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  ד"בס
  ומנייןמזבח , מצבה

   נבוןהרב מואיז
 

The Wisdom of Crowds 
1906, Francis Dalton – Ox Weight Experiment: 787 guesses >> 1197 lbs v 1198 lbs 
2004, James Surowiecki: 

• Who Wants to be a Millionaire - smart people right 65%, studio audience right 91% 
• CIA – Sept. 11, 2001 - partly because information held by one subdivision was not 

accessible by another. 
• Space Shuttle Challenger (1986) – O-Ring - hierarchical NASA management 

bureaucracy that was totally closed to the wisdom of low-level engineers. 
 

Diversity of Opinion Each person should have private information even if it's an eccentric interpretation of the known facts. 
Independence People's opinions aren't determined by the opinions of those around them. 
Decentralization People are able to specialize and draw on local knowledge. 
Aggregation A mechanism for turning private judgments into a collective decision. 

  

  ~ארבע מצבות ~ 
  

 :רֹאָׁשּה ַעל ןֶׁשמֶ  ַוִּיצֹק ַמֵּצָבה אָֹתּה ַוָּיֶׂשם ְמַרֲאׁשָֹתיו ָׂשם ֲאֶׁשר ָהֶאֶבן ֶאת ַוִּיַּקח ַּבּבֶֹקר ַיֲעקֹב ַוַּיְׁשֵּכם) יח( כח 'ברא
 :ַמֵּצָבה ַוְיִריֶמהָ  ָאֶבן ַיֲעקֹב ַוִּיַּקח) מה( לא 'ברא
  :ָׁשֶמן ָעֶליהָ  ַוִּיצֹק ֶנֶסְך  ָעֶליהָ  ַוַּיֵּסְך  ָאֶבן ַמֶּצֶבת ִאּתֹו ִּדֶּבר ֲאֶׁשר ַּבָּמקֹום ַמֵּצָבה ַיֲעקֹב ַוַּיֵּצב) יד( לה 'ברא
  :ַהּיֹום ַעד ָרֵחל ְקֻבַרת ַמֶּצֶבת ִהוא ְקֻבָרָתּה ַעל ַמֵּצָבה ַיֲעקֹב ַוַּיֵּצב) כ (לה 'ברא

  

 ~חלום הסולם ~ 
   כח פרק בראשית

 ֵמַאְבֵני ַוִּיַּקח ַהֶּׁשֶמׁש ָבא ִּכי ָׁשם ַוָּיֶלן ַּבָּמקֹום ַוִּיְפַּגע) יא: (ָחָרָנה ַוֵּיֶלְך  ָׁשַבע ִמְּבֵאר ַיֲעקֹב ַוֵּיֵצא) י(
 ַמִּגיעַ  ְורֹאׁשֹו ַאְרָצה ֻמָּצב ֻסָּלם ְוִהֵּנה ַוַּיֲחלֹם) יב: (ַההּוא ַּבָּמקֹום ַוִּיְׁשַּכב ְמַרֲאׁשָֹתיו ַוָּיֶׂשם ַהָּמקֹום

   ָעָליו ִנָּצב ְיקָֹוק ְוִהֵּנה) יג: (ּבֹו ְויְֹרִדים עִֹלים ֱאלִֹהים ַמְלֲאֵכי ְוִהֵּנה ַהָּׁשָמְיָמה
  

 - ותתצב, נאמר שכינה שם על כולו זה פסוק, יצחק ר"א -' וגו אחותו ותתצב א"י סוטה
  . ויתיצב' ה ויבא) 'ג א"ש (דכתיב
    ...ְיקָֹוק ְיׁשּוַעת ֶאת ּוְראּו ִהְתַיְּצבּו ִּתיָראּו ַאל ָהָעם ֶאל מֶֹׁשה ַוּיֹאֶמר) יג( יד שמות

  

  :ּוְלַזְרֶעךָ  ֶאְּתֶנָּנה ְלךָ  ָעֶליהָ  ׁשֵֹכב ַאָּתה ֲאֶׁשר ָהָאֶרץ ִיְצָחק ֵואלֵֹהי ָאִביךָ  ַאְבָרָהם ֱאלֵֹהי ְיקָֹוק ֲאִני ַוּיֹאַמר  ארץ
  :ּוְבַזְרֶעךָ  ָהֲאָדָמה ִמְׁשְּפחֹת ָּכל ְבךָ  ְוִנְבֲרכּו ָוֶנְגָּבה ְוָצפָֹנה ָוֵקְדָמה ָיָּמה ּוָפַרְצּתָ  ָהָאֶרץ ַּכֲעַפר ַזְרֲעךָ  ְוָהָיה) יד(  זרע

   ַהּזֹאת ָהֲאָדָמה ֶאל ַוֲהִׁשבִֹתיךָ  ֵּתֵלְך  ֲאֶׁשר לְּבכֹ ּוְׁשַמְרִּתיךָ  ִעָּמְך  ָאנִֹכי ְוִהֵּנה) טו(  שמירה
  

 ֵיׁש ָאֵכן ַוּיֹאֶמר ִמְּׁשָנתֹו ַיֲעקֹב ַוִּייַקץ) טז: (ָלְך  ִּדַּבְרִּתי ֲאֶׁשר ֵאת ָעִׂשיִתי ִאם ֲאֶׁשר ַעד ֶאֱעָזְבךָ  לֹא ִּכי
 ֵּבית ִאם ִּכי ֶזה ֵאין ַהֶּזה ַהָּמקֹום ּנֹוָרא ַמה ּיֹאַמרוַ  ַוִּייָרא) יז: (ָיָדְעִּתי לֹא ְוָאנִֹכי ַהֶּזה ַּבָּמקֹום ְיקָֹוק

  ַּבּבֶֹקר ַיֲעקֹב ַוַּיְׁשֵּכם) יח: (ַהָּׁשָמִים ַׁשַער ְוֶזה ֱאלִֹהים
  ]ֻסָּלם ְוִהֵּנה [ –   ְמַרֲאׁשָֹתיו ָׂשם ֲאֶׁשר ָהֶאֶבן ֶאת ַוִּיַּקח

  ]ַאְרָצה ֻמָּצב [ –       ַמֵּצָבה אָֹתּה ַוָּיֶׂשם
 ]ַהָּׁשָמְיָמה ַמִּגיעַ  ְורֹאׁשֹו [ –       :רֹאָׁשּה ַעל ֶׁשֶמן ִּיצֹקוַ 

 ֵלאמֹר ֶנֶדר ַיֲעקֹב ַוִּיַּדר) כ( :ָלִראׁשָֹנה ָהִעיר ֵׁשם לּוז ְואּוָלם ֵאל ֵּבית ַההּוא ַהָּמקֹום ֵׁשם ֶאת ַוִּיְקָרא) יט(
 ]ְך ִעָּמ  ָאנִֹכי ְוִהֵּנה  [–       ִעָּמִדי ֱאלִֹהים ִיְהֶיה ִאם

 ]ֵּתֵלְך  ֲאֶׁשר ְּבכֹל ּוְׁשַמְרִּתיךָ   [–   הֹוֵלְך  ָאנִֹכי ֲאֶׁשר ַהֶּזה ַּבֶּדֶרְך  ּוְׁשָמַרִני
 ]ֶאֱעָזְבךָ  לֹא ִּכי  [–     :ִלְלּבֹׁש ּוֶבֶגד ֶלֱאכֹל ֶלֶחם ִלי ְוָנַתן

 ]אתַהּזֹ ָהֲאָדָמה ֶאל ַוֲהִׁשבִֹתיךָ   [–     ָאִבי ֵּבית ֶאל ְבָׁשלֹום ְוַׁשְבִּתי) כא(
  ]וזרע ארץ   [–       :ֵלאלִֹהים ִלי ְיקָֹוק ְוָהָיה

  :ָלְך  ֲאַעְּׂשֶרּנּו ַעֵּׂשר ִלי ִּתֶּתן ֲאֶׁשר ְוכֹל ֱאלִֹהים ֵּבית ִיְהֶיה ַמֵּצָבה ַׂשְמִּתי ֲאֶׁשר ַהּזֹאת ְוָהֶאֶבן) כב(
 

  ~שמירה ~ 
   לא פרק בראשית

 ֶאל ׁשּוב ַיֲעקֹב ֶאל ְיקָֹוק ַוּיֹאֶמר) ג( :ִׁשְלׁשֹום ִּכְתמֹול ִעּמֹו ֵאיֶנּנּו ֵּנהְוִה  ָלָבן ְּפֵני ֶאת ַיֲעקֹב ַוַּיְרא) ב( ...
 ָנַדְרָּת  ֲאֶׁשר ַמֵּצָבה ָּׁשם ָמַׁשְחָּת  ֲאֶׁשר ֵאל ֵּבית ָהֵאל ָאנִֹכי) יג( ...:ִעָּמְך  ְוֶאְהֶיה ּוְלמֹוַלְדֶּתךָ  ֲאבֹוֶתיךָ  ֶאֶרץ

 ָלָבן ֶאל ֱאלִֹהים ַוָּיבֹא) כד( ... :מֹוַלְדֶּתךָ  ֶאֶרץ ֶאל ְוׁשּוב ַהּזֹאת ָהָאֶרץ ִמן ֵצא קּום ַעָּתה ֶנֶדר ָׁשם ִּלי
 ָיִדי ְלֵאל ֶיׁש) כט(...  :ָרע ַעד ִמּטֹוב ַיֲעקֹב ִעם ְּתַדֵּבר ֶּפן ְלךָ  ִהָּׁשֶמר לֹו ַוּיֹאֶמר ַהָּלְיָלה ַּבֲחלֹם ָהֲאַרִּמי
 ...:ָרע ַעד ִמּטֹוב ַיֲעקֹב ִעם ִמַּדֵּבר ְלךָ  ִהָּׁשֶמר ֵלאמֹר ֵאַלי ָאַמר ֶאֶמׁש ִביֶכםאֲ  ֵואלֵֹהי ָרע ִעָּמֶכם ַלֲעׂשֹות

 ַּכַּפי ְיִגיעַ  ְוֶאת ָעְנִיי ֶאת ִׁשַּלְחָּתִני ֵריָקם ַעָּתה ִּכי ִלי ָהָיה ִיְצָחק ּוַפַחד ַאְבָרָהם ֱאלֵֹהי ָאִבי ֱאלֵֹהי לּוֵלי) מב(
 ְוכֹל צֹאִני ְוַהּצֹאן ָּבַני ְוַהָּבִנים ְּבנַֹתי ַהָּבנֹות ַיֲעקֹב ֶאל ַוּיֹאֶמר ָלָבן ַוַּיַען) מג( :ֶמׁשָא ַוּיֹוַכח ֱאלִֹהים ָרָאה
 ְלָכה ְוַעָּתה) מד( :ָיָלדּו ֲאֶׁשר ִלְבֵניֶהן אֹו ַהּיֹום ָלֵאֶּלה ֶאֱעֶׂשה ָמה ְוִלְבנַֹתי הּוא ִלי רֶֹאה ַאָּתה ֲאֶׁשר

  ... :ַמֵּצָבה ַוְיִריֶמהָ  ָאֶבן ַיֲעקֹב ַוִּיַּקח) מה( :ּוֵביֶנךָ  ֵּביִני ְלֵעד ְוָהָיה ָאָּתהוָ  ֲאִני ְבִרית ִנְכְרָתה
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  ~ארץ ~ 
   לג פרק בראשית

  ... : ָהִעיר ְּפֵני ֶאת ַוִּיַחן ֲאָרם ִמַּפַּדן ְּבבֹאֹו ְּכַנַען ְּבֶאֶרץ ֲאֶׁשר ְׁשֶכם ִעיר ָׁשֵלם ַיֲעקֹב ַוָּיבֹא) יח(
    ס: ִיְׂשָרֵאל ֱאלֵֹהי ֵאל לֹו ַוִּיְקָרא ִמְזֵּבחַ  ָׁשם ֶּצבַוּיַ ) כ(
  

 ַוֵּיָרא) ז( :ָּבָאֶרץ ָאז ְוַהְּכַנֲעִני מֹוֶרה ֵאלֹון ַעד ְׁשֶכם ְמקֹום ַעד ָּבָאֶרץ ַאְבָרם ַוַּיֲעבֹר) ו( יב 'ברא
 :ֵאָליו ַהִּנְרֶאה ַליקָֹוק ִמְזֵּבחַ  ָׁשם ֶבןַוּיִ  ַהּזֹאת ָהָאֶרץ ֶאת ֶאֵּתן ְלַזְרֲעךָ  ַוּיֹאֶמר ַאְבָרם ֶאל ְיקָֹוק
 . ומעשו מלבן שהיצילני -" ִיְׂשָרֵאל ֱאלֵֹהי ֵאל" כ לג ם"רשב
  :ַוּתּוָכל ֲאָנִׁשים ְוִעם ֱאלִֹהים ִעם ָׂשִריתָ  ִּכי ִיְׂשָרֵאל ִאם ִּכי ִׁשְמךָ  עֹוד ֵיָאֵמר ַיֲעקֹב לֹא ַוּיֹאֶמר כט לב' ברא

  

   לה פרק בראשית
 ְּבָבְרֲחךָ  ֵאֶליךָ  ַהִּנְרֶאה ָלֵאל ִמְזֵּבחַ  ָׁשם ַוֲעֵׂשה ָׁשם ְוֶׁשב ֵאל ֵבית ֲעֵלה קּום ַיֲעקֹב ֶאל ֱאלִֹהים ַוּיֹאֶמר) א(

  :ִעּמֹו ֲאֶׁשר ָהָעם ְוָכל הּוא ֵאל ֵּבית ִהוא ְּכַנַען ְּבֶאֶרץ ֲאֶׁשר לּוָזה ַיֲעקֹב ַוָּיבֹא) ו(  ... :ָאִחיךָ  ֵעָׂשו ִמְּפֵני
    ...:ָאִחיו ִמְּפֵני ְּבָבְרחֹו ָהֱאלִֹהים ֵאָליו ִנְגלּו ָׁשם ִּכי ֵאל ֵּבית ֵאל ַלָּמקֹום ַוִּיְקָרא ִמְזֵּבחַ  ָׁשם ַוִּיֶבן) ז(
 

  ... ֱאלִֹהים ֵּבית ִיְהֶיה ַמֵּצָבה ַׂשְמִּתי ֲאֶׁשר ַהּזֹאת ְוָהֶאֶבן) כב( כח  'ברא: ף הנדרוג
  ... לעולם השכינה להשראת מוכן מקום שיהיה, מצבה האבן את אשים ם"מלבי
  ... לתפלתי קבוע מקום אלהים בית יהיה וטעם עזרא אבן
  אלוהים עובד כל שם לבוא ומזבח כבית - ק"דר

 

 לֹא בַיֲעקֹ ִׁשְמךָ  ֱאלִֹהים לֹו ַוּיֹאֶמר) י: (אֹתֹו ַוְיָבֶרְך  ֲאָרם ִמַּפַּדן ְּבבֹאֹו עֹוד ַיֲעקֹב ֶאל ֱאלִֹהים ַוֵּיָרא) ט(
 ֵאל ֲאִני ֱאלִֹהים לֹו ַוּיֹאֶמר) יא: (ִיְׂשָרֵאל ְׁשמֹו ֶאת ַוִּיְקָרא ְׁשֶמךָ  ִיְהֶיה ִיְׂשָרֵאל ִאם ִּכי ַיֲעקֹב עֹוד ִׁשְמךָ  ִיָּקֵרא

 ְלַאְבָרָהם ָנַתִּתי ֲאֶׁשר ָהָאֶרץ ְוֶאת) יב: (ֵיֵצאּו ֵמֲחָלֶציךָ  ּוְמָלִכים ִמֶּמּךָ  ִיְהֶיה ּגֹוִים ּוְקַהל ּגֹוי ּוְרֵבה ְּפֵרה ַׁשַּדי
: ִאּתֹו ִּדֶּבר ֲאֶׁשר ַּבָּמקֹום ֱאלִֹהים ֵמָעָליו ַוַּיַעל) יג: (ָהָאֶרץ ֶאת ֶאֵּתן ַאֲחֶריךָ  ּוְלַזְרֲעךָ  ֶאְּתֶנָּנה ְלךָ  ּוְלִיְצָחק

 ַוִּיְקָרא) טו (:ָׁשֶמן ָעֶליהָ  ַוִּיצֹק ֶנֶסְך  ָעֶליָה  ְך ַוַּיֵּס  ָאֶבן ַמֶּצֶבת ִאּתֹו ִּדֶּבר ֲאֶׁשר ַּבָּמקֹום ַמֵּצָבה ַיֲעקֹב ַוַּיֵּצב) יד(
  :ֵאל ֵּבית ֱאלִֹהים ָׁשם ִאּתֹו ִּדֶּבר ֲאֶׁשר ַהָּמקֹום ֵׁשם ֶאת ַיֲעקֹב

 

 כל ואת אתו ויקדש אתו וימשח המשכן את להקים משה כלות ביום ויהי "- )א:ז( במדבר
  .אתם ויקדש וימשחם כליו כל ואת המזבח ואת כליו

   אלהים בית יהיה מצבה שמתי אשר הזאת והאבן באמרו שנדר נדרו והשלים. נסך עליה ויסך - ספורנו
   :יין  נסך- ק"רד

   ֱאנֹוׁש ְלַבב ְיַׂשַּמח ְוַיִין קד פרק תהלים
 

  ~זרע ~ 
   לה פרק בראשית

 ַוְיִהי) יז: (ְּבִלְדָּתּה ַוְּתַקׁש ָרֵחל ֶלדַוֵּת  ֶאְפָרָתה ָלבֹוא ָהָאֶרץ ִּכְבַרת עֹוד ַוְיִהי ֵאל ִמֵּבית ַוִּיְסעּו) טז(
 ֵמָתה ִּכי ַנְפָׁשּה ְּבֵצאת ַוְיִהי) יח: (ֵּבן ָלְך  ֶזה ַגם ִּכי ִּתיְרִאי ַאל ַהְמַיֶּלֶדת ָלּה ַוּתֹאֶמר ְּבִלְדָּתּה ְבַהְקׁשָֹתּה

) כ: (ָלֶחם ֵּבית ִהוא ֶאְפָרָתה ְּבֶדֶרְך  ַוִּתָּקֵבר ָרֵחל תַוָּתָמ ) יט: (ִבְנָיִמין לֹו ָקָרא ְוָאִביו אֹוִני ֶּבן ְׁשמֹו ַוִּתְקָרא
  :ָעָׂשר ְׁשֵנים ַיֲעקֹב ְבֵני ַוִּיְהיּו )...כב (...: ַהּיֹום ַעד ָרֵחל ְקֻבַרת ַמֶּצֶבת ִהוא ְקֻבָרָתּה ַעל ַמֵּצָבה ַיֲעקֹב ַוַּיֵּצב

 

   יח סימן לה פרק בראשית) טוב לקח (זוטרתא פסיקתא
, ימים בן כמו, בנימין הקודש בלשון קראו] עם שני יודין: א"ז[ מלא. בנימין לו קרא ואביו

  :יצאו מחלציך ומלכים ממך יהיו גוים וקהל גוי הוא ברוך הקדוש לו שאמר לפי, מלא בנימין
   כב פסוק לה פרק בראשית י"רש

 דתא המילים האלו קשורים ללי"ז[ ראשון לענין מתחיל - עשר שנים יעקב בני ויהיו
 ... ומנאן, להמנות ראוים ומעתה, המטה נשלמה בנימין שנולד] בנימין

   כ סימן לה פרק בראשית) טוב לקח (זוטרתא פסיקתא
 על, ההם האבנים על אבן שמו מהבנים אחד שכל מלמד. קבורתה על מצבה יעקב ויצב) כ

 ב"י ושמ כי כולן על הוא יעקב של האבן. רחל קבורת מצבת הוא: שבטים עשר אחד שם
    ...,רחל קבורת מצבת נאמר לכך, מזו למעלה זו אבנים

 

  ~איסור המצבה ~ 
 

   ס: ֱאלֶֹהיךָ  ְיקָֹוק ָׂשֵנא ֲאֶׁשר ַמֵּצָבה ְלךָ  ָתִקים ְולֹא כב פסוק טז פרק דברים
 

   כב פסוק טז פרק שפטים פרשת דברים י"רש
 ואף. לכנענים היתה חק כי שנא זו ואת, לעשות צוה אדמה ומזבח אבנים מזבח - שנא אשר

 :זרה לעבודה חק אלו שעשאוה מאחר, שנאה עכשיו האבות בימי לו אהובה שהיתה פי על
   כב פסוק טז פרק דברים ן"רמב

...  !?נוהגים היו במצבות גם במזבחות גם הכנעניים שהרי, הזה החק הבינותי לא אבל... 
 השאיר ולא, והאשרה מצבהה ואסר מעשיהם כל ומאס שנא הנכבד השם ...בעיני והנראה

 שאמר לפניו רוח נחת והיו, בהם צוה יתברך הוא אשר הקרבנות צורך שהוא המזבח רק
  :בעולם ז"ע היות קודם מאז רצונו ונעשה
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 ~האחרונה המצבה ~ 

  

 ַמֵּצָבה ֶעְׂשֵרה ּוְׁשֵּתים ָהָהר ַּתַחת ִמְזֵּבחַ  ַוִּיֶבן ַּבּבֶֹקר ַוַּיְׁשֵּכם ְיקָֹוק ִּדְבֵרי ָּכל ֵאת מֶֹׁשה ַוִּיְכּתֹב) ד( כד שמות
  :ִיְׂשָרֵאל ִׁשְבֵטי ָעָׂשר ִלְׁשֵנים

  ההר תחת מזבח ויבן ד כד) הארוך הפירוש (שמות עזרא אבן
 ושתים כתב כאלו אחרת בעבור משרת, ויבן ומלת. תורה מתן בעת ישראל שעמדו במקום

  :בנה מצבה עשרה
  ישיבת מעלות, גלידאי אליחי

משה . או שתים עשר או מצבה, סותר את עצמו" שתים עשר מצבה"הביטוי , ה זו אבן אחתמאחר ומצב

אלא הם , שנים עשר האבנים אינם מצבה, אכן. התכונן למעמד המיוחד של מתן תורה לכל עם ישראל

עם ישראל , להנהגת הרבים, זוהי הנקודה בה משה מדגיש שעברנו מהנהגה של יחידים עם מצבה. מזבח

  .ה שונא אותם"מכאן ואילך נעלמות המצבות שהקב, זה המעשה המבטא את המעבר. עם המזבח
 

  ~הקהל כח ~ 
  

   ב עמוד מ דף קידושין מסכת י"רש
 צדיקים כמחצה שקול העולם כל, שקול כאילו עצמו אדם יראה -' כו רובו אחר נידון שהעולם לפי

 זכיותיו נמצאו אחת מצוה עשה מחצה על כמחצה שקולים מעשיו וכאילו רשעים ומחצה וחסידים
  .צדיקים רובן להיות הוכרע העולם כל ידו ועל צדיק ונמצא מכריעין

  
   יב ל פרשה אמור פרשת) וילנא (רבה ויקרא

 שיש אדם בני בהם יש ישראל כך ריח בו ויש טעם בו יש זה אתרוג מה ישראל אלו הדר עץ פרי... 
 ריח בו ואין טעם בו יש הזו התמרה מה ישראל ואל תמרים כפות טובים מעשים בהם ויש תורה בהם

 הדס מה ישראל אלו עבות עץ וענף טובים מעשים בהם ואין תורה בהם שיש בהם יש ישראל הם כך
 אלו נחל וערבי תורה בהם ואין טובים מעשים בהם שיש בהם יש ישראל כך טעם בו ואין ריח בו יש

 תורה לא בהם שאין אדם בני בהם יש ישראל םה כך ריח בה ואין טעם בה אין זו ערבה מה ישראל
 הוא ברוך הקדוש אמר אלא אפשר אי לאבדן להם עושה הוא ברוך הקדוש ומה .טובים מעשים ולא

 ד"הה מתעלה אני שעה אותה כך עשיתם ואם אלו על אלו מכפרין והן אחת אגודה כולם יוקשרו
 עמוס /שם (שנאמר אחת אגודה וייןעש כשהן מתעלה הוא ואימתי מעלותיו בשמים הבונה) ט עמוס(

  . הראשון ביום לכם ולקחתם לישראל מזהיר משה לפיכך ,יסדה ארץ על ואגודתו/) 'ט
  

   א עמוד ח דף ברכות מסכת בבלי תלמוד
 ולא כביר אל הן: שנאמר, רבים של בתפלתן מואס הוא ברוך הקדוש שאין מנין: אומר נתן רבי

  .]י" רש– ימאס לא הרבים תפלת  [,ימאס
  

   צ סימן תפלה הלכות חיים אורח ערוך שולחן
 להתפלל יכוין, ה"לב לבוא יכול שאינו אנוס הוא ואם, הציבור עם ה"בב להתפלל אדם ישתדל

 בזמן וערבית שחרית יתפללו מ"מ, מנין להם ואין בישובים הדרים אדם בני הדין והוא ( ,מתפללים שהציבור בשעה

, ביחיד מתפלל והוא הציבור שהתפללו בשעה התפלל ולא נאנס אם וכן ).ג"סמ, מתפללים שהציבור
  . ה"בב יתפלל כ"אעפ

  

   כח ק"ס צ סימן ברורה משנה
 בהם היה ואפילו הצבור בתפלת מואס הוא ברוך הקדוש שאין מפני - הצבור עם )כח(

 מצוה עם ברוב בו יש ואחד כנסיות בתי שתי לו יש אם. עמהם מלהתפלל ימנע לא חוטאים
 שומע אדם ואין בלבול רוב עם רוב של נ"בבהכ יש דאם האחרונים כתבו. יותר בו להתפלל

 תפלת בעשרה ובביתו ביחיד נ"ובהכ. בעשרה בביתו להתפלל מוטב ת"קה ולא תפלה לא
 תפלה ועיקר]. ג"פמ [עדיף צבור תפלת ה"אפ וברכו קדיש לשמוע יכול ואפילו עדיף צבור

 כמו ולא ביחד גדולים שהם אנשים עשרה שיתפללו דהיינו ח"י תפלת הוא בצבור
 אינם ולכן וברכו וקדושה קדיש לשמוע רק הוא בעשרה להתפלל שעיקר ההמון שחושבין

 כדי נ"לבהכ לבוא למהר האדם על חוב ולכן טעות וזהו נ"בבהכ' י שיהיו רק מקפידין
 עשרה במנין להתפלל בהשכמה ט"ויו בשבת שהולך מי]. א"ח [בצבור ח"י להתפלל שיגיע

 תפלת אחר תיכף מוסף תפלת גם מתפללים מנין ובאותו תפלתם מאחרים צבור רוב כי
 נ"בבהכ הצבור עם מוסף להתפלל לילך טוב יותר נ"לבהכ לילך כ"אח זמן ויש שחרית

 לתפלתו מיוחד מקום אם ודוקא ב"מ סימן אליהו יד בתשובת כ"כ מלך הדרת עם דברוב
 התפלה כל שיתפלל יותר טוב נ"בבהכ להתפלל דמיוח מקומו אין אם אבל נ"בבהכ הוא

 הצבור עם להתפלל אחד יום רשות לו נתן שהשר תפוס ז"רדב בתשובת כתב. אחד במקום
 או כיפור יום על להמתין המצוה יחמיץ ולא תיכף יום אותו יתפלל שירצה יום איזה במנין

  :זה יןבענ שיש פרטים בכמה שהאריך אדם ובנשמת ח"ס כלל א"בח ועיין פורים


