
samości. Bardzo wiele się tu nauczyłem – o szale Holocaustu, o walce o wolność, 

jaką w gettach i miastach prowadzili Żydzi i nie-Żydzi, o antysemityzmie, ale 

także o miłości: poznałem tu katolicką rodzinę z miasteczka Szydłowiec, która 

uratowała Torę, najpierw przed nienawiścią nazistów, potem przed bezbożno-

ścią komunistów. Przed rokiem ta Tora znalazła nowy dom w naszej synagodze 

w Connecticut. 

Obaj z bratem przeszliśmy drogę powrotu do judaizmu, osiągając dzięki 

temu spokój i duchową harmonię. Uczestniczymy aktywnie w życiu naszych reli-

gijnych wspólnot, obaj pełniliśmy funkcję przewodniczącego gminy. Raduje mnie 

niezmiernie to, że moja córka Victoria bierze udział w szabatowych spotkaniach 

naszej gminy wspólnie ze mną. 

Mam głębokie przekonanie, że doświadczenie powrotu do judaizmu, któ-

re stało się udziałem moim i moich bliskich, jest możliwe dla wielu innych ludzi, 

tak w Ameryce, jak w Polsce. Ufam, że Szaarej halacha wydatnie im w tym 

pomoże. Cieszę się, że mogłem się przyczynić do opublikowania tej wspaniałej 

książki. 

Ofi aruję ją błogosławionej pamięci moich Dziadków, Fejgi (Fanny) i Eli-

jahu (Eliasa) Stainów, Any i Hymana Jurow oraz błogosławionej pamięci moich 

Rodziców, Rochelle i Irvina Steinów. 

Barry J. Stein
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które stosują się jedynie do pierwszego dnia Sukot 337 Ogólne prawa do-

tyczące Sukot 339 Jom tow 339 Pora radowania się 339 Modlitwy 

odmawiane podczas Sukot 340 Hoszanot 341 Chol hamoed (środkowe 
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wraz z odnoszącymi się doń prośbami. Prawa dotyczące modlitw w Szabat 

oraz podczas jom tow omówione zostaną w rozdziałach poświęconych odpo-

wiednio Szabatowi i jom tow. 

Prośby osobiste

35 Prośby jak również modlitwy osobiste mogą zostać włączone do nastę-

pujących błogosławieństw: do błogosławieństwa Szema kolenu przed 

słowami ki Ata szomea („Ponieważ słuchasz”), jak również na końcu Elokai 

necor przed zdaniem jiheju leracon imrei fi  („Niech słowa płynące z mych ust 

będą…”). Można w tych miejscach używać własnych słów i sformułowań, 

prosząc o wszystko, czego się pragnie. Można całkowicie otworzyć swoją du-

szę przed Bogiem wyrażając swoje najbardziej osobiste uczucia.188

Modlitwy osobiste mogą zostać włączone także do innych błogosła-

wieństw, jeśli spełniło się pewne warunki określone przez halachę.189

ZACHOWANIE SIĘ PODCZAS ODMAWIANIA 

SZMONE ESRE

Kawana (skupienie)

36 Odmawiając modlitwę Szmone esre należy pamiętać, iż stoimy oraz 

modlimy się przed Królem wszechświata. Należy w pełni skoncentro-

wać się na znaczeniu słów, które się odmawia. 

W Szulchan aruch mówi się: 

„Człowiek, który się modli, musi skoncentrować się na znaczeniu słów, 

które wypowiada, wyobrażając sobie, iż Szechina znajduje się tuż przed nim. 

Powinien uwolnić się od wszystkich myśli, które mogą odwracać jego uwagę, 

tak by był w stanie skupić się wyłącznie na swojej modlitwie. Powinien wziąć 

pod uwagę fakt, iż gdyby rozmawiał ze zwykłym światowym królem, z całą 

pewnością starannie przygotowałby sobie wcześniej mowę, by mieć pewność, 

iż nie zabraknie mu słów. O ile więc bardziej powinien przygotować się stając 

przed Królem Królów, który przenika myśli każdego człowieka. 

W przeszłości chasidim riszonim szukali samotności, w której mogli 

skupić się głęboko na swoich modlitwach, aby ich umysły, dzięki sile ich du-

chowości, przekroczyły i zwyciężyły fi zyczność ich ciał. Osiągnęli oni poziom 

bliski temu, jaki był udziałem proroków. 

Jeśli niestosowna myśl pojawi się w umyśle podczas modlitwy, po-

winniśmy zachować ciszę, dopóki nie opuści ona naszego umysłu. Należy 

skierować swój umysł ku sprawom, które wzbudzą w nas pokorę i zwrócą 

nasze myśli ku Bogu. Przed przystąpieniem do modlitwy należy oddać się 

kontemplacji wzniosłości Boga oraz znikomości człowieka. Należy także od-

sunąć od siebie wszelkie myśli o ziemskich przyjemnościach.190

37 Obowiązkiem jest całkowita koncentracja na znaczeniu słów pierw-

szego błogosławieństwa z Szmone esre, tj. błogosławieństwa Awot. 

Błogosławieństwo to rozpoczyna się słów dotyczących Boskiej chwały, a więc 

myślenie o jakichkolwiek innych rzeczach w trakcie jego odmawiania jest 

niewłaściwe. 

Jeśli ktoś uświadomi sobie, iż odmówił pierwsze błogosławieństwo bez 

odpowiedniej kawany przed wspomnieniem Imienia Boga w błogosławień-

stwie Magen Awraham, powinien powrócić do słów Elokei Awraham („Bóg 

Awrahama”) i powtórzyć błogosławieństwo od tego momentu. 

Niektórzy znawcy halachy utrzymują, iż błogosławieństwo Modim po-

winno zostać odmówione z zachowaniem specjalnej kawany, podobnej tej, 

jaka obowiązuje w przypadku odmawiania pierwszego błogosławieństwa.191

38 Podczas odmawiania Szmone esre nie należy pozwolić swojemu wzro-

kowi krążyć po otoczeniu. Należy modlić się mając oczy zamknięte 

bądź skupione na sidurze.192

Zabrania się modlić się przed lustrem, ponieważ postawa taka sprawia 

wrażenie, jak gdyby człowiek modlił się do swojego własnego odbicia. Nie 

należy również modlić się przez obrazami bądź przed fotografi ą, ponieważ 

może zdarzyć się, że utkwimy w nich wzrok, a wówczas nasza uwaga zostanie 

odwrócona od modlitwy.193

Nie należy czynić gestów czy wykonywać ruchów w stronę innych 

osób w trakcie odmawiania Szmone esre. Jedynym wyjątkiem może być gest 

uspokojenia płaczącego dziecka, które przeszkadza w prowadzeniu modlitwy. 

W takiej sytuacji można nakazać dziecku gestem, by przestało płakać. 194

39 Nie należy trzymać niczego innego oprócz siduru w dłoniach podczas 

odmawiania modlitw Szmone esre, Pesukei dezimra oraz Szema, jak 

również podczas odmawiania towarzyszących im błogosławieństw. Wszyst-

kie inne przedmioty trzymane w dłoniach mogą odwracać uwagę modlącej 

się osoby od słów modlitw. 195
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Odpowiadanie Amen, Kadisz, Kedusza oraz Barechu 

w trakcie odmawiania Szmone esre

40 Jeśli ktoś jest w trakcie odmawiania Szmone esre, nie powinien przery-

wać modlitwy, by odpowiedzieć Amen, Kadisz, Kedusza czy Barechu. 

Raczej powinien przerwać odmawianie i słuchać odmawiania prowadzącego 

modlitwę, jednak bez włączania się doń. 196

41 W społecznościach, w których dozwolone jest mówienie Elokai necor 

na zakończenie Szmone esre, przed wypowiedzeniem wersetu jiheju 

leracon, zaś po słowach Hameworech et amo Jisrael baszalom, oraz w Elokai 

necor, zezwala się na uczynienie tych samych przerw, które można czynić 

pomiędzy częściami Kriat Szema (patrz tabela w paragrafi e 29 powyżej). 

Jeśli istnieje taka możliwość, należy odmówić werset jiheju leracon imrei fi  

(„Niech będzie Wolą Twoją, by słowa, które z ust mych…”), przed przerwa-

niem modlitwy. 

Ponieważ Żydzi sefardyjscy zawsze odmawiają werset jiheju leracon 

imrei fi  przed Elokai necor, mogą przerwać swoją modlitwę, by odpowiedzieć 

Kadisz, Kedusza itp. w jakimkolwiek miejscu podczas odmawiania Elokai 

necor. Jednakże, zgodnie z tym zwyczajem, nie można uczynić przerwy, by 

odpowiedzieć Kadisz itp., po wypowiedzeniu Hameworech et amo Jisrael ba-

szalom, zaś przed słowami jiheju leracon. 

Jeśli ktoś ukończył odmawianie Szmone esre, lecz nie może cofnąć się 

o trzy kroki, ponieważ inna osoba za nim nadal odmawia Szmone esre (patrz 

paragraf 52 poniżej), może w każdym momencie odpowiedzieć Amen, a na-

wet odpowiedzieć Baruch Hu uwaruch Szemo.197

Wypowiadanie modlitwy na głos słowami

42 Słowa modlitwy powinny być wypowiadane na głos, a nie jedynie 

w myślach.198 Modlitwa wyrażana głosem ma wielkie znaczenie. Mowa 

jest tą cechą, która odróżnia człowieka od zwierząt. Ponadto odmawiając ją 

na głos, podkreślamy wielkość modlitwy oraz sprawiamy, iż łatwiej jest się 

nam na niej skupić. Jednakże należy wypowiadać słowa modlitwy szeptem, 

tak by nie były słyszane przez osoby stojące koło nas. Zasada ta odwołuje się 

do sposobu, w jaki modliła się Chana, matka proroka Szmuela: „Jedynie jej 

usta się poruszały, jednakże głos nie był słyszany” (Szmuel I 1:13).199

Zwracanie twarzy w stronę Jerozolimy

43 W jakimkolwiek zakątku świata byśmy się nie znajdowali, powinni-

śmy zawsze zwracać się twarzą w stronę Erec Jisrael, kiedy odmawiamy 

Szmone esre. Osoba, która przebywa w Izraelu, powinna zwracać się w kie-

runku Jerozolimy, zaś ten, kto modli się w Jerozolimie, powinien zwracać się 

w stronę miejsca, na którym stała niegdyś Świątynia. 

W trakcie modlitwy należy wyobrażać sobie, iż stoi się w środku Świą-

tyni, w Jerozolimie, w miejscu Najświętszym (Kodesz Hakodaszim), tak jak 

modlił się król Szlomo w słowach: „i powinni modlić się do Boga w mieście, 

które Ty wybrałeś, i w domu, który ja zbudowałem na chwałę Twego Imie-

nia” (Królewska I 8:45).200

Miejsce do modlitwy

44 Jak zostało już wspomniane powyżej (rozdział 4, paragraf 21), powin-

no się mieć stałe miejsce, w którym zawsze odmawia się modlitwy 

i w którym, o ile to możliwe, nie należy niczego zmieniać. Najlepiej, by 

miejsce to znajdowało się w sąsiedztwie wschodniej ściany. 201

Należy modlić się w pomieszczeniu zamkniętym, nie zaś na wolnym 

powietrzu. Jeśli ktoś znajduje się w podróży, może modlić się w otwartej 

przestrzeni, choć lepsze do modlitwy jest miejsce, które zapewnia więcej pry-

watności, jak na przykład przestrzeń otoczona przez drzewa.202

Sposób, w jaki należy się modlić

45 Zostało napisane w Szulchan aruch, iż modlitwy nasze zastępują odda-

nia, które były składane w Świątyni. W rezultacie wiele ze zwyczajów, 

których przestrzegamy w trakcie modlitwy, przypomina prawa, które doty-

czyły oddań. Oto niektóre z nich: 
� Nie należy pozwalać swojemu umysłowi podążać ku innym sprawom pod-

czas modlitwy. Podobna zasada obowiązywała podczas składania oddań, 

kiedy to niestosowne do sytuacji myśli czyniły rytuał nieskutecznym. 
� Modlitwę Szmone esre należy odmawiać na stojąco. Podobnie w trakcie 

składania oddań osoba, do której należało składane w oddaniu zwierzę lub 

pokarmy, musiała stać. 
� Należy mieć stałe miejsce przeznaczone do modlitwy. Zaleca się, by miej-

sce to znajdowało się w pobliżu ściany. Również oddania były składane 
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w określonych miejscach, w których pomiędzy oddaniem a ścianą nie mo-

gło się nic znajdować.203

Trzy kroki, zanim zacznie się odmawiać Szmone esre

46 Należy postąpić trzy kroki do przodu, zanim rozpocznie się odma-

wianie Szmone esre. Okazujemy w ten sposób, iż zbliżamy się do Boga 

przepełnieni czcią. Przyjętym zwyczajem jest cofnięcie się o trzy kroki, zanim 

wykona się trzy kroki do przodu.204

Postawa stojąca podczas odmawiania Szmone esre

47 Szmone esre odmawia się na stojąco. Nie należy opierać się o stół, 

kolumnę czy tym podobne.205 Według Szulchan aruch należy stać ze 

złączonymi stopami, tak by wydawało się, iż stopy stanowią jedność, podob-

nie jak u aniołów, o których mówi się, iż ich stopy są jak prawdziwa stopa 

(tzn. wydają się jedną stopą).206 [Stopy i zdolność chodzenia, symbolizują 

w przypadku człowieka jego wolną wolę, podczas gdy u aniołów pojedyn-

cza stopa symbolizuje to, że są one tylko posłańcami Boga, bez wolnej woli 

– przyp. red.]. 

Składanie pokłonów w trakcie odmawiania modlitwy 

Szmone esre

48 Należy pokłonić się cztery razy podczas odmawiania Szmone esre: na 

początku oraz na końcu pierwszego błogosławieństwa (Awot), jak 

również na początku i na końcu błogosławieństwa Modim. Składając pokło-

ny wyrażamy nasze posłuszeństwo oraz cześć Bogu. Nie należy kłaniać się 

na początku ani na końcu innych błogosławieństw odmawianych w trakcie 

Szmone esre.207

Należy składać pokłony w następujący sposób. Wypowiadając Ba-

ruch należy ugiąć kolana, wypowiadając Ata należy wykonać pokłon głową 

i ciałem. Przed wypowiedzeniem Haszem należy wyprostować się powoli, 

najpierw podnosząc głowę, a następnie resztę ciała.208

Na początku odmawiania Modim należy schylić głowę oraz ciało i po-

zostać w tej pozycji aż do słowa Haszem. Należy wyprostować się powoli, 

przed wypowiedzeniem słowa Haszem. Na końcu odmawiania Modim należy 

pokłonić się w ten sam sposób, w jaki składało się pokłon podczas odmawia-

nia Awot.209

Kończąc odmawianie Szmone esre

49 Kończąc odmawianie Szmone esre, po odmówieniu wersetu jiheju 

leracon imrei fi  kończącego Elokai necor, należy złożyć pokłon i po-

stąpić trzy kroki do tyłu, żegnając się tym samym z Bogiem. Pierwszy krok 

należy wykonać lewą nogą, by podkreślić swoją niechęć, z jaką opuszcza się 

Boga. Kroki, jakie robimy cofając się, powinny mieć długość naszej stopy, zaś 

ostatni krok powinniśmy wykonać ponownie lewą nogą, którą przesuwamy 

wzdłuż nogi prawej. 

Następnie, nadal pozostając w pokłonie, należy odwrócić się w lewo 

i odmówić werset ose szalom bimromaw („Wprowadza pokój w niebie”). 

Kolejno, należy odwrócić się w prawą stronę i dopowiedzieć dalszą część 

wersetu Hu jaase szalom aleinu („Uczyni pokój dla nas”). Wreszcie, należy 

pokłonić się do przodu i dokończyć odmawianie wersetu słowami weal kol 

Jisrael weimru Amen („i dla całego Jisraela, powiedzmy Amen”). 

Następnie należy odmówić fragment jehi racon milfanecha („Niech bę-

dzie wola Twoja”), w którym modlimy się o przywrócenie składania oddań 

w Świątyni. Ponieważ modlitwy są zastępstwem służby świątynnej, kończy-

my je prosząc o odbudowę Świątyni i o to, byśmy dzięki naszym zasługom 

mogli służyć w niej Bogu.210

50 Należy pozostać w miejscu, do którego doszliśmy wykonując trzy kro-

ki, aż do momentu, kiedy prowadzący modlitwę dojdzie do Keduszy. 

Jeśli jednak miejsce to ma ograniczoną powierzchnię oraz jest niewygodne, 

można powrócić do poprzedniego miejsca, kiedy prowadzący modlitwy roz-

pocznie odmawiać powtórzenie Szmone esre. Modląc się samotnie, należy 

pozostać na swoim miejscu tak długo, jak długo stałoby się tam podczas 

modlitwy ze zgromadzeniem. Minimalny czas, jaki należy odczekać, równa 

się czasowi potrzebnemu na przebycie czterech amot.211

Ponieważ halachy przedstawione powyżej zawierają tak wiele szczegó-

łowych instrukcji, naukę, jak je w praktyce wypełniać, należy pobierać od 

znawcy tych halach. 

Zakaz siadania w pobliżu bądź przechodzenia przed 

osobą odmawiającą Szmone esre

51 Zabronione jest siadanie w odległości mniejszej niż cztery amot, 

w jakimkolwiek kierunku, od osoby, która odmawia Szmone esre. Jeśli 

jednak ktoś odmawia modlitwę albo zajęty jest wykonywaniem innej czyn-


