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 המעמד המיוחד של עשרת הדיברות:
דיון הלכתי

פרשת יתרו מביא את בני ישראל אל הר סיני, ושם הם קיבלו את התורה, ובראש ובראשונה את 

עשרת הדיברות העומדים ביסודה. 

שמע  בקריאת  הדיברות  עשרת  את  לכלול  ביקשו  שחכמים  מציינת  א(  יב,  )ברכות  הגמרא 

נמנעו  אך  חשיבותן,  את  להבליט  כדי  במקדש(,  נהוג  שהיה  )כפי  יום  בכל  פעמיים  הנאמרת 

מלעשות כן "מפני תרעומת המינין". רש"י מבאר שהכוונה היא על אומות העולם, "שלא יאמרו 

לעמי הארץ: אין שאר תורה אמת, ותדעו שאין קורין אלא מה שאמר הקב"ה ושמעו מפיו בסיני". 

כלומר, יש חשש שיאמרו המינים כי רק עשרת הדיברות הן אמת, ואילו שאר הותרה אינו אמת.

יש לציין שאכן בנצרות לזרמיה יש הכרה רחבה של עשרת הדיברות כמחייבים, לפחות ברמה 

המוסרית, בניגוד לשאר מצוות התורה שנתפסים שלא מחייבים לחלוטין.

דברי הגמרא מהווים מקור חשוב בדיון ארוך-שנים סביב הקריאה הציבורית של עשרת הדיברות. 

האם יש לעמוד לקריאת הדיברות, או שמא יש דווקא לשבת )במקום שנהגו לשבת לקריאת 

התורה באופן כללי(? האם נכון לחרוט את עשרת הדיברות על לוח אבן, ולשים אותו על-גבי 

ארון הקודש? והאם נכון לומר את עשרת הדיברות מידי יום?

בשאלות אלו, ועוד, נדון בהמשך הדברים.

עמידה לכבוד המעמד

השבועות,  בחג  אחת  פעם   – הדיברות  עשרת  את  בציבור  אנו  קוראים  בשנה,  פעמים  שלוש 

ופעמיים בשבת פרשת יתרו ובשבת פרשת ואתחנן. 

לעמוד  צורך  שאין  קמו(  חיים  )אורח  ערוך  השולחן  פסק  כללי,  באופן  התורה  לקריאת  ביחס 

בשעת הקריאה, ואילו הרמ"א מוסיף שיש שהחמירו בדבר, והביא את מנהג המהר"ם לעמוד 

בקריאת התורה. עם זאת, מנהג רוב הקהילות )ספרד ואשכנז כאחד( הוא לשבת בשעת קריאה 

)כפי שכתב שם הגר"א(. מנגד, בזמן קריאת עשרת הדיברות המנהג הנפוץ בקהילות  התורה 

אשכנז הוא לעמוד.

פרשת יתרו תשע"ז

מאמר השבוע עוסק בעשרת הדיברות. אנו מוצאים רתיעה מהבלטת עשרת הדיברות, 

אמונתנו  את  הנוגע  דבר  התורה,  משאר  נפרד  מעמד  לעצמן  יקבעו  שאלו  מחשש 

הבסיסית. האם אפוא מותר וראוי לעמוד בקריאת עשרת הדיברות? האם מותר לקבוע 

אותן על-גבי ארון הקודש? האם יש לאמור אותן מידי יום? בשאלות אלו, ועוד, נעסוק 

במאמר השבוע. 
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וע"י בית הוראה ע"ש ברוך וברכה גרוס ז"ל

שע"י מכון ירושלים לדיינות

קוראים יקרים!

בתחילת פרשת יתרו, מגיע אורח 

למחנה ישראל - יתרו חותן משה. 

לתת  יתרו  מתחיל  בואו,  עם  מיד 

עצות כיצד לנהל מערכת משפט: 

"ויאמר מה הדבר הזה אשר אתה 

עושה לעם מדוע אתה יושב לבדך 

]...[ עתה שמע בקלי איעצך ]...[ 

שרי  אלפים  שרי  עליהם  ושמת 

מאות שרי חמישים ושרי עשרות" 

)שמות יח(. 

והנשגבה  הנפלאה  חכמתו  חרף 

של משה רבנו, האזין לעצתו של 

יתרו, ויישמה בפועל.

הסמכת משה לקבל ייעוץ מגורם 

זר שהחליט להסתפח לעם ישראל 

מגלה   - בחותנו  מדובר  אם  גם   -

המופלגת  ענוותנותו  את  בפנינו 

של משה, כלשון הפסוק: "והאיש 

אשר  האדם  מכל  מאד  ענו  משה 

יב(.  )במדבר  האדמה"  פני  על 

כשווה  לחוש  היא  העניו  תכונת 

זו,  תחושה  ומתוך  שווים,  בין 

את  לשמוע  פתוח  שליבו  הרי 

הצעותיהם של אחרים.

מצד  רק  לא  חשובה  זו  מידה 

עצמו,  לבין  בינו  האדם  תיקון 

http://din.org.il


ØØ

ישראל  שבני  מזכירה  שהתורה  היא  עין'(,  'טוב  )בספר  החיד"א  על-ידי  המצוינת  אחת,  סיבה 

"עמדו מרחוק" )שמות כ, יד( כאשר ניתנה התורה. יתרה מזו, חז"ל מלמדים שכאשר משה עלה 

למקום לקבל את התורה מפי הקב"ה, הוא נדרש לעמוד לכבודה של תורה )מגילה כא, א(.

כזכר למעמד הר סיני, נכון אפוא לעמוד בעת קריאת עשרת הדיברות בציבור, כפי שעשו בני 

ישראל.

לימוד תורה בעמידה

לסיבה זו יש להוסיף שבעיקרון נכון לאדם לעמוד על רגליו בכל עת שלומד תורה. הגמרא )שם( 

מלמדת )בשם ברייתא( שמיום שניתנה תורה ועד דורו של רבן גמליאל, נהגו ללמוד תורה דווקא 

בעמידה. נוהג זה בוטל רק עם היחלשות הדורות עם פטירת רבן גמליאל, ומכאן ש"משמת ר"ג 

הזקן בטל כבוד התורה" )כמבואר במשנה, סוטה ט, טז(.

קטע נוסף בגמרא )ברכות כב, א( מזכיר שעל האדם ללמוד את התורה "כנתינתה" – באותו האופן 

ובאימה,  ביראה  כאן  אף  ובזיע,  ברתת  ובאימה,  בריאה  להלן  "מה   – לראשונה  התורה  שניתנה 

ברתת ובזיע". אמנם אין אנו יכולים להישאר בדרגה נעלה זו לאורך השנה, אך לכל הפחות בשעת 

קריאת עשרת הדיברות מן הראוי אפוא לקיים בעצמנו את מעלת לימוד התורה בעמידה.

יש לציין לעניין הזה את דברי הב"ח )בהגהות לאורח חיים סימן קמו(, הכותב ברוח זו שמנהג 

מהר"ם לעמוד בקריאת התורה הוא משום "דראוי להדר ולעמוד מפני שצריך האדם להעלות 

כל  היו  סיני  ובהר  סיני,  מהר  שעה  אותה  קבלה  כאלו  הקורא  מפי  הקריאה  כששומע  בדעתו 

ישראל עומדין".

מחמת חשיבות האירוע

הרב משה פיינשטיין )שו"ת אגרות משה, אורח חיים ד, כב( מציע סיבה נוספת למנהג, ומבאר 

הוא  תורה  מתן  היהודי.  העם  עבור  תורה  מתן  של  האירוע  חשיבות  את  מדגישה  שהעמידה 

אפוא  נכון  אמצעי.  בלתי  באורח  אלינו  הקב"ה  התגלה  שבו  היהודי,  העם  של  המכונן  האירוע 

להדגיש את חשיבותו ומרכזיותו על-ידי עמידה בשעת קריאת התורה.

ביאור זה מתאים למנהג מקביל בקהילות רבות לעמוד בשעת קריאת התורה של שירת הים 

המכה  היו  שבסיומה  והשירה  הים  קריעת  הדיברות,  עשרת  דרך  על  סוף.  ים  קריעת  שלאחר 

בפטיש של יציאת מצרים, האירוע שמתוכו נולד עם ישראל להיות לעם, כלשון הפסוק ביחזקאל: 

"ומולדותיך ביום הולדת אתך" )טז, ד; ועי' ברכות יד, ב(.

כמו עשרת הדיברות, החשיבות והמשקל המשמעותי של האירוע מצדיקים את המנהג לעמוד 

בעת קריאת הפרשה ברבים.

דעת הרמב"ם על עמידה בקריאת התורה

בהרמב"ם )תשובות, סימן רסג; סימן מו במהדורת ירושלים( נשאל אודות המנהג לעמוד בשעת 

קריאת התורה של עשרת הדיברות.

במענה לשואל הוא מציין שיש קהילות שבהן עומדים לקריאה זו, וממשיך לכתוב שיש לבטל 

את המנהג: "וכך היה ראוי לעשות, בכל מקום שמנהגם לעמוד, צריך למנעם, בגלל מה שמגיע 

בזה מן ההפסד באמונה, שיש בתורה מדרגות ומקצתה מעולה ממקצתה, וזה רע עד מאד. ומן 

הראוי לסתום כל הפתחים שמביאים לזאת האמונה הרעה".

דברי הרמב"ם משקפים את דברי הגמרא שבהם פתחנו לעיל, לפיהם יש להיזהר מלהבליט את 

על-פני  הדיברות  לעשרת  מיוחד  מעמד  כמתן  תתפרש  זו  שהבלטה  מחשש  הדיברות,  עשרת 

שאר התורה.

המשנה  חכמתו.  מצד  אף  אלא 

מהפכנית  הגדרה  נותנת  באבות 

'חכם': "איזהו  למי שראוי לתואר 

)אבות  אדם"  מכל  הלומד  חכם? 

אלא  חכם  קרוי  המלמד  לא  ד(. 

קרוי  מאחרים  הלומד  דווקא 

'חכם'. 

הוקדמה  זה  שמטעם  ייתכן 

מתן  פרשת  לפני  יתרו  פרשת 

דרשני,  שאומרת  קדימה   - תורה 

הייתה  יתרו  שביאת  לדעה  בפרט 

לאחר מתן תורה )עי' זבחים קטז, 

ובפירוש הרמב"ן(. ידוע לנו שאחד 

"בענוה"  הוא  התורה  מקנייני 

)אבות ו, ו(. כך אמרו חז"ל )נדרים 

דברי  על  שאת,  ביתר  א(  נה, 

וממנה  מתנה  "ממדבר  הפסוק 

"כיון  במות":  ומנחליאל  נחליאל 

כמדבר  עצמו  את  אדם  שעושה 

ניתנה  - תורה  שהוא מופקר לכל 

וממדבר  שנאמר:  במתנה,  לו 

מתנה".

לזכות  אפשר  ענוה  מתוך  כלומר: 

של  ענוה  אותה  מתוך  לתורה. 

לשמוע  מוכן  שהיה  רבנו,  משה 

מערכת  ולכונן  חותנו,  לעצת 

את  לקבל  זכה  חדשה,  משפט 

התורה.

הוא  הענוה  למידת  נאה  מדד 

את  האחר,  את  לשמוע  היכולת 

בכך  שלי.  הדעה  שאינה  הדעה 

חכמים  מאותם  להיות  זוכים 

זוכים  וכך   - אדם  מכל  הלומדים 

לתורה
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דעת,  יחווה  )שו"ת  זצ"ל  יוסף  עובדיה  הרב  כתב  הרמב"ם  דברי  על-פי 

ח"א, סימן כט( שאין לעמוד בשעת קריאת התורה של עשרת הדיברות: 

"לפי זה נראה שאין ראוי לעשות בצבור עדיפות כל שהיא לפרשת עשרת 

הדברות יותר משאר קריאת התורה, כדי שלא לתת פתחון פה למינים, 

מרן  שפסק  וכמו  תורה,  ספר  קריאת  בעת  לשבת  נוהגים  שאנו  ומכיון 

בשלחן ערוך )סי' קמו, סעיף ד(, אין ראוי לעמוד בשעת קריאת עשרת 

הדברות, מהטעם הנ"ל".

הרב עובדיה מציין כמה דעות שהצדיקו את המנהג, אך כותב עליהן שאילו 

מדבריהם:  בהם  חוזרים  היו  הזה,  בעניין  הרמב"ם  דברי  את  רואים  היו 

"באמת שנעלם מעיני קדשם של כל האחרונים הנ"ל מה שפסק רבינו 

הגדול הרמב"ם בתשובה הנ"ל, שיש לבטל המנהג של הנוהגים לעמוד 

תשובת  האחרונים  ראו  ואלמלי   ]...[ הדברות  עשרת  קריאת  בשעת 

הרמב"ם אשר נגידים ידבר לבטל המנהג הזה, בודאי שלא היו מרהיבים 

עוז לחלוק עליו בזה". 

הדיברות,  לעשרת  לעמוד  נוהגים  שבו  כנסת  לבית  שנקלע  למי  ביחס 

ממליץ הרב עובדיה שיש "להקדים לעמוד מתחילת קריאת הפרשה, או 

לכל הפחות מתחילת קריאת העולה לספר תורה שהוזמן לקרוא בפרשת 

עשרת הדברות, שמכיון שאינו עומד ממש בעת קריאת עשרת הדברות, 

)שו"ת  הדברות"  עשרת  לכבוד  כעומד  נראה  אינו  כן,  לפני  עומד  אלא 

יחווה דעת, ח"ו, סימן ח(.

הצדקת המנהג

ואולם, פסיקת הרמב"ם לא התקבלה ברוב הקהילות.

לעשרת  עמידה  בין  להשוות  שאין  הציע  ו(  )א,  יהודה  מטה  בספר 

לבין החשש שמועלה בגמרא לעניין הכללת עשרת הדיברות  הדיברות 

אמירת  של  האפשרות  את  פוסלת  אמנם  הגמרא  שמע.  קריאת  בתוך 

עשרת הדיברות כחלק מקיום מצוות קריאת שמע, אך הסיבה לכך היא 

מפני שהבלטת הדיברות מעל שאר פסוקי התורה – רק הדיברות ייכללו 

ביחס  התורה –עלולה לתמוך במסקנה שגויה  ולא שאר  קריאת שמע, 

למעמדן ביחס לשאר התורה. 

מנגד, כאשר כל התורה נקראת כדין, אלא שפרשה אחת נקראת באופן 

שונה )בניגוד לקריאה של פרשה אחר כאשר שאר התורה אינה נקראת(, 

עשרת  קריאת  בזמן  לעמידה  חשש  שאין  מכאן  לכך.  חשש  בכך  אין 

על  הדיברות  מעמד  להעדפת  חשש  לעורר  בכדי  בכך  שאין  הדיברות, 

שאר התורה.

בשו"ת אגרות משה )שם( מצדיק את המנהג לעמוד בעשרת הדיברות 

בפרשת  הים  שירת  של  התורה  בקריאת  לעמוד  נהוג  כן  שכמו  משום 

בשלח. כיון שנוהגים כן, אין חשש למתן מעמד מיוחד לעשרת הדיברות 

על-פי המנהג לעמוד בעת קריאתן.

בנוסף, ועל דרך דברי הרב עובדיה יוסף הנ"ל, כותב הרב פיינשטיין )ועי' 

את  לעקוף  שאפשר  קמד(  סימן  ח"א,  והנהגות  תשובות  בשו"ת  גם 

הבעיה על-ידי עמידה לפני שהקורא בתורה מתחיל לקרוא את פרשת 

זו  בדרך  העלייה.  מתחילת  או  הקריאה,  מתחילת   – הדיברות  עשרת 

העומד אינו מבליט את עשרת הדיברות, אך מנגד דואג לכבד את פרשת 

עשרת הדיברות בעמידתו.

מיוחדת  הצדקה  שמציע  קכה(,  )סימן  יעקב  בית  לשו"ת  גם  לציין  יש 

ליחס מיוחד לקריאת התורה של שבועות. ביחס למנהג )הנהוג בזמנו( 

וכל הקהל היה  לפיו הקורא היה מפסיק לפני קריאת עשרת הדיברות, 

)כפי  הדיברות  בקריאת  הקורא  המשיך  טרם  לבד,  הדיברות  את  קורא 

שאנו נוהגים בפרשת "ויכולו" בקריאת התורה של שמחת תורה(, מבאר 

הבית יעקב שאין בכך חשש למתן מעמד מיוחד לדיברות, משום שאנו 

מעמד  מתן  בכך  שיש  לטיעון  מקום  ואין  השבועות,  בחג  רק  כן  עושים 

מיוחד לדיברות.

בחג  הדיברות  לקריאת  לעמוד  המנהג  את  להצדיק  יכולים  דבריו 

השבועות, אך לא לעמידה בקריאת התורה בפרשת יתרו או ואתחנן.

לוחות על ארון הקודש

בבתי כנסיות רבים נהוג לשים לוחות עשויות אבן )או חומר אחר( על-גבי 

ארון הקודש, כשעליהם חרותות עשרת הדיברות בנוסח מקוצר. האם יש 

בכך חשש של מתן מעמד מיוחד לדיברות?

ביחס לאמירת עשרת הדיברות מידי יום, כפי שהומלץ על-ידי השולחן 

ערוך )סימן א(, הוסיף הרמ"א )סעיף ה( שאסור לומר את עשרת הדיברות 

בציבור )כמבואר בבית יוסף, שם, שדווקא ביחיד מותר לאומרן(. במשנה 

ברורה )ס"ק טז( ביאר את טעם הדבר מפני הכופרים, שיאמרו "אין תורה 

אלא זו". הוא מוסיף שמסיבה זו אין כותבים אותו על קונטרס המיוחד 

לציבור.

מסיבה זו כתב בשו"ת אדני פז )סב( שאסור לקבוע את עשרת הדיברות 

על לוח שעל-גבי ארון הקודש )עי' בפסקי תשובות, הערה 148, שהביא 

פוסקים נוספים שחששו לכך(. אך בספר 'אורח נאמן' )סימן א, ס"ק נא( 

כתב להקל בכך, כיוון שהנחתם מעל ארון הקודש היא כדי להורות שכל 

התורה ניתנה מסיני, שכן כל התורה נכללת בעשרת הדיברות. הוא מוסיף 

לפי דרכו שאין לעשות כן חוץ מעל-גבי ארון הקודש. 

נוסף,  מטעם  כן  לעשות  שמותר  הוסיף  ג(  )א,  אפרים  רבבות  בשו"ת 

כיון שעשרת הדיברות אינן כתובות על-גבי הלוח במלואן, אלא בגרסה 

מקוצרת, ומכאן שאין לעשות את המנהג. ואמנם, מנהג נפוץ הוא לארוג 

את הדיברות בנוסח המקוצר על הפרוכת של ארון הקודש, ולא מצאנו 

שימחו על כך.

http://din.org.il


Din.org.il :4הכתובת שלך לכל שאלה בהלכה

הפיכת כנסיה ומסגד לבית כנסת

שאלה:

כנסיה שננטשה, האם ניתן להופכה לבית כנסת? ומסגד?

תשובה:

שלום רב,

יש מתירים באופן שלא עבדו שם עבודה זרה ממש, אבל רבים אוסרים גם באופן זה.

מקורות:

ראה משנה ברורה סי' קנד ס"ק מה: "ולענין לעשות מבית תפלה של עכו"ם ביהכ"נ כתב המ"א בשם הרא"ם להקל והטעם כי לא נעבד הבית עצמו 

מעולם ודעת הא"ר נוטה להחמיר לעשות ביהכ"נ קבוע ע"ש וכמדומה שהעולם נוהגין להקל ועיין בה"ל שביררנו דדוקא כשאין דרכן להעמיד שם 

אליליהם אבל אלו שמעמידין שם אליליהם אף שהוציאום משם ומכרו הבית לישראל דאז מותר הבית להדיוט מטעם שכבר נתבטל עי"ז משם 

משמשי אליל כדאיתא ביו"ד קמ"ה ס"ג עכ"פ לביהכ"נ אסור".

ראה בשו"ת מהר"ם שיק יו"ד סי' קנד שאוסר, וכן בנין ציון )סי' סג( תמה על החילוק הנ"ל לאסור דווקא אם מכניסים של עבודה זרה. וכתב שודאי 

לכתחילה זה מאוס ואסור לעשות כן. וכן כתב בשו"ת אגרות משה )או"ח ח"א סי' מט(. וכן צידד גם בשו"ת יביע אומר ח"ב יו"ד סי' יא אות ד'.

הפיכת בית כנסת למועדון נוער

שאלה:

שלום רב,

קרוואן ששימש בתור בית כנסת זמני ולאחר מכן נבנה בית הכנסת הקבוע, נהפך אותו קרוואן להיות מועדון משחקים לנוער )סנוקר, טלוויזיה וכו'( 

האם יש היתר לכך?

תשובה:

שלום רב

אם בית הכנסת נבנה באופן זמני על תנאי שאינו מתקדש בקדושת בית כנסת, ומשום שבתוך שנים ספורות רוצים לצאת משם, יש להקל לעשותו 

מועדון, אבל ללא טלויזיה ]בלי להכנס כרגע לעצם הנושא של טלויזיה שהוא אסור בכל מקום, לא רק בבית הכנסת, בבית הכנסת ודאי נחשב הדבר 

כשימוש של בזיון ממש האסור גם בבית כנסת שנעשה על תנאי[. אבל אם בית הכנסת נעשה ללא תנאי ויש בו קדושה, אסור להפוך אותו למועדון, 

אלא אפשר למכור אותו ובכך להפקיע את קדושתו, והקונה ישתמש בו לצרכי חול שאין בהם חילול ובזיון, והכסף הניתן נעשה קודש לצרכי הציבור, 

וישתמשו בו לתפעול בית הכנסת החדש.

מקורות:

על שימוש בזיון בבית כנסת על תנאי, ראה שו"ת מנחת יצחק ח"א סי' קכ.

על כך שדוקא מכירה מועילה ומשום שהקדושה מתחללת על הכסף ראה חתם סופר סי' לח, על כך שיש להשתמש בכסף לצרכי הציבור ואפילו 

חולין, ראה משנה ברורה סי' קנב ס"ק נז.

c שו"ת הלכתי d
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