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 אברבנאל ויקרא פרק יט 
 

 ?מדוע חזרה הפרשה על עשרת הדברות

 
 'השאלה הא

 ,מה ראה יתב רך לצוות למשה שידבר אל כל עדת בני ישראל ויזהי רם על עשרת הדברות

 ומה התועלת . אותםם והם כבר יודעי, ונכתבו על הלוחות,והלא כבר שמעו אותם בסיני

 .שנותםיבה

 
 תשובה לשאלה א

. ' קותי ואת משפטי וגוו בעבור שאמר למעלה ושמרתם את ח,דעת המפרשיםכפי 

 ולא תטמאו ,קות התועבות אשר נעשו לפניכםוושמרתם את משמרתי לבלתי עשות מח

 שרוב גופי תורה תלויים , לכן הזה ירם ברוב המצות בפרשה הזאת,אלהיכם' בהם אני ה

 . ר שיהי ו פרושים מן העריות שזכ, ואמר קדושים תהיו,בה

 

 ויזכור  , ויזהירם ע ל המצוות ה אלו,י למשה שיקבץ כל עדת בני ישראל"והנכון שצו וה  הש

 בסו ף  ה לפי שהיה כל זה  הכנה לכריתת ברית הכתוב,ברות ועקרי המצוותילהם עשרת ד

 כי  , ולא נזכרו עשרת הדברות כמו שנזכרו ונתנו לישראל. בפרשת אם בחקותי,זה הספר

 אבל רצה יתברך לבאר .דיעם אליהם כמו שהיו בסדר ההואלא באו ולא נזכרו פה להו

דות המשובחות מפני שיגזור בהם השכ ל י שאין ראוי שימצאו המעלות והמ,להם פה

 יע שו כל מה , וללכת בדרכיו ו לדבקה בו, אלא מפני שצווה  בהם הקדוש  ברוך הוא,האנושי

 . לא מפני בחינה אחרת ומשפט שכלי מדותי,שיעשו מהטו ב והשלמות

  

 , אלא על כל הדברות בכלל, שלא נאמר זה על העריות בלבד,ולכך אמר קדושים תהיו

 אף על פי שהתרתי לכם המשגל עם , כלומר.שיהיו קדושי ם ומקדשים עצמם בכל הדברים

נים י לא מפני זה תהיו שטופי ם בעני, וש אר התענוגים, ואכילת הבשר ושתיית היין,הנשים

 ר רוצה לומ, אבל תהיו קדושים, יי ן  בזוללי בשר למו אל תהיו בסובאי.הגשמיים הה מה

 שיסגפו גופם להמשך אחר ,לוסופים המ תבודדיםי ולא תעשו זה כפ,מריותופרושים מן ה ח

 ודי לעבד להתנהג , נבדל מכל חומר וגשמות,אלהיכם'  אלא מפני כי קדוש אני ה,שכלם

 .  ותלכו בדרכי להיות קדושים כמוני.במנהג האדון
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 וכל  ,דות האנושיותיבוד אב ואם הייתה יות ר מפורסמת מהמידו ת האנושיות כיולפי שבמ

 וכל אדם יחפוץ בה  ,ות מנוחה והשקטווכן שמירת השבת היא מצ. אדם יחזיק בה מילדותו

 ואמר גם אלה לא ,התחיל בזיכ רונם.  כמו שזכר הרב המורה,להיות שביעית ימיו במנוחה

  .אלוהיות אלא מפני שהן מצות ,ישמרו בני ישראל

 

 כלומר אף על פי שכל איש יירא את אביו ואת אמו ,איש אמו ואביו תיראומרו ווזה ו א

 אלא מפני , ולא תשמרו את השבתות, אתם לא תיראו את האב ואת האם,מילדותו

 .  לא בבחינה אחרת, בעבורי ראוי שתעשו זה,אלהיכם'  והוא אמרו אני ה. אני בוישצווית

 

 להיותם , לא אמרתי שתחדלו מזה, וכן בעבודת הפסילים,אליליםאל תפנו אל הוכן אמר 

והו א אמרו אני .  עליויצווית אלא מפני שאני , והשכל מהביל  אותם,דברים שאין בהם ממש

 מה לכם לרדוף , אלהיכם ומשגיח ומנהי ג אתכם,בו תיבת הסיכי כיו ן שאני ס. אלהיכם' ה

 . אחרי הפסילים שהם הבל ואין בם מועיל 

 

 שהיה מפני ,שידבר אל כל עדת בני ישראל המצות האלה’ באר למה צווה ההנה הת

   .ישהכינם בזה  לכרות הברית שבפרשת בחוקותי

 'השאלה הא והותרה
 

 ?מדוע פרשת קדושים אינה כסדר עשרת הדברות

 'השאלה הב
 למה לא זכר אותם על הסדר שנאמרו  ,אם בא לזכור כאן עשרת דברות כדעת המפרשים

 , במקום דבור אנכי,להיאלהיכם בתח'  כי בהיות שאמר אני ה.ו  על הלוחותבסיני ונכתב

 ולמה . והזהירה על האם קודם האב, ואחריו שמירת שבת,בוד אב ואםילמה סמך אליו כ

ולמה נזכר כבוד אב .  כמו שנאמר בסיני,ב וד אב ואם בלשון יראה ולא בלשון כבודיזכר כ

 ,ולמה אחריהם אמר לא תפנו אל האלילים. י בחילוף מה שנאמרו בסינ,ואם קודם השבת

 ולא זכר , ולמה אמר אל תגנובו ולא תכחשו ולא תשבעו בשמי לשקר.במקום לא יה יה לך

 ובכלל שלא נשמר בהם .בור לא תשא אחרי הגנבהי וזכר ד. לא תנאףגם כןלא תרצח ולא 

 .סדר עשרת דברות

 

 תשובה לשאלה ב
ות ואבל בא להזהירם על המצ. הם ובס דרםזכרו עשרת הדברות כפי מ ה שנלא והנה 

 אלא מפני שצווה ב הם  , לא מפני שיחיי ב אותם השכל האנושי, שישמרו אותם,בכלל

ולכך אמר . לות בני אדםו שהוא המפור סם שבפע,בו ד אב ואםיולכך התחיל בכ. השם
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 , מפני שהנער בילדותו הקדים לה היראה ראשונה,וזכר האם קודם לאב. תיראו ולא כבדו

 ואמר בכל אחת .ולכן זכר אחריו אל תפנו אל האובות ואל הידעונים. כ"מאביו אחו

ות בעבור   ו אלא להגיד שישמרו המצ ,בור אנכיילא לזכור ד. אלהיכם' מהמצות האלה אני ה

  .ווה ב הםישהוא יתברך צ

 : 'והותרה בזה השאלה הב
 

 ?מדוע שולבו בפרשת קדושים מצוות שלמים ופאה

 'השאלה הג
 וכן וב קצרכם את . שנאמר וכי תזבחו זבח ש למים,שהכ ניס בתוך הדברות ההםבמצוו ה 

 ולא על העולה  , ולמה הזה יר על זבח השלמים. שאינה מעשרת הדברות,קציר ארצכם

 .והחטאת והאשם

 

 תשובה לשאלה ג
לא בא הכתוב לצוות מתי יהיה זמן אכילת '  וגווכי תזבחו זבח שלמיםואמנם אמרו 

ווה על יינו בעבור שהוא יתברך ציאבל ענ. כר זה למעלה בסדר צו כי כבר נז,השלמים

 שיעשו , שהו א זבח השלמים, הז הירם עתה שכאשר יעשו זבח משפחה בעיר,הנדיבות

 אבל מה שמחי יב אותם , כי אינו  מחייבם שי זב חו שלמים. כאשר ירצו, כלומר.זה לרצונם

 כי אם לא יאכל עד הזמן  ,שלישי וממחרת עד היום ה,הוא שביום הזבח יאכלו השלמים

 . נו י שאו ואוכליו עו, פגול הוא לא ירצה,ההוא

 

דת  י לא יעשו אותם להתנהג במ, שהוא דבר רצוני, שאף זבי חת השלמים,ובז ה ביאר להם

 ,ולכן הביא על זה משל ממצווה אחרת.  אלא לשמור המצות כאשר צווה השם,הנדיבות

 והיא המחרישה  ,את שדך לקצור לא תכלה פ,צרכם את קציר ארצכםו באומרו ו בק

 . שיםי רק לפחות אחד מש,החיצונה

 

ויתי ו כלומר אני הוא שצ,אלהיכם'  אני ה,אה והלק ט אמריועל עניין השלמים ומצות הפ

 .  ולא בבחינה אחרת, ומפני אהבתי תקבלו אותם,ות האלהולכם המצ

 כי ,ר נתן להם לחייבם במתנות האלה לעני ולגר מהטובה אש,אלהיכם' וגם אמר אני ה

  .וצדקה מאלהי ישעו'  ובעבורו כל אדם ישא ברכה מאת ה,הוא הנותן לחם לכל בשר

 . 'והותרה בזה השאלה הג
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 ולא ההגיון ותחושת הצדק'  דבר ה-שורש המצוות 

 'השאלה הד
  : כי ב ראשונה אמר?אלהיכם' אני הלמה זה על כל מצווה מהמ צוות האלה נאמר 

 . אלהיכם' ני הקדושים תהיו כי קדוש א

 . אלהיכם'  אני ה,וכן איש אמו ואביו תיראו ואת שבתותי תשמורו

  .אלהיכם'  אני ה,לעני ולגר תעזוב אותם

 : ולא אמר אלהיכם,'ואחר כך אמר על כל מצווה אני ה

. 'לא תעמוד על דם רעך אני ה. 'ויראת מאלהיך אני ה. 'וחללת את שם אלהיך אני ה

 . 'ואהבת לרעך כמוך אני ה

 .וכן בכל המצו ת עד פרשת ונטעתם כל עץ מאכל

 

 תשובה לשאלה ד
 ,ות לא תעשהו זכר אחריה מצ, שיעשה אותם לאהבתו,ות עשהוואחרי שהזהי ר על מצ

 אלא לומר שהדברים ,ברו תי ולא אמר זה לזיכרון הד.לא תגנובו ולא תכחשובאומרו 

איש  ואמר .אינו משלם שהוא המבטיח  ו, מהגנבה והכחש ודבור השקרים,המגונים הה ם
 כי , לא יבטח על שקר במה שדבר אליו,פ שיהיה אחיו  ועמיתו" להגיד שאף ע,בעמיתו

 , אמר ולא תשבעו בשמי לשקר,שבעי ולפי שמזה יבא אדם לה.פ מוצא שפתיו ישמור"עכ

 ,אבל לא תעשה אחד מהדברים המגונים האלה מפני שהם מרוחקים מהמשפט השכלי

ללת את יוח והוא אמרו . שלא לעשות אותם, הקדוש ברוך הואאלא מפני המצות שצווה

 , כי כאשר תשבע בשמו לשקר.לול שמויא לחי רוצה לומר שזה יב,'היך אני הושם אל

נאמן  '  אני ה- דש חול בשבועותיך הכוז בותו כלומר שתעשה שם הק,אתה מחלל שמו

 . ליפרע ממך על זה

 

 כדי להזהירם  , ושהן אנושיות,גוזר עליהןת אחרות שיראה גם כן שהשכל ווכן הזכיר מצו

 לא מפני שאסר אותם האל יתברך , מפני המשפט השכלי,מנע מעשותןישגם אלה לא י

 , כי עושק הוא בסתרלא תעשוק את רעך ולא תגזולוהוא אמרו . ומעניש העוב ר עליהם

 .  לא בסתר ולא בגלוי,קחו ממון אחיה םי הזהיר או תם שלא י.והגזל הוא בגלוי

 

 אבל גם שכר השכיר שצוותה  תורה ביומ ו   ,א בלבד יקרא עושק וגזל לקיחת דבר חברוול

 וזה ו   .קוו הרי הוא בכלל הגזל שגזל ממנו ח,א השמשו אם לא יתנהו לו עד ב,תן שכרוית

 . קרולא תלין פעלת שכיר אתך עד ב

על  שידיהם חזקה ,בור החלוש והעשיר לשכיריומפני שזכר מין העושק והגזל שעושה הג

 . והרואה לא ישגה עור בדרך, הזכי ר גם כן שהשומע לא יקלל חרש,העשוקים וה שכירים
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 כי זה יבא מפחיתות ,חו שלא יענה את חלושי הכ,חווהוא דבור המשליי לכל בעל כ

 כלום לא תמנע מעשות הדברים .ויראת מאלהיך ועל כל הדברים האלה אמר .דותיהמ

 ,היך כאלהי העמיםו כי אין אל,יך מהעונש אלא מפני יראת אלה,האלה מפני הרואים

היך עיניו המ ה משו טטות בכל ואבל אל.  להם ולא ישמעוםאוזניי ,ם להם ולא יראוישעיני

 ואם לא תירא ,בוחן לב וחוקר כליות'  ולכן אמר אני ה. ולכן ראוי שתירא ממנו,הארץ

 שיש לפניו  ,יךהו ראוי שתירא מאל,ור מפני שאינם רואים ולא שומעיםיו מהחרש ולא מהע

 . ז ן שומעתועין רואה וא

 

 לא ישתדלו בי ת דין של ,ולא תחשוב כיון ש המשפ ט לאלהים הוא בבית דין  של מעלה

 .בר כנגד הדייניםיוד. לא תעשו עול במשפט וזהו . אין העניין כן,מטה בעניין המשפט

ל במשפט לא ולא תעשו עו לכן אמר בלשון רבים ,ובעבור שאין  דן יחידי אלא בית דין שקול

 בצדק תשפוט עמיתךאבל . ולא תהדר פני גדול בטענתו.  לעזרו כנגד העשירתשא פני דל

  .אם דל ואם עשיר

 

 ואין ראוי שיכלו הדב רים שידבר אדם בכעסו ,ולפי שהלשון הרע בין בני  אדם נמצא מאוד

 ,ל שהרכיש מפרשיםוי. לא תלך רכיל בעמךווה י צ, לחרחר ריב ולגרה מדון,מפה אל פה

ויותר נכון לפרש שהרכיל הוא מלשון .  על לשונורגל ושהוא מלשון לא ,ל"ף במק ום גימ"הכ

 . ומוכר הדברים וקונה אותם, שלוקח מזה ומביא לזה, כמו ורוכליך, והוא מלשון סוחררוכל

יאמר שלא יהיה רכיל . לא תעמוד על דם רעך אמר , לשפיכות דמים,ולפי שזה מ ביא

 כי לא יהיה סיב ה לשפיכות ,לא יהיה רכיל לא יעמוד על דם רעהו ואם ,ומסכסך בני אדם

 . דמו

 

 .  שריהה כי הוא ידע מה בחשוכא ונהורא עמי, שרואה מה שנעשה בסתר,'אני הואמר 

א ו אין ראוי לשנ, רוצה לומר אף שהאדם יהיה עו בר עבירה,לא תשנא את אחיךואמר 

נה   יובפר ט תהיה המצ ווה עני. ר  למוטב ולהוכ יחו  כדי שיחזו,א מעשיוו רק לשנ,אותו בלב

 אבל ,לא ישנא בלבו את החבר ההוא. בר רע ממנויגיד לאדם שחברו דית ו,אם תלך רכיל

ולא ישא עליו חטא לחשוב בלבו  שהוא חטא .  כיון שה ו א עמיתו כאחיו,הוכח יו כיח אותו

בשמעו יצדיק  ואולי , ולכן הטוב שבדברים הוא שיוכיחהו עליו. כי אולי לא היה כן,כנגדו

 . עצמו באופן שלא ישא עליו חטא

 

 והוא  ,והנה עשה ה כתוב טענה לחייב שאין ראוי לאדם שתהיה שנאה בלבו על עמיתו

 היאך אפשר ,צונו לומר ר.טור את בני עמך ואהבת לרעך כמוךיקום ולא תילא תאמרו 

מלאה דם   ומחצית הלב , ויש לו מחיצה בתוכו, שהוא מקום קטון וצר מאוד,שבלב האדם

לא  וזהו . איך באותו מקום מועט מהרוח יהיה אהב ה לזה ושנאה לזה,ומחציתו מלאה רוח



 http://www.daat.ac.il/he-il/tanach/parshanut_hamikra* קיצור אברבנאל לפרשת קדושים 

 

7

7

.  אהבה ו שנאה בלב: שהם שני הפכים,תקום ולא תטור את בני עמך ואהבת לרעך כמוך

 וקדושים תהיו , והלכתם בדרכי, כאומר הלא אמרתי שתעשו כמעשי,'ואמר על זה אני ה

 ולכן גם ,ינים חלילהיבוי עני ואין בי ר,שוט בתכלית הפשיטות והנה אני פ.כי קדוש אני

  . כי אני שונא ומואס את כל ההרכבות האלה במקום אחד,אתם ראוי שתהיו כן

 ואם אני מואס את .' וגובהמתך לא תרביע כלאים .דמות אליי קותי תשמורו להואת ח

 , ל אמרו"  וחז? איך תרצו אתם לקבץ אהבה ושנאה, לפי שאני אחד מכל צד,ההרכב ות

 זה שהשאילו  ,ונוטר. נוקם זה שאומר לשואל קרדומו איני משאילך כדרך שלא השאלתני

  .אבל אמר לו איני כמותך שלא השאלתני

 

 כחום ,אבל הם שני הפכים. ין והעדרידות שאהבה ושנאה אינה קניוכבר אמרו חכמי המ

 מאהבה  ,משניהםויוכל האדם להיות משולל .  שאפשר שיהיה ב י ניהם אמצעי,וקור

 אל ,כאומר. ואהבת לרעך כמוך אמר ,לא תקום ולא תטורולכך אחרי אמרו . ומשנאה יחד

 .  אבל תאהב אותו כמו ך,הב אותוו וגם כן לא א,תאמר בלבבך לא אקום ולא אטור

 

 כן . שאינו רצוני, הוא הדבר המוכרח. אדני משה כלאם, היא מלשון כלאכלאיםלת יומ

כי .   אבל מוכרח מהבחירה  וה מלאכה, אינו רצוני כפי הטבע, מינובהזדו וג מין  עם זולת

 .  ולא יצא ממנו,הטבע המציא  המינים ביח ס מיוחד מהאישים

 והכרם , וכן נאמר לא תזרע כרמך כלאים.והוא הדין  לאילנות,ואמר שדך לא תזרע כלאים

 .  וזמורת זר תזרענו: ונאמר זריעה באילנות.שם כולל

 

 .  לא מפני המשפט  השכלי,שמרו מפני שהן גזרת מלךיאלו כולם ית הוהנה ביאר שהמצו

 

 דין שפחה נחרפת לאיש

 , והיא שפחה נחרפת לאיש, ואיש כי ישכב א ת אשה שכבת זרע,ואמנם אמרו אחר זה

 זכר שכבר יהיה גם לבני אדם כלאים  ,הוא לפי שזכר למעלה בהמתך לא תרביע כלאים

 רוצה , אשה בהי ותה שפ חה נחרפת לאישוהוא מהאי ש אשר ישכב את. כמו ב בהמ ות

 הוא , לפי קבלת חכמינו זיכרונם לברכה,ועניין המצווה ה ז את. לומר נסמכת אליו

י ן  יאם שפחה לפי שהייתה קנ. שהשפחה ה כנענית שהייתה חציה שפחה וחציה ב ת חורין

ועל . ואם בת חורין לפי שהייתה מאור סה לעבד עברי שנתנה לו האדון. כספו של האדון

 להגיד ,והפדה לא נפדתה.  רוצה לומר מיוחדת לו,ה אמר והיא שפחה נחרפת לאישז

 שלא נתן לה האדון שטר חופש . בשטראו חפשה לא נתן לה ,שלא פדאה אדוניה בדמים

 וחציה אשת , לא ניתן לה חרות- כ חציה שפחה כי ון שלא הפדתה" והרי היא א,וגט חרות

 כיון   ,דושין  ההם אינם גמוריםי ביארה  שהק והתורה.דשהימפני האיש העברי שק, איש
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 כי אולי חשב , איסור אשת אישבר ע, אם כן העברי ששכב עמה.שהיא שפחה ולא עבריה

דושין תופ שין באשה שהיא שפחה יכי הק, ]והוא חייב[ .בלבו שהייתה  שפחה ולא מקודשת

 . משועבדת לאיש מה וקנין כ ספו

 

 שכבה , כיון שבהיותה מי ו חדת לאיש אחר,ומפני זה חיי בה התורה לשפחה ההיא שתלקה

 וחייב את האיש להביא איל אשם למקדש על חטאתו אשר חטא בשכבו  .עם האיש הזה

 לפי שלא הייתה  , כדין השוכב את אשת איש, אבל לא חייב הכתו ב לשניהם מי תה.עמה

  כי מפני שלא,לא יומתו כי לא חופשה וזה ו אמרו . כיון שהי יתה שפחה,אשת איש גמורה

והנה הכביד הכתו ב  .  ואינה אשת איש גמורה למות עליה, לא תפשו בה קדושין,חופשה

 והנה ה וא  , לפי שהאי ש אולי לא ידע מקדושיה,בעונש השפחה ולא בעונש השוכב עמ ה

 .  לפי שנעשה ברצועה של בקר,רתו והנה קרא את המלקות בק. והיא בזדו ן,חוטא בשוגג

 

 .  והיא אשר יעדה האדון לו או לבנו,תוב מדבר ע כתב שבאמה העברי ה הכ"אמנם הראב

 והיא אם כן אשת איש , שהרי הכתו ב אומר עליה כמשפט הבנות יעשה לה, ואין הדבר כן

 . גמורה

 ,מכר לעם נכריי רק כשת, כי לא נמצא שכתוב שתקרא האמה העברי ה  שפחה,ועוד

 , שפחתךאל תכזב בואל תטעון עלי מפסוק . והתמכרתם שם לעבדים ולשפחותשנאמר 

 כמו ששרי המלכות . כי הוא נאמר על דרך השפלות וההכנעה,אין לשפחתך כל בבית

  .אומרים למלך עבדיך אנחנו

 . מהם תקנו עבד ואמה כמו שאמר . ולא כל אמה שפחה,והנה כל שפחה תקרא אמה

והתימ ה   . ' כי הם עמדו בסוד ה,ל"סוף דבר אין ראוי לחלוק על קבלת רבותינו המקודשים ז

 .  ומפירושיהם לקח הדעת הזה,ע שנפתה מדברי הקראים"אבמהר

 

 ובהיותם כפי השכל האנושי ,ווה ב הם הקדוש ברוך הואי מפני שצ,והכלל שישמרו המצוות

וה אי  וא על הערו אל יאמר אדם אי אפשי לב, וכן אמרו חכמינו זיכרונם לברכה.מחויב ים

 . ים כך גזר עלי ומה אעשה שאבי שבשמ, אלא אפשי,אפשי לאכול בשר חזיר

 .'והד' והג' והב' והותרו במה שפירשתי השאלות הא

 

 מצוות ערלה

 'השאלה הה
 והיא כי כיון  דקיימא לן שכל מצווה שהיא חובת .ש שנים יהיה לכם ערליםובמצות של

 נוהגת בארץ , שהיא חובת קרקע,למה מצות הערלה. קרקע אינה נוהגת אלא בארץ

 כי גם , למה כתוב בה כי  תבואו אל הארץ,כל מקוםואם היא נוהגת ב. ובחוצה לארץ
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 .בחוצה לארץ נוהג דינה

 

 תשובה לשאלה ה
  ,ג"ז ח"לרק   הוא מה שכתב הרב המורה בפ,הנראה בטעם איסור הערלה

ם שהייתה מעבו דתה בימים הקדמונים לעשות "שצווה בה יתברך להרחיקנו מעכו

א הפרי וני זה ימהר לבדברים ידועים אצלם בעת נטיעת האילנות ויחשבו שמפ

קודם זמנו וכדי להרחיקם מהדמיונו ת ההמה צוו ה יתברך שלא יאכלו את פריו 

 באופן שלא יתעסק אדם לעשות הדברים המדומים  ההם למהר  ביאת ,ש שניםושל

 שבמקום ,'דש הלולים להווצווה ש בשנה הרביע ית ק. הפרי אחרי שלא יאכל ממנו

ולהיות טעם . יאכלוהו במקו ם קדוש בירושלם עתה ,ם"שהיו אוכלים אותו בבית עכו

 . הייתה נהוגה בארץ ובחוצה לארץ,ם"המצווה ה זאת להרחיקם מעכו

  

  : מינים כפי תכליותיהםשלושהואתה תדע שמצות הקרקע הן מ

 .  כמצות השמיטה וה י ובל, מפני הקרקע שצווה יתברך שישבות,ראשוןה

 .  והמ עשר והבכורי ם כתרומה,' להיותם מזון לכוהני ם משרתי ה,שניוה

 .  כמו הכלאים והערלה ודומי הם,בודה זרה הו א להרחקת ע,שלישיוה

 

 ומזו ן  , כי המה חובת קרקע המקודש ההוא,והנה שני המ ינים הראשונים היו תלויים  בארץ

 . הלוים והכ והנ ים עובדי המ קדש

 . היה נוהג בארץ וב חוצה לארץ,בודה זרה שהוא להרחיק ע,שלישיאבל המין ה

 אלא לומר , לא להיותה תלויה בה,וכי תבואו אל הארץלת זאת המצוו ה ים אמר בתחאמנ

ומפני זה כאשר .  ונפשכם יבשה אין כל, לא מקום עץ ואילן,להם היום אתם במדבר הזה

 רוצה לומר אילנות מכל , אני ידעתי שתשתדלו מאוד לנטוע כל עץ מאכל,תבואו אל הארץ

 ,וה לא תעשו כמעשה ארץ כנעןודי שברבות התאאבל כ.  לאכול ולשמוח מהם,הפירות

 ,לכן אנכי מצווה אתכם.  לעשות מעשים למהר הפירות קודם עתם,ם"הזונים אחר עכו

 אטום וחתום , רוצה לומר שתעשו מפריו ערלה ודבר מותרי,ש שנים יהיו לכם ערליםושל

 . ש שניםושלא תאכלו אותו פרי אותם של

 

כי לשון .  ולא תאכלוה, הניחו את ערלתו כמות שהיא רוצה לומר,וערלתם ערלתוואמרו 

 . כאלו הפרי ההוא מכו סה באילן ובלתי יוצא ממנו,ו תריכסוי ומ ערלה היא לשון 

 . ' וזאת היא תשובת השאלה הה
 

 , יאכלו אותו בירושלם’  אבל כהני ה,וגם בשנה הרביעית לא תאכלו אותו הפרי בשערים

 חמישיתאמנם בשנה ה. דש הלוליםו וז הו ק . טובוהם יהללו ו י שבחו לאל הנותן לכם כל
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 באומרו , ונתן הטעם. רוצה לומ ר בשעריכם תאכלו אתם את הפרי הה וא,תאכלו את פריו

 כדי שיוסיף לכם , וכל זה תעשו כן, רוצה לומר.אלהיכם'  אני ה,להוסיף לכם תבואתו

  .ם"ו לשפע עכו ולא תצטרכ,תייאלהיכם המשפיע האמ'  אני ה.תבואתו של אותו עץ ואילן

 

 אם , למהר ביאת פרי הארץ,ם"ם מקדם עושים מעשים כפי דרכי עכו"ולפי שהיו ה עכו

 ואם לנטוע העץ בשעה ידועה כפי סדור הכוכבים ומ צבם וכפי ,בשפוך דם על שרשי האילן

 שהיה  זה גם כן מד רכי כומר י   , אם להקיף פאת ראש הנוטע והשחתת זקנו,מהלך הלבנה

ואם . ובעת נטיעת האילנות היו נוטעים אותם באותו אופן. הרב המורה כמו שזכר ,ם"עכו

 כי היה זה מיוחד אצלם להוריד ,להתגודדם בחרבות וברמחים ועשותם השרט בבשרם

 שכדי להוריד האש על , וכמו  שראינו בנביאי הבעל.שם החום היסודי הפועל  בהוי ה

 .  הי ו מתגודדים בחרבות וברמחים כמשפטם,המזבח

 

  הנספחות לפרשה ואינם מעניינה הראשיהמצוות

 'השאלה הו
 ושאר המצוות , לא תנחשו ולא תעוננו,למה סמך למצות הערלה מצות לא תאכלו על הדם

 .נהישבאו בפרשה שאינן מעני

 

 תשובה לשאלה ו
 וכמו שז כר  ,וגם כן ה יה מ נהגם בהרכב ה האילן לעשותו על ידי נערה יפה ב עת הנטיעה

 .והעיד הרב שמצא כל זה בספרי אותן העבודות הקדומות. רהרב המורה  במקום הנזכ 

הנה מפני זה הזהירה תורה אחרי מצות הערלה מאותן העבודות שהיו רגילים הכנענים 

 . לעשותן למהר תולדת הפרי

 

 רוצה לומר שלא יאכלו מפרי העץ  ,לא תאכלו על הדםמעניין הדם אמר ועל הראשונה 

 , ונכללו גם כן במצווה הזאת דברים הרבה. בארץשיטעו אותו על הדם אשר שפכו עליו

 .כמו שזכרו חכמינו זיכר ונם לברכה והבי אום המפרשים

  

 רוצה ,לא תנחשו ולא תעוננוואמרו .  בחירת השעות לנטיעה,תיוהזהיר על העבודה השנ

 ולכך לא הביא כאן שאלת .לומר אל תבקשו עת ועונה ידועה וניחוש שעות בדבר הזה

ון לזכ ור במקום הז ה  אלא הדברים המתייחסים לנטיעת ו לפי שלא כי,האוב וה ידעוני

 . האילנות

 

.  ולא תשחית את פאת זקנך, צווה לא תקיפו פאת ראשכםשלישיתוכנגד העבודה ה
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 , ובלשון יחיד לא תשחית פאת זקנך. לכלול אנשים ונשים,ואמר לא תקיפו לשון רבי ם

 לא יכרתו אותם ,ותיהם ארוכים וגדולים כי נכללו הנשים אשר שער.שהוא מיוחד לזכרים

 וכן אסר , כי אסר שלא יעשו כן הנשים כאנשים,לעשות הקף סביב הראש כמנהג הזכרי ם

 כי עם היות האזהרה הזאת .הזכרים שלא ישחיתו פאת זקנם להיו ת כנשים בלי זקן

 .  הנה נזכרה בזה המק ו ם לאותו תכלית אשר זכרתי,כוללת ותמידית

 

והכונה שלא '  וגוושרט לנפש לא תתנו בבשרכם וכתובת קעקע צווה 'דוכנגד העבודה ה

 כמו שאמר לא תתגודדו ולא תשימו קרח ה , וגם הצווי הזה כולל ותמידי.יתגודדו בבשרם

 .  אבל נזכר במקום הז ה מאותה הסיב ה אשר זכרתי.בין עיניכם למת

 

 .  באומרו אל תחלל את בתך להזנותה, הזהירועל העבודה החמישית

 

חסותה לעניין י להתי,הנה התבאר שנזכרו כאן המצות האלה יותר מה מצות האחרות

 וכוללות , עם היות שהם בעצמם מצות כוללות ותמידיות, נזכרו אחריהל כן כי ע,הערלה

 .  אחרים הרבהםענייני

 

 ושלא ידינו דיני , למדו שלא יאכל אדם עד שיתפלללא תאכלו על הדםכי הנה ממצו ת 

 וממצו ת  . ודברים אחרים שזכרו חכמינו זי כרונם לברכה,קרוכילה אלא בבנפשות אחר הא

 .  וכן מש אר המצות שנזכרו הנה, אסרו כל מיני נחוש ודרכי האמורי,לא תנחשו ולא תעוננו

 

הוא להגיד שלא יחלל אדם , ולא תזנה הארץ ומלאה הארץ זימהלול הבת יוהנה אמר בח

 ולא תזנה , ולא יגיע עמו מהירות הפרי,אול שו מפני שהוא פוע,את בתו להזנותה בנטיעה

לות ההן ו מהפעם כן ולא ימשך א. כמו שחשבו,הארץ למהר להביא פירות יה קודם זמנה

 רוצה  לומר שתלמדנה הנשים . ו מלאה הארץ זימה,זקי ונשאר הה,התועלת אשר חשבו

 אל תחלל את בתך ו כפי זה  הפי רוש יהיה א מרו . במה שיראו שנעשה בזה,להזנות

  .היא הודעה -  ולא תזנה הארץ ומלאה הארץ זימהואמרו . מצוה - להזנותה

 . שלא ישיא אדם בתו נערה לזקן, אל תחלל את בתך להזנותהל אמרו מ"וחז

 . 'והותרה במה שפירשתי השאלה הו
 

 'השאלה הז
 ואם הטעם הוא כמו שכתב .למה נתלית מצות הערלה בפרי העץ ולא בפרי האדמה

 היה ראו י  ,לת נטיעת האילנות רב הלחות דבק מאוד ומזיק מאודיבתח שהפרי ,ן"הרמב

 . שהוא יותר לח,שתכלול גם כן פרי האדמה
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 תשובה לשאלה ז
לפי שאין בה . והנה לא נתלתה מצות הערלה בפרי האדמה כמו שנתלתה בפרי העץ

 .  ולא יפול בה שלש שנים ערלים,מהירות הפרי 

 . 'ובזה הותרה השאלה הז
 ,ש שנים הראשונים לח מאוד ודבקו אינו מפני היות פרי הש ל,ם הערלה בכללהכי הנה טע

 .  כי אם כדעת הרב המורה,ן"כמו שכתב הרמב

 

שבתותי תשמורו  אמר אחריו את ,ובעבור שאסר עליהם דרכי העבודות ה נפסדות האלה
 שמרו , מה לכם ללכת אחרי הה בל והכ ז ב בדברים ה אלה,כלומר. 'ומקדשי תיראו אני ה

  .דוש העולם הכלליית השבתות המורים על חא

 

 לא אלהי העמים , ואני היוצר וה בור א והמשפיע כרצוני,ומזה תדעו שכל הדברים בידי

 ,חות כולםו בעל הכ'  כי אני ה,ם" ולא תלכו לבתי עכו, ולכן את מקדשי תיראו.ופסיליהם

 . וכל שאר המעשים הבל המה מעשה תעתועים

 

 'השאלה הח
 . לא תקיפו, לא תנחשו ולא תעוננו, רבים מצות לא תאכלו על הדםלמה באו בלשון

לא .  לא תשחית פאת זקנך: והן, זולת שתים מהם באו בלשון  יחיד,והשאר שבאו בפרשה

 .תחלל את בתך להזנותה

 
 'השאלה הט

 ממה שכתוב   , אל תפנו אל האובות,למה נשתנה כאן הסדר במצות לא תנחשו ולא תעוננו

וכאן  . סם קסמים מעונן ומנחש ומכשף וחובר חבר ושואל אוב וידעוניבפרשת שופטים קו

 , עד ומקדשי תיראו,' וסמך לו לא תקיפו וגו, שאמר לא תנחשו ולא תעוננו,הפסיק ביניה ם

 .ואחר כך אל תפנו אל האובות ועל הידעונים

 
 'השאלה הי

אלא למעלה  , כי אין זה מקומ ו,מה ראה הכתוב להביא כאן אל תחלל את בתך להזנותה

 .' ואיש כי ינאף וגו, או אחר זה בפרשת עונש העריות,בפרשת אחרי מות בעריות

 
 א "השאלה הי

 בהיות שכבר אמר למעלה , באומרו את שבתותי תשמורו,למה נשתנה כאן מצות השבת

 .לת הפרשה את שבתותי תשמורויבתח
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 ב "השאלה הי
 האובו ת ואל הידעונים כי יראה   ות מפני  שיבה תקום  למצות אל תפנו אלולמה נסמכה מצ

 .שאין עניין לזה עם זה

 

 יב-תשובה לשאלות ח
ואמר שלא די שהיו נמשכים אחר כל הפעלות האלה להגעת הדברים הטבעיים קודם 

 אין ראוי להתעסק לשאול . אל תפנו, שאין בהם מעשה, כי הנה גם לדעת העתידות,זמנם

 ואל . רוצה לומר לדעת העתיד, הידעוניםאל תפנו אל האובות ואל ועל זה אמר .באלילים

 לפי שהם נעשים בעצמות אדם או בעצם נבלת , כי אין בהם זולת טומאה,תבקרו אותם

 .לטמאה בהם וזהו ,בהמה וח יה י דועה

 ואין ראוי שתבואו  , ושוכן בתוככם, רוצה לומר משגיח בכם,אלהיכם' אני ה ואמר בזה 

  .לפני טמאים

 

 הנה ,לדעת הדברים העתידים ולתקן הדברים הטבעייםואם תאמרו שצריכים אתם 

 ואמר ז ה על החכמי ם והנביאים ,מפני שיבה תקום והדרת פני זקןלהשיב על זה אמר 

 : ובזה ישתלמו .תיות כולםי והם יודיעום האמ, שילך אליהם וישאל מהם,וזקני הדור

 .  לא באוב וידעוני,מאתם] את העתיד[בשאול 

 

 להיותם  ,ב איסור ה אוב וה ידעוני עם לא תעוננו ולא תנחשוומזה תדע למה סמך הכתו

 . לתכליות נבדלים כמו שביארתי

 

 לפי שהאשה בנערותה היא ברשות ,והנה אמר אל תחלל את בתך להזנותה בלשון יחיד

.  ולא לנערה,חדה המצווה  הזאת אליוי ולכך נתי. ובידו לחללה או לשמרה,אביה עומדת

 .  בהיותן כו ללות לכל ישראל,לשון רביםאמנם שאר המצות כולם באו ב

 וטעם , ולמה נזכרו פה המצות האלה ולא זולתן,לןושור המצות האלה כיהנה התבאר ק

  .ד ורןיסמיכותן וס

 . ב"א והי"והי' והי' והט' והותרו השאלות הח
 

 ?על המצוות' אני ה'מתי נאמר 

 ג "השאלה הי
 כי הנה על הערלה אמר אני .מר כן ובזולתם לא א,'למה בקצת המצות האלה אמר אני ה

 , ובהקפת הראש והשחתת הזקן, ובלא תנחשו ולא תעוננו,אמנם באל תאכלו על הדם. 'ה

 , ובכתובת קעקע אמרו.' לא אמר באחת מהן אני ה,שהם מצות מחולפות -ושרט לנפש 
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 ,  וכן אמרו ב אל תפנו אל האובות,ו ת כולם אמרווובשאר המצ. לול השב ת לא אמרויובח

 .א אמרו בלא תנחשוול

 
 ד "השאלה הי

לה אמר אני י כי בתח.שווה בכל ה מקומות ו המ צות שנאמרו כאן' למה לא בא מאמר אני ה

 ובמפני ,אלהיכם'  ובאל תפנו אמר אני ה,לבד'  ובשאר המצות אמר אני ה,אלהיכם' ה

 וכבר תכלול השאלה הזאת . שהם לשונות מתחלפים,היךושיבה תקום אמר ויראת מאל

 .הנזכרת 'השאלה הדאת 

 

 יד-תשובה לשאלות יג
 שהיה  , ובאופנים מתחלפים,לןו ולא בכ,בקצת המצות האלה' אני הוהתבאר למה אמר 

 , לעניין תוספת התבואה,אלהיכם'  כי בעניין הערלה אמר אני ה.זה כפי צורך הדברים

 .ם כמחשבת הכנעניים" ולא העכו,שהוא יתברך יוסיפ ה להם

  

 , שהן אסורות לכל ישראל,ה דברים מדרכי העבודות הזרות ההןואחר זה זכר ארבע

 ,ולהיותם מע שים מתייחסי ם ומקושרים  זה ב זה. ובפרט בנטיע ת האילנות כמו שביארתי

 , להגיד שהוא המואס ה מעשים ההם מצד עצמותו המקודש,אלא בסופם' לא אמר אני ה

 להיכם לא תתגודדו א' בנים אתם לה וכמו שאמר .שהוא השם המפורש הנבדל והמקודש

 'אני ה , ואל תבקשו לטמאה ב הם,אל תפנו אל האובו ת ואל הידעונים וכן  אמר במצות .'וגו

 . טמאו  בטומאות ההמהי אין ראוי שי,להגיד שלהיותו קדוש ושוכן בתוכם

  

 כדי שידעו שהוא , ולא אמר אלהיכם,'אני הובשמירת ה שבתות ויראת המקדש אמר 

 לפי ,ויראת מאלהיךדור הזקן אמר יאבל בה.  את העולם כי הוא ב רא,היכול על הכ ל

כי אם . 'ולכך הזהיר ם שייראו את ה. שטבע הנערים והבחורים  לשחוק ולהלעיג מהזקנים 

 .  לא יגיעו להיות זקן כמוה ו, ולא יהדרו פני הזקן,לא יעשו כן

  שאם תלעיג , כלומר.ולפני עור לא תתן מכשול ויראת מאלהיךוכדומה לזה  נאמר על 

 . ו ר כמוהויו יהיה שכרך שתהיה ע,תן מכשול לפניויור ותיו מהע

 . ד"ג והי"הנה הותרו במה שפירשתי השאלות הי
 

’  יראה בקשורה שכאשר הודיע ה,וכי יגור אתך גר בארצכם לא תונו אותוואמנם פירש 

 חשש אולי בני ישראל ילעיגו מהגרים הגרים ,לישראל תועבות הכנעניים וכזבי הם ודמיונם

וו ה יתברך י צ, ולפי שבזה יכסו כלי מ ה פניהם. מפני המעשים שהיו  עושים קדמוניהם,תםא

 אלא שלא , ואין האונאה הזאת רמאות ותחבולה. שלא יונו אותו,שבהיות הגר  בארצם

 ,כאז רח מכם יהי ה לכם הגרולזה אמר .  מהמעשים ה אלה שהיו לאבותיהםילעיגו ממנו
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 אלא שיהיה ,ם ההמ הי שהיה מ ן  האומות והג וי שלא יחשוב שהוא עתה כימים הראשונים

 כי כבר אינו , ולכך לא יכלימו ם בדבר מדברי אבותם,הגר בעיניהם כאחד מבני ישראל

' כי גרים הייתם בארץ מצרים אני ה באומרו , ונתן טעם בזה.מהם אלא מעדת ישראל

ם   יה הגוי וגם עת. בכםתישגחה ו,י חדתי שמי עליכםי , כשהייתם גרים שמה,ל" ר.אלהיכם

 . לכם עתה מבני ישראלו וכ,לכם הי יתם גריםואלהיהם וכ'  אני ה,אשר בתוככם

 

 , הזהיר במ צווה אחרת במעשים,ואחרי שהזהיר על האונאה הזאת מהלעג והכלימה

אבל שם הזהיר . ל במשפטווכבר נאמר למעלה לא תעשו עו. ול במשפטוואמר לא תעשו ע

ול ו שלא יעשו להם ע,הגרי םהזהירם  בעניין  וכאן . בעניין המשפט,לכל בני ישראל

 כי כל מה שהוא ,דה במשקל ובמשורהיול במו וכן לא יעשו להם ע,במשפט בהיו תם גרים

 . אסור בישראל אסור לגרים

 

 כאלו , לפי  שיש דברים שימכרו במ שקל,דה משקל ומשורהימ :שמות אלושלושה וזכר 

דה  כבגדים ושאר הדברים ימ ויש דברים נמכרים ב,שתותאמר כסף זהב בר זל ונח

 .  כיין וכשמ ן איפ ה או הין ודומ יהם, ויש דברים נמכרים במשורה,שימדדו

 אמר ,דהי וכו לל גם כן המ, וכן אבני צדק על המשורה,ואמר מאזני צדק כנגד המשקל

ל ובלתי ראוי ולהגיד שמלבד שזה עו. ' וגואלהיכם' אני הואמר בסוף . איפת צדק והין צדק

 , קותיוו ונתן להם ח,וא גם כן בלתי ראוי מפאת המצווה שהוציאם ממצרים ה,מצד עצמו

 ולא יחשבו שכאשר הוציאם ממצרים צווה אותם  ,וראוי שיהיו חוקים ומשפטים צדיקים

 .ל אשר כזהוולעשות ע

 


