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מהו הסוד שמצוי ב"מקום"? מדוע הקב"ה נקרא "המקום" ומה הוא מלמד אותנו על "המקום" שבו אנו חיים? 
איך אפשר לקשור בין האלוהי האין סופי ל"מקום" שהוא צר ופיסי? על שאלות אלה נצא למסע פילוסופי רווי 

מקורות מקראיים וחז"ליים.

←



תהילים כד ←  	

)א( לְָדוִד ִמזְמֹור לַה' ָהָאֶרץ ּוְמלֹוָאּה ֵּתבֵל וְיְֹׁשבֵי בָּה: 

)ב( ּכִי הּוא ַעל יִַּמים יְָסָדּה וְַעל נְָהרֹות יְכֹונְנֶָה: 

)ג( ִמי יֲַעלֶה בְַהר ה' ּוִמי יָקּום ּבְִמקֹום ָקְדׁשֹו: 

)ד( נְִקי כַַּפיִם ּובַר לֵבָב ֲאֶׁשר לֹא נָָׂשא לַָּׁשוְא נְַפִׁשי וְלֹא נְִׁשּבַע לְִמְרָמה 

האם כל מקום קדוש ורווי נוכחות אל?	 

מה ההבדל בית הר ה' לבין הארץ ומלואה?	 

בראשית כח  ←  	

 )י( ו"ַּיֵצֵא יַעֲקֹב ִמּבְֵאר ָׁשבַע וַּיֵלֶךְ ָחָרנָה: )יא( וַּיְִפּגַע ּבַָּמקֹום וַּיָלֶן ָׁשם ּכִי בָא ַהֶּׁשֶמׁש וַּיִַּקח ֵמַאבְנֵי ַהָּמקֹום 
וַּיֶָׂשם ְמַרֲאׁשָֹתיו וַּיְִׁשּכַב ּבַָּמקֹום ַההּוא: 

)יב( וַּיֲַחלֹם וְִהּנֵה ֻסּלָם ֻמּצָב ַאְרצָה וְרֹאׁשֹו ַמּגִיַע ַהָּׁשָמיְָמה וְִהּנֵה ַמלְֲאכֵי ֱאלִֹהים עֹלִים וְיְֹרִדים ּבֹו: 

)יג( וְִהּנֵה ה' נִּצָב ָעלָיו וַּיֹאַמר ֲאנִי ה' ֱאלֵֹהי ַאבְָרָהם ָאבִיךָ וֵאלֵֹהי יִצְָחק ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ַאָּתה ׁשֹכֵב ָעלֶיָה לְךָ 
ֶאְּתנֶּנָה ּולְזְַרֶעךָ: )יד( וְָהיָה זְַרֲעךָ ּכַעֲַפר ָהָאֶרץ ּוָפַרצְָּת יָָּמה וֵָקְדָמה וְצָפֹנָה וָנֶגְּבָה וְנִבְֲרכּו בְךָ ּכָל ִמְׁשְּפחֹת 

ָהֲאָדָמה ּובְזְַרעֶךָ: 

)טו( וְִהּנֵה ָאנֹכִי ִעָּמךְ ּוְׁשַמְרִּתיךָ ּבְכֹל ֲאֶׁשר ֵּתלֵךְ וֲַהִׁשבִֹתיךָ ֶאל ָהֲאָדָמה ַהּזֹאת ּכִי לֹא ֶאֱעזָבְךָ ַעד ֲאֶׁשר ִאם 
עִָׂשיִתי ֵאת ֲאֶׁשר ִּדּבְַרִּתי לָךְ: 

ֹוָק ּבַָּמקֹום ַהּזֶה וְָאנֹכִי לֹא יָָדְעִּתי:  )טז( וַּיִיַקץ יַעֲקֹב ִמְּׁשנָתֹו וַּיֹאֶמר ָאכֵן יֵׁש יְק

)יז( וַּיִיָרא וַּיֹאַמר ַמה ּנֹוָרא ַהָּמקֹום ַהּזֶה ֵאין זֶה ּכִי ִאם ּבֵית ֱאלִֹהים וְזֶה ַׁשַער ַהָּׁשָמיִם: 

)יח( וַּיְַׁשּכֵם יַעֲקֹב ּבַּבֶֹקר וַּיִַּקח ֶאת ָהֶאבֶן ֲאֶׁשר ָׂשם ְמַרֲאׁשָֹתיו וַּיֶָׂשם אָֹתּה ַמּצֵבָה וַּיִצֹק ֶׁשֶמן ַעל רֹאָׁשּה: 

)יט( וַּיְִקָרא ֶאת ֵׁשם ַהָּמקֹום ַההּוא ּבֵית ֵאל וְאּולָם לּוז ֵׁשם ָהעִיר לִָראׁשֹנָה: 

)כ( וַּיִַּדר יַעֲקֹב נֶֶדר לֵאמֹר ִאם יְִהיֶה ֱאלִֹהים ִעָּמִדי ּוְׁשָמַרנִי ּבֶַּדֶרךְ ַהּזֶה ֲאֶׁשר ָאנֹכִי הֹולֵךְ וְנַָתן לִי לֶֶחם לֱֶאכֹל 
ּובֶגֶד לִלְּבֹׁש: )כא( וְַׁשבְִּתי בְָׁשלֹום ֶאל ּבֵית ָאבִי וְָהיָה ה' לִי לֵאלִֹהים: 

)כב( וְָהֶאבֶן ַהּזֹאת ֲאֶׁשר ַׂשְמִּתי ַמּצֵבָה יְִהיֶה ּבֵית ֱאלִֹהים וְכֹל ֲאֶׁשר ִּתֶּתן לִי עֵַּׂשר ֲאעְַּׂשֶרּנּו לָךְ:" 

הקב"ה מזוהה כאן כ"המקום".

עקבו אחרי ההופכות של מושג זה, "המקום".

האם האלוהים הוא המקום או "במקום"?	 

האם המקום הוא רק המקום הזה או כלל הארץ?	 

האם המקום קשור לאלוהי בגלל הקשר לשמיים )הסולם( או גם בלעדיו?	 

כאן מיוסדים הביטויים "בית אלוהים" ו"שער השמיים". ומה קרה למקום הזה בהתכנסותו ל"והאבן הזאת 	 
אשר שמתי מצבה יהיה בית אלוהים"? 

הפסוקים משמשים כפתח לתקווה שהקב"ה יהיה עמו בכל אשר ילך – מה פירושו של "מקום"? 	 



בראשית רבה סח, ט      ←  	

"'וַּיְִפּגַע ּבַָּמקֹום' )בראשית כח, יא(, רבי הונא בשם רב אמי אמר: מפני מה מכנין שמו של הקדוש ברוך הוא 
וקוראין אותו מקום? שהוא מקומו של עולם ואין עולמו מקומו. מן מה דכתיב ]ממה שכתוב[: ִהּנֵה ָמקֹום 
ִאִּתי )שמות לג, כא(, הוי ]מכאן ש[הקדוש ברוך הוא מקומו של עולם ואין עולמו מקומו. אמר רבי יצחק 

כתיב ]כתוב[: 'ְמעֹנָה ֱאלֵֹהי ֶקֶדם' )דברים לג, כז(. ]וכי[ אין אנו יודעים אם הקדוש ברוך הוא מעונו של עולמו 
ואם עולמו מעונו? מן מה דכתיב ]ממה שכתוב[ 'ֲאדֹנָי ָמעֹון ַאָּתה' )תהלים צ, א(." 

"ויפגע במקום" = שהכול יודעים מהו? משהו אחר?	 

מה מסתתר מאחורי "שהוא מקומו של עולם ואין עולמו מקומו"? 	 

כשאומרים שאלוהים הוא בית, מעון, מקום – פירושו באמת, או שרק כמטפורה?	 

מה פירוש "לגור באלוהים"?	 

האל שוכן בעולם – או שהעולם שוכן באלוהים? מי זקוק למי? מי תלוי במי? מי גילום של מי?	 

היש לאלוהים מקום? ואם אין, האם הוא תלוש או הוויה נוכחת?	 

בראשית רבה סח, י  ←  	

"וַּיְִפּגַע ּבַָּמקֹום" )בראשית כח, יא(, ביקש לעבור, נעשה העולם כולו כמין כותל לפניו.

במקום הופך ל"עולם כולו" – מה פירוש?	 

מה טיבה של התנגשות זו?	 

כיצד זה קשור ל"מה נורא המקום הזה"?	 

שמות לג ←  	

)יז( "וַּיֹאֶמר ה' ֶאל מֶֹׁשה ּגַם ֶאת ַהָּדבָר ַהּזֶה ֲאֶׁשר ִּדּבְַרָּת ֶאעֱֶׂשה ּכִי ָמצָאָת ֵחן ּבְעֵינַי וֵָאָדֲעךָ ּבְֵׁשם: )יח( 
וַּיֹאַמר ַהְרֵאנִי נָא ֶאת ּכְבֶֹדךָ: )יט( וַּיֹאֶמר ֲאנִי ַאֲעבִיר ּכָל טּובִי ַעל ָּפנֶיךָ וְָקָראִתי בְֵׁשם ה' לְָפנֶיךָ וְַחּנִֹתי ֶאת 

ֹן וְִרַחְמִּתי ֶאת ֲאֶׁשר ֲאַרֵחם: )כ( וַּיֹאֶמר לֹא תּוכַל לְִראֹת ֶאת ָּפנָי ּכִי לֹא יְִרַאנִי ָהָאָדם וָָחי: )כא(  ֲאֶׁשר ָאח
וַּיֹאֶמר ה' ִהּנֵה ָמקֹום ִאִּתי וְנִּצַבְָּת ַעל ַהּצּור: )כב( וְָהיָה ּבֲַעבֹר ּכְבִֹדי וְַׂשְמִּתיךָ ּבְנְִקַרת ַהּצּור וְַׂשּכִֹתי כִַּפי ָעלֶיךָ 

ַעד ָעבְִרי: )כג( וֲַהִסרִֹתי ֶאת ּכִַּפי וְָרִאיָת ֶאת ֲאחָֹרי ּוָפנַי לֹא יֵָראו."

"הנה מקום אתי" – מה פירוש? המקום נמצא עם אל? שייך לאל? אתי = בתוכי? שלי? 	 

מי בעל הבית בפסוקים אלה? 	 

איך ומה פירוש לדעת את קב"ה בשם? ומהי ראיית הכבוד?	 

מה פירוש שימת כף היד להגנה על משה?	 

הניתן להיפגש עם חלק כלשהו של האל? מה בין פנים לאחור?	 



תהלים פרק צ ←  	

)א( ְּתִפּלָה לְמֶֹׁשה ִאיׁש ָהֱאלִֹהים ֲאדֹנָי ָמעֹון ַאָּתה ָהיִיָת ּלָנּו ּבְדֹר וָדֹר:

)ב( ּבְֶטֶרם ָהִרים יֻּלָדּו וְַּתחֹולֵל ֶאֶרץ וְֵתבֵל ּוֵמעֹולָם ַעד עֹולָם ַאָּתה ֵאל:

)ג( ָּתֵׁשב ֱאנֹוׁש ַעד ַּדּכָא וַּתֹאֶמר ׁשּובּו בְנֵי ָאָדם:   )ד( ּכִי ֶאלֶף ָׁשנִים ּבְעֵינֶיךָ ּכְיֹום ֶאְתמֹול ּכִי יֲַעבֹר וְַאְׁשמּוָרה בַּלָיְלָה:  )ה( 
זְַרְמָּתם ֵׁשנָה יְִהיּו ּבַּבֶֹקר ּכֶָחצִיר יֲַחלֹף:

)ו( ּבַּבֶֹקר יָצִיץ וְָחלָף לֶָעֶרב יְמֹולֵל וְיָבֵׁש:   )ז( ּכִי כָלִינּו בְַאֶּפךָ ּובֲַחָמְתךָ נִבְָהלְנּו: )ח( >שת< ַׁשָּתה עֲֹונֵֹתינּו לְנֶגְֶּדךָ ֲעלֵֻמנּו 
לְִמאֹור ָּפנֶיךָ:   )ט( ּכִי כָל יֵָמינּו ָּפנּו בְֶעבְָרֶתךָ ּכִּלִינּו ָׁשנֵינּו כְמֹו ֶהגֶה: )י( יְֵמי ְׁשנֹוֵתינּו בֶָהם ִׁשבְעִים ָׁשנָה וְִאם ּבִגְבּורֹת 

ְׁשמֹונִים ָׁשנָה וְָרְהּבָם ָעָמל וָָאוֶן ּכִי גָז ִחיׁש וַּנָעָֻפה: ]...[ )יג( ׁשּובָה ה' ַעד ָמָתי וְִהּנֵָחם ַעל ֲעבֶָדיךָ:   )יד( ַׂשּבְעֵנּו בַּבֶֹקר ַחְסֶּדךָ 
ּונְַרּנְנָה וְנְִׂשְמָחה ּבְכָל יֵָמינּו:   )טו( ַׂשְּמֵחנּו ּכִימֹות עִּנִיָתנּו ְׁשנֹות ָרִאינּו ָרָעה: )טז( יֵָרֶאה ֶאל ֲעבֶָדיךָ ָפֳעלֶךָ וֲַהָדְרךָ ַעל ּבְנֵיֶהם:  

)יז( וִיִהי נַֹעם ֲאדֹנָי ֱאלֵֹהינּו ָעלֵינּו ּוַמעֲֵׂשה יֵָדינּו ּכֹונְנָה ָעלֵינּו ּוַמעֲֵׂשה יֵָדינּו ּכֹונְנֵהו 

)תהלים, צ(

"ה' מעון אתה היית לנו" – מה בין אלוהים לבני האדם?	 

שמות ג ←  	

)א( ּומֶֹׁשה ָהיָה רֶֹעה ֶאת צֹאן יְִתרֹו חְֹתנֹו ּכֵֹהן ִמְדיָן וַּיִנְַהג ֶאת ַהּצֹאן ַאַחר ַהִּמְדּבָר וַּיָבֹא ֶאל ַהר ָהֱאלִֹהים חֵֹרבָה: 

)ב( וַּיֵָרא ַמלְַאךְ ה' ֵאלָיו ּבְלַּבַת ֵאׁש ִמּתֹוךְ ַהְּסנֶה וַּיְַרא וְִהּנֵה ַהְּסנֶה ּבֵֹער ּבֵָאׁש וְַהְּסנֶה ֵאינֶּנּו ֻאּכָל: )ג( וַּיֹאֶמר מֶֹׁשה ָאֻסָרה 
ּנָא וְֶאְרֶאה ֶאת ַהַּמְרֶאה ַהּגָדֹל ַהּזֶה ַמּדּוַע לֹא יִבְַער ַהְּסנֶה: )ד( וַּיְַרא ה' ּכִי ָסר לְִראֹות וַּיְִקָרא ֵאלָיו ֱאלִֹהים ִמּתֹוךְ ַהְּסנֶה 

וַּיֹאֶמר מֶֹׁשה מֶֹׁשה וַּיֹאֶמר ִהּנֵנִי: )ה( וַּיֹאֶמר ַאל ִּתְקַרב ֲהלֹם ַׁשל נְָעלֶיךָ ֵמַעל ַרגְלֶיךָ ּכִי ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ַאָּתה עֹוֵמד ָעלָיו ַאְדַמת 
קֶֹדׁש הּוא: 

)ו( וַּיֹאֶמר ָאנֹכִי ֱאלֵֹהי ָאבִיךָ ֱאלֵֹהי ַאבְָרָהם ֱאלֵֹהי יִצְָחק וֵאלֵֹהי יַעֲקֹב וַּיְַסֵּתר מֶֹׁשה ָּפנָיו ּכִי יֵָרא ֵמַהּבִיט ֶאל ָהֱאלִֹהים:

כיצד מקום הופך ל"קדוש"?	 

ההר קדוש? האל קדוש?	 

המקום מתקדש בנוכחות שליח אל או רק בנוכחות אל? האם התגלות חד פעמית עושה זאת או רק נוכחות מתמדת?	 

המקום הקדוש הוא מקום לרתיעה או משיכה? מה ביניהם?	 

מקום קדוש אסור בראיה? בנגיעה? מדוע?	 

מדוע להיות יחף?	 

שמות רבה )וילנא( פרשה ב סימן ה ←  	

"ױשאל גוי אחד את רבי יהושע בן קרחה: מה ראה הקדוש ברוך הוא לדבר עם משה מתוך הסנה? אמר לו: אילו מתוך 
חרוב או מתוך שקמה, כך היית שואלני. אלא להוציאך ָחלָק אי-אפשר. למה מתוך הסנה? – ללמדך שאין מקום פנוי 

בלא שכינה, אפילו סנה."

מה תפקיד הגוי כשואל השאלות?	 

מה היתרון בשאלות אלה ומה חסרונן? וכיצד הוא מהדהד לבן הרשע בהגדה?	 

האם השאלה נכונה?	 

מה פירושו של מקום שפל כששכינה מצויה בו?	 


