
 

 

 קידוש ה' לעיני כל העולם
 מלמד על אהבתנו 

 לבורא עולם

אך מאז שקמה מדינת ישראל 
 שמו של הקב"ה  –

 מתקדש ומתגדל

 

 בס"ד

  / מירב מגני "אמור"מפתח הלב מתוך אמונה לפרשת 

  :בפרשת השבוע שלנו מצווה הקב"ה את עם ישראל 

י " ל ֲאנִׁ ְשָראֵׁ י יִׁ י ְבתֹוְך ְבנֵׁ ְקַדְשתִׁ י ְונִׁ ם ָקְדשִׁ ְשֶכםה' ְולֹא ְתַחְללּו ֶאת שֵׁ  ל"ב(  ,)כ"ב "ְמַקדִׁ

 

 מה הכוונה ומה אנו מצווים במצווה זו? 

 לפסוק:  קראו את פירוש רש"י

 

 

 

 

 

 

 התאימו את התשובה הנכונה  על פי פירוש רש"י   

 ________________________ חילול ה' הוא 

 ______________________ קידוש ה' הוא 

לעבור על מצוות ה' בפרהסיה, לעיני  ובלבד שלא לעבור על מצוות ה' / למסור את הנפש

 .  כולם

 

 השלימו:  

  בגלל מצווה שלנו  _____את הדבר הכי יקר לנו, את  ___אפילו ___כשאנו מוכנים

פעולה זו גורמת לכך ששם  .את ה' ______ שציווה אותנו ה' אנו מעידים בזה שאנו

  ____. __ה' 

 / למסור(  החיים / / אוהבים )תרמילון: מתקדש

 

 קידוש ה' בפרהסיה  .1

קיים את  כך,שמוסר את הנפש בלי שאיש ראה או שמע על  אדםהאם 

 מצווה? ה

 קראו את פירוש רש"י וענו:

 רש"י( ) ..."בתוך בני ישראל" :תלמוד לומר ?יכול ביחיד

 ברבים?  לו מילים בפסוק לומד רש"י שמצוות קידוש השם היאמא 

 את שגם ביחיד מצווה למסור עליהן האם יש עברות חמורות 

 הנפש? מהן? 

 לעבור על דברי מזידין.  לו:ולא תחל

 ?"ונקדשתי", מה תלמוד לומר "ולא תחללו"ממשמע שנאמר 

 מסור עצמך וקדש שמי.  

 
 שימו לב

במצווה זו לא מספיק 
לאהוב את ה' ולקיים את 

אלא לגרום לכך  ,מצוותיו
שכל מי שנמצא בסביבתי 

 .ירצה גם לאהוב את ה'
: וכדברי הרמב"ם

לפרסם דת האמת "
  ם".הזאת ברבי

מי היה האדם  :חישבו
ראשון שכל חייו פרסם ה

את האמת ברבים ואיך 
 אנו קשורים אליו? 

 
 



 

 

 קידוש ה' לעיני כל העולם
 מלמד על אהבתנו 

 לבורא עולם

אך מאז שקמה מדינת ישראל 
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 קידוש ה' בכל רגע ורגע  .2
 

שעם ישראל מסר את נפשו  בתקופות ינו רק הרמב"ם קובע שקידוש ה' א

אלא יכול להתקיים בכל  ,לה' לאורך הדורות ווהוכיח לעולם את אהבת

 קראו כיצד:   .רגע ורגע

 
 
 
 
 
 

  :השלימו

____ על פי הרמב"ם אדם יכול לזכות בקידוש שם שמים בלי מצב של 

ה' גם אם  מצוות תאקיים על רצונותיו ומתאמץ ל ______אלא בכל מקרה בו הוא  ,____

  . בכך הוא מראה שה' הוא ____ הכול. אותו ____איש אינו 

 רואה  / מעל / / פיקוח נפש תרמילון: מתגבר

 

 דוגמא אישית  –. קידוש ה' 4

 קידוש ה' : הרמב"ם מבאר מהן התוצאות ל

הרי זה , וים למעשיוול מקלסין אותו ואוהבים אותו ומתאועד שימצאו הכ" 

  ."'קידש את ה

 כיצד התנהגות ראויה גורמת לקידוש ה'?  :הסבירו לפי דבריו

 

 .  קידוש ה' בעם ובמדינה5

אולם  ,עם ישראל זכה לקדש את שם ה' בעולם מתוך מסירות נפש עצומה

דווקא בדורנו שאנו רואים את תחיית עם ישראל בארצו, קיבוץ גלויות והקמת 

 לו להסביר מדוע? האם תוכ .מתעצם קידוש ה' בעולם -מדינת ישראל 

בחרו  את קידוש ה' מאז תחיית העם בארצו.לפניכם משפטים המתארים 

  והסבירו מדוע מתקדש שם ה' על פי מה שבחרתם. משפט שמסמל עבורכם קידוש ה' 

 התגשמות דברי הנביאים . 

 כה קצרה. ובמדע בתקופהבטכנולוגיה  ,פריחה ושגשוג בכלכלה 

 .אחדות ואהבה בין חלקי העם 

 ושמירת המצוות התלויות בארץתורה משמעותי בכמות ובאיכות  לימוד.  

   !ה' לא עזב אותנו. אנחנו העם הנבחר 

 
 הידעת?

עברות  ן שלושישנ

שעליהן מצווה אדם 

למסור את הנפש גם שלא 

  :בפרהסיה

י עריות גילו ,עבודה זרה

 ושפיכות דמים.  

כי מי שעובר על מצוות 

  !אילו אין עוד טעם לחייו

 
 

  –לא מפני דבר בעולם  ה מצווהכל הפורש מהעבירה או עש"

 , אלא מפני הבורא ברוך הוא ,לא פחד ולא יראה, ולא לבקש כבוד

 "'הרי זה מקדש את ה -כיוסף הצדיק 

 
אישה אחת שהתחילה 

לקיים מצוות נשאלה מה 
סיפרה  גרם לה לשינוי. היא

שכאשר ראתה את 
ה בת העשר אחיינית

מתחילה לקיים מצוות, היא 
שמה לב שהילדה ממש 

היא הפכה השתנתה. 
 מתינוקת מפונקת ומעצבנת
לילדה נהדרת, מלאת חסד 
ורגישות חברתית. האישה 

הי הוסיפה ואמרה: "אם זו
ההשפעה שיש לתורה על 

אז היה לי  - בני האדם
ברור שגם אני רוצה חלק 

 "!בזה
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 .שמירת מצוות התלויות בארץ 

 הבת ישראל ודאגה לאחינו שבתפוצותא.  

 היכולת לשמש דוגמא לחיים קדושים עבור כל העולם. 

 

 ": מורדבר תורה לשבת פרשת "א

י בפרשתנו אנו מצווים: " ל ֲאנִׁ ְשָראֵׁ י יִׁ י ְבתֹוְך ְבנֵׁ ְקַדְשתִׁ י ְונִׁ ם ָקְדשִׁ ה' ְולֹא ְתַחְללּו ֶאת שֵׁ

ְשכֶ  ם" )כ"ב ל"ב(. מצוות קידוש ה' היא הבחירה להעדיף את רצון ה' גם במחיר של ְמַקדִׁ

פיקוח נפש.  דורות רבים של יהודים מסרו את הנפש ובכך העידו לעיני אומות העולם 

 והב את ה'. שעם ישראל א

אולם על פי הרמב"ם גם אם אין פיקוח נפש ניתן לקיים את המצווה. כיצד? אדם 

שהתנהגותו  גורמת לאהבת ה' ומפרסמת ברבים את דת האמת, כמו שעשה אברהם 

אדם שמעשיו  -מקיים מצוות קידוש ה'. וחלילה להפך  -אבינו ע"ה, שאנו ממשיכי דרכו 

ואהבת ה' הרי הוא מחלל שם שמים. דווקא מרחיקים את הבריות מאהבת התורה 

 -בדורנו שאנו רואים את תחיית עם ישראל בארצו, קיבוץ גלויות והקמת מדינת ישראל 

מתעצם קידוש ה' בעולם. עם ישראל שהתקיימו בו דברי הנביאים שב לארצו אחרי 

 אלפיים שנות גלות, והוכיח כי הוא עם ה' המשמש דוגמא לטוב ולצדק בעולם. 

 נשתדל כולנו להוסיף ולקדש שם שמים "בתוך בני ישראל" ומתוך כך לעולם כולו. הבה 

 

 חידות וחידודים / מוריה שטרן, צוות כתיבה חמ"ד יסודי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 צער בעלי חיים –מצווה בפרשה 

 יש זו רחבה סמכותב המועיל. ולשימושו לשירותו הוא - בעולם שנמצא מה כל האדם. לכבוד כולו העולם את ברא ה'

 ל"צער שקשור במה זו בסמכות הגבלה שישנה מלמדת "אמור" פרשת .לרעה הכוח את לנצל להתגאות ,מסוים סיכון

 ביום קרבנות שני מלהקריב אנו מנועים ישראל, לעם ביותר והנכבד החשוב המקום המקדש, בבית גם חיים". בעלי

 ובנה. אם או אב אכילה לצורך אחד ביום לשחוט אסורו ובנו, באב כשמדובר אחד

 

 
 דיבור נקי –מידה בפרשה 

 חובה לנו יש שכך, ןוכיו בעולם. היצורים משאר בשונה ,אדם להיות האדם את ההופכים הדברים אחד הוא הדיבור

 בדיבור נשמש .הנבראים כל פני על ונמעמד את המכבדים חשובים, בדברים ביטויו את ולהביא זה ייחוד לשמור

 בחומרה מתייחסת שהתורה אותנו מלמדת הפרשה ועוד. ללמוד מחמאות, לחלק במחשבות, לשתף רגשות, להביע

 חמור עונשו חלילה, ה' את נהור"( "סגי בלשון )=מקלל, ש"מברך" מי אסורים. דיבורים ומדבר היצר אחר שנגרר למי

 הדיבור. – שבו ביותר הקדוש בחלק פגע כי סקילה, חייב הוא –
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 מה חסר? השלימו מילים במקומות החסרים.

 _____" )כ"ב, כ"ח(לֹא ִתְׁשֲחטּו ְביֹום  _____ ֹאתֹו ְוֶאת____,  ְוׁשֹור אֹו"  .א

ָעֶשה " .ב ֶׁשת ָיִמים תֵׁ  _____,ְמָלאָכה לֹא  ֹקֶדׁש ָכל-ִמְקָרא _____ _____, ּוַבּיֹום ַהְשִביִעי ______ׁשֵׁ

 ________" )כ"ג, ג'(ְבֹכל  'א ַלהיַׁשָבת הִ 

 _______" )כ"ג, ו'(ִׁשְבַעת ָיִמים ַמּצֹות  ה',לַ  ______ַלֹחֶדׁש ַהֶזה ַחג  ____ּוַבֲחִמָשה ָעָשר  " .ג

 ______ֶׁשַבע ַׁשָבתֹות  ____ ______ ִמּיֹום ֲהִביֲאֶכם ֶאת ______.ּוְסַפְרֶתם ָלֶכם ִמָמֳחַרת " .ד

-'" )כ"ג, ט"והלַ  _____ְוִהְקַרְבֶתם ִמְנָחה יֹום;  _____ִתְסְפרּו  ______ ֳחַרת ַהַשָבתַעד ִממָ  .ִתְהֶייָנה

 ט"ז( 

 כתבו את המשפטים הבאים בלשון הפרשה –בלשון הפרשה 

 על הקרבן להיות שלם ותמים ללא מום )כ"ב, כ"א( –מי שמביא קרבן  .א

______________________________________________________________. 

 החגים שהתורה מצווה לחגוג אותם במועדם )כ"ג, ד'(  אלוב. 

_________________________________________________________________ 

 את ראשית היבול )כ"ג, י'( –כשמגיעים אל ארץ ישראל קוצרים את התבואה ומביאים לכהן את העומר ג. 

________________________________________________________________ 

 ראש השנה )כ"ג, כ"ד(א' בתשרי חוגגים את  -ב .ד

___________________________________________________________________. 

 נכון או לא נכון לגבי המשפטים הבאים ומה נכון? כתב

במשך כל  לפי התורה צריך ליטול את ארבעת המינים .א

 נכון / לא נכון – שבעת ימי חג הסוכות

ווה לשבת בסוכה היא רק ביום הראשון צהתורה המ לפי .ב

 נכון / לא נכון –דרבנן של סוכות, והשאר הוא מ

 נכון / לא נכון –את העומר מביאים אל הכהן ולא אל הלוי  .ג

 נכון / לא נכון –קרבן הביכורים הוא חמץ  .ד

 נכון / לא נכון –המקלל היה משבט גד  .ה

 מה הקשר?

 מתחו קו בין שתי מילים 

 הקשורות אחת לשנייה

 עבודה                      בין

 קודש                 מלאכת

 התנופה                 ממחרת

 הערביים                    מקרא

 תמיד   פרי                   

 השבת                    עומר

 עץ הדר נר                       
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 שאלות אתגר:

 ?לו שלוש מצוות בפרשה זו קשורות לעצמות שבורותא .א

 ?מהם שני ההקשרים בהם מוזכר בפרשתנו היום השמיני .ב

 ?7מהן שבע המצוות בהן מוזכר בפירוש המספר  .ג

 ?מוזכר בתיאורןאך המספר עצמו אינו  7לו שתי מצוות בפרשה זו קשורות למספר א .ד

 ?1-ו 2, 6, 12איזו מצווה בפרשה זו מתייחסת למספרים  .ה

 

 

 

 
תשובות לשאלות אתגר:  

.א כהן עם עצם שבורה פסול מלשרת במשכן )כ  " , א י " ט(. בעל חיים בעל עצם שבורה אינו ראוי לקרבן  

)כ " "כ ,ב ב(. אדם ששובר עצם לחברו, חייב לפצותו )כ " 'כ ,ד ).  

.ב בהמה ראויה לקרבן רק מהיום השמיני להולדתה )כ " "כ ,ב ז(. חג שמיני עצרת נערך ביום השמיני  

מתחילת חג הסוכות )כ "ל ,ג" ו( .  

.ג 1 . בהמה  חייבת להישאר עם אימה  ימים בטרם תוכל לשמש כקרבן )כ 7 " "כ ,ב ז(   / 2 . חג הפסח  

נמשך שבעה ימים )כ 'ו ,ג" )  / 3 . אנחנו סופרים שבעה שבועות בין פסח לשבועות )כ "ט ,ג" ו(   / 4  .

שבעה כבשים מוקרבים יחד עם קרבן שתי הלחם )כ י ,ג" " /  ח( 5 . ראש השנה נחגג בחודש השביעי  

של השנה )כ "כ ,ג" ד(   / 6 . יום כיפור נחגג ביום העשירי לחודש השביעי )כ "כ ,ג" ז(   / 7 . בחג הסוכות  

ישנן שביעיות רבות: החג מתחיל ביום ה - 15 לחודש השביעי ונמשך במשך שבעה ימים )כ  "ל ,ג" ד(.  

מצוות ישיבה בסוכה )כ "מ ,ג" ב( ונטילת ארבעה מינים )כ " ג מ ' - "מ א( נמשכות שבעה ימים .  

.ד א. לכהן מותר ל היטמא בטומאת מת רק בשל מותו של אחד משבעה קרובי משפחה )כ " 'ב ,א 'ג-   

עם רש"י(. ב. המצווה להדליק את מנורת שבעת הקנים )כ " 'ד ,ד )  

.ה כל המספרים האלה מופיעים בתיאור לחם הפנים, שהיה מונח על שולחן הזהב במשכן. לחם  

הפנים כלל  12 ככרות, שנערכו בשתי קבוצות של ששה ככרות. כל כ  יכר )אחת( נלושה משני  

עשרונים קמח )כ " 'ה ,ד 'ז- ).  


