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  א'ע     ניסן התש                        ד"בס

  

  "רוב גופי תורה תלוים בה "-" קדושים תהיו"פרשת 
  )פ שעורו של הרב טרגין"ע (לפרשת קדושים

  
  ט"ויקרא פרק י. 1
 ִּכי ָקדֹוׁש   ִיְׂשָרֵאל ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם ְקדִֹׁשים ִּתְהיּו-ֲעַדת ְּבֵני-ָּכל- ַּדֵּבר ֶאלב

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

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

  "לכם
  "ולא תשבעו בשמי לשקר"יב הכא  וכת-" לא תשא"
  "את שבתותי תשמורו" וכתיב הכא -" זכור את יום השבת"
  "איש אמו אביו תיראו" וכתיב הכא –" כבד את אביך ואת אמך"
  "לא תעמוד על דם רעך" וכתיב הכא –" לא תרצח"
  " מות יומת הנואף והנואפת" וכתיב הכא –" לא תנאף"
  "בולא תגנו" וכתיב הכא –" לא תגנוב"
  "לא תלך רכיל בעמך" וכתיב הכא –" לא תענה ברעך עד שקר"
  "ואהבת לרעך כמוך" וכתיב הכא –" לא תחמוד"
 ד"שמות ל. 3
ַוְיִהי ְּבֶרֶדת מֶׁשה ֵמַהר ִסיַני ּוְׁשֵני ֻלחֹת ָהֵעֻדת ְּבַיד מֶׁשה ְּבִרְדּתֹו ִמן ) כט(

ַוַּיְרא ַאֲהרֹן ְוָכל ְּבֵני ) ל:(ְּברֹו ִאּתֹוָהָהר ּומֶׁשה לֹא ָיַדע ִּכי ָקַרן עֹור ָּפָניו ְּבדַ 
ַוִּיְקָרא ) לא:(ִיְׂשָרֵאל ֶאת מֶׁשה ְוִהֵּנה ָקַרן עֹור ָּפָניו ַוִּייְראּו ִמֶּגֶׁשת ֵאָליו

ֲאֵלֶהם מֶׁשה ַוָּיֻׁשבּו ֵאָליו ַאֲהרֹן ְוָכל ַהְּנִׂשִאים ָּבֵעָדה ַוְיַדֵּבר מֶׁשה 
 ָּכל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַוְיַצֵּום ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ְיהָֹוה ְּגׁשּוְוַאֲחֵרי ֵכן נִ ) לב:(ֲאֵלֶהם

  :ִאּתֹו ְּבַהר ִסיָני
  ב"ד פסוק ל"י  שמות פרק ל"רש. 4
חר שלימד לזקנים חוזר ומלמד הפרשה או ההלכה א .אחרי כן ניגשוו

, פי הגבורהמ ומדל יהה שהמ ?משנהה דרס יצדכ :נו רבנןת .לישראל
 ,שהמ שמאלל ול ישבו הרוןא סתלקנ , שנה לו משה פרקונכנס אהרון

ם ישב אלעזר לימין ה נסתלקו, נה להם משה פרקםש ניוב כנסונ
 ,רקםפ נכנסו זקנים שנה להם משה, ואיתמר לשמאל אהרון, משה

, כנסו כל העם שנה להם משה פרקםנ ,צדדיןל שבוי קניםז סתלקונ
, יד בני אהרון שלושהב, ביד הזקנים שניים, עם אחדה לכ ידב נמצא

  ).דף נד עמוד ב(כדאיתא בעירובין ', ביד אהרון ארבעה וכו
   אליהו מזרחי 'ר. 5
יהיו , שאם ייפול לקצתם שום ספק בהלכה, ריכים להיות כולם יחדצ

אבל אם היו ? לא כך וכך אמר בפניכם: האחרים משיבים להם
 לאנשי לא היו יכולים אנשי הכת האחת להשיב, נכנסים כת אחרי כת

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

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

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

שלכל אחד ". נכנסו זקנים שונה להם פרקם, בניו שונה להם פרקם
דהיינו הפשט -באופן שההמון קבלו גוף התורה, שנה לו לפי מדרגתו

  . והזקנים קיבלו נשמת התורה ורוחניותה, שהוא הגוויה
מצוות שצריך לדעתם ולקיימם כפי הגוף אולם פרשה זו שרובה 

  .קהיל את כולם ביחדה, כולם בשווהוהפשט 
  "קדושים תהיו"האלשיך הקדוש על . 7
היותו יתברך בא להזהיר את האדם על חסידות וקדושה להידמות ל

כי לא , באומרם, ראה והנה יש בני אדם תועים מדרך השכל, לבוראו

אחד (=כי אם חד בדרא או תרי בדרא , כל אדם ראוי לכך וזוכה לזה
 כן מלעלות בסולם השלמות בתורה ויתרשלו על ידי, )או שניים בדור

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

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

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

  ר הירש"רש. 8
 במצוה הראשונה מצאנו כעין זה רק –דבר אל כל עדת בני ישראל "

בפרוש נאמר שם ). 'ב ג"שמות י (קרבן פסחשנתנה לישראל במצות 
צוה ולא מצאנו כן במ, כל העדהלמשה ואהרון לומר מצוה זו אל 

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

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

רית  נועד להשיג את הדרגה המוס–גיל וגורל ,  ללא הבדל מעמד ומין–
כולנו חייבים להיות . אין אדם שקריאה זו פונה אליו ביחוד. העליונה
  "קדושים

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

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

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

  אור החיים הקדוש. 10
עשה על ונראה שבא הכתוב לתת ? מה הוא המכוון של מצווה זו"

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

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

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

 יג   .מֹות יּוָמת, ַהּנֵֹגַע ָּבָהר- ָּכל :ִהָּׁשְמרּו ָלֶכם ֲעלֹות ָּבָהר ּוְנגַֹע ְּבָקֵצהּו
לֹא , ִאיׁש-ְּבֵהָמה ִאם-ִאם--ָירֹה ִיָּיֶרה-ָסקֹול ִיָּסֵקל אֹו-ִּכי, ִתַּגע ּבֹו ָיד-לֹא

-ֶאל, ָהָהר-ֶרד מֶֹׁשה ִמןַוּיֵ  יד  .ַיֲעלּו ָבָהר, ֵהָּמה, ַהּיֵֹבל, ִּבְמׁשְֹך ; ִיְחֶיה
ֱהיּו , ָהָעם-ֶאל,  ַוּיֹאֶמרטו  .ִׂשְמלָֹתם, ַוְיַכְּבסּו, ָהָעם-ֶאת, ַוְיַקֵּדׁש; ָהָעם

  .ִאָּׁשה-ֶאל, ִּתְּגׁשּו- ַאל :ִלְׁשלֶֹׁשת ָיִמים, ְנכִֹנים
  'ט פסוק א"ן על פרק י"הרמב. 12
כן ו .יופרושים תה, תםס ראיתי) ב, פרשתא א(בל בתורת כוהנים א

י קדוש כ והתקדשתם והייתם קדושים", )ד, שמיני פרק יב(שנו שם 
כשם , שם שאני קדוש כך אתם תהיו קדושיםכ ,)מד, ויקרא יא" (אני

פרישות הזו ה יןא עתיד ולפי .היו פרושיםת שאני פרוש כך אתם
מוזכרת בכל ה בל הפרישות היאא ,לפרוש מן העריות כדברי הרב

   .נקראים פרושיםשבעליה , מקום בתלמוד
התירה ו ,אסוריםה במאכליםו עריותב זהירהה תורהה יכ והענין

ם כן ימצא בעל התאווה א ,הייןו בשרה אכילתו אשתוב הביאה איש
להיות בסובאי יין ו ,רבותה שיונ וא שתוא מקום להיות שטוף בזימת

שלא , נבלותה ידבר כרצונו בכלו ,)כ, על פי משלי כג(בזוללי בשר למו 
 אב לפיכך .נבל ברשות התורהוהנה יהיה , ר איסור זה בתורההוזכ

  ציווה בדברו ,חרי שפירט האיסורים שאסר אותם לגמריא ,כתובה
 .נהיה פרושים מן המותרותש  כללי
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למידי חכמים ת שלא יהיו) א, ברכות כב(ענין שאמרו כ ,מעט במשגלי 

 קיוםלא ישמש אלא כפי הצריך בו ,מצויין אצל נשותיהן כתרנגולין
כמו שקרא הכתוב , ובמיעוטויקדש עצמו מן היין . מצווה ממנוה
ויזכור הרעות הנזכרות ממנו בתורה בנח , "קדוש" הנזיר) ה, במדבר ו(
   ).לג, בראשית יט(ובלוט ) כא, בראשית ט(

 ,ף על פי שלא הוזהרנו ממנה בתורהא ,טומאהה ןמ צמוע פרישי וכן
וכמו , הארץ מדרס לפרושיםבגדי עם ) ב, חגיגה יח( מו שהזכירוכ

   .ןכ םג מתה טומאתמ שומרוב )ח, במדבר ו" (קדוש"שנקרא הנזיר 
גסה ומן הדיבור ה יו ולשונו מהתגאל ברבוי האכילהפ שמורי גםו

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

  ... .טלה מימיוב שח שיחה
י אחרי אזהרת פרטי כ ,זהב כיוצאב לכלולו פרוטל תורהה רךד וזה

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

 רצוןל יןדה שורתמ פניםל היושר וההשוויה וכל" עשה"יכניס בש ,)חי
 .קדוש ברוך הואה מקומו ברצוןל הגיעיב )שם( פרשא אשרכ ,בריוח
כללי " עשה"מלאכות בלאו והטרחים בה סרא ,שבתה עניןב כןו

  .'בעזרת ה) כד, ויקרא כג(ועוד אפרש זה , "תשבות" שנאמר
 על דרך הפשט יאמר תשמרו מצות -' ועשית הישר והטוב בעיני ה

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

  : כי השם מטיב לטובים ולישרים בלבותם, לך
. אמרו זו פשרה ולפנים משורת הדין, ולרבותינו בזה מדרש יפה

, כי מתחלה אמר שתשמור חקותיו ועדותיו אשר צוך, והכוונה בזה
כי , ם באשר לא צוך תן דעתך לעשות הטוב והישר בעיניוועתה יאמר ג

  :הוא אוהב הטוב והישר
לפי שאי אפשר להזכיר בתורה כל הנהגות האדם עם ,  וזה ענין גדול

אבל , שכניו ורעיו וכל משאו ומתנו ותקוני הישוב והמדינות כלם
לא , )ויקרא יט טז(כגון לא תלך רכיל , אחרי שהזכיר מהם הרבה

שם פסוק (ולא תעמוד על דם רעך , )שם פסוק יח(טור תקום ולא ת
, )שם פסוק לב(מפני שיבה תקום , )שם פסוק יד(לא תקלל חרש , )טז

עד , חזר לומר בדרך כלל שיעשה הטוב והישר בכל דבר, וכיוצא בהן
וכגון מה שהזכירו בדינא , שיכנס בזה הפשרה ולפנים משורת הדין

פרקו נאה ודבורו .) יומא פו(מרו ואפילו מה שא, .)מ קח"ב(דבר מצרא 
  עד שיקרא בכל ענין תם וישר , בנחת עם הבריות

   "פארת יונתןת"בפירושו  יונתן אייבשיץ' ר. 13
   אמנם כבר -" קדש עצמך במותר לך "-ן בפרשת קדושים תהיו "רמבה

כי כבר , תורה הוא אפשרות רחוקהה פירשתי כי להחמיר יותר מתוך
שהיו בבית , בספרו לרומיים) יוסף פלאוויוס (כתב יוסיפון בן גוריון

ק פרי ר תבודדים וממש לא אכלומ שני אנשים שהיו שוכנים ביערים
בל הפרושים לא נחה א ,עצי היער והיו נזירים מכל ענייני העולם

השלם צריך להיות דבריו ועסקיו ' כי עובד ה, לל וכללכ דעתם בהם
 העולם וחברת בני אדםולבריות ולא להפריע נימוס יישוב ' נוח לה

ואילו היו כולם נזירים כאלה לא נתקיים נימוס וסדר , הנהגת מדינהו
ועל זה רמזו חכמינו זכרונם , יכלה העולם ויאבד קשר האומהו ,הטבע

ולכן כל הפרישות שיעשה האדם ". יפה תורה עם דרך ארץ: "לברכה
אבל , ותה כל האומהא שיש אפשרות שתקיים, תהיה על זה הסוג

רישות שאפשרית רק ליחיד ולא לאומה בכללה זה אינו בגדר הפ
  . ודברים כאלה הרחיקו חכמי ישראל, השלימות

הקדושה במותר לך כי " פרשה זו נאמרה בהקהל" וזהו כוונת המדרש
  .הקהלברק מה ששייך תהיה 

  צ הופמן"רד. 14
חמש עשרה פסקאות אלה מחולקות לשלש קבוצות שהראשונה מהן "

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

  )'ח-'ה(בין הקבוצה הראשונה לשניה כתוב חוק הנותר והפיגול 
בין הקבוצה השניה לשלישית באים חוקי הכלאים והשפחה החרופה 

  )ב"כ-ט"י(
) 'ד-'ב(שהחלק הראשון , לשלש קבוצות מתבארת לפי זה כךהחלוקה 

, מהווה את הפתיחה" אלוקיכם' אני ה"עם הקריאה המשולשת 
הקבוצה : כשאחריה באה הכרזת החוקים המתחלקים לשתי קבוצות

ומתרוממת , מכילה מצוות שבין אדם לחברו) ח"י-'ט(הראשונה 
מכיל ) ו"ל-ג"כ(החלק השני ". ואהבת לרעך כמוך"לבסוף אל הצו 

ניתנו צווים ) ו"ל-ה"ל, ד"ל-ג"ל(ברובו חוקות ורק בשתי פסקאות 
  "וביושר במשא ומתן, להתנהג בצדק ובאהבה אל הגר

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

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

  . טתיות בהבאתםושי
שלא רצתה התורה לערוך אותם באיזה סדר , ושמא יש לומר

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

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

  
  ט לפי הרב טרגין מישיבת הר עציון"מבנה המצוות בפרק י. 16

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

  ָהֱאִליִלם ֵואלֵֹהי ַמֵּסָכה לֹא ַתֲעׂשּו ָלֶכם-ִּתְפנּו ֶאל- ַאלד   .ֱאלֵֹהיֶכם
 ְוִכי ִתְזְּבחּו ֶזַבח ְׁשָלִמים ַליהָוה ִלְרצְֹנֶכם ה   .יֶכםֲאִני ְיהָוה ֱאלֹהֵ 

יֹום ַהְּׁשִליִׁשי - ְּביֹום ִזְבֲחֶכם ֵיָאֵכל ּוִמָּמֳחָרת ְוַהּנֹוָתר ַעדו  .ִּתְזָּבֻחהּו
  . ְוִאם ֵהָאכֹל ֵיָאֵכל ַּבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי ִּפּגּול הּוא לֹא ֵיָרֶצהז  .ָּבֵאׁש ִיָּׂשֵרף

קֶֹדׁש ְיהָוה ִחֵּלל ְוִנְכְרָתה ַהֶּנֶפׁש ַהִהוא -ֶאת-ֹנֹו ִיָּׂשא ִּכי ָליו ֲעו ְואְֹכ ח
ְקִציר ַאְרְצֶכם לֹא ְתַכֶּלה ְּפַאת ָׂשְדָך - ּוְבֻקְצְרֶכם ֶאתט  .ֵמַעֶּמיהָ 

 ְוַכְרְמָך לֹא ְתעֹוֵלל ּוֶפֶרט ַּכְרְמָך י  .ִלְקצֹר ְוֶלֶקט ְקִציְרָך לֹא ְתַלֵּקט
    .ֲאִני ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶכם ֶלָעִני ְוַלֵּגר ַּתֲעזֹב אָֹתם  טלֹא ְתַלּקֵ 

  
- ְולֹאיב  .ְתַׁשְּקרּו ִאיׁש ַּבֲעִמיתֹו-ְתַכֲחׁשּו ְולֹא- לֹא ִּתְגנֹבּו ְולֹאיא

- לֹאיג   .ֲאִני ְיהָוהֵׁשם ֱאלֶֹהיָך - ְוִחַּלְלָּת ֶאת ִתָּׁשְבעּו ִבְׁשִמי ַלָּׁשֶקר
 יד  .ּבֶֹקר-ָתִלין ְּפֻעַּלת ָׂשִכיר ִאְּתָך ַעד- ִתְגזֹל לֹאֵרֲעָך ְולֹא-ַתֲעׁשֹק ֶאת

ְוָיֵראָת ֵּמֱאלֶֹהיָך ֲאִני ְתַקֵּלל ֵחֵרׁש ְוִלְפֵני ִעֵּור לֹא ִתֵּתן ִמְכׁשֹל -לֹא
    .ְיהָוה

  ָדל ְולֹא ֶתְהַּדר ְּפֵני ָגדֹול-ִתָּׂשא ְפֵני-ַתֲעׂשּו ָעֶול ַּבִּמְׁשָּפט לֹא- לֹאטו
ַּדם -ֵתֵלְך ָרִכיל ְּבַעֶּמיָך לֹא ַתֲעמֹד ַעל- לֹאטז  .ְׁשּפֹט ֲעִמיֶתךָ ְּבֶצֶדק ִּת 

-ָאִחיָך ִּבְלָבֶבָך הֹוֵכַח ּתֹוִכיַח ֶאת-ִתְׂשָנא ֶאת- לֹאיז  .ֲאִני ְיהָוה  ֵרֶעךָ 
ְּבֵני ַעֶּמָך -ִתּטֹר ֶאת-ִתּקֹם ְולֹא- לֹאיח  .ִתָּׂשא ָעָליו ֵחְטא-ֲעִמיֶתָך ְולֹא

   .ֲאִני ְיהָוה   ְלֵרֲעָך ָּכמֹוךָ ְוָאַהְבּתָ 
ִתְזַרע -ַתְרִּביַע ִּכְלַאִים ָׂשְדָך לֹא- ְּבֶהְמְּתָך לֹאֻחּקַֹתי ִּתְׁשמֹרּו-ֶאת יט 

-ִיְׁשַּכב ֶאת- ְוִאיׁש ִּכיכ  .ִּכְלָאִים ּוֶבֶגד ִּכְלַאִים ַׁשַעְטֵנז לֹא ַיֲעֶלה ָעֶליךָ 
ֱחֶרֶפת ְלִאיׁש ְוָהְפֵּדה לֹא ִנְפָּדָתה אֹו ֶזַרע ְוִהוא ִׁשְפָחה נֶ -ִאָּׁשה ִׁשְכַבת

 כא  .לֹא ֻחָּפָׁשה-ָלּה ִּבּקֶֹרת ִּתְהֶיה לֹא יּוְמתּו ִּכי-ֻחְפָׁשה לֹא ִנַּתן
 ְוִכֶּפר כב  .ֶּפַתח אֶֹהל מֹוֵעד ֵאיל ָאָׁשם-ֲאָׁשמֹו ַליהָוה ֶאל-ְוֵהִביא ֶאת

ַחָּטאתֹו ֲאֶׁשר ָחָטא ְוִנְסַלח לֹו -ַעלָעָליו ַהּכֵֹהן ְּבֵאיל ָהָאָׁשם ִלְפֵני ְיהָוה 
  }פ { .ֵמַחָּטאתֹו ֲאֶׁשר ָחָטא

-ֵעץ ַמֲאָכל ַוֲעַרְלֶּתם ָעְרָלתֹו ֶאת-ָהָאֶרץ ּוְנַטְעֶּתם ָּכל-ָתבֹאּו ֶאל- ְוִכיכג
 ּוַבָּׁשָנה ָהְרִביִעת ִיְהֶיה כד  .ִּפְריֹו ָׁשלֹׁש ָׁשִנים ִיְהֶיה ָלֶכם ֲעֵרִלים לֹא ֵיָאֵכל

ִּפְריֹו - ּוַבָּׁשָנה ַהֲחִמיִׁשת ּתֹאְכלּו ֶאתכה  .ִּפְריֹו קֶֹדׁש ִהּלּוִלים ַליהָוה-לּכָ 
ַהָּדם לֹא - לֹא תֹאְכלּו ַעלכו  .ֲאִני ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶכם  ְלהֹוִסיף ָלֶכם ְּתבּוָאתֹו

ת ְּפַאת  לֹא ַתִּקפּו ְּפַאת רֹאְׁשֶכם ְולֹא ַתְׁשִחית אֵ כז  .ְתַנֲחׁשּו ְולֹא ְתעֹוֵננּו
 ְוֶׂשֶרט ָלֶנֶפׁש לֹא ִתְּתנּו ִּבְבַׂשְרֶכם ּוְכתֶֹבת ַקֲעַקע לֹא ִתְּתנּו כח  .ְזָקֶנךָ 
ִתְזֶנה ָהָאֶרץ -ִּבְּתָך ְלַהְזנֹוָתּה ְולֹא-ְּתַחֵּלל ֶאת- ַאלכט  .ֲאִני ְיהָוה  ָּבֶכם

ֲאִני   י ִּתיָראּוַׁשְּבתַֹתי ִּתְׁשמֹרּו ּוִמְקָּדִׁש - ֶאתל  .ּוָמְלָאה ָהָאֶרץ ִזָּמה
ְּתַבְקׁשּו ְלָטְמָאה -ַהִּיְּדעִֹנים ַאל-ָהאֹבֹת ְוֶאל-ִּתְפנּו ֶאל- ַאללא  .ְיהָוה
    .ֲאִני ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶכם  ָבֶהם

  } ס { .ְוָיֵראָת ֵּמֱאלֶֹהיָך ֲאִני ְיהָוה ִמְּפֵני ֵׂשיָבה ָּתקּום ְוָהַדְרָּת ְּפֵני ָזֵקן לב
  
  
  
  

 ְּכֶאְזָרח ִמֶּכם ִיְהֶיה לד   .ְּתָך ֵּגר ְּבַאְרְצֶכם לֹא תֹונּו אֹתֹוָיגּור ִא - ְוִכילג
  ֵגִרים ֱהִייֶתם ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים-ָלֶכם ַהֵּגר ַהָּגר ִאְּתֶכם ְוָאַהְבָּת לֹו ָּכמֹוָך ִּכי

ַתֲעׂשּו ָעֶול ַּבִּמְׁשָּפט ַּבִּמָּדה ַּבִּמְׁשָקל - לֹאלה   .ֲאִני ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶכם
  ֶצֶדק ֵאיַפת ֶצֶדק ְוִהין ֶצֶדק ִיְהֶיה ָלֶכם- מֹאְזֵני ֶצֶדק ַאְבֵנילו  .ַבְּמׂשּוָרהּו

     .הֹוֵצאִתי ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים- ֲאֶׁשרֲאִני ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶכם
ֲאִני   ִמְׁשָּפַטי ַוֲעִׂשיֶתם אָֹתם-ָּכל- ְוֶאתֻחּקַֹתי-ָּכל-ּוְׁשַמְרֶּתם ֶאת לז

  }פ { .ְיהָוה
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  'שמות פרק כ. 17
ָתִקיא -ִמְׁשָּפַטי ַוֲעִׂשיֶתם אָֹתם ְולֹא-ָּכל-ֻחּקַֹתי ְוֶאת-ָּכל- ּוְׁשַמְרֶּתם ֶאתכב

 ְולֹא ֵתְלכּו כג  .ֶאְתֶכם ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ֲאִני ֵמִביא ֶאְתֶכם ָׁשָּמה ָלֶׁשֶבת ָּבּה
  .ֵאֶּלה ָעׂשּו ָוָאֻקץ ָּבם-ָּכל- ִּכי ֶאת  ֲאִני ְמַׁשֵּלַח ִמְּפֵניֶכם-ְּבֻחּקֹת ַהּגֹוי ֲאֶׁשר

ַאְדָמָתם ַוֲאִני ֶאְּתֶנָּנה ָלֶכם ָלֶרֶׁשת אָֹתּה - ָואַֹמר ָלֶכם ַאֶּתם ִּתיְרׁשּו ֶאתכד
-ִהְבַּדְלִּתי ֶאְתֶכם ִמן- ֲאִני ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶכם ֲאֶׁשר ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדָבׁש

  .ָהַעִּמים
  

  ח"שמות פרק י. 18
ִמְׁשָּפַטי ְולֹא ַתֲעׂשּו ִמּכֹל ַהּתֹוֵעבֹת -ֻחּקַֹתי ְוֶאת-ַאֶּתם ֶאת ּוְׁשַמְרֶּתם כו

ַהּתֹוֵעבֹת ָהֵאל ָעׂשּו -ָּכל- ִּכי ֶאתכז  . ָהֶאְזָרח ְוַהֵּגר ַהָּגר ְּבתֹוְכֶכם  ָהֵאֶּלה
ָתִקיא ָהָאֶרץ ֶאְתֶכם - ְולֹאכח   .ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִלְפֵניֶכם ַוִּתְטָמא ָהָאֶרץ-ַאְנֵׁשי

   .ַהּגֹוי ֲאֶׁשר ִלְפֵניֶכם-ַּמֲאֶכם אָֹתּה ַּכֲאֶׁשר ָקָאה ֶאתְּבטַ 
  ִּכי ָּכל ֲאֶׁשר ַיֲעֶׂשה ִמּכֹל ַהּתֹוֵעבֹת ָהֵאֶּלה ְוִנְכְרתּו ַהְּנָפׁשֹות ) כט(

  
  'מבנה כיאסטי של פרק כ. 19

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

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

 ).כג
; כ" (  ' אני הקדוש כי קדֹשיםוהייתם לי "... - ב |

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

  
 ח"דברים י. 20

ִּכי ַאָּתה ָּבא ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיָך נֵֹתן ָלְך לֹא ִתְלַמד ַלֲעׂשֹות ) ט(
לֹא ִיָּמֵצא ְבָך ַמֲעִביר ְּבנֹו ּוִבּתֹו ָּבֵאׁש קֵֹסם ) י:(ְּכתֹוֲעבֹת ַהּגֹוִים ָהֵהם

ְּדעִֹני ְודֵֹרׁש ְוחֵֹבר ָחֶבר ְוׁשֵֹאל אֹוב ְויִ ) יא:(ְקָסִמים ְמעֹוֵנן ּוְמַנֵחׁש ּוְמַכֵּׁשף
ִּכי תֹוֲעַבת ְיהָֹוה ָּכל עֵֹׂשה ֵאֶּלה ּוִבְגַלל ַהּתֹוֵעבֹת ָהֵאֶּלה ) יב:(ֶאל ַהֵּמִתים

ָּתִמים ִּתְהֶיה ִעם ְיהָֹוה ) יג:(ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיָך מֹוִריׁש אֹוָתם ִמָּפֶניךָ 
ֶאל ְמעֲֹנִנים ְוֶאל ִּכי ַהּגֹוִים ָהֵאֶּלה ֲאֶׁשר ַאָּתה יֹוֵרׁש אֹוָתם ) יד:(ֱאלֶֹהיךָ 

 :קְֹסִמים ִיְׁשָמעּו ְוַאָּתה לֹא ֵכן ָנַתן ְלָך ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיךָ 
  :ָנִביא ִמִּקְרְּבָך ֵמַאֶחיָך ָּכמִֹני ָיִקים ְלָך ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיָך ֵאָליו ִּתְׁשָמעּון) טו(
  
  הרב ליבטאג. 12
פיד כדי להיות עם קדוש עלינו להק.  ומנהיגיה הרוחניים-כל אומה "

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

האמונה . ה בלבד ונקבע כתוצאה ישירה של מעשינו"נתון בידי הקב
שהכול קבוע מראש או שניתן לגלות את צפונות העתיד על ידי העלאה 

',   'השגחת ה'תרת את יסוד היהדות ואת אמונתנו בבאוב וכדומה סו
  "].ל"ואכמ, ראה קריאת שמע[התלויה ישירות במעשינו 

  

  ' פרק כויקרא . 22
ֶבן ִיְרְּגמּו ִיְהֶיה ָבֶהם אֹוב אֹו ִיְּדעִֹני מֹות יּוָמתּו ָּבאֶ -ִאָּׁשה ִּכי- ְוִאיׁש אֹוכז

    .אָֹתם ְּדֵמיֶהם ָּבם
  

  ט"ויקרא פרק י. 23
ֲאִני ְיהָוה    ָהֱאִליִלם ֵואלֵֹהי ַמֵּסָכה לֹא ַתֲעׂשּו ָלֶכם-ִּתְפנּו ֶאל- ַאלד

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

     .םְיהָוה ֱאלֵֹהיכֶ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    

  ח"ויקרא פרק י. 24
ֲאִני ְמַׁשֵּלַח -ֵאֶּלה ִנְטְמאּו ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר- ִּכי ְבָכל ֵאֶּלה-ִּתַּטְּמאּו ְּבָכל- ַאלכד

-ָֹנּה ָעֶליָה ַוָּתִקא ָהָאֶרץ ֶאת  ַוִּתְטָמא ָהָאֶרץ ָוֶאְפקֹד ֲעוכה   .ִמְּפֵניֶכם
ִמְׁשָּפַטי ְולֹא ַתֲעׂשּו ִמּכֹל -ֻחּקַֹתי ְוֶאת- ֶאת ּוְׁשַמְרֶּתם ַאֶּתםכו  .יְֹׁשֶביהָ 

ַהּתֹוֵעבֹת -ָּכל- ִּכי ֶאתכז  . ָהֶאְזָרח ְוַהֵּגר ַהָּגר ְּבתֹוְכֶכם ַהּתֹוֵעבֹת ָהֵאֶּלה
ָתִקיא - ְולֹאכח   .ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִלְפֵניֶכם ַוִּתְטָמא ָהָאֶרץ-ָהֵאל ָעׂשּו ַאְנֵׁשי

 כט  .ַהּגֹוי ֲאֶׁשר ִלְפֵניֶכם-ֶכם אָֹתּה ַּכֲאֶׁשר ָקָאה ֶאתָהָאֶרץ ֶאְתֶכם ְּבַטַּמאֲ 
ֲאֶׁשר ַיֲעֶׂשה ִמּכֹל ַהּתֹוֵעבֹת ָהֵאֶּלה ְוִנְכְרתּו ַהְּנָפׁשֹות ָהעֹׂשֹת ִמֶּקֶרב -ִּכי ָּכל
ִמְׁשַמְרִּתי ְלִבְלִּתי ֲעׂשֹות ֵמֻחּקֹות ַהּתֹוֵעבֹת ֲאֶׁשר - ּוְׁשַמְרֶּתם ֶאתל  .ַעָּמם
   . ֲאִני ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶכם ּו ִלְפֵניֶכם ְולֹא ִתַּטְּמאּו ָּבֶהםַנֲעׂש

  
  ח"ויקרא פרק י. 25
ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ּתֹאַמר ִאיׁש ִאיׁש - ְוֶאלב  .מֶֹׁשה ֵּלאמֹר- ַוְיַדֵּבר ְיהָוה ֶאלא

ֶלְך מֹות יּוָמת ַהֵּגר ַהָּגר ְּבִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ִיֵּתן ִמַּזְרעֹו ַלּמֹ-ִמְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ּוִמן
ָּפַני ָּבִאיׁש ַההּוא ְוִהְכַרִּתי אֹתֹו - ַוֲאִני ֶאֵּתן ֶאתג  .ַעם ָהָאֶרץ ִיְרְּגֻמהּו ָבָאֶבן

ֵׁשם -ִמְקָּדִׁשי ּוְלַחֵּלל ֶאת- ִּכי ִמַּזְרעֹו ָנַתן ַלּמֶֹלְך ְלַמַען ַטֵּמא ֶאת ִמֶּקֶרב ַעּמֹו
ָהִאיׁש ַההּוא -ֵעיֵניֶהם ִמן- ָהָאֶרץ ֶאת ְוִאם ַהְעֵלם ַיְעִלימּו ַעםד  .ָקְדִׁשי

ָּפַני ָּבִאיׁש - ְוַׂשְמִּתי ֲאִני ֶאתה  .ְּבִתּתֹו ִמַּזְרעֹו ַלּמֶֹלְך ְלִבְלִּתי ָהִמית אֹתֹו
ַהּזִֹנים ַאֲחָריו ִלְזנֹות ַאֲחֵרי -ַההּוא ּוְבִמְׁשַּפְחּתֹו ְוִהְכַרִּתי אֹתֹו ְוֵאת ָּכל

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

   . מֹות יּוָמתּו ְּדֵמיֶהם ָּבםַהְּבֵהָמה-ְוֶאת
  

  "עם הארץ ירגמהו באבן"ן על הפסוק "הרמב. 26
כי לא אמר מות יומת ). פסוק ב(עם הארץ ירגמוהו באבן , וזה טעם

לומר שכל , אלא הזכיר עם הארץ, ו כאשר אמר בכולןבאבן ירגמו אות
כי , כי לכולם יזיק, אנשי הארץ כל ישראל חייבין להקדים ולסקלו

עמא בית , לכך תרגם אונקלוס. גורם לשכינה שתסתלק מישראל
לא לארץ אשר העובד , ירמוז לכל ארץ ישראל" הארץ"כי , ישראל

  ):להלן כה כג(כי לי הארץ , וכענין. יושב בה
  

  י"רש. 27
ד ואם אין כח לבית דין עם הארץ מסייעין "בב) כ"ת( , -מות יומת 

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

  י מצות הללו "את הארץ ע
  

  'שמות ו. 28
 אָֹתם ְוַגם ֲאִני ָׁשַמְעִּתי ֶאת ַנֲאַקת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ִמְצַרִים ַמֲעִבִדים) ה(

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

ְלָעם ְוָהִייִתי ָלֶכם ְוָלַקְחִּתי ֶאְתֶכם ִלי ) ז:(ְנטּוָיה ּוִבְׁשָפִטים ְּגדִֹלים
 ַהּמֹוִציא ֶאְתֶכם ִמַּתַחת ִסְבלֹות ִויַדְעֶּתם ִּכי ֲאִני ְיהָֹוה ֱאלֵֹהיֶכםֵלאלִֹהים 

  ִמְצָרִים
  
  ' ויקרא פרק כ. 92
  ואבדיל אתכם מן ', והייתם לי קדֹשים כי קדוש אני ה"

  "העמים להיות לי


