
 דיני עמידה ודיני לחש -תפילת עמידה  

 פרק ד הלכה א רמב"ם הלכות תפילה .א

חמשה דברים מעכבין את התפלה אף על פי שהגיע זמנה, 

טהרת ידים, וכיסוי הערוה, וטהרת מקום תפלה, ודברים 

 אותו, וכוונת הלב. החופזים

 ב -פרק ה הלכה א  רמב"ם הלכות תפילה .ב

שמונה דברים צריך המתפלל להזהר בהן ולעשותן, ואם 

היה דחוק או נאנס או שעבר ולא עשה אותן אין מעכבין, 

ואלו הן: עמידה, ונוכח המקדש, ותקון הגוף, ותקון 

המלבושים, ותקון המקום, והשויית הקול, והכריעה, 

 והשתחויה.

 תלמוד בבלי מסכת ברכות דף לא עמוד א .ג

יכול ישמיע קולו בתפלתו כבר אמר רבי חייא בר אבא... 

אמר רב  ...מפורש על ידי חנה שנאמר וקולה לא ישמע

המנונא כמה הלכתא גברוותא איכא למשמע מהני קראי 

דחנה וחנה היא מדברת על לבה מכאן למתפלל צריך שיכוין 

לבו רק שפתיה נעות מכאן למתפלל שיחתוך בשפתיו וקולה 

 לא ישמע מכאן שאסור להגביה קולו בתפלתו

 תלמוד בבלי מסכת ברכות דף כד עמוד ב .ד

טני אמנה המגביה קולו המשמיע קולו בתפלתו הרי זה מק

המשמיע קולו בתפלתו ... בתפלתו הרי זה מנביאי השקר

הרי זה מקטני אמנה אמר רב הונא לא שנו אלא שיכול 

לכוין את לבו בלחש אבל אין יכול לכוין את לבו בלחש 

 מותר והני מילי ביחיד אבל בצבור אתי למיטרד צבורא

 רש"י מסכת ברכות דף כד עמוד ב .ה

כאילו אין הקדוש ברוך הוא שומע  -מנה הרי זה מקטני א

דכתיב  -הרי זה מנביאי השקר  תפילת לחש ומגביה הרבה.

 ויקראו בקול גדול )מלכים א' י"ח(.

 תלמוד בבלי מסכת סוטה דף לב עמוד ב .ו

רבי שמעון בן יוחי מפני מה תיקנו גופא א"ר יוחנן משום 

תפלה בלחש שלא לבייש את עוברי עבירה שהרי לא חלק 

הכתוב מקום בין חטאת לעולה ולא והא איכא דמים דם 

חטאת למעלה ודם עולה למטה התם כהן הוא דידע 

והאיכא חטאת נקבה עולה זכר התם מיכסיא באליה תינח 

יכסיף כבשה שעירה מאי איכא למימר התם איהו דקא מ

 נפשיה דאיבעי ליה לאיתויי כבשה וקא מייתי שעירה

 מהרש"א חידושי אגדות סוטה דף לב עמוד ב .ז

מפני מה תקנו תפלה בלחש כו'. פרש"י כדאשכחנא בחנה 

וקולה לא ישמע עכ"ל ויש לדקדק דהכא קאמר טעמא כדי 

וברי עבירה ובפ' מי שמתו אמרינן ביה טעמא שלא לבייש ע

אחרינא המשמיע קולו בתפלתו ה"ז מקטני אמנה ופרש"י 

שם כאילו אין הקדוש ברוך הוא שומע תפלת לחש עכ"ל 

ויש ליישב דודאי אם היו כולי עלמא משמיעין קולן בתפלתן 

לא הוה שייך ביה מקטני אמנה אלא כיון דתקנו תפלת לחש 

מאן דלא חש בהא ומשמיע קולו טפי משום עוברי עבירה 

 משאר אינשי ה"ז מקטני אמנה ודו"ק:

 טז אתלמוד ירושלמי )וילנא( מסכת ברכות  .ח

תני נתפלל ולא השמיע לאזנו יצא. למי נצרכה לר' יוסי 

היידין רבי יוסי הדא דתנינן הקורא את שמע ולא השמיע 

לאזנו יצא ור' יוסי אומר לא יצא. אמר רב מתנה דר' יוסי 

היא. א"ר יוסי הוינן סברין מימר מה פליגין רבנן ורבי יוסי 

בשמע דכתיב בה שמע הא שאר כל המצות לא. מן דמר  רב 

מתנה דר' יוסי הוי היא שאר כל המצות. מ"ט דר' יוסי 

]שמות טו כו[ והאזנת למצותיו ישמעו אזניך מה שפיך 

 מדבר.

 פרק ה הלכה ט תפילהרמב"ם הלכות  .ט

השוויית הקול כיצד לא יגביה קולו בתפלתו ולא יתפלל 

 בלבו אלא מחתך הדברים בשפתיו ומשמיע לאזניו בלחש,

 "א מסכת ברכות דף לא עמוד אהרשבחידושי  .י

קולו בתפלתו, וקולה לא ישמע מכאן למתפלל שלא ישמיע 

מסתברא דלא ישמיע לאחרים, כלומר שלא יאמר בקול 

וכדתניא לעיל בפ' מי שמתו ]כ"ד ב'[ כל המשמיע קולו 

בתפלתו ה"ז מקטני אמנה, אבל להשמיע לאזנו רשאי 

ומצוה לכתחלה וכדאמרינן בירושלמי בפ' היה קורא 

דגרסינן התם תני נתפלל ולא השמיע לאזנו יצא למי נצרכה 

סה היידן ר' יוסה הדה דתנינן הקורא את שמע ולא לרבי יו

השמיע לאזנו יצא רבי יוסה אומר לא יצא דאלמא בדיעבד 

... לה צריך להשמיע לאזנו כקרית שמעהוא דיצא הא לכתח

ומיהו כל שמשמיע קולו לצורך מותר כגון שאינו יכול לכוין 

דעתו כדאיתא לעיל בפ' מי שמתו ודוקא במי שאין מתפלל 

בצבור כדאיתא התם, וא"נ אם משמיע קולו כדי שישמעו 

אחרים וילמדו ממנו להתפלל מותר כדאי' בירושלמי בפרק 

ר זבדא הוה מצלי תפלת השחר דגרסינן התם רבי בא ב

בקלא רבי יונה כדהוה מצלי בכנישתא הוה מצלי בליחושא 

כדהוה מצלי בביתא הוה מצלי בקלא עד דילפון בני ביתיה 

צלותא מיניה אמר רבי מנא בני ביתיה דאבא ילפון צלותא 

 מן אבא.



 אורח חיים הלכות תפלה סימן קא טור .יא

שתהיה  י"א הא דאמר שלא ישמע קולו בתפלתו שצריכה

בלחש עד שלא תשמע אפילו לאזניו ומביאין ראיה מן 

התוספתא יכול יהא משמיע לאזניו כבר פירש בחנה וקולה 

לא ישמע ומיהו בגמרא דידן אינו ממעט אלא השמעת קולו 

דמשמע שמשמיע קולו לאחרים אבל לאזניו יכול להשמיע 

והכי איתא בהדיא בירושל' יכול יהא מגביה קולו בתפלתו 

פירש בחנה וקולה לא ישמע והדעת נותנת שיותר טוב כבר 

להשמיע לאזניו כי אז יוכל לכוין יותר וכן כתב הרמב"ם 

ז"ל ולא יתפלל בלבו אלא מחתך הדברים בשפתיו ומשמיע 

 לאזניו בלחש

 קא סימןבית יוסף אורח חיים  .יב

הא דאמר שלא ישמיע קולו בתפילתו וכו'. זה "א ומ"ש י

 'רבינו הסכים לדברי הירושע"כ. ו ...לשון הרשב"א 

וכן כתוב  'דידן ודחה מפניהם דברי התוספ 'ומשמעותא דגמ

בהגהות מיימוניות פ"ה )אות נ( וכן הלכה ]בדק הבית[ ומכל 

קמא מסכים  'מקום הזוהר )ויקהל רב.( שכתבתי בסי

 לדברי התוספתא וראוי לחוש לו ]עד כאן[:

 זוהר פרשת ויקהל .יג

ואסיר למיקרי באורייתא בר חד בלחודוי ושתקין ושמעין 

לין לה האי שעתא מטורא דסיני מלה מפומיה כאילו קב

ומאן דקרי באורייתא ליהוי חד קאים עליה ושתיק דלא 

. וקודם ..ישתכח בר דיבור חד בלחודוי לא תרין דיבורים

לזה כתוב אי ההיא צלותא אשתמעת לאודנין דבר נש לית 

כגוונא דא מאן דקרי בספרא  ...מאן דציית לה לעילא

רי קראן באורייתא דאורייתא חד קארי וחד לישתוק ואי ת

 גרעי מהימנותא לעילא

 שולחן ערוך אורח חיים סימן קא סעיף ב .יד

מיע לא יתפלל בלבו לבד, אלא מחתך הדברים בשפתיו ומש

לאזניו בלחש, ולא ישמיע קולו; ואם אינו יכול לכוין בלחש, 

מותר להגביה קולו; וה"מ בינו לבין עצמו, אבל בצבור, 

אסור, דאתי למטרד צבורא. הגה: ואם משמיע קולו בביתו 

 כשמתפלל, כדי שילמדו ממנו בני ביתו, מותר )טור(.

 ברכי יוסף אורח חיים סימן קא .טו

ואכתי ק"ק על מרן שפסק הכא בש"ע בתפלה, דישמיע 

לאזניו, ולקמן סי' קמ"א פסק כדברי הזהר שלא ישמיע 

לאזניו. והזהר משוה תפלה לס"ת. והא מתרצתא דדעת מרן 

וכח בש"ס הפך הזהר, כמ"ש בבית דבקריאת התורה דלא מ

יוסף שם, נקטינן כזהר, אבל בתפלה שמהירושלמי והבבלי 

מוכח איפכא, פסק כדברי התלמוד, וכמ"ש בבית יוסף בדין 

 זה, דדחינן התוספתא מכח הירושלמי ומשמעות הבבלי.

 "ק המשנה ברורה סימן קא ס .טז

ויש שכתבו דצריך לחוש לדברי הזוהר שאף  -ומשמיע 

לא ישמיע לאזניו אבל המ"א כתב שאין ראיה  'לכתחי

מהזוהר וכ"כ בבהגר"א דאף דעת הזוהר הוא כהשו"ע וכ"כ 

שארי אחרונים שטוב יותר לכתחילה שישמיע לאזניו. 

ובדיעבד לכו"ע אם אמר בלחש כ"כ שאפילו לאזניו לא 

 השמיע יצא כיון שמ"מ הוציא בשפתיו:

 בית אלוקים למבי"ט שער התפילה פרק ו .יז

ה לזה ממה שמצאנו בכמה מקומות ענין תפלה בלשון ויקש

צעקה שהוא הרמת קול, כמו שמצאנו למשה ויצעק משה 

אל ה' על דבר הצפרדעים וגו', ויצעק משה אל ה' לאמר אל 

נא רפא נא לה, ובישראל  ויצעקו ב"י אל ה', ונצעק אל ה' 

וישמע קולנו, ובשופטים ד' פעמים ויצעקו בני ישראל אל 

אל ה' כל הלילה, וכן בכמה מקומות  מואל  ויזעקה', וכן ש

בתלים, זעקתי אליך ה'. ונוכל לומר בתירוץ זה כי התפלות 

הסדורות בכל יום שלא בעת צרה, הוא שאין ראוי לאומרם 

בקול, כיון שהוא יכול לכוין בלחש, אבל התפלות 

שמתפללים בעת הצרה והצער, אי אפשר שיתפלל אותם 

ולכן הוא צועק בקול רם, להורות האדם בנחת מצד צערו, 

שהוא מכיר ומרגיש הצער שהוא בו, ואין מי שיצילהו כי 

אם הוא ית', וכן היתה תפלת משה על דבר הצפרדעים, כי 

כשאמר לו פרעה העתירו אל ה' וגו' ואשלחה את העם וגו', 

מה שלא אמר עד עתה שישלחם, נראה לו היות יציאת 

דעים, ולכן צעק אל ישראל ממצרים תלויה בהסרת הצפר

ה', וכן בהיותו מצטער על אחותו לא היה יכול להתאפק 

ולהתפלל בנחת ובלחש כי אם בצעקה אל נא רפא נא לה, 

וכן כל הצעקות שצעקו בני ישראל אל ה' היה בעת צרתם, 

שלא היו יכולין לכוין את דעתם כי אם בהרמת קול, וכן 

ובקשו  בתפלת עזרא ראו הצרה קרובה מיצר הרע של ע"א

רחמים שימסר בידם כמו שדרשו ביומא )דף ס"ט ב( ולכן 

צעקו בקול גדול, וכן כל זעקה וצעקה שבתהלים הוא בעת 

צרה, כי אין לב האדם פנוי לכוין בתפלה אם לא בקול רם 

במרירות נפשו, והרי הוא כמי שאינו יכול לכוין בלחש 

ין שמתפלל בקול רם בינו לבין עצמו, ולכן כתוב בד' שצריכ

להודות ויצעקו אל ה' בצר להם ממצוקותיהם יושיעם, כי 

גם שהם מרימין קול בצעקה, מצד שהוא בעת צרה הוא 

יתברך מושיעם, ואמר בצר להם וממצוקותיהם, כי כשהם 

צועקים אליו ית' כשהוא צר אותם, כלומר שמכירים 

שמאתו באה להם הצרה הזאת והם צועקים אליו, אז מן 

גרמו אותם באולתם, גם כן מושיע המצוקות שלהם שהם 

אותם, וזהו הנרצה באומרו ממצוקותיהם, ולא אמר 

 ממצוקות יושיעם:



 

 "ק זמשנה ברורה סימן קא ס .יח

ואפילו בפסוקי דזמרה טוב שלא להרים קול כי  -קולו 

הקדוש ברוך הוא שומע בלחש לא כאותם המגביהים קולם 

יותר מדאי ומיהו בשבת שנוהגים שאחד אומר פסוקי 

 דזמרה בקול רם שפיר דמי ]פמ"ג[:

 ס"ק א שערי תשובה סימן מט .יט

ורי זלה"ה תמיד היה קורא התפלה בתוך ומהרח"ו כתב מ

הסידור ולא ע"פ וגם היה אומר כל דבר שבמקרא בטעמים 

של אותו פ' וכן משנה בניגון משנה ואפי' סדר התפלה 

דמיושב כגון הזמירות וכיוצא לא הרי' קולו והראות הכנעה 

לפניו ית' זולת ביום השבת היה מרים קולו יותר מעט 

 באימה מפני כבוד שבת:

 טז ב"ן שמות פרק יגרמ .כ

וכוונת כל המצות שנאמין באלהינו ונודה אליו שהוא 

בראנו, והיא כוונת היצירה, שאין לנו טעם אחר ביצירה 

הראשונה, ואין אל עליון חפץ בתחתונים מלבד שידע האדם 

ויודה לאלהיו שבראו, וכוונת רוממות הקול בתפלות וכוונת 

היה לבני אדם בתי הכנסיות וזכות תפלת הרבים, זהו שי

מקום יתקבצו ויודו לאל שבראם והמציאם ויפרסמו זה 

ויאמרו לפניו בריותיך אנחנו, וזו כוונתם במה שאמרו ז"ל 

)ירושלמי תענית פ"ב ה"א( ויקראו אל אלהים בחזקה )יונה 

ג ח(, מכאן אתה למד שתפלה צריכה קול, חציפא נצח 

 לבישה

 תלמוד בבלי מסכת ברכות דף ל עמוד א .א

והלכתא הביננו מעומד  ...מאי איכא בין הביננו לתפלה קצרה

 .תפלה קצרה בין מעומד בין מהלך

היה רוכב על החמור וכו' תנו רבנן היה רוכב על החמור 

למטה והגיע זמן תפלה אם יש לו מי שיאחז את חמורו ירד 

ויתפלל ואם לאו ישב במקומו ויתפלל רבי אומר בין כך ובין 

כך ישב במקומו ויתפלל לפי שאין דעתו מיושבת עליו אמר 

אבוה ... רבא ואיתימא רבי יהושע בן לוי הלכה כרבי

דשמואל ולוי כי הוו בעו למיפק לאורחא הוו מקדמי ומצלי 

וכי הוה מטי זמן קריאת שמע קרו כמאן כי האי תנא 

תניא השכים לצאת לדרך מביאין לו שופר ותוקע לולב ד

ומנענע מגילה וקורא בה וכשיגיע זמן קריאת שמע קורא 

השכים לישב בקרון או בספינה מתפלל וכשיגיע זמן קריאת 

שמע קורא רבי שמעון בן אלעזר אומר בין כך ובין כך קורא 

קריאת שמע ומתפלל כדי שיסמוך גאולה לתפלה במאי 

סבר תפלה מעומד עדיף ומר סבר מסמך גאולה קמיפלגי מר 

לתפלה עדיף מרימר ומר זוטרא הוו מכנפי בי עשרה 

בשבתא דרגלא ומצלו והדר נפקי לפרקא רב אשי מצלי 

בהדי צבורא ביחיד מיושב כי הוה אתי לביתיה הדר ומצלי 

מעומד אמרי ליה רבנן ולעביד מר כמרימר ומר זוטרא אמר 

מר כאבוה דשמואל ולוי אמר  להו טריחא לי מלתא ולעביד

 .להו לא חזינא להו לרבנן קשישי מינן דעבדי הכי

 רש"י מסכת ברכות דף ל עמוד א .ב

תפלה . שקשה עליו עכוב הדרך. -שאין דעתו מיושבת עליו 

שיכול לכוין את לבו, לפיכך היו מקדימין  -מעומד עדיף 

 להתפלל מעומד בביתם, שלא יצטרכו להתפלל בדרך במהלך.

 ת מסכת ברכות דף ל עמוד אתוספו .ג

מלהתפלל מעומד והכי פסקי  -מסמך גאולה לתפלה עדיף 

בה"ג הלכה כר"ש בן אלעזר ומשמע די"ח ברכות מותר 

להתפלל בדרך במהלך ואין צריך לעמוד וא"ת ומ"ש 

מהביננו דמסקינן לעיל דמעומד דוקא וי"ל דשאני הביננו 

רכות ועוד שהיא קצרה ואין כאן בטול דרך כ"כ כמו בי"ח ב

פירש הר"ם דהכא כי הדר לביתיה מצלי מעומד כדאמרינן 

בסמוך רב אשי מצלי בהדי צבורא ביחיד מיושב כדי לקרות 

ק"ש בשעתה וכי הדר לביתי' מצלי מעומד ור"ח פסק 

כאבוה דשמואל ולוי ומיהו מדקאמר רב אשי לא חזינן 

 לרבנן קשישי דקא עבדי הכי משמע דאין הלכה כמותם.

 ב-הלכה א רמב"ם הלכות תפילה פרק ה .ד

שמונה דברים צריך המתפלל להזהר בהן ולעשותן, ואם היה 

אותן אין מעכבין, ואלו הן דחוק או נאנס או שעבר ולא עשה 

מלבושים ותקון ותקון ה עמידה ונוכח המקדש ותקון הגוף

 והשתחויה.  המקום והשויית הקול והכריעה

תפלל אלא מעומד, היה יושב בספינה או עמידה כיצד אין מ

בעגלה אם יכול לעמוד יעמוד, ואם לאו ישב במקומו ויתפלל, 

שוכב על צדו והוא שיכול לכוין את דעתו,  'חולה מתפלל אפי

וכן הצמא והרעב הרי הן בכלל חולים אם יש בו יכולת לכוין 

את דעתו יתפלל ואם לאו אל יתפלל עד שיאכל וישתה, היה 

הבהמה אף על פי שיש לו מי שיאחז בהמתו לא ירד רוכב על 

 אלא ישב במקומו ויתפלל כדי שתהא דעתו מיושבת עליו.

 טור אורח חיים הלכות תפלה סימן צד .ה

היה רוכב על החמור א"צ לירד ולהתפלל אפי' אם יש לו מי 

שלא במקום  'אפי ...שתופס חמורו אלא מתפלל דרך הלוכו

סכנה כי אם יעמוד ויתפלל יקשה בעיניו איחור דרכו ויטרד 

 לבו ולא יכול לכוין ויש מחמירין לעמוד באבות:

 בית יוסף אורח חיים סימן צד .ו

"כ ה עליו עיכוב הדרך וכוטעמא דרבי פירש רש"י מפני שקש

אם קדם הוא את השיירא ועבר אותה וצריך "ז ולפי הרא"ש

שהרי אינו להמתין לה אם יש לו מי שיאחז בהמתו ירד 

אבל ה"ר יונה כתב דטעמא דרבי ... קשה בעיניו עיכוב הדרך



מפני שבירידה ובעלייה תתבלבל מחשבתו ולא יוכל לכוין 

ולפי טעם זה אע"פ שהוא צריך להתעכב ולהמתין השיירא 

ההולך בדרך ומתפלל י"ח אין לו "ו ילא ירד. וזה לשון ר

לעמוד מדרכו שאם יאחר דרכו לא יהא דעתו מיושבת עליו 

כי הכל לפי הדרך "ל הרא"ש ונ"כ כך כתבו המפרשים וכ

ולפי המקום ולפי יראתו וישוב דעתו עכ"ל ודברים נכונים 

והרא"ש והמרדכי שמתפלל ' הם: ומשמע מדברי התוס

ובדיעבד אם  ...תעכב כללכוב ומהלך ואינו צריך להבעודו ר

השיירא הולכת מותר ובלבד שיעכב אותה באבות מפני 

בדיעבד אמרו שצריך כוונה ואם לא כיון ' שבאבות אפי

צריך לחזור ולהתפלל עכ"ל ולשון בדיעבד שכתב גבי שיירא 

לו להתעכב מפני "א הולכת קשה בעיני ונראה דהיכא שא

אה שאם שהשיירא הולכת קרי דיעבד. ולענין הלכה נר

אפשר לעכב הבהמה באבות יעכב ואם הוא במקום סכנה 

באבות לא יעכב. והיכא שהתפלל והוא מהלך יתבאר ' אפי

בסמוך שכשיגיע למקום תחנותו צריך לחזור ולהתפלל 

מדבריהם שמי שמתפלל מיושב מדינא חייב ' ונר... מעומד

שמי שהתפלל "א לחזור ולהתפלל מעומד: ומשמע מהא דר

ר להתפלל מעומד אין צריך לחדש דבר מיושב כשחוז

בתפילתו דהא סתמא קאמר הדר ומצלי מעומד משמע 

 דמצלי תפילה הנהוגה בלי תוספת ומגרעת:

 סעיף ט שולחן ערוך אורח חיים סימן צד .ז

מי שהוכרח להתפלל מיושב, כשיוכל צריך לחזור ולהתפלל 

 מעומד, ואינו צריך להוסיף בה דבר.

 ק הט"ז אורח חיים סימן צד ס" .ח

אלא דאח"כ הבי' פי' הר"מ ועפ"ז פסק דכל המתפלל ...

מיושב צריך לחזור ולהתפלל מעומד כשיוכל וכבר נתבאר 

שרש"י ותוס' ור"ח והרא"ש כולהו לא ס"ל כן גם הרמב"ם 

והטור לא זכרו כלל מזה ואלו הי' ס"ל שצריך להתפלל 

שנית לא הוי שתקו מיניה ע"כ יש לנו לחוש לספק ברכה 

יתפלל שנית ומעולם לא ראינו מגדולים  לבטלה אם

שהתפללו בדרך מיושב על העגלה שהתפללו שנית בבואם 

למלון או לביתם ע"כ נראה דגם כאן לא יתפלל שנית אלא 

 אם הוא בטוח שיוכל לכוין בתפלתו כמ"ש בס"ס ק"ז:

 אורח חיים סימן ט -שו"ת יביע אומר חלק ג  .ט

וכל זה באופן שאינו יכול להתפלל בכוונה באוטובוס, אפי' 

ושב, עדיף מתפלה הוא מתפלל מיושב, )דתפלה בכוונה מי

מעומד בלי כוונה, כמ"ש המג"א )ס"ס צד(. ע"ש.( אבל 

לדחות תפלתו בכדי שיתפלל מעומד )ובכוונה(, אינו רשאי. 

ואף על פי שלפ"ד מרן /בא"ח/ )סי' צד ס"ט(, מי שהוכרח 

להתפלל מיושב, כשיוכל צריך לחזור ולהתפלל מעומד, 

ולקים על וא"צ לחדש בה דבר. ע"כ. הנה רבו האחרונים הח

מרן בזה. והוכיחו מד' הרמב"ם )רפ"ה מה"ת( דהעמידה 

אינה מעכבת. וע' בט"ז ובפר"ח שג"כ כ' לדחות ד' מרן בזה. 

וכ"פ במטה יהודה עייאש )סי' צד סק"א(. ובמאמר מרדכי 

)סק"ז(. ובנוה שלום )סק"ו(. ובברכי יוסף )סק"ה(. ושכן 

אינם פשט המנהג בכל יושבי קרונות שמתפללים מיושב ו

חוזרים להתפלל. והכי נקטינן. ע"ש. וכ"כ ביפה ללב שם 

)סק"ו(. וע"ע בשו"ת פרי יצחק ח"ב )סי' א(. וע' במשנ"ב 

 וכה"ח שם.

 שולחן ערוך אורח חיים סימן פט סעיף ח .י

בשעת הדחק, כגון שצריך להשכים לדרך, יכול להתפלל 

משעלה עמוד השחר וימתין מלקרות ק"ש עד שיגיע זמנה. 

אפשר לו לקרות ק"ש על הדרך, דהיינו שיתכוין בפסוק )אם 

ראשון וכמו שנתבאר לעיל סי' נ"ח( )ב"י בשם הרשב"א(, 

ואף על פי שאינו סומך גאולה לתפלה, הכי עדיף טפי 

שיתפלל בביתו מעומד, ממה שיתפלל בזמנה והוא מהלך 

 ויסמוך גאולה לתפלה.

 משנה ברורה סימן פט ס"ק מב .יא

ולם אין נזהרין בזה ואפשר משום ורוב הע -הכי עדיף 

דנוהגים כאידך פוסקים דס"ל דמסמך גאולה לתפלה עדיף 

ע"כ מתפללין בדרך עם סמיכת גאולה לתפלה ]מ"א עי"ש 

עוד[. עוד כתב אם הוא בדרך ומתיירא שיעבור זמן ק"ש 

יקרא ק"ש בלי ברכות וכשיבוא למלון יקרא עוד הפעם 

ואם הוא רואה  ק"ש עם ברכותיה ויסמוך גאולה לתפלה

שיעבור גם זמן תפלה ]שהיא רק עד ד' שעות[ ודאי יתפלל 

 י"ח ג"כ בדרך מהלך או מיושב

 


