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Sanctuaries and Sanctity #4  

Tzfat: Kabbalah, Prayer and Graves: 

Different Ways to God 

Themes of Today: 

Prayer outside the synagogue – how can you connect to God in other places: 

     Outdoors 

     In the Bet Midrash 

     Graves 

An in-depth tour of Tzfat, especially the synagogues 

Prayer and customs that come from Tzfat 

Should You Pray in the Bet Midrash? 

Berachot 8  Rabbi Ḥiyya bar Ami said in the name of Ulla: Since the day the 

Temple,, was destroyed, the Holy One, Blessed be He, has only one place in His 

world only the four cubits where the study of halakha is undertaken.  

Abaye said: At first I studied in the house and prayed in the synagogue. Once I 

heard what Rabbi Ḥiyya bar Ami said in the name of Ulla: Since the day the 

Temple was destroyed, the Holy One, Blessed be He, has only one place in His 

world, only the four cubits of halakha alone I pray only where I study.  

Rabbi Ami and Rabbi Asi, despite the fact that they had thirteen synagogues in 

Tiberias, they would only pray between the pillars where they studied. 

Maimonides, Mishneh Torah Hilchot Tefilah 8:3 A house of study is superior 

to a synagogue. Eminent sages, notwithstanding that there were many 

synagogues in their towns, only prayed in the places where they were engaged 

in the study of the Torah. It is understood that congregational services are [also] 

held there.  

Shulhan Arukh Orach Hayim 90:18 A fixed study hall is more holy than a 

synagogue, and it is a mitzvah to pray in it more so than in a synagogue -- and 

this is if one can pray there with 10. 

Rema And even so, one should not accustom oneself to do so, since they should 

not teach the common people ("amei ha'aretz") from it so that they ignore the 

synagogue. 
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Should You Pray Outside? 

Berachot 34  Rav Kahana said: I consider impudent one who prays in a field.  

בבקעה שכשהוא במקום צניעות חלה עליו אימת מלך ולבו  –רש"י דמצלי בבקתא 

 נשבר:

תוספות: חציף עלי מאן דמצלי בבקתא - וא"ת הכתיב ויצא יצחק לשוח בשדה 

)בראשית כ״ד:ס״ג( י"ל דהתם מיירי בהר המוריה כדאמרי' בפסחים פרק האשה 

)פסחים פח א( לא כיצחק שקראו שדה וכו' א"נ בקתא דהכא מיירי בבקעה במקום 

 שרגילין שם בני אדם לעבור והולכי דרכים:

והנה לחד תירוצא דתוספות אם  -במקום פרוץ משנה ברורה אורח חיים צ:ה )יא( 

הוא עומד בצד הדרך במקום שאין מתיירא שיפסיקוהו עוברי דרכים שרי אך בב"י 

' מ"מ ממאן בדבריהם והנה אף שהמ"א ושארי אחרונים מיישבים לדברי התוס

כתבו שבזוהר משמע שיש להתפלל דוקא בבית. ועוברי דרכים לכ"ע מותרים 

להתפלל בשדה ומ"מ כשיש שם אילנות טוב יותר שיעמוד שם ביניהם ויתפלל אם 

 אין קשה עליו איחור דרכו דמקום צנוע הוא קצת עי"ז וכשהוא בביתו אין לסמוך

 ע"ז: 

Should You Pray at Graves? 

ֵבר )י( ל  דברים יח  ִמים ְמעֹוֵנן ּוְמַנֵחׁש ּוְמַכֵשף:)יא(ְוח  ֵסם ְקסָּ ֵאׁש ק  ֵצא ְבָך ַמֲעִביר ְבנֹו ּוִבּתֹו בָּ א ִימָּ

ֵאל אֹוב ֶבר ְוׁש  ִני  חָּ ְוֹדֵרׁש ֶאל ַהֵמִתים:ְוִיְדע   

Devarim 18:10-11 Let no one be found among you who consigns a son or 

daughter to the fire, or who is an augur, a soothsayer, a diviner, a sorcerer, one 

who casts spells, or one who consults ghosts or familiar spirits, or one who 

inquires of the dead. 

Taanit 16a And why do they go out to the cemetery on a fast day? Again, Rabbi 

Levi bar Ḥama and Rabbi Ḥanina disagree with regard to this matter. One said 

this is as though to say: We are like the dead before You. And one said that one 

goes out to the cemetery in order that the deceased will request mercy on our 

behalf. What is the practical difference between them? The practical difference 

between them concerns graves of gentiles. 

)וילנא( מסכת ברכות פרק ט  רבי יודן אמר משמיה דידיה בשר ודם יש לופטרון תלמוד ירושלמי 

אם באת לו עת צרה אינו נכנס אצלו פתאום אלא בא ועמד לו על פתחו של פטרונו וקורא לעבדו 

אבל הקדוש אומר איש פלוני עומד על פתח חצירך שמא מכניסו ושמא מניחו. או לבן ביתו והוא 

ברוך הוא אינו כן אם בא על אדם צרה לא יצווח לא למיכאל ולא לגבריאל אלא לי יצווח ואני 

.עונה לו מיד.  

Maimonides Commentary on the Mishnah Sanhedrin 10 The fifth principle 

That He is the One that is fitting to serve and to exalt and to make His greatness 
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known and to do His commandments; and not to do this to that which is below 

Him in existence - from the angels and the stars and the spheres and the 

elements and what which is composed of them. . . And so [too], it is not fitting to 

serve them in order that they be intermediaries to bring them closer to Him, but 

rather to Him alone should they direct their thoughts and leave everything 

besides Him. 

Shulhan Arukh Yoreh Deah 179:13-14  "A necromancer" (Deuteronomy 18:11) 
is someone who starves themselves and sleeps in the cemetery in order to have 
unholy spirits rest upon them.  

To make someone ill swear an oath to return after death to tell one whatever they 
ask: this is permitted. [And some permit even after death, if one is not making an 
oath with the body of the deceased but only their spirit.  

Lecha Dodi by Rabbi Shlomo Alkabetz (1500-1576) 

  
  ,לכה דודי לקראת כלה

  .פני שבת נקבלה
  ,לכה דודי לקראת כלה

  .פני שבת נקבלה
 

  ,שמור וזכור בדיבור אחד
  ,השמיענו אל המיוחד
  ,אדוני אחד ושמו אחד

 לשם ולתפארת ולתהילה
 

  ,לקראת שבת לכו ונלכה
  ,כי היא מקור הברכה
  ,מראש מקדם נסוכה

  .סוף מעשה במחשבה תחילה
 

  ,מקדש מלך עיר מלוכה
  ,קומי צאי מתוך ההפכה

  ,רב לך שבת בעמק הבכא
  .והוא יחמול עלייך חמלה

 
  ,התנערי, מעפר קומי

  ,לבשי בגדי תפארתך עמי
  ,על יד בן ישי בית הלחמי

  .קרבה אל נפשי גאלה
 

  ,התעוררי, התעוררי
  ,כי בא אורך, קומי אורי
  ,עורי, עורי, שיר דברי
  .כבוד ה' עלייך נגלה

 
  ,לא תבושי ולא תכלמי
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  ,מה תשתוחחי ומה תהמי
  ,בך יחסו עניי עמי

  .ונבנתה עיר על תילה
 

  ,והיו למשסה שאסיך
  ,ורחקו כל מבלעייך

  ,ישיש עלייך אלוהייך
  .כמשוש חתן על כלה

 
  ,ימין ושמאל תפרוצי

  ,ואת ה' תעריצי
  ,על יד איש בין פרצי

  .ונשמחה ונגילה
 

  ,בואי בשלום עטרת בעלה
  ,גם בשמחה ברינה ובצהלה

  ,תוך אמוני עם סגולה
  .בואי כלה, בואי כלה

 
                                                                                       

לא תוסיף בית אל ו
 מקדש מלךלהינבא כי 

הוא ובית מלוכה הוא 
(7:13)עמוס   

 מקדש מלך עיר מלוכה

על פני. . .()וישקף   
 ִמּתֹוְך לֹוט ֶאת ַוְיַׁשַלח

 ַהֲהֵפכָּה )בראשית
19:29)  

צאי מתוך ההפיכהקומי   

הזה  בהררב לכם שבת 
(1:6)דברים   

רב לך שבת בעמק 
 הבכא

ְבֵרי א ֵעֶמקבְ  ע  כָּ  ַמְעיָּן ַהבָּ
כֹות ַגם ְיִׁשיתּוהּו  ַיְעֶטה ְברָּ
ִיל ֶאל ֵמַחִיל ֵיְלכּו מֹוֶרה:  חָּ
ֶאה  ְבִצּיֹון ֱאֹלִהים ֶאל ֵירָּ

(8-84:7)תהלים  

 עמק הבכא

כי מי יחמול עליך 
(15:5)ירמיהו  ירושלים  

 והוא יחמול עליך חמלה

התנערי מעפר קומי שבי 
(52:2)ישעיהו  ירושלים  

 התנערי מעפר קומי

לבשי בגדי תפארתך 
(52:1)ישעיהו  ירושלים  

 לבשי בגדי תפארתך עמי

ציוןעורי עורי לבשי עוזך   
(52:1)ישעיהו   

 עורי עורי שיר דברי

 קּוִמי ִהְתעֹוְרִרי ִהְתעֹוְרִרי
ַלִםְירּו (51:17 )ישעיהו ׁשָּ  

התעוררי התעררי כי בא 
 אורך קומי אורי
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Tzfat People, Books and Songs 

Rabbi Shimon bar Yohai  2nd century tanna (rabbi of the Mishnah), spiritual 

father of Jewish mysticism, (perhaps) author of the Zohar 

Rabbi Yosef Karo (1488 Spain – 1575 Tzfat) Legal genius, author of several 

significant halakhic works, the most famous of which is the Shulchan Arukh .  

Rabbi Moshe Cordovero (1522 – 1570) Most important Kabbalist in Tzfat until 

the arrival of the ARI.  (married to Rabbi Shlomo Alkabetz’s sister) 

Rabbi Yitzchak Luria, the “ARI” (1534 Jerusalem – 1572 Tzfat) Kabbalistic 

revolutionary who only lived in Tzfat for two years but transformed its spiritual 

landscape. 

Rabbi Shlomo Alkabetz  (1500  Greece - 1580 Tzfat)  Mystic scholar who 

studied with Caro and Cordovero, in Tzfat he composed the famous Kabbalat 

Shabbat song “Lecha Dodi.” 

Rabbi Moshe Alsheich  (1508 Adrianople  - 1593 Tzfat) teacher and preacher, 

author of important commentaries on the Bible. 

Rabbi Chaim Vital (1542-1620)  Student of Cordovero and of Luria, main 

disseminator of the ARI’s Torah 

Rabbi Yaakov Berab  (1474 Spain – 1546 Tzfat) Scholar  and teacher who 

attempted to re-establish Rabbinic Semicha and the Sanhedrin.  Opposed by 

Rabbi Levi Ibn Habib and the scholars of Jerusalem.  

Rabbi Yitzchak Abohav (Spain 14th century) Spanish rabbi who authored the 

ethical work Menorat HaMaor. The Abohav synagogue in Tzfat is connected to 

him.  

 

“Tzfat was saved because of action and because of a miracle: The action was 

the Jews gathering to pray, the miracle was the arrival of the Palmach.” 

(attributed to Rabbi Avraham Zeide Heller, chief rabbi of Tzfat in 1948) 

 

 


