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"הרב מרדכי ברויאר, מקורבו ורעו של הרב עמיטל, הגדיר את המושג 
 השם כתוכן חייו המרכזי של הרב עמיטל". -קידוש

 
 ויקרא פרק כב .  1

ֲאִני   ֹאָתם  ם  ַוֲעִשיתֶּ ֹוַתי  ִמצְׁ ם  תֶּ ַמרְׁ ּושְׁ ש    : ה')לא(  ת  אֶּ לּו  ַחלְׁ תְׁ ֹלא  וְׁ ִשי )לב(  ָקדְׁ ם 
לו  ָרא  ִישְׁ נ י  בְׁ תֹוְך  בְׁ ִתי  ַדשְׁ ם:   ה'ֲאִני    ְְִׁנקְׁ כֶּ ַקִדשְׁ ַרִים    מְׁ ִמצְׁ ץ  רֶּ אֶּ מ  כֶּם  תְׁ אֶּ ַהּמֹוִציא  )לג( 

יֹות ָלכֶּם ל אֹלִהים ֲאִני  : ה' ִלהְׁ
 
 רמב"ם הלכות יסודי התורה פרק ה .  2

 הלכה א 
, ומוזהרין שלא  תוך בני ישראלונקדשתי ב בית ישראל מצווין על קדוש השם הגדול הזה שנאמר כל 

, כיצד כשיעמוד עובד כוכבים ויאנוס את ישראל לעבור ולא תחללו את שם קדשי לחללו שנאמר  
על אחת מכל מצות האמורות בתורה או יהרגנו יעבור ואל יהרג שנאמר במצות אשר יעשה אותם  

 בנפשו. האדם וחי בהם, וחי בהם ולא שימות בהם, ואם מת ולא עבר הרי זה מתחייב 
 הלכה ב 

אמור דברים  כוכביםבמה  מעבודת  חוץ  מצות  בשאר  שלש    ים  אבל  דמים,  ושפיכת  עריות  וגלוי 
יהרג ואל יעבור, במה דברים אמורים בזמן    ,עבירות אלו אם יאמר לו עבור על אחת מהן או תהרג

לו, או  שהעובד כוכבים מתכוין להנאת עצמו, כגון שאנסו לבנות לו ביתו בשבת או לבשל לו תבשי
אנס אשה לבועלה וכיוצא בזה, אבל אם נתכוין להעבירו על המצות בלבד, אם היה בינו לבין עצמו  
ואין שם עשרה מישראל יעבור ואל יהרג, ואם אנסו להעבירו בעשרה מישראל יהרג ואל יעבור, 

 ואפילו לא נתכוין להעבירו אלא על מצוה משאר מצות בלבד.  
 הלכה ג 

שלא   האלו  הדברים  הגזרהוכל  כנבוכדנצר   בשעת  רשע  מלך  שיעמוד  והוא  הגזרה  בשעת  אבל 
וחביריו ויגזור גזרה על ישראל לבטל דתם או מצוה מן המצות, יהרג ואל יעבור אפילו על אחת  

   משאר מצות בין נאנס בתוך עשרה בין נאנס בינו לבין עובדי כוכבים ה. 
 הלכה יא 

ש והוא  השם,  חילול  בכלל  שהן  אחרים  דברים  ומפורסם ויש  בתורה  גדול  אדם  אותם  יעשה 
את   חילל  זה  הרי  עבירות  שאינן  פי  על  ואף  בשבילם,  אחריו  מרננים  שהבריות  דברים  בחסידות 
ונמצאו המוכרים תובעין והוא   והוא שיש לו  נותן דמי המקח לאלתר,  השם ט כגון שלקח ואינו 

או שדבורו עם הבריות אינו  מקיפן, או שירבה בשחוק או באכילה ושתיה אצל עמי הארץ וביניהן,  
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  

ונעלב   יפות  פנים  בסבר  ומקבלם  עמהם  מעורבת  ודעתו  הבריות  עם  בנחת  ואינו דבורו  מהם 
הארץ  עמי  באריחות  ירבה  ולא  באמונה,  ונותן  ונושא  לו,  למקילין  ואפילו  להן  מכבד  עולבם, 
מעשיו   בכל  ועושה  בתפילין  מוכתר  בציצית  עטוף  בתורה  עוסק  אלא  תמיד  יראה  ולא  וישיבתן, 
אותו   מקלסין  הכל  שימצאו  עד  ישתומם,  ולא  הרבה  יתרחק  שלא  והוא  הדין,  משורת  לפנים 

עבדי אתה  ואוהבים א לי  ויאמר  אומר  ועליו הכתוב  ה'  קידש את  זה  הרי  למעשיו  ומתאוים  ותו 
 ישראל אשר בך אתפאר. 

 
   , הלכה דרמב"ם הלכות תשובה פרק א .  3

אף על פי שהתשובה מכפרת על הכל ועצמו של יום הכפורים מכפר, יש עבירות שהן  
ויש עבירות שאין מתכפרים אלא לאחר זמן, כיצד עבר אדם על   מתכפרים לשעתן 

מצות עשה שאין בה כרת ועשה תשובה אינו זז משם עד שמוחלין לו ובאלו נאמר  
שובו בנים שובבים ארפא משובותיכם וגו', עבר על מצות לא תעשה שאין בה כרת 
ולא מיתת בית דין ועשה תשובה, תשובה תולה ויום הכפורים מכפר ובאלו נאמר כי 

ת ומיתות בית דין ועשה תשובה, תשובה ויום  ביום הזה יכפר עליכם, עבר על כריתו
הכפורים תולין ויסורין הבאין עליו גומרין לו הכפרה, ולעולם אין מתכפר לו כפרה  
עונם,  ובנגעים  פשעם  בשבט  ופקדתי  נאמר  ובאלו  יסורין  עליו  שיבואו  עד  גמורה 

אף   אבל המחלל את השםבמה דברים אמורים בשלא חילל את השם בשעה שעבר  
פי ש יסורין על  עליו  ובאו  בתשובתו  עומד  והוא  הכפורים  יום  והגיע  תשובה  עשה 



אינו מתכפר לו כפרה גמורה עד שימות, אלא תשובה יום הכפורים ויסורין שלשתן 
עד  לכם  הזה  העון  יכופר  ה' צבאות אם  ונגלה באזני  ומיתה מכפרת שנאמר  תולין 

 תמותון. 
 
   , הלכה גרמב"ם הלכות גזלה ואבדה פרק יא .  3

עובר  זה  הרי  והמחזירה  אחיך,  אבידת  ג'+  כ"ב  +דברים  שנ'  מותרת  הגוי  אבידת 
ואם החזירה לקדש את השם כדי שיפארו  עבירה מפני שהוא מחזיק ידי רשעי עולם,  

אמונה   בעלי  שהם  וידעו  ישראל  השם  את  חלול  שיש  ובמקום  משובח,  זה  הרי 
כליהם   מכניסין  מקום  ובכל  להחזירה,  וחייב  אסורה  ככלי אבידתו  הגנבים  מפני 

 ישראל מפני דרכי שלום. 
 
 תלמוד בבלי מסכת יומא דף פו עמוד א .  4

שיהא שם שמים מתאהב על ידך, שיהא   -אביי אמר: כדתניא, ואהבת את ה' אלהיך  
מה   הבריות,  עם  בנחת  ומתנו  משאו  ויהא  חכמים,  תלמידי  ומשמש  ושונה  קורא 

אשרי רבו שלמדו תורה. אוי להם אשרי אביו שלמדו תורה,    -הבריות אומרות עליו  
ראו כמה נאים דרכיו, כמה מתוקנים   -לבריות שלא למדו תורה, פלוני שלמדו תורה  

מי  אבל  אתפאר.  בך  אשר  ישראל  אתה  עבדי  לי  ויאמר  אומר  הכתוב  עליו  מעשיו, 
שקורא ושונה ומשמש תלמידי חכמים ואין משאו ומתנו באמונה, ואין דבורו בנחת  

לו לאביו    -בריות אומרות עליו  עם הבריות, מה ה לו לפלוני שלמד תורה, אוי  אוי 
לו לרבו שלמדו תורה, פלוני שלמד תורה   אוי  ראו כמה מקולקלין   -שלמדו תורה, 

ומארצו   אלה  ה'  עם  להם  באמר  אומר  הכתוב  ועליו  דרכיו!  מכוערין  וכמה  מעשיו 
 יצאו. 

 
 יחזקאל פרק לו .  5

ַבר   דְׁ ִהי  ַויְׁ ל אֹמר  ה')טז(  ַלי  אּו   :א  ַטּמְׁ ַויְׁ ָמָתם  ַאדְׁ ַעל  ִבים  ֹישְׁ ל  ָרא  ִישְׁ ית  ב  ָאָדם  ן  בֶּ )יז( 
ָפָני: ָכם לְׁ ָתה ַדרְׁ ַאת ַהִנָדה ָהיְׁ ֻטמְׁ ָכם ּוַבֲעִלילֹוָתם כְׁ ַדרְׁ ם    אֹוָתּה בְׁ יהֶּ ֹפְך ֲחָמִתי ֲעל  שְׁ )יח( ָואֶּ

אּוהָ  ִטּמְׁ ם  יהֶּ ִגלּול  ּובְׁ ץ  ָהָארֶּ ַעל  כּו  ָשפְׁ ר  ֲאשֶּ ַהָדם  ַוִיָזרּו    :ַעל  ַבּגֹוִים  ֹאָתם  ָוָאִפיץ  )יט( 
ִתים:  ַפטְׁ ַכֲעִלילֹוָתם שְׁ ָכם וְׁ ַדרְׁ ר ָבאּו ָשם    ָבֲאָרצֹות כְׁ ל ַהּגֹוִים ֲאשֶּ ת  )כ( ַוָיבֹוא אֶּ לּו אֶּ ַחלְׁ ַויְׁ

ִשי ָקדְׁ ם  ַעם    ש  ם  ָלהֶּ ֱאֹמר  ָיָצאּו:  ה'בֶּ צֹו  ַארְׁ ּומ  לֶּה  שִ   א  ָקדְׁ ם  ש  ַעל  ֹמל  חְׁ ָואֶּ ר  )כא(  ֲאשֶּ י 
ָבאּו ָשָּמה: ס ר  ֲאשֶּ ַבּגֹוִים  ל  ָרא  ִישְׁ ית  ב  לּוהּו  ֹכה ָאַמר    ִחלְׁ ל  ָרא  ִישְׁ ית  ב  ֱאֹמר לְׁ ן  ָלכ  )כב( 

ם ַבּגֹוִים  ה'ֲאֹדָני   תֶּ ר ִחַללְׁ ִשי ֲאשֶּ ם ָקדְׁ ש  ל ִכי ִאם  לְׁ ָרא  ית ִישְׁ ה ב  ם ֲאִני ֹעשֶּ כֶּ ַמַענְׁ   ֹלא לְׁ
ם ָשם ָבאתֶּ ר  ַבּגֹוִים )כג(    :ֲאשֶּ ֻחָלל  ַהמְׁ ַהָּגדֹול  ִמי  ת שְׁ אֶּ ִתי  ִקַדשְׁ תֹוָכם    וְׁ בְׁ ם  תֶּ ִחַללְׁ ר  ֲאשֶּ

עּו ַהּגֹוִים ִכי ֲאִני   ָידְׁ ֻאם    ה'וְׁ ם:   להים-ה' אנְׁ ינ יהֶּ ע  ם לְׁ ִשי ָבכֶּ ִהָקדְׁ ם   בְׁ כֶּ תְׁ ִתי אֶּ ָלַקחְׁ )כד( וְׁ
ָהֲאָרצֹות   ִמָכל  כֶּם  תְׁ אֶּ ִתי  ִקַבצְׁ וְׁ ַהּגֹוִים  ם:ִמן  כֶּ ַמתְׁ ַאדְׁ ל  אֶּ כֶּם  תְׁ אֶּ אִתי  ב  ה  ִתי   וְׁ ָזַרקְׁ וְׁ )כה( 

ם: כֶּ תְׁ אֶּ ר  ֲאַטה  ם  יכֶּ ִּגלּול  ּוִמָכל  ם  יכֶּ אֹות  ֻטמְׁ ִמֹכל  ם  תֶּ ַהרְׁ ּוטְׁ הֹוִרים  טְׁ ַמִים  ם  יכֶּ )כו(    ֲעל 
ן ִמבְׁ  בֶּ ב ָהאֶּ ת ל  ם ַוֲהִסֹרִתי אֶּ כֶּ בְׁ ִקרְׁ ן בְׁ ת  רּוַח ֲחָדָשה אֶּ ם ל ב ָחָדש וְׁ ָנַתִתי ָלכֶּ ָנַתִתי  וְׁ ם וְׁ כֶּ ַשרְׁ

ָבָשר: ב  ל  ם  ָפַטי    ָלכֶּ ּוִמשְׁ כּו  ל  ת  ֻחַקי  בְׁ ר  ֲאשֶּ ת  א  ָעִשיִתי  וְׁ ם  כֶּ בְׁ ִקרְׁ בְׁ ן  ת  אֶּ רּוִחי  ת  אֶּ וְׁ )כז( 
ם: ַוֲעִשיתֶּ רּו  מְׁ ָאֹנִכי   ִתשְׁ וְׁ ָעם  לְׁ ִלי  ם  ִייתֶּ ִוהְׁ ם  יכֶּ ַלֲאֹבת  ָנַתִתי  ר  ֲאשֶּ ץ  ָבָארֶּ ם  תֶּ ִויַשבְׁ )כח( 

יֶּה לָ  הְׁ  כֶּם ל אֹלִהים: אֶּ
 
 . חידושי הגאון ר' מנחם זעמבא, סימן נד' 6

שאלת ארץ ישראל העומדת כעת על הפרק יש גם בה משום קידוש השם. יש בזה דעות שונות,  
מהן לחיוב ומהן לשלילה. דעת אלו הרוצים לראות במהרה התכוננות מלכות ישראל הוא מחמת  

העמים,   לעיני  שמים  שם  את  לקדש  תשוקתם  ועם  גודל  שנים  אלפי  שעברו  אחרי  כי  להראותם 
 ישראל נע ונד בארץ, עוד לא אבד שברו , ועוד חי יחיה.  

 
 מיכה פרק ה פסוק ו .  7

ת  )ו(   א  ַטל מ  ַרִבים כְׁ ב ַעִּמים  רֶּ קֶּ ַיֲעֹקב בְׁ ִרית  א  ָהָיה שְׁ ר ֹלא   ה'וְׁ ב ֲאשֶּ שֶּ י ע  ִביִבים ֲעל  ִכרְׁ
נ י ל ִלבְׁ ַיח  ֹלא יְׁ ִאיש וְׁ ה לְׁ ַקּוֶּ  ָאָדם: יְׁ

 



 
 


