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 קידוש השם –" ונקדשתי בתוך בני ישראל" –אמור  פרשת
 

ֶתם" :מופיעים הפסוקים הבאים פרשתנוב ַמרְׁ וַֹתי ּושְׁ ֹלא :'ה ֲאִני אָֹתם ַוֲעִשיֶתם ִמצְׁ לּו וְׁ ַחלְׁ ִשי ֵשם ֶאת תְׁ  ָקדְׁ

ִתי ַדשְׁ ִנקְׁ תוְֹך וְׁ נֵי בְׁ ָרֵאל בְׁ ֶכם 'ה ֲאִני ִישְׁ ַקִדשְׁ כֶם ַהםוִֹציא :מְׁ ַרִים ֵמֶאֶרץ ֶאתְׁ יוֹת ִמצְׁ , ב"כ)" 'ה ֲאִני ֹלִהים-ֵלא ָלֶכם ִלהְׁ

לקדש באופן חיובי מאיתנו ודורשת שם שמים התורה אוסרת לחלל , של קיום המצוותהמעשית לחובה מעבר (. לב

 מסור ?'ונקדשתי' לומר תלמוד מה -' תחללו ולא' שנאמר ממשמע: "י מסביר"רש .בתוך בני ישראל שם שמים

שהפסוק דורש מאדם , ל"על פי חזי מסביר "רש "....'ישראל בני בתוך' לומר תלמוד ?ביחיד יכול !שמי שוקד עצמך

  .ישראלעשרה אנשים מלפני ציבור של  כדי לקדש שם שמים ,יהודי גם למסור את נפשו

, העש מצות( ד ט פרק כ"תו) רבותינו דעת על: "ן בפירוש על הפסוק מתייחס למצוות קידוש השם"גם הרמב

 - 'להים-לא לכם להיות מצרים מארץ אתכם המוציא' טעם וזה, נעבור ולא עליהן ליהרג במצות שמו את שנקדש

 ".ממצרים גאלנו אשר עבדיו שאנחנו בעבור עליהם שמו לקדש שראוי, המצות כל יכלול טעם שהוא
 

 

 

 ,ברצוני להתבונן במצווה המיוחדת של קידוש השם דווקא בשבת זו

כאשר  - בין יום הזיכרון לקרבנות השואה והגבורהוך אשר נמצאת בתו

ובין יום , שישה מיליון יהודים נרצחו על קידוש השם על ידי הנאצים

בו אנו זוכרים את חללי צבא  - הזיכרון לחללי צבא ההגנה לישראל

 .ההגנה לישראל וקורבנות הטרור שמתו על קידוש השם

שונות בהן ת ות היסטוריתקופואשר מייצגות , בסידור יש תפילות רבות

מסדרי הסידור ביקשו לכבד את זאת משום ש. "קידוש השם"נעשה 

 : נזכיר כאן כמה מקטעים אלו. מקדשי השםזיכרונם של 
 

 א ...: "בתחילת תפילת שחרית אנו אומרים בָּ ם הַּ לָּ עוֹּ ה הוא לָּ תָּ ה ְואַּ זֶּ ם הַּ לָּ עוֹּ ה הוא בָּ תָּ ל : אַּ ְמָך עַּ ת ׁשִׁ ׁש אֶּ דֵּ קַּ

ְקדִׁ  ָךמַּ לָּמֶּ ְמָך ְבעוֹּ ת ׁשִׁ ׁש אֶּ דֵּ ָך ְוקַּ י ְׁשמֶּ ְרנֵּנו. יׁשֵּ יהַּ קַּ ְגבִׁ ים ְותַּ רִׁ ְתָך תָּ יׁשועָּ ה : ובִׁ תָּ רוְך אַּ ת ְׁשמוֹּ  -' הבָּ ׁש אֶּ דֵּ ְמקַּ הַּ

ים בִׁ רַּ ָך'התפילה נתחברה בזמן השמד על ידי . "בָּ י ְׁשמֶּ יׁשֵּ ְקדִׁ ים'אשר ביקשו לקדש ', מַּ בִׁ רַּ ת ְׁשמוֹּ בָּ  .'אֶּ

 ים: "וצאת ספר תורה בימות חול אומרים בתפילת שחריתאחר ה ֲחמִׁ רַּ ים ְויְִׁזּכוֹּר . ַאב הָּ ם ֲעמוסִׁ ם עַּ חֵּ הוא ְירַּ

ים נִׁ יתָּ ית אֵּ עוֹּת. ְברִׁ רָּ עוֹּת הָּ שָּ ן הַּ ינו מִׁ יל נְַּפׁשוֹּתֵּ עוֹּת"הניסוח  ...."ְויַּצִׁ רָּ עוֹּת הָּ שָּ ופיע אינו מו, יחידאיהוא " הַּ

עוֹּת"והניסוח  ,נתחברה בצרפת בימי מסעי הצלבהתפילה . ל והפוסקים"בספרות חז רָּ עוֹּת הָּ שָּ הוא תרגום " הַּ

את , אם כן, משקףהניסוח  ."שעת השמד"דהיינו , "שעה רעה"=  mal heur = malheurמילולי מהצרפתית 

 . של אותם ימים המציאות ההיסטורית בצרפת

  נו"בתפילת ְלּכֵּ ינו מַּ כרון יאת הבקשות לז, 6901דהיינו בשנת , סעי הצלבשל מ ו"הוסיפו לאחר גזירות תתנ" ָאבִׁ

ָך: "ההרוגים ְדׁשֶּ ם קָּ ים עַּל ׁשֵּ ן ֲהרוגִׁ עַּ ה ְלמַּ ָך... , ֲעשֵּ חודֶּ ל יִׁ ים עַּ ן ְטבוחִׁ עַּ ה ְלמַּ יִׁם ... , ֲעשֵּ מַּ ׁש ובַּ אֵּ י בָּ אֵּ ן בָּ עַּ ה ְלמַּ ֲעשֵּ

ָך דוׁש ְׁשמֶּ ל קִׁ יָך ... , עַּ דֶּ ם ֲעבָּ ת דַּ ינֵּנו נְִׁקמַּ ם ְלעֵּ פוְךְנקוֹּ שָּ  . "הַּ

  ים"התפילה המפורסמת ביותר לזיכרון ההרוגים על קידוש השם היא תפילת ֲחמִׁ רַּ לאחר קריאת " ַאב הָּ

גזירות בתאריכים של  דהיינו, בין פסח לשבועותרק בשבתות בקהילות רבות היא נאמרת . התורה בשבת

נמנעו מסדרי הסידור להזכיר את  לא, למרות קדושת השבת. (וורמס ומגנצה, שפייר) ם"קהילות שוו על "תתנ

 . שםנשמותיהם של ההרוגים על קידוש ה
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  :זומיוחדת ברצוני להעיר מספר הערות על תפילה 

ים" ֲחמִׁ רַּ ים. ַאב הָּ ן ְמרוֹּמִׁ ים. ׁשוֹּכֵּ ימִׁ ְתמִׁ ים ְוהַּ רִׁ ְיׁשָּ ים ְוהַּ ידִׁ ֲחסִׁ ים הַּ ֲחמִׁ ְפקֹּד ְברַּ ים הוא יִׁ ֲעצומִׁ יו הָּ ֲחמָּ ׁש . ְברַּ דֶּ קֹּ ּלוֹּת הַּ ְקהִׁ

ם שֵּ ת הַּ שַּ ל ְקדֺּ ם עַּ ְסרו נְַּפׁשָּ מָּ דו. ׁשֶּ ְפרָּ ם ֹלא נִׁ ם וְבמוֹּתָּ יֵּיהֶּ ים ְבחַּ ימִׁ ְנעִׁ ים ְוהַּ בִׁ נֱֶּאהָּ ים קַּ . הַּ רִׁ ְנׁשָּ ֲעשוֹּת מִׁ רו לַּ בֵּ יוֹּת גָּ ֲארָּ ּלו מֵּ

ם פֶּץ צורָּ נָּם ְוחֵּ אול: "של קינת דוד על שאול ויונתןמילולי נוסח התפילה הינו ציטוט  ."ְרצוֹּן קוֹּ ן ׁשָּ נָּתָּ יהוֹּ  וִׁ

ִעיִמם ַהמֱֶאָהִבים ַהמְׁ ַחֵייֶהם וְׁ מוָֹתם בְׁ ָרדּו ֹלא ּובְׁ ָשִרים ִנפְׁ כשם שדוד חיבר . (כג', א' ב ואלשמ" )גֵָברּו ֵמֲאָריוֹת ַקלּו ִממְׁ

אשר עשו את רצון , כך גם אנו בוכים על מות מקדשי השם במסעי הצלב, קינה על מות הגיבורים שאול ויונתן

 רצון לעשות כארי וגבור כצבי ורץ כנשר וקל כנמר עז הוי: "כ"ה מ"אבינו שבשמים על פי המשנה במסכת אבות פ

 ...". שבשמים אביך

כרונות יז, ממש כמו בתפילת מלכויות –מהנביאים ומהכתובים , התורהבאים פסוקים מבהמשך התפילה מו

קדושה של קידוש השם אוירה ומותם של מקדשי השם יוצרת ש, משמעות הדברים היא .ושופרות של ראש השנה

 . עין קדושת הימים הנוראיםמ

זאת משום  .בעתיד אל לארצומזכירים את שיבת עם ישר" אב הרחמים"ת תפילהמשך בהמצוטטים הפסוקים 

פוְך"כי  ,הבינו לפני קרוב לאלף שנים מקדשי השם של קהילות אירופה במסעי הצלבש שָּ יו הַּ דָּ ם ֲעבָּ ת דַּ  "נְִׁקמַּ

ם : "פסוק מסוף פרשת האזינונאמר בכך והרי  .אם עמו לציון' לראות בשוב ה: פירושה י דַּ מוֹּ ּכִׁ ם עַּ יִׁ ינו גוֹּ ְרנִׁ הַּ

יו יִׁקוֹּם וְ  דָּ מוֹּ ֲעבָּ תוֹּ עַּ ר ַאְדמָּ פֶּ יו ְוכִׁ רָּ יב ְלצָּ ם יָּׁשִׁ לראות היא לישראל  הנחמהש, הסבירלפסוק  וי בפירוש"רשו; "נָּקָּ

י : "בציון בזמן הגאולה' הפסוק מספר יואל מדגיש את מלכות ה. בשיבת עם ישראל לארצו יתִׁ ם ֹלא נִׁקֵּ מָּ י דָּ יתִׁ ְונִׁקֵּ

יוֹּן 'הוַּ  מדברים על נחמת " אב הרחמים"שנזכרים בסוף תפילת פר תהילים גם שלושת הפסוקים מס ".ׁשֹּכֵּן ְבצִׁ

  .ירושלים

הנוראה ובין השואה לקורבנות הזיכרון  וםבין יאשר נקראת  ,"אמור" הפסוקים על מצוות קידוש השם מפרשת

לת כבר תפי. בהקשר ההיסטורי הרחב דורנולהמיוחדת  המשמעותעל כולים ללמדנו י ,ל"יום הזיכרון לחללי צה

ים"אל  תפילתנוממחישה את  ו"מקדשי השם בגזירות תתנשל " אב הרחמים" ֲחמִׁ רַּ ים, ַאב הָּ לראות  "ׁשוֹּכֵּן ְמרוֹּמִׁ

יוֹּן ' וַּה" –בנחמת ציון בשיבת ציון ו ם"כך גם מסיים חיים נחמן ביאליק את שירו  ...".ׁשֹּכֵּן ְבצִׁ ת-אִׁ נְַּפְׁשָך -יֵּׁש אֶּ

ת עַּ דַּ נו ": "לָּ וו לָּ ם צִׁ תוְבמוֹּתָּ ים-אֶּ יִׁ חַּ ת"מתפילותיהם של מקדשי השם נוכל להכיר כלשונו ". הַּ ְעיָּן-אֶּ מַּ נו , הַּ מֶּ מִׁ

ים תִׁ מומָּ יָך הַּ ֲאבו ַאחֶּ ה , ׁשָּ עָּ רָּ י הָּ ימֵּ ה -בִׁ ׁש, עֹּז ּכָּזֶּ ֲעצומוֹּת נָּפֶּ  ". תַּ

ׁש" לשדוגמה  ֲעצומוֹּת נָּפֶּ ראה )אישית ממסע הצלב הראשון סבל ש, י"רששל מקדשי השם נוכל למצוא בדברי  "תַּ

ִמיָמה"ה בשם בתפילתו הנפלא .(ה, ז"פירושו על תהלים ע ' לראות בנחמת ציון ובשיבת הי מתפלל "רש "תוָֹרה ַהתְׁ

 : כפי שאנו זוכים לראות בימינו, את ישראל אל ארצם
 

 

 

ִמיָמה"  :י"רש  "תוָֹרה ַהתְׁ

בוֹן ֲחִסַיִדיך ִשי ֶעלְׁ ִפיַכת ַדם ִלםּוָדִיך    ַבקְׁ  ּושְׁ

נּוִנים  נֵי זְׁ ִריֵתי ַתלְִׁמיָדִיך ִמַיד בְׁ  ... .ַמכְׁ

בּות ָאֳהלֵך ֹלך ֶמֶלך  בִ      ָה ֵשב שְׁ  יֺשרּון מְׁ

ַהלֵך בְׁ    ֵעִיך וְַׁאַחִיך ַר   . תוָֹכם לְִׁהתְׁ

דוָֹשה ֶאֶר  בְׁ  ָשה  יְׁ  ץ ַהקְׁ  ִפי ֲאָמַרִיך לְַׁפרְׁ

עּו ָשם  ָק  בְׁ ִביץ לִםּוִדים בוַֹע ִיקְׁ   .ַתרְׁ

ַית מוֵֹעד ִק  וֹת ֲחז  נּוגֵי ִמםוֵֹעד      רְׁ

 .ִכי ָבא מוֵֹעד ֲאֵבָליו  ִויַנֵחם

 

 

 

 

 שבת שלום

 


