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  ע"מנחם אב התש                            ד"בס

  מקור קדושת עם ישראל
  ראה לפרשת 

  
  ב"דברים פרק י. 1
ָלׂשּום , ִׁשְבֵטיֶכם-ִמָּכל, ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶכם ִיְבַחר-ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר-ֶאל-ִּכי ִאם ה

עֹלֵֹתיֶכם  ,ַוֲהֵבאֶתם ָׁשָּמה ו  .ּוָבאָת ָּׁשָּמה, ִתְדְרׁשּו ְלִׁשְכנֹו--ָׁשם, ְׁשמֹו-ֶאת
 ,ְוִנְדבֵֹתיֶכם, ְוִנְדֵריֶכם; ְוֵאת ְּתרּוַמת ֶיְדֶכם, ַמְעְׂשרֵֹתיֶכם ְוֵאת, ְוִזְבֵחיֶכם

, ִלְפֵני ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶכם, ָׁשם-ַוֲאַכְלֶּתם ז  .ְוצֹאְנֶכם, ּוְבכֹרֹת ְּבַקְרֶכם
  .ֱאלֶֹהיךָ  ְיהָוה, ַרְכךָ ֲאֶׁשר ּבֵ --ַאֶּתם ּוָבֵּתיֶכם, ְּבכֹל ִמְׁשַלח ֶיְדֶכם ּוְׂשַמְחֶּתם

 ַהָּיָׁשר-ָּכל,  ִאיׁש :ַהּיֹום, ְּככֹל ֲאֶׁשר ֲאַנְחנּו עִֹׂשים ּפֹה--ַתֲעׂשּון לֹא ח
-ֲאֶׁשר, ַהַּנֲחָלה-ְוֶאל, ַהְּמנּוָחה-ֶאל--ָעָּתה-ַעד, ָבאֶתם-לֹא ִּכי ט  .ְּבֵעיָניו
-ֲאֶׁשר, ִויַׁשְבֶּתם ָּבָאֶרץ, ְרֵּדןַהּיַ -ֶאת, ַוֲעַבְרֶּתם י  .נֵֹתן ָלְך , ֱאלֶֹהיךָ  ְיהָוה

 ,אְֹיֵביֶכם ִמָּסִביב-ְוֵהִניַח ָלֶכם ִמָּכל; ַמְנִחיל ֶאְתֶכם ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶכם
ִיְבַחר ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶכם ּבֹו ְלַׁשֵּכן -ֲאֶׁשר, ְוָהָיה ַהָּמקֹום יא  .ֶּבַטח-ִויַׁשְבֶּתם

  עֹולֵֹתיֶכם :ר ָאנִֹכי ְמַצֶּוה ֶאְתֶכםֲאֶׁש -ֵאת ָּכל, ָׁשָּמה ָתִביאּו--ָׁשם ְׁשמֹו
ֲאֶׁשר ִּתְּדרּו  ,ְוכֹל ִמְבַחר ִנְדֵריֶכם, ַמְעְׂשרֵֹתיֶכם ּוְתֻרַמת ֶיְדֶכם, ְוִזְבֵחיֶכם

, ּוְבנֵֹתיֶכם ַאֶּתם ּוְבֵניֶכם--ִלְפֵני ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶכם, ּוְׂשַמְחֶּתם יב  .ַליהָוה
ִּכי ֵאין לֹו ֵחֶלק ְוַנֲחָלה  ,ִוי ֲאֶׁשר ְּבַׁשֲעֵריֶכםְוַהּלֵ ; ְוַעְבֵדיֶכם ְוַאְמהֵֹתיֶכם

    .ִאְּתֶכם
-ִאם ִּכי יד  .ֲאֶׁשר ִּתְרֶאה ,ָמקֹום-ְּבָכל, ַּתֲעֶלה עֹלֶֹתיךָ -ֶּפן, ִהָּׁשֶמר ְלךָ  יג

ְוָׁשם ; עֹלֶֹתיךָ  ַּתֲעֶלה, ָׁשם--ְּבַאַחד ְׁשָבֶטיךָ , ִיְבַחר ְיהָוה-ַּבָּמקֹום ֲאֶׁשר
 ְוָאַכְלָּת ִּתְזַּבח ַאַּות ַנְפְׁשךָ -ַרק ְּבָכל טו  . ּכֹל ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ְמַצֶּוּךָ ,ַּתֲעֶׂשה

ַהָּטֵמא ְוַהָּטהֹור ; ְׁשָעֶריךָ -ְּבָכל--ְלךָ -ָנַתן ְּכִבְרַּכת ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ֲאֶׁשר, ָבָׂשר
, ֶרץ ִּתְׁשְּפֶכּנּוָהָא- ַעל :לֹא תֹאֵכלּו ,ַרק ַהָּדם טז  .ְוָכַאָּיל ַּכְּצִבי, יֹאְכֶלּנּו

, ְּדָגְנָך ְוִתירְֹׁשָך ְוִיְצָהֶרךָ  ַמְעַׂשר,  ִּבְׁשָעֶריךָ ֶלֱאכֹלתּוַכל -לֹא יז  .ַּכָּמִים
  .ְוִנְדבֶֹתיָך ּוְתרּוַמת ָיֶדךָ , ְנָדֶריָך ֲאֶׁשר ִּתּדֹר-ְוָכל ;ְוצֹאֶנךָ , ּוְבכֹרֹת ְּבָקְרךָ 

ַּבָּמקֹום ֲאֶׁשר ִיְבַחר ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך , ְכֶלּנּוֱאלֶֹהיָך ּתֹא ִלְפֵני ְיהָוה-ִּכי ִאם יח
ִלְפֵני , ְוָׂשַמְחָּת  ;ְוַהֵּלִוי ֲאֶׁשר ִּבְׁשָעֶריךָ , ּוִבְנָך ּוִבֶּתָך ְוַעְבְּדָך ַוֲאָמֶתךָ  ַאָּתה--ּבֹו

-לּכָ , ַהֵּלִוי-ַּתֲעזֹב ֶאת-ֶּפן ,ִהָּׁשֶמר ְלךָ  יט  .ִמְׁשַלח ָיֶדךָ , ְּבכֹל, ְיהָוה ֱאלֶֹהיךָ 
  }ס { .ַאְדָמֶתךָ -ַעל, ָיֶמיךָ 

, ָבָׂשר ְוָאַמְרָּת אְֹכָלה, ָלְך -ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר, ְּגֻבְלךָ -ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ֶאת ַיְרִחיב-ִּכי כ
    .ּתֹאַכל ָּבָׂשר ,ַאַּות ַנְפְׁשךָ -ְּבָכל--ְתַאֶּוה ַנְפְׁשָך ֶלֱאכֹל ָּבָׂשר-ִּכי

   ֶׁשר ִיְבַחר ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ָלׂשּום ְׁשמֹואֲ , ִיְרַחק ִמְּמָך ַהָּמקֹום-ִּכי כא
, ְוָאַכְלָּת --ִצִּויִתךָ  ַּכֲאֶׁשר, ְוָזַבְחָּת ִמְּבָקְרָך ּוִמּצֹאְנָך ֲאֶׁשר ָנַתן ְיהָוה ְלךָ , ָׁשם

, ֵּכן--ָהַאָּיל-ַהְּצִבי ְוֶאת-ֶאת ַּכֲאֶׁשר ֵיָאֵכל, ַאְך  כב  .ַאַּות ַנְפֶׁשךָ , ְּבכֹל, ִּבְׁשָעֶריךָ 
, ְלִבְלִּתי ֲאכֹל ַהָּדם, ַרק ֲחַזק כג  .יֹאְכֶלּנּו, ַיְחָּדו ,ְוַהָּטהֹור,  ַהָּטֵמא :אְכֶלּנּוּתֹ

  , ַהֶּנֶפׁש תֹאַכל-ְולֹא; הּוא ַהָּנֶפׁש, ִּכי ַהָּדם
--ּתֹאְכֶלּנּו ,לֹא כה  .ַּכָּמִים ,ָהָאֶרץ ִּתְׁשְּפֶכּנּו- ַעל :ּתֹאְכֶלּנּו, לֹא כד  .ַהָּבָׂשר-ִעם

  ְּבֵעיֵני  ַתֲעֶׂשה ַהָּיָׁשר-ִּכי, ְלַמַען ִייַטב ְלָך ּוְלָבֶניָך ַאֲחֶריךָ 
  -ֶאל, ִּתָּׂשא ּוָבאָת , ּוְנָדֶריךָ , ִיְהיּו ְלךָ -ָקָדֶׁשיָך ֲאֶׁשר ַרק כו .ְיהָוה

  , ְוָעִׂשיָת עֹלֶֹתיָך ַהָּבָׂשר ְוַהָּדם כז  .ִיְבַחר ְיהָוה-ֲאֶׁשר ַהָּמקֹום
   ;ָוה ֱאלֶֹהיךָ ִמְזַּבח ְיה-ַעל

    .ּתֹאֵכל ,ְוַהָּבָׂשר, ִמְזַּבח ְיהָוה ֱאלֶֹהיךָ -ִיָּׁשֵפְך ַעל, ְזָבֶחיךָ -ְוַדם
ְלַמַען ִייַטב ְלָך   :ְמַצֶּוּךָ , ֲאֶׁשר ָאנִֹכי, ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה-ֵאת ָּכל, ְוָׁשַמְעָּת  ְׁשמֹר כח

  }ס { .ְּבֵעיֵני ְיהָוה ֱאלֶֹהיךָ , ְוַהָּיָׁשר ֹובִּכי ַתֲעֶׂשה ַהּט--עֹוָלם-ַעד, ּוְלָבֶניָך ַאֲחֶריךָ 
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-ְוֶאל ָּכל, ָּבָניו-ַאֲהרֹן ְוֶאל- ַּדֵּבר ֶאלב  .מֶֹׁשה ֵּלאמֹר-ֶאל,  ַוְיַדֵּבר ְיהָוהא

 ִאיׁש ג  .ִצָּוה ְיהָוה ֵלאמֹר-ֲאֶׁשר,  ֶזה ַהָּדָבר :ֲאֵליֶהם, ְוָאַמְרָּת , ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל
אֹו ֲאֶׁשר ; ַּבַּמֲחֶנה, ֵעז-ֶכֶׂשב אֹו-ֲאֶׁשר ִיְׁשַחט ׁשֹור אֹו, ִמֵּבית ִיְׂשָרֵאל, ׁשִאי

ְלַהְקִריב , לֹא ֱהִביאֹו, ֶּפַתח אֶֹהל מֹוֵעד- ְוֶאלד  .ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה, ִיְׁשַחט

ְוִנְכַרת , ָפְך ָּדם ָׁש , ָּדם ֵיָחֵׁשב ָלִאיׁש ַההּוא--ִלְפֵני ִמְׁשַּכן ְיהָוה, ָקְרָּבן ַליהָוה
ִזְבֵחיֶהם -ֶאת,  ְלַמַען ֲאֶׁשר ָיִביאּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאלה  .ִמֶּקֶרב ַעּמֹו, ָהִאיׁש ַההּוא

, ֶּפַתח אֶֹהל מֹוֵעד-ֶוֱהִביֻאם ַליהָוה ֶאל, ְּפֵני ַהָּׂשֶדה-ֲאֶׁשר ֵהם זְֹבִחים ַעל
ַהָּדם - ְוָזַרק ַהּכֵֹהן ֶאתו  .אֹוָתם--ַליהָוה, ְוָזְבחּו ִזְבֵחי ְׁשָלִמים; ַהּכֵֹהן-ֶאל
 ז  .ְלֵריַח ִניחַֹח ַליהָוה, ְוִהְקִטיר ַהֵחֶלב; ֶּפַתח אֶֹהל מֹוֵעד, ִמְזַּבח ְיהָוה-ַעל

 ֻחַּקת  :ֲאֶׁשר ֵהם זִֹנים ַאֲחֵריֶהם, ַלְּׂשִעיִרם, ִזְבֵחיֶהם-ֶאת, ִיְזְּבחּו עֹוד-ְולֹא
ִאיׁש ִאיׁש ִמֵּבית --ֲאֵלֶהם ּתֹאַמר וַ ח  .ְלדֹרָֹתם, ּזֹאת ָלֶהם-עֹוָלם ִּתְהֶיה

- ְוֶאלט  .ָזַבח-אֹו, ַיֲעֶלה עָֹלה- ֲאֶׁשר :ָיגּור ְּבתֹוָכם-ַהֵּגר ֲאֶׁשר-ּוִמן, ִיְׂשָרֵאל
, ְוִנְכַרת ָהִאיׁש ַההּוא--ַליהָוה, ַלֲעׂשֹות אֹתֹו, לֹא ְיִביֶאּנּו, ֶּפַתח אֶֹהל מֹוֵעד

   .ֵמַעָּמיו
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כי ישראל נצטוו במדבר לזבוח כל בקרם וצאנם , אבל פירוש הכתוב
אבל באיזה מקום שיהיה המשכן , )ו-ויקרא יז ג (שלמים לפני המשכן 

ואם לא ירצה לאכול שור ושה לא יתחייב להביא קרבן , יעשה אותם
לא מעשר בהמה ומעשר שני כלל וגם כן אינו חייב להביא בכורות ו

 ואפילו ברגלים לא נתחייב לבא שם, והנה לא יביא בחיוב למשכן כלל
בכל וכן אחרי זריקת הדם והקטר החלב בשלמים יאכל אותם במדבר 

כי לא נתן בהם הכתוב מחיצה אבל אוכלים אותם , מקום שירצה
איש רק , במחנה וחוץ למחנה והנה אין להם בכל ענין הקרבנות חובה

על כן צוה בכאן כי אחרי המנוחה והנחלה לא , כל הישר בעיניו יעשה
אבל יבואו בחובה למקום ידוע ומיוחד נבחר מהשם ויביאו , יעשו כן

  .שם הזבחים והמעשרות והבכורות ויאכלום שם במחיצה לפני השם
  
  ו"טפרק דברים . 5
- א' לא תזבחנו לה- ִּפסח או עור כל מום רע -וכי יהיה בו מום "

רק את : כצבי וכאיל, הטמא והטהור יחדו, בשעריך תאכלנו: לוהיך
  ".על הארץ תשפכנו כמים, דמו לא תאכל

    
  ' פרק דויקרא. 6
והקריב על חטאתו אשר חטא , אם הכהן המשיח יחטא לאשמת העם"

והזה מן , וטבל הכהן את אצבעו בדם...  לחטאת' פר בן בקר תמים לה
ונתן הכהן מן הדם על : ני פרֹכת הקֹדשאת פ' הדם שבע פעמים לפני ה

ואת כל דם , אשר באֹהל מועד'  לפני המזבח קטֹרת הסמיםקרנות 
  ...הפר ישּפֹך אל יסוד מזבח העֹלה אשר פתח אֹהל מועד

והקריבו הקהל ... ונעלם דבר מעיני הקהל, ואם כל עדת ישראל ישגו
 הכהן והביא... והביאו אֹתו לפני אֹהל מועד, פר בן בקר לחטאת

והזה וטבל הכהן אצבעו מן הדם : המשיח מדם הפר אל אֹהל מועד
ומן הדם יתן על קרנֹת המזבח : את פני הפרֹכת' שבע פעמים לפני ה

ואת כל הדם ישּפֹך אל יסוד מזבח , אשר באֹהל מועד' אשר לפני ה
    ".ונסלח להםוכפר עֵלהם הכהן ... העֹלה אשר פתח אֹהל מועד

ולקח ... שעיר עזים זכר תמים, הביא את קרבנוו... אשר נשיא יחטא"
ואת דמו , על קרנֹת מזבח העֹלההכהן מדם החטאת באצבעו ונתן 

  :מחטאתו ונסלח לווכפר עליו הכהן ... ישּפֹך אל יסוד מזבח העֹלה
שעירת ִעזים , והביא קרבנו... ואם נפש אחת תחטא בשגגה מעם הארץ

כהן מדמה באצבעו ונתן ולקח ה... תמימה נקבה על חטאתו אשר חטא
וכפר ... מזבח העֹלה ואת כל דמה ישּפֹך אל יסוד המזבחעל קרנֹת 

ולקח הכהן ... ואם כבש יביא קרבנו לחטאת: ונסלח לועליו הכהן 
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קרנֹת מזבח העֹלה ואת כל דמה ישּפֹך מדם החטאת באצבעו ונתן על 

".על חטאתו אשר חטא ונסלח לווכפר עליו הכהן ... אל יסוד המזבח
    

   ז"טפרק ויקרא . 7
ולפני הכּפֹרת , ולקח מדם הפר והזה באצבעו על פני הכּפֹרת ֵקדמה"

ושחט את שעיר החטאת אשר לעם : יזה שבע פעמים מן הדם באצבעו
ועשה את דמו כאשר עשה לדם הפר , והביא את דמו אל מבית לפרֹכת

בני מֻטמאֹת וכפר על הקֹדש : וִהזה אתו על הכּפֹרת ולפני הכּפֹרת
וכן יעשה לאהל מועד השֹכן ִאתם , ישראל ומפשעיהם לכל חטאֹתם

  ".בתוך טמאֹתם
    

  ב"י בראשית ל"רש. 8
 כולן לשון -שכל כפרה שאצל עון וחטא ואצל פנים , ונראה בעיני"

   ".ִקנוח והעברה הן
  
   יט-יח, ז"ויקרא ט. 9
ולקח מדם הפר ומדם , וכפר עליו 'המזבח אשר לפני הויצא אל "

והזה עליו מן הדם באצבעו שבע : ר ונתן על קרנות המזבח סביבהשעי
  ".וטהרו וקדשו מֻטמאֹת בני ישראל, פעמים

  
 10. ויקרא ט"ז, לג-לד

יכפר ועל  ואת אֹהל מועד ואת המזבח וכפר את מקדש הקֹדש"
לכפר והיתה זאת לכם לֻחקת עולם : יכפר הּכֹהנים ועל כל עם הקהל

  ...".ת בשנהעל בני ישראל מכל חטֹאתם אח
  
   'ח-'א ז"דברים כ. 11
לעמך כפר :  ידינו לא שפכו את הדם הזה ועינינו לא ראו-וענו ואמרו "

וִנָּכֵּפר להם , בקרב עמך ישראלואל תתן דם נקי ', ישראל אשר פדית ה
  ".הדם

   יד-י, ז"ויקרא י. 21
 -ואיש איש מבית ישראל ומן הגר הגר בתוכם אשר יאכל כל דם "

כי נפש : בנפש האֹכלת את הדם והכרתי אֹתה מקרב עמהונתתי פני 
כי , ואני נתתיו לכם על המזבח לכפר על נפשֹתיכם ,הבשר בדם ִהוא

 כל נפש מכם לא -על כן אמרתי לבני ישראל : בנפש יכפרהדם הוא 
ואיש איש מבני ישראל : והגר הגר בתוככם לא יאכל דם, תאכל דם

ושפך את  -יה או עוף אשר ֵיאכל ומן הגר הגר בתוכם אשר יצוד ֵציד ח
ואֹמר לבני ,  דמו בנפשו הוא-כי נפש כל בשר : וכסהו בעפרדמו 

כי נפש כל בשר דמו ִהוא כל אֹכליו , ישראל דם כל בשר לא תאכלו
    ".יכרת

  
   ד"כ-ג"כ, ב"ידברים . 31
ולא תאכל הנפש עם  הוא הנפשכי הדם , רק חזק לבלתי אכֹל הדם"

  ". הארץ תשפכנו כמיםעל, לא תאכלנו: הבשר
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ח-ה, א"ויקרא כ. 41
לא יקרחו קרחה בראשם ופאת זקנם לא יגלחו ובבשרם לא ישרטו "

כי את , לוהיהם-לוהיהם ולא יחללו שם א-קדֹשים יהיו לא: שרטת
וקדשתו כי את ... הם מקריבם והיו קֹדש, לוהיהם-לחם א', ִאשי ה

' ש יהיה לך כי קדוש אני הקדֹ, לוהיך הוא מקריב-לחם א
  ".מקִדשכם

    
  ח-ב, ה"ויקרא כ. 51
וינזרו מקדשי בני ישראל ולא יחללו את שם , דבר אל אהרן ואל בניו"

לדֹרֹתיכם כל איש  -אמר אֵלהם : 'אני ה, קדשי אשר הם מקִדשים לי
' אשר יקרב מכל זרעכם אל הקדשים אשר יקדישו בני ישראל לה

נבלה וטרפה לא ... 'פש הִהוא מלפני אני הונכרתה הנ, וֻטמאתו עליו
  "'אני ה, יאכל לטמאה בה

  
  ב-א, ד"ידברים . 61
בין עיניכם ולא תשימו קרחה לא תתגֹדדו , לוהיכם-א' בנים אתם לה"

להיות לו לעם סֻגלה ' לוהיך ובך בחר ה-א' אתה להעם קדוש כי : למת
  ".מכל העמים אשר על פני האדמה

  
  כא, ד"ידברים . 71
, לגר אשר בשעריך תתננה ואכלה או מכר לנכרי,  תאכלו כל נבלהלא"

  ...".לוהיך-א' להעם קדוש אתה כי 
  
  א, ד" י דברים ן"רמב. 81
שהם ] בפרשת אמור[שהזכיר שם , כי לא בעבור מעלת הכהנים בלבד"

אבל כל העדה ֻּכלם קדושים , ִצוה בהם זה, לוהיהם-קדושים לא
 השמרו גם אתם -אם כן ,  הכהניםלוהיכם כמו-א' וֻכלכם בנים לה

  ".במצוה הזאת כמותם
  
  ו ', זדברים . 91
 ַאָּתה ַליהָֹוה ֱאלֶֹהיָך ְּבָך ָּבַחר ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיָך ִלְהיֹות לֹו ַעם ָקדֹוׁשִּכי ) ו(

  :ְלַעם ְסֻגָּלה ִמּכֹל ָהַעִּמים ֲאֶׁשר ַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמה
  

 ט , ח"כדברים . 20
 ַּכֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ָלְך ִּכי ִתְׁשמֹר ֶאת ִמְצֹות ְלַעם ָקדֹוׁשָוה לֹו ְיִקיְמָך ְיהֹ) ט(

  :ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיָך ְוָהַלְכָּת ִּבְדָרָכיו
  
  יט, ו"כדברים . 12
ּוְלִתְּתָך ֶעְליֹון ַעל ָּכל ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר ָעָׂשה ִלְתִהָּלה ּוְלֵׁשם ּוְלִתְפָאֶרת ) יט(

  :ָוה ֱאלֶֹהיָך ַּכֲאֶׁשר ִּדֵּבר ַליהַֹעם ָקדׁשְוִלְהיְֹתָך 
  
  ו -ג', זדברים .  22
כי עם ... בתך לא תתן לבנו ובתו לא תקח לבנך, ולא תתחתן בם"

לוהיך להיות לו לעם סֻגלה -א' בך בחר ה, לוהיך-א' קדוש אתה לה
  ".מכל העמים אשר על פני האדמה

  
  ז, א"ויקרא כ. 32
כי קדֹש אישּה לא יקחו ִאשה זֹנה וחללה לא יקחו וִאשה גרושה מ"

  ".לוהיו-הוא לא
  


