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This week's shiur is sponsored by Aaron Heller in memory of 
 ה"בת יצחק הכהן וחנה קניגסברג ע צה הלרננ רבקה שפרי"לעי

 
 ויקרא פרק יט 

 ֶ�המֹ ֶאל ְיקָֹוק ַוְיַדֵ�ר) א(
 ָ�ל ֶאל ַ�ֵ�ר) ב( :ֵ�אמֹר
 ְו!ַמְרָ  ִיְ�ָרֵאל ְ�ֵני ֲעַדת

 ִ�י ִ ְהי# ְקדִֹ�י" ֲאֵלֶה"
 :ֱאלֵֹהיֶכ" ְיקָֹוק ֲאִני ָקד$�

 י"רש
 מפני, בהקהל זו פרשה שנאמרה מלמד ' ישראל בני עדת כל אל דבר) ב(

 ומ- העריות מ- פרושי" הוו ' תהיו קדשי :בה תלויי- תורה גופי שרוב
 אשה, קדושה מוצא אתה ערוה גדר מוצא שאתה מקו" שכל, העבירה

' ה אני זרעו יחלל ולא) ח ' ז כא ויקרא(, מקדשכ"' ה אני' וגו וחללה זונה
 ):ו כא ויקרא(' וגו וחללה זונה אשה יהיו קדושי") טו כא ויקרא (מקדשו

 

 ן"רמב
 מפני בהקהל נאמרה הזו שהפרשה) הפרשה ריש כ"ות (רבותינו אמרו כבר ' ישראל בני עדת כל אל) ב(

 מפני הכהני" בתורת כא- הוזכרה אבל". ישראל בני עדת כל אל "טע" וזה. בה תלויי- תורה גופי שרוב
 הנזכרות התועבות בעושי לעשות שיצוה המשפט בה שיזכיר ומפני, התודה קרב- על בה שידבר

 הוו ' תהיו קדושי :הספר בתחלת שכתבנו הטע" מפני הזה בספר הוזכרו והתועבות, והעריות
. י"רש לשו-, קדושה מוצא אתה ערוה גדר מוצא שאתה מקו" שכל, העבירה ומ- העריות מ- פרושי"

 והתקדשת", )ג יב פרק שמיני (ש" שנו וכ-. תהיו פרושי", סת" ראיתי) ב א פרשה (כהני" בתורת אבל
 את" כ5 פרוש שאני כש", קדושי" תהיו ת"א כ5 קדוש שאני כש", אני קדוש כי קדושי" והיית"
 היא הפרישות אבל, הרב כדברי העריות מ- לפרוש הזו הפרישות אי- דעתי ולפי :פרושי" תהיו

 ובמאכלי" בעריות הזהירה התורה כי והעני- :פרושי" נקראי" שבעליה, בתלמוד מקו" בכל המוזכרת
 להיות מקו" התאוה בעל ימצא כ"א, והיי- הבשר ואכילת באשתו איש הביאה והתירה האסורי"

, הנבלות בכל כרצונו וידבר, למו בשר בזוללי יי- בסובאי ולהיות, הרבות נשיו או אשתו בזמת שטו6
 :התורה ברשות נבל יהיה והנה, בתורה זה איסור הוזכר שלא

 
 בראשית פרק ב פסוק ג 

 : ַלֲע�$ת ֱאלִֹהי" ָ�ָרא ֲאֶ�ר ְמַלאְכ $ ִמָ�ל ָ�ַבת ב$ יִ� אֹת$ ַוְיַקֵ�� ַה7ְִביִעי י$" ֶאת ֱאלִֹהי" ַוְיָבֶר5ְ
 

 ת"ר הירש עה"רש

 

 

 

 

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.  
 

  פרק כו -ספר מסילת ישרים 
 : ִמַ�ת ַהְ;ד:7ָה ְוֶדֶר5ְ ְקִנ9ָָת8ְ�ֵבא#ר
ְוַהְיינ# ֶ�ְ ִחיָלת$ , ְ ִחָ�ת$ ִהְ�ַ ְ�ל#ת ְוס$פ$ ַמָ ָנה, ְ ִחָ�ת$ ֲעב$ָדה ְוס$פ$ ְגמ#ל, ְ�ַהְינ#,  ַהְ;ד:7ָה ָ�פ#ל ה#אִעְנַי-

!ָד" ְמַקֵ�� ", )יומא לט(ל " ַמה 7ֶ!ְמר# ַז#אְוה. ַקֵ�� ַעְצמ$ ְוס$פ$ ַמה 7ְֶ>ַקְ�ִ�י" א$ת$ה#א ַמה ֶ�!ָד" ְמ
 ":ִמְ�ַמָ=ה ְמַקְ�ִ�י" א$ת$ ִמְלַמְעָלה, ַעְצמ$ ְמַעט ְמַקְ�ִ�י" א$ת$ ַהְרֵ�ה

. ְעָ ק ִמ- ַהָחְמִר#9ת ְלַגְמֵרי #ִמְתַ�ֵ�ק ָ ִמיד ְ�ָכל ֵעת #ְבָכל ָ�ָעה ֵ�אלָֹהיו ה#א 9ִ�ְֶהֶיה ָה!ָד" ִנְבָ�ל ְוֶנַהִהְ�ַ ְ�ל#ת
ְות$ָרה , ִ�י ִ�ְפֵתי כֵֹה- ִיְ�ְמר# ַדַעת", )מלאכי ב (-ְ�ִעְנָי- ֶ�ֶ<ֱאַמר ְ�?ֲהרֹ', ַמְל!ִכי",ְוַעל ָ�ָבר ֶזה ִנְקְרא# ַהְ<ִביִאי"

. 'וגו" ַו9ְִהי# ַמְלִעיִבי" ְ�ַמְלֲאֵכי ֱאלִֹהי"", )ב לודברי הימי" (ְוא$ֵמר , "ת ה#אְצָבא$' ִ�י ַמְל?5ְ ה, יה#ְיַבְק�# ִמִ@
ְכָרִחי" ל$ ִמְ@?ת A#פ9ִ$י"ַוֲאִפיל# ִ�ְ�ַעת ִהְתַעBְק$ ַ�ַ>ֲעִ�י" ַהAְַ�ִמ , ק#ָת8 ָהֶעְלי$-ִהֵ<ה לֹא ָתז#ז ַנְפ�$ ִמְ�ֵב,  ַה>:

ְו!ְמָנ" ְלִפי ֶ�ִאי ֶאְפָ�ר ָל!ָד" 9ָ�ִֶ�י" ". ָ�ְבָקה ַנְפִ�י ?ֲחֶרי5ָ ִ�י ָ ְמָכה ְיִמיֶנ5ָ", )תהלי" סג(#ְכִעְנָי- ֶ�ֶ<ֱאַמר 
6$B�ֶ , ַעל ֵ�- !ַמְרִ י, ָבָ�ר ָוָד"ִ�י ס6$ ס6$ ָחְמִרי ה#א #, ִ�י ָכֵבד ה#א ִמֶ><#,  ַ�ַ>Dָב ַהCֶה$ה#א ֶאת ַעְצמ
 ַהַהְ�ָ�ָלה תִ�י ַמה #97ֶַכל ָה!ָד" ַלֲע�$ת ה#א ַהִהְ�ַ ְ�ל#ת ִ�ְרִדיַפת ַהְיִדיָעה ָהֲאִמִ ית ְוַהְתָמַד, ַהְ;ד:7ָה ַמָ ָנה

ְוַיְ�ֶרה ָעָליו ,  ה#א ַיְדִריֵכה# ַ�ֶ�ֶר5ְ ַהCֶה ֶ�ה#א ָחֵפE ָלֶלֶכת 8�ֶָ�ַהָ;ד$� ָ�ר5ְ#, ?5ְ ַה6$B ה#א, ִ�ְקד:7ַת ַהַ>ֲעֶ�ה
ִ�י ַמה 7ֶַהֶ=ַבע ,  ַהCֶה ִע>$ ִיְתָ�ֵר5ְ ִ�ְתִמיד#תֵבק#תְו!ז ִיְצַלח ְ�ָיד$ ֶזה ַהָ�ָבר #9�ֶַכל ִלְהי$ת ַ�ְ�, ְקד:7ָת$ ִויַקְ�ֵ�ה#

ְוַעל ֵ�- ". לֹא ִיְמַנע ט$ב ַלה$ְלִכי" ְ�ָתִמי"", )תהלי" פד (ֶ�ֶ<ֱאַמר #ְכִעְנָי-, מ$ֵנַע ִמֶ><#  ַיְעְזֵרה# ִיְתָ�ֵר5ְ ִויַס9ַע ל$
ְמַקְ�ִ�י" ", ֶ�ה#א ַמה #97ֶַכל ָה!ָד" ִלְקנ$ת ְ�ִהְ�ַ ְ�ל#ת$, "ֵ�� ַעְצמ$ ְמַעט!ָד" ְמַק", !ְמר# ַ�ַ>ֲאָמר Cָ�ֶַכְרִ י

 :#ְכמ$ ֶ�ָ�ַתְבִ י, ֶ�ה#א ָהֵעֶזר ֶ�ע$ֵזר א$ת$ ַה7ֵ" ִיְתָ�ֵר5ְ, "הא$ת$ ַהְרֵ�
ְוִסיָמָנ5ְ , �# ַמֲעָ�יו ַהAְַ�ִמ9ִי" ח$ְזִרי" ִלְהי$ת ִעְנְיֵני ְקד:7ָה ַמָ>�ֲאִפ, ָהִאי� ַהִ>ְתַקֵ�� ִ�ְקד:7ַת �$ְרא$, ְוִהֵ<ה

 ": א$ְכִלי" #ְבָעִלי" ִמְתַ�ְ@ִרי"ֲהִני"�ֹ", )פסחי" נט(ל "ְו!ְמר# ַז, ֶ�ִהיא ַעְצָמ8 ִמְצַות ֲעֵ�ה, ֲאִכיַלת ָקָדִ�י"
ַהָ=ה$ר ַמֲעָ�יו ַהָחְמִר9ִי" ֵאיָנ" ל$ ֶאָ�א ֶהְכֵרִח9ִי" ְוה#א ַעְצמ$ ֵאינ$ , - ַהָ=ה$ר ַלָ;ד$� ַעָ ה ַהֶהְפֵר� ֶ�ֵ�יְוִתְרֶאה

 ?5ְ,  ָהָרע ֶ�ַ�ָחְמִר#9ת ְוִנְ�!ִרי" ְטה$ִרי"#גְוִנְמָצא ֶ�ַעל ְיֵדי ֶזה י$ְצִאי" ִמB, ִמְתַ�ֵ#- ָ�ֶה" ֶאָ�א ַעל ַצד ַהֶהְכֵרַח
ַהָ�ֵבק ָ ִמיד ֵ�אלָֹהיו ְוַנְפ�$ , ?5ְ ַהָ;ד$�. ִ�י ִא�# ָהָיה ֶאְפָ�ר ִ�ְלָ " ְ�ָבר ָהָיה י$ֵתר ט$ב, ִלְכַלל ְקד:7ָה לֹא ָבא#

�ָ�ל$ת ָהֲאִמִ $9ת ְ ְ�?ְרצ$ת ' ִא�# ה#א ִמְתַה5ְ�ֵ ִלְפֵני הִהֵ<ה ֶנְחָ�ב ל$ ְ�,  �$ְרא$ ְוִיְר!ת$ְ�?ֲהַבתִמְתַהֶ�ֶכת ֵ�י- ַה>:
ל "#ְכַמֲאָמָר" ַז, ַ�ִ>ְקָ�� #ַכִ>ְזֵ�ַח, ְוִהֵ<ה ִאי� ָ�ֶזה ה#א ַעְצמ$ ֶנְחָ�ב ַ�ִ>ְ�ָ�-, ַהַח9ִי" ע$ֶד<# פֹה ָ�ע$ָל" ַהCֶה

ַהDִַ�יִקי" ֵה- ", ְוֵכ- !ְמר#, "ָה!ב$ת ֵה- ֵה- ַהֶ>ְרָ�ָבה) "בראשית לה" (ַו9ַַעל ֵמָעָליו ֱאלִֹהי"", ) רבה פבראשיתב(
 ה#א ִלי"#ֵמַעָ ה ַהַ>ֲאָכל ֶ�ֵה" א$ְכ. ִ�י ַה7ְִכיָנה �$ָרה ֲעֵליֶה" ְ�מ$ ֶ�ָהְיָתה �$ָרה ַבִ>ְקָ��, "ֵה- ַהֶ>ְרָ�ָבה

 ע$ִלי" ַעל Aֵַ�י ֶ�ָהי# ַוַ�אי ה#א 9ִ�ְֶהֶיה ֶנְחָ�ב ְלִע�#י ָגד$ל ֶאל א$ָת" ַהְ�ָבִרי"ִ�י , ְכָקְרָ�- ֶ�ע$ֶלה ַעל Aֵַ�י ָהִא7ִי"
ְוָכל 5ְ�ָ ִיְתר$- ָהָיה ָלֶה" ָ�ֶזה ַעד ֶ�ָהָיה ָ�ל ִמיָנ" ִמְתָ�ֵר5ְ ְ�ָכל , ֵ�יָו- ֶ�ָהי# ִנְקָרִבי" ִלְפֵני ַה7ְִכיָנה, ַהִ>ְזֵ�ַח

 ֶ�ָהִאי� ַהָ;ד$� א$ֵכל ִע�#י ה#א ַלַ>ֲאָכל ַהה#א #ַלִ>ְ�ֶ ה ְוַהִ>ְ�ֶ הֵ�- ַהַ>ֲאָכל , ל ַ�ִ>ְדָר�"#ְכַמֲאָמָר" ַז, ָל"ָהע$
ָ�ל ַהֵ>ִביא ד$ר$-  ",)כתובות קה(ל "ְוה#א ָהִעְנָי- ֶ�!ְמר# ָעָליו ַז, ַהה#א #ְכִא�# ִנְקַרב ַעל Aֵַ�י ַהִ>ְזֵ�ַח ַמָ>�

ִ�ְמק$" , "ְיַמֵ�א ְגר$ָנ" ֶ�ל ַ ְלִמיֵדי ֲחָכִמי" ַיִי-", )יומא עא(ְוֵכ- !ְמר# "  ִ��#ִרי"ְקִריבְלַתְלִמיד ָחָכ" ְ�ִא�# ִה
9ְ�ֶַמְלא# , ַחס ְוָחִליָלה, ה ְוַה7ְִת9ָהְוֵאי- ַהָ�ָבר ַהCֶה 9ִ�ְֶהי# ַהַ ְלִמיֵדי ֲחָכִמי" ְלה#ִטי" ֲאֲחֵרי ָהֲאִכיָל. ְנָסִכי"
ִ�י ַהַ ְלִמיֵדי ֲחָכִמי" ַהְ;ד$ִ�י" ְ�ַדְרֵכיֶה" , ֶאָ�א ָהִעְנָי- ה#א ְלִפי ַהַ�ָ#ָנה Cָ�ֶַכְרִ י.  ְ�ַמְלִעיט ֶאת ַהAְַרAְָר-ָנ"ְגר$

 ְ�מ$ ֶ�ָהְיָתה �$ָרה ַ�ִ>ְקָ�� "ִמְ@ֵני ֶ�ַה7ְִכיָנה �$ָרה ֲעֵליֶה, ַכִ>ְזֵ�ַח#ְבָכל ַמֲעֵ�יֶה" ִהֵ<ה ֵה" ַמָ>� ַ�ִ>ְקָ�� #
ְוַעל ֶ�ֶר5ְ ֶזה ָ�ל ַ ְ�ִמי� , ְוִהֵ<ה ַהִ<ְקָרב ָלֶה" ַ�ִ<ְקָרב ַעל Aֵַ�י ַהִ>ְזֵ�ַח #ִמ�#י Aְר$ָנ" ַ ַחת ִמ�#י ַהBְָפִלי", ַמָ>�
 ְ�ב#ִקי" ִלְקד:7ָת$ ִיְתָ�ֵר5ְ ִהֵ<ה ִע�#י ְוִיְתר$- ה#א ַלָ�ָבר ַהה#א ָברְ�ַ ְ>�# ִמִ�ְבֵרי ָהע$ָל" ?ֲחֵרי ֱהי$ָת" 9ִ�ֶ�ְ

, )חולי- צא(ב ְוָ�" ְמַרֲא�$ָתיו ל ְ�ִעְנַי- ?ְבֵני ַהָ>ק$" ֶ�ָ�ַקח ַיֲעקֹ"#ְכָבר ִהְזִ�יר# ַז, Cָ�ֶָכה ִלְהי$ת ַ ְ�ִמי� ַלDִַ�יק
 ":ָעַלי ַיִ<יַח ַצִ�יק רֹא�$, ְמַלֵ>ד ֶ�ִ<ְתַקְ�צ# �:ָ�- ְוָהְיָתה ָ�ל ?ַחת א$ֶמֶרת, ָחק!ַמר ַרִ�י ִיְצ"
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