
 
 
 
 
 

 האלוהים, כמובןעם –פרשת יתרו: בשלים כבר ליחסים 
 הרב אלישע וולפין

 
 חברים יקרים,

 
 פרשת יתרו, היא פרשת עשרת הדיברות! פרשת ההתגלות האלוהית בהא הידיעה.

 
מתבקש שנדבר השבוע על מצוות, על אלוהים ועל אמונה...  הנושא טעון, תגובות מכל הסוגים 

 (!ewolfin@gmail.comתתקבלנה בשמחה )
 

אחת אמירות, כמו: "תראה, אני  במפגשים שלי עם משפחות חילוניות או מסורתיות, אני שומע לא
אמנם לא אדם דתי ולא שומר תרי"ג מצוות, אבל אני מאוד מאמין במצוות המוסריות של התורה! אני 

 מחויב לעשרת הדיברות. מבחינתי, הם הבסיס...". 
 

איך קרה שמכל המצוות אשר נמסרו למשה רבנו בתורה, דווקא עשרת הדיברות נחקקו על לוחות 
 התורה כלה וכבסיס למוסר האוניברסאלי? ליבנו כתמצית 

 
כשאני שואל, לאיזה מהדיברות הם מתכוונים, מיד נשלפים שניים: "לא תרצח" ו"לא תגנוב". יש כאלה 

שגם מזכירים את "כבד את אביך ואת אמך" )הדיבר החמישי(. חלק מוסיפים על הדרך את "ואהבת 
ת, אבל אינטואיטיבית, לדעתם, שייכת לרעך כמוך", מצווה שכמובן לא קשורה לעשרת הדיברו

 -לרשימה המכוננת הזו. כשאני שואל, מה בעניין שמירת שבת )הדיבר הרביעי(, הם קצת מופתעים 
רבים מוסיפים: "האמת? אנחנו דווקא כן שומרים שבת,  -ובצדק רב  -מתי זה הגיע לשם? אבל אז 

שהוא קדוש. שהרי, רק בשבת המשפחה  אבל בדרך שלנו! זהו יום מיוחד עבורנו, אפשר אפילו לומר
כמו לטייל, לבקר  -שלנו מבלה יחד, ורק בשבת אנחנו עושים דברים שאי אפשר לעשות באף יום אחר 

את סבא וסבתא, או לבלות ביחד בים". למרות שזו לא השבת שלי, אני מאוד אוהב את התשובה 
מבלות זמן איכות ביחד, גם אלוהים מתענג מכך שמשפחות … הזאת, ובתחושה הפנימית שלי

 מבקרים את הזקנים או את הבן החייל ששומר על השבת של עם ישראל!
  

אבל השיחה תמיד מסתבכת כשאני שואל לגבי הדיבר הראשון והשני. יש כאלה שמאוד מפתעים 
 לשמוע ששני הדיברות האלה בכלל נכנסו לרשימה )שמות פרק כ', פסוק ב'(:

  
1 ֶׁ   )שזו מצוות "עשה"(.שר הֹוֵצאִתיָך ֵמֶאֶרץ ִמְצַריִם ִמֵבית ֲעָבִדים . ָאנִֹכי ה' ֱאֹלֶהיָך ֲאׁ 
 )שזו מצוות "לא תעשה"(.ָפָני -. ֹלא יְִהיֶה ְלָך ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים ַעל2
 

 שני הדיברות הראשונים מעוררים שאלה מאוד קשה: האם אפשר לצוות אמונה???
 

( היה הבהיר והמוחלט 1204בן מימון, נפטר  הפרשנים היו חלוקים על כך. הרמב"ם )רבי משה
 14כלומר, ההלכה הראשונה הפותחת את  -מכולם. בכרך "הלכות יסודי התורה", פרק א' הלכה א' 

 הוא קובע מפורשות ש... -הכרכים של ספר ההלכות שלו, "המשנה תורה" 
 

ם, וכל הנמצאים "יסוד היסודות ועמוד החכמות, לידע, שיש שם מצוי ראשון, ממציא כל הנמצאי
 . …"משמים וארץ ומה שביניהם לא נמצאו אלא מאמיתת המצאו

 
 בהמשך )הלכה ו'(, הוא מרחיב: 

 
"ידיעת דבר זה הוא מצוות 'עשה', שנאמר "אנכי ה' אלוהיך". וכל המעלה על דעתו שיש שם 

ם על אלוה אחר חוץ מזה, עובר ב'לא תעשה', שנאמר ]בדיבר השני[ 'לא יהיה לך אלוהים אחרי
 .פני', וכופר בעיקר, שזהו העיקר הגדול שהכל תלוי בו"



 
 
 
 
 

 
לדעת הרמב"ם, קיומו של בורא עולם, שממנו הכל נברא, היא יסוד היסודות של תורת ישראל, וכל מי 

 שאינו מאמין בכך, הרי שהוא כופר בעיקר! 
 

סופים והחכמים צריך לזכור, לא מדובר באיזה רב שכונה בירושלים... הרמב"ם נחשב לגדול הפילו
הרמב"ם( לא קם כמשה".  -שקמו לנו מאז ומעולם. עליו אמרו: "ממשה )רבינו( ועד משה )בן מימון 

 לצד היותו רב, פילוסוף ופוסק הלכה, הוא היה גם מדען ורציונליסט מזהיר. 
 

הרשו לי רגע לשתף באתנחתא אישית משהו: אני, שהייתי מרוחק מאוד מהיהדות, הגעתי אל הרבנות 
ב.א שלי. למדתי אסלאם וערבית. יום אחד, -בזכות גאוניותו של הרמב"ם. זה היה בעת לימודי ה

בשנה השלישית והאחרונה, בקורס נפלא על חכמי האיסלאם בימי הביניים, המרצה הביא טקסט 
"מורה נבוכים" של הרמב"ם. אמנם לא  -מספר, שאת שמו אמנם שמעתי, אך לא ידעתי עליו מאומה 

מי, אבל בן התקופה שהושפע רבות מחכמת האסלאם. אינני זוכר איזה טקסט הוא הביא חכם מוסל
מתחילתו ועד סופו(, אבל אני זוכר  -שם החיבה של הספר הענק הזה  -)מאז קראתי את "המורה" 

שהייתי אחוז התרגשות אדירה. הטקסט היה יפהפה, ו... הוא היה משלנו!!! אני לא ידעתי עד אותו 
 עושר במחוזותינו. את התואר השני שלי כבר עשיתי ביהדות, וכל השאר היסטוריה.  רגע שיש כזה

 
וכעת נחזור אל הקושי שמציב בפנינו הרמב"ם: מי שאינו מסוגל להאמין בקיומו של הבורא, האם הוא 

 עובר על הדיבר הראשון בעשרת הדיברות, והוא למעשה כופר בעיקר???
 

קביעתו של הרמב"ם, וטענו שלא ניתן לצוות על אדם להאמין פרשנים רבים חלקו באופן נחרץ על 
 ( מצוות עשה. 248באלוהים, ולא ייתכן שזו אחת מרמ"ח )

 
נחמה לייבוביץ ז"ל, מביאה ב"גיליונות נחמה" את הדעות המגוונות בעניין הדיבר הראשון. בין היתר, 

את ההבנה שלנו את ( אשר מדייק 19 -היא מצטטת את המלבי"ם )רב ופרשן גדול מהמאה ה 
 הרמב"ם:

  
הנה הרמב"ם דייק וכתב: בהלכות יסודי התורה "לידע שיש שם מצוי ראשון וידיעת דבר זה 

זה בידיעת  ליידעשהמצוה הוא … שיש מצוי ראשון להאמין]היא[ 'מצות עשה'" ולא אמר: "

… ו"ישיג האדם בשכל… השכל, והוא כמו שאמר במורה )מאמר ב' ל"ג( "שתי המצוות האלה
 …ולא היה צריך לקבלם ממשה בדרך אמונה

 

בקיומו של "מצוי ראשון". המצווה  להאמיןהמצווה "אנכי ה' אלוהיך", מסביר לנו המלבי"ם, איננה 

 שהוא קיים!  לדעתהיא 
 

לדעת שאלוהים קיים??? האם אפשר לדעת את זה? האם אלוהים ניתן להוכחה? והרי תמיד לימדו 
 היא נחלת האמונה בלבד, וכי "איש באמונתו יחיה".אותנו שקיומו של אלוהים 

  
בשבוע שעבר, בפרשת בשלח, מיד אחרי קריעת ים סוף, קראנו את הפסוק )דברים י"ד, פסוק ל"א( 

. העבדים המשוחררים המומים מהנס הגדול שנגלה לנגד עיניהם, בה' ּוְבמֶֹשה ַעְבּדֹו"וַַיֲאִמינּו "

א שבאותה פרשה ממש, הם כבר איבדו את אמונתם. כי כזאת היא והם החלו )סוף סוף( להאמין. אל
האמונה, חמקמקה וזמנית. והנה, ארבעים שנים מאוחר יותר, מול דור חדש של עבריים, דור שלא 

ַהיֹום, וֲַהֵשבָֹת ֶאל ְלָבֶבָך, ִכי ה' הּוא וְיַָדְעָת "ידע עבדות, משה אומר להם )דברים, ד', פסוק ל"ט(: 

 ם, ַבָשַמיִם ִמַמַעל וְַעל ָהָאֶרץ ִמָתַחת, ֵאין עֹוד".ָהֱאֹלִהי
 

לאמונה התמימה באלוהים. אבל … הילדות, כידוע, היא תקופת גן עדן למלאכים, לפיות, לקסם ו
האמונה הילדותית איננה מחזיקה מעמד יותר מדי זמן. השכל הנערי בא ומחריב במחי יד את קסם 



 
 
 
 
 

סימני שאלה ביחס לכל מה שאי פעם סיפרו לנו. האמונה התמימה של הדמיון הילדי. הוא מציף בנו 
הילד מפנה מקום לרציונאליות, ולפעמים אף לציניות ומרדנות. אבל בחלוף השנים משהו בתוכנו 

... לדעת את לדעתפנימה ממשיך להניע את החיפוש אחר אמת עמוקה יותר. משהו שם מבקש 
סתפקים באמונה, או לחילופין מכריזים שאין אנו מאמינים אלוהים!  חלקנו נעצרים בנקודה הזאת ומ

כלל )במובן מסוים להאמין ולא להאמין, הם שני צדדיו של אותו המטבע(. ויש את אלה אשר לא 
חדלים לחפש, לחקור ולהבין. עד שהם זוכים לרגע ההארה, רגע ה"יוריקה", מעין התגלות שכלית 

של ידיעת האלוהים! אבל המסע עוד לא תם. זה אשר ידע  עמוקה, או בלשונו של הרמב"ם, רגע מכונן
 את אלוהים בשכלו, צריך עוד להשיבו אל לבבו, קרי, אל חייו, אל נפשו החיה.

 
היכן אתם במסע הזה? האם אתם מאמינים? האם פעם האמנתם? ואם האמונה התמימה אבדה, 

קה של האלוהות? ואם כן, האם מתי והיכן ומדוע זה קרה? ומתוך האבדן, האם נולדה לה ידיעה עמו
כבר השבתם את אלוהים אל לבבכם, אל המקום ששם הוא היה לפני שהשכל הצר והספקות גירשוהו 

 משם?
 

אם התשובה היא שלילית )קרי, אינכם מאמינים, ואתם גם לא במצב של ידיעה, ובוודאי שלא השבתם 
בה, ובעיקר שני הדיברות על עשרת הדיברות ש -את האלוהי אל לבבכם(, הרי שפרשת יתרו 

 היא הזמנה לבחון מחדש את מערכת היחסים שלכם עם האלוהות. -הראשונים 
 

מי שכלל אינו רוצה מערכת יחסים עם הבורא, מן הסתם גם לא שרד עד לנקודה הזאת בדרשה. מי 
מאמונה, דרך ידיעה, ועד  -שכן, מוזמן לעשות את העבודה הנדרשת, ולטפס בסולם באופן מודע 

 השכנת הבורא בלבבו הפתוח.  ל
 

ורק את כל מי  -אינני בא להחזיר אף אחד בתשובה! ומי שמכיר אותי יודע. אני כן מבקש להזמין 
להיות במערכת יחסים קרובה ואינטימית עם האלוהי, עם הממד המסתורי הזה  -שנפשו חפצה בכך 

 שנותן משמעות מופלאה לקיום. 
 

, אם הוא נראה לכם שריד מתקופת האבן, אקנח בציטוט נפלא ואם הרמב"ם "לא עושה לכם את זה"
 של גאון יהודי אחר, שגם היה מדען, אלברט איינשטיין. 

 
"הדת שלי מורכבת מהערצה כנועה, לרוח עילאית בלתי מוגבלת, המגלה את עצמה בפרטים קלי 

בנוכחותו  הדעת, שאנו מסוגלים לתפוש במוחותינו השבריריים והחלושים. השכנוע העמוק הזה
של כוח תבוני עליון, המתגלה ביקום שאינו ניתן להבנה, הוא מושג האל שלי." הניו יורק טיימס, 

 1955באפריל  19
 

 שבוע טוב,
 

 אלישע
 


