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Shabbat Table Topics – Parashat Emor

How Does One Sanctify Hashem's Name?
The verse "ְוִנְקַּדְׁשִּתי ְּבתֹו� ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל" is often cited as the source for the obligation of Sanctifying Hashem's
Name.

What actions constitute a "Kiddush Hashem"?  While the  asserts that the verse refers to the obligation
of martyrdom,   claims that it also speaks of general positive behavior.   Which of these
approaches finds more support in the text?
At various times in history, Jews have martyred themselves.  What gives one the strength to do so?  How
should those who can not stand up to the challenge be viewed? See Rambam's   and his
attitude towards the אנוסים of his time who recited the Shahada (the Islamic declaration of faith) rather than
be slain by the Almohades.

Sectarian Debates Over the Omer
The date of the Omer offering has been a source of fiery debate between various sects of Judaism for over two
thousand years. The Torah provides no calendrical date, merely stating that the Omer should be brought
to refer to the seventh "ַהַּׁשָּבת" While the Samaritan, Karaite, and Qumran sects all understand  ."ִמׇּמֳחַרת ַהַּׁשָּבת"
day of the week (and that the Omer offering is therefore brought on a Sunday), Rabbinic Judaism maintains
that it refers to the first day of Chag HaMatzot (and that the Omer is offered on the 16th of Nisan). See
MiMachorat HaShabbat.

What motivates the Rabbinic position to read the word "Shabbat" in this manner?  Is this a simple rendering
of the word?  What other textual or theological issues might lead Rabbinic commentators to disagree with
the sectarian readings?
According to the sectarian groups, what is so significant about a Sunday that Hashem would mandate that
the Omer offering (and thus Shavuot) always fall out on that day specifically? In addition, the lack of a set
date for Shavuot  serves to sever any connection between it and the historical event of revelation. What
does that do to "חג מתן תורתנו"?
I. Kislev  understands the phrase "ִמׇּמֳחַרת ַהַּׁשָּבת" to mean "the morrow of the cessation", and he suggests
that the Omer was originally brought on the day after the cessation of the manna.  In fact, the whole offering
was meant to commemorate the miracle of the manna and the subsequent transition from supernatural
providence to natural living.  Why might it be important to remember the miracle of the manna specifically
during harvest season?

Covenantal Bread
Food plays an important role in many religious ceremonies.  The rites of the Mishkan are no exception, and
they include both the sacrificial service on the outer Altar and the Lechem HaPanim on the inner Table. 
Why, though, is there a need for food in Hashem's abode?
In the time of Tanakh, meals were often connected to signing covenantal agreements, serving the same
function as a handshake might today. In light of this, R. Hovav Yechieli  suggests that the Lechem
HaPanim constituted a covenant sealing meal which continuously renewed the Covenant of Sinai. What
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textual or conceptual support can you bring for this reading? See Purpose of the Shulchan and Lechem
HaPanim, Purpose of the Sacrifices, and Purpose of the Mishkan .

An Eye for an Eye
As the penalty for certain forms of physical assault, the Torah puts forth a principle of "measure for measure"
punishment (talion), declaring that one give an "eye for an eye".

Is such retribution the fairest form of justice, or is it "cruel and unusual" punishment?
In setting penalties for crimes, which of the following objectives should be paramount: compensation to the
victim, rehabilitation of the criminal, retribution, or deterrence? What does talionic law suggest? Is this the
norm or exception in Torah?
The overwhelming majority of Talmudic sages rule that in the case of bodily harm, the guilty party pays
restitution rather than being mutilated. But is this the simple interpretation of the verses in the Torah? Does
the peshat of the Biblical texts differ from the Rabbinic verdict? If so, why? And, most importantly, how can
the peshat and derash be reconciled? See "ַעִין ַּתַחת ַעִין" – An Eye for an Eye.

 He does also maintain that the verse can be used as the source for the obligation of martrydom as well.
 For example, if a person acts in a way that leads others to praise him, such as having a pleasant demeanor,
good manners or polite speech, he thereby sanctifies Hashem's name.
 As "ִמׇּמֳחַרת ַהַּׁשָּבת" can be a different date in any given year, depending on what day of the month that Sunday
happens to fall, each year Shavuot might fall on a number of different days in Sivan.  [This is true for both the
Samaritans and Karaites, but not for the Qumran sect. Since they have a 364 day calendar which is evenly
divisible by seven, the Omer offering was always brought not only on a set day of the week, but also on a set
date of the month, the 26th of Nisan. Thus Shavuot always falls on the 15th of Sivan.]
 See I. Kislev, "והאכילנו את המן ונתן לנו את השבת", Megadim 16 (1992): 4355.
 See R. Hovav Yechieli, "תערך לפני שלחן – השולחן ולחם הפנים", Megadim 44 (5766): 3349.
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Shabbat Table Topics – Parashat Emor
Sources

Classical Texts תקופת חז"ל

Sifra Vayikra 22:32 ספרא ויקרא כ"ב:ל"ב

ולא תחללו – שומע אי ממשמע שאמר ולא תחלל אמור קדש וכשהוא אומר וקדשתי מסור את עצמך וקדש

שמי. יכול ביחיד? תלמוד לומר: בתוך בי ישראל המרובים. מיכן אמרו: כל המוסר עצמו על מת לעשות לו

ס אין עושים לו ס, ושלא לעשות לו ס עושין לו ס, שכן מציו בחיה מישאל ועזריה שאמרו לכובדצר לא

ורא אתון  מן  לשיזבות  יכיל  פלחין  אחא  די  אלהא  אייתי  הן  להתבותך.  פתגם  דא  על  אחא  השחין 

יקידתא ומן ידך מלכא ישיזיב. והן לא ידיע ליהוי לך מלכא דלאלהך לית אן פלחין ולצלם דדהב דהקמת לא

סגדין. וכשתפס מרייוס את פפוס ואת לולייוס אחיו בלדקיא אמר להם: אין אתם מעמן של חיה מישאל

הגון היה  וכובדצר  היו  כשרים  ועזריה  חיה מישאל  לו:  ואמרו  מידי.  ויציל אתכם  יבוא אלהיכם  ועזריה 

שיעשה ס על ידו, אבל אתה מלך רשע אתה ואין אתה הגון שיעשה ס על ידך. ואו מחייבי מיתה עד לשמים

חשים הרבה  מרים  הרבה  אריות  הרבה  דובים  הרבה  המקום  לפי  מזיקים  הרבה  הורגיו  אתה  אין  ואם 

שרפים הרבה עקרבים שיפגעו בו אלא סוף שהמקום עתיד לתבוע דמיו מידך. אמרו לא סע משם עד שבאו

עליו דיופלי מרומי והוציאו את מוחו בבקעיות.

Medieval Texts גאוים וראשוים

Rambam Iggeret HaShemad רמב"ם איגרת השמד

המין השי בגבול חלול השם ועשו חלוק יחלק לשי חלקים: כללי ופרטי. האחד מהם - שיעשה אחד מבי

אדם עבירה להכעיס, לא יעשה לתעוג או ערבּות שימצא במעשה ההוא, אלא להיותה קל ובזה בעייו, הה

זה כבר חלל את השם והוא אמרו יתברך (ויקרא י"ט י"ב): "לא תשבעו בשמי לשקר", וזה מעשה אין שום

תעוג והאה מצא בו, ואם עשה אותו בפרהסיא הוא מחלל שם שמים בפרהסיא, וכבר ביארו שכל מקום

שאמר "פרהסיא" רצוי לומר עשרה מישראל. והשי - שישתדל האדם מעצמו שלא יתקן פעולותיו הגשמיות

עד שיגלו אצל ההמון ממו ספורים מגוים מאד, ואף על פי שלא עשה עבירה כבר חלל את השם, מפי שראוי

(במדבר ל"ב ובין בוראו, כמו שאמר יתברך  ביו  לאדם שישמור מפי אדם מעבירות כמו שישמור מה שיש 

כ"ב): "והייתם קיים מה' ומישראל" וכך אמרו (יומא פ"ו א'): רב חמן בר יצחק אמר: כגון דאמרי אישי:

- האחד  חלקים,  לשי  יחלק  והפרטי  משמועתו.  בושים  שחבריו  כגון  עוד:  ואמרו  לפליא!  מריה  ליה  שרי 

שיעשה איש חכם מעשה שהוא מותר לכל אדם, אלא שאיש כמוהו איו ראוי לעשות כמעשהו, מפי שהוא

ידוע במעשה חסד, והוא מבוקש ממו יותר מזולתו, וזה כבר חלל את השם. וזה מאמר רב בגבול חלול השם

(יומא פ"ו א'): כגון אא דשקילא בשרא מטבחא ולא יהיבא דמי לאלתר, כלומר שאדם כמוהו לא היה ראוי

לו שיקח דבר עד שיתן דמיו תיכף שהוא לוקח ולא יאחר, אף על פי שזה המעשה מותר לכל בי אדם. וכמו כן

מאמר רבי יוחן: כגון אא דמסגיא ארבע אמות בלא תפילין ובלא תורה, עין זה שאדם כמוהו לא היה ראוי
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לו שיעשה זה, ובכל התלמוד: אדם חשוב שאי! והשי - שיהיה אדם חכם מתהג עם בי אדם ההגה פחותה

עם מעורבת  דעתו  תהיה  ולא  ובבזיון,  בכעס  אדם  בי  ויקבל  ובמתו,  ובמשאו  ובממכרו  במקחו  וכעורה 

הבריות, ולא יהיה עם בי אדם מתהג במדות יקרות והגוות, הה זה כבר חלל את השם. וכן אמרו עליהם

וותן באמוה ואין דבורו בחת עם הבריות מה (יומא פ"ו א'): בזמן שאדם קורא ושוה ואין ושא  השלום 

הבריות אומרות עליו? אוי לו לפלוי שלמד תורה!   

ולולי פחדתי מהאריכות והיציאה מכות דבריו פה, הייתי מבאר לך איך ראוי לאדם שיתהג עם בי אדם,

ואיך יאות שיהיו כל פעולותיו וכל דבריו וקבלותיו לבי אדם כולם, עד שישבחהו כל מי שידבר עמו או יתערב

בו, ומה עין אמרם "ושא וותן באמוה", ומה עין "דבורו שיהיה בחת עם הבריות", ואולם לא יספיק בזה

אלא חבור גדול. ואשוב לעין דברי.  

 וקדושת השם היא הפך חלול השם, וזה שהאדם כשיעשה מצוה מן המצוות ולא יערב עמהן כוה מן הכוות

אלא אהבת ה' יתעלה ועבודתו לבד, הה הוא קדש את השם ברבים, וכמו כן אם ישמעו ממו שמועות טובות

- קדש את השם, כמו שאמרו (יומא פ"ו א'): בזמן שאדם קורא ושוה ומשמש תלמידי חכמים ומשאו ומתו

בחת עם הבריות, מה הבריות אומרות עליו? ראו כמה אים דרכיו! כמה מתוקים מעשיו! עליו הכתוב אומר

(ישעיה מ"ט ג') "ויאמר לי עבדי אתה ישראל אשר בך אתפאר". וכמו כן אדם גדול כשימע עצמו מן העיים

שהם מכוערים - קדש את השם, כמו שאמר (משלי ד' כ"ד): "ולזּות שפתים הרחק ממך", וחלול השם הוא עון

גדול יעש בו שוגג כמזיד, כמו שאמרו עליהם השלום (אבות ד' ד'): אחד שוגג ואחד מזיד בחלול השם. וכל

העוות יאריכו לאדם עליהם, חוץ מחלול השם שאין מאריכים לו, וכך אמרו (קידושין מ' א'): אין מקיפים

לחלול השם. מאי "אין מקיפים"? אין עושים לו כחוי המקיף, כלומר שיפרעו ממו מעט. וכל המחלל שם

בסתר שמים  שם  המחלל  כל  שם:  שאמרו  כמו  בגלוי,  ממו  פרע  הוא  ברוך  הקדוש  עצמו  לבין  ביו  שמים 

פרעים ממו בגלוי. והעין הזה יתר מכל העוות, ואין יום הכפורים ולא יסורים ולא תשובה מכפרים אלא

כח אין  השם  חלול  בידו  שיש  מי  א'):  פ"ו  (יומא  לברכה  זכרום  שאמרו  כמו  מכפרת,  ומיתה  תולים  כולם 

בתשובה ולא ביום הכפורים לכפר ולא ביסורים למרק אלא כולם תולים ומיתה מכפרת, שאמר (ישעיה כ"ב

י"ד): "וגלה באזי ה' צבאות אם יכופר העון הזה לכם עד תמותון", וכל זה כשיהיה מחלל שם שמים ברצוו,

כמו שבאר. וכמו שחלול השם הוא עון גדול, כך קידוש השם הוא מצוה גדולה, וגומלים לו טובה הרבה מאד,

וכל איש מבי ישראל חייב בקידוש השם, כמו שאמרו בספרא: "אי ה' אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים

ומורה" סורר  "בן  בפרק  ואמרו  ברבים!  שמי  שתקדשו  מת  על   - ל"ח)  כ"ה  (ויקרא  לאלהים"  לכם  להיות 

ח מצווה על קדושת השם או לא? שמע מייה דבן ישראל לא ב'): בעי מייה מרבי אמי: בן  (סהדרין ע"ד 

צריך בעיא דמצווה הוא על קדושת השם, דכתיב (ויקרא כ"ב ל"ב): "וקדשתי בתוך בי ישראל"! 

בו שאמרו  מקום  בכל  כי  דע,  השמד.  באוס  והאוסים  השם  קדושת  על  ההרגים  במדרגת  השלישי  המין 

חכמיו זכרום לברכה "יהרג ואל יעבור", אם יהרג - כבר קדש את השם, ואם היה בעשרה מישראל - כבר

קדש את השם ברבים, כמו חיה מישאל ועזריה ודיאל ועשרה הרוגי מלכות ושבעת בי חה ושאר ישראל

ההרגים על קדושת השם, הרחמן יקום קמת דמיהם בקרוב! ובעדם אמר (תהלים ' ה'): "אספו לי חסידי

כורתי בריתי עלי זבח", ואמרו חכמיו זכרום לברכה (שה"ש רבה ב' ז): "השבעתי אתכם בות ירושלים" -

השבעתי בדורות של שמד, בצבאות שעשו לי צביוי ועשיתי צביום, או באילות השדה ששפכו דמם עלי כדם

צבי ואיל, ועליהם הוא אומר (תהלים מ"ד כ"ג): "כי עליך הורגו כל היום". ואיש שיזכהו האל לעלות במעלה

מעולם הוא  וחביריו,  בט  בן  ירבעם  כמו  עוותיו  היו  אפילו  השם,  קדושת  על  שהרג  כלומר  כזאת,  עליוה 
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הבא, ואפילו לא היה תלמיד חכם, וכך אמרו עליהם השלום (פסחים ' א'): מקום שהרוגי מלכות עומדים אין

אלה  - טובים  ומעשים  תורה  דאיכא  שכן  וכל  וחביריו,  עקיבא  רבי  כגון  במחיצתם,  לעמוד  יכולה  בריה  כל 

הרוגי לוד. ואם לא יהרג, אלא עבר מפי האוס ולא הרג לא הטיב לעשות, והוא מחלל שם שמים באוס,

אמם איו חייב עוש מכל השבעה מיי עושים, והם: ארבע מיתות בית דין, כרת, מיתה בידי שמים ומלקות,

שלא מצאו בכל התורה כולה לא בקלות ולא בחמורות מקום שיחיב ה' גבול מגבולי העוש לאוס אלא לעושי

מגדף הוא  ה'  את  הגר  ומן  האזרח  מן  רמה  ביד  תעשה  אשר  "והפש  ל'):  ט"ו  (במדבר  שאמר  כמו  ברצון, 

וכרתה הפש ההיא מקרב עמה" ולא שהיה אוס. וכך אמרו בכל התלמוד (דרים כ"ז א'): אוס דאורייתא

וברוב המקומות כן הדבר הזה".  פש  ורצחו  על רעהו  יקום איש  "כי כאשר  כ"ז):  (דברים כ"ב  הוא, דכתיב 

אמרו: אוס רחמא פטריה! ולא קרא לא פושע ולא רשע ולא פסול לעדות, אלא אם כן עשה עבירות יפסל

בהן לעדות, אלא שהוא לא קיים מצות קידוש השם, ולא יקרא שמו מחלל שם שמים ברצון בשום פים.  

 אמם מי שיאמר או שיעלה בדעתו מפי שאמרו חכמיו זכרום לברכה: יהרג ואל יעבר! שאם עבר שיהיה

הרג איו ואם לא  וזה שהוא מצוה שיהרג,  כן, אלא כמו שאספר.  גמורה שאין הדבר  זו טעות  חייב מיתה, 

חייב מיתה, ואפילו עבד עבודה זרה באוס איו חייב כרת, וכל שכן שלא יהרגוהו בית דין, וזה העיקר הוא

מבואר בתורת כהים. אמר השם יתברך בותן מזרעו למולך (ויקרא כ' ה'): "ותתי את פי באיש ההוא", ולא

אוס ולא שוגג ומוטעה! אמר שאוס ומוטעה לא יתחייב כרת אף על פי שאם עושה במזיד וברצון חייב כרת,

בשום במלקות  באוס  עשאן  אם  יתחייב  שלא  ארבעים  מלקות  וברצון  זדון  על  שיתחייב  עבירות  שכן  וכל 

פים. וחלול השם בלאו הוא, כמו שאמר השם יתברך (ויקרא כ"ב ל"ב): "ולא תחללו את שם קדשי", וידוע

הוא כי שבועת שקר הוא חלול השם שכתוב בתורה (ויקרא י"ט י"ב): "ולא תשבעו בשמי לשקר וחללת את

שהיא ולמוכסים  ולחרמים  להורגים  ודרים  ד'):  ג'  (דרים  המשה  לשון  זה  כל  עם  ה'".  אי  אלהיך  שם 

תרומה, בית שמאי אומרים: בדר, ובית הלל אומרים: בשבועה! ואף על פי שהעיים האלה הם מבוארים

שעשה מי  עם  שוה  באוס  שעשה  מי  דין  יושם  איך  כי  פים,  בשום  עליהם  ראיות  להביא  צריך  ואין  בעין, 

ויותר מדקדק ברצון? ואמרו חכמיו זכרום לברכה: יעבר ואל יהרג! וראה זה האיש יותר יקר מהחכמים, 

במצוות, והתיר עצמו למיתה בפיו ובלשוו, וקדש את ה' לפי דבריו, והוא חוטא ומורד במעשיו, והוא מתחייב

בפשו לפי דברי ה' יתברך (ויקרא י"ח ה'): "אשר יעשה אותם האדם וחי בהם" - ולא שימות בהם (סהדרין

ע"ד א').


