פרשת וירא – קביעת מקום לתפילה
נאמר בפרשה :״וישכם אברהם בבוקר ,אל המקום אשר עמד שם ,את פני ה׳״ (יט כו).
על הפסוק הזה דרשו רבותינו במסכת ברכות (ו :):אמר רבי חלבו אמר רב הונא ,כל הקובע
מקום לתפילתו ,אלוקי אברהם בעזרו ,וכשמת אומרים עליו :עניו ,חסיד ,מתלמידיו של
אברהם אבינו.
הכוונה היא שאדם צריך שיהיה לו מקום קבוע בבית הכנסת.
שואלת הגמרא :מנין לנו שאברהם קבע מקום לתפילתו?
ומשיבה הגמרא :שנאמר ״וישכם אברהם בבוקר אל המקום אשר עמד שם לפני ה׳״ (יט כז),
ועמידה היא תפילה ,שנאמר ״ויעמוד פנחס ויפלל״ (תהלים קו ל)
ומוסיפה הגמרא במסכת ברכות (ז ):שכל הקובע מקום לתפילתו אויביו נופלים תחתיו.
מדוע יש חשיבות להתפלל במקום קבוע?
ההסבר על כך כתוב בשולחן ערוך (אורח חיים סימן צח סעיף ד) שהתפילה היא במקום
הקורבן ,ולכן היא צריכה להיות דומה להקרבת קורבן ,וכמו שלכל קורבן קבוע מקום מיוחד
לשחיטתו ולזריקת דמו ,כך התפילה צריכה להיות במקום קבוע.
טעם נוסף כתב המהר״ל (נתיבות עולם א) שכשאדם מתפלל במקום קבוע זה מראה
שהתפילה שלו היא לא מקרית ,כי אם התפילה שלו הייתה מקרית הוא היה מתפלל במקום
הראשון שבו הוא יכול להתפלל ,וזה שהוא הולך להתפלל דווקא במקום הקבוע שלו ,זה
מראה על כוונתו המיוחדת להתפלל.
טעם שלישי כתבו הרשב״א (פירושי אגדות ברכות ו ):והמאירי (ברכות ו ):שמי שמתפלל
במקום קבוע כוונתו בתפילה גדולה יותר ממי שמתפלל כל פעם במקום אחר ,כי למי
שמתפלל כל פעם במקום אחר יש יותר היסח הדעת בתפילתו ,כי הוא מסתכל יותר על
המקום החדש בו הוא נמצא וזה גורם להסחת הדעת.
בספר הגיוני פרשה הביא טעם נוסף שמי שיש לו מקום קבוע בבית הכנסת המקום מחייב
אותו להתפלל בציבור ,כי אם הוא לא יבוא ,מיד ישאלו אותו איפה הוא היה.
את דין הגמרא של קביעות מקום לתפילה פסק השו״ע להלכה (אורח חיים סימן צ סעיף ט):
יקבע מקום לתפילתו שלא ישנהו אם לא לצורך ,ואין די במה שיקבע לו בית כנסת להתפלל,
אלא גם בבית כנסת שקבוע בו ,צריך שיהיה לו מקום קבוע.
כתב המגן אברהם ( אורח חיים סימן צ סעיף קטן לד) שכל ארבע אמות ,שהם כשני מטר,
במרחב של המקום הקבוע של המתפלל ,נחשב כמקומו הקבוע,

ולכן אם לאדם יש מקום קבוע ואדם אחר התיישב לו במקומו ,אם הוא מתיישב בתוך שני
מטר למקומו הרי זה נחשב לו כיושב במקום קבוע והוא מקבל על כך את שכרו.

