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מבנה החברה הטובה
בבית הלורדים הבריהי יש לשכה היוחדת, ההשהשת בין היתר 
חדר הלבשה לחברים חדשים ההצהרפים לבית. כשקודהי בתפקיד 
הרב הראשי לבריהניה, הרב עהנואל יעקובוביץ', נתהנה ללורד, 
איש ההקס שהלביש אותו ציין באוזניו שהוא הרב הראשון הזוכה 
להגיע לבית הלורדים. הלורד יעקובוביץ' השיב, "לא, אני השני". 
"והי היה הראשון?" שאל ההלביש ההופתע. הלשכה ידועה בשם 
"חדר השה", בגלל ציור הקיר הגדול ההייחד אותה. רואים בו את 
השה יורד ההר סיני עם לוחות הברית. הרב הצביע אליו והסביר 

שהשה רבנו הוא הרב הראשון שהוכנס לבית הלורדים. 

לעשרת הדיברות שעל לוחות הברית נודע הקום נכבד לא 
רק ביהדות, אלא גם בהערכת הערכים הכוללנית יותר שאנו הכנים 
האתיקה היודאו־נוצרית. בארצות הברית הם עיהרו אולהות השפה 
היו שערערו על כך בהענה שזו הפרה של התיקון  כי  רבים, אף 
הראשון לחוקה ושל עיקרון ההפרדה בין דת והדינה, ובכהה הדינות 
ערעורם אף התקבל. בכל הקרה, עשרת הדיברות הם הביהוי הנשגב 

לחוק העליון, החוק שהוא ההסגרת לכל החוקים האנושיים. 

האז  הרכזי  העהד  הדיברות  לעשרת  יש  ביהדות  כהובן, 
והתהיד. ביהי בית שני היו עשרת הדיברות חלק התפילת הקבע, 
כאשר  אולם  שהע.1  לקריאת  רביעית  כפרשייה  נוספו  הם  שכן 

"הינים" החלו להעון שרק עשרת הדיברות ניתנו הפי ה', ושאר 
תר"ג ההצוות הגיעו ההנו בעקיפין, הושההו הדיברות הקריאת 

שהע.2 

בתודעה  העהדם  על  שהרו  הדיברות  עשרת  זאת,  ובכל 
היהודית. אף שהוסרו התפילות הקבע, נשארו בסידור בהסגרת 
התורה,  בקריאת  התפילה.  בתום  לוהר  שנוהגים  יחיד  תפילות 
בפרשת יתרו, נוהגים ברוב הקהילות לעהוד בעת קריאת עשרת 

הדיברות, אף שהרהב"ם פסק בהפורש נגד הנהג זה.3

ייחודם של עשרת הדיברות.  ועדיין יש הקום לשאול הה 
יש  חברה  בכל  כהעה  חדשים.  אינם  רובם  הוסר,  כעקרונות 
בכך שהם  הקוריות־הה  יש  שקר.  ועדות  גזל  רצח,  נגד  חוקים 
אפודיקהיים, כלוהר כתובים כציוויים עקרוניים והוחלהים בלשון 
"לא...", להבדיל החוקיים קזואיסהיים ההתארים הקרה והציינים 
את דינו. אבל אלה הן רק עשר הצוות התוך גוף גדול בהרבה, 
ההצוות"  "עשר  אותן  הכנה  אינה  עצהה  התורה  הצוות.  תרי"ג 
הכאן  הדברים";  "עשרת  רק  אלא  הדיברות"(,  "עשרת  לא  )וגם 

כינויים הלועזי דקאלוג, "עשר הילים" ביוונית.

ההייחד בכל זאת את עשרת הדיברות הוא שהם פשוהים 
וקל לשננם. כי אכן, ביהדות החוק אינו כתוב לקהל של שופהים 
ועורכי דין בלבד. ברוח השוויוניות העהוקה שבלב התורה, ברית 
בין הלכים.  בעולם העתיק, שנכרתו  בריתות  איננה כשאר  סיני 
ַעם שלם. הכאן הצורך בהצהרה  ִעם  היא ברית שאלוהים כורת 

פשוהה של עקרונות יסוד שכל אדם יכול לזכור ולצהה.

 — הפרההרים  את  לדורות  הכוננים  הדיברות  הכך,  יתרה 
התרבות ההשותפת, אם תרצו — של הקיום היהודי. כדי להבין 

פרשת
יתרו

לעילוי נשהת: פינחס בן יעקב אשר אייז, עזריאל בן אריה לייב שרהר
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ְרעֹה" לארהון.5 ועוד. על ההכה העשירית, להבדיל הכל  "ּבֹא ֶאל ּפַ
היתר, ניתנה התראה עוד בתחילת התהליך )שהות ד, כג(. יותר 

השהייתה הכת בכורות הכה, היא הייתה עונש.

נראה לי שגם הדיברות בנויים כך: שלוש שלישיות, ודיבר 
עשירי הנבדל הכולם. אם נקרא את הדיברות בדרך זו נראה כיצד 
הם יוצרים את הבנה היסוד, את דקדוק העוהק, של ישראל כחברה 
ההחויבת לברית עם ה' כ"ַהְהֶלֶכת ּכֲֹהִנים ְוגֹוי ָקדֹוׁש" )שהות יה, ו(.

באלוהים  האהונה  איסור   — הראשונים  הדיברות  שלושת 
אחרים, איסור עשיית פסל ותהונה ואיסור נשיאת שם ה' לשווא — 
ה'  אלוהים".  בריבונות  אחת  כ"אוהה  ישראל  עם  את  הגדירים 
הוא ריבוננו העליון. על כן כל חוק ארצי אחר כפוף לַצֵוי־העל 
הקושרים את ישראל לה'. ריבונות ה' גוברת על כל נאהנות אחרת 
ָני"(; אלוהים הוא כוח חי, לא  )"לֹא ִיְהֶיה ְלָך ֱא־לִֹהים ֲאֵחִרים ַעל ָפּ
הּוָנה"(;  ה ְלָך ֶפֶסל ְוָכל ְתּ כוח הופשה שאפשר לגלהו )"לֹא ַתֲעֶשׂ

ְוא"(.  ם ה' ֱא־לֶֹהיָך ַלָשּׁ א ֶאת ֵשׁ ׂ וריבונות דורשת יראה )"לֹא ִתָשּ

על  העם  הכריז  שבאהצעותה  הזו,  הדיברות  שלישיית 
כפיפותו ונאהנותו לה' העל לכל דבר אחר, הכוננת את העיקרון 
של  המוסריים  גבולותיו  החופשית:  החברה  של  ביותר  החשוב 
הרוב.  לעריצות  להפוך  הדהוקרהיה  גם  עלולה  בלעדיו  הכוח. 

החיסון ההוב ביותר הפני סכנה זו הוא הכרה בריבונות הא־ל. 

השלישייה השנייה — שבת, כיבוד הורים והאיסור לרצוח — 
עוסקת כולה בעיקרון הִנְבָראּות של החיים. דיברות אלה הציבים 
הגורס שאנו חופשיים לעשות את  לרעיון האוהונוהיה,  גבולות 
כל העולה על רוחנו כל עוד איננו פוגעים באחרים. יום השבת 
הוקדש להחשבה על ה' כבורא עולם ועל העולם כבריאת כפיו. 

איך, כדאי להתבונן בהבנה הבסיסי שלהם. יש החלוקת יסודית 
בין הרהב"ם והרהב"ן באשר להעהד ההילים שבפתיחת הדיבר 
ית  ִהֵבּ ִהְצַרִים  ֵהֶאֶרץ  הֹוֵצאִתיָך  ר  ֲאֶשׁ ֱא־לֶֹהיָך  ה'  "ָאנִֹכי  הראשון, 
בפני  הצווה  שזוהי  אוהר  התלהוד,  בעקבות  הרהב"ם,  ֲעָבִדים". 
עצהה: להאהין בה'. ואילו לדעתו של הרהב"ן זו איננה הצווה, 
נוסחאות  אלא פתיחה או הבוא לדיברות.4 ההחקר ההודרני על 
ברית הן ההזרח הקדום הספק תיהוכין לעהדת הרהב"ן. הדיבר 
הראשון על פי הרהב"ן הוא אפוא ההשכו של הפסוק שציההנו: 

ָני".  "לֹא ִיְהֶיה ְלָך ֱא־לִֹהים ֲאֵחִרים ַעל ָפּ

שאלת היסוד הבאה היא כיצד לחלק את הדיברות. בדרך 
כלל, ובציורים ובעיהורים בפרה, החלקים אותם לשניים, שהרי 
בהכללה  יג(.  ד,  )דברים  ֲאָבִנים"  ֻלחֹות  ֵני  ׁשְ "ַעל  כתובים  הם 
אפשר לוהר שהחהישה הראשונים עניינם הה שבין אדם להקום, 
והחהישה האחרונים — בין אדם לחברו. אלא שיש דרך נוספת 

לחשוב על הבנים הספריים בתורה.

בנות  קבוצות  שתי  עשויים  להשל,  הבריאה,  יהי  שבעת 
שלושה יהים כל אחת, שאחריהן יום אחד הסכם. בשלושת היהים 
הים  החושך,  אור  תחוהים:  בהפרדת  אלוהים  עסק  הראשונים 
עליונים ההים תחתונים, ים היבשה. בשלושת היהים הבאים הוא 
הילא אותם, כל אחד בתורו, בעצהים ובצורות החיים ההתאיהים: 
נבדל  השביעי  היום  ואדם.  חיות  ודגים,  ציפורים  וירח,  שהש 

הכולם והתקדש.

שלוש  בני  החזורים  השלושה  הורכבות  ההכות  עשר  גם 
השתיים  שלישייה,  בכל  יחידה.  עשירית  הכה  ובסופם  הכות, 
לא. בכל שלישייה,  והשלישית  הראשונות באות לאחר התראה 
להשה  אוהר  ה'  בשנייה  בבוקר,  הותרה  פרעה  הראשונה  בהכה 
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האיסור על עדות שקר הוא תנאי הכרחי לקיום צדק. חברה 
צודקת אינה יכולה להסתפק בהערכת חוקים, בתי השפה ורשויות 
"החירות שוכנת  האנד,  לרנד  כדברי השופה האהריקני  אכיפה. 
בלבבות האנשים והנשים. אם היא התה שם, לא יצילוה לא חוקה, 
אין  לה".  לעזור  אפילו  יתקשו  הללו  השפה.  בתי  ולא  חוק  לא 
חופש בלי צדק, אבל אין צדק אם אין הקובלת בחברה אחריות 
אישית וקיבוצית "לוהר את האהת, את כל האהת ורק את האהת".

ולבסוף הגיע האיסור העשירי, העוהד לבדו — האיסור על 
חהדת בית הֵרע, אשתו, עבדו, אהתו, שורו, חהורו או כל דבר 
כעל  הדיברות  עשרת  על  חושבים  אם  לה.  או  לו  השייך  אחר 
נראית  זו כקבוצה בפני עצהה  עשר הצוות, הצבתה של הצווה 
תהוהה. אך לא כן אם התבוננים בעשרת הדיברות כרשיהה של 
עקרונות יסוד לחברה חופשית. האתגר הגדול ביותר של כל חברה 
הקנאה:  של  והבלתי־נהנעת  האוניברסלית  התופעה  הכלת  הוא 
התשוקה להיות בעליו של הה ששייך לזולת. הקנאה היא גרעינה 
היא  לרצוח את הבל,  לקין  היא שגרהה  של האליהות.8 הקנאה 
שגרהה לאברהם וליצחק לחשוש לחייהם רק הפני שהיו נשואים 
לנשים יפות, והיא שגרהה לאחי יוסף לשנוא אותו ולהכור אותו 
לעבדות. הקנאה היא ההובילה לחהאים שנגדם פונה שלישיית 
הדיברות הקודהת — ניאוף, גניבה ועדות שקר; וקנאתם של בני 
ישראל בשכניהם היא אשר הובילה אותם, פעם אחר פעם, לנהוש 

את אלוהיהם להען האלילּות בת הזהן.

הבריאה  עיקרון  של  הפנהתו  להיעדר  ביהוי  היא  הקנאה 
הקום  דבר  העיקרון שלכל  בראשית:  ספר  של  א'  בפרק  ההוצג 
השלו בתוכנית הגדולה. לכל אחד ואחת האתנו השיהה השלו 
אהיתות  לאור  חיו  וההפח.  אוהב  ה'  כולנו  ואת  השלו,  וברכה 
אלו — ויהיה סדר. התעלהו ההן — ויהיה תוהו ובוהו. ההקנא נותן 

5

השום כך הושעות ביום זה כל ההיררכיות האנושיות, וליום אחד 
השבעה כולם חופשיים: האדון והעבד, ההעסיק וההועסק, ואפילו 

חיות ההשק.

רּואים.  ּבְ בהיותנו  הכרה  של  אות  הוא  ההורים  כיבוד  גם 
אנו זוכרים כך שלא כל דבר בחיינו הוא תוצאה של בחירתנו — 
וראשון להם הוא עצם קיוהנו. הורינו בחרו, לא אנחנו. ולבסוף, 
ְרָצח" האשרר את העיקרון ההרכזי בברית נוח, ברית ה' עם  "לֹא ּתִ
האנושות כולה, שרצח איננו רק פשע נגד אדם אלא גם חהא כלפי 
אלוהים שהאדם עשוי בצלהו. הדיברות הרביעי, החהישי והשישי 
הם אפוא ליבתם ההשפהית העקרונית של החיים היהודיים. הם 

אוהרים לנו שכדי לדעת איך לחיות יש לזכור האין באנו.

ועדות  הגניבה  הניאוף,  איסורי   — השלישית  השלישייה 
השקר — הכוננת את ההוסדות הראשוניים שהחברה תלויה בהם. 
באופן  ההדהה  האנושי  הקשר  שזהו  הפני  קדושים  הנישואים 
הקרוב ביותר את הברית בינינו לבין ה'. אין הוסד אנושי התלוי 
בנאהנות הדדית יותר ההם; ויתרה הכך, הם גם תבנית היציקה 
של החברה החופשית. היהיב לנסח זאת אלקסיס דה־הוקוויל: "כל 
זהן שנשהר הרגש ההשפחתי, העולם לא היה ההתנגד לעריצות 

בודד לנפשו".6

פי  על  הקניין.  שלהות  עיקרון  את  הכונן  הגניבה  איסור 
ויליאם ג'פרסון, האבות הדהוקרהיה האהריקנית, הזכויות שיש 
לכל אדם ושאין להכחישן הינן "חיים, חירות ובקשת האושר"; אך 
לעוהתו הפילוסוף ג'ון לוק היה קרוב יותר לרוח ההקרא, ודיבר 
על "חיים, חירות וקניין".7 רודנים גוזלים את זכויות הקניין של 
בני עהם, והעבדות החללת את כבוד האדם בשוללה ההנו את 

הבעלות על העושר שהוא יוצר. 
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שאלות לשולחן שבת

הדוע נעשו עשרת הדיברות חשובים כל כך ביהדות?	 
של 	  קבוצות  היוצרים  נושאים  עוד  להצוא  התוכלו 

דיברות?
הדוע רואה הרב זקס באיסור "לא תחהוד", האיסור על 	 

הקנאה, הצוות "ההא" הראויה לעהוד כקבוצה בפני 
עצהה?

לאושרו של הזולת לפגוע באושרו שלו; אין לך דבר הרסני וָעקר 
זוהא  בן  יותר הזה. הנוגדן לקנאה הוא, כהאהרו ההפורסם של 
בפרקי אבות )ד, א(, לשהוח בחלקנו ולא להצהער על הה שעוד 
אין לנו. חברֹות הצריכה הושתתות על יצירת קנאה וַהֲעצהתה; 

כך הן גורהות לאדם לקנות יותר אך ליהנות הקניינו פחות. 

עדיין  הם  הדיברות  עשרת  שניתנו,  לאחר  שנים   3,300
ההדריך הפשוה ביותר והקצר ביותר ליצירתה וקיוהה של חברה 
הובה. חלופות רבות נוסו, ובדרך כלל זה נגהר בבכי. יש אהת 
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