
 כ"ח אדר, תש"ףבס"ד 

    

 לבוגרי ישיבותהתורני המרכז  –עיתים לתורה 

 moked@itimlatora.co.ilמייל:  |   www.itimlatora.co.ilאתר:  | 058-5802288: מוקד טלפוני

 הנהגות למתפלל ביחיד
 וילקוט יוסף אשי ישראל ספר ,משנה ברורהע"פ 

ומשנ"ב, וכן הוספות   לן לוקטו לפום ריהטא מתוך מה שמצאתי בשו"עההלכות שלה
תזכורת למי שמכיר את כהלכה אלא מטרתי לפסוק . אין ל'מספר 'אשי ישרא

 במייל:והוספות  , תיקוניםאשמח להערותש עוד מה להוסיף, מובן שי ההלכות.
ariel@itimlatora.co.il  

היחיד שלנו כתפילות ילות ולפרט, ושתשמענה תפבות לכלל בתפילה לבשורות טו
ובבנין , ונזכה לראות ישועות גדולות קורעות גזר דיןהציבור בשעת צרה, שוודאי 

 בקרוב. רושליםי

 

  –פני התפילה ל

ב מנחה )משנ"ב רלוה"ה בט, ו(, ו"ע פמשיגיע זמן תפילה' )ש[ ]להתחיל ללמוד אסור 'אפילו  .א
  ס"ק יא(.

, לשו"ע אפילו סעודה קטנה קודם ה שקודם זמן מנחהבחצי שע  אסור להתחיל לאכולוכן  .ב
 מודה שאסורביחיד בציבור, אבל כשמתפלל מה שנהגו להקל הוא רק גדולה, ולרמ"א מנחה 

 ב ס"ק כח(.שו"ע רלב, ב ומשנ")

  –זמן התפילה 

דע דהזהירים  לקרות כותיקין מותר : ' ד"ה ומצוה(מן נח )סיאור הלכה בביכתב  – הנץ החמה .א
הביא שיש פי"ח הערה ח( ספר אשי ישראל ). וב' קרות ולהתפלל ביחידי אם אין להם מניןל

ר"ח זצ"ל והג, אך דעת החזו"א קוט  יוסף["כ הילוכ], שלמדו שכן הדין דווקא למי שרגיל
הנוכחי  גם במצב שברור "ז נראה לפ יל, ע"ש.כן הדין גם למי שאינו רגקנייבסקי שליט"א ש

 ויח מעלה שגדולה מתפילה בציבור.מרוכך שין, ותיקץ ולהתפלל כדאי להתאמ
בשו"ע '...ואם הוא אנוס שאינו יכול לבוא לבית הכנסת נאמר  – מתפלליםבור בשעה שהצי .ב

הביא ספר אשי ישראל וב ח ע"א(.ציבור מתפללים' )ע"פ הגמ' ברכות לל בשעה שהיכון להתפ
רו, ובשם דהיינו הציבור שבעיבמהדורה החדשה( בשם הקהילות יעקב )מסכת ע"ז סי' א 

ובשם הרב  צטרף אליו, בחור הציבור שמשיכול ל ה יח(ירבך )הליכות שלמה "ז או הגרש
 רגיל להתפלל.טרף לציבור שיצירט שבנוי

עה שהציבור משום מעלת 'בש ידלג על פסוקי דזימראלא שדעת הגרי"ש אלישיב נם אמ
 יו לדלג.ק"ש ותפילה על. וודאי שעבור זמן (טזתפילה כהלכתה פ"ח הערה  מתפללים' )
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  – (להם נזקק  בד"כ לאהכנסת -המתפלל בבית)הלכות שמקום התפילה 

'וגם כשמתפלל בביתו יקבע מקום שלא יבלבלוהו בני הבית'  קום לתפילתויקבע מ .א
 נט(.צ ס"ק שנ"ב )מ

 ב(-א )שו"ע צ הגבומקום  לא יעמוד על גבי .ב
 ם ה(אא"כ מוקף מחיצות )ש בבית ולא במקום פתוחתפלל י .ג
והוא ' ה אינם חוצציםקבוע כגון ארון ותיב, ודבר בינו לבין הקיר צץא דבר חושלא יה'צריך  .ד

 סג( מצווה מן המובחר )משנ"ב ס"ק 
אסור אפילו בעיניים מראה , ונגד כג(ו"ע שם ס"כוונה )ש ולמשום ביט ציוריםתפלל מול לא י .ה

 חלון יש להקל )ילקו"י(וכנגד  עא(.)משנ"ב ס"ק  ה שלו משתחווה לבבואש , דנראהסגורות
 סוראוכן , אפילו באשתו, , והיינו כל מקום שדרכה לכסותו ערווההאסור להתפלל כנגד  .ו 

 וראה סימן עה.. ערוות קטן וכן אסור כנגד , של אשה קול זמר  כששומע
בית  וכן כנגד או כשמריח,  או בתוך ד' אמותיו כנגדו,  או מי רגליםכשצואה אסור להתפלל  .ז

 .פז-פהעז, -עו ראה סימן . הכסא
 לשמים(. מכוונים, ד, והיינו כש"פ שו"ע צגד פתח או חלון הפונה לירושלים )ילקו"י עתפלל כני .ח

  –כיוון התפילה 

יהפוך עצמו לצד  )ובציבור  שליםטעה בכיוון התפילה, לא יעקור רגליו אלא יסב פניו לכיוון ירו  .א
 צד ס"ק י(משנ"ב ) הקהל(

 - כשמתפלל ביחידות ינויים בתפילהש

 (חסידותמדת  –"י , ובילקו נט ג, משנ"ב ס"ק יאבניגון טעמים )שו"ע יאמרנה  – קדושת יוצר  .א
תב ובילקו"י כל מלך נאמן', -'א"א שיקדים אמירת הרמכתב  – רמ"ח תיבות בק"שהשלמת  .ב

 .קיכם אמת'ל-התיבות 'ה' אהיחיד יכפול בעצמו ש יותר נכוןש בשם רבים
]אך וידוי  בניגון וטעמים )משנ"ב( ה(דרך קריאה בעלמא )שו"ע תקסה, יאמרם  – י"ג מידות .ג

 ותחנון אומר כדרכו[
ושלים המנהג ניו, ובירספר תורה אינו נופל על פכשאין  –בזמן שאומר תחנון  נפילת אפים .ד

 ליפול. 
שמתפלל כדי להספיק קדושה,  רצוןתוספות ובקשות בתפילה שבד"כ אומרם לאחר יהיו ל .ה

 קכב ס"ק ח(משנ"ב תפילה )אשי ישראל כג )רה( ע"פ ביחידות יכול לאומרם בשומע 
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   –שונות 

 קלות ראש.ין אסור בתפילאיסור לדבר דברי חולין בבית, אך אמנם אין  •
  שאלות לעיון: •

o  תפילה דרך הרדיו / רמקול יוצא ידי חובת במנין כששומע תפילה האם
 ענות קדיש קדושה וברכו? להאם יכול  בציבור?

o בשום מקום אין עשרה בחדר אחד? שהאם ניתן לומר דברים שבקדושה כ   
o קדיש ששומע ברדיו?להצטרף  לדיש יכול האם החייב באמירת ק  
o האם מחוייב לקרוא הפרשה מתוך חומש קריאת התורה? האם יוצאים ידי חובת? 

 

 מהתפילה ביחיד בבית?אנחנו יכולים להרוויח  מה

את הזמן שאנחנו רגילים להקדיש לתפילה בציבור )כולל זמן ההליכה( נוכל להקדיש כעת  •
 התפלל יותר בנחת...לתפילה עצמה, ול

 .דזימרא ם פרק או פסוק בפסוקיעל שו , ולא לדלג אפשר להספיק קרבנות •
"ע )שו  לו קצת )מה שאין כן בציבור(ע קו מיוון בלחש, יכול להשאם אינו  יכול לכ –זים אשכנ •

 קא, ב(
 איתם אחרי התפילהין וללמוד להישאר עם תפיל •
 הצורך( פיין ולצבוע ללבדוק את הצבע של התפיל) •
 שפחה דוגמא אישית לבני המ •

  –לתפילה בכוונה פשוטות עצות 

 תלשנוו מדי פעם להפסיק לכמה שניות, . אפשר להתרכז לאורך זמן רתפילה לבד קשה יותב •
 .לישיבה או הליכהמעמידה קצב התפילה, המנגינה, את 

 .רסגו  חדרלהתפלל ב •
 ת לבית הכנסת.אילו הלכ, כשאינך פנוי עד סוף התפילהיע לבני הבית הודל •
, כאילו אתה מתפלל בבית שך התפילותלקבוע לעצמך מראש את זמני התפילה הקבועים ומ •

 הכנסת בזמנים קבועים.



מובא בסידורים שמי שלא שמע קדיש וקדושה וברכו  
.יאמר המדרשים המובאים להלן

:תוכנת אוצר החכמה, י"מועתק מתוך סידור רש
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