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 ויצמן  מנחם  הרב :  ראשי  עורך

 גרוסריקיר  ועורך משנה:   יועץ 

 אופיר בטש  עיצוב ועימוד:  

    אופיר בטש  עיצוב עטיפה:  

 0527444327י חנניה לו  הפצה:  

 

 : על התמונה שבעטיפה 

אל  נגש  ומשה  מרחק  העם  ויעמד 
 (שמות כ, יז)  .להים־הערפל אשר שם הא 

 
ויהי   הבקר  בהית  השלישי  ביום  ויהי 
וקל   ההר  על  כבד  וענן  וברקים  קלת 

 )שמות יט, טז( .שפר חזק מאד
 

א את  רגליו  ־ויראו  ותחת  ישראל  להי 
השמים   וכעצם  הספיר  לבנת  כמעשה 

 )שמות כד, י (לטהר. 
לוחות. אלו  זהב,  גלילי  תנחומא,  )  ידיו 

 ( עקב, ט 

רבי לוי    שתהא הפסולת שלך.,  פסל לך 
אומר: יוחנן  פסלן?  ורבי  אחד    מהיכן 

ואחד   מתחת כסא הכבוד פסלן.  אומר:
ברא לו מחצב ומשם  מתוך אהלו אומר:

את   ונטל  אבנים  לוחות  שני  חצב 
של   שהיו  העשיר,  ומשם  הפסולת 

הוא ששלמה אמר: ידיו גלילי    סנפרינון.
מעולפת   בתרשיש  ממולאים  זהב 
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  מכנה  למציאת נוסד מתוך חזון    פרויקט עשרת הדברות
  תוך,  הישראלית   החברה   חלקי   כל  בין  מחבר  משותף
עשרת  ב  המצוייםערכי הליבה של עם ישראל    חשיפת

ואחת   אחד  כל  עבור  מוסרי  מצפן  ומהווים  הדברות 
 מאיתנו. 

  מתוקנת   חברה  ליצרית עשרת הדברות הינם מצע ערכי, יהודי, אוניברסלי ורלוונטי,  
 . יותר   טוב עולם ובניית

פועל למעלה מעשור  ו  מאוד   רבה   ולהצלחה  לעניין   זוכהפרויקט עשרת הדברות  
הדברות   לעשרת  החיבור  את  ולחשוף  להעמיק  ללמד,  מנת  על  ובעולם,  בארץ 

 :כערכי ליבה בערוצי פעילות מגוונים

תוכניות לבתי ספר יסודיים וחטיבות ביניים ממלכתיות, בתי מדרש לסטודנטים,  
 בתי מדרש להכשרת מדריכים, קורסים דיגיטליים ותוכניות העצמה לנשים. 

 שנה ועשרות אלפי בוגרים. לפרויקט אלפי משתתפים בכל  

 

 : ומחוץ מבית לדרך השותפים  לכל  טובה להכיר המקום כאן

אמנון    לצוות ולדרך:  לרעיון  ושותף  נאמן  ובעולם,  בארץ  ובהווה,  בעבר  הדברות  עשרת  פרויקט 
, אשר כהן, איתן בר אור, שימי קאופמן, גרוסרליברמן, דינה הרוש, ענבל מחלב, אופיר בטש, יקיר  

 ואלי בס, ולכל הוועד המנהל. וויסברודהרב ניצן ברגמן, אריאלה אבן עזרא, ננסי 

 . יהודית ורוח והפור ציפי, שב  דור לאיתן, ירההיצ בשלבי לשותפים

 משרדי  צוות,  תוכן   מנהלי,  מחוזות  מנהלי,  כהן  עמי  הרב,  קריגראל עצמי: המנכ"ל רוני    -  אל עמי  לצוות
 .ומסור יקר מדריכים וצוות

נוספים: אומץ בראשות הרב דניאל גבאי. עמיאל אור תורה, בהנהגת הרב    לשותפים משמעותיים 
. האגף לתרבות יהודית, ובמיוחד למחוז צפון בהובלת  זרגריוד בניהולה של שרון  בצלאל, לזהות ל

יחיאל  לרב  העולמית;  הציוניות  בהסתדרות  בתפוצות  רוחניים  לשירותים  למערך  צור.  אבן  אסנת 
וסרמן ולאילן פרידמן. לבתי המדרש לסטודנטים: פתחים בראשות הרב נחום נגר, אתנחתא בעכו  

זוהר, ליהונתן לוי ברמת השרון, ולגרעין   נהוראיקורן, דרך עמי בנתיבות בהובלת    אליסף בהובלת  
 התורני בלוד.

 המדריכות,  והמורים  המורות,  והמחנכים  המחנכות,  והרכזים  הרכזות,  והמנהלים  המנהלות  אלפי  לכל
 משמעותי   חיבור  ליצור  בכדי  מעשור  ולמעלה  יחד  עובדים  אשר  הממלכתיים  הספר   בבתי  והמדריכים

 . הדברות שבעשרת  הליבה ערכי פי על  ישראלית־יהודית לזהות
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כמה עמיתים ושוחחנו.    עםלפני קצת יותר מעשור עמדתי בפינת רחוב בתל אביב  
ואמרה:   אחת מהן, אישה מקיבוץ מעגן מיכאל, שרון פורטוגלי שמה, פנתה אלי 
יודעת מה אתה מחפש, שלום. אתה מחפש משהו שיאחד את כל המגזרים   "אני 

ית ויפעיל את  שיצ  בחברה הישראלית, מימין לשמאל, מדתיים לחילוניים, משהו
האידיאליזם השורשי הסמוי שקיים בעם ישראל לבנות ולתקן את החברה ואת  
משהו   לא  אבל  יותר.  טוב  עולם  לבנות  בה.  גאים  נהיה  שכולנו  שלנו,  המדינה 

.  מבפנים שהוא ביטוי של משהו  שנרגיש מבחוץ, אלא    אליו   נדחפים   אנו שנרגיש ש
 עשרת הדברות".  - מציא אותו אבל אל תדאג, הדבר הזה כבר קיים ולא צריך לה

שרון הוסיפה שכשמלמדים את עשרת הדברות לחילוניים כדאי להתחיל מהסוף  
מהעשירי   ואחרי    -להתחלה:  יותר,  גדול  קונצנזוס  יהיה  עליו  כי  תחמוד",  "לא 

"אנכי    -שנכנסים פנימה, נוכל גם להגיע לדיבר של "זכור את יום השבת" ולאמונה  
 ה'". 

המפגש עם שרון גרם למהפך בחיי. התשובה שלה לשאלה שלי לא  הרגע הזה של  
ה רק מענה ספציפי לשאלה מקומית, אלא תשובה למסע ארוך של חיפוש  תי יה

שעברתי כל חיי, ומשהו שראיתי שהוא נחוץ למדינה. ולמרות שלא תמיד אנחנו  
נקודות   בכמה  לגעת  אנסה  מיוחד,  כך  כל  הוא  בחיינו  מסוים  רגע  למה  מבינים 

 יני גרמו לרגע הזה להיות נקודת מפנה בחיי. שבע

, חיפשתי משהו שיאחד את העם. בהיותי עולה מקנדה, ההבדלים הגדולים  ראשית 
ועוצמת המחלוקת שיש בין מגזרים בארץ הוא דבר שלא הכרתי בחו"ל. כשאתה  

  לעומת פוגש יהודי בחו"ל, ההבדלים והדקויות שיש בין יהודים הם דברים צדדיים,  
מאד.  שהסולידריות   נוכחת  אחימ  קיימת היא  משפחה  של  תחושה  מיעוט  ן  ת, 

זאת, כשהגעתי לארץ הופתעתי לראות את הנוכחות   בין הגויים. לעומת  מאוחד 
להן   מאפשר  הישראלית, שלא  בחברה  קבוצות  בין  השוני  לנושא  שיש  הבולטת 

מקומות שבהם רואים את האחדות    עוד להתאחד מלבד בזמן מלחמה. נכון שישנם  
ממערכת בחירות למערכת  הזאת, כמו בארגוני החסד והעזרה ההדדית, אבל עדיין,  

https://www.myofficeguy.com/p/1ezxdn/1ejb0i/1ihbu8/payment/
https://www.myofficeguy.com/p/1ezxdn/1ejb0i/1ihbu8/payment/
https://www.myofficeguy.com/p/1ezxdn/1ejb0i/1ihbu8/payment/


 | קריאת כיוון  עשרת הדברות  

 .כאןהקליקו  – להזמנת הספר  8

בחירות, כל הזמן אנחנו נחשפים לפירוד, לקונפליקטים החברתיים והפוליטיים,  
בתוך כל מגזר יש תתי מגזר. בעיני,    אפילולניכור ולעיתים לשנאה שקיימת בארץ, ו

זה מה שמחליש אותנו, עד כדי כך שעולה בי השאלה: האם כך נראה "עם אחד  
ה מפולגת שלא מוכנה להיות קשורה האחת לשנייה.  בלב אחד"? זה נראה כמו חבר

לשני   אחד  שדואגת  חברה  להיות  לאחדות,  הדרך  את  למצוא  מוכרחים  אנחנו 
 ובסופו של דבר להיות מקור ברכה לכל העולם כולו.  

 לכן דבריה של שרון היוו עבורי את התחלת הדרך לבניית האחדות בעם ובארץ.  

טובשנית עולם  בניית  של  הנושא  היה  אידאליסטית   ,  חברה  בניית  .  יותר, 
אידאליסטיות קיימת בכל החברות במדינת ישראל, אבל עשרת הדברות יכולים  
להיות הכלי לחבר יחד את כל האידיאלים האלה שנראים כסותרים ולא קשורים  

  נוהאחד לשני. עשרת הדברות מהווים מערכת ערכים משותפת ובסיסית, שכול
ולא משנה מה הרקע  -בה, ולעבוד יחד  נות עצמיכולים להזדהות איתה, למצוא א

ולהיות    - שלנו   זו התוכנית שיכולה לכוון אותנו, למקד אותנו  כחברה מגובשת. 
 בסיס לחזון ולמשימה שאנחנו נושאים בתוכנו. 

, הוא נושא שהטריד אותי מאוד אז, ומטריד אותי מאד גם היום, והוא נושא  שלישית
הרבה ישראלים ירדו מהארץ מאז קום המדינה. יותר מזה,  היורדים מהארץ. כל כך  

כשאני עצמי עליתי לארץ, נשאלתי שאלות שלא ציפיתי להן, שאלות נוקבות: למה  
עלית לכאן? יש כאן מלחמות וחובת גיוס, ורמת חיים נמוכה, ופוליטיקה בעייתית,  

מזה:    למה הגעת לכאן? ותשובתי הייתה שכאן הבית שלי. אבל זה גם הרבה יותר
כבר   היה  שלא  משהו  לבנות  הזדמנות  לנו  יש  שנתפאר    2000כאן  מדינה  שנה! 

ונתגאה בה! רציתי להיות חלק מבניית מדינה שלא תהיה רק מקלט בטוח ליהודים  
בחברה  בה,  לחיות  ירצה  וישראלי  יהודי  כל  שבו  מקום  אלא  הגלות,  מרדיפות 

מ ידינו,  על  שנבנית  וחופשית,  אחראית  אוהבת,  הלאומי  אכפתית,  החזון  תוך 
 ישן שעל פיו נבנה את חברת המופת שלנו. -החדש 

 

 כולל במבט הדברות עשרת 

בהתבוננות על עשרת הדברות, ניתן למצוא כמה מאפיינים שהופכים אותם לחזון  
הלאומי שלנו. ללא המאפיינים הללו קשה לבדל את עשרת הדברות מכל ניסוח  

 שמנסה לכתוב חזון למדינה.  של אמנה חברתית או מגילת יסוד של כל מי 

גם לילד  -  פשוטיםהם   .1 שני  יםנגישים  ומצד  שאפשר כל    -  עמוקים , 
 יותר ויותר למבוגרים.  הם הזמן לחקור ולהעמיק ב
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זאת ערכים    רלוונטייםהם   .2 עם  ויחד  לכל נצחייםלימינו  , שמתאימים 
 זמן.

לגויים  אוניברסלייםו   יהודיים  .3 וגם  היהודית,  למדינה  מתאימים  הם   ,
  עולם   בוניםשגרים בה, ומעבר לכך הם מהווים אור לכל העמים, איך  

 . יותר  טוב
וברוריםאבל    כוללנייםהם   .4 משותפות    נקודתיים  לאמנות  )בניגוד 

סוגי הקבוצות   שבדרך כלל לא אומרות כלום במישור המעשי...(, כל 
כוח לגרום  ה  אתעם זאת יש להם    ימצאו את עצמן ב'מסמך' הזה, ויחד 

 לשינוי. 
 . כללול  פרטל ים מדבר  הם .5

מרכזיות  על  שמהוו  םעדות  הדברות,  עשרת  עם  הברית  לוחות   הצהרה   יםשל 
לכולם, אנחנו מוצאים למשל בהתייחסות של    הלוהית שמקובלת בעולם וידוע־א

האבות המייסדים של ארצות הברית לנושא הזה. ומהצד השני, הצורר הגרמני רצה  
להשמיד את עשרת הדברות מעל פני העולם, כי הן מייצגות את המצפון שהיהודים  
הביאו לעולם. בבית הנבחרים בארה"ב ישנו פסל של משה רבנו עם הלוחות, כי  

כל חברה מוסרית סט של ערכים שנמצאים בקונצנזוס.  ב  ויםות מהועשרת הדבר
גם היום ברחבי העולם כשרוצים ללמוד מה צריך לעשות כדי לשפר את המצב,  
עם כל הקשיים שיש בו, עשרת הדברות מהווים את המצפן המוסרי הכי טוב שאי  

זאת  פעם ניתן לעולם. אז זו לא רק תחושה פנימית שלנו, אלא כל העולם רואה  
 כך.

 

 לעומקם של הדברות 

ישראל,   למדינת  חזון  של  אפשרות  מהווים  הדברות  שעשרת  שזיהיתי  מאחר 
 המשכתי את המחקר שלי בשני אפיקים במקביל:  

המחקר של עשרת הדברות עצמם. מהם עשרת הדברות? מהם    יהאפיק ראשון ה
המקורות ללימוד כיצד ליישם אותם בחיי היומיום? איך הם עובדים? למה דווקא  

ה  עשרה והאפיק השני  על   -  יה אלו?  מסתכל ככה  אכן  הישראלי  הציבור  האם 
 עשרת הדברות? 

מצוות. הם מכונים  הכולנו יודעים שיש בעשרת הדברות משהו שונה משאר תרי"ג  
ישירות   דברות ולא מצוות, הם נמצאים על לוחות הברית, הם היחידים שנאמרו 

בארון הברית בקודש הקודשים,    הונחו  אףלעם ישראל במעמד הר סיני, והלוחות  
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ם כמעט בכל בית כנסת  התפילות שלנו. הם נמצאי  כלמרכז החיים היהודים, מוקד  
לנו: "אל תשכחו אותנו". אם כן מהם עשרת    ים אומר   ם מעל ארון הקודש, כאילו ה

 הדברות? מה התפקיד שלהם? במה הם ייחודיים? 

"כל   אומר:  רש"י  אחד,  פרש    613מצד  ורס"ג  הן.  הדברות  עשרת  בכלל  מצות 
  ם הדברות ה. אם כן, עשרת  באזהרות שיסד לכל דבור ודבור מצוות התלויות בו" 

ות שאר המצוות, מעין כותרת או תוכן  מפורטכל אחת מהן  למעין עשר קטגוריות ש
גיליתי שבעל התורה שלמה, הרב מנחם מנדל   זו,  עניינים. אך כשעיינתי בגישה 
כשר, מביא שמונה שיטות לסידור המצוות, ובנוסף עליו יש את שיטת הרס"ג ואת  

שיטות לדרך שבה ממיינים את תרי"ג  סך הכל מצאתי עשר  שב  כך,  שיטת הרמב"ן 

המצוות בתוך הדברות! אם כן, אין בעצם הסכמה כיצד לקטלג כל דיבר. ואף אחד  
מצווה   איזו  מחליטים  ואיך  דיבר,  לכל  נושא  או  ברורה  הגדרה  איזשהו  נתן  לא 

 להכניס תחת איזה דיבר. 

גם ש ולומר שמצוות   לאמסתבר  והלא תעשה,  בין כל מצוות העשה    ניתן לחלק 
והלאוים בדברות הם כנגד שס"ה   הן כנגד רמ"ח מצוות עשה,  העשה שבדברות 
דיבר   כל  ולתוך  בין המפרשים,  כך  על  ראיתי הסכמה  לא  כי  תעשה,  לא  מצוות 
הוכנסו על ידי כל אחת מהשיטות הן מצוות עשה והן מצוות לא תעשה. והשאלה  

  ם ת הדברות ההחשובה יותר היא למה זה באמת לא ברור? היינו מצפים שאם עשר
, ישתמש  למשלאת הכל, והרמב"ם    יםכולל  ם, אז הקב"ה יבאר איך הים כל כך חשוב

 ארבעהבעשרת הדברות כדי לסדר את כל ההלכות בספרו משנה תורה במקום  
 עשרה החלקים שבהם קטלג את הכל.

ש ככל  ועוד    עיינתי אבל  כלפי  פרשניםבעוד  ונשנים  חוזרים  ביטויים  גיליתי   ,
,  5, קווי יסוד וראשי פרקים 4, שורשי יסודי התורה י המצוות כולם" הדברות כ"שורש 

כולה התורה  כל  התורהכללות  עיקרי  הדת ,  וראשית  עיקר  כאלה 8,  ביטויים   .

  לדברות  שהיחס   ונראהנשמעים אחרת מאשר רק לומר שהדברות הם קטגוריות,  
מצוות. זה מצביע על כך שיש כאן    613-תמצית של הכל, עוד לפני הפירוט לכ  הוא

 

 רש"י, שמות כד, יב  .1
 במאמרו על תרי"ג מצוות  .2
 כוזרי, מאמר ראשון, פז ה ספר  .3
 אברבנאל, שמות כ, ב .4
 הרש"ר הירש, שמות כ, יד  .5
 ספר התניא, ליקוטי אמרים פרק כ .6
 , בית אלוקים, שער היסודות, פרק יבהמבי"ט  .7
 הרמב"ם, פירוש המשניות למסכת תמיד, פרק ה, משנה א  .8
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יעודנו   את  למלא  לנו  יאפשר  זה  פיו,  על  ונחיה  שבו  העיקר  את  נבין  שאם  כוח 
בעולם. כי להתייחס לדברות כמרכזים את כל התרי"ג זה משהו אחד, אבל לראות  

את התמצית של התורה, וממילא לדרוש שנשים אותם במרכז התודעה שלנו,    םבה
לר הקודש,  ארון  מצוות  מעל  לכל  ודלת  התורה,  ערכי  כל  אל  מפתח  בהם  אות 

 התורה, זה כבר משהו אחר. 

סיני. הקב"ה   הר  מתחברת לפסוקים המקדימים למעמד  לדברות  כזו  התייחסות 
לי, ושמרתם את בריתי, והייתם לי  ואומר לעם ישראל: "ועתה אם שמוע תשמעו בק

כה ממלכת  לי  תהיו  ואתם  הארץ;  כל  לי  כי  העמים  מכל  קדוש" סגלה  וגוי  .  נים 

מתייחס  מהמפרשים,  חלק  לדעת  בקולו,  סיני   ת שמיעה  הר  שמירת  למעמד   .

האבות  עם  לברית  שהכוונה  הרמב"ן  מסביר  משפחות    הברית,  כל  בך  ש"נברכו 

, אז עם ישראל יהפוך להיות סגולה מכל העמים. אם כן מה שיביא אותנו  האדמה"

 דברות. הם עשרת ה -למילוי המשימה שלנו בעולם  

הדברים"  "עשרת  במילים  הכוונה  למה  כלולים  אבל  הדברות  בתוך  הרי   ?15  

כלליים  לערכים  כללי,  לעקרון  שהכוונה  נראה  דיבר?  זה  מה  כן  ואם  .  מצוות, 

המילה 'דבר' היא מילה מאד כללית שמכילה בתוכה את כל מה שהזכרנו, וננסה  
להגדיר זאת: הערכים והחזון לצורך מילוי משימתנו כממלכת כוהנים וגוי קדוש  
נמצאים בעשרת הדברות. הם מפתחים את האישיות שלנו כדי שנוכל לקבל את  

ערכי,  עוגן  מהווים    כל התורה כולה באופן שזה יביא אור לעולם. עשרת הדברות
היסודיים    כלומר לערכים  כל התרבות    כמו חיבור  זה  ללא  כי  ונישואין,  משפחה 

לבדיקה עצמית בעת    מצפןשלנו תשתנה בהתאם לתרבות החולפת, והם מהווים  
ניסיון. הם שורשים ויסודות לכל התורה, ויש בהם את החזון של עם ישראל לתיקון  

  ערכי ליבה ואולי הביטוי המתאים ביותר הוא    העולם, כל אלה הם חלקים מה"דבר". 
 . ערכי יסודאו 

עקרונות נצחיים המחברים את עם ישראל למטרתו בעולם,   ם אם אכן הדברות ה
אבל   האומה.  כלל  אל  ידבר  ודיבר  דיבר  שכל  מוכרח  חלק    כשעברתי אזי  על 

לא   כלל  הדבר  שעוסק    היהמהדברות  תענה",  "לא  הדיבר  למשל  מאליו.  ברור 
בעדות בבתי משפט בלבד, ולא כולל נשים שאינן כשרות להעיד בכל מיני תחומים  

 

 ו -שמות יט, ה  .9
 אור החיים, במדבר יד, כב .10
 הרמב"ן, שמות יט, ה  .11
 בראשית יב, ג .12
 שמות לד, כח  .13
 על פי הכתב והקבלה דברים ד, יג .14
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, או אפילו "לא  או "לא תגנוב", שעוסק רק בגניבת נפשות לצורך עבדות בבית דין,  

האיסור על  לעבור  כדי  החפץ  של  ולקיחה  בחמדה  רק  שעוסק  כל  תחמוד",   ,

 ההגדרות ההלכתיות לא מתאימות לעקרון של ערכי ליבה. 

אבל בעיון מעמיק יותר גיליתי שחז"ל הקבילו בין הדברות לבין פרשיות אחרות  
ו גם מפרשי התורה  בתורה,  דיבר.  זה נחשפו בפני העומקים שטמונים בכל  דרך 

ת שבדיבר, מה  ו הרחיבו את הדברות, לערכים שהם הרבה מעבר למצוות ההלכתי
 . זה ספר יעסוק ובכךשמכונה "מצווה עיקרית" בספורנו, 

 

 שנגנז  האוצר

הראשונים  כשמסתכלים על הדברות כדברים ולא כמצוות, ורואים את חז"ל ואת  
, אנו מבינים שמשום מה במהלך ההיסטוריה איבדנו  םשמכירים במיוחדות שבה

את ההתמקדות שלנו עליהם כעיקרים. יש כאן אוצר ענק שהיה גנוז עד עכשיו,  
  2000ואולי זה הזמן לחשוף אותו. אחרי שחזרנו לארץ ישראל והקמנו מדינה אחרי  

 ען תיקון החברה והעולם. שנה, עשרת הדברות יכולים לאחד אותנו כעם למ

  ים אבל ישנה בעיה עם התיאור הזה. מבחינה היסטורית, עשרת הדברות היו נאמר
. היה חשש שזה יהווה תחליף  בגלל המינים   הופסקבתפילה בתקופת בית שני, וזה  

.  לתרי"ג המצוות, ולכן כתב הרמב"ם שאסור לעמוד בזמן קריאתם בתורה למשל

אחרונים אחרים שכותבים אחרת. הטור כתב שכל אחד  שני מצאנו ראשונים ו  מצד
יוסף   הבית  כתב  וכך  פרטי,  באופן  יום  בכל  הדברות  עשרת  את  "א  והרמיאמר 

כתב שאביו אמר את    "ל המהרששיש לומר אותם לאחר התפילה.    בשולחן ערוך

ועוד כתבו שכן יש לעמוד בקריאת עשרת    "אהחיד עשרת הדברות לפני התפילה.  

הדברות. לכן התלבטתי עד כמה נכון לראות היום את עשרת הדברות כגורם כל  
כך מרכזי בחברה הישראלית, כגורם מאחד, כבסיס לייעוד שלנו, כחזון לאומי ולא  

יהדות. הרגשתי שאני צריך אישור לכיוון  ל  לחשוש שיש כאן דרך אלטרנטיבית 

 

 דף פו עמוד א  -תלמוד בבלי, מסכת סנהדרין, דף פה עמוד ב  .15
 רסו - ראה למשל בספר המצוות, מצוות לא תעשה, רסה  .16
 דף יב עמוד א  –תלמוד בבלי, מסכת ברכות, דף יא עמוד ב  .17
 שו"ת הרמב"ם, סימן רסג .18
 שולחן ערוך אורח חיים א ה  .19
 שו"ת מהרש"ל סימן סד  .20
 שו"ת טוב עין סימן יא  .21
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המהפכני וינברג    המחשבה  נח  הרב  ומורי  לרבי  פניתי  כן  על  בתוכי.  שהתעורר 
)מייסדה ונשיאה של ישיבת אש התורה(. הוא אמר שעשרת הדברות הם מצוות  

, ושהמטרה כאן היא לאחד את עם ישראל, ולקרב יהודים, ולכן  שהשכל מחייבם 

זוהרם.   במלוא  ולהציגם  ללמדם  בעיה  בכלל  הדתי צריך    אמנםאין  הציבור  מול 
ו   והדגשהזהירות    נה מש   שאין שעשרת הדברות מהווים חלון לכל התורה כולה, 

 להדגישם הלכתית יותר מתרי"ג המצוות. 

לבין עשרת הדברות בצורה   מצוותואולי נוסיף ונאמר שצריך להפריד בין התרי"ג 
נוספת. כשאנחנו מדברים על שליחות, על משימה לאומית, זה מחייב ריכוז של  

מי אנחנו וכך    ים רכים יסודיים, מידות ואידאלים שמתמצתהפרט ושל הכלל על ע
  הלוחות הרבה יותר מכוונים למילוי המשימה שלנו כשליחים, ולכן נקראו    אנחנו

שאיתה  הברית 'לוחות   טבעת  כמו  התרי"ג  הקידושין  מעשה  את   עושים',  ואילו   ,
 החיים כזוג נשוי.  כברמצוות הם 

שע ויצמן ממעלות, הרב משה שפירא,  בנוסף לרב וינברג קיבלתי הסכמה מהרב יהו
 והרב שמואל קמינצקי.  

 

 אנחנו  זה  הדברות עשרת 

מחובר   הישראלי  הציבור  אכן  אם  לבחון  צורך  היה  הראשון,  לאפיק  במקביל 
לעשרת הדברות. הלכתי למכון המחקר של מינה צמח בכדי לבדוק זאת. מהסקר 

מהישראלים בעד שעשרת הדברות יאומצו    89%שמינה צמח עשתה עבורי עלה ש
מנם  אמרו שהם מאמינים בעשרת הדברות. א  93%כערכי החברה במדינת ישראל.  

זה אומר    אבלבפירוט של הדברים עלה שהם לא בהכרח יודעים את כל העשרה,  
נוכח   זיהוי של משהו שהוא שייך לנו, עם ישראל, ואנחנו רוצים אותו  שיש כאן 
בחברה ובמדינה שלנו. בנוסף, יצאתי עם צוות מקצועי לעשות סקר רחוב. גם שם  

הנשאלים   בין  מוחלט  רוב  חיובי    שישגילינו  יחס  שלהם,  לו  לערכים  לדברות, 
, ושאם הם יאומצו בחברה זה יעשה רק טוב לחברה  הםאותם כערכים של  שמזהיםו

 שלנו. 

 

 הדברות עשרתעל פי פירוש המלבי"ם על  .22
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גדליה  באור  שמוזכרת  המכילתא  את  יותר  עוד  לי  הבהיר  רק  בשם    זה  וגם 

. במכילתא מובא שלפני שהדברות נכתבו על הלוחות,  משמואל בכמה מקומות 

הרעיון הזה שמעמד הר סיני השאיר חותם  הן נכתבו על נפשותיהן של ישראל.  
הרוחני שלנו, ומשם לתודעה    DNAנצחי של עשרת הדברות כדברים שנכנסים ל

הכללית שלנו, ולאידאל הכללי שלנו, והדרך לקיים את הברית שאי אפשר לברוח  
ממנה, כבר ניתן לנו בהר סיני! זה מוטמע בנו, זה הייעוד שלנו להיות ממלכת כהנים  

רק  שלא משהו מבחוץ אלא משהו שנמצא בתוכנו,    באמת ואם כן, זה    וגוי קדוש. 
צריך לחשוף אותו. כל דיבר מדבר אלינו! אל כל עם ישראל, דתיים ולא דתיים!  

 הזהות שלנו.  עםמקום מפגש  בעצם מצאנו 

בעזרת ה', אם נצליח להחדיר בצורה רחבה את החיבור לעשרת הדברות הן בחברה  
ת, זה יכול לעורר מתוכנו את השאיפה והבטחון לבנות  החילונית והן בחברה הדתי

את המדינה והחברה בצורה אידאלית, ולמלא את תפקידנו כעם ישראל. אלי ויזל  
המשיל את העניין פעם, שעם ישראל הוא כמו שליח שקיבל מכה בראש ושכח מי  
  הוא )שליחים(, מי שלח אותו )הקב"ה(, למי )לכל העולם על ידי בניית חברת מופת 

 בארץ ישראל( ומה המסר )עשרת הדברות(.

הביא   המופלא  ציון  שיבת  וככל   לשבעה  קרובתהליך  הביתה,  מעמנו  מיליון 
השראה   מעוררת  יותר,  ליפה  בישראל  החברה  את  להפוך  שלנו  שהשאיפות 

היהודים   לכל  שואבת  אבן  תהווה  ישראל  מדינת  יותר,  לכאן    שיעלוואכפתית 
ו מתפללים שעל ידי ראייתם של הדברות כערכי ויצטרפו לבניית החזון הזה. אנחנ

הליבה שלנו, במיוחד כאן בישראל, וחשיפתם לציבור כמבטאים את מי שאנחנו  
 אור גוים כדברי ישעיהו הנביא. לבאמת, נוכל לעורר את הגשמת החזון להיות 

את "פרויקט עשרת הדברות" שפועל להגשמת    תי בעקבות המסע שעשיתי, הקמ 
תו במגוון  זה  ספר  חזון  בבתי  חינוכיות  ובחו"ל.  ובקהילהכניות  בארץ  ידי    על, 

ליבה   כערכי  הדברות  עשרת  עם  לחיות  ישראל  עם  את  מעוררים  אנו  הפרויקט 
המשתתפים   מכל  חמות  תגובות  לקבל  זכינו  ולאומיים.  חברתיים  משפחתיים, 
במגוון התוכניות, ואנחנו רואים הרבה ברכה במעשינו. ספר זה מהווה צעד חשוב  

 המבט המעמיק הזה בעשרת הדברות.  והפצת שיתוף של  המטרהת לטוב

להעשיר   שיכולים  הדברות,  לעשרת  שלנו  הגישה  ללימוד  הזמנה  הוא  זה  ספר 
מהתנועה   להיות חלק  הזמנה  גם  זו  והמשפחתיים.  האישיים  חיינו  ולהעמיק את 

 

 149ובפרשת כי תשא עמ'  95על חג השבועות עמ'  .23
 כגון שם משמואל על פורים, תרע"ב  .24
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ולתרום לצמיחתה של תנועה שמזהה את הפוטנציאל של עשרת הדברות לאיחוד  
 יצירת בסיס ערכי משותף וחברה מתוקנת.  ידי  ל עם ישראל ע

רות יכול לעורר אותנו לשליחות שקיבלנו בהר סיני להעביר את דבר  עשרת הדב
 ה' אלינו ולכל העולם. עשרת הדברות זה אנחנו! 

 שוורץ  שלום  הרב

 ' הדברות עשרת 'פרויקט  מייסד 
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עשרת הדברות קיבלו עבורי גוון אחר לגמרי, עמוק ורחב יותר, עת פגשתי את הרב 
שלום שוורץ, מייסד 'פרויקט עשרת הדברות'. הייתי טרוד בשאלה איך אני מעביר  
את יסודות היהדות לקבוצה של סטודנטים שאינם דתיים בתוכנית שאני מוביל  

שעשר ברור  לי  היה  בלוד.  התורני  מאותם  בגרעין  גדול  חלק  הם  הדברות  ת 
של   מעולמם  מאוד  עד  רחוקים  לי  נראים  היו  מהדברות  חלק  אך  היסודות, 

הן    - הסטודנטים. המפגש עם הרב שלום והחזון שהוא פיתח סביב עשרת הדברות  
כך    - במקרו   כל  מסרים  במיקרו,  והן  הדברות,  של עשרת  ראיית הערך המאחד 

דיבר   ורלוונטיים שבכל  תחילה הבאתי את התכנים  ת  -עמוקים  מייד.  אותי  פס 
לסטודנטים כאן בלוד, וכשראיתי איך הלימוד הזה נגע בהם יותר מכל לימוד אחר,  
וצוות עשרת   הבנתי שיש כאן אוצר. לימים נעשיתי שותף לדרך עם הרב שלום 
השנים   במהלך  בלבד.  ל'חילוניים'  איננו  הזה  שהאוצר  לדעת  ונוכחתי  הדברות, 

עשה מרקעים שונים התלהבו ואמרו שיש בגישה בכדי להעשיר  מחנכים ואנשי מ
ויהודי   את כולם; החל ממי שלא מכיר ולא מחובר וכלה במי שהוא גם בן תורה 
מלומד. יש בגישה ובקריאת הדברות באופן הזה שהתחדש לי, בכדי להאיר את  

 הדברות ולהעמיק בהם באור אחר ממה שנהוג.  

ותקופה מאז,  חלפו  שנים  חמש  עשרת    כמעט  לתוככי  מסע  מעין  הינה  עבורי  זו 
'פרויקט   עם  שלי  למפגש  שקדמה  הגדולה  העבודה  בהכרת  ראשית,  הדברות. 
עשרת הדברות', על מגוון המקורות והמסרים שכבר נדלו מהדברות. שנית, מתוך  
זו, להוסיף על העבודה שנעשתה, בקריאת כל מקור וכל רעיון שהצלחתי   גישה 

ט שנפתח לפניי, לראות איך כל דיבר, מלבד היותו כמובן  למצוא, ולבחון אותם במב
מצווה, יש בו גם עולם ערכי, השקפתי, רלוונטי לחיים עצמם. ויחד עם זאת, בחנויות  
את   שמדבר  ספר  מצאתי  לא  עליהם,  אמון  שאני  התורניות  ובספריות  הספרים 
פרשת   בספרי  גם  אלא  כזה,  ספר  שאין  רק  שלא  לדעת  נוכחתי  הזאת.  השפה 

וע, גם בפרשת יתרו, גם בפרשת ואתחנן, וגם בחג השבועות, יש מעט מאוד  השב
הפרשה   על  בספר  לחפש  כשבאתי  גם  להפתעתי,  הדברות.  בעשרת  עיסוק 
גיליתי שגם אני עצמי לא   שהוצאתי לאור בשליחות בתפוצות לפני כמה שנים, 
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 כתבתי כלל על עשרת הדברות. מתוך כך, הלכה והתגבשה ההחלטה להוציא לאור
בזווית הייחודית אליה התוודעתי בחמש השנים   ספר שיעמיק בעשרת הדברות 

 האחרונות. 

דיוק וליתר  זה, מבקש לשתף את הקוראים בגישה שבאה למצוא,  צנוע  - חיבור 
לחשוף, בעשרת הדברות, את הערכים החשובים הטמונים בהם. אין ספק שבכל  
דיבר מאיר אור יקרות, ולא נוכל לכמת את המסרים של כלל הדברות לספר אחד.  
ספר זה מהווה אפוא, קריאת כיוון בלבד. קריאת כיוון לראות בעשרת הדברות,  

יאת כיוון, הצעה איך  משהו רלוונטי יותר ממה שאולי היינו מורגלים. ובנוסף, קר
לקרוא כל דיבר ודיבר. הצעה זו היא רק מעין דוגמא לאופן קריאת הדיבר, והקורא 
יותר ממוזמן לבוא למפגש מחודש עם הדברות, ולראות מה הוא מזהה בהם, אילו  

 מסרים רלוונטיים לחיים שלו טמונים בהם, בבחינת "ואידך זיל גמור".  

היסוד בגישה. הגם שיש ערך מאוד מיוחד של  'נאמן למקור', מהווה אחד מאבני  
מפגש בלתי אמצעי של כל אחד עם הדברות, כמו עם כל התורה כולה, יחד עם  
זאת, לשם הזהירות, ולשם הדיוק, 'פרויקט עשרת הדברות' בכלל, ובפרט ספר זה, 
מבקשים להיות 'נאמן למקור', וליתר דיוק, נאמן למקורות. ראיית הדברות כרחבים  

שר הצד המצוותי שבהם בלבד, שכן אין אלו עשר המצוות אלא עשרת  יותר מא
נוכל למצוא הגדרות מאוד רחבות   הדברות, אף הוא מבוסס על מקורות מספר. 
נוכל למצוא במפרשי המקרא לדורותיהם,   לדברות כפי שנכתב במבוא. לצד זה 

בים  כגון רבי אברהם בן הרמב"ם, האברבנאל, הספורנו והמלבי"ם פירושים שמרחי
את הדיבר מעבר למעשה המצווה שבדיבר, וכוללים בתוך הדיבר מנעד רחב יותר  
של מעשים, מחשבות ודעות. ניתן אפוא לראות את הדברות כמעין 'בניין אב', או  
בו   יש  מסיני,  שמגיע  כפי  הדיבר  רבים.  תולדות  למצוא  גם  נוכל  שלהם  'אבות', 

ולהאי אותם,  לדלות  נקראים  ואנו  אינספור,  החלק  מסרים  דרכם.  החיים  את  ר 
הכל.   איננו  מהדיבר, אך  מאוד  נכבד  חלק  אכן  הוא  הדיבר  מצוותי של  ההלכתי 
נוכל לזהות בדיבר את הצד המצוותי ואת   ובדומה למושג ההלכה ורוח ההלכה, 
כלל העניינים הנוספים שהדיבר מכוון אליו. הגם שבמובן המעשי המחייב אין לנו  

שה, אך במבט על כלל הדיבר, נוכל לכוון את  אלא את ההלכה, כפי שנפסקה למע
מבטנו ואת עצמנו לאמונות והדעות, ההשקפות והמידות, ואף למעשים היוצאים  

 מהם, שהם ל'רוח הדיבר'. 

בדברי   במאוד  אנו  נעזרים  גדולים.  באילנות  נתלים  אנו  בדברות  שלנו  בקריאה 
לבין מקורות    חז"ל, בדברים שאמרו על הדברות, ובהקבלות שהקבילו בין הדברות 

ימין ללוח שמאל. הקבלות אלו מהוות   אחרים, או בתוך הלוחות עצמם, בין לוח 
עולמות   בפנינו  שפתח  נוסף  מקור  הדברות.  את  חז"ל  פירוש  להבנת  גדול  פתח 
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והשפיע על עיצוב דרך הקריאה את עשרת הדברות, הוא המחלוקת של רבי עקיבא  
 יבר: ישראל לכל דיבר וד - ורבי ישמעאל בתגובת עם

לאו, דברי רבי ישמעאל.    -הן, ועל לאו    -שהיו אומרים על הן    -  "לאמר" 
 1הן. -הן ועל לאו   -רבי עקיבא אומר: על הן 

מחלוקת זו, בין שני ענקי עולם, חייבת להיות בה משמעות מעבר לדיוק ההיסטורי.  
כששמע העם בסיני את הדיבר "לא יהיה" ושאר ששת הדברות שהן בגדר "לאו",  
האם ענו העם 'כן, לא יהיה לנו אלהים אחרים', או שמא ענו 'לא, לא יהיה לנו אלהים  

דברי   נראים  לכאורה  הפשוט,  במובן  תשמע  אחרים'.  כך  לא  וכי  ישמעאל.  רבי 
'לא, לא אבא, לא    - השיחה בין אב לבנו, או מורה לתלמיד   וכך',  'אל תעשה כך 

אעשה כך וכך'. אך נראה שלרבי עקיבא ישנו מסר עמוק עבורנו. אם העם ענו 'כן'  
הרי שהלאו טומן בחובו ערכים חיוביים. כוונתי לומר כי הלאו אינו אלא    -ללאו  

והגדרה   המעשי  תוצאה  שהביטוי  שלם,  ערכי  עולם  ישנו  מאחוריה  אך  מעשית, 
הלכתי שלו הוא במניעה מדבר מה. מניעה זו, נועדה בכדי לכוון את האדם, את  
מידה   אמות  אותן  פי  על  הרצוי,  הטווח  בתוך  יישאר  למען  ומעשיו,  צעדיו  חייו, 
זרה   מעבודה  ימנע  כשהעם  לעשות.  לא  מה  המורה  הדיבר  שבשורש  ערכיים 

מא, ישמר העם ממה שיסיט אותו מדרך הישר, ואף יתחזקו בו ערכים חיוביים  כדוג
 שבחיים 'מחוץ' למציאות השלילית של עבודה זרה. 

המקרא  לפרשני  גם  שפנינו  כמובן  חז"ל,  של  והפרשנות  לדרשות  בנוסף 
לדורותיהם. ויחד עם זאת, כאשר באנו לערך עצמו הנלמד בדיבר, כאן כבר נפתחנו  

רחב   לראות  למבט  ביקשנו  כבר  כאן  למקורות,  נאמנים  שנשארנו  ובעוד  יותר, 
נוספים שלא עסקו בהכרח בדיבר עצמו, אלא בערך הנלמד. והיות וכל   מקורות 
אחד מביא מעולמו, המעיין בספר זה יימצא הרחבות ממגוון רחב של ספרים, וכן  

מב או  ספריו,  שלל  על  קוק,  הרב  מכתבי  מובאים  הללו  מההרחבות  מעט  ית  לא 
 מדרשו. 

מלאכת 'פתיחת' הדברות המובאת לפניכם, נעשית בראש ובראשונה בדרך אותה  
פתח בפניי הרב שלום בכלל, ובפרט במספר דברות אותם האיר בפניי באור חדש,  
של   השני  בחלק  ביטוי  לידי  שבא  כפי  תשא',  'לא  ובייחוד  תענה',  'לא  ובראשם 

מד, כל מעיין וכל כותב מביא  הכתיבה על הדיבר בספר זה. מטבע הדברים, כל לו
של   בצילם  ולהסתופף  במעלות,  לחיות  זכיתי  הבוגרים  מחיי  כמחצית  מעולמו. 
רבותי שבצפון. מתוך כך, הרבה ממה שמובא בפניכם, שורשו בבניין שבניתי שם  
בישיבת מעלות, ומהתורה שלמדתי אז מרבני הישיבה, ועודי לומד היום, ובראשם  

 

 מכילתא דרבי ישמעאל יתרו, מסכתא דבחדש, פרשה ד  .1
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שע ויצמן שליט"א. הדברים כאן הם כמובן מעט מכל מראש הישיבה מו"ר הרב יהו
התורה שקיבלתי בישיבה, ומה שקיבלתי זה רק מעט מהתורה הגדולה שיש בה.  

 במקומות שהדברים הובאו במלואם ובאופן מדויק ממי שניתנם, הם הובאו בשם. 

במלאכת העריכה, בחרתי לפתוח ראשי תיבות ואף לכתוב חלק מהדברים בצורה  
אם מדובר בכתיב מלא וכתיב חסר, בין אם מדובר בכתיבת שמות ה',  אחידה, בין  

באלה ועוד ימצא הקורא אחידות בספר זה, גם אם זה הביא לשינוי בציטוט בחלק 
 מהמקורות. 

תודתי נתונה לכל השותפים למסע, על הצד העיוני שלו, ועל הצד המעשי שלו;  
ייתי, לחברים ולעמיתים  הבאת החזון והתכנים לרבבות, בארץ ובעולם. תודתי לרע 

יצא מדויק כמה   ודייקו את הדברים בכדי שהספר  שטרחו וקראו, העירו, האירו 
 שניתן, ו'נאמן למקור'. 

ספר זה מהווה הזמנה להיות שותפים למסע, להעמיק יותר בדברות, ולגלות בהם  
 פנים חדשות. 

 אילן גולדמן 

 אדר, תשפ"א 
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יא ,  כשמות    |   החמישי   הדיבר               

 

דברים ה, טו 

 

 

 

 

 כופרק כו,  רבה אליהו  דבי תנא
השבת   יום  את  "זכור  אחר:  דבר 
  לקדשו" ו"כבד את אביך ואת אמך 
למען יאריכון ימיך". וכי מה עניין זה  

   ?אצל זה

אלא ללמדך, שכל זמן שאדם מכבד  
אמו ואת  אביו  של    את  חטא  אין 

כל   שום  שאר  ולא  השבת  חילול 
נמחל    - חטא בא על ידו. ואם חטא  

לו, שנאמר: "אשרי אנוש יעשה זאת  
שבת   שומר  בה  יחזיק  אדם  ובן 

ב(מחללו"   נו,  תקרי    .)ישעיהו  אל 
 .מחול לו   -מחללו אלא 

 רבנו יונה, אגרת התשובה, אות ע 
לעשות להם    -  ועיקר כיבוד אב ואם

 ם בין במעשה.  נחת רוח בין בדברי
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שהדיבר על השבת הוא מהטעונים ביותר בחברה הישראלית מזה עשרות    בעוד
  ביותר   הטעונים  מהדברות  אשנים, נדמה שהדיבר המורה לאדם לכבד את הוריו, הו

  הופיעה  מאז,  שנים  עשרות   מזה  הוא  טעון  זה  דיבר  וגם  ייתכן.  עצמו   לבין  אדם   בין
  מהמורכבות  השהרב  אולי  נדמה.  המודרנית   הפסיכולוגיה   לה  והתפתחה   בעולם
  על  אז  אי  שהחלו  שלמות   תיאוריות  של  יוצא  פועל   היא,  הוריו  לבין  בינו  חש  שאדם 

  שיטת   את   הוא   פיתח  עת ,  פרויד  זיגמונד  הוא   הלא,  שלמה   בשם   יהודי   ידי 
  מה במידת  האנושות  למדה הפסיכולוגיה  של  התפתחותה  עם יחד. הפסיכואנליזה

,  האדם  של  לבעיותיו   מקור   בהם  ולראות,  ההורים  כלפי   מאשימה  אצבע  להפנות
. נשתדל אנו בחיבור צנוע זה להתמקד בקול הפנימי, הקול בו   שיש  למחסומים

שקורא לנו מתוך הדיבר, לאמץ מבט אחר על ההורים, לא מבט מאשים,    להי־הא
כי אם מבט טהור יותר, שיש בכוחו לתת מרפא ומרגוע לאדם   - ולא מבט מתוסבך  

 בחייו. 

  כל   את  להקיף   זה  חיבור   במטרת  ואין,  ביהדות   היקף  רחב  נושא   הוא   הורים  כיבוד
  את  ומאיר  בנו  נוגע  הדיבר  בו  מקום  ולחפש  לנסות   אם  כי,  ודיבר  דיבר  כל  היבטי
  לטעון  ננסה  הבאות  בשורות.  נלך  שלאורם,  בתוכנו  עמוקים   ערכים  וחושף ,  החיים

,  הוכחות  צריכה  ודאי   זו   נועזת  אמירה.  אלוהיים  מאשר  פחות  לא  הם   שלנו   שההורים

 

 –מי שהשפיע רבות על השקפת עולמי בעניין דיבר זה בשני העשורים האחרונים   .1
הוא מורי ורבי הרב מאיר בזק, רב בישיבת ההסדר במעלות, מחבר רב המכר 'בצל 
אלו  פרקים  הדברים  מטבע  אליו.  הגדולה  תודתי  כך  ועל  משכן,  מכון  וראש  ידך', 

 נכתבים בהשראת החותם שהשאיר עלי. 
של  .2 להתפתחותה  מאוד  הרבה  חבה  שהאנושות  מודה  אני  אף  ספק,  הסר  למען 

לפ ועד והפסיכולוגיה,  רבים,  ועוד  פרנקל  ויקטור  אדלר,  מפרויד,  הדרך  רצי 
נושא שלנו הה החיובית בדורנו, ויחד עם זאת, נראה ש להתפתחותה של הפסיכולוגי

   .הוא נושא כאוב שמצריך תיקון מסוים
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  היחס   מצד  הן ,  הדברים  של   המשמעות   את   לבחון   עלינו   יהיה,  כנכונה  תתברר  אם   אך
 . שלנו  לחיים  שלהם  המשמעות  מצד והן  אליהם שלנו

  על   דברות  חמישה ,  לשניים  הברית   לוחות   שבשני   הדברות  עשרת   את  לחלק  מקובל
. בנוסף, מקובל לחלק את שני הצדדים  שמאל  לוח  על  דברות  וחמישה  ימין  לוח

"לא יהיה  וב "  להיך־כאשר הלוח הימני המתחיל ב"אנוכי ה' א  - לשני כותרות שונים  
'בין אדם למקום', היינו הדברות הנוהגות בין    - אחרים על פני", כותרתו    אלהיםלך  

"לא תנאף",  ובהאדם ובין בוראו. לעומת זאת, הלוח השמאלי, הפותח ב"לא תרצח"  
כותרתו "בין אדם לחברו". חלוקה זו הנראית מובנת מאליה, מאותגרת היא בבואנו 

ואת אימך", לכאורה שייך    לדון בדיבר החמישי. הדיבר החמישי, "כבד את אביך 
  אותו   ומכוון  לאדם  פונה  הדיבר   שכןהשמאלי, לצד של 'בין אדם לחברו',    לצד  הוא

, מסוימים   מאוד  אנשים   שני   הם  אלו  אנשים  אמנם.  אחרים   אנשים  כלפי  שלו  ביחס 

'בין    של  הימני  בצד  הוא  ממוקם  מה   מפני,  ובכן.  הם  אדם  בני  דבר  של  בסופו  אבל
?  השבת ושמירת  אליו  האמונים  שמירתל,  ־בא  באמונה  שעוסק  בצד ',  למקום   אדם

,  ימין  בצד  דיברות   ארבעה  ישנם  ובאמת,  שווה  החלוקה  אין   שאכן  לטעון  נוכל,  אמנם
  תתורץ   ובכך,  בלוחות  הדברות  לחלוקת  הדעות  רבו  שכן,  שמאל  בצד   דברות  ושישה

  חמישה   שישנם  תטען  יותר   הרווחת  הדעה.  כלל  מקובלת   דעה  זו  אין   אך.  השאלה
  הימני  בלוח"  אימך   ואת   אביך   את "כבד    הדיבר  את   תמקם   ובכך ,  לוח  בכל   דברות

 על   רבה לחשיבה  מעוררת,  זו  חלוקה'.  למקום אדם 'בין   של  הדברות   שאר עם  יחד 
 . שלנו  בחיים  אותם ממקמים   הדברות עשרת  איפה ועל, ההורים

 יש באדם: הקב"ה ואביו ואמו.   תנו רבנן שלשה שותפין

היינו    "לי חז  מדרש לנו המדרש שלא  וכי מה אומר  זה אף הוא מעורר לחשיבה, 
יודעים בעצמנו? על פניו, כל אחד יודע שנולד הוא מאביו ואימו, וכל אדם מאמין  

להית בקרבו, ושהחיות שלו תלויה בנותן הנשמה. ובכן, מה הוסיף  ־יודע שנשמה א
כן ואלמלא  מה,  דבר  לנו  לחדש  מבקש  שהמדרש  נדמה  המדרש?  היה  לנו  לא   ,

נכתב. המינוח של המדרש הוא מיוחד ביותר, וכבר במינוח זה יש בכדי לתת מבט  
ידענו   אמנם  לבורא.  כ"שותפים"  ההורים  את  מגדיר  המדרש  ההורים.  על  חדש 
שההורים תרמו את החלק הגופני של הוולד, אך אל לנו לראות את פעולת היצירה  

 

 י סימן, תרומה  פרשת, תנחומא   במדרש כגון .3
אך פשוטו של   –יש בחז"ל הרחבה של הדיבר להורי ההורים, ואף לאחים הגדולים   .4

 מקרא מצווה על ההורים. 
 תלמוד בבלי, מסכת נידה, דף לא עמוד א  .5
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נפרדים   דברים  כשני  הנשמה  נתינת  ואת  של    - הגופנית  שותפות  כאן  יש  אלא 
 .  ההורים עם הבורא

  ההגות ,  המחשבה  בספרי?  הוולד  ליצירת  מעבר  משמעות   יש  זו  לשותפות  האם
. האדם, בדומה לבוראו ומסובב   סיבה,  ועלול  עילה   של   במבנה  רבות  עסקו  והקבלה

למן הרגע שסיים ליצור את יצירתו, אין    -יוצר הוא. אך האדם, בשונה מבוראו    -
היצירה תלויה בו יותר. אלו דברים שבכל יום, נגר שבונה שולחן, בנאי שבונה בית,  

מהרגע שהיצירה ישנה, אין היצירה תלויה כבר    - ואפילו הורים המולידים ילדים  
ביוצרה. ימות הבנאי, ייעלמו ההורים, היצירה יכולה להמשיך ולהתקיים, לעיתים  

אבל איננה תלויה יותר דווקא ביוצרה.    - בכוחות עצמה, לעיתים בעזרת אחרים  
  בטובו. "המחדש  מחדש   רגע  בכל  העולם  אתלעומת זאת, בורא העולם, בורא הוא 

  ואת   הבריאה  כל  את  הבורא  מחיה,  נתון  רגע  בכל.  " בראשית  מעשה   תמיד  יום   בכל

  משום   אלא,  היוולדו  ביום   נשמה   בו  שניתנה   בזכות   חי   איננו   האדם .  הברואים  כל
  לא ,  הבורא  יסתלק   חלילה.  שלו   החיות   את   לאדם   מזרים   הבורא   נתון   רגע   שבכל

  היוצר האדם, יותר פשוטה  בשפה  נדבר  אם . האדם  ולא הבית  לא, יתקיים  השולחן 
  שבורא,  אפוא  יוצא .  תמיד   ומקיים 'משגר'    הבורא  ואילו ',  ושכח'שגר    בשיטת   עובד

 . שנמצא  דבר  לכל הסיבה והוא העילה הוא העולם

 

 ושכח  שגר

, כך אנו טוענים, הם לכאורה כמו הנגר וכמו הבנאי, 'שגר ושכח'. אך ייתכן  ההורים
ומדרש חז"ל זה בא לסובב לנו את המבט, ולטעון טענה אחרת. ההורים, יחד עם  
הבורא, הם שותפים ביצירת האדם. ובכן, היות ואנו יודעים שהתינוק יכול להמשיך  

של  ו המשמעות  אפוא  היא  מה  שלו,  הביולוגיים  ההורים  ללא  גם  להתקיים 
יהיו   לעולם  הם  לבורא,  כשותפים  ההורים  כי  לומר  נוכל  שמא  השותפות? 

 

יש מקום לראות כאן העצמה לאדם עצמו אשר זוכה להיות שותף לבורא בבריאת   .6
איפה  –צאצאיו, הן מצד היותו שותף ליצירת חיים, והן מצד היותו שותף של הבורא  

עוד נמצא מקום שבו האדם ייקרא שותף לבורא העולם? אך בשורות אלו, מבקשים 
, ולא ם ואת הא  בוים לכבד את האאנו לבחון את הדברים מהזווית של הבן והבת המצו

 שזוכים לתת חיים ולהיות שותפים לבורא העולם.  בוהא םמהזווית של הא
 ראה למשל בהקדמה של המהר"ל מפראג לספרו נצח ישראל.  .7
 סידור התפילה, ברכת יוצר המאורות שבברכות שמע של שחרית.  ך מתו .8
למילים   .9 וסבתא. אמנם אין  נקרא היום סבא  אלה את השורש אשר  להורי ההורים 

אבל יש דמיון בשמע של המילים ואולי לא בכדי. סבא וסבתא הם    –למילה סיבה  
 הסיבה )הגורם( של ההורים וההורים הם הסיבה שלנו. 
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משמעותיים לאדם. גם אדם שזכה לשיבה טובה וזקנה מופלגת, ואפילו נפרד הוא  
שנה   ושבעים  שישים  לפני  הם    - מהוריו  עבואיתונשארים  הם  משמעותיים  רו,  , 

יומי את אישיותו, בין במודע בין שלא במודע, בין  -מעצבים הם עדיין באופן יום
בהשפעה שלהם על אישיותו ואופיו בחייהם, ובין במה שנזכר בהם ובמטען הערכי  

 שלהם, שמהווים מצפן בעבורו בחייו.  

כי ההורים של כל אדם, בעבורו הם אלוהיים, הכוונה לומר שאביו ואימו    באמירה
חילת דרכו, אלא אף מלווים הם את האדם  של כל אדם, לא רק נתנו לו את חייו בת

לאורך כל הדרך. בין אם האדם זכה והוריו אכן 'נוכחים' ממש בחייו, ומהווים עוגן  
ובין אם לא זכה   ימשיכו להיות אלו    - עבורו,  עדיין, ההורים באשר הם ההורים, 

שבונים את אישיותו. בדורנו, רבים חיים בהכחשה ביחס להשפעה של ההורים על  
ותם, ואם הם מודים שיש השפעה, זה בדרך כלל יהיה על הדברים שהאדם  אישי

ולזכור שההורים הם   מזהה כשליליים באישיותו. אך אם נשכיל לדעת, להפנים 
שותפים לבורא, ולא פחות מזה, נבין שכשם שהבורא משפיע מטובו עת בורא הוא 

וחפצים בטוב   את עולמו, עת בורא הוא כל אחד ואחת שבעולמו, כן ההורים רוצים 
נאותה  בצורה  זאת  להביע  ידעו  תמיד  לא  אם  גם  כך,  ילדיהם,  מתוך    בעולמנו . 

המבולבל, אנו הילדים הרבה פעמים שוללים מההורים את ההורות שלהם. אם  
הילד, גם אם כבר מבוגר הוא, פונה אל ההורים ממקום שיפוטי, בא אליהם בטענות  

ן אם משמיע אותם רק לעצמו, ייתכן מאוד  בין אם משמיע אותם בקול להוריו, ובי  -
בגובה   הוריו  את  רואה  אדם  אם  כהורים.  שלהם  מהמקום  יסתלקו  שההורים 

אז כנראה שיימצא שם את האדם הפרטי שהוא במקרה גם ההורה שלו   - העיניים 
  כלפי   לאלוהיים   ההורים  את  שהופך  מה,  ובכן.  אך ללא האישיות של ההורה   -

  אינו   אדם  שום,  הפרטית  האישיות   בעניין.  שלהם  הפרטית  האישיות  לא  זה  ילדיהם
  אותו   הביאו  אשר ,  שלו  ההורים   היותם   זה,  לאלוהיים  אותם   שהופך   מהלהי.  ־א

  היא   ההורית   הנתינה   שתכונת   שלו   ההורים  זה,  היוולדו  מיום  אותו   ומלווים   לעולם
יזכה לגלות שיש להם עוצמות    - שלהם. מי שמביט על הוריו כהורים    DNAמה  חלק

יתרה   או  כחברים,  הוריו  על  שמביט  מי  אינסופית.  נתינה  ויכולת  מאוד,  גדולות 
אשמים   כעל  האישיות    - מזאת  רק  ונשארה  חסומה,  הוריו  של  שההורות  יגלה 

 

נחשפים אליהם,   .10 בהם ההורים מתעללים שאיני מדבר כאן על מקרי הקיצון שאנו 
בילדיהם. אמנם לדיבר שלנו יהיה גם מה לומר במקרים אלה, מתי ואיך נכון עדיין  
לכבד את ההורים ומתי נכון לשמור מרחק מסויים, או מרחק גמור מההורים. ואכן, 
להוריו   בנפש  יחס  לגבש  ועדיין  מהוריו,  מרחק  לשמור  האדם  שעל  פעמים  יש 

אחר. יחד עם זאת, אל לנו למהר ולטעון כי כל יחס   שמתעלה מעל מקרה קיצון זה או
 שלילי של הורה לילד הוא כזה הפוטר את הילד מהצו "כבד את אביך ואת אימך". 

  – היום לרצות להיות חבר של הילד, אם הילד יגלה שההורה הוא חבר שלו    מקובל .11
 אז, ייתכן שכבר יפסיק להיות ההורה שלו...
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הפרטית, וספק אם כלל יתחבר אליה. אך עלינו לדעת, כי האישיות הפרטית, אין  
 לל לעומת האישיות ההורית שבהורה. בכוחה להעניק ולתת לילד כ

 

 מחדש ההורים את לגלות

פשוטה אך מופלאה לזאת גיליתי בעצמי אל מול ההורים שלי. לפני הרבה    דוגמא
חיי. כשפרסתי   ומשמעותית לכל המשך  גדולה מאוד  לי התלבטות  שנים הייתה 
התלבטות זאת בפני הרב שלי, הרב מאיר בזק, שאל אותי כדרכו, אם התייעצתי  
עם ההורים בנושא. הפעם ידעתי כי ידי על העליונה והרב לא יוכל 'לחמוק' מלתת  
אשר   בתחום  נגעה  שאלתי  זו.  לשאלתי  הכתובת  לא  הם  ההורים  שכן  עצה,  לי 
ההורים שלי לא ממש הצליחו בו אי פעם )כמובן, מהמבט שלי בשעתו(. הופתעתי,  

שההור לך,  "דע  זה:  משפט  מעין  ואמר  שלו  על  עמד  הרב  כאנשים  עת  שלך  ים 
פרטיים אולי לא הצליחו בנושא זה, אך אתה לא פונה אליהם בגלל מי שהם, אלא  
רק בגלל שהם ההורים שלך. כהורים, הם יידעו לתת לך עצה, גם אם לעצמם לא  
על   לשוחח  שלי  אבא  עם  זמן  ממש  וקבעתי  כעצתו,  עשיתי  זו".  עצה  לתת  ידעו 

האמת תאמר, שהעצה הייתה נראית    הנושא. אבא שלי שאל, תחקר, ואז נתן עצה.
דרך   לפריצת  זכיתי  מאוד  מהר  ולפלא,  כעצתו,  עשיתי  אך  משמעותית,  כלא  לי 

  אמנם  כי  הבנתי בנושא שהייתי טרוד בו. לאחר מקרה זה, שיניתי אני את גישתי.  
  להם  יש ,  לבורא כשותפים , ההורים אבל. מורדות וגם  עליות  לו יהיו   בחייו אדם כל

 . עצמם עבור הזאת היכולת  את  להם  שאין  במקרים גם  לילדיהם  נתינה  יכולת

שמי שממקם את עצמו במקום בריא כילד להוריו, ולא כחבר של ההורים,    נראה
או בעמדת המאשים, ירוויח הרבה יותר. מי שהוריו הם החברים שלו, אז הרוויח  

ות  עוד שני חברים ממכלול החברים שכבר יש לו, אמנם מבוגרים ממנו בכמה עשר
שנים, אבל חברים. מי שמאשים את הוריו, 'מרוויח' שיש לו את מי להאשים, מסיר  
הוא את האחריות לפגמים שבו, פטור הוא מלהתאמץ ולתקנם. אך מי שרואה את  

 עצמו כילד להוריו, מרוויח הורים...  

מגיע    ההורים  הוא  נידף,  עלה  לא  הוא  האדם  בחיים.  היציבות  את  שנותנים  הם 
הוא חלק ממשהו גדול יותר, וההורים הם החולייה שמחברת אותו    ממקום מסוים,

  -לעולם. הדבר הזה נכון לכל אדם שמשלים עם המקום האמיתי של ההורים שלו  
יומי ביניהם אינו מתאפשר. החיבור  - גם אם בפועל מסיבה זו או אחרת הקשר היום

בד הוא את  מכ  -של האדם אל העולם מתחיל בהורים שלו. מי שמכבד את הוריו  
המקור שלו מחד, ואת החיבור שלו לעולם מאידך. זו מתכונת לחיים בריאים יותר,  
שלמים יותר ומאפשרים יותר. מי שאיננו מכבד את הוריו, נמצא בקונפליקט או  
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תסביך בינו לבין הוריו, הוא נמצא גם בקונפליקט פנימי בינו לבין עצמו. דבר זה 
הוא ימצא את עצמו בקונפליקטים קטנים גם    ייקשה עליו להשלים גם עם סביבתו. 

הקרובה   סביבתו  עם  ובעיקר  סביבתו,  עם  עמיתים    - גדולים  ילדיו,  אשתו, 
ומעסיקים. יוצא אפוא, שכיבוד הורים, כיבוד הורים אמיתי שהוא בראש ובראשונה  
נדרש   שאדם  אומר  זה  אין  יותר.  ושמחים  יותר  שלמים  לחיים  מתכון  זה  פנימי, 

ות של הוריו, אלא לשנות את זווית ההסתכלות. אם מעתה יראה  להתכחש למגרע
בהורים את השותפים לבורא, יכבד אותם באמת, יבין שכאנשים פרטיים יש להם  

אבל המפגש שלו עם שני אנשים אלו הוא    -מעלות ומגרעות כמו כל אדם פרטי  
יות  איננו כלל מפגש בין אנשים, אין הוא פוגש את האדם הפרטי, אלא את האיש 

אלא   ההורים,  את  ולהאשים  לשפוט  יותר  מקום  אין  זו,  מזווית  כהורים.  שלהם 
להיכנס לעמדת הילד שמקבל מכל הטוב שההורים רוצים ויכולים להרעיף עליו  

נוכל להבין את ההורים  נרצה, לא  היא, שגם אם  ומעולמם. האמת  , את  מטובם 

מיום   שכן  שבהם,  הפרטיים  בעהיווצרנו האנשים  הם  היוו  זווית  ,  הורים.  בורנו 
ההסתכלות שלנו על ההורים לעולם תהיה מעמדת הילד שבנו. אמא שלי, לדוגמא,  
היא אשת חסד של ממש. מבחינה זו, היא מהווה בשבילי מודל לחיקוי, ויחד עם  

לגלות    כשנוכחתי זאת ההבנה שהיא אשת חסד הגיעה בשלב מאוחר יותר בחיים,  
אותה.   רואים  וקהילתה  חברותיה  את  איך  לראות  כלל  הצלחתי  לא  מצידי,  אני 

 צדדיה הקהילתיים, עת שבוי הייתי, מטבע הדברים, במבט של ילד כלפי אימו.  

"כבד את אביך ואת אימך" זו קריאה לאדם לראות את ההורים כהורים, ומתוך כך  
"למען  ־זוכה הוא להבטחה א ימיך". מי שזוכה לבנות חיים שלמים    יארכוןלהית 

  ויזכה   ייתכן,  להיו־וטובים יותר, בינו לבין עצמו, בינו לסביבתו, ואפילו בינו לבין א
  היא   ההבטחה  שכוונת  מאוד  ייתכן,  אך.  ההבטחה  היא  ושזו,  ימים  לאריכות  גם

  לחיים   יזכה,  הוריו  את  שיכבד  מי .  ורפואה  בריאות  מלשון   אומר   הווה ,  ארוכה  מלשון 
,  ימים  לאריכות  גם   שיזכה  לוודאי   קרוב,  זו  ארוכה  ומתוך .  ובגוף  בנפש,  יותר  בריאים 

  את   מאריכים   יחד   אלה   ושני,  בריא  בגוף  גם  האדם  את  מזכה  בריאה  נפש   לרוב  שכן
 . ובנעימים בטוב ימיו 

 

 

 

ה, אשר העולם כל כך התקדם להבנה שאי אפשר לדון למופלא בעיני יהיה הדבר הז .12
אדם עד שנגיע למקומו, ושעלינו כחברה להימנע מלהיות שיפוטיים. ובד בבד את  
ואף  אותם,  מאשימים  אשר  רבים  יש  למקומם,  נגיע  לא  לעולם  שבאמת  ההורים, 

 רואים זאת כגישה נכונה לחיים. 
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 "ל ז צבי בת שרה  שושנה  ורעייתו
 ז"ל בן אמן  יעקב

 "ל ז שלום   בת  כדיה ורעייתו
 "ל ז חיים  בן  נסים

 

 ולרפואת ולזכות
 )זלוטה(בן סיידי  יעקב

ו תמ  בת פיבי
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