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ַגחלקַַ–תַקידושַהשםַמצוַ 
 הלוי-דיר דחוחמאת א

ַפורשַמעבירהַועוברַלהכעיס

כי מי שעובר עבירה מתוך מטרה  ,בהמשך הלכות יסודי התורה רבנו הרמב"ם מלמדנו
למרוד ולהכעיס, הרי זה מחלל את השם. לעומתו, מי שריסן את תאוותיו ונמנע מעשיית 

עולה, כי לא רק עוד , הרי זה מקדש את השם. מההלכה בלבד עבירה מתוך יראת שמיים
בינוַלביןַגם  .מקדש או מחלל את השם בפהרסיהעובר להכעיס  ואפורש מעבירה מי ש
כעיסו, וזה ימנעותו לשם שמים מעבירה או בהאת השם, בה חללאו מ קדשהוא מ קונו

 לשון רבנו הרמב"ם שם )ה, יב(:

ֶנֶפש  ָאט בְׁ שְׁ "כל העובר מדעתו בלא אונס על אחת מכל המצוות האמורות בתורה בִּ
ם ֱאֹלֶהיָךלהכעיס, הרי זה מחלל את השם. ולפיכך נאמר בשבועת שקר ' ָת ֶאת שֵׁ לְׁ לַּ חִּ יוְׁ   ֲאנִּ

יי' ]ויקרא יט, יב[. ואם עבר בעשרה מישראל הרי זה חילל את השם ברבים. וכן כל הפורש 
מעבירה או עשה מצוה לא מפני דבר בעולם, לא פחד ולא יראה ולא לבקש כבוד, אלא 
 מפני הבורא ברוך הוא, כמניעת יוסף הצדיק עצמו מאשת רבו הרי זה מקדש את השם".

אלא גם בצנעה, אם עבר מתוך מגמה  ה, שלא רק בפרהסימדברים אלה עולה כאמור
קידש את השם. ולכאורה,  – לשם שמים חילל את השם, ואם נמנע –להכעיס ולמרוד 

מדוע בינו לבין קונו שייך קידוש או חילול השם? נראה לומר, כי גם אם אדם עושה עבירה 
א מזהם את נפשו שלו ו הוא מחלל את השם, כי הוקונבמטרה להכעיס ולמרוד בינו לבין 

הוא  ,עולם. וכן אם קידש את השם בינו לבין קונו-ומוסיף בה מרי ועזות פנים כלפי בורא
 זוהמתעולם וטהרת הדעת מ-מוסיף הכנעה וטהרה לנפשו שלו, הכנעה כלפי בורא

 הדעות המסואבות.

 הנבוכים )ג, מא(, כלל רבנו את מחלל השם בכלל מגדף, וזה לשונו:-בספרו מורה

"אבל עושה ביד רמה, הוא המזיד המתחצף ומתפרץ ועובר בפרהסיה, וכאילו אינו עובר 
לעצם התאוותנות או להשגת מה שמנעה אותו התורה מלהשיגו מחמת רוע מידותיו 

ף ייֶאת בלבד, אלא מפני שהוא מתנגד לתורה ומתקומם נגדה, ולפיכך אמר עליו ' דֵׁ גַּ ' הּוא מְׁ
י ספק. ]...[ ואפילו אכל לדעתי אדם מישראל בשר בחלב או ]במדבר טו, ל[, והוא נהרג בל

]...[ שאינו מאמין  ,הראש מתוך ביזיון וזלזול מחמת השקפה-לבש שעטנז או גילח פאת
ף ייֶאת אמיתת התורה הזו, הרי זה לדעתי ' דֵׁ גַּ ', ונהרג כהריגת כופר ]...[. וכן אני הּוא מְׁ

ל איזו מצוה שתהיה ועשו ביד רמה, הרי שהסכימו לעבור ע ,אומר גם על ציבור מישראל
 אלו נהרגים כולם".

ַבימינוחילולַהשםַ

הנושא האחרון שבהלכות קידוש השם הוא חילול השם לאדם גדול בתורה. הציפיות 
והדרישות מאדם חשוב ומפורסם בחסידות גדולות יותר מאשר מאדם רגיל. על האדם 

עין, שמא יחלל את השם במה -תהחשוב להיזהר ולהישמר כפל כפליים ואפילו ממראי
ידו. וזה -פי שלא עבר עבירה, וכך יתחלל שם שמים על-על-, אףהכעביריראה ממעשיו שי

 :)ה, יג( לשון הרמב"ם בהלכות יסודי התורה
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"ויש דברים אחרים שהם בכלל חילול השם. והוא שיעשה אדם גדול בתורה ומפורסם 
פי שאינן עבירות, הרי זה מחלל -על-ואף בחסידות דברים שהבריות מרננין אחריו בשבילן,

את השם. כגון שלוקח ואינו נותן דמי המקח לאלתר. והוא שיש לו, ונמצאו המוכרין תובעין 
אותו והוא מקיפן ]=מסבבן בדברים כדי לדחות את התשלום[. או שירבה בשחוק, או 

ואינו מקבילן  ארצות וביניהן. או שאין דיבורו בנחת עם הבריות-באכילה ושתיה אצל עמי
בסבר פנים יפות, אלא בעל קטטה וכעס וכיוצא בדברים האלו. הכל לפי גדלו של חכם, 

 צריך שידקדק על עצמו ויעשה לפנים משורת הדין".

ישראל שאינם שומרי תורה ומצוות, ולעתים אף -ובימינו, שרבים הם הנמנים על עם
מתנגדים ולוחמים בדת משה, חשיבות מצוה זו היא כפל כפליים, ולא רק לגדולי תורה 
המפורסמים בחסידות. כי בימינו כל אדם שחובש כיפה, וכל שכן אם הוא חובש מגבעת 

ומבוקרים, ואם נמצא בהם פגם בעיני הרחוקים  ועוטה חליפה, כל מעשיו נבחנים נמדדים
מתורה ומצוות, יוסיפו גנאי ומשטמה ויצדיקו את ריחוקם מן הדת באמרם: הזו דת האמת? 
הזו דת שמובילה לרוממות וגדולה? הזו דת שמובילה לחיים מאוזנים טובים ומאושרים? 

ּג"הזו הדת שכל רואיה יעידון יגידון  ָנבֹון הַּ ם ָחָכם וְׁ ק עַּ ֶזהרַּ ָּגדֹול הַּ  "? )דברים ד, ו(.ֹוי הַּ

במאמר קידוש השם )עמ' קטו(, וזה לשונו: "וכך אמרו ע"ה, בזמן  נצרף את דברי רבנוו
מה הבריות  ,ואינו נושא ונותן באמונה ואין דיבורו בנחת עם הבריות ,שאדם קורא ושונה

או לו לריבו שלמדו  מד תורה, אוי לו לאביו שלימדו תורה,אומרות עליו? או לו לפלוני שלָ 
 מד תורה ראו כמה מקולקלין מעשיו וכמה מכוערין דרכיו".תורה, פלוני שלָ 

לפי דעתי, הגורם הגדול והמשמעותי ביותר לחילול השם בימינו הוא השתמטות בחורי 
בצבא ההגנה לישראל או בשירות אזרחי בקהילה. ואף שגם  ,הישיבות משירות העם

הוא איסור מוחלט וגמור לדעת רבנו הרמב"ם, כאן מדובר  לקיחת כסף בעבור לימוד תורה
חוסרַבחילול השם אפילו עוד יותר חמור, מפני שמדובר כאן במידה רעה במיוחד והיא 

. ומי שאינו מסוגל להכיר טובה לחייל בשר ודם ששומר עליו ומאפשר לו הכרתַהטוב
שאינו יתעלה  שםלה , לעולם לא יהיה מסוגל להכיר טובהומפוטמים לחיות חיים טובים

 לאוהבי השם ויודעיו באמת.ונצורה בעיני הבשר, וידיעתו נשגבה נראה 

ומה כל כך גרוע בשירות בצבא או בשירות קהילתי בבתי חולים או בהוסטלים או בשאר 
גמילות חסדים? ואם החרדים היו מתגייסים במספרים משמעותיים לצבא, לא היה שום 

קבוצה גדולה וחזקה בצבא, ומי יאמר להם מה  היו הםחשש גם מירידה רוחנית, שהרי 
, ובמשך הסדר בפלוגה שלנו מחלקה של בני ישיבות יתהתעשה ומה תפעל? וזכורני שהי

שנה וחודשיים התאמנו אתנו, ובזכותם היו לנו תפילות קבועות, שיעורי תורה, ואווירה 
כולם חזרו לישיבה  רוחנית דתית ומוסרית. אף אחד מאותם בחורים לא נשר לדרך רעה,

 למעט כמה בודדים שהמשיכו לקצונה ועשו חיל.

תפיסת העולם השגויה שממסחרת את הדת ומכשירה לקיחת כסף בעבור לימוד תורה, 
הובילה להשקפות רעות לא מעטות, וביניהן השקפה זו, שכאילו השתמטות מצה"ל היא 

האמת שעומדת מאחורי מצוה, והשקפה זו גוררת עמה את חילול השם הקשה ביותר. 
מלחמתם בגיוס לצה"ל איננה חששם להכחדת לימוד התורה, כי ממילא אינם לומדים 
תורה לשמה )שאם תיקח את משכורתם מי יבוא ללמוד בכולל?(, ואף עצם הלימוד שלהם 

היא  של מנהיגיהם ועסקניהם רחוק מאד מדרך האמת. אלא, דאגתם האמתית
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 מי שרשוםוהכלכלי ולטובות ההנאה. כי על כל  וניהשלט לתקציביהם, לכוחם הפוליטי
בכולל, המגזר החרדי מקבל מהמדינה עשרות אלפי שקלים בשנה לישיבות, לתשלומי 

לגדוליהם, גדולי וראשי המאכערים  שמועברות משכורות למקורביהם, ולטובות הנאה
 המכוערים שהפכו את התורה קרדום לחפור בה.

תר הרחבה במאמריי באתר אור הרמב"ם: "מדוע תוכלו לקרוא על השקפות אלה בי
צה"ל ליושבי הישיבות שירות בהתנגד הרמב"ם ללקיחת כסף בעבור לימוד תורה", וכן "

 לפי הרמב"ם".

ַארצות-סעודתַעמי

הארץ וביניהן", אומר ר' -על דברי הרמב"ם בהלכה שלא ירבה "באכילה ושתיה אצל עמי
, ובביתםעמהםַדקדק שדווקא כשאוכל משנה שם: "נראה ל-יוסף קארו בפירושו כסף

 יתם ולא עמהם כדרך האכנסאים שרי".באבל אם הם אוכלים עמו בביתו או הוא אוכל ב

על דבריו אלה אומר ָמרי יוסף קאפח שם, וזה לשונו: "גם דקדוק הכס"מ ]...[ דחוק, 
, וכמו שכתב בסוף הלכות הארץ-מישלדעת רבנו רצוי וחשוב להתרחק מכל מגע עם ע

טומאת אוכלין, בטעם שהיו אוכלין חוליהן בטהרה אף שאין שום איסור בדבר, כתב: 'ודבר 
זה קדושה יתרה היא ודרך חסידות שיהיה נבדל אדם ופורש משאר העם, ולא יגע בהם 
ולא יאכל וישתה עמהם, שהפרישות מביאה לידי טהרת הגוף ממעשים הרעים, וטהרת 

לידי קדושת הנפש מן הדעות הרעות'. ולדברי הכס"מ, כשיאכלו בביתו הרי  הגוף מביאה
 ".וכך גם כשאכל בביתםויקלוטַמדעותיהםַהרעות,ַחוליו  אּומְׁ טַּ יְׁ 

והרי לנו דוגמה נוספת לריחוק הבנתו של ר' יוסף קארו מעומק ומיושר דעת הרמב"ם, 
, להתיר לקיחת כסף ארצות גרמה לו לקלוט מדעותיהם הרעות-ואולי ישיבתו עם עמי

תורה: -ם פירושו למשנהואף שֵׁ  בעבור לימוד תורה, ולהכשיר עשיית מסחר מדת האמת.
ואין זו הפעם  טתה את שיקול דעתו מן האמת.משנה, מלמד על אהבתו לכסף שהִּ -כסף

ערוך נזכר בספר יחזקאל -הראשונה שהוא שוגה בבחירת שם לספרו, וצמד המלים שולחן
 :זרה, חילול השם, זימה וזנות וניאופים-ל שפיכות דמים, עבודהש מה( בהקשר–)כג, לו

ֹּאֶמר " יֶהן: ה'וַּי ת תֹוֲעבֹותֵׁ ד ָלֶהן אֵׁ ּגֵׁ הַּ יָבה וְׁ ֶאת ָאֳהלִּ ּפֹוט ֶאת ָאֳהָלה וְׁ שְׁ י ֶבן ָאָדם ֲהתִּ לַּ י  אֵׁ כִּ
פּו אֵׁ יֶהן נִּ לּולֵׁ ֶאת ּגִּ יֶהן וְׁ ידֵׁ ָדם בִּ פּו וְׁ אֵׁ יֶהן ֲאֶשר יָ  ,נִּ נֵׁ ם ֶאת בְׁ גַּ ָלה:וְׁ ָאכְׁ ירּו ָלֶהם לְׁ י ֶהֱעבִּ דּו לִּ עֹוד  לְׁ

י ֹּאת ָעׂשּו לִּ לּו: ,ז לֵׁ י חִּ תֹותַּ בְׁ ֶאת שַּ הּוא וְׁ יֹום הַּ י בַּ ָדשִּ קְׁ אּו ֶאת מִּ מְׁ יֶהם  טִּ נֵׁ ֲחָטם ֶאת בְׁ שַּ ּובְׁ
יֶהם לּולֵׁ גִּ י: ,לְׁ יתִּ תֹוְך בֵׁ ה ָעׂשּו בְׁ נֵׁה כֹּ הִּ לֹו וְׁ לְׁ חַּ הּוא לְׁ יֹום הַּ י בַּ ָדשִּ קְׁ אּו ֶאל מִּ ָנה  וַָּיבֹּ חְׁ לַּ שְׁ י תִּ ף כִּ אַּ וְׁ

יֶהם ָאְך ָשלּוחַּ ֲאלֵׁ לְׁ ָחק ֲאֶשר מַּ ֶמרְׁ ים מִּ ים ָבאִּ ֲאָנשִּ ְך  ,לַּ יִּ ינַּ תְׁ עֵׁ לְׁ תְׁ ָכחַּ צְׁ ֲאֶשר ָרחַּ נֵׁה ָבאּו לַּ הִּ וְׁ
י: ית ֶעדִּ ָעדִּ בּוָדה וְׁ  וְׁ ָטה כְׁ ל מִּ תְׁ עַּ בְׁ ְלָחןַָערּוְךָישַּ תְׁ ָעֶליָה: ְושֻׁ מְׁ י ׂשַּ נִּ מְׁ שַּ י וְׁ תִּ ָטרְׁ ָפֶניָה ּוקְׁ קֹול  לְׁ וְׁ

ָבר דְׁ מִּ ים מִּ ים ָסָבאִּ רֹּב ָאָדם מּוָבאִּ ים מֵׁ ֶאל ֲאָנשִּ ו ָבּה וְׁ יֶהן וֲַּעֶטֶרת  ,ָהמֹון ָשלֵׁ דֵׁ ים ֶאל יְׁ ידִּ מִּ נּו צְׁ תְׁ וַּיִּ
י ל ָראשֵׁ ֶאֶרת עַּ פְׁ ים ֶהן:תִּ אּופִּ ָבָלה נִּ ר לַּ מַּ יא: ?ָואֹּ נּוֶתָה ָוהִּ זְׁ נּו תַּ זְׁ ָתה יִּ ֶליהָ  עַּ בֹוא ֶאל  ,וַָּיבֹוא אֵׁ כְׁ

ָמה: זִּ ת הַּ שֹּ יָבה אִּ ֶאל ָאֳהלִּ ן ָבאּו ֶאל ָאֳהָלה וְׁ ָשה זֹוָנה כֵׁ ֶהם  אִּ טּו אֹותְׁ ּפְׁ שְׁ ָמה יִּ ם הֵׁ יקִּ דִּ ים צַּ וֲַּאָנשִּ
ט שֹּ  ּפַּ שְׁ ֲאפֹות ּומִּ ט נֹּ ּפַּ שְׁ כֹות ָדםמִּ יֶהן ,פְׁ ידֵׁ ָדם בִּ ָנה וְׁ ת הֵׁ ֲאפֹּ י נֹּ  ".כִּ
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ַקידושַהשםַליחידיַסגולה

כיצד צריך  אותנו בהלכה שמלמדתחותם את הלכות יסודי התורה פרק ה, הרמב"ם 
להתנהג האדם החכם, המעוטר במידות טובות, איש האמת העובד את השם מאהבה, 

 דום לחפור בו, וזה לשונו:ואינו עושה את התורה עטרה להתגדל בה ולא קור

"וכן אם דקדק החכם על עצמו והיה דיבורו בנחת עם הבריות, ודעתו מעורבת עמהן 
ומקבילן בסבר פנים יפות, ונעלב מהן ואינו עולבן, מכבד להן ואפילו למקילין לו, ונושא 

ראה תמיד אלא עוסק בתורה יונותן באמונה, ולא ירבה באריחות עמי הארץ וישיבתן, ולא י
והואַשלאַיתרחקַ ועושהַבכלַמעשיוַלפניםַמשורתַהדין.עטוף בציצית מוכתר בתפילין, 

עד שימצאו הכל מקלסין אותו ואוהבין אותו ומתאווים למעשיו. הרי  הרבהַולאַישתומם.
ל ֲאשֶ 'זה קידש את השם, ועליו הכתוב אומר  ָראֵׁ ׂשְׁ י ָאָתה יִּ דִּ בְׁ י עַּ ֹּאֶמר לִּ ָּפָארוַּי ָך ֶאתְׁ  'ר בְׁ

 ]ישעיה מט, ג[".

נסובים על  ,"והוא שלא יתרחק הרבה ולא ישתומם" :שדברי הרמב"ם הביןמשנה -הכסף
, ולכן הוא הבין שאסור לחכם להתרחק "ועושה בכל מעשיו לפנים משורת הדין" :דבריו

 הדין לצד-שלא "יתרחק הרבה משורתכדי הדין לכיוון עשיית הטוב המוחלט, -משורת
ודבריו אינם מובנים, וכי החכם  "., עד שייראה שאינו מן הישוב או עד שישתומםהטוב

הנעלה אינו חייב לשאוף לעשות הטוב ככל יכולתו? ומדוע הוא מגביל את האדם החכם 
יחיד הסגולה מעשיית הטוב? ויתרה מזאת, וכי יעלה על הדעת שאדם יעשה טוב והדבר 

 רובוכי מי שתורם כליה לאדם שאינו מכיר או תורם את  ייחשב לו לגנאי בעיני אנשי דורו?
 ממונו למען יישוב הארץ, יגרום לאנשים לבוז לו?

גם דבריו ו .הדין באופן ממוצע"-לפנים משורתאלא "יעשה משנה ממשיך ואומר, -הכסף
לפנים "באופן ממוצע? היש מיצוע לעשיית  "הדין-לפנים משורת"מהו אלה אינם מובנים, 

הדין" היא עשיית מעשים נעלים -והלא עצם מהותה של "לפנים משורת ?"הדין-משורת
מעל ומעבר לנורמה, ואם הם בגדר "מעשים ממוצעים" הם אינם בגדר יוצאי דופן נדירים 

 הדין".-"לפנים משורת

"והוא שלא יתרחק הרבה ולא ישתומם"? ָמרי  :כיצד אפוא יש להבין את דברי הרמב"ם
"ודבריו דחוקים", ומבאר מדוע: "כי מה  :משנה-רי הכסףיוסף קאפח אומר שם על דב

שכתב רבנו 'והוא שלא יתרחק' מוסב על מה שכתב לעיל 'ולא ירבה באריחות' וכו', וכמו 
המשנה בחלוקת סדר נזיקין: 'ולא יקל עצמו בפני ההמון כדי -שכתב בהקדמתו לפירוש

 ֹּ ל מהם יותר מדי כדי שלא י ָבדֵׁ ד החלששלא יזלזלו בו, וגם לא יִּ ]=שמתוך רוממות הדיין  אבַּ
דעם שאותם הנעשקים ועד שאי אפשר להגיע אליו, יתרבו בעלי זרוע והאלמים בי

, ולא ירדוף אחרי המנוחות והנדכאים לא יוכלו להגיע אל השופט ואין מי שידון דינם[
 והתענוגות כדי שלא יופקרו זכויות בני אדם ויכבשוהו התאוות, ולא יאהב את השררה".

משנה בפירוש רבנו למשניות, גרמה לו להורות לאדם החכם -י בקיאותו של הכסףוא
הנעלה יחיד הסגולה, למעט בעשיית הטוב, ולהחליש את שאיפת האדם הנעלה לחסד 

 יתעלה ללא שום מטרה כוזבת. שםשל אמת, חסד שנעשה מתוך אהבה זכה לה

ה, על אי בקיאותם של תור-ופעמים רבות ָמרי יוסף קאפח מעיר במהלך פירושו למשנה
המשנה של רבנו. וכשאני לעצמי את משתומם, -משנה ופרשנים אחרים בפירוש-הכסף
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בקי בשאר חיבורי  המפרש אינותורה, כאשר -למשנה ירושוכי יעלה על הדעת לכתוב פ
משנה -לא נזכר בכל הכסףואשר ) שאיננו ספר הלכה הנבוכים-המחבר? ומילא מורה

-את פירוש היטב תורה מבלי להכיר-תוב פירוש על משנה, אבל לכאפילו פעם אחת!(
 .עבודה סמינריוניתבתור  פירוש כזההמשנה? ואם היה הדבר בימינו לא היו מקבלים 


