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This week's shiur is sponsored by Aaron Heller in memory of
לעי"נ רבקה שפרינצה הלר בת יצחק הכהן וחנה קניגסברג ע"ה
ויקרא פרק יט

רש"י

)א( וַיְ ַד ֵר יְ קֹוָק ֶאל מֹ ֶה
ֵאמֹר) :ב( ַ ֵר ֶאל ָל
!מ ְר ָ
ֲדת ְנֵי יִ ְ ָר ֵאל וְ ַ
עַ
ֲא ֵל ֶה" ְקד ִֹי" ִ ְהיִ #י
יכ":
ָקדֲ $אנִ י יְ קֹוָק ֱאל ֵֹה ֶ

)ב( דבר אל כל עדת בני ישראל ' מלמד שנאמרה פרשה זו בהקהל ,מפני
שרוב גופי תורה תלויי -בה :קדשי תהיו ' הוו פרושי" מ -העריות ומ-
העבירה ,שכל מקו" שאתה מוצא גדר ערוה אתה מוצא קדושה ,אשה
זונה וחללה וגו' אני ה' מקדשכ") ,ויקרא כא ז ' ח( ולא יחלל זרעו אני ה'
מקדשו )ויקרא כא טו( קדושי" יהיו אשה זונה וחללה וגו' )ויקרא כא ו(:

רמב"ן

)ב( אל כל עדת בני ישראל ' כבר אמרו רבותינו )תו"כ ריש הפרשה( שהפרשה הזו נאמרה בהקהל מפני
שרוב גופי תורה תלויי -בה .וזה טע" "אל כל עדת בני ישראל" .אבל הוזכרה כא -בתורת הכהני" מפני
שידבר בה על קרב -התודה ,ומפני שיזכיר בה המשפט שיצוה לעשות בעושי התועבות הנזכרות
והעריות ,והתועבות הוזכרו בספר הזה מפני הטע" שכתבנו בתחלת הספר :קדושי תהיו ' הוו
פרושי" מ -העריות ומ -העבירה ,שכל מקו" שאתה מוצא גדר ערוה אתה מוצא קדושה ,לשו -רש"י.
אבל בתורת כהני" )פרשה א ב( ראיתי סת" ,פרושי" תהיו .וכ -שנו ש" )שמיני פרק יב ג( ,והתקדשת"
והיית" קדושי" כי קדוש אני ,כש" שאני קדוש כ 5את" תהיו קדושי" ,כש" שאני פרוש כ 5את"
תהיו פרושי" :ולפי דעתי אי -הפרישות הזו לפרוש מ -העריות כדברי הרב ,אבל הפרישות היא
המוזכרת בכל מקו" בתלמוד ,שבעליה נקראי" פרושי" :והעני -כי התורה הזהירה בעריות ובמאכלי"
האסורי" והתירה הביאה איש באשתו ואכילת הבשר והיי ,-א"כ ימצא בעל התאוה מקו" להיות
שטו 6בזמת אשתו או נשיו הרבות ,ולהיות בסובאי יי -בזוללי בשר למו ,וידבר כרצונו בכל הנבלות,
שלא הוזכר איסור זה בתורה ,והנה יהיה נבל ברשות התורה:
בראשית פרק ב פסוק ג

אכ ֲ $א ֶר ָ ָרא ֱאל ִֹהי" ַלעֲ$ת:
יעי וַיְ ַק ֵ אֹתִ $י בַ ָ $בת ִמ ָל ְמ ַל ְ
וַיְ ָב ֶר ְֱ 5אל ִֹהי" ֶאת יַ "$ה ְִ 7ב ִ
רש"ר הירש עה"ת

The Guide of the Perplexed III:47
As for His dictum, may He be exalted, Sanctify yourselves therefore, and be ye holy, for I am
holy, it does not apply at all to uncleanness and cleanness. Siphra states literally: This
concerns sanctification by the commandments; they also say of His dictum, Ye shall be holy,
that this concerns sanctification by the commandments. For this reason, transgression of the
commandments is also called uncleanness. This expression is used with regard to the mothers
and roots of the commandments, namely, [the commandments concerning] idolatry, incest,
and shedding of blood. With regard to idolatry it says: Because he hath given of his seed unto
Molech to render unclean My Sanctuary. And with regard to incest it says: Do not make
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yourself unclean with all these things, and so on. And with regard to shedding of blood it
says: You shall not make unclean the land, and so on. It therefore has become clean that the
term uncleanness is used equivocally in three different senses: It is used of disobedience and
| of transgression of commandments concerning action or opinion; it is used of dirt and filth,
Her uncleanness is in her skirts; and it is used according to these fancied notions, I refer to
touching or carrying certain things or to being under the same roof with certain things. With
reference to this last sense, we say: The words of the Torah are not subject to becoming
unclean. Similarly, the term holiness is used equivocally in three senses opposed to those
three senses.
ספר מסילת ישרים  -פרק כו
ָת:8
7:ה וְ ֶד ֶר ְְ 5קנִ ָ 9
ְ ֵבא#ר ִמ ַת ַה ְ;ד ָ
ילת$
ֲב$דה ְוס$פְ $גמ#לִ ְ ,ח ָתִ $ה ְ ַ ְל#ת וְ ס$פַ $מ ָ נָה ,וְ ַהיְ ינִ ְ ֶ #ח ָ
7:ה ָפ#ל ה#אַ ְ ,היְ נִ ְ ,#ח ָת $ע ָ
ִענְ יַַ -ה ְ;ד ָ
!ד" ְמ ַק ֵ
!מרַ #ז"ל )יומא לט(ָ " ,
!ד" ְמ ַק ֵ ַע ְצמ $וְ ס$פַ $מה ֶַ <ְ 7ק ְ ִי" א$ת .$וְ ה#א ַמה ְֶ 7
ה#א ַמה ֶ ָ
ַע ְצמְ $מ ַעט ְמ ַק ְ ִי" א$תַ $ה ְר ֵהִ ,מ ְ ַמ ָ=ה ְמ ַק ְ ִי" א$תִ $מ ְל ַמ ְע ָלה":
#ב ָכל ָ ָעה ֵאל ָֹהיו.
#מ ְת ַ ֵק ָ ִמיד ְ ָכל ֵעת ְ
ַמ ֵרי ִ
!ד" נִ ְב ָל וְ ֶנ ְע ָ ק ִמַ -ה ָח ְמ ִר#9ת ְלג ְ
ַה ִה ְ ַ ְל#ת ה#א ְֶ ִ9היֶה ָה ָ
ת$רה
?הרֹ) -מלאכי ב(ִ " ,י ִ ְפ ֵתי כ ֵֹה -יִ ְ ְמרַ #ד ַעת ,וְ ָ
ֶא ַמר ְ ֲ
!כי"'ִ ְ ,ענְ יֱָ >ֶ -
יאי"ַ ,מ ְל ִ
וְ ַעל ָ ָבר זֶה נִ ְק ְראַ #ה>ְ ִב ִ
יבי" ְ ַמ ְל ֲא ֵכי ֱאל ִֹהי"" וגו'.
א$מר )דברי הימי" ב לו(" ,וְַ ִ9היַ #מ ְל ִע ִ
? 5ה' ְצ ָבא$ת ה#א" ,וְ ֵ
יְ ַב ְקִ #מ ִ@יהִ ,#י ַמ ְל ְ
ק#תָ 8ה ֶע ְלי,-$
ַפִ $מ ְ ֵב ָ
ַ ִמ ִ9י" ַה ְ <:כ ָר ִחי" לִ $מ ְ@?ת #Aפִ ,$ה>ֵה לֹא ָתז#ז נ ְ
ֲי" ַהְ A
ַא ִפילַ ְ ִ #עת ִה ְת ַע ְBק<ַ ַ $ע ִ
וֲ
ָי"
!ד" ִֶ 9
!מנָ" ְל ִפי ֶ ִאי ֶא ְפ ָר ָל ָ
ֶ ."5וְ ְ
יִ 5י ָ ְמ ָכה יְ ִמינ ָ
?ח ֶר ָ
ַפ ִי ֲ
ֶא ַמר )תהלי" סג(ְ ָ " ,ב ָקה נ ְ
#כ ִענְ יֱָ >ֶ -
ְ
!מ ְר ִ י6$Bֶ ,
ָד"ַ ,על ֵַ -
ה#א ֶאת ַע ְצמDָ <ַ ַ $ב ַהֶCהִ ,י ָכ ֵבד ה#א ִמ ֶ<>ִ ,#י ס 6$סָ 6$ח ְמ ִרי ה#א ָ #ב ָר ו ָ
יעה ָה ֲא ִמ ִ ית וְ ַה ְת ָמ ַדת ַה ַה ְ ָ ָלה
יפת ַהיְ ִד ָ
!ד" ַלעֲ$ת ה#א ַה ִה ְ ַ ְל#ת ִ ְר ִד ַ
#9כל ָה ָ
7:ה ַמ ָ נָהִ ,י ַמה ֶַ 7
ַה ְ;ד ָ
ַ ֶרה ָע ָליו
יכהֶ ֶ ַ #ר ְַ 5הֶCה ֶה#א ָח ֵפָ Eל ֶל ֶכת ָ ,8וְ י ְ
ַד ִר ֵ
ר 5#ה#א י ְ
?ַ 5ה 6$Bה#אַ ֶ ,ה ָ;דְ ָ $
ֲהְ ,
7:ת ַה ַ<ע ֶ
ִ ְקד ַ
#9כל ִל ְהי$ת ַ ְ ֵבק#ת ַהֶCה ִע< $יִ ְת ָ ֵר ְְ ִ 5ת ִמיד#תִ ,י ַמה ֶַ 7ה ֶ= ַבע
יק ְ ֵה ,#וְ !ז יִ ְצ ַלח ְיָד $זֶה ַה ָ ָבר ֶ ַ
7:ת $וִ ַ
ְקד ָ
ה$ל ִכי" ְ ָת ִמי"" .וְ ַעל ֵ-
ֶא ַמר )תהלי" פד(" ,לֹא יִ ְמנַע ט$ב ַל ְ
#כ ִענְ יֱָ >ֶ -
יסַ9ע לְ ,$
ַע ְז ֵרה #יִ ְת ָ ֵר ְ 5וִ ַ
ֵע ִמ ֶ<> #י ְ
מ$נ ַ
!ד" ִל ְקנ$ת ְ ִה ְ ַ ְל#תְ " ,$מ ַק ְ ִי"
#9כל ָה ָ
!ד" ְמ ַק ֵ ַע ְצמְ $מ ַעט"ֶ ,ה#א ַמה ֶַ 7
ָכ ְר ִ יָ " ,
!מרֲ <ַ ַ #א ָמר ֶַ C
ְ
#כמַ ָ ֶ $ת ְב ִ י:
א$תַ $ה ְר ֵה"ֶ ,ה#א ָה ֵעזֶר ֶע$זֵר א$תַ $ה ֵ "7יִ ְת ָ ֵר ְְ ,5
ָ5
ימנ ְ
7:ה ַמ ָ< ,וְ ִס ָ
ח$ז ִרי" ִל ְהי$ת ִענְ יְ נֵי ְקד ָ
ַ ִמ ִ9י" ְ
ֲיו ַהְ A
$ראֲ ,$א ִפַ #מע ָ
7:ת ְ
וְ ִה>ֵהָ ,ה ִאי ַה ִ< ְת ַק ֵ ִ ְקד ַ
#ב ָע ִלי" ִמ ְת ַ ְ@ ִרי"":
א$כ ִלי" ְ
!מרַ #ז"ל )פסחי" נט(ֲ ֹ" ,הנִ י" ְ
ֲה ,וְ ְ
ילת ָק ָד ִי"ִ ֶ ,היא ַע ְצ ָמִ 8מ ְצוַת ע ֵ
ֲא ִכ ַ
ֲיו ַה ָח ְמ ִר ִ9י" ֵאינָ" לֶ $א ָא ֶה ְכ ֵר ִח ִ9י" וְ ה#א ַע ְצמֵ $אינ$
וְ ִת ְר ֶאה ַע ָ ה ַה ֶה ְפ ֵר ֶ ֵיַ -ה ָ=ה$ר ַל ָ;דַ ,$ה ָ=ה$ר ַמע ָ
?5
ה$רי"ְ ,
!רי" ְט ִ
י$צ ִאי" ִמ#Bג ָה ָרע ֶ ַ ָח ְמ ִר#9ת וְ נִ ְ ִ
ִמ ְת ֶַ ָ -ֵ#ה" ֶא ָא ַעל ַצד ַה ֶה ְכ ֵר ַח ,וְ נִ ְמ ָצא ֶ ַעל יְ ֵדי זֶה ְ
ַפ$
?ַ 5ה ָ;דַ ,$ה ָ ֵבק ָ ִמיד ֵאל ָֹהיו וְ נ ְ
י$תר ט$בְ .
7:ה לֹא ָבאִ ,#י ִאָ #היָה ֶא ְפ ָר ִ ְל ָ " ְ ָבר ָהיָה ֵ
ִל ְכ ַלל ְקד ָ
?רצ$ת
ֶח ָב לִ ְ $א #ה#א ִמ ְת ַה ֵ ְִ 5ל ְפנֵי ה' ְ ְ
$רא $וְ יִ ְר!תִ ,$ה>ֵה נ ְ
?ה ַבת ְ
ִמ ְת ַה ֶ ֶכת ֵיַ -ה ָ ְ <:ל$ת ָה ֲא ִמ ִ $9ת ְ ֲ
#כ ַמ ֲא ָמ ָר" ַז"ל
#כ ִ< ְז ֵ ַחְ ,
ֶח ָב ַ ִ< ְ ְָ <ִ ַ ,-ק ָ ַ
וְה>ֵה ִאי ָזֶה ה#א ַע ְצמ $נ ְ
ע$ל" ַהֶCהִ ,
ע$ד> #פֹה ָ ָ
ַה ַח ִ9י" ֶ
יקי" ֵה-
!מרַ " ,#ה ִַ ִ D
ַעל ֵמ ָע ָליו ֱאל ִֹהי"" )בראשית לה( " ָה!ב$ת ֵהֵ -הַ -ה ֶ< ְר ָ ָבה" ,וְ ֵכְ -
)בראשית רבה פב(ַ " ,וַ 9
א$כ ִלי" ה#א
#מ ַע ָ ה ַה ַ< ֲא ָכל ֶ ֵה" ְ
$רה ַב ִ< ְק ֵָ .
יה" ְמָ ֶ $היְ ָתה ָ
ֲל ֶ
$רה ע ֵ
ֵהַ -ה ֶ< ְר ָ ָבה"ִ ,י ַה ְִ 7כינָה ָ
ַי
ע$לי" ַעל ֵ A
א$ת" ַה ְ ָב ִרי" ֶ ָהיִ #
ֶח ָב ְל ִע#י גָד$ל ֶאל ָ
ַאי ה#א ְֶ ִ9היֶה נ ְ
ַי ָה ִא ִ7י"ִ ,י ו ַ
ע$לה ַעל ֵ A
ְכ ָק ְר ֶָ ֶ -
ַה ִ< ְז ֵ ַחֵ ,יוָָ ֶ -הי #נִ ְק ָר ִבי" ִל ְפנֵי ַה ְִ 7כינָה ,וְ ָכל ָ ְ 5יִ ְתרָ -$היָה ָל ֶה" ָזֶה ַעד ֶ ָהיָה ָל ִמינָ" ִמ ְת ָ ֵר ְָ ְ 5כל
#ל ִ< ְ ֶ ה
א$כל ִע#י ה#א ַל ַ< ֲא ָכל ַהה#א ַ
#כ ַמ ֲא ָמ ָר" ַז"ל ַ ִ< ְד ָרַ -ֵ ,ה ַ< ֲא ָכל וְ ַה ִ< ְ ֶ ה ֶ ָה ִאי ַה ָ;דֵ $
ָהעָ $ל"ְ ,
!מרָ #ע ָליו ַז"ל )כתובות קה(ָ " ,ל ַה ֵ< ִביא ד$ר-$
ַי ַה ִ< ְז ֵ ַח ַמ ָ< ,וְ ה#א ָה ִענְ יְָ ֶ -
#כ ִא #נִ ְק ַרב ַעל ֵ A
ַהה#א ְ
ידי ֲח ָכ ִמי" יַיִ ְ ִ ,"-מק"$
!מר) #יומא עא(" ,יְ ַמ ֵא ְגר$נָ" ֶל ַ ְל ִמ ֵ
#רי"" וְ ֵכְ -
ְל ַת ְל ִמיד ָח ָכ" ְ ִאִ #ה ְק ִריב ִ ִ
ילהַ ְ9ֶ ,מ ְלא#
ילה וְ ַה ְִ 7תָ9הַ ,חס וְ ָח ִל ָ
ה#טי" ֲא ֲח ֵרי ָה ֲא ִכ ָ
ידי ֲח ָכ ִמי" ְל ִ
נְ ָס ִכי" .וְ ֵאיַ -ה ָ ָבר ַהֶCה ְֶ ִ9היַ #ה ַ ְל ִמ ֵ
יה"
ד$י" ְ ַד ְר ֵכ ֶ
ידי ֲח ָכ ִמי" ַה ְ; ִ
ָכ ְר ִ יִ ,י ַה ַ ְל ִמ ֵ
ַר ְָ Aרֶ .-א ָא ָה ִענְ יָ -ה#א ְל ִפי ַה ַ ָ#נָה ֶַ C
ְגר$נָ" ְ ַמ ְל ִעיט ֶאת ַהְ A
$רה ַ ִ< ְק ָ
יה" ְמָ ֶ $היְ ָתה ָ
ֲל ֶ
$רה ע ֵ
יה" ִה>ֵה ֵה" ַמ ָ< ַ ִ< ְק ָ ַ #כ ִ< ְז ֵ ַחִ ,מ ְ@נֵי ֶ ַה ְִ 7כינָה ָ
ֲ ֶ
#ב ָכל ַמע ֵ
ְ
#מ#י ְAר$נָ" ַ ַחת ִמ#י ַה ְָ Bפ ִלי" ,וְ ַעל ֶ ֶר ְ 5זֶה ָל ַ ְ ִמי
ַי ַה ִ< ְז ֵ ַח ִ
ַמ ָ< ,וְ ִה>ֵה ַה>ִ ְק ָרב ָל ֶה" ַ>ִ ְק ָרב ַעל ֵ A
7:ת $יִ ְת ָ ֵר ְִ 5ה>ֵה ִע#י וְ יִ ְתר -$ה#א ַל ָ ָבר ַהה#א
ב#קי" ִל ְקד ָ
י$ת" ְ ָבר ְ ִ
?ח ֵרי ֱה ָ
ע$ל" ֲ
ִֶ #<ְ ַ ְ ִ9מ ִ ְב ֵרי ָה ָ
$תיו )חולי -צא(,
?בנֵי ַה ָ<קַ ָ ֶ "$קח ַי ֲעקֹב וְ ָ" ְמ ַר ֲא ָ
#כ ָבר ִה ְז ִירַ #ז"ל ְ ִענְ יְַ -
ָכה ִל ְהי$ת ַ ְ ִמי ַל ִַ Dיקְ ,
ֶָ C
יח ַצ ִיק רֹא:"$
א$מ ֶרתָ ,ע ַלי יַ>ִ ַ
?חת ֶ
 -:וְ ָהיְ ָתה ָל ַ
!מר ַר ִי יִ ְצ ָחקְ ,מ ַל ֵ<ד ֶ>ִ ְת ַק ְצָ  #
" ַ
Rabbi Brovender's Shiur is sponsored by Dr. Bernard & Robin Cohen
Visit www.atid.org/shiur for audio recordings, Podcasts, or to sign-up to receive sources in advance.
Visit www.WebYeshiva.org to sign up for Rabbi Brovender's fully interactive, online Yeshiva.

