
 וקידוש השם' קדושת ה
 בימים ההם ובזמן הזה  

 ו  "התשעחנוכה     -"  תורה ולשון בצהרי יום"יום העיון 
 

 אוריאל פרנק



 א -חג קידוש השם : חנוכה
 ]אלעזר מסרב לאכול חזיר[פרק ו    , חשמונאים ב

ויפתחו את פיו  ) כב( .ושמו אלעזר, והוא זקן ובא בימים ויפה מראה, איש נבון ויודע ספר היה בישראל) כא(
,  כי בחרה נפשו לתת את גוו למכים ולמות ביושר לבבו) כג. (אותו לעיניהם ויקא, בחוזקה להאכילו בשר חזיר

)  כה. (עת כי יאלצהו לשקץ את נפשו, בלבבו' כי זאת תורת האדם אשר יראת ה) כד. (מחיות חיי תמרורים
הנה  ) כו. (ויאמרו לו, ויוליכו אותו במסתרים, והאנשים אשר הופקדו על התועבות האלה ידעוהו מימים רבים

)  כז. (כאשר ציוה המלך, והיה כל רואיך יאמרו כי מבשר הקורבן אכלת, נביא אליך בשר טהור וממנו תאכל
  .כי נכמרו רחמיהם עליו באהבתם אותו, ויאמרו לו כדברים האלה למען הציל אותו ממות

ויאמר הורידו  ) כט. ('ולדרך אשר הלך בו מנעוריו לשמור את מצוות ה, לשיבתו יכוןויען האיש כאשר ) כח(
הן אלעזר בן  , ולמה יאמרו הצעירים ממני לימים, כי לא יאות לישיש כמוני לכחש) ל. (נא את שיבתי שאולה

למען האריך ימי המעטים  , ולמה אתעה את עמי בכחשי) לא. (תשעים שנה נהפך גם הוא לעובד אלילים
)  לג. (אם חי אנוכי או מת' האוכל הימלט מיד ה, ומה בצע כי אחלץ ממות נפשי) לב. (ולשימם לחרפת שיבתי

והייתי לאות ולמשל לכל בני עמי להערות  ) לד. (כאשר יאות לזקן כמוני, לכן הנני הולך למות בטוב לב
  .וחוקותיו' על תורת ה, למוות נפשם שמחים וטובי לב

.  כי אמרו איש קשה עורף הוא ,ויהי ככלותו לדבר ויחלו לענותו ותיהפך אהבתם לאיבה עזה) לה(
אתה  ) לז. (אלוהים לך נגלו כל תעלומות' ה: ויאמר ויאנח, ויהי בהכותם אותו מכות רצח) לו(

ותצא  . למען שמך הגדולאך בנפש חפצה אסבלם , יודע כי יכולתי להינצל ממכאובי האנושים האלה
  .וליראה אותו' לאהבה את ה, ויהי במותו משל ומוסר לנער ולזקן) לח. (רוחו וימות

" בימים ההם"  



 "קידוש השם"
 קדושה                         קידוש  

 "'קדושת ה"

תכונה -שם עצם   
)גדולה:בדומה ל(  

תהליך -שם פעולה   
)גאולה:בדומה ל(  

 השם'                                ה

תהליך -שם פעולה   
 )צילום, טיפול, גידול:לבדומה (



 !' קידוש השם ולא קידוש ה: ודייק
 קט' עמ, ויקרא, א נבנצל"שיחות הר▪

 

 

 

 

 

 

אלא קידוש ' שכבר העירו רבים אין לכתוב קידוש הכפי : א"סיון תשס, "דרכי קידוש השם", יצחק ברט▪
את הצורה שבה הוא מתגלה  , משמע –ה "בידינו ניתנה המשימה להקדיש את שמו של הקב. השם

 .מקור כל הקדושות אין אנו יכולים להקדיש או לחלל –עצמו ' אך את ה, בעולמנו



:  ודייק
קידוש  
השם  
ולא  

קידוש  
 !' ה



 '?מה בין שם לבין ה -?  לדייק בכךהאמנם יש 
 :  לשמו קיימת כבר במקרא' עצם ההבחנה בין ה

 דֶאחָ  ּוְׁשמֹו ֶאָחד דיְדו ַההּוא יְִהיֶהַּבּיֹום : זכריה יד

 ב"וכיו, "ברוך הוא וברוך שמו", "קדושקדוש ושמך אתה " :וכן בתפילה

 ?אך מהי ההבחנה

 ֵהי יֲַעקֹבֱא� ֵׁשם ֶּגְב�יְׂשַ ה ָצרָ ְּביֹום  דיְדו �יַַענְ : תהלים כ



 "שם שמים"על השפעה  -?  לדייק בכךהאמנם יש 
 – 64' עמ, וחי בהם(סעיף י , "לחיות על קידוש השם", ליכטנשטייןהרב אהרן 

 :ן ויקרא כו מב"פ הרמב"ע, )66

יצירת  , אינם רק עשיית פרסומת חיובית או שלילית, קידוש השם או חלילה חילולו
קידוש השם פירושו  . עולמו וערכיו, ה"בניית תדמית פופולרית עבור הקב, רושם

 ...  שכביכול מצטמק או מתעצם על ידינו, "שם"השפעה על מהות אותו 

,  "שם שמים"שוכן בתי חומר מסוגל להשפיע על . יש בכך הענקת כוח אדיר לאדם
 .  או להרחיבו ולהעמיקו... לחסר בו



 "?מה כתוב בתורה" -?  האמנם יש לדייק בכך
 ִיְׂשָרֵאלְּבתֹו� ְּבֵני  ְוִנְקַּדְׁשִּתי, ֶאת־ֵׁשם ָקְדִׁשיְו�א ְתַחְּללּו : לב, כבויקרא ▪

 .דְידוִני אֲ -ְונֹוַדְעִּתי ְלֵעיֵני ּגֹוִים ַרִּבים ְוָיְדעּו ִּכי ְוִהְתַקִּדְׁשִּתיְוִהְתַּגִּדְלִּתי : כג ,לחיחזקאל ▪

ְלֵעיֵני ְּבֵני   ְלַהְקִּדיֵׁשִני, ֶהֱאַמְנֶּתם ִּבי-ַיַען �א, ַאֲהֹרן-ֹמֶׁשה ְוֶאל-ֶאל, דְידוֶמר ַוֹּיא: יב, כבמדבר ▪
  .ָנַתִּתי ָלֶהם-ֲאֶׁשר, ָהָאֶרץ-ֶאל, ַהָּקָהל ַהֶּזה-�א ָתִביאּו ֶאת, ָלֵכן --ִיְׂשָרֵאל 

,  ְקדֹוׁש ַיֲעֹקב-ֶאת ְוִהְקִּדיׁשּו; ַיְקִּדיׁשּו ְׁשִמי--ְּבִקְרּבוֹ , ִּכי ִבְרֹאתֹו ְיָלָדיו ַמֲעֵׂשה ָיַדי: כג, ישעיהו כט▪
  .ֱא�ֵהי ִיְׂשָרֵאל ַיֲעִריצּו-ְוֶאת

,  ֹקֶדׁש ְרֵפיׂשַ  יחַ ִׂש  סֹודּכְ , �יׁשְ ְוַנְקּדִ  ַנֲעִריְצ�" / "ֹקֶדׁש ְרֵפיׂשַ  סֹוד יחַ ִׂש  ֹנַעםּכְ  ְוַנֲעִריָצ� ַנְקִּדיָׁש�"▪
 "ָמרֹום ֵמיִּבְׁש  אֹותוֹ  יםיִׁש ְקּדִ ֶׁשּמַ  ְּכֵׁשם, עֹוָלםּבָ  ְמ�ִׁש  ֶאת ׁשְנַקּדֵ " / "ֹקֶדׁשּבַ  ְמ�ִׁש  יםיִׁש ְקּדִ ַהּמַ 



 ?מאי עמא דבר -?  לדייק בכךהאמנם יש 
 ל  "בספרות חז

ל  "א השם קידוש בתוך בני ישראל רבי אבונא בעא קומי רבי אימי גוים מהו שיהו מצווין עלונקדשתי ): ...דפרק שביעית (תלמוד ירושלמי ▪
  השם קידוש מצווין על' ואין הגוי השם קידוש ונקדשתי בתוך בני ישראל ישראל מצווין על

 .  השםמחלול  השם קידוש גדול הוא: הושעיה' בא בר זמינא בשם ר' ר): סנהדרין פרק ו(תלמוד ירושלמי ▪

למה יוצא , השם קידוש אלו שנחבטין ושנהרגין על. ולשומרי מצותיולאוהביו : כשמות פרשת יתרו פרק ) לקח טוב(זוטרתא פסיקתא ▪
 ,  על שקרא בתורה, למה יוצא לישרף, על שמל את בנו, ליהרג

  -לכבשן האש שמסרו עצמן על קדושת השם מה ראו חנניה מישאל ועזריה : זו דרש תודוס איש רומיעוד : "ב "נג עתלמוד בבלי פסחים ▪
 וכמהעל אחת כמה  -שמצווין על קדושת השם אנו ...ומה צפרדעים שאין מצווין על קדושת השם , נשאו קל וחומר בעצמן מצפרדעים

לפי , 'ה קדושת שהיו ישראל מותאמין עמו ומשלימין נפשותיהם על, באדום –תמתי : הילקוט שמעוני עמוס פרק ▪
 מותא אפפוני חבלי "שכמה גזרות נגזר עליהם בימיהם וכה

והם , ילקוט שמעוני תהלים פרק ד אלו עובדי אלילים שאומרים לישראל מי יתן לנו לראות עמכם בטוב העולם הבא▪
)  עצמכם(ואתם באים לשוף  'ה קדושת אומרים להם בכמה צרות בכמה שעבוד בכמה הריגות מסרנו עצמנו על

 העקבמן ] אותה[

 



 ?מאי עמא דבר -?  לדייק בכךהאמנם יש 
 בספרות מאוחרת

 א , מזמסכת סנהדרין פרק ו י "רש▪

 ...'ה קידוש בעיניו הוא עצמו נתבזה ונמאס בפני עצמו שלא חש לכבודו במקוםנבזה ...▪

 "'חילול ה"ו" 'קידוש ה"פעמים  2017ת "בפרויקט השו▪
 ידך  דכתיבל ממסית "מנ' לך דבר עומד כנגד חילול הב        אין פרשת ויצא דף מו עמוד ) תורה(זוהר חדש כרך א   ▪

   דאמורואסור לעשות כן ' דבר זה אסור הוא וחילול הישראל           ה ששאלתם "ד סוסימן ) ליק( מוסאפיה -הגאונים תשובות ▪

 .  שם' באחרו' וע. 'התורה שנשרפה ועל חילול הוהנה         ועל ) א(ה "יורה דעה סימן כד ד -יביע אומר חלק ד ת "שו▪

 



 '?מה בין שם לבין ה -?  לדייק בכךהאמנם יש 
 הים'כנוי כבוד לא -" ֵשם: "קונקורדנציה אבן שושן

תּוִבים  ִאם : נח כחדברים  ְבֵרי ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת ַהּכְ ל ּדִ מֹר ַלֲעׂשֹות ֶאת ּכָ לֹא ִתׁשְ
ה ְלִיְרָאה ֶאת  ֶפר ַהּזֶ ּסֵ םּבַ ֵ ה  ַהׁשּ ד ְוַהּנֹוָרא ַהּזֶ ְכּבָ  .ֱאלֶֹהיךָ ד ְידות אֵ ַהּנִ

ם  : בב פרק ו שמואל  ָ ֲעֵלי ְיהּוָדה ְלַהֲעלֹות ִמׁשּ ר ִאּתֹו ִמּבַ ִוד ְוָכל־ָהָעם ֲאׁשֶ ֶלְך ּדָ ַוּיֵ
ר־ִנְקָרא ם ֵאת ֲארֹון ָהֱאלִֹהים ֲאׁשֶ ם ׁשֵ ֻרִבים  ְידוד ׁשֵ ב ַהּכְ  .  ָעָליוְצָבאֹות יֹׁשֵ

 



 '?מה בין שם לבין ה -?  לדייק בכךהאמנם יש 
יהושע אומר רבי : דמסכת ברכות פרק משנה 

המהלך במקום סכנה מתפלל תפלה קצרה אומר 

את עמך את שארית ישראל בכל פרשת  הושע השם 

 י שומע תפלה  "יהיו צרכיהם לפניך בא העבור

ברכות פרק ד, משנה לחם, ץ"ריעב  

י־כֹה:  ירמיהו לא ו  ְידָודָאַמר  ּכִ
רֹאׁש   ְמָחה ְוַצֲהלּו ּבְ ָרּנּו ְלַיֲעקֹב ׁשִ

ִמיעּו ַהְללּו ְוִאְמרּו   ַהּגֹוִים ַהׁשְ
ע  ךָ  ְידָודהֹוׁשַ ֵאִרית ֶאת־ַעּמְ  ֵאת ׁשְ
ָרֵאל  .ִיׂשְ



 '?מה בין שם לבין ה -?  לדייק בכךהאמנם יש 
: דמסכת ברכות פרק משנה 

יהושע אומר המהלך  רבי 

במקום סכנה מתפלל תפלה  

הושע השם  קצרה אומר 

את עמך את שארית ישראל  

יהיו   העבורבכל פרשת 

י שומע  "צרכיהם לפניך בא

 תפלה  



 '?מה בין שם לבין ה -?  לדייק בכךהאמנם יש 
 ,  פ שיש הבחנה"אע. 1 

 :  ושמו בערבוביה' בלשון המקרא ובלשון בני אדם משמשים ה 

 מתקדש ולא רק שמו' ה▪

 '  ככינוי לה" שם"▪

ולפי זה " (ה"הוי"ולא של שם , "השם"אפשר לפרש כקיצור של  –' גם את הקיצור ה. 2

 )ב"ה וכיו"כמו ב, יותר מסתבר להתיר כתיבתו באגרות

 



 בעקבות שאלת מר אברהם נפח
 ביומא פרק ו משנה מסכת 

עוו פשעו חטאו אנא השם וכך היה אומר ומתוודה ▪
כפר נא לעונות  אנא בשם לפניך עמך בית ישראל 

ושפשעו ושחטאו לפניך עמך  שעווולפשעים ולחטאים 
ביום כי : לאמרבית ישראל ככתוב בתורת משה עבדך 

לפני   חטאתיכםהזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל 
 תטהרו ' ה

 פרק ג הלכה זיומא ירושלמי תלמוד ▪

בראשונה הוא אומר אנא השם ובשנייה   חגייא ר"א▪
 הוא אומר אנא בשם  

  כח - כזאבקת רוכל סימן ת "שו▪

 

 



 '?מה בין שם לבין ה -?  לדייק בכךהאמנם יש 
ולפי זה " (ה"הוי"ולא של שם , "השם"אפשר לפרש כקיצור של  –' גם את הקיצור ה. 2

 )ב"ה וכיו"כמו ב, יותר מסתבר להתיר כתיבתו באגרות

'  סי(צפנת פענח  ת"בשונשאל  ובי'הראגצוהגאון : כיורה דעה סימן  -יביע אומר חלק ד ת "שו

באמת יש להאריך בדין כתב אות אחת מן השם  , והשיב, ה בראשי המכתבים"מדוע אינו כותב ב) קצו

, ש אומרים אחת"ב, כמה אותיות יהא כתוב בה ויהא חייב על מחיקה, )ד"ה דסוטהב "פ(בירושלמי ' וע. אם מותר למחוק

  להזהרלכן נצרך . 'וכואותיות להציל מפני הדליקה  מצרפיןאי : שבת קטו' וע. כדי לכתוב יה ה"דב ט"ה ה"אר. א שתים"בה

 .  כ"ע. ה על ראשי המכתבים"שלא לכתוב ב

.  ה בראש המכתבים ואגרות שלומים"מותר לכתוב ב:  עחדעת חלק ג סימן  יחוהת "שו

 .וטוב ונכון לעשות כן, וכן נהגו שלומי אמוני ישראל



 ?  "קדוש"ומה ? "קדושה"מהי : סקר –" אני מבקשקדושה "
 טהרה  ": קדושה"מהי ▪

 חנוכייה, ת"ס, ק"ביהמ, ה"הקב: קדושמה ▪



 ?  "קידוש"ומהו " קדושה"מהי  –" אני מבקשקדושה "
שהוא מובדל מכל  , ל-לאניתן , )מילה נרדפת למובדל( קדוש התואר, ביהדות▪

 .  מושג ורעיון אותם אנו יכולים לתפוס

,  רעיונות. דבר אותו הבדיל האל במצווה או חיוב, או מקודש, כן נקרא קדושכמו ▪
כלומר נבדלים ביחס  , מקומות וזמנים יכולים להיות קדושים, ישויות, עצמים

 . לדברים המקבילים להם בתחומם

 .  טעון ומלא משמעויות שונות ומגוונות, היא רעיון מופשט" קדושה"▪

ופעולה המייחסת חולין לדבר קדוש  , קידושהמייחסת לדבר קדושה היא פעולה ▪
 .  חילולהיא 

שהם שמות תואר לבין  ... מקודש/קדושלשים לב בין השימוש במונחים כגון יש ▪
 .שהוא שם עצם" קודש"השימוש במונח 

 (ויקיפדיה) 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%93%D7%A9_%D7%95%D7%97%D7%95%D7%9C_%D7%91%D7%99%D7%94%D7%93%D7%95%D7%AA


 ?  "קידוש"ומהו " קדושה"מהי  –" אני מבקשקדושה "
 ְקדָּׁשה, קדּושה▪

הבדלָת וקיַדשָת את ַעמ�  : קוֶדש, ספיריטואליות מיסטית נעלה, ָטֳהרה, תכּונת הָדָבר הקדוש] תמ[.1
 )ברכות לג(ישראל ִּבקדּוָשֶת� 

 )טו, סוטה ט(ּפרישּות מביאה לידי קדּושה וקדּושה מביאה לידי ענָווה 
  )מלשון התפילה(ולנצח נצחים קדושתך נקדיש 

  תחּום הִקרבה ֶאל האלוהים וֶאל עבודת האלוהים] תמ[ .2
  )7י ישעיה ה "רש(ָּכך הנביאים מַקּבלין הנבּואה ִמּפי הקדּושה : ֵלאלוהים, ּכינּוי ַלשכינה] יב[ .3
,  ראש השנה ד(": הֵאל הָקדוש"עׂשרה הנגמרת ַּבמילים -הּבָרכה השלישית בתפילת שמונה] תמ[ .4
  )ה
.  עׂשרה שהָקהל והַחָזן אומרים בעמידה וביראה-חלק מתפילת החזרה בתפילת שמונה] יב[ .5

  )3ישעיה ו (צבאות ' ָקדוש ָקדוש קדוש ה: נקרא קדושה על שום הפסוק
ברכות  (אנשי כנסת הגדולה תיקנּו ָלֶהם לישראל ברכות ּותפילות קדּושות וַהבָדלות : ִּברּכת הקידּוש על ּכוס היַיִן] תמ[ .6
 )לג

 (מילון ספיר)

http://www.milononline.net/value.php?vldid=1052692&search=%F7%E3%E5%F9%E4
http://www.milononline.net/value.php?vldid=1052692&search=%F7%E3%E5%F9%E4
http://www.milononline.net/value.php?vldid=1052692&search=%F7%E3%E5%F9%E4


 ?  "קידוש"ומהו " קדושה"מהי  –" אני מבקשקדושה "
 ]תמ[ִקּדּוׁש , קידּוש▪

 
 .)קאפסחים (אין קידּוש אלא במקום סעודה : ּבָרכה על ּכוס יַיִן לפני סעּודת ַשָּבת או חג.1

  בליל שבת אנו מצפים לטקס הקידוש על היין

 עִׂשייה לָקדוש .2
  )ב, יומא ג) (ידי רחיצה-של הכוהנים על(קידּוש יַָדיים וַרגליים : טיהּור מּוחלט

ירושלמי  (קידּוש הֵשם : הקָדשה, הכרזה על ָדָבר שהוא ָקדוש .3
 )ב, סנהדרין כא

  הדלקת הנרות יש בה משום מעשה של קידוש השבת
 .)עחמכילתא (שמַקדָשּה קידּוש ַאַחר קידּוש : הכרזה ִרשמית על נׂשיאת אישה .4

 קידוש האישה ביהדות נעשה תחת החופה

 (מילון ספיר)

http://www.milononline.net/value.php?vldid=986011&search=%F7%E9%E3%E5%F9
http://www.milononline.net/value.php?vldid=986011&search=%F7%E9%E3%E5%F9
http://www.milononline.net/value.php?vldid=986011&search=%F7%E9%E3%E5%F9


 ?  "קידוש"ומהו " קדושה"מהי  –" אני מבקשקדושה "
 הֵשםקדּוַשת ▪

'  חנניה מיָשאל וַעַזריה שמסרּו עצָמן על קדּוַשת ה: ֵשם האלוהיםקידּוש ] !עח: במקור צוין. ר"אפ; תמ. [1 ▪
 )פסחים נג(לִכבַשן ָהֵאש 

  )מלשון התפילה(קהילות הקודש שמסרו נפשן על קדושת השם 
 )ה, ראש השנה ד( ":הֵאל הָקדוש"ֵשם הּברכה השלישית בתפילת העמידה החותמת ַּבמילים ] תמ[ .2

 

 

 השםקדּוַשת שמסרּו עצָמן על : בדפוס▪

 (מילון ספיר)

http://www.milononline.net/value.php?vldid=1052693
http://www.milononline.net/value.php?vldid=1052693
http://www.milononline.net/value.php?vldid=1052693


 ?  "קידוש"ומהו " קדושה"מהי  –" אני מבקשקדושה "
 קידּוש הֵשם  ▪

 )ב, ירושלמי סנהדרין כא(ישראל מצּווין על קידוש השם : של אדם בגלל נֶאָמנּות לָדתו) או עינוי(הריגה ] תמ[. 1
  יהודים רבים בהיסטוריה של עמנו מתו על קידוש השם

 השםבמלאכת הציבור הוא מעלה את עצמו על קידוש : ִהתַמסרּות מֵלאה למטרה ֶחברתית או לאּומית] עח[ .2

 

 :שושןאבן 

שלמות עם אמונת עם ישראל אפילו  , ישראל ותורתו לוהי-מסירות נפש על קדושת א
ירושלמי פ הררין " (ישראל מצווין על קידוש השם"": חילול השם: "ההפך, בשעה שנוטלים את נפשו

 .רבים מין היהודים מתו על קידוש השם בימי האינקוויזיציה בספרד ובימי הפרעות ברוסיה) כא ב

 (מילון ספיר)

http://www.milononline.net/value.php?vldid=986013&search=%F7%E9%E3%E5%F9
http://www.milononline.net/value.php?vldid=986013&search=%F7%E9%E3%E5%F9
http://www.milononline.net/value.php?vldid=986013&search=%F7%E9%E3%E5%F9


,  ברכת לבנה, קידוש חודש: למשמעות הביטויים
 קידוש לבנה  

 שפיגליעקב שמואל : מאת

והוא נזכר לראשונה בלשון התנאים מספר  , אינו נזכר במקרא" קידוש החודש"הביטוי ▪
דומה שמשמעו של הביטוי מתברר על יסוד האמור במשנת ראש השנה פרק ב  . פעמים
 :משנה ז

בין שנראה בזמנו בין   מקודשראש בית דין אומר מקודש וכל העם עונין אחריו מקודש ▪
אלעזר בר צדוק אומר אם לא נראה בזמנו אין  ' אותו ר מקדשיןשלא נראה בזמנו 

 .אותו שכבר קדשוהו שמים מקדשין

היא הפעולה הנזכרת  , "מקודש"מהמשנה שלפנינו עולה שהכרזת ראש בית דין ▪
,  לאמור". קידוש החודש"ולדעתנו זו משמעות הביטוי , "מקדשין"בהמשך המשנה 

אלא מעתה ואילך  , ברצון בית הדין לציין ולהודיע לציבור כי יום זה אינו יום חול רגיל
).  או בכל עניין אחר, אם באיסור מלאכה, אם בהקרבת קרבן(הוא יום שונה ומיוחד 

 ".  מקודש"לכן באה ההכרזה כי יום זה הוא יום 

,  "מקדש השבת"בדומה לכך היא המשמעות של חתימת הברכה  :  הערה▪
ואת היום המיוחד הזה אנו  , ולא לימי השבוע, שהכוונה היא ליום המיוחד הוא יום שבת

י כל אחד  "הרי שקידוש של יום שבת נעשה ע, אלא בשונה מקידוש החודש. מקדשים
 .וידוע לכל, הואיל ותאריכו של יום השבת הוא קבוע ועומד, מישראל

 



,  ברכת לבנה, קידוש חודש: למשמעות הביטויים
 קידוש לבנה  

 שפיגליעקב שמואל : מאת

 "ברכת הלבנה"כשם נרדף ל" קידוש לבנה"למשמעות הביטוי . ז▪

  היתהזה  בטויהוראתו הקדומה של , כזכור". קידוש לבנה"עתה נברר את משמעו של הביטוי ▪
והנה הוראתו  ). סעיף ה(ברכת הלבנה  היתהוהוראתו המאוחרת , )לעיל סעיף ב(קידוש החודש 

ראש  : היינו(שמשמעותו היא קידוש חודש , )שם(הקדומה של הביטוי ניתנת להבנה כפי שהוסבר 
שהרי לא ברור במה , אבל  הוראתו השנייה של הביטוי קשה להבנה. באמצעות הלבנה) חודש

אכן יש שניסו ליישב  . ואם בכלל אפשר להעניק לה קדושה מסוימת, אנו מקדשים את הלבנה
 .ואביא את דבריהם, זאת בדרכים שונות

 לשון קידושין) א(▪

  עמדיןיעקב ' ר▪

 מקידוש החודש שירבוב) ג(▪

   גרינפלדשמעון ' ר▪

 יש בו דמיון לקידוש של שבת) ד(▪

 הרב אליהו כץ ▪



,  ברכת לבנה, קידוש חודש: למשמעות הביטויים
 קידוש לבנה  

 שפיגליעקב שמואל : מאת

קידוש "ברם בביטוי . הוראתה ראש חודש או ירח" חודש"בלשון התנאים המלה .   קידוש חודש. א▪
 .שאותו אנו מקדשים, מלה זו משמעה ראש חודש" החודש

.  הפועל קדש ביחס ללבנה אפשר שמופיע בסיפור אחד בלבד בתלמוד הבבלי.  קידוש לבנה. ב▪
את הצירוף קידוש לבנה ממש מצאנו בסוף תקופת  . אפשר שהוא מופיע גם במדרש מאוחר

בכל המקורות הללו הוא משמש כביטוי חלופי לביטוי קידוש . רק אצל שני חכמים, הראשונים
 .עם הלבנה" קדש"והוא כיצד מתקשר הפועל , מסוייםאכן כאן יש קושי . החודש

וחובה זו נהגה גם בזמן , קיימת חובה על כל אדם לברך את הלבנה בחידושה.  ברכת הלבנה. ג▪
הראשונים נתנו שם לברכה  . חובה זו נזכרת בירושלמי ובבבלי. את החודש על פי הראיה שקדשו

עמדנו על הנוסח של חתימת  . רובם קראו לברכה זו ברכת הלבנה ומיעוטם ברכת הירח, זו
 . הברכה ופירושו

, המשמעות השנייה. לעיל באות ב נתפרשה, שאינה שכיחה, משמעות אחת.  קידוש לבנה. ד▪
דומה שהביטוי במשמעות  . היא שביטוי זה הוא תחליף לברכת הלבנה, הרווחת והשכיחה יותר
קשה למצוא עדויות מחוץ לאשכנז , לפני המצאת הדפוס. ושם היה רווח, השנייה נוצר באשכנז

לאחר המצאת הדפוס השימוש בביטוי  . אם כי אין זה מן הנמנע, המעידות על שימוש בביטוי זה
" קידוש"אכן קשה להבין את משמעות המלה . זה התפשט הביטוי למקומות רבים מחוץ לאשכנז

 .והבאנו לכך מספר הסברים, בביטוי זה

 



 –" אני מבקשקדושה "
 ?  "קדושה"מהי 

 ל"רמח▪



" אני מבקשקדושה "
 ?  "קדושה"מהי  –



מיהו המושא  
 :המקודש/המחולל

י  ם ָקְדׁשִ   -ׁשֵ
י ּתִ ׁשְ    ְוִנְקּדַ

 ויקרא פרק כב  

ם ) לא(▪ ַמְרּתֶ יֶתם אָֹתם ֲאִני  ִמְצֹוַתיּוׁשְ  :ְידודַוֲעׂשִ

לּו ) לב(▪ םְולֹא ְתַחּלְ י ֶאת־ׁשֵ י, ָקְדׁשִ ּתִ ׁשְ ֵני  ְוִנְקּדַ תֹוְך ּבְ ָרֵאלּבְ  ,  ִיׂשְ

ֶכם ְידודֲאִני         ׁשְ  :ְמַקּדִ
 ַהּמֹוִציא ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים  ) לג(      

 :ְידודֲאִני , ֵלאלִֹהיםָלֶכם ִלְהיֹות       

 מצות קידוש השם
 :  המצוהמהות 

יהאם  ּתִ ׁשְ היא ציווי נוסף   ְוִנְקּדַ
:  או לשון עתיד) ג"בתריעוד מצוה (

 .  זוהי התוצאה של הימנעות מחילול

 ?  קודם שלילה ואז חיוב: מה פשר הסדר
ם :למה לא נאמר ּתֶ ׁשְ ם ְוִקּדַ י   ֶאת־ׁשֵ ָקְדׁשִ

ָרֵאל ֵני ִיׂשְ תֹוְך ּבְ לּוהוּ , ּבְ  ְולֹא ְתַחּלְ

 :  מה משמעות שינוי הבניינים
לוּ ) בניין ִפיֵעל(פועל פעיל   ְולֹא ְתַחּלְ

י) נִפעלבניין (פועל סביל  ּתִ ׁשְ  ְוִנְקּדַ

 :  המצוהמהות 
?  השם/ ' כיצד מקדשים את ה

 ?וכיצד מחללים את שם קדשו

  ִימשמעות סיומת כינוי הקניין החבור  
ם ָקְדׁשִ  )  הקדוששמי = (ֵׁשם הקֹוֶדׁש שלי =    יׁשֵ

 הֵׁשם של הקֹוֶדׁש שלי: ולא

הנושא  מיהו 
/  המחלל
 ?המקדש



 ויקרא פרק כב  

ם ) לא(▪ ַמְרּתֶ יֶתם אָֹתם ֲאִני  ִמְצֹוַתיּוׁשְ  :ְידודַוֲעׂשִ

לּו ) לב(▪ םְולֹא ְתַחּלְ י ֶאת־ׁשֵ י, ָקְדׁשִ ּתִ ׁשְ ֵני  ְוִנְקּדַ תֹוְך ּבְ ָרֵאלּבְ  ,  ִיׂשְ

ֶכם ְידודֲאִני         ׁשְ  :ְמַקּדִ
 ַהּמֹוִציא ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים  ) לג(      

 :ְידודֲאִני , ֵלאלִֹהיםָלֶכם ִלְהיֹות       

 מצות קידוש השם

 :  המצוהמהות 
?  השם/ ' כיצד מקדשים את ה

 ?וכיצד מחללים את שם קדשו



 בהשוואה לפסוקים נוספים בפרשות הקדושהמצות קידוש השם 

 :פרשות הקדושה נפתחות בציווי
"  ֶאת ֻחּקַֹתי וְֶאת ִמְׁשָּפַטי ֲאֶׁשר יֲַעֶׂשה אָֹתם ָהָאָדם וַָחי ָּבֶהםּוְׁשַמְרֶּתם "
 ה, יח ויקרא(

 :ב"וחותמות בכיו

ֵׁשם  -ֶאת, וְ�א ְתַחְּללּו לב,כב  .דיְדו, ֲאנִי  :אָֹתם, וֲַעִׂשיֶתם, ִמְצו ַֹתי, ּוְׁשַמְרֶּתם
 יְִׂשָרֵאלְּבתֹו� ְּבנֵי , וְנְִקַּדְׁשִּתי, ָקְדִׁשי

 
 

ֵׁשם -ֶאת, ְו�א ְיַחְּללּו, ִיְׂשָרֵאל-ְוִיָּנְזרּו ִמָּקְדֵׁשי ְבֵני, ָּבָניו-ַאֲהֹרן ְוֶאל-ַּדֵּבר ֶאל ב,כב
 .דְידוֲאִני , ֲאֶׁשר ֵהם ַמְקִּדִׁשים ִלי--ָקְדִׁשי

 

 ...91' עמ, וחי בהם, י שביב"ר: ראה
 ...111' עמ, וחי בהם, ח סבתו"ר: ראה
 עיונים חדשים בספר ויקרא, נחמה: ראה

 
 :הופמן רדצ

 



 ויקרא פרק כב  

ם  )לא(▪ ַמְרּתֶ יֶתם אָֹתם ֲאִני  ִמְצוַתיֹּוׁשְ  :ְידודַוֲעׂשִ

לּו ) לב(▪ םְולֹא ְתַחּלְ י ֶאת־ׁשֵ י, ָקְדׁשִ ּתִ ׁשְ ֵני  ְוִנְקּדַ תֹוְך ּבְ ָרֵאלּבְ  ,  ִיׂשְ

ֶכם ְידודֲאִני         ׁשְ  :ְמַקּדִ
 ַהּמֹוִציא ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים  ) לג(      

 :ְידודֲאִני , ֵלאלִֹהיםָלֶכם ִלְהיֹות       

 מצות קידוש השם  

 ?המקדש/ הנושא המחללמיהו 
 

 )המשך מה שקדם(הכהנים : ע"ראב
'  ישראל בחוגגם את מועדי ה: ב"הנצי

 )הקדמה לפרשה הבאה(
 )  פרשה בפני עצמה(כל ישראל : ל"חז

 ...87' עמ, וחי בהם, י שביב"ר: ראה



 בהשוואה לפסוקים נוספים בפרשות הקדושהמצות קידוש השם 

ד  יְדו יֲאנִ , ִּכי ָקדֹוׁש  :ְקדִֹׁשים ִּתְהיּו--ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם, יְִׂשָרֵאל-ֲעַדת ְּבנֵי-ָּכל-ַּדֵּבר ֶאל ב,יט
 .ֱא�ֵהיֶכם

 
 ִלי ִלְהיֹות , ָהַעִּמים-ָוַאְבִּדל ֶאְתֶכם ִמן; דיְדו יֲאנִ ִּכי ָקדֹוׁש , ִוְהיִיֶתם ִלי ְקדִֹׁשים כו,כ
 

ֶלֶחם  ד יְדוי ִאּׁשֵ -תאֶ ִּכי   :ֵׁשם ֱא�ֵהיֶהם, ְו�א יְַחְּללּו, ֵלא�ֵהיֶהם, יְִהיּוְקדִֹׁשים  ו,כא
 .קֶֹדׁשְוָהיּו --ֵהם ַמְקִריִבם, ֱא�ֵהיֶהם

 
-ֵׁשם ָקְדִׁשי-ֶאת, ְו�א יְַחְּללּו, יְִׂשָרֵאל-ְויִּנָזְרּו ִמָּקְדֵׁשי ְבנֵי, ָּבנָיו-ַאֲהרֹן ְוֶאל-ַּדֵּבר ֶאל ב,כב

 .דיְדוֲאנִי , ֲאֶׁשר ֵהם ַמְקִּדִׁשים ִלי-



ט ם מצות עשה "ספר המצוות לרמב
 )תיבוןתרגום אבן (

לקדש השם   שצונוהתשיעית היא  והמצוה
וענין  . בתוך בני ישראל ונקדשתיאמרו והוא 
לפרסם  אשר אנחנו מצווים  המצוהזאת 

ושלא נפחד  , בעולםהאמונה הזאת האמתית 
ואף על פי שבא עלינו  . בהיזק שום מזיק

  -יתעלה מכריח גובר יבקש ממנו לכפור בו 
 ...למיתהלא נשמע ממנו אבל נמסור עצמנו 

 מצות קידוש השם
 )ו(ספרא אמור פרשה ח 

על תניי  , על תניי הוצאתי אתכם מארץ מצרים, המוציא אתכם מארץ מצרים•
 . אני נאמן לשלם שכר, 'אני ה, כרחכםעל , לאלהיםלהיות לכם  שתמסרו עצמיכם לקדש את שמי

ם מצות עשה ט "ספר המצוות לרמב
 )קאפח י"הרתרגום (

שנצטווינו על קדוש  הציווי  -התשיעית  המצוה
. ישראלבתוך בני  ונקדשתי :והוא אמרו ,השם

לפרסם דת  מצווים שאנו  :מצווה זוועניין 
שום  מהזקושלא נירא בכך , אמת זו ברבים

עד שאפילו יבוא אלינו אנס עריץ ויקרא  , מזיק
אלא , לא נשמע לו -אותנו לכפור בו יתעלה 
 ...בהחלטנמסור את עצמנו למות 



 הם הלכות יסודי התורה פרק "רמב

:  שנאמר, בית ישראל מצווין על קידוש השם הגדול הזהכל  :אהלכה ▪
ולא תחללו את  ': שנאמר, שלא לחללו ומוזהרין. 'בתוך בני ישראל ונקדשתי'

 .'קדשישם 
ויאנוס את ישראל לעבור על אחת מכל  )עובד כוכבים: בדפוסים מצונזרים(בשעה שיעמוד גוי כיצד ▪

אשר יעשה אותם : במצוותשנאמר ייהרג יעבור ואל , יהרגנוהאמורות בתורה או מצוות 
 .ואם מת ולא עבר הרי זה מתחייב בנפשו, וחי בהם ולא שימות בהם, האדם וחי בהם

ואם , ואל יעבור ונהרג ולא עבר הרי זה קידש את השםייהרג מי שנאמר בו כל ... :הלכה ד▪
ועזריה ורבי  מישאלהיה בעשרה מישראל הרי זה קידש את השם ברבים כדניאל חנניה 

ועליהן נאמר כי עליך הורגנו כל היום  , ואלו הן הרוגי מלכות שאין מעלה על מעלתן, וחביריועקיבא 
ואל יעבור   יהרגוכל מי שנאמר בו , ועליהם נאמר אספו לי חסידי כורתי בריתי עלי זבח, נחשבנו כצאן טבחה

ואם היה בעשרה מישראל הרי זה חילל את השם , ועבר ולא נהרג הרי זה מחלל את השם
 . השםברבים ובטל מצות עשה שהיא קידוש השם ועבר על מצות לא תעשה שהיא חלול 

 מצות קידוש השם



 השמדאיגרת  -ם "רמב

וזה שהאדם כשיעשה מצוה מן המצוות , השם היא הפך חלול השםוקדושת 
הנה  , יתעלה ועבודתו לבד' אלא אהבת ההכוונות ולא יערב עמהן כונה מן 

קדש   -וכמו כן אם ישמעו ממנו שמועות טובות , הוא קדש את השם ברבים
בזמן שאדם קורא ושונה ומשמש תלמידי  ): 'ו א"יומא פ(כמו שאמרו , את השם

ראו כמה  ? מה הבריות אומרות עליו, חכמים ומשאו ומתנו בנחת עם הבריות
ויאמר  ) "'ט ג"ישעיה מ(עליו הכתוב אומר ! כמה מתוקנים מעשיו! נאים דרכיו

וכמו כן אדם גדול כשימנע עצמו מן ". לי עבדי אתה ישראל אשר בך אתפאר
ולזּות  ): "ד"כ' משלי ד(כמו שאמר , קדש את השם -שהם מכוערים העניינים 

וכמו ... כמזידבו שוגג ייענש גדול  עוןוחלול השם הוא , "שפתים הרחק ממך
וגומלים לו טובה  , כך קידוש השם הוא מצוה גדולה, גדול עוןשחלול השם הוא 

:  כמו שאמרו בספרא, וכל איש מבני ישראל חייב בקידוש השם, הרבה מאד
ה "ויקרא כ" (לאלהיםאשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם ' אני ה"
  ! על מנת שתקדשו שמי ברבים -) ח"ל

 

 מצות קידוש השם



הרב אהרן  
,  ליכטנשטיין

לחיות על  "
,  "קידוש השם

וחי  (סעיף י 
 64' עמ, בהם

– 65:( 



עלינו לכוון שאנו מוכנים לקדש את  " קדושה"בעת אמירת ▪
ונקדשתי  ): "לב, ויקרא כב(ולקיים את דברי הפסוק ' שם ה

משרה עלינו  ' ה" קדושה"בזכות אמירת ". בתוך בני ישראל
 .  את קדושתו

ומר  ; יחיד אומר קדושה: סברמר        ב, בבלי ברכות כא▪
:  וכן אמר רב אדא בר אהבה. אין יחיד אומר קדושה: סבר

:  שנאמר -מנין שאין היחיד אומר קדושה 
כל דבר שבקדושה לא יהא   - ישראל בני בתוך ונקדשתי

 משממאי . פחות מעשרה

הקדושה של קודם : תרומהבן איש חי שנה ראשונה פרשת ▪
ע זו שנצטווינו "נקדישך יכוין האדם לקיים מ

 . ישראל בני בתוך ונקדשתי בפסוק

 מצות קידוש השם



 ב -חג קידוש השם : חנוכה
ָעִׂשיָת לְ�  :נוסח הספרדים▪

 ּגָדֹול וְָקדֹוׁש ְּבעֹולָָמ�ֵׁשם 

ּולְ� ָעִׂשיָת   :נוסח איטליה▪
 ֵׁשם ּגָדֹול וְָקדֹוׁש ְּבעֹולָם

וְָעִׂשיָת לְ�  :נוסח תימן בלדי▪
 ְּבעֹולֶָמ�ל ם ּגָדֹוׁשֵ 

 

ּולְַעְּמ�   :מרבית הנוסחים▪
לָה  גְדֹוְּתׁשּוָעה יָת ל ָעׂשִ יְִׂשָראֵ 

ֶ ְּכַהּיֹום ָקן ּוֻפרְ   הַהּז

ּולְַעְּמ�   :נוסח איטליה▪
 לָהגְדֹוְּתׁשּוָעה יָת ל ָעׂשִ יְִׂשָראֵ 

ּולְַעְּמ�   :נוסח תימן בלדי▪
 א וְנִִּסיםֶפלֶ ל ָעִׂשיָת יְִׂשָראֵ 

 
 

ָני ֲאדֹ ְוַעָּתה : טו, דניאל ט
ת־ַעְּמ�  אֶ הֹוֵצאָת ר  ֲאׁשֶ ֱא�ֵהינּו

ָיד ּבְ ֶרץ ִמְצַרִים ֵמאֶ 
ַּכּיוֹם   ֵׁשם ַוַּתַעׂש־ְל� הֲחָזקָ 

 ...הַהּזֶ 
 

ת  ֹאתֹ ֵּתן ַוִּת : י, נחמיה ט
ָכל־ֲעָבָדיו  ּובְ ְּבַפְרֹעה ים ּוֹמְפִת 

י ּכִ  ָיַדְעָּת  יּכִ ָכל־ַעם ַאְרצֹו ּובְ 
ֵהִזידּו 

ְּכַהּיוֹם   ֵׁשם �ַוַּתַעׂש־לְ  םֲעֵליהֶ 
ְעָּת  ָּבקַ ְוַהָּים ) יא:(הַהּזֶ 

ַוַּיַעְברּו ְבתֹו�־ַהָּים  ֶהם ִלְפֵני
ִהְׁשַלְכָּת  ם ֵפיהֶ ת־ֹרְד ָּבָׁשה ְואֶ ַּבּיַ 

ִים  ְּבמַ ת ְּכמֹו־ֶאֶבן ִבְמצֹו�
 .ַעִּזים

  :נוסח אשכנז ונוסח ספרד
ֹ ֶּבן יֹוָחנָן ּו ִּביֵמי ַמִּתְתיָה ל  ֵהן ָּגדֹוּכ

ָ ְּכֶׁשָעְמָדה ַמְלכּות . יוּוָבנָ ַחְׁשמֹונִָאי  ן  יָו
ְלַהְׁשִּכיָחם  ֵאל יְִׂשרָ � ַעל ַעּמְ ה ָהְרָׁשעָ 

 : ְרצֹונֶ�י ּוְלַהֲעִביָרם ֵמֻחּקֵ ֶת� ּתֹורָ 
ם ָעַמְדָּת ָלהֶ ם יָהַרּבִ ְּבַרֲחֶמי� ה וְַאּתָ 

ַדנְָּת ֶאת  . ַרְבָּת ֶאת ִריָבם. ְּבֵעת ָצָרָתם
ָּת  ָמַסרְ . ֶאת נְִקָמָתם נַָקְמּתָ . ִּדינָם
יַד ּבְ וְַרִּבים . ם ְּביַד ַחָּלִׁשיםִגּבֹוִרי

ּוְרָׁשִעים . יַד ְטהֹוִריםּבְ ּוְטֵמִאים . ְמַעִּטים
.  יַד עֹוְסֵקי תֹוָרֶת�ּבְ וְֵזִדים . ְּביַד ַצִּדיִקים

 .ּוְל� ָעִׂשיָת ֵׁשם ָּגדֹול וְָקדֹוׁש ְּבעֹוָלֶמ�
ָלה  ְגדֹוְּתׁשּוָעה יָת ל ָעׂשִ יְִׂשָראֵ ּוְלַעְּמ� 

� ָּבאּו ָבנֶי�  ּכַ וְַאַחר : הַהּזֶ ְּכַהּיֹום ָקן ּוֻפרְ 
וְִטֲהרּו  . ּוִפּנּו ֶאת ֵהיָכֶל�. ִלְדִביר ֵּביֶת�
  רֹותת ְּבַחצְ נֵרֹווְִהְדִליקּו . ֶאת ִמְקָּדֶׁש�

.  ּוֵאּלי ֲחנָֻּכה יְמֵ ְׁשמֹונַת עּו וְָקבְ . �ָקְדׁשֶ 
 ְמ� ַהָּגדֹולְלׁשִ ְלהֹודֹות ּוְלַהֵּלל 

ובכל זאת  
שמך לא 
שכחנו  
ובעבור  
קיום  

 מצוותיך
מסרנו  

נפשנו על  
  שמךקידוש 

 הגדול



)  ה, ד, שערי תשובה(י "פ ר"ע) 47' עמ, וחי בהם(הרב שאר ישוב כהן ▪
מתקשר  , ששורה שכינה' כל דבר שבקדושה בי): ש"ראעל (ותפארת שמואל 

 ..פ שהדבר בפרטיו הוא מדרבנן"ואע, עם מצות קידוש השם

שאנו מצווים  " –ועשה דרבים  ק"דבשבלבין  ה"עק ג"מסיהקשר בין : שם▪
 "לפרסם דת אמת זו ברבים

כוחו , בישראל ובעמים, עיקר קידוש השם הוא במה שנודע לעיני כל: 49' עמ▪
באהבה על קדושת   ע"א מוסריןכשישראל ... ה"וגבורתו וגדולתו של הקב

 ובזכות זה נעשה להם נס, שמו

 במצרים  " דם מילה ודם פסח"ב נ"מסי▪

 )דניאל הבבלי' ם לר"הרמב(הוא כדי לקדש שם שמים  ניסאעיקר פרסומי ▪

 מצות קידוש השם



 ג -חג קידוש השם : חנוכה
ּום  ּוָקְבע :נוסח איטליה▪

 יםיָמִ ְׁשמֹונָה 

נוסח הספרדים ונוסח ▪
 ְּבַהּלֵל ּוְבהֹוָדָאה :איטליה

ימים   ועשאוםלשנה אחרת קבעום 
 טובים בהלל והודאה

 ב"ע, כאשבת 

  :נוסח אשכנז ונוסח ספרד
עּו  וְָקבְ . �ָקְדׁשֶ  רֹותת ְּבַחצְ נֵרֹווְִהְדִליקּו 
ְלהֹודֹות ּוְלַהֵּלל  . ּוֵאּלי ֲחנָֻּכה יְמֵ ְׁשמֹונַת 

 ְמ� ַהָּגדֹולְלׁשִ 

http://www.mechon-mamre.org/b/l/l2102.htm
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 )יב ח' ברא(' ה וַּיְִקָרא ְּבֵׁשם▪

 .  תפלה או קריאת בני אדם לעבוד השם' ויקרא בשם הוטעם : אבן עזרא

והנכון  ". מבור תחתיות' קראתי שמך ה"כמו , פירש אונקלוס שהתפלל שם -' בשם הויקרא : ן"רמב
כי באור כשדים היה  , שהיה קורא בקול גדול שם לפני המזבח את שם המודיע אלקותו לבני אדם

ועתה כשבא בארץ הזאת שהובטח בה ואברכה מברכיך היה למוד ללמד  , מלמדם ולא אבו שמוע
 .  ה בפי כל בריה"שמו של הקבשִהקרא וכן אמרו בבראשית רבה מלמד ... ולפרסם האלקות

',  כלומר קרא ליושבי ההר ההוא שיבואו אל המזבח אשר בנה לשם ה -' בשם הויקרא : ק"רד
והיה משיב , ראוי לעבוד לו לבדו, ל שבנה מזבח לשמו-והראה להם דברים של טעם לאותו הא

 ...לאמונתורבים מהם 

 מקדש שם שמים -אברהם אבינו 



 המדרש על אברם בכבשן ▪

 לב   פיסקאדברים פרשת ואתחנן ספרי ▪

אהבהו בכל לבבך כאברהם אביך  , בכל לבבך אלהיך' רבי מאיר אומר הרי הוא אומר ואהבת את ה
ובכל  . וְַאָּתה יְִׂשָרֵאל ַעְבִּדי יֲַעקֹב ֲאֶׁשר ְּבַחְרִּתי� ֶזַרע ַאְבָרָהם אֲֹהִבי) ח מאישעיה (שנאמר  כענין

וישלח אברהם את ידו + בראשית כב י+שנאמר  כעניןכיצחק שעקד עצמו על גבי המזבח , נפשך
קטנתי  + לב יא/ בראשית/שם +הוי מודה לו כיעקב אביך שנאמר , מאדךבכל . את המאכלת ויקח

מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית את עבדך כי במקלי עברתי את הירדן הזה ועתה הייתי  
 לשני מחנות  

 אשל   ויטע▪

 מלחמתו להשבת לוט ▪

 וְֶאת־ַהְּמָלִכים ֶאת־ְּכָדְרָלעֶֹמרִלְקָראתֹו ַאֲחֵרי ׁשּובֹו ֵמַהּכֹות  ֶמֶל�־ְסדֹםוַּיֵֵצא ) יז(בראשית פרק יד ▪
ּוַמְלִּכי־ֶצֶדק ֶמֶל� ָׁשֵלם הֹוִציא ֶלֶחם וָיָיִן וְהּוא כֵֹהן  ) יח: (הּוא ֵעֶמק ַהֶּמֶל� ָׁשוֵה ֶאל־ֵעֶמקֲאֶׁשר ִאּתֹו 
ּוָברּו� ֵאל ֶעְליֹון  ) כ: (וַיְָבְרֵכהּו וַּיֹאַמר ָּברּו� ַאְבָרם ְלֵאל ֶעְליֹון קֹנֵה ָׁשַמיִם וָָאֶרץ) יט: (ְלֵאל ֶעְליֹון
 : ַמֲעֵׂשר ִמּכֹלוַּיִֶּתן־לֹוָצֶרי� ְּביֶָד�  ֲאֶׁשר־ִמֵּגן

 עקידת יצחק  ▪

 

 מקדש שם שמים -אברהם אבינו 



 ":  שופר פורענות לשונאיהם של ישראל", למאמריקישור 
http://www.daat.ac.il/daat/ktav_et/maamarim/frank-shfar.pdf  

 - ָקְדׁשוֹ  ַעל־ִּכֵּסא ָיַׁשב ]ֱא�ִהים[ .הכל יאמרו כך - ּגֹוִים ַעל ֱא�ִהים ָמַל� :י"רש

 - ַעִּמים ְנִדיֵבי לעירו ֶנֱאָספּו כי ויגידו ,ניֶּכרת והגדּולה שלם הִּכֵּסא עכשיו

   .שמו קדושת על ולהרוג לטבוח עצמם שהתנדבו

http://www.daat.ac.il/daat/ktav_et/maamarim/frank-shfar.pdf




 פרשה ג  דשירה מסכתא - מכילתא דרבי ישמעאל בשלח

  
ִרִּבי ֶאִליֶעֶזר  ... ְוַאְנֵוהוּ ֵאִלי ֶזה 

ִמּנַיִן ַאָּתה אֹוֵמר ֶׁשָרֲאָתה  : אֹוֵמר
ִׁשְפָחה ַעל ַהּיָם ַמה ֶּׁש�א ָרָאה  

יְֶחְזֵקאל וְָכל ְׁשָאר ַהּנְִביִאים  
ּוְבַיד ") יא,יבהושע ( :ֶׁשּנֱֶאַמר ָּבֶהם

ה ִביִאים ֲאַדּמֶ יחזקאל (: ּוְכִתיב "ַהּנְ

ַמִים ָוֶאְרֶאה ") א,א ָ חּו ַהׁשּ ִנְפּתְ
 ."ֱאלִֹהיםַמְראֹות 

היינו הגמול שניתן למצרים בעשר המכות במצרים   -היד הגדולה ... וירא
  .ובמכות שבתוך ים סוף

אלא עצם זה שראו את יד ה , טבעי-אין הכרח לפרש שראו גם מחזה על
  !זה גילוי שכינה, והשגחתו לתת לאיש ולעם כדרכיו וכפרי מעלליו

המקים דל מעפר ועונה לעמו  , לארץ לראות המשפילי" הים'ל'אוידעו כי יש "
 .ומשפיל גאים ומטביע רשעים, אליו שוועםישראל בעת 

  להינו'אהגדולה שראה ישראל וכל אפסי ארץ בישועת ' ליד ה, ד"משל למה
  .במלחמת ששת הימים

  !"זה גילוי שכינה"
 ?ומדוע מושווה גילוי זה לחזון יחזקאל בן בוזי

השגחה , גילוי פנים, כי גילוי השכינה בצאת ישראל ממצרים היה ניכר לכל
  ."שפחה"גם לעיני , גלויה לעין כל

  
כפי , בגלותא כששכינתא, חזון יחזקאל בן בוזי היה בהסתר פנים, לעומת זאת

 .שיחזקאל צופה בשכינה היוצאת מהמקדש אל הגלות
  

 ממצרים לקריעת ים סוף
   א"שליטזלמן ברוך מלמד  ג"הרה - ג"שיחה לפרשת בשלח תשע

http://www.yeshiva.org.il/midrash/20176 

http://www.yeshiva.org.il/midrash/20176
http://www.yeshiva.org.il/midrash/?orderby=27&cat=0
http://www.yeshiva.org.il/midrash/?orderby=27&cat=0
http://www.yeshiva.org.il/midrash/?orderby=27&cat=0
http://www.yeshiva.org.il/midrash/?orderby=27&cat=0
http://www.yeshiva.org.il/midrash/?orderby=27&cat=0
http://www.yeshiva.org.il/midrash/?orderby=27&cat=0
http://www.yeshiva.org.il/midrash/?orderby=27&cat=0
http://www.yeshiva.org.il/midrash/?orderby=27&cat=0


 :  המצוהמהות 
?  השם/ ' כיצד מקדשים את ה

 ?וכיצד מחללים את שם קדשו

"  שמו"מפרסמים את 
דברים "י "הקדוש ע

 , "שבקדושה

ובכך  , מקדשים את חיינו
" שם שמים"הופכים את 

 שנקרא עלינו ליותר קודש

 ִמֶּמּךָ , וְיְָראּו; ִנְקָרא ָעֶלי� יְדוד ִּכי ֵׁשם, ַעֵּמי ָהָאֶרץ-וְָראּו ָּכל י כחדברים פרק  

קדושתך נקדיש  ודור נגיד גודלך ולנצח נצחים לדור      סימן פט  ויטרימחזור 
 ...  ימושמפינו לא  אלהינוושבחך 

 

http://www.mechon-mamre.org/i/t/t0528.htm
http://www.mechon-mamre.org/i/t/t0528.htm
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