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 על קדושת הזמן וקדושת המקום
 

 אנו מבקשים לבחון את היחס בין ,להקמת המשכןבספר שמות בסיום הפרשיות המוקדשות 
את משה אודות הקמת המשכן ' ציווי ה -בראשונה : נושא זה נזכר פעמיים. המשכן והשבת

בנימוק , )יז-יב, לא( בשבת חותם בהוראה טכנית האוסרת לעסוק במלאכה זאת) לא-כה' שמ(
קדושה אף הוא המסמל , המשכןבניית . מקדש את ישראל' שהשבת היא אות ברית המעידה שה

 :"ויקהל"בראש פרשת הוראה זו נזכרת שנית .  לא תדחה אפוא את האות לברית הקדושה,וז
-א, לה(בשבת מופיע איסור המלאכה , המשכן מפי משה לישראלעל הקמת ציווי לפני העברת ה

של ישראל כדי למנוע מצב שמרוב חיבתם ,  עצמוציוויהוצבה עוד לפני הההגבלה הטכנית ). ג
  תשכיח - 1 על חטא העגליש בה כפרה מה גם שהקמה זאת -' להקים בקרבם משכן למלכות ה

 והלא אותה שבת טרם הורגלו ,להיטותם ובהילותם למלאכה זאת את החובה להפסיקה בשבת
 ובסיני 2)ל-כב; ה, טז(במן עם הציוויים הקשורים  ם אחדים מאז ניתנה להםעברו רק חודשי, לה

 ).י-ז, כ(
, כך לכאורה. ודוחה אותה,  המשכן, גוברת על קדושת המקום,שבתיום ה, לכאורה קדושת הזמן

 .)ט, כח" (וביום השבת שני ְכָבשים: "ומצווה, )כט-כח' במ(כי הנה באה פרשת תמידין ומוספין 
 שכל קרבן 3ו רבותינוומכאן למד, )י, שם" (על עֹלת התמיד"אלא , קרבו בשבתוולא רק הם י

אך היא , הכנה לקודשהיא הקמת המשכן : נמצאנו למדים. ציבור שזמנו קבוע דוחה את השבת
 השכינה במשכן השלם להשראתכי המקום והמבנה לא נתקדשו עד , מלאכה של חוליןעצמה 

ידחו , אפשר לדחותם-קרבנות ומלאכות שאי:  בו איזוןמשנתקדש המשכן יש). לה-לד, מ' שמ(
 . יידחו על ידי השבת–  כל קרבן וכל מלאכה שניתן לדחותם למחר;את השבת

ושת הזמן ד ביהדות קלפיהן, אחרוניםה בדורות מסתמנותאמורים כנגד מגמות האלה דברים 
, נית והנצחית שהקדושה הבאה ממקור ההוויה הרוחשום מ,עדיפה וגוברת על קדושת המקום

ממד המקום תלוי כולו  הלעומתו, נצחי ורוחני, עניינה קרוב אל ממד הזמן שהוא מופשט
 .מוחשי וארעיוהוא , בחומר

 הממד –שכבר לימדנו איינשטיין שגם הזמן הוא אחד הממדים , ברמה העקרונית ניתן לומר
אין ,  בעל ממדי מקוםשל העדר יקום חומרי) עבורנו(במצב דמיוני , אכן.  של היקום–הרביעי 

היא , כאשר באה התורה לקדש את חייהם של ישראל בעולם הזהאך . גם משמעות למושג הזמן
ממד המקום וממד : תחיל בהכרח את ציווי הקדושה על כל הממדים שבהם חי ופועל האדם

 .הזמן
 מבלי להתעלם מתפקיד הדברים החומריים –את העדפת קדושת הזמן על קדושת המקום 

,  אחת מראיותיו היא4.י השל בקונטרסו על השבת"א'  מדגיש ומדגים פרופ–ת הבורא בעבוד
, הוא סדר הבריאה, הראשון שבתורה" סדר"את ה; שהשבת נתקדשה מעת בריאת העולם

ידי דוד -עלמקום עבודת הקודש לא נקבע אלא ,  לעומתה.)ג-א, ב' בר(מכתירה קדושת השבת 
                                                           

 .ובמקבילות, פקודי ב' וכן אותו מוטיב בתנח, "יבוא זהב משכן ויכפר על זהב העגל" ראו ספרי דברים א   1
, נו' סנה; ב"ע, וכן כדברי רבי יהודה בשבת פז, א' ויהי בשלח פ, י" דרכילתאיהושע במ' כדברי ר, או במרה  2

 .ךה כאשר צו"ד, שבת שם' ראו תוס, לסיבת הסברה. ב"ע
 .קמב, שם; ספרי במדבר סה; מסכתא דפסחא ה, בא, ג" דרתא  מכיל3
4  A.J. Heschel, The Sabbath, New York 1952; 1962; 19963 
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בכל המקום : " כתוב, אדרבה; אינו מוזכר כלל בתורהקדוש כמקום ירושליםשכן השם , ווביזמת
 5).כא, כ' שמ" (אשר אזכיר את שמי

 כגון - את קדושת המקדש שבירושלים לימי בראשית ותל המקדימ"גם אם נתעלם מדרשות חז
- 7ירושליםבמזבח ה וכגון שכבר אדם הראשון הקריב על 6,העולם מאבן השתייהיסודו של ש

יש שוני בין דרכי חלותן ,  על הקדושה השנייהעדיפותלקדושה אחת  אין עלינו לזכור שגם אם
 הייתה ואך קדושה ז, קדושת השבת הוכרזה ונקבעה עם בריאת העולם. של שתי הקדושות
מימוש  8."ברכֹו וקדשֹו במן ": משניתנה לישראל במןלמעשהעד שנתקדשה , תאורטית בלבד
תבאמו  ": המקום הקדושנאמרו דברי שבח עלבשירת הים שאירע אחרי , הזמן, קדושת השבת

בין שמדובר בהר המקדש ובין , )יז, טו' שמ" (כוננו ידיך'  מקדש ה…ותטעמו בהר נחלתך
 .ישראל א ארץי ה,שמדובר בהר הקודש כולו

הדיבור האלוקי , ואכן. מיוחדת קדושת המקום לעם ישראל ותלויה בו, לעומת קדושת הזמן
לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל : "י האומה הראשון הואהראשון והצו הראשון אל אב

הנביאים וגם הרבה מהכתובים הם מיזוג , התורה, ומכאן ואילך). א, יב', בר" (הארץ אשר אראך
לישראל '  קורות הברית בין ה:גאוגרפיהל ביחס היסטוריה כלומר, של היסטוריה וגאוגרפיה

 9. גלות מן הארץ לארצות נכר, חס ושלום, וגם,ארץ ישראלב המתקיימתלגבי ארץ ישראל ו
יובלות , ופרשת שמיטין) כג' ויק(פרשת המועדים : לאור זאת ראוי לעיין בשתי פרשות מקבילות

  פעמים שבעשבעו,  מקבילות בהיותן סדורות על המספרים שבעפרשות אלה .)שם כה(וגאולה 
חוץ מן , כל מועדיה, ת הזמןמועדים המצווה על קדושהוהנה פרשת . חמישיםב המסתיימות

ופרשת שמיטין ויובלות ). י, כג" (כי תבאו אל הארץ אשר אני נֹתן לכם"עיקר חלותם , השבת
 . ת הקדושה הזאת לפי מחזורי זמןסודרת את מצוֹו, ארץ ישראל, העוסקת בקדושת המקום

ש  כאשר האי;לשיא הקדושה זוכים ישראל כאשר מתאחדת קדושת המקום עם קדושת הזמן
אל המקום ,  הוא יום הכיפורים,נכנס ביום הקדוש, הן הגדולוהוא הכ, שנבחר לעבודת הקודש

  סינישנחצבו מסיני ובלוחות הברית שניתנו  שבו שמורים  הוא בית קודש הקודשים,הקדוש
בראש הר כי בהיותו , נאמר על משהוכשם ש. ) להר סיניהמשךמעין הוא אפוא קודש הקודשים (

הן הגדול ביום וכך מתענה הכ, )כח, לד' שמ" (לחם לא אכל ומים לא שתה", לוקי מקום א10,סיני
כל עדת ישראל ,  ומכיוון שהוא מסתכן ונכנס כדי לכפר על עדת ישראל.היכנסו לקודש הקודשים

 .צמה עמו
מקורה לא רק בזרמים , המגמה של העדפת קדושת הזמן המופשט על קדושת המקום המוחש

, גלותדורות רבים של ממציאות של אצלנו זרמים אלה ניזונו , אדרבה. יםקוסמופוליטי-רוחניים
 אם 11.גלות השכינה: ובמינוח דתי, בפועל מן המקומות שקודשו לעבודת הבורא ניתוק: דהיינו

בעיקר כמקום התכנסות העם , בית הכנסת לצד בית המקדשמקומו של במצב התקין היה 
במינוח .  בית המקדשבמקוםורבן בא בית הכנסת  החלאחרהנה , השמעת התורה לעםלמקום כו

 אנשי התפללו,  קרבנות התמידהקרבתבזמן :  דהיינו12, הקרבנותכנגד באו תפילות - הקלסי
שותפים היו לכך ו, וגם אנשים אחרים, ימה ואלה שנשארו בעריהםיאלה שעלו ירושל, "המעמד"

סידורי תפילה מחבריהם של , אכןו; מיותריםכביכול הקרבנות  נעשואחרי החורבן אולם . לקרבן
מגלים בכנות את אשר , שהשמיטו את ציון ואת השבת העבודה אליה, םיליברליים ורפורמי

 13".ליבא לפומא לא גליא"
למרות ,  עם קדושת המקום, הקיימת גם עתה,גם בתפילתנו אנו משלבים את קדושת הזמן, אכן

                                                           
' י בר"או עפ: אלא; בכל מקום: אין פירושו, בצורת יידוע" בכל מקום"ונעיר כי . 79, 9' עמ, )4ראה הערה (  השל 5

' מכיל(ל "י חז"כך עפ.  בכל רוחב שטחו של מקום אחד;או. שיכול לנוע מאתר לאתר, בכל עת מקום אחד, יג, כ
 בפירושו 616-615' עמ(י ֶבנו לשמות "עפ. לגבי בית המקדש) לט' ספרי במ; דבחודש יא' מש, י יתרו"דר

 .כד' לגבי זבחי הברית בשמ) בגרמנית
 .ג"ע, מב, ג, יומא ה' ירוש, ב"בבלי יומא נד ע; יד, )ג(כיפורים ב '   תוס6
' ר( זאת לעומת דברי השל ,ונעיר שכאן מקדים המדרש את קדושת ירושלים לעומת המפורש במקרא. ט, ר לד" בר7

ולעולם יש לזכור את ריבוי הדעות . על מעבר הדרגתי מקדושת המקום לקדושת הזמן) 79' עמ; 4לעיל הערה 
 .ל"בעולמם של חז

 .ב, ר יא" בר8
 .ד יותר בהיסטוריה מאשר בגאוגרפיהך ממוק"שהתנ, )7-6' עמ; 4הערה ( לעומת דברי השל 9

 .לד, א ושם מ, כה' ן לשמ" ראו רמב10
ועוד ; יט, א; ו, ר א"איכ; ח, ר לב"ויק; א" ע,מגילה כט; דפסחא יד' מס, י בא" דרתאמכיל:  על המושג ראו11

 .ר"באיכ
 .ב"ע,  ברכות כו12

 ב"יד ע, י זוהר חדש בראשית"הלשון עפ;  אין הלב מגלה לפה13
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ין בית מקדש וכשאין רוב ישראל על  באשהרי. שמששבנו לארצנו היא קיימת רק באופן חלקי
 בתפילת :ונדגים 14. ומקצתן רק מדרבנן,באופן חלקירק מצוות התלויות בארץ נוהגות ה, אדמתם
כירים את קדושת הזמן של ימים מיוחדים בתוך זמאנו , גם בברכת המזון ועשרה הברכות שמונה

שנה הבאה בירושלים ל: " לקרואותנוהגיש עדות ה ,וכן. עבודה לירושליםההבקשה להשבת 
שני מועדים שמֹוקדם היה בבית , בסיום תפילת יום הכיפורים ובסיום ליל הסדר)" הבנויה(

מזמור שיר ליום : "מקבלים בזוג מזמורים הפותחאנו את קדושת השבת : דוגמה נוספת. המקדש
 בשבח ה חתימ15,)ה, שם צג" (לאֹרך ימים' ה, לביתך נאוה קֹדש: "והחותם, )א, צב' תה" (השבת

 16,"לכה דודי" לכך הוסיפו את ההמנון לכבוד קבלת השבת .לבורא בממד המקום ובממד הזמן
וששת , בית האחרון משבחים את שבת הכלהוה הראשונים םבתיהשני ,  החוזרןפזמובו הש
כך נארגות יחד קדושת .  האמצעיים מביעים ערגה ותפילה לחידוש תפארתה של ירושליםםבתיה

 .מןקדושת הזוהמקום 
 ,במודע ושלא במודע, הקהו, הן ההוויה הגלותית והן הלכי רוח של רגש ואידאולוגיה, כאמור
: בראותו את המקדש הראשון נשרף באש,  על כך התפלל המקונן. לקדושת המקוםיחסאת ה

 .)כא, איכה ה" (אליך ונשובה חדש ימינו כקדם' השיבנו ה"
 מנחם בן ישר

 ך ומכללת אשקלון"המחלקה לתנ

 
הלכות בית ; ח, הלכות שמיטה ויובל י; א, הלכות ביכורים ב; כו, הלכות תרומה א, משנה תורה, ם" ראו רמב14

 .טז, הבחירה ו
וכך כותרת המזמור בתרגום ; א"ע, ה לא"בבלי ר; ד, ראו משנה תמיד ז,  מזמור צג הוא מזמורו של ערב שבת15

 .השבעים
 .עשרה-ה הששפעל בצפת במא, שלמה הלוי אלקבץ'  מאת המשורר המקובל ר16
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