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 בס"ד
 קדושה
 נבון הרב מואיז

 

  כה פרק שמות
ר( א) ר( ב: )לֵּאֹמר ֹמֶשה ֶאל ְיֹקָוק ַוְיַדבֵּ י ֶאל ַדבֵּ ל ְבנֵּ ת ְתרּוָמה ִלי ְוִיְקחּו ִיְשָראֵּ אֵּ  ִיְדֶבּנּו ֲאֶשר ִאיש ָכל מֵּ

ִאָתם ִתְקחּו ֲאֶשר ַהְתרּוָמה ְוֹזאת( ג: )ְתרּוָמִתי ֶאת ִתְקחּו ִלבוֹ  ֶלת( ד: )ּוְנֹחֶשת ָוֶכֶסף ָזָהב מֵּ  ְוַאְרָגָמן ּוְתכֵּ
ש ָשִני ְותֹוַלַעת יִלם ְוֹעֹרת( ה: )ְוִעִזים ְושֵּ י ְתָחִשים ְוֹעֹרת ְמָאָדִמים אֵּ  ְבָשִמים ַלָמֹאר ֶשֶמן( ו: )ִשִטים ַוֲעצֵּ

י ֹשַהם ַאְבנֵּי( ז: )ַהַסִמים ְוִלְקֹטֶרת ַהִמְשָחה ְלֶשֶמן ֹפד ִמלִֻּאים ְוַאְבנֵּ  ִמְקָדׁש ִלי ְוָעׂשּו( ח: )ְוַלֹחֶשן ָלאֵּ
   :ְבתוָֹכם ְוָׁשַכְנִתי

 

  ו פרק א מלכים
אֹות ְוַאְרַבע ָשָנה ִבְשמֹוִנים ַוְיִהי( א) את ָשָנה מֵּ ל ְבנֵּי ְלצֵּ ֶאֶרץ ִיְשָראֵּ  ִזו ְבֹחֶדש ָהְרִביִעית ַבָשָנה ִמְצַרִים מֵּ

ִני ַהֹחֶדש הּוא ל ַעל ְשֹלֹמה ִלְמֹלְך ַהשֵּ  ... :  ַליֹקָוק ַהַבִית ַוִיֶבן ִיְשָראֵּ
 

  [ישראל ארץ, ]ב כרך תלמודית אנציקלופדיה
 בשם ונקראת, עזרא ובימי יהושע בימי, פעמים שתי הארץ נתקדשה ישראל ידי שעל בקדושה

  ".שניה קדושה"ו "ראשונה קדושה"
 לבוא לעתיד דשהיקלשעתה ולא  דשהיק ראשונה קדושה 
 לבוא לעתיד דשהיקלשעתה ו דשהישניה ק קדושה 

 

  ו פרק הבחירה בית הלכות ם"רמב
 וירושלים העזרה קידש שהוא שלמה שקדשה ראשונה בקדושה נתקדשה ובמה, ...- יד הלכה

 היא עצמו סברת א"א. שלמה שקדשה ראשונה בקדושה/ ד"הראב השגת+/. לבא לעתיד וקידשן לשעתן
 ד"למ אלמא מחיצות דנפול אמרו' ובגמ ירקב מקדש אין אם במשנה מקומות ובכמה לו מאין ידעתי ולא זו

 אומר שאני אלא עוד ולא י"א לשאר לירושלים מקדש בין חלק לא לבא לעתיד קדשה לא ראשונה קדושה
 ולמקדש לירושלים אבל י"א לשאר אלא אמר לא לבא לעתיד קדשה שנייה קדושה דאמר יוסי לרבי שאפילו

 בכבוד עולמי אחר קידוש ולהתקדש להשתנות עתידים וירושלים שהמקדש עזרא יודע שהיה לפי אמר לא
  .+כרת בו אין שם עתה הנכנס לפיכך ליראיו' ה מסוד לי נגלה כך לעולם י"י

 שאר ובקדושת, לבוא לעתיד קדשה ראשונה קדושה וירושלים במקדש אומר אני ולמה - טז הלכה
 וירושלים המקדש שקדושת לפי ?לבוא לעתיד קדשה לא בהן וכיוצא ומעשרות שביעית לענין י"א

 שהוא מפני אלא אינו ובמעשרות בשביעית הארץ חיוב אבל... , בטלה אינה ושכינה ,השכינה מפני
 ומשביעית ממעשרות התורה מן ונפטרה הכבוש בטל מידיהם הארץ שנלקחה וכיון רבים כבוש
 שהחזיקו בחזקה אלא בכיבוש קדשה לא ,וקדשה עזרא שעלה וכיון .ישראל ארץ מן אינה שהרי

 ואף היום מקודש הוא השנייה עזרא בקדושת ונתקדש בבל עולי בה שהחזיקו מקום כל ולפיכך בה
 . תרומה בהלכות שביארנו הדרך על ובמעשרות בשביעית וחייב ממנו הארץ שנלקח פי על

 

  טז הלכה ו פרק הבחירה בית הלכות משנה כסף
 וכיון רבים כיבוש שהוא מפני אלא אינו ובמעשרות בשביעית הארץ חיוב אבל" רבינו ש"מ

 אלא בכיבוש קדשה לא וקדשה עזרא שעלה וכיון' וכו הכיבוש בטל מידיהם הארץ שנלקחה
 גם בחזקה נאמר לא ולמה כיבוש מכח גדול חזקה כח מה יודע איני "'וכו בה שהחזיקו בחזקה

 חזקה שם היה לא וכי בכיבוש שנתקדשה בראשונה ותו חזקה בטלה מידנו הארץ משנלקחה כן
 : ע"וצל כיבוש עם מחזקה כיבוש בלא חזקה עדיפא מי אטו

 

 ~ ויקוק צבאות קדוש~ 
  ג, ו פרק ישעיהו

 : ְכבֹודוֹ  ָכל־ָהָאֶרץ ְמֹלא ְצָבאֹות ְיֹקָוק ָקדֹוש ָקדֹוש ָקדֹוש... 
 

י ְצָבאֹות ְיֹקָוק( טז) לז פרק ישעיהו ל ֱאֹלהֵּ ב ִיְשָראֵּ ִבים ֹישֵּ  ְלֹכל ְלַבְדָך ָהֱאֹלִהים ַאָתה־הּוא ַהְכרֻּ
 : ְוֶאת־ָהָאֶרץ ֶאת־ַהָשַמִים ָעִשיתָ  ַאָתה ָהָאֶרץ ַמְמְלכֹות

 

R. Eliezer Berkovits, Essential Essays, Concept of Holiness, p.248 
The Lord of Hosts alone is God; he is at the beginning of time and at the end of it; he is alone and no one 
besides him.  He is the creator of heaven and earth; he is the sovereign power over all nature, as well as 
over all the kingdom of men.  Of this sovereign Lord it is maintained that he is “the Mighty One” who 
deals with his enemies, Jew and Gentile, as he pleases. 

 

אּות ִכי ְיֹקָוק ַזְמרּו( ה) יב פרק ישעיהו  ָוֹרִּני ַצֲהִלי( ו: )ְבָכל־ָהָאֶרץ ֹזאת מּוַדַעת< מידעת> ָעָשה גֵּ
ְך ִכי־ָגדֹול ִציֹון יֹוֶשֶבת ל ְקדֹוש ְבִקְרבֵּ   פ: ִיְשָראֵּ

 

R. Berkovits, 249 The “Holy One of Israel” is the cause of joy and happiness.  He is the friend of the 
poor and the needy; he protects them when they are in trouble.  He is the savior.  He is “with you”; he is 
“in your midst.” 
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 : ְכבֹודוֹ  ָכל־ָהָאֶרץ ְמֹלא ְצָבאֹות ְיֹקָוק ָקדֹוש ָקדֹוש ָקדֹוש...  ג, ו פרק ישעיהו
 

R. Berkovits, 274 Holy, holy, holy is the Lord of Hosts; the whole earth is full of his glory… In God both 
attributes are one… If he is holy, then even the divine anger and judgment must somehow be related to 
God’s nearness… Only because God remains related to his creation does he act in it… 

  
 ~~ פשטות המילה 

 

ֶלה( ט)...  ְוֶאת ַנְפָתִלי ְבַהר ַבָגִליל ֶאת־ֶקֶדש ַוַיְקִדׁשּו( ז) כ פרק יהושע י ָהיּו אֵּ י ְלֹכל ַהמּוָעָדה ָערֵּ  ְבנֵּ
ל ר ִיְשָראֵּ ה־ֶנֶפש ָשָמה ָלנּוס ְבתֹוָכם ַהָגר ְוַלגֵּ  ... ִבְשָגָגה ָכל־ַמכֵּ

 
יִתי ֲאִני( ג) יג פרק ישעיהו י ְלַאִפי ִגבֹוַרי ָקָראִתי ַגם ִלְמֻקָדָׁשי ִצּוֵּ  : ַגֲאָוִתי ַעִליזֵּ

 
R. Berkovits, p.278 Kadosh  is that which is set apart, marked out, assigned, designated.            

 ]מקדיש את זמני, מקדיש כספי, וכו'[ – קבע מומנה,,מצויין , דיפרה 
 
R. Berkovits, p.279 “Holy” in the religious sense - and as the word is normally understood - is 
that which has been removed from its original frame of reference and placed into one in which 
everything derives its position by reference to God. 

 
 תהיו ~קדושים ~ 

 
יֶכם ְיֹקָוק ֲאִני ָקדֹוש ִכי ִתְהיּו ְקֹדִשים ... ב פסוק יט פרק ויקרא  : ֱאֹלהֵּ

 
יֶכם ְיֹקָוק ֲאִני ִכי ְקֹדִשים ִוְהִייֶתם ְוִהְתַקִדְשֶתם)ז(  כ פרק ויקרא ֹקַתי ּוְשַמְרֶתם)ח( : ֱאֹלהֵּ  ֶאת־חֻּ

ִמן־ ֶאְתֶכם ָוַאְבִדל ְיֹקָוק ֲאִני ָקדֹוש ִכי ְקֹדִשים ִלי ִוְהִייֶתם( כו)... : ְמַקִדְשֶכם ְיֹקָוק ֲאִני ֹאָתם ַוֲעִשיֶתם
 : ִלי ִלְהיֹות ָהַעִמים

 
R. Berkovits, p.283 “What is the connection between Israel’s obligation to become holy and 
God’s being holy?  God sanctified Israel by choosing them and bringing them near to him.  This 
is passive holiness.  One is actively holy by bringing about the same relationship to God by one’s 
own effort.  “Sanctify yourself,” therefore, means: Seek the nearness of God, choose him, relate 
yourself to him, cling to him. 

 ~ קדושת הארץ ~
 

Rav Soloveitchik’s The Emergence of Ethical Man, p.150 
With all my respect for the Rishonim, I must disagree with such an opinion. I do not believe that it 
is halakhically cogent. Kedushah, under a halakhic aspect, is man-made; more accurately, it is a 
historical category. A soil is sanctified by historical deeds performed by a sacred people, never by 
any primordial superiority. The halakhic term kedushat ha-aretz, the sanctity of the land, denotes 
the consequence of a human act, either conquest (heroic deeds) or the mere presence of the 
people in that land (intimacy of man and nature). Kedushah is identical with man’s association with 
Mother Earth. Nothing should be attributed a priori to dead matter. Objective kedushah smacks 
of fetishism. ֶפִטיִשיזם, פולחן חפצים ואמונה בכוחם המאגי   
 

 , גרמניה(, שאלה לז71מקום שמואל )מאה 
 (קה תהלים): ן ִמים ַוֲעַמל גֹוִים ַאְרצֹות ָלֶהם ַוִיתֵּ ָקיו ִיְשְמרּו ַבֲעבּור: ִייָרשּו ְלאֻּ  : ַהְללּו־ָיּה ִיְנֹצרּו ְותֹוֹרָתיו חֻּ

 (ט יומא):: עריות וגלוי, זרה עבודה: בו שהיו דברים שלשה מפני? חרב מה מפני ראשון מקדש ,
 מה מפני חסדים וגמילות ובמצות בתורה עוסקין שהיו, שני מקדש אבל .... דמים ושפיכות

 . חנם שנאת בו שהיתה מפני? חרב
 

  ו פרק א מלכים
ְך ִאם ֹבֶנה ַאָתה ֲאֶשר ַהֶזה ַהַבִית( יב: )לֵּאֹמר ְשֹלֹמה ֶאל ְיֹקָוק ְדַבר ַוְיִהי( יא) ... לֵּ ֹקַתי תֵּ  ְוֶאת ְבחֻּ

: ָאִביָך ָדִוד ֶאל ִדַבְרִתי ֲאֶשר ִאָתְך ְדָבִרי ֶאת ַוֲהִקֹמִתי ָבֶהם ָלֶלֶכת ִמְצֹוַתי ָכל ֶאת ְוָשַמְרָת  ַתֲעֶשה ִמְשָפַטי
י ְבתוְֹך ְוָׁשַכְנִתי( יג) ל ְבנֵּ ל ַעִמי ֶאת ֶאֱעֹזב ְוֹלא ִיְׂשָראֵּ  ס: ִיְשָראֵּ
 

 :ְבתֹוָכם ְוָׁשַכְנִתי ִמְקָדש ִלי ְוָעׂשּו( ח)
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