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Our Model Beis HaMikdash
Like A Good Neighbor

I.

 .1מסכת ברכות דף ח עמוד א
אמר ריש לקיש :כל מי שיש לו בית הכנסת בעירו ואינו נכנס שם להתפלל  -נקרא שכן רע ,שנאמר :הכה אמר ה' על
כל שכני הרעים הנגעים בנחלה אשר הנחלתי את עמי את ישראל; ולא עוד אלא שגורם גלות לו ולבניו ,שנאמר :והנני
נתשם מעל אדמתם ואת בית יהודה אתוש מתוכם.
 .2משנה ברורה  -סימן צ ס״ק לח
דכן דרך שכנים הרעים שאין נכנסין לבית חביריהם.
וע' באחרונים שכתבו שאפילו אין שם מנין עשרה דהא סתמא קתני ובפמ"ג מסתפק בזה.
ואם מתפלל בביתו בעשרה בכל גווני אינו נקרא שכן רע דכל בי עשרה שכינתא שריא ומיהו עכ"פ מידי חובת בהכ"נ
לא נפיק אא"כ אותו המקום שמתפללין בו קבוע לקדושה:
 .3שולחן ערוך  -אורח חיים סימן צ סעיף ט
ישתדל אדם להתפלל בבית הכנסת עם הציבור ,ואם הוא אנוס שאינו יכול לבוא לב"ה ,יכוין להתפלל בשעה שהציבור
מתפללים .וכן אם נאנס ולא התפלל בשעה שהתפללו הציבור והוא מתפלל ביחיד ,אעפ"כ יתפלל בב"ה
 .4משנה ברורה  -סימן צ ס״ק לג
אעפ"כ יתפלל בב"ה  -מפני שהוא מקום קבוע לקדושה ותפלתו מתקבלת שם יותר
 .5מסכת ברכות דף ו עמוד א
תניא ,אבא בנימין אומר :אין תפלה של אדם נשמעת אלא בבית הכנסת ,שנאמר :לשמוע אל הרנה ואל התפלה ,במקום
רנה שם תהא תפלה .אמר רבין בר רב אדא אמר רבי יצחק :מנין שהקדוש ברוך הוא מצוי בבית הכנסת שנאמר :אלהים
נצב בעדת אל
 .6רש"י )שם(
במקום רנה  -בבית הכנסת ,ששם אומרים הצבור שירות ותשבחות בנעימת קול ערב.
בעדת אל  -בבית מועד שלו.

Mini Mikdash

II.

 .7פרשת תרומה  -פרק כה פסוק ח
ִק ָדּשׁ וְ ָשׁ ַכנְ ִתּי ְבּתוֹ ָכם:
וְ ָעשׂוּ ִלי מ ְ
 .8יחזקאל  -פרק יא פסוק טז
ִק ָדּשׁ ְמ ַעט ָבּ ֲא ָרצוֹת ֲא ֶשׁר ָבּאוּ ָשׁם
ָלכֵן ֱאמֹר כֹּה אָמַר ה׳ אלקים כִּי ִה ְר ַח ְק ִתּים בַּגּוֹיִם וְכִי ֲהפִיצוֹ ִתים ָבּ ֲא ָרצוֹת וָ ֱא ִהי ָל ֶהם ְלמ ְ
 .9מסכת מגילה דף כט עמוד א
ואהי להם למקדש מעט ,אמר רבי יצחק :אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבל
 .10מסכת מגילה דף כט עמוד א
תניא ,רבי אלעזר הקפר אומר :עתידין בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבל שיקבעו בארץ ישראל
 .11מסכת ברכות דף ח עמוד א
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אמרו ליה לרבי יוחנן :איכא סבי בבבל .תמה ואמר :למען ירבו ימיכם וימי בניכם על האדמה כתיב ,אבל בחוצה לארץ
לא! כיון דאמרי ליה :מקדמי ומחשכי לבי כנישתא ,אמר :היינו דאהני להו .כדאמר רבי יהושע בן לוי לבניה :קדימו
וחשיכו ועיילו לבי כנישתא ,כי היכי דתורכו חיי.
 .12מהרש"א  -חידושי אגדות שם
דהיינו טעמא דבי כנשתא דבבבל ה"ל כאלו הם על האדמה שהרי יקבע לעתיד שם בא"י

!Aliyah L’Regel...To Shul

III.

 .13משנה ברורה  -סימן צ ס״ק לז
ואם יש שתי בתי כנסיות בעיר טוב לילך להרחוקה כי שכר פסיעות יש
 .14מסכת סוטה דף כב עמוד א
ההיא אלמנה דהואי בי כנישתא בשיבבותה ,כל יומא הות אתיא ומצלה בי מדרשיה דר' יוחנן ,אמר לה :בתי ,לא בית
הכנסת בשיבבותך? אמרה ליה :רבי ,ולא שכר פסיעות יש לי?
 .15הרב שמעון שוואב )מעין בית השואבה  -פרשת בלק כב:כח(
ויש להעיר על מה שלא מצינו ענין זה אצל שאר מצוות ,שהרי לא שמענו מעולם שאם יש לו לאדם שתי סוכות  -אחת
קרובה ואחת רחוקה  -שראוי ללכת לרחוקה .וכן כתב המהר״ל שדין זה אינו נוהג אלא בהליכה לבית הכנסת.
ונראה שבאמת עיקר הענין של שכר פסיעות נובע ממצות עלייה לרגל ,שהולכים מרחוק לבית המקדש...ולכן שייך
ענין זה גם בבית הכנסת שהוא מקדש מעט ,אבל לא בשאר מצוות.
 .16רמב"ן  -פרשת אמור כג:ב
וטעם מקראי קדש  -שיהיו ביום הזה כולם קרואים ונאספים לקדש אותו ,כי מצוה היא על ישראל להקבץ בבית
האלהים ביום מועד לקדש היום בפרהסיא בתפלה והלל לאל בכסות נקיה ,ולעשות אותו יום משתה

Places of Meeting

IV.

 .17ישעיהו  -פרק נו פסוק ז
ֹ
ִקּ ֵרא ְל ָכל
וֲַהבִיאוֹ ִתים ֶאל ַהר ָק ְד ִשׁי וְ ִשׂ ַמּ ְח ִתּים ְבּבֵית ְתּ ִפ ָלּ ִתי עוֹל ֵתי ֶהם וְזִ ְב ֵחי ֶהם ְל ָרצוֹן ַעל ִמזְ ְבּ ִחי כִּי בֵי ִתי בֵּית ְתּ ִפ ָלּה י ָ
ָה ַעמִּים:
 .18מלכים-א  -פרק ח
ֹ
יך ַהיּוֹם:
)כח( וּ ָפנִי ָת ֶאל ְתּ ִפ ַלּת ַע ְב ְדּ ָך וְ ֶאל ְתּ ִחנָּתוֹ יְקֹוָק ֱאל ָהי ִל ְ
שׁמַֹע ֶאל ָה ִרנָּה וְ ֶאל ַה ְתּ ִפ ָלּה ֲא ֶשׁר ַע ְב ְדּ ָך ִמ ְת ַפּ ֵלּל ְל ָפנֶ ָ
ֹ
)כט( ִל ְהיוֹת ֵעינֶ ָך ְפ ֻתחוֹת ֶאל ַה ַבּיִת ַהזֶּה ַליְָלה וָיוֹם ֶאל ַה ָמּקוֹם ֲא ֶשׁר אָ ַמ ְר ָתּ יִ ְהיֶה ְשׁמִי ָשׁם ִל ְשׁמ ַע ֶאל ַה ְתּ ִפ ָלּה ֲא ֶשׁר יִ ְת ַפּ ֵלּל
ַע ְב ְדּ ָך ֶאל ַה ָמּקוֹם ַהזֶּה:
ִשׂ ָר ֵאל ֲא ֶשׁר יִ ְת ַפּ ְללוּ ֶאל ַה ָמּקוֹם ַהזֶּה וְאַ ָתּה ִתּ ְשׁמַע ֶאל ְמקוֹם ִשׁ ְב ְתּ ָך ֶאל ַה ָשּׁ ַמיִם וְ ָשׁ ַמ ְע ָתּ
)ל( וְ ָשׁ ַמ ְע ָתּ ֶאל ְתּ ִחנַּת ַע ְב ְדּ ָך וְ ַע ְמּ ָך י ְ
וְ ָס ָל ְח ָתּ:
 .19פרשת משפטים  -פרק כג פסוק יז
ַשּׁנָה יֵ ָר ֶאה ָכּל זְכוּ ְר ָך ֶאל ְפּנֵי ָהאָדֹן ה׳:
ָשׁלֹשׁ ְפּ ָעמִים בּ ָ
 .20הרב צבי שכטר )ארץ הצבי  -סימן יב ,סעיף ב(
ובביאור ענין זה דמקדש מעט שמעתי מכבוד מו"ר הגריד"ס שליט"א דכל ענין המשכן והמקדש הוא להיות לנו מקום
מיוחד להועד שם עם השכינה וענין זה מתקיים בין בביהמ"ק ובין בביהכ"נ אלא שההבדל שביניהם הוא שביהמ"ק
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הוא בית ה׳ ושמה אנחנו מבקרים אצלו להועד אתו יתברך ,ואילו ביהכ"נ הוא ביתנו והשי"ת מבקר אצלנו בכדי
להועד אתנו…
דבביהמ"ק שהוא בית ה' ואנחנו אורחים אצלו שייך יותר הדין של מורא המקדש ,אבל בביהכ"נ שהוא עפ"י דין ביתנו
והשי"ת מתארח אצלנו להועד אתנו ולא מיקרי אלא מקדש מעט מאחר שגם הוא מקום המיוחד להועד עם השי"ת אך
לא נוהג בו דין זה דמקדשי תיראו בכל תוקפו מאחר שסוכ"ס איננו בית ה' אלא ביתנו וההלכה רק דורשת שכל הנהגה
שאדם רגיל להקפיד שלא תיעשה בתוך ביתו אסורה היא בביהכ"נ מכח הך קרא ד״ומקדשי תיראו״
 .21מסכת ברכות דף ו עמוד ב
אמר רבי יוחנן :בשעה שהקדוש ברוך הוא בא בבית הכנסת ולא מצא בה עשרה  -מיד הוא כועס ,שנאמר :מדוע באתי
ואין איש קראתי ואין עונה.

Bringing It Home

V.

 .22מסכת שבועות דף יח עמוד ב
ת"ר :והזרתם את בני ישראל מטומאתם  -אמר רבי יאשיה :מיכן אזהרה לבני ישראל שיפרשו מנשותיהן סמוך לוסתן
 .23תורה תמימה  -פרשת מצורע טו:לא )הערה קכג(
אך אמנם צריך ביאור לדרשה זו מאי שייך סיום הלשון ולא ימותו בטומאתם בטמאם את משכני ,דמה שייך פרישה זו
לטומאת משכן ה' ,וי"ל עפ"י מ"ש בסוטה )י"ז א'( איש ואשה זכו שכינה ביניהם ,ולכן צריך להזהר שיזכו ולא יטמאו
הקדושה השוכנת ביניהם ,ודו"ק.
 .24מסכת סוטה דף יז עמוד א
דריש ר"ע :איש ואשה ,זכו  -שכינה ביניהן ,לא זכו  -אש אוכלתן.

Our Model Beis HaMikdash

VI.

 .25מסכת ברכות דף ג עמוד א
שמעתי בת קול שמנהמת כיונה ואומרת :אוי לבנים שבעונותיהם החרבתי את ביתי ושרפתי את היכלי והגליתים לבין
האומות .ואמר לי :חייך וחיי ראשך ,לא שעה זו בלבד אומרת כך ,אלא בכל יום ויום שלש פעמים אומרת כך; ולא זו
בלבד ,אלא בשעה שישראל נכנסין לבתי כנסיות ולבתי מדרשות ועונין יהא שמיה הגדול מבורך הקדוש ברוך הוא
מנענע ראשו ואומר :אשרי המלך שמקלסין אותו בביתו כך ,מה לו לאב שהגלה את בניו ,ואוי להם לבנים שגלו מעל
שולחן אביהם.

Takeaways:
1. Shuls are an extension of the Beis HaMikdash.
a. They are treated as part of the land of Israel
b. Walking to shul is like aliyah l’regel.
c. There is a special mitzvah to gather in shul for the regel.
2. Tefilos are more powerful in Mikdash/Shul because we’re interfacing with Hashem.
a. We are guests in Mikdah, and hosts in Shul.
b. It’s a responsibility to create a hospitable environment for the shechinah.
3. In the absence of shuls, we can focus on elevating our homes to the status of Mikdash.
4. During the 3-Weeks, we can use the current crisis to better feel the loss of the Mikdash.

