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פרשת תרומה תשע"ה
ועשו לי מקדש
רש"י

שמות פרק כה פסוק ח

: ועשו לשמי בית קדושה- ועשו לי מקדש

:וְ עָ ׂשּו לִ י ִמ ְק ָדׁש וְ ׁשָ ַכ ְנ ִתי בְ תוֹכָ ם

רש"י

שמות פרק כג פסוק כ

 כאן נתבשרו שעתידין- ׁשלֵּחַ מַ לְ אָ ְך לְ פָ נֶיָך לִ ְׁשמָ ְרָך בַ ָד ֶרְך וְ לַהֲ בִ יאֲ ָך (כ) הנה אנכי שולח מלאך
ֹ ִהנֵּה ָאנֹכִ י
 ושכינה אומרת להם (שמות לג ג) כי לא,לחטוא
:אֶ ל הַ מָ קוֹם אֲ ׁשֶ ר הֲ כִ נ ִֹתי
 אשר זמנתי לתת-  אשר הכינותי:אעלה בקרבך
 וזה אחד מן המקראות, זהו פשוטו ומדרשו אל המקום אשר הכינותי כבר מקומי ניכר כנגדו,לכם
: שבית המקדש של מעלה מכוון כנגד בית המקדש של מטה,שאומרים
רש"י

שמות פרק טו

 נתנבא משה שלא יכנס לארץ לכך לא- (יז) ְתבִ אֵּ מ ֹו וְ ִתטָ עֵּ מ ֹו בְ הַ ר נַחֲ ל ְָתָך מָ כוֹן לְ ִׁשבְ ְתָך פָ עַ לְ ָת (יז) תבאמו
 מקדש של מטה-  מכון לשבתך: (יח) יְ קֹוָ ק יִ ְמֹלְך לְ ֹעלָם נאמר תביאנו:יְ קֹוָ ק ִמ ְק ָדׁש אֲ ֹדנָי ּכוֹנְ נּו י ֶָדיָך
-  מקדש:מכוון כנגד כסא של מעלה אשר פעלת
:וָ עֶ ד
הטעם עליו זקף גדול להפרידו מתיבת השם
) שנאמר (ישעיהו מח יג, חביב בית המקדש שהעולם נברא ביד אחת.'שלאחריו המקדש אשר כוננו ידיך ה
 לעתיד לבא, בזמן שה' ימלוך לעולם ועד, ואימתי יבנה בשתי ידים. ומקדש בשתי ידים,אף ידי יסדה ארץ
 אבל (ירמיהו כט, לשון עולמות הוא והוי"ו בו יסוד לפיכך היא פתוחה-  (יח) לעלם ועד:שכל המלוכה שלו
: קמוצה היא, שהוי"ו בו שימוש,כג) ואנכי היודע ועד
תניא – ליקוטי אמרים פרק לד

'ומעין זה זכו ישראל במעמד הר סיני רק שלא יכלו לסבול כמאמר רז"ל שעל כל דיבור פרחה נשמתן כו...
שהוא ענין ביטול במציאות הנ"ל לכן מיד אמר להם לעשות לו משכן ובו קדשי הקדשים להשראת שכינתו
שהוא גילוי יחודו ית' כמ"ש לקמן ומשחרב ב"המק אין להקב"ה בעולמו משכן ומכון לשבתו הוא יחודו
ית' אלא ארבע אמות של הלכה שהוא רצונו ית' וחכמתו המלובשים בהלכות הערוכות לפנינו ולכן אחר
שיעמיק האדם מחשבתו בענין ביטול הנ"ל כפי יכלתו זאת ישיב אל לבו כי מהיות קטן שכלי ושרש נשמתי
'מהכיל להיות מרכבה ומשכן ליחודו ית' באמת לאמיתו מאחר דלית מחשבה דילי תפיסא ומשגת בו ית
כלל וכלל שום השגה בעולם ולא שמץ מנהו מהשגת האבו' והנביאים אי לזאת אעשה לו משכן ומכון
לשבתו הוא העסק בת"ת כפי הפנאי שלי בקביעות עתים ביום ובלילה כדת הניתנה לכל אחד ואחד
...בהלכות תלמוד תורה
Tanya – Likkutei Amarim, chapter 34

Something of this [union] the Israelites experienced at Mount Sinai, but they could not endure it, as
the Rabbis say, “At each [Divine] utterance their souls took flight,...” which is an indication of the
extinction of their existence, of which we spoke above. Therefore G-d at once commanded that a
Sanctuary be made for Him, with the Holy of Holies for the presence of His Shechinah, which is the
revelation of His blessed Unity, as will be explained later. But since the Temple was destroyed, the
Holy One, blessed be He, has no other sanctuary or established place for His habitation, that is, for
His blessed Unity, than the “Four cubits of halachah,” which is His blessed will and wisdom as
embodied in the laws which have been set out for us. Therefore, after contemplating deeply on the
subject of this self-nullification, discussed above, according to his capacity, let the person reflect in
his heart as follows: “Inasmuch as my intelligence and the root of my soul are of too limited a
capacity to constitute a ‘chariot’ and abode for His blessed Unity in perfect truth, since my mind
cannot at all conceive and apprehend Him with any manner or degree of apprehension in the world,
nor even an iota of the apprehension of the Patriarchs and Prophets – if this be so, I shall make for
Him a tabernacle and habitation by engaging in the study of the Torah, as my time permits, at
appointed times by day and by night, in accordance with the law which was given to each individual
in the Laws Concerning the Study of the Torah…
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