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 )1תלמוד בבלי – מס' ברכות (ז-:ח).
אמר ליה רבי יצחק לרב נחמן :מאי טעמא לא אתי מר לבי כנישתא לצלויי? אמר ליה :לא יכילנא .אמר ליה:
לכנפי למר עשרה וליצלי .אמר ליה :טריחא לי מלתא - .ולימא ליה מר לשלוחא דצבורא ,בעידנא דמצלי
צבורא ליתי ולודעיה למר - .אמר ליה :מאי כולי האי? אמר ליה :דאמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחי,
מאי דכתיב (תהלים ס"ט) ואני תפלתי לך ה' עת רצון  -אימתי עת רצון  -בשעה שהצבור מתפללין.
 )2תלמוד בבלי – מס' ברכות (ו).
תניא ,אבא בנימין אומר :אין תפלה של אדם נשמעת אלא בבית הכנסת ,שנאמר( :מלכים א' ח') לשמוע אל
הרנה ואל התפלה ,במקום רנה שם תהא תפלה .אמר רבין בר רב אדא אמר רבי יצחק :מנין שהקדוש ברוך
הוא מצוי בבית הכנסת שנאמר( :תהלים פ"ב) אלהים נצב בעדת אל;
 )3רמב"ם – הל' תפילה (ח:א)
תפלת הציבור נשמעת תמיד ואפילו היו בהן חוטאים אין הקדוש ברוך הוא מואס בתפלתן של רבים ,לפיכך
צריך אדם לשתף עצמו עם הציבור ,ולא יתפלל ביחיד כל זמן שיכול להתפלל עם הציבור ,ולעולם ישכים
אדם ויעריב לבית הכנסת שאין תפלתו נשמעת בכל עת אלא בבית הכנסת ,וכל מי שיש לו בית הכנסת בעירו
ואינו מתפלל בו עם הציבור נקרא שכן רע.
 )4רמב"ן עה"ת (ויקרא כג:ב)
וטעם מקראי קדש  -שיהיו ביום הזה כולם קרואים ונאספים לקדש אותו ,כי מצוה היא על ישראל להקבץ
בבית האלהים ביום מועד לקדש היום בפרהסיא בתפלה והלל לאל בכסות נקיה ,ולעשות אותו יום משתה
כמו שנאמר בקבלה (נחמיה ח י) לכו אכלו משמנים ושתו ממתקים ושלחו מנות לאין נכון לו כי קדוש היום
לאדונינו ואל תעצבו כי חדות ה' היא מעוזכם.
 )5שלחן ערוך – או"ח (צ:ט)
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.
 )6תלמוד בבלי – מס' ברכות (מז):
ואמר רבי יהושע בן לוי :תשעה ועבד מצטרפין .מיתיבי :מעשה ברבי אליעזר שנכנס לבית הכנסת ולא מצא
עשרה ,ושחרר עבדו והשלימו לעשרה; שחרר אין ,לא שחרר לא!  -תרי אצטריכו ,שחרר חד ונפיק בחד.
והיכי עביד הכי? והאמר רב יהודה :כל המשחרר עבדו עובר בעשה ,שנאמר( :ויקרא כה) לעלם בהם
תעבדו!  -לדבר מצוה שאני - .מצוה הבאה בעבירה היא!  -מצוה דרבים שאני.
 )7תוספות (שם)
מצוה דרבים שאני  -מכאן קשה לה"ג דפירש דמי שמת לו מת בי"ט האחרון דאבילות נוהג ולא אתי י"ט
האחרון דרבנן ודחי אבילות דאורייתא דכתיב (עמוס ח) ואחריתה כיום מר דהכא חזינן דאתיא תפלה דרבנן
ודחיא קרא דלעולם בהם תעבודו וכן משמע נמי בריש כתובות (דף ד ).גבי חתן נוהג ז' ימי המשתה ואח"כ
נוהג ז' ימי אבילות ומדשבעת ימי המשתה מבטלין אבלות דאורייתא כל שכן יום טוב שני.
 )8תלמוד בבלי – מס' ברכות (ח).
ואמר אביי :מריש הוה גריסנא בגו ביתא ומצלינא בבי כנישתא ,כיון דשמענא להא דאמר רבי חייא בר אמי
משמיה דעולא :מיום שחרב בית המקדש אין לו להקדוש ברוך הוא בעולמו אלא ארבע אמות של הלכה
בלבד  -לא הוה מצלינא אלא היכא דגריסנא .רבי אמי ורבי אסי אף על גב דהוו להו תליסר בי כנישתא
בטבריא לא מצלו אלא ביני עמודי ,היכא דהוו גרסי.
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 )9שלחן ערוך – או"ח (צ:יח)
בית המדרש קבוע קדוש יותר מבהכ"נ ,ומצוה להתפלל בו יותר מב"ה ,והוא שיתפלל בי' .הגה :וי"א דאפי'

בלא י' עדיף להתפלל בבה"מ הקבוע לו; ודוקא מי שתורתו אומנתו ואינו מתבטל בלאו הכי (הרי"י
פ"ק דברכות) .ואפילו הכי לא ירגיל עצמו לעשות כן ,שלא ילמדו עמי הארץ ממנו ויתבטלו מב"ה
(תשובת הרא"ש כלל ד' והטור) .וכ"ש שלא יעסוק בתורה בב"ה בזמן שהציבור אומרים סליחות
ותחינות (הגהות אלפסי החדשים).
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