בס"ד
מצבה ,מזבח ומניין
הרב מואיז נבון
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.
Each person should have private information even if it's an eccentric interpretation of the known facts.
People's opinions aren't determined by the opinions of those around them.
People are able to specialize and draw on local knowledge.
A mechanism for turning private judgments into a collective decision.

Diversity of Opinion
Independence
Decentralization
Aggregation

~ ארבע מצבות ~
ֹאשׁהּ:
ָשׂם א ָֹתהּ ַמ ֵצּ ָבה וַיִּ צֹק ֶשׁ ֶמן ַעל ר ָ
ַשׁ ֵכּם ַי ֲעקֹב ַבּבּ ֶֹקר וַיִּ ַקּח ֶאת ָה ֶא ֶבן ֲא ֶשׁר ָשׂם ְמ ַר ֲאשׁ ָֹתיו ַויּ ֶ
ברא' כח )יח( ַויּ ְ
ימ ָה ַמ ֵצּ ָבה:
אָבן וַיְ ִר ֶ
ברא' לא )מה( וַיִּ ַקּח ַי ֲעקֹב ֶ
יה ָשׁ ֶמן:
ֶס ְך וַיִּ צֹק ָע ֶל ָ
יה נ ֶ
ַסּ ְך ָע ֶל ָ
אָבן ַויּ ֵ
ַצּב ַי ֲעקֹב ַמ ֵצּ ָבה ַבּ ָמּקוֹם ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר ִאתּוֹ ַמ ֶצּ ֶבת ֶ
ברא' לה )יד( ַויּ ֵ
ֻרת ָר ֵחל ַעד ַהיּוֹם:
ֻר ָתהּ ִהוא ַמ ֶצּ ֶבת ְקב ַ
ַצּב ַי ֲעקֹב ַמ ֵצּ ָבה ַעל ְקב ָ
ברא' לה )כ( ַויּ ֵ
~ חלום הסולם ~
בראשית פרק כח
אַבנֵי
ָלן ָשׁם ִכּי ָבא ַה ֶשּׁ ֶמשׁ וַיִּ ַקּח ֵמ ְ
ֵל ְך ָח ָרנָה) :יא( וַיִּ ְפגַּע ַבּ ָמּקוֹם ַויּ ֶ
ֵצא ַי ֲעקֹב ִמ ְבּ ֵאר ָשׁ ַבע ַויּ ֶ
)י( ַויּ ֵ
יע
אַר ָצה וְ רֹאשׁוֹ ַמ ִגּ ַ
ַחלֹם וְ ִהנֵּה ֻס ָלּם ֻמ ָצּב ְ
ָשׂם ְמ ַר ֲאשׁ ָֹתיו וַיִּ ְשׁ ַכּב ַבּ ָמּקוֹם ַההוּא) :יב( ַויּ ֲ
ַה ָמּקוֹם ַויּ ֶ
ַה ָשּׁ ָמיְ ָמה וְ ִהנֵּה ַמ ְל ֲא ֵכי ֱאל ִֹהים ע ִֹלים וְ י ְֹר ִדים בּוֹ) :יג( וְ ִהנֵּה יְ קֹוָק ִנ ָצּב ָע ָליו
סוטה י"א ותתצב אחותו וגו'  -א"ר יצחק ,פסוק זה כולו על שם שכינה נאמר ,ותתצב -
דכתיב )ש"א ג'( ויבא ה' ויתיצב.
שׁוּעת יְ קֹוָק ...
וּראוּ ֶאת יְ ַ
ַצּבוּ ְ
יראוּ ִה ְתי ְ
ֹאמר מ ֶֹשׁה ֶאל ָה ָעם אַל ִתּ ָ
שמות יד )יג( ַויּ ֶ
ַר ֶע ָך:
וּלז ְ
יה ְל ָך ֶא ְתּ ֶננָּה ְ
אַתּה שׁ ֵֹכב ָע ֶל ָ
אָרץ ֲא ֶשׁר ָ
יך וֵאל ֵֹהי יִ ְצ ָחק ָה ֶ
אָב ָ
אַב ָר ָהם ִ
ֹאמר ֲאנִ י יְ קֹוָק ֱאל ֵֹהי ְ
ַויּ ַ
ארץ
ַר ֶע ָך:
וּבז ְ
ָק ְד ָמה וְ ָצפֹנָה ָונֶגְ ָבּה וְ נִ ְברֲכוּ ְב ָך ָכּל ִמ ְשׁ ְפּחֹת ָה ֲא ָד ָמה ְ
ָמּה ו ֵ
וּפ ַר ְצ ָתּ י ָ
אָרץ ָ
ֲפר ָה ֶ
ֲך ַכּע ַ
ַרע ָ
)יד( וְ ָהיָה ז ְ
זרע
יך ֶאל ָה ֲא ָד ָמה ַהזֹּאת
ַה ִשׁב ִֹת ָ
יך ְבּכֹל ֲא ֶשׁר ֵתּ ֵל ְך ו ֲ
וּשׁ ַמ ְר ִתּ ָ
שמירה )טו( וְ ִהנֵּה אָנ ִֹכי ִע ָמּ ְך ְ
אָכן יֵשׁ
ֹאמר ֵ
יקץ ַי ֲעקֹב ִמ ְשּׁנָתוֹ ַויּ ֶ
יתי ֵאת ֲא ֶשׁר ִדּ ַבּ ְר ִתּי ָל ְך) :טז( וַיִּ ַ
ָב ָך ַעד ֲא ֶשׁר ִאם ָע ִשׂ ִ
ִכּי לֹא ֶא ֱעז ְ
נּוֹרא ַה ָמּקוֹם ַהזֶּה ֵאין זֶה ִכּי ִאם ֵבּית
ֹאמר ַמה ָ
ירא ַויּ ַ
ָד ְע ִתּי) :יז( וַיִּ ָ
יְ קֹוָק ַבּ ָמּקוֹם ַהזֶּה וְ אָנ ִֹכי לֹא י ָ
ַשׁ ֵכּם ַי ֲעקֹב ַבּבּ ֶֹקר
ֱאל ִֹהים וְ זֶה ַשׁ ַער ַה ָשּׁ ָמיִ ם) :יח( ַויּ ְ
– ] וְ ִהנֵּה ֻס ָלּם[
וַיִּ ַקּח ֶאת ָה ֶא ֶבן ֲא ֶשׁר ָשׂם ְמ ַר ֲאשׁ ָֹתיו
אַר ָצה[
– ] ֻמ ָצּב ְ
ָשׂם א ָֹתהּ ַמ ֵצּ ָבה
ַויּ ֶ
יע ַה ָשּׁ ָמיְ ָמה[
– ] וְ רֹאשׁוֹ ַמגִּ ַ
ֹאשׁהּ:
ַויִּ צֹק ֶשׁ ֶמן ַעל ר ָ
ֶדר ֵלאמֹר
אוּלם לוּז ֵשׁם ָה ִעיר ָל ִראשֹׁנָה) :כ( וַיִּ ַדּר ַי ֲעקֹב נ ֶ
)יט( וַיִּ ְק ָרא ֶאת ֵשׁם ַה ָמּקוֹם ַההוּא ֵבּית ֵאל וְ ָ
– ] וְ ִהנֵּה אָנ ִֹכי ִע ָמּ ְך[
ִאם יִ ְהיֶה ֱאל ִֹהים ִע ָמּ ִדי
יך ְבּכֹל ֲא ֶשׁר ֵתּ ֵל ְך[
וּשׁ ַמ ְר ִתּ ָ
–] ְ
הוֹל ְך
וּשׁ ָמ ַרנִ י ַבּ ֶדּ ֶר ְך ַהזֶּה ֲא ֶשׁר אָנ ִֹכי ֵ
ְ
ָב ָך[
– ] ִכּי לֹא ֶא ֱעז ְ
וּבגֶד ִל ְלבֹּשׁ:
ָתן ִלי ֶל ֶחם ֶל ֱאכֹל ֶ
וְ נ ַ
יך ֶאל ָה ֲא ָד ָמה ַהזֹּאת[
ַה ִשׁב ִֹת ָ
– ] וֲ
אָבי
)כא( וְ ַשׁ ְב ִתּי ְב ָשׁלוֹם ֶאל ֵבּית ִ
– ] ארץ וזרע[
וְ ָהיָה יְ קֹוָק ִלי ֵלאל ִֹהים:
)כב( וְ ָה ֶא ֶבן ַהזֹּאת ֲא ֶשׁר ַשׂ ְמ ִתּי ַמ ֵצּ ָבה יִ ְהיֶה ֵבּית ֱאל ִֹהים וְ כֹל ֲא ֶשׁר ִתּ ֶתּן ִלי ַע ֵשּׂר ֲא ַע ְשּׂ ֶרנּוּ ָל ְך:
~ שמירה ~
בראשית פרק לא
ֹאמר יְ קֹוָק ֶאל ַי ֲעקֹב שׁוּב ֶאל
ַרא ַי ֲעקֹב ֶאת ְפּנֵי ָל ָבן וְ ִהנֵּה ֵאינֶנּוּ ִעמּוֹ ִכּ ְתמוֹל ִשׁ ְלשׁוֹם) :ג( ַויּ ֶ
) ...ב( ַויּ ְ
ָד ְר ָתּ
מוֹל ְד ֶתּ ָך וְ ֶא ְהיֶה ִע ָמּ ְך) ...:יג( אָנ ִֹכי ָה ֵאל ֵבּית ֵאל ֲא ֶשׁר ָמ ַשׁ ְח ָתּ ָשּׁם ַמ ֵצּ ָבה ֲא ֶשׁר נ ַ
וּל ַ
יך ְ
בוֹת ָ
ֶא ֶרץ ֲא ֶ
מוֹל ְד ֶתּ ָך) ... :כד( ַו ָיּבֹא ֱאל ִֹהים ֶאל ָל ָבן
אָרץ ַהזֹּאת וְ שׁוּב ֶאל ֶא ֶרץ ַ
ֶדר ַע ָתּה קוּם ֵצא ִמן ָה ֶ
ִלּי ָשׁם נ ֶ
ָדי
ֹאמר לוֹ ִה ָשּׁ ֶמר ְל ָך ֶפּן ְתּ ַד ֵבּר ִעם ַי ֲעקֹב ִמטּוֹב ַעד ָרע)... :כט( יֶשׁ ְל ֵאל י ִ
ָה ֲא ַר ִמּי ַבּ ֲחלֹם ַה ָלּיְ ָלה ַויּ ֶ
אָמר ֵא ַלי ֵלאמֹר ִה ָשּׁ ֶמר ְל ָך ִמ ַדּ ֵבּר ִעם ַי ֲעקֹב ִמטּוֹב ַעד ָרע...:
יכם ֶא ֶמשׁ ַ
ַלעֲשׂוֹת ִע ָמּ ֶכם ָרע וֵאל ֵֹהי ֲא ִב ֶ
יע ַכּ ַפּי
יקם ִשׁ ַלּ ְח ָתּנִ י ֶאת ָענְ יִ י וְ ֶאת יְ ִג ַ
וּפ ַחד יִ ְצ ָחק ָהיָה ִלי ִכּי ַע ָתּה ֵר ָ
אַב ָר ָהם ַ
אָבי ֱאל ֵֹהי ְ
לוּלי ֱאל ֵֹהי ִ
)מב( ֵ
ֹאמר ֶאל ַי ֲעקֹב ַה ָבּנוֹת ְבּנ ַֹתי וְ ַה ָבּנִ ים ָבּנַי וְ ַהצֹּאן צֹאנִ י וְ כֹל
ַען ָל ָבן ַויּ ֶ
ַיּוֹכח אָ ֶמשׁ) :מג( ַויּ ַ
ָראָה ֱאל ִֹהים ו ַ
ָלדוּ) :מד( וְ ַע ָתּה ְל ָכה
ֵיהן ֲא ֶשׁר י ָ
ֱשׂה ָל ֵא ֶלּה ַהיּוֹם אוֹ ִל ְבנ ֶ
אַתּה ר ֶֹאה ִלי הוּא וְ ִל ְבנ ַֹתי ָמה ֶאע ֶ
ֲא ֶשׁר ָ
ימ ָה ַמ ֵצּ ָבה... :
אָבן וַיְ ִר ֶ
ֶך) :מה( וַיִּ ַקּח ַי ֲעקֹב ֶ
וּבינ ָ
אָתּה וְ ָהיָה ְל ֵעד ֵבּינִ י ֵ
נִ ְכ ְר ָתה ְב ִרית ֲאנִ י ָו ָ
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~ ארץ ~
בראשית פרק לג
ַען ְבּבֹאוֹ ִמ ַפּ ַדּן ֲא ָרם וַיִּ ַחן ֶאת ְפּנֵי ָה ִעיר... :
)יח( ַו ָיּבֹא ַי ֲעקֹב ָשׁ ֵלם ִעיר ְשׁ ֶכם ֲא ֶשׁר ְבּ ֶא ֶרץ ְכּנ ַ
)כ( ַו ַיּ ֶצּב ָשׁם ִמ ְז ֵבּ ַח וַיִּ ְק ָרא לוֹ ֵאל ֱאל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאל :ס
ֵרא
אָרץ) :ז( ַויּ ָ
מוֹרה וְ ַה ְכּ ַנעֲנִ י אָז ָבּ ֶ
אָרץ ַעד ְמקוֹם ְשׁ ֶכם ַעד ֵאלוֹן ֶ
אַב ָרם ָבּ ֶ
ברא' יב )ו( ַו ַיּ ֲעבֹר ְ
אָרץ ַהזֹּאת ו ִַיּ ֶבן ָשׁם ִמ ְז ֵבּ ַח ַליקֹוָק ַהנִּ ְר ֶאה ֵא ָליו:
ֲך ֶא ֵתּן ֶאת ָה ֶ
ַרע ָ
ֹאמר ְלז ְ
אַב ָרם ַויּ ֶ
יְ קֹוָק ֶאל ְ
רשב"ם לג כ " ֵאל ֱאל ֵֹהי ִי ְשׂ ָר ֵאל"  -שהיצילני מלבן ומעשו.
ַתּוּכל:
ָשׁים ו ָ
ית ִעם ֱאל ִֹהים וְ ִעם ֲאנ ִ
ֵאָמר עוֹד ִשׁ ְמ ָך ִכּי ִאם ִי ְשׂ ָר ֵאל ִכּי ָשׂ ִר ָ
ֹאמר לֹא ַי ֲעקֹב י ֵ
ברא' לב כט ַויּ ֶ

בראשית פרק לה
יך ְבּ ָב ְר ֲח ָך
ֲשׂה ָשׁם ִמ ְז ֵבּ ַח ָל ֵאל ַהנִּ ְר ֶאה ֵא ֶל ָ
ֲלה ֵבית ֵאל וְ ֶשׁב ָשׁם ַוע ֵ
ֹאמר ֱאל ִֹהים ֶאל ַי ֲעקֹב קוּם ע ֵ
)א( ַויּ ֶ
ַען ִהוא ֵבּית ֵאל הוּא וְ ָכל ָה ָעם ֲא ֶשׁר ִעמּוֹ:
יך) ... :ו( ַו ָיּבֹא ַי ֲעקֹב לוּזָה ֲא ֶשׁר ְבּ ֶא ֶרץ ְכּנ ַ
אָח ָ
ִמ ְפּנֵי ֵע ָשׂו ִ
אָחיו... :
)ז( ו ִַיּ ֶבן ָשׁם ִמ ְז ֵבּ ַח וַיִּ ְק ָרא ַל ָמּקוֹם ֵאל ֵבּית ֵאל ִכּי ָשׁם נִ ְגלוּ ֵא ָליו ָה ֱאל ִֹהים ְבּ ָב ְרחוֹ ִמ ְפּנֵי ִ
גוף הנדר :ברא' כח )כב( וְ ָה ֶא ֶבן ַהזֹּאת ֲא ֶשׁר ַשׂ ְמ ִתּי ַמ ֵצּ ָבה יִ ְהיֶה ֵבּית ֱאל ִֹהים ...
מלבי"ם אשים את האבן מצבה ,שיהיה מקום מוכן להשראת השכינה לעולם ...
אבן עזרא וטעם יהיה בית אלהים מקום קבוע לתפלתי ...
רד"ק  -כבית ומזבח לבוא שם כל עובד אלוהים
ֹאמר לוֹ ֱאל ִֹהים ִשׁ ְמ ָך ַי ֲעקֹב לֹא
ֵרא ֱאל ִֹהים ֶאל ַי ֲעקֹב עוֹד ְבּבֹאוֹ ִמ ַפּ ַדּן ֲא ָרם וַיְ ָב ֶר ְך אֹתוֹ) :י( ַויּ ֶ
)ט( ַויּ ָ
ֹאמר לוֹ ֱאל ִֹהים ֲאנִ י ֵאל
יִ ָקּ ֵרא ִשׁ ְמ ָך עוֹד ַי ֲעקֹב ִכּי ִאם יִ ְשׂ ָר ֵאל יִ ְהיֶה ְשׁ ֶמ ָך וַיִּ ְק ָרא ֶאת ְשׁמוֹ יִ ְשׂ ָר ֵאל) :יא( ַויּ ֶ
אַב ָר ָהם
ָת ִתּי ְל ְ
אָרץ ֲא ֶשׁר נ ַ
ֵצאוּ) :יב( וְ ֶאת ָה ֶ
יך י ֵ
וּמ ָל ִכים ֵמ ֲח ָל ֶצ ָ
וּק ַהל גּוֹיִ ם יִ ְהיֶה ִמ ֶמּ ָךּ ְ
וּר ֵבה גּוֹי ְ
ַשׁ ַדּי ְפּ ֵרה ְ
ַעל ֵמ ָע ָליו ֱאל ִֹהים ַבּ ָמּקוֹם ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר ִאתּוֹ:
אָרץ) :יג( ַויּ ַ
יך ֶא ֵתּן ֶאת ָה ֶ
אַח ֶר ָ
ֲך ֲ
ַרע ָ
וּלז ְ
וּליִ ְצ ָחק ְל ָך ֶא ְתּ ֶננָּה ְ
ְ
יה ָשׁ ֶמן) :טו( וַיִּ ְק ָרא
ֶס ְך וַיִּ צֹק ָע ֶל ָ
יה נ ֶ
ַסּ ְך ָע ֶל ָ
אָבן ַויּ ֵ
ַצּב ַי ֲעקֹב ַמ ֵצּ ָבה ַבּ ָמּקוֹם ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר ִאתּוֹ ַמ ֶצּ ֶבת ֶ
)יד( ַויּ ֵ
ַי ֲעקֹב ֶאת ֵשׁם ַה ָמּקוֹם ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר ִאתּוֹ ָשׁם ֱאל ִֹהים ֵבּית ֵאל:
במדבר )ז:א( " -ויהי ביום כלות משה להקים את המשכן וימשח אתו ויקדש אתו ואת כל
כליו ואת המזבח ואת כל כליו וימשחם ויקדש אתם.
ספורנו  -ויסך עליה נסך .והשלים נדרו שנדר באמרו והאבן הזאת אשר שמתי מצבה יהיה בית אלהים

רד"ק  -נסך יין:
תהלים פרק קד וְ יַיִ ן יְ ַשׂ ַמּח ְל ַבב ֱאנוֹשׁ
~ זרע ~
בראשית פרק לה
ַתּ ַקשׁ ְבּ ִל ְד ָתּהּ) :יז( וַיְ ִהי
ַתּ ֶלד ָר ֵחל ו ְ
אָרץ ָלבוֹא ֶא ְפ ָר ָתה ו ֵ
)טז( וַיִּ ְסעוּ ִמ ֵבּית ֵאל וַיְ ִהי עוֹד ִכּ ְב ַרת ָה ֶ
ַפ ָשׁהּ ִכּי ֵמ ָתה
יר ִאי ִכּי גַם זֶה ָל ְך ֵבּן) :יח( וַיְ ִהי ְבּ ֵצאת נ ְ
ַלּ ֶדת אַל ִתּ ְ
ֹאמר ָלהּ ַה ְמי ֶ
ְב ַה ְקשׁ ָֹתהּ ְבּ ִל ְד ָתּהּ ַותּ ֶ
ַתּ ָקּ ֵבר ְבּ ֶד ֶר ְך ֶא ְפ ָר ָתה ִהוא ֵבּית ָל ֶחם) :כ(
ַתּ ָמת ָר ֵחל ו ִ
ָמין) :יט( ו ָ
אָביו ָק ָרא לוֹ ִבנְ י ִ
ַתּ ְק ָרא ְשׁמוֹ ֶבּן אוֹנִ י וְ ִ
וִ
ֻרת ָר ֵחל ַעד ַהיּוֹם) ... :כב( ...וַיִּ ְהיוּ ְבנֵי ַי ֲעקֹב ְשׁנֵים ָע ָשׂר:
ֻר ָתהּ ִהוא ַמ ֶצּ ֶבת ְקב ַ
ַצּב ַי ֲעקֹב ַמ ֵצּ ָבה ַעל ְקב ָ
ַויּ ֵ
פסיקתא זוטרתא )לקח טוב( בראשית פרק לה סימן יח
ואביו קרא לו בנימין .מלא ]ז"א :עם שני יודין[ קראו בלשון הקודש בנימין ,כמו בן ימים,
בנימין מלא ,לפי שאמר לו הקדוש ברוך הוא גוי וקהל גוים יהיו ממך ומלכים מחלציך יצאו:
רש"י בראשית פרק לה פסוק כב
ויהיו בני יעקב שנים עשר  -מתחיל לענין ראשון ]ז"א המילים האלו קשורים ללידת
בנימין[ שנולד בנימין נשלמה המטה ,ומעתה ראוים להמנות ,ומנאן ...
פסיקתא זוטרתא )לקח טוב( בראשית פרק לה סימן כ
כ( ויצב יעקב מצבה על קבורתה .מלמד שכל אחד מהבנים שמו אבן על האבנים ההם ,על
שם אחד עשר שבטים :הוא מצבת קבורת רחל .האבן של יעקב הוא על כולן כי שמו י"ב
אבנים זו למעלה מזו ,לכך נאמר מצבת קבורת רחל... ,
~ איסור המצבה ~
יך :ס
דברים פרק טז פסוק כב וְ לֹא ָת ִקים ְל ָך ַמ ֵצּ ָבה ֲא ֶשׁר ָשׂנֵא יְ קֹוָק ֱאל ֶֹה ָ
רש"י דברים פרשת שפטים פרק טז פסוק כב
אשר שנא  -מזבח אבנים ומזבח אדמה צוה לעשות ,ואת זו שנא כי חק היתה לכנענים .ואף
על פי שהיתה אהובה לו בימי האבות עכשיו שנאה ,מאחר שעשאוה אלו חק לעבודה זרה:
רמב"ן דברים פרק טז פסוק כב
 ...אבל לא הבינותי החק הזה ,שהרי הכנעניים גם במזבחות גם במצבות היו נוהגים?! ...
והנראה בעיני ...השם הנכבד שנא ומאס כל מעשיהם ואסר המצבה והאשרה ,ולא השאיר
רק המזבח שהוא צורך הקרבנות אשר הוא יתברך צוה בהם ,והיו נחת רוח לפניו שאמר
ונעשה רצונו מאז קודם היות ע"ז בעולם:
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~ המצבה האחרונה ~
וּשׁ ֵתּים ֶע ְשׂ ֵרה ַמ ֵצּ ָבה
ַשׁ ֵכּם ַבּבּ ֶֹקר וַיִּ ֶבן ִמ ְז ֵבּ ַח ַתּ ַחת ָה ָהר ְ
שמות כד )ד( וַיִּ ְכתֹּב מ ֶֹשׁה ֵאת ָכּל ִדּ ְב ֵרי יְ קֹוָק ַויּ ְ
ִל ְשׁנֵים ָע ָשׂר ִשׁ ְב ֵטי יִ ְשׂ ָר ֵאל:
אבן עזרא שמות )הפירוש הארוך( כד ד ויבן מזבח תחת ההר
במקום שעמדו ישראל בעת מתן תורה .ומלת ויבן ,משרת בעבור אחרת כאלו כתב ושתים
עשרה מצבה בנה:
אליחי גלידאי ,ישיבת מעלות
מאחר ומצבה זו אבן אחת ,הביטוי "שתים עשר מצבה" סותר את עצמו ,או שתים עשר או מצבה .משה
התכונן למעמד המיוחד של מתן תורה לכל עם ישראל .אכן ,שנים עשר האבנים אינם מצבה ,אלא הם
מזבח .זוהי הנקודה בה משה מדגיש שעברנו מהנהגה של יחידים עם מצבה ,להנהגת הרבים ,עם ישראל
עם המזבח .זה המעשה המבטא את המעבר ,מכאן ואילך נעלמות המצבות שהקב"ה שונא אותם.
~ כח הקהל ~
רש"י מסכת קידושין דף מ עמוד ב
לפי שהעולם נידון אחר רובו כו'  -יראה אדם עצמו כאילו שקול ,כל העולם שקול כמחצה צדיקים
וחסידים ומחצה רשעים וכאילו מעשיו שקולים כמחצה על מחצה עשה מצוה אחת נמצאו זכיותיו
מכריעין ונמצא צדיק ועל ידו כל העולם הוכרע להיות רובן צדיקים.
ויקרא רבה )וילנא( פרשת אמור פרשה ל יב
 ...פרי עץ הדר אלו ישראל מה אתרוג זה יש בו טעם ויש בו ריח כך ישראל יש בהם בני אדם שיש
בהם תורה ויש בהם מעשים טובים כפות תמרים אלו ישראל מה התמרה הזו יש בו טעם ואין בו ריח
כך הם ישראל יש בהם שיש בהם תורה ואין בהם מעשים טובים וענף עץ עבות אלו ישראל מה הדס
יש בו ריח ואין בו טעם כך ישראל יש בהם שיש בהם מעשים טובים ואין בהם תורה וערבי נחל אלו
ישראל מה ערבה זו אין בה טעם ואין בה ריח כך הם ישראל יש בהם בני אדם שאין בהם לא תורה
ולא מעשים טובים .ומה הקדוש ברוך הוא עושה להם לאבדן אי אפשר אלא אמר הקדוש ברוך הוא
יוקשרו כולם אגודה אחת והן מכפרין אלו על אלו ואם עשיתם כך אותה שעה אני מתעלה הה"ד
)עמוס ט( הבונה בשמים מעלותיו ואימתי הוא מתעלה כשהן עשויין אגודה אחת שנאמר )שם /עמוס
ט' (/ואגודתו על ארץ יסדה ,לפיכך משה מזהיר לישראל ולקחתם לכם ביום הראשון.
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף ח עמוד א
רבי נתן אומר :מנין שאין הקדוש ברוך הוא מואס בתפלתן של רבים ,שנאמר :הן אל כביר ולא
ימאס] ,תפלת הרבים לא ימאס – רש"י[.
שולחן ערוך אורח חיים הלכות תפלה סימן צ
ישתדל אדם להתפלל בב"ה עם הציבור ,ואם הוא אנוס שאינו יכול לבוא לב"ה ,יכוין להתפלל
בשעה שהציבור מתפללים ) ,והוא הדין בני אדם הדרים בישובים ואין להם מנין ,מ"מ יתפללו שחרית וערבית בזמן
שהציבור מתפללים ,סמ"ג( .וכן אם נאנס ולא התפלל בשעה שהתפללו הציבור והוא מתפלל ביחיד,
אעפ"כ יתפלל בב"ה.
משנה ברורה סימן צ ס"ק כח
)כח( עם הצבור  -מפני שאין הקדוש ברוך הוא מואס בתפלת הצבור ואפילו היה בהם
חוטאים לא ימנע מלהתפלל עמהם .אם יש לו שתי בתי כנסיות ואחד יש בו ברוב עם מצוה
להתפלל בו יותר .כתבו האחרונים דאם יש בבהכ"נ של רוב עם רוב בלבול ואין אדם שומע
לא תפלה ולא קה"ת מוטב להתפלל בביתו בעשרה .ובהכ"נ ביחיד ובביתו בעשרה תפלת
צבור עדיף ואפילו יכול לשמוע קדיש וברכו אפ"ה תפלת צבור עדיף ]פמ"ג[ .ועיקר תפלה
בצבור הוא תפלת י"ח דהיינו שיתפללו עשרה אנשים שהם גדולים ביחד ולא כמו
שחושבין ההמון שעיקר להתפלל בעשרה הוא רק לשמוע קדיש וקדושה וברכו ולכן אינם
מקפידין רק שיהיו י' בבהכ"נ וזהו טעות ולכן חוב על האדם למהר לבוא לבהכ"נ כדי
שיגיע להתפלל י"ח בצבור ]ח"א[ .מי שהולך בשבת ויו"ט בהשכמה להתפלל במנין עשרה
כי רוב צבור מאחרים תפלתם ובאותו מנין מתפללים גם תפלת מוסף תיכף אחר תפלת
שחרית ויש זמן אח"כ לילך לבהכ"נ יותר טוב לילך להתפלל מוסף עם הצבור בבהכ"נ
דברוב עם הדרת מלך כ"כ בתשובת יד אליהו סימן מ"ב ודוקא אם מקום מיוחד לתפלתו
הוא בבהכ"נ אבל אם אין מקומו מיוחד להתפלל בבהכ"נ טוב יותר שיתפלל כל התפלה
במקום אחד .כתב בתשובת רדב"ז תפוס שהשר נתן לו רשות יום אחד להתפלל עם הצבור
במנין איזה יום שירצה יתפלל אותו יום תיכף ולא יחמיץ המצוה להמתין על יום כיפור או
פורים ועיין בח"א כלל ס"ח ובנשמת אדם שהאריך בכמה פרטים שיש בענין זה:
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