ופניהם איש אל אחיו

ישראל אומן

ספר שמות ,פרשת תרומה ,פרק כ"ה ,פסוקים י"ז-כ"א:

אָר ָכּהּ,
ָח ִצי ְ
אַמּ ַת ִים ו ֵ
ָהב ָטהוֹרָ ,
ית ַכפּ ֶֹרת ,ז ָ
וְ ָע ִשׂ ָ
ָהב;
ֻבים ,ז ָ
ית ְשׁנ ִַים ְכּר ִ
ָח ִצי ָר ְח ָבּהּ .וְ ָע ִשׂ ָ
אַמּה ו ֵ
וְ ָ
ֲשׂה א ָֹתםִ ,מ ְשּׁנֵי ְקצוֹת ַה ַכּפּ ֶֹרת... .
ִמ ְק ָשׁה ַתּע ֶ
ָפ ִים ְל ַמ ְע ָלה ,ס ְֹכ ִכים
ֻבים פּ ְֹר ֵשׂי ְכנ ַ
וְ ָהיוּ ַה ְכּר ִ
אָחיו;
ֵיהם ִאישׁ ֶאלִ -
וּפנ ֶ
יהם ַעל ַה ַכּפּ ֶֹרתְ ,
ְבּ ַכ ְנ ֵפ ֶ
ָת ָתּ ֶאת
ֻבים .וְ נ ַ
ֶאל ַה ַכּפּ ֶֹרת ִי ְהיוּ ְפּנֵי ַה ְכּר ִ
ַה ַכּפּ ֶֹרת ַעל ָהאָרֹן ִמ ְל ָמ ְע ָלה; וְ ֶאל ָהאָרֹן ִתּ ֵתּן ֶאת
יך.
ָה ֵעדֻתֲ ,א ֶשׁר ֶא ֵתּן ֵא ֶל ָ

מסכת שבת ,דף ל"א ,עמוד א' :שוב מעשה בנכרי אחד
שבא לפני שמאי; אמר לו ,גיירני על מנת שתלמדני
כל התורה כולה כשאני עומד על רגל אחת .דחפו
באמת הבנין שבידו .בא לפני הלל ,גייריה )גייר
אותו( .אמר לו ,דעלך סני לחברך לא תעביד )השנוא
עליך ,אל תעשה לחברך( .זו היא כל התורה כולה,
ואידך )והיתר( פירושה הוא; זיל גמור )לך למד(.
רש"י" :ריעך וריע אביך אל תעזב" )משלי( ,זה הקב"ה ,אל
תעבור על דבריו ,שהרי עליך שנאוי שיעבור חברך על דבריך.
לשון אחר :חברך ממש ,כגון גזילה ,גניבה ,ניאוף ורוב המצוות.

שמות רבה פרק מ"ז ,סימן ו':

עשרת הדברות כיצד היו עשויין?
ה' על לוח זה וה' על לוח זה,
כדברי ר' יהודה.

אנוכי ה'
לא יהיה
לא תשא
זכור את
כבד את

לא תרצח
לא תנאף
לא תגנוב
לא תענה
לא תחמד

יך
את ָ
הוֹצ ִ
יך ֲא ֶשׁר ֵ
אָנ ִֹכי יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
ֲב ִדים.
ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ִמ ֵבּית ע ָ
לֹא יִ ְהיֶה ְל ָך ֱאל ִֹהים ֲא ֵח ִרים ַעל
ֲשׂה ְל ָך ֶפ ֶסל וְ ָכל ְתּמוּנָה
ָפּנָי .לֹא ַתע ֶ
אָרץ
ַא ֶשׁר ָבּ ֶ
ֲא ֶשׁר ַבּ ָשּׁ ַמיִ ם ִמ ַמּ ַעל ו ֲ
ַא ֶשׁר ַבּ ַמּיִ ם ִמ ַתּ ַחת
ִמ ָתּ ַחת ו ֲ
אָרץ .לֹא ִת ְשׁ ַתּ ֲחוֶה ָל ֶהם וְ לֹא
ָל ֶ
יך ֵאל
ָת ָע ְב ֵדם ִכּי אָנ ִֹכי יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
ַקנָּא פּ ֵֹקד עֲוֹן אָבֹת ַעל ָבּנִ ים ַעל
ִשׁ ֵלּ ִשׁים וְ ַעל ִר ֵבּ ִעים ְלשֹׂנְ אָי .וְ ע ֶֹשׂה
וּלשׁ ְֹמ ֵרי
ֹה ַבי ְ
ֶח ֶסד ַל ֲא ָל ִפים ְלא ֲ
ִמ ְצו ָֹתי.
יך
לֹא ִת ָשּׂא ֶאת ֵשׁם יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
ַקּה יְ הוָה ֵאת ֲא ֶשׁר
ַל ָשּׁוְ א ִכּי לֹא יְ נ ֶ
יִ ָשּׂא ֶאת ְשׁמוֹ ַל ָשּׁוְ א.
זָכוֹר ֶאת יוֹם ַה ַשּׁ ָבּת ְל ַק ְדּשׁוֵֹ .שׁ ֶשׁת
ית ָכּל
ָמים ַתּ ֲעבֹד וְ ָע ִשׂ ָ
יִ
יעי ַשׁ ָבּת
אכ ֶתּ ָך .וְ יוֹם ַה ְשּׁ ִב ִ
ְמ ַל ְ

ֲשׂה ָכל
יך לֹא ַתע ֶ
ַליהוָה ֱאל ֶֹה ָ
וּב ֶתּ ָך ַע ְב ְדּ ָך
וּבנְ ָך ִ
אַתּה ִ
אכה ָ
ְמ ָל ָ
ֵר ָך ֲא ֶשׁר
וּב ֶה ְמ ֶתּ ָך וְ ג ְ
ַא ָמ ְת ָך ְ
וֲ
ָמים ָע ָשׂה
יךִ .כּי ֵשׁ ֶשׁת י ִ
ִבּ ְשׁ ָע ֶר ָ
אָרץ ֶאת
יְ הוָה ֶאת ַה ָשּׁ ַמיִ ם וְ ֶאת ָה ֶ
ַהיָּם וְ ֶאת ָכּל ֲא ֶשׁר ָבּם ַו ָיּנַח ַבּיּוֹם
יעי ַעל ֵכּן ֵבּ ַר ְך יְ הוָה ֶאת יוֹם
ַה ְשּׁ ִב ִ
ַה ַשּׁ ָבּת וַיְ ַק ְדּ ֵשׁהוּ.
יך וְ ֶאת ִא ֶמּ ָך ְל ַמ ַען
אָב ָ
ַכּ ֵבּד ֶאת ִ
יך ַעל ָה ֲא ָד ָמה ֲא ֶשׁר
ָמ ָ
ַא ִרכוּן י ֶ
יֲ
יך נ ֵֹתן ָל ְך.
יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
לֹא ִת ְר ָצח.
לֹא ִתנְ אָף.
לֹא ִת ְגנֹב.
ֲך ֵעד ָשׁ ֶקר.
לֹא ַת ֲענֶה ְב ֵרע ָ
לֹא ַת ְחמֹד ֵבּית ֵר ֶע ָך .לֹא ַת ְחמֹד
ַא ָמתוֹ וְ שׁוֹרוֹ
ֵא ֶשׁת ֵר ֶע ָך וְ ַע ְבדּוֹ ו ֲ
ַחמֹרוֹ וְ כֹל ֲא ֶשׁר ְל ֵר ֶע ָך.
וֲ

יך ֵמ ֶא ֶרץ
את ָ
הוֹצ ִ
יך ֲא ֶשׁר ֵ
אָנ ִֹכי יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
ֲב ִדים.
ִמ ְצ ַריִ ם ִמ ֵבּית ע ָ
לֹא יִ ְהיֶה ְל ָך ֱאל ִֹהים ֲא ֵח ִרים ַעל ָפּנָי .לֹא
ֲשׂה ְל ָך ֶפ ֶסל וְ ָכל ְתּמוּנָה ֲא ֶשׁר ַבּ ָשּׁ ַמיִ ם
ַתע ֶ
אָרץ ִמ ָתּ ַחת ו ֲ
ַא ֶשׁר ָבּ ֶ
ִמ ַמּ ַעל ו ֲ
ַא ֶשׁר ַבּ ַמּיִ ם
אָרץ .לֹא ִת ְשׁ ַתּ ֲחוֶה ָל ֶהם וְ לֹא
ִמ ַתּ ַחת ָל ֶ
יך ֵאל ַקנָּא פּ ֵֹקד
ָת ָע ְב ֵדם ִכּי אָנ ִֹכי יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
עֲוֹן אָבֹת ַעל ָבּנִ ים ַעל ִשׁ ֵלּ ִשׁים וְ ַעל ִר ֵבּ ִעים
וּלשׁ ְֹמ ֵרי
ֹה ַבי ְ
ְלשֹׂנְ אָי .וְ ע ֶֹשׂה ֶח ֶסד ַל ֲא ָל ִפים ְלא ֲ
ִמ ְצו ָֹתי.
יך ַל ָשּׁוְ א ִכּי לֹא
לֹא ִת ָשּׂא ֶאת ֵשׁם יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
ַקּה יְ הוָה ֵאת ֲא ֶשׁר יִ ָשּׂא ֶאת ְשׁמוֹ ַל ָשּׁוְ א.
יְ נ ֶ
ָמים
זָכוֹר ֶאת יוֹם ַה ַשּׁ ָבּת ְל ַק ְדּשׁוֵֹ .שׁ ֶשׁת י ִ
יעי
אכ ֶתּ ָך .וְ יוֹם ַה ְשּׁ ִב ִ
ית ָכּל ְמ ַל ְ
ַתּ ֲעבֹד וְ ָע ִשׂ ָ
אכה
ֲשׂה ָכל ְמ ָל ָ
יך לֹא ַתע ֶ
ַשׁ ָבּת ַליהוָה ֱאל ֶֹה ָ
ֵר ָך
וּב ֶה ְמ ֶתּ ָך וְ ג ְ
וּב ֶתּ ָך ַע ְב ְדּ ָך ו ֲ
וּבנְ ָך ִ
אַתּה ִ
ָ
ַא ָמ ְת ָך ְ
ָמים ָע ָשׂה יְ הוָה ֶאת
יךִ .כּי ֵשׁ ֶשׁת י ִ
ֲא ֶשׁר ִבּ ְשׁ ָע ֶר ָ
אָרץ ֶאת ַהיָּם וְ ֶאת ָכּל ֲא ֶשׁר
ַה ָשּׁ ַמיִ ם וְ ֶאת ָה ֶ
ָבּם ַו ָיּנַח ַבּיּוֹם ַה ְשּׁ ִב ִ
יעי ַעל ֵכּן ֵבּ ַר ְך יְ הוָה ֶאת
יוֹם ַה ַשּׁ ָבּת וַיְ ַק ְדּ ֵשׁהוּ.
יך
ָמ ָ
ַא ִרכוּן י ֶ
יך וְ ֶאת ִא ֶמּ ָך ְל ַמ ַען י ֲ
אָב ָ
ַכּ ֵבּד ֶאת ִ
יך נ ֵֹתן ָל ְך.
ַעל ָה ֲא ָד ָמה ֲא ֶשׁר יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ

לֹא ִת ְר ָצח.
לֹא ִת ְנאָף.
לֹא ִת ְגנֹב.
ֲך ֵעד
לֹא ַת ֲענֶה ְב ֵרע ָ
ָשׁ ֶקר.
לֹא ַת ְחמֹד ֵבּית ֵר ֶע ָך.
לֹא ַת ְחמֹד ֵא ֶשׁת ֵר ֶע ָך
ַא ָמתוֹ וְ שׁוֹרוֹ
וְ ַע ְבדּוֹ ו ֲ
ַחמֹרוֹ וְ כֹל ֲא ֶשׁר ְל ֵר ֶע ָך.
וֲ

מסכת אבות ,פרק ג ,משנה י"ג:

הוא )ר' חנינא בן דוסא( היה אומר ,כל
שרוח הבריות נוחה הימנו ,רוח המקום
נוחה הימנו ,וכל שאין רוח הבריות נוחה
הימנו ,אין רוח המקום נוחה הימנו.

מדרש זוטא על שיר השירים ,פרשה ראשונה ,פרק א'

בארץ אי אפשר לשור לראות את הארי ,שהרי שונא
לשור .אבל במרום השור והארי שניהם במרכבה
ושלום ביניהם ,ואוהבים זה לזה ,שנאמר ופניהם
איש לאחיו ,שהיו נוהגים אהבה ורעות ,שנאמר
עושה שלום במרומיו.
וארא  ...דמות ארבע חיות  ...ודמות פניהם פני אדם,
ופני אריה אל הימין לארבעתם ,ופני שור מהשמאול
לארבעתן ,ופני נשר לארבעתן )יחזקאל א ,ד-י(.

מסכת בבא בתרא ,דף צ"ט ,עמוד א':

כיצד הן עומדין? ר' יוחנן ור' אלעזר :חד אמר
פניהם איש אל אחיו ,וחד אמר פניהם לבית.
ולמאן דאמר פניהם איש אל אחיו ,הא כתיב
)דברי הימים ב ,ג( ופניהם לבית? לא קשיא;
כאן בזמן שישראל עושין רצונו של מקום ,כאן
בזמן שאין ישראל עושין רצונו של מקום.
רש"י :כאן בזמן שישראל עושין רצונו של מקום :הם הופכים
פניהם זה לזה ...

מסכת שבת ,דף ל"א ,עמוד א' :שוב מעשה בנכרי אחד
שבא לפני שמאי; אמר לו ,גיירני על מנת שתלמדני
כל התורה כולה כשאני עומד על רגל אחת .דחפו
באמת הבנין שבידו .בא לפני הלל ,גייריה )גייר
אותו( .אמר לו ,דעלך סני לחברך לא תעביד )השנוא
עליך ,אל תעשה לחברך( .זו היא כל התורה כולה,
ואידך )והיתר( פירושה הוא; זיל גמור )לך למד(.

מדרש לקח טוב ,פרשת תרומה:

כשאמר משה רבינו לא תעשה לך פסל וכל תמונה,
נאמר לו ועשית שנים כרובים זהב .וכן כיוצא באלו,
כמו פרשת יבום  -וערות אחיך ,לא תלבש שעטנז -
גדילים תעשה לך ,מחלליה מות יומת  -וביום השבת
שני כבשים; אלה וכיוצא בהן ברצון אחד נאמרו.
רש"י על הפסוק "זכור את יום השבת לקדשו" )שמות כ(:
זכור ושמור בדיבור אחד נאמרו .וכן מחלליה מות יומת -
וביום השבת שני כבשים; וכן לא תלבש שעטנז  -גדילים
תעשה לך; וכן ערות אשת אחיך  -יבמה יבא עליה .הוא
שנאמר ,אחת דיבר אלוקים שנים זה שמענו.

ספר ויקרא ,פרשת קדושים ,פרק י"ט ,פסוק י"ח:

מוֹך,
ֲך ָכּ ָ
אָה ְב ָתּ ְל ֵרע ָ
וְ ַ

ֲא ִני ה'.

