
  אייר תשע"ח                      בס"ד
   אמורפרשת השבוע נגיעות מ

  
 חיובים ואיסורים, דיני טומאה, טהרה, דיני אישות -הלכות הנוגעות לכוהנים ב תעוסק ֱאֹמרפרשת השבוע 

 ,שלושת הרגלים ,ספירת העומר, שבת –למועדי ישראל הקשורים המשך הפרשה ציוויים מיוחדים ב .עודו
נגד אלימות פיזית ומילולית כנגד אדם  באמירה ברורה. הפרשה מסיימת  ועוד יום הכיפוריםראש השנה 

חריג אודות ריב בין שני סופר סיפור וכוחו של דיבור מ להדגשת חשיבות הדיבור ,ובנוסף ובעל חיים
  גזר דינו החמור.על ואנשים שגרם לאחד מהם לקלל את ה' 

  
על קידוש ה'  קידוש ה' , השבת נקראתוך כדי נהרגו והזכרנו את גיבורי ישראל שנפלו בשבוע שעבר 

י, ְּבתֹו ְּבֵני ֵׁשם ָקְדִׁשי, ְוִנְקַּדְׁשּתִ -ְולֹא ְתַחְּללּו, ֶאת"   עשות ים ובמעשים שאדם בוחר לבחיים , בדרך החי
  "  ְמַקִּדְׁשֶכםה'  ֲאִני ִיְׂשָרֵאל:

מנגד ו"  ֵׁשם ָקְדִׁשי-ְולֹא ְתַחְּללּו, ֶאת"   - מצוות לא תעשההפכים , הרב זקס כותב שהפסוק מדבר על 
   ."  ְמַקִּדְׁשֶכם" חיוב לקדש את שם ה' ומנגדאיסור חילול ה' " .  ְוִנְקַּדְׁשִּתי, ְּבתֹו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל "מצוות עשה ,

  
כמו  לעם שלם דת אחרת שמיוסדת על התגלות אלוקיתאמצעות עם ישראל ,אין הקב"ה נודע לעולם ב

לעם הקב"ה בכבודו ובעצמו הוציא את עם ישראל מעבדות לחירות הופיע בהתגלות מרשימה אצלנו . 
הפך אותנו " על הדרך "  בניסי ניסים וכל זאת שנה במדבר  40הוליך עם שלם ישראל בהר סיני , 

 ,ערכהלאור זאת כשיהודי בודד , קבוצה או קהילה מתנהגים בדרך המעוררת ה . עלי אדמותגריריו לש
 בלתיוכשיהודי בודד או רבים מתנהגים בדרך בלתי ראויה , בלתי ישרה  .ערצה הרי שזהו קידוש ה'ה

  מוסרית הרי שזהו חילול ה' . 
  

 שמיותלעורר אנטי האמונה והליכה בדרך הישר ומנגד יכולעידוד , היהודי יכולה לעורר השראההתנהגות 
ָוָאִפיץ ֹאָתם יחזקאל ניבא "  .ופגיעה קשה ביהדות , באלוקים ובכל מה שהיהדות מייצגתברמות גבוהות 

ֵׁשם -ַוְיַחְּללּו, ֶאתאּו ָׁשם, ּבָ -ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר-ָּיבֹוא, ֶאלוַ  .ְּכַדְרָּכם ְוַכֲעִלילֹוָתם, ְׁשַפְטִּתים  ַּבּגֹוִים, ַוִּיָּזרּו ָּבֲאָרצֹות:
מצוי כידוע תמיד  בין עמי העולםבארץ ובהיותו  " עם ישראל ֵאֶּלה, ּוֵמַאְרצֹו ָיָצאּוה'  ֶּבֱאֹמר ָלֶהם ַעם ָקְדִׁשי

טבח של מאות אלפים ובקושי מעשים נוראיים , עולם יכולים לבצע בשכנינו באזור ו .תחת זכוכית מגדלת
כאילו החריב  מהדהדעולמי שלכאורה תראה כעוול ואפילו קל תקבל גינוי יהודי פעולה של ,  יעסקו בכך

לה' ותחושות קשות מהסובבים בושה וחוסר נחת כביכול  בכךגרום ולשם שמיים חלל יכול ל יהודי עולם.
נחת יכול כבולגרום  שם שמייםלקדש להיות השראה לעולם ווצריך לעומת זאת עם ישראל יכול  אותו 

  " .  .ְּב ֶאְתָּפָאר-ִיְׂשָרֵאל, ֲאֶׁשר ָאָּתה-ִּדיַוּיֹאֶמר ִלי, ַעבְ "   ישעיהוכפי שמנבא  רוח לה' 
  

ולכל יהודי כזו  אחריותמשימה ואין אומה שהוטלה עליה  ובהתנהגותנו"שמו " של ה' בעולם תלוי בנו 
עושה את הרע , מרמה ,משקר ,נוטל שוחד ועושה מעשים מגונים ויהודי יש חלק במשימה . כאשר יהודי 

ואם הוא חובש כיפה הרי שהוא יוצר שם שלילי לכל הוא מבאיש את ריחם של כל היהודים ושל היהדות 
 .חובשי הכיפה , לעומתו מי שמקפיד על התנהלות ישרה תורם ומתנדב הרי שהוא מגדיל תורה ומאדירה

כל בית א. "  : בהלכות יסודי התורה ם כתב "מגדיל את הכבוד ליהדות ומתוך כך לבורא עולם. הרמב
יש דברים אחרים שהן בכלל חילול השם והוא שיעשה  "יא. ... " ישראל מצווין על קדוש השם הגדול

ואף על פי שאינן אותם אדם גדול בתורה ומפורסם בחסידות דברים שהבריות מרננים אחריו בשבילם 
כגון שלקח ואינו נותן דמי המקח לאלתר והוא שיש לו ונמצאו המוכרים  עבירות הרי זה חילל את השם

באכילה ושתיה אצל עמי הארץ וביניהן או שדבורו עם הבריות תובעין והוא מקיפן או שירבה בשחוק או 
אינו בנחת ואינו מקבלן בסבר פנים יפות אלא בעל קטטה וכעס וכיוצא בדברים האלו הכל לפי גדלו של 
חכם צריך שידקדק על עצמו ויעשה לפנים משורת הדין וכן אם דקדק החכם על עצמו והיה דבורו בנחת 

מהם ומקבלם בסבר פנים יפות ונעלב מהם ואינו עולבם מכבד להן ואפילו עם הבריות ודעתו מעורבת ע
ועושה בכל מעשיו לפנים משורת הדין והוא שלא יתרחק הרבה ולא  ...למקילין לו ונושא ונותן באמונה 

הכל מקלסין אותו ואוהבים אותו ומתאוים למעשיו הרי זה קידש את ה' ועליו הכתוב  ישתומם עד שימצאו
  "  .ְּב ֶאְתָּפָאר-ִיְׂשָרֵאל, ֲאֶׁשר ָאָּתה-ִּדיַוּיֹאֶמר ִלי, ַעבְ אומר 

  בע"ה שנזכה לקדש את ה' במעשים טובים ולאורך שנים ארוכות וטובות.
  שלר איתן         שבת שלום

 אבי, מורי ורבי אברהם חנן בן נתן ואטל ז"ל.נשמת  לעילוי


