבר(ח"ז נשאל

אסיר אי ערוה באישה דקול איסורא האי

לעיל, וכדאמרינ� הרהור משו� או  ערוה משו�

להסתכל  דאסור כ' בע "ז מבואר "והכי � וכתב

אמר יהודה רב ואמר  אשה של צבעוני� בבגדי 

ר "פ אמר  כותל, ע"ג  שטוחי� אפילו שמואל

בא"ע  קיי"ל  והכי  בעליה�, כ"א)ובמכיר (סימ�

שולט (מ"ה)ובסנהדרי� יצה "ר  אי� רבה אמר 

ז"ל  פסק ולכ� רואות, שעיניו  במה אלא 

וממילא הדבר , שמכוער  אלא מותר דלהלכה

בגמרא וכמבואר מכוער, משו� איסור איכא

המסקנא והנה  לו, הדומה  ומ� הכיעור  מ� הרחק

ממילא א"כ לשמוע למעשה הדבר דמכוער 

אסור . הגאו� לדעת ג�  דלכתחילה  פשיטא

כ�, הוא ההלכה דמצד  נראה באמת אמנ�

זכיתי  לא צבעוני�  לבגדי בבי"ש דמדמה דמה

ט



נפרדי� דברי�  שני וש� קודשו, דברי להבי�

יבא שמא משו�  דני� אנו צבעוני� בגדי דגבי

ומכירה, ביודעה דוקא אמרינ� ע"ז להרהר 

ערוה גדר משו� דהוא ערוה  באשה  בקול אבל 

יודעה, ללא יודעה  בי�  חילוק מצינו לא וש�

האיסור וכי הערוה את רואה לבו לעני� וראי'

וע"כ  כלו� , רואה אינו הלא  הרהור  משו�

בי�  הכתוב גזירת  משו�  הוא ערוה  דאיסור 

באשה בקול ג�  וא"כ  לא , או להרהור  בא 

כגו�  להרהר  יבא בלא  אפילו איסור  הוא ערוה

מכירה". שאינו

א� וקול חננאל רבינו  "פי' � ש� כתב עוד

איכא, מיהא הרהור לעיני�  נראה דאי� גב על

הוא, הרהור משו� נמי דקול מפורש כתב הנה 

בגמרא דאמרינ� כיו�  ליה קשה הי' אדרבה  אלא 

רואות שעיניו במה  אלא  שולט  יצה"ר  דאי�

מ"ה) ד� נראה(סנהדרי� דאי� כיו�  בקול וא"כ ,

עיניו  אי� הא להרהור  חיישינ� אמאי לעיני�

מיהא דהרהור ז"ל ר "ח  תי' וע"ז איכא, רואות

פשוט  אבל רואות, עיניו באי� אפי' בקול איכא

הוי  לא באשה קול דשמיעת האיסור  דטע�

מגולה ושוק בשער כמו הרהור  משו� אלא 

דמכיר דכיו�  וצ"ל מחתינהו. מחתא  דבחדא

רואות עיני� מקרי הקול שמשמיעת האשה

ע"כ. עכ"פ" בקול אפילו הרהור  לעני�

רב ל�  עשה בשו"ת נשאל  כח)וכ� סי' (ח"א

או  הרדיו דר� נשי� שירת קול שמיעת  בעניי�

אשה קול "ששמיעת � לדינא ומסיק תקליטי� ,

ותפלה, ק "ש בשעת שלא  ובתקליטי� ברדיו

א� אבל מותר, מכירה ואינו יודעה  שאינו כל

לעיל  שנתבאר  מה ככל דינה חזר מכירה

ע"כ. ממש" קולה כששומע

ערוה , באשה  קול איסור חל גיל מאיזה  ה.

ובבתו  אחרת  באשה

סופר  חת� בשו"ת קצ)כתב סי' השמטות � (ח"ה

המשנ"ב דבריו י"ז)והעתיק ס"ק ע"ה דפנויה(סי'

בחזקת כול� והאידנא היא, עריות מכלל נדה

זה זמ� ושיעור  הוסת, לה� שיגיע מזמ� נדות

המבואר ע"פ סימני� הביאה שלא בקטנה

הש"� סק"י)בדברי  קפד שני�(יו"ד י"ב היינו

ודאי  זה, לגיל שהגיעה  פנויה וע"כ  אחד , ויו�

דבכלל  בנדה מודו בפנויה, למתירי� וא� דאסיר 

הנה. עריות 

יציב דברי בשו"ת לו)והעלה סי' דא�(חאה"ע

לאסור יש ודאי ובטהורה הנ"ל מהזמ� בפחות

והנתיבות שבע  הבאר  לדעת ולחוש וזמר בשיר 

יבואו  בזה ג� שמא חשש מתו� והוא  לשבת.

כ�. יהיה  שלא ערב ומי הרהור  לידי השומעי�

כתב בתו שירת שמיעת  "א� (ש�)ובדבר  �

קידושי� במשנה הנה בתו, ע"ב)לגבי מתיחד (פ' ,

בקירוב עמה� ויש� בתו וע� אמו ע� אד� 

יש�  וזה בכסותה ישנה זו הגדילו וא�  בשר ,

ובגמ' ע"ב)בכסותו. פ"א ד� וכו'(ש� וכמה ,

איכא וכו', אחד ויו� שני� תשע  בת תינוקת

ויו� שנה  עשרה שתי� בת תינוקת דאמרי 

שנה)אחד י"א בת הרא"ש כדי (ולגי' וזה וזה  וכו',

ויש ש�. עיי� צמח ושער� נכונו שדי� שיהיו

קמא כלישנא נקטינ�  אי הפוסקי� בי� מחלוקת

יש"ש עיי� בתרא , כלישנא כ"ה)או די� .(ש�

אהע"ז ז')ובשו"ע סעי� כ"א להתיר(סי' מבואר 

גדול  הב� ונעשה  הגדילו קטני� , שה� זמ� כל

והוא וכו', נכונו שדי�  שיהיו עד  גדולה  והבת 

הרמב"� ה"ז)כלשו� ביאה מאיסורי ובחלקת(פכ"א .

דלאו (סקי"ב)מחוקק וכו' גדלות שני פי' שלא 

קוד� וא� וכו' מילתא תליא  שני� בגדלות 

עצמו  הכניס  לא וע"כ שנה, וי"ב שנה  י"א

וכו'". שבגמרא הגירסאות לחילו�

באשה, קול לגבי "ועכ"פ � כתב  דבריו ובסיו�

משמעות לפי מגולה מטפח יותר  קיל שלהנ"ל

דבכולהו  והמחבר  להטור  ואפילו הרמב"� ,

מגולה, מטפח גרע לא מ "מ מרדות  מכת לקי

קול  שמיעת לעני� להקל דיש פשיטא ולזה

שנה". י"א עד בבתו

אג "מ  כו)ובשו"ת סי' ח"א הגאו� (או"ח נשאל

לגיל  מתחת  ילדות מפי זמר  קול שמיעת  בדבר 
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בזה וכתב וטהורות פנויות  דמיקריי� שני� יא'

שלא למחות לו שא"א כתר "ה  שכתב "מה �

התינוקות זמרת  בקול לשמוע  ההורי�  יבואו

לידע רוצה לכ� ומחלוקת  גדול פרוד בלא

זמר קול בשמיעת הדי� עצ�  הוא אי� דעתי

שכתר "ה כיו� למעשה נראה וכו' טהורה פנויה

כפי  הדי�  מכפי  יותר  להחמיר  שא"א כותב

כשיהיו  להתיר  יש מעשה, לאנשי הראוי

שנה. י"א  מבנות יותר  לא קטנות המזמרות

לא שעדיי� כשידוע א� י"א מבנות  וגדולות

מ "מ  להקל שיש הוכחתי שמדינא א� ד�  ראו

אלו  בשני� יש שכבר מאחר כי  להחמיר  יש

ובלא ביניה�, לחלק אי� ד� שרואות עתה

המחמיר כאלו בדברי� כי כלל להתיר  אי� צור�

לו" יאמר  קדוש

בילקו"י  שליט "א הראש"ל מר� מו"ר וכתב

ס"ד) שלד עמ' קט� חינו� שהגיעו (דיני "בנות  �

לפני  לשיר לה� אי� שנה  עשרה אחת  לגיל

במסגרת נעשה כשהדבר  אבל אנשי�,

שרי� והבנות  והבני� מצומצמת, משפחתית 

על  גובר הנשי� של קול� שאי� באופ� יחד

ש� נוכח  א� א� בדבר  להקל יש האנשי�,

הגיס". או החת�

ממנו  נהנה  שאינו אשה קול ו .

הנאה בו לו שאי�  אישה קול שמיעת בעניי�

אליעזר צי� בשו"ת  ד)כתב  אות ב סי' �(ח"ה

בש� ו' באות כת "ר  שמזכיר  למה  "בנוגע

מועד אהל שבס' האהל  נ')יריעות ד' (ח"א

יודעה ואינו לפניו  שאינה היכא לחלק שכותב

שאי�  קול לבי� וערב נעי� קול בי� ומכירה

חמד  שבשדי בזה  להעיר ברצוני ממנו. הנאה

מ"ב) כלל ק' בסתמא(מערכת בכזה לחלק מובא 

של  קול שאינו דכל חפ�, דברי  ספר בש� 

ו  עגבי� מקולהשירי  ליהנות מתכוי� אינו 

יתבר�  לאל ותשבחות שירות  דברי  כשמשוררת

שמקוננת או הילד להרדי� שפועה או נס בשביל

ליהנות מכוי� דלא  כל בה ל� לית  מת על

שכוונת משמע החילוק ומסתמיות מקולה.

ביודעה אפילו גוונא כל על הוא זה חילוקו

כהיריעות ודלא בפניו, כשהיא ואפי' ומכירה

על  שכותב חמד בשדי [וע"ש ש� , האהל

להחמיר נכו� ודאי כי  דא� הנ"ל חפ�  הדברי

אינו  מקו� מכל  חפ� דברי הרב כדברי שלא

עכ "ל. חלילה]". תמוהי� דברי� בסוג 

הקלטה  או הרדיו דר� אישה קול ז .

בשמיעת הא� בנ"ד הדיו� לעיקר  נבוא ובזה

כדוגמת אלקטרוני  מכשיר  דר� אישה  זמרת קול

איסורא. האי משו� בו יש הקלטה או רדיו 

שורש בהבנת זמננו פוסקי  בדבר  ונחלקו 

אסור באישה שקול תימא דאי  גופא , האיסור 

בשמיעת א� מקולה, יהנה שמא ערוה משו�

הדבר הקלטה מכשיר דר� או ברדיו קולה

האיסור שעיקר  לסוברי�  מאיד� אסור , יהיה

מכיר שאינו באופ� עבירה , הרהור משו� הוא 

הרדיו  דר� קולה את שומע ורק האישה את

יודעה דאינו מותר , יהיה הדבר  � וכיו"ב

יהרהר . ובמה ומכירה

חי איש בב� הגרי"ח  סכ"ה)וכתב צו פר' (ש"ש

דיש נידתה בימי אשתו זמר שמיעת  בעניי�

הויא נידתה  שבימי האומרי� וכדעת לאסור ,

הלח� וכדברי קולה, לשמוע שאי� איש כאשת 

בלח�)ושמלה  כ קצה, כתב(סי' דבריו  ובהמש�  ,

להילד  לזמר  הנשי�  מנהג  עירנו "ופה � הגאו�

וצרי�  יבכה, שלא וכדי שיש�, כדי נעי�  בקול

בוכה הילד א� א� נדה, אשתו א� בזה  להזהר

ואי�  בכ�, שמלומד זה לזמר  וצרי� הרבה 

להקל." דיש נראה ש�, ליל� לבעל מקו�

יעקב חלקת ל)ובשו"ת  סי' א�(או"ח נשאל

הרדיו  מכשיר דר� אישה קול לשמוע מותר 

על  א� � בזה  היתר  שו�  יודע "איני � וכתב

בסוטה  דמבואר  א')גב גמירי (ח' רבא  אמר 

רואות, שעיניו  במה  אלא שולט  הרע  יצר  אי�

אבל  אח "כ, אחריה להרהר לעני�  דוקא  זה

האיסור הוא זה נהנה  והוא קולה את  כששומע

ברכות כמבואר  ערוה ערב(כ"ד)והוי קול� כי 
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בעששית ערוה והרי ומכירה , יודעה  באי� וא�

א� ואסור הראיה  היא הערוה דש� אסור 

השמיעה היא הערוה ובשמיעה  ברשותו, שאינה

ג� וא�  ברשותו שאינה א� וג "כ בזה, שנהנה 

היא בכא� דעיקר  כיו�  אותה רואה כשאינו

דא� דרכו יורה האמת  אכ� וכו' השמיעה

לשמוע אסור מכירה ואי� האשה רואה באינו

אגדות חידושי עי' פ"ז)קולה, דעיקר(ב"מ

שמיא וכלפי  קולה משמיעת בנהנה האיסור 

קולה משמיעת  נהנה ראדיו ע"י דא� גליא

למנוע ויש לשמוע, מתענגי� היו לא דאל"כ

ע"כ. מזה".

הלכות  משנה  בשו"ת נשאל פו)וכ� סי' (ח"ד

שלא הנ"ל, שערי� בית  שו"ת דברי  והביא 

שממנה האשה  מכיר כשאינו איסור  לו  מצא

דר�  כששומעה ג� וא "כ הנשמע, הקול יצא

וכ�  מותר . יהא מכירה ואינו הרדיו מכשיר 

דוד בית בשו"ת קפ"ח)הורה לסמו� (סי' דיש

ודווקא מכירה, וכשאינו ברדיו טעמא האי על

שיי�  דלא  מעול�, שירתה שמע  שלא באופ�

עצמה מאשה ששומע באופ� אבל הרהור, ביה

ליה ניחא  לא  ומכירה רואה  דאינו ואפילו

להתיר .

מפיה אישה קול שמיעת בי� לחלק כתב מיהו

"ונראה � וז"ל מכשיר דר� קולה שמיעת לבי�

הקול  בי� גדול חלוק יש דודאי לחלק  לפענ"ד

עצמה האשה  מפי שיוצא  או מהמכונה יוצא

דהיכא מכירה, אינה אפילו השמיעה לעני�

מכירה אינה  אפילו ומזמרת עומדת  שהאשה

יודע והשומע שמה  הוא  בעצ� האשה הרי

הערוה האיסור  מעצ� בא הקול וג� ממנה

בה, להרהר  עלול  יותר  וממילא  האשה שהוא 

ק כי לפי ג� יותר  מעורר  חי מבעל היוצא ול

אל  נכנסי� הלב מ� היוצאי� דברי� הכלל

הבעלי  יותר  מעורר והחיי�  והתנועות הלב,

קול  שהוא המכונה , מ� היוצא מהקול חיי�

במה ואי�  המכונה, שהוא היתר  מדבר  היוצא

האשה מכיר כשאינו עצמה המכונה  על  להרהר 

שאעפ"כ  אלא  מבי�, לכל פשוט  דבר  וזה

דהוה מהגרמופו� אפילו אסור  האשה כשמכיר 

בגמ' דאמרו הא כ')בכלל  מכל (ע"ז ונשמרת

בבגדי  ולא  וכו' אד� יסתכל שלא רע דבר 

וכו'". אשה של צבע

בשנית ידו הני� רכד)עוד סי' �(ח"ה וכתב

טעלעוויזיא ע"י  דראיה  דא� אומר אני "וכא�

הרואה מ"מ בזה, וכיוצא  עדות לעני� מהני לא

הוה לפענ"ד הטעלעוויזיא על מזמרת אשה

ע"י  מכירה בכלל דהוה גמור  איסור  בכלל

לכ"ע" לשמוע ואסור  הטעלעוויזיא  על הראיה

ע"כ.

כתב  רלח)וכ� סי' קול (ח"ז מהות  בי� לחלק

וז"ל  המכשיר מתו� היוצא  הקול לבי� האשה

די�  מעצ�  ערוה באשה קול היה "אפילו  �

ממכונה קול מ "מ  הרהור , מטע� ולא ערוה

אלא כלל, אשה  קול זה אי� מגרמופו� היוצא

שהתקליט  אשה כקול המנג� זמר  כלי קול

האשה, של הקול זה  אינו הקול את שקולט

במיני  קולטי� מדעי� חכמות שע"י  אלא 

אשה של קול כעי� שישיר בתקליט  שריטות

המכונה קול אלא קולה זה  אי� אבל זו,

ולא שלה דבור קול זה ואי� הנ"ל מיקרופו�

מזמר או בהמדבר  הוא  וכ� שלה, שיר  קול

קול  אלא המזמר  של הקול זה שאי� בטלפו�

שיקח  מי וכעי� קולה, את  שמחקה  המכונה

הקול  את וידמה אשה של נגו�  וינג� כנור 

אשה קול זה אי� מ "מ  ששרתה לאשה ממש

כ�  והכ"נ אשה לקול  הדומה כינור קול אלא 

הרהור משו� עכ"פ בו יש דמ"מ אלא הוא ,

צבעוני�". בגדי  כמו

הלוי  שבט  בשו"ת  ג� בזה  קפא)וד� סי' (ח"ג

דמר "במטותא � וז"ל  ולאסור  להחמיר  והורה

כא�  שיש מסכי�  הריני בעניי ג� בזה  כי  א� 

דהא וא� וכו', יודעה בלא ג� באשה קול גדר 

הרהור לידי  יבוא א� בי� רבנ� פלוג דלא ודאי

הגזרה ביסוד מ"מ יבא, לא מדרבנ�)בי� היא (א�

קול  בשמיעת וכ"ז וכו' גזרו הרהור  משו�

מכירה, בלתי מרחוק  בשמעה  או בראדיו, אשה

בזה יש א� וכיו"ב הפאטאפא� בשמיעת  אבל 
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אלא כא� דאי� כיו� באשה דקול  בגזרה עיקר 

מכוער מ"מ ולכא�, לכא� לצדד  יש הנקלט  קול

דלרוב ועוד הוא ודאי למעשה ואסור  הדבר 

האסורי� פה ונבול וחשק  עגבי� שירי ה�

ודברת עוד ונתוס� דאורייתא , לאוי�  מכמה

סופ"ק כמבואר בטלי�  בדברי� ולא ב� 

דיומא".

הדי�  בעצ�  "ועכ "פ � כתב דבריו ובסיכו�

זמר קול ששמיעת שליט"א כ "ת ע� הצדק 

קול  בפרט פאטפו� ע"י  בי� ראדיו ע"י בי�

כגאו�  וכ "ת � הדי� מעיקר אסור אשה  זמר

מ "מ  � לנו ויאה ראוי וכ�  בפר� עומד וצדיק

בית לתו� כלל הכלי להכניס לאסור בעני�

מ "מ  בידינו, שיעלה  הלואי כי  א� ישראל

באה "ק ובפרט לנו ישמעו שלא מאד  חוששני 

ושומעי� ר "ל מאורעות מתחדשי� פע� שכל

מקלקל  זה שג�  וא� הזה, הכלי ע"י הידיעות

אי�  ואמנ� בידי, ספק גזרה בדר� מ "מ  טובא,

או  מני� רוב יגזרו וא� דעתי, סו� עדיי� זה

וארה"ב, אה"ק של הצדיקי� מהרבני�  בני� רוב

הדבר לע"ע אבל בהדייהו, מצטרפנא  אנא ג� 

ע"כ. בידי" ספק 

בשנית ידו ג)והני� אות קצז סי' הורה(ח"ה ושוב

משו� האיסור טע� שעיקר  ליה  דסבירא לאסור 

� וז"ל וכנ"ל הרהור  משו� ולא הוא ערוה

שערי� בית דבתשובת ערוה  באשה קול "בעני�

נ"ג) סי' ומכירה(או"ח יודעה  באינה  בקולה מקל

כתבתי  כבר צבעוני�, בגדי  לעני�  שמבואר  כמו 

דאסור קפ"א  סי' ח "ג  הלוי שבט  בתשובת

ג� ושו"ר  הנושאי� , לדמות ואי� בזה, להקל

ופשיטא ומחמירי�, מקילי� מביא אוצה "פ בס'

משמעות שיש וא� המחמירי�, כדברי  דהלכה

שיקבת מהר"� נ"ג)שובת סי' שנוטה(אה"ע

כ�  להוציא דאי� ש� כתבתי כנ"ל, להקל

ע"כ  בזה, אסור  למעשה  אופ�  ובכל מדבריו,

בראדיו, זמר  של באשה  דקול מאד פשוט

חשק מעורר  כו"כ דבי� דידוע מדינא  אסור 

המבואר זמר  כלי  מדי� אסור  ובלא "ה  ותאוה,

תק"ס)באו "ח וכו'".(סי'

בשו"ת זצוק"ל עובדיה רבינו למר� ומצינו

אומר  ו)יביע סי' או"ח באופ� (ח"א כי  שהעלה 

ואינו  ומכירה , יודעה כשאינו  והיינו מסויי�,

ומסיק באור�. וע"ש להקל צד יש עגבי�  שיר 

ע"י  אפי ' ומכירה "דביודעה � לדינא ש� 

ברדיו, או בגרמופו� קולה לשמוע אסור  תמונה

משו� בזה  ואי� מותר , מכירה אינו א� אבל 

ערוה". באשה קול

ט חלק אומר  יביע שבשו"ת  חיי� אלא  (אורח

מג) אות קח ש�סימ� שכתבתי  ומה וז"ל: כתב

אינו  אסור, ג"כ, בתמונה אותה ראה  שא�

בתענית דאמרינ� דהא לומר  שיש (ה מוכרח,

"ביודעהב) נקרי, מיד  רחב  רחב  האומר 

חיותה בחיי� אותה כשראה  רק זהו ומכירה",

יהוידע ב� בספר  הגרי "ח  וכ"כ קומתה, במלא

ב) ה ותמונה(תענית  בצורה אותה  ראה  שא� ,

קולה, השומע לגבי וא� לחוש. אי� בלבד,

ובאמת בה. ל�  לית בלבד, בתמונה  והכירה

זה אי� ברדיו, אשה קול השומע הכי דבלאו

הובא אלישיב, הגרי"ש כמ "ש ממש , אשה  קול

טורצקי משה ישיב יד)בספר  שהשומע(עמוד ,

מכיר א�  אפילו ברדיו, אשה  של זמר  קול

אלא ממש, אשה קול זה  אי� כי מותר , אותה,

וכ�  ע"ש. חשמל. גלי ידי על קולה של חיקוי

ודבריה� זצ"ל. מבריסק הגרי"ז בש� עוד ראיתי

ח"ז  משה באר בשו"ת כמ "ש ושלא  נכוני�.

מכירה אינו שאפילו קט, סי' החשמל בקונטרס

ממש]. האשה של קולה שהוא מפני אסור ,

הוא ערוה , באשה  קול של הדי�  שכל ומכיו�

אד� החיי כמ "ש מדרבנ� , כלל רק אד� (בנשמת

א) סי' ח"בד בריסק  מהר "� בשו"ת  וכ"כ (סי'.

לויע) חלק ובשו"ת  לז), נחמד (סי' בספר  וכ"כ ,

הירושלמי על ע"ג)למראה קפ ד� דחלה, .(פ"ב

חמד בשדי מב)וע"ע כלל ק  בודאי (מע' הילכ� .

ואכמ "ל. להקל . האמור על לסמו� שיש

מר�  מו"ר כתב ביב"א האחרוני� וכדבריו

בילקו"י סי"ז)הראש"ל  עה סי וק"ש דמשנה(פסד"ז

� וז"ל תמונתה, בראה להקל עיקר  אחרונה
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לשמוע אסור  לפיכ� ערוה , אשה של זמר "קול

בשעה לשומעה אסור וכ� אשה. של זמר  קול

היא ואפילו וברכותיה. שמע קריאת  שקורא

של  זמר  קול שומע א� מקו� ומכל אשתו.

עגבי�], שיר [ואינו רדיו או טייפ דר� אשה

"קול  משו� בזה אי� הדי� שמעיקר פי על א� 

מזה להזהר  צרי� אי� וממילא ערוה", באשה

מבר�  כשהוא או כדרכו, שמע קריאת כשקורא

כיוצא בכל להחמיר  ראוי מקו�  מכל ברכות.

אסור ומכירה  יודעה  שא�  אומרי� ויש בזה .

מקלי�  ויש שעה, באותה אותה רואה  שאינו א� 

צורתה את ראה או ומכירה, יודעה א�  א� בזה

להקל  יש הדי� שמעיקר  וא� בלבד. בתמונה

מכל  הטייפ. או  הרדיו דר� שהוא כל בזה 

ואי�  בזה . כיוצא בכל  להחמיר  ראוי מקו�

בי� זה  בכל איש.הבדל לאשת פנויה אשה

שמע קריאת  קרא א�  בדיעבד פני�  כל ועל

צרי�  אינו אשה , של זמר  מקול נזהר ולא

בהלכה מש"כ וראה ע"כ. ולקרוא" לחזור 

מב)ברורה  עמוד סט"ו ע"ה .(סימ�

סג  סימ�

צ') סימ� או"ח (שו"ע

שאלה:

äîë åà ïè÷ ãìé ìò øîåùù íãà ïéãá éúìàùð

úìôèî åì ïéàå] äæá àöåéëå éùéù íåéá íéãìé

,[íã÷åî äãåáòì úëìåä åúùàå ,íäéìò øåîùúù

ãåøè àåäù ïåéë åà ,øåáöá äìôúá áééç íà

ì"é äøåàëìå .ñåðà àåä éøä ,íéãìéä úøéîùá

.íäéìò øåîùúù úìôèîì óñë íìùì áééçù

ìéáùá ïåîî ãéñôäì áéåçî åðéà íãàù ì"é åäéî

ïéìáåìî] åäéìà ãé 'åùúá ë"ùîëå ,øåáéöá äìéôú

éãéì àåáé ,øåáéöá ììôúéù úîçî íàù ,[æ 'éñ

'ñá àáåäå .ãéçéá ììôúäì éàùø ,ïåîî ãñôä

íù] áèéä øàááå [øåèä úåäâäá ö 'éñ] ïøäà ãé

ç"äëäå [èë ÷"ñ íù] á"ðùîä å÷ñô ïëå .[áé ÷"ñ

áééç äéäéù ïåãì ùé íðîà .ù"ò .[àñ ÷"ñ íù]

äæ íâ úîàá íìåà .øåáéöá õðá ììôúäì íå÷ì

íå÷ì íìöàù íãà éðá äáøä ùé éë ,øåøá åðéà

ë"àå ,ìéî úëììî äìåãâ øúåé äçøéè àåä õðá

,ìéî úëìì êéøö íà øåáéöá äìôúî øåèôù ïåéë

ð"äã ì"é ë"à ,[æ"èñ ö 'éñ] ò"ùá ïøî ë"ùîëå

äìéôú úåöî íéé÷ì éãë õðá íå÷ì åáééçì ïéà

,ììôúäì áéåçî åðéà éúëà õðáù ãåòå .øåáéöá

éë äùòð äî òãð àì åðçðàå .ñåðà äéäé ë"çàå

.ã.ù.î .ä"îëùå äøåîä åðøåé .åðéðéò êéìò

תשובה:

øåîùéù éî åì ïéàå íéãìéá ìôåèî àåäù éî
úåãéçéá ììôúäì éàùø ïéãä ø÷éòî ,åéãìé ìò
úìôèî øåëùì úåàöåä àéöåäì áééç åðéàå ,åúéáá
åîë ,øåáéöá ììôúéù ïîæá åéãìé ìò øåîùúù
åðéà ,äîëùäá ãåàî ìåãâ éùå÷ åì ùé íà ïë
åúùàù ïîæá íã÷åî ïéðîá ììôúäì íéëùäì áééç
,ïéðîá ììôúäì ìëåéù éãë ,åéãìé ìò úøîåù
øåáéöäù äòùá åúéáá ììôúé íéðô ìë ìòù éåàøå
ììôúäì ìëåé àìù òãåéùë ïôåà ìëáå .ïéììôúî
õîàúéù ãåàî éåàø ,øçåàî íå÷é íà øåáéöá
åà ,äîçä õðäá øåáéöá ììôúäì íéëùäì
åá ììôúäì ìéâøù ïîæì úìôèî øåëùé ô"ëòù
úìòî åðîî øå÷òé àìå ,øåáéöá ììôúéù éãë
.êùåîî ïîæì àåä íà èøôáå ,øåáéö úìéôú

שליט"א‡. הראש"ל מר� מו"ר לנו באר  הנה 

יוס� א)בילקוט  הערה ט' סעי� צ' סימ� בגדר(תפילה

בגמרא דהנה  וז"ל: בצבור , להתפלל החיוב

ב)ברכות לרב(ז יצחק  רבי ליה אמר  אמרו ,

כנישתא לבי  מר אתי לא טעמא  מאי נחמ�,

לכפני  ליה אמר  יכילנא. לא ליה אמר  לצלויי ,

לי  טירחא ליה אמר ולצלויי, עשרה למר

דציבורא לשלוחא למר  ליה ולימא מילתא.

יד



למר , ולודעיה  ליתי ציבורא  ליה  דמצלי בעידנא

משו� ליה אמר האי, כולי מאי ליה אמר 

יוחאי  ב� שמעו� רבי  משו� יוחנ� רבי דאמר 

אימתי  רצו�, עת ה' ל� תפלתי ואני  דכתיב מאי

ע"כ. מתפללי�. שהצבור בשעה רצו� עת 

מאד  גדולה חשיבות שיש מהסוגיא ומבואר 

ולהשתדל  להתאמ�  צור� ויש בצבור, לתפלה 

בצבור . להתפלל  כדי ביתו לתו� עשרה להביא

בשעה יתפלל בשבילו, טורח הדבר א�  או

לכאורה מבואר  ומאיד� מתפללי�. שהצבור

להתפלל  מדרבנ� גמור  חיוב זה שאי� מהסוגיא,

רב היא� גמור , חיוב שהוא נימא דאי  בצבור ,

שהדבר בכ� ומה מילתא, לי  טריחא אמר נחמ�

חיוב שהוא בדבר  הרי בשבילו טורח  הוא 

חיוב שאינו כרח� ועל עליו. לטרוח ג�  צרי�

אול� גדולה. חשיבות  בו שיש  דבר  אלא גמור ,

שתש מילתא , לי טריחא  שפירש, ברש"י ע"ש

רחמנא אנוס בגדר שזהו ונמצא ע"ש. כוחו .

להל�. עוד וראה ודו"ק. פטריה,

המאירי  מדברי משמע ב)וכ� ו שכתב:(ברכות

יעשה, הכנסת בבית להתפלל יכול שאד� כל

אמרו, גדול  כלל מצויה, הלב כוונת שש� מפני 

בעשרה המתפללי�  וכל חביבה  הצבור תפלת 

קצת ומשמע ע"כ. עמה�. שכינה הכנסת  בבית

כ�, כל חיוב אינה בצבור  דתפלה  מדבריו

כ�  למד וכנראה  יכול". שאד� "כל  כתב  שהרי

הגמרא אינהמדברי בצבור  דתפלה  דמשמע

היחיד  תפלת  שאי� כיו� אלא  עצמה, בפני  מצוה

מעלה יש כ� על בצבור, שלא עת בכל נשמעת

הרמב "� מלשו� נראה  וכ� בצבור . להתפלל

תפלה) מהלכות ח' פרק תפלת(ריש בזה"ל: שכתב

חוטאי� בה� היו ואפילו תמיד, נשמעת הצבור

של  בתפלת� מואס הוא ברו�  הקדוש אי�

הצבור , ע�  עצמו לשת� אד�  צרי� לפיכ� רבי�,

שאפשר זמ� כל ביחיד אד� יתפלל לא ולעול�

שכתב ומלשו� ע"כ. הצבור . ע� להתפלל לו

משמע הצבור  ע� להתפלל שיכול זמ� כל

טובה עצה רק כ�, כל חיוב זה שאי� קצת ,

תפלתו. שתקובל כדי  השתדלות שיעשה קמ"ל,

מלשו�  ג�  משמע שכ� נראה היה ומתחלה 

ערו� בשלח� ט')מר� סעי� צ' ישתדל (סי' שכתב:

וא� הצבור, ע� הכנסת בבית  להתפלל אד� 

הכנסת, לבית  לבוא יכול שאינו אנוס הוא 

וכ�  מתפללי�. שהצבור  בשעה להתפלל יכוי�

מתפללי�, שהצבור בשעה התפלל ולא  נאנס א� 

בבית יתפלל כ� פי  על א� ביחיד מתפלל והוא 

משמע וכו', "ישתדל" ומדכתב ע"כ. הכנסת .

על  גמורה חובה אינה בצבור  דתפלה לכאורה

להשתדל  שיש מרובה חשיבות  אלא  הדי�, פי

אנוס" היה כ� א� "אלא שסיי� ומה  בעבורה.

מלהשתדל  פטור שהוא  כל דבאונס היינו

המג�  מדברי משמע וכ� בצבור. להתפלל

כוחו, שתש היינו  דאונס שכתב, ש� אברה�

לדייק כתב שכ� ראיתי ושוב חולה. שאינו א� 

ב' חלק לציו� אור  סג)בספר  ע"ש.(עמוד .

אברה� המג� טו)אול� ס"ק צ' על (סימ� כתב

להתפלל  אד�  ישתדל  הנ"ל: ערו� השלח� דברי

שיכול  פי על וא� הצבור , ע�  הכנסת בבית

ע� ברוב מקו�  מכל בעשרה, בביתו להתפלל 

ומבואר השקל. במחצית וע"ש ע"כ. מל�. הדרת

הצבור , ע� להתפלל ישתדל מר� שכתב דמה

לו  שיש אלא  בצבור , תפלה  עיקר  על קאי  לא

מגדי�. בפרי  וע"ש ע� . ברוב שיהיה להשתדל 

דממה מר� בדעת  לבאר  נכו� זה  שאי� נמצא

ולא בעלמא , השתדלות היינו ישתדל שכתב 

מר�  מלשו� משמע שכ� ובאמת גמור. חיוב

ערו� טז)בשלח� סעי� צ' ההול� (סי' שכתב:

לפניו  א� בה, ללו� ורוצה לעיר והגיע  בדר�

צרי�  בעשרה, שמתפללי� מקו� מילי� ד' עד

ומדהצריכוהו  ע"כ. מיל. עד ולאחריו ש�. ליל�

מגדר יותר  שהוא משמע מילי� ד' עד ליל�

דיש איריא , לא הא משו� אי א� השתדלות .

הוא מילי�, ד' עד ליל� שצרי� דמה  לומר 

לאחר בצבור  להתפלל ההשתדלות מחובת

בצבור . התפלה  בשבח  שהפליגו בחז "ל שמצינו

נאמ� אורח כה)ובספר  ס"ק צ דמר� (סי' כתב,

תפלה דמצות לאשמעינ� ישתדל לשו� נקט

טו



הביאו  שבגמרא  דא� מדרבנ�, אלא אינה בצבור 

מ�  הוי  לא הכי  אפילו מקראי , ילפותא לזה

הרמב"� לדעת מבעיא ולא המצוות התורה. (בספר

ה') התפלהמצוה עיקר  דעל להו דסבירא  ודעימיה

אינה בצבור  דתפלה שכ� דכל מדרבנ�, הוא 

להרמב"� אפילו אלא התורה. מהלכות מ�  א' (פרק

מ� תפלה) עשה מצות היא דתפלה  דסובר 

מ�  אינו דצבור  מודה מקו� מכל התורה ,

בצבור , יתפלל שלא  הנשבע זה ולפי התורה .

מדרבנ�  שהיא מצוה בכל כמו שבועתו, חלה

ו') סעי� רלט סי' דעה יורה ערו� בשלח� אלא(כמבואר ,

נדרו. על להישאל דמחוייבי�

משה אגרות  שבשו"ת  אמת חיי� וה� אורח (חלק

כז) סי' ב' דבאמתחלק הנ"ל מר� מלשו� דייק

הדי� פי על חיוב  וכתביש  בצבור . להתפלל

להתפלל  אד� ישתדל מלשו� לדייק שאי� ש� ,

לומר ט ' שבסעי� הצבור  ע� הכנסת בבית

שיי�  חיוב על דג� בעלמא, מעלה רק שהוא 

כהליכה מרובה שטירחא מכיו� דהוא זה , לשו�

שאר ג� לדמות יש הרי פטור , ממיל יותר 

בטירחא שהוא  לומר  לאד� שמזדמ� טירחות

לדו�  בעצמו שיצטר� כיו� אבל ממיל, דיותר 

לזה, ולא לזה טירחא  שהוא דבר שיש זה

הוא דהכוונה אד�  ישתדל לשו� אמר לכ�

דיותר לטירחא  טירחא  כל לדמות יקל שלא

יהיה שלא פעמי� בהרבה יחמיר  אלא ממיל,

שידו�  דצרי� גדולה טירחא שהוא ברור  לו

שבצבור דמה ומסתבר זה . על ראש בכובד

עושה עצמו  זה ומתקבלת, נשמעת תפלתו

של  לתפלתו אפשרויות היה לא דא�  החיוב,

תפלתו  היתה שלא אפשר להתקבל, האד�

תפלה. מצות  ידי יוצא היה ולא כלל  נחשבת

ע"ש. חיוב. הוא  בצבור תפלה  פני� כל ועל

להוכיח  עוד סי'וכתב ד' חלק חיי� אורח (בחלק

דאיתאסח) מהא גמור , חיוב היא בצבור  דתפלה 

ברכות ב)בגמרא  צואה(כב ומצא מתפלל היה

פי  על א� וחטא הואיל רבא אמר  במקומו,

בתוס ' ר"י ופי' תועבה. תפלתו (ד"ה שהתפלל,

פי) על הרי"�א� פירשו וכ� ויתפלל. שיחזור

מתקבלת דלא דכיו� מהא  וחזינ� והרא"ש.

יצא לא תועבה , רשעי� דזבח  משו�  התפלה

הדי�, לעני� הוזכר  לא בקרא דהא  בתפלתו,

שתתקבל  שיי�  לא  וממילא תועבה , שהוא  אלא 

דתוס' ראשו� פי' סובר  הוא שלכ� כזו, תפלה 

פליג  זה ועל לתקו�, יוכל  דלא מעוות דהוי

וסברי  הפוסקי�, וכל והרא"ש הרי"� וכ� ר "י ,

דמקרא דכיו� ממילא ולהתפלל לחזור דצרי�

אינה תפלתו במעשה, שחטא דכיו� ידעינ� 

וצרי�  יצא, שלא ממילא ידעינ� מתקבלת,

דבתפלה מזה שמעינ� כ� וא� ולהתפלל, לחזור 

יצאו, לא השי "ת, לפני תתקבל שלא שברור 

להחשיב שיי� לא  להשי"ת  דתפלה  משו� והוא 

כשא "א ולא  שתתקבל. שאפשר  כזו לתפלה  אלא 

מתפלל  שהוא  מה כל שלכ� להתקבל, לה

תפלה היא  להתקבל, ראויה  שיותר  באופ�

דאפשרות מאחר  דתפלה , מצוה לקיו� עדיפא

וכיו�  המצוה, לקיו� שייכות  היא  התקבלות

הוא מתפללי� שהצבור  שבשעה  בקראי שמצינו

חיוב ממילא ואיכא  יותר , להתקבל רצו� עת 

לא וא� בצבור , להתפלל להשתדל להאד�

ציבורא. דמצלי בעידנא  בביתו יתפלל לו אפשר

משה באגרות שכתב במה עוד  וראה  ע"ש.

ג') סי' ג' כר� חיי� ע"ש.(אורח .

פרומר צבי אר� בשו"ת  כב)ג� דבזמ� (סי' כתב,

אנו  אי� כי ביותר , בצבור  להתפלל  חובה הזה 

ובתענית התפלה. בכל כראוי לכוי� מסוגלי�

א) כוונה(ח בלא תפלה ג� דבצבור  אמרו,

אמרו  זה וכעי�  ביחיד. כ� שאי� מה מתקבלת,

רלד)בזוה "ק ד� א' שמדינא(חלק וכיו� ע "ש. .

יכולי� אנו שאי� רק מעכבת הכוונה  דתלמודא

שיהיה למעבד ל� אית  טצדקי כל כ� א�  לכוי� ,

ג� בצבור דתפלה וכיו� כוונה, במקו�  עולה

בצבור תפלה  הנה מתקבלת , כוונה  בלא

ולעני�  מה, בשיעור הכוונה  חסרו� משלימה

והוו  לכוי� בידינו שאי� הפוסקי� כתבו כוונה

לנו  אפשר  דזה  בצבור  להתפלל אבל כאנוסי�,

נוס� עלינו, גמור חיוב הוא  כ� א� לעשות,

ע"ש. בתלמוד. הנאמר  בצבור  תפלה  חיוב על
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יהודה זכרו� בשו"ת קה)ג�  כנ"ל,(סי' כתב 

א� דהוא הנ"ל, מר� מלשו� כ� לדייק וכתב

רב זמ� להמתי� וצרי� הכנסת, בבית נמצא

אפילו  להמתי� שצרי� עשרה, שיתאספו עד

מילי�, ארבעה מהל� של זמ� של  משיעור  יותר 

לצור�  מילי� ארבעה עד ליל� חיוב יש שהרי

כתב, ש� משה ובאגרות  ע"ש. בצבור . תפלה 

ממיל, יותר  א� מביתו  ליל� לחייב דמסתבר 

הלאה, ליל� שצרי� לזה  רק מיל אמרו ולא

לחייבו, כמה מצינו לא  אבל עראי , באופ� וכ�

יתכ� מיל,דלא כתבו ולכ�  מילי�, בד' לחייבו

כיו�  רק  לטרוח  מיל הוא  שהשיעור  וכנראה

ועוד  מילי�, בארבעה  חייבוהו לפניו  שהדר�

טירחא כמו כשהוא טירחא דכל ש�, כתב

פטור . נמי דמיל

במג�  ראה בצבור, תפלה לגבי אונס נקרא [ומה 

ביהודה נודע ובשו"ת הנ "ל, סי'אברה� (מה"ק

ו'ג') חלק סופר  חת�  ובשו"ת פו), ובשו"ת(סי' ,

ומשיב רמז)שואל  סי' א' חלק  תליתאה ,(מהדורא

שלמה ל� האל� מז)ובשו"ת  ע"ש].(סי' .

ג ' כר� ב' חלק  מצליח איש א')ובשו"ת (סי'

בעשרה דלהתפלל פוסקי� כמה בש�  הביא 

בברכות, שאמרו ומה  כ�, כל מצוה  אינה

דלדבר ואמרו עבדו, את ששחרר  בר "א מעשה

היא, בעבירה  הבאה מצוה והא שאני, מצוה

דשאני  היינו שאני, דרבי� מצוה בגמ', ותירצו

לזכות וכדי דרבי� , מצוה שהיא בצבור  תפלה 

חשיב נמי הכי אי� קדושה  שיאמרו הרבי� את 

וכמו  עבדו, את לשחרר  להתיר  כדי כמצוה

ש�. לברכות בחידושיו הרשב"א שכתב 

תחומי�)ובמהרי"ל עירובי כתב,(הלכות כ� ג� 

נישואי�. למשתה מללכת  קיל בעשרה דלהתפלל

בעשרה. להתפלל חכמי� שהצריכו מצינו שלא

במג�  להלכה הובאו המהרי"ל ודברי ע"ש.

תטו)אברה� הדביר (סי' ובפתח  ב', אות צ' (סי'

ד') ואות איגרס"ט, עקיבא רבי ובשו"ת יג), ,(סי'

בשבת במעבורת לעבור לאסור  מזה  ולמד

דרבי  הא בי� ש� וחילק בצבור . תפלה לצור�

השלמת לצור� דהוא עבדו, את ששחרר אליעזר 

את שמזכה  היכא לבי� הרבי�, וזיכוי מני�

דהוי  עבדו שחרור  ודוקא בצבור . בתפלה עצמו

דבריה� העמידו דרבנ�  בשבות  אבל עשה , רק

ולא עשה בו דיש דאורייתא, מלאכה כאילו

זיכוי  מפני נדחה  לא וזה כרת. וג� תעשה

יאיר החות  כתב וכ� קטו)הרבי� . � קיב (סי'

כדי  בשבת גוי של בסירה לעבור  שאסור

דשבות, שבות  שהוא דא� בצבור , להתפלל

דיכול  האי. כולי מצוה  אינה בצבור תפלה 

שהצריכו  אשכח� [דלא בביתו, תפלתו לכוי�

בשבח  דיברו רק בעשרה , להתפלל חכמי�

ונקדשתי  של  עשה ומצות  בעשרה]. המתפלל

דרמיא עשה מצות אינה ישראל בני בתו� 

ששיחרר אליעזר  דרבי לההיא  דמי  ולא  עליה,

היה לא א�  שש� לעשרה , לצרפו עבדו  את

ע"ש. לגמרי. בטלה המצוה היתה  משחררו

חיות  מהר "� בשו"ת כתב  כט)וכ� ע"ש.(סי' .

נתנאל בקרב� לב)ואמנ� אות עומד הקורא (פרק

תשובה ומכא� כתב, פורסי�, דאי� המשנה על

אשכח�  דלא וכו', המהרי"ל שכתב למה

מתני' דהא  בעשרה, להתפלל חכמי�  שהצריכו

מה וראה היה . צבור  שחובת מוכח דהכא 

הדביר  בפתח בזה ד')שכתב אות צ' וראה(סי' .

בתו�  בפאר "� לשוט  מותר  [וא�  זה, בעני� עוד

בשו"ת בצבור ], תפלה לצור� בשבת התחו�

שלו�  ה')ברכת  שמואל(סי' עולת ובשו"ת (סי'.

שלמה,יג) ל�  האל� קצא)ובשו"ת  ובשו"ת(סי' ,

החיי� נ')קב חיה(סי' לנפש ציו� ובשו"ת  (סי',

ע"ש.כט) .

מלובלי� אליהו יד ז')ובשו "ת שא�(סי' כתב,

השתדלותו  ידי שעל ממו�, מחמת אנוס הוא 

על  ממו�, הפסד לידי  יבוא בצבור  להתפלל

ויכול  בצבור, להתפלל מחוייב אינו הדי� פי

שאי�  כנסת  בבית או בביתו, ביחידות  להתפלל 

מחוייב רווח  מניעת דמשו� ואפשר  מני�. ש�

דיש הצבור , ע� להתפלל  הדי� פי  על קצת 

ע"ש. ממו�. להפסד ריוח מניעת  בי� חילוק

חיי� תורת צ')ובספר  סי' להעיר(פעסט, הארי�

הוא בצבור  שתפלה  שכתב במה דבריו על
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בלשו�  מר� כתב כ� ועל בעלמא, מצוה הידור 

מדת עבדו את ששיחרר  אליעזר  ורבי  ישתדל,

כדי  דהוא  שאני , קח  דסי' והא  הוא, חסידות 

דהיא�  עליו, והעיר  תפלה. זמ� יעבור שלא

"ולא כתב הרמב"� הלא כ�, לומר  אפשר

ע� להתפלל שיכול זמ� כל  יחיד יתפלל

הטור לשו� וכ� צ')הצבור". לאד�(סי' לו שאי�

דשינה והא  ובצבור . הכנסת בבית אלא להתפלל 

לאשמועינ�  ישתדל, לשו� וכתב הלשו� מר�

בביתו  ולא  ובצבור, הכנסת בבית שיתפלל

מ�  מצוה  רק  דהוי  לומר  יש דבזה  בעשרה.

לומר מאד ודוחק  ע� , ברוב משו� המובחר 

בו  שיש עבדו את שיחרר אליעזר דרבי  דהא 

מדת משו�  רק תעבודו, בה� לעול� משו�

מני�  שאי� היכא  דשאני  י "ל א� ע "ש. חסידות .

במני�. הרבי� זיכוי לצור� עבדו את  ומשחרר

אינו  תעבודו בה� דלעול�  להסוברי� ובפרט 

מדברי  ואמנ� לח . גיטי� הר "� עיי� גמור , עשה 

אברה�  י"ב)המג� ס"ק תרעא וסי' טז, ס"ק צ' (סי'

ולכ�  אליהו, יד הרב כדברי לכאורה משמע

שאינו  א� כוחו שתש מי בצבור מתפלה פטר

טרוד  שהוא דמי כתב, זה  מטע� וג� חולה.

וראה הכנסת. לבית  ליל� צרי� אי� בעסקיו

ז' חלק יצחק מנחת  בשו"ת בזה שהארי�  מה

ו') אברה�(סי' להמג� אפילו פני� כל ועל .

סק"ב) תטו יודה(סי' הנ"ל, המהרי"ל על שחולק

יביע בשו "ת [וראה המובחר . מ� מצוה  שהיא

אות י' סי' חיי� אורח  חלק ו ' חלק אומר 

של  עשה במצות להקל לנו שחלילה  וא� ה'].

וברכו  קדיש שהוא ישראל בני  בתו� ונקדשתי

דרמיא עשה מצות אינו זה כל ע�  בעשרה,

יהיה הוא שדוקא עליו מוטל [שאינו עליה,

בש� הביא  וש� עשרה]. למני� המשלי�

של  כר� ספר בש� שכתב ז"ל גאגי� השמ"ח 

ז')רומי  אי� (סי' בצבור  תפלה  עני� שכתב, ,

ודי  מדרבנ�, אפילו המצות בי� ורוש�  זכר לה

בברכות לרי "צ ר"נ מתמה קא דאתמוהי מאי לנו

א) שהצבור(ז בשעה שיתפלל לו כשאמר

והכי  האי, כולי מאי  ליה אמר  מתפללי�,

רק והרמב"� הרמב "� נחלקו ולא  הלכתא,

או  מדאורייתא היא א� ביחיד התפלה  בעיקר 

אלא בדבר. מצוה אי� בצבור אבל מדרבנ�,

על  שהפריז עליו, כתב גאגי� שמ "ח  שהרב

אול� וכו'. מצוה  ריח אי� כי  לומר המדה

והו"ד  עש"ב. וכו'. דבריו ראויי�  דינא לעני�

ח "ו אומר  יביע ה')בשו"ת אות י' סי' ,(חאו"ח

ח"ב ומג� שמש ב')ובשו"ת  ע"ש.(סי' .

בצבור להתפלל להשתדל צרי�  כמה עד ובעני�

אברה� (ש�)כתב  באשל סי'דאמנ�  דעה (יורה

ו') סעי� שכתב,רלט יוס� הבית מתשובת הביא

הכנסת לבית ליל� שלא הנשבע הדי� דהוא 

עליו, חלה דהשבועה  הצבור , ע� להתפלל

ע"ש. מדרבנ�. מצוה  היא בצבור  שתפלה מפני 

ה' חלק חמד לז)ובשדי כלל ת' הביא(מערכת

היא בצבור דתפלה  שכתבו, פוסקי�  חבל

השלח� בערו� כתב וכ� סעי� מדרבנ�. צ' (סי'

לסוטהכא) בחידושיו אורה בקר� כתב וכ� .

א) מכל (לח התורה , מ� דתפלה להרמב"�  דא� ,

ובשו"ת ע"ש. מדרבנ�. היא בצבור  תפלה מקו�

הנ"ל  משה  סי'אגרות שני, חלק חיי� אורח (חלק

על כז) מצוה חיוב הוא בצבור  דתפלה כתב,

שהרי  בעלמא . ומעלה הדור  רק  ולא האד�,

א)לפרש"י  קכב וחולי�  מו. ליל� (פסחי� מחוייב

לדרכו, בהול� לפניו כשהוא מילי� ד' עד

ערו� בשלח� וכמבואר  מיל, עד (סי'ולאחוריו

טז) סעי� השלח�צ' בערו� וכתבו כ'). ובמשנה(אות

נב)ברורה  בכל (ס"ק חייב בביתו כשהוא דג�

האד� על מצוה חיוב שהוא כרחנו ועל  זה.

בעשרה. ˘Î˙·להתפלל  Ô¯Ó ÔÂ˘ÏÓ ˜ÈÈ„Ï ÔÈ‡Â

ÏÎ ·ÂÈÁ Â�È‡˘ ÚÓ˘Ó ‰¯Â‡ÎÏ„ "Ï„˙˘È"

Â¯ÓÂ‡Ï ÍÈÈ˘ Ï„˙˘È ÔÂ˘Ï„ ,Â�È‡ ‰Ê„ ,ÍÎ

Ï„˙˘È ÔÂ˘Ï Ë˜�Â ,·ÂÈÁ ‡Â‰˘ ¯·„ ÏÚ Ì‚

‡Á¯ÈËÏ ‡Á¯ÈË ÏÎ ˙ÂÓ„Ï ‰ÚËÈ ‡Ï˘ ¯ÓÂÏ

‡Ï˘ ÌÈÓÚÙ ‰·¯‰· ¯ÈÓÁÈ ‡Ï‡ ,ÏÈÓÓ ¯˙ÂÈ„

ÍÈ¯ˆ„ ,‰ÏÂ„‚ ‡Á¯ÈË ‡Â‰˘ ¯Â¯· ÂÏ ‰È‰È

.‰Ê ÏÚ ˘‡¯ „·ÂÎ· ÔÂ„È˘ שאמרו וממה

נשמע נשמעת, תפלתו דבצבור  ח . בברכות

תלמיד  בי� לחלק אי� זה ולפי חיוב. דהוא 

וחבריו. כרשב"י  אינו  א� הע�, לשאר  חכ�

יח



הרמ"א שהתיר ומה  כמות�. בזמננו לנו שאי�

כשאי�  רק הוא  המדרש בבית ביחידות  להתפלל 

כשהוא וכ� המדרש, בבית מתפללי� צבור 

עצמו  ירגיל לא אבל עראי, דר� כ� עושה 

שו� אי� ולכ� הרמ"א . ש� שסיי� וכמו בזה,

ורק יחידי, להתפלל חכ� תלמיד לשו� היתר 

הקלו  תורה ביטול כשיש לימודו במקו�

בבית מתפללי� כשהצבור  אבל יחיד. להתפלל 

א� ביחידות להתפלל היתר ליכא המדרש,

בהלכות ועיי�  ע"ש. תורה . ביטול בשביל

מהר "ש 471)ומנהגי מהר"ש,(ד� אמר  שכתב ,

ומצא�  הצבור  אצל בא כ� ואחר  שהתפלל מי 

בזה ואי� שנית , פע� עמה� מתפלל מתפללי�,

הצבור ע� שתפלתו מאחר  לבטלה, ברכה משו�

אד� של תפלתו אי� שהרי יותר , חשובה

אנו  שאי� וא� ע"כ. הצבור . ע� אלא  נשמעת

מקו� מכל הצבור , ע� שנית להתפלל חוזרי�

כמה עד מיניה דלישתמע דבריו את כתבנו

שלדברי  [אלא בצבור . תפלה היא  חשובה

שמע, על פורסי� למה צ"ע  הנ"ל המהר "ש

בית בשו"ת ג� כולה]. התפלה כל יתפללו

ב' חלק עב)אבי דתפלה(סי' בפשיטות תפס

בגמרא דאמרו מהא  גמורה , חובה  הויא  בצבור 

א) מו לגבל (פסחי� רשב"ל אמר אבהו א "ר 

בשלח�  וכ"ה  מילי�. ד' ידי� ולנטילת ולתפלה 

סט"ו)ערו� צ' מחו�(סי' הדר  אפי' וממילא  .

לעיר יו� בכל ללכת  מחוייב מיל, ברחוק לעיר 

בצבור שתפלה פי על א� בצבור  להתפלל

אורה בקר� כמבואר מדרבנ�, א)הויא לח (סוטה

מה"ת, דתפלה דס "ל וסיעתו להרמב"� ואפי'

עכ "ל. מדרבנ�. רק הוי צבור  דצריכה  הא  מ"מ

כתב·. החמה בהנ� תפילה חיוב לגבי והנה

יוס� בילקוט שליט "א הראש"ל מר�  (סימ� מו"ר 

א) הלכה מ� פ"ט מצוה שחרית תפלת זמ� וז"ל :

עשרה ] שמונה תפלת [שיתפלל הוא  המובחר 

שמש". ע� "ייראו� שנאמר : החמה , הנ� ע� 

גמור חיוב בהנ� התפלה שאי� פי על וא�

מעלת נודע כבר  מקו� מכל  ההלכה , פי על

גומרי�  היו ותיקי� בגמרא , שאמרו בנ�, התפלה

גאולה שיסמו� כדי החמה הנ� ע� אותה

שהיה יוסי  רבי על אמרו ובירושלמי  לתפלה .

עליו  שיהא כדי  חמה דמדומי ע� מתפלל

בצוואתו, ציוה והריב"ש היו�. כל שמי�  מורא 

הנ� ע� בחור� בי� בקי� בי� להתפלל שיזהרו

בהנ� דהמתפלל  דבש, ביערות  וכתב החמה .

ניזוק, אינו ולכ�  היו� כל חוטא אינו החמה 

בתנא אמרו ועוד ברונא. רב שמח  היה זה ועל

מתגברת הדי� מדת  ויו� יו� דבכל אליהו, דבי

לשווקי�, שמשכימי� ישראל על ומקטרגת

למדת ואומר ישראל  על טוב מדבר והקב"ה 

ולבתי  כנסיות לבתי  משכימי� ישראל  הדי�,

בנ�, התפלה  בשבח הפליגו ועוד מדרשות .

להתפלל  להתאמ� אחד כל שעל בודאי ולכ�

א' סימ� יוס� בילקוט נתבאר  כבר  א� בנ�.

ה') הנ�(סעי� ע�  יתפללו שא� תורה שבני 

שיתפללו  עדי� בלימוד� , לה�  יפריע הדבר 

אי�  ולכתחלה להתמיד. שיוכלו כדי  הנ�, אחר 

קוד� עשרה שמונה תפלת להתפלל להקדי�

התפלל  א� הדחק בשעת או  בדיעבד, א� הנ�,

האיר לא ואפילו יצא, השחר עמוד משעלה

בהערה ובאר מזרח . ברכות(ש�)פני  דבגמרא

ב) רבי (ט דאמר  כוותיקי�, לק"ש אביי אמר 

החמה. הנ� ע� אותה גומרי� היו ותיקי� יוחנ�

ע� אותה  גומרי�  היו ותיקי� הכי  נמי תניא

א"ר לתפלה. גאולה שיסמו�  כדי החמה הנ�

ופירש שמש. ע�  ייראו� קראה מאי זירא

מצוות. ומחבבי� ענוי� אנשי�  ותיקי�, רש"י ,

החמה, הנ� ע� להתפלל דמצוה קראה, מאי

ממ�  מתייראי� מתי שמש , ע�  ייראו� דכתיב

שמי� מלכות דהיינו עליה�, מקבלי� כשמורא�

דעני�  ומבואר , ע"כ. בק"ש. עליה�  שמקבלי� 

המובחר . מ� למצוה אלא אינה בהנ� תפלה 

הרמב"� מדברי הלכה אול� ק"ש מהלכות א' (בפרק

רקיא) הוא החמה הנ� אחר  דק"ש משמע

מצותה ביו�, זמנה הוא ואיזה  שכתב : בדיעבד.

שיגמור כדי החמה, הנ� קוד� לקרות  שיתחיל

החמה. הנ� ע�  אחרונה ברכה ולבר� לקרות

שתעלה קוד� שעה עישור  כמו זה ושיעור 

שתעלה אחר  ק"ש וקרא איחר  וא� השמש.
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שלש סו� עד שעונתה חובתו, ידי יצא השמש

ומבואר ע"כ. ואיחר . שעבר  למי ביו�, שעות

שבתשובה אלא בדיעבד . רק הוא  הנ� דאחר 

הדור  לז)בפאר  � קפ סובר(סי' הוא  שג� משמע

ודיעבד, לכתחלה ולא ראוי , של  די� שזה

לקרוא ולצבור  ליחיד ראוי  והיותר  שכתב :

מדבריו  עוד נראה וכ�  החמה. הנ� ע� ק"ש

המשניות ש�)בפירוש לטבול (ברכות ירד וז"ל:

במי� יתכסה ולקרות לעלות יכול אינו א� 

שהיו  ובזהירי�  בזריזי� המשנה ודברי ויקרא,

כדי  החמה הנ� ע� ק"ש להשלי�  שומרי�

זה וסמכו השמש, עלות ע� התפלה שתהיה

ומשמע ע"כ. שמש. ע� ייראו� הנביא לדבר 

וזריזות. זהירות  רק שהוא 

השו "ע א')ומר� סעי� נח רש"י,(בסי' כדברי פסק

ויסמו�  כוותיקי�. לקרותה המובחר מ� דמצוה

לכוי�  שיוכל ומי החמה. בהנ� מיד  התפלה

מאד. מרובה שכרו כ� לעשות

מה א� לחקור  שיש במה היא והמחלוקת 

כדי  רק הוא הנ� לפני ק "ש הקדימו שותיקי�

להתפלל  היתה וכוונת� לתפלה, גאולה לסמו� 

הנ  חיובע� אי� ק"ש חיוב מצד אבל ,�

חובת משו�  שג� או הנ�, קוד� להקדימה

החיי� בכ� וראה הנ�. קוד� לקרותה יש ק"ש

ח') אות נח המאירי (סי' והנה ע"ש. ב). ט (ברכות

בהדיא, זו בברייתא  ראיתי מקו� ומכל כתב,

תפלה לה שיסמו� כדי החמה הנ� ע� מצותה

להיות מכווני� שהיו  ומה ביו�. מתפלל  ונמצא

הזמ�  שבאותו מפני הוא החמה בהנ� תפלת�

והיו  השמש, עבודת אחר נכשלות האומות רוב

ע"כ. זמ�. באותו תפלת� קובעי� ישראל

בש"ע מר� א')וז"ל  סעי� פט תפלת(סי' זמ� :

כדכתיב החמה, הנ� ע� שיתחיל מצותה השחר 

עמוה "ש משעלה  התפלל  וא�  שמש. ע� ייראו� 

שהוא שעות, ד' סו� עד זמנה ונמש� יצא.

דא� משמע  לשונו ומדקדוק ע"כ. היו�. שליש

תפלה דלגבי הנ� , אחר תפלה זמ� לכתחלה

לגבי  ואילו בדיעבד, בלשו� כתב הנ� קוד�

וכו ', זמנה ונמש� בלשו�  כתב הנ� אחר  תפלה 

היא בהנ�  ותפלה לכתחלה , א� דהוא ומשמע

נח . בסי' שכתב כדר�  המובחר, מ� למצוה

חצות עד שעות ד' אחר תפלה לעני� ולכ�

עבר או טעה וא� דיעבד, בלשו�  מר� כתב

ומשמע איכא. מיהא תפלה  דשכר והתפלל,

ואמנ� לכתחלה . א� הוא שעות ד' דתו�

זמני�(סק"א)הפר "ח  דג ' הוא שהעיקר  כתב,

שכל  החמה, הנ� ע� הוא  מצותה עיקר  ה�,

מהנ�, הוא זמנו עיקר  ביו� שמצותו דבר 

אחריו  להקריב דצרי� משו� הקדימו ובתמיד

עמוה "ש משעלה התפלל וא� קרבנות. שאר

שאחר זמ� [שהוא מזרח פני ומשהאיר יצא,

[ולדבריו  לכתחלה. א� להתפלל  יכול עמוה"ש],

מזמ�  הנ�, קוד� לכתחלה להתפלל אפשר

החמה]. בנ�  לוותיקי� ורק מזרח, פני שהאיר

מזרח  פני שהאיר  דקוד� המבואר  לפי ואמנ�

מכל  מוכח כ� א� בדיעבד, א� יצא לא

המזרח , פני שהאיר  לאחר דא�  הפוסקי� 

עמוה"ש. בכלל דהוי להתפלל אי� לכתחלה

וזהיר נוהג  מישראל אחד שכל לפי אבל 

יכול  אי� לתפלה , גאולה לסמו� לכתחלה

ק"ש לקרות צרי� הרי היו�, משיאיר  להתפלל 

אמות ד' חבירו  את  משיכיר דוקא וברכותיה

דאי�  אפשר הזה  הזמ� לאחר  א� ויכירנו,

מ�  למצוה  א�  להקל. הנוהגי�  ביד  למחות

הנ� קוד� להתפלל אי� עלמא לכולי  המובחר 

סי' ח "א מצליח איש בשו"ת [וראה החמה .

הלכה בביאור  משנ"ב להרב ועיי� פט טו]. (סי'

התפלל) וא� והתפלל ד"ה עבר שא� לצדד שכתב

מזרח , פני  שהאיר  קוד� עמוה "ש, שעלה אחר 

בשעה"ד. כ� א�  אלא חובה , ידי  יצא לא

אול� דיצא . שפסקו והפר "ח  כהמג "א ודלא

השלח� פט)בער� הרמב"� (סי' לדברי ציי�

דברכות)במלחמות קבעו (פ"ק מצוות  דבשאר

היו�, כל דזמנ� כיו� לכל, ברור שהוא הנ� 

בבוקר , דכתיב בתמיד  אבל הפסיד. לא והמאחר

ובכול�  המזרח, האיר  קבעו מצוה , דהקדמתו

ומוכח  ע"ש . ולמצוה. לכתחלה אלא  אמרו  לא

לא ואפי' יצא, עמוה"ש משעלה התפלל שא�

כ



אליה כהרב דלא וזה יצא. מזרח פני האיר

החיי� בכ� [וראה  יהודה. מטה  והרב רבה

י']. אות ש� 

ערו� בשולח� שכתב מה ס"א)אמנ� נח (סימ�

לפי  הנה וכו ', המובחר מ� למצוה בלשו�

ח"ב דעת יחוה בשו"ת ח')המבואר  לכתחלה(סי'

עמוה"ש, בזמ� החמה, נ� קוד�  להתפלל  אי�

מי  כגו� בשעה"ד , שלא בזה המקילי� ולכ�

יש וכדומה, למלאכתו הממהר פועל שאינו

[וראה הנ�. קוד� יתפללו שלא ביד� למחות

להרמב"� הדור  פאר  מא)בשו "ת � מ .(סימני�

יעקב זרע בשו"ת ועיי�  נה)ע"ש. שחקר(סי '

עכ "ל. לילה]. או יו� נקרא  עמוה"ש א� 

משה‚. האגרות שלדברי לדעת הראת  אתה 

כז) סי' ב' חלק חיי� אורח פי (חלק על חיוב יש

שו"ע ולשו� בצבור , להתפלל ס"ט)הדי� צ' (ס'

הציבור ' ע� הכנסת בבית להתפלל אד� 'ישתדל

‡Á¯ÈË ÏÎ ˙ÂÓ„Ï Ï˜È ‡Ï˘ ‡Â‰ ‰�ÂÂÎ‰

‰·¯‰· ¯ÈÓÁÈ ‡Ï‡ ,ÏÈÓÓ ¯˙ÂÈ„ ‡Á¯ÈËÏ

‡Á¯ÈË ‡Â‰˘ ¯Â¯· ÂÏ ‰È‰È ‡Ï˘ ÌÈÓÚÙ

‰Ê ÏÚ ˘‡¯ „·ÂÎ· ÔÂ„È˘ ÍÈ¯ˆ„ ,‰ÏÂ„‚ ועוד ,

סח)כתב סי' ד' חלק חיי� אורח שמצינו (בחלק כיו�

עת הוא  מתפללי� שהצבור  שבשעה בקראי

להאד� חיוב ממילא ואיכא יותר , להתקבל רצו�

שו"ת לדעת הוא וכ� בצבור , להתפלל  להשתדל 

פרומר צבי כב)אר� יהודה(סי' זכרו� שו"ת 

קה) ב'(סי' חלק אבי  בית עב)ושו "ת ויש(סי' ,

כדלעיל א')חולקי� אליהו (אות יד ובשו"ת  ,

ז')מלובלי� מחמת(סי' אנוס הוא שא�  כתב,

בצבור להתפלל השתדלותו ידי  שעל ממו�,

אינו  הדי� פי על  ממו�, הפסד לידי  יבוא

להתפלל  ויכול בצבור , להתפלל מחוייב

מחוייב רווח מניעת משו� ורק בביתו, ביחידות

וכ�  הצבור , ע� להתפלל  הדי� פי  על קצת 

אברה� המג�  מדברי נראה  וכ� האחרוני�, פסקו

י"ב) ס"ק תרעא וסי' טז, ס"ק צ' מתפלה(סי' פטר ולכ�

וג� חולה . שאינו א�  כוחו שתש מי בצבור 

אי�  בעסקיו טרוד שהוא דמי  כתב, זה מטע�

הרב על שהקשו ומה הכנסת , לבית ליל� צרי�

עבדו  דשחרר  אליעזר דרבי ממעשה  אליהו יד

יפסיד  דא�  אלמא בציבור , תפילה בשביל

ביב "א תיר� בציבור , תפילה  בשביל ממונו

ה') אות י' סי' חיי� אורח חלק ו' הת�(חלק דשאני

מני�  היה  לא  שבלעדיו שחרר הציבור  שבשביל

חסידות וממידת הרבי� זיכוי משו� בזה ויש

אי�  בלעדיו מני� שיש היכא  משא "כ כ�, עשה 

בבוקר ולהשכי� כ� , על ממונו להפסיד מחויב

אלא הדי� מ� חיוב  אינו החמה בהנ� להתפלל 

השואל  דלגבי ויתכ� המובחר, מ� למצוה

טורח  בברור הוא החמה בהנ� למני� השכמה

כיו�  הדי� מ� לכ� מיל, ליל� מאשר  יותר  גדול

ואי�  ק�, שהוא בשעה בילדיו מטופל שהוא 

יוציא אא "כ בציבור להתפלל ליל� אפשרות לו

בהנ� להתפלל ישכי� או למטפלת , הוצאות

בציבור , להתפלל הדי� מ� חייב אינו החמה 

שעכ"פ וטוב בביתו, ביחידות להתפלל  ורשאי

שהציבור בשעה בביתו להתפלל  יכוו�

להשכי� לגביו ברור  טורח  אינו דא�  מתפללי� .

מיל  ליל� מאשר  יותר  החמה בהנ� להתפלל

בציבור . החמה בהנ� להתפלל להשכי� לו יש

כמו  החמה , בהנ� תפילה  מעלת לגודל  אול� 

יוס� בילקוט  א')שבאר  הערה פט שאמרו (סימ�

ברכות ב)בגמרא לעולא,(ט אלעא רבי ליה אמר

ברונא דרב בשלמא שאיל להת� עיילת כי

הוא גדול דאד� החבורה, כל במעמד אחי

לתפלה גאולה סמ� חדא זימנא  במצות, ושמח 

ופירשו  יומא. כוליה  מפומיה  חוכא פסיק  ולא

לתפלה גאולה שסומ� דהיינו התוס', ש� 

לאחר ותפלה הנ�, קוד� ק"ש שקורי� כותיקי�

וש� ב)הנ�. שאינו (כט קבע, תפלתו  העושה

והיינו  רש"י, ופירש חמה . דמדומי  ע� מתפלל

חובה, ידי לצאת  קבוע כחוק  תפלתו קבע, לשו�

רצו�, ועת מצוה שעת  אחר לחזר  מקפיד ואינו

החמה. הנ� ע�  יוצר  תפלת חמה , דמדומי ע� 

א)ובירושלמי כז היה(ברכות חנינא ב� יוסי ר'

מורא עליו שיהא  כדי חמה  דמדומי  ע� מתפלל

ויהא חנינא  ב� יוסי רבי אמר  היו�. כל שמי� 

וכו '. חמה  דמדומי  ע� המתפללי�  ע� חלקי 

כי



יו�, של מיצויו לעת דהיינו  משה, בפני ופירש

האר�. על הוא ומצוי וזורח יוצא כשהשמש

להיות יזהר הפחות ולכל הריב"ש: צוואת וז"ל

החמה. הנ� קוד�  בחור� בי� בקי� בי�  התפלה

קוד� יהיה  התפלה דרוב דבריו, ופירשו ע"כ.

בגמרא ועיי� הנ�. ע� ישראל גאל ויסיי� הנ�,

ב)ברכות ויתפלל (י הקיר אל פניו חזקיהו ויסב :

יהודה רב אמר  עשיתי , בעיני� והטוב מאי וכו',

ש� וכתב לתפלה. גאולה שסמ�  רב אמר 

קורי�  שהיו כותיקי� עושה  שהיה המהרש"א,

הנ�. לאחר מיד ותפלה הנ� קוד� ÙÒ·Â¯ק"ש 

˘·„ ˙Â¯ÚÈ('ט ·‰�ı(דרוש ÏÏÙ˙Ó‰„ ,·˙Î

,˜ÂÊÈ� Â�È‡ ÔÎÏÂ ÌÂÈ‰ ÏÎ ‡ËÂÁ Â�È‡ ‰ÓÁ‰

.‡�Â¯· '¯ ÁÓ˘ ‰È‰ ‰Ê ÏÚÂ �ב בספר וכתב

חי פנחס)איש פר' המתעורר(ריש קטרוג יש כי  ,

ברחמיו  והשי "ת העול�, לכלות  בוקר  בכל

וישכ� בסוד החסד אור שהוא  קדוש כח  מגלה

יו�. בכל התמיד עני� סוד וזה בבוקר , אברה�

זוטא  אליהו דבי בתנא ואמרו כב)ע"כ. ,(פרק

ומקטרגת מתגברת הדי�  מדת ויו� יו�  דבכל

מדבר והקב"ה לשווקי�, שמשכימי� ישראל על

ישראל  הדי�, למדת ואומר  ישראל על  טוב

ולכ�  מדרשות. ולבתי  כנסיות לבתי משכימי� 

בנ�, להתפלל להתאמ� אחד  כל  שעל  בודאי

בנ� ותפלה אומנות�  שתורת� תורה  בני  א�

אחר להתפלל ורוצי� בלימוד�, לה�  תפריע

צריכי� אינ� בעיו�, ללמוד שיוכלו  כדי הנ� ,

ההלכה מעיקר  שהרי החמה , הנ� ע� להתפלל

משמע שכ� שעות, ד' סו� עד נמש� תפלה  זמ� 

מ�  למצוה דהוא  הנ "ל, הפוסקי� מדברי

בשעה להתפלל להעדי� לה� יש ולכ� המובחר .

הישיבה בני כל ע� יחד יותר, מאוחרת

מר�  דעת  ושכ� לומדי�, ה� שבה� בביהמ"ד 

זצ"ל. ש� והגרא "מ זצ"ל יוס� עובדיה רבינו

להתפלל  להשכי� שיתאמ� מאוד ראוי ע"כ.

בציבור . להתפלל החמה בהנ�

שבאר כמו בציבור , תפילה מעלת לגודל וכ�

יוס� א)בילקוט  הערה ס"ט צ' שאינו (סימ� דהיכא

להשתדל  שצרי� בודאי תפלתו בכל לכוי� יכול

אנוס, היה כ� א�  אלא בצבור , להתפלל ביותר 

המדות, מעלות בספר  יחיאל רבינו  כתב שכבר 

היא וגדולה שנה ]: מאות משבע למעלה [לפני

עושה שהוא המקו�, לפני רבי� של תפלת�

שנאמר כעני� עליה� , שיתפללו קוד� צרכיה�

של  שזכות� לפי אענה , ואני יקראו טר�  והיה

פדה אומר  הוא  וכ�  המקו� , לפני גדול רבי�

עמדי. היו ברבי� כי  לי, מקרב נפשי בשלו�

אחד  יו� ועבר  הכנסת לבית לבוא  הרגיל וכל

באתי  מדוע אומר  הכתוב עליו בא , ולא ופשע

המתפלל  כל חז"ל, ואמרו וכו'. איש ואי�

ברזל, של חומה מקיפו כאילו הכנסת בבית

הקריב כאלו מתקבלת שתפלתו אלא עוד ולא

להתפלל  ומעריב המשכי� וכל טהורה. מנחה

שנאמר , שכינה, פני מקבל כאילו הכנסת בבית

פני�. את ישרי�  ישבו לשמ�, יודו צדיקי� א�

של  בתפלת� חפ� והקב"ה  הואיל  בני לכ�

ע� כנסיות בבתי שמתפלל מי וביותר  ישראל,

וזריזי�  זהירי� הוו ממטתכ� כשתקומו הצבור,

לבית ותלכו טומאה מכל עצמכ� את לנקות

ע"ש. וכו'. הכנסת 

מהמבואר ללמוד יש בצבור תפלה ובחשיבות 

ברכות א)בגמרא שנכנס(מז אליעזר ברבי  הנ"ל, ,

ו  עשרה , מצא ולא הכנסת עבדו לבית  שחרר 

בעשה עובר  הרי בגמ' והקשו לעשרה. והשלימו 

מצוה לדבר ותירצו, תעבודו, בה� דלעול�

ותירצו  בעבירה, הבאה  מצוה והקשו שאני.

בזה]. מ "ש לעיל  [וראה שאני. דרבי�  מצוה

הריב"ש תקיח)ובשו"ת  תוכחת(סי' בזה כתב

כפרה היה התמיד הוסר  מעת  בזה "ל: מגולה

אלהינו  עזבנו לא הפשע  לכלה לנפשותינו

תפלה, זו שבלב עבודה ברכה  לנו השאיר

תפלה בית הנה  קדשנו מבית כבוד  גלה  ומעת

שנאמר מה לקיי� וכו ', מעט מקדש יקרא

והוגד  שמעתי ועתה  ישראל, בני בתו� ונקדשתי

בעצת אחרי אנשי� קצת ביניכ� יש כי לי

לבית ללכת לב יתנו ולא לטר� שואגי� לב�

בתו�  שמי� מלכות  עול עליה� לקבל  התפלה

מה ותודיעו� בה� תזהירו ולכ�  וכו', אחיה�

כב



אד� של תפלתו אי� בברכות, ז"ל שאמרו

רצו�  עת ואימתי  הכנסת, בבית אלא נשמעת

לומר צרי�  ואי� מתפללי� , שהצבור  בשעה 

ושימו  לעשרה, להשלי�  צריכי�  שה�  באלו

שלא למי  פשוטי� ב' או מפשוט  ביניה� קנס

כל  יהיה למע� הכנסת בבית יו� בכל  יהיה

ובספר עכת "ד. ש�. להיות זריז ואחד אחד

להמבי"ט  אלוקי� יא)בית ומעלת(פרק כתב,

מצד  הראשונה טעמי�, משלשה  הצבור  תפלת 

מעשרה, בפחות נאמרי� שאינ� הקדושה עניני

יחדיו  "אשר באמרו דוד שכיו� אפשר  ולזה

והכוונה ברגש". נהל� אלוקי� בבית סוד נמתיק

בפחות נאמרי� שאינ� קדושה של הדברי� כי

שיש נעל� סוד מעלת  לסבת  הוא מעשרה,

נוכל  לא  מעשרה בפחות כי ה', בקדושת בה�

יש הב', הטע�  הה�. העניני�  מתק  להשיג 

בשעה או  ברבי�  נאמרת התפלה בהיות  מעלה

שאינו  כהני�, בתורת כמ "ש מתפללי� , שהרבי�

למרובי� המצות, את העושי� מועטי� דומה

יותר מתעלית היא כי המצוה, את העושי� 

נעשית בהיותה א', לכל  הער�  מכפי הרבה 

הגשמיי� בדברי� אפילו כי אד�, בני בחבורת 

ע� בהשתתפו הער� מכפי  יותר  אד�  עושה 

בעני�  בסוטה, שאמרו וכמו במלאכה, אחרי� 

דבר ביניה�  שיש רבי�  בתפלת  וג� המרגלי�.

בתפלת יותר  מעלה שיש נראה קדושה, של

מעשרה אחד במקו� המקובצי�  מאה

מהמאה אחד כל כי אחד, במקו� המתפללי�

מאה לתפלת שמצטרפת בתפלתו מעלה יש

היחיד  תפלת  כי השלישי והטע� וכו'. שאצלו

בכוונה נאמרת בלתי או הגונה  בלתי בהיותה 

לפעמי� ברבי� וכשאומרה כלל, מקובלת אינה

לחובת אפילו  כי הרבי� , תפלת בזכות תתקבל

צדיק הוא  ואפילו הרוב, אחר  נגרר  היחיד

הרבי� לסבת  נשמעת, תפלתו אי� לפעמי� 

בהר אליהו על שאמרו וכמו הגוני�. שאינ�

ע"ש. וכו'. הכרמל

המבי"ט עוד לח)וכתב פרק היסודות שמזמ� (שער ,

השכינה היתה הגדולה כנסת אנשי עד משה

היה אחד כל ולכ� הקרב�, במקו�  נגלית

היחיד  ותפלת לשונו, צחות כפי לבדו מתפלל

ולא הוא, ברו� להקדוש נשמעת היתה כ� ג� 

וצהרי� ובוקר ערב מתקבצי� ישראל היו

אחד  כל אלא  מיוחד, במקו�  בצבור  להתפלל 

מצאנו  לא ולכ� בביתו, ביחיד  מתפלל היה 

החורב�  לאחר  עד צבור , לתפלת זכר  בתנ"�

ודברי� ברכות  י "ח הגדולה כנסת  אנשי  שתיקנו

משה ומימות מעשרה, בפחות  שאינ� שבקדושה 

שלא כיו� התפלה חוזר צבור שליח  היה לא

כנסת אנשי בוא  עד לתפלה  מיוחד נוסח  היה

ו' חלק  אומר  יביע ובשו"ת  ע"ש. הגדולה .

ה') אות י' סי' חיי� מהגמרא(אורח זה  על העיר 

ב)ברכות  מאי (ז רשב"י, משו�  יוחנ� דא"ר

עת אימתי רצו�, ה' ל� תפלתי ואני  דכתיב

שדרש הרי מתפללי�. שהצבור  בשעה רצו�

הוי  מתפללי� שהצבור  דבשעה דדוד מקרא 

מקרא הת�  דדריש אחא  רב וכ� רצו�, עת 

הת�, תו וגרסינ� עניתי� , רצו�  בעת דישעיה,

כנסת בית לו שיש מי  כל לקיש ריש אמר 

שכ�  נקרא להתפלל לש� נכנס  ואינו בעירו

שנאמר  יב)רע, שכני (ירמיה על ה ' אמר כה

לו  גלות שגור� אלא עוד ולא וכו', הרעי�

אדמת�. מעל נותש� הנני שנאמר  ולבניו,

בבית להתפלל נאספי� היו אז שג� אלמא

בירושלמי ועיי� הלכה הכנסת. סו� דברכות ד' (פרק

עולי�ד') היו ראשו� בבית שג� דמוכח 

המקדש. בבית ומתפללי�

סופר כתב עקב)ובספר  בכל (פר' ולעבדו כתב,

וידוע לצבור , ואזהרה ליחיד אזהרה  לבבכ�,

רבי� דתפלת ימאס, ולא כביר  אל ה� דבתפלה 

ה' אצל וחשובה היא רבה  ומצוה מתקבלת,

ברבי� לבבכ�, בכל אמר  ולכ�  ברבי�, כשהיא

ונתתי  השי"ת  דהבטיח הא לפרש ויש תהיו .

האד� מבטלת ברבי� דתפלה  ארצכ�, מטר 

ליל�  צרי� דלפעמי� שלו, ומת� משא מעסק

ביחיד  וכשמתפלל לתפלה , הקבוע בעת לעסקיו

שאי�  מה שירצה, זמ� באיזה  להתפלל יוכל

ברבי�, להתפלל כדי  תפלה  זמ� כשיקבע כ�

כג



היזק לידי  שיבוא מניח אינו שהקב"ה אלא 

ע"כ. וכו'. ארצכ�  מטר  ונתתי ולכ�  זה, בגלל

דוד נפש בספר ז"ל האדר"ת כא)והגאו� (עמוד

וכל  ב"ה, הרבה נזהרתי בצבור בתפלה  כתב,

שקבצתי  עד רב ועמל רבות יגיעות לי היו פע� 

לעצמי  אתפלל בא� לי נדמה ומעודי עשרה.

שדרש מה זוטר  ומי כלל, התפללתי לא כאילו

תפלת אל פנה הפסוק, על הקדוש הזוהר

ומה ביחידות. המתפלל  על עולה  שזה הערער ,

רשע תהי אל  המשנה על המפרשי� שפירשו

המתפלל  יחיד על כ� ג�  דאיירי  עצמ�, בפני

בלשונו  שתיקנו [ויש דוחק. הוא  בצבור , שלא

וראיתי  פעמי� ]. וכמה צ"ל  פע� וכל ובמקו�

חיי� ברוח  מוולאזי� מהר"ח  לדברי שציינו

ש�) אבות אל (על שאמרו דמה פירש שבאמת 

המתפלל  על היינו עצמ� בפני רשע תהי 

ביחידות.

ושמש המאור  ועבדת�)ובעל ד"ה משפטי� (פר'

אד� שישתת� הוא , ה' עבודת עיקר כי כתב:

יהיה הצבור  ע� מתפלל וא� הצבור, ע� 

ידיו. במעשי מצויה תהיה שפרנסתו לו מובטח

אלהיכ�, ה ' את ועבדת� הפסוק פירוש וזהו

בלב, שהיא  עבודה ואיזה  רבי� , לשו� פירוש

תעבדו  א�  הכתוב ואמר תפלה , זו אומר  הוי

יחד  שתתפללו דהיינו אלהיכ� , ה' את ביחד 

פירוש, מימי�, ואת לחמ� את ובר� הצבור , ע� 

טובה פרנסה ל� שתהיה פרנסת� את שיבר�

ע"ש. ורחבה .

סופר הכתב ולעבדו)והגאו� ד"ה עקב כתב:(פר'

ברבי� דתפלה בעתו, ארצכ� מטר ונתתי 

שלו, וממכר  מקח מעסק האד� מבטלת

הקבוע בעת  לעסקיו ליל� צרי� דלפעמי� 

באיזה להתפלל  יוכל ביחיד וכשמתפלל לתפלה ,

תפלה זמ�  כשיקבע כ� שאי� מה  שירצה, זמ� 

מניח  אי� דהקב"ה  אלא ברבי�. להתפלל כדי

עסק אשר  ותחת כ�. ידי על להיזק שיבוא

ברכה בעצמו  ה' לו ית� והתבטל, בעניניו

יבא ולא וכו', וז"ש מאליו. ויצליח  בחפציו

זה. ידי על להפסד

אהר�  בית בספר  מקרלי� אהר� רבי והגאו�

בצבור(סדה"י) תפלה אשר  ברור אצלי  וזה כתב:

הדור . צדיק כמו דבר , בכל לאד�  לעזור יכולה

לשכור שיתאמ� שעכ"פ מאוד ראוי לכ� עכ"ל,

שיתפלל  כדי בו להתפלל שרגיל לזמ� מטפלת

ציבור , תפילת  מעלת  ממנו יעקור ולא בציבור ,

ממוש�. לזמ� הוא א� ובפרט

כד



מפתחות 

סב  סימ�

úåëøáá àøîâä 'à úåàá àéáä äùà ìù øîæ ìå÷ úòéîù ïéðòá(.ãë)äåøò äùàá ìå÷ù
äèåñáå(.çî)í"áîøä ô"ëå úåöéøô àéäù(á"ä à"ëô äàéá éøåñéà 'ìä)ò"åùå(à"ñ àë 'éñ ò"äà),

úåëìä äðùî ú"åùá åáúë øåñéàä íòèáå(çìø 'éñ æ"ç)éåìä èáù ú"åùáå(àô÷ 'éñ â"ç)

íé÷ñåôä ú÷åìçî àéáä 'á úåàáå ,ìàððç åðéáø 'éôá øàåáî ïëå øåäøä íåùî àåäù
á"ç óñëä ìö ú"åùáã ,ïðáøãî åà àúééøåàãî äùà øîæ ìå÷ úòéîù íàä,úåëøá 'òî)

(ä úåà î 'òîìàåîù úéáä íìåà ,äøåúä ïî äæá øåñàì íéëñä ãåòå(á ÷"ñ íù)'ë ãåòå
øîåà òéáé ú"åùá äìòä ïëå .ïðáøãî äæ øåñéà í"áîøäìã(å 'éñ ç"åà à"ç)ã"ôìù ïåéë

íéì÷îä ã"ò êåîñì íéìåëé ,ïðáøãî àìà åðéà äåøò äùàá ìå÷ ì"é÷ã éàä íéðåøçà äîë
äøåøá äðùîä éøáã àéáä 'â úåàáå ,äæá(æé äò ïîéñ)ù"÷á äùàá ìå÷ òåîùì øåñéàù

úåìåúáå ,àéä úåéøò ììëî äãð àéäù äéåðôå ,äòîùì øåñà íìåòì äåøòå ,äéåðôá àåä
ììëá ë"â àéä úéøëð äéåðô øîæ ìå÷å .úñå ïîæ ïäì òéâéùî ïä úåãð ú÷æçá íìåë ïãéã

äùî úåøâà ú"åùáå ,ìàøùé ïéáå ïäë ïéá òåîùì øåñàå ,äåøò(åë 'éñ à"ç ç"åà)áúë
øôåñ íúç ú"åù éøáã àéáä ã úåàáå ,øåäøäì ùåçì ïéà úåðè÷ úåéåðôáùúåèîùä ¯ ä"ç)

(ö÷ 'éñøîåà òéáé ú"åùá áúëå ,ë"äéáá äøæòäî íéùð øîæ ìå÷ úòéîù øåñàìç"åà à"ç)

(à úåà å 'éñúåëøá àøîâá ç"øîã(ãë)øåäøäì ùåçì ùéã äàåø åðéàù â"òà øåñàì äàøð
÷éù í"øäîä ú"åùá íðîà(âð 'éñ ò"äàç)äìéâîî çéëåä(å"è óã)äéðôá äúåà äàåø åðéàáù

øæòéìà õéö ú"åùáå ,ììë ùùç ïéàã äàøð äøéëî äðéàå(á 'éñ ä"ç)àåä ìå÷äùë áúë
úéá ú"åùá ë"ëå ,ùîî äùàä ìå÷ äæ ïéàù éðôî øéúäì óñåð íòè äàøð åéãøä é"ò

íéøòù(âì 'éñ ç"åà)úåëìä äðùî ú"åùáå ,(âé 'éñ æ"ç)úòéîùîù äùàä øéëîã ïåéëã 'ë ãåòå
íúç ú"åùáã àéáä 'ä úåàáå ,ô"ëò ìå÷á åìéôà øåäøä ïéðòì úåàåø êéðéò éø÷î ìå÷ä

øôåñ(ö÷ 'éñ úåèîùä ¯ ä"ç)áéöé éøáã ú"åùáå ãçà íåéå íéðù á"éî àåä äéåðôá øåñéàä
(åì 'éñ ò"äàç)î"âà ú"åùá ë"ëå äðù à"é ãò åúáá ìå÷ úòéîù ïéðòì ì÷äì ùéãç"åà)

(åë 'éñ à"çé"å÷ìéáå(ã"ñ ãìù 'îò ïè÷ êåðéç éðéã)øæòéìà õéö ú"åùáù àéáä 'å úåàáå ,'éñ ä"ç)

(ã úåà áãòåî ìäà 'ñáë àìã àì åà äìå÷î äðäð ïéá ÷ìçì ïéàù('ð 'ã à"ç)'æ úåàáå ,
éç ùéà ïáá ç"éøâä éøáã àéáä(ä"ëñ åö 'øô ù"ù)ë"àà ,äãð åúùà øîæ úòéîù øåñàì

á÷òé ú÷ìç ú"åùá éøáã àéáäå ,ì÷äì ùé øçà íå÷î ìòáì ïéà(ì 'éñ ç"åà)óà øåñàì
úåëìä äðùî ú"åùáå ,åéãø êøã òîåùùë(åô 'éñ ã"ç)äéæéåìè êøã óà äùàä äàåøùë

éåìä èáù ú"åùá ë"ëå øåäøä íåùî øåñàì ùé äøéëî åà(àô÷ 'éñ â"ç)ú"åùá íðîà
è ÷ìç øîåà òéáé(âî úåà ç÷ ïîéñ íééç çøåà)úéðòúá ïðéøîàã àäã áúë(á ä)áçø øîåàä

,äúîå÷ àìîá äúåéç íééçá äúåà äàøùë ÷ø åäæ ,"äøéëîå äòãåéá" ,éø÷ð ãéî áçø
øôñá àáåä ,áéùéìà ù"éøâä ù"îë ,ùîî äùà ìå÷ äæ ïéà ,åéãøá äùà ìå÷ òîåùäå

é÷öøåè äùî áéùé(ãé ãåîò),äúåà øéëî íà åìéôà ,åéãøá äùà ìù øîæ ìå÷ òîåùäù ,
ïåéëîå .ë"ò ìîùç éìâ éãé ìò äìå÷ ìù éå÷éç àìà ,ùîî äùà ìå÷ äæ ïéà éë ,øúåî

íãà ééçä ù"îë ,ïðáøãî ÷ø àåä ,äåøò äùàá ìå÷ ìù ïéãä ìëù'éñ ã ììë íãà úîùðá)

(àø"åî áúë à"áéá íéðåøçàä åéøáãëå ,ì÷äì øåîàä ìò êåîñì ùéù éàãåá êëìéä ãåòå

כה



é"å÷ìéá ì"ùàøä ïøî(æ"éñ äò éñ ù"÷å æ"ãñô)åà ôééè êøã äùà ìù øîæ ìå÷ òîåù íà
,"äåøò äùàá ìå÷" íåùî äæá ïéà ïéãä ø÷éòîù éô ìò óà ,[íéáâò øéù åðéàå] åéãø
.úåëøá êøáî àåäùë åà ,åëøãë òîù úàéø÷ àøå÷ùë äæî øäæäì êéøö ïéà àìéîîå
óà øåñà äøéëîå äòãåé íàù íéøîåà ùéå .äæá àöåéë ìëá øéîçäì éåàø íå÷î ìëî
úà äàø åà ,äøéëîå äòãåé íà óà äæá ïéì÷î ùéå ,äòù äúåàá äúåà äàåø åðéàù
.ôééèä åà åéãøä êøã àåäù ìë äæá ì÷äì ùé ïéãä ø÷éòîù óàå .ãáìá äðåîúá äúøåö
úùàì äéåðô äùà ïéá äæ ìëá ìãáä ïéàå .äæá àöåéë ìëá øéîçäì éåàø íå÷î ìëî
åðéà ,äùà ìù øîæ ìå÷î øäæð àìå òîù úàéø÷ àø÷ íà ãáòéãá íéðô ìë ìòå .ùéà

.àåø÷ìå øåæçì êéøö

סג  סימ�

êìéì äöåø àåäù äòùá ,åéãìé ìò øåîùéù éî åì ïéàå íéãìéá ìôåèî àåäù éî ïéðòá
úåëøá àøîâä 'à úåàá àéáä ,úìôèî øåëùé ë"àà ,øåáéöá ììôúäì(á æ)úåáéùç ùéù

í"áîøäîå ,øåáöá äìôúì ãàî äìåãâ(äìôú úåëìäî 'ç ÷øô ùéø)éøéàîäå(íù úåëøá)òîùî
êåøò ïçìùáå ,åúìéôú ìáå÷úù äáåè äöò àéäùéòñ 'ö 'éñ)('è óììôúäì íãà ìãúùé :áúë

íäøáà ïâîáå ,øåáöä íò úñðëä úéáá(åè ÷"ñ 'ö ïîéñ)ïçìùîå ,íò áåø íåùî àåäù ùøô
êåøòéòñ 'ö 'éñ)(æè óðôì íà ,äá ïåìì äöåøå øéòì òéâäå êøãá êìåää :áúëù'ã ãò åé

øúåé àåäù òîùî ë"ò .ìéî ãò åéøçàìå .íù êìéì êéøö ,äøùòá ïéììôúîù íå÷î ïéìéî
ïîàð çøåà øôñáå ,úåìãúùä øãâî(äë ÷"ñ ö 'éñ)øåáöá äìôú úåöîã ïðéòîùàì àåäù

äùî úåøâà ú"åùáå ,ïðáøãî(æë 'éñ 'á ÷ìç íééç çøåà ÷ìç),øåáöá ììôúäì áåéç àåäù áúë
,ìéîî øúåéã àçøéèì àçøéè ìë úåîãì ì÷é àìù àåä äðååëäã 'íãà ìãúùé' ïåùìå
ãáåëá ïåãéù êéøöã äìåãâ àçøéè àåäù øåøá åì äéäé àìù íéîòô äáøäá øéîçé àìà

øîåøô éáö õøà ú"åùá ë"ëå .äæ ìò ùàø(áë 'éñ)äãåäé ïåøëæ ú"åùáå(ä÷ 'éñ)àìà
'â êøë 'á ÷ìç çéìöî ùéà ú"åùáù('à 'éñ)åúéáá ïéåëì ìåëéù êë ìë äáåç äðéàù áúë

ìàðúð ïáø÷á íðîà ,à÷åã åéìò úìèåî äðéà ìàøùé éðá êåúá éúùã÷ðå ìù äùò úåöîå
(áì úåà ãîåò àøå÷ä ÷øô)ì"éøäîäë àìã øåáéö úáåç àéäã çéëåä(ïéîåçú éáåøéò úåëìä)ú"åùáå ,
ïéìáåìî åäéìà ãé('æ 'éñ)áééåçî åðéà ïéãä éô ìò ,ïåîî ãñôä éãéì àåáé íàù ,áúë

íäøáà ïâîäî î"ëå ,øåáöá ììôúäì(á"é ÷"ñ àòøú 'éñå ,æè ÷"ñ 'ö 'éñ)éâäðîå úåëìä àéáäå
ù"øäî(471 óã)ïàöîå øåáöä ìöà àá êë øçàå ììôúäù éî ,ù"øäî øîà ,áúëù

íò åúìôúù øçàî ,äìèáì äëøá íåùî äæá ïéàå ,úéðù íòô íäîò ììôúî ,ïéììôúî
óàã .ë"ò .øåáöä íò àìà úòîùð íãà ìù åúìôú ïéà éøäù ,øúåé äáåùç øåáöä
àøîâä àéáä 'á úåàáå .øåáéöá äìéôú äáåùç äîë ãò òãð î"î íéøæåç ïéà äùòîìù

úåëøá(á ,è)àìà äðéàù äàøð î"î ,äîçä õðäá äìéôú úìòî ìãåâ çëåî äðîîù
øåãä øàôá äáåùúá í"áîøäî î"ëå ,øçáåîä ïî äåöî(æì ¯ ô÷ 'éñ)ò"åùáåéòñ çð 'éñá)ó

('ààåä ïé÷éúå íàä å÷ìçðù àéáäå ,úåæéøæå úåøéäæ àåä äîçä õðäá òîù úàéø÷ù
åäéìà ãéäë íëñ 'â úåàáå .äãéîò íåùî åà òîù úàéø÷ íåùî(ìéòì)ììôúäì éàùøù

ïîæá åéãìé ìò øåîùúù úìôèî øåëùì úåàöåä àéöåäì áééç åðéàå ,åúéáá úåãéçéá
íéëùäì áééç åðéà ,äîëùäá ãåàî ìåãâ éùå÷ åì ùé íà ïë åîë ,øåáéöá ììôúéù

כו



ïéðîá ììôúäì ìëåéù éãë ,åéãìé ìò úøîåù åúùàù ïîæá íã÷åî ïéðîá ììôúäìøáñäë)

(ïøîá äùî úåøâàäøàåáîë ïéììôúî øåáéöäù äòùá åúéáá ììôúé íéðô ìë ìòù éåàøå ,
úåëøáá àøîâá(íù)ò"åùáå(è"ñ 'ö 'éñ)úìòîå äîçä õðäá äìéôú úìòî àéáä íùå .

éåàø ,øçåàî íå÷é íà øåáéöá ììôúäì ìëåé àìù òãåéùë ïôåà ìëá ïëìå øåáéöá äìéôú
úìôèî øåëùé ô"ëòù åà ,øåáéöá ììôúäì äîçä õðäá ììôúäì íéëùäì õîàúéù ãåàî
,øåáéö úìéôú úìòî åðîî øå÷òé àìå ,øåáéöá ììôúéù éãë åá ììôúäì ìéâøù ïîæì

.êùåîî ïîæì àåä íà èøôáå

כז




