בס"ד
קדושת מקום
שיעור של הר' ריסקין
מ .נבון
ויקרא פרק כ
)ז( והתקדּשׁתּם והייתם קד שׁים כּי אני יק וק אל היכם:
אבן עזרא ויקרא פרק כ פסוק ז
והתקדשתם כי אני ה' אלהיכם קדוש ,ונתתי לכם חקת לשמרם כדי לקדשכם
תורה תמימה ויקרא פרק יא פסוק מד
כי קדוש אני  -מהו כי קדוש אני ,כשם שאני קדוש כך אתם היו קדושים ,כשם שאני פרוש
כך אתם היו פרושיםרא( ]תו"כ[:
תורה תמימה הערות ויקרא פרק יא הערה רא
נראה כונת דרשה זו עפ"י מ"ש בסוטה י"ד א' על הפסוק אחרי ה' אלהיכם תלכו ובו
תדבקון ,הדבק במדותיו ,מה הוא רחום אף אתה רחום וכו' ,וכאן איירי מקדושת הנפש
שילמוד אדם ממעלותיו של הקב"ה:
רמב"ן ויקרא פרק יט פסוק ב
והענין כי התורה הזהירה בעריות ובמאכלים האסורים והתירה הביאה איש באשתו
ואכילת הבשר והיין ,א"כ ימצא בעל התאוה מקום להיות שטוף בזמת אשתו או נשיו
הרבות ,ולהיות בסובאי יין בזוללי בשר למו ,וידבר כרצונו בכל הנבלות ,שלא הוזכר
איסור זה בתורה ,והנה יהיה נבל ברשות התורה:
לפיכך בא הכתוב ,אחרי שפרט האיסורים שאסר אותם לגמרי ,וצוה בדבר כללי שנהיה
פרושים מן המותרות.
ויקרא פרק כב
)לב( ול א תחלּלוּ את שׁם קדשׁי ונקדּשׁתּי בּתוֹך בּני ישׂראל אני יק וק מקדּשׁכם:
ירושלמי שביעית פ"ד ה"ג
בתוך בני ישראל  -מכאן שבני ישראל מצווין על קידוש השם:...
תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף עד עמוד א
אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יהוצדק :נימנו וגמרו בעלית בית נתזה בלוד :כל
עבירות שבתורה אם אומרין לאדם עבור ואל תהרג  -יעבור ואל יהרג ,חוץ מעבודה זרה
וגילוי עריות ושפיכות דמים.
ויקרא פרק יח
)א( וידבּר יק וק אל מ שׁה לּאמ ר) :ב( דּבּר אל בּני ישׂראל ואָמרתּ אלהם אני יק וק
אל היכם) :ג( כּמעשׂה ארץ מצרים אשׁר ישׁבתּם בּהּ ל א תעשׂוּ וּכמעשׂה ארץ כּנען אשׁר
אני מביא אתכם שׁמּה ל א תעשׂוּ וּבחקּ תיהם ל א תלכוּ:

)ד( את משׁפּטי תּעשׂוּ ואת חקּ תי תּשׁמרוּ ללכת בּהם אני יק וק אל היכם:
)ה( וּשׁמרתּם את חקּ תי ואת משׁפּטי אשׁר יעשׂה א תם האָדם וחי בּהם אני יק וק:

)ו( אישׁ אישׁ אל כּל שׁאר בּשׂרוֹ ל א תקרבוּ לגלּוֹת ערוה אני יק וק:
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף לה עמוד א
אמר רב יהודה אמר שמואל :כל הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה  -כאילו נהנה מקדשי שמים,
וכתיב+ :תהלים כ"ד +לה' הארץ ומלואה .רבי לוי רמי :כתיב "לה' הארץ ומלואה" ,וכתיב:
+תהלים קט"ו" +השמים שמים לה' והארץ נתן לבני אדם"! לא קשיא ,כאן  -קודם ברכה ,כאן -
לאחר ברכה.
)מדרש תנחומא תזריע ז(
וביום השמיני ימול בשר ערלתו )ויקרא יב ג( ...
שאל טורנוסרופוס הרשע את ר' עקיבא" ,איזה מעשים נאים :של הקב"ה או של בשר ודם?"
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א"ל" ,של בשר ודם נאים".
א"ל טורנוסרופוס הרשע" ,הרי השמים והארץ יכול אתה לעשות כהם?!"
א"ל ר' עקיבא" ,לא תאמר לי בדבר שהוא למעלה מן הבריות שאין שולטין בהן ,אלא בדברים שהן מצויין
בבני אדם".
א"ל" ,למה אתם מולים?"
א"ל" ,אף אני הייתי יודע שאתה עתיד לומר לי כן ,לכך הקדמתי ואמרתי לך מעשה בשר ודם הם נאים
משל הקב"ה .הביאו לי שבולים וגלוסקאות] ,אמר לו אלו מעשה הקב"ה ואלו מעשה בשר ודם אין אלו
נאים ,הביאו לי[ אנוצי פשתן וכלים מבית שאן,
א"ל" ,אלו מעשה הקב"ה ואלו מעשה בשר ודם ,אין אלו נאים,
א"ל טורנוסרופוס" ,הואיל הוא חפץ במילה ,למה אינו יוצא מהול ממעי אמו?"
א"ל ר' עקיבא" ,ולמה שוררו יוצא בו ,לא תחתוך אמו שוררו ,ולמה אינו יוצא מהול ,לפי שלא נתן הקב"ה
לישראל את המצות אלא כדי לצרף בהן ,לכך אמר דוד "כל אמרת אלוה צרופה" )תהלים יח לא( .

ישעיהו פרק מה פסוק ז
יוֹצר אוֹר וּבוֹרא ח שׁך ע שׂה שׁלוֹם וּבוֹרא רע אני יק וק ע שׂה כל אלּה :ס
בראשית פרק ב
)א( ויכלּוּ השּׁמים והאָרץ וכל צבאָם) :ב( ויכל אל קים בּיּוֹם השּׁביעי מלאכתּוֹ אשׁר עשׂה ויּשׁבּ ת
בּיּוֹם השּׁביעי מכּל מלאכתּוֹ אשׁר עשׂה) :ג( ויברך אל קים את יוֹם השּׁביעי ויקדּשׁ א תוֹ כּי בוֹ שׁבת
מכּל מלאכתּוֹ אשׁר בּרא אל קים לעשׂוֹת :פ
מדרש :אשׁר בּרא אל הים ]בעבור אדם[ לעשׂוֹת:
שמות פרק מ
)לג( ויּקם את החצר סביב למּשׁכּן ולמּזבּח ויּתּן את מסך שׁער החצר ויכל מ שׁה את המּלאכה :פ
תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף עד עמוד א
כי אתא רב דימי אמר רבי יוחנן :לא שנו אלא שלא בשעת השמד ,אבל בשעת השמד  -אפילו מצוה
קלה יהרג ואל יעבור .כי אתא רבין אמר רבי יוחנן :אפילו שלא בשעת השמד ,לא אמרו אלא
בצינעא ,אבל בפרהסיא  -אפילו מצוה קלה יהרג ואל יעבור - .מאי מצוה קלה?  -אמר רבא בר
יצחק אמר רב :אפילו לשנויי ערקתא דמסאנא.
משנה מסכת אבות פרק ב משנה א
רבי אומר איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדם כל שהיא תפארת לעושה ותפארת לו מן האדם והוי
זהיר במצוה קלה כבחמורה שאין אתה יודע מתן שכרן של מצות...
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//////////////////////////////////////////////////////////////
// Filename:
KiddushHashemChecker.v
// Author:
Mois Navon
//
// This block determines if one must die "al kiddush Hashem"
//
// Revision History

//
//
//
//
//
//

v.0 R. Yohanan bshem R. Shimon ben Yehotzdak
- initial definition of martyrdom for three sins
v.1 R. Dimi bsem R. Yohanan
- add political_climate input
v.2 Rabin bshem R. Yohanan
- add personal_location input

//////////////////////////////////////////////////////////////

`timescale 1 ns / 1 ps

module KiddushHashemChecker (
input
input
input[1:0]
input
output
);

// the three cardinal sins

parameter

political_climate,
personal_location,
act_requested,
die

avoda_zara
shfihut_damim
giluy_aryot

= 2'b01,
= 2'b10,
= 2'b11;

parameter

shmad

= 1'b1;

parameter

public

= 1'b1;

// governmental decree against the jews
// physical location of user
// determine user action

always @ *
begin
if (political_climate != shmad)
if (personal_location != public)
if (
(act_requested == avoda_zara)
|| (act_requested == shfihut_damim)
|| (act_requested == giluy_aryot) )
die = 1'b1;
else die = 1'b0;
else die = 1'b1;
else die = 1'b1;
end
endmodule // KiddushHashemChecker
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