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  The end(s) of the temple –תרומה 

  ח-שמות כה, א  .א

 ֶאת ִּתְקחּו ִלּבֹו ִיְּדֶבּנּו ֲאֶׁשר ִאיׁש ָּכל ֵמֵאת ְּתרּוָמה ִלי ְוִיְקחּו ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ֶאל ַּדֵּבר:  ֵּלאֹמר ֹמֶׁשה ֶאל' ה ַוְיַדֵּבר
  :  ְּבתֹוָכם ְוָׁשַכְנִּתי ִמְקָּדׁש ִלי ְוָעׂשּו  ...ְּתרּוָמִתי

Hashem spoke to Moshe saying: "Speak to the children of Israel, and have them take for Me an 
offering; from every person whose heart inspires him to generosity, you shall take My offering… And 
they shall make Me a sanctuary and I will dwell in their midst" 

 רמב"ם הלכות בית הבחירה א,א  .ב

 לי ועשו שנאמר בשנה פעמים שלש אליו וחוגגין, הקרבנות בו מקריבים להיות מוכן' הל בית לעשות עשה מצות
  '.וגו עתה עד באתם לא כי שנאמר שעה לפי והיה, רבינו משה שעשה משכן בתורה נתפרש וכבר, מקדש

It is a positive commandment to prepare a house for G-d, suited for the sacrificing of sacrifices and 
attended in celebrations three times a year, as it states: 'and they shall make Me a sanctuary'. The 
Torah already expanded on Moshe's Mishkan, and it was only for his time, as it state: 'for you did not 
reach yet [your rest and settling place]'. 

 רמב"ם מלכים א,א  .ג

 זרעו ולהכרית, מלך עליך תשים שום שנאמר מלך להם למנות, לארץ כניסתן בשעת ישראל נצטוו מצות שלש
  .שמה ובאת תדרשו לשכנו שנאמר הבחירה בית ולבנות, עמלק זכר את תמחה שנאמר עמלק של

 לי ועשו שנאמר' כו' לה בית לעשות עשה מצות רבינו כתב א"פ הבחירה בית דבהלכות קשה לחם משנה:
  .תדרשו דלשכנו אחרינא קרא הביא וכאן מקדש

Three commands were commanded on Yisrael upon entering the land: appoint a king, as it says 'you 
shall appoint a king', and to cut off the seed of Amalek, as it states 'you should wipe off the memory 
of Amalek', and to build the chosen house, as it states 'and His presence you shall seek and go to.' 
Lechem Mishne: it is difficult, for in Hilchot Beit Habechira our master wrote: 'It is a positive 
commandment to prepare a house for G-d… as it states: 'and they shall make Me a sanctuary', and 
here he wrote a different verse – 'and His presence you shall seek' 

 קובץ חידושי תורה לגר"מ ולגרי"ד, עמ' קלה  .ד

י ולכאורה צריך עיון, הלא עוד במדבר נצטוו להקים את המשכן מדין חובת בנין מקדש מגזרת הכתוב ועשו ל
  מקדש שזוהי המצוה גם לדורות, הרי דמצות בנין המקדש אינה שייכת לארץ ולמחיית עמלק.

אכן נראה פשוט דשתי מצוות נאמרו בזה: בנין מקדש מגזירת הכתוב ועשו לי מקדש, וזה אינו שייך לארץ 
  ובהר המוריה. ולמחיית עמלק, וגם איכא דין בפני עצמו של בנין בית הבחירה, דהיינו בנין המקדש בירושלים

Prima facie there is a need for consideration, for already in the desert they were commanded to 
establish the mishkan, as a consequence of the obligation to build the mikdash, as stated: 'and they 
shall make Me a sanctuary' – which is the same Mitzvah for future generation. Therefore, the 
Mitzvah of building the Mikdash seems to be unrelated to the land and to the erasing of Amalek. 
In truth, it seems simple that two distinct Mitzvot present here: the building of a Mikdash as stated 
in ''and they shall make Me a sanctuary', and there is also an obligation to build the chosen house, 
that is, the building of the Mikdash in Yerushalaim and in the Moriah mountain. 

 רמב"ן שמות כה, א  .ה

 מעל אתך ודברתי שם לך ונועדתי' שאמר כמו ,הארון שהוא השכינה מנוחת מקום הוא במשכן החפץ קריע
  .'הכפרת
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The primary goal of the mishkan is a resting place for the Shechina, i.e. the Aron, as it states: 'And I 
will meet with you there, and speak to you from above the Kaporet'. 

 רמב"ם מצות עשה כ  .ו

 תהיה ובו הפניה תהיה ואליו, תמיד האש והבערת ההקרבה תהיה שבו, לעבודה בית לעשות שנצטוינו הצווי
  .'מקדש לי ועשו' יתעלה אמרו והוא, שיתבאר כמו שנה בכל וההתקבצות החגיגה

The 20th mitzvah is that we are commanded to build a Sanctuary to serve [G‑d]. In it we offer 
sacrifices, burn the eternal flame, and to it we will offer our prayers, and there we will congregate 
for the festivals each year, as will be explained. That is the meaning of His saying, "Make a Sanctuary 
for Me." 

 טז-ידיחזקאל יא,   .ז

ה ֲאֶׁשר ָאְמרּו ָלֶהם ֹיְׁשֵבי ְירּוָׁשַלִם ַוְיִהי ְדַבר ה' ֵאַלי ֵלאֹמר:  ֶּבן ָאָדם ַאֶחי ַאֶחי ַאְנֵׁשי ְגֻאָּלֶת ְוָכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ֻּכ
 ִתיםֲהִפיצֹו ְוִכי ַּבּגֹוִים ִהְרַחְקִּתים ִּכי להים-א ה' ָאַמר ֹּכה ֱאֹמר ָלֵכןִנְּתָנה ָהָאֶרץ ְלמֹוָרָׁשה: ַרֲחקּו ֵמַעל ה' ָלנּו ִהיא 

  : ָׁשם ָּבאּו ֲאֶׁשר ָּבֲאָרצֹות ְמַעט ְלִמְקָּדׁש ָלֶהם ָוֱאִהי ָּבֲאָרצֹות
  שבבבל מדרשות ובתי כנסיות בתי אלו יצחק רבי אמר מעט למקדש להם ואהי: מגילה כט ע"א

Then the word of the Lord came to me, saying: "Son of man! Your brethren, your brethren, your 
kinsmen and the entire house of Israel, all of it, to whom the dwellers of Jerusalem said, 'Distance 
yourselves from Hashem; to us has the land been given for an inheritance.' Therefore, say; So said 
the Hashem: Although I have removed them far off among the nations and although I have scattered 
them in the lands, I have become for them a minor sanctuary in the lands where they have come. 
Megilah 29a: 'I have become for them a minor sanctuary', said Rabbi Yitzchak: these are Synagogues 
and houses of Torah learning in Babylon.  

 רמב"ם תפילה יא,א  .ח

 בית נקרא זה ומקום תפלה עת בכל לתפלה בו שיכנסו בית לו להכין צריך מישראל עשרה בו שיש מקום כל
  . וכתובים נביאים תורה ספר להם ולקנות כ"בה להם לבנות זה את זה העיר בני וכופין, הכנסת

Wherever ten Jews live, it is necessary to establish a place for them to congregate for prayer at the 
time of each prayer service. This place is called a Beit K'nesset. The inhabitants of a city can compel 
each other to construct a synagogue and to purchase scrolls containing the Torah, the Prophets, and 
the Sacred Writings. 

 ביאור הלכה קנא, יא  .ט

  שהם מקום בכל מעט מקדש להם יהיה שישראל מצוה

It is an obligating commandment that Jews will have a 'small temple' everywhere they are. 

 שו"ע או"ח צ,ט  .י

  הציבור עם כנסתהית בב להתפלל אדם ישתדל
 : ואפילו אם יש לו עשרה בביתו ישתדל בבית הכנסת.משנה ברורה

A person should endeavor to pray in shul, with the community. 
Mishna Berurah: even if he has ten [people] in his house, he should endeavor to pray in shul. 


