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A Set Place Continued….
בראשית פרשת חיי שרה פרק כד פסוק סב

וְיִצְחָק֙ ּבָ֣א מִּבֹ֔וא ּבְאֵ֥ר לַחַ֖י ֹראִ֑י וְהּ֥וא יֹוׁשֵ֖ב ּבְאֶֶ֥רץ הַּנֶֽגֶב: 

בראשית פרשת חיי שרה פרק כד פסוק סג
וַּיֵצֵ֥א יִצְחָ֛ק לָׂשּ֥וחַ ּבַׂשֶָּד֖ה לִפְנֹ֣ות עֶָ֑רב וַּיִׂשָּ֤א עֵינָיו֙ וַּיְַ֔רא וְהִּנֵ֥ה גְמַּלִ֖ים ּבָאִֽים:

• His Makom Kavua - Nothing Wrong with Sentimentality  (Not Sedom)
• Can Inspire the current Tefila

רמב"ן בראשית פרשת חיי שרה פרק כד פסוק סב
 ויתכן, בעבור היות "מבוא" מקור, שהיה יצחק הולך תמיד אל המקום ההוא, כי הוא לו

 מקום תפלה בעבור הראות שם המלאך
ואם כן המקום ההוא מקום אשל אברהם ראוי לתפלה.

Nothing Wrong with Previous Successes
ספורנו בראשית פרשת חיי שרה פרק כד פסוק סב

(סב) בא מבא באר לחי ראי. להתפלל במקום שבו נשמעה תפלת שפחתו (16:14) 

A Place can Inspire the Tefilla- Back to the Akeda & Shechina

רש"י בראשית פרשת חיי שרה פרק כד פסוק סג
(סג) לשוח - לשון תפלה, כמו (תהלים קב א) ישפוך שיחו: 

תוספות מסכת ברכות דף לד עמוד ב
 חציף עלי מאן דמצלי בבקתא - וא"ת הכתיב ויצא יצחק לשוח בשדה (בראשית כד) י"ל

 דהתם מיירי בהר המוריה

Close to his Mother?

זוהר מהדורת הסולם - שמות פרשת בא מאמר וירח את ריח בגדיו אות קנה
 וַּיֵצֵא יִצְחָק לָׂשּוחַ ּבַׂשֶָּדה לִפְנֹות עֶָרב. וְכִי לָא הֲוָה לֵיּה ּבֵיתָא, אֹו מָקֹום אַחֵר לְהִתְּפַּלֵל.
 אֶּלָא אֹותָּה הַׂשֶָּדה הָיָה אֲׁשֶר ָקנָה אַבְָרהָם סָמּוְ לַּמְעָָרה, ּדִכְתִיב הַׂשֶָּדה אֲׁשֶר ָקנָה
 אַבְָרהָם מֵאֵת ּבְנֵי חֵת. ּובְׁשַעֲתָא ּדַהֲוָה יִצְחָק עָאל ּגַּבֵיּה, חָמָא ׁשְכִינְּתָא עָלֵיּה, וְסָלִיק

 .ֵריחִין עִּלָאִין ַקּדִיׁשִין, ּובְגִינֵי ּכְַ הֲוָה מְצַּלֵי ּתַּמָן, ּוְקבָעֵיּה לִצְלֹותֵיּה

Rav Elyashiv-  Tzefat or the Kotel? 40 Days?
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RSZA & Praying at Graves of Soldiers
 
From	Chief	Rabbi	Lau’s	book,	Light	of	the	World	(Oro	shel	Olam),	page	380:	
A	student	in	the	Kol	Torah	Yeshiva	in	Jerusalem,	approached	his	Rosh	
Yeshiva,	Rav	Shlomo	Zalman	Auerbach	zt”l	and	asked	him	the	quesJon:	May	I	
leave	my	Torah	studies	in	the	yeshiva	to	go	[for	a	short	visit]	and	pray	at	
the	graves	of	tzadikim	(righteous	people,)	in	the	Galil	(Northern	Israel?)	
Rav	Auerbach	answered,	“It	is	beWer	to	say	in	yeshiva,	and	study	Torah”	
The	student	replied,	“Isn’t	there	a	Jme	I	could	go	to	visit	the	graves	of	
tzadikim?	Doesn’t	Rav	Auerbach	go	and	pray	by	the	graves	of	tzadikim?	
Rav	Auerbach	answered,	“In	order	to	pray	at	the	graves	of	tzadikim,	one	
doesn’t	have	to	travel	up	to	the	Galil.	Whenever	I	feel	the	need	to	pray	at	
the	graves	of	tzadikim,	I	go	to	Mount	Herzl,	[the	naJonal	cemetery	for	
fallen	IDF	soliders	in	Jerusalem],	to	the	graves	of	the	soliders…who	fell	
“Al	Kiddush	Hashem”	for	the	sancJficaJon	of	G-d.	

Away from Distractions (& Consistently Praying)

ספורנו בראשית פרשת חיי שרה פרק כד פסוק סג
(סג) ויצא יצחק לשוח. נטה מן הדרך על דעת לשפוך שיחו לפני ה' בשדה שלא יפסיקוהו 

עוברי דרכים אף על פי שכבר התפלל בבאר לחי ראי וקודם שהתפלל נענה על דרך מן היום 
אשר נתת את לבך [להבין] להתענות נשמעו דבריך (דניאל י, יב): 

שולחן ערוך אורח חיים הלכות תפילה סימן צ הקדמה
מקום הראוי להתפלל עם הצבור, ודין ההולך בדרך, ובו כ"ז סעיפים. 

https://www.yeshiva.co/midrash/28045

Ideally there should be nothing standing between a person praying the 
Amidah and the wall, so that nothing distracts him from praying. 
Permanent furniture standing against the wall, such as a cupboard, is not 

considered to be a partition, and l’chatchilah, one may pray next to it (Shulchan Aruch 
90:21; Mishnah Berurah 63:65). There are those who say that people can also be 
considered partitions. However, this opinion is nothing more than an enhancement of 
the mitzvah, for it is impossible for all the congregants in the synagogue to pray facing a 
wall (see Mishnah Berurah 90:69). Rav Avraham Yitzhak HaCohen Kook, interpreted 
this ruling as not to pray behind a person who is not engaged in prayer; however, 
praying behind one who is engaged in prayer is permitted l’chatchilah (Tov 
Ra’ayah Berachot 5b). 


