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 קדושת זמן ומקום         

 

ים נצא מפרקי אבות לדיון במחרב הזמן והמקום והיחס בניהם ועל הדרך נרוויח גם עיסוק לכבוד יום ירושל

 במעמד הר סיני לקראת חג השבועות. 

אותם תוך למדו  –בפרק שישי מפרקי אבות יש מספר משניות שניתן לקוראם מנקודת המתח שבין זמן ומקום  

 התמקדות במתח זה. 

 אבות פרק ו משנה ב. 1

 משנה ב

אמר רבי יהושע בן לוי בכל יום ויום בת קול יוצאת מהר חורב ומכרזת ואומרת אוי להם לבריות מעלבונה של תורה 

שכל מי שאינו עוסק בתורה נקרא נזוף שנאמר נזם זהב באף חזיר אשה יפה וסרת טעם ואומר והלוחות מעשה אלהים 

א חירות שאין לך בן חורין אלא מי שעוסק המה והמכתב מכתב אלהים הוא חרות על הלוחות אל תקרא חרות אל

בתלמוד תורה וכל מי שעוסק בתורה תדיר הרי זה מתעלה שנאמר +במדבר כ"א י"ט+ וממתנה נחליאל ומנחליאל 

 במות:

 

 משנה ט. 2

אמר רבי יוסי בן קיסמא פעם אחת הייתי מהלך בדרך ופגע בי אדם אחד ונתן לי שלום והחזרתי לו שלום אמר לי רבי 

שתדור עמנו במקומנו ואני מאיזה מקום אתה אמרתי לו מעיר גדולה של חכמים ושל סופרים אני אמר לי רבי רצונך 

אתן לך אלף אלפים דינרי זהב ואבנים טובות ומרגליות אמרתי לו בני אם אתה נותן לי כל כסף וזהב ואבנים טובות 

ומרגליות שבעולם איני דר אלא במקום תורה לפי שבשעת פטירתו של אדם אין מלוין לו לאדם לא כסף ולא זהב ולא 

ומעשים טובים בלבד שנאמר +משלי ו+ בהתהלכך תנחה אותך בשכבך תשמור אבנים טובות ומרגליות אלא תורה 

עליך והקיצות היא תשיחך בהתהלכך תנחה אותך בעולם הזה בשכבך תשמור עליך בקבר והקיצות היא תשיחך לעולם 

חגי הבא וכן כתוב בספר תילים על ידי דוד מלך ישראל +תהלים קי"ט+ טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף ואומר +

 ב'+ לי הכסף ולי הזהב אמר ה' צבאות:  

 

 משנה י. 3    

חמשה קנינים קנה הקדוש ברוך הוא בעולמו ואלו הן תורה קנין אחד שמים וארץ קנין אחד אברהם קנין אחד ישראל 

קנין אחד בית המקדש קנין אחד תורה קנין אחד מנין דכתיב +משלי ח'+ ה' קנני ראשית דרכו קדם מפעליו מאז שמים 

רץ קנין אחד מנין שנאמר +ישעיה ס"ו+ כה אמר ה' השמים כסאי והארץ הדום רגלי איזה בית אשר תבנו לי ואיזה וא

מקום מנוחתי ואומר +תהלים ק"ד+ מה רבו מעשיך ה' כולם בחכמה עשית מלאה הארץ קנינך אברהם קנין אחד מנין 

מים וארץ ישראל קנין אחד מנין דכתיב +שמות דכתיב +בראשית י"ד+ ויברכהו ויאמר ברוך אברם לאל עליון קונה ש

ט"ו+ עד יעבור עמך ה' עד יעבור עם זו קנית ואומר +תהלים ט"ז+ לקדושים אשר בארץ המה ואדירי כל חפצי בם 

בית המקדש קנין אחד מנין שנאמר +שמות ט"ו+ מקדש אדני כוננו ידיך ואומר +תהלים ע"ח+ ויביאם אל גבול הר 

 נו:קדשו הר זה קנתה ימי

 

 משנה ו אבות פרק ג. 4

רבי חלפתא איש כפר חנניה אומר עשרה שיושבין ועוסקין בתורה שכינה שרויה ביניהם שנאמר )תהלים פ"ב( אלהים 

שלשה שנאמר בקרב אלהים נצב בעדת אל ומנין אפילו חמשה שנאמר )עמוס ט'( ואגודתו על ארץ יסדה ומנין אפילו 

ישפוט ומנין אפילו שנים שנאמר )מלאכי ג'( אז נדברו יראי ה' איש אל רעהו ויקשב ה' וישמע וגו' ומנין אפילו אחד 

 שנאמר )שמות כ'( בכל המקום אשר אזכיר את שמי אבא אליך וברכתיך:
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 )ראו שטיינזלץ בספריה(  תענית כא עמוד ב. 5

אמר ליה: תנינא, רבי יוסי אומר: לא  -אמר ליה רב נחמן בר רב חסדא לרב נחמן בר יצחק: ליקום מר ליתי לגבן! 

אמרה תורה  -מכבד את מקומו. שכן מצינו בהר סיני שכל זמן שהשכינה שרויה עליו מקומו של אדם מכבדו, אלא אדם 

אמרה תורה +שמות י"ט+ במשך  -+שמות ל"ד+ גם הצאן והבקר אל ירעו אל מול ההר ההוא, נסתלקה שכינה ממנו 

ישלחו מן היבל המה יעלו בהר. וכן מצינו באהל מועד שבמדבר, שכל זמן שהוא נטוי אמרה תורה +במדבר ה'+ ו

אמר  -ניקום אנא לגבי מר.  -הותרו זבין והמצורעים ליכנס שם. אמר ליה: אי הכי  -המחנה כל צרוע. הוגללו הפרוכת 

 ליה: מוטב יבא מנה בן פרס אצל מנה בן מנה, ואל יבא מנה בן מנה אצל מנה בן פרס.

 

 קטעי הגות בנושא:

 

 111 - 111הרב יוסף דב סולביציק דברי השקפה עמ . 6

אין הקדושה תואר על טבעי שמימי היורד מלמעלה למטה ונתקע באיזה חפץ. אין הדברים מתקדשים מאליהם. אילו 

היהדות הופכת לדת מאגית, חס ושלום. הקדושה היא יצירת היו הדברים מקבלים קדושה אוטומטית, הרי הייתה 

האדם. האדם מחדש את אופייה ועל ידיו חלה קדושה על העולם החיצוני; הקדושה מביעה עמדה רוחנית של האדם 

 ....במקומות וזמנים ידועים; מרוכזת היא רק בתגובתו הפסיכית למודעות מיוחדת.

הבחירה; הוא המקדש את כלי השרת והוא הקובע את המועדים; שם  ...המקדש הוא האדם. הוא הקובע את מקום בית

הוויה שנכתב שלא בכוונה, פעולת הסופר מקדשת אותו. אין אותיות שחורות מתקדשות מאליהן. דבר זה אילו 

התרחש היה מטיל על התורה אופי מאגי חס ושלום. קדושת המקום והזמן אינה אובייקטיבית כלל וכלל. היא פשוט 

ימת כשהיא לעצמה. קדושה משמשת רק כגורם להתחדשות עצמית, להתעלות רוחנית, לקדושה אישית אינה קי

 המתבטאת בשלמות המוסרית
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 פקודי תשס"ג -יקהל לן לפרשות וישר/דף שבועי בר איקדושת הזמן וקדושת המקום/ מנחם בן  מתוך מאמר על. 1
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 פתיחה –אברהם יהושע השל השבת . 8
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