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TTfT 0006- Brachos 6- The Power of Davening in Shul 

Although one's personal merit and Kavanah (intent) is most important, this passage emphasizes one's role as 

part of the greater Jewish community.  

  תלמוד בבלי מסכת ברכות דף ה עמוד ב 

: שנאמר,  טורפין לו תפלתו בפניו- ת חברו ויצא וקדם אחד מהם להתפלל ולא המתין א, שנים שנכנסו להתפלל: אבא בנימין אומר, תניא

  , ולא עוד אלא שגורם לשכינה שתסתלק מישראל. טרף נפשו באפו הלמענך תעזב ארץ+ ח"איוב י+

  

  תוספות מסכת ברכות דף ו עמוד א 

. לכך בלילה יש להמתין פירש רבינו תם דזה היה להם בבתי כנסיות שלהם שהיו בשדה ו-' המתפלל ולא המתין את חבירו טורפין לו וכו

ונאה . י היה מאחר תפלתו ומאריך עד שיצאו כולם ואם בתוך כך היה שום אדם בא בבית הכנסת היה מעיין בספר עד שגמרו תפלתם"והר

  .להחמיר אף לנו

  

  תלמוד בבלי מסכת ברכות דף ו עמוד א 

במקום , לשמוע אל הרנה ואל התפלה+ 'ח' מלכים א+: שנאמר, אין תפלה של אדם נשמעת אלא בבית הכנסת: אבא בנימין אומר, תניא

אלהים + ב"תהלים פ: +מנין שהקדוש ברוך הוא מצוי בבית הכנסת שנאמר: אמר רבין בר רב אדא אמר רבי יצחק. רנה שם תהא תפלה

 -ששכינה עמהם ומנין לשלשה שיושבין בדין ; אלהים נצב בעדת אל:  שנאמר- ומנין לעשרה שמתפללין ששכינה עמהם ; נצב בעדת אל

  ;בקרב אלהים ישפוט+ ב"תהלים פ: +שנאמר

  

  .  עד דיתבי- תלתא ,  עשרה קדמה שכינה ואתיא-?  עשרה מבעיא-וכי מאחר דאפילו תלתא 

  

  תלמוד בבלי מסכת ברכות דף ו עמוד ב 

מדוע באתי ואין + 'ישעיהו נ: +שנאמר,  מיד הוא כועס-בשעה שהקדוש ברוך הוא בא בבית הכנסת ולא מצא בה עשרה : אמר רבי יוחנן

  . איש קראתי ואין עונה

  

  

Quick Review: 

Each person's Tefillah complements one another (Moshol: concert) 

Not to leave last person alone davening, even in "our time" Rabbeinu Yitzchak (Tosfos) "took a sefer" and 

waited  

Song is associated with benefit of davening in a shul 

By a steady minyan Hashem comes early in anticipation  

  

 


