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Shemini 5720 “Ritual Impurity and Prohibited Foods” 

  יא פרק ויקרא

ר( א) אמֹר וְֶאל־ַאֲהרֹן ֶאל־מֶֹשה יְקֹוָק וַיְַדבֵּ ֶהם לֵּ  :ֲאלֵּ

ל ֶאל־ְבנֵּי ַדְברּו( ב) אמֹר יְִשָראֵּ ָמה תֹאְכלּו ֲאֶשר ַהַחיָה זֹאת לֵּ  :ַעל־ָהָאֶרץ ֲאֶשר ִמָכל־ַהְבהֵּ

ָמה גֵָּרה ַמֲעַלת ְפָרסֹת ֶשַסע וְשַֹסַעת ַפְרָסה ַמְפֶרֶסת כֹל( ג)  :תֹאכֵּלּו אָֹתּה ַבְבהֵּ

י תֹאְכלּו ֹלא ֶאת־ֶזה ַאְך( ד) י ַהגֵָּרה ִמַמֲעלֵּ ה ֶאת־ַהָגָמל ַהַפְרָסה ּוִמַמְפִרסֵּ ינֶּנּו ּוַפְרָסה הּוא גֵָּרה ִכי־ַמֲעלֵּ  אֵּ

 :ָלֶכם הּוא ָטֵמא ַמְפִריס

ה וְֶאת־ַהָשָפן( ה)  :ָלֶכם הּוא ָטֵמא יְַפִריס ֹלא ּוַפְרָסה הּוא גֵָּרה ִכי־ַמֲעלֵּ

 :ָלֶכם ִהוא ְטֵמָאה ִהְפִריָסה ֹלא ּוַפְרָסה ִהוא גֵָּרה ִכי־ַמֲעַלת וְֶאת־ָהַאְרנֶֶבת( ו)

 :ָלֶכם הּוא ָטֵמא ֹלא־יִָגר גֵָּרה וְהּוא ַפְרָסה ֶשַסע וְשַֹסע הּוא ַפְרָסה ִכי־ַמְפִריס וְֶאת־ַהֲחִזיר( ז)

 :ָלֶכם ֵהם ְטֵמִאים ִתָגעּו ֹלא ּוְבנְִבָלָתם תֹאכֵּלּו ֹלא ִמְבָשָרם( ח)

 :תֹאכֵּלּו אָֹתם ּוַבּנְָחִלים ַביִַמים ַבַמיִם וְַקְשֶקֶשת ְסנִַפיר ֲאֶשר־לֹו כֹל ַבָמיִם ֲאֶשר ִמכֹל תֹאְכלּו ֶאת־ֶזה( ט)

ין־ל ֲאֶשר וְכֹל( י) ם ֶשֶקץ ַבָמיִם ֲאֶשר ַהַחיָה נֶֶפש ּוִמכֹל ַהַמיִם ֶשֶרץ ִמכֹל ּוַבּנְָחִלים ַביִַמים וְַקְשֶקֶשת ְסנִַפיר ֹואֵּ  הֵּ

 :ָלֶכם

צּו וְֶאת־נְִבָלָתם תֹאכֵּלּו ֹלא ִמְבָשָרם ָלֶכם יְִהיּו וְֶשֶקץ( יא)  :ְתַשקֵּ

ין־לֹו ֲאֶשר כֹל( יב)  :ָלֶכם הּוא ֶשֶקץ ַבָמיִם וְַקְשֶקֶשת ְסנִַפיר אֵּ

ֶלה( יג) ם ֶשֶקץ יֵָּאְכלּו ֹלא ִמן־ָהעֹוף ְתַשְקצּו וְֶאת־אֵּ ת וְֶאת־ַהֶפֶרס ֶאת־ַהּנֶֶשר הֵּ  :ָהָעְזנִיָה וְאֵּ

 :ְלִמינָּה וְֶאת־ָהַאיָה וְֶאת־ַהָדָאה( יד)

ת( טו) ב אֵּ  :ְלִמינֹו ָכל־עֹרֵּ

ת( טז)  :ְלִמינֵּהּו וְֶאת־ַהּנֵּץ וְֶאת־ַהָשַחף וְֶאת־ַהַתְחָמס ַהיֲַענָה ַבת וְאֵּ

 :וְֶאת־ַהיַנְשּוף וְֶאת־ַהָשָלְך וְֶאת־ַהכֹוס( יז)

 :וְֶאת־ָהָרָחם וְֶאת־ַהָקָאת וְֶאת־ַהִתנְֶשֶמת( יח)

ת( יט) ף וְֶאת־ַהדּוִכיַפת ְלִמינָּה ָהֲאנָָפה ַהֲחִסיָדה וְאֵּ  :וְֶאת־ָהֲעַטלֵּ

ְך ָהעֹוף ֶשֶרץ כֹל( כ)  ס: ָלֶכם הּוא ֶשֶקץ ַעל־ַאְרַבע ַההֹלֵּ

ְך ָהעֹוף ֶשֶרץ ִמכֹל תֹאְכלּו ֶאת־זֶה ַאְך( כא) ר ְלַרְגָליו ִמַמַעל ְכָרַעיִם לֹו ֲאֶשר־לא ַעל־ַאְרַבע ַההֹלֵּ ן ְלנַתֵּ  ָבהֵּ

 :ַעל־ָהָאֶרץ

ֶלה( כב) ֶהם ֶאת־אֵּ לּו מֵּ  ֶהָחָגב וְֶאת־ ְלִמינֵּהּו וְֶאת־ַהַחְרגֹל ְלִמינֵּהּו וְֶאת־ַהָסְלָעם ְלִמינֹו ֶאת־ָהַאְרֶבה תֹאכֵּ

 :ְלִמינֵּהּו

 :ָלֶכם הּוא ֶשֶקץ ַרְגָליִם ַאְרַבע ֲאֶשר־לֹו ָהעֹוף ֶשֶרץ וְכֹל( כג)

ֶלה( כד)  :ַעד־ָהָעֶרב יְִטָמא ְבנְִבָלָתם ָכל־ַהּנֹגֵּעַ  ִתַטָמאּו ּוְלאֵּ

א( כה) ס ִמּנְִבָלָתם וְָכל־ַהּנֹשֵּ א ְבָגָדיו יְַכבֵּ  :ַעד־ָהָעֶרב וְָטמֵּ

ָמה( כו) ינֶּנָה וְֶשַסע ַפְרָסה ַמְפֶרֶסת ִהוא ֲאֶשר ְלָכל־ַהְבהֵּ ינֶּנָה וְגֵָּרה שַֹסַעת אֵּ  ָלֶכם ֵהם ְטֵמִאים ַמֲעָלה אֵּ

 :יְִטָמא ָבֶהם ָכל־ַהּנֹגֵּעַ 

ְך וְכֹל( כז)  :ַעד־ָהָעֶרב יְִטָמא ְבנְִבָלָתם ָכל־ַהּנֹגֵּעַ  ָלֶכם ֵהם ְטֵמִאים ַעל־ַאְרַבע ַההֶֹלֶכת ְבָכל־ַהַחיָה ַעל־ַכָפיו הֹולֵּ

א( כח) א ְבָגָדיו יְַכבֵּס ֶאת־נְִבָלָתם וְַהּנֹשֵּ  ס: ָלֶכם ֵהָמה ְטֵמִאים ַעד־ָהָעֶרב וְָטמֵּ

ץ ֶרץַבשֶ  ַהָטֵמא ָלֶכם וְֶזה( כט)  :ְלִמינֵּהּו וְַהָצב וְָהַעְכָבר ַהחֶֹלד ַעל־ָהָאֶרץ ַהשֹרֵּ

 :וְַהִתנְָשֶמת וְַהחֶֹמט וְַהְלָטָאה וְַהכֹחַ  וְָהֲאנָָקה( ל)

ֶלה( לא)  :ַעד־ָהָעֶרב יְִטָמא ְבמָֹתם ָבֶהם ָכל־ַהּנֹגֵּעַ  ְבָכל־ַהָשֶרץ ָלֶכם ַהְטֵמִאים אֵּ

ֶהם ֲאֶשר־יִפֹל־ָעָליו וְכֹל( לב) ץ יְִטָמא ְבמָֹתם מֵּ  ְמָלאָכה יֵָּעֶשה ֲאֶשר־ ָכל־ְכִלי ָשק אֹו אֹו־עֹור ֶבֶגד אֹו ִמָכל־ְכִלי־עֵּ

א יּוָבא ַבַמיִם ָבֶהם ר ַעד־ָהֶעֶרב וְָטמֵּ  :וְָטהֵּ

ֶהם ֲאֶשר־יִפֹל וְָכל־ְכִלי־ֶחֶרש( לג)  :ִתְשבֹרּו וְאֹתֹו יְִטָמא כֹוְבתֹו ֲאֶשר כֹל ֶאל־תֹוכֹו מֵּ

 :יְִטָמא ְבָכל־ְכִלי יִָשֶתה ֲאֶשר וְָכל־ַמְשֶקה יְִטָמא ַמיִם ָעָליו יָבֹוא ֲאֶשר יֵָּאכֵּל ֲאֶשר ִמָכל־ָהאֶֹכל( לד)

ִאים יָֻתץ וְִכיַריִם ַתּנּור יְִטָמא ָעָליו ִמּנְִבָלָתם ֲאֶשר־יִפֹל וְכֹל( לה) ם ְטמֵּ  :ָלֶכם יְִהיּו ּוְטֵמִאים הֵּ
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 :יְִטָמא ְבנְִבָלָתם וְנֹגֵּעַ  ָטהֹור יְִהיֶה ִמְקוֵּה־ַמיִם ּובֹור ַמְעיָן ַאְך( לו)

עַ  ֲאֶשר זֵּרּועַ  ַעל־ָכל־זֶַרע ִמּנְִבָלָתם יִפֹל וְִכי( לז)  :הּוא ָטהֹור יִָזרֵּ

 ס: ָלֶכם הּוא ָטֵמא ָעָליו ִמּנְִבָלָתם וְנַָפל ַעל־ֶזַרע יַֻתן־ַמיִם וְִכי( לח)

ָמה יָמּות וְִכי( לט)  :ַעד־ָהָעֶרב יְִטָמא ְבנְִבָלָתּה ַהּנֹגֵּעַ  ְלָאְכָלה ָלֶכם ֲאֶשר־ִהיא ִמן־ַהְבהֵּ

ס ִמּנְִבָלָתּה וְָהאֹכֵּל( מ) א ְבָגָדיו יְַכבֵּ א ַעד־ָהָעֶרב וְָטמֵּ א ְבָגָדיו יְַכבֵּס ֶאת־נְִבָלָתּה וְַהּנֹשֵּ  :ַעד־ָהָעֶרב וְָטמֵּ

ץ וְָכל־ַהֶשֶרץ( מא)  :יֵָּאכֵּל ֹלא הּוא ֶשֶקץ ַעל־ָהָאֶרץ ַהשֹרֵּ

ְך כֹל( מב) ְך וְכֹל ַעל־ָגחֹון הֹולֵּ ה ַעד ַעל־ַאְרַבע הֹולֵּ ץ ְלָכל־ַהֶשֶרץ ַרְגַליִם ָכל־ַמְרבֵּ  תֹאְכלּום ֹלא ַעל־ָהָאֶרץ ַהשֹרֵּ

ם ִכי־ֶשֶקץ  :הֵּ

יֶכם ַאל־ְתַשְקצּו( מג) ץ ְבָכל־ַהֶשֶרץ ֶאת־נְַפשֹתֵּ ֶתם ָבֶהם ִתַטְמאּו וְֹלא ַהשֹרֵּ  :ָבם וְנְִטמֵּ

 ֶאת־ַנְפשֵֹתיֶכם ְתַטְמאּו וְֹלא ָאִני ָקדֹוש ִכי ְקדִֹשים וְִהיִיֶתם וְִהְתַקִדְשֶתם יֶכםקֱאֹל יְקֹוָק ֲאִני ִכי( מד)

 :ַעל־ָהָאֶרץ ָהרֵֹמׂש ְבָכל־ַהֶשֶרץ

 :ָאִני ָקדֹוש ִכי ְקדִֹשים וְִהיִיֶתם יםקֵלאֹל ָלֶכם ִלְהיֹת ִמְצַריִם ֵמֶאֶרץ ֶאְתֶכם ַהַמֲעֶלה יְקֹוָק ֲאִני ִכי( מה)

ָמה תֹוַרת זֹאת( מו)  :ַעל־ָהָאֶרץ ַהשֶֹרֶצת ּוְלָכל־נֶֶפש ַבָמיִם ָהרֶֹמֶשת ַהַחיָה נֶֶפש וְכֹל וְָהעֹוף ַהְבהֵּ

ין ְלַהְבִדיל( מז) א בֵּ ין ַהָטמֵּ ין ַהָטהֹר ּובֵּ ין ַהּנֱֶאֶכֶלת ַהַחיָה ּובֵּ ָאכֵּל ֹלא ֲאֶשר ַהַחיָה ּובֵּ  פ: תֵּ

 

Alef.  

1. The two verses quoted by R. D.Z. Hoffmann (11:44-5) only demonstrate that HaShem 

Wished to sanctify the Jews and thereby Make them closer to Him by their emulating 

His Example. This would be accomplished whether or not there were other nations in 

the world that would be acting differently. Holiness is not a comparative concept 

whereby a contrast is set up between one people and another, but rather an 

absolute one vis-à-vis proximity to the Divine. 

2.  While in VaYikra 11 there do not seem to be verses that make the point of finding a 

way of distinguishing between Jews and other nations, Parashat Kedoshim contains 

two such verses: 

  כ פרק ויקרא

 ּוְדָבש ָחָלב ָזַבת ֶאֶרץ אָֹתּה ָלֶרֶשת ָלֶכם ֶאְתנֶּנָה וֲַאנִי ֶאת־ַאְדָמָתם ִתיְרשּו ַאֶתם ָלֶכם וָאַֹמר ( כד)

ָ  ֲאנִי  :ִמן־ָהַעִמים ֶאְתֶכם ֲאֶשר־ִהְבַדְלִתי יֶכםקֱאֹל   קיְקֹו

 םש

 :ִלי ִלְהיֹות ִמן־ָהַעִמים ֶאְתֶכם וַָאְבִדל יְקֹוָק ֲאנִי ָקדֹוש ִכי ְקדִֹשים ִלי וְִהיִיֶתם( כו)

3.   

 
 פרשת שמיני
 שנת תשי"ב

 מאכלות אסורים
 ויקרא פרק יא

 
 :דעות שונות נאמרו בטעם איסורי מאכלות והרי מקצתן

 :מאמר ג' פרק מ"ח ,מורה נבוכים

, ואין בכל מה שנאסר עלינו מה שיסופק שאין מזונם מגונה -כל מה שאסרתו התורה עלינו מן המאכלים 
בו, רק החזיר והחלב. ואין הענין כן, כי החזיר יותר לח ממה שצריך ורב הפסולת והמותרות, ורוב  היזק
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על ראוית  מה שמאסתו התורה, לרוב לכלוכו ומזונו בדברים הנמאסים. וכבר ידעת הקפדת התורה
ואילו היתה מותרת אכילת החזיר, היו  -הלכלוכים ואפילו בשדות ובמחנה, כל שכן בתוך המדינה 

השווקים עם הבתים יותר מלוכלכים מבית הכסא, כמו שתראה ארצות הצרפתים היום. כבר ידעת אמרם 
לא יסופק בו "פי החזיר כצואה עוברת דמי" ... והטוב שבבשר הוא מה שהותר לנו לאכלו, וזה מה ש

רופא... ודע שאלו הסימנים, רצוני לומר: העלאת גרה ושפיעת פרסה בבהמה, וסנפיר וקשקשת בדגים 
המין המושבח מן המין סימן יודע בו ולא העדרם סיבת האיסור, ואמנם הם סיבת ההיתר אין מציאותם

 ...המגונה
 :(מצוה ע"ג )משפטים ,ספר החנוך

נפש ובו תעשה פעולה וזולתה לא תושלם מלאכתה לעולם, ועל כן משרשי מצוה זו, לפי שהגוף כלי ל
ל לא ידע אבל ייטיב לכל נמצא; כי הגוף בין ידיה )בידי הנשמה( קכי ה ,ולא לרעתה באה באה בצלו

כמו הצבת ביד הנפח אשר עמו יוציא כלי למעשהו. ובאמת הכלים מכוונים ונאים; וכמו כן בהיות בגוף 
מכל דבר הגורם השכל כפי אותו הפסד, ועל כן הרחיקתנו התורה השלמה שום הפסד, תתבטל פעולת 

נאמר שבא לנו האיסור בתורה בכל מאכלות האסורות, ואם  –לפי הפשט  –. ועל הדרך הזה לגוף הפסד
יש מהן שלא נודע לנו ולא לחכמי הרפואה נזקן, אל תתמה עליהם, כי הרופא הנאמן שהזהירנו בהם 

מה נסכל ונבהל מי שיחשוב, שאין לו בדברים נזק או תועלת אלא במה שהשיג חכם יותר ממך ומהם. וכ
 !הוא

ויש לך לדעת, כי לתועלתנו לא נתגלה סיבתן ונזקן, פן יקומו אנשים מחזיקין עצמם כחכמים גדולים 
ויתחכמו לאמר: "נזק פלוני שאמרה התורה שיש בדבר פלוני איננו כי אם במקום פלוני שטבעו כן 

י שטבעו כן." ופן יתפתה לדבריהם האחד מן הפתאים, על כן לא נתגלה טעמן להועיל לנו ובאיש פלונ
 ...מן המכשול הזה

 :פרשת שמיני ,עקדת יצחק

והראוי שנדע, כי לא לענין בריאות הגוף וחליו נאסרו אלו המאכלות כמו שכתבו קצת, חלילה! שאם כן 
מספרי הרפואות הקצרים בדבריהם  נתמעטה מדרגת התורה האלוקית מהיותה במדרגת ספר קטן

וטעמם, וזה מגונה! מלבד שכבר אפשר לתקן אותם במיני טיבולים או הרכבות בהם יתבטל כח ההיזק 
ההוא כמו שמבטלין כח הסמים הממיתים אשר מהם נעשו התרופות כולם, ואם כן לא ישאר האיסור על 

בשר החזיר ושאר הבהמות והעופות  עמדו, ותעשה התורה פלסתר. גם שהגויים הבלתי נשמרים אוכלי
 .והדגים הטמאים, הנה ראינו שהם חיים על הבריאות ואין עייף ואין כושל בהם לזאת הסיבה

, כי הם מתועבים ומשוקצים ומזיקים אל חולאי הנפש ובריאותהאמנם מה שנאסרו לנו הוא לעניין 
ר מהם תתהווה רוח הטומאה הנפש המשכלת ומולידים בה האטימות ורוע המזג וקלקול התאוות, אש

המטמאה הדעות והמעשים ומגרש רוח הטהרה והקדושה ממנה, שעליו ביקש דוד )תהלים נ"א( "ורוח 
קדשך אל תקח ממני", ואמר )שם(: "לב טהור ברא לי ורוח נכון חדש בקרבי." ולזה נקראו בתורה 

הוא מצד הרוח הרעה, רוח , להורות כי טעם איסורם טומאה וטהרההמאכלות האסורות והמותרות בשם 
 .זנונים הנמשכת לאוכליהם. והשומר עצמו ירחק מהם, כמו שיזהר מן הדברים הממיתים

 :"ה"משתדל ,שד"ל

ולא ילמד ממעשה האומות וידבק  מובדל בחוקים ותורות מן האומות העולםיהיה כל אחד מישראל  ...
התלוי בזמנים  אך מלבד הטעם הזה ."תמיד באלוקי אבותיו, "והתקדשתם והייתם קדושים כי קדוש אני

לא היתה הפרשה  -ל יחיד ושומרים משפטים ישרים קובמקומות )שאם היו כל אנשי העולם מאמינים ב
וזה משני  לתקן המידותהזאת צריכה(, הנה ריבוי המצוות והחוקים הוא מועיל בכל מקום ובכל זמן 

ל אשר ציוה קירות אותו בכל שעה את ה( כי המצוות האלוקיות שאדם שומר, הרי הן מזכ1צדדים: 
ל והשגחתו... כל זה מתג ורסן העוצר ומונע התאוות מהתגבר על האדם וקובע קהמצוות ההן, וזיכרון ה

( כי אין תחבולה לאדם להתגבר על יצרו ולמשול ברוחו, אלא 2בלבו יראת האלוקים לבלתי יחטא. 
טוב לגבר כי ישא עול " ('איכה ג) חק וכטעםבהרגילו את עצמו לפרוש מן ההנאות ולסבול הצער והד

אמר: אם ישים אדם שתי מילות אלה על ליבו, בטוח הוא שלא  Epictetus בנעוריו", והפילוסוף
", סבול הצער ופרוש מן התענוג. והנה סבול ופרוש" ="Sustine et abstine" :יחטא, ואלו הן

 .ולפרוש ריבוי המצוות והחוקים מרגיל האדם למשול ברוחו ולסבול
 RaMBaM, Sefer HaChinuch—the prohibited foods are physically damaging. 
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Akeidat Yitzchak—the prohibited foods are spiritually damaging. 
ShaDaL—a) to distinguish the Jews from other nations 
         b) to teach self-discipline 
 
It would seem to me that the Midrash Tedshe is most similar to the second 
explanation in ShaDaL—that the Eitz HaDa’at will remind human beings of God’s 
Presence and guarantee their feeling humble towards Him.  

Beit.  
 ."טמאים"לטומאה ממש אין לחשוב את בעלי החי הטומאה נחשבת למקור סכנה... אין 

י תֹאְכלּו ֹלא ֶאת־ֶזה ַאְך( ד) י ַהגֵָּרה ִמַמֲעלֵּ ה ֶאת־ַהָגָמל ַהַפְרָסה ּוִמַמְפִרסֵּ  ּוַפְרָסה הּוא גֵָּרה ִכי־ַמֲעלֵּ

ינֶּנּו      As opposed to their being objectively Tameh, they are :ָלֶכם הּוא ָטֵמא ַמְפִריס אֵּ

Tameh only as far as you, the Jewish people, are concerned. (Similarly in v. 5, 6, 7, 8, 

26, 27, 28, 29, 31, 35, 38.)                                                                                                        

 אלוקית של הטומאהבעצמאותה …בטול האמונה בעצמאותו האלקיתם ע
ָמה תֹוַרת זֹאת( מו)  :ַעל־ָהָאֶרץ ַהשֶֹרֶצת ּוְלָכל־נֶֶפש ַבָמיִם ָהרֶֹמֶשת ַהַחיָה נֶֶפש וְכֹל וְָהעֹוף ַהְבהֵּ

ין ְלַהְבִדיל( מז) א בֵּ ין ַהָטמֵּ ין ַהָטהֹר ּובֵּ ין ַהּנֱֶאֶכֶלת ַהַחיָה ּובֵּ ָאכֵּל ֹלא ֲאֶשר ַהַחיָה ּובֵּ  פ: תֵּ

The issue is not to fight some alternate demonic power, but simply to separate oneself 

from that that is deemed lacking in holiness, in order to achieve personal holiness.        

Gimel. 

1.  Although the Tora commands that the Jewish people sanctify itself in order to 

emulate the Divine, it is unclear how they are to go about this task. 

2.  The text states that the Jews are to be holy because God is Holy. The Beiur offers two 

explanations for why this is:  

a) From the perspective of the people: since there is an overall Mitzva (a meta-

principle) that states that human beings are to emulate God in Whose Image they 

have been created, since God is Holy, “VeHalachta B’Derchav” requires that the 

people strive to be holy.  

b) From the perspective of God: Only the essence of Holiness Knows how Holiness 

could be acquired by others. If God Commands something, by virtue of His Being 

Holy, His Commandment will make it possible that those who comply with the 

Commandment will in turn become Holy.  

Whenever there are two or more answers, it is an indication that each one in itself 

insufficient to properly address the question.  

The problem with a) is that we don’t necessarily understand how refraining from 

eating certain foods will be a fulfillment of “VeHalachta B’Derachav”. If HaShem 

never Eats, then how is the manner in which we eat relevant to emulating His 

Example?  

The problem with b) is why should compliance with Mitzvot necessarily result in 

holiness on the part of those who follow the Commandments?  

3.  The first of the Ten Commandments,  

  כ פרק שמות

ֶאֶרץ הֹוצֵּאִתיָך ֲאֶשר יָךקֱאֹל יְקֹוָק ָאנִֹכי( ג - ב) ית ִמְצַריִם מֵּ  ֱאֹלִהים יְִהיֶה־ְלָך ֹלא ֲעָבִדים ִמבֵּ

ִרים  (ו:הגם בדברים ) :ַעל־ָפנָי ֲאחֵּ
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identifies HaShem, Who will now Make the subsequent demands, as responsible for 

having Taken the Jews out of Egypt. For this act of Saving the people, HaShem now 

Gets to Require them to do all sorts of things. (There is a view in the Talmud that one 

who redeems a slave from his master, now can claim ownership over him. Similarly, 

HaShem Demands that the First-Born, who were saved by HaShem’s Intervention 

during the plague of the First-Born, now serve him in the Mishkan. Only 

subsequently, when HaShem “Saw” that they were not worthy, does He Choose the 

tribe of Levi to serve in that capacity instead.) 

4.   

 ְתַטְמאּו וְֹלא ָאנִי ָקדֹוש יכִ  (2 ְקדִֹשים וְִהיִיֶתם (1 וְִהְתַקִדְשֶתם יֶכםקֱאֹל יְקֹוָק ֲאנִי ִכי( מד)

יֶכם ש ְבָכל־ַהֶשֶרץ ֶאת־נְַפשֹתֵּ  :ַעל־ָהָאֶרץ ָהרֹמֵּ

 —הודעה והבטחה, השני מצוה וגזרההראשון 

     By definition you must act in a manner by which."קדושיםוהייתם "—הראשון 

you separate yourselves from particular things, since this is the manner of       

  acting in a Holy Way.                                                                                               

      Since I am Holy, it is your responsibility to emulate Me ."קדוש אניכי "—השנ 

and follow My Commandments.                                                                            

  Daled. 

1.  MaLBIM is addressing a different question than did the Bei’ur. MaLBIM understands 

the two verses (44-5) as coming at the issue from two different directions, a logical 

perspective, followed by a historical one, whereas Bei’ur wished to understand 

how/why holiness might be achieved by following God’s Commandments.  

2.  Bei’ur offers theological answers, while MaLBIM suggests logical and historical 

answers. 

Heh. 

1.  The word “Ki” indicates that a reason is being given for something. Therefore RaShI 
has to account for the two “Ki”’s in the verse. While the second “Ki” is easier to 
explain: i.e., why should you strive to be Kadosh? Because I Am Kadosh, the first “Ki” 
comes at the beginning of the sentence. Therefore RaShI reverses the order of the 
first two phrases, i.e., make yourselves Kadosh because I am your Holy God. But now 
the two phrases appear to be redundant. Therefore RaShI defines the first couplet as  

 referring to the act of sanctification taking place on earth, so that (the second 
couplet in turn an act of sanctification can take place in Heaven.  

2.  By man’s striving to transcend his nature, HaShem will Reward him by Sending him 
Divine Assistance so that he will be transformed above as well.  

  ד פרק בראשית
יִטיב ֲהלֹוא( ז) ת ִאם־תֵּ יִטיב ֹלא וְִאם ְשאֵּ ץ ַחָטאת ַלֶפַתח תֵּ ֶליָך רֹבֵּ   :ִתְמָשל־בֹו וְַאָתה ְתשּוָקתֹו וְאֵּ

  ב פרק אבות מסכת משנה
 ...כרצונו רצונך שיעשה כדי כרצונך רצונו עשה אומר היה הוא]*[ 

 
 

 
 


