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  קשר תפילי
 הראה לעניו

  העושה תפילתו עגולה. א

 ".כי אמגוזא... תנא תפילי� מרובעות", .מנחות לה .1

 .ה סכנה ואי� בה מצוה"י ובתד"וברש: משנה מגילה כד .2

 .ל"ג ה"תוספתא מגילה פ .3

 ).ה כאלישע"תד –להרחבה " (מגינות עליה�... ר ינאי תפילי� צריכי�"א", .שבת מט .4

 :ת לאור מודעותכ  לנושא היחס בי� תפילי� ובי� קמיע"בחנו את פירוש ר .5

מיע נזכר יחד וראו את המשניות בה� ק, לי� במשנה וקוב! תפילי� בתוספתאעיינו בקוב! תפי  )א

 .ע  תפילי�

 .ג"ו הי"פ, ד"ה ה"פ, ה"ד הכ"תפילי� פ'   הל"רמב  )ב

 .משמעות התפילי� – 885' עמ, סיכו  קצר באנציקלופדיה מקראית ער# תפילי�  )ג

 ".אינו אלא למצוה... תנא תפילי� מרובעות", 22' עמ, מרדכי הלכות קטנות .6

 :להרחבה .7

). קכג)צו' עמ(' פרק ח', מנהגי ישראל ח, שפרבר' ד –קמיע / על תפיסות של מזוזה כשמירה  )א

 .יש סיכו  של המקורות על היבט קמיעתי בתפילי� 43ה קו הער' בעמ

 .קמב)קלז' עמ', מנהגי ישראל ד, שפרבר' ד  )ב

  קשר תפילי
 הראה לעניו. ב

 ".ולא לאחור... כל עמי האר!וראו : "מנחות לה .1

 :ה"על תפילי� של הקב .2

 ".וכולהו כתיבי באדרעי... ר אבי� בר רב אדא"א. "ברכות ו  )א

 .סימ� כד 12' חלק התשובות עמאוצר הגאוני  לברכות  –להרחבה   )ב

 :� ודלת"של ראש מול של יד ומעמד שי .3

 "מי גמירי... ואלא הא דתני רב יוס,: "שבת כח  )א

 .�"ה שי"ובתד, "מסיני... והרי תפילי� דמחופה עור", .שבת סב  )ב

 .ה תפילי� של ראש"י ד"רש: לד', ה ש  ה"ה קשר וד"י ד"רש: מנחות לה  )ג
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 .ה אלו תפילי� שבראש"תד: מנחות לה  )ד

 .טז, א', ג הל"  הלכות תפילי� פ"רמב  )ה

 :יש מספר דיוני  חופפי  בכתבי גדולי בריסקת של תפילי� "על דל .4

 .ז"ג הט"הלכות תפילי� פ, ז הלוי"חידושי מר� רי  )א

תשובת (לד עמודה שמאלית ' עמ; לב)לא' עמ, ד"ג ה"הלכות תפילה פד הלוי "אגרות הגרי  )ב

 .קה) קד' עמ; )מ"הגר

  .'  סימ� ד"ד על סת"שיעורי הגרי  )ג
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  הלכה לפרק ג ) ליברמ�(תוספתא מסכת מגילה 

סכנה ואי� בה מצוה של התולה מזוזתו בתו# פתחו סכנה ואי� בה מצוה נתנה במקל ותלאה אחר הדלת 

 בית מולבז היו עושי� כ� בפונדקאות


