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  א'ע     ניסן התש                        ד"בס

  

  "רוב גופי תורה תלוים בה "-" קדושים תהיו"פרשת 
   לפרשת קדושים

  
ט הינו פרשה מרכזית "כידוע פרשת קדושים ובפרט פרק י

  . בתורה
  :ל עמדו על הפתיחה המיוחדת של הפרשה שפותחת"חז

  ט"ויקרא פרק י. 1
 ִּכי  ֵאל ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם ְקדִֹׁשים ִּתְהיּוִיְׂשרָ - ֲעַדת ְּבֵני-ָּכל- ַּדֵּבר ֶאלב

  .ָקדֹוׁש ֲאִני ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶכם
  

,  הינה פתיחה מיוחדת" עדת בני ישראלכלדבר אל "פתיחה זו 
דבר אל "כ הפתיחה הסטנדרטית בספר ויקרא היא "מכיוון שבד
ל דרשו פתיחה מיוחדת זאת ואמרו "ולכן חז, "בני ישראל

  :'ה-ד"כרא רבה ויקב
  'ה-ד"כרא רבה ויקב. 2
 פרשה זו נאמרה בהקהל מפני שרוב גופי תורה -תני רבי חייא"

  .בה תלויין
  :לוי אמר מפני שעשרת הדברות כלולין בתוכה'  ר
  "אני ה אלוקיכם" וכתיב הכא –" אלקיך' אנכי ה"
ואלהי מסכה לא "  וכתיב הכא -" לא יהיה לך אלקים אחרים"

  "תעשו לכם
  "ולא תשבעו בשמי לשקר"ב הכא  וכתי- " לא תשא"
  "את שבתותי תשמורו" וכתיב הכא -" זכור את יום השבת"
איש אמו אביו " וכתיב הכא –" כבד את אביך ואת אמך"

  "תיראו
  "לא תעמוד על דם רעך" וכתיב הכא –" לא תרצח"
  " מות יומת הנואף והנואפת" וכתיב הכא –" לא תנאף"
  "ולא תגנוב" וכתיב הכא –" לא תגנוב"
  "לא תלך רכיל בעמך" וכתיב הכא –" לא תענה ברעך עד שקר"
  "ואהבת לרעך כמוך" וכתיב הכא –" לא תחמוד"
  

  . הקהלוראוי להסביר מה הכוונה בכך שפרשה זו נאמרה ב
  

י בשמות פרק " יש לחזור לרשמושג ההקהלעל מנת להבין את 
  :על פי הנאמר בעירובין" ואחרי כן נגשו"ה "ב ד"ד פסוק ל"ל
 ד"שמות ל. 3
ַוְיִהי ְּבֶרֶדת מֶׁשה ֵמַהר ִסיַני ּוְׁשֵני ֻלחֹת ָהֵעֻדת ְּבַיד מֶׁשה ) כט(

) ל:(ְּבִרְדּתֹו ִמן ָהָהר ּומֶׁשה לֹא ָיַדע ִּכי ָקַרן עֹור ָּפָניו ְּבַדְּברֹו ִאּתֹו
ִּייְראּו ַוַּיְרא ַאֲהרֹן ְוָכל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת מֶׁשה ְוִהֵּנה ָקַרן עֹור ָּפָניו וַ 

ַוִּיְקָרא ֲאֵלֶהם מֶׁשה ַוָּיֻׁשבּו ֵאָליו ַאֲהרֹן ְוָכל ) לא:(ִמֶּגֶׁשת ֵאָליו
 ָּכל ְּבֵני ְוַאֲחֵרי ֵכן ִנְּגׁשּו) לב:(ַהְּנִׂשִאים ָּבֵעָדה ַוְיַדֵּבר מֶׁשה ֲאֵלֶהם

  :ִיְׂשָרֵאל ַוְיַצֵּום ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ְיהָֹוה ִאּתֹו ְּבַהר ִסיָני
  
  ב"ד פסוק ל"י  שמות פרק ל"רש. 4
חר שלימד לזקנים חוזר ומלמד הפרשה או א .אחרי כן ניגשוו

 ומדל יהה שהמ ?משנהה דרס יצדכ :נו רבנןת .ההלכה לישראל
 הרוןא סתלקנ ,נכנס אהרון שנה לו משה פרקו, פי הגבורהמ
 נסתלקו, נה להם משה פרקםש ניוב כנסונ ,שהמ שמאלל ול ישבו

נכנסו , ואיתמר לשמאל אהרון,  לימין משהם ישב אלעזרה
 ,צדדיןל שבוי קניםז סתלקונ ,רקםפ זקנים שנה להם משה

, עם אחדה לכ ידב נמצא, כנסו כל העם שנה להם משה פרקםנ

ביד אהרון ארבעה , ביד בני אהרון שלושה, ביד הזקנים שניים
  ).דף נד עמוד ב(כדאיתא בעירובין ', וכו

ולמדם יחד ר משה לכל ישראל כלומר את פרשת קדושים אמ
מפני שרוב גופי " ולא למד פרשה זו באופן הרגיל, פרשה זו יחד

   ".תורה תלויים בה
  

שרוב גופי תורה תלויים "ועדיין נשאלת השאלה מדוע העובדה 
מחייבת שהפרשה תאמר בהקהל כדברי הספרא שהובאו " בה

   .י לפסוקנו"ברש
היה שתלמד כיתות ראוי אולי דווקא משום יחודה של הפרשה 

נחמה  והבנתה כפי ששואלת כיתות כל אחת לפי מדרגתה
  .ליבוביץ

  
  :על שאלה זו נאמרו מספר פירושים שונים

   אליהו מזרחי 'ר. 5
שאם ייפול לקצתם שום ספק , ריכים להיות כולם יחדצ

? לא כך וכך אמר בפניכם: יהיו האחרים משיבים להם, בהלכה
לא היו יכולים אנשי הכת , תאבל אם היו נכנסים כת אחרי כ

מפני ? לא כך וכך אמר לכם: האחת להשיב לאנשי הכת האחרת
  !לא אמר לנו כזה: שהיו אומרים להם

אליהו מזרחי מפני חשיבותה של הפרשה נעשה ' כלומר על פי ר
שלא תאמר כל , למנוע מחלוקת במסירת הדבריםמאמץ מיוחד 

  . לא כך נאמר לנו, לא כך שמענו, כת
, הדבריםחשיבות על פי זה הסבה לאמירה בהקהל היא כלומר 

  .אבל לאו דווקא תוכנם
  

מסביר ) 17-מרבני מרוקו במאה  ה(לעומת זאת הקרבן אהרון 
  :אלה דבריו, את הסבה לאמירה בהקהל עקב תוכנה של הפרשה

  "קרבן אהרון. "6
ייחד הלימוד לכל אחד מפני שבכל דיבור , תן טעם לשינוי הזהנ

ובני אהרון ,  שהזקנים קיבלו ממנו מצפוני התורה,לפי מדרגתו
שונה לו  –נכנס אהרון : "ועל זה אמר', דברים עמוקים יותר וכו

נכנסו זקנים שונה להם , נכנסו בניו שונה להם פרקם, פרקו
באופן שההמון קבלו , שלכל אחד שנה לו לפי מדרגתו". פרקם

ו נשמת והזקנים קיבל, דהיינו הפשט שהוא הגוויה-גוף התורה
  . התורה ורוחניותה

מצוות שצריך לדעתם ולקיימם כפי הגוף אולם פרשה זו שרובה 
  .הקהיל את כולם ביחד, כולם בשווהוהפשט 

מכיוון שמצוות רבות בפרשה נוגעות לחיי , כלומר על פי דבריו
וכולם צריכים לקיימם כמשמעם , היום יום של כל אחד ואחד 

  .יחדשראל לכך נאמרה פרשה זו לכל י, בשווה
  

האלשיך רואה את יחוד הפרשה דווקא , לעומת הסבר זה
והוא מתרכז בפסוק הראשון של , בדרישות הגבוהות שלה

  ואלה דבריו" קדושים תהיו"הפרשה הדורש מכל אחד מישראל 
  "קדושים תהיו"האלשיך הקדוש על . 7
היותו יתברך בא להזהיר את האדם על חסידות וקדושה ל

, אה והנה יש בני אדם תועים מדרך השכלר, להידמות לבוראו
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כי אם חד בדרא , כי לא כל אדם ראוי לכך וזוכה לזה, באומרם

ויתרשלו על ידי כן , )אחד או שניים בדור(=או תרי בדרא 
מלעלות בסולם השלמות בתורה ובמצוות ובהתנהגות 

אם , כי אין בישראל מי שלא ישיג, אך לא כן הוא; בחסידות
על כן ;  ובחסידות עד הגיעו למדרגת קדושירצה לעלות בתורה

כי כל העדה מוכנים , הקהיל את כולם להורותם, להורות זה
כדי שבכללם ישמעו , ולא תאמר שתדבר אל כל העדה. לכך

, כי הנה אליהם כולם תהיה האמירה, המוכנים שבתוכם
  ".קדושים תהיו: "שתיאמר אליהם

שראל חד מיכלומר האלשיך מדגיש את יכולתו של כל אחד וא
לרבות את הדרישה העקרונית , לקיים את אשר נדרש בפרשה זו

כדי שכל ישראל ידעו שהחיוב בהם שווה , "קדושים תהיו"של 
  .)גם אם השגתו את עומק הדברים שונה משל חברו(לכולם 

  
 שדיבור אל כל ר הירש שמסביר"רעיון דומה מופיע גם אצל רש

  :בארועים מכונניםעדת ישראל מופיע רק 
  ר הירש"רש. 8
במצוה  מצאנו כעין זה רק –דבר אל כל עדת בני ישראל "

). 'ב ג"שמות י (קרבן פסח שנתנה לישראל במצות הראשונה
ולא , כל העדהבפרוש נאמר שם למשה ואהרון לומר מצוה זו אל 

 המשכןוכן בציווי על ( אלא כאן בלבד –מצאנו כן במצוה אחרת 
  ).  ישראל ויקהל משה את כל עדת בני–נאמר 

אכן מצות קדושים תהיו מצווה על הדרגה העליונה המוחלטת 
. ובדין שתאמר אל כל אחד בפירוש, של שלמות אנושית מוסרית

 נועד להשיג את –גיל וגורל ,  ללא הבדל מעמד ומין–כל אדם 
אין אדם שקריאה זו פונה אליו . הדרגה המוסרית העליונה

  "כולנו חייבים להיות קדושים. ביחוד
  
  "קדושים תהיו"

י מקשר את הקדושה עם פרשיות העריות המופיעות "כידוע רש
  :ואלה דברי, ט"העוטפים את פרק י' ח וכ"בפרקים י

  'ט פסוק א"י פרק י" רש.9
שכל מקום , עריות ומן העבירהה ןמ רושיםפ ווה .היות קדושים

אישה זונה וחללה ". דושהק וצאמ תהא רוהע דרג וצאמ שאתה
' ני הא ,ולא יחלל זרעו). "ח-ז, ויקרא כא( "קדשכםמ 'אני ה' וגו

" 'חללה וגוו שה זונהא ,קדושים יהיו). "טו, ויקרא כא( "מקדשו
  ):ז-ו, ויקרא כא(

פרישה  ובין הקדושהי מקשר באופן ישיר בין מושג ה"כלומר רש
   .מן העריות

  
  :וכן גם בעל אור החיים הקדוש המפרש ואומר

  אור החיים הקדוש. 10
עשה ונראה שבא הכתוב לתת ? וא המכוון של מצווה זומה ה"

הוסיף עליהם . בלאו שציווה עליהם בפרשה הקודמת על העריות
  ."עשה לעבור עליהם גם בעשה

  
הרי שניתן להביא ראיה לפירושו , ט"מעבר להקשר של פרק י

  . הקבלה לאירועי הר סינימי  "של רש
  

ושה על ידי בהר סיני נעשתה לראשונה פעולה של קד, כזכור
   :")והתקדשתם("אדם 

    ט"שמות י. 11
  ;  ְוִקַּדְׁשָּתם ַהּיֹום ּוָמָחר,ָהָעם-מֶֹׁשה ֵלְך ֶאל- ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאלי

 ִּכי ַּבּיֹום  :ַלּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי,  ְוָהיּו ְנכִֹניםיא  .ִׂשְמלָֹתם, ְוִכְּבסּו
- ְוִהְגַּבְלָּת ֶאתיב  .ַהר ִסיָני-לעַ --ָהָעם-ֵיֵרד ְיהָוה ְלֵעיֵני ָכל, ַהְּׁשִלִׁשי

ַהּנֵֹגַע - ָּכל :ִהָּׁשְמרּו ָלֶכם ֲעלֹות ָּבָהר ּוְנגַֹע ְּבָקֵצהּו, ָהָעם ָסִביב ֵלאמֹר
-ָירֹה ִיָּיֶרה- ָסקֹול ִיָּסֵקל אֹו-ִּכי, ִתַּגע ּבֹו ָיד-  לֹאיג  .מֹות יּוָמת, ָּבָהר

  .ַיֲעלּו ָבָהר, ֵהָּמה, ַהּיֵֹבל, ׁשְֹך ִּבְמ ; לֹא ִיְחֶיה, ִאיׁש-ְּבֵהָמה ִאם-ִאם-
, ַוְיַכְּבסּו, ָהָעם-ֶאת, ַוְיַקֵּדׁש; ָהָעם-ֶאל, ָהָהר- ַוֵּיֶרד מֶֹׁשה ִמן יד

- ַאל :ִלְׁשלֶֹׁשת ָיִמים, ֱהיּו ְנכִֹנים, ָהָעם- ֶאל,  ַוּיֹאֶמרטו   .ִׂשְמלָֹתם
  .ִאָּׁשה-ֶאל, ִּתְּגׁשּו

  

  ? כיצד קידש משה את העם
בדומה (" אל ִתגשו אל אשה"שה מזהיר את העם שמכ "עי

 את לסקולמגביל את ההר ומורה לבני ישראל , )לאיסורי עריות
  . מי שיגע בהר

  
המזכיר את מושג הקדושה , 'פרק כהוראה זו דומה לדינים שב

כדי שהשכינה ' ביחד עם הציווי על בית דין לאכוף את מצוות ה
  .תשרה במחנה

  
י וסובר שאין "חולק על רש'  אט פסוק" פרק ין"הרמבאבל 

  , בפרישה מן העריות קדושה
כלומר הוא חולק על הפירוש המצמצם את מושג הדרישה 

אלא הוא מרחיב את ,  רק לפרישה מן העריות"קדושים תהיו"
קדש "הדרישה ורואה אותה כדרישה עקרונית מן האדם של 

  : ואלו דבריו"עצמך במותר לך
  'ט פסוק א"ן על פרק י"הרמב. 12
 .פרושים תהיו, תםס ראיתי) ב, פרשתא א(בל בתורת כוהנים א
 והתקדשתם והייתם קדושים", )ד, שמיני פרק יב(כן שנו שם ו
שם שאני קדוש כך אתם תהיו כ ,)מד, ויקרא יא" (י קדוש אניכ

 יןא עתיד ולפי .היו פרושיםת כשם שאני פרוש כך אתם, קדושים
 בל הפרישות היאא ,רבפרישות הזו לפרוש מן העריות כדברי הה
 .שבעליה נקראים פרושים, מוזכרת בכל מקום בתלמודה
  )מהבלי העולם הזה(

התירה ו ,אסוריםה במאכליםו עריותב זהירהה תורהה יכ והענין
ם כן ימצא בעל א ,הייןו בשרה אכילתו אשתוב הביאה איש

 ,רבותה שיונ וא שתוא התאווה מקום להיות שטוף בזימת
ידבר ו ,)כ, על פי משלי כג( בזוללי בשר למו להיות בסובאי ייןו

והנה יהיה , שלא הוזכר איסור זה בתורה, נבלותה כרצונו בכל
   .נבל ברשות התורה

ן משמיע לנו יסוד חשוב והוא שלמרות מצוות העשה "הרמב
ועל אף ריבוי המצוות מדאורייתא , והלא תעשה שבתורה

 מקום עדיין ישנם איסורים שלא כלולים בשום, ומדרבנן
  . ויש להתרחק מהם, בתורה

  
  ? איפה כתוב בתורה שזה אסור: ואם יטען האדם

  ! אין איסור כזה בתורה
וכנגדו בא הדרישה , "נבל ברשות התורה"כו "רואה אותו הרמב

  :ו ומבאר"כמו שממשיך הרמב, "קדושים תהיו"של 
 ,חרי שפירט האיסורים שאסר אותם לגמריא ,כתובה אב לפיכך

 .נהיה פרושים מן המותרותש  כלליציווה בדברו
למידי ת שלא יהיו) א, ברכות כב(ענין שאמרו כ ,מעט במשגלי 

לא ישמש אלא כפי ו ,חכמים מצויין אצל נשותיהן כתרנגולין
כמו , ובמיעוטויקדש עצמו מן היין . מצווה ממנוה הצריך בקיום

ויזכור הרעות , "קדוש" הנזיר) ה, במדבר ו(שקרא הכתוב 
, בראשית יט(ובלוט ) כא, בראשית ט(מנו בתורה בנח הנזכרות מ

   ).לג
ף על פי שלא הוזהרנו ממנה א ,טומאהה ןמ צמוע פרישי וכן

בגדי עם הארץ מדרס ) ב, חגיגה יח( מו שהזכירוכ ,בתורה
 שומרוב )ח, במדבר ו" (קדוש"וכמו שנקרא הנזיר , לפרושים

  ).לפרק זמן (.ןכ םג מתה טומאתמ
גסה ומן ה ונו מהתגאל ברבוי האכילהיו ולשפ שמורי גםו

וכל פה ) "טז, ישעיה ט(ענין שהזכיר הכתוב כ ,הדיבור הנמאס
מה שאמרו כ ,זה עד שיגיע לפרישותב צמוע יקדשו ,"דובר נבלה

  ... .טלה מימיוב על רבי חייא שלא שח שיחה
י אחרי אזהרת כ ,זהב כיוצאב לכלולו פרוטל תורהה רךד וזה

לא "ו" לא תגנוב", בין בני אדםש מתןו שאמ פרטי הדינין בכל
 ישרה ועשית" כללב מרא ,ושאר האזהרות" לא תונו"ו" תגזול

 היושר וההשוויה וכל" עשה"יכניס בש ,)חי ,ו דברים( "הטובו
 הגיעיב )שם( פרשא אשרכ ,בריוח רצוןל דיןה שורתמ פניםל
 סרא ,שבתה עניןב כןו .קדוש ברוך הואה מקומו ברצוןל
, "תשבות" כללי שנאמר" עשה" והטרחים במלאכות בלאוה

  .'בעזרת ה) כד, ויקרא כג(ועוד אפרש זה 



 3 
באה להוסיף " קדושים תהיו"ן הדרישה "כלומר על פי הרמב

רעיון זה חוזר אצל . לכלול את כל מה שלא נאסר במפורש
המופיע " ועשית הישר והטוב"ן גם בפירושו לציווי "הרמב

  :ן"ואומר שם הרמב, ח"י' בדברים ו
 על דרך הפשט יאמר תשמרו -' ועשית הישר והטוב בעיני ה

מצות השם ועדותיו וחקותיו ותכוין בעשייתן לעשות הטוב 
יאמר כי בעשותך , הבטחה, ולמען ייטב לך. והישר בעיניו בלבד

  : כי השם מטיב לטובים ולישרים בלבותם, הטוב בעיניו ייטב לך
. פנים משורת הדיןאמרו זו פשרה ול, ולרבותינו בזה מדרש יפה

כי מתחלה אמר שתשמור חקותיו ועדותיו אשר , והכוונה בזה
ועתה יאמר גם באשר לא צוך תן דעתך לעשות הטוב והישר , צוך

  :כי הוא אוהב הטוב והישר, בעיניו
   

לפי שאי אפשר להזכיר בתורה כל הנהגות האדם , וזה ענין גדול
,  והמדינות כלםעם שכניו ורעיו וכל משאו ומתנו ותקוני הישוב

ויקרא יט (כגון לא תלך רכיל , אבל אחרי שהזכיר מהם הרבה
ולא תעמוד על דם רעך , )שם פסוק יח(לא תקום ולא תטור , )טז

מפני שיבה תקום , )שם פסוק יד(לא תקלל חרש , )שם פסוק טז(
חזר לומר בדרך כלל שיעשה הטוב , וכיוצא בהן, )שם פסוק לב(

, ס בזה הפשרה ולפנים משורת הדיןעד שיכנ, והישר בכל דבר
ואפילו מה , .)מ קח"ב(וכגון מה שהזכירו בדינא דבר מצרא 

עד , פרקו נאה ודבורו בנחת עם הבריות.) יומא פו(שאמרו 
  שיקרא בכל ענין תם וישר 

  
 מוסיף דרישה נוספת על כל "קדושים תהיו"הציווי , כלומר

פרישה  דרישת –הדרישות הכלולות בכל המצוות הכתובות 
  , שבין אדם לקונו ובין אדם לעצמובנוגע לענינים 

 מוסיף על כל הדינים "ועשית הישר והטוב"ואילו הציווי 
שבין אדם להתעלות בעניינים הכתובים בתורה את הדרישה 

  .לחברו
  
על  פארת יונתןתבפירושו , )-16במאה ה (יונתן אייבשיץ' ר

   :מסייג את דרישת הפרישות ואומר, פרשת קדושים
   "פארת יונתןת"בפירושו  יונתן אייבשיץ' ר. 13
 -" קדש עצמך במותר לך "-ן בפרשת קדושים תהיו "רמבה

תורה הוא אפשרות ה אמנם כבר פירשתי כי להחמיר יותר מתוך
בספרו ) יוסף פלאוויוס(כי כבר כתב יוסיפון בן גוריון , רחוקה

 שהיו בבית שני אנשים שהיו שוכנים ביערים, לרומיים
ק פרי עצי היער והיו נזירים מכל ר בודדים וממש לא אכלותמ

כי , לל וכללכ בל הפרושים לא נחה דעתם בהםא ,ענייני העולם
ולבריות ולא ' השלם צריך להיות דבריו ועסקיו נוח לה' עובד ה

, הנהגת מדינהו להפריע נימוס יישוב העולם וחברת בני אדם
 ,מוס וסדר הטבעואילו היו כולם נזירים כאלה לא נתקיים ני

ועל זה רמזו חכמינו זכרונם , יכלה העולם ויאבד קשר האומהו
ולכן כל הפרישות שיעשה ". יפה תורה עם דרך ארץ: "לברכה

ותה כל א שיש אפשרות שתקיים, האדם תהיה על זה הסוג
אבל הפרישות שאפשרית רק ליחיד ולא לאומה בכללה , האומה

  . הרחיקו חכמי ישראלודברים כאלה , זה אינו בגדר השלימות
הקדושה כי " פרשה זו נאמרה בהקהל" וזהו כוונת המדרש

  .הקהלברק מה ששייך במותר לך תהיה 
  
  הדרישה קדושים תהיו כפתח לחלק הקדושה בספר ויקרא 

הנוגעות בספר ויקרא פרשת קדושים פותחת יחידת הפרשיות 
קדושים תהיו כי " ):' בט"יויקרא (לדיני קדושה עם הציווי 

בכל חוזר ומוזכר המושג קדושה ו, "אלקיכם' קדוש אני ה
  . הפרקים עד סוף הספר

 מציינת את העובדה שכל הפרקים ונראה לומר שחזרה זו
אבל לא ברור מהו הבסיס ,  קדושה למושגואקשורים איך שה

   .לסדרם של הפרקים
  

ט שכנראה מאוחדות "ולמעשה גם על המצוות המופיעות בפרק י
יש לשאול מה ההגיון ,  את מושג הקדושהבכך שהם מבטאות

  .בסדר של המצוות
  

חמש שהפרק מתחלק לצ הופמן מפנה את תשומת לבנו לכך "רד
 או" אלוקיכם' אני ה" המסתיימות במילים עשרה פסקאות

  : וכך הוא מנסה להסביר את מבנה פרקנו,"'אני ה"
  צ הופמן"רד. 14
חמש עשרה פסקאות אלה מחולקות לשלש קבוצות "

והשניה , )'ד- 'ב(ראשונה מהן מורכבת משלש פסקאות שה
-ג"כ(והשלישית משבעה פסקאות , ) ח"י-'ט(מחמש פסקאות 

  ).ד"ל
  )'ח- 'ה(בין הקבוצה הראשונה לשניה כתוב חוק הנותר והפיגול 

בין הקבוצה השניה לשלישית באים חוקי הכלאים והשפחה 
  )ב"כ-ט"י(החרופה 
שהחלק הראשון ,  כךלשלש קבוצות מתבארת לפי זההחלוקה 

מהווה את " אלוקיכם' אני ה"עם הקריאה המשולשת ) 'ד-'ב(
כשאחריה באה הכרזת החוקים המתחלקים לשתי , הפתיחה
מכילה מצוות שבין אדם ) ח"י-'ט(הקבוצה הראשונה : קבוצות

החלק ". ואהבת לרעך כמוך"ומתרוממת לבסוף אל הצו , לחברו
- ג"ל(רק בשתי פסקאות מכיל ברובו חוקות ו) ו"ל-ג"כ(השני 

, ניתנו צווים להתנהג בצדק ובאהבה אל הגר) ו"ל-ה"ל, ד"ל
  "וביושר במשא ומתן

  
צ הופמן "אבל כבר נחמה ליבוביץ  מקשה על דבריו של רד

  :ומסכמת
  נחמה ליבוביץ  . 15
צ הופמן מתחזקת ההכרה "אחרי שראינו את ניתוחו של רד"

וכיצד ,  המצוותשקשה מאד למצוא מה הוא הסדר לפיו סודרו
ונלאו . ולמה הושמו אלה בצד אלה, מתחברים הדברים

  . הפרשנים למצוא סדר ושיטתיות בהבאתם
שלא רצתה התורה לערוך אותם באיזה סדר , ושמא יש לומר

: כדי שלא נאמר. ושיטתיות הגיונית ולסווגם סיווג מסוים
  . הקודם במקום קודם בחשיבות

 איזו סיבה לסמיכות ורק זעיר פה זעיר שם אפשר לראות
ואפשר להוציא מסקנה ממיקומה של מצוה בתוך , פסוקים

  "הפרק כולו
  

פרשן המבאר באופן כמו שאמרה נחמה ליבוביץ אין אמנם 
ראיתי לנכון להציע אבל בכל אופן , מסודר את סדר המצוות

הרב טרגין שעליו מצביע ט " של המצוות בפרק ימבנה מסוים
  .מישיבת הר עציון

  
שאמנם לא שוות (מקבילות מחציות ט מתחלק לשתי "פרק י

  .  יחידות-שבכל אחת מהם שלש תת) באורכם
  

 פותחות עם מצוות שבין אדם למקום ומסיימות מחציותשתי ה
ם יש התייחסות יהעם מצוות שבין אדם לחבירו שבעקבות

  .  קיםוכללית לשמירת ח
  

יחידה של מצוות הקשורות - תתבתווך בין התחומים ממוקמת 
 בין משמשת מעברו, הן לבין אדם למקום והן לבין אדם לחברו

תת היחידה העוסקת במצוות של בין אדם למקום למצוות של 
  .בין אדם לחברו

  
  א" ל-ג" כ  י                     בין אדם למקום       -ג
  ב"ד                     מעבר                ל" י-א"י

      ו" ל-ג" ל     ם לחבירו  בין אד   ח          "י-ו"ט
ז" ל         חקים  שמירת              ב"כ-ט"י
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  עציוןט לפי הרב טרגין מישיבת הר "מבנה המצוות בפרק י .16

  מחצית שניה  מחצית ראשונה
ֲאִני ְיהָוה   ַׁשְּבתַֹתי ִּתְׁשמֹרּו- ִאיׁש ִאּמֹו ְוָאִביו ִּתיָראּו ְוֶאתג

ָהֱאִליִלם ֵואלֵֹהי ַמֵּסָכה לֹא ַתֲעׂשּו -ְפנּו ֶאלִּת - ַאלד  .ֱאלֵֹהיֶכם
 ְוִכי ִתְזְּבחּו ֶזַבח ְׁשָלִמים ַליהָוה ה  .ֲאִני ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶכם  ָלֶכם

- ְּביֹום ִזְבֲחֶכם ֵיָאֵכל ּוִמָּמֳחָרת ְוַהּנֹוָתר ַעדו  .ִלְרצְֹנֶכם ִּתְזָּבֻחהּו
ִאם ֵהָאכֹל ֵיָאֵכל ַּבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי ִּפּגּול  וְ ז  .יֹום ַהְּׁשִליִׁשי ָּבֵאׁש ִיָּׂשֵרף

קֶֹדׁש ְיהָוה ִחֵּלל -ֶאת-ֹנֹו ִיָּׂשא ִּכי  ְואְֹכָליו ֲעוח  .הּוא לֹא ֵיָרֶצה
ְקִציר ַאְרְצֶכם - ּוְבֻקְצְרֶכם ֶאתט  .ְוִנְכְרָתה ַהֶּנֶפׁש ַהִהוא ֵמַעֶּמיָה 

 ְוַכְרְמָך י  .ִציְרָך לֹא ְתַלֵּקטלֹא ְתַכֶּלה ְּפַאת ָׂשְדָך ִלְקצֹר ְוֶלֶקט ְק 
ֲאִני  ֶלָעִני ְוַלֵּגר ַּתֲעזֹב אָֹתם  לֹא ְתעֹוֵלל ּוֶפֶרט ַּכְרְמָך לֹא ְתַלֵּקט

    .ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶכם
  

- ְולֹאיב  .ְתַׁשְּקרּו ִאיׁש ַּבֲעִמיתֹו-ְתַכֲחׁשּו ְולֹא- לֹא ִּתְגנֹבּו ְולֹאיא
- לֹאיג  .ֲאִני ְיהָוהֵׁשם ֱאלֶֹהיָך -ִחַּלְלָּת ֶאת וְ  ִתָּׁשְבעּו ִבְׁשִמי ַלָּׁשֶקר

   .ּבֶֹקר-ָתִלין ְּפֻעַּלת ָׂשִכיר ִאְּתָך ַעד-ֵרֲעָך ְולֹא ִתְגזֹל לֹא-ַתֲעׁשֹק ֶאת
ְוָיֵראָת ֵּמֱאלֶֹהיָך ְתַקֵּלל ֵחֵרׁש ְוִלְפֵני ִעֵּור לֹא ִתֵּתן ִמְכׁשֹל - לֹאיד

    .ֲאִני ְיהָוה
  ָדל ְולֹא ֶתְהַּדר ְּפֵני ָגדֹול-ִתָּׂשא ְפֵני-ל ַּבִּמְׁשָּפט לֹאַתֲעׂשּו ָעוֶ - לֹאטו

-ֵתֵלְך ָרִכיל ְּבַעֶּמיָך לֹא ַתֲעמֹד ַעל- לֹאטז  .ְּבֶצֶדק ִּתְׁשּפֹט ֲעִמיֶתךָ 
ָאִחיָך ִּבְלָבֶבָך הֹוֵכַח -ִתְׂשָנא ֶאת- לֹאיז  .ֲאִני ְיהָוה  ַּדם ֵרֶעךָ 

-ִתּקֹם ְולֹא- לֹאיח  .ָּׂשא ָעָליו ֵחְטאִת - ֲעִמיֶתָך ְולֹא-ּתֹוִכיַח ֶאת
   .ֲאִני ְיהָוה  ְּבֵני ַעֶּמָך ְוָאַהְבָּת ְלֵרֲעָך ָּכמֹוךָ -ִתּטֹר ֶאת

-ַתְרִּביַע ִּכְלַאִים ָׂשְדָך לֹא- ְּבֶהְמְּתָך לֹאֻחּקַֹתי ִּתְׁשמֹרּו- ֶאת יט 
- ְוִאיׁש ִּכיכ  .ֶליךָ ִתְזַרע ִּכְלָאִים ּוֶבֶגד ִּכְלַאִים ַׁשַעְטֵנז לֹא ַיֲעֶלה עָ 

ֶזַרע ְוִהוא ִׁשְפָחה ֶנֱחֶרֶפת ְלִאיׁש ְוָהְפֵּדה -ִאָּׁשה ִׁשְכַבת- ִיְׁשַּכב ֶאת
לֹא - ָלּה ִּבּקֶֹרת ִּתְהֶיה לֹא יּוְמתּו ִּכי-לֹא ִנְפָּדָתה אֹו ֻחְפָׁשה לֹא ִנַּתן

ֵעד ֵאיל ֶּפַתח אֶֹהל מֹו- ֲאָׁשמֹו ַליהָוה ֶאל- ְוֵהִביא ֶאתכא  .ֻחָּפָׁשה
ַחָּטאתֹו - ְוִכֶּפר ָעָליו ַהּכֵֹהן ְּבֵאיל ָהָאָׁשם ִלְפֵני ְיהָוה ַעלכב  .ָאָׁשם

  }פ { .ֲאֶׁשר ָחָטא ְוִנְסַלח לֹו ֵמַחָּטאתֹו ֲאֶׁשר ָחָטא

ֵעץ ַמֲאָכל ַוֲעַרְלֶּתם ָעְרָלתֹו - ָהָאֶרץ ּוְנַטְעֶּתם ָּכל-ָתבֹאּו ֶאל- ְוִכיכג
 ּוַבָּׁשָנה כד  .ִנים ִיְהֶיה ָלֶכם ֲעֵרִלים לֹא ֵיָאֵכלִּפְריֹו ָׁשלֹׁש ָׁש -ֶאת

 ּוַבָּׁשָנה כה  .ִּפְריֹו קֶֹדׁש ִהּלּוִלים ַליהָוה-ָהְרִביִעת ִיְהֶיה ָּכל
ֲאִני ְיהָוה   ִּפְריֹו ְלהֹוִסיף ָלֶכם ְּתבּוָאתֹו-ַהֲחִמיִׁשת ּתֹאְכלּו ֶאת

 כז  .ַנֲחׁשּו ְולֹא ְתעֹוֵננּוַהָּדם לֹא ְת - לֹא תֹאְכלּו ַעלכו  .ֱאלֵֹהיֶכם
 כח  .לֹא ַתִּקפּו ְּפַאת רֹאְׁשֶכם ְולֹא ַתְׁשִחית ֵאת ְּפַאת ְזָקֶנךָ 

  ְוֶׂשֶרט ָלֶנֶפׁש לֹא ִתְּתנּו ִּבְבַׂשְרֶכם ּוְכתֶֹבת ַקֲעַקע לֹא ִתְּתנּו ָּבֶכם
ה ָהָאֶרץ ִתְזנֶ -ִּבְּתָך ְלַהְזנֹוָתּה ְולֹא-ְּתַחֵּלל ֶאת- ַאלכט  .ֲאִני ְיהָוה

  ַׁשְּבתַֹתי ִּתְׁשמֹרּו ּוִמְקָּדִׁשי ִּתיָראּו- ֶאתל  .ּוָמְלָאה ָהָאֶרץ ִזָּמה
ְּתַבְקׁשּו -ַהִּיְּדעִֹנים ַאל-ָהאֹבֹת ְוֶאל-ִּתְפנּו ֶאל-  ַאללא  .ֲאִני ְיהָוה

    .ֲאִני ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶכם  ְלָטְמָאה ָבֶהם
ְוָיֵראָת ֵּמֱאלֶֹהיָך ֲאִני  ְּפֵני ָזֵקן  ִמְּפֵני ֵׂשיָבה ָּתקּום ְוָהַדְרָּת לב

  } ס { .ְיהָוה
  
  
  
  

 ְּכֶאְזָרח ִמֶּכם לד  .ָיגּור ִאְּתָך ֵּגר ְּבַאְרְצֶכם לֹא תֹונּו אֹתֹו- ְוִכילג
ֵגִרים ֱהִייֶתם -ִיְהֶיה ָלֶכם ַהֵּגר ַהָּגר ִאְּתֶכם ְוָאַהְבָּת לֹו ָּכמֹוָך ִּכי

ַתֲעׂשּו ָעֶול ַּבִּמְׁשָּפט - לֹאלה  .ה ֱאלֵֹהיֶכםֲאִני ְיהוָ   ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים
ֶצֶדק ֵאיַפת -  מֹאְזֵני ֶצֶדק ַאְבֵנילו  .ַּבִּמָּדה ַּבִּמְׁשָקל ּוַבְּמׂשּוָרה
הֹוֵצאִתי - ֲאֶׁשרֲאִני ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶכם  ֶצֶדק ְוִהין ֶצֶדק ִיְהֶיה ָלֶכם

    .ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים
   ִמְׁשָּפַטי ַוֲעִׂשיֶתם אָֹתם-ָּכל-  ְוֶאתֻחּקַֹתי-ָּכל- ּוְׁשַמְרֶּתם ֶאת לז

  }פ { .ֲאִני ְיהָוה

  
היחידות השונות מקבילות לא רק מבחינת הנושא -תת

אלא גם מבחינת צורתם ותוכנם של הציווים , הכללי
  .  הספיציפיים

- בין תת' מבחינת הצורה יש הבדל בהתייחסות לשם ה
    :היחידות השונות

העוסקות במצוות שבין אדם , ת הראשונותהיחידו-בתת •
 "'אני ה"או " אלקיכם' אני ה"יש סיומת של , למקום 

  .  אחרי כל מצוה

" ' אני הא ל ק י ך "היחידות השניות יש סיומת של -בתת •
  .  אחרי כל מצוה

העוסקת , הראשונהמחצית היחידה השלישית שב-בתת •
 יש סיומת של  , במצוות שבין אדם לחבירו

  ."' אני ה-ר ע ך "       
  

  ;   הממחישה את החלוקההקבלה מבחינת התוכןקיימת גם 
  

הראשונה מחצית הרעיונות או הביטוים המופיעים ב
  : השנייהמחציתמופיעים במקביל ב

  
   תיראו/ תשמרו-ל-              כט  תשמרו         / אל תיראו- 'ג
   אל תפנו - לא  )  אלהי מסכה/אלילים( אל תפנו -'ד

  )ידענים/אבת(                                                                  
   קדש הלולים-כה- פיגול וחילול קדש                       כג-ח- ה

  )נטע רבעי (                                                                       
    פאת ראשכם-ח-   כופרט          , עוללות, לקט,  פאה-י-ט

   שרט/                                                                      
  פני / מפני שיבה- לפני עור                                         לב- יד

   זקן                                                                   
  
  

    לא תעשו עול -ו- עול במשפט        לה לא תעשו-טז-טו
  במשפט                                                      

   , אבני צדק, בצדק תשפוט את עמיתך               מאזני צדק
  והין צדק, איפת צדק                                                       

   כמוך) הגר( ואהבת לו - ואהבת לרעך כמוך                  לד-יח
  

ההצמדה הזאת בין מצוות שבין אדם למקום ומצוות שבין 
כגון בעשרת , המצויה בהרבה מקומות בתורה, אדם חברו

שמות (למשה בעקבות המעמד ' הדברות ובדברי הברית של ה
י  באה כמובן להדגיש את חשיבותם של שני סוג ,)ג-כא

  .המצוות כבסיס לקדושה
  

   כ - ה י ח ס   ב י ן   פ ר ק י ם   י ח 
  האחריות שיש להעניש -מוקדש כל כולו לנושא אחד, 'פרק כ

 המחללות את קדושת את העוברים על עבירות מסוימות
  .  הוובעיקר איסורי ערו, האומה

  
היא היחס בינו לפרקים הקודמים לו ' הבעיה בפרק כ

  . והבאים אחריו
   

  :שתי שאלות מרכזיותת וונשאל
קדושים " העוסק בט" יבין פרקו' מה הקשר בין פרק כ. א

  . "ותהי
אבל , י קשר את שני העניינים כפי שראינו עיל"אמנם רש

  .עדיין השאלה במקומה
  
    -ח"וי'  בין פרקים כההקבלה בולטת. ב

   איסורי עריות על מזהיריםח "בפרק י
   .העונש בהקשר של יםחוזרים על אותם איסור' ובפרק כ
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  'פרק כ  ח"פרק י
) ג:(ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם ֲאִני ְיהָֹוה ֱאלֵֹהיֶכם) ב(

ְּכַמֲעֵׂשה ֶאֶרץ ִמְצַרִים ֲאֶׁשר ְיַׁשְבֶּתם ָּבּה לֹא ַתֲעׂשּו ּוְכַמֲעֵׂשה 
 ֵמִביא ֶאְתֶכם ָׁשָּמה לֹא ַתֲעׂשּו ּוְבֻחּקֵֹתיֶהם ֶאֶרץ ְּכַנַען ֲאֶׁשר ֲאִני

ֶאת ִמְׁשָּפַטי ַּתֲעׂשּו ְוֶאת ֻחּקַֹתי ִּתְׁשְמרּו ָלֶלֶכת ) ד:(לֹא ֵתֵלכּו
  :ָּבֶהם ֲאִני ְיהָֹוה ֱאלֵֹהיֶכם

ּוְׁשַמְרֶּתם ֶאת ֻחּקַֹתי ְוֶאת ִמְׁשָּפַטי ֲאֶׁשר ַיֲעֶׂשה אָֹתם ) ה(
  :ִני ְיהָֹוהָהָאָדם ָוַחי ָּבֶהם אֲ 

ִאיׁש ִאיׁש ֶאל ָּכל ְׁשֵאר ְּבָׂשרֹו לֹא ִתְקְרבּו ְלַגּלֹות ֶעְרָוה ֲאִני ) ו(
לֹא ֶעְרַות ָאִביָך ְוֶעְרַות ִאְּמָך לֹא ְתַגֵּלה ִאְּמָך ִהוא ) ז:ְיהָֹוה

ֶעְרַות ֵאֶׁשת ָאִביָך לֹא ְתַגֵּלה ֶעְרַות ָאִביָך ) ח:(ְתַגֶּלה ֶעְרָוָתּה
ְרַות ֲאחֹוְתָך ַבת ָאִביָך אֹו ַבת ִאֶּמָך מֹוֶלֶדת ַּבִית אֹו עֶ ) ט:(ִהוא

ֶעְרַות ַּבת ִּבְנָך אֹו ַבת ִּבְּתָך ) י:(לֹא ְתַגֶּלה ֶעְרָוָתןמֹוֶלֶדת חּוץ 
ֶעְרַות ַּבת ֵאֶׁשת ָאִביָך ) יא:(לֹא ְתַגֶּלה ֶעְרָוָתן ִּכי ֶעְרָוְתָך ֵהָּנה

ֶעְרַות ֲאחֹות ) יב:(א ְתַגֶּלה ֶעְרָוָתּהלֹמֹוֶלֶדת ָאִביָך ֲאחֹוְתָך ִהוא 
ֶעְרַות ֲאחֹות ִאְּמָך לֹא ) יג:(ָאִביָך לֹא ְתַגֵּלה ְׁשֵאר ָאִביָך ִהוא

ֶעְרַות ֲאִחי ָאִביָך לֹא ְתַגֵּלה ֶאל ) יד:(ְתַגֵּלה ִּכי ְׁשֵאר ִאְּמָך ִהוא
א ְתַגֵּלה ֶעְרַות ַּכָּלְתָך לֹ) טו:(ִאְׁשּתֹו לֹא ִתְקָרב ּדָֹדְתָך ִהוא

ֶעְרַות ֵאֶׁשת ָאִחיָך לֹא ) טז:(לֹא ְתַגֶּלה ֶעְרָוָתּהֵאֶׁשת ִּבְנָך ִהוא 
ֶעְרַות ִאָּׁשה ּוִבָּתּה לֹא ְתַגֵּלה ֶאת ) יז:(ְתַגֵּלה ֶעְרַות ָאִחיָך ִהוא

ַּבת ְּבָנּה ְוֶאת ַּבת ִּבָּתּה לֹא ִתַּקח ְלַגּלֹות ֶעְרָוָתּה ַׁשֲאָרה ֵהָּנה 
ְוִאָּׁשה ֶאל ֲאחָֹתּה לֹא ִתָּקח ִלְצרֹר ְלַגּלֹות ) יח:(אִזָּמה ִהו

ְוֶאל ִאָּׁשה ְּבִנַּדת ֻטְמָאָתּה לֹא ִתְקַרב ) יט:(ֶעְרָוָתּה ָעֶליָה ְּבַחֶּייהָ 
ְוֶאל ֵאֶׁשת ֲעִמיְתָך לֹא ִתֵּתן ְׁשָכְבְּתָך ְלָזַרע ) כ:(ְלַגּלֹות ֶעְרָוָתּה

לֹא ִתֵּתן ְלַהֲעִביר ַלּמֶֹלְך ְולֹא ְתַחֵּלל ּוִמַּזְרֲעָך ) כא:(ְלָטְמָאה ָבּה
ְוֶאת ָזָכר לֹא ִתְׁשַּכב ִמְׁשְּכֵבי ) כב:(ֶאת ֵׁשם ֱאלֶֹהיָך ֲאִני ְיהָֹוה

ּוְבָכל ְּבֵהָמה לֹא ִתֵּתן ְׁשָכְבְּתָך ְלָטְמָאה ) כג:(ִאָּׁשה ּתֹוֵעָבה ִהוא
ַאל ) כד:(ֶּתֶבל הּואָבּה ְוִאָּׁשה לֹא ַתֲעמֹד ִלְפֵני ְבֵהָמה ְלִרְבָעּה 

ְּבָכל ֵאֶּלה ִּכי ְבָכל ֵאֶּלה ִנְטְמאּו ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר ֲאִני ִּתַּטְּמאּו 
 ָוֶאְפקֹד ֲעֹוָנּה ָעֶליָה ַוִּתְטָמא ָהָאֶרץ) כה:(ְמַׁשֵּלַח ִמְּפֵניֶכם

  :ַוָּתִקא ָהָאֶרץ ֶאת יְׁשֶביהָ 
ַטי ְולֹא ַתֲעׂשּו ִמּכֹל ּוְׁשַמְרֶּתם ַאֶּתם ֶאת ֻחּקַֹתי ְוֶאת ִמְׁשּפָ ) כו(

ִּכי ֶאת ָּכל ) כז:(ַהּתֹוֵעבֹת ָהֵאֶּלה ָהֶאְזָרח ְוַהֵּגר ַהָּגר ְּבתֹוֲכֶכם
ַוִּתְטָמא ַהּתֹוֵעבֹת ָהֵאל ָעׂשּו ַאְנֵׁשי ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִלְפֵניֶכם 

 ַּכֲאֶׁשר ְּבַטַּמֲאֶכם אָֹתּה ְולֹא ָתִקיא ָהָאֶרץ ֶאְתֶכם) כח:(ָהָאֶרץ
  :ֶאת ַהּגֹוי ֲאֶׁשר ִלְפֵניֶכםָקָאה 

ִּכי ָּכל ֲאֶׁשר ַיֲעֶׂשה ִמּכֹל ַהּתֹוֵעבֹת ָהֵאֶּלה ְוִנְכְרתּו ַהְּנָפׁשֹות ) כט(
  :ָהעֹׂשת ִמֶּקֶרב ַעָּמם

ּוְׁשַמְרֶּתם ֶאת ִמְׁשַמְרִּתי ְלִבְלִּתי ֲעׂשֹות ֵמֻחּקֹות ַהּתֹוֵעבֹת ) ל(
  : ֲאִני ְיהָֹוה ֱאלֵֹהיֶכםאּו ָּבֶהםִתַּטְּמ ֲאֶׁשר ַנֲעׂשּו ִלְפֵניֶכם ְולֹא 

ְוֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ּתֹאַמר ִאיׁש ִאיׁש ִמְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ּוִמן ַהֵּגר ַהָּגר ) ב(
ַעם ָהָאֶרץ ִיְרְּגֻמהּו ְּבִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ִיֵּתן ִמַּזְרעֹו ַלּמֶֹלְך מֹות יּוָמת 

יׁש ַההּוא ְוִהְכַרִּתי אֹתֹו ִמֶּקֶרב ַעּמֹו ִּכי ַוֲאִני ֶאֵּתן ֶאת ָּפַני ָּבִא ) ג:(ָבָאֶבן
) ד:(ִמַּזְרעֹו ָנַתן ַלּמֶֹלְך ְלַמַען ַטֵּמא ֶאת ִמְקָּדִׁשי ּוְלַחֵּלל ֶאת ֵׁשם ָקְדִׁשי

ְוִאם ַהְעֵלם ַיְעִלימּו ַעם ָהָאֶרץ ֶאת ֵעיֵניֶהם ִמן ָהִאיׁש ַההּוא ְּבִתּתֹו 
ְוַׂשְמִּתי ֲאִני ֶאת ָּפַני ָּבִאיׁש ַההּוא ) ה:(ִמית אֹתֹוִמַּזְרעֹו ַלּמֶֹלְך ְלִבְלִּתי ָה 

ּוְבִמְׁשַּפְחּתֹו ְוִהְכַרִּתי אֹתֹו ְוֵאת ָּכל ַהּזִֹנים ַאֲחָריו ִלְזנֹות ַאֲחֵרי ַהּמֶֹלְך 
ְוַהֶּנֶפׁש ֲאֶׁשר ִּתְפֶנה ֶאל ָהאֹבֹת ְוֶאל ַהִּיְּדעִֹנים ִלְזנֹת ) ו:(ִמֶּקֶרב ַעָּמם

  :ָנַתִּתי ֶאת ָּפַני ַּבֶּנֶפׁש ַהִהוא ְוִהְכַרִּתי אֹתֹו ִמֶּקֶרב ַעּמֹוַאֲחֵריֶהם וְ 
  : ִּכי ֲאִני ְיהָֹוה ֱאלֵֹהיֶכםְוִהְתַקִּדְׁשֶּתם ִוְהִייֶתם ְקדִׁשים) ז(
  :ְמַקִּדְׁשֶכםּוְׁשַמְרֶּתם ֶאת ֻחּקַֹתי ַוֲעִׂשיֶתם אָֹתם ֲאִני ְיהָֹוה ) ח(
ַקֵּלל ֶאת ָאִביו ְוֶאת ִאּמֹו מֹות יּוָמת ָאִביו ְוִאּמֹו ִּכי ִאיׁש ִאיׁש ֲאֶׁשר יְ ) ט(

ְוִאיׁש ֲאֶׁשר ִיְנַאף ֶאת ֵאֶׁשת ִאיׁש ֲאֶׁשר ִיְנַאף ֶאת ֵאֶׁשת ) י:(ִקֵּלל ָּדָמיו ּבֹו
ְוִאיׁש ֲאֶׁשר ִיְׁשַּכב ֶאת ֵאֶׁשת ָאִביו ) יא:( ַהּנֵֹאף ְוַהּנָֹאֶפתמֹות יּוַמתֵרֵעהּו 

ְוִאיׁש ֲאֶׁשר ִיְׁשַּכב ) יב:( ְׁשֵניֶהם ְּדֵמיֶהם ָּבםמֹות יּוְמתּוָּלה ֶעְרַות ָאִביו ּגִ 
ְוִאיׁש ֲאֶׁשר ) יג:( ְׁשֵניֶהם ֶּתֶבל ָעׂשּו ְּדֵמיֶהם ָּבםמֹות יּוְמתּוֶאת ַּכָּלתֹו 

 ְּדֵמיֶהם מֹות יּוָמתּוִיְׁשַּכב ֶאת ָזָכר ִמְׁשְּכֵבי ִאָּׁשה ּתֹוֵעָבה ָעׂשּו ְׁשֵניֶהם 
ָּבֵאׁש ִיְׂשְרפּו ְוִאיׁש ֲאֶׁשר ִיַּקח ֶאת ִאָּׁשה ְוֶאת ִאָּמּה ִזָּמה ִהוא ) יד:(םּבָ 

ְוִאיׁש ֲאֶׁשר ִיֵּתן ְׁשָכְבּתֹו ) טו:( ְוֶאְתֶהן ְולֹא ִתְהֶיה ִזָּמה ְּבתֹוֲכֶכםאֹתֹו
 ֶאל ְוִאָּׁשה ֲאֶׁשר ִּתְקַרב) טז:( ְוֶאת ַהְּבֵהָמה ַּתֲהרֹגּומֹות יּוָמתִּבְבֵהָמה 

 מֹות יּוָמתּוָּכל ְּבֵהָמה ְלִרְבָעה אָֹתּה ְוָהַרְגָּת ֶאת ָהִאָּׁשה ְוֶאת ַהְּבֵהָמה 
ְוִאיׁש ֲאֶׁשר ִיַּקח ֶאת ֲאחֹתֹו ַּבת ָאִביו אֹו ַבת ִאּמֹו ) יז:(ְּדֵמיֶהם ָּבם

י ְּבֵני ְוָרָאה ֶאת ֶעְרָוָתּה ְוִהיא ִתְרֶאה ֶאת ֶעְרָותֹו ֶחֶסד הּוא ְוִנְכְרתּו ְלֵעינֵ 
ְוִאיׁש ֲאֶׁשר ִיְׁשַּכב ֶאת ִאָּׁשה ָּדָוה ) יח:(ַעָּמם ֶעְרַות ֲאחֹתֹו ִּגָּלה ֲעֹונֹו ִיָּׂשא

ְוִגָּלה ֶאת ֶעְרָוָתּה ֶאת ְמקָֹרּה ֶהֱעָרה ְוִהוא ִּגְּלָתה ֶאת ְמקֹור ָּדֶמיָה 
ַוֲאחֹות ָאִביָך לֹא ְוֶעְרַות ֲאחֹות ִאְּמָך ) יט( :ְוִנְכְרתּו ְׁשֵניֶהם ִמֶּקֶרב ַעָּמם

ְוִאיׁש ֲאֶׁשר ִיְׁשַּכב ֶאת ּדָֹדתֹו ) כ:(ְתַגֵּלה ִּכי ֶאת ְׁשֵארֹו ֶהֱעָרה ֲעֹוָנם ִיָּׂשאּו
ְוִאיׁש ֲאֶׁשר ִיַּקח ֶאת ) כא:(ֶעְרַות ּדֹדֹו ִּגָּלה ֶחְטָאם ִיָּׂשאּו ֲעִריִרים ָיֻמתּו

  :ִריִרים ִיְהיּוֵאֶׁשת ָאִחיו ִנָּדה ִהוא ֶעְרַות ָאִחיו ִּגָּלה עֲ 
  
ְולֹא ּוְׁשַמְרֶּתם ֶאת ָּכל ֻחּקַֹתי ְוֶאת ָּכל ִמְׁשָּפַטי ַוֲעִׂשיֶתם אָֹתם ) כב(

ְולֹא ) כג:(ֲאֶׁשר ֲאִני ֵמִביא ֶאְתֶכם ָׁשָּמה ָלֶׁשֶבת ָּבּהָתִקיא ֶאְתֶכם ָהָאֶרץ 
ת ָּכל ֵאֶּלה ָעׂשּו ָוָאֻקץ ֵתְלכּו ְּבֻחּקֹת ַהּגֹוי ֲאֶׁשר ֲאִני ְמַׁשֵּלַח ִמְּפֵניֶכם ִּכי ֶא 

ָואַֹמר ָלֶכם ַאֶּתם ִּתיְרׁשּו ֶאת ַאְדָמָתם ַוֲאִני ֶאְּתֶנָּנה ָלֶכם ) כד:(ָּבם
ָלֶרֶׁשת אָֹתּה ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדָבׁש ֲאִני ְיהָֹוה ֱאלֵֹהיֶכם ֲאֶׁשר ִהְבַּדְלִּתי 

  :ֶאְתֶכם ִמן ָהַעִּמים
ֵהָמה ַהְּטהָֹרה ַלְּטֵמָאה ּוֵבין ָהעֹוף ַהָּטֵמא ַלָּטהֹר ְוִהְבַּדְלֶּתם ֵּבין ַהְּב ) כה(

ְולֹא ְתַׁשְּקצּו ֶאת ַנְפׁשֵֹתיֶכם ַּבְּבֵהָמה ּוָבעֹוף ּוְבכֹל ֲאֶׁשר ִּתְרמֹׂש ָהֲאָדָמה 
 ִּכי ָקדֹוׁש ֲאִני ִוְהִייֶתם ִלי ְקדִׁשים) כו:(ֲאֶׁשר ִהְבַּדְלִּתי ָלֶכם ְלַטֵּמא

  :ְתֶכם ִמן ָהַעִּמים ִלְהיֹות ִליְיהָֹוה ָוַאְבִּדל ֶא 
ְוִאיׁש אֹו ִאָּׁשה ִּכי ִיְהֶיה ָבֶהם אֹוב אֹו ִיְּדעִֹני מֹות יּוָמתּו ָּבֶאֶבן ) כז(

  :ִיְרְּגמּו אָֹתם ְּדֵמיֶהם ָּבם
  

כמעט כל מצווה  שנראה -ח " ובין פרק י'בין פרק כאם נשווה 
 כתובה )יות איסורי הער-ג "כ-'ופסוקים (ח "שנאמרה בפרק י

   .'גם בפרק כ
  

   , 'כבפרק ד "כ- ב" בפסוקים כותלחזרלב ראוי לשים לדוגמא 
   .ח"יבפרק ח "כ-ו"כעל פסוקים 

  
ט בין  שני הפרקים "תמיהה על הכנסת פרק יהקבלה זו מוסיפה 
  .הדנים באותו נושא

  
 הבדל גדול בין אופן בחינה מקרוב של הפסוקים תגלה, ואולם

  :'ח לבין אופן הצגתן בפרק כ"הצגת המצוות בפרק י
  . עונש ספציפי לכל אחת מהעברות כולל 'פרק כ. א
  

 איסורן של עריות אלורק מציין את , לעומת זאת, ח"פרק י
בסופו  ורק ,")לא תגלה ערותן"שימו לב לחזרה על הביטוי (

פסוק ; ח"יפרק  ("ונכרתו הנפשות העֹשת מקרב עמם"נאמר 
  ).ט"כ
  
  . הבדל בסדר הצגת העריותמסיבה זו קיים גם . ב

  , סדר הקרבה משפחתיתח הן מוצגות לפי "בפרק י    
  .לפי סוג העונש - 'ואילו בפרק כ    
  
  , קדושהבפרק כ אנו מוצאים את המושג . ג

  .טומאהח משתמש במושג "בעוד שפרק י    
  
; כז, ו; כ (אוב וידעוניכגון איסור , פרק כ כולל מצוות נוספות. ד

  ).כא; ח"מוזכר גם בי] ה-ב; כ [המולך
  

מבנה לשים לב לתחילה ראוי אך , המשךנשוב לניתוח זה ב
  .'הפנימי של פרק כ
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  מבנה כיאסטי
מדוע המסביר , ]א- ב-ג-ד- ג-ב-א[ בנוי במבנה כיאסטי 'פרק כ

  . 'נלקח ממקומו'הפסוק האחרון 
  

  . נציג מבנה זה בתרשים
  'מבנה כיאסטי של פרק כ. 81

 ).ו- א; כ (אוב וידעוני ומולךהעונש על עבודת  -א
 ).ז; כ" (קדֹשים והייתם והתקִדשתם" - ב |
הקדמה " [ֻחקֹתיושמרתם את " - ג | |

 ).ח; כ] (לעריות
 ).כא-ט; כ(פרטי דיני עריות  - ד | | |
; כ] (סיכום" [חקֹתיושמרתם את כל  - ג | |

 ).כג-כב
"  ' אני הקדוש כי קדֹשיםוהייתם לי "... - ב |

 ).כו- כד;כ(
 ).כז; כ (אוב וידעוניעונש על  -א

  
פרק שדיני העריות בניתן לשים לב !) ובפסוקים(עיון בתרשים מ
  . בכמה צמדים של מצוות' עטופים'א "כ-'טפסוקים ' כ

) ב"כו, 'פסוקים ח (..."ושמרתם את חקתי"הפתיחה והחתימה 
 הן שכן, את דיני העריות אינן צריכות להפתיע אותנו' עוטפות'ה

דיני ' עטופים'שגם בו , ח"מעתיקות לפרק כ את מבנהו של פרק י
שתי ו, )ו"כ; ח"י(ובחתימה ) 'ה; ח"י(העריות בפתיחה 

החתימות כוללות את האיום שהארץ תקיא את יושביה אם לא 
  .ישמרו חוקים אלה

  
  'החסר'הפרט  -איסורי אוב וידעוני 

רון של סידור הפסוקים בצורה זו מגלה מיד כי הפסוק האח
הפותחים לפסוקים ' כריכה אחורית'מהווה ) ז"כפסוק (הפרק 

', כריכה'ז אינו סתם "כפסוק ,  למעשה)'ו- 'אפסוקים (את הפרק 
  .'ו-'אלא גם כולל דין החסר בפסוקים א

  
  :ו אנו מוצאים-בפסוקים א

  ).'בפסוק (דהיינו סקילה , המולך על עבודת דין ביתעונש  .1
ושמתי אני את פני באיש  "- המולך על עבודת 'מהעונש  .2

 ).'ה-'דפסוקים " (ההוא
  

  :אחר כך אנו מוצאים
" ונתתי את פני בנפש הִהוא "- אוב וידעוני על 'מהעונש  .3

  ).'ופסוק (
  

 הן עונש מבית דין 'ו- 'ביחס לעבודת המולך מפרטים פסוקים א
! 'רק עונש מהבעוד שעל אוב וידעוני הם מביאים ', והן עונש מה

  . בית דיןוחסר עונש של 
  

עונשים  משלים את התמונה ומבאר שעל אוב וידעוני ז"פסוק כ
   .בית דין בסקילה

מדוע נבחר דווקא דין אוב וידעוני לחתום אבל נשאלת השאלה 
  . את הפרשייה

  
 ספר דברים מציע להסביר על בסיס ההתיחסות בהרב ליבטאג

ההתייעצות במגידי דין אוב וידעוני שם אוסרת התורה את ל
ללכת אחרי מורה ו, ובכלל זה אוב וידעוני, דות למיניהםעתי

טכניקות 'ולא אחרי מי שמשתמשים ב, דברי הנביא בלבד
  :'אחרות

 ח"דברים י. 19
ִּכי ַאָּתה ָּבא ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיָך נֵֹתן ָלְך לֹא ִתְלַמד ) ט(

 ְבָך ַמֲעִביר ְּבנֹו ּוִבּתֹו לֹא ִיָּמֵצא) י:(ַלֲעׂשֹות ְּכתֹוֲעבֹת ַהּגֹוִים ָהֵהם
ְוחֵֹבר ָחֶבר ְוׁשֵֹאל ) יא:(ָּבֵאׁש קֵֹסם ְקָסִמים ְמעֹוֵנן ּוְמַנֵחׁש ּוְמַכֵּׁשף

ִּכי תֹוֲעַבת ְיהָֹוה ָּכל עֵֹׂשה ֵאֶּלה ) יב:(אֹוב ְוִיְּדעִֹני ְודֵֹרׁש ֶאל ַהֵּמִתים
) יג:(ׁש אֹוָתם ִמָּפֶניךָ ּוִבְגַלל ַהּתֹוֵעבֹת ָהֵאֶּלה ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיָך מֹוִרי

ִּכי ַהּגֹוִים ָהֵאֶּלה ֲאֶׁשר ַאָּתה ) יד:(ָּתִמים ִּתְהֶיה ִעם ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיךָ 
יֹוֵרׁש אֹוָתם ֶאל ְמעֲֹנִנים ְוֶאל קְֹסִמים ִיְׁשָמעּו ְוַאָּתה לֹא ֵכן ָנַתן ְלָך 

 :ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיךָ 
ִקים ְלָך ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיָך ֵאָליו ָנִביא ִמִּקְרְּבָך ֵמַאֶחיָך ָּכמִֹני יָ ) טו(

  :ִּתְׁשָמעּון
  

  : ואומר
  הרב ליבטאג. 02
כדי להיות עם קדוש עלינו .  ומנהיגיה הרוחניים-כל אומה "

 -לרוחניות ' מזרזים הליכים'להקפיד שלא ללכת אחר אלה ה
ה עלינו "כעמו של הקב. 'בקריאה בכף היד וכו, בהעלאה באוב

ה בלבד ונקבע כתוצאה "תון בידי הקבלהכיר בעובדה שגורלנו נ
האמונה שהכול קבוע מראש או שניתן לגלות . ישירה של מעשינו

את צפונות העתיד על ידי העלאה באוב וכדומה סותרת את 
התלויה ישירות ',  'השגחת ה'יסוד היהדות ואת אמונתנו ב

  "].ל"ואכמ, ראה קריאת שמע[במעשינו 
  

שאיסורי למרות היא שנקודה נוספת שראוי לשים לב אליה 
הפתיחה והסיום , ' כעיקר פרקוים כאמור את ו מהעריות

) 'ו-'ב (לךומהעבודה ל שהם איסור ,ז"לאיסורי עמתייחסים 
   אוב וידעניהדרישה בואיסור , ראה לעיל

  17מקור  - ' פרק כויקרא 
ִיְהֶיה ָבֶהם אֹוב אֹו ִיְּדעִֹני מֹות יּוָמתּו ָּבֶאֶבן -ִאָּׁשה ִּכי-אֹו ְוִאיׁש כז

    .ִיְרְּגמּו אָֹתם ְּדֵמיֶהם ָּבם
  

ז מקשרות "העוסקות בע' של פרק כהפתיחה והסיומת כלומר 
 שבו ט"פרק י,  בפרק שלפניו-פרק והרשימה המקורית הבין 

   ).א"ל ו 'דפסוקים (: נאמר
  17קור מ - ט"ויקרא פרק י

ֲאִני ְיהָוה   ָהֱאִליִלם ֵואלֵֹהי ַמֵּסָכה לֹא ַתֲעׂשּו ָלֶכם-ִּתְפנּו ֶאל- ַאלד
   .ֱאלֵֹהיֶכם

  ְּתַבְקׁשּו ְלָטְמָאה ָבֶהם-ַהִּיְּדעִֹנים ַאל-ָהאֹבֹת ְוֶאל-ִּתְפנּו ֶאל- ַאללא
       .ֲאִני ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶכם

  
ל י שהכיאסטמה המשמעות של המבנה אלא שנשאלת השאלה 

  '? פרק כ
רוב הדינים המוזכרים בפרק כ הוזכרו כבר , כפי שכבר ציינו

  . ח"בפרק י
  

כדי להבין מדוע חזרה התורה על דינים אלה עלינו לבחון שני 
  :פרטים משמעותיים שנוספו בפרק כ

ח מצווה על "פרק י - )"מות יומת"לרוב ( על העברות העונש. א
ויק של עונשיהן אלא רק אולם אין בו פירוט מד, איסורי עריות

) כה-כד; ח"ראה י (מטמאים את הארץאיום שמעשים אלה 
  ).כט; ח"ראה י(יכרית את העושה אותם ה "הקבוש

  
 אחראי להעניש את העםבפרק כ מודיעה התורה שלעומת זאת 

  ). ועוד, י, ט, ב; ראה כ(בעברות אלה החוטאים 
  

לאכוף  את הסמכות לבית דין מעניק 'פרק כ: במילים אחרות
  . דינים אלה

  
ביצוע הסקילה הוא הנושא הראשון בפרק וגם האחרון , למעשה

א מסתיים בסוג כלשהו של עונש "כ-'וכל אחד מפסוקים ט, בו
  .בית דין

  
בפתיחת תיאור עונשי בית דין ובחתימתו  -  מושג הקדושה. ב

לעומת , ח" בפרק י...".והתקדשתם"מוסיפה התורה את הביטוי 
   !אלא רק של טומאה, זכור של קדושהאין כלל א, זאת

מהקבלה מעמתת זו ניתן להסיק שהתורה מתייחסת להקמת 
כאל ביטוי של ' מערכת משפטית מתוקנת לאכיפת מצוות ה

   .קדושה
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  ? קדושהמדוע נחשבת דווקא פעולה זו ל: נשאלת השאלה
  

  : אבל עדיין השאלה במקומה עומדת
 במקום 'ח וכ" ימדוע לא הזכירה התורה את הדינים שבפרקים

  ? אחד
  

מה הרווח מן ההפרדה בין פירוט הפעולות האסורות לבין 
  ?הציווי על בית דין להעניש את מבצעיהן

  
לבחון את , לענות על שאלות אלה מציע שעל מנת הרב ליבטאג

  .כ-ח"התפתחות הפרשיות בפרקים י
  

  :לספר ויקרא שני חלקים נפרדים
  .דיני המשכן: ז"י-פרקים א  .א
  .דינים הקשורים לאומה ולקדושה: ו"כ-ח"פרקים י  .ב
  

 -עם הפסוקים הפותחים אותו (ח "פרק יהרב ליבטאג רואה ב
   .הקדמה לחלקו השני של ספר ויקרא מהווה ") 'אני ה"
  

  :ומסביר ש
. דחיית התרבות המצרים והתרבות הכנעניתב עוסק ח"פרק י

  . כיצד אין להתנהג
  . תאיסורי עריו:  למשל,..."ושמרת את ֻחקתי"

ה יעניש את העובר על " הקב- בעיקר מצוות שבין אדם למקום
  .מצוות אלה

  
 .כיצד יש להתנהגבהדרכה עוסק  –קדושים תהיו  - ט"פרק י

  . מצוות שבין אדם לחברובעיקר 
, העלאת העקרונות שבעשרת הדיברות לדרגה גבוהה יותר

  . יומי-שיש בה ביטוי יום
  

 - "   'אני ה"ת חוזר הביטוי במקום זא[אין אזכור לעונש בית דין 
; ח"י י"ראה רש; ה יעניש את מי שלא יקיים מצוות אלה"הקב

  ].ב
  

  .ח" בית דין על המצוות שבפרק ייעונשב עוסק פרק כ
  
אסור להם כיצד ה את בני ישראל "ראשית מצווה הקבלומר כ

  . חייבים להתנהגכיצד הם  -ואחר כך , להתנהג
  

  "!  'אני ה" -פשוטה עליהם להישמע למצוות אלה מסיבה 
  

 'קיום המצוות איננו נובע מיראת העונש אלא מאהבת ה
  ). ומיראתו(
  

 את עם ישראל לאכוףה "מצווה הקב, בפרק כ, רק אחר כך
חוקים אלה על מנת להבטיח שהם אכן יהיו ממלכת כוהנים וגוי 

  .קדוש
  
  

  : נרחיב מעט רעיון זה
מעשי ארצות ח נצטוו בני ישראל להרחיק את עצמם מ"בפרק י

  . מצרים וכנען שהם בעיקר איסורי עריות
  

מעשים אלו מטמאים את הארץ וגורמים לה להקיא מעליה את 
  . אלו שעוברים עבירות בתחומה

  
  ;  לגלות הכנעניםהעשיית התועבות האלו גרמ

   .שחזורם על ידי בני ישראל יגזור עליהם את אותו הגורל
  
  

  :ט"כ-ד"ם כח פסוקי"כמו שנאמר בסיומת של פרק י
  17מקור  -   ח"ויקרא פרק י

ֲאִני -ֵאֶּלה ִנְטְמאּו ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר- ִּכי ְבָכל  ֵאֶּלה- ִּתַּטְּמאּו ְּבָכל- ַאלכד
ָֹנּה ָעֶליָה ַוָּתִקא   ַוִּתְטָמא ָהָאֶרץ ָוֶאְפקֹד ֲעוכה  .ְמַׁשֵּלַח ִמְּפֵניֶכם

ִמְׁשָּפַטי -ֻחּקַֹתי ְוֶאת- ֶאת ּוְׁשַמְרֶּתם ַאֶּתם כו   .יְֹׁשֶביהָ -ָהָאֶרץ ֶאת
 כז  . ָהֶאְזָרח ְוַהֵּגר ַהָּגר ְּבתֹוְכֶכם ְולֹא ַתֲעׂשּו ִמּכֹל ַהּתֹוֵעבֹת ָהֵאֶּלה

ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִלְפֵניֶכם ַוִּתְטָמא -ַהּתֹוֵעבֹת ָהֵאל ָעׂשּו ַאְנֵׁשי- ָּכל-ִּכי ֶאת
ם אָֹתּה ַּכֲאֶׁשר ָקָאה ָתִקיא ָהָאֶרץ ֶאְתֶכם ְּבַטַּמֲאכֶ -  ְולֹאכח  .ָהָאֶרץ

ֲאֶׁשר ַיֲעֶׂשה ִמּכֹל ַהּתֹוֵעבֹת - ִּכי ָּכלכט   .ַהּגֹוי ֲאֶׁשר ִלְפֵניֶכם-ֶאת
- ּוְׁשַמְרֶּתם ֶאתל  .ָהֵאֶּלה ְוִנְכְרתּו ַהְּנָפׁשֹות ָהעֹׂשֹת ִמֶּקֶרב ַעָּמם

 ִלְפֵניֶכם ְולֹא ִמְׁשַמְרִּתי ְלִבְלִּתי ֲעׂשֹות ֵמֻחּקֹות ַהּתֹוֵעבֹת ֲאֶׁשר ַנֲעׂשּו
   . ֲאִני ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶכם ִתַּטְּמאּו ָּבֶהם

  
שהציבור מחויב להעניש על ' מחדש פרק כ, ט"בעקבות פרק י

  .  איסורי עריות
  
ואמנם יעשה כן אם הדבר (יכול להכרית בעצמו את העבריין ' ה

האחריות הראשונית מוטלת על אבל , )לא יטופל בלעדיו
  . הציבור

  
יש השלכות לא רק על ההתנהגות " קדושים תהיו"לכלומר 

שמירת הקדושה של הציבור אלא גם על , האישית של כל אחד
    .כולו

  
כמו , החיוב להרוג את אלו הפוגעים בקדושה זוביטוי לכך הוא 

   :שנאמר בתחילת הפרק ומודגש במספר מקומות במהלך הפרק
  17מקור  - ח"ויקרא פרק י

ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ּתֹאַמר ִאיׁש -  ְוֶאלב  .מֶֹׁשה ֵּלאמֹר- ַוְיַדֵּבר ְיהָוה ֶאלא
ַהֵּגר ַהָּגר ְּבִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ִיֵּתן ִמַּזְרעֹו ַלּמֶֹלְך -ִאיׁש ִמְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ּוִמן

ָּפַני ָּבִאיׁש - ַוֲאִני ֶאֵּתן ֶאתג  .מֹות יּוָמת ַעם ָהָאֶרץ ִיְרְּגֻמהּו ָבָאֶבן
 ִּכי ִמַּזְרעֹו ָנַתן ַלּמֶֹלְך ְלַמַען ַטֵּמא  אֹתֹו ִמֶּקֶרב ַעּמֹוַההּוא ְוִהְכַרִּתי 

 ְוִאם ַהְעֵלם ַיְעִלימּו ַעם ד  .ֵׁשם ָקְדִׁשי-ִמְקָּדִׁשי ּוְלַחֵּלל ֶאת-ֶאת
ָהִאיׁש ַההּוא ְּבִתּתֹו ִמַּזְרעֹו ַלּמֶֹלְך ְלִבְלִּתי -ֵעיֵניֶהם ִמן-ָהָאֶרץ ֶאת

ָּפַני ָּבִאיׁש ַההּוא ּוְבִמְׁשַּפְחּתֹו - י ֲאִני ֶאת ְוַׂשְמִּת ה  .ָהִמית אֹתֹו
ַהּזִֹנים ַאֲחָריו ִלְזנֹות ַאֲחֵרי ַהּמֶֹלְך ִמֶּקֶרב - ְוִהְכַרִּתי אֹתֹו ְוֵאת ָּכל

  .ַעָּמם
-ְוָהַרְגָּת ֶאתְּבֵהָמה ְלִרְבָעה אָֹתּה -ָּכל- ְוִאָּׁשה ֲאֶׁשר ִּתְקַרב ֶאלטז

   .מֹות יּוָמתּו ְּדֵמיֶהם ָּבם ַהְּבֵהָמה-ָהִאָּׁשה ְוֶאת
  

  :ן"ןמסביר הרמב
  "עם הארץ ירגמהו באבן"ן על הפסוק "הרמב. 12

כי לא אמר מות ). פסוק ב(עם הארץ ירגמוהו באבן , וזה טעם
אלא הזכיר עם , יומת באבן ירגמו אותו כאשר אמר בכולן

לומר שכל אנשי הארץ כל ישראל חייבין להקדים , הארץ
. כי גורם לשכינה שתסתלק מישראל, ם יזיקכי לכול, ולסקלו

ירמוז לכל " הארץ"כי , עמא בית ישראל, לכך תרגם אונקלוס
כי לי הארץ , וכענין. לא לארץ אשר העובד יושב בה, ארץ ישראל

  ):להלן כה כג(
  

ל בתורת כוהנים "ולעניות דעתנו זה הרעיון שמאחורי דרשות חז
  :י"שמובאות ברש, על הפסוק

  י"רש. 22
ד ואם אין כח לבית דין עם הארץ "בב) כ"ת( , -  יומת מות

  מסייעין אותן 
א עם שעתידין "עם שבגינו נבראת הארץ ד) כ"ת( , -עם הארץ 

  י מצות הללו "לירש את הארץ ע
מכיוון שמצוות אלו פוגעות בזכותו של עם ישראל על ארץ 

הרי שיש כוח לעם ישראל לסייע בידי בית דין כאשר , ישראל
  . ביד בית דין להעניש את עוברי העברהאין כוח
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  )על פי הרב ליבטאג (לספר שמותהדמיון והשוני 
  . במידה מסוימת דומה המבנה לזה שאנו מוצאים בספר שמות

בצאתם (ה לבני ישראל "הציווי הראשון של הקב, כזכור
  :"  'אני ה"היה להכיר בכך ש) ממצרים

  'שמות ו. 32
ֶאת ַנֲאַקת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ִמְצַרִים ַמֲעִבִדים ְוַגם ֲאִני ָׁשַמְעִּתי ) ה(

 ָלֵכן ֱאמֹר ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֲאִני ְיהָֹוה) ו:(אָֹתם ָוֶאְזּכֹר ֶאת ְּבִריִתי
ְוהֹוֵצאִתי ֶאְתֶכם ִמַּתַחת ִסְבלֹת ִמְצַרִים ְוִהַּצְלִּתי ֶאְתֶכם ֵמֲעבָֹדָתם 

ְוָלַקְחִּתי ֶאְתֶכם ) ז:(ָיה ּוִבְׁשָפִטים ְּגדִֹליםְוָגַאְלִּתי ֶאְתֶכם ִּבְזרֹוַע ְנטּו
 ִויַדְעֶּתם ִּכי ֲאִני ְיהָֹוה ֱאלֵֹהיֶכםִלי ְלָעם ְוָהִייִתי ָלֶכם ֵלאלִֹהים 

  ַהּמֹוִציא ֶאְתֶכם ִמַּתַחת ִסְבלֹות ִמְצָרִים
כמוסבר (המצרית  ובהשלכותיה של הכרה זו על יחסם לתרבות 

   .)יא-ה; ביחזקאל כ
  

המדגישות אף , סיני קיבלו בני ישראל את עשרת הדיברותבהר 
ה יעניש את "אך גם מעירות שהקב"  'אני ה"הן את ההכרה 

הקבלה הברורה בין עשרת הדיברות לבין כזכור ישנה [החוטא 
  ].ט"ויקרא י

  
המציגה בפני עם , פרשת משפטיםלאחר עשרת הדיברות באה 

יפה בידי בית דין  הנתונים לאכסדרה של דינים אזרחייםישראל 
  ].'כט ו"ישינו לב להקבלה בין פרשת משפטים לבין ויקרא [
  

למרות הדמיון בין התפתחות הפרשיות בספר שמות לבין 
  :ר ויקרא קיים ביניהן הבדל מהותיהתפתחותן בספ

כשם שהמצוות בפרשת קדושים מעלות את מצוות הר סיני 
 למצוות כך גם הדינים בפרק כ בהשוואה, לדרגה גבוהה יותר
   .שבפרשת משפטים

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  . אזרחייםבפרשת משפטים מצווים בית דין לאכוף דינים 
 אך הוא קיים -סוג זה של מערכת משפטית הוא חיוני מאוד 

  . בכל מסגרת חברתית
  

 - גוי קדוש -המדגיש את ייחודו של עם ישראל , ספר ויקרא
א רק חוקים אזרחיים שבין אדם מצווה על בית דין לאכוף ל

  .לחברו אלא גם מצוות שבין אדם למקום
  

מבנה זה מציג בפנינו את האיזון העדין בין אידאליזם 
  . לריאליזם

  
ולא , 'בגלל ציווי הבאופן אידאלי צריך היחיד לקיים מצוות 

  . מפחד עונש בית דין
  

"  'אני ה"לפיכך בחרה התורה להציג את המצוות תוך קביעה 
ורק אחר כך לצוות את בני , לא התייחסות לעונשי בית דיןול

  .גוי קדושישראל לבנות מערכת משפטית שתבטיח את היותם 
  

ה מעם ישראל "מושג הקדושה מבטא את דרישתו של הקב
, להתנהג ברמה גבוהה יותר על מנת שיהיה ראוי להיות עמו

  :ו"כ  בפסוק ובכך חותם פרק כ
   17מקור  -  'ויקרא פרק כ

  ואבדיל אתכם מן ', הייתם לי קדֹשים כי קדוש אני הו"
  "העמים להיות לי


