
 

www.mifgash-haparasha.co.il 

1 

 
 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
 

, שהופיעו פרקים-מצוות רבתפרשתנו מסיימת חטיבה 
ר תיאור חטאם של נדב ואביהוא בתחילת פרק מיד לאח

י'. לרגע קט נפסקת רשימת המצוות, והתורה חוזרת 
מהבודדים שמופיעים בספר ויקרא,  לתיאור היסטורי
 .סיפורו של המקלל

 :יב-ויקרא כ"ד י .1
י  נֵּ תֹוְך בְׂ ִרי, בְׂ ן ִאיׁש ִמצְׂ הּוא בֶּ ִלית וְׂ אֵּ רְׂ ה ִישְׂ ן ִאשָּׁ א בֶּ ַויֵּצֵּ

ל, וַ  אֵּ רָּׁ ִלי. ִישְׂ אֵּ רְׂ ִאיׁש ַהִישְׂ ִלית וְׂ אֵּ רְׂ ן ַהִישְׂ ה בֶּ צּו ַבַמֲחנֶּ ִינָּׁ
ִביאּו אֹּתֹו  ל, ַויָּׁ ַקלֵּ ם ַויְׂ ת ַהשֵּ ִלית אֶּ אֵּ רְׂ ה ַהִישְׂ ִאשָּׁ ן הָּׁ ַוִיקֹּב בֶּ
ן. ַוַיִניֻחהּו  ה דָּׁ ַמטֵּ ִרי לְׂ ֹלִמית ַבת ִדבְׂ ם ִאמֹו ׁשְׂ ׁשֵּ ה, וְׂ ל מֹּׁשֶּ אֶּ

רֹּׁש לָּׁ  ר ִלפְׂ מָּׁ ם ַעל ִפי ה'. ַבִמׁשְׂ  הֶּ
לאחר סיפור זה, שוב נאמרים פרקי מצוות והדרכות, 
בפרשות בהר ובחוקותי, ובכך שוב מתנתקת התורה מן 

 המציאות ההסטורית הכרונולוגית. 
על פניו, אין לפרשה זו שום קשר עם מה שקדם לה 

פרשיות  –)המנורה ולחם הפנים( או עם מה שבא אחריה 
 ן בקדושת הזמן. שמיטה ויובל החוזרות לדו

תופעה זו מעוררת מאליה את השאלה: מה טיבו של 
 סיפור זה, ומדוע הוא מופיע דווקא כאן? 

 
ההסבר המתבקש ביותר להופעת פרשת מגדף במקום זה 
הוא, שמבחינה היסטורית האירוע קרה כאן. אמנם 
הכלל 'אין מוקדם ומאוחר בתורה' קובע שאין התורה 

מכל מקום אין התורה משנה מחויבת לסדר הכרונולוגי, 
את סדר האירועים באופן שרירותי ללא כל צורך. כפי 

 .שכתב הרמב"ן, בהקשר אחר
 :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"

דקה לכן, אם אכן הסיפור אירע בנקודה הזאת יש הצ
להופעתו כאן. זאת, גם אם אינו קשור לנושא של 

 הפרשיות שסביבו. 

אולם, שאלת מיקום פרשת המקלל קשה הרבה יותר. 
לאמיתו של דבר, הבעיה איננה רק 'מדוע פרשה זו 
ממוקמת בסוף פרשת אמור?', אלא 'מדוע בכלל היא 

 נמצאת בספר ויקרא?'. 
יפורי. כידוע, כמעט כל ספר ויקרא הוא הלכתי ולא ס

בהתאם לכך, אירועים שקרו בזמן התקופה ההיסטורית 
של ספר ויקרא, שבעת ימי המילואים והיום השמיני, 
מתועדים גם ספר שמות )פרק מ'( וגם בספר במדבר 

אם כן, . סיפוריספרים בעלי אופי , שהם )פרקים ז' וט'(
מציאות היסטורית לבדה אינה יכולה להצדיק את 

ר ויקרא בכלל ובסוף פרשת מיקום פרשת המקלל בספ
 אמור בפרט. 

 
שאלה נוספת מתעוררת בהמשך התיאור. מן הסיפור 
נראה, לכאורה, שהבעיה המרכזית הייתה בקללה 

 ובנקיבת שם ה', ומשום כך הונח המקלל במשמר. 
 רש"י פירש שנקיבת השם היא: .3

 "לשון קללה, כמו 'מה אקב' )במדבר כג:ח("
 הראב"ע מציע שני פירושים:  .4
יש אומרים שפירושו 'ויפרש', כמו 'אשר פי ה' יקבנו' "

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

 והראשון קרוב לפי דעתי"
כלומר, לדעתו החטא הוא בעצם אזכרת השם. כך גם 

 .משתמע גם מתחילת דברי ה' למשה
 :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
מּו  גְׂ רָּׁ ֹּאׁשֹו, וְׂ ם ַעל ר יהֶּ דֵּ ת יְׂ ִעים אֶּ ל ַהשֹּמְׂ כּו כָּׁ מְׂ סָּׁ ה, וְׂ ַלַמֲחנֶּ
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 א חֶּ -ִכי יְׂ נָּׁשָּׁ יו, וְׂ ת, ֹלקָּׁ ם ה' מֹות יּומָּׁ ב ׁשֵּ נֹּקֵּ אֹו. וְׂ טְׂ
ת. ם יּומָּׁ בֹו ׁשֵּ קְׂ נָּׁ ח בְׂ רָּׁ זְׂ אֶּ ר כָּׁ ה, ַכגֵּ דָּׁ עֵּ ל הָּׁ מּו בֹו כָּׁ גְׂ גֹום ִירְׂ  רָּׁ
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כדי לעמוד על חומרת העניין, יש לציין כי הפעם היחידה 
במקרא שבה מצאנו תופעה דומה הייתה במאבק שבין 

 .דוד לגלית
 :שמואל א', י"ז מג .6

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

ולדעת הרב אמנון בזק, השוואה זו עמדה לנגד עיניו של 
 .רבי לוי במדרש תנחומא

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

 ד(" א' יז:
 כשהכוונה היא, כמובן, לאמור על גלית הפלשתי

 
אולם, מיד לאחר מכן מתרחש במפתיע מעבר חד לדיני 

 .מכה איש ומכה בהמה
 :כב-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
ִאיׁש כִ  ׁש. וְׂ פֶּ ׁש ַתַחת נָּׁ פֶּ ה נֶּ נָּׁ מֶּ ַׁשלְׂ ן מּום ַבֲעִמיתֹו, יְׂ י ִיתֵּ

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  לָּׁ  ח ִיהְׂ רָּׁ זְׂ אֶּ ר כָּׁ ם, ַכגֵּ ם. -כֶּ יכֶּ  ֹלקֵּ
 רק לאחר מכן )בפסוק כג( מסתיים הסיפור:

ל ִמחּוץ  ל אֶּ ַקלֵּ ת ַהמְׂ ל, ַויֹוִציאּו אֶּ אֵּ רָּׁ י ִישְׂ נֵּ ל בְׂ ה אֶּ ר מֹּׁשֶּ ַדבֵּ ַויְׂ
ר צִ  שּו ַכֲאׁשֶּ ל עָּׁ אֵּ רָּׁ י ִישְׂ נֵּ ן, ּובְׂ בֶּ מּו אֹּתֹו אָּׁ גְׂ ה, ַוִירְׂ ה ה' ַלַמֲחנֶּ ּוָּׁ

ה. ת מֹּׁשֶּ  אֶּ
מדוע מופיעים דיני  -השאלה העולה כאן ברורה מאליה 

 נזיקין וחבלות בעיצומו של סיפור המקלל?
 

זכרים בפרשה: רצח, נזקי רכוש ויתר על כן, הדינים המ
)מכה נפש בהמה( והחובל בחברו, הינם דינים אזרחיים 
השייכים ליחסים חברתיים, בין אדם לחברו. לעומת 

חטא של הנוקב שם ה' הוא חטא דתי, בין אדם זאת, ה
לקונו. מדוע התורה צירפה חטא בעל אופי דתי מובהק 

 יחד עם עברות בתחום האזרחי? 
 

מסתבר שהסכסוך התחיל מענייני ממון, לדעת הרב בזק, 
וייתכן שהוא הסלים לכדי אלימות פיזית בין הצדדים, 

 ל בחברו,ומשום כך נכרכו כאן יחד דיני נזיקין ודיני חוב
 כפי שכתב ראב"ע:  .9

"ויתכן שהכו אלה הנצים זה את זה, על כן נכתבה זאת 
 הפרשה"

אולם, לפתע אירע דבר בלתי צפוי: בלהט הוויכוח, עלתה 
חמתו של בן האיש המצרי, והוא קילל את בן האיש 
הישראלי באלוקיו. כלומר, נראה שמעשה הגידוף לא 

דוש ברוך היה מעשה של כפירה או כעס ח"ו כלפי הק
 הוא. הדבר שגרם לקללה היה ריב אנושי רגיל. 

לאור זאת, עולה השאלה: כיצד ריב בין שני אנשים 
 הוביל לעבירה דתית כה חמורה?

 
 בן איש מצרי

לדעת הרב בזק, נראה כי הקללה נגרמה דווקא בגלל 
מוצאו הבעייתי של המקלל, כבנו של איש מצרי. זאת 

ודגשת בפסוקים היא לאור העובדה שנקודה מרכזית המ
הנושא הלאומי. התורה מדגישה כי הסכסוך הוא דווקא 
בין "בן אשה ישראלית והוא בן איש מצרי", לבין "איש 

 הישראלי". 
יש לשים לב לכך שהתורה כלל אינה מציינת את  

שמותיהם של שני הנצים, והשם היחיד המוזכר הוא 
שלומית בת דברי.  -דווקא שמה של אמו של המקלל 

ווה אומר, ה'גיבורה' המרכזית של הסיפור היא האישה ה
שילדה בן לאיש מצרי. את המחיר על מעשיה שילם בנה, 
שכפי הנראה חש תמיד בניכור כלשהו כלפי העם שבעטיו 
נענש עמו של אביו בעונשים כבדים כל כך; ברגע של חמה 
התפרץ התסכול החוצה בצורה חמורה ביותר, שהגיעה 

 לקללת ה'.
 

 זרח יהיהכגר כא
לדעת הרב בזק, נראה כי מוצאו המורכב של המקלל עמד 
בבסיס הספק שבגינו בשלב הראשון השאירו בני ישראל 

דן במעמדו הלאומי של את המקלל במשמר. הרמב"ן 
 .המקלל ומעלה מספר אפשרויות בנוגע לכך

 :הרמב"ן )פס' י( .10
ומה שאמר בתורת כהנים )פרשה יד, א( "'בתוך בני 

יר" אינו שיצטרך בגירות, אלא מלמד שנתגי -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 

ממה שאמרו  מתן תורה, והיה משפטו לילך אחר הזכר
הלך אחר הזכר', וכאשר נולד  -ות )יבמות עח:( 'באומ

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...

לדעת הרב בזק, עצם הדיון מוכיח, שמעמדו של בן האיש 
המצרי היה מורכב. מסתבר, אפוא, שבשל מעמדו 

ורכב לא היה מובן מאליו שעליו להיענש על חטאו המ
 כמו בן ישראל רגיל. 

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

 איש מצרי" 



 

www.mifgash-haparasha.co.il 

3 

ולכן, מדגיש הקב"ה בתשובתו למשה, שדין המיתה 
 .המוטל על מקלל חל על כל אדם הנמצא במחנה ישראל

 : ויקרא כ"ד טו .12
 כגרמות יומת, רגום ירגמו בו כל העדה, "ונקב שם ה' 

 בנקבו שם יומת"  כאזרח
 .ממש כפי שכל דיני בין אדם לחברו חלים גם עליו

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

 אלהיכם" 
 

 בין המקלל לבין המקושש
 

 ההקבלות בין פרשיית המקלל לבין פרשיית המקושש 
יון רבים בין פרשת המקלל לבין פרשת קיימים קווי דמ

 .המקושש
 :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
ִצים  ׁש עֵּ קֹּׁשֵּ ִאים אֹּתֹו מְׂ ִריבּו אֹּתֹו ַהמֹּצְׂ ת. ַוַיקְׂ יֹום ַהַשבָּׁ בְׂ

ה דָּׁ עֵּ ל הָּׁ ל כָּׁ אֶּ ן וְׂ ל ַאֲהרֹּ אֶּ ה וְׂ ל מֹּׁשֶּ ר, אֶּ מָּׁ . ַוַיִניחּו אֹּתֹו ַבִמׁשְׂ
ה, מֹות יּוַמת  ל מֹּׁשֶּ ר ה' אֶּ ֹּאמֶּ ה לֹו. ַוי שֶּ ֹּא פַֹּרׁש ַמה יֵּעָּׁ ִכי ל
ה. ַויִֹּציאּו  ה ִמחּוץ ַלַמֲחנֶּ דָּׁ עֵּ ל הָּׁ ִנים כָּׁ ֲאבָּׁ גֹום אֹּתֹו בָּׁ ִאיׁש, רָּׁ הָּׁ

ִני ֲאבָּׁ מּו אֹּתֹו בָּׁ גְׂ ה, ַוִירְׂ ל ִמחּוץ ַלַמֲחנֶּ ה אֶּ דָּׁ עֵּ ל הָּׁ ם, אֹּתֹו כָּׁ
ה. ת מֹּׁשֶּ ה ה' אֶּ ר ִצּוָּׁ  ַויָּׁמֹּת ַכֲאׁשֶּ

בשני הסיפורים מתואר חטא; בשני הסיפורים בני 
ישראל הביאו את החוטא אל משה, ולאחר מכן החוטא 
הונח במשמר עד שיתברר עונשו; בשני המקרים הקב"ה 
אמר למשה כי דינו של האיש הוא מיתה, ומיתתו תתבצע 

 ים על ידי כל העדה. מחוץ למחנה, על ידי רגימתו באבנ
כמו כן, שני הסיפורים מסתיימים בתיאור מקביל של 
ביצוע גזר הדין על ידי בני ישראל , בפרשת המקלל 

 ,נאמר
 :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 ה' אֶּ  ר ִצּוָּׁ שּו ַכֲאׁשֶּ ל עָּׁ אֵּ רָּׁ ה..ִישְׂ  ת מֹּׁשֶּ

 , ובפרשת המקושש נאמר
 :במדבר ט"ו לו .16

מּו אֹּתֹו  גְׂ ה ַוִירְׂ ל ִמחּוץ ַלַמֲחנֶּ ה אֶּ דָּׁ עֵּ ל הָּׁ ַויִֹּציאּו אֹּתֹו כָּׁ
ה. ת מֹּׁשֶּ ה ה' אֶּ ר ִצּוָּׁ ִנים ַויָּׁמֹּת ַכֲאׁשֶּ ֲאבָּׁ  בָּׁ

הרמב"ן ראה בהזכרת הביצוע "כאשר צוה ה' את משה" 
 .מסר רעיוני חשוב

 : 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

 

 ור"ע ספורנו הוסיף:  .18
ושהתגרה  שהיה גרמוהו מפני שנאה על "שלא רג

 באזרח, אבל עשו לבלתי סור מן המצווה"
 

 המיוחד בפרשיית המקלל
עם זאת, ישנם כמה הבדלים בין שני הסיפורים. ההבדל 
המרכזי והבולט ביותר הוא שבעוד שבפרשת המקלל 
הובאה רשימת דינים אותם נצטווה משה לומר לעם 

ֵבר ֵלאֹמר..."(, המתייחסת הן לחטא )"ְוֶאל ְבֵני ִיְשָרֵאל ְתד  
הספציפי והן למסגרת הכללית של דיני בין אדם לחברו, 
הרי שבפרשת המקושש אין רשימה כזו, ומשה לא 

 הצטווה ללמד את בני ישראל דבר. 
 

לדעת הרב בזק, הבדל זה נובע מן האמור לעיל: החידוש 
גם אלו  -המרכזי בפרשת המקלל הוא שדיני התורה 

נוגעים גם  -אדם למקום וגם אלו שבין אדם לחברו שבין 
לגר, ועל כן היה צורך לחזור על הדינים הרלוונטיים 
לפרשת המקלל ולציין שהם נוהגים גם בגר. בפרשת 
המקלל, לעומת זאת, הספק היה כנראה בשאלה 
הספציפית האם קישוש עצים נחשב כמלאכה בשבת, 

 לשאלה.וגזר דינו של המקושש היה התשובה הברורה 
 

עומד גם על הבדל נוסף בין שני הסיפורים. לגבי  הרב בזק
 ,המקלל נאמר

 :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
 ,בעוד שלגבי המקושש נזכר רק

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

 ַלַמֲחנֶּה" 
ונשאלת השאלה: מה טיבה של סמיכת ידי השומעים על 

 ראשו של המקלל? 
ומסביר הרב בזק, בדרך כלל, סמיכת הידיים מהווה 
פעולה סמלית, המעבירה את העוון מן הסומך אל 

 .ן בקרבן עולההנסמך. כך המצב בקרבנות, כגו
 :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
בתיאור עבודת הכוהן הגדול  -באופן בולט במיוחד  -וכך 

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

ה עָּׁ  ַודָּׁ ִהתְׂ ם וְׂ יהֶּ עֵּ ל ִפׁשְׂ ת כָּׁ אֶּ ל וְׂ אֵּ רָּׁ י ִישְׂ נֵּ ל ֲעֹונֹּת בְׂ ת כָּׁ יו אֶּ לָּׁ
ַ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
ִעיר בַ  ת ַהשָּׁ ִׁשַלח אֶּ ה, וְׂ רָּׁ זֵּ ר". גְׂ בָּׁ  ִמדְׂ
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מסתבר שגם בפרשת המקלל היה צורך במעשה כזה; 
בניגוד לפרשת המקושש, שבה הציבור לא נפגע כלל מן 
המעשה, הרי שבפרשת המקלל בעצם שמיעת הדברים יש 
פגיעה, ופגיעה זו דורשת כפרה. על ידי סמיכת הידיים על 
המקלל, ישא המקלל עליו גם את חטאם של השומעים, 

 גם שמיעת הקללה.ובכך יתכפר פ
 

דברים אלו עולים בקנה אחד עם דיני התורה שבעל פה 
 .בנושא מגדף

 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 

דים והדיינים סומכים את ידיהם אחד אחד על ראש הע
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'

 
 עניינו המיוחד של משה בפרשיית המקלל

 ,הבדל נוסף בין פרשיית המקלל לבין פרשיית המקושש
 .בפרשת המקלל בני ישראל פנו אל משה בלבדהוא ש

 :ויקרא כ"ד יא .24
ה"  ל מֹּׁשֶּ ִביאּו אֹּתֹו אֶּ  "ַויָּׁ

 ,בעוד את המקושש הביאו
 :במדבר ט"ו לג .25

ה" דָּׁ עֵּ ל הָּׁ ל כָּׁ אֶּ ן וְׂ ל ַאֲהרֹּ אֶּ ה וְׂ ל מֹּׁשֶּ  "אֶּ
ניתן להסביר כי הבאת המקלל אל משה בלבד מבטאת 

מיוחד. זאת, את התפיסה כי בנושא זה יהיה למשה עניין 
 -כיוון שיש זיקה בין פתיחת הארוע כאן 

ֵיֵצא " ן ו  הּוא בֶּ ִלית וְׂ אֵּ רְׂ ה ִישְׂ ן ִאשָּׁ י  ִאיׁש ִמְצִריבֶּ נֵּ תֹוְך בְׂ בְׂ
ל  אֵּ רָּׁ ִיָנצּוִישְׂ ִלי" ו  אֵּ רְׂ ִאיׁש ַהִישְׂ ִלית וְׂ אֵּ רְׂ ן ַהִישְׂ ה בֶּ  ַבַמֲחנֶּ

 .לבין הפעם הקודמת שבה נתקלנו בשני אנשים נצים
 :יד-מות ב' יאש .26

ה  ַדל מֹּׁשֶּ ם, ַוִיגְׂ הֵּ ִהי ַביִָּׁמים הָּׁ ֵיֵצאַויְׂ א  ו  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
ִרים ַויֵּ  ִׁשים ִעבְׂ י ֲאנָּׁ נֵּ ה ׁשְׂ ִהנֵּ ִני, וְׂ א ַביֹום ַהשֵּ ר  ִנִציםצֵּ ֹּ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
ִר,י  ת ַהִמצְׂ תָּׁ אֶּ ַרגְׂ ר הָּׁ ר ַכֲאׁשֶּ ה אֹּמֵּ ִני ַאתָּׁ גֵּ רְׂ הָּׁ ינּו, ַהלְׂ לֵּ עָּׁ

כֵּ  ֹּאַמר אָּׁ ה ַוי א מֹּׁשֶּ ר.ַוִיירָּׁ בָּׁ  ן נֹוַדע ַהדָּׁ
בתחילת דרכו נתקל משה בשני מקרים של ריב בין 
אנשים, ומטבעו הוא לא היה יכול להישאר אדיש למעשי 

לא של האיש המצרי, ולא של האיש העברי  -העוול 
 הרשע. 

בריב בפרשתנו משה נתקל בבן איש מצרי, שאף הוא נוהג 
ברשעות במריבתו עם איש ישראלי. ייתכן אפוא, 

אתו של בן האיש המצרי דווקא אל משה, נבעה שהב

מתוך הכרתם של בני ישראל את רגישותו של משה 
 למעשים כגון אלו.

 
 מיקומה של הפרשה

להשיב על שאלת מיקומו התמוה של הסיפור.  נסהכעת נ
פרשתנו מסיימת את קובץ פרקי הקדושה בספר ויקרא 

כג(, שעסקו בקדושתם של בני ישראל, -)פרקים יט
ת הכוהנים ובקדושת הזמנים. פסוקים רבים בקדוש

במהלך פרקים אלו הדגישו את קדושתו של עם ישראל, 
 .דווקא בהתבדלותו משאר העמים

 : ויקרא כ' כו .27
ם ִמן  כֶּ תְׂ ִדל אֶּ ַאבְׂ דֹוׁש ֲאִני ה' וָּׁ דִֹּׁשים ִכי קָּׁ ם ִלי קְׂ ִייתֶּ "ִוהְׂ

יֹות ִלי"  ַעִמים ִלהְׂ  הָּׁ
 ,וכן
 :לד-ויקרא כ"ב לג .28
 ֹּ ל ל "וְׂ אֵּ רָּׁ י ִישְׂ נֵּ תֹוְך בְׂ ִתי בְׂ ַדׁשְׂ ִנקְׂ ִׁשי וְׂ דְׂ ם קָּׁ ת ׁשֵּ לּו אֶּ ַחלְׂ א תְׂ

יֹות  ַרִים ִלהְׂ ץ ִמצְׂ רֶּ אֶּ ם מֵּ כֶּ תְׂ ם. ַהמֹוִציא אֶּ כֶּ ַקִדׁשְׂ ֲאִני ה' מְׂ
אֹלקים"  ם לֵּ כֶּ  לָּׁ

אחד הביטויים הברורים של קדושת עם ישראל הוא 
 .בשמירת הדיבור וההימנעות מקללה

 : י-ויקרא כ' ח .29
ִה  ֹלוְׂ דִֹּׁשים, ִכי ֲאִני ה' א  ם קְׂ ִייתֶּ ם ִוהְׂ תֶּ ַקִדׁשְׂ ם. קֵּ תְׂ 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 בֹו. מָּׁ ל דָּׁ ִאמֹו ִקלֵּ  וְׂ
לה בברור כי ביטוי ישיר של הציווי מפסוקים אלו עו

להיות קדושים הוא האיסור לקלל הורים ועונש המוות 
קל וחומר לגבי הקב"ה. קדושת בני ישראל  -על קללתם 

באה לידי ביטוי בהוצאת מארץ מצרים; והנה, בפרשתנו 
 בן איש מצרי מקלל את ה'. 

כלומר, על מנת להמחיש בקצרה את משמעות קדושתם 
בני ישראל, מביאה התורה את הסיפור הסגולית של 

העגום על מי שלא נכלל בקדושה זו, ועל המחיר שנגבה 
כתוצאה מפגימת קדושת ישראל על ידי אמו; סיפור 
המקלל הוא, אפוא, תיאור הטרגדיה של תופעת 

 ההתבוללות ונשואי התערובת.
 

 שני הסיפורים בספר ויקרא
א הוא כפי שהסברנו לעיל, רובו ככולו של ספר ויקר

היסטורי. -הלכתי, ונראה כמנותק מן ההקשר האנושי
היסטורי. -במידה מסוימת, זהו ספר בעל אופי מטא

 לא מציאות ריאלית. ומשקף חזון ואתגר, ה
המסגרת ההיסטורית של ספר ויקרא מתמצה בשבוע 
ימים המגיע לשיאה ביום אחד: רגע טרנסנדנטי כאשר 

בוד ה' נראה אש יצאה מלפני ה' ואכלה על המזבח, וכ
לבני ישראל. לעומת זאת, המאמץ האנושי להגיע 
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לקדושה מתועד בספר שמות, והניסיון האנושי של 
 הגשמת חיי קדושה מסופר בספר במדבר. 

על אף אופיו ההלכתי, יש בספר ויקרא שני סיפורים: 
שהם מיתת נדב ואביהוא, ופרשת המקלל. סיבת הכללת 

, שכן מיתתם סיפור מיתת בני אהרן מובנת מאליה
הייתה תוצאה של אותה אש שיצאה מלפני ה' ואכלה על 
המזבח. בניגוד לכך, סיבת הכללת סיפור המקלל נשארת 

 כתעלומה. 
הרב יאיר קהאן מציע שהמכנה המשותף בין שני 
הסיפורים הוא ששני הסיפורים עוסקים בנקודת המפגש 
בין קדושה ומציאות אנושית. שניהם מתארים מצבים 

יים במסגרת של קדושה גורמים להתנהגות בהם הח
 אנושית בלתי הגונה. 

לאור הבנה זאת, יתכן שנדב ואביהוא נהרגו מפני שחשבו 
שהם ראויים להיכנס לקודש פנימה, והתעלמו מהמרחק 
האינסופי המבדיל בין האדם וקונו. יתכן שמה שגרם 
לכך הוא תפיסתם המוטעית לכך שהקדישו את חייהם 

, ולקחו את מושג הקדושה ויישומו 'לעולם של קדושה
לעולם האנושי רחוק מדי, וניסו לדחוף את עצמם מעבר 

 לוהית.  -לקיום האנושי ולגעת במציאות הא
גם סיפור המקלל עוסק בממשק בו הקדושה פוגשת את 
המציאות האנושית, אבל בקצהו השני. הסיפור מתחיל 

ל מחריף לאירוע קשה שובריב נורמלי בין שני אנשים, 
קדושה. המקלל לא הצליח המסגרת של חירוף וגידוף 

להתעלות ולשלוט ברגשותיו, ונכנע ליצר האנושי 
ע"י קדושה, הבמערכת , ופגם באופן מהותי הבסיסי

 קללת ה'. 
 מסביר הרב יאיר קהאן: .30

שני סיפורים אלה משלימים זה את זה, כאשר כל אחד 
ן מתאר היבט שונה של המתח בין מציאות אנושית וחזו

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

 ת.הצליח לגאול את המציאות האנושי
כלומר, הופעת סיפור המקלל לפני הסיום של חומש 
ויקרא, באה במקביל לסיפור מיתת בני אהרן המופיע 
אחרי היחידה הפותחת את הספר. יתכן שבכך התורה 
באה לרמוז על היחס שבין שני הסיפורים המשלימים זה 

שניהם עוסקים במורכבות הכרוכה בחזון של . את זה
יפור הראשון )נדב ם וגוי קדוש. הסיממלכת כוהנ

ואביהוא( עוסק במצב בו האדם הולך רחוק מדי כדי 
לנסות להגיע לקדושה, ואילו הסיפור השני )המקלל( דן 

מפנים את הערכים הבסיסיים של מערכת באדם שלא 
הקדושה שמחייבת את עם ישראל כממלכת כוהנים וגוי 

 קדוש.


