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לעי"נ דוד בן מרדכי שמואל ז"ל

רמב"ם הלכות בית הבחירה

[א ,א] מצות עשה לעשות בית ליי' מוכן להיות מקריבים בו הקרבנות ,וחוגגין אליו שלש פעמים בשנה שנאמר ועשו לי
מקדש ,וכבר נתפרש בתורה משכן שעשה משה רבינו ,והיה לפי שעה שנאמר כי לא באתם עד עתה וגו'.
[ב ,ד] ושלשה נביאים עלו עמהם מן הגולה ,אחד העיד להן על מקום המזבח ,ואחד העיד להן על מדותיו ,ואחד העיד להן
שמקריבין על המזבח הזה כל הקרבנות אף על פי שאין שם בית.
[ו ,טו] לפיכך מקריבין הקרבנות כולן אף על פי שאין שם בית בנוי ,ואוכלין קדשי קדשים בכל העזרה אף על פי שהיא
חריבה ואינה מוקפת במחיצה ואוכלין קדשים קלים ומעשר שני בכל ירושלים אף על פי שאין שם חומות שהקדושה
ראשונה קדשה לשעתה וקדשה לעתיד לבא.
רמב"ם הלכות מעשה הקרבנות פרק יח הלכה א

כל הקרבנות כולן בין קרבנות בהמה ועוף בין קרבנות מנחות מצות עשה להקריבן בבית הבחירה שנאמר ושם תעשה כל
אשר אנכי מצוך ,וכן מצות עשה להיות כל אדם מטפל ומביא קרבנות בהמה שנתחייב להקריבן מחוצה לארץ לבית הבחירה
שנאמר קדשיך אשר יהיו לך ונדריך תשא וגו' ,מפי השמועה למדו שאינו מדבר אלא בקדשי חוצה לארץ שהוא מטפל בהם
עד שיביאם לבית הבחירה.
שמות פרק כה

רּומ ִתי:
(א) וַיְדַ בֵּ ר יְקוָק ֶאל מֹשֶ ה ֵּלאמֹר( :ב) דַ בֵּ ר ֶאל בְ נֵּי י ְִש ָר ֵּאל וְ י ְִקחּו לִי ְתרּומָ ה ֵּמ ֵּאת כָל ִאיש אֲ ֶשר י ְִדבֶ ּנּו לִבו ִת ְקחּו ֶאת ְת ָ
ּות ֵּכלֶת וְ ַא ְרג ָָמן וְ תולַעַ ת ָשנִ י וְ ֵּשש וְ עִ זִ ים( :ה) וְ ֹערֹת ֵּאילִ ם ְמ ָאדָ ִמים
(ג) וְ ז ֹאת הַ ְתרּומָ ה אֲ שֶ ר ִת ְקחּו מֵּ ִא ָתם זָהָ ב ָוכֶסֶ ף ּו ְנחֹשֶ ת( :ד) ְ
וְ ֹערֹת ְתחָ ִשים ַועֲצֵּ י ִש ִטים( :ו) שֶ מֶ ן לַמָ אֹר בְ שָ ִמים לְשֶ ֶמן ַה ִמ ְשחָ ה וְ לִ ְקט ֶֹרת ַה ַס ִמים( :ז) ַא ְבנֵּי ש ַֹהם וְ ַא ְבנֵּי ִמל ִֻּאים לָ ֵּאפֹד וְ לַ ח ֶֹשן:
(ח) וְ עָ שּו לִי ִמ ְקדָ ש וְ שָ ַכ ְנ ִתי ְבתו ָכם:
רש"י

רמב"ן

(ב) ויקחו לי תרומה  -לי לשמי :תרומה  -הפרשה ,יפרישו לי (ב) כאשר דבר השם עם ישראל פנים בפנים עשרת הדברות,
מממונם נדבה :ידבנו לבו  -לשון נדבה ,והוא לשון רצון טוב ,וצוה אותם על ידי משה קצת מצות שהם כמו אבות
למצותיה של תורה ,כאשר הנהיגו רבותינו עם הגרים שבאים
פרישנ"ט בלעז [מתנה] :תקחו את תרומתי  -אמרו רבותינו
להתיהד ,וישראל קבלו עליהם לעשות כל מה שיצום על ידו
שלש תרומות אמורות כאן ,אחת תרומת בקע לגלגלת,
של משה ,וכרת עמהם ברית על כל זה ,מעתה הנה הם לו
שנעשו מהם האדנים ,כמו שמפורש באלה פקודי (שמות לח
לעם והוא להם לאלהים כאשר התנה עמהם מתחלה ועתה
כו  -כז) ,ואחת תרומת המזבח בקע לגלגלת לקופות לקנות
אם שמוע תשמעו בקולי ושמרתם את בריתי והייתם לי
מהן קרבנות צבור ,ואחת תרומת המשכן נדבת כל אחד
סגולה (לעיל יט ה) ,ואמר ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי
ואחד .שלשה עשר דברים האמורים בענין כולם הוצרכו
קדוש (שם ו) ,והנה הם קדושים ראוים שיהיה בהם מקדש
למלאכת המשכן או לבגדי כהונה ,כשתדקדק בהם... :
להשרות שכינתו ביניהם .ולכן צוה תחלה על דבר המשכן
(ח) ועשו לי מקדש  -ועשו לשמי בית קדושה:
שיהיה לו בית בתוכם מקודש לשמו ,ושם ידבר עם משה
רשב"ם
ויצוה את בני ישראל .והנה עקר החפץ במשכן הוא מקום
(ח) מקדש  -לשון מועד ,שאתקדש ואזדמן אליהם לדבר
מנוחת השכינה שהוא הארון ,כמו שאמר (להלן כה כב)
מתוכו ,כדכת' ונועדתי שמה לבני ישראל:
ונועדתי לך שם ודברתי אתך מעל הכפרת ,על כן הקדים
הארון והכפרת בכאן כי הוא מוקדם במעלה ,וסמך לארון השלחן והמנורה שהם כלים כמוהו ,ויורו על ענין המשכן
שבעבורם נעשה .אבל משה הקדים בפרשת ויקהל את המשכן את אהלו ואת מכסהו (להלן לה יא) ,וכן עשה בצלאל (להלן לו
א) ,לפי שהוא הראוי לקדם במעשה :וסוד המשכן הוא ,שיהיה הכבוד אשר שכן על הר סיני שוכן עליו בנסתר .וכמו שנאמר
שם (לעיל כד טז) וישכן כבוד ה' על הר סיני ,וכתיב (דברים ה כא) הן הראנו ה' אלהינו את כבודו ואת גדלו ,כן כתוב במשכן
וכבוד ה' מלא את המשכן (להלן מ לד) .והזכיר במשכן שני פעמים וכבוד ה' מלא את המשכן ,כנגד "את כבודו ואת גדלו".
והיה במשכן תמיד עם ישראל הכבוד שנראה להם בהר סיני .ובבא משה היה אליו הדבור אשר נדבר לו בהר סיני .וכמו
שאמר במתן תורה (דברים ד לו) מן השמים השמיעך את קולו ליסרך ועל הארץ הראך את אשו הגדולה ,כך במשכן כתיב
(במדבר ז פט) וישמע את הקול מדבר אליו מעל הכפרת מבין שני הכרובים וידבר אליו .ונכפל "וידבר אליו" להגיד מה
שאמרו בקבלה שהיה הקול בא מן השמים אל משה מעל הכפרת ומשם מדבר עמו ,כי כל דבור עם משה היה מן השמים
ביום ונשמע מבין שני הכרובים ,כדרך ודבריו שמעת מתוך האש (דברים ד לו) ,ועל כן היו שניהם זהב .וכן אמר הכתוב (להלן
כט מב מג) אשר אועד לכם שמה לדבר אליך שם ונקדש בכבודי ,כי שם יהיה בית מועד לדבור ונקדש בכבודי:
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