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משל למלך שביתו  . ה רוצה שתהיה שכינתו בעולם הזה"הקב* 

והוא מבקש ממנה שתגור  , מתחתנת ומאוד קשה לו הפרידה

בתוך העולם  . ה ברא עולם שלם של חי צומח ודומם"הקב. עימו

והוא מבקש , איתנויש גם את עם ישראל והוא רוצה לגור 

בהתחלה   –זה תהליך ". ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם" מאיתנו

צורת  . ובהמשך הוא בנה את בית המקדש, בנה משכן י"עמ

 .אותה צורה היתההמשכן והמקדש 
ככל שהאדם יותר  . ברא את האדם בעולמו כדי שישמש אותו' ה

 .ככה החלקים הקטנים בעולמות משמשים אותו, נעלה

 מקדש מעט
ועל זה  , "להם למקדש מעט ואהי"הפסוק אחד ההסברים לכך מבוסס על 

-כשיהודים בונים בית, לכן". מדרשות-כנסיות ובתי-אלו בתי": ל"חזאמרו 
, שהשכינה שורה בו' מקדש מעט'נעשה המקום הזה , מדרש-כנסת ובית

 .ובדרך זו מתקיים המקדש לעולם
שהרי , קיים לעולם" ועשו לי מקדש"שגם הציווי , פי הסבר זה מובן-על

ישראל לעשות ולקבוע  -מוטלת חובה על עם, המקדש קיים-גם כשאין בית
-הכנסת ובתי-והם בתי, בכל אתר שבו מצויים יהודים' מקום לה

שעליו  , ל על הקיום הנצחי של המקדש"כך מתקיימים דברי חז. המדרש
 ".לי"נאמר 
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 מקדש בבית
ל על  "פי מאמר חז-שהקיום הנצחי של המקדש הוא על, אפשר לפרש עוד

,  אלא בתוכם, בתוכו לא נאמר" -" ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם"הפסוק 
כל יהודי מצווה לעשות בתוך עצמו  , כלומר". בתוך כל אחד ואחד מישראל

 .ה"ובביתו מקדש לקב
כל יהודי יכול וצריך לקבוע  . כדי לקיים ציווי זה אין צורך אפילו במניין יהודים

ובדרך זו הוא עושה מקדש ומשכן  , בביתו מקום וזמן ללימוד תורה ולתפילה
וממילא הוא  , דבר זה אינו תלוי בתנאי הזמן והמקום. ה בביתו הפרטי"לקב

 .נצחי לעולם ועד

 שלושת העמודים
  - תורה: במקדש נכללו שלושת העמודים שעליהם העולם עומד: ועוד יש לומר

עבודת הקרבנות  - עבודה; והסנהדרין שישבה בלשכת הגזית, הארון והלוחות
-שפעת החסד שיצאה מבית - חסדים-גמילותו; והתפילה שהייתה במקדש

 .ידי השולחן וענייני הצדקה שהיו בו-המקדש על
כך גם המשכן הפרטי שנעשה בביתו של כל יהודי צריך להכיל את כל שלושת 

ברכות וענייני תפילה )ה "להתפלל לקב, ללמוד שם תורה -העמודים הללו 
ידי שקובעים בבית  -בין השאר על)ולתת צדקה ( שאינם נעשים בציבור

 .ולהרבות בהכנסת אורחים( צדקה-קופת
המקדש  -וזו ההכנה לגילוי בית, ה"כך נעשה הבית הפרטי משכן ומקדש לקב

 צדקנו-בביאת משיח, בניין נצחי שאינו זז לעולם כפשוטו ממש, הכללי והשלישי
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ם אומר שהקמת בית המקדש זו מצוות  "הרמב* 

היכל , (הכי נעלה)עשה שיהיה בו קודש קודשים 

בו היו , מקום חומרי)עזרה ( אסור לאכול בו, נעלה)

 (.שוחטים
ומסביב  , מסביב מחנה לויה, המשכן זה מחנה שכינה

 .יש את מחנה ישראל

ם סבור שהמצווה היא לבנות מקדש שבו  "הרמב
וממילא כלולים בציווי כל , ה"לקב עבודהתיעשה ה

,  לעומתו. הכלים שבאמצעותם נעשית העבודה
יש  –ן סבור שיש כאן שתי מצוות נפרדות "הרמב

, שהיא בניית המקדש עצמו', לה ביתהמצווה לבנות 
ויש הציווי לעשות כלים מיוחדים לצורך העבודה  

 .במקדש
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כ  "ם כותב ע"הרמב. המשכן משקף את כל העולמות* 

 –ה בעולמו נחלק לשלושה חלקים "כל מה שברא הקב"
התורה  . משל לעולמינו הכל. שכינה, לויה, מחנה ישראל

 .והמשכן מהווה משל לעולם, קרויה משל הקדמוני
 :יש שני סוגי עולמות* 

עולם  )ועולמות עליונים ( עולם השפל)עולם הזה 

 (.הגלגלים
יש את עולם  . יותר נעלה, עולם הגלגלים יותר מזוכך

.  עולם רוחני, עולם שהוא צורה ללא חומר –המלאכים 

אך בכל זאת יש , י לימוד התורה אנו יוצרים מלאכים"ע

 .רמות שונות של מלאכים
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(  רפאל ואוריאל, מיכאל, גבריאל: ראשי תיבות)הגמרא * 

בה המלאכים עובדים את  )מקבילה לעולם הבריאה 

כל המוטו של הגמרא זה  –( ה מתוך ביטול מוחלט"הקב

 .שכל והבנה
כי עולם היצירה קשורה   –המשנה לעולם היצירה   

כמו . והמשנה היא ברמה יותר נמוכה מהגמרא, למידות

כך שישה סדרי  , שאת המידות אי אפשר להבין ולהסביר

 .מידות 6משנה כנגד 
ברמה של סיפור . העשיההפשט זהו עולם  –והמקרא 

 .ומעשה
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כמו  . התעסקות עם גשמיות, בעזרה היו נאכלים הקורבנות* 

הנס הידוע שאת כלי החרס שלא היה צורך בהם היו מתכלים  

 .חלק נמוך, מעבר לכך היה שם כיור. במקום
 –מזבח הזהב . השולחן ומזבח זהב, בהיכל יש את המנורה

. עשוי מחיטה משובחת, זך ונעלה –השולחן , הקרבת הקטורת

יש שליטה על החומר אפילו שיש , מזכיר את עולם הגלגלים)

 (זיקה לחומריות
,  המן, המטה של משה: בקודש הקודשים היו חמישה דברים

 .לוחות הברית החדשות וספר תורה, שברי לוחות
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