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לגבי תפילה ביחידות

שאלה

הרבה אנשים שואלים מה ההנהגה הנכונה לגבי תפילה ביחידות, מי שלא זוכה לקיים מנין 

לפי היכולת ולפי המותר, מה ההנהגה הנכונה. 

תשובה

אני רוצה להתייחס לכל אותם מניינים פרוביזורים שמתארגנים – תפילה בציבור זו זכות עצומה. 

בשעור השבועי השבוע עסקתי בתפילה דצבור אם זו חובה אם מצוה בעלמא. כולנו רוצים להתפלל 

במנין. אבל אנחנו צריכים להבין, שכדי למנוע אסון למה שקורה בניו יורק ולונדון והרבה מקומות 

בעולם – זה אסון של ממש. שבר עצום, ואנשים מתים, ורבים, רבים שוכבים על ערש דווי, והדרך 

היחידה למנוע זאת זה שאנשים לא יתקרבו זה אל זה. ובארץ אנשים עדיין לא מבינים זאת, וזה 

עצוב וזה נורא. אז עומדים במרחק שני מטרים. אבל כשנכנסים ויוצאים, אני רואה אנשים שמדברים 

איש לתוך פניו של רעהו במרחק של עשרים, חמישים ס"מ וזה אסון. צריכים לשמור מרחק, בבואו 

ובצאתו, בשבתו ובקומו. וזה לא קורה. ולכן אני מרגיש שאנשים לכתחילה יתפללו בביתם, ולא יצאו 

כלל, לא יראו איש את רעהו.

בסי' צ' בשו"ע או"ח ומקור הסוגיא בברכות דף ז' יש מעלה גדולה להתפלל בשעה שהצבור מתפללים, 

גם אם אתה מתפלל ביחידות. כתבתי באריכות גדולה האם זה רק כשיש מנין ואתה יודע מתי הם 

מתפללים, או אפילו כשאין מנין, כשרבים מתפללים באותה שעה, זה כבר הסגולה. אני חושב שראוי, 

זה לא חובה, שאנשים יתפללו באותו זמן שרגילים להתפלל במנין הקבוע שלהם, וזה לפחות בשעה 

שהצבור מתפללים. אני גם חושב שחשוב מאד לשמור על שגרה של תורה ותפילה, ואני חושש מאד 

שאם אנשים מתפללים ביחידות, רבים מהם יתפללו לאחר זמן תפילה, ולאחר זמן ק"ש. ולכן אני 

חושב ראוי לעשות השתדלות, לשמור על השגרה, שכל אחד יקום בזמן ויתפלל בזמן שהוא רגיל 

להתפלל. ותוספת אחת – כשאנו מתפללים במנין בבית הכנסת, כשאנחנו מתפללים במנין בבית 

הכנסת, מטבע הדברים שא"א להתפלל לאט. אתה צריך לשמור על הקצב של החזן בקדיש וקדושה, 

אבל כשאתה מתפלל בבית, וכולנו כואבים את העובדה שלא נתפלל בצבור, אז ראוי להוסיף בכוונות 

של תפילה. תוסיף עוד עשר דקות לשחרית, עוד חמש דקות למנחה. אם שמו"ע בד"כ לוקח לך 4 

דקות, תעשה את זה 5 דקות או 6 או 7, תוסיף בכוונת התפילה, וכנגד הפסד בתפילה במנין, לפחות 

שנרוויח בכוונת התפילה, ושהקב"ה יקבל את כל תפילותינו לרחמים ולרצון.


