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   פתיחה.א

אין מאמר זה מתיימר . עיון שמגמתו עמידה על מהותה של מצווה זו, מאמר זה נעיין במצוות קריאת שמעב
ובעצם אין הוא אלא שכתוב והרחבה של שיעור שניתן לאחרונה באזכרה , שא באופן מלאולכסות את הנ

זאת נעשה תוך דיון בשאלה אם קריאת שמע הינה , המצווהבתחילה נדון במקור . ל"לתלמידנו נתי קרופר ז
  .ה מהותה ומה חשיבותה של המצווהמ, חר כך נדון בשאלה העיקריתא .מצווה מדאורייתא או מדרבנן

  ?את שמע מדאורייתא או מדרבנןירק. ב

 רק או שמא, האם מצוות קריאת שמע הינה מצוה מן התורה. תחיל את עיוננו בשאלה הנראית פשוטה לכלנ
תנא היכא קאי דקתני : "שעל שאלת הגמרא, ס יודע"כל מי שלמד את הדף הראשון בש? חכמים תקנוה

ובודאי שמשמעות  ,"|'בשכבך ובקומך': )ז, דברים ו(דכתיב , תנא אקרא קאי: "עונה הגמרא? "מאימתי
ותנו הכתוב מצווה א, "ודברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך"הדברים הינה כי בפסוק 

  .בשעה שבני אדם שוכבים ובשעה שבני אדם קמים, לקרוא קריאת שמע פעמים ביום

  :ם את קריאת שמע בספר המצוות"כך מונה הרמב, אמנם

והוא אומרו , ערבית ושחרית,  בכל יוםעהמצוה העשירית היא שציוונו לקרוא קרית שמו
  ".ובשכבך ובקומך"מר וגו" ודברת בם בשבתך בשבתך בביתך: ")ז, דברים ו(יתעלה 

  ושם התבאר שקרית, )ג-פרקים א(וכבר התבארו משפטי מצווה זו במסכת ברכות 
 כך נתנו -כשם שנתנה תורה קבע לקרית שמע : )א, ג(ולשון התוספתא . שמע דאורייתא

  1.חכמים זמן לתפילה

 הינו לקרוא האם אף פירושו הפשוט של הפסוק. ולם יש לבחון את הדברים מבחינת פשוטו של מקראא
אולם אין היא מבטאת את פשוטו ,  להלכההאו שמא דרשת הפסוק הינה דרש, קריאת שמע בבקר ובערב

נראה שמשמעותו הפשוטה של הפסוק הינה שיש לשנן את הדברים ולדבר בהם בכל , לכאורה. של מקרא
  2.מקום ובכל עת

                                                           
ורק , )ראה להלן(במשניות אין אמירה מפורשת בעניין זה , אכן. ם ראיה מן התוספתא"לב לכך שהביא הרמב יש לשים   1

  .בתוספתא זו נאמר במפורש שקריאת שמע הינה מן התורה

ממנה עולה שפירושו הפשוט , "שכבךוב"החיבור של המילה ' נדרש לשאלת ו, )עמוד שסא" (ראש דברך"בספרו , הרב שילת   2
נראה , החיבור' אף ללא ו, אולם. שאין הכרח לומר כך, )שם(ראה דבריו . שעת קימה בלבדושל הפסוק אינו על שעת שכיבה 

  .שהפירוש הפשוט הינו כפי שאמרנו
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אלה האם קריאת שמע הינה מן שהרי כבר בגמרא נחלקו האמוראים בש, הסבר זה איננו חידוש, אמנם
  3. פירושו של הפסוק שלנו הינו כפשוטו-ולדעת האומר קריאת שמע מדרבנן , התורה או מדרבנן

 האם עלינו לכוון אל -ומכוונים לפירוש המילות , כאשר קוראים אנו קריאת שמע: אם כך יש לשאול
נו את המצווה בפסוקים אלו כפי הרי מקיימים א, מחד גיסא? או לדרשת תורה שבעל פה, פירושן הפשוט

  4.ווה היא לקרוא פרשה זו ומן הסתם כפשוטהצהרי המ, מאידך גיסא. שמסרו לנו חכמים

 היא הכוונה הראשונה שעליה יש לתת את, נראה כי בוודאי הכוונה הפשוטה של הפסוקים, לעניות דעתי
לקרוא דווקא פסוקים אלו המצווה , אין ספק שאף למאן דאמר שקריאת שמע הינהה מן התורה. הדעת

, ללא גבול' שעניינם אהבת ה, ודאי כי כוונת התורה שנקרא בכל יום את הפסוקים הללו. איננה סתמית
, תשובה זו כבר מניחה פיתרון לשאלה העיקרית אותה טרם שאלנו, אמנם. ולימוד תורתו בכל מצב ובכל עת

  .ות טעמה ומהותה של מצוות קריאת שמעודא

  בפסוקיםיון נוסף ע. ג

מלבד הפסוק . יש להרחיב את העיון בפסוקי הפרשה הראשונה של קריאת שמע, על מנת לבחון את דברינו
  :)ט-ה, דברים ו(כוללת הפרשה חמישה פסוקים , הראשון עליו נדבר בהמשך

  .ובכל מאדך, בכל לבבך ובכל נפשך, להיך-' את ה, אהבתו

  .ךאשר אנכי מצוך היום על לבב, האלה היו הדבריםו

  .ובשכבך ובקומך, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך, ודברת בם, שננתם לבניךו

  .בין עיניך, והיו לטטפת, על ידך, קשרתם לאותו

  .ובשעריך, כתבתם על מזזות ביתךו

  :םיחמשת הפסוקים הללו מצוה אותנו התורה ששה או אפילו שבעה ציווים עוקבב

  ".ואהבת"  .א

  ".על לבבך... והיו הדברים"  .ב

  ".ושננתם לבניך ודברת בם"  .ג

  ".והיו לטטפת... וקשרתם"  .ד

  ".וכתבתם"  .ה

  

  

  

  

                                                           
  ):א, כא(כך היא לשון הגמרא במסכת ברכות :  אינו רשאי לקצר-מקום שאמרו להאריך : על כגון זה נאמר   3

 חוזר - ספק לא אמר , ספק אמר אמת ויציב.  אינו חוזר וקורא-ספק לא קרא , ספק קרא קריאת שמע: אמר רב יהודה"
אמר ליה ? "ובשכבך ובקומך": מתיב רב יוסף.  דאורייתא-אמת ויציב ,  דרבנן-קריאת שמע ? מאי טעמא. ואומר אמת ויציב

  ". בדברי תורה כתיב-ההוא : אביי

, כי לדעת רב יהודה אין בפסוק שלנו מקור לקריאת שמע מן התורה, פשוטה של הסוגיה מורה כפי שכתבנוהמשמעות ה
את , לדעתם). 'ההוא'ה "ד, שם(כך פירשו התוספות . ומשמעותו הינה שיש לשנן ולדבר בדברי תורה בכל מצב ובכל זמן

חולק על הסבר ) 'ורבי'ה "ד, ב, לב(ת סוטה התוספות במסכ. ראשונה שהבאנו לעיל יש לפרש כאסמכתא בעלמא ההסוגיה
בהם למדים את הלכות קריאת שמע מן הפסוקים , דחוק יהיה להסביר את כל המקומות במשנה ובגמרא, לטענתו. זה

 נראה שיש פירוש נוסף לןלה. ובמיוחד כיוון שישנם מקומות בהם דנה הגמרא על הלימודים הללו, כאסמכתא בעלמא
  .בראשונים לסוגיה זו

ובכל זאת יש לשאול מה , נראה שודאי אין בכך פגם, אמנם? ומדוע שלא נכוון לשתי המשמעויות: על שאלה זו הגיב פעם ילד   4
  .הכוונה הראשונה והעיקרית
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ומורים , שני הציווים האחרונים הינם מסויימים. קל להבחין בשתי קבוצות של מצוות, בר בעיון ראשוןכ
לעומת . וכן לכתוב על מזוזות הבית והשערים, 5יש לקשור על היד ולתת בין העיניים. על מעשה ברור

אשר אי ,  כלליות מאודתמוצאים אנו בתחילת הפרשה מצוו, המוגדרות הללו אשר בסוף הרשימההמצוות 
הינן " על לבבך... והיו הדברים האלה"ו" להיך בכל לבבך-' ואהבת את ה. "אפשר להגדירן כמעשה מסויים

  .אשר אינן ממוקדות ואינן מסויימות, הן דרישות כלליות מאוד

או שהרי הוא , הפותחת, האם יש לשייכו לקבוצה הראשונה. שתי הקבוצותבין , פסוק שלנו נמצא בתווךה
  ?מצוות המסיימתהחלק מרשימת 

, "ואהבת"כמו " ודברת", "ושננתם: "מחולק הוא לציווי, כך. מבנה של הפסוק דומה לפסוק הראשוןה
ל נפשך ובכל בכל לבבך ובכ"כמו התיאור " בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך: "ולתיאור האופן

יש לאהוב את . ויוהמשותף לשני התיאורים הללו הוא שמגמתם הינה לציין את המוחלטות של הצי". מאֹדך
בכל זמן ובכל " ושננתם לבניך ודברת בם: "וכמו כן יש לבצע את,  בכל לב ובכל הנפש-באופן מוחלט ' ה

  6.בשכיבה ובקימה,  בבית ובדרך-מקום 

: הפסוק מונה שני ציווים? והוא מה בדיוק יש לעשות בכל זמן ובכל מקום, דבר אחד איננו מבינים עדיין
. תהכללי, נראה שהפירוש הפשוט יותר הינו לצרף את הפסוק הזה לקבוצת הציווים הראשונה. שינון ודיבור

  7.וכן לדבר בדברי התורה בכל מקום ובכל זמן, יש לשנן את התורה בכללותה

שיש לשננה לבנים על , תורההסת לחלק מסויים מן התורה כי אם לכלל  איננה מתיח-כפי שהדרישה לשנן 
  .מתייחס לדברי התורה כולה, "ודברת "-כך אף המשך הפסוק , מנת שידעו את התורה ומצוותיה

אם מבינים . כדיבור בדברים מסויימים, ניתן להבין באופן ממוקד יותר" ודברת בם"את הדרישה , צד שנימ
אלא ,  בכל זמן-אות לבטא מקסימום באינן " בשכבך ובקומך"כי שתי המילים , אנו כמו דרשת הפסוק

יש להבין כדיבור " ודברת בם"ממילא אף את המילים ,  בעת השכיבה ובעת הקימה-מבטאות זמן מוגדר 
הינה המצווה הראשונה של הקבוצה השנייה " ודברת בם", על פי פירוש זה. מסויים בדברים מוגדרים

  .בערב ובבוקר, ים ביוםמי לקרוא קריאת שמע פע-כלומר , "לדבר בם" הינה והמצווה, בפרשה

                                                           
ומסבירים , שמעתי שהשומרונים אינם מניחים תפילין. העולה אף מפשוטם של המקראות, בכוונה בחרתי בניסוח ראשוני   5

 שצריכים דברי התורה להיות על ידינו ובין עינינו כלומר -כלומר , "ואהבת"כדוגמת , ללו כציווי כלליאף את הפסוקים ה
  ).ט, שמות יג(ם "ועיין בדברי הרשב', שלא ישתכחו וכו

כי לוית ' על דרך -שאמר כי לאות ולזכרון ,  יש חולקין על אבותינו הקדושים-' והיה לך'|): "שם(רא זכך מובא בדברי האבן ע
גם , )כא, משלי ו(' קשרם על לבך תמיד' כמו -' וקשרתם לאות על ידך'גם ). ט, משלי א(' חן הם לראשך וענקים לגרגרֹתיך

יד חזקה  בכי' שיהיה שגור בפיך -ומה שיהיה לאות ולזכרון , )ג, משלי ג(' כתבם על לוח לבך'כמו . 'וכתבתם על מזוזות ביתך'
  ).ט, שמות יג(' ממצרים' הוִצאך ה

ואין כתוב . והנה כל מה שהזכיר הוא דרך משל. 'משלי שלמה'כתוב ) א, משלי א(כי בתחלת הספר , אין זה דרך נכונהו
 איננו מכחיש שיקול - כי בהיותו כמשמעו , על כן לא נוציאנו מידי פשוטו! רק הוא כמשמעו, בתורה שהוא דרך משל חלילה

 היד -ואמר רבי משה הכהן כי יד ברוב המקרא . לפי הדעת לתקנו רךשנצט', ומלתם את ערלת לבבכם'כמו . הדעת
ודברי הקבלה , )כו, שופטים ה(' ידה ליתד תשלחנה, ')יג, ישעיה מח(' אף ידי יסדה ארץ וימיני טפחה שמים'. השמאלית

  ".חזקים ואין צריכין חיזוק

". על ידך... וקשרתם"בדיוק כמו " לבבךעל ... והיו הדברים: "הפסוק השני בפרשה דומה יותר לפסוקים האחרונים, אמנם   6
  .כי שני הפסוקים הראשונים אינם מצוות אשר יש להן מעשה מסויים, ל"ו אלא מה שמסרו לנו חזנאין ל, על כן

  יש לחלק, מבחינה תחבירית. האמור בפסוק הקודם" הדברים האלה"מתייחסים ל" ודברת בם"ו" ושננתם"הציוויים    7
ים האלה יש ראת הדב". הדברים האלה" המתייחסים אל -לשאר הפסוקים ', וה על אהבת ה המצו-בין הפסוק הראשון 

 הדברים הם -" ההוא בדברי תורה: "על פי הגמרא? מיהם הדברים האלה. לקשור על היד ולכתוב על המזוזות, לדבר, לשנן
  .דברי התורה בכללותה

: פרק ה פותח בקריאתו של משה. נה לעשרת הדברותשהכוונה הי, מתוך עיון בפרשה בהקשרה הרחב, שמא ניתן להציע
כי אתנו אנחנו .. לא את אבֹתינו כרת: "ובפסוק ג" יוםהטים אשר אנכי דֹבר באֹזניכם שפשמע ישראל את הֻחקים ואת המ"

ל האלה דבר ה א דבריםהאת : " פסוק יח-ומייד בסיומן , כאן חוזרת התורה על עשרת הדברות". ֻּכלנו חיים יוםהאלה פה 
של " הדברים האלה"ראה שאף נמכל זה ". להים את האדם וחי-הזה ראינו כי ידבר  יוםה: "... 'ובפסוק כ, .."כל קהלכם

  .פרשת שמע מורים על עשרת הדברות

שר א ל המצוה והֻחקים והמשפטיםכואתה פה עמֹד עמדי ואדברה אליך את : "למשה' בפסוק כז אומר ה, מצד שני, אולם
אשר , )ט, יג(והשוה אף את הציווי על מצוות התפילין בספר שמות , כן השווה פרק ד בתחילתו ובסופו. "תלמדם ועשו בארץ
כי קריאת שמע ) ה, א(כן ראה אף בתלמוד הירושלמי במסכת ברכות .  עוסק בזיכרון יציאת מצריםאבפשוטו של מקר

י במקדש היו קוראים את עשרת הדברות יחד כ, )א, ה(וכן במשנה במסכת תמיד , נתקנה מפני שעשרת הדברות כלולות בה
  ).ב, א(להלכות קריאת שמע " יד פשוטה"כן ראה אף ב. עם קריאת שמע
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  "א ימוש ספר התורה הזה מפיךל. "ד

מן הלימוד עד כה . מגמתנו העיקרית הינה לנסות וללמוד על מהותה של מצוות קריאת שמע, פי שאמרנוכ
האם יש בכך לרמוז . ה בכללמצווה בפשוטו על לימוד תור, כי הפסוק ממנו למדנו על חובת המצווה, עולה

  ?על מגמתה של המצווה

  :נו למדיםא )ב, צט(מנחות  מסכתב

 אין בכך -אפילו סילק את הישנה שחרית וסידר את החדשה ערבית : ניא רבי יוסי אומרת
אמר רבי .  שלא ילין שולחן בלא לחם-  )ל, שמות כה(" לפני תמיד"אלא מה אני מקיים . כלום
אפילו לא שנה אדם אלא פרק אחד שחרית ופרק אחד : סי נלמודמדבריו של רבי יו: אמי

אמר רבי יוחנן משום . )ח, יהושע א(" א ימוש ספר התורה הזה מפיךל" קיים מצוות -ערבית 
, "לא ימוש" קיים -אפילו לא קרא אדם אלא קרית שמע שחרית וערבית : רבי שמעון בן יוחי

  .מצווה לאומרו בפני עמי הארץ: מרורבא א, ודבר זה אסור לאומרו בפני עמי הארץ

רבי יוסי בברייתא . "מידתונתת על הֻשלחן לחם פנים לפני " :)ל, שמות כה(ל לחם הפנים מצווה התורה ע
. אולם החדש לא הונח אלא בערב, מתמלאת אף אם הלחם הישן סולק בבוקר" תמיד"מלמד כי הדרישה 
ניתן להסתפק בלימוד של פרק , "ש ספר התורהלא ימו"שאף למילוי הדרישה של , מכאן למד רבי אמי

מתמלאת " לא ימוש"שדרישת , י"שברעל אותה הדרך לימד רבי יוחנן משמו של . בשחרית ופרק בערבית
  .אף בקריאת שמע בלבד

לא ימוש ספר "בפסוק . כי עניינה של קריאת שמע הינו תלמוד תורה, דברי הגמרא הללו עולה לכאורהמ
יסח יהושע במילים אחרות את האמור בפסוק נ ,)ח, יהושע א("  בו יומם ולילההתורה הזה מפיך והגית

 הדרישה של הפסוק הינה ללמוד תמיד ללא -" ך ובשכבך ובקומךרודברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בד"
  ".לא ימוש ספר התורה מפיך"ועל דרך השלילה ש, הפסקה

 ניתן אולי להציע -י במסכת מנחות "רשבעם מה שלמדנו מ, ם נצרף את העולה מעיוננו בפרק הקודםא
משמשים כשני , קיחד עם פשוטו של הפסו, מצוות קריאת שמע הנלמדת מדרשת הפסוק. הסבר משולב

דרישה זו אין לה . התורה מצווה עלינו לעסוק בדברי תורה בכל מצב ובכל זמן. צדדיה של אותה המצווה
. בלי להגדירה באמצעות גבולות מינימום, ה מסויימתוברור כי אין אפשרות להציב דרישה זו כמצוו, גבול

 הרחבה המבוטאת בפשוטו של שהכי הדרי, נמצא. מצוות קריאת שמע פעמיים ביום מגדירה את המינימום
בקריאת שמע פעמיים , מקבלת את ביטויה המעשי המינימלי, להיות מדבר בדברי תורה כל הזמן, המקרא
ודאי כי קיומה של המצווה , מצד שני. כבר יצא ידי חובה,  ובערבהקורא את שמע בבוקר, מצד אחד. ביום

  . בכל מצב ובכל עת-הינו כפי המשמעות הפשוטה , בהידור

.  יש להתיחס בעיקר אל המשמעות הפשוטה של הפסוק-ודאי כי באשר לכוונת הלב , נים הדבריםכם א
  .ורה בכל מקום ובכל זמן לעסוק בת-אינה אלא קיומו של הציווי , שהרי כל ענינה של המצווה

  בלת עול מלכות שמייםק. ה

מובאת כזכור במסכת  אולם זו, מבוסס אמנם על אמרתו של רבי שמעון בר יוחאי, הסבר שהצענו עד כהה
י מתכוון "אף מניסוח הדברים נראה שאין רשב, יתר על כן. בדיון שעיקרו אינו מצוות קריאת שמע, מנחות

שכוונתו לומר כי מכיוון שכל אדם קורא , מה שנראה יותר.  קריאת שמעלומר כי זוהי מהותה של מצוות
  ".ש ספר התורה מפיךמולא י" ממילא ממלא הוא בדרך זו אף את הדרישה של -קריאת שמע 

שם נתפרשו ענייני ,  עלינו לעיין במסכת ברכות-כי על מנת לתור אחר מהותה של מצוות קריאת שמע , ומהד
וצאים אנו הסבר של התנא רבי יהושע בן קרחה על מ )ב, ב(משנה במסכת ברכות ב, אמנם. המצווה בהרחבה
  :סדרן של הפרשיות

אלא כדי שיקבל עליו עול ? "ם שמֹעאוהיה "ל" שמע"למה קדמה : מר רבי יהושע בן קרחהא
והיה "ש? "ויאמר"ל" והיה אם שמֹע. "ואחר כך יקבל עליו עול מצוות, מלכות שמיים תחילה

  .אינו נוהג אלא ביום" ויאמר", ג ביום ובלילהנוה" אם שמֹע

ההסבר השני נראה .  שונים הם זה מזה-ני ההסברים המובאים במשנה לפשר הסדר של קריאת שמע ש
אינה נוהגת אלא " ויאמר"ואילו , שכן זו נוהגת ביום ובלילה" והיה אם שמֹע"יש להקדים את  .הסבר טכני

. וניתן היה לסדרן אף הפוך, אין הבדל עקרוני בין שתי הפרשיותניתן אולי להבין מתשובה זו כי . ביום
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שונה של המשנה שונה אהתשובה הר. 8הנוהגת אף בלילה" והיה אם שמע"יש עדיפות לפרשת , אולם
  ואחר כך יקבל עליו, כדי שיקבל עליו עול מלכות שמיים תחילה: "התשובה הראשונה. מתשובה זו
בתשובה זו מסבירה המשנה כי ישנה חשיבות לסדר האמירה . ל וכלל איננה הסבר טכני כל-" עול מצוות

לפני , "עשמ"הקורא את שמע אמור להקדים ולקרוא דווקא את פרשת . כפי שהוא לאור מטרת הקריאה
  כדי שיקבל עליו: "וכאן מתגלה לנו בדברי התנא מהי מטרת הקריאה, "והיה אם שמֹע"קוראו את 

  ".עול מלכות שמיים

מעיון בדברי ? וכיצד בקריאת שמע מקבל עליו אדם עול מלכות שמיים, ל מלכות שמייםהי קבלת עומ
  . עניין זהרלהסב, הראשונים נראה כי עולות שתי גישות שונות מעט זו מזו

  לוהות- האמונה ב-בלת מלכות שמיים ק. ו

  ת מלכותושהיא קבל', הינה לאמונה בה', קבלת עול מלכות שמיים': כוונת חכמים באומרם, כאורהל
  על קשר כזה, אמנם. 'נראה כי ישנו קשר אמיץ בין מצווה זו למצוות האמונה בה, אם כך. ה"של הקב

  כמצווה הראשונה' ווה להאמין בהצם מנה את המ"הרמב. ן בהשגותיו לספר המצוות"מדבר הרמב
  :בספר המצוות

והוא פועל , בהוהוא שנאמין שיש שם עילה וסי, לוהות-יא הציווי אשר ציוונו להאמין הה
שש : "ובסוף גמרא מכות אמרו, "להיך-' אנכי ה: ")ב, שמות כ(והוא אומרו , לכל הנמצאות

תורה צוה לנו משה ': )ד, דברים לג( מאי קרא... ת נאמרו לו למשהוש עשרה מצוומאות ושל
ה שית מא -בגימטריא ' תורה'|: ")שם(והקשו על זה ואמרו ', התור' מניין -כלומר , "|'מורשה

הנה כבר ". מפי הגבורה שמענום - 'לא יהיה לך' ו'אנכי'|: "והייתה התשובה, "ויווחד סרי ה
  .והוא ציווי באמונה כמו שבארנו, ג מצוות" מכלל תרי"|'אנכי ה"ש, התבאר לך

הסובר כי אין למנות , ג"נושאה המרכזי של ההשגה הינו שיטת בה. ם"ן השיג על מצווה זו של הרמב"רמבה
ן לפני הביאו את "אולם מדברי הרמב, 9נושא זה חורג ממטרתינו כאן. ג מצוות"האמונה בין תרימצוות  את

  :'קבלת עול מלכות שמיים'ניתן ללמוד על הבנתו את המושג , ג"שיטת הבה

  וכן,  לא נפלאת היא ולא רחוקה היא-ה הזאת בדיבור הזה נהאמו: מר הכותבא
אמרו . לוהות-ו יתעלה והיא אמונת הל מפורש שהוא קבלת מלכות"בדברי רבותינו ז

אני הוא שקבלתם עליכם מלכותי ... 'להים אחרים על פני-לא יהיה לך '|: ")שמות ו(במכילתא 
  .10"|'לא יהיה לך '-כשם שקבלתם מלכותי קבלו גזירותי ... הן והן: אמרו לו? במצרים

ן שב ומצטט את דברי "רמבה.  היא היא קבלת המלכות"|'אנכי ה"מצוות . ן ברור מיללו"פתי הרמבש
ן את שיטת "שם מחזק הרמב. בהשגותיו על מצווה לא תעשה ה, יחד עם ציטוט נוסף, המכילתא הללו

  :ומסתייע הוא בכך בדברי המכילתא,  כמצווה"|'אנכי ה"כי יש למנות את , ם"בהרמ

  .לוהות-כלומר האמונה ב, הוא קבלת מלכותו" אנכי"כי דיבור , הרי שבארו פעמים הרבה

  :וזר הוא על דברי אלו וכותבח )ב, שמות כ(אף בפירושו לתורה 

כך אמר .. .וכן אמרו במכילתא... וזו המצווה תקרא בדברי רבותינו קבלת מלכות שמיים
לוהיכם מארץ מצרים - ואני ' כלומר אחר שאתם מקבלים ומודים שאני ה... המקום לישראל

  . קבלו כל מצוותי-

בשניהם מובע הרעיון שיש . לדברי רבי יהושע בן קרחה ניכר, על הדברותדימיון בין דברי המכילתא ה
כך , לשאר המצוות" |'ה אנכי"ה את "כשם שהקדים הקב. להקדים לקבלת המצוות את קבלת המלכות

שעניינה , לפרשה השנייה, לוהינו-' שענינה המרכזי הינו כי ה, "שמע"בקריאת שמע יש להקדים את פרשת 
  .עול המצוותהמרכזי הינו קבלת 

                                                           
  .הגיוני לסדרה אחרונה  ודאי- לילה בא נהגו לומר את פרשת ציצית  לאםשתכן אף י   8

  ).א ושם ג,  איסודי התורה" (יד פשוטה"וכן ב, ח העליר במהדורתו לספר המצוות"ראה מקורות בהערת הר   9

  .היא היא קבלת מלכותו' ואף מדבריו אודותה ברור כי מצוות האמונה בה, ג"שגה מובאת שיטת בההבהמשך ה   10
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  ' ייחוד ה-בלת מלכות שמיים ק. ז

 בהלכות קריאת. שונה" מלכות שמיים"כי דרכו בהבנת המושג , ם בכמה מקומות עולה"עיון בדברי הרמבמ
  :וכן את הסבריו של רבי יהושע בן קרחה, וסק להלכה את המשנהפ, )ב, א(שמע 

שהוא העיקר , ותלמודוואהבתו ' מפני שיש בה יחוד ה, "שמע"ומקדימין לקרות פרשת 
ואחר , שיש בה ציווי על שאר כל המצוות, "והיה אם שמֹע"ואחריה  11הגדול שהכל תלוי בו

  .שגם היא יש בה ציווי זכירת כל המצוות, ציצית כך פרשת

כי יש להקדים את , כפי ששנינו במשנה, ם אינו כותב"הרמב. ם את דברי התנא"שינה הרמב, אופן מפתיעב
ראה הכרח לבאר את  ,כהרגלו, ם"נראה שהרמב. 12מנת לקבל עול מלכות שמיים תחילהעל " שמע"פרשת 
הינו ייחוד " מלכות שמיים"ם למונח "תרגומו של הרמב, אם צודקים אנו. ל על מנת שיהיו מובנים"דברי חז

את ם עצמו מסביר כך "הרמב, כפי שנראה מייד!  היא האמונה ביחוד-וקבלת עול מלכות שמיים לפי זה ', ה
  .המונח בספר המצוות

, במצווה השנייה בספר המצוות". שמע ישראל"ת הפסוק נם מובנת לאור דרכו בהב"יטתו זו של הרמבש
  ":שמע ישראל"ומקורה הוא הפסוק ', ם את מצוות ייחוד ה"מונה הרמב

, יא הציווי שציוונו באמונת היחוד והוא שנאמין כי פועל המציאות וסיבתו הראשונה אחדה
וברוב המדרשות תמצאם יאמרו , "אחד' להינו ה-' שמע ישראל ה: ")ד, דברים ו(ומרו והוא א

 רוצים בזה המאמר שהוא אמנם -ורבים כאלה ' על מנת ליחדני', 'ת שמיאעל מנת ליחד '
כי אנחנו . על מנת שנאמין היחוד, הוציאנו מן העבדות ועשה עמנו מה שעשה מן החסד והטוב

 -' מלכות שמיים'ויקראו גם כן זאת המצווה , אמרו מצוות יחודוהרבה מה שי, חייבים בזה
  .ת ביחוד ולהאמינודולהו: רצונו לומר, כי הם יאמרו כדי לקבל עליו עול מלכות שמיים

, לשיטתו. ם הבין את דברי חכמים על מלכות שמיים באור אחר"כאן רואים בבירור כי הרמב, פי שאמרנוכ
הינו ציווי " לוהינו ה אחד-' שמע ישראל ה"הפסוק . מונת הייחודכוונתם מסויימת יותר ומורה על א

ומפני חשיבותו של ציווי ', וד החהינו המצווה להאמין בי, "שמע"הפסוק הראשון של . אחד' להאמין כי ה
  13.נצטווינו אף לקרוא אותו פעמיים בכל יום, "הוא העיקר הגדול שהכל תלוי בו: "זה

: עניינן לדעת',  המצווה להאמין בה- כמו קודמתה , מצווה להאמין ביחודשכן ה, אין כאן כפילות במצוות
עניינה של מצוות , אולם. )ה, יסודי התורה א(' אחד' להינו ה-' ה'שנאמר ,  מצוות עשה-דבר זה  דיעתיו"

)מצווה ב( "יחוד ולהאמינוב הודותל: רצונו לומר: "קריאת שמע הינו להודות
14.  

הדגש , על פי ההבנה הראשונה. ות שונות של הפסוק המפורסם כל כך הזהומה כי ישנן כאן שתי קריאד
 הדגש בפסוק הינו על שתי -ם "אולם על פי שיטת הרמב, "להינו-' ה: "בפסוק הינו על חלקו האמצעי

  :נוכל לראות כאן שתי אפשרויות, אם נחדד את ההבחנה הזו. ותנהמילים האחרו

  'עיקרו של הפסוק הינו ההכרזה שה, כלומר.  והוא אחדלוהינו-הוא '  ה:)הכרזה(מע ישראל ש  .א
  .'ובתוספת מוזכר אף עניין יחוד ה, לוהים-הוא ה

  ל- וה עלינו להאמין שהוהתורה מצ, כלומר.  דע שהוא אחד-לוהינו -שהוא ',  ה:)ציווי(מע ישראל ש  .ב
  .שלנו הינו אחד

  

  

                                                           
  ).ג, א(השוה הלכות יסודי התורה    11

  ).שם" (יד פשוטה"וראה על כך ב, ם משנה אף את הסבר הפרשה השלישית"הרמב   12

ורק מקדימים את האחת שיש בה מצווה , שות מפני המצוות המוזכרות בהןקוראים אנו את כל הפר, ם"על פי שיטת הרמב   13
,  בה מקבלים את המלכות- פרשה הראשונה הישנו הבדל עקרוני בין , ן"על פי שיטת הרמב. חשובה יותר שהיא עיקר גדול

  . בה מקבלים את המצוות- לפרשה השניה 

  .מבוא להלכות קריאת שמע, "יד פשוטה"ראה    14
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  'משמעות של ייחוד הה. ח

העיקר הגדול שהכל תלוי "ם לעניין זה "מדוע קורא הרמב'? וד ההי המשמעות הכל כך מכריעה של יחמ
  ?ומדוע דווקא בעיקר זה יש לחזור ולהודות פעמיים בכל יום, "בו

כל אחד יכול . מתיישבים יותר על הדעת -' כי קבלת המלכות הינה האמונה בה, ן"דברי הרמב, במבט ראשון
ווה אשר עניינה הינו לחזור ולהכריז תמיד על וממילא מובנת המצ', להבין מדוע יש הכרח להאמין בה

, מה יכול להיות כל כך נורא. יש לשאול שאלה מוקדמת יותר, על מנת להעמיק את השאלה. 'אמונתנו בה
שהרי , קבל עליו אדם את כל מצוות התורה יאילו? אינו אחד' ויחשוב לתומו שה', אילו יאמין המאמין בה

  ?עה בחושבו שהמלך אינו אחדויט, ומקבל מלכותו' מאמין הוא בה

  :)ז, א(ם עצמו נדרש לשאלה זו בהציגו את מצוות היחוד בהלכות יסודי התורה "רמבה

אלא אחד שאין כיחודו אחד מן האחדים ,  אחד הוא ואינו שניים ולא יתר על שניים-לוה זה -
ולא אחד כגוף שהוא נחלק , לא אחד כמין שהוא כולל אחדים הרבה. אים בעולםצהנמ
  - לוהות הרבה -ילו היו א. אלא יחוד שאין יחוד אחר כמותו בעולם, מחלקות ולקצוותל

מפני שאין הנמנים השווין במציאותן נפרדין זה מזה אלא במאורעין , היו גופין וגוויות
  .שיארעו בגופות והגוויות

 וכל .שאי אפשר להיות גוף שאין לו קץ,  היה לו קץ ותכלית-וגווייה  ואילו היה היוצר גוף
הואיל וכוחו אין לו קץ , ברוך שמו, לוהינו-ו,  יש לכוחו קץ וסוף-שיש לגופו קץ ותכלית 

 לא יארעו לו - והואיל ואינו גוף ,  אין כוחו כוח גוף-שהרי הגלגל סובב תמיד , ואינו פוסק
וידיעת  , אפשר שיהיה אלא אחדאי -לפיכך . כדי שיהא נחלק ונפרד מאחר, מאורעות הגופות

  ".אחד' להינו ה- ' ה"שנאמר , ה מצוות עשהדבר ז

אין המדובר כאן בסתם . שכן מיוחדות זו הינה מהותית, ם את המיוחדות שבאחד"מבאר הרמב, תחילהב
ם מדוע "מסביר הרמב, מייד לאחר מכן 15.אלא באחד שאין יחוד אחר כמותו בעולם, אחד שאינו שניים

:  גוררת בעקבותיה בהכרח מסקנה חד משמעית- אחד אינו' האפשרות החלופית שה. מיוחדות זו הכרחית
כל .  שתי האפשרויות הינו הבדל מכריעןההבדל המהותי בי".  היו גופין וגוויות-לוהות הרבה -אילו היו ה"

 אומרת שאין המלכות הזו שאנו מדברים עליה שונה מכל מלך -אפשרות אחרת מלבד האחדות המוחלטת 
הינה התוכן המהותי ביותר אשר באמצעותו ' הינו שאחדות ה, בקיצורם "מה שאומר כאן הרמב. בשר ודם

  16.וחני ואינו גשמי רהוא'  כמוה כאמירה שה-אחד ' האמירה שה. 'ניתן להגדיר את ה

ללא הבנה ' ידיעת מציאות ה. 'האמונה בה הינה הנדבך השני והחשוב יותר של מצוות' מצווה של יחוד הה
יכול האדם להרגיש מחוייבות מלאה כלפי .  כמוה כאי ידיעה-לו קץ שמדובר בכח שאיננו גשמי ושאין 

" להינו-' ה"רק המעבר מאמירת . אולם לחשוב בטעות שמי שנתנם אינו אלא מלך בשר ודם, המצוות
  .השונה תכלית שינוי מכל דבר אחר בעולם, ל-היא המלמדת על מהותו הרוחנית של ה, "אחד' ה "-לתוספת 

. כי אם על השמיים, הדגש אינו על המלכות 17.מבטא את המלכות של הרוחניות' מלכות שמיים'ביטוי ה
מבטאת את מה שמעל ' שמיים'המילה , ם הזה ואת שלטון החומריותל המבטאת את העו-בניגוד לארץ 

  .הינה קבלת האמת המיוחדת כי יש שלטון לרוחניות בעולם' קבלת עול מלכות שמיים'. את הרוחני, הטבע

                                                           
  : ביתר שאתבובהקדמתו לחלק זה כת, )נז, א" (מורה נבוכים"ראה אף ב   15

  ולא כאיש האחד, ולא כאחד המין, לא אחד הסוג.  אחד-שזה שהוא עילת הכל , והוא.  יחודו יתעלה-והיסוד השני "
  אלא הוא, אשר יקבל החלוקה לאין סוף, ולא אחד כגוף הפשוט האחד במניין, אשר יתחלק לאחדים רבים, המרכב
' להינו ה- ' שמע ישראל ה'הוא שמורה עליו מאמר ,  היסוד השניזהו. אחד באחדות שאין כמותה אחדות בשום פניםיתעלה 
  ).עמוד קמא, מהדורת הרב יצחק שילת" (|'אחד

  ם מנה כעיקרים"הרמב. ל כעיקר עצמאי- את אי גשמות ה, בשלושה עשר עיקריו, ם"אין להקשות מכך שמנה הרמב   16
  עמוד(ם למשנה "וראה את דברי הרב יצחק שילת בהקדמות הרמב, לויים זה בזה מבחינה לוגיתנפרדים אף דברים הת

  ).קפז ועמוד קצב

17
  :כותבת) ב, יג(גמרא במסכת ברכות ה   

כיוון דאמליכתיה למעלה ולמטה : אמר ליה. חזייה דהווה מאריך ובא, רבי ירמיה הווה יתיב קמיה דרבי חייא בר אבא"
  ". תו לא צריכת- ולארבע רוחות השמיים

אולם יתכן שהכוונה הפשוטה , אחד בשמיים ובארץ ובארבע רוחותיה' יך האדם לחשוב בליבו שהרמסביר כי צ, )שם(י "רש
 כלומר ללא -שהינה השלטון הרוחני , שכן זוהי המשמעות העמוקה של האחדות, יותר היא כי רק ההודאה באחדות מספקת

  .גבולות של מקום
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קבלת מלכות רגילה אינה אומרת אלא שעלי .  הרוחניות שונה עקרונית מקבלת מלכות סתםשלטון, אמנם
יכול האדם להאמין . אולם אין קשר ישיר בין קבלת המלכות לציווי, ותה אותה המלכותיולעשות מה שצ

  .ואפילו בלתי מוסריים בעליל, שאותו המלך ציווה צווים אחרים לחלוטין, בטעות

שהחומר כולו אינו נחשב , מיים אומרת שעלי לקבל את המשמעות של היותי מאמיןקבלת מלכות ש, אולם
 ניתן להסיק ממנה את -בלה שאף אם אין יודעים מה בדיוק ציווה המלך  קזוהי. אלא ככלי לטובת הרוח

  .וודאי שאף ניתן לבחון דרכה ציוויים שלא ניתנו משמיים, עיקרי הציוויים

פעמיים ביום על מנת לחזור ולהכריז כי " שמע"קוראים אנו את פרשת , ם"כי על פי שיטת הרמב, מצאנ
מיוחד ,  שהוא מלכנו- ' ה: ק היאומשמעות הפס.  ברוחניותו המוחלטת-כלומר ', מודים אנו באחדותו של ה

כמו , להינו-הוא ' שה, קוראים אנו בכל יום, ן"על פי האפשרות שהראינו בשיטת הרמב. הוא באחדותו
  ".|'אנכי ה" לקרוא את הפסוק שיכולים היינו
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 הרב אברהם וולפסון

  בעניין מצוות שבין אדם לחבירו

  ם"ל והרמב"משמעות המצוות שבין אדם לחבירו בדברי ריה .א

  ומצוות שבין אדם לחבירו" קדושים תהיו"  .ב

   במצוות שבין אדם לחבירו-חובות הלב   .ג

   דבקות בקדוש ברוך הוא-מצוות שבין אדם לחבירו   .ד

  ם"ל והרמב"רו בדברי ריהמשמעות המצוות שבין אדם לחבי. א

  בין מצוות שטעמן גלוי לכל ומצוות שאין, דהיינו, ל בין משפטים וחוקים"האבחנה הידועה בדברי חז
. מקבילה במידה מסויימת לחלוקה בין מצוות שבין אדם לחברו למצוות שבין אדם למקום, טעמן גלוי

ואילו בין , יהם אז ודאי בכללותםאם לא בכל פרט, מצוות שבין אדם לחברו רובן ככולן מובנות לכל
יהודה הלוי ' הסבר לתופעה זו מצוי בדברי ר. המצוות שבין אדם למקום יש רבות אשר אין טעמן ברור

  :)מח- מו,ב(" ספר הכוזרי"ב

? לוה כי אם על ידי מעשים אשר ציווה עליהם-האם לא הסכמנו כי אין להתקרב אל ה
  ?רוח נמוכה וכדומה לאלה, גשות כניעהלוה היא על ידי ר-החושב אתה כי הקירבה ל

  מה: ")יב, דברים י(כאמור , ומעין זה קראתי בספריכם! ובצדק, אמנם כן: אמר הכוזרי
דורש ממך כי אם עשות ' ומה ה", וגומר" להיך-' להיך שֹאל מעמך כי אם ליראה את ה-' ה

  .ם כיוצא באלהומאמרים רבים אחרי, )ח, מיכה ו(" להיך-משפט ואהבת חסד והצנע לכת עם 

אך הללו אינם כי אם הצעות ,  הם החקים השכליים-אלה וכל הדומים להם : אמר החבר
אשר בלעדיהן לא תתכן כל הנהגה , הקודמות לה בטבע ובזמן, לוהית-והקדמות לתורה ה

בכל חברה מחברות בני אדם עד כי גם חברת שודדים לא יתכן שלא תקבל שלטון הצדק 
  .בלא זה לא תתמיד חברותם, מםבדברים שבינם לבין עצ

עד שהתחילו להקל במצוות השכליות ובדרכי ההתנהגות אשר , רק כאשר המרו בני ישראל
כאשר לא יוכל היחיד להתקיים בלא סיפוק צרכיו , אין כל חברה יכולה להתקיים בלעדיהן

ת  ועם זה החזיקו עוד בעבוד-ושינה ויקיצה , ותנועה ומנוחה,  מאכל ומשתה-הטבעיים 
לוה כי הוא היה מסתפק -הודיעם ה, לוהיות השמעיות-הקורבנות ובדומות לה מן המצוות ה

מי יתן ושמרתם את המצוות אשר החברה הפחותה והשפלה : בפחות מזה באומרו להם
  לוה על חסדו כי התורה-הצדק וההטבה לזולת וההודאה ל: ביותר מקבלת עליהם והן

ובחוקה זו כבר נכללו , חוקה החברתית והשכליתלוהית לא תשלם כי אם לאחר שלמות ה-ה
  .לוה-מעשי הצדק וההודאה על חסד ה

 מה לו כי יביא קורבנות או יקיים מצוות השבת והמילה ודומיהן אשר -ואיש החסר כל אלה 
הלא הן המצוות שנתייחדו בהן ישראל כתוספת על ? השכל אינו מחייבן ואף לא דוחן

לוהי והם לא ידעו טעמן כמו שלא - אליהם מעלת העניין הועל ידן הגיעה, המצוות השכליות
, אוכלת קורבנותיהם' ואיך היתה אש ה', כי שכן בתוכם כבוד ה, נודע להם איך קרה הדבר
ואיך אירע להם כל אשר אירע להם מן הדברים אשר השכל היה ' איככה שמעו את דבר ה

  .הכחישםמסרב להודות באמיתותם לולא ראות העין והמעמד אשר אין ל

ם ספו על עֹלותיכ"ו, )ח, מיכה ו(" דורש ממך' ומה ה: "על זה ועל כיוצא בזה נאמר להם
אולם איך יתכן הדבר כי בהסתפק האדם .  ועוד אמירות הדומות לאלה)כא, ירמיה ז(" זבחיכם

ובעוזבו מצוות מילה ושבת ומצות הפסח ושאר " עשות משפט ואהבת חסד"הישראלי ב
  ?שלמותהמצוות יגיע לידי 

עליה , המצוות שבין אדם לחברו משמשות כקומה הבסיסית והראשונה של המצוות, יהודה הלוי' על פי ר
מילה , הקרבת קורבנות: כגון, הן מצוות שבין אדם למקום', לוהיות-המצוות ה'בנויה הקומה העליונה של 

ל כך שהן שייכות לכל אדם  מורה ע- עצם העובדה שהמצוות שבין אדם לחברו מובנות לשכל האנושי . ושבת
ולהביאו , מגמתה של התורה הינה להוציא אל הפועל את סגולתו המיוחדת של עם ישראל. באשר הוא אדם
, הן המצוות שבין אדם למקום, לוהיות-האמצעי המובהק לכך הן המצוות ה". לוהי-עניין ה"לידי דבקות ב
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לבנות את הקומה העליונה והעיקרית של אי אפשר , אולם. שאין השכל האנושי יכול להשיג את טעמן
  .ללא הבסיס של כללי המוסר היסודיים שכל בר דעת מבין את ההכרח לקיימן, המצוות

  :ל נראה שאפשר להסיק שתי מסקנות ביחס למצוות שבין אדם לחברו"מתוך דבריו אלה של ריה

  .דבר שהוא צורך כלל אנושי, טעמן של מצוות אלו הוא תיקון החברה  .א

  .ין ייחודו וקדושתו של עם ישראל תלויים במצוות אלוא  .ב

   התיקון-האחת :  כותב כי יש באופן כללי שתי מטרות למצוות)כז, ג(ם במורה הנבוכים "אף הרמב
כך . שעניינו בניית חברה המושתתת על הגינות וצדק, "תיקון הגוף"והשנייה , הרוחני שעניינו השגת האמת

  :)שם(ם "מוסיף הרמב

כלומר , והיא תיקון הנפש,  האחת בלי ספק גדולה בחשיבותה-תי המטרות הללו ודע כי ש
והיא הנהגת ,  כלומר תיקון הגוף-והשנייה קודמת בטבע ובזמן . מתן ההשקפות הנכונות

וכן פשוט הוא כי השלמות הזו האחרונה ... המדינה ותקינות מצבי כל אנשיה כפי היכולת
לפי שהאדם אי אפשר לו , השגת השלמות הראשונה אי אפשר להשיגה אלא לאחר - הנעלה 

כשיש בו כאב או רעב גדול , לצייר מושכל ואפילו יסבירוהו לו וכל שכן שיתעורר לכך מעצמו
אלא לאחר השגת השלמות הראשונה אפשר להשיג השלמות האחרונה , או צמא או קור חזק

  .והיא סיבת הקיום הנצחי לא זולתה, אשר היא יותר נעלה בלי ספק

  ם משמשים תיקון המידות ומצוות שבין אדם לחברו את הבסיס"שאף לדעת הרמב, נמצא אם כן
דהיינו ההשגה , ההכרחי שעליו יכולה להבנות השלמות העליונה והעיקרית של האדם שהיא תיקון הנפש

  .השכלית השלמה

הותית יותר ם בסוף המורה משמע שהוא מעניק חשיבות מ"שמדברי הרמב, נציין כבר בשלב זה, אמנם
  .ה בהמשך"ולכך נחזור אי, למצוות שבין אדם לחברו

  ומצוות שבין אדם לחבירו" קדושים תהיו. "ב

כי מעיון בכמה מקורות אפשר להבין שתפקידן של המצוות שבין אדם לחבירו הינו מעבר ליצירת , דומה
  .ושאף במערכת המצוות האלו ניכר ייחודו של עם ישראל ומעלתו, חברה מתוקנת

 מפרש כי הכוונה )שם(י "רש". להיכם-' קדֹשים תהיו כי קדוש אני ה: "רק יט בספר ויקרא פותח בציוויפ
, שלפירושו מצווה זו קשורה לסוף פרשת אחרי מות, נראה". הוו פרושים מן העריות ומן העבירה"היא 

  .י"וכן הסבירו מפרשי רש, העוסקת באיסורי עריות

ם לגבי מצוות שאין למנותן משום היותן ציוויים "בו דן הרמב, ותבשורש הרביעי של ספר המצו, אולם
, לקיים כל התורה"ומסביר שהוא ציווי " קדֹשים תהיו"מביא את הפסוק , הכוללים את התורה כולה

נראה כי משמש ציווי זה פתיחה , על פי פירוש זה". היה קדוש בעשותך כל מה שצוויתיך: כאילו יאמר
  .)ספרא(" ורה תלויים בהשרוב גופי ת", לפרשה זו

שמעלת , מכאן. יש בה מצוות שבין אדם למקום אולם אף מצוות רבות בין אדם לחבירו, פרשה זו, כידוע
ואתם תהיו  "-המיוחדת לישראל , מעלת הקדושה. הקדושה קשורה אף לקיום המצוות שבין אדם לחבירו

ואף במצוות שבין , לוהי-ה, חיים אל הנשגב עניינה התעלות ה- )ו, שמות יט(" לי ממלכת כהנים וגוי קדוש
אם מן הגויים נדרש במסגרת שבע . אדם לחבירו נדרשים ישראל לרמה אחרת לגמרי משל אומות העולם

 מצוות אשר קיומן הינו הכרחי על מנת -ולהקים מערכת משפט , שלא לגנוב, מצוות בני נח שלא לרצוח
 היהודי בתחום שבין אדם לחבירו הינה גבוהה לאין הרי שהדרישה של התורה מן, לקיים חברה מתוקנת

  .ואי אפשר להסבירה רק כאמצעי לתקינות החברה, ערוך

  :אשר יש בה ריכוז של מצוות שבין אדם לחבירו, )יח-יא, יט(נעיין מעט בפרשיה זו בספר ויקרא 

  .לא תגֹנבו ולא תכחשו ולא תשקרו איש בעמיתו

  .'היך אני הל-ולא תשבעו בשמי לשקר וחללת את שם 

  .לא תלין פֻעלת שכיר אתך עד ּבֹקר, לא תעשֹק את רעך ולא תגזֹל

  .'להיך אני ה- ויראת מ, לא תקלל חרש ולפני ִעֵּור לא תתן מכשֹל
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  .בצדק תשּפֹט עמיתך, לא תעשו עול במשפט לא תשא פני דל ולא תהדר פני גדול

  .'לא תלך רכיל בעמיך לא תעמֹד על דם רעך אני ה

  .את אחיך בלבבך הוכח תוכיח את עמיתך ולא תשא עליו חטאלא תשנא 

  .'לא תקֹם ולא תטֹר את בני עמך ואהבת לרעך כמוך אני ה

לא "ו" ולפני ִעֵּור לא תתן מכשֹל", כגון איסור הלנת שכר שכיר, מלבד מצוות מעשיות שלא נצטוו בהן בני נח
חובות הלב כשלעצמן יש . ת שבמחשבה או בלב ישנן אף מצוות התלויות בדיבור ומצוו-" תעמֹד על דם רעך

שהרי מה שבלבו של אדם אין , בהן כדי להוכיח שתכליתן של מצוות אלו הינה מעבר לתיקון חברתי גרידא
  .בו בכדי להזיק לחבירו במישור הגלוי של החיים

   במצוות שבין אדם לחבירו-חובות הלב . ג

  :)יח-יז, ויקרא יט(של הפרשיה ' אקורד הסיום'יש לציין שהמצוות שבלב משמשות כ

  .'אני ה, לא תקֹם ולא תטֹר את בני עמך ואהבת לרעך כמוך... לא תשנא את אחיך בלבבך

? כיצד. אולם במובן מסויים יש לראותו כמצווה שבלב, איסור נקימה הינו מצווה מעשית, לכאורה, אמנם
משום , נע מלהשאיל לחבירו כליבמקרה בו אדם נמ, למשל, ל הלא פירשו כי איסור הנקימה הינו"חז

  :יוסף בכור שור' על כך שואל ר. שקודם לכן ביקש הוא מחבירו להשאיל לו כלי והוא סירב

, ה מזהיר בלאו על אותו שלא רצה על לא דבר להשאיל לחבירו כליו"שאין הקב, מאי שנא
  ?הזהיר בלאו,  שלא רצה להשאילו תחילה-ועל זה שיש לו עליו טענה גדולה 

  :יוסף בכור שור את שאלתו' מתרץ ר,  מכןלאחר

ה "ואין הקב, שהיה מגלו חביב עליו,  לא הניח להשאילו אלא מחמת צרות עין-הראשון 
אבל זה שהיה משאיל לו לולי השנאה שהוא רוצה . מכריחו להשאיל כליו שלא מרצונו

 לך תנצח האהבה שיש: ה"לפיכך אמר הקב, אם כן מחמת שנאה הוא עושה כך -להינקם 
  .)וכן מובא בחזקוני( עמו את השנאה שיש לך עמו

אלא בשנאה המניעה את האדם , שאיסור הנקימה אינו בהימנעות מלהשאיל לחבירו כשלעצמה, נמצא
  . אינו עובר על איסור נקימה-אם משאיל האדם לחבירו למרות שנאתו , מכל מקום. לעשות כן

 הפנימימשמעות לאו זה הינה כי יחסו ! שלא לנטורכמה קשה היא תביעתה של התורה מכל יהודי , אולם
ם "לשון הרמב(" עד שימחה העון מלבו ולא יזכרנו כלל" לא ישתנה -אף שעשה לו עוול , של האדם אל חבירו

דבר ברור הוא כי אין דרך להימנע מאיסור נטירה אלא על ידי שתושרש בלבו של האדם . )בסוף הלכות דעות
  ".ואהבת לרעך כמוך"סמכה מצווה זו למצוות ועל כן נ, אהבה לכל יהודי

נראה שכלל זה משמש . )ד, ספרא קדושים ב(" זה כלל גדול בתורה -רבי עקיבא אומר , 'ואהבת לרעך כמוך'|"
אלא אף קיום , לא רק המצוות שעיקרן בלב נובעות ממנו. כיסוד של המצוות שבין אדם לחבירו כולן
אלא מתוך הכרה , ת צריך לנבוע לא רק מידיעה שיש להן תועלתהמצוות המעשיות שיש להן תועלת חברתי

  .הצדק והחסד ומתוך הרצון להידבק בדרכים אלו, בערך העצמי של היושר

   דבקות בקדוש ברוך הוא-מצוות שבין אדם לחבירו . ד

ולא משמשות (שאף המצוות שבין אדם לחבירו מביאות בעצמותן לדבקות בקדוש ברוך הוא , היסוד הזה

  :)א, יד(כך מובא בדברי הגמרא במסכת סוטה . ל בכמה מקומות" מבואר בדברי חז)צעי בלבדכאמ

  והלא כבר, וכי אפשר לו לאדם להלך אחר שכינה: חמא ברבי חנינא' אמר ר
מה : ה"אלא להלך אחר מידותיו של הקב? "להיך אש אֹכלה הוא-' כי ה: ")יד, דברים ד(נאמר 

להים לאדם ולאשתו כתנות עור -' ויעש ה: ")כא, ית גבראש(דכתיב , הוא מלביש ערומים
ה "הקב, אף אתה בקר חולים... ה ביקר חולים"הקב,  אף אתה הלבש ערומים-" וילִּבשם

  .אף אתה קבור מתים... ה קבר מתים"הקב, אף אתה נחם אבלים... ניחם אבלים

ר עמוק ומשמעותי הרבה שבעשיית מעשים של צדקה וחסד אין משמעות חברתית בלבד כי אם דב, נמצא
  .לוהי-  בהן אדם דבק בדרכיו של בוראו ומעניק למעשיו תוכן -יותר 
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  :)ט(" תפארת ישראל"ל ב"אלו דבריו של מהר

, יתברך אשר נתנה' שהיא מן ה, כי הנפש הזאת, לכל אדם בעל דעת, ודבר זה ברור בלי ספק
, "להים-והרוח תשוב אל ה, הוישֹב העפר על הארץ כשהי: ")ז, קהלת יב(וכמו שאמר הכתוב 

וזהו על ידי , ודבר זה אינו כי אם בטהרה מפחיתות החומרי ומצרף ומזכך נפשו מן החומרי
' והם זיכוך נפשו ומקרבים אותו אל ה, יתברך אל האדם בסדר השכלי' המעשים שסדר ה

  .עד שהאדם דבק בו יתברך, יתברך

  כי על ידם, ר זה אין צריך לפרש דב-כמו הצדקה ולעשות משפט , וכל הדברים הטובים
' וזה כי בדברים ההם יש לו ההתדמות וההתייחסות אל ה, הוא זוכה אל הצלחה אחרונה

  עֹשה חסד משפט וצדקה"שהוא , יתברך' יתברך במה שאלו הדברים הם דרכי ה
  . וההתייחסות הזה הוא הדבוק בו יתברך)כג, ירמיה ט(" בארץ

ן החברתי של המצוות שבין אדם לחבירו בעוסקו בספר המורה שכאמור מדגיש את ערכ, ם"אף הרמב
  .חוזר בסוף הספר לדבר על ערכן של מצוות אלו במובן אחר לגמרי, בטעמי המצוות

עֹשה חסד ומשפט ' בזאת יתהלל המתהלל השכל וידֹע אותי כי אני ה: ")כג, ט(בפרשו את דברי הנביא ירמיה 
,  כמתארים את השלמות האידיאלית אליה צריך האדם לשאוף- " |'וצדקה בארץ כי באלה חפצתי נֻאם ה

  :וזה לשונו, ם דברים לגבי סוף הפסוק"מוסיף הרמב, והיא השלמות השכלית

נמצא כי התכלית אשר הזכיר בפסוק זה היא שהוא ביאר כי שלמות האדם אשר בה יתפאר 
ו בהמצאתם וידע השגחתו על ברואי, היא מי שהגיע להשגתו יתעלה כפי יכולתו, באמת

והיו הליכות אותו האדם אחר אותה ההשגה מתכוון בהם תמיד חסד , והנהגתם היאך היא
  .צדקה ומשפט להתדמות במעשיו יתעלה

ההמון שאינם . ם ישנה הבחנה בין קיום מצוות אלו אצל ההמון לקיומן אצל איש המעלה"אצל הרמב
 חינוך והרגל ומתוך הבנת התועלת  אפשר להם לקיימן מתוך-" לוהי- המדע ה"מתרוממים אל השגת 

מתוך התבוננותו בבריאה ובתורה ומכיר מתוך ' איש המעלה היודע את ה, אולם. הארצית והחברתית שבהן
ובכך משתווים , מכוון את דרכיו המעשיות על פי האמת מפני שהיא אמת, כך את דרכי הנהגתו יתברך

  .כביכול, מעשיו למעשי בוראו

 כוללת -ם מתייחסת לקיום כל התורה "אשר לדברי הרמב, "קדֹשים תהיו"של נראה שמצוה זו , אם כן
בתוכה דרישה לאורח חיים המרומם את היהודי לא רק מתוקף מצוות מיוחדות בין אדם למקום שניתנו 

אשר דמיונן לחוקים חברתיים המצויים אצל , אלא אף מכח מצוות שבין אדם לחבירו, לעם ישראל בלבד
עם הדרישות המיוחדות בין , אף ביחס למצוות אלו, לאמיתו של דבר.  רק לכאורהעמים אחרים הינו

קיו ומשפטיו  ליעקב ֻח)דבריו: קרי(מגיד דברו : ")כ-יט, תהלים קמז(ניתן לומר , במעשה ובין בכוונת הלב
  ".לא עשה כן לכל גוי ומשפטים בל ידעום הללו יה. לישראל
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 הרב ישראל רוזנברג

  השלמות בימים הנוראים ועיון במצוות הקהל

  יום הכיפורים וחג הסוכות, ראש השנה .א

  עיון במצוות הקהל  .ב

  יום הכיפורים וחג הסוכות, ראש השנה. א

  .פרשת המועדות מופיעה באריכות בפרשת אמור בפרק כג

   בחמשה עשר יום,ני ישראל לאמרדבר אל ב: ")לד, ויקרא כג(חג הסוכות מובא בכתוב בעניינו של 
אך בחמשה : ")לט, שם כג(  דברי התורהבהמשךכן מובא ". |'כות שבעת ימים להדש השביעי הזה חג הֻּסלחֹ

  שבעת ימים ביום הראשון שבתון' גו את חג הדש השביעי באספכם את תבואת הארץ תחֹעשר יום לחֹ
  ".וביום השמיני שבתון

 ,"דאך את מטה לוי לא תפקֹ: ") מט, אבמדבר(כמובא בדברי התורה  -" אבל"משמעה " אך" המלה ,בפשטות
 יום זה אינו . חג נוסףנויש -  'שה עשר לחודש השביעייאבל בחמ' : כלומר- 'דואבל את מטה לוי לא תפק'

  . תחילת חג האסיףאף אלא ,תחילת חג הסוכות בלבד

  כך כותבת. משמעותה דומה - פוריםיהמובאת בפרשה זו לגבי יום הכ" אך"המלה כי  ,מסתבר
  :)כז, ויקרא כג(התורה 

ניתם את דש יהיה לכם וִערים הוא מקרא קֹֻּפִּכדש השביעי הזה יום האך בעשור לחֹ
רים הוא ֻּפ וכל מלאכה לא תעשו בעצם היום הזה כי יום ִּכ.' והקרבתם אשה לה,תיכםנפשֹ

  .להיכם- ' לכפר עליהם לפני ה

יום הכיפורים קשור לראש כי מבהירה " אך"המלה . 'יום הכיפוריםאבל בעשור לחודש 'המקרא אומר 
  ו המשליםיניום הכיפורים ה, ו התאריךינ לחג האסיף הנוהמשותף ביר שא , שלא כחג הסוכות.השנה

  .של ראש השנה

זכרון "הביטוי משמעות .  הוא"זכרון תרועה"כי יום  )כד, שם כג(בדברי התורה ראש השנה מובא בעניינו של 
תם רר אתכם והרעֹאו מלחמה בארצכם על הצר הּצֹוכי תבֹ ":)ט, י(במדבר בספר מובא כ נה הי"עהתרו
  ".כםייבלהיכם ונושעתם מאֹ-' צרות ונזכרתם לפני הבחצֹ

 על ידי העינוי , ביום הכיפוריםםלוא. 'ו היום בו עם ישראל נזכר על ידי תרועת השופר לפני הינראש השנה ה
לה י שדרך המ,כך. ה והוא מכפר לעם ישראל"כרון לפני הקבי נשלם הז- שבתואיסור המלאכה המוחלט כ

  . מובן מפשוטו של מקרא שראש השנה ויום הכיפורים אינם ימים נפרדים אלא ימים משלימים,"אך"

  עיון במצוות הקהל. ב

, "כות הֻּסטה בחגעד שנת השִממקץ שבע שנים במֹ"ו ינהקהל השל מצוות  נהזמ כי )י, לא(בספר דברים מובא 
 אין כוונת התורה בדבריה -דברים אלו פי  לע.  בחג הסוכות,בשנה הראשונה לאחר השמיטה -כלומר 

  .שנת השמיטההסוכות של סיום בחג כי אם , בחג הסוכות בשנת השמיטה -" טהעד שנת השִמבמֹ"

  .דבר נוסףלנו התורה  מגלה "טהעד שנת השִממֹב"במילים 

אדם את פירות השנה הלאחר שאסף .  הוא החג של סוף השנה,חג האסיףאף ו ינ חג הסוכות שה,בכל שנה
עבודת בה נאסרה  ,בשנת השמיטה .ה על כך בחג הסוכות שלאחר אותה שנה" הוא מודה לקב,שעברה
  . שהרי אין אסיף באותה שנה, חג הסוכות אינו חג האסיף,הקרקע

  ?ות הקהלו במצ ובמה ביטויו של חג זה,ו חג השמיטהינ חג הסוכות ה,אם כן

  

אשר  והוא ,ה"אף האדמה שייכת לקבכי  להודות על מנתבשנת השמיטה שובת האדם מעבודת האדמה 
 על ישראלו החג בו מסכם ינ חג השמיטה ה,אם כן .שנה בצד הרוחניהוא שקיע ובכך מ ,אדםהנתנה לבני 
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 התורה במעמד כל  שיקרא המלך אתעל מנת , לבית המקדש,לירושליםההתקהלות שנה זו על ידי כך 
  .באומה' חזק את הצד התורני ואת יראת הובכך י ,ישראל

 ששמו במשנה ,בתשרי' לאחר אשזמנו הינו ון ו כי,רגילים אנו לראות את חג הסוכות כתחילת השנה
כך  ?"ראש השנה לשנים"ו ינהתאריך זה במה  ."ראש השנה לשנים" :הראשונה של מסכת ראש השנה

  :)א, ח( שנההאש רבמסכת מבאר רב נחמן בר יצחק 

   מראשית שנה נידון-" שית השנה ועד אחרית שנהמֵר" :)יב, דברים יא(  דכתיב,לדין
  .מה יהא בסופה

  בתשרי אינו'  א, אם כן.ו תולדה של הדיון כיצד נהג האדם בשנה שעברהינהדיון מה יהיה בשנה הבאה ה
  ם חגי סיום השנה שעברהינוכות הוכן יום הכיפורים וחג הס, שנההסיום אלא אף רק ראש השנה 

  .ותחילת השנה הבאה

שנת , ינים לשנהי שני מננם יש, כפי הידוע.בו הם חליםו התאריך ינלו ההלחגים השת וין בשלידבר מענ
' לת שנת החמה ושנת הלבנה מאינמנה את תחר שאכ.  ימים354 ושנת לבנה שהיא , ימים365חמה שהיא ה

  .א בתשרי ביום הכיפורים"לי' תיים בין י שנת החמה תס- בתשרי בשנה הבאה

השלישית  ובשנה , סיום חג הסוכות-  שהוא שמיני עצרת,ב בתשרי" תסתיים שנת החמה בכ,כעבור שנתיים
שת ו בזה יתכן שיש רמז לכך ששלאף. שנת החמה ושנת הלבנה להיות ביחדחוזרות  ,עיבורהעל ידי  -
  .לשנה הבאהואף בעצם שייכים לשנה שעברה אשר  ,תשריבב "עד כותשרי ' מאהינם לו הלשבועות ה
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