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פרשת

אמֹר
קידוש השם

"ּוְׁשַמְרֶּתם ִמְצֹוַתי ַוֲעִׂשיֶתם ֹאָתם ֲאִני ה': ְוֹלא ְתַחְּללּו ֶאת ֵׁשם ָקְדִׁשי ְוִנְקַּדְׁשִּתי ְּבתֹוְך ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל 

ֲאִני ה' ְמַקִּדְׁשֶכם: ַהּמֹוִציא ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִלְהיֹות ָלֶכם ֵלא-ֹלִהים ֲאִני ה'" (ויקרא כ"ב, לא-לג)

מעבר לחובה המעשית של קיום המצוות, התורה אוסרת לחלל שם שמים ודורשת מאתנו 

באופן חיובי לקדש שם שמים בתוך בני ישראל. רש"י מסביר על פי חז"ל, שהפסוק דורש מאדם 

מישראל גם למסור את נפשו, כדי לקדש שם שמים לפני ציבור של עשרה אנשים מישראל:

"ממשמע שנאמר 'ולא תחללו' - מה תלמוד לומר 'ונקדשתי'? מסור עצמך וקדש שמי! יכול 

ביחיד? תלמוד לומר 'בתוך בני ישראל'..."

גם הרמב"ן בפירושו לפסוק מתייחס למצוות קידוש השם: 

"על דעת רבותינו מצות עשה, שנקדש את שמו במצות ליהרג עליהן ולא נעבור, וזה טעם 

'המוציא אתכם מארץ מצרים להיות לכם לא-להים' - שהוא טעם יכלול כל המצות, שראוי 

לקדש שמו עליהם בעבור שאנחנו עבדיו אשר גאלנו ממצרים."

בסידור יש תפילות רבות, אשר מייצגות תקופות היסטוריות שונות בהן נעשה קידוש 

שמסדרי  משום  זאת   .(1096) תתנ"ו  גזרות   - הצלב  מסעי  תקופת  את  ובעיקר  השם, 

הסידור ביקשו לכבד את זכרם של מקדשי השם ופרסמו ברבים את מעלתם. 

כדאי להכיר את המאפיינים ההיסטוריים של התפילות, שכן כך הבנתנו אותן שלמה 

יותר, ונוכל להכיר כלשונו של ביאליק "ֶאת-ַהַּמְעָין, ִמֶּמּנּו ָׁשֲאבּו ַאֶחיָך ַהּמּוָמִתים, ִּביֵמי ָהָרָעה 

- ֹעז ָּכֶזה, ַּתֲעצּומֹות ָנֶפׁש" (מתוך שירו "אם יש את נפשך לדעת"). 

להלן מספר הערות על תפילות אלה: 

אחר הוצאת ספר תורה בימות חול אומרים בתפילת שחרית: 

"ַאב ָהַרֲחִמים. הּוא ְיַרֵחם ַעם ֲעמּוִסים ְוִיְזּכֹור ְּבִרית ֵאיָתִנים. ְוַיִּציל ַנְפׁשֹוֵתינּו ִמן ַהָּׁשעֹות ָהָרעֹות..." 

הניסוח "ַהָּׁשעֹות ָהָרעֹות" הוא יחידאי, ואינו מופיע בספרות חז"ל והפוסקים. התפילה נתחברה בצרפת 

 mal heur = :בימי מסעי הצלב, והניסוח "ַהָּׁשעֹות ָהָרעֹות" הוא תרגום מילולי מהביטוי בצרפתית

malheur = "שעה רעה", דהיינו "שעת השמד". הניסוח משקף, אם כן, את המציאות ההיסטורית 
בצרפת של אותם ימים. 
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בתפילת "ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו" הוסיפו לאחר גזרות תתנ"ו את הבקשות לזיכרון ההרוגים: 

"ֲעֵׂשה ְלַמַען ֲהרּוִגים ַעל ֵׁשם ָקְדֶׁשָך... ֲעֵׂשה ְלַמַען ְטבּוִחים ַעל ִיחּוֶדָך... ֲעֵׂשה ְלַמַען ָּבֵאי ָבֵאׁש 

ּוַבַּמִים ַעל ִקּדּוׁש ְׁשֶמָך... ְנקֹום ְלֵעיֵננּו ִנְקַמת ַּדם ֲעָבֶדיָך ַהָּׁשפּוְך." 

התפילה המפורסמת ביותר לזיכרון ההרוגים על קידוש השם היא תפילת "ַאב ָהַרֲחִמים" 

לאחר קריאת התורה בשבת. בקהילות רבות היא נאמרת רק בשבתות בין פסח לשבועות, 

שכן בתקופה זו היו גזרות תתנ"ו בקהילות שו"ם (שפיירא, וורמייזא ומגנצא). למרות קדושת 

השבת, לא נמנעו מסדרי הסידור להזכיר את נשמותיהם של ההרוגים על קידוש השם. 

להלן אעיר מספר הערות על תפילה מיוחדת זו. 

ְוַהְיָׁשִרים  ַהֲחִסיִדים  ְּבַרֲחִמים  ִיְפקֹוד  הּוא  ָהֲעצּוִמים  ְּבַרֲחָמיו  ְמרֹוִמים,  ׁשֹוֵכן  ָהַרֲחִמים  "ָאב 

ְּבַחֵּייֶהם  ְוַהְּנִעיִמים  ַהֶּנֱאָהִבים  ַהֵּׁשם,  ְקֻדַּׁשת  ַעל  ַנְפָׁשם  ֶׁשָּמְסרּו  ַהֹּקֶדׁש  ְקִהּלֹות  ְוַהְּתִמיִמים, 

ּוְבמֹוָתם ֹלא ִנְפָרדּו, ִמְּנָׁשִרים ַקּלּו ּוֵמֲאָריֹות ָּגֵברּו ַלֲעׂשֹות ְרצֹון קֹוָנם ְוֵחֶפץ צּוָרם. ִיְזְּכֵרם ֱא-ֹלֵהינּו 

ְלטֹוָבה ִעם ְׁשָאר ַצִּדיֵקי עֹוָלם. ְוִיְנקֹום ְלֵעיֵנינּו ִנְקַמת ַּדם ֲעָבָדיו ַהָּׁשפּוְך. ַּכָּכתּוב ְּבתֹוַרת מֶׁשה 

ַעּמֹו'  ַאְדָמתֹו  ְוִכֶּפר  ְלָצָריו  ָיִׁשיב  ְוָנָקם  ִיּקֹום  ֲעָבָדיו  ַדם  ִּכי  ַעּמֹו  גֹוִים  'ַהְרִנינּו  ָהֱא-ֹלִהים:  ִאיׁש 

(דברים ל"ב, מג). ְוַעל ְיֵדי ֲעָבֶדיָך ַהְּנִביִאים ָּכתּוב ֵלאֹמר: 'ְוִנֵּקיִתי ָּדָמם ֹלא ִנֵּקיִתי ַוה' ֹׁשֵכן ְּבִצּיֹון' 

(יואל ד', כא). ּוְבִכְתֵבי ַהֹּקֶדׁש ֶנֱאַמר: 'ָלָּמה ֹיאְמרּו ַהּגֹוִים ַאֵּיה ֱא-ֹלֵהיֶהם. ִיָּוַדע ַּבּגֹוִים ְלֵעיֵנינּו ִנְקַמת 

ַּדם ֲעָבֶדיָך ַהָּׁשפּוְך' (תהילים ע"ט, י). ְואֹוֵמר: 'ִּכי ֹדֵרׁש ָּדִמים אֹוָתם ָזָכר ֹלא ָׁשַכח ַצֲעַקת ֲעָנִוים' 

(תהילים ט', יג). ְואֹוֵמר: 'ָיִדין ַּבּגֹוִים ָמֵלא ְגִוּיֹות ָמַחץ ֹראׁש ַעל ֶאֶרץ ַרָּבה. ִמַּנַחל ַּבֶּדֶרְך ִיְׁשֶּתה ַעל 

ֵּכן ָיִרים ֹראׁש' (תהילים ק"י, ו-ז)."

מחבר התפילה תיאר את הקדושים בתיאורם של שאול ויהונתן בקינת דוד: 

"ָׁשאּול ִויהֹוָנָתן ַהֶּנֱאָהִבים ְוַהְּנִעיִמם ְּבַחֵּייֶהם ּוְבמֹוָתם ֹלא ִנְפָרדּו ִמְּנָׁשִרים ַקּלּו ֵמֲאָריֹות ָּגֵברּו" 

(שמואל ב א', כג)

נראה שהוא לקח דווקא את הביטויים האלה, על פי דברי המשנה באבות: 

"הוי עז כנמר וקל כנשר ורץ כצבי וגבור כארי לעשות רצון אביך שבשמים..." (אבות פ"ה מ"כ)

שכן מקדשי השם במסעי הצלב הם אלו שניתן לומר עליהם שעשו את רצון אביהם שבשמים.

לתפילת  בדומה  ומהכתובים;  מהנביאים  מהתורה,  פסוקים  מובאים  התפילה  בהמשך 

מלכויות,  מהברכות:  אחת  בכל  כזו  פסוקים  סדרת  מובאת  שבה  השנה,  בראש  מוסף 

זיכרונות ושופרות. משמעות הדברים היא, שמותם של מקדשי השם אינו סתמי, והוא 

מהווה חלק ממערכת הדין הא-לוהי המתבטאת בימים הנוראים. 
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הפסוקים המצוטטים בהמשך התפילה מזכירים את שיבת עם ישראל לארצו בעתיד. 

ֲעָבָדיו  ַּדם  "ִנְקַמת  כי  זאת משום שמקדשי השם בקהילות אירופה במסעי הצלב הבינו, 

זו לקוחה מהפסוק  ַהָּׁשפּוְך" פירושה לראות את עם ישראל שב לארצו. נראה שהבנה 

מפרשת האזינו המופיע בתפילה: 

"ַהְרִנינּו גֹוִים ַעּמֹו ִּכי ַדם ֲעָבָדיו ִיּקֹום ְוָנָקם ָיִׁשיב ְלָצָריו ְוִכֶּפר ַאְדָמתֹו ַעּמֹו"

דור  דורנו,  בין  ההיסטורי  הקשר  את  היא  גם  משמרת  שבפרשה  השם  קידוש  מצוות 

ָהַרֲחִמים" של מקדשי  התקומה, ובין הדורות הקודמים. כפי שראינו, כבר בתפילת "ָאב 

השם בגזרות תתנ"ו ייחלו לבניין העם בארצו. תקופת ספירת העומר שהייתה תקופת 

גזרות אלו, מקבלת בימינו אור חדש. בתקופה זו נמצאים זה לצד זה ימי הזיכרון לקדושי 

ישראל שבדורות אלו - קדושי השואה וחללי צה"ל, וימי השמחה של שיבת עם ישראל 

אנו  זו  ירושלים. מעניין הדבר שדווקא בתקופה  ויום שחרור  יום העצמאות   - לארצו 

קוראים את פרשת "אֹמר", המזכירה את עניין קידוש השם. 

דוגמא של "ַּתֲעצּומֹות ָנֶפׁש" של מקדשי השם נוכל למצוא בדברי רש"י, שסבל אישית ממסע 

מתפלל  רש"י  ַהְּתִמיָמה"  ַהְּתִמיָמהּתֹוָרה  "ּתֹוָרה  הנפלאה  בתפילתו  ה).  ע"ז,  תהילים  על  פירושו  (ראו  הראשון  הצלב 

לראות בנחמת ציון ובהשבת ה' את ישראל אל ארצם, כפי שאנו זוכים לראות בימינו: 

ַּבְקִׁשי ֶעְלּבֹון ֲחִסיַדִיְך   

ִמַיד ְּבֵני ְזנּוִנים  

ָהֵׁשב ְׁשבּות ָאֳהֵלְך   

ֵרַעִיְך ְוַאַחִיְך   

ְּבֶאֶרץ ַהְּקדֹוָׁשה   

ָקבֹוַע ִיְקְּבעּו ָׁשם   

ֲחזֹות ִקְרַית מֹוֵעד   

ִויַנֵחם ֲאֵבָליו  

ּוְׁשִפיַכת ַּדם ִלּמּוָדִיְך

ַמְכִריֵתי ַתְלִמיָדִיְך...

ִּביֻׁשרּון ְמֹלְך ֶמֶלְך

ְּבתֹוָכם ְלִהְתַהֵלְך.

ְיִפי ֲאָמַרִיְך ְלַפְרָׁשה

ַּתְרִּביץ ִלּמּוִדים.

נּוֵגי ִמּמֹוֵעד 

ִּכי ָבא מֹוֵעד.


