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 ( שמות יט:ו1

ְהיּו ם תִּ י-ְוַאתֶּ ל לִּ ר ְתַדֵבר אֶּ ים ֲאׁשֶּ ה ַהְדָברִּ ים ְוגֹוי ָקדֹוׁש ֵאלֶּ ֲהנִּ ת כֹּ כֶּ ָרֵאל:-ַמְמלֶּ שְֹּ  ְבֵני יִּ
 
 ( ויקרא יט:ב2

ל ַדֵבר ָרֵאל-ְבֵני ֲעַדת-ָכל-אֶּ שְֹּ ם ְוָאַמְרָת  יִּ ים ֲאֵלהֶּ ְהיּו ְקדׁשִּ י תִּ י ָקדֹוׁש כִּ םֱאֹלֵק  ד' ֲאנִּ  :יכֶּ
 
 ( דברים כג:יח3

ֹּא ְהיֶּה ְקדֵ -ל ֹּאתִּ ָרֵאל ְול שְֹּ ְבנֹות יִּ ָרֵאל:-ָׁשה מִּ שְֹּ ְבֵני יִּ ְהיֶּה ָקֵדׁש מִּ  יִּ
 
 ( קהלת ג:א4

ם:  -ַלכֹּל ְזָמן ְוֵעת ְלָכל ץ ַתַחת ַהָשָמיִּ  ֵחפֶּ
 
 ( חולין קט:5

אמרה ליה ילתא לרב נחמן מכדי כל דאסר לן רחמנא שרא לן כוותיה אסר לן דמא שרא לן 
חיה חזיר מוחא דשיבוטא גירותא לישנא דכוורא אשת כבדא נדה דם טוהר חלב בהמה חלב 

איש גרושה בחיי בעלה אשת אח יבמה כותית יפת תאר בעינן למיכל בשרא בחלבא אמר להו רב 
 .נחמן לטבחי זויקו לה כחלי

 
 ( פירוש רש"י על ויקרא יט:ב6

א גדר ערוה הוו פרושים מן העריות ומן העבירה )ויקרא רבה( שכל מקום שאתה מוצ - קדושים תהיו

 אתה מוצא קדושה )ויקרא כא( אשה זונה וחללה וגו' אני ה' מקדשכם. 
 
 ( מדרש, בראשית רבה יד:ג7

וייצר שתי יצירות יצירה מן התחתונים ויצירה מן העליונים רבי יהושע בר נחמיה בשם רבי 
תה חנינא בר יצחק ורבנן בשם רבי אליעזר ברא בו ד' בריות מלמעלן וד' מלמטן אוכל ושו

כבהמה פרה ורבה כבהמה מטיל גללים כבהמה ומת כבהמה מלמעלה עומד כמלאכי השרת 
מדבר ומבין ורואה כמלאכי השרת ובהמה אינה רואה אתמהא אלא זה מצדד רבי תפדויי אמר 
בשם רבי אחא העליונים נבראו בצלם ובדמות ואינן פרין ורבין והתחתונים פרין ורבין ולא 

קב"ה הרי אני בורא אותו בצלם ובדמות מן העליונים פרה ורבה מן נבראו בצלם ודמות אמר ה
 .התחתונים

 
 ( בראשית ב:ז8

ר  יצֶּ תקִּ ֱאֹל ד'ַויִּ ן-ים אֶּ ׁש ַחָיה:-ָהָאָדם ָעָפר מִּ פֶּ י ָהָאָדם ְלנֶּ ים ַוְיהִּ ְׁשַמת ַחיִּ ַפח ְבַאָפיו נִּ  ָהֲאָדָמה ַויִּ
 
 ( בראשית א:כז9

ְבָרא ֱאֹל תים קִּ ַויִּ ם ֱאֹלָאדָ הָ -אֶּ לֶּ  ים ָבָרא אֹּתֹו ָזָכר ּוְנֵקָבה ָבָרא אָֹּתם:קִּ ם ְבַצְלמֹו ְבצֶּ
 
 ( ויקרא יא:מה01

י  י כִּ רֶּ  ד'ֲאנִּ ם ֵמאֶּ ְתכֶּ ה אֶּ ם ֵלאֹלַהַמֲעלֶּ ְהיֹּת ָלכֶּ ם לִּ ְצַריִּ י:קִּ ץ מִּ י ָקדֹוׁש ָאנִּ ים כִּ ם ְקדֹּׁשִּ יתֶּ ְהיִּ  ים וִּ
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 (  בראשית ב:ג11
ת ים אֶּ ְך ֱאֹלהִּ ָכליֹום -ַוְיָברֶּ י בֹו ָׁשַבת מִּ י ַוְיַקֵדׁש אֹּתֹו כִּ יעִּ רְמלַ -ַהְשבִּ  ים ַלֲעשֹוֹּת:קִּ ָבָרא ֱאֹל-אְכתֹו ֲאׁשֶּ

 
 ( שבת כה:12

רחיצת ידים ורגלים בחמין ערבית רשות ואני אומר מצוה מאי מצוה דאמר רב יהודה אמר רב 
חמין ורוחץ פניו ידיו  כך היה מנהגו של רבי יהודה בר אלעאי ערב שבת מביאים לו עריבה מלאה

  .ורגליו ומתעטף ויושב בסדינין המצוייצין ודומה למלאך ה' צבאות
 

 ( בבא קמא ל.13
 .אמר רב יהודה האי מאן דבעי למהוי חסידא לקיים מילי דנזיקין

 
 ( יבמות כ.14

 .אמר רבא קדש עצמך במותר לך
 

 ( תענית יא.15
והלא דברים קל וחומר ומה זה שלא ציער  וכי באיזה נפש חטא זה אלא שציער עצמו מן היין

עצמו אלא מן היין נקרא חוטא המצער עצמו מכל דבר ודבר על אחת כמה וכמה רבי אלעזר 
אומר נקרא קדוש שנאמר קדוש יהיה גדל פרע שער ראשו ומה זה שלא ציער עצמו אלא מדבר 

  .אחד נקרא קדוש המצער עצמו מכל דבר על אחת כמה וכמה
 

 ( רמב"ם, הלכות דעות ג:א16
שמא יאמר אדם הואיל והקנאה והתאוה והכבוד וכיוצא בהם דרך רעה הן ומוציאין את האדם 
מן העולם אפרוש מהן ביותר ואתרחק לצד האחרון עד שלא יאכל בשר ולא ישתה יין ולא ישא 

כגון כהני אשה ולא ישב בדירה נאה ולא ילבש מלבוש נאה אלא השק והצמר הקשה וכיוצא בהן 
העובדי כוכבים גם זה דרך רעה היא ואסור לילך בה המהלך בדרך זו נקרא חוטא שהרי הוא 
אומר בנזיר וכפר עליו מאשר חטא על הנפש אמרו חכמים ומה אם נזיר שלא פירש אלא מן היין 
צריך כפרה המונע עצמו מכל דבר ודבר על אחת כמה וכמה לפיכך צוו חכמים שלא ימנע אדם 

לא מדברים שמנעתו התורה בלבד ולא יהא אוסר עצמו בנדרים ובשבועות על דברים עצמו א
המותרים כך אמרו חכמים לא דייך מה שאסרה תורה אלא שאתה אוסר עליך דברים אחרים 
ובכלל הזה אלו שמתענין תמיד אינן בדרך טובה ואסרו חכמים שיהא אדם מסגף עצמו בתענית 

צוה שלמה ואמר אל תהי צדיק הרבה ואל תתחכם יותר למה ועל כל הדברים האלו וכיוצא בהן 
 תשומם:

 
 ( קהלת ז:טז17
יק ַהְרֵבה ְוַאל-ַאל י ַצדִּ שֹוֵמם-ְתהִּ ְתַחַכם יֹוֵתר ָלָמה תִּ  .תִּ

 
 ( פירוש רמב"ן על במדבר ו:יד18

וטעם החטאת שיקריב הנזיר ביום מלאת ימי נזרו, לא נתפרש ועל דרך הפשט כי האיש הזה 
טא נפשו במלאת הנזירות, כי הוא עתה נזור מקדושתו ועבודת השם, וראוי היה לו שיזיר חו

לעולם ויעמוד כל ימיו נזיר וקדוש לאלהיו, כענין שאמר )עמוס ב יא( ואקים מבניכם לנביאים 
ומבחוריכם לנזירים, השוה אותו הכתוב לנביא, וכדכתיב )לעיל פסוק ח( כל ימי נזרו קדוש הוא 

 הוא צריך כפרה בשובו להטמא בתאוות העולם: לה' והנה 
 

 ( במדבר ו:ח19
ְזרֹו ְיֵמי כֹּל  :ד'לַ  הּוא ָקדׁש נִּ

 
 :( תלמוד ירושלמי, קידושין מח20

 רבי חזקיה ר' כהן בשם רב עתיד אדם ליתן דין וחשבון על כל שראת עינו ולא אכל. 
 

 ( אבות דרבי נתן כח:ה21
יו תענוגי העולם הזה מונעין ממנו תענוגי העולם הבא וכל רבי יהודה הנשיא אומר כל המקבל על

 שאינו מקבל תענוגי העולם הזה נותנין לו תענוגי העולם הבא.
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 ( פירוש רמב"ן על ויקרא יט:ב22
...ולפי דעתי אין הפרישות הזו לפרוש מן העריות כדברי הרב, אבל הפרישות היא המוזכרת בכל 

: והענין כי התורה הזהירה בעריות ובמאכלים מקום בתלמוד, שבעליה נקראים פרושים
האסורים והתירה הביאה איש באשתו ואכילת הבשר והיין, א"כ ימצא בעל התאוה מקום 
להיות שטוף בזמת אשתו או נשיו הרבות, ולהיות בסובאי יין בזוללי בשר למו, וידבר כרצונו 

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

 ימעט במשגל...
 

 ( ויקרא יט:ב, כ:כו23
ל י -ֲעַדת ְבֵני-ָכל-ַדֵבר אֶּ י ָקדֹוׁש ֲאנִּ ְהיּו כִּ ים תִּ ם ְקדׁשִּ ָרֵאל ְוָאַמְרָת ֲאֵלהֶּ שְֹּ ם: ֵק ֱאֹל ד'יִּ  יכֶּ

י ְהיִּ םוִּ י תֶּ ים לִּ י ְקדׁשִּ י ָקדֹוׁש כִּ ל ד' ֲאנִּ ם ָוַאְבדִּ ְתכֶּ ן אֶּ ים-מִּ ְהיֹות ָהַעמִּ י לִּ  :לִּ
 

 ( ויקרא כב:לב24
ֹּא ת ְתַחְללּו ְול י ֵׁשם-אֶּ י ָקְדׁשִּ ְקַדְׁשתִּ ָרֵאל ְבֵני ְבתֹוְך ְונִּ שְֹּ י יִּ ם ד' ֲאנִּ ְׁשכֶּ  :ְמַקדִּ


