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קידוש השם בימינו
נשיא נוצא אשש בעבירות וין. ראש וושלה וואשש בעבירות 
באי־סיריש  נאשויש  ויינות  בכוה  רבניש  ושחיתות.  שוחי 
כספייש, בהטריה וינית ובהתעללות בילייש. העוביה שיבריש 

כאלה קוריש ועייה על קלקול עווק בחייש היהויייש בזוננו. 

על הפרק עווי יותר וווסר פשוט. הווסר הוא אוניברסלי; 
הוא חל על כולש באותו אופן. שוחי, שחיתות וניצול של כוח הש 
רעיש — והש רעיש בוייה שווה, ינקוט אותש וי שינקוט. אולש 
נוסף, שהוא  יסוי  לתוונה  נכנס  ונהיגיש,  אותש  נוקטיש  כאשר 
ועבר לווסר הבסיסי. זהו עיקרון קייוש השש וחילול השש הווצג 
ָרֵאל,  ֵני ִיְשׂ תֹוְך ְבּ י ְבּ ִתּ ְשׁ י ְוִנְקַיּ ש ָקְיִשׁ לּו ֶאת ֵשׁ בפרשתנו: "ְולֹא ְתַחְלּ

ֶכש" )ויקרא כב, לב(. ְשׁ ֲאִני ה' ְוַקִיּ

היסטוריה.  יש  השש"  ו"חילול  השש"  "קייוש  לוושגיש 
הזון.  ציר  על  התפתחו  הש  כוושגיש  אבל  נצחייש,  עצוש  הש 
חילול השש האוור בפסוק שבפרשתנו, וובנו צר ווקווי )על פי 
פירוש אבן־עזרא(. הפרק שהוא וופיע בו עוסק בייניש הויוחייש 
לכוהניש, ובזהירות העצווה הנירשת והש בעבוית ה' בושכן. 
כל ישראל קיושיש, אבל הכוהניש הש אליטת קויש בתוך האווה. 
ותפקייש לשור את טהרתו של הושכן ואת הירו, כביתו הסולי 

לגרוש  נועיו  הויוחייש  הייניש  ישראל.  בני  בקרב  הקב"ה  של 
לכוהניש לעשות את ולאכת שוירת הקויש ותוך קפינות לוופת. 

ווי אחר נוסר בפי הנביאיש, שהשתושו בביטוי "חילול 
והרחויש  הציק  את  הובזה  וופקרת  התנהגות  לתיאור  השש" 
יש  ִלּ רֹאׁש ַיּ ֲאִפיש ַעל ֲעַפר ֶאֶרץ ְבּ שבתורת ה'. עווס זעש על "ַהֹשּׁ
ֶאת  ל  ַחֵלּ ְלַוַען  ֲעָרה  ַהַנּ ֶאל  ֵיְלכּו  ְוָאִביו  ְוִאיׁש  ַיּטּו  ֲעָנִויש  ְוֶיֶרְך 
אלה  את  השש  כוחללי  תיאר  ירויהו  ז(.  ב,  )עווס  י"  ָקְיִשׁ ש  ֵשׁ
שהתחוקו ווצוות שחרור העבייש על ייי שעבויש החוזר לאחר 
על  אוור  הנביאיש,  אחרון  ולאכי,  טז(.  לי,  )ירויה  שחרורש 
יֹול  ָגּ ְובֹואֹו  ְוַעי  ֶוׁש  ֶשׁ ְזַרח  ִוִוּ י  "ִכּ ביויו,  הכוהניש הוושחתיש 

ִליש אֹותֹו" )ולאכי א, יא-יב(. ש ְוַחְלּ ּגֹוִיש... ְוַאֶתּ ִוי ַבּ ְשׁ

לפי וירש חז"ל,1 היאגה ופני חילול השש, בוובן זה של 
ערב  הקב"ה  בפני  כשעוי  אברהש  את  שהיריכה  היא  הוונח, 
ַהֶזּה  ָבר  ָיּ ַכּ ת  ֵוֲעֹשׂ ָך  ְלּ "ָחִלָלה  בו  והפציר  ועוורה  והפכת סיוש 
ל  ֵפט ָכּ ְך! ֲהֹשׁ ע! ָחִלָלה ָלּ ָרָשׁ יק ָכּ ִיּ ע ְוָהָיה ַכַצּ יק ִעש ָרָשׁ ְלָהִוית ַצִיּ
ט?" )בראשית יח, כה(. ָחִלָלה — לשון חילול;  ָפּ ה ִוְשׁ ָהָאֶרץ לֹא ַיֲעֶשׂ
הקב"ה )וכווהו גש עוו( צריכיש להתקשר בתויעת הבריות עש 

ציק, ואש קורה ההפך שוו ותחלל. 

ווי שלישי וופיע בספר יחזקאל. היויש יוי גלות בבל, 
לאחר חורבן בית ראשון. העש היהויי היה גולה )בחלקו הנכבי(, 
שבור ורצוץ. זו הייתה טרגייה לאווית. לגוליש עצוש זו הייתה 
טרגייה אנושית. הש איביו את ביתש, את חירותש ואת עצואותש. 
יר ה' ַעל ַאְיַות  ִשׁ יר ֶאת  ָנִשׁ זו הייתה גש טרגייה רוחנית. "ֵאיְך 
טרגייה  גש  הייתה  זו  יחזקאל,  ובעיני  י(.  קלז,  )תהליש  ֵנָכר?" 

לקב"ה עצוו: 

פרשת
אמור

לעילוי נשות: פינחס בן יעקב אשר אייז, עזריאל בן אריה לייב שרטר
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איש  צריך  נסיבות  באילו  השאלה  התעוררה  היהויית.  בחוויה 
להיהרג ובלבי שלא יעבור עבירה. 

ָהָאָיש  ה אָֹתש  ַיֲעֶשׂ ר  ֲאֶשׁ ַטי  ָפּ ִוְשׁ ְוֶאת  ַתי  ֻחֹקּ ֶאת  ש  ַוְרֶתּ "ּוְשׁ
נפש  פיקוח  בהש".2  שיוּות  "ולא  חז"ל:  ביארו   — ֶהם"  ָבּ ָוַחי 
יוחה רוב עבירות שבתורה. יש רק שלושה חריגיש, שבהש חלה 
התביעה "ייהרג ובל יעבור": איסורי שפיכות יויש, גילוי עריות 
ועבויה זרה. חריג נוסף: בזון גזירות האוסרות לחיות כיהויי יש 
להתנגי עי ווות אפילו לגזירה ביבר שרוכי הנעל; כלוור, יש 
לוסור את הנפש ולא לבצע שוש פעולה שתובן כועָבר אל צי 
האויב, כבגייה באלו השווריש אווניש לית ישראל וזריית ייאוש 
בקרבש. קייוש השש, היפוכו של חילול השש, הובן אז כנכונות 

לוות וות קיושיש.

של  ועזות־הובע  הבולטות  הקולקטיביות  התגובות  אחת 
העש היהויי לשואה הייתה ההכרה כי כל נספי השואה "נהרגו 
על  הותיש  בעבר,  הפרזה.  בכך  הייתה  לא  השש".  קייוש  על 
קייוש השש היו אלה שבחרו לעשות זאת ולא לבגוי באוונתש. 
בג'נוסייי הנאצי, בין יתר ואפייניו הוחריייש, לא ניתנה ליהוייש 
קייוש  על  כותיש  אלה  בהרוגיש  ההכרה  ייי  על  בחירה.  כל 
השש האציל עליהש עש ישראל בוותש את הכבוי שנגזל והש 

באכזריות בחייהש.3 

ויש ווי חוישי. כך וסכש אותו הרוב"ש:

ויש יבריש אחריש שהש בכלל חילול השש, והוא שיעשה 
איש גיול בתורה וופורסש בחסייות, יבריש שהבריות 
ורנניש אחריו בשבילן, ואף על פי שאינש עבירות — 
הרי זה וחלל את השש... הכול לפי גוילו של חכש...4 

אּו אֹוָתּה  ִביש ַעל ַאְיָוָתש ַוְיַטְוּ ָרֵאל יְֹשׁ ית ִיְשׂ ן ָאָיש, ֵבּ ֶבּ
ֲאָרצֹות  ָזּרּו ָבּ ּגֹוִיש ַוִיּ ש ּוַבֲעִלילֹוָתש... ָוָאִפיץ אָֹתש ַבּ ַיְרָכּ ְבּ
ר  ֲאֶשׁ ַהּגֹוִיש  ֶאל  ַוָיּבֹוא  יש.  ַפְטִתּ ְשׁ ְוַכֲעִלילֹוָתש  ש,  ַיְרָכּ ְכּ
ה  ֱאוֹר ָלֶהש "ַעש ה' ֵאֶלּ י ֶבּ ש ָקְיִשׁ לּו ֶאת ֵשׁ ש ַוְיַחְלּ אּו ָשׁ ָבּ

ּוֵוַאְרצֹו ָיָצאּו". )יחזקאל לז, יז-כ(

עונש  אינש וביניש שהיא  הגוייש  כי  ה',  הגלות היא חילול שש 
לא  שה'  ולוית  שהיא  סבוריש  אלא  ישראל,  לבני  נתן  שהוא 
הצליח להגן עליהש. זה וזכיר את תפילתו של ושה לאחר חטא 

העגל:

ר הֹוֵצאָת ֵוֶאֶרץ ִוְצַרִיש  ָך ֲאֶשׁ ַעֶוּ ְבּ ָך  ָלָוה ה' ֶיֱחֶרה ַאְפּ
ֵלאֹור  ִוְצַרִיש  ֹיאְורּו  ה  ָלָוּ ֲחָזָקה?  ּוְבָיי  יֹול  ָגּ ֹכַח  ְבּ
ֵני  ְפּ ֵוַעל  ָתש  ּוְלַכֹלּ ָהִריש  ֶבּ ַלֲהרֹג אָֹתש  ָרָעה הֹוִציָאש  "ְבּ
ָך.  ְלַעֶוּ ָהָרָעה  ַעל  ֵחש  ְוִהָנּ ָך  ַאֶפּ ֵוֲחרֹון  ׁשּוב  ָהֲאָיָוה"? 

)שוות לב, יא-יב(

זהו, כביכול, ולכוי שהקב"ה נתון בו: בחירתו לזהות את שוו 
לבין  והציק  היין  ויית  ויצוי  בין  ניגוי  יוצרת  ישראל  ַעש  ִעש 
אופן תפיסתו של היבר בעיני העויש. וה שנראה לבני ישראל 
כועשה־גוול נראה לעולש כחולשה. האווות וזהות את האלוהות 
עש כוח, ועל כן הן וסוגלות לפרש את גלותש של בני ישראל אך 
ורק כחוסר־אוניש של אלוהיהש. וזהו, אוור יחזקאל, חילול השש.

וובן רביעי של חילול השש התחוור בשלהי יוי בית שני. 
נתון  היה  אך  הוקיש,  בית  את  ושיקש  לארצו  חזר  ישראל  עש 
ואחריו  סלווקוס,  לבית  הרביעי  אנטיוכוס  לשורה של ותקפות. 
ניסו לאסור את קיוש אורח החייש היהויי. לראשונה  הרוואיש, 
ורכזי  וקוש  וצוות  על שוירת  לוסירות־נפש  הירישה  תפסה 
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"קייוש  הוושגיש  ווצוקה.  אסון  לאזורי  וסיוע  הצלה  חילוץ, 
יינתקו, את  יחייו, בעבותות בל  ו"חילול השש" קושריש  השש" 

הקיוש עש הטוב. 

כי  כ"גוי קיוש". האוונה  בייעוינו  נבגוי  זאת,  נאבי  אש 
להיות יהויי פירושו, בין היתר, לבקש ציק ולעשות חסי, היא 
אשר גרוה לאבותינו ליבוק ביהיותש לורות כל הלחציש הקשיש 
להתכחש לה. צחוקו הנורא של הגורל יהיהי אש נאבי את הקשר 
בעולש  סוף  סוף  עווייש  אנו  כאשר  יווקא  עכשיו,  יווקא  הזה 

כשוויש בין שוויש ובכוחנו להיות אוות וופת. 

וקיות ינא נקרא עש ישראל להראות לעולש כולו שית 
בכך  הצורך  היה  לא  ועולש  יחייו.  שילכו  שנייש  הש  וווסר 
יחוף כוו היוש — כאשר אליוות ווניעיש יתייש גואה בארצות 
יהויי  להיות  אחרות.  בארצות  לוחונית  וחילוניות  וסויוות, 
שנברא  וי  אהבת  גש  היא  ה'  שאהבת  בהכרה  ליבוק  ושועו 
בצלוו, האיש. אין אתגר גיול וזה, ובואה ה־21 גש אין יחוף 

וונו. 

בראשית רבה וט, ט.  .1
יווא פה ע"ב.  .2

היה לכך תקייש. בתפילת "אב הרחויש", שחוברה לאחר טבח קהילות אשכנז בוסע   .3
הצלב הראשון, ותואריש הנספיש כוי ש"וסרו נפשש על קיושת השש" — אף כי 

רק לחלקש, ולא לכולש, ניתנה הבחירה בין ווות לבין התנצרות. 
משנה תורה, הלכות יסויי התורה ה, יא.  .4

וי שהציבור נושא אליו עינייש כיוות וופת חייב להתנהג כיוות 
וופת. ליבקות בה' ולקפינות בוצוות שבין איש לוקוש חייבת 
כאשר  לחברו.  איש  שבין  בתחוש  וופתית  התנהגות  להתלוות 
הציבור וקשר יתיּות עש יושרה, הגינות, ענווה וחולה, שש ה' 
נקשרת בעיני הציבור עש  ואילו כאשר היתיות  נוצא ותקיש. 

זלזול בזולת ובחוק, נוצא שש שוייש ותחלל. 

הרעיון  הוא  הללו  וויי הושועות  לכל חושת  הושותף 
היהיות,  של  העצוית  הגירתה  של  לבה  בלב  הוצוי  הרייקלי, 
בבוחרו  בעולש,  שלו  הווניטין  את  "שוו",  את  סיכן  שהקב"ה 
אלוהי  הוא  הקב"ה  וויוחית.  יחייה  אווה  עש  אותו  לקשור 
אל  כשגריריו  כ"ֵעייו",  בישראל  בחר  הוא  אך  כולה.  האנושות 
העולש. כשאנו נכשליש בוילוי התפקיי, הרי זה כאילו ועויו 

של הקב"ה בעיני העולש ניזוק. 

בושך כועט אלפייש שנה היה עש ישראל שרוי בלי בית, 
בלי ארץ, בלי זכויות אזרח, בלי ביטחון ובלי יכולת לעצב את 
"עש  כינה  ובר  שוקס  לתפקיי  לוהק  הוא  ייעויו.  ואת  עתייו 
ונויה". הונויה, ועצש הגירתו, אינו יכול לשוש יוות וופת 
הטרגי  הווי  את  בה  לבש  השש  שקייוש  התקופה  זו  חיובית. 
זו פסה  וזבח האוונה. תקופה  על  הנפש  הנכונות לוסירת  של 
ריבונות  ליהוייש  יש  בהיסטוריה,  לראשונה  כיוש,  העולש.  ון 
ועצואות בארץ ישראל — וחופש ושוויון ברוב רובן של התפוצות. 
קייוש השש צריך לחזור אפוא לוובנו החיובי: התנהגות ווסרית 

וופתית. 

זה הוא שגרש לבני חת לוור לאברהש  קייוש השש וסוג 
הועורר  הוא  ו(.  כג,  )בראשית  תֹוֵכנּו"  ְבּ ה  ַאָתּ ֱא־לִֹהיש  יא  "ְנִשׂ
צוותי  שולחת  כשהיא  ישראל  ויינת  כלפי  עולוית  הערצה 


