
  המתחיל להתפלל עם הצבור ומאריך בתפלתו
  שוע"ר סי' נה

אבל אם מקצתם בחדר זה ומקצתם בחדר אחר אינם  ,צריך שיהיו כל העשרה במקום אחד ושליח צבור עמהם טו
  .אף על פי שהפתח פתוח ביניהם ,מצטרפים

יכול לענות  ,או קדושהאבל אם היו עשרה במקום אחד ואומרים קדיש  ,או להוציא י"ח,וכל זה לענין צירוף  כב
מפני שאפילו מחיצה  ,ואפילו כמה בתים מפסיקים ביניהם ,אפילו הוא בבית אחר לגמרי ,עמהם כל השומע קולם

  .של ברזל אינה מפסקת בין ישראל לאביהם שבשמים

  שוע"ר סי' סו
  .ה ויאמר מודים אנחנו לך, ולא יותרכשמפסיק למודים ישח ה

  סי' סט ס"ה
חוזר אחד  ר כךואח ,ומתפללים בלחש תחלה ,שאז הם כמו צבור גמור ,ין שלא התפללו עדייןיש ששה שהם רוב מנ
  .אם יש ט' שישמעו ויענו אמן ,מהם התפלה בקול רם

  שוע"ר סי' צ
אע"פ  ...אבל אם פניו לבית הכנסת  ... נקרא רשע ,ואינו הופך פניו לבית הכנסת ,המתפלל י"ח אחורי בית הכנסת ו

  .ל בבית הכנסת עם הצבוראלא שלכתחלה מצוה מן המובחר להתפל...  בכך כלום לדברי הכל שעומד מבחוץ אין

  .מותר ...אם הוא מתפלל בבית או בעזרה הסמוכים לבית הכנסת  ח

יש לו לכוין להתפלל  ...ואם הוא אנוס שאין יכול לבא לבית הכנסת ...  לעולם ישתדל אדם להתפלל בבית הכנסת י
  .ן בבית הכנסת שהיא עת רצוןבשעה שהצבור מתפללי

  שוע"ר סי' קט
אם יכול להתחיל י"ח ולגמור  ,הנכנס לבית הכנסת ומצא צבור מתפללין י"ח (של מנחה) ואין השעה עוברת עדיין א

  שאמן זה חשוב כקדושה. ,ואם לאו אל יתפלל עד שיענה אמן אחר האל הקדוש ,עד שלא יגיע הש"ץ לקדושה יתפלל

אם יכול להתחיל ולגמור עד  רי כן,או שנכנס קודם לכן והמתין עד לאח ,סת אחר קדושהואם נכנס לבית הכנ ב
 ,שאמן זה ג"כ חשוב כקדושה וקדיש ,בכדי שיוכל לענות אמן אחר ברכת שומע תפלה ,שיגיע הש"ץ לשומע תפלה

  .רית וממתין קודם חתימת גאל ישראלבתפלת שח... והוא הדין ...  ואם לאו אל יתפלל עד לאחר מודים ,יתפלל

  שוע"ר סי' קכד
  לאחר שסיימו הצבור תפלתם יחזור ש"ץ התפלה בקול רם א

  שוע"ר סי' קלא
וחצר בית הכנסת הפתוחה לבית הכנסת ... יש נוהגים שאין נופלים אפים אלא במקום שיש שם ספר תורה ג 

אפילו יחיד ... אפים כמו בבית הכנסת עצמו המתפללים בה כשבית הכנסת פתוח נוהגים לומר תחנה בנפילת 
שהרי  ,יכול ליפול עמהם בשעה שהם נופלים ,כשמתפלל בשעה שהציבור מתפללין בבית הכנסת ,המתפלל בביתו

כל שיש עשרה  ,שאפילו מחיצה של ברזל אינה מפסקת בין ישראל לאביהם שבשמים ,הוא כאלו עומד עמהם
  .במקום אחד

  אגרות קודש 
יכול להתחיל עם שאר  ...שאפילו בשבת ממהרים בתפלה, ואיך עליו להתנהג  ,בהנוגע לשאלתו נה:ח"י אגרת ג'

  כיון שהתחיל עמהם יחד. ,מעין ענין תפלת צבור ... תשעה האנשים ולסיים לאחריהם

פשט המנהג שכיון שמתחילין עם הציבור, הנה אף שהש"ץ וחלק מהקהל  –בענין תפלתו  חי"ד אגרת ה'רנז:
  ., אף שמתאחר על ידי זהמתפלל כל נדיב לב במתינות ,ממהרין

נוהגים בכגון דא,  .ובמ"ש אודות תפלתו, אשר המנין בו מתפלל ממהרים ביותר וביותר חי"ח אגרת ו'תקפג:
ובהתחלתו ביחד עם הצבור, הרי גם בזה מעין תפלה  ... להתחיל התפלה עם הצבור, ואחרי כן להתפלל כפי יכולתו

  כמובן רק מעין.עם הצבור, אף ש

שמתחילים להתפלל  לכתבו אודות המעלה שאצלו כשמתפלל ביחידות, כמה בכגון זה נוהגיםח"כ אגרת ז'תרטז: 
 .וממשיכים ביחידות ,אף שלאחרי כן תפלה שלהם לוקח זמן יותר ,עם הצבור


