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 -דברי ברכה ותודה

 כפי שניתן למצוא במקורות לדיבר "לא תחמוד" , הכרת הטוב הינה שורש ויסוד לכל המידות .

 מידה זו כוללת הכרה בטוב ובשפע הקיים בחיינו וכמובן הכרה והערכה למקור כל הברכות שניתנו לנו.

כשאנו מרגישים את הכרת הטוב בעומק לבנו ונשמתנו, יש בכך אקט של שינוי ממשי. המציאות הפנימית  

 שלנו נקשרת עם הטוב ואנו חשים שלמות גדולה יותר עם עצמנו, עם הקב"ה ועם העולם הסובב אותנו.

ת בבית חוברת תורנית זו נוצרה בעקבות לימוד משותף של "עשרת הדיברות" לאורך השנים האחרונו

 המדרש של פרוייקט "עשרת" ואל עמי אל עצמי.

שממשיך לחלוק עמנו מבט מעמיק של התורה והשראה בכל  הרב עמי כהןבית המדרש קם ביוזמתו של 

 שיעור ושיעור .

נתן את ליבו ונשמתו לפרוייקט מתחילתו וממשיך ליצור תחושה של חום ויצירתיות בבית  ר' אשר כהן

 המדרש.

,שלקח בשנה האחרונה את הנהגת והובלת בית המדרש, תרם בצורה משמעותית מכוחותיו  ר' איתן בר אור

 וכשרונותיו המרובים לטובת הפרויקט .

 ,כרגיל ,עשה עבודה יוצאת מן הכלל בעיצוב הגרפי ובעיצוב הכללי של החוברת. אופיר בטש

הרעיון של חוברת זו , ולקחה מנהלת פיתוח תוכניות חינוכיות בפרוייקט "עשרת" , יזמה את  ענבל מחלב,

אחריות מלאה על הוצאתה לפועל מההתחלה ועד הסוף . המחויבות האינסופית והאיכות יוצאת הדופן של 

  עבודתה הן עדות חיה לאכפתיות ולמסירות שהיא מביאה עימה לכל דבר שהיא עושה.

רבותם בפרויקט עשרת אני חש הכרת הטוב עצומה לכל האנשים הנ"ל ולכל משתתפי בית המדרש על מעו

 הדברות.כל מדריך מוזמן להפוך פרוייקט זה לשלו,  לקחת אחריות ולקדם מטרה זו לכל עם ישראל.

ברצוני לנצל הזדמנות זו ולהודות במיוחד לאנשים שהשפיעו בצורה משמעותית  על גדילת תכנית "עשרת 

 , י קאופמןאמנון ליברמן, דינה הרוש ושימ -הדברות" והצלחתה: מ"פרויקט עשרת"

 .רוני קריגר , אלי מזרחי, אוריאל הלפגוט וציפי והפור  –אל עצמי" -ומשותפינו "אל עמי 

ננסי  -" , והועד המנהל של פרויקט "עשרת" קנדהידידות טורונטו"קרן התורמים השותפים שלנו ובמיוחד 

ממשיכים להפגין שתמכו בפרויקט עשרת הדברות כשרק היה רעיון, ו פרידברג, דוד שוורץ ולס קירש

 מחויבות לחזון. על כך הערכתי מעומק הלב. 

אני אסיר תודה לבורא עולם על שנתן לנו את עשרת הדיברות  כמנדט המכונן של עם ישראל בכדי לוודא את 

 שניתן לנו. ייעודמחויבותנו לערכי הליבה למלא את חובותינו לברית ול

 ברות ! כל עם ישראל מוזמנים ללמוד ולחיות את עשרת הדי

 לכולם!" –"כל הזכויות שמורות וכפי שאנו אוהבים להזכיר לעצמנו, בכל הנוגע לעשרת הדברות 

 בהערכה רבה ובהכרת תודה

 שלום שוורץ

 מייסד פרוייקט עשרת הדיברות
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 מאמר פתיחה/ הרב שלום שוורץ

 מה תכליתם? -עשרת הדברות

 
שעם ישראל משול לשליח שקיבל מכה על הראש ,כשהתעורר לא זכר מי שלח אותו, אל מי  1פעםנאמר 

 לא זכר כלל שהוא שליח..  -תוכן השליחות ויתרה מזאת נשלח , מהו

, הם מקובלים ברמה בינלאומית כיסודות מנחים למוסר  2כמעט כל ישראלי מאמין בהם -"עשרת הדיברות"

בן שהם חשובים מספיק על מנת להתייחס אליהם וכל שכן ללמוד אותם ואתיקה לפרט ולחברה .על כן,  מו

 משמעותם.לעומק בכדי להבין את 

 מה הם עשרת הדיברות? ומה מטרתם?נדמה כי השאלה הראשונה שעלינו לשאול היא:  

מדוע יוחדו "עשרת הדיברות" בחריטתם על לוחות  -כיוון שכל מילה ואות בתורה נחשבות לקדושות וחיוניות

 והנחתם לצד ספר התורה בארון הברית שבקודש הקודשים?  אבןה

כל  -העובדה שהתורה מעניקה להם שם מיוחד "עשרת הדברות", כמו גם מיקומם וההדגש המיוחד שלהם

 מהו תפקיד זה?מהי מטרה זו? מצביעים על מטרה מיוחדת שעשרת הדברות משרתים.  אלו

קה מיני ים. אנו נתייחס כעת לממד אחד שהרבה פעמים ממדית ועמו -התשובה המלאה לשאלה זו הינה רב

 נעלם מין העין אבל הכרחי ליחס לעשרת הדיברות ביחוד בדור שלנו.

 בוא ננסה להאיר את משמעותם של "עשרת הדברות" על ידי שנבחן את ההכנה לקבלתם במעמד הר סיני 

ְתכֶּ " ָשא אֶּ ר ָעִשיִתי ְלִמְצָרִים ָואֶּ ם ֲאשֶּ ם ְרִאיתֶּ ם ֵאָלי"ַאתֶּ ְתכֶּ  ו(-שמות פרק יט פס' ד) ם ַעל ַכְנֵפי ְנָשִרים ָוָאִבא אֶּ

לפני שהקב"ה מציע את החיבור והקשר המיוחד בינו לבין עם ישראל הוא מתאר את ההיסטוריה הקרובה 

 הבאתי אתכם אליי.  -הוצאתי אתכם מעבדות והגנתי עליכם, ובאהבה -והמשותפת שלהם ביחד

 התנאים לקשר: ועכשיו הוא מגיש את

ם ִלי ְסֻגָלה ִמָכל ָהַעִמים ִכי ִלי ָכל" ת ְבִריִתי ִוְהִייתֶּ ם אֶּ ץ ְוַעָתה ִאם ָשמֹוַע ִתְשְמעּו ְבֹקִלי ּוְשַמְרתֶּ  ָהָארֶּ

ל ְבֵני ִישְ  ר ְתַדֵבר אֶּ ה ַהְדָבִרים ֲאשֶּ ת ֹכֲהִנים ְוגֹוי ָקדֹוש ֵאלֶּ כֶּ ם ִתְהיּו ִלי ַמְמלֶּ  "ָרֵאלְוַאתֶּ

 הבה נבחן מקרוב את המילים:

?  על איזו "שמיעת קול" מדובר כאן -"אם שמוע תשמעו בקלי".משהו חדש מתחיל,ברגע זה  ,עכשיו– "ועתה"

הפעם היחידה בהיסטוריה שכל עם ישראל )לדורי דורות, מי שהיה ומי שיהיה( שמעו את קולו של הקב"ה 

ה"ברית"  בינינו לריבונו -מיוחס לעשרת הדיברות  – בריתי" "ושמרתם את 3הייתה באמירת עשרת הדיברות.

 ובכך מדגישים את חשיבותם בקיום יעודנו הלאומי ומטרתנו כעם.4" הבריתשל עולם בכך שנכתבו על "לוחות 

ץ"  ם ִלי ְסֻגָלה ִמָכל ָהַעִמים ִכי ִלי ָכל ָהָארֶּ ולכן אם עם כל הארץ וכל האנושות היא יצירתו של הבורא  –"וְהִייתֶּ

ישראל "ישמעו בקולו" )למשמעות ולמילים של עשרת הדיברות( "וישמרו את הברית" )המשימה הלאומית( 

 אלו יהיו היסודות לקשר והתייחדות )עם סגולה( של בורא עולם עם עם ישראל.

ר ְתדַ  ה ַהְדָבִרים ֲאשֶּ ת ֹכֲהִנים ְוגֹוי ָקדֹוש ֵאלֶּ כֶּ ם ִתְהיּו ִלי ַמְמלֶּ ל ְבֵני ִיְשָרֵאל" "ְַאתֶּ הקומה הנוספת שתבנה על   –ֵבר אֶּ

גב היסודות הקודמים היא הפיכתנו למנהיגים רוחניים, השורש של המילה "כהן" היא נובעת מהמילה לכהן 

                                                           
 ויזל אלי 1
 2007מהישראלים אומרים שהם מאמינים בעשרת הדברות. ע"פ סקר מינה צמח עבור "פרווייקט עשרת"  %93 2
 שם הוא מביא את פירוש אור החיים על במדבר יד,כב לביסוס טענותיו. 23מבוסס על ספרו של הרב משה אייזנמן "ואביא אתכם אליי" עמ'  3
ֵני ֶאת ֵאַלי' ה ָנַתן; "יא', ט דברים. 4 ִרית" ֻלחֹות ָהֲאָבִנים ֻלֹחת שְׁ  ַהבְׁ

ִריתֹו-ֶאת ָלֶכם : "ַוַיֵגד  יג,ד דברים ֶכם ִצָוה ֲאֶשר, בְׁ ָבִרים, ֲעֶׂשֶרת--ַלֲעׂשֹות ֶאתְׁ ֵבם; ַהדְׁ תְׁ ֵני-ַעל, ַוִיכְׁ  "  ֲאָבִנים ֻלחֹות שְׁ
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)מלשון לשרת תפקיד( . הכהנים הינם המנהיגים הרוחניים של עם ישראל , הם משרתים את העם נאמנה 

 ה על ידי חינוך והובלה בקודש.כמקור ברכה והשראת שכינ

עם ישראל בתור "ממלכת כהנים" אמור לשרת את האנושות כולה בהנהגה רוחנית ובכך לקיים את הברית של 

  –ה' עם אברהם אבינו ע"ה בכך שיהיה אב לכל אומות העולם 

זו בהיותו מקור ויותר מכך, עמ"י מממש ברית )בראשית יז, ד   "אני הנה בריתי אתך והיית לאב המון גוים"

 בראשית י, ג ()  "ונברכו בך כל משפחות האדמה" -  ברכה לאנושות כולה:

לאחר שבחנו את ההכנה לקראת מעמד הר סיני אנו יכולים להרוויח פרספקטיבה חדשה על משמעותם של 

על עשרת הדברות. הקשר שאליו אנחנו נכנסים במעמד הר סיני הוא לא פחות מאשר שותפות עם בורא עולם 

מנת להביא את הבריאה אל תכליתה, על ידי התפקיד הלאומי שלנו להפוך להיות "ממלכת כהנים" מקדשי 

 שמו ואור לגוים.

ברגע המיוחד הזה שבו אנו מקבלים את ייעודינו בעולם ושומעים את קולו של יוצר כל , ניתנים לנו העקרונות 

 היסודיים לגבי משימתנו.

ה עלינו להיות בקשר לברית. אנו חייבים להבין את התפקיד הלאומי של עם על מנת לקיים את התור ראשית,

המוקד הגיאוגרפי והרוחני  –ישראל  ולהשאר מחוברים אליו. זו הסיבה שלוחות הברית היו בקודש הקודשים 

כנסת רבים. הם המצפן –של עם ישראל. זו גם הסיבה לכך שניתן למצוא את לוחות הברית בחזית של בתי 

 לנו להשאר מחוברים למטרתנו.שעוזר 

התוכן של עשרת הדיברות משמש כעקרונות מנחים וגם כתנאי מקדים למילוי משימתנו. התוכן מתואר שנית, 

 .6לתורה כולה והן  כמכיל את כל תרי"ג מצוות5כ"יסוד ושורש"  הן 

 )פירוש למשניות ,תמיד פרק ה,א( "עיקר דעת וראשיתו"הרמב"ם מתאר את עשרת הדברות כ

המושג "ראשיתו" מאיר לנו דבר נוסף וחשוב בעשרת הדיברות ותפקידם , והוא הראשוניות והקדמות שלהם 

, אדם ללא דרך ארץ , ללא תכונות של רגישות וכבוד לחברה סביבו, "דרך ארץ קדמה לתורה" בדומה לאמרה 

 הוא כלי פגום שבכך שפוגע אף בתורה שהוא מכיל.

תפקידנו הוא להיות כלי לתורה שדרכינו היא תאיר ותשפיע על העולם בעוצמתה ותפארתה. כך ,עשרת 

שיכולים להבטיח כי התורה תאיר את אורה דרכנו 7הדיברות מעניקים לנו בסיס של תכונות אופי, גישה וערכים 

 בכל הדרה.

נים לקשר האהבה והשותפות אם נשכח את מטרתנו כעם שבשבילה ניתנה לנו התורה , אם לא נהיה נאמ

 –ביננו לקב"ה שנכרתה כברית ,ואם נשכח  את ערכי הליבה שנחרתו על לוח ליבנו בכדי למלא את יעודנו 

 אנו עלולים למנוע מאור התורה והמצוות לזרוח בתוכנו ומתוכנו לאחרים ולעולם כולו. 

 

זכר מי שלח אותו, אל מי שעם ישראל משול לשליח שקיבל מכה על הראש ,כשהתעורר לא  פעםנאמר 

 לא זכר כלל שהוא שליח..  -תוכן השליחות ויתרה מזאת נשלח , מהו

נוכל לגרום להארת האור הפנימי  כיסוד ושורש לייעודנו הלאומיבכך שאנו לומדים וחיים את עשרת הדיברות 

 יהודי מעם ישראל.ל כשל כל יהודי. דבר זה יתגלה כערכי הליבה שקול השם ותורתו חרטו בליבם ונשמתם של 

                                                           
 השל"ה הקדוש 5
 רש"י על שמות כ"ד, י"ב 6
 אייזנמן "ואביא אתכם אליי"מבוסס על ספרו של הרב משה  7
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 מבוא -עשרת הדברות

 

 מן התורה -"טוב לי תורת פיך"

 

 שמות פרק כ' 

ץ ִמְצַרִים ִמֵבית ֲעָבִדים:  לֹאקיֱאֹלה' ב ָאֹנִכי  רֶּ ר הֹוֵצאִתיָך ֵמאֶּ -ָפָני.  ג לֹא-ִיְהיֶּה ְלָך ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים, ַעל-ָך, ֲאשֶּ

ל, ְוָכל סֶּ ה ְלָך פֶּ ץ ִמָתַחת-ַתֲעשֶּ ר ָבָארֶּ ר ַבָשַמִים ִמַמַעל, ַוֲאשֶּ ץ.  ד לֹא--ְתמּוָנה, ֲאשֶּ ר ַבַמִים, ִמַתַחת ָלָארֶּ -ַוֲאשֶּ

ם, ְולֹא ָתָעְבֵדם:  ִכי ָאֹנִכי  ה ָלהֶּ ִרֵבִעים, -ִשֵלִשים ְוַעל-ָבִנים ַעל-ן ָאֹבת ַעלֹפֵקד ֲעֹו--, ֵאל ַקָנאָךקיֱאֹלה' ִתְשַתֲחוֶּ

ד, ַלֲאָלִפים סֶּ ה חֶּ תְלֹאֲהַבי, ּוְלֹשְמֵרי ִמְצֹו--ְלֹשְנָאי.  ה ְוֹעשֶּ ַלָשְוא:  ִכי לֹא  ,ָךקיֱאֹלה'  -ֵשם-ָתי.  ו לֹא ִתָשא אֶּ

ה  רה'ְיַנקֶּ ת-, ֵאת ֲאשֶּ תְשמֹו ַלָשְוא.  -ִיָשא אֶּ ת ָיִמים ַתֲעֹבד, ְוָעִשיָת ָכל-ז ָזכֹור אֶּ -יֹום ַהַשָבת, ְלַקְדשֹו.  ח ֵששֶּ

ָך.  ט ְויֹום, ַהְשִביִעי יָך:  לֹא ה'ַשָבת, לַ --ְמַלאְכתֶּ ה ָכל-ֱאֹלהֶּ ָך, ַעְבְדָך ַוֲאָמְתָך  ְמָלאָכה-ַתֲעשֶּ ַאָתה ּוִבְנָך ּוִבתֶּ

ת יָך.  י ִכי ֵששֶּ ר ִבְשָערֶּ ָך, ְוֵגְרָך, ֲאשֶּ ְמתֶּ תה' ִמים ָעָשה יָ -ּוְבהֶּ ת-אֶּ ת-ַהָשַמִים ְואֶּ ץ, אֶּ ת-ָהָארֶּ ר-ָכל-ַהָים ְואֶּ -ֲאשֶּ

ת ה' ֵכן, ֵבַרְך-ָבם, ַוָיַנח, ַביֹום ַהְשִביִעי; ַעל ת--ם ַהַשָבתיֹו-אֶּ ת-ַוְיַקְדֵשהּו.  יא ַכֵבד אֶּ ָך-ָאִביָך, ְואֶּ ְלַמַען, --ִאמֶּ

ר יָך, ַעל ָהֲאָדָמה, ֲאשֶּ ַתֲענֶּה ְבֵרֲעָך -ֹנֵתן ָלְך.  יב לֹא ִתְרָצח,  לֹא ִתְנָאף;  לֹא ִתְגֹנב,  לֹאָך קיֱאֹלה'  -ַיֲאִרכּון ָימֶּ

ָך; ר.  יג לֹא ַתְחֹמד, ֵבית ֵרעֶּ ָך.  -לֹא  ֵעד ָשקֶּ ר ְלֵרעֶּ ָך, ְוַעְבדֹו ַוֲאָמתֹו ְושֹורֹו ַוֲחֹמרֹו, ְוֹכל, ֲאשֶּ ת ֵרעֶּ  ַתְחֹמד ֵאשֶּ

 

 דברים פרק ה' 

ץ ִמְצַרִים ִמֵבית ֲעָבִדים:  לֹאָך קיֱאֹלה' ו  ָאֹנִכי  רֶּ ר הֹוֵצאִתיָך ֵמאֶּ -ָפָני.  ז לֹא-ִיְהיֶּה ְלָך ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים, ַעל-ֲאשֶּ

ל, ָכל סֶּ ה ְלָך פֶּ ץ ִמָתַחת-ַתֲעשֶּ ר ָבָארֶּ ר ַבָשַמִים ִמַמַעל, ַוֲאשֶּ ץ.  ח לֹא--ְתמּוָנה, ֲאשֶּ ר ַבַמִים, ִמַתַחת ָלָארֶּ -ַוֲאשֶּ

ם, ִתשְ  ה ָלהֶּ -ִשֵלִשים ְוַעל-ָבִנים ְוַעל-ן ָאבֹות ַעלֹפֵקד ֲעֹו--, ֵאל ַקָנאָךקיֱאֹלה' ְולֹא ָתָעְבֵדם:  ִכי ָאֹנִכי ַתֲחוֶּ

ד, ַלֲאָלִפים סֶּ ה חֶּ תְלֹאֲהַבי, ּוְלֹשְמֵרי מצותו )ִמְצֹו--ִרֵבִעים, ְלֹשְנָאי.  ט ְוֹעשֶּ ָך קיֹלאֱ ה'  -ֵשם-ָתי..  י לֹא ִתָשא אֶּ

ה רה' ַלָשְוא:  ִכי לֹא ְיַנקֶּ ת-, ֵאת ֲאשֶּ ת-ִיָשא אֶּ ר ִצְּוָך, יֹום ַהַשָבת, לְ -ְשמֹו ַלָשְוא.  יא ָשמֹור אֶּ ה'  ַקְדשֹו, ַכֲאשֶּ

ת ָיִמים ַתֲעֹבד, ְוָעִשיָת ָכל  ָךקיֱאֹל ָך.  יג ְויֹום, ַהְשִביִעי-יב ֵששֶּ ה ָכלָךקיֱאֹללה' ַשָבת, --ְמַלאְכתֶּ -:  לֹא ַתֲעשֶּ

ָך ְוַעְבְדָך-ְמָלאָכה ַאָתה ּוִבְנָך ָך ְושֹוְרָך ַוֲחֹמְרָך ְוָכל-ּוִבתֶּ יָך-ַוֲאָמתֶּ ר ִבְשָערֶּ ָך, ְוֵגְרָך ֲאשֶּ ְמתֶּ ְלַמַען ָינּוַח ַעְבְדָך --ְבהֶּ

ץ  רֶּ ד ָהִייָת ְבאֶּ בֶּ -ִמָשם, ְבָיד ֲחָזָקה ּוִבְזֹרַע ְנטּוָיה; ַעלָך קיֱאֹלה' ִמְצַרִים, ַוֹיִצֲאָך ַוֲאָמְתָך, ָכמֹוָך.  יד ְוָזַכְרָת, ִכי עֶּ

תָךקיֱאֹלה' ֵכן, ִצְּוָך  ת-, ַלֲעשֹות, אֶּ ת-יֹום ַהַשָבת.  טו ַכֵבד אֶּ ר ִצְּוָך -ָאִביָך ְואֶּ ָך, ַכֲאשֶּ ְלַמַען --ָך קיֱאֹלה' ִאמֶּ

יָך, ּוְלַמַען ִייטַ  רַיֲאִריֻכן ָימֶּ ֹנֵתן ָלְך.  טז לֹא ִתְרָצח,  ְולֹא ִתְנָאף;  ְולֹא ִתְגֹנב,  ָך קיֱאֹלה'  -ב ָלְך, ַעל ָהֲאָדָמה, ֲאשֶּ

ָך, ָשֵדהּו ְוַעְבדֹו ַוֲאָמתֹו -ְולֹא ה ֵבית ֵרעֶּ ָך;  ְולֹא ִתְתַאּוֶּ ת ֵרעֶּ שֹורֹו ַתֲענֶּה ְבֵרֲעָך ֵעד ָשְוא.  יז ְולֹא ַתְחֹמד, ֵאשֶּ

ָך.ַוֲחֹמרֹו,  ר ְלֵרעֶּ  ְוֹכל, ֲאשֶּ

 

 אזכורים של עשרת הדברות ולוחות הברית בתורה

 

ם--ַלְיָלה ְוַאְרָבִעים יֹום ַאְרָבִעים',  ה-ִעם ָשם-ַוְיִהי:  כח, לד שמות  חֶּ -ַעל ַוִיְכֹתב; ָשָתה לֹא ּוַמִים, ָאַכל לֹא לֶּ

ת--ַהְבִרית ִדְבֵרי ֵאת, ַהֻלֹחת רֶּ  . ַהְדָבִרים, ֲעשֶּ

ם ַוַיֵגד: יג, ד דברים   ת ָלכֶּ ר, ְבִריתֹו-אֶּ ם ִצָּוה ֲאשֶּ ְתכֶּ ת--ַלֲעשֹות אֶּ רֶּ  ֻלחֹות ְשֵני-ַעל, ַוִיְכְתֵבם; ַהְדָבִרים, ֲעשֶּ

 . ֲאָבִנים

ל ַוִיֵתן  ה-אֶּ ן ֻלֹחת--ָהֵעֻדת ֻלֹחת, ְשֵני, ִסיַני ְבַהר ִאתֹו ְלַדֵבר ְכַכֹּלתֹו, ֹמשֶּ בֶּ ְצַבע ְכֻתִבים, אֶּ  שמות).ֱאֹלִהים ְבאֶּ

 (יח, לא

. ֵעץ ֲארֹון, ְלָך ְוָעִשיתָ ; ָהָהָרה, ֵאַלי ַוֲעֵלה, ָכִראֹשִנים ֲאָבִנים לּוֹחת-ְשֵני ְלָך-ְפָסל, ֵאַלי'  ה ָאַמר ַהִהוא ָבֵעת  א 

ְכֹתב  ב ת, ַהֻלֹחת-ַעל, ְואֶּ ר, ַהְדָבִרים-אֶּ ר ָהִראֹשִנים ַהֻלֹחת-ַעל ָהיּו ֲאשֶּ  ָוַאַעש  ג. ָבָארֹון, ְוַשְמָתם; ִשַבְרתָ  ֲאשֶּ

ְפֹסל, ִשִטים ֲעֵצי ֲארֹון  ַהֻלֹחת-ַעל ַוִיְכֹתב  ד. ְבָיִדי ַהֻלֹחת ּוְשֵני, ָהָהָרה ָוַאַעל; ָכִראֹשִנים ֲאָבִנים ֻלֹחת-ְשֵני ָואֶּ



 

 

7 

ת ֵאת, ָהִראשֹון ַכִמְכָתב רֶּ ר, ַהְדָבִרים ֲעשֶּ ר ֲאשֶּ ם' ה ִדבֶּ                             ; ַהָקָהל ְביֹום, ָהֵאש ִמתֹוְך ָבָהר ֲאֵליכֶּ

ן  ה. ֵאָלי ', ה ַוִיְתֵנם ת ָוָאִשם, ָהָהר-ִמן ָוֵאֵרד, ָוֵאפֶּ ר ָבָארֹון, ַהֻלֹחת-אֶּ ר, ָשם ַוִיְהיּו; ָעִשיִתי ֲאשֶּ '. ה ִצַּוִני ַכֲאשֶּ

 (ד דברים)

 

 מעמדם ומעלתם של עשרת הדברות

 על קצה המזלג 

 -הרלב"ג ,פרשת יתרו 

, ולזו היתה הכוונה האלוהית, שישמעו אלו עשרת הדברים מקיפים בכל מצוות התורה"וראוי שתדע כי 

להם ספק בהם שהוא אותם ישראל בזה האופן הנפלא, לא מפי משה, כדי שיאמינו בהם באופן שלא יישאר 

 מהשם יתעלה."

 

 שמות כד, יב: –רש"י  

כל שש מאות ושלוש עשרה מצוות בכלל  -"את לוחות האבן והתורה והמצוה אשר כתבתי להורותם"

 . ורבינו סעדיה פירש באזהרות שיסד, לכל דיבור ודיבור מצוות התלויות בו.עשרת הדברות הן

 

 -אות קכדספר הבהיר )מדרש רבי נחוניא בן הקנה(,  

ובכלל עשר אצבעות, רמז לעשר ספירות שבהם נחתמו שמים וארץ, ואותם העשרה כנגד עשרת הדברות,  

 .אותם עשרה נכללו תרי"ג מצוות

 

 -במדבר רבה פרשה יג, אות טו 

וז' יתירות כנגד ז' ימי  כנגד תרי"ג מצות,אנכי, עד אשר לרעך יש מן תרי"ג אותיותוכן את מוצא: 

א"ת ,' שכן ק' מתחלפת בד, מלאה קטרת, שכל העולם לא נברא אלא בזכות התורה. הוי ללמדך.בראשית

 .ועולה חשבון התיבה אחר כן למנין תרי"ג ,ב"ש, ג"ר ד"ק

 

 -המבי"ט, בית אלוקים, שער היסודות פי"ב 

במה שבינינו לבינו ובמה שבנינו לבנינו, לא מפני זה לבד  עם היותם עיקרי התורהאלו עשרת הדברות, 

בעניינם ובאותיותיהם תרי"ג,  רמז לכל מצוות התורהנכתבו הם לבדם בלוחות , אלא מפני היות בהם 

ידועה ומיוחסת לאותה  כל אות מהן מורה ורומזת על מצוה אחתכנגד כל מצוות עשה ולא תעשה, כי 

 ת תמים דעת.האות, ליודע סתרי תורה ומפלאו

 

 -תשובות הגאונים שערי תשובה סי' קמט 

לא יאחז אדם תפילין בידו וספר תורה בזרועו ויתפלל )ברכות כג ב. ופירשו הגאונים, שהכוונה לספר 

שכיוון שבעשרת הדברות יש תרי"ג אותיות כנגד תרי"ג שכתוב בו מן "אנוכי" עד ל"אשר לרעך", 

 שלם.מצוות שבתורה, נחשבות הן כספר תורה 

 

 -שם, סימם קמא 

כיון שעשרת הדברות כוללות את הנשבע בעשרת הדברות הרי הוא כנשבע בספר תורה שאין לו הפרה, 

 כל התורה

 

 -שולחן ערוך יו"ד רלז ז 

 הנשבע בעשרת הדברות שבועה גמורה היא

 

 -רבינו בחיי 

 .הכלל העליוןתרי"ג מצוות הללו הן תרי"ג כללים, ועשרת הדברות הם 

 

 -פירוש המשנה, מסכת תמיד פ"ה מ"א הרמב"ם, 

 עשרת הדברות

 מבוא
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 .עיקר הדת וראשיתוומה שאמרו קראו עשרת הדברות בכל יום , לפי שהם 

 

 -הטור, או"ח א 

 טוב לומר )בכל יום. פרשת העקידה ופרשת המן ועשרת הדברות

 

 -בית הלוי , שמות יב, מג 

, דכל התורה כולה הכלל כל התורה כולהנה ידוע ומבואר בספרים מרבותינו, דעשרת הדברות המה 

 נרמזה ונכללה בהם.

 

 עמוד קצ"א בצילום מסידור רס"גאזהרות רס"ג,  

בחכמתי  ודברי כאש, וניצוציה הרבה מצוות בכל דיבור זוהרות אנכי אש אוכלה ונוהרת מכל הנוהרות"

 "אמרות ה' אמרות טהורות כללתי בעשרת דברותי שש מאות ושלוש עשרה מצוות להורות

 

 מאמר ראשון, אות פ"ז, ריה"ל, הכוזרי 

  אמות המצוות ושרשיהןוהנה שמע העם דבור אלוהי מפרש בעשרת הדברות שהן 

 

 ספר הכוזרי, מאמר שני אות כ"ח  

 במדרגת הלבמופקד בארון אשר הוא  אכן שרש החכמה הלא הוא עשרת הדברותאמר החבר: 

ושלוחותיו הן דברי ספר התורה שהושם בצד הארון ככתוב ושמתם אותו מצד ארון ברית ה' אלהיכם. פה 

המקור לשתי החכמות: חכמת התורה שנושאיה הם הכהנים, וחכמת האלוהות שנושאיה הם הנביאים אלה 

 ואלה, היו יועצים נבונים לאומה ומוכיחיה וכותבי זכרונותיה הם הם ראש האומה.

 

 פירוש לשמות כ,א -ייםאור הח 

יכוון אומרם ז"ל )ספר הזוהר ח"ב צ"ג. שכל התורה כולה רמוזה בעשרת הדברות... וראיתי לתת טוב 

, אנכי היא עיקר ושורש כל מצוות עשהטעם בהשמעת ה' לישראל שני דברות 'אנכי' ו'לא יהיה לך', 

 לא יהיה לך וגו' היא עיקר ושורש כל מצוות לא תעשה.

 

 הקדוש, יתרו תקס"טהזוהר  

 .כלל של כל מצוות התורהעשרת הדברות של התורה הם 

 

 ספר התניא, פרק נ"ג 

 , דנפקא מגו חכמה עילאה, דלעילא לעילא מעלמא דאתגליא.כללות התורה כולהעשרת הדיברות הן 

 

 זוהר, פרשת יתרו תצ"ב 

באלו עשרת הדברות נחקקו כל מצות התורה הגזירות והעונשים, טהרה וטומאה ענפים ושרשים, 

כי התורה היא שמו של הקב"ה, מה שמו של הקב"ה אילנות ונטיעות, שמים וארץ, ימים ותהומות, 

, אלו עשרת הדברות הם שמו של הקב"הנחקק בעשרת הדברות, אף התורה נחקקה בעשרת הדברות, 

 ה הוא שם אחד שם הקדוש של הקב"ה ממש... והתורה כול

 

 בהרחבה

 ,שמות כ, יד מלבי"ם 

וכלל עשרת הדברים הם מצות שהשכל מחייבם, שכל אדם יכיר בשכלו שיש סבה ראשונה ממציא כל 

הנמצאות, ושראוי שלא לישא שמו לשוא, וכל שכן מצות האחרונות שהם מצות נמוסיות ששכל האדם 

מוכן אליהם בטבע, והורה אותנו יוצר הנפשות כי גם מצות האלה השכליות, אם יעשום רק מצד השכל 

מוס לבד, שלא מפני יראת אלקים שהזהיר עליהם בקולות וברקים זרועות השכל לא יעמדו מפני והנ

 התאוה, כמו שראינו עמים רבים שחלפו חק בין ברצח בין בנאוף וגנבה... 

 

 ספר התניא, ליקוטי אמרים פרק כ 

הם כללות כל  והנה מודעת זאת לכל כי מצות ואזהרת ע"ז שהם שני דברות הראשונים אנכי ולא יהיה לך
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התורה כולה, כי דבור אנכי כולל כל רמ"ח מצות עשה, ולא יהיה לך כולל כל שס"ה מצות לא תעשה, 

ולכן שמענו אנכי ולא יהיה לך לבד מפי הגבורה כמאמר רז"ל, מפני שהם כללות התורה כולה. ולבאר 

אחדותו של הקב"ה שנקרא יחיד ומיוחד וכל היטב ענין זה צריך להזכיר תחלה בקצרה ענין ומהות 

 מאמינים שהוא לבדו הוא, כמו שהיה קודם שנברא העולם ממש שהיה הוא לבדו...

 

 הכתב והקבלה, דברים ד, יג 

הא דלא קראן עשרת המצות, כי גם הלוא נקרא מצוה שמצווה שלא לעשות, נראה לומר  -עשרת הדברים 

ונות הדומות לו, אמר הרמב"ם כי השם דבר הונח על המליצה כי משמעות לשון דבור והבדלו מיתר הלש

בלשון מהענין ההוא הנרשם בנפש, לכן הוא שם כלל גבוה כולל כל מיני הדבורים הרבים מאיזה אופן 

שיהיה... אף כאן אלו קרא אותן עשרת המצות לא היה במשמעו כי אם עשר מצות פרטיות העומדות לבדן, 

בא שהן עשר דבורים כלליים, כמו שהוא האמת שעשרת הדברות  עכשיו שקראן דברות, להורות

 כוללים כמה פרטים ופרטי פרטים, והם כלל כל התורה. 

 

 זוהר ,פרשת יתרו תקס"ט 

, כלל שלמעלה ומטה, כלל של עשרה אלו עשרת הדברות של התורה, הם כלל של כל מצות התורה

האוצרות שהיו בהם, נראו לעיני הכל, לדעת מאמרות של בראשית, אלו נחקקו על לוחות אבנים וכל 

ולהסתכל בסוד תרי"ג מצות התורה הכלולים בהם, הכל נראה לעינים הכל הוא בתבונה, בהסתכלות הלב 

בשעה ההיא כל סודות התורה וכל סודות העליונים והתחתונים  .של כל ישראל והכל היה מאיר לעיניהם

ו יקר של אדונם, מה שלא היה כיום ההוא, מיום שנברא לא נחסר מהם, משום שהיו רואים עין בעין זי

 העולם, שהקב"ה נגלה בכבודו על הר סיני. 

 

 ויקרא כג, גמדרש רבה,  

לאחר כ"ו דורות הציץ הקב"ה בעולמו לידע מה עשה, ומצאו מלא מים במים, דור אנוש מים במים, .. 

דור המבול מים במים, דור הפלגה מים במים, והביא קוצצים לקוצצו, שנאמר ה' למבול ישב, וראה בו 

ו שושנה אחת של ורד, אלו ישראל, ונטלה והריחה בשעה שנתן להם עשרת הדברות, ושבת נפשו עלי

בשעה שאמרו נעשה ונשמע, אמר הקב"ה בשביל שושנה זו ינצל הפרדס, בזכות תורה וישראל ינצל 

 העולם. 

 

   עבודת הקודש חלק ד, פרק ל"ד 

האמונה אשר תכון לעד והיא, כי כל עשרת הדברות הגיעו לישראל כמו שהגיעו למשה ע"ה כי הרצון היה 

וזה כי עשרת לקיום האמונה שיהיו כל ישראל נביאים בכל התורה בכלל ולא יצטרכו בה לשום אמצעי, 

 מצות הדברות כסוגים לכל תרי"ג מצות והם כללים היוצאים מהם והם שרשים ועיקרים לכל תרי"ג
והם ענפים המתפשטים מהם ולהורות על זה באו בהם תרי"ג אותיות עד אשר לרעך ולא עד בכלל ובהם 

 :כל כ"ב אותיות זולת אות טי"ת

... ובמדרשו של רבי נחוניא בן הקנה ע"ה אלא משום דאית בידים עשר אצבעות רמז לע"ס שבהם נחתמו 

תן העשרה נכללין כל תרי"ג מצות ומנה אותן שמים וארץ ואותם העשרה כנגד עשר דברות ובכלל או

 האותיות של עשרת הדברות

בחרו אלה העשרה לפי שהם כוללים כל התורה וכל המצות וממה שכתבתי יתבאר טעם נכון כי נ.. 

ולזה היו עשרת הדברות יוצאים ומסתעפים מסוד ע"ס שבהם נחתמו שמים  להיותם עקרים ושרשים להם

ובתחתונים מהם יוצאים ומהם נמשכים והם השרשים והעקרים לכל ולפיכך  וארץ וכל הדברים בעליונים

העשרת דברים היו בדוגמתם שרשים ועקרים לכל המצות ומהם יוצאות ומסתעפות, והנה המאור העליון 

מקור ההויה הוא העקר והשרש לכל ההויות, כי בו היו גנוזים וממנו נאצלו ובו תר"ך מאורות כמנין כת"ר 

אותיות בעשרת הדברות אשר משם נאצלת התורה העליונה הכוללת תרי"ג מצות וכנגדן  וכנגדן תר"ך

מסתעפות ויוצאות מעשרת הדברות, והשבעה הנשארים כנגד שבעה ימי בראשית ולזה באו הדברות 

 :חתומים בשם אהי"ה שהרי תחלתן אל"ף וסופן ך' א"ך טוב לישראל

 רש"ר הירש, שמות כ, יד 
ויש להוסיף: אין להם לעשרת הדברות קדושה יתירה או חשיבות יתירה על כל מצוה אחרת ממצות התורה, 

הם אינם כוללים את כל מצות התורה, ואף אינם מקודשים יותר מכל שאר המצות, בפירוש הכריז הקב"ה על 

נה אנכי בא אליך עשרת הדברות כעל מבוא גרידא, מעין הכנה לקראת עיקר כל התחיקה שתבא אחריהם, "ה

וגו' בעבור ישמע העם בדברי עמך, וגם בך יאמינו לעולם" )לעיל י"ט., הנה נאמר במפורש, כי תכלית מעמד 

 עשרת הדברות

 מבוא
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הר סיני לא היתה אלא להכין את לב העם עבור קבלת כל שאר המצות העתידות להמסר להם על ידי משה, 

", בעבור זה יקבלו גם את המצות האחרות ולאמת בלבם מעל לכל ספק את העובדה, כי "דבר ה' אל כל קהלכם

אמנם עשרת הדברות הם קווי יסוד וראשי פרקים לכל שאר  .כדבר ה' ביד משה, ויקיימו אותן באמונה שלמה

 החוקים והמצות.

 

 אברבנאל שמות פרק כ 
ומעתה בני שמע בקולי הביטה וראה שבעשרת הדברות האלה שישראל שמעו בסיני נמצאו שלש מעלות על 

מצד המדבר והיא שהדבורים העשרה האלה לא שמעו  המעלה האחתאר דברי התורה האלהית ומצותיה. כל ש

 והמעלה השניתאותם מפי נביא כשאר מצות התורה שמשה קבלם מפי הגבורה וישראל שמעו אותם מפיו. .... 

היא שהתורה והמצוה ודברי הנביאים כלם נתנו מרועה אחד אבל לא לקבוץ אנשים רבים אלא לאיש אחד איש 

אחד אשר מלאו לבו להיותו שומע אמרי אל ומחזה שדי יחזה .... לא כאלה חלק יעקב בעשרת הדברות כי כל 

מדבר מתוך האש. והיתה  העם מקצה קטון וגדול שם הוא כלם יחד המה ראו מעשה ה' ויראו את אלהי ישראל

הוא שעשרת  המעלה השלישיתאם כן המעלה הראשונה מצד הנותן יתברך והב' מצד המקבל העם הרב ההוא. 

הדברות האלה בלבד מכל דברי התורה ומצותיה כתובים ע"י הקדוש ברוך הוא על שני לוחות אבנים כל כלי 

לבו למה זה בחר ית' לכותבם בחרושת אבן  ברזל לא נשמע בהבנותם כי נגעה בם יד ה' ולכן החי יתן את

על כן למלאת והמכתב מכתב אלהים ולא צוה למשה מחוקק ספון שיכתבם על ספר ככל שאר דברי התורה . 

שנתן הקדוש ברוך הוא לעמו ומפני  אמרתי שעשרת הדברות האלה הם מאמרים כוללים כל תרי"ג מצות

והיו אם כן עשרת הדברות האלה שני לוחות אבנים  זה רצה לאמרם בעצמו ולכל ישראל יחד ולכתבם על

 כאן במדרגת ההתחלות ושרשי יסודי התורה.. ..
 

 יתרו תרנ"ג, שפת אמת 
, והם מכוונים מול עשרה מאמרות, דעשרת הדיברות הם כלל כל התורה ומצותמצוות זכירת מתן תורה... 

נכלל בעשרה מאמרות, כמו כן כל וכמו דכל מעשה בראשית, וכל מה שמתהווה בעולם בכלל ובפרט היה 

התורה ומצות שנעשו מכל בני ישראל בכלל ובפרט הכל נכלל בעשרת הדברות, והחילוק הוא, דמאמרות הם 

קבועים בטבע, והדיברות הם מתחדשים תמיד, כי הוא פנימיות עשרה מאמרות, ועל זה איתא במשנה, ליתן 

מאמרות, ואין שכר טוב אלא תורה... והיא התורה שכר טוב לצדיקים שמקיימים את העולם שנברא בעשרה 

שהיא מתחדשת בכל עת, ולא עוד אלא שבכח התורה מתחדשין גם העשרה מאמרות, ועל זה נאמר מחדש 

 .בטובו בכל יום מעשה בראשית

 

 בבלי שקלים, טז, ב 

כיצד היו הלוחות כתובים, ר' חנינה בן אחיה ר' יהודה בן גמליאל אומר חמשה על לוח זה וחמשה על לוח זה, 

הדא הוא דכתיב ויכתבם על שני לוחות אבנים, חמשה על לוח זה וחמשה על לוח זה. ורבנן אמרי עשרה על 

ם לעשות עשרת הדברים, לוח זה ועשרה על לוח זה, הדא הוא דכתיב ויגד לכם את בריתו אשר צוה אתכ

עשרה על לוח זה ועשרה על לוח זה. ר"ש בן יוחאי אומר עשרים על לוח זה ועשרים על לוח זה, דכתיב 

ויכתבם על שני לוחות אבנים, עשרים על לוח זה ועשרים על לוח זה. רבי סימאי אמר ארבעים על לוח זה 

חנניה בן אחי רבי יהושע אומר בין כל דבור ודבור וארבעים על לוח זה, דכתיב מזה ומזה הם כתובים. טטרוגה. 

 דקדוקיה ואותיותיה של תורה דכתיב ממולאים בתרשיש, כימא רבא... 

 

 פרשה כא, י' הדברות קמייתא מדרש תנחומא, 

אדריינוס שחיק טמיא שאל את ר' יהושע בן חנניא, אמר לו כבוד גדול חלק הקב"ה לאומות העולם, שאותן 

ות שנתן הקב"ה לישראל שמו מעורב בהם, כלומר שאם חטאו ישראל הוא קורא חמשה דברות הראשונ

אחריהם תגר, חמשה דברות האחרונות שנתן לאומות העולם אין שמו מעורב בהם, כלומר שאם חטאו אומות 

העולם אין קורא אחריהם תגר, אמר לו צא וטייל עמי במדינתך, ובכל מקום ומקום שהיה מוליכו היה רואה 

שלו קבועה, אמר לו זו מה היא, אמר לו איקונים שלי, עד שמשכו לבית הכסא אמר לו אדוני המלך  איקונים

רואה אני שבכל המדינה הזו אתה שליט, שבכל מקום ומקום איקונין שלך קבועה, ובמקום הזה אינה קבועה, 

ביזוי, במקום משוקץ,  אמר לו את הוא סבא דיהודאי, כך הוא כבודו של מלך להיות איקונים שלו קבועה במקום

במקום מטונף, אמר לו ולא שמעו אזניך מה שפיך מדבר, כך שבחו של הקב"ה להיות שמו מעורב עם הרצחנים 

עם המנאפים עם הגנבים. כיון שיצא אמרו לו תלמידיו רבי, לזה דחית, לנו מה אתה משיב, אמר להם כך עלה 

ר להם מקבלים אתם את התורה, אמרו לפניו, רבונו על דעתו של הקב"ה, בתחילה הלך לו אצל בני עשו, אמ

של עולם מה כתיב בה, אמר להם לא תרצח, אמרו לו וכל עצמם של אותם האנשים לא הבטיחם אביהם אלא 
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על החרב, שנאמר על חרבך תחיה, אין אנו יכולים לקבל את התורה... וכיון שראה הקב"ה דעתם של ישראל 

 ...זיע פתח ואמר אנכי ה' אלקיך.לקבל את התורה באהבה וחיבה באימה ויראה ברתת ושמבקשים 

מפני מה נאמרו עשרת הדברות בלשון יחידי, מפני שהיחידים בטלו אותם, אנכי ביטול מיכה, לא יהיה לך ביטל 

ף ביטל ירבעם, לא תשא ביטל מקלל, זכור ביטל מקושש, כבד ביטל אבשלום, לא תרצח ביטל יואב, לא תנא

 זמרי, לא תגנוב ביטל עכן, לא תענה ביטל ציבא, לא תחמוד ביטל אחאב, הרצחת גם ירשת. 

 

 רמב"ן , שמות כ,ב 

ונאמרו כל הדברות כלן בלשון יחיד, ה' אלקיך, אשר הוצאתיך, ולא כאשר התחיל להם "אתם ראיתם כי מן ...

השמים דברתי עמכם, שמע תשמעו", כי להזכיר כל יחיד מהם יענש על המצות, כי עם כל אחד ידבר ולכל 

  אחד יצוה, שלא יחשבו כי אחר הרוב ילך, והיחיד ינצל עמהם. 

ל, כי לכבוד -חמשה בכבוד הבורא וחמשה לטובת האדם כי כבד את אביך כבוד הא והנה עשרת הדברות…

הבורא צוה לכבד האב המשתתף ביצירה, ונשארו חמשה לאדם בצרכו וטובתו, והנה הזכיר בקצת הדברות 

ל קנא, בשלישי כי לא ינקה, בחמישי למען יאריכון, ולא הזכיר -גמולם ובקצתם לא הזכיר, כי בדבור השני א

החמשה דברים האחרונים טובת האדם הם, והנה שכרו אתו ופעולתו  חרים עונש או שכר, והיה זה כי בא

ל קנא -לפניו, אבל בע"ז צריך אזהרת עונש לחומר הגדול שבה, ושיהיה לכבוד הבורא, והנראה אלי כי אמר א

על מצות עשה, וקבלת על לא יהיה לך, ואמר ועושה חסד על אנכי, כי העונש יבא על מצות לא תעשה והשכר 

ל ואזהרת עבודת זולתו ענין אחד. והשלים הדבר, ואחר כך הזכיר על העובד והבטיח בשכר על -מלכות הא

 ...העושה

 

 אברבאנל, דברים ה, ו 

עשרה דברות כי י' מורה על ידיעה עליונה, ומחולקות לשנים, ה' לחלק השכלי וה' לחלק החמרי שבאדם, לכן 

 אין בה' אחרונות שם. 

 

 מאמר שלישי פרק כוספר העיקרים  -רבי יוסף אלבו 
למה שהייתה התורה האלוהית הנהגה והישרה מה למין האדם מושפעת מהשם יתברך, הנה היא תורה בהכרח 

ה. ובעבור זה הוא מבואר, כי מן הצד  ה, ובין האדם שהוא ַהְמֻצּוֶּ על קשר ודיבוק בין האלוה יתברך שהוא ַהְמַצּוֶּ

ותורה מן השמים ומציאות השם המצווה הזה, בשמיעת איזה ציווי מפי השם, יורה בהכרח על מציאות הנבואה 

בדת והמשגיח, וכל שכן בשמיעת "אנכי" "ולא יהיה לך" שהם יורו בעצם על שלושה העיקרים הללו כמו 

אבל עם כל זה רצה השם יתברך להשמיע לישראל מפיו את עשרת הדברים, כדי שיורו על הדברים  שביארנו. 

בין יתברך ובינו, וזה אם מצד האדון המצווה ואם מצד הכוללים שיחויב האדם בהם מצד הקשר הזה אשר 

ה, ולזה באו שני לוחות נבדלות, להורות על ששני אלו העניינים נבדלים זה מזה. ובאו החמישה  העבד ַהְמֻצּוֶּ

מהם שהם כנגד השם שהוא האדון בלוח אחד, והחמישה שהם כנגד האדם שהוא העבד בלוח אחר, להורות 

 השלמות האנושי. ששניהם הכרחיים בהגעת

 

 תפארת ישראל פרק טזמהר"ל,  
ולפיכך שני דברים בתורה, עשרת הדברות בפני עצמם והשני כל התורה בפני עצמה, וזהו כי עשרת הדברות ...

הם קבלת מלכותו ית', ועל ידי אלו המצות האדם עומד תחת רשות העלה, ולפיכך היו כתובים עשרת הדברות 

נקראו לוחות הברית, שהם קבלת מלכותו, והתחלתו אנכי ה' אלקיך, לומר כי הוא על שני לוחות בפני עצמם, ו

ית' מלכם, ואחר כך גזר גזרותיו על ישראל, וכמו שיתבאר הכל באורך מאד. ובאלו עשרת הדברים יש קבלת 

 גזירות העלה על העלול, ושאר התורה הוא להשלמת האדם, כמו שיתבאר לקמן באורך. 

 

 ישראל פרק להתפארת מהר"ל,  

והרי יש ב' בחינות באלו עשרת הדברים, הבחינה האחת, מצד שאלו עשרת דברים הם מיוחדים שהם בלבד 

במה שיש מצוה וגזרה מן השי"ת אל האדם שהוא העלול, והוא הברית והחבור שיש לעלה עם העלול, שדבר 

ה שלמות האדם, ולכך היו אלו זה שייך דוקא בעשרת הדברים, והבחינה הב' מצד שהם בכלל כל מצות התור

עשרת הדברים נכתבים בתורה עם שאר מצות ושנכתבו על הלוחות בפני עצמם, כי הם נבדלים משאר מצות 

התורה שהם בלבד במה שיש מצוה וגזרה מן השי"ת אל האדם. ואם לא כן לא היה ראוי שיהיו אלו עשרת 

ימה, ואיך יהיה על הלוחות דבר חסר שהם עשרה הדברות נכתבים בלוחות בלבד, כי ראוי שתהיה תורת ה' תמ

דברות בלבד. אבל הדברים הם כמו שכתבנו, כי יש תמימות בהם, שאלו מיוחדים במה שיש מצוה וגזרה מן 

  השי"ת אל האדם.

 עשרת הדברות
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 תפארת ישראל פרק לומהר"ל,  

ם בחמשה אמנם חמשה דברות האחרונות כולם מה שלא יעשה אל האדם במה שהוא אדם עלול מן השי"ת, וג

דברות אחרונות מתחיל בדבר שהוא יותר עליון וכלה בדבר שהוא התחתון, ולפיכך לא תרצח הוא ראש חמשה 

דברות אחרונות אחר חמשה דברות הראשונות, שהם מדברים בעלה, והחוטא בזה הוא חוטא בעצם מדרגת 

ול, אבל הוא חוטא בדבר העלול שנברא בצלם אלקים. ואחר כך לא תנאף, ואין החטא הזה במדרגת עצם העל

שהוא השלמת האדם, שהוא העלול, כי האשה היא עזר כנגדו, והרי היא השלמת האדם... ולכך העובר על לא 

תרצח הוא חוטא בעצם האדם ומעלתו, הוא צלם אלקים, והחוטא בדבור לא תנאף הוא חוטא במדרגת דבר 

עוד למטה ממדרגה זאת, כי החוטא בדבור שהוא השלמת האדם נכנס בגדר האדם. ואחר כך לא תגנוב, הוא 

לא תגנוב חוטא שהוא לוקח לרשותו דבר שאינו שלו, ואין החטא הזה מתיחס שחוטא במדרגת האדם עצמו, 

שהוא מפסיד אותו, וגם לא במדרגת דבר שהוא השלמתו שהוא נחשב כגופו, אבל החטא הזה במה שמוציא 

 ומה אל לא תנאף... דבר מרשות אחר ולוקח אותו לרשותו, ואין זה ד

 

 רש"ר הירש, במעגלי שנה ג עמוד רסח 

עשרת הדברים, לא מצוות כי אם "דברים", כך קורא ה' לתוכן שני לוחות הברית, ואילו בתרגומים זרים 

...מצוה שאין אדם נותן דעתו עליה והכל עוברים עליה, חדלה מלהיות מצוה,  .משתמשים העמים במלה מצות

והיא מונחת בקרן זוית ככל דבר שנתיישן ועבר עליה הכלח. אך לא כן דברי ה'. דברים הם "השמע ישמע 

והחדל יחדל" )יחזקאל ג' כ"ז., והיינו הך אם יציית איש לדברים אם לא, הם יצאו מפי ה' וכך הם קיימים 

לעצמם.... גם אם הכל יתכחשו לדבריו, ישארו במלא תוקפם, אפילו אם ישראל יפנו להם עורף, יוסיפו כש

ברקיו ורעמיו של הר סיני להישמע ברמה וישאו את הדברים האלה אל ישראל ואל האנושות כולה, עד אשר 

 יכירו לראות בטעותם וישובו אל האמת היחידה והנצחית. 

 

 עמוד רעז רש"ר הירש, במעגלי שנה ג 
אנכי" הוא הדיבור הראשון, ו"לא תחמוד" האחרון, כך שעשרת הדברות פותחים ומסיימים במצוה מחייו "

הפנימיים של האדם. המצוות המעשיות באות בין שני הדברות הללו, ואין צורך איפוא במחשבה מעמיקה כדי 

רעיון. החיצון פונה אל הפנימי,  להבין, כי כל רעיון צריך להתבטא בלשון המעשה, וכל מעשה צריך להיות

 והפנימי אל החיצון, וכך מתהווה שלימות תואמת. 

 

 שפת אמת, משפטים תרס"ב 
ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, לפניהם ולא לפני נכרים, ועוד כתבו חז"ל ואלה מוסיף על הראשונים, 

החיים, ואין שם  בחינת עץ דעשרת הדברות מיוחדים רק לבני ישראל, והיא הנהגה שלמעלה מהטבע, והיא

 מגע נכרי כלל...

 

 
 השוואת מקורות 

 

 שפת אמת ,פרשת בא )תרל"א( 
הגיד כי מה שהיה צורך לעשר מכות. להסיר   -אמר אדוני זקני )כלומר סבי. מורי ורבי זכר צדיק לברכה 

 הקליפה והסתר מעשרה מאמרות לעשותן עשרת הדברות .

 

  -מכילתא יתרו מסכת דבחדש פרשה ח הקשר שבין שתי הלוחות: 
  .ה' על לוח זה וה' על לוח זה ? כיצד נתנו עשרת הדברות

מגיד הכתוב, שכל מי ששופך דם, מעלה עליו הכתוב כאלו ממעט . לא תרצח וכנגדו אנכי ה' אלהיך כתיב

לו מטבעות. למדינה והעמיד לו איקונות ועשה לו צלמים וטבעו  מלך בשר ודם שנכנסמשל ל .בדמות המלך

כך מי שהוא שופך  . לו מטבעותיו, ומיעטו בדמות של מלך ו איקונות, שברו לו צלמיו, ובטלולאחר זמן כפו ל

 . שופך דם האדם: דמים, מעלה עליו הכתוב כאלו ממעט בדמות המלך, שנאמר

                                             מגיד הכתוב, שכל מי שעובד עבודה זרה, . לא תנאף וכתיב כנגדו לא יהיה לך כתיב

ויאמר ה' : וכתיב.  האשה המנאפת תקח את זרים: מעלה עליו הכתוב כאלו מנאף אחר המקום, שנאמר

וכנגדו  לא תשא את שם ה' אלהיך לשוא כתיב.' אליו עוד, לך אהב אשת אהובת רע ומנאפת וגו

 עשרת הדברות
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הגנוב רצוח : מגיד שכל מי שהוא גונב, לסוף בא לידי שבועת שוא, שנאמר. תגנוב לא כתיב

לא : וכנגדו כתיב. זכור את יום השבת לקדשו: כתיב. אלה וכחש רצוח וגנוב ונאוף: וכתיב. ונאוף

מעיד לפני מי שאמר והיה העולם, שלא ברא עולמו לששה  -מגיד הכתוב, שכל מי שמחלל את השבת , תענה

מעיד לפני מי שאמר והיה העולם, שברא עולמו לששה  -ולא נח בשביעי; וכל מי שמשמר את השבת ימים 

 .' ואתם עדי נאם ה: ימים ונח בשביעי, שנאמר

סוף מוליד בן  -מגיד הכתוב, שכל מי שהוא חומד  . לא תחמוד וכנגדו כתיב כבד את אביך ואת אמך כתיב

לכך נתנו עשרת הדברות, חמשה על לוח זה וחמשה . שאינו אביושהוא מקלל את אביו ואת אמו ומכבד למי 

 . ר' חנינא בן גמליאלדברי , על לוח זה

 

  -ירושלמי , ברכות, פ"א ה"ה -השוואה בין עשרת הדברות לפרשיות שמע 

מפני מה קורין שתי פרשיות הללו בכל יום. רבי לוי ורבי סימון. רבי סימון אמר מפני שכתוב בהן שכיבה 

שמע )דברים ו.  אנכי ה' אלהיךוקימה רבי לוי אמר מפני שעשרת הדברות כלולין בהן. )שמות כ; דברים ה. 

 . ה' אחדרים ו. )דב לא יהיה לך אלהים אחרים על פני. )שמות כ; דברים ה. ישראל ה' אלהינו

. . מאן דרחים מלכא לא משתבע בשמיה ומשקרלא תשא את שם ה' אלהיך לשוא ואהבת את ה' אלהיך

. רבי אומר זו מצות שבת שהיא שקולה כנגד כל מצותיה של תורה זכור את יום השבת לקדשו למען תזכרו

דכתיב )נחמיה ט. ואת שבת קדשך הודעת להם ומצות וחוקים ותורה צוית וגו' להודיעך שהיא שקולה כנגד 

לא תרצח ואבדתם מהרה . כבד את אביך ואת אמך למען ירבו ימיכם וימי בניכםכל מצותיה של תורה. 

א"ר לוי ליבא ועינא תרין סרסורין  תנאף לא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם לאמאן דקטיל מתקטיל. 

דחטאה דכתיב )משלי כג. תנה בני לבך לי ועיניך דרכי תצרנה אמר הקב"ה אי יהבת לי לבך ועיניך אנא ידע 

ה'  ולא דגנו של חבירך. לא תענה ברעך עד שקר אני ואספת דגנך)דברים יא.  לא תגנובדאת לי. )שמות כ. 

אלהיכם וכתיב )ירמיה י. וה' אלהים אמת מהו אמת אמר רבי אבון שהוא אלהים חיים ומלך עולם. אמר רבי 

לא לוי אמר הקב"ה אם העדת לחבירך עדות שקר מעלה אני עליך כאלו העדת עלי שלא בראתי שמים וארץ. 

 .ביתך ולא בית חבירך תחמוד בית רעך וכתבתם על מזוזות ביתך

הן הן גופה של שמע, דרב מתנא ור' שמואל בר נחמן תרוויהון אמרי, בדין היה שיהיו קורין שעשרת הדברות 

עשרת הדברות בכל יום, ומפני מה אין קורין אותן, מפני טענות המינין, שלא יהו אומרים אלו לבדן ניתנו לו 

 למשה בסיני.

 

 יתרו, קפ"ב זוהר פרשת -השוואה בין עשרת הדברות לעשרת המאמרות של בריאות העולם 

תא חזי, עשרה מאמרות למעשה בראשית הוא כמו שלמדנו, בעשרה מאמרות נברא העולם, עשרה מאמרות 

למתן תורה אלו עשרת הדברות, )והם אלו נגד אלו, שאם לא אלו דמתן תורה אינם מתקיימים אלו דמעשה 

, כי האמונה של הקב"ה, אוריהי אור ויהי , וכתוב במעשה בראשית אנכי ה' אלקיךבראשית כנ"ל., כתוב, 

 .)שהיא המלכות, שה"ס. אנכי, נקראות אור, שכתוב ה' אורי וישעי ממי אירא וגו', הרי שהם אחד

וגו', כי יהי רקיע יהי רקיע בתוך המים אלהים אחרים על פני, )שהוא בדומה למה. שכתוב לא יהיה לך כתוב 

נקרא שמים, )שהוא ז"א.... ועל כן ישראל )פירושו. ישראל, שהם חלק הקב"ה יתאחדו במקום ההוא ש

קדושים, מבדילים בין מים למים, )בין הקב"ה ובין ע"ז., הרי שמקרא זה דומה להכתוב לא יהיה לך אלהים 

 אחרים על פני. )ויקרא קעט.

יקוו המים אשר מתחת השמים למקום את שם ה' אלקיך לשוא, וכתוב במעשה בראשית  לא תשאכתוב 

הנשבע בהשם הקדוש לשקר, כאלו מפריד אמא, )שהוא מלכות., ממקומה למעלה, והספירות  , תא חזי, כלאחד

הקדושות אינן מתישבות במקומן, כמו שאמר נרגן מפריד אלוף, ואין אלוף אלא הקב"ה, וכתוב יקוו המים 

אשר מתחת השמים למקום אחד, )שפירושו. לא תעשה פירוד )בין המדרגות הנקראות מים. מחמת שבועת 

שקר. אלא אל מקום אחד, כראוי במקום האמת, ולא יתפשטו למקום אחר שהוא שקר, ומהו השקר, הוא 

 .שהמים הולכים למקום אחר, )לסטרא אחרא., שאינו שלו )של הקב"ה, הרי שהמקראות דומים.

וגו', מתי נתגדלה הארץ  תדשא הארץ דשא עשב, וכתוב במעשה בראשית זכור את יום השבת לקדשוכתוב 

הקדושה, )שהיא המלכות., ונתעטרה בעטרותיה, הוי אומר ביום השבת, כי אז נתחברה הכלה, )שהיא מלכות., 

כבד את אביך כתוב,  .בהמלך, )שהוא ז"א., להוציא דשאים וברכות לעולם, )הרי שהמקראות דומים זה לזה

, מה מלמדנו, אלא אלו מאורות הם אביך שמיםיהי מאורות ברקיע ה, וכתוב במעשה בראשית, ואת אמך

ואמך, אביך הוא השמש, )שהוא ז"א., אמך היא הלבנה, )שהיא מלכות., ואין שמש אלא הקב"ה, שכתוב, כי 

שמש ומגן ה' אלקים, ואין לבנה אלא כנסת ישראל, )שהיא מלכות., שכתוב, וירחך לא יאסף, ועל כן ב' 

 .המקראות אחד הם
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, ללמדנו, שאתה לא תרצח אדם שנקרא ישרצו המים שרץ נפש חיהוב במעשה בראשית , וכתלא תרצחכתוב 

כך, )נפש חיה., שכתוב ויהי האדם לנפש חיה, ולא תהיו כדגים האלו, אשר הגדולים בולעים את הקטנים, 

 .)הרי שב' המקראות אחד הם.

נו שלא ישקר אדם באשה , מכאן למדתוצא הארץ נפש חיה למינה, וכתוב במעשה בראשית, לא תנאףכתוב 

אחרת שאינה בת זוגו, ועל כן כתוב, תוצא הארץ נפש חיה למינה, דהיינו שאשה לא תוליד אלא ממינה, ומי 

 .הוא מינה, זהו בן זוגה

, דהיינו מה ויאמר אלקים הנה נתתי לכם את כל עשב זורע זרע, וכתוב במעשה בראשית לא תגנובכתוב 

 .ה שלכם, ולא תגנבו מה שהוא מאחרשנתתי לכם ומה שהפקדתי לכם יהי

, היינו מי שהוא ויאמר אלקים נעשה אדם בצלמנו, וכתוב במעשה בראשית, לא תענה ברעך עד שקרכתוב 

 .בצורת המלך לא תענה בו שקר, ומי שמעיד שקר לחברו כאלו מעיד שקר למעלה

ו', הרי בת זוגך כנגדך, וג לא טוב היות האדם לבדו, וכתוב במעשה בראשית, לא תחמוד אשת רעךכתוב 

והיינו )מה שאמרנו. עשרה מאמרות למעשה בראשית,  .)שניתנה לו בת זוגו חוה., ועל כן לא תחמוד אשת רעך

ועשרה מאמרות למתן תורה, והיינו שכתוב עשרה עשרה הכף בשקל הקדש, )שאלו ב' עשרה. נשקלו כאחד 

במשקל אחד, ומשום זה עומד העולם ונמצא בו שלום, ועל כן ואם זבח שלמים קרבנו הוא לקיים העולם 

 בשלום... 

 

 מדרש תנחומא פרשה כא, י' הדברות קמייתא -לעשרת המכותהשוואה בין עשרת הדברות  

נאמרו עשרת הדברות כנגד עשר מכות שהביא הקב"ה על המצרים במצרים. אנכי כנגד מכת דם, אל 

, שעלו בתנורים בחומם, אמר הקב"ה לא יהיה לך כנגד צפרדעיםתאמר כפרעה לי יארי ואני עשיתיני, 

, שהשביעם הקב"ה ועלו. לא תשא כנגד מכת כיניםקים לי כבוד. הצפרדעים חלקו לי כבוד ואין אתם חול

, דכתיב כבד כנגד מכת דבר, אמר הקב"ה לא תערוב ולידן חולא ושבתא כחד. זכור כנגד מכת ערוב

אמר הקב"ה אל תהי רוצח ודמו של אותו האיש בגופו.  לא תרצח כנגד מכת שחין,למען יאריכון ימיך. 

ברד ואש מתלקחת בתוך הברד, וכתיב היחתה איש אש בחיקו וגו' כן הבא  , ויהילא תנאף כנגד מכת ברד

לא תענה כנגד מכת , כתב בעד החלונות יבואו כגנב, לא תגנוב כנגד מכת ארבהעל אשת איש וגו'. 

, לא תחמוד כנגד מכת בכורות, אמר הקב"ה אם אין עדותך מאירה לך כאורה הזאת אל תעידנה, חושך

 שהיו המצרים שטופים בזימה ונמצאו כולם בכורים. 

 

 תנא דבי אליהו רבא -שכר ועונש פוטנציאליים  

, אמר הקב"ה לישראל, אם קיימתם אתם אותו נתקיים בכם אני אמרתי אלהים אנכי ה' אלקיךדבר אחר 

אם  יהיה לךלא אתם וגו' )תהלים פ"ב., עכשיו שעברתם עליו נתקיים בכם אכן כאדם תמותון )שם.. 

קיימתם אתם אותו נתקיים בכם )ויקרא כ"ז. ופניתי אליכם והפריתי אתכם והרביתי אתכם והקימותי את 

 לא תשאבריתי אתכם, עכשיו שעברתם עליו נתקיים בכם )שם. ונתתי פני בכם ונגפתם לפני אויביכם. 

ו אם אתן את דגנך עוד מאכל אם קיימתם אתם אותו נתקיים בכם )ישעיה ס"ב. נשבע ה' בימינו ובזרוע עוז

זכור את יום השבת לאויביך וגו', עכשיו שעברתם עליו נתקיים בכם )דברים י"א. וחרה אף ה' בכם. 

, אם קיימתם אתם אתו נתקיים בכם )ישעיה נ"ח. אז תתענג על ה' וגו', עכשיו שעברתם עליו לקדשו

, אם קיימתם אתם ד את אביך ואת אמךכבנתקיים בכם )ויקרא כ"ו. אז תרצה הארץ את שבתותיה וגו'. 

אותו נתקיים בכם )ישעיה מ'. וראו גויים צדקך, עכשיו שעברתם עליו נתקיים בכם )יחזקאל ה'. לכן 

אם קיימתם אתם אותו נתקיים בכם וחרב לא תעבור בארצכם )ויקרא  לא תרצחאבות יאכלו בנים וגו'. 

אם קיימתם אתם אותו  לא תנאףריכם חרב וגו'. כ"ו., עכשיו שעברתם נתקיים בכם )שם. והריקותי אח

נתקיים בכם )ירמיה ל"א. אז תשמח בתולה במחול ובחורים וזקנים יחדיו, עכשיו שעברתם עליו נתקיים 

אם קיימתם  לא תגנובבכם )הושע ד'. לא אפקוד על בנותיכם כי תזנינה ועל כלותיכם כי תנאפנה וגו'. 

כלת את כל העמים, עכשיו שעברתם עליו נתקיים בכם )ירמיה נ"א. אתם אותו נתקיים בכם )דברים ז'. וא

אם קיימתם אתם אותו נתקיים בכם )ישעיה מ"ג. ואתם  לא תענהאכלני הממני נבוכדנאצר מלך בבל. 

עדי נאם ה', עכשיו שעברתם עליו נתקיים בכם )איכה ג'. מה אעידך מה אדמה לך הבת ירושלים מה אשוה 

וגו' אם קיימתם אתם אותו נתקיים בכם )שמות ל"ד. ולא יחמוד  מוד בית רעךלא תחלך ואנחמך וגו'. 

 איש את ארצך, עכשיו שעברתם עליו נתקיים בכם )מיכה ב'. וחמדו שדות וגזלו וגו'. )פרק כו.

 

 

 עשרת הדברות

 מבוא
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 פיוט

 יום זה / ר' דוד אבן בקודהאמון 

 
 ָנֲחלּו ַעם זֶּה   ָאמֹון יֹום זֶּה

 ִאיש ָהֱאֹלִהים   חֹוזֶּהַעל ַיד 

ה ֲעִלָיה  ְויֹוֵסד ְנִשָיה   נֹוטֶּ

 ְתִהָלה ֱאֹלִהים   ְלָך דּוִמָיה

 ְוָדת הֹוֵריתָ    יֹום ִנְגֵליתָ 

 ַעל ָכל ֱאֹלִהים   ְמֹאד ַנֲעֵליתָ 

 ַעם נֹוָשעּו   ְדַבר ֵאל ָשְמעּו

 ִמְפֵני ֱאֹלִהים   ְוָחלּו ְוָזעּו

 ְגדֹול ָהֵעָצה   ְוִהְפִליא ֵעָצה

 ְבֵעיֵני ֱאֹלִהים   ְלָעם ֵחן ָמָצא

 תֹוָרה ְתִמיָמה   ְיָקָרה ְנִעיָמה

 ָבא ָהֱאֹלִהים   ְלַהְנִחיל ֲאיָֻמה

 ְוקֹול ִהְשִמיָעם   ָדת הֹוִדיָעם

 קֹול ֱאֹלִהים   ְראּו ֲהָשַמע ָעם

 ִדֵבר ְבִסיַני   ְבָאְזֵני ֲהמֹוַני

 ְוֵאין עֹוד ֱאֹלִהים   ֲהלֹא ֲאִני ְייָ 

 ְוֵצא תֹאַמר לֹו   ְנֹטש ָזר ּוִפְסלֹו

ה לֹו  ָאָדם ֱאֹלִהים   ֲהַיֲעשֶּ

ת ֵשם ָהֵאל  ַלָשְוא ַאל תֹוֵאל   אֶּ

 ָגדֹול ֱאֹלִהים   ִכי ַעל ָכל ֵאל

 רּוץ ָנא ְבִחַבת   ְלַכֵבד ַשָבת

 ַוְיַכל ֱאֹלִהים   ִכי בֹו ָשַבת

 ְבטּוב ַמֲעַדִנים   ְמִניםַעֵנג אֹו

 ִלְפֵני ֱאֹלִהים   ְוַתֲאִריְך ָשִנים

 ְוַאל ְתִהי ְבסֹוָדם   ְזֵרה שֹוְפֵכי ָדם

ם ֱאֹלִהים    ִכי ָהָאָדם לֶּ  ְבצֶּ

 ּומֹאְזֵני ִמְרָמה    ַרֵחק ִזָמה

ן ְבַאף ְוֵחָמה  ִיְפֹקד ֱאֹלִהים   פֶּ

 ְכִמְתַאנֶּהָשְוא    ְבֵרֲעָך לֹא ַתֲענֶּה

 ְיָי ֱאֹלִהים   ִכי ֵשש ָשֵנא

 ַתְחמֹוד ַגם לֹא   ִקְנַין ָאח לֹא

ר לֹו  ָנַתן ֱאֹלִהים   ִתְתָאו ֲאשֶּ

 ְוָתְמהּו ּוָפֲחדּו   ְוָהָעם ָחְרדּו

 פֹוַעל ֱאֹלִהים   ָראּו ַוַיִגידּו

ר ר   ִדְברּו ְבֹכשֶּ  ְנִדיֵבי ֹישֶּ

ר ה ָכל ֲאשֶּ  ִצָּוה ֱאֹלִהים   ַנֲעשֶּ

 ְבָדת ֵאל ִשְמחּו ִעְלזּו   ֲהמֹוֵני ַעם זּו

 ִמְפֲעלֹות ֱאֹלִהים   ְוִאְמרּו ְלכּו ֲחזּו

 ְזֹקף ָיֵדינּו   ַחי גֹוֲאֵלנּו

םֵיַשע ֱאֹלִהיבְ    ְוִחיש ַהְרֵאנּו
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 / סימן אני דוד דיין חזקאנכי שמי ה'

 
ר ִנְגֵליִתי ְבִסיַני    ָאֹנִכי ְשִמי ְייָ   ֲאשֶּ

 לֹא ִיְהיֶּה ְלָך ַעל ָפָני    ִצִּויִתי ְלַעם ֲהמֹוַני

ְך ָיִמים ְוָשִנים   נֹוֵקם ָעֹון ָאב ַעל ָבִנים  ְלֹארֶּ

ל ְושֹוִנים סֶּ  ֱאֹלִהים ְייָ  זּוַלת   ְלעֹוְבֵדי פֶּ

ם ָפֳעָלם  ַשַדי ַצִדיק ְיסֹוד עֹוָלם    ְיַשֵלם ָלהֶּ

 ָכל נֹוֵשא ָשְוא ֵשם ְייָ    ָגְפִרית ֵאש ַאְמִטיר ִבְגבּוָלם

 ִזְכרּו ַשָבת ְלַקְדשֹו   דֹוְרֵשי ָהֵאל ַעם ְקדֹושֹו

ה ִלְפֵני ְייָ    ּוְמַשְמרֹו ְבָכל ַנְפשֹו  ֵיָרצֶּ

ת ָאב ָוֵאם ְתַכֵבדוְ  ה אֹוֵבד   אֶּ  ְוַאל ְתִהי ְכשֶּ

ש ָבָרא ְייָ    לֹא ִתְרַצח ְולֹא ְתַאֵבד  ָכל נֶּפֶּ

ם ֵהיִטיבּו ם ַאתֶּ  לֹא ִתְנֲאפּו לֹא ִתְגֹנבּו   ַדְרֵכיכֶּ

 ֵמַאֲחֵרי ֵאל ְייָ    ּוְלעֹוְלֵמי ַעד לֹא ָתשּובּו

ְחיֶּה קֶּ     ְדָרַכי ְשֹמר וֶּ  ר לֹא ִתְהיֶּהְוֵעד שֶּ

 ִכי ֵהם לֹא ָבַחר ְייָ    ְולֹא ַתְחֹמד ְכָכל גֹוֵיי

 עֹוַלת ָתִמיד ִלְזֹבחַ     יֹום ַשָבת בֹו ָתנּוחַ 

 ָקְרָבן הּוא ַלְייָ    ּובֹו ַתְקִריב ֵריַח ִניחֹוחַ 

ש   ַיִין ָמתֹוק בֹו ְתַקֵדש  ְביֹום ַשָבת ִמְקָרא ֹקדֶּ

 ְלָרצֹון ִלְפֵני ְייָ    ְתַחֵדשְוִדְבֵרי תֹוָרה 

 ֲחצֹות )ְבעֹוד. ַלְיָלה ְמַהְלִלים   ָחָזק ְלִשְמָך ְמַיֲחִלים

ש ִהלּוִלים ְיָבְרכּו ֵשם ְייָ    תֹוְך ְנֵוה ֹקדֶּ
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  : הדיבר

 אנוכי ה' אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים
 
 

 :עיקריתהמצווה ה

 ספר המצוות לרמב"ם, מצוות עשה א' 

שהיא , עילה וסיבה( שם)שנאמין שיש : והוא ,היא הציווי שנצטווינו להאמין באלהות המצווה הראשונה

 ".אלקיך' אנכי ה: "וזהו אמרו יתעלה .הפועל לכל הנמצאים

 

 הרמב"ם, הלכות יסודי התורה פרק א 
והוא ממציא כל הנמצא; וכל הנמצאים מן   לידע שיש שם מצוי ראשון.יסוד היסודות ועמוד החכמות,   א

]ב[ ואם יעלה על הדעת שהוא אינו מצוי, אין   שמיים וארץ ומה ביניהם, לא נמצאו אלא מאמיתת הימצאו.

]ג[ ואם יעלה על הדעת שאין כל הנמצאים מלבדו מצויים, הוא לבדו יהיה מצוי   דבר אחר יכול להימצאות.

 שכל הנמצאים צריכין לו; והוא ברוך הוא אינו צריך להם, ולא לאחד מהם.  ל הוא לביטולם:ולא ייבט

וידיעת דבר זה מצות עשה, שנאמר "אנוכי ה' אלוקיך" .וכל המעלה על דעתו שיש שם אלוה אחר, חוץ   ו

עיקר עובר בלא תעשה, שנאמר "לא יהיה לך אלוהים אחרים, על פניי" ,וכפר בעיקר, שזה הוא ה--מזה

 הגדול שהכול תלוי בו.
 

 מצוות האמנה במציאות ה' -ספר החינוך כ"ה 
שיש לעולם אלה אחד, שהמציא כל הנמצא ומכחו וחפצו היה כל מה שהוא ושהיה ושיהיה לעדי  להאמין

'אנכי ה' אלקיך אשר  עד, וכי הוא הוציאנו מארץ מצרים ונתן לנו את התורה. שנאמר בתחלת נתינת התורה

מארץ מצרים וגו'. ופרושו כאלו אמר תדעו ותאמינו שיש לעולם אלה, כי מלת אנכי תורה על הוצאתיך 

המציאות. ואשר אמר אשר הוצאתיך וכו' לומר, שלא יפתה לבבכם לקחת ענין צאתכם מעבדות מצרים 

ומכות המצרים דרך מקרה, אלא דעו שאנכי הוא שהוצאתי אתכם בחפץ ובהשגחה, כמו שהבטיח לאבותינו 

  רהם יצחק ויעקב.אב

מצוה זו אין צריך באור. ידוע הדבר ונגלה לכל כי האמונה הזו יסוד הדת, ואשר לא יאמין בזה כופר  שורש

זה  בעקר ואין לו חלק וזכות עם ישראל. וענין האמנה הוא שיקבע בנפשו שהאמת כן ושאי אפשר חלוף

א יודה בחלוף זה אפילו יאמרו להרגו, בשום פנים. ואם נשאל עליו, ישיב לכל שואל שזה יאמין לבו ול

שכל זה מחזיק וקובע האמנת הלב כשמוציא הדבר מן הכח אל הפעל, רצוני לומר כשיקים בדברי פיו מה 

יבין ובעיניו יראה במופת נחתך, שהאמנה  )ישעיהו ו י. שלבו גומר. ואם יזכה לעלות במעלות החכמה ולבבו

 דבר בלתי זה, אז יקים מצות עשה זו מצוה מן המבחר.הזאת שהאמין אמת וברור, אי אפשר להיות 

 

 רמב"ן פירוש שמות כ  

הדבור הזה מצות עשה, אמר אנכי ה', יורה ויצוה אותם שידעו ויאמינו כי יש ה', והוא  -ב.: אנכי ה' אלהיך 

ותו. אלוהים להם, כלומר הווה, קדמון, מאתו היה הכל בחפץ ויכולת, והוא אלוהים להם, שחייבים לעבוד א

ואמר אשר הוצאתיך מארץ מצרים, כי הוצאתם משם תורה על המציאות ועל החפץ, כי בידיעה ובהשגחה 

ממנו יצאנו משם, וגם תורה על החדוש, כי עם קדמות העולם לא ישתנה דבר מטבעו, ותורה על היכולת, 

ארץ. וזה טעם אשר והיכולת תורה על הייחוד, כמו שאמר )לעיל ט יד.: בעבור תדע כי אין כמוני בכל ה

 הוצאתיך, כי הם היודעים ועדים בכל אלה:

שהיו עומדים במצרים בבית עבדים, שבויים לפרעה, ואמר להם זה שהם חייבין  -וטעם מבית עבדים 

שיהיה השם הגדול והנכבד והנורא הזה להם לאלוהים, שיעבדוהו, כי הוא פדה אותם מעבדות מצרים, 

טעם  כטעם עבדי הם אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים )ויקרא כה נה.. וכבר רמזתי עוד למעלה )יט כ.:

שני השמות הקדושים על דרך האמת. וזו המצוה תקרא בדברי רבותינו )ברכות יג ב.: קבלת מלכות שמים, 

כי המלות האלה אשר הזכרתי הם במלך כנגד העם. וכך אמרו במכילתא )בפסוק הבא.: לא יהיה לך אלוהים 

דינה, אמרו לו עבדיו אחרים על פני למה נאמר, לפי שהוא אומר אנכי ה' אלהיך, משל למלך שנכנס למ

גזור עלינו גזירות, אמר להם לאו, כשתקבלו מלכותי אגזור עליכם גזירות, שאם מלכותי אינכם מקבלים 

 אנכי ה'
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גזירותי היאך אתם מקיימין. כך אמר המקום לישראל אנכי ה' אלהיך לא יהיה לך, אני הוא שקבלתם 

י, כלומר אחר שאתם מקבלים עליכם מלכותי עליכם במצרים, אמרו לו הן, כשקבלתם מלכותי קבלו גזרות

 ומודים שאני ה' ואני אלהיכם מארץ מצרים קבלו כל מצותי:
 

  בהתאם לערך הליבהדברים: הלב 

 רבי אברהם בן הרמב"ם, פירוש לפרשת יתרו 

"הערה : מאד יצמא השכל ויבקש לדעת למה פרט ה' יתעלה את עשרת הדברים האלה ולא שאר המצוות 

ועל זה שתי תשובות: אחת מהן כי זה מסודות החכמה, והתשובה השניה כי  לישראל?כשהשמיע אותם 

אמונת האלוקות ובכללה  -אנכי  תרי"ג מצוות. -נראה מעשרת הדברים האלה שהם שורשי כל התורה

ותפילין וציצית וברכת  הזכרת יציאת מצרים ומזה מסתעפות מצוות קריאת שמע ותפילה ומזוזה

אנכי תלויה מצוות האהבה והיראה והחסד לעניים והחמלה על אלמנה ויתום ומידת ובדיבור .....המזון

 "....הרחמנות והעדר הנקימה והנטירה ואהבת רעים וגרים

 

 הרמב"ם , הלכות דעות פרק א' 

" בדרכיו, והלכת"שנאמר , והם הדרכים הטובים והישרים, ומצווין אנו ללכת בדרכים אלו הבינוניים  יא

, מה הוא נקרא רחום; אף אתה היה חנון, מה הוא נקרא חנון  :כך לימדו בפירוש מצוה זו  ..ט,דברים כח)

ועל דרך זו קראו הנביאים לאל בכל אותן   .אף אתה היה קדוש, מה הוא נקרא קדוש; אף אתה היה רחום

להודיע שאלו דרכים טובים --ארך אפיים ורב חסד צדיק וישר תמים גיבור וחזק וכיוצא בהן, הכינויין

 .וחייב אדם להנהיג עצמו בהן ולהידמות כפי כוחו, וישרים הם
 

 :בדיבר הנכללות מצוות נוספות

   -של הרמב"ן "תרי"ג מצוות"מאמר   מתוך  

 אהבת ה' 

 יראת ה' 

 ה' חודי 

 תפילה 

בית המקדש, עבודת מצוות הקשורות ל 

 הקרבנות, ולכהנים

 תפילין, מזוזה, ציצית  

 ) והלכת ברכיו.  הידמות לה'ל 

 לרעך כמוךאהבת ו 

חלק השני מצוות נוספות המתקשרות ל 

"אשר הוצאתיך מארץ  של הדיבר

כגון פאה, לקט ושכחה..) לעני  מצרים"

ולגר תעזוב אותם, כי עבד היית בארץ 

 מצרים. 

 
 

 מן התורה -"טוב לי תורת פיך"

אשר שמתי ולמען תספר באזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים ואת אתתי  - שמות י ב 

 בם, וידעתם כי אני ה'. 

וירא ישראל את היד הגדלה אשר עשה ה' במצרים וייראו העם את ה', ויאמינו  - שמות יד לא 

 בה' ובמשה עבדו. 
 

  בהתאם לערך הליבהדברים: הלב 

ואהבת חסד והצנע לכת עם  הגיד לך אדם מה טוב ומה ה' דורש ממך: כי אם עשות משפט -מיכה ו' 

 אלהיך  

 סד יבנה, שמים תכין אמונתך בהם. כי אמרתי עולם ח -תהילים פט ג 

 לו..כי יהיה בך אביון.. לא תאמץ את לבבך.. כי פתח תפתח את ידך   - י"א-דברים ט"ו, ז' 

 פרוס לרעב לחמך   - ישעיהו נ"ח 

http://mechon-mamre.org/i/t/t0528.htm#9
http://mechon-mamre.org/i/t/t0528.htm#9
http://mechon-mamre.org/i/t/t0528.htm#9
http://mechon-mamre.org/i/t/t0528.htm#9
http://mechon-mamre.org/i/t/t0528.htm#9
http://mechon-mamre.org/i/t/t0528.htm#9
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 ' אלוקיכם תלכו ... ובו תדבקוןאחרי ה - דברים י"ג ה' 

 אביון ... פתוח תפתח את ידך לוכי יהיה בך  - י'-דברים ט"ו, ז' 

 חסד חפצתי ולא זבחכי  - הושע ו', ו' 

 ' חסד כי אתה תשלם לאיש כמעשהוולך ה - תהלים ס"ב י"ג 

 ותורת חסד על לשונה פיה פתחה בחכמה -תהלים כ"ו  

 כם לצדקה קצרו לפי חסדזרעו ל - הושע י' 

 בחסד ואמת יכפר עוון - משלי ט"ז, ז' 

 ואני ברוב חסדך אבוא ביתך -תהלים, ה,ח  
 

 דברי מוסר -"שמע בני מוסר אביך"

 מסכת מכות כג, ב 
שש מאות ושלש עשרה מצוות נאמרו לו למשה.. בא חבקוק והעמידן על אחת, שנאמר )חבקוק ב,ד. 

 וצדיק באמונתו יחיה"“

 

 כל מצוותיך אמונה תהילים קי"ט 

 

 דגל מחנה אפרים בראשית ד"ה או 
ה -)ה.מחשב לעשות דבר מצוה או ששומר עצמו מאיזה הרהור בלב, מחמת שמאמין שיש אלו

 בעולם, בזה מקיים "אנוכי ה' אלוקיך"

 

 הנהגות הרא"ש יום א'-ארחות חיים 

לבטוח בה' בכל לבבך, ולהאמין בהשגחתו הפרטית, ובזה תקיים בלבבך הייחוד השלם בהאמין בו, 

יניו על כל דרכי איש, ובוחן לב וחוקר כליות. כי מי שאינו מאמין כי עיניו משוטטות בכל הארץ, וע

"אשר הוצאתיך מארץ מצרים", אף ב"אנכי ה' אלוהיך" אינו מאמין, ואין זה ייחוד שלם. כי זה היה 

 סגולת ישראל על הגויים, וזה יסוד כל התורה כולה:

 

 תנא דבי אליהו רבה פרק כ"ה אות יא 

אבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב מן הקדוש ברוך הוא,  הא למדת, שבשכר היראה שיראו

ובשכר האמונה שהאמינו ישראל בקב"ה כשהיו במצרים, נגאלו ממצרים ונקרע להם הים. וכן יהיה 

 לעתיד, שיבוא הקב"ה ויפדה את ישראל מבין הגויים ויביא להם ימות בן דוד וימות גאולתו.

 

 שם, פרק כ"ו אות ג 

אני “ר הקב"ה לישראל, אם קיימתם אתם אותו, נתקיים בכם )תהילים פ"ב. אנוכי ה' אלוקיך אמ

 אכן כאדם תמותון"“אמרתי אלוקים אתם" עכשיו שעברתם עליו )בחטא העגל. נתקיים בכם )שם ז. 

 

 שמות רבה פרשה כט, ג 
שעל מנת כן הוצאתיך מארץ מצרים שתקבל אלהותי  אנכי ה' אלהיך אמר ר' טוביה ב"ר יצחק:

  משל לבת מלכים, שנשבית ביד הלסטים ובא המלך והצילה. אנכי ה' אלהיך  דבר אחר: עליך.

אמר לה: אם אין ליך עלי אלא   מה אתה נותן לי? אמרה לו:  לאחר ימים ביקש לישא אותה לאשה.

 שפדיתיך מיד הלסטים די!

 

 אבן עזרא פירוש שמות כ' 

...שאלני רבי יהודה הלוי  בניני המצות.הוא היסוד ועליו כל  הדבור הראשון וכבר פירשתי כי

 ולא אמר שעשיתילמה הזכיר אנכי ה' אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מנוחתו כבוד: 

...והנה השם הנכבד הזכיר בדבור  וזאת הייתה תשובתי אליו:   שמים וארץ ואני עשיתיך?

וזה לא יוכל להבין רק מי שהוא חכם מופלא. כי כבר פירשתי בפרשה  אלוהיך' אנכי ההראשון: 

ואלה שמות, כי זה השם לבדו הוא העומד בלא שנוי ואין זולתו שוכן עד. ולא כמוהו יושב קדם סלה 

ומעמיד העולם העליון בכחו. והעולם האמצעי בכח השם. ומלאכיו הקדושים שהם בעולם העליון. 

 אנכי ה'
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עמדו בכח השם ובכח שני העולמים העליונים והנה יספיק למשכיל בכל וזה העולם השפל שאנו בו מ

כי עשיית שמים וארץ היום קרוב מחמשת אלפי שנה. וישראל לבדם מודים  '.אנכי הגוי דבור 

רק הם אומרים: כי  בזה. וחכמי האומות אינם מכחישים כי השם הוא לבדו עשה שמים וארץ.

והנה השם עשה אותות ומופתים במצרים עד  השם הוא עושה תדיר בלי ראשית ואחרית.

  .או הנסה אלוהים לבוא לקחת לו גויוככה אמר משה:  שהוציאם משם להיות להם לאלהים.

 ..והטעם: כי השם עשה לישראל מה שלא עשה לכל גוי.

 

 כוזרי מאמר א  -ריה"ל 

 משל מלך הודו

ד, ָראּוי ְלרוְממו ְוָלֵתת ָכבוד ִלְשמו ּוְלַסֵפר . יט סֶּ ְך הדּו ִאיש חֶּ לֶּ ָחֵבר: ִאלּו ָהיּו אוְמִרים ְלָך ִכי מֶּ ָאַמר הֶּ

ֱאמּוָנה,  ַמָשָאם ּוַמָתָנם בֶּ ק ַאְנֵשי ַאְרצו ּוִמדוָתם ַהטובות, ְושֶּ דֶּ יָך ִמצֶּ ַיִגיַע ֵאלֶּ ָהִייתָ ַמֲעָשיו ְבַמה שֶּ ַחָיב  הֶּ

 ָבזֶּה? 

ְך, או צִ  כ. לֶּ ם מֶּ ק ַאְנֵשי הדּו ֵמַעְצָמם ְוֵאין ָלהֶּ דֶּ ְדָקָתם ָאַמר ַהכּוָזִרי: ְוֵאיְך ָהִייִתי ַחָיב בו, ַוֲאִני ְמֻסָפק ִאם צֶּ

 ֵמֲחַמת ַמְלָכם, או ִאם ִמְשֵני ַהָפִנים ָיַחד. 

יָך שְ  כא. ָחֵבר: ְוִאם ָהיּו ָבִאים ֵאלֶּ ָלא ָאַמר הֶּ ֵאיָנם ִנְמָצִאים אֶּ לּוָחיו ִבְתשּורות ֻהִדיות, ֵאיְנָך ִמְסַתֵפק שֶּ

ֵהן רוְפאות אוְתָך ֵמָחְלְיָך הּוא ֵמִאתו, ְוִעמו ְרפּואות שֶּ ץ הדּו ְבַאְרְמנות ַהְמָלִכים, ִבְכָתב ְמֻפְרָסם שֶּ רֶּ , ְבאֶּ

יָך ְבִריאּוְתָך, ְוַסֵמי ַהמָ  ם ּוֵמִמית אוָתם ְושוְמרות ָעלֶּ ם ָבהֶּ ַאָתה יוֵצא ָלהֶּ יָך ְוַהִנְלָחִמים ְבָך, שֶּ וֶּת ְלשוְנאֶּ

ל ֲעבוָדתו?  ל ִמְשַמְעתו ְואֶּ ָהִייָת ַחָיב ִלְהיות ָסר אֶּ  ִמְבִלי ְכֵלי ִמְלָחָמה, הֶּ

ן כב. ִני ִאם ֵיש-ָאַמר ַהכּוָזִרי: כֶּ ְך ִאם לא, ְוָהִייִתי ָאז  הּוא, ְוָהָיה ַהָסֵפק ָהִראשון ָסר ִממֶּ לֶּ ְלַאְנֵשי הדּו מֶּ

ַמְלכּותו ּוְדָברו נוְגִעים ֵאָלי.   ַמֲאִמין שֶּ

ָחֵבר: ְוִאם ִיְשָאְלָך ַהשוֵאל ָעָליו ְבַמה ְתָתֵאר אותו? כג.   ָאַמר הֶּ

ְצִלי ָלָעִין, ַוֲאַחֵבר כד. ר ִהְתָבְררּו אֶּ ְצִלי ְוִהְתָבְררּו  ָאַמר ַהכּוָזִרי: ִבְתָאִרים ֲאשֶּ ר ָהיּו ָסֵפק אֶּ ם ֲאשֶּ ֲאֵליהֶּ

ה ָהַאֲחרוִנים.   ְבֵאלֶּ

ָאַמר כה. ה ְלַדֵבר ִעם ַפְרעה ְכשֶּ ר ְשִאְלַתִני. ְוֵכן ָפַתח משֶּ ְך ַהזֶּה ֲהִשיבוִתיָך ַכֲאשֶּ רֶּ ָחֵבר: ַעל ַהדֶּ  ָאַמר הֶּ

יך )שמות ז,טז ָהָיה לו: ֱאלֵהי ָהִעְבִרים ְשָלַחִני ֵאלֶּ ., ְרצונו לוַמר: ֱאלֵהי ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעקב ִמְפֵני שֶּ

ם ִנְפָלאות,  ם ְדַבר ָהֱאלִהים ְוִהְנִהיג אוָתם ְוָעָשה ָלהֶּ ל ָהֻאמות, ְוִכי ִהְתַחֵבר ֲאֵליהֶּ ַאְבָרָהם ְמֻפְרָסם ֵאצֶּ

יָך. ְולא ץ ְשָלַחִני ֵאלֶּ יו ֶאל ֲהמון : בוְרִאי ּובוַרֲאָך, ְולא ָאַמר: ֱאלֵהי ַהָשַמִים ְוָהָארֶּ רָּ ַתח ֱאלִהים ְדבָּ ְוֵכן פָּ

אֵ  נִכי ְייָּ ֱאלֶהיָך ֲאֶשרִיְשרָּ ַמר: "ֲאִני ּבוֵרא  ל: "אָּ הוֵצאִתיָך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים" )שמות כ, ב(, ְולא אָּ

ם ּובוַרֲאֶכם".  עולָּ ר  הָּ ְך ַהכּוָזר ַכֲאשֶּ לֶּ ֲאִני ַחָיב ְוֵכן ָפַתְחִתי ְלָך מֶּ ְשִאְלַתִני ַעל ֱאמּוָנִתי, ֲהִשיבוִתיָך ַמה שֶּ

ם ְוַאַחר ֵכן ַהַקבָ  ְצָלם ַהַמֲעָמד ַההוא ִבְראּות ֵעיֵניהֶּ ר ִהְתָבֵרר אֶּ ָלה בו ְוַחָיִבין בו ָכל ְקַהל ִיְשָרֵאל, ֲאשֶּ

ִהיא ְכַמְרֵאה ָהָעִין ת שֶּ כֶּ  ַהִנְמשֶּ

 

 מן טשמות רבה פרשה כט, סי 
  עוף לא פרח,  צפור לא צווח, כשנתן הקב"ה את התורה:  אמר רבי אבהו בשם ר' יוחנן:

  הבריות לא דברו.  הים לא נזדעזע,  שרפים לא אמרו קדוש קדוש,  אופנים לא עפו,  שור לא געה,

את הדברים  )דברים ה.וכן הוא אומר:   אנכי ה' אלהיך. העולם שותק ומחריש.ויצא הקול: אלא

 האלה דבר ה'אל כל קהלכם קול גדול ולא יסף.

 

 ילקוט שמעוני שמות כ 
  אמירה. 'נעימה 'כתיבה 'יהיבה  רבנן אמרין:  'יהבית. 'כתבית 'נפשי 'אנא נוטריקון: לשון –אנכי 

 לפי  דבר אחר:  כשתקבל עשרת דברות. 'יאותך, אימתי? 'כלילך 'נהורך 'אנא אמר רבי ברכיה:

ונראה   כסופר מלמד תורה, - בסיני ונראה להם  כגבור עושה מלחמה, -בים   שנראה להם הקב"ה:

אמר להם הקב"ה: לא בשביל שאתם רואים אותי דמויות   כזקן מלא רחמים. -בימי דניאל  להן

פנים   נראה להם הקב"ה:  מר רבי חנינא בר פפא:  הרבה, אלא אני הוא שבים, אני הוא שבסיני.

כשאדם מלמד בנו  למקרא, –פנים זועפות   פנים שוחקות.  פנים בינוניות,  פנים מסבירות,  ות,זועפ

 -פנים שוחקות   לתלמוד. -פנים מסבירות   למשנה. -פנים בינוניות   תורה, צריך ללמדו באימה.

  אנכי ה' אלהיך. אף על פי שאתם רואים כל הדמויות הללו:  אמר להם הקב"ה:  לאגדה.

 

  למה הדבר דומה? משלו משל  למה לא ]נכתבו[ עשרת הדברות מתחלת התורה?  ה' אלהיך.אנכי 

 אמרו לו: כלום עשית לנו טובה שתמליך עלינו?!  שנכנס למדינה, אמר להם: אמלוך עליכם! למלך
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  א"ל: אמלוך עליכם!  בנה להם את החומה והכניס להם את המים, עשה להם מלחמות.  מה עשה?

  הוריד להם את המן,  קרע להם את הים,  הוציא הקב"ה את ישראל ממצרים, כך:  הן.אמרו לו: הן 

  אמר להם: אמלוך עליכם!  עשה להם מלחמת עמלק.  העלה להם את הבאר,  הגיז להם את השלו,

 אמרו לו: הן הן.

  ה כתיב בה?אמרו לו: מ  וא"ל: מקבלים אתם עליכם את התורה? ,בני עשו הרשענגלה על 

בני עמון נגלה על   ועל חרבך תחיה. אמרו לו: הוא ירושה שהוריש לנו אבינו:  לא תרצח! א"ל:

א"ל: והלא כולן בני מנאפים   לא תנאף! א"ל:  א"ל: מה כתיב בה?  א"ל: מקבלים את תורה? ,ומואב

אתם עליכם  א"ל: מקבלין ,בני ישמעאלנגלה על   ותהרין שתי בנות לוט מאביהן. הן, שנאמר:

והוא יהיה  א"ל: זו ברכה שנתן לנו אבינו, שנאמר:  לא תגנוב! א"ל:  א"ל: מה כתיב בה?  התורה?

  כי גונב גונבתי. וכתיב:  פרא אדם.

  כל אשר דבר ה' נעשה ונשמע. פתחו כולם ואמרו: מימינו אש דת למו ישראל וכשבא אצל

עמד וימודד ארץ ראה ויתר גוים וכן הוא אומר:

 

 לקח טוב שמות כ ב 
אנכי לשון (, ב"א י"ישעיה נ)שנאמר אנכי אנכי הוא מנחמכם , אנכי לשון נחמה, אלקיך' אנכי ה

שנאמר אנכי ארד עמך , אנכי לשון עזרה(, ג"ט כ"ירמיה כ)שנאמר אנכי היודע ועד , אזהרה

, כתבית יהביתאנא נפשי , אנכי לשון נוטריקון, אנכי לשון מצרים הוא אנוך'(, ו ד"בראשית מ)

 (שמות כ ב. )יהיבנא כתיבא נעימים אמריה

 

 רש"ר הירש שמות כ ב 
אני מציין יותר את אישיות המדבר בניגוד ... כבר העמדנו על ההבדל הדק שבין אנכי ואני -אנכי 

ואילו אנכי מגלה את , האישיות בעלת הדיבור והפעולה, הוה אומר, לזו שאליה מופנה הדיבור

היא מקיפה אותה ונושאת אותה , רובה מאד אל זו שאליה מופנה הדיבורהמדבר כאישיות הק

ורק על ידיה זוכה באמת גם האישיות שאליה מופנה הדיבור בהווייתה האישית , ומחזיקה בה

 ... ובעמידה בטוחה על יסוד איתן

 

 לב שמח על ספר המצוות לרמב"ם, מצוות עשה א 
אינו לשון  ציווי "דע" או "שמע" .. אבל לשון זה..אם אנוכי היא מצווה, היתה ראויה לבוא בדרך 

ציווי, אלא לשון הודעה וסיפור.. שזה הפסוק הקדמה אל עשרת הדברות, כלומר אנכי ה' שהיטבתי 

 עמך והצאתיך.. ולכן ראוי לך שתשמע לדברי ותקבל מצוותי..

 

 הרמב"ן בהשגותיו על ספר המצוות לרמב"ם מצווה עשה א 

וות אלא גזירותיו יתעלה, שגזר עלינו לעשות או מנענו שלא נעשה. אבל אין )ב.מנין תרי"ג מצ

האמונה במציאותו יתעלה שהודיע אותה אלינו באותות ובמופתים ובגילוי השכינה לעינינו, הוא 

העיקר והשורש שממנו נולדו המצוות, לא ימנה בחשבונן.. עשו קבלת המלכות ענין בפני עצמו 

מענין אחר.. לא יבוא בחשבון המצוות כי הוא )האמונה. העיקר והן  והמצוות הנגזרות מאתו יתעלה

 ..)שאר המצוות. התולדות

 

 , אור ה' הקדמה:חסדאי קרשקשר'  
טעה טעות מפורסם מי שמנה במצוות עשה להאמין מציאות האל יתברך וזה, כי לא יצויר מצוה 

ה ידוע,  אמונת מציאות האל  נניח ולזה, כאשר נעשה אמונת מציאות האל מצוה, כברבזולת מַצוֶּ

יתברך... ולזה הוא מבואר שאין ראוי למנות אמונת מציאות האל במצות עשה... וזה שכבר יראה 

מהוראת שם המצוה וגדרה )=הגדרתה. שלא תפול אלא בדברים שיש לרצון ובחירה מבוא בהם, 

מהדברים שאין לבחירה ורצון מבוא בהם, יתחייב שלא תפול שם אמנם האמונה במציאות האל הוא 

 הוראת המצוה בה.

 

 , פירוש לשמות כ:אברבנאל 
...ואחרי אשר זקנינו וחכמינו כל אחד לדרכו פירש הדיבור הזה לפי דעתו, גם אני לא אחשוך פי 

אינו מצוה, לא אמוניית ולא מעשית, אבל היא הקדמה  ואבחר דרכי בפירושי ואומר: דיבור אנכי

 להודיעם מי הוא המדבר אתם... למצוות ואזהרות שיאמר בשאר הדיבורים, ועניינו
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 :"םהמלבי 
שיש שם מצוי ראשון וידיעת דבר זה מצות  "לידעהנה הרמב"ם דייק וכתב: בהלכות יסודי התורה 

דבר זה מצות עשה"; הרי ביאר, שהמצוה הוא  שיש מצוי ראשון והאמנת עשה" ולא אמר: "להאמין

לידע זה בידיעת השכל, והוא כמו שאמר במורה )מאמר ב' ל"ג. "אנכי ולא יהיה לך, מפי הגבורה 

שכל המצוות בשם ה', אולם  ית., רצונו לומרשהיינו מפי גבורת המופת" )=ההוכחה השכל -שמענו 

שתי המצוות האלה שהן מציאות ה' ושאין זולתו, זה ישיג האדם בשכלו, וה' נטע בשכל האדם ידיעות 

נשתלו בו מלידה ומבטן ואשר תביא הנפש איתה ממקור מחצבתה, שיש אלוה נמצא ושהוא אחד עד 

ועות בנפש כל אדם ומשורשות בנפשות, שמי שיביט בעין השכל בבתי נפשו ימצא דעות אלה טב

כמו השכלות ראשונות, ולא היה צריך לקבלם ממשה בדרך אמונה, ועל כן באו הצוויים האלה מאת 

. "מי לא ב"איוב ישישתדל לדעת זה בידיעה ברורה, כמו שאמר ) –ה' יוצר הנפשות, והמצוה הוא 

 ידע בכל אלה כי יד ה' עשתה זאת".

 

  בהתאם לערך הליבהדברים: הלב 

 בבלי סוטה דף יא 
ואת ; ואתו תיראו]אלהיכם תלכו ' אחרי ה. דברים יג ה)מאי דכתיב : ואמר רבי חמא ברבי חנינא

? וכי אפשר לו לאדם להלך אחר שכינה[? ואתו תעבדו ובו תדבקון, ובקלו תשמעו, מצותיו תשמרו

אלא להלך אחר מדותיו של [!? אל קנא]אלהיך אש אוכלה הוא ' כי ה. דברים ד ד)והלא כבר נאמר 

  ;ה"הקב

אלהים לאדם ולאשתו כתנות עור וילבישם ' ויעש ה. בראשית ג כא)דכתיב , מה הוא מלביש ערומים

 ;אף אתה הלבש ערומים -

ביקר חולים דכתיב )בראשית יח, א. וירא אליו ה' באלוני ממרא אף אתה בקר חולים הקב"ה הקב"ה 

ניחם אבלים דכתיב )בראשית כה, יא. ויהי אחרי מות אברהם ויברך אלהים את יצחק בנו אף אתה 

 נחם אבלים הקב"ה קבר מתים דכתיב )דברים לד, ו. ויקבר אותו בגיא אף אתה קבור מתים:

 

 ד, יטהגר"א משלי י 

אילו דברים שאדם אוכל פירותיהן בעולם הזה, והקרן קיימת לו לעולם הבא: כיבוד אב ואם, וגמילות 

חסדים, והבאת שלום בין אדם לחברו, ותלמוד תורה כנגד כולם. )פאה פרק א', משנה א.. הצדיק 

ריות, אינו שטוב לבריות, אוכל פירותיהן בעולם הזה. אבל הצדיק שבינו למקום, אם אינו מיטיב לב

 אוכל פירותיהן בעולם הזה 

 

 שבט מוסר, פרק ל 

והנה ידוע שתכלית כל החמודות היא, שיזכה אדם לבסוף לישב לפני ה' וליהנות מזיו שכינתו, שזהו 

הנועם האמיתי והעונג הגדול מכל העינוגים שיכולים להימצא. אך כל זה תלוי אם האדם התדבק בה' 

שזירז את עצמו בכל ימיו להתדבק במדות ה' יתברך שהן רק לטוב בעודו בחייו בכל כוחו, היינו 

ולחסד, כדכתיב: "כי חפץ חסד הוא". מה שאין כן אם בחייו לא היטיב לזולתו, שזו היפך דרך ה', 

 איך יזכה לבסוף להיתדבק בה?! )אהבת חסד כג, א..

ת חסד, אינו עובר האחיזה במידת החסד, היא סיבה לקיום כל המצוות. כיון שנשתרש אצלו לעשו

על שום מצוה, כדי שלא יבוא רע לעולם בעבודתו, והרי מדתו עשות חסד עם כל העולם. לכן החסד 

 מביאו לקיים כל המצוות ושלא לעבור על שום מצווה 

 

 הפלאה 

"נתון תיתן לו" )דברים טו,י.. מה שאתה נותן לעני הוא דבר הנתון לו מן השמים, ואתה אינך אלא 

העזרה שאתה מגיש לחברך היא דבר המגיע לו מן השמים, אלא  -וכן "עזוב תעזוב"  שליח להולכה.

 שנתגלגלה זכות לידך לעזור לו. 
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 רמב"ם הלכות מגילה וחנוכה, פרק ב, הלכה יז 

מוטב לאדם להרבות במתנות אביונים מלהרבות בסעודתו ובשלוח מנות לרעיו, שאין שם שמחה 

גדולה ומפוארה אלא לשמח לב עניים ויתומים ואלמנות וגרים, שהמשמח לב האמללים האלו דומה 

 לשכינה שנאמר "להחיות רוח שפלים ולהחיות לב נדכאים" )ישעיהו נ"ז, טו. 

 

 משנה פאה א, א 

 אלו דברים שאין להם שיעור: הפאה, והבכורים, והראיון, וגמילות חסדים, ותלמוד תורה. 

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.

 

 אהבת חסד כג, א  

לפני ה' אלקי השמים, צריך שם שמירה יתירה, ששם מצויים המלאכים והשרפים  מי שזוכה לעמוד

שאחד מהם יכול לשרוף כל העולם כולו בהבל פיו, וצריך לזה זכות גדולה שלא יפגעו בו כוחות 

 הדין. לכן מי שיש בו מעלות התורה והחסד, הן ינצרוהו שלא יפגעו בו ויחסה בצלו של הקב"ה. 

 

 יב,מדרש תהילים שם ילקוט שמעוני משלי 

כל מי שישן על מטתו בלילה, ומחשב בלבו ואומר: למחר אני משכים ואעשה טובה עם פלוני, עתיד 

לשמוח עם הצדיקים לעתיד לבוא, שנאמר )משלי יב, כ. "וליועצי שלום שמחה". 
 

 הפתגמון

  בהתאם לערך הליבהדברים: הלב 

 מדרש הגדול בראשית כג, כ~כל העוסק בגמילות חסדים, כאילו קיים עשר הדברות!  

 של"ה פר' ויחי, תוכחת מוסר~אין לך מדה גדולה ממדת החסד!  

"יעש ה' עמכם חסד" )רות א, ח.. "יעשה" ב"הא" כתיב, ללמדך: כל העוסק בגמילות חסדים,  

 רוקח, רות שם~כאילו קיים ה' חומשי תורה! 

ו כעטרה החסד שהחזיק בה בחייו, שואבת נשמתו לחיי העולם הבא, והיא חופפת עליממידת  

 כד הקמח דף ט, ב~לראש! 

תנאי: שלוש כתות יושבות בצילו של הקב"ה: כת גומלי חסדים, כת עושי אמונה, כת בעלי  

 מדרש הגדול בראשית יח, יט~ורה. ת

ל פני שכינה, ולהינות מזויה, כענין בני! הוו זהירין וזריזין במעלת החסד, כדי שתזכו להקבי 

מעלות המדות, ~". תמונתךשנאמר )תהלים יז, טו.: "אני בצדק אחזה פניך אשבעה בהקיץ 

 מעלה ה'

 מסכת סנהדרין ~לו קיים עולם מלא כל המקיים נפש אחת מישראל כאי 

 מסכת בבא מציעא~ניי עירך קודמין ע -עניי עירך ועניי עיר אחרת 

ך נברא העולם; שכל אדם יהיה משפיע ומקבל, ומי שאין בו שניהם כאחד צו החיים תן וקח. כ 

 רבי יצחק מזידיטשוב~סרק )= אילן שאיננו נותן פירות. הריהו כאילן  -

 כת פאהמס~ד כל מצוותיה של תורה צדקה וגמילות חסדים שקולות כנג 

 מסכת אבות א~ה ועל גמילות חסדים על שלושה דברים העולם עומד, על התורה ועל העבוד 

 אותיות דרבי עקיבא~ חתאלמלא גמילות חסדים, אין העולם מתקיים אפילו שעה א 

מרחמין עליו  כל המרחם על הבריות מרחמין עליו מן השמים, וכל שאינו מרחם על הבריות אין 

 מסכת שבת~מן השמים 

 שבועות ל"ט ע"א~אל ערבים זה בזה כל ישר 

 במדבר רבה, פרשה י"ג, ד"ה, כ'~" "כאדם שמדליק נר מנר, הנר דולק וחברו אינו חסר 

 מדרש רבה, נשא פ"ח~רחמנים, בישנים, גומלי חסדים"  -"ג' מתנות נתן הקב"ה לישראל  

 סוטה י"ד, א'~"תורה תחילתה גמילות חסדים וסופה גמילות חסדים"  

 מאירי חולין קלג, א~בבות עליה. ת חסדים מדה מעולה היא, ונתיבות התורה סוגמילו 

 מהרש"א סוכה מט, ב~לה שבמצוות. גמילות חסדים היא גדו 

 אנכי ה'

http://www.pitgam.net/data/%5Bרבי+יצחק+מזידיטשוב%5D/1/1/0/
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  מספרים ש.. 

  אבא תחנא החסיד 
ש ְצָדָקה" ) מֶּ ם ִיְרֵאי ְשִמי שֶּ ב ַשָבת  , כ..מלאכי ג"ְוָזְרָחה ָלכֶּ רֶּ ָחִסיד ִנְכַנס ְלִעירֹו עֶּ ִעם ַאָבא ַתְחָנה הֶּ

ָחד  ֻמַנַחת לֹו ַעל ְכֵתפֹו, ֲחִביָלתֹווַ  ֲחֵשָכה ֲעֵשה ָאַמר לֹו: ַרִבי,  ְבָפָרַשת ְדָרִכים. מּוָטלּוָמָצא ֻמֵכה ְשִחין אֶּ

ְתַפְרֵנס ֲאִני ּוֵביִתי? ִעִמי ְצָדָקה ְוַהְכִניֵסִני ָלִעיר. ת  ָאַמר: ִאם ֲאִני ַמִניַח ֲחִביָלִתי, ֵמֵהיָכן אֶּ ְוִאם ֲאִני ַמִניַח אֶּ

ה ָעָשה? .ִמְתַחֵיב ְבַנְפִשיֲאִני  –ֻמֵכה ְשִחין  ר ַרע ְוִהְכִניסֹו לְ  ִהְמִליְך  מֶּ ר טֹוב ַעל ֵיצֶּ  ֻמֵכה ְשִחין ָלִעיר,ֵיצֶּ

ת ֲחִביָלתֹו ְוִנְכַנס ִעם  ָנַטלּוָבא וְ  ָחִסיד?! ְוָהיּו ַהֹכל ְתֵמִהים .ִדְמדּוֵמי ַחָמהאֶּ  ְואֹוְמִרים: זֶּה הּוא ַאָבא ַתְחָנה הֶּ

ת ַהַשָבת? ַאף הּוא ִהְרֵהר ְבִלבֹו ָמא ִחַלְלִתי אֶּ ִהְזִריַח ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא ְבאֹוָתּה ָשָעה  ְוָאַמר: תֹאַמר, שֶּ

ת ַהַחָמה  .אֶּ

(מדרש קהלת רבה, פרשה ט, ז(

 נחש בליל הכלולות 
ָנה ָנָחש ְוָתמּות.ַהַכְלִדִייםָאְמרּו לֹו  ַר' ֲעִקיָבא ָהְיָתה לֹו ַבת.  ִתָכֵנס ַלֻחָפה ִיְשכֶּ  ֵמֵצרָהָיה  : אֹותֹו ַהיֹום שֶּ

ת  ְבאֹותֹו ַהיֹום ַעל ַהָדָבר ַהְרֵבה. ל. ַהַמְכֵבָנהָנְטָלה ִבתֹו אֶּ ל ָנָחש ְוָיְשָבה  ְוָנֲעָצה אֹוָתּה ַבֹכתֶּ ָפְגָעה ְבֵעינֹו שֶּ

יָה. ָנְטָלהר ְכשֶּ ַבֹבקֶּ  ָבּה. ה ָעִשית? ִנְגַרר ּוָבא ַהָנָחש ַאֲחרֶּ ב ָבא ָעִני  ָאַמר ָלּה ָאִביָה: מֶּ רֶּ ָאְמָרה לֹו: ָבעֶּ

ַתח, ָנַתָת ִלי ּוְנַתִתי ָמָנהָעַמְדִתי ְוָנַטְלִתי  ְוָהיּו ַהֹכל ְטרּוִדים ַבְסֻעָדה ְוֵאין שֹוֵמַע לֹו. ְוָקָרא ַעל ַהפֶּ  ָה לֹו,שֶּ

וֶּת" ) ָאַמר ָלּה: ִמְצָוה ָעִשית.  ִמיָתה ְמֻשָנהְולֹא מִ  –, ב. משלי יָיָצא ַר' ֲעִקיָבא ְוָדַרש: "ּוְצָדָקה ַתִציל ִמַמָ

ָלא מִ   .ִמיָתה ַעְצָמּהאֶּ

 (תלמוד בבלי, מסכת שבת, דף קנו, עמוד ב(

 צדקה תציל ממוות 
ֵיֵלְך  אֹותֹו ָהִאישָאַמר לֹו ַאְבֵלט ִלְשמּוֵאל:  ,ַלֲאַגםָראּו ְבֵני ָאָדם הֹוְלִכים  ָהיּו יֹוְשִבים, וַאְבֵלטְשמּוֵאל 

נּו ָנָחש ְוָימּות. ִיְשכֶּ ן ִיְשָרֵאל הּוא ֵיֵלְך ְוָיבֹוא. ְולֹא ָיבֹוא, שֶּ ֵהם יֹוְשִבים ָהַלְך  ָאַמר לֹו ְשמּוֵאל: ִאם בֶּ ַעד שֶּ

ה ָעשִ ָאַמר לֹו ְשמּוֵאל:  ּוָמָצא בֹו ָנָחש ָחתּוְך ִלְשַנִים. ַמָשאֹוָעַמד ַאְבֵלט ּוָפַרק  ּוָבא. ָאַמר לֹו: ָכל  יָת?מֶּ

ם: ֲאִני  .ְמִטיִלין ַפת ְבַיַחד ְואֹוְכִליןיֹום ָהִיינּו  ֵאין לֹו ַפת ְוָהָיה ִמְתַבֵיש,ָאַמְרִתי ָלהֶּ ָחד שֶּ ַהיֹום ָהָיה ֵביֵנינּו אֶּ

ֱעֹמד  ְצלֹו ָעִשיִתי ַעְצִמי ְכִמי  .ְוָאִטילאֶּ ִהַגְעִתי אֶּ נֹוֵטלְכשֶּ לֹא ִיְתַבֵיש. שֶּ נּו, ְכֵדי שֶּ  ָעִשיָת. ִמְצָוהָאַמר לֹו:  ִממֶּ

ָלא ִמִמיָתה ַעְצָמּה. ִמִמיָתה ְמֻשָנהְולֹא  – , ב.משלי יָיָצא ְשמּוֵאל ְוָדַרש:"ּוְצָדָקה ַתִציל ִמָמוֶּת" )  אֶּ

 )תלמוד בבלי, מסכת שבת, דף קנו, עמוד ב(

 

 רבי אריה לווין מבקר חולים 

 קודם. שם הנמצאים חולים לבקר כדי החולים לבתי לבוא נוהג לוין אריה רבי היה שבת ערב בכל

 רבי. מבקרים לא שאותם החולים מיהם לו לספר מבקש היה מהן - האחיות אל אריה רבי מגיע היה

 שואל, שמם את מברר, ידיהם את מלטף היה, לביקורים זכו שלא, אלו חולים אל ניגש היה אריה

 . וחיבה עידוד מילות להם ולוחש בשלומם

 :אריה רבי של בנו סיפר

 לאן ידענו לא אנחנו. והולך, יפה בנייר עטופה, קטנה חבילה זרועו תחת לוקח אבא היה בחודש פעם

 עם הלכתי אחת פעם.רב זמן אבא של מנהגו נמשך כך. המסתורית החבילה מכילה ומה אבא הולך

?" החולים בבית הנמצא קרובך שלום מה: "אבי את ששאל אדם אותנו פגש בדרך. ברחוב אבא

 המאושפז שלנו משפחה קרוב על לי ידוע היה לא, מאוד התפלאתי".   השם ברוך: "אבא השיב

 ...חולים בבית

 ?חולים בבית המאושפז קרובנו זה מיהו: "אבא את שאלתי, לדרכו הלך שהאיש אחרי

 קשה במצב אחד חולה הביקור במהלך ראיתי, החולים לבית כשהגעתי פעם: "אבא לי סיפר ואז

 נראה והוא כך כל קשה מצבו מדוע: האחרים החולים את שאלתי. מאוד ומסכן עצוב הנראה מאוד

 לא ואף שיבקרוהו משפחה קרובי לו אין, בודד הזה החולה:" החולים לי השיבו?  ומסכן עצוב כה

 שעל מה כל את להם לספר יכולים אנחנו, לבקרנו הבאים וחברים משפחה קרובי יש לנו.  חברים

 שיבוא מי אין, זה לאיש אולם. רוחנו מצב את ומעודדים אותנו משמחים והשיחה הביקור. לבנו

 רבי ניגש".  להחלים ומתקשה הזמן רוב בעצב שרוי הוא לכן, צרותיו את לספר למי לו ואין לבקר

 מבקש והוא שלו משפחה לקרוב ייחשב זה חולה שמעכשיו להם והודיע הרפואי הצוות אל אריה

 . במצבו הקשור ועניין דבר בכל להודיעו

http://kodesh.snunit.k12.il/i/t/t2403.htm
http://kodesh.snunit.k12.il/i/t/t2403.htm
http://www.daat.ac.il/daat/toshba/kohelet/9-2.htm#4
http://www.daat.ac.il/daat/toshba/kohelet/9-2.htm#4
http://kodesh.snunit.k12.il/i/t/t2810.htm#2
http://kodesh.snunit.k12.il/i/t/t2810.htm#2
http://kodesh.snunit.k12.il/b/l/l2124_156b.htm
http://kodesh.snunit.k12.il/b/l/l2124_156b.htm
http://kodesh.snunit.k12.il/i/t/t2810.htm#2
http://kodesh.snunit.k12.il/i/t/t2810.htm#2
http://kodesh.snunit.k12.il/b/l/l2124_156b.htm
http://kodesh.snunit.k12.il/b/l/l2124_156b.htm
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 כך...מתנות לו מביא ואף פעם מדי אותו לבקר נוהג היה אבא. אבא של לקרובו זה חולה הפך, מאז

 ...בתוכן היה ומה המסתוריות החבילות מיועדות היו למי, הבית בני, לנו התגלה

 

 רבי אריה לווין מלביש יתומים 

, באוזניו מששמע ויותר. שמעו לא שאחרים קולות שמע הוא. ראו לא שאחרים דברים ראה אריה רבי

". לשמוע מיטיבים -הלב את מטים כאשר. "אומר אריה רבי היה", בלב לשמוע צריך. "בליבו שמע

 הכניסו מרודה ענייה הייתה שאימי כיוון. אבי נפטר, צעיר ילד כשהייתי: זלוטניק אליהו הרב מספר

 קרובי אצל סועד הייתי וחגים שבת בימי. פשוטים יתומים בגדי אותי והלבישו, יתוומים לבית אותי

 מאוד". יתום הוא -הזה הילד" ואמרו עליי הצביעו כולם. בגדים באותם לבוש כשאני משפחתי

 שם, לחייט עימו ללכת אותי והזמין אריה רבי אליי ניגש אחד יום. כך על והצטערתי התביישתי

 לתפור לחייט והורה ומשובח יפה בד לבחור אריה רבי הקפיד. חדשה, יפה חליפה עבורי הזמין

 ".לחופתו חתן בשביל כמו" שתהיה מדויקת תפירה

 חליפתך את אם כי, שלך היתומים בגדי את תלבש עוד לא: " ואמר אריה רבי אלי פנה בשבת

 .."הגבירים מילדי כאחד, החדשה

 

 רבי אריה לווין מעודד נדכאי לב 

 מר וליבי ירושלים ברחובות הלילה בחצות שוטטתי אחת פעם: אברמסקי דוד יעקב הסופר מספר

, אחד בניין ליד נעצרתי. העצמאות במלחמת שנפל היקר לבני עזים געגוגעים נתקפתי. עליי וכבד

, לפתע. אותי לנחם ניגש לא איש, בכיי את שמע לא איש. בבכי ממרר והתחלתי עצמי בתוך התכנסתי

 אלי ניגש הוא. הידיים -רחב הכביש את חוצה כשהוא, אריה רבי את הרחוב של השני מצידו ראיתי

 בי שהבחין בתבל היחיד היה הוא שעה אותה. ונחמה עידוד מילות לי ולומר ידי כף את ללטף והחל

 .בודד הייתי לא שוב אך -לבד נותרתי, אכן. ובמצבי

 
 

 הלכה למעשה!

 

 רמב"ם הלכות מתנות עניים פרק י

שהצדקה סימן לצדיקי זרע אברהם אבינו, שנאמר --חייבין אנו להיזהר במצות צדקה, יתר מכל מצוות עשה  א

"כי ידעתיו, למען אשר יצווה . . ." )בראשית יח,יט..  ואין כיסא ישראל מתכונן ודת האמת עומדת אלא 

כות הצדקה, שנאמר "ציון, בצדקה, שנאמר "בצדקה, תיכונני" )ישעיהו נד,יד.; ואין ישראל נגאלין אלא בז

 במשפט תיפדה; ושביה, בצדקה" )ישעיהו א,כז..

שנאמר "והיה מעשה --ולעולם אין אדם מעני מן הצדקה, ואין דבר רע ולא היזק נגלל בשביל הצדקה  ב

 הצדקה, שלום" )ישעיהו לב,יז..

מרחמין עליו, שנאמר "ונתן לך רחמים וריחמך והרבך" )דברים יג,יח.; וכל מי שהוא אכזרי --כל המרחם ג 

שאין האכזרייות מצויה אלא בגויים, שנאמר "אכזרי המה ולא ירחמו" )ירמיהו --ואינו מרחם, יחוש לייחוסו

 נ,מב..

יכם" )דברים יד,א.; אם לא ירחם כאחים הם, שנאמר "בנים אתם, לה' אלוה--כל ישראל והנלווה אליהם  ד

--האח על אחיו, מי ירחם עליו.  ולמי עניי ישראל נושאין עיניהן, הלגויים ששונאין אותן ורודפים אחריהם

 הא אין עיניהן תלויות, אלא לאחיהן.

הרי זה נקרא בלייעל, כמו שנקרא עובד עבודה זרה בלייעל, ובעבודה זרה --כל המעלים עיניו מן הצדקה  ה

א אומר "יצאו אנשים בני בלייעל" )דברים יג,יד., ובמעלים עיניו מן הצדקה הוא אומר "הישמר לך פן הו

יהיה דבר עם לבבך בלייעל" )דברים טו,ט..  ונקרא רשע, שנאמר "ורחמי רשעים, אכזרי" )משלי יב,י.; 

 ונקרא חוטא, שנאמר "וקרא עליך אל ה', והיה בך חטא" )דברים טו,ט..

וך הוא קרוב לשוועת העניים, שנאמר "שוועת עניים, אתה תשמע"; לפיכך צריך להיזהר הקדוש בר ו 

 שהרי ברית כרותה להם, שנאמר "והיה כי יצעק אליי, ושמעתי כי חנון אני" )שמות כב,כו..--מצעקתן

תו או אפילו נתן לו אלף זהובים, איבד זכו--כל הנותן צדקה לעני בסבר פנים רעות, ופניו כבושות בקרקע  ז

הפסידה.  אלא נותן לו בסבר פנים יפות ובשמחה, ומתאונן עימו על צרתו, שנאמר "אם לא בכיתי, לקשה 
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יום; עגמה נפשי, לאביון" )איוב ל,כה.; ומדבר לו דברי תחנונים ונחמות, שנאמר "ולב אלמנה, ארנין" )איוב 

 כט,יג..

ם.  ואסור לגעור בעני, או להגביה הקול עליו פייסהו בדברי--שאל העני ממך, ואין בידך כלום ליתן לו ח 

אלוהים, לא תבזה" )תהילים נא,יט., --מפני שליבו נשבר ונדכה; והרי הוא אומר "לב נשבר ונדכה--בזעקה

ואומר "להחיות רוח שפלים, ולהחיות לב נדכאים" )ישעיהו נז,טו..  ואוי למי שהכלים את העני, אוי לו; אלא 

 בין בדברים, שנאמר "אב אנוכי, לאביונים" )איוב כט,טז..יהיה לו כאב בין ברחמים 

שכרו גדול משכר הנותן; ועל גבאי צדקה וכיוצא בהם נאמר --הכופה אחרים ליתן צדקה, ומעשה אותן ט 

 "ומצדיקי, הרבים, ככוכבים" )דנייאל יב,ג..

מחזיק בידי ישראל שמך, זה ה--שמונה מעלות יש בצדקה, זו למעלה מזו:  מעלה גדולה שאין למעלה ממנה  י

ונותן לו מתנה או הלוואה, או עושה עימו שותפות, או ממציא לו מלאכה, כדי לחזק את ידו עד שלא יצטרך 

לברייות ולא ישאל; ועל זה נאמר "והחזקת בו, גר ותושב וחי עימך" )ויקרא כה,לה., כלומר החזק בו שלא 

 ייפול ויצטרך.

ולא ידע למי נתן, ולא ידע העני ממי לקח, שהרי זו מצוה לשמה:  כגון  הנותן צדקה לעניים,--פחות מזה יא 

לשכת חשיים שהייתה במקדש, שהיו הצדיקים נותנין בה בחשאי והעניים בני טובים מתפרנסין ממנה בחשאי.  

הנותן לתוך קופה של צדקה; ולא ייתן אדם לתוך קופה של צדקה, אלא אם כן יודע שהממונה --וקרוב לזה

 חכם ויודע לנהוג בה כשורה כחנניה בן תרדיון.נאמן ו

שידע הנותן למי ייתן, ולא ידע העני ממי לקח:  כגון גדולי החכמים שהיו הולכין בסתר, --פחות מזה יב 

 ומשליכין המעות בפתחי העניים.  וכזה ראוי לעשות, ומעלה טובה היא, אם אין הממונין בצדקה נוהגין כשורה.

ני ממי נטל, ולא ידע הנותן:  כגון גדולי החכמים שהיו צוררים המעות בסדיניהן שידע הע--פחות מזהיג  

 ומפשילין לאחוריהן, ובאין העניים ונוטלין, כדי שלא יהיה להן בושה.

שייתן לו כראוי ליתן לו, אחר שישאל.  פחות --שייתן לעני בידו, קודם שישאל.פחות מזה--פחות מזה יד 

 שייתן לו, בעצב--יפות.  פחות מזהי, בסבר פנים שייתן לו פחות מן הראו--מזה

 

 

 מן  התפילה

 

 

 

ֱאמּוָנה ָכל זֹאת ְוַקָים ָעֵלינּו ִכי הּוא ה' ֱאֹלֵהינּו ְוֵאין זּוָלתֹו ַוֲאַנְחנּו ִיְשָרֵאל ַעמֹו ַהפֹוֵדנּו ת וֶּ  ִמַיד ְמָלִכים ֱאמֶּ

ָהֵאל ַהִנְפָרע ָלנּו ִמָצֵרינּו ַהְמַשֵלם ְגמּול ְלָכל אֹוְיֵבי ַנְפֵשנּו ַהָשם ַנְפֵשנּו ַהגֹוֲאֵלנּו ַמְלֵכנּו ִמַכף ָכל ָעִריִצים 

ם ַקְרֵננּו ַעל ָכל שֹוְנֵאינּו הָ  ה ָלנּו ַבַחִיים ְולֹא ָנַתן ַלמֹוט ַרְגֵלנּו ַהַמְדִריֵכנּו ַעל ָבמֹות אֹוְיֵבינּו, ַוָירֶּ ֵאל ָהעֹושֶּ

ת ַעמֹו ְנָקָמה בְ  ְבָרתֹו ָכל ְבכֹוֵרי ִמְצָרִים ַויֹוִציא אֶּ ה ְבעֶּ ַפְרֹעה ְבאֹותֹות ּוְבמֹוְפִתים ְבַאְדַמת ְבֵני ָחם ַהַמכֶּ

ם ִבְתהֹו ת שֹוְנֵאיהֶּ ם ְואֶּ ת רֹוְדֵפיהֶּ מֹות ִיְשָרֵאל ִמתֹוָכם ְלֵחרּות עֹוָלם ַהַמֲעִביר ָבָניו ֵבין ִגְזֵרי ַים סּוף ְואֶּ

ה ּוְבֵני ִישְ  ם ֹמשֶּ ת ְגבּוָרתֹו ִשְבחּו ְוהֹודּו ִלְשמֹו ּוַמְלכּותֹו ְבָרצֹון ִקְבלּו ֲעֵליהֶּ ָרֵאל ְלָך ָענּו ִטַבע ָראּו ָבִנים אֶּ

ש נֹוָרא ְתִהֹּל א ִשיָרה ְבִשְמָחה ַרָבה ְוָאְמרּו ֻכָלם: ִמי ָכֹמָכה ָבֵאִלם ה' ִמי ָכֹמָכה נְֶּאָדר ַבֹקדֶּ לֶּ ת ֹעֵשה פֶּ

ד וְ  ֱאַמר: ִכי ַמְלכּוְתָך ה' ֱאֹלֵהינּו ָראּו ָבנֶּיָך ַעל ַהָים ַיַחד ֻכָלם הֹודּו ְוִהְמִליכּו ְוָאְמרּו: ה' ִיְמֹלְך ְלעֹוָלם ָועֶּ נֶּ

נּו ָברּוְך ַאָתה ה', ָגַאל ִיְשָרֵאל: ת ַיֲעֹקב ּוְגָאלֹו ִמַיד ָחָזק ִממֶּ  ָפָדה ה' אֶּ
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 : הדיבר

 

ל ְתמּונָּה ֲאֶשר  נָּי: לֹא ַתֲעֶשה ְלָך ֶפֶסל ְוכָּ לֹא ִיְהֶיה ְלָך ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים ַעל פָּ

ֶרץ:לֹא ִתְשַתֲחֶוה  אָּ ַחת ַוֲאֶשר ַּבַמִים ִמַתַחת לָּ ֶרץ ִמתָּ אָּ ַמִים ִמַמַעל ַוֲאֶשר ּבָּ ַּבשָּ

ֶהם ְולֹא  ִנים ַעל לָּ ֹבת ַעל ּבָּ ֹנִכי ה' אלוקיך ֵאל ַקנָּא ֹפֵקד ֲעֹון אָּ ְבֵדם ִכי אָּ עָּ תָּ

י. ִפים ְלֹאֲהַבי ּוְלֹשְמֵרי ִמְצֹותָּ י:  ְוֹעֶשה ֶחֶסד ַלֲאלָּ  ִשֵלִשים ְוַעל ִרֵּבִעים ְלֹשְנאָּ

 

 :עיקריתהמצווה ה

 המצוות לרמב"ם, מצוות לא תעשה א'ספר  

 הראשונה ממצוות לא תעשה

 . היא האזהרה שהוזהרנו מלהאמין ]וליחס[ אלהות לזולתו יתעלה

 יתרומם מליחס לו אמירה : "לא יהיה לך אלהים אחרים על פני" )שמות כ, ג. -והוא אמרו

 

 ד-אהלכות יסודי התורה פרק א,   משנה תורה לרמב"ם 

.וכל המעלה על דעתו שיש שם אלוה אחר,  "עשה, שנאמר "אנוכי ה' אלוהיך וידיעת דבר זה מצות 

וכפר בעיקר, שזה    "חוץ מזה, עובר בלא תעשה, שנאמר "לא יהיה לך אלוהים אחרים, על פניי

 .הוא העיקר הגדול שהכול תלוי בו

 

 רה רמב"ן על התו 

,כא., להיות לכם לאלוהים  והנכון גם לפי הפשט שהוא מלשון והיה ה' לי לאלוהים )בראשית כח

)ויקרא יא ,מה.. יאמר, שלא יהיה לנו בלתי השם אלוהים אחרים מכל מלאכי מעלה ומכל צבא 

השמים הנקראים אלוהים, כעניין שנאמר )להלן כב ,יט.: זובח לאלוהים יחרם בלתי לה' לבדו, 

 .אתה והיא מניעה שלא יאמין באחד מהם ולא יקבלהו עליו באלוה ולא יאמר לו אלי

 

 ספר החינוך, הקדמה 

א. להאמין  : )ויש מצוות. שחיובן תמידי, לא יפסק מעל האדם אפילו רגע בכל ימיו, ואלו הן

שלא לתור אחר . ו. ליראה אותו. ה. לאהבה אותו. ד. ליחדו. ג. שלא להאמין זולתו. ב.בשם

 מחשבת הלב וראית העינים.

 

 ספר החינוך, יתרו מצוה כו 

זולתי השי"ת לבדו, שנאמר לא יהיה לך אלהים אחרים על פני, ופירושו לא שלא נאמין אלהים 

תאמין אלוה אחר זולתי... וזאת המצוה היא העיקר הגדול שבתורה שהכל תלוי עליו, כמו שאמרו 

 ז"ל כל המודה בעבודה זרה כאלו כפר בכל התורה כולה...

אלוה אחר מכל הנבראים, ואפילו זו נגלה וידוע, פרטיה, כגון מה שאמרו שאם קבל ב שורש מצוה

מודה שהקב"ה שולט עליו ועל אלהותו עובר על לא יהיה, ומה הדבר שנקרא דרך עבודתו ושלא 

כדרך עבודתו... וזאת המצוה היא מכלל שבע מצוות שנצטוו כל בני העולם בכללן, אבל מכל מקום 

 זרה...חלוקין יש בפרטים בין ישראל לשאר האומות, והכל מבואר שם בעבודה 

                                רמב"ם הלכות עבודה זרה , פרק ב                                                                        
עיקר הציווי בעבודת כוכבים שלא לעבוד אחד מכל הברואים, לא מלאך ולא גלגל ולא כוכב  .א

ראים מהן, ואף על פי שהעובד יודע שה' הוא ולא אחד מארבעה היסודות ולא אחד מכל הנב

האלקים, והוא עובד הנברא הזה על דרך שעבד אנוש ואנשי דורו תחלה, הרי זה עובד כוכבים, 

וענין זה הוא שהזהירה תורה עליו ואמרה ופן תשא עיניך השמימה וראית את השמש וגו', 

תראה שאלו הן המנהיגים  אשר חלק ה' אלקיך אותם לכל העמים, כלומר שמא תשוט בעין לבך

את העולם והם שחלק ה' אותם לכל העולם להיות חיים והווים ואינם נפסדים כמנהגו של 

http://kodesh.snunit.k12.il/i/0.htm
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עולם, ותאמר שראוי להשתחוות להם ולעובדן, ובענין הזה צוה ואמר השמרו לכם פן יפתה 

 להיות סרסור ביניכם ובין הבורא לבבכם, כלומר שלא תטעו בהרהור הלב לעבוד אלו

וכל הלאוין האלו בענין אחד הן והוא שלא יפנה אחר עבודת כוכבים, וכל הנפנה אחריה בדרך 

שהוא עושה בו מעשה הרי זה לוקה, ולא עבודת כוכבים בלבד הוא שאסור להפנות אחריה 

רין אנו במחשבה, אלא כל מחשבה שהוא גורם לו לאדם לעקור עיקר מעיקרי התורה מוזה

שלא להעלותה על לבנו ולא נסיח דעתנו לכך ונחשוב ונמשך אחר הרהורי הלב, מפני שדעתו 

של אדם קצרה, ולא כל הדעות יכולין להשיג האמת על בוריו, ואם ימשך כל אדם אחר 

מחשבות לבו נמצא מחריב את העולם לפי קוצר דעתו, כיצד, פעמים יתור אחר עבודת כוכבים, 

יחוד הבורא שמא הוא שמא אינו, מה למעלה ומה למטה מה לפנים ומה ופעמים יחשוב ב

לאחור... ונמצא יוצא לידי מינות, ועל ענין זה הזהירה תורה ונאמר בה ולא תתורו אחרי 

לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים, כלומר לא ימשך כל אחד מכם אחד דעתו הקצרה 

י לבבכם זו מינות, ואחרי עיניכם זו זנות. וידמה שמחשבתו משגת האמת, כך אמרו חכמים אחר

ולאו זה אף על פי שהוא גורם לאדם לטרדו מן העולם הבא אין בו מלקות. ד. מצות עבודת 

כוכבים כנגד המצות כולן היא, שנאמר וכי תשגו ולא תעשו את כל המצות וגו', ומפי השמועה 

ת כוכבים כופר בכל למדו שבעבודת כוכבים הכתוב מדבר, הא למדת שכל המודה בעבוד

התורה כולה ובכל הנביאים ובכל מה שנצטוו הנביאים מאדם ועד סוף העולם, והוא עיקר כל 

 המצוות כולן.

 

 

 רמב"ם הלכות עבודה זרה ,פרק א 

בימי אנוש טעו בני האדם טעות גדולה, ונבערה עצת חכמי אותו הדור; ואנוש עצמו, מן   א

הואיל והאל ברא כוכבים אלו וגלגלים אלו להנהיג את העולם, אמרו   וזו הייתה טעותם:  הטועים.

ראויים הם לשבחם ולפארם, --ונתנם במרום, וחלק להם כבוד, והם שמשים המשמשים לפניו

וזה הוא רצון האל ברוך הוא, לגדל ולכבד מי שגידלו וכיבדו, כמו שהמלך   ולחלוק להם כבוד.

 .כיבודו של מלךרוצה לכבד עבדיו והעומדים לפניו, וזה הוא 

כיון שעלה דבר זה על ליבם, התחילו לבנות לכוכבים היכלות, ולהקריב להם קרבנות, ולשבחם   ב

וזה, היה עיקר   כדי להשיג רצון הבורא, בדעתם הרעה.--ולפארם בדברים, ולהשתחוות למולן

 .עבודה זרה

 :בדיבר הנכללות מצוות נוספות

 -משנה תורה לרמב"ם 

עבודה זרה, שלא פנות אחר כולל:  שלא ל הלכות עכו"ם וחוקותיהםב מצוות  51מונה 

עונן, שלא לכשף, שלא לנחש, שלא לדרוש , שלא ללתור אחר הרהור הלב וראית עינים

 .,ושלא לשמוע מנביאי שקר ם וכמלבושם כמנהגשלא לנהוג אל המתים, 

  -" של הרמב"ןתרי"ג מצוותמתוך מאמר " 
 ושכחתלבבך  ורם, ירבה לך אשר וכל לך ירבה וזהב וכסף כדכתיב) כסף ירבה לא שמלך

 .אלוקיך' ה את

 

 מן התורה -"טוב לי תורת פיך"

 יט(-דברים ח )יז 

ת ם ָיִדי ָעָשה ִלי אֶּ ָך ֹכִחי ְוֹעצֶּ    ַהַחִיל ַהזֶּה.-ְוָאַמְרָת ִבְלָבבֶּ

ת יָך ִכי הּוא ַהֹנֵתן ְלָך ֹכַח -ְוָזַכְרָת אֶּ תְיהָֹוה ֱאֹלהֶּ ר-ַלֲעשֹות ָחִיל ְלַמַען ָהִקים אֶּ יָך -ְבִריתֹו ֲאשֶּ ִנְשַבע ַלֲאֹבתֶּ

ת-ַכיֹום הזה. ְוָהָיה ִאם יָך ְוָהַלְכָת ַאֲחֵרי ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים ַוֲעַבְדָתם ְוִהְשַתֲחִויָת -ָשֹכַח ִתְשַכח אֶּ ְיהָֹוה ֱאֹלהֶּ

ם ַהיֹום ִכי ָאֹבד תֹאבֵ  ם ַהִעֹדִתי ָבכֶּ  דּון.ָלהֶּ

 ישעיהו פרק ב  

ם מִ  ר ָעשּו לֹו... )כב. ִחְדלּו ָלכֶּ ן )כ. ַביֹום ַההּוא ַיְשִליְך ָהָאָדם ֵאת ֱאִליֵלי ַכְספֹו ְוֵאת ֱאִליֵלי ְזָהבֹו ֲאשֶּ

ה נְֶּחָשב הּוא: ר ְנָשָמה ְבַאפֹו ִכי ַבמֶּ  ָהָאָדם ֲאשֶּ

 לא יהיה
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 ויקרא יט,ד  

 אל תפנו אל האלילים ואלהי מסכה לא תעשו לכם, אני ה' אלקיכם. 

 

 דברים ו, יד 

ל קנא ה' אלקיך בקרבך, פן -לא תלכון אחרי אלהים אחרים מאלהי העמים אשר סביבותיכם, כי א

 יחרה אף ה' אלקיך בך והשמידך מעל פני האדמה. 

 

 תהלים קטו ד 

רו עינים להם ולא יראו. אזנים להם ולא עצביהם כסף וזהב מעשה ידי אדם. פה להם ולא ידב

ישמעו אף להם ולא יריחון. ידיהם ולא ימישון רגליהם ולא יהלכו לא יהגו בגרונם. כמוהם יהיו 

 עושיהם כל אשר בוטח בהם. 

 

 דברים פרק ד  

ר ה' ם ָכל ְתמּוָנה ְביֹום ִדבֶּ ם ִכי לֹא ְרִאיתֶּ ם ְמֹאד ְלַנְפֹשֵתיכֶּ ם ְבֹחֵרב ִמתֹוְך ָהֵאש:..  )טו. ְוִנְשַמְרתֶּ ֲאֵליכֶּ

ת ַהכֹוָכִבים ֹכל ְצָבא ַהָשַמִים ת ַהָיֵרַח ְואֶּ ש ְואֶּ מֶּ ת ַהשֶּ ן ִתָשא ֵעינֶּיָך ַהָשַמְיָמה ְוָרִאיָת אֶּ ְוִנַדְחָת  )יט. ּופֶּ

ר ָחַלק ה' אלוקיך ֹאָתם ְלֹכל ָהַעמִ  ם ַוֲעַבְדָתם ֲאשֶּ ם ָלַקח ְוִהְשַתֲחִויָת ָלהֶּ ְתכֶּ ים ַתַחת ָכל ַהָשָמִים: )כ. ְואֶּ

ם ִמכּור ַהַבְרזֶּל ִמִמְצָרִים ִלְהיֹות לֹו ְלַעם ַנֲחָלה ַכיֹום ַהזֶּה: ְתכֶּ  ה' ַויֹוִצא אֶּ

 

 הושע יד,ד 
רנֹאַמר עֹוד ֱאֹלֵהינּו ְלַמֲעֵשה ָיֵדינּו -סּוס לֹא ִנְרָכב ְולֹא-שּור לֹא יֹוִשיֵענּו ַעל  : ְבָך ְיֻרַחם ָיתֹום-ֲאשֶּ

  בהתאם לערך הליבהדברים: הלב 

 בראשית ג 

ת ְלרּוַח ַהיֹום;   ַוִיְתַחֵבא ָהָאָדם ְוִאְשתֹו, ִמְפֵני ה' ֱאֹלִהים, --קֹול ה' ֱאֹלִהים, ִמְתַהֵלְך ַבָגן-ח ַוִיְשְמעּו אֶּ

לְבתֹוְך, ֵעץ ַהָגן.  ט ַוִיְקָרא ה' ֱאֹלִהים,  ת-אֶּ ר, אֶּ ר לֹו, ַאיֶָּכה.  י ַויֹאמֶּ ֹקְלָך ָשַמְעִתי ַבָגן; -ָהָאָדם; ַויֹאמֶּ

ר-ָוִאיָרא ִכי ר ִצִּויִתיָך -ִמי ִהִגיד ְלָך, ִכי ֵעיֹרם ָאָתה; ֲהִמן--ֵעיֹרם ָאֹנִכי, וֵאָחֵבא.  יא ַויֹאמֶּ ָהֵעץ, ֲאשֶּ

נּו-ְלִבְלִתי ֲאָכל ֹ --ִממֶּ ר ָנַתָתה ִעָמִדי, ִהוא ָנְתָנהָאָכְלָת.  יב ַוי ר, ָהָאָדם:  ָהִאָשה ֲאשֶּ ָהֵעץ ָוֹאֵכל.  -ִלי ִמן-אמֶּ

ר ה' ֱאֹלִהים ָלִאָשה, ַמה ר, ָהִאָשה, ַהָנָחש ִהִשיַאִני, ָוֹאֵכל.-יג ַויֹאמֶּ  זֹאת ָעִשית; ַותֹאמֶּ

 

 יט' –דברים פרק ל', טו'  
תְרֵאה ָנַתִתי ְלָפנֶּיָך ַהי ת-ֹום, אֶּ ת-ַהַחִיים ְואֶּ ת-ַהטֹוב, ְואֶּ ת, ְואֶּ ת-ַהָמוֶּ ם ַהיֹום, אֶּ -ָהָרע... ַהִעֹדִתי ָבכֶּ

ת ץ-ַהָשַמִים ְואֶּ ת ָנַתִתי ְלָפנֶּיָך, ַהְבָרָכה ְוַהְקָלָלה; ּוָבַחְרָת, ַבַחִיים--ָהָארֶּ ְלַמַען ִתְחיֶּה, ַאָתה --ַהַחִיים ְוַהָמוֶּ

ָך.   ְוַזְרעֶּ
 

 דברי מוסר -בני מוסר אביך" "שמע

 רש"י 

שאינן אלהות אלא אחרים עשאום אלהים עליהם, ולא יתכן לפרש אלהים אחרים  -אלהים אחרים 

זולתי, שגנאי הוא כלפי מעלה לקרותם אלהות אצלו. דבר אחר אלהים אחרים, שהם אחרים 

 מכירו מעולם. לעובדיהם, צועקים אליהם ואינן עונין אותם, ודומה כאלו הוא אחר שאינו 

 

 מסכתא דבחדש פרשה ו  -מעאל יתרו מכילתא דרבי יש 

רבי אליעזר אומר, אלהים אחרים, שהם מחדשים להם אלהות בכל יום. הא כיצד, היה לו של זהב 

ונצרך לו, עשאו של כסף; ]היה לו של כסף[ ונצרך לו, עשאו של נחשת; היה לו של נחשת ונצרך 

וכן הוא אומר "חדשים מקרוב באו"... רבי חנינא בן אנטיגנוס לו, עשאו של ברזל או מעופרת, 

 אומר, בא וראה, לשון שתפסה תורה למולך, כל שתמליכנו עליך אפילו קיסם אחד או חרס.

 

 גאונים, סנהדרין סג,א, בשם הרס"גאוצר ה 

 אזהרה שלא לשתף באמונה, ושלא להאמין אלוהות לזולתו יתעלה.–"לא תעשון איתי" 
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 רש"י בראשית ב,ה 

ה' הוא שמו, אלוהים שהוא שופט ושליט על כל, וכן פירוש זה בכל מקום לפי פשוטו,  - ה' אלוהים

 :ה' שהוא אלוהים

 

 ם פרק י'א, הלכה ט'ז:רמב"ם הלכות עבודת כוכבי 

ודברים האלו כולן דברי שקר וכזב הן והם שהטעו בהן עובדי כוכבים הקדמונים לגויי הארצות 

שינהגו אחריהן, ואין ראוי לישראל שהם חכמים מחוכמים להמשך בהבלים אלו ולא להעלות כדי 

על לב שיש תועלת בהן, שנאמר כי לא נחש ביעקב ולא קסם בישראל, ונאמר כי הגוים האלה אשר 

אתה יורש אותם אל מעוננים ואל קוסמים ישמעו ואתה לא כן וגו', כל המאמין בדברים האלו 

שב בלבו שהן אמת ודבר חכמה אבל התורה אסרתן אינן אלא מן הסכלים ומחסרי וכיוצא בהן ומח

הדעת ובכלל הנשים והקטנים שאין דעתן שלימה, אבל בעלי החכמה ותמימי הדעת ידעו בראיות 

ברורות שכל אלו הדברים שאסרה תורה אינם דברי חכמה אלא תהו והבל שנמשכו בהן חסרי 

ומפני זה אמרה תורה כשהזהירה על כל אלו ההבלים תמים  הדעת ונטשו כל דרכי האמת בגללן,

 תהיה עם ה' אלוקיך.

 

 כוזרי מאמר ד 

ָחֵבר ה בו : ,ָאַמר הֶּ הּוא רוצֶּ ִיְהיֶּה ַבכל ְכשֶּ לו, ְוֵיש שֶּ ֱאלִהים תַאר ְלמוֵשל ְבָדָבר ִמן ַהְדָבִרים, ּוְלַדָין שֶּ

ִיְהיֶּה ַבע ֵמן ַהְטָבִעים, או  מוֵשל ָבעוָלם ֻכלו, ְוֵיש שֶּ ה בו כַח ִמכחות ַהַגְלַגל, או טֶּ הּוא רוצֶּ ק ְכשֶּ ְבֵחלֶּ

ָהָיה נוֵהג ֵבין ָהֻאמות עוְבֵדי ָהאֱ  ִליִלים, ַדָין ִמְבֵני ָאָדם. ְוִנְבָנה ַהֵשם ַהזֶּה ִבְלשון ִקבּוץ, ַבֲעבּור ַמה שֶּ

ָהיּו עוִשים ְצָלִמים ְוָהיּו מַ  ה ָלזֶּה, ְוָכל שֶּ דומֶּ ם ָיחּולּו בו כחות ַהַגְלַגִלים ּוַמה שֶּ ָחד ֵמהֶּ ָכל אֶּ ֲאִמיִנים שֶּ

ם, ם, ּוְכִאלּו ֵהם מוְשִלים ָבהֶּ ְצָלם ֱאלוַּה, ְוָהיּו קוְרִאים ְכָלָלם ֱאלִהים, ְוָהיּו ִנְשָבִעים ָבהֶּ ם אֶּ ָחד ֵמהֶּ  אֶּ

ת ָהעוָלם, ִכי ַהכחות ִכנּוי  ְוֵהם ִמְתַרִבים, ְבִרבּוי ַהכחות ת ַהגּוף, ְוַהכחות ַהַמְנִהיִגים אֶּ ַהַמְנִהיִגים אֶּ

ש ְוַגלְ  מֶּ ת, ִכי ַגְלַגל ַהשֶּ רֶּ ַגל ְלִסבות ַהְתנּועות, ִכי ָכל ְתנּוָעה ִהיא ָבָאה ִמכַח זּוָלִתי כַח ַהְתנּוָעה ָהַאחֶּ

ָחד נּו ָבאּו ָכל  ַהָיֵרַח ֵאיָנם ָרִצים ְבכַח אֶּ ר ִממֶּ ל ַהכַח ָהִראשון ֲאשֶּ ֲאָבל ְבכחות ִמְתַחְלִפים. ְולא ָפנּו אֶּ

פֶּ  ַהנֶּ ה הּוא ַהְמֻסנֶּה ֱאלוַּה, ְושֶּ לא הודּו בו, ְוָטֲענּו ִכי ִקבּוץ ַהכחות ָהֵאלֶּ ה, ִאם ַבֲעבּור שֶּ ש ַהכחות ָהֵאלֶּ

ם ַגם ֵכן ֵאיָנה ִכי ִאם ִקבּוץ הַ  הודּו ֵבאלִהים ַאְך ָהָיה ָרחוק ְבֵעיֵניהֶּ ת ַהגּוף, או שֶּ כחות ַהַמְנִהיִגים אֶּ

ַיְשִגיַח ָבנּו, ָחִליָלה ָלֵאל ֵכן שֶּ ֵיָדֵענּו ָכל שֶּ תוִעיל ֲעבוָדתו, ְוָחְשבּו ִכי הּוא נֱֶּעָלם ּוְמרוָמם שֶּ ם.  שֶּ ִמִדְבֵריהֶּ

כוֵלל ַהִסבות ֵמֵאין ִחלּוק. ַעל ֵכן לא ָהיּו עוְבִדים דָ  קוְרִאין אוָתם ֱאלִהים, ְכָלל שֶּ ָחד ַאְך ַרִבים שֶּ ָבר אֶּ

ז ֵאָליו ְוַהַדְיקּות ְוַהַמֲעָלה ַהְיֵתָרה ֵאיָנּה ִכי ִאם ַבֵשם ַהִנְכָבד יוד ֵהא ָוו ֵהא ִיְתָבָרְך, הּוא ֵשם נוָדע ָרמּו

ר לא ָהָיה נוָדע, ִכי ָהָיה ִנְקָרא ֱאלִהים ִבְכָלל, ְוִנְקָרא ה' ְבִהְתַיֵחד. ְכִאלּו ְבִמדות, לא ְבָמקום, ַאחַ  ר ֲאשֶּ

ש או ַהָיֵרַח או ַהָשַמִים או ַהַמָזלות או ַאַחד ַהכוכִבים או מֶּ  ָשַאל ַהשוֵאל: "ֵאיזֶּה ֱאלוַּה ָראּוי ַלֲעבד: ַהשֶּ

ם ָהֵאש או ָהרּוַח או ַהַמְלָאכִ  ָחד ֵמהֶּ ְמָשָלה, ְוָכל אֶּ ה ּומֶּ ם ַמֲעשֶּ ָחד ֵמהֶּ ים ָהרּוָחִנִיים או זּוָלָתם? ִכי ְלָכל אֶּ

ְפֵסד". ְוִתְהיֶּה ַהְתשּוָבה: ה  ! 'ִסָבה ַבֲהָוָיה ּוַבהֶּ

 מכילתא שמות פרשת יתרו  

אלא לא יהיה לך אלהים אחרים למה נאמר, לפי שנאמר לא תעשה לך פסל וכל תמונה, אין לי 

שלא תעשו, העשוי כבר מנין שלא יקיים, תלמוד לומר לא יהיה לך אלהים אחרים. וכי אלוהות הן, 

והלא כבר נאמר ונתן את אלהיהם באש כי לא אלהים המה, ומה תלמוד לומר אלהים אחרים, אלא 

שאחרים קוראין אותם אלוהות. דבר אחר אלהים אחרים שהם מאחרין הטובה מלבא לעולם. דבר 

אלהים אחרים, שהם עושין את אלהיהם אחרונים. דבר אחר אלהים אחרים, שהם אחרים אחר 

לעובדיהם, וכן הוא אומר והן יצעק אליו ולא יענה ומצרתו לא יושיענו. רבי יוסי אומר אלהים 

אחרים למה נאמר, שלא ליתן פתחון פה לאומות העולם לומר אלו נקראו בשמו כבר היה בהם 

מו ואין בהם צורך, ואימתי נקראו בשמו, בימי אנוש בן שת, שנאמר אז הוחל צורך, והרי נקראו בש

לקרא בשם ה'... רבי אליעזר אומר אלהים אחרים שהם מחדשים להם אלהות בכל יום, הא כיצד, 

היה לו של זהב, נצרך לו עשאו של כסף, ונצרך לו עשאו של נחשת... רבי יצחק אומר נפרש להם 

מספיק כל העורות שבעולם. רבי חנינא בן אנטיגנוס אומר, בא וראה  כל שם עבודה זרה לא היה

לשון שתפסה תורה למולך כל שתמליכנו עליך, אפילו קיסם אחד או חרס, רבי אומר אלהים אחרים 

 .שהם אחרונים למי שהוא אחרון במעשים, ומי אחרון שבמעשים, מי שקורא אותם

 

 

 יהיהלא 
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 שער א היחוד, פרק י חובות הלבבות 

ות הייחוד בלב שלם הרבה מהם לשתף הבורא והוא על כמה פנים, מהם בהנחת הרבוי, אך מפסיד

ומהם בעבודת הצורות ועבודת השמש והירח והמזלות, ומהם השיתוף הנעלם והוא החונף בענייני 

האדם לבני אדם... ומהם הנטייה אל תאוות הגופות המגונות, כי הוא שתוף נעלם מפני שמשתף 

ו עבודת תאוותו, והכתוב אומר לא יהיה בך אל זר, ואמרו רז"ל איזהו אל האדם עם עבודת אלקי

 ו של אדם, הוי אומר זה יצר הרע .זר שיש בגופ

 

 ק"ר' יצחק ערמה בפרושו על התורה "עקדת יצח 

התכוונות כל  :"ויש בכלל זה העבודה זרה הגדולה המצויה היום בעולם מציאות חזק, והוא

האדירים, אשר עליהם  הממון והצלחת הנכסים שהמה להם האלוהיםהמחשבות והעסקים לקיבוץ 

מכחישים אלוה ממעל ועוזבים את תורתו,  הם נשענים ובאמונתם הם נמשכים, ועל קדושת שמם הם

כמו שיבוא בלא  –זווית; וזוהי גופה של עבודה זרה ועיקרה  עגונה ועלובה בקרן ומניחים אותה

 ..." תחמוד

 

  ב. עמוד כט, ברכות בבלי תלמוד 

ואמרו חכמים שהכועס דומה לעובד עבודה זרה. "המקרע בגדיו בחמתו, והמשבר כליו בחמתו, 

יהא בעיניך כעובד עבודה זרה; שכך אומנתו של יצר הרע, היום אומר  –והמפזר מעותיו בחמתו 

שם לו: עשה כך, ולמחר אומר לו: עשה כך. עד שאומר לו: עבוד עבודה זרה, והולך ועובד". ואמר 

ה ְלֵאל ֵנָכר", איזהו " י. פא, )תהליםרבי אבין שהמקור לכך מהפסוק לֹא ִיְהיֶּה ְבָך ֵאל ָזר ְולֹא ִתְשַתֲחוֶּ

כל  –ועוד אמרו: "כל הכועס  ב.. קה, )שבתהוי אומר זה יצר הרע –אל זר שיש בגופו של אדם 

שכינה אינה חשובה  אפילו –ועוד אמרו: "כל הכועס  א. כב, נדריםמיני גהינם שולטים בו" )

 .  כט: ברכות(ואמר אליהו לרב יהודה: אל תכעס ולא תחטא) .ב כב, נדרים"(כנגדו

 

 ספר העיקרים מאמר שלישי ,י"ח 

כלומר, אפילו עם האמנת השגחתי לך, לא יהיה לך אלוהים אחרים להכניס   "לא יהיה לך.. על פני"

 אותם אמצעיים ביני ובינך.

 על דברים )ח,יד(מעוני סימן תתנא ילקוט ש 

ורם לבבך ושכחת את : כל אדם שיש בו גסות הרוח כאלו כופר בעיקר, שנאמר : רבי יוחנן אמר

ץ ִמְצַרִים ִמֵבית ֲעָבִדים.  ה' אלקיך רֶּ  ַהמֹוִציֲאָך ֵמאֶּ

 

 מותאם לערך הליבה -לב הדברים   

 וד בבלי מסכת שבת דף קנו עמוד א תלמ 

איתמר, רבי חנינא אומר: מזל מחכים, מזל מעשיר, ויש מזל לישראל. רבי יוחנן אמר: אין מזל 

שנאמר "כה אמר  -לישראל. ואזדא רבי יוחנן לטעמיה, דאמר רבי יוחנן: מניין שאין מזל לישראל 

ה' אל דרך הגוים אל תלמדו ומאתות השמים אל תחתו כי יחתו הגויים מהמה", גויים יחתו, ולא 

 –ראל. ואף רב סבר אין מזל לישראל, דאמר רב יהודה אמר רב: מניין שאין מזל לישראל יש

שנאמר "ויוצא אתו החוצה". אמר אברהם לפני הקדוש ברוך הוא: רבונו של עולם בן ביתי יורש 

אתי. אמר לו: לאו, כי אם אשר יצא ממעיך. אמר לפניו: רבונו של עולם, נסתכלתי באיצטגנינות 

 ראוי להוליד בן. אמר ליה: צא מאיצטגנינות שלך, שאין מזל לישראל. שלי ואיני 

 

 מסכת שבת קנ"ו ע"א 

 מי שנולד במזל מאדים יהיה אדם שופך דמים אמר רב אשי או מקיז דם או שוחט או מוהל. 

 

 הגאון מוילנא, שם 

 וכשנולד במזל רע אז…והעניין כי האדם אי אפשר לו לשבור דרכו כלומר מזלו שנולד בו 

שיוכל לאחוז במזלו לאיזה דבר שירצה להיות :או צדיק או -על זה נתנה הבחירה ביד האדם 

 רשע או בינוני כמו שנאמר במסכת שבת..
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 רמב"ם הלכות תשובה פרק ה 

אם רצה להטות עצמו לדרך טובה ולהיות צדיק, הרשות בידו; ואם   רשות כל אדם נתונה לו: א

הוא שכתוב בתורה "הן האדם היה כאחד   רצה להטות עצמו לדרך רעה ולהיות רשע, הרשות בידו.

ממנו, לדעת טוב ורע כלומר הן מין זה של אדם היה אחד בעולם, ואין לו מין שני דומה לו בזה 

שיהא הוא מעצמו בדעתו ובמחשבתו יודע הטוב והרע ועושה כל מה שהוא חפץ, ואין לו  העניין,

 וכיון שכן הוא, "פן ישלח ידו" )בראשית ג,כג.   מי שיעכב על ידו מלעשות הטוב או הרע.

אל יעבור במחשבתך דבר זה שאומרים טיפשי האומות ורוב גולמי בני ישראל, שהקדוש ברוך  ב

אין הדבר כן, אלא כל אדם ואדם ראוי   תחילת ברייתו להיות צדיק או רשע.הוא גוזר על האדם מ

להיות צדיק כמשה רבנו או רשע כירובעם, או חכם או סכל, או רחמן או אכזרי, או כיליי או שוע; 

 וכן שאר כל הדעות.

שנאמר "ראה נתתי לפניך היום, את --ועיקר זה עיקר גדול הוא, והוא עמוד התורה והמצוה  ה

--וכתוב "ראה, אנוכי נותן לפניכם ,.דברים ל,טו) "החיים ואת הטוב, ואת המוות, ואת הרע

הרשות בידכם; וכל שיחפוץ האדם לעשות כלומר ש:  .דברים יא,כו) "ברכה, וקללה  היום:

ומפני זה העניין נאמר "מי ייתן והיה לבבם זה   עושה, בין טובים בין רעים.--ממעשה בני האדם

ת טובה או רעה, שאין הבורא כופה בני האדם ולא גוזר עליהן לעשוכלומר --.דברים ה,כה) "להם

 .אלא ליבם מסור להם
 

 הפתגמון
 

 ספרי דברים פסקא נדכל המודה בעבודה זרה כופר בכל התורה כולה ~  

כל המודה בעבודה זרה, כופר בעשרת הדברות, ובמה שנצטוו אבות, ובמה שנצטוו נביאים.  

 ספרי במדבר פסקא קי"אוכל הכופר בעבודה זרה, מודה בכל התורה כולה ~ 

ברכות הרואה ...מקום שנעקרה ממנו עבודת כוכבים, אומר ברוך שעקר עכו"ם מארצנו. ~  

 נד א

מקדש ראשון מפני מה חרב, מפני ג' דברים שהיו בו, עבודה זרה וגלוי עריות ושפיכות דמים  

 יומא ט,ב~ 

ים אמר רבי אבהו ג' אין הפרגוד ננעל בפניהם, אונאה וגזל ועבודה זרה... דכתיב העם המכעיס 

 בבא מציעא נט אאותי על פני תמיד. ~ 

דאמר רבי פנחס בשם רב יהודה בר סימון : עבודה זרה נראית קרובה ואינה אלא רחוקה, ....  

דבר אלוהו עמו בבית והוא צועק עד שימות ולא ישמע ולא יושיע מצרתו, אבל הקב"ה נראה 

 ברכות סב ברחוק ואין קרוב ממנו... ~ 

אמרות הרבי  הילים פ"א. האל לא יהיה לך , בתוכך, בבחינת זר.. ~"לא יהיה בך אל זר" )ת 

 מקוצק

הישמרו לכם פן תשכחו.. ועשיתם לכל פסל תמונת כל, אשר ציווך ה' אלוהיך )דברים ד כג.  

אל תעשה פסל ותמונה מן המצוות אשר ציווך ה'. אל תראה את תמונת המצווה, את דפוסה 

 אמרות הרבי מקוצק ה המצווה פסל. .. ~אחרת תהי -החיצוני ומסגרותיה כעיקר

עבודה זרה אינה רק עבודה לצלם,גם עובד עצמו חוטא בעבודה זרה.ה"אני " הוא עבודה זרה,  

 אמרות הרבי מקוצק כעין גנב, שיש לעוקרו מן השורש. .. ~

עבודת ה' שיש בה צד אישי, דומה לעבודת אלילים. מה ההבדל אם עובד אדם לפסל או אם  

 אמרות הרבי מקוצק לעצמו? .. ~עובד הוא 

 

  מספרים ש.. 

בית אביו של אברהם היו עושים צלמים ]=פסלים לעבודה  -אברהם אבינו נלחם בעבודה זרה  

זרה[ ומוכרים בשוק. יום אחד הגיע אברהם למכור ]...[ באה אשה אחת טוענת בידה קערה סולת. 

אמרה לו: הילך והקרב לפניהם, עמד ונטל מקל בידו ושבר כל הפסילים, ונתן המקל ביד הגדול 

אמר לו: המכסה אני דבר מאבא? באה אשה אחת  שבהם. כיוון שבא אביו אמר: מי עשה להם כך?

ובידה קערה מלאה סולת ואמרה לי: הילך והקרב לפניהם. הקרבתי לפניהם, היה זה אומר: אני 

 לא יהיה

http://www.mechon-mamre.org/i/t/t0530.htm#15
http://www.mechon-mamre.org/i/t/t0530.htm#15
http://www.mechon-mamre.org/i/t/t0511.htm#26
http://www.mechon-mamre.org/i/t/t0511.htm#26
http://www.mechon-mamre.org/i/t/t0505.htm#25
http://www.mechon-mamre.org/i/t/t0505.htm#25
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אוכל תחילה, וזה אומר: אני אוכל תחילה. ועמד הגדול שביניהם ושבר את כולם. אמר לו: מה אתה 

  .ניך מה שפיך אומרכלום יכולים הם? אמר לו: ולא? ישמעו אז –משטה בי 

 (בראשית רבה ל"ח אות י"ג)

 

 מותאם לערך הליבה - לב הדברים   

 -אין הדבר תלוי אלא בי 

בכה רבי ואמר: "יש אדם הקונה עולמו בשעה אחת". כלפי מי אמר רבי דבר זה? כלפי ר' אלעזר בן 

אשה בשעת עֵברה: דורדייא: שהיה אלעזר בן דורדייא שטוף בחטא שנים הרבה. פעם אחת אמרה לו 

אין מקבלים אותך בתשובה! )=אתה כל כך חוטא עד שלא תוכל לחזור בתשובה.".  -"אלעזר בן דורדיא 

הלך וישב בין שני הרים וגבעות.  אמר: הרים וגבעות, בקשו עלי רחמים! אמרו לו: עד שאנו מבקשים 

ָהִרים ָימּושּו ְוהַ  יָנה: אמר: שמים וארץ בקשו עליך נבקש על עצמנו שנאמר )ישעיה נד.:ִכי הֶּ ְגָבעֹות ְתמּוטֶּ

ָעָשן  עלי רחמים! אמרו לו: עד שאנו מבקשים עליך, נבקש על עצמנו שנאמר )ישעיה נא.: ִכי ָשַמִים כֶּ

ה:  אמר: חמה ולבנה, בקשו עלי רחמים! אמרו לו: עד שאנו מבקשים עליך,  ד ִתְבלֶּ גֶּ ץ ַכבֶּ ִנְמָלחּו ְוָהָארֶּ

נו שנאמר )ישעיה כד.: ְוָחְפָרה ַהְלָבָנה ּובֹוָשה ַהַחָמה: אמר: כוכבים ומזלות, בקשו עלי נבקש על עצמ

רחמים! אמרו לו: עד שאנו מבקשים עליך נבקש על עצמנו שנאמר )ישעיה לד.: ְוָנַמקּו ָכל ְצָבא ַהָשַמִים:  

ד שיצתה נשמתו. יצאה בת קול אמר: אין הדבר תלוי אלא בי!  הניח ראשו בין ברכיו וגעה בבכייה ע

ואמרה: 'רבי אלעזר בן דורדיא מזומן לחיי העולם הבא';  אמר רבי: לא דָים )=מספיק. לבעלי תשובה 

 אותם, אלא שקוראים אותם 'רבי':  שמקבלים

למה בכה רבי על כך? אלא שראה שבשעה אחת בלבד יכול אדם לקנות עולמו, מה שהצדיקים קונים 

שהצדיקים לא עמלו בכל כחם בשנות חייהם. ולמה נקרא ר' אלעזר בן דורדייא בשנים הרבה. הרי 

 'רבי'? לפי שממנו למדו הכל מה כוחה של שעה אחת, ועל דבר זה נקרא 'רבי':"  

 )מעובד תלמוד בבלי, מסכת עבודה זרה י"ז, א(

 

 מן התפילה
 
 

 

לֹא ָעָשנּו ְכגֹוֵיי ָהֲאָרצֹות, ְולֹא ָשָמנּו ְכִמְשְפחֹות ָהֲאָדָמה. ָעֵלינּו ְלַשֵבַח ַלֲאדֹון ַהֹכל, ָלֵתת ְגֻדָלה  ְליֹוֵצר ְבֵראִשית, שֶּ

ם, וגֹוָרֵלנּו ְכָכל ְלֵקנּו ָכהֶּ לֹא ָשם חֶּ ל ֵאל לֹא יֹוִשיַע. ַוֲאַנְחנּו -שֶּ ל ָוִריק, ּוִמְתַפְלִלים אֶּ בֶּ ֵהם ִמְשַתֲחִוים ְלהֶּ ֲהמֹוָנם, שֶּ

ה ָשַמִים ְוֹיסֵ כֹו הּוא נֹוטֶּ ְך ַמְלֵכי ַהְמָלִכים ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא, שֶּ לֶּ ץ, ּומֹוַשב ְרִעים ּוִמְשַתֲחִוים ּומֹוִדים ִלְפֵני מֶּ ד ָארֶּ

 ְיָקרֹו ַבָשַמִים ִמַמַעל, ּוְשִכיַנת ֻעזֹו ְבָגְבֵהי ְמרֹוִמים.

ת ַמְלכֵ  ָך ִכי ְיָי הּוא הּוא ֱאֹלֵהינּו, ֵאין עֹוד, ֱאמֶּ ל ְלָבבֶּ ס זּוָלתֹו. ַכָכתּוב ְבתֹוָרתֹו: ְוָיַדְעָת ַהיֹום ַוֲהֵשֹבָת אֶּ פֶּ נּו, אֶּ

ץ ִמָתַחת ֵאין עֹוד:  ָהֱאֹלִהים ַבָשַמִים ִמַמַעל ְוַעל ָהָארֶּ

ת ֻעזֶָּך, לְ  רֶּ ה ְלָך ְיָי ֱאֹלֵהינּו, ִלְראֹות ְמֵהָרה ְבִתְפאֶּ ץ, ְוָהֱאִליִלים ָכרֹות ִיָכֵרתּון, ְוַעל ֵכן ְנַקּוֶּ ַהֲעִביר ִגלּוִלים ִמן ָהָארֶּ

ץ. ַיִכיר יָך ָכל ִרְשֵעי ָארֶּ ָך, ְלַהְפנֹות ֵאלֶּ ּו ְוֵיְדעּו ָכל יֹוְשֵבי ְלַתֵקן עֹוָלם ְבַמְלכּות ַשַדי, ְוָכל ְבֵני ָבָשר ִיְקְראּו ִבְשמֶּ

ְך, ִתָשַבע ָכל ָלשֹון. ְלָפנֶּיָך ְיָי ֱאֹלֵהינּו ִיְכְרעּו ְוִיֹפלּו, ְוִלְכבֹוד ִשְמָך ְיָקר ִיֵתנּו, ִויַקְבלּוֵתֵבל, ִכי ְלָך ִתְכַרע ָכל בֶּ   רֶּ

ְלָך ִהיא, ּוְלעֹוְלֵמי ַעד  ד. ִכי ַהַמְלכּות שֶּ ם ְמֵהָרה ְלעֹוָלם ָועֶּ ָך, ְוִתְמֹלְך ֲעֵליהֶּ ת ֹעל ַמְלכּותֶּ ְבָכבֹוד.  ִתְמֹלְךֻכָלם אֶּ

ָך: ַכָכתּוב  ְבתֹוָרתֶּ

ָחד ּוְשמֹו אֶּ  ץ ַביֹום ַההּוא ִיְהיֶּה ְיָי אֶּ ְך ַעל ָכל ָהָארֶּ לֶּ ד. ְונֱֶּאַמר: ְוָהָיה ְיָי ְלמֶּ  ָחד.ְיָי ִיְמֹלְך ְלֹעָלם ָועֶּ

 

      



 

 

35 

 

  

 לא יהיה



 

 

36 

 : הדיבר

א  ְוא, לֹא ִתשָּ א ֶאת ֵשם ה' ֱאֹלֶהיָך ַלשָּ א ֶאת ְשמֹו לֹא ִתשָּ ִכי לֹא ְיַנֶקה ה' ֵאת ֲאֶשר ִישָּ

ְוא  .ַלשָּ

 

 :עיקריתהמצווה ה

 המצווה הס"א -ספר המצוות לרמב"ם 

ולא תשבעו בשמי לשקר" : "והוא אמרו יתעלה. האזהרה שהזהרנו שלא לעבור על שבועת ביטוי

או שלא לעשותם  ושבועת ביטוי היא שנשבע על דברים שאפשר לנו לעשותם.  )ויקרא יט, יב.

הרי אנו חייבים לקיים מה שנשבענו  -בלי מניעה מצד הדת על דבר מהם שנעשהו או שלא נעשהו 

ובגמרא שבועות ." עליו, והזהרנו מלעבור על אותה השבועה, שנאמר: "ולא תשבעו בשמי לשקר

 ,"אימא: נשבע והחליף: "ותקנו את זה ואמרו ,"איזוהי שבועת שקר? נשבע להחליף: "אמרו

כלומר: שנשבע על דבר ועשה הפך ממה שנשבע עליו. ושם נתבאר בפרק ג משבועות וגם במסכת 

 "?שבועת שקר היכי דמי: "והוא אמרם,  היא אי קיום שבועת ביטוי -תמורה, ששבועת שקר 

אי נימא  "לפי שזוהי כוונת הדברים שקדמו שם ?-  כלומר: איך היא שבועת שקר שאין בה מעשה

ההוא מי לקי והא אתאמר עלה  -אלא דאמר: אוכל ולא אכל ; התם מעשה עבד -כל שלא אוכל וא

כמו ,  מביא קרבן עולה ויורד -לוקה; ואם הוא שוגג  - העובר על לאו זה, אם הוא מזיד ."'וכו

זוהי שבועת ביטוי שחייבין :  והוא אמרו בפרק ג משבועות.  שביארנו במצווה עב ממצוות עשה

 . ושם נתבארו דיני מצווה זו,"  ועל שגגתה קרבן עולה ויורדעל זדונה מלקות 

 

 המצווה הס"ב -ספר המצוות לרמב"ם 

לא תשא את שם ה' אלהיך לשוא" )שמות : "והוא אמרו יתעלה. האזהרה שהזהרנו על שבועת שוא

או על דבר מן הנמנעות ,  והוא שישבע על מחייב המציאות שהוא בהפך ממה שהוא באמת  כ, ז.

וכן אם נשבע על דבר ידוע שאין עליו מחלוקת .  או שישבע לבטל מצווה מן התורה,  מצוישהוא 

הרי גם זה נשא שם ה'  -כגון שישבע בה' שכל הנשחט ימות ,  ולא ויכוח לשום אדם מן המלמדים

 נשבע לשנות את הידוע לאדם וגו'?  איזו היא שבועת שוא:  "ולשון המשנה .לשוא

 

 ארמב"ם, הלכות שבועות  

 שבועת שוא נחלקת לארבע מחלוקות:

שנשבע על דבר הידוע שאין כן. כיצד כגון שנשבע על האיש שהוא אשה. ועל האשה שהוא  האחת

 :איש. ועל עמוד של שיש שהוא של זהב. וכן כל כיוצא בזה

שנשבע על דבר ידוע שאין בו ספק לאדם שהוא כן. כגון שנשבע על השמים שהוא שמים. השניה 

זו שהיא אבן. ועל השנים שהם שנים וכן כל כיוצא בזה. שזה הדבר אין בו ספק לאדם ועל האבן 

 :שלם כדי לצדק הדבר בשבועה

שנשבע לבטל את המצוה. כיצד כגון שנשבע שלא יתעטף בציצית. שלא ילבש תפילין.  שלישית

טובים ושלא ישב בסוכה בחג הסוכות. ולא יאכל מצה בלילי הפסח. או שיתענה בשבתות ובימים 

 :וכן כל כיוצא בזה

שנשבע על דבר שאין כח בו לעשות. כיצד כגון שנשבע שלא יישן שלשה ימים לילה ויום רביעית 

רצופים. או שלא יטעום כלום שבעה ימים רצופים וכן כל כיוצא בזה. כל הנשבע שבועת שוא 

היה מזיד מארבע שבועות אלו עובר בלא תעשה שנאמר לא תשא את שם ה' אלהיך לשוא. ואם 

 לוקה ואם היה שוגג פטור מכלום

אף על פי שלוקה הנשבע לשוא או לשקר וכן הנשבע שבועת העדות או שבועת הפקדון מביא קרבן. 

אין מתכפר להן עון השבועה כלו שנאמר לא ינקה ה' אין לזה נקיון מדין שמים עד שיתפרע ממנו 

את שם ה' אלהיך אני ה' )ויקרא  על השם הגדול שחלל. שנאמר ולא תשבעו בשמי לשקר וחללת

 יט,יב. . לפיכך צריך אדם להזהר מעון זה יותר מכל העבירות

עון זה מן החמורות הוא כמו שבארנו בהלכות תשובה. אף על פי שאין בו לא כרת ולא מיתת בית 

 דין יש בו חלול השם המקודש שהוא גדול מכל העונות.
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 לשוואשלא לישבע  -ספר החינוך ל 

מצוה זו. לדעת בני אדם ולקבע בנפשותם ולחזק האמונה בלבותם, כי האל ברוך הוא אשר  משרשי

בשמים ממעל וקים לעד, אין קיום כקיומו, וראוי ומחיב עלינו בזכרנו שמו הגדול על מעשנו ועל 

דבורינו לזכרו באימה, ביראה, ברתת ובזיע, ולא כמהתלים ומדברים בדבר קל, כמו הדברים 

הווים ונפסדים ואינם נשארים בקיומם כמונו אנחנו בני אדם ושאר דברי העולם השפל. על ה

) בכדי. לקבע הענין הזה בלבבנו ולהיות יראתו על פנינו לחיותנו ולזכותנו חיבנו במצוה  ראוי כן

 . הזאת לבל נזכיר שמו הקדוש לבטלה, וענש מלקות על המקל ועובר עליה

שבועת שקר, כלומר נשבע לקים דבר ולא קימו, שהיא נקראת  הוא ענין השרש בעצמו ומזה

)ויקרא מט יב.ולא  שבועת בטוי, שבא עליה לאו אחר בפני עצמו בסדר קדושים תהיו, כמו שנאמר

תשבעו בשמי לשקר, כי הנשבע בשם הגדול לאמר דבר שהיה והוא יודע ששקר בפיו, הנה הוא 

וכן הנשבע לעשות  ) תהלים לא יט.. למנה שפתיומקל ביראת אלהים, כאומר בלבו שאין אמת. תא

דבר ואחר כך לא יעשנו, הנה הוא גם כן במורדי אור מכחישי האמת, כי פרוש נשבע הוא לפי 

דעתי, שגומר האדם בלבו ואומר בפיו להיות מקים אותו דבר שנשבע עליו ולא ישנהו לעולם, כמו 

שבועה יבא לעולם בלשון נפעל, כלומר  שהשם ברוך הוא קים ולא ישתנה לעדי עד. וזהו שלשון

 . שנפעל בדבריו להיותו קים כמו שאמר בקיומו ברוך הוא
 

 בדיבר הנכללות מצוות נוספות

 -משנה תורה לרמב"ם 

שלא לשבע בשמו , בשמו באמת להשבעבהלכות שבועות והלכות נדרים כולל  מצוות 8מונה 

 לשקר, שלא לכפור בפקדון, שישמור מוצא שפתיו ויעשה כמו שנדר, ושלא יחל דבריו. 

 

   -רמב"ןשל ה "תרי"ג מצוותו"רב סעדיה גאון של  "אזהרות" מתוך 
 ולמנות שופטיםבמקדש,  ת הלוייםחילול שם השם,  שיר

 

 מן התורה -"טוב לי תורת פיך"

 לא תשא שמע שוא  שמות כג א 

 בל אשא את שמותם על שפתי  תהלים טז ד 

 משא דבר ה'  זכריה ט א 

  בהתאם לערך הליבהדברים: הלב 

 דברים כ"ח 

ת ִמְצֹו ט. ר ִנְשַבע ָלְך ִכי ִתְשֹמר אֶּ ְוָראּו  י.     ת ה' ֱאֹלקיָך ְוָהַלְכָת ִבְדָרָכיו:ְיִקיְמָך ה' לֹו ְלַעם ָקדֹוש ַכֲאשֶּ

ָך  יָך ְוָיְראּו ִממֶּ ץ ִכי ֵשם ֹה' ִנְקָרא ָעלֶּ  ָכל ַעֵמי ָהָארֶּ

 

 שמות כב, לב 

ת ,ושמרתם מצוותי ועשיתם אותם אני ה'. ְולֹא ְתַחְללּו  ֵשם ָקְדִשי, ְוִנְקַדְשִתי, ְבתֹוְך ְבֵני ִיְשָרֵאל: -אֶּ

ם.  ֲאִני ה', ְמַקִדְשכֶּ

 

ת-ולֹא ויקרא יט, יב  ר: ְוִחַלְלָת אֶּ יָך, ֲאִני ה'.-ִתָשְבעּו ִבְשִמי, ַלָשקֶּ  ֵשם ֱאֹלקֶּ

 

 "והייתם לי סגולה מכל העמים, כי לי כל הארץ"  שמות י"ט ,ה 

 

"כי עם קדוש אתה לה' אלוקיך, בך בחר ה' אלוהיך להיות לו לעם סגולה, מכל העמים   דברים ד, ד 

 אשר על פני האדמה" 

 
 

 לא תשא
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 דברי מוסר -בני מוסר אביך""שמע 

 חזקוני שמות כ, ד"ה לשווא : 

לחינם,כתרגומו ,אל תרגיל עצמך לישא את שמו בחינם,אפילו באמת, שמתוך הרגילות תבוא לישא 

 את שמו לשקר ,ואז לא תינקה ,כי לא ינקה ה' את אשר ישא את שמו לשווא ולשקר

 

 המהר"ל מפראג ,תפארת ישראל 

וכבר בארנו כי ראוי שיהיה הדיבור הקדוש . לא תשא את שם ה' אלוהיךהדיבור הקדוש השלישי, 

הזה אחר לא יהיה לך, כי החוטא בדבר זה הוא חוטא בשמו יתברך ומחלל כבודו יתברך, ואין חטא 

זה בעצמו כמו שהוא עושה לעצמו אלוהים אחרים, שהוא ממעט במציאותו כאילו אין השם יתברך 

בשמו אינו כופר בו לגמרי, גם אינו ממעט ממציאותו, ומכל מקום הכל, כמו שהתבאר. אבל החוטא 

הנשבע לשקר מחלל שמו וכבודו יתברך, כדכתיב )ויקרא י"ט. ולא תשבעו בשמי לשקר וחללת 

 ....... את שם אלוהיך. וכבודו יתברך הוא לעצמו, ולפיכך הוא אחר לא יהיה לך

י יש בשבועה צד חמור וצד קל, צד קל דע כ .הנה בא לבאר עניין השבועה שמשקר בשמו יתברך

שבו שאינו דומה לכופר בעיקר ועובד עבודת אלילים, כי הכופר בעיקר כופר לגמרי, וכן לא יהיה 

לך הוא ממעט מציאותו יתברך, ואילו הנשבע לשקר במה שנשבע בשמו לשקר אין זה כפירה 

שהוא חוטא בשמו יתברך בעיקר עד שלא יהיה מציאות ח"ו אליו או שהוא ממעט מציאותו, רק 

ומחלל כבודו יתברך. וכמו שאמר הכתוב ולא תשבעו בשמי לשקר וחיללת את שם אלוהיך אני ה', 

כי הנשבע בשמו לשקר אינו ממעט ממציאות השם יתברך, רק שחוטא בשמו ומחלל כבודו שנשבע 

   .בו יתברך, זהו צד קל שבו

בעיקר וכן עבודת אלילים אשר החטא בו אמנם צד החמור שבו, וזה כי כל החטאים אף הכופר 

יתברך, מכל מקום האומר ח"ו אין אלוהים אין זה ממעט ממציאותו יתברך. אבל כאשר יש אלוהים 

והוא חוטא בשמו כאשר נשבע בשמו לשקר, דבר זה עניין אחר והוא יותר חמור, במה שזה מחלל 

   .שמו, המורה על עצמו והוא מחלל שם כבודו

  ,ך במדינה ועיר אחת מורדת בו וממליכים בלב אחר למלךמשל זה מלך מול

ועיר אחרת מורדת במלך מבזה את כבוד המלך ואומרת כי המלך הזה מלך של שקר ואין בו אמתות 

מכל מקום לא עשתה דבר  ,הנה העיר הראשונה אף על גב שמרדה במלך והמליכה בלב אחר .כלל

ודבר זה מצד המקבל שמקבל עליו מלך  ,אל המלך בעצמו רק מפני שהמליכה מלך אחר עליה

והעיר השניה לא מרדה במלך להמליך אחר, אבל אמרה כי מלך שקר הוא וחללה כבוד המלך  .אחר

 .בעצמו ודבר זה יותר חמור מצד זה שהיא חללה שם כבודו

בכל הדברים אשר זכרו חכמים,  ,ולפיכך מיוחד חטא זה של הנשבע לשקר בו יתברך מכל החטאים

שכל העולם נזדעזע כאשר אמר לא תשא את שם ה' אלוהיך, מאחר שעצם החטא הוא בו שאמרו 

יתברך בגודל כבודו, דבר זה הוא הזדעזעות כל העולם כי כל העולם הוא כבודו וזה הזדעזעות כל 

העולם. ובחטא הזה נאמר כי לא ינקה ה' מה שלא נאמר בכל החטאים, שכל החטאים נאמר בהן 

ובה וישנה את מעשיו ממה שהיה כשהיה בחטאו אז מנקה השם יתברך ונקה כאשר ישוב בתש

 לשבים, וכאן כתיב לא ינקה אף אם עשה תשובה

 

 -כלי יקר שמות כ 

שהוא לשון הגבהה, כי דבר זה דומה לנושא האילן ומגביהו, , לא תשא בלשוןטעמו של דבר מבואר 

יען כי כל הנמצאים תלוין בשמו  שודאי כל הענפים מזדעזעים עם האילן, כך הנשבע בשמו יתברך,

דהיינו  -יתברך, והנושא את שמו יתברך, כאילו נשא והגביה כל הענפים הנשואים עמו ודבוקים בו 

ואם כן דין הוא שכולם מזדעזעים ושיהיה הפורענות נוגע בכולם, ולפיכך  -כל נמצאי מעלה ומטה 

כאילו הוא מילתא דפסיקא שא"א לנקותו הוא כמו נתינת טעם, ו, כי לשון כי לא ינקה ה': נאמר כאן

כי לא ניתן למחילה כלל. והוא הדבר אשר דברנו בשם ה', כי אין הקב"ה מוחל כי אם בדברים 

שבינו לבין הבריות, אבל לא בדברים שבין אדם לחבירו. ולפיכך זה שנגע בגוף האילן הקדוש, 

 ? הקב"ה וגרם פורענות לכל הענפים דרי מעלה עם דרי מטה איך ימחול לו

וכי יוכל לילך מקצה השמים ועד ?  איפה הם שיכול לפייסם -והנמצאים שקבלו הפורענות בעבורו 

 ? קצהו ומתהום ארעא עד רום רקיע לפייס את כל הנמצאים שבעליונים ובתחתונים
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אין הדבר ביד הקב"ה למחול עון זה, כי לא ניתן  'כי לא ינקה ה שהרי נגע בכולם, לכך נאמר

 .למחילה כלל

 

 אבן עזרא שמות כ,ז 

והכלל לא מצאנו בעשרת הדברים שכתוב שם שכר טוב מפורש, רק בכבוד אב ואם. ולא עונש 

מפורש רק בע"ז ובנשיאות השם לשוא. ורבים חושבים כי הנושא השם לשווא לא עשה עבירה 

היא קשה מכל הלאווין הבאים אחריו. כי הרוצח והנואף שהם עבירות גדולה. ואני אראה להם כי 

קשות לא יוכל כל עת לרצוח ולנאוף כי יפחד. ואשר הרגיל עצמו להישבע לשווא ישבע ביום אחד 

שבועות אין מספר. וכל כך הוא רגיל בעבירה הזאת שלא ידע שנשבע. ואם אתה תוכיחנו למה 

רגילותו בה. כי לפני כל דבור שידברו יקדימו השבועה.  נשבעת עתה. אז ישבע שלא נשבע מרוב

ואילו לא היה בישראל רק זאת העבירה לבדה תספיק להאריך הגלות .  והוא להם לשון צחות

ולהוסיף מכה על מכותינו. ואני אראה שיגעונם כי הרוצח אם רצח אויבו מלא תאוותו בנקמתו. גם 

לצרכו. ועד שקר להתרצות או להתנקם. והנה הנשבע הנואף כן לפי שעתו. והגונב מצא הנאות 

 .לשקר בכל עת שאין עליו שבועה הוא מחלל שם שמים בפרהסיא בלא הנאה שיש לו

 

 רבינו יונה, שערי תשובה, שער א,ח 

ראינו כי רבו עונות הדור על זאת. כי יש אנשים רבים שמקבלים על נפשם להזהר מעבירות  וראה

ם נזהרים בהם. אבל הם אצלם כהיתר. ואלו לא היו נוהגים כן רק על ידועות וכל ימי חייהם אינ

עבירה אחת. חלי רע הוא בנפשם כאשר ביארנו. אף כי נוהגים על אזהרות רבות וכהנה מן 

 .החמורות. כמו שבועת חנם. ומקלל את חבירו או את עצמו בשם. והזכרת שם שמים לבטלה

 

 תנא דבי אליהו ,פרק כ"ו 
אלוקיך' ו'לא יהיה לך' ו'לא תשא את שם ה' אלוקיך לשוא',  מה ענין זה אצל זה? אלא 'אנוכי ה' 

ללמדך ,שכל הרגיל בשבועות שווא ובשבועות שקר הרי זה כאילו עובד עבודה זרה, ואינו עושה 

 קורת רוח לפני מי שאמר והיה העולם, ואינו מקבל עליו עול מלכות שמים שלמה

 

 רמב"ן שמות כ,ז 

ראוי ליראה את השם הגדול והנורא, שלא לתת כבודו לאחר, כן ראוי לתת כבוד לשמו, כי כאשר 

והנושא אותו לשווא מחללו, כענין שכתוב )ויקרא יט,יב.: "ולא תשבעו בשמי לשקר וחללת את 

 שם אלוקיך"

 

 לוהים שער היסודות לא-בית א 

הוא עובר על זה )ונשבע  כמו שמציאותו יתברך אמיתי, כך הדבר ההוא שנשבע עליו אמיתי, ואם

לשווא או לשקר., הריהו כאילו מכחיש מציאותו חס ושלום... כי כל העולם מודים במציאותו 

יתברך.. והנשבע לשווא הוא כמכחיש מציאותו חס ושלום, והרי כל העולם שברא אין לו קיום 

 בלתו ומזדעזע ועומד ליחרב

 

  של"ה פרשת יתרו, תורה אור ב 

 מקפיד כשישבעו בשמו בחינם, קל וחומר ליוצר כל. אפילו מלך בשר ודם

 

  רבי אברהם בן הרמב"ם, שמות כ,ז 

 שלא יהיה שמו יתעלה נישא על הלשון ונזכר דרך שחוק וקלות ראש

 

 מסכת נדרים ז,ב 

אמר רב חנין אמר רב: השומע הזכרת השם מפי חבירו, צריך לנדותו; ואם לא נידהו, הוא עצמו 

 שהזכרת השם מצויה, שם עניות מצויה, ועניות כמיתהיהא בנידוי. שכל מקום 
 

 

 

 לא תשא
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  בהתאם לערך הליבהדברים: הלב 

 רש"ר הירש ,חורב, פרק צ"ז 

השם הקדוש שנקרא עליך, בני ובתי, קורא לך לכל דבר יפה וטוב, לאמת, לצדק, לאהבה. השם 

מבורכם.הוא מזמין הזה אמור להקדיש גם כל אחד מאחיך ומאחיותיך בישראל למען אותם חיים 

גם את כל אחיך ואחיותיך מקרב כלל האנושות להתלכד סביבו ולהקדיש עצמם לעבודתו. ויעלוץ 

לבך: לא לעצמך בלבד נטלת עליך את שמו של הקב"ה. האופן שבו את דוגל בו, יאיר ויקדש גם 

 ובו יתקדש שמו במהלכי ההיסטוריה את חיי אחיך ואחיותיך בישראל

..ה' יתברך חשף אותנו לעיני העולם,  לחיות חיים ראויים לשם ה' הנקרא עליך....חובה עליך  

וזה מאות בשנים הם רגילים לטפול עוונו של יחיד מישראל על ראש כלל בית ישראל, ולהסיק 

מצורת חיי היהודים שזו הצורה שתורת דורשת מהם. ראה, אפוא, שכבוד עמך תלוי באורח חייך 

בלתי ראוי יביא בוז ולעג לא על ראשך בלבד אלא על ראש כל בית  הפרטיים. ראה והבן שצעד

 ישראל, ויגרום חילול השם ותורתו.

אכן, חשופים אנחנו לעיני העולם. על כל אחד ואחד להיות ער לכך שכל בית יעקב תלוי בו , קיום 

ו בהם תעודת ישראל וקידוש שם שמים. על כל אחד ואחד לנהל את חייו וחיי ביתו באופן שיקוימ

דברי הנביא: "ועמך כולם צדיקים לעולם יירשו ארץ, נצר מטעי מעשה ידי להתפאר"! )ישעיה 

 ס,כא.

 

 פסיקתא רבתי כ"ב 

לא תשבעו בשמי "ויקרא יט, יב.( א"ר ביבי אם בשבועת שוא הכתוב מדבר והלא כבר נאמר

וטלית עוטף  שלא תהא תפילין נושא ,"לא תשא את שם ה' אלהיך לשוא "מה תלמוד לומר "לשקר

 .והולך ועובר עבירות

 

 בית הבחירה למאירי, מסכת סוטה דף כ עמוד א  

במדרש אמרו לא תשא את שם ה ' אלהיך לשוא שלא תהא מניח תפילין ומתעטף בציצית והולך 

ומרמה את הבריות וינאי המלך כשהרג את החכמים ונתיראה אשתו שיעבירו את זרעו מן המלכות 

וב באהבתם אמר לה אל תתיראי מן הפרושים ר"ל שאותם האמתיים ובקשה ממנו שישתדל לש

אינם שומרים עברה , ולא משאינם פרושים ר"ל שאינם מחזיקים עצמם בפרישות שהרי אין לבם 

הדומים לפרושים שאין פרישותם אלא כצבע הכלי שאין תוכו כצבעו שהם  אלא מן הצבועיםעלי ,

 עושים מעשה זמרי ומבקשים שכר כפנחס

 

 מהר"ל, נתיב אהבת ה' ,פרק ב' 

כשם שמצוה על האדם לאהוב השי"ת כך מצוה עליו שיהיה גורם שיהיה שם שמים מתאהב על 

ידו, כדאיתא בפרק יום הכפורים, ואהבת את ה' אלקיך, שיהיה שם שמים מתאהב על ידך, שיהיה 

ו בשוק נאה, האדם קורא ושונה ומשמש תלמידי חכמים, ודבורו בנחת עם הבריות ומקחו ומתנ

ונושא ונותן באמונה, מה הבריות אומרים עליו, אשרי פלוני שלמד תורה, אשרי אביו שלמדו תורה, 

אשרי רבו שלמדו תורה, אוי להם לבני אדם שלא למדו תורה, ראיתם פלוני שלמד תורה כמה יפין 

 אתפאר...דבריו, כמה מתוקנין מעשיו, עליו הכתוב אומר ויאמר לי עבדי אתה ישראל אשר בך 

 

 מת לחג השבועות )תרל"ו(שפת א 

 נמשכין ישראל בני נפשות כי. בנפעל הפועל כח הוא. לשוא אלקיך' ה שם' כו תשא לא בפסוק

. ו"ח לשוא אותו לישא שלא נשמתו כח לשמור אדם וצריך ת"השי שם עליהם וחל הקדושה ממקור

 סיוע בלי לבב ובר נקי להיות א"שא' פי' כו' ה ינקה לא כי. נפשו לשוא נשא לא אשר נאמר ז"וע

 ת"השי אז ידו תמצא אשר בכל בכחו שמתקן ומי. לו יכול לא עוזרו ה"הקב אין אם כמאמר עליון

' כו ינקה לא כי ש"וז. מלמעלה כח לו מוסיפין אין ו"ח לשוא נפשו הנושא אבל. יותר לו מסייע

 :לשוא שמו' כו ישא אשר
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 -לשמות כאור החיים בפירוש  

עוד ירצה כי באמצעות שבועת שוא הוא נושא מעליו שם ה' הנקרא עליו, ומתלבש בבחינת הרע 

המתיחסת בשם שוא, כי שם ה' אמת, והמזכירו בשקר, פורח ממנו בחינת השם לסיבת בוחרו 

בשוא, וזה הוא שיעור הכתוב לא תשא מעליך שם ה' אלהיך לסיבת שוא ואמר כי לא ינקה ה' 

  .לעושי כן

ירמוז שלא יהיה נושא עליו שם ה' שהוא אלוהו, ואומר לכל שהוא איש יהודי ועובד ה', והוא  עוד

ואזהרה זו שלא ירמה ברוך , לשוא ולבבו לא כן יחשוב. והוא  אומרו אלהיך שהוא' שם ה אומרו

ר הוא לומר כי הוא מעבדיו, ולא כן הוא. ובכלל אזהרה זו, שלא יראה על עצמו שהוא צדיק יות

 .ממה שהוא

 

  מדרש אגדה )בובר( שמות פרק כ  

 לא תשא את שם וגו' : שלא תנהוג עצמך כאלו חסיד אתה ואין אתה חסיד.

 

 הפתגמון

 שבועות מט~לאו שבועה -לאוהן שבועה,  -הן 

 תנחומא ויקרא~ין יפה לאדם לישבע א -אפילו על אמת 

לשמור  שנאמר: "נשבעתי ואקיימהאמר רב גדל אמר רב: מנין שנשבעין לקים את המצווה ?  

 תהילים קי"ט~משפטי צדקך" 

ם נדרי~לן,שמותר לו לאדם לזרז עצמו -שמעמ-קא-אלא הא והלא משובע ועומד מהר סיני הוא? 

 ז,ח

 ירושלמי נדרים פט, ה"א~ל צווארו הנודר כאילו נותן קולר ע 

 נדרים כ~ם, שסופך למעול בשבועות שנו, לעולם אל תהא רגיל בנדרי 

 אבות ה,ט~עת שווא ועל חילול השם רעה באה לעולם על שבו חיה 

ירמיה  אמר להם הקב"ה לישראל,  מה לכם להישבע בשמי לשווא, שבעוון זה בנים מתים, שנאמר 

 אוצר המדרשים, מדרש עשרת הדברות~ב,ל.: "לשווא הכיתי את בניכם" 

טין, כלה, ובני אדם מתמעבעבור שבועת שווא ושבועת שקר וחילול השם.. חיה רעה רבה, ובהמה  

 שבת לג,א~והדרכים משתוממין 

 "זתנא דבי אליהו,כ"ו, י~אינו נוחל את חיי העולם הבא  -קרכל הרגיל בשבועת שווא וש 

 פסיקתא זוטרתא בראשית א,א~העולם כל המוציא שם שמים לבטלה נעקר מן  

 הזכרת שם שמים 

  בהתאם לערך הליבהדברים: הלב 

 קהלת ז, א~טוב שם משמן טוב  

 בן סירא~יקר הוא מאלפי זהב וכסף הזהר בשם טוב, כי  

 שם~ובים יש קץ, ואין קץ לשם טוב לחיים ט 

 ר' חיים מוולוז'ין~דם השם הוא עצם הנפש של הא 

 קהלת ז, א~טוב שם משמן טוב  

 רות רבה ב, ז~ בשם טוב מן העולם אשרי אדם שיצא 

עולה וכתר שם טוב  -"רבי שמעון אומר : שלושה כתרים הם: כתר תורה וכתר כהונה וכתר מלכות 

 מסכת אבות, פרק ד~ על גביהם"

 פתגם אינדונזי~ את שמו -, ואדם את חברבורותיו -פיל מת משאיר אחריו את שנהבו; נמר  

 "אתה מוצא שלושה שמות נקראו לו לאדם:  

ואחר מה שקוראים לו בני אדם, ואחד מה שקונה הוא לעצמו. אחד מה שקוראים לו אביו ואמו, 

 תנחומא ויקהל~שקונה הוא לעצמו"  טוב מכולם מה

ת לו מן האדם" רבי אומר: איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדם? כל שהיא תפארת לעושיה ותפאר 

 מסכת אבות, פרק ב~

 לא תשא
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 הלכה למעשה!

 קיצור שולחן ערוך סימן ס"ז הלכות שבועות ונדרים 

אל תהי רגיל בנדרים. כל הנודר, כאלו בונה במה בשעת אסור הבמות. והמקימו, כאלו הקריב -סעיף א 

עליה קרבן, שחיב משום שחוטי חוץ, כי טוב יותר שישאל על נדרו ויתירו לו. והני מלי בשאר נדרים. אבל 

 ר"ג, ר"ל -נדרי הקדש, מצוה לקימן, שנאמר נדרי לה' אשלם. ולא ישאל עליו אלא בשעת הדחק 

וכן יתרחק מן השבועה. אבל אם עבר ונשבע על איזה דבר, לא ישאל עליו אלא יעמוד בשבועתו, -סעיף ב 

אע"פ שהוא מצטער, שנאמר, נשבע להרע ולא ימיר. וכתיב אחריו, עושה אלה לא ימוט לעולם. ואין נשאלין 

 ר"ג ר"ל -על השבועה אלא בשעת הדחק 

שום דבר. ואפלו לצדקה אין טוב לדור, אלא אם יש לו בידו מה שהוא רוצה צריך לזהר שלא ידור  -סעיף ג 

לתן, יתן מיד. ואם אין לו, ימתין עד שיהיה לו ויתן בלא נדר. ואם פוסקים צדקה, וצריך לפסוק עמהם, יאמר 

בפרוש, שהוא פוסק בלי נדר. וכן כשמזכירין נשמות, שנודרין לצדקה, יש לומר בלי נדר, אם הוא בעת 

 ה, מתר לו לנדורצר

 אם דעתו לקבע לו איזה למוד בתורה או לעשות איזה מצוה, והוא ירא פן יתרשל אחר כך, או -סעיף ד 

שהוא מתירא פן יסיתהו היצר לעשות איזה אסור או למנעו מלעשות איזה מצוה, מתר לו לזרוזי נפשה בנדר 

פי שהוא משבע ועומד מהר -על -מו אףאו בשבועה, דאמר רב, מנין שנשבעין לקים את המצוה לזרז את עצ

סיני, שנאמר, נשבעתי ואקימה לשמר משפטי צדקך. ואפלו אם לא אמר בלשון נדר או שבועה, אלא בדבור 

בעלמא, הוי נדר ומחיב לקים. ולכן צריך האדם לזהר כשהוא אומר שיעשה איזה דבר מצוה, שיאמר בלי 

לעשות דבר רשות, כדי שלא יכשל, חס ושלום, בעון  נדר. וטוב שירגיל האדם את עצמו כן, אפלו באמרו

 נדרים

מי שנודר נדרים כדי לתקן מדותיו, הרי זה זריז ומשבח. כיצד. הרי שהיה זולל, ונדר שלא יאכל -סעיף ה 

בשר איזה זמן, או שהיה שוגה ביין, ואסר עליו את היין ושאר משקין המשכרין וכן מי שהיה מתגאה ביפיו 

נזירות וכיוצא בזה, נדרים כאלו, המה עבודת השם יתברך שמו, ועל אלו אמרו חכמינו זכרונם וקבל עליו 

לברכה. נדרים סיג לפרישות. ומכל מקום גם בנדרים כאלו אין לו לאדם להרגיל את עצמו, אלא יש לו 

 להתגבר על יצרו גם בלא נדרים

  בהתאם לערך הליבהדברים: הלב 

 קיצור שולחן ערוך לא,א 

רבותינו ז"ל: איזוהי פרשה קטנה שכל גופי תורה תלויים בה? "בכל דרכיך דעהו". פירוש, שאפילו אמרו 

בדרכיך שאתה עושה לצורך גופך, דע את ה' ועשה את הדברים לשמו יתברך, כגון האכילה והשתיה וההליכה 

ו לדבר הגורם והישיבה והשכיבה והקימה והתשמיש והשיחה; כל צרכי גופך יהיו כולם לעבודת בוראך, א

 .לעבודתו

 הרמב"ם הלכות יסודי התורה ,ה 

צות האמורות בתורה בשאט בנפש להכעיס הרי זה כל העובר מדעתו בלא אונס על אחת מכל מ הלכה י

מחלל את השם ולפיכך נאמר בשבועת שקר וחללת את שם אלהיך אני ה' ואם עבר בעשרה מישראל הרי 

זה חילל את השם ברבים וכן כל הפורש מעבירה או עשה מצוה לא מפני דבר בעולם לא פחד ולא יראה ולא 

    .עת יוסף הצדיק עצמו מאשת רבו הרי זה מקדש את השםלבקש כבוד אלא מפני הבורא ברוך הוא כמני

ויש דברים אחרים שהן בכלל חילול השם והוא שיעשה אותם אדם גדול בתורה ומפורסם בחסידות  הלכה יא

דברים שהבריות מרננים אחריו בשבילם ואף על פי שאינן עבירות הרי זה חילל את השם כגון שלקח ואינו 

א מקיפן או שירבה בשחוק או באכילה נותן דמי המקח לאלתר והוא שיש לו ונמצאו המוכרים תובעין והו

ושתיה אצל עמי הארץ וביניהן או שדבורו עם הבריות אינו בנחת ואינו מקבלן בסבר פנים יפות אלא בעל 

קטטה וכעס וכיוצא בדברים האלו הכל לפי גדלו של חכם צריך שידקדק על עצמו ויעשה לפנים משורת 

ת עם הבריות ודעתו מעורבת עמהם ומקבלם בסבר פנים הדין וכן אם דקדק החכם על עצמו והיה דבורו בנח

http://he.wikisource.org/wiki/%D7%A8%D7%9E%D7%91%22%D7%9D_%D7%94%D7%9C%D7%9B%D7%95%D7%AA_%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%99_%D7%94%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94_%D7%94_%D7%99
http://he.wikisource.org/wiki/%D7%A8%D7%9E%D7%91%22%D7%9D_%D7%94%D7%9C%D7%9B%D7%95%D7%AA_%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%99_%D7%94%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94_%D7%94_%D7%99%D7%90
http://he.wikisource.org/wiki/%D7%A8%D7%9E%D7%91%22%D7%9D_%D7%94%D7%9C%D7%9B%D7%95%D7%AA_%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%99_%D7%94%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94_%D7%94_%D7%99%D7%90
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יפות ונעלב מהם ואינו עולבם מכבד להן ואפילו למקילין לו ונושא ונותן באמונה ולא ירבה באריחות עמי 

הארץ וישיבתן ולא יראה תמיד אלא עוסק בתורה עטוף בציצית מוכתר בתפילין ועושה בכל מעשיו לפנים 

שלא יתרחק הרבה ולא ישתומם עד שימצאו הכל מקלסין אותו ואוהבים אותו ומתאוים  משורת הדין והוא

 .למעשיו הרי זה קידש את ה' ועליו הכתוב אומר ויאמר לי עבדי אתה ישראל אשר בך אתפאר

 

 לא תשא
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 : הדיבר

 

 :עיקריתהמצווה ה

  
 המצוות לרמב"ם, מצוות עשה קנ"ד  ספר 

שבהם נזכיר גדלת יום זה וכבודו, והיותו  שנצטווינו לומר דברים ביום השבת בכניסתו וביציאתוהציווי 

נבדל משאר הימים שקדמו לו ושיבואו אחריו והוא אמרו יתעלה: "זכור את יום השבת לקדשו" )שם 

זכור את יום השבת :ולשון המכילתא. וזו היא מצוות קדוש -כ, ח., כלומר: זכרהו זכירת קדוש וגדלה 

קדשהו בכניסתו וקדשהו ביציאתו.  :ואמרו עודזכרהו על היין. :ובפרוש אמרולקדשו בברכה.  -לקדשו 

 .כלומר: ההבדלה שהיא חלק מזכירת שבת שנצטווינו בה

 

 ספר המצוות לרמב"ם, מצוות לא תעשה ש"כ  
 והוא אמרו: "לא תעשה כל מלאכה" ,  האזהרה שהזהרנו מלעשות מלאכה בשבת

 

 לב. שלא לעשות מלאכה בשבתספר החינוך   

שנהיה פנויים מעסקינו לכבוד היום לקבוע בנפשותינו אמונת חידוש העולם שהיא חבל המושך כל 

יסודי הדת. ובמנוחתנו בשביעי זכר לנו בחדושו של עולם, כי כשישבתו בני אדם כלם ביום אחד בשבוע 

: מה סיבה זאת המנוחה? ויהיה המענה: כי ששת ימים עשה ה'... כל אחד יתחזק מתוך וישאל כל שואל

כך באמונה האמתית. ומלבד זה יש בו זכירת נס מצרים שהיינו עבדים שם ולא היינו יכולים לנוח בעת 

חפצנו במנוחה והאל הצילנו מידם וצונו לנוח בשביעי ועל כן זכר במשנה תורה זה השורש השני שיש 

 במנוחה ואמר שם "וזכרת כי עבד היית". לנו

 מורה נבוכים ג' מ ג 

אמנם ענין השבת טעמו מפורסם ואין צריך לבאור. כבר נודע מה בין המנוחה עד שיהיה שביעת חיי 

עם מה שמתמיד ומקיים הדעת  ;האדם בהנאה ובמנוחה מן העמל והטורח שלא ימלט ממנו קטן וגדול

 הנכבד מאד לדורות והוא האמונה בחדוש העולם.

 
 

 י-שמות כ:ז       יד-דברים ה:יא

 

מֹור ת ְלַקְדשֹו  שָּ ה'  ִצְּוָך ַכֲאֶשרֶאת יֹום ַהַשּבָּ

 ֹלֶהיָך. -אֱ 

ל ְמַלאְכֶתָך.   ִשיתָּ כָּ  ֵשֶשת יִָּמים ַתֲעֹבד ְועָּ

ת ַלה' אֱ  ל  ֹלֶהיָך-ְויֹום ַהְשִביִעי ַשּבָּ לֹא ַתֲעֶשה כָּ

ֶתָך  ה ּוִבְנָך ּוִבֶתָך ְוַעְבְדָך ַוֲאמָּ ה ַאתָּ אכָּ ְמלָּ

ל ְּבֶהְמֶתָך ַוֲחֹמְרָך ְושֹוְרָך ֶריָך  ָךְוֵגְר  ְוכָּ ֲאֶשר ִּבְשעָּ

מֹוָך. ְתָך כָּ   ְלַמַען יָּנּוַח ַעְבְדָך ַוֲאמָּ

ִייתָּ ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים ה'  ַוֹיִצֲאָך ְוזַָּכְרתָּ ִכי ֶעֶבד הָּ

ה ּוִבְזֹרַע ְנטּויָּה ֹלֶהיָך-אֱ  ם ְּביָּד ֲחזָּקָּ   ִמשָּ

ת. ֹלֶהיָך-ה' אֱ  ִצְּוָך ַעל ֵכן  ַלֲעשֹות ֶאת יֹום ַהַשּבָּ

 

 

ת ְלַקְדשֹו.  זָּכֹור  ֶאת יֹום ַהַשּבָּ

ל ְמַלאְכֶתָך. ִשיתָּ כָּ  ֵשֶשת יִָּמים ַתֲעֹבד ְועָּ

ת לה' אֱ   לֹא  ֹלֶהיָך-ְויֹום ַהְשִביִעי ַשּבָּ

ה ּוִבְנָך ּוִבֶתָך ַעְבְדָך  ה ַאתָּ אכָּ ל ְמלָּ ַתֲעֶשה כָּ

ְתָך ּוְבֶהְמֶתָך ֶריָך. ְוֵגְרָך ַוֲאמָּ   ֲאֶשר ִּבְשעָּ

ַמִים ְוֶאת  ה ה' ֶאת ַהשָּ שָּ ִכי ֵשֶשת יִָּמים עָּ

ם ל ֲאֶשר ּבָּ ֶרץ ֶאת ַהיָּם ְוֶאת כָּ אָּ ַויַָּנח ַּביֹום  הָּ

  ַהְשִביִעי

ת ַוְיַקְדֵשהּו.  ַעל ֵכן ֵּבַרְך ה' ֶאת יֹום ַהַשּבָּ
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  בדיבר: הנכללות מצוות נוספות

 -לרמב"ם  משנה תורה 

לשבות בשביעי, שלא לענוש בשבת )בית דין. , שלא  לצאת כולל : בהלכות שבתמצוות  5מונה 

 )תחום. שבת . חוץ לגבול

 

  -רמב"ןשל ה "תרי"ג מצוות"ו סעדיה גאוןרב " של אזהרות" מתוך  
קידוש החודש וכל המצוות של הימים טובים, מצוות שנות שמיטה ויובל כוללות שחרור עבדים 

 ושיבת הארץ לבעליה.
 

 מן התורה -"טוב לי תורת פיך"

 שמות טז  

ם ַביֹום  ם ַהַשָבת ַעל ֵכן הּוא ֹנֵתן ָלכֶּ ם יֹוָמִים ְשבּו ִאיש ַתְחָתיו ַאל )כט. ְראּו ִכי ה' ָנַתן ָלכֶּ חֶּ ַהִשִשי לֶּ

 ֵיֵצא ִאיש ִמְמֹקמֹו ַביֹום ַהְשִביִעי: )ל. ַוִיְשְבתּו ָהָעם ַביֹום ַהְשִבִעי:

 

 שמות כג  

יָך ּוַביֹום ַהְשִביִעי ִתְשֹבת ְלַמַען ָינּוַח שֹוְרָך ה ַמֲעשֶּ ת ָיִמים ַתֲעשֶּ ן ֲאָמְתָך  )יב. ֵששֶּ ָך ְוִיָנֵפש בֶּ ַוֲחֹמרֶּ

 ְוַהֵגר:

 

 יז –שמות לא ,יב  

ם ְלֹדֹרֵתיכֶּ  ת ַשְבֹתַתי ִתְשֹמרּו ִכי אֹות ִהוא ֵביִני ּוֵביֵניכֶּ ל ְבֵני ִיְשָרֵאל ֵלאֹמר ַאְך אֶּ ם  ָלַדַעת ְוַאָתה ַדֵבר אֶּ

ת ַהַשבָ  ם אֶּ ם:ּוְשַמְרתֶּ ה ָבּה ִכי ֲאִני ה' ְמַקִדְשכֶּ יָה מֹות יּוָמת  ִכי ָכל ָהֹעשֶּ ם ְמַחְללֶּ ש ִהוא ָלכֶּ ת ִכי ֹקדֶּ

ה ְמָלאָכה ּוַביֹום ַהְשִביִעי ַשַבת ַשבָ  ת ָיִמים ֵיָעשֶּ יָה: ֵששֶּ ב ַעמֶּ רֶּ ש ַהִהוא ִמקֶּ תֹון ְמָלאָכה ְוִנְכְרָתה ַהנֶּפֶּ

ה ְמָלאָכה ְביֹום ַהשַ  ש ַלה' ָכל ָהֹעשֶּ ת ַהַשָבת ֹקדֶּ ת ַהַשָבת ַלֲעשֹות אֶּ ָבת מֹות יּוָמת: ְוָשְמרּו ְבֵני ִיְשָרֵאל אֶּ

ת ַהָשַמִים ְואֶּ  ת ָיִמים ָעָשה ה' אֶּ ת ְלֹדֹרָתם ְבִרית עֹוָלם:ֵביִני ּוֵבין ְבֵני ִיְשָרֵאל אֹות ִהוא ְלֹעָלם ִכי ֵששֶּ

ץ ּוַביֹום ַהְשִביִעי ָשַבת ַויִ   ָנַפש:ָהָארֶּ

 

 שמות לה  

ה בֹו מְ  ש ַשַבת ַשָבתֹון ַלה' ָכל ָהֹעשֶּ ם ֹקדֶּ ה ְמָלאָכה ּוַביֹום ַהְשִביִעי ִיְהיֶּה ָלכֶּ ת ָיִמים ֵתָעשֶּ ָלאָכה )ב. ֵששֶּ

ם ְביֹום ַהַשָבת:  יּוָמת: )ג. לֹא ְתַבֲערּו ֵאש ְבֹכל ֹמְשֹבֵתיכֶּ

 

 ישעיהו נח   

מכבד וכבדתו מעשות  ה'אם תשיב משבת רגלך עשות חפציך ביום קדשי וקראת לשבת ענג לקדוש 

יך נחלת ארץ והאכלת במותי אז תתענג על יהוה והרכבתיך על  רדרכיך ממצוא חפצך ודבר דב

 ה' דבר.יעקב אביך כי פי 
 

 דברי מוסר -"שמע בני מוסר אביך"

 
 שמואל דוד לּוצאטֹו )שד"ל( על שמות כ:  

)אחרי הביאו דברי הרמב"ם הנ"ל.: והנה לדעת זאת יש לשאל: מה צרך לצוות לבני חורין על 

המנוחה? כי הם הלא ישבתו כל עת שירצו, והיה די לצוות על שביתת העבדים והבהמה. על כן 

נראה לי שראוי לחלק בין שביתת הישראלי ושביתת עבדיו ובהמתו. כי שביתת עבדיו ובהמתו 

לחמלה ולחנינה עליהם, ואמנם שביתת ישראל עצמם היא ג"כ לתועלת עצמם בלא  מכוונת לעצמה,

ספק, אך לא כדי שינוחו בלבד, אחר שהרשות בידם לנוח כל זמן שירצו, אבל הוא כדי שתהיה 

מנוחה כלם ביום מיוחד וע"כ יוכלו להקבץ יחדיו, לאכל ולשתות ולדבר אלה עם אלה ותתרבה 

ל לשמע תורה מפי החכמים ולכך אמר כאן -תאסף בבתי עבודת האהאהבה ביניהם וגם יוכלו לה

"וינח" ולא "וישבתו" שלא לבד ישבתו מן המלאכה אלא ג"כ ינוחו ויקראו לשבת ענג, וה' צרף 

 זכור את
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 לזה תועלת אחרת שיהיה יום השבת זכר למעשה בראשית....

 

 ספורנו כ, ח 

זכור את יום השבת, היה תמיד זוכר את יום השבת בעסקיך בימי המעשה, כמו "זכור את אשר 

עשה לך עמלק". לקדשו, וזה תעשה כדי שתוכל לקדשו, הזהיר שיסדר האדם עסקיו בימי המעשה, 

 באופן שיוכל להסיח דעתו מהם ביום השבת. 

 

 אותיות דרבי עקיבא 

איזה מקח טוב שאתה נותן לנו אם נשמור את תורתך,  משיבין ואומרים לפניו, רבונו של עולם,

משיב הקב"ה ואומר להם זה העולם הבא. משיבין ישראל ואומרים רבונו של עולם, הראינו דוגמא 

של עולם הבא, משיב הקב"ה ואומר להם, זה שבת, שהוא אחד מששים של עולם הבא, שכולו 

ו שבת, שנאמר מזמור שיר ליום השבת שבת, שנאמר זכור את יום השבת, ומנין שעולם הבא כול

   ...)תהלים צ"א., ליום שכולו שבת

 

 תורת המנחה שמות דרשה כד 

יום השבת הוא שורש לכל ימות השבוע, המתברכים כולם ממנו. משום כך אין השבת זמן מלאכה 

כי כדי לקבל את רבוי הברכה לכל ששת ימי המעשה, צריך לשבות מכל עמל וטורח, ולהיות פנוים 

להכין בית קיבול, להכיל ולקלוט את השפע הזורם ובא מהעוצר העליון. ובשעה שהוא מקבל זה 

 שובתים ומחכים ומצפים לישועתו להריק ברכתו עליהם.  השפע, הכל

 

 מכילתא שמות  

משל לזאב .  מוסיפין מחול על קדש: מכאן אמרו. מלאחריו - ושמור. מלפניו - זכור ושמור: זכור

 .שהוא טורד מלפניו ומלאחריו

 

 רמב"ן פירוש שמות כ 

לקדשו ולא מצות עשה, צוה שנזכור יום השבת " זכור" והכונה להם ז"ל, כי

אצלם מצות לא תעשה, שכל מקום שנאמר השמר פן ואל אינו אלא לא תעשה " ושמור, "נשכחהו

 )עירובין צו א., יזהיר שנשמור אותו לקדשו שלא נחללהו 

 

 בראשית רבה פרשה יא, ב 

אומר "ויברך אלוקים את יום השביעי ויקדש אותו", ברכו באור פניו של אדם וקדשו באור פניו 

 לא דומה אור פניו של אדם כל ימות השבת כשבתשל אדם. 

 

 מדרש רבה עקב אות א 

אמר הקב"ה לישראל, בני,  לא תהו מזלזלין בשבת הזו שנתתי לכם. למה, שהיא חביבה עלי מכל 

המצוות, שאני שמרתי אותו תחילה. מניין, שנאמר " ויברך אלוקים את יום השביעי ויקדש אותו 

 כי בו שבת מכל מלאכתו" 

 

 מכילתא שמות 

נאמר "זכור את יום השבת לקדשו" וכנגדו נאמר "לא תענה". מגיד  -"לא תענה ברעך עד שקר"

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 

 ”אתם עדי נאום ה'“מי ונח בשביעי. שנאמר: י

 

 ילקוט שמעוני סימן רצ"ו 

אלא ?  וכי אפשר לאדם לעשות כל מלאכתו בששה ימים – ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך

  . שבות כאילו מלאכתך עשויה
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 מכילתא דרשב"י 
הזקן שלא היה זכרון שבת שמאי הזקן אומר זכירה עד שלא תבא, שמירה משתבא, ומעשה בשמאי 

 זז מפיו, לקח חפץ טוב אומר זה לשבת, כלי חדש אומר זה לשבת

 

  מסכת ביצה ט"ז 
 מן לך חפץ יפה תהא מזמינו לשבת זכור,... וכן פתרונו תנו לב לזכור תמיד את יום השבת שאם  נזד

 

 שבת קיט,ב 

ָחד  ַר' יֹוֵסי ְבַר' ְיהּוָדה אֹוֵמר: ְשֵני ַמְלֲאֵכי ַהָשֵרת ב ַשָבת ִמֵבית ַהְכנֵֶּסת ְלֵביתֹו, אֶּ רֶּ ְמַלִּוין לֹו ְלָאָדם ְבעֶּ

ָחד ַרע ָבא ְלֵביתֹו ּוָמָצא ֵנר ָדלּוק ְוֻשְלָחן ָערּוְך ּוִמָטתֹו ֻמַצַעת .טֹוב ְואֶּ ַמְלָאְך טֹוב אֹוֵמר: ְיִהי ָרצֹון  ,ּוְכשֶּ

ת ָכְך רֶּ ְתֵהא ְלַשָבת ַאחֶּ ַמְלָאְך ַרע אֹוֵמר: ְיִהי ָרצֹון  –ְוִאם ָלאו  ;ע עֹונֶּה ָאֵמן ְבַעל ָכְרחֹוּוַמְלָאְך ַר  ,שֶּ

ת ָכְך רֶּ ְתֵהא ְלַשָבת ַאחֶּ  ּוַמְלָאְך טֹוב עֹונֶּה ָאֵמן ְבַעל ָכְרחֹו. ,שֶּ

 

 מכילתא שמות 

ראה משה שאין להם מנוחה, הלך ואמר לפרעה: מי שיש לו עבד, אם אינו נח  -"וירא בסבלותם"

יום אחד בשבוע הוא מת. ואלו עבדיך, אם אין אתה מניח להם יום אחד בשבוע הם מתים. אמר לו: 

 לך ועשה להם כמו שתאמר. הלך ותקן להם את יום השבת לנוח.

 

 אברהם יהושע השל/ השבת 

על האדם המבקש לחשוף את קדושת היום מוטלת המשימה לנטוש את הניכור  -ארמון בתוך הזמן 

הבוטה של החיים, ואת היותו לכוד בעול העמל והיגיעה. עליו לצעוד הרחק הקיים במסחור 

מהקולות הצורמים שבשאר הימים, ממתחים ומתאוות הרכישה, מהמעילה העצמית בה הוא שרוי. 

עליו להיפרד ממלאכתו, ולהבין שהעולם כבר נברא וישרוד גם ללא עזרת האדם. שישה ימים אנו 

לעולם   מן האדמה; בשבת אנו פונים אל הזרע הנצחי הנטוע בנפשנו.נאבקים בעולם, וסוחטים רווח 

מוקדשים הידיים, הנפש שייכת למימד אחר. שישה ימים אנו מנסים להשתלט על העולם, וביום 

 ...השביעי עלינו להשכיל לשלוט בעצמיותנו

 גינת ביניים,השבת. השבת איננה מנהשבת איננה קיימת למען ימי החולין, ימי החולין קיימים למען 

 אה מזור למצוקותיו. בשבת שעה אחתהשבת חודרת לנבכי נשמת האדם, ומבי ...היא פסגת החיים

היום השביעי  ...אינה נאבקת ברעותה, ובעזרת כוחו של יום זה, מתגבר האדם על כל יגון וצער

 בלוחת מקומו. אין המדובר בתאריך הוא כארמון בתוך הזמן, ובממלכת הזמן ימצא כל אדם א

 בשישה ימים, בעוד שהמנוחה נבראה שמים וארץ נבראו ...השנה, אלא באווירה רוחנית ייחודית

 "באתה שבת, באתה מנוחה .מנוחה ?'מה היה העולם חסר –ביום השבת 

 .משכן בזמן ,משכן שאנו בונים –השבת עצמה היא משכן  -מעבר לציוויליזציה 

תמודד עם המכשולים הרבים שהחיים מעמידים בפניו; ידי הצורך לה-יש אדם אשר חייו מכוונים על

 ...ויש אדם המצליח לעצור את המרוץ ולעמוד דום לנוכח רגע אשר ממנו נשקפת הוויית הנצח

 השבת הינה מודעות עמוקה להרמוניה ולאחדות השוררות בין האדם לעולמו.

יבון העולם, הכול לאחר שהושלם מעשה הבריאה, התחננה השבת בפני האל ואמרה: ר -אתה אחד 

אלוהים: עם ישראל יהיה זוג, ורק אנוכי נותרתי לבדי. ענה לה -בראת בזוגות; לכל יום זיווגת בת

 זוגך.-בן

והיא נטושה  בששת ימות השבוע שרויה הרוח בבדידות. אין מתחשבים בה, -הנצח יביע יום 

אין לו פנאי ליופי רוחני ידי חרדות. -ונשכחת. האדם העמל נתון תחת לחץ, שרוי בדאגה ולכוד על

 ...ומופשט, אולם הרוח מצפה שהאדם יתאחד עימה

השבת מתגלה כלטיפה, לטיפה המעבירה מעלינו יגון, עצב וזיכרון קודר. ערפילי הלילה כבר 

-יורדים כשהאושר מתחיל להתעצם, כשהנשמה היתרה, שבכוחה להאדיר, חודרת אל עצמות בני

 התמותה.
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 השבת דמויות מספרות על
  חיים נחמן ביאליק 

 'ארץ ישראל בלי שבת תחרב, בלי שבת אין ארץ ישראל ואין תרבות ישראלית' 

 

 מאיר דיזינגוף )מייסדה של תל אביב(:  
''אסור לחלל שבת בפרהסיה, לכל עם ועם יש מסורת של השקפות, אמונות, מנהגים השומרת 

 עליו. ובעיר העברית הראשונה יותר מאשר בעיר של נוכרי, זקוקה היא העיר לחותם יהודי מיוחד''. 

 

  :דוד בן גוריון  
 די ישראל''. ''אין יהודי חייב להיות דווקא אדוק למען יראה הערך הרב שיש בקיום שבת ומוע

 

 מנחם בגין :  
''נפעם ונרגש אני שב וקרוא את הפסוקים הנצחיים, לאמר: ''שמור את יום השבת לקדשו, למען 

ינוח עבדך ואמתך כמוך''. אחד הרעיונות הגדולים בתולדות אנוש מבחינה חברתית, מבחינה 

ותינו, נבקש את ידידינו מוסרית, למען ינוח כל העבד והדל, ולהווי ידוע שהננו מכבדים את כל שבת

 בכל האומות לכבד אותה''. 

 

 מ. גליקסון ,העורך הראשון של עיתון "הארץ", תרפ"ח 

מתנה טובה יש לנו בעולמנו ושבת שמה. וזוהי גדולתה של השבת, שאתה יכול להסתכל בה מכל 

-בחינה אפשרית: מבחינה דתית, מבחינה אנושית, אוניברסלית, וסוציאלית, מבחינה לאומית

ה לך בכל הדר קדושתה ובכל חיוניותה הרעננה כאחד. ואנו בני -היסטורית תרבותית, ולעולם תיָגלֶּ

הדור הזה, בוני המולדת וְמַחֵיי היצירה העברית, נפשנו צריכה להיות ערה ופתוחה לכל היופי 

 החיוני הזה, ואף אם לא כל הבחינות האלה קרובות לכאורה ללבנו במידה אחת.

 

הסוציאלית  -ועם זה אתה מוצא כבר בנוסח ראשון  זה של עשרת הדברות את המסקנה האנושית  

מן העיקר הדתי הראשוני:  "ויום השביעי שבת לה' אלוקיך, לא תעשה כל מלאכה אתה ובנך ובתך 

עבדך ואמתך  ובהמתך וגרך אשר בשעריך". כאן מתבטא כל אופיו המקורי של יצירה נעלה זו,  

הסוציאלי.  האמונה הדתית והדרישה  -הקוסמי והיסוד האנושי  -נפלאה של היסוד הדתי המזיגה ה

המוסרית ממוזגות כאן לאחדות עליונה. ולפיכך מצאה  השבת מקום בעשרת הדברות, המכילות 

הסוציאלי שבשבת הובלט יותר בנוסח השני -מוסריות. היסוד  המוסרי-לכאורה רק מצוות שכליות

ספר דברים;  מצוות השבת אינה מנומקת כאן בששת ימי היצירה, אלא במוטיב של עשרת דברות, ב

הסוציאלי הברור:  "למען ינוח עבדך ואמתך כמוך, וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים ויוציאך ה' 

אלוקיך  משם ביד חזקה ובזרוע נטויה. על כן צווך ה' אלוקיך לעשות את השבת". כאן נעשתה  שבת 

ן בני האדם: "למען ינוח עבדך ואמתך כמוך". )מעין מה  שנאמר בחובת אהבת סמל וערובה לשוויו

היסודית של היהדות, השבת  -הבריות: "ואהבת לרעך כמוך".. עדות חיה ונצחית לתורתה  המוסרית 

הוא גם השומר ידו מעשות כל רע  -היא סמל הטוב המוסרי, המשפט והצדקה.  השומר שבת מחללו 

אנושי  -לא רק  "ברית עולם" בין ה' ובין בני ישראל; אופיה הוא אוניברסלי  )ישעיהו נו, ב.. היא

והיא ערובה  לתיקון העולם. גם "בני הנכר הנלווים על ה'... כל שומר שבת מחללו ומחזיקים  בבריתי 

 והביאותים אל הר קודשי ושמחתים בית תפילתי... כי ביתי בית תפילה  יקרא לכל העמים". -

 

  :העם-אחד  
אין צורך להיות ציוני או מדקדק במצוות בשביל להכיר ערך השבת... מי שמרגיש בלבו קשר 

אמתי עם חיי האומה, בכל הדורות, הוא לא יוכל בשום אופן לצייר לו מציאות עם ישראל בלי 

 ''שבת מלכתא''. 

 אפשר לומר בלי שום הפרזה, כי יותר מששמרו ישראל על השבת שמרה השבת על ישראל ולולא

היא שהחזירה להם את ''נשמתם'' וחדשה את חיי רוחם בכל שבוע, היו התלאות של ''ימי המעשה'' 

מושכות אותם יותר ויותר כלפי מטה, עד שהיו יורדים לבסוף לדיוטא התחתונה של חומריות 

ושפלות מוסרית ושכלית. ועל כן בודאי אין צורך להיות ציוני בשביל להרגיש כל הדר הקדושה 

 בכל עוז נגד כל הנוגע בה.ית החופפת על ''מתנה טובה'' זו ולהתקומם ההיסטור
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 הפתגמון

אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, שמרו את השבת שהיא שקולה :  אמר רבי יהושע בר נחמיה 

 מדרש תנחומא, כי תשא ,ל"ג~  .כנגד כל התורה

 הפיוט "לכה דודי"מתוך לקראת שבת לכו ונלכה ,כי היא מקור הברכה ~  

 תלמוד ירושלמי, נדרים פ"ג, ה"ט~ השבת שקולה כנגד כל המצוות  

שנה ר' שמעון בן יוחאי: אמרה שבת לפני הקדוש ברוך הוא: ריבונו של עולם לכולם יש בן זוג ולי  

 בראשית רבה יא,חאין בן זוג  אמר לה הקדוש ברוך הוא: כנסת ישראל הוא בן זוגך  ~ 

כדתניא זכור ושמור בדיבור אחד נאמרו מה שאין יכול הפה לדבר ומה שאין האוזן יכול לשמוע ~  

 בבלי מסכת שבועות כ:

  ילקוט ראובני, ואתחנןראשי תיבות: שינה בשבת תענוג ~  -"שבת"  

מסכת שבת א"ר יוחנן משום רשב"י אלמלי שמרו ישראל שתי שבתות כהלכתן מיד היו נגאלין ~   

 קיח:

והתענג על ה' "אמר רב יהודה אמר רב: כל המענג את השבת נותנין לו משאלות ליבו, שנאמר:   

 מסכת שבת קיח:~  ויתן לך משאלות ליבך"

מוחלין  -אמר ר' חיא בר אבא אמר ר' יוחנן: כל המשמר שבת כהלכתה, אפילו עובד ע"ז כדור אנוש 

 מסכת שבת קיח:~  .לו

מסכת ו ישראל שבת ראשונה לא שלטה בהם אומה ולשון ~ אלמלי שמר -אמר רב יהודה אמר רב 

 שבת קיח:

 מסכת ברכות, דף נ"ז ע"ב ~"שבת אחת משישים לעולם הבא."   

אמר לו הקב"ה למשה: מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה  -"לדעת כי אני ה' מקדשכם" 

 מסכת שבת י~ ואני מבקש ליתנה לישראל, לך והודיעם 

כל המענג את השבת נותנין לו משאלות ליבו )שבת קיח. וקשה: עונג שבת עצמו הוא שיא משאלות  

 בי מקוצקאמרות הרהלב, ומה חסר לו עוד "משאלות ליבו"? ~ 

 מדרש תנחומא בראשית ג כבוד שבת עדיף מאלף תעניות ~  

 פסיקתא ~ כל המשמר שבת כאילו קיים כל התורה כולה. 

שחורה אני ונאווה" )שיר השירים א,ה. "שחורה אני בכל ימות השבוע ונאווה אני בשבת" ~  

 מדרש שיר השירים רבה

אמר ר' שמעון בן לקיש: נשמה יתרה נותן הקב"ה באדם ערב שבת, ולמוצאי שבת נוטלין אותה  

 תלמוד בבלי, ביצה טז, ע"אוי! אבדה נפש! ~  -כיוון ששבת -שבת וינפש -הימנו, שנאמר

ר' חנינא היה מתעטף ועומד בערב שבת בין השמשות ואמר : בואו ונלכה לקראת שבת המלכה. ר'  

 בערב שבת ואמר: בואי כלה בואי כלה! )שבת קיט. ינאי לבש בגדיו

ברכו באור פניו של אדם, קדשו באור פניו של אדם.  -ויברך אלוקים את יום השביעי ויקדש אותו 

 ילקוט שמעוני ,בראשית ב,ג ~ לא דומה אור פניו של אדם כל ימות השבוע כמו שהוא בשבת.

תזכור תמיד מה אתה..~  -מדוע "זכור" ו"שמור" בדיבור אחד נאמרו.? שאם תשמור את עצמך 

 אמרות הרבי מקוצק
 1898שבת וציונות ,יותר מששמרו ישראל את השבת, שמרה השבת על ישראל ~ אחד העם ~  

 

 מספרים ש..
 

 

רבי אלימלך ורבי זוסיא היו מרגישים שניהם את קדושת השבת בכל שבוע מבואה רגש השבת :  

ועד צאתה, ובייחוד בשעה שהחסידים ישבו בסעודת השבת ודיברו ביניהם דברי תורה. כשנזדמנו 

יחד במקום אחד, אמר רבי אלימלך אל רבי זוסיא: "אחא, אימה תוקפת אותי לפרקים, שהרָגשתי 

גשה אמיתית אלא היא דבר שבדמיון, ואם כן גם עבודתי את השם אינה הר את קדושת השבת אינה

עבודה אמיתית". "אחא", אמר זוסיא, "גם אותי תוקפת לפרקים אימה כזו". "מה נעשה?" שאל 

אלימלך. "עלינו" , אמר זוסיא, "על כל אחד משנינו, לערוך ביום חול סעודה של שבת לכל פרטיה, 

תורה. אם נרגיש את קדושת השבת, נדע שדרכנו אינה דרך  ונשב בקרב החסדים ונאמר דברי

האמת; ואילו אם לא נרגיש כלום סימן הוא שדרכנו נכונה". כך עשו. ביום חול ערכו סעודה של 

 זכור את

http://he.wikisource.org/wiki/%D7%91%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%AA_%D7%A0%D7%96_%D7%91
http://he.wikisource.org/wiki/%D7%91%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%AA_%D7%A0%D7%96_%D7%91
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שבת, התלבשו במלבושי השבת, חבשו לראשם את ה"שטריימל" וישבו בין החסידים ואמרו תורה. 

תות. כשנפגשו שוב שאל רבי אלימלך: "הא, מיד בא בליבם רגש קדושת השבת כמו בימי השב

אחא, מה נעשה?" "הבה נלך למזריטש", אמר רבי זוסיא. הלכו למזריטש וסיפרו לרבם מה שמציק 

ללבם. אמר להם המגיד: "אם לבשתם מלבושי שבת וחבשתם את ה"שטריימל", הרי בדין הוא 

האדמה את להמשיך עלוחם שהרגשתם את קדושת השבת, שכן מלבושי שבת ו"שטריימל" יש בכ

    אור קדושת השבת. ובכן אין אתם צריכים לחשוש כלל".

 , הוצאת שוקן(224האור הגנוז, מרטין בובר, עמ' )

רבנו עשה סעודה לאנטונינוס בשבת, הביא לפניו תבשילין של צונן. אכל  - תבלין ושמו שבת 

ר אנטונינוס: ''אותם ערבו מהם וערב לו. עשה לו סעודה בחול. היא לפניו תבשילין רותחים. אמ

אמר לו: ''וכי יש אוצר המלך חסר כלום  לו רבי: ''תבלין אחד הם חסרים''.לי יותר מאלה''. אמר 

 יש לך שבת? ''  -אמר לו: ''שבת הם חסרים  ?''

 (בראשית רבה ,פרשה י"א ,ד)

 הארץ כדור יום -בנאי אהוד 

 חייבים ,אומרים כולם ,שומע ואני הארץ כדור של העגום מצבו על מעט לא עכשיו מדברים

 ללא יום, מטוסים ללא יום, רכבות ללא יום, מכוניות ללא יום: כמו משהו לעשות בדחיפות

 מייבשי ללא יום, כביסה מכונות ללא יום, עשן ללא יום, עישון ללא יום, ואופנועים אוטובוסים

, ירוק יום, בישול ללא יום, באנרגיה חיסכון יום, טלפונים ללא יום, כלים מדיחי ללא יום, כביסה

 לנו יש: אומר ואני. עגול יום, לחץ ללא יום, עבודה ללא יום, תאונות ללא יום, סגול יום, כחול יום

 יש. העולם שנברא מאז. ומתמיד מאז כזה יום לנו יש. כעם עצמנו את זוכרים שאנחנו מאז כזה יום

 טוב זה. הארץ כדור למען הטוטאלי היום הרי זה שבת! שבת, רבותי, שבת, כן, השבת את לנו

, לסביבה איכות זמן זה, ולנשמה לנשימה ולרוח ,למים, לים, לכביש טוב זה, לאדמה טוב זה, ירולאו

 בו  כי אותו ויקדש השביעי היום את אלוהים ויברך... "למנוחה איכות זמן, למשפחה איכות זמן

  "לעשות אלוהים ברא אשר מלאכתו מכל שבת

 (2007אהוד בנאי, הדף הלבן.)

יוסף מוקיר שבת היה לו בשכונתו נוכרי אחד שנכסיו מרובים ביותר. אמרו  - יוסף מוקיר שבת 

לו כלדיים ) = חוזים בכוכבים.: ''כל הנכסים שיש לך יוסף מוקיר שבת יאכלם'' הלך ומכר את 

רוח את כובעו והטילתו כל נכסיו ולקח בהם מרגלית וקבעה בכובעיו. כשהיה עובר גשר, הפריחה 

לים. בלעו ג. נצוד הדג והביאוהו לשוק בערב שבת בין השמשות. אמרו: ''מי יהא לוקחו בשעה 

זו ?'' אמרו להם: ''לכו והביאו אצל יוסף מוקיר שבת , שרגיל ליקח''. הביאוהו אצלו ולקחו. קרעו 

ד ואמר: ''מי שמלוה ומצא בו מרגלית. מכרה בשלוש עשרה עליות דינרי זהב. פגע בו זקן אח

 השבת פורעת לו''  -לשבת 

 (שבת, קיט,א)

 

לו פרה אחת והיה חורש בה בכל יום ויום. וביום  שהיתה מעשה בחסיד אחד -פרה שומרת שבת 

נחה. לימים ירד אותו צדיק מנכסיו ומכרה לגוי אחד. כיון שלקחה הגוי, הוציא אותה  היתה השבת

תחת העול, ולא רצתה לעשות מלאכה ביום השבת, והיה הגוי ורבצה  ,צוארה לשדה וקשר העול על

כיון שראה הגוי כך, הלך אצל אותו צדיק שמכרה לו, ואמר לו: בוא  .הועיל כלום ולוא מכה אותה

וטול פרתך, ששת ימים עבדתי בה, וביום השבת הוצאתי אותה לחוץ לחרוש בה ורבצה תחת העול 

תי מכה אותה ולא הועיל כלום. כיון שאמר לו כך, ולא רצתה לעשות שום מלאכה בעולם, והיי

רגילה לנוח ביום השבת. אמר לו אותו  שהיתה הבין אותו חסיד, מפני מה אינה עושה מלאכה, לפי

הלך עמו ודיבר באוזני הפרה: "אוי פרה, כשהיית בידי היית  .הצדיק: בוא עמי ואני מעמידה לך

זה האיש, בבקשה ממך קומי וחרשי". כיון שאמר גרמו ומכרתי אותך ל עוונותי ועתה ,נחה בשבת

אמר לו הגוי: הגד לי, שמא כישפת אותה? לא אניח אותך עד שתגיד  .לה כך עמדה והתחילה לחרוש

כיון ששמע  ...לי מה עשית לה או מה אמרת לה באוזניה! אמר לו אותו צדיק: כך וכך אמרתי לה

מה פרה זאת, שאין לה לא דעת ולא תבונה   :רהגוי כך, נבהל ונזדעזע ונשא קל וחומר בעצמו ואמ

לא יהיה ראוי לי   ,הקדוש ברוך הוא בצלמו ובדמותו, ונתן לי דעה ובינה שבראני ואני  ,הכירה את בוראה

  תורתא מיד הלך ונתגייר וזכה ללמוד תורה ונקרא רבי יוחנן בן  ?להכיר את בוראי

 (מדרש עשרת הדברות)
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 פיוט

ְכֹסף ֹנַעם ַשָבת  ָיּה אֶּ

ָך ת ִבְסֻגָלתֶּ דֶּ ת ּוִמְתַאחֶּ מֶּ  ַהַמְתאֶּ

 ְמֹשְך ֹנַעם ִיְרָאְתָך ְלַעם ְמַבְקֵשי ְרצֹונֶָּך

ָךַקְדֵשם ִבְקֻדַשת ַהַשָבת ַהִמתְ  ת ְבתֹוָרתֶּ דֶּ  ַאחֶּ

ם ֹנַעם ְוָרצֹון ִלְפתֹוַח ַשֲעֵרי ְרצֹונֶָּך  ְפַתח ָלהֶּ

 

ָך  ָהָיה ֹהוֶּה ְשמֹור שֹוְמֵרי ּוְמַצִפים ַשַבת ָקְדשֶּ

 ְכַאָיל ַתֲעֹרג ַעל ֲאִפיֵקי ָמִים

ת  דֶּ ֵכן ַנְפָשם ַתֲעֹרג ְלַקֵבל ֹנַעם ַשָבת ַהִמְתַאחֶּ

ָך  ְבֵשם ָקְדשֶּ

 ַהֵצל ְמַאֲחֵרי ִלְפרש ִמן ַהַשָבת

ם  ְלִבְלִתי ִתְהיֶּה ָסגּור ֵמהֶּ

ָך  ִשָשה ָיִמים ַהְמַקְבִלים ְקֻדָשה ִמַשַבת ָקְדשֶּ

ָך ֱאמּוָנה ְלָעְבדֶּ ת ּובֶּ ֱאמֶּ  ְוַטֵהר ִלָבם בֶּ

 

יָך / ַעל  יָך ִמְתגֹוְלִלים ַעל ִמדֹותֶּ ְוִיְהיּו ַרֲחמֶּ

ָך  ַעם ָקְדשֶּ

ן ָך ִמָנָהר ַהיֹוֵצא ֵמֵעדֶּ  ְלַהְשקֹות ְצֵמֵאי ַחְסדֶּ

ת ַהְמָפֲאִרים  רֶּ ת ִיְשָרֵאל ְבִתְפאֶּ ְלַעֵטר אֶּ

ָך  אֹוְתָך ַעל ְיֵדי ַשַבת ָקְדשֶּ

ָכל ִשָשה ָיִמים ְלַהְנִחיָלם ַנֲחַלת ַיֲעֹקב 

ָך  ְבִחירֶּ

 

 ַהַשָבת ֹנַעם ַהְנָשמֹות

ן ַהְנָפשֹות ְוַהְשִביִעי ֹענֶּג  ָהרּוחֹות ְוֵעדֶּ

ָך  ְלִהְתַעֵדן ְבַאֲהָבְתָך ְוִיְרָאתֶּ

ָך ש ַנְפִשי חֹוַלת ַאֲהָבתֶּ  ַשָבת קֹודֶּ

יָך  ש ַנְפשֹות ִיְשָרֵאל ְבֵצל ְכָנפֶּ ַשָבת קֹודֶּ

 יֱֶּחָסיּון

ָך ן ֵביתֶּ שֶּ  ִיְרְויֻן ִמדֶּ
 

 

 12מאה  | ספרד  | אברהם אבן עזראר'  |כי אשמרה שבת

ְשְמָרה ַשָבת ֵאל ִיְשְמֵרִני  אֹות ִהיא ְלעֹוְלֵמי ַעד ֵבינֹו ּוֵביִני   ִכי אֶּ

 

ץ ַלֲעשֹות ְדָרִכים  ַגם ִמְלַדֵבר בֹו ִדְבֵרי ְצָרִכים   ָאסּור ְמצֹא ֵחפֶּ

ה ְבתֹוַר    ִדְבֵרי ְסחֹוָרה אֹו ִדְבֵרי ְמָלִכים ְהגֶּ  ת ֵאל ּוְתַחְכֵמִניאֶּ

 

ְמְצָאה ָתִמיד נֹוַח ְלַנְפִשי  ִהֵנה ְלדֹור ִראשֹון ָנַתן ְקדֹוִשי   בֹו אֶּ

ם ִמְשנֶּה ַבִשִשי חֶּ  ָכָכה ְבָכל ִשִשי ַיְכִפיל ְמזֹוִני   מֹוֵפת ְבֵתת לֶּ

 

ל ְסָגָניו חֶּ   ָרַשם ְבַדת ַהיֹום )ָהֵאל. ֹחק אֶּ  ם ָפִנים ְלָפָניובֹו ַלֲעֹרְך לֶּ

 ָאסּור ְלַבד ִמיֹום ִכפּור ֲעֹוִני   ַעל ֵכן ְלִהְתַענֹות בֹו ַעל ִפי ְנבֹוָניו

 

ם ְוַיִין טֹוב ָבָשר ְוָדִגים   ַהיֹום ְמֻכָבד הּוא יֹום ַתֲענּוִגים חֶּ  לֶּ

 ּוְתַשְמֵחִניִכי יֹום ְשָמחֹות הּוא    ַהְשֵמִחים בֹו ֵהם ִשְמָחה ַמִשיִגים

 

 ַעל ֵכן ֲאַכֵבס בֹו ִלִבי ְבבֹוִרית   ֵמֵחל ְמָלאָכה בֹו סֹופֹו ְלַהְכִרית

ל ֵאל ַעְרִבית ְוַשֲחִרית ְתַפְלָלה אֶּ מּוָסף ְוַגם ִמְנָחה הּוא ַיֲעֵנִני  אֶּ

  

 זכור את
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 :הדיבר 

 
ִביָך ְוֶאת ִאֶמָך ְלַמַען   שמות,כ: ַכֵּבד ֶאת אָּ

ה ֲאֶשר ה' ֱאֹלֶהיָך  מָּ ֲאדָּ ַיֲאִרכּון יֶָּמיָך ַעל הָּ

ְך  :ֹנֵתן לָּ

 

ִביָך ְוֶאת ִאֶמָך דברים, ה: ַכֲאֶשר  ַכֵּבד ֶאת אָּ

ּוְלַמַען  ַיֲאִריֻכן יֶָּמיָךְלַמַען  ִצְּוָך ה' ֱאֹלֶהיָך

ְך ה ֲאֶשר ה' ֱאֹלֶהיָך ֹנֵתן  ִייַטב לָּ מָּ ֲאדָּ ַעל הָּ

ְך :לָּ

 

 :עיקריתהמצווה ה

 המצווה הר"י -ספר המצוות לרמב"ם 

הציווי שנצטווינו לכבד את ההורים. והוא אמרו יתעלה: "כבד את אביך ואת אמך" )שמות כ, יב; 

 מצווה זו בכמה מקומות בתלמוד, רבם בקדושין. ולשון ספרא:דברים ד, טז.. וכבר נתבארנו דיני 

 "איזהו כבוד? מאכיל ומשקה, מלביש ומכסה, מכניס ומוציא".

 

 המצווה הרי"א  -ספר המצוות לרמב"ם 

ממנו שיעניש, כמו המלך, ונתנהג עמהם כמו שנתנהג עם מי שיראים ממנו, וחוששים פן יעשה 

 יתעלה: "איש אמו ואביו תיראו" )ויקרא יט, ג.. ולשון ספרא:להם דבר בלתי רצוי. והוא אמרו 

 "איזהו מורא? לא ישב במקומו ולא מדבר במקומו ולא יסתור את דבריו".

 

 .לג, מצות כיבוד אב ואםספר החינוך  

)שמות כ יב. כבד את אביך ואת אמך וגו'. ובא הפרוש )קדושין לא, ב.  האב והאם, שנאמר לכבד

 . מאכיל ומשקה מלביש ומכסה מכניס ומוציאאי זהו כבוד, 

זו, שראוי לו לאדם שיכיר ויגמל חסד למי שעשה עמו טובה, ולא יהיה נבל ומתנכר  מצוה משרשי

וכפוי טובה שזו מדה רעה ומאוסה בתכלית לפני אלקים ואנשים. ושיתן אל לבו כי האב והאם הם 

כבוד וכל תועלת שיוכל, כי הם הביאוהו  סבת היותו בעולם, ועל כן באמת ראוי לו לעשות להם כל

לעולם, גם יגעו בו כמה יגיעות בקטנתו, וכשיקבע זאת המדה בנפשו יעלה ממנה להכיר טובת האל 

ברוך הוא שהוא סבתו וסבת כל אבותיו עד אדם הראשון, ושהוציאו לאויר העולם וספק צרכו כל 

דעת ומשכלת, שאלולי הנפש שחננו האל, ימיו והעמידו על מתכנתו ושלמות אבריו, ונתן בו נפש יו

 . יהיה כסוס כפרד אין הבין, ויעריך במחשבתו כמה וכמה ראוי להזהר בעבודתו ברוך הוא

 

 תלמוד בבלי מסכת קידושין דף לא עמוד ב  
ת"ר איזהו מורא ואיזהו כיבוד מורא לא עומד במקומו ולא יושב במקומו ולא סותר את דבריו ולא 

  .מאכיל ומשקה מלביש ומכסה מכניס ומוציאמכריעו כיבוד 

 

 :בדיבר הנכללות מצוות נוספות

  -משנה תורה לרמב"ם 

איסור קללת הורים,  ת אם ואב,ראמצוות י יחד עםבהלכות ממרים מונה את כיבוד ההורים 

התורה את קול אביו ואמו, לעשות ע"פ  בן סורר ומורהשלא יהיה האיסור הכאת הורים, 

 איסור גריעה או הוספה על התורה. שלא לסור מדבריהם, ,הגדול שיאמרו בית דין

 -רב סעדיה גאון" של אזהרות" מתוך  
 נחלות. דיניכבוד לזקנים, ,לימוד תורה: ברית מילה וכגון םהילדימצוות ההורים כלפי 

 -רמב"ןשל ה "תרי"ג מצוותמתוך " 

בתי כנסת, בתי  בית המקדש,הקב"ה ושכינת עוזו כולל כבוד מצוות הקשורות לכבוד 

 .והכהנים מדרש

 

 כבד את
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 מן התורה -"טוב לי תורת פיך"   

 שמות פרק כא  

 )טו. ּוַמֵכה ָאִביו ְוִאמֹו מֹות יּוָמת: )טז. ְוֹגֵנב ִאיש ּוְמָכרֹו ְוִנְמָצא ְבָידֹו מֹות יּוָמת: )יז. ּוְמַקֵלל ָאִביו

 ְוִאמֹו מֹות יּוָמת: 

 ויקרא יט,כג 

 איש אביו ואמו תראו ואת שבתותי תשמרו אני ה' אלוקיכם  

 דברים כז, טז 

 ארור מקלה אביו ואמו

 משלי פרק א  

ָך: יָך: )ח. ְשַמע ְבִני מּוַסר ָאִביָך ְוַאל ִתֹטש תֹוַרת ִאמֶּ ָך ַוֲעָנִקים ְלַגְרְגֹרתֶּ  )ט. ִכי ִלְוַית ֵחן ֵהם ְלרֹאשֶּ

 

 מוסרדברי  -"שמע בני מוסר אביך"

 יא:רמב"ן שמות כ  
הנה השלים כל מה שאנו חייבין בדברי הבורא בעצמו ובכבודו, וחזר לצוות אותנו  -כבד את אביך 

בעניני הנבראים, והתחיל מן האב שהוא לתולדותיו כענין בורא משתתף ביצירה, כי השם אבינו 

אשר צויתיך בכבודי כן הראשון, והמוליד אבינו האחרון, ולכך אמר במשנה תורה )דברים ה טז.: כ

אנכי מצוך בכבוד המשתתף עמי ביצירתך. ולא פירש הכתוב הכבוד, שהוא נלמד מן הכבוד הנאמר 

למעלה באב הראשון יתברך, שיודה בו שהוא אביו, ולא יכפור בו לאמר על אדם אחר שהוא אביו, ולא 

בע בחיי אביו לשוא ולשקר. יעבדנו כבן לירושתו, או לענין אחר שיצפה ממנו, ולא ישא שם אביו ויש

ויכנסו בכלל הכבוד דברים אחרים, כי בכל כבודו נצטווינו, ומפורשים הם בדברי רבותינו )קדושין לא 

 :ב., וכבר אמרו )שם ל ב.: שהוקש כבודו לכבוד המקום

וכאשר המצוה הזאת היא בתחתונים, כן נתן שכרה באריכות ימים בארץ אשר יתן לנו. ועל דעת רבותינו 

)קידושין לט ב.: ענין הכתוב למען יאריכון ימיך ועל האדמה, יבטיח כי במצוה הזאת יהיו כל ימותינו 

ארוכים, כי ימלא השם ימינו בעולם הזה, ויהיו ארוכים בעולם הבא שכלו ארוך, ותהיה ישיבתינו לעד 

ולמען ייטב לך על האדמה הטובה שיתן לנו, ובמשנה תורה )דברים ה טז.: פירש למען יאריכון ימיך 

 :על האדמה, והנה הם שתי הבטחות

)פרשת יתרו.: יסוד מצוה זו הוא כדי שתהיה קבלת ההורים חשובה  וכך כותב רבנו יצחק אברבנאל

בעיני האדם, ויאמין בה ויסמוך עליה... ולהיות כח הדיבור הזה להאמין בקבלת הראשונים ]אבותינו[ 

ותו בלתו ]מבלי מצוה זו[, לכן היה הדיבור הזה מכלל שהוא עיקר כולל בתורה, ולא תצוייר מציא

הדיבורים האלוקיים ]שבין אדם למקום[ אשר בלוח האחד, ולא היה מהדברים האנושיים ]שבין אדם 

 לחברו[ שהיו בלוח השני.

 

 מדרש משלי )בובר( פרשה א ד"ה ]ח[ שמע בני  

שמע בני מוסר אביך. מה שנמסר לך בסיני על כבוד אב. ואל תטוש תורת אמך. מה שהזהירו לך בסיני 

 על כבוד האם, ואם עשית כן נמצאת עושה כבוד אב ואם. 

 

 רש"ר הירש, שמות כ', י"ב ד"ה הדבור הראשון 

לפני ה' כמושל יציאת מצרים ומתן תורה הם שתי עובדות היסוד של עם ישראל, שעליהן תיכון כניעתנו 

עובדות היסטוריות הן, ואנו יודעים אותם ומכירין בהם  -ושליט בגורלנו וחיינו, והנה שתי עובדות אלו

כאמיתות היסטוריות, אולם הערובה היחידה לאמיתותן היא המסורת, ויסודה של מסורת אינו אלא 

. על כן לא נתקיימו לאורך מסירתה הנאמנה לבנים מידי האבות וקבלתה ברצון בידי הבנים מידי האבות

אלא על המשמעת העיונית והמעשית של בנים כלפי אבות  -ימים יסודות הבניין הגדול שיסד ה' בישראל

ואמהות, ונמצאנו למדים כי כבוד אב ואם הוא התנאי היסודי לנצחיותה של האומה הישראלית. על ידי 

למעשה גם החוליה המקשרת את הילד  האב והאם נותן ה' לילד לא לבד את הוויתו הפיסית, אלא הם

אל העבר היהודי ויעשה אותו לבן ישראל ולבת ישראל. מידי ההורים מקבל הילד את מסורת התעודה 

הישראלית, המעוצבת בדעת, בהליכות ובדרכי חינוך, והם מוסרים לו את דבר ההיסטוריה ואת דבר 

שעיני הבן אל הוריו, כן תהיינה אלין עיני התורה למען ינחילום גם הוא לבניו אחריו בבוא הזמן. כשם 
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תנותק שרשרת הדורות, תאבד תקוות העבר היהודי  -ילדיו בבוא הזמן. אלמלא הקשר בין אבות ובנים

לגבי העתיד והאומה הישראלית תחדל מלהיות. אכן גדולה חשיבותם של ההורים בישראל, ולפיכך 

 ת.יחדה להם התורה מקום נכבד בעשרת הדברו

 

 משך חכמה ,דברים פר' ואתחנן ה', ט"ז  

הרצון, כי אמרו בירושלמי דכבוד אב הוי מצוה קלה, דהיא כפריעת חוב עבור טרחתם ומזונם. ולכן 

אמר אף באופן שאביך ואמך עזבוך ולא גידלוך, גם כן תכבדם כאשר צווך ה' אלוקיך במדבר, ששם 

היה יורד מן השמים, ומים מבאר, ובשר משליו,  לא היה טורח גדול על האבות בגדול בניהם, כי מן

 והענן היה מגהיץ מלבושיהם. ובכל זאת צווך ה' לכבד אביך ואמך, כן תעשה לדור אחרון.

אמרו . לא זו בלבד שמצווה ה' יתברך לכבד את האב והאם, אלא שמשווה גם את כבודם לכבודו

 :שהרי בכיבוד אב ואם נאמר!הוא לכבודו של הקדוש ברוך -השווה הכתוב כיבוד אב ואם : חז"ל

וכן השווה הכתוב מורא אב ואם ." את ה' מהונך כבד" :את אביך ואת אמך", ולגבי כבוד ה' נאמר כבד"

ולגבי מורא ה'  ,"תיראו שהרי במורא אב ואם נאמר: "איש אמו ואביו! למוראו של הקדוש ברוך הוא -

 ." תירא נאמר: "את ה' אלהיך

שהרי שלושה שותפים יש באדם: הקב"ה, אביו ואמו. אביו ואמו נותנים בו אברים ובדין הוא שכך יהיה! 

בזמן שאדם מכבד את אביו ואת אמו, אומר הקב"ה: מעלה . וגידים, בשר ודם, והקב"ה נותן בו נשמה

ובזמן שאדם מצער את אביו ואת אמו, אומר הקב"ה: יפה ! אני עליהם כאילו דרתי ביניהם וכבדוני

 ציערוני ! )מסכת קידושין דף ל עמוד ב. –תי ביניהם, שאילו דרתי ביניהם עשיתי שלא דר

כבד את אביך וכו' כאשר צוך ה' אלוקיך עוד יש לפרש הפסוק כאשר צוך ה' הנאמר במצות כיבוד, 

דבישראל נוסף על כבוד האבות שהם מוליכים בניהם להצלחה האמיתית והם מוסרים המצוות השמעיות 

.. ולזה אמר שאף אם אין האב מורים לו הדיעות הצודקות, גם כן תכבדנו כאשר והקבלה מדור לדור.

צוך ה' אלוקיך. שאתה בדור שהבנים גם כן שמעו מפי הגבורה ואינם צריכים למסורת אבות, וכל פרושי 

 התורה שבעל פה שמעו מפי משה, ואף על פי כן, צוך ה' אלוקיך לכבד את אביך ואמך.

 

 אלשיך(, שמות פר' יתרו כ', י"ב ד"ה  כבד את אביךתורת משה )רבינו משה  

אל יעלה על רוחך, כי מה לך לכבד עושי חומרך )ההורים שהם הנותנים את החלק הגשמי ביצירה., 

והוא טיט חוצות. לזה סמך על רמז החידוש, למען תזכור כי גם החומר ששלשלו בך, מה' הוא. כי הוא 

על ידי אביך ואמך. נמצא ששורש פעולתם מעשה אלוהים  יתברך עשאו, ואותו הפועל הוא המשתלשל

 הוא. וכבד את הממשיכים בך מעשה ידיו יתברך.

 

 רבי יוסף אלבו, ספר העיקרים, מאמר שלישי פרק כו  

ואחר כך אמר כבד את אביך ואת אמך, לפי שהוא מן הידוע שאין המלך שבנה המדינה נגלה בכל יום 

שי הדור ההוא שראו ביאת המלך אל המדינה את קבלת עול מלכותו לאנשי המדינה ההיא, ואם יזכרו אנ

ושהמלך בנה המדינה ושהוציאם מעבדות לחרות, הנה הבאים אחריהם שלא הרגישו בעבדות כלל ושלא 

ראו כניסת המלך במדינה, יבאו למרוד ולחשוב שהמדינה היתה שלהם תמיד ושאין להם מושל עליהם, 

לא בהיותם נכנעים אל האבות ומקבלים המוסר מהם, כי הם יודיעו ואין דרך לצאת מן השטות הזה א

את בניהם איך היו עבדים, ושאדון אחד הוציאם לחרות והוא שבנה המדינה והשכין אותם בתוכה, ולזה 

היה מן ההכרח כדי שלא תשתכח ממשלת המלך מעל המדינה והטובה שעשה עימהם שהוציאם מעבדות 

ודור אל האבות ויקבלו דברי מוסרם עליהם, ובעבור זה בא הדבור  לחרות, שיכנעו הבנים בכל דור

החמישי שהוא כבד את אביך ואת אמך להזהיר על הקבלה, רוצה לומר שימשך האדם לקבלת האבות, 

 שזה עקר כולל לכל הדתות שלא יצוייר מציאותם אם לא יהיה האדם נשמע לקבלת האבות וחכמי הדת.

 

 י ודודי ליהרב יצחק גינזבורג, אני לדוד 

עיקר החטא כלפי האב הוא חטא ההתעלמות ממנו. האב אינו מצפה מהבן כי יתגייס דוקא לעזור לו 

להגשים את מטרותיו, אדרבה, במובן מסוים מצפה כי הבן יסלול לו דרך משלו, מפני שבטוח כי בכל 

ון להפתעות. לראות אשר יפנה הבן ויחדש, עדיין יורגש כי כוחו של אביו טבוע בו, ומפני שסקרן )ונכ

ניותו תמצא לעצמה ביטויים חדשים בתנאים אחרים ובדור אחר. אין אדם מתקנא בבנו כי יכיצד גרע

יפה כוח הבן מכוח האב. מכוחו ומחמתו. אבל האב חושש כי בנו יתעלם ממנו )ובכך יתאמץ גם באיזשהו 

 כי יתכחש למקור יניקתו... מקום מודחק גם להעלים אותו, שהרי הבעיה היא בעצם נוכחותו של האב.

 כבד את
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עיקר העלבון וההיפגעות של ההורים הם משכחת הבנים אותם, ומנטייתם של אלו לראותם כנטע זר 

בתור העולם החדש ה'שייך לצעירים. ובאמת אין זו בעיה רק של נטע זר ומפריע, כשהבן מודה על 

הוא נהיה בזה אסיר תודה, האמת עד כמה כל מה שיש לו, לרבות עצם קיומו, מהוריו בא לו, הרי 

וה'מאסר' הזה מוליד נטייה חריפה להסיר את הכבלים ולהתנער מהם. )אי אפשר לפסול ולבטל לחלוטין 

את הנטייה הטבעית הזאת, הלוא מפורש בתורה כי כך הטביע ה' באדם : "על כן יעזב איש את אביו 

להשלים עם כל בוסריות ולאשש  ואת אמו..." ההתבגרות כרוכה בהתנתקות: אבל אין דרכה של תורה

אותה, אלא לתקן ולעצב אותה. לכן ציוותה התורה לכבד את אביו ואת אמו, לתת להם משקל ומשמעות, 

 לבל יתנדפו מתודעתו של בנם.

 

 רש"ר הירש, חורב , פרק עג 

הוא  -ההורים הם לאדם כגזע לפרי. כל מה שיש לפרי הוא קיבל מן הגזע, וכן האדם, כל מה שיש לו

 קיבל מהוריו...

החיים הם מתנת הבורא. אולם מה יהיה טיב החיים של הילד אם לא ילוו אותם בני אדם לשומרם, 

לטפחם, לפרנסם ולעצב אותם כך שיתנהלו על פי רצונו של נותן החיים יתברך? כל מה שהילד נזקק 

מידי ההורים ניתן ונמסר  -לו ,בגופו, ברוחו ובנפשו, אימוץ מסורת הדורות בלשון, בניסיון חיים וידע

לו.הם מעלים ומוליכים אותו אל המקור האלוהי של התגלות מתן תורה, והם עדיו של הנכס האלוהי 

שזכינו לו.הם מורישים לו את אשר קבלנו ומגדלים אותו להיות נושאו ומקיימו. הם יוצרים את הקשר 

ם מחנכים אותו להיות אדם ואזרח המקשר אותו אל חברת בני האדם, אל ברית עמו ואל ייעוד שבטו. ה

בן ישראל. ברם, אם יגדל הילד ותתעורר בו תודעת עצמותו והפרי ינתק עצמו מן הגזע.. או אז מה יהא 

על עיצוב אדם וישראל ועל הנצח המורשה וברית ישראל?על כן עשה ה' בוראך את הקשר אל הוריך 

 לחובה ולמצווה שאין לה תמורה וביטול.

 

 סכת דבראש חודש פרשה במ -שמות מכילתא 

גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם, שאדם מכבד אמו יותר מאביו, לפי שהיא :  ר' אליעזר אומר

וגלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם, שאדם .  משדלתו בדברים, לפיכך הקדים אב לאם לכיבוד

מקום שחסר .  לאם במוראמתיירא מאביו יותר מאמו, לפי שהוא מלמדו תורה, לפיכך הקדים אב 

ששניהן מגיד  - איש אמו ואביו תיראו: תלמוד לומר !? השלים, או כל הקודם במקרא קודם במעשה

 .שקולין זה בזה

 

 תלמוד ירושלמי, מסכת קידושין פרק א דף סא טור ב /ה"ז 

א"ר אבא בר כהנא השוה הכתוב מצוה קלה שבקלות למצוה חמורה מן החמורות מצוה קלה שבקלות 

זו שילוח הקן ומצוה חמורה שבחמורות זו היא כיבוד אב ואם ובשתיהן כתיב הארכת ימים א"ר אבון 

מה אם דבר שהוא כפריעת חוב כתי' בו למען ייטב לך ולמען יאריכון ימיך דבר שיש בו חסרון כיס 

 וסיכון נפשות לא כל שכן 

 

  -כלי יקר שמות כ 
ועל כן שכרו אריכות ימים, כי הדבקות בה' מקור חיים נותן חיים ארוכים אל האדם, ואם הוא מכבד 

אב ואם בעבור שמהם נוצר החומר, אם כן גם הנשמה חלק אלוה ממעל תתן כבוד לאביה שבשמים, 

כמו שכתוב )דברים ד ד.: ואתם הדבקים בה'  ועל ידי הדבקות שיש לה עמו תזכה לאריכות ימים,

 .אלהיכם חיים כלכם היום

ומסיק במכילתא שכל החומד, לסוף מוליד בן שמקללו. ודבר .  לא תחמוד כבד את אביך וגו' ,כנגדו

ונראה לפרש, לפי שכל חומד אשת רעהו, ודאי הוא מהרהר בה  ? זה מחוסר ביאור, כי מה ענין זה לזה

כאילו הבן נולד לו מאשה אחרת אשר חמד והרהר בה, על כן אינו מכבד את אמו בשעת תשמיש ודומה 

כראוי, לפי שאביו היה מהרהר באשה אחרת, וגם את אביו לא יכבד כראוי, כי החומד נשים אין כוונתו 

להוליד כי אם למלאות תאותו, ולא נתכוין אל בן זה להולידו, על כן דומה כאילו אינו בנו, ועל כן לא 

ו גם כן, כי הכל הולך אחר הכוונה, וחמדת ממון תלוי ג"כ בכבוד אב ואם, כי החומד ממון אחרים יכבד

אינו מכבדם כראוי, מחמת היותו להוט בבולמוס חמדת הממון, כי הכיבוד הוא מהונו להאכילם 

 .ולהשקותם ולהלבישם, וזה החומד בלי ספק שעינו צרה גם באביו ואמו מלתת להם די מחסורם
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 רבנו יונה, אגרת התשובה 

 עיקר כיבוד אב ואם לעשות להם נחת רוח בין בדברים בין במעשה:

 

 קיצור שולחן ערוך קמ"ג , כא 

מי שהוא רוצה באמת לכבד את אביו ואת אמו, יעסוק בתורה ובמעשים טובים, שזהו הכבוד הגדול 

אם אין הבן הולך בדרך הישר, הרי להאבות, שאומרים הבריות: אשרי לאב ואם שגידלו בן כזה. אבל 

 .אבותיו ישאו חרפה עליו, והוא מבייש אותם בבושה שאין גדולה הימנה

 

 תלמוד ירושלמי, קידושין א,ז 

יש שהוא מאכיל את אביו פטומות ויורש גיהנום, ויש שהוא קושרו בריחיים ויורש גן עדן. כיצד הוא 

ה מאכיל את אביו תרנגולים מפוטמים. פעם אחת מאכיל את אביו פטומות ויורש גיהנום? אדם אחד הי

אמר לו אביו: בני, אלה מנין לך? אמר לו: סבא סבא, אכול ושתוק, שכלבים אוכלים ושותקים. נמצא 

 מאכיל את אביו פטומות, ויורש גיהנום.

ו. כיצד קושרו לריחיים ויורש גן עדן? אדם אחד היה טוחן בריחיים. הגיע צו מהמלך להביא טוחנים אלי

אמר האדם לאביו: אבא, היכנס טחון תחתיי, ואני אלך לעבודת המלך, שאם יבוא ביזיון, אתבזה אני 

 ולא אתה, ואם יבוא לידי מלקות, אלקה אני ולא אתה. נמצא קושרו לריחיים, ויורש גן עדן.

 

 הפתגמון
הקב"ה: שלושה שותפים יש באדם, הקב"ה אביו ואמו, בזמן שאדם מכבד את אביו ואמו, אומר  

 קידושין ל,ב~  מעלה אני עליהם כאילו דרתי ביניהם וכיבדוני

שנא תנא לפני רב נחמן: בזמן שאדם מצער את אביו ואת אמו אומר הקדוש ברוך הוא: יפה עשיתי  

  קידושין ל,ב~  שלא דרתי בינהם, שאלמלא דרתי בינהם ציערוני

 אגרת הרמב"ן~ שמע בני מוסר אביך ואל תטוש תורת אמך  

 

 מספרים ש..

 כבוד האם של רבי טרפון 

ל ַר' ַטְרפֹון ָיְרָדה ְלַטֵיל ְלתֹוְך ֲחֵצָרּה ְבַשָבת וְ  ָלּה. ִנְפַסק קֹוְרַדְקיֹוסִאמֹו שֶּ ָהַלְך ַר' ַטְרפֹון ְוִהִניַח ְשֵתי ָיָדיו  שֶּ

יהָ  ַתַחת ִהִגיָעה ְלִמטָ  ַפְרסֹותֶּ ן ַעד שֶּ ת ֲעֵליהֶּ כֶּ ָאְמָרה  ַפַעם ַאַחת ָחָלה ְוִנְכְנסּו ֲחָכִמים ְלַבְקרֹו. ָתּה.ְוָהְיָתה ְמַהלֶּ

הּוא נֹוֵהג ִבי  ם: ִהְתַפְללּו ַעל ַטְרפֹון ְבִני, שֶּ ה ָעָשה ָלְך? יֹוֵתר ִמַדי. ָכבֹודָלהֶּ ם אֹותֹו  ָאְמרּו ָלּה: מֶּ ִסְפָרה ָלהֶּ

ה. ה ֵכן ַהַמֲעשֶּ ף ֲאָלִפיםאֶּ  ָאְמרּו ָלּה: ֲאִפלּו עֹושֶּ ָאְמָרה ַהתֹוָרה , ֲעַדִין ַלֲחִצי ָכבֹודלֶּ                                                      .לֹא ִהִגיעַ  שֶּ

 .(תלמוד בבלי, מסכת קידושין, דף לא, עמוד ב)                                                                    

 הוריםדמא בן נתינא מכבד  

ָחד ְבַאְשְקלֹון, ַעד ֵהיָכן ִכבּוד ָאב ָוֵאם? ָשֲאלּו לֹו ְלַרב ֻעָלא: ה ָעָשה ָנְכִרי אֶּ ם: ְצאּו ּוְראּו מֶּ ן  ָאַמר ָלהֶּ ְוָדָמא בֶּ

ל  ֻמָנח ַתַחת ְמַרֲאשֹוָתיו ַמְפֵתחַ  ְוָהָיה ָשָכר, ִשִשים ִרבֹואבְ  ְפַרְקַמְטָיא ַפַעם ַאַחת ִבְקשּו ֲחָכִמים ְנִתיָנה ְשמֹו. שֶּ

זֶּר, ַעד ֵהיָכן ִכבּוד ָאב ָוֵאם? ְולֹא ִצֲערֹו. ָאִביו ת ַר' ֱאִליעֶּ ם: ְצאּו  ָאַמר ַרב ְיהּוָדה ָאַמר ְשמּוֵאל: ָשֲאלּו אֶּ ָאַמר ָלהֶּ

ן ְנִתיָנה ְשמ ָחד ְלָאִביו ְבַאְשְקלֹון, ְוָדָמא בֶּ ה ָעָשה ָנְכִרי אֶּ נּו ֲחָכִמים ֹו.ּוְראּו מֶּ ֲאָבִנים  ַפַעם ַאַחת ִבְקשּו ִממֶּ

ל ָאִביו ְולֹא ִצֲערֹו. ְבִשִשים ִרבֹוא ָשָכר, ְלֵאפֹוד ת ָנַתן לֹו  ְוָהָיה ַמְפֵתַח ֻמָנח ַתַחת ְמַרֲאשֹוָתיו שֶּ רֶּ ְלָשָנה ָהַאחֶּ

נֹוְלָדה לֹו ְדרֹו. ֲאֻדָמהָפָרה  ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא ְשָכרֹו, שֶּ ְצלֹו. ְבעֶּ ם,  ִנְכְנסּו ַחְכֵמי ִיְשָרֵאל אֶּ ם: יֹוֵדַע ֲאִני ָבכֶּ ָאַמר ָלהֶּ

ם נֹוְתִנים ִלי; ָבעֹוָלם ַאתֶּ ם ָכל ָממֹון שֶּ ִאם ֲאִני ְמַבֵקש ִמכֶּ ִהְפַסְדִתי  שֶּ ָלא אֹותֹו ָממֹון שֶּ ם אֶּ ָלא ֵאין ֲאִני ְמַבֵקש ִמכֶּ אֶּ

ה  ָאַמר ַר' ֲחִניָנא: בֹוד ַאָבא.ִבְשִביל כְ  ֵאינֹו ְמֻצּוֶּה ְועֹושֶּ ה  –ּוָמה ִמי שֶּ ה ְועֹושֶּ  .ַעל ַאַחת ַכָמה ְוַכָמה –ָכְך, ְמֻצּוֶּ

 (תלמוד בבלי, מסכת קידושין, דף לא, עמוד א                                                                        (

 שגם לאבא יכאב..""לא רציתי  

בהיותו בן תשע, חלה במחלה קשה. הוא שכב במיטתו, מתפתל בכאבים עזים, בוכה וגונח מרוב יסורים. 

וחייך אל אביו! באותה  -פסק הנער מבכיו. הידק את שפתיו  -לפתע נכנס אביו לחדר, לבקרו. בו ברגע 

לאחר  . ה השינוי הכביר שחל בושעה שהה שם ידידו ורעו, הגאון רבי יוסף משאש זצ"ל, שנדהם למרא

שהאב יצא מהחדר, שבו הגניחות והאנחות. שאלו ידידו רבי יוסף: כיצד יכולת להחריש, אחר שסבלך רב 

כל כך?! ענה הנער בן התשע: "לא רציתי לצער את אבא, האם לא די בכך שאני סובל?! לא רציתי שגם 

 ..."!לאבא יכאב

 ( זצ"ל הגאון רבי רפאל ברוך טולידאנו)

 כבד את
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 אילו רק היתה לי אמא.. 

כל  -ה"בבא סאלי" זיע"א, הגיעו אם ובנה. הבן  -אל ביתו של הצדיק הקדוש רבי ישראל אביחצירא 

ניכר עליה כי שבעת מרורים  -הופעתו אומרת מרדנות נעורים, נראה שהובא לכאן למורת רוחו. והאם 

מבקשת: בני אינו סר למשמעתי, היא. כשהגיע תורם להיכנס אל הרב, הגישה האם פתק, ובו היא 

קרא הרב את הפתק, והשתררה  . מתחצף ומתמרד. יאציל עליו הרב ברכה שיתחזק במצות כיבוד הורים

דממה. הבן כמו מחכה להיחלץ במהירות האפשרית מן המעמד המביך. יאמר הרב את תוכחתו וישחרר 

פורצת מגרונו, ופניו מביעות עצב רב. אך לא, הרב אינו פונה בתוכחה. רק אנחה כאובה  ...אותו החוצה

"אח...", לוחש הרב, "אילו היתה לי אמא"... דמעות זולגות מעיניו של הצדיק, והוא ממשיך: "אילו 

בכיו הטהור של הצדיק הרעיד את ..."! על כפים הייתי נושא אותה, ורוקד מרוב שמחה -היתה לי אם 

 התרכך ונמס.  -הלבבות. גם ליבו הקשוח והעיקש של הנער הפוחז 

עתה פנה הרב אל הנער, הניח ידיו על ראשו ואמר בחום אבהי: "אם תבטיח להיטיב את דרכך ולהקפיד 

בכבוד אמך, אברכך בכל הטובות והברכות! עליך להיות מאושר על כך שזכית, שיש באפשרותך לקיים 

 לחלוטין.. ומחדרו של הרב יצא נער אחר "! מצוה כה יקרה, קיימנה אפוא בשלמות ובשמחה

 ) מעיין השבוע ג שנח( 

 שכנים בגן עדן 

שמח בלבך שאתה וננס הקצב מושבך ומושבו בגן עדן וחלקו  מעשה בר' יהושע בן אלם שהגידו לו בחלום

כשנתעורר ר' יהושע משנתו רצה לדעת פשר החלום, הלך ר' יהושע בעצמו אצל ננס  ."כחלקך שווין כאחד

נפל על פניו ואמר לו, רבי מה היום מיומיים שעטרת ישראל בא לפני  הקצב בראותו את ר' יהושע . הקצב

אמר לו קצב   ? עבדו? אמר לו ר' יהושע דבר לי לדבר עמך, אמר לו דבר, אמר לו מה מעשיך ומה מלאכתך

ובכל יום ויום אני מעמידם מלבישם ומאכילם בידי. מיד עמד ר' יהושע   אני ויש לי אב ואם זקנים חולים

    . מה טוב ומה נעים שזכיתי להיות חברך בגן עדן  בני אשריך ואשרי גורלך  מר לוונשקו וא

 סדר הדורות ח"ג אות י((                                                                                                      

 

 הלכה למעשה!

 שולחן ערוך יורה דעה סימן רמ  

צריך ליזהר מאד בכבוד אביו ואמו ובמוראם. הגה: ומ"מ אין ב"ד כופין על מצות כבוד אב ואם,  - סעיף א

 דהוי ליה מצות עשה שמתן שכרה בצדה שאין ב"ד כופין עליה )בית יוסף בשם הגמרא ובתא"ו נתיב א'.. 

מקום המיוחד לו איזה מורא, לא יעמוד במקומו המיוחד לו לעמוד שם בסוד זקנים עם חביריו, או  - סעיף ב

להתפלל; ולא ישב במקום המיוחד לו להסב בביתו; ולא סותר את דבריו ולא מכריע את דבריו בפניו, אפילו 

לומר נראין דברי אבא; ולא יקראנו בשמו, לא בחייו ולא במותו, אלא אומר: אבא מארי. היה שם אביו כשם 

לקרות בו. אבל שם שרגילין בו מותר אחרים, משנה שמם, אם הוא שם שהוא פלאי שאין הכל רגילים 

 לקרות אחרים שלא בפניו )טור.. 

עד היכן מוראם, היה הבן לבוש חמודות ויושב בראש הקהל, ובאו אביו ואמו וקרעו בגדיו והכוהו  - סעיף ג

 על ראשו וירקו בפניו, לא יכלים אותם אלא ישתוק ויירא מן מלך מלכי המלכים שציוהו בכך. 

כבוד, מאכילו ומשקהו, מלביש ומכסה, מכניס ומוציא. ויתננו לו בסבר פנים יפות, שאפילו איזהו  - סעיף ד

מאכילו בכל יום פטומות והראה לו פנים זועפות, נענש עליו. הגה: וכן להיפך, אם מטחין אביו ברחיים, 

כוונתו לטובה וכוונתו לטובה כדי שינצל אביו מדבר קשה יותר מזה, ומדבר פיוסים על לב אביו ומראה לו ש

עד שיתרצה אביו לטחון ברחיים, נוחל עולם הבא )גמרא ורש"י פ"ק דקדושין וירושלמי.. וישמשנו בשאר 

 דברים שהשמש משמש רבו. 

זה שמאכילו ומשקהו, משל אב ואם, אם יש לו. ואם אין לאב, ויש לבן, כופין אותו וזן אביו כפי  - סעיף ה

ייב לחזר על הפתחים להאכיל את אביו. הגה: וי"א דאינו חייב ליתן לו מה שהוא יכול. ואם אין לבן, אינו ח

רק מה שמיחייב ליתן לצדקה )כן כתב הב"י דנראה כן מדברי הרי"ף והרא"ש, וכ"כ הר"ן פ"ק דקידושין.. 

ומ"מ אם ידו משגת, תבא מארה למי שמפרנס אביו ממעות צדקה שלו )הגהות מרדכי דב"ב ובהגהות פ"ק 

י אגודה.. ואם יש לו בנים רבים, מחשבים לפי ממון שלהם, ואם מקצתן עשירים ומקצתן דב"מ ובחידוש

עניים, מחויבים העשירים לבד. )תשובת מיימוני הלכות ממרים בשם מוהר"ם והביאה הבית יוסף.. אבל 

חייב לכבדו בגופו, אע"פ שמתוך כך בטל ממלאכתו ויצטרך לחזר על הפתחים. ודוקא דאית לבן מזונות 

 איתזוני ההוא יומא, אבל אי לית ליה, לא מיחייב לבטל ממלאכתו ולחזור על הפתחים. ל



 

 

59 

היה צריך על שום דבר בעיר, ויודע שישלימו חפצו בשביל אביו, אע"פ שיודע שגם כן יעשו  - סעיף ו

 ד באביו. בשבילו, לא יאמר: עשו לי דבר פלוני בשבילי, אלא יאמר עשו בשביל אבא, כדי לתלות הכבו

חייב לעמוד מפני אביו. ואם האב תלמיד בנו, כל אחד מהם עומד מפני השני. הגה: ואם הבן רוצה  - סעיף ז

למחול על כבודו, לשמש אביו, הרשות בידו, דהא הרב שמחל על כבודו כבודו מחול. ודוקא בצנעא, או 

בתורה ואין אביו דש בעירו, איכא  אפילו בפרהסיא ודש בעירו שהכל יודעים שהוא אביו, אבל אם הבן גדול

למיחש לבזיון התורה אם יתבזה הבן לפני האב, ויש להם להרחיק זה מזה שלא יקל שום אחד בכבודו לפני 

 חבירו )הכל סברת הרב.; וכן עשה מוהר"ם עם אביו. 

ימם ולא עד היכן כיבוד אב ואם, אפילו נטלו כיס של זהובים שלו והשליכו בפניו לים, לא יכל - סעיף ח

יצער בפניהם ולא יכעוס כנגדם, אלא יקבל גזירת הכתוב וישתוק. הגה: ויש אומרים דאם רוצה לזרוק מעות 

של בן לים דיכול למונעו, דהא אינו חייב לכבדו רק משל אב, אבל לא משל בן )טור בשם ר"י.. ואין חילוק 

ממנע ולא עביד, אבל אם כבר זרקוהו, בין לכבדו או לצערו )ת"ה סימן מ'.. ודוקא קודם שזרקן, דאפשר ד

אסור לאכלומיה אבל יוכל לתבעו לדינא )טור בשם הרא"ש.. ודוקא אם רוצה לזרוק כיסו לים, דאית ביה 

חסרון כיס, אבל אם רוצה להעביר ממנו ריוח בעלמא, אסור בכל ענין )ר"ן פ"ק דקדושין.. בן שיש לו דין 

לילך אחר אביו אע"פ שהבן הוא נתבע ודר בעיר אחרת, שזהו עם אביו, והאב הוא תובע הבן, צריך הבן 

כבוד אביו. אבל האב חייב לשלם לבן הוצאות, דאינו חייב לכבדו משל בן )במהרי"ק שורש נ"ח., כמו 

 שנתבאר. 

חייב לכבדו אפילו אחר מותו. כיצד, היה אומר דבר שמועה מפיו, אומר: כך אמר אבא מארי  - סעיף ט

, אם הוא תוך שנים עשר חדש, ואם הוא לאחר שנים עשר חדש, אומר: זכרונו לברכה. הריני כפרת משכבו

הגה: ואין חילוק בין אם לאב בכל זה )מהרי"ל סימן כ"ז /כ"ד/.. יש אומרים דאם כותב תוך שנים עשר 

חודש דבר ומזכיר אביו, א"צ לכתוב הריני כפרת משכבו אלא זכרונו לברכה, דהא כתיבתו מתקיימת לאחר 

שנים עשר חודש )הג' באלפס פ"ק דקדושין., ויש מחמירים אפילו בכתיבה )בנ"י ושאר מחברים וכ"מ בב"י 

 סוף סי' רמ"ב בשם רשב"ץ ותשובת ן' חביב רס"ד., וכן נוהגין. 

מי שנטרפה דעת אביו או אמו, משתדל לנהוג עמהם כפי דעתם עד שירוחם עליהם. ואם אי אפשר  - סעיף י

 שנשתגעו ביותר, ילך לו ויניחם, ויצוה לאחרים לנהגם כראוי. לו לעמוד, מפני 

ראה אביו שעבר על דברי תורה, לא יאמר לו: עברת על דברי תורה, אלא יאמר לו: אבא כתוב  - סעיף יא

בתורה כך וכך, כאילו הוא שואל ממנו ולא כמזהירו, והוא יבין בעצמו ולא יתבייש. ואם היה אומר שמועה 

 בטעות, לא יאמר לו: לא תתני הכי. 

ת מצוה עוברת כגון קבורת מת או לויה, אם אפשר אמר לו אביו: השקני מים, ויש לפניו לעשו - סעיף יב

למצוה שתעשה ע"י אחרים, יעסוק בכבוד אביו. ואם התחיל במצוה תחלה, יגמור, דהעוסק במצוה פטור מן 

המצוה )ב"י בשם הר"ן.. ואם אין שם אחרים לעשות, יעסוק במצוה ויניח כבוד אביו. )מיהו אם אין זמן 

 ואח"כ יעשה המצוה. )רבינו ירוחם נתיב א' בשם רא"ש..  המצוה עוברת, יעסוק בכבוד אביו

 תלמוד תורה גדול מכבוד אב ואם.  - סעיף יג

אביו אומר לו: השקני מים, ואמו אומרת: השקני מים, מניח אמו ועוסק בכבוד אביו. ואם היא  - סעיף יד

 מגורשת מאביו, שניהם שוים ולאיזה מהם שירצה יקדים. 

אמר לו אביו לעבור על דברי תורה, בין מצוה עשה בין מצות לא תעשה, ואפילו מצוה של  - סעיף טו

 דבריהם, לא ישמע לו. 

האב שצוה את בנו שלא ידבר עם פלוני ושלא ימחול לו עד זמן קצוב, והבן היה רוצה להתפייס  - סעיף טז

 מיד לולי צוואת אביו, אין לו לחוש לצוואתו. 

חד האשה שוין בכבוד ובמורא של אב ואם, אלא שהאשה אין בידה לעשות, שהיא אחד האיש וא - סעיף יז

 משועבדת לבעלה, לפיכך היא פטורה בכבוד אב ואם בעודה נשואה. ואם נתגרשה או נתאלמנה, חייבת. 

ממזר חייב בכבוד אביו ובמוראו. אפילו היה אביו רשע ובעל עבירות, מכבדו ומתירא ממנו. הגה:  - סעיף יח

דאינו מחוייב לכבד אביו רשע, אא"כ עשה תשובה )טור ומרדכי פ' כיצד ובהגהות מיימוני פ"ו דהלכות  וי"א

 ממרים.. 

אסור לאדם להכביד עולו על בניו ולדקדק בכבודו עמהם, שלא יביאם לידי מכשול, אלא ימחול  - סעיף יט

 ויעלים עיניו מהם, שהאב שמחל על כבודו, כבודו מחול. 

 

 הלכה" הרב אליעזר מלמדמתוך "פניני  

ההתנהגות הראויה ביחס להורים מורכבת משתי מצוות, האחת מורא, שנאמר )ויקרא יט, ג.: "ִאיש ִאמֹו  

ָך". ושאלו רבותינו )קידושין  ת ִאמֶּ ת ָאִביָך ְואֶּ ְוָאִביו ִתיָראּו", והשנייה כיבוד, שנאמר )שמות כ, יב.: "ַכֵבד אֶּ

ו כיבוד? וענו: מורא, לא עומד במקומו המיוחד לו, ולא יושב במקומו המיוחד לו, לא, ב.: איזהו מורא ואיזה

 כבד את
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מלביש ומכסה, מכניס  –ולא סותר את דבריו. וכיבוד, מסייע לו בכל מה שצריך, מאכילו ומשקהו, ואם צריך 

 ומוציא.

לאדם הוא  מצוות כיבוד ומורא הורים שלא לגרום להם צער. בין הדברים העלולים לגרום צער רב בכלל

 שמעירים אותו באמצע שנתו, ולכן צריכים הילדים להיזהר מאוד שלא לפגוע בשנתם של הוריהם.

אם הם צריכים עזרה בניקוי הבית  מצוות כיבוד ההורים הוא לשמשם ולסייע להם בכל מה שיצטרכו. עיקר

מבנם שיקנה עבורם מצווה לעזור להם. וכן אם ההורים צריכים סיוע בשליחויות, כגון שהם מבקשים  –

אבל אם ההורים אינם  מצווה עליו למלא שליחותם. –מזון או בגדים, או יביא להם תרופות מבית המרקחת 

זקוקים לעזרה ממשית, ובכל זאת הם מבקשים מבנם שיבוא איתם, כדי שיוכלו ליהנות מחברתו, אין עליו 

הם בדברים ממשיים ולא לפנות את כל חובה לעשות זאת, שכן מצוות כיבוד הורים דורשת ממנו לסייע ל

 זמנו כדי לשמחם.

ממצוות כיבוד הורים הוא שלא לסתור את דבריהם, היינו שלא לומר לאביו או לאימו בדרך של  ענף

 התנצחות "אתם טועים!". אבל מותר להתדיין עמם בדרך כבוד.

בקולם מתנגשת בדבר לשמוע בקולם ולמלא את רצונם, אלא שאין זו חובה, ואם השמיעה  וכן מצווה

שחשוב לו, אינו חייב לשמוע בקולם. לדוגמה: כאשר האם מבקשת מבנה הגדול ללבוש סוודר ביום חם, 

הבן אינו חייב לשמוע בקולה. אמנם אם ילבש את הסוודר יקיים מצווה, … מתוך דאגה מופרזת שמא יתקרר

יקר מצוות כיבוד הורים הוא לסייע ששמע בקולה ושימח אותה. אבל למעשה הוא אינו חייב ללובשו, כי ע

להם בדבר שיש להם ממנו תועלת אישית, כגון שמלבישם או מאכילם, אבל השמיעה בקולם אינה חובה, 

וכיוון שמאוד לא נוח לו ללבוש סוודר ביום חם, אינו חייב לשמוע לה. וגם מצד מצוות מורא הורים אינו 

בכבודם. לפיכך בדבר שאינו נוגע להם ישירות, אין חובה חייב לשמוע לה, כי עיקר המורא הוא שלא לפגוע 

 לשמוע בקול ההורים.

אם ההורים תובעים מבנם שילמד דווקא מקצוע מסוים, כגון, רפואה, ואילו הוא רוצה ללמוד מחשבים. אם 

 ישמע בקולם יקיים מצווה. אך הוא אינו חייב לעשות כן, כי זו החלטה שקשורה לחייו ואינה קשורה ישירות

ועליו להציג זאת בפני ההורים בדרך ארץ ולא בחוצפה. וההורים חייבים ללמוד  לענייני הכיבוד או המורא.

 להכיר בעצמאותם של ילדיהם, כדי שלא יטעו ויקימו שערורייה סביב כל החלטה עצמאית של ילדם.
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 : הדיבר

 לא תרצח
 

 :עיקריתהמצווה ה

 מצווה לא תעשה ,רפטספר המצוות לרמב"ם:  
 "שלא להרוג נקי, שנאמר "לא תרצח

 

 ספר החינוך ל"ד 

מצוה זו, ידוע ונגלה לכל רואי השמש, כי השם יתברך ברא העולם וצונו לפרות ולרבות  שורש

כדי לישבו לפניו, ומנענו שלא נחריבהו בידינו להרוג ולאבד הבריות שהן המישבות העולם. ואולם 

המינים והמלשינים אינן מישבי העולם, ועליהם אמר הכתוב )משלי יא י. הרשעים הגמורים כגון 

 ..באבד רשעים רנה, לפי שהם לא יושיבו העולם, אלא יחריבוהו בכל כחם

 

 הרמב"ם הלכות רוצח 

..וכל מי שיש בידו עוון זה הרי הוא רשע גמור, ואין כל המצוות שעשה כל ימיו שקולים כנגד עוון 

 מן הדין.זה, ולא יצילו אותו 

 

 מצוות נוספות הכלולות בדיבר

  משנה תורה לרמב"ם

 ) הלכות רוצח ושמירת הנפש( 

 שלא לרצוח 

שלא ליקח כופר לנפש רוצח, אלא  

 יומת

 להגלות הרוצח בשגגה 

 שלא ליקח כופר למחוייב גלות 

שלא יומת הרוצח כשירצח, קודם  

 עמידה בדין

 רודף להציל הנרדף בנפשו של 

 שלא לחוס על הרודף 

 שלא לעמוד על דם 

להפריש ערי מקלט ולכוון להם  

 הדרך

 לערוף את העגלה בנחל 

שלא ייעבד באותה קרקע ולא  

 תיזרע

 שלא לשום דמים 

 לעשות מעקה 

 שלא יכשיל תמים בדרך 

 לפרוק עם מי שנכשל בדרך 

 לטעון עימו 

שלא יניחנו בדרך נבהל במשאו  

ך לו לוי

 

 מתוך הלכות מלכים ומלחמותיהם
לשלוח שלום ליושבי העיר כשצרים  

עליה, ולדון בה כאשר מפורש בתורה, 

 ואם תשלים ואם לא תשלים 

 שלא להשחית אילני מאכל במצור.   

 

 -רמב"ןשל ה "תרי"ג מצוותמתוך " 

 לא תשנא אחיך בלבבךש 

 קוםלנלא ש 

 טורלנלא ש 

 איסורי ודיני חבלה.  -רב סעדיה גאון" של אזהרות" מתוך

 פירוש אב"ע לשמות כ,יג:  
בידך או בלשונך להעיד עליו שקר להמיתו, או להיותך רכיל, או לתת עצה רעה בזדון, שתדע 

 או שנגלה לך סוד שתוכל להצילו מן המוות אם תגלהו לו. ואם לא גלית אתה כמו רוצחשיהרג. 
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 מן התורה -"טוב לי תורת פיך"

 בראשית ד' 
ת א ת-ְוָהָאָדם, ָיַדע אֶּ ד אֶּ ת-ַחָּוה ִאְשתֹו; ַוַתַהר, ַוֵתלֶּ ר, ָקִניִתי ִאיש אֶּ ת,  ב  ה'-ַקִין, ַותֹאמֶּ דֶּ ף ָללֶּ תַוֹתסֶּ ָאִחיו -אֶּ

ת ל; ַוְיִהי-אֶּ ל, ֹרֵעה צֹאן, ְוַקִין, ָהָיה ֹעֵבד ֲאָדָמה-ָהבֶּ בֶּ ַוְיִהי, ִמֵקץ ָיִמים; ַוָיֵבא ַקִין ִמְפִרי ָהֲאָדָמה,  ג.  הֶּ

ל ֵהִביא ַגם ד  לה'—ִמְנָחה בֶּ ֹ -ְוהֶּ ן; ַוִיַשע הּוא ִמְבֹכרֹות צ ְלֵבהֶּ לה'אנֹו, ּוֵמחֶּ ל-, אֶּ ל ְואֶּ בֶּ ל ה.  ִמְנָחתֹו-הֶּ ַקִין -ְואֶּ

ל ר  ו.  ִמְנָחתֹו, לֹא ָשָעה; ַוִיַחר ְלַקִין ְמֹאד, ַוִיְפלּו ָפָניו-ְואֶּ לה'ַויֹאמֶּ ָלָמה ָחָרה ָלְך, ְוָלָמה ָנְפלּו   ָקִין:-, אֶּ

יָך, ְתשּוקָ -ֲהלֹוא ִאםז.  ָפנֶּיָך ַתח ַחָטאת ֹרֵבץ; ְוֵאלֶּ -תֹו, ְוַאָתה, ִתְמָשלֵתיִטיב, ְשֵאת, ְוִאם לֹא ֵתיִטיב, ַלפֶּ

ל ח.  בֹו ר ַקִין, אֶּ ל-ַויֹאמֶּ ה, ַוָיָקם ַקִין אֶּ ל ָאִחיו; ַוְיִהי ִבְהיֹוָתם ַבָשדֶּ בֶּ ל ָאִחיו ַוַיַהְרֵגהּו-הֶּ בֶּ ר  ט.  הֶּ ה' ַויֹאמֶּ

ל ר לֹא ָיַדְעִתי, ֲהֹשֵמר ָאִחי ָאֹנִכי-אֶּ ל ָאִחיָך; ַויֹאמֶּ בֶּ ה ָעִשיָת; קֹול ְדֵמי ָאִחיָך, ֹצֲעִקים  י.  ַקִין, ֵאי הֶּ ר, מֶּ ַויֹאמֶּ

ת-ְוַעָתה, ָארּור ָאָתה, ִמן יא.  ָהֲאָדָמה-ֵאַלי ִמן ר ָפְצָתה אֶּ ת-ָהֲאָדָמה ֲאשֶּ ְדֵמי ָאִחיָך -ִפיָה, ָלַקַחת אֶּ

ָך ת יב.  ִמָידֶּ ץ ֹכָחּה ָלְך; ָנע ָוָנד,-ֹתֵסף ֵתת-ָהֲאָדָמה, לֹא-ִכי ַתֲעֹבד אֶּ ל יג.  ִתְהיֶּה ָבָארֶּ ר ַקִין, אֶּ ָגדֹול   :ה'-ַויֹאמֶּ

ץ, ְוָהָיה ָכל יד.  ִני, ִמְנשֹאֲעֹו ָסֵתר; ְוָהִייִתי ָנע ָוָנד, ָבָארֶּ -ֵהן ֵגַרְשָת ֹאִתי ַהיֹום, ֵמַעל ְפֵני ָהֲאָדָמה, ּוִמָפנֶּיָך, אֶּ

ר לֹו  טו.  ֹמְצִאי, ַיַהְרֵגִני ם ֹהֵרג ַקִין, ִשְבעָ -ָכל, ָלֵכן ה'ַויֹאמֶּ ֹאתֹו -ְלַקִין אֹות, ְלִבְלִתי ַהכֹות ה'ַתִים, יָֻקם; ַוָישֶּ

ץה'ֵיֵצא ַקִין, ִמִלְפֵני וַ  טז.  ֹמְצאֹו-ָכל רֶּ ב ְבאֶּ ן-נֹוד, ִקְדַמת-; ַוֵישֶּ  . ֵעדֶּ

 

 שמות ב 
ל יא ה ַוֵיֵצא אֶּ ָחיו -ַוְיִהי ַבָיִמים ָהֵהם ַוִיְגַדל משֶּ ה ִאישאֶּ ָחיו-ַוַיְרא ְבִסְבֹלָתם ַוַיְרא ִאיש ִמְצִרי ַמכֶּ : ִעְבִרי ֵמאֶּ

ת יב ן ֹכה ָוֹכה ַוַיְרא ִכי ֵאין ִאיש ַוַיְך אֶּ ֲאָנִשים -ַוֵיֵצא ַביֹום ַהֵשִני ְוִהֵנה ְשֵני יג: ַהִמְצִרי ַוִיְטְמֵנהּו ַבחֹול-ַוִיפֶּ

ר  ָךִעְבִרים ִנִצים ַויֹאמֶּ ה ֵרעֶּ ר ִמי ָשְמָך ְלִאיש ַשר ְוֹשֵפט ָעֵלינּו ַהְלָהְרֵגִני ַאָתה ֹאֵמר  יד: ָלָרָשע ָלָמה ַתכֶּ ַויֹאמֶּ

ת ר ָהַרְגָת אֶּ ה ַויֹאַמר ָאֵכן נֹוַדע ַהָדָבר-ַכֲאשֶּ  : ַהִמְצִרי ַוִייָרא משֶּ

 

 עשה את האדםשופך דם האדם, באדם דמו ישפך כי בצלם אלוקים  בראשית ט,ו 

 

 ארור מכה רעהו בסתר דברים כז, כד 

 

 דברי מוסר -"שמע בני מוסר אביך"

 בראשית רבה, פרשה כב, סימן ז: 

 ?על מה היו מדיינים יאמר קין אל הבל אחיו ויהי בהיותם בשדה ויקם קין אל הבל אחיו ויהרגהו"ו

דין אמר ארעא, דאת  .המטלטליןאמרו: בואו ונחלוק את העולם, אחד נטל הקרקעות ואחד נטל את 

מתוך כך ויקם קין אל  דין אמר: חלוץ ודין אמר: פרח קאים עליה דידי ודין אמר מה דאת לביש, דידי 

שניהם נטלו את הקרקעות, ושניהן נטלו את  :רבי יהושע דסכנין בשם רבי לוי אמר .הבל אחיו ויהרגהו

וזה אומר: בתחומי בהמ"ק נבנה,  .מי בהמ"ק נבנהאלא, זה אומר: בתחו ועל מה היו מדיינין .המטלטלין

היך מה דאת אמר )מיכה ג. ציון שדה תחרש ומתוך  .שנא': ויהי בהיותם בשדה, ואין שדה אלא בהמ"ק

אמר  .על חוה הראשונה היו מדיינין :יהודה בר אמי אמר. 'כך )בראשית ד. ויקם קין אל הבל אחיו וגו

תאומה יתירה נולדה   :אמר רבי הונא ועל מה היו מדיינין?  ..חוה הראשונה חזרה לעפרה  :רבי איבו

 וזה אומר: אני נוטלה, שנולדה עמי. ומתוך כך ויקם קין.  .עם הבל. זה אומר: אני נוטלה, שאני בכור

 

 סנהדרין ל"ז א 

 ..שלא כדיני ממונות דיני נפשות דיני ממונות אדם נותן ממון ומתכפר לו דיני נפשות דמו ודם זרעותיו

תלויין בו עד סוף העולם שכן מצינו בקין שהרג את אחיו שנאמר )בראשית ד, י. דמי אחיך צועקים 

אינו אומר דם אחיך אלא דמי אחיך דמו ודם זרעותיו דבר אחר דמי אחיך שהיה דמו מושלך על העצים 

אילו ועל האבנים לפיכך נברא אדם יחידי ללמדך שכל המאבד נפש אחת מישראל מעלה עליו הכתוב כ

 איבד עולם מלא וכל המקיים נפש אחת מישראל מעלה עליו הכתוב כאילו קיים עולם מלא..

 

 

 

 לא תרצח
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 פירוש הרמב"ן שמות, כ ,יב: 

אמר, הנה צויתיך להודות שאני בורא את הכל בלב ובמעשה, ולכבד  -לא תרצח. לא תנאף. לא תגנב 

ידי ותשפוך דם האדם אשר האבות בעבור שהם משתתפים ביצירה, אם כן השמר פן תחבל מעשה 

 בראתי לכבודי ולהודות לי בכל אלה

 

 דרך פיקודיך ל"ת לד חלק המחשבה ב 

 הרוצח, הורג את עבדי המלך משרתיו עושי רצונו, ומונע מהם להוליד עוד עבדים לשרתו

 

 פרשה מסכת דבחדש ,מכילתא יתרו  

מגיד  אנכי ה' אלהיך   וכנגדו לא תרצחכתיב   . כיצד נתנו עשרת הדברות ה' על לוח זה וה' על לוח זה

משל למלך בשר ודם שנכנס .הכתוב, שכל מי ששופך דם, מעלה עליו הכתוב כאלו ממעט בדמות המלך

למדינה והעמיד לו איקונות ועשה לו צלמים וטבעו לו מטבעות. לאחר זמן כפו לו איקונות, שברו לו 

כך מי שהוא שופך דמים, מעלה עליו הכתוב כאלו  . צלמיו, ובטלו לו מטבעותיו, ומיעטו בדמות של מלך

ממעט בדמות המלך, שנאמר "שופך דם האדם באדם דמו ישפך כי בצלם אלוקים עשה את האדם" ) 

 בראשית ט,ו. 

 

 ליקוטי הלכות, פסח הלכה ט, סימן כ"ח 

ָאְמרּו  ד ָחֵמש, ְכמֹו שֶּ גֶּ ת ַהִדְברֹות ֵהם ָחֵמש ְכנֶּ רֶּ ד ְָכל ָהֲעשֶּ גֶּ ַרבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה, ִדבּור 'לֹא ִתְרַצח' ְכנֶּ

ּוא ָהֱאֹלִקים ָאֹנִכי. ִכי רֹוֵצַח ְמַמֵעט ַהְדמּות, ַהְינּו ִכי ִמְצַות ָאֹנִכי ִהיא ְלָהִאיר ַהַדַעת ַהָקדֹוש, ְלהֹוִדיַע ִכי ה' ה

אָ  ד זֶּה ִאסּור לֹא ִתְרַצח, שֶּ גֶּ ת ַהְדמּות, ַהְינּו ִכי ַכַנ"ל ּוְכנֶּ ֱחָשב ְכִאלּו ְמַמֵעט אֶּ נֶּ ש ִמִיְשָרֵאל שֶּ סּור ַלֲהֹרג נֶּפֶּ

ְפָשר ִכי ִאם ַעל ְיֵדי ִרבּוי ְנָפשֹות ִמְבֵני ִיְשָרֵאל -ְיִדיָעה זֹאת ְלהֹוִדיַע ֱאֹלקּותֹו ִיְתָבַרְך ְבָכל ָהעֹוָלמֹות זֶּה ִאי אֶּ

ְבזֶּה ָהעֹוָלם דַ  ק ְבִהְתַגלּות ְיִדיַעת ֱאֹלקּותֹו ִיְתָבַרְך. ְוָכל ַמה שֶּ ָחד ְכִפי ָשְרשֹו ֵכן ֵיש לֹו ֵחלֶּ ָחד ְואֶּ ָכל אֶּ ְיָקא, שֶּ

ה ְכבֹוד ֱאֹלקּותֹו יֹוֵתר, ִכי בְ  ִנְתַרִבין ְבזֶּה ָהעֹוָלם ַנְפשֹות ְבֵני ִיְשָרֵאל יֹוֵתר ְויֹוֵתר, ִנְתַגלֶּ ְך. ָרב עָ שֶּ לֶּ ם ַהְדַרת מֶּ

ם ְדמּות ַתְבִניתֹו, ִכְבָיכֹול, ַעל לֶּ ְליֹוָנה ְלַהְשִלים צֶּ ְיֵדי ִרבּוי ַנְפשֹות ִיְשָרֵאל, -ְוזֶּה ְבִחיַנת ַהְשָלַמת ַהקֹוָמה ָהעֶּ

ם ֱאֹלִקים הּוא ְבִחיַנת ַדַעת ּוֹמִחין, ַהְינּו ִכי ֵיש ְיִדיָעה ְוַהשָ  לֶּ ִנְקֵראת ְבִחיַנת ִכי ְבִחיַנת צֶּ ֱאֹלקּותֹו ִיְתָבַרְך שֶּ ָגה בֶּ

ָחד ִמִיְשָרֵאל הּוא ֵאָבר ל. ְוֵכן ָכל ָהְרַמ"ח ֵאָבִרים ּוְשָס"ה ִגיִדים. ְוָכל אֶּ גֶּ ִנְקֵראת רֶּ ֵמַהְשִכיָנה.  ָיד ְוֵיש ַהָשָגה שֶּ

ש ִנְשָמתֹו ֵכן הּוא ָצִריְך ְלַגלֹות ּוְלהַ  ק ַהַדַעת ְלהֹוִדיַע ֱאֹלקּותֹו ִיְתָבַרְך ָבעֹוָלם. ְוָכל ּוְכִפי ֹשרֶּ ְמִשיְך ָבעֹוָלם ֵחלֶּ

ִנְתגַ  ם ֱאֹלִקים ְביֹוֵתר, ְדַהְינּו שֶּ לֶּ ה ַהַדַעת יֹוֵתר ְוִנְשָלם צֶּ ִמְתַרִבין ִיְשָרֵאל יֹוֵתר, ִנְתַגלֶּ ה ְיִדיַעת ֱאֹלקּותֹו ַמה שֶּ לֶּ

ם ֱאֹלִקים. ְוַעלִיְתָבַרְך ְבָכל  לֶּ ְכלּוִלים ִבְבִחיַנת קֹוַמת ָאָדם, ְבִחיַנת צֶּ הֹוֵרג -ְפָרֵטי ַהָשַגת ַהַדַעת שֶּ ֵכן ָהרֹוֵצַח שֶּ

ש ִמִיְשָרֵאל ְמַמֵעט ַהְדמּות ַעל ה ַעל-נֶּפֶּ הּוא ִמְתַגלֶּ ק ַהַדַעת ַהָקדֹוש שֶּ ִחֵסר ֵחלֶּ ש דַ -ְיֵדי שֶּ ְיָקא. ְיֵדי זֶּה ַהנֶּפֶּ

הּוא ְבִחיַנת ִהְתַגלּות ַהַדַעת ַהָקדֹוש ְלהֹוִדיַע ֱאֹלקּותֹו ִיְתָבַרְך ָבעֹו-ְוַעל ד ָאֹנִכי, שֶּ גֶּ  ָלם ַכַנ"ל:ֵכן לֹא ִתְרַצח ְכנֶּ

 

 רש"ר הירש, חורב, פרק מה 

עצמו,  "כי בצלם אלוקים עשה את האדם" )בראשית ט. מה גדול הוא הודו של מאמר זה..באשר לאדם

עליך לכבד את נשמת החיים שה' נפח באפו ועטף אותה בגוף למען יסדיר האדם, ההולך בדרכי ה', את 

ענייני הגוף והארץ ע"פ רצון ה'. אל תקפח את רוח ה' שבאדם ותקח ממנה את הגוף העוטף אותה. אסור 

לא  -ת החייםלך לנתק את הקשר שיצר ה' בין הגוף לרוח ה' באדם, היא נשמת האדם. לא תקפח א

באדם מתגלה רוח האלוקים עלי אדמות, ומעטה גופו  תרצח.. רוצח אדם כמוהו כמי ששולח יד ברוח ה'.

..מי שהורג אדם, מכלה כל מה  לא תרצח! -הוא היכל ה'. היד ההורגת אדם ממוטטת מקדש ממקדשי ה'

ז.: כל האנושות נבראה לכן אומרים חכמינו ז"ל )סנהדרין ל" שהיה עשוי לפעול עלי אדמות כעבד ה'.

תחילה רק על ידי אדם יחידי, להביע לך בזה אומר, כי האיש אשר ימית אדם אחד, נחשב הנהו כאילו 

 החריב את העולם כולו" 

 

 רס"ג אמונות ודעות פרק ג', ב 

  :וראוי שאקדים את הדיבור על המצוות השכליות תחילה. ואומר

שלא יהא הדבר הפקר, וישמידו זה את זה. ויש בכך מלבד בין בני אדם, כדי  מן החכמה למנוע את הרצח

וימנעם הרצח מלעשות מה שנבראו בעבורו,  .מה שיש בו מן הצער, ביטול המטרה אשר כוון בהם החכם

  .ומה שנצטוו בה
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 מסכת אבות ג, יד 

בצלם אלהים  הוא היה אומר, חביב אדם שנברא בצלם, חיבה יתרה נודעת לו שנברא בצלם, שנאמר כי

האדם. חביבין ישראל שנקראו בנים למקום, חיבה יתרה נודעת להם שנקראו בנים למקום,  עשה את

שנאמר בנים אתם לה" אלוקיכם. חביבין ישראל שנתן להם כלי חמדה, חיבה יתרה נודעת להם שנתן 

 להם כלי חמדה שבו נברא העולם שנאמר כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזבו.
 

  דברים: בהתאם לערך הליבההלב 

 סנהדרין נח 

המגביה ידו על חבירו, אף על פי שלא הכהו, נקרא רשע, שנאמר 'ויאמר לרשע למה תכה רעך' )שמות 

 אף על פי שלא הכהו נקרא רשע. –ב', יג.: 'למה הכית' לא נאמר, אלא 'למה תכה' 

 

 איכא רבה א כט 

ר' אבהו היה יושב ולומד, ראה איש אחד רץ אחרי חברו להכותו במקל קטן )ענף של פרח.. קם ר' 

אבהו וצעק עליו: אתה רוצה להרוג את חברך? אמר לו: זה רק מקל קטן, ובזה אי אפשר להרוג את 

החבר. אמר ר' אבהו: מאחוריך יש מזיק רוחני עם מקל של ברזל, כשאתה תכה את חברך במקל הקטן 

 המזיק יכה את חברך במקל של ברזל והחבר ימות.  -

 

 מדרש תהילים נ"ב, ו 

 אדם רואה את חברו על פי הבור ודוחפו בבור, או רואה את חברו על ראש הגג ודוחפו, זו גבורה היא?

בשעה שחברו בא ליפול לבור ואוחזו בידו שלא יפול, וכן מי שרואה חברו  אלא אימתי נקרא גיבור?

 הו מן הבור.נופל לבור ומעל

 

 מסכת אבות א,יח 

אמת ומשפט שלום שפטו "  :על הדין ועל האמת ועל השלום  שנאמר על שלושה דברים העולם קיים 

 ) בשעריכם" )זכריה ח

 

 מסכת דרך ארץ זוטא ,פרק השלום  

ושלשתן בפסוק אחד  .נעשה הדין נעשה אמת נעשה שלום :ושלשתן דבר אחד הן :אמר רבי מונא

  כל מקום שיש משפט יש שלום )  אמת ומשפט שלום שפטו בשעריכם" )זכריה ח" שנאמר:, נאמרו

 וכל מקום שיש שלום יש משפט

,שבשעה שעמדו ישראל ואמרו "כל אשר דבר ה' נעשה ונשמע"   גדול הוא השלום :אמר רבי יהושע

ה' יברך את שנאמר: "ה' עוז לעמו יתן .  שמח בהן הקב"ה ונתן להם תורתו וברכם בשלום )שמות כד.

 עמו בשלום" )תהלים כט..

כי תראה"; "כי תפגע"; "כי יקרא"; :  שכל מצווה שבתורה כתוב בהן,  גדול הוא השלום :אמר חזקיה

  אבל השלום מה כתיב בו? .כשבאה המצווה לידך אתה זקוק לעשות." "כי תבנה

 . בקשהו ממקומך ורדפהו במקום אחר .)"בקש שלום ורדפהו" )תהלים לד

שבכל המסעות כתיב "ויסעו" "ויחנו": נוסעים במחלוקת וחונים   גדול הוא השלום :חזקיה אמר

אמר הקב"ה: הואיל ושנאו  )בזמן שבאו לסיני חנו חנייה אחת, "ויחן שם ישראל" )שמות יט  .במחלוקת

  - ונעשו חנייה אחת, ואהבו את השלום, ישראל את המחלוקת

 .הרי השעה שאתן להם את תורתי

 

 יד–רמב"ם משנה תורה: הלכות מגילה וחנוכה, פרק ד, הלכות יב 
היה לפניו נר ביתו ]נר של שבת[ ונר חנוכה או נר ביתו וקידוש היום, נר ביתו קודם, משום שלום 

גדול השלום, שכל התורה ניתנה לעשות  .ביתו, שהרי השם נמחק לעשות שלום בין איש לאשתו

 שנאמר: "דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום"   ,שלום בעולם
  

 לא תרצח
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 ןהפתגמו

מלמד שדם בניו ובני בניו וכל תולדותיו עד סוף כל הדורות שעתידין לצאת  -קול דמי אחיך צועקים" 

 אבות דרבי נתן ~ ממנו, כולם היו עומדין וצועקין לפני הקב"ה 

לפיכך נברא האדם יחידי, ללמדך, שכל המאבד נפש אחת מישראל, מעלה עליו הכתוב כאילו איבד  

סנהדרין פ"ד ~ עולם מלא, וכל המקיים נפש אחת מישראל , מעלה עליו הכתוב כאילו קיים עולם מלא 

 ,מ"ה

 -ן" כלומרהלל הזקן ראה גולגולת שצפה על פני המים. אמר לה "על דאטפת אטפוך, וסוף מטיפיך יטופו 

השליכו אותך לנהר משום שגם אתה היית הורג אנשים ומשליכם לנהר. וגם אלו שהרגו אותך סופם 

 אבות פ"ב, סוכה נ"ג~ באותה מיתה  שיהרגו

ארבעה דברים שהם נפרעין מן האדם בעולם הזה והקרן קיימת לו לעולם הבא ואלו הן עבודה זרה  

~ וא ם מניין? )בראשית. ויאמר קין אל ה' גדול עווני מנשוגילוי עריות ושפיכות דמים... שפיכות דמי

 ירושלמי פאה

 מדרש עשרת הדברות~ חרב באה לעולם  -בעוון רציחה 

 מלכים א', כ"א, י"ט~ הרצחת וגם ירשת?  
 

  דברים: בהתאם לערך הליבההלב 
 בבא מציעא נח ב~ המלבין פני חברו ברבים כאילו שופך דמים  

 מסכת אבות, ד,א~  יצרואיזהו גיבור? הכובש את  

 אבות דרבי נתן כ"ג~  איזהו גיבור? העושה שונאו לאוהבו 

~ : על הדין ועל האמת ועל השלום.  רבן שמעון בן גמליאל אומר על שלושה דברים העולם עומד 

 מסכת אבות, א,יח

 אמר רבי שמעון בן חלפתא: לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלום, שנאמר: ה' עוז 

 עוקצין ג~  לעמו יתן, ה' יברך את עמו בשלום

 דברים רבה, ה~  חביב הוא השלום שנתנו הקדוש ברוך הוא בשמים, שנאמר עושה שלום במרומיו 

גדול השלום... שאין העולם מתנהג אלא בשלום והתורה כולה שלום, שנאמר "דרכיה דרכי נועם וכל  

 במדבר רבה כא~  נתיבותיה שלום.

אה המחלוקת... עיר שיש בה מחלוקת, סופה ליחרב... בית שיש בו מחלוקת, סופו גדול השלום ושנו 

 דרך ארץ ז~  ליחרב.

 תהילים לד~  ורדפהו! –בקש שלום  

לא הקפידה התורה לרדוף אחרי המצוות... אם באו לידיך אתה מצווה עליהם ולא לרדוף אחריהם.  

 ת רבהשמו~." אבל השלום :בקש שלום במקומך, ורדפהו במקום אחר

בולם עצמו בשעת מריבה אמר ר' אלעי: אין העולם מתקיים אלא בשביל מי ש -תולה ארץ על בלימה" 

 חולין פ"ט~ 

 שמות רבה ו~ טוב יוצא מתוך מריבה אין דבר  

 אבות ב~ אומר: אל תהי נוח לכעוס  רבי אליעזר 

שנאמר "והסר כעס  אמר ר שמואל בר נחמני אמר ר' יוחנן: כל הכועס כל מיני גיהנום שולטים בו, 

 נדרים כב~ ליבך והעבר רעה מבשרך" מ

 עיר' סה~ בכוסו, כיסו ובכעסו  -כרבשלושה דברים האדם ני 
 

 מספרים ש..

 בלשון רכה 

רבי עשה סעודה לתלמידיו, הביא לפניהם לשונות רכות ולשונות קשות, התחילו בוררים את הרכות 

כשהם שאתם בוררים את הרכות ומניחים את ומניחים הקשות. אמר להם : דעו מה אתם עושים, 

 )ויקרא רבה ל"ג(      הקשות, כך תהא לשונכם רכה אלו לאלו
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 אהרון רודף שלום 

כך היתה אומנותו של אהרן הצדיק: היה שומע על שנים שהן מריבים, הלך אצל האחד ואומר לו: 

רבי ומורי, מה מבקש מורי כאן?" והוא אומר "פלוני, שלום עליך, רבי!" והוא אומר לו: "שלום עליך, 

לו: "פלוני חברך שגרני אצלך לפייסך, מפני שאמר אני סרחתי על חברי". מיד אותו איש מהרהר 

בדעתו: "וכי כזה הצדיק בא אלי לפייסני?!" והיה אומר לו: "רבי, אני הוא שסרחתי עליו!" והלך אצל 

לזה: "ימחול לי מה שסרחתי" וזה אומר לזה: "ימחול  האחר ואמר לו כן. פגעו שניהם בדרך, זה אומר

 מסכת כלה פרק שלישי( )         לי מה שאני סרחתי".
 

 פיוט

 

, כמענה לשירו הידוע 20 -את הפיוט שלפנינו כתב ר' דוד בוזגלו, גדול פייטני מרוקו במאה הרקע: 

יד במרכז השיר את זכר הנופלים, של חיים גורי "באב אל ואד" ולפי אותו לחן. לעומת חיים גורי, שמעמ

הזיכרון של בריאת האדם והעולם. ר' דוד כמו מעמיד  -חוזר ר' דוד בשירו לזיכרון הבראשיתי הקדום 

במקום לבנות עולם  -שמאז בריאת העולם חוטאת לייעודה  -מראה אל מול פני העולם והאנושות 

הרס וחורבן. ר' דוד יוצא בשירו ולחיות בשלום ובאחווה, עסוק האדם במלחמות, שפיכת דמים, 

דרשו שלום ורדפו שלום! אל מול "לנצח זכור נא את שמותינו"  -בקריאה ברורה, נוקבת וחדה 

המהדהד משירו של חיים גורי, הוא קורא לבני האדם לזכור את בריאת העולם, את המטרה שלשמה 

כור שאנו בני חלוף. ובשיאו נוצר האדם, לזכור ולא לשכוח שאנו בעולם כדי לבנות ולא להרוס. לז

של הפיוט מזכיר לנו הפייטן כי למען השלום הקב"ה מצווה למחוק את שמו )דבר שאסור בתכלית 

 רק על מנת להשכין שלום בין איש ואשתו -האיסור ע"פ ההלכה. 

 /(http://www.piyut.org.il)מתוך האתר: הזמנה לפיוט 
 

 20מאה |  ישראל-מרוקו | ר' דוד בוזגלו |  בינו נא מורדים
 

ָצח  ִבינּו ָנא מֹוְרִדים רֹוְדֵפי ְקָרב ָורֶּ

 לֹא ָלֵתת ְבקֹול ַעל ָעם שֹוֵפְך ִשיחֹו

 מּול שֹוֵכן ָשָמיו, ָכל ָיכֹול ָלנֶַּצח

 ִכי ְבֵצל ֻסכֹו ָשם ָשם לֹו ִמְבָטחֹו

 

 ִלְיִציָרה ִזְכרּו ָנא יֹום ֵבן ֲחלֹוף הּוַכן

  ׁ ְריו  ַכת ָשלֹום ָנְתָנה ְבקֹול ַמר ְלמֶּ

 ֲהלֹא הּוא ְיִציר ַנְפשֹו ָלִריב ִנְמָהָרה

ם ָשלֹום  זֹאת ֲעשּו ֵאפֹוא, ִקְראּו ָלכֶּ

 

ְך לֶּ  ֵנזֶּר ַהְיִציָרה ֱאנֹוש נֹוָצר ְכמֶּ

 ַרק ִלְבנֹות ִצָיה ִלְנֹטַע ְיִשימֹון

ְך ַאְך הּוא ָשת ָבָתה ְשדֹות רֶּ  ְיבּול ַרב עֶּ

ל ְוַאְרמֹון ץ, ֹעפֶּ  ַוְיַמֵגר ָלָארֶּ

 

 ...ִזְכרּו

 

 ַיְעֹקב, ָיָשר, ָדַרש ְבֹרְך ְוֹנַעם

ת ְשלֹום שֹוְנָאיו ָחיו ְואֶּ ת ְשלֹום אֶּ  אֶּ

 ַעל ַצָּואר ִנְרַדְפנּו יֹום ֲחרֹון ְוַזַעם

ֱאָצָאיו  ּוְשלֹוִמים ָרַדְפנּו, ַנְחנּו צֶּ

 

 ...ִזְכרּו

 

 ֹוְך ֵמי ַהִמְקָדש ָמֲחקּו ֵשם ֵבן ַאְרַבעת

ר ִקְנאּו ָלּה  ְלַהְשקֹות סֹוָטה יֹום ֲאשֶּ

ת ִצְדָקּה ְוִנְקַבע  ְלַמַען ָבֵרר אֶּ

הלֹום ֵביָנּה ּוֵבין ַבֲעלָ ְלַהְשרֹות שָ 

 לא תרצח
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 :הדיבר 

 נאףלא ת
 

 :עיקריתהמצווה ה

 יב כ שמותרש"י  

אין ניאוף אלא באשת איש, שנאמר "מות יומת הנואף והנואפת", ואומר "האשה  -לא תנאף 

 המנאפת תחת אישה תקח את זרים":

 

 יב כ שמות ספורנו 
ף ל עוְבֵרי ֲעֵבָרה, ּוִבְכָללו ָכל ִביָאה ְפסּוָלה. לא ִתְנאָּ הּוא ַהיוֵתר ֻמְרָגל ֵאצֶּ ת ִאיש, שֶּ  . ִעָקרו ְבֵאשֶּ

 

 ספר החינוך לה. שלא לגלות ערוות אשת איש  

  .לא תנאף )שמות כ יב) שלא לבוא על אשת איש, שנאמר המצווה בכל הספרים

ובא הפירוש שלשון ניאוף סתם משמע באשת איש, כמו שאמרו ז''ל אין ניאוף אלא באשת איש. 

 .' ואל אשת עמיתך וכו . ויקרא יח כ) בסדר אחרי מות שכתוב שם בפירוש הלאוונכפל זה 

כדי שתתיישב העולם כאשר חפץ השם, והשם ברוך הוא רצה שיהיו כל עולמו  משורשי מצוה זו

עושין פרותיהן כל אחד ואחד למינהו, ולא שיתערבו מין במין אחר. וכן רצה שיהיה זרע האנשים 

יתערבו זה עם זה. ועוד ימצאו כמה הפסדין בניאוף, שתהיה סיבה לבטל כמה ידוע של מי הוא ולא 

ממצות האל עלינו, שצונו בכבוד האבות ולא יוכרו לבנים עם הנאוף. ועוד יהיה כישלון במה 

שנצטוינו גם כן שלא לבוא על האחות ועל הרבה נשים, והכל ייעקר בסיבת הניאוף, שלא יכירו 

דבר ברור שהשכל מרחיקו, גם כי סיבה לאיבוד נפשות, כי ידוע הרבה בני אדם קרובותיהן, שהוא 

בטבע בני אדם שמקנאין על ניאוף בת זוגם עם אחרים, ויורדין עם הנואף עד לחייו, וכמה תקלות 

 . מלבד אלה

כגון הרחקת העניין שלא להתייחד עמהן, ומשפט הנואף והנואפת גם כן שגם היא  דיני המצוה

נא, ( ר פרטיה מבוארים במסכת סנהדרין ובמקומות בגמרא. ושם בסנהדריןוית. באיסור ובדין

מתבאר שהנואף עם אשת איש גמורה שניהם בחנק. והנואף עם נערה מאורסה שניהם בסקילה, ) א

ואיסור אשת איש הוא מן המצות שהן על כל בני העולם בכלל, . ועם בת כהן היא תשרף והוא יחנק

חילוק קצת בעניין, שאין אישות לגוי אלא על ידי בעילה, וישראל קונה בין ישראל בין גוי. אבל יש 

 ).שם נז, ב( אותה בקידושין
 

 בדיבר הנכללות מצוות נוספות

 על שמות )כ,יג( ספורנו 

)ראו  עקרו באשת איש שהוא היותר מורגל אצל עוברי עבירה ובכללו כל ביאה פסולה

 אבן עזרא..

 -משנה תורה לרמב"ם 

בהלכות אסורי ביאה כולל גילוי עריות עם קרובים, ושלא להתחתן  מצוות 37מונה 

 בגויים .

 וגירושין.  קידושין  מצוות -"אזהרות" של רב סעדיה גאון מתוך   

 

 

 

 

 

 

 לא תנאף

http://www.daat.ac.il/daat/mitsvot/main.asp?subm3=1&book=1&book=2&book=3&title=35
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 מן התורה -"טוב לי תורת פיך"

 

 בראשית פרק לט 

ַהַטָבִחים, ִאיש ִמְצִרי, ִמַיד ַהִיְשְמֵעאִלים, ְויֹוֵסף, הּוַרד ִמְצָרְיָמה; ַוִיְקֵנהּו פֹוִטיַפר ְסִריס ַפְרֹעה ַשר  א

ר הֹוִרֻדהּו ָשָמה ת ה'ַוְיִהי  ב.  ֲאשֶּ ַוַיְרא ֲאֹדָניו,  ג.  יֹוֵסף, ַוְיִהי ִאיש ַמְצִליַח; ַוְיִהי, ְבֵבית ֲאֹדָניו ַהִמְצִרי-אֶּ

ר ה' ִכי ה, -ִאתֹו; ְוֹכל ֲאשֶּ ת ֹאתֹו; ַוַיְפִקֵדהּו,  ד.  ַמְצִליַח ְבָידֹוה' הּוא ֹעשֶּ ַוִיְמָצא יֹוֵסף ֵחן ְבֵעיָניו, ַוְיָשרֶּ

ר יֶּש-ַוְיִהי ֵמָאז ִהְפִקיד ֹאתֹו ְבֵביתֹו, ְוַעל ָכל ה.  לֹו, ָנַתן ְבָידֹו-יֶּש-ֵביתֹו, ְוָכל-ַעל ְך -ֲאשֶּ ת ה'לֹו, ַוְיָברֶּ -אֶּ

ר יֶּש-, ְבָכלה'ת ֵבית ַהִמְצִרי, ִבְגַלל יֹוֵסף; ַוְיִהי ִבְרכַ  ה--לֹו-ֲאשֶּ ר-ַוַיֲעֹזב ָכל ו.  ַבַבִית, ּוַבָשדֶּ לֹו, -ֲאשֶּ

ר-ָיַדע ִאתֹו ְמאּוָמה, ִכי ִאם-יֹוֵסף, ְולֹא-ְבַיד ם ֲאשֶּ חֶּ ֹתַאר ִויֵפה -הּוא אֹוֵכל; ַוְיִהי יֹוֵסף, ְיֵפה-ַהלֶּ

ה ה, ַותִ  ז.  ַמְראֶּ תַוְיִהי, ַאַחר ַהְדָבִרים ָהֵאלֶּ ת-ָשא ֵאשֶּ ל-ֲאֹדָניו אֶּ יָה, אֶּ ר, ִשְכָבה -ֵעינֶּ יֹוֵסף; ַותֹאמֶּ

ל--ַוְיָמֵאן ח.  ִעִמי ר אֶּ ת ֲאֹדָניו, ֵהן ֲאֹדִני לֹא-ַויֹאמֶּ ר-ָיַדע ִאִתי ַמה-ֵאשֶּ לֹו, ָנַתן -יֶּש-ַבָבִית; ְוֹכל ֲאשֶּ

ִני, וְ  ט. ְבָיִדי ִני ְמאּוָמה, ִכי ִאם-לֹאֵאינֶּנּו ָגדֹול ַבַבִית ַהזֶּה, ִממֶּ ר ַאתְ -ָחַשְך ִממֶּ ִאְשתֹו; ְוֵאיְך -אֹוָתְך ַבֲאשֶּ

ה ָהָרָעה ַהְגֹדָלה ֱעשֶּ ל י.  ַהזֹאת, ְוָחָטאִתי, ֵלאֹלִהים ,אֶּ יָה -יֹוֵסף יֹום יֹום; ְולֹא-ַוְיִהי, ְכַדְבָרּה אֶּ ָשַמע ֵאלֶּ

ְצָלּה, ִלְהיֹות ִעָמּה ְיִהי ְכַהיֹום ַהזֶּה, ַוָיבֹא ַהַבְיָתה ַלֲעשֹות ְמַלאְכתֹו; ְוֵאין ִאיש ֵמַאְנֵשי וַ  יא.  ִלְשַכב אֶּ

ַוִתְתְפֵשהּו ְבִבְגדֹו ֵלאֹמר, ִשְכָבה ִעִמי; ַוַיֲעֹזב ִבְגדֹו ְבָיָדּה, ַוָיָנס ַוֵיֵצא  יב.  ַבָבִית--ַהַבִית, ָשם

ם  יד.  ָעַזב ִבְגדֹו, ְבָיָדּה; ַוָיָנס, ַהחּוָצה-ָתּה, ִכיַוְיִהי, ִכְראֹו יג.  ַהחּוָצה ר ָלהֶּ ַוִתְקָרא ְלַאְנֵשי ֵביָתּה, ַותֹאמֶּ

ק ָבנּו: ְקָרא ְבקֹול ָגדֹול  ֵלאֹמר, ְראּו ֵהִביא ָלנּו ִאיש ִעְבִרי, ְלַצחֶּ ַוְיִהי  טו.  ָבא ֵאַלי ִלְשַכב ִעִמי, ָואֶּ

ְצִלי, ַוָיָנס ַוֵיֵצא ַהחּוָצההֲ -ְכָשְמעֹו, ִכי ְקָרא; ַוַיֲעֹזב ִבְגדֹו אֶּ ְצָלּה, ַעד טז.  ִריֹמִתי קֹוִלי ָואֶּ -ַוַתַנח ִבְגדֹו, אֶּ

ל ה ֵלאֹמר:יז.  ֵביתֹו-בֹוא ֲאֹדָניו, אֶּ ר-ָבא  ַוְתַדֵבר ֵאָליו, ַכְדָבִרים ָהֵאלֶּ ד ָהִעְבִרי, ֲאשֶּ בֶּ ֵהֵבאָת -ֵאַלי ָהעֶּ

ק ִבי--ָלנּו ְצִלי, ַוָיָנס ַהחּוָצה יח.  ְלַצחֶּ ְקָרא; ַוַיֲעֹזב ִבְגדֹו אֶּ ַוְיִהי ִכְשֹמַע ֲאֹדָניו  יט.  ַוְיִהי, ַכֲהִריִמי קֹוִלי ָואֶּ

ת ָך; ַוִיַחר, ַאפֹו-אֶּ ה, ָעָשה ִלי ַעְבדֶּ ר ִדְבָרה ֵאָליו ֵלאֹמר, ַכְדָבִרים ָהֵאלֶּ ַוִיַקח ֲאֹדֵני  כ.  ִדְבֵרי ִאְשתֹו, ֲאשֶּ

ל ר--ֵבית ַהֹסַהר-יֹוֵסף ֹאתֹו, ַוִיְתֵנהּו אֶּ ְך ֲאסּוִרים; ַוְיִהי-ְמקֹום, ֲאשֶּ לֶּ ָשם, ְבֵבית -אסורי )ֲאִסיֵרי. ַהמֶּ

 ַהֹסַהר

 

באותה  -'ותתפשהו בבגדו לאמר'  מסבירים את אשר אירע ליוסף:  חז"ל במסכת סוטה לו ע"ב

אביו ונראתה לו בחלון, אמר לו: יוסף, עתידין אחיך, שיכתבו על אבני אפוד שעה באה דיוקנו של 

 ואתה ביניהם, רצונך שימחה שמך מביניהם ותקרא רועה זונות?

 

ת ויקרא כ י  ת ֵרֵעהּו, מֹות יּוַמת ַהֹנֵאף ְוַהֹנָאפֶּ ת ֵאשֶּ ר ִיְנַאף אֶּ ת ִאיש, ֲאשֶּ ת ֵאשֶּ ר ִיְנַאף אֶּ  . ְוִאיש ֲאשֶּ

 

ת ָזִרים ט"ז ל"ביחזקל   ת ַתַחת ִאיָשּה, ִתַקח אֶּ  .ָהִאָשה ַהְמָנָאפֶּ

 

ָחִלים ְוַרְגלָ  משלי ו כ"ז  ה ִאיש ֵאש ְבֵחיקֹו ּוְבָגָדיו לֹא ִתָשַרְפָנה? ִאם ְיַהֵלְך ִאיש ַעל ַהגֶּ יו לֹא ֲהַיְחתֶּ

יָנה? ֵכן ַהָבא ת ֵרֵעהּו  ִתָכוֶּ ל ֵאשֶּ ה ָכל -אֶּ  .ַהֹנֵגַע ָבּה לֹא ִיָנקֶּ
 

  בהתאם לערך הליבהדברים: הלב  

  שמואל א ב כ"ה 
והתהלך לפני משיחי כל  נאמן כאשר בלבבי ובנפשי יעשה ובניתי לו בית נאמן הקימתי לי כהן

 הימים

 

  מלאכים א יא ל"ח 
והיה אם תשמע את כל אשר אצוך והלכת בדרכי ועשית הישר בעיני לשמור חקותי ומצותי כאשר 

  כאשר בניתי לדוד ונתתי לך את ישראל נאמן דוד עבדי והייתי עמך ובניתי לך ביתעשה 

 

  דברים ז ט  
שמר הברית והחסד לאהביו ולשמרי מצותו לאלף  הנאמן וידעת כי ה' אלהיך הוא האלהים האל

  דור
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  רוח מכסה דבר ונאמן הולך רכיל מגלה סוד -משלי יא יג 

  מבני אדם אמונים ה' כי גמר חסיד כי פסוהושיעה  - תהילים יב ב 

  לא יכזב ויפיח כזבים עד שקר אמונים עד  -משלי יד ה 

  מי ימצא אמונים רב אדם יקרא איש חסדו ואיש - משלי כ ו 

  ויבא גוי צדיק שמר אמנים פתחו שערים - ישעיהו כו ב 

  הוא נאמן לא כן עבדי משה בכל ביתי - במדבר יב ז 

 

 דברי מוסר -אביך""שמע בני מוסר 

 

 ויקרא רבה כג 

כשדרשו את הפסוק הנזכר לעיל, "ועין נֹאף שמרה נשף", ואמרו: "שלא תאמר שכל מי שהוא נואף 

והנואף הזה יושב ומשמר אימתיי נשף ]=לילה[  .נואף בעיניו נקרא נואף בגופו נקרא נואף, אלא ]=גם[

 בא" 

 

 קדמת ר' שמעון שקופ ל"שערי יושר"ה 

יתברך הבורא ויתעלה היוצר שבראנו בצלמו ובדמות תבניתו, )בראשית א כז. וחיי  - בדרכיווהלכת 

עולם נטע בתוכנו שיהיה אדיר חפצנו, להיטיב עם זולתנו, ליחיד ולרבים בהוה ובעתיד בדמות הבורא 

 כביכול, תומר דבורה לרמ"ק פרק א, שכל מה שברא ויצר היה רצונו יתברך רק להיטיב עם הנבראים,

כן רצונו יתברך שנהלך בדרכיו כאמור דברים כח ט, בבא קמא דף ק עא, "והלכת בדרכיו" היינו שנהיה  

אנחנו בחירי יצוריו, מגמתנו תמיד, להקדיש כוחותינו הגופניים והרוחניים לטובת הרבים כפי ערכנו. 

 ולדעתי כל ענין זה נכלל במצות ה' של "קדושים תהיו" ויקרא יט ב. 

לכן נראה לעניות דעתי, שבמצוה זו כלול כל יסוד ושורש מגמת תכלית  - תכלית חיינויסוד ושורש 

חיינו, שיהיו כל עבודתינו ועמלנו תמיד מוקדשים לטובת הכלל. שלא נשתמש בשום מעשה ותנועה, 

הנאה ותענוג, שלא יהיה בה איזה ענין לטובת זולתנו. וכמובן בכל הקדשות שהוא התיחדות למטרה 

נה כשהאדם מיישר הליכותיו ושואף שתמיד יהיו דרכי חייו מוקדשים להכלל, אז כל מה נכבדה. וה

שעושה גם לעצמו, להבראת גופו ונפשו, הוא מתיחס גם כן אל מצות קדושה. שעל ידי זה יטיב גם 

לרבים. שבטובתו לעצמו הוא מיטיב עם הרבים הצריכים לו ... וביחס זה מתדמה ענין קדושה זו, 

רא יתברך באיזה דמיון קצת. שכמו שבמעשה של הקב"ה בהבריאה כולה, וכן בכל רגע לקדושת הבו

שהוא מקיים את העולם, כל מעשיו הם מוקדשים לטובת זולתו, כן רצונו יתברך שיהיו מעשינו תמיד 

 מוקדשים לטובת הכלל ולא להנאת עצמו. 

ע למידה יתירה עד שלא יהיה אמנם אם יאמר האדם להכניע את טבעו להגי - טובת עצמו ו/או זולתו

בנפשו שום מחשבה ושאיפה להיטיב לעצמו, וכל ]שאיפותיו יהיו רק להיטיב לאחרים, ובאופן כזה 

תהיה שאיפתו להגיע לקדושת הבורא יתברך. בכל הבריאה והנהגת העולם רק להיטיב לנבראים ולא 

דם למדרגה זו יגיע לתכלית לעצמו יתברך כלל וכלל, שבהשקפה ראשונה היה אפשר לומר שאם יגיע א

השלמות. ולכן הורו לנו חז"ל במדרש זה שלא כן הוא, שאין לנו להשתדל להדמות לקדושת הבורא 

יתברך בצד זה, שקדושת הבורא למעלה מקדושתנו. שקדושתו יתברך היא רק לנבראים, ולא לעצמו 

ושה, וכל רצונו יתברך רק יתברך, שלא נתוסף ולא יתוסף שום יתרון להבורא על ידי מעשיו שעשה וע

להיטיב לנבראים. אבל מה שרוצה מאתנו אינו באופן זה, שהרי הורה לנו רבי עקיבא בבא מציעא דף 

סב עא "חייך קודמים", וגם רמזו לנו לפרש את המקרא ויקרא יט יח, "ואהבת לרעך כמוך" בדרך 

בי ראוי לאדם להקדים את שלילי שבת לא עא  "מאן דעלך סני, לחברך לא תעביד". אבל בדרך חיו

טובת עצמו. ועוד יש מקום שביסוד בריאת אדם נטע הבורא יתברך בו תשוקת אהבת עצמו במידה 

גדולה מאד ... וענין זה מבהיל שעד היכן מגיע כח אהבת עצמו. שרוצה אדם בקב שלו יותר מקביין 

היא רצויה בעיני הקב"ה שיתן לו אף מיד הקב"ה אם יהיה מתנת חנם. מזה מובן שמידת אהבת עצמו 

רק "צדיקים ילכו בה ופושעים יכשלו בה" )על פי הושע יד י.. והנה אם בהשקפה ראשונה רגשי אהבת 

עצמו ורגשי אהבת זולתו הם כצרות זו לזו, אבל עלינו להשתדל להעמיק בזה, למצוא הסגולה המאחדת 

 אותם אחרי כי שניהם דורש ה' מאתנו.

 

וסגולה זו היא, שיתברר ויתאמת אצל האדם איכותו של ה"אני"  - אלי"אני" פרטי ו/או כלל ישר

שלו. כי בזה יומדד מעלת כל האדם לפי מדרגתו. האיש הגס והשפל, כל "אני" שלו מצומצם רק בחומרו 

 לא תנאף



 

 

72 

וגופו. למעלה ממנו, מי שמרגיש ש"אני" שלו כולל את כל עם ישראל. שבאמת כל איש ישראל הוא 

ראלית. ועוד יש בזה מעלות של איש השלם, ראוי להשריש בנפשו, להרגיש רק כאבר מגוף האומה היש

שכל העולמות כולם הוא ה"אני" שלו, והוא בעצמו רק כאבר קטן בתוך הבריאה כולה. ואז גם רגש 

אהבת עצמו עוזר לו לאהוב את כל עם ישראל ואת כל הבריאה כולה. ולדעתי מרומז ענין זה במאמרו 

יה אומר אבות א יד: "אם )אין. אני לי מי לי, וכשאני לעצמי מה אני?" היינו של הלל עליו השלום שה

שראוי לכל אדם להתאמץ לדאוג תמיד בעד עצמו, אבל עם זה, יתאמץ להבין שאני לעצמי מה אני. 

שאם יצמצם את ה"אני" שלו בחוג צר כפי מראית עין, אז "אני" זה מה הוא, הבל הוא וכאין נחשב. 

גשתו מאומתת, שכללות הבריאה הוא האדם הגדול, והוא גם כן כאבר קטן בגוף אבל אם תהיה הר

הגדול הזה, אז רם ונישא גם ערכו הוא. שבמכונה גדולה גם מסמר היותר קטן, אם רק משמש כלום 

 להמכונה, הוא דבר חשוב מאד. שהכלל בנוי מפרטים, ואין בכלל אלא מה שיש בפרט.

 

 סזבראשית כד על  הרש"ר הירש  

ָה ַויִ " ת ִרְבָקה ַוְתִהי לֹו ְלִאָשה ַויֱֶּאָהבֶּ ָה ִיְצָחק ָהֹאֱהָלה ָשָרה ִאמֹו ַוִיַקח אֶּ  "ָנֵחם ִיְצָחק ַאֲחֵרי ִאמֹוַוְיִבאֶּ

אף זו תכונה אשר ברוך ה', לא ניטשטשה בזרע אברהם ושרה, יצחק ורבקה! ככל שהוסיפה להיות 

אלה של הבן היהודי הראשון, כן נוסדים הנישואין, רוב כדוגמת נישואין  אשתו, כן גדלה אהבתו

בישראל, לא על יסוד התשוקה, אלא על פי שיקול התבונה. בורים וקרובים נמלכים בעצמם,  הנישואים

  אם הצעירים מתאימים זה לזו, משום כך גוברת האהבה, ככל שהם מרבים להתוודע זה לזו.

על פי מה שהם קוראים אהבה ואין לו לאדם להציץ בתיאורי אך רוב הנישואין בעולם הלא יהודי נגמרים 

הנובילות הלקוחים מהחיים כדי להיווכח מייד מה רבה שם התהום בין ה"אהבה" שלפני הנישואין לבין 

אהבה זו היתה  זו שלאחריהם, איך הכל אח"כ תפל וחסר טעם, מה שונה הכל מתיאור הדמיון וכו'.

לא כן הנישואין בישראל שעליהם הוא אומר: ויקח את רבקה  ה.אכזב –עיוורת ועל כל שעל בעתיד 

 ותהי לו לאשה ויאהבה! שם החתונה איננה שיא הפריחה אלא השורש לאהבה!

 

  פרקי אבות ה,טו 

איזו   בטל דבר, בטלה אהבה; ושאינה תלויה בדבר, אינה בטילה לעולם.--כל אהבה שהיא תלויה בדבר

 .אהבת אמנון ותמר; ושאינה תלויה בדבר, זו אהבת דויד ויהונתןהיא אהבה שהיא תלויה בדבר, זו 

 

 תנחומא נשא 
 -אמרו רבותינו= בזמן שהאשה מתייחדת עם בעלה והיא משמשת עמו, ולבה לאיש אחר שראתה בדרך

אין לך ניאוף גדול מזה, שנאמר: "האשה המנאפת תחת אשה תקח זרים" וכי יש אשה שמנאפת תחת 

 אשה? אלא זוהי שפגעה באיש אחר ונתנה עינה בו והיא משמת עם בעלה וליבה עליו 

 

 'במדבר רבה פרשה ט 
אמר להם משה לישראל בשעה שאתם יוצאים למלחמה הזהרו שלא יהיה בכם עון ניאוף, שאם יש עון 

זמה ביניכם הקב"ה הנלחם לכם הוא ישוב מאחריכם ואתם נמסרים ביד שונאיכם הה"ד )דברים כג. כי 

 ה' אלהיך מתהלך וגו', לא יראה בך ערות דבר ושב מאחריך'.

 

 במדבר רבה ז  
אמר להם משה לישראל הוו יודעין שאין הקב"ה מייחד שמו בישראל שהוא נקרא  מהו כי ה' אלהיך

אלהיך אלא בזמן והיה מחניך קדוש ואותה שעה הוא משרה שכינתו ביניכם והוא מציל אתכם מיד 

 אויביכם ומוסר שונאיכם הה"ד מתהלך בקרב מחניך להצילך וגו'.

ניאוף ומן הזמה שכן כתיב )ויקרא כ. ומנין שישראל נקראו קדושים בעת ששומרים עצמן מן ה

והתקדשתם והייתם קדושים כי אני ה' אלהיכם מכאן בזמן שהם קדושים הוא להם לאלוה מה כתיב 

אחריו )ויקרא כ'. ושמרתם את חקתי ועשיתם אותם אני ה' מקדשכם אימתי הקב"ה מקדש את ישראל 

גלות בא לעולם על עבודת כוכבים  תנינן כן בזמן שהם שומרים חקיו ומה הם החקים אלו העריות".

 ועל גילוי עריות ועל שפיכות דמים ועל שמיטת הארץ...

ועל גילוי עריות כיצד אמר רבי ישמעאל בר' יוסי כל זמן שישראל פרוצין בעריות שכינה מסתלקת 

 מהם שנאמר )דברים כג. ולא יראה בך ערות דבר ושב מאחריך. 
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 ב סימן מדרש תנחומא לפרשת נשא 

אמרו רבותינו בשם רבי הונא אביו של רבי אחא, הנואף והנואפת עוברים על עשרת הדברות. אמר לו, 

על תשעה אנו מודים. כיצד. על אנכי, שכל הנואף אשת חברו, כופר בהקדוש ברוך הוא, שנאמר, כחשו 

ושתי  א )דברים ה,ט.לא הוא, שכתוב בו, כי אנכי ה' אלהיך אל קנ ..יב ה ירמ')הואבה' ויאמרו לא 

פעמים אמור בסוטה, ועבר עליו רוח קנאה וקנא את אשתו. ולמה שני פעמים. לפי שהוא מקנא להקדוש 

אלהיך ברוך הוא ולבעלה. וכן הוא אומר, כי מנחת קנאות היא, שהן שתי קנאות. לא תשא את שם ה' 

לשוא, שהוא נואף, ונשבע על שוא שלא עשה. כבד את אביך, שהמנאפת מתעברת ממנו, ואומרת 

לבעלה, ממך אני מעוברת. והעובר גדול ועומד ומכבד לפני בעלה, סבור שהוא אביו, ואינו אביו. ועובר 

נס על מנת בשוק ומכה את הנואף שנתעבר ממנו, סבור שאינו אביו, והוא אביו. לא תרצח, שהנואף נכ

שאם יתפוש, יהרוג או יהרג. לא תנאף, ודאי שהוא נואף. לא תגנוב, שהוא גונב מקור חבירו. וכן הוא 

לא תענה ברעך, שמעידה עדות שקר לבעלה,  .ם)משלי ט יז.אומר, מים גנובים ימתקו ולחם סתרים ינע

ו[ עבדו, הפסוק כלו ואומרת שממך אני מעוברת. לא תחמוד בית רעך, לא תחמוד אשת רעך )שדהו. ]

שהנואף חומד אשת חבירו, חומד כל אשר לו. כיצד. כשבעלה נפטר מן העולם, ובעלה זה סבור שאותו 

הבן שלו, עומד הבעל וכותב לו דייתיקי מכל נכסיו ומורישו ונוחלו כל מה שיש לו, ואינו יודע שאינו 

הרי אמרנו תשעה. אלא זכור את  בנו, נמצא הנואף חומד כל מה שיש לחבירו. אמרו לו לרבי חנינא,

יום השבת, כיצד הוא עובר עליו. אמר להם אני אומר לכם, פעמים שבעל הסוטה כהן, ואשתו כהנת, 

וישראל נואף ובא עליה והיא יולדה ממנו. סבורים בו שהוא בן כהן, ועומד אותו התינוק ומשמש בבית 

בת, הרי שהסוטה עוברת על עשרת המקדש ועורך עצים ומעלה עולות בשבת, ונמצא מחלל את הש

)קהלת הדברות עם הנואף. עליה אמר שלמה, ומוצא אני מר ממות את האשה אשר היא מצודים וחרמים

מהו מצודים וחרמים, צדה בעולם הזה וצדה בעולם הבא. החרם הזה צד במים ואינו צד ביבשה.  ז,כו.

נות ישראל לא קולניות, ולא הולכות אבל האשה צדה במים וצדה ביבשה. ומוצא אני מר ממות. דרך ב

רגל רמה, ולא פרוצות בשחוק. ואם היתה פרוצה באחת מהן, מתרה בה על פי שנים עדים ואומר לה, 

מה לך לשחוק עם פלוני, מה לך לדבר עמו. אם דברה, עד עכשיו מותרת לביתה ואוכלת בתרומה. 

 :ומהנכנסה עמו בסתר ושהתה כדי טומאה, אסורה לביתה ולאכול בתר

 

 כא רבתי פסיקתא 
 אמר לך. יהיה לא )כנגד. תנאף לא הראשונים.. דברות חמשה כנגד האחרונים הדברות חמישה נאמרו

  זרה עבודה עובד אתה כאילו עליך אני מעלה נאפת אם הוא, ברוך הקדוש

 

  מדרש משלי ו ל"ב 
עדיין מעלה יש לו, שיודע תורה הוא. אין זה כך, שהרי נאמר )משלי. "נואף  -שמא תאמר )על הנואף.

אשה חסר לב", ואמר רבי זבדא : מהו חסר לב? שהמקום מסיר חכמה מליבו. ואין חכמה אלא תורה 

 כמו שנאמר )תהילים.: תורת ה' תמימה.. מחכימת פתי. 

 

 במדבר רבה 
ת. "מעוות לא יוכל לתקן.." על חטא זה. וכך אומר רבי שמעון בן מנסיא: חז"ל דרשו את הכתוב )קהל

איזהו מעוות שאינו יכול לתקן? זה הבא על הערוה פנויה והוליד בן, או בא על אשת איש אף על גב 

אפשר יחזיר גניבתו ויתקן. גוזל  –דלא הוליד. כל עברות הכתובים בתורה יש להם תקנה, גונב אדם 

ר גזלתו ויתקן.. אבל הבא על אשת איש ואסרה על בעלה, נטרד מן העולם והלך לו אפשר יחזי -אדם

 )= יוצא מן העולם עם העוון, ללא תשובה., שאינו יכול לתקן שתהא אשתו מותרת לו כבתחילה . 

 

 ויקרא רבה ל"ב,ה 
הערוה  ע"י שגדרו ישראל במצרים עצמן מן, גן נעול:  אמר רבי פנחס בשם ר' חייא בר אבא: דבר אחר

מן הערוה  וגדרה עצמה שרה אמנו ירדה למצרים : ר' הונא בשם ר' חייא בר אבא אמר נגאלו ממצרים

אמר רבי  . וגדר עצמו מן הערוה ונגדרו ישראל בזכותו יוסף ירד למצרים  . ונגדרו כל הנשים בזכותה

 . כדאי היה גדור ערוה בעצמו שנגאלו ישראל על ידו : חייא בר אבא

ואת  , שלא שנו את שמם : בשביל ד' דברים נגאלו ישראל ממצרים : אמר, בשם בר קפרארב הונא 

 . ולא נמצא ביניהן אחד מהן פרוץ בערוה , ולא אמרו לשון הרע , לשונם
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 הפתגמון
 צג סנהדרין ~ הוא" זימה שונא )ישראל. אלו של "אלוהיהם 

עבודה   -ארבעה דברין שהן נפרעין מן האדם בעולם הזה והקרן קיימת לו לעולם הבא , ואלו הן 

זרה וגילוי עריות ושפיכות דמים, ולשון הרע כנגד כולן.. גילוי עריות מניין? "ואיך אעשה 

 ירושלמי פאה~ הרעה הגדולה הזאת וחטאתי לאלוקים")בראשית לט. 

 בראשית רבה~מן הזנות חוץ  -ת אפועל הכל הקב"ה מאריך א 

ורגת טובים ורעים אמר רבי שמלאי: בכל מקום שאתה מוצא זנות, אנדרלמוסיא באה לעולם וה 

 בראשית רבה כו~ 

 ויקרא רבה כ"ד~ הגודר עצמו מן הערווה נקרא קדוש כל  

 ר' יהודה אריה ממודינא ~מה לאבד אין לו עוד  -המאבד נאמנותו 

אכי השרת אין זוכין שבמקום שבעלי אמונה עומדין, אף מל בואו וראו מה גדול כוח הנאמנות, 

 מעלות המידה~ 

 הלכה למעשה!

 הרב שמואל אליהו  
היותם של איש ואישה ביחד, אפילו שאינם נוגעים כלל זה בזה, רק נמצאים במקום סגור  מהו ייחוד?

האנשים יודעים  או מבודד. הייחוד עצמו הוא האיסור, ללא כל קשר למה שקורה באותו מקום. ואפילו

בוודאות שהם לא ייכשלו בשום איסור מפאת צדקותם, או היותם אנשים חולים, ואף אם האיש והאישה 

 . לא מדברים ביניהם

המקום האסור אינו דווקא חדר סגור על מנעול ובריח, אלא כל מקום שיש בו פרטיות  – מקום הייחוד

בית, חדר או משרד נעול, או אפילו חדר סגור מסוימת לאיש ואישה האסורים זה על זה. למשל : א[. 

שאינו נעול ולא יפתחו אותו מפני הכבוד והפרטיות. ב[. ואדי או חורשה. יער או פארק גדול שלא 

עוברים בו אנשים או מכוניות לעתים קרובות. ג[. מקלט או חצר אחורית של בניין שמבחוץ לא רואים 

שוב ואף אם אינו נעול. ד[. רכב סגור יכול להיות מקום את המתרחש בו, אף אם המקום קרוב למקום יי

ייחוד. ואם הוא רכב שחלונותיו שקופים אבל הוא נמצא במקום מבודד, או בדרך שלא נוסעים בה 

רכבים, הרי זה ייחוד. כמובן צריך לשים לב שיש מקומות שבשעות היום אינם נחשבים מקום ייחוד, 

ל נמצא בסביבה ועשוי להיכנס בכל רגע, וכן כשהאישה בסביבה אם הבע –הבעל בעיר . ואילו בלילה כן

אין זה נקרא ייחוד. אבל במקרה  –ועשויה להיכנס בכל רגע ולפתוח את הדלת בלי הודעה מראש 

לא מועילה עובדת היותו במקום קרוב ואסור לאישה  –שהבעל מקפיד על קשרי אשתו עם אותו איש 

 . נעול להיות בחדר עם אותו אדם, גם אם אינו

אם הבעל נמצא מחוץ לעיר, או שהוא נמצא בעבודה וכדומה ולא אמור להגיע לביתו בשעות הקרובות, 

אם אין איש מבני הבית אתה בבית, הטוב ביותר  –ובא בעל מקצוע לתקן דבר מה בביתה של האישה 

 .שהאישה תשאיר את הדלת מעט פתוחה או שתקרא לשכנה שתהיה ביחד אתה בבית בעת התיקון

כאשר הפתח נפתח רק מבפנים, הרי זה נחשב כנעול אע"פ שלא נעלו אותו במפתח, כיוון  –מהו נעול? 

הרי גם  –שאינו יכול להיפתח מבחוץ. אם המפתח נעוץ בדלת מבפנים ואינו יכול להיפתח מבחוץ כלל 

דיירים  כשבעלה נמצא במקום קרוב, הבית הוא "מקום ייחוד". אם חדר המדרגות נעול, אבל יש כמה

 שם. מותר לאיש ולאישה להיות –באותו בניין שיש להם מפתח לחדר המדרגות ודלת הבית פתוחה 

כל ההיתר של פתח פתוח לרשות הרבים או לחדר מדרגות הוא רק בשעה שמצויים אנשים  –בלילה 

שרגילים להיכנס בלי רשות. אך בשעות מאוחרות, כאשר אין עוברים ושבים ברחוב, או שאין הם 

 .אסור להיות שם אף שאינו נעול –רואים את הנעשה בבית, או שאינם נכנסים בלי רשות 

ולכן חדר מדרגות יכול להיחשב כמקום ייחוד בשעות הלילה המאוחרות, ואין לאיש ואישה להתעכב 

 .שם בשעות הלילה המאוחרות לשיחה וכד'. אבל שהות קצרה לעלות במדרגות איננה ייחוד

מותר לגבר ולאישה לנסוע ביחד במקום שיש בו עוברים ושבים, וחלונות הרכב  –ביחד נסיעה במכונית 

יש  –אינם כהים ואינם מכוסים בווילון. אולם בכבישים מבודדים ושוממים, או בשעות שהכביש שומם 

איסור ייחוד בכל רכב. במקומות שרכב העומד בצד הכביש אינו דבר חריג ורכבים אחרים לא יעצרו 

אין לעצור את הרכב לצורך פטפוט וכד'. בכל המקרים שאמרנו לעיל שהדבר מותר, אם יש  –לידו 

 . אסור –קירוב דעת בין האיש לאישה, או שהם נוסעים כך באופן קבוע 

גם במקומות שבהם מותר לנסוע יחד, לא תשב אישה ליד נהג וגבר ליד  –מקומות ישיבה במכונית 

אין לאישה לשבת במושב האחורי אם יושב לידה גבר  –כונית נהגת. כשנוסעים ביחד כמה אנשים במ

 . בצפיפות. ובמקרה זה עדיף שתשב ליד הנהג. והוא הדין לגבר במושב האחורי שיושבות בו נשים
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 : הדיבר

 לא תגנוב
 

 :עיקריתהמצווה ה

 רמ"ג תעשה לא מצוות, המצוות ספר ם"רמב 
  והוא אמרו בעשרת הדברות: "לא תגנב" )שמות כ, טו.  .מישראלהאזהרה שהזהרנו מלגנוב אדם 

ר'  ? אזהרה לגונב נפשות מנין :סנהדרין ובגמרא  ."הרי אזהרה לגונב נפש" :המכילתאולשון 

ולא פליגי:   ר' יוחנן אומר: מ'לא ימכרו ממכרת עבד' )ויקרא כה, מב. ,' תגנב-יאשיה אומר: מ'לא

לפי שאין עונשים אותו על כך עד שיגנוב  ,"חשב לאו דמכירהמר קא חשב לאו דגנבה ומר קא 

אמר יתעלה: "וגנב איש ומכרו ונמצא בידו מות  .חייב חנק -וימכור, וכשיעבור על שני לאווין אלו 

  .וכבר נתבארו דיני מצווה זו בפי"א מסנהדרין  יומת" )שמות כא, טז.

 

 המצווה הרמ"ד, המצוות ספר ם"רמב 

 לא תגנבו" :ובמכלתא  והוא אמרו: "לא תגנבו" )ויקרא יט, יא. , מלגנוב ממוןהאזהרה שהזהרנו 

 ין שהזכיר הכתוב: או תשלומי כפל,חייב בתשלומ -והעובר על לאו זה   ."הרי אזהרה לגונב ממון -

  .או תשלומי ארבעה וחמישה, או החזרת הקרן בלבד

  ?למדנו עונש, אזהרה מניןלפי שנאמר בגנבה: 'שנים ישלם' )שמות כב, ג. " :ובספרא

כלומר: כדי להרגיז את הנגנב ולהביאו במבוכה, ואחר  "תלמוד לומר: 'לא תגנבו' על מנת למקט

וכבר נתבארו דיני מצווה   ."כך תחזיר לו: ",לא תגנבו' על מנת לשלם לו תשלומי ארבעה וחמשה

  .זו בפרק ז' מבבא קמא

 

 המצווה הרמ"ה, המצוות ספר ם"רמב 

  .שהזהרנו מלגזול, והיא לקיחת דבר שאין לנו זכות בו, באנס ובחזקה בגלויהאזהרה 

 כעניין –לא תגזל" " :וכך פירשו בעלי הקבלה  .לא תגזל" )ויקרא יט, יג." :והוא אמרו יתעלה

 ולאו זה נתק לעשה והוא אמרו:  .ב כג, כא.-שנאמר: "ויגזל את החנית מיד המצרי" )שמואל

אינו לוקה, שאין  -אלא שאפילו ביטל עשה שבה   גזל" )ויקרא ה, כג."והשיב את הגזלה אשר 

משלם  -שאם שרף את הגזלה או זרקה לים   ;אדם לוקה ומשלם, לפי שהוא לאו שנתן לתשלומין

  ,מוסיף חמש ומקריב אשם, כמו שנתבאר במקומו -ואם כפר בה ונשבע  ;מה שהייתה שווה

  .י מצווה זו בפרק ט' ופרק י' מבבא קמאוכן נתבאר בסוף מכות. וכבר נתבארו דינ

 

בגונב נפשות הכתוב מדבר. לא תגנובו )ויקרא יט יא.  -לא תגנב רש"י שמות פרק כ פסוק יב  

בגונב ממון. או אינו אלא זה בגונב ממון, ולהלן בגונב נפשות, אמרת דבר הלמד מענינו, מה לא 

ין, אף לא תגנוב דבר שחייב עליו מיתת תרצח, לא תנאף, מדבר בדבר שחייבין עליהם מיתת בית ד

 בית דין:

 

 מסכתא דבחדש פרשה ח  -מכילתא דרבי ישמעאל יתרו  

כתיב לא תשא את שם ה' אלהיך לשוא וכנגדו כתיב לא תגנוב, מגיד הכתוב שכל מי שהוא גונב, 

וגנוב לסוף בא לידי שבועת שוא, שנאמר "הגנוב רצוח ונאוף והשבע לשקר וכתיב "וכחש ורצוח 

 ונאוף"

 

 כתר יונתן שמות פרק כ פסוק יב  

לא תגנוב עמי בני ישראל לא תהיו גנבים ולא חברים ולא שותפים ִעם גנבים ולא יראה בעדתם 

]בכנסיותיהם[ של ישראל ִעם גנבים שלא יקומו בניכם ִמן אחריכם וילמדו גם הם להיות ִעם גנבים 

 כי בעוון גניבה רעב יוצא על העולם:
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 אבן עזרא שמות )הפירוש הארוך( פרק כ פסוק יב  

לא תגנוב משמע גנבה קחת ממון בסתר. ויש גנב שהוא בן מות, כמו גונב נפש מישראל, בין שהוא 

נער קטן או נלעג לשון. והגנבה בממון, בין בפניו בין שלא בפניו, או שרמהו בחשבון, או במדה, 

 כוללת מי שיגנוב לב אחר כאשר עשה אבשלום.או במשקל. וזאת המלה גם היא 

 

 פסיקתא זוטרתא שמות פרק כב  

שבעה גנבים הם. הראשון שבגנבים גונב דעת בני אדם, המסרב בחבירו לאורחו ואין בלבו לקרותו. 

והמרבה לו בתקרובות, ויודע בו שאינו מקבל, והפותח חביותיו והן מכורות לחנוני, והמעוול במדות 

ת, והמערב את החול בפול, ואת החומץ בשמן... לפי דעתו של אדם רשע למדנו והמשקר במשקלו

שאם היה יכול לגנוב דעת העליונה היה גונבה, למעלה מהם גונב נפש מישראל שהוא מתחייב 

בנפשו, המתחבר לגנב וחולק עמו, אבל ישראל שגנב דברי תורה זכה לעצמו ועליו אמר שלמה לא 

ישי גנב שנמכר בגנבתו. הששי הגונב אחר הגנבה. השביעי הגונב על יבוזו לגנב כי יגנב... החמ

מנת להחזיר, והגונב ]על מנת למיקט, והגונב[ את שלו, אלא שבור שיניו בדין וטול את שלך 

 בפרהסיא:

בשו"ת אגרות משה כתב שיש בזה איסור מהתורה, ובפרט באופן שעל ידי  - העתקה במבחנים

פיה יתקבל לעתיד לעבודה "דהוא גם גניבת דבר ממש, דהא  המבחנים מקבל תעודת גמר, שעל

משירצה לפרנסתו במשך הזמן להשכיר עצמו אצל אחר לעבוד בעסקיו, ורוצים ברוב הפעמים במי 

שגמר היטב לימודיו דחול, והוא יראה לו התעודה איך שגמר בטוב, ועל סמך זה יקבלהו, שזהו 

 .גניבת ממון ממש". וכן נקט בשו"ת שבט הלוי
 

 :בדיבר הנכללות מצוות נוספות

 

 -משנה תורה לרמב"ם 
מצוות בהלכות גניבה ובהלכות גזילה ואבידה כולל: גניבת ממון, חיוב לצדק המאזנים עם  14מונה 

 המשקלות, שלא יסיג גבול, שלא לגזול, שלא לעשוק והשבת אבידה.

   רב סעדיה גאון" של אזהרות" מתוך  

 דיני ממונות ומצוות מעשר ומעשר שני.  כולל

 

 מן התורה -"טוב לי תורת פיך"

 שמות פרק כ  

ָך לֹא ַתְחֹמד  ר: )יג. לֹא ַתְחֹמד ֵבית ֵרעֶּ )יב. לֹא ִתְרָצח לֹא ִתְנָאף לֹא ִתְגֹנב לֹא ַתֲענֶּה ְבֵרֲעָך ֵעד ָשקֶּ

ָך ְוַעְבדֹו ַוֲאָמתֹו ְושֹורֹו ַוֲחֹמרֹו  ת ֵרעֶּ ָך:ֵאשֶּ ר ְלֵרעֶּ  ְוֹכל ֲאשֶּ

 

 ויקרא פרק יט  

ר ְוִחַללְ  ת )יא. לֹא ִתְגֹנבּו ְולֹא ְתַכֲחשּו ְולֹא ְתַשְקרּו ִאיש ַבֲעִמיתֹו: )יב. ְולֹא ִתָשְבעּו ִבְשִמי ַלָשקֶּ ָת אֶּ

יָך ֲאִני ה'.  :)יג. לא תעשק את רעך ולא תגזולֵשם ֱאֹלהֶּ

 

 בראשית פרק לא  

ר ְלָאִביָה:)יט. ְוָלָבן  ת ַהְתָרִפים ֲאשֶּ ת צֹאנֹו ַוִתְגֹנב ָרֵחל אֶּ ת ֵלב ָלָבן  ָהַלְך ִלְגֹזז אֶּ )כ. ַוִיְגֹנב ַיֲעֹקב אֶּ

ת  ָהֲאַרִמי ַעל ְבִלי ִהִגיד לֹו ִכי ֹבֵרַח הּוא:  ת ְלָבִבי ַוְתַנֵהג אֶּ ה ָעִשיָת ַוִתְגֹנב אֶּ ר ָלָבן ְלַיֲעֹקב מֶּ )כו. ַויֹאמֶּ

ב:ְבֹנתַ  )כז. ָלָמה ַנְחֵבאָת ִלְבֹרַח ַוִתְגֹנב ֹאִתי ְולֹא ִהַגְדָת ִלי ָוֲאַשֵלֲחָך ְבִשְמָחה ּוְבִשִרים  י ִכְשֻביֹות ָחרֶּ

 ְבֹתף ּוְבִכנֹור:

ָאִביָך ָלָמה )ל. ְוַעָתה ָהֹלְך ָהַלְכָת ִכי ִנְכֹסף ִנְכַסְפָתה ְלֵבית  גנבת את דעתי -)כז. ותגנב אתי  רש"י:

ת ֱאֹלָהי: יָך ֵמִעִמי: ָגַנְבָת אֶּ ת ְבנֹותֶּ ן ִתְגֹזל אֶּ ר ְלָלָבן ִכי ָיֵראִתי ִכי ָאַמְרִתי פֶּ )לב.  )לא. ַוַיַען ַיֲעֹקב ַויֹאמֶּ

ר ְלָך ָמה ִעָמִדי ְוַקח ָלְך ְולֹא  ד ַאֵחינּו ַהכֶּ גֶּ יָך לֹא ִיְחיֶּה נֶּ ת ֱאֹלהֶּ ר ִתְמָצא אֶּ ָיַדע ַיֲעֹקב ִכי ָרֵחל ִעם ֲאשֶּ

ָנה ְגנְֻבִתי יֹום ּוְגנְֻבִתי ָלְיָלה: ְגָנָבַתם: ָנה ִמָיִדי ְתַבְקשֶּ יָך ָאֹנִכי ֲאַחטֶּ  )לט. ְטֵרָפה לֹא ֵהֵבאִתי ֵאלֶּ

 

 לא תגנוב
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 דברי מוסר -"שמע בני מוסר אביך"

 סנהדרין ק"ח 
ויאמר אלוהים לנוח קץ כל בשר בא לפני" אמר רבי יוחנן: בוא וראה כמה גדול כחו של חמאס, שהרי 

דור המבול עברו על הכל ולא נחתם עליהם גזר דינם עד שפשטו ידם בגזלף שנאמר "כי מלאה הארץ 

 חמס מפניהם, והנני משחיתם את הארץ" 

 

 רש"ר הירש, חורב , פרק מ"ו 
לרוח האדם את הגוף שיהיה כלי לפעילותה, ורצה שנכבד בגוף האדם את  כשם שה' מסרסימן שלד: 

רוחו, כן מסר לאדם את עולם ומלואו, על מנת שיקחהו לבעלותו ע"פ בחירתו ויעמידהו לרשותו 

וישתמש בו בהתאם לייעודו. לפיכך, בו ברגע שאדם מודיע שהוא לוקח לבעלותו דבר המצוי בעולם 

 הרי הוא שלו כמו הגוף שחלק לו ה'. והוא הפקר ונמצא בהשג ידו,

הפה שאמר "לא תרצח", "לא תחבול" וכו' הוא שאמר "לא תגנוב" "לא תגזול"! בכל דבר  סימן שלה:

השייך לאדם זולתך, אפילו בא במחיצתך, חייב אתה לכבד את רוח האדם ואת דרכי הקניין ע"פ תורת 

תחטא אם תגנוב או תגזול אותו, אלא לרוח ה'. כי רכושו של אדם אינו אלא נספח לגופו. לא לחפץ 

האדם הבלתי נראית המרחפת עליו ולה' יתברך הדורש ממך לכבד את רוח האדם ואת רכושו... גנבת, 

 בו ברגע חרפת את תעודת הרוח של האדם ואת ה' יתברך אשר הועיד אותו לתעודה זו. -גזלת

כוש לבעליו. לא תעשוק את עמיתך, זאת כשם שאסור לך חגנוב ולגזול, כן עליך להניח ר סימן שלו:

אומרת ,עליך למסור לו את שלו, אם הדבר השייך לו נמצא ברשותך... עליך להראות שבן אדם 

 אתה,שאתה מכבד את הצדק ולא את הכוח, ולתת לו את שלו.

 

 ממון ופרנסה -ליקוטי עצות 
לם, חרון אף בעולם. וכפי תאוות ממון הוא עבודה זרה ממש, וכל זמן שיש עבודה זרה של ממון בעו

כן נתבטל החרון אף ונמשך חסד בעולם, ונמשך בחינת התגלות משיח, ונמשך  -הביטול של תאווה זאץ

 וכין להמשיך חידושי תורה נפלאין.הדעת, שהוא בחינת בנין בית המקדש,וז

בהעבודה זרה שהוא תאוות ממון, אינו עובד עבודה זרה אחת ,רק הוא עובד כל העבודות  המשוקע

 .זרות של כל השבעים אומות, כי כל העבודות זרות תחובים בממון..

גזלה חמור מאוד , כי כשגוזל את חברו ממון, בזה הוא גוזל ממנו בנים. היינו שהגזלן נוטל  איסור

ן לא היו לו בנים, יוכל לגזול ממנו שלא יהיה לו. ואפילו אם כבר יש מהנגזל בנים. ואם זה הנגזל עדי

 להנגזל בנים, יוכל להזיק לו הגזלן שימותו בניו חס ושלום, ע"י הגזילה שגזל ממנו ממון. 

הגזילה, ולפעמים יוכל  שגוזל את חברו בא להרהורים. גם לפעמים יאבד הגזלן בת זוג שלו ע"י ע"י

אפשר שיהיה להאדם ממון גזלה, אף על פי שלא גזל כלום  גםהבת זוג שלו.  גזול מהנגזל אתהגזלן ל

בידים, כי גם ע"י חמדה ותאוה והשתוקקות שיש לו לממון חברו, גם ע"י זה לבד יוכל לגזלו. וזה האסור 

החמור של "לא תחמוד" כי החמדה בעצמה הוא אסור חמור מאוד. כי יש כוח בהחמדה לגזול מחברו 

 .יו ובנותיו כמו הגוזל ממש ממנו ונפש בנ

 

 מספרים ש..

פעם אחת הייתי מהלך בדרך -"יש דרך ארוכה שהיא קצרה, ויש דרך קצרה שהיא ארוכה" 

וראיתי תינוק יושב על פרשת דרכים ואמרתי לו באיזה דרך נלך לעיר אמר לי זו קצרה וארוכה 

שמקיפין אותה גנות ופרדיסין וזו ארוכה וקצרה והלכתי בקצרה וארוכה כיון שהגעתי לעיר מצאתי 

חזרתי לאחורי אמרתי לו בני הלא אמרת לי קצרה אמר לי ולא אמרתי לך ארוכה נשקתיו על ראשו 

 טנכם.ואמרתי לו אשריכם ישראל שכולכם חכמים גדולים אתם מגדולכם ועד ק

 (בבלי עירובים נ"ג, ב) 

 מי מצא את תכשיטי המלכה? 
רבי שמואל בר סוסרטי עלה לרומי. אבדו למלכה תכשיטיה ומצאם. הוציאה כרוז במדינה: מי 

יתיזו את ראשו.לא החזירם תוך  -שיחזיר תוך שלושים יום יטול כך וכך, ולאחר שלושים יום

שלושים יום. לאחר שלושים יום החזירם. אמרה לו: לא היית במדינה? אמר לה: הן. אמרה לו: 
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ולא שמעת קול הכרוז? אמר לה: הן. אמרה לו: ולמה לא החזרת תוך שלושים יום? אמר לה: שלא 

 ו: ברוך אלוהי היהודים!תאמרי בשביל מורא שלך עשיתי, אלא בשביל מורא שמים. אמרה ל

 (ירושלמי בבא מציעא, פרק ב, הלכה ה) 

 

 והוחזרו עיזים -אבדו תרנגולות 
ו של רבי חנינא בן דוסא והניח שם תרנגולות, ומצאתן אשתו מעשה באדם אחד שעבר על פתח בית

של ר' חנינא בן דוסא ואמר לה: אל תאכלי מביצהן. והרבו ביצים ותרנגולין והיו מצערים אותם, 

ומכרם וקנה בדמיהם עזים. פעם אחת עבר אותו אדם שאבדו ממנו התרנגולות ואמר לחברו: בכאן 

נינא ,אמר לו: יש לך בהן סימן? אמר לו: הן. נתן לו סימן הנחתי את התרנגולות שלי. שמע רבי ח

 .ונטל את העיזים

 (תענית כהבבלי ) 

 

 "בואו וטלו אוצרותיכם!" 
מעשה ברבי פנחס בן יאיר שהיה דר בעיר אחת בדרום, ובאו לשם שני עניים להתפרנס. והיו בידם 

ושכחו אותן והלכו להם. והיה ר' פנחס בן יאיר זורע אותן בכל  -סאתיים שעורים והפקידו אצלו

 שנה וקוצרן וכונסן לגורן. אחר שבע שנים באו העניים ותבעו שעוריהם. הכירם ר' פנחס בן יאיר.

 אמר להם: הביאו גמלים וחמורים ובואו טלו אוצרותיכם. 

 (דברים רבה ג)
 

  -ללמוד מן הגנב  

פעם נודע על גנב שפעל בקוצק ונתפס. סיפרו לרבי, ואמר מה ששמע בפסישחה, שגם בעבודת 

מיד  -שהרי הגנב לעולם אינו מתעצל, ואך נזדמנת "מלאכה" לידיוהשם אפשר ללמוד מן... הגנב. 

עוד תכונה יקרה לו: גם אם לא הצליח  -הוא נחלץ לעשותה, גם באישון לילה ובגשם זלעפות. והגנב

אין הוא מוותר אלא מנסה פעם שנייה ושלישית עד שיצליח. וגם דבר שלישי  -בפעם הראשונה

יבה, גם אם לא יהיה בעל ערך רב, הוא מתייחס בכובד ראש, ניתן ללמוד ממנו: לכל מעשה של גנ

 כאילו גנב חפץ יקר ונדיר. 

 (אמרות הרבי מקוצק)

 

 הפתגמון

 אבות ב  ~יהי ממון חברך חביב עליך כשלך  

 סוטה ט  ~מה שמבקש אין נותנין לו ומה שבידו נוטלין הימנו.  -כל הנותן עינו במה שאינו שלו 

 את חברו שוה פרוטה כאילו נוטל נשמתו ממנו, שנאמר :" כן אורחות כל הגוזל–אמר רבי יוחנן  

 קיט בא מציעאב ~כל בוצע בצע את נפש בעליו יקח" 

 שמות רבה כב  ~כל מי שידיו מלוכלכות בגזל הוא קורא להקדוש ברוך הוא ואינו עונה אותו  

 סוכה כו  ~פרצה קוראת לגנב  

 גיטיו מה  ~ [אלא החור גנב לא העכבר גנב]לאו עכברא גנב אלא חורא גנב  

 ערכין ל  ~ [החור מנין לו? -אם לא העכבר]חורא מנא ליה?  -אי לאו עכברא 

 מכילתא משפטים  ~גונב דעת הבריות  -הראשון שבגנבים -שבעה גנבים הם 

אל תאמן; 'לא יגעתי ומצאתי'; אל תאמן;  -"אמר רבי יצחק: אם יאמר לך אדם 'יגעתי ולא מצאתי'  

 בבלי מגילה ו:  ~תאמן"  -'יגעתי ומצאתי' 

 בבלי סנדהרין ח, א  ~דין פרוטה כדין מאה  

 ר' אברהם בן חסדאי הלוי  ~וב דעתך כי הגנב יגנוב ממונך והשקרן יגנ -השקרן גרוע מהגנב 

  ~ אל תאמין שלא מצאת , כי רגעי היגיעה הם גם רגעי המציאה. -אפילו לא מצאת -יגעתאם  
 אמרות הרבי מקוצק

אל תגנוב כסף , אל תגנוב גם דעת. אל תגנוב דעת אחרים, ואל תגנוב דעת עצמך. -"לא תגנוב" 

 אמרות הרבי מקוצק  ~שהרי לא פעם מבטיח האדם לנפשו לעשות גדולות, ולא מקיים. 

 אמרות הרבי מקוצק  ~ .חוטא באונאת עצמו  -מחזיק במה שאינו ראוי לוכל ה 

דיבור , שאינו יוצר מתוכו פנימה, או פולט אנחה, שאינה באה מעומק ליבו, או עושה ע כל המשמי 

 אמרות הרבי מקוצק  ~ הריהו חוטא במעשה גניבה -אמת שלווהיא אינה ממקור ה -תנועה

 לא תגנוב
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 הלכה למעשה!

 

 משפט שולחן ערוך חושן 

אסור לגנוב אפילו כל שהוא דין תורה ואסור לגנוב אפילו דרך שחוק ואפילו ע"מ להחזיר  - סעיף א

 :או כדי לשלם תשלומי כפל או כדי לצערו הכל אסור כדי שלא ירגיל עצמו בכך

כל הגונב אפילו שוה פרוטה עובר על לאו דלא תגנובו וחייב לשלם אחד הגונב ממון  - סעיף ב

 :הגונב ממון של עכו"ם ואחד הגונב מגדול או מקטןישראל או 

: טעות עכו"ם כגון להטעותו בחשבון או להפקיע הלואתו מותר ובלבד שלא יודע לו דליכא הגה

 :חילול השם )טור ס"ג. וי"א דאסור להטעותו אלא אם טעה מעצמו שרי )מרדכי פרק הגוזל בתרא.

הבעלים יודעים אבל אם לקח בגלוי ובפרהסיא איזהו גנב הלוקח ממון אדם בסתר ואין  - סעיף ג

 :אין זה גנב אלא גזלן

 

 ל"זצ אליהו מרדכי הרב | הגאון הלכות השבת אבידה 

ֵשב ְתִש   לֹא תּוַכל ְלִהְתַעֵלם -יֵבם הָּ

יָה. ְוֵכן ָכל ָממֹון א ל ִיְשָרֵאל, ַחָיב ְלַטֵפל ָבּה ַלֲהִשיָבּה ִלְבָעלֶּ ה ַאֵבָדה שֶּ ָיכֹול ְלַהִציל . ָהרֹואֶּ ל ֲחֵברֹו שֶּ שֶּ

ִמְתַעֵלם ֵמֲאֵבָדה  - עֹוֵבר ַעל "לֹא תּוַכל ְלִהְתַעֵלם"  -ַחָיב ְלַהִציל, ְוהּוא ִבְכַלל ֲהָשַבת ֲאֵבָדה. ִמי שֶּ

 .\עיין בא"ח כי תבא א\ִשיֵבם" ּוְמַבֵטל ִמְצַות "ָהֵשב תְ 

ל ַהחֵ ב ָמָצא . ִאם יֹוֵדַע ִמי ַהְבָעִלים שֶּ ץ שֶּ ָנהּוג ַהיֹום  -ֵיֵלְך ְויֹוִדיַע לֹו. ְוִאם ֵאינֹו יֹוֵדַע ְוֵיש ָבּה ִסיָמן  -פֶּ

ת ַהָקרֹוב. ִאם ַאֲחֵרי ְשֹלִשים יֹום לֹא  ְלַפְרֵסם מֹוָדָעה ְבָמקֹום ָקרֹוב ִלְמקֹום ָהֲאֵבָדה ְוֵכן ְבֵבית ַהְכנֶּסֶּ

 .\אחרונים\ה ַאל ְשֵאַלת ָחָכם ַמה ַלֲעשֹות ָבֲאֵבדָ ִישְ  -ָשַמע ַעל ַבַעל ָהֲאֵבָדה 

ד ְמֻקָפל אֹו ַפִטיש ַהֻמָנח ְליַ ג גֶּ ָמָצא בֶּ ִנְרֵאית ְכִאלּו הּוְנָחה ָשם, ְכגֹון שֶּ ד ָגֵדר. . ָכל ַהמֹוֵצא ֲאֵבָדה שֶּ

ם ַוֲאִפלּו ֵיש ְלִהְסַתֵפק ִאם ַהְבָעִלים ִהִניָחם ָשם בְ  ֵיש ָבהֶּ ם ֵבין שֶּ ַכָּוָנה אֹו ִאְבָדם ָשם, ָאסּור ִלַגע ָבהֶּ

ם ִסיָמן.ִסימָ  ֵאין ָבהֶּ  ן ֵבין שֶּ

 

ה ֶשִהְת  ִליםֲאֵבדָּ  יֲָּאשּו ִמֶמנָּה ַהְּבעָּ

ָנה ד ְפֵקר ְוָיכֹול ַהמֹוֵצא ְלִהְשַתֵמש  -. ִאם ַבַעל ָהֲאֵבָדה ִמְתָיֵאש ִממֶּ ָבּה ַאף ִאם יֹוֵדַע ִמי ֵהם ֲהֵרי ִהיא הֶּ

ֹרב ָהעֹוְבִר  ַהְמַאְבדֹו ַמְרִגיש בֹו ִמָיד ַאֲחֵרי ַהְנִפיָלה, ְוָנְפָלה ְבָמקֹום שֶּ ץ שֶּ ים ָשם ַהְבָעִלים. ִאם זֶּהּו ֵחפֶּ

לֹא ַיֲחִזירּוָה  ץ ִהגִ  -ֵהם גֹוִים שֶּ נּו ְוַהֵחפֶּ ֵתר, ְולֹא ַחָיב ְלַהֲחִזיר ְבַוַדאי ִהְתָיֵאש ְבָעָליו ִממֶּ יַע ְלָידֹו ְבהֶּ

 .\שו"ע רנט סע' ג, בא"ח כי תבא ד\

ָנה, ִמָכל ָמקֹום ה ִהְתָיֲאשּו ִממֶּ לֹא ַחָיב ְלַהֲחִזיר ֲאֵבָדה שֶּ ָכַתְבנּו ַבָסִעיף ַהקֹוֵדם שֶּ טֹוב ְוָיָשר . ַאף ַעל ִפי שֶּ

ָנַתן ָבּה ִסיָמן, ְוכֹוִפין ַעל זֶּה. ְוִאם ַהמֹוֵצא הּוא ָעִני ּוַבַעל ִלְנֹהג ִלְפִנים ִמשּוַרת ַהִדין  ְלַהֲחִזיר ְלִיְשָרֵאל שֶּ

 ָהֲאֵבָדה הּוא ָעִשיר, ֵאין ָצִריְך ַלֲעשֹות ִלְפִנים ִמשּוַרת ַהִדין.

ִנתְ ו ַעל ִפי ַהֹחק ַחָיב ְלַהֲחִזיר ֲאֵבָדה ַאף ַעל ִפי שֶּ ִדיָנא ַחָיב ְלַהֲחִזיר ִכי " -ָיֲאשּו ַהְבָעִלים . ְבָמקֹום שֶּ

 ְדַמְלכּוָתא ִדיָנא".

ה ַּבֲחַצר ֲחֵברֹו  ְמִציאָּ
ָחֵצר, ִאם ֵישז ַרִבים ְמַבְקִרים בֶּ ֵאין ָבּה ִסיָמן ַבֲחַצר ֲחֵברֹו ְבָשָעה שֶּ ת שֶּ רֶּ  . ָמָצא ָמעֹות אֹו ְמִציָאה ַאחֶּ

לֹו. -ם ַהמֹוֵצא, ְוִאם ַלאו ַיְכִריז ֲעֵליהֶּ  -ִסיָמן   ֲהֵרי ֵאלּו שֶּ

לֹו. ְוֵכן ִאם ָמָצא ְמִציָאה  -. ִאם ָמָצא ָמעֹות ַבֲחנּות ִמחּוץ ַלַדְלֵפק ח ְבַוַדאי ָנְפלּו ֵמַהקֹוִנים ַוֲהֵרי ֵאלּו שֶּ

לֹו,  -ִסיָמן ְולֹא ְידּוִעים ַהְבָעִלים ְכִאלּו ָמָצא ִבְרשּות ָהַרִבים, ְוִאם ֵאין  -ְבאּוַלם ְשָמחֹות  ֲהֵרי ֵאלּו שֶּ

ם, ִיְבֹדק ְוַיחֲ  ָנְפלּו ֵמהֶּ יר זִ ְוֵאיָנם ַשָיִכים לֹא ְלַבַעל ָהאּוָלם ְולֹא ְלַבַעל ַהִשְמָחה, אּוָלם ִאם ֵיש ֲחָשש שֶּ

ם   .עיין בא"ח כי תבא ד ה\ָלהֶּ
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 לא תגנוב
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 : הדיבר

ֶקרשמות:  ְואדברים:  לֹא ַתֲעֶנה ְבֵרֲעָך ֵעד שָּ  ולֹא ַתֲעֶנה ְבֵרֲעָך ֵעד שָּ

 

 :עיקריתהמצווה ה

 שלא להעיד שקר -ספר החינוך ל"ז 

שלא להעיד עדות שקר, שנאמר )שמות כ יג. לא תענה ברעך עד שקר, ונכפלה במקום אחר בלאו 

 אחר עד שוא. 

שרש מצוה זו נגלה, כי השקר נמאס ונאלח לעין כל משכיל, גם כי בעדות אמת העולם עומד, שכל 

 דברי ריבות בני אדם מתבטלים בעדות אנשים. ואם כן עדות שקר סבה לחרבן הישוב.

 

 תורה לרמב"ם, הלכות עדות א,א משנה 

העד מצווה להעיד בבית דין, בכל עדות שיודע, בין בעדות שיחייב בה חברו, בין בעדות שיזכהו 

שנאמר "והוא עד, או ראה או ידע; אם לא יגיד, ונשא --בה:  והוא, שיתבענו להעיד בדיני ממונות

 עוונו" )ויקרא ה,א..

 

 :בדיבר הנכללות מצוות נוספות

להעיד בבית דין למי שיש לו  מצוות בהלכות עדות, כולל 8מונה  -תורה לרמב"םמשנה  

 עדות, לדרוש ולחקור העדים ודין עדים זוממים.

 

  .ודיני צרעת המלשין והמוציא שם רע על חבירו כולל -"אזהרות" של רב סעדיה גאון מתוך  

 

 .ת פניםרכילות, והלבנבדיבר זה עבירות לשון הרע,   כוללים   -אברבאנל והמלבי"ם 
 

  בהתאם לערך הליבהדברים: הלב 

  פירוש האברבנאל לשמות כ' יב' 

הזהירו...  –ואחר שהזהיר שלא יזיק אדם את חברו במעשה רע לא בגופו, לא באשתו, ולא בממונו 

"לא תענה ברעך עד שקר". ומלבד שהזהיר בזה, שלא יעיד אדם שקר, נכלל בו הלועג על חברו, 

 והמספר לשון הרע, והרכיל, והמלבין פני חברו ברבים ודומיהם. 
 

 מן התורה -"טוב לי תורת פיך"
 ברים יט יחד 

ודרשו השופטים היטב, והנה עד שקר העד, שקר ענה באחיו. ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו, 

 ובערת הרע מקרבך. והנשארים ישמעו ויראו, ולא יוסיפו לעשות עוד כדבר הרע הזה בקרבך. 

  בהתאם לערך הליבהדברים: הלב 

ְך, א ְבֵראִשית, ָבָרא ֱאֹלקים, ֵאת  בראשית א  ץ, ָהְיָתה ֹתהּו ָוֹבהּו, ְוֹחשֶּ ץ.  ב ְוָהָארֶּ ַהָשַמִים, ְוֵאת ָהָארֶּ

ת ַעל-ַעל פֶּ ר ֱאֹלקים, ְיִהי אֹור; ַוְיִהי-ְפֵני ְתהֹום; ְורּוַח ֱאֹלקים, ְמַרחֶּ אֹור.  ד ַוַיְרא -ְפֵני ַהָמִים.  ג ַויֹאמֶּ

ת ְך טֹוב; ַוַיְבֵדל ֱאֹלקים, בֵ -ָהאֹור, ִכי-ֱאֹלקים אֶּ ְך.  ה ַוִיְקָרא ֱאֹלקים ָלאֹור יֹום, ְוַלֹחשֶּ ין ָהאֹור ּוֵבין ַהֹחשֶּ

ב ַוְיִהי-ָקָרא ָלְיָלה; ַוְיִהי רֶּ ָחד.-עֶּ ר, יֹום אֶּ  ֹבקֶּ
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 בראשית ב 

ת ָהָאָדם ָעָפר ִמן ָהֲאָדָמה ַוִיַפח ְבַאָפיו ִנְשַמת ַחִיים ַוְיִהי  ר ה' אלוקים אֶּ ש ַחָיה:)ז. ַוִייצֶּ  ָהָאָדם ְלנֶּפֶּ

ויברא יי אלוהים ית אדם עפרא מן ארעא ונפח באפוהי נשמתא דחיי והוות באדם  -תרגום אונקלוס

  לרוח ממללא.

אף בהמה וחיה נקראו נפש חיה, אך זו של אדם חיה שבכולן, שנתוסף בו  -לנפש חיה  -רש"י שם

 דעה ודבור.

 

 לא תלך רכיל בעמך- ויקרא יט, טו 
 

 דברי מוסר -בני מוסר אביך""שמע 

 הרב דוד קאסוטו 

 כעד שקר, לא תעיד, על כל דבר הנוגע ברעך, עדות נגד האמת –לא תענה 

 

 המדרש הגדול 

אמר ריש לקיש, מצינו שהכל ברא הקב"ה חוץ ממידת השקר שלא בראה, אלא הבריות בודין אותן 

שקר, מעלה אני עליך כאילו העדת מליבן... אמר ר' לוי: אמר הקב"ה: אם העדת על חברך עדות 

 ."שלא בראתי עולמי בשישה ימים ונחתי בשביעי

מצינו שהכל ברא הקב"ה בעולמו חוץ ממדת השקר שלא  -אמר ר' שמואל בר נחמן  -לא תענה" 

ברא, ומדת שוא שלא פעל, אלא הבריות בדו אותם מלבם, שנאמר )ישעיה נ"ט. "הרו והגו מלב 

 ."דברי שקר

 

 חורב, פרק נדרש"ר הירש,  

אין לך דבר בחיי אדם ,שבו גורלו של האחד נתון בידי זולתו במידה כה מרובה כמו העדות 

והשיפוט. אין לך דבר שבו מופיע האדם במעלה גבוהה יותר מאשר כעד וכדיין, לפיכך בשום מקום 

סנית אין האמת והנאמנות מוחזקות בחזקת קדושה כמו כאן,  ובשום מקום אין הבגידה באמון הר

יותר מאשר כאן.בא וראה! אם אתה דיין או עד ,כל העוולות שזוממים לעשות לזולתך תלויות 

בהבל פיך, לשבט ולחסד. אתה עלול למוטט אותו אם תחרוג מן האמת והצדק, ואילו אם מוצא פיך 

 הוא אמת וצדק , הנך עשוי לקיים עולם מלא.

 

 רמב"ן בפירוש דברים ה', טז 

ברעך עד שוא', לאסור להעיד על חברו אפילו דבר שאינו כלום ולא יתחייב בו "וביאר 'ולא תענה 

 דבר בטל" -לא קנה מידו, כי שווא כלום בבית דין, כגון שיעיד: אמר פלוני ליתן לזה מנה ו

 

 עד שקר/עד שווא 

איסור  אוסר עדות שאינה נכונה המזיקה לאדם שעליו מעידים -איסור 'לא תענה ברעך עד שקר'  

אוסר כל עדות שאינה נכונה, בין אם עדות זו מזיקה ופוגעת באדם  -תענה ברעך עד שוא'  'לא 

 הנידון ובין אם לאו.

 שיטה נוספת:

יחזקאל: "חזו שוא וקסם כזב" )י"ג, ו.; "יען דברכם שוא וחזיתם כזב" )י"ג, ח..  שווא = שקר

את רעהו, שפת חלקות" )י"ב,  דוברי אמת. מבני אדם, שוא ידברו איש-תהילים: "כי פסו אמונים )

 ג.; "אשר פיהם דבר שוא, וימינם ימין שקר" )קמ"ד, ח..-ב

 

 אמת ואמונה -ר' נחמן, ליקוטי עצות 

כשתרצה להכלל באחד עד שיהיה נכלל אחר הבריאה בבחינת קודם הבריאה, שיהיה כולו אחד, 

תשמור את עצמך משקר ותדבר רק אמת, ותהיה  -כולו טוב, כולו קודש, כמו שהיה קודם הבריאה

 איש אמת לאמיתו, וע"י זה תהיה נכלל באחד כנ"ל.כי אמת הוא אחד כנ"ל 
 

 

 לא תענה
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  הבהתאם לערך הליבדברים: הלב 

 

  רבינו בחיי, הקדמה לפרשת ויגש 

ודבר ידוע כי הדיבור יש לו כוח גדול הן לטוב הן להפכו )כלומר, לרע. והוא עיקר הוויית האדם כאותו 

פרי שהוא עיקר האילן, ומזה אמר הכתוב )בראשית ב', ז'. 'ויהי האדם לנפש חיה'. ביאורו שעיקר 

, וכן תרגם אונקלוס 'לרוח ממללא', ועל כן המדברתהוויית האדם היא בשביל נפש חיה שהיא הנפש 

נקרא הדיבור פרי, והוא שכתוב )ישעיה נ"ז, י"ט. 'בורא ניב שפתים', כי הדיבור פרי שפתיים. ויש 

בדיבור שתי דרכים: דרך החיים ודרך המוות, והוא שכתוב )משלי י"ח, כ"א. 'מוות וחיים ביד לשון 

שהוא בעל דברים, או בדברי תורה וענייני המצוות שהוא דרך  ואוהביה יאכל פריה'. וזה אזהרה למי

החיים, או בלשון הרע ושאר העבירות התלויות בדיבור שהוא דרך המוות, שהדיבור הוא עיקר גדול 

 באדם להושיע נפשו וגופו או להאבידו חלילה.

 

 מהר"ל 
רט היה מכריז מאן אע"ג שכמה מצוות הם בתורה שעליהם נאמר שהם חיים לאדם... מ"מ דבר זה בפ

בעי חיי, כאילו היה דבר זה נצור לשונך מרע דבר טבעי המרפא זו.... והטעם בזה כי הלשון היא חיות 

 האדם... ודבר זה גורם שנחשב הלשון הטוב כמו סם חיים מאחר שהלשון עצם החיים.

 

 רש"ר הירש, חורב, פרק נג 

דמותו של אדם, המצטיירת בתודעתם של אחרים, היא יקרו.דמות זו קובעת את גישת האחרים אליו 

ואת המשקל שהם מייחסים להשפעתו... כבד את האדם ביקרו ובדמותו ואל תשלח ידך להמיתו בדמות 

 זו, שערכי קדושה וטהרה תלויים בה. אל תדבר בגנותו! 

אדם זה או אחר לחברו ויש לו משמעות רחבה וכללית יותר.  ..טעם דין לשון הרע ורכילות חורג מיחסי

השלום  -לא רק רווחתו ואושרו של יחיד זה או אחר תלויים בשמירת הלשון, אלא מיטב הברכות

החברתי. אם ישמור היחיד את לשונו, הרי שהוא תורם להשכנת השלום בחברתו, בקהילתו, בעירו 

 ובארצו.

החפצים לאמץ לבכם לחות חיים הראוים לשם ישראל, דבר ראשון .. אתם בני ישראל ובנות ישראל, 

התחזקו ומלטו נפשכם מן העוון הזה. היו אדונים ללשונכם! קדשו לשונכם רק לדברים המוסיפים 

חכמה, הבנה, ברכה ושלום ודברי אלוקים חיים. ובמקום שאינכם יכולים לקיים שיחה מעין זו, יפה 

 לכם השתיקה.

 

 "בירושלמי שבת פ"א ה 

אמר רבי שמעון בן יוחאי אילו הייתי עומד על הר סיני בשעה שניתנה תורה לישראל הייתי תובע לפני 

חזר ואמר  הקב"ה שיברא לאלו האנשים שתי פיות אחד שיעסקו בתורה ואחד שיעשו בו כל צורכיהם.

 . מה פה אחד אין העולם יכול לעמוד בפני לשון הרע אילו היו שתי פיות על אחת כמה וכמה

 

 בפרטי מידת הנקיות -מסילת ישרים, פרק י"א 

 במאמר עד שכבר גזרו אומר חז"ל, הרכילות ולשון הרע, כבר חומרו נודע וגודל ענפיו כי רבו מאוד

)ערכין ט"ו.: "היכי דמי אבק לשון הרע, כגון דאמר:  ואמרו."  וכולם באבק לשון הרע" :שכבר הזכרתי

 . וכל כיוצא בזה או שיספר טובתו לפני שונאיו."  היכא משתכח נורא אלא בי פלניא

 . אף על פי שנראים דברים קלים ורחוקים מן הרכילות, הנה באמת מאבק שלו הם

הרבה דרכים ליצר. אבל כל דבר שיוכל להיוולד ממנו נזק או בזיון לחברו, בין בפניו : כללו של דבר

 . לפני המקוםבין שלא בפניו, הרי זה בכלל לשון הרע השנאוי ומתועב 

 ." )שם.: "כל המספר לשון הרע כאלו כופר בעיקר שאמרו עליו

 ." )תהילים ק"א.: "מלשני בסתר רעהו אותו אצמית וקרא כתיב

 

 אורחות צדיקים שער לשון הרע 

אמרו רבותינו זיכרונם לברכה )ערכין טו, ב.: כל המספר לשון הרע, כאלו כפר בעקר, שנאמר: "אשר 

אמרו ללשננו נגביר, שפתינו אתנו, מי אדון לנו" )תהילים יב, ה.. ולכך לשון הרע הוא חטא, כי הוא 
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לשון. עושה רעה גדולה לחברם, שהוא מבאיש ריחו בעיני העם ושאר הפסדות, ואין רווח לבעל ה

ובודאי הרגיל בלשון הרע, פורק עול שמים מעליו, כי הוא חוטא בלי הנאה, והוא רע יותר מגנב ונואף, 

ועוד אמרו רבותינו  שהם רודפים אחר הנאתם, ואין פריקת עול כמו לשון הרע )שוחר טוב קכ....

)ערכין שם.. ודבר  דמים-כתעריות ושפי-זרה וגלוי-ודהששקולה לשון הרע כנגד עב ,זיכרונם לברכה

)סנהדרין עד,  ת, ועל כל אחת מהן יהרג ואל יעברזה תמה מאוד ששקולה לשון הרע כנגד אלו העבירו

ויש ליתן טעם בדבר, כי בעל הלשון שונה באיוולתו עשר פעמים ויותר, בכל יום מכלים ומבייש   א.. ..

קלה, כשאדם עובר עליה כמה פעמים, היא  אדם, מלבד מה שמזיק למי שאומר עליו; ואפילו עבירה-בני

נעשית גדולה, כי אפילו שער אחד, שהוא רך וחלש מאוד, כשתקבץ הרבה שערות יחד תעשה מהם 

שעובר על אותן שלוש  -חבל חזק. ומה שאמרו ששקולה לשון הרע נגד אותן שלוש עבירות, הפירוש 

ן הכלל לעבר עליהם בכל עת. ועוד, עבירות פעם אחת מחמת רוב היצר, ולא כנגד המשומד היוצא מ

בעל לשון הרע קשה לו לעשות תשובה, כיון שהוא רגיל בכך למד לשונו לדבר רע. ועוד, החטא קל 

בעיניו, כי אמר: לא לשונו רק דבור בעלמא, ואינו נותן לב לשוב לרוב הנזק שיעשה; ואפילו אם ישוב 

ה. והוא צריך מחילה מאותן שדבר עליהם, אין תשובתו שלמה, כי אינו מכיר גודל החטא אשר עש -

והוא אינו זוכר מי הם כולם. ועוד, יש שדבר עליו ועשה לו רעה והזיק לו לאותו אדם, ושכח מה דבר 

עליו, כי לשון הרע מכוסה ומכה בסתר, הוא בכאן ומכה אחד בלשונו שרחוק ממנו )ערכין טו, ב., וזה 

מים ידבר על פגם משפחה, ויזיק לדורות הבאים אחריו, החוטא מתבייש ממנו להודיע שגמלו רעה. ופע

ואין לו מחילה לזה, כי אמרו רבותינו זיכרונם לברכה: המדבר בפגם משפחה, אין לו מחילה עולמית 

"מות וחיים ביד לשון, ואהביה יאכל פריה" )משלי יח, כא.. פירוש:  ....  .)ירושלמי ב"ק פ"ח ה"ז.

פירוש, שלא ידבר דברים  -ד, עצה הגונה ונכונה אצלו שיאכל פריה אוהב הלשון, אדם החפץ לדבר תמי

תורה והבאת שלום, וללמד לרבים לעשות טובה, ולהורות להם הטוב -בטלים, רק ידבר בדברי

  .ולהרחיקם מן הרע, ולקנות האמת, כי אין קץ למצוות שיוכל לעשות בלשון, והמוות וחיים ביד לשון

י המספר לשון הרע על חברו אז הוא מתגאה, ויראה עצמו צדיק בעיניו, ....עוד יש רעה בלשון הרע, כ

כי יחשוב: פלוני עשה כך וכך, ואני לא עשיתי! נמצא שהוא מתגאה ומחזיק טובה לעצמו. ואלו יעשה 

שכן שעושה עבירה גדולה בלשון הרע ומחזיק -שכן וכל-מצווה והחזיק טובה לעצמו היה רע מאוד, כל

ם מספר לשון הרע על היתומים ועל האלמנות, אז עונשו עוד יותר, כי בלאו הכי טובה לעצמו. ואם אד

המספר דברים שגורמים היזק לחברו, הן בגופו והן בממונו,  ...  .הם מצטערים, והוא מצער אותם יותר

כי בזה אתה מבייש  ,היזהר בני מאוד מלשון הרע ... אפילו להצר לו או להפחידו, הרי זה לשון הרע.

אדם במומו )קדושין ע, -פסול, ואינו מדבר בשבחו של עולם, ודרכו לפסל בני -, כי כל הפוסל עצמך

א., כי המום שיש בו הוא מונח כל היום בלבו כיון שהוא מוציאו ]בפיו[, כי כל אדם נבחן ונכר במעשיו. 

אם הוא דע לך שהוא אוהב נשים; ו -כיצד? אם תראה אדם שהוא רגיל לשבח נשים ולדבר מהן תמיד 

דע לך שהוא זולל וסובא; וכן בכל דבר. וראיה מהפסוק: "מה  -משבח מאכים טובים ויין, ובזה רגיל 

בשביל שאני אוהב את התורה, לעולם אני  -אהבתי תורתך, כל היום היא שיחתי" )תהילים קיט, צז. 

 .מדבר בה, כי כל דבר שאדם אוהב בלבו הוא מדבר בו תמיד

אדם, והוא דומה לזבובים, שהם ינוחו לעולם על מקום הלכלוך; אם יש -ניבעל הלשון מחפש מומי ב

באדם שחין, הזבובים מניחים את הגוף וישבו על השחין, וכך הוא בעל לשון הרע, מניח כל הטוב באדם 

אמר אותו האדם: כמה   .מעשה באדם אחד, שהלך עם חכם בשדה וראה נבלה אחת  .ומדבר מן הרע

החכם הוכיח לאותו אדם ואמר: למה תאמר הגנאי   !החכם: כמה לבנים שניה אמר  !מסרחת נבלה זו

לכן אדם שהורגל בלשונו להחניף  .... .שלו, תאמר השבח, כי לעולם יספר אדם בשבחו של עולם

ולהתלוצץ ולספר לשון הרע ולדבר כזב ודברים בטלים, ועתה הוא רוצה להיכנע ולמנע מזה ולעשות 

יעשה גדר, שיתרחק מחבריו הראשונים שהיה רגיל לדבר עימהם ליצנות  -גדר גדול וחזקה מאוד 

כי הם יתחילו לדבר עמו כמו שהורגלו, וחניפות ולשון הרע ושקר, כי אם יתקרב אצלם, לא יוכל למנוע, 

ואז לא יוכל להתאפק מלדבר עימהם כמו שהורגל. וצריך להרגיל עצמו בשתיקה מאוד מאוד, כדי 

להרגיל עצמו למעט פתיחת פיו, וירבה לישב בחדר לבדו ולעסק בתורה, ויתחבר עם החסידים שאינם 

ל עצמו ימים רבים, ואז ימצא רפואה שמים, ובזה העניין ירגי-תורה ויראת-מדברים כי אם מדברי

  .למכתו

 

 דיבור -ר' נחמן, ליקוטי עצות 

ע"י דיבורים רעים, כגון לשון הרע, רכילות, שקרים, ליצנות, חנופה, או מביש פני חבירו ברבים, 

ע"י  -וניבול פה, ודברים בטלים ושאר דיבורים רעים, ובפרט כשמדבר לשון הרע על צדיקים וכשרים

בורים הרעים עושים כנפיים להנחש שיוכל לעופף ולהזיק להעולם מאוד, חס ושלום. היינו כל אלו, הדי

 לא תענה
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שע"י זה מתגברת ומתפשטת חכמת הפילוסופים והאפיקורסים בעולם, שהם בחינת נחש הקדמוני, 

שמתגברת ומעופפת חכמתם הרעה, חס ושלום, ע"י דבורים רעים הנ"ל ומזיקים מאוד להעולם. אבל 

 דושים עושים כנפיים דקדושה .ע"י דבורים ק
 

 הפתגמון
 שבת ,נה, א~אמת  -חותמו של הקב"ה 

 משלי יב כב~שפתי שקר  תועבות ה' 

 אבות א, יח~ועל האמת ועל השלום  על הדין -על שלושה דברים העולם עומד 

 שמות כ"ג ,ז~מדבר שקר תרחק  

ירושלמי ~תי שמים וארץ מעלה אני עליך כאילו העדת עליי שלא ברא -אם העדות לחברך שקר 

 ברכות א,ה

 רבי נחמן מברסל~ן נעשה יצר הרע מרוח פיו של השקר 

 סנהדרין פט~ר אמת אין שומעין לו שאפילו אומ -כך עונשו של בדאי 

 פס' קיג~הקב"ה שונאו  -ואחד בלב המדבר אחד בפה 

 א"ב דר"ע~ אין לו רגלים  -שקר 

השגחת השם יתברך מעליו. אבל ע"י אמת, השגחת השקר הוא הרע, הוא הטומאה, ועל ידי זה מסיר  

 אמת ואמונה -ליקוטי עצות~שלמות. ה' יתברך עליו ב

ב: מתחילה בא, באמצע "מ", ומסתיימת ב"ת". וכן התורה -המילה אמת מקיפה את אותיות הא 

האות "מ", והגמרא  -בעשרת הדברות הדיבר "אנוכי" מתחיל ב"א", המשנה מתחילה ב"מאימתי"

 "תנא.." ללמדנו כי כל תורת ישראל היא תורת אמת. -באות "ת"מתחילה 

  בהתאם לערך הליבהדברים: הלב  

 בבא מציעא~ ברבים כאילו שפך דמיםכל המלבין פני חברו  

 משלי י"ח , כ"א~וחיים ביד לשון  מוות 

 סוטה מ"ב~אינה מקבלת פני שכינה  כת מספרי לשון הרע 

 פדר"א נ"ג~ין לו חלק לעולם הבא כל המספר לשון הרע א 

 ערכין ט"ו~   המספר לשון הרע מגדיל עוונות עד השמים 

לשונם )ירמיה ט,ז . נמשל הלשון לחץ ולמה? ..החץ כיוון שירה אותו והלך, אפילו  -חץ שחוט 

 שו"ט קכ~החזיר אינו יכול להחזיר מבקש ל

ְגיֹון ִלִבי -ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי  ְלָפנֶּיָך. ה' צּוִרי ְוֹגֲאִלי. ֱאֹלקי! ְנֹצר ְלשֹוִני ֵמָרע, ּוְשָפַתי ִמַדֵבר ִפי, ְוהֶּ

ָעָפר  18מתוך תפילת ~ַלֹכל ִתְהיֶּה  ִמְרָמה,ְוִלְמַקְלַלי ַנְפִשי ִתֹדם, ְוַנְפִשי כֶּ

 מרע סור מרמה. מדבר ושפתיך מרע לשונך נצור טוב? לראות ימים אוהב חיים, החפץ האיש מי  

 תהילים ל"ד~ ורדפהו. שלום בקש טוב, ועשה

 

  מספרים ש.. 

 ריב האיברים/ חיים ומוות ביד הלשון 

 "עליך לשתות חלב לביאה". הרופאים, דנו ושקלו ואמרו למלך: מעשה במלך שחלה, כינס אליו את

אחד מגיבורי המלך התנדב, לקח עשר עיזים והלך לדרכו  ר המלך: "מי יביא לי חלב לביאה"?אמ

ביום הראשון עמד  ת וראה שם לביאה משחקת עם גוריה.הלך לגוב אריו לב לביאה.לחפש ח

 , וביום השלישי והרביעי, עד שתמומרחוק, השליך לה עז אחת, ואכלה. כך עשה גם ביום השני

בחצי  ך לקח מחלבה והלך לו בדרכו למלך.ובתוך כ יזים. התקרב אליה, היה משחק עמה,כל הע

הרגליים אמרו: אין כמונו.  מתווכחים זה עם זה. מי הכי חשוב!והנה אבריו  -הלילה חלם חלום 

 ם לא היינו ממשמשים, לא היה חלב.אמרו הידיים: א נו, לא היה הגוף יכול להביא חלב.אם לא הלכ

ה המוח: ענ נו רואות את הלביאה, לא היה חלב.אמרו העיניים: אנחנו עליונות על הכל. אם לא היי

! אמרה הלשון: אני הכי חשובה תתי העצה לקחת עזים, לא היה חלב.אני הכי חשוב, אם לא נ

 ת משווה את עצמך אלינו? את יושבתענו כל האיברים: היאך א אלמלא הדיבור, מה הייתם עושים?

לשון: עוד היום תבקשו השיבה להם ה , ואין בך עצם. מי את בכלל בעצם?במקום חושך ואפלה

ואמר: "הנה, הלך לארמון, נכנס אל המלך,  ר את חלומו בלבו.ניעור האיש משנתו, שמ ליחתי.את ס
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אמרה  החלו האיברים מתחלחלים ורועדים. קצף המלך, וציווה לתלותו. הבאתי לך חלב כלבה".

 .אמרו האיברים: הן ה אתכם, תודו לי שאני שולטת בכם?הלשון: הלוא אמרתי לכם! אם אני מציל

כשהגיע האיש למלך אמרה הלשון:  המלך. דבר לי אליו.אמרה הלשון לתליינים: החזירו אותי אל 

 אתי לך חלב לביאה. במו ידי חלבתי"אנו, בלשון הציידים, מבלבלים בדיבור בין כלבה ללביאה. הב

    והוא שנאמר: חיים ומוות ביד הלשון. שתה המלך את החלב והבריא. אותה".

 ג(-לט ב שוחר טוב)מדרש 

 נאה מקיים -נאה דורש 

מספרים על ר' ישראל מראדין, שכאשר סיים לכתוב את ספרו "חפץ חיים" הוא הלך לקבל הסכמה 

ואישור לספר מגדולי הדור. אחד מהם היה גאון בשם רבי מרדכי ליפשיץ. הרב ליפשיץ מאוד 

"נאה דורש, נאה התרשם מהספר אבל לפני שנתן את הסכמתו רצה להיווכח אם מחבר הספר הוא 

מקיים". ז"א האם מחבר הספר נזהר בעצמו מלשון הרע ורכילות. לשם הבדיקה הוא ביקש מאחד 

מתלמידיו להעסיק את החפץ חיים בשיחה. במשך שש שעות תמימות ניסה התלמיד "למשוך אותו 

 אך ללא הצלחה. אפילו פירור של אבק לשון הרע לא יצא-בלשון" כדי שיוציא מפיו דבר גנאי

 מפיו. 

 )מתוך מבוא לספר "נצור לשונך"(

 ערכה של מילה 

מספרים, כי פעם בא אחד מתושבי העיירה ראדין להתייעץ עם החפץ חיים, כיצד להנצל מלשון 

שאל אותו החפץ חיים במה הוא עוסק והתברר כי אותו אדם עובד בבית הדואר המקומי.  הרע.

או שכל מברק עולה אותו דבר?" ענה האדם שאל החפץ חיים: "היש הבדל בין  מחירי המברקים 

"ודאי שיש הבדל, תלוי כמה מילים במברק. כל מילה עולה הרבה כסף. אנשים מנסים לקמץ 

"ובכן" אמר החפץ חיים "כך גם בשמירת הלשון. אדם צריך לחשוב על כל מילה  ולחסוך במילים.

 תשלום יקר"שחושב להוציא מפיו, כי על כל מילה מיותרת אנו עתידים לשלם 

 

  המסננת 

אדם אחד בא לזקן העיירה שנודע בחוכמתו הרבה, ושאלו: "האם שמעת כבר מה שמספרים על 

"לא" השיב הזקן, "אבל לפני שאתה מספר, תגיד לי: האם העברת את השמועה על  הידיד שלך"?

 מסננת האמת" אמר -"הראשונה  "אילו מסננות"? שאל האורח. ידידי דרך שלוש המסננות?"

האורח  אמת"? -החכם, "האם אתה בטוח מעל לכל ספק כי הדבר שאתה עומד לספר לי על ידידי 

היסס: "בעצם , אני לא בטוח. אני רק שמעתי את הסיפור מפי אחר. רגע, רק מתוך סקרנות, ומהי 

"המסננת השנייה", אמר הזקן, "היא מסננת הטוב, האם הדבר שאתה עומד  המסננת השנייה?"

"להיפך", השיב האורח, "זה משהו איום ונורא, ומהי המסננת  ידידי הוא דבר טוב?" לספר לי על

נחוץ" המשיך החכם, "האם זה נחוץ לספר לי את הדבר -"השלישית היא מסננת ה השלישית?"

אחרי לא מעט מחשבה השיב האורח: "לא, אין זה נחוץ  הנורא על ידידי, שספק אם הוא אמת?"

 זקן החכם "אולי כדאי שתשתוק..""אם כך" חייך ה כל כך".

 

 לשון רעה -לשון טובה 

אמר רבי שמעון בן גמליאל לטבי עבדו : צא וקח לי מאכל טוב מן השוק. יצא ולקח לו לשון. אמר 

לו: צא וקח לי מאכל רע מן השוק. יצא ולקח לו לשון. אמר לו רבי שמעון בן גמליאל: מפני מה 

וכשאמרתי לך מאכל רע לקחת לי לשון? אמר לו: ממנה שאמרתי לך מאכל טוב לקחת לי לשון 

  הטובה וממנה הרעה. כשהיא טובה אין טובה ממנה וכשהיא רעה אין רעה ממנה.

 )ויקרא רבה ל"ג(

  מי רוצה סם חיים? 

אמרו רבותינו: מעשה ברוכל אחד שהיה מסבב בעיירות, והיה מכריז ואומר: "מי מבקש סם 

, אמרה לאביה: רוכל אחד מסבב ואומר מי מבקש סם של חיים. חיים?". שמעה בתו של רבי ינאי

אמר לה: לכי וקראי לו; הלכה וקראה לו אצל ר' ינאי. אמר לו: איזהו סם של חיים שאתה מוכר? 

אמר לו אותו הרוכל: אין אתה יודע מה הסם הזה? אמר לו: אפילו כן הודיעני. אמר לו: הבא לי 

וא מראה לו מה שאמר דוד: "מי האיש החפץ חיים... נצור לשונך ספר תהלים; הביאֹו לו וגיללֹו, וה

י"ד.. מה עשה ר' ינאי? נתן לו ששה סלעים. אמרו לו תלמידיו: רבי, -מרע... " )תהילים ל"ד, י"ג

 לא היית יודע הפסוק הזה?! אמר להם: הן, אלא שבא זה וביררֹו בידי 

 )מדרש תנחומא, פרשת מצורע סימן ה(

 לא תענה



 

 

88 

 
 

 הלכה למעשה!
 רמב"ם הלכות דעות פרק ז 

המרגל בחבירו עובר בלא תעשה שנאמר לא תלך רכיל בעמיך, ואע"פ שאין לוקין על דבר זה עון - הלכה א

גדול הוא וגורם להרוג נפשות רבות מישראל, לכך נסמך לו ולא תעמוד על דם רעך, צא ולמד מה אירע 

 .לדואג האדומי

והולך מזה לזה ואומר כך אמר פלוני כך וכך שמעתי על פלוני אע"פ אי זהו רכיל זה שטוען דברים - הלכה ב

שהוא אמת הרי זה מחריב את העולם, יש עון גדול מזה עד מאד והוא בכלל לאו זה והוא לשון הרע, והוא 

שאומר אמת, אבל האומר שקר נקרא מוציא שם רע על חבירו, אבל בעל לשון  א המספר בגנות חבירו אע"פ

אומר כך וכך עשה פלוני וכך וכך היו אבותיו וכך וכך שמעתי עליו ואמר דברים של גנאי, הרע זה שיושב ו

השגת הראב"ד/ אבל בעל לשון הרע . /+על זה אמר הכתוב יכרת ה' כל שפתי חלקות לשון מדברת גדולות

שות שיושב ואומר כך עשה איש פלוני. א"א לא אלא קשה הראשון מן השני שהראשון הוא תליתאי והורג נפ

 +.והשני תנין ואינו הורג אלא את עצמו, בינה זאת

אמרו חכמים שלש עבירות נפרעין מן האדם בעולם הזה ואין לו חלק לעולם הבא, עבודת כוכבים - הלכה ג

כולם, ועוד אמרו חכמים כל המספר בלשון הרע כאילו כופר  ב וגילוי עריות ושפיכות דמים ולשון הרע כנגד

ו ללשוננו נגביר שפתינו אתנו מי אדון לנו, ועוד אמרו חכמים שלשה לשון הרע בעיקר, שנאמר אשר אמר

 .והמקבלו יותר מן האומרו ד, האומרו, והמקבלו, וזה שאומר עליו ג: הורגת

ויש דברים שהן אבק לשון הרע, כיצד מי יאמר לפלוני שיהיה כמות שהוא עתה, או שיאמר שתקו - הלכה ד

שונאיו  ה אירע ומה היה וכיוצא בדברים האלו, וכל המספר בטובת חבירו בפני מפלוני איני רוצה להודיע מה

הרי זה אבק לשון הרע שזה גורם להם שיספרו בגנותו, ועל זה הענין אמר שלמה מברך רעהו בקול גדול 

בבקר השכם קללה תחשב לו, שמתוך טובתו בא לידי רעתו, וכן המספר בלשון הרע דרך שחוק ודרך קלות 

מר שאינו מדבר בשנאה, הוא ששלמה אמר בחכמתו כמתלהלה היורה זקים חצים ומות ואמר הלא ראש כלו

משחק אני, וכן המספר לשון הרע דרך רמאות והוא שיספר לתומו כאילו אינו יודע שדבר זה שדבר לשון 

 .הרע הוא אלא כשממחין בו אומר איני יודע שדבר זה לשון הרע או שאלו מעשיו של פלוני

שגורמים אם נשמעו איש  ו אחד המספר בלשון הרע בפני חבירו או שלא בפניו, והמספר דברים- הלכה ה

מפי איש להזיק חבירו בגופו או בממונו ואפילו להצר לו או להפחידו הרי זה לשון הרע, ואם נאמרו דברים 

לשון  ז שוםאלו בפני שלשה כבר נשמע הדבר ונודע, ואם סיפר הדבר אחד מן השלשה פעם אחרת אין בו מ

 .ולגלותו יותר ח הרע, והוא שלא יתכוין להעביר הקול

כל אלו הם בעלי לשון הרע שאסור לדור בשכונתם וכל שכן לישב עמהם ולשמוע דבריהם, ולא - הלכה ו

 .נחתם גזר דין על אבותינו במדבר אלא על לשון הרע לבד

 

 ספר חפץ חיים, הלכות לשון הרע, כלל י', הלכה ב' 

. למשל: לספר על נוכל שמתחזה לעני, כדי שלא מהדבר כאשר יש תועלת מעשיתמותר לספר לשון הרע 

לספר על אדם שיש לו בעיות חמורות בפני מי שחושבת להתחתן איתו. אם אדם נשאל . צדקהיתנו לו 

עות של אדם שהינו מכיר לצורך בירור התאמתו לעבודה או תפקיד. וכן להעביר ביקורת על אישי למגר

  שבעת התנאים הבאים:היתר זה קיים, אם מתקיימים  יבור במטרה להרחיק מדרך בעייתית.צ

 .שיראה המספר את הדבר בעצמו, או שיתברר לו הדבר, ולא שיספר על סמך שמיעה מאחרים.1

לא להחליט מיד את הדבר שבדעתו לגנות, אלא יתבונן היטב על פי דרכי התורה האם הוא .שיזהר מאוד 2

 בכלל גנות ועבירה.

 .שיוכיח את החוטא בתחילה בלשון רכה.3

 .שלא יגדיל העוולה יותר ממה שהיא, אלא יספר האמת ללא גוזמא.4

מתוך שנאה שיש לו עליו זה  .שיכוון לתועלת, ולא יכוון ליהנות מסיפור הפגם על חברו, וכן לא יספר5

 מכבר.

.אם יכול המספר לסבב את התועלת הקיימת בסיפור הגנות על חברו בדרך אחרת, בה לא יצטרך לספר 6

 עליו הגנות, אסור לספר. ואם יכול להקטין הגנות, והתועלת לא תיפגם כתוצאה מכך, מצווה עליו להקטינה.

 אילו היו מעידים עליו על גנות זו בבית דין. .שלא יסובב נזק לבעל הגנות יותר מכפי הדין,7

כך גם, למשל, עדות בבית דין אינה נחשבת ללשון הרע, כיוון שהיא נאמרת מתוך הכרח ומטרה להיטיב 

 ולא לגרום נזק.

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%93%D7%A7%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%93%D7%A7%D7%94
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 : הדיבר

-לֹא ֵרֶעָך;יד: לֹא ַתְחֹמד, ֵּבית ,שמות כ

תֹו ְושֹורֹו  ַתְחֹמד ֵאֶשת ֵרֶעָך, ְוַעְבדֹו ַוֲאמָּ

 .ַוֲחֹמרֹו, ְוֹכל, ֲאֶשר ְלֵרֶעָך

 

ְולֹא ַתְחֹמד, ֵאֶשת   דברים ה,יז:

ֵדהּו   ֵרֶעָך; ְולֹא ִתְתַאֶּוה ֵּבית ֵרֶעָך, שָּ

תֹו שֹורֹו ַוֲחֹמרֹו, ְוֹכל, ֲאֶשר  ְוַעְבדֹו ַוֲאמָּ

ְלֵרֶעך

 :עיקריתהמצווה ה

  :ה"רס תעשה לא ותמצו, המצוות ספר, ם"רמב 
 הוא וזה. מאחינו זולתנו של קניין לרכוש היאך בתחבולות מחשבותינו מלהעסיק שהוזהרנו האזהרה

[, בדיבור]= בדבר חימוד אפילו או - תחמד לא: 'המכילתא ולשון '.רעך בית תחמד לא' יתעלה אמרו

 אף, מעשה שעושה עד להלן מה', לך ולקחת עליהם וזהב כסף תחמד לא. 'כה', ז דברים) לומר תלמוד

 דבר לעצמנו שנשיג כדי תחבולות מלעשות מזהיר הזה שהלאו לך נתבאר הנה '.שעושה עד נמי כאן

 .תחמוד לא על עברה זה כל והרי, מרובים דמים ומתן בקנייה ואפילו, אחינו מרכוש אותו חמדנו אשר

 

  :ו"רס תעשה לא מצוות 
 הרב ביאור] בו ונשגה זולתנו רכוש בעינינו חן שימצא בכך מחשבותינו מלתלות שהוזהרנו האזהרה

 עשיית לידי יביא שזה לפי[, הזולת של שהוא דבר עצמנו על לחבב מחשבותינו את נפעיל שלא: קאפח

 שני ואין'. רעך בית תתאוה לא' אמר, זה בעניין נאמר אשר הלאו לשון הוא וזה, לרכישתו תחבולה

 והלאו, זולתנו שקנה מה מלרכוש מזהיר', תחמד לא' והוא, הראשון הלאו אלא, אחד בעניין הלאוין

 בית תחמד לא' : [י"דרשב] המכילתא ולשון.בלבד'. חן' מלשון) והחינון התאווה על אפילו מזהיר השני

  '.עצמו בפני החימוד ועל עצמה בפני התאווה על לחייב', רעך בית תתאוה לא' אומר הוא ולהלן -' רעך
ה ִסיָגִרָיה ְכמֹו, ְפרּוָטה ְשֵוה מּוָעט ָדָבר ְלָך ִלֵתן ַבֲחֵבְרָך ִהְפַצְרתָ  ִאם ַגם  ֵמַהתֹוָרה ָלאו ַעל ִהְנָך עֹוֵבר, ְוַכדֹומֶּ

 ". ַתְחֹמד לֹא"

 

  חפץ חיים: 
ָאסּור -" ַתְחֹמד לֹא" ָלאו ִבְכַלל ה ְלַהְפִציר ְמָנת ַעל ֲאָנִשים ִלְשֹלחַ  שֶּ ִהְלָוה ַבַמְלוֶּ ף ְלָך שֶּ סֶּ ִיְמַחל כֶּ  ַעל שֶּ

יֹוִריד ְבמֹוֵכר ְלַהְפִציר אֹו, ַהחֹוב ץ ִמְמִחיר ְלָך שֶּ ְמָצִעי ְבָכל ִלְלֹחץ ֵכן ּוְכמֹו, ַהֵחפֶּ ת ְלַאֵלץ ַאֵחר אֶּ ה אֶּ  ַהַמְלוֶּ

ת אֹו ִלְמֹחל ץ ִמְמִחיר ְלהֹוִזיל ַהמֹוֵחר אֶּ  . ַהֵחפֶּ

 

 [:ה דברים] תנאים המדרש דברי 

 מה לך ולקחת וזהב כסף תחמד לא. ה"כ' ז' דב) ל"ת בדבר חמוד אפלו או רעך אשת תחמד לא

 התאוה על מוזהר שהוא ומניין: מעשה עושה שהוא עד נמי כאן אף מעשה שעושה עד להלן

 ועל עצמה בפני התאוה על לחייב רעך בית תתאוה לא ל"ת חמוד לידי יבא שלא כדי בלב שהיא

 :לאוין שני שהן אומר נמצאת עצמה בפני החמוד

אומר לא תתאוה בית רעך )דב' ה יח. לחייב על תאוה בפני עצמה ועל  הוא ולהלן -" תחמד לא"

חמדה בפני עצמה איזו היא תאוה האומר לויי ש... חמדה הכובש כבושין ליטלן מנ' התאוה אדם 

 .תחמוד ולא תתאוה סופו לחמוד שנאמר לא

 

 :שמות לספר בפירושו 166 עמוד קאסוטו ד"מ 
 רעהו אשת את מלנאוף רק לא להימנע יסודי חיוב מחויב האדם'... תחמד לא' בדיבור נמצא נשגב חידוש

 עובר הוא זו בתשוקה אף. רעהו ולרכוש רעהו לאשת מלהשתוקק גם אלא, לרעהו ששייך מה ומלגנוב

 להביא תוכל שהתשוקה רק לא היא הכוונה כנראה. לוהית-הא שבהצהרה העקרונות נגד חמורה עברה

, גבול הסגת כבר היא עצמה שהתשוקה גם אלא, סייג משום אותה לאסור הראוי ומן מעשה לידי

 .במעשה לא אם במחשבה

 

 



 

 91 

 

 .חברו ממון להתאוות שלא -ספר החינוך  תטז  

 בתאוה המחשבה שקביעות לפי, ישראל בני מאחינו אחד שביד מה להתאוות במחשבתנו לקבע שנמנענו

 ידי על או, למכרו רצונו שאין פי על ואף, ממנו אותו לקחת תחבולה לעשות סבה יהיה דבר אותו על

 רעך בית תתאוה ולא )דברים ה, יח. נאמר זה ועל. אחר בענין נוכל לא אם, בחזקה או חליפין או מקח

 שבסדר תחמד לא שהן הלאוין שני שאין) רסו ת''ל המצוות ספר( לברכה זכרונו ם''הרמב וכתב'. וגו

 תחמד דלא שלאו ענינים שני הם אבל, אחד בענין כפולין לאוין זה שבסדר תתאוה ולא, יתרו וישמע

, דבר אותו למכר חפץ איננו אם זולתנו שקנו מה בדמים שלא בין בדמים בין, צד בשום מלקחת ימנענו

 עליו ולהכביד לו להתחנן יבוא, התאוה עם כי, לבנו בתוך בו התאוה אפילו ימנענו תתאוה דלא זה ולאו

 שנים חבירו את מושך הלאוין מאלו שהאחד פי על ואף. פנים כל על אחר בכלי לו להחליפו או למכרו

 . שביניהם החלוק רואה אתה והרי, מקום מכל יחשבו
 ברשות שיראה חמדה כלי כל אוצר אל מהתאוות לבבו למנוע, אדם של בידו יהיה ואיך לומר תתמה ואל

 שזה? עליו לעמד לאדם לו אפשר שאי במה מניעה התורה תביא ואיך? וריקם ריק מכלם והוא, חבירו

 למנע האדם ביד, האמנם כי, בנפשותם והחטאים הרעים הטפשים זולתי, אותו יאמרו ולא, כן אינו הדבר

 הדברים בכל חפצו ולקרב להרחיק ובדעתו וברשותו, שירצה מה מכל ותאוותיו ומחשבותיו עצמו

, בטן חדרי כל חופש, תעלומות כל לפניו אשר והשם, יטנו יחפץ אשר כל על, בידו מסור ולבו, כרצונו

 ולא, ממנו נעלמת, האדם מחשבות מכל רעה או טובה, גדולה או, קטנה אחת אין, ולב כליות רואה

 לעבודתו המפנים לאוהביו לאלפים חסד ונוצר, בלבבם רצונו לעוברי נקם ישיב, עיניו מנגד נסתרת

 לפי וזהו, וסופן המעשים כל ראשית היא כי, והזכה הטובה המחשבה כמו לאדם טוב שאין, מחשבותם

 חלוקים שזכרנו הלאוין שני שאלו והראיה)ט''מ ב''פ( אבות במסכת חכמים ששבחו טוב לב ענין, הדומה

 לחיב תתאוה ולא אומר הוא ולהלן, רעך בית תחמד לא במכלתא שאמרו מה לשנים ונחשבין בענינם

 לומר תלמוד? לחמד סופו, נתאוה שאם מנין נאמר ושם עצמו בפני החמוד ועל עצמה בפני התאוה על

 . וגזלו שדות וחמדו) ב ,ב מיכה( לומר תלמוד? לגזל סופו, אדם חמד שאם מנין תחמוד ולא תתאוה לא
 ואין. בדבר נאמן עד והשכל, הכל תועלת היא, אדם בני מבין הגזל הרחקת כי הוא ידוע זו מצוה שרש

 להתאוות מחשבתו וקובע זה על והעובר..)שנט סימן מ''ח( בכתוב מבאר ענינה שכל דינין אריכות בה

 הוא כי, מאד גדול ענשו אבל, מעשה בו שאין לפי, מלקות בו ואין, זה לאו על עובר לזולתו שיש במה

 .ונבות אחאב במעשה שידוע כמו, תקלות לכמה סבה
 

 :בדיבר הנכללות מצוות נוספות

 הלכותב אלו )לא תחמוד ולא תתאווה.  מצוות שתי מונה -ם"לרמב תורה משנה 

 .אבידהו הליגז

 ואונס מפתה דיני, לעשוק שלאגזול, ל שלא  -רמב"ןה של "תרי"ג מצוותמתוך " 

 .חתן עם אשתו שנה ראשונה  לשמוח המצווה וגם
, אסורות ומאכלות וחלב בשר הלכות  -סעדיה גאוןרב " של אזהרות" מתוך  

מען יאריך ימים על ממלכתו הוא ל" מלכים להרבות נשים וכסף עלאיסורים וה

 .ובניו"

 מן התורה -"טוב לי תורת פיך"

 ב מיכה 
ן ֹחְשֵבי הֹויא  ר ְבאֹור ִמְשְכבֹוָתם ַעל ָרע ּוֹפֲעֵלי ָאוֶּ  ְוָגָזלּו ָשדֹות ְוָחְמדּו ב: ָיָדם ְלֵאל יֶּש ִכי ַיֲעשּוהָ  ַהֹבקֶּ

ר ְוָעְשקּו ְוָנָשאּו ּוָבִתים בֶּ  :ְוַנֲחָלתֹו ְוִאיש ּוֵביתֹו גֶּ

 

 כא פרק א מלכים 
ה ַהְדָבִרים ַאַחר, ַוְיִהי א ם, ָהֵאלֶּ רֶּ ר, ַהִיְזְרֵעאִלי ְלָנבֹות ָהָיה כֶּ אל ֲאשֶּ ל--ְבִיְזְרעֶּ ְך, ַאְחָאב ֵהיַכל ֵאצֶּ לֶּ  מֶּ

ל ַאְחָאב ַוְיַדֵבר ב  .ֹשְמרֹון ת ִלי-ְתָנה ֵלאֹמר ָנבֹות-אֶּ ל ָקרֹוב הּוא ִכי, ָיָרק-ְלַגן ִלי-ִויִהי ַכְרְמָך-אֶּ , ֵביִתי ֵאצֶּ

ְתָנה ם, ַתְחָתיו ְלָך ְואֶּ רֶּ נּו טֹוב כֶּ ְתָנה, ְבֵעינֶּיָך טֹוב ִאם; ִממֶּ ף ְלָך-אֶּ סֶּ ר  .זֶּה ְמִחיר כֶּ ל, ָנבֹות גַויֹאמֶּ -אֶּ

ת ִמִתִתי מה' ִלי ָחִליָלה  :ַאְחָאב ל ַאְחָאב ַוָיבֹא ד  .ָלְך ֲאֹבַתי ַנֲחַלת-אֶּ ר ַהָדָבר-ַעל, ְוָזֵעף ַסר ֵביתֹו-אֶּ ר-ֲאשֶּ  ִדבֶּ

 לא תחמד
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ר, ַהִיְזְרֵעאִלי ָנבֹות ֵאָליו ֵתן-לֹא, ַויֹאמֶּ ת ְלָך אֶּ ת ַוַיֵסב, ִמָטתֹו-ַעל, ַוִיְשַכב; ֲאבֹוָתי ַנֲחַלת-אֶּ  ָאַכל-ְולֹא, ָפָניו-אֶּ

ם ל, ֵאָליו ַוָתבֹא ה  .ָלחֶּ ם ֹאֵכל, ְוֵאיְנָך, ָסָרה רּוֲחָך זֶּה-ַמה, ֵאָליו ַוְתַדֵבר; ִאְשתֹו ִאיזֶּבֶּ יהָ  ַוְיַדֵבר ו  .ָלחֶּ , ֵאלֶּ

ל ֲאַדֵבר-ִכי ת ִלי-ְתָנה לֹו ָוֹאַמר ַהִיְזְרֵעאִלי ָנבֹות-אֶּ ף ַכְרְמָך-אֶּ סֶּ ְתָנה, ַאָתה ָחֵפץ-ִאם אֹו, ְבכֶּ ם ְלָך-אֶּ רֶּ ; ַתְחָתיו כֶּ

ר ֵתן-לֹא, ַויֹאמֶּ ת ְלָך אֶּ ר ז  .ַכְרִמי-אֶּ ל, ֵאָליו ַותֹאמֶּ ה ַעָתה, ַאָתה, ִאְשתֹו ִאיזֶּבֶּ  קּום; ִיְשָרֵאל-ַעל ְמלּוָכה ַתֲעשֶּ

ם-ֱאָכל חֶּ ָך ְוִיַטב, לֶּ ֵתן ֲאִני--ִלבֶּ ת, ְלָך אֶּ ם-אֶּ רֶּ  ַוַתְחֹתם, ַאְחָאב ְבֵשם ְסָפִרים ַוִתְכֹתב ח  .ַהִיְזְרֵעאִלי ָנבֹות כֶּ

ל., ְסָפִרים) הספרים ַוִתְשַלח; ְבֹחָתמֹו ל ַהְזֵקִנים-אֶּ ר ַהֹחִרים-ְואֶּ ת, ַהֹיְשִבים, ְבִעירֹו ֲאשֶּ  ַוִתְכֹתב ט  .ָנבֹות-אֶּ

ת ְוֹהִשיבּו, צֹום-ִקְראּו  :ֵלאֹמר, ַבְסָפִרים ְגדֹו, ְבִלַיַעל-ְבֵני ֲאָנִשים ְשַנִים ְוהֹוִשיבּו י  .ָהָעם ְברֹאש ָנבֹות-אֶּ , נֶּ

ְך ֱאֹלִהים ֵבַרְכתָ , ֵלאֹמר ִויִעֻדהּו לֶּ , ְוַהֹחִרים ַהְזֵקִנים ִעירֹו ַאְנֵשי ַוַיֲעשּו יא  .ְוָיֹמת, ְוִסְקֻלהּו ְוהֹוִציֻאהּו; ָומֶּ

ר ר, ְבִעירֹו ַהֹיְשִבים ֲאשֶּ ם ָשְלָחה ַכֲאשֶּ ל, ֲאֵליהֶּ ר--ִאיָזבֶּ ר, ַבְסָפִרים ָכתּוב ַכֲאשֶּ  ָשְלָחה ֲאשֶּ

ם ת ְוֹהִשיבּו; צֹום, ָקְראּו יב  .ֲאֵליהֶּ ְגדֹו ַוֵיְשבּו, ְבִלַיַעל-ְבֵני ָהֲאָנִשים ְשֵני ַוָיֹבאּו יג  .ָהָעם ְברֹאש, ָנבֹות-אֶּ , נֶּ

ת ַהְבִלַיַעל ַאְנֵשי ַוְיִעֻדהּו ד ָנבֹות-אֶּ גֶּ ְך ֱאֹלִהים ָנבֹות ֵבַרְך, ֵלאֹמר ָהָעם נֶּ לֶּ  ַוִיְסְקֻלהּו, ָלִעיר ִמחּוץ ַוֹיִצֻאהּו; ָומֶּ

ל, ַוִיְשְלחּו יד .ַוָיֹמת ָבֲאָבִנים ל-אֶּ ל ִכְשֹמעַ  ַוְיִהי טו  .ַוָיֹמת, ָנבֹות ֻסַקל  :ֵלאֹמר ִאיזֶּבֶּ  ָנבֹות ֻסַקל-ִכי, ִאיזֶּבֶּ

ר; ַוָיֹמת ל ַותֹאמֶּ ל ִאיזֶּבֶּ ת ֵרש קּום, ַאְחָאב-אֶּ ם-אֶּ רֶּ ר ַהִיְזְרֵעאִלי ָנבֹות כֶּ ת ֵמֵאן ֲאשֶּ ף ְלָך-ָלתֶּ סֶּ  ֵאין ִכי--ְבכֶּ

ת, ַאְחָאב ַוָיָקם; ָנבֹות ֵמת ִכי, ַאְחָאב ִכְשֹמעַ  ַוְיִהי טז  .ֵמת-ִכי, ַחי ָנבֹות דֶּ ל ָלרֶּ ם-אֶּ רֶּ --ַהִיְזְרֵעאִלי ָנבֹות כֶּ

   .ְלִרְשתֹו

 

 דברי מוסר -"שמע בני מוסר אביך"

 

  :ג"פ שלמה אבן א"הגר 
ְמָדה ָבִאים ְוַהֲחָטִאים ָהֲעֵברֹות ָכל , ְוַהִהְסַתְפקּות, ַהתֹוָרה ְוָכל ַהִדְברֹות ָכל כֹוֵלל" ַתְחֹמד לֹא" ִכי, ֵמַהחֶּ

ִהיא ְך שֶּ ְמָדה ֵהפֶּ ְמָדה ְוַלֲעֹקר, ֻכָלּה ַהתֹוָרה ָכל ְיסֹוד ִהיא, ֵמַהחֶּ ְפָשר ִאי ַהחֶּ ֵאין ָהֱאמּוָנה ִמתֹוְך ַרק - אֶּ  שֶּ

ִלבֹו ּוִמי. ָמָחר ַדֲאַגת ִלְדֹאג ִנְכָשל ִפי ַעל ַאף, ַהִבָטחֹון ְבִמַדת ְוָחָזק טֹוב שֶּ  ריֹותֵ  הּוא, ֲחמּורֹות ַבֲעֵברֹות שֶּ

ִהנֹו ִמִמי טֹוב ְמָדה ַבַעל שֶּ ַבַעל, חֶּ ְמָדה שֶּ עֹוֵסק ִפי ַעל ְוַאף, ְוִשְנָאה ִקְנָאה ָמֵלא ַהחֶּ  ּוִבְגִמילּות ְבתֹוָרה שֶּ

ה ַמה ְוָכל, ָרע ִלבֹו ֲחָסִדים עֹושֶּ ָלא ֵאינֹו שֶּ  . ֵשם לֹו ַלֲעשֹות אֶּ

 

 (יד, כ שמות) עזרא האבן 
 נחמד שהוא מה כל בלבו יפה דבר יחמוד שלא אדם יהיה איך, המצוה זאת על יתמהו רבים אנשים

 שהיא מלך בת ראה והוא, נכונה דעת לו שיש כפרי איש כי, דע. משל לך אתן ועתה. עיניו למראה

 כאחד שהוא הכפרי זה תחשוב ואל. יתכן לא זה כי ידע כי, עמה שישכב בלבו אותה יחמוד לא, יפה

 מתאוה אדם אין כאשר, להיות יתכן ולא, השמים לעוף כנפים לו שיהיה שיתאוה, המשוגעים מן

 משכיל כל ככה. לו אסורה שהיא לדעת מנעוריו הרגילוהו כי, יפה שהיא י"אעפ, אמו עם לשכב

'... ה לו חלק כאשר רק, ודעתו חכמתו בעבור אדם ימצאנו לא ממון או יפה אשה כי, שידע צריך

 כן על, הכפרי בלב מלך מבת בעיניו נשגבה היא יותר, לו השם אסרה רעהו שאשת שידע ואחר

 .שלו שאינו דבר ולהתאוות לחמוד לבו אל ישים ואל בחלקו ישמח הוא

 

 בני בנימין על מסכת אבות  
 לא שבחייו אומר הוי קנאה בו שיש מי א''זיע עזרא האבן אומר'' קנאה עצמות ורקב'' הפסוק על

 שאדם זמן כל, עצמותיו תתקיים לא במותו גם אחרים חיה אלא כוחותיו את ומיצה עצמו את ביטא

 ל*אב, לקנאה מקום אין -העולם נברא בשבילי בבחינת, בעולם הפרטי ובתפקידו ביחודו מרגיש

, בהם ומקנא -כלפיהם מתבטל לאחרים יחסית עצמו מודד הוא, רבים מיני אחד עצמו רואה כשאדם

 . זו מגונה ממידה יצילינו' ה

 

 "מאליהו מכתב" בספרו דסלר הרב 
 למי רק ויועילו, הכלים כל כך, כלל לתועלת לו יהיו לא לחברו שנעשו וכדומה שמשקפיים וכמו.. 

 .לחמוד מה לו אין ממילא, בלבו זה למבט המגיע כן על, עבורו שנתנו
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  התשובה אורות קוק הרב 
 של הפנימיים החיים בתוכיות מלהסתכל דעה כשמסיחים, העצמית הנשמה מהות את כששוכחים

 היא, מיד המחשכים את מאירה שהיא, הראשית והתשובה. ומסופק מעורבב נעשה הכל, עצמו

 וילך, הנשמות כל נשמת אל, האלהים,  אל ישוב ומיד, נשמתו שורש אל, עצמו אל האדם שישוב

 .ובטהרה בקדושה מעלה מעלה הלאה ויצעד

 

 א "נ ג קבצים שמונההרב קוק,  
, לרצונו וחוץ, להוייתו חוץ שהוא ממה, האדם של ליכלתו חוץ שהוא במה תלוי שהאושר המחשבה

 וכל השפלות התכונות כל את מעוררת והיא. מרופדת היא וסכלות רשעות, הוא פגול מחשבת

 ישרי כן על. וגבורתו חסדו חכמתו, וישעו אורו, וטובו' ד שכחת, הרשעה שביסוד הרעות המדות

  .לב ישרי כל והרנינו צדיקים וגילו' בד שמחו, תמיד שמחים לב

 

 מיוחס לרב קוק 

צריך שכל איש ידע ויבין, שבתוך תוכו דולק נר, ואין נרו שלו כנר חברו, ואין איש שאין לו נר. 

את אור הנר ברבים, ולהדליקו לאבוקה גדולה  וצריך שכל איש ידע ויבין, שעליו לעמול ולגלות

 . כולוולהאיר את העולם 

 

 ואילך 187 עמודים, שני כרך, פילון כתבי 
, קשות הנפש היפעלויות כל הרי. רעה וחורש החימוד ממרה כי בידעו, לחמוד הוא אוסר לבסוף

 מכולן קשה אך; בריאה להיות לה מניחות ואינן, לטבע בניגוד אותה ומזעזעות הן שמטלטלות

 לבדו החימוד ואילו; מרצוננו הנראה כפי אינה, מבחוץ... הבאה, אחרת היפעלות כל שכן. החימוד

 .הוא ומרצונו בתוכנו ראשיתו

 נפשו את דוחף הוא[, חומד]= בה לזכות ושואף, נוכחת שאינה טובה לבו אל אדם שנתן בשעה...

 מסוגל אינו אך לתפסה להוט... הנכספת בטובה לגעת כמיהה מתוך מאוד עד ומותחה למרחקים

 שלא במרץ אך הבורח משל קטנה במהירות מפניו הנסוג אחרי הרודף כשל ומצבו, אליה להגיע

 לנגוע שעמד בשעה, מחטיא היה הלה הרי. טאנטאלוס כשל עונש אדם על מטיל החימוד... ינוצח

 לעולם, בנמצא שלא למה תמיד הצמא, החימוד בידי והנתון. להשיגם ששאף החפצים כל את, בהם

 של] היצר יבעיר, וחופש פטור יקבל כאשר....הריקה שאיפתו סביב מתפתל והוא, שבע אינו

 אחר דבר לכל או, לתהילה או לאישה או, לממון התשוקה... הכול את לגמרי ויחריב[ החימוד

 שקרובי, לכך הסיבה זו אין כלום? ושבשגרה קטנות רעות גורמת היא האם - תענוג לידי המביא

 אדם-ורבות גדולות שארצות; פיוס בלא באיבה הטבעית חיבתם את וממירים מתנכרים משפחה

 עקב תמיד המתחדשים אסונות מתמלאים והים שהיבשה; פנימיים סכסוכים בשל שממה נעשות

, אלו נגד ואלו עצמם לבין בינם, והברברים היוונים מלחמות? רגלים חילות ובין ציים בין קרבות

 מטיל זה הרי. התענוג או, התהילה או, הממון חימוד: אחד ממקור כולן נבעו, בטרגדיות שתוארו

 .האנושי המין על הרס

 . הקנאה שער -צדיקים אורחות 
 איש נמשכים אדם בני כל אשר רואים אנחנו כי, ממנה נמלט אדם ואין. הכעס מן ענף היא הקנאה

 ממיני הן, מאכלים ממיני הן – העולם מענייני קניין קונה שחברו רואה הוא כאשר כי, רעהו אחר

, זה לו יש חברי: חושב הוא כי, כמוהו להשיג טורח הוא אז – ממון מאסף או בית בונה אם, בגדים

, המעשה כשרון כל ואת, עמל כל אל וראיתי"המלך )קהלת ד,ד.  שלמה רמז זה ודבר. כן יהיה לי גם

 מביאה הקנאה כי. מאוד מגונה הוא, עליו מתגברת הזאת שהמידה מי."מרעהו איש קנאת היא כי

 בעת אבל. חומד אינו אז – אחרים בידי שיש מה ומקנא לבו על נותן אינו כשאדם כי, חימוד לידי

 לא)שמות כ,יד. :" אמרה והתורה. חומד הוא אז – אחרים ביד שיש במה ומקנא, לבו ימשוך אשר

 ."כרמים וגזלו שדות וחמדו: "כדכתיב, גוזל הוא אז – חומד וכשהוא". תחמוד

, אחד באיש מעשה כי .הדברות עשרת על לעבור קרוב הוא, בו מתגברת החמדה אשר ואדם

 אחד יום. מחפציו וקצת אשתו את חומד הרשע והיה. ביניהם מפסיק כותל והיה, רשע שכן לו והיה

 אותו עשה מה. עשה וכן", לסחורה לצאת אני רוצה: "לאשתו אומר האיש שהיה שמע שבת ערב

 השבת יום את זכור" על עבר הרי – ביניהם מפסיק שהיה הכותל ושיבר שבת בליל הלך? רשע

 כך ואחר". תנאף לא" על עבר הרי – עמה ושכב, חומד שהיה האישה את ואנס הלך". לקדשו

 לא תחמד
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 וכשגנב". תרצח לא" על עבר הרי – להורגה עליה ועמד, האישה צעקה הממון את לגזול כשהתחיל

, אותו והוכיחו ואמו אביו עמדו למחר". תחמוד לא"ו" תגנוב לא" על עבר הרי – שחמד מה וגזל

 והעיד, הדין בית לפני הובא כך ואחר". אמך ואת אביך את כבד" על עבר הרי – והיכם עליהם עמד

, האשה בעל מיד לו ממושכנים והיו, שלו משכון הם שלקח החפצים שאלו בליעל חברו עם הוא

 והרגו שביניהם הכותל את הליסטים ששברו עכשיו עד, מידו להוציאם יכול ולא, לו והאמינם וחזר

 מקום ובכל". תענה לא" על עבר הרי – עבוטו ולקח הוא גם נכנס, ההריגה האיש וכששמע, האישה

 ונתפרסמה רעתו נגלתה לסוף". תשא לא" על עבר הרי – כלל פשע שלא נשבע היה, בא שהיה

". אלהיך יי אנכי" על עבר הרי – חיים באלהים וכפר רעה לתרבות יצא הבושה ומחמת, פשיעתו

 לא"ו" אחרים אלהים לך יהיה לא" על עבר הרי – לו ומשתחווה זרה בעבודה אדוק היה ולבסוף

 התורה כל על לעבור קרוב שהחומד נמצא. החימוד לו גרם זה וכל". תעבדם ולא להם תשתחווה

 .כולה
 אינו הרי – בעושרו או בגבורתו או, אדם של ביופיו מקנא הוא אם. הנפש מגריעּות באה הקנאה

 ואינו, אדוניו מעשה על תלונות לו שיש לעבד דומה וזה. יתברך הבורא עליו שגזר במה חפץ

 כל אשר, יתברך הבורא על להתרעם שאין שכן וכל. נאמן עבד זה אין – אדוניו בעניין מתרצה

 ושכלו תמיד מתאבל הוא כי, נפשו חומס המקנא .אחריו להרהר שאין, ונכוחים ישרים מעשיו

 מעשים ולעשות, בכוונה ולהתפלל ללמוד פנוי לבו אין – בקרבו הטמונה קנאה ומרוב. מתחסר

 שתסור עד במאכלו טוב טעם טועם שאינו, המקנא מן חוץ במאכלו ערב טעם מוצא אדם כל. טובים

 כשישיב השנאה תסור – ממנו שגזל עבור חברו ישנא שאם: תקווה יש שנאה לכל. מחברו הטובה

 ששונא ממי חוץ, השנאה ִתבטל – ההוא הדבר שיתקן אחר, בדבר התלויה שנאה כל כן. הגזילה לו

 .הקנאה מחמת חברו
 

  -הנקיות מידת פרק י"א :בפרטי -ישרים מסילת 
 שהוא למי מפסיד לא וגם לעצמו כלום מרוויח המקנא אין כי, וסכלות ידיעה אינה היא גם, הקנאה

 ."קנאה תמית ופותה'.: "ה איוב) שזכרתי הכתוב וכמאמר. לעצמו מפסיד אלא אינו. בו מתקנא
, ויצטער וידאג בעצמו יתעשש טובה איזה לחברו יראה שאם עד, כך כל רבה שסכלותו מי יש ואמנם

 עליו שאמר מה והוא.  חברו ביד רואה שהוא מה מצער יהנוהו לא שבידו הטובות שאפילו עד

 לחברו במוכן נוגע אדם אין כי יבינו ולו ידעו לו אמנם ." קנאה עצמות ורקב.: "ד"י משלי) החכם

, נודעת הבלתי וחכמתו הנפלאה עצתו כפי, הוא' מה לכל כאשר והכל. ח"ל יומא) נימא כמלא אפילו

, העתיד הזמן על הנביא לנו שיעד מה והוא  .כלל רעיהם בטובת להצטער טעם להם היה לא הנה

, הזאת המגונה המידה מלבבנו להסיר הוא ברוך הקדוש יקדים, ְשֵלָמה ישראל טובת תהיה שלמען

 . הקנאה מפני ודבריו עצמו להסתיר המצליח יצטרך לא וגם, האחר בטובת לאחד צער יהיה לא ואז
 את יקנא לא אפרים. יכרתו יהודה וצוררי, אפרים קנאת וסרה.: "א"י ישעיה) שכתוב מה והוא

 איש איש בעבודתם שמחים כולם אשר, השרת למלאכי אשר והשלווה השלום הוא."' וגו יהודה

 אשר הטוב על ועליזים לאמתו האמת יודעים כולם כי, כלל בחברו מתקנא אחד ואין, מקומו על

 עד האדם לב המייגעת היא הלא, והתאווה החמדה היא הקנאה כי, תראה.  בחלקם ושמחים בידם
 התאווה עיקר ואמנם  ."בידו תאוותו וחצי מת אדם אין" :'.א רבה קהלת) ל"ז וכמאמרם, מותו יום

 לאדם וגורמים מאוד רעים כאחד שניהם, הכבוד הוא והשני, הממון הוא האחד:  ראשים לשני פונה

  . רבות רעות
 

 ופרנסה  ממון - עצות ליקוטי, נחמן רבי 

 ותאווה חמדה י"ע גם כי, בידיים כלום גזל שלא פ"אע, גזלה ממון להאדם שיהיה אפשר גם

 כי", תחמוד לא" של החמור האסור וזה. לגזלו יוכל לבד ז"עי גם, חבר לממון לו שיש והשתוקקות

 ובנותיו בניו ונפש ממונו מחברו לגזול בהחמדה כוח יש כי, מאוד חמור אסור הוא בעצמה החמדה

 .ממש הגוזל כמו

**** 
 את לנהוג ולא, העולם מזה ההכרח לו שצריך במה רק להסתפק, הסתפקות להאדם שיהיה צריך

 מידת להם שאין אלו כי. אנשים הרבה הרבים בעוונותינו עכשיו כנהוג, דוקא כגדולים ביתו

 שיהיה צריך כן על. הרבה להם חסר לעולם כי" תחסר רשעים ובטן:" נאמר עליהם, ההסתפקות

, לצדקה ממנו להפרשי צריך גופה ההסתפקות מזה ואפילו. השם שחננו במה להסתפק, הסתפקות לו

 . טובות ההשפעות כל ונמשכין, למעלה גדול יחוד נעשה זה י"וע
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 הפתגמון

 אבות מסכת ~ בחלקו השמח? עשיר איזהו 

 קהלת~  בידו תאותו וחצי העולם מן יוצא אדם אין איבו' ר בשם יודן' ר אמר 

 אבות מסכת~   העולם מן האדם את מוציאין -והכבוד התאווה, הקנאה 
 בלאדינו עממי פתגם~  המעט את מפסיד -המירב את שרוצה מי 
 סוכה, בבלי תלמוד~  תפסת לא מרובה תפסת 

 עממי פתגם~   העץ על משתיים -ביד ציפור טוב 
 התפילה מן~  עלינו אחרים קנאת ולא, אחרים על קנאתנו תהא שלא 
 השירים שיר~  קנאה כשאול קשה 

 בתרא תלמוד בבלי, בבא~  חכמה תרבה -סופרים קנאת 
  הימנו נוטלין שבידו ומה לו נותנין אין שמבקש מה -שלו שאינו במה עינו הנותן כל 

 תלמוד בבלי, סוטה~ 

 בחיי רבינו~  רפואה לה שאין שנאה היא קנאה 

 ט רבה דברים~  אחת קנאה ולא מיתות מאה 

 פנינים מבחר~  כמקנא -נפשו חומס ראיתי לא 

 ל, יד משלי~  קנאה עצמות רקב 
 טוב לו -שמה שיש לו האדם ויאמין באמונה שלמה לעולם ידע 

 אינו עבורו -כי מה שאין לו, לא בשבילו -ומה שאין לו. די לו -ומה שיש לו

 מקור לא ידוע~  ואז.. תהיה השמחה מנת חלקו

 

 מספרים ש..

 
 שנכתבו, הצדיק של תפילין עתק הון תמורת למכור ביקשה גדול צדיק אלמנת -התפילין החמודות 

 ושלח, בידו שהיה מה כל את מנדל -מנחם רבי נטל, דלותו למרות. ובטהרה בקדושה עבורו במיוחד

 לא"ב עברתי אלא תפילין בשל :לרבי סיפר, היקר הרכוש עם השליח כשחזר. לקנותן שליח ביד

: ואמר לשליח התפילין את החזיר, מבט הרבי בו העיף .אותן והנחתי -להתאפק יכולתי לא". תחמוד

. לי נועדו לא", תחמוד לא"ב יהודי שהכשילו, תפילין. בהן צורך שום לי אין, במתנה אותן קח

 (מקוצק הרבי אמרות)
 

, העופות מכל יותר יפה הליכה הולכת יונה העורב ראה אחת פעם ?ברקידה הולך העורב מה מפני 

 והיו, בהליכה עצמיו משבר והיה '.כמותה אני גם אלך: 'בלבו אמר, היונה הליכת בעיניו ישרה

. יכול היה ולא לחזור בא '.הראשונה להליכתי אחזור' :ואמר העורב נתבייש .לו משחקים העופות

. שניה הליכה ולא ראשונה הליכה לא בידו עלתה ולא.כמרקד והיה הראשונה הליכתו ששכח

 )מדרש אלפא ביתא דבן סירא(

 פיוט

 

 .לפניך העולם, תחייך השמחה, שלך את גם תיקח לא, בחלקך בני שמח

 .בך פועם הלב, לך צופות עינים, ידיך מנענע, ברגליך הולך

 .לך יהיה הממון, בכח ולא בחיל לא, אורח הזה בעולם, שמח ומי עשיר מי

 לבוראך רק תודה אם, לשולחנך בנים גם, אליך אל כל נתן מי, עיניך ושא הבט

 השמחה תחייך, העולם לפניך .לך יהיה תמיד כן

 

 לא תחמד
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