ברוך קהת

פרשיות שאינן במקומן בנאום המצוות
המבנה הכללי של נאום המצוות של משה )דברים ה'-כ"ו( וסדרן של המצוות
המופיעות בו ברור למדיי .ובכל זאת ,ניכרת לעין התופעה של מצוות שאינן מופיעות
במקום שלכאורה ראוי היה שבו הן יופיעו 1 .במאמר זה ברצוני להציע דרכים ליישב
ולבאר חריגות אלו2 .
לצורך כך עלינו לעמוד תחילה על העיקרון של סידור המצוות בנאום זה ,ולאור
זאת להבחין במצווה שאינה מופיעה במקומה ,וכן לאתר את המקום שראויה הייתה
להופיע בו .בנוגע לעיקרון זה נלך בדרכו של הרב מ' ברויאר 3 ,שביאר שסדרן של
המצוות בנאום המצוות מושפע באופן כללי מסדרם של עשרת הדיברות 4 .המצוות
העוסקות באיסורי עבודה זרה ודרכי עבודת ה' )י"ב-י"ג( וכן המצוות הקשורות
בקדושת ובחירת ישראל )י"ד ,א-כא( מהוות פירוט והרחבה של הדיברות הראשונים5 .
המצוות הקשורות בשנה השביעית )ט"ו(  6או במועדות )ט"ז( מהוות הרחבה של
מצוות השבת .המצוות הנוגעות ליחס לראשי העם ומנהיגיו  -השופט ,המלך ,הכוהן
)הלוי( והנביא )י"ז-י"ח(  -הן הרחבה של מצוות כיבוד אב ואם  -ראשי הבית .מצוות
ערי מקלט )י"ט( ומצוות המלחמה )כ'( הן פירוט והרחבה של איסור רציחה .מצוות
המשפחה ושאר ענייני אישות ועריות )כ"ב  -כ"ד ,ו( הן פירוט של "לא תנאף" .דין
גונב נפש ודיני ממונות )כ"ד ,ז והלאה(  -הרחבה של איסור גנֵבה .דין השופטים )כ"ה,
וייתכן שכבר מכ"ד ,טז( הוא הרחבה של דין עדות שקר.
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תופעה זו מצויה גם בשאר חלקי התורה ,אך במאמרי אתמקד בהופעתה בנאום המצוות
בספר דברים .הפניה סתמית במאמר זה מכוונת לספר דברים.
לא אתייחס במאמרי לכל החריגות אלא לעיקריות ולבולטות שבהן.
מ' ברויאר' ,לימוד פשוטו של מקרא  -סכנות וסיכויים' ,המעין יח ,ג ,תשל"ח ,עמ' 10
)המאמר התפרסם גם בתוך :א"א סימון ]עורך[ ,המקרא ואנחנו ,רמת גן תשל"ט; ראה שם,
עמ' .(163
בדומה לכך כתב שם הרב ברויאר גם ביחס לסדרן של מצוות "ספר הברית" )שמות כ'-כ"ג(.
פרקים ו'-י"א אף הם מרחיבים את האמור בשני הדיברות הראשונים ,אך לעומת פרקים י"ב-
י"ד ,העוסקים בפן המעשי של דיברות אלה ,פרקים ו'-י"א עוסקים בפן של יסודות התורה
והאמונה המופיעים בהם .ראה מאמרי' ,יסודות התורה והאמונה בנאום המצוות' ,מגדים לו,
תשס"ג ,עמ' .41-51
קדמה להן מצוות המעשר )י"ד ,כב-כט( ,כדי להציג בשלמות את המצוות הקשורות במחזור
החקלאי של השנה " -שנה שנה" )כב(" ,מקצה שלש שנים" )כח(" ,מקץ שבע שנים" )ט"ו ,א(.
מגדים מב )אייר תשס"ה(
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מבנה נאום המצוות במקביל לעשרת הדיברות
עשרת הדיברות
שלושה דיברות ראשונים

שבת
כיבוד אב ואם
לא תרצח
לא תנאף
לא תגנוב
לא תענה

נאום המצוות
א .יסודי התורה )ו'-י"א(.
ב .ייחוד מקום עבודת ה' ודרך עבודתו )י"ב(; עונשי
עובדי עבודה זרה והמסיתים לה )י"ג(; חוקי קדושה
לעם הנבחר )י"ד(.
שביעית ,שילוח עבדים בשנה השביעית ,מועדים
)ט"ו  -ט"ז ,יז(.
מנהיגי ישראל  -שופט ,מלך ,כוהן ונביא )ט"ז ,יח -
י"ח(.
רוצח בשוגג ובמזיד ,פרשיות המלחמה )י"ט  -כ"א,
יד(.
דיני משפחה )כ"א ,י  -כ"ד ,ו(.
דיני ממונות )כ"ד ,י-כב(.
המשפט )כ"ה(.

לאור קביעה זו נבחן מצוות שאין מקומן תואם את הסדר הזה  7ושאנו יכולים
להצביע על המקום המתאים להן ,וננסה לבאר את טעמה של העתקתן ממקומן
המתאים למקומן הנוכחי 8 .נעמוד על כך ששינוי זה נובע בדרך כלל ממגמה חינוכית
מוסרית של התורה9 .
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ההבחנה במיקום שאינו מתאים אינה דורשת דווקא הכרה של עקרון הסדר הנ"ל ,וקל
להבחין בכך גם לאור אי התאמה תוכנית לפרשיות שבצדן כתובות אותן מצוות.
לא ניכנס במסגרת זו לשאלה ,אם כבר בזמן אמירת הדברים על ידי משה בנאומו ,נאמרו
מצוות אלו במקומן הנוכחי ,או שמשה אמרן בנאומו כסדרן ,ורק בזמן העלאתן על הספר
נקבעו במקומן הנוכחי.
א' רופא )מבוא לספר דברים ,ירושלים תשמ"ח ,עמ'  159ואילך( ,עוסק בהרחבה בשאלת
עקרון סידורן של המצוות בנאום המצוות .במסגרת זו הוא מטפל בכל הפרשיות הנידונות
במאמר זה ובַ קושי שמעורר המיקום שלהן בנאום .לפי הדרך שהוא מציע כדי להתמודד עם
קושי זה ,הסיבה העיקרית להופעת המצוות במקום שמצד הנושא אינו מתאים להופעתן,
היא הגורם האסוציאטיבי )שהצביע עליו מ"ד קאסוטו( .לדעתו ,ברוב המקרים נובע הדבר
מאסוציאציה לשונית ולעיתים מאסוציאציה עניינית .לעומת גישה זו ,הגישה המועלית
במאמר זה היא שבדרך כלל התכלית העיקרית של שינוי המקום היא העברת מסר חינוכי,
המלווה גם בקשר ודמיון לשוני .כדי להוכיח זאת נציג את ההקבלות הלשוניות שבין הפרשה
שנדון בה לבין הפרשיות שראוי היה מבחינת העניין שהיא תופיע בצדן .עובדה זו תחייב
הסבר נוסף על ההסבר הלשוני שמציע רופא ,כדי לבאר את הופעתה של הפרשה במקומה
הנוכחי.
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א .פרשת עגלה ערופה
נפתח בדוגמה פשוטה :המצוות המהוות פירוט של הדיבר "לא תרצח" כוללות כאמור
דיני רוצח ודיני מלחמה .יש בהן מצד אחד פירוט של איסור רציחה ,ומצד שני נידון
בהן המצב ,שבו מותרת ואף מחויבת פעולת ההריגה .במצוות המלחמה ארבע
פרשיות ,שהאחרונה שבהן  -דין אשת יפת תואר ,כבר משתייכת גם לדיני המשפחה.
הפרשיות מסודרות לפי סדר השלבים של עריכת המלחמה .הראשונה קודם היציאה
קרב אל העיר  -קריאה לשלום.
 פרשת משוח מלחמה .השנייה בעת שהצבא ֵהשלישית בשעה שהלוחמים כבר צרים על העיר  -איסור בל תשחית .והרביעית
לאחר הניצחון ,כשהשביה בידם  -פרשת אשת יפת תואר .בין הפרשה השלישית
לפרשה הרביעית נכנסה פרשת עגלה ערופה ,שאינה עוסקת כלל במלחמה ,והיא
קוטעת את רצף הפרשיות .ניתן לומר בבטחה שמקומה הראוי הוא לאחר פרשת
רוצח ,הדנה בטיפול ברוצח ידוע ,והיא באה להשלים את התמונה על ידי הדרכה
כיצד לטפל במקרה שאין הרוצח ידוע .הדבר ניכר בבירור גם בהשוואת לשונות שתי
הפרשיות זו לזו.
בפרשת רוצח:
אַר ְצ� אֲ ֶשׁר ה' אֱ �הֶ י� נֹ ֵתן לְ � נַחֲ לָה וְ הָ יָה עָ לֶי� ָדּ ִמים.
ִשּׁפֵ � דָּ ם נ ִָקי ְבּ ֶק ֶרב ְ
וְ לֹא י ָ
אָרב ל ֹו וְ ָקם עָ לָיו וְ ִהכָּהוּ נֶפֶ שׁ וָ מֵ ת וְ נָס אֶ ל אַחַ ת הֶ עָ ִרים
שׂנֵא לְ ֵרעֵ הוּ וְ ַ
יִהיֶה ִאישׁ ֹ
וְ כִ י ְ
זִקנֵי ִעירוֹ וְ ל ְָקחוּ אֹת ֹו ִמ ָשּׁם וְ נ ְָתנוּ אֹת ֹו ְבּיַד גֹּ אֵ ל הַ ָדּם וָ מֵ ת� .א ָתחוֹס
הָ אֵ ל .וְ ָשׁלְ חוּ ְ
)י"ט ,י-יג(.
עֵ ינְ � עָ לָיו וּבִ עַ ְר ָתּ דַ ם הַ נּ ִָקי ִמיּ ְִשׂ ָראֵ ל וְ טוֹב לָ�

בפרשת עגלה ערופה:
כִּ י יִ מָּ צֵ א חָ לָל בָּ אֲ דָ מָ ה אֲ ֶשׁר ה' אֱ �הֶ י� נֹ ֵתן לְ � לְ ִר ְשׁ ָתּהּ נֹ פֵ ל בַּ ָשּׂדֶ ה �א נו ַֹדע ִמי ִהכָּהוּ...
זִקנֵי הָ ִעיר הַ ִהוא עֶ גְ לַת בָּ ָקר אֲ ֶשׁר �א עֻבַּ ד בָּ הּ
וְ הָ יָה הָ ִעיר הַ ְקּרֹבָ ה אֶ ל הֶ חָ לָל וְ ל ְָקחוּ ְ
אָמרוּ יָדֵ ינוּ ֹלא שפכה ] ָשׁפְ כוּ קרי[ אֶ ת הַ דָּ ם הַ זֶּה וְ עֵ ינֵינוּ
אֲ ֶשׁר �א מָ ְשׁכָה בְּ עֹל ...וְ עָ נוּ וְ ְ
ית ה' וְ אַל ִתּ ֵתּן דָּ ם נ ִָקי בְּ ֶק ֶרב עַ ְמּ� י ְִשׂ ָראֵ ל וְ נִ כַּפֵּ ר
�א ָראוּ .כַּפֵּ ר לְ עַ ְמּ� יִ ְשׂ ָראֵ ל אֲ ֶשׁר פָּ ִד ָ
)כ"א ,א-ט(.
לָהֶ ם הַ ָדּם .וְ אַ ָתּה ְתּבַ עֵ ר הַ דָּ ם הַ נּ ִָקי ִמ ִקּ ְרבֶּ � כִּ י ַתעֲ ֶשׂה הַ יּ ָָשׁר ְבּעֵ ינֵי ה'

ונראה שיש לבאר ,שטעם העתקת פרשה זו ממקומה הוא המגמה להתמודד עם
השפעות המלחמה על הנוטלים בה חלק ,שבכללן זילות חיי אדם .במצוות עגלה
ערופה באה התורה להדגיש את החשיבות של חיי אדם יחיד ,שכדי להתמודד עם

מאחר שבשימוש בטעמים חינוכיים-מוסריים לביאור העתקת הפרשה ממקומה הראוי ישנו
חשש של הזדקקות לטעמים הזרים למקרא ,ואורבת בגישה זו הסכנה של גלישה לדרשנות,
נשתדל להביא לטעמים אלה סיוע ממקורות אחרים במקרא ,שמהם עולָה בבירור מגמה
חינוכית זו.
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מציאת גופתו דורשת התורה עסק פומבי גדול 10 .ואם כן דומה מגמת התורה בקביעת
פרשה זו במקומה הנוכחי ,לאזהרותיה המיוחדות המופנות לאנשי הצבא שלא
להשחית עץ מאכל )כ' ,יט-כ( ,ולהישמר מכל דבר רע )כ"ג ,י-טו( ,מחמת החשש
שאווירת המחנה הצבאי תוביל להתנהגויות שאינן ראויות ,כדברי רמב"ן שם )כ"ג ,י(.
ב .פרשת עונש עובדי עבודה זרה
הפרשה העוסקת בדיני השופטים פותחת בדין השופטים שבערים ובהוראות
הניתנות להם בנוגע לדרכי המשפט )ט"ז ,יח-כ( .בהמשך מתייחסת התורה למקרה
שבו נפלא הדין מהשופט שבערים ,ומורה לו לעלות אל המקום אשר יבחר ה' ,כדי
לפשוט את הדין המסופק מפי השופטים הנמצאים שם )י"ז ,ח-יג( .בין שתי פרשיות
אלה נמצאות פרשיות העוסקות בנושא אחר לגמרי  -איסורי אשרה ומצבה ,איסור
הקרבת בעל מום ועונשם של עובדי עבודה זרה .מקומן המתאים של פרשיות אלה
ברור :בפרק י"ג עוסק משה בעונשם של המסיתים לעבוד עבודה זרה  -נביא ומסית,
וכן בעונשה של עיר הנידחת ומדיחיה .פרשיות אלו מקבילות בביטויים רבים לפרשת
עונשם של עובדי עבודה זרה.
בפרשת המסיתים לעבודה זרה:
כִּ י יָקוּם ְבּ ִק ְר ְבּ� נ ִָביא א ֹו ֹחלֵם חֲ לוֹם וְ נ ַָתן אֵ לֶי� אוֹת א ֹו מוֹפֵ ת ...וְ הַ נּ ִָביא הַ הוּא א ֹו ֹחלֵם
הַ חֲ לוֹם הַ הוּא יוּמָ ת כִּ י ִדבֶּ ר סָ ָרה עַ ל ה' אֱ �הֵ יכֶם הַ מּו ִֹציא אֶ ְתכֶם מֵ אֶ ֶרץ ִמ ְצ ַריִם ...וּבִ עַ ְר ָתּ
�הים אֲ חֵ ִרים אֲ ֶשׁר
אָחי� בֶ ן ִאמֶּ � ...בַּ סֵּ ֶתר לֵאמֹ ר נֵלְ כָה וְ נַעַ ְב ָדה אֱ ִ
ית� ִ
הָ ָרע ִמ ִקּ ְרבֶּ � .כִּ י יְ ִס ְ
בֹתי� ...כִּ י הָ רֹג ַתּהַ ְרגֶנּוּ י ְָד� ִתּ ְהיֶה בּוֹ בָ ִראשׁוֹנָה לַהֲ ִמיתוֹ וְ יַד כָּל הָ עָ ם
�א י ַָד ְע ָתּ אַ ָתּה וַ אֲ ֶ
וּס ַקלְ תּוֹ בָ אֲ בָ נִ ים וָ מֵ ת כִּ י ִב ֵקּשׁ לְ הַ ִדּיחֲ � מֵ עַ ל ה' אֱ �הֶ י� הַ מּו ִֹציאֲ � מֵ אֶ ֶרץ
בָּ אַחֲ ֹרנָהְ .
יִשׂ ָראֵ ל יִ ְשׁ ְמעוּ וְ ָיִראוּן וְ �א יו ִֹספוּ לַעֲ שׂוֹת כּ ַָדּבָ ר הָ ָרע הַ זֶּה
ִמ ְצ ַריִם ִמבֵּ ית עֲ בָ ִדים .וְ כָל ְ
ָשׁבֶ ת ָשׁם לֵאמֹ ר .י ְָצאוּ אֲ נ ִָשׁים
ְבּ ִק ְרבֶּ � .כִּ י ִת ְשׁמַ ע ְבּאַחַ ת עָ ֶרי� אֲ ֶשׁר ה' אֱ �הֶ י� נֹ ֵתן לְ � ל ֶ
�הים אֲ חֵ ִרים אֲ ֶשׁר �א
ְבּנֵי ְבלִ יַּעַ ל ִמ ִקּ ְרבֶּ � וַ יּ ִַדּיחוּ אֶ ת י ְֹשׁבֵ י ִע ָירם לֵאמֹ ר נֵלְ כָה וְ נַעַ ְב ָדה אֱ ִ
יְ ַד ְע ֶתּם .וְ דָ ַר ְשׁ ָתּ וְ חָ ַק ְר ָתּ וְ ָשׁאַלְ ָתּ הֵ יטֵ ב וְ ִהנֵּה אֱ מֶ ת נָכוֹן הַ דָּ בָ ר נֶעֶ ְשׂ ָתה הַ תּוֹעֵ בָ ה הַ זֹּאת
בְּ ִק ְרבֶּ � .הַ כֵּה ַתכֶּה אֶ ת י ְֹשׁבֵ י הָ ִעיר הַ ִהוא לְ ִפי חָ ֶרב...
)י"ג ,ב-יט(.

בפרשת עונש עובדי עבודה זרה:
כִּ י יִ מָּ צֵ א ְב ִק ְר ְבּ� ְבּאַחַ ד ְשׁעָ ֶרי� אֲ ֶשׁר ה' אֱ �הֶ י� נֹ ֵתן לָ� ִאישׁ א ֹו ִא ָשּׁה אֲ ֶשׁר יַעֲ ֶשׂה אֶ ת
�הים אֲ חֵ ִרים ...וְ הֻ גַּד לְ � וְ ָשׁמָ ְע ָתּ
הָ ַרע ְבּעֵ ינֵי ה' אֱ �הֶ י� לַעֲ בֹ ר ְבּ ִרית ֹו .וַ ֵיּלֶ� וַ יַּעֲ בֹ ד אֱ ִ
את אֶ ת
וְ דָ ַר ְשׁ ָתּ הֵ יטֵ ב וְ ִהנֵּה אֱמֶ ת נָכוֹן הַ דָּ בָ ר נֶעֶ ְשׂ ָתה הַ תּוֹעֵ בָ ה הַ זֹּאת ְבּי ְִשׂ ָראֵ ל .וְ הוֹצֵ ָ
וּס ַקלְ ָתּם בָּ אֲ בָ נִים וָ מֵ תוּ .עַ ל ִפּי ְשׁנַיִ ם עֵ ִדים א ֹו
הָ ִאישׁ הַ הוּא א ֹו אֶ ת הָ ִא ָשּׁה הַ ִהואְ ...

 .10ראה :נ' ליבוביץ ,עיונים בספר דברים ,ירושלים תשנ"ד ,עמ'  .179-195וראה בהרחבה :א'
סמט ,עיונים בפרשות השבוע ב ,ירושלים תשס"ב ,עמ' .376-378
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�שׁה עֵ ִדים יוּמַ ת הַ מֵּ ת �א יוּמַ ת עַ ל ִפּי עֵ ד אֶ חָ ד .יַד הָ עֵ ִדים ִתּ ְהיֶה בּוֹ בָ ִראשֹׁנָה
ְשׁ ָ
)י"ז ,ב-ז(.
לַהֲ ִמיתוֹ וְ יַד כָּל הָ עָ ם בָּ אַחֲ רֹנָה וּבִ עַ ְר ָתּ הָ ָרע ִמ ִקּ ְרבֶּ �

מסברה נראה שבראש הפרשה ראוי לעמוד המקרה הבסיסי והפשוט של אדם יחידי
העובד עבודה זרה ,ורק לאחר מכן ראויים להופיע המקרים המיוחדים שבהם עוסק
פרק י"ג .לאור זה נראה ,שמקומה המתאים של פרשת עונשם של עובדי עבודה זרה
הוא בראש הפרשות הנ"ל )לפני י"ג ,ב(.
גם מקומה הראוי של פרשת איסורי אשרה ומצבה וזביחת בעל מום ברור .בסוף
פרק י"ב )כט-לא( מזהירה התורה מפני העתקת דרכי עבודת האלילים לעבודת ה'11 .
הפסוק המסכם )י"ג ,א( מדגיש ,שאין להוסיף או לגרוע ממה שנצטווינו בכל הנוגע
לדרכי עבודת ה' .ונראה שאיסורי אשרה ומצבה וזביחת בעל מום הם הפירוט של
איסורים אלו .עשיית אשרה בצד מזבח ה' או הקמת מצבה לצורך עבודתו הן עבֵ רות
על איסור לא תוסיף ,וזביחת בעל מום היא עבֵ רה על איסור לא תגרע .והדבר ניכר
היטב בהקבלות הלשוניות שבין הפרשיות.
באיסור עבודת ה' בדרכי עבודה זרה:
�א ַתעֲ ֶשׂה כֵן לַה' אֱ �הֶ י� כִּ י כָל תּוֹעֲ בַ ת ה' אֲ ֶשׁר ָשׂנֵא עָ שׂוּ לֵא�הֵ יהֶ ם כִּ י גַם אֶ ת ְבּנֵיהֶ ם
וְ אֶ ת ְבּנֹ ֵתיהֶ ם יִ ְשׂ ְרפוּ בָ אֵ שׁ לֵא�הֵ יהֶ ם .אֵ ת כָּל הַ ָדּבָ ר אֲ ֶשׁר אָנֹ כִ י ְמצַ וֶּה אֶ ְתכֶם אֹת ֹו
)י"ב ,לא  -י"ג ,א(.
ִת ְשׁ ְמרוּ לַעֲ שׂוֹת �א ֹתסֵ ף עָ לָיו וְ �א ִתגְ ַרע ִממֶּ נּוּ

באיסור אשרה ,מצבה ובעל מום:
�א ִתטַּ ע לְ � אֲ ֵשׁ ָרה כָּל עֵ ץ אֵ צֶ ל ִמזְ בַּ ח ה' אֱ �הֶ י� אֲ ֶשׁר ַתּעֲ ֶשׂה לָּ� .וְ �א ָת ִקים לְ � מַ צֵּ בָ ה
יִהיֶה ב ֹו מוּם כֹּל ָדּבָ ר ָרע כִּ י
אֲ ֶשׁר ָשׂנֵא ה' אֱ �הֶ י�� .א ִתזְ בַּ ח לַה' אֱ �הֶ י� שׁ ֹור וָ ֶשׂה אֲ ֶשׁר ְ
)ט"ז ,כא  -י"ז ,א(.
תועֲ בַ ת ה' אֱ �הֶ י� הוּא
ֹ

מתברר אם כן ,שלא רק פרשת עונשו של העובד עבודה זרה הועתקה ממקומה
הראוי ,אלא שיחד עמה הועתקה הפרשה הסמוכה לה מלפניה ,והועברו שתיהן יחדיו
למקום אחר במסגרת פרשת השופטים.
נראה שטעמה של העתקת פרשת עונשי עובדי עבודה זרה לתוך דיני השופטים,
הוא הלכות המשפט המצויות בתוך פרשה זו :מצוות דרישה וחקירה " -ודרשת היטב
והנה אמת נכון הדבר"; דין העדות הנדרשת " -על פי שנים עדים או שלשה עדים
יומת המת לא יומת על פי עד אחד"; ואופן ביצוע גזר הדין " -יד העדים תהיה בו
שנה להמיתו ויד כל העם באח ֹרנה ובערת הרע מקרבך".
ברא ֹ
העתקת הפרשה שקדמה לה  -איסור אשרה ומצבה ובעל מום  -למקומה הנוכחי,
הובילה להקבלות לשוניות בולטות בינה לבין פרשת דיני השופטים שלפניה12 :
 .11כפירוש רמב"ן שם .ראה ראיותיו כנגד פירושו של רש"י.
 .12עמד על כך א' רופא )לעיל ,הערה  ,(9עמ' .164 ,61
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שׁ ְֹפ ִטים וְ שׁ ְֹט ִרים ִתּ ֶתּן לְ � ְבּכָל ְשׁעָ ֶרי� אֲ ֶשׁר ה' אֱ �הֶ י� נֹ ֵתן לְ � לִ ְשׁבָ טֶ י� וְ ָשׁ ְפטוּ אֶ ת הָ עָ ם
ִמ ְשׁפַּ ט צֶ דֶ קֹ .לא ַתטֶּ ה ִמ ְשׁפָּ ט ֹלא ַתכִּ יר פָּ נִ ים וְ לֹא ִת ַקּח שֹׁחַ ד כִּ י הַ שֹּׁחַ ד יְעַ וֵּר עֵ ינֵי
אָרץ אֲ ֶשׁר ה'
יקם .צֶ דֶ ק צֶ דֶ ק ִתּ ְרדֹּף לְ מַ עַ ן ִתּ ְחיֶה וְ י ַָר ְשׁ ָתּ אֶ ת הָ ֶ
חֲ כ ִָמים וִ יסַ לֵּף ִדּ ְב ֵרי צַ ִדּ ִ
אֱ �הֶ י� נֹ ֵתן לָ�.
ֹלא ִתטַּ ע לְ � אֲ ֵשׁ ָרה כָּל עֵ ץ אֵ צֶ ל ִמזְ בַּ ח ה' אֱ �הֶ י� אֲ ֶשׁר ַתּעֲ ֶשׂה לָּ� .וְ לֹא ָת ִקים לְ � מַ צֵּ בָ ה
יִהיֶה ב ֹו מוּם כֹּל ָדּבָ ר ָרע כִּ י
אֲ ֶשׁר ָשׂנֵא ה' אֱ �הֶ י�ֹ .לא ִתזְבַּ ח לַה' אֱ �הֶ י� שׁוֹר וָ ֶשׂה אֲ ֶשׁר ְ
)ט"ז ,יח  -י"ז ,א(.
תוֹעֲ בַ ת ה' אֱ �הֶ י� הוּא

אך כמובן לא די בצליל הדומה של מילים אלו כדי להצדיק את העתקת הפרשה.
נראה שהמגמה של התורה בקישור בין הפרשיות היא להקביל בין האיסורים
החמורים הנוגעים לעיוות בדרכי עבודת ה' ,איסורים המוגדרים כ"תועבת ה' אשר
שנא" ,לבין איסורי הטיית הדין באופנים שונים 13 .כנגד התופעה של הקפדה על דרכי
עבודת ה' כשבצדה הזנחת חוקי המוסר ומשפט הצדק ,יוצאים נביאי ישראל רבות14 .
ונראה שכדי להתמודד עם תופעה זו מצמידה התורה את איסורי העיוות בעבודת ה'
לאיסורי הטיית המשפט15 .
ראיה לביאור זה אפשר להביא מהמשך נאום המצוות.
לקראת סוף הנאום מובא איסור עיוות מידות ומשקלות:
ית� אֵ יפָ ה וְ אֵ יפָ ה גְּ ד ֹולָה
יִהיֶה לְ � ְבּבֵ ְ
וּקטַ נָּה� .א ְ
יס� אֶ בֶ ן וָ אָבֶ ן גְּ ד ֹולָה ְ
יִהיֶה לְ � ְבּכִ ְ
�א ְ
יִהיֶה לָּ� לְ מַ עַ ן יַאֲ ִריכוּ יָמֶ י� עַ ל
יִהיֶה לָּ� אֵ יפָ ה ְשׁלֵמָ ה וָ צֶ דֶ ק ְ
וּקטַ נָּה .אֶ בֶ ן ְשׁלֵמָ ה וָ צֶ דֶ ק ְ
ְ
ֹשׂה עָ וֶל
ֹשׂה אֵ לֶּה כֹּל ע ֵ
הָ אֲ ָדמָ ה אֲ ֶשׁר ה' אֱ �הֶ י� נֹ ֵתן לָ� .כִּ י תוֹעֲ בַ ת ה' אֱ �הֶ י� כָּל ע ֵ
)כ"ה ,יב-טז(.

גם פרשה זו אינה במקומה הראוי  -יחד עם שאר איסורי פגיעה בממון חברו )כ"ד ,י-
טו( הבאים לפרט את הדיבר "לא תגנֹ ב" .היא מופיעה רק לאחר המצוות הנוגעות
 .13ביטוי לתפיסה זו ניתן למצוא גם בדברי המדרש" :שופטים ושוטרים  -א"ר אחא בא וראה:
שש מעלות היו לכסאו של שלמה ,שנא' שש מעלות לכסא ,ובפרשה הזו כתובים ששה
דברים לא תעשה .ואלו הן' ,לא תטה משפט'' ,לא תכיר פנים'' ,ולא תקח שוחד' ,ו'לא תטע
לך אשרה'' ,ולא תקים לך מצבה'' ,לא תזבח לה' אלהיך' ,הרי ששה .והיה הכרוז עומד לפני
כסאו של שלמה ,כיון שהיה עולה במעלה הראשונה היה הכרוז אומ' 'לא תטה משפט' ,מעלה
השנייה היה הכרוז אומ' 'לא תכיר פנים' ,ג' היה הכרוז אומ' 'לא תקח שוחד' ,ד' היה הכרוז
אומ' 'לא תטע לך אשרה' ,ה' היה הכרוז אומ' 'לא תקים לך מצבה' ,ו' היה אומ' 'לא תזבח
לה' אלהיך שור ושה' " )דברים רבה פרשה ה ו ,מהד' ליברמן עמ' .(97
 .14ראה למשל ישעיהו א' ,י-יז; עמוס ה' ,כא-כה; מיכה ו' ,ו-ח.
 .15ואכן כעין טעם זה דרשו חכמינו על פרשה זו" .אמר ריש לקיש :כל המעמיד דיין שאינו הגון
 כאילו נוטע אשירה בישראל ,שנאמר 'שפטים ושטרים תתן לך' )דברים ט"ז ,יח( וסמיך ליה'לא תטע לך אשרה כל עץ' .אמר רב אשי :ובמקום שיש תלמידי חכמים  -כאילו נטעו אצל
מזבח ,שנאמר 'אצל מזבח ה' אלהיך' " )סנהדרין ז ע"ב(.
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למשפט )כ"ה ,א-ד( ,הבאות לפרט את הדיבר "לא תענה ברעך עד שוא" .ונראה שאכן
כוונת התורה להקביל איסורים אלה ,המוטלים על החנווני שבשוק ,לאיסורי עיוות
המשפט החמורים ,המוטלים על השופט המורם מעם 16 .הקבלה כזו מפורשת בתורה
במקום אחר  -בפרשת קדשים:
ית�
ֹלא ַתעֲ שׂוּ עָ וֶל בַּ ִמּ ְשׁפָּ ט �א ִת ָשּׂא ְפנֵי ָדל וְ �א ֶת ְה ַדּר ְפּנֵי גָדוֹל ְבּצֶ דֶ ק ִתּ ְשׁפֹּ ט עֲ ִמ ֶ
)ויקרא י"ט ,טו(.
אַבנֵי צֶ דֶ ק אֵ יפַ ת צֶ דֶ ק
שׂוּרה .מֹ אזְ נֵי צֶ דֶ ק ְ
ֹלא ַתעֲ שׂוּ עָ וֶל בַּ ִמּ ְשׁפָּ ט בַּ ִמּ ָדּה בַּ ִמּ ְשׁ ָקל וּבַ ְמּ ָ
)שם ,לה-לו(.
יִהיֶה ָלכֶם
וְ ִהין צֶ דֶ ק ְ

הביטוי שבו משתמש משה בנאומו כדי לתאר את חומרת המעשה של העוול במידות
ובמשקלות ,ולאור ההקבלה הנ"ל גם של העוול במשפט ,הוא " -כי תועבת ה' אלהיך
כל עשה אלה כל עשה עול" )כ"ה ,טז( .וזאת בדומה לביטוי הנזכר בעניין העיוות
בדרכי עבודת ה' " -כי תועבת ה' אלהיך הוא" )י"ז ,א(.
ג .פרשת עד זומם
בין פרשת רוצח לפרשיות המלחמה 17 ,מבדילה פרשת עד זומם )י"ט ,טו-כא( .מקומה
המתאים הוא כמובן בפירוט של הדיבר "לא תענה ברעך עד שוא" ,קודם לפרשת
המשפט המציגה את דין המלקות )כ"ה ,א-ד( .דבר זה ניכר גם בביטויים המשותפים
לשתי הפרשיות18 .
בפרשת עד זומם:
כִּ י יָקוּם עֵ ד חָ מָ ס ְבּ ִאישׁ לַעֲ נוֹת בּ ֹו סָ ָרה .וְ עָ ְמדוּ ְשׁנֵי הָ אֲ נ ִָשׁים אֲ ֶשׁר לָהֶ ם הָ ִריב לִ ְפנֵי ה'
יִהיוּ בַּ יּ ִָמים הָ הֵ ם .וְ ָד ְרשׁוּ הַ שֹּׁפְ ִטים הֵ יטֵ ב וְ ִהנֵּה עֵ ד ֶשׁ ֶקר
שּׁפְ ִטים אֲ ֶשׁר ְ
לִ ְפנֵי הַ כֹּהֲ נִ ים וְ הַ ֹ
אָחיו וּבִ עַ ְר ָתּ הָ ָרע ִמ ִקּ ְרבֶּ �
יתם ל ֹו כַּאֲ ֶשׁר זָמַ ם לַעֲ שׂוֹת לְ ִ
אָחיו .וַ עֲ ִשׂ ֶ
הָ עֵ ד ֶשׁ ֶקר עָ נָה ְב ִ
)י"ט ,טז-יט(.

בדין המלקות:
וּשׁפָ טוּם וְ ִה ְצ ִדּיקוּ אֶ ת הַ צַּ ִדּיק וְ ִה ְר ִשׁיעוּ אֶ ת
יִהיֶה ִריב בֵּ ין אֲ נ ִָשׁים וְ נִ גְּ שׁוּ אֶ ל הַ ִמּ ְשׁפָּ ט ְ
כִּ י ְ
הָ ָר ָשׁע .וְ הָ יָה ִאם ִבּן הַ כּוֹת הָ ָר ָשׁע וְ ִה ִפּיל ֹו הַ שֹּׁפֵ ט וְ ִהכָּהוּ לְ פָ נָיו כְּ דֵ י ִר ְשׁעָ ת ֹו ְבּ ִמ ְספָּ ר
)כ"ה ,א-ב(.

יחד עם פרשת עד זומם ,מבדילה בין הפרשיות המפרטות את האיסור "לא תרצח"
פרשת איסור הסגת גבול )י"ט ,יד( .פרשת הסגת גבול מפרטת את הדיבר "לא תגנֹ ב",
 .16באשר למצוות ייבום ופרשת בושת המבדילות בין פרשת המשפט לפרשת משקלות ,ראה
להלן בסעיף ד.
 .17המפרטות כאמור את הדיבר "לא תרצח".
 .18ומכאן סיוע לדברי חז"ל ,מכות ב ע"ב ,הדורשים את פרשת המלקות כמתייחסת לעדים
זוממים.
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ומקומה המתאים הוא אפוא לפני פרשת עד זומם .ואם כן לפנינו תופעה דומה
לדוגמה הקודמת ,דין עונשי עובדי עבודה זרה ,שיחד ִאתה הועתקה ממקומה גם
הפרשה הסמוכה לה מלפניה.
נראה שטעם הצבת פרשת עד זומם במסגרת דיני הרוצח ,הוא ללמדנו שניתן
לרצוח אף על ידי עדות שקר ,וכדברי הכתוב" :ארור �קח שחד להכות נפש דם נקי
ואמר כל העם אמן" )כ"ז ,כה(19 .
באשר לפרשת הסגת גבול ,שנעתקה ממקומה יחד עם פרשת עד זומם ,גם
במקרה זה  20ישנה הקבלה לשונית בין פרשה זו לפרשת רוצח ,שאליה הוסמכה:
אַר ְצ� אֲ ֶשׁר ה' אֱלֹהֶ י� נֹ ֵתן לְ � נַחֲ לָה וְ הָ יָה עָ לֶי� ָדּ ִמים )י"ט ,י(.
וְ �א יִ ָשּׁפֵ � ָדּם נ ִָקי ְבּ ֶק ֶרב ְ
אָרץ אֲ ֶשׁר ה' אֱלֹהֶ י� נֹ ֵתן
�א ַת ִסּיג גְּ בוּל ֵרעֲ � אֲ ֶשׁר גּ ְָבלוּ ִראשֹׁנִ ים בְּ נַחֲ ל ְָת� אֲ ֶשׁר ִתּנְ חַ ל בָּ ֶ
)שם ,יד(.
לְ � לְ ִר ְשׁ ָתּהּ

ונראה שכוונת התורה בהצמדת האיסור להעמידו כנגד האמור לפניו ,בפרשת רוצח
בשגגה21 :
אַר ְצ� אֲ ֶשׁר ה' אֱ �הֶ י� נֹ ֵתן לְ � לְ ִר ְשׁ ָתּהּ ...וְ ִאם י ְַר ִחיב ה'
ָשׁלוֹשׁ עָ ִרים ַתּ ְב ִדּיל לָ� ְבּתוֹ� ְ
בֹתי�.
אָרץ אֲ ֶשׁר ִדּבֶּ ר ל ֵָתת לַאֲ ֶ
בֹתי� וְ נ ַָתן לְ � אֶ ת כָּל הָ ֶ
אֱלהֶ י� אֶ ת גְּ בֻלְ � כַּאֲ ֶשׁר נִ ְשׁבַּ ע לַאֲ ֶ
ֹ
כִּ י ִת ְשׁמֹ ר אֶ ת כָּל הַ ִמּ ְצוָ ה הַ זֹּאת לַעֲ שׂ ָֹתהּ אֲ ֶשׁר אָנֹ כִ י ְמצַ וְּ � הַ יּוֹם לְ אַהֲ בָ ה אֶ ת ה' אֱ �הֶ י�
וְ ָל ֶלכֶת ִבּ ְד ָרכָיו כָּל הַ יּ ִָמים וְ יָסַ ְפ ָתּ לְ � עוֹד ָשׁ�שׁ עָ ִרים עַ ל הַ ָשּׁ�שׁ הָ אֵ לֶּה
)י"ט ,ב-ט(.

ומגמתה של התורה בהעמדה זו להתריע בפני היחיד ולומר לו :ה' יכול להרחיב
גבולך כרצונו" ,כל הארץ של הקב"ה היא ,הוא בראה ונתנה לאשר ישר בעיניו" 22 ,אך
אתה ,היחיד ,לא תעשה כן על חשבון חברך " -לא תסיג גבול רעך אשר גבלו
ראשנים" .לומר לך שהמסיג גבול רעהו ,לא רק על איסור גזל עבר ,אלא יש במעשהו
התנשאות כנגד ה' אשר לו הארץ.
ד .פרשת ייבום ודין בושת
פרשת ייבום )כ"ה ,ה-י( צמודה לפרשת דין מלקות העוסקת בדיני המשפט ,ולאחריה
בסמוך לה פרשת דין בושת )כ"ה ,יא-יב( .על ידי זה מפרידות שתיהן בין פרשת
המשפט לבין פרשת מידות ומשקלות ,שכאמור  23מופיעה כאן כדי להקבילה לפרשת
המשפט .המקום המתאים לפרשת ייבום הוא במסגרת פרשיות המשפחה בפרק כ"ב.
.19
.20
.21
.22
.23
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"לפי דעת רבים  -שהוא הדיין .ולפי דעתי  -שהוא עד שקר" )ראב"ע שם(.
אשרה ומצבה ,ואיסור הקרבת בעל מום.
בדומה לאיסורי ֵ
על ההקבלה הלשונית בין הפרשיות עמד א' רופא )לעיל ,הערה  (9עמ' .165
רש"י בראשית א' ,א ,על פי ירמיהו כ"ז ,ה.
בסוף סעיף ב לעיל.

פרשיות שאינן במקומן בנאום המצוות

פרט לקשר הענייני ,ניתן למצוא גם הקבלות לשוניות בין פרשה זו לפרשת מוציא
שם רע.
בפרשת מוציא שם רע:
וּשׂנֵאָ הּ ...וְ ל ַָקח אֲ ִבי הַ נַּעֲ ָר וְ ִאמָּ הּ וְ הו ִֹציאוּ אֶ ת ְבּתוּלֵי הַ נַּעֲ ָר
יִקּח ִאישׁ ִא ָשּׁה וּבָ א אֵ לֶיהָ ְ
כִּ י ַ
זִקנֵי הָ ִעיר הַ ָשּׁ ְע ָרה .וְ אָמַ ר אֲ בִ י הַ נַּעֲ ָר אֶ ל הַ זְּ ֵקנִ ים אֶ ת ִבּ ִתּי נ ַָת ִתּי ָל ִאישׁ הַ זֶּה לְ ִא ָשּׁה
אֶ ל ְ
)כ"ב ,יג-יט(.
זִקנֵי הָ ִעיר הַ ִהוא אֶ ת הָ ִאישׁ וְ יִ ְסּרוּ אֹת ֹו
וַ יִּ ְשׂנָאֶ הָ  ...וְ ל ְָקחוּ ְ

בפרשת ייבום וחליצה:
אָמ ָרה מֵ אֵ ן
זְּקנִ ים וְ ְ
יְב ְמתּ ֹו הַ ַשּׁ ְע ָרה אֶ ל הַ ֵ
יְב ְמתּ ֹו וְ עָ לְ ָתה ִ
וְ ִאם �א י ְַחפֹּ ץ הָ ִאישׁ ל ַָקחַ ת אֶ ת ִ
זִקנֵי ִעירוֹ וְ ִדבְּ רוּ אֵ לָיו וְ עָ מַ ד
אָחיו ֵשׁם ְבּיִ ְשׂ ָראֵ ל �א אָבָ ה י ְַבּ ִמי .וְ ָק ְראוּ לוֹ ְ
יְבָ ִמי לְ הָ ִקים לְ ִ
)כ"ה ,ה-י(.
וְ אָמַ ר �א חָ פַ ְצ ִתּי לְ ַק ְח ָתּה

נראה שהסמכת פרשת בושת לפרשת ייבום באה כדי להקבילן הקבלה ניגודית .הדבר
ניכר בלשונות דומים בפתיחת שתי הפרשות:
"כי ינצו אנשים יחדו איש ואחיו" )כ"ה ,יא( ,לעומת "כי ישבו אחים יחדו" )שם,
ה( .וניכר שאין מדובר כאן רק בהסמכת הפרשיות ,אלא בלשון מיוחדת שנוקטת
התורה בפרשת בושת כדי להקבילה לפרשת חליצה .שהרי הלשון "אנשים יחדו איש
ואחיו" אינה לשון המתאימה לתיאור מריבה בין אנשים ,ולכן נראה שהשימוש
בלשון זו נועד לצורך ההקבלה בין הפרשיות.
בפרשת ייבום מצווה התורה את אשת המת לבזות בפני הזקנים את היבם,
שפוגע באישהּ המת בכך שאינו מקים לו שם:
אָמ ָרה
לו וְ י ְָר ָקה בְּ פָ נָיו וְ עָ נְ ָתה וְ ְ
לו מֵ עַ ל ַרגְ ֹ
זְּקנִים וְ חָ לְ צָ ה נַעֲ ֹ
יְב ְמתּ ֹו אֵ לָיו לְ עֵ ינֵי הַ ֵ
וְ נִ גְּ ָשׁה ִ
)שם ,ט(.
אָחיו
יִבנֶה אֶ ת בֵּ ית ִ
ָכּכָה יֵעָ ֶשׂה ל ִָאישׁ אֲ ֶשׁר �א ְ

מסמיכה לכך התורה את פרשת בושת ,שבה שוללת התורה את התערבותה של
האישה ,המבזה את יריבו של בעלה באופן שאינו ראוי:
זִיקה בִּ ְמב ָֻשׁיו.
ישׁהּ ִמיַּד מַ כֵּהוּ וְ ָשׁלְ חָ ה י ָָדהּ וְ הֶ חֱ ָ
וְ ָק ְרבָ ה אֵ ֶשׁת הָ אֶ חָ ד לְ הַ ִצּיל אֶ ת ִא ָ
)שם ,יא-יב(.
וְ ַקצּ ָֹתה אֶ ת כַּפָּ הּ

ונראה שהעמדת שתי פרשיות אלו במקום זה נובעת מאותו עניין .פרשת המלקות
באה להדגיש שעל השופט להיזהר שלא יעבור על מכסת המלקות שראוי לה הנידון
ובכך יביישו ברבים" :ארבעים יכנו לא ֹיסיף פן ֹיסיף להכתו על אלה מכה רבה ונקלה
אחיך לעיניך" )כ"ה ,ג( 24 .ולכן מצמידה התורה לפרשה זו את פרשת ייבום ,שבה
מצווה התורה את האישה לגרום לקלונו של היבם לעיני הזקנים ,בעקבות העוול

 .24על הקבלה עניינית זו עמד א' רופא )לעיל ,הערה  ,(9עמ' .168
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שהוא עושה לאחיו 25 .לצד המצווה על השופט להיזהר מפני המטת קלון על הנידון
בפרשת המלקות ,מציבה התורה מקרה שבו על בית הדין להיות שותף בפעולת
המטת קלון על אדם שמחמת צרות עינו ראוי לכך ,בפרשת חליצה.
ה .מקרא ביכורים ווידוי מעשרות
המצוות החותמות את נאום המצוות הן מצוות מקרא ביכורים ומצוות וידוי
מעשרות )כ"ו ,א-טו( .מקומה המתאים של מצוות וידוי מעשרות הוא ברור  -במסגרת
פרשת המעשר )י"ד(.
בפרשת המעשר:
בוּאָת� בַּ ָשּׁנָה הַ ִהוא וְ ִהנּ ְַח ָתּ בִּ ְשׁעָ ֶרי� .וּבָ א
ְ
ִמ ְקצֵ ה ָשׁלֹשׁ ָשׁנִים תּו ִֹציא אֶ ת כָּל מַ ְע ַשׂר ְתּ
הַ לֵּוִ י כִּ י אֵ ין ל ֹו חֵ לֶק וְ נַחֲ לָה ִעמָּ � וְ הַ ֵגּר וְ הַ יָּתוֹם וְ הָ אַלְ מָ נָה אֲ ֶשׁר בִּ ְשׁעָ ֶרי� וְ אָכְ לוּ וְ ָשׂבֵ עוּ
)י"ד ,כח-כט(.
לְ מַ עַ ן יְבָ ֶרכְ � ה' אֱ �הֶ י� ְבּכָל מַ עֲ ֵשׂה י ְָד� אֲ ֶשׁר ַתּעֲ ֶשׂה

בפרשת וידוי מעשרות:
ישׁת ְשׁנַת הַ מַּ עֲ ֵשׂר וְ נ ַָת ָתּה ַללֵּוִ י ַלגֵּר
בוּאָת� בַּ ָשּׁנָה הַ ְשּׁלִ ִ
ְ
כִּ י ְת ַכלֶּה ל ְַע ֵשׂר אֶ ת כָּל מַ ְע ַשׂר ְתּ
)כ"ו ,יב(.
ַליָּתוֹם וְ לָאַלְ מָ נָה וְ אָכְ לוּ בִ ְשׁעָ ֶרי� וְ ָשׂבֵ עוּ

ונראה ששם גם מקומה של פרשת מקרא ביכורים ,הקשורה בתוכנה ובלשונה
לפרשת המעשר.
בפרשת המעשר:
וְ נ ַָת ָתּה בַּ כָּסֶ ף וְ צַ ְר ָתּ הַ כֶּסֶ ף ְבּי ְָד� וְ הָ לַכְ ָתּ אֶ ל הַ מָּ קוֹם אֲ ֶשׁר יִבְ חַ ר ה' אֱ לֹהֶ י� בּוֹ .וְ נ ַָת ָתּה
וּבכֹל אֲ ֶשׁר ִתּ ְשׁאָלְ � נ ְַפ ֶשׁ�
הַ כֶּסֶ ף ְבּכֹל אֲ ֶשׁר ְתּאַ וֶּה נ ְַפ ְשׁ� בַּ בָּ ָקר וּבַ צֹּאן וּבַ יַּיִ ן וּבַ ֵשּׁכָר ְ
ית� .וְ הַ לֵּוִ י אֲ ֶשׁר ִבּ ְשׁעָ ֶרי� �א ַתעַ זְ בֶ נּוּ כִּ י אֵ ין
וְ אָכַלְ ָתּ ָשּׁם לִ ְפנֵי ה' אֱ �הֶ י� וְ ָשׂמַ ְח ָתּ אַ ָתּה וּבֵ ֶ
)י"ד ,כה-כז(.
ל ֹו חֵ לֶק וְ נַחֲ לָה ִעמָּ �

בפרשת מקרא ביכורים:
 .25ישנן מספר דוגמות של מצוות בתורה שבצדן באה קביעה שבמקרים אחרים אין לנהוג על פי
מצווה זו .בצד האיסור להשתעבד בעבד עברי " -לא תעבד בו עבדת עבד ...לא ימכרו ממכרת
עבד" )ויקרא כ"ה ,לט-מב( ,נזכר ההיתר להשתעבד בעבד מאומות העולם " -ועבדך ואמתך
אשר יהיו לך מאת הגוים אשר סביבתיכם מהם תקנו ...לעֹלם בהם תעבדו" )שם ,מד-מו(.
בצד האיסור לנגוש אדם מישראל בשנה השביעית )ט"ו ,ב( והאיסור להלוות בריבית לישראל
)כ"ג ,כ( ,מופיע ההיתר לעשות כן לנכרי )ט"ו ,ג; כ"ג ,כא( .בצד איסור שעטנז מופיעה מצוות
ציצית )כ"ב ,יא-יב; לדעת בית הלל שסמיכות זו באה להתיר כלאיים בציצית  -עדויות פ"ד
מ"י ,וראה מדרש תנאים לדברים שם( .ועיין ספרי דברים פיסקא רלג ,מהד' פינקלשטיין עמ'
 ,265-266שם עומדים חכמינו על תופעה דומה ביחס למצוות שהתורה לא הסמיכה אותן זו
לזו .אמנם דוגמות אלו מתייחסות להיתרו של האיסור המסוים ,ובהסמכת דין חליצה לדין
מלקות מדובר על טעם כללי של איסור הוספת מלקות מעבר לנדרש כדי למנוע קלונו של
אדם מישראל ,שכנגדו אומרת התורה שיש מקרים שבהם ישנה מצווה לגרום לקלונו.
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וְ הָ לַכְ ָתּ אֶ ל הַ מָּ קוֹם אֲ ֶשׁר יִבְ חַ ר ה' אֱלֹהֶ י� לְ ַשׁכֵּן ְשׁמ ֹו ָשׁם ...וְ ָשׂמַ ְח ָתּ ְבכָל הַ טּוֹב אֲ ֶשׁר נ ַָתן
)כ"ו ,א-יא(.
ית� אַ ָתּה וְ הַ לֵּוִ י וְ הַ גֵּר אֲ ֶשׁר ְבּ ִק ְרבֶּ �
לְ � ה' אֱ �הֶ י� וּלְ בֵ ֶ

המיוחד שבשתי מצוות אלה הוא שהן כוללות דיבור ואמירה לפני ה' ,שתוכנם הוא
היחסים ההדדיים שבין האדם מישראל לה' .במקרא ביכורים האדם מעיד על
החסדים שעשה ה' עם ישראל ,מעת היות אבינו ארמי אובד ,דרך יציאת מצרים
והביאה לארץ ,ועד שעה זו שבה זוכה האדם מישראל לברכת יבול אדמתו; וכהודאה
על חסדים אלו הוא מביא לפני ה' את ביכורי אדמתו " -ועתה הנה הבאתי את
ראשית פרי האדמה אשר נתתה לי ה' " )כ"ו ,י( .בווידוי מעשרות הסדר הפוך .האדם
מעיד על עצמו שעשה ככל מצוות ה' ,וכתגובה על כך הוא מבקש מה' שישקיף על
עמו לטובה ויברך את פרי אדמתם " -השקיפה ממעון קדשך מן השמים וברך את עמך
את ישראל ואת האדמה אשר נתתה לנו כאשר נשבעת לאבתינו ארץ זבת חלב
ודבש" )שם ,טו(.
נראה שהעתקת שתי מצוות אלו ממקומן מגמתה להצמידן לפרשה החותמת את
נאום המצוות:
ית
הַ יּוֹם הַ זֶּה ה' אֱ �הֶ י� ְמצַ וְּ � לַעֲ שׂוֹת אֶ ת הַ חֻ ִקּים הָ אֵ לֶּה וְ אֶ ת הַ ִמּ ְשׁפָּ ִטים וְ ָשׁמַ ְר ָתּ וְ עָ ִשׂ ָ
ֵא�הים וְ ָל ֶלכֶת ִבּ ְד ָרכָיו
וּבכָל נ ְַפ ֶשׁ� .אֶ ת ה' הֶ אֱ מַ ְר ָתּ הַ יּוֹם לִ ְהיוֹת לְ � ל ִ
או ָֹתם ְבּכָל לְ בָ ְב� ְ
וּמ ְשׁפָּ טָ יו וְ לִ ְשׁמֹ עַ ְבּקֹל ֹו .וַ ה' הֶ אֱ ִמ ְיר� הַ יּוֹם לִ ְהיוֹת ל ֹו לְ עַ ם ְסגֻלָּה
וּמ ְצו ָֹתיו ִ
וְ לִ ְשׁמֹ ר חֻ ָקּיו ִ
כַּאֲ ֶשׁר ִדּבֶּ ר לָ� וְ לִ ְשׁמֹ ר כָּל ִמ ְצו ָֹתיו .וּלְ ִת ְתּ� עֶ לְ יוֹן עַ ל כָּל הַ גּוֹיִם אֲ ֶשׁר עָ ָשׂה לִ ְת ִהלָּה וּלְ ֵשׁם
)כ"ו ,טז-יט(.
אָרת וְ לִ ְהי ְֹת� עַ ם ָקדֹשׁ לַה' אֱ �הֶ י� כַּאֲ ֶשׁר ִדּבֵּ ר
וּלְ ִת ְפ ֶ

בפרשה זו מודגש היחס ההדדי בין הקב"ה לישראל ,ובפרט במה שנוגע למצוות ה',
שקיומן על ידי עם ישראל היא הדרך של ישראל להגדיל את שמו של ה' בעולם,
ונתינתן לנו מיד ה' מהווה את הדרך מצדו לגדל את שמם של ישראל .כאמור ,עניין
זה של מערכת היחסים ההדדית שבין ישראל לה' עומד במוקד של שתי פרשיות אלו,
מקרא ביכורים ווידוי מעשרות ,המתייחסות במפורש לקיום מצוות ה' כתודתנו
לחסדיו ,וכן לציפיית ישראל לחסדיו עקב קיומם את מצוותיו .לכן העמידה התורה
אותן בסופו של נאום המצוות ,בצמוד לחתימה זו.
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