תפילה בשדה וברחוב ברכות לד

בס"ד

תפילה ברחוב
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף לד עמוד ב
אמר רב כהנא :חציף עלי מאן דמצלי בבקתא .ואמר רב כהנא :חציף עלי מאן דמפרש חטאיה ,שנאמר+ :תהלים ל"ב +אשרי
נשוי פשע כסוי חטאה.
רש"י מסכת ברכות דף לד עמוד ב
דמצלי בבקתא  -בבקעה ,שכשהוא במקום צניעות חלה עליו אימת מלך ,ולבו נשבר.
בית הבחירה למאירי מסכת ברכות דף לד עמוד ב
…וכלל הדברים שישתדל להיות תפלתו בכונה יתירה הוא שאמרו אם כונת לבך בתפלה תהא מבושר שנשמעה תפלתך ואין
לו לאדם להתפלל במקום המפורסם לעיני הכל
שיטה מקובצת מסכת ברכות דף לד עמוד ב
בפקתא .פירוש ברחוב במקום שבני אדם מצויין שם תמיד:
תוספות מסכת ברכות דף לד עמוד ב
חציף עלי מאן דמצלי בבקתא  -וא"ת הכתיב ויצא יצחק לשוח בשדה )בראשית כד( י"ל דהתם מיירי בהר המוריה
כדאמרי' בפסחים פרק האשה )ד' פח (.לא כיצחק שקראו שדה וכו' א"נ בקתא דהכא מיירי בבקעה במקום שרגילין שם בני
אדם לעבור והולכי דרכים.
בית יוסף אורח חיים סימן צ
ה ולא יתפלל במקום פרוץ כמו בשדה דאמר רבא חציף עלי מאן דמצלי בבקתא .גם זה שם בסוף פרק אין עומדין ופירש רש"י
הטעם שכשהוא במקום צניעות חלה עליו אימת מלך ולבו נשבר ורבינו הגדול מהר"י אבוהב ז"ל כתב שמאחר שהוא במקום
מגולה ואינו נכנע לפני בוראו להסתתר במקום נסתר אף על פי שאין נעלם מנגד עיניו הרי זה עז פנים והתוספות )ד"ה
חציף( כתבו ואם תאמר הא כתיב )בראשית כד סג( ויצא יצחק לשוח בשדה וי"ל דהתם מיירי בהר המוריה אי נמי בקתא דהכא
מיירי בבקעה במקום שרגילים שם בני אדם לעבור והולכי דרכים עכ"ל ותימה דלתירוץ שני משמע דהוי טעמא כדי שלא
יפסיקוהו עוברי דרכים ואין זה טעם לקראו חצוף:
שולחן ערוך אורח חיים הלכות תפלה סימן צ סעיף ה
)י( ו לא יתפלל )יא( במקום פרוץ) ,יב( כמו ]ג[ בשדה ,מפני שכשהוא >ב< במקום צניעות חלה עליו אימת מלך ולבו נשבר.
ט"ז אורח חיים סימן צ ס"ק ב
)ב( במקום צניעו' כו' - .כתבו התוס'…עכ"ל וכב"י תימא לתי' השני…עכ"ל ותימ' על תמיהתו דלא נתכוונו התוס' בשביל
הפסקה אלא כיון שרגילין שם בני אדם מקרי שלא במקום צניעות:
מגן אברהם סימן צ ס"ק ו
ו לא יתפלל כו'  -הקשו התוס'…ע"כ ,והרב"י דחה פי' השני…לכן פי' ב"י הטעם כמ"ש כאן בש"ע ול"נ לקיים פי' התוס' וה"ק
כשהוא מתפלל בבקעה הוא חצוף שמראה בעצמו שאפי' יעברו עליו כל עוברי דרך לא יתבטל מכוונתו וע' בזוהר בשלח ע'
ק"ה הקשה שם קושיא זו ומשמע שם דדוקא בבית יש להתפלל ופשוט דעוברי דרכים מתפללים בשדה:
משנה ברורה סימן צ
)י( לא יתפלל  -ובגמרא איתא דחצוף הוא מי שעובר ע"ז וכתב הפמ"ג דע"כ אם נזדמן לו בית שאין בו חלונות ובקעה טוב
יותר להתפלל בבית שאין בו חלונות:
)יא( במקום פרוץ  -והנה לחד תירוצא דתוספות אם הוא עומד בצד הדרך במקום שאין מתיירא שיפסיקוהו עוברי דרכים
שרי אך בב"י ממאן בדבריהם והנה אף שהמ"א ושארי אחרונים מיישבים לדברי התוס' מ"מ כתבו שבזוהר משמע שיש
להתפלל דוקא בבית .ועוברי דרכים לכ"ע מותרים להתפלל בשדה ומ"מ ]ח[ כשיש שם אילנות טוב יותר שיעמוד שם
ביניהם ויתפלל אם אין קשה עליו איחור דרכו דמקום צנוע הוא קצת עי"ז וכשהוא בביתו ]ט[ אין לסמוך ע"ז:
)יב( כמו בשדה  -ובמקום שהוא מוקף מחיצות ]י[ אף על פי שאינו מקורה שפיר דמי:
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