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                              פרשת קדושים פרק יט ויקרא

ר א ר ב  ֹמֶשה לֵּאֹמר.-ֶאלה'  ַוְיַדבֵּ ל-ֶאל ַדבֵּ ל-ֲעַדת ְבנֵּי-כָּ אֵּ ֶהם  ִיְשרָּ  ְקֹדִשים-ְוָאַמְרתָּ ֲאלֵּ

דֹוש ִכי :ִתְהיּו יֶכםֹל-א   ֲאִני ה' קָּ א ְוָאִביוִאּמֹו  ִאיש ג. הֵּ : ִתְשֹמרּו ַשְבֹתַתי-ְוֶאת ּוִתירָּ

יֶכם-א  ה'   ֲאִני ִליִלם-ֶאל  ִתְפנּו-ַאל ד .ֹלהֵּ א  ה  הָּ כָּ י ַמסֵּ אֹלהֵּ ה'   ֲאִני  ֹלא ַתֲעשּו לֶָּכם:  וֵּ

יֶכם-א   ִמים ְוִכי ה  .ֹלהֵּ ֻחהּו  ִלְרֹצְנֶכם-ַלה'  ִתְזְבחּו ֶזַבח ְשלָּ ל ְביֹום ו  .ִתְזבָּ   ִזְבֲחֶכם יֵָּאכֵּ

ר ַעד ת; ְוַהּנֹותָּ ֳחרָּ ף.  ַהְשִליִשייֹום -ּוִמּמָּ רֵּ ש ִישָּ אֵּ ל ְוִאם ז  בָּ ָאֹכל יֵָּאכֵּ -ַבּיֹום ַהְשִליִשי  הֵּ

ֶצה.  הּוא ִפּגּול רָּ יו ח  ֹלא יֵּ א ֲעֹונוֹ  ְוֹאְכלָּ ל-ֶאת-ִכי  ִישָּ ה; ֹקֶדש ה' ִחלֵּ   ַהֶּנֶפש ַהִהוא ְוִנְכְרתָּ

. ַעֶּמיהָּ ְדָך ִלְקֹצר; וְ  ְפַאת ְתַכֶלהֹלא   ְקִציר ַאְרְצֶכם-ֶאת ּוְבֻקְצְרֶכם ט  מֵּ   ְקִציְרָך ֶלֶקטשָּ

ט. ט: ֶפֶרטּו  ְתעֹולֵּלֹלא  ְוַכְרְמָך י  ֹלא ְתַלקֵּ ִני  ַכְרְמָך ֹלא ְתַלקֵּ ר ַתֲעֹזב  ֶלעָּ םְוַלּגֵּ ֲאִני   ֹאתָּ

יֶכם-א  ה'  ְבעּו -ְוֹלא יב  ִאיש ַבֲעִמיתֹו.  ְתַשְקרּו-ְוֹלאְתַכֲחשּו -ִתְגֹנבּו; ְוֹלא  ֹלא יא .ֹלהֵּ ִתשָּ

ֶקר  ִבְשִמי ם -ֶאת ְוִחַלְלתָּ   :ַלשָּ ֲעָך-ֶאתַתֲעֹשק -ֹלא יג  ֲאִני ה'.  ֹלֶהיָך-א  שֵּ ְוֹלא ִתְגֹזל;   רֵּ

ִכיר-ֹלא ִלין ְפֻעַלת שָּ ש-ֹלא יד ֹבֶקר.-ַעד-ִאְתָך תָּ רֵּ ר ְוִלְפנֵּי-ְתַקלֵּל חֵּ ן ִמְכֹשל ִעּוֵּ               ;ֹלא ִתתֵּ

ֶולַתֲעשּו -ֹלא טו  .ה' ֲאִני ֹלֶהיָך-ֵמא   ְוָיֵראתָ  ט  עָּ א ְפנֵּי-ֹלא-ַבִּמְשפָּ ל-ִתשָּ  ְפנֵּיְוֹלא ֶתְהַדר   דָּ

דֹול: ִכיל ְבַעֶּמיָך-ֹלא טז  .ִתְשֹפט ֲעִמיֶתָך ְבֶצֶדק  גָּ ְך רָּ לֵּ ֶעָךַדם -ַעל ַתֲעֹמדֹלא   תֵּ   ֲאִני  :רֵּ

ֶבָך;  ָאִחיָך-ִתְשנָּא ֶאת-ֹלא יז  ה'. חַ ִבְלבָּ ְטא.-ְוֹלא ֲעִמיֶתָך-תֹוִכיַח ֶאת הֹוכֵּ יו חֵּ לָּ א עָּ   ִתשָּ

ֲעָך ְוָאַהְבתָּ  ְבנֵּי ַעֶּמָך-ִתֹטר ֶאת-ְוֹלאִתֹקם -ֹלא יח מֹוָך ְלרֵּ  ֻחקַֹּתי-ֶאת יט         ה'.  ֲאִני  :כָּ

ְשמֹּרּו ְדָך  ַתְרִביַע ִכְלַאִים-ֹלא ְבֶהְמְתָך-תִּ ִתְזַרע ִכְלָאִים; ּוֶבֶגד ִכְלַאִים ַשַעְטנֵּז ֹלא -ֹלאשָּ

ֶליָךַיֲעֶלה  ה ִשְכַבת-ִיְשַכב ֶאת-ִכי ְוִאיש כ .עָּ הֶזַרע ְוִהוא -ִאשָּ ֶרֶפת  ִשְפחָּ ה  ְלִאישֶנח  ְפדֵּ ְוהָּ

ה ֹלא  ה אֹו ֻחְפשָּ תָּ הֹלא -ִתְהֶיה ֹלא יּוְמתּו ִכי ִבֹקֶרת-לָּּה-ִנַתןֹלא ִנְפדָּ שָּ ִביא כא .ֻחפָּ  ְוהֵּ

מֹו ַלה' ֶאל-ֶאת ד-ֲאשָּ יל-ֶפַתח ֹאֶהל מֹועֵּ ם. אֵּ שָּ ן  ְוִכֶפר כב אָּ יו ַהֹכהֵּ לָּ םעָּ שָּ אָּ יל הָּ י ְבאֵּ  ִלְפנֵּ

אתוֹ -ַעל ה' א; ְוִנְסַלח לוֹ  ַחטָּ טָּ אתֹו ֲאֶשר  ֲאֶשר חָּ ַחטָּ אמֵּ טָּ ֹבאּו -ְוִכי כג                             .חָּ תָּ

ָאֶרץ-ֶאל לּוְנַטְעֶתם  הָּ ל-כָּ ץ ַמֲאכָּ ְרלָּתוֹ  ַוֲעַרְלֶתם-עֵּ ֹלשִפְריֹו; -ֶאת  עָּ ִנים שָּ ֶכם   שָּ ִיְהֶיה לָּ

ִלים ל ֹלא-ֲערֵּ נָּה כד .יֵָּאכֵּ ְרִביִעת ּוַבשָּ ל  ִיְהֶיה  הָּ נָּה כה   .ַלה'  ִהלּוִלים ֹקֶדש-ִפְריוֹ -כָּ  ּוַבשָּ

ֶכם  ִפְריוֹ -ֶאתֹתאְכלּו   ַהֲחִמיִשת יֶכם-א   ה'  ֲאִני  ְתבּוָאתֹו:  ְלהֹוִסיף לָּ  ֹלא כו       .ֹלהֵּ

ם-ַעל  ֹתאְכלּו   ַתְשִחיתֹראְשֶכם; ְוֹלא  ְפַאת ַתִקפּו ֹלא כז ְוֹלא ְתעֹונֵּנּו.  ; ֹלא ְתַנֲחשּוַהדָּ

ת  ֶנָך ְפַאתאֵּ ֶנֶפש ֶשֶרטוְ  כח. ְזקָּ ֶכם:  ַקֲעַקע ּוְכֹתֶבת  ֹלא ִתְתנּו ִבְבַשְרֶכם  לָּ   ֹלא ִתְתנּו בָּ

ל -ַאל כט  ה'.  ֲאִני ּה; ְוֹלא  ִבְתָך-ֶאתְתַחלֵּ ָאֶרץ-ְלַהְזנֹותָּ ָאֶרץ   ִתְזֶנה הָּ ְלָאה הָּ הּומָּ  ל .ִזּמָּ

ִשי   ִתְשֹמרּו ַשְבֹתַתי-ֶאת אּוּוִמְקדָּ ֹאֹבת ְוֶאל-ֶאל ִתְפנּו-ַאל לאה'.   ֲאִני  :ִתירָּ   ַהִּיְדֹעִנים-הָּ

ְמָאהְתַבְקשּו -ַאל ֶהם: ְלטָּ יֶכם-א  ה'   ֲאִני  בָּ י לב .ֹלהֵּ ה ִמְפנֵּ יבָּ ַדְרתָּ  שֵּ קּום ְוהָּ ן ְפנֵּיתָּ קֵּ  ; זָּ

ר -ְוִכי לג                                             .ה' ֲאִני ֹלֶהיָך-ֵמא   ְוָיֵראתָ  גּור ִאְתָך ּגֵּ יָּ

ח לד .ֹאתוֹ  תֹונּו ֹלא-ְבַאְרְצֶכם ר  ְכֶאְזרָּ ר ַהּגָּ ֶכם ַהּגֵּ מֹוָך לוֹ  ְוָאַהְבתָּ  ִאְתֶכםִמֶכם ִיְהֶיה לָּ -כָּ

ִייֶתם-   ִיכ ִרים ה  ִים: ְבֶאֶרץ גֵּ יֶכם-א  ה'  ֲאִני ִמְצרָּ ֶול-ֹלא לה .ֹלהֵּ ט ַתֲעשּו עָּ  ַבִּמְשפָּ

ה ה.  ַבִּמדָּ ל ּוַבְּמשּורָּ יַפת   ֶצֶדק-ַאְבנֵּי ֶצֶדק ֹמאְזנֵּי לוַבִּמְשקָּ            -ֶצֶדקְוִהין  ֶצֶדקאֵּ

ֶכם: ִיְהֶיה יֶכם-א ה' ֲאִני לָּ ִים-ֲאֶשר ֹלהֵּ ֶאֶרץ ִמְצרָּ אִתי ֶאְתֶכם מֵּ                              .הֹוצֵּ

ְשָפַטי-ָכל-ְוֶאת ֻחקַֹּתי-ָכל-ֶאת ּוְשַמְרֶתם לז ם:  מִּ     ה'. ֲאִניַוֲעִשיֶתם ֹאתָּ

ֹאַמר כד פרק כ ֶכם וָּ ם-ַאֶתם ִתיְרשּו ֶאת  לָּ תָּ ֶכםַוֲאִני ֶאְתֶנּנָּה   ַאְדמָּ ּה לָּ ֶרֶשת ֹאתָּ   לָּ

ש: לָּב ּוְדבָּ ַבת חָּ יֶכם  ה'ֲאִני   ֶאֶרץ זָּ ֹלהֵּ ַעִּמים-ִמן ֶאְתֶכם ִהְבַדְלִתי-ֲאֶשרא   ִוְהִייֶתם כו .הָּ

דֹוש  ִלי ְקֹדִשים ַאְבִדל; ה'ֲאִני  ִכי קָּ ַעִּמים-ִמן ֶאְתֶכם וָּ  .ִלְהיֹות ִלי  הָּ
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Although it is difficult to define the precise meaning of Hukim and 
Mishpatim, the simplest explanation is that Mishpatim are the laws that 
appear to make sense logically and are understandable, while Hukim are 
more difficult to comprehend. In this chapter of Parashat Kedoshim, we 
learn of the obligation to keep both of these different types of 
commandments – even those that are difficult for us to understand. The 
chapter is divided into two parts with a similar number of pesukim in each.  
 
We find that every concept that has a commandment that is intuitively 
logical (mishpatim) is matched with a commandment that is difficult to 
understand (hukim). Clearly, the division between hukim and mishpatim is 
not clear, and there are some hukim that can be explained and understood. 
At the same time, the holiness of our actions is not based on our performing 
commandments that we understand; there is a deep and hidden element to 
our religious commitment that bring us closer to God and to understanding 
His ways. Loving your neighbor is simply logical; loving the stranger is a 
more difficult commandment, one that is harder to understand. 
  

  


