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  ח"           אלול התשס                        ד"בס
  נסיון להבנת מבנה הפרשה

  תצא-לפרשת כי
  

  . הנושאים ובכל הסוגים מכל -  ומצוות מצוות, מצוות
  . תצא-כי פרשת של סיכום להיות יכול בהחלט זה

 אנו דברים ספר של זו בנקודה דווקא מדועונשאלת השאלה 
  ? מצוות של כזה ריכוז מוצאים

 
מהו המבנה הפנימי של פרשת כי ן נשאלת השאלה כמו כ

 מה הקשר בין המצוות השונותאו ליתר דיוק , תצא
  .המפורטות בפרשת כי תצא

  
ע בפרושו לפרשת משפטים עמד על השאלה של סדר "ראב

  :המצוות ואמר
  'א ב"ע על שמות כ" ראב.1
כי כל משפט או מצוה כל . אומר לך כלל לפני שאחל לפרש"

ואם יכולנו למצוא טעם למה דבק זה . י עצמואחד עומד בפנ
המשפט אל זה או זאת המצוה נדבק בכל יכולתנו ואם לא 

  "יכולנו נחשוב כי החסרון בא מחוסר דעתנו
  

ע הרי שיש עלינו להשתדל ולמצוא את "כלומר על פי ראב
כולל הפרשות המונות , המבנה הפנימי של פרשיות התורה

  . חס לפרשת כי תצאוהדבר נכון כמובן גם בי. מצוות
  

י על סמיכות "אנו כמובן גם מכירים את הדרש שמביא רש
ובן , בו אהובה ובן השנואה, הפרשיות של אשת יפת תואר

  :סורר ומורה המופיעות בתחילת הפרשה
  א"י' י על דברים כ" רש.2
אבל אם נשאה סופו להיות שונאה שנאמר אחריו כי "

וסופו ...  שנואה תהיינה לאיש שתי נשים אחת אהובה ואחת
  ." להוליד ממנה בן סורר ומורה לכך נסמכו פרשיות הללו

  
וכן סמיכות הפרשיות של בן סורר ומורה ואיסור הלנת מי 

  :י בית דין"שנתלה ע
  ב"א כ"י על דברים כ" רש.3
 סמיכות הפרשיות מגיד -וכי יהיה באיש חטא משפט מות"

 ויתחייב שאם חסים עליו אביו ואמו סוף שיצא לתרבות רעה
  "ד"מיתה בבי

  
   :לחיוב לשים מעקהוכן סמיכות הפרשיות של שילוח הקן 

  'ב ח"י על דברים כ"רש. 4
 ך אם קיימת מצות שילוח הקן סופ–כי תבנה בית חדש "

לבנות בית חדש ותקיים מצות מעקה שמצוה גוררת מצוה 
  "ותגיע לכרם ושדה ולבגדים נאים לכך נסמכו פרשיות הללו

  
ל מסמיכות הפרשיות בפרשתנו כמו "ומדים חזואף הלכות ל

לומדים , למשל מהסמיכות של מצות ציצית לאיסור כלאים
  :ל כמו שמביא רשי"חז

  ב על פי הספרי והגמרא ביבמות"ב י"על דברים כי "רש .5
  "לכך סמכן הכתוב,  אף מן הכלאים–גדילים תעשה לך "

לא יקח איש את אשת "וכן מסמיכות הכתוב של איסור 
ל כמו שמביא " למדו חזלאיסור חיתון של ממזר" ואבי
  :י"רש

  'ג א"על דברים כי "רש. 6
ולסמוך לה לא יבוא ממזר ללמד שאין ממזר אלא מחייבי "

ד "ד שאין בעריות מיתת ב"ו מחייבי מיתות בי"כריתות וק
  "שאין בה כרת

אבל כמובן נשאלת השאלה במובן הרחב יותר ביחס למבנה 
  . הכללי של הפרשה

 הכללי המבנה ניתוח באמצעות זאת להסביר ננסה יעורבש
 אפשרות לבחון ננסה, כןו, דברים בספר המרכזי הנאום של
   .הדיברות עשרת לבין שבפרשתנו המצוות בין הקבלה של

  .מ ברויאר"צ הופמן והר"רדאנו ננסה לעשות זאת בעקבות 
  :מהותו של ספר דברים

ננו להציג שאלה ברצו, לפני שננסה לענות על השאלה שהצגנו
  ? דברים ספר מהו: נוספת

 חזרה מהווה דברים שספר היא כול בפי השגורה התשובה
 שמו עליו שמעיד כמו, הקודמים הספרים ארבעת של וסיכום

  ". תורה משנה", השני
   ?הדברים פני הם כך האם אך

 הקודמים החומשים בארבעת שנאמר מה על החזרות סיכום
 עצמו על חוזר החומשים מארבעת קטן חלק רק כי יראה
  :דברים בספר

  
   ספר דברים–" משנה תורה"על מה חוזר . 7

      
 ספר

בראשי
  ת

 העולם בריאת
 בעם' ה ובחירת
  ישראל

 כלל מוזכר שאינו כמעט
  דברים בספר

ספר 
  שמות

 מצרים יציאת
, סיני להר והמסע
 ובניית תורה קבלת

  המשכן

 על פרטים מעט נזכרים
 בספר מצרים יציאת
 כל בו אין אך ,דברים
, המשכן של אזכור

 נכבד חלק הן שפרשיותיו
  שמות בספר

 ספר
  ויקרא

 הקרבנות דיני
 שנועדו והמצוות

 עם את להפוך
  "קדוש עם"ל ישראל

 דבר מוזכר שאין כמעט
  דברים בספר ממנו

 ספר
  במדבר

 מחנה מסעות
 והמשכן, ישראל

 סיני מהר, במרכזו
  מואב ערבות עד

, מוזכרים הסיפורים רוב
 אינן המצוות כל כמעט ךא

  נזכרות
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 שלא, חדשות מצוות גם דברים בספר מוזכרות כך על נוסף
  .הקודמים בחומשים כלל נזכרו

, כן אם, מהוולכן חוזרת השאלה שהצגנו בפתיחת הסעיף 
   ?"תורה משנה "ל"חז כינוהו ומדוע, דברים ספר

  
  נאומים אוסף -ספר דברים 

ארבעת ל בניגוד הוא שמאפיין נוסף ויחודי של ספר דברים
 דברים ספר, שלישי בגוף הכתובים, החומשים שקדמו לו

  . ראשון בגוף כולו כמעט כתוב
 אוסף בעיקרו מהווה דברים ספר: פשוטה היא לכך הסיבה

  . פטירתו לפני משה ידי על שנאמרו נאומים
  

 ואת תוכנו את להגדיר עלינו דברים ספר את להבין מנת על
  .נאום כל של מטרתו

 היכן: כלומר (השונים הנאומים את לזהות עלינו אשיתר
  ). נאום כל מסתיים והיכן מתחיל

 למעברים לב ולשים הספר על לעבור עלינו זאת לעשות כדי
 מ';ד; ז-א'; א: לפסוקים לב שימו [שלישי לגוף ראשון מגוף

; ב"ל - יט'; ל, ב; ט"כ -  סט; ח"כ, ב; ז"כ -  טז; ו"כ, ב'; ה -
  ].א

  :דברים ספר של הפתיחה פסוקי את, למשל  ,נבחן הבה
  ו-א'; א דברים. 8
 בארבעים ויהי... ישראל כל אל משה דבר אשר הדברים אלה"

 את באר משה הואיל... לחֹדש באחד חֹדש עשר בעשתי שנה
  .  "לאמר הזאת התורה
  :)'ו' דברים א( ראשון בגוף כתוב כבר הבא הפסוק

  ..."לאמר בחרב אלינו דבר להינו-א' ה"
  .  

 של הפתיחה נאום המשך הם) מ'; ד עד (הבאים הפרקים
  .משה

  
 נאומו את פותח' ה בפרק הראשון הפסוק, דומה באופן

   !ו"כ פרק עד שנמשך, משה של המרכזי
 כתוב עצמו והנאום שלישי בגוף הוא הפותח הפסוק כאן גם

   , ראשון בגוף
  :הפתיחה במשפט כבר נמצא הגופים בין המעבר

  'א'; ה דברים. 9
 את ישראל שמע: אלהם ויאמר ישראל כל אל משה ויקרא"

   "היום באזניכם דבר אנכי אשר המשפטים ואת החקים
  

 לארבעת דברים ספר חלוקת את מסכמת הבאה הטבלה
  :העיקריים נאומיו

  חלקת ספר דברים לנאומי משה. 10
 פתיחה נאום 'ד-'א פרקים א נאום
 עיקרי נאום ו"כ- 'ה פרקים ב נאום
 וברית תוכחה  ח"כ-ז"כ פרקים ג נאום
 תשובה 'ל- 'ט"כ פרקים ד נאום

  
  העיקרי הנאום

 - נאום ב הוא הנאום הארוך ביותר , כמו שמראה הטבלה
לכן אם ברצוננו לעמוד על אופיו ועל . ולפיכך העיקרי בספר

  . תוכנו של ספר דברים עלינו להבין תחילה את הנאום הזה
  

מבאר משה , של הנאוםהפרק הפותח  ',בפרק הלמעשה כבר 
  :הנאוםעצמו את מטרת 

  'א'; הדברים  .11

 דֹבר אנכי אשר המשפטים ואת החקים את ישראל שמע"
  .  "לעשֹתם ושמרתם אתם ולמדתם היום באזניכם

חוקים כבר בפתיחת הנאום מזכיר משה שהנאום כולל 
  .  שעל בני ישראל לשמור כשיכנסו לארץומשפטים

  
בני ישראל , משה עומד למות: נחיצותו של נאום זה מובנת

וזאת ההזדמנות האחרונה שלו , עומדים להיכנס לארץ
  .להדריך אותם במצוות שעליהם לשמור כשייכנסו לארץ

  
. משה אינו מתחיל את נאומו בחוקים ובמשפטים עצמםאבל 

  . חוזר ומספר על מעמד הר סיניתחת זאת הוא 
  

רת תחילה הוא מסביר מדוע מחויבים בני ישראל בשמי
  :המצוות

  'ג-'ב'; הדברים  .12
 כרת אבֹתינו את] רק [לא בחרב ברית עמנו כרת להינו-א' ה"
 כלנו היום פה אלה אנחנו אתנו כי הזאת הברית את' ה

  .  "חיים
אך יש גם סיבה נוספת לאזכור מעמד הר סיני ועשרת 

  : הדיברות כאן
משה רוצה לומר שהחוקים והמשפטים שיובאו להלן הם 

  . כמו עשרת הדיברות, 'רלי מהברית עם החלק אינטג
  

  :כפי שהוא ממשיך ומספר
  :)ד"כ-ט"י 'דברים ה( .13
 באש בער וההר החשך מתוך הקול את כשמעכם ויהי"

 אתה קרב... נמות למה ועתה... ותאמרו... אלי ותקרבון
    ..."אלינו תדבר ואת להינו-א' ה יאמר אשר כל את ושמע
שראל הם היו שומעים אלמלא מוראם של בני י, כלומר

 את שתי  את הדיברות"שמעו"כמו ש', מצוות נוספות מפי ה
  ! הדברות הראשונות

  
- כד; 'דברים ה( קיבל את בקשתם של בני ישראל' האלא ש

  :)כז
 להם אמֹר לך... אלי' ה ויאמר... דבריכם קול את' ה וישמע"

 את אליך ואדברה עמדי עמד פה ואתה, לאהליכם לכם שובו
  . ..."בארץ ועשו תלמדם אשר והמשפטים והחקים המצוה כל

  
  : פסוקים אלה הם המפתח להבנת ספר דברים

אותן מצוות שאמורות היו , בעצם, נאומו של משה מכיל
   !להינתן לעם במעמד הר סיני

  
  :הנאוםהפסוק הפותח את גוף ולמעשה הבנה זאת נובעת מ

  א'; ודברים . 14
 להיכם-א' ה הצו אשר והמשפטים החקים המצוה וזאת"

   "לרשתה שמה עברים אתם אשר בארץ לעשות אתכם ללמד
  : כלומר

החוקים , המצוותאמר למשה להשאר על ההר ולשמוע את ' ה
וכעת מלמד משה את העם את המצוות , )כז'; ה(והמשפטים 

   .הללו
  

אין זו הפעם הראשונה שמשה מוסר מצוות יתכן בהחלט ש
  :ר ברדתו מהר סיניהוא מסר אותן כבו, אלו לבני ישראל

  לב-כט; ד" שמות ל.15
ַוְיִהי ְּבֶרֶדת מֶׁשה ֵמַהר ִסיַני ּוְׁשֵני ֻלחֹת ָהֵעֻדת ְּבַיד מֶׁשה ) כט(

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

ַוִּיְקָרא ֲאֵלֶהם מֶׁשה ַוָּיֻׁשבּו ֵאָליו ַאֲהרֹן ) לא:(ַוִּייְראּו ִמֶּגֶׁשת ֵאָליו
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ְוַאֲחֵרי ֵכן ִנְּגׁשּו ָּכל ) לב:(ְוָכל ַהְּנִׂשִאים ָּבֵעָדה ַוְיַדֵּבר מֶׁשה ֲאֵלֶהם
  :ה ִאּתֹו ְּבַהר ִסיָניְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַוְיַצֵּום ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ְיהֹוָ 

  
אך הסיבה , אין פירוט של המצוות הללו בספר שמותאמנם 

  : לכך מובנת
לעשות "מצוות אלו מהוות חטיבה עצמאית שתכליתה 

אין הן רלוונטיות לדור ובתור שכאלו , )א'; ו, כח'; ה" (בארץ
בהימסרן לדור , תחת זאת הן נכתבות בספר דברים. המדבר

  .כנס לארץשעתיד לקיימן כשיי
  

 לפסוקים עזרא-אבן של פירושו את תתואמ זאת הבנה
  :דברים ספר של הראשונים

   ב- א'; א אבן עזרא על דברים. 16
 במדבר... ישראל כל אל משה דבר אשר הדברים אלה"

    "ברנע קדש עד שעיר הר דרך מחֹרב יום עשר אחד... בערבה
  : עזרא- ומפרש אבן

 שהם דברי המצות והישר בעיני שפירוש אלה הדברים"
והיה כי , ושופטים וכי תצא, הכתובים בפרשת ראה אנכי

   ..."כבר אמר אותם כאשר היו במדברתבוא 
', שופטים וכו,  המצוות שבפרשיות ראה- "הדברים"כלומר 

  .  לימד משה לבני ישראל במדברכבר
שאמור היה ,  זהו המסע לקדש ברנע-" אחד עשר יום מחרב"

  ). בשנה השנייה(ארץ להיות סמוך לכניסה ל
  . משה לבני ישראל את המצוות במהלכו לימד

ויהי בארבעים שנה  "-ולכן עכשיו , אלא שאז חטאו המרגלים
 מלמד משה את -) ג'; א" (בעשתי עשר חֹדש באחד לחדש

  . בפעם האחרונה, שובהמצוות הללו 
  

ל "ספר דברים בפי חזהסברנו עד עתה עולה שלאור מה ש
  . שינוןון לש מ"משנה תורה"

לחזור ולשנן ספר דברים הוא רשימת מצוות שיש כלומר 
   .תמיד

  :זהו למעשה הציווי הראשון בנאום המצוות
  ח-ו: 'דברים ו. 17
ושננתם לבניך ודברת בם , על לבבך... והיו הדברים האלה "

  . ." ..בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך
  

 מקיימים את אנו, ובכל פעם שאנו קוראים קריאת שמע
  .המצווה הזו

  
הוכחה נוספת לפירוש זה מצויה במקום היחיד שבו מופיע 

  : בפרשת המלך-בספר " משנה תורה"הביטוי 
  יט- יח; ז"י דברים. 81
 התורה משנה את לו וכתב ממלכתו כסא על כשבתו והיה"

 ילמד למען חייו ימי כל בו וקרא עמו והיתה... ספר על הזאת
    ..".להיו-א' ה את ליראה

שינון ובחזרה תמידית קשור ל" משנה תורה"הביטוי וגם בו 
  .על המצוות

 
  התקדמות על פי סדר הגיוני - המצוות נאום

 - " נאום המצוות "-של משה הנאום המרכזי כמו שאמרנו 
תצא ממוקמת -פרשת כיו. ו"עד פרק כ' מפרשת הנמשך 

  . המתחיל כבר בפרשת ואתחנן  הנאוםפו שללקראת סו
  
  
  
  
  

  : הואבנה של הנאוםמה

 ונתינת סיני הר מעמד סיפור -) ג'; ו -  א'; ה (פתיחה •
 את ישראל בני שמעו מדוע הסבר בתוספת, המצוות
  .'מה ישירות ולא, ממשה המצוות

 ציוויים -) א"י-'ו פרקים( "המצווה "חטיבת •
: כלומר,  ואיסור עבודה זרה'ה באהבת העוסקים

  .המצוות לקיום ומחויבות' ה כלפי נכונה גישה

 -) ו"כ-ב"י פרקים" (והמשפטים החוקים "חטיבת •
 בארץ יום- היום לחיי הנוגעות מצוות של רחב מגוון

 .ישראל
  
 חטיבת של אינטגרלי חלק מהווה תצא-כי שפרשת אף על

 מהמצוות שונות בה המופיעות המצוות, והמשפטים החוקים
  . ושופטים ראה שבפרשיות

  
 מתחלק שהוא המגל זה קובץ של קצרה בחינהלמעשה 
  : הפרשיות לפי, מובהקים חלקים לשלושה

  
 בפולחן בעיקר הקשורים ואיסורים מצוות - ראה פרשת. א

 יבחר אשר המקום "של הרעיון ובמרכזם, ישראל ובקדושת
  ".'ה
  
 מוסדות ינוןכ, ומדינה ציבור הלכות - שופטים פרשת. ב

  .'כוו נביא, שופטים, מלך - מנהיגים ובמינוי שונים לאומיים
  
 המשפחה, הבית במסגרת היחיד מצוות - תצא-כי פרשת. ג

  . והחברה
  

 הלאומיות במצוות איננו המוקד תצא-כי בפרשתכלומר 
  . לפרט הנוגעות במצוות אלא

 אך, תחומים של רחבה קשת מקיפותאמנם  המצוות
   .לפרט נוגעות שהן הוא לכולן המשותף

  
  : ניתן להציע הסבר הגיוני לסדר הפרשיות

של המצוות בנאום המרכזי היא עיצובו של  וון שתכליתןכי
מובן , )יט-טז; ו"כ, א'; ראה ו(בארץ " עם קדוש"עם ישראל כ

   .המוסדות הלאומיים לכינוןשיש לפתוח במצוות הנוגעות 
  

עיצוב מסגרת נאותה ברמה הלאומית יעודד ויתמוך בקיום 
ללא ישות שכן ; ברמת הפרט המצוות שבין אדם לחברו

קשה מאוד , טית מאורגנת וללא מערכת של בתי משפטפולי
  ".צדק ומשפט"לכונן חברה שאפיונה הוא 

  
 מצוות שהןוהוא  בפרשתנו רבות למצוותנוסף  משותף מכנה
  :ר"כמו שאומר רש,  ולמשפחתולחברו אדם שבין

  
פרשת שופטים באה להסדיר ענינים שונים של "ר הירש"רש. 19

ה עתה עם ההתישבות הכלל שקביעת חוקיהם היתה דרוש
פרשת כי תצא מביאה עוד מספר קבוצות של . המדינית בארץ

מצוות הבאות להסדיר את היחסים הפרטיים של חיי המשפחה 
שכן עם ביטול הריכוזיות ועם ההתאזרחות הטבעית , והמשא ומתן

ולפיכך הכתוב , בארץ היה מקום לחשוש לפריצת גדר החוק
אות לעורר את רוח שמירת מבליט כאן ביחוד אותן ההלכות הב

מכאן ואילך כל . החסד והקידוש המוסרי, את רוח המשפט, החוק
יחיד יעמוד ברשות עצמו ולפיכך יש צורך להחדיר את הרוח 

  . הזאת בכל מעשה אשר יעשה
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, ביחסים בין המינים, פרשה זו דנה ביחוד בחיי המשפחה

ביחס שבין הורים לבנים ובין בנים , בחיי נישואין
שכן זה היה צפוי שקרבת העמים השכנים תשפיע ,םלהורי

 –וצאידך חיי המשפחה . לרעה דוקא על חיי המשפחה
,  יזכו להגשמה מלאה רק עתה–וביחוד הצד האזרחי שבהם 

שהרי קיום המשפחה יצא מעתה מידי ההנהגה האלוקית 
הישירה ותעבור לידי אבי המשפחה המפרנס את אשתו 

  "וילדיו
  

 עדיין, הנאום של הכללי המבנה את הסברנו אם גם אולם
- כי בפרשת המצוות של הפנימי הסדר שאלת בעינה עומדת

  . תצא
 בעקבות נלך בפרשתנו המצוות סידור אופן את להסביר כדי

 בנאום המצוות מסודרות כיצד שהראה, הופמן צבי דוד הרב
  .הדיברות עשרת סדר על דברים ספר של המרכזי

  
  ההקבלה לעשרת הדיברות

 להבדיל עלינו כראוי אותה ולהבין ההקבלה את הותלז כדי
  .הנותרים לשמונה הראשונים הדיברות שני בין תחילה

' בה האמונה בעצם עוסקים הראשונים הדיברות שני, כזכור 
 מערכת כינון בעצם, כלומר, אחרים אלוהים לעבוד ובאיסור
  . 'ה עם שלנו היחסים

, ספציפיים םציוויי של רשימה הם הנותרים הדיברות שמונה
 המבוטאת העקרונית להכרה המעשי היישום את המהווים
  .הראשונים בדיברות

 לשתי דברים ספר של המרכזי הנאום מתחלק דומה באופן
  : חטיבות

 מקבילה[' בה באמונה העוסקת, המצווה חטיבת .1
 ;]הראשונים הדיברות לשני

 המעשיות המצוות - והמשפטים החוקים חטיבת .2
 ].הנותרים רותהדיב לשמונה מקבילה[

  
 להציע נוכל, קדימה אחד צעד הזאת ההקבלה את ניקח אם

 המסגרת את מהווה האחרונים הדיברות שמונה של שהסדר
  ; בנאום המעשיות המצוות מסודרות פיה שעל

  
 של הרחבה בעצם מהווה, סדר פי על, מצוות קבוצת כל

 ניתן, אחרות במילים [הדיברות אחד את המאפיין עיקרון
 שבנאום המצוות ואת" אבות"כ הדיברות עשרת תא לראות

  ]. שלהן" תולדות"כ המרכזי
  

 הן הללו שהמצוות כיוון, מתבקש הוא המצוות של זה סידור
 בעשרת שהותוו העקרונות של המעשי היישום בעצם

  .הדיברות
  :דלעיל הניתוח את בקצרה מדגימה שלהלן הטבלה

  
  
  
  
  

  לעשרת הדברות" נאום המצוות"הקבלת . 20
  

הפרקי דיבר נושא בנאום המרכזי
 ם

 א"י-'ו ]חטיבת המצווה[
  א אמונה', אהבת ה

  ב ]הראשונים הדיברות לשני מקביל [זרה עבודה איסור
  ]חטיבת החוקים והמשפטים[

 להיך-א' ה שם את תשא לא"ל מקביל") [שם שמו לשכן' ה יבחר אשר המקום(" 'ה לשם מקום ייחוד
 "]לשוא

 ד"י-ב"י ג

-ו"ט ד ]לשבת מקביל [חגים, השנים שבע בן השמיטה רמחזו
 ז"ט

 ח"י-ז"י ה ]הורים לכיבוד מקביל) ['וכו מלך, נביא, שופטים (הלאומית המנהיגות
-ט"י ו "]תרצח לא"ל מקביל [מוות עונש, רצח, מלחמה חוקי

 א"כ
- ב"כ י-ז ]האחרונים לדיברות מקביל [לחברו אדם שבין מצוות

 ה"כ
  

 כללי מבנה מסרטטת הדיברות לעשרת הקבלהה: הערה
 בהן שאין, מסוימות בפרשיות חריגות ייתכנו ובהחלט, בלבד

 וננסה בסעיפים .הכללי המבנה לגבי בטענה לפגוע כדי
  . הבאים להסביר באופן מפורט יותר את הטבלה לעיל

  
  חטיבת המצווה ושני הדיברות הראשונים

 מצוות בעיקר מכילה המצווה חטיבת, בעברראינו ש כפי
  . זרה עבודה ולאיסורי' ה לאהבת הנוגעות

 שני לקיום המעשיות ההנחיות את בעצם מהוות אלו מצוות
 וההתיישבות הארץ כיבוש של במציאות הראשונים הדיברות

  .בה
 להם ויסייע ישראל בני על להשגיח ימשיך' שה כדי: לדוגמה
 המקביל ציווי( :בו לבטוח ישראל בני צריכים, הארץ בכיבוש

   )" 'ה אנכי"ל

  
  'זדברים פרק  . 21

ַהּגֹוִים ָהֵאֶּלה ִמֶּמִּני ֵאיָכה אּוַכל  ִּכי תֹאַמר ִּבְלָבְבָך ַרִּבים יז
ָעָׂשה -ִּתְזּכֹר ֵאת ֲאֶׁשר  ָזכֹר לֹא ִתיָרא ֵמֶהם יח  .ְלהֹוִריָׁשם

-רֲאֶׁש  ַהַּמּסֹת ַהְּגדֹלֹת יט  .ִמְצָרִים-ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ְלַפְרעֹה ּוְלָכל
ַהְּנטּוָיה  ָראּו ֵעיֶניָך ְוָהאֹתֹת ְוַהּמְֹפִתים ְוַהָּיד ַהֲחָזָקה ְוַהְּזרֹעַ 

ָהַעִּמים -ְלָכל ַיֲעֶׂשה ְיהָוה ֱאלֶֹהיךָ -ֲאֶׁשר הֹוִצֲאָך ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ֵּכן
ַהִּצְרָעה ְיַׁשַּלח ְיהָוה -ְוַגם ֶאת כ  .ַאָּתה ָיֵרא ִמְּפֵניֶהם-ֲאֶׁשר

  .ֲאבֹד ַהִּנְׁשָאִרים ְוַהִּנְסָּתִרים ִמָּפֶניךָ -ַעד  ָּבם ֱאלֶֹהיךָ 
 ומביטחון הארץ עמי של שליליות מהשפעות להישמר כןו

  :"לך יהיה לא"ל המקביל ציווי - מופרז עצמי
  'ו דברים פרק. 22
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ְיהָוה ֲאֶׁשר הֹוִציֲאָך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים - ֶאת ִּתְׁשַּכח-ִהָּׁשֶמר ְלָך ֶּפן יב
ְואֹתֹו ַתֲעבֹד ּוִבְׁשמֹו  ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ִּתיָרא-ֶאת יג  .םִמֵּבית ֲעָבִדי

 לֹא ֵתְלכּון ַאֲחֵרי ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים ֵמֱאלֵֹהי ָהַעִּמים יד  .ִּתָּׁשֵבעַ 
- ֶּפן ִּכי ֵאל ַקָּנא ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ְּבִקְרֶּבךָ  טו  .ֲאֶׁשר ְסִביבֹוֵתיֶכם

   .ְׁשִמיְדָך ֵמַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמהָּבְך ְוִה  ְיהָוה ֱאלֶֹהיךָ - ֶיֱחֶרה ַאף
  

  חטיבת החוקים והמשפטים
 של והמשפטים החוקים בחטיבת המצוות, דומה באופן

 במציאות הדיברות שאר ליישום מעשיות הנחיות הן הנאום
 והדיבר מצוות קבוצת כל - המובטחת בארץ אומה כינון של

  .בפירוט להלן שנראה כפי, לה המקביל
  
  ]ד"י-ב"י" [לא תשא"

 אלו בפרקים העיקרי הנושאש, ראה פרשתבקל לראות מעיון 
  ". שם שמו לשכן להיך-א' ה יבחר אשר המקום "הוא

  
 בית את לבנות ישראל בני מצווים' ה של שמו את לגדל כדי

) שונות מצוות קיום לצורך (בתדירות בו לבקר, המקדש
  .בחגים בו ולהתאסף

  ". תשא לא "-  השלישי רלדיב מקבילות אלו מצוות
 בזלזול, לצורך שלא בהזכרתו -  השם את לחלל שאסור כשם

 מנת על (הראוי באופן בשם לקרוא חובה יש כך -' וכד בו
  ). לגדלו

 בית הוא זו לתכלית מייעדת שהתורה העיקרי המכשיר
 :"שם שמו לשכן להיך-א' ה יבחר אשר המקום "- המקדש

  מג- מא, כא- טו'; ח א"מל .23

ָהָאָדם ְלכֹל ַעְּמָך -ִתְהֶיה ְלָכל ְּתִחָּנה ֲאֶׁשר- ְּתִפָּלה ָכל-לּכָ  לח
  .ַהַּבִית ַהֶּזה- ְלָבבֹו ּוָפַרׂש ַּכָּפיו ֶאל ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ֵיְדעּון ִאיׁש ֶנַגע

ְוָסַלְחָּת ְוָעִׂשיָת ְוָנַתָּת  ְוַאָּתה ִּתְׁשַמע ַהָּׁשַמִים ְמכֹון ִׁשְבֶּתךָ  לט
ַאָּתה ָיַדְעָּת ְלַבְּדָך -  ִּכי ְלָבבֹו- ֶאת ְּדָרָכיו ֲאֶׁשר ֵּתַדע- לָלִאיׁש ְּככָ 

ֵהם -ַהָּיִמים ֲאֶׁשר-ָּכל ְלַמַען ִיָראּוךָ  מ  .ְּבֵני ָהָאָדם-ְלַבב ָּכל-ֶאת
   .ַלֲאבֵֹתינּו ְּפֵני ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ָנַתָּתה-ַחִּיים ַעל

ְׂשָרֵאל הּוא ּוָבא ֵמֶאֶרץ ֵמַעְּמָך יִ -לֹא ַהָּנְכִרי ֲאֶׁשר-ְוַגם ֶאל מא
ָיְדָך -ַהָּגדֹול ְוֶאת ִׁשְמךָ -ִּכי ִיְׁשְמעּון ֶאת מב  .ְרחֹוָקה ְלַמַען ְׁשֶמךָ 

ַאָּתה  מג  .ַהַּבִית ַהֶּזה-ֶאל ַהֲחָזָקה ּוְזרֲֹעָך ַהְּנטּוָיה ּוָבא ְוִהְתַּפֵּלל
ֵאֶליָך  ִיְקָרא- רִּתְׁשַמע ַהָּׁשַמִים ְמכֹון ִׁשְבֶּתָך ְוָעִׂשיָת ְּככֹל ֲאֶׁש 

אְֹתָך ְּכַעְּמָך  ְׁשֶמָך ְלִיְרָאה- ַעֵּמי ָהָאֶרץ ֶאת-ַהָּנְכִרי ְלַמַען ֵיְדעּון ָּכל
  .ֲאֶׁשר ָּבִניִתי ַהַּבִית ַהֶּזה-ִׁשְמָך ִנְקָרא ַעל-ִיְׂשָרֵאל ְוָלַדַעת ִּכי

 את ומקדשים' ה את ומהללים שרים הלוויים המקדש בבית
 המין את להביא הוא המקדש בית של האידאלי הייעוד. שמו

  .'בה לאמונה כולו האנושי
  

כמו כן בפרשת ראה מדגישה התורה את החיוב מצד אחד 
להשמיד את העבודה הזרה כלומר את מקומות הפולחן של 

  .האלילים 
  

  ]ז"ט- ו"ט[שבת 
 תולדות סוגי שני מוצאים אנו ראה פרשת של השני בחלקה

  . שבת מצוות של
 שלה השנים שבע שמחזור, שמיטהה מצוות, ראשית �

 - השבת מצוות של השבוע ימי שבעת למחזור מקביל
 מעבודת לנוח שיש קובעים השמיטה דיני. "שבת הארץ"

 לשבות שיש כשם בדיוק - השביעית בשנה הקרקע
 . השביעי ביום ממלאכה

 ז" ט–ו "דברים ט .24
  ...ְׁשִמָּטה ָׁשִנים ַּתֲעֶׂשה-ִמֵּקץ ֶׁשַבע א

 
יני עבד עברי המופיעים לאחר מצות גם בד, למעשה

השמיטה קיים העקרון של שש שנות עבודה שבסיומם 
   :)מעין שבת(יוצא העבד לחופשי 

ָהִעְבִרָּיה ַוֲעָבְדָך ֵׁשׁש ָׁשִנים  ִיָּמֵכר ְלָך ָאִחיָך ָהִעְבִרי אֹו-ִּכי יב
  ...ָחְפִׁשי ֵמִעָּמְך  ּוַבָּׁשָנה ַהְּׁשִביִעת ְּתַׁשְּלֶחּנּו

  
 בפרקים המופיעה השבת מצוות של השנייה דההתול �

 . רגלים שלוש מצוות היא אלו
   הוא השבת ובין בינם ביותר הבולט המשותף המכנה 

 כאן גם כי מגלה נוסף עיון אך, מלאכה עשיית איסור
 בפסח: למשל, משותף מכנה שבע המספר מהווה

 יש לשבועות פסח ובין, ימים שבעה חוגגים ובסוכות
 .שבועות שבעה לספור

ַהְּׁשִביִעי ֲעֶצֶרת ַליהָוה  ֵׁשֶׁשת ָיִמים ּתֹאַכל ַמּצֹות ּוַבּיֹום ח
    .ֱאלֶֹהיָך לֹא ַתֲעֶׂשה ְמָלאָכה

 ֵמָהֵחל ֶחְרֵמׁש ַּבָּקָמה ָּתֵחל  ָלְך -ִּתְסָּפר ִׁשְבָעה ָׁשֻבעֹת ט
יָך ַליהָוה ֱאלֹהֶ  ְוָעִׂשיָת ַחג ָׁשֻבעֹות י  .ִלְסּפֹר ִׁשְבָעה ָׁשֻבעֹות

  .ְיהָוה ֱאלֶֹהיךָ   ַּכֲאֶׁשר ְיָבֶרְכךָ  ִמַּסת ִנְדַבת ָיְדָך ֲאֶׁשר ִּתֵּתן
 ְּבָאְסְּפָך ִמָּגְרְנָך  ָיִמים ַחג ַהֻּסּכֹת ַּתֲעֶׂשה ְלָך ִׁשְבַעת יג

ִׁשְבַעת ָיִמים ָּתחֹג ַליהָוה ֱאלֶֹהיָך ַּבָּמקֹום  טו...   .ּוִמִּיְקֶבךָ 
ְיָבֶרְכָך ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ְּבכֹל ְּתבּוָאְתָך  י ִּכ  ִיְבַחר ְיהָוה-ֲאֶׁשר

  .ְוָהִייָת ַאְך ָׂשֵמחַ  ּוְבכֹל ַמֲעֵׂשה ָיֶדיךָ 
  

  ]כב; ח" י-יח ; ז"ט[ כיבוד הורים
, הלאומית לרמה גם להרחבה ניתן ההורים כיבוד עקרון

  . ההנהגה של סמכותה לקבלת בדרישה
 ההנהגה במוסדות העוסקות במצוות לראות ניתן לכן

 מצוות של תולדות - ולוי כוהן, נביא, שופט, מלך - הלאומית
  . הורים כיבוד

  
 שאינה להנהגה הנוגעים ציוויים גם כוללים אלו פרקים
 ואנשים שקר נביאי, זרה לעבודה מסיתים: כגון ,ראויה

  .השופטים פי את הממרים
  
  ]א"כ-ט"י[ "לא תרצח"

  . בקלות לזיהוי ניתנות" תרצח לא "של התולדות
  : זה לדיבר קשורות הללו בפרקים המצוות כל כמעט, עצםב
 : "מקלט ערי"

  ערי מקלט– ט"ידברים  .25
ַאְרְצָך ֲאֶׁשר ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך נֵֹתן  ְולֹא ִיָּׁשֵפְך ָּדם ָנִקי ְּבֶקֶרב י

ִאיׁש ׂשֵֹנא  ִיְהֶיה-ְוִכי יא} פ{ .ְלָך ַנֲחָלה ְוָהָיה ָעֶליָך ָּדִמים
ַאַחת -ֶאל ְוָקם ָעָליו ְוִהָּכהּו ֶנֶפׁש ָוֵמת ְוָנסְלֵרֵעהּו ְוָאַרב לֹו 

ְוָׁשְלחּו ִזְקֵני ִעירֹו ְוָלְקחּו אֹתֹו ִמָּׁשם  יב  .ֶהָעִרים ָהֵאל
ָתחֹוס ֵעיְנָך ָעָליו -לֹא יג  .אֹתֹו ְּבַיד ּגֵֹאל ַהָּדם ָוֵמת ְוָנְתנּו

  .ִמִּיְׂשָרֵאל ְוטֹוב ָלְך  ַהָּנִקי-ּוִבַעְרָּת ַדם
  

  : לחמהמ דיני
  דיני מלחמה– 'כדברים . 26

 יא  .ְוָקָראָת ֵאֶליָה ְלָׁשלֹום ִעיר ְלִהָּלֵחם ָעֶליהָ - ִתְקַרב ֶאל-ִּכי י
ָבּה -ָהָעם ַהִּנְמָצא-ָּכל  ְוָהָיה ָׁשלֹום ַּתַעְנָך ּוָפְתָחה ָלְך -ְוָהָיה ִאם

ָעְׂשָתה ִעְּמָך וְ  לֹא ַתְׁשִלים ִעָּמְך -ְוִאם יב  .ִיְהיּו ְלָך ָלַמס ַוֲעָבדּוךָ 
- ֶאת ּוְנָתָנּה ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ְּבָיֶדָך ְוִהִּכיָת  יג  .ִמְלָחָמה ְוַצְרָּת ָעֶליהָ 

ַרק ַהָּנִׁשים ְוַהַּטף ְוַהְּבֵהָמה ְוכֹל ֲאֶׁשר  יד  .ָחֶרב-ְזכּוָרּה ְלִפי- ָּכל
יָך ֲאֶׁשר ְׁשַלל אְֹיבֶ -ְׁשָלָלּה ָּתבֹז ָלְך ְוָאַכְלָּת ֶאת-ָבִעיר ָּכל ִיְהֶיה
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ֶהָעִרים ָהְרחֹקֹת ִמְּמָך - ֵּכן ַּתֲעֶׂשה ְלָכל טו  .ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ָלְך  ָנַתן
  .ָהֵאֶּלה ֵהָּנה-ַהּגֹוִים ֵמָעֵרי-ְמאֹד ֲאֶׁשר לֹא

  
   :"ערופה עגלה"

  עגלה ערופה-א"כדברים . 27
ֵעיֵנינּו ַהָּדם ַהֶּזה וְ -ֶאת) ָׁשְפכּו ( ָיֵדינּו לֹא שפכה ְוָענּו ְוָאְמרּו ז

ִּתֵּתן ָּדם -ְוַאל ָּפִדיָת ְיהָוה- ַּכֵּפר ְלַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ח  .לֹא ָראּו
 ְוַאָּתה ְּתַבֵער ַהָּדם ט  .ָנִקי ְּבֶקֶרב ַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל ְוִנַּכֵּפר ָלֶהם ַהָּדם

   .ַתֲעֶׂשה ַהָּיָׁשר ְּבֵעיֵני ְיהָוה-  ִּכי ַהָּנִקי ִמִּקְרֶּבךָ 
  

  :" ומורה סורר בן "המתת
  בן סורר ומורה– א"כדברים . 28
ָבֲאָבִנים ָוֵמת ּוִבַעְרָּת ָהָרע ִמִּקְרֶּבָך  ַאְנֵׁשי ִעירֹו-ּוְרָגֻמהּו ָּכל כא
  .ְוִיָראּו ִיְׂשָרֵאל ִיְׁשְמעּו-ְוָכל

  
  :דין בית במיתות המומתים תליית מצוות

  דין בית במיתות המומתים תליית -א"כ דברים. 29
- ְוָתִליָת אֹתֹו ַעל ָמֶות ְוהּוָמת- ִמְׁשַּפט ִיְהֶיה ְבִאיׁש ֵחְטא-ִכיוְ  כב
ִּתְקְּבֶרּנּו ַּבּיֹום ַההּוא  ָקבֹור-ָהֵעץ ִּכי-ָתִלין ִנְבָלתֹו ַעל-לֹא כג  .ֵעץ
ַאְדָמְתָך ֲאֶׁשר ְיהָוה - ֶאת ִקְלַלת ֱאלִֹהים ָּתלּוי ְולֹא ְתַטֵּמא- ִּכי

  .הֱאלֶֹהיָך נֵֹתן ְלָך ַנֲחלָ 
   

 דמים תשים ולא "היא שתכליתה , מעקה עשיית ומצוות
  :"בביתך

  עשיית מעקה– ב"כ דברים. 30
ָתִׂשים ָּדִמים - ַמֲעֶקה ְלַגֶּגָך ְולֹא ִּכי ִתְבֶנה ַּבִית ָחָדׁש ְוָעִׂשיתָ  ח

   .ִמֶּמּנּו ִיּפֹל ַהּנֵֹפל-ְּבֵביֶתָך ִּכי
  
  ]יט; ג"  כ-י ; ב"כ" [לא תנאף"

 מיניים ליחסים הנוגעות מצוות כמה ולותכל אלו בפרקים
  : כגון, אסורים

  : רע שם מוציא
  מוציא שם רע– ב"כ דברים .31
ֲעִלילֹת  ְוָׂשם ָלּה יד  .ּוְׂשֵנָאּה ִיַּקח ִאיׁש ִאָּׁשה ּוָבא ֵאֶליהָ -ִּכי יג

ָלַקְחִּתי  ָהִאָּׁשה ַהּזֹאת-ְּדָבִרים ְוהֹוִצא ָעֶליָה ֵׁשם ָרע ְוָאַמר ֶאת
 ְוָלַקח ֲאִבי ַהַּנֲערָ  טו  .ָמָצאִתי ָלּה ְּבתּוִלים-ְקַרב ֵאֶליָה ְולֹאָואֶ 

  .ִזְקֵני ָהִעיר ַהָּׁשְעָרה-ְּבתּוֵלי ַהַּנֲעָר ֶאל- ְוִאָּמּה ְוהֹוִציאּו ֶאת
 כא  .ִנְמְצאּו ְבתּוִלים ַלַּנֲערָ -לֹא  ֱאֶמת ָהָיה ַהָּדָבר ַהֶּזה-ְוִאם כ

ּוְסָקלּוָה ַאְנֵׁשי ִעיָרּה  ָאִביהָ -ֶּפַתח ֵּבית-לַהַּנֲעָר ֶא - ְוהֹוִציאּו ֶאת
ְּבִיְׂשָרֵאל ִלְזנֹות ֵּבית ָאִביָה  ָעְׂשָתה ְנָבָלה- ָּבֲאָבִנים ָוֵמָתה ִּכי

   .ּוִבַעְרָּת ָהָרע ִמִּקְרֶּבךָ 
  
  :איש אשת עם ניאוף

  ניאוף עם אשת איש– ב"כ  דברים.32
ְׁשֵניֶהם -ַּבַעל ּוֵמתּו ַּגם-ְבֻעַלת הִאָּׁש -ִיָּמֵצא ִאיׁש ׁשֵֹכב ִעם-ִּכי כב

  ְוָהִאָּׁשה ּוִבַעְרָּת ָהָרע ִמִּיְׂשָרֵאל ָהִאָּׁשה-ָהִאיׁש ַהּׁשֵֹכב ִעם
  

   :מאורסה לנערה הנוגעות שונות תקריות
  נערה מאורסה– ב"כדברים . 33
 ְלִאיׁש ּוְמָצָאּה ִאיׁש ָּבִעיר ִּכי ִיְהֶיה ַנֲעָר ְבתּוָלה ְמאָֹרָׂשה כג

ַהִהוא  ַׁשַער ָהִעיר-ְׁשֵניֶהם ֶאל-ְוהֹוֵצאֶתם ֶאת כד  .ְוָׁשַכב ִעָּמּה
-לֹא ְּדַבר ֲאֶׁשר-ַהַּנֲעָר ַעל-ּוְסַקְלֶּתם אָֹתם ָּבֲאָבִנים ָוֵמתּו ֶאת

 ֵאֶׁשת ֵרֵעהּו-ִעָּנה ֶאת-ְּדַבר ֲאֶׁשר-ָהִאיׁש ַעל-ָצֲעָקה ָבִעיר ְוֶאת
   .ּוִבַעְרָּת ָהָרע ִמִּקְרֶּבךָ 

אָֹרָׂשה ּוְתָפָׂשּה ְוָׁשַכב -ֲאֶׁשר לֹא ִיְמָצא ִאיׁש ַנֲעָר ְבתּוָלה-ִּכי חכ
ִעָּמּה ַלֲאִבי ַהַּנֲעָר ֲחִמִּׁשים  ְוָנַתן ָהִאיׁש ַהּׁשֵֹכב כט  .ִעָּמּה ְוִנְמָצאּו

-יּוַכל ַׁשְּלָחּה ָּכל- ֲאֶׁשר ִעָּנּה לֹא ִתְהֶיה ְלִאָּׁשה ַּתַחת-ָּכֶסף ְולֹו
   .ָיָמיו

  
מקרה המשלב בין לא תנאף נערה מאורסה כוללים גם דיני 

  :ומר הכתובא כמו שללא תרצח
ָּבּה -ַהַּנֲעָר ַהְמאָֹרָׂשה ְוֶהֱחִזיק-ֶאת ַּבָּׂשֶדה ִיְמָצא ָהִאיׁש-ְוִאם כה

ְוַלַּנֲעָר  כו  .ָׁשַכב ִעָּמּה ְלַבּדֹו-ָהִאיׁש ֲאֶׁשר  ּוֵמת ָהִאיׁש ְוָׁשַכב ִעָּמּה
-ִּכי ַּכֲאֶׁשר ָיקּום ִאיׁש ַעל   ָדָבר ֵאין ַלַּנֲעָר ֵחְטא ָמֶותַתֲעֶׂשה-לֹא

ָצֲעָקה  ִּכי ַבָּׂשֶדה ְמָצָאּה כז  .ֵרֵעהּו ּוְרָצחֹו ֶנֶפׁש ֵּכן ַהָּדָבר ַהֶּזה
   .ַהַּנֲעָר ַהְמאָֹרָׂשה ְוֵאין מֹוִׁשיַע ָלּה

  
  :חיתון פסולי

  פסולי חיתון– ג"כ  דברים.34
 ב }ס { .ְיַגֶּלה ְּכַנף ָאִביו ֵאֶׁשת ָאִביו ְולֹא- ֶאתִיַּקח ִאיׁש-לֹא א

- לֹא ג }ס { .ַּדָּכא ּוְכרּות ָׁשְפָכה ִּבְקַהל ְיהָוה-ָיבֹא ְפצּועַ -לֹא
ָיבֹא לֹו ִּבְקַהל - ַּגם ּדֹור ֲעִׂשיִרי לֹא ְיהָוה ָיבֹא ַמְמֵזר ִּבְקַהל

 ַּגם ּדֹור  ל ְיהָוהִּבְקהַ  ָיבֹא ַעּמֹוִני ּומֹוָאִבי-לֹא ד }ס { .ְיהָוה
   .עֹוָלם- ַעד ָיבֹא ָלֶהם ִּבְקַהל ְיהָוה-ֲעִׂשיִרי לֹא

  
  :זנות ואיסור

  איסור זנות– ג"כ  דברים.35
ִיְהֶיה ָקֵדׁש ִמְּבֵני -ִיְׂשָרֵאל ְולֹא ִתְהֶיה ְקֵדָׁשה ִמְּבנֹות-לֹא יח

  .ִיְׂשָרֵאל
  

 יכולים אלו בפרקים המופיעים נוספים דינים :הערה
 על איסורים בהיותם" תנאף לא "של כווריאציות רשלהתפ

  ; בגדים וכלאי בהמה כלאי כגון, שונות תערובות
  

" תנאף לא"ל קשורה, כאן מופיעה היא שאף, ציצית מצוות
 אחרי תתורו ולא "היא) במדבר ספר פי על (שתכליתה בכך

  ."עיניכם ואחרי לבבכם
  
  ]כו-כ; ג"כ" [לא תגנוב"

  : ריבית איסור
  איסור ריבית– ג"כ ים דבר.63
ָּדָבר ֲאֶׁשר - ֶנֶׁשְך ָּכל ֶנֶׁשְך אֶֹכל ַתִּׁשיְך ְלָאִחיָך ֶנֶׁשְך ֶּכֶסף-לֹא כ

ְלַמַען ְיָבֶרְכָך ְיהָוה  ַלָּנְכִרי ַתִּׁשיְך ּוְלָאִחיָך לֹא ַתִּׁשיְך  כא  .ִיָּׁשְך 
ָּמה ָׁש -ַאָּתה ָבא-ֲאֶׁשר ָהָאֶרץ-ֱאלֶֹהיָך ְּבכֹל ִמְׁשַלח ָיֶדָך ַעל

  .ְלִרְׁשָּתּה
  

  :נדרים בתשלום איחור ידי על מההקדש' גנבה 'איסור
 מהקדש" גנבה" איסור –ג "דברים כ. 37
ָּדרֹׁש - ִּכי ְתַאֵחר ְלַׁשְּלמֹו ִתּדֹר ֶנֶדר ַליהָוה ֱאלֶֹהיָך לֹא- ִּכי כב

   .ְוָהָיה ְבָך ֵחְטא ִיְדְרֶׁשּנּו ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ֵמִעָּמְך 
  

  :אחרים משדות ואהתב גנבת איסור
  אחרים משדות תבואה גנבת איסור - ג"כ  דברים.38
ֶּכְלְיָך -ֲעָנִבים ְּכַנְפְׁשָך ָׂשְבֶעָך ְוֶאל ִּכי ָתבֹא ְּבֶכֶרם ֵרֶעָך ְוָאַכְלָּת  כה

ְוָקַטְפָּת ְמִלילֹת ְּבָיֶדָך  ִּכי ָתבֹא ְּבָקַמת ֵרֶעךָ  כו }ס { .לֹא ִתֵּתן
   . ָקַמת ֵרֶעךָ ְוֶחְרֵמׁש לֹא ָתִניף ַעל

איסור לחבול כלי מלאכתו של אדם ודינים נוספים הקשורים 
  :למשכון
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   איסור לחבול כלי מלאכתו של אדם- ד"כ דברים. 39

   }ס { .הּוא חֵֹבל ֶנֶפׁש-  ִּכי ַיֲחבֹל ֵרַחִים ָוָרֶכב-לֹא ו
  

  :איסור גנבת אדם
  איסור גנבת אדם– ד"כ דברים . 40
 ּבֹו-ֵנב ֶנֶפׁש ֵמֶאָחיו ִמְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוִהְתַעֶּמרִיָּמֵצא ִאיׁש ּגֹ-ִּכי ז

  .ּוְמָכרֹו ּוֵמת ַהַּגָּנב ַההּוא ּוִבַעְרָּת ָהָרע ִמִּקְרֶּבךָ 
 

  :איסור לעשוק שכר שכיר והחובה לשלם את שכרו בזמנו
  איסור לעשוק שכר שכיר- ד"כ דברים. 41
ֶחיָך אֹו ִמֵּגְרָך ֲאֶׁשר ְּבַאְרְצָך ֵמַא ַתֲעׁשֹק ָׂשִכיר ָעִני ְוֶאְביֹון-לֹא יד

ָתבֹוא ָעָליו ַהֶּׁשֶמׁש ִּכי ָעִני -ְולֹא ְּביֹומֹו ִתֵּתן ְׂשָכרֹו טו  .ִּבְׁשָעֶריךָ 
ְיהָוה -ִיְקָרא ָעֶליָך ֶאל-ְולֹא ַנְפׁשֹו-הּוא ְוֵאָליו הּוא נֵֹׂשא ֶאת

  .ְוָהָיה ְבָך ֵחְטא
  

  :איסור לרמות במידות ומשקולות
  איסור לרמות במידות ומשקולות-ה "כ םדברי. 42
ִיְהֶיה - לֹא יד  . ְּגדֹוָלה ּוְקַטָּנה ָוָאֶבן ִיְהֶיה ְלָך ְּבִכיְסָך ֶאֶבן-לֹא יג

ְׁשֵלָמה ָוֶצֶדק  ֶאֶבן טו  .ּוְקַטָּנה  ְּגדֹוָלה ְלָך ְּבֵביְתָך ֵאיָפה ְוֵאיָפה
ַיֲאִריכּו ָיֶמיָך ַעל  ַמַעןָּלְך לְ - ָּלְך ֵאיָפה ְׁשֵלָמה ָוֶצֶדק ִיְהֶיה- ִיְהֶיה

 ִּכי תֹוֲעַבת ְיהָוה טז  .ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך נֵֹתן ָלְך -ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר
   . ּכֹל עֵֹׂשה ָעֶול עֵֹׂשה ֵאֶּלה-ֱאלֶֹהיָך ָּכל

  
  ]כא- טו; ט"י" [לא תענה ברעך עד שקר"

אפשר לאמר שתולדות רבות של האיסור להעיד עדות שקר 
חלק מהמצוות הקשורות מופיעים בפרשת משפטים כ

  :לדוגמא, למערכת המשפט
 ברעך עד תענה לא "של תולדה כמובן הוא זוממים עדים
  :" שקר

  עדים זוממים–ט "דברים י. 43
ֵחְטא - ַחָּטאת ְּבָכל-ֹן ּוְלָכל ָעו-ְלָכל ָיקּום ֵעד ֶאָחד ְּבִאיׁש-לֹא טו

ֵעִדים ָיקּום - ָׁשהִּפי ְׁשלֹ-אֹו ַעל ִּפי ְׁשֵני ֵעִדים-  ַעל ֲאֶׁשר ֶיֱחָטא
ְוָעְמדּו  יז  .ָחָמס ְּבִאיׁש ַלֲענֹות ּבֹו ָסָרה-ָיקּום ֵעד- ִּכי טז  .ָּדָבר
ָלֶהם ָהִריב ִלְפֵני ְיהָוה ִלְפֵני ַהּכֲֹהִנים -ֲאֶׁשר ָהֲאָנִׁשים-ְׁשֵני

ְוָדְרׁשּו ַהּׁשְֹפִטים ֵהיֵטב  יח  .ִיְהיּו ַּבָּיִמים ָהֵהם ְוַהּׁשְֹפִטים ֲאֶׁשר
ַוֲעִׂשיֶתם לֹו ַּכֲאֶׁשר  יט  .ֶׁשֶקר ָעָנה ְבָאִחיו ֶׁשֶקר ָהֵעד-ִהֵּנה ֵעדוְ 

ְוַהִּנְׁשָאִרים ִיְׁשְמעּו  כ  .ִמִּקְרֶּבךָ  ָזַמם ַלֲעׂשֹות ְלָאִחיו ּוִבַעְרָּת ָהָרע
ְולֹא  כא  .ָהָרע ַהֶּזה ְּבִקְרֶּבךָ  יִֹספּו ַלֲעׂשֹות עֹוד ַּכָּדָבר-ְוִיָראּו ְולֹא

   .ְּבֵׁשן ָיד ְּבָיד ֶרֶגל ְּבָרֶגל  ֶנֶפׁש ְּבֶנֶפׁש ַעִין ְּבַעִין ֵׁשן ס ֵעיֶנךָ ָתחֹו
  

  :החיוב לחקור את העדים היטב
  החיוב לחקור את העדים היטב- ז"ידברים . 44
ְוָדַרְׁשָּת ֵהיֵטב ְוִהֵּנה ֱאֶמת ָנכֹון ַהָּדָבר  ְלָך ְוָׁשָמְעּתָ -ְוֻהַּגד ד

ָהִאיׁש -ְוהֹוֵצאָת ֶאת ה  .ַהּזֹאת ְּבִיְׂשָרֵאל הֶנֶעְׂשָתה ַהּתֹוֵעבָ 
ַהָּדָבר ָהָרע ַהֶּזה - ֶאת ָהִאָּׁשה ַהִהוא ֲאֶׁשר ָעׂשּו-ַההּוא אֹו ֶאת

  .ּוְסַקְלָּתם ָּבֲאָבִנים ָוֵמתּו ָהִאָּׁשה-ָהִאיׁש אֹו ֶאת- ְׁשָעֶריָך ֶאת- ֶאל
-לֹא יּוַמת ַעל  ת ַהֵּמתִּפי ְׁשַנִים ֵעִדים אֹו ְׁשלָֹׁשה ֵעִדים יּומַ -ַעל ו

- ָּכל ּבֹו ָבִראׁשָֹנה ַלֲהִמיתֹו ְוַיד-ַיד ָהֵעִדים ִּתְהֶיה ז  .ִּפי ֵעד ֶאָחד
   .ָהָעם ָּבַאֲחרָֹנה ּוִבַעְרָּת ָהָרע ִמִּקְרֶּבךָ 

  
  
  
  

אבל גם בפרשתנו מופיע תולדה של עדות השקר והחיוב 
  :לעשות משפט צדק שנאמר

  של עדות השקר  תולדה -   ד"כדברים  . 45

 ִאיׁש  ָאבֹות-יּוְמתּו ַעל-לֹא ָּבִנים ּוָבִנים- יּוְמתּו ָאבֹות ַעל- לֹא טז
 לֹא ַתֶּטה ִמְׁשַּפט ֵּגר ָיתֹום ְולֹא ַתֲחבֹל יז }ס { .ְּבֶחְטאֹו יּוָמתּו

ְוָזַכְרָּת ִּכי ֶעֶבד ָהִייָת ְּבִמְצַרִים ַוִּיְפְּדָך ְיהָוה  יח  .ֶּבֶגד ַאְלָמָנה
   .ַהָּדָבר ַהֶּזה-ֵּכן ָאנִֹכי ְמַצְּוָך ַלֲעׂשֹות ֶאת-ִמָּׁשם ַעל יךָ ֱאלֹהֶ 

ַהִּמְׁשָּפט ּוְׁשָפטּום -ְוִנְּגׁשּו ֶאל ִיְהֶיה ִריב ֵּבין ֲאָנִׁשים- ִּכי א
ִּבן -ְוָהָיה ִאם ב  .ָהָרָׁשע-ְוִהְרִׁשיעּו ֶאת ַהַּצִּדיק- ְוִהְצִּדיקּו ֶאת

   .ְּכֵדי ִרְׁשָעתֹו ְּבִמְסָּפר ּׁשֵֹפט ְוִהָּכהּו ְלָפָניוַהּכֹות ָהָרָׁשע ְוִהִּפילֹו הַ 
  
  ]ד"פרק כ" [לא תחמוד"

 להיחשב יכולות רבות מצוות ולכן, מאוד כללי הוא זה ציווי
  . לתולדותיו

  
  : הערה

 לחמשת המצוות שהקבלת מראה תצא-כי בפרשת עיון
 בכל -  מדויק מבנה על שומרת אינה האחרונים הדיברות

  . אחר לדיבר השייכות מצוות למצוא ניתן ותמצו חטיבת
  

 או אחד של תולדה למעשה היא בפרשה מהמצוות אחת כל
  . האחרונים הדיברות מחמשת יותר

 כאל האחרונים הדיברות חמשת לכל להתייחסויתכן שיש 
כמו שאכן  (לחברו אדם שבין מצוות שעניינה אחת חטיבה

וברים כל מח בה ןאנו רואים מעשרת הדברות בפרשת ואתחנ
, )וו החיבורי "הלאווים של חמשת הדברות האחררונות ע

 דיברות לחטיבת כמקבילה כולה תצא-כי פרשת את ולראות
  .בכללותה זו
  

  סיכום
 המצוות כלל ובין הדיברות עשרת בין שמצאנו ההקבלה

 - כולה התורה שכל העובדה את מדגישה דברים שבספר
  . סיני בהר מקורה

 הברית של היסודיים כעקרונות, אבותכ משמשים הדיברות
  . סיני בהר ישראל בני ובין' ה בין

  
 לידי באים שהם כפי, אלו עקרונות של המעשיים היישומים

, דברים ספר של המרכזי שבנאום המעשיות במצוות ביטוי
 את והן היחיד של דרכו את הן המעצבות, תולדותכ משמשים

  .כולה האומה של דרכה
  

 להגשים לשאוף שעלינו מלמד ותותולד אבות של זה מודל
  . החיים תחומי בכל הדיברות עשרת של העקרונות את

  
 המעשיות שהמצוות להבין לנו עוזר זה מודל, מזאת יתרה

 עשרת של העקרונות את להגשים נועדו דברים שבספר
  . יותר גבוהה ברמה הדיברות

  
 מחויבים אף אנו, לגנוב שלא מצווים שאנו רק לא, לדוגמה
   .אבדהה בהשבת

  
 של גבוהה רמה יוצרת" תגנוב לא "הדיבר של זו הרחבה
 האיסור בעצם המתבטאת לזו מעבר, הזולת לרכוש רגישות

   .לגנוב
 חיינו תחומי בכל סיני הר מעמד של העקרונות יישום

 התשתית את מהווה, דברים בספר שמודגם כפי, היומיומיים
   ".קדוש עם"כ הלאומית להתפתחותנו


