
המקום
 מסע מהפסוקים וחז"ל עד החסידות והשירה העברית 

| הרב אלחנן ניר

כשהמילה מקום נאמרת בפסוקי המקרא היא מכוונת למשהו מסוים, אולם כשהיא נאמרת בדברי חז"ל היא 
מכוונת למשהו אחר לחלוטין. למה היא מכוונת בכל תקופה, ומדוע השתנתה משמעותה בצורה ניכרת כל 
־כך? במהלך הלימוד נראה כיצד משפיעה תודעת המקום על היחסים החברתיים בין אדם לזולתו, ועל רפל

קס השפיטה הפנימי המלווה אותנו ואינו מניח.

←



	  ← 

")א( ָׁשמֹור ֶאת חֶֹדׁש ָהָאבִיב וְעִָׂשיָת ֶּפַסח לַה' ֱאלֶֹהיךָ ּכִי ּבְחֶֹדׁש ָהָאבִיב הֹוצִיֲאךָ ה' ֱאלֶֹהיךָ ִמִּמצְַריִם לָיְלָה: 
)ב( וְזָבְַחָּת ֶּפַסח לַה' ֱאלֶֹהיךָ צֹאן ּובָָקר ּבַָּמקֹום ֲאֶׁשר יִבְַחר ה' לְַׁשּכֵן ְׁשמֹו ָׁשם: )ג( לֹא תֹאכַל ָעלָיו ָחֵמץ 

ִׁשבְַעת יִָמים ּתֹאכַל ָעלָיו ַמּצֹות לֶֶחם עֹנִי ּכִי בְִחָּפזֹון יָצָאָת ֵמֶאֶרץ ִמצְַריִם לְַמעַן ִּתזְּכֹר ֶאת יֹום צֵאְתךָ ֵמֶאֶרץ 
ִמצְַריִם ּכֹל יְֵמי ַחּיֶיךָ: )ד( וְלֹא יֵָרֶאה לְךָ ְׂשאֹר ּבְכָל ּגְבֻלְךָ ִׁשבְַעת יִָמים וְלֹא יָלִין ִמן ַהּבָָׂשר ֲאֶׁשר ִּתזְּבַח ּבֶָעֶרב 

ּבַּיֹום ָהִראׁשֹון לַּבֶֹקר: )ה( לֹא תּוכַל לִזְּבַֹח ֶאת ַהָּפַסח ּבְַאַחד ְׁשָעֶריךָ ֲאֶׁשר ה' ֱאלֶֹהיךָ נֵֹתן לָךְ: )ו( ּכִי ִאם 
ֶאל ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר יִבְַחר ה' ֱאלֶֹהיךָ לְַׁשּכֵן ְׁשמֹו ָׁשם ִּתזְּבַח ֶאת ַהֶּפַסח ּבָָעֶרב ּכְבֹוא ַהֶּׁשֶמׁש מֹוֵעד צֵאְתךָ 

ִמִּמצְָריִם:"

)דברים טז(

	  ←         

"ואשר לא התבאר בתורה ולא נזכר בפרט, אבל רמז אליו ואמר 'אשר יבחר ה' ' וגו' יש בו אצלי שלש 
חכמות. האחת מהן – שלא יחזיקו בו האומות וילחמו עליו מלחמה חזקה, כשידעו שזה המקום מן 

הארץ הוא תכלית התורה; והשנית – שלא יפסידוהו מי שהוא בידם עתה וישחיתוהו בכל יכלתם; 
והשלישית – והיא החזקה שבהם – שלא יבקש כל שבט בהיותו בנחלתו ולמשל בו, והיה נופל עליו מן 
המחלוקת והקטטה, כמו שנפל בבקשת הכהונה, ולזה באה המצוה שלא יבנה בית הבחירה אלא אחר 

הקמת מלך, עד שתהיה המצוה לאחד, ותסתלק המחלוקת ]...["

)רמב"ם, מורה הנבוכים, ג, מה(

שאלות ללימוד:

מה משמעות המילה "מקום" בפסוקים?	 

מהו אותו מקום, ומדוע, לפי דברי הרמב"ם, לא מצוין הדבר מפורשות?	 

	  ← 

"ֵאין עֹוְמִדין לְִהְתַּפּלֵל ֶאּלָא ִמּתֹוךְ ּכֹבֶד רֹאׁש. 

ֲחִסיִדים ָהִראׁשֹונִים ָהיּו ׁשֹוִהים ָׁשָעה ַאַחת ּוִמְתַּפּלְלִים, ּכְֵדי ֶׁשּיְכַּוְנּו ֶאת לִּבָם לַָּמקֹום. 

ֲאִפּלּו ַהֶּמלֶךְ ׁשֹוֵאל ּבְִׁשלֹומֹו, לֹא יְִׁשיבֶּנּו. 

וֲַאִפּלּו נָָחׁש ּכָרּוךְ ַעל עֲֵקבֹו, לֹא יְַפִסיק:"

)משנה, ברכות ה, א(



	  ← 

"אמר שמעון הצדיק מימי לא אכלתי אשם נזיר אלא אחד. 

פעם אחד עלה אלי אדם אחד מדרום וראיתיו אדמוני עם יפה עינים וטוב רואי וקווצותיו מסודרות תילי 
תילים ואמרתי לו בני מה ראיתה להשחית את השיער הנאה הזה?

ונם לי רבי רועה הייתי בעירי והלכתי למלאות את השאוב מים וראיתי את הבובייה שלי בתוך המים 
ופחז יצרי עלי וביקש לאבדיני מן העולם. 

אמרתי לו רשע אתה מפחז בדבר שאינו שלך עלי להקדישך לשמים. 

והרכנתיו בראשי ואמרתי לו בני כמותך ירבו עושי רצון המקום בישראל." 

)ירושלמי, נדרים ג, ע"א(

שאלות ללימוד:

בניגוד למובן של המקום בפסוקים – מה משמעותו במשנה ובתלמוד? 	 

מדוע לדעתכם השתנה המובן של המקום מהמובן שהיה מצוי בפסוקים לזה שהיה מצוי אצל חז"ל?	 

כעת קראו את דברי שני המדרשים, וענו – מדוע שמו של הקב"ה נקרא המקום? 	 

	  ← 

מפני מה מכנין שמו של הקב"ה וקוראין אותו מקום? 

שהוא מקומו של עולם ואין עולמו מקומו. 

מן מה דכתיב )שמות לג( הנה מקום אתי הוי הקב"ה מקומו של עולם ואין עולמו מקומו. 

)בראשית רבה סח, ח(

	  ← 

"בן ע"ז שנה היה יעקב בצאתו מבית אביו והיתה הבאר מהלכת לפניו מבאר שבע עד הר המוריה 
מהלך שני ימים והגיע לשם בחצי היום ופגע בו הקב"ה, שנאמר ויפגע במקום. 

ולמה נקרא שמו של הקב"ה מקום? שבכל מקום שהצדיקים עומדים שם הקב"ה נמצא, שנאמר בכל 
המקום אשר אזכיר את שמי וגו'."

)פרקי דרבי אליעזר, לד(

שאלות ללימוד:

מתי משתמשים בשם המקום? 	 



	  ← 

"הכינוי 'מקום', כפי שהוא משמש במקורות חז"ל, אין לו אופי טרנסטצנדטלי-אבסטרקטי, אלא להפך 
– הוא מבטא את יחס הקרבה של האדם לאלוהיו... המקום הוא כינוי שנתהווה בעולמם של החכמים 

הראשונים מתוך כוונה להדגיש את האימננטיות, היינו שהעולם הוא מקומו."

)א"א אורבך, חז"ל: פרקי אמונות ודעות, ירושלים: מאגנס, 1969. עמ' 61–63(

שאלות ללימוד:

לסיום, מה מחפש המשורר במקום – מה מהווה עבורו המקום?	 

מבוקש / אדמיאל קוסמן ←  	

ְמבָֻקש ָמקֹום ָשֵקט ָעלָיו תּונַח ַהנֶֶפש.

לְכַָמה ְרגָעִים ּבִלְבַד.

ְמבָֻקש ָמקֹום ֶשיְַשֵמש ִמְדָרךְ לְכַף ָהֶרגֶל.

לְכַָמה ְרגָעִים ּבִלְבַד.

ְמבָֻקש ָעצִיץ, ָעלֶה, גִבְעֹול, אֹו ִשיַח, ֶשּלֹא יָקּום

וְיְִתַקֵפל ּכֶשִהיא ָתבֹוא. לְכַָמה ְרגָעִים ּבִלְבַד.

ְמבָֻקש ִדּבור ֶאָחד, נִָקי, נָעִים וְַחם ֶשיְַשֵמש ַסְפָסל

ִמְקלָט, לְִמיֶשִהי, ְקרֹובָה ֶשלִי, יַלְָדה־יֹונָה, נְַפִשי ֶשלִי

ַאשר יָצָאה ִמן ַהֵתבָה, לכַָמה ְרגָעִים, ּבְִשעֹות ַהּבֶֹקר,

ולֹא ָמצָאה ְמָאז ָמנֹוח לַרגְלָה.

)סמרטוטים רכים, הקיבוץ המאוחד, 1990(

אם עוד נשאר כוח – מוזמנים להמשיך:

	  ← 

ְ, וְַאל ָּתִדין ֶאת ֲחבֵָרךְ ַעד ֶׁשַּתּגִיַע  "ִהּלֵל אֹוֵמר, ַאל ִּתְפרֹוׁש ִמן ַהּצִּבּור, וְַאל ַּתֲאֵמן ּבְַעצְָמךְ ַעד יֹום מֹוָתך
לְִמקֹומֹו." 

)אבות ב, ד(

שאלות ללימוד:

מה טיבו של אותו מקום שעד שלא תגיע אליו לא תוכל לדון את חברך? האם בכלל ניתן להגיע לאותו 	 
מקום? 

ראו כיצד מפרש אותו ר' נתן מברסלב:	 



		  ← 

"ּכִי רֹב ַהְמִריבֹות וְַהְּקָטטֹות וְַהִּשנְַאת ִחּנָם נְִמָׁשךְ ִמּזֶה ַמה ֶּׁשכָל ֶאָחד ִמְסַּתּכֵל ֶׁשּלֹא ּבְעַיִן יָָפה ּבֲַחבֵרֹו 
וְרֹוֶאה ּבֹו ְּפגִָמים ּוִמּדֹות ָרעֹות ַהְרּבֵה ַעד ֶׁשּנְִדֶמה לֹו ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר לְָסבְלָם. 

ּוכְמֹו כֵן ִמְסַּתּכֵל ּבֹו ֲחבֵרֹו לְֵהֶפךְ ּכִי ּכַַּמיִם ַהָּפנִים לַָּפנִים ַעד ֶׁשּנְִתעֹוֵרר ִׂשנְַאת ִחּנָם ּוְקָטטֹות ּבֵינֵיֶהם וְזֶה 
ַהּנֶגַע ָמצּוי ַהְרּבֵה ְמאֹד וְִהיא ֶׁשֶהֱחִריבָה ֶאת ּבֵיֵתנּו ּכְמֹו ֶׁשָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו זִכְרֹונָם לִבְָרכָה )יֹוָמא ֶּפֶרק ִׁשבְָעה 

יִָמים( ֶׁשֻחְרּבַן ּבַיִת ֵׁשנִי ָהיָה ַרק ַעל - יְֵדי ִׂשנְַאת ִחּנָם ֶׁשּבָא ַעל - יְֵדי ַהּנַ"ל ַעל - יְֵדי ֶׁשִּמְסַּתּכֵל ּבְיֹוֵתר 
ּבֲַחבֵרֹו. 

ּכִי ּבֱֶאֶמת צְִריכִין לָדּון ֶאת ּכָל ָאָדם לְכַף זְכּות ּוכְמֹו ֶׁשָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו זִכְרֹונָם לִבְָרכָה, ַאל ָּתִדין ֶאת ֲחבְֵרךָ 
ַעד ֶׁשַּתּגִיַע לְִמקֹומֹו, ּוִמי הּוא זֶה ֶׁשּיֹוֵדַע לְַהּגִיַע לְִמקֹום ֲחבֵרֹו ּכְִפי ּגְבּול ַהַּדַעת ֶׁשל ֲחבֵרֹו ֶׁשִּמָּׁשם נְִמְׁשכּו 

וְנְִתּגַלְּגְלּו ּכָל ִמּדֹוָתיו ּוְפֻעּלֹוָתיו ּוַמעֲָׂשיו?!

וְַעל - ּכֵן צְִריכִין לְַקּיֵם ַמה ֶּׁשּכָתּוב לְעֵיל ֶׁשהּוא וַעֲׂשּו ְסיָג לַּתֹוָרה ּבְִחינַת ְסיָג לַָחכְָמה ְׁשִתיָקה."

)ליקוטי הלכות, הלכות שותפים בקרקע, ה, טו(

שאלות ללימוד:

האם אין סכנה בתודעה הנזכרת של אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו? רבינו פרופ' שלום רוזנברג 	 
חוגג בימים אלו 85 ונלמד דברים נאים שכתב בהקשר זה. יהיו הדברים לכבודו:

		  ← 

"אך מה נעשה ובחיינו החברתיים אין אנו יכולים להימנע מלצעוק ולשפוט? ללמד זכות זה עדיין לא 
להרשות לאדם, יהיה מה שיהיה מקומו, לצאת ממקומו הפרטי ולפלוש לעולמם הפרטי של אחרים. 

ולמרות זאת, אנו חייבים לנסות ולהבין כל אדם, במקומו הפרטי, עד גבולות האפשרות האנושית. בחזון 
שבעקבות פרשת העגל )שמות לג, כא(, אומר הקב"ה למשה: "ִהּנֵה ָמקֹום ִאִּתי". ר' נחמן מעיר: "וכל 

אחד ואחד יש לו מקום אצלו יתברך, ועל כן הוא לבדו יתברך יכול לדון את האדם, כי הוא יתברך בעל 
הרחמים, ובוודאי הוא מקים בנו: 'הוי דן את כל האדם לכף זכות' )אבות א, ו(". 

)פרופ' שלום רוזנברג, "מקור ראשון", מוסף שבת, ו בכסלו תש"ף - 2020(

שאלות ללימוד:

לסיום, נסו לענות לעצמכם – האם ניסיתם לדון פעם מישהו, והצלחתם להמתין עד שהגעתם למקומו? 	 

חג קבלת תורה שמח ומלא טוב,

אלחנן


