
  .) כז(אסור לעבור כנגד המתפללין .  יא
  .) כז(י "עם רש"  חוץ לארבע אמות הוא דחלפי…רב איקלע לבי "גמרא .  1
  ה ולא פסקיה למצותיה "י שם ד"רש.  2
  ה כתב רבינו "בית יוסף אורח חיים  קב  ד.  3
  )בדפי הריף: יח(ה ולא אחרי רבו " יונה דרבינו.  4
  ה ,ד: שולחן ערוך אורח חיים  קב .  5
  ז : מגן אברהם אורח חיים  קב .  6
  ג:חיי אדם כו.  7
  ו: ם תפלה ה"רמב.  8
  ה לעולם אל יתפלל אדם אחריע רבו"מאירי ד.  9

  כא-טו: משנה ברורה אורח חיים  קב .  10
  ביאור הלכה סימן קב .  11
  
  
  ה ולא פסקיה למצותיה "י שם ד"רש . 2

, לעבור לפניו ולישב במקומו, לא הפסיק בין רבי ירמיה ולכותל:  כלומר-ולא פסקיה לצלותיה 
  .אלא עמד על עמדו

  
  ה כתב רבינו "בית יוסף אורח חיים  קב  ד.  3

 בר דקדק מעובדא דרב ירמיה) ו' תפלה סי(ל שבארחות חיים "י אבוהב ז"כתב רבינו הגדול מהר
אבא שאם השלים תפילתו והיה אדם אחר מתפלל אחריו שאסור לפסוע שלש פסיעות עד שיגמור 
מי שאחריו את תפילתו שאם יעשה זה הרי הוא כעובר כנגד המתפלל ונראה שצריך לדקדק בזה 

  ל "אפילו אם האחרון התחיל להתפלל אחריו מאחר שכבר התחיל עכ
  
  ה ,ד: שולחן ערוך אורח חיים  קב .  5
ה אבל בצדיהם ) יז(, לפניהם) טז(ודווקא , אמות' אסור לעבור כנגד המתפללים בתוך ד) טו * (ד

  . לעבור ו ולעמוד) יח(מותר 
פסיעות עד שיגמור ' ג) כ(ז אסור לפסוע , מתפלל אחריו) יט(  אם השלים תפלתו והיה אדם אחר ה

אם ' אפי, וצריך לדקדק בזה; לשאם יעשה זה הרי הוא כעובר כנגד המתפל, מי שאחריו את תפלתו
  . שכבר התחיל) כא(מאחר , האחרון התחיל להתפלל אחריו

  
  ז : מגן אברהם אורח חיים  קב .  6
לעבור לפני המתפלל שוב ' לפסוע לאחריו רק שאסו' י משמע דמות" ולפי פירש-לפסוע '  אסוז

כ אין "פ וא"כול לפסוע געומד קצתו רחוק מרב שהיה י' י הי"ל דר"י ס"ואפשר דרש, ש"למקומו ע
  :י"עב. מ מהירושלמי יש ראיה"ומ. ראיה משם

  
  ג:חיי אדם כו.  7

אבל מן הצדדין מותר בין לעבור בין .  אמות שלו' אסור לעבור כנגד המתפלל מלפניו בתוך ד
ואסור להפסיק בינו .  ל דמלפניו לא מהני במה שעוסק בתורה או בדברי תפילות"ונ.  לעמוד

ח עד "אסור לפסוע הפסיעות אחר י, המתפלל ובני אדם מתפללין אחריו, ם זהומטע. לשכינה
האחרון ' ואפי, ולא נקרא בא בגבולו, אפילו אם האחרון התחילח להתפלל אחריו, שיגמור האחרון
  דאדרבא זה שפוסע הוא בא עכשין בגבולו, מאריך בתפלתו

  
  ו: ם תפלה ה"רמב.  8

וצריך לפתוח חלונות או פתחים כנגד , ויחזיר פניו לכותלתקון המקום כיצד יעמוד במקום נמוך 
, וקובע מקום לתפלתו תמיד', ירושלים כדי להתפלל כנגדן שנאמר וכוין פתיחן ליה בעיליתיה וגו

ואסור לישב , ואין מתפלל בחורבה ולא אחורי בית הכנסת אלא אם כן החזיר פניו לבית הכנסת
  . רחיק ממנו ארבע אמותבצד העומד בתפלה או לעבור לפניו עד שי

  
  ה לעולם אל יתפלל אדם אחריע רבו"מאירי ד.  9

לא יטריח את רבו לעמוד אם סיים קודם לו /ויש מפרשים ש...לעולם אל יתפלל אדם אחריע רבו
פסיעות של רבו ואם אירע לו כן הו עם רבו הן עם אחר יזהר ' ולפיכך זה אינו אסור אלא בשיעור ג

פסיעות עד שיסיים זה ' ניו שאם סיים קודם לשל אחריו  לא יעשה גהרב או האחר העומד לפ
  שאחריו כדי שלא יפסיקהו  

  



  כא-טו: משנה ברורה אורח חיים  קב .  10
א כתב הטעם "ש וח"ז ולכן אסור אפילו עוסק אז בק" מפני שמבטל כונתו עי- אסור לעבור )טו(

  :מפני שמפסיק בין המתפלל להשכינה
  :ו כלפניהם דמי ולהאליהו רבא שרי"א בסק"דים שלפניהם להמ וצד- לפניהם )טז(
  :א"חיי שרה אוסר אפילו בצידיהם תוך ד'  והזוהר פ- אבל בצידיהם )יז(
ל שיעבור ויעמוד שם ולא ילך להלאה כדי שלא יהיה כנגד פניהם שכל " ר- לעבור ולעמוד )יח(

ש "ז כ"ז ולפ"י שמבטל כונתו עישיוכל לראותו אף שהוא צדדין שלפניו כלפניו דמי ואסור מפנ
ר סובר דלא אסרו רק לעבור "א והא"א כן הוא לדעת המ"דאסור לילך ולעמוד נגד פניו בתוך ד

א ולעמוד מותר אפילו לפניו ואפשר דיש להקל במקום "א נגד פניו אבל לילך בתוך ד"בתוך ד
  :הדחק

  :ל"ר הנ" דשרי להא ואם אינו אחריו ממש רק מרוחק לצדדין נראה- מתפלל אחריו )יט(
  :פסיעות שיפסע לאחוריו' י ג"א ע"א או שיבוא לתוך ד" ומיירי בתוך ד-פסיעות '  ג)כ(
 ולא נקרא בא בגבולו ואפילו אם האחרון מאריך בתפילתו דאדרבה זה שפוסע - שכבר התחיל )כא(

  :הוא בא עכשיו בגבולו
  

  ביאור הלכה סימן קב .  11
ה דיש ליזהר שלא "ה דה"ר בשם של"ועיין בא. ב"ן הטעם במ עיי- '  אסור לעבור כנגד וכו*

ל הטעם מפני שמבטל כונת המתפלל "כתב בספר מאמר מרדכי וז. לעבור בעת שקורין שמע ישראל
ז נראה דאם המתפלל משלשל הטלית על פניו כמו שנוהגים הרבה דמותר לעבור על פניו "ולפ

כ נהגו " הכהנים לא יסתכלו בידיהם ושעא דגם"ג דכתב רמ"ח ס"קכ' ודוגמא לדבר לקמן בסי
לשלשל הטלית ואיתא עוד שם בענין המומין דאם מנהג הכהנים לשלשל הטלית דשרי לישא כפיו 

ל ובפרט לפי "מ ראוי לחוש ולהחמיר עכ"ל דמועיל שלשול הטלית ומ"נ י"יש לו כמה מומין וה' אפי
  : ינה בודאי אין להקל בזהא דטעם האיסור מפני שמפסיק בין המתפלל להשכ"מה שכתב הח

  
 


