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 ל ע"א( –)ברכות כח ע"ב  תפילה קצרה וחובת תפילה

ראשונים עסקו בשאלה מדוע תקנו לנמצא במקום מי שנמצא במקום סכנה מתפלל תפילה קצרה. 
א, לה קצרה יצא ידי חובת תפילה מהתורה או לסכנה להתפלל תפילה קצרה, והאם מי שהתפלל תפי

ומה המשמעות שעליו להתפלל שוב כשהגיע לביתו או למקום יישוב ועדין לא עבר הזמן. נעמוד על דברי 
 ו בנוגע לחובת תפילה בכלל. לעמדתובהתאמה הרמב"ם בסוגיה 

 

 קצרהתפילה ההולך במקום סכנה מתפלל  .א

ות של תנאים אחרים אותם יש להתפלל במצב רבגמרא הובאה תוספתא )ברכות ג, ז(, ובה תפילות קצ

  של סכנה.

–

 

 ?להרחבה: הרב יוסף דב סולוביצ'יק,   מה המשותף והשונה בין התפילות הקצרות של התנאים[

 [נ-חלק ב, עמ' מחי ז"ל, שיעורים לזכר אבא מאר
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 יצא או לא יצא ידי חובת תפילה -מי שהתפלל תפילה קצרה ב.

ה בעת סכנה צריך לשוב ולהתפלל עסקו בשאלה מדוע מי שהתפלל תפילה קצרראשונים ואחרונים 

דברי הרא"ה וכן להלן דברי ? , ומה היה הערך של התפילה הקצרהבעת שהגיעו לביתם או למקום יישוב

 .קצרהל תפילה מי שהתפלבענין  המשנה ברורה

 ילה קצרה? נמצא במקום סכנה שיתפלל תפע"פ הרא"ה מדוע תקנו למי ש 

 למול חובת תפילה הסבר את משמעות דברי המשנה ברורה בנוגע לערכה של תפילת קצרה :

 . "אף דהתפלל התפילה קצרה, כמאן דליתא דמיא לענין עצם מצות תפילה"

 
 .רי הרמב"ם ובפרוש האור שמח לדבריוהרמב"ם סובר אחרת. נעיין בדב
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 ם סכנה, לא הספיק על פי האור שמח, אם עבר הזמן ואותו אדם שהתפלל תפילה קצרה במקו

 מין? מדוע? ל תשלולהתפלל תפילה כתקנה. האם יצטרך להתפל

  הרב יוסף קאפח )רמב"ם שם(, העיר שאין יסוד לדיוקו של האור שמח בדברי הרמב"ם. הסבר

  מדוע, ובסס את תשובתך על לשונו של הרמב"ם.

 

 בכל יוםמהתורה חובת תפילה  -רמב"ם: תפילה קצרה . ג

ת בהלכות תפילה הלכות תפילה הסביר מה היא חובת התפילה ואלו הלכות נוספוהרמב"ם בתחילת 

תפילה קצרה" כדי להסביר את עמדתו של הרמב"ם הם חובה דרבנן. הכסף משנה השתמש במונח "

בנוגע לחובת התפילה מהתורה. ספר החינוך קישר את באופן ישיר את חובת התפילה מהתורה עם 

 ם סכנה.  התקנה לומר תפילה קצרה במקו

ִֵ

 

 

 של  נלמדו בדפים הקודמיםכבר  י מקורות)שנ הסבר את שלושת המקורות שציין הכסף משנה

היא קצרה  גם אם מהם ניתן ללמוד שמי שמתפלל תפילה כלשהיה שטענה ואת, (המסכת

 .באורכה, מקיים מצוות תפילה מהתורה
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 וע אדם שמתפלל תפילה קצרה במקום סכנה, יוצא ידי חובת תפילה לפי ספר החינוך, מד

 ילתו הקצרה? בתפמהתורה 

 מטי לביתיה בעי למהדר לצלויי", והרמב"ם )הל' תפילה ד, יט( כתב: "וכשהוא מר "וכי בגמרא נא

 מגיע לישוב ותתקרר דעתו חוזר ומתפלל תפלה כתקנתה תשעה עשר ברכות". 

 במקום סכנה לחזור ולהתפלל כשהוא מגיע לביתו? מדוע על המתפלל תפילה קצרה 

 

  תפילה קצרהרת כ. גם תפלת הביננו מוגדד

כת מסופר שאליהו הנביא אמר לר' יוסי שהיה עליו להתפלל תפילה קצרה, על אף שר' יוסי לא ת המסבתחיל

תפילת הביננו. היה במקום סכנה. רש"י )וכן תוס' שם וראשונים אחרים( פירשו שכוונת אליהו הנביא היתה ל

 נשוב ונעיין בגמרא ובדברי רש"י והמאירי.  
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  לימודים מדברי אליהו הנביאהסבר על פי מה הסיק ר' יוסי את אותם שלושה. 

  ,הסבר מדוע גם תפילת הביננו יכולה להיות מוגדרת כתפילה קצרה?ע"פ המאירי 

 להתפלל שהובא לעיל, הסבר את דברי אליהו הנביא: "היה לך )הל' תפילה א, א( ב"ם ע"פ הרמ

 תפילה קצרה". 

 

 

–
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 אמונה

, וכך כתב גם בספר "מצות עשה להתפלל בכל יום(: "א ,אהלכות תפילה )לעיל הובאו דברי הרמב"ם 

  . יאורו של הראיה קוק לדבריהםבב"ן ולהלן דברי הרמ מב"ך חלק עליו.הרה(.  המצוות )מצווה

 


