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A. Sitting near a mispalel (person davening)- חז"ל said1 that we are not allowed to sit near a 

mispalel shemona esrei.  There are two main reason for this;  

a. It appears like one person is being מקבל עול מלכות שמים on himself and the other 

person isn’t2. 

b. When we daven we are actually standing3 in front of H-shem, the area is now 

 .and we may not sit there ,קודש

  

1. Where does this איסור apply- This איסור applies to sitting in the ד' אמות in front and to the 

sides of the mispalel4. According to most Poskim it also applies to sitting in back of him5; 

however it is permitted if there are other permitting factors6.  Regarding sitting more than 

  .in front of someone davening see below ד' אמות

2. The four amos are calculated to each side, as a circle around the person7.  

3. Including in sitting is leaning on something i.e. shtender or table in a way that if the table 

would be taken from underneath him, he would fall8. If it is difficult for him to stand, he 

may lean on the shtender slightly in a way that he wouldn’t fall.  

4. The איסור applies equally when men9 or women10 are davening, and according to some 

Poskim it applies even to the davening of a child11 from age 9 that reached the age of 

chinuch for davening.  

                                                           
בזה", אמר רבי יהושע  כ"ו "אני האשה הנצבת עמכה-מקור הדברים הוא גמ' ברכות לא: שחנה אמרה לעלי הכהן שמואל א 1

בן לוי: מכאן, שאסור לישב בתוך ארבע אמות של תפלה". וע' רש"י "הנצבת עמכה" אף הוא היה עמה בעמידה כיון שאסור 
לשבת בד' אמותיה, ובתוס' ד"ה עמכה כ' שהיו צריכים לכתוב עמך למה כותבים עמכה להגיד שלא ישב בתוך ד' אמות כי אם 

 בחמישית.
א', ומ"ב ס"ק ו', ס"ק ז'  כאלו חברו מקבל עליו מלכות שמים והוא אינו  -ותה"ד ס' ג', הובא בח"א כלל כ"ו  טור ס' ר"ב,  2

מקבל. וע' ט"ז סק"ג שם שמק' עליו כמה ק', שא"כ בק"ש צ"ל אסור ג"כ, ולמה שמו"ע הוא יותר קבלת עמ"ש? למה דודה ד"א 
 נראה כך? וכן איך רואים את זה מחנה. 

וכן גר"ז סע' א', וערה"ש סעי' ד'. ובאמת הוא בשיבולי הלקט ס' כ"ה מר' האי גאון והבה"ג, וס' האשכול ס' י"ב,  ט"ז סק"ג,  3
וכן ע' תדב"א פ"ח, הובא בס' רוקח הל' תפלה דף רי"ט, ולקוט שמעוני כי תצא רמז תתקל"ד. ע' מאירי ברכות ל"א : שכ' 

שמע א' תפילת חבירו, וע' תורת חיים ס' ק"ב סק"ח שמטעם הל' זה הטעם שלא תתבלבל כונתו, וע' ג"כ שבה"ל שם שלא י
 צריכים לעמוד מפני כל עושה מצוה.

היינו ד' אמות  -וע' ברא"ש פ"ה סי' ח, וכ"כ בטור ומחבר ס' ק"ב סע' א', שלומדים שהאיסור הוא ד"א מבזה ז"ה בגמט' י"ב  4
 לכל רוח.

כן הסכימו האחרונים. אמנם צ"ב שא"כ הוא ט"ז אמה ולא י"ב?  ויש בזה דרכ"מ סק"א שם, וכ"פ ברמ"א וכן במ"ב סק"ד ש 5
כמה ת' בדכ"מ כ' שב' שצדדים החשבים כא', ולפניו ד"א לצדדיו ד"א ולאחריו ד"א הוא י"ב, עוד ת' שלפניו אינו נחשב באמות 

ו לצדדים. במג"א סק"א ת' שחנה כיון שאסור כמלא עיניו. בט"ז סק"ב ת' שילינן לעלי ששמר את פיה וזה שייך רק מלפניה א
התפללה ע"י הכותל ממילא א"צ לחשבן לפניה. ועוד ת' שם שמחשבנים הד"א בעיגול ועיגול לד'"א הוא י"ב אמות. ואע"פ 
שהוא באמת ד"א לכל רוח שהוא ח' אמות עדיין בכל צד הוא ד"א והוא עדייו עיגול, ע' לבושי שרד ופמ"ג על המג"א. וע"ע 

 כל התירוצים דחוקים ושאין הגירסא מאחוריו בכלל, והסומך על השו"ע והלבוש לא הפסיד.ערה"ש אות ב' ש
 . (עוד סניף להקל זהשמשום וזה )ע' מ"ב סק"ו שיש להקל אם הוא לומד  6
ד' שבקטן –ח"א ס' ג'  שליט"א( הרב מרדכי פוטאש)ת( ”מ"ב סק"ב ערה"ש אות ו'. ע' ס' ארבע אמות של תפלה )אאש 7

 ' שמ"ט שעה"צ סק"ד לענין תחומין.מודדים הד"א לפי האמה שלו ע"פ מ"ב ס
 מ"ב ס' ק"ב ס"ק א'.  8
משו"ת נאות דשא )ללבוש( ס' ל"ח שאם שהה משום שיש שם צואה עדיין אסור,  ע' אשי ישראל פכ"ט סק"ג מדע"ת סק"א 9

אבל אם שוהה באופן שחייב לחזור לראש מותר כיון שכבר עבר ממנו השכינה. וע"ש בדע"ת אות ד' מא"א בוטשאטש שכל 
 ששהה מאיזה סיבה שמותר לשבת ע"י.  

מוסף ומעריב כיון שאינם חייבים להתפלל תפילות אלו, אמנם  ח' שחקר לענין-ת ח"א ס' ז'”א"א בוטשאטש, וע' ס' אאש  10
הביא שם מר' ח. קנייבסקי שליט"א שאם היא מתפללת אותו תפילה היא כמו כל מ"ע שהזמן גרמא שיש לה שכר ונחשב 

 כתפילה. 
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5. It also applies to someone davening שמונה עשרה while he is sitting12. 

6. The איסור applies if someone is davening shemona esrei, 13אלוקי נצור, or when the chazzan 

repeats shemona esrei14.  

a. A person that finished davening, and already said יהיו לרצון, but he is waiting for the 

person in back of him to finish davening to take the three steps back is not considered 

like davening according to most15 Poskim, and one may sit in his ד' אמות. 

7. Sitting in front more than ד' אמות- There is an opinion16 that we may not sit in front of 

the person who is davening as far as he can see. The reason for this is because it appears 

as if the person is bowing down to him17.  Therefore “in front” of the mispalel for this 

applies only if one is sitting directly in front, and not in front but also to the side18. 

a. The above issue applies only if the person is sitting, but not if he is standing19. 

Therefore a person should preferably not sit down to say תחנון if he is directly in front 

someone davening, (even if he is more than ד' אמות away20) rather he should move a 

little to the side, or say  תחנון standing. 

                                                                                                                                                                                           
לפניו, אמנם ע' ס' ע' א"א בוטשאטש שם שאינו אסור כיון שאין שייך כוונה בקטן, וכן בדעת תורה סע' ד' ומותר לעבור   11

ת ביאורים ס' ט"ו פ"ד אות א' שבשו"ת כרם שלמה או"ח ס' נ"ו, וכן בס' טהרת השלחן שנסתפקו בזה, ושם באות ג' ”אאש
מביא מכתב מר' י. קמינצקי זצ"ל שמבן ט' שהוא זמן חינוך לתפילה אסור, וכ"פ בהליכות שלמה פ"ח אות ל"ה. וע' תפילה 

ת אפרים ח"ב ס' מ"ח שר' חיים קנייבסקי שליט"א אמר לו שהחזו"א אוסר וע' גם בסו"ס כהלכתה פי"ב ס"ק קנ"ז מרבבו
וע' אאש"ת בסוף הס' ס' י' אות י"ג סיפור  ו' שהחזו"א עמד כרבע שעה לילד שעמד ע"י הדלת כדי שיגמר תפילתו.-ת ס' י'”אאש

 עם ר' שך זצ"ל.
מקום הדחק יש בצי"א ח"ט ס' ז' שלכתחילה יש להיזהר בזה אבל קצה"ש ס' כ' ס"ק כ"ו, ואשי ישראל פכ"ט סע' י"א, וע'  12

ט' שלכו"א אסור. ולכאו' -י"א. ולענין לעבור ע"ש ח"ב ס' ב'-ת ח"א ס' ז'”להקל, ובפרט ביושב בצדדיו וכ"ש לאחוריו, וע' ס' אאש
 השני, וע' מ"ב ס"ק י"ד. מצד המתפלל אם יש לו ברירה אסור לא לשבת  כשיש אחרים שם כמו כבל מקום שאסור לכנס לגבול

מ"ב ס"ק ג', וכן בקצה"ש ס' כ' ס"ק כ"ו והגר"ז וכ' שם שהלימוד הוא מחנה בזמן שעדיין לט היה תקנת שמו"ע שלנו וכן   13
ת ח"ב ס' ד' אות ”אאש’ השמו"ע היה תחינות. וע"ע בא"א בוטשאטש, שבתחנונים אין איסור לעבור, וכן הערה"ש אות י"ג. ע' ס

 פתי ויהיו לרצון נכללים השמו"ע לזה, אמנם בשאר הפוסקים לא ראיתי.ג' שד' ש-א'
 מ"ב ס' קכ"ד סק"כ.  14
ע' במ"ב סק"ג וז"ל "ואפילו אם המתפלל עומד בתחנונים שלאחר התפלה כ"ז שלא שלא פסע", ויש לדייק מזה שאם כבר   15

פלל ואין כאן ביטול כוונה אבל אולי עדיין נחשב גמר התחנונים שמותר לשבת ע"י, או שי"ל שכיון שלא פסע אפילו אם גמר להת
ת ס' ו' אות ו' עמ' שצ"ג אות א', שהמ"ב כאן משלחן ”כעומד לפני המלך. וע' שו"ת בצל החכמה ח"ו ס' ל"ב הובא גם ב ס' אאש

ומד שלמה שמקורו ממג"א ס' צ"ז סק"ב הובא במ"ב ס' צ"ז סק"ב שה"ה ברקיקה בתחנונים אחרי התפלה שכ"ז שלא פסע כע
לפני המלך. אמנם המג"א בס' תכ"ב סק"ב לענין לחזור על דבר ששכח בשמ"ע מירושלמי, שכל שכבר אמר יהיו לרצון והסיח 

כ"פ בבית ברוך על החיי אדם כלל כ"ו דעתו מלהתפלל הוי בעקר רגליו שזה גמר תפלתו", וא"כ ה"ה לעבור לפניו ולרקיקה, ו
ת שם שר' ח. ”פכ"ט הערה מ"ד מר' ח. קנייבסקי, וע' ב ס' אאש ז, וכן באשי ישראלס"ק כ"ג, וא"נ ח"ג ס' מ"ה, וח"י ס' מ"

ל"ד והערה נ"ג מסופק בזה, ושמותר -קנייבסקי שליט"א מביא ראי' לזה מהירושלמי. אמנם ר' ש"ז זצ"ל בהליכות שלמה פ"ח
ס"ק ל"ט שלכתחילה יש להמתין לעבור וכו' לתחנון או כל דבר מצוה. ובאמת י"ל שרש"ז לשיטתו הובא באשי ישראל שם 

 עדיין השכינה כנגדו.    שמלפסוע ג"פ עד אחרי שזה שמתפלל מאחריו יגמור את הכריעות כיון 
ו' פסקו שאין לחלק בין לפניו -שיטת אהל מועד בטור הובא במחבר כי"א וכ' במ"ב  סק"ט  שהפר"ח וכן בבא"ח משפטים 16

י"ח. וע"ע ערה"ש אות ב' שכל התירוצים דחוקים –ן בדה"ח וקצשו"ע ס' י"ח לצדדים, ושאר האחרונים כ' שטוב להחמיר, וכ
 ושאין הגירסא מאחוריו בכלל, והסומך על השו"ע והלבוש לא הפסיד. 

’ לו, א"כ אפילו עם השני בא בגבולו, וכ"כ דה"ח אות ג', קשו"ע שם, הובא בס' ס הכמשתחוו שנראהי"א כיון שהוא משום  17
 יט ענין זה. ת, אמנם במ"ב השמ”אאש

 ב'. –ת( ס' ב' ”אאש’ א"ר סק"ד, דה"ח סע' א', ערה"ש אות ה', מ"ב ס' רל"א סק"י,  ס' ארבע אמות של תפלה )ס 18
לו, וע"ש שאפילו תוך ד"א מותר לעמוד אמנם אולי הוא סובר שתוך ד"א אסור  הכמשתחוומ"ב סק"ח, כיון שאז אינו נראה  19

 משום שמבטל כוונתו.
 ו'.-ת ח"א ס' ב'”אאש’ ק"י לפי הי"א ולכאורה הוא הי"א הזה בס' ק"ב סע'' א', וע' סמ"ב ס' קל"א ס 20
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b. According to some opinions, even of one is weak he shouldn’t sit directly in front 

someone davening21.  

c. A person should be careful not to daven shemona esrei in back of a person that is 

sitting and not davening, because it looks like he is bowing to him22. 

d. If the person sitting is in another 23רשות (domain), he may sit even if he is directly in 

front of the mispalel. For example; if he is in a different room with the door open, or a 

window between them, or one of them is on the bimah of the shul and there is a wall 

around it of י' טפחים, or a wall of people24.  

 

B. Instances when we may sit near a mispalel- there are a number of instances when we may sit 

near a mispalel. 

1. The person sitting is also davening- If one is now in middle of saying any part of 

davening he is allowed25 to sit. This is because it doesn’t look disrespectful to the other 

person’s davening because he is also davening. Included in this is if he is saying  פסוקי

  .or even Pirkei Avos or the tehillim said after mincha on shabbos26 ,פרק איזהו מקומן ,דזמרה

a. The above applies only if he is saying27 the words with his mouth and not just thinking 

them. However if he is just answering amen to חזרת הש"ץ, it is not considered like he is 

davening for this, (see footnote28).  

b. There is an opinion29 that when one is learning is also allowed to sit near someone 

davening and saying the words with his mouth30, (but not if he merely thinking in 

learning).  

                                                           
 מ"ב ס"ק י' מא"ר, אבל הביא שם מפמ"ג שמסתימת הפוסקים נראה שמותר. 21
לו וגם משום שהוא מכשיל  הכמשתחוות ביאורים ס' ט' פ"ב אות ז' בד"ה והנה מר' ח. קנייבסקי, מטעם שנראה ”אאש’ ע' ס 22

לו,  הכמשתחווני. ולכאורה אין זה דומה למש"כ במ"ב ס' צ' ס"ק ע"ד טעם א' למה אין להתפלל מאחורי רבו שנראה את הש
 ששם אפיול כשרבו עומד ומתפלל, וכאן רק כשהשני יושב.

מנם ת ח"א ס' ב'  אות ז', ומביא ראי' מפמ"ג א"א ס' צ' ס"ק ל"ח שמותר להתפלל אחורי רבו אם הוא על הבימה. א”אאש’ ס 23
לו מעל המחיצה וע' תורת חיים סק"ז שגם זה מהני.  השמשתחווע"ש שכ' שמחיצה גבוה י' ורוחב ד' אינו מספיק כיון שנראה 

ובמ"ב ס' ק"ב סק"ב כ' שאם יש הפסק רשות שמותר לישב אבל אסור לעבור משום שעדיין הוא רואה אותו, )והטעם מסתבר 
 לא ישב אם יכול לראותו.  כיון שעדיין מפריע לכוונתו( לא כ' שלפניו 

 ת שם.”אאש’ ס  24
ב"י בשם בגאונים, הובא בשו"ע ס' ק"ב סע' א'. ולטעם של מקום קדוש ע' רבבות אפרים ח" א ס' ע"ה שכשהוא מתפלל   25

 הוא גן עושה המקום קדוש. וע"ע תורת חיים סק"ה.
ד' שהאומר ברכה אינו בכלל זה, וצ"ע שזה קבלת עמ"ש -ס' ד' ת”ע' ס' אאש  מ"ב ס"ק ה' וע' אשי ישראל פכ"ט הערה י"א.  26

 ע"י שאומר אמ"ה? 
 מ"ב סק"ז, כיון שאז אינו ניכר שמקבל עליו עמ"ש.  27
מ"ב ס' קכ"ד סק"כ, וכ"כ באשי ישראל פכ"ט הערה ט' מר' חיים קנייבסקי שליט"א שצ"ל ניכר שהוא מתפלל. וע' רבבות   28

ת ח"א ס' ד' אות י"ג מתורת חיים סק"א וכה"ח סק"ט שאם הוא שומע להחזן הוא כן נחשב ”' ס' אאשוע אפרים ח"א ס' ע"ה.
שאומרו ומתפלל, ובפרט אם הוא מסתכל בפנים הסידור שהוא לא גרוע ממי שמעיין בס', שלדעת המקור חיים נחשב שלומד. 

ע"ש  אות י"ד  מי ששומע לקה"תלמתפלל. ולענין  ת שודאי מי שאינו מכוון לחזן אע"פ שעונה אמן אינו נחשב”וע"ש ס' אאש
 שמצדד שמותר לו לשבת ופרט אם הוא מסתכל בפנים.

שו"ע סע' א' בשם תה"ד, כיון שהוא גם עוסק בקבלת עמ"ש. וע' כה"ח אות ז' שלרוב הפוסקים לימוד התורה אינו נחשב   29
 כעוסק בתיקוני תפילה. 

ח' שלמקור חיים –ת ח"א ס' ד' ”ת מפיו ולא אם הוא רק מהרהר. וע' ס' אאשע' במ"ב סק"ז שזה רק אם הוא מוציא הד" 30
הובא בחוות אם הוא מהרהר ויש לפניו ספר פתוח שהוא כמוציא הדברי תורה מפיו, וע"ש שמצדד שה"ה הכותב ד"ת שנחשב 

 למדבר.
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i. One may rely on this opinion if he needs it; however it is better to stand if it isn’t 

difficult31. For example he is weak32, he doesn’t have another place to sit, or even 

if he is afraid that his standing will make the mispalel feel bad and disturb his 

concentration33.  

ii. One may rely on this opinion and sit behind the mispalel and learn34. 

iii. People that are talking in learning together may sit near someone davening 

according to all opinions35. 

  

2.  A weak person- According to some opinions, a person that it is clear that he is weak 

may sit near a mispalel shemona esrei, because it is evident why he is sitting36.  If 

however he can easily move to another place he should do so37, but if even this is hard for 

him or if he doesn’t have another seat he may definitely sit. 

a. During the day of Yom Kippur or the afternoon of other fast days, everyone38 is 

considered a weak person for this.  

b. If his weakness is not evident he may not sit, however39 he may lean on something 

lightly, (if it taken away he won’t fall) as we mentioned above that one may lean 

lightly if it is difficult for him to stand. Another option40 is for him to sit and learn 

something or say tehillim while sitting. 

c. Regarding sitting directly in front of the mispalel, there are opinions41 that even if he 

is weak he should not sit there 

 

 He came to his place- If the person not davening was sitting there before the -בא בגבולו .3

“davener” started davening, he may continue42 sitting there since he was there first, and 

the mispalel doesn’t have the right to make him stand up. In fact the mispalel has43 to 

move, because otherwise he is causing someone to sit in the ד' אמות of someone davening, 

which is not respectful to the shechina. A person that is davening after the ציבור should 

daven on the side44 as not to be מכשיל the ציבור with sitting near a mispalel 

                                                           
יא י"א להקל שיש להקל הכרעת המ"ב מחי"א בס"ק ו'. וע' כה"ח שם שדעת המחבר שהיכא שסותר להחמיר ואח"כ מב 31

 בשעת הדחק. וכן בא"ח יתרו אות ו'.
חסד לאברהם הובא בכה"ח סק"ז, וח"א וזה אפילו אם חולשתו אינו ניכר כ"כ שאל"כ מותר לשבת בכל אופן, וע' ס' אעש" ת  32

 שם אות ו'.
 כ"ז בחס"ל שם. 33
 מ"ב סק"ו ושעה"צ סק"ז שיש לסמוך בזה על השיטות שאין איסור לאחריו. 34
  ת ס' ד' אות י'  משו"ת מים רבים ס' ג' והטעם כיון שרבים אינם נחשדים שאינם מקבלים עליהם עמ"ש.”ס' אאש 35
 שו"ע סע' ב' ומ"ב סק"י מח"א. 36
 גר"ז סע' ה', מ"ב סקי"א, וכן במקור חיים. 37
 ת ח"א ס' ה' אות ה'.”בית ברוך על הח"א,  הובא ב ס' אאש 38
 ב סק"א.ת ס' ה' אות ב', ומ"”ס' אאש 39
 ושכ"כ בח"א וחס"ל ובא"ח שם. ת שם”ס' אאש 40
 מ"ב סק"י מא"ר, אמנם הוא מביא מפמ"ג שמסתימת הפוסקים לא משמע כן. 41
 רא"ש וטור ס' ק"ב. 42
 ט"ז ס' ק"ב סק"ה, ומ"ב סקי"ב. 43
 תפילה כהלכתה פי"ב הערה קכ"ג משבולי הלקט ס' כ"ה. 44
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a. It is a מדת חסידות (pious act) for the person that was there first to move, as not to cause 

the mispalel to have done something wrong45.  However if the person is in middle of 

learning, and surely if there is a shiur there, they should not move46. 

b. Even if he knew that the other person was going to start shemona esrei soon47, he may 

still sit down, and it is considered בא בגבולו. However if he sees that he is about to 

start davening (he got up to start shemona esrei) it is improper to sit down48. 

c. The above din only applies in a private home and not in a shul because it is a place 

that is made specifically for davening49. Therefore if someone was just sitting in shul 

(he wasn’t learning) and someone started davening near him he has to get up, even if 

the place he is in is his50 designated place (מקום קבוע).  

i. In a yeshiva or kollel that is designated only for learning, one does not51 have to 

get up.   

d. According to some opinions52, if someone is davening in someone else’s home, the 

homeowner doesn’t have to move. This is based on the rule that one cannot prohibit 

someone else’s item on them.  

e. If he was sitting there first and then he got up he may not sit back down53. 

f. According to some opinions54, if he is sitting right in front of him, that it looks like he 

is bowing to him, he should move even if he was there first. 

 

4. There is a מחיצה – If there is a מחיצה separating55 between the two people, he may sit 

there, and it is not considered disrespectful. A מחיצה for this is an object that is at least 4 

 tall and stays in one place.  For (inches 30-40) טפחים wide and 10 (inches 12-16) טפחים

example, if someone is davening on the bimah, and it has a wall around it that is 10 

 .other people may sit near the bimah ,טפחים

                                                           
 רמ"א סע' ג', ומ"ב ס"ק י"ד. 45
מ"ב שם ס"ק י"ג. לכאורה אינו רק שמום שאינו צריך לבטל תורה לזה, אלא משום שאם הוא לומד יש שיטות שמותר לו  46

 ת ח"א ס' ו' אות ב'. ”לשבת בד' אמותיו, ממילא השני אינו עושה איסור, וע' כה"ח ס' ק"ב ס"ק כ' וב ס' אאש
 מאמ"ר סק"ד, כה"ח ס"ק ט"ו, ערה"ש אות י'.  47
 ת ח"א ס 'ו' אות ו'.”"ח שם וע' ס' אאשמאמ"ר וכה  48
 מ"ב ס"ק י"ג.   49
 מ"ב שם.וע' שאר אפרים ס' ק"ב כמה דינים לענין מקום קבוע ובא בגבולו.  50
ת שמסתפק בכולל או  ביהמ"ד שמיועד ללימוד, ויש ”ת ח"א ס' ו' אות ח' משו"ת חיים רבים ס' ג', וע"ש שם ס' אאש”ס' אאש 51

-וע' פסקי תשובות ס' ק"ב אות ב'   ת אם בזמנים שינו מיועד לתפילה עם נחשב כביתו וא"צ לקום.שם תפילות בשעות מסוימו
ו' שנקט בפשטות שא"צ לקום במקרה הזאת, וע' בצל החכמה ח"ו ס' ל"א אות א' שאם הוא קבוע לתפילה ויש שם גם שיעור 

 חרים.לפילה ויש תמיד מאלשעה או שתים, שאסור לעבור שם כיון שהוא ממיועד 
 שו"ת אורח חיים או"ח ס' ה ' אות ג', דעת תורה ס' ק"ב סק"ד, שאין אדם אוסר דבר שאינו שלו.  52
 ת ח"א ס' ו' אות ג' ממגן גיבורים שזה מותר.”פרישה סק"ג, חידושי הגהות סק"ג, כה"ח ס"ק ט"ו, וע"ע ס' אאש  53
 זה לא מובא.עולת תמיד, דה"ח אות ג', קשו"ע ס' י"ח סע' י"ח., אבל במ"ב   54
 מ"ב ס' ק"ב סק"ב מחי"א כלל כ"ו אות ד'.  55
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a. Items that constantly get moved, like a shtender56 or moveable chairs are not 

considered a מחיצה to allow one to sit. The same applies to people; they aren’t 

considered a מחיצהto allow one to sit. 

b. A glass wall is considered57 a מחיצה for this, since it separates the two places. 

c. This היתר will not58 apply to allowing one to walk in front of someone davening if the 

 is low enough that the mispalel can see the person walking in front of him, and מחיצה

will be disturbed.  

 

C. Passing by a mispalel- Aside for not sitting near a mispalel, we are also not59 allowed to 

pass by a person who is in middle of shemona esrei, within his ד' אמות, passing further away 

then ד' אמות is permitted60.  There are two reasons given; 1. Because it disturbs his 

concentration61, and 2. Because it is passing between him and the shechina62. 
1.  In contrast to sitting next to a mispalel, the היתר of davening or learning does not63 apply 

when passing someone davening, because it will still disturb his concentration. 

2. The היתר of a mechitza does not apply64 if the mispalel can see above the mechitza. 

3. The איסור of passing by halachically applies only in front of the mispalel, and according 

to the zohar65 even on the sides, but not in back of him, (as this doesn’t disturb him). 

What is considered in front? According to some Poskim66 it is wherever he can see when 

looking forward. According to this opinion we would not be allowed to walk to the sides 

or in front of him in order to start davening, or to walk down the aisle if someone is 

davening next to it. Others67 say that it is only אסור straight in front of the person 

davening, but in front to the sides is permitted. The Mishnah Berurah68 ruled that 

although we should act like the stringent opinion, if there is a need we can rely that this 

applies only straight in front. Therefore if someone is davening in a seat near the aisle, it 

is preferable not to walk down it, but if it is needed he may. 

4. While we may not pass in front of a mispalel, we may69 remain standing in our place.  

                                                           
 ז' שלמד כן מהמ"ב, כיון שהם זזין תמיד.-פסקי תשובות אות ב'  56
 ב' בשם ס' יפה ללב  ס' ק"ב סק"א. -ת ח"א ס' ט'”ס' אאש  57
 מ"ב ס' ק"ב ס"ק ב'.  58
 רבי יהושע בן לוי אסור לעבור כנגד המתפללין, הובא בטשו"ע ס' ק"ב סע' ד'.  ברכות כז. דאמר  59
 ערה"ש אות י"א וכן הוא המשמעות שהמ"ב לא אסר אלא תוך ד' אמות.  60
 מ"א סק"ו, מאמ"ר.  61
ט"ו. ע' תפילה כהלכתה שמטעם זה אסור לעבור על עוור  ג', הובא במ"ב ס"ק-שו"ת גינת ורדים כלל א' ס' ל"ט, ח"א כלל כו  62

 המתפלל.
 מ"ב שם מח"א.  63
 מ"ב ס' ק"ב סק"ו בשם חי"א, ופמ"ג ס' צ סק"ה.   64
הובא במ"ב ס"ק י"ז, ולא כ' שלפי הזוהר אסור אפילו לאחוריו. ומש"כ במג"א סק"ה, וא"ר סק"ח ע' ערה"ש אות י"ב מש"כ    65

 ע"ז.
 מג"א סק"ו.   66
 "ר סק"ח, וכן בחמד משה וערה"ש אות י"א פ' כא"ר, וע' תשו' והנה' ח"ע ס' ע"ה שבראבי"ה ברכות מפורש כן.א  67
 ס"ק ט"ו.  68
 פמ"ג א"א ס' ק"ב סק"ו, לבוש סע' ו', מ"ב סק"ט, ערה"ש אות י"א.  69
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5. Being that the reason for not passing a mispalel is because it disturbs him, we may also 

not pass in front of a person saying the first posuk70 of  שמע ישראל, and according to some 

Poskim71 also when someone is saying kaddish, until he says דאמירן בעלמא.   

 

D. Taking three steps back when someone is davening from behind- A person who 

finishes shemona esrei may not72 take the three steps backward if someone is davening in 

behind him and his steps will be within his ד' אמות. Therefore many people look73 behind 

them before taking the three steps. If someone is still davening he should wait until the 

person in back of him finishes davening, and takes his three steps back74, and then we can go 

back. 

 

1 If the person in back of him is not directly in back, but also to the side, and there is a 

need75 for him to take the 3 steps he may rely on the lenient opinions stated above.   

2 If there is only a little more than  ד' אמות between him and the person davening in back of 

him, and by taking the 3 steps he will enter the others ד' אמות, if applicable, he can76 take 

3 small steps. 

 

3 When waiting to take the 3 steps back, he may leave77 his place to go do a mitzvah, such 

as to sit down for tachanun78, an aliyah to the torah, to open the Aron Hakodesh for  אבינו

 or to take out the sefer torah, or to say birkas kohanim. (This is similar to the מלכינו

chazzan that takes the 3 steps after  חזרת הש"ץ only during קדיש תתקבל after ובא לציון, and 

he may walk to do a mitzvah and bring the sefer torah to the bimah etc.). He should79 

                                                           
כ"ט ס"ק ל"ב שמק' ביה"ל ס' ק"ב בד"ה אסור לעבור מא"ר בשם השל"ה, ערה"ש ב' ק"ב אות י"א. וע' אשי ישראל פ 70

שבביה"ל הנ"ל כ' שיש להחמיר שלא לעבור לפני המתפלל אפילו אם שלשל תליתו על פניו כיון שיש הטעם שמפסיק לשכינה, 
וא"כ בק"ש אם הוא שם ידיו על עיניו אין חשש שמבטל כוונתו, וגם אין ענין שמפסיק לשכינה, וא"כ אולי צ"ל מותר אם הוא 

   ין הוא נוגע שלא ליגע במתפלל, ששיך אפילו בסגור עיניו.  מכסה את עיניו, אמנם עדי
שע"ת ס' נ"ו בק"א, וע' כה"ח ס' נ"ה סק"ט, וע' אשי ישראל פכ"ט הערה ל"ב מר' ח. קנייבסקי שליט"א שלפ"ז בקדיש צ"ל  71

 אסור גם לשבת שם, אבל יל"ע שהמ"ב לא הביא הענין של קדיש כלל. 
 .' ס"ק ע"ט, וע' מ"ב ס' צס' ק"ב סע' ה'  72
 א' משאילתות לר' ח. וולאזין אות כ"א שמסתכלין לפני שעושין הג"פ.-ש"ת ח"ב ס' ה'אאע' ס'   73
וע' הליכות שלמה  פ"ח הערה מ"ז שימתין עד שיסיים הכריעות כי עד אז השכינה כנגדו. וכן פ' ר' א. גרינבלט זצ"ל, הובא    74

 בתפילה כהלכתה פי"ב ס"ק רנ"ג.
אחורי רבו, ושם מדובר רק באחוריו ממש כמו  ולכאורה כן סתם בס' צ' ס"ק ע"ט לענין שלא להתפללמא"ר, מ"ב ס"ק י"ח   75

וע' א"א בוטשאטש שאפילו להמג"א מותר הג"פ בצדדין שלפניו. לצדדיו ולפניו, ולא כ' המ"ב שבכל הד"א מאחריו לא יתפלל. 
אש"ת ח"ב ס' ה' סק"ו מר' ח. קנייבסקי שליט"א מחזו"א אע' באשי ישראל פכ"ט סע' ז' מאם המתפלל הוא מאחוריו ממש 

שלא"ר שמותר לעשות הג"פ באלכסון לפי הא"ר אפילו אם המתפלל מאחוריו ממש, אמנם ממ"ב ס"ק י"ט משמע שאסור, וכן 
 בא"נ חי"א ס' כ"ג אות ח' אוסר. 

 א'.-ה'אש"ת ח"ב ס' אאשי ישראל פכ"ט ס"ק מ"א ע"פ המ"ב ס' רכ"ג סקי"ד, וכן בס'   76
 סק"ט. דמ"ב ס' ק"  77
 אש"ת ח"ב ס' ה' סע' ב', כיון שהוא יושב ומתפלל אז מותר לו לשבת.אס'   78
 מ"ב שם.  79
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say יהיו לרצון before stepping out of him place and afterwards he should go back to his 

place80 and take the 3 steps when he can. Regarding sitting see footnote81.  

 

 

4 While waiting to take the 3 steps he may answer82 ברוך הוא וברוך שמו and אמן etc., and say 

anything that is related to the davening83. Regarding talking in learning see footnote84. 

5 If the person in back of him finished shemona esrei, but he is waiting for the person in 

back of him to finish, the first person may85 take the 3 steps back.  

  

6 A chazzan that has someone davening behind him, should try to take the 3 steps to the 

side. If this can’t be done, (i.e. there is someone else also there) he should start חזרת הש"ץ 

without86 taking the 3 steps back, and it is preferable for him to say87 עושה שלום before 

starting, and after88 חזרת הש"ץ he can take the 3 steps and say יהי רצון שיבנה etc.  

7 If there is someone davening behind the chazzan when he has to take 3 steps by kaddish  

 he should finish89 saying kaddish, and he can take the 3 steps after the person ,תתקבל

finishes.  

8 A person that knows he will be davening a long shemona esrei should try90 to stand in a 

place that he won’t be מכשיל other and cause them to walk in front of him.  

 

                                                           
ס' ה' פ"ד בד"ה ולכאורה שחקר בזה אם הוא צריך לחזור למקומו הראשון או לא, ומביא הב"י בס'  אש"ת ביאורים ח"באע'   80

קכ"ג בשם שבלי הלקט מהגאונים שטעם הג"פ שפני שאדם התמפלל עומד במקום קדושה ושכינה למעלה מראשו וכיון 
נ"ו ס"ק ל"ו שהש"ץ חייב לחזור למקומו שנפטר מתפילתו צריך לפסוע ג"פ לאחריו כדי שיצא ממקום קדושה" וכ"כ בכה"ח ס' 

 לעשות הג"פ.
ע' אאש"ת ח"ב ס' ה' אות ג' מר' ח. קנייבסקי שליט"א שמותר לו אפילו לשבת אם יעסוק בתפילה אז, ויעמוד אח"כ   81

 כשיגמור זה תפילתו ויעשה הג"פ, וכן אם הוא ניכר שהוא חלש.
 באמצע ברכות ק"ש. מ"ב ס' קכ"ב סק"ד וע"ש שמותר לענות לכל דבר כמו  82
 אאש"ת שם אות ג' משו"ת שמלת חיים ס' צ"ד כמו ש"ץ שמותר לומר הכל והג"פ עושה בקדיש תתקבל.  83
בהגהות או"ח שבסידור הגר"א אות ל"ג כ' שמותר, הובא בס' אאש"ת ח"ב ס' ה' אות ג', אמנם ע' הליכות שלמה פ"ח סע'   84

 הוא ביחד עם הציבור. ל"א, שאסור ללמוד או אפילו להתפלל דבר אא"כ
ב' שמותר –ע' בית ברוך על חי"א כלל כ"ו ס"ק כ"ג, וכן באז נדברו ח"ג ס' מ"ה אות ו', וכן  בצל החכמה ח"ו ס' ל"ב   85

לעששות הפסיעות וגם אם הוא עומד מאחריו הוא גם מחיצה שמותר אפילו אם יפסע לתוך ד' אמותיו, וכ"פ באשי ישרטל 
ב ח. קנייבסקי שליט"א, אמנם ע"ע הליכות שלמה פ"ח ס"ק נ"ג מרש"ז זצ"ל שמספק בזה, וכ' שם פכ"ט סע' י', ושכן פ' הר

שאם עבר זמן מה מאז שסיים הוא את תפלתו מותר לפסוע נגד האמצעי ובפרט אם כבר התחיל הש"ץ חזרת הפתלה והוא 
ע' בצל החכמה ח"ו ס' ל"ב אות ג'  עותלשבת בד' אמות של זה שמחכה לעשות הג' פסיולענין  עונה אחריו ב"ה וב"ש ואמן.

 אמנם לפי מש"כ בהליכות שלמה ל"ד שמותר לעבור אותו רק לצורך מצוה, לכאורה לא ישב סתם. שמתיר.
אש"ת שכן הכריע הרב אלישיב אח', ואע"פ שיש חולקים ע"ז, ע"ש ב-"ת ח"ב ס' ה'שאאמשפטי צדק ס' ב', זה השלחן, ס'   86

שליט"א כיון שיש בזה טירחא לציבורא עדיף לעבור על דרבנן בשוא"ת של הג"פ מלעבור על דרבנן זצ"ל, ויבחל"ח ר' נ. קרליץ 
ו' שאפשר להקל -בקום ועשה לכנס לד"א של מתפלל, וכן ע' אשי ישראל פכ"ט ס"ק ס"ב מר' ש"ז זצ"ל. וע"ע צי"א ח"ז ס' כ"ג

 א"א מה יעשה.לפסוע הג"פ, וע' גם תשו' והנה' ח"ד ס' ל"ג משכ' מחזו"א, וצ"ב אם 
 א'.–הליכות שלמה פ"ט   87
אשי ישראל שם, כמו מי שלא התפלל תפילת לחש, שאחרי החזרה יפסיע הג"פ, בס' קכ"ג סע ה', ושכ"כ בזה השלחן ח"ב   88

 ס' קכ"ג סע' ה'. 
"ץ, אבל ט' שכ"ז בשחרית ומנחה שהג"פ של תתקבל הם של חזרת הש–אש"ת ח"ב ס' ה' אא', וע' ס' –הליכות שלמה פ"ט   89

 שאר הקדשים שהוא רק מנהג, אם הוא תירחא מותר לו ללכת לדרכו.
 .143תשובות והנהגות ח"א ס' ע"ה, הליכות שלמה פ"ח הערה  90
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9 Three steps before shemona esrei- We may not take the 3 steps back before shemona 

esrei, if someone is davening in back of us. And according to some Poskim even the three 

steps forward before shemona esrei may also not be taken since they are also only a 

minhag, however others permit those three steps91.  

 

E. Heterim of passing a mispalel-   there are a number of heterim when one may walk in 

front of a mispalel. 
1. It is permitted to pass a mispalel if one has to relieve himself, and92 it is בל תשקצו, 

however if he just has a small urge he shouldn’t pass a mispalel ( see----). 

2. Passing a mispalel in order to do a mitzvah- According to many Poskim93 we may not 

pass a mispalel even in order to do a mitzvah, (if it can be done later). And according to 

some Poskim it is permitted94. 

a. מצוה דרבים - One may pass a mispalel in order to do a95 מצוה דרבים,(mitzvah needed for 

the public). Examples of this are, if he is needed to complete a minyan, a chazzan96 

that has come in to the shul in order to say חזרת הש"ץ, to take the sefer torah out97 etc, 

to say a shiur98, to remove a child that is disturbing the minyan from davening99. 

b. One may pass a mispalel in order to do a mitzvah that can’t be done later100. For 

example to enter a shul to go learn101, or even to take a sefer from the shelf102, a 

                                                           
הליכות שלמה פ"ח סע' ל"ג כיון שאינם נחשבים למצוה גמורה, כיון שאינו אלא מיסודה של הרוקח, וכן ע' אשי ישראל פכ"ט  91

מו הג' פסיעות אחרי שמו"ע שאסור לעשותם אם הוא נכנס לד"א של מתפלל. אמנם ע' ס' שיח סע' ט', שפסיעות אלו הם כ
תפלה שער ו' פ"ב אות ד', וכן בס' ד' אמות של תפלה ס' ה' אות ד', שיש נ"מ בין הג' פסיעות קדימה שזה מותר אפילו כשיש 

וא יאחר שמו"ע יעשה הג' פסיעות לפני שהציבור מתפלל מאחוריו, ובין הג' פסיעות לאחור שהם רק מנהג, ואם הוא רואה שה
מתחיל להתפלל, ואח"כ כשהוא מגיע לשמו"ע יעשה הג' פסיעות. וכן שמעתי מרבי הרב י. כהן שליט"א שמותר לעשות הג' 
פסיעות קדימה לפני שמו"ע אפילו אם יש מתפלל מאחוריו כיון שהוא לא מתקרב לו אלא מתרחק ממנו, ומצאתי זה מפורש 

 בוטשאטש ס"ס' ק"ב, שכל שמתרחק מהמתפלל אין בזה חשש. בא"א 
א"א בוטשאטש, ומשמע דוקא אם הגיע לזה מותר, אבל אם רק שיש לו צורך אסור, ע' אשי ישראל פכ"ט ס"ק ס' מר' ח.  92

שליט"א משום שאז הוא איסור דאורייתא, והוסיף שבמצב כזה מותר לעבור את המתפלל אפילו אם הוא יגע בו  קנייבסקי
 וידחוקו. 

ע' ב"ח ס' ס"ט מג"א שם סק"ד וט"ז שם סק"א וכן במ"ב סק"ט, שאסור לעבור לפני המתפלל כדי לפרוס על שמע ואע"פ   93
אש"ת ח"ב ס' ו' סק"א, ואשי ישראל פכ"ט סק"נ, וכ"כ את ס' ק"ב סע' ד', ובשהוא דבר מצוה, וכ"כ ביד אליהו ס' ז', הובא בדע"

 בהליכות שלמה פ"ח סע' ל"ג. , וע' בא"ח יתרו ז' שלצורך מצוה יש להקל נגד דעת הזוהר מן הצד. 
( וע"ע בא"א בוטשאטש שמותר לעבור לכל מצוה שהוא רק ספק בלבול שאולי הוא בתוך התחנונים )לשיטתו שאז מותר  94

אש"ת ביאורים ס' ז' שאף לא"א שמיקל זה רק אם א"א לו לקיים המצוה בא"א, וראי' אבלבול דוחה ודאי מצוה. וע'  קואין ספ
אש"ת ביאורים ס' ז'  אות ג' ו"ב ס' ו' הערה ב' מהרב אלישיב אשאסור ג"פ אע"פ שהוא מצוה, כיון שיכול לעשותן אח"כ. וע' 

ליכא כוונה כ"כ ולטעם של מספיק בין השכינה למתפלל י"ל דליכא  שעכשיול הקולא שליט"א דלצורך מצוה יש לסמוך על ע
 זלזול היכא דעובר כדי לקיים מצוה.

 יד אליהו שם שמותר כדי להשלים מנין ע"פ מש"כ במ"א ס' תמ"ו סק"ב בשם ר"ת.  95
אש"ת שזה דוקא אי"א. וע"ש ב אש"ת שם. כיון שחזרת הש"ץ הוא מצוה דרבים, ע"פ ח"ס שהובא בשבה"ל ח"ד או"ח ס'א  96

אם הוא בחוץ אבל אם הוא בתוך ביהכ"נ אין ענין שיתפלל דוקא ע"י העמוד אין זה לאיכובא ואסור. וע"ש אות י"ט שמי שיש לו 
 יארצייט ורצה להתפלל לפני התיבה כיון שהוא רק מנהג כמבואר יו"ד ס' שע"ו סע' ד', א"י לעבור על מתפלל.

"ה להביא הס"ת לבימה, אבל ע"ש אות י"ט שאסור לעבור ע"ל מתפלל כדי להחזיר הס"ת לארון כיון אש"ת שם, וע"ש שהא  97
 שיכול לעשותו אח"כ. .

 אש"ת שם אות ח'.א  98
 להורות נתן ח"ג ס' ג'.  99

אם וע' הליכות שלמה פ"ח אות ל"ג שמה שמותר לעבור נגד המתפלל הוא רק  אש"ת ח"ב ס' ו' אות ד',איפה ללב, הובא ב  100
 וחות וניכר שאינו מתכוון, אבל עם עיניו פתוחות והוא מסתכל בסידור אסור,וכן בבכרת כהנים.תעיניו סגורות או שעיניו פ
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gabbai tzeddaka that will not be able to collect if he will wait for the person to finish 

davening103. For תפילה בציבור one may not pass a mispalel104, if there is another 

minyan to daven with. 

c. If passing by the person will involve touching him105 or his shtender, he may not pass 

him even for a mitzvah. 

d. הידור מצוה - The היתר of passing a mispalel only applies to actually doing a mitzvah, 

but if it is only a hiddur or a good minhag we may not pass. For example; to get106 to 

ones מקום קבוע, to take the 3 steps back before shemona esrei107, (regarding the 3 steps 

forward see---), to wash ones hands before davening108, (because he can wipe them if 

he doesn’t have water), to go to a seat for 109תחנון , to pick up a sefer that fell110  

 

e. For כהנים ברכת  - Kohanim may walk in front of a mispalel (if he doesn’t have another 

choice) when he goes up to ברכת כהנים, and even when he goes to wash his hands111.  

Regarding a levi going to wash the cohen's hands, some Poskim permit him to walk 

in front of a mispalel112 and other don’t. The people standing on the  מזרח wall that 

leave their place in order to be in front of the kohanim, or those that need to move in 

order to make room for the kohanim may113 walk in front of a mispalel, as it is 

considered a צורך מצוה. 

 

3. Standing in the aisle- According to some Poskim114 if the mispalel is davening in an 

aisle or a different place that is made for people to pass by, if there isn’t another way to 

                                                                                                                                                                                           
 יפה ללב הובא בצי"א ח"ט ס' ח', ונחשב למצוה עוברת כיון שיש עליו חייב ללמוד תמיד..  101
 אש"ת שם אות י'.א102
 אש"ת שם אות י"ג.א 103
ינו מצוה דרבים, וטעמו כיון שבשעה שעובר אינו מתפלל )פ' שאינו עושה מצוה(, וכן בכה"ח ס"ק כ"ג יד אליהו שם כיון שא 104

אש"ת שם ס' ו' אות י"ב שלפי השיטות שלמצוה עוברת אבשם יפה ללב ועיון יעקב, ואשי  ישראל פכ"ט סע' י"ב, אמנם ע' ב
 ולכאורה יש לצרף גם השיטות שמותר לעבור לכל מצוה.מותר, אם אין לו עוד מנין יהיה מותר לעבור כדי להתפלל במנין, 

אש"ת שם הערה ב' כפי שכ' בא"א בוטשאטש שעיקר הטעם שלא לעבור משום שמתירא שלא ינוע או יטולטל, אבל אם א  105
 יגע בו או בסטנדר שלו הוא לא סמך על ההיתר שלו.

 "ת שם אות ט"ז, ו תפילה כהלכתה פי"ב סע' קי"ד.אשא*בשם הרב אלישיב זצ"ל, הובא ב6אבני ישפה פ"ז סע' ו' הערה   106
 אש"ת שם ט"ו.א  107
 .שם  108
 הליכות שלמה פ"ח אות ל"ג.  109
שמותר להרים ספר אם הוא מבטל כוונתו ושבלי  צ"ו סק"ז אש"ת שם אות י"ח ע"פ המג"א ומ"ב ס'אב', -שבה"ל ח"ז ס'כ'  110

 זה אסור, מזה שאין לעבור איסור כדי להרים ספר, וה"ה זה. 
 מנחת יצחק ח"ח ס' י'אמנם ב תפילה כהלכתה פי"ב סע' קי"ג שמותר אפילו ליטול ידיהם וכן באשי ישראל פכ"ט סע י"ג,  111

 משמע שמותר רק לפניו מן הצדדים.
ו כיון שיכול בכור ליטול ידיו של הכהנים ע' אשי ישראל ס"ק נ"ד ע"פ במ"ב ס' קכ"ח ס"ק כ"ח, ו, אמנם ולענין לוי אסור ל  112

 ב'.-מרש"ז שיש להקל, וכן באאש"ת ח"ב ס' ו' פ"ב
 הלכיות שלמה פ"ח הערה מ"ח.   113
העבירו משם, ועוד הליכות שלמה פ"ח סע' ל"ו ממהרש"ם בדע"ת ס' ק"ב משום שהוא מזיק לרבים וע"ש שאפילו מותר ל  114

טעם משום שא"א אוסר דבר שאינו שלו, ומקום זה מיועד לרבים לעבור, תשובת והנהגות ח"א ס' ע"ה מר' ד. בהר"ן זצ"ל וכן 
 ע' בצל החכמה ח"ו ס' ל' מס' חינא דחיי ס' ל"ט שמותר. וכ"פ בצי"א ח"ט ס' ח אות ג'.
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go, he may pass him, other say that it isn’t115 permitted, especially during davening times 

and the aisles are used by people davening. 

 

4. If the mispalel has his eyes closed or a tallis over his head- Some Poskim permit passing 

a mispalel if his eyes are closed, however most Poskim116 say that he may not pass him 

even and even if he has a tallis over his head because the other reason still applies. 

 

5. A מחיצה is separating him from the mispalel- If the מחיצה is high enough that the 

mispalel can’t see the person passing him it is permitted. If the person is in another 

domain117 within his ד' אמות, i.e. he is on a bimah with a wall around it, but the mispalel 

can see him, he may also not118 pass him.  The same would apply to a mechitza of 

glass119.  According to some Poskim, a person120 or a row of people121 can be a mechitza 

 

 

                                                           
ל ועי"ז יאסור לעבור המעבר שאסור לעבור שם, וא"כ אפילו אם בצל החכמה ח"ו ס' ל' שמי שעומד במקומו לנכון להתפל  115

הוא עומד בתוך המעבר אם הוא בזמן התפילה שאסור לעבור שם, אבל בזמן שהציבור אינו מתפלל אם הוא עומד במעבר 
תו כיון מותר לעבור שם. וע' תשובת והנהגות ח"א ס' ע"ה מר' ד. בהר"ן זצ"ל שמותר משום שאין איסור משום שמבטל כוונ

 שהוא עשה זה לעצמו, אמנם ע"ש שלפי טעם חי"א משום השכינה יש לאסור.  
אמנם בביה"ל  בד"ה אסור בשם מאמ"ר שאסור   שיטת הא"א בוטשאטש שמותר לעבור כשעיניו של המתפלל עצומות. 116

אי המתפלל ירגיש,  ויש לעיין משום שמפסיק לשכינה, וכן בערה"ש אות י"ג אוסר, וכן בכה"ח אות כ"ב מבא"ח יתרו אות ז' שוד

אם העובר מתפלל אז שאין טעם שמפסיק לשכינה כמו שמותר לשבת אם הוא מתפלל, וכעין זה ראיתי בצי"א ח"ט סו"ס ח' 

מס' יפה ללב שאם עובר לפניו בעודו קורא איזה מזמור תהלים או שונה איזה משנה שמותר לעבור, וא"כ אולי יש לצרף 

 י"ל מה הדין אם הוא חלש אם אפשר לצרף להתיר.  ם חד להתיר וצ"ע, וגשלשול טליתו ומתפלל בי

 ד'.–חי"א כלל  כ"ו  117
 מ"ב ס' ק"ב סק"ב, וע"ע ערה"ש אות י"ג שאם הוא ברשות אחרת מותר. 118
 כה"ח אות כ"ב מבא"ח יתרו אות ז'. 119
ובץ מבית הלוי ח"ו עמ' כ"ח אות מ' שאם א"נ ח"ג ס' מ"ו אות ד' שכמו שהוא מחיצה לענין שבת כמו"כ לענין תפילה, וע' ק 120

 יש שורה של אנשים הם נחשבים למחיצה.
 ע' קובץ מבית הלוי ח"ו עמ' כ"ח אות מ' שאם יש שורה של אנשים הם נחשבים למחיצה. 121


