
 

 

 

 

 
 

 אופן העמידה בתפילה וההכנות

 תפילה מתוך כובד ראש ובכוונה 

. חסידים )הכנעה(אין עומדין להתפלל אלא מתוך כובד ראש  :משנה )ל' ב'(
 .1הראשונים היו שוהין שעה אחת ומתפללין, כדי שיכוונו לבם לאביהם שבשמים

בר הלכה, אלא אין עומדין להתפלל לא מתוך דין, ולא מתוך ד :תנו רבנן )ל"א א'(
 . )שאינה צריכה עיון, שלא יהא מהרהר בה בתפילתו(מתוך הלכה פסוקה 

בנות ישראל החמירו על  :והיכי דמי הלכה פסוקה? כי הא דאמר רבי זירא )ומבאר(
 עצמן שאפילו רואות טיפת דם כחרדל, יושבות עליה שבעה נקיים.

עצלות, ולא מתוך  אין עומדין להתפלל לא מתוך עצבות, ולא מתוך :תנו רבנן
שחוק, ולא מתוך שיחה, ולא מתוך קלות ראש, ולא מתוך דברים בטלים, אלא 

 . 2מתוך שמחה של מצוה

וכן לא יפטר אדם מחברו לא מתוך שיחה ולא מתוך שחוק ולא ( :הברייתא)המשך 
, שכן 3מתוך קלות ראש ולא מתוך דברים בטלים, אלא מתוך שמחה של מצוה

 נים שסיימו דבריהם בדברי שבח ותנחומים. מצינו בנביאים הראשו

 אל יפטר אדם מחבירו אלא מתוך דבר הלכה, שמתוך כך זוכרהו.  :תנא

                                                

ביאר רבנו יונה שאין פירושו שהיו שוהים כדי לפנות ליבם מטרדת המחשבות, כדי לכוין באמירת התפילה, שא"כ  . 1
שיהיה לבם שלם בעבודת המקום, היה לו לומר כדי שיכוונו ליבן לתפילתם! אלא פירושו שהיו שוהים כדי שיכוונו 

כי כשיטהרו לבם מהבלי העולם הזה, ותהיה כוונתם ברוממות  .ויבטלו מלבם תענוגי העולם הזה, והנאותיהם
 השם, תהיה תפילתם רצויה ומקובלת לפני המקום.

ותנחומים, כגון  כגון דברי תנחומים של תורה, כגון סמוך לגאולת מצרים, או סמוך לתהילה לדוד שהוא של שבח . 2
ות בתפילת ערבית, כי לא יטוש ה' עמו, וכיוצא רצון יראיו יעשה, שומר ה' את כל אוהביו. וכגון מקראות הסדור

 . רש"י.בהם

 ור' דק"ס.אלא מתוך דבר הלכה. וראה רבנו יונה.  :כתוב )דפוס וילנא( ע"פ הגהת הגר"א. ובגירסתנו . 3

 ת”בעזהשי

 פ”תש ח' שבט
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 המתפלל צריך שיכוין את לבו לשמים.  :תנו רבנן

, כשהיה מתפלל עם הצבור, היה מקצר "עכך היה מנהגו של ר :יהודה "רא :תניא
. וכשהיה מתפלל בינו לבין עצמו, אדם )שלא להכביד עליהם( ועולה מפני טורח צבור

 ומוצאו בזוית אחרת. וכל כך למה, מפני כריעות והשתחויות.  ,מניחו בזוית זו

  :)ל"ב ב'( בפרקיןגרסינן להלן 

 המתפלל צריך שישהא שעה אחת קודם תפילתו, ושעה אחת אחר תפילתו.  :תניא

 שיטות הראשונים 

לכך נהגו לומר , שתוספות, רא"ש ומרדכי : כתבואין עומדין להתפלל אלא מתוך שמחה
לה מתוך דבר שמחה של מצוה יכדי לעמוד בתפ ,להיפסוקי דזמרה ואשרי קודם תפ

 . 4השו"עדברי תורה. וכן פסק שעוסק ב

לא יעמוד  :רב ירמיה אמר, בירושלמי: כתוב עמידה לתפילה מתוך עסק בצרכי ציבור
העוסק בצורכי ציבור כעוסק  :אמר רבי ירמיה .אדם ויתפלל אלא מתוך דין של הלכה

שגם זו שמחה הוא לו  ,לענין לעמוד מתוכו להתפללפירשו  הרא"ש. 5בדברי תורה
שאם הגיע זמן  לעניןנראה שפירשוהו  רמב"ם וסמ"ג. ומדברי שעוסק בצרכי ציבור

, כרא"שסתם  6ושו"עתפילה, אין צריך להפסיק ולהתפלל, כדין מי שתורתו אומנותו. 
 .כרמב"םרשים ובשם יש מפ

 הכל בובשם  אגודהה, וכן הובא בשם חסידים: כתב בספר נישוק בניו בבית הכנסת
ב"ה. וכן פסק להודיע שאין אהבה וחיבה כאהבת הק ,שק בניו בבית הכנסתשלא ינ
 .7הרמ"א

                                                

 .)סי' ק(מרדכי . )סי' ב(רא"ש . )ד"ה רבנן(תוספות  -או"ח צג,ב. מקורות  . 4

 וראה שם דוגמאות נוספות. . 5

 .יט()עשין סמ"ג . )הל' תפילה ו,ח(רמב"ם . )סי' ב(. רא"ש )ברכות פ"ה ה"א(ירושלמי  -צג,ד. מקורות  או"ח . 6

. אגודה )סי' רנה(ספר חסידים  -שלמד כן מדברי הזוה"ק, עיי"ש. מקורות  )ס"ק ז(או"ח צח,א. וראה ביאור הגר"א  . 7
 .שלפנינו( )הו"ד בשו"ת בנימין זאב, סי' קסג. ולא זכיתי למוצאו באגודה

 ת”בעזהשי

 פ”תש ח' שבט
 ’א| פרק:  ברכותמסכת: 

 ל"א| דף: 



 

 

 

 

 שולחן ערוך

 )או"ח, הלכות תפילה, סימן צג(

ּפַ  א.  ִהתְׁ קּום לְׁ ּיָׁ ֶ ה ַאַחת קֶֹדם ש  עָׁ ָׁ ֶהה ש  ְׁ ה ַאַחת ַאַחר ִיש  עָׁ ָׁ ש  קֹום; וְׁ ן ִלּבֹו ַלּמָׁ ַכּוֵּ ּיְׁ ֶ י ש  דֵּ ל, ּכְׁ ּלֵּ
ה.  ּנָׁ את ִמּמֶ צֵּ ר לָׁ ַמהֵּ ּמְׁ ֶ אֹוי ש  ַמש ּ יו ּכְׁ לָׁ ית עָׁ אֵּ א ִנרְׁ הֵּ ּלֹא ּתְׁ ֶ ה, ש  ִפּלָׁ  ַהּתְׁ

בָׁ  ב.  ַקּלּות רֹאש  ּודְׁ חֹוק וְׁ ה, לֹא ִמּתֹוךְׁ ש ְׁ עָׁ נָׁ ַהכְׁ ה וְׁ ימָׁ אֵּ א ּבְׁ ל ֶאּלָׁ ּלֵּ ּפַ ִהתְׁ ִרים לֹא ַיֲעמֹד לְׁ
מּוךְׁ  ה סָׁ ל ּתֹורָׁ ֶ חּוִמין ש  נְׁ י ּתַ רֵּ בְׁ גֹון: ּדִ ה ּכְׁ חָׁ מְׁ א ִמּתֹוךְׁ ש ִ ַעס, ֶאּלָׁ לֹא ִמּתֹוךְׁ ּכַ ִלים וְׁ טֵּ ּבְׁ
ל  ר ה' ֶאת ּכָׁ ֹומֵּ ה, ש  יו ַיֲעש ֶ אָׁ רֵּ צֹון יְׁ תּוב ּבֹו: רְׁ ּכָׁ ֶ ִוד ש  דָׁ ה לְׁ ִהּלָׁ מּוךְׁ ִלתְׁ ַרִים אֹו סָׁ ת ִמצְׁ ֻאּלַ ִלגְׁ

יו  ים קמה אֲֹהבָׁ ִהּלִ   .יט כ()ּתְׁ
כָׁ  ג.  א ִמּתֹוךְׁ ֲהלָׁ ּה, ֶאּלָׁ רּוד ּבָׁ א ִלּבֹו טָׁ הֵּ ּלֹא יְׁ ֶ ה ש  כָׁ לֹא ִמּתֹוךְׁ ֲהלָׁ ין, וְׁ ל ִמּתֹוךְׁ ּדִ ּלֵּ ּפַ ִהתְׁ ִדים לְׁ ין עֹומְׁ ה אֵּ

ה.  סּוקָׁ ב  הגה:ּפְׁ י לֵּ חֵּ ּמְׁ ַ ש  ִרים מְׁ ָׁ ש  י ה' יְׁ ּקּודֵּ י ּפִ ה, ּכִ חָׁ מְׁ מֹו ִמּתֹוךְׁ ש ִ י ּכְׁ מֵּ נּו נָׁ ַהיְׁ ים יטוְׁ ִהּלִ   (., ט( )טּור)ּתְׁ
ם זֹו  ד.  ּגַ ֶ ל, ש  ּלֵּ ּפַ ִהתְׁ ַין ַלֲעמֹד ִמּתֹוכֹו לְׁ ִענְׁ : לְׁ רּוש  ִמי, ּפֵּ ה ּדָׁ ּתֹורָׁ ק ּבַ עֹוסֵּ י ִצּבּור ּכְׁ כֵּ רְׁ צָׁ ק ּבְׁ עֹוסֵּ הָׁ

סֹק לְׁ  ִריךְׁ ִלפְׁ ינֹו צָׁ אֵּ ן ּדְׁ יָׁ ִענְׁ נּו לְׁ ַהיְׁ ים ּדְׁ ִ ש  רְׁ פָׁ ש  מְׁ יֵּ י ִצּבּור. וְׁ כֵּ רְׁ צָׁ ק ּבְׁ עֹוסֵּ ֶ ה ִהיא לֹו ש  חָׁ מְׁ לש ִ ּלֵּ ּפַ  . ִהתְׁ
 )או"ח, הלכות תפילה, סימן צח(

ה ּכְׁ  א.  ִכינָׁ ְׁ ִאּלּו ש  ֹב ּכְׁ ַיֲחש  יו; וְׁ תָׁ פָׁ ש ְׁ ּמֹוִציא ּבִ ֶ ּלֹות ש  רּוש  ַהּמִ ִלּבֹו ּפֵּ ן ּבְׁ ַכּוֵּ ּיְׁ ֶ ִריךְׁ ש  ל צָׁ ּלֵּ ּפַ תְׁ ּדֹו; ַהּמִ ֶנגְׁ
 ַ ש  ר ַמחְׁ אֵּ ָׁ ּ ש  ּתִ ֶ דֹות אֹותֹו ַעד ש  בֹות ַהּטֹורְׁ ָׁ ש  חְׁ ל ַהּמַ ִסיר ּכָׁ יָׁ ֹב וְׁ ַיֲחש  תֹו; וְׁ ִפּלָׁ תְׁ ה ּבִ תֹו ַזּכָׁ נָׁ ַכּוָׁ ּתֹו וְׁ בְׁ

ל, ַקל  ֵּ ש  ַבל ִיּכָׁ ֶפה לְׁ ֶהם יָׁ ן ּבָׁ ַכּוֵּ יו ּומְׁ רָׁ בָׁ ר ּדְׁ ַסּדֵּ ה מְׁ יָׁ ם הָׁ דָׁ ר וָׁ ש ָׁ י ֶמֶלךְׁ ּבָׁ נֵּ ר ִלפְׁ ַדּבֵּ ה מְׁ יָׁ ִאּלּו הָׁ ּכְׁ
ל ַהּמַ  ר ּכָׁ הּוא חֹוקֵּ ֶ ''ה ש  ּבָׁ ּקָׁ ִכים הָׁ לָׁ י ַהּמְׁ כֵּ י ֶמֶלךְׁ ַמלְׁ נֵּ חֶֹמר ִלפְׁ בֹותוָׁ ָׁ ש   . חְׁ

יּו  הָׁ ֶ ם ַעד ש  תָׁ ִפּלָׁ תְׁ ִנין ּבִ ַכּוְׁ ִדים ּומְׁ ּבֹודְׁ יּו ִמתְׁ הָׁ ֶ ה, ש  י ַמֲעש ֶ ֵּ ש  ַאנְׁ ים ֲחִסיִדים וְׁ יּו עֹוש ִ ךְׁ הָׁ כָׁ וְׁ
מִ  ְׁ ש  טּות ַהּגַ ְׁ ּ ש  ּפַ ִהתְׁ יִעים לְׁ רֹוב  ּותיּ ַמּגִ יִעים קָׁ יּו ַמּגִ הָׁ ֶ ִלי, ַעד ש  כְׁ ִ רּות ּכַֹח ַהש ּ ּבְׁ ּגַ ִהתְׁ ּולְׁ

ַמֲעַלת  ה. לְׁ בּואָׁ  ַהּנְׁ
ִריךְׁ  צָׁ ה. וְׁ בָׁ ָׁ ש  חְׁ ל ַהּמַ ּטֵּ ּבַ תְׁ ּתִ ֶ ּתֹק ַעד ש  ְׁ ה, ִיש  ִפּלָׁ תֹוךְׁ ַהּתְׁ ה ַאֶחֶרת ּבְׁ בָׁ ָׁ ש  בֹא לֹו ַמחְׁ ִאם ּתָׁ וְׁ
ִרים  בָׁ דְׁ ֹב ּבִ לֹא ַיֲחש  ַמִים, וְׁ ָׁ ּ ש  ּבַ ֶ ִביו ש  אָׁ ִנים אֹותֹו לְׁ ַכּוְׁ ב ּומְׁ ִניִעים ַהּלֵּ כְׁ ִרים ַהּמַ בָׁ דְׁ ֹב ּבִ ֲחש  ּיַ ֶ ש 

ש   ּיֵּ ֶ .  ש  ֶהם ַקּלּות רֹאש   ּבָׁ

ם הגה: דָׁ אָׁ לּות הָׁ פְׁ ִ ש  ה ּובְׁ ַעּלֶ ל ִיתְׁ אֵּ מּות הָׁ רֹומְׁ ה ּבְׁ ִפּלָׁ ֹב קֶֹדם ַהּתְׁ ַיֲחש  ם  ,וְׁ דָׁ אָׁ י הָׁ ֲענּוגֵּ ל ּתַ ִסיר ּכָׁ יָׁ וְׁ

ּבֹו  ִדין(ִמּלִ ין עֹומְׁ ֶרק אֵּ יש  ּפֶ יו .)הר''י רֵּ נָׁ ק ּבָׁ ֵּ ּ ַנש  ם לְׁ דָׁ אָׁ סּור לְׁ אָׁ ֶנסֶ  וְׁ ית ַהּכְׁ בֵּ ים ּבְׁ ַטּנִ ּבַֹע ַהּקְׁ י ִלקְׁ דֵּ ת, ּכְׁ

רּוךְׁ הּוא  קֹום ּבָׁ ַאֲהַבת ַהּמָׁ ה ּכְׁ ין ַאֲהבָׁ אֵּ ֶ ִלּבֹו ש  ִכין(ּבְׁ רְׁ בָׁ יַצד מְׁ ה פ' ּכֵּ ב סי' קס''ג ַוֲאֻגּדָׁ אֵּ ִמין זְׁ יָׁ נְׁ  .)ּבִ
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 הלכות תפילה הנלמדות מקראי דחנה

  8, והדר מצלי.)מקשט עצמו בבגדיו(רב יהודה הוה מציין נפשיה  )ל' ב'(

א :מר רב המנונאא )ל"א א'( תָׁ רָׁ ּבָׁ   :10איכא למשמע מהני קראי דחנה 9כמה הלכתא ּגִ

ּה", מכאן למתפלל צריך שיכוין לבו.  ֶרת ַעל ִלּבָׁ ַדּבֶ ה ִהיא מְׁ ַחּנָׁ  "וְׁ

עֹות", מכאן למתפלל שיחתוך בשפתיו.  ֶתיהָׁ ּנָׁ פָׁ  "ַרק ש ְׁ

ַע", מכאן שאסור להגביה קולו בתפלתו.  מֵּ ָׁ ּ ּה לֹא ִיש  קֹולָׁ  "וְׁ

ה", מכאן ששיכור אסור להתפלל. "ַויַּ  ּכֹרָׁ ִ ש  ִלי לְׁ ֶבהָׁ עֵּ ְׁ ש   חְׁ

ִרין" וגו', אמר רבי אלעזר ּכָׁ ּתַ ְׁ ש  ַתי ּתִ ִלי ַעד מָׁ ֶליהָׁ עֵּ מכאן לרואה בחברו  :"ַוּיֹאֶמר אֵּ
 דבר שאינו הגון, צריך להוכיחו. 

ִתיִתי", אמר רבי אלעזר )ל"א ב'( ָׁ ר לֹא ש  כָׁ ֵּ ש  ַיִין וְׁ בו,  מכאן לנחשד בדבר שאין :"וְׁ
 שצריך להודיעו. 

לֹום", אמר רבי אלעזר ָׁ ש  ִכי לְׁ ִלי ַוּיֹאֶמר לְׁ ַען עֵּ מכאן לחושד את חברו בדבר שאין  :"ַוּיַ
ן ֶאת  :בו, שצריך לפייסו. ולא עוד אלא שצריך לברכו, שנאמר ל ִיּתֵּ אֵּ רָׁ י ִיש ְׁ אלֹהֵּ "וֵּ

 ." ךְׁ תֵּ לָׁ ֵּ  ש 

  :)פרק אלו נאמרין, ל"ב ב'( סוטהבמסכת גרסינן 

 שלא בלחש? תפלה מפני מה תיקנו :יוחנן משום רבי שמעון בן יוחי אמר רבי

 .שבידם( עבירות על בתפילתם )המתוודים עבירה עוברי את לבייש

                                                

, מובאת להלן, ל"ד ב', בסוף הפרק. וכן רבי חייא בר אבא: לעולם יתפלל אדם בבית שיש בו חלונותמימרא ד . 8
אם בא לומר אחר תפלתו, אפילו כסדר של  ,שאמרו שואל אדם צרכיו בשומע תפלה, אע"פ מימרא משמיה דרב

 . ', 'מקום בקשת צרכיםלהלן, ל"ד א' ם, אומר, מובאתיום הכפורי

 ראה דק"ס. . הלכות גדולות . 9

 יז. -שמואל א', א,יג. 10

 ת”בעזהשי
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 ל"א| דף: 



 

 

 

 

 שיטות הראשונים 

מסתברא שלא ישמיע לאחרים כלומר שלא , הרשב"א: כתב שלא ישמיע קולו בתפילתו
. 12בירושלמי, כדאמרינן ומצוה לכתחלה ,אבל להשמיע לאזנו רשאי; 11יאמר בקול רם

  .כרשב"אפסק  14והשו"עמבואר להיפך.  שבתוספתא. אלא 13בזוהר וכן איתא

 שולחן ערוך

 (או"ח, הלכות תפילה, סימן קא)

לֹא  ב.  , וְׁ ַלַחש  יו ּבְׁ נָׁ זְׁ אָׁ ִמיַע לְׁ ְׁ יו ּוַמש  תָׁ פָׁ ש ְׁ ִרים ּבִ בָׁ ךְׁ ַהּדְׁ ַחּתֵּ א מְׁ ַבד, ֶאּלָׁ ִלּבֹו לְׁ ל ּבְׁ ּלֵּ ּפַ לֹא ִיתְׁ וְׁ
ִמי ְׁ מֹו, ַיש  ין ַעצְׁ בֵּ ינֹו לְׁ י ּבֵּ י ִמּלֵּ נֵּ הָׁ יּהַ קֹולֹו; וְׁ ּבִ ַהגְׁ ר לְׁ , ֻמּתָׁ ַלַחש  ן ּבְׁ ַכּוֵּ כֹול לְׁ ינֹו יָׁ ִאם אֵּ ַע קֹולֹו; וְׁ

א.  ד ִצּבּורָׁ רָׁ ִמטְׁ י לְׁ תֵּ אָׁ סּור, ּדְׁ ִצּבּור, אָׁ ל ּבְׁ  ֲאבָׁ
דּו  הגה: מְׁ לְׁ ּיִ ֶ י ש  דֵּ ל, ּכְׁ ּלֵּ ּפַ תְׁ ּמִ ֶ ש  יתֹו ּכְׁ בֵּ ִמיַע קֹולֹו ּבְׁ ְׁ ִאם ַמש  ר וְׁ יתֹו, ֻמּתָׁ י בֵּ נֵּ ּנּו ּבְׁ  .)טּור(ִמּמֶ

 )או"ח, הלכות תפילה, סימן צט(

ר  א.  ַדּבֵּ כֹול לְׁ ר, ִאם הּוא יָׁ ה יֹותֵּ תָׁ ָׁ ִאם ש  ינֹו; וְׁ ִסיר יֵּ ּיָׁ ֶ ל ַעד ש  ּלֵּ ּפַ ִביִעית, ַאל ִיתְׁ י רְׁ דֵּ ה ַיִין ּכְׁ תָׁ ָׁ ש 
י ִאם אֵּ ה, וְׁ ִפּלָׁ תֹו ּתְׁ ִפּלָׁ ל ּתְׁ ּלֵּ ּפַ , ִאם ִהתְׁ ֶלךְׁ י ַהּמֶ נֵּ ל ִלפְׁ ּלֵּ ּפַ , ִאם ִהתְׁ ֶלךְׁ י ַהּמֶ נֵּ ר ִלפְׁ ַדּבֵּ כֹול לְׁ נֹו יָׁ

ַמן  ַבר זְׁ יו; ַוֲאִפּלּו ִאם עָׁ לָׁ עָׁ ינֹו מֵּ ִסיר יֵּ ּיָׁ ֶ ש  ל ּכְׁ ּלֵּ ּפַ ִהתְׁ ִריךְׁ ַלֲחזֹר ּולְׁ צָׁ ה וְׁ בָׁ תֹו ּתֹועֵּ ִפּלָׁ ּתְׁ
ג. ֹוגֵּ ִדין ש  , ּכְׁ ַאֲחֶריהָׁ ֶ ה ש  ִפּלָׁ ּתְׁ ּה ּבַ ִלים אֹותָׁ ְׁ ה, ַמש  ִפּלָׁ  ַהּתְׁ

ִדין  הגה: ה,וְׁ ִפּלָׁ ִדין ּתְׁ ַמע ּכְׁ ְׁ ִריַאת ש  ּכֹור,  קְׁ ִ הּוא ש  ֶ י ש  ךְׁ ַאף ַעל ּפִ רֵּ בָׁ כֹול לְׁ כֹות יָׁ רָׁ ר ּבְׁ אָׁ ְׁ ל ש  ַכי ֲאבָׁ ּדְׁ רְׁ )מָׁ

ה( ִפּלָׁ כֹות ּתְׁ ִהלְׁ ֶרק ד' מֵּ מֹוִני ּפֶ ר הגה' ַמיְׁ ֶרק ַהּדָׁ יש  ּפֶ  .רֵּ

                                                

 .הרי זה מקטני אמנה ,כל המשמיע קולו בתפילתו )כ"ד ב'(וכדתניא בפרק מי שמתו . 11

ר' יוסי הדא  ?)פירוש איזה ר' יוסי הוא(היידן רבי יוסי  .לרבי יוסי ?למי נצרכה. נתפלל ולא השמיע לאזנו יצא :תניא. 12
דאלמא  ,לא יצא :רבי יוסי אומר ,הקורא את שמע ולא השמיע לאזנו יצא :("ו א')טדתנינן  ,יוסי הוא()כלומר הך ר' 

 ריאת שמע. רשב"א.הא לכתחלה צריך להשמיע לאזנו כק ,בדיעבד הוא דיצא

ל ִאיּנוּ  הביאו הב"י, וזה לשון הזוהר: .... 13 יִתין, ּכָׁ ִאיּנּון ַציְׁ ִגין ּדְׁ ִנין, ּבְׁ רּון אּודְׁ ִאקְׁ א וְׁ עּותָׁ רְׁ ּו, ּבִ ִחיש  לְׁ הֹון ּבִ לֹותְׁ אן צְׁ ַצלָׁ מְׁ ן ּדִ
א,  ִלּבָׁ ַאֲחָראּדְׁ לֹוָתא לְּ ַמע ַההּוא צְּ ּתְּ ְּ ָלא ִאש  ִאי ּדְּ ִנין. וְׁ אּודְׁ י ּדְׁ ארֵּ רּון מָׁ ִאקְׁ ל ִאיּנּון ּדְׁ ּה ּכָׁ יִתין לָׁ ַציְׁ א, וְׁ קָׁ א ַסּלְׁ לֹותָׁ . ַהאי צְׁ

 , ש  ַבר נָׁ ִנין ּדְׁ אּודְׁ ַמע לְׁ ּתְׁ ְׁ א ִאש  לֹותָׁ ַמע ַהִהיא צְׁ ָׁ ש  ר ַמאן ּדְׁ ִנין, ּבַ ּה ַאֲחרָׁ יִתין לָׁ א ַציְׁ לָׁ א, וְׁ יּלָׁ עֵּ ּה לְׁ ַצִיית לָׁ ית ַמאן דְׁ לֵּ
צְׁ  ה ּדִ ִמּלָׁ תּו, ּדְׁ א. וְׁ ָׁ ש  י נָׁ נֵּ א ּבְׁ לֹותָׁ ַהִהיא צְׁ עּון לְׁ מְׁ ְׁ א ִיש  לָׁ א ּדְׁ רָׁ ּמְׁ ּתַ ִאסְׁ י לְׁ עֵּ ךְׁ ּבָׁ ִגין ּכָׁ א, ּבְׁ ִמיתָׁ ַקדְׁ א ּבְׁ מָׁ לְׁ עָׁ א ּבְׁ ַאֲחדָׁ א ִאתְׁ לֹותָׁ

ה, וּ  אָׁ ַמעִעּלָׁ ְׁ ִמש  ִריךְׁ לְׁ טְׁ א ִאצְׁ ה, לָׁ אָׁ א ִעּלָׁ מָׁ לְׁ עָׁ ה ּדְׁ שהזוהר  )קא, ס"ק ד(... מבואר כירושלמי. וכן כתב בביאור הגר"א ִמּלָׁ
 דלא כתוספתא. והב"י כתב שהזוהר מסכים לדברי התוספתא. וצ"ע. 

 .)ל"א א', ד"ה וקולה(. רשב"א ב א()פר' ויקהל, עמ' ר. זוהר ()ג,ט. תוספתא )ברכות פ"ב ה"ד(ירושלמי  -או"ח קא,ב. מקורות . 14
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 איסור לישב בד' אמות של תפילה

ֶבת  )ל"א ב'( ּצֶ ה ַהּנִ ָׁ ּ ִאש  ה"ֲאִני הָׁ כָׁ ֶזה  ִעּמְׁ ל ֶאל ה'(ּבָׁ ּלֵּ ּפַ ִהתְׁ  :", אמר רבי יהושע בן לוי)לְׁ
ֶבת מכאן שאסור לישב בתוך ארבע אמות של תפלה  ּצֶ ָכה)"ַהּנִ ", משמע אף הוא ִעּמְּ

 15.עמה בעמידה(

 שיטות הראשונים 

שאסור לישב , תוספות, רא"ש, ומרדכי: כתבו ד' אמות שאסור לישב בצד המתפללגדרי 
כתב,  אהל מועד בספרו. 16בין מהצדדיםובין מלפניו בין מלאחריו  ,להיפשל ת ' אמותבד

כתב  18והשו"ע. 17ואפילו עוסק בק"ש ,אפילו כמלא עיניו אסור ,אבל כנגדו ,ודוקא מן הצד
 . כאוהל מועד. ובשם יש מי שאומר, כתב הוסיף גם אחריו( והרמ"א)שאסור לפניו ובצדדיו 

, בשם ש, והמרדכירא", תוספותכתבו  :ישיבה בצד המתפלל כשעסוק בתפילה ותורה
סמ"ג, ו. לישב בד' אמות של המתפלל , מותר19, שאם היה עסוק בתפילה וברכותהגאונים
כתבו בשמם, שאף אם הוא קורא שום דבר תורה, אין בכך כלום. ושכן  וריטב"א רשב"א
 .בעוסק בתורה נה, והוסיף שיש מי שמתירסתם כדעה ראשו 21והשו"ע. 20בירושלמיאמרו 

                                                

 ראה לעיל, כ"ז א', בהרחבה רבה, בעניין מעבר כנגד המתפללים ובצידיהם. . 15

 .היינו ד"א לכל רוח ,בגימטריא תריסר "עמכה בז"ה" וביאר הרא"ש,. 16

שה, א"כ היה דבזה מתיישב טפי הדרשה של עמכה בז"ה גימטריה תריסר, וק)הו"ד בביאור הגר"א( וכתב דרכי משה . 17
 צריך להיות ט"ז אמות! ולשיטה זו שפיר דמי, דלפנים לא קחשיב, דאסור אפילו כמלוא עיניו.

, ולכן העתיק לשון הטור שלא ציין להתיר לשבת מאחרי המתפללכתב שדעת המחבר  )ס"ק ב(הט"ז  או"ח קב,א.. 18
ובביאור היש מי שאומר,  דלאחריו מותר.שלאחריו אסור. דכיון שהלימוד הוא מתיבת "בזה", גימטריא י"ב, מוכח 

, שבזה מתורץ מה שכתב )ס"ק א, והביאו בביאור הגר"א, ס"ק ד(שכנגדו אפילו מלוא עיניו אסור, ביאר דרכי משה 
מרדכי . )סי' ח(רא"ש . )ד"ה מכאן(תוספות  -הרא"ש שהלימוד מ"בזה" גימטריא י"ב, דלפנים לא קחשיב. מקורות 

 . לה דרך ג נתיב ז(יפ)תאהל מועד . )סי' קה(

ודאי כל שעוסק בדברי שיר ושבח וברכות הנאמרים לפני התפילה או לאחריה כעוסק בק"ש וברכותיה כתב ב"י . 19
דמי וכן כתוב בהגהות מיימוניות בשם הגאונים דאם הוא עוסק בתפילה או בק"ש או בשאר דברי שיר ושבח 

ואפשר שאפילו אם  .)סי' ג(וכן כתוב בתרומת הדשן  .ע"כ מותר ואין צריך להרחיק כלום וכן פסקו כל רבותינו
מעניני  ,שכיון שנהגו לאומרו קודם תפילה ,עוסק בפרק איזהו מקומן שנהגו לקרות שחרית חשוב כעוסק בתפילה

 .יונהרבינו וכן נראה מדברי  .תפילה הוא חשוב

ר, רי הגאונים שאם עוסק בתורה אסושמשמע מדבכדעת הרא"ש  )קב,א(ובירושלמי שלפנינו ליתא. והטור כתב . 20
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שאם היושב  בעל התמידהרב , בשם בארחות חייםכתוב : אדם חלוש היושב בצד המתפלל
בצד המתפלל חלוש ואינו יכול לעמוד כל כך עד שיגמור האחר תפילתו נראה שמותר לו 

 .סתם שיש מי שמתיר 23והשו"ע. 22דבריו דברי תימה וצריך עיון. וכתב שלישב

שבכי האי גוונא אין צריך לקום,  הרא"שבשם  הטורכתב : היה יושב, ונעמד מתפלל בצדו
 . שמכל מקום מידת חסידות לקום הרמ"א. והוסיף 24השו"עשהרי זה בא בגבולו. וכן פסק 

 שולחן ערוך

 (או"ח, הלכות תפילה, סימן קב)

ין א.  ל; ּבֵּ ּלֵּ ּפַ ל ִמתְׁ ֶ תֹוךְׁ ד' ַאּמֹות ש  ב ּבְׁ ֵּ סּור ִליש  ִדין  אָׁ דָׁ ין ִמן ַהּצְׁ יו ּבֵּ נָׁ פָׁ יו)ִמּלְׁ ַאֲחרָׁ ין ִמּלְׁ  (ּבֵּ

ִדין( ין עֹומְׁ ִרי פ' אֵּ ֵּ ַכי ַוֲאש  ּדְׁ רְׁ ם  )תוס' ּומָׁ הֵּ ֶ ִרים ש  בָׁ דְׁ ק ּבִ ִאם עֹוסֵּ ִחיק ד' ַאּמֹות; וְׁ ַהרְׁ ִריךְׁ לְׁ צָׁ וְׁ
הַ  ִריךְׁ לְׁ ינֹו צָׁ ן, אֵּ קֹומָׁ יֶזהּו מְׁ ֶפֶרק אֵּ ִפּלֹות, ַוֲאִפּלּו ּבְׁ י ַהּתְׁ ּקּונֵּ ק ִמּתִ עֹוסֵּ יר ּבְׁ ש  ַמּתִ יֵּ ִחיק; וְׁ רְׁ

ל  ד, ֲאבָׁ י ִמן ַהּצַ י ִמּלֵּ נֵּ הָׁ ר ּדְׁ אֹומֵּ ֶ ש  ִמי ש  יֵּ ִפּלֹות; וְׁ י ַהּתְׁ ּקּונֵּ ינֹו ִמּתִ אֵּ ֶ י ש  ה, ַאף ַעל ּפִ ּתֹורָׁ ּבַ
ַמע. ְׁ ִריַאת ש  קְׁ ק ּבִ סּור, ֲאִפּלּו עֹוסֵּ יו אָׁ ינָׁ לֹא עֵּ מְׁ ּדֹו ֲאִפּלּו ּכִ ֶנגְׁ  ּכְׁ

ֶ  ב.  ר ש  אֹומֵּ ֶ ש  ִמי ש  ר.יֵּ , ֻמּתָׁ לּוש  ל חָׁ ּלֵּ ּפַ תְׁ ַצד ַהּמִ ב ּבְׁ ֵּ  ִאם ַהּיֹוש 
בּולֹו  ג.  גְׁ א ּבִ י ֶזה ּבָׁ ֲהרֵּ ֶ קּום, ש  ִריךְׁ לָׁ ינֹו צָׁ ִצּדֹו, אֵּ ַמד ֶזה ּבְׁ עָׁ ַבר, וְׁ ב ּכְׁ ַ ש  ב יָׁ ֵּ ל )ִאם ַהּיֹוש  ִמּכָׁ

א נָׁ וְׁ ַהאי ּגַ כְׁ קּום ֲאִפּלּו ּבִ ת ֲחִסידּות הּוא לָׁ קֹום ִמּדַ ף ּבְׁ  (מָׁ ית יֹוסֵּ ם מהרי"א()ּבֵּ ֵּ  .ש 

                                                                                                                                                                         

. וכתב הט"ז, שהמתירים סוברים דאכתי נראה כאילו חברו מקבל עליו עול מלכות שמים, והוא אינו מקבל
שהאיסור הוא משום קדושת המקום כשמתפלל, שצריך לכבדו בעמידה, וכשעוסק בתפילה ודברי תורה, אפילו 

 .ה לדבריו בביאור הגר"א()והפניושב הוי עליו קדושה, ואין צריך לעמוד 

בשם חיי אדם, שאם מפסיק בינו למתפלל דבר קבוע גבוה י' ורחב ד', מותר  )ס"ק ב(וכתב המשנ"ב או"ח קב,א. . 21
, אסור. עיי"ש. )באופן שמסתיר אותו(לישב בצד השני, דהא מפסיק רשות. אבל לעבור, אפשר שאם אינו גבוה 

. )עשין יט(סמ"ג . אות ל(פ"ה, לה יתפהל' )הגהות מיימוניות . )סי' קה(מרדכי . ' ח()סירא"ש . )ד"ה מכאן(תוספות  -מקורות 
 .()נתיב ג ח"זרבינו ירוחם . ד"ה אני( א ברי"ף, )כגיונה . רבינו )אות קכ(הגהות רבינו פרץ 

 .ולי נראה דאין כאן תימה דחולשתו מוכחת עליו שמפני כך ישבכתב ב"י: ו. 22

 .לה סי' נא(י)תפארחות חיים  -. מקורות שהסכים לדין השו"ע )ס"ק ה( מביאור הגר"אוכן משמע או"ח קב,ב. . 23

דמכל מקום השני עושה איסור במה שמתפלל בצדו. וכתב )ס"ק ה, הו"ד בביאור הגר"א( או"ח קב,ג. וכתב הט"ז . 24
. מיוחד לכל בני אדםדהוא מקום  ,בבהכ"נ צריך לקום ל שכןאבל במנין קבוע וכ ;ודוקא בביתו )ס"ק יג(המשנ"ב 

, אין צריך רב שיושב עם תלמידים ולומדים ובאו עשרה המתפללים. וכל שכן לא יחמיר בזה ,אך בעוסק בתורה
 .)הו"ד בטור, ואינו בכתבי הרא"ש(רא"ש  -. מקורות דת חסידות ליכאימ לוואפי ,לעמוד
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