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 ויקרא פרק יט

אֹמר:)א(  ר ה' ֶאל ֹמֶשה לֵּ יֶכם: ַוְיַדבֵּ דֹוש ֲאִני ה' ֱאֹלהֵּ ֶהם ְקֹדִשים ִתְהיּו ִכי קָּ ַמְרתָּ ֲאלֵּ ל ְואָּ אֵּ י ִיְשרָּ ל ֲעַדת ְבנֵּ ר ֶאל כָּ  )ב( ַדבֵּ
 

 רש"י 
מלמד שנאמרה פרשה זו  - דבר אל כל עדת בני ישראל)ב( 

 - קדשים תהיו בהקהל, מפני שרוב גופי תורה תלויין בה:
הוו פרושים מן העריות ומן העבירה, שכל מקום שאתה 

מוצא גדר ערוה אתה מוצא קדושה, אשה זונה וחללה וגו' 
זרעו אני ה'  ח( ולא יחלל -אני ה' מקדשכם, )ויקרא כא ז 

מקדשו )ויקרא כא טו( קדושים יהיו אשה זונה וחללה וגו' 
 ז(:-)ויקרא כא ו

 רמב"ן 
כבר אמרו רבותינו )תו"כ ריש  - אל כל עדת בני ישראל)ב( 

הפרשה( שהפרשה הזו נאמרה בהקהל מפני שרוב גופי תורה 
ל". אבל הוזכרה תלויין בה. וזה טעם "אל כל עדת בני ישרא

כאן בתורת הכהנים מפני שידבר בה על קרבן התודה, ומפני 
שיזכיר בה המשפט שיצוה לעשות בעושי התועבות הנזכרות 
והעריות, והתועבות הוזכרו בספר הזה מפני הטעם שכתבנו 

הוו פרושים מן העריות ומן  - קדושים תהיו בתחלת הספר:
 תה מוצא העבירה, שכל מקום שאתה מוצא גדר ערוה א

קדושה, לשון רש"י. אבל בתורת כהנים )פרשה א ב( ראיתי סתם, פרושים תהיו. וכן שנו שם )שמיני פרק יב ג(, והתקדשתם 
ולפי דעתי  והייתם קדושים כי קדוש אני, כשם שאני קדוש כך אתם תהיו קדושים, כשם שאני פרוש כך אתם תהיו פרושים:

י הרב, אבל הפרישות היא המוזכרת בכל מקום בתלמוד, שבעליה נקראים אין הפרישות הזו לפרוש מן העריות כדבר
והענין כי התורה הזהירה בעריות ובמאכלים האסורים והתירה הביאה איש באשתו ואכילת הבשר והיין, א"כ  פרושים:

בר כרצונו בכל ימצא בעל התאוה מקום להיות שטוף בזמת אשתו או נשיו הרבות, ולהיות בסובאי יין בזוללי בשר למו, ויד
לפיכך בא הכתוב, אחרי שפרט האיסורים שאסר  הנבלות, שלא הוזכר איסור זה בתורה, והנה יהיה נבל ברשות התורה:

אותם לגמרי, וצוה בדבר כללי שנהיה פרושים מן המותרות. ימעט במשגל, כענין שאמרו )ברכות כב א( שלא יהיו תלמידי 
ולא ישמש אלא כפי הצריך בקיום המצוה ממנו. ויקדש עצמו מן היין במיעוטו, כמו חכמים מצויין אצל נשותיהן כתרנגולין, 

שקרא הכתוב )במדבר ו ה( הנזיר קדוש, ויזכור הרעות הנזכרות ממנו בתורה בנח ובלוט. וכן יפריש עצמו מן הטומאה, אף 
פרושים, וכמו שנקרא הנזיר קדוש על פי שלא הוזהרנו ממנה בתורה, כענין שהזכירו )חגיגה יח ב( בגדי עם הארץ מדרס ל

)במדבר ו ח( בשמרו מטומאת המת גם כן. וגם ישמור פיו ולשונו מהתגאל ברבוי האכילה הגסה ומן הדבור הנמאס, כענין 
שהזכיר הכתוב )ישעיה ט טז( וכל פה דובר נבלה, ויקדש עצמו בזה עד שיגיע לפרישות, כמה שאמרו על רבי חייא שלא שח 

באלו ובכיוצא בהן באה המצוה הזאת הכללית, אחרי שפרט כל העבירות שהן אסורות לגמרי, עד  :שיחה בטלה מימיו
שיכנס בכלל זאת הצוואה הנקיות בידיו וגופו, כמו שאמרו )ברכות נג ב( והתקדשתם אלו מים ראשונים, והייתם קדושים 

עיקר הכתוב בכיוצא בזה יזהיר, שנהיה נקיים  אלו מים אחרונים, כי קדוש זה שמן ערב. כי אף על פי שאלו מצות מדבריהם,
וזה דרך התורה לפרוט ולכלול בכיוצא בזה,  וטהורים ופרושים מהמון בני אדם שהם מלכלכים עצמם במותרות ובכיעורים:

כי אחרי אזהרת פרטי הדינין בכל משא ומתן שבין בני אדם, לא תגנוב ולא תגזול ולא תונו ושאר האזהרות, אמר בכלל 
הישר והטוב )דברים ו יח(, שיכניס בעשה היושר וההשויה וכל לפנים משורת הדין לרצון חבריו, כאשר אפרש )שם(  ועשית

בהגיעי למקומו ברצון הקדוש ברוך הוא. וכן בענין השבת, אסר המלאכות בלאו והטרחים בעשה כללי שנאמר תשבות, ועוד 
לומר שאנחנו נזכה לדבקה בו בהיותנו  - אני ה' אלהיכם כי קדושוטעם הכתוב שאמר  אפרש זה )להלן כג כד( בע"ה:

 קדושים. והנה זה כענין הדבור הראשון בעשרת הדברות )שמות כ ב(:
 

 מלכים ב פרק ד פסוק ט
לֵּ  ר עָּ דֹוש הּוא ֹעבֵּ ַדְעִתי ִכי ִאיש ֱאֹלִהים קָּ א יָּ ה נָּ ּה ִהנֵּ ִמידַותֹאֶמר ֶאל ִאישָּ  :ינּו תָּ

 
 פרשת קדושים פרשה כד ויקרא רבה )וילנא(

א"ר יהודה בן פזי מפני מה נסמכה פרשת עריות לפרשת קדושים אלא ללמדך שכל מקום שאתה מוצא בו גדר ערוה אתה  [ו]
מייתי מוצא קדושה ואתיא כהדא דר' יהודה בן פזי דאמר כל מי שהוא גודר עצמו מן הערוה נקרא קדוש רבי יהושע בן לוי 

מן שונמית הה"ד )מלכים ב ד( ותאמר אל אישה הנה נא ידעתי כי איש אלהים קדוש הוא אמר רבי יונה הוא קדוש ואין 
( ויגש גיחזי להדפה א"ר יוסי בר חנינא שהדפה בהוד יפיה על דדיה רבי מלכים ב' ד'שרתיו קדושים הדא הוא דכתיב )מ

ן אמרי שלא ראתה טפת קרי מימיה על סדין שלו, אמתיה דרבי ישמעאל בר רב איבון אמר מלמד שלא הביט בה מימיו ורבנ
יצחק אמרה אנא הוינא משמשא למנוי דמרי ולא מן יומוי חמית מלה בישא על מנוי דמרי, אמר רבי יהושע בן לוי מפני מה 

ואית ליה קריין  נסמכה פרשת עריות לפרשת קדושים אלא ללמדך שכל מקום שאתה מוצא גדר ערוה אתה מוצא קדושה
סגיין, אשה זונה וחללה וקדשתו כי את לחם אלהיך הוא מקריב, אלמנה וגרושה וחללה זונה וגו' ולא יחלל זרעו, והדין דבר 

 אל כל עדת בני ישראל.
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