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מי  שלא   –סימן  קח  ,  המשך  הלכות  תפלה
 או אונס או במזיד, התפלל לסיבת טעות


   

    


    

    

) וכן  כשמתפלל  ערבית  שתים  משום
שלא  התפלל  מנחה  יאמר  אשרי  בין  תפלה 

 :)מ"ש סימן ק"וריבק "סמ() לתפלה


 
    





 


)אחרות (



 


 



     

    
 



     





     


מיהו  לכתחלה  לא  יעבור :  הגה
תרומת  הדשן (זמן  תפלה  משום  הפסד  ממון  

 :)'סימן ה

 


והוא :  הגה

הדין  אם  לא  התפלל  מנחה  בעראש  חודש 
מתפלל  של  ראש  חודש  שתים  ואם  לא  הזכיר 

יעלה  ויבא  בראשונה  והזכיר  בשנייה  צריך 
לחזור  ולהתפלל  אבל  אם  לא  הזכיר  בשתיהן 

או  הזכיר  בראשונה  ולא  בשנייה  אין  צריך 
חוץ  ממה  שכתב  של  ראש  חודש ,  כל  בו(לחזור  

 :)שתים


)שתים  של  חול  (






 


     




 


מיהו :  הגה

אם  נזכר  שטעה  פוסק  אפילו  באמצע  הברכה 
 :)אור זרוע מסכת ברכות(

–
 






    ) תוספות

ש  ומרדכי  פרק  מי  שמתו  ותרומת  הדשן  סימן "והרא

.  )א"י


    
     
     





   
)  באמצעה(    




 











אבל  לכתחלה  לא :  הגה
יתחיל  עד  אחר  שאמר  קדושה  והאל  הקדוש 

אלא  שאם  הוצרך  להתחיל  מכח  שהשעה 
עוברת  או  כדי  לסמוך  גאולה  לתפילה  דינא 

 :) ודברי עצמוטור(הכי 



 

 
– 

 

                       
                                  

                              
               


    





   ויש :  הגה

קדושת  מוסף אומרים  דקדושת  כתר  דהיינו  
והיחיד  מתפלל  שחרית  יוכל  לומר  עמהם 

דשניהם  קדושת  שמונה  עשרה  וקדושתן  שוה 
א  אהגאונים "ולא  פליג  רשב(וכן  נראה  לי  עיקר  

 :)שהביא בית יוסף

–


 


    
    

    



    

 
    








 
    





    
    

   ) ואם  לא  חזר

להתפלל  הוי  כאלו  שכח  להתפלל  לגמרי 
 :)כן משמע בבית יוסף() ח"ונתבאר לעיל סימן ק







 






 





 





) ולכתחלה  יאמר  אותה  בפרסה  ראשונה(

  )י"י  והר"רש(




 






 

–
 





רים  שמותר  לענות  אמן  על  גאל ויש  אומ:  הגה

ויש  אומרים  הא .  )טור(ישראל  וכן  נוהגין  
דצריך  לסמוך  גאולה  לתפלה  היינו  דוקא 

בחול  או  ביום  טוב  אבל  בשבת  אין  צריך 
  דטעמא  דבעינן  למסמך  גאולה פירוש(

  ביום  צרה  וסמיך  ליה 'לתפלה  דכתיב  יענך  ה
  וגואלי  ושבת  לאו 'יהיו  לרצון  אמרי  פי  וגו

עניות  דעתי  נראה  דמה  שאין  כן זמן  צרה  ול
ביום  טוב  הוא  משום  שהם  ימי  הדין  כדתנן 

  פרק  קמא  דראש  השנה  בפסח  על 'במשנה  ב
הגהות  אשירי  פרק  קמא  דברכות ()  'התבואה  וכו

וטוב . )ל הלכות יום טוב"וכל  בו  הלכות  שבת ומהרי
 :)טור(להחמיר אם לא במקום שצריך לכך 




 



     

 

–


 



 

)פירוש 
ויש  אומרים  שהוא  ראשי )  (קרובץ  ליוצר

) תיבות  קול  רנה  וישועה  באהלי  צדיקים
ויש מתירין הואיל וצרכי רבים : הגה

ן  ריש  פרק  בתרא "י  והר"ש  והתוספות  והר"הרא(הם  

  וכן )  וטור'וני  פרק  ידראש  השנה  והגהות  מיימ

 :נוהגים בכל מקום לאמרם

–
 


   

    

 


    
הגה :

ואף  על  גב  דבאבות  כורע  בסוף  הברכה  מכל 

מקום  צריך לזקוף מעט בסוף זכרנו כדי שיהא 
דברי  עצמו (נראה  שחוזר  וכורע  משום  חיוב  

 :) הטורפירושל




)פירוש 

 ):שאין לכרוע אלא במקום שתקנו חכמים


    


 





 )שהשפילפירוש    ( 


 




 
    

 



 

 
– 

 

                       
                                  

                              
               




 


    
    




 

–
 





 


 ) ויש  אומרים  שקודם  שמתחילין

  כדי 'מוסף  מכריז  השמש  משיב  הרוח  וכו
מרדכי ()  שהצבור  יזכירו  בתפלתן  וכן  נוהגין

.  )ריש  פרק  קמא  דתענית


     




      

 
)בימות  החמה  (


     


ואנו  בני  אשכנז  לא :  הגה

מזכירין  טל  לא  בימות  החמה  ולא  בימות 
הגשמים  רק  אומרים  בימות  החמה  ורב 

יש  אומרים .  )טור(  'להושיע  מכלכל  חיים  וכו
ששליח  ציבור  פוסק  להזכיר  בתפלת  מוסף 

יום  טוב  הראשון  של  פסח  אבל הקהל מזכירין 
ואינן  פוסקין  עד  מנחה  ששמעו  כבר  משליח 

 :ר שפסק בתפלת המוסף וכן נוהגיןציבו







) נמי  מחזירין  אותו,  וכן  אם  הזכיר  גשם  וטל(

 :)ש והטור"הראם ו"בית יוסף בשם הרמב(

     

      

 
    










שלשה :  הגה
ברכות  הראשונות  חשובות  כאחת  ובכל  מקום 

שטעה  בהם  חוזר  לראש  בין  שהוא  יחיד  בין 
 :)טור(שהוא ציבור 




 
     


והוא :  הגה

הדין  לדידן  דאין  מזכירין  טל  בימות  החמה 

אם  נסתפק  לו  אם  אמר  מוריד  הגשם  בימות 
  יום  חוזר  דודאי  אמר  כמו 'הגשמים  כל  ל

שרגיל  והרי  לא  הזכיר  לא  טל  ולא  גשם  לאחר 
 :)דברי עצמו( יום אינו חוזר 'ל








וכן לדידן אם אמר : הגה

עד  מכלכל  חיים  בלא  משיב  הרוח  ומוריד 

הגשם  שמזכירין  בימות  הגשמים  וכן  אם  אמר 
  פעמים  אתה  גבור  עד  מוריד 'בשמיני  עצרת  צ

הגשם  אם  נסתפק  אחר  כך  אם  הזכיר  או  לא 
 :)דברי עצמו(חזקה שהזכירו 

–
 



    

 
–

 



    


     


 :)י"ש פרק הקורא עומד בשם הר"טור והרא(

–
 

     



) ויום  התקופה
  )'הגהות  מיימוני  פרק  ב.  'הוא  בכלל  הס

    



 






    



  )אם  רוצה  (


)ית ב()  אבל  אינו  מחויב  לחזור  כלל

ן  סבירי  להו "ן  והר"א  והרמב"יוסף  בשם  מהרי

 :)ש"כהרא


 

     



 




) ואם  היה  לו  תענית  וצריך  לומר  עננו

  )אבודרהם()  יאמר  השאלה  קודם  עננו










 



 

 
– 

 

                       
                                  

                              
               

–
 




הגה :
מיהו  אם  אמר  מלך  אוהב  צדקה  ומשפט  אין 

ר  ולא  אמרו  שיחזור  אלא  במקום צריך  לחזו
שכל  השנה  אומרים  האל  אוהב  צדקה  ומשפט 

. )י  סוף  פרק  קמא  דברכות  וטור  והגהות  מנהגים"הר(
 :ב"ועיין לקמן סימן תקפ

–
 







וכשהוא  מוסיף  יתחיל  בברכה  ואחר  כך :  הגה
מוסיף  אבל  לא  יוסיף  ואחר  כך  יתחיל  הברכה 

.  )ו"טור  סימן  תקס( 
     








    






 


 
     

    


 



) אלא  יאמר

 ):עננו בשומע תפלה כיחיד
–

 


 
– 

 

 
וכן :  הגה

עיקר  וכן  נראה  לי  לנהוג  אבל  המנהג  הפשוט 

אינו  כן  רק  אפילו  יחיד  אומר  אותו  כל  זמן 
בית  יוסף (שראוי  לנשיאות  כפים  ואינו  נראה  

 :)בשם המנהיג

–
 






ודוקא  במקום  שנוהגין :  הגה

לומר  יהיו  לרצון  מיד  אחר  התפלה  אבל 
שנוהגין  לומר  תחנונים  קודם  יהיו במקום  

לרצון  מפסיק  גם  כן  לקדיש  וקדושה 
ובמקומות  אלו  נוהגים  להפסיק  באלהי  נצור 

קודם  יהיו  לרצון  לכן  מפסיקין  גם  כן  לקדושה 
א "דברי  עצמו  לפירוש  רשב(ולקדיש  ולברכו  

  )שהביא  הבית  יוסף  




    

 





 





 
–

 



    
    



ונהגו  לומר  אחר :  הגה
  כי 'כך  יהי  רצון  שיבנה  בית  המקדש  כו

התפלה  במקום  העבודה  ולכן  מבקשים  על 
דברי (המקדש  שנוכל  לעשות  עבודה  ממש  

 :)עצמו



    

והשליח :  הגה

  אמות  קודם 'ציבור  יעמוד  כדי  הילוך  ד
תשובת (שיחזור  למקומו  להתפלל  בקול  רם  

וכן  יחיד  המתפלל  יעמוד .  )ו"א  סימן  תל"הרשב
  קודם במקום  שכלו  פסיעותיו  כשיעור  זה

בית  יוסף  בשם  רבינו  ירוחם (שיחזור  למקומו  

יחיד שמתפלל בצבור וסיים תפלתו . )וירושלמי

קודם  לשליח  ציבור  אסור  להחזיר  פניו  לצבור 
בית  יוסף  בשם (עד  שיסיים  שליח  ציבור  תפלתו  

 :)שבולי הלקט



   ) ולכתחלה  לא  יפסיע

בית  יוסף  בשם .  פסיעות  גסות  יותר  מזה
לפי  הטעם  שכתב ,  אורחות  חיים  ודברי  עצמו

 ): פסיעות בשם רב האי'בית יוסף לג
 


   


) אם  לא  התפלל  בלחש  רק  בקול  רם

  פסיעות  אחר  תפלתו  שבקול  רם 'פוסע  ג
 :)אבודרהם(


) אבל  אינו  אומר  בסוף

דברי  עצמו  ובית  יוסף  בשם ()  התפלה  יהיו  לרצון

 :)אוהל מועד

–


 

    



   
     


 


    



וכן :  הגה
אם  הוא  שעת  הדחק  כגון  שירא  שיעבור  זמן 

בור התפלה  יוכל  להתפלל  מיד  בקול  רם  והצ
מתפללין  עמו  מלה  במלה  בלחש  עד  לאחר 

האל  הקדוש  וטוב  שיהיה  אחד  לכל  הפחות 
 :)ל"מהרי(שיענה אמן אחר השליח ציבור 



 

 
– 

 

                       
                                  

                              
               


      

הגה :

ואם  יש  יחידים  בקהל  שמאריכין  בתפלתן  אין 
  להמתין  עליהם  אפילו  היו לשליח  ציבור

חשובי  העיר  וכן  אם  היה  מנין  בבית  הכנסת 
אין  להמתין  על  אדם  חשוב  או  גדול  שעדיין 

 :)ח"בנימין זאב סימן קס(לא בא 


    





) יש  אומרים
שכל  העם  יעמדו  כשחוזר  השליח  ציבור 

 :)הגהות מנהגים() התפלה


 





 



הגה :

וילמד  בניו  הקטנים  שיענו  אמן  כי  מיד 
שהתינוק  עונה  אמן  יש  לו  חלק  לעולם  הבא 

 :)כל בו(
     






)בית  יוסף ()  גם  לא  יפסיק  באמצע  המלה

  )בשם  הערוך






   ויש  מחמירין :  הגה
דאפילו  אינו  מחויב  באותה  ברכה  לא  יענה 

אמן  אם  אינו  יודע  באיזה  ברכה  קאי  שליח 
טור  בשם  רב (ציבור  דזה  נמי  מקרי  אמן  יתומה  

  ימתין  עם  עניית  האמן  אלא  מיד   ולא)כהן  צדק
.  )אבודרהם(שכלה  הברכה  יענה  אמן  





 


 








    


 





ואפילו  אם  לא  שמע :  הגה

הברכה  כלל  רק  שומע  צבור  עונין  אמן  ויודע 
על  איזה  ברכה  קאי  יענה  עמהם  וכן  בקדיש 

 :וקדושה וברכו
     

 
– 


    


 


ויש  לישא  העינים :  הגה

ים  קדושה  וכן  מנענעים למרום  בשעה  שאומר
 )טור  ושבולי  לקט(גופן  ונושאין  אותו  מן  הארץ  

ל  ובית  יוסף "מהרי(ואין  לדבר  באמצע  הקדושה  

ומי  שאמר  סדר .  )א  ודרך  ארץ  זוטא"בשם  מהרי

קדושה  ובא  לבית  הכנסת  ומצא  צבור  עונין 
א "תשובת  הרשב(קדושה  חוזר  ועונה  עמהם  

 :)ט"סימן רמ

–
 







 


    ) כדרך
)  ג"שנתבאר  לעיל  סימן  נ

     


 












יש  אומרים  דאם  טעה :  הגה
בשחרית  של  שבת  ויום  טוב  דינו  כמו  בראש 

 :)ק" וסמטור(חודש והכי נהגו 







 

–
 







     


 יש  אומרים  שאומר  הכל

 :)א"פסקי מהרי(וכן המנהג , בשחייה אחת





הגה :
  רק 'ואין  אומרים  אלהינו  ואלהי  אבותינו  וכו

בזמן  שראוי  לברכת  כהנים  ולישא  כפים  ונהגו 
לומר  בשחרית  שים  שלום  וכן  כל  זמן  שאומר 

מתחילין  שלום  רב   אבל  בלאו  הכי  'אלהינו  כו
ויש  מתחילין  שים  שלום  במנחה  של  שבת 

הואיל  וכתיב  ביה  באור  פניך  נתת  לנו  שהיא 
הגהות  מיימוני (התורה  שקורין  במנחה  בשבת  

 :) מהלכות תפלה'פרק ח

 
–

 


) ואין  לזר  לישא  כפיו  אפילו  עם
דזר  עובר ,    דכתובות'בפרק  ב()  כהנים  אחרים

י  מה "לא  ידע  ר,  ותוספות  פרק  כל  כתבי.  בעשה



 

 
– 

 

                       
                                  

                              
               

, ואפשר  עם  כהנים  אחרים  שרי,  איסור  יש  בזר  העולה

 :)וצריך עיון
     







 


 








 


 ויש  מחמירין  אם  הם  של

ונהגו (,  )אגודה  פרק  הקורא  את  המגילה(עור  
 ):להקל בקצת מקומות





 ולא

נהגו  הלוים  ליטול  ידיהם  תחלה  רק  סמכו  על 

 :נטילתן שחרית



 


    




 
)ן  כתבו  דלא  יאמר "י  ותוספות  ור"רש

) וכן  כתב  הבית  יוסף,  אותו  עד  עמדו  לפני  התיבה






     

 
    

   



)השליח  ציבור  (ולא :  הגה

  ויש  אומרים 'יאמר  אלהינו  ואלהי  וכו

שאומרים  אותו  בלחש  עד  מלת  כהנים  ואז 

 )מ  מרוטנבורג"י  ור"טור  בשם  ר(יאמרו  בקול  רם  

וכן (וחוזר  ואומר  עם  קדושך  כאמור  בלחש  
).  נוהגין  במדינות  אלו 


 




 
   

    
   




     


 
ויש :  הגה

אומרים  שגם  מלת  יברכך  יקרא  אותו  שליח 
ן  פרק  הקורא  והגהות "טור  ור(ציבור  תחלה  

.  ת  אלו  וכן  נוהגים  בכל  מדינו)מיימוני

      



 

    
 


    

    



ויאריכו  בתפלה :  הגה

זו  עד  שיסיים  שליח  ציבור  שים  שלום  ושיענו 
הציבור  אמן  על  שניהם  ואם  אינם  יכולים 

 'להאריך  כל  כך  יאמרו  אדיר  במרום  וכו
י  פרק  אלו  נאמרין "רש(ל  "קמן  סימן  קכדל

 :)והגהות מיימוני









)וכן המנהג:( 


כשיורדין :  הגה

מן  הדוכן  לא  יגעו  במנעליהם  המטונפים  ואם 

נוגעים  יטלו  ידיהם  לתפלה  שיתפללו  אחר  כך 

 :)אגודה פרק היה קורא(


     

    











 'ולא  יתחילו  הכהנים  רבון  העולמים  כו:  הגה
 :)בית יוסף(עד שיכלה אמן מפי הצבור 


 


) ולא  יאמרו  לו

לעלות  או  ליטול  ידיו  אבל  אם  אמרו  לו  צריך 

) לעלות  דהוא  עובר  בעשה  אם  אינו  עולה
ו "מרדכי  פרק  הקורא  עומד  והגהות  מיימוני  פרק  ט(

.  )דתפלה  ואגור











     
 





 
   


 






וגם  הכהנים  לא :  הגה
יסתכלו  בידיהם  על  כן  נהגו  לשלשל  הטלית 



 

 
– 

 

                       
                                  

                              
               

ויש  מקומות .  על  פניהם  וידיהם  חוץ  לטלית

הגו  שידיהם  בפנים  מן  הטלית  שלא שנ
 :)בית יוסף(יסתכלו העם בהם 







 







 


ומכל :  הגה

ה מקום  עכשיו  שהכהנים  מאריכין  הרב
בנגונים  נהגו  גם  כן  לומר  פסוקים  וכמו 

ז  לענין  ברכו  אך  יותר "שנתבאר  לעיל  סימן  נ
 :)דברי עצמו(טוב שלא לאמרם 




 





 


    
 




י  פירש "  מין  נגע  לבן  ורשפירושבוהקניות  (
עקושות .  עקומות  כפופות.  ז"ש  בלע"לינטלי

  עקומות  שנתעקמה  ידו פירשן  "והר.  הןלצדדי
עקושות  שאינו  יכול  לחלק ,  אחרונית

)  אצבעותיו











     







 




ודוקא  אם  היו :  הגה

ידיו  בפנים  מן  הטלית  אבל  אם  הם  מבחוץ  לא 
 :מהני הטלית לידיו

) אסטיס
)    מיני  צבעיםפירושה  ופוא




 


   
 




     






)ג סעיף ח"ועיין לעיל סימן נ':( 


הגה :

ויש  אומרים  דאם  עשה  תשובה  נושא  כפיו 
ויש  להקל  על  בעלי  תשובה  שלא  לנעול  דלת 

דלא  גרע ,  דברי  עצמו(בפניהם  והכי  נהוג  

קים  אגור  ובית י  והרבה  פוס"טור  ורש)  (ממשומד

 :)יוסף



 




)וכן  עיקר  .(
 







 





 ):אר עבירות מונעין נשיאת כפיםשאין ש(






 





ויש  אומרים  דמי  שיש  לו  בת  שהמירה (
לעבודת  כוכבים  או  שזנתה  אין  מחייבין  עוד 

מרדכי  פרק  נגמר ()  לקדשו  כי  אביה  היא  מחללת

 :)הדין
 



ם ויש  אומרי:  הגה

ב  חדש  על "דכל  זמן  האבלות  אפילו  עד  י
מרדכי  סוף (אביו  ועל  אמו  אינו  נושא  את  כפיו  

  וכן  נוהגין )פרק  הקורא  עומד  והגהות  מיימוני
 :במדינות אלו


ויש  אומרים  דאינו  נושא  כפיו :  הגה

דהשרוי  בלא  אשה  שרוי  בלא  שמחה  והמברך 

. )מרדכי  פרק  הקורא  עומד(  יש  לו  להיות  בשמחה
ונהגו  שנושא  כפיו  אף  על  פי  שאינו  נשוי 

ומכל  מקום  הרוצה  שלא  לישא  כפיו  אין 
מוחין  בידו  רק  שלא  יהא  בבית  הכנסת  בשעה 

. שקורין  כהנים  או  אומרים  להם  ליטול  ידיהם
נהגו  בכל  מדינות  אלו  שאין  נושאים  כפים 

אלא  ביום  טוב  משום  שאז  שרויים  בשמחת 
וב  לב  הוא  יברך  מה  שאין  כן יום  טוב  וט

בשאר  ימים  אפילו  בשבתות  השנה  שטרודים 
בהרהורים  על  מחייתם  ועל  ביטול  מלאכתם 

ואפילו  ביום  טוב  אין  נושאין  כפים  אלא 
בתפלת  מוסף  שיוצאים  אז  מבית  הכנסת 

וכל .  )דברי  עצמו(וישמחו  בשמחת  יום  טוב  
שחרית  ומוסף  שאין  נושאין  בו  כפים  אומר 

 'הינו  ואלהי  אבותינו  וכוהשליח  ציבור  אל
ו  ויום  הכפורים "כדלעיל  סוף  סימן  קכ

נושאים  בו  כפים  כמו  ביום  טוב  ויש  מקומות 
שנושאים  בו  כפים  בנעילה  ויש  מקומות 

 :אפילו בשחרית
    


ונוהגין  שמאריכין  בניגון  אלו :  הגה

כל  אחת  מהן  הוא  סוף  ברכה  בפני תיבות  כי  
עצמה  ואומרים  רבון  כמו  שמפורש  בסימן 



 

 
– 

 

                       
                                  

                              
               

ל ובשעה שמאריכין בניגון התיבות שבסוף "ק

הפסוקים  דהיינו  וישמרך  ויחנך  שלום 
ל "תשובת  מהרי(  'והמקרא  לא  יאמר  רבון  וכו

אסור  להשתמש  בכהן  אפילו .  )ח"סימן  קמ
בזמן  הזה  דהוי  כמועל  בהקדש  אם  לא  מחל 

 :)כי בהגהות דגיטיןמרד(על כך 
–

 



    




    



) והמנהג  שלנו

 ):ח"כבר נתבאר לעיל סימן קכ






ולכן :  הגה
אומרים  במנחה  ביום  כפורים  אלהינו  ואלהי 

אבותינו  אף  על  גב  דאין  ראוי  לנשיאת  כפים 
מכל  מקום  הואיל  ואם  עלה  לא  ירד  מיקרי 

וכן  נוהגין  במדינות ,  )הגהות  מיימוני(קצת  ראוי  
  אלו  אף אלו  אף  על  פי  שיש  נוהגין  במדינות

 :על פי שיש חולקים
–

 









     

ובמקום  שאין :  הגה

עולין  לדוכן  יאמר  כל  זה  בשעה  שהשליח 
צבור  אומר  שים  שלום  ויסיים  בהדי  שליח 

 :)י פרק הרואה"הר(צבור שיענו הקהל אמן 

 
–

 
     


ויש  אומרים  דיש  להטות  על :  הגה

ב  ובית "ש  סימן  רי"ריב(צד  ימין  והעיקר  להטות  

  בשחרית  כשיש  לו  תפילין )יוסף  בשם  הרוקח

בשמאלו  על  צד  ימין  משום  כבוד  תפילין 
ובערבית  או  כשאין  לו  תפילין  בשמאלו  יטה 

ולאחר  שנפל  על  פניו .  )מנהגים(  על  שמאלו
יגביה  ראשו  ויתחנן  מעט  מיושב  וכל  מקום 

ומנהג  פשוט  לומר  ואנחנו .  ומקום  לפי  מנהגו
 )טור(  וחצי  קדיש  אשרי  ולמנצח  'לא  נדע  כו

ואפילו  בימים  שאין  אומרים  תחנון  אומרים 
למנצח  מלבד  בראש  חודש  וחנוכה  ופורים 

, יםמנהג(  באב  'וערב  פסח  וערב  יום  כיפור  וט

 :)ט"ועיין לקמן סימן תקנ
יש : הגה

אומרים  דאין  נפילת  אפים  אלא  במקום  שיש 

ארון  וספר  תורה  בתוכו  אבל  בלא  זה  אומרים 
בית  יוסף (תחנה  בלא  כיסוי  פנים  וכן  נוהגים  

וחצר  בית  הכנסת .  )ד"בשם  רוקח  סימן  שכ
  או  בשעה )ל"מהרי(הפתוח  לבית  הכנסת  

ר  מתפללין  אז  אפילו  יחיד  בביתו שהצבו

דברי  עצמו  פירוש (אומר  תחנה  בנפילת  אפים  

 :)אגור



 




הגה :
ילה  או  החתן  באותו  בית  הכנסת ודוקא  שהמ

אבל  אם  אין  המילה  בבית  הכנסת  אף  על  פי 
שהיא  בבית  הכנסת  האחרת  אומרים  תחנון 

וביום  המילה  שאין .  )א"א  סימן  פ"פסקי  מהרי(
אומרים  תחנון  דוקא  שחרית  שמלין  אז 

התינוק  אבל  במנחה  אף  על  פי  שמתפללין 
אצל  התינוק  הנימול  אומרים  תחנון  מה  שאין 

שאין  אומרים  תחנון  כל  היום כן  בחתן  
 'הגהות  מיימוני  פרק  ה(כשמתפללין  אצל  החתן  

ולא  מקרי  חתן  אלא  ביום .  )מהלכות  תפלה
 :שנכנס לחופה





 





)וכן  נוהגין(
)ג  בעומר  אין "בל

וכן  בערב .  ביום  כיפור  אין  נופלין.  נופלין

 )מנהגים. ראש השנה אפילו שחרית



) ולא  מתחלת  ראש

 ):חודש סיון עד אחר שבועות
 

 


 
 


