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   שולחן ערוך אורח חיים הלכות קריאת שמע סימן סו סעיף ז.  1

וכן  אמן,  דעונין אוי" : . הגהמשום דהוי הפסק  ,אחר גאל ישראל אינו אומר אמן
התפלל לבד אין עונין אמן, כדלקמן סימן רט"ו  לענות אחר הש"ץ.  אבל אם  נוהגין 
 )טור(. 

 
 משנה ברורה סימן סו ס"ק לה .  2

דמשם  ודוקא אם לא התחיל עדיין הפסוק של אדני שפתי תפתח  -)לה( לענות וכו' 
. יש מדקדקים שרוצים לצאת לכו"ע וממתינים בצור ישראל או ואילך הוי כתפלה 

בו כל האחרונים שלא יפה הם עושים בשירה חדשה כדי לענות אמן אחר הש"ץ וכת
שהרי הוא באמצע הפרק של אמת ויציב ואין לענות שום אמן לבד משתי אמנים 
הנ"ל בס"ג בהג"ה ] גם לכתחלה ראוי להתחיל תפלת י"ח עם הש"ץ והקהל בשוה  

שיכוין לסיים עם הש"ץ בשוה   אלא עצה אחרת יש ונכון לעשותה כדי לצאת לכו"ע
או שיתחיל שמ"ע מעט קודם הש"ץ דהיינו הפסוק ד'  ות אמן ואז אינו מחוייב לענ 

 שפתי וגו' דבזה המעט ודאי ליכא קפידא דאין ניכר כלל הקדמתו: 
 
 חידושי הריטב"א מסכת שבת דף קל עמוד א .  3

פירש הראב"ד ז"ל דלהכי מייתי הכא האי עובדא להודיעך השכר שנותן הקדוש ברוך 
דכיון דרבי אליעזר ראוי להוראה היה, כל זמן שלא הוא על קיום לאו דלא תסור, 

נפסקה הלכה רשאין לעשות כדברי עצמן כדאיתא בפ"ק דיבמות )י"ד א'(, ובמקומו 
היו עושין כמותו לקיים לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל אפילו שיאמרו  

ימן לך על ימין שהוא שמאל וקבלו השכר הזה, וכש"כ בשאר מילי דרבנן שהמקי
 נוטל שכר. 

 
 רמב"ם הלכות אישות פרק יג הלכה יא .  4

מקום שדרכן שלא תצא אשה בשוק בכפה שעל ראשה בלבד עד שיהיה עליה רדיד 
החופה את כל גופה כמו טלית נותן לה בכלל הכסות רדיד הפחות מכל הרדידין, ואם  

ית היה עשיר נותן לה לפי עשרו כדי שתצא בו לבית אביה או לבית האבל או לב
המשתה, לפי שכל אשה יש לה לצאת ולילך לבית אביה לבקרו ולבית האבל ולבית 
המשתה לגמול חסד לרעותיה ולקרובותיה כדי שיבואו הם לה, שאינה בבית הסוהר  
עד שלא תצא ולא תבוא. אבל גנאי הוא לאשה שתהיה יוצאה תמיד פעם בחוץ פעם 

צאת אלא כמו פעם אחת ברחובות, ויש לבעל למנוע אשתו מזה ולא יניחנה ל
בחודש או פעמים בחודש כפי הצורך, שאין יופי לאשה אלא לישב בזוית ביתה שכך 

 . כל כבודה בת מלך פנימה כתוב +תהלים מ"ה+  
 
 
 




