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אתיָך מֵ ֶא ֶרץ
ֹלהיָך אֲ שֶ ר הוצֵ ִ
(ב  -ג) ָאנֹכִ י ְיֹקוָֹק אֱ ֶ
ִמצְ ַריִם ִמבֵ ית עֲבָ ִדים
ֹלהים אֲ חֵ ִרים עַ ל ָפנָי( :ד) ל ֹא ַתעֲשֶ ה ְלָך
ל ֹא יִ ְהיֶה לְ ָך אֱ ִ
פֶסֶ ל וְ כָל ְתמּונָה אֲ שֶ ר בַ שָ ַמיִם ִממַ עַ ל וַאֲ שֶ ר בָ ָא ֶרץ
ִמ ָתחַ ת וַאֲ שֶ ר בַ ַמיִם ִמ ַתחַ ת לָ ָא ֶרץ( :ה) ל ֹא ִת ְש ַתחֲ וֶ ה
ֹלהיָך ֵאל ַֹקנָא פ ֵֹֹקד
לָהֶ ם וְ ל ֹא ָתעָ בְ דֵ ם כִ י ָאנֹכִ י ְיֹקוָֹק אֱ ֶ
ש ְנ ָאי( :ו)
עֲון ָאבֹת עַ ל בָ נִ ים עַ ל ִשל ִֵשים וְ עַ ל ִרבֵ עִ ים ְל ֹ
ותי :ס
וְ ֹעשֶ ה חֶ ֶסד לַאֲ לָ פִ ים ְלאֹהֲ בַ י ּו ְלש ְֹמ ֵרי ִמצְ ָ
(ז) ל ֹא ִתשָ א ֶאת שֵ ם יְ ֹק ָוֹק אֱ ֹלהֶ יָך לַשָ וְ א כִ י ל ֹא ְינ ֶַקה
יְֹקוָֹק ֵאת אֲ שֶ ר יִשָ א ֶאת ְשמו לַשָ וְ א:פ
(ח) זָכֹור ֶאת יום הַ שַ בָ ת ל ְַֹק ְדשו( :ט) שֵ שֶ ת י ִָמים ַת ֲעבֹד
ית כָל ְמלַאכְ ֶתָך( :י) וְ יום הַ ְשבִ יעִ י שַ בָ ת לַיֹק ָוֹק
וְ עָ ִש ָ
ּוב ֶתָך עַ בְ ְדָך
ּובנְָך ִ
אֱ ֹלהֶ יָך ל ֹא ַתע ֲֶשה כָל ְמלָא ָכה ַא ָתה ִ
וַאֲ מָ ְתָך ּובְ ֶה ְמ ֶתָך וְ ג ְֵרָך אֲ שֶ ר בִ ְשעָ ֶריָך( :יא) כִ י שֵ שֶ ת
י ִָמים עָ שָ ה יְֹקוָֹק ֶאת הַ שָ מַ יִם וְ ֶאת הָ ָא ֶרץ ֶאת הַ יָם וְ ֶאת
כָל אֲ שֶ ר בָ ם ַו ָינַח בַ יום הַ ְש ִביעִ י עַ ל כֵ ן בֵ ַרְך יְֹקוָֹק ֶאת
יום הַ שַ בָ ת ַוי ְַֹק ְד ֵשהּו:ס
(יב) כַּבֵּ ד ֶאת ָאבִ יָך וְ ֶאת ִא ֶמָך לְמַ עַ ן יַאֲ ִרכּון יָמֶ יָך עַ ל
ֹלהיָך נ ֵֹתן ָלְך :ס
הָ אֲ דָ מָ ה אֲ שֶ ר יְֹקוָֹק אֱ ֶ
(יג) ל ֹא ִת ְרצָ ח ס
נְאף ס
ל ֹא ִת ָ
ל ֹא ִתגְ נֹב ס
ל ֹא ַּת ֲענֶה בְ ֵרעֲָך עֵ ד שָ ֶֹקר :ס
ל ֹא ַת ְחמֹד ֵאשֶ ת ֵרעֶ ָך
(יד) ל ֹא ַּת ְחמֹד בֵ ית ֵרעֶ ָך ס
וְ עַ בְ דו וַאֲ מָ תו וְ שורו וַ חֲ מֹרו וְ כֹל אֲ שֶ ר ל ְֵרעֶ ָך :פ

 .1פרקי אבות ב:א
רבי אומר והוי זהיר במצוה ֹקלה כבחמורה שאין אתה
יודע מתן שכרן של מצות ...
 .2סדור רב סעדיה גאון
בחכמתי כללתי בעשרת דברותי שש מאות ושלוש עשרה
מצות
 .3רש"י שמות כד:יב
את לחת האבן והתורה והמצוה אשר כתבתי להורתם -
כל שש מאות ושלש עשרה מצות בכלל עשרת הדברות הן,
ורבינו סעדיה פירש באזהרות שיסד לכל דבור ודבור
מצות התלויות בו:
 .4זוהר שמות מאמר לא תרצח אות תקסט
קּודי
ְיתאִ ,אינּון כְ ָל ָלא ְדכָל פִ ֵ
אורי ָ
ירן ְד ַ
הָ נֵי עֲשַ ר אֲ ִמ ָ
ירן
יתא ,כְ ָללָא ְדעֵ ילָא וְ ַת ָתא ,כְ ָללָא ְדכָל עֲשַ ר אֲ ִמ ָ
אוריְ ָ
ַ
אשית.
ִדבְ ֵר ִ

 .5פירוש הסולם שם
הני עשר אמירן וכו' :אלו עשרת הדברות של התורה ,הם
כלל של כל מצות התורה ,כלל שלמעלה ומטה ,כלל של
עשרה מאמרות של בראשית.
•
•
•

מועד •
נזיֹקין •
נשים •

זרעים
ֹקדשים
טהרות

 .6שמות פרק כד
יִקח ֵּספֶר ַּה ְב ִרית
(ד) ַויִכְ תֹב מ ֶֹשה ֵאת כָל ִד ְב ֵרי יְ ֹקוָֹק ( ...ז) וַ ַ
ֹאמרּו כֹל אֲ ֶשר ִדבֶ ר יְ ֹקוָֹק ַנעֲשֶ ה
ַוי ְִֹק ָרא ְב ָאזְ נֵי הָ עָ ם וַי ְ
וְ נ ְִשמָ ע:
 .7שמות פרק לד
(כח) ַו ְי ִהי ָשם עִ ם יְֹקוָֹק ַא ְרבָ עִ ים יום וְ ַא ְרבָ עִ ים לַ יְלָה לֶ חֶ ם
ּומ ִים ל ֹא ָש ָתה וַ ִיכְ תֹב עַ ל ַּה ֻּלחֹת ֵאת ִד ְב ֵּרי ַּה ְב ִרית
ל ֹא ָאכַל ַ
עֲשֶ ֶרת ַּה ְדבָ ִרים:
 .8דב' ד:יג
ֲש ֶרת
ַו ַיגֵד ָלכֶם ֶאת ְב ִריתֹו אֲ ֶשר ִצּוָה ֶא ְתכֶ ם לַ עֲשות ע ֶ
הַּ ְדבָ ִרים וַ יִכְ ְתבֵ ם עַ ל ְשנֵי לֻחות אֲ בָ נִים:
 .9ירמיהו פרק ז
ֹלותיכֶ ם ְספּו עַ ל
ֹלהי י ְִש ָר ֵאל ע ֵ
(כא) כֹה ָא ַמר יְֹק ָוֹק ְצבָ אות אֱ ֵ
בֹותיכֶ ם וְ ל ֹא
זִ בְ חֵ יכֶם וְ ִאכְ לּו בָ ָשר( :כב) כִ י ל ֹא ִדבַּ ְר ִתי ֶאת אֲ ֵּ
אֹותם ֵּמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם עַּ ל ִד ְב ֵּרי עֹולָה
יאי ָ
הֹוצ ִ
יתים ְביֹום ִ
צִ וִ ִ
אותם לֵאמֹר ִש ְמעּו
יתי ָ
ָוזָבַּ ח( :כג) כִ י ִאם ֶאת ַה ָדבָ ר ַהזֶה ִצּוִ ִ
ֵאֹלהים וְ ַא ֶתם ִת ְהיּו לִ י לְעָ ם וַהֲ לַכְ ֶתם
בְ ֹקו ִלי וְ ָהיִי ִתי ָל ֶכם ל ִ
ִיטב לָכֶ ם:
בְ כָל הַ דֶ ֶרְך אֲ ֶשר אֲ צַ ּוֶ ה ֶא ְת ֶכם ל ְַמעַ ן י ַ

