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This shiur is dedicated to the Refuah Shleimah of Nissan ben Nechama and Esther bas Malka
Breina
1. Horiyos 11b

ואפילו כהן גדול בן כהן גדול טעון משיחה ואין מושחים מלך בן מלך ואם תאמר מפני מה משחו את שלמה מפני
מחלוקתו של אדוניה ואת יואש מפני עתליה ואת יהואחז מפני יהויקים שהיה גדול ממנו שתי שנים ואותו שמן קיים
לעתיד לבוא שנאמר שמן משחת קדש יהיה זה לי לדורותיכם זה בגימטריא שנים עשר לוגין הוו
Apropos the anointing oil, the baraita continues: And even a High Priest, son of a High
Priest, requires anointing, but one does not anoint a king, son of a king. And if you say:
For what reason did they anoint King Solomon (see I Kings, chapter 1), who was the son of
a king? It was due to the challenge of Adonijah, who sought to succeed their father David as
king. And they anointed Joash due to Athaliah (see II Kings, chapter 11). And they anointed
Jehoahaz due to Jehoiakim, who was two years older than he was (see II Kings 23:30). In
all these cases, it was necessary to underscore that these men were crowned king. And that oil
remains in existence for the future, as it is stated: “This [zeh] shall be a sacred anointing
oil unto Me throughout your generations” (Exodus 30:31). The numerical value of zeh is
twelve log, indicating that this amount of oil remains intact despite its use.
 טו )והכהן המשיח תחתיו מבניו נימא קרא,אמר מר ואפילו כהן גדול בן כהן גדול טעון משיחה מנלן דכתיב( ויקרא ו
והכהן מתחתיו מבניו מאי המשיח קמ"ל דמבניו דכהן גדול אי הוי משיח הוי כהן גדול ואי לא לא הוי כהן גדול
§ The Gemara analyzes the baraita. The Master said: And even a High Priest, son of a
High Priest, requires anointing. The Gemara asks: From where do we derive this halakha?
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It is derived from a verse, as it is written: “And the anointed priest that shall be in his
stead from among his sons” (Leviticus 6:15). Let the verse say only: The priest that shall
be in his stead from among his sons. What is the reason that it says: “The anointed priest”?
The Torah teaches us that even from among the sons of a High Priest, if he is anointed
with oil he is a High Priest, and if not, he is not a High Priest.
 כ( דכתיב אמר מר ואין מושחין מלך בן מלך מנלן אמר רב אחא בר יעקב,למען יאריך ימים על ממלכתו )דברים יז
וגו' ירושה היא לכם ומנלן דכי איכא מחלוקת בעי משיחה ולאו כל דבעי מלכא מורית מלכותא לבניה אמר רב פפא
אמר קרא הוא ובניו בקרב ישראל בזמן ששלום בישראל קרינא ביה הוא ובניו ואפילו בלא משיחה
The Master said: But one does not anoint a king, son of a king. The Gemara asks: From
where do we derive this halakha? Rav Aḥa bar Ya’akov said that it is derived from a verse,
as it is written: “So that he may prolong his days in his kingdom, he and his sons, in the
midst of Israel” (Deuteronomy 17:20). His children are mentioned in the verse in order to
teach them: The kingdom is an inheritance for you. The Gemara asks: And from where do
we derive that when there is a dispute with regard to succession, the king requires
anointing, and it is not that whenever the king wishes he can bequeath the kingdom to his
son without anointing him? Rav Pappa said that the verse states: “He and his sons, in the
midst of Israel.” When there is peace in Israel we read concerning him: “He and his
sons,” even without anointing; but when there is dispute, anointing is required.
2. Rambam, Hilchos Melachim 1:7
שֶּׁמן ו ַיִּצ ֹק
ְ שׁנֱֶּאַמר (שמואל א י א" )ו ַיִַּקּח
ְ שֶׁמן ַהִמּ
ְ  מוֹ1שַׁמֲּעִמיִדין ַהֶמֶּל
ֶ  ַה1שׁמוֵּאל ֶאת ַפּ
ֶ .שָׁחה
ֶ שִׁחין אוֹתוֹ ְבּ
ֶ ְכּ

ָ שַׁהַמְּלכוּת י ְֻר
ָ ִַעל ר ֹאשׁוֹ ו ַיּ
שׁנֱֶּאַמר
ְ שׁמּוֹ
ֶ שּׁה
ֶ . ֲהֵרי ֶזה זוֶֹכה לוֹ וְּלָבנָיו ַעד עוָֹלם1שִׁחין ַהֶמֶּל
ֶ  וֵּמאַַחר."שֵּׁקהוּ
ַ  ֵהנִיַח ֵבּן ָקָטן ְמ."שָׂרֵאל
שְׁמִּרין לוֹ ַהְמּלוָּכה
ְ ִ  י ִָמים ַעל ַמְמַלְכתּוֹ הוּא וָּבנָיו ְבֶּקֶרב י1(דברים יז כ" )ְלַמַען י ֲַאִרי
ַ  ו ְָכל ַהקּוֵֹדם ְבּנֲַחָלה ק ֶֹדם ִליֻר.שׂה י ְהוֹי ָָדע ְליוָֹאשׁ
ָ שָׁע
 ו ְַהֵבּן ַהָגּדוֹל קוֵֹדם.שּׁת ַהְמּלוָּכה
ֶ  ְכּמוֹ.שׁיְַּגִדּיל
ֶ ַעד
ָ שָׂרֵאל י ְֻר
.שּׁה ִלְבנוֹ וְּלֶבן ְבּנוֹ ַעד עוָֹלם
ְ ִ שְׁבּי
ְ א ַהַמְּלכוּת ִבְּלַבד ֶאָלּא ָכּל ַהTְ  ו.ְלָקָטן ִמֶמּנּוּ
ֶ שָּׂררוֹת ו ְָכל ַהִמּנּוּי ִין
שֵׁאינוֹ ְמַמֵלּא
ֶ  ָהי ָה ְמַמֵלּא ְבּי ְִראָה אַף ַעל ִפּי.שׁיְִּהי ֶה ַהֵבּן ְמַמֵלּא ְמקוֹם ֲאבוָֹתיו ְבָּחְכָמה וְּבי ְִראָה
ֶ ו ְהוּא
ָ שֵׁאין בּוֹ י ְִראַת
שָׁחְכָמתוֹ
ֶ שַׁמי ִם אַף ַעל ִפּי
ֶ  ו ְָכל ִמי.ְבָּחְכָמה ַמֲעִמיִדין אוֹתוֹ ִבְּמקוֹם אִָביו וְּמַלְמִּדין אוֹתוֹ
ַ שׁנְִּמ
 ו ֲַהֵרי ַהַמְּלכוּת לוֹ.שׁח ָדּו ִד ָזָכה ְבֶּכֶתר ַמְלכוּת
ְ ִ שְׁבּי
ֶ  ֵכּיו ָן.שָׂרֵאל
ֶ ְמֻרָבּה ֵאין ְמַמנִּין אוֹתוֹ ְלִמנּוּי ִמן ַהִמּנּוּי ִין
ֵ א ָזָכה ֶאָלּא ִלְכTְ  ו."שׁנֱֶּאַמר (שמואל ב ז טז" )ִכְּסֲא[ י ְִהי ֶה נָכוֹן ַעד עוָֹלם
שִׁרים
ֶ .וְּלָבנָיו ַהְזָּכִרים ַעד עוָֹלם
ֵ שׁ\א ָזָכה ֶאָלּא ִלְכ
א ִתָכֵּרת ַהְמּלוָּכהT שִׁרים
ְ ִ שׁנֱֶּאַמר (תהילים קלב יב" )ִאם י
ֶ  אַף ַעל ִפּי."שְׁמרוּ ָבנֶי[ ְבִּריִתי
ֶ
ִשׁנֱֶּאַמר (תהילים פט לא" )ִאם י ַַעְזבוּ ָבנָיו תּוָֹרתי
ִ
ִ
ַ
ִ
ַ
ֶ 1 הוּא הְבטיחוֹ ְבָּכ1 הָקּדוֹשׁ ָבּרוּ.ִמֶזּרע ָדּוד ְלעוָֹלם
ֵ א י ֵֵלכוּן( "תהילים פט לג" )וָּפַקְדִתּי ְבT שָׁפַּטי
אT שָׁעם וִּבנְָגִעים ֲעוֹנָם( "תהילים פט לד" )ו ְַחְסִדּי
ְ שֶׁבט ִפּ
ְ וְּבִמ
": אִָפיר ֵמִעמּוֹ
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The king is anointed with the (original) Anointing Oil Prepared by Moses., as it says, “Then
Samuel took the vial of oil and poured it upon his head, and he kissed him” (I Samuel 10:1).
The anointing qualifies him and his sons in perpetuity, and ensures that the monarchy will be
hereditary, as it says, “In order that he may have many days in his reign, he and his sons,
among Israel” (Deut. 17:20). If the king (dies and) leaves a young son, the monarchy is
retained for him until he gets older, as Yehoyadah did with Yoash. Those who take
precedence in (the laws of) inheritance, take precedence for succession to the throne; and
the older son precedes the younger one. This is not only true for the monarchy but for all
governing Positions and all appointments in Israel – a son inherits from his father, and so his
son from him, forever. This is as long as the son follows in his father’s footsteps with regard
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to wisdom and awe. If the son was G-d-fearing but lacked wisdom, he is appointed to
succeed his father, and trained. However, if he was not G-d-fearing, even though he was very
wise, he is not appointed to a Position in Israel. From the time David was anointed he
merited the crown of kingship, the monarchy became his and that of his male descendents
for all time, as it says, “Your throne, will be established forever” (II Samuel 7:16). This only
refers to those who are of legitimate lineage, as it says, “If your sons shall observe my
covenant” (Psalms 132:12). Even thought he only merited the monarchy for his descendents
who have legitimate lineage, the monarchy will never be withdrawn from the descendants of
David. The Holy One, Blessed Be He, had promised him as such, as it says, “If his children
forsake my Torah and walk not in My statutes,…and I shall visit their transgression with the
rod, and their iniquity with disease. But My mercy I shall not break off from him” (Psalms
89:31-34).
3. Respona Tashbetz, IV: 1:7:41
תלמסאן למשכיל ונבון ה"ר שלמה אל נקווה יצ"ו
שאלה ז :שאלת יעקב הוציא קרקע מחצירו ובנה עלית קי' קטנה לשם ביהכנ"ס להיותו הוא שליח צבור בה ונשתמשו
בה הצבור בחייו יותר מעשרים שנה והוא הי' הש"ץ כל ימי חייו וילך בדרך כל הארץ והניח אחריו שלשה בנים ראובן
שמעון לוי ועמד ראובן בנו הגדול במקום אביו להיות ש"ץ במקום הנז' ומילא מקום אביו כי היא הולך בדרכי מישרי'
כאביו ושמעון נפטר לעולמו ולוי הקטן אינו בתורה ולא בדרך ארץ למלאו' מקום אביו ויהי כי ארכו הימי' ראובן הנזכר
הלך לביהכנ"ס הידועה לאבותיהם מעולם כי מתו כל האנשי' אשר היו ראויים להיו' שלוחי צבור בתוכה ובאה הנחלה
לראובן הנזכר למקום אבותיו זלה"ה ורצה למנות תחתיו חנוך בנו הגדול במקומו זה אשר הי' מתפלל עד עתה ובא לוי
אחיו הנזכר ועכב עליו ואמר לו לא תוכל למנות בנך במקומך אלא אם תרצה לעמוד אתה עמוד ויהי ריב בין האחי'
הנזכר ראובן הגדול אומר לי משפט הבכורה והירושה כי אני הגדול ומלאת מקום אבותי היום כמה שנים ומכח כחי
אעמיד בני חנוך במקומי כי גם הוא ראוי לכך והוא מבן עשרים שנה ומעלה והוא טוב לשמים וטוב לבריות ולוי אומר
לא כי אני ואתה שוין בנחלה ואם אני איני ראוי להיות ש"ץ אביא חתני במקומי עד אשר יגדל גרשון בני ויעמוד הוא
במקומי והשאלה היא להודיענו מה יהי' בקרקע המשכן אם חל עליו דין הקדש כל עוד שנשתמשו בה רבים כמה שנים
בחיי יעקב ואחרי מותו או אם יכולי' להחזיר ביהכ"נס הנזכר לחצר ולחלוק אותה ואין עליה דין הקדש ואת"ל שאינם
יכולי' להחזיר ב"ה .שררתה של מי היא ואת"ל של שניהם אם יכול לוי להביא חתנו במקומו ש"ץ או תשאר ב"ה ביד
חנוך בן ראובן שהוא ממלא מקום אביו עד אשר יגדל גרשון בן לוי ויכנס למקומו ולמשמרתו בחצר ביהכ"נס ושלום
האדון יגדל וטובתו תרבה .ונרו לא יכבה .
תשובה :גם שלומכם יגדל .להיות כמבצר וכמגדל .כאות נפשכ' החשוב' ונפש אחיכ' המשיב אתכ' .לענין שאלתכ' מה
יהי' בקרקע המשכן אם חל עליו דין הקדש וכו' .כי הנר' לנו בזה לפי הדין אחר אשר אתם מעידי' שיעקב הנזכר
כשהוציא המקו' ההוא לשם ב"ה לא הקדישה לרבי' לצמיתות רק עשאה להיות לו בה יד ושם להתפלל הוא בה
עם סיעתו ולהיות הוא הש"ץ המתכנסים בתוכה נמצא שאין על המקום ההוא דין ב"ה של רבים לדון אותה כדין
), knownשמעון בן צמח דוראן ;Simeon ben Zemah Duran, also Tzemach Duran (1361–1444

1

) or Tashbatz was a Rabbinical authority, student of philosophy, astronomy,רשב"ץ( as Rashbatz
mathematics, and especially of medicine, which he practised for a number of years at Palma (de
Majorca). A major 15th century posek, his published decisions in matters of halacha have been
widely quoted in halachic literature for hundreds of years.
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ב"ה של כפרים או של כרכים כדאיתא התם בפ' בני העיר )מגילה כ"ו ע"א( רק היא ב"ה של יחיד דיכול הוא לעשות
בשלו מה שירצה למכרה לכל מילי למשתי ביה שכרא או למשתי בי' חמר' כדאית' התם )שם ע"ב( ואין צריך להעלות
בדמיו מקדושה קלה לקדושה חמורה כדין ב"ה של רבים כדתנינן בפ' בני העיר )מגילה כ"ה ע"ב( מכרו ב"ה מותר
לקנות בדמיה תיבה תיבה לוקחין בדמיה וכו' עד חומשין לוקחין בדמיהן ס"ת וכ"כ הטור ז"ל )או"ח סי' קנ"ג( וז"ל .וכן
כל יחיד בשלו יכול למוכרו ולעשות בדמיו מה שירצה וכן ס"ת עכ"ל .ועם היות שבענין ס"ת שכ' הוא ז"ל וכן בס"ת יש
מחלוקת בין הפוסקי' ז"ל שי"א אפילו ס"ת של יחיד אינו יכול למוכרו אלא לישא אשה או ללמוד תורה אפ"ה מודים
הם בב"ה דיכול אדם לעשות בשלו מה שירצה דקדוש' ב"ה קלה היא מס"ת כדאמרי' במתניתין שהבאנו לעיל וכ"כ
הריב"ש ז"ל בתשובה וז"ל אני חוכך להחמיר בס"ת של רבים למוכרו אפילו ז' טובי העיר במעמד אנשי העיר אפילו
בשל כפרים דמאי דאמרינן )שם כ"ו סע"א( אבל מוכרין ז' טובי העיר במעמד אנשי העיר אפילו למשתי ביה חמרא
נראה דאבית הכנס' קאי וכו' עכ"ל ז"ל .וא"כ כי היכי דלגבי רבים יש חילוק בין ב"ה לס"ת ה"נ לגבי יחיד ואם יש
להחמיר על היחיד אינו אלא בס"ת לבד אבל בב"ה היחיד עושה בשלו מה שירצה למכרו או להכניסו לביתו או לסתרו א
וגם יכול הוא לעכב הצבור מלהתפלל בו כמו שכ' ההגמ"א ז"ל וז"ל איש שהשאיל ביתו לב"ה ויש לו מריבה עם אחד
אינו יכול לאסרה עליו אלא אם יאסור אותה על כל הקהל .הרי לך בבירו' מדבריו דיכול הוא לעכב על הקהל להתפלל
שמה .אמנם איכא למידק בדבריו ז"ל דמאי שנא על היחיד אינו יכול לאוסרה ועל הקהל בכלל יכול לאוסרה .וי"ל בזה
דכשאוסרה על הרבים הם יבקשו להם דרך לעשות ב"ה אחרת דלא אפשר לצבור למיקם בלא ב"ה אבל כשאוסרה על
היחיד מה הוה ליה לאותו יחיד למעבד וישאר בלא תפלת רבים והרי זה האוסרה מכשילו ומעבירו ומונעו מן תפלת
צבור ונפקא מינה שאם יש ב"ה אחרת באותה עיר שיכול לאוסרו מלבא לב"ה שלו כנלע"ד וא"כ היחיד יכול לעשות
בשלו מה שירצ' ולמנוע רבים מלבא לב"ה שלו כ"ש למוכרו או להכניסו לביתו .וכ"כ המרדכי ז"ל בפרק בני העיר דהא
דתנינן )כ"ז ע"א( אין מוכרין ס"ת ישן וכו' קאי אמתני' דאוקמו' בכפרים אי נמי בכרכים כדמפרש לעיל אבל כל הני
קדושו' דמתני' אם הם משל יחיד יכול לעשות בהם מה שירצה דאדעתא דידיה עבדינהו וכו' עכ"ל ז"ל .וכ"כ א"ז
הרשב"ץ ז"ל בתשובה על ענין ב"ה אחת היתה במיורק"א והיתה של רבים ואח"כ כשעברה חרב השמד לשם וגרשו כל
הישראלים ממיורק"א ונתחלל המעון ההוא ביד פריצים כי באו בו וחללוהו ואח"כ בעבור הזעם חזרו יהודים לשם וקנה
יהודי אחד המעון ההוא מיד האויבים והשאילו לרבים להתפלל בו ונשאל הוא ז"ל אם יש לב"ה ההוא דין ב"ה של רבים
והשיב ז"ל וז"ל בתשובתו הרמתה כשקנה הקונה זה הבית לעצמו הרי הוא חולין בידו שהרי קדושתו הראשונה הופקעה
מפני החרבן ומפני קנייתו לא ירדה אליו שום קדושה והוא לא הקדישו לרבים אלא השאילו להם ובידו לסלק אותם
ממנו ולעשות בו כרצונו .ובסוף התשובה ההיא כ' וז"ל וא"כ אין לזה דין קדושה עד שיקנה הצבור או יקדישהו הקונה
לצמיתות לדורותיו שזה אינו ב"ה של רבים כ"ז שהוא ממון יחיד עכ"ל ז"ל .הנה מבואר מכל דברי הפוסקים ז"ל
שב"ה של יחיד אין עליו דין ב"ה ויכול למוכרו ולעשות בו מה שירצה ולסתרו ולשנותו כחפצו ורצונו ואין מי
שיעכב על ידו ואין להאריך בזה דמבואר וברור הוא כביעתא בכותחא .ב וא"כ בנדון דידן אין המקום ההוא
מוקדש עד שיקדישנו בעליו לצמיתו' לדורותיו ואין לטעון עליו שהוא הקדש מצד הצבור שהם מתפללים בו
היום כמה שנים אחר שהם מודים שלא ירדו למקום ההוא רק דרך שאלה ואינם טוענים עתה שיעקב הקדישו
לצבור או מכרו להם וא"כ אין כאן חזקה דהא קיימא )ב"ב מ"א ע"א( לן דכל חזקה שאין עמה טענה אינה חזקה ובנ"ד
הצבור לא באו בשום טענה .וכ"ש שיעקב עצמו הוא שהחזיק בב"ה כל ימי היותו בחיים חייתו ואח"כ קם בנו אחריו
להיותם שלוחים לצבור המתפללים במקום ההוא בכל אלו השנים ולקבל הנאת המקום ההוא בכל פירותיו .ומודעת זאת
בכל ארצכם כי המקום ההוא לא הקדישו יעקב לרבים רק הוציאו מביתו להיות לו שם לומר ב"ה של פלו' כדרך אנשי
ארצכם וא"כ עדיין הוא ממון יחיד והרי לוי עתה הוא יכול לעשות בחלקו מה שירצה ויכול למוכרו לאחרים או
להשכירו ולעשות בחלקו מה שירצה ואין אחיו יכול לעכב על ידו וכ"ש הצבור דאין להם בו שום חזקה וכיוצא בזה
מצינו למהרי"ק ז"ל ג שהשיב בענין ס"ת שהוחזק שהי' של אבותיו של ראובן דאין הצבור יכולין להחזיק בו דלא שייך
חזקה בס"ת העשוי מתחלתו על מנת כן שיקראו בו הרבים ושיהי' מונח תמיד בב"ה עד יום פקוד אותו הבעלים ואפי'
אם העידו מבני הקהל שהוא של צבור לא מהני כי נוגעים הם בעדות זו עכ"ל .א"כ אין לצבור טענה מצד שהתפללו בו
היום כמה שנים ודשו בה כי מתחל' בתורת שאלה ירדו לה וזה מבואר.
ד וגם אין טענה ג"כ לראובן אחי לוי להעמיד בנו תחתיו .אחר שהוא הוחזק להיות ש"ץ במקום אביו היום כמה שני'
כדקי"ל פרק הנושא( כתובות ק"ג ע"ב ע"ש .ועי 'הוריות י"א ע"ב )ואסמכוה אקרא דכתיב למען יאריך ימים על
ממלכתו וכו' והביאה הרמב"ם ז"ל )בהלכות מלכים פ"א ה"ז( ואמרי' בספרי )פ' שופטים( הוא ובניו ]מת[ הוא בנו עומד
תחתיו מנין לכל פרנסי ישראל שבניהם עומדים תחתם ת"ל בקרב ישראל כל שבקרב ישראל וכו' ותניא בת"כ ובנים לא
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היו להם הא אם היו להם בנים הם היו קודמים וכו' .דהיינו בשררה של צבור בב"ה של צבור .ובנ"ד דהמקום הוא
של יחיד א"כ לוי יכול לעכבו על חלקו להעמיד בו איש אשר כלבבו הן קרוב או רחוק ואם הצבור אינם רוצים
בשליח שיעמיד לוי במקומו ילכו להם באשר יהי' רוחם ללכת להתפלל במקומות אחרים כאשר ייטב בעיניה'
ואינם יכולי' להכריח ללוי להניח חלקו לאחיו ראובן להעמיד בנו במקומו .וכ"ש אם הצבור ישצ"ו רוצים באיש
ההוא אשר יעמיד לוי בחלקו בודאי לא נשאר לראובן שום מקום לחלוק בזה וזה כלו מבואר לפניכ' כשלחן ערוך.
מכירכם ברוך .ותזכו לעולם שכלו ארוך .כרצון נפשכם החשובה .ונפש אוהבכם אהבה רבה .בשלומכם לבו יגל וישמח.
שלמה בכהה"ר צמח דוראן נר"ו וזאת חתימת אדוני אבי נר"ו דחתים עלה .להיותי כי כשל בעוני כחי ואור עיני גם הם
אין אתי וכבדו עיני לראות גם במראות הצובאות ולכן לא יכולתי להשיב אתכם דבר האומנם דברי בני המשיב הם
דברי' נכונים וישרים ועלו כהוגן וכשורה דדברים של טעם הם ולהורות על הסכמתי על התשובה חתמתי שמי פ"ה.
צמח ס"ט בכמה"ר שמעון בן הרב ראב"ש זלה"ה .גם רבותי שאר חכמי העיר יש"ץ חתמו עלה.

The Main Purpose of Tefillah

4. Brachos 6a
שׁמ ַֹע ֶאל ָהִרנָּה ו ְֶאל
שׁנֱֶּאַמר :״ִל ְ
שׁל אָָדם נִ ְ
שַׁמַעת ֶאָלּא ְבֵּבית ַהְכּנֶֶסתֶ ,
ַתּנְי ָא ַ,אָבּא ִבּנְי ִָמין אוֵֹמרֵ :אין ְתִּפָלּה ֶ
ַהְתִּפָלּה״ִ .בְּמקוֹם ִרנָּה — ָ
שׁם ְתֵּהא ְתִּפָלּה .
It was taught in a baraita that Abba Binyamin said: One’s prayer is only fully heard in a
synagogue, as it is stated with regard to King Solomon’s prayer in the Temple: “Yet have You
turned toward the prayer of Your servant and to his supplication, Lord my God, to listen to
the song and the prayer which Your servant prays before You on this day” (I Kings 8:28). The
following verse concludes: “To hear the prayer Your servant directs toward this place” (I
Kings 8:29). We see that one’s prayer is heard specifically in the Temple, of which the
synagogue is a microcosm (Rav Yoshiyahu Pinto). It may be inferred that in a place of song, a
synagogue where God’s praises are sung, there prayer should be.
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Immutable
5. Brachos 6a
:שׁנֱֶּאַמר
ֶ —  הוּא ָמצוּי ְבֵּבית ַהְכּנֶֶסת1שַׁהָקּדוֹשׁ ָבּרוּ
ֶ ִמנַּי ִן: אַָמר ַרִבּי י ְִצָחק, אַָמר ָרִבין ַבּר ַרב ַאָדּא
. ִהים נִָצּב ַבֲּעַדת ֵאל״T״ֱא
In explaining Abba Binyamin’s statement, Ravin bar Rav Adda said that Rabbi Yitzḥak said:
From where is it derived that the Holy One, Blessed be He, is located in a synagogue? As it is
stated: “God stands in the congregation of God; in the midst of the judges He judges”
(Psalms 82:1). The congregation of God is the place where people congregate to sing God’s
praises, and God is located among His congregation.
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Being Part of Community
6. Brachos 6b
.  ״ָסִביב ְרָשִׁﬠים ִיְתַהָלּכוּן״: ֶשֶׁנֱּאַמר, ׇכּל ַהִמְּתַפֵּלּל ֲאחוֵֹרי ֵבּית ַהְכֶּנֶסת ִנְקָרא ״ָרָשׁע״:ָאַמר ַרב הוָּנא
Back to the topic of deference for a synagogue, the Gemara records that Rav Huna said: One
who prays behind the synagogue is called wicked, as while the entire congregation is facing
one direction to pray, he faces the opposite direction creating the impression that he is treating
the synagogue and its congregation with contempt. As it is stated: “The wicked walk round
about, when vileness is exalted among the sons of men” (Psalms 12:9). In other words, only
the wicked walk round about the synagogue in order to pray.
.  ֲאָבל ַמְהַדּר ַאֵפּיהּ ְלֵבי ְכּ ִניְשָׁתּא — ֵלית ָלן ַבּהּ, ָלא ֲאַמַרן ֶאָלּא ְדָּלא ַמְהַדּר ַאֵפּיהּ ְלֵבי ְכּ ִניְשָׁתּא:ָאַמר ַאָבֵּיי
Abaye said: This halakha was said only in a case where one does not turn his face toward
the synagogue. But where he turns his face toward the synagogue and prays we have no
prohibition in that case.
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