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עשרת הדברות
סדר התורה  -טעם תחתון (לפי פסוקים)
אתיָך ֵמ ֶ ֥א ֶרץ
ֹוצ ִ ֛
ֹלהיָך ֲא ֶ ׁ֧שר ֽה ֵ
הֹו֣ה ֱא ֶ֔
ֹכי יְ ָ
ב ָ ֽאנ ִ ֙
אמֹר:
ל־ה ְּד ָב ִ ֥רים ָה ֵ ֖א ֶּלה ֵל ֽ
ֹלהים ֵ ֛את ָּכ ַ
כ א וַ יְ ַד ֵּב֣ר ֱא ִ֔
מּונה ֲא ֶ ׁ֤שר ַּב ָּׁש ַ֨מיִ ֙ם
ל־ּת ָ֔
א־ת ֲע ֶׂ֨שה ְלָך֥ ֨ ֶפ ֶסל֙ וְ ָכ ְ
ל־ּפ ָנֽי :ג ל ֹ ַ ֽ
ֹלהים ֲא ֵח ִ ֖רים ַע ָ
ִמ ְצ ַ ֖ריִ ם ִמ ֵ ּ֥בית ֲע ָב ִ ֑דים לֹא־יִ ְֽהֶי֥ה ְלָך֛ ֱא ִ ֥
הֹו֤ה
א־ת ְׁש ַ ּֽת ֲחֶו֥ה ָל ֶ ֖הם וְ ֣ל ֹא ָ ֽת ָע ְב ֵ ֑דם ִ ּ֣כי ָ ֽאנ ִֹ֞כי יְ ָ
ִמ ַּ֔מ ַעל ַ ֽו ֲא ֶ ׁ֥שר ָּב ָ ֖א ֶרץ ִמ ָ ּ֑ת ַחת ַ ֽו ֲא ֶ ׁ֥שר ַּב ַ ּ֖מיִ ם ִמ ַ ּ֥ת ַחת ָל ָ ֽא ֶרץ :ד ֽל ֹ ִ
ל־ר ֵּב ִ ֖עים ְל ֽׂשנְ ָ ֽאי :ה וְ ֥ע ֶֹׂשה ֶ ֖ח ֶסד ַ ֽל ֲא ָל ִ ֑פים ְל ֽא ֲֹה ַ ֖בי
ל־ׁש ֵּל ִ ׁ֥שים וְ ַע ִ
ל־ּב ִנ֛ים ַע ִ
ֹלה ֙יָך ֵ ֣אל ַק ָּ֔נא ֠ ֹּפ ֵ ֠קד ֲע ֨וֹן ָא ֧בֹת ַע ָ
ֱא ֶ֨
ת־ׁש ֖מֹו
ֹלהיָך ַל ָ ּׁ֑שוְ א ִ ּ֣כי ֤ל ֹא יְ נַ ֶּק ֙ה יְ הוָֹ ֔ה ֵ ֛את ֲא ֶׁשר־יִ ָ ּׂ֥שא ֶא ְ
הֹו֥ה ֱא ֶ ֖
ת־ׁשם־יְ ָ
ו ֥ל ֹא ִת ָ ּׂ֛שא ֶא ֵ
ּול ֽׁש ְֹמ ֵ ֥רי ִמ ְצו ָ ֹֽתי:
ְ
ַל ָ ּֽׁשוְ א:
יהֹו֣ה
יעי ַׁש ָ ּ֖בת ַ ֽל ָ
יֹום ַה ְּׁש ִב ֔ ִ
אכ ֶ ּֽתָך :ט וְ ֙
ל־מ ַל ְ
ית ָּכ ְ
ים ַ ּֽת ֲע ֔בֹד וְ ָע ִ ׂ֖ש ָ
ז זָ ֛כֹור ֶאת־י֥ ֹום ַה ַּׁש ָ ּ֖בת ְל ַק ְּד ֽׁשֹו :ח ֵ ׁ֤ש ֶׁשת יָ ִמ ֙
ּוב ֶה ְמ ֶּ֔תָך וְ ֵ �ג ְֽרָך֖ ֲא ֶ ׁ֥שר ִּב ְׁש ָע ֶ ֽריָך :י ִ ּ֣כי ֵ ֽׁש ֶׁשת־
ּוב ֶּ֗תָך ַע ְב ְּדָך֤ ַ ֽו ֲא ָ ֽמ ְת ָ֙ך ְ
ּובנְ ָך֣ ִ
אכה ַא ָ ּ֣תה | ִ
ל־מ ָל ָ֜
א־ת ֲע ֶׂ֨שה ָכ ְ
ֹלהיָך ל ֹ ַ ֽ
ֱא ֶ ֑
הֹו֛ה
ל־ּכן ֵּב ַ ֧רְך יְ ָ
יעי ַע ֵ֗
ר־ּבם וַ ָּי֖נַ ח ַּבּי֣ ֹום ַה ְּׁש ִב ִ ֑
ל־א ֶׁש ָ֔
ת־ּכ ֲ
ת־הּיָ ֙ם וְ ֶא ָ
ת־ה ָ֗א ֶרץ ֶא ַ
ת־ה ָּׁש ַ ֣מיִ ם וְ ֶא ָ
ים ָע ָׂ֨שה יְ הוָֹ ֜ה ֶא ַ
יָמ ֩
ִ
הֹו֥ה
יָמיָך ַ ֚על ָ ֽה ֲא ָד ָ֔מה ֲא ֶׁשר־יְ ָ
ת־א ֶ ּ֑מָך ְל ַ֨מ ַ ֙ען ַי ֲֽא ִר ֣כּון ֶ֔
ת־א ִ ֖ביָך וְ ֶא ִ
יא ַּכ ֵ ּ֥בד ֶא ָ
ֶאת־י֥ ֹום ַה ַּׁש ָ ּ֖בת ַ �וֽיְ ַק ְּד ֵ ֽׁשהּו:
ֹלהיָך נ ֵ ֹ֥תן ָ ֽלְך:
ֱא ֶ ֖
יג ֥ל ֹא
א־ת ֲע ֶנ֥ה ְב ֵ ֽר ֲעָך֖ ֵ ֥עד ָ ֽׁש ֶקר:
ל ֹ ַֽ
֣ל ֹא ִתגְ נ֔ ֹב
֣ל ֹא ִתנְ ָ ֑אף
ב ֥ל ֹא ִת ְר ַ ֖צח
עָך :שביעי
ׁשֹורֹו ַ ֽו ֲחמ ֹ֔רֹו וְ ֖כֹל ֲא ֶ ׁ֥שר ְל ֵר ֶ ֽ
תֹו וְ ֣
א־ת ְח ֞מֹד ֵ ֣א ֶׁשת ֵר ֗ ֶעָך וְ ַע ְב ּ֤דֹו ַ ֽו ֲא ָמ ֙
ֽל ֹ ַ
ַת ְח ֖מֹד ֵּב֣ית ֵר ֶעָ֑ך

בינה

סדר התורה  -טעם עליון (לפי דברות)

דרישה
טעמים
לשון
מדע

עשרת הדברות

סדר

בינה

דרישה
טעמים
לשון
מדע
בינה

חוקי גוי קדוש

סדר

אתיָך ֵמ ֶ ֥א ֶרץ
ֹוצ ִ ֛
ֹלהיָך ֲא ֶ ׁ֧שר ֽה ֵ
הֹו֣ה ֱא ֶ ֑
ָ ֽאנ ִ ֹ֖כי יְ ָ
אמֹר:
ל־ה ְּד ָב ִ ֥רים ָה ֵ ֖א ֶּלה ֵל ֽ
ֹלהים ֵ ֛את ָּכ ַ
וַ יְ ַד ֵ ּ֣בר ֱא ִ֔
ׁשר ַּב ָּׁש ַ ֣מיִ ם
מּונה ֲא ֶ ֣
ל־ּת ָ֡
ה־לָך֣ ֶפ ֶ֣סל וְ ָכ ְ
ל־ּפ ַ ֗ ֽני ֣ל ֹא ַ ֽת ֲע ֶׂש ְ
ֹלהים ֲא ֵח ִ ֜רים ַע ָ
ה־לָך֩ ֱא ִ֨
ִמ ְצ ַ ֖ריִ ם ִמ ֵ ּ֥בית ֲע ָב ִ ֽדים֣ :ל ֹא יִ ְֽהיֶ ְ
ם ִ ּ֣כי ָ ֽאנ ִֹ֞כי
א־ת ְׁש ַ ּֽת ֲחֶו֣ה ָל ֶהם֘ וְ ֣ל ֹא ָ ֽת ָע ְב ֵד ֒
ִמ ַּ֡מ ַעל ַ ֽו ֲא ֶׁשר֩ ָּב ָ֨א ֶרץ ִמ ָּ֜ת ַחת ַ ֽו ֲא ֶ ׁ֥שר ַּב ַ ּ֣מיִ ם ִמ ַ ּ֣ת ַחת ָל ָ ֗ ֽא ֶרץ ֽל ֹ ִ
ל־ר ֵּב ִ ֖עים ְל ֽׂשנְ ָ ֑אי וְ ֤ע ֶֹׂשה ֶ֙ח ֶס ֙ד ַ ֽל ֲא ָל ֔ ִפים ְל ֽא ֲֹה ַ ֖בי
ל־ׁש ֵּל ִ ׁ֥שים וְ ַע ִ
ל־ּב ִנ֛ים ַע ִ
ֹלה ֙יָך ֵ ֣אל ַק ָּ֔נא ּ֠פ ֵ ֹ֠קד ֲע ֨וֹן ָא ֧בֹת ַע ָ
הֹו֤ה ֱא ֶ֨
יְ ָ
ת־ׁש ֖מֹו
ֹלהיָך ַל ָ ּׁ֑שוְ א ִ ּ֣כי ֤ל ֹא יְ נַ ֶּק ֙ה יְ הוָֹ ֔ה ֵ ֛את ֲא ֶׁשר־יִ ָ ּׂ֥שא ֶא ְ
הֹו֥ה ֱא ֶ ֖
ת־ׁשם־יְ ָ
֥ל ֹא ִת ָ ּׂ֛שא ֶא ֵ
ּול ֽׁש ְֹמ ֵ ֥רי ִמ ְצו ָ ֹֽתי:
ְ
ַל ָ ּֽׁשוְ א:
יהֹו֣ה
יעי ַׁש ָ ּ֣בת ַ ֽל ָ
אכ ֶ ּֽתָך֒ וְ י֨ ֹום ַה ְּׁש ִב ֜ ִ
ל־מ ַל ְ
ית ָכ ְ
ׁש ֶׁשת ָי ִ֣מים ַ ּֽת ֲעב ֹ֘ד וְ ָע ִ ׂ֣ש ָ
זָ כֹור֩ ֶאת־י֨ ֹום ַה ַּׁש ָּ֜בת ְל ַק ְּד ׁ֗שֹו ֵ ֣
ׁשר ִּב ְׁש ָע ֶ ֽ֔ריָך ִ ּ֣כי ֵ ֽׁש ֶׁשת־
ּוב ֶה ְמ ֶּ֗תָך וְ ֵ �ג ְֽר ָ֙ך ֲא ֶ ֣
ָך־ּוב ֶ ּ֠תָך ַע ְב ְּד ָ֨ך ַ ֽו ֲא ָ ֽמ ְת ָ֜ך ְ
ּובנְ ִ
אכה ַא ָ ּ֣תה ִ
ל־מ ָל ָ֡
ׂשה ָכ ְ
ֹלהיָך ֣ל ֹא ַ ֽת ֲע ֶ ֣
ֱא ֶ֗
הֹו֛ה
ל־ּכן ֵּב ַ ֧רְך יְ ָ
יעי ַע ֵ֗
ר־ּבם וַ ָּי֖נַ ח ַּבּי֣ ֹום ַה ְּׁש ִב ִ ֑
ל־א ֶׁש ָ֔
ת־ּכ ֲ
ת־הּיָ ֙ם וְ ֶא ָ
ת־ה ָ֗א ֶרץ ֶא ַ
ת־ה ָּׁש ַ ֣מיִ ם וְ ֶא ָ
ים ָע ָׂ֨שה יְ הוָֹ ֜ה ֶא ַ
יָמ ֩
ִ
הֹו֥ה
יָמיָך ַ ֚על ָ ֽה ֲא ָד ָ֔מה ֲא ֶׁשר־יְ ָ
ת־א ֶ ּ֑מָך ְל ַ֨מ ַ ֙ען ַי ֲֽא ִר ֣כּון ֶ֔
ת־א ִ ֖ביָך וְ ֶא ִ
ַּכ ֵ ּ֥בד ֶא ָ
ֶאת־י֥ ֹום ַה ַּׁש ָ ּ֖בת ַ �וֽיְ ַק ְּד ֵ ֽׁשהּו:
ֹלהיָך נ ֵ ֹ֥תן ָ ֽלְך:
ֱא ֶ ֖
֥ל ֹא
א־ת ֲע ֶנ֥ה ְב ֵ ֽר ֲעָך֖ ֵ ֥עד ָ ֽׁש ֶקר:
ל ֹ ַֽ
֖ל ֹא ִּתגְ ֹֽנב:
֖ל ֹא ִּתנְ ָ ֽאף:
֖ל ֹא ִּת ְר ָ ֽצח:
עָך :שביעי
ׁשֹורֹו ַ ֽו ֲחמ ֹ֔רֹו וְ ֖כֹל ֲא ֶ ׁ֥שר ְל ֵר ֶ ֽ
תֹו וְ ֣
א־ת ְח ֞מֹד ֵ ֣א ֶׁשת ֵר ֗ ֶעָך וְ ַע ְב ּ֤דֹו ַ ֽו ֲא ָמ ֙
ַת ְח ֖מֹד ֵּב֣ית ֵר ֶעָ֑ך ֽל ֹ ַ

סדר

עשרת הדברות
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יתרו

דרישה בתורה

שאול ברוכי

דרישה

"מה שאי אפשר לבשר ודם לומר כן"
הרעיון "מה שאי אפשר לבשר ודם לומר" ,מתייחס
לדבר ה' האחד ,אשר מכיל בתוכו קולות רבים ,קולות
שונים ולעתים אף סותרים ,והוא נמצא במדרשים רבים

בינה

א .דרשה על הפסוק "וידבר אלהים את כל הדברים האלה לאמר"

'את כל הדברים' .מלמד שאמר עשרת הדברות בדבור אחד ,מה שאי
אפשר לבשר ודם לומר כן ,שנאמר 'וידבר אלהים את כל הדברים
האלה לאמר'.

ד"א 'וידבר אלהים' מלמד שדברים שנאמרו כאן* הן שנאמרו
להלן** ,שניהם לענין אחד מה שאי אפשר לו לפה לומר ואי אפשר
לה לאוזן לשמוע.
כאן הוא אומר 'וידבר אלהים את כל הדברים האלה' ,ולהלן הוא
אומר' :אחת דבר אלהים שתים זו שמעתי' (תהלים סב ,יב) ,ואומר:
'הלא כה דברי כאש נאם ה'' (ירמיה כג ,כט) ,מה אש זה נחלק לכמה
ניצוצות ,כך דבר אחד יוצא לכמה מקראות...
ד"א 'וידבר אלהים' מלמד שהיה אומר להם על ראשון ראשון ועל
אחרון אחרון.
ד"א 'וידבר אלהים את כל הדברים',
יכול באחרונה*** אמרו לו קיבלנו עלינו,
תלמוד לומר 'אנכי ה' אלהיך' ,אנכי היה בכלל ויצא מוצא מן הכלל
ללמד על הכלל ,מה אנכי היה לו דיבור בפני עצמו וקבלה בפני
עצמו ,כך כל דיבר ודבר היה לו דיבור בפני עצמו וקבלה בפני עצמו.

אם כן מה תלמוד לומר 'אנכי ה' אלהיך  -לא יהיה לך',
אלא מלמד שאמר הקב"ה עשרת הדברות בדיבור אחד ,וחזר ופרטן
דיבור דיבור בפני עצמו.

* כאן  -בשמות כ **          .להלן  -בדברים ה ***          .יכול באחרונה  -יכול רק באחרונה.

המדרש במכילתא דרבי ישמעאל מדגיש את דבר ה'
בעשרת הדברות ,כהופעה מיוחדת ,חד פעמית ובלתי
נתפסת של דבר ה' .עשרת הדברות נאמרו כולם בבת
אחת ,מה שאי אפשר לבשר ודם לומר כן ,אך האדם אינו
יכול לומר זאת ,ואף איננו מסוגל להבין את הדברים בצורה
זו  -לכן היה צורך לחזור ולפרט כל דיבור ודיבור בפני
עצמו .בהמשך הדרשה ,שלא הובאה כאן ,מבואר שהופעה
זו היא ייחודית לעשרת הדברות ,ושאר התורה לא נאמרה
בדיבור אחד.
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על עשרת הדברות בדיבור אחד ראה גם מכילתא דרבי ישמעאל מסכתא דשירה פר' ח (עמ'  ,)143מכילתא דרבי שמעון בן יוחאי טו ,יא (עמ'  ,)93ספרי במדבר
פיס' קב (עמ' .)100
יש להעיר שדרשה זו ,וכן הדרשות הנוספות ממכילתא דרבי שמעון בן יוחאי בפרק זה ,מקורם ממדרש הגדול ,ואינם מכתב יד של מכילתא דרשב"י ,ועל כן
יתכן שיש כאן עיבוד מאוחר לדרשה במכילתא דרבי ישמעאל.
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לשון
מדע
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סדר

חוקי גוי קדוש

.1

המדרש במכילתא דרבי שמעון בן יוחאי  2מתייחס
להבדלים שבין עשרת הדברות בשמות ובדברים ,ועל
פיו  -הדברים שנאמרו "כאן"  -בשמות ,והדברים שנאמרו
"להלן"  -בדברים ,נאמרו כאחד .מדרש זה ,עדיין איננו
מתייחס לסתירות בין כתובים ,אלא לעצם היכולת לומר
או לשמוע שני דברים כאחד .אף על פי שאין פה אנושי
יכול לומר זאת ,ואין האוזן יכולה לשמוע ,נאמרו הדברים
כאחד ונחלקו לכמה מקראות.

דרישה

בינה

עשרת הדברות

מסכתא דבחדש פרשה ד (עמ' [ )218לשמות כ ,א]

שמות כ ,ב (עמ' )146

סדר

מעמד הר סיני

מכילתא דרבי

ישמעאל1

לשון
מדע

על עשרת הדברות .להלן נביא מספר הופעות של ביטוי
זה ,ונבחן כיצד הוא מתפתח ומקבל משמעויות שונות
במדרשים שונים.

מכילתא דרבי שמעון בן יוחאי

טעמים

דרישה
טעמים
לשון
מדע
בינה

סדר
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טעמים
לשון

3

ב .דרשה על "זכור ושמור שניהם נאמרו בדיבור אחד" ודוגמאות נוספות

יתרו

דרישה

מכילתא דרבי ישמעאל
מסכתא דבחדש פרשה ז (עמ' [ )229לשמות כ ,ז]

מדע
(' )1זכור' ו'שמור' שניהם נאמרו בדיבור אחד.
(' )2מחלליה מות יומת' (שמות לא ,יד) 'וביום השבת שני כבשים'
(במדבר כח ,ט) שניהם בדיבור אחד נאמרו.
(' )3ערות אשת אחיך' (ויקרא יח ,טז) ו'יבמה יבא עליה' (דברים כה ,ה)
שניהם נאמרו בדיבור אחד.
(' )4לא תלבש שעטנז' (שם כב ,יא) ו'גדילים תעשה לך' (שם שם ,יב)
שניהם נאמרו בדיבור אחד.

בינה

דרישה
טעמים
לשון
מדע

מעמד הר סיני

סדר

מה שאי איפשר לאדם לומר כן ,שנאמר' :אחת דבר אלהים שתים
זו שמענו' (תהלים סב ,יב) ,ואומר' :הלא כה דברי כאש נאם ה'' (ירמיה
כג ,כט).

בדומה לדרשה הראשונה ממכילתא דרבי שמעון בן יוחאי,
גם הדרשות הנוספות מתייחסות ליכולת של הקב"ה לומר
שני דברים כאחד .הדרשה בוחרת להתמקד בדוגמא
הבולטת להבדלים בין שמות לדברים (שאר ההבדלים הם
בדרך כלל הבדלים קטנים ולא משמעותיים) .ההבדל בין 'זכור'
ו'שמור' מפורסם ושגור על הלשון בזכות אזכורו בפיוט
'לכה דודי' " -שמור וזכור בדבור אחד השמיענו אל
המיוחד" ,אך נראה שבמדרש הכוונה לא רק להבדל בין
הפתיחות של הדיבר ' -זכור' ו'שמור' ,אלא 'זכור' ו'שמור'
הם מעין קוד לכלל ההבדלים בדיבר זה ,ובהם ההבדל בין
הנימוק למצוות השבת בשמות ובדברים.
בעוד הדרשות הראשונות שהובאו מהמכילתות דיברו
על ייחודם של עשרת הדברות ,דרשה זו מרחיבה

בינה

דרישה
טעמים
לשון
מדע

עשרת הדברות

סדר

שמות כ ,ח (עמ' )148

דרישה
טעמים
לשון
מדע
בינה

חוקי גוי קדוש

סדר

פיסקא רלג (עמ' [ )265לדברים כא ,יב]
(' )4לא תלבש שעטנז גדילים תעשה לך' (דברים כב ,יא-יב) שניהם
נאמרו בדבור אחד.
(' )1זכור' ו'שמור' שניהם נאמרו בדבור אחד.
(' )2מחלליה מות יומת' (שמות לא ,יד) 'וביום השבת שני כבשים בני
שנה' (במדבר כח ,ט) שניהם נאמרו בדבור אחד.
(' )3ערות אשת אחיך לא תגלה' (ויקרא יח ,טז) 'יבמה יבא עליה'
(דברים כה ,ה) שניהם נאמרו בדבור אחד.

(' )5וכל בת יורשת נחלה' (במדבר לו ,ח) 'ולא תסוב נחלה ממטה אל
מטה' (שם לו ,ט) שניהם נאמרו בדבור אחד.
מה שאי איפשר לבשר ודם לומר שני דברים כאחת ,שנאמר' :אחת
דבר אלהים שתים זו שמענו' (תהלים סב ,יב).

את העניין לכל התורה ,ומביאה דוגמאות אחרות של
סתירות בין כתובים .ממילא ,פירוש הביטוי "מה שאי
אפשר לאדם לומר כן" משנה את משמעותו ,אין הכוונה
ליכולת המעשית לומר או לשמוע שני דברים כאחד,
אלא לכך שאין הקב"ה כפוף לחוקי הסתירה המקובלים,
ועל כן בכוחו לומר שני דברים הנראים כסותרים אחד
את השני.
סדר הדוגמאות במכילתא דרבי ישמעאל הוא על פי סדר
הופעת הפסוקים בתורה .בספרי דברים עיקרה של הדרשה
הוא הפסוק "לא תלבש שעטנז" ,ועל כן מועברת דוגמא זו
לראש הדרשה .בספרי דברים נוספת עוד דוגמא על אלו
שבמכילתא .במקבילות אחרות אפשר למצוא דוגמאות
נוספות.

ג .חיבור בין הדרשה על "וידבר" לדרשה על "זכור ושמור"
מכילתא דרבי שמעון בן יוחאי

בינה

ספרי

דברים4

'זכור' ו 'שמור' שניהם נאמרו לענין אחד ,מה שאי אפשר לפה
לדבר ומה שאי אפשר לאוזן לשמוע ,כן הוא אומר' :וידבר
אלהים את כל הדברים האלה' ,ואומר' :אחת דבר אלהים
שתים זו שמעתי' (תהלים סב ,יב).
מדרש זה מחבר בין הדרשה על הפסוק "וידבר אלהים את
כל הדברים האלה" לבין הדרשה על 'זכור ושמור' .חיבור

.3
.4

זה מתאפשר על רקע הכיוון שנותנת מכילתא דרבי שמעון
בן יוחאי ,כפי שראינו למעלה ,לדרשה על "וידבר אלהים".
שתי הדרשות עניינם היכולת לומר דברים שונים בבת
אחת.
הדרשה הבאה ,ממדרש שמות רבה ,מרחיבה את הרעיון
מהיכולת לומר דברים סותרים כאחד ,אל היכולת לבצע
פעולות סותרות בו זמנית:

ראה ע"צ מלמד"' ,זכור" ו"שמור" בדיבור אחד נאמרו' ,בתוך :עשרת הדיברות בראי הדורות ,ירושלים תשמ"ו ,עמ'  ,147-163וראה מקבילות נוספות שם.
ראה מהדורת פינקלשטין בהערה לשורה  ,13דרשה זו אינה מעיקר הספרי אלא נוספה מגליון בחלק מכת"י.

סדר
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פרשה כח ,ד

'את כל הדברים האלה לאמר'  -שהוא עושה את הכל בבת
אחת :ממית ומחיה בבת אחת ,מכה ורופא בבת אחת ,אשה על
המשבר יורדי הים והולכי מדברות וחבושי בבית האסורין ,אחד
במזרח ואחד במערב ואחד בצפון ואחד בדרום שומע כולן
בבת אחת ,וכן הוא אומר' :יוצר אור ובורא חשך' (ישעיה מה ,ז).
עפר כמו כן נהפך לאדם  -חזר נהפך לעפר ,שנאמר' :והופך
לבקר צלמות' (עמוס ה ,ח) ,מהו לבקר? כתחלתו ,בתחלתו מהו
אומר' :ויהפכו כל המים אשר ביאור לדם' (שמות ז ,כ) ,חזר
ונהפך הדם למים.

פרק ז הלכה יא-יב

ג ע"ב

ועוד אחרת דרש" :דברי חכמים כדרבונות וכמסמרות נטועים"...
'בעלי אסופות'  -אילו שנכנסין ויושבין אסופות אסופות ,ואומרים
על טמא טמא ועל טהור טהור ,על טמא במקומו ועל טהור במקומו.

ואף הוא פתח ודרש' :דברי חכמים כדרבנות וכמשמרות נטועים
בעלי אספות נתנו מרעה אחד' (קהלת יב ,יא)...
'בעלי אספות'  -אלו תלמידי חכמים שיושבין אסופות אסופות
ועוסקין בתורה ,הללו מטמאין והללו מטהרין ,הללו אוסרין והללו
מתירין ,הללו פוסלין והללו מכשירין.
שמא יאמר אדם[ :הואיל והללו אוסרין והללו מתירין הללו מטמאין
והללו מטהרין הללו פוסלין והללו מכשירין] 6היאך אני למד תורה
מעתה?
תלמוד לומר :כולם 'נתנו מרעה אחד'  -אל אחד נתנן ,פרנס אחד
אמרן ,מפי אדון כל המעשים ברוך הוא ,דכתיב' :וידבר אלהים את כל
הדברים האלה' (שמות כ ,א).
אף אתה עשה אזניך כאפרכסת ,וקנה לך לב מבין לשמוע את דברי
מטמאים ואת דברי מטהרים ,את דברי אוסרין ואת דברי מתירין ,את
דברי פוסלין ואת דברי מכשירין.

שמא יאמר אדם בדעתו ,הואיל ובית שמיי מטמין ובית הלל מטהרין,
איש פלוני אוסר ואיש פלוני מתיר ,למה אני למד תורה מעתה?
תלמוד לומר' :דברים' 'הדברים' 'אלה הדברים' (שמות כ ,א)  -כל
הדברים נתנו מרועה אחד ,אל אחד בראן ,פרנס אחד נתנן ,רבון כל
המעשים ברוך הוא אמרו.
אף אתה עשה לבך חדרי חדרים ,והכניס בה דברי בית שמיי ודברי
בית הלל ,דברי המטמאין ודברי המטהרין...

.5
.6
.7

פסיקתא דרב

כהנא7

סדר
דרישה
טעמים
לשון
מדע
בינה
סדר
דרישה
טעמים
לשון
מדע

פרשה יב (עמ' )224

אמר רבי יוסי ברבי חנינא :ולפי כוחן של כל אחד ואחד היה
הדיבר מדבר עמו.
ואל תתמה על הדבר הזה ,שהיה המן יורד לישראל כל אחד
ואחד היה טועמו לפי כוחו ,התינוקות לפי כוחן ,והבחורים לפי
כוחן ,הזקנים לפי כוחן .התינוקות לפי כוחן ,כשם שהתינוק
הזה היונק בשדי אמו כך היה טועמו ,שנאמר' :והיה טעמו
כטעם לשד השמן' (במדבר יא ,ח) .והבחורים לפי כוחן ,שנאמר:

במקבילה במדרש תנחומא (ורשא) יתרו יב נמצא רק חלק הדרשה העוסק בפסוק "את כל הדברים האלה" ,ללא החיבור לזכור ושמור.
התוספת על פי כל כתבי היד ,חסר בדפוס.
מקבילה במדרש תנחומא (בובר) שמות כב ,ראה גם שמ"ר פר' כט ,פס"ר פר' כא.

בינה
סדר

חוקי גוי קדוש

תיאור יכולתו של הקב"ה לומר דברים סותרים כאחד,
מורחב במדרש זה ליכולתה של התורה להכיל בתוכה
דברים סותרים ומחלוקות .את הסתירות שהובאו
במדרשים הקודמים ניתן ליישב למעשה .יש אמנם
סתירה בין איסור אשת אח למצוות ייבום ,אך אמירתם
כאחד פירושה  -אף על פי שאשת אח אסורה בדרך
כלל  -במקום מצוות יבוים הותר האיסור .אך האם יכולה
התורה להכיל מסקנות שונות הלכה למעשה? האם יכולים
להתקיים זה לצד זה הכרעת בית שמאי לאיסור והכרעת
בית הלל להיתר? תשובתה של התוספתא היא  -כן! כשם
שאיסור אשת אח ומצוות ייבום ניתנו מרועה אחד ,כך גם
תורתם של בית שמאי ובית הלל .האדם מצווה להכיל

בתוכו את הסתירות ,לשמוע ולהבין את הדעות השונות,
ולמצוא מקום לכולם בחדרי ליבו.

לשון

בינה

עשרת הדברות

תוספתא סוטה

בבלי חגיגה

טעמים

מדע

מעמד הר סיני

ד .פיתוח של הדרשה " -כולם ניתנו מרועה אחד"

יתרו

שמות

רבה5

בשר חי נהפך למת חזר המת ונהפך לחי ,המטה נהפך לנחש,
חזר הנחש ונהפך למטה.
הים נהפך ליבשה ,חזרה היבשה ונהפכה לים ,וכן הכתוב
אומר' :הקורא למי הים [וישפכם על פני הארץ ה' שמו]' (עמוס
ה ,ח; ט ,י).
וכן דבור 'זכור את יום השבת לקדשו [...לא תעשה כל
מלאכה]' ,ואומר 'וביום השבת שני כבשים בני שנה' (במדבר
כח ,ט) ,דבור 'ערות אשת אחיך לא תגלה' (ויקרא יח ,טז) 'כי ישבו
אחים יחדו' (דברים כה ,ה) ,וכלן אמרן בבת אחת.
הוי' :וידבר אלהים את כל הדברים האלה לאמר'.

דרישה

דרישה
טעמים
לשון
מדע
בינה

סדר
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טעמים
לשון

יתרו

דרישה

מדע
בינה

דרישה
טעמים
לשון
מדע

מעמד הר סיני

סדר

בינה

דרישה
טעמים
לשון
מדע

עשרת הדברות

סדר

בינה

נאמרו אמנם במעמד אחד ,בפעם אחת ,בנוכחות כל עם
ישראל ,אך דבר ה' לא נאמר בקול אחד ,ברמה אחת ,אלא
הקב"ה דיבר עם כל אחד ואחד כפי כוחו.
בדרך דומה מבאר גם רבי אברהם אבן עזרא את הפסוק
"אנכי ה' אלהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים" " -דע ,כי
אין מעלות בני אדם שוות באמונתם בלבם שהם מאמינים
בשם הנכבד ...והנה הזכיר למשכיל 'אנכי ה'' ,והוסיף 'אשר
הוצאתיך' ,שיבין המשכיל ושאינו משכיל" (ראב"ע ,הפירוש
הארוך לשמות ,כ ,א) .יש בלשון הפסוק ,לדעת ראב"ע ,פניה
אחת לחכמים הגדולים ,ולאנשים הפשוטים.
בדומה לדרשה הקודמת מביאה הדרשה בפסיקתא דרב
כהנא גם את הצד השני :אין לראות בריבוי הקולות פגם
באחדות ,אלא יש לדעת שכל הקולות מקורם בה' אחד.

'ולחמי אשר נתתי לך לחם ושמן ודבש האכלתיך'
יט) .והזקנים לפי כוחן ,שנאמר' :וטעמו כצפיחית בדבש' (שמות
טז ,לא).
ומה אם המן כל אחד ואחד לפי כוחן היה טועם לפיו ,בדיבר
כל אחד ואחד שומע לפי כוחן.
אמר דוד' :קול ה' בכח' (תהלים כט ,ד) ,קול ה' בכוחו אין כתיב,
אלא קול ה' בכח ,של כל אחד ואחד.
אמר להם הקב"ה :לא מפני שאתם שומעים קולות הרבה,
אלא היו יודעים שאני הוא' ,אנכי ה' אלהיך' (שמות כ ,ב).
(יחזקאל טז,

דרשה זו ,אף על פי שלא מוזכר בה הביטוי "מה שאי אפשר
לבשר ודם לומר כן" ,שייכת לכאן ,ויש בה פן נוסף לרעיון
שהקב"ה אומר דברים שונים בו זמנית .עשרת הדברות

מקומם של עשרת הדברות
מעמד הר סיני ועשרת הדברות הם היסוד המכונן ,עליו
מושתתת כל התורה כולה .במעמד זה התחייבו ישראל "כל
אשר דבר ה' נעשה" (שמות יט ,ח) ,וגם "כל אשר דבר ה' נעשה
ונשמע" (שם כד ,ז) ,באו בברית עם ה' ,ושמעו את עשרת
הדברות ,הכוללות עיקרים בסיסיים הן בתחום של בין אדם

למקום והן בין אדם לחברו .המדרש עוסק בשאלה ,מדוע,
אם כן ,אין עשרת הדברות נמצאות בתחילת התורה ,מדוע
אין התורה ,העוסקת במערכת ההתחייבויות בין עם ישראל
לקב"ה ,פותחת במעמד שנותן תוקף להתחייבות זו ,וכולל
בתוכו את עיקרי ההתחייבות.

מכילתא דרבי ישמעאל

מכילתא דרבי ישמעאל

מסכתא דבחדש פרשה ה (עמ' [ )219לשמות כ ,ב]

מסכתא דבחדש פרשה ו (עמ' [ )222לשמות כ ,ב]

'אנכי ה' אלהיך',
מפני מה לא נאמרו עשרת הדברות בתחלת התורה?
משלו משל למה הדבר דומה ,לאחד שנכנס במדינה,
אמר להם :אמלוך עליכם,
אמרו לו :כלום עשית לנו טובה שתמלוך עלינו?!
מה עשה ,בנה להם את החומה ,הכניס להם את המים ,עשה להם
מלחמות.
אמר להם :אמלוך עליכם .אמרו לו :הן והן.
כך המקום הוציא את ישראל ממצרים ,קרע להם את הים ,הוריד
להם את המן ,העלה להם את הבאר ,הגיז להם את השלו* ,עשה להם
מלחמת עמלק.
אמר להם :אמלוך עליכם,
אמרו לו :הן והן.

'לא יהיה לך אלהים אחרים על פני'.
למה נאמר ,לפי שנאמר 'אנכי ה' אלהיך'.
משל למלך בשר ודם שנכנס למדינה,
אמרו לו עבדיו :גזור עליהם גזרות.
אמר להם :לאו ,כשיקבלו את מלכותי ,אגזור עליהם גזרות ,שאם
מלכותי לא יקבלו ,גזרותי לא יקבלו.

כך אמר המקום לישראל' :אנכי ה' אלהיך  -לא יהיה אלהים אחרים'.
אמר להם :אני הוא ,שקבלתם מלכותי עליכם במצרים,
אמרו לו :כן.

וכשם שקבלתם מלכותי עליכם ,קבלו גזרותי ' -לא יהיה לך אלהים
אחרים על פני'.

סדר
דרישה
טעמים
לשון
מדע
בינה

חוקי גוי קדוש

* הגיז להם את השלו  -העיף ,על פי הפסוק " -ויגז שלוים מן הים" (במדבר יא ,לא).

שני מדרשים אלו הם בעלי מבנה דומה ורעיון דומה ,אך
הם עוסקים בשאלות שונות.
המדרש בפרשה ה מדבר על עשרת הדברות ,ועוסק,
כאמור ,בשאלה מדוע לא נאמרו עשרת הדברות בתחילת
התורה .תשובתו של המדרש היא ,שהקשר בין הקב"ה

לעם ישראל איננו מתחיל במעמד הר סיני ,ואיננו מתבסס
רק על מערכת מחויבויות של עם ישראל כלפי הקב"ה.
זהו קשר המתחיל דווקא בהתחייבויות של הקב"ה כלפי
ישראל ,ובקשר בין הקב"ה לעם ישראל ,כפי שבא לידי
ביטוי באירועים שעברו על עם ישראל מראשית גידולו.

סדר
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מכילתא דרבי שמעון בן יוחאי
שמות כ ,ב (עמ' )146
ד"א 'אנכי ה' אלהיך' ,מלמד שהחזיר הקב"ה תורתו על כל אומות
העולם ולא קיבלו הימנו,
חזר לו אצל ישראל ואמר 'אנכי ה' אלהיך אשר הוצאתיך מארץ
מצרים' ,אפילו אין לי עליך אלא שהוצאתיך מארץ מצרים כדאי.
'מבית עבדים' אפילו אין לי עליך אלא שפדיתיך מבית עבדים דיי.

פרשה כט ,ג

אמר רבי טוביה בר רבי יצחק' :אנכי ה' אלהיך' ,שעל מנת כן
הוצאתיך מארץ מצרים שתקבל אלהותי עליך,
ד"א 'אנכי ה' אלהיך' ,משל לבת מלכים שנשבית ביד הלסטים*
ובא המלך והצילה לאחר ימים ביקש לישא אותה לאשה ,אמרה לו:
מה אתה נותן לי? אמר לה :אם אין ליך** עלי אלא שפדיתיך מיד
הלסטים די.

* לסטים  -גנב .מקור המילה מיוונית ,הצורה המקורית היא 'לִ ְס ִטיס' ,אך הכתיב המשובש 'לסטים' התקבל בעברית.

פסיקתא דרב כהנא

דרישה
טעמים
לשון
מדע
בינה
סדר
דרישה
טעמים
לשון
מדע
בינה
סדר

* הדא הוא דכתיב  -זהו שכתוב ** .מפני מה יצא ידיהן  -מפני מה ראה הקב"ה

'ויאמר ה' מסיני בא וגו'' (דברים לג ,ב) ,מלמד שהחזיר הקב"ה על
כל האומות לקבל את התורה ולא קיבלוה ,הדא הוא דכתיב*:

האבות.

גם במכילתא דרבי ישמעאל מתואר חיזורו של הקב"ה

ראה מכילתא דרבי ישמעאל מסכתא דבחדש פר' ה (עמ'  ,)221ספרי דברים פיס' שמג (עמ'  ,)395מדרש תנאים לדברים לג ב (עמ'  ,)210בבלי עבודה זרה ב ע"ב,
ועוד.

חוקי גוי קדוש

נספחים פרשה א (עמ' )449

צורך להודיע לגויים *** .זכות אבות  -בני לוט ,ישמעאל ועשו יצאו ממשפחת

.8

סדר

עשרת הדברות

המדרש במכילתא דרבי שמעון בן יוחאי משלב שני
רעיונות :המחויבות של ישראל לקבלת התורה דווקא
לאחר יציאת מצרים ומכוחה ,רעיון המובא במדרשים
הקודמים ,וחיזורו של הקב"ה אחר אומות העולם ,רעיון
המתחבר אליו ,שיובא גם בהמשך הדברים .הקשר בין
השניים מתבקש ,כפי שמבאר גם רבי יהודה הלוי בספר
הכוזרי :כיוון שריה"ל מבסס את אמונתו על יציאת מצרים
(מאמר ראשון ,פסקה יא)" ,אם כן"  -כדברי מלך כוזר " -אני
רואה שתורתכם אינה נתונה כי אם לכם" (שם ,כו).
במכילתא דרבי שמעון בן יוחאי מוזכר בקיצור ,שהקב"ה
החזיר תורתו על כל אומות העולם ,במדרשים אחרים
מובא העניין בהרחבה 8,כאן נביא את המדרש מפסיקתא
דרב כהנא ,שדן גם במשמעות החיזור של הקב"ה אחר
אומות העולם:

לשון

בינה

** ליך  -לָ ְך.

'יודוך ה' כל מלכי ארץ [כי שמעו אמרי פיך]' (תהלים קלח ,ד).
שמא שמעו ורצו לקבל התורה? עד שבא מיכה המורשתי
ופרשה' :ועשיתי באף ובחימה נקם את הגוים [אשר לא
שמעו]' (מיכה ה ,יד) ,הא למדת ששמעו ולא קבלו.
בא דוד ונתן עליה הודאה' :אתה האל עושה פלא ,הודעת
בעמים עוזך' (תהלים עז ,יד) .אמר דוד לפני הקב"ה :פלאים
שעשית בעולמך שהודעת את תורתך לכל אומות העולם,
שאין עוזך האמור כאן אלא תורה ,שנאמר 'ה' עוז לעמו יתן
וגו'' (שם כט ,יא).
אמר רבי אבהו :גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שאין
אומות העולם מקבלין את התורה ,מפני מה יצא ידיהן** ,שכך
הן מידותיו של הקב"ה ,אינו מעניש עד שיצא ידי בריותיו,
ואחר כך הוא טורדן מן העולם ,לפי שאין הקב"ה בא בטרוניא
עם בריותיו.
ד"א מפני מה יצא ידיהן ,מפני זכות האבות***.

טעמים

מדע

מעמד הר סיני

שמות רבה

יתרו

המדרש בפרשה ו נכנס אל תוך עשרת הדברות ,ובוחן,
בדרך דומה ,את סדר הדברות :מדוע אין הדברות פותחות
בגזרותיו של הקב"ה" ,לא יהיה לך"" ,לא תעשה לך פסל",
וכו'? על פי תשובתו של המדרש ,יש לראות בפסוק "אנכי
ה' אלהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים" פתיחה וכותרת לכל
מה שיובא אחריהם" .אנכי ה' אלהיך" משמעו קבלת מלכותו
של הקב"ה ,וממנו נובעת כל מערכת המצוות שאחריו.
שאלתו של המדרש בפרשה ה דומה לשאלתו של רש"י
בתחילת פירושו לתורה" :אמר רבי יצחק לא היה צריך
להתחיל את התורה אלא מ'החודש הזה לכם' (שמות יב,

ב) ,שהיא מצוה ראשונה שנצטוו בה ישראל ,ומה טעם
פתח בבראשית?" .תשובת רש"י ,על פי מדרש תנחומא
 "משום 'כח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גוים'(תהלים קיא ,ו) ,שאם יאמרו אומות העולם לישראל לסטים
אתם ,שכבשתם ארצות שבעה גוים ,הם אומרים להם כל
הארץ של הקב"ה היא ,הוא בראה ונתנה לאשר ישר בעיניו,
ברצונו נתנה להם וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו".
הרעיון המשותף לשני המדרשים על עשרת הדברות,
הקדמת קבלת מלכותו של הקב"ה לגזרותיו ,נמצא
במדרשים נוספים ,נביא להלן שניים מהם.

דרישה

דרישה
טעמים
לשון
מדע
בינה

סדר
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טעמים
לשון

אחר אומות העולם (כאן מובאים הדברים בקיצור) ,ובסמוך
מבאר המדרש עניין נוסף :מפני מה לא ניתנה התורה
בארץ ישראל?!

יתרו

דרישה

מכילתא דרבי ישמעאל
מדע

מסכתא דבחדש פרשה ה (עמ' [ )221לשמות כ ,ב]

בינה

דרישה
טעמים
לשון
מדע

מעמד הר סיני

סדר

ולפיכך נתבעו אומות העולם בתורה ,כדי שלא ליתן פתחון פה
להם כלפי שכינה לומר ,אלו נתבענו כבר קיבלנו עלינו ,הרי
שנתבעו ולא קבלו עליהם ,שנאמר' :ויאמר ה' מסיני בא [וזרח
משעיר למו הופיע מהר פארן]' (דברים לג ,ב)...
ומפני מה לא ניתנה תורה בארץ ישראל ,שלא ליתן פתחון
פה לאומות העולם לומר ,לפי שנתנה תורה בארצו לפיכך לא
קבלנו עלינו.
דבר אחר ,שלא להטיל מחלוקת בין השבטים ,שלא יהא זה
אומר בארצי נתנה תורה ,וזה אומר בארצי נתנה תורה.

הקב"ה יצא ִעם ישראל ממצרים
ירושלמי סוכה
פרק ד הלכה ג ,נד ע"ג

חנניה בן אחי רבי יהושע אומר' :אנכי ה' אלהיך אשר הוצאתיך
מארץ מצרים' ' -הוצאתך' כתיב*.

בינה

* הוצאתך כתיב  -אפשר לקרוא את הכתיב :הו ָּצא ִא ָּת ְך.9

דברי חנניה בן אחי רבי יהושע מובאים בירושלמי על
המשנה במסכת סוכה פרק ה משנה ד ,המביאה את
הביטוי הסתום שנאמר בשעת הקפת המזבח בסוכות -
"אני וָ הוֹ הושיעה נא".
רבי יוחנן מבאר ש "אני והו ,הושיעה נא" פירושו ' -אני
(האדם) והוא (הקב"ה) הושיעה נא' .כאשר ישראל זקוקים
לישועה ,כביכול אף הקב"ה זקוק לישועה .הקב"ה מתגלה
בעולם דרך עם ישראל ,ולכן כאשר עם ישראל איננו
מופיע בעולם בהופעה שלמה ,אף התגלותו של הקב"ה
איננה שלמה .כך מבואר במדרשים רבים ,המתבססים על
הפסוקים "עמו אנכי בצרה" (תהלים צא ,טו) ו"בכל צרתם לו
צר" (על פי הקרי ,ישעיהו סג ,ט) ,נעיין לדוגמא במכילתא:

טעמים
לשון
מדע

עשרת הדברות

סדר
דרישה

בינה

מכילתא דרבי ישמעאל

סדר

טעמים
לשון
מדע
בינה

מסכתא דפסחא פרשה יד (עמ' [ )51לשמות יב ,מא]

חוקי גוי קדוש

דרישה

במדבר ובאש ובמים ,לומר לך ,מה אלו חנם לכל באי העולם,
כך דברי תורה חנם לכל באי העולם.
שתי תשובות נותן המדרש לשאלה מפני מה לא ניתנה
התורה בארץ ישראל .הראשונה מתייחסת לעניין מצידם
של אומות העולם ,ובכך מתקשרת לנושא הקודם :החיזור
אחר אומות העולם .בשני המקומות חוזר הביטוי "שלא
ליתן פתחון פה לאומות העולם"  -הקב"ה חיזר אחר
אומות העולם עם התורה ,כדי שלא יהיה להם פתחון פה
לומר' ,אילו נתבענו כבר קיבלנו עלינו' .התורה לא ניתנה
בארץ ישראל ,כדי שלא יהיה להם פתחון פה לומר ,אילו
ניתנה התורה בארצנו היינו מקבלים אותה .התשובה
השניה מתייחסת לעניין מצד המחלוקת העלולה לפרוץ
בין השבטים :התורה ניתנה מחוץ לארץ כדי שלא ליצור
מחלוקת בין השבטים.

'יצאו כל צבאות י"י' אלו מלאכי השרת .וכן אתה מוצא כל
זמן שישראל משועבדין כביכול שכינה משועבדת עמהם,
שנאמר 'ויראו את אלהי ישראל ותחת רגליו כמעשה לבנת
.9
.10

הספיר' (שמות כד ,י) ,וכשנגאלו מה הוא אומר 'וכעצם השמים
לטוהר' (שם) .ונאמר 'בכל צרתם לו צר' (ישעיה סג ,ט) .אין לי
אלא צרת ציבור צרת יחיד מנין ,תלמוד לומר 'יקראני ואענהו
עמו אנכי בצרה' (תהלים צא ,טו) ...ואומר 'מפני עמך אשר פדית
לך ממצרים גוי ואלהיו' (שמ"ב ז ,כג) ...ר' עקיבא אומר :אלמלא
מקרא כתוב אי אפשר לאמרו ,כביכול אמרו ישראל לפני
הקדוש ברוך הוא עצמך פדית .וכן את מוצא בכל מקום שגלו
ישראל כביכול גלתה שכינה עמהם...
כאשר ישראל בגלות ,השכינה בגלות ,וכאשר הקב"ה פודה
את ישראל מגלותם  -את עצמו הוא פודה .יש בכך נחמה
לישראל ,הנתונים בצרה ובגלות .הקב"ה עמנו בצרתנו,
והוא עתיד להוציא אותנו .כמו שממשיך המדרש:
וכשעתידין לחזור כביכול שכינה חוזרת עמהן ,שנאמר
'ושב י"י אלהיך את שבותך' (דברים ל ,ג) אינו אומר והשיב
אלא 'ושב'.
הרעיון שהשכינה עם ישראל בגלותם ובגאולתם,
המתומצת באמירה "אני והו הושיעה נא" ,הורחב על ידי
הפייטנים ב"הושענות" .זהו הרעיון החורז את הפיוט של ר'
אלעזר ב"ר קליר "כהושעת אלים בלוד עמך" ,ותשע מתוך
אחת-עשרה שורות הפיוט חוזרות עליו בצורות שונות10.
האחת מהם דומה למדרש בו פתחנו:
אתי ִא ְּת ֶכם ּ ֵ /כן
אתי ֶא ְת ֶכם  /נָ קוּב וְ הו ֵּצ ִ
ְ ּכהוֹ ׁ ַש ְע ָּת ַמ ֲא ַמר וְ הוֹ ֵצ ִ
הוֹ ׁ ַשע נָ א

ייתכן שלפני התנא עמד נוסח שונה מנוסח המסורה (חסר י') ,אך אפשר גם שיש כאן מדרש בסגנון "אל תקרי 'הוצאתיך' אלא 'הוצאתך'" ,כלומר' :הו ָּצא
ִא ּתך' (וא' אחת במקום שתיים).
ראה :מחזור סוכות שמיני עצרת ושמחת תורה ,מוגה מעובד ומבואר בידי דניאל גולדשמיט ,ירושלים תשמ"א ,עמ'  ,181בפירוש ובהפניות הרבות למאמרי
חז"ל שם.

סדר
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בבלי הוריות
ח ע"א

דבי רבי תנא  ...איזו היא מצוה שהיא בדיבורו של הקב"ה וצוה
על ידי משה?* הוי אומר :זו עבודת כוכבים,
דתנא רבי ישמעאל' :אנכי' ו'לא יהיה לך' מפי הגבורה שמענום.
* כלומר ,גם בדיבור ישיר של הקב"ה וגם ציווה על ידי משה.

בבלי מכות
כג ע"ב

* מאי קרא?  -מהו הפסוק שממנו לומדים זאת?
** שית מאה וחד סרי הוי  -שש מאות ואחד עשר הם.

רבי שמלאי ,אמורא ארץ ישראלי מדור שני ,מזכיר כאן
לראשונה שמנין המצוות הוא תרי"ג .מנין זה איננו מוזכר
בספרות התנאים ,וכבר עמד על כך הרמב"ן בהשגותיו
לספר המצוות .הרמב"ם בהקדמה לספר המצוות מקבל
את הסכום תרי"ג כמספר מוסכם על כולם " -וזה מה שלא
יסכל (פירוש :יטעה) בו אחד ממי שמנה המצות ,רוצה לומר
שזהו מספרם" 12.הרמב"ן 13מעלה ספק אם אמנם דברי
רבי שמלאי הם בעלי תוקף המחייב את כל מוני המצוות,

פרשה א ,ב

רבי יהושע בן לוי ורבנין .רבי יהושע אומר :ב' דברות שמעו
ישראל מפי הקב"ה אנכי ולא יהיה לך ,הדא הוא דכתיב*:
'ישקני מנשיקות פיהו' (שיר השירים א ,ב) [  -מנשיקות] ולא כל
הנשיקות.
ורבנין אמרין :כל הדברות שמעו ישראל מפי הקב"ה...
רבי עזריה ורבי יהודה בר סימון בשם רבי יהושע בן לוי ...
אמרי :כתיב 'תורה צוה לנו משה' (דברים לג ,ד) ,כל התורה כולה
שש מאות ושלש עשרה מצות הוי ,תורה בגימטריא עולה
כמנין תרי"א מצות דבר עמנו משה ,ברם 'אנכי' ו 'לא יהיה לך'
לא דבר עמנו משה אלא מפי הקב"ה שמענום.
* הדא הוא דכתיב  -זהו שכתוב.

במדרש זה מתברר הרעיון ש 'אנכי ולא יהיה לך [בלבד] מפי
הגבורה שמענום' ,והנה הוא נתון במחלוקת אמוראים15 .
רבי יהושע בן לוי ,אמורא ארץ ישראלי מדור ראשון ,סובר
"אנכי ולא יהיה לך [בלבד] מפי הגבורה שמענום" ,אך
חכמים חולקים עליו ,וסוברים שכל עשרת הדברות נאמרו
מפי הגבורה .רבי עזריה ורבי יהודה בר סימון מסבירים את
שיטתו של רבי יהושע בן לוי ,כפי שהסביר רב המנונא את
רבי שמלאי בתלמוד הבבלי.
המדרש מבאר את מחלוקת רבי יהושע בן לוי ורבנין.

לשון

בינה
סדר
דרישה
טעמים
לשון
מדע
בינה
סדר

עשרת הדברות

דרש רבי שמלאי :שש מאות ושלש עשרה מצות נאמרו לו
למשה ,שלש מאות וששים וחמש לאוין כמנין ימות החמה,
ומאתים וארבעים ושמונה עשה כנגד איבריו של אדם.
אמר רב המנונא :מאי קרא*? 'תורה צוה לנו משה מורשה'
(דברים לג ,ד) ,תורה בגימטריא שית מאה וחד סרי הוי**' ,אנכי'
ו'לא יהיה לך' מפי הגבורה שמענום.

שיר השירים רבה

טעמים

מדע

מעמד הר סיני

הגמרא ,עוסקת בביאור הכתובים בעניין חטאת על עבודת
אלילים בבמדבר טו ,ומתייחסת להבדל לשוני המייחד
את איסור עבודה זרה משאר המצוות .שני הדיבורים
הראשונים בעשרת הדברות ,מ"אנכי" עד "ולשמרי מצותי",
כתובים בלשון נוכח ,הקב"ה הוא המדבר אל ישראל -
"אנכי ה'"" ,על פני"" ,ולשמרי מצותי" ,וכו' .שאר הדברות,
וכן כל התורה כולה ,כתובים בלשון נסתר ,משה מוסר
לישראל את הדיבור שנאמר לו על ידי הקב"ה " -כי לא
ינקה ה'"" ,שבת לה' אלהיך" ,וכו'11.

ובוחן את דבריו בשני עניינים :האם מנין תרי"ג הוא חידוש
של רבי שמלאי ,או שהוא משקף מסורת קדומה ,ואולי אף
הלכה למשה מסיני? ועוד :האם דבריו הם דברי הכל ,או
אפשר שיש שחולקים עליו? 14
רב המנונא ,אמורא בבלי מדור שני או שלישי (יש לפחות שני
אמוראים בשם זה) ,סומך את דבריו של רבי שמלאי על רמז
שבכתוב .הוא מצרף בדבריו גימטריא של המלה 'תורה' -
תרי"א ,עם הדרשה "אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה
שמענום"' :תורה (=תרי"א מצוות) צוה לנו משה'  -אמרם
משה רבנו מפי הקב"ה בלשון נסתר ,ועוד שתי מצוות
שמענו מפי הגבורה ,בלשון נוכח.

יתרו

"אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענום"

דרישה

דרישה
טעמים
לשון
מדע
בינה
סדר

.11

.15
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.12
.13
.14

יש לציין שהביטוי "אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענום [או' :שמעום' ,כגרסת חלק מכת"י בהוריות ובמכות]" מובא במסכת הוריות ,על פי נוסח הדפוס,
כברייתא ,אך כל המשפט "דתנא רבי ישמעאל  ...שמענום" חסר בכת"י פריס ,ועל פי בעל דקדוקי סופרים (אות ה) זו באמת תוספת .אם כן ,ההבחנה בין
לשון שני הדיבורים הראשונים נמצאת כבר בדברי התנאים (בברייתא דבי רבי) ,אך המשפט המפורסם "אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענום" ,שנפגוש בו
גם בהמשך הדברים ,כנראה איננו מדברי התנאים.
ספר המצוות להרמב"ם ,מהדורת הרב שעוועל ,ירושלים תשמ"א ,מבוא ,עמ' כג.
שם ,עמ' א ,ד"ה העיקר הראשון.
מנין רמ"ח ושס"ה מוזכר גם בב"ר פר' כד (עמ'  )234ובפדר"כ פר' יב (עמ'  ,)203אך הסכום הכולל  -תרי"ג נמצא שם רק בדפוסים וחסר בכתבי יד .מקורות
נוספים ראה בדברי הרמב"ן שם ,וראה גם ד' הנשקה' ,כלום נתנו התנאים מספר למצוות?' ,סיני קטז (תשנ"ה) ,עמ' מז-נח.
מקבילות נוספות בשמ"ר פר' לג ,דב"ר (ליברמן) דברים יא (עמ'  ,)8פס"ר פר' כב.

דרישה
טעמים
לשון
מדע
בינה

סדר
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טעמים
לשון

יתרו

דרישה

מדע
בינה

דרישה
טעמים
לשון
מדע

מעמד הר סיני

סדר

בינה

דרישה
טעמים
לשון
מדע
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סדר

בינה

דרישה
טעמים
לשון
מדע
בינה

חוקי גוי קדוש

סדר

החכמים (=רבנין) מסתמכים על סדר הכתובים בשמות כ:
עשרת הדברות נאמרו על ידי הקב"ה ,כמו שכתוב בפסוק
א "וידבר אלהים את כל הדברים האלה לאמר" .רק עם
סיום עשרת הדברות אמרו ישראל למשה "דבר אתה עמנו
ונשמעה ואל ידבר עמנו אלהים פן נמות" (פס' יד) ,ודבריהם
נתקבלו " -ויעמד העם מרחוק ומשה נגש אל הערפל
אשר שם האלהים" (פס' יז) .על כן ברור ,שרק מכאן והלאה
שמעו ישראל את התורה מפי משה ,ועשרת הדברות
שמעו במישרין מפי הקב"ה.
הבסיס לשיטתו של רבי יהושע בן לוי ,הוא כנראה ההבדל
בין לשון נוכח לנסתר ,שהרי שני הדיבורים הראשונים

כתובים בלשון נוכח ,ואילו "לא תשא את שם ה' אלהיך
לשוא" ,וכן בשבת ובכיבוד אב ואם ,הלשון כתובה בגוף
שלישי .רעיון זה איננו מבואר במדרש .המדרש מביא
רק את תגובתו של רבי יהושע בן לוי לראיה של חכמים.
לדעתו ,הפסוק "דבר אתה עמנו ונשמעה" מובא אמנם
אחרי עשרת הדברות ,אך מקומו הוא בין הדיבר השני
לשלישי' .אין מוקדם ומאוחר בתורה'  -התורה לא כותבת
את הדברים בהכרח לפי סדר התרחשותם ,וכאן נכתב
הפסוק שלא במקומו ,כיוון שהתורה רצתה להביא את כל
עשרת הדברות כיחידה אחת.

ֹלהיָך לַ ָּשׁוְ א"
ת־ׁשם־ה' ֱא ֶ
"ֹלא ִת ָּשׂא ֶא ֵ
הדיבור "לא תשא את שם ה' אלהיך לשווא" הוא הדיבור
השלישי בעשרת הדברות .נראה שעצם המיקום שלו
מלמד על חשיבותו" .אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה
שמענום" (מכות כד ע"א) .שתי דברות נאמרו מפי הגבורה,
בלשון מדבר .שאר הדברות ,והתורה כולה ,נאמרו בלשון
נסתר ,ובראשם איסור "לא תשא".
חומרתו של האיסור ,ומקומו החשוב במעמד הר סיני,
באים לידי ביטוי בכל פעם שאדם עומד להעיד בפני בית
דין ,בנוסח האזהרה שמזהירים אותו בית דין:

בבלי שבועות
לח ע"ב  -לט ע"א

אומרים לו ,הוי יודע שכל העולם כולו נזדעזע בשעה שאמר
הקב"ה בסיני "לא תשא את שם ה' אלהיך לשוא" (שמות כ ,ו).
וכל עבירות שבתורה נאמר בהן "ונקה" (שם לד ,ז) ,וכאן נאמר
"לא ינקה" .וכל עבירות שבתורה נפרעין ממנו ,וכאן ממנו
וממשפחתו ...וכל עבירות שבתורה נפרעין ממנו ,וכאן ממנו
ומכל העולם כולו ...וכל עבירות שבתורה ,אם יש לו זכות
תולין לו שנים ושלשה דורות ,וכאן נפרעין ממנו לאלתר...
חומרתם של דברי שווא ושקר עולה גם מהופעתם הכפולה
בעשרת הדברות .לצד הדיבר "לא תשא" עומד גם הדיבר
"לא תענה ברעך עד שקר" (כ ,יב) ,שהקשר ביניהם ברור,
למרות שכל אחד עוסק באיסור אחר .ההופעה הכפולה
של האיסור מלמדת על שני הפנים שבו .הדברות נחלקות
לחמש שבין אדם למקום וחמש שבין אדם לחבירו .והנה,
האיסור לומר דברי שווא ושקר נמצא בשני החלקים ,כיוון
שיש בו שני צדדים ,ושניהם מזוכרים בכתוב .מצד אחד ,יש
כאן פגיעה בשמו של ה' בנשיאת שמו לשווא ,ועל כן "לא
ינקה ה' את אשר ישא את שמו לשוא" ,ומצד שני ,השקר

פוגע בזולת ,כפי שמדגישה התורה " -לא תענה ברעך עד
שקר".
גם ההופעות השונות של איסור שבועת שקר בתורה
משקפות את שני הפנים שלו:

דברים י ,יז-כ
יכם הוּא ֱאל ֵֹהי ָה ֱאל ִֹהים וַ ֲאדֹנֵ י ָה ֲאדֹנִ ים ָה ֵאל ַה ָ ּגדֹל
ִ ּכי ה' ֱאל ֵֹה ֶ
ַה ִ ּגבּ ֹר וְ ַהנּוֹ ָראֶ ..את ה' ֱאל ֶֹהיךָ ִּת ָירא אֹתוֹ ַת ֲעבֹד וּבוֹ ִת ְד ָ ּבק
ו ִּב ׁ ְשמוֹ ִּת ּׁ ָש ֵב ַע:
הציווי החיובי ,להישבע בשם ה' ,מופיע כאן בהקשר של
מצוות שבין אדם למקום .החובה לירא את ה' ולהידבק
בו ,תוך הכרה שהוא אלהי האלהים ,כוללת בתוכה גם את
האיסור להישבע בשמו של גורם אחר מלבדו ,ואת החובה
להישבע בשמו כשצריך להישבע .מצד שני ,מצאנו גם:

ויקרא יט ,יא-יב
ל ֹא ִּתגְ נֹב ּו וְ ל ֹא ְת ַכ ֲח ׁש ּו וְ ל ֹא ְת ׁ ַש ְ ּקר ּו ִא ׁיש ַ ּב ֲע ִמיתוֹ  :וְ ל ֹא ִת ּׁ ָש ְבע ּו
ִב ׁ ְש ִמי לַ ּׁ ָש ֶקר וְ ִח ַּללְ תָּ ֶאת ׁ ֵשם ֱא-ל ֶֹהיךָ ֲאנִ י ה':
כאן המצוה היא בהקשר של בין אדם לחבירו .וההקשר
מלמד שעיסוק לא ישר בענייני ממונות עלול להביא גם
לשבועת שקר ,כפי שמפרש רש"י:

רש"י
ויקרא יט ,יא

לא תגנבו ולא תכחשו ולא תשקרו ולא תשבעו  -אם גנבת,
סופך לכחש ,סופך לשקר ,סופך להשבע לשקר:
אבל גם בפסוק זה ,בהקשר הממוני ,התורה מדגישה
ששבועה לשקר בשם ה' יש בה חילול שמו.

סדר
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אבן עזרא
הפירוש הארוך ,שמות כ ,ו

ספר החינוך
מצוה ל

ורבים חושבים ,כי הנושא השם לשוא לא עשה עבירה גדולה.

סדר
דרישה
טעמים
לשון
מדע
בינה
סדר
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אבן עזרא
הפירוש הארוך ,שמות כ ,ו

לשון

בינה

דרישה
טעמים
לשון
מדע
בינה
סדר

חוקי גוי קדוש

משרשי מצוה זו ,לדעת בני אדם ולקבוע בנפשותם ולחזק
האמונה בלבותם ,כי האל ברוך הוא אשר בשמים ממעל ,חי
וקיים לעד אין קיום כקיומו ,וראוי ומחויב עלינו בזכרינו שמו
הגדול על מעשינו ועל דבורינו ,לזוכרו באימה ביראה ברתת
ובזיע ,ולא כמהתלים ומדברים בדבר קל כמו הדברים ההווים
ונפסדים ואינם נשארים בקיומם כמונו אנחנו בני אדם ושאר
דברי העולם השפל ,על כן לקבוע הענין הזה בלבבנו ולהיות
יראתו על פנינו לחיותנו ולזכותנו ,חייבנו במצוה הזאת לבל
נזכיר שמו הקדוש לבטלה ,וענש מלקות על המקיל ועובר
עליה.
ומזה השורש בעצמו הוא ענין שבועת שקר ,כלומר נשבע
לקיים דבר ולא קיימו ,שהיא נקראת שבועת ביטוי ,שבא עליה
לאו אחר בפני עצמו בסדר קדושים תהיו ,כמו שנאמר "ולא
תשבעו בשמי לשקר" (ויקרא יט ,יב) ,כי הנשבע בשם הגדול
לאמת דבר שהיה ,והוא יודע ששקר בפיו ,הנה הוא מקיל ביראת
אלהים כאומר בלבו שאין אמת ,תאלמנה שפתיו.
השבועה בשם ה' לשווא יש בה חילול השם ,ובזיון למלך
מלכי המלכים .הראב"ע מאריך בביאורו לכתוב זה ,כיוון
שהמציאות כפי שהוא מעיד עליה היא שאנשים מזלזלים
בשבועה ,ולא רואים בשבועת שקר איסור חמור .בהתייחסו
לכך בהמשך הפירוש ,הראב"ע נוגע גם בצד שבין אדם
לחבירו באיסור זה:

טעמים

מדע

מעמד הר סיני

לא תשא את שם ה' אלהיך  ...כי כאשר הוא השם אמת ,כן
יהיה דברו אמת .והנה אם לא יקיים דברו כאילו מכחיש את
השם .ומנהג אנשי מצרים עד היום ,אם ישבע אדם בראש
המלך ולא יקיים את דברו הוא בן מות .ואלו נתן כופר משקלו
זהב לא יחיה ,בעבור כי הוא בוזה את המלך בפרהסיא .אם כן
למלך בשר ודם ,כמה אלף אלפי פעמים חייב אדם להשמר
שלא תכשילהו לשונו לתת את פיו לחטיא את בשרו לזכרו
לשוא ...והכלל ,לא מצאנו בעשרת הדברים ,שכתוב שם שכר
טוב מפורש רק בכבוד אב ואם ,ולא עונש מפורש רק בעבודת
גילולים ובנשיאות השם לשוא.

יתרו

על חומרת האיסור עמדו המפרשים ,ונביא כאן מדבריהם
של הראב"ע ובעל ספר החינוך:

ואני אראה להם כי היא קשה מכל הלאוין הבאים אחריו .כי
הרוצח והנואף שהם עבירות קשות ,לא יוכל כל עת לרצוח
ולנאוף ,כי יפחד .ואשר הרגיל עצמו להשבע לשוא ,ישבע ביום
אחד שבועות אין מספר .וכל כך הוא רגיל בעבירה הזאת שלא
ידע שנשבע .ואם אתה תוכיחנו למה נשבעת עתה ,אז ישבע
שלא נשבע מרוב רגילתו בה ,כי לפני כל דבור שידברו יקדימו
השבועה ,והוא להם לשון צחות .ואילו לא היה בישראל רק
זאת העבירה לבדה ,תספיק להאריך הגלות ולהוסיף מכה על
מכותינו .ואני אראה שגעונם ,כי הרוצח ,אם רצח אויבו ,מלא
תאותו בנקמתו .גם הנואף כן לפי שעתו ,והגונב מצא הנאות
לצרכו ,ועד שקר להתרצות או להתנקם .והנה הנשבע לשקר
בכל עת שאין עליו שבועה ,הוא מחלל שם שמים בפרהסיא
בלא הנאה שיש לו.
עמדנו על חומרת האיסור של "לא תשא את שם ה' אלהיך
לשווא" ,והנחנו כי המדובר בשבועת שקר בשם ה' .אך ראוי
שנשים לב לכך ששבועה לא נזכרה במפורש בפסוק ,וגם
פירוש המלה "שווא" איננו חד משמעי .מהו "שווא"? נראה
המפתח לכך נמצא בדיבר המקביל "לא תענה ברעך".
בעוד שבעשרת הדברות שבשמות נאמר "לא תענה ברעך
עד שקר" (כ ,יב) ,בספר דברים נאמר "ולא תענה ברעך
עד שוא" (ה ,טז) .האם זהו גיוון לשוני ,המלמדנו ש"שווא"
ו"שקר" אחד הם (כלשון הברייתא בשבועות כ ע"ב) ,או שיש
הבדל במשמעות ,ושני איסורי "לא תענה" משלימים אחד
את השני? ומה ,אם כן ,כלול ב"לא תשא את שם ה' אלהיך
לשווא"? האם יש הבדל בינו לבין "ולא תשבעו בשמי
לשקר" (ויקרא יט ,יב)?
אין צריך לומר ש"שקר" משמעו ,כמעט תמיד ,דבר שאיננו
אמת " -וכחש בה ונשבע על שקר" (ויקרא ה ,כב)" .שווא"
משמעו בדרך כלל דבר הבל ,או חינם" .אמרתם שוא עבוד
אלהים" (מלאכי ג ,יד)  -אין בכך כל תועלת ,לדבריכם" .אם
ה' לא יבנה בית שוא עמלו בוניו בו" (תהלים קכז ,א)  -לחינם
עמלו בוניו .אך יש גם מקומות שהוא מקביל ל'-כזב',
ונראה שמתפרש כמוהו " -שוא ודבר כזב הרחק ממני"
(משלי ל ,ח).
נראה שבמעט מקומות גם "שקר" מתפרש ומקביל להבל,
כמו למשל "שקר החן והבל היופי" (משלי לא ,ל) ,אך קשה
להוכיח זאת ,כיוון שכל דבר שאיננו אמת הוא הבל.
חז"ל עסקו באריכות בהבחנה בין שבועת שווא ושקר,
במשנה ובתלמוד מסכת שבועות פרק ג (בבבלי ,בעיקר בדף
כ ע"ב  -כא ע"ב) .כאמור ,ברייתא קצרה בבבלי כ ע"ב אומרת
"שוא ושקר אחת הן" ,אך הסוגיה מביאה דעות שונות
המבחינות בין שני האיסורים .כאן נביא את סיכומו להלכה
של הרמב"ם ,המבחין על פי ההבחנה הלשונית שעמדנו
עליה ,בין שבועת שקר ,שהיא שבועה על דבר שאיננו

דרישה

דרישה
טעמים
לשון
מדע
בינה

סדר
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טעמים
לשון

יתרו

דרישה

אמת ,לבין שבועת שווא ,שהיא שבועה על דברי הבל ,או
דברים מיותרים.

רמב"ם

המלה "שווא" נמצאת בפסוקנו פעמיים ,גם בסופו " -כי
לא ינקה ה' את אשר ישא את שמו לשוא" .אונקלוס,
בתרגומו לפסוק ,בחר לגוון ולהכניס בתוך הפסוק גם את
שבועת שווא וגם את שבועת שקר:

הל' שבועות א הלכה א-ז
מדע

ארבעה מיני שבועות הן :שבועת ביטוי ושבועת שוא ושבועת
הפקדון ושבועת העדות ,שבועת ביטוי הוא שנאמר בתורה או
נפש כי תשבע לבטא בשפתים להרע או להיטיב ,והיא נחלקת
לארבעה חלקים...

בינה

הלכה ג

דרישה
טעמים
לשון
מדע

מעמד הר סיני

סדר

נשבע אחת מארבע מחלוקות אלו והחליף כגון שנשבע שלא
יאכל ואכל או שיאכל ולא אכל או שאכלתי והוא לא אכל שלא
אכלתי ואכל הרי זו שבועת שקר ,ועל זה וכיוצא בו נאמר "לא
תשבעו בשמי לשקר" ,ואם נשבע לשקר במזיד לוקה ,בשוגג
מביא קרבן עולה ויורד שנאמר ונעלם ממנו והוא ידע ואשם וגו'.
הלכה ד

שבועת שוא נחלקת לארבע מחלוקות ,האחת שנשבע על
דבר הידוע שאין כן ,כיצד כגון שנשבע על האיש שהוא אשה,
ועל האשה שהוא איש ,ועל עמוד של שיש שהוא של זהב ,וכן
כל כיוצא בזה.

אונקלוס
שמות כ ,ו

לא תימי בשמא דיי אלהך למגנא ארי לא יזכי יי ית דיימי
בשמיה לשקרא.
במקומות אחרים (שמות כג ,א; דברים ה ,טז) מתרגם אונקלוס
"שוא" ' -שקר' ,ובכך הוא ביטל את ההבחנה בלאו של "לא
תענה" בין שמות לדברים ,וכך הוא תרגם בחלקו השני
של פסוקנו .בתחילת הפסוק ,בשל ההבחנה של חז"ל בין
שבועת שווא לשבועת שקר ,הוא בחר לתרגם "למגנא" -
לחנם.
כאמור ,לשון שבועה איננו נזכר בפסוקנו ,אלא לשון "לא
תשא" ,וכך גם בשמות כג ,א " -לא תשא שמע שוא" .הביטוי
משמש כלשון שבועה ,כיוון שהנשבע נושא ידו בשבועה.
אתי ֶא ְתכֶ ם ֶאל ָה ָא ֶרץ ֲא ׁ ֶשר נָ ָ ׂ
אתי ֶאת יָ ִדי
ש ִ
כך למשל" ,וְ ֵה ֵב ִ
לָ ֵתת א ָֹת ּה לְ ַא ְב ָר ָהם לְ יִ ְצ ָחק ּולְ יַ ֲעקֹב" (שמות ו ,ח).

הלכה ה
בינה

השניה שנשבע על דבר ידוע שאין בו ספק לאדם שהוא כן,
כגון שנשבע על השמים שהוא שמים ,ועל האבן זו שהיא אבן,
ועל השנים שהם שנים וכן כל כיוצא בזה ,שזה הדבר אין בו
ספק לאדם שלם כדי לצדק הדבר בשבועה.

דרישה
טעמים
לשון
מדע

עשרת הדברות

סדר

בינה

דרישה
טעמים
לשון
מדע
בינה

חוקי גוי קדוש

סדר

חז"ל מצאו בפסוק גם רמז לאיסור נוסף ,של הזכרת שם ה'
לחינם אף ללא שבועה.

בבלי ברכות

הלכה ו

לג ע"א

שלישית שנשבע לבטל את המצוה ,כיצד כגון שנשבע שלא
יתעטף בציצית ,שלא ילבש תפילין ,ושלא ישב בסוכה בחג
הסוכות ,ולא יאכל מצה בלילי הפסח ,או שיתענה בשבתות
ובימים טובים וכן כל כיוצא בזה.

ואמר רב ואיתימא ריש לקיש ,ואמרי לה רבי יוחנן וריש לקיש
דאמרי תרוייהו :כל המברך ברכה שאינה צריכה  -עובר משום:
"לא תשא".
וכך כותב הרמב"ן:

הלכה ז

רביעית שנשבע על דבר שאין כח בו לעשות ,כיצד כגון
שנשבע שלא יישן שלשה ימים לילה ויום רצופים ,או שלא
יטעום כלום שבעה ימים רצופים וכן כל כיוצא בזה ,כל
הנשבע שבועת שוא מארבע שבועות אלו עובר בלא תעשה
שנאמר לא תשא את שם ה' אלהיך לשוא ,ואם היה מזיד לוקה
ואם היה שוגג פטור מכלום.
שבועת שווא היא דברי הבל ,בלי קשר לשאלה אם הדברים
הם אמת או לא .גם הנשבע על השמים שהם שמים נשבע
שבועת שווא ,כיוון שזו שבועה מיותרת ,שאין בה שום
תועלת .גם שבועה לבטל מצוה היא שבועת שווא ,כיוון
שאלו הם דברי הבל חסרי כל משמעות .אדם יכול להחליט,
חלילה ,שאיננו מקיים מצוה ,אך השבועה על כך היא
מיותרת ,ואינה משנה דבר ,ולכן היא מוגדרת כשבועת שווא.

רמב"ן
שמות כ ,ו

לא תשא את שם ה' אלהיך לשוא .כבר נתפרש זה הכתוב
בדברי רבותינו שהוא אוסר להשבע בשם הנכבד לריק ,כגון
הנשבע על הידוע לאדם לשנותו או לקיימו ,על עמוד של
שיש שהוא של זהב או שהוא של שיש ,והוא עומד לפניהם
ומכירים בו .ועל דרך הפשט יאסור עוד שלא ישא על שפתיו
השם הנכבד על חנם ,כלשון "לא תשא שמע שוא" (שמות כג,
א)" ,ובל אשא את שמותם על שפתי" (תהלים טז ,ד) ,כי הדבור
יקרא כן בעבור שישא בו קול...
שבועה לא נזכרה בפסוק ,ולכן אפשר לכלול בו כל
אמירה שיש בה הזכרת שם ה' לחינם" .לא תשא" איננו
מתפרש בהכרח כנשיאת יד בשבועה ,אלא מכיל בתוכו גם
משמעות נוספת ,של נשיאת קול.

סדר
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"זכור את יום השבת"  -כיצד זוכרים את השבת? המדרש
מביא לכך שתי תשובות:

מכילתא דרבי ישמעאל
מסכתא דבחדש פרשה ז (עמ' [ )229לשמות כ ,ז]

שמות כ ,ח (עמ' )148

שמאי הזקן אומר :זכרה עד שלא תבוא ושמרה משתבוא.
אמרו עליו על שמאי הזקן ,שלא היה זכרון שבת זז מתוך פיו.
לקח חפץ טוב אמר ' -זה לשבת' ,כלי חדש אומר ' -זה לשבת'.
'זכור'  -ר' יהודה בן בתירה אומר :מנין שכשאתה מונה הוי
מונה אחד בשבת ושני בשבת שלישי בשבת רביעי בשבת
חמישי בשבת וערב שבת ,תלמוד לומר' :זכור'.
הרמב"ן בפירושו לפסוק זה מבאר ששמאי לומד מפסוק

לשון

בינה
סדר

בבלי ביצה
טז ע"א

תניא ,אמרו עליו על שמאי הזקן ,כל ימיו היה אוכל לכבוד
שבת .מצא בהמה נאה ,אומר' :זו לשבת' .מצא אחרת נאה
הימנה  -מניח את השניה ואוכל את הראשונה .אבל הלל הזקן
מדה אחרת היתה לו ,שכל מעשיו לשם שמים .שנאמר' :ברוך
אדני יום יום [יעמס לנו ,האל ישועתנו סלה]' (תהלים סח ,כ).
תניא נמי הכי :בית שמאי אומרים :מחד שביך לשבתיך* ,ובית
הלל אומרים' :ברוך ה' יום יום'.

דרישה
טעמים
לשון
מדע

* מחד שביך לשבתיך  -מאחד בשבת לשבתך.

הברייתא מוסיפה בהסבר שיטתו של שמאי על האמור
במכילתות ,שההכנה לשבת באה לידי ביטוי אצל שמאי
לא רק בהכנת המאכלים .כאשר שמאי מצא בהמה נאה
יותר ,ייעד אותה לשבת ואכל את הראשונה ,נמצא שגם
אכילתו בימי החול היתה לכבוד שבת.
הלל הזקן חולק על שמאי ,ואיננו מייעד את המנה היפה
לשבת ,אלא אוכל אותה ביום שמצא אותה ,ובכך מכבד אף
את ימי החול ומברך את הקב"ה בכל יום .לדעת הרמב"ן,
הלל איננו חולק על העקרון של שמאי ,שיש להזכיר את
השבת בימי החול ,אלא חולק רק על דרך הקיום של מצוה
זו בהכנת המאכלים לשבת.
עוד מתברר מהבבלי ,בברייתא השניה ,שהמחלוקת
הקדומה בין שמאי להלל היא גם מחלוקת בין הבתים ,בית
שמאי ובית הלל.

בינה
סדר

עשרת הדברות

מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי

טעמים

מדע

מעמד הר סיני

אלעזר בן חנניה בן חזקיה בן חנניה בן גרון אומר' :זכור את יום
השבת לקדשו'  -תהא זוכרו מאחד בשבת ,שאם יתמנה לך
מנה יפה תהא מתקנו לשם שבת.
רבי יצחק אומר :לא תהא מונה כדרך שאחרים מונין אלא תהא
מונה לשם שבת.
שתי צורות מביא המדרש לזכירת שבת ,צורות שונות,
אך אינן סותרות זו את זו .לדעת שני התנאים משמעות
המצוה "זכור" היא שזכרון השבת יהיה בתודעתו של
האדם במשך כל השבוע ,כל אחד מהתנאים מציע דרך
אחרת לקיום מצוה זו .לדעת אלעזר בן חנניה האדם צריך
להכין את סעודת השבת שלו מיום ראשון ,ולייעד כל מנה
יפה לשבת .לדעת ר' יצחק זכרון השבת מתקיים בכך
שלימי השבוע אין שמות עצמאיים כנהוג אצל הגויים -
"כדרך שאחרים מונין"  -אלא הם נמנים במספרים כמניין
לקראת השבת  -ראשון בשבת ,שני בשבת וכו'.
באופן דומה ,מובאות שתי דעות במכילתא דרשב"י ,וכאן
מתברר שהדעה הראשונה היא דעתו ודרך הנהגתו של
שמאי הזקן:

זה עקרון ,שצריך לזכור את השבת בימי החול ,עקרון
שיכול לבוא לידי ביטוי בדרכים שונות ,ולאו דווקא בדרך
המתוארת במדרש .שמאי מסכים שיש למנות את ימי
השבוע לקראת השבת ,והמדרש מוסיף ומתאר את מנהגו
של שמאי להכין את מאכליו לשבת ,לא כחיוב גמור ,אלא
כדרך לקיום העקרון אותו למד מהפסוק.
בתלמוד הבבלי מתבאר שדעת שמאי היא דעת יחיד ,והלל
הזקן חולק עליו:

יתרו

"זָ כֹור ֶאת־יֹום ַה ַּשׁ ָּבת לְ ַק ְּדׁשֹו"  -כיצד זוכרים?

דרישה

דרישה
טעמים
לשון
מדע
בינה
סדר

חוקי גוי קדוש

דרישה
טעמים
לשון
מדע
בינה

סדר

טעמים

מצוות כבוד אב ואם ומקומה בעשרת הדברות

לשון

יתרו

דרישה
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מכילתא דרבי ישמעאל
מסכתא דבחדש פרשה ח (עמ' [ )233לשמות כ ,יב]

מדע
בינה

דרישה
טעמים
לשון
מדע

מעמד הר סיני

סדר

בינה

דרישה
טעמים
לשון
מדע

עשרת הדברות

סדר

בינה

דרישה
טעמים
לשון
מדע
בינה

חוקי גוי קדוש

סדר

כיצד נתנו עשרת הדברות?  -ה' על לוח זה וה' על לוח זה.
על אף שהתורה איננה מתארת את דרך כתיבתם של
עשרת הדברות על גבי שני הלוחות ,התקבלה ,הן במסורת
המדרש והפרשנות ,והן בפיוט ובציורים ,החלוקה לחמש
דברות על כל לוח .חלוקה זו מבליטה את מקומה המיוחד
של מצוות כיבוד אב ואם .הרי מקובל לחלק את המצוות
למצוות שבין אדם למקום ולמצוות שבין אדם לחבירו,
ואף עשרת הדברות פותחות במצוות בין אדם למקום
ועוברות אחר כך למצוות שבין אדם לחבירו .כך גם מסביר
הרמב"ן את החלוקה לשני לוחות:

רמב"ן

וזה מכריז ואומר "כבד את אביך ואת אמך"?! עמדו מכסאותם
והודו לו.
נראה שמדרשים אלו אינם מתכוונים רק לתת "הכשר"
לתביעה להכרה באלהותו של הקב"ה ,אלא רוצים הם גם
ללמד על חשיבותה של ההכרה במקומם של ההורים,
והחובה לכבדם .המצווה נמצאת בראש עשרת הדברות,
בסמוך לציווי "אנכי" ,כדי ללמד על חשיבותה .היא אמנם
על פי תכנה מצווה בין אדם לחבירו ,אך יש לה מקום של
כבוד בראש מצוות אלו .והיא מהווה מעין מעבר ממצוות
בין אדם למקום למצוות בין אדם לחבירו.
עוד מצאנו השוואה בין כבוד ההורים לכבודו של מקום
בברייתות שאינן עוסקות בסדרם של הדברות ,אלא בקשר
לשוני בין המצוות:

שמות כ ,יב

והנראה במכתב הלוחות שהיו החמש ראשונות בלוח אחד
שהם כבוד הבורא כמו שהזכרתי ,והחמש השניות בלוח אחד,
שיהיו חמש כנגד חמש...
והנה ,החלוקה לשני חלקים שווים מעמידה את מצוות
כיבוד אב ואם כחריג ,זוהי מצווה שעל פי ההגדרה
הפשוטה היא בין אדם לזולתו ,ולא בינו לבין האל ,אך
מקומה בלוח שעוסק במצוות שבין אדם למקום.
המדרש מתייחס למקומה של המצווה בעשרת הדברות:

בבלי קידושין
לא ע"א

דרש עולא רבה אפיתחא דבי נשיאה ,מאי דכתיב" :יודוך ה' כל
מלכי ארץ כי שמעו אמרי פיך" (תהלים קלח ,ד)? 'מאמר פיך' לא
נאמר אלא "אמרי פיך" .בשעה שאמר הקב"ה "אנכי" ו"לא יהיה
לך" ,אמרו אומות העולם :לכבוד עצמו הוא דורש ,כיון שאמר
"כבד את אביך ואת אמך" ,חזרו והודו למאמרות הראשונות.
הדרשן שם בפי אומות העולם טענה מגוחכת  -הקב"ה
דואג לכבוד עצמו ,ולכן ציווה "אנכי" ו"לא יהיה לך" .רק
כששמעו האומות את הציווי על כיבוד אב ואם ,הבינו
האומות שאין הוא דואג דווקא לכבודו .או כלשון המדרש
בבמדבר רבה:

במדבר רבה
פרשה ח ,ד

...בשעה שאמר "כבד" אמרו ,בנימוסות שלנו כל מי שמכתיב
את עצמו סיגרון (פירוש :נושא כלים) למלך הוא כופר באבותיו

בבלי קידושין
ל ע"ב

ת"ר נאמר" :כבד את אביך ואת אמך" (שמות כ ,יא) ,ונאמר:
"כבד את ה' מהונך" (משלי ג ,ט) ,השוה הכתוב כבוד אב ואם
לכבוד המקום .נאמר" :איש אמו ואביו תיראו" (ויקרא יט ,ג),
ונאמר" :את ה' אלהיך תירא ואותו תעבוד" (דברים ו ,יג) ,השוה
הכתוב מוראת אב ואם למוראת המקום .נאמר" :מקלל אביו
ואמו מות יומת" (שמות כא ,יז) ,ונאמר" :איש איש כי יקלל
אלהיו ונשא חטאו" (ויקרא כד ,טו) ,השוה הכתוב ברכת אב ואם
לברכת המקום ...וכן בדין ,ששלשתן שותפין בו.
השווה הכתוב בין כבוד אב ואם לכבוד המקום .הברייתא
המקבילה בירושלמי אומרת זאת בצורה חריפה ,כיבוד אב
ואם לא רק הושווה לכבוד המקום ,אלא עדיף עליו:

ירושלמי קידושין
פרק א הלכה ז ,סא ע"ב

תני ר"ש בן יוחי ,גדול הוא כיבוד אב ואם שהעדיפו הקב"ה
יותר מכבודו .נאמר כאן "כבד את אביך ואת אמך"
יא) ,ונאמר להלן "כבד את יי' מהונך" (משלי ג ,ט) .במה את
מכבדו מהונך? מפריש לקט שכחה ופיאה ,מפריש תרומה
ומעשר ראשון ומעשר שני ומעשר עני וחלה ,ועושה סוכה
ולולב שופר ותפילין וציצית ,מאכיל את הרעיבים ומשקה את
הצמיאים .אם יש לך את חייב בכל אילו ,ואם אין לך אין את
חייב באחת מהן .אבל כשהוא בא אצל כיבוד אב ואם  -בין
שיש לך בין שאין לך "כבד את אביך ואת אמך" ,אפילו את
מסבב על הפתחים.
(שמות כ,

סדר
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יתרו

הראב"ע בפירושו לעשרת הדברות מסביר את סדרם של
הדברות על פי חשיבותם .הדיבור הראשון" ,אנכי" ,הוא
השורש ,שהכל נובע ממנו ,וכן נסדרו "לא יהיה לך" ו"לא
תשא" על פי מעלתם:

הרמב"ן ,שסוף דבריו כבר הובא לעיל ,מסביר אף הוא את
חשיבותה של המצווה:

דרישה

רמב"ן

טעמים
לשון

שמות כ ,יא-יב

אבן עזרא
הפירוש הקצר ,שמות כ ,א

בינה
סדר

מעמד הר סיני

הדבור החמשי כבוד הורים ,בעבור שכבודם תלוי בכבוד
שמים ,כי הם הולידוהו בכח השם והאכילוהו והלבישוהו.
ודעה בלב נטועה ,שחייב אדם לתת גמול טוב למטיבים לו ,על
כן באלה הדבורים החמשה יש זכר השם .ובחמשה הנותרים
אין שם ,בעבור שאלה החמשה הם בין אדם לבורא.
ראב"ע רומז למה ששנינו בברייתא ,שהוקש כבוד ההורים
לכבוד המקום .כפי שאדם חייב להודות ולהכיר בגדולתו
של אביו שבשמים ,כך צריך להכיר טובה לאביו מולידו.
הוא עומד על כך שבדיבור זה ,כמו בכל אלה שלפניו,
מוזכר שם השם ,מה שאין כן בדברות האחרונות .אם
בדברינו למעלה עמדנו על כך שמצוה זו היא בראש
המצוות שבין אדם לחבירו ,הראב"ע מוסיף על כך ,ומגדיר
את המצוה כמצוה שבין אדם לבוראו!

כבד את אביך  -הנה השלים כל מה שאנו חייבין בדברי הבורא
בעצמו ובכבודו ,וחזר לצוות אותנו בעניני הנבראים ,והתחיל
מן האב שהוא לתולדותיו כענין בורא משתתף ביצירה,
כי השם אבינו הראשון ,והמוליד אבינו האחרון ,ולכך אמר
במשנה תורה (דברים ה טו) כאשר צויתיך בכבודי כן אנכי מצוך
בכבוד המשתתף עמי ביצירתך...
והנה עשרת הדברות חמשה בכבוד הבורא וחמשה לטובת
האדם ,כי כבד את אביך כבוד האל ,כי לכבוד הבורא צוה לכבד
האב המשתתף ביצירה ,ונשארו חמשה לאדם בצרכו וטובתו.
נראה שאפשר למצוא בדברי הרמב"ן שני עניינים שונים,
המהווים יחד את נקודת המעבר ממצוות שבין אדם
למקום למצוות שבין אדם לחבירו .בפיסקה הראשונה
הוא מסביר שכבוד האב חשוב ,כיוון שהאב הוא מעין
בורא לבן .ואילו בפיסקה השנייה המוקד איננו האב ,אלא
הקב"ה .יש לכבד את האב ,כיוון שבכך אנחנו מכבדים את
אבינו הראשון.

מדע

דרישה
טעמים
לשון
מדע
בינה
סדר

לפי הקריאה המקובלת ,נצמדת אריכות הימים על האדמה
לכיבוד אב ואם ,אמנם בספר דברים היא מופיעה ביחס
למצוות בכלל ,והדבר יוסבר להלן לפי המבנה (בפרק
'בינה בתורה') ,כסיכום לחמשת הדיבורים בכללם.
אכן ,רוב המדרשים מתייחסים לאריכות הימים כמטרת
המצוות כולן.

מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי
שמות כ ,יב (עמ' )252

'למען יאריכון ימיך על האדמה'  -ולא בגולה ולא בתושבות.
מדרש זה בא ללמד שאריכות הימים היא דווקא "על
האדמה" ,ולא בחוץ לארץ ,וממילא משמע שלדעתו השכר
הוא בעולם הזה .אך בברייתא בתלמוד הבבלי מוסב השכר
לעולם הבא:

מכילתא דרבי ישמעאל
מסכתא דבחדש פרשה ח (עמ' [ )232לשמות כ ,יא]

בבלי קידושין

'כבד את אביך ואת אמך' .אם כבדתן ' -למען יאריכון ימיך',
ואם לאו  -למען יקצרון ימיך .שדברי תורה נוטריקון* ,שכן
דברי תורה נדרשין מכלל הן לאו מכלל לאו הן.

לט ע"ב

* נוטריקון  -משמש בדרך כלל כ'ראשי תיבות' ,אך הפירוש המילולי של
המצוה  -אריכות ימים ,אך כוונתה גם לומר שהעונש הוא קיצור ימים.

באופן פשוט נראה שאריכות ימים המוזכרת בפסוק
כוונתה לייעודן של מצוות בעולם הזה ,כך אמנם משתמע
גם ממספר מדרשים:

טעמים
לשון
מדע
בינה
סדר

חוקי גוי קדוש

הביטוי הוא  -כתיבה מקוצרת .כאן התורה קצרה וכתבה רק את השכר לעושה

דתניא ,רבי יעקב אומר :אין לך כל מצוה ומצוה שכתובה
בתורה שמתן שכרה בצדה ,שאין תחיית המתים תלויה בה.
בכיבוד אב ואם כתיב' :למען יאריכון ימיך ולמען ייטב לך'
(דברים ה ,טו) ,בשילוח הקן כתיב' :למען ייטב לך והארכת ימים'
(שם כב ,ז) ,הרי שאמר לו אביו עלה לבירה והבא לי גוזלות,
ועלה לבירה ושלח את האם ונטל את הבנים ,ובחזירתו נפל
ומת ,היכן טובת ימיו של זה? והיכן אריכות ימיו של זה? אלא,
'למען ייטב לך'  -לעולם שכולו טוב' ,ולמען יאריכון ימיך' -
לעולם שכולו ארוך.

עשרת הדברות

מטרתן של מצוות

דרישה

דרישה
טעמים
לשון
מדע
בינה

סדר
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טעמים
לשון

הקושי של הדרשן איננו בפירוש הפסוק אלא קושי
תיאולוגי .כיצד ניתן לומר שאדם זוכה לאריכות ימים
בזכות מצוות אלו ,הרי המציאות היא שונה ,ויש שמקיימים
את המצוות ולא זוכים לאריכות ימים? הפתרון הוא
שהשכר המתואר בפסוק איננו בעולם הזה ,אלא בעולם
הבא.

יתרו

דרישה

מדע

המשנה ,המוכרת בדרך כלל על פי הנוסח המורחב יותר
של הברייתא הנאמרת בברכות השחר ,מדברת על גמול
על המצוה הן בעולם הזה והן בעולם הבא:

בינה
סדר

טעמים
לשון
מדע

ירושלמי פאה

מעמד הר סיני

דרישה

משנה פאה

פרק א הלכה א ,טו ע"ד

פרק א משנה א

רבי אחא בשם רבי אבא בר כהנא :כתיב 'אורח חיים פן תפלס
נעו מעגלותיה ולא תדע' (משלי ה ,ו) .טילטל הקב"ה מתן שכרן
של עושי מצות כדי שיהו עושין אותן באמונה.
רבי אחא בשם רבי יצחק :כתיב 'מכל משמר נצור לבך כי ממנו
תוצאות חיים' (משלי ד ,כג) ,מכל מה שאמרו לך בתורה השמר,
שאין את יודע מאי זה מהן יוצא לך חיים.
אמר רבי בא בר כהנא :השוה הכתוב מצוה קלה שבקלות
למצוה חמורה שבחמורות .מצוה קלה שבקלות  -זה שילוח
הקן ,ומצוה חמורה שבחמורות  -זה כיבוד אב ואם ,ובשתיהן
כתיב 'והארכת ימים'.
בחלק האחרון של פסקה זו ,אומר הירושלמי שמצוות
שלוח הקן היא מצוה קלה שבקלות ,ומצוות כבוד אב
ואם היא מצוה חמורה שבחמורות .בשתיהן השכר זהה,
כדי ללמדנו שאין קשר בין חומרתה של המצוה והקושי
לקיימה לבין שכר המצוה .נראה שרבי בא מתכוון לומר
שאין השכר "למען יאריכון ימיך" מייחד דווקא שתי
מצוות אלו .התורה אמרה זאת במצוה קלה שבקלות
ובמצוה חמורה שבחמורות כדי ללמדנו שזהו שכרם של
כל המצוות.
בחלק הראשון של הפסקה מסביר הירושלמי מדוע בדרך
כלל לא מוזכר שכר המצוה" .נעו מעגלתיה לא תדע"
(משלי ה ,ו)  -נסתרות הן דרכיו של הקב"ה ,ואיננו יודעים
איזה שכר מזומן לכל מצוה .ומה הטעם? " -ארח חיים פן
תפלס" ,כדי שאדם לא יבחר איזה מצוות לקיים על פי
השכר ,אלא יעשה את כולם בנאמנות.

אלו דברים שאדם אוכל פירותיהן בעולם הזה והקרן קיימת לו
לעולם הבא :כיבוד אב ואם ,וגמילות חסדים ,והבאת שלום בין
אדם לחבירו ,ותלמוד תורה כנגד כולם.
כפי שבקרקעות ,בעל הקרקע נהנה מהפירות שנותנת
לו הקרקע ,ויחד עם זאת איננו מאבד את הקרן  -הערך
הבסיסי של הקרקע ,כך גם במצוות אלו .עיקר השכר -
הקרן  -הוא לעולם הבא ,אך בצד זה האדם נהנה מהפירות -
מהתוצאות החיוביות של מעשיו  -כבר בעולם הזה.

בינה

ספרי דברים
פיסקא שלו (עמ' [ )386לדברים לב ,מו-מז]
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עשרת הדברות
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כבוד אב ואם 17.התלמוד הבבלי (קדושין מ ע"א) מבאר
שמצוות שילוח הקן לא נזכרה במשנה כיוון שאין האדם
אוכל פירותיה בעולם הזה ,דהיינו ,אין בה תועלת לבריות.
מדרשים נוספים מתייחסים לשתי מצוות אלו ,כבוד אב
ואם ושלוח הקן ,שבשתיהן מפורש שכר המצוה .למעלה
ראינו ,שבבבלי קדושין הביאו מצוות אלו בהקשר של
השאלה אם השכר הוא בעולם הזה או בעולם הבא.
בירושלמי מובאות מצוות אלו כדי ללמד על שכר מצוה
במצוות אחרות:

'[לשמר לעשות את כל דברי התורה הזאת .כי לא דבר רק הוא
מכם ,כי הוא חייכם] ובדבר הזה תאריכו ימים' .זה אחד מן
הדברים שהעושה אותם אוכל פירותיהם בעולם הזה ואריכות
ימים לעולם הבא ,ומפורש כאן בתלמוד תורה .בכבוד אב ואם
מנין ,תלמוד לומר' :כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון
ימיך' (שמות כ ,יא) .בשלוח הקן כתוב' :שלח תשלח את האם
ואת הבנים תקח לך למען ייטב לך והארכת ימים' (דברים כב ,ז).
בהבאת שלום כתוב' :וכל בניך למודי ה' ורב שלום בניך' (ישעיה
נד ,יג).
במדרש זה רשימה הקרובה לרשימה שבמשנה פאה.
המדרש מוצא מקור בכתובים לאריכות ימים כשכר
למצוות תלמוד תורה ,כבוד אב ואם והבאת שלום,
המנויים במשנה .חסר כאן גמילות חסדים ,הנלמד בבבלי
ובירושלמי 16מהפסוק "רדף צדקה וחסד ימצא חיים צדקה
וכבוד" (משלי כא ,כא) ,ונוספה מצוות שילוח הקן .גם בשילוח
הקן נאמר "למען ייטב לך והארכת ימים" ,בדומה למצוות

.16
.17

במדרש ,נוסף על דברי הירושלמי משל:

בבלי קדושין מ ע"א ,ירושלמי פאה פ"א ה"א ,טו ע"ד.
בשמות כ ,יא נאמר" :למען יאריכון ימיך על האדמה ,"...ובדברים ה ,טו נוסף" :למען יאריכן ימיך ולמען ייטב לך על האדמה" .על ההבדל עומדת הגמרא
בבבלי בבא קמא נד ע"ב.

סדר
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פרשה ו ,ב

 ...למה הדבר דומה? למלך ששכר לו פועלים והכניס אותן
לתוך פרדסו .סתם ולא גילה להן מהו שכרו של פרדס ,שלא
יניחו דבר ששכרו מועט וילכו ויעשו דבר ששכרו מרובה.
בערב קרא לכל אחד ואחד .אמר לו :תחת איזה אילן עשית?
אמר לו :תחת זה .אמר לו :פלפל הוא ,שכרו זהוב אחד.
קרא לאחר ,אמר לו :תחת איזה אילן עשית? אמר לו :תחת
זה .אמר לו :שכרו חצי זהוב ,פרח לבן הוא .קרא לאחר,
אמר לו :תחת איזה אילן עשית? אמר לו :תחת זה .אמר לו:

יתרו

דברים רבה

זית הוא ,שכרו מאתים זוז .אמרו לו :לא היית צריך להודיע
אותנו איזה אילן שכרו מרובה ,כדי שנעשה תחתיו?! אמר
להם המלך :אילו הודעתי ,היאך היה כל פרדסי נעשה?!
כך לא גילה הקב"ה מתן שכרן של מצות חוץ משתי מצות,
החמורה שבחמורות והקלה שבקלות .כבוד אב ואם חמורה
שבחמורות ,ומתן שכרה אריכות ימים שנאמר 'כבד את אביך
ואת אמך למען יאריכון ימיך' (שמות כ ,יא) ,והקלה שילוח הקן,
ומהו שכרה  -אריכות ימים ,שנאמר' :שלח תשלח את האם
וגו'' (דברים כב ,ז).
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לשון התורה
יתרו  -מספר הפסוקים והדיבורים

יואל בן־נון

בעבודתו הגדולה על כתבי היד של המסורה ,גילה הרב מרדכי ברויאר ז"ל אי התאמה בין מספרי הפסוקים של

מדע

פרק כ' בספר שמות (ושל פרק ה' בספר דברים) כפי שהם מסומנים ברוב החומשים ובספרי התנ"ך המקובלים,
לבין סיכום הפסוקים לפרשות יתרו וואתחנן ולספרי שמות ודברים ,בכתבי היד של המסורה.

בינה

נוסף לכך ,בכתבי היד של המסורה עצמם ישנו פער של שני פסוקים בין מספרי הפסוקים של פרשות יתרו
וואתחנן ובין סיכום הפסוקים של ספרי שמות ודברים.

סדר

בסימני המסורה שנדפסו במקראות גדולות נקבע סכום פסוקי פרשת יתרו  -ע"ב {( }72יונד"ב סימן) ,וזה
מתאים לטעם העליון ,שקובע ' 10פסוקים' לעשרת הדיברות ' -פסוק' לכל דיבר.

טעמים
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מעמד הר סיני
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אולם הסיכום לפסוקי ספר שמות כולו ,הכתוב במקראות גדולות וגם בכתבי היד העתיקים (לנינגרד B19a
וששון  ,)507הוא  .1209 -מניין זה איננו מתאים לסכום פסוקי פרשיות השבוע של ספר שמות (ובכלל זה 72
פסוקי יתרו) ,המופיעים גם הם באותם כתבי היד ובמקראות גדולות .הסכום הזה הוא  1207פסוקים ,והמניין
שבכתבי היד גבוה ממנו בשני פסוקים.
סיבת הדבר היא שסכום פסוקי ספר שמות ( )1209שנמסר במסורה מבוסס על שיטת 'הטעם התחתון' ,שלפיה
יש בעשרת הדיברות  12פסוקים (ולא  10פסוקים כמו בטעם העליון).
כל האמור פה בספר שמות נכון גם לגבי ספר דברים :מניין פסוקי פרשת ואתחנן בכתבי היד ( )119מתאים
לטעם העליון ,ומניין כלל פסוקי ספר דברים ( )955מתאים לטעם התחתון וגבוה ב 2-מסכום פסוקי הפרשיות
(.)953
בדפוסים המקובלים חל שיבוש בחלוקת הפסוקים המסומנת בעשרת הדיברות ,ועשרת הדיברות נחלקים

בינה

(בטעם התחתון) ל 13-פסוקים במקום ל 12-פסוקים .למספר זה אין בסיס בשום מקור של המסורה ,ולכן הוא
מוטעה.

סדר

טעמים
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על פני" הוא פסוק שלם אחד (ולא שניים ,כברוב הספרים) ,וכך יש באמת בעשרת הדיברות בטעם התחתון 12

עשרת הדברות

דרישה

זו אחת ההוכחות שהביא הרב ברויאר לסדר הפסוקים בטעם התחתון הקדום והמדויק ,ולפיו מ"אנכי "...עד "...
פסוקים ,כפי שקיבלנו במסורה ,ובפרשת יתרו כולה  74 -פסוקים.
בשל כך ,מספור הפסוקים בפרק כ' במהדורת ברויאר שונה מזה שברוב הדפוסים .למשל :הפסוק שאחרי
הדיברות ("וכל העם )"...הוא פס' יד (ולא פס' טו) ,ומניין פסוקי פרק כ' הוא ( 22ולא  .)23פרק ה' בספר דברים
במהדורת ברויאר כולל  29פסוקים (לעומת  30בדפוסים הנפוצים) ,והפסוק שאחרי הדיברות הוא פס' יח (ולא
פס' יט ,כמו בדפוסים הנפוצים).
להלן הסברו המלא של הרב ברויאר למערכות הטעמים הכפולות (המדויקות) של עשרת הדיברות ' -טעם
תחתון' ו'טעם עליון' ,ולמשמעותן.

			             מרדכי ברויאר ז"ל
אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענום

בינה

א .מחלוקת הרמב"ם והרמב"ן ביחס למצוות ששמענו
מפי הגבורה
עשרת הדיברות פותחים במאמר "אנכי ה' אלהיך אשר
הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים" (שמות כ' ,ב) .ולדעת
הרמב"ם ,מאמר זה הוא מצוות עשה והוא ראוי להימנות
בין תרי"ג מצוות; שהרי הוא "הציווי אשר ציוונו בהאמנת
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חוקי גוי קדוש
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.2

ספר המצוות ,מצווֹ ת עשה ,מצווה א.
מכות כג ע"ב.

האלוהות" 1.ותפיסה זו מוכחת לדעת הרמב"ם גם מן
האמור בתלמוד; שהרי רבי שמלאי אמר במסכת מכות:
"שש מאות ושלוש עשרה מצוות נאמרו לו למשה" 2.ורב
המנונא מסמיך שם את המספר הזה ללשון הכתוב "תורה
ִצוה לנו משה" (דברים ל"ג ,ד)  -הווה אומר :משה מסר לנו
תרי"א מצוות  -כמניין "תורה" ,ושתי מצוות נוספות נמסרו

סדר
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מעמד הר סיני

.3

כך פירש בעל מגילת אסתר את שיטת הרמב"ם.
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חוקי גוי קדוש

ב .מערכות הטעמים של עשרת הדיברות
עשרת הדיברות מוטעמים בשתי מערכות של טעמים.
המערכה האחת ,הקרויה "טעם תחתון" ,מחלקת על פי
מתכונת רגילה של פסוקים ,והמערכה השנייה ,הקרויה
"טעם עליון" ,מחלקת על פי דיברות .שתי המערכות האלה
באות כאחת בכתבי היד וברוב הדפוסים :סימן הטעם

טעמים

מדע

עשרת הדברות

לנו מפי ה' בעצמו  -שהרי "אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה
שמענום"; וכך עלו בידינו תרי"ג מצוות .ומוכח מכאן
ש"אנכי" נחשב מצווה בין תרי"ג מצוות.
תפיסת הרמב"ם ביחס לדיבר "אנכי" מקובלת גם על
דעת הרמב"ן (ספר המצוות שם) ,אך הם חלוקים ביחס לדיבר
"לא יהיה לך" .לדעת הרמב"ם ,דיבר זה כולל ארבע מצוות
לא תעשה" :לא יהיה לך"" ,לא תעשה"" ,לא תשתחוה"" ,ולא
תעבדם"; ואילו לדעת הרמב"ן ,דיבר "לא יהיה לך" כולל רק
את מצוות "לא יהיה לך" עצמה ,ושאר האזהרות של הדיבר
כלולות כולן במצווה זו.
מחלוקת זו של הרמב"ם והרמב"ן תלויה בפירוש
מאמרו של רב המנונא שהובא לעיל .לדעת הרמב"ם,
שמענו מפי הגבורה רק את "אנכי" ואזהרת "לא יהיה לך"
לבדה 3,ולפיכך יכול הוא לומר ששאר כל האזהרות של
דיבר "לא יהיה לך" הן מצוות נוספות שנאמרו מפי משה.
ואילו לדעת הרמב"ן ,שמענו מפי הגבורה את "אנכי" ואת
כל דיבר "לא יהיה לך"; ומכאן שכל הדיבר הזה כולל רק
מצווה אחת ,שאם לא כן ,כבר שמענו מפי הגבורה יותר
משתי מצוות.
אולם אף על פי ששתי השיטות האלה יכולות להתאים
למאמרו של רב המנונא ,הרי שיטת הרמב"ן נראית פשוטה
יותר .שהרי לשיטתו שמענו מפי הגבורה שני דיברות
שלמים" :אנכי" וכל דיבר "לא יהיה לך"; ואלו הם גם שני
הדיברות ,המזכירים את ה' בגוף מדבר  -מתחילתם ועד
סופם .ולפיכך הדעת נותנת שהם נמסרו בשלמותם מפי ה'
בעצמו .כנגד זה לשיטת הרמב"ם ,הפסיק הקב"ה את דבריו
באמצע דיבר "לא יהיה לך"  -מיד אחרי אזהרת "לא יהיה
לך"  -ואילו המשך הדיבר נמסר לנו מפי משה; ואף על פי
כן עדיין ה' נזכר בגוף מדבר  -עד סוף הדיבר כולו .ותפיסה
זו איננה נוחה כלל.
אם נרצה להבין את שיטת הרמב"ם  -ואת טעם
המחלוקת שבינו לבין הרמב"ן  -יהיה עלינו לעיין בטעמי
המקרא של דיבר "אנכי"; ונסקור תחילה את השיטה
הכללית של הטעמת עשרת הדיברות.

העליון רשום עם סימן הטעם התחתון ,שניהם באותה תיבה
וברוב המקרים גם באותה אות .וכאשר שני הסימנים חלים
להיות באותו מקום  -שניהם למעלה מן האות או שניהם
למטה מן האות  -מקדימים תמיד את סימן הטעם התחתון
לסימן הטעם העליון .וזה סדר ההטעמה בשתי המערכות
האלה:
בטעם העליון כל דיבר הוא פסוק שלם  -לא רק
הדיברות שאורכם כאורך פסוק רגיל (כגון "לא תשא"),
אלא גם הדיברות הארוכים ("לא יהיה לך"" ,זכור") והדיברות
הקצרים ("לא תרצח"" ,לא תנאף"" ,לא תגנב"" ,לא תענה") .כנגד
זה בטעם התחתון כל פסוק הוא במתכונת הרגילה של
הפסוקים .ולפיכך שני הדיברות הארוכים מתחלקים
לארבעה פסוקים כל אחד ,וארבעת הדיברות הקצרים
מצטרפים לפסוק אחד.
שתי המערכות האלה ראויות להיות זהות באותם
הדיברות שאורכם כאורך פסוק רגיל .וכך אנחנו מוצאים
באמת בשלושה דיברות מסוג זה ("לא תשא"" ,כבד"" ,לא
תחמד"); כל אחד מהם הוא פסוק שלם לעצמו בשתי
מערכות הטעמים :כדיבר  -בטעם העליון ,כפסוק רגיל -
בטעם התחתון .אולם יוצא מכלל זה הדיבר הראשון של
עשרת הדיברות ("אנכי"); הוא דיבר בעל מתכונת רגילה של
פסוקים ,ואף על פי כן יש בו שתים או שלוש מערכות של
טעמים המצויות  -כולן או רובן  -בכל מהדורות המקרא.
ואלו הן:
מערכה אחת המסיימת את הדיבר בסילוק -
אתיָך ֵמ ֶ ֥א ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ֭ם ִמ ֵ ּ֥בית
הֹוצ ִ ֛
ֵ
ֹלהי֑ ָך ֲא ֶ ׁ֧שר
ָאנ ִ ֹ֖כי ֣ה' ֱא ֶ
ֲע ָב ִ ֽדים
מערכה שנייה המסיימת את הדיבר באתנחתא -
אתיָך ֵמ ֶ ֥א ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ֭ם ִמ ֵּבי֣ ת
הֹוצ ִ ֛
ֵ
ֹלהיָך ֲא ֶ ׁ֧שר
ָאנ ֙ ִֹכי ֣ה' ֱא ֶ֔
ֲע ָב ִ ֑דים
מערכה שלישית המסיימת את הדיבר ברביע -
אתיָך ֵמ ֶ֨א ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ֝ם ִמ ֵּבי֣ ת
הֹוצ ִ ֛
ֵ
ׁשר
ֹלהיָך ֲא ֶ ֣
ָאנ ֙ ִֹכי ֣ה' ֱא ֶ֔
ֲע ָב ִ ֗דים
שלוש המערכות האלה נידונו בהרחבה על ידי חכמי
ישראל ,ביניהם יש להזכיר את הגדולים שבהם :חזקוני
בסוף פירושו לעשרת הדיברות שבפרשת יתרו; ר' מנחם די
לונזאנו ,בעל אור תורה (או"ת); ר' ידידיה מנורצי ,בעל מנחת
שי (מ"ש); ר' שלמה מדובנא ,בעל תיקון סופרים (רש"ד) ,ר'
וואלף היידנהיים ,בחומש מאור עינים בסוף ספר שמות
(רוו"ה) .שלוש שיטות נאמרו על ידי החכמים האלה כדי
לבאר את משמעות המערכות האלה ואת היחס שביניהן.
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ג .שלושה פירושים להטעמה המשולשת של דיבר "אנכי"
א .לדעת או"ת ומ"ש מערכת הסילוק נקראת בטעם
התחתון ,והיא יוצרת שם פסוק שלם בעל מתכונת רגילה
של פסוקים .מערכת האתנחתא נקראת בטעם העליון ,והיא
יוצרת שם רק חלק פסוק ,והמשכו של הפסוק הזה הוא כל
דיבר "לא יהיה לך" על פי הטעם העליון .נמצא שהטעם
העליון כבר צירף את כל דיבר "אנכי" ואת כל דיבר "לא
יהיה לך" לפסוק אחד ,וכוונת הצירוף הזה היא לרמוז ששני
הדיברות האלה נאמרו ב"דיבור אחד"  -מפי ה' בעצמו.
ואילו מערכת הרביע היא משובשת ואיננה נקראת כלל.
אולם פירוש זה איננו ניתן להיאמר כלל ,וקשה מאוד
להבין איך עלה על הדעת .שהרי לפי זה הפסוק שנוצר כאן
על ידי הטעם העליון כולל שתי אתנחתות :אחת בתיבת
"עבדים"  -לסיום דיבר "אנכי" ,ואחת בתיבת "ל ׂ
שנאי",
המחלקת את דיבר "לא יהיה לך" לשני חלקים .וזהו דבר
אשר לא ייתכן.
ב .משום כך פירש רש"ד  -וזו כנראה גם שיטת חזקוני
 שמערכת הרביע היא הנקראת בטעם העליון ,ואילומערכת האתנחתא היא משובשת 4.ושאר כל הדברים
שנאמרו בעניין זה על ידי רש"ד ומ"ש מקובלים גם לשיטה
זו :מערכת הסילוק נקראת בטעם התחתון והיא יוצרת שם
פסוק בעל מתכונת רגילה של פסוקים ,מערכת הרביע
הנקראת בטעם העליון יוצרת חלק פסוק ,שהמשכו כולל
את כל דיבר "לא יהיה לך" על פי הטעם העליון .נמצא
שהטעם העליון צירף את כל דיבר "אנכי" ואת כל דיבר
"לא יהיה לך" לפסוק אחד  -ללמדנו ששני הדיברות האלה
נאמרו "בדיבור אחד" מפי ה' בעצמו.
שיטה זו פשטה ברוב הקהילות ,היא גם הייתה מקובלת
ברוב מהדורות התורה והיא גם נזכרת בספרות ההלכה5.
אולם גם שיטה זו דחוקה מאוד .שהרי הכול יודעים
שהטעם העליון בא ליצור פסוקים שכל אחד מהם הוא
דיבר אחד .אך לפי השיטה הזאת שני דיברות נצטרפו
בטעם העליון לפסוק אחד  -ונראה אפוא כאילו יש לנו
רק תשעה דיברות .וזו היא שאלה שהייתה ראויה להיות
נשאלת גם על שיטת או"ת ומ"ש.
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ג .שיטה שלישית הוצעה על ידי רוו"ה .לדעתו ,מערכת
הסילוק נקראת גם בטעם התחתון וגם בטעם העליון.
בטעם התחתון היא יוצרת פסוק בעל מתכונת רגילה של
פסוקים ,ואילו בטעם העליון היא יוצרת את הדיבר הראשון
של עשרת הדיברות .כנגד זה שתי המערכות האחרות -
של הרביע ושל האתנחתא  -אינן נקראות כלל :לא בטעם
העליון ולא בטעם התחתון .כל עצמן לא נתקנו אלא
ל"זיכרון"  -לרמוז ש"אנכי" ו"לא יהיה לך" נאמרו ב"דיבור
אחד" מפי הגבורה .לצורך הזיכרון הזה הטעימו את מאמר
"אנכי" גם במערכת הרביע וגם במערכת האתנחתא.
מערכת הרביע פותחת פסוק הכולל את דיבר "אנכי" ואת
כל דיבר "לא יהיה לך" ,והיא זיכרון לשיטת הרמב"ן ,ששני
הדיברות האלה נאמרו "בדיבור אחד" מפי הגבורה 6.כנגד
זה מערכת האתנחתא פותחת פסוק הכולל רק את מאמר
"אנכי" ואת אזהרת "לא יהיה לך" לבדה ,והיא זיכרון לשיטת
הרמב"ם ,שרק שני המאמרים האלה נאמרו ב"דיבור אחד"
מפי הגבורה.
בשיטה זו עלה בידי רוו"ה ליישב את כל השאלות
שנשאלו על השיטות שקדמו לו :מחד ,הטעם העליון אכן
יצר עשרה פסוקים שכל אחד מהם כולל רק דיבר אחד
בלבד .ומאידך ,מערכת האתנחתא (שנתקנה ל"זיכרון") איננה
משובשת שהרי היא פותחת פסוק הכולל רק את "אנכי"
ואת אזהרת "לא יהיה לך" לבדה  -ונמצא שאין בו שתי
אתנחתות .אף על פי כן לא פשטה שיטה זו אלא במיעוט
הקהילות 7,ודבר זה יכול להיות תלוי בכך שגם שיטה זו יש
בה מן הדוחק; שהרי טעמי המקרא ניתנו תמיד לקריאה
ולניגון ,ולא מצאנו בשם מקום מערכת טעמים שניתנה רק
"לזיכרון".
ד .הפתרון על פי כתבי היד
כל השאלות האלה נפתרו היום ,אחרי שנתגלו כתבי
היד העתיקים שנכתבו בסמוך לתקופת המסורה .בכתבי
היד האלה יש במאמר "אנכי" רק מערכת הסילוק ומערכת
האתנחתא ,ואין שם זכר למערכת הרביע .ומוכח מסדר
הטעמים שם 8שמערכת הסילוק נקראת בטעם העליון,
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לאמתו של דבר גם פירוש זה איננו ניתן להיאמר ,שהרי לפי זה הטעם העליון יוצר כאן פסוק המקדים זקף ֱ(אל ֶֹה ָיך) לסגול ָ(ת ָע ְב ֵדם) ,וזהו דבר אשר לא ייתכן.
אולם כלל זה  -כמוהו כשאר כל הכללים התחביריים של הטעמים  -נתגלה רק על ידי חכמי האומות ,ואותם חכמי ישראל שהבאנו כאן את דבריהם לא
הכירו אותו ולא הזכירו אותו בשום מקום.
שולחן ערוך אורח חיים סי' תצד סעיף א; משנה ברורה שם ס"ק ג ,וביאור הלכה שם; שולחן ערוך הרב שם.
גם שיטה זו נסתרת על ידי הכלל שנתבאר בהערה  .4אך גם רוו"ה ,כמוהו כשאר כל חכמי ישראל ,לא הכיר את הכלל הזה ולא הזכיר אותו בשום מקום.
שיטת רוו"ה הייתה ידועה רק ביהדות גרמניה ובחומשים שנדפסו בגרמניה.
"מ ֵ ּבית" מוטעם במונח ובמרכא ,והמונח שהוא משרתה של האתנחתא קודם למרכא
"ע ָב ִדים" מוטעם שם באתנחתא ובסילוק ,והאתנחתא קודמת לסילוקִ .
ֲ
שהוא משרתו של הסילוק.

סדר
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.9

וכתוצאה מכך גם אין שם פסוק המקדים זקף לסגול ,והשווה הערות .6 ,4
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ה .היחס שבין שתי מערכות הטעמים
אולם אף על פי שאין שום ספק שזו היא השיטה
שהמסורה התכוונה לה ,הרי גם היא עדיין טעונה הסבר.
ולצורך זה עלינו לחזור ולעיין ביחס הכללי שבין הטעם
התחתון ובין הטעם העליון.
ברור מכל האמור לעיל ,שרק פסוקי הטעם התחתון
ראויים להיקרא "פסוקים"  -במשמעות הרגילה של מונח
זה .ואילו פסוקי הטעם העליון אינם ,לאמתו של דבר,
פסוקים ,אלא הם דיברות .נמצא שהטעם התחתון מחלק
פרשה זו לשנים עשר פסוקים ,ואילו הטעם העליון מחלק
את הפרשה לעשרה דיברות.
אולם אף על פי שיש כאן שתי שיטות חלוקה אין ביניהן
מחלוקת עקרונית ,אלא שתי השיטות האלה משלימות זו
את זו .שכן גם מי שמחלק פרשה זו לשנים עשר פסוקים,
על כורחו הוא מודה שהיא מתחלקת גם לעשרה דיברות;
ומקרא מלא הוא אומר" :ויכתֹב על הלֻ חֹת את דברי הברית
עשרת הדברים" (שמות ל"ד ,כח; וראה גם דברים ד' ,יג; י' ,ד) .וכן
מי שמחלק פרשה זו לעשרה דיברות ,אף הוא מודה שהיא
ראויה להתחלק גם לפסוקים  -כשאר כל הפרשות שבתורה.
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והיא יוצרת שם פסוק הכולל את דיבר "אנכי"; ואילו
מערכת האתנחתא נקראת בטעם התחתון ,והיא פותחת
שם פסוק הכולל את מאמר "אנכי" ואת אזהרת "לא יהיה
לך" ,וזהו פסוק בעל מתכונת רגילה של פסוקים .נמצא
שאלה הם שני הפסוקים שכל אחד מהם פותח את עשרת
הדיברות:
הפסוק הפותח את הדיברות בטעם העליון -
אתיָך ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ִמ ֵּבית
הֹוצ ִ
ֵ
ֹלהיָך ֲא ֶׁשר
ָאנ ִֹכי ה' ֱא ֶ
ֲע ָב ִדים
הפסוק הפותח את הדיברות בטעם התחתון -
אתיָך ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ִמ ֵּבית
הֹוצ ִ
ֵ
ֹלהיָך ֲא ֶׁשר
ָאנ ִֹכי ה' ֱא ֶ
ֹלהים ֲא ֵח ִרים ַעל ָּפנָ י
ֲע ָב ִדים לֹא יִ ְהיֶ ה ְלָך ֱא ִ
שיטה זו דומה במידה רבה לשיטת רוו"ה; שהרי גם
לפי השיטה הזאת הטעם העליון יוצר עשרה פסוקים שכל
אחד מהם כולל דיבר אחד בלבד ,ואילו מערכת האתנחתא
איננה משובשת ,שהרי הפסוק שהיא פותחת איננו כולל
שתי אתנחתות .אך עדיפה שיטה זו על שיטת רוו"ה בכך
שאין בה מערכה שנתקנה רק לזיכרון .שהרי מערכת הרביע
איננה קיימת בה כלל 9,ואילו מערכת האתנחתא לא נתקנה
לזיכרון ,אלא היא פותחת פסוק בעל מתכונת רגילה של
פסוקים ,והיא הנקראת בטעם התחתון.

משום כך רשאים היינו להניח שתהיה התאמה גמורה בין
הטעם התחתון לבין הטעם העליון :פסוקי הטעם התחתון
נקראים כדיברות  -על פי הטעם העליון; והדיברות של
הטעם העליון נקראים כפסוקים  -על פי הטעם התחתון.
אולם הנחה זו מתאשרת רק בפסוקים ובדיברות
שמ"לא תשא" ואילך .יש שם שמונה פסוקים על פי הטעם
התחתון  -וכנגדם שמונה דיברות על פי הטעם העליון.
וזה היחס שבין הפסוקים לבין הדיברות  -יחידה אחת
כוללת מספר שלם של היחידה האחרת :פסוק אחד כולל
ארבעה דיברות שלמים ("לא תרצח" וגומר) ,או דיבר אחד
כולל ארבעה פסוקים שלמים ("זכור") ,או פסוק שלם כולל
דיבר שלם ("לא תשא"" ,כבד"" ,לא תחמֹד") .נמצא שהחלוקה
לפסוקים מתאימה לחלוקה לדיברות; שהרי רק דיברות
שלמים מצטרפים לפסוק אחד ,ורק פסוקים שלמים
מצטרפים לדיבר אחד.
שונה הדבר בפסוקים ובדיברות שמ"אנכי" ועד "מצוֹ תי".
בנוסח המקורי של המסורה יש שם ארבעה פסוקים על פי
הטעם התחתון  -וכנגדם שני דיברות על פי הטעם העליון,
אך אין כל התאמה בין הפסוקים לדיברות; שהרי הפסוק
הראשון כולל דיבר וחלק דיבר ("אנכי ...על פני") ,והדיבר
הראשון כולל חלק פסוק ("אנכי ...עבדים"); ואילו הדיבר
השני כולל חלק פסוק ועוד שלושה פסוקים שלמים ("לא
יהיה ...מצותי") .אולם יחס זה איננו רק מנוגד לכלל שנקבע
לעיל  -הנוהג בשאר כל הפסוקים והדיברות  -אלא הוא גם
מנוגד לכל היגיון .שהרי לפי זה ,הקטע "לא יהיה לך אלהים
אחרים על פני" מחובר אל "אנכי" ומופרד מ"לא תעשה" -
במסגרת החלוקה לפסוקים ,והוא מחובר אל "לא תעשה"
ומופרד מ"אנכי"  -במסגרת החלוקה לדיברות .נמצא שהוא
נחשב סיום למה שנאמר לפניו  -במסגרת הפסוקים ,והוא
נחשב פתיחה למה שנאמר לאחריו  -במסגרת הדיברות.
ודבר זה איננו מתקבל על הדעת כלל; שהרי סברה אחת
חייבת להנחות גם את צירופי הפסוקים וגם את צירופי
הדיברות ,ולא ייתכן שהדיבר שנאמר מפי הגבורה יסתור
את הפסוק שפסקוֹ משה רבנו.
משום כך ,על כורחנו אנחנו אומרים שהטעם התחתון
והטעם העליון שמ"אנכי" ועד "מצותי" אינם משלימים
זה את זה ,אלא חולקים זה על זה .והמחלוקת נוגעת גם
לחלוקה לפסוקים וגם לחלוקה לדיברות .כי הפסוק
הראשון של הטעם התחתון הוא "אנכי ...על פני"; ואילו
הפסוק הראשון של הטעם העליון איננו יכול להיות יותר
מאשר "אנכי ...עבדים" .וכן לעניין הדיברות :הדיבר הראשון
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של הטעם העליון הוא "אנכי ...עבדים"; ואילו הדיבר
הראשון של הטעם התחתון איננו יכול להיות פחות מאשר
"אנכי ...על פני".
מחלוקת זו שבין הטעם התחתון לבין הטעם העליון
היא מחלוקת של פיסוק או מחלוקת של פרשנות .ויש
לה השלכות רבות  -לא רק לעניין החלוקה לפסוקים
ולדיברות  -אלא גם למניין המצוות ולהגדרת הדברים
ששמענו מפי הגבורה .ננסה תחילה להבין את המחלוקת
הפרשנית שבין שני הטעמים האלה.
ו .פירוש הטעם התחתון
פירושו של הטעם התחתון איננו יכול להיות מוטל
בספק .הוא מצרף את "אנכי" ו"לא יהיה לך" לפסוק אחד
משום שאלו הן שתי אמירות הפונות אל הלב ,וכל אמונת
ישראל כלולה בהן" .אנכי" מורה שה' הוא האלהים" ,לא
יהיה לך" אוסר לקבל אל אחר לאלהים .נמצא ששתי
ההוראות האלה הן שני צדדים של מטבע אחת" :אנכי ה'
אלהיך"  -ולפיכך "לא יהיה לך אלהים אחרים על פני" .וכן
דרשו חכמים" :אני ה'  -אני ה' ולא אחר" 10.משום כך הזכיר
כאן "אלהים אחרים" כניגוד אל "ה' אלהיך" .כי האלהים
האחרים האמורים בפסוק זה אינם פסילים העשויים ביד
אדם ,אלא הם כוללים כל אל זר וכל כוח רוחני שאדם
מקבלו על עצמו לאלהים  -ממלאכי מרום וצבא השמים
ועד לאלים היושבים בהר מועד בירכתי צפון .כל אלה
קרויים אלהים ,והם עומדים בניגוד אל ה' האלהים; ולפיכך
אפשר לומר עליהם שהם "אלהים אחרים" ,כביכול "אחרים"
לה' .כנגד זה "לא תעשה" הוא לאו שבמעשה ,והוא אוסר
לעשות פסל ותמונה על מנת לעבדם .והואיל והפסילים
עשויים בידי אדם ,אין הם עומדים בשום ניגוד אל ה'.
עליהם נאמר "כי לא אלהים המה כי אם מעשה ידי אדם
עץ ואבן" (מל"ב י"ט ,יח) .ואם באת לקרוא להם "אלהים" -
על פי מחשבת עובדיהם  -אין לקרוא להם "אלהים
אחרים" .כי ה' הוא עושה שמים וארץ ,ומעשי ידי אדם אינם
"אחרים" לו11.
פירוש זה משתקף בלא ספק בטעם התחתון; שהרי

"אנכי" ואזהרת "לא יהיה לך" כלולים שם בפסוק אחד,
ואילו אזהרת "לא תעשה" פותחת פסוק שני.
ז .פירוש הטעם העליון
פירושו של הטעם העליון איננו ודאי .אפשר שאין הוא
חולק עקרונית על פירושו של הטעם התחתון ,אך הוא סבור
שהאמונה בה' איננה שוללת רק אמונה באלהים אחרים ,אלא
היא שוללת גם עשיית פסל ותמונה על מנת לעבדם .כי ה',
שהוציאנו ממצרים ונתגלה לנו במעמד הר סיני ,איננו גוף
ולא דמות הגוף .ולפיכך עצם אלוהותו שוללת עשיית כל
תמונה  -בין תמונת אל אחר ובין תמונה המסמלת את ה'.
ומקרא מלא הוא אומר" :כי לא ראיתם כל תמונה ביום ִדבר
ה' אליכם בחֹרב מתוך האש" (דברים ד' ,טו) .ואין צריך לומר
שאלוהותו של ה' שוללת את ההשתחוויה ואת העבודה
לאלהים אחרים ולפסילים .ולפיכך ראוי להעמיד את "אנכי",
המורה על אמונה בה' ,מול האזהרות הקשורות לעבודה זרה:
"אנכי ה' אלהיך"  -ולפיכך "לא יהיה לך אלהים אחרים"" ,לא
תעשה לך פסל"" ,לא תשתחוה להם ולא תעבדם".
אך אפשר שהטעם העליון חולק על הטעם התחתון
בעצם פירוש הכתוב ,ולדעתו "אנכי" איננו רק היסוד
לאיסורי עבודה זרה ,אלא הוא היסוד לכל הדיברות
כולם  -ולאמתו של דבר הוא היסוד לכל התורה כולה.
שכן אלוהותו של ה' איננה רק שוללת עבודה זרה ,אלא
היא מחייבת את קבלת עול מלכותו ,וקבלת עול מלכות ה'
היא היסוד לקבלת עול מצוות .וכך אמרו במכילתא" :משל
למלך בשר ודם שנכנס למדינה ,אמרו לו עבדיו גזור עליהם
גזרות ,אמר להם לאו ,כשיקבלו את מלכותי אגזור עליהם
גזרות ,שאם מלכותי לא יקבלו גזרותי לא יקבלו .כך אמר
המקום לישראל' ,אנכי ה' אלהיך' 'לא יהיה' 'אלהים אחרים',
אמר להם ,אני הוא שקיבלתם מלכותי עליכם במצרים,
אמרו לו כן ,וכשם שקיבלתם מלכותי עליכם קבלו גזרותי.
'לא יהיה לך אלהים אחרים על פני'" 12.לפי זה" ,אנכי" הוא
מבוא  -לא רק לאיסורי עבודה זרה  -אלא לכל המצוות
האמורות בעשרת הדיברות .ולפיכך ראוי להעמיד את
"אנכי" המורה על מלכות ה' מול כל הדיברות שלאחריו:
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מכות כא ע"א .וכעין זה בהגדה של פסח" :אני ה'  -אני הוא ולא אחר" .מדרש זה הוא כעין סיכום תמציתי של שני המאמרים הראשונים של עשרת הדיברות.
וגם מהר"ל מפראג בפירושו להגדה פירש כך" :ואמר אני ה' אני ולא אחר הם אלהים אחרים" (גבורות ה' סוף פרק נה) .אף על פי כן לא עמד מהר"ל על הקשר
שבין מדרש זה לבין תחילת עשרת הדיברות; שכן במקום אחר (תפארת ישראל פרק לח) הוא שולל בחריפות את פירושי הרמב"ם והרמב"ן למאמר "לא יהיה
לך" ,והוא מפרש על פי המכילתא ,שאזהרה זו אוסרת קיום פסילים.
ההבדל שבין "אלהים אחרים" לבין פסילים נתבאר יפה על ידי הרמב"ן בפירושו לשמות כ' ,ב (ד"ה "לא יהיה לך אלהים אחרים על פני") ,ובהשגותיו לספר המצוות,
מצווֹ ת לא תעשה ,מצווה א.
מכילתא דרבי ישמעאל מסכתא דבחדש יתרו פרשה ו ,מהד' הורוויץ-רבין עמ'  .222לפי פירוש זה של המכילתא ,מאמר "אנכי" בא לבטא את קבלת עול
מלכות ה' ,הקודמת לקבלת עול מצוותיו .אך יש במכילתא גם פירוש אחר (שם פרשה ה ,עמ' '" :)219אנכי ה' אלהיך' למה נאמר ,לפי שנגלה על הים כגבור

סדר
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.13
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עושה מלחמות ,שנאמר 'ה' איש מלחמה' ,נגלה על הר סיני כזקן מלא רחמים ,שנאמר 'ויראו את אלהי ישראל' ,וכשנגאלו מה הוא אומר' ,וכעצם השמים
לטוהר' ...שלא ליתן פתחון פה לאומות העולם לומר שתי רשויות הן ,אלא אנכי ה' אלהיך ,אני במצרים ,אני על הים ,אני בסיני ,אני לשעבר ,אני לעתיד לבוא,
אני לעולם הזה ,אני לעולם הבא" .לפי הפירוש הזה ,מאמר "אנכי" מורה על ייחוד ה' והוא שולל את האפשרות "לומר שתי רשויות הן" .הווה אומר" :אנכי"
מבטא את האמונה ,הקודמת לאיסור או לדיבר של "לא יהיה לך" ,ואין הוא מבטא את מלכות ה' שהיא היסוד לכל הדיברות .פירוש זה מתאים לפירוש
הראשון שהוצע לעיל לטעם העליון ,והוא מתאים גם לפירושו של הטעם התחתון .נמצא שכל הפירושים שהם אפשריים למאמר "אנכי" ,כלולים בשני
הפירושים האלה של המכילתא.
מסכתא דבחדש יתרו פרשה ח ,מהד' הורוויץ-רבין עמ' .233-234
כך כינה אותה מ"ד קאסוטו ,פירוש על ספר שמות ,ירושלים תש"ד-תש"ט ,בסוף פירושו לעשרת הדיברות.
כן הוא בנוסח הרמב"ם (הלכות ספר תורה פ"ח ה"ד; והשווה אור תורה לשמות כ' ,יג) על פי כתב יד בן אשר; וכן הוא בכתב יד לנינגרד.
ספרי במדבר פיסקא קיב ,מהד' הורוויץ עמ' .121
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ט .החלוקה לדיברות לפי הטעם התחתון
כנגד זה ,לשיטת הטעם התחתון ,הדיבר הראשון כולל
לפחות את "אנכי ...על פני" ,ומסתבר שזהו אכן כל תוכנו

י .מחלוקת מערבאי ומדנחאי על הטעמת עשרת
הדיברות
אולם גם שאלה זו כבר נתיישבה היום על ידי מה
שנתגלה לנו בכתבי היד .שכן מוכח משם שהטעם העליון
והטעם התחתון לא יצאו ממקור אחד ,אלא מוצאו של
הטעם התחתון הוא בארץ ישראל ,ואילו מוצאו של הטעם
העליון הוא בבבל .המחלוקת שבין שתי המערכות האלה
מצטרפת אפוא לשאר כל המחלוקות שבין מערבאי לבין
מדנחאי .אלא שבדרך כלל נוהגת המסורה להכריע בין
השיטות החלוקות ,ועל פי רוב היא מכריעה כדעת מערבאי;
ואילו כאן לא הכריעה המסורה בין הטעם התחתון של
מערבאי לבין הטעם העליון של מדנחאי ,אלא היא הציגה
את שתי השיטות האלה זו בצד זו ,וכך נתקבלו שתיהן
במסגרת המסורה הטברנית.
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ח .החלוקה לדיברות לפי הטעם העליון
מחלוקת זו הנוגעת לפרשנות גררה אחריה גם מחלוקת
ביחס לשיטת החלוקה של עשרת הדיברות .לשיטת הטעם
העליון של המסורה הדיבר הראשון הוא "אנכי ...עבדים",
והדיבר השני" :לא יהיה לך ...מצותי" .נמצא שהדיבר
הראשון מורה על האמונה בה' ,והדיבר השני מוסיף על
כך את כל הלכות עבודה זרה; או  -אם מאמר "אנכי" הוא
היסוד לכל עשרת הדיברות  -הדיבר הראשון מבטא את
מלכות ה' ,והדיבר השני מטיל את עול מצוותיו.
שיטה זו המיוצגת באופן חד-משמעי על ידי הטעם
העליון של המסורה ,מובאת גם במכילתא 13ובתרגום
המיוחס ליונתן .והואיל וזו היא השיטה היחידה שטעמי
המסורה מבטאים בה את הדיבר הראשון בפירוש -
ולא רק מכללא  -הרי היא נחשבת בדרך כלל "החלוקה
המסורתית בישראל"; 14ואילו שאר כל השיטות נחשבות
שיטות "חיצוניות" ,שאין רוח חכמי ישראל נוחה מהן .אולם
מוכח מכל האמור לעיל שאין לדעה זו על מה שתסמוך;
שהרי אין ספק שהטעם התחתון של המסורה חילק בדרך
אחרת ,והוא כלל בדיבר הראשון לפחות את "אנכי ...על
פני" .כמו כן נראה שגם הפרשות חילקו את הדיברות בדרך
אחרת .שהרי יש בעשרת הדיברות עשר פרשות פתוחות
או סתומות .הפרשה הראשונה היא "אנכי" ,השנייה "לא
תשא" ,ושתי הפרשות האחרונות הן "לא תחמֹד"" ,לא
תחמד" (בפרשת יתרו) או "ולא תחמד"" ,ולא תתאוה" (בפרשת
ואתחנן) 15.ופרשות אלה אינן מתאימות לטעם העליון; שהרי
לשיטתו "לא תשא" פותח דיבר שלישי ,ואילו "לא תחמד"
האחרון (או "ולא תתאוה") איננו פותח דיבר.

יתרו

"אנכי ה' אלהיך"  -ולפיכך "לא יהיה לך אלהים אחרים",
"לא תשא"" ,זכור"" ,כבד" וגומר.

של הדיבר הזה .נמצא שהדיבר הראשון מעמיד את האמונה
בה' מול האמונה באלהים אחרים .והדיבר השני מוסיף על
כך את האיסורים התלויים במעשים ,והוא אוסר לעשות
פסל ותמונה ,להשתחוות להם ולעבדם; והוא מסיים
בעונשן ובשכרן של המצוות האלה.
שיטה זו נזכרת גם בדברי חז"ל; שהרי היא עולה
מאליה מתוך מדרשו של ר' ישמעאל ,המובא בספרי'" :כי
ְד ַבר ה' ָ ּבזָ ה'  -שביזה על דיבור הראשון שנאמר למשה
מפי הגבורה ,אנכי ה' אלהיך לא יהיה לך אלהים אחרים
על פני" 16.כנגד זה אין שיטה זו יכולה להתאים לא לטעם
העליון של המסורה ולא לפרשות.
זה אפוא הכלל העולה מכל הדברים האלה .הטעם
העליון והטעם התחתון חולקים זה על זה גם בתפיסתם
הפרשנית וגם בשיטת החלוקה של עשרת הדיברות .אולם
עצם העובדה הזאת של מחלוקת בין שתי מערכות טעמים
יכולה רק לעורר תמיהה; שהרי גם הטעם העליון וגם הטעם
התחתון נמסרו לנו מידי המסורה ,וקשה להבין מה ראתה
המסורה למסור לנו שתי מערכות טעמים המייצגות שתי
שיטות חלוקות ,שאינן יכולות להיאמר כאחת.
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והואיל ושתי המערכות האלה יצאו משני מקורות
שונים ,שוב אין להתפלא על הסתירות שביניהן .ונראה מכל
האמור לעיל ,שבני ארץ ישראל היו חולקים על בני בבל
בשני עניינים :בארץ ישראל נהגו לקרוא את הטעם התחתון,
המחלק את עשרת הדיברות לפסוקים; ואילו בבבל נהגו
לקרוא את הטעם העליון ,המחלק אותם לדיברות .אולם
נוסף על המחלוקת הזאת  -שאיננה לאמתו של דבר אלא
מחלוקת של מנהג  -הייתה ביניהם גם מחלוקת פרשנית:
בארץ ישראל סברו שהפסוק הראשון כולל את "אנכי"
ואת אזהרת "לא יהיה לך"; ולפיכך נהגו לקרוא שם בטעם
התחתון את מערכת האתנחתא .כנגד זה ,בבבל סברו
שהפסוק הראשון והדיבר הראשון כולל את "אנכי" לבדו;
ולפיכך נהגו לקרוא שם בטעם העליון את מערכת הסילוק.
יא .ביאור מחלוקת הרמב"ם והרמב"ן
ועל פי הדברים האלה נוכל לפרש עתה גם את מחלוקת
הרמב"ם והרמב"ן ביחס לשתי המצוות ששמענו מפי
הגבורה .נקודת המוצא של המחלוקת הזאת היא בדברי רב
המנונא" :אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענום" .ונחלקו
הרמב"ם והרמב"ן בפירוש המאמר הזה .לדעת הרמב"ם,
שמענו מפי הגבורה את "אנכי" ואזהרת "לא יהיה לך"
לבדה; ואילו לדעת הרמב"ן ,שמענו מפי הגבורה את "אנכי"
וכל דיבר "לא יהיה לך" כולו.
ונראה עתה שמחלוקת זו תלויה במישרין במחלוקת
שבין הטעם התחתון לבין הטעם העליון .הרמב"ם מפרש
את דברי רב המנונא על פי המסורת הארץ ישראלית ,כפי
שהיא משתקפת בטעם התחתון של המסורה .לפי המסורת
הזאת" ,אנכי" ואזהרת "לא יהיה לך" מצטרפים לפסוק אחד
ולדיבר אחד ,והם מהווים עניין אחד ,ומעמידים את האמונה
בה' מול האמונה באלהים אחרים .ולפיכך "אנכי ולא יהיה
לך" הנזכר בדברי רב המנונא איננו אלא כינוי לפסוק הזה,
הכולל את שני הלשונות האלה .ומכאן ששמענו מפי הגבורה
רק את הפסוק הזה ,שהוא כנראה גם הדיבר הראשון של
עשרת הדיברות; ואילו משה השמיענו אחר כך את שאר כל
הדיברות .ודברים אלה אינם רק מוכחים מדברי רב המנונא
 כפי שהם מתבארים מאליהם על פי המסורת הארץישראלית  -אלא הם מתקבלים על הדעת גם על פי הסברה.
שהרי האמונה בה' והכפירה באלהים אחרים הן היסוד של
כל התורה כולה ,והן המגדירות את עצם היחס שבין ישראל
לבין ה'; ואילו שאר כל המצוות הכתובות בתורה הן רק
מסקנות הנובעות מהיסוד הזה  -אין הן מגדירות את היחס
שבין ישראל לבין ה' ,אלא הן מתחייבות כתוצאה מהיחס
הזה .משום כך הרי זה מסתבר שהקב"ה בכבודו ובעצמו

השמיענו את היסוד של כל מצוות התורה וקבע את היחס
שבינינו לבינו .מפיו שמענו שעלינו להאמין בו ולכפור
בזולתו ,ואילו משה אמר לנו אחר כך את המסקנות השונות
הנובעות מהיסוד הזה ומהיחס שבינינו לבין ה'.
כנגד זה הרמב"ן מפרש את דברי רב המנונא על פי
המסורת הבבלית ,כפי שהיא משתקפת בטעם העליון של
המסורה .לפי המסורת הזאת" ,אנכי" עומד לעצמו מול
כל איסורי עבודה זרה הכלולים בדיבר "לא יהיה לך"  -או
"אנכי" עומד לעצמו מול כל הדיברות שלאחריו .ולפיכך
"אנכי ולא יהיה לך" הנזכר בדברי רב המנונא איננו אלא
כינוי לשני הדיברות הפותחים בשני הלשונות האלה ,על
פי מסורת בני בבל .ולפי המסורת הזאת אי אפשר לומר
כלל ששמענו מפי הגבורה רק את "אנכי" ואזהרת "לא יהיה
לך" לבדה; שהרי אין זה מתקבל על הדעת שהקב"ה יפסיק
את דבריו מיד אחרי תחילת הדיבר השני ,ומשה יאמר
אחר כך את המשך הדיבר .אף אין לומר שהקב"ה ביקש
להשמיענו בעצמו שעלינו להאמין בו ולכפור בזולתו;
שהרי לפי המסורת הבבלית ,האמונה בה' והכפירה בזולתו
אינן מצטרפות לעניין אחד ,אלא האמונה בה' וקבלת עול
מלכותו היא היסוד לכל איסורי עבודה זרה שבדיבר השני -
או לכל המצוות והאיסורים שבעשרת הדיברות; ואילו
הכפירה בעבודה זרה איננה נתפסת כהשלמה לאמונה בה' -
אלא היא באה להניח את היסוד לכל האיסורים המעשיים
של עבודה זרה .משום כך דברי רב המנונא יכולים להתפרש
רק בדרך אחת :שמענו מפי הגבורה את שני הדיברות שכל
התורה כולה תלויה בהם  -האמונה בה' וקבלת עול מלכותו,
וההינזרות מכל אמונה ומכל מעשה של אליליות.
יב .מדוע נשתבש נוסח הטעמים במהדורות המאוחרות
דומה שבכך כבר עלה בידינו ליישב את כל השאלות
שעוררנו בתחילת דברינו .ונותרה כאן עוד רק שאלה אחת
הטעונה דיון .ראינו שהמסורה הייתה קוראת את מערכת
הסילוק בטעם העליון ואת מערכת האתנחתא בטעם
התחתון  -ולא הכירה כלל את מערכת הרביע .וקשה מאוד
להבין איך נשתכחה כל השיטה הזאת בתקופה שלאחרי
המסורה ,וכיצד זה המהדורות המאוחרות הוסיפו מדעתן
את מערכת הרביע ,שאין לה כל מקור במסורה ,וכל
המדקדקים היו סבורים שמערכת הסילוק נקראת בטעם
התחתון ,ואילו מערכת האתנחתא או הרביע נקראת בטעם
העליון  -או ששתי המערכות האלה נתקנו רק "לזיכרון".
ונראה שכך יש להסביר את התופעה הזאת .כל
המדקדקים שעסקו בטעמי עשרת הדיברות פירשו
שהטעם התחתון יוצר פסוקים בעלי מתכונת רגילה של

סדר
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לצורך זה 'תיקנו' רק את סדר הקריאה שבעל פה ,אך לא היו זקוקים לבצע שינוי של ממש בנוסח הכתוב; שהרי די היה להחליף את סדרם של סימני
"ע ָב ִדים" (השווה הערה  .)8והם היו יכולים להצדיק את "התיקון" הזה ,מפני שכתבי היד מחליפים לפעמים את סדר הטעמים
"מ ֵ ּבית" ובתיבת ֲ
הטעמים בתיבת ִ
ומקדימים את הטעם העליון לטעם התחתון .כך לדוגמה ,הקדים כתב יד לנינגרד  a19Bאת הפזר לזקף בתיבות ְּתמוּנָ הִ ,מ ַּמ ַעל (שמות כ' ,ג) ,ואת הגעיה למונח
בתיבת ו ִּבנְ ָך (שם ,ט) .ולפיכך היו הקוראים יכולים לחשוב שגם סדר הטעמים של ִמ ֵ ּביתֲ ,ע ָב ִדים ,הוא תוצאה של החלפה מוטעית מסוג זה.
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פסוקים  -ואילו הטעם העליון בא ליצור פסוקים שכל אחד
מהם הוא דיבר .אך איש מהם לא הזכיר שהטעם התחתון
היה נקרא בארץ ישראל ,ואילו הטעם העליון היה נקרא
בבבל .נראה אפוא מכאן שדבר זה כבר נשתכח בימיהם,
והם היו סבורים לתומם ששתי המערכות האלה נמסרו לנו
כאחד מידי חכמי המסורה של טבריה ,שמהם קיבלנו את
נוסח המקרא גם בשאר כל המקומות .אך לפי ההנחה הזאת
לא יכלו להבין איך שתי המערכות האלה סותרות זו לזו
בתפיסתן הפרשנית ובשיטת החלוקה לפסוקים ולדיברות.
כך לדוגמה לא יכלו להבין ,איך הטעם התחתון יוצר פסוק
הכולל דיבר שלם ועוד חלק דיבר של הטעם העליון ,ואילו
הטעם העליון יוצר דיבר הכולל חלק פסוק של הטעם
התחתון .משום כך ראו את עצמם נאלצים לומר שאירעה
כאן טעות הטעונה תיקון; כי הקוראים הנוהגים לקרוא את
מערכת הסילוק בטעם העליון ואת מערכת האתנחתא
בטעם התחתון טעו בהבנת משמעות שתי המערכות
האלה ,שכן מוחלפת השיטה ,ויש להעביר עליונים למטה
ותחתונים למעלה .מעתה היו קוראים את מערכת הסילוק
בטעם התחתון ואת מערכת האתנחתא בטעם העליון.
ובכך כבר תוקנה ה"טעות" ונתיישבה הסתירה שבין שתי
המערכות 17,שהרי מעתה הטעם העליון יוצר דיבר הכולל
חמישה פסוקים שלמים של הטעם התחתון" :אנכי" ,לא
יהיה לך"" ,לא תעשה לך"" ,לא תשתחוה להם"" ,ועֹשה
חסד"; ואילו הטעם העליון צירף את כל חמשת הפסוקים
האלה לדיבר אחד.
קשה לנו לדעת היום איך פירשו לשיטה זו את מערכת
האתנחתא .אפשר שהם היו סבורים שהטעם העליון כולל
בדיבר הראשון את מאמר "אנכי" ואת כל איסורי עבודה
זרה הפותחים באזהרת "לא יהיה לך" ,וזו היא גם השיטה
העולה מן הפרשות .אך אפשר גם שהם כבר ירדו לשיטת
המדקדקים המאוחרים ,שהטעם העליון צירף את דיבר
"אנכי" ואת דיבר "לא יהיה לך" לפסוק אחד  -ללמדנו,
ששני הדיברות האלה נאמרו "בדיבור אחד" מפי הגבורה.
אולם כל השאלה הזאת איננה כלל מענייננו .שהרי בעינינו
אנחנו רואים שזו היא בדיוק השיטה שאו"ת ומ"ש נתנו לה
ביטוי ,ונראה אפוא מדבריהם שבימיהם כבר נהגו לקרוא
את מערכת הסילוק בטעם התחתון ואת מערכת האתנחתא
בטעם העליון; והשאלה ,איך פירשו לשיטה זו את משמעות
מערכת האתנחתא ,היא בעלת חשיבות משנית .ולפיכך גם

השאלה איך יכלו לפרנס את מערכת האתנחתא ,הפותחת -
לפי שיטתם  -פסוק בן שתי אתנחתות ,איננה צריכה לעניין
אותנו .אלא השאלה היחידה הטעונה דיון היא ,איך הגיעו
לכלל הטעות הזאת .והוא הדבר שיגענו ומצאנו .כי הסתירה
שבין הטעם העליון ובין הטעם התחתון הביאה אותם
לחשוב ששני הטעמים האלה התחלפו בטעות.
ועל פי הדברים האלה כבר מובן על שום מה נוספה
אחר כך מערכת הרביע ,שאין לה כל מקור במסורה .כי
המדקדקים המאוחרים ראו שהטעם העליון יצר כאן
פסוק הכולל שתי אתנחתות .והואיל וזהו דבר אשר לא
ייתכן' ,תיקנו' את הנוסח והחליפו את מערכת האתנחתא
במערכת הרביע.
ועל פי זה נוכל להעריך את תרומתו המקורית
והמהפכנית של רוו"ה להבנת משמעות שתי המערכות
האלה .הוא היחיד בין כל המדקדקים שהבין שמערכת
הסילוק היא הנקראת בטעם העליון ,ובכך כבר החזיר
עטרה ליושנה לפחות בסוגייה זו .כמו כן הוא היחיד שהבין
שמערכת האתנחתא פותחת פסוק הכולל רק את מאמר
"אנכי" ואת אזהרת "לא יהיה לך" לבדה ,וגם בכך קלע
לכוונת המסורה .אף על פי כן לא הסיק מכאן את המסקנה
המתבקשת ,שמערכת האתנחתא נקראת בטעם התחתון,
והיא פותחת שם פסוק בעל מתכונת רגילה של פסוקים,
ואילו מערכת הרביע היא משובשת .כי גם הוא היה שבוי
באותה קונספציה מוטעית שהטעם התחתון איננו יכול
ליצור פסוק הכולל דיבר וחלק דיבר של הטעם העליון.
משום כך ראה את עצמו נאלץ לומר שמערכת הסילוק
נקראת גם בטעם התחתון ,ואילו מערכת האתנחתא נתקנה
רק "לזיכרון" לשיטת הרמב"ם ,ובמקביל לכך מערכת
הרביע נתקנה "לזיכרון" לשיטת הרמב"ן .וזו כמובן טעות.
אף על פי כן יש גרעין של אמת גם בטעות הזאת .כי אכן יש
קשר ישיר בין מערכת האתנחתא ובין שיטת הרמב"ם ,אך
הקשר הוא הפוך מזה שרוו"ה דימה למצוא .כי לא מערכת
האתנחתא נתקנה לזיכרון לשיטת הרמב"ם  -אלא היפוכו
של דבר :שיטת הרמב"ם מבוססת על מערכת האתנחתא,
שבני ארץ ישראל היו נוהגים לקרוא בה את מאמר "אנכי".
ממנה למד הרמב"ם מה פירוש המונח "אנכי ולא יהיה לך"
הנקוט במאמרו של ר' שמלאי :אין זה אלא כינוי לשני
המאמרים שנצטרפו בטעם התחתון לפסוק אחד ולדיבר
אחד.
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יג .מנהגי הקריאה אחרי תקופת המסורה
נוסיף עתה עוד דבר על מנהג ישראל ביחס לטעם
התחתון ולטעם העליון .כבר ראינו שבני ארץ ישראל קראו
בעשרת הדיברות את הטעם התחתון ,ובני בבל קראו את
הטעם העליון .מנהגים אחרים נהגו בתקופה שלאחרי
המסורה .ויש להבחין כאן בין שני מנהגים עיקריים:
האשכנזים נוהגים לקרוא את הטעם התחתון גם בפרשת
יתרו וגם בפרשת ואתחנן ,ורק בחג השבועות הם קוראים
את הטעם העליון; ואילו הספרדים נוהגים לקרוא את הטעם
העליון בכל קריאה בציבור ,ורק בקריאת היחיד הם קוראים
את הטעם התחתון 18.הבדל זה שבין מנהג האשכנזים
לבין מנהג הספרדים עשוי להתבאר על פי האמור לעיל.
מנהגי הספרדים מושפעים יותר ממנהג בני בבל; משום כך
הם קוראים בדרך כלל את הטעם העליון  -ורק בקריאת
היחיד הם נותנים ביטוי גם לטעם התחתון .כנגד זה מנהגי
האשכנזים מושפעים ממנהג בני ארץ ישראל; משום כך הם
קוראים בדרך כלל את הטעם התחתון  -ורק בחג השבועות
הם נותנים ביטוי גם לטעם העליון.
ומנהג זה של האשכנזים יש לתת בו טעם לשבח.
כי כבר אמרו שאין קדושת עשרת הדיברות יתרה על
קדושת שאר כל דברי תורה ,שכולם ניתנו מרועה אחד
ונכתבו בתורה הנתונה מסיני .ואף על פי כן יש הבדל בין
עשרת הדיברות לבין שאר כל המצוות הכתובות בתורה.

שכל המצוות נאמרו תחילה כתורה שבעל פה  -מפי ה'
אל משה ,ורק אחר כך נכתבו בתורה שבכתב  -מפי ה'
ביד משה .ומבחינה זו יתרים עשרת הדיברות משאר כל
המצוות; שהרי תחילת אמירתם לא הייתה אל משה בלבד,
אלא הם נאמרו אל כל עם ישראל במעמד קדוש ונכתבו על
הלוחות המונחים במקום קדוש ,ורק אחר כך נכתבו בתורה
שבכתב יחד עם כל המצוות.
ונראה ששני הטעמים שבידינו משקפים את שתי
הבחינות האלה של עשרת הדיברות .מסתבר שהם נאמרו
כעשרה דיברות במעמד הר סיני ,וכעשרה דיברות נכתבו
אחר כך על הלוחות שבאו להנציח את המעמד הזה .וכן
הוא אומר" :ויגד לכם את בריתו אשר ִצוה אתכם לעשות
עשרת הדברים ויכתבם על שני לֻ חות אבנים" (דברים ד' ,יג).
אולם כשנכתבו אחר כך בתורה ,הם חזרו ונתקדשו בקדושת
תורה שבכתב .ומשנצטרפו לתורה שבכתב ,נתחלקו גם
לפסוקים  -כשאר כל דברי ה' הכתובים בתורה.
וכל זה בא לידי ביטוי במנהג האשכנזים של קריאת
עשרת הדיברות .בחג השבועות קוראים את עשרת
הדיברות של מעמד הר סיני ,ולפיכך מחלקים אותם
לעשרה דיברות  -על פי הטעם העליון .אך בפרשת יתרו
ובפרשת ואתחנן קוראים את הדיברות כמצוות הכתובות
בתורה שבכתב; ולפיכך קוראים אותם כשהם מחולקים
לפסוקים  -כשאר כל דברי ה' שבתורה.
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.18

הדברים האמורים כאן על מנהג האשכנזים והספרדים מפורשים בדברי רש"ד ורוו"ה .אולם אין אני יודע אם כל האשכנזים והספרדים נוהגים על פי המנהג
המיוחס להם .מכל מקום ,בעדה האשכנזית שבירושלים הדברים מאוששים כמיטב ידיעתי :הנוהגים כמנהג אשכנז ("מתנגדים" או "פרושים") קוראים בדרך כלל
את הטעם התחתון  -פרט לחג השבועות ,והנוהגים כמנהג ספרד (חסידים) קוראים בציבור תמיד את הטעם העליון.
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ראה בספרי :יואל בן-נון ,פרקי האבות בספר בראשית ,אלון-שבות תשס"ג ,עם .54-48
רק באוגריתית ,בפיניקית ובארמית עתיקה (הכתובות מ'ספירה') ,אפשר למצוא את שני הכינויים ,אבל בלי גיוון משמעות .ראה במילון של קהלר-באומגרטנר,
L. Köhler, W. Baumgartner, The Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament I, Leiden 1994, pp. 69-70
ראה ראב"ע בפירושו הארוך לשמות כ' ,א.
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חוקי גוי קדוש

מדוע אמר ה' לאברהם בפתיחת הברית בין הבתרים
(בראשית ט"ו ז) " -אני ה' אשר הוצאתיך מאור כשדים 1,"...
ואילו 'עשרת הדיברות' פותחים ב"-אנכי ה' אלהיך ,אשר
הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים"?
העברית המקראית משתמשת גם ב"אני" וגם ב"אנכי".
הארמית ,הערבית והאתיופית משתמשות ב'אנא' (=אנא/
אנה/אן) ,ואילו האכדית ,הכנענית והמואבית משתמשות
ֹכ/אנַ כּ וּ/אנו ִּּכי) .2בשפות בודדות (אוגריתית ופניקית)
(=אנ ַ
ב'אנכ' ָ
נעשה שימוש בשתי הצורות באותו המובן ,וניתן למצוא
לעתים את אותו המשפט בדיוק  -פעם ב'אנא' ופעם
ב'אנַ כו'.
ַ
לשון המקרא משתמשת גם ב'אני' וגם ב'אנכי' ,ובגיוון
משמעות  -חיווי פשוט ב'אני' ,ומתח רב ב'אנכי'.
אפשר למצוא גיוון משמעות כזה גם בתוך פרשיות
אחידות ,וגם בפרשיות מקבילות ,שמשקפות רבדים
סגנוניים שונים .רבדים שונים מבחינה ספרותית בתוך
יצירה אחת ,הם תופעה ידועה ומוכרת ,שאיננה צריכה
להוביל למקורות שונים ,על-פי אמות מידה ספרותיות
נקיות.
בסיפור הברכה של יצחק לשני בניו ,והופעת יעקב
בדמות עשו ,פתח יעקב ואמר "אבי"  -בעודו חושש ומנסה
לרצות  -ויצחק ענה ושאל" :הנני ,מי אתה בני"?  -כאן
יעקב ענה ברעדה " -אנכי עשו בכֹרך (ׁ "...בראשית כ"ו יח-
יט) .לעומת זה ,כאשר בא עשו מצידו ,ואמר ליצחק בסגנונו:
"יקם אבי ויאכל מציד בנו ,בעבור תברכני נפשך"  -ויצחק
ֻ
שאל בחרדה" :מי אתה"?  -ענה עשו בפשטות ,כמי שאינו
מבין את סיבת השאלה " -אני בנך בכֹרך עשו" (שם לא-לב).
בפרשת חלום יעקב נחשף ההבדל בין סגנון 'אני'
לסגנון 'אנכי' ,מבחינה לשונית וספרותית .גם בה יש קריאה
כפולה ,מעין שתי בחינות (או שני רבדים) בכתוב ,מבלי לקטע
את הפרשה.
אם נקרא מתחילת הפרשה (ויצא יעקב ,"...בראשית כ"ח י)
עד סוף ההתגלות הפותחת ב" -אני ה'" (= עד סוף פס' יד :
"ונברכו בך כל-משפחות האדמה ובזרעך") ,אנו מבחינים בנימת
ההרגעה הבוטחת ,הוודאית ,שמאפיינת את הביטוי 'אני',
ובמיוחד את "אני ה'" ,בלשון המקרא.
מפסוק טו " -והנה אנכי עמך"  -מופיעה נימת המתח
והחרדה של יעקב ,שהבטחת 'אנכי' באה לחזקו ,והיא

המאפיינת את הביטוי 'אנכי' ,בלשון המקרא .מכאן ואילך
מתוארת היראה הגדולה ,הזעזוע הרגשי ,שמלווים את
ההתגלות ,דווקא בעת ,שיעקב יוצא מארץ אבותיו ,בניגוד
כה חריף לדבר ה' אל אברהם ויצחק.
כמו במקומות רבים מתנהל דו-שיח בין ה' לבין הנביא,
כשמילת 'אנכי' משמשת מילת מפתח -
הפרשה הקלסית היא מעמד הסנה (שמות ג') ,שיש בה
כמה ביטויים שקושרים אותה לחלום יעקב ,כמו קדושת
ה'מקום'' .אנכי' מופיע במעמד הסנה בחלקו הראשון,
פעמיים בפי ה' וכנגדן פעמיים בתגובות משה  -ובחלקו
השני ,פעמיים בפי משה וכנגדן פעמיים בדבר ה' ,ועוד פעם
אחרונה מכרעת (ד' טו)" :ואנכי אהיה עם-פיך ."...רק פעם
אחת נזכר 'אני' במעמד הסנה ,בנימה הוודאית והבוטחת:
"ואני ידעתי ,כי לא-יתן אתכם מלך מצרים להלך (ג' יט).
ההבחנה בין סגנון 'אני' הבוטח ,לבין סגנון 'אנכי' הרווי
ביטויים שונים של מתח וחרדה ,נמצאת פורייה ויעילה
לאבחן רבדים בסיפור המקראי ,וכפל בתיאורי ההתגלות,
לא פחות מאשר האבחנה הידועה בין שם ה' לבין שם
אלהים .שני השמות מופיעים גם בתיאור ההתגלות בסנה,
וגם בדבר ה' למשה בפרשת 'וארא' (שמות ו' ב-ח) .יתר על
כן ,בפרשת 'וארא' יש גם ביטויים מובהקים של ברית מילה
(בראשית י"ז) וגם ביטויים מובהקים של ברית בין הבתרים
ובראשית ט"ו) .אולם ההבדל הבולט בין שתי הפרשיות,
הוא ההבדל בין סגנון 'אנכי' (בסנה) ,וסגנון "אני ה'" (ב'וארא').
לדיבורים הראשונים בעשרת הדיברות יש מסגרת
כפולה " -אנֹכי ה' אלהיך" פותח ,וגם חותם " -כי אנכי ה'
אלהיך אל קנא  ,"...ומסגרת כפולה זו כוללת עבר ועתיד -
חסד הגאולה ממצרים עם אמונת ההשגחה ותשלום הגמול
בשכר ועונש לכל הדורות .בכך היא מציבה את עיקרי
האמונה כמקיפים ,מסבירים ומבססים את האיסורים על
עבודת אלילים לכל סוגיה.
מכאן ברור גם ש"אנֹכי" איננו רק פתיחה המגדירה את
המצווה להמשך 3,אלא תביעה מחייבת ומוגדרת ,שיש בה
ַ
מצווה על זכירה ,קבלה ואזהרה .בצדק ראו בה חז"ל מצווה,
וכך מנה אותה הרמב"ם כמצווה הראשונה.
גם השימוש ב"אנֹכי" במקום "אני" מוכיח זאת ,ודווקא
מתוך ההשוואה המתבקשת למאמר ה' לאבר[ה]ם" .אני ה'
אשר הוצאתיך מאור כשדים" (בראשית ט"ו ,ז) ,שאינו אלא

יתרו

'אני' או 'אנכי'?
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פתיח להמשך ,וההמשך הוא העיקר" :לתת לך את הארץ
הזאת לרשתה".
'אני' הוא חיווי פשוט ,ו'אנכי' תמיד טעון מתח .אילו
נפתחו הדיברות בלשון 'אני' ,לא היה נקבע בתודעת האומה
דיבור "אנכי  ,"...כדיבור תובע ומחייב.

"אנֹכי ה' אלהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית
עבדים" ,הוא לשון מחייב ,ותובע זכירה ושמירה בכל
"שמעה עמי ואדברה ישראל ואעידה בך,
חלקי הנפש ,כמוִ :
אלהים אלהיך אנֹכי" (תהילים נ' ,ו).
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משה ידבר ,וכן בכל הדיברות אחרי כן ,ובשניים הראשונים  -ה' ידבר

בוודאי ,שכל עשרת הדיברות שמעו כל ישראל מפי
אלהים ,כפשוטו של כתוב ,אבל בשני הדיברות הראשונים
היו שומעים הדיבור ובינים אותו ממנו ,כאשר יבין אותם
משה  ...ומכאן ואילך ,בשאר הדיברות ,ישמעו קול הדיבור
ולא יבינו אותו ,ויצטרך משה לתרגם להם כל דיבור ודיבור
עד שיבינו אותו ממשה  ...והכוונה היתה בזה (=בדיבור הישיר
בתחילה) ,כדי שיהיו כולם נביאים באמונת ה' ובאיסור
עבודת אלילים  ...לפי שהם העיקר לכל התורה והמצוות ...
אבל בשאר הדיברות יקבלו מפי משה ביאורן עם שמיעתם
קול הדברים ,ובשאר המצוות יאמינו במשה בכל".
הרמב"ם (מורה נבוכים חלק ב'-לה) סבר ,שכל עם ישראל
רק שמעו את קול ה' ,והבינו את המשמעות של דיבורו
הישיר באזניהם ,אך לא היו מסוגלים להבין את המילים,
ומשה הסביר להם כל דיבור ודיבור .לפיכך ,הרמב"ם לא
ראה כעיקר את שינוי הלשון מגוף ראשון מדבר לגוף
שלישי נסתר בדיבור השלישי .כך גם ראב"ע (בפירוש הארוך
לפסוק א) ,שסבר כי כל ישראל שמעו והבינו כל עשרת
הדברים ,אלא שה' בעצמו שינה לשונו מגוף ראשון מדבר
לגוף שלישי נסתר ,ורק בספר דברים ,מדיבור השבת (שבו

בדיברות הראשונים אנו מוצאים בתורה לשון גוף
ראשון מדבר -
"אנכי  ...אשר הוצאתיך  ...לא יהיה לך  ...על פני ...
ֹהבי
ֹנאי  ...לא ַ
לא תעשה לך  ...כי אנכי ה' אלהיך  ...לש ָ
צותי" -
ולש ֹמרי ִמ ָ
אבל בהמשך הדברים עובר הכתוב ללשון גוף שלישי,
נסתר -
"לא תשא את ֵשם ה' אלהיך ,לשוא ,כי לא ינקה ה' את
אשר ישא את שמֹו לשוא".
"  ...ויום השביעי שבת לה' אלהיך  ...כי ששת ימים
ָע ָׂשה ה'  ...וַ ּיָ נַ ח ביום השביעי ֵּ ...ב ַרך ה' את יום השבת,
דשהּו".
וַ ַיק ֵ
"  ...על האדמה אשר ה' אלהיך נ ֵֹתן לך".

 ...ומפני זה אמרו רבותינו ז"ל ' -אנכי ולא יהיה לך ,מפי הגבורה

שינויים רבים לעומת דיבור השבת בשמות ,וגם אחריו הבדלים

שמענום' (בבלי מכות כד ע"א ,וראה לעיל במדרשים ובהסברו של

ניכרים) ,מופיע דיבורו של משה.
לעומת הרמב"ם מכאן ,וראב"ע מכאן ,עומד פירושו
של רמב"ן במדויק על שינוי הלשון ,והולם בדיוק את
הבנת חז"ל " -אנכי ולא יהיה לך [עד 'מצותי'] ,מפי הגבורה
שמענום".

תופעה לשונית זו היא מרכזית בהבנת הדיבור מפי ה'
לישראל ,וכך פירש אותה הרמב"ן (בסוף הדיבור השלישי)
בעקבות חז"ל -
"לשון הכתוב הזה (= "לא תשא את שם ה' אלהיך  ,...כאילו

הרב ברויאר) ,שהם עיקר הכל .ור' אברהם [אבן עזרא] הקשה
(בפירוש הארוך לפסוק א) ,כי הכתוב אמר 'וידבר אלהים את
כל הדברים האלה' ,ומפורש מזה 'את הדברים האלה דבר
ה' אל כל קהלכם ( '...דברים ה' יח)  ...ואני אפרש לך קבלת
רבותינו -

בינה

דרישה

לשון 'אנכי מדבר' בדיבורים הראשונים
לשון נסתר בהמשך הדברים

סדר
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המיליות ַ'אל' ' /לא'
המיליות ַ'אל' ו'לא' היו מלכתחילה שונות בשימושן,
אולם כבר במקרא הגבולות שביניהן מטושטשים במקצת
[ואחר כך כבר מתחלפות הרבה].
ייחודה הסמנטי והסגנוני של ַ'אל' מודגם יפה בדיבורים
('אל'
דומים שההבדל העיקרי ביניהם הוא במילת השלילה ַ
כנגד 'לא') .למשל:
" .1כי ִתדֹר נדר לה׳ אלהיך ,לא תאחר לשלמו( "...דברים
כ"ג ,כב).
" .2כאשר ִתדֹר נדר לאלהיםַ ,אל תאחר לשלמו( "...קהלת
ה' ,ג).
" .3לא ַּת ּסיג גבול רעך אשר גבלו ראשנים( "...דברים י"ט,
יד).
"אל ַּת ֵּסג גבול עולם אשר עשו אבותיך" (משלי כ"ב ,כח;
ַ .4
וגם כ"ג ,י).
מן הבחינה התחבירית אין שום הבדל בין הדיבורים
האלה ,מלבד ההבדל שבמילת השלילה .הבדל זה אינו
מקרי :בשתי הדוגמאות השלילה ב־'לא' היא בתורה,
ב־'אל' בספרות החכמה .חוקי התורה הם צווים
והשלילה
ַ
מוחלטים ,ואילו דברי החכמה אינם אלא עצות [מוסר]
טובות .וכבר עמדו ראשונים 3ואחרונים 4על כך ,כי איסורים
ב־'אל' .לפיכך מנוסחים
מוחלטים נשללים ב־'לא' ,ולא
ַ
5
איסורי התורה רובם ככולם בלשון 'לא תעשה' ,ואילו
משלי החכמה מנוסחים בלשון ַ'אל תעש/ה'.
בדומה לחוקי התורה אף דיבורים הנאמרים מפי גבוה
אל הכפופים לו 6מנוסחים בלשון 'לא' ,בניגוד לדיבורים של
מי שאין לו סמכות לצוות המנוסחים בלשון ַ'אל':
"ותאמר האשה ...תנו לה את הילוד החי והמת אַל
תמיתהו ...ויען המלך ויאמר תנו לה את הילוד החי
והמת לא תמיתהו" (מלכים-א ג' ,כו־כז).

לפיכך נוקט המקרא לשון 'לא' בסיטואציות שונות [של
ציווי] ,כגון:
 .1בברית שה׳ כורת עם בני אדם:
יצוֵ ם לאמר :לא תיראו אלהים
"ויכרֹת ה׳ ִאתם ברית וַ ַ
אחרים ,ולא תשתחוו להם ,ולא תעבדום ולא תזבחו
להם( "...מלכים-ב י"ז ,לה־מ).
 .2במצוות אב לבניו:
" ...כי יונדב בן ֵרכָ ב אבינו ִצוה עלינו לאמר לא תשתו
יין אתם ובניכם עד עולם .ובית לא תבנו ,וזרע לא
תזרעו ,וכרם לא תטעו ,ולא יהיה לכם ,כי באהלים
תשבו כל ימיכם" (ירמיהו ל"ה ,ו-ז).
 .3בהשבעת אדון את עבדו:
ָ
"ואשביעך בה' ...אשר לא ִת ַקח אשה לבני מבנות
הכנעני ...כי אל ארצי ואל מולדתי תלך ...רק את בני
לא תשב שמה" (בראשית כ"ד ,ג־ח).
 .4ובעל הבית אל פועליו:
"ויצו בּ ֹעז את נעריו לאמר :גם בין העמרים תלקט ולא
תכלימוה ...ולא תגערו בה" (רות ב' ,טו-טז).
לעתים דיבור של גבוה המנוסח בלשון 'לא' כדין,
מתנסח לאחר מכן בלשון ַ'אל' [כמו בדברי אלישע]:
חמשים אנשים
"ויאמרו אליו :הנה נא יש את עבדיך ִ
בני חיל ,ילכו נא ויבקשו את אדֹניך (=אליהו) ...ויאמר
לא ִתשלָ חוּ .ויפצרו בו עד בּ ֹש ויאמר ְשלָ חוּ ...ויבקשו
מצאהוּ ...ויאמר אלֵ הם הלוא אמרתי
שלֹשה ימים ולא
ֻ
אליכם ַאל ֵתלֵ כוּ" (מלכים-ב ב' ,טז-יח).
מה ראה אלישע לסטות מנוסח פקודתו המקורית
בצטטו את עצמו ,ולהשתמש בלשון ַ'אל' במקום בלשון
'לא'? דומני שלא הרצון לגיוון גרם ,אלא שינוי המציאות
הוא שגרם .כשאלישע פקד על בני הנביאים הוא נקט
לשון בעל סמכות שחייבים לקיים את דבריו .אולם לאחר
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קטעים ערוכים ממאמרו של אלישע קימרון על מילת השלילה

'אל'2
ַ
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ַ'אל ַּת ַעש' 1מול 'לא תעשה'
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חוקי גוי קדוש

.3

לאחרונה נמצא אוסטרקון עברי קדום בעמק האלה ,והוא נפתח (לכל הדעות) במילים 'אל תעש'; ראה ספרם של י' גרפינקל ,ס' גנור ומ' הייזל ,עקבות דוד
המלך בעמק האלה ,תל-אביב תשע"ב ( )2012עמ' .132-123
א' קימרון' ,מילת השלילה ַאל במקורותינו הקדומים' ,בתוך (מ' בר-אשר וא' דותן ועוד ,עורכים) :מחקרי לשון (לזאב בן חיים) ,ירושלים תשמ"ג ,עמ' .482-473
(ההערות הבאות מקוצרות מתוך המאמר).
שב'אל' ,ראה ירושלמי עירובין פ"ג ה"ד; פסחים פ"ו ה"א; גיטין
כבר חז"ל הכירו בזרותה של ַ'אל' למצוות התורה ,כפי שיוצא מן המחלוקת אם לוקים על לאו
ַ
פ"ב ה"ו.
גזניוס סעיף  ;O107ברגשטרסר עמ'  393סעיף  ;a10וכן (בשים לב לנסיבות) :י' קוטשר ,תולדות הארמית ,ירושלים תשל"ב ,עמ' .84-83
רק  13איסורים בתורה מנוסחים בלשון ַ'אל תעשה':
שמות י"ב ,ט; כ"ג ,א ,ז; ויקרא י' ,ו; י' ,ט; י"א ,מג; י"ח ,כד; י"ט ,ד; י"ט ,לא (פעמיים); כ"ה ,יד; כ"ה ,לו.
גם בתעודות חוץ-מקראיות כמו הכתובות הארמיות מספירה ,האיסורים החלים על הוואסאל (=הכפוף) מנוסחים בלשון 'לא' ,ואילו דברים המופנים לעריקים
מנוסחים בלשון ַ'אל' ,בדיוק כמו במקרא.
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טעמים
לשון

יתרו

דרישה

שפקודתו לא קוימה [ובמבט לאחור] ,הוא מסכם את דבריו
[שהוכחו כנכונים] בלשון ַ'אל'.
כיוצא בדבר בסיפור על איש האלהים שנשלח אל
ירבעם (מלכים-א י"ג) .בסיפור זה נאמר שלוש פעמים שה׳
ציווה על איש האלהים לא לאכול ולא לשתות בבית אל.
בפסוקים ט ,יז כתוב" ,לא תאכל לחם ולא תשתה מים",
ואל
"אל תאכל לחם ַ
ואילו בפסוק כב [לקראת העונש]ַ ,
תשתה מים".
מה נשתנו הכתובים הראשונים מן הכתוב האחרון?
כאן  -בהדגשת הציווי  -עד שלא עבר על דבר ה';
כאן  -בתיאור המרי  -אחר שחטא.
החילוף הבא הוא מסוג שונה ,משום שהדוברת (השונמית)
נחותה במעלה מן האיש שדבריה מכוונים אליו (אלישע):
"ותאמרַ :אל אדֹני איש האלהיםַ ,אל תכזב בשפחתך"
(מלכים-ב ד' ,טז).
אבל כשהשונמית סברה שאלישע כיזב בה [אחרי שמת
הילד] ,היא מצטטת את עצמה:
"הלֹא אמרתי ,לא תשלה אֹתי?!" (שם ,כח).
החילוף במילת השלילה ,אם אינו עניין לסגנון בלבד,
נובע מתוך הסיטואציה המיוחדת שלאחד מות הילד.
השונמית ,הנחושה בדעתה לאלץ את אלישע לעזור
לה ,ציטטה לבסוף את דבריה כאילו נאמרו מלכתחילה
בלשון ברית (=ציווי) ,ולא בלשון בקשה .ניסוח כזה היה
נחשב לעזות פנים ,כשאמרה לראשונה את הדברים ,בעת
שאלישע הבטיח לה בן .אז הדגישה את תוקף ההתחייבות
7
בחזרה על מילת השלילה לבקשה'ַ ,אל'.
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לעתים משמשות שתי המיליות זו על יד זו (או בהקשרים

קרובים) ,כנראה לשם גיוון:
 .1תשובת הזקנים והעם אל המלך אחאב ,על דרישת בן
"אל תשמע ולוא תאבה" (מלכים-א כ',
הדד מלך ארםַ :
ח) .ואולי התשובה אל המלך פותחת בזהירות ובכבוד
בלשון של כפופים ,ורק אחר כך עוברת ללשון תקיפה.
 .2והשווה :״לא תאבה לו ולא תשמע אליו" (=לנביא מסית
לעבודת אלילים ,דברים י"ג ,ט).
 .3בלוחות השניים בהר סיני" :ואיש לא יעלה עמך ,וגם
איש ַאל יֵ ָרא בכל ההר ,גם הצאן והבקר ַאל ירעו אל
מול ההר ההוא" (שמות ל"ד ,ג).
"אל תלכי ללקֹט בשדה אחר ,וגם
 .4בדברי בעז אל רותַ :
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.6

.7

.8

.9
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.11

לא תעבוּרי מזה" (רות ב' ,ח) .ואולי פתח בעז בלשון
שאין בה תוקף ציווי ,כדי שלא להרתיעה.
במאמר ה' ליהושע" :רק חזק ואמץ מאד לשמֹר לעשות
ככל התורהַ ...אל תסור ממנו ימין ושמאול ...לא ימוש
ספר התורה הזה מפיך" (יהושע א' ,ו-ח) .ואולי פתח ה'
ליהושע בלשון שאיננה מצווה ,כדי שלא להרתיעו.
כיוצא בדבר בסיפור על אשת מנוח ומלאך ה'" :ועתה
ואל תאכלי כל טמא...
ואל תשתי יין ושכרַ ,
השמרי נא ַ
וּמוֹ ָרה לא יעלה על ראשו" (שופטים י"ג ,ד-ה);
וכן בפסוק ז כשהאשה מספרת את הדבר למנוח בעלה:
ואל תאכלי כל טמאה" .אבל
"ועתה ַאל תשתי יין ושכרַ ,
בדברי המלאך אל מנוח" :מכל אשר יצא מגפן היין
לא תאכל ,ויין ושכר ַאל תשת ,וכל ֻטמאה ַאל תאכל"
(שם יד) .ואולי האמירה למנוח תקיפה יותר מהאמירה
לאשה.
"אל נא אחי ַאל ָּת ֵרע ּו
בפרשת האיש ופילגשו ,בגבעהַ :
הנבלה הזאת" .אך בהמשך" :ולאיש
נאַ ...אל תעשו את ָ
הנבלה הזאת" (שופטים י"ט כב ,כד).
הזה לא תעשו ְד ַבר ָ
"ואל תדרשו בית אל ,והגלגל לא
בתוכחות הנביאַ :
תבֹאו ,ובאר שבע לא תעבֹרוּ" (עמוס ה' ,ה).
בהוראת עזרא מתוך תפילתו" :ועתה בנותיכם ַאל תתנו
לבניהם ,ובנתיהם ַאל תשאו לבניכם ,ולא תדרשו שלֹמם
וטובתם עד עולם" (עזרא ט' ,יב) .ואולי לשון הפצרה
מתאימה יותר לעזרא ,בפרט מתוך תפילתו ותחנוניו.
כך גם בחוקים ובמצוות ,כגון:
"לא תשא ֵש ַמע ָשואַ ,אל ָת ֶשת ידך עם רשע לִ היֹת ֵעד
חמס" (שמות כ"ג ,א)  -צו מוחלט ואחריו לשון מפצירה.
"מדבר שקר תרחק ,ונקי וצדיק ַאל תהרֹג ,כי לא
אצדיק ָר ָשע" (שמות כ"ג ,ז)  -הפצרה ,ואחריה קביעה
החלטית.
פרעוּ ,ובגדיכם לא תפרֹמוּ ,ולא ָת ֻמתוּ"
"ראשיכם ַאל ִּת ָ
(ויקרא י' ,ו).
"אל ִּתפנ ּו אל האלילִ ם ,ואלהי מסכה לא תעשו לכם״
ַ
(ויקרא י"ט ,ד).
"אל תוֹ נ ּו איש את אחיו ...ולא תוֹ נ ּו איש את עמיתו,
ַ
את ֵמא-להיך" (ויקרא כ"ה ,יד-יז).
ויָ ֵר ָ
ותרבּ ית (=ריבית),
"וכי יָ מוּך אחיךַ ...אל ִת ַקח ֵמ ִא ּתוֹ נֶ ֶשך ַ
את ֵמא-להיך ...את כספך לא ִת ֵתן לו בנֶ ֶשך,
ויָ ֵר ָ
ובמרבּ ית לא ִת ֵתן ָאכְ לֶ ָך" (ויקרא כ"ה ,לה-לז).
ַ

ראה פירוש רד"ק לפסוק טז " -אמרה שתי פעמים ַ'אל' ,לחזק הדבר ,לבקש ממנו ,שלא יכזב בה ,שיהיה הדבר על כל פנים  ...ושיהיה בן של קיימא ,כי מה
יועיל לה אם לא יהיה בן של קיימא".

סדר
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.8

.9

.10

גם בחוקים ובמצוות לעתים מופיעה לשון ַ'אל'
"אל תפנו
במקומות שהאזהרה מרחיקה לכת ,ומפצירהַ :
אל האלילִ ם ַ /אל תפנו אל האֹבֹת ואל היִ ְדּ עֹניםַ ,אל תבקשו
"אל תשקצו את נַ פשֹתיכם
לט ְמ ָאה בהם" (ויקרא י"ט ,ד  /לא); ַ
ָ
"אל ִת ַטמא ּו בכל אלה,
בכל השרץ הש ֵֹרץ" (ויקרא י"א ,מג); ַ
כי בכל אלה נטמאו הגוים" (ויקרא י"ח ,כד); וכן אולי גם
בהרחקת כל איש גם מלהראות בכל הר סיני ,ואפילו "הצאן
והבקר ַאל יִ רע ּו אל מול ההר ההוא" (שמות ל"ד ,ג).
ההסבר הרגשי של נימת ההפצרה מפרש היטב את
הפסוקים שנותרו בלי הסבר במאמרו של קימרון.
לשון הפצרה מתאימה יותר גם לסיכום דברי התוכחה
של הנביאים ירמיהו (מ"ד ,ד) ,ויחזקאל (כ' ,יח) ,ואולי דווקא
מפני המבט לאחור ,זמן רב אחרי שהדברים התרחשו.

בספרו ,ארץ המוריה  -פרקי מקרא ולשון (אלון שבות התשס"ו) ,עמ' .260-253
ודומה לזה בדברי בעל הבית אל אנשי הגבעה בפרשת הפילגש (שופטים י"ט כג) ,דוגמה שהוזכרה לעיל ( )6ברשימת א' קימרון ,אך בהדגשת ההבעה הרגשית
(וראה גם דוגמות  3ו 8-לעיל).
ל-יושיעך ה'") ,כשריד של נקודת הפסק קדומה ' -אל ּ יושיעך ה' ! ,וכך גם בתהילים נ"ט ,יב; המענה
("א
ֵ
ד"ר יחיאל בן-נון פירש את המקף של המסורה כאן ַ
הזה של מלך ישראל ,דומה מאד למענה של יהורם אל אלישע (שנזכר לפני כן).

סדר
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הוא ברור .השימוש בכל אחת מן המיליות מותנה בסוג
הדיבור ובמעמדם של הצדדים ויחסם זה לזה בסיטואציות
השונות .אולם לעתים מתחלפות המיליות האלה באותם
הקשרים [כנראה] לשם גיוון ,מה שמוכיח שכבר במקרא
לא היה ההבדל בין המיליות האלה מוחלט.
אף יש לכאורה לא מעט כתובים במקרא שבאה בהם
דווקא המילית שאינה מתאימה לכלל שקבענו (כגון :ירמיהו
מ"ד ,ד; יחזקאל כ' ,יח) .ואולי יהיה אפשר להגיע להבחנות
דקות יותר לאחר בדיקה תחבירית מקיפה.
*
8
באותו עניין  -סיכום דבריו של ד"ר יחיאל בן-נון  ,על
ההבדל הרגשי בין ַ'אל' לבין 'לא' בלשון המקרא:
"' ...לא' הוא השלילה המקורית ,הטהורה ,המוחלטת -
ואילו ַ'אל' ניתן לשיעורין ,פונה אל רגשותיו של האדם- "...
ב'אל' להבעה רגשית חזקה
להלן דוגמות אחדות לשימוש ַ
של בקשה ,תחינה ,זעקה ,הפצרה ,ואפילו זעקת קינה:
"ויאמר [לוט ,לאנשי סדום שצרו על ביתו] ַ -אל נא אחי
.1
ַ
ָת ֵרעוּ 9...רק לאנשים האל ַאל תעשו דבר ,כי על כן באו
בצל ק ָֹרתי" (בראשית י"ט ,ז-ח).
 .2עלי הכהן לבניו" :למה תעשון כדברים האלה אשר אנֹכי
השמעה( "...שמואל-א ב',
שֹמעַ ...אל בנָ י ,כי לוא טובה
ֻ
כג-כד) .מילת השלילה המוחלטת נאמרה על השמועה,
וההפצרה הנואשת בלשון ַ'אל'.
"אל אחיַ ,אל ְּת ַע ֵ ּנני ,כי לא יֵ ָע ֶשׂה כֵ ן
 .3תמר לאבשלוםַ :
בישראלַ ,אל תעשה את הנבלה הזאת ...ועתה דבר נא
ֶאל המלך ,כי לא יִ מנָ ֵעני ממך" (שמואל-ב י"ג יב-יג) .שוב,
מילת השלילה המוחלטת נאמרה על האיסור החמור
אשר "לא יֵ ָע ֶ ׂ
שה כֵ ן בישראל" (=האונס) ,וגם על הביטחון
שהמלך יאשר נישואין ,אבל זעקת ההפצרה נשמעת
ב'אל' ,שלוש פעמים!
היטב ַ
ּ
"אל בניַ ,אל נא נלך ֻכלנו ,ולא נִ כבד
 .4דוד לאבשלוםַ :
עליך ,ויפרץ בו ,ולא אבה ללכת" (שמואל-ב י"ג ,כה) .שני
ביטויי סירוב בלשון רגשית רכה ומסבירה ,שטמון בה
חשש עמוק ,ואחריהם שני ביטויי סירוב מוחלטים:
אחד בלשון דוד ,ואחד בלשון הסיפור.

יתרו

'אל' לבין 'לא' (לציון פקודה)
כללו של דבר ,ההבדל בין ַ

.5

נעמי לכלותיהַ ..." :אל בנֹתי כי מר לי מאד מכם ,כי
יצאה בי יד ה' ...ותאמר רות ַאל תפגעי בי לעזבך ,לשוב
מאחריך( "...רות א' ,יג ,טז).
בקינת דוד על שאול ויהונתןַ ..." :אל תגידו בגת! ַאל
ואל מטר
תבשרו בח ּוצֹת אשקלון! ...הרי בגלבֹעַ ,אל טל ַ
עליכםּ ,ו ְ ׂ
ש ֵדי תר ּומֹת ...קשת יהונתן לא נָ שׂוֹ ג אחור,
וחרב שאול לא תשוב ריקם( "...שמואל-ב א' ,כ-כב) .ארבע
פעמים זעקת קינה ,ואחריהן שתי קביעות נחרצות.
המ ִּ
ואל תתנו ֳדמי לו,
"ַ ...
זכרים את ה' ַ -אל ֳדמי לכם! ַ
ירושלם תהלה בארץ" (ישעיהו
עד יכונן ועד ישים את
ִַ
ס"ב ,ו-ז) .קריאת הפצרה ותחנונים לזועקים אל ה' ,שלא
יפסיקו.
ואל תשקֹט ֵא-ל"...
"א-להים ַאל ֳדמי לךַ ,אל תחרש ַ
(תהילים פ"ג ,ב) .שלוש זעקות תפילה רצופות (והדמיון
לישעיהו ניכר היטב).
יהורם מלך ישראל אל אלישע הנביאַ ..." :אל! כי קרא
ה' לשלֹשת המלכים האלה ,לתת אותם ביד מואב?!"
(מלכים-ב ג' ,יג) .קריאת הזעקה של המלך אל ה' ,ברורה.
10
יושיעך
"אל!
ֵ
מלך ישראל אל האשה שזעקה אליוַ :
אושיעך? ֲה ִמן הגֹרן או מן היקב?" (מלכים-ב
ה'! ֵמאין
ֵ
ו' ,כז).
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דרישה
טעמים
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מדע
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טעמים
לשון

יתרו

דרישה

וְ ֹלא ָת ָע ְב ֵדם
לפי כללי הלשון ,צורת הנוכח של הפועל יַ ֲעבֹד (בבניין

קל) היא ַּת ֲעבֹד ,ובתוספת כינוי המושא צפויה הצורה
ַת ַע ְב ֵדם .אך בשלושה מקומות שבהם מזהירה התורה על
עבודה זרה מופיעה צורה אחרת ָ -ת ָע ְב ֵדם  -בקמץ קטן
במקום בפתח (שמות כ' ,ה; כ"ג ,כד; דברים ה' ,ט).
שני כיוונים עיקריים הוצעו להסבר הצורה המוזרה.

מדע
בינה

א .ציווי בבניין הופעל
ר' ברוך הלוי אפשטיין בעל "תורה תמימה" הציע לפרש
שיש כאן צורה בבניין הפעל (לא תהיה ָמ ֳע ָבד אותם) 1.ואלה
דבריו:
הלשון "לא תעבדם" דכתיב בסתמא מורה שלא לעבוד
בכל אופן ,בין באונס בין ברצון [ואולי הדיוק הוא
מדכתיב ָת ָעבדם (ולא ַ -ת ַעבדם) בתמונת ָהפעל שהוראת
הבנין הזה בכלל הוא ע"י אחר  -והוא באונס ,והכונה
להיות ָמ ְע ָבד (כלומר להיות עבד ונכנע) לאלהים אחרים,
אף שהוא זר בבואו עם כנוי הפעול].

טעמים
לשון
מדע

מעמד הר סיני

סדר
דרישה

חנן אריאל

(תורה תמימה שמות כ' ,ה ,הערה לד)

בעל 'תורה תמימה' הרגיש שיש קושי תחבירי בהצעתו.
בעברית אי אפשר לקצר את המשפט 'ראובן גרם לשמעון
להחביא את הילד' ולומר' :ראובן החביא את שמעון את
הילד' .האם אפשר לומר 'ראובן העביד את שמעון את
הפסלים' ואפשר לומר 'לא תועבד את הפסלים' או "לא
ָת ָע ְב ֵדם"?
יאן יוסטן הביא שתי ראיות לחיזוק הטענה שמדובר
בבניין ֻה ְפ ַעל 2.מן הפסוק בדברי הימים ב ל"ד ,לג "וַ ַ ּי ֲע ֵבד
ֵאת ָּכל ַה ִנ ְּמ ָצא ְ ּביִ ְ ׂ
ש ָר ֵאל לַ ֲעבוֹ ד ֶאת ה'" הוכיח יוסטן
שהמשפטים 'ראובן העביד את שמעון את הפסלים' הוא
משפט תקין בעברית ,וכמוהו גם 'לא תועבד אותם' או "לא
ָת ֳע ְב ֵדם" .ראיה נוספת הביא יוסטן מקטע בניקוד בבלי,
(=ת ָע ֵבד [תהיה
שבו מופיע הניקוד ֵּת ָע ְב ֵדם  -בבניין נפעל ֵּ

בינה

דרישה
טעמים
לשון
מדע
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סדר

נעבד] אותם) .הניקוד בבניין נפעל מלמד שבבבל פירשו את
הפועל במשמעות סבילה ,המקבילה לבניין הסביל ֻה ְפ ַעל
שבמסורת טבריה.
לפי ההסבר הזה ,הניקוד בפסוק "נֵ לְ כָ ה ַא ֲח ֵרי ֱאל ִֹהים
ֲא ֵח ִרים ֲא ׁ ֶשר לֹא יְ ַד ְע ָּתם וְ נָ ָע ְב ֵדם" (דברים י"ג ,ג) שאי אפשר
לפרשו על עבודה זרה באונס ובכל זאת יש בו קמץ קטן
"ת ָע ְב ֵדם" בעשרת
במקום פתח ,נגרר אחרי הניקוד של ָ
הדיברות.
ב .צורה מיוחדת של בניין קל
לאחר גילוי מגילות קומראן ,הציע חנוך ילון פתרון
אחר 3.לדעתו ,הצורה ָת ָע ְב ֵדם היא צורה מוזרה בבניין קל,
חלופה של ַת ַע ְב ַדם .במגילות קומראן אנחנו מוצאים צורות
כמו ידורשהו ,יכותבם וכדומה ,שבהן יש תנועה ( oאו  )uבין
פ"א הפועל לעי"ן הפועל .יש בתנ"ך כמה דוגמות לתופעה
זו ,כגון יְ ָת ֳא ֵרהּו (ישעיהו מ"ד ,יג); ַ ֽ֭היְ ָח ְב ְרָך כִּ ֵּ ֣סא ַהּו֑ ֹות (תהלים צד,
כ); תְּ ֭ ָא ְכ ֵלהּו ֵ ֣אׁש ֽל ֹא־נֻ פָּ ֑ ח (איוב כ' ,כו); וַ יֶּ ָֽח �ל ֵ ְ֥קם דָּ ִ ֖ויד ַמ ְח ְל ֑קֹות
(דה"א כ"ג ,ו) ועוד .ואכן לאחר פרסום דבריו של ילון נתגלתה
בקומראן מגילת ספר דברים  4Q41 - 4Q Deutnובה נאמר
בעשרת הדיברות "לוא תשתחוה להם ולוא תעובדם".
לפי הסברו של ילון ,צריך לשאול מדוע הצורה המוזרה
נשמרה דווקא במקום הזה.
ייתכן שאפשר לשלב בין שני ההסברים שהובאו
"ת ָע ְב ֵדם" באמת מקורה במסורת
למעלה .אולי הצורה ָ
קריאה מיוחדת ששימשה בארץ ישראל בימי הבית השני,
ונשמרה במגילות קומראן .אבל המסורת הזאת ,ששרידיה
במסורת הקריאה של טבריה ממועטים ביותר שרדה דווקא
בציווי על עבודה זרה ,מפני שלומדי התורה פירשו אותה
בבניין הופעל ,וביארו אותה כאיסור על עבודה זרה אפילו
באונס  -ייהרג ואל יעבור4.
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.4

כך הציע לפרש את דברי רבא (בבלי ,עבודה זרה נד ע"א) "הכל היו בכלל 'לא תעבדם'" שמשמעם שאיסור עבודה זרה קיים גם במצב של אונס.
יאן יוסטן" ,על ניקוד הצורה תעבדם בעשרת הדיברות" ,ישראל :מחקרים בלשון לזכרו של ישראל ייבין ,ירושלים תשע"א ,עמ'  ;340-335יאן יוסטן מבלגיה
הוא חוקר ומרצה לתנ"ך ,דובר עברית ואוהב תורה וישראל.
חנוך ילון ,מגילות מדבר יהודה :דברי לשון ,ירושלים תשכ"ז ,עמ'  .42לדיון בתופעה והשוואתה למסורת בבל ראו אלישע קימרון ,דקדוק הלשון העברית
של מגילות מדבר יהודה ,עבודת דוקטור באוניברסיטה העברית בירושלים ,תשל"ו ,עמ' .168-163
לדוגמה נוספת לשמירת צורה מיוחדת של פועל בגלל האפשרות לפרש אותו בדרך אחרת ראו דבריו של גזניוס על הצורות "שקמתי" (שופטים ה' ,ז);
"שברתי ...נתקתי" (ירמיהו ב' ,כ)" ,והחרמתי" (מיכה ד' ,יג)E. Kautzsch, Gesenius' Hebrew Grammar, trans. A. E. Cowley, Oxford 1910, p. 121; :
http://en.wikisource.org/wiki/Gesenius%27_Hebrew_Grammar

סדר
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פתיחה1

הדיבר העוסק במצוות השבת פותח במילים 'זָ כוֹ ר
את יום השבת לקדשו' .פסוק זה ידוע ומורגל בפי כול,
בין השאר בזכות שיבוצו בקידוש היום .ברם ,פירוש רש"י
לפסוק מעורר שאלות ותמיהות.
הפירוש של רש"י לפסוק
רש"י בפירושו כתב כך:

ושתוֹ (ישעיה כ"ב ,יג)ָ ,הלוֹ ך
זָ כוֹ ר לשון ּ ָפעוֹ ל הוא ,כמו ָאכוֹ ל ָ
ובָ כֹה (שמ"ב ג' ,טז) ,וכן פתרונו תנו לב לזכור תמיד את יום
השבת ,שאם נזדמן לך חפץ יפה תהא מזמינו לשבת.
(רש"י לשמות כ' ,ח)

השאלות שהפירוש מעורר
כידוע ,פירוש רש"י אמור להיות מובן לקטן ולגדול,2
ובכל זאת יש כאן כמה דברים קשים .ראשית ,הביטוי
לשון ּ ָפעוֹ ל אינו מוכר לפני רש"י ועלינו להבין מה רצה

וכתב רש"י בפירוש" :זכור  -תנו לב לזכור תמיד את יום
השבת שאם נזדמן לו חלק יפה יהא מזמינו לשבת" .וזו
ברייתא היא ששנויה במכילתא (כאן) כך ,רבי אלעזר בן
חנניה בן חזקיה בן גרון אומר זָכוֹר את יום השבת לקדשו,
תהא זוכרו מאחד בשבת שאם נזדמן לך חפץ יפה תהא
מתקינו לשבת .אבל בלשון יחיד שנויה ,ואינה כהלכה,
שהרי בגמרא (ביצה טז ע"א) אמרו תניא אמרו עליו על
שמאי הזקן כל ימיו היה אוכל לכבוד שבת ,כיצד מצא
בהמה נאה אומר תהא זו לכבוד שבת ,למחר מצא אחרת
נאה הימנה מניח השניה ואוכל את הראשונה ,אבל הלל
הזקן מדה אחרת היתה בו ,כל מעשיו היו לשם שמים,
שנאמר (תהלים ס"ח ,כ) ברוך ה' יום יום יעמס לנו .תניא
נמי הכי ,בית שמאי אומרים בחד בשביך לשבתיך ,וב"ה
אומרים ברוך ה' יום יום יעמס לנו.
ובמכילתא אחרת (מכילתא דרשב"י) שמאי הזקן אומר
זכירה עד שלא תבא ,שמירה משתבא ,ומעשה בשמאי
הזקן שלא היה זכרון שבת זז מפיו ,לקח חפץ טוב אומר
זה לשבת ,כלי חדש אומר זה לשבת .אבל הלל הזקן מדה
אחרת היתה בו שהיה אומר כל מעשיך יהיו לשם שמים.
והלכה היא כדברי ב"ה.

לשון

בינה
סדר
דרישה
טעמים
לשון
מדע
בינה
סדר
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שני חלקים בפירוש הזה של רש"י .החלק הראשון
מתמודד עם הבעיה של שני צווים סותרים שנאמרו בתורה,
ולא נעסוק בו כאן .החלק השני מסביר את לשון הפסוק.
רש"י מסביר את הצורה זכור בעזרת המונח לשון פעול והוא
נותן שתי דוגמאות אחרות מן המקרא להדגים את השימוש
של הצורה הזאת במקומות נוספים .בסוף דבריו רש"י נותן
הסבר תוכני לצורה :צריך להיות במודעות של השבת כל
ימי השבוע ,וזה מתבטא בכך שאדם לוקח לכבוד שבת כל
חפץ מתאים שימצא במהלך ששת ימי המעשה.

דעת הרמב"ן והרמב"ם
אכן דברי רש"י התמיהו מאוד גם את רמב"ן .להלן
דבריו המדברים בעד עצמם:

טעמים

מדע

מעמד הר סיני

זָ כוֹ ר  -זָ כוֹ ר ָושמוֹ ר בדבור אחד נאמרו  -וכן מחלליה מות
יומת (שמות ל"א ,יד) ,וביום השבת שני כבשים (במדבר כ"ח,
ט)  -וכן לא תלבש שעטנז (דברים כ"ב ,יא)ִ ,גדלים תעשה
יבמה
לך (שם יב)  -וכן ערות אשת אחיך (ויקרא י"ח ,טז),
ּ
יבֹא עליה (דברים כ"ה ,ה)  -הוא שנאמר אחת ִדבר א-להים,
שתים זו שמעתי( .תהלים ס"ב ,יב).

רש"י לומר בהשתמשו בו .שנית ,מה כוונת רש"י בהביאו
דוגמאות אחרות להסביר את הצורה זָ כוֹ ר ,והלא הצורה הזו
פשוטה מובנת וידועה לכול?! ומה מועילים פסוקי ההסבר
מישעיהו או משמואל ,הרי הם פחות מוכרים לקורא
הממוצע?! והעיקר  -התוכן של הפירוש .האם כוונת הפסוק
רק לומר שצריך לחפש במהלך השבוע חפץ לשבת? ומה
עם הפירוש המקובל  -המופיע כבר בתלמוד הבבלי -
שהפסוק הזה מלמד על חובת הקידוש ,או על חובת זכירת
השבת בכניסתה?

יתרו

ושמֹור"  -על גישתו הלשונית של רש"י
"זָ כֹור ָ

חנוך גמליאל

דרישה

דרישה
טעמים
לשון
מדע
בינה
סדר

.2

חוקי גוי קדוש

.1

יסודו של המאמר כאן במאמר (באותו שם) במגדים מ"א (תשס"ה) .הערות הפירוש באות בגופן שונה .בהערות הפירוש באות המלים מן המקרא באותיות
מובלטות .פירושי רש"י בבראשית צוטטו לפי מהדורת מקראות גדולות הכתר ,בעריכת מ' כהן ,רמת גן תשנ"ז; בשאר התורה לפי א' ברלינר ,רש"י על
התורה ,פרנקפורט תרס"ה; בנביאים לפי מקראות גדולות הכתר .פירושים אחרים הובאו לפי התקליטור של פרויקט השו"ת של בר אילן ,מס'  .8תרגום רס"ג
הובא לפי מהדורת חסיד ,ירושלים תשמ"ב (התפסיר הוגה על ידי הר' י' קאפח).
מושגים דקדוקיים נרשמו בגופן שונה .שם ה' בא בכינוי כך גם כשבמקור נרשם אחרת ,ושם א-לוהים נכתב במקף בין א' ול'.
ובפרט כדאי להזכיר כאן את שיטתו של הרבי מלובביץ' זצ"ל שהפליא לעשות בביאורי פירושי רש"י ,וקבע כהנחת יסוד שהפירוש אמור להיות מובן לרמתו
של הלומד המתחיל בן חמש ,עיין ט' בלוי ,כללי רש"י ניו יורק תשנ"א .ובפרט עמ' .86 - 81 ,24

דרישה
טעמים
לשון
מדע
בינה

סדר
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טעמים
לשון

יתרו

דרישה

הרמב"ן הוטרד מכך שפירוש רש"י מבוסס על דעה
דחויה בדברי חז"ל ,היא דעתו של שמאי הזקן ,והרי "בית
שמאי במקום בית הלל אינה משנה" (בבלי ברכות דף לו ע"ב).
רמב"ן עצמו מאריך מאוד בהסבר הפסוק ,וסבור שפשטו
הוא בזכירה בשבת עצמה ,אלא שיש מדרשים שמתייחסים
להיבטים נוספים.
הרמב"ן אינו בודד בהצעתו שפירוש הפסוק הוא לזכור
את השבת בכניסתה .כך מביא להלכה גם הרמב"ם בהל'
שבת פרק כט הלכה א:

מדע
בינה
סדר

טעמים
לשון
מדע

מעמד הר סיני

דרישה

מצות עשה מן התורה לקדש את יום השבת בדברים
שנאמר זָכוֹר את יום השבת לקדשו (שמות כ' ,ח) ,כלומר
זכרהו זכירת שבח וקידוש ,וצריך לזכרהו בכניסתו
וביציאתו ,בכניסתו בקידוש היום וביציאתו בהבדלה.
פסיקתו זו של הרמב"ם מעוגנת בתלמוד הבבלי.
במסכת פסחים דף קו עמוד א' לומדת הגמרא את חובת
הקידוש בשבת מן הפסוק הזה .רש"י בפירושו שם מפרש
את הסוגיה כפשטה  -שמן הפסוק הזה לומדים את חובת
הקידוש .ואילו כאן בפירושו לתורה התעלם כביכול מן
הדברים האלה!

בינה

לאמיתו של דבר ,כבר רס"ג בתרגומו לתורה הבין כמו
"אד'כר יום
הרמב"ם בהלכותיו ,ותרגם כאן לשון ציוויִ :
דס ֻה" .מילולית' :זְ כוֹ ר (זי"ן בשווא) את יום השבת
אלסבת ַוק ֵ
וקדשהו'( .ובאופן הזה מתרגם רס"ג גם מקומות שבהם באה הצורה

דרישה
טעמים
לשון
מדע
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סדר

בינה

דרישה
טעמים
לשון
מדע
בינה

חוקי גוי קדוש

סדר

כבד את לִ בו  -לשון ּ ָפעוֹ ל הוא ,כמו ָהלוֹ ך ונָ סוֹ ע (בראשית
ַה ֵ ּ

ושאוֹ ל לו
י"ב ,ט) ,וכן ַוהכּ וֹ ת את מואב (מל"ב ג' ,כד)ָ ,
ופצֹע (מל"א כ' ,לז)( .רש"י
בא-להים (שמ"א כ"ב ,יג)ַ ,ה ֵּכה ָ
לשמות ח' ,יא)

ראשית ,יש לשים לב לכך שהמונח לשון ּ ָפעוֹ ל משמש
כאן מונח דקדוקי שמתייחס לצורות שונות  -גם הצורות
כבד,
ָהלוֹ ךָ ,שאוֹ לָ ּ ,פצֹע ,שנגזרות מבניין קל וגם הצורות ַה ֵ ּ
ַהכּ וֹ ת שנגזרות מבניין הפעיל .כמו כן בפסוקים אחרים הוא
משתמש במונח הזה לגבי צורות "מקור" מבניין פיעל.
בלשוננו היינו אולי משתמשים במונח צורות מקור ,אבל
רש"י לא הכיר מונח זה ולא השתמש בו .מסתבר שרש"י
זיהה את הצורה זכור כצורה של מקור (ולא של ציווי) ,ויש לו
דעה מקורית לגבי תפקידה ומשמעותה.
המילה זָ כוֹ ר שמתפרשת כאן הופכת להיות דוגמת
מפתח לשימוש זה של המקור .לדוגמה:

ָשמֹע [בין אחיכם ושפטתם צדק ,דברים א' ,טז]  -לשון
הווה אודנ"ט בלעז ,כמו זָ כוֹ ר (שמות כ' ,ח)ָ ,שמוֹ ר (דברים ה',

הברורה של הציווי  -זכור בשווא  -כך בשמות ל"ג ,יג ,ובדברים

יב).

ט' ,ז; ט' ,כז; ל"ב ,ז) .הרשב"ם  -פרשן פשט מובהק מצרפת
הצפונית  -אף הוא מפרש שיש כאן צורה שמשמעותה
ציווי.
פירושו של רש"י כאן עומד בניגוד לפירושם של רוב
גדולי המפרשים ,ואף זו תמיהה גדולה .אולם התמיהה
העיקרית שעורר פירוש רש"י היא מה טעם בחר את הדעה
של שמאי ,והתעלם מהאפשרות הפשוטה לפרש בעקבות
התלמוד הבבלי כדרך שפירשו רמב"ם ,רמב"ן ואחרים שיש
כאן ציווי על זכירת השבת בשבת עצמה? אכן יש כאן
תימה גדול ,וכלשונו של הרמב"ן על רש"י במקום אחר:

ָרגוֹ ם [במדבר ט"ו ,לה]  -עָ שֹה ,פיישנ"ט ,וכן ָהלוֹ ך -
אלנ"ט וכן זָ כוֹ ר (שמות כ' ,ח) ָ
ושמוֹ ר (דברים ה' ,יב).

והנה הרב מפני בקיאותו בתלמוד והכל לפניו כשולחן
ערוך ,אינו חושש וסותם הברייתות ,והן מטעות לשאר
בני אדם(.רמב"ן לויקרא כ"ה ,ט).

.3

הצעת הפתרון  -מה חשב רש"י
אם רצוננו להבין את דברי רש"י ,נצטרך לעיין היטב
בדבריו שלו ,ומתוכם נוכל להגיע לפתרון שיענה על כל
השאלות ששאלנו ,הן השאלות מצד הלשון והן מצד התוכן.
רש"י השתמש כאן במונח לשון ּ ָפעוֹ ל ,שהוא מונח שלא
ידוע טרם זמנו .בפירושו לתורה המונח הזה מופיע עוד
פעם אחת:

בדוגמה הראשונה מבין השתיים הוא כותב שזו לשון
הווה ,ומכאן שמשמעה הוא לציין הווה תמידי .בדוגמה
השנייה הוא מביא פועל כללי  -הפועל עָ שֹה  -כדי להדגים
ושמוֹ ר .יש
שמדובר בצורה דקדוקית ,ומשווה אותה עם זָ כוֹ ר ָ
לרש"י תפיסה כוללת ומגובשת של מערכת הזמנים במקרא
(וזאת בניגוד לפרשנים אחרים כגון אבן עזרא והרמב"ן) 3ובמסגרת
זאת הוא סבור שאת ההווה התמידי ,המשתרע מן העבר
אל העתיד ,אפשר לציין במגוון צורות לשוניות ,ואחת מהן
היא הצורה המכונה בפינו 'מקור' .דבריו בפסוקים האחרים
מלמדים שהוא חושב שהצורה מציינת משהו ממושך ולכן
היא מביעה את ההווה התמידי או ההרגלי.

דיון מפורט בכך אצל ח' גמליאל ,רש"י כפרשן וכבלשן ,ירושלים תש"ע ,עמ' .120-82

סדר
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ָוה ֵקל מעליך (שמות י"ח ,כב)  -דבר זה להקל מעליךָ .וה ֵקל
והכּ וֹ ת את מואב (מל"ב ג',
כבד את לִ בו (שמות ח' ,יא)ַ ,
כמוַ :וה ֵ ּ
כד) ,לשון הווה( .רש"י לשמות י"ח ,כב)
אף בפסוק הזה לא מדובר בציווי  -שיש להקל מעל
משה רבנו ,אלא בציון הווה תמידי .אם משה יאמץ את עצת
יתרו ויקים מערכת משפט מסודרת ,תהיה הקלה מתמדת
בפעילותו .וכך גם בפסוקים אחרים בתורה:

צָ רוֹ ר  -כמו זָ כוֹ ר (שמות כ' ,ח)ָ ,שמוֹ ר (דברים ה' ,יב) לשון
הווה .עליכם לאייב אותם( .רש"י לבמדבר כ"ה ,יז)
לָ קוֹ ח  -כמו זָ כוֹ ר (שמות כ' ,ח)ָ ,שמוֹ ר (דברים ה' ,יב)ָ ,הלוֹ ך
(שמ"ב ג' ,כד)( .רש"י לדברים ל"א ,כו)
ואף בנ"ך מצאנו דוגמות רבות לכך ,ונביא כאן רק אחת
מהן:

כבד את לִ בו (שמות ח' ,יא) לשון
שמן לב העם הזה  -כמו ַוה ֵ ּ
ַה ֵ
שמן ,אנגריישנט
ָהלוֹ ך ,לשון ּ ָפעוֹ ל ,לִ בם הולך ָהלוֹ ך ַוה ֵ
כבד משמוע( .רש"י לישעיהו
בלעזָ ,ואזניו הולכים ָהלוֹ ך ַוה ֵ ּ

בכל הפסוקים האלה ,וכן ברבים אחרים ,רש"י מבין
שהצורה הדקדוקית שאנו מכנים בשם מקור ,ושהוא קורא
לה לשון ּ ָפעוֹ ל [כי זה המשקל הדקדוקי בבניין קל ָ ּ -פעוֹ ל]
מציינת הווה מתמשך או הרגלי.

לשון

בינה
סדר
דרישה
טעמים
לשון
מדע
בינה
סדר
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ו' ,י) 4

לסיכום ,רש"י ויתר על האפשרות לפרש את הפסוק
באופן שממשיך בצורה ברורה את הדעה המקובלת בחז"ל,
ועובדה זו עוררה תמיהות אצל פרשנים אחרים .נראה
שהשקפתו הדקדוקית הייתה הגורם המכריע בעד העדפת
הפירוש הזה .מכך אנו למדים שהשיקול הדקדוקי הוא אחד
המרכיבים בתפיסתו של רש"י את פשט הכתוב ,וממילא
אחד המרכיבים בגישתו הפרשנית.

טעמים

מדע

מעמד הר סיני

ָאמוֹ ר להם  -כמו זָ כוֹ ר (שמות כ' ,ח)ָ ,שמוֹ ר (דברים ה' ,יב).
בלעז דישנט( .רש"י לבמדבר ו' ,כג)

יתרו

גישה דקדוקית זו חוזרת בעוד מקומות בתורה ,אחד
מהם אף הוא בפרשת יתרו:

כעת נחזור לפסוק שלנו :רש"י החזיק בדעה שיש
לפרש את המקרא כפשוטו ,וזה אומר גם לפרש לפי כללי
הדקדוק של המקרא עצמו .כיוון שהוא הבין שהצורה הזאת
מציינת הווה ,ואינה מביעה ציווי ,פירש אותה באופן הזה.
לפיכך נאלץ לבחור מן המקורות מדרש הלכה שמביע את
התמידיות ,ההרגליות .דווקא הדעה של שמאי הזקן ,שקובע
שיש להכין את השבת מיום ראשון במשך כל השבוע ,היא
המתאימה לציון הווה מתמשך או פעולה הרגלית ,ועל כן
בחר בה.
נוכל אפוא לענות לתמיהת הרמב"ן :אכן רש"י הכיר
היטב את מקורות חז"ל ,אולם בפירושו לתורה הוא התחשב
בשיקול הלשוני ועל כן מעדיף מדרש הלכה שיתאים לו,
על אף שידע ששיטה זו איננה 'דרך המלך' בספרות חז"ל,
כדבריו של הרמב"ן שהובאו לעיל.
אגב כך למדנו דבר מעניין על דרך העבודה של רש"י
בפירושו לתורה :הוא לוקח דוגמה בולטת והופך אותה
לדוגמת מפתח .במקום מונחים דקדוקיים מסודרים הוא
מעדיף דוגמאות מוכרות וחוזר עליהן כדי שהלומד יזהה
בקלות את התופעה באמצעות פסוק הדוגמה.

דרישה

דרישה
טעמים
לשון
מדע
בינה
סדר
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.4

"שמעו ָשמוֹ ע ואל תבינוְ ,ורא ּו ָראוֹ ואל תדעו" (ישעיהו ו' ,ט).
ובפסוק שלפניו ִ

דרישה
טעמים
לשון
מדע
בינה

סדר
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טעמים
לשון

יתרו

דרישה

מדע בתורה
שני הלוחות
מה כתוב על כל אחד

מדע

הדעה המקובלת היא שהלוח הראשון בלוחות הברית
הוא הלוח האמוני ,והלוח השני הוא הלוח המוסרי  -חמישה
דיבורים בכל אחד מהם.
ההתבוננות ב 12-הלאווין (ראה בקובץ זה ,בפירוש 'בינה
בתורה') וחלוקתם הברורה לששה מול ששה ,מוכיחה היטב
חלוקה מסורתית זו.
המסגרת האמונית (ראה סדר ומבנה של עשרת הדברות)
מוכיחה גם היא את הקשר של "כבד את אביך ואת אמך"
ארכוּן ימיך על האדמה
ללוח הראשון ,כשהחיתום "למען יַ ִ
אשר ה' א-להיך נֹתן לך" חל על כל הלוח הראשון ,ויוצר
משפט שלם עם "אנכי ה' א-להיך אשר הוצאתיך מארץ
מצרים מבית עבדים".
2
אמנם במכילתא 1ובתלמוד הירושלמי מצויה גם דעה
אחרת ביחס לשני הלוחות ,ולפיה נכתבו עשרת הדיברות
פעמיים  -עשרה על לוח אחד ,ועשרה על לוח שני" :כיצד
היו הלוחות כתובים? רבי חנניה בן גמליאל אומר :חמשה
על לוח זה וחמשה על לוח זה ...ורבנן אמרין :עשרה על לוח
זה ועשרה על לוח זה" ממש כמו שני העתקים של חוזה,
אשר נהוגים בכל הסכם ובכל ברית בכל התקופות עד היום.

בינה

טעמים
לשון
מדע

מעמד הר סיני

סדר
דרישה

בינה

טעמים
לשון
מדע

עשרת הדברות

סדר
דרישה

הדוגמה הידועה ביותר מימי קדם 3היא חוזה הברית בין
עמסס השני ,גדול הכובשים בימי השושלת ה19-
פרעה ַר ֵ
במצרים ,לבין ַחתוּשילי(ש) המלך הגדול של ארץ החיתים,
בימי הממלכה החדשה ( 1280לפנה"ס בערך ,לפי התיארוך
המקובל) .החוזה הזה נכתב ונחתם אחרי התנגשות צבאית
כבירה בסביבת העיר קדש שלצד נהר האורונטס בצפון
סוריה .החיתים הצליחו להפתיע את המצרים ולבלום
עמסס ,אולם לא הצליחו לנצח
את כיבוש סוריה ביד ַר ֵ
את הצבא המצרי .החוזה הכיר בהגמוניה המצרית בכנען
ובהגמוניה החיתית בסוריה ,ויצר גבול בין שתי המעצמות
לדור אחד (כנראה).

בינה

טעמים
לשון
מדע
בינה

חוקי גוי קדוש

סדר
דרישה

יואל בן־נון

.1
.2
.3

בתגלית יוצאת דופן ,נמצא החוזה הזה בשני עותקים
מקבילים :עותק מצרי על קירות מקדש ַּכרנַ ּך בנואאמון
שבמצרים העליונה (=הדרומית) ,ועותק מקביל בחפירות
'חתו ַּש(ש)' בירת הממלכה החיתית (ברמת אנטוליה ,ממזרח
ַ
לאנקרה בירת טורקיה של היום).
מכיוון שמעמד הר סיני הוא מעמד של כריתת ברית
ויש בו קריאה של ספר הברית (שמות כ"ד ,ז) ,קל להבין
העדת" (שם כ"ה ,כב) :הוא
שארון הברית שבמשכן הוא "ארון
ֻ
העדת"
אשר ישמור בתוכו את שני ההעתקים של "לֻ חֹת
ֻ
(שם ל"א ,יח) ,שהרי הוא המקום המקודש ה'משותף' לשני
'הצדדים'  -ה' וישראל עמו  -הקשורים בברית הזאת.
וזהו אם כן חידוש בברית הזאת :אין ה' משאיר אצלו
שום העתק של לוחות העדות לברית שבינו ובין ישראל
עמו ,כי אין לו כל צורך בהעתק שמימי של התורה" :לא
בשמים היא( "...דברים ל' ,יב) .הוא מפקיד את שני ההעתקים
העדת" (שמות ל"ח ,כא) ,אשר
ביד משה ,לתת אותם ב"משכן
ֻ
מייצג את ה'שותפות' בברית .גם 'העותק של עם ישראל'
וגם 'העותק של ה'' נמצאים יחד בארון העדות ,בתוך משכן
העדות ,וכך מתקיים הפסוק" :ושכנתי בתוך בני ישראל"...
(שמות כ"ט ,מה-מו) .זוהי אם כן המשמעות לדורות של משכן
העדות ,ובו שני לוחות העדות ,לוחות הברית.
נמצא שהפסוקים בפרשיות המשכן מכוונים יותר
אל הדעה שעשרת הדיברות כתובים היו כולם על כל
אחד משני הלוחות כשני העתקים של "ספר הברית" ,הוא
"העדות" .לעומת זאת ,המבנה הפנימי של עשרת הדיברות
מכוון יותר לדעה הרווחת במסורת ישראל :שני לוחות זה
כנגד זה ,חמישה דיבורים מול חמישה דיבורים ,ושישה
לאווין מול שישה לאווין.

ראה בקובץ זה ,במדור 'דרישה בתורה'.
שקלים פ"ו ,מט ע"ד; סוטה פ"ח ,כב ע"ד; וכן בשמות רבה תשא פרשה מז ,ו.
ראה למשל.J. Pritchard, Ancient Near Eastern Texts, Relating to the O.T., Princeton 1955, pp. 199-203 :

סדר
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.2

.3

.6
.7
.8

סדר
דרישה
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מדע
בינה
סדר
דרישה
טעמים
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חוקי גוי קדוש

.4
.5

לשון

בינה

מעמד הר סיני

.1

אלישע קימרון ,מגילות מדבר יהודה ,החיבורים העבריים ,יד בן צבי ירושלים תש"ע; מגילות קומראן ,מבואות ומחקרים (ערך מנחם קיסטר) ,יד בן צבי ירושלים
תשס"ט; חנן אשל ,מגילות קומראן והמדינה החשמונאית ,יד בן צבי ירושלים תשס"ד .המגילות פורסמו גם בסדרה מדעית רשמיתDiscoveries in the :
.Judaean Desert, Oxford
להשוואת נוסח המסורה עם הנוסח השומרוני ראה :א' טל ומ' פלורנטין ,חמישה חומשי תורה ,נוסח שומרון ונוסח המסורה :מבוא ,הערות ונספחים ,תל
אביב תשע"א .להעמקה ראה ר' וייס ,חילופי לשונות נרדפים בין נוסחת המסורה ובין הנוסחה השומרונית של התורה ,בתוך ספרו :מחקרי מקרא  -בחינות
נוסח ולשון ,ירושלים תשמ"א ,עמ' .368-63
בבלי מגילה ט ע"א; מסכת סופרים פרק א'-ח; ספרים חיצוניים  -איגרת אריסטיאס; וראה סקירתו של עמנואל טוב ,בתוך :תרגומי המקרא (ערך חיים רבין),
סםריית האנציקלופדיה המקראית ב' (ירושלים תשמ"ד) עמ' .120-49
להשוואה עם תרגום השבעים ,ועם תרגומים ומדרשים בכלל ,ראה בספרו של זליג ֶמ ַטל ,הנוסח השומרוני של התורה במקורות היהודיים ,תל-אביב תשל"ט.
ראה ספרו של עמנואל טוב על מחקר נוסח המקרא ,ירושלים תש"ן ,עמ'  .94-62להעמקה ראה מאמרו של זאב בן חיים ,מסורת השומרונים וזיקתה
למסורת הלשון של מגילות ים המלח וללשון חז"ל ,לשוננו כ"ב (תשי"ח) ,עמ' .245-223
התופעה מתוארת בפירוט בעבודת גמר של ד"ר אסתר אשל' ,עריכה הרמוניסטית בחמישה חומשי תורה בתקופת בית שני' ,האוניברסיטה העברית
בירושלים ,תשנ"א.
פפירוס נַ ש התגלה במצרים ,כנראה מתקופת המשנה ,והוא מכיל את עשרת הדיברות בנוסח מעורב שמות/דברים ,פסוק מקשר ופרשת 'שמע' .ככל הנראה
היה זה חלק מסידור תפילה קדום .לתיאורו ראה מאמרו של מ"צ סגל ,לשונו ט"ו (תשי"א) עמ' .36-28
ראה עבודתה של ד"ר אסתר אשל (לעיל הערה .)6

טעמים

מדע

עשרת הדברות

עד לחשיפת הספרייה העשירה של  'עדת היחד'
בקומראן 1,מול חופו הצפון-מערבי של ים המלח ,היו ידועים 
לנו מימי בית שני רק  נוסח החומש השומרוני 2,שאפשר 
למצוא לו עקבות  גם בתרגומים ואף במדרשים ,והנוסח
היווני של התורה שהיו קוראים בו בקהילות יהודיות במצרים 
ובמרחב ההלניסטי ,ורגילים לקרוא לו 'תרגום השבעים' 3.יש 
הבדלים רבים בין נוסח המסורה ,שנשמר בקדושה ,התקבל על 
ידי חז"ל והתפשט בכל העולם היהודי ,לבין הנוסח השומרוני 
של התורה ,אשר דומה במקומות רבים לנוסח העברי 
שהשתמשו בו מחברי  'תרגום השבעים' 4,עד  כמה שאפשר 
לשחזרו .לאחר  חשיפת הספרייה בקומראן ,נתברר שיש בה 
עדי נוסח רבים ,שדומים לשומרוני ול'שבעים' (כמעט תמיד בלי 
התוספות הכיתתיות המובהקות של השומרוני ,דוגמת קטעי 'הרגריזים'),
והם נקראים 'קדם-שומרוניים'5.
רצף זה של עדי נוסח מימי בית שני מאפשר לנו לעמוד על 
תופעה כללית  -אל מול נוסח המסורה הנשמר בקפדנות גם 
באלפי מקומות בתורה שיש בהם סתירה או ניגוד ,התפתחו 
נוסחים הרמוניסטיים 6,שראו בסתירות ובניגודים ' -שגיאות',
שחובה לתקן אותן ,ככל הנראה ,דווקא כדי לשמור על 'כבוד 
התורה' ועל יופיה.
כיוון ש'התיקונים' בנוסח התורה  אינם  אחידים ,אלא
מתפרשים על קשת שלמה של  אפשרויות ,ברור שהעיקר 
בתופעה הוא עצם הנכונות לגעת בנוסח התורה ו'לתקנו',
לעומת העקשנות לשמור על  נוסח קדום ,גם  כאשר  איננו 
מובן ,וגם כאשר יש בו סתירות.
ככל הנראה ,ראו מעתיקי התורה מקרב הכיתות  את 

נוסח המסורה  כנוסח מלא שיבושים וסתירות ,בעוד שומרי 
המסורה ראו  את עצמם  כ'שומרי החומות' ,וחז"ל התמודדו 
עם הסתירות וההבדלים בדרכי המדרש ,ולא בדרכים של 
'תיקון'.
הסוג הפשוט של שינויים בנוסח לעומת נוסח המסורה,
הוא שינויי כתיב ,שהלמו את הכתיב המלא אשר נהג בעברית 
של בית שני ,לעומת נוסח המסורה ,ששומר על כתיב חסר,
כמו בעברית של בית ראשון .במילים רבות  נוספו  אותיות 
א'ה'ו'י' ,לשם  כתיב מלא .בעשרת הדיברות למשל ,כותב 
השומרוני 'על שלישים ועל רביעים' במקום "על שלשים ועל 
רבעים" בנוסח המסורה; 'עון אבות' במקום "אבת"; 'וחמורו'
במקום "וחמרו"; 'יאריכון ימיך' במקום "יארכון".
סוג מורכב יותר של שינויים  כולל האחדה של הבדלים 
בנוסח המסורה  -בדיבור השבת אנו בנוסח השומרוני לשמות 
(ובטקסטים אחדים מקומראן) ' -שמור את יום השבת לקדשהו'
 'שמור' במקום  "זכור" מבטא האחדה עם הנוסח בדברים,במקום הרעיון של  חז"ל להסברת הניגוד בדרך של מדרש  -
'זכור ושמור בדיבור אחד נאמרו [מפי ה'] ,מה שאין הפה [של 
אדם] יכול לדבר ,ואין האוזן יכולה לשמוע' (מכילתא דרשב"י;
ניסוח שונה במכילתא; בבלי שבועות כ ע"ב; ועוד)       .
מאידך ,נמצא נוסח הפוך ש'תיקן' בדברים 'זכור  '...כמו 
בשמות  (פפירוס נַ ש שנתגלה במצרים .)7המילה 'לקדשהו' במקום 
"לקדשו" באה כנראה מתוך רצון להתאים לסיום הדיבור "...
את יום השבת ויקדשהו" .גם כאן נמצא גם כיוון הפוך ,שגרס 
בסיום 'לקדשו' כמו בהתחלה  (פפירוס נַ ש ,וטקסטים מקומראן.)8
כמובן ,שטקסטים כאלה התאימו את הנוסח בדברים לזה 

יתרו

גישה הרמוניסטית לנוסח התורה
נוסח המסורה מול כיתות בית שני

דרישה

דרישה
טעמים
לשון
מדע
בינה

סדר

 | 140עשרת הדברות  הרותב עדמ

טעמים
לשון

יתרו

דרישה

מדע
בינה

דרישה
טעמים
לשון
מדע

מעמד הר סיני

סדר

בינה

של שמות ,כנראה מתוך הנחה אמונית שלא ייתכן שום הבדל 
בדברי ה' ,במיוחד בעשרת הדברות .לכן  כתבו השומרונים 
בדברים  ' -פסל וכל תמונה' במקום  "פסל  כל תמונה"; 'עד 
שקר' במקום "עד שוא"; 'לא תחמוד' במקום "ולא תתאוה" -
הכל כמו בשמות.
בנימוק של השבת מתגלים הבדלים  ניכרים בין  'מתקני 
הנוסח' של ימי בית שני .השומרוני השאיר את ההבדל הגדול 
בין ההנמקה לבריאת עולם בשמות ,לבין ההנמקה ליציאת 
מצרים בדברים ,כמו בנוסח המסורה ,וניכר שלא רצה להתערב 
בנוסח בהבדל כזה ,אבל היו שהעתיקו בדברים את ההנמקה 
משמות  (פפירוס  נַ ש וטקסטים מקומראן ,)9ונמצא אפילו טקסט 
אחד בקומראן 10,שהביא את שני הנימוקים בזה אחר זה.
הנוסח השומרוני והדומים לו מקומראן מרחיקים לכת 
בעריכה הרמוניסטית דווקא אחרי הדיברות ,כשהם מביאים 
את  כל הפסוקים מספר דברים  (גם מפרק ה' ,וגם מפרשת  נביא
האמת מדברים י"ח) ,ומשלבים אותם לתוך הנוסח של שמות11,
כנראה מתוך ההנחה שמה שאמר משה בדברים ,לא ייתכן 
שלא יהיה כתוב בשמות .הרעיון שמשה משלים בספר דברים 
פסקאות שלמות שנשארו בשמות  כדברים שבעל פה ,וגם 
כהרחבה וכהסבר לכתוב בשמות ,נראה בעיניהם בלתי אפשרי,
ואולי אף כפרני.

חשוב לציין ,שמאותו הזמן נמצאו בקומראן עשרות עדי 
נוסח שתואמים לנוסח המסורה באופן כללי  -מתוך כמאתיים 
טקסטים מקראיים שנמצאו בקומראן ,כשליש תואמים 
למסורה 12,וכשני שליש עברו עריכה הרמוניסטית מצומצמת 
או נרחבת.
לבסוף מעניין להזכיר את נוסח השומרוני בפסקה שאחרי 
הדיברות ' -וכל העם שמע את הקולת ואת קול השופר ,וראים 
את הלפידים ואת ההר עשן ,ויראו  כל העם וינעו ויעמדו 
מרחק' .אין הכותבים ההם יכולים לקבל שאפשר לראות את 
הקולות ,ולכן הפרידו בין שמיעה לראיה .הם  גם לא יכלו 
להסכים לשינויים 'מוזרים' בין יחיד ורבים  -אם נאמר על העם 
ּ ויעמדו מרחֹק" ,הם חשבו שצריך לכתוב 'ויראו' במקום 
"וינֻ עו
ֵ
"וירא'; ואם בתחילה נאמר "וכל העם  ,"...הם הוסיפו גם בסוף
הפסקה 'ויראו כל העם .'...
כל זה יכול להיראות לאנשים האמונים על נוסח המסורה 
משעשע ואף מגוחך ,אלא שחבוי כאן ויכוח נוקב וקשה נגד 
נוסח המסורה ,וגם  נגד פירושיו בדרכי המדרש .המאמץ
העצום של שמירת הנוסח מחד ,והתמודדות מעמיקה עם 
קשיים וסתירות בדרכי מדרש ,בלי לשלוח יד בכתוב ,נראית 
מכאן באור יקרות     .

דרישה
טעמים
לשון
מדע

עשרת הדברות

סדר

בינה

דרישה
טעמים
לשון
מדע
בינה

חוקי גוי קדוש

סדר

.9
.10
.11

.12

ד"ר אסתר אשל (לעיל הערה .)6
כנראה סידור תפילה מימי בית שני ,נמצא במערה  4בקומראן ,והקוד שלו  . 4Q DEUT-Nראה מאמרה של ד"ר אסתר אשל ב-
HUCA LXII (1911) pp 154-117
באמצע הפסוק "ויאמרו אל משה ,דבר אתה עמנו ונשמעה  ,"...ובמקום 'דבר אתה עמנו ונשמעה' הוכנסה הפסקה מדברים " -הן הראנו ה' אלהינו את
כבודו ואת גדלו  ...קרב אתה ושמע  ...ושמענו ועשינו" ,וממשיך הפסוק משמות "ואל ידבר עמנו אלהים ,פן נמות" .אחרי סוף הפסקה בשמות הוכנסו שאר
הפסוקים מדברים ה' ,ובתוכם שולבו פסוקי "נביא אקים להם מקרב אחיהם כמוך  "...מדברים י"ח.
ראה ספרו של עמנואל טוב (לעיל הערה  ,)5עמ' .92-81

סדר
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יתרו

סדר ומבנה בתורה

דרישה
טעמים
לשון

מבנה שני הדיבורים הראשונים :
מדע

אנֹכי ה' אלהיך

אשר הוצאתיך מארץ מצרים
מבית עבדים  ←

לא יהיה לך אלהים אחרים
על פני.
לא תעשה לך פסל וכל תמונה

בינה

אשר בשמים ממעל
ואשר בארץ מתחת
ואשר במים מתחת לארץ

מעמד הר סיני

כי  אנֹכי ה' אלהיך אל קנא
פֹקד עוֹ ן אבֹת על בנים

לא תשתחוה להם
ולא תעבדם

סדר

על שלשים
ִ
ועל רבעים לשֹנאי
ִ

ועֹשה חסד לאלפים לאֹהבי
ולשֹמרי מצוֹ תי

מבנה הדיבור הרביעי :
זכור את יום השבת לקדשו

לשון
מדע

סדר

שבת לה' אלהיך
לא תעשה כל מלאכה 
אתה
ובנך ובתך
עבדך ואמתך
ובהמתך
וגרך אשר בשעריך

דרישה
טעמים
לשון
מדע
בינה
סדר

חוקי גוי קדוש

כי  ששת ימים
עשה ה' את השמים
 ואת הארץ
את הים
ואת כל אשר בם
וינח ביום השביעי

עשרת הדברות

ויום השביעי

ויקדשהו

טעמים

בינה

ששת ימים תעבד
ועשית כל מלאכתך

על כן ברך ה' את יום השבת

דרישה

דרישה
טעמים
לשון
מדע
בינה

סדר
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טעמים
לשון

יתרו

דרישה

המסגרת האמונית
בין אדם למקום

א .אנכי ה' אלהיך

			מבית עבדים

בינה
סדר

לשון
מדע

מדע

לשון
מדע
בינה

חוקי גוי קדוש

סדר

טעמים

			ואשר במים מתחת לארץ
 .3לא תשתחוה להם
 .4ולא תעבדם

ח .9 .לא תגנֹב!

אל קנָ א
כי אנכי ה' אלהיך
ַ
	פֹקד עוֹן אבֹת על בנים
		על שלשים
ִ

		ולשֹמרי מצוֹתי

בינה

דרישה

		ואשר בארץ מתחת

		לאֹהבי

עשרת הדברות

לשון

אשר בשמים ממעל

	ועֹשה חסד לאלפים 

סדר

טעמים

 .2לא תעשה לך פסל וכל
תמונה

ז .8 .לא תנאף!

		ועל רבעים לשֹנאי
ִ

בינה

דרישה

ב .1 .לא יהיה לך אלהים אחרים
על ּ ָפנַי

ו .7 .לא תרצח!

		

מעמד הר סיני

טעמים

בין אדם לאדם ולחברו

אשר הוצאתיך מארץ מצרים

מדע

דרישה

 12הלאווין

שם ה' אלהיך
ג   .5 .לא תשא את ׁ ֵ
לשוא

כי לא ינקה ה'
את אשר ישא את שמו לשוא

ט .10 .לא תענה ברעך
עד שקר!

סדר
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המסגרת האמונית
בין אדם למקום

בין אדם לאדם ולחברו

ד .זכור את יום השבת

יתרו

 12הלאווין

דרישה

לקדשו

		ועשית כל מלאכתך

בינה

		ויום השביעי

		

כי ששת ימים

סדר

 .6לא תעשה כל מלאכה

		

אתה

 .12לא תחמֹד אשת רעך!

		ובנך ובתך

		          ועבדו ואמתו

		עבדך ואמתך

		          שורו וחמֹרו

		ובהמתך

		          וכל אשר לרעך!

		וגרך אשר בשעריך
		עשה ה' 	 את השמים

י .11 .לא תחמֹד בית רעך!

מעמד הר סיני

		

			ואת הארץ
			

לשון
מדע

		ששת ימים תעבד

שבת לה' אלהיך

טעמים

דרישה
טעמים
לשון
מדע
בינה

את היָ ם

			ואת כל אשר בם

סדר

		וינח ביום השביעי
ויקדשהו
ה .כבד את אביך ואת אמך

		למען יארכון ימיך
ִ
		על האדמה
		

אשר ה' אלהיך נֹתן לך

עשרת הדברות

על כן ברך ה' את יום השבת

דרישה
טעמים
לשון
מדע
בינה
סדר

חוקי גוי קדוש

דרישה
טעמים
לשון
מדע
בינה

סדר

 | 144עשרת הדברות  הרותב הניב

טעמים
לשון

בינה בתורה

יתרו

דרישה

עשרת הדיברות  -שנים עשר הלאווין

מדע

"עשרת הדברים"

בינה

טעמים
לשון
מדע

מעמד הר סיני

סדר
דרישה

יואל בן־נון

התבנית המספרית של  "עשרת הדברים" (='עשרת הדיברות') מפורשת בתורה ,שלוש פעמים..." :ויכתֹב על 
הלֻ חֹת את  דברי הברית עשרת הדברים" (שמות ל"ד ,כח ,בלוחות השניים)" ,ויגד לכם את  בריתו אשר צוה 
אתכם לעשות  עשרת הדברים ויכתבם על שני לֻ חוֹ ת  אבנים" (דברים ד' ,יג ,בלוחות הראשונים)" ,ויכתֹב על 
הלֻ חֹת כמכתב הראשון את  עשרת הדברים אשר דבר ה' אליכם בהר מתוך האש ביום הקהל( "...דברים י' ,ד,
בלוחות השניים ,כראשונים).
אולם ,כמה לאווין יש בעשרת הדברים?
בטעות מקובל לחשוב על   7לאווין ,בגלל הצורה הפגומה של לוחות הברית מעל  ארונות הקודש ,אשר 
מקטעת את דברי ה' ,ומאלצת אותם להיכנס לתבניות של שתי מילים  ("לא יהיה"  -מה? "לא תשא"  -מה? "זכור 
את"  -מה? "כבד את"  -מי?).
יש בלוח הראשון שישה לאווין ,וכנגדם שישה לאווין בלוח השני ,וכך הם מסודרים במבנה פשוט  -המובא
כאן ,לעת עתה ,בלי המסגרת האמונית של הלוח הראשון שתובהר בהמשך.

בינה

דרישה
טעמים
לשון
מדע

עשרת הדברות

סדר

שנים עשר הלאווין

	.1לא יהיה לך אלהים אחרים על פני

	.7לא תרצח

	.2לא תעשה לך פסל וכל תמונה

	.8לא תנאף

ת אשר בשמים ממעל ואשר בארץ מתחת
ואשר במים מתחת לארץ
	.3לא תשתחווה להם

	.9לא תגנֹב

	.4ולא תעבדם 

	.10לא תענה ברעך עד שקר

	.5לא תשא את שם ה' אלהיך לשוא

	.11לא תחמֹד בית רעך

	.6לא תעשה כל מלאכה [ביום השבת]

	.12לא תחמֹד אשת רעך

בינה

ת

דרישה
טעמים
לשון
מדע
בינה

חוקי גוי קדוש

סדר

אתה ,ובנך ובתך ,עבדך ואמתך ,ובהמתך,
וגרך אשר בשעריך.

ת	שדהו ועבדו ואמתו
ושורו וחמֹרו וכל אשר לרעך.

ארבע פעמים מופיע בתורה מבנה של שנים עשר ,שמחולק לשניים  -שישה כנגד שישה:
	.1בלחם הפנים שבמשכן ,שתים עשרה חלות ,בשתי מערכות  (ויקרא כ"ד ,ה-ו).
	.2בבגדי הכוהן הגדול  -בחושן המשפט  (שתים עשרה אבנים במערך אחד  -שמות כ"ח ,יז-כא) ,ובאבני השוהם 
שעל הכתפיים ועליהן חקוקים שמות בני ישראל  -שישה כנגד שישה  (שם ,ט-י).

סדר
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שלוש מהופעותיו של המבנה המדובר  (לחם הפנים ,בגדי  כוהן  גדול ,גריזים ועיבל) ידועות למדיי ,ודווקא זו 
שבעשרת הדיברות  כמעט שאינה ידועה .כפי הנראה ,תבנית  'הדברים' (= 'הדיברות')  -עשרה   -כופה  את 
עצמה על תודעתנו ,עד כדי כך שאיננו מתבוננים עוד בתבניות היסוד.
עצם העובדה שיש בפרק  אחד שתי תבניות מספריות  אינה  צריכה להפתיענו' .עשרה מאמרות' בבריאה 
שבבראשית פרק א' ,בכל דרך שנמנה את העשירי 1,מתכנסים בתוך ששת ימים ,שנתונים גם הם לחותמו 
של יום השביעי  (= שבת) .כך גם  שנים עשר הלאווין ,נתכנסו לתוך 'עשרת הדיברות' .לפני שנברר ,מדוע 
התכנסו שנים עשר הלאווין לתוך 'עשרת הדיברות' ,כדאי שנבחן את 'סוד השנים עשר'  -מה סגולותיה של 
תבנית מספרית זו?

 6כמו  12הם מספרים משוכללים ,שמתחלקים ביעילות רבה (ל 2-ו 12 ;3-גם ל 4-ו .)6-לפיכך עוצבו לפיהם שעות 
היממה ( ,)12×2כלומר ,השעון ,חלוקת המעגל ל 360-מעלות ,וגם לוח השנה ,על פי השיטה שפיתחו המצרים 
ולעומתם השומרים והבבלים 2,עוד לפני תקופת האבות .חודש הוא בקירוב  30יום 3,ושנים עשר חודשי ירח
הם בקירוב שנה שמשית 4.בלוח השנתי המוכר ,אחרי כל ההבדלים ,ישנם  12חודשים ,וגם הם נחלקים לשתי 

סדר
דרישה
טעמים
לשון
מדע
בינה
סדר
דרישה
טעמים
לשון
מדע
בינה
סדר

חוקי גוי קדוש

	.1המשנה (אבות פ"ה מ"א) מונה 'עשרה מאמרות' בבריאת העולם ,והגמרא מקשה "והלוא תשעה הם"? ומשיבה " -בראשית נמי מאמר 
הוא" (ראש השנה לב ע"א ,מגילה כא ע"ב) .רש"י לבראשית א' ,א מפרש את הפסוק שאינו אלא פתיח להמשך ,ואיננו מאמר .רמב"ן 
לעומתו מחשיב את בראשית כמאמר בפני עצמו ,שיש לו חשיבות עליונה .לפי רש"י צריך לומר שהמאמר העשירי הוא אחד 
משלושה :א" .ויברך אֹתם אלהים ויאמר להם אלהים פרו ורבו( "...א' ,כח) ,ואז יש שני מאמרות בבריאת האדם; ב .השבת " -ויברך
אלהים את יום השביעי ויקדש  אֹתו  (ב' ,ג); ג" .ויאמר ה' אלהים לא טוב היות האדם לבדו אעשה לו עזר כנגדו" (ב' ,יח) ,והשלמת 
הבריאה בפרק ב' בהשלמת יצירת האדם  -אישה מאיש.
 .2כל הלוחות העתיקים והחדשים מבוססים על  ,6-12-30-360כנקודת מוצא .המצרים "ויתרו" על הירח ,קבעו " 12חודשים" שרירותיים 
בני  30יום ,והוסיפו  5ימי חגיגות לראשית השנה ,וקבעו לוח שמשי .הערבים דבקו בחודשי הירח המדויקים ,ו"ויתרו" על השמש 
כליל ,ואילו רוב העמים העתיקים  -הבבלים והאשורים ,העברים והכנענים ,היוונים והרומאים  (עד ימי הקיסרות) ,נצמדו לחודש ירחי,
שנה שמשית ,עם שיטת העיבור .אצל כולם היו  12חודשים בשנה רגילה ,עם שתי התחלות ,שהיו בהן חגים  -בסתיו ובאביב.
	.3פחות חצי יום לערך בחודש ירחי.
	.4פחות  11יום לערך.

לשון

בינה

עשרת הדברות

סוד ה12-

טעמים

מדע

מעמד הר סיני

	.4במקביל ובשונה אנו מוצאים גם בברית סיני "שתים עשרה מצבה לשנים עשר שבטי ישראל" ,במערך
אחד ,ללא חלוקה  (שמות כ"ד ,ד) ,ואילו הלאווין שבעשרת הדיברות ,הם שנחלקים שישה-שישה,
באופן שקל לראות את היחס ביניהם ,את ההקבלות ,ובעיקר את ההבדלים  -שישה 'בינך' (= עם ישראל)
לבין "ה' אלהיך"  -ושישה' ,בינך' לבין "רעך" ,בני האדם .ההבדל הזה שבין שני הלוחות ניכר ביותר גם 
מתוך כך שבחמשת הדיבורים הראשונים  (ובהם ששת הלאווין) יש הסבר נרחב ותורת גמול שלמה ,ואילו 
בדיבורים האחרונים  נשמע רק  צו בעל תוקף מוחלט וכולל .אין בהם שום הסבר ,שום תוספת ,שום 
עונש - רק התוקף המוחלט של הלאו לבדו" :לא תרצח! לא תנאף! לא תגנֹב!."...

יתרו

	.3בברית התורה בארץ ,ברית גריזים ועיבל ,יש שנים עשר פסוקי 'ארור' ,במערך אחד ,ללא חלוקה ,ועל כל 
אחד מהם ענו העם 'אמן' (דברים כ"ז ,טו-כו) .לעומת שנים עשר 'ארורים' התייצבו  (נציגים של) שנים עשר 
שבטי ישראל ,והם נחלקו שישה-שישה :שישה עמדו על הברכה בהר גריזים ,ושישה עמדו על הקללה 
בהר עיבל  (שם ,יב-יג) .חז"ל למדו מחלוקה זו שנאמרו גם שנים עשר פסוקי 'ברוך' ,לעומת פסוקי 'ארור'
המפורשים בתורה  (משנה סוטה פ"ז מ"ה).

דרישה

דרישה
טעמים
לשון
מדע
בינה

סדר
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טעמים
לשון

יתרו

דרישה

מדע

מערכות של שישה חודשים  (חורף וקיץ) ,וכל אחת מהן פותחת חודש בחגים ,הלוא הם תשרי וניסן כשני 
ראשי שנה ,בתורה 5ובמשנה  (ראש השנה פ"א מ"א).
גם שנים עשר שבטי ישראל מסודרים לפיכך ,באורח לא מקרי 6,במספר מותאם אל תבנית הריבוי המשוכלל 
והשלם ,בטבע ובשכל האנושי.
ארבע פעמים אנו מוצאים בתורה את תבנית השנים עשר כשהיא מתחלקת שישה כנגד שישה:

בינה

***

סדר

טעמים
לשון
מדע

מעמד הר סיני

דרישה

הלוח הראשון מול הלוח השני

לעומת ששת הלאווין ,חמש פעמים נזכר הביטוי "ה' אלהיך"

(כביטוי מפתח) בחמשת הדיבורים הראשונים7:

 .1אנֹכי ה' אלהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים
 .2כי  אנֹכי ה' אלהיך אל קנא פקד עון אבֹת על בנים...
	.3לא תשא את  שם ה' אלהיך לשוא...
... .4ויום השביעי  שבת לה' אלהיך...
.5
כבד את אביך ואת אמך למען יארכון ימיך על  האדמה אשר  ה' אלהיך נֹתן לך.
ִ

בינה

ואילו בחמשת הדיבורים האחרונים אין ביטוי זה מופיע ,ולא ביטוי דומה לו.

דרישה
טעמים
לשון
מדע

עשרת הדברות

סדר

מסתבר ,אם כן ,שחמשת הדיבורים הראשונים אכן מוגדרים על ידי חמש הפעמים שמופיע בהם הביטוי 
"ה' אלהיך"" .אנֹכי ה' אלהיך" פותח וסוגר את היחידה הראשונה ,ומגדיר אותה היטב כדיבור כפול המבטא
את הופעת ה' כגואל וכמצווה ,ומתוך זה באים איסורי המרידה בו ,דהיינו ,איסורי עבודת אלילים .הביטוי 
השלישי מגדיר  את  איסור  נשיאת שם  "ה' אלהיך לשווא" ,הרביעי  את ייחודו וקדושתו של יום השבת 
"לה' אלהיך" ,והחמישי מגדיר  את  אדמת האבות  "אשר ה' אלהיך נֹתן לך" ,שהיא מטרת יציאת מצרים 
ומטרת הברית  כולה ,כפי שמתבטאת בכל הלוח הראשון .ככל הנראה ,המסגרת המקיפה והתומכת של 
הלוח הראשון ,שהביטוי הזה הוא הביטוי העיקרי והמגדיר בה ,היא אשר יצרה את המבנה המספרי של 
'חמישה דיבורים' בלוח הראשון ,ומבנה זה כנס אליו את 'ששת הלאווין' ,והפך למבנה העיקרי .ממילא נוצר 
הכרח לכנוס גם בלוח השני שישה לאווין בחמישה דיבורים ,על ידי כפילותו של "לא תחמֹד" .כך מתבלטים 
ההבדלים הגדולים בין הלוח הראשון והשני:

סדר

כי אנֹכי ה' אלהיך אל קנא...

דרישה
טעמים
לשון
מדע
בינה

חוקי גוי קדוש

בינה

שלוש פעמים מופיע "כי" בחמשת הדיבורים הראשונים  (= ששת הלאווין) ,ופעם אחת מופיע הביטוי "למען":

	.5שמות י"ב קובע מניין חודשים מהאביב ,וכך בויקרא כ"ג ובדברים ט"ז ,ועוד .אולם חשבון שנות השביעית בויקרא כ"ה מוכיח בבירור,
שהשנה החקלאית מתחילה סמוך לעונת הזריעה ,ושנת היובל מתחילה ביום הכיפורים.
	.6ראה שנים עשר בני נחור (בראשית כ"ב ,כ-כד) ,שנים עשר בני ישמעאל (כ"ה ,יג-טז) ,שנים עשר בני בניו של עשו (ל"ו ,יא-יד ,בלי עמלק,
כמובן) ,וראה מזבח אליהו  (מל"א י"ח ,לא)" :ויקח אליהו שתים עשרה אבנים כמספר שבטי בני יעקב אשר היה דבר ה' אליו לאמר 
ישראל יהיה שמך".
	.7ראה ראב"ע בפירושו הארוך בספר שמות ל"אנכי" וגם ל"כבד" ,וכן בפירוש רמב"ן שם ,מדוע "כבד" שייך ללוח הראשון.

סדר
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כי ששת ימים עשה ה' את השמים ואת הארץ ,את הים ואת כל אשר בם ,וינח ביום השביעי...

יתרו

כי לא ינקה ה' את אשר ישא את שמו לשוא.

דרישה
טעמים
לשון

 יארכון ימיך על האדמה...
למען ִ
מדע

בחמשת הדיבורים האחרונים אין מילות הסבר .כלומר :בין האדם ובין ה' יש צורך במסגרת תומכת  -בהסבר 
לאזהרות ,במתן משמעות ובתורת גמול .לעומת זאת ,בין בני האדם  -כל המוסיף גורע!

גם לא די לנו במוסר הטוב שבמשלי באשר למצוות "לא תחמוד":
לקת לשון נכריה .אל 
כי נר מצוה ותורה אור ,ודרך
חיים תוכחות מוסר .לשמרך מאשת רע ,מח ַ
ֶ
תחמד יפיה בלבבך ,ואל תקחך בעפעפיה .כי בעד אשה זונה עד ככר לחם ,ואשת איש נפש 
(משלי ו' ,כג-כו).
יקרה תצוד	

סדר

מעמד הר סיני

ויש לשאול :מדוע לא יספק אותנו ההסבר היסודי והעמוק ,רב המשמעות ,שבפסוק" :שֹפך דם האדם באדם 
דמו ישפך  -כי בצלם אלהים עשה את האדם" (בראשית ט' ,ו)?  -ככל הנראה ,הסבר זה מתאים לשבע
מצוות בני נח הדורשים הסבר ומשמעות במיוחד בשפיכות דמים ובניאוף .אולם במתן תורה לישראל 
מופיע התוקף המוחלט לבדו ,ועל כן בעשרת הדיברות  -רק "לא תרצח"!

בינה

דרישה
טעמים
לשון
מדע

המוסר הטוב ,כמו שבע מצוות בני נח ,יש בו רוך של הסבר ושכנוע ,של הבנת הערך והמשמעות ,או לפחות 
של הבנת הסכנות הנובעות מן החטא ,כמו בהמשך פסוקי משלי:

בינה

היַ חתה איש אש בחיקו ,ובגדיו לא תשרפנה .אם יהלך איש על הגחלים ,ורגליו לא תכוינה .כן 
הבא אל אשת רעהו ,לא יִ נקה כל הנֹגע בה	 (שם ,כז-כט).

סדר

נֹאף אשה חסר לב ,משחית נפשו הוא יעשנה	

(שם ,לב).

אולם התורה יש בה יותר מן המוסר הטבעי ,ומשבע מצוות בני נח גם יחד.

התורה ניתנה מן השמים ,בהר סיני ,לא כדי לחדש ערכים ומוסר ,בפרט בין אדם לחברו ,שהרי הם ידועים 
לכל אדם באשר הוא אדם ,ומעוגנים במוסר הטבעי ובשבע מצוות בני נח .התורה מן השמים מחדשת בעולם 
דווקא את  הניסוח התקיף ,הפשוט והמוחלט" :לא תרצח"! "לֹא תנאף"!

עשרת הדברות

ועוד נאמר שם:

ניסוח משפטי מותנה (קזואיסטי) ,אשר מדגיש את העונש ולא את האיסור מופיע בצורות שונות בכל מערכות 
המשפט שבעולם העתיק ובעולם החדש ,אבל איננו הולם את הופעתה הייחודית של תורה מן השמים .אמנם 
גם בתורה מופיע ניסוח משפטי קלסי  (קזואיסטי) ,במקומות רבים ,למשל" :כי יִ ָמ ֵצא איש  גֹנב נפש מאחיו 
מבני ישראל והתעמר בו ומכרו ,ומת הגנב הוא ובערת הרע מקרבך" (דברים כ"ד ,ז) ,והוא מכלל "המשפטים"
שאפשר למצוא כיוצא בהם בכל העולם .אולם דווקא במעמד הר סיני נאמרֹ" :לא תגנֹב" [נפש]!

מאבי מורי ד"ר יחיאל בן-נון ז"ל ,איש מקרא ולשון ,למדתי את ההבדל בין " ַאל" לבין "לֹא"ַ " 8.אל" מפציר,
	.8ראה :יחיאל בן-נון ,ארץ המוריה  -פרקי מקרא ולשון ,אלון שבות תשס"ו ,שער רביעי (כ' רבת הפנים) ,חלק א ,פרק ג ,עמ' .253-260

טעמים
לשון
מדע
בינה
סדר

חוקי גוי קדוש

ניסוח כזה אין דומה לו בכל העולם  -רק בתורת משה ,ובאלה שלקחו ממנה.

דרישה

דרישה
טעמים
לשון
מדע
בינה

סדר
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טעמים
לשון

יתרו

דרישה

לֹא תרצח! לא תנאף! לֹא תגנֹב! לֹא תענה !...לֹא תחמֹד!...

מדע

אמנם ,חמשת הדיבורים וששת הלאווין ,שבין אדם לאדם (עם התוקף המוחלט האלוהי) ,נחלקים לשניים" :רעך"
מבדיל ביניהם.

בינה

"לא תרצח! לא תנאף! לא תגנֹב!" הם ציוויים מוחלטים שבין אדם לאדם ,באשר הוא

טעמים
לשון
מדע

מעמד הר סיני

סדר
דרישה

בינה

טעמים
לשון
מדע

עשרת הדברות

סדר
דרישה

בינה

טעמים
לשון
מדע
בינה

חוקי גוי קדוש

סדר
דרישה

מסביר ,משכנע אף מתחנן; הוא פותח בתנועה הגרונית הארוכה  ַ(א) ,ורק בסופו נעצר בלשון .לעומת זאת,
היסוד הלשוני ,התקיף ,החד ,הברור והמצווה  (ל) הוא השולט ב"לא" ,והוא הקובע איסור מוחלט  (אפודיקטי),
ממקור הסמכות האלוהי  (הטרנסצנדנטי) ,במיוחד בתחומים שבין אדם לאדם:

אדם!9

לעומת זאת" ,לא תענה  ברעך עד שקר! לא תחמֹד בית  רעך! לא תחמֹד אשת  רעך!  -ועבדו ואמתו ,ושורו 
וחמֹרו וכל אשר  לרעך" קובעים גדרי מוסר  בין אדם לחברו ממש .מדוע אין גם כאן ' -לא תשקר ,ולא
תחמוד'  -כלליים ואוניברסליים?10
שני הסברים אפשריים:
	.1דיבר הכתוב בהווה ,בסכסוכים הרגילים בין קרובים וחברים 11,המגיעים תכופות לבתי המשפט ,או 
בניסיונות מגונים להשתלט על  נשים ועל רכוש בדרכי תאווה וחמדת ממון .רוב הסכסוכים בעולם 
האנושי מתרחשים בתוך משפחות ,ובין חברים ,שותפים ושכנים .על כן באיסורי חמדת הממון והנשים 
ועדויות השקר ,באה התורה להדגיש את הפגיעה ב"רעך" ,המוסיפה חומרה על עצם המעשה :אסור 
את הרעות גם  -ודווקא  -בשעת סכסוך.
לשכוח ברית אחים ולא
ֵ
 .2אין התורה באה להטיל על האדם איסורים מוחלטים ,שהם מעבר ליכולת האנושית .אנשים נאלצים 
לשקר לפעמים מול שליטים זרים ופקידים מתנכרים ,כדי להינצל ולשרוד ,כמו בהטעיית אברהם כלפי 
פרעה ואבימלך ("אחותי היא") 12.בני האדם אינם "מלאכים" ,יש בהם תאווה וחמדת ממון וקשה שלא
יתאוו אף פעם .זו מידת חסידות מופלגת ,והנורמה המחייבת אינה צריכה להעמיד דרישות מוסריות 
או חמדת ממון ואישה כלפי "רעך" ,שאתו אתה 
מופלגות מדרגת רוב בני האדם 13.אבל עדות שקר בדין,
ִ
חי וקשור בקשרי שכנות ,חברות ,עבודה ומשפחה ,הם מעשי נבלה  חמורים במיוחד ואסורים באופן 
מוחלט.
	.9וכך נאמר במכילתא דרבי ישמעאל" :לא תרצח ,למה נאמר? לפני שנאמר ,שֹפך דם האדם [באדם דמו ישפך] (בראשית ט' ,ו) ,עונש 
שמענו ,אזהרה לא שמענו  -תלמוד לומר :לא תרצח" (מסכתא דבחֹדש יתרו פרשה ח ,מהד' הורוויץ-רבין עמ'  .)232לכאורה נראה להפך
מלשון הרמב"ם ,תחילת הלכות רוצח .אולם דברי הרמב"ם בפירוש המשניות (כלים פי"ב מ"ז) מפורשים שכל מעשי עוול מוסרי נתעבים 
כשלעצמם לפני ה' " -נעשו עם מי שנעשו" (על פי הפסוק במידות ומשקלות ,דברים כ"ה ,טז) ,ומהרש"ל הסביר זאת בכך ,שהתורה ניתנה 
לישראל ,ולכן האיסור הפורמלי מכוון לבני ישראל ,וכלפי גויים פועל עיקרון מוסרי כללי ,להתרחק מן הכיעור ומן העוול באשר הוא
(ים של שלמה ,בבא קמא סב)  -והדבר מוכח מספר המצוות לרמב"ם ,לאו רפ"ט.
	.10ראב"ע בפירושו הקצר  (כ' ,יב) העיר על ההבדל ,אבל לא הסביר.
	.11קרוב לזה הסברו של ראב"ע  (בפירוש הארוך על פסוק יד) על "לא תחמֹד" ,עם משל הכפרי ובת המלך ,שלא יחמדנה כי יודע שהיא
רחוקה ממנו ומנועה לעולם ,ואין לו שום מחשבה עליה.
	.12ראה ביקורתו החריפה של רמב"ן נגד אברהם אבינו  (בפירושו לבראשית י"ב ,יג) ,וראה תגובת המהר"ל  (גבורות ה' פ"ט) שנחלץ להגן על 
אברהם בכל תוקף ,וטוען שאברהם נהג כדין.
	.13ראה מה שכתב הראי"ה קוק זצ"ל בהסברו על טעמי המצוות בהיתר אכילת בשר אחרי המבול ,ב'טללי אורות' ,מאמרי הראי"ה
א ,ירושלים תשד"ם ,עמ'  ,26-28וב'אפיקים בנגב' ,הפלס ,תרס"ג ,נדפס בתוך :מ"י צוריאל  (עורך) ,אוצרות הראי"ה ב ,שעלבים 
תשמ"ח ,עמ' .743-748

סדר
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***

יתרו

לפי הפירוש הראשון "רעך" מוסיף חומרה ,ואילו בפירוש השני הוא מצמצם את תחולת האיסור מן התורה,
על כל פנים ל"רעך" מישראל ,ובדרך כלל ,לסכסוכים הרגילים.

דרישה

חלוקה פנימית בשני הלוחות

בינה
סדר

ישא את שמו לשוא; שבת לה' אלהיך; כי ששת ימים עשה ה' ...וינח ביום השביעי ,על כן ברך ה' את יום השבת ויקדשהו; ...על 

ב'לוח השני'.
הבחנה זו מתחזקת מתוך הקשר הברור בין הדיבור השלישי לדיבור התשיעי ,בין איסור שבועת שווא לאיסור 
עדות שקר/שווא:

אלהיך ...מ ְצוֹ ָתי
כי אנכי ה'
ִ

בלשון כללית ומוחלטת:
לֹא תרצח! לֹא תנאף! לֹא תגנֹב!

מעמד הר סיני

האדמה אשר ה' אלהיך נֹתן לך") .שני דיבורים לעומת  שלושה ב'לוח הראשון' ,ושלושה דיבורים לעומת  שניים

אנֹכי ה' אלהיך ...לא יהיה לך

לשון
מדע

כשאנו חוזרים אל חמשת הדיבורים הראשונים  (עם ששת הלאווין) ,אנו מוצאים גם בהם שתי קבוצות .שני 
ֹהבי ולשֹמרי מצוֹ ָתי")
ֹנאי; לא ַ
דיבורים  (וארבעה לאווין) בלשון גוף ראשון ,מדבר  ("אנֹכי; הוצאתיך; על פנָ י; כי אנֹכי; לש ָ
("שם ה' אלהיך; כי לא ינקה ה' את אשר 
 -שלושה דיבורים  (שני לאווין ,ושתי מצוות עשה) בלשון גוף שלישי ,נסתר  ׁ ֵ

בגוף ראשון ,מדבר:

טעמים

דרישה
טעמים
לשון
מדע
בינה

לֹא תשא את שם ה' אלהיך לשוא

לֹא תענה ברעך עד שקר/שווא

...ויום השביעי שבת לה' אלהיך...

לֹא תחמֹד בית  רעך ...אשת  רעך...

כבד את אביך ואת אמך...
אשר ה' אלהיך נֹתן לך

וכל אשר  לרעך

סדר

עשרת הדברות

בגוף שלישי נסתר:

בלשון "רעך":

דרישה
טעמים

על ההבחנה בלוח הראשון בין גוף ראשון  (= מדבר) ,לבין גוף שלישי  (= נסתר) אמרו חז"ל  (בבלי מכות כד ע"א):
"אנֹכי ולֹא-יהיה-לך  -מפי הגבורה שמענום" 14,ושאר המצוות (תרי"א ,כגימטרייה של "תורה") מהווים כעין 
המשך ופירוט של דבר ה' המפורש שנאמר במישרין "מפי הגבורה" .פשוטו של מקרא כאן מתפרש היטב 
לפי דעתו של רמב"ן 15בפירושו לדיבור השלישי  -לא תשא :בני ישראל שמעו והבינו את דבר ה'  -מ"אנֹכי ה'
אלהיך "...ו"לא יהיה לך אלהים אחרים על פני" ,ועד "לאֹהבי ולשֹמרי מצוֹ תי" .רק אז "פרחה נשמתם" 16ולא
יכלו עוד לקבל ולקלוט  -רק שמעו "קול גדול ולא יסף" .על כן פירש להם משה ,בלשון נסתר ,את הדיבורים 
הבאים.

סדר

חיזוק מסוים לדרך זו יש גם בהשוואת עשרת הדיברות בין שמות לדברים .ב'אנֹכי '...ו'לא יהיה לך' (כיחידה 

דרישה

מדע
בינה

חוקי גוי קדוש

	.14על קביעה זו בנה הרמב"ם את יסודות שיטתו ,בספר המצוות ובתחילת חיבורו הגדול לפיה מצוות האמונה הן מצוות עשה מחייבות.
	.15בשונה מפירושו של הרמב"ם במורה נבוכים ב ,לג.
	.16ראה :שבת פח ע"ב.

לשון

טעמים
לשון
מדע
בינה

סדר
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טעמים
לשון

יתרו

דרישה

מדע

כנגד וי"ו של "על שלשים" (והכתיב של "מצוֹ תו" בדברים) 18.גם 
אחת) אין הבדלים 17אלא וי"ו של "כל תמונה"
ִ
ב"ֹלא תרצח (ו) ֹלא תנאף (ו) ֹלא תגנֹב "...אין הבדלים אלא וי"וים; ב"לא תשא" אין שום הבדל .לעומת זה,
בשני הדיבורים שבסוף כל 'לוח'  -בשבת וכיבוד אב ואם ,כמו בעד שקר/שווא ,ובֹלא תחמֹדֹ/לא תתאוה,
קיימים הבדלים  ניכרים ,המבטאים מורכבות( 19לעומת  "לא תשא" שהוא פשוט ,וקשור ונסמך אל שני הדיבורים 
הראשונים) .הלוא הם מנוסחים בלשון שאמר להם משה לישראל ,מה שהוא שמע בדבר ה' והבין ,ואילו הם 
שמעו אבל לא היו מסוגלים עוד להבין.

בינה

***

סדר

טעמים
לשון
מדע

מעמד הר סיני

דרישה

מבנה שני הדיבורים הראשונים
נשוב ,אם כן ,אל שני הדיבורים הראשונים ,שהם דבר ה' הישיר בגוף ראשון ,ונעיין במבנה שלהם  כיחידה
אחת .בלשון הכולל של שני הדיבורים הראשונים לכתוב ישנה מסגרת כפולה בלשון "אנכי":
אנֹכי ה' אלהיך

אשר הוצאתיך מארץ מצרים
מבית עבדים  ←

אשר בשמים ממעל20

ואשר בארץ מתחת
ואשר במים מתחת לארץ

בינה
אל קנא21

כי  אנֹכי ה' אלהיך
פֹקד עוֹ ן אבֹת על בנים

טעמים
לשון
מדע

עשרת הדברות

סדר
דרישה

לא יהיה לך אלהים אחרים
על פני.
לא תעשה לך פסל וכל תמונה

לא תשתחוה להם
ולא תעבדם

על שלשים
ִ
ועל רבעים לשֹנאי
ִ

ועֹשה חסד לאלפים לאֹהבי
ולשֹמרי מצוֹ תי

המבנה הזה  חושף לפנינו  ארבעה לאווין שונים ועקרוניים 22והם מוקפים  פעמיים "אנֹכי ה' אלהיך" -
תחילה וסוף  -כמו מסגרת אמונית מחייבת לארבעת הלאווין שבתוך המבנה.
מסגרת כפולה זו " -אנֹכי ה' אלהיך"  -כוללת עבר ועתיד  -חסד הגאולה ממצרים עם אמונת ההשגחה 
ותשלום הגמול בשכר ועונש לכל הדורות .בכך היא מציבה את עיקרי האמונה כמקיפים ,מסבירים ומבססים 
את האיסורים על עבודת אלילים לכל סוגיה.

בינה

דרישה
טעמים
לשון
מדע
בינה

חוקי גוי קדוש

סדר

	.17ראה ביאורו המקיף של ראב"ע ,בפירושו הארוך לשמות כ' ,א.
	.18בדברים כתיב" :מצותו" וקרי" :מצותי" ,במקביל ל"מצוֹ תי" בשמות .אולי אפשר להסביר זאת כרמיזה למעבר לנסתר.
	.19על ההבדלים בין שמות לדברים בדיבור השבת ,ראה להלן ,במאמר 'זכור ושמור בדיבור אחד נאמרו'.
	.20הבאתי את הפירוט באותיות קטנות ,כדי להבליט את ארבעת הלאווין וכך גם בהמשך.
	.21מתבקשת ההשוואה של הגמול בדיבור השני עם י"ג מידות ("פֹקד עוֹ ן אבֹת על בנים "...נאמר בשניהם) ,שיש בהם גם רחמים וחנינה והארכת 
אף כלפי חוטאים ,ועל פיהם נתפרש הדיבור השני בלוחות השניים ,כמפורש בתפילת ההתגלות למשה ,אחרי חטא העגל (שמות ל"ד,
ה-ז) .על פי הכתוב בלוחות ,יש רק מידת קנאה כלפי "שֹנאי" ,ואין אפשרות של סליחה ,ולכן שבר משה את הלוחות.
	.22התודעה המקובלת והרווחת של "אנכי" אחד ,פותח ,ולאחריו לאו אחד  ("לא יהיה לך") ,מעוגנת בעיקר בטקסט הקטוע והמטעה 
שמוצב על רבים מארונות הקודש ,וראה בפתיחה לעיל.

סדר
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יתרו

איננו רק פתיחה המגדירה את המצווה להמשך 23,אלא תביעה מחייבת ומוגדרת,
מכאן ברור גם ש"אנֹכי"
ַ
שיש בה מצווה על  זכירה ,קבלה ואזהרה .בצדק ראו בה  חז"ל מצווה ,וכך מנה  אותה הרמב"ם  כמצווה 
הראשונה.

דרישה

גם השימוש ב"אנֹכי" במקום "אני" 24מוכיח זאת ,ודווקא מתוך ההשוואה המתבקשת למאמר ה' לאבר[ה]ם.
"אני ה' אשר הוצאתיך מאור כשדים" (בראשית ט"ו ,ז) ,שאינו אלא פתיח להמשך ,והוא העיקר" :לתת לך את 
הארץ הזאת לרשתה"" .אני" הוא חיווי פשוט ,ו"אנכי" תמיד טעון מתח" .א ֹנכי ה' אלהיך אשר הוצאתיך
"שמעה עמי ואדברה ישראל ואעידה בך אלהים אלהיך
מארץ מצרים מבית עבדים" ,הוא לשון מחייב ,כמוִ :
אנֹכי" (תהילים נ' ,ו).

טעמים
לשון
מדע
בינה
סדר

מכאן לארבעת הלאווין :הראשון בארבעת הלאווין הוא האיסור הבסיסי שלא לקבל אלוהות אחרת ,אפילו 
בתודעה" :לא יהיה לך אלהים אחרים על פני"25.
הלאו השני הוא האיסור לעשות "פסל"  -דהיינו" - 26כל תמונה" המתייחסת לכוחות הטבע" ,אשר בשמים 
ממעל ואשר בארץ מתחת ואשר במים מתחת לארץ" (דהיינו ,מי התהום ומי הימים גם יחד ,שהם עמוקים מן הארץ).
איסור זה כולל עשיית פסל ,גם אם אין מאמינים בו 27כלל.
רק אחר כך באים איסורי הפולחן  (מתוך תודעה ,אך לא תמיד מתוך אמונה) " -לא תשתחווה להם"  -בין אם הם 
בעיניך אלילים ,ובין  אם הם  "רק" פסלים ותמונות; "ולא תעבדם"  -כלומר ,לא תקריב להם קרבנות ולא
תתפלל לפניהם .גם כאן ,ההשתחוויה מבטאת תודעה ,והעבודה היא מעשה פולחני ,או שאלה הם מעשים 
משלימים.

הדיבור השלישי מצטרף לשני הראשונים מבחינת התוכן (יראת ה' אלהיך) ,עם שהוא עובר לגוף שלישי ,נסתר,
מבחינת הצורה:
שם ה' אלהיך לשוא
לא תשא את  ׁ ֵ

כי לא ינקה ה'
את אשר ישא את שמו לשוא

טעמים
לשון
מדע
בינה
סדר

עשרת הדברות

כך אוסרים ארבעת הלאווין את כל צדדי האלילות המתייחסת לכוחות הטבע  (= פסלים) ,או לאלוהות אחרת 
כלשהי  ("על פני") בתודעה או במעשה ,בהכנה או בעבודה.

מעמד הר סיני

ארבעת הלאווין

דרישה

"שם" מתייחס לגילוי מסוים של ה' בעולם 
המושג החדש שבדיבור השלישי הוא " ׁ ֵשם ה' אלהיך" 28.המושג ׁ ֵ
או בתודעה האנושית ,והוא מתבטא למשל בשבועה בשם ה'" :ולא תשבעו בשמי לשקר" (ויקרא י"ט ,יב);
ֵׁ
ם ישראל ...הנשבעים בשם ה'"...
"שמעו זאת בית יעקב הנקראים בש
"ובשמו תשבע" (דברים ו' ,י"ג; י' ,כ);
ֵׁ
ֵׁ

דרישה
טעמים
לשון
מדע
בינה
סדר

חוקי גוי קדוש

	.23ראה ראב"ע בפירושו הארוך לשמות כ' ,א.
	.24ראה לעיל בלשון התורה' ,אני' או 'אנכי'.
	.25רמב"ם בספר המצוות ,לאווין ,מצוה א' ,ובהלכות יסודי התורה פ"א ,ה"ו.
	.26על וי"ו הביאור וקרובותיה ראה :יחיאל בן נון  (לעיל ,הערה  ,)13מעמ'  ,196ובפרט בעמ' .199
	.27רמב"ם ,ספר המצוות ,לאווין ,מצוות ב' ג' וד' ,ובהלכות עבודת כוכבים ,פרק ב'.
'נשיאת שם ה' לשוא' ,הוא ביטוי ייחודי ,והוא מופיע רק בעשרת הדיברות .הביטוי הקרוב אליו "אשר לא נשא לשוא נפשי ,ולא
.28
ֵׁ
נשבע למרמה" (תהילים כ"ד ,ד) ,מצביע על שבועת שקר ,כמקובל.

דרישה
טעמים
לשון
מדע
בינה

סדר
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טעמים
לשון

יתרו

דרישה

(ישעיהו מ"ח ,א) .אותו המושג ,כשהוא מתייחס למקום ההתגלות ,מופיע מיד אחרי הדיברות" :בכל המקום
כלומר בכל מקום מיוחד להתגלות שם ה' לבני אדם בזמן מסוים" - 29אבוא אליך
אשר אזכיר את שמי" -
ֵׁ
וברכתיך" (שמות כ' ,כ); והוא הוא "המקום אשר יבחר ה' אלהיכם בו לשכן שמו שם" (דברים י"ב ,יא).

הדיבור הרביעי מסודר במבנה מתהפך מושלם  (כיאסטי) ,בשלושה טורים:

מדע

זכור את יום השבת לקדשו

ששת ימים תעבד
ועשית כל מלאכתך

בינה

ויום השביעי

סדר

טעמים
לשון
מדע

לא תעשה כל מלאכה 
אתה
ובנך ובתך
עבדך ואמתך
ובהמתך
וגרך אשר בשעריך

מעמד הר סיני

דרישה

שבת לה' אלהיך

כי  ששת ימים

עשה ה' את השמים
 ואת הארץ
את הים
ואת כל אשר בם
וינח ביום השביעי

בינה

על כן ברך ה' את יום השבת

סדר
דרישה
טעמים
לשון
מדע

עשרת הדברות

ויקדשהו

גם פירוש אחר המופיע במכילתא בשם רבי יצחק  (ורמב"ן מרחיב אותו בפירושו) ,מתבאר יפה על ידי המבנה 
המקביל את פתיחת "זכור" לברכת ה' וקידושו בסיום דיבור השבת  ("לקדשו  -ויקדשהו") ,שהרי "יום השבת"
הוא היחיד שיש לו שם בעברית וזוהי ברכתו וקדושתו .היא מובלטת על ידי כך שאין בפרשת הבריאה ,ואף

בינה

טעמים
לשון
מדע
בינה

חוקי גוי קדוש

סדר
דרישה

העיקר במבנה הוא ההקבלה בין האדם השובת לבין ה' ששבת בסיום הבריאה .האדם חייב לשבות כשם 
שהבורא שבת ,ושביתת האדם עדות לשביתת הבורא .מן המבנה הזה ,שסופו מקביל ומשלים באופן ברור 
את תחילתו ,מתפרש היטב גם פירושם של חז"ל 30,ש"זכור" פירושו "קידוש היום" בברכה הנאמרת בפה,
שכן "זכור את יום השבת לקדשו" מקביל וסוגר אל "על כן ברך ה' את יום השבת ויקדשהו" .ברכת השבת 
וקידושו נעשו בבריאת העולם במאמר" :ויברך אלהים את יום השביעי ויקדש  אֹתו" (בראשית ב' ,ג)" .זכור"
מתפרש אפוא על ידי המקבילה שבסיום :האדם נקרא לקדש את השבת כשם שאלהים ברא את העולם31,
וגם קידש את השבת ,והכול במאמר.

" .29בכל המקום" הוא יידוע חלקי ,כמו" :אל כל המקום אשר נבֹא שמה ,אמרי לי  (= עלי) אחי הוא" (בראשית כ' ,יג) ,כלומר ,אל כל מקום 
מסוים ,אחד באותה שעה ,שבו צפויה סכנה .תופעת היידוע החלקי נתפרשה בהרחבה ,ראה :יחיאל בן-נון  (לעיל ,הערה  ,)13עמ' 26-
.218-234 ,29
	.30במכילתא דרבי ישמעאל מסכתא דבחודש יתרו פרשה ו ,מהד' הורוויץ רבין עמ'  ,229וכן בבלי פסחים קו ע"א.
	.31ההנמקה של מצוות השבת בעשרת הדיברות בבריאת העולם מפורשת וברורה במבנה .ההנמקה האחרת המופיעה בספר דברים,
הקשרה ליציאת מצרים ,עם המבנה השונה שם ,נתפרשו בהרחבה במאמרי  (לעיל ,הערה .)24

סדר

לא בתורה בכלל ,שמות לימים ,אלא מונים  אותם לשבת  במספרים .בניגוד לאומות העולם ששמרו  (עד 

טעמים

היום) על השמות האליליים לימים  -יום לשמש  ( ,)Sundayויום לירח ( )Mondayוכו' " -זכור את יום השבת
לקדשו  -רבי יצחק אומר :לא תהא מונה כדרך שאחרים מונין ,אלא תהא מונה לשם שבת" (מכילתא שם).

יתרו
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דרישה

נתן שם בבריאה אלא ליום השבת וכל הימים מוגדרים במספרים לקראת 
כלומר ,כשם שבורא העולם לא
ֵ
השבת המבורכת והמקודשת ,כך גם האדם מישראל צריך לנהוג.

סדר
דרישה
טעמים
לשון
מדע
בינה
סדר
דרישה
טעמים
לשון
מדע
בינה
סדר

חוקי גוי קדוש

ִּ
	.32עוד נאמר שם:
אשר תזרע בשדה וחג האסף בצאת השנה באספך את מעשיך מן השדה" (פס' טז) .מכאן 
"וחג הקציר בכּ וּרי מעשיך
ִ
ברור שמעשי האדם הם עבודת השדה .ומסתבר שביום טוב נאסרה רק "מלאכת עבודה" ,כלומר ,מלאכת פועלים ובהמות ,ולא
מלאכת הבית שהיא להנאה ,כגון ,בישול ואפיה ,וכך פירש רמב"ן.
	.33ראו שבת מט ע"ב ,וכן :הרב י' בן נון" ,השבת :מלאכת האדם ומלאכת המשכן" ,משלב לח ,עמ'  ;31‑7הנ"ל" ,אבות מלאכות בשבת:
ארבעים חסר אחת  -מנין?" ,ברשתhttp://www.ybn.co.il/mamrim/m1.htm :
	.34ראה למשל ספר היובלים פרק נ' .רק בימינו נוצר הצורך להסביר איסורים דתיים ,על רקע החילון שבתקופה המודרנית .בימי קדם 
היה צריך לנמק היתרים ,כמו מלחמה בשבת ,ופיקוח נפש ,וכד'.
	.35בבלי שבת קכג ע"ב.
	.36בבלי שבת יט ע"א ,ירושלמי שבת פ"א ,ד ע"ב ובבלי יומא פג-פה.
 .37גם הלימוד של שמאי הזקן " -עד רדתה  -אפילו בשבת" (שבת יט ע"א) אינו מפורש בכתוב ,ובוודאי לא דרשות התנאים החלוקות 
על מקורו של פיקוח נפש מן התורה ,בסוגיית יומא (שם).

בינה

עשרת הדברות

מכאן עולה גם כי על פי פשוטו של מקרא צריך הסבר לכל פעולה המותרת בשבת ,ואין צריך שום הסבר 
מפורט לפעולות אסורות ,כי פשוט  -הכול אסור! אכן ,כך באופן פשטני ,הבינו כיתות בית שני ,השומרונים 
והקראים את איסורי השבת 34.אולם חז"ל בתורה שבעל פה לימדונו שיש דברים רבים המותרים בשבת ,החל 
מטלטול כלים 35,וכלה במלחמה ובפיקוח נפש 36.מי שקורא רק את הכתובים ,ואינו מכיר תורה שבעל פה,
מניין ילמד הלכות פיקוח נפש ומלחמה?37

מדע

מעמד הר סיני

מן המסגרת הרעיונית  נפנה  אל תוך המבנה ותוכנו העיקרי   -איסור המלאכה .הגדרת  "כל מלאכתך"
כבר בשבת של המן ,בפרשת בשלח) ,כגון ,יציאה לליקוט 
של האדם  כוללת  כאן  את מלאכות הבית  (שנזכרו 
ָ
מזון והבאתו  אל הבית בכלי ,בישול ואפייה ,ואולי הכנה  " -והיה ביום הששי והכינו  את  אשר יביאו"
(שמות ט"ז ,ה) .מאידך גיסא ,כלולות במושג "כל מלאכתך" גם מלאכות השדה  (והמפעל) שבהם עובדים 
כרגיל פועלים ובהמות  (או מכונות) ,והם יוזכרו בסוף פרשת משפטים" :ששת ימים תעשה מעשיך וביום 
השביעי תשבֹת למען ינוח שורך וחמֹרך וינפש בן  אמתך והגֵ ר" (שמות  כ"ג ,יד) 32.לפיכך ברור שהפירוט 
"אתה ובנך ובתך עבדך ואמתך ובהמתך וגֵ רך אשר בשעריך" ,בא לפרש את האיסור לעשות "כל
מלאכה ביום השבת" :אתה  (כלומר ,איש ואשתו יחדיו) ,ובנך ובתך העושים  את מלאכות הבית ,לפעמים 
גם בעזרת  "עבדך ואמתך ובהמתך"  -והעבדים והבהמות ,שעושים  את מלאכתך בשדה ,לפעמים יחד 
תעם בעל השדה ובניו ,ועם הפועלים השכירים שאין להם שדה משלהם " -וגֵ רך אשר בשעריך" .מלאכות 
הבית ,ובכללן מלאכות ההנאה והבילוי ,יחד עם מלאכות השדה ,ובכללן כל עבודה ופרנסה ,הם יחד " -כל
מלאכתך" של האדם .זהו פשוטו של מקרא האוסר "כל מלאכה" ביום השבת .הוכחה טובה לכך נמצאת 
בפסוקים המתארים את הצלחת יוסף בבית פוטיפר" :וימצא יוסף חן בעיניו ...וכל יש לו נתן בידו ...ויהי ברכת 
ה' בכל אשר יש לו  בבית ובשדה" (בראשית ל"ט ,ד-ה).33

לשון

דרישה
טעמים
לשון
מדע
בינה

סדר

טעמים

המסגרת האמונית בלוח הראשון

לשון

יתרו

דרישה
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מדע
בינה

דרישה
טעמים
לשון
מדע

מעמד הר סיני

סדר

לשון
מדע

עשרת הדברות

סדר

טעמים

בינה

טעמים
לשון
מדע
בינה

חוקי גוי קדוש

סדר
דרישה

גם ביטוי המפתח "ה' אלהיך" ,גם ההנמקה ומתן הגמול " -למען יארכון ימיך ,"...קושרים את "כבד" אל 
הדיבורים הראשונים ולא אל האחרונים ,שאין בהם לא הסברים ולא גמול ,כפי שהסברנו לעיל .אמנם 
מבחינת התוכן המוסרי מצוות 'כיבוד אב ואם' נראית כמקשרת בין המצוות והאיסורים שבין אדם לה' ובין 
האיסורים שבין אדם לאדם ובין אדם לחברו.
ולבסוף ,מראה לנו המבנה של הלוח הראשון  את הקשר המעניין בין יציאת מצרים לבין  אדמת הארץ
באמצעות ביטוי המפתח "ה' אלהיך":
אנֹכי  ה' אלהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים
למען יארכון ימיך על האדמה  אשר ה' אלהיך נֹתן לך.
ִ
קישור זה בין יציאת מצרים לבין אדמת הארץ חותם את מסכת ההוכחות שמבנה עשרת הדיברות מעמיד 
אותם חמישה מול חמישה  -שישה לאווין מול שישה לאווין  -ב"שני לוחות" זה כנגד זה ,כמסורת ישראל 
סבא (וכך פירש רמב"ן את "שני הלוחות" ,בסוף פירושו לעשרת הדיברות).

בינה

דרישה

 הדיבור החמישי אין בו לאו ,והוא נמצא כולו בטור של המצוות המחייבות תודעה ומעשה ,אמונה ומוסר,
ברכה וקדושה ,שכר ועונש .בכך מתקשר הדיבור החמישי של 'כיבוד אב ואם' עם הדיבור הראשון" ,א ֹנכי
"כי השם אבינו הראשון ,והמוליד 
ה' אלהיך" ,כפי שדרשו חז"ל 38.היטיב להסביר זאת רמב"ן (בפירושו לפסוק):
ֵׁ
אבינו האחרון ...שיודה בו שהוא אביו ,ולא יכפור בו לאמר על אדם אחר ,שהוא אביו ...ולא ישא שם אביו,
וישבע חי אבי לשוא ושקר."...

יתר על כן ,קישור זה יוצר משפט אחד שלם ,מעין פתיח וחיתום של הלוח הראשון:
יארכון ימיך על
ִ
אנֹכי ה' אלהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים ...למען
האדמה אשר ה' אלהיך נֹתן לך.

המשפט הזה כפסוק שלם אחד אכן מופיע בתורה במעמד הסנה  (שמות ג' ,ח ,יז) ,ופעמים רבות בספר דברים,
והוא אכן מבטא את תכליתה של יציאת מצרים באופן בהיר וחד .מכאן עולה גם שאריכות הימים מכוונת 
לא רק לכיבוד אב ואם אלא ללוח הראשון כולו .כך אכן מפורש בספר דברים ,שאריכות הימים "על האדמה"
קשורה לעבודת ה' בכללה ,ולאיסורי עבודה זרה במיוחד ,והיא התכלית של יציאת מצרים .למשל..." :וי ִֹצאך
ֹלים ועצמים ממך מפניך להביאך לתת לך את ארצם נחלה כיום 
בפניו בכֹחו הגדול ממצרים .להוריש גוֹ יִ ם גד
ֻ
הזה ...ושמרת את חקיו ואת מצוֹ תיו ...אשר ייטב לך ולבניך אחריך ולמען תאריך ימים על האדמה אשר ה'
ֻ
39
אלהיך נֹתן לך כל הימים";  וכן בפרשה הידועה מקריאת שמע" :והיה אם שמֹע תשמעו אל מצוֹ ַתי אשר אנֹכי 
מצוה אתכם היום לאהבה את ה' אלהיכם ולעבדו בכל לבבכם ובכל נפשכם ...למען ירבו ימיכם וימי בניכם על 
האדמה אשר נשבע ה' לאבֹתיכם לתת להם כימי השמים על הארץ"40.

"השווה הכתוב כבוד אב ואם לכבוד המקום" (בבלי קידושין ל ע"ב).
ִ .38
	.39דברים ד' ,לז-מ; וראה גם :דברים ה' ,כט  -ו' ,ג; ו' ,כג-כד; י"א ,א-ט.
	.40דברים י"א ,יג-כא; וראה גם :ל"ב ,מו-מז; והיפוכו ב"לא תאריכֻ ן ימים על האדמה "...בגלל עבודת אלילים (שם ל' ,יז-כ; ד' ,כה-כו) .אפשר 

סדר
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המסגרת האמונית

יתרו

וכך ייראה אם כן המבנה הכולל של עשרת הדיברות:
 12הלאווין
בין אדם למקום

דרישה

בין אדם לאדם ולחברו

א .אנכי ה' אלהיך

טעמים
לשון
מדע

אשר הוצאתיך מארץ מצרים
			מבית עבדים

ב .1 .לא יהיה לך אלהים אחרים
על ּ ָפנַי

ו .7 .לא תרצח!

בינה

 .2לא תעשה לך פסל וכל
תמונה

ז .8 .לא תנאף!

סדר

		ואשר בארץ מתחת
			ואשר במים מתחת לארץ
 .3לא תשתחוה להם
 .4ולא תעבדם

ח .9 .לא תגנֹב!

אל קנָ א
כי אנכי ה' אלהיך
ַ
	פֹקד עוֹן אבֹת על בנים

מעמד הר סיני

		

אשר בשמים ממעל

		על שלשים
ִ

דרישה
טעמים
לשון
מדע
בינה

		ועל רבעים לשֹנאי
ִ
	ועֹשה חסד לאלפים 

סדר

		לאֹהבי
שם ה' אלהיך
ג   .5 .לא תשא את ׁ ֵ
לשוא

ט .10 .לא תענה ברעך
עד שקר!

כי לא ינקה ה'
את אשר ישא את שמו לשוא

עשרת הדברות

		ולשֹמרי מצוֹתי

דרישה
טעמים
לשון
מדע
בינה

ד .זכור את יום השבת
לקדשו

סדר

		ששת ימים תעבד
		ויום השביעי
ֹר את כל דברי התורה הזאת ואת החקים האלה לעשֹתם.
שמתבטא הרעיון גם בפרשת המלך..." :למען ילמד ליראה את ה' אלהיו לשמ
ֻ
לבלתי רום לבבו מאחיו ולבלתי סור מן המצוה ימין ושמאל ,למען יאריך ימים על ממלכתו הוא ובניו בקרב ישראל" (שם י"ז ,יט-כ).

חוקי גוי קדוש

		ועשית כל מלאכתך

דרישה
טעמים
לשון
מדע
בינה

סדר
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טעמים
לשון

יתרו

דרישה

 12הלאווין

המסגרת האמונית
בין אדם למקום

		

בין אדם לאדם ולחברו

שבת לה' אלהיך
 .6לא תעשה כל מלאכה

מדע

		

בינה
סדר

אתה

י .11 .לא תחמֹד בית רעך!
 .12לא תחמֹד אשת רעך!

ובנך ובתך

ועבדו ואמתו

עבדך ואמתך

שורו וחמֹרו

ובהמתך

וכל אשר לרעך!

דרישה
טעמים
לשון
מדע

מעמד הר סיני

וגרך אשר בשעריך
כי ששת ימים

		

		עשה ה' 	 את השמים
			ואת הארץ
את היָ ם

			

			ואת כל אשר בם
		וינח ביום השביעי
על כן ברך ה' את יום השבת
ויקדשהו

בינה

ה .כבד את אביך ואת אמך

		למען יארכון ימיך
ִ

סדר
דרישה
טעמים
לשון
מדע

עשרת הדברות

		על האדמה

בינה

דרישה
טעמים
לשון
מדע
בינה

חוקי גוי קדוש

סדר

		

אשר ה' אלהיך נֹתן לך

המבנה מראה בבירור  את ההבדלים בין  חמשת הדיבורים הראשונים לבין האחרונים .ביטוי המפתח "ה'
אלהיך" מגדיר  (חמש פעמים) את  חמשת הדיבורים הראשונים ,כולל  כיבוד  אב ואם ,ויחד עם התביעות 

המחייבות זכירה ומעניקות ברכה וקדושה ,יחד עם ההנמקות והגמול ,עם המבנים המורכבים וששת הלאווין,
מתאפיין ה"לוח הראשון" שבין ה' לישראל ובין אדם למקום  (על פי החלוקה המקובלת בעם ישראל ,מדורות רבים).
לעומתו עומד ה"לוח השני" בניסוחו החד והפשוט עם ששת הלאווין בלבד ,ורק כפילותו של "לא תחמֹד"
מרמזת על התכנסות ששת הלאווין לחמישה דיבורים .בכל  אחד מה"לוחות" יש  חלוקה פנימית   -שני 
דיבורים מול שלושה בלוח הראשון  (לשון מדבר לעומת לשון נסתר); שלושה דיבורים מול שניים בלוח השני 
(לשון כללית-אוניברסלית ,לעומת לשון מצמצמת " -רעך") ,ולפיכך הדיבורים מסודרים במבנה מתהפך .3:2 / 2:3 -
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הקבלות בין הלוחות

דרישה

עוד ברור ,שיש הקבלות בתוכן ובסגנון בין "שני הלוחות" (וכך הבינו חז"ל במכילתא:)41
• "אנכי ה' אלהיך ...לא יהיה לך אלהים אחרים על פני" ניצב מול "לא תרצח" ,ומרמז על "צלם אלהים"
שבאדם.

אפשר ,שיש כאן גם רמיזה לכך ,שהשבת היא מחסום בפני חמדת ממון ונשים ,וניסיונות שונים של ניצול,
עבדות והשפלה .אולם יש גם זיקה בין השבת לבין העדות ,מפני שהיא מעידה על הבריאה ,כמדרש המכילתא.
גם כיבוד אב ואם מקביל כמובן לאיסורי חמדת ממון ,והם מקבילים גם במציאות החיים  (כמדרש המכילתא).

בינה
סדר

מעמד הר סיני

• "לא תעשה כל מלאכה אתה ובנך ובתך עבדך ואמתך ובהמתך וגרך אשר בשעריך" ,ניצב בעיקר מול "לא
תחמֹד בית רעך לא תחמֹד אשת רעך ועבדו ואמתו שורו וחמֹרו וכל אשר לרעך".
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	.41על "לא תחמֹד" ,מסכתא דבחודש יתרו פרשה ח ,מהד' הורוויץ-רבין עמ'  :233-234כיצד נתנו עשרת הדיברות" :ה' על לוח זה וה'
על לוח זה .כתיב 'אנכי יי' אלהיך' וכנגדו 'לא תרצח'  -מגיד הכתוב שכל מי ששופך דם ,מעלה עליו הכתוב כאלו ממעט בדמות 
המלך .כתיב 'לא יהיה לך' וכתיב כנגדו 'לא תנאף'  -מגיד הכתוב שכל מי שעובד עבודה זרה מעלה עליו הכתוב כאלו מנאף אחר 
המקום ...כתיב 'לא תשא את שם ה' אלהיך לשוא' וכנגדו כתיב 'לא תגנוב' ,מגיד הכתוב שכל מי שהוא גונב ,לסוף בא לידי שבועת 
שוא ...כתיב 'זכור את יום השבת לקדשו' וכנגדו כתיב 'לא תענה'  -מגיד הכתוב שכל מי שמחלל את השבת מעיד לפני מי שאמר 
והיה העולם שלא ברא עולמו לששה ימים ולא נח בשביעי ,וכל מי שמשמר את השבת מעיד לפני מי שאמר והיה העולם ,שברא
עולמו לששה ימים ונח בשביעי ...כתיב 'כבד את אביך ואת אמך' וכנגדו כתיב 'לא תחמוד'  -מגיד הכתו' שכל מי שהוא חומד ,סוף
מוליד בן שהוא מקלל את אביו ואת אמו ומכבד למי שאינו אביו .לכך נתנו עשרת הדיברות  חמשה על לוח זה וחמשה על לוח
זה ,דברי ר' חנינא בן גמליאל ,וחכמים אומרים  עשרה על לוח זה ועשרה על לוח זה".
	.42מכיוון שסדר הדיבורים בירמיהו בנוי על הקבלת שני הלוחות בתורה ,לכן אין טעם בניסיונות של חוקרים לשחזר מהם סדר קדום 
כלשהו עם השוואתו לתרגום השבעים .וראה :מ' וייס' ,עשרת הדיברות בפי נביאים' ,בתוך :ב"צ סגל (עורך) ,עשרת הדיברות בראי
הדורות ,ירושלים תשמ"ו ,עמ' .53-65
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מתוך העניין ברור שרשימה זו של הנביא בנויה על ההקבלות בין 'שני הלוחות' בעשרת הדיברות ,ולא על 
ֹף" ,עומדים כנגד "ק ֵּטר 
ֹב" מקביל אצלו לשבועת שקר ,ואילו "רצֹח ונָ א
הסדר המדויק הרציף שלהם" .הגָ נ
ַ
ָ
לבעל ,והֹלך אחרי אלהים אחרים" .לכן הקדים הנביא גנבה לרציחה וניאוף ,ולא מפני שהייתה בידו מסורת 
שונה על סדר הדיברות42.

דרישה

בינה

הקבלה זו בין 'שני הלוחות' נדרשת במפורש בנבואת ירמיהו:
אחרי אלהים אחרים אשר לא ידעתם	
 לשקר וק ֵּטר לבעל והֹלך
ֹף וה ּ ָש ֵב ַע
ֶ
ַ
ֹב רצֹח ונָ א ִ
הגָ נ ָ
(ירמיהו ז' ,ט).

לשון
מדע

• "לא תעשה לך פסל וכל תמונה "...ניצב מול "לא תנאף" ,והדבר מסביר בדיוק את הביטוי "אל קנא"
כהתפרצות  חרון  אף ה' אל מול בגידה  אלילית .ואכן ,דברי הנביאים מלאים בתיאור עבודת  אלילים 
כניאוף (בפרט ביחס לפולחן הזנות של תועבת כנען) ,למשל" :והיה מקֹל זנותה ותחנף את הארץ ותנאף את 
האבן ואת העץ" (ירמיהו ג' ,ט).
• "לא תשא את שם ה' אלהיך לשוא" ,כאיסור על שבועת שקר ניצב לדעתי גם מול "לא תגנֹב" ,שכוונתו 
העיקרית ,כידוע ,לגנבת נפש שעונשה מוות ,ובעיקר מול "לא תענה ברעך עד שקר" ובספר דברים" :עד 
שוא" .שבועת שקר ,גנבה ועדות שקר הם חטיבה אחת.
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דרישה
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מדע
בינה

סדר
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כה אמר ה' צבאות אלהי ישראל היטיבו דרכיכם ומעלליכם ואשכנה אתכם במקום הזה .אל 
תבטחו לכם אל דברי השקר לאמר היכל ה' היכל ה' היכל ה' המה .כי אם היטיב תיטיבו את 
דרכיכם ואת מעלליכם אם עשו תעשו משפט בין איש ובין רעהו .גר יתום ואלמנה לא תעשֹקו 
ודם נקי אל תשפכו במקום הזה ואחרי אלהים אחרים לא תלכו לרע לכם .ושכנתי אתכם במקום 
הזה בארץ אשר נתתי לאבותיכם למן עולם ועד עולם			(     ירמיהו ז' ,ג-ז).
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סדר
דרישה

עשיית "משפט בין איש ובין רעהו" ,כולל "גר יתום ואלמנה" והאזהרה ,על "דברי השקר" משלימים שם את 
הדרשה הנבואית של ירמיהו על עשרת הדיברות; "דברי השקר" כנגד "עד שקר"  -חובת "משפט בין איש 
ובין רעהו" ,וכן" ,גר יתום ואלמנה לא תעשֹקו" ,כנגד איסורי חמדת ממון ,ו"גרך אשר בשעריך" באיסורי 
מלאכה בשבת:

ראב"ע וריה"ל
שתי תשובות לשאלת ריה"ל !
אבן עזרא שמות פרק כ פסוק א

רבי יהודה הלוי  -ספר הכוזרי מאמר ראשון

שאלני ר' יהודה הלוי מנוחתו כבוד ,למה הזכיר אנכי 
ה' אלהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים ,ולא אמר 
שעשיתי שמים וארץ ואני עשיתיך .וזאת היתה 
תשובתי אליו.

יא .אמר לו החבר :אנחנו מאמינים באלהי אברהם 
יצחק ויעקב המוציא את בני ישראל ממצרים 
באותות ובמופתים ובמסות ,והמכלכלם במדבר,
והמנחילם  את  ארץ כנען ,אחר  אשר העבירם  את 
הים והירדן במופתים גדולים ,ושלח משה בתורתו,
ואחר  כך כמה  אלפי  נביאים  אחריו מזהירים על 
תורתו ,מיעדים בגמול הטוב לשומרה ,ועונש הקשה 
לממרה  אותה .ואנחנו מאמינים בכל מה שכתוב 
בתורה ,והדברים ארוכים.

דע ,כי אין מעלות בני אדם שוות באמונתם בלבם,
שהם מאמינים בשם הנכבד .כי הרבים מאמינים 
להשמעות  אזנים שיאמר להם  אדוניהם  ככה.
ולמעלה מהם ,שראו זה כתוב בדברי התורה שנתן 
השם למשה .ואם יבוא אפיקורס לערער ,כי  אין 
אלהים ,ישימו ידם לפיהם ,כי לא ידעו להשיב .ואשר 
נשאו לבו ללמוד חכמות ,שהם כמו מעלות לעלות 
בהם  אל מקום  חפצו ,יכיר מעשה השם במתכות 
ובצמחים ובחיות ,ובגוף האדם בעצמו ,שידע מעשה 
כל  אבר ואבר  כפי התולדות ,ולמה היה על  זאת 
המתכונת ,ויגבה לבו אחרי כן לדעת דברי הגלגלים,
שהם מעשה השם בעולם האמצעי שהוא עומד,
וידע זמן מתי תקדר השמש או הלבנה ,וכמה יקדר 
השמש ממנה ,גם ידע הלבנה למה נקדרה ומי גרם 
לה .וכל אלה ידע בראיות גמורות שאין בהם ספק.
ומדרכי השם ידע המשכיל  את השם ,וככה  אמר 
משה הודיעני נא את דרכיך ואדעך (שמות לג ,יג).
והנה השם הנכבד הזכיר בדבור הא' ,אנכי ה' אלהיך.
וזה לא יוכל להבין רק מי שהוא חכם מופלא ,כי 

יב .אמר הכוזרי :מסכים הייתי שלא אשאל יהודי 
מפני שידעתי אבוד זכרם וחסרון עצתם ,כי השפלות 
והדלות לא עזבו להם מדה טובה .והלא היה לך
לומר היהודי ,כי אתה מאמין בבורא העולם ,ומסדרו 
ומנהיגו ,ובמי שבראך והטריפך והדומה לספורים 
האלה ,אשר הם טענת כל מי שיש לו דת ,ובעבורה 
הוא רודף האמת ,להדמות לבורא בצדקו ובחכמתו.
יג .אמר החבר :זה שאתה אומר היא הדת ההקשית 
המנהגית ,מביא אליה העיון ,ונכנסים בה ספקות 
רבות .ואם תשאל הפילוסופים עליה  אינך מוצא
אותם מסכימים על מעשה  אחד ולא על דעת 
אחת ,מפני שהם טענות ,יש מהם מה שהם יכולים 
להעמיד עליהם מופת ,ומהם מה שיספיקו בם ,ומהם 
מה שלא יספיקו בם ,כל שכן שיעמידו בם מופת.
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והנה בעבור האות ,שעשה השם במצרים ,אמר  מד .אמר הכוזרי :גם זה תימה ,אם יש אצלכם מנין 
משה  אתה הראת לדעת  (דברים ד ,לה) .שהכל ראו  ברור מבריאת העולם.
זה ,חכמים ושאינן חכמים ,גדולים וקטנים ,גם הוסיף
מה .אמר החבר :בו אנו מונים ,ואין בין היהודים בזה 
עוד בדבר מעמד הר סיני ששמעו קול השם ,על כן 
מחלוקת מהודו ועד כוש.
אחריו ,מן השמים השמיעך את קולו ליסרך (שם שם,
לו) .ואמר באחרונה כי הדעת הגמורה ,שישיב האדם  מו .אמר הכוזרי :וכמה אתם מונים היום.
אל לבו עד שיתברר לו בראיות ,כי השם הוא לבדו,
על כן אמר וידעת היום והשיבות אל לבבך (שם שם ,מז .אמר החבר ארבעת אלפים וחמש מאות .ופרטם 
לט) .ואמר דוד ואתה שלמה בני ,דע את אלהי אביך מבואר מימות  אדם ושת ואנוש עד  נח ,עד שם 
ועבר אל אברהם יצחק ויעקב עד משה .ואלה מפני 

טעמים

מדע
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כבר פירשתי בפ' ואלה שמות ,כי  זה השם לבדו  ...
הוא העומד בלא שינוי ,ואין  זולתו שוכן עד ,ולא
כה .אמר החבר על הדרך הזה השיבותיך כאשר 
כמוהו יושב קדם סלה  (תה' נה ,כ) ,ומעמיד העולם 
שאלתני .וכן פתח משה לדבר עם פרעה כשאמר לו 
העליון בכחו .והעולם האמצעי בכח השם ומלאכיו 
אלהי העברים שלחני אליך ,ר"ל אלהי אברהם יצחק 
הקדושים שהם בעולם העליון .וזה העולם השפל 
ויעקב מפני שהיה  אברהם מפורסם  אצל האומות,
שאנו בו מעמדו בכח השם ,ובכח שני העולמים 
וכי התחבר אליהם דבר האלהים והנהיג אותם ועשה 
העליונים.
להם נפלאות ,ולא אמר אלהי השמים והארץ שלחני 
והנה יספיק למשכיל בכל גוי דבור אנכי ה' ,כי עשיית  אליך ,ולא בוראי ובוראך .וכן פתח אלהים דבריו אל 
שמים וארץ היום קרוב מחמשת אלפי שנה ,וישראל  המון ישראל" :אנכי ה' אלהיך אשר הוצאתיך מארץ
לבדם מודים בזה ,וחכמי האומות אינם מכחישים ,כי  מצרים" ,ולא אמר" :אני בורא העולם ובוראכם" :וכן 
השם הוא לבדו עשה שמים וארץ .רק הם אומרים ,פתחתי לך מלך הכוזר כאשר שאלתני על אמונתי,
השיבותיך מה שאני  חייב בו וחייבין בו  כל קהל 
כי השם הוא עושה תדיר בלי ראשית ואחרית.
ישראל ,אשר התברר אצלם המעמד ההוא בראות 
והנה השם עשה  אותות ומופתים במצרים ,עד 
עיניהם ,ואחר  כן הקבלה הנמשכת שהיא כמראה 
שהוציאם משה להיות להם לאלהים .וככה  אמר 
העין:
משה  או הנסה  אלהים לבוא לקחת לו  גוי  (דבר' ד,
לד) .והטעם כי השם עשה לישראל מה שלא עשה  כו .אמר הכוזרי :אם כן אני רואה שתורתכם אינה 
לכל גוי ,כי השם ברא העולם האמצעי ,והוא מושל  נתונה כי אם לכם.
על העולם השפל כפי מה שיש במערכת מזל כל עם 
כז .אמר החבר כן הוא ,וכל הנלוה אלינו מן האומות 
מטוב  או רע  כן יקרנו  כי  כן  חלק להם השם והנה 
בפרט יגיעהו מן הטובה  אשר ייטיב הבורא אלינו,
היתה במערכת ישראל  כפי  ככבי מזלם להיות עוד 
אך לא יהיה שוה עמנו .ואילו היה  חיוב התורה 
עובדים .והשם בכחו למען  אהבת האבות  חדש 
מפני שבראנו היה שוה בה הלבן והשחור ,כי הכל 
אותות בעולם השפל ,שלא היה בממשלת העולם 
בריאותיו .אך התורה מפני שהוציאנו ממצרים,
האמצעי והוציא ישראל מרשות המזלות להיותם 
והתחברות  כבודו  אלינו ,מפני שאנחנו  נקראים 
לו לעם  נחלה ,ובעבור  זה  אמרו קדמונינו  אין מזל 
הסגולה מבני אדם.
לישראל  (נדרים לב ,א; שבת קנו ,א) .ועוד  אבאר  זה 
בדרך משלים בפ' כי תשא.
...

יתרו

אבן עזרא שמות פרק כ פסוק א

רבי יהודה הלוי  -ספר הכוזרי מאמר ראשון
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חשיבות מיוחדת ניכרת בעצם הופעתה של שאלת ר' יהודה הלוי ,גם בפתח ספרו 'הכוזרי' (ספר מכונן באמונות 

עשרת הדברות

טעמים

בינה

לשון
מדע
בינה

חוקי גוי קדוש

טעמים

ודעות בעם ישראל) וגם בפירושו של ר' אברהם אבן עזרא ללשון הדיבור הראשון בעשרת הדיברות.
ככל הנראה ,אצל ריה"ל זו היתה שאלת מפתח ,ואולי היה שואל עליה אנשי דעה ותורה שהכיר או פגש,
והיא הפכה לנקודת פתיחה בלימודי אמונות ודעות ,מאז ועד היום.
בספר  'הכוזרי' נתן ריה"ל  את שאלתו בפי מלך כוזר ,בעוד שבפירוש ראב"ע היא מופיעה בלי מעטפת 
ספרותית" :שאלני ר' יהודה הלוי מנוחתו כבוד."...
בין תשובת החבר בספר 'הכוזרי' לבין תשובתו של ראב"ע יש נקודות מגע ודמיון  -אך גם הבדלים עמוקים– 
בהשקפת העולם הדתית והלאומית   -
האם אמונת התורה מבוססת בראשונה על בריאת העולם  (כדעת רמב"ן ,מול רש"י לבראשית א' ,א) או על יציאת 
מצרים  (כדעת רש"י) כמאורע היסטורי מכונן המחייב את עם ישראל?!

סדר
דרישה

ועבדהו  (דה"א כח ,ט) .והדעת הוא בלב לא בהודעת  התחברותם היו לב  אדם וסגולתו ,ולכל אחד מהם 
היו בנים כקליפות ,אינם דומים לאבות ולא התחבר 
הפה.
בהם הענין האלהי ,ונמנה המנין לאלה האלהיים 
והנה הזכיר למשכיל אנכי ה' ,והוסיף אשר הוצאתיך,
והיו יחידים ולא רבים ,עד שהוליד יעקב  אבינו 
שיבין המשכיל ושאינו משכיל .ואמר  אלהיך ,כי 
שנים עשר שבטים כלם ראויים לענין האלהי ,ושבה 
אתה  חייב בעבור שהוצאתיך מבית עבדים להיות 
האלהות בקהל רב ובהם היה המנין .ואנחנו קבלנו 
לי לעבד שתעבדני ,ותהיה לי לעם ואני  אהיה לך
מנין שני הקדמונים ממשה ,ונדע מה שיש ממשה 
לאלהים.
ועד עתה.
ומשה פי' זה בפרשת  כי ישאלך בנך (דבר' ו ,כ) ,כי 
טעם השאלה ,למה אנו חייבים לעשות מצות השם 
יותר מכל האדם ,והלוא בורא אחד לכולנו .והנה הזכיר שלש תשובות .הא' ,עבדים היינו לפרעה  (שם שם,
כא) ,והוא עשה לנו זאת הטובה הגדולה ,על כן אנו חייבין לשמור כל מה שיצונו ,אפילו לא היינו יודעים 
טעם מצותיו .והב' ,כי אלה המצות אינם לצרכו ,כי אם לטוב לנו כל הימים לחיותנו  (שם שם ,כד) .והשלישית,
וצדקה תהיה לנו  (שם שם ,כה) ,שנהיה צדיקים לנחול העולם הבא.

שאלת רבי יהודה הלוי

סדר
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אבן עזרא שמות פרק כ פסוק א

רבי יהודה הלוי  -ספר הכוזרי מאמר ראשון

אמונה דתית המבוססת על בריאת העולם מתאימה לכל בני האדם באשר  נבראו בצלם  א-לוהים ,והיא
מחייבת בחובה מוסרית לנהוג בכל בני האדם בשווה כמי שנבראו בצלמו ,ולהודות לבורא על כל מה שנתן 
בבריאה ,ובפרט כל אשר נתן לאדם.
 לפי דעה זו ,הכישלון האלילי וההשחתה המוסרית של בני האדם ,הם שהובילו לבחירת אברהם וזרעו למען 
ישמרו "דרך ה' לעשות צדקה ומשפט" (בראשית י"ח ,יט).

סדר
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יתרו

לעומת זאת ,אמונה המבוססת על התגלות ה' לעמו בהיסטוריה ביציאת מצרים ובמתן תורה ,היא ייחודית 
לעם ישראל ולאלה שיצטרפו אליו .והיא המחייבת תורה ומצוות ,אשר בתוכם גם 'צדקה ומשפט' וגם המוסר 
הכלל-אנושי והדתיות הנובעת מן הבריאה ,שכן התורה שניתנה בסיני פותחת בבריאת העולם ,ומעגנת את 
זכירת השבת ושמירתה גם בבריאת העולם וגם ביציאת מצרים1.

דרישה

בינה
סדר

מעמד הר סיני

מכאן עולה גם ההבדל בין התאריך העברי לבריאת עולם ,שבו אנו נוקטים בעקבות חז"ל בפירושם לתורה3,

לבין התאריך הישראלי לפי יציאת מצרים ,שהתורה עצמה נוקטת רק בו 4,ואף בניית הבית ה' על ידי שלמה 
המלך נקבעה לפיו  (מלכים-א ו' ,א)" :ויהי בשמונים שנה וארבע מאות שנה לצאת בני ישראל מארץ מצרים...
ויבן הבית לה'".
ודעות ,)5או כפתח ללימוד עשרת הדיברות בתורה.
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עיון ולימוד בסוגיה זו צריך להתמודד עם שאלות אלה ,כפתח ללימוד ספר 'הכוזרי' (וספרים מקבילים באמונות 

לשון
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הקשר בין היחיד לבין הכלל תלוי  אף הוא בשאלת יסוד  זו .ריה"ל וראב"ע הסכימו שניהם שעם ישראל 
בהמוניו יכול לדעת את ה' ולקבל תורה ומצוות רק מכוח התגלות ה' בהיסטוריה לעיני כל העם ביציאת 
מצרים ובמתן תורה .עם זאת ,ריה"ל ראה בזה אידיאל שלם ,ובסיס מחייב הן לציבור והן לכל יחיד בישראל,
בשונה מכל הדתות שבעולם ,שנובעות מטבע הבריאה.
לעומת  זאת ,ראב"ע ראה  את האידיאל בידיעת ה' השלמה שהיא ידיעה שכלית ,שהיא תכלית ההכרה 
האנושית ,וכל אדם בעולם מסוגל לה .ראב"ע זיהה בתורה פתחים ליחידים הראויים והמסוגלים להתרומם 
מתוך הכרת ה' בהיסטוריה  'עין בעין' ו'פנים בפנים' ולדעת  את ה' מתוך השכל והדעת הכללית .המקור 
לתפישת ראב"ע  (שגם הרמב"ם שותף לה )2הוא בדברי משה בספר דברים .בעקבות המעמד הגדול בחורב,
שעיקרו בראייה ובשמיעה ,הציג משה את התכלית העליונה ,אליה לא יכול כל העם להגיע ,אלא כל אחד 
ואחד לפי מדרגתו" :וידעת היום והשבֹת אל לבבך ,כי ה' הוא הא-להים בשמים ממעל ועל הארץ מתחת ,אין 
עוד" (דברים ד' ,לט).

טעמים
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	.1ראה להלן בפרק על השבת ' -זכור ושמור בדיבור אחד נאמרו'.
	.2ראה למשל ,מורה נבוכים חלק ב' פרק ל"ג.
	.3בעיקר על פי מדרש 'סדר עולם רבה'.
	.4בהקמת המשכן  (שמות מ'); במסעות המדבר ובהכנות להם  (במדבר ט' א > יא; ז' א; א' א; ל"ג לח); ובפתיחת ספר דברים  (א' ג)  .
' .5הנבחר באמונות ודעות' לרס"ג; 'מורה נבוכים' לרמב"ם; 'חובות הלבבות' לרבינו בחיי; ועוד  .
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סדר

"זכור ושמור בדיבור אחד נאמרו"

*1

א .טעמי השבת בעשרת הדיברות בספר שמות ובספר דברים

בין לשון עשרת הדיברות בספר שמות לבין לשון הדיברות שבספר דברים ישנם הבדלים קטנים ,להוציא
כור''-שמור' ,אף-על-פי שאנו דורשים 
ָ
מצוות השבת ,שבה הבדל בולט .2עיקרו של ההבדל איננו בחילוף 'זָ
מ'זכור' מצוות עשֵׂ ה של שבת ,ומ'שמור'  -זהירות באיסורי לא-תעשה ,3שכן "לקדשו" שווה בשני המקומות,
ֲ
ואיסור "כל מלאכה" נזכר בשני המקומות .ההבדל הגדול הוא בהנמקת מצוַ ות השבת .בכל אחד מן הספרים 
ההנמקה היא מוחלטת ,כאילו זו בלבד היא הסיבה לקדושת השבת ולאיסוריה .בספר שמות מקור השבת 
וסיבתה הוא במעשה בראשית ,ובשבת בראשית ,ואילו בספר דברים   -ביציאת מצרים .4שני הסברים 
מוחלטים  אלה  נראים באמת  כסותרים  את ההיגיון האנושי :ודאי  אי-אפשר לאמרם בדיבור  אחד ,כפי 
שדרשו חז"ל ,אלא על-ידי הקב"ה ,בדיבור אלוהי.5
נציג תחילה את לשון מצוות השבת בשני הספרים:
שמות

דברים

זכור את יום השבת לקדשו.

שמור את יום השבת לקדשו,
כאשר צוך ה' אלהיך

ששת ימים תעבד ,ועשית כל מלאכתך
ויום השביעי שבת לה' אלהיך,
לא תעשה כל מלאכה
אתה ובנך ובתך,
עבדך ואמתך ובהמתך,
וגרך אשר בשעריך.

ששת ימים תעבד ועשית כל מלאכתך.
ויום השביעי שבת לה' אלהיך,
לא תעשה כל מלאכה
אתה ובנך ובתך ועבדך ואמתך,
ושורך וחמֹרך וכל בהמתך,
וגרך אשר בשעריך,

*	מאמר זה הינו עיבוד של מאמר שפורסם בכתב העת 'מגדים' (יואל בן נון' ,זכור ושמור בדיבור אחד נאמרו' ,מגדים ט (תש"ן) ,עמ'  .)26 15תודתי 
נתונה לעורכי מגדים על הערותיהם ,ולרב מ' שפיגלמן  -על עזרתו בניסוח הערה .18
" .1זכור ושמור בדיבור אחד נאמרו  -מה שאין הפה יכול לדבר ואין האוזן יכולה לשמוע" (ראש השנה ,כז ,ע"א; שבועות ,כ ,ע"ב; מכילתא
דרשב"י ,יתרו ,כ' ,ה-ח; ובניסוח קצת שונה עם דוגמות אחרות בירושלמי ,נדרים ,פ"ג ,ה"ב ,ובמכילתא ,יתרו ,ז').
	.2ואלו השינויים בעשרת הדיברות בדברים לעומת ספר שמות (פרט לנימוק מצוַ ות השבת ,שהוא שינוי הקשה מכולם; ומנאם כבר ראב"ע בפירושו 
 שלושה הבדלי וי"ו בדיבור השני ,שניים 'מא ְּזנִ ים' זה את זה (וי"ו של "וכל תמונה" כנגד וי"ו של "ועל שלשים") ,ואחד מופיע 
לשמות ,כ' ,א)( :א)
ַ
"מצוֹ ָתי" קרי) .ועיין רמב"ן לשמות ,כ' ,ח; (ב) תוספת "כאשר צוך ה' אלהיך" בדיבור הרביעי ובדיבור 
בכתיב אך לא בקרי  ("מצותו" כתיבְ ,
החמישי ותוספת "ולמען ייטב לך" בדיבור החמישי  ("כבד"); (ג) תוספת וי"ו בראש הדיבורים האחרונים  (מהשביעי עד העשירי); "עד 
שוא" בדברים לעומת "עד שקר" בשמות ,בדיבור התשיעי; "ולא תתאוה בית רעך" במקום "לא תחמד"; חילוף הסדר של 'בית רעך'
ו'אשת רעך'; גריעת וי"ו "שורו וחמרו" ותוספת "שדהו"  -בדיבור העשירי.
	3ברכות ,כ ,ע"א; בפסחים ,קו ,ע"א ,נדרש 'זכור' לעניין קידוש היום  (וכן בפסחים ,קיז ,ע"ב) ,ובביצה ,טו ,ע"ב  -לעניין הכנה לשבת ,אולי 
לשיטת שמאי הזקן  -מחד בשבת לשבת ,שם ,טז ,ע"א .שתי הדרשות נזכרו במכילתא (יתרו ,ז') ,ובמכילתא דרשב"י נזכרו גם כבוד 
שבת וספירת הימים לשבת .אבל עיין רמב"ן לשמות ,כ' ,ח ,ועיין ראב"ע לדברים ,ה' ,ה ,וברשב"ם לשמות ,כ' ,ולדברים ,ה' ,שאמרו 
כי 'זכור' ו'שמור' שווים במובנם ,וכן 'שוא' ו'שקר'.
	.4ואולי גם בשבת במדבר סין ,ראה להלן.
	.5עיין רמב"ם ,מורה נבוכים ,ח"ב ,פל"א ,וראה תמיהות הרמב"ן בפירושו לדברים ,ה' ,טו ,וניסיונו לדחוק הכול לנימוק אחד ,אף שבפסוק 
הקודם כתב בעצמו מעין דברי הרמב"ם .במאמר זה הלַ כתי בהצגת הבעיה בעקבות סברת הרמב"ם ,אבל בפתרונה הלכתי על-פי 
ָ
מאמר חז"ל הידוע על 'זכור' ו'שמור'.

סדר
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איסורי מלאכה בשבת הם עדות לחירות ולשוויון האנושי ,שנוצרו בעת הגאולה משעבוד מצרים.
אסור לו לאדם לשעבד את עצמו ,10את בני-ביתו ,את פועליו ועבדיו ואת הגֵ ר אשר בשער; ואפילו שורו 
ת
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	.6ראה להלן ,הערה .7
	.7שבת ,קיט ,ע"ב" :כל המתפלל בערב שבת ואומר 'ויכלו' מעלה עליו הכתוב כאילו נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית".
כוזרי ,מאמר א' ,יא-יג:
	 	8
"אמר לו החבר :אני מאמין באלוהי אברהם יצחק ויעקב אשר הוציא את בני ישראל באותות ובמופתים ממצרים...
אמר הכוזרי... :וכי לא היה לך לאמר ,אתה היהודי ,כי מאמין אתה בבור א  העולם ומסדרו ומ נ הי ג ו  ,הוא אשר בראך ,והוא
המטריפך לחם חוקך ,וכדומה מן התארים האלוהיים ,בהם יאמין כל בעל דת ובגללם שואף הוא אל האמת ואל הצדק ,ברצותו 
להידמות לבורא בחכמתו ובצדקו?
אמר החבר :מה שאתה אומר נכון הוא בנוגע לדת המיוסדת על ההיגיון ,ומכוונת להנהגת מדינה ,דת הנובעת אמנם מן העיון אך
נופלים בה ספקות רבים[ "...הכוונה ,כנראה ,גם לנצרות ולאיסלם ,אך בעיקר לדת הפילוסופים].
	.9קרא ישעיה ,פרק ב' ,פרק י' ,פרק י"ג ועוד!
	.10ההבדל הבולט בין תפישת החירות המקראית לבין זו המודרנית נובע מכך ,שבתפישה המודרנית נובעת החירות מן האדם עצמו,
מזכויותיו וממעמדו הטבעי ,ועל כן מותר לו לשעבד את עצמו אבל לא את זולתו .לעומת זה ,החירות במקרא נובעת מן החירות 
שה' העניק לישראל ביציאת מצרים ,והיא זכות ,חובה וייעוד גם יחד .לפיכך ,ברור ש א דם בן  ח ורין   -א סור לו לשעבד  ג ם 
א ת ע צ מו  ,מפני שזה סותר את יסוד החירוּת .על כן "אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתלמוד ובתורה" (אבות ,ו' ,ב) ,וכן" :אל תיקרי 

לשון

בינה

עשרת הדברות

ההנמקה שבספר דברים מעמידה את ה' כגואל ישראל וכמושיעו ,כמוציא את ישראל ממצרים לחירות 
עולם .שומרי השבת ומקדשיה עומדים לפני ה' ,כ ֲע מוֹ ד ישר א לי בן  -ח ורין מול  א דון העולם  
ומנהיגו ,שובר עול העבדות לפרעוני הדיקטטורה האנושית ,לאותם מלכי בשר-ודם השָׂ מים עצמם אדוני 
עולם ביומרת גאוותם  (האלילית) .9השבת היא עדות על יציאת-מצרים ועל החירוּת בכלל .היא לפיד החירוּת 
של ישראל הנגאל (ושל כל נגאל) ,שאחר-כך יוכל לעמוד לפני ה' אלוהי ישראל כעם בן חורין ,ולקבל עליו תורה 
ומצוות.

טעמים

מדע

מעמד הר סיני

ההנמקה לשבת שבספר שמות מעמידה את ה' כבורא העולם ,ואת זוכרי השבת ומקדשיה  -כעומדים 
לפני ה' ,כעמוד אדם נברא מול בורא העולם ובוראו .6השבת היא עדות על מעשה בראשית ,והיא מבטאת 
את ביטול רצונותיו ,צרכיו ושאיפותיו של האדם מפני רצונו המוחלט של הבורא ,המתגלה בעצם הבריאה 
ובמתכונת הזמן השבועית .הבריאה  -יש מאין  -אין בה שום אילוץ ,היא אינה תוצאה של תופעה או אירוע,
כוח או חוק  -היא עצמה האירוע והחוק .גם השבת היא מסגרת זמן שרירותית ,שאינה תוצאה של שום 
תופעת-טבע ,ולא של זמן טבעי ,כוח או אירוע .רצונו המוחלט של הבורא הוא לשבות ביום השביעי ,כפי 
שרצה ליצור ולעשות ששת ימים .האדם שומר השבת מעיד בכך על ידיעת מגבלותיו כנברא ,ועל הכרתו 
באלוהים וברצונו  כבורא העולם .7זוהי תפישה דתית ,שהתגלתה בישראל במיוחד ,אף-על-פי שאיננה 
מוגבלת לישראל בלבד ,וביסודה יכולה היא להתגלות גם כדת טבעית-אוניברסלית ,אשר מאמינה באלוהים 
בורא העולם והאדם ,כדברי ריה"ל ,8וכפי שאמנם התגלתה בדתות שיצאו מישראל  (בעיווּתים ידועים).

יתרו

כי ששת ימים עשה ה' את השמים
ואת הארץ את הים ואת כל אשר בם
וינח ביום השביעי
על כן  -ברך ה' את יום השבת ויקדשהו.

למען ינוח עבדך ואמתך כמוך.
וזכרת ,כי עבד היית בארץ מצרים,
וי ִֹצאך ה' אלהיך משם,
ביד חזקה ובזרֹע נטויה.
על כן ִצ ָ
וך ה' אלהיך לעשות
את יום השבת.

דרישה

דרישה
טעמים
לשון
מדע
בינה

סדר
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טעמים
לשון

יתרו

דרישה

מדע

וחמורו 11וכל בהמתו זכאים למנוחה .שומר השבת בישראל מעיד בכך על הכרת מגבלותיו כאיש בן חורין,
זוהי תפישה חברתית-מוסרית מיוחדת .לעם ישראל יש מחוּיָ בוּת 
שאסור לו לשעבד את עצמו או את אחרים.
ַ
מיוחדת לשמירת השבת ,בהיותו משועבד ונגאל יותר מכל עם אחר בהיסטוריה .מצוַ ות השבת היא עמוּד 
ַ
מרכזי של התורה שניתנה לישראל ,ואשר ערכיה ורעיונותיה יוצאים לעולם כולו מכוחם של ישראל.
האם שתי תפישות אלה יכולות להישמע בדיבור אחד? גם כאשר כל אחת מהן היא הנמקה מוחלטת" :על כן 
"על כן צ ְּו ָך ה'"?
ברך ה'" /
ִ

בינה

הרמב"ם מציג במורה נבוכים את השאלה ונותן לה תשובה רציונלית  (ח"ב פל"א):

דרישה
טעמים
לשון
מדע

מעמד הר סיני

סדר

בינה

דרישה
טעמים
לשון
מדע

עשרת הדברות

סדר

סדר

לשון
מדע
בינה

וציוונו בתורת השביתה והמנוחה   -לקבץ שני הענינים :האמנת דעת  אמיתי ,והוא חידוש 
העולם ,המורה על מציאות האלוה בתחילת מחשבה ובעיון הקל  -וזכור חסדי האלוה עלינו 
בהניחנו  'מתחת סבלות מצרים'; וכאילו הוא חסד  כולל באמת הדעת העיוני ותיקון העולם 
הגשמי".
לדעת הרמב"ם ,ההנמקה הראשונה מתייחסת לזכירת השבת וכבודה במשמעותה העיונית ('זכור') ,והשנייה- 
לשמירת השבת במובן המעשי  ('שמור') .אלא שהסבר זה קשה ,מפני שפירוט "לא תעשה כל מלאכה,"...
כלומר ציווי השמירה ,שווה בשניהם לגמרי.
ואמנם 'זכור' בלשון המקרא ,מובנו קרוב יותר ל'פקוד'; צירופי לשון כ'ספר הזכרונות'' ,זכרון תרועה'' ,מזכרת 
ֲעוֹ ן'' ,להזכירני אל פרעה' ועוד  -מתפרשים במובן של דין ומשפט .12על כן קרובים יותר לפשט המקרא דברי 
ראב"ע ורשב"ם ,שלפיהם זכור ושמור שווים במובנם ,כמו שווא ושקר שבמצוַ ות 'לא תענה' .13הרמב"ן מנסה 
להעמיד את הכול על הנמקה אחת בלבד ,14והיא בריאת העולם ,בטענה שזכירת יציאת מצרים מעידה גם 
היא על הבריאה ,אך פשוטו של מקרא נראה רחוק מהסבר זה.

ָ'חרוּת' [על הלוחות] אלא ֵ'חירות'" (עירובין ,נד ,ע"א; וראה רש"י שם) ,וכן" :עבד ה' הוא לבד חפשי"
שצט ,עמ' .)1173
 .11אלה בהמות השדה המובהקות ,ובדברים הן מודגשות כפרט בפני עצמו ,נוסף ל'כל בהמתך'.
	.12ראה רש"י לשמו"ב ,ח' ,טז ,ולמלכ"א ,ד' ,ד .וראה מאמרו של פון-רבנטלופ על משרת המזכיר בממלכת יהודהH. Graf Revetlow, :
 ;'Das Amt des Mazkir', ThZ 15 (1959), pp. 161-175מתורגם לעברית בתוך :סוגיות מתקופת המלוכה בישראל ,הוצ' אקדמון ,ירושלים,
תשכ"ח.
	.13ראה לעיל ,הערה .2
	.14ראה לעיל ,הערה .5
(שירי הקודש לריה"ל ,מהדורת ירדן ,ד',

חוקי גוי קדוש

טעמים

אמנם תתן לנו תורת השבת וצוותו  אותנו לשמרו הוא עלול נמשך לעילת היותנו עבדים 
במצרים ,אשר לא היינו עובדים [שם] ברצוננו ובעת שחפצנו ,ולא היינו יכולים לשבות.

אין מנוס אפוא מלשוב להגדרת חז"ל שרק היא מתעלה מעל לחוק הסתירה ,ורואה את שתי ההנמקות כשני 

בינה

דרישה

"וכבר באו בזאת המצווה שתי עילות מתחלפות ,מפני שהם  -לשני עלולים מתחלפים .וזה 
שהוא אמר בעילת הגדל השבת בעשרת הדיברות הראשונים ,אמר' :כי ששת ימים עשה ה' את 
השמים ואת הארץ ,'....ואמר במשנה תורה' :וזכרת כי עבד היית במצרים ...על כן צוך ה' אלהיך
לעשות את יום השבת' .וזה  -אמת! כי העלול במאמר הראשון הוא כיבוד היום והגדילו ,כמו 
שאמר' :על כן ברך ה' את יום השבת ויקדשהו'  -זהו העלול הנמשך לעילת 'כי ששת ימים.'...

סדר
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יתרו

צדדים של מטבע אחת .כל אחד מן הצדדים נראה ונשמע לבני-אדם רבים כמכיל עולם ומלואו ,בלי להניח
מקום לזולתו .קבוצות שונות בישראל ובעולם בונות את השקפותיהן ואת אורחות חייהן על  אחת משתי 
התפישות .15המחקר הביקורתי החילוני של התורה רואה כאן לא רק שתי תפישות ,אלא שני מקורות!16
אבל "שורש ההאמנה הוא שורש הכפירה" .17זו בדיוק קדושתה העליונה של התורה מאת ה' ,שאין שתי
התפישות האלה  -כל אחת שלֵ מה ומוחלטת בתוכה  -אלא שני צדדים של מטבע אחד .18רק האדם אינו יכול 
נאמרו 'שני צדי המטבע'  -זכור ושמור; מעשה 
לקלוט ולתפוש בבת-אחת את שני צדי המטבע! אך בדבר ה'
ִ
ִ
בראשית ויציאת מצרים; 'הדתיות הקוסמית' ו'המוסריות החברתית'  -בדיבור אלוהי אחד ,מה שאין הפה 
האנושי יכול לדבר ,ואין האוזן האנושית יכולה לשמוע.

דרישה

בינה
סדר

מעמד הר סיני

דרישה
טעמים
לשון
מדע
בינה
סדר
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דרישה
טעמים
לשון
מדע
בינה
סדר

חוקי גוי קדוש

	.15עיין בספר השבת לזכרו של ח"נ ביאליק ,הוצאת עונג-שבת ,ת"א ,תש"ם ,בהדגשים השונים שבפי מסבירי השבת בימינו .ראה שם 
במיוחד את דבריהם של הרמן כהן  (עמ'  )137-134ד' ניימרק  (עמ'  ,)139-138מ' ברדיצ'בסקי  (עמ'  ,)376-373וסופרים אחרים  (עמ' .)514-473
' .16שבת' ,אנציקלופדיה מקראית ,ז ,עמ'  ;598מ' ויינפלד ,האל הבורא בבראשית א ובנבואת ישעיהו השני ,תרביץ ,לז (תשכ"ח) ,עמ'
.110-109 ,139-127
 .17כוזרי ,מאמר ראשון ,עז-עט.
	.18ראה אורות הקודש ,כרך א ,חכמת הקודש ,ח'-י"ב למשל" :מפני כח הקיבול אשר  לאדם ידיעה סותרת ידיעה ,והרגשה הרגשה,
וציור ציור .אבל באמת ,ידיעה מחזקת ידיעה ,והרגשה מחיה הרגשה ,וציור משלים ציור" (שם ,עמ' יג) .וכן" :המחשבות השונות אינן 
סותרות זו את זו  בעצם .הכל אינו כי אם התגלות אחדותית ,המתראה בניצוצים שונים" (שם ,עמ' טז).
	תופעות טבע שיכולות להוות משל מתאים להבנת עניין כזה ,החורג מן הלוגיקה הקלאסית ,אפשר למצוא דווקא בפיזיקה המודרנית.
אנו מוצאים שוני ברמת החוקיות גם על-פי מצבי הצבירה בהבדלים שבין מוצק ונוזל ובעיקר בין שניהם לבין הגזים .בפיזיקה של 
המצב המוצק שוררים כמובן חוקי הסתירה באופן מלא .בנוזל יש תנועה חופשית יותר של החלקיקים ,שממנה נובעות תופעות 
שונות .בצורה חריפה יותר אנו מוצאים את הגזים שיש בהם מרחק עצום בין החלקיקים ,ובעיקר יש להם תנועה חופשית .לכל גז
בתנאי חום ונפח שווים  -מספר קבוע ושווה של מולקולות שיהיה להם גם לחץ קבוע .כך ניתן לראות כיצד מספר גדול מאוד של 
ֵ
חלקיקים חופשיים בתנועתם ,יוצרים בכל זאת מערכת שיש בה חוקיות קבועה.
	תופעות מהותיות יותר לענין זה אנו מוצאים בתחום החלקיקים האלמנטריים .על-פי תורת הקוואנטים ועקרון אי-הוודאות שניסח
הייזנברג ,מלוא הנתונים על מצבו של חלקיק מסוים יכול לאפשר לנו לדעת את מיקומו המדויק ,רק אם נוותר על ידיעת התנע שלו,
ולהיפך .אחת התוצאות של עקרון זה היא שלחלקיקים אלמנטריים יש בתנועתם כעין "חופש בחירה" או התנהגות אקראית - וזו 
שאלת מינוח התלויה גם בהשקפת עולם  -ולא נוכל לדעת את התנהגותם  (מקומם ותנועתם) אלא בדרכי הסתברות .דוגמה מתחום 
ידוע יחסית יכולה להיות ההתפרקות של יסודות רדיואקטיביים  (דוגמת אורניום או פחמן  ,)14שיש לה קצב קבוע לכל יסוד ,אף-על-פי 
שכל אטום 'רשאי' להתפרק 'בזמנו החופשי' ,באופן שאי-אפשר לקבעו מראש או לעמוד עליו אלא בדיעבד.
אלברט אינשטיין סבר בזמנו שמן ההכרח שיימצא פתרון לוגי כל שהוא בתורה יותר כוללת  ("אלהים איננו משחק בקוביה" נהג לומר 
אינשטיין .אך יש לזכור שאינשטיין היה פנתיאיסט ,ואמונה זו השפיעה על דרך מחשבתו ,כעדותו בעצמו) ,אולם נילס בוהר ותלמידיו טענו שלא
חסר כאן מידע וכי זהו מצבו האמתי של הטבע.
	השינוי הגדול ביחס לפיזיקה הקלאסית (הלוגית) ,בא לידי ביטוי במקביל גם ביחס לתפיסת האור .אנו רואים את האור ותופעות אחרות 
של קרינה ושל חלקיקים אלמנטריים ,כנושאים שתי תכונות הפוכות בו-זמנית  -חלקיקי חומר מחד ואנרגיה גלית לא-חומרית מאידך.
נילס בוהר ותלמידיו מסבירים גם מצב זה בעזרת עקרון הקומפלמנטריות .כלומר :אנחנו איננו יכולים 'לפצח' סתירה זו בשכלנו 
הלוגי .כל 'בחינה' כזאת של האור ,חלקיקית או גלית ,למרות שיש בה  100%של הנתונים ,איננה מבטאת אלא צד מסוים של האור 
במציאות .אנו לומדים אפוא להכיר את העולם על-ידי 'השלמה' של 'הבחינות' הללו .האור מתנהג כזרם של חלקיקים ,וכך נמשך
בין השאר על-ידי שדה כובד ,ויחד עם זה ,חלקיקי חומר גם מתנהגים כגלים כמו בניסויי התאבכות .שתי התופעות נראות סותרות 
לגמרי על-פי הלוגיקה הקלאסית ואף-על-פי-כן שתיהן נכונות ,מה שמחייב כנראה לוגיקה שונה ומיוחדת ,הלוגיקה הקוואנטית.
מסתבר אם כן ,שגם עולם החומר מורכב יותר מחוקי הסתירה ,שלא לדבר על עולם הרוח.

לשון
מדע

ב .טעמי השבת בספר שמות

שתי תפישות אלה של השבת כבר מופיעות לפנינו בספר שמות עצמו ,שבו מופיעה השבת בהנמקות כפולות 
ומכופלות ארבע פעמים שהן שש  -באילים שבמדבר סין בעת ירידת המן  (ט"ז); בעשרת הדיברות  (כ'); בסוף

טעמים

דרישה
טעמים
לשון
מדע
בינה

סדר
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טעמים
לשון

יתרו

דרישה

פרשת משפטים  (כ"ג ,יב); בסוף ציווי המשכן  (ל"א ,יב-יז); בחידוש הברית לאחר חטא העגל  (ל"ד ,כא) ובראשית 
עשיית המשכן  (ל"ה ,א-ג) .השוואה יסודית בין ציווּיֵ י השבת שבספר שמות ,תגלה לפנינו את התמונה הבאה:
**

עשרת הדיברות (כ')

אילים  -מדבר-סין (ט"ז)
מדע
בינה

המטרה

מנוחה" :שבו איש תחתיו".

שבת לה'.

סדר

איסורים
וציוויים

הכנה מיום הששי;

איסור כל מלאכה.

לחם משנה.

מלאכתך  -מלאכת חול!

פירוט
האיסורים

איסורי מלאכות  הבית  -אפייה ובישול  -מיום 
השישי .איסורי לקיטה ויציאה  /הוצאה.

איסור על כל איש מישראל ועל כל הנתונים 
למרותו.

המקור
והנימוק

יציאת מצרים והמן במדבר  (במובן השגחה).

מעשה בראשית  (נימוק מוחלט).

דרישה
טעמים
לשון
מדע

מעמד הר סיני

עיקר שבת

שבת  לישראל  -יום השבת כבר ידוע.

יום השבת ידוע.

עונש

סוף משפטים  /סוף כי תשא
(כ"ג ,יב; ל"ד ,כא)19

בינה

עיקר שבת

טעמים
לשון
מדע

עשרת הדברות

סדר
דרישה

לא נזכר עונש ,אלא ניסיון מאת ה' ,גם במן וגם  לא נזכר עונש.
בשבת.

איסורים
וציוויים
עונש
המקור
והנימוק
המטרה

עם מלאכת המשכן (פעמיים).
(ל"א ,יב-יז; ל"ה ,א-ג)

מצוַ ות עשה :תשבֹת.

השבת  -קדש לישראל וקדש לה'  -שבת-
שבתון.

שביתה ממלאכת  השדה כולה

איסור מוחלט על  כל מלאכה  -כולל מלאכת 
שמיים (המשכן) .פסוק מיוחד לאיסור הבערה 
בשבת בכל מקום ,כדוגמה למלאכה אסורה 
שקל לעשותה.

("בחריש ובקציר תשבת").
("מעשיך" " -אשר תזרע בשדה")

עונש כרת ועונש מיתה.
מעשה בראשית.

לא נזכר עונש.
יציאת מצרים ,מעבדות לחירות (שים לב 
לשמות ,כ"ג ,ט ,טו).2
"למען ינוח שורך וחמורך וינפש בן אמתך והגר" .המשמעות :ברית עולם ,אות עולם בין ה'
לישראל ,קדושה מוחלטת  (הדוחה גם את הקמת 
המשכן).

בינה

ברור ,לפיכך ,שתפישת השבת המוצגת בספר דברים  נמצאת  כבר בספר שמות ,בסוף פרשת משפטים,
והביטוי "למען ינוח שורך וחמרך" יוכיח .כמו-כן ברור ,שמקור הנימוק והציווי על השבת הוא כפול  -מעשה 
בראשית ויציאת מצרים   -והוא מופיע לסירוגין :בפרשת המן השבת קשורה ליציאת מצרים ,בעשרת 

דרישה
טעמים
לשון
מדע
בינה

חוקי גוי קדוש

סדר

	.19יש תפישות הרואות רק את עניין המנוחה כטעם השבת בפרשת משפטים  (שמות ,כ"ג ,יב) אך אין זה נכון .הפסקה כולה מטפלת 
במצוות דתיות ,מוסריות וחברתיות הקשורות ביציאת מצרים ,החל באיסור לחיצת הגר ,וכלה בפסח וברגלים ,לפיכך גם שבת 
ֵ
ושמיטה בפסקה זו קשורות בטעם זה ,כמו בספר דברים.

סדר
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יש עוד להוסיף ,שתפישת השבת כנובעת מכוח יציאת מצרים היא עצמה בעלת משמעות כפולה :ביטוי 
מובהק להשגחת ה' על ישראל ולהבטחת טובתם מחד  (בפרשת המן) ,וקביעת גדרי מנוחה מתוך ח ּ
ירו ת,
חופש משעבוד ,והגבלת זכות השעבוד בכלל  ("למען ינוח ...וינפש בן אמתך והגר" בפרשת משפטים).

מצוות ה' כאן יש להן  אופי של מבחן והתמודדות ,ושכר ההתמודדות בצדה  כפי שנאמר בסיום החק 
והמשפט והניסיון במרה" :ויאמר אם שמ ַֹע תשמע לקול ה'
אלהיך ,והישר בעיניו תעשה ,וה ֲאזַ נְ ָּת למצותיו,
ַ
ושמרת כל חקיו ,כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך ,כי אני ה' רֹפאך" (ט"ו ,כו) .גם בספר דברים 
ָ
ו אם לא .ויענך
מוסבר המן במובן הכולל כניסיון" :למען ענתך לנסֹתך ,לדעת את אשר בלבבך ,התשמֹר מצוֹ ָת
ֹתיך ,למען הודיע ָך כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם,
וירע ֶב ָך ,ויאכלך את המן אשר לא ידעת ,ולא ידעון אב
ֲ
ִ
כי על כל מוצא פי ה' יחיה האדם" (דברים ,ח' ,ב-ג ,טז) .מצוֹ ות השבת מופיעות כאן כחלק מההתמודדות על 
שאלות ההשגחה והתודעה הדתית .הציווּי המוחלט על השבת ,בלי קשר לניסיון ,להשגחה ,או לשכר ועונש,
מופיע באמת רק בעשרת הדיברות ,ואחר-כך במעשה המשכן.

לעומת זאת ,מצוות השבת בסוף משפטים עיקרן בשדה ,שם רגילים לעבוד פועלים ובהמות  -שורך וחמורך,
בן אמתך והגר  -וכפי שעולה גם משתי השוואות באותו הפרק:

לשון

בינה
סדר
דרישה
טעמים
לשון
מדע
בינה
סדר

עשרת הדברות

במובן הראשון של השבת בפרשת המן נאסרו מלאכות הבית  (שמות ,ט"ז) ובמובן השני של פרשת משפטים 
נאסרו מלאכות השדה ,שרגילים בהן פועלים לסוגיהם .בשני המובנים יש לפנינו בעיקר מצוַ ות עשה ,ואיסור 
הבא מכלל עשה .21המובן השני הוא המופיע בסוף משפטים ,והוא העומד ביסוד עשרת הדיברות בדברים.
מצוות השבת בפרשת המן קשורות לבית ולא למלאכות השדה ,מפני שהמן הוא ההיפך מתבואת שדה 
("לחם שמים"  -תהילים ,ק"ה ,מ) ,ואין בו מן החוץ אלא לקיטה והובלה ,דהיינו הוצאה מרשות לרשות .שאר 
המלאכות קשורות להכנה ,לאפייה ולבישול.22

טעמים

מדע

מעמד הר סיני

מבחינת הפשט בתורה ,כרוכה השבת בפרשת המן במושג הנס והניסיון" :ויאמר ה' אל משה ,הנני ממטיר 
 הילך בתורתי אם לא .והיה ביום הששי 
לכם לחם מן השמים ,ויצא העם ולקטו דבר יום ביומו ,למען אנסנו
ִ
והכינו את אשר יביאו ,והיה משנה על אשר ילקטו יום יום" (שמות ,ט"ז ,ד-ה) .הניסיון מתייחס כאן גם לעצם 
ירידת המן ,גם לאיסור להותיר ממנו עד בוקר  (ט"ז ,יט-כ) ,וגם ללקיטת לחם משנה ביום הששי ולציווּי שלא
"שם שָׂ ם לו  חֹק 
לצאת ללקוט בשבת .כל אלה כרוכים בניסיונות הדדיים :ה' מנסה את ישראל במי מרהָ :
ומשפט ושם  נִ ּ ָסה ּו" (ט"ו ,כה) .20וישראל מנסים את ה' ברפידים" :ויקרא שם המקום  מסה ומריבה ,על ריב בני 
ישראל ועל  נ ַּס ָֹתם את ה' לאמר ,היש ה' בקרבנו אם אין" (י"ז ,ז).

יתרו

הדיברות   -למעשה בראשית; בסוף משפטים   -שוב ליציאת מצרים ובסוף הציווּי על המשכן   -למעשה 
בראשית; בסוף כי-תשא  -ליציאת מצרים ובתחילת ויקהל  -למעשה בראשית.

דרישה

דרישה
טעמים
לשון
מדע
בינה

"ושש שנים תזרע את ארצך( "...כ"ג ,י)

לעומת" :ששת ימים תעשה מעשיך( "...כ"ג ,יב).

חוקי גוי קדוש

 .20אולי מכאן המדרש הידוע על מצוַ ות שבת כבר במרה ,ראה רש"י שם.
	.21הציווי לשבות בשני מובניו  -הציווּי להכין לשבת מראש כולל אפייה ובישול ,והציווי לשבת איש במקומו  -וכל האיסורים הנובעים 
מכלל מצוות אלה ,הם מצווֹ ת עשה ,להוציא "...אל יֵ ֵצא איש ממקֹמו ביום השביעי" (שמות ,ט"ז ,כט) ,שהוא לאו ,ונחלקו בקריאתו 
ובעונשו  -עיין עירובין ,יז ,ע"ב ,ובתוספות ,ד"ה לאו שניתן לאזהרת מיתת בי"ד.
 .22זה גם עיקר מצוַ ות השבת למשפחה שאיננה חקלאית או יצרנית :את המזון שהיא קונה מן החוץ ,היא מובילה הביתה ,ומכינה לשבת 
לחם משנה במובן של אוכל כפול בבישול ובאפייה.

סדר
דרישה
טעמים
לשון
מדע
בינה

סדר

טעמים

וכן:

לשון

יתרו

דרישה
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"ששת ימים תעשה מעשיך ,וביום השביעי תשבת ,למען ינוח שורך וחמרך ,וינפש בן אמתך והגר" (כ"ג,

יב).

בינה

"ששת ימים תעבד ,וביום השביעי תשבת ,בחריש ובקציר תשבת" (ל"ד ,כא).

לשון
מדע

מעמד הר סיני

סדר

טעמים

בינה

טעמים
לשון
מדע

עשרת הדברות

סדר
דרישה

בינה

טעמים
לשון
מדע
בינה

חוקי גוי קדוש

סדר
דרישה

לעומת:
"...וחג האסף בצאת השנה ,באספך את  מעשיך מן השדה" (כ"ג ,טז).
ִ
כך עולה גם מהשוואת פרשה זו אל הפרשה המקבילה בכי-תשא:

מדע

דרישה

"ששת ימים תעשה  מעשיך( "...שם)

ת בבית  -קודם למעמד הר-סיני ,ושבוֹ ת 
ות שבתון כמצות עשה :שבוֹ
ְ
ְ
מכאן ,שישנם שני ציווּיים של מצוַ
בשדה  -אחריו .בדיברות שבמעמד הר-סיני כוללת התורה "כל מלאכה" בלי כל הבחנה ,ומחילה על כולן 
איסור מוחלט של "לא תעשה".
מתוך הגדרות אלה נוכל להבין כיצד מבחינה התורה בין "מלאכת עבודה" האסורה במועדים  (ויקרא ,כ"ג),
ובין "אשר יעשה לכל נפש" (שמות ,י"ב ,טז)  -מלאכת אוכל-נפש בלשון חכמים  -שהותרה' .מלאכת עבודה'
היא מלאכת השדה ,שבו עובדים ,כעין עבודת-עבד ,ושכיחים בה פועלים ועבדים  (כך פירש הרמב"ן ,ויקרא,
כ"ג ,ז) .לעומת זה ,מלאכת אוכל נפש היא מלאכת האוכל הנעשית בדרך-כלל בבית .מכיוון שהשביתה מן 
המן נאמרה לפי פשוטו של מקרא רק בשבת ולא במועדים .23הרי שלא נתחייבו במועדים בשביתה מליקוט 
ָ
ומהוצאה מרשות לרשות ,ולא בשביתת הבישול והאפייה .כך תובן בפשטות מלאכת יום-טוב ,ותיפתרנה 
שאלות רבות בהבנת ההלכה ,על-פי הפשט24.
 .23אבל ראה במכילתא לשמות ,ט"ז ,כו ,וברש"י ותוספות ושאר ראשונים לביצה ,ב ,ע"ב ,שהמן ירד גם במועדים .המנהג הרוֹ וֵ ַח לבצוע 
על לחם-משנה גם ביום-טוב ,נזכר ברי"ף פרק ערבי פסחים ,וברמב"ם ,הלכות ברכות ,ד' ,ז .אבל בגמרא  -שבת ,קיז ,ע"ב  -נזכר 
לחם-משנה רק בשבת .
	.24בהסבר זה נפתרות בפשטות שאלות כבדות בלימוד הסוגיות של מלאכת יום-טוב ובהבנת ההלכות:
א .מדוע נדרשו שני פסוקים מפורשים ללימוד מלאכת הוצאה בשבת ,אחד במן ואחד במשכן  (שמות ,ל"ו ,ד-ז) .ועיין תוספות ,שבת,
ב ,ע"ב ,ד"ה פשט בעה"ב את ידו.
	ב .מדוע הותרה הוצאה ביום-טוב ,לצורך ושלא לצורך ,יחד עם מלאכת אוכל-נפש? הוצאה כתובה בפרשת המן ,גם על-פי הפשט 
(ט"ז ,כז-כט) ,וגם על-פי הדרש" :אל יֵ ֵצא איש ממקמו ביום השביעי" ,אל יוציא ,ראה עירובין ,יז ,ע"ב ,ובתוספות שם ,ד"ה לאו שניתן 
לאזהרת מיתת בית-דין" :והכי משמע פשטיה דקרא שאל יצא בשבת עם כליו ללקוט את המן כדרך שעושין בחול" .אבל עיין בסוגיית 
ביצה ,יב ,ע"א ,שבה לומדים מירמיהו  (י"ז ,כא-כב) שאין הוצאה ביום-טוב ,וזאת מפני שנוסף לפרשת המן כתובה הוצאה בתורה גם 
במלאכת המשכן ,בהבאת המלאכה ,כלומר החומרים ,למשכן  (שמות ,ל"ו ,ד-ז) .לפיכך יש צורך בדברי הנביא ,כדי לגַ לות כי הוצאה 
והבאה יש  רק ביום השבת .מכל מקום יסוד ההיתר ביום-טוב הוא בפרשת המן ,על-פי פשוטו של מקרא.
ג .מדוע לא ּ
 הותרוּ ביום טוב מלאכות עבודה שבשדה ,ומלאכות עבודה הנעשות על-ידי פועלים ,גם כשהן מכוונות לאוכל-נפש .וכך
פירש ה'מגיד-משנה' על הרמב"ם (הלכות יום-טוב ,א' ,ה)" :ואני אומר שמלאכת עבודה כולל כל מה שדרך העבד לעשות לאדוניו ואין 
רוב בני אדם עושין אותה לעצמן אלא שוכרים אחרים לעשותן ,לפי שהו ז הר נ ו במל א כ ות  א לו ל ז כ ור  כ י היי נ ו עבדים 
והיי נ ו עושין מל א כ ות  א לו ל א דו נ י נ ו  ,אבל כל מלאכה שדרך רוב בני אדם לעשותה כל אחד בביתו ,לעצמו ,לא הוזהרנו (ביום 
טוב!) ,לפי שאינה מלאכת עבדים ,אלא אף האדונים עושין אותה .ולזה כל מלאכה שאדם עושה ממנה לימים הרבה ,דרך לעשותה 
על-ידי אחרים ,כגון :הברירה ,והקצירה והטחינה וההרקדה .אבל ,אפייה והלישה והשחיטה והבישול אין אדם מכין מהם לימים 
הרבה ,ורוב בני-אדם עושין אותן לעצמן .כך נראה לי ,ועדיין צריך עיון" .הרמב"ן (לויקרא ,כ"ג ,ז) פירש בדרך דומה ,אך שני המפרשים 
לא התייחסו להבדל שבין פרשת המן  (בית) לבין פרשת משפטים  (שדה) ,וזה יכול לפתור גם את הצריך עיון עדיין ,ראה לחם-משנה 
על הרמב"ם שם ,שהתקשה בתלישת ירק.
	ד .על מה נחלקו כל-כך בסוגית הכנה ביום-טוב  (ביצה ,ב)? ברור שהכנה כתובה על-פי הפשט בשבת ולא במועד .המכילתא דורשת 
גם למועד ,אבל דרשות חלוקות הן (תוספות ,ביצה ,ב ,ע"ב ,ד"ה והיה ביום הששי) .אלא ,שהכנה לימים רבים (כפי שלמדנו מבעל ה'מגיד-משנה'),
גם בבית ,נחשבת "מלאכת עבודה" ,שכן היא נעשית בדרך כלל בעבודת פועלים .לכן ,דווקא הכנה ,היא שהועברה משבת ליום-

סדר
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יתרו

גם לתפישת השבת הנובעת מכוח הבריאה יש בספר שמות מובן כפול :הראשון ,בעשרת הדיברות ,הוא
איסור מוחלט של כל  מלאכת חול ("מלאכתך") ,והשני ,בציווי המשכן ,הוא איסור מוחלט על  כל מלאכה
שהיא ,כולל מלאכת שמיים  (כמלאכת המשכן) .25רק המובן השני קובע את קדושתה המוחלטת של השבת,
כשבת-שבתון ,הדוחה מפניה כל מלאכה ,ו"מחלליה מות יומת" .על כן ,העונש על חילול שבת מופיע רק 
בפרשיות המשכן.

דרישה

בינה

לאור הקשר שמצאנו בין השבת שבסוף משפטים לבין עשרת הדיברות שבדברים ,יש לשאול אם יש חידוש 
בספר דברים ומהו?

טעמים
לשון
מדע

סדר
דרישה
טעמים
לשון
מדע
בינה
סדר

חוקי גוי קדוש

טוב ,לדעת רבה  (ביצה ,ב ,ע"ב) .אף-על-פי שהרמב"ם פוסק לפי רבה ,דעתו היא ,כנראה ,שאין הכנה ביום-טוב דין גמור מן התורה,
אלא מדיני מוקצה שחכמים החמירו ביום טוב  (הלכות יו"ט ,א' ,יז-כ) ,ודעתו מוסברת יפה לפי מה שכתבנו שאין פרשת המן חלה על 
יום-טוב ,לפי הפשט .ועיין בקונטרס הכנה שכתב הרב בצ"י רבינוביץ-תאומים בסוף מסכת ביצה עם 'הלכה ברורה' של הראי"ה קוק 
זצ"ל  (פרק ו').
	מכאן שיש באמת הכנה שהיא מלאכת עבודה ,ויש הכנה שהיא מלאכת בית רגילה ,והואיל ועשויים לבוא אורחים ,ובכל בית רגילים 
להתכונן לאפשרות כזאת ממה שיש בבית  (ולא ממה שנולד; עיין בסוגיית פסחים ,מו ,ע"ב ,ומח ,ע"א ,וכן בעירובין ,לח ,ע"ב) ,על כן גם רבה 
מודה שלא כל הכנה אסורה מן התורה ביום טוב ,שכן הכנה לאורחים היא מלאכת בית רגילה ולפיכך אפשר להתירה על-ידי עירוב 
תבשילין (ועיין תוספות לביצה ,ב ,ע"ב ,ד"ה והיה ביום הששי ,ותוספות לפסחים ,מו ,ע"ב ,ד"ה רבה אמר אינו לוקה) .הסמך לעירובי תבשילין מפרשת 
המן  (ביצה ,טו ,ע"ב) נדרש למי שמשווה יום-טוב לשבת במן ,ואכמ"ל.
	.25מכאן יש להבין את כפילות ההסברים במלאכות שבת .המשנה  (שבת ,ז' ,ב) מונה את המלאכות על-פי סדרן הטבעי ,כמלאכות 
שמשרתות את צורכי האדם  ("מלאכתך")  -הכנת האוכל ,הכנת הבגד ,הכנת הספר ,הכתב ,הבית ,האש ,סיום כל מלאכה ,והוצאה.
רשימה זו בסדרה ובאופייה אין לה דבר עם מלאכת המשכן ,אלא עם מלאכת החול הרגילה .לעומת זה המשנה (שבת ,פרקים י"א-י"ב)
והגמרא (שבת ,עג ,ע"א  -עה ,ע"ב; צו ,ע"ב  -צט ,ע"א) מסבירות את המלאכות על-פי מלאכת המשכן ומאפייניה .הסבר כפול זה נובע 
ממדרש ההלכה הדורש את האיסור הכפול של מלאכות השבת בעשרת הדיברות  ("מלאכתך") ובמשכן  (מלאכת שמיים) .יש ,כמובן,
הבדלים רבים בין המלאכות שנעשו לצורכי האדם ,לבין המלאכות שנעשו לצורכי שמיים ,ושניהם דרושים .וראה ההסבר הש נ י 
בתוספות ,בבא-קמא ,ב ,ע"א ,ד"ה ה"ג ,שלפיו אבות מלאכות היו גם במשכן ,וגם היו מלאכות חשובות; ומכאן ,לענ"ד ,הדרישה 
שמלאכה בשבת תיעשה  כדרכה  -שבת ,עד ,ע"ב ועוד .ואכמ"ל.

דרישה

בינה

עשרת הדברות

ובדברים (ה')" :ששת ימים תעבֹד ועשית כל מלאכתך .ויום השביעי שבת לה' אלהיך ,לא תעשה כל מלאכה 
אתה ,ובנך ובתך ,ועבדך ואמתך ,שורך וח מֹרך וכל בהמתך ,וגרך אשר בשעריך  -למען ינוח עבדך ואמתך
כמוך"" :הדגשת השוויון בדברים מסבירה גם את לשון "עבדך ואמתך כמוך" .במקום מנוחת הנפש של  בן
אמתך והגר" שבשמות.

סדר

מעמד הר סיני

בשמות (כ"ג וכן ל"ד)" :ששת ימים תעשה מעשיך [בפרק ל"ד :תעבֹד] (בשדה) וביום השביעי תשבֹת ,למען
ינוח שורך וחמֹרך (מנוחת הגוף) ויִ ָּנ ֵפש בן אמתך והגֵ ר  (מנוחת הנפש)"

לשון
מדע

ג .החידוש בטעמי השבת בספר דברים

נראה ,שהחידוש מקופל בשלושה ענינים עקרוניים :ראשית ,אין בסוף משפטים  (שמות ,כ"ג ,יד) 'לא-תעשה'.
בספר שמות יציאת מצרים מחייבת שבת של מנוחת פועלים בשדה כמצוות עשה ,אך לא כאיסור לאו ,שהרי 
האיסור המוחלט נובע מבריאת העולם .בדברים מתקשר מקור הציווי מכוח יציאת מצרים לאיסור המוחלט 
של "לא תעשה כל מלאכה וכו'" .שנית ,המלה "כמוך" מגדירה את מנוחת החירות משעבוד העבודה ביום 
השבת על בסיס של שוויון הערך האנושי שמעבר למעמדות ולערך העבודה .על-כן ,מופרדים בספר דברים 
השור והחמור מן הגר והאמה ,ומוכנסים במקום המתאים להם לפני "וכל בהמתך":

טעמים

דרישה
טעמים
לשון
מדע
בינה

סדר
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טעמים
לשון

יתרו

דרישה

החירות והמנוחה מדורגות מלמטה למעלה על-פי המעמדות השונים בסוף משפטים :בהמה ואחר-כך אדם;
עבד ואחר-כך גֵ ר   -כמו הדירוג המצוי בחלק  גדול מן המשפטים עצמם .26בספר דברים יש שינוי :השור 
והחמור לא יעשו מלאכה ,כחלק מן האיסור הכולל ,אבל העבד האמה והגר ,ינוחו "כמוך".

מדע

חידוש שלישי בספר דברים ,והוא העיקר :הנימוק של יציאת מצרים כמקור לציווי השבת ,הופך להיות כללי 
ומוחלט" :על כן ִצ ְּו ָך ה' אלהיך לעשות את יום השבת".

בינה

ד .טעמי השביעית

דרישה
טעמים
לשון
מדע

מעמד הר סיני

סדר

בינה

דרישה
טעמים
לשון
מדע

עשרת הדברות

סדר

בינה

דרישה
טעמים
לשון
מדע
בינה

חוקי גוי קדוש

סדר

גם במצוַ ות שביעית קל למצוא את שתי התפישות .הראשונה בסוף משפטים ,בהמשך לאיסור ללחוץ את 
רים היִ יתם בארץ מצרים" (כ"ג ,ט) .נאמר שם" :ושש שנים תזרע את ארצך ,ואספת את תבואתה.
ֱ
הגר" :כי גֵ
ּ
 ,ויתרם תאכל חיַ ת השדה ,כן תעשה לכרמך לזיתך" (כ"ג,
ת תשמטנה ונטשתה ואכלו אביֹני עמך
והשביע
ָ
ִ
י-יא).
השביעית היא כאן שמיטה ,כלומר עזיבה לטובת אביוני עמך ,ולפי הפשט גם לטובת חית השדה .27עיקרו 
ׁשל הפסוק בא למנוע את בעלוּת האדון על האסיף .וזאת לטובת האביונים ,28וכמצוַ ות עשה.
בפרשת אמור  (ויקרא ,כ"ג ,א-ג) מצוַ ות השבת דומה לזו שבסוף ספר שמות  (ל"ה ,א-ג) ,כלומר לשבת המשכן,
ֶש ָ ּב ּה קדושת השבת המוחלטת .בפרשת אמור" :שבת שבתון מקרא קֹדש" ,במקביל לציווּי בפרשת המשכן 
"שבתון שבת קֹדש לה'" ,והנימוק הוא מכוח מעשה בראשית (ל"א ,יז) .כך גם במצוַ ות שביעית שבספר ויקרא
(כ"ה ,א-ז)" :ושבתה הארץ שבת לה' ...ובשנה השביעית שבת שבתון יהיה לארץ ,שבת לה',
שדך לא תזרע וכרמך לא תזמר".
אנו רואים בבירור שביעית של קדושה ,של "שבת שבתון" ,ודווקא ביחס לאיסורי זריעה וזמירה המבטאים 
את קדושת השבתון המוחלטת  (באיסורי האסיף נאמר שם" :שנת שבתון יהיה לארץ" בניגוד ל"שבת שבתון"
באיסורי זריעה וזמירה) .מוכרחים אנו לומר ,שהפרשה בויקרא מעמידה את השביעית על קדושת השביתה 
מכוח הבריאה .פרשת משפטים ,לעומתה ,מעמידה את מצוַ ות השביעית על טובת האביונים מכוח יציאת 
מצרים .אמנם גם בויקרא עומדת לפנינו טובת החלשים" :והיתה שבת הארץ לכם לאכלה ,לך ולעבדך
ולאמתך ולשכירך ולתושבך הגרים עמך ,ולבהמתך ולחיה אשר בארצך תהיה כל תבואתה לאכל"
(ויקרא ,כ"ה ,ו-ז) .זוהי תוצאה ואולי גם מטרה של שבת הארץ ,אולם דווקא הבריאה היא המקור שממנו 
נובעים קדושת השביעית ואיסוריה 29ובעיקר  חומרת העונש שבתוכחה  (ויקרא ,כ"ו ,לד-לה) .כך מפורש 
ר לצמיתת  כי לי הארץ
בלשון הכתוב בפרשת היובל הסמוכה ,בקביעה עקרונית וכללית:
ֻ
"והארץ לא ת ָּמכֵ
ִ

ָּ
	.26בעיקר בפרק כ"א ,מפס' יב ,בהדרגה יורדת  (!):
אדם  -עבד  -עוברים  -בהמה.
	.27ההלכה רואה בביטוי "תאכל חית השדה" הגדרת זמן למצוות הביעור ממחסני הבית; ראה רש"י וספרא שם; תענית ,ו ,ע"ב .אבל,
ממילא מתקיימת גם זכותה של החיה ביבול.
	.28רק בדרך של מדרש-הלכה (רש"י) או על-פי הקבלת הצלעות (רמב"ן" :תשמטנה" מלזרוע" ,ונטשתה" מלאסוף) ,אפשר ללמוד משמות ,כ"ג,
ו-יא ,גם את האיסור לזרוע  (כלאו הבא מכלל עשה) .וראה מאמרו של הרב ז' ויטמן' ,השמיטה והשביתה' המעיין ,כרך כ ,גליון א (תשרי 
תש"מ) ,עמ' .30-37
	.29החומרה המיוחדת באיסורי שביעית בספר ויקרא ,ובעיקר חומרת העונש  -גלות מכפרת על אי-שמירת שביעית  -משווים משמעות 
ּ
ות עשה יחידה שעונשה גלות ,וכמקבילה לשלושת האיסורים החמורים ביותר :עבודה 
מיוחדת לשביעית בתור 'שבת הארץ' ,כמצוַ
זרה ,גילוי עריות ושפיכות דמים .מכאן גם חומרת ההתייחסות לשביעית בדברי חז"ל ,ובפולמוסי ימינו .רק הבנת השביעית כ'שבת-
הבריאה' ביחס לארץ ,יכולה להסביר את כל אלה.

סדר
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בפרשת השביעית בויקרא מופיעות ומודגשות שתי התפישות  (פס' ז נראה קרוב גם לערך השוויון של "כמוך") ,אבל 
מקור הציווי הוא קדושת השבת ,שיסודה בבריאת-העולם.

יתרו

כי גרים ותושבים אתם עמדי" (ויקרא ,כ"ה ,כג) .בדיוק כך גם באיסור העבדות בויקרא" :כי לי בני ישראל
עבדים ,עבדי הם( "...כ"ה ,נה) ,בניגוד לניסוח הדברים בשמות ובדברים.

דרישה

סדר

מעמד הר סיני
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טעמים
לשון
מדע
בינה
סדר
דרישה
טעמים
לשון
מדע
בינה
סדר

חוקי גוי קדוש

	.30יש לציין כי הכסף ,ומערכת היחסים שהוא יוצר ,איננו חלק מן הבריאה ומעולם הטבע ,אלא חלק מן העולם החברתי ,המלאכותי 
שהאדם יצר .לפיכך ,אי אפשר לצווֹ ת על הכסף אלא מכוחה של יציאת מצרים ,ומכוחה של חברת בני-חורין שקיבלה את התורה.
לכן ,כל מי שאמונתו הדתית קשורה בטבורה באמונת הבריאה בלבד ,ויציאת מצרים איננה עיקרית בתודעתו ,הרי הוא מפקיע את 
יראת ה' שלו מן הכסף ,ומשחרר את הכסף מיראת-חטא ,ויש בכך משום כפירה בה' אלוהינו שגאלנו מעבדות לחירוּת ,בדור ההוא
ובדורנו.
 .31אמנם נזכרו בדברים ,ט"ז ,האביב ,הקציר והאסיף ,ומצווֹ ת הרגלים "במקום אשר יבחר ה' לשכן שמו" ,וכל אלה הן מצווֹ ת הקשורות 
בחקלאות שבארץ-ישראל ,והרי היבול החקלאי ומצוותיו קשורים לבריאת העולם ולטבע ,יותר מאשר ליציאת מצרים .דווקא משום 
כך ,ומשום החשש הקבוע של שכחת יציאת מצרים על-ידי יושבי הארץ לדורות  (ראה שמות ,י"ג ,ודברים ,פרקים ו' ח') ,כופפת התורה 
את מצווֹ ת הרגלים לזכרון יציאת מצרים ,כפי שהיא כופפת את הלוח הטבעי שראשיתו בתשרי ,ללוח הישראלי-הנִ סי ,שראשיתו 
ּ
 ,ושיאה בספר דברים  (ט"ז) ,ואכמ"ל.
בניסן ,ביציאת מצרים .כפיפה זו ,ראשיתה בספר שמות  (י"ב-י"ג)
	.32בתורה שבכתב אין מאורע היסטורי מפורש לחג השבועות ,ומתן תורה הרי הוא מרומז על-ידי "בחדש השלישי" (שמות ,י"ט ,א).
אבל אי-אפשר שיהיה בתורה חג שכולו דתי-טבעי ,בלי זכר ליציאת מצרים .על-כן באה ההדגשה המפורשת הזאת בספר דברים,
כמשמעותו המוסרית-החברתית של חג השבועות.
 .33חג האסיף כחג ה' ,ומצוותיו  -ארבעת המינים  -קשורים באמת בקדושת הארץ והמקדש ,ומבטאים בכך את הבחינה הדתית-
הטבעית ,שיסודה בבריאת עולם הטבע .לעומת זה ,חג הסוכות בזמן האסיף הוא זכרון יציאת מצרים וכל הכרוך בה .ועיין רשב"ם 
לויקרא ,כ"ג ,מג.

בינה

עשרת הדברות

מצוַ ות השמיטה בדברים ,יחד עם הסמוכות לה  -מעשר עני שלפניה ,צדקה וחיוב הלוואה ,שילוח עבדים 
לחפשי והענקה שלאחריה  -קשורות ומנומקות כולן בפסוק אחד" :וזכרת  כי עבד היית בארץ מצרים,
ויפדך ה' אלהיך ,על כן אנכי מצוך את הדבר הזה היום" (ט"ו ,טו) .פסוק זה מקביל בבירור למצוַ ות השבת 
שבעשרת הדיברות בראש הספר  (דברים ,ה' ,טו" :על כן" " -על כן") והוא גם מצביע על כך שפרק ט"ו כולו ,ורובו 
של פרק ט"ז (כולל ענייני בכור ורגלים) הם פירוט של "שמור את יום השבת לקדשו" ,במובן המיוחד של שבת 
בספר דברים .גם ההדגשות בפרשת הרגלים  (ט"ז ,א ,ג-ו ,יב) מכוּוָ נות לזכירת יציאת מצרים " -למען תזכר 
את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך"  -יותר מאשר לקשר של המועדים אל הארץ וקדושתה המודגש 
בספר ויקרא (כ"ג) .31ההנמקה בשבועות מפורשת במיוחד" :וזכרת כי עבד היית במצרים ,ושמרת ועשית את 
 .השם "חג הסוכות" במקום "חג האסיף" שבספר שמות ,מוכיח גם הוא שבספר 
החקים האלה" (שם ,יב)ֵ 32
ֻ
"כי בסכות הושבתי את בני ישראל בהוציאי אותם מארץ
ות הסוכה -
ֻ
דברים ההדגשה העיקרית היא על מצוַ
מצרים" (ויקרא ,כ"ג ,מג) ,בעוד שארבעת המינים ,השבתון ו'חג ה'' נזכרו רק בויקרא (כ"ג ,לט-מא) .33לכך יש 

לשון
מדע

ואילו בספר דברים חוזרים אנו ופוגשים לא 'שבת שבתון' ,כי אם שמיטה לטובת האביונים בטהרתה "וזה 
כי קרא שמטה לה'.
דבר השמטה שמוט כל בעל משה ידו ,אשר ישה ברעהו ,לא יִ גּ ֹשׂ את רעהו ואת אחיו,
ִ
ֶּ
אפס ,כי לא יהיה בך אביון ...רק אם שמוע תשמע( "...דברים ,ט"ו ,א-ו).
שמיטת כספים כרוכה כולה ,בהכרתנו בה' אלוהינו המוציאנו ממצרים ,הגואל ופודה מעבדות לחירוּת ,ועל-כן 
אוסר עלינו בתכלית לשעבד את אחינו ,שהם בניו .אין כאן שום עניין לשבתון של איסורי מלאכות ,אלא שמיטה 
ֵ
של חובות בלבד ,30כמצוָ וה המוטלת על החברה .ברור שתכליתה של יציאת-מצרים היא בניית חברה ישראלית 
בדרך ה' ,בניגוד לדתיוּת אישית-קוסמית .מכאן  -מרכזיות ציווּיי החברה בספר דברים וגם בתוכחות הנביאים.

טעמים

דרישה
טעמים
לשון
מדע
בינה

סדר
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טעמים
לשון

יתרו

דרישה

ערכי החירות ואפילו ערכי השוויון ,שהתפשטו  כל  כך בדורותינו ,יסודם בלי ספק ,ביציאת מצרים ,והם 
ִ
כתובים בתורת ה' לישראל ביד משה ,ובמיוחד בספר דברים( .רק לעבודה-זרה ותופעותיה אין שום חירות בספר 
דברים ,שהרי החירות האמתית רק מאת ה' היא באה!).
ִ

בינה

לשון
מדע

מעמד הר סיני

סדר

טעמים

בינה

טעמים
לשון
מדע

עשרת הדברות

סדר
דרישה

בינה

טעמים
לשון
מדע
בינה

חוקי גוי קדוש

סדר
דרישה

סיכום

כמקור החירות ואף השוויון 
דווקא ספר דברים ,מעמיד את השבת באופן מוחלט על יציאת מצרים,
ִ
של בני ישראל לפני ה' אלוהיהם ,המוציאם מעבדות לחירוּת עולם.

מדע

דרישה

להוסיף ,כמובן ,את ההדגשה החוזרת בשבועות ובסוכות על שיתוף מלא ושווה של העבד והאמה ,הגר 
והלוי ,היתום והאלמנה יחד עם האיש בעל הנכסים והיכולת ומשפחתו  (ט"ז ,יא ,יד).

