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אופן העמידה בתפילה וההכנות
תפילה מתוך כובד ראש ובכוונה
(ל' ב') משנה :אין עומדין להתפלל אלא מתוך כובד ראש (הכנעה) .חסידים
הראשונים היו שוהין שעה אחת ומתפללין ,כדי שיכוונו לבם לאביהם שבשמים.1
(ל"א א') תנו רבנן :אין עומדין להתפלל לא מתוך דין ,ולא מתוך דבר הלכה ,אלא
מתוך הלכה פסוקה (שאינה צריכה עיון ,שלא יהא מהרהר בה בתפילתו).
(ומבאר) והיכי דמי הלכה פסוקה? כי הא דאמר רבי זירא :בנות ישראל החמירו על
עצמן שאפילו רואות טיפת דם כחרדל ,יושבות עליה שבעה נקיים.
תנו רבנן :אין עומדין להתפלל לא מתוך עצבות ,ולא מתוך עצלות ,ולא מתוך
שחוק ,ולא מתוך שיחה ,ולא מתוך קלות ראש ,ולא מתוך דברים בטלים ,אלא
מתוך שמחה של מצוה.2
(המשך הברייתא ):וכן לא יפטר אדם מחברו לא מתוך שיחה ולא מתוך שחוק ולא
מתוך קלות ראש ולא מתוך דברים בטלים ,אלא מתוך שמחה של מצוה ,3שכן
מצינו בנביאים הראשונים שסיימו דבריהם בדברי שבח ותנחומים.
תנא :אל יפטר אדם מחבירו אלא מתוך דבר הלכה ,שמתוך כך זוכרהו.

 .1ביאר רבנו יונה שאין פירושו שהיו שוהים כדי לפנות ליבם מטרדת המחשבות ,כדי לכוין באמירת התפילה ,שא"כ
היה לו לומר כדי שיכוונו ליבן לתפילתם! אלא פירושו שהיו שוהים כדי שיכוונו שיהיה לבם שלם בעבודת המקום,
ויבטלו מלבם תענוגי העולם הזה ,והנאותיהם .כי כשיטהרו לבם מהבלי העולם הזה ,ותהיה כוונתם ברוממות
השם ,תהיה תפילתם רצויה ומקובלת לפני המקום.
 .2כגון דברי תנחומים של תורה ,כגון סמוך לגאולת מצרים ,או סמוך לתהילה לדוד שהוא של שבח ותנחומים ,כגון
רצון יראיו יעשה ,שומר ה' את כל אוהביו .וכגון מקראות הסדורות בתפילת ערבית ,כי לא יטוש ה' עמו ,וכיוצא
בהם .רש"י.
 .3ע"פ הגהת הגר"א .ובגירסתנו (דפוס וילנא) כתוב :אלא מתוך דבר הלכה .וראה רבנו יונה .ור' דק"ס.
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תנו רבנן :המתפלל צריך שיכוין את לבו לשמים.
תניא :א"ר יהודה :כך היה מנהגו של ר"ע ,כשהיה מתפלל עם הצבור ,היה מקצר
ועולה מפני טורח צבור (שלא להכביד עליהם) .וכשהיה מתפלל בינו לבין עצמו ,אדם
מניחו בזוית זו ,ומוצאו בזוית אחרת .וכל כך למה ,מפני כריעות והשתחויות.
גרסינן להלן בפרקין (ל"ב ב'):
תניא :המתפלל צריך שישהא שעה אחת קודם תפילתו ,ושעה אחת אחר תפילתו.
שיטות הראשונים
אין עומדין להתפלל אלא מתוך שמחה :כתבו תוספות ,רא"ש ומרדכי ,שלכך נהגו לומר
פסוקי דזמרה ואשרי קודם תפילה ,כדי לעמוד בתפילה מתוך דבר שמחה של מצוה
שעוסק בדברי תורה .וכן פסק השו"ע.4
עמידה לתפילה מתוך עסק בצרכי ציבור :כתוב בירושלמי ,רב ירמיה אמר :לא יעמוד
אדם ויתפלל אלא מתוך דין של הלכה .רבי ירמיה אמר :העוסק בצורכי ציבור כעוסק
בדברי תורה .5הרא"ש פירשו לענין לעמוד מתוכו להתפלל ,שגם זו שמחה הוא לו
שעוסק בצרכי ציבור .ומדברי רמב"ם וסמ"ג נראה שפירשוהו לענין שאם הגיע זמן
תפילה ,אין צריך להפסיק ולהתפלל ,כדין מי שתורתו אומנותו .ושו"ע 6סתם כרא"ש,
ובשם יש מפרשים כרמב"ם.
נישוק בניו בבית הכנסת :כתב בספר חסידים ,וכן הובא בשם האגודה בשם הכל בו
שלא ינשק בניו בבית הכנסת ,להודיע שאין אהבה וחיבה כאהבת הקב"ה .וכן פסק
הרמ"א.7
.4
.5
.6
.7

או"ח צג,ב .מקורות  -תוספות (ד"ה רבנן) .רא"ש (סי' ב) .מרדכי (סי' ק).
וראה שם דוגמאות נוספות.
או"ח צג,ד .מקורות  -ירושלמי (ברכות פ"ה ה"א) .רא"ש (סי' ב) .רמב"ם (הל' תפילה ו,ח) .סמ"ג (עשין יט).
או"ח צח,א .וראה ביאור הגר"א (ס"ק ז) שלמד כן מדברי הזוה"ק ,עיי"ש .מקורות  -ספר חסידים (סי' רנה) .אגודה
(הו"ד בשו"ת בנימין זאב ,סי' קסג .ולא זכיתי למוצאו באגודה שלפנינו).
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שולחן ערוך
(או"ח ,הלכות תפילה ,סימן צג)

א .י ְִׁש ֶהה ָׁש ָׁעה ַא ַחת ק ֶֹדם ֶש ָׁ ּיקוּם לְׁ ִה ְׁת ּ ַפ ֵּ ּללּ ְׁ ,כ ֵּדי ֶש ּיְׁכַ ֵּּון לִ בּ וֹ לַ ּ ָׁמקוֹ ם; וְׁ ָׁש ָׁעה ַא ַחת ַא ַחר
ַה ְּׁת ִפ ָׁ ּלהֶ ,שלּ ֹא ְּׁת ֵּהא נִ ְׁר ֵּאית ָׁעלָׁ יו ְׁ ּכ ַמ ּשאוֹ י ֶש ּ ְׁמ ַמ ֵּהר לָׁ צֵּ את ִמ ּ ֶמ ָּׁנה.
ימה וְׁ ַהכְׁ נָׁ ָׁעה ,ל ֹא ִמ ּתוֹ ְׁך ְׁשחוֹ ק וְׁ ַקלּ וּת רֹאש ו ְּׁד ָׁב ִרים
ב .ל ֹא יַ ֲעמֹד לְׁ ִה ְׁת ּ ַפ ֵּ ּלל ֶא ָׁ ּלא ְׁ ּב ֵּא ָׁ
ְׁ ּב ֵּטלִ ים וְׁ ל ֹא ִמ ּתוֹ ְׁך ַ ּכ ַעסֶ ,א ָׁ ּלא ִמ ּתוֹ ְׁך ִש ְׁמ ָׁחה ְׁ ּכגוֹ ן :דִּ בְׁ ֵּרי ַּתנְׁ חו ִּמין ֶשל ּתוֹ ָׁרה ָׁסמו ְּׁך
לִ גְׁ ֻא ַ ּלת ִמצְׁ ַריִם אוֹ ָׁסמו ְּׁך לִ ְׁת ִה ָׁ ּלה לְׁ ָׁדוִ ד ֶש ָׁ ּכתוּב בּ וֹ ְׁ :רצוֹ ן י ְֵּׁר ָׁאיו יַ ֲע ֶשה ,שוֹ ֵּמר ה' ֶאת ָׁ ּכל
א ֲֹה ָׁביו ְּׁ(ת ִה ִ ּלים קמה יט כ).
עוֹמ ִדים לְׁ ִה ְׁת ּ ַפ ֵּ ּלל ִמ ּת ְׁוֹך דִּ ין ,וְׁ ל ֹא ִמ ּת ְׁוֹך ֲהלָׁ כָׁ ה ֶשלּ ֹא י ְֵּׁהא לִ בּ וֹ ָׁטרוּד ָׁ ּב ּהֶ ,א ָׁ ּלא ִמ ּת ְׁוֹך ֲהלָׁ כָׁ ה
גֵּ .אין ְׁ
נָׁמי ְׁ ּכמוֹ ִמ ּת ְׁוֹך ִש ְׁמ ָׁחהּ ִ ,כי ּ ִפ ּקו ֵּּדי ה' י ְָׁׁש ִרים ְׁמ ַש ּ ְׁמ ֵּחי לֵּ ב ְּׁ(ת ִה ִ ּלים יט ,ט) (טוּר).
ּ ְׁפסו ָּׁקה .הגהַ :וְׁהיְׁנ ּו ֵּ
עוֹסק ַ ּב ּת ָׁוֹרה דָּׁ ִמיֵּ ּ ,פרוּש :לְׁ ִענְׁ יַן לַ ֲעמֹד ִמ ּתוֹכוֹ לְׁ ִה ְׁת ּ ַפ ֵּ ּללֶ ,ש ַ ּגם ז ֹו
עוֹסק ְׁ ּבצָׁ ְׁרכֵּ י צִ בּ וּר ְׁ ּכ ֵּ
דָׁ .ה ֵּ
עוֹסק ְׁ ּבצָׁ ְׁרכֵּ י צִ בּ וּר .וְׁ יֵּש ְׁמ ָׁפ ְׁר ִשים דְּׁ ַהיְׁנ ּו לְׁ ִענְׁיָׁן דְּׁ ֵּאינוֹ צָׁ ִר ְׁיך לִ ְׁפסֹק לְׁ ִה ְׁת ּ ַפ ֵּ ּלל.
ִש ְׁמ ָׁחה ִהיא לוֹ ֶש ֵּ
(או"ח ,הלכות תפילה ,סימן צח)

אַ .ה ּ ִמ ְׁת ּ ַפ ֵּ ּלל צָׁ ִר ְׁיך ֶש ּיְׁכַ ֵּּון ְׁ ּבלִ בּ וֹ ּ ֵּפרוּש ַה ּ ִמלּ וֹ ת ֶש ּמוֹ צִ יא ִ ּב ְׁש ָׁפ ָׁתיו; וְׁ יַ ֲחשֹב ְׁ ּכ ִאלּ ּו ְׁשכִ ינָׁ ה ְׁ ּכנֶ גְׁ דּ וֹ ;
וְׁ יָׁ ִסיר ָׁ ּכל ַה ּ ַמ ְׁח ָׁשבוֹ ת ַה ּטוֹ ְׁרדוֹ ת אוֹ תוֹ ַעד ֶש ִּת ּ ָׁש ֵּאר ַמ ְׁח ַש ְׁב ּתוֹ וְׁ ַכ ָּׁונָׁ תוֹ זַ ָׁ ּכה ִ ּב ְׁת ִפ ָׁ ּלתוֹ; וְׁ יַ ֲחשֹב
ְׁ ּכ ִאלּ ּו ָׁהיָׁ ה ְׁמ ַד ֵּ ּבר לִ ְׁפנֵּ י ֶמלֶ ְׁך ָׁ ּב ָׁשר וָׁ ָׁדם ָׁהיָׁ ה ְׁמ ַסדֵּּ ר דְּׁ ָׁב ָׁריו ו ְּׁמ ַכ ֵּּון ָׁ ּב ֶהם יָׁ ֶפה לְׁ ַבל ָׁ ּ
יִכ ֵּשלַ ,קל
וָׁ ח ֶֹמר לִ ְׁפנֵּ י ֶמלֶ ְׁך ַמלְׁ ֵּכי ַה ּ ְׁמלָׁ כִ ים ָׁה ָׁ ּק ָׁ ּב''ה ֶשהוּא חוֹ ֵּקר ָׁ ּכל ַה ּ ַמ ְׁח ָׁשבוֹת.
וְׁ כָׁ ְׁך ָׁהי ּו עוֹ ִשים ֲח ִס ִידים וְׁ ַאנְׁ ֵּשי ַמ ֲע ֶשהֶ ,ש ָׁהי ּו ִמ ְׁתבּ וֹ ְׁד ִדים ו ְּׁמכַ ְׁ ּונִ ין ִ ּב ְׁת ִפ ָׁ ּל ָׁתם ַעד ֶש ָׁהי ּו
ַמ ִ ּג ִיעים לְׁ ִה ְׁת ּ ַפ ּ ְׁשטוּת ַה ַ ּג ְׁש ִמ ּיוּת וּלְׁ ִה ְׁת ַ ּג ְׁ ּברוּת כּ ַֹח ַה ּ ִשכְׁ לִ יַ ,עד ֶש ָׁהי ּו ַמ ִ ּג ִיעים ָׁקרוֹ ב
לְׁ ַמ ֲעלַ ת ַה ְׁ ּנבו ָּׁאה.
וְׁ ִאם ָּׁתבֹא לוֹ ַמ ְׁח ָׁש ָׁבה ַא ֶח ֶרת ְׁ ּבתוֹ ְׁך ַה ְּׁת ִפ ָׁ ּלה ,י ְִׁש ּתֹק ַעד ֶש ִּת ְׁת ַ ּב ֵּּטל ַה ּ ַמ ְׁח ָׁש ָׁבה .וְׁ צָׁ ִר ְׁ
יך
ֶש ַ ּי ֲחשֹב ִ ּב ְׁד ָׁב ִרים ַה ּ ַמכְׁ נִ ִיעים ַה ֵּ ּלב ו ְּׁמכַ ְׁ ּונִ ים אוֹ תוֹ לְׁ ָׁאבִ יו ֶש ַ ּב ּ ָׁש ַמיִם ,וְׁ ל ֹא יַ ֲחשֹב ִ ּב ְׁד ָׁב ִרים
ֶש ֵּ ּיש ָׁ ּב ֶהם ַקלּ וּת רֹאש.
יָׁסיר ָׁ ּכל ַּת ֲענוּגֵּ י ָׁה ָׁא ָׁדם
הגה :וְׁ יַ ֲחשֹב ק ֶֹדם ַה ְּׁת ִפ ָׁ ּלה ְׁ ּברוֹ ְׁממוּת ָׁה ֵּאל י ְִׁת ַע ֶ ּלה וּבְׁ ִש ְׁפלוּת ָׁה ָׁא ָׁדם ,וְׁ ִ
ִמ ִ ּלבּ וֹ (הר''י ֵּריש ּ ֶפ ֶרק ֵּאין עוֹ ְׁמ ִדין) .וְׁ ָׁאסוּר לְׁ ָׁא ָׁדם לְׁ נַ ּ ֵּשק ָׁ ּבנָׁ יו ַה ְּׁק ַט ִ ּנים ְׁ ּב ֵּבית ַה ְׁ ּכנֶ ֶסתּ ְׁ ,כ ֵּדי לִ ְׁקבּ ַֹע
(בנְׁ יָׁ ִמין זְׁ ֵּאב סי' קס''ג וַ ֲאגֻ דָּׁ ה פ' ֵּ ּכיצַ ד ְׁמ ָׁב ְׁרכִ ין).
ְׁ ּבלִ בּ וֹ ֶש ֵּאין ַא ֲה ָׁבה ְׁ ּכ ַא ֲה ַבת ַה ּ ָׁמקוֹ ם ָׁ ּברו ְּׁך הוּא ִ ּ
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הלכות תפילה הנלמדות מקראי דחנה
(ל' ב') רב יהודה הוה מציין נפשיה (מקשט עצמו בבגדיו) ,והדר מצלי.
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(ל"א א') אמר רב המנונא :כמה הלכתא ִ ּג ָׁ ּב ָׁר ָׁתא 9איכא למשמע מהני קראי דחנה:10
"וְׁ ַח ָּׁנה ִהיא ְׁמ ַד ֶ ּב ֶרת ַעל לִ ָׁ ּב ּה" ,מכאן למתפלל צריך שיכוין לבו.
ַ"רק ְׁש ָׁפ ֶת ָׁיה ָּׁנעוֹ ת" ,מכאן למתפלל שיחתוך בשפתיו.
"וְׁ קוֹ לָׁ ּה ל ֹא י ּ ִָׁש ֵּמ ַע" ,מכאן שאסור להגביה קולו בתפלתו.
"וַ ַ ּי ְׁח ְׁש ֶב ָׁה ֵּעלִ י לְׁ ִשכּ ָֹׁרה" ,מכאן ששיכור אסור להתפלל.
ֹאמר ֵּאלֶ ָׁיה ֵּעלִ י ַעד ָׁמ ַתי ִּת ְׁש ַּת ָׁ ּכ ִרין" וגו' ,אמר רבי אלעזר :מכאן לרואה בחברו
"וַ ּי ֶ
דבר שאינו הגון ,צריך להוכיחו.
(ל"א ב') "וְׁ יַ יִן וְׁ ֵּשכָׁ ר ל ֹא ָׁש ִת ִיתי" ,אמר רבי אלעזר :מכאן לנחשד בדבר שאין בו,
שצריך להודיעו.
ֹאמר לְׁ כִ י לְׁ ָׁשלוֹ ם" ,אמר רבי אלעזר :מכאן לחושד את חברו בדבר שאין
"וַ ַ ּי ַען ֵּעלִ י וַ ּי ֶ
בו ,שצריך לפייסו .ולא עוד אלא שצריך לברכו ,שנאמר" :וֵּ אל ֵֹּהי י ְִׁש ָׁר ֵּאל י ִֵּּתן ֶאת
ֵּשלָׁ ֵּת ְׁך".
גרסינן במסכת סוטה (פרק אלו נאמרין ,ל"ב ב'):
אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחי :מפני מה תיקנו תפלה בלחש? שלא
לבייש את עוברי עבירה (המתוודים בתפילתם על עבירות שבידם).

 .8מימרא דרבי חייא בר אבא :לעולם יתפלל אדם בבית שיש בו חלונות ,מובאת להלן ,ל"ד ב' ,בסוף הפרק .וכן
מימרא משמיה דרב ,אע"פ שאמרו שואל אדם צרכיו בשומע תפלה ,אם בא לומר אחר תפלתו ,אפילו כסדר של
יום הכפורים ,אומר ,מובאת להלן ,ל"ד א'' ,מקום בקשת צרכים'.
 .9הלכות גדולות .ראה דק"ס.
 .10שמואל א' ,א,יג-יז.
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שיטות הראשונים
שלא ישמיע קולו בתפילתו :כתב הרשב"א ,מסתברא שלא ישמיע לאחרים כלומר שלא
יאמר בקול רם ;11אבל להשמיע לאזנו רשאי ,ומצוה לכתחלה ,כדאמרינן בירושלמי.12
וכן איתא בזוהר .13אלא שבתוספתא מבואר להיפך .והשו"ע 14פסק כרשב"א.
שולחן ערוך
(או"ח ,הלכות תפילה ,סימן קא)

ב .וְׁ ל ֹא י ְִׁת ּ ַפ ֵּ ּלל ְׁ ּבלִ בּ וֹ לְׁ ַבדֶ ,א ָׁ ּלא ְׁמ ַח ֵּּת ְׁך ַהדְּׁ ָׁב ִרים ִ ּב ְׁש ָׁפ ָׁתיו ו ַּמ ְׁש ִמ ַיע לְׁ ָׁאזְׁ נָׁ יו ְׁ ּבלַ ַחש ,וְׁ ל ֹא
יַ ְׁש ִמי ַע קוֹ לוֹ ; וְׁ ִאם ֵּאינוֹ יָׁ כוֹ ל לְׁ כַ ֵּּון ְׁ ּבלַ ַחשֻ ,מ ָּׁתר לְׁ ַהגְׁ ִ ּב ַּיה קוֹ לוֹ ; וְׁ ָׁהנֵּ י ִמ ֵּ ּלי ֵּ ּבינוֹ לְׁ ֵּבין ַעצְׁ מוֹ ,
ֲא ָׁבל ְׁ ּבצִ בּ וּרָׁ ,אסוּר ,דְּׁ ָׁא ֵּתי לְׁ ִמ ְׁט ָׁרד צִ בּ ו ָּׁרא.
הגה :וְׁ ִאם ַמ ְׁש ִמ ַיע קוֹ לוֹ ְׁ ּב ֵּביתוֹ ְׁ ּכ ֶש ּ ִמ ְׁת ּ ַפ ֵּ ּללּ ְׁ ,כ ֵּדי ֶש ּיִלְׁ ְׁמד ּו ִמ ּ ֶמ ּנ ּו ְׁ ּבנֵּ י ֵּביתוֹ ֻ ,מ ָּׁתר (טוּר).
(או"ח ,הלכות תפילה ,סימן צט)

אָׁ .ש ָׁתה יַ יִן ְׁ ּכ ֵּדי ְׁרבִ ִיעיתַ ,אל י ְִׁת ּ ַפ ֵּ ּלל ַעד ֶש ָׁ ּי ִסיר יֵּ ינוֹ ; וְׁ ִאם ָׁש ָׁתה יוֹ ֵּתרִ ,אם הוּא יָׁ כוֹ ל לְׁ ַד ֵּ ּבר
לִ ְׁפנֵּ י ַה ּ ֶמלֶ ְׁךִ ,אם ִה ְׁת ּ ַפ ֵּ ּלל ְּׁת ִפ ָׁ ּלתוֹ ְּׁת ִפ ָׁ ּלה ,וְׁ ִאם ֵּאינוֹ יָׁ כוֹ ל לְׁ ַד ֵּ ּבר לִ ְׁפנֵּ י ַה ּ ֶמלֶ ְׁךִ ,אם ִה ְׁת ּ ַפ ֵּ ּלל
ְּׁת ִפ ָׁ ּלתוֹ ּתוֹ ֵּע ָׁבה וְׁ צָׁ ִר ְׁ
יך לַ ֲחזֹר וּלְׁ ִה ְׁת ּ ַפ ֵּ ּלל ְׁ ּכ ֶש ָׁ ּי ִסיר יֵּ ינוֹ ֵּמ ָׁעלָׁ יו; וַ ֲא ִפלּ ּו ִאם ָׁע ַבר זְׁ ַמן
ַה ְּׁת ִפ ָׁ ּלהַ ,מ ְׁשלִ ים אוֹ ָׁת ּה ַ ּב ְּׁת ִפ ָׁ ּלה ֶש ַא ֲח ֶר ָׁיהּ ְׁ ,כ ִדין שוֹ גֵּ ג.
(מ ְׁרדְּׁ כַ י
הגה :וְׁ ִדין ְׁק ִר ַיאת ְׁש ַמע ְׁ ּכ ִדין ְּׁת ִפ ָׁ ּלהֲ ,א ָׁבל ְׁש ָׁאר ְׁ ּב ָׁרכוֹ ת יָׁ כוֹ ל לְׁ ָׁב ֵּר ְׁך ַאף ַעל ּ ִפי ֶשהוּא ִשכּ וֹ רָׁ ,
ֵּריש ּ ֶפ ֶרק ַהדָּׁ ר הגה' ַמ ְׁימוֹ נִ י ּ ֶפ ֶרק ד' ֵּמ ִהלְׁ כוֹ ת ְּׁת ִפ ָׁ ּלה).

 .11וכדתניא בפרק מי שמתו (כ"ד ב') כל המשמיע קולו בתפילתו ,הרי זה מקטני אמנה.
 .12תניא :נתפלל ולא השמיע לאזנו יצא .למי נצרכה? לרבי יוסי .היידן רבי יוסי (פירוש איזה ר' יוסי הוא)? ר' יוסי הדא
(כלומר הך ר' יוסי הוא) ,דתנינן (ט"ו א') :הקורא את שמע ולא השמיע לאזנו יצא ,רבי יוסי אומר :לא יצא ,דאלמא
בדיעבד הוא דיצא ,הא לכתחלה צריך להשמיע לאזנו כקריאת שמע .רשב"א.
ְׁיתיןּ ָׁ ,כל ִאי ּנ ּון דִּ ְׁמצַ לָׁ אן צְׁ לוֹ ְׁתהוֹ ן ִ ּבלְׁ ִחישוּּ ִ ,ב ְׁרעו ָּׁתא
 .13הביאו הב"י ,וזה לשון הזוהר ... :וְׁ ִא ְׁקרוּן או ְּׁדנִ יןּ ְׁ ,בגִ ין דְּׁ ִאי ּנוּן צַ י ִ
ארי דְּׁ או ְּׁדנִ ין .וְׁ ִאי
ְׁיתין לָׁ ּה ָׁ ּכל ִאי ּנוּן דְּׁ ִא ְׁקרוּן ָׁמ ֵּ
לוֹתא ַס ְׁ ּל ָׁקא ,וְׁ צַ י ִ
דְּׁ לִ ָׁ ּבא ,דְּּ לָ א ִא ְּש ְּּת ַמע ַההוּא צְּ לוֹ ָתא לְּ ַא ֲח ָראַ .האי צְׁ ָׁ
ַה ִהיא צְׁ לוֹ ָׁתא ִא ְׁש ְּׁת ַמע לְׁ או ְּׁדנִ ין דְּׁ ַבר נָׁ ש ,לֵּ ית ַמאן ְׁדצַ יִית לָׁ ּה לְׁ ֵּע ָׁ ּ
ְׁיתין לָׁ ּה ַא ֲח ָׁרנִ יןּ ַ ,בר ַמאן דְּׁ ָׁש ַמע
ילא ,וְׁ לָׁ א צַ י ִ
ְׁ ּב ַק ְׁד ִמ ָׁיתאּ ְׁ ,בגִ ין ָׁ ּכ ְׁך ָׁ ּב ֵּעי לְׁ ִא ְׁס ַּת ּ ְׁמ ָׁרא דְּׁ לָׁ א י ְִׁש ְׁמעוּן לְׁ ַה ִהיא צְׁ לוֹ ָׁתא ְׁ ּבנֵּ י נָׁ ָׁשא .וְׁ תוּ ,דְּׁ ִמ ָׁ ּלה דִּ צְׁ לוֹ ָׁתא ִא ְׁת ַא ֲח ָׁדא ְׁ ּב ָׁעלְׁ ָׁמא
ִע ָׁ ּל ָׁאהּ ,ו ִמ ָׁ ּלה דְּׁ ָׁעלְׁ ָׁמא ִע ָׁ ּל ָׁאה ,לָׁ א ִאצְׁ ְׁט ִר ְׁ
יך לְׁ ִמ ְׁש ַמע ...מבואר כירושלמי .וכן כתב בביאור הגר"א (קא ,ס"ק ד) שהזוהר
דלא כתוספתא .והב"י כתב שהזוהר מסכים לדברי התוספתא .וצ"ע.
 .14או"ח קא,ב .מקורות  -ירושלמי (ברכות פ"ב ה"ד) .תוספתא (ג,ט) .זוהר (פר' ויקהל ,עמ' רב א) .רשב"א (ל"א א' ,ד"ה וקולה).
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איסור לישב בד' אמות של תפילה
"אנִ י ָׁה ִא ּ ָׁשה ַה ִ ּנ ֶּצ ֶבת ִע ּ ְׁמכָׁ ה ָׁ ּבזֶ ה (לְׁ ִה ְׁת ּ ַפ ֵּ ּלל ֶאל ה')" ,אמר רבי יהושע בן לוי:
(ל"א ב') ֲ
("ה ִ ּנ ֶּצ ֶבת ִע ְּּמכָ ה" ,משמע אף הוא
מכאן שאסור לישב בתוך ארבע אמות של תפלה ַ
עמה בעמידה)15.
שיטות הראשונים
גדרי ד' אמות שאסור לישב בצד המתפלל :כתבו תוספות ,רא"ש ,ומרדכי ,שאסור לישב
בד' אמות של תפילה ,בין מלפניו בין מלאחריו ובין מהצדדים .16ובספר אהל מועד כתב,
ודוקא מן הצד ,אבל כנגדו ,אפילו כמלא עיניו אסור ,ואפילו עוסק בק"ש .17והשו"ע 18כתב
שאסור לפניו ובצדדיו (והרמ"א הוסיף גם אחריו) .ובשם יש מי שאומר ,כתב כאוהל מועד.
ישיבה בצד המתפלל כשעסוק בתפילה ותורה :כתבו תוספות ,רא"ש ,והמרדכי ,בשם
הגאונים ,שאם היה עסוק בתפילה וברכות ,19מותר לישב בד' אמות של המתפלל .וסמ"ג,
רשב"א וריטב"א כתבו בשמם ,שאף אם הוא קורא שום דבר תורה ,אין בכך כלום .ושכן
אמרו בירושלמי .20והשו"ע 21סתם כדעה ראשונה ,והוסיף שיש מי שמתיר בעוסק בתורה.
 .15ראה לעיל ,כ"ז א' ,בהרחבה רבה ,בעניין מעבר כנגד המתפללים ובצידיהם.
 .16וביאר הרא"ש" ,עמכה בז"ה" בגימטריא תריסר ,היינו ד"א לכל רוח.
 .17וכתב דרכי משה (הו"ד בביאור הגר"א) דבזה מתיישב טפי הדרשה של עמכה בז"ה גימטריה תריסר ,וקשה ,א"כ היה
צריך להיות ט"ז אמות! ולשיטה זו שפיר דמי ,דלפנים לא קחשיב ,דאסור אפילו כמלוא עיניו.
 .18או"ח קב,א .הט"ז (ס"ק ב) כתב שדעת המחבר להתיר לשבת מאחרי המתפלל ,ולכן העתיק לשון הטור שלא ציין
שלאחריו אסור .דכיון שהלימוד הוא מתיבת "בזה" ,גימטריא י"ב ,מוכח דלאחריו מותר .ובביאור היש מי שאומר,
שכנגדו אפילו מלוא עיניו אסור ,ביאר דרכי משה (ס"ק א ,והביאו בביאור הגר"א ,ס"ק ד) ,שבזה מתורץ מה שכתב
הרא"ש שהלימוד מ"בזה" גימטריא י"ב ,דלפנים לא קחשיב .מקורות  -תוספות (ד"ה מכאן) .רא"ש (סי' ח) .מרדכי
(סי' קה) .אהל מועד (תפילה דרך ג נתיב ז).
 .19כתב ב"י ודאי כל שעוסק בדברי שיר ושבח וברכות הנאמרים לפני התפילה או לאחריה כעוסק בק"ש וברכותיה
דמי וכן כתוב בהגהות מיימוניות בשם הגאונים דאם הוא עוסק בתפילה או בק"ש או בשאר דברי שיר ושבח
מותר ואין צריך להרחיק כלום וכן פסקו כל רבותינו ע"כ .וכן כתוב בתרומת הדשן (סי' ג) .ואפשר שאפילו אם
עוסק בפרק איזהו מקומן שנהגו לקרות שחרית חשוב כעוסק בתפילה ,שכיון שנהגו לאומרו קודם תפילה ,מעניני
תפילה הוא חשוב .וכן נראה מדברי רבינו יונה.
 .20ובירושלמי שלפנינו ליתא .והטור כתב (קב,א) כדעת הרא"ש שמשמע מדברי הגאונים שאם עוסק בתורה אסור,
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אדם חלוש היושב בצד המתפלל :כתוב בארחות חיים ,בשם הרב בעל התמיד שאם היושב
בצד המתפלל חלוש ואינו יכול לעמוד כל כך עד שיגמור האחר תפילתו נראה שמותר לו
לישב .וכתב שדבריו דברי תימה וצריך עיון .22והשו"ע 23סתם שיש מי שמתיר.
היה יושב ,ונעמד מתפלל בצדו :כתב הטור בשם הרא"ש שבכי האי גוונא אין צריך לקום,
שהרי זה בא בגבולו .וכן פסק השו"ע .24והוסיף הרמ"א שמכל מקום מידת חסידות לקום.
שולחן ערוך
(או"ח ,הלכות תפילה ,סימן קב)
ישב ְׁ ּבתוֹ ְׁך ד' ַא ּמוֹ ת ֶשל ִמ ְׁת ּ ַפ ֵּ ּלל; ֵּ ּבין ִמ ְׁ ּל ָׁפנָׁ יו ֵּ ּבין ִמן ַה ְּׁצ ָׁד ִדין ( ֵּ ּבין ִמ ְׁ ּל ַא ֲח ָׁריו)
אָׁ .אסוּר לִ ֵּ
(תוס' ו ָּׁמ ְׁרדְּׁ כַ י וַ ֲא ֵּש ִרי פ' ֵּאין עוֹ ְׁמ ִדין) וְׁ צָׁ ִר ְׁ
יך לְׁ ַה ְׁר ִחיק ד' ַא ּמוֹ ת; וְׁ ִאם עוֹ ֵּסק ִ ּב ְׁד ָׁב ִרים ֶש ֵּהם

ִמ ִּת ּקוּנֵּ י ַה ְּׁת ִפלּ וֹ ת ,וַ ֲא ִפלּ ּו ְׁ ּב ֶפ ֶרק ֵּאיזֶ ה ּו ְׁמקוֹ ָׁמןֵּ ,אינוֹ צָׁ ִר ְׁ
יך לְׁ ַה ְׁר ִחיק; וְׁ יֵּ ש ַמ ִּתיר ְׁ ּבעוֹ ֵּסק
ַ ּב ּתוֹ ָׁרהַ ,אף ַעל ּ ִפי ֶש ֵּאינוֹ ִמ ִּת ּקוּנֵּ י ַה ְּׁת ִפלּ וֹ ת; וְׁ יֵּ ש ִמי ֶשאוֹ ֵּמר דְּׁ ָׁהנֵּ י ִמ ֵּ ּלי ִמן ַה ַּצדֲ ,א ָׁבל
ְׁ ּכנֶ גְׁ דּ וֹ ֲא ִפלּ ּו ִ ּכ ְׁמל ֹא ֵּעינָׁ יו ָׁאסוּרֲ ,א ִפלּ ּו עוֹ ֵּסק ִ ּב ְׁק ִר ַיאת ְׁש ַמע.
ב .יֵּ ש ִמי ֶשאוֹ ֵּמר ֶש ִאם ַה ּיוֹ ֵּשב ְׁ ּבצַ ד ַה ּ ִמ ְׁת ּ ַפ ֵּ ּלל ָׁחלוּשֻ ,מ ָּׁתר.
גִ .אם ַה ּיוֹ ֵּשב יָׁ ַשב ְׁ ּכ ַבר ,וְׁ ָׁע ַמד זֶ ה ְׁ ּבצִ דּ וֹ ֵּ ,אינוֹ צָׁ ִר ְׁ
יך לָׁ קוּםֶ ,ש ֲה ֵּרי זֶ ה ָׁ ּבא ִ ּבגְׁ בוּלוֹ ( ִמ ָׁ ּכל
(בית יוֹ ֵּסף ְׁ ּב ֵּשם מהרי"א).
ָׁמקוֹ ם ִמדַּ ת ֲח ִסידוּת הוּא לָׁ קוּם ֲא ִפלּ ּו ִ ּבכְׁ ַהאי ַ ּגוְׁ נָׁ א) ֵּ ּ

דאכתי נראה כאילו חברו מקבל עליו עול מלכות שמים ,והוא אינו מקבל .וכתב הט"ז ,שהמתירים סוברים
שהאיסור הוא משום קדושת המקום כשמתפלל ,שצריך לכבדו בעמידה ,וכשעוסק בתפילה ודברי תורה ,אפילו
יושב הוי עליו קדושה ,ואין צריך לעמוד (והפנה לדבריו בביאור הגר"א).
 .21או"ח קב,א .וכתב המשנ"ב (ס"ק ב) בשם חיי אדם ,שאם מפסיק בינו למתפלל דבר קבוע גבוה י' ורחב ד' ,מותר
לישב בצד השני ,דהא מפסיק רשות .אבל לעבור ,אפשר שאם אינו גבוה (באופן שמסתיר אותו) ,אסור .עיי"ש.
מקורות  -תוספות (ד"ה מכאן) .רא"ש (סי' ח) .מרדכי (סי' קה) .הגהות מיימוניות (הל' תפילה פ"ה ,אות ל) .סמ"ג (עשין יט).
הגהות רבינו פרץ (אות קכ) .רבינו יונה (כג א ברי"ף ,ד"ה אני) .רבינו ירוחם (נתיב ג ח"ז).
 .22וכתב ב"י :ולי נראה דאין כאן תימה דחולשתו מוכחת עליו שמפני כך ישב.
 .23או"ח קב,ב .וכן משמע מביאור הגר"א (ס"ק ה) שהסכים לדין השו"ע .מקורות  -ארחות חיים (תפילה סי' נא).
 .24או"ח קב,ג .וכתב הט"ז (ס"ק ה ,הו"ד בביאור הגר"א) דמכל מקום השני עושה איסור במה שמתפלל בצדו .וכתב
המשנ"ב (ס"ק יג) ודוקא בביתו; אבל במנין קבוע וכל שכן בבהכ"נ צריך לקום ,דהוא מקום מיוחד לכל בני אדם.
אך בעוסק בתורה ,לא יחמיר בזה .וכל שכן רב שיושב עם תלמידים ולומדים ובאו עשרה המתפללים ,אין צריך
לעמוד ,ואפילו מידת חסידות ליכא .מקורות  -רא"ש (הו"ד בטור ,ואינו בכתבי הרא"ש).

