
 

The Ten Commandments: Why These and Not Those? 
Shavuot 5780 - Rabbi Moshe Shulman 

(Based on a Shiur given by Rav Yuval Sherlo, Yeshivat Har Etzion, 5770) 

 

ְיֹקָוֹק ֱאֹלֶהיָך ֲאֶשר הוֵצאִתיָך ֵמֶאֶרץ  ָאֹנִכיג(  -)ב  .1
 ִמְצַרִים ִמֵבית ֲעָבִדים

)ד( לֹא ַתֲעֶשה ְלָך   ְלָך ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים ַעל ָפָני: לֹא ִיְהֶיה .2
ַבָשַמִים ִמַמַעל ַוֲאֶשר ָבָאֶרץ ֶפֶסל ְוָכל ְתמּוָנה ֲאֶשר 

)ה( לֹא ִתְשַתֲחֶוה   ִמָתַחת ַוֲאֶשר ַבַמִים ִמַתַחת ָלָאֶרץ:
ָלֶהם ְולֹא ָתָעְבֵדם ִכי ָאֹנִכי ְיֹקָוֹק ֱאֹלֶהיָך ֵאל ַֹקָנא ֹפֵֹקד 

)ו(   ֲעון ָאֹבת ַעל ָבִנים ַעל ִשֵלִשים ְוַעל ִרֵבִעים ְלֹשְנָאי:
 ֶשה ֶחֶסד ַלֲאָלִפים ְלֹאֲהַבי ּוְלֹשְמֵרי ִמְצוָתי: סְועֹ 

ֶאת ֵשם ְיֹקָוֹק ֱאֹלֶהיָך ַלָשְוא ִכי לֹא ְיַנֶקה  לֹא ִתָשא)ז(  .3
 ְיֹקָוֹק ֵאת ֲאֶשר ִיָשא ֶאת ְשמו ַלָשְוא:פ

)ט( ֵשֶשת ָיִמים ַתֲעֹבד  ֶאת יום ַהַשָבת ְלַֹקְדשו: ָזכֹור)ח(  .4
)י( ְויום ַהְשִביִעי ַשָבת ַליֹקָוֹק   ִשיָת ָכל ְמַלאְכֶתָך:ְועָ 

ֱאֹלֶהיָך לֹא ַתֲעֶשה ָכל ְמָלאָכה ַאָתה ּוִבְנָך ּוִבֶתָך ַעְבְדָך 
)יא( ִכי ֵשֶשת   ַוֲאָמְתָך ּוְבֶהְמֶתָך ְוֵגְרָך ֲאֶשר ִבְשָעֶריָך:

ת ָהָאֶרץ ֶאת ַהָים ְוֶאת ָיִמים ָעָשה ְיֹקָוֹק ֶאת ַהָשַמִים ְוֶא 
ָכל ֲאֶשר ָבם ַוָיַנח ַביום ַהְשִביִעי ַעל ֵכן ֵבַרְך ְיֹקָוֹק ֶאת 

 יום ַהַשָבת ַוְיַֹקְדֵשהּו:ס
ד)יב(  .5 בֵּ ֶאת ָאִביָך ְוֶאת ִאֶמָך ְלַמַען ַיֲאִרכּון ָיֶמיָך ַעל  כַּ

 סָהֲאָדָמה ֲאֶשר ְיֹקָוֹק ֱאֹלֶהיָך ֹנֵתן ָלְך: 
 ס לֹא ִתְרָצח)יג(  .6
 ס לֹא ִתְנָאף .7
 ס לֹא ִתְגֹנב .8
ֲעֶנה .9  ְבֵרֲעָך ֵעד ָשֶֹקר: ס לֹא תַּ

ְחֹמד)יד(  .10 לֹא ַתְחֹמד ֵאֶשת ֵרֶעָך             ֵבית ֵרֶעָך ס לֹא תַּ
 ְוַעְבדו ַוֲאָמתו ְושורו ַוֲחֹמרו ְוֹכל ֲאֶשר ְלֵרֶעָך: פ

 

 ב:אאבות פרקי  .1

במצוה ֹקלה כבחמורה שאין אתה רבי אומר והוי זהיר 
 ...יודע מתן שכרן של מצות 

 

 סדור רב סעדיה גאון .2
בחכמתי כללתי בעשרת דברותי שש מאות ושלוש עשרה 

 מצות
 

 כד:יברש"י שמות  .3
 -את לחת האבן והתורה והמצוה אשר כתבתי להורתם 

כל שש מאות ושלש עשרה מצות בכלל עשרת הדברות הן, 
ת שיסד לכל דבור ודבור ורבינו סעדיה פירש באזהרו

 מצות התלויות בו:
 

 שמות מאמר לא תרצח אות תקסט זוהר .4

ָהֵני ֲעַשר ֲאִמיָרן ְדאוַרְייָתא, ִאינּון ְכָלָלא ְדָכל ִפקּוֵדי 
אוַרְייָתא, ְכָלָלא ְדֵעיָלא ְוַתָתא, ְכָלָלא ְדָכל ֲעַשר ֲאִמיָרן 

 ִדְבֵראִשית. 
 

 שם פירוש הסולם .5
עשר אמירן וכו': אלו עשרת הדברות של התורה, הם  הני

כלל של כל מצות התורה, כלל שלמעלה ומטה, כלל של 
 עשרה מאמרות של בראשית.

 

 מועד •

 נזיֹקין •

 נשים •

 זרעים •

 ֹקדשים •

 טהרות •

 

 שמות פרק כד .6

ְבִרית)ז( ַוִיַקח ... )ד( ַוִיְכֹתב ֹמֶשה ֵאת ָכל ִדְבֵרי ְיֹקָוֹק  ֶפר הַּ  סֵּ
ַוִיְֹקָרא ְבָאְזֵני ָהָעם ַויֹאְמרּו ֹכל ֲאֶשר ִדֶבר ְיֹקָוֹק ַנֲעֶשה 

 ְוִנְשָמע:
 

  שמות פרק לד .7

)כח( ַוְיִהי ָשם ִעם ְיֹקָוֹק ַאְרָבִעים יום ְוַאְרָבִעים ַלְיָלה ֶלֶחם 
לֹֻּחתלֹא ָאַכל ּוַמִים לֹא ָשָתה ַוִיְכֹתב ַעל  ְבִרית ֵאת  הַּ י הַּ ִדְברֵּ

ְדָבִרים  :ֲעֶשֶרת הַּ
 

 דב' ד:יג .8
ֲעֶשֶרת ֲאֶשר ִצָּוה ֶאְתֶכם ַלֲעשות  ְבִריתֹוַוַיֵגד ָלֶכם ֶאת 

ְדָבִרים  ַוִיְכְתֵבם ַעל ְשֵני ֻלחות ֲאָבִנים: הַּ
 

 ירמיהו פרק ז .9

ְספּו ַעל  )כא( ֹכה ָאַמר ְיֹקָוֹק ְצָבאות ֱאֹלֵהי ִיְשָרֵאל ֹעלוֵתיֶכם
יֶכם ְולֹא )כב(   ִזְבֵחיֶכם ְוִאְכלּו ָבָשר: ְרִתי ֶאת ֲאבֹותֵּ ִכי לֹא ִדבַּ

י עֹוָלה  ל ִדְברֵּ ֶאֶרץ ִמְצָרִים עַּ ִצִויִתים ְביֹום הֹוִציִאי אֹוָתם מֵּ
ח )כג( ִכי ִאם ֶאת ַהָדָבר ַהֶזה ִצִּויִתי אוָתם ֵלאֹמר ִשְמעּו   :ָוָזבַּ

ִתי ָלֶכם ֵלאֹלִהים ְוַאֶתם ִתְהיּו ִלי ְלָעם ַוֲהַלְכֶתם ְבֹקוִלי ְוָהִיי
 ְבָכל ַהֶדֶרְך ֲאֶשר ֲאַצֶּוה ֶאְתֶכם ְלַמַען ִייַטב ָלֶכם:


