
PARSHAT	  TERUMAH	  2016	  –	  SOURCE	  SHEET	  
	  

1.	  Shemot	  25:8	  -‐	  "Build	  me	  a	  Temple	  and	  I	  shall	  reside	  within	  it!"	  
	  

	ְוָעׂשּו ִלי ִמְקָדׁש ְוָשַכנְִתי ְבתֹוָכם  
	  
2.	  Rashi	  –	  ‘Mikdash’	  is	  a	  house	  for	  God	  
	  

 ועשו לשמי בית קדושה
	  
3.	  Midrash	  Rabba	  
	  

ויקחו לי 'אמר הקב"ה לישראל מכרתי לכם תורתי כביכול נמכרתי עמה שנאמר יש לך מקח שמי שמכרו נמכר עמו. 
ביקש לילך לו לארצו וליטול לאשתו. אמר לו  ,בא אחד מן המלכים ונטלה .משל למלך שהיה לו בת יחידה '.תרומה

אלא זו טובה  .לפי שהיא אשתך ,בתי שנתתי לך יחידית היא, לפרוש ממנה איני יכול, לומר לך אל תטלה איני יכול"
כך אמר הקדוש  "שאיני יכול להניח את בתי. ,שכל מקום שאתה הולך קיטון אחד עשה לי שאדור אצלכם ,עשה לי

אלא בכל  ,לפרוש הימנה איני יכול, לומר לכם אל תטלוה איני יכול ,נתתי לכם את התורה" :ברוך הוא לישראל
עשו לי מקדש. מקום שאתם הולכים בית אחד עשו לי שאדור בתוכו שנאמר ו   

	  
4.	  Sefer	  Hachinuch	  #95	  –	  why	  build	  a	  ‘Mikdash’?	  
	  
בנין בית לה' יתברך, ועשותינו בה תפלות וקרבנות אליו, הכל להכין הלבבות לעבודתו יתעלה, לא 

מהיותו צריך לשבת בין אנשים ולבוא בצל קורותם . . . . הלא ידועים הדברים וברורים שהכל 
פות יוכשרו על ידי הפעולות, וברבות הפעולות הטובות ורוב התמדתן להכשר גופותינו, כי הגו

חפץ בטובתן של בריות כמו שאמרנו, ועל כן  'מחשבות הלב מטהרות מתלבנות מזדקקות. וה
ציונו לקבוע מקום שיהיה טהור ונקי בתכלית הנקיות, לטהר שם מחשבות בני איש ולתקן לבבם 

הרת המחשבה שיהיה לנו שם יעלה שכלינו אל הדבקות ומתוך הכשר המעשה וט . . . . אליו בו
כמו כן  . ..  עם השכל העליוני, ועל דרך הפשט על הצד הזה נפרש שריית השכינה במקום ההוא

חפץ בחסדיו הגדולים לקבוע להם מקום בארץ שיהיה נכון אל טובת הבריות וזכותם, וכל זה 
כה והקדושה לפי הפעולות הטובות ומכל מקום לעולם תתרבה שם הבר ,מחסדיו על בריותיו

אדם, ואז עם הפעולות הטובות יפתחו מעיינות הטוב כנגדו, כי באמת אינו דומה  שיעשו שם בני
 קדושת המקום בחורבנו לקדושתו בישובו.

	  
5.	  Chid”a	  –	  the	  ‘Mikdash’	  is	  a	  reflection	  of	  you,	  not	  itself	  
	  

אפשר דהמקדש יתקיים אם הם יהיו קדושים ושכנתי בתוכם ממש.  .ועשו לי משכן ושכנתי בתוכם
ח"ו... וז"ש  'שמד'ואם ח"ו לא יהיו קדושים יגרמו לסלק אות 'ק' ממקדש הרומז לקדושה וישאר 

 'ועשו לי מקדש' כל אחד בגופו, ושכנתי בתוכם ויהיה מקדשי ממנו.
  

6.	  R.	  Yaakov	  Chaim	  Sofer	  –	  I	  will	  reside	  in	  YOU	  not	  IT!	  
	  
ועשו לי משכן ושכנתי בתוכם, ולא אמר ושכנתי בתוכו, לרמוז כי לא עיקר עשיית המקדש ועל ידי זה תשרה 

שכינה, אלא העיקר הוא שיטיבו מעשיהם ללכת בדרך הישר והיה לבבם שלם לפני ה'. ועל ידי זה תשרה 
בתוכם, ר"ל אף על פי שכינה בתוך כל אחד ואחד מישראל כפי מעשיו. וזה שאמר ועשו לי מקדש ושכנתי 

	שאני מצוה אותך לאמר ועשו לי מקדש העיקר שיקדשו עצמם ואשכון בתוכם, ר"ל בתוך כל אחד ואחד.   
	  



	  
	  
7.	  Ohr	  Hachaim	  –	  Is	  it	  a	  ‘Mikdash’,	  or	  a	  ‘Mishkan’?	  
	  
ועשו לי מקדש וגו'. צריך לדעת למה קראו מקדש ותיכף חזר בו וקראו משכן? . . . ונראה כי אומרו 

ו לי מקדש היא מצות עשה כוללת כל הזמנים בין במדבר בין בכניסתן לארץ בכל זמן שיהיו ועש
ישראל שם לדורות. וצריכין היו ישראל לעשות כן אפילו בגליות, אלא שמצינו שאסר ה' כל 

המקומות מעת שנבנה בית המקדש . . . . ולזה לא אמר ועשו משכן שיהיה נשמע שעל אותו זמן 
זו. ואחר שצוה דרך כלל אמר פרט הנעשה במדבר שאינו מקום לבנות בו בנין  לבד נאמרה מצוה

  . . .אבנים שיעשה משכן כסדר האמור. 

	  
8.	  Ralba”g/R.	  Laniado	  –	  one	  location	  that	  serves	  as	  a	  focus,	  to	  counteract	  splits,	  and	  A”Z	  
	  
ולזה אמר 'ושכנתי בתוכם', ר"ל כי זה המקדש יהיה סיבה שתהיה שכינתו בתוכם. וראוי שיהיה המקדש נעשה 

מכלל ישראל או שיתנדבו היחידים אותם הענינים לציבור ולה' יתעלה. 	  
 

מו הכוונה כי ענין המשכן והמקדש וכיוצא בדברים הנעשים לשם ולקדוש ישראל כי נפארהו, הכוונה בהם כ
תחבולה והתחכמות לאסוף ולקבץ ולייחד לבבות בני ישראל לעבוד הש"י שכם אחד. 	  

	  
9.	  Rabbeinu	  Bachya	  –	  ‘Mikdash’	  –	  the	  ideal	  for	  Messianic	  times	  .	  .	  .	  .	  	  
	  
'ועשו לי מקדש' זה בית המקדש שיבנה במהרה בימינו. 'ושכנתי בתוכם' לעולם ולעולמי עולמים.   
	  
	  


