
PARSHAT	  KEDOSHIM	  TIHEYU	  2016	  –	  SOURCE	  SHEET	  
	  

1.	  VAYIKRA	  19:	  2	  –	  “KEDOSHIM	  TIHEYU”!	  
	  

	ַדֵבר ֶאל־ָכל־ֲעַדת ְבנֵי־יְִשָרֵאל ְוָאַמְרָת ֲאֵלֶהם ְקדִֹשים ִתְהיּו ִכי ָקדֹוׁש ֲאנִי יְקָֹוק ֱאֹלֵהיֶכם:  
	  
2.	  Rambam,	  Moreh	  Nevuchim	  1:54	  –	  God’s	  holiness	  is	  his	  kindness	  and	  compassion	  
	  

שנדמה פעולתנו כפעולותיו, כמו שבארו בפ' קדושים תהיו, אמרו מה . . .  כי תכלית מעלת האדם
  .רחום חנון, מה הוא רחום אף אתה הוא חנון אף אתה

	  
3.	  Rambam,	  Sefer	  Hamitzvot,	  Shoresh	  4	  –	  Kedoshim	  Tiheyu	  is	  not	  a	  mitzvah	  
	  

השרש הרביעי שאין ראוי למנות הציוויים הכוללים התורה כולה. הנה יבואו בתורה צוויין ואזהרות . . . יכללו 
המצות כולם כאילו יאמר עשה כל מה שצויתיך לעשות והזהר מכל מה שהזהרתיך ממנו או לא תעבור דבר ממה 

שהוא לא יצוה לעשות מעשה מיוחד שיהיה מצות עשה . שצויתיך בו. ואין פנים למנות הצווי הזה מצוה בפני עצמה, 
. . וכבר טעו בשרש הזה . . . שמנו קדושים תהיו מצוה מכלל מצות עשה. ולא ידעו כי אמרו קדושים תהיו, 

 והתקדשתם והייתם קדושים (שם כ וסוף שמיני), הם צוויין לקיים כל התורה.
	  
4.	  Rambam,	  Hilchot	  Tumat	  Ochlin	  16:12	  –	  ‘kedusha’	  means	  complete	  separation	  
	  

אע"פ שמותר לאכול אוכלין טמאין ולשתות משקין טמאים חסידים הראשונים היו אוכלין חולין בטהרה 
ונזהרין מן הטומאות כולן כל ימיהם והן הנקראים פרושים ודבר זה קדושה יתירה היא ודרך חסידות 

כל וישתה עמהם' שהפרישות מביאה לידי טהרת שיהיה נבדל אדם ופורש משאר העם ולא יגע בהם ולא יא
הגוף ממעשים הרעים' וטהרת הגוף מביאה לידי קדושת הנפש מן הדעות הרעות' וקדושת הנפש גורמת 

 להדמות בשכינה' שנאמר והתקדשתם והייתם קדושים כי קדוש אני הw מקדשכם/
	  
5.	  Seforno	  –	  the	  message	  of	  ‘kedoshim	  tiheyu’	  is	  about	  doing	  the	  mitzvot	  
	  

אחר שהשרה שכינתו בישראל לקדשם לחיי עולם כמו שהיתה הכונה באמרו 'ואתם תהיו לי 
ממלכת כהנים וגוי קדוש' . . . והבדילם מטומאת המאכלות . . . ומטומאת העריות . . .  אמר עתה 
 שהכונה בכל אלה האזהרות היא שיהיו קדושים וזה כדי שידמו ליוצרם כפי האפשר כמו שהיתה

הכונה בבריאת האדם כאמרו 'נעשה אדם בצלמנו כדמותנו' (בראשית א, כו) וזה ביאר . . . באמרו 
 'כי קדוש אני ה' אלהיכם', וראוי שתדמו אלי כפי האפשר . . .

	  
6.	  Shaarei	  Yosher	  (R.	  Shimon	  Shkop)	  Introduction	  –	  kedusha	  is	  doing	  something	  for	  others	  
	  

ו כאמור והלכת בדרכיו' היינו שנהיה אנחנו בחירי יצוריו' מגמתנו תמיד להקדיש רצונו יתw שנהלך בדרכי
כוחותינו הגופניים והרוחניים לטובת הרבים' כפי ערכנו' ולדעתי כל ענין זה נכלל במצות הw של קדושים 

/תהיו  
דהנה במדרש אמור על מקרא זה: wיכול כמוני' ת"ל כי קדוש אני' קדושתי למעלה מקדושתכםw/ וביסוד 
מצוה זו של קדושה איתא בתו"כ: קדושים תהיו פרושים תהיו' והרמבwwן ז"ל בפירושו על התורה האריך 

שהם מעשים לבאר ענין פרישות האמור במצוה זו שהוא להתרחק מן הנאות ותענוגים יתירים' אעפwwי 
שאינן אסורים לנו   

/ / / ועפ"ז לכאורה דברי המדרש אינם מובנים' איך שייך בענין פרישות להתדמות להקב"ה שע"ז השמיענו 
הכתוב שלא כן רצונו יתw' שהרי אומר יכול כמוני ת"ל כי קדוש אני קדושתי למעלה מקדושתכם?   



 
דבמובן זה עלינו להבין' דבאמת יש דמיון וביותר קשה להבין מה שמסיק קדושתי למעלה מקדושתכם' 

בהקדושה שהw דורש מאתנו לקדושתו יתw' אלא שקדושתו יותר כוללת ומקפת/ ואם נאמר דעיקד מובן 
הקדושה שהw דורש מאתנו במצוה זו של קדושים תהיו להתרחק מן המותרות' קדושה זו אינה מתיחםת 

 ?wית wכלל לה  
 

יסוד ושורש מגמת תכלית חיינו' שיהיו כל עבודתנו ועמלנו תמיד לכן נלענwwד' שבמצוה זו כלול כל 
מוקדשים לטובת הכלל' שלא נשתמש בשום מעשה ותנועה' הנאה ותענוג שלא יהיה בזה איזה ענין לטובת 

זולתנו / / / והנה כשהאדם מישר הליכותיו ושואף שתמיד יהיו דרכי חייו מוקדשים להכלל' אז כל מה 
את גופו ונפשו הוא מתיחס ג"כ אל מצות קדושה' שעי"ז יטיב גם לרבים' שבטובתו שעושה גם לעצמו להבר

לעצמו הוא מטיב עם הרבים הצריכים לו/ אבל אם הוא נהנה הנאה מן סוג המותריות' שאינן דרושות 
להבראת גופו ונפשו' הנאה זו היא נגד הקדושה' שבזה הוא מטיב לעצמו לרגע לפי דמיונו' ולזולתו אין שום 

ועלת / / / וביחס זה מתדמה ענין קדושה זו לקדושת הבורא יתw באיזה דמיון קצת' שכמו שבמעשה של ת
הקב"ה בהבריאה כולה' וכן בכל רגע ורגע שהוא מקיים את העולם' כל מעשיו הם מוקדשים לטובת זולתו' 

כן רצונו יתw שיהיו מעשינו תמיד מוקדשים לטובת הכלל ולא להנאת עצמו/  
	  
7.	  Malbim	  –	  how	  can	  we	  emulate	  God?	  
	  

יש בקדושה מדרגות רבות: יש מתנשא על כח המתאוה לעריות ומאכלות אסורות, יש מתנשא 
). וכן Godlyלפרוש מכל עניני החומר ומשאלותיו ומכל הנאות העולם עד יהיה כבר אלהין (

ית ושודד הקדושה הנאמרת אצל ה' היא מה שיעלה מן ההנהגה הטבעיית אל הנהגה נסיית פלאי
ומבטל כל עניני הטבע ותהלוכיה. אולם ה' ערך סדרי העולם הגדול והנהגתו שיהיו נמשכים לפי 
סדרי האדם, שהוא העולם הקטן, והנהגתו. שאם הטבעיים מושלים בעולם הקטן והנפש נמשכת 

אחר החומר וטבעיה ויצוריה אז גם בעולם הגדול הטבע שוררת והכל מתנהג לפי סדרי המערכת 
הג הטבע. ועת יתקדש האדם ויתנשא מן החומר אל הנהגה בחיריית נפשיית והשכל גובר ומנ

והנפש האלקית שוררת אז גם בעולם יתקדש ה' ויתעלה להנהיג הנהגה ניסיית פלאיית.   
 

וזה שנאמר, אם מקדשים אתם עצמכם מעלה אני עליכם כאילו קדשתם אותי כי שיתקדש ה' 
איית תלוי בקדושת ישראל וממשלתם על הטבע והחומר. . . בהנהגת העולם להנהיג הנהגה פל  

 
ואבא שאול אומר שמה שכתוב "קדושים תהיו כי קדוש אני" פירושו שמצד שאני קדוש צריכים 

אתם להתדמות אלי כי בזה האופן נברא האדם בצלם ובדמות להיות אנדרטיא של מלך הכבוד כי 
ה מכולם באשר כולם נתונים תחת חוקים כמו שה' הוא הא' בעולם שהוא קדוש ונבדל ונעל

קבועים בלתי משתנים והוא לבדו אשר לו הכח והממשלה להמשיך הכל כפי חפצו ורצונו החפשי 
הבלתי בר תכלית, כן האדם הוא ציור הצלם העליון מזה הצד שיכול להתקדש ולהנהיג את 

י הטבע ובזה הוא מרכבתו הקטנה שהיא גויתו בהנהגה בחיריית חפשית בלתי נתונה תחת חוק
מחקה למלך ומצייר הצלם והדמות והכבוד העליון, ואין להאריך יותר.  

	  
	  


