
#16 5780 “Let Me Sleep” (3)

• Waking someone up for davening or from your learning/davening
• Issue of  stealing sleep if likes sleep more than prayer (Sefer Chasidim)
• Special Sensitivity  to the  sick (Shevet Halevi)

שו"ת שבט הלוי חלק ז סימן רכד
 ואם יש חולים בסביבה, הלא מבואר בחו"מ דצריך לחשוש להם, וכהיום יש
 הרבה כזה שגזילת מנוחתם היא גזילת בריאותם - ואם הוא בבית אחד ממש

עיין בלבוש

Davening Out Loud & Impact on Others -
• Emunah Issue
• Bothering Others
• Shaming Others 

שולחן ערוך אורח חיים הלכות תפילה סימן קא 2 
 הגה: ואם משמיע קולו בביתו כשמתפלל, <א> כדי שילמדו ממנו בני ביתו,

.מותר (טור)
Purposeful Exception

ט"ז אורח חיים סימן קא ס"ק א
(פמ"ג) כדי שילמדו ממנו בני ביתו. בירושלמי אמרינן ר' יונה כד הוה מצלי (א)

בבי כנישתא הוי מתפלל בלחישה וכד הוי מצלי בביתיה הוה מצלי בקלא עד 
דילפין מיניה בני ביתא צלותא ופירש הטור דהאי עד דילפין הוה כמו כדי 
דילפון דאל"כ אלא לא היה נתכוין לזה אלא דבר זה נמשך במקרה שהיו 

לומדים ממנו בני ביתו קשה שהרי איסור יש להגביה קולו וא"ל דטעם שלו 
היה שלא היה יכול להתכוין בלחש זה נחשב לגנאי לר' יונה שכל זמן 

שהתפלל בבה"כ היה מתפלל בלא כוונה כיון שהיה צריך להתפלל בלחש 
אלא ע"כ לאו מטעם זה אלא כדי שילמדו ממנו וכ"ד המרדכי שהעתיק בזה 

הירו' כי היכי דילפינן מיניה כו' כמ"ש ב”י      

They Learn from our Incidental Actions
בית יוסף אורח חיים סימן קא אות ב ד"ה ומ"ש ותניא

עד דילפי מיניה בני ביתיה שהוא היה עושה לתכלית זה ופירש עד כלשון כדי 
והאמת הוא כך שאם לא יהיה פירוש המאמר אלא שהוא היה מגביה הקול עד 

שהיה נמשך מזה במקרה דילפי מיניה בני ביתיה הנה לא היה עושה כשורה 
שהרי הגבהת הקול הוא מגונה עכ"ל ואיני יודע מה הכרע הוא זה שהרי לעולם 
אפשר לפרש שהיה מגביה קולו עד שהיה נמשך מזה במקרה דילפי מיניה בני 
ביתיה דאף על גב דתניא המגביה קולו בתפילתו הרי זה מנביאי השקר הא 

איתמר עלה דאם אינו יכול לכוין בלחש מותר והוא שלא יהא בציבור ורבי 
יונה שלא בציבור הוה וכן פירשו ה"ר יונה (טו: ד"ה אבל) והרא"ש (סי' מ) בפרק 

מי שמתו: 



#16 5780 “Let Me Sleep” (3)

Even in the Streets we are doing them a Favor

שו"ת משנה הלכות חלק יד סימן ר
 הלומד בקול ומפריע שינת חבירו

 עוד שם כתב מעכ"ג לומר דת"ח הלומד בביה"מ ונשמע קולו בבואו אל הקודש
 .החוצה עד שמפריע השינה להשכנים בלילה הוה בכלל גזל שינה

 אין בזה איסור כל שהוא דרך לימוד ואפילו רועש כקול הר סיני [כל שלא
 מתכוין ח"ו להפריע ובלומד תורה עסקינן] אלא אדרבה אפילו יחיד או רבים

 ,בביתו הלומד בקול בלילה ליכא בזה איסור ח"ו אלא מצוה וחיוב

Exception & Justification
שולחן ערוך אורח חיים הלכות תפילה סימן קא סעיף ג

 ה) י"א ו] שבראש השנה וי"כ ד ד'] מותר ה'} להשמיע קולם בתפלה, (יא) <ב>
 אפילו בצבור. הגה: וכן נוהגין, <ג> ומ"מ יזהרו {ג} שלא להגביה קולם (יב) ה'] ז]

.יותר [ו] ו'} מדאי (דרשות מהרי”ו)
שו"ת שיח יצחק סימן מח

 בית אלקים (שער א' שער התפלה סופ"ו) דמ"ש רז"ל שהתפלה בלחש, היינו
 בתפלות הסדורות בכל יום שלא בעת צרה, אבל התפלות שמתפללים בעת צרה

 .והצער אי אפשר להתפלל בלחש
 אמנם וודאי בשעת צרה ממש מלבד שאין אדם נתפס על צערו אם גם צועק

 בתפלתו בקול שלא עפ"י דין, עוד זאת כי אדרבה גם מצותו בכך, כמ"ש הרמב"ם
 מצות עשה מה"ת לזעוק ולהריע כו', וכ"פ רש"י בתענית (דף י"ד), וז"ל

 Yom Yerusholayim Application- Out Loud in Shul- 

רמב”ן שמות פרק יג :16 

 וכוונת רוממות הקול בתפלות וכוונת בתי הכנסיות וזכות תפלת הרבים, זהו שיהיה לבני אדם
 מקום יתקבצו ויודו לאל שבראם והמציאם ויפרסמו זה ויאמרו לפניו בריותיך אנחנו, וזו כוונתם במה
 שאמרו ז"ל (ירושלמי תענית פ"ב ה"א) ויקראו אל אלהים בחזקה (יונה ג ח), מכאן אתה למד שתפלה

:צריכה קול, חציפא נצח לבישה (עי' ערוך ערך חצף)

 ויתפרסמו הנסים הנסתרים בענין הרבים כאשר יבא ביעודי התורה בענין הברכות והקללות, כמו 
 שאמר הכתוב (דברים כט כג כד) ואמרו כל הגוים על מה עשה ה' ככה לארץ הזאת, ואמרו על אשר
 עזבו את ברית ה' אלהי אבותם, שיתפרסם הדבר לכל האומות שהוא מאת ה' בעונשם. ואמר בקיום

 :וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך. ועוד אפרש זה בעזרת השם (ויקרא כו יא)


