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עיקר מצות תפילה הוא שיהא אדם מתחנן ומתפלל לה' בכל יום שיתן לו צרכיו. 

אך צורת התפילה אינה בקשת צרכיו בלבד, אלא צריך לספר בשבחו של מקום 

קודם בקשת צרכיו, ולסיים בהודאה אחר בקשת צרכיו. ולכן תיקנו אנשי כנסת 

הגדולה בתפילת שמונה עשרה: ג' ברכות הראשונות שבחו של מקום, י"ג ברכות 

האמצעיות בקשות צרכי האדם, ג' ברכות האחרונות ברכות הודאה.

בסוגיא זו יתבאר:

מקור וגדר החיוב לומר שבח והודאה בתפלה, והיוצא מזה לדינא.

 מצות תפילה - ב
אופן קיום מצות תפילה
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ז קונטרס�מראי�מקומות�

שבח בקשה והודאה - המקור

גמ' מס' ברכות דף לב. דרש רבי שמלאי
לעולם יסדר אדם שבחו של הקב"ה ואח"כ יתפלל, וילפינן לה מתפלת משה רבינו.

]ויל"ע, האם אמירת שבח קודם התפילה היא חלק מחובת התפילה, ולשיטות הראשונים דמצות תפילה בכל יום היא מה"ת, אזי אמירת שבח הוא ג"כ מה"ת. ואת"ל 
שהוא מה"ת יל"ע האם הוא מעכב קיום מצות תפילה, שאם התפלל אבל לא הקדים לומר שבחו של מקום, לא יצא יד"ח תפילה מה"ת.[

הודפס ע"י תכנת אוצר החכמה    95תלמוד בבלי  <עוז והדר> - א ברכות תלמוד בבלי עמוד מס  

שבח בקשה והודאה - המקור
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קונטרס�מראי�מקומות ח�

שבח בקשה והודאה - המקור

רמב"ם הלכות תפילה פ"א הל' א-ב
בתחילה  היא  תפלה  מצות  וחובת  יום,  בכל  להתפלל  מה"ת  מצוה 
להגיד שבחו של הקב"ה, ואח"כ לשאול צרכיו בבקשה ותחינה, ואח"כ 

ליתן הודאה להקב"ה על הטובה שהשפיע לו.
זו כך הוא" משמע דכן הוא דרך קיום מצות  ]מלשון הרמב"ם "חיוב מצוה 
תפילה מה"ת, אמנם לא מבואר אם הוא מעכב קיום המצוה. ויתבאר בסמוך.[

כסף משנה ד"ה אלא
בקשה  שבח  אמירת  היא  מה"ת  תפלה  מצות  דחובת  הרמב"ם  דעת 

והודאה. והמקור הוא מגמ' ברכות הנ"ל.

לחם משנה ד"ה ואח"כ
בשבח  שהתחיל  רק  מצינו  רבינו  דבמשה  ספר,  הקרית  בשם  מקשה 
ואח"כ אמר בקשה, אבל לא מצינו שסיים בהודאה, וא"כ מהיכן למדו 

החיוב לסיים בהודאה מן התורה.

הודפס ע"י תכנת אוצר החכמה    20משנה תורה <מהדורה חדשה> - ב (אהבה) משה בן מימון (רמב"ם) עמוד מס  
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ט קונטרס�מראי�מקומות�

שבח בקשה והודאה - המקור

פרי מגדים פתיחה להלכות תפילה ד"ה והנה בילקוט
מביא מקור שצריכים לסיים בהודאה מהספרי פרשת וזאת הברכה.
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קונטרס�מראי�מקומות י�

שבח בקשה והודאה - המקור
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יא קונטרס�מראי�מקומות�

שבח בקשה והודאה - המקור

אור שמח הלכות תפילה פרק א ה"ב עד בא"ד ובספר האמונות
פ"ו  מנחות  בתוספתא  אשכחן  דכן  ומוסיף  הנ"ל,  הספרי  דברי  מביא 
ד'הלל שבח ותפילה מעכבין זא"ז', וכיון דמעכבין את עיקר התפילה, 

על כרחך דהוו מה"ת כמו תפילה.

והודאה מעכבים קיום מצות תפילה  ]מבואר דס"ל בדעת הרמב"ם דשבח 
מה"ת.[

לענין אם חייבים לומר שבחו של מקום בתפילה פרטית עי' להלן דף 
לז במדור ליתר עיון דברי הראש יוסף.
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קונטרס�מראי�מקומות יי�

שבח בקשה והודאה - תפילת שמונה עשרה

רמב"ם הל' תפילה פרק א הל' ד
בראשונה היה כל אחד מתפלל כפי כוחו, אבל משגלו ישראל ולא היה כל אחד יכול להתפלל בלשון צחה, התקינו עזרא ובית דינו שמונה עשרה ברכות 

הודפס ע"י תכנת אוצר החכמה    20משנה תורה <מהדורה חדשה> - ב (אהבה) משה בן מימון (רמב"ם) עמוד מס  על הסדר – שלש ראשונות שבח הקב"ה, תשע אמצעיות בקשה ותחינה ושאילת צרכיו, ושלש אחרונות הודאה.

שבח בקשה והודאה - תפילת שמונה עשרה
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יי קונטרס�מראי�מקומות�

שבח בקשה והודאה - תפילת שמונה עשרה

הודפס ע"י תכנת אוצר החכמה    21משנה תורה <מהדורה חדשה> - ב (אהבה) משה בן מימון (רמב"ם) עמוד מס  
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קונטרס�מראי�מקומות יי�

שבח בקשה והודאה - תפילת שמונה עשרה

קרית ספר הל' תפילה פרק א הל' ג
]לרבינו משה מטראני ה'מבי"ט'[

אחרי שהתקינו עזרא ובית דינו תפילת שמו"ע - שלש ראשונות שבח 
ושלש אחרונות הודאה ואמצעיות בקשות, הרי סיבת קביעת התפילה 
שמו"ע  תפילת  המתפלל  כן  ואם  מה"ת,  החיוב  לקיים  היה  זה  בסדר 

מקיים המצוה מה"ת. ואפילו אי נימא דמה"ת סגי בתפילה קצרה שיש 
בה שבח בקשה והודאה, מ"מ כל מה שמוסיף בה נכלל בקיום מצות 

תפילה מה"ת.
]מבואר דפשיט"ל דשבח והודאה הוא חיוב מה"ת, ולכן ס"ל דאחרי שתקנו 
אנשי כנה"ג תפילת שמו"ע בדרך שבח בקשה והודאה מקיימים בזה חובת 

וצורת תפילה מה"ת.[
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טו קונטרס�מראי�מקומות�

שבח בקשה והודאה - תפילת שמונה עשרה

מא
דוג



קונטרס�מראי�מקומות טז�

שבח בקשה והודאה - תפילת שמונה עשרה

אבי עזרי הל' תפילה פ"א ה"א
מיישב דעת הרמב"ם שסובר שחובת תפילה היא מה"ת, דלא תיקשי עליה השגות הרמב"ן שמקשה על הרמב"ם דבגמ' מובא כמה פעמים דחובת 
תפילה היא רק מדרבנן )דבריהם הובאו בחוברת הקודמת(. דמשתקנו חז"ל תפילת שמו"ע הרי עקרו מצות תפילה מה"ת, דיש כח ביד חכמים לעקור מצות 
תפילה בשוא"ת, והאידנא יש רק חיוב להתפלל תפילת שמו"ע מדרבנן, ואמנם כשמתפלל תפילת שמו"ע - הרי מקיים גם מצות תפילה מה"ת, ככל 
מצוה קיומית אבל חובה ליכא. ואי אפשר לקיים המצוה הקיומית אלא כשמתפלל כתקנ"ח, דאם לא התפלל הכי, הרי עקרו חז"ל שם תפילה מתפילתו.
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יז קונטרס�מראי�מקומות�

שבח בקשה והודאה - תפילת שמונה עשרה

]מבואר דפשיט"ל דבזה"ז אם מתפלל תפילה קצרה שיש בה שבח בקשה והודאה לא יצא יד"ח תפילה כלל שחז"ל עקרו קיום המצוה כצורתה מן התורה בשוא"ת, 
ואין מקיימים מצות תפילה אלא ע"י תפילת שמו"ע, וזה דלא כמש"כ הקרי"ס בדעת הרמב"ם.[

)דברי החינוך שמציין אליהם בהגהתו, הובאו להלן במלואם(

מא
דוג



קונטרס�מראי�מקומות יח�

שבח בקשה והודאה - תפילת שמונה עשרה

מגן אברהם סי' קו ס"ק ב
לדעת הרמב"ם דעיקר חובת תפילה הוא מה"ת, רוב נשים אינן מתפללות תפלת שחרית, אלא סומכות על מה שאומרות בבוקר איזו בקשה, ומה"ת די 

בזה, ואינן צריכות להתפלל שמו"ע דחז"ל לא תיקנו לנשים חובת תפילת שמו"ע.
רק בקשה, ושבח והודאה הוו מתקנ"ח ולא מה"ת וקרא אסמכתא בעלמא, ולכן נשים  ]לכאורה מבואר דס"ל להמג"א בדעת הרמב"ם, דחובת תפילה מה"ת היא 

יוצאות באמירת בקשה בלבד. וכן מבואר דלא כהאבי עזרי הנ"ל דהרי ס"ל דגם בזה"ז יוצאים המצוה מה"ת ע"י בקשה בעלמא.[

מא
דוג



יט קונטרס�מראי�מקומות�

שבח בקשה והודאה - תפילת שמונה עשרה

ספר החינוך מצוה תלג ד"ה ואולם
מביא מחלוקת הרמב"ם והרמב"ן אם מצות תפילה בכל יום היא מה"ת או מדרבנן. ומבאר דלדעת הרמב"ם - כיון דעיקר המצוה מה"ת הוא להתחנן 
ולבקש צרכיו, לכן בעומד במקום סכנה תיקנו חז"ל שיתפלל רק תפילה קצרה של 'צרכי עמך מרובים וגו'', ולא יקדים לומר שבח ולא יסיים בהודאה, 

דבזה יוצא עיקר המצוה מה"ת.
]ס"ל ג"כ בדעת הרמב"ם דשבח והודאה הוא מתקנת חכמים, שתיקנו שצורת התפילה תהיה בדרך שבח בקשה והודאה כתפילת משה רבינו, אבל מצות תפילה היא 

בקשה בלבד.[
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קונטרס�מראי�מקומות כ�

שבח בקשה והודאה - תפילת שמונה עשרה

שלחן ערוך סי' תקצג סעי' א
ברכות של ר"ה ויוה"כ מעכבות זו את זו, ולכן אם אינו יודע כולם לא 

יאמר רק את הברכות שיודע.

משנה ברורה ס"ק ב
מביא בשם המגן אברהם דבשאר ימות השנה אם יודע רק ברכה אחת 
דבודאי  מבאר  והמשנ"ב  זו.  את  זו  מעכבות  דאינן  יאמרנה  משמו"ע 

אינו יוצא בזה תפילת שמו"ע, דאפילו דילג ברכה אחת מעכבת, אלא 
הוא לרחמי בעלמא.

ביאור הלכה ד"ה זו את זו 
תפילת  יוצא  דאינו  אף  אחת,  ברכה  רק  מתפלל  דאם   - דבריו  מבאר 
שמו"ע שהיא מתקנ"ח, מ"מ רחמי נינהו ויוצא בזה חובת תפלה מה"ת, 

שבבקשה אחת סגי.
מתקנ"ח  הוי  והודאה  דשבח  הנ"ל  לשיטתו  אתיין  המג"א  דברי  ]ולכאורה 

ומה"ת יוצאים בבקשה בלבד.[  

הודפס ע"י תכנת אוצר החכמה    149משנה ברורה עם פסקי חזון איש - ו כהן, ישראל מאיר בן אריה זאב עמוד מס  

מא
דוג



כא קונטרס�מראי�מקומות�

שבח בקשה והודאה - תפילת שמונה עשרה

ספר והאיש משה ד"ה ובכדי שיהי' הדברים בא"ד דהנה הר"מ
]להג"ר משה סולוביציק זצ"ל מציריך[

מסתפק בהנ"ל אם שבח הודאה הוא מה"ת ואם הוא מעכב קיום מצות תפילה מה"ת ומדייק מלשון הרמב"ם דאפילו אם הוא מה"ת מ"מ אינו מעיקר 
התפילה ואינו מעכב, דעיקר התפלה הוא בקשת צרכיו.

]מבואר דס"ל דיתכן דשבח והודאה הוי מה"ת ומ"מ אינו מעכב עיקר מצות תפילה מה"ת שהוא בקשת צרכיו.[

הודפס ע"י תכנת אוצר החכמה    194והאיש משה - ב סולובייצ'יק, משה הלוי עמוד מס  

מא
דוג



קונטרס�מראי�מקומות כי�

שבח בקשה והודאה - תפילת שמונה עשרה

הודפס ע"י תכנת אוצר החכמה    195והאיש משה - ב סולובייצ'יק, משה הלוי עמוד מס  

מא
דוג



כי קונטרס�מראי�מקומות�

שבח בקשה והודאה - תפילת שמונה עשרה

הליכות שלמה פרק ב סעי' ד
נערות האכלות בבוקר קודם שהולכים לבית הספר ושם תתפללנה, 

נכון שתאמרנה תפילה קצרה קודם האכילה.

דבר הלכה ס"ק ה 
ומנחה  שחרית  תפלת  להתפלל  נשים  ומחייב  מחמיר  דהמשנ"ב  אף 
)דברי המשנ"ב הובאו להלן במדור להלכה(, מ"מ המנהג הוא לסמוך על המג"א 

צריכים  אבל  כלשהי,  בתפילה  די  אלא  להתפלל  אותן  מחייבים  ואין 
לומר שבח בקשה והודאה, וא"כ אף דיוצאים שבח והודאה ע"י אמירת 

מודה אני צריכים להוסיף אח"כ איזה בקשה.
צריך  אלא  הבקשה,  אחרי  דוקא  הודאה  בעי  דלא  חידוש,  בדבריו  ]מבואר 
להזכיר שלשתם בתפילתו, ולכן אם הוסיף בקשה אחרי מודה אני יצא, ויל"ע 
בזה דמפשטות דברי הרמב"ם משמע דצריכים שבח בקשה והודאה, כסדר 

הזה. עי' בסמוך בדברי המועדים וזמנים.[

הודפס ע"י תכנת אוצר החכמה    27הליכות שלמה - הלכות תפילה אוירבאך, שלמה זלמן בן חיים יהודה ליב עמוד מס  

מא
דוג



קונטרס�מראי�מקומות כי�

שבח בקשה והודאה - תפילת שמונה עשרה

הגר"ח מבריסק קובץ שיח תפלה
מקשה על המג"א האיך נשים יוצאות באמירת מודה אני, הרי מבואר 
ברמב"ם דבעינן שבח הודאה ובקשה. ואפילו אם אומרת איזה בקשה 
ג"כ אינה יוצאה חובת תפילה מה"ת, דהרי בעינן שבח בקשה והודאה.

בלי  בעלמא  בבקשה  מה"ת  תפילה  יד"ח  יוצאים  האיך  שהקשה  מה  ]והנה 
שבח והודאה, הרי כבר נתבאר דס"ל להמג"א בדעת הרמב"ם דשבח והודאה 

הוא רק מדרבנן ולא חייבו את הנשים בזה.[

מא
דוג



כה קונטרס�מראי�מקומות�

שבח בקשה והודאה - תפילת שמונה עשרה

מא
דוג



קונטרס�מראי�מקומות כו�

שבח בקשה והודאה - תפילת שמונה עשרה

מועדים וזמנים חלק א סי' ט מד"ה ומעתה עד ד"ה ותמהני
להרמב"ם יצא רק אם אמר 'שבח בקשה והודאה' כסדרן, וא"כ תימה 
גדולה על הנשים שסומכות על 'מודה אני', שאין בו דברים אלו כסדרן, 

ולכן מבאר טעם אחר אמאי נשים מקילות שלא להתפלל.
]ועי' במדור להלכה מש"כ עוד בזה.[

שם הגהה
נפק"מ להלכה אם נשים יוצאות חובת תפילה במודה אני, אם מותר 

להו בשבת ויו"ט לשתות בבוקר לאחר מודה אני קודם קידוש.
]לדעת הפוסקים בזה יעויין להלן במדור להלכה.[

הודפס ע"י תכנת אוצר החכמה    34מועדים וזמנים השלם - א שטרנבוך, משה בן אשר עמוד מס  

מא
דוג



כז קונטרס�מראי�מקומות�

שבח בקשה והודאה - תפילת שמונה עשרה

הודפס ע"י תכנת אוצר החכמה    35מועדים וזמנים השלם - א שטרנבוך, משה בן אשר עמוד מס   היוצא לנו מזה:
מה"ת,  חיוב  הוא  והודאה  בקשה  שבח   - ספר  והקרית  הלח"מ  דעת 

ולפי"ז נשים חייבות גם בשבח והודאה )הגר"ח(.
דעת החינוך - שבח והודאה הוא רק מדרבנן ואינו מעכב קיום המצוה 

מה"ת.
דלא  בעלמא  בבקשה  יוצאות  נשים  ולכן  כנ"ל,   - אברהם  המגן  דעת 

חייבום רבנן.

דעת האור שמח - שבח ובקשה מעכב קיום מצות תפילה מה"ת.
דעת הגר"מ סולובייציק - אפילו אם הוא מה"ת מ"מ אינו מעכב קיום 

עיקר מצות תפילה.
דעת הקרית ספר - המתפלל איזו נוסח תפילה שיש בה הזכרת שבח 

בקשה והודאה  - הרי קיים מצות תפילה מה"ת.
דעת האבי עזרי- אינו מקיים מצות תפילה מה"ת רק בתפילת שמו"ע 

בלבד.

מא
דוג



קונטרס�מראי�מקומות כח�

שבח בקשה והודאה - להלכה

הודפס ע"י תכנת אוצר החכמה    319משנה ברורה עם פסקי חזון איש - א כהן, ישראל מאיר בן אריה זאב עמוד מס   משנה ברורה סי' קו ס"ד ד
ולכן גם נשים חייבות להתפלל תפילת שמו"ע של שחרית  נינהו  להלכה נקטינן כדעת הרמב"ן דחובת תפילה היא מדרבנן, ותיקנוה משום דרחמי 

ומנחה, אבל פטורות מתפילת ערבית, ולענין תפילת מוסף נחלקו הפוסקים.

שבח בקשה והודאה - להלכה

מא
דוג



כט קונטרס�מראי�מקומות�

שבח בקשה והודאה - להלכה

קובץ תשובות להגרי"ש אלישיב ח"א סי' יד
להלכה מה צריכות נשים להתפלל כדי לקיים מצות תפילה.

הודפס ע"י תכנת אוצר החכמה    34קובץ תשובות - א אלישיב, יוסף שלום עמוד מס  

מא
דוג



קונטרס�מראי�מקומות ל�

שבח בקשה והודאה - להלכה

מועדים וזמנים חלק ח סי' קמו ד"ה ולמעשה
אשה חייבת להתפלל, אולם מביא בשם הח"ח דכשהיא מטופלת בבנים סומכות על המג"א הנ"ל לפוטרה.

הודפס ע"י תכנת אוצר החכמה    35מועדים וזמנים השלם - ח שטרנבוך, משה בן אשר עמוד מס  

מא
דוג



לא קונטרס�מראי�מקומות�

שבח בקשה והודאה - להלכה

פרי מגדים או"ח סי' רפט א"א ס"ק ד בא"ד עי' תוספות
לדעת המג"א דנשים יוצאות באיזה בקשה, אולי אסורות לשתות מים בשבת בבוקר קודם קידוש, אמנם אולי אפשר לסמוך על שיטת הר"א )הראב"ד 

הראשון( דטעימה מותרת קודם קידושא רבה, ומסיק דאשה שנוהגת להתפלל תמיד מותר לה לשתות שבת בבוקר קודם התפילה.

מא
דוג



קונטרס�מראי�מקומות לי�

שבח בקשה והודאה - להלכה

שו"ת אגרות משה ח"ד סי' קא אות ב
כיון דאשה משועבדת לבעלה, כל זמן שהוא אינו חייב בקידוש גם היא אינה חייבת.

הודפס ע"י תכנת אוצר החכמה    191אגרות משה - ו (או"ח ד, יו"ד ג) פיינשטיין, משה בן דוד עמוד מס  

מא
דוג



לי קונטרס�מראי�מקומות�

שבח בקשה והודאה - להלכה

שמירת שבת כהלכתה פרק נב הערה מו בא"ד ועיין שו"ת
הגרשז"א חולק על הנ"ל.

)ועי' הערה מד בא"ד האיך תתנהג אשה שמתפללת רק בשבת ולא בחול.(

הודפס ע"י תכנת אוצר החכמה    161שמירת שבת כהלכתה - ב נויבירט, יהושע ישעיה בן אהרן עמוד מס  

מא
דוג



קונטרס�מראי�מקומות לי�

שבח בקשה והודאה - להלכה

טור סי' נא סעי' א בא"ד ונתקנה
לכן תיקנו פסוקי דזמרה קודם התפילה כדי שיסדר שבחו של מקום ואח"כ יתפלל.

]יל"ע לדעת הקרית ספר דכל שמוסיף בתפילה הוא בכלל קיום המצוה מה"ת, אם גם אמירת פסוקי דזמרה הוי בכלל קיום מצוה מה"ת דאמירת שבחו של מקום 
קודם התפילה.[

הודפס ע"י תכנת אוצר החכמה    301טור <מכון שירת דבורה> - א (או"ח א - קכז) יעקב בן אשר (בעל הטורים) עמוד מס  

מא
דוג



לה קונטרס�מראי�מקומות�

שבח בקשה והודאה - להלכה

שלחן ערוך סי' נב סעי' א בא"ד ואם כבר
אם בא מאוחר לביהמ"ד וצריך לדלג על פסוקי דזמרה, יאמרם אחר התפילה בלא ברכה לפניהם ולאחריהם.

הודפס ע"י תכנת אוצר החכמה    189משנה ברורה עם פסקי חזון איש - א כהן, ישראל מאיר בן אריה זאב עמוד מס  

מא
דוג



קונטרס�מראי�מקומות לו�

שבח בקשה והודאה - להלכה

ב"ח שם סעי' א
הטעם דאינו מברך דעיקר פסוקי דזמרה נתקן כדי לומר שבחו של מקום קודם התפילה, ולכן אחרי שהתפלל כבר שמו"ע שוב אין לו לברך על פסוקי 

דזמרה.

הודפס ע"י תכנת אוצר החכמה    305טור <מכון שירת דבורה> - א (או"ח א - קכז) יעקב בן אשר (בעל הטורים) עמוד מס  

מא
דוג



לז קונטרס�מראי�מקומות�

שבח בקשה והודאה - ליתר עיון

ראש יוסף ברכות לב. ד"ה דרש רבי שמלאי
]להג"מ רבי יוסף תאומים בעל פרי מגדים[

מדרשת רב שמלאי שמעינן דיחיד המתפלל תפילה פרטית חייב לומר קודם לכן שבחו של מקום כמו תפילת משה רבינו ע"ה.

הודפס ע"י תכנת אוצר החכמה    108ראש יוסף <מהדורה חדשה> - ברכות תאומים, יוסף בן מאיר עמוד מס  

שבח בקשה והודאה - ליתר עיון

מא
דוג



קונטרס�מראי�מקומות לח�

שבח בקשה והודאה - ליתר עיון

גמ' מס' ע"ז דף ז: דתניא עד דף ח. וחכ"א 
ר"א ור"י פליגי אם שואל אדם צרכיו ואח"כ מתפלל או להיפך, והגמ' מבארת דפליגי בדרשת ר' שמלאי אי ילפינן מתפילת משה רבינו ע"ה או לא.

רש"י ד"ה ואח"כ יתפלל 
ואח"כ יתפלל - שמו"ע.

]מבואר דר"א אינו חולק על עיקר תקנת תפילת שמו"ע, אלא ס"ל דאם רוצה לבקש צרכיו יתפלל על זה קודם תפילת שמו"ע, ורבי יהושע ס"ל דאין לבקש צרכיו 
קודם תפילת שמו"ע, דבעינן להקדים שבחו של מקום בג' הברכות הראשונות. וצ"ע בביאור שיטתו ואכמ"ל, ועי' בסמוך בדברי הרשב"א והפנ"י.[ 

הודפס ע"י תכנת אוצר החכמה    25תלמוד בבלי  <עוז והדר> - כח עבודה זרה תלמוד בבלי עמוד מס  

מא
דוג



לט קונטרס�מראי�מקומות�

שבח בקשה והודאה - ליתר עיון

גמ' שם וחכ"א עד מתני'  
אם יש לאדם בקשה מעין הבקשות שיש בברכות שמו"ע יבקש בסוף 
תפילה,  שומע  בברכת  יבקש  בקשות  שאר  לו  יש  ואם  ברכה,  אותה 
ואחר התפילה קודם יהיו לרצון הרשות בידו לומר אפילו כסדר יוה"כ.
תפילה  שומע  בברכת  להוסיף  שיכול  הבקשות  בין  הנפק"מ  מה  ]יל"ע 

להבקשות שיכול להוסיף אחר התפילה.[

תוס' ד"ה אם
באמצע התפילה אינו יכול להאריך בבקשות, אבל אחרי התפילה יכול 
להאריך,  והתוס' מבארים דכל זה אמור רק בבקשותיו של יחיד אבל 
בקשות של ציבור מותר להאריך באמצע שמו"ע, כמו שמותר בקשת 

צרכיו של ציבור אפי' בג' ברכות הראשונות.

הודפס ע"י תכנת אוצר החכמה    26תלמוד בבלי  <עוז והדר> - כח עבודה זרה תלמוד בבלי עמוד מס  

מא
דוג



קונטרס�מראי�מקומות מ�

שבח בקשה והודאה - ליתר עיון

פירוש הרשב"א לאגדות הש"ס מס' ברכות דף לב.
מאריך בביאור ענין הגדת שבחו של מקום קודם התפילה, ומבאר דמחלוקת ר"א ור"י היא רק לענין תפילה שאדם מתפלל בפנ"ע אבל בתפילת שמו"ע 

לכו"ע צריכים לאומרו כסדר שתקנו אותו אנשי כנה"ג: שבח ואח"כ בקשה ואח"כ הודאה.

הודפס ע"י תכנת אוצר החכמה    65חידושי הרשב"א <מוה"ק> - פירושי האגדות בן אדרת, שלמה בן אברהם (רשב"א) עמוד מס  

מא
דוג



מא קונטרס�מראי�מקומות�

שבח בקשה והודאה - ליתר עיון

הודפס ע"י תכנת אוצר החכמה    66חידושי הרשב"א <מוה"ק> - פירושי האגדות בן אדרת, שלמה בן אברהם (רשב"א) עמוד מס  

מא
דוג



קונטרס�מראי�מקומות מי�

שבח בקשה והודאה - ליתר עיון

הודפס ע"י תכנת אוצר החכמה    67חידושי הרשב"א <מוה"ק> - פירושי האגדות בן אדרת, שלמה בן אברהם (רשב"א) עמוד מס  

מא
דוג



מי קונטרס�מראי�מקומות�

שבח בקשה והודאה - ליתר עיון

הודפס ע"י תכנת אוצר החכמה    68חידושי הרשב"א <מוה"ק> - פירושי האגדות בן אדרת, שלמה בן אברהם (רשב"א) עמוד מס  

מא
דוג



קונטרס�מראי�מקומות מי�

שבח בקשה והודאה - ליתר עיון

גמ' מס' ברכות דף לא. יכול ישאל עד אמר רב המנונא
מקרא דלשמוע אל הרינה ואל התפילה ילפינן שקודם יבקש צרכיו ואח"כ יתפלל.

]צ"ע אמאי איצטריך למילף מקרא זה הא כבר ילפינן ליה מתפילת משה רבינו ע"ה.[

הודפס ע"י תכנת אוצר החכמה    93תלמוד בבלי  <עוז והדר> - א ברכות תלמוד בבלי עמוד מס  

מא
דוג



מה קונטרס�מראי�מקומות�

שבח בקשה והודאה - ליתר עיון

פני יהושע שם ד"ה שם יכול
מבאר דמחלוקת ר"א ור"י היא רק לענין מצוה מן המובחר, אבל מקרא דלשמוע אל הרינה ילפינן דמעכב. 

]אמנם יש לציין דמדברי הלח"מ שכתב דמקור דברי הרמב"ם הוא מדרשת רבי שמלאי משמע דס"ל דילפינן מהתם דמעכב.[

הודפס ע"י תכנת אוצר החכמה    116פני יהושע <הוצאת אור החכמה> - א (ברכות, שבת, סוכה) יעקב יהושע פאלק בן צבי הירש עמוד מס  

מא
דוג



קונטרס�מראי�מקומות מו�

ליתר עיון - פירוט בקשותיו בתפילה

של"ה )דרך חיים תוכחת מוסר( פרשת וישלח ד"ה הצילני בשם הזוהר
הודפס ע"י תכנת אוצר החכמה    149שני לוחות הברית השלם - ג הורוויץ, ישעיה בן אברהם הלוי עמוד מס  מקרא דהצילני נא מיד אחי מיד עשו ילפינן שצריך האדם לפרט בקשותיו בעת שמתפלל.

ליתר עיון - פירוט בקשותיו בתפילה

מא
דוג



מז קונטרס�מראי�מקומות�

ליתר עיון - פירוט בקשותיו בתפילה

אולם המשפט פתח האולם )הקדמה( הערה ב בא"ד וכבר הביא
]להגרי"ז הוטנר אב"ד איישישוק, תלמיד חבר למרן בעל החפץ חיים[

מקשה אמאי לא הביאו הפוסקים הדין הנ"ל שצריך לפרט בקשותיו בתפילה.

אולם המשפט

מא
דוג



קונטרס�מראי�מקומות מח�

ליתר עיון - פירוט בקשותיו בתפילה

שלחן ערוך או"ח סי' תקצא סעי' ז
בנוסח תפלת מוסף בר"ה אומר "ועקדת יצחק לזרעו תזכור" ולא "לזרע יעקב" והאומר כן הוא משנה ממטבע שטבעו חכמים.

]פירוש דכתיב כי 'ביצחק' יקרא לך זרע ולא כל יצחק, וא"כ אין עשו בכלל.[

מא
דוג



מט קונטרס�מראי�מקומות�

ליתר עיון - פירוט בקשותיו בתפילה

ט"ז ס"ק ג בשם הרמ"ק
אומרים "לזרע יעקב", אף שסתם זרע של יצחק הוא רק יעקב, מ"מ כיון דאיתא בגמ' מס' יבמות דף ע. דזרע פסול נמי איקרי זרע, בתפילה צריכים 

לפרש כל מה דאפשר, ומביא דברי הזוהר הנ"ל.

מא
דוג



קונטרס�מראי�מקומות נ�

ליתר עיון - פירוט בקשותיו בתפילה

משנה ברורה סי' תקפב ס"ק טז עד בא"ד ולא יאמר לחיים
לא יאמר זכרנו לחיים בפתח דמשתמע כ'לא חיים' ח"ו, כי בימי דין צריך לדקדק יותר ולפרט היטב תפלתו, אבל בשאר ימות השנה אומרים והעמידנו 

מלכנו לחיים בפת"ח ואין חוששין, לפי שאחר כוונת הלב הן הן הדברים.
]מבואר שאי"צ לפרט תפלתו היטב תמיד, ויל"ע מדברי הזהר הנ"ל.[

הודפס ע"י תכנת אוצר החכמה    120משנה ברורה עם פסקי חזון איש - ו כהן, ישראל מאיר בן אריה זאב עמוד מס  

מא
דוג



נא קונטרס�מראי�מקומות�

ליתר עיון - פירוט בקשותיו בתפילה

שלחן ערוך הרב סי' תקצא סעי' יב
אומרים לזרעו של יעקב כי בימים אלו צריך לפרט תפלתו

]מבואר ג"כ שבכל ימות השנה אין חובה לפרט תפלתו. ויל"ע כנ"ל.[

הודפס ע"י תכנת אוצר החכמה    231שלחן ערוך הרב <עם ציונים ומקורות> - ד (או"ח ד) שניאור זלמן בן ברוך מלאדי עמוד מס  

מא
דוג



קונטרס�מראי�מקומות ני�

ליתר עיון - פירוט בקשותיו בתפילה

גמ' מס' ברכות דף לד. א"ר יעקב
כל המבקש רחמים על חבירו אין צריך להזכיר שמו, וראיה מתפילת משה על מרים.

הודפס ע"י תכנת אוצר החכמה    99תלמוד בבלי  <עוז והדר> - א ברכות תלמוד בבלי עמוד מס  

מא
דוג



ני קונטרס�מראי�מקומות�

ליתר עיון - פירוט בקשותיו בתפילה

הגהות היעב"ץ שם
צ"ע דזה דלא כהזוה"ק הנ"ל דמבואר דיש לברר ולפרש תפלתו.

הודפס ע"י תכנת אוצר החכמה    417תלמוד בבלי  <עוז והדר> - א ברכות תלמוד בבלי עמוד מס  

מא
דוג



קונטרס�מראי�מקומות ני�

ליתר עיון - פירוט בקשותיו בתפילה

פרי חדש או"ח סי' קיט סעי' א
מן הגמ' הנ"ל מוכח שהמתפלל בעד החולה א"צ לפרט שמו ומציין דבספר הזוהר מבואר שצריך לפרט.

]הרי דס"ל שהוא מחלוקת הגמ' עם הזוהר, וא"כ י"ל דלהלכה נקטינן כהגמ' וא"ש פסק המשנ"ב והשו"ע הרב.[

מא
דוג



מא
דוג



 חבורות המשתתפות 
 במסגרת השבועי ללימוד בעיון 

שע"י מפעל 'שבתי'

 כולל אהלי יום טוב 
Toronto 

הרה"ג יחזקאל ווייס שליט"א

 ביהכ"נ אור החיים
Baltimore 

הרה"ג יוסף צבי ווייס שליט"א

 ביהמ"ד אור התורה
Silver Spring 

הרה"ג מיכאל פראנק שליט"א

 קהילת אור התורה 
Dallas 

הרה"ג אריה פייגענבוים שליט"א

 ביהמ"ד איגוד אברכים
Lakewood

 ביהמ”ד אשי ישראל
Lakewood 

הרה"ג ירחמיאל מילשטיין שליט"א

 ביהמ”ד בית משה קארוב
Brooklyn 

הרה"ג צדוק שטערן שליט"א

 ק"ק בית אפרים
Lakewood 

הרה"ג צבי אברהם פינק שליט"א

 ק"ק בית ישראל
Far Rockaway 

הרה"ג אלישע סנדלר שליט"א

 קהל בני תורה 
Lakewood 

הרה"ג משה האמבורגער שליט"א

 כולל ד'בוסטון 
Boston 

הרה"ג זלמן לעף שליט"א

 כולל דיטרויט 
Detroit 

הרה"ג אהרן יואל סורשר שליט"א

 ביהמ"ד היכל התורה 
Melbourne 

הרה"ג משה דאננעבוים שליט"א

 כולל ד'וואשינגטון רבתי
 Silver Spring 

הרה"ג יצחק גרוסמן שליט"א

 קהל זכרון אליעזר
Cincinnati 

הרה"ג אברהם וויינריב שליט"א 

 ביהמ”ד זכרון פנחס
Lakewood 

הרה"ג אברהם שניידער שליט"א

 כולל זכרון שניאור
Monsey 

הרה"ג משה רובינשטיין שליט"א

 ביהמ"ד חברה בית דוד דלנצוט
Queens 

הרה"ג נפתלי רובין שליט"א

 קהילת חסד ואמת
Bayswater 

הרה"ג שמריהו וינברג שליט"א

 קהילת יגדיל תורה
Woodmere 

הרה"ג אריאל אדלשטיין שליט"א

 יחד כולל
Los Angeles 

הרה"ג אברהם לויחיים שליט"א

 בית המדרש ישראל הצעיר
 ד'ווסט המפסטד'
West Hempstead 

הרה"ג אריאל הלוי גרינברג שליט"א

 ביהמ"ד דלוצק-טעלימר-וויט רד.
Toms River 

הרה"ג יעקב פאסקל שליט"א

 לינק כולל
Los Angeles 

הרה"ג מרדכי לבהר שליט"א

 ק"ק לב אבות
Lakewood 

הרה"ג דוד מגיד שליט"א

 כולל לוס אנג'לס
Los Angeles 

הרה"ג אברהם מורגנשטרן שליט"א

 ישיבת מסורת התורה
Woodmere 

הרה"ג יוסף ריכטמאן שליט"א

 ביהמ"ד ניו סנטראל
Lakewood 

הרה"ג אלימלך גבריאל טרעס שליט"א

 ביהמ"ד נעימות משה
Brooklyn 

הרה"ג יונה הורוויץ שליט"א

 ביהמ"ד נר ישראל 
Lakewood 

הרה"ג יהושע דוב געלבוואקס שליט"א 

 ביהמ"ד ד'סאמרסעט וואק 
Lakewood 

הרה"ג נתן לעווין שליט"א 

 ביהמ"ד סטאלין קארלין 
Lakewood 

הרה"ג יוסף שאול הויזמן שליט"א 

 ביהמ"ד עטרת יהושע
Chicago 

הרה"ג יהושע העשיל אייכענשטיין שליט"א 

 ישיבה עטרת שמואל
Waterbury 

הרה"ג אהרן קויפמאן שליט"א 

 ק"ק עץ חיים וישניצא
 ביהמ”ד משה יצחק

Los Angeles 
הרה"ג יונה שנעק שליט"א

 ק"ק פארעסט גלען 
Lakewood 

הרה"ג יהושע אבא בוסל שליט"א 

 ק"ק פיין ריווער
Lakewood 

הרה"ג יהודה ארי' לאווי שליט"א

 כולל ד'פילאדעלפיא
Philadelphia 

הרה"ג יחיאל ביברפלד שליט"א

 ביהמ"ד ד'רענטשלי
Baltimore 

הרה"ג אורי משה מילרד שליט"א

 ביהמ"ד שואבי מים
Toronto 

הרה"ג משה ראזענבוים שליט"א

 קהל שמן למנחה
Lakewood 

הרה"ג שאול שמחה פריעדמאן שליט"א

 ביהמ"ד שערי חסד-סט. לואיס כולל
St. Louis 

הרה"ג יצחק קובלסקי שליט"א

 ביהמ"ד שערי עזרא
Miami Beach 

הרה"ג יהושע סבא שליט"א

 ביהמ”ד תולדות יצחק
Lakewood 

הרה"ג יצחק פרידמאן שליט"א

ביהמ”ד תורה ותפלה בית יעקב 
 יצחק

Brooklyn 
הרה"ג שמעון אלסטער שליט"א

 ביהמ"ד תורה ותפילה עטרת שמואל
Chicago 

הרה"ג יצחק ברוידע שליט"א 

 קהל תלמידי הישיבות
Brooklyn 

הרה"ג בנימין כהן שליט"א 

 ביהמ"ד תפארת אברהם זידיטשוב
Marine Park, Brooklyn 

הרה"ג יחזקאל אייכענשטיין שליט"א

 ביהמ"ד תפארת גדליהו
Monsey 

הרה"ג ניסן ראטענברג שליט"א 

מא
דוג




