
אף  יצרתיו  בראתיו  ולכבודי  בשמי  הנקרא  "כל 
עשיתיו" כך אומר הנביא ישעיה (מג ז). הפסוק הזה 
כל  נבראו  שעבורה  הנעלה  שהמטרה  אותנו  מלמד 
שמים.  שם  ולרומם  לקדש  בכדי  היא  עולם  יצורי 
שמירת המצוות היא הדרך שבה הנברא יוכל לכבד 
ממילא  המלך  את  שמכבד  מי  הבורא.  הקב"ה-  את 
ישמור ויחרד למצוותיו, וכל זלזול במצוות הוא פגיעה 
בכבודו של מלך. קידוש וכיבוד שם שמים הוא על ידי 
ציוה  שהמלך  המצוות  תרי"ג  קיום  על  הקפדה 
בשלמותן. על עניין זה כותב רבנו יונה בספרו שערי 

תשובה (ג קנח):

"ועתה עמוד והתבונן גודל חיובנו לקדש את השם, כי 
ובמצותיו  בתורתו  יתברך  השם  שקדשנו  מה  עיקר 
והבדילנו להיות לו לעם - כדי לקדשו וליראה ממנו, 
ראוי שיהיו מקדישיו קדושים, בשגם הכלים שעובדים 
כמו  קודש,  להיות  צריכים  יתברך  השם  לפני  בהם 
שנאמר: "ולא תחללו את שם קדשי ונקדשתי בתוך 
כי  להבין,  לבך  שים  מקדשכם".  ה'  אני  ישראל  בני 
"צוה  ונאמר:  הזה.  במקרא  מפורש  שאמרנו  הענין 
כי  בעבור  פירוש:  שמו",  ונורא  קדוש  בריתו  לעולם 
קדוש ונורא שמו צוה לעולם בריתו וקדשנו במצותיו 
כדי ליראה ממנו, על כן כתוב אחריו: "ראשית חכמה 
נחשב  המצות  קדושת  ידי  ועל  וגו'".  ה'  יראת 
בהקדישנו את השם יתברך עם הקדושים העליונים 
שמקדישים ומעריצים אותו, כמו שנאמר: "אל נערץ 

בסוד קדושים רבה וגו'"". 
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המשך בעמוד הבא

אך לא רק בקיום מעשה המצוות מתקיים קידוש שם 
שמיים, שכן חיוב זה של קידוש השם הוא מקיף יותר 
מקיום של התרי"ג מצוות בלבד, וכפי שכותב רבינו 
מדרכי  כי  ידוע  הדבר  "כי  קמח)  (שם  עצמו  יונה 
שפתים,  מבטא  בכל  להודיע  יתברך  השם  קידוש 
ובכל אשר ירמזון עינים, ובכל הנהגה ופועל ידים, כי 
יסוד לנפש האדם וצבי עדיו והטוב והעיקר והתועלת 
והיקר אשר בו - עבודת השם יתברך ויראתו ותורתו, 
כמו שכתוב: "כי זה כל האדם". ודבר זה כבוד השם 
יתברך". מבואר שלא רק בעת קיום המצוות בפועל 
עניין  זהו  אלא  שמיים,  שם  ומכבדים  מקדשים 
הרמיזות,  המחשבות,   – האדם  כל  את  שמקיף 
העיסוקים וכל מה שרק אפשר מרגע שאדם פוקח 
את עיניו עד הרגע האחרון בחייו עליו לבטא "לכבודי 

בראתיו". 

קונו  כבוד  על  שחס  במי  מתקיים  האמור  כל  אך 
שאינם  רשעים  אבל  המצוות,  בקיום  ומשתדל 
מתנהגים כך הם בעצם מחללים את כבודו יתברך 
אלא  בהם.  מתקיים  לא  לכאורה  בראתיו"  ו"לכבודי 
שבאמת "לכבודי בראתיו" מתקיים בכל אופן. כתוב 
ליום  וגם רשע  ה' למענהו  "כל פעל  ד)  (טז  במשלי 
כמו  קילוסו  בשביל  עשה  "הכל  רש"י  אומר  רעה". 
"ענו לה' בתודה", וגם רשע - עשה להניחו ליום רעה, 
וכל זה לקילוסו". כלומר גם ברשע שנענש ביום רעה 
הרשע  עונש  ידי  שעל  למענהו",  ה'  "פעל  מתקיים 
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מתגלה שיש פרעון למעשי רשעה. ולא רק ברשעים, 
ה'  כבוד  מתגלה  חטאו  על  הצדיק  בעונש  גם  אלא 
יותר. לכן נאמר "ויאמר משה אל אהרן הוא אשר דבר 
כל העם אכבד"  פני  ועל  יקוק לאמר בקרבי אקדש 
(ויקרא י ג). אומר רש"י במקום "כשהקב"ה עושה דין 
בצדיקים מתיירא ומתעלה ומתקלס, אם כן באלו, כל 

שכן ברשעים". 

כתוב במדרש (שמות רבה פרשה ז): "דבר אחר, "אל 
פרעה מלך מצרים", אמר ר' לוי: משל למלך שהיה לו 
לו  אמרו  מאכל,  ואילני  סרק  אילני  בו  ונטע  פרדס 
עבדיו מה הנאה יש לך באילני סרק הללו, אמר להם 
אני צריך לאילני  כשם שאני צריך לאילני מאכל כך 
לי  עושה  הייתי  מהיכן  סרק  אילני  שאלולי  סרק, 
מרחצאות וכבשונות. לכך נאמר "אל בני ישראל ואל 
פרעה", כשם שקילוסו של הקדוש ברוך הוא עולה לו 
מפי  מגיהנם  עולה  כך  הצדיקים,  מפי  עדן  מגן 
הרשעים שנאמר "עוברי בעמק הבכא מעין ישיתוהו", 
עד  כמעיינות  דמעות  שמורידין  ישיתוהו?  מעין  מהו 
שמצננין את גיהנם בדמעותיהן, ומשם הקילוס עולה 
אומרים?  הם  מה  מורה".  יעטה  ברכות  "גם  שנאמר 
יפה  טהרת  יפה  דנת  יפה  אמרת  יפה  יוחנן  ר'  אמר 
טמאת יפה חייבת יפה למדת יפה הורית". חידושו של 
המדרש שבכל מקרה מתקיימת התכלית של קילוס 
הטובים  מעשיו  ידי  שעל  זוכה  האדם  אם  וכבודו.  ה' 
והישרים הוא מקדש שם שמים זוכה שמעשיו הועילו 
לכך, כך שישנה נעלה נוספת של קידוש שם שמיים. 
ה ִליֵרֶאיָך. ְוִתְקָוה  ִהָלּ ָך, ְתּ בוד ְלַעֶמּ ן ָכּ ומתקיים "ּוְבֵכן ֵתּ

ְמָחה  ִשׂ ָלְך.  ַלְמַיֲחִלים  ה  ֶפּ ּוִפְתחון  יָך.  ְלדוְרֶשׁ טוָבה 
ְך.  ַעְבָדּ ְלָדִוד  ֶקֶרן  ּוְצִמיַחת  ְלִעיָרְך.  ׂשון  ָשׂ ְלַאְרָצְך. 
ּוְבֵכן  ְבָיֵמינּו.  ְמֵהָרה  ִבּ יֶחָך,  ְמִשׁ י  ִיַשׁ ְלֶבן  ֵנר  ַוֲעִריַכת 
ה  ִרָנּ ְבּ ַוֲחִסיִדים  ַיֲעלזּו.  ִרים  ִויָשׁ ָמחּו,  ְוִיְשׂ ִיְראּו  יִקים  ַצִדּ
ְכֶלה.  ן ִתּ ָעָשׁ ּה ֶבּ ָעה ֻכָלּ יָה. ְוָהִרְשׁ ָיִגילּו. ְועוָלָתה ִתְקּפץ ִפּ
ה הּוא ה'  ֶלת ָזדון ִמן ָהָאֶרץ. ְוִתְמלְך ַאָתּ י ַתֲעִביר ֶמְמֶשׁ ִכּ
יָך". על ידי הכבוד ליראיך  ל ַמֲעֶשׂ ֱאלֵהינּו ְמֵהָרה ַעל ָכּ
והתקוה הטובה לדורשיך מתגלה כבוד הדר מלכותו 
חוטא  כשאדם  זאת  לעומת  שאת.  ביתר  יתברך 
היקרה  המתנה  את  בידיו  מאבד  הוא  ה'  את  ומחלל 
ידיו,  בפועל  שמים  שם  לקדש  לזכות   - לו  שנתנה 
השנייה-  בדרך  שמים  שם  לקדש  רק  לו  ונשאר 
יקבל,  שאותו  העונש  ידי  על  שמים  שם  שיתקדש 
ויתקיים בו "ועולתה תקפוץ פיה והרשעה כלה כעשן 
תכלה". על זה נאמר בתהלים (ט יז) "נודע ה' משפט 
במה  דיין.  ויש  דין  שיש  מודיע  המשפט  עשה", 
מתוך  קץ  אין  בבכיות  ואומרים  נידונים  שהרשעים 
מעין של דמעות ושירה אדירה " יפה אמרת יפה דנת 
יפה  למדת  יפה  חייבת  יפה  טמאת  יפה  טהרת  יפה 
הורית" מצטנן להם הגיהנום, שכן סוף סוף התקיימה 
בזה המטרה האדירה שלשמה נבראו- שיתקדש על 
מפשיסחא  בונם  ר'  אומר  כך  על  שמים.  שם  ידיהם 
כן  אם  תשמעון,  בסוף  הלא  תשמעון"-  עקב  "והיה 
שם  ומקדשים  השומעים  הצדיקים  מן  ונהיה  הבה 
בעונש.   מכן  לאחר  רק  ולא  המעשה  בשעת  שמים 

שבת שלום!

    

  

אך לא רק בקיום מעשה המצוות מתקיים קידוש שם 
שמיים, שכן חיוב זה של קידוש השם הוא מקיף יותר 
מקיום של התרי"ג מצוות בלבד, וכפי שכותב רבינו 
מדרכי  כי  ידוע  הדבר  "כי  קמח)  (שם  עצמו  יונה 
שפתים,  מבטא  בכל  להודיע  יתברך  השם  קידוש 
ובכל אשר ירמזון עינים, ובכל הנהגה ופועל ידים, כי 
יסוד לנפש האדם וצבי עדיו והטוב והעיקר והתועלת 
והיקר אשר בו - עבודת השם יתברך ויראתו ותורתו, 
כמו שכתוב: "כי זה כל האדם". ודבר זה כבוד השם 
יתברך". מבואר שלא רק בעת קיום המצוות בפועל 
עניין  זהו  אלא  שמיים,  שם  ומכבדים  מקדשים 
הרמיזות,  המחשבות,   – האדם  כל  את  שמקיף 
העיסוקים וכל מה שרק אפשר מרגע שאדם פוקח 
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בראתיו". 

קונו  כבוד  על  שחס  במי  מתקיים  האמור  כל  אך 
שאינם  רשעים  אבל  המצוות,  בקיום  ומשתדל 
מתנהגים כך הם בעצם מחללים את כבודו יתברך 
אלא  בהם.  מתקיים  לא  לכאורה  בראתיו"  ו"לכבודי 
שבאמת "לכבודי בראתיו" מתקיים בכל אופן. כתוב 
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וכל זה לקילוסו". כלומר גם ברשע שנענש ביום רעה 
הרשע  עונש  ידי  שעל  למענהו",  ה'  "פעל  מתקיים 
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סיפר ר' רפאל לוין זצ"ל בנו של ר' אריה:
"בתקופה מסוימת היה כלוא בכלא הבריטי יהודי שהצהיר 
על עצמו שהוא שונא דת. פעם התבטא שאינו מסוגל להביט 

בפני אדם שיש לו זקן ופאות. 

כאשר הגיע אבי, ר' אריה, בשבת לבקר את האסירים, פנה 
גם אליו וברכו בברכת "שבת שלום" במאור פנים, אך אותו 
יהודי השיב בקרירות. בשבת הבאה כבר הקדים אותו יהודי 
מידי  כך  שלום".  "שבת  בברכת  מעצמו  אריה  ר'  את  ובירך 
כשהשתחרר  ביניהם.  הקשר  והתחזק  הלך  בשבתו  שבת 
הלה מבית הסוהר השתנתה לחלוטין דעתו על שומרי תורה 
ומצוות, ואף היה מגיע מדי ערב פסח לבית אבא לקבל מצות 

לכבוד החג".

(דרך אבות עמוד קמח)



הלכה ומנהג
אחר שעסקנו בשבוע שעבר בהגדרת בית כנסת ובית המדרש והחלקים שמקודשים בקדושתם ניגע 
מעט בדין עליית בית הכנסת- הקומה שמעל בית הכנסת. ידועים דברי הט"ז (אורח חיים סי' קנא) שכתב 
"אני בילדותי הייתי דר בק"ק קראקא עם בני ביתי בבית מדרשי שהיה למעלה מבית הכנסת ונענשתי 
הרבה במיתת בני ותליתי בזה". ועוד כתב בעל כנסת הגדולה כנסת הגדולה (שם): "שומר נפשו ירחק 
מדבר זה, שכל מי שראיתי שעשה מדרש בבית אחד מבתיו התחתיים והוא משתמש בבית שעל גבי 
המדרש, לא הצליחו מהם ירדו מנכסיהם, מהם מתו, מהם לא זכו ליבנות". מכאן אנו למדים כמה יש 

זהירות בתשמיש שמעל בית הכנסת ובית המדרש. 

בימינו מצוי הדבר שעושים בית כנסת באחת הקומות התחתונות של בניין מגורים ויש לתת את הדעת 
על דבר זה. על כל פנים אדם שגר מעל בית כנסת שיש בו ארון-קודש יקפיד שלא יהיה בית הכסא מעל 
ארון הקודש, ואם כבר ממוקמים שם עליו להזיז ממקומם, שאם לא כן יש בכך משום מחיצה של טינוף 
עבור הקדושה. אמנם במקום שמתפללים בו בקביעות בלא ארון קודש, כגון כולל או בית מדרש, אין 
להחמיר  ראוי  מדרש  בית  אותו  מעל  ישירות  שממוקמת  בדירה  אך  דבר,  לעשות  הדין  מעיקר  צריך 
ולעשות הגבהה נוספת או תקרה כפולה שתהא מחיצה נוספת בין ביתו ובין מקום הקודש, וכך היה מורה 

דודי זקני הגרי"ש אלישיב זצ"ל.

כל זה אמור דווקא איפה שלא נבנו בית הכנסת ובית המדרש מלכתחילה לשם קדושתם, אלא אחר 
שנבנתה דירה או קומה מיקמו אותם בתוכה. אך אם מלכתחילה נבנה הבניין כך שבתחתיתו בית כנסת 
או בית מדרש- פסק האבני נזר שקדושת המקום בוקעת עד רום שמיים ואין לגור מעל מקום הקודש 

אפילו בהפרש של כמה קומות.

אך בני עדות המזרח מקילים מאד בדבר מכח פסק מרן החיד"א (ברכ"י וחיים שאל ח"א סי' נא) שהוכיח 
מדבר הרמב"ם שכל האיסור במגורים מעל מקום קדוש הוא מעל מקום ארון הקודש בלבד. וכך פסק 
להקל מרן הגר"ע יוסף זצ"ל (יביע אומר ח"ו סי' כו). אך יש מבני עדות המזרח שבכל זאת נזהרים בדבר 
לאור פסקו של כף החיים (סי' קנא) שאחז שדעת מרן השלחן ערוך להחמיר שלא לגור כלל מעל מקום 

קדוש.
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שו"ת 
עם הרב חיים אידלס

עצמה, תשובה | בפני  רשות  הוא  קודש  שהארון  ברורה  המשנה  מרן  שכותב  וכפי  לכתחילה,  מותר  הדבר 
והדרשן דורש באופן זה רק לפי שעה ולא בקביעות. יש לדעת שהפמ"ג סובר שבכדי שיתקיים התנאי 
של רשות בפני עצמה צריך שארון הקודש יהיה בגודל אמה על אמה בגובה ג' אמות וספרי התורה 

יהיו גבוהים עשרה טפחים מהקרקע. 

אך כמובן שההיתר הוא רק לדרשה ולא לשבת עם הגב לארון קודש. לכן אם לדוגמא עורכים סעודת 
מצוה (בתנאים המותרים) ומקומו של אדם עם הגב לארון קודש יש להקפיד לצדד עצמו הצידה מעט 

מארון הקודש. 

ובשעה שארון הקודש פתוח בודאי אסור לעמוד עם הגב אליו- "ואחוריהם אל היכל ה'", וכפי שכותב 
על עצמו בעל המקדש מעט (סי' רפ"ב) שהיה מקפיד בשעת דרשתו בתפילת נעילה ביום הכיפורים 

של להפנות גבו לארון הקודש. 

האם מותר לרב לדרוש בפני הציבור כשגבו מופנה לארון קודש?שאלה |

הרמ"ק (אור החמה) כותב בשם הזוהר (פרשת ויקהל) שזה כנגד ו' ספירות, ומי שעולה לבימה עומד תשובה |
על השישית, שהיא כנגד ספירת הצדיק. ולכן באמת כתב המהרי"ץ דושינסקי (שו"ת סי' י"ג) שאין 

מקפידים על כך, כי מי הוא זה שיגיד שהוא במדרגה זו.

מה טעם הזוהר שיהיו עד שש מדרגות לבימה?שאלה |
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