
 
 

 

 תהיו  דושיםק –פרשת קדושים 

  קדושים  הםאל   ואמרת  ישראל  בני  עדת  כל   אל  דבר  ,לאמר  משה  אל  ה׳  וידבר״  פותחת  הפרשה

 (ב-א יט) ״אלקיכם ה׳ אני קדוש כי ,תהיו

כשם שאני פרוש   -: אמר הקב״ה למשה, לך אמור להם לישראל, בני  על פסוק זה נאמר במדרש

 ויקרא רבה כד ד(. כך תהיו פרושים, כשם שאני קדוש, כך תהיו קדושים ) 

אחרי ה׳  ״  קדושים נהיים כאשר דבקים במידותיו של הקב״ה, וכך דרשו רבותינו את הפסוק

הלך אחרי מידותיו  יאלא   פשר לאדם להלך אחרי השכינה?וכי א  ,דברים יג ה(אלקיכם תלכו״ )

ם אבלים חשל הקב״ה, הוא ביקר חולים אף אתה בקר חולים, הוא ניחם אבלים אף אתה נ

 .)סוטה יד ע״א(

״קדושים תהיו״ הוו פרושים    דרך נוספת להגיע לקדושה היא לפרוש מהערווה, וכך פירש רש״י:

 מן העריות ומן העבירה, שכל מקום שאתה מוצא גדר ערווה אתה מוצא קדושה. 

משמעותו שאדם לא יהיה נבל ברשות התורה, שלא ישב   " קדושים תהיו" לדעת הרמב״ן הציווי  

ל נקנה וכל היום במשתאות אפילו שהאוכל כשר למהדרין, ושלא יחיה חיי מותרות למרות שהכ

 ן בו איסור. בכסף שאי

ישרים: מסילת  בספרו  הרמח״ל  לאדם    כתב  מוכרח  מה שאינו  האמיתי, שכל  הכלל  לך  הרי 

 פי״ג(. העולם הזה ראוי לו שיפרוש מהם ) ינייבענ

חייב  ש  כתב הנצי״ב ללמד שכל אחד  כדי  ישראל״  כל עדת בני  ״אל  נאמרה  קדושים  פרשת 

 יט ב(להתקדש לפי כוחותיו ויכולתו )

מצווה זו ״קדושים תהיו״ היא מצווה שישנה בכל אדם, שכל איש מישראל ש  וכן כתב אור החיים,

 קדוש יאמר לו.  -מו מצווה זויבקי

( קוק  הרב  כתב  ישראל  בני  עדת  לכל  נאמרה  זו  פרשה  מדוע  נוסף  שמצוות :  אורות(הסבר 

הקדושה היא לא רק בקדושת הפרט הבודד, אלא בקדושה הכללית של עם ישראל בתפקודו  

 כעם.

כתב הרב שמעון שקופ שפרשה זו נאמרה לכל העם ללמדנו שכל מעשה    'י יושרשער'בספרו  

 שלנו יהיה מכוון להטיב עם אחרים. 



 
 

 

 והוסיף השפת אמת שהפרשה מלמדת אותנו שעל ידי התאחדות בכלל ישראל זוכים לקדושה.

 .שנזכה להתקדש ולקדשבע"ה 


