
#15 5781 Busy People & Prayer (2)

A) Shouldn’t Teruma be the Parsha of Prayer?
Can a Worker Travel to the Mikdash Every Day?

שמות פרשת תרומה פרק כה פסוק ח
וְעָׂ֥שּו לִ֖י מְִקּדָׁ֑ש וְׁשָכַנְּתִ֖י ּבְתֹוכָֽם: 

A Version Wherever You Are (RHS article)

תלמוד בבלי מסכת מגילה דף כט עמוד א
 ואהי להם למקדש מעט, אמר רבי יצחק: אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבל. ורבי
 אלעזר אמר: זה בית רבינו שבבבל. דרש רבא: מאי דכתיב ה' מעון אתה היית לנו - אלו

 .בתי כנסיות ובתי מדרשות

Building IT

זוהר כרך ג (במדבר) פרשת נשא דף קכו עמוד א
 דשא בריך הוא אשתכח בינייהו בגין דלא אעדי רחימותא דיליה מנהון מה כתיב (שמות
 כה) ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם ועשו לי מקדש סתם דכל בי כנישתא דעלמא מקדש

 אקרי והא אוקמוה ושכינתא אקדימת לבי כנישתא זכאה ההוא
Behavior in IT

שו"ת הרב"ז תוכן העניינים חלק ג - חושן משפט
 אין משיחין בבית המדרש אלא בדברי תורה, אפילו מי שנתעטש אין אומרים לו"

 רפואה בביהמ"ד, וקדושת ביהמ"ד חמורה מקדושת ביהכ"נ" (יור"ד סימן רמ"ו סעי' י"ז,
 ע"ש בט"ז) "ויש לגעור במי שמשיח שיחת חולין בביהכ"נ, אף על פי שאינו שיחה
 בטלה רק לצורך פרנסה דבחוץ שרי אבל בביהכ"נ אסור" ("פרי מגדים" או"ח סימן

.קנ"א א"א סק"א)
 באור כונת המקראות הללו: "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם" (תרומה, כ"ה - ח')

 "הבית הזה אשר אתה בונה אם תלך בחקותי" וגו' (מ"א, ו' - י"ב) "ויטוש משכן שלו אהל
 שכן באדם" (תהלים, ע"ח - ס') "אל תבטחו לכם אל דברי השקר לומר היכל ה'! היכל

.ה'! היכל ה' המה" (ירמיה ז', ג' - ד')

B) Mishpatim is when we “need” it & Teruma is where we find it

שמות פרק כג פסוק כה
וַעֲבְַדּתֶ֗ם אֵ֚ת יְֹקוָ֣ק אֱֹלֽהֵיכֶ֔ם ּובֵַרְ֥ אֶֽת־לַחְמְָ֖ וְאֶת־מֵימֶ֑יָ וַהֲסִֹרתִ֥י מַחֲלָ֖ה מִּקְִרּבֶָֽ: 



#15 5781 Busy People & Prayer (2)
 Parsha as the Source of Tefilla Batzibur

מאור ושמש שמות פרשת משפטים
יש לדקדק, שהתחיל הפסוק בלשון רבים 'ועבדתם את ה' אלהיכם', וְגָמַר אֹומֶר בלשון 

יחיד 'וברך את לחמך' וגו'. ונראה בזה, דהתורה הקדושה מלמדת אותנו איך לעבוד את 
השי"ת; והן אמת באיזה בחינה שיהיה שאדם עובד את השי"ת, אם כונתו לשמים - 

בודאי הוא מקובל לפני השי"ת. אך עיקר עבדות ה' הוא, שישתתף האדם עם הציבור 
בכל העניני העבודה, הן בתורה והן בתפלה. ולא ּבַד ּבְבַד, כמו שאמרו חז"ל (ברכות 

סג ב) חֶֶרב אֶל הַּבַּדִים (ירמיהו נ לו) - חרב על שונאיהם של תלמידי חכמים 
שעוסקים בתורה בד בבד, רק צריך שישתתף עם הציבור. ובפרט בשעת התפלה, 

צריך כל אדם ליזהר מאד מאד להתפלל עם הציבור יחד, ואם מתפלל עם הציבור - 
יהיה מובטח שפרנסתו תהיה מזומנת לו בכל יום ברווחה, וברכה תהיה מצויה 

במעשי ידיו. ועל ידי תפלת ציבור, יכולים לבטל כל הגזירות קשות ורעות רחמנא 
ליצלן. וכבר אמרנו זאת, ּבְָרב עָם הְַדַרת מֶלְֶ (משלי יד כח) פירוש..…, וזהו פירוש 

הפסוק 'ועבדתם' את ה' אלהיכם פירוש לשון רבים, ואיזוהי עבודה שהיא בלב - 
הוי אומר זו תפלה (תענית ב א). ואמר הכתוב אם תעבדו ביחד את ה' אלהיכם, 

דהיינו שתתפללו יחד עם הציבור - וברך את 'לחמך' ואת 'מימיך' פירוש, שיברך את 
פרנסתך, שתהיה לך פרנסה טובה ורחבה. גם וברך את 'לחמך' ואת 'מימיך' קאי על 

התורה, אם תתפללו עם הציבור - תשיגו השגות התורה

The Hard Work at Shul
ב"ח אורח חיים סימן קלג 

א ואומר עלינו לשבח וכו'. הטעם הוא לתקוע בלבבינו קודם שנפטרים לבתיהם 
יחוד מלכות שמים ושיחזק בלבבינו אמונה זו שיעביר הגילולים מן הארץ 

והאלילים כרות יכרתון לתקן עולם במלכות שדי כי אז גם כי יש לכל אחד 
מישראל משא ומתן עם הגוים עובדי עבודה זרה וגילוליהם ומצליחים לא נפנה 

לבבינו אל האלילים ולא יעלה במחשבה חס ושלום שום הרהור עבירה 


