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Hebrew Texts 
 
 

א –הלכות בית הכנסת  –שו"ע האר"י   
 

ואחר כך יכנס.  ”ואהבת לרעך כמוך“קודם שיכנס לבית הכנסת ישים אל ליבו מצוות עשה של 
תפילתו כלולה מכל ישראל ותוכל פשו כי על ידי זה תעלה נויכוון לאהוב כל אחד מישראל כ

הוא אבר  וצריך כל אחד לכלול עצמו כאיל ,לעלות ולעשות פועל. ובפרט אהבת חברים שלנו
אחד מן החברים יצ"ו. ומאד הזהירנו מורי ז"ל על זה. ואם יש איזה חבר בצרה ח"ו, או חולי 

מכיריו עמו.וכן בכל דרכיו וישתתף לכל  .בביתו או בבניו ישתתף בצערו ויתפלל עליו  
 

ספר עבודת ישראל    ליקוטים -
 

. צריך שיהיו כל העשרה במקום אחד וש"ץ עמהם כו' (ש"ע או"ח סימן נ"ה סעיף י"ג)  
דהנה איתא בזוה"ק בפסוק (דברים כד, יב) ואם איש עני הוא לא תשכב בעבוטו עי"ש. פירוש הענין, כי 

דהוא תביר לבא, וכתיב (תהלים נא, יט) זבחי אלהים העיטוף לכל התפלות הוא תפלת העני, ותרעומין דמסכנא 
רוח נשברה. לכן עיקר הענין לתפלה לעמוד בלב נשבר ונדכה על חורבן היכלו ועל פיזור בניו, ולא נשאר שום 

עבודה לה' רק עבודה שבלב זו תפלה ולהעלות וליחד השכינה עם דודה. וזה דכתיב (תהלים קב, א) תפלה 
לה בשביל כי עני הוא כביכול ובחינת דל משכינת עוזו כי יעטוף, אז התפלה הזאת היא לעני כי יעטוף, אם התפ

עטיפה ושמלה לכל התפלות. מה שאין כן הנכנס בבית הכנסת לבקש צרכיו בני חיי ומזוני, הגם שזה גם כן 
וא שלא מאמין באמתת יכלתו וגדולת אדונינו ורב כח להשפיע לו כל טובה, מכל מקום עיקר כוונת התפלה ה

לשם יוצרו, רק כמי שנושה בו וצווחין ואמרין הב לנא חיי הב לנא מזונא, והוא כאשר יבא האדם הנושה 
ברעהו לקחת העבוט. וכתיב (דברים כד, יב) לא תשכב בעבוטו, כלומר מי שהולך לעבוט עבוטו אינו בכלל 

כד, יא) בחוץ תעמוד, כלומר אי  היחוד המכונה בלשון שכיבה וזווג כנסת ישראל עם דודה. ועליו נאמר (שם
אפשר לאדם כזה להשיג פנימיות המלכות רק לעמוד בחוץ. והאיש, הוא כביכול. יוצא אליך העבוט החוצה, 

כלומר ההשפעה באמת ישפיע לך, אבל לחוץ ולא בפנים:  
והנה אם עשרה בני אדם מתאספים יחד לבית הכנסת להתפלל והם מבקשים צרכי עצמם, הגם 

אחד נקראים מפוזרים, כי כל אחד פונה במחשבתו כרצונו זה לכרמו וזה לזיתו שהם בבית 
ולהתפלל על חייו וזה להתפלל על בניו ושאר ענינים. אבל עיקר ענין התפלה אינו כן, רק 

שיהיו כל העשרה במקום אחד לכוון לשם יחודו של עולם שיהיה הוא אחד ושמו אחד ותגלה 
ושליח ציבור עמהם ואז יתקיים בהם הרמז שרמז שלמה  ותראה מלכותו עלינו בזמן קרוב,

המלך ע"ה על השליח ציבור (מלכים א' ח, לב) ואתה תשמע השמי"ם וגו', כי שמי"ם 
בגימטריא ש"ץ, כי על ידי הסרסור עוברים התפלות אל מלכו של עולם, כי עיקר התפלה הוא 

להשלים מלכותו:  
 

ספר מאור ושמש  פרשת שמיני  -  
 

כך דהנה הצדיק אשר לו יד ושם להעלות ולקשר נשמות בני ישראל בשורשם  ונראה לרמז
ולהעלותם למעלה לשורשם הן בעת שדורש ברבים לעורר לבבות בני ישראל לתשובה הן 

בעומדו להתפלל עבודת התפילה בפני העמוד והוא שליח ציבור לעדתו וממילא השליח ציבור 
תם למעלה ולעורר לבבם בעת התפילה צריך לקשר כל הנשמות שמתפללים עמו ולהעלו



בהתעוררות גדול בתשובה, הצדיק כזה בעת שמעורר לבבות בני ישראל בתשובה אזי 
המחשבות זרות של הציבור נופלים על זה הצדיק מחמת ההתעוררות שהכניס בלבם ומחמת 

התקשרותם עמו אזי כל מחשבתם נופל על הצדיק ומבלבלים את הצדיק מעבודתו אותן 
ת של העולם כידוע לכל משכיל:המחשבו  

וגם איתא במדרש (ויקרא רבה כג, ד) כשמתפללים עשרה בני אדם ואחד יורד לפני התיבה 
עליו נאמר (שיר השירים ב, ב) כשושנה בין החוחים עיין במדרש כמו החוחים עוקצים 

  לשושנה העומדת ביניהם כך עוקצים המחשבות בני אדם לשליח ציבור.
י אדמו"ר מוה"ר אלימלך זצוק"ל שאמר בשם הרב ר' בער מראוונא שאמר בשם הבעש"ט וגם כך שמעתי מפ

שהדורש ברבים נמשל למרא וחצינא שמשליך הזבל מהבית לנקות את הבית ונתלכלך בעצמו כך הוא השליח 
ציבור הן בעת הדרשה הן בעת עומדו לפני העמוד שמזכך בני אדם שמתעוררים בתשובה על ידו והוא נופל 

ממדריגתו על ידי זה מחמת שמחשבות של העולם נופלים עליו: קצת  
 

ספר מקור מים חיים    סימן כ"ג -  פרשת נח עמוד התפלה -
 

וכתב בס' אור החכמה פ' בהעלותך וז"ל, וזה ענין ששמעתי מהרב הבעש"ט נבג"מ שאירע לו 
האריכו  באיזה זמן שהיה עומד ומתפלל עם חברים שלו תפלה בציבור, והנה החברייא לא

כמותו וסיימו תפלתם הרבה מקודם והמתינו עליו זמן רב, וכשנתארך להם הזמן להמתין, פנה 
כל אחד מהם לדרכו להצטרכות שלהם, ואחר זמן חזרו ונתקבצו לבית התפלה והמתינו עד 

שסיים תפלתו,. אמר להם אחר כך הבעש"ט הנה בזה גרמתם פירוד גדול במה שהלכתם 
לבדי, והמשיל להם משל, כי ידוע טבע העופות ליסע בחורף אל ארצות לדרככם והנחתם אותי 

החמות, והנה פעם אחת ראו יושבי המדינות ההם בתוך העופות עוף אחד יפה ומהודר מכל 
הגוונים שבעולם, שלא ראו כמוהו מעולם, והוא יושב על עץ גבוה שאי אפשר לעלות אליו 

בה אנשים, ויעמדו זה על כתפיו של זה, עד לתפסו, וכששמע המלך מזה העוף ציוה לקבץ הר
שיוכל העליון לתפוס בידו את העוף להביאו אל המלך, והנה בעת שעמדו האנשים כך זה על 
זה, התחילו התחתונים שבהם להתפזר אנה ואנה, עד שהעליונים שבהם נפלו ונתפצעו, והיו 

היו כולם מקושרים יחד למשל ולשנינה, ולא עלה בידם כלום, כי עיקר כוונת המלך היתה שי
ויהיו זה על זה. ע"כ המשל, ומזה אנו למדים ענין ואהבת לרעך כמוך, שצריך שיהיה ביניהם 

התקשרות חזק שיהיו כולם דבוקים באהבה וחיבה, ולא יתפרדו זה מזה, וכן אמר להם 
הבעש"ט הנה טוב היה כשהייתם מחוברים עמי בתפלה, אבל כשעזבתם אותי לבדי וכל אחד 

.לדרכו, הנה נפל הכל, ומה שרציתי להשיג פרח גם כן ממני פנה  
וביאר הדבר יותר, כי מאחר שבתורה ברא השם יתברך כל העולמות, והכל בשביל ישראל, ועל כן כל אחד 
מישראל יש לו שורש באות אחד מאותיות התורה, וכמו שכל העולמות שנבראו על ידי התורה, עומדים זה 

התורה בפרד"ס, כן הוא בישראל שיש להם גם כן שורש באותיות התורה  למעלה מזה לפי השתלשלות
צריכים הם תמיד להתקשר זה בזה, וגם להתקשר זה למעלה מזה והכל באהבה רבה, שכמו שהתורה היא אחת 

כן יהיו מקושרים כאחת, ועל ידי זה יש יכולת בידם להשיג השפעת השפע על ידי מי שהוא למעלה מהם וקרוב 
עליון, אבל אתם שהלכתם כל אחד מכם עבור הצטרכות הפרטיית שלכם, נראה בזה שלא היה  יותר לחסד

האהבה ביניכם בשעת התפלה כראוי, ומכל שכן שלא היתה בכם האהבה למי שגבוה מכם, ולכן נתקלקל הכל, 
לה לכן עיקר התיקון הוא אהבת איש אחד לחבירו בהתקשרות גמורה, וכולם יתקשרו גם כן היטב מי שלמע

מהם, כדי שיוכלו להשיג את החסד העליון, עכ"ל, בקיצור.  
 
 
 
 



ספר אור המאיר  פרשת תצוה -  
  

ראה גם ראה אשר מלאכה גדולה ועובדא כבדה היא בין שניהם השליח ציבור עם הצבור, 
לדעת איך יתנהגו בענייני התפלה, וביד השליח ציבור ביותר, ומלבד דברים הנאמרים באמת, 

בגו שצריך השליח ציבור לשום נגד פניו ולבו נכון עמו ליזהר בהם, וזכרתי יש עוד דברים 
מזה למעלה בפרשת נח (בראשית ו, כא), מה שאמר הקדוש ברוך הוא לנח היותו צדיק בדורו, 
ואתה קח לך מכל מאכל אשר יאכל וכו' והיה לך ולהם לאכלה, עיין שם באורך, והנשמע משם 

התעוררות בעבודת הבורא ברוך הוא, מכל דבר בעולם מד' שצריך האדם ליקח לעצמו בחינת 
מדריגות דומם צומח חי מדבר, ובעשות ככה גורם יחודים למעלה שמשלים רצון הבורא ברוך 

הוא, שבשביל זאת הכוונה נתפשטו אורות עליונים בהנבראים, בכדי שאיש המשכיל יקח 
, לעצמו רמיזא דחכמתא וישיג משם עולמות עליונים  

אליהו בריש התקונים (הקדמת תיקו"ז יז, א) עיין שם, וגם נתבאר לנו למעלה מאמרם ז"ל (ברכות ו, כמאמר 
ב) שנתעוררו על פסוק את אלקים ירא ואת מצותיו שמור כי זה כל האדם (קהלת יב, יג) כל העולם לא נברא 

אלא לצוות לזה, ומשמעות לצוות לשון צווי ואזהרה,   
עצמם לא נבראו בעולמו אלא לצוות לאיש המשכיל, לדעת מה כלומר כל פרטי הנבראים כל 

יעשה ואיך יעבוד את הבורא ברוך הוא, היינו בזה האופן אם רואה בזולתו איזה בחינת אהבה 
או יראה אפילו מפחותי הערך צרכיותיו הגשמיות, ירגיש שלא דבר רק הוא שהקרה לפניו 

שו לתועלת עבודת הבורא, היינו לצוותו לראות ככה, בודאי לא לחנם, כי אם ליתן דעתו ונפ
  להזהירו בטוב לאהבה ולירא את שמו יתברך

כי אם האדם הזה רודף אחרי דבר שטות באהבה עזה, ועושה כמה חריצות וזריזות לאהבתו הגשמיות ממשאו 
 ומתנו וכדומה מתענוגי בני אדם מדבר הרשות, ופשיטא מאהבה רעה חס ושלום, אשר האהבה גברה אצלו כל

כך עד שאינו מרגיש בשום דבר בעולם למונעו ולהפרידו, וכן יש לו בחינת יראה גם כן, שלא יאבד בחינת 
משא ומתן בהתגלות סודו לזולתו, אם כן למה לא יתכסה האדם המשכיל מלא בושה וכלימה, שנעדר ממנו 

נוגים למדריגות עיקר האהבה והיראה לאהוב את בוראו תענוג כל התענוגים, וממנו נמשכים פרטי התע
:התחתונים, וכן בענין היראה יתחזק בעצמו בחינת היראה ממנו יתברך גם כן שלא יאבד אהבת הבורא  

 
ועתה תחזה בין והבן איך שיכול איש המשכיל ליקח לעצמו רמיזא דחכמתא ובחינת התעוררת 

עבודה, מכל דבר בעולם ופרטי הברואים, וזהו כל העולם לא נברא כי אם לצוות לזה בחינת 
ומכח זה נותן בהם שפע וברכה עליונה כי הוא מעלה כל הנבראים לשורשם, ומושך במחשבתו 

הטהורה שפע וברכה בהם, וזהו והיה לך ולהם לאכלה, והנה השליח ציבור צריך לחבר את 
עצמו עם כל האנשים העומדים בבית המדרש ולדעת בחינת צירופיהם, והיינו שיהא לו זאת 

אחד ואחד לערך בחינתו, שרוצה לעשות צרופים בתורה ותפלה ומגמת  ההשגה להבין מכל
נפשו בעבודת אלהים, והוא השליח ציבור יקח לעצמו בחינה איך להתפלל ולהעלות צרופיהם, 
וגם כשמתבונן בהעומדים שם שיש מהם איזה איש שאינו יכול לחזק את עצמו ולהפוך צרופים 

החיוב מוטל עליו שהוא יעלה בחינת צרופו, כי הוא מה שפעל ועשה תחלה בעוסקו בחיצוניות, 
שליח וחזקה שליח עושה שליחותו, להעלות כללות צרופים על ידי מה שהוא בוחן בדעתו איך 

ליקח בחינת התעוררות באמצעות הצבור להתפלל:  
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Translations 
 
 

Shulchan Aruch HaAri, Hilchot Beit Hakeneset, 1 
 

When entering Beit HaKenesset, first take to heart the commandment to actively 
“love your neighbor as yourself” and only then enter. Your intention should be to 
love every person of Israel as you love yourself. This way your prayer will be 
part/inclusive of the prayers of all Israel, and as such it can be elevated and be 
effective. Specifically regarding the love of our companions – each individual 
should include himself [in the whole] thinking of himself as one limb in [the body 
of the] companions, may God protect them. My teacher of blessed memory 
warned us often regarding this matter. And if there is a friend who is in trouble 
Heaven forbid, if there is sickness in his home or among his children, you should 
partake in that trouble and pray for him. So in all your practices, you should 
include all those you know. 

 
Avodat Yisrael (Koznitz), Likutim 

 
All ten people have to be in one space including the shaliah tzibbur. (Shulhan 
Aruch, Orah Hayyim, 55:13) 
If ten people gather in Beit HaKenesset to pray, and they all pray for individual 
needs, they are indeed dispersed, notwithstanding the fact that they are in one 
house. This is because each person’s thoughts are directed towards their own 
interests. One is thinking about his vineyards or olive trees, another is praying 
for his health and yet another is praying for his children or other such matters. 
This is not what prayer is about. Rather – all ten people have to be in One place 
(makom). They should orient their thoughts towards the Unity of the world, pray 
that “YHVH be one and the Name one”, that God’s kingdom be revealed and 
seen by us soon.  
And the shaliah tzibbur should be with them. Then they will realize what king 
Solomon alluded to in relation to the shaliah tzibbur – “You will hear in (literally- 
the) heaven (hashamayim)” (1st Kings, 8:32). Shamayim has the same numerical 
value as Shatz. It is through the messenger that the prayers pass to the ruler of 
the universe, for prayer is about the wholeness of God’s kingdom. 

 
Ma’or VaShemesh, Shemini 

 
This is for a tzaddik who is invested in elevating the souls of Israel and 
connecting them to their roots. One who attempts this both when preaching to 
awaken hearts to teshuvah and when approaching the service of prayer before 
the Amud, to be a shaliah tzibbur. Being a shaliah tzibbur means connecting to 



all the souls of those who are praying with you, elevating them and rousing their 
hearts in a great awakening of teshuvah.  
When you awaken the hearts of Israel to teshuva you will experience their 
distractions (literally: their strange thoughts will come to you). The connection 
that awakens their hearts also allows all their thoughts to enter you. The 
community’s thoughts can be very distracting for your own service as every 
aware person knows. 
The midrash teaches (Shir HaShirim Rabbah 2:2) when ten people are praying 
and one of them approaches to lead before the teivah, of this person it is said – 
“like a lily among the thorns”(Shir HaShirim 2:2). The midrash means that just 
like the thorns prick the lily that grows between them, so also is the shaliah 
tzibbur pricked by the thoughts of people. 

 
Mekor Mayyim Hayyim, Amud Hatefila, 23 

 
From the book Or HaHochmah on Beha’alotechah: This I heard from the Besht of 
blessed memory regarding something that happened once when he was praying 
communal prayer with his haverim. The hevraya did not take as long to pray as 
he did, and finished their prayers much earlier. They waited for a long time, but 
when the time became too long for them to wait each one turned to his matters 
and went to deal with various necessities. Some time later they reconvened in 
the prayer house and resumed waiting until the Besht finished praying. The 
Besht later told them when you went on your own ways and left me alone, you 
caused great alienation, and he offered a parable: It is known that birds migrate 
in the winter to warmer climates. It once happened that the inhabitants of such 
a warm country saw among the migrating birds one bird which was beautiful and 
decorated with all the colors in the world, such as they had never seen before. 
This bird was nesting in a tree so high that it was impossible to climb up to catch 
it. When the king heard about this bird he commanded people to gather and 
stand on each other’s shoulders so that the top person could catch the bird and 
bring it to the king. But as the people were constructing this human tower, the 
ones on the bottom scattered and the ones on top fell and were injured. They 
became a laughingstock and nothing was achieved, for the king’s intention was 
that they all stay together and climb on each other. This was the parable, and 
we can take from it the notion of “love your neighbor as yourself”, meaning that 
there should be a strong connection of love and friendship and that we should 
not separate from each other. The Besht also told them: it was good when you 
were connected to me in prayer, but when you left me alone and you each went 
your own ways it all fell down and everything I had wanted to attain flew away 
from me… 

 
 
 
 



 
Or HaMeir – Parashat Tetzaveh 

 
Pay attention how much effort must be invested by the community and the 
shaliah-tzibbur in order to go about prayer in an appropriate way, and 
particularly by the shaliah tzibbur. There are many things the shaliah tzibbur 
must take to heart and be attentive to including what I already wrote about in 
Parashat No’ah regarding the verse – “Take to you from all [kinds of] food that 
can be eaten… so that you and they [the animals] can eat”. (Bereshit 6:21) 
The conclusion there is that a person should use every thing in the world 
mineral, plant, animal or human as a wakeup call to serve the blessed Holy One.  
The supernal lights spread throughout creation so that the aware person can find 
these hints of wisdom and use them to access higher worlds… all the details of 
creation, they were all put into this world in order to instruct the aware person – 
this is what you should do, this is how you should serve the Creator. The practice 
is as follows: if you see an expression of love or fear in another person, even if it 
is a lesser person who is interested only in material things, cultivate the feeling 
that there is a reason you were shown this, that it is not for nothing. Rather this 
[witnessing] is to make you pay attention, to benefit your service of God. It is a 
positive way of instructing you to love and fear the blessed Name… 
Observe and understand the ways an aware person can detect hints of wisdom 
and hear wake up calls from every aspect and detail of creation. This is the 
meaning of “the whole world was created only to instruct this person” (Bavli, 
Berachot 6b) in the ways of God’s service. When you do this you bring Divine 
flow and blessing into them [those particular details of creation] for you are re-
connecting them to their root, your pure thought draws flow and blessing to 
them. This is the meaning of the verse “so that you and they can eat”. 
[When you are] the shaliah tzibbur you have to connect to all the people in the 
Bet Midrash and know their particular combinations. This means that you have to 
understand what sorts of combinations each individual (at his or her own level) 
want to make in Torah and tefilah. What is the orientation of their soul in serving 
God. And you have to take from each person their particular prayer or 
combination [and use them in your own prayer] and elevate these combinations.  
And if when you look around you see a person who cannot strengthen himself to 
take what he had previously done in superficial externalities and transform those 
combinations, The responsibility is upon you to elevate those particular 
combinations, for you are the shaliah, and as a rule the shaliah accomplishes the 
mission. You elevate all the combinations through careful examination of the 
ways you can use the community as a wake-up call for prayer. 

 
 
 
 


