Expressing Kedusha in all the Right Places-Tachanun in Jerusalem


.1משנה מסכת כלים פרק א משנה ה - ט 
משנה ו 
[*] עשר קדושות הן ארץ ישראל מקודשת מכל הארצות ומה היא קדושתה שמביאים ממנה העומר והבכורים ושתי הלחם מה שאין מביאים כן מכל הארצות: 
משנה ז 
[*] עיירות המוקפות חומה מקודשות ממנה שמשלחים מתוכן את המצורעים ……… 
משנה ח 
[*] לפנים מן החומה מקודש מהם…… הר הבית מקודש ממנו ……… החיל מקודש ממנו …… עזרת נשים מקודשת ממנו …….. עזרת ישראל מקודשת ממנה ……. עזרת הכהנים מקודשת ממנה …….
משנה ט 
[*] בין האולם ולמזבח מקודש ממנה ….. קדש הקדשים מקודש מהם …….

.2ערוך השולחן אורח חיים סימן קלא  סעיף א 
ולאחר שיסיים ש"ץ חזרת התפלה נופלים על פניהם ומתחננים וענין נפילת אפים הוא כדי שיסדר התפלה בג' סדרים תחלה תפלה דמיושב והיינו עד שמ"ע ואח"כ תפלה דמעומד ואח"כ נפילת אפים כמו שעשה משה רבינו דכתיב [דברים ט, ט] ואשב בהר וכתיב [דברים י, י] ואנכי עמדתי בהר וגו' ואתנפל לפני ה' [טור] ולכן אומרים אח"כ ואנחנו לא נדע מה נעשה כלומר התפללנו בכל אופן היכולת ויותר מזה לא נדע מה נעשה ורק עליך עינינו [כ"מ בטור ע"ש]: 

.3ערוך השולחן אורח חיים סימן קלא   סעיף ד 
עיקר נפילת אפים הוא בפישוט ידים ורגלים בפנים שטוחות על הארץ כדרך שאנו עושין ביוה"……… וזהו הטעם שאמרו שם בגמרא דאביי ורבא כדנפלו על אפייהו אצלו אצלויי כלומר הטו על צדיהן מעט כמו שהמנהג אצלינו ולא נפלו על הקרקע ולפ"ז אנחנו בודאי איננו כדאים ליפול בפנינו על הקרקע וכן המנהג הפשוט: 

4 בבלי מסכת בבא מציעא דף נט עמוד ב 
 אימא שלום דביתהו דרבי אליעזר אחתיה דרבן גמליאל הואי. מההוא מעשה ואילך לא הוה שבקה ליה לרבי אליעזר למיפל על אפיה. ההוא יומא ריש ירחא הוה, ואיחלף לה בין מלא לחסר. איכא דאמרי: אתא עניא וקאי אבבא, אפיקא ליה ריפתא. אשכחתיה דנפל על אנפיה, אמרה ליה: קום, קטלית לאחי. אדהכי נפק שיפורא מבית רבן גמליאל דשכיב. אמר לה: מנא ידעת? אמרה ליה: כך מקובלני מבית אבי אבא: כל השערים ננעלים חוץ משערי אונאה.

. 5רמב"ם הלכות תפילה ונשיאת כפים פרק ט הלכה ה  
ואחר שישלים כל התפלה ישב ויפול על פניו ויטה מעט הוא וכל הציבור ויתחנן והוא נופל, וישב ויגביה ראשו הוא ושאר העם ומתחנן מעט בקול רם מיושב, ואחר כך יעמוד שליח ציבור לבדו  …….

.6שולחן ערוך אורח חיים הלכות נשיאת כפים ונפילת אפים סימן קלא סעיף ב 
 ט) (ב') נפילת אפים (י) ו] מיושב, ה ד'] ה'} ולא מעומד. הגה: י) י"א דאין נפילת אפים {ב} ז'> אלא במקום <ה> ה'] שיש (יא) ז] ארון ו וס"ת ו'} בתוכו, אבל בלא זה אומרים תחינה בלא (יב) כיסוי פנים, וכן נוהגים (ב"י בשם רוקח סי' שכ"ד……..

.7בית יוסף אורח חיים סימן קלא 
  וכתב עוד הרוקח בסימן שכ"ד (עמ' רכ) אין נופלים אלא לפני ספר תורה וסימן לדבר דכתיב במלחמת העי (יהושע ז ו) ויפול על פניו [ארצה] לפני ארון יי' ע"כ ואני אומר אם קבלה נקבל ואם לדין יש תשובהג: 

.8יהושע פרק ז פסוק א - ט 
 (א) וַיִּמְעֲל֧וּ בְנֵֽי־יִשְׂרָאֵ֛ל מַ֖עַל בַּחֵ֑רֶם וַיִּקַּ֡ח עָכָ֣ן בֶּן־כַּרְמִי֩ בֶן־זַבְדִּ֨י בֶן־זֶ֜רַח לְמַטֵּ֤ה יְהוּדָה֙ מִן־הַחֵ֔רֶם וַיִּֽחַר־אַ֥ף יְקֹוָ֖ק בִּבְנֵ֥י יִשְׂרָאֵֽל: 
(ה) וַיַּכּ֨וּ מֵהֶ֜ם אַנְשֵׁ֣י הָעַ֗י כִּשְׁלֹשִׁ֤ים וְשִׁשָּׁה֙ אִ֔ישׁ וַֽיִּרְדְּפ֞וּם לִפְנֵ֤י הַשַּׁ֙עַר֙ עַד־הַשְּׁבָרִ֔ים וַיַּכּ֖וּם בַּמּוֹרָ֑ד וַיִּמַּ֥ס לְבַב־הָעָ֖ם וַיְהִ֥י לְמָֽיִם: 
(ו) וַיִּקְרַ֨ע יְהוֹשֻׁ֜עַ שִׂמְלֹתָ֗יו וַיִּפֹּל֩ עַל־פָּנָ֨יו אַ֜רְצָה לִפְנֵ֨י אֲר֤וֹן יְקֹוָק֙ עַד־הָעֶ֔רֶב ה֖וּא וְזִקְנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֑ל וַיַּעֲל֥וּ עָפָ֖ר עַל־רֹאשָֽׁם: 

.9כנסת הגדולה הגהות בית יוסף אורח חיים סימן קלא 
 ד. שטה ה': ואני אומר, אם קבלה נקבל וכו'. נ"ב: ובמקום שנהגו כדברי הרוקח שלא ליפול על פניהם אלא לפני ספר תורה, ובא חכם אחד לסתור מנהגם, אין שומעין לו. …..

.10עטרת זקנים על שולחן ערוך אורח חיים הלכות נשיאת כפים ונפילת אפים סימן קלא סעיף ב 
 ב] יש אומרים דאין נפילת אפים אלא במקום שיש ארון וספר תורה. ור' אליעזר בן הורקנוס דבפרק הזהב [בבא מציעא נט, ב] דשמותי הוה, ומסתמא לא היה מתפלל בבית הכנסת, ונפל על אפיו (עיין ביו"ד סימן של"ד סעיף ב'). צריך לומר דארון וספר תורה היה לו (בחדא) [בחדר], או כיון לשעה שהציבור היו מתפללין: 

.11ט"ז על שולחן ערוך אורח חיים הלכות נשיאת כפים ונפילת אפים סימן קלא סעיף ב 
 (ה) (פמ"ג) שיש ארון וס"ת. ארון לאו דוק' אלא ס"ת לחוד וכ"ה ברוקח בב"י וז"ל וסי' לדבר דכתיב במלחמת העי ויפול על פניו לפני ארון ה' ע"כ וכב"י ואני אומר אם קבלה נקבל ואם לדין יש תשובה עכ"ל ול"נ דהתשובה היא שהרי כתיב במעשה פילגש בגבעה ויבכו וישובו לפני ה' ה"נ נימא התם דבכייה ותשובה היא דוק' במקום שיש ס"ת ולא במקום אחר אלא ודאי דאין למדין כן ממ"ש לפני ה' …..

.12ערוך השולחן אורח חיים סימן קלא    סעיף י 
כתב רבינו הרמ"א בסעיף ב' י"א דאין נפילת אפים אלא במקום שיש ארון וס"ת בתוכו אבל בלא"ה אומרים תחנה בלא כיסוי פנים ……. ורבינו הב"י בספרו הגדול כתב דאם קבלה נקבל ואם לדין יש תשובה עכ"ל ונ"ל דכוונתו דהא עיקר התנפלות למדנו ממשה רבינו דכתיב [דברים ט, יח] ואתנפל ושם לא היה ארון ואי משום שבהר סיני היא עיקר השראת הקדושה הא בכל מקום שהאדם מתפלל הוי המקום קדוש וכשמתפלל שכינה כנגדו והוא כעומד לפני המלך …..

.13שו"ת דברי יציב חלק אורח חיים סימן עד 
ואולי יש קצת מקום לומר עוד, דדוקא כשעושין השתחויה בפיו"ר בעי להרוקח נגד הס"ת, ……..

.14מאמר מרדכי על שולחן ערוך אורח חיים הלכות נשיאת כפים ונפילת אפים סימן קלא סעיף ב 
 (ז) אלא במקום שיש ארון וס"ת כ"כ הרוקח וכתב עליו מרן ז"ל וז"ל אם קבלה נקבל ואם לדין יש תשובה עכ"ל ונראה שלזה השמיטו בש"ע ….. ואנו נוהגין לומר תחנה בלתי כיסוי פנים אם לא כשיש שם ספרים אעפ"י שאינו בב"הכ וכמ"ש הרב השיירי דבכ"הג אף הרוקח מודה ע"ש אות וי"ו אמנם הרב השיירי היה נוהג ליפול בכל מקום ושלא כדברי הרוקח ע"ש אות ד' ומ"ש מרן ז"ל דלדין יש תשובה נראה דהכוונה לומר שמצינו הרבה פעמים לשון נפילה על אפים …..

.15שיירי כנסת הגדולה הגהות בית יוסף אורח חיים סימן קלא 
 ו כתבתי בתשובה הנז' שלא מיעט הרוקח אלא בבית שאין שם ספר תורה, אבל בבית הכנסת שיש ספרים לקרות, אפילו אין שם ספר תורה נופלין על פניהם. ועל דא אנא סמיכנא לנפול על אפים היכא דגריסנא, רצוני לומר לצאת אפילו י"ח סברת הרוקח.

.16קיצור שולחן ערוך סימן כב סעיף ד 
 אין נפילת אפים כי - אם במקום שיש בו ספר - תורה, אבל במקום שאין שם ספר - תורה אף - על - פי שיש שם ספרי - קודש, אין נופלים על פניהם, אלא אומרים את המזמור בלי נפילת אפים, ……

.17משנה ברורה על שולחן ערוך אורח חיים הלכות נשיאת כפים ונפילת אפים סימן קלא סעיף ב 
(יא) ארון וס"ת בתוכו - ארון לאו דוקא אלא ה"ה ס"ת לחוד די. וטעם הי"א משום דמצינו בקרא רמז שנפילה היא לפני ארון ה' וכדכתיב במלחמת העי ויפול על פניו לפני ארון ה'. ואם אין שם ס"ת רק שאר ספרים דעת הא"ר והדה"ח דלא יפול על פניו רק יאמר המזמור בלא נפילת אפים [ט] ויש חולקין בזה. ובמקום שיש ס"ת לכו"ע אפילו יחיד בביתו נופל על אפיו:
 
.18תשובות והנהגות כרך ב סימן עט 
 שאלה: תחנון כשאין ספר תורה 
בש"ע קל"א (סעיף ב') מפורש ברמ"א דאין נפילת אפים אלא במקום שיש ארון וס"ת בתוכו, ורמז לדבר שנאמר ויפול על פניו לפני ארון ה' במלחמת העי, ובט"ז מביא שלאו דוקא ארון אלא העיקר שיש ס"ת, והמ"ב העתיק דבריו, ולא ידעתי מנליה, ומסברא אמינא שלשון ארון שנקטו אין זה שיגרא דלישנא, אלא הארון הוא מקום בפני עצמו והוה כעין היכל, וצריכים להתפלל מול היכל, ונופל פניו לפני היכל ה', ……. 
ועיין בבאר היטב שמביא משכה"ג שאפילו כשיש ספרים בחדר נופל על פניו, ומסיים וע"ז אנא סמיכנא ליפול על אפי היכא דגריסנא, ע"ש. ולא הבנתי שאם נופלין בספרים, כ"ש בתפילין, ……

.19בן איש חי שנה שניה פרשת וירא סעיף י 
 י. ברכה מעין שבע, אין עיקר טעם שלה הוא מ"ש שנתקנה בשביל המתאחרין בבית הכנסת שבשדה, אלא באמת יש בה צורך גדול ע"פ הסוד, והוא במקום החזרה. לכן גם אם מתפללין ציבור בבית חתנים ואבלים וכיוצא שאין שם ס"ת, חייבין לומר ברכה מעין שבע, וכן פשט המנהג בעה"ק ירושלים לאומרה בכל מקום שמתפללים בעשרה, אף על פי שאין שם ס"ת, וזה המנהג נתפשט מזמן רבינו הרש"ש ז"ל, וכמ"ש בספר פרי האדמה, וכן הנהגתי פה עירנו יע"א בעזה"י: 

.20שו"ת אגרות משה יורה דעה חלק ג סימן קכט 
 ב' נפילת אפים בירושלים במקום שאין ס"ת ובדבר שבירושלים נוהגין בנפילת אפים אף במקום שאין ס"ת, אין זה לע"ד שינוי מנהג אלא בירושלים הוא מקום קדוש ומיוחד לתפלה שגם בלא ס"ת שייך לנפ"א =לנפילת אפיים= כמו במקום שיש ס"ת וממילא כל אדם הבא לשם צריך לעשות נפ"א אף במקום שליכא ס"ת.

.21תשובות והנהגות כרך ב סימן עט 
ומכ"ז נראה המעלה דיש להתפלל במקום שיש ארון וס"ת, ולכן ראוי להתפלל בבית הכנסת דוקא, ואפילו ביחידות כשאין לו מנין לכמה פוסקים, ומה שנהגו בירושלים עיה"ק לא להקפיד בנפילת אפים על ס"ת היינו בעיר העתיקה מרוב קדושתה, ולא ידעתי על מה סומכין בכל ירושלים ליפול אף שאין ס"ת וצ"ב. 
 


