
  

 

 

 

 

 

 

 'ימשנה 

מֹו רּוְך הּוא ְבעֹולָּׁ דֹוׁש בָּׁ ה ַהקָּׁ נָּׁ ִנים קָּׁ ה ִקְניָּׁ חמישה דברים אוהב הקב"ה באופן מיוחד ונקראים קניינים כמו  ֲחִמשָּׁ

ד, ְוֵאּלּו ֵהן:, בכסף רב שאדם קונה חפץ שאוהב ן ֶאחָּׁ ה ִקְניָּׁ ד, ּתֹורָּׁ ן ֶאחָּׁ ֶרץ ִקְניָּׁ אָּׁ ַמִים וָּׁ ד, ׁשָּׁ ן ֶאחָּׁ ם ִקְניָּׁ הָּׁ  ַאְברָּׁ
ד, ן ֶאחָּׁ ֵאל ִקְניָּׁ רָּׁ ד. ִיש ְ ן ֶאחָּׁ ׁש ִקְניָּׁ ד ִמַנִין ֵבית ַהִמְקדָּׁ ן ֶאחָּׁ ה ִקְניָּׁ כן למדים שהתורה נקראת קניינו של מהי ּתֹורָּׁ

ז""ה' קָּׁ )משלי ח, כב( ִדְכִתיב  ,הקב"ה יו ֵמאָּׁ לָּׁ ִני ֵראִׁשית ַדְרּכֹו, ֶקֶדם ִמְפעָּׁ כך אומרת התורה שהיתה קיימת עוד  נָּׁ

ַמִים .בטרם נברא העולם ד ִמַנִין,  ׁשָּׁ ן ֶאחָּׁ ֶרץ ִקְניָּׁ אָּׁ ַמִים ִּכְסִאי )ישעיה סו, א( ֶׁשֶנֱאַמר וָּׁ ַמר ה' ַהשָּׁ "ּכ ה אָּׁ
י, ֶרץ ֲהד ם ַרְגלָּׁ אָּׁ ִתי"ֵאי ֶזה ַבִית ֲאֶׁשר ִּתְבנּו ִלי ְוֵאי  ְוהָּׁ קֹום ְמנּוחָּׁ ומכאן למדים שהשמים והארץ הם  ֶזה מָּׁ

ה )תהלים קד, כד( ְואֹוֵמר  ,דברים חשובים לקב"ה שבחר בהם שיהיו הכסא שלו והדום לרגליו יָך ה',"מָּׁ ם  ַרבּו ַמֲעש ֶ ּכֻּּלָּׁ
ֶרץ ִקְניֶָּׁנָך" אָּׁ ה הָּׁ ְלאָּׁ , מָּׁ יתָּׁ ש ִ ה עָּׁ ְכמָּׁ השמים שהם יותר חשובים שנבחרו  ,ומפסוק זה נלמד שאם הארץ נקראת קניין ְבחָּׁ

ד ִמַנִיןַא  .לכסאו של הקב"ה קל וחומר שגם הם קניינו של הקב"ה ן ֶאחָּׁ ם ִקְניָּׁ הָּׁ מהיכן למדים שאברהם נקרא קניינו של  ְברָּׁ

ְרֵכהּו ַוי אַמר, )בראשית יד, יט(ִדְכִתיב , הקב"ה ם "ַוְיבָּׁ רּוְך ַאְברָּׁ ֶרץ" בָּׁ אָּׁ ַמִים וָּׁ פסוק זה  ְלֵאל ֶעְליֹון ק ֵנה ׁשָּׁ

"'אלה תולדות השמים והארץ בהבראם' אל תקרא בהבראם, אלא  כמו שכתוב ,שבשבילו נברא העולם ,מדבר בשבחו של אברהם

ד ִמַנִיןיִ  .באברהם" היינו שנבראו בשביל אברהם ן ֶאחָּׁ ֵאל ִקְניָּׁ רָּׁ , הקב"המהיכן למדים שעם ישראל הם קניינו של  ש ְ
"', ַעד ַיֲעב ר ַעם ַיֲעב ר ַעְמָך ה"ַעד  )שמות טו, טז(ִדְכִתיב  ִניתָּׁ ְואֹוֵמר  ,הוכחה שישראל קניין של הקב"ה זּו קָּׁ

ֶרץ "ִלְקדֹוִׁשים ֲאֶׁשר  )תהלים טז, ג( אָּׁ ל ֶחְפִצי בָּׁ ה, ְוַאִדיֵרי ּכָּׁ ם"ֵהמָּׁ פסוק זה בא ללמד שגם כאשר עם ישראל לא  בָּׁ

ן ֵבית ַהִמ  .וזאת בזכות האבות הקדושים הקבורים בארץ ,מקום הם עדיין חביבים אצל הקב"ה עושים רצונו של ׁש ִקְניָּׁ ְקדָּׁ
ד ִמַנִין י ּכֹוְננּו יֶָּׁדיָך" "ִמְק  )שמות טו, יז(ֶׁשֶנֱאַמר  ,מהיכן למדים שבית המקדש הוא קניינו של הקב"ה ֶאחָּׁ ׁש ֲאד נָּׁ דָּׁ

ְואֹוֵמר , שהוא דבר חביב אצל הקב"ה ,)שתים( למדים 'כוננו ידיך'ומזה שנכתב שהקב"ה ברא את המקדש בשתי ידים שנאמר 
ְדׁשֹו, ַהר  )תהלים עח, נד( ה ְיִמינֹו""ַוְיִביֵאם ֶאל ְגבּול קָּׁ ְנתָּׁ ומכאן נלמד שאף שבית המקדש חרב ושמם עדיין  ֶזה קָּׁ

 .אנו שהקב"ה יבנה את בית המקדש במהרה בימינו הוא נקרא קניין של הקב"ה ומתפללים
 

 י"אמשנה 

מֹו, רּוְך הּוא ְבעֹולָּׁ דֹוׁש בָּׁ א ַהקָּׁ רָּׁ ל ַמה ֶשבָּׁ א ִלְכבֹודֹו ּכָּׁ א ֶאּלָּׁ רָּׁ כדי שיעידו על גודלו ורוממותו של הבורא  לא בָּׁ

א ִבְׁשִמי ְוִלְכבֹוִדי )ישעיה מג, ז( ֶׁשֶנֱאַמר  ,יתברך אִתיו,"ּכ ל ַהִנְקרָּׁ יִתיו"-ְיַצְרִּתיו ַאף ְברָּׁ ובפסוק זה נכללים  ֲעש ִ

ֶעד")שמות טו, יח( ְואֹוֵמר  ,עשיה כל ארבעת העולמות אצילות בריאה יצירה  ם וָּׁ ובפסוק זה מסתיימת  "ה' ִיְמלְך ְלע לָּׁ

לם הזה הוא להכיר וכל מטרת בואו של האדם לעו ,והולכים מן העולם ,כי אמנם בני האדם באים לעולם ,מסכת אבות ללמד

 .וה' הוא ימלוך לעולם ועד ,והוא האחרון ,הוא הראשון ,אין עוד מלבדו ,שהקב"ה הוא האלוקים
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