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לא חומדים, כן מודים
עשרת ה יברות הל הקו  ה תי והווסרי הופורסל בהיסטוריה. 
הברית.  בירצות  הושפט  יוםוות  ית  עיטרו  הל  םיחרונה  ע  
הינסת.  בבתי  הקו ש  ירונות  ורבית  ית  וקשטיל  ע יין  הל 
רוברנ ט הקנה םהל ית וריה  וותל הקםיסי — ביונות, וגל 
ב ויון שם רביל ויתנו — ב יוקנו שם ושה העוו  םשבור ית 
םוחות הברית םיחר חטי העגם. תוונת ענק פרי ויחוםו שם ג’ון 
רוג’רס הרברט, ובה ושה וורי  ית הםוחות והר סיני, חוֶםשת 
עם יוםל הישיבות הוריזי בבית הםור יל בינגםיה. צו  הםוחות 
ועםיהל עשרת ה יברות הוי וזה עי ן ועי ניל סוםו שם החוק 

הנצחי בריבונות הים.

בי י  םי  יך  הוצוות",  "עשר  םהל  קורייל  םעז  בשפות 
ָבִריל" )שוות ם , יח( והוסורת  ַהּ ְ ֶרת  התורה וינה יותל "ֲעׂשֶ
העברית "עשרת ה יברות". שין יין ו ובר בעשר וצוות. ניטיב 
היחרונה,  בויה  שנתגםו  ק ווות  תעו ות  םיור  זית  םהבין 
ובייחו  וסויי "בריתות יפיפּות" שנירתו בין הווםיה החתית 
םפני  וה־13  ה־14  בויות  םה,  ושועב ות  קטנות,  םווםיות 
הספירה — יםוור בסביבות יוי יציית וצריל. בוסוייל יםה, 
בתוצית  תחיםה  פעוייל:  םעתיל  וופיעיל  ההתחייבות  סעיפי 
יםםית, ויז בפרטנות. זהו ב יוק היחס בין עשרת ה יברות םבין 
הוצוות הופורטות סווך םיחריהל, בפרשת ושפטיל )בפרקיל 

יב-יג(. עשרת ה יברות הל תוציתן שם וצוות יםו. הל עקרונות 
היסו  שם החוקיל.

חוישה  חצייל,  םשני  ה יברות  עשרת  ית  םחםק  וקובם 
 יברות םים םוח. זוהי חםוקה גרפית — יך גל עניינית. חושת 
ה יברות הרישוניל עוסקיל בוה שבין י ל םוקול )וביםם זה 
הורינו הל שותפיו שם יםוהיל  ויל, שין  ייבו  יב  גל וצוות 
בהביתנו ים העוםל(. החוישה היחרוניל עניינל וה שבין י ל 

םחברו. 

שםוש  נוספת:  הגיונית  חםוקה  יש  יך  הגיונית,  חםוקה  זו 
ה יבר  וםבסוף   — שםושה  יברות  והן  יחת  שבים  קבוצות, 
עוסקיל  הרישוניל  ה יברות  שםושת  יקבוצה םעצוו.  העשירי 
יוםל ביחסנו םיםוהיל, נותן הוצוות הבי ייתנו בברית: היוונה 
בים יח , הייסור םעבו  יםוהיל יחריל, והייסור םשית ית של 
ה’ םשווי. השםישייה הביה עניינה היותנו נברייו שם יםוהיל: 
הורינו  ית  םיב   עםינו  העוםל;  בריית  ית  םנו  וזיירה  השבת 
בני  ופני שים  עםינו  יסור  והרצח  הזה;  םעוםל  יותנו  שהבייו 
הי ל נבריו בצםל יםוהיל )ברישית ט, ו(. השםישייה השםישית 
עוסקת בווס ות הבסיסייל שם החברה: ייסור הנייוף וק ש ית 
הנישויין; הייסור םגנוב ויונן ית זיות הקניין; והייסור םהעי  
ע ות שקר הוי יסו ה שם וערית הושפט והצ ק. בםי ים יח  
ויח  וה בריל הםםו םי יהיה הי ל חופשי, וםי תיתין חברה 

חופשית. 

ובֶנה זה ו גיש ית זרותו שם ה יבר העשירי, "םֹי ַתְחוֹ  
ַוֲחוֹרֹו ְויֹם  ְוׁשֹורֹו  ַוֲיָותֹו  ְוַעְבּ ֹו  ֵרֶעָך  ת  ֵיֶשׁ ֵרֶעָך. םֹי ַתְחוֹ   ית  ֵבּ
ר ְםֵרֶעָך" )שוות י, יג(. יי יין, םפחות בובט שעם פני השטח,  ֲיֶשׁ
 יבר זה שונה וים קו ויו. הל עסקו בועשיל וב יבוריל, וםים 

פרשת
יתרו

םעיםוי נשות: פינחס בן יעקב ישר יייז, עזריים בן יריה םייב שרטר
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יוור  וק ושה’,3  'יםיוות  הקםיסי  בספרו  ז’יריר,  ֶרֶנה 
 — הויוטית  התשוקה  הוי  םיםיוות  ביותר  הבסיסי  שהגורל 
יםוור התשוקה םהיות בעםיו שם וה שיש םי ל יחר, ובעצל, 
ביסו ו שם  בר, םהיות הוי. התשוקה הזו עםוםה םהובים םעבירה 
םגניבה,  םנייוף,  םהובים  היחריל.  ה יברות  ון  ויוה  יוה  עם 

םע ות שקר ויפיםו םרצח.4 

םיהו יל יש סיבה ויוח ת םחשוש ופני הקניה. היי הייתה 
םיורך  הינטישויות  שם  וריזי  וחוור־בעירה  גורל  ספק  בםי 
בתניי  גל  םשגשג  ייוםתל  עם  ביהו יל  קיניו  גוייל  ה ורות. 
וצוקה — יותה תופעה ווזרה שתוירה בפרשת שוות בויםיל 
ְוֵין ִיְפרֹץ" )שוות י, יב(. הל קיניו  ה  ִיְרֶבּ ן  ֵיּ ְיַעּנּו יֹתֹו  ר  "ְוַיֲיֶשׁ
גל, ובויוח , בתחושת הנבחרּות שם היהו יל )יף יי יועט ים 
על בהיסטוריה ריה עצוו יעל נבחר(.5 ביטחוננו הםיווי וחייב 

יותנו בויוח  םהתנהם בענווה ובצניעות. 

ייסור םי תחוו  ייננו ושונה יפוי יםם. החו ה, הקניה, 
החברתית  ההרווניה  ית  הוערעריל  היוחות  וים  הבסיסי  היי 
וית הס ר החברתי, שםיינונל נוע ו עשרת ה יברות. ה יברות, 
יויםום, םי רק יוסריל עםינו ית הרע וית הוערער וית ועורר 
הרוע, יםי גל עוזריל םנו םהתרוול ועםיהל. זהו התפקי  שם 
שםישיית ה יברות הרישונה, הוזיירה םנו ית נויחותו שם ה’ 
השםישייה  שם  התפקי   גל  וזהו   — שםנו  ובחיינו  בהיסטוריה 
םנו  וסייעת  ויך  הים  ברויי  יוםנו  יי  םנו  הוזיירה  השנייה, 

םהתעםות ועם םקניה בברוייל יחריל. 

ינחנו יין, בעוםל הזה, יי יםוהיל רצה שנהיה יין. וה 
ין,  שיש םנו הוי וה שיםוהיל רצה שיהיה םנו. םוה םנו, יל 
םחשוק בוה שיש םיחריל? יל ה בר החשוב ביותר בחיינו הוי 

היותר בוחשבות שהי ל ייום םשםוט בהן.1 םעוות זית, החו ה, 
הקניה, החשיקה ב בר השייך םזוםת, היי רגש. רגש הוציף יותנו 
גל בעם יורחנו. ישינו חוו יל ייננו הפעיםיל, יםי הסביםיל, 
"פסיבי"  הויםה  בםעז,  )ויין,  יותנו  התוקף  הרגש  שם  וושייו 
וקורה ב"פסיון", יםוור תשוקה(. ייך יפשר םיסור עםינו  בר 
שםי ינו עושיל, יםי הוי נעשה בנו? וגל יל יפשר — וה ים 
יך נורי ברגש התוקף יותנו ופעל םפעל, ים עו  יין הוי וובים 

יותנו םועשה?

נריה םי שהתורה ונחיםה םנו ב יבר זה ס רה שם יויתות 
יסו  שםבֹושֵתנו שיחנו. רישית, יפי שוםו ת יותנו הצםחתה 
וושפעיל  רגשותינו  הקוגניטיבי־התנהגותי,  הטיפום  שיטת  שם 
הל  יי  םהיעםב  ורביל  נרקיסיסטיל  םושם  יך  ווחשבותינו.2 
יותל.  שוםםיל  יו  עםיהל  ו בריל  יחריל  שינשיל  חושביל 
הוחשבה שםהל ונותקת והוצייות, יך היות שיך הל חושביל 

הל ורגישיל רגש ין שם יעס וטינה. 

שנית, הקניה היי ון הגורויל העיקרייל םיםיוות בחברה. 
היו  והתוציות  שוםם,  יותםו  ית  םהוםיך  םייגו  גרוה  קניה 
רצחניות. ובתורתנו — הקניה היי שגרוה םקין םרצוח ית הבם. 
בגםם תופעת הקניה חששו יברהל, ויחריו יצחק, םחייהל יישר 
רעב ששרר בירץ ייםץ יותל םנ ו  םתחווי ווםיות זרות. הל 
חששו שהיות שהל נשוייל םנשיל יפות, השםיטיל יהרגו יותל 

י י םקחת ית הנשיל םהרוונותיהל. 

וובהק ויוםל הוי סיפור יוסף ויחיו. הקניה הוםי ה ית 
שקיבם  הויוח   היחס  עם  התרעוו  הל  םיוסף.  היחיל  שנית 
ויביהל, עם יותנות הפסיל היפה שםבש, עם חםווותיו שניביו 

יי יושום בהל. םין זווו םהורגו ויך נויר םעב ות.
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וקול םהיות  ינרגיה חיובית הויפשר םנו םשווח בוה שיש םנו ּבִ
עסוקיל בוה שיש םיחריל, וםהיות וה שינחנו בוקול םהשתוקק 

םהיות וה שינחנו םי. 

שיםות םשוםחן השבת

בחוויה שםיל, היל קניה היי רגש טבעי?	 
היל יש צ  חיובי בקיווה שם הקניה בחיייל?	 
ייך ייוםה הינסתה שם הירת־התו ה םחיינו םעזור םנו 	 

םברוח והקניה?

5

ייצ  רויה יותנו הקב"ה, וה ינו בעיניו, םוה שנחשוק בושהו 
ית  םהג יר  ופסיקיל  ינו  יישר  יחר?  םי ל  שישנו  ופני  רק 
עצונו ביחס םה’, וותחיםיל םהג יר ית עצונו ביחס םינשיל 
יחריל — יו־יז התחרות, הוריבה, החו נות והקניה ותחיםות 

םהשתםט עםינו ונוטםות ויתנו ית יושרנו.

עםום  יני  םקני,  םי  גורות  שםך  הח שה  הויונית  יל 
םהי חף םקנות ויונית ו גל יקר שיינני זקוק םו יםם, וםהיות 
יחר שוחזיק  ָשֵין  ע  שיגםה   — יויל  יוה  םושך  רצון  שבע 
חםיםה.  וחוזר  יקנה,  ושוב  יקני,  ושוב  יותר,  יפיםו  יקר  ריב 
זית ועו : ישקניתי ויונית יקרה והויונית שיש םך, וסיפקתי 
ביך ית יצר הקניה שםי, עוררתי ית יצר הקניה שםך. עישיו 
גל יתה עםום םהסתחרר וםקנות ויונית יקרה שיינך צריך. זוהי 
וערבוםת שם צרייה וזיקה שיין םה סוף טבעי. זה הרעיון שם 
ו בקת־פגושיל שנפוצה בחו"ם, "וי שיש םו היי הרבה צעצועיל 
ישהוי ות — הוי הונצח". הויםה החשובה יין היי "צעצועיל", 
שין התחרות םוי יש יותר היי  בר הריוי יוםי םגן הים יל, יך 

ו יי םי םחייל הבוגריל.

השוח  עשיר?  "ייזוהי  הירת־הטוב.  הוי  םקניה  הנוג ן 
בחםקו", יור התני בן זווי. ונהג יהו י י וע ויפהפה הוי םוור 
וקייל,  חי  וםך  םפניך,  יני  "וו ה  ההתעוררות,  על  בוקר,  ו י 
זה  ונהג  הוקייל  יוונתך".  רבה  בחוםה.  נשותי  בי  שהחזרת 
ברצינות ובהתיוונות ותחים ית היול שםו ברגם יוין. םהתחים 
ית היול בהירת־הטוב, בהו יה — זה ֶהרגם שייום םשנות חייל. 

היה ות, סו ּה הוי התו ה. בהתרפינו ון הוחשבה שיושרל 
שם ינשיל יחריל ופחית ויושרנו שםנו, ינו ושחרריל גם שם 

עם פי הרוב"ל, ה יבר הרישון הוי וצוות וחשבה וםב — יוונה בה’: "ָינִֹיי ה’   1
ִוְצַרִיל". וייםו עם פי "הםיות ג וםות", יפי שהבן  ֵוֶיֶרץ  ר הֹוֵציִתיָך  ֲיׁשֶ ֱיםֶֹהיךָ 
יותו הרוב"ן, יין הפסוק הזה והווה וצווה )יו " יבר"( יםי הוי ובוי םוצוות. 
זהו םב םבה שם תורת חב"   ועי ניל.  זה עי ן  יו עת ית ה בר  ישרים  וחשבת   2
שרבי שנייור זםון וםי י ניסח בספר התניי. יבן עזרי, בפירושו םתורה םפסוקנו, 
יוור שינו חוו יל רק וה שינו סבוריל שוצוי בהישג י נו, וםי וה שברור םנו 

שםי נוים םהשיג יי פעל. 
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