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Kedoshim – How do we become holy? 

 ב-ויקרא יט, א  .א

  וידבר ה' אל משה לאמר:  דבר אל כל עדת בני ישראל ואמרת אלהם קדשים תהיו כי קדוש אני ה' אלקיכם:
  הוו פרושים מן העריות ומן העבירה, שכל מקום שאתה מוצא גדר ערוה אתה מוצא קדוש רש"י:

ל הפרישות היא המוזכרת בכל מקום בתלמוד, שבעליה ולפי דעתי אין הפרישות הזו לפרוש מן העריות כדברי הרב, אברמב"ן: 
  נקראים פרושים:

והענין כי התורה הזהירה בעריות ובמאכלים האסורים והתירה הביאה איש באשתו ואכילת הבשר והיין, אם כן ימצא בעל 
נו בכל הנבלות, שלא התאוה מקום להיות שטוף בזמת אשתו או נשיו הרבות, ולהיות בסובאי יין בזוללי בשר למו, וידבר כרצו

  הוזכר איסור זה בתורה, והנה יהיה נבל ברשות התורה
  לפיכך בא הכתוב, אחרי שפרט האיסורים שאסר אותם לגמרי, וצוה בדבר כללי שנהיה פרושים מן המותרות

And Hashem spoke unto Moses, saying: Speak unto all the congregation of the children of Israel, and say unto them: 
You shall be holy; for I, Hashem your G-d, am holy. 
Rashi: This means, keep aloof from the forbidden relations just mentioned and from sinful thoughts. Wherever you 
find in the Torah a command to fence yourself in against such relations you also find mention of "holiness". 
Ramban: according to my opinion, this separation is not to separate from sexual transgressions, like the words of the 
rabbi (Rashi). But [rather], the separation is the one mentioned in every place in the Talmud where its [practitioners] 
are called those that have separated themselves (perushim).  
And the matter is [that] the Torah prohibited sexual transgressions and forbidden foods, and permitted sexual 
relations between husband and wife and the eating of meat and [the drinking of] wine. If so, a desirous person will 
find a place to be lecherous with his wife or his many wives, or to be among the guzzlers of wine and the gluttons of 
meat. He will speak as he pleases about all the vulgarities, the prohibition of which is not mentioned in the Torah. 
And behold, he would be a scoundrel with the permission of the Torah.  
Therefore, Scripture came, after it specified the prohibitions that it completely forbade, and commanded a more 
general [rule] - that we should be separated from [indulgence of] those things that are permissible. 

 ספר המצוות לרמב"ם, שורש ד  .ב

השרש הרביעי שאין ראוי למנות הציוויים הכוללים התורה כולה. הנה יבואו בתורה צוויין ואזהרות אינן בדבר רמוז אבל יכללו 
  המצות כולם...

וה מכלל מצות עשה. ולא ידעו כי אמרו קדושים תהיו, והתקדשתם והייתם וכבר טעו בשרש הזה גם כן עד שמנו קדושים תהיו מצ
קדושים, הם צוויין לקיים כל התורה. כאילו יאמר היה קדוש בהיותך עושה כל מה שצויתיך בו ונזהר מכל מה שהזהרתיך ממנו. 

אתכם מהם. ובמכלתא אמרו  ולשון ספרא קדושים תהיו פרושים תהיו. רוצה לומר הבדלו מן הדברים המגונים כלם שהזהרתי
 ואנשי קדש תהיון לי איסי בן יהודה אומר כשהקדוש ברוך הוא מחדש מצוה לישראל הוא מוסיף להם קדושה

The fourth principle is, that it is not right to count commandment which encompass the whole Torha. For in the 
Torah there are directives and warnings not in a specific issue but including all Mitzvot… 
Some were mistaken in this principle, to the extent of counting 'You shall be holy' as a positive commandment. They 
did not know that His statements 'you shall be holy', 'sanctify yourselves', 'and you shall be holy' are commanding on 
the fulfilment of the whole Torah. It is as He said: you shall be holy by doing all I required you to do and avoiding all 
bad things I warned you about. In the words of the Sifra: 'you shall be holy – you shall be separated', i.e. from all the 
bad things I warned you against. And in the Mechilta they said: 'You shall be people of holiness, Isi Ben Yehuda says – 
when G-d gives a new Mitzah to Yisrael he adds Keduasha to them' 

  On the idea of Holiness, Rudolf Otto (1869 –1937) .ג

'The holy'—is a category of interpretation and valuation peculiar to the sphere of religion … There is no religion in 
which it does not live as the real inner most core, and without it no religion would be worthy of the name. It is pre-
eminently a living force in the Semitic religions, and of these again in none has it such vigor as in that of the Bible. 
Here, too, it has a name of its own, viz. the Hebrew qaddosh… [Holiness is a] non-rational, non-sensory experience or 
feeling whose primary and immediate object is outside the self. 
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 Buddhism and Christianity, preface by Philip C. Almond .ד

Otto's journey to Tenerife and North Africa in 1911 is customarily, and I think rightly, seen as the origin of those 
ideas… presented fully in The Idea of the Holy. His conviction of the centrality of the Holy was aroused by an 
experience of synagogue worship at Mogador (now Essaouria) in Morocco. In one of his travel letters, he writes, "I 
have heard the Sanctus Sanctus Sanctus of the cardinals in St. Peter's, the Swiat Swiat Swiat in the cathedral of the 
Kremlin, and the Holy, Holy, Holy of the Patriarch in Jerusalem. In whatever language they resound, these most 
exalted words that have ever come from human lips always grip one in the depths of the soul, with a mighty shudder 
exciting and calling into play the mystery of the other world latent therein. And this more than anywhere else in this 
modest place, where they resound in the same tongue in which Isaiah first received them, and from the lips of the 
people whose first inheritance they were." 

 איש ההלכה, הגרי"ד סולוביציק  .ה

 מן מופרשת והכי מובדלת הכי הטרנסצנדנטיות את, ישראל כנסת של עולמה בהשקפת, מסמלת אינה קדושה של האידיאה
  )...)Das Heiligeעיין ספרו של רודלף אוטו על מושג הקדושה (( המציאות
 ישראל ארץ. הבית בדק וקדושת מזבח קדושת יוצרים אנו פה בקדושת. ודם בשר ידי על, האדם ידי על נוצרת הקדושה

  .ליוצרו משכן ועושה מקום מקדש האדם. ..והעזרות ירושלים, כיבוש ידי על מתקדשת

The idea of holiness according to the Halachik world view does not signify a transcendence realm completely 
separate and removed from reality (see Rudolf Otto, Das Heilege) 
The Holiness is created by man, by flesh and blood. Through the power of our mouths, through verbal sanctification 
alone, we can create holy offerings of the Temple treasury and holy offerings for the altar. The land of Israel became 
holy through conquest, Jerusalem and the Temple courts… It is man who sanctifies space and makes a sanctuary for 
his Creator. 

 דברים כב, ט  .ו

  ֲאֶׁשר ִּתְזָרע ּוְתבּוַאת ַהָּכֶרםלֹא ִתְזַרע ַּכְרְמ ִּכְלָאִים ֶּפן ִּתְקַּדׁש ַהְמֵלָאה ַהֶּזַרע 
  תאסר כקדשים –: תקדש רשב"ם

You shall not sow your vineyard [together with] a mixed variety of species, lest the increase become holy, both the 
seed that you sow and the yield of the vineyard. 
Rashbam: become holy – become forbidden as holy as sacrifices.  

 קידושין ב ע"ב  .ז

  האיש מקדש בו ובשלוחו... פרק ב משנה א:
  כהקדש. אכולי עלמא לה דאסר: גמרא דף ב

 ומזומנת לי מיוחדת לי מקודשת דמילתא ופשטא בשבילי... לעולם מקודשת לי להיות כלומר לי מקודשת את והרי :תוספות
  לי

Chap. 2 Mishna 1: A man sanctifies [a woman] by himself or by a delegate… 
Gemara: For he banned her on the whole world as a consecrated [object]. 
Tosfot: [According to that], the term "harei at mekudesht li"means that you are banned on the whole world 
because of me… but the plain meaning is "You are dedicated for me, special to me, prepared for me.  

 ויקרא שם  .ח

  איש אמו ואביו תיראו ואת שבתתי תשמרו אני ה' אלקיכם:  
  אל תפנו אל האלילים ואלהי מסכה לא תעשו לכם אני ה' אלקיכם:  

והנותר עד יום השלישי באש ישרף:  ואם האכל יאכל וכי תזבחו זבח שלמים לה' לרצנכם תזבחהו:  ביום זבחכם יאכל וממחרת 
  ביום השלישי פגול הוא לא ירצה:  ואכליו עונו ישא כי את קדש ה' חלל ונכרתה הנפש ההוא מעמיה:  

ובקצרכם את קציר ארצכם לא תכלה פאת שדך לקצר ולקט קצירך לא תלקט:  וכרמך לא תעולל ופרט כרמך לא תלקט לעני 
  ה' אלקיכם:  ולגר תעזב אתם אני 

  לא תגנבו ולא תכחשו ולא תשקרו איש בעמיתו:  
  ולא תשבעו בשמי לשקר וחללת את שם אלקיך אני ה':


