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 ב"תשעאמור -קדושים פרשת
Is it a mitzvah to be holy? 

 

 

 
 

 

  ב פסוק יט פרק ויקרא
 ְקדִֹ�י� ֲאֵלֶה� ְו�ַמְרָ� ִיְ�ָרֵאל ְ�ֵני ֲעַדת ָ�ל ֶאל ַ�ֵ�ר
� : ֱאלֵֹהיֶכ� ְיקָֹוק ֲאִני ָקד�� ִ�י ִ�ְהי

  ן"רמב
 ומ& העריות מ& פרושי� הוו # תהיו קדושי�
 אתה ערוה גדר מוצא שאתה מקו� שכל, העבירה
  כהני� בתורת אבל. י"רש לשו&, קדושה מוצא

 כי קדושי� והיית� והתקדשת�, )ג יב פרק שמיני (ש� שנו וכ&. תהיו פרושי�, סת� ראיתי) ב א פרשה(
 ולפי :פרושי� תהיו את� כ0 פרוש שאני כש�, קדושי� תהיו את� כ0 קדוש שאני כש�, אני קדוש
 מקו� בכל המוזכרת היא הפרישות אבל, הרב כדברי העריות מ& לפרוש הזו הפרישות אי& דעתי

 והתירה האסורי� ובמאכלי� בעריות הזהירה התורה כי והעני& :פרושי� נקראי� שבעליה, בתלמוד
 או אשתו בזמת שטו2 להיות מקו� התאוה בעל ימצא כ"א, והיי& הבשר ואכילת באשתו איש הביאה

 זה איסור הוזכר שלא, הנבלות בכל כרצונו וידבר, למו בשר בזוללי יי& בסובאי ולהיות, הרבות נשיו
, לגמרי אות� שאסר האיסורי� שפרט אחרי, הכתוב בא לפיכ0 :התורה ברשות נבל יהיה והנה, בתורה
 יהיו שלא) א כב ברכות (ושאמר כעני&, במשגל ימעט. המותרות מ& פרושי� שנהיה כללי בדבר וצוה

. ממנו המצוה בקיו� הצרי0 כפי אלא ישמש ולא, כתרנגולי& נשותיה& אצל מצויי& חכמי� תלמידי
 הנזכרות הרעות ויזכור, קדוש הנזיר) ה ו במדבר (הכתוב שקרא כמו, במיעוטו היי& מ& עצמו ויקדש
 כעני&, בתורה ממנה הרנוהוז שלא פ"אע, הטומאה מ& עצמו יפריש וכ&. ובלוט בנח בתורה ממנו

 בשמרו) ח ו במדבר (קדוש הנזיר שנקרא וכמו, לפרושי� מדרס האר5 ע� בגדי) ב יח חגיגה (שהזכירו
 כעני&, הנמאס הדבור ומ& הגסה האכילה ברבוי מהתגאל ולשונו פיו ישמור וג�. כ& ג� המת מטומאת
 על שאמרו כמה, לפרישות שיגיע עד בזה עצמו ויקדש, נבלה דובר פה וכל) טז ט ישעיה (הכתוב שהזכיר

 שפרט אחרי, הכללית הזאת המצוה באה בה& ובכיוצא באלו :מימיו בטלה שיחה שח שלא חייא רבי
 שאמרו כמו, וגופו בידיו הנקיות הצוואה זאת בכלל שיכנס עד, לגמרי אסורות שה& העבירות כל
 שמ& זה קדוש כי, אחרוני� מי� אלו קדושי� והיית�, ראשוני� מי� אלו והתקדשת�) ב נג ברכות(

 וטהורי� נקיי� שנהיה, יזהיר בזה בכיוצא הכתוב עיקר, מדבריה� מצות שאלו פ"אע כי. ערב
 ולכלול לפרוט התורה דר0 וזה :ובכיעורי� במותרות עצמ� מלכלכי� שה� אד� בני מהמו& ופרושי�
 ולא תגזול ולא תגנוב לא, אד� בני שבי& ומת& משא בכל הדיני& פרטי אזהרת אחרי כי, בזה בכיוצא

 וכל וההשויה היושר בעשה שיכניס, )יח ו דברי� (והטוב הישר ועשית בכלל אמר, האזהרות ושאר תונו
, השבת בעני& וכ&. ה"הקב ברצו& למקומו בהגיעי) ש� (אפרש כאשר, חבריו לרצו& הדי& משורת לפני�
 :ה"בע) כד כג להל& (זה אפרש דועו, תשבות שנאמר כללי בעשה והטרחי� בלאו המלאכות אסר

    
  ד הלכה ב פרק דעות הלכות ם"רמב

 על אמרו, גופו לחיי לה� שצרי0 בדברי� או חכמה בדבר או אלא ידבר ולא בשתיקה אד� ירבה לעול�
 הגו2 בצרכי ואפילו, אד� כל רוב שיחת היא וזו, ימיו כל בטלה שיחה שח שלא הקדוש רבינו תלמיד רב
 לגו2 מצאתי לא ואמרו, חטא מביא דברי� המרבה כל ואמרו חכמי� צוו זה ועל, דברי� אד� ירבה לא
 והוא, מרובי� ועניניה� מעטי� האד� דברי יהיו חכמה ובדברי תורה בדברי וכ&, שתיקה אלא טוב
 מועט והעני& מרובי& הדברי� היו א� אבל, קצרה דר0 לתלמידיו אד� ישנה לעול� ואמרו חכמי� שצוו
 . דברי� ברוב כסיל וקול עני& ברוב החלו� בא כי נאמר זה ועל סכלות זו הרי
    

  א"ע פג דף מציעא בבא מסכת
 שקל. דחמרא חביתא שקולאי הנהו ליה תברו חנ& בר בר רבה

: ליה אמר #. גלימייהו להו הב: ליה אמר. לרב אמרו אתו, לגלימייהו
 היבי. טובי� בדר0 תל0 למע& )'ב משלי(, אי&: ליה אמר #? הכי דינא
 ולית, וכפינ&, יומא כולה וטרחינ&, אנ& עניי: ליה אמרו. גלימייהו להו
 אמר #? הכי דינא: ליה אמר #. אגרייהו הב זיל: ליה אמר. מידי ל&

 את השוכר על0 הדר&. תשמר צדיקי� וארחות )'ב משלי(, אי&: ליה
 . האומני&

  י"רש
, משאות נושאי # שקולאי
 במקו� שלא ליה ותברו
 נמי אי, פשיעהוב, מדרו&

 # טובי� בדר� .בדיגלא
 וארחות .הדי& משורת לפני�

 סיפיה # תשמור צדיקי�
 .הוא דקרא
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