
ושכנתי בתוכם - לדורות

מאז ומעולם שמור היה מקום של כבוד בלב האומה לבית הכנסת שבכל אתר 
ואתר. מיום שחרב בית קדשנו ותפארתנו, בעוונותינו, היה לנו בית מקדש מעט 
יודע כל יהודי באשר הוא  זה למחסה ולמפלט מסערות השעה. בכל עת צרה 
להיכן להפנות את פעמיו, כדי לשפוך שיח לפני הבורא השוכן עמנו גם בתוך 

טומאתנו - בעיצומה של חשכת הגלות הארוכה.
מהיכן שואבים מקומות אלו את קדושתם זו, במה גדול כוחם וכיצד היא הדרך 

הראויה, אפוא, לנהוג בהם? הבה ננסה מעט ללמוד על כך במאמר שלפנינו:
נפתח בשתי שאלות מוכרות העולות למקרא לשון הפסוק בפרשתנו )שמות 
כה ח( "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם": א. מדוע נאמר כאן "ועשו לי מקדש", 
הרי מדובר כאן במשכן? ב. הרי המשכן אמור להיות בית לשכינה, אם כן לשון 

הפסוק צריכה הייתה להיות "ושכנתי בתוכו"?
לביאור העניין נתבונן נא בדברי הזוהר )נשא קכו א(: "ועשו לי מקדש - סתם, דכל 

בי כנישתא דעלמא מקדש איקרי, ושכינתא אקדמת לבי 
לפי  סתם,  מקדש  לי  ועשו  נאמר  ]תרגום:  כנישתא". 
שכל בית כנסת נקרא מקדש, והשכינה מקדימה לבוא 

לבית כנסת[.
בדברי הזוהר  מבואר שהסיבה שנאמר כאן 'מקדש' 
היא ללמדנו שציווי זה לא נאמר רק לשעה, כי אם גם 
להתיישב  ישראל  עתידים  בו  מקום  שבכל  לדורות, 
ואם  – משכן לשכינה,  יהיה עליהם לבנות בית כנסת 

יעשו כן מובטחים הם שהקב"ה ישרה שכינתו בו.
בדברי  לבאר  מוסיף  בפרשתנו  האהל'  'פתח  בספר 
בתוכם"  "ושכנתי  הוא  הפסוק  לשון  שלפיכך  הזוהר, 
בלשון רבים, ללמדנו שהקב"ה לא הגביל את הבטחת 
'ושכנתי בתוכם' למשכן או לבית המקדש בלבד, אלא 
הדורות.  במהלך  שייבנה  כנסת  ובית  כנסת  בית  לכל 
התיבות  שראשי  "בתוכם"  במילה  נרמז  אף  זה  דבר 

שלה הם "בתי כנסיות ובתי מדרשות".

בית מקדש מעט
מקדש  כ'בית  הכנסת  בית  של  כינויו  שגור  כל  בפי 
מעט'. מקורו של כינוי זה הוא במאמר הנביא )יחזקאל 
וכי  בגויים  הרחקתים  כי  ה'  אמר  כה  "לכן  טז(:  יא 

בארצות  מעט  למקדש  להם  ָוֱאִהי  בארצות  הפיצותים 
ובתי  כנסיות  בתי  "אלו  א(:  כט  )מגילה  חז"ל  אמרו  כך  על  שם",  באו  אשר 

מדרשות שבבבל". 
מעט  בלא  אנו  מוצאים  המקדש  לבית  הכנסת  בית  קדושת  בין  ההקבלה  את 
א  )חלק  דבש'  'יערות  בספרו  אייבשיץ  יהונתן  רבי  כותב  לדוגמא  כך  מקומות. 

דרשה ז(: "קדושת בית הכנסת היא ממש כקדושת ההיכל".
בספרו  מוסר'[  'שבט  ]בעל  האיתמרי  הכהן  אליהו  רבי  כותב  מעניינת  ידיעה 
'אגדת אליהו' על הירושלמי )ברכות פ"ה ה"ו(: "ראיתי במפרשים בשם מדרש, 
א(: "תשתפכנה  ד  )איכה  פיזרם הקב"ה בכל העולם, כדכתיב  שאבני המקדש 
אבני קודש בראש כל חוצות", ובכל מקום שנפל אבן נבנה שם בית הכנסת או 

בית המדרש".
עוד כתב המהרש"א )ח"א מגילה כט א( שבית המקדש השלישי יהיה מורכב 
העומד  בגלות  שעתה  נמצא  כן  על  הזה,  בעולם  שהיו  הכנסיות  בתי  מכל 

בבית הכנסת הרי הוא כעומד בבית המקדש ממש.
לא מעט ממנהגי בית הכנסת מקורם בהלכות שנהגו בבית המקדש. 
לדוגמא: מנהג הדלקת נר בבית הכנסת מקורו במצוות הדלקת 

המנורה במקדש )'כלבו' הלכות תפילה(. אף ההלכה שיש להגביה את בניין בית 
הכנסת מכל בתי העיר נובעת מהעובדה שבית המקדש היה בנוי בגובה ההר )'כד 
הקמח' ערך בית הכנסת(. כמו כן ביציאה מבית הכנסת יש להשתחוות כדרך 

שהיו עושים בבית המקדש )משנה ברורה קלב יח(.

כי ביתי בית תפילה
לתפילות הנאמרות בבית הכנסת ישנה סגולה מיוחדת המועילה להם להתקבל, 
כפי שאמרו חכמינו זיכרונם לברכה )ברכות ו א(: "אין תפילתו של אדם נשמעת 
אלא בבית הכנסת", עוד אמרו חז"ל שם: "אמר רבין בר רב אדא אמר רבי יצחק: 
מניין שהקדוש ברוך הוא מצוי בבית הכנסת, שנאמר )תהלים פב א(: "אלוקים 
נצב בעדת  א-ל".  ובאר ב'ילקוט מעם לועז' בפרשתנו )כה ח( שכשם שעבודת 
הקרבנות נעשתה  בבית המקדש, כך גם התפילה הנקראת 'עבודה שבלב' אינה 

אלא בבית הכנסת.
עוד כתב ה'בן איש חי' )מקץ שנה א'(: "נכון להשתדל ולהיזהר להתפלל בבית 
השראת  ששם  כיון  מעט  מקדש  ונקרא  המקדש,  בית  דוגמת  שהיא  הכנסת, 
עשר  שם  התפילות  בתיקון  האדם  ויצליח  השכינה, 

ידות על מה שהיה מתפלל בביתו".

מה טובו אהליך יעקב
מדי בוקר בכניסה לבית הכנסת נהגו לומר את הפסוק 
משכנותיך  יעקב  אהליך  טובו  "מה  ה(:  כד  )במדבר 
ישראל". בפסוק זה אנו משבחים את הקב"ה על בתי 
שמפרש  וכפי  בתוכנו.  שנטע  והמדרשות  הכנסיות 
הספורנו בפסוק זה "שבית הכנסת הוא מקום מיוחד 
המתפללים"  תפילת  את  ויקבל  ה'  כבוד  ישכון  בו 
בלבד  למתפללים  לא  כי  טובו"  "מה  "ואמר  ומוסיף: 

הם מטיבים, כי אם לכל העם כולו".
המצוות'  'נועם  בספר  בקצרה  המובא  דלהלן  המשל 
הגדולה  הזכות  את  יפה  לנו  ימחיש  קנב(  )מצווה 
בבית  ולהתפלל  לבוא  שזכינו  בכך  בחלקנו  שנפלה 

הכנסת בכל עת שנחפוץ:
מישהו  יושב  מקום  שבאיזשהו  לעצמכם  תארו 
שיכולותיו בלתי מוגבלות, שכל מי שמצליח להיכנס 
בעיותיו;  לכל  מהיר  לפתרון  זוכה  עמו  ולשוחח  אליו 
כל  ולמלא את  יכול להעשיר אותו, לרפא אותו  הוא 
משאלותיו. אך ישנה בעיה אחת קטנה - הוא מקבל 
מיליוני  אחת...  שעה  למשך  בשבוע  פעם  רק  קהל 
אנשים מכל העולם רוצים להיכנס אליו, אך הוא מקבל קהל למשך שעה אחת 
בשבוע בלבד. האם נוכל לתאר עד כמה גדול יהיה אושרו של אדם שזכה לקבל 

כרטיס כניסה לאותו איש מיוחד – אפילו למשך דקה אחת בלבד?!
הרי במהלך דקה זו יוכל הוא לפתור לעצמו כמה וכמה בעיות קשות איתן הוא 

מתמודד כבר שנים רבות, ולהתחיל חיים חדשים ומאושרים נטולי דאגות!
בכל  אומרת,  זאת  יומיומי,  כניסה  כרטיס  שקיבל  אדם  לעצמכם  דמיינו  כעת, 
יום ובכל שעה הוא יכול להיכנס ולדבר עם האיש המיוחד הזה במשך זמן בלתי 
מוגבל. האם אפשר בכלל לאמוד את הזכות שנפלה בחלקו של אדם זה?! הרי 
מכאן ואילך חייו הופכים להיות 'מעין עולם הבא' - אין לו יותר צרות ודאגות. 
כבר  אחר  מישהו   – ולפרנסה  חייו,  ימי  כל  לעבוד  בלי  בבית  לשבת  יכול  הוא 

ידאג...
גם אנחנו זכינו! זכינו בכרטיס כניסה יומיומי להיכלו של מלך מלכי המלכים 

– הכל יכול, לא רק לשעה אחת ולפעם אחת בחיים, אלא בכל יום, בכל 
לבקש  יכולים  ואנו  בפנינו  פתוחות  ד'  בית  דלתות  רגע  ובכל  שעה 

לשמוח  כד  מספקת  סיבה  זו  אין  האם  שנרצה.  מה  כל  ממנו 
ולהודות לריבון העולמים על כך?!

 פרשת תרומה
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אמן ותפילה בפרשה  בנתיבות אמונים

ישועה בזכות אמן
הפסוק  על  מסלונים  ר"א  הרה"ק  דרש  כך 
בית  בימי  בתוכם":  ושכנתי  מקדש  לי  "ועשו 
המקדש השכין הקב"ה את שמו בבית הגדול, 
וזוכים היינו ממנו להארה ושפע על ידי עבודת 
הקרבנות. אמנם גם כיום בהיותנו בגלות, נוכל 
הציבור  תפילת  בזכות  השפע  לאותו  לזכות 
במקום  היא  שתפילה  לפי  הכנסת.  בבית 
לענות  זוכים  בציבור  והמתפללים  העבודה, 
שמותיו  שני  את  בגימטרייה  הכוללת  'אמן' 
בקרבם  ישכון  ה'  ששם  גורמים  ובכך  ה',  של 

וישפיע עליהם שפע ברכות וישועות.
בראשי  למצוא  נוכל  האמורים  לדברים  רמז 
אתה'  ישועות  'פועל  המילים  של  התיבות 
הם  שאף  רבה',  'אהבה  בברכת  הנאמרים 
בגימטרייה צ"א, כגימטרייה של אמן ושל שם 
פרשת  איתן'  )'נחל  ובכתיבתו  בקריאתו  ה' 

תרומה(.  



איש צדיק וקדוש היה רבי יעקב יוסף הרמן, מי שכונה ה"חפץ חיים" של אמריקה. הוא התפרסם בצדקותו המופלאה, ובהקפדתו הנדירה להתפלל במניין. ולא יהיה 
דבר זה קל בעיניכם, כיוון שסוחר גדול היה האיש, ונסע ברכבות ובאניות למרחקים עצומים, ועם כל זאת ניתן היה למנות על אצבעות יד אחת את התפילות שאותן 
נאלץ להתפלל ביחידות. פעם, שב ממסע ארוך לאירופה, כשהוא שמח ומאושר – לא על הצלחתו במסחרו אלא על הצלחה גדולה אחרת, וכך אמר: "אין דבר העומד 

בפני הרצון – בכל נסיעתי הארוכה, רק פעמיים הפסדתי תפילה במניין!'

הוא השקיע מאמץ רב בתכנון מסלולי נסיעתו, כדי שלא ייאלץ למצוא את עצמו ללא מניין. כל העת היה דרוך לבל יקרה האסון הגדול שממנו חשש כל כך, והוא ימצא 
את עצמו מתפלל ביחידות. והנה יום אחד, כמעט וקרה הדבר... 

להגיע  ובאמצעותה  רכבת  על  לעלות  ורצה  שבגרמניה,  בלייפציג  אז  שהה  יעקב  ר' 
ללונדון. ברם, חישוב מהיר גילה לו, כי אם ייסע ברכבת, יפסיד תפילת ערבית במניין 
– והרי דבר זה לא עלה על דעתו בשום אופן! הוא בחר באפשרות היקרה והמסוכנת 
יותר – לטוס במטוס. באותן שנים היו הטיסות, לא רק יקרות מאוד, אלא גם מסוכנות 
לאין ערוך מאשר בזמננו. רק מעטים הרשו לעצמם ושמו נפשם בכפם לטוס במטוס, 
יוסף לא נמנה על אחד מהם. אבל, כאן היה מצב של חוסר ברירה: האם  ורבי יעקב 

ייתכן להפסיד תפילה בציבור???

הוא טס במטוס, נחת בלונדון, מיהר לביתו של רבי אליהו אליעזר דסלר ]מי שנודע 
הברית,  שבארצות  בביתו  התארח  שבעבר  מאליהו'[  ה'מכתב  כבעל  יותר  מאוחר 
וביקש ממנו לארגן בעבורו מניין. השעה הייתה מאוחרת מאוד, אבל הרב דסלר שחש 
הכרת הטוב רבה כלפי ר' יעקב יוסף, לא סירב לבקשתו. הוא התלבש, יצא מדירתו, 
והחל דופק בדלתות השכנים דלת אחר דלת, עד שנאסף מניין. רבי יעקב יוסף נשם 

לרוחה...

"זו היתה הכנסת אורחים אמיתית", הודה רבי יעקב יוסף למארחו בחום ובהתרגשות, 
ָמָשל הציל את חייו.

האם הפסיד רבי יעקב יוסף מטיסה יקרה זו, שאת עלותה היקרה 'בזבז' בעבור תפילה 
בציבור? לימים, התברר כי לא רק שלא הפסיד אלא אף הרויח! 

יותר, היה מפסיד הזדמנות עסקית  נוסע ברכבת שנסיעתה אטית  ראשית, אילו היה 
מיוחדת שחיכתה לו בלונדון, וזכה לה אך ורק בגלל נסיעתו המהירה. 

שנית, אילו היה מגיע ברכבת – לא היו מאפשרים לו להיכנס ללונדון, מפני שעקב טעות 
לא הייתה בידו 'ויזת כניסה' )בימים עברו, האפשרות להיכנס ללונדון הייתה מותנית 

בהחזקת ויזת כניסה.(  

והנה, בהיותו במטוס, פקיד המכס שמע ממנו את הסיבה לטיסה והתפעם ממעשהו 
עלות  את  גם  ממנו  שחסך  מה  ויזה,  ללא  להיכנס  לו  אפשר  לפיכך  הרב,  של  הנאצל 
ההנפקה של הכרטיס. עלות זו הייתה זהה להפרש שבין טיסה במטוס לנסיעה ברכבת. 
נמצא איפוא שחסכון עלות הויזה, גרם שמחיר טיסתו השתווה לסכום שהיה עליו 

להוציא אילו נסע ברכבת, ורבי יעקב יוסף לא הפסיד אף לא סנט אחד...

כי לעולם אין מפסידים ולו במעט מהשתדלות למען תפילה בציבור! 
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סיפור שבועי על אמן ותפילהמעשה אמונים

התפילה בציבור משתלמת 

הכבוד הראוי בהיכלו של מלך

חידוש נפלא כתב בספר "נועם המצוות" )שם( החיוב להיזהר בכבוד 
בית הכנסת הוא גדול יותר מאשר מבית המקדש, שכן בבית המקדש היה 
מורא טבעי, דבר שאינו קיים תמיד בבית הכנסת ולכך בוודאי יש להתחזק 

בזה יותר.
מלבד חיוב הציבור להתנהג בבית הכנסת בכבוד ובמורא, ישנו עניין מיוחד לכל 
יחיד ויחיד להשתדל בכבוד בית הכנסת. רבינו בחיי כותב )'כד הקמח' ערך בית 
הכנסת(: "כל הבונה כותל אחד בבית הכנסת, או שום בניין ואפילו דבר מועט, 

ואפילו קבע שם מסמר אחד לצורכן ולתיקונו הרי זה זכות גדול".
ומסופר על זֵקנו של רש"י שהיה שמש בית הכנסת, והיה מטאטא את הרצפה 
ישראל  עיני  את  שהאיר  לבן  זכה  כך  ובשל  הארוך,  בזקנו  הקודש  ארון  שלפני 

)ראה ספר חסידים קכח, וראשית חכמה שער היראה טו(
חסידים מספרים על הרה"ק השר שלום מבעלזא שבאחת מנסיעותיו חנה בעיר 
רצון  מתוך  הנראה  שככל  לב  שם  דשם  המדרש  לבית  נכנס  וכאשר  ברענזא, 
בני המקום רצפה לבית הכנסת, אלא הסתפקו רק  יצקו  לחסוך בהוצאות, לא 

בכתלים וגג.
ה'שר שלום' שלבו נכמר על בזיון בית הכנסת, בקש להעיר את תשומת לבם 
לחיסרון שיש בכך ואמר להם: בוודאי יודעים אתם כי אי"ה בעתיד הקרוב ממש 
יבוא משיח צדקנו וכולנו נעלה לארץ ישראל. או אז, כדברי הגמרא )מגילה כט 

א( ייעקרו כל בתי הכנסיות שבחוץ לארץ ממקומם ויעלו לארץ ישראל.

במקומו,  השוכן  הכנסת  לבית  יהודי  כל  ייכנס  שעה  באותה 
ומשיח צדקנו יגביה את בית הכנסת ויטיסו כעל כנפי נשרים לארץ 

שוכני  אתם,  אולם  ויפה,  טוב  הכל  בתוכו.  הנמצאים  כל  עם  ישראל 
ברענזא, תצטרכו ככל הנראה למצוא לכם דרך אחרת לעלות לארץ. בית 

הכנסת שלכם אכן יתרומם ממקומו ויינשא אל על, אולם אתם תישארו על 
הארץ, יען כי אין רצפה לבית הכנסת שבמקומכם...

למותר לציין כי תושבי המקום קיבלו מיד את התוכחה ומיהרו לנדב סכומים 
נכבדים כדי לצקת רצפה לבית מדרשם, לפאר ולרומם את בית ה'. )מרגליות 

הש"ס מגילה שם(

חשיבות עניית אמן בבית הכנסת

ומכאן לשני רמזים המקשרים בין מצות עניית אמן לבית הכנסת:
אמן, ללמדך  ממקדשיך )תהילים סח לו( הם  אלקים  נורא  א. ר"ת של הפסוק 
כי בבית הכנסת ]='מקדשך'[ יש להקפיד במיוחד על עניית אמן. שהרי השומע 
שמברכים את המלך ואינו ממהר להסכים עם המברך פוגע בכבוד המלך, ואם 
בכל מקום כך, על אחת כמה וכמה חמור עוונו בעמדו בתוך פלטרין של מלך 

)'קודש הלולים' שם(.
בבית  שיהיו  הקדומה  שהתקנה  פט(  )דף  תודה'  'לחמי  בספר  מובא  עוד  ב. 
הכנסת עשרה בטלנים - שבטלים ממלאכתם ועוסקים בתורה, נועדה גם בכדי 
שתמיד יהיו בבית הכנסת  עשרה שעונים אמן. רמז לדבר: בטלן בגימטרייה צ"א 

כגימטרייה של אמן.

ניתן לשמוע שיעור זה מפי הרה"ג רבי ישראל מאיר שושן במוקד 'קול אמונים'03-9139191

"ונראה דאין לאדם שכר ברכה עשרה זהובים* 
זהובים  עשרה  הוא  ברכה  של  שערכה  מבואר  א(  )פז  חולין  ]במסכת 

ברכה  על  אלא  הזה[,   בסכום  לו  מתחייב  מחבירו  והמונעה 

אבל  אמן  עליה  ועונים  אחרים   בפני  שמברך 
ברכה שמברך  בינו לבינו -  לא". 
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עשרה

זהובים?

מרן בעל הש"ך 
נפטר א' אדר 

ה"א תכ"ז
ומנוחתו כבוד 
בעיר העלישוי 

 צ'כיה

שבזמן  זוז,   250 הינם  זהובים  *עשרה 
אדם  לפרנס  כדי  די  בהם  היה  הגמרא 
אחד כשנה ורבע.  )ראה רע"ב פאה ח ח(


