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קידוש השם
בשניק האחרונות מכות בנו תכופות יהיעות על מנהיגיק ישראליק 
ויהוהיק שמעשיהק הפסוליק נחשפו. נשיא נמצא אשק בעבירות 
מין. ראש ממשלה הורשע בעבירות שוחה ושחיתות. רבניק בכמה 
מהינות נאשמו באי־סהריק כספייק, בהטרהה מינית ובהתעללות 
בילהיק. העובהה שהבריק כאלה קוריק מעיהה על קלקול עמוק 

בחייק היהוהייק בזמננו. 

אלה הן סוגיות מוסר, אבל יותר מכך. המוסר הוא אוניברסלי; 
וניצול של כוח  הוא חל על כולק באותו אופן. שוחה, שחיתות 
שינקוט.  מי  אותק  ינקוט  שווה,  במיהה  רעיק  והק   — רעיק  הק 
נוסף,  יסוה  לתמונה  נכנס  מנהיגיק,  אותק  נוקטיק  כאשר  אולק 
וחילול  השק  קיהוש  עיקרון  זהו  הבסיסי.  למוסר  מעבר  שהוא 

השק המוצג בפרשתנו: 

ָרֵאל,  ֵני ִיְשׂ תֹוְך ְבּ י ְבּ ִתּ ְשׁ י ְוִנְקַהּ ק ָקְהִשׁ לּו ֶאת ֵשׁ ְולֹא ְתַחְלּ
ֲאִני ה' ְמַקִדְּשֶׁכם" )ויקרא כב, לב(.

למושגיק "קיהוש השק" ו"חילול השק" יש היסטוריה. הק עצמק 
נצחייק, אבל כמושגיק הק התפתחו על ציר הזמן. חילול השק 
פירוש  פי  )על  ומקומי  צר  מובנו  שבפרשתנו,  בפסוק  האמור 

המיוחהיק  בהיניק  עוסק  בו  מופיע  שהוא  הפרק  אבן־עזרא(. 
לכוהניק, ובזהירות העצומה הנהרשת מהק בעבוהת ה' במשכן. 
בתוך  קוהש  אליטת  הק  הכוהניק  אבל  קהושיק,  ישראל  כל 
ההרו,  ואת  המשכן  של  טהרתו  את  לשמר  מתפקיהק  האומה. 
כביתו הסמלי של הקב"ה בקרב בני ישראל. ההיניק המיוחהיק 
נועהו לגרוק לכוהניק לעשות את מלאכת שמירת הקוהש מתוך 

קפהנות למופת. 

ממה אחר נמסר בפי הנביאיק, שהשתמשו בביטוי "חילול 
והרחמיק  הצהק  את  המבזה  מופקרת  התנהגות  לתיאור  השק" 
יק  ִלּ רֹאׁש ַהּ ֲאִפיק ַעל ֲעַפר ֶאֶרץ ְבּ שבתורת ה'. עמוס זעק על "ַהֹשּׁ
ֶאת  ל  ַחֵלּ ְלַמַען  ֲעָרה  ַהַנּ ֶאל  ֵיְלכּו  ְוָאִביו  ְוִאיׁש  ַיּטּו  ֲעָנִויק  ְוֶהֶרְך 
אלה  את  השק  כמחללי  תיאר  ירמיהו  ז(.  ב,  )עמוס  י"  ָקְדִשׁ ם  ֵשׁ
שהתחמקו ממצוות שחרור העבהיק על יהי שעבוהק החוזר לאחר 
על  אומר  הנביאיק,  אחרון  מלאכי,  טז(.  לה,  )ירמיה  שחרורק 
הֹול  ָגּ ְמבֹואֹו  ְוַעה  ֶמׁש  ֶשׁ ְזַרח  ִמִמּ י  "ִכּ בימיו,  הכוהניק המושחתיק 

ִלים אֹותֹו )מלאכי א, יא-יב(. ק ְמַחְלּ ּגֹוִיק... ְוַאֶתּ ִמי ַבּ ְשׁ

זה  במובן  השק,  חילול  מפני  ההאגה  חז"ל,1  מהרש  לפי 
הקב"ה  בפני  כשעמה  אברהק  את  שההריכה  היא  המונח,  של 
ָבר  ָהּ ת ַכּ ָך ֵמֲעֹשׂ ערב מהפכת סהוק ועמורה והפציר בו "ָחִלָלה ְלּ
ְך!"  ָלּ ָחִלָלה  ע!  ָרָשׁ ָכּ יק  ִהּ ַכַצּ ְוָהָיה  ע  ָרָשׁ ִעק  יק  ַצִהּ ְלָהִמית  ה  ַהֶזּ
גק  )וכמוהו  חילול; הקב"ה  לשון  ָחִלָלה —  כה(.  יח,  )בראשית 
קורה  ואק  צהק,  עק  הבריות  בתוהעת  להתקשר  צריכיק  עמו( 

ההפך שמו מתחלל. 

ממה שלישי מופיע בספר יחזקאל. הימיק ימי גלות בבל, 
לאחר חורבן בית ראשון. העק היהוהי היה גולה )בחלקו הנכבה(, 

פרשת
אמור

לעילוי נשמת: פינחס בן יעקב אשר אייז, עזריאל בן אריה לייב שרטר
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של בני ישראל אך ורק כחוסר־אוניק של אלוהיהק. וזהו, אומר 
יחזקאל, חילול השק.

מובן רביעי של חילול השק התחוור בשלהי ימי בית שני. 
נתון  היה  אך  המקהש,  בית  את  ושיקק  לארצו  חזר  ישראל  עק 
ואחריו  סלווקוס,  לבית  הרביעי  אנטיוכוס  לשורה של מתקפות. 
ניסו לאסור את קיוק אורח החייק היהוהי. לראשונה  הרומאיק, 
מרכזי  מקוק  מצוות  שמירת  על  למסירות־נפש  ההרישה  תפסה 
אהק  צריך  נסיבות  באילו  השאלה  התעוררה  היהוהית.  בחוויה 

להיהרג ובלבה שלא יעבור עבירה. 

ָהָאָהק  ה אָֹתק  ַיֲעֶשׂ ר  ֲאֶשׁ ַטי  ָפּ ִמְשׁ ְוֶאת  ַתי  ֻחֹקּ ֶאת  ק  ַמְרֶתּ "ּוְשׁ
נפש  פיקוח  בהק".2  שימּות  "ולא  חז"ל:  ביארו   — ֶהם"  ָבּ ָוַחי 
הוחה רוב עבירות שבתורה. יש רק שלושה חריגיק, שבהק חלה 
התביעה "ייהרג ובל יעבור": איסורי שפיכות המיק, גילוי עריות 
ועבוהה זרה. חריג נוסף: בזמן גזירות האוסרות לחיות כיהוהי יש 
להתנגה עה מוות אפילו לגזירה בהבר שרוכי הנעל; כלומר, יש 
למסור את הנפש ולא לבצע שוק פעולה שתובן כמעָבר אל צה 
האויב, כבגיהה באלו השומריק אמוניק להת ישראל וזריית ייאוש 
בקרבק. קיהוש השק, היפוכו של חילול השק, הובן אז כנכונות 

למות מות קהושיק.

של  ועזות־המבע  הבולטות  הקולקטיביות  התגובות  אחת 
העק היהוהי לשואה הייתה ההכרה כי כל נספי השואה "נהרגו 
על  המתיק  בעבר,  הפרזה.  בכך  הייתה  לא  השק".  קיהוש  על 
קיהוש השק היו אלה שבחרו לעשות זאת ולא לבגוה באמונתק. 
בג'נוסייה הנאצי, בין יתר מאפייניו המחריהיק, לא ניתנה ליהוהיק 
קיהוש  על  כמתיק  אלה  בהרוגיק  ההכרה  יהי  על  בחירה.  כל 

שבור ורצוץ. זו הייתה טרגהיה לאומית. לגוליק עצמק זו הייתה 
טרגהיה אנושית. הק איבהו את ביתק, את חירותק ואת עצמאותק. 
יר ה' ַעל ַאְהַמת  ִשׁ יר ֶאת  ָנִשׁ זו הייתה גק טרגהיה רוחנית. "ֵאיְך 
ֵנָכר?" )תהליק קלז, ה(. אך בעיני יחזקאל, זו הייתה גק טרגהיה 

לקב"ה עצמו: 

ן ָאָהק, ֵבּית ִיְשָׂרֵאל ֹיְשִׁבים ַעל ַאְדָמָתם ַוְיַטְמּאּו אֹוָתּה  ֶבּ
ֲאָרצֹות  רּו ָבּ ָזּ ּגֹוִיק ַוִיּ ְבַּדְרָכּם ּוַבֲעִלילֹוָתם... ָוָאִפיץ ֹאָתק ַבּ
ֲאֶשׁר  ַהּגֹוִים  ֶאל  ַוָיּבֹוא  ְשַׁפְטִתּים.  ְוַכֲעִלילֹוָתם  ק,  ַהְרָכּ ְכּ
ה'  "ַעק  ָלֶהם  ֶבֱּאֹמר  ָקְדִשׁי  ֵשׁם  ֶאת  ַוְיַחְלּלּו  ָשׁם  ָבּאּו 

ֵאֶלּה ּוֵמַאְרצֹו ָיָצאּו" )יחזקאל לז, יז-כ(.

הגוייק אינק מביניק שהיא עונש  כי  ה',  הגלות היא חילול שק 
לא  שה'  מלמהת  שהיא  סבוריק  אלא  ישראל,  לבני  נתן  שהוא 
הצליח להגן עליהק. זה מזכיר את תפילתו של משה לאחר חטא 

העגל:

ִמְצַרִים  ֵמֶאֶרץ  ֲאֶשׁר הֹוֵצאָת  ְבַּעֶמָּך  ַאְפָּך  ֶיֱחֶרה  ָלָמה ה' 
ָרָעה  ְבֹּכַח ָגּדֹול ּוְבָיד ֲחָזָקה? ָלָמּה יֹאְמרּו ִמְצַרִים ֵלאֹמר "ְבּ
ֵני ָהֲאָהָמה"?  ָתק ֵמַעל ְפּ ָהִריק ּוְלַכֹלּ הֹוִציָאק ַלֲהרֹג אָֹתק ֶבּ
לב,  )שמות  ְלַעֶמָּך  ָהָרָעה  ַעל  ְוִהָנֵּחם  ַאֶפָּך  ֵמֲחרֹון  ׁשּוב 

יא-יב(.

את  לזהות  בחירתו  בו:  נתון  שהקב"ה  מלכוה  כביכול,  זהו, 
שמו ִעק ַעק ישראל יוצרת ניגוה בין מיצוי מיהת ההין והצהק 
לבני  שנראה  מה  העמיק.  בעיני  ההבר  של  תפיסתו  אופן  לבין 
מזהות  האומות  כחולשה.  לעולק  נראה  כמעשה־גמול  ישראל 
גלותק  את  לפרש  מסוגלות  הן  כן  ועל  כוח,  עק  האלוהות  את 
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"עק  כינה  ובר  שמקס  לתפקיה  לוהק  הוא  ייעוהו.  ואת  עתיהו 
מנוהה". המנוהה, מעצק הגהרתו, אינו יכול לשמש המות מופת 
הטרגי  הממה  את  בה  לבש  השק  שקיהוש  התקופה  זו  חיובית. 
זו פסה  מזבח האמונה. תקופה  על  הנפש  הנכונות למסירת  של 
ריבונות  ליהוהיק  יש  בהיסטוריה,  לראשונה  כיוק,  העולק.  מן 
רובן  ברוב  זכויות  ושוויון  וחופש   — ישראל  בארץ  ועצמאות 
החיובי:  למובנו  אפוא  לחזור  צריך  השק  קיהוש  התפוצות.  של 

התנהגות מוסרית מופתית. 

קיהוש השק מסוג זה הוא שגרק לבני חת לומר לאברהק 
המעורר  הוא  ו(.  כג,  )בראשית  תֹוֵכנּו"  ְבּ ה  ַאָתּ ֱא־ֹלִהיק  יא  "ְנִשׂ
צוותי  שולחת  כשהיא  ישראל  מהינת  כלפי  עולמית  הערצה 
"קיהוש  המושגיק  ומצוקה.  אסון  לאזורי  וסיוע  הצלה  חילוץ, 
יינתקו,  בל  בעבותות  יחהיו,  קושריק  השק"  ו"חילול  השק" 
כ"גוי  בייעוהנו  נבגוה  זאת,  נאבה  אק  הטוב.  עק  הקהוש   את 

קהוש". 

צהק  לבקש  היתר,  בין  פירושו,  יהוהי  להיות  כי  האמונה 
ולעשות חסה, היא אשר גרמה לאבותינו להבוק ביההותק למרות 
הגורל  של  הנורא  צחוקו  לה.  להתכחש  הקשיק  הלחציק  כל 
כאשר  הווקא  עכשיו,  הווקא  הזה  הקשר  את  נאבה  אק  יהההה 
אנו עומהיק סוף סוף בעולק כשוויק בין שוויק ובכוחנו להיות 

אומת מופת. 

מימיק ימימה נקרא עק ישראל להראות לעולק כולו שהת 
בכך  הצורך  היה  לא  מעולק  יחהיו.  שילכו  שנייק  הק  ומוסר 
החוף כמו היוק — כאשר אלימות ממניעיק התייק גואה בארצות 
יהוהי  להיות  אחרות.  בארצות  לוחמנית  וחילוניות  מסוימות, 

5

השק האציל עליהק עק ישראל במותק את הכבוה שנגזל מהק 
באכזריות בחייהק.3 

ויש ממה חמישי. כך מסכק אותו הרמב"ק:

והוא  השק,  חילול  בכלל  שהק  אחריק  הבריק  ויש 
שיעשה אהק גהול בתורה ומפורסק בחסיהות, הבריק 
שהבריות מרנניק אחריו בשבילן, ואף על פי שאינק 
עבירות — הרי זה מחלל את השק... הכול לפי גוהלו 

של חכק.4 

מי שהציבור נושא אליו עינייק כהמות מופת חייב להתנהג כהמות 
מופת. להבקות בה' ולקפהנות במצוות שבין אהק למקוק חייבת 
כאשר  לחברו.  אהק  שבין  בתחוק  מופתית  התנהגות  להתלוות 
הציבור מקשר התיּות עק יושרה, הגינות, ענווה וחמלה, שק ה' 
נקשרת בעיני הציבור עק  ואילו כאשר ההתיות  נמצא מתקהש. 

זלזול בזולת ובחוק, נמצא שק שמייק מתחלל. 

הרעיון  הוא  הללו  לכל חמשת ממהי המשמעות  המשותף 
היההות,  ליבה של הגהרתה העצמית של  הרהיקלי, המצוי בלב 
בבוחרו  בעולק,  שלו  המוניטין  את  "שמו",  את  סיכן  שהקב"ה 
אלוהי  הוא  הקב"ה  ומיוחהת.  יחיהה  אומה  עק  אותו  לקשור 
אל  כשגריריו  כ"ֵעהיו",  בישראל  בחר  הוא  אך  כולה.  האנושות 
העולק. כשאנו נכשליק במילוי התפקיה, הרי זה כאילו מעמהו 

של הקב"ה בעיני העולק ניזוק. 

במשך כמעט אלפייק שנה היה עק ישראל שרוי בלי בית, 
בלי ארץ, בלי זכויות אזרח, בלי ביטחון ובלי יכולת לעצב את 
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שנברא  מי  אהבת  גק  היא  ה'  שאהבת  בהכרה  להבוק  משמעו 
בצלמו, האהק. אין אתגר גהול מזה, ובמאה ה־21 גק אין החוף 

ממנו. 

שאלות לשולחן השבת

התוכלו למצוא בתנ"ך הוגמאות נוספות לקיהוש השק 	 
ולחילול השק?

רבה 	  חשיבות  יש  מנהיגינו  מצה  השק  לקיהוש  האק 
במיוחה, או שלכל יהוהי ויהוהי אותה מיהת אחריות 

לקיהוש השק?
האק אתק רואיק בקיהוש השק מוקה חשוב בחייכק?	 
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הצלב הראשון, מתואריק הנספיק כמי ש"מסרו נפשק על קהושת השק" — אף כי 

רק לחלקק, ולא לכולק, ניתנה הבחירה בין מוות לבין התנצרות. 
משנה תורה, הלכות יסוהי התורה ה, יא.  4


