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 ח"התשעאייר                                     בס"ד 

 
 השיעור מוקדש לעילוי נשמת מנחם אביצור בן יהודה אריה ז"ל

                 פרשת המקלל

     (אמנון בזק והרב יאיר קהאן של הרב שיעורים)על פי  מוראת ופרשל
 
 יב:-ויקרא כ"ד י .1

ִלית  אֵּ רְׂ ה ִישְׂ ן ִאשָּׁ א בֶּ י ַויֵּצֵּ נֵּ תֹוְך בְׂ ִרי, בְׂ ן ִאיׁש ִמצְׂ הּוא בֶּ וְׂ
ִלי.  אֵּ רְׂ ִאיׁש ַהִישְׂ ִלית וְׂ אֵּ רְׂ ן ַהִישְׂ ה בֶּ צּו ַבַמֲחנֶּ ל, ַוִינָּׁ אֵּ רָּׁ ִישְׂ
ִביאּו אֹּתֹו  ל, ַויָּׁ ַקלֵּ ם ַויְׂ ת ַהשֵּ ִלית אֶּ אֵּ רְׂ ה ַהִישְׂ ִאשָּׁ ן הָּׁ ַוִיקֹּב בֶּ

ֹלִמית ַבת ִדבְׂ  ם ִאמֹו ׁשְׂ ׁשֵּ ה, וְׂ ל מֹּׁשֶּ ן. ַוַיִניֻחהּו אֶּ ה דָּׁ ַמטֵּ ִרי לְׂ
ם ַעל ִפי ה'.  הֶּ רֹּׁש לָּׁ ר ִלפְׂ מָּׁ  ַבִמׁשְׂ

 רמב"ן במדבר ט"ז, א': .2
"על דעתי כל התורה כסדר זולתי במקום אשר יפרש  

הכתוב ההקדמה והאחור, וגם שם לצורך ענין ולטעם 
  נכון"

 רש"י: .3
 "לשון קללה, כמו 'מה אקב' )במדבר כג:ח("

 ראב"ע:  .4
שפירושו 'ויפרש', כמו 'אשר פי ה' יקבנו'  "יש אומרים

)ישעיהו ס"ב, ב(, 'אשר נקבו בשמות' )במדבר א', יז(, 
ויש אומרים שהוא כמו: 'מה אקוב' )במדבר כ"ג, ח(; 

 והראשון קרוב לפי דעתי"
 טז:-ויקרא כ"ד יג .5

ל ִמחּוץ  ל אֶּ ַקלֵּ ת ַהמְׂ א אֶּ אמֹּר. הֹוצֵּ ה לֵּ ל מֹּׁשֶּ ר ה' אֶּ ַדבֵּ ַויְׂ
ה,  מּו ַלַמֲחנֶּ גְׂ רָּׁ ֹּאׁשֹו, וְׂ ם ַעל ר יהֶּ דֵּ ת יְׂ ִעים אֶּ ל ַהשֹּמְׂ כּו כָּׁ מְׂ סָּׁ וְׂ

אמֹּר, ִאיׁש ִאיׁש  ר לֵּ ַדבֵּ ל תְׂ אֵּ רָּׁ י ִישְׂ נֵּ ל בְׂ אֶּ ה. וְׂ דָּׁ עֵּ ל הָּׁ אֹּתֹו כָּׁ
ל א   ַקלֵּ ת, -ִכי יְׂ ם ה' מֹות יּומָּׁ ב ׁשֵּ נֹּקֵּ אֹו. וְׂ טְׂ א חֶּ נָּׁשָּׁ יו, וְׂ ֹלקָּׁ

ר כָּׁ  ה, ַכגֵּ דָּׁ עֵּ ל הָּׁ מּו בֹו כָּׁ גְׂ גֹום ִירְׂ ת.רָּׁ ם יּומָּׁ בֹו ׁשֵּ קְׂ נָּׁ ח בְׂ רָּׁ זְׂ  אֶּ
 שמואל א', י"ז מג: .6

ויאמר הפלשתי אל דוד, הכלב אנכי כי אתה בא אלי 
 במקלות, ויקלל הפלשתי את דוד באלוקיו. 

 מדרש תנחומא )אמור סימן כג(:  .7
"ויצא בן אשה ישראלית. מהיכן יצא? רבי לוי אומר 
מעולמו יצא, כמו דאמרת 'ויצא איש הבינים' )שמואל 

 ' יז:ד(" א
 :גכ-ויקרא כ"ד יז .8

ה  מָּׁ הֵּ ׁש בְׂ פֶּ ה נֶּ ת. ּוַמכֵּ ם, מֹות יּומָּׁ דָּׁ ׁש אָּׁ פֶּ ל נֶּ ה כָּׁ ִאיׁש ִכי ַיכֶּ וְׂ
ן מּום ַבֲעִמיתֹו,  ִאיׁש ִכי ִיתֵּ ׁש. וְׂ פֶּ ׁש ַתַחת נָּׁ פֶּ ה נֶּ נָּׁ מֶּ ַׁשלְׂ יְׂ
ר, ַעִין ַתַחת ַעִין בֶּ ר ַתַחת ׁשֶּ בֶּ ה לֹו. ׁשֶּ שֶּ ן יֵּעָּׁ ה כֵּ שָּׁ ר עָּׁ , ַכֲאׁשֶּ

ה  ן בֹו. ּוַמכֵּ תֶּ ן ִינָּׁ ם כֵּ דָּׁ אָּׁ ן מּום בָּׁ ר ִיתֵּ ן, ַכֲאׁשֶּ ן ַתַחת ׁשֵּ ׁשֵּ
יֶּה  ד ִיהְׂ חָּׁ ַפט אֶּ ת. ִמׁשְׂ ם יּומָּׁ דָּׁ ה אָּׁ ה, ּוַמכֵּ נָּׁ מֶּ ַׁשלְׂ ה יְׂ מָּׁ הֵּ בְׂ

יֶּה, ִכי ֲאִני ה' א   ח ִיהְׂ רָּׁ זְׂ אֶּ ר כָּׁ ם, ַכגֵּ כֶּ ם. -לָּׁ יכֶּ  ֹלקֵּ
ל, וַ  אֵּ רָּׁ י ִישְׂ נֵּ ל בְׂ ה אֶּ ר מֹּׁשֶּ ַדבֵּ ל ִמחּוץ ַויְׂ ל אֶּ ַקלֵּ ת ַהמְׂ יֹוִציאּו אֶּ

ה ה'  ר ִצּוָּׁ שּו ַכֲאׁשֶּ ל עָּׁ אֵּ רָּׁ י ִישְׂ נֵּ ן, ּובְׂ בֶּ מּו אֹּתֹו אָּׁ גְׂ ה, ַוִירְׂ ַלַמֲחנֶּ
ה. ת מֹּׁשֶּ  אֶּ

 ראב"ע:  .9
"ויתכן שהכו אלה הנצים זה את זה, על כן נכתבה זאת 

 הפרשה"
 רמב"ן )פס' י(: .10

י ומה שאמר בתורת כהנים )פרשה יד, א( "'בתוך בנ
מלמד שנתגייר" אינו שיצטרך בגירות, אלא  -ישראל' 

ככל ישראל שנכנסו לברית במילה וטבילה והרצאת 
דמים בשעת מתן תורה )כריתות ט.(, אבל נתכוונו לומר 

 שהלך אחרי אמו ונדבק בישראל...
מפני שהיה קודם והצרפתים אומרים כי טעם הגרות 

מרו ממה שא מתן תורה, והיה משפטו לילך אחר הזכר
הלך אחר הזכר', וכאשר נולד  -)יבמות עח:( 'באומות 

זה לא מלו אותו, כי מצרי היה בדינו, אבל כשגדל נתגייר 
 לדעתו ונמול.

ואין דעתי כך, כי מעת שבא אברהם בברית היו ישראל, 
 ובגוים לא יתחשבו...

 אברבנאל:  .11
"ומדרך סברתם לא היה המקלל חייב מיתה, להיותו בן 

 איש מצרי" 
 רא כ"ד טו: ויק .12

 כגר"ונקב שם ה' מות יומת, רגום ירגמו בו כל העדה, 
 בנקבו שם יומת"  כאזרח

 ויקרא כ"ד כב:  .13
יהיה כי אני ה'  כגר כאזרח"משפט אחד יהיה לכם 

 אלהיכם" 
 לו:-במדבר ט"ו לב .14

ִצים  ׁש עֵּ קֹּׁשֵּ אּו ִאיׁש מְׂ צְׂ ר, ַוִימְׂ בָּׁ ל ַבִמדְׂ אֵּ רָּׁ י ִישְׂ נֵּ יּו בְׂ ַוִיהְׂ
יֹום הַ  ִצים בְׂ ׁש עֵּ קֹּׁשֵּ ִאים אֹּתֹו מְׂ ִריבּו אֹּתֹו ַהמֹּצְׂ ת. ַוַיקְׂ ַשבָּׁ
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ר,  מָּׁ ה. ַוַיִניחּו אֹּתֹו ַבִמׁשְׂ דָּׁ עֵּ ל הָּׁ ל כָּׁ אֶּ ן וְׂ ל ַאֲהרֹּ אֶּ ה וְׂ ל מֹּׁשֶּ אֶּ
ה, מֹות יּוַמת  ל מֹּׁשֶּ ר ה' אֶּ ֹּאמֶּ ה לֹו. ַוי שֶּ ֹּא פַֹּרׁש ַמה יֵּעָּׁ ִכי ל

עֵּ  ל הָּׁ ִנים כָּׁ ֲאבָּׁ גֹום אֹּתֹו בָּׁ ִאיׁש, רָּׁ ה. ַויִֹּציאּו הָּׁ ה ִמחּוץ ַלַמֲחנֶּ דָּׁ
ִנים,  ֲאבָּׁ מּו אֹּתֹו בָּׁ גְׂ ה, ַוִירְׂ ל ִמחּוץ ַלַמֲחנֶּ ה אֶּ דָּׁ עֵּ ל הָּׁ אֹּתֹו כָּׁ

ה. ת מֹּׁשֶּ ה ה' אֶּ ר ִצּוָּׁ  ַויָּׁמֹּת ַכֲאׁשֶּ
 ויקרא כ"ד כג: .15

י  נֵּ ן ּובְׂ בֶּ מּו אֹּתֹו אָּׁ גְׂ ה ַוִירְׂ ל ִמחּוץ ַלַמֲחנֶּ ל אֶּ ַקלֵּ ת ַהמְׂ ַויֹוִציאּו אֶּ
ה.. ת מֹּׁשֶּ ה ה' אֶּ ר ִצּוָּׁ שּו ַכֲאׁשֶּ ל עָּׁ אֵּ רָּׁ  ִישְׂ

 במדבר ט"ו לו: .16
מּו אֹּתֹו  גְׂ ה ַוִירְׂ ל ִמחּוץ ַלַמֲחנֶּ ה אֶּ דָּׁ עֵּ ל הָּׁ ַויִֹּציאּו אֹּתֹו כָּׁ

ר ִצּוָּׁ  ִנים ַויָּׁמֹּת ַכֲאׁשֶּ ֲאבָּׁ ה.בָּׁ ת מֹּׁשֶּ  ה ה' אֶּ
 הרמב"ן:  .17

"ואחר כן חזר ואמר 'ובני ישראל עשו', כי טעם הכתוב 
לומר כי כאשר דבר משה אל בני ישראל הוציאו מיד את 
המקלל ורגמו אותו, ועשו כן כל בני ישראל לשמור 

ולא לשנאת בן ולעשות כאשר צוה השם את משה, 
 . "המצרי שנצה עם הישראלי אלא לבער הפגום מתוכם

 ר"ע ספורנו :  .18
ושהתגרה  שהיה גר"שלא רגמוהו מפני שנאה על 

 באזרח, אבל עשו לבלתי סור מן המצווה"
 ויקרא כ"ד יד: .19

ה  ל ִמחּוץ ַלַמֲחנֶּ ל אֶּ ַקלֵּ ת ַהמְׂ א אֶּ ִעים "הֹוצֵּ ל ַהשֹּמְׂ כּו כָּׁ מְׂ סָּׁ וְׂ
ֹּאׁשו ם ַעל ר יהֶּ דֵּ ת יְׂ ה" ,ֹאֶּ דָּׁ עֵּ ל הָּׁ מּו אֹּתֹו כָּׁ גְׂ רָּׁ  וְׂ

 במדבר ט"ו לה: .20
ה ִמחּוץ "מֹות יּו דָּׁ עֵּ ל הָּׁ ִנים כָּׁ ֲאבָּׁ גֹום אֹּתֹו בָּׁ ִאיׁש, רָּׁ ַמת הָּׁ
 ַלַמֲחנֶּה" 

 ויקרא א' ד: .21
יו"  לָּׁ ר עָּׁ ַכפֵּ ה לֹו לְׂ צָּׁ ִנרְׂ ה, וְׂ עֹּלָּׁ ֹּאׁש הָּׁ ַמְך יָּׁדֹו ַעל ר סָּׁ  "וְׂ

 כב:-כא ז"ויקרא ט .22
ֹּאׁש" יו ַעל ר דָּׁ י יָּׁ תֵּ ת שְׂ ַמְך ַאֲהרֹּן אֶּ ִעיר ַהַחי,  וסָּׁ ַהשָּׁ

ת כָּׁ  יו אֶּ לָּׁ ה עָּׁ ַודָּׁ ִהתְׂ ם וְׂ יהֶּ עֵּ ל ִפׁשְׂ ת כָּׁ אֶּ ל וְׂ אֵּ רָּׁ י ִישְׂ נֵּ ל ֲעֹונֹּת בְׂ
ַיד ִאיׁש  ִׁשַלח בְׂ ִעיר, וְׂ ֹּאׁש ַהשָּׁ ם ַעל ר ַתן אֹּתָּׁ נָּׁ ם, וְׂ ל ַחטֹּאתָּׁ כָּׁ לְׂ

ה.  רָּׁ בָּׁ םוִעִתי ַהִמדְׂ ל ֲעֹונֹּתָּׁ ת כָּׁ יו אֶּ לָּׁ ִעיר עָּׁ א ַהשָּׁ ץ  ְׂנָּׁשָּׁ רֶּ ל אֶּ אֶּ
ר" בָּׁ ִעיר ַבִמדְׂ ת ַהשָּׁ ִׁשַלח אֶּ ה, וְׂ רָּׁ זֵּ  . גְׂ

 הרמב"ם בהלכות עבודת כוכבים )ב:י(: .23
כל השומע ברכת השם חייב לקרוע, ואפילו על ברכת 
הכינויין חייב לקרוע, והוא שישמענה מישראל, אחד 
השומע ואחד השומע מפי השומע חייב לקרוע... כל 
העדים והדיינים סומכים את ידיהם אחד אחד על ראש 

ואין ', המגדף ואומר לו 'דמך בראשך שאתה גרמת לך
בכל הרוגי בית דין מי שסומכים עליו אלא מגדף בלבד, 

 .שנאמר 'וסמכו כל השומעים את ידיהם'
 ויקרא כ"ד יא: .24

ה"  ל מֹּׁשֶּ ִביאּו אֹּתֹו אֶּ  "ַויָּׁ
 :במדבר ט"ו לג .25

ה" דָּׁ עֵּ ל הָּׁ ל כָּׁ אֶּ ן וְׂ ל ַאֲהרֹּ אֶּ ה וְׂ ל מֹּׁשֶּ  "אֶּ
 

 יד:-שמות ב' יא .26
ַדל מֹּׁשֶּ  ם, ַוִיגְׂ הֵּ ִהי ַביִָּׁמים הָּׁ אה ַויְׂ א  ַויֵּצֵּ יו ַוַירְׂ חָּׁ ל אֶּ אֶּ

א  ם, ַוַירְׂ ֹלתָּׁ ִסבְׂ ן  ִאיׁש ִמְצִריבְׂ יו. ַוִיפֶּ חָּׁ אֶּ ִרי מֵּ ה ִאיׁש ִעבְׂ ַמכֶּ
הּו ַבחֹול.  נֵּ מְׂ ִרי ַוִיטְׂ ת ַהִמצְׂ ין ִאיׁש, ַוַיְך אֶּ א ִכי אֵּ כֹּה, ַוַירְׂ כֹּה וָּׁ

ִרי ִׁשים ִעבְׂ י ֲאנָּׁ נֵּ ה ׁשְׂ ִהנֵּ ִני, וְׂ א ַביֹום ַהשֵּ ר  ִנִציםם ַויֵּצֵּ ֹּאמֶּ ַוי
ט  ׁשֹּפֵּ ִאיׁש ַשר וְׂ ָך לְׂ מְׂ ר, ִמי שָּׁ ֹּאמֶּ ָך. ַוי עֶּ ה רֵּ ה ַתכֶּ מָּׁ ע לָּׁ ׁשָּׁ רָּׁ לָּׁ
א  ִרי ַוִיירָּׁ ת ַהִמצְׂ תָּׁ אֶּ ַרגְׂ ר הָּׁ ר ַכֲאׁשֶּ ה אֹּמֵּ ִני ַאתָּׁ גֵּ רְׂ הָּׁ ינּו, ַהלְׂ לֵּ עָּׁ

ר. בָּׁ ן נֹוַדע ַהדָּׁ כֵּ ֹּאַמר אָּׁ ה ַוי  מֹּׁשֶּ
 ויקרא כ' כו:  .27

דִֹּׁשי ם ִלי קְׂ ִייתֶּ ם ִמן "ִוהְׂ כֶּ תְׂ ִדל אֶּ ַאבְׂ דֹוׁש ֲאִני ה' וָּׁ ם ִכי קָּׁ
יֹות ִלי"  ַעִמים ִלהְׂ  הָּׁ

 לד:-ויקרא כ"ב לג .28
ל  אֵּ רָּׁ י ִישְׂ נֵּ תֹוְך בְׂ ִתי בְׂ ַדׁשְׂ ִנקְׂ ִׁשי וְׂ דְׂ ם קָּׁ ת ׁשֵּ לּו אֶּ ַחלְׂ ֹּא תְׂ ל "וְׂ
יֹות  ַרִים ִלהְׂ ץ ִמצְׂ רֶּ אֶּ ם מֵּ כֶּ תְׂ ם. ַהמֹוִציא אֶּ כֶּ ַקִדׁשְׂ ֲאִני ה' מְׂ

אֹלקים"  ם לֵּ כֶּ  לָּׁ
 י: -ויקרא כ' ח .29

ֹל דִֹּׁשים, ִכי ֲאִני ה' א  ם קְׂ ִייתֶּ ם ִוהְׂ תֶּ ַקִדׁשְׂ ִהתְׂ ם. קֵּ וְׂ יכֶּ
ם. ִכי  כֶּ ַקִדׁשְׂ ם, ֲאִני ה' מְׂ ם אֹּתָּׁ ת ֻחקַֹּתי ַוֲעִשיתֶּ ם אֶּ תֶּ ַמרְׂ ּוׁשְׂ
ִביו  ת, אָּׁ ת ִאמו,ֹּ מֹות יּומָּׁ אֶּ ִביו וְׂ ת אָּׁ ל אֶּ ַקלֵּ ר יְׂ ִאיׁש ִאיׁש ֲאׁשֶּ

יו ב מָּׁ ל דָּׁ ִאמֹו ִקלֵּ  ֹו.וְׂ
 הרב יאיר קהאן: .30

שני סיפורים אלה משלימים זה את זה, כאשר כל אחד 
מתאר היבט שונה של המתח בין מציאות אנושית וחזון 
הקדושה. עם ישראל קיבל תפקיד להיות ממלכת 
כוהנים וגוי קדוש. תפקיד זה מחייב לשמור על הפן 
האנושי, ובד בבד להעלות ולגאול את הקיום האנושי על 

ה לקדושה. נדב ואביהוא לא הצליחו לזהות ידי השאיפ
את המגבלות של הקיום האנושי, ואילו המקלל לא 

 ול את המציאות האנושית.הצליח לגא


