
 
 

 יבנה המקדש השלישימתי  – פרשת תרומה

 ״ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם״ )כה ח( נאמר בפרשה:

מצוות עשה לעשות בית  על פסוק זה כתב הרמב״ם בהלכות בית הבחירה )פרק א הלכה א(:

לה׳, מוכן להיות מקריבים בו הקורבנות, וחוגגים אליו שלוש פעמים בשנה, שנאמר ״ועשו לי 

 מקדש״.

מקדש ה׳ כוננו , מכון לשבתך פעלת ה׳ ותטעמו בהר נחלתך, ״תבאמו בשירת הים נאמר:

 טו יז(שמות ידיך״ )

אם כך נשאלת  כאשר עם ישראל יכנס לארץ ישראל אז יבנה בית המקדש.: פירוש הפסוק

השאלה מדוע חל שינוי בתוכנית, והקב״ה ציווה לבנות את המשכן במדבר עוד לפני הכניסה 

 לארץ ישראל?

 כתובות )סב:( התשובה על כך בגמרא במסכת

הגמרא מספרת שכאשר התארס בנו של רבי יהודה הנשיא, התנו הורי החתן עם הורי הכלה 

כשהחתן . ם עשרה שנים לפני החתונה, ובסיום הלימודים תערך החתונהישהחתן ילמד שתי

ראשונה את הכלה הוא אמר להורים שהוא מעדיף ללמוד רק שש שנים לפני הפעם בראה 

אחרי . קודם אני אתחתן ואחר כך אלך ללמוד פעם שניה אמר: כשראה אותה החתונה,

אמר  הוא התבייש מאבא שלו, שהוא העדיף להתחתן מיד ורק אחרי כן ללמוד, ,שאמר זאת

בתחילה הקב״ה  יש, אתה נוהג בדיוק כמו שהקב״ה נהג,יאל תתב לו אביו רבי יהודה הנשיא:

אבל אחרי , נסו לארץ ישראלרצה לשכון בתוך עם ישראל בבית המקדש רק אחרי שיכ

״ועשו לי מקדש״ : אמר הקב״ה, שהקב״ה ראה איך עם ישראל מקבלים בשמחה את התורה

 .עכשיו במדבר -

 .ת המקדשיגם אנחנו מצווים היום לקיים את מצוות העשה של בני

אמר רבי אחא שבית המקדש השלישי יבנה : פרק ה הלכה ב(בירושלמי למסכת מעשר שני )

 .בית דוד לפני מלכות

 .תבה כדי שנדע איך לבנות את המקדששמסכת מידות נכ ,וכתב הרמב״ם בהקדמה למשנה

שלא מספיק  וכתב החפץ חיים בהקדמה לספרו ההלכתי ליקוטי הלכות על הלכות קודשים,

ומתוך  ין המקדש, אלא צריך ללמוד את ההלכות המעשיות הנוהגות במקדש,ילהתפלל על בנ

 המקדש במהרה בימינו.כך נזכה לבנות את בית 

 


