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לאור הפרשה | הרב שלמה גבאי, ר"מ בישיבת ההסדר קרני שומרון
קדושה: טהרה ויצירה

"בכל מקום שאתה מוצא גדר ערוה אתה 
מוצא קדושה" ]רש"י תחילת פרשת קדושים[

כולל  בציווי  פותחת  קדושים  פרשת 
"קדושים תהיו כי קדוש אני ה' אלוקיכם". 
מעין  מהווה  זו  כוללת  הדרכה  לכאורה 
בתחילת  המופיעות  למצוות  פתיחה 
איסור  השבת,  מצוות  קדושים,  פרשת 
אכילת פיגול, החובה לתת מתנות עניים 
ומצוות שבין אדם לחבירו. אלא שמעבר 
להיות  הציווי  את  לפרש  שהנסיון  לכך 
יותר  עוד  קשה  פשוט,  אינו  "קדושים" 
למצא קשר בינו לבין המצוות שבתחילת 

הפרשה.
הרמב"ם בפתיחה לספר המצוות ]השורש 
תהיו  קדושים  הציווי  את  הביא  הרביעי[ 
חיזוק קיום  לציווי כללי שענינו  כדוגמא 
מצוות התורה "וזה הצווי אינו צווי עומד 
מצוה  אחר  נמשך  הוא  אבל  בעצמו 
יקרא  ההוא  הצווי  ומקיים  בה  שנצטוו 
קדושים  אמרו  בין  הפרש  ואין  קדוש, 
תהיו או אילו אמר עשו מצוותי". לדעתו 
אכן אין לחפש קשר ישיר בין ציווי כולל 
זה לבין הנאמר בסמוך לו, שכן זהו ציווי 

כולל המתייחס לכל מצוות התורה.
אולם מדברי רש"י נראה שיש משמעות 
הפרשיות.  בסדר  זה  צווי  של  למיקומו 
"קדושים  כתב  הפרשה  בתחילת  רש"י 
ומן  העריות  מן  פרושים  הוו   - תהיו 
העבירה )ויקרא רבה( שכל מקום שאתה 

קדושה".  מוצא  אתה  ערוה  גדר  מוצא 
פרשת  תחילת  בין  קשר  מוצא  רש"י 
אחרי  פרשת  של  סיומה  לבין  קדושים 
מות העוסקת בביאות אסורות ובפרישה 
מן העריות האסורות. הקשר שמצא רש"י 
בין הנדונים הוא הקשר הקיים בין המושג 
"קדושה" לבין הריחוק מן העריות. טמון 
"כל מקום שאתה מוצא  יסודי  כלל  כאן 

גדר ערוה אתה מוצא קדושה".
של  מפירושו  נטה  אמנם  הרמב"ן, 
מתמצה  אינה  זו  הוראה  לדעתו  רש"י, 
"בא הכתוב, אחרי  בפרישה מן העריות, 
לגמרי,  אותם  שאסר  האיסורים  שפרט 
מן  פרושים  שנהיה  כללי  בדבר  וצוה 
יפריש  וכן  במשגל...  ימעט  המותרות 
הוזהרנו  מן הטומאה, אע"פ שלא  עצמו 
ולשונו  פיו  ישמור  וגם  בתורה...  ממנה 
ומן  הגסה  האכילה  ברבוי  מהתגאל 
הדבור הנמאס... באלו ובכיוצא בהן באה 
המצוה הזאת הכללית, אחרי שפרט כל 
העבירות שהן אסורות לגמרי" בפירושו 
המפורסם  המושג  את  הרמב"ן  טבע  זה 

"נבל ברשות התורה". 
מבין  לרש"י,  בדומה  הרמב"ן,  גם  אולם 
שמיקומה של מצוה זו הוא בעיקר כסיום 
פרשת  בסוף  המופיעות  עריות  לאיסורי 
"אחר  הימשכות  של  החשש  מות.  אחרי 
המותרות" קיימת בעיקר בתחום העריות, 
ביותר,  וחזקה  גדולה  המשיכה  בו  תחום 

הוסיפה  זה  לצווי  בסמוך  דווקא  ולכן 
התורה את הציווי הכולל "קדושים תהיו" 

– אל תהיה נבל ברשות התורה.
דרכם של רש"י ושל הרמב"ן מצביעה על 
גדרי  על  השמירה  בין  וחזק  ישיר  קשר 
הצניעות לבין חיזוק עניין הקדושה בעם 
הכח  הוא  המין  יצר  של  זה  כח  הקודש. 
החזק ביותר בתאוות האדם, או במילים 
של  ביותר  החזק  "הרצון"  זהו  אחרות 

כוחותיו הטבעיים. 
עמ'  ג'  ]חלק  הקודש  באורות  זצ"ל  הרב 
רחץ'[ עומד על כך שכוחו של יצר המין 
המשך  בנטיית  נעוץ  "שהוא  בכך  הוא 
הרצון  קרי,  כולם",  הדורות  של  החיים 
מכל,  הגדול  הדבר  את  וליצור  לברא 
ליצור חיים, ועל ידי כך להשפיע השפעה 

כללית של המשך הדורות כולם.
יש  בו  המקום  הקדושה,  במקום  דווקא 
להדמות  כח  וליצור,  לברא  כח  לאדם 
לבוראו, דווקא שם יש צורך בזהירות יתר, 
בגדרים, בגבולות, בהדרכה של מה מותר 
ומה אסור, שכן דווקא שם קיים החשש 
לכיוונים  הרצון  להטיית  חשש  לטעות, 

הרי אסון.
השמירה על מקומו הנכון של כח חיים זה 
וכלשון  העליונה,  לקדושה  המפתח  היא 
על  לעלות  יכולים  "בקדושה  שם  הרב 
של  דוגמא  למדרגת  הברית  ידי קדושת 

צדיק בכל הדורות".

מנהלי אולפנות, ישיבות, בתי ספר וגנים
לפרטים: משה 052-3003779מבחר גדול של מתנות סוף שנה לכל גיל ולכל תקציב
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