
 זעקנו בפרהסיא ונענינו

 

ועדיפה על פני  ותינוכי העמידה תחת כיפת השמים מטיבה לתפילהאומרים מבין נכבדי קהילתנו קולות  ישנם
לשהות בטבע עם הניגון המיוחד שיש לכל עשב ועשב. נאה שבעת הזאת הצטופפות במבנה צר ומצער, במיוחד 

שמא יש בזיון בכך שאנו קוראים בתורה ברחובה של עיר, כאשר ניתן להיכנס לתוך  המתפלליםמנגד, תהו חלק מ
, מבנה שהוא צר אולי מבנה שאינו מכובד –לתוך מבנה  ;ת מסכותיעטיבאולי בדוחק ו –מבנה. דוק: להיכנס 

 . מלהכיל את כל המתפללים והמתפללות, אנשים נשים וטף

 תחילה אמקד את השאלה. 

יחיד בטענה שהמתפלל ביחידות יתרכז טוב יותר  תאלה של תפילה במניין לעומת תפילאין אנו עוסקים בש
כשיתפלל לבדו. נאמרו דברים שונים בסוגיה זו ואין כאן המקום לפרוש את היריעה. ברמה הקהילתית יש חשיבות 

 . די בהערה זו.המדיניות ההלכתית הראויה יש לקדם תפילה במניין , ומבחינתלתפילה בציבור

בית הכנסת לעומת תפילה במקום שלא הוקדש לבית הכנסת )מניין אנו עוסקים בשאלה של תפילה בו כן, אין כמ
כל שום וחניכא דאית להו(. קשה למצוא הצדקה לאלו שבוחרים לא להגיע לבית הכנסת  –רחוב, מניין פנס, וכו' 

]שו"ת ריב"ש, סימן שלא, בבית הכנסת  קיום התפילותפוגע ב , במיוחד כאשר מניין מזדמן]ברכות ו ע"א; ח ע"א; שו"ע או"ח צ, ט; יא[

]מ"ב צ סקל"ז. . הטענה שבית הכנסת הוא רחוק מהבית היא דווקא טענה המחזקת את החובה להרחיק לכת וסימן תקיח[

ן ֶאל ִלּבו   ְוַהַחי, ַעִתיִקים ְוַהְדָבִרים. ז[רש"ג א כ; יט דברי מלכיאל הכב א; חיד"א פתח עינים על סוטה ראו עוד   .ִיתֵּ

מכאן שאין צריך לומר שיש להתפלל במניין המתקיים בבית הכנסת. בפנינו שאלה צנועה יותר: האם יש היתר 
 לבית הכנסת להתנהל ברחבה, או שמא יש עניין דווקא להיכנס לתוך מבנה?

 

אמר  ]...[. ם חלונותואמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן: אל יתפלל אדם אלא בבית שיש שבגמרא נאמר: "
כשהוא במקום צניעות בבקעה "ש. לדברי רש"י אין להתפלל ]ברכות לד ע"ב[רב כהנא: חציף עלי מאן דמצלי בבקתא" 

לא יתפלל במקום פרוץ כמו בשדה מפני שכשהוא ". כך נפסק בשלחן ערוך: "ולבו נשבר עליו אימת מלךחלה 
. בעלי התוספות מקשים מיצחק שיצא לשוח בשדה, ו"ח צ ה[]א" במקום צניעות חלה עליו אימת מלך ולבו נשבר

דהכא מיירי בבקעה במקום שרגילין שם בני אדם לעבור והולכי "בבקעה:  ומעלים הסבר אחר לחסרון של תפילה
 ., כי בחוץ נפגעת הכוונה בתפילהכאשר ניתן להתפלל בתוך מבנה מכאן שאין להתפלל בחוץ ."דרכים

: "סדר תעניות כיצד? מוציאין את התיבה לרחובה של עיר על כל צרה שלא תבוא ותרמז לדבר נמצא בסדר תעני
. ]משנה, תענית ב א[דין וכל אחד ואחד נותן בראשו  ונותנין אפר מקלה על גבי התיבה ובראש הנשיא ובראש אב בית

זעקנו בצנעא ולא נענינו, נבזה עצמנו  – לומר :למה יוצאין לרחוב? רבי חייא בר אבא אמרהגמרא "שואלת 
יוצאים מבית הכנסת יש היבט של ביזוי המתפללים, ואולי גם ביזוי התפילה, כאשר לפי זה . ]תענית טז ע"א[" בפרהסיא

 .]בהסבר טיב הביזוי ראו הרב בן יהוידע על אתר[ מתפללים ברחובה של עירו

כדין  , או שמא דינהרחובה של עירום פרוץ כמו שדה או מקהיא  שלנו האם חצר בית הכנסתמכאן לנידון דידן: 
 ? בית הכנסת

רבה של קטוביץ, ומשנת ת"ש  – [1984ט' אלול תשמ"ד  – 1898ר"ה תרנ"ט ]כי פוגלמן רדדברים נוקבים נכתבו על ידי הרב מ
את  . כך הוא ניסחמפאת נוחות ברחבת בית הכנסתאודות מניינים שהתקיימו רבה של קרית מוצקין  1940

 : ]שו"ת בית מרדכי ח"א סי' ג[ השאלה

והנה זה איזה זמן שהצבור נוהג בחדשי הקיץ החמים לצאת את בית הכנסת על כל אולמיו לרחבה 
 ולהתפלל שם מנחה ומעריב. נשאלתי אם מותר לעשות כן.

 : ת הכנסתת כתפילה מחוץ לביר"מ פוגלמן נקט כי אין קדושת בית הכנסת לחצר, ולכן המתפללים ברחבה נחשב

 להיות יכול זה הרי, הכנסת לבית מחוץ לגמרי מתפלל הוא כאילו נחשב ברחבה המתפללים צבור ואם
ח  ]ברכות רע שכן נקרא, להתפלל נכנס ואינו בעירו הכנסת בית לו שיש מי כל לקיש ריש שאמר מה בכלל

 כנסת בית לו שיש מי כל: א"ה, ח"פ תפלה בהלכות ם"הרמב כדברי, יחיד על נאמרו האלה הדברים. ע"א[



 בית את כולו שיוצא צבור על ליאמר שיכולים כ["]צ"ל: עאכו כ"כואע. הצבור עם בו מתפלל ואינו בעירו
 !הכנסת לבית מחוץ ומתפלל הכנסת

כוונתם למקום  לדברי ר"מ פוגלמן, אך [ברכי יוסף או"ח צ בחיד"א ]יש חכמים שהעידו על תפילה תחת כיפת השמים 
שהרי יש , ואין לצאת מבית הכנסת כמוה כרחובה של עיר הרי החצרכזה . אם אין היקף רוחות בארבעהמוקף 

 בכך "זלזול בבית הכנסת הנטוש".

 את הדברים במלואם מזהירים אותנו לא לזלזל ולא לנטוש את בית הכנסת, אך לא ניתן להחילדברי ר"מ פוגלמן 
 היקף טרך. אף אם נצמוקף בארבע רוחותחייב להיות חובה שבית כנסת על המציאות שלנו. טרם מצאתי 

 . , הרי הרחבה שלנו מוקפת משלוש רוחות בקירות וגדרות וברוח הרביעית יש צורת הפתחמחיצות

ו לקיים תפילות ושיעורים נ, וכבר נהגבית כנסתכמוה כרחבת בית הכנסת שלנו זאת ועוד, כבר מימים ימימה 
ברכת מעין שבע בתפילות שהתקיימו ברחבה . ראיה לכך שבמהלך תקופת הקורונא אמרנו מחוץ לבית הכנסת

]ראו מענה )אך לא בתפילות שהתקיימו בחניון מול בית הכנסת, ולא במניין הרחוב שהיה מכונה "הצור והיסעור"( 

 .[והצהר הצור קהילתשל  חורפיה לימודבמסגרת התשפ"א  שרה חיי פרשת לשבת דרשה; פ"תש אייר ח"דר' א, מצרע-תזריע' פ ק"ערשמיום ה לשאל

את מבנה בית הכנסת איננה האם ניתן לקדש את רחבת בית הכנסת, אלא האם מותר לנטוש מכאן שהשאלה 
 . בית הכנסתיש להתפלל בתוך המבנה כדי לא לזלזל ולא לנטוש את כי  השיביש לשאלה זו על  ולהתפלל ברחבה?

 

מעבר תודעתי, מהווה  תלתוך מרחב מקודש של בית כנסת מעוררמרחוב הומה אדם יש לומר כי הכניסה עוד 
או   ;היציאה מבית הכנסתכך יש מעבר הפוך בעת כוונה בתפילה.  ומקדמתהכנה לתפילה,  ֶדׁש ֶאל ְּבב  י ַהק  ' ה ִלְפנֵּ

אתו   בין הקודש  ,יש חשיבות לאבחנה בין הפנים לבין החוץ .[תשפ"א החודש–פקודי–ויקהל פרשת לשבת דרשהראו לה; , כח שמות] ּוְבצֵּ
הּואמנם החול.  לבין , אך אין לטשטש את [ב"ע קכב; ב"ע צא הזהר תקוני]ולית אתר פנוי מיניה  ]משלי ג, ו[ ְּבָכל ְדָרֶכיָך ָדעֵּ

 .וש, ומי שמקדש את החול סופו לחלן את הקדבכתר אחדתי רשויות משמשות אין שהאבחנות של עולם הזה. 
ית ְׁשתּוִלים ינּו-א   ְּבַחְצרו תה'  ְּבבֵּ נפרח ככל שנזכה להיות שתולים בתוך תוככי בית ה', כך  – ]תהילים צב, יד[ ַיְפִריחּו ֹלהֵּ

 על שם ה'.קראנה ואף הן תחצרות ב

 

 להתפלל, עלינו קהל המתפללים והמתפללותבריאות  שמירה עלנידון דידן: תוך כדי המשך העולה מן המקובץ ל
ם ושבים בו. משום כך, עד כמה במקום שמוסיף אימת מלך מלכי המלכים, ובמקום שהולכי דרכים אינם עוברי

מקום מגודר שאין בוקעים בו כל אדם והכלב שלו )כפשוטו, לא במובן שפוך את שיחנו בנו מגעת עלינו לשיד
 הוי אומר: יש להתפלל בתוך בית הכנסת. המושאל של הביטוי באנגלית(.

מפאת שיקולי בריאות או בטיחות, או בגלל רוב עם הצובא על  –ולא נוכל לקיים תפילות בתוך המבנה  במידה
כדי שיהיה מקום מסוגל לעבודת ה' בגיל ורעדה. יש חצר בית הכנסת ניתן לשקול תיקון  –, וכדומה בית הכנסת
ן המרחב לקראת הימים הנוראים הבעל"ט, כאשר אנו זוכים לקבל את פניהם של אחינו ואחיותינו ולשקול תיק

 הבאים בשערי בית הכנסת. 

דרך קבע את מקום לנטוש , אל לנו אף אם אנו נאלצים להתפלל מחוץ למבנה בית הכנסת באורח זמני ומזדמן
 ., מקום השראת השכינהתפילה של בית הכנסתרנה והה

 

ואת בנחמת ציון. עתה אין אנו רוצים לבזות את עצמנו אנו זוכים לראות רהסיא ונענינו. אשרינו שזעקנו בפ
 . שוב נשוב להתפלל ולהגות באמרי שפר בין כתלי בית המדרש.מסורתנו

 

 לוי יצחק קופר

 כ"ח אייר תשפ"א

 צור הדסה


