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 מחולקות לשני לוחות, חמש על לוח זה וחמש על לוח זה.בפרשתנו מופיעות עשרת הדברות. ידוע שהדברות 
שאחד הענינים בזה הוא, שחמשת הדברות הראשונות הם  )(רמב"ן שמות כ, יג. אברבנאלותינו הקדושים מבארים רב

 דשם יוצא,. ולפי דברי קרושבין אדם לחבי, וחמשת הדברות האחרונות הם מצוות שבין אדם למקוםמצוות 
. והקושיא נשאלת בין אדם למקוםנחשבת למצוה ש ,שהיא הדברה החמשית ",כבד את אביך"ת מצוש

לכבד  –מאליה, איך יתכן להגדיר "כבד את אביך" כמצוה שבין אדם למקום, כאשר כל ענינה בין אדם לחבירו 
  את אביו?!

  

אנכי "ב וכת, כל דברה בלוח הראשון היא כנגד הדברה המקבילה לה בלוח השני. )יתרופר' מכילתא (אומרים חז"ל 
, שנאמר ליו הכתוב כאלו ממעט בדמות המלךשכל מי ששופך דם, מעלה עמגיד  ".לא תרצח" וכנגדו "אלהיך ה'
 ".לא תנאף"וכנגדו  "פסל לך תעשהלא " .)ו ,בראשית ט(" כי בצלם אלהים עשה את האדם ...שופך דם האדם"

 "לא תשא את שם ה' אלהיך לשוא" '.הכתוב כאלו מנאף אחר ה שכל מי שעובד עבודה זרה מעלה עליומגיד 
 וכנגדו "זכור את יום השבת לקדשו. "סוף בא לידי שבועת שואבב, לשכל מי שגונ מגיד ".לא תגנוב" וכנגדו

א עולמו לששה ימים א ברשלהקב"ה שבת מעיד לפני שכל מי שמחלל את ה. מגיד "ברעך עד שקר לא תענה"
  עולמו לששה ימים ונח בשביעי.  שברא הקב"המר את השבת מעיד לפני השווכל  ,ולא נח בשביעי

  

 ...בית רעך לא תחמוד" וכנגדו" כבד את אביך"כל הקשרים הללו מסתדרים ככפתור ופרח. אך לבסוף כתוב 
  .)מש"כ בזה במכילתא(ע"ש וקשה, מה הקשר הדברים?  ".וכל אשר לרעך ...אשת רעך

  

מלך מלכי נראה לי בס"ד לבאר את הדברים כך: ידוע שלהקב"ה ישנם מספר תוארים. ה' יתברך נקרא "
" וכו'. ובאופן אישי, כשיהודי ניגש לעבודת ה', הוא יכול רבונו של עולם", "בורא עולם", "אדון", "המלכים

המשמש  משרת", ומתחבר אל ה' כמלךט על ה' כ"להביט על ה' ולהתחבר אליו באופנים שונים. יש אדם שמבי
. יש אדם המביט על ה' אדונוהמשמש את  עבד", ומתחבר אליו כאדון. יש אדם שמביט על ה' כ"מלכואת 
. כשאדם מתחבר אל ה' באופנים הללו, הוא ניגש בוראוהעושה רצון  נברא", ומתחבר אליו כבורא עולםכ"

מבין שה' ברא את העולם יש מאין, ושהוא יתברך רב ושליט, בעל היכולת ובעל ולקיום המצוות ביראה ופחד, 
הכוחות כולם. ועל כל דבר גלוי ונעלם יעמידו מלך מלכי המלכים במשפט. וכבר אמר ר' חנינא, "כל האומר 

  .(בבא קמא נ.)הקב"ה ותרן הוא, יוותרו חייו" 
  

ל יהודי חייב שתהיה לו יראת שמים, יראת העונש חיבור עם הקב"ה באופנים הנ"ל הם חשובים והכרחיים. כ
ויראת הרוממות. חייב להרגיש שיש דין ודיין, ושיעמידו הבורא במשפט על כל דיבור מעשה ומחשבה. אך 

א , הי"בורא", ו"אדון", "מלך"ה כ"של יראה ופחד, והתחברות להקב האם צורת העבודההשאלה היא, 
  ?של האדם 'בעבודת ה התכלית

  



מהלכות יסודי התורה, פ"ב ריש (המפרש להרמב"ם,  להגיע לאהבת ה' שתכלית כל התורה והמצוות היאמבואר בספרים, 
קודמת  וז"ל: "לא נתנו כל המצוות אלא שנגיע בהן לזו המדרגה [אהבת ה'], כדכתיב: "ובחרת בחיים למען תחיה...לאהבה את ה'". ויש לנו מעלה שהיא

. ואף שכל דרגות היראה הכרחיים ומשובחים )נה, והיא מעלת היראה", עכ"ל. וע"ע בהקדמה לתולדות יעקב יוסףלמעלה זו, והיא פחותה ממ
  הם, אין עבודת ה' מסתיימת בהן. אלא הכל מוביל לתכלית אחת: "ואהבת את ה' אלקיך"! 

  

נתיבות עולם, י' להמהר"ל ב(עאם כן, מוכרחים לברר מהי בעצם אהבת ה', ואיך מגיעים אליה. יסוד גדול מובא בספרים 

ולעניננו, . אחדות עם הנאהבזה ללמד שענין האהבה הוא הרגשת ". אחד" גימטריא "אהבה: ")נתיב אהבה פ"א
. אם נשאל, איך ניתן להרגיש אחדות עם ה' יתברך? התשובה היא: ה"א הרגשת האחדות עם הקבאהבת ה' הי

חלק מן  וא, מרגיש שהומפני שמרגיש אחדות עמ אביוטבע האדם שאוהב את . (דברים לב, ו)" הלוא הוא אביך!"
לכן כאשר האדם יביט על ה' וירגיש בלבו שהוא יתברך, אביו כפשוטו, והוא בנו, אז יוכל להיכנס  ההויה שלו.

 לעולם של אהבת ה', והרגשת התחברות והתאחדות לאביו שבשמים. 
  

פנים חדשות! הם לא רק  ות, התרי"ג מצוות מקבלאביוהקב"ה הוא נמצא, כשיהודי ניגש לעבודת ה' בצורה ש
למצוה אחת  ןכול ג מצוות נהפכות"תריאלא הציווים של "מלך", הוראות של "אדון", ורצונות של "בורא". 

! למה אני צריך להניח תפילין? כי אבא אמר להניח! למה אני צריך להתפלל? כי אבא "כבד את אביך"כוללת: 
אינה " כבד את אביך"מצות  ,לפי זהאמר להתפלל! למה אני צריך לעשות חסד? כי אבא אמר לעשות חסד! 

 לקיים כללי הנוגע לכל עבודת האדם, דהיינו גם ציווינכלל בה אלא  ציווי לכבד את אביו הגשמי בלבד,
ולכן "כבד את אביך" נכללת  מתוך אהבה אמתית!, מצוות בצורה של בן המכבד את אביוהג "תריאת כל 
  , ללמדנו את הצורה האמיתית שבה אנו צריכים לעבוד את המקום.  שבין אדם למקוםבמצוות 

  

דון מלך או אכעתה נבין את הקשר שבין "כבד את אביך" ל"לא תחמוד". אדם המביט על ה' ומתחבר אליו 
, אך אין העםצרכיו וחסרונותיו התמלאו. מלך אחראי לקיומו הכללי של  כלוכדומה, אין בהכרח שירגיש ש

צרכי עבדיו עד לפרטי  כלחסרון ספציפי של כל יחיד ויחיד. וכן אדון, אין בהכרח שידאג ל כלבהכרח שידאג ל
פרטים. במצבים אלו, שייך שהמשרת או העבד ירגיש חמדה וקנאה כלפי אחרים, כיון שמרגיש שחסר לו דבר 

  מה, שהרי מלכו או אדונו לא מילא כל חסרונותיו.
  

, שהוא כל אבא טוב כזה, אז בודאי האוהב אותי כבנו יחידושלי,  "אבא"גם הוא  'שה אך אם אני ארגיש
. אני ארגיש שיש לי כל מה שאני צריך, בלי שום חסרון לפרטי פרטים מלא כל חסרונותי וצרכי עדמיכול, 

, ולכן אבא לא נתן לי אותו. וממילא אינני עכשיו כלל! וכל מה שאין לי, זה משום שדבר זה הוא לא טוב בשבילי
, "כבד את אביך" בתורת את המצוות, ונקיים "אבא"הגד נא יהודי יקר, אם נסתכל על ה' כחפץ בו כלל! 

  ?"לא תחמוד"האם ישאר אפילו פתח קטן לעבור על האיסור 
  
  
  
  
  

  

  מאמר החכם
  
 

תר אני ורבון העולמים: אינני חושש מהגיהנום שלך, אינני מתאוה לגן עדן שלך, מו
   על מלאכי עליון שלך. היודע אתה מה אני מבקש? אותך, אותך בלבד.

  

  בעל התניא
 
 
  

  

ניתן לקבל את דברי התורה מידי שבוע במייל. שלחו בקשה ל- 
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