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the Mikdash Reasons for 
 

Rabbi Dov Linzer 
 

What is the purpose of a Beit HaMikdash?  Is it(a)  to have a place for the Divine Presence to dwell among 
us, and sacrifices are brought there because this then naturally becomes the ideal place to connect to and 
worship God, or is it (b) to have a central, communal place to bring sacrifices? 
 
Note the emphasis in the Torah (sources 1-3) on the Mikdash as place where God will dwell among Israel 
(and thus the need to purify it fully once a year, on Yom Kippur, so God can continue to dwell, despite their 
sins).  Perhaps most interesting in this regard is the prayer that Solomon makes in the dedication of the 
Temple (source 4).  He begins by emphasizing that this is a place which – paradoxically – houses the 
Divine Presence (verses 1-16, 27).  He then speaks at great length that this is the house in which and 
towards which people will pray (verses 28-53).  Even when it comes to one who has committed a sin, the 
remedy for this is not a sin-offering, but prayer and repentance (verses 46-50).  However, what occurs both 
before and after this prayer, is the excessive offering of sacrifices (verses 5 62-64).  The message seems to 
be that God’s presence is primary, it then becomes the gateway to God and the place towards which to 
direct one’s prayers, and that sacrifices are some physical expression of this connection, but not even the 
primary one. 
 
When we turn to the Medieval commentators, we find that Ramban states (sources 5-6)  that the purpose 
was to have the Divine Presence among them, and that the Mikdash functioned as a Har Sinai in miniature.   
In contrast, Rambam states(sources 7-8)  that the purpose was to be a place for the bringing of the 
sacrifices and gathering on the Pilgrimage Festivals.  In the Guide (source 9), he repeats his theme in 
regards to sacrifices – the weaning away of idolatrous worship.  Given Rambam’s general downplaying of 
the inherent significance of sacrifices, it is interesting that he makes this the core purpose of the Mikdash.  
However, this actually makes a good deal of sense, since Rambam also downplays the physical 
manifestation of the Divine.  Thus, he moves away from that as the reason of the Mikdash, and sees it, 
together with sacrifices, as serving the function of creating a God-oriented form of sacrificial worship and 
moving the people away from idolatry. 
 
Another point Rambam makes (source 9) is the impression that a Mikdash and its vessels will make on the 
person who enters it.  Different elements of the Mikdash will instill awe into and teach moral lessonsto such 
a person, and this will help them develop religiously.  Chinukh (source 10) develops this point at length, 
and explains that from a rational perspective one can explain the concept “the dwelling of the Divine 
presence” to mean that by designating one place as the central place of worship, and by giving it such 
great honor and respect, people will learn to direct their thoughts to God and to hold God in great 
reverence and awe.  This is consistent with Chinukh’s general approach, which is to see the major goal of 
mitzvot as improving the moral and religious character of the man or woman who performs them. 
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 שמות פרק כה. 1
 ְוָעׂשּו ִלי ִמְקָּדׁש ְוָׁשַכְנִּתי ְּבתֹוָכם) ח(

 
 שמות פרק מ. 2
 פ: ן ְוַלִּמְזֵּבַח ַוִּיֵּתן ֶאת ָמַסְך ַׁשַער ֶהָחֵצר ַוְיַכל מֶֹׁשה ֶאת ַהְּמָלאָכהַוָּיֶקם ֶאת ֶהָחֵצר ָסִביב ַלִּמְׁשּכָ ) לג(
 :ָמֵלא ֶאת ַהִּמְׁשָּכן' הַוְיַכס ֶהָעָנן ֶאת אֶֹהל מֹוֵעד ּוְכבֹוד ) לד(
  ֶאת ַהִּמְׁשָּכן ָמֵלא 'הָׁשַכן ָעָליו ֶהָעָנן ּוְכבֹוד ְולֹא ָיכֹל מֶֹׁשה ָלבֹוא ֶאל אֶֹהל מֹוֵעד ִּכי ) לה(
  
 ויקרא פרק טז. 3
ְוִכֶּפר ַעל ַהּקֶֹדׁש ִמֻּטְמאֹת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ּוִמִּפְׁשֵעיֶהם ְלָכל ַחּטֹאָתם ְוֵכן ַיֲעֶׂשה ְלאֶֹהל מֹוֵעד ַהּׁשֵֹכן ִאָּתם ְּבתֹוְך ) טז(

ּקֶֹדׁש ַעד ֵצאתֹו ְוִכֶּפר ַּבֲעדֹו ּוְבַעד ֵּביתֹו ּוְבַעד ָּכל ְקַהל ְוָכל ָאָדם לֹא ִיְהֶיה ְּבאֶֹהל מֹוֵעד ְּבבֹאֹו ְלַכֵּפר ּבַ ) יז(  :ֻטְמאָֹתם
 :ִיְׂשָרֵאל

  
 מלכים א פרק ח. 4
ָאז ַיְקֵהל ְׁשלֹמֹה ֶאת ִזְקֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת ָּכל ָראֵׁשי ַהַּמּטֹות ְנִׂשיֵאי ָהָאבֹות ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאל ַהֶּמֶלְך ְׁשלֹמֹה ְירּוָׁשָלִם ) א(
ְוַהֶּמֶלְך ְׁשלֹמֹה ְוָכל ֲעַדת ִיְׂשָרֵאל ַהּנֹוָעִדים ָעָליו ִאּתֹו ִלְפֵני ) ה (... ֵמִעיר ָּדִוד ִהיא ִצּיֹון' הַהֲעלֹות ֶאת ֲארֹון ְּבִרית לְ 

  :ָהָארֹון ְמַזְּבִחים צֹאן ּוָבָקר ֲאֶׁשר לֹא ִיָּסְפרּו ְולֹא ִיָּמנּו ֵמרֹב
  
ְולֹא ָיְכלּו ַהּכֲֹהִנים ַלֲעמֹד ְלָׁשֵרת ִמְּפֵני ֶהָעָנן ִּכי ָמֵלא ) יא( :'הִמן ַהּקֶֹדׁש ְוֶהָעָנן ָמֵלא ֶאת ֵּבית ַוְיִהי ְּבֵצאת ַהּכֲֹהִנים ) י(

  : 'ה ֶאת ֵּבית 'הְכבֹוד 
 
   :ָך עֹוָלִמיםָּבנֹה ָבִניִתי ֵּבית ְזֻבל ָלְך ָמכֹון ְלִׁשְבְּת ) יג: ( ָאַמר ִלְׁשּכֹן ָּבֲעָרֶפל'הָאז ָאַמר ְׁשלֹמֹה ) יב(
  
 ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל 'הַוּיֹאֶמר ָּברּוְך ) טו (  :ַוַּיֵּסב ַהֶּמֶלְך ֶאת ָּפָניו ַוְיָבֶרְך ֵאת ָּכל ְקַהל ִיְׂשָרֵאל ְוָכל ְקַהל ִיְׂשָרֵאל עֵֹמד) יד(

  :ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ְּבִפיו ֵאת ָּדִוד ָאִבי ּוְבָידֹו ִמֵּלא ֵלאמֹר
 
ר הֹוֵצאִתי ֶאת ַעִּמי ֶאת ִיְׂשָרֵאל ִמִּמְצַרִים לֹא ָבַחְרִּתי ְבִעיר ִמּכֹל ִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל ִלְבנֹות ַּבִית ִלְהיֹות ִמן ַהּיֹום ֲאֶׁש ) טז(

  ...ְׁשִמי ָׁשם ָוֶאְבַחר ְּבָדִוד ִלְהיֹות ַעל ַעִּמי ִיְׂשָרֵאל
 
לֵֹהי ִיְׂשָרֵאל ֵאין - אֱ 'הַוּיֹאַמר ) כג(  :ל ִיְׂשָרֵאל ַוִּיְפרֹׂש ַּכָּפיו ַהָּׁשָמִיםַוַּיֲעמֹד ְׁשלֹמֹה ִלְפֵני ִמְזַּבח ְיקָֹוק ֶנֶגד ָּכל ְקהַ ) כב(

  ...ָּכמֹוָך ֱאלִֹהים ַּבָּׁשַמִים ִמַּמַעל ְוַעל ָהָאֶרץ ִמָּתַחת ׁשֵֹמר ַהְּבִרית ְוַהֶחֶסד ַלֲעָבֶדיָך ַההְֹלִכים ְלָפֶניָך ְּבָכל ִלָּבם
 
  :ב ֱאלִֹהים ַעל ָהָאֶרץ ִהֵּנה ַהָּׁשַמִים ּוְׁשֵמי ַהָּׁשַמִים לֹא ְיַכְלְּכלּוָך ַאף ִּכי ַהַּבִית ַהֶּזה ֲאֶׁשר ָּבִניִתיִּכי ַהֻאְמָנם ֵיֵׁש ) כז(
 
 :ְתַּפֵּלל ְלָפֶניָך ַהּיֹוםלָֹהי ִלְׁשמַֹע ֶאל ָהִרָּנה ְוֶאל ַהְּתִפָּלה ֲאֶׁשר ַעְבְּדָך ִמ -אֱ ' הּוָפִניָת ֶאל ְּתִפַּלת ַעְבְּדָך ְוֶאל ְּתִחָּנתֹו ) כח(
ִלְהיֹות ֵעיֶנָך ְפֻתחֹות ֶאל ַהַּבִית ַהֶּזה ַלְיָלה ָויֹום ֶאל ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ָאַמְרָּת ִיְהֶיה ְׁשִמי ָׁשם ִלְׁשמַֹע ֶאל ַהְּתִפָּלה ֲאֶׁשר ) כט(

ְבְּדָך ְוַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ִיְתַּפְללּו ֶאל ַהָּמקֹום ַהֶּזה ְוַאָּתה ְוָׁשַמְעָּת ֶאל ְּתִחַּנת עַ ) ל:  (ִיְתַּפֵּלל ַעְבְּדָך ֶאל ַהָּמקֹום ַהֶּזה
ֵאת ֲאֶׁשר ֶיֱחָטא ִאיׁש ְלֵרֵעהּו ְוָנָׁשא בֹו ָאָלה ְלַהֲאלֹתֹו ּוָבא ) לא(  :ִּתְׁשַמע ֶאל ְמקֹום ִׁשְבְּתָך ֶאל ַהָּׁשַמִים ְוָׁשַמְעָּת ְוָסָלְחָּת 

ְוַאָּתה ִּתְׁשַמע ַהָּׁשַמִים ְוָעִׂשיָת ְוָׁשַפְטָּת ֶאת ֲעָבֶדיָך ְלַהְרִׁשיַע ָרָׁשע ָלֵתת ַּדְרּכֹו ) לב (  : ַּבַּבִית ַהֶּזהָאָלה ִלְפֵני ִמְזַּבֲחךָ 
  ס: ְּברֹאׁשֹו ּוְלַהְצִּדיק ַצִּדיק ָלֶתת לֹו ְּכִצְדָקתֹו

 
ם ְלכֹל ַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ֵיְדעּון ִאיׁש ֶנַגע ְלָבבֹו ּוָפַרׂש ַּכָּפיו ֶאל ָּכל ְּתִפָּלה ָכל ְּתִחָּנה ֲאֶׁשר ִתְהֶיה ְלָכל ָהָאדָ ) לח(... 

ְוַאָּתה ִּתְׁשַמע ַהָּׁשַמִים ְמכֹון ִׁשְבֶּתָך ְוָסַלְחָּת ְוָעִׂשיָת ְוָנַתָּת ָלִאיׁש ְּכָכל ְּדָרָכיו ֲאֶׁשר ֵּתַדע ֶאת ְלָבבֹו ִּכי ) לט( :ַהַּבִית ַהֶּזה
ְלַמַען ִיָראּוָך ָּכל ַהָּיִמים ֲאֶׁשר ֵהם ַחִּיים ַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ָנַתָּתה ) מ: (ְעָּת ְלַבְּדָך ֶאת ְלַבב ָּכל ְּבֵני ָהָאָדםַאָּתה ָידַ 
  :ַלֲאבֵֹתינּו

 
ִּכי ִיְׁשְמעּון ֶאת ִׁשְמָך ַהָּגדֹול ) מב   ( :ְוַגם ֶאל ַהָּנְכִרי ֲאֶׁשר לֹא ֵמַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל הּוא ּוָבא ֵמֶאֶרץ ְרחֹוָקה ְלַמַען ְׁשֶמךָ ) מא(

ַאָּתה ִּתְׁשַמע ַהָּׁשַמִים ְמכֹון ִׁשְבֶּתָך ְוָעִׂשיָת ְּככֹל ) מג ( :ְוֶאת ָיְדָך ַהֲחָזָקה ּוְזרֲֹעָך ַהְּנטּוָיה ּוָבא ְוִהְתַּפֵּלל ֶאל ַהַּבִית ַהֶּזה
ן ָּכל ַעֵּמי ָהָאֶרץ ֶאת ְׁשֶמָך ְלִיְרָאה אְֹתָך ְּכַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל ְוָלַדַעת ִּכי ִׁשְמָך ִנְקָרא ַעל ֲאֶׁשר ִיְקָרא ֵאֶליָך ַהָּנְכִרי ְלַמַען ֵיְדעּו

 :ַהַּבִית ַהֶּזה ֲאֶׁשר ָּבִניִתי
  

ּום ׁשֵֹביֶהם ֶאל ֶאֶרץ ָהאֹוֵיב ִּכי ֶיֶחְטאּו ָלְך ִּכי ֵאין ָאָדם ֲאֶׁשר לֹא ֶיֱחָטא ְוָאַנְפָּת ָבם ּוְנַתָּתם ִלְפֵני אֹוֵיב ְוָׁשב) מו(... 
ְוֵהִׁשיבּו ֶאל ִלָּבם ָּבָאֶרץ ֲאֶׁשר ִנְׁשּבּו ָׁשם ְוָׁשבּו ְוִהְתַחְּננּו ֵאֶליָך ְּבֶאֶרץ ׁשֵֹביֶהם ֵלאמֹר ָחָטאנּו ) מז( :ְרחֹוָקה אֹו ְקרֹוָבה

ָׁשם ְּבֶאֶרץ אְֹיֵביֶהם ֲאֶׁשר ָׁשבּו אָֹתם ְוִהְתַּפְללּו ֵאֶליָך ֶּדֶרְך ְוָׁשבּו ֵאֶליָך ְּבָכל ְלָבָבם ּוְבָכל ַנְפ ) מח(  :ְוֶהֱעִוינּו ָרָׁשְענּו
ְוָׁשַמְעָּת ַהָּׁשַמִים ְמכֹון ִׁשְבְּתָך ) מט(  :ַאְרָצם ֲאֶׁשר ָנַתָּתה ַלֲאבֹוָתם ָהִעיר ֲאֶׁשר ָּבַחְרָּת ְוַהַּבִית ֲאֶׁשר בנית ָּבִניִתי ִלְׁשֶמךָ 
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ְוָסַלְחָּת ְלַעְּמָך ֲאֶׁשר ָחְטאּו ָלְך ּוְלָכל ִּפְׁשֵעיֶהם ֲאֶׁשר ָּפְׁשעּו ָבְך ּוְנַתָּתם ) נ(  :ָּנָתם ְוָעִׂשיָת ִמְׁשָּפָטםֶאת ְּתִפָּלָתם ְוֶאת ְּתִח 
 ...:ְלַרֲחִמים ִלְפֵני ׁשֵֹביֶהם ְוִרֲחמּום

  
 ִמְּכרַֹע ַעל ִּבְרָּכיו ' הה ְוַהְּתִחָּנה ַהּזֹאת ָקם ִמִּלְפֵני ִמְזַּבחַוְיִהי ְּכַכּלֹות ְׁשלֹמֹה ְלִהְתַּפֵּלל ֶאל ְיקָֹוק ֵאת ָּכל ַהְּתִפּלָ ) נד(

  ...:ְוַכָּפיו ְּפֻרׂשֹות ַהָּׁשָמִים
  
  ָּבָקר'הַוִּיְזַּבח ְׁשלֹמֹה ֵאת ֶזַבח ַהְּׁשָלִמים ֲאֶׁשר ָזַבח לַ ) סג(  :'הְוַהֶּמֶלְך ְוָכל ִיְׂשָרֵאל ִעּמֹו זְֹבִחים ֶזַבח ִלְפֵני ) סב(

ַּבּיֹום ַההּוא ִקַּדׁש ) סד(  : ַהֶּמֶלְך ְוָכל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל'הֶעְׂשִרים ּוְׁשַנִים ֶאֶלף ְוצֹאן ֵמָאה ְוֶעְׂשִרים ָאֶלף ַוַּיְחְנכּו ֶאת ֵּבית 
ְלֵבי ַהְּׁשָלִמים ִּכי ִמְזַּבח ַהְּנחֶֹׁשת  ִּכי ָעָׂשה ָׁשם ֶאת ָהעָֹלה ְוֶאת ַהִּמְנָחה ְוֵאת חֶ 'הַהֶּמֶלְך ֶאת ּתֹוְך ֶהָחֵצר ֲאֶׁשר ִלְפֵני ֵבית 

  :ָקטֹן ֵמָהִכיל ֶאת ָהעָֹלה ְוֶאת ַהִּמְנָחה ְוֵאת ֶחְלֵבי ַהְּׁשָלִמים' הֲאֶׁשר ִלְפֵני 
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השלים הכתוב ספר בראשית שהוא ספר היצירה בחדוש העולם ויצירת כל נוצר ובמקרי האבות שהם כענין יצירה 
ם מפני שכל מקריהם ציורי דברים לרמוז ולהודיע כל עתיד לבא להם ואחרי שהשלים היצירה התחיל ספר אחר לזרע

ובגאולה ממנו ולכן חזר ' בענין המעשה הבא מן הרמזים ההם ונתיחד ספר ואלה שמות בענין הגלות הראשון הנגזר בפי
.  כי ירידתם שם הוא ראשית הגלות כי מאז הוחלוהתחיל בשמות יורדי מצרים ומספרם אף על פי שכבר נכתב זה בעבור

וכשיצאו ממצרים אף על פי שיצאו מבית . והנה הגלות איננו נשלם עד יום שובם אל מקומם ואל מעלת אבותם ישובו
ה והשרה "עבדים עדיין יחשבו גולים כי היו בארץ לא להם נבוכים במדבר וכשבאו אל הר סיני ועשו המשכן ושב הקב

ם אז שבו אל מעלות אבותם שהיה סוד אלוה עלי אהליהם והם הם המרכבה ואז נחשבו גאולים ולכן נשלם שכינתו ביניה
 :מלא אותו תמיד' הספר הזה בהשלימו ענין המשכן ובהיות כבוד ה

 
 ן שמות פרק כה"רמב. 6
ו אבות וצוה אותם על ידי משה קצת מצות שהם כמ, כאשר דבר השם עם ישראל פנים בפנים עשרת הדברות) ב(

וישראל קבלו עליהם לעשות כל מה שיצום על , כאשר הנהיגו רבותינו עם הגרים שבאים להתיהד, למצותיה של תורה
מעתה הנה הם לו לעם והוא להם לאלהים כאשר התנה עמהם מתחלה ועתה , וכרת עמהם ברית על כל זה, ידו של משה

ואמר ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי , )לעיל יט ה(אם שמוע תשמעו בקולי ושמרתם את בריתי והייתם לי סגולה 
ולכן צוה תחלה על דבר המשכן . והנה הם קדושים ראוים שיהיה בהם מקדש להשרות שכינתו ביניהם, )שם ו(קדוש 

והנה עקר החפץ במשכן הוא מקום . ושם ידבר עם משה ויצוה את בני ישראל, שיהיה לו בית בתוכם מקודש לשמו
על כן הקדים הארון , ונועדתי לך שם ודברתי אתך מעל הכפרת) להלן כה כב(כמו שאמר , הוא הארוןמנוחת השכינה ש

ויורו על ענין המשכן שבעבורם , וסמך לארון השלחן והמנורה שהם כלים כמוהו, והכפרת בכאן כי הוא מוקדם במעלה
, )להלן לו א(וכן עשה בצלאל , )יאלהלן לה (אבל משה הקדים בפרשת ויקהל את המשכן את אהלו ואת מכסהו . נעשה

 :לפי שהוא הראוי לקדם במעשה
 
 הלכה א ם הלכות בית הבחירה פרק א"רמב. 7

, וחוגגין אליו שלש פעמים בשנה שנאמר ועשו לי מקדש, מוכן להיות מקריבים בו הקרבנות' המצות עשה לעשות בית ל
  . 'ר כי לא באתם עד עתה וגווהיה לפי שעה שנאמ, וכבר נתפרש בתורה משכן שעשה משה רבינו

  
 ם מצות עשה כ"ספר המצוות לרמב. 8

בו יהיה ההקרבה והבערת האש תמיד ואליו יהיה ההליכה והעליה לרגל . והמצוה העשרים היא שצונו לבנות בית עבודה
) 'פ תרומ"ר(והוא אמרו יתעלה )  צ קנו-ת פט " ה ול- ד פג - ט לט מו נב - ע כז "מ(והקבוץ בכל שנה כמו שיתבאר 

  .ועשו לי מקדש
  
 

9. Guide to the Perplexed, Book III, Chapter 45 (Friedlander Edition) 

THE precepts of the tenth class are those enumerated in the laws on the Temple (Hilkot be.- ha-
behirah), the laws on the vessels of the temple and on the ministers in the temple [Hilkot kele ha-
mikdash veba-'obedim bo]. The use of these precepts we have stated in general terms. It is known 
that idolaters selected the highest possible places on high mountains where to build their temples 
and to place their images. Therefore Abraham, our father, chose Mount Moriah, being the highest 
mount in that country, and proclaimed there the Unity of God. He selected the west of the mount 
as the place toward which he turned during his prayers, because [he thought that] the most holy 
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place was in the West; this is the meaning of the saving of our Sages, "The Shekinah" (the Glory 
of God) is in the West" (IJ. T. Baba B 25a); and it is distinctly stated in the Talmud Yoma that 
our father Abraham chose the west side, the place where the Most Holy was built. I believe that 
he did so because it was then a general rite to worship the sun as a deity. Undoubtedly all people 
turned then to the East [worshipping the Sun]. Abraham turned therefore on Mount Moriah to the 
West, that is, the site of the Sanctuary, and turned his back toward the sun; and the Israelites, 
when they abandoned their God and returned to the early bad principles, stood" with their backs 
toward the Temple of the Lord and their faces toward the East, and they worshipped the sun 
toward the East" (Ezek. viii. 16). Note this strange fact. I do not doubt that the spot which 
Abraham chose in his prophetical spirit, was known to Moses our Teacher, and to others: for 
Abraham commanded his children that on this place a house of worship should be built. Thus the 
Targum says distinctly,"And Abraham worshipped and prayed there in that place, and said before 
God, 'Here shall coming generations worship the Lord '" (Gen. xxii. 14). For three practical 
reasons the name of the place is not distinctly stated in the Law, but indicated in the phrase "To 
the place which the Lord will choose" (Dent. xii. 11, etc.). First, if the nations had learnt that this 
place was to be the centre of the highest religious truths, they would occupy it, or fight about it 
most perseveringly. Secondly, those who were then in possession of it might destroy and ruin the 
place with all their might. Thirdly, and chiefly, every one of the twelve tribes would desire to 
have this place in its borders and under its control; this would lead to divisions and discord, such 
as were caused by the desire for the priesthood. Therefore it was commanded that the Temple 
should not be built before the election of a king who would order its erection, and thus remove 
the cause of discord. We have explained this in the Section on judges (ch. xli.). 
 
It is known that the heathen in those days built temples to stars, and set up in those temples the 
image which they agreed upon to worship; because it was in some relation to a certain star or to a 
portion of one of the spheres. We were, therefore, commanded to build a temple to the name of 
God, and to place therein the ark with two tables of stone, on which there were written the 
commandments "I am the Lord," etc., and "Thou shalt have no other God before me," etc…. 
 
A menorah was then put in front of the curtain, as a sign of honor and distinction for the Temple. 
For a chamber in which a continual light burns, hidden behind a curtain, makes a great impression 
on man, and the Law lays great stress on our holding the Sanctuary in great estimation and 
regard, and that at the sight of it we should be filled with humility, mercy, and softheartedness. 
This is expressed in the words, "And ye shall revere My sanctuary" (Lev. xix. 30), and in order to 
give these words more weight, they are closely joined to the command to keep the Sabbath. 
The use of the altar for incense and the altar for burnt-offering and their vessels is obvious; but I 
do not know the object of the table with the bread upon it continually, and up to this day I have 
not been able to assign any reason to this commandment 
 
The commandment that the stones of the altar shall not be hewn and that no iron tool shall be 
lifted up upon them (Deut. xxvii. 5), has been explained by our Sages as follows: It is not right 
that the tool that shortens man's life should be lifted up upon that which gives length of life. As an 
Agadic explanation this is good: but the real reason is this: the heathen used to build their altars 
with hewn stones: we ought not to imitate them. For this reason we have to make an altar of 
earth:" Thou shalt make unto me an altar of earth" (Exod. XX. 24): if it should be impossible to 
dispense altogether with stones, they must not be hewn, but employed in their natural state. Thus 
the Law also prohibits from worshipping over painted stones (Lev. xxvi. 1), or from planting any 
tree near the altar of the Lord (Dent. XVi. 21).  
 
The object of all these commandments is the same, namely, that we shall not employ in the 
worship of God anything which the heathen employed in the worship of their idols. In general 
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terms this is repeated in the following passage: "Take heed, that thou inquire not after their gods, 
saying, How did these nations serve their gods? even so will I do likewise" (Dent. xii. 30), the 
Israelites shall not do this, because-as is expressly added-" every abomination unto the Lord, 
which he hateth, have they done unto their gods."… 
 

    
  
  ספר החינוך מצוה צה. 8

 ן בית הבחירה   מצות בני
, ושם תהיה העליה לרגל וקיבוץ כל ישראל בכל שנה, כלומר שנהיה מקריבים שם קרבנותינו אליו', לבנות בית לשם ה

כגון המנורה , וזאת המצוה כוללת עמה הכלים הצריכים בבית אל העבודה. ועשו לי מקדש] 'ח, ה"שמות כ[שנאמר 
 .   והשלחן והמזבח וכל שאר הכלים כולם

  ...שרשי מצוה זו  מ
ועשותינו בה , תחייב אותנו לאמר כי בנין בית לשם יתברך, ומעתה בהיות הנחת דעתינו על זה בענין מצוותיו ברוך הוא 

ואם , לא מהיותו צריך לשבת בין אנשים ולבוא בצל קורותם, הכל להכין הלבבות לעבודתו יתעלה, תפלות וקרבנות אליו
אף כי הבית אשר בנו בני האדם , וברוחו יעמודו, כי השמים ושמי השמים לא יכלכלוהו, ארזי לבנון יבנוהו או ברותים

וברבות , כי הגופות יוכשרו על ידי הפעולות, הלא ידועים הדברים וברורים שהכל להכשר גופותינו, צריך כבודו חלילה
, תן של בריות כמו שאמרנווהשם חפץ בטוב. הפעולות הטובות ורוב התמדתן מחשבות הלב מטהרות מתלבנות מזדקקות

והוא , לטהר שם מחשבות בני איש ולתקן לבבם אליו בו, ועל כן ציונו לקבוע מקום שיהיה טהור ונקי בתכלית הנקיות
והאמצעות נבחר מן , אולי מהיותו אמצעות העולם בכיוון, ברוך הוא בחר אותו המקום והכינו אל הטובה לבני אדם

ומתוך הכשר המעשה וטהרת המחשבה שיהיה לנו שם יעלה שכלינו אל .  הוא היודעאו מן הטעם שיהיה ברוך, הקצוות
ואף על פי שהאמת כי . ועל דרך הפשט על הצד הזה נפרש שריית השכינה במקום ההוא, הדבקות עם השכל העליוני

שריית שמשמע בזה שאין כל סיבת , קדושתן עליהם אפילו כשהן שוממין] א"ח ע"מגילה כ[אמרו זכרונם לברכה 
וכמו , כמו שאמרנו, אפשר לומר כי אותו המקום בחרו האל לברך בני האדם אשר ברא ממנו, השכינה שם מצד העובדים

כמו כן חפץ בחסדיו הגדולים לקבוע , שהיה חפצו לשלוח לבני אדם נביא להורותם דרך ילכו בה ויזכו לקיום נפשותם
ומכל מקום לעולם תתרבה שם .  וכל זה מחסדיו על בריותיו,להם מקום בארץ שיהיה נכון אל טובת הבריות וזכותם

כי , ואז עם הפעולות הטובות יפתחו מעיינות הטוב כנגדו,  אדם-הברכה והקדושה לפי הפעולות הטובות שיעשו שם בני 
    .באמת אינו דומה קדושת המקום בחורבנו לקדושתו בישובו

, ושבט עובד,  לסמוך אל הטעם הזה בעצמו לפי הפשט ענין הקרבנותתחייב אותנו גם כן, והנחת הטעם הזה בענין הבית  
 כן כי יחטא איש לא יטוהר לבו יפה -ועל , הלא אמרנו כי עיקרי הלבבות תלויין אחר הפעולות. וכלים יקרים ידועים
לקחת , אבל בעשותו מעשה גדול על דבר חטאו, שיאמר בינו ולכותל חטאתי לא אוסיף עוד, בדבר שפתים לבד

מתוך כל המעשה , וכל המעשה הכתוב בקרבני החוטאים, ממכלאותיו עתודים ולטרוח להביאם אל הבית הנכון אל הכהן
ן זכרונו לברכה על צד "וכעין טעם זה מצאתי לרמב. וימנע ממנו פעם אחרת, הגדול ההוא יקבע בנפשו רוע החטא

צוה השם יתברך , מרים במחשבה ובדבור ובמעשהכי בעבור שמעשה בני אדם נג, וזה לשונו, שכתב בשם אחרים, הפשט
וישרוף באש הקרב והכליות שהם , ויתודה בפיו כנגד הדיבור, כי כאשר יחטא יביא קרבן ויסמוך עליו ידיו כנגד המעשה

. ויזרוק הדם על המזבח כנגד דמו בנפשו, וכרעים כנגד ידיו ורגליו של אדם העושים כל מלאכתו, כלי המחשבה והתאוה
לולי חסד הבורא , וראוי לו שישפך דמו וישרף גופו, חשוב אדם בעשותו כל אלה כי חטא לאלהים בגופו ונפשוכדי שי

והמנות , וראשי אברי הקרבן כנגד ראשי אבריו, נפש תחת נפש, שיהיה דמו תחת דמו, שלקח ממנו תמורה וכופר הקרבן
ואלה דברים מתקבלין , ינצלו הרבים מחטוא תמידוקרבן התמיד בעבור שלא , להחיות בהן מורי התורה שיתפללו עליו

כמו ', ועל דרך האמת יש בקרבנות סוד נעלם וכו, וכתב, והאריך הוא עוד בענין. עד כאן, מושכין הלב כדברי הגדה
  ...שכתוב בפרושיו בפרשת ויקרא

   


