
 "םושכנתי בתוכ "ועשו לי מקדש

 :, ומצווה לדורותהמצווה וטעמיה

 רמב"ם, הלכות בית הבחירה א, א: .א
מצוות עשה לעשות בית לה' מוכן להיות מקריבין בו קרבנות 

עליו שלש פעמים בשנה. שנאמר: "ועשו לי מקדש" וכבר  וחוגגין
נתפרש בתורה משכן שעשה משה רבנו והיה לפי שעה שנאמר: 

 "כי לא באתם עד עתה..."
 

 הגרי"ש אלישיב, ספר דברי אגדה פרשת תרומה: .ב
יש מצות עשה של בנין בית המקדש. "ועשו לי מקדש ושכנתי 

" )חגי ב,ח( ואין בתוכו". אף שהקב"ה אמר "לי הכסף ולי הזהב
לי צורך בכך. אבל כל זה הוא נסיון, לדעת כמה אהבה יש 

 לישראל אליו, וכמה רוצים באמת בזה.
 

 משנת רבי אליעזר, פרשה כ': .ג
חביבה היא המלאכה, שהקב"ה העסיק את אבותינו במדבר 
ששה חודשים במלאכת המשכן. והייתה יכולת לפני הקב"ה 

לא השרת שכינתו בישראל לבראות את המשכן בהרף עין, אלא 
 אלא מתוך המלאכה.

 

 מכילתא דרשב"י, שמות כ,ט: .ד
גדולה מלאכה, שלא שרתה שכינה בישראל עד עשו מלאכה, 

 שנאמר: "ועשו לי מקדש".
 

 גורל לה' ה, סעיף ט: .ה
לא יכול לרדת הבית העליון שהוא הנשמה עד שיבנו ישראל את 

 הבית התחתון שהוא הגוף.
 

 שניאורסון, אגרות מלך חלק ג' אגרת קל':ר' מנחם מנדל  .ו

לרומם את היהודי למעלה -עניינם של בית המקדש והקורבנות
להות, לעשות אותו ואת ביתו ואת כל -מן הטבע, לקרבו לא

השייך אליו קודש, עד שגם מידותיו ותכונותיו הטבעיות תהיינה 
יומית -גותו היוםודשות עד שכל התנהמזוככות, נעלות ומק
  נעשית לשם שמיים.

 

 סיפרי פרשת בהעלותך פיסקא צב: .ז
שבכל מקום שנאמר "לי" הרי אספה לי, שתהא סנהדרין לשמי 
בכהבנים הוא אומר "וכהנו  זה קיים לעולם ולעולמי עולמים.

לי" )שמות כח,מא(, בלווים הוא אומר "והיו לי בלווים" )במדבר 
אל הוא אומר "כי לי כל בני ישראל עבדים" )ויקרא ח,יד(. בשיר

כה,כה(, בארץ הוא אומר "כי לי כל בכור בבני ישראל" )במדבר 
)שמות כה,ח(. "ועשו לי מקדש" , במדבר הוא אומר ח,יז(

 במזבח הוא אומר "ומזבח אדמה תעשה לי" )שמות כ,כ(.
 

 אור החיים, שמות כ"ה, ה על הפסוק "ועשו לי מקדש": .ח
בין  מצוות עשה כוללת כל הזמניםונראה כי עשו לי מקדש היא 

במדבר בין בכניסתן לארץ בכל זמן שיהיו ישראל שם לדורות, 
וצריכין היו ישראללעשות כן אפילו בגלויות, אלא שמצינו 

כשאסר ה' כל המקומות מעת שנבנה בית המקדש כאומר: "כי 
ועשו  לא באתם עתה אל המנוחה ואל הנחלה" ולזה לא אמר

משכן שיהיה נשמע שעל אותו זמן לבד נאמרה מצווה זו. ואחר 
שציווה דרך כלל אמר פרט הנעשה במדבר שאינו מקום לבנות 

בו בניין אבנים שיעשה משכן כסדר האמור. ותמצא שכתב 
הרמב"ם בפרק א' מהלכות בית הבחירה "מצוות עשה לעשות 

א משינוי בית לה' דכתיב 'ועשו לי מקדש' עד כאן. וטעמו הו
הלשון כמו שכתבנו. עוד ירצה באומרו "ועשו לי מקדש" כי מעת 

שעושים אותו לשמו יתברך כאומרו "לי", הגם שעדיין לא 
 שרתה בו שכינה הרי הוא מקדש ודין קודש יש לו.

 

 בעזהי"ת

גרעין לימוד 
אולפנת צביה 
 מעלה אדומים



 "םושכנתי בתוכ "ועשו לי מקדש

 מקדש משמים או בידי אדם:

 תוספות יום טוב, פתיחה למסכת מידות: .ט
יגלה הקדוש ברוך הוא  כשנזכה לבנות בנין העתידוכן אנחנו 

עיננו ומלאה הארץ דעה את ה' ולהבין הסתום בדברי יחזקאל 
ונבנהו אבל מכל מקום צריך לספור בניין השני שכן רוב ועיקרי 
הבניין מיוסדים בתכנית ה' אשר השכיל לדוד ולא ימוט. אלא 

מה שזכינו האל יתברך לדרוש עוד מן המקראות מצורף לזה 
ל בית שני אנו יכולים לדרוש ולהבין שעל ידי הסיפור הזה ש

בבנינא דיחזקאל, ואילו לא היה הסיפור נכתב בספר, לא מצאנו 
 ידנו ורגלנו באותו הבניין העתיד שיבנה במהרה בימנו.

 

רש"י, יחזקאל מג, יא על הפסוק: "...וישמרו את כל צורתו ואת  .י
 כל חקתיו ועשו אותם":

 לעת קץ. לעשותם ילמדו ענייני המידות מפיך שידעו-וישמרו
 

 ר' צדוק הכהן, ספר הזכרונות, במדבר פרשת נשוא, סימן ש': .יא
ונתברר כי הרי שתרשינו המלכות לבנות בית המקדש בעיר 

דאיתא בירושלמי דמעשר שני ושאר דוכתי הקודש בירושלים )כ
דמתחילה "בונה ירושלים ה'" ואחר כך "נדחי ישראל יכנס"(, 

 נהיה רשאים לבנות.אף על פי שכולנו טמאי מתים 
 

הרב מנחם מנדל שניאורסון מליובאויטש, פרשת תרומה  .יב
 תשנ"ב:

בניית בית המקדש ועוד והיא העיקר בענין הזמן גרמא, 
לאחרי כל הפרושים בפסוקה "ועשו לי . השלישי בפשטות ממש

מקדש ושכנתי בתוכם" כולל הפירוש "בתוך כל אחד ואחד" הרי 
כל לראש הפירוש בזה בנוגע אין המקרא יוצא מידי פשוטו. ל

להלכה למעשה שעל ישראל מוטל החיוב לבנות את בית 
המקדש, ובנוגע אלינו הכוונה ךבנות בית המקדש השלישי 

 בפשטות ממש.

 

 מנחת חנוך על ספר החינוך מצווה צ"ה: .יג
צריכים לידע הדינים, וגם היום אפשר שאם יתנו המלכויות 

דבימי אר במדרש כמבו מצווה לבנות,רשות לבנות המקדש, 
ועיין בספר כפתור  יהושע בן חנניה נתנה רשות והתחילו לבנות,

ופרח שרבנו חננאל בעל התוספות רצה לילך להקריב קורבנות 
 בירושלים, אם כן הוא הדין לבנות המקדש.

 

 שו"ת דברי יציב חלק חושן משפט סימן פ"ח: .יד
וראיתי בתפארת ישראל מצוות פ"א )בועז אות א'( שכתב 

ר לבנות ע"י נוכרים, והביא ראיה מהא כשלמה ע"ה ביקש דאפש
 מחירם שישלח מעבדיו לסייעו בבניין הבית עיין שם.

 

 ישועות מלכו, ליקוטים פרשת תרומה: .טו
בספר החינוך כתב דמצות בניין בית המקדש היא רק בזמן שרוב 

ישראל יושבין על אדמתם, ולכאורה בימי שתי הגולה דכל 
וא היאך בנו בית המקדש? ואפשר כמי הקהל היו רק ארבעה רב

אמרו חז"ל בחגיה זכה נוטל חלקו וחלק חבירו בגן עדן, אם כן 
הוא נמי כיוון שהיה ביד כולם לעלות ולא רצו, נטלו העולים כח 

וזכות הנשארים ולהם היה הכח והזכות מרוב ישראל, ומקרי 
 רוב ישראל על אדמתם.

 
 
 
 
 

 

 



 "םושכנתי בתוכ "ועשו לי מקדש

 :שיטות להסבר דעת "מקדש משמיים"

 

 תפארת ישראל, בועז, מסכת מידות א,א: .טז
ואף על גב דבניין שלעתיד יבנה בידי שמים מאליו" )כרש"י ראש 

השנה דף ל עמוד א, ובסוכה דמ"א א ובתוספות בסוגה שם 
ובשבועות דף טו עמוד ב(. על כן פירש לרמב"ם בנ"ל שכתב 
שהלימוד במסכת זו הוא למען ידעו איך יבנה. )וכן כתב גם 

מו ביחזקאל שם(, על כן צריך לומר דהן דתנחומא רש"י עצ
שלעתיד לבוא יבנה המקדש שהביא תוספות )שבועות דף טו,ב( 

)בירושלמי פ"ו דפאה(  שמים, אגדה היא ואין ללמוד ממנה בידי
 אלא רצה לומר שהקב"ה יסיעם בדרך נס שיבנוהו.

 

 ערוך לנר פ"ג מסכת סוכה, מ"א ע"א על רש"י ד"ה "אי נמי": .יז
היה נראה לפי עניות דעתי, דודאי בית המקדש לעתיד ולכן 

לבוא ויבנה בנין ממש ע"י אדם. ומה שנאמר: מקדש ה' כוננו 
 הוא בית המקדש הרוחניידיך. שנדרש בתנחומא שירד למטה, 

כנשמה בתוך הגוף,  שיבוא לתוך בית המקדש הנבנה גשמי,
וכמו שירד במשכן ובבית המקדש האש שדל מעלה תוך האשד 

 הדיוט שנבער בעצים, וכן נראה במכילתא.של 
 

 יריעות שלמה, סידור הגר"י יעבץ מוסף לשלוש רגלים: .יח
"בנה ביתך כבתחילה וכונן מקדשך על מכונו, והראנו בבנינו 

ושמחינו בתיקונו" מרמז מה שכתב התוספות יום טוב במסכת 
שני דתחילה יהיה נבנה הבית מקדש על ידי מלכויות, מעשר 

ולכן מדויק זה היטב  בניין שלו יתברך מאש. ואחר כך יהיה
בנוסח התפילה, דתחילה אנו מבקשים בנה ביתך כבתחילה, על 

ידי אדם. ואחר כך וכונן מקדשך, שיהיה על ידך יתברך על 
 מכונו.

 

 שושנים לדוד, הקדמה למסכת מידות: .יט

רוצה לומר שתהיה המלאכה ומה שכתוב במדרש שיבנה מעליו, 
וכו',  רגע יבנה וישתכלל בסיוע ה' וכמעט מתברכת ביד הבונים,

תדע שהרי היא אחד  לעולם צריך שיהיה באמצעות ידי אדם,אך 
 ממנין מצות עשה, לבנות בית הבחירה.

 

 דרישת ציון, מאמר ראשון לציון סעיף יא: .כ
יש טוענים הבל מן המקרא: "אם ה' לא יבנה בית שוא עמלו 

'". על זה אברר לך מן הילקוט שזה מוסב על הבניין בוניו וכו
שהאדם בונה הוא רק בעזרתו יתברך, וזה לשונו פרשת פקודי 
)סימן תמ"ז(): ולא תאמר משה )העמידו( אלא המשכן מעצמו 
עמד, שנאמר הוקם המשכן, ולא תאמר המשכן אל אפילו בית 

לא שלמה ולא כל -עולמים. אלולי שהקדוש ברוך הוא עוזר
אל היו בונין אותו, לכך אמר דוד "אפ ה' לא יבנה בית שוא ישר

הרי מה שאמר אם ה' לא עמלו בוניו בו וכו'", עד כאן לשונו. 
יבנה בית לא קאי בניין העתיד שיבוא מקדש ה' משמיים ארץ, 

וכדרכו  רק קאי על מעשה האדם שגם כן ה' יתברך הוא הבונה,
שיבנה ו על סוכה המשתווה בזה גם דברי הגאון מאלטונא בספר

כמו  מבפנים, על ידי אדם, ואחר כך יבוא מקדש אש ממעל או
 שהובא בספרי זה מאמר קדישין ובתוספות שם.

 
 

 
 
 

 שנזכה!


