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 מבוא -עשרת הדברות
 

 מן התורה -"טוב לי תורת פיך"
 

 שמות פרק כ' 
ִהים ֲאֵחִרים, ַעל-, ֲאֶׁשר הֹוֵצאִתי ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִמֵּבית ֲעָבִדים:  לֹאקיֱאה' ב ָאֹנִכי  -ָּפָני.  ג לֹא-ִיְהֶיה ְל ֱא

-ַוֲאֶׁשר ַּבַּמִים, ִמַּתַחת ָלָאֶרץ.  ד לֹא--ְּתמּוָנה, ֲאֶׁשר ַּבָּׁשַמִים ִמַּמַעל, ַוֲאֶׁשר ָּבָאֶרץ ִמָּתַחת-ַתֲעֶׂשה ְל ֶפֶסל, ְוָכל
ִרֵּבִעים, -ִׁשֵּלִׁשים ְוַעל-ָּבִנים ַעל-ן ָאֹבת ַעלֹּפֵקד ֲעֹו--, ֵאל ַקָּנאקיֱאה' ִתְׁשַּתֲחֶוה ָלֶהם, ְולֹא ָתָעְבֵדם:  ִּכי ָאֹנִכי 

ַלָּׁשְוא:  ִּכי לֹא  ,קיֱאה'  -ֵׁשם-ָתי.  ו לֹא ִתָּׂשא ֶאתְלֹאֲהַבי, ּוְלֹׁשְמֵרי ִמְצֹו--ְלֹׂשְנָאי.  ה ְוֹעֶׂשה ֶחֶסד, ַלֲאָלִפים
-יֹום ַהַּׁשָּבת, ְלַקְּדׁשֹו.  ח ֵׁשֶׁשת ָיִמים ַּתֲעֹבד, ְוָעִׂשיָת ָּכל-ז ָזכֹור ֶאתְׁשמֹו ַלָּׁשְוא.  -ִיָּׂשא ֶאת-, ֵאת ֲאֶׁשרה'ְיַנֶּקה 

.  ט ְויֹום, ַהְּׁשִביִעי :  לֹא ה'ַׁשָּבת, לַ --ְמַלאְכֶּת ֶהי , ַעְבְּד ַוֲאָמְת  ְמָלאָכה-ַתֲעֶׂשה ָכל-ֱא ַאָּתה ּוִבְנ ּוִבֶּת
.  י ִּכי ֵׁשֶׁשת , ֲאֶׁשר ִּבְׁשָעֶרי , ְוֵגְר -ֲאֶׁשר-ָּכל-ַהָּים ְוֶאת-ָהָאֶרץ, ֶאת-ַהָּׁשַמִים ְוֶאת-ֶאתה' ִמים ָעָׂשה יָ -ּוְבֶהְמֶּת

, ְוֶאת-ַוְיַקְּדֵׁשהּו.  יא ַּכֵּבד ֶאת--ם ַהַּׁשָּבתיֹו-ֶאת ה' ֵּכן, ֵּבַר-ָּבם, ַוָּיַנח, ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי; ַעל ְלַמַען, --ִאֶּמ-ָאִבי
, ַעל ָהֲאָדָמה, ֲאֶׁשר .  יב לֹא ִתְרָצח,  לֹא ִתְנָאף;  לֹא ִתְגֹנב,  לֹא קיֱאה'  -ַיֲאִרכּון ָיֶמי ַתֲעֶנה ְבֵרֲע -ֹנֵתן ָל

; .  -לֹא  ֵעד ָׁשֶקר.  יג לֹא ַתְחֹמד, ֵּבית ֵרֶע , ְוַעְבּדֹו ַוֲאָמתֹו ְוׁשֹורֹו ַוֲחֹמרֹו, ְוֹכל, ֲאֶׁשר ְלֵרֶע  ַתְחֹמד ֵאֶׁשת ֵרֶע
 

 דברים פרק ה' 
ִהים ֲאֵחִרים, ַעל-ֲאֶׁשר הֹוֵצאִתי ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִמֵּבית ֲעָבִדים:  לֹא קיֱאה' ו  ָאֹנִכי  -ָּפָני.  ז לֹא-ִיְהֶיה ְל ֱא

-ַוֲאֶׁשר ַּבַּמִים, ִמַּתַחת ָלָאֶרץ.  ח לֹא--ְּתמּוָנה, ֲאֶׁשר ַּבָּׁשַמִים ִמַּמַעל, ַוֲאֶׁשר ָּבָאֶרץ ִמָּתַחת-ַתֲעֶׂשה ְל ֶפֶסל, ָּכל
-ִׁשֵּלִׁשים ְוַעל-ָּבִנים ְוַעל-ן ָאבֹות ַעלֹּפֵקד ֲעֹו--, ֵאל ַקָּנאקיֱאה' ְולֹא ָתָעְבֵדם:  ִּכי ָאֹנִכי ַּתֲחֶוה ָלֶהם, ִתׁשְ 

 קיאֱ ה'  -ֵׁשם-ָתי).  י לֹא ִתָּׂשא ֶאתְלֹאֲהַבי, ּוְלֹׁשְמֵרי מצותו (ִמְצֹו--ִרֵּבִעים, ְלֹׂשְנָאי.  ט ְוֹעֶׂשה ֶחֶסד, ַלֲאָלִפים
, יֹום ַהַּׁשָּבת, לְ -ְׁשמֹו ַלָּׁשְוא.  יא ָׁשמֹור ֶאת-ִיָּׂשא ֶאת-, ֵאת ֲאֶׁשרה' ַלָּׁשְוא:  ִּכי לֹא ְיַנֶּקה ה'  ַקְּדׁשֹו, ַּכֲאֶׁשר ִצְּו

.  יג ְויֹום, ַהְּׁשִביִעי-יב ֵׁשֶׁשת ָיִמים ַּתֲעֹבד, ְוָעִׂשיָת ָּכל  קיֱא -:  לֹא ַתֲעֶׂשה ָכלקיֱאלה' ַׁשָּבת, --ְמַלאְכֶּת
, ְוֵגְר ֲאֶׁשר ִּבְׁשָעֶרי-ַוֲאָמֶת ְוׁשֹוְר ַוֲחֹמְר ְוָכל-ּוִבֶּת ְוַעְבְּד-ְמָלאָכה ַאָּתה ּוִבְנ ְלַמַען ָינּוַח ַעְבְּד --ְּבֶהְמֶּת

.  יד ְוָזַכְרָּת, ִּכי ֶעֶבד ָהִייָת ְּבֶאֶרץ  , ָּכמֹו -ִמָּׁשם, ְּבָיד ֲחָזָקה ּוִבְזֹרַע ְנטּוָיה; ַעל קיֱאה' ִמְצַרִים, ַוֹּיִצֲא ַוֲאָמְת
, ַּכֲאֶׁשר ִצְּו -ָאִבי ְוֶאת-יֹום ַהַּׁשָּבת.  טו ַּכֵּבד ֶאת-, ַלֲעׂשֹות, ֶאתקיֱאה' ֵּכן, ִצְּו  ְלַמַען -- קיֱאה' ִאֶּמ

, ּוְלַמַען ִייטַ  , ַעל ָהֲאָדָמה, ֲאֶׁשרַיֲאִריֻכן ָיֶמי .  טז לֹא ִתְרָצח,  ְולֹא ִתְנָאף;  ְולֹא ִתְגֹנב,   קיֱאה'  -ב ָל ֹנֵתן ָל
, ָׂשֵדהּו ְוַעְבּדֹו ַוֲאָמתֹו -ְולֹא ;  ְולֹא ִתְתַאֶּוה ֵּבית ֵרֶע ׁשֹורֹו ַתֲעֶנה ְבֵרֲע ֵעד ָׁשְוא.  יז ְולֹא ַתְחֹמד, ֵאֶׁשת ֵרֶע

.ַוֲחֹמרֹו,   ְוֹכל, ֲאֶׁשר ְלֵרֶע
 

 אזכורים של עשרת הדברות ולוחות הברית בתורה
 

-ַעל ַוִּיְכֹּתב; ָׁשָתה לֹא ּוַמִים, ָאַכל לֹא ֶלֶחם--ַלְיָלה ְוַאְרָּבִעים יֹום ַאְרָּבִעים',  ה-ִעם ָׁשם-ַוְיִהי:  כח, לד שמות 

 . ַהְּדָבִרים, ֲעֶׂשֶרת--ַהְּבִרית ִּדְבֵרי ֵאת, ַהֻּלֹחת

 ֻלחֹות ְׁשֵני-ַעל, ַוִּיְכְּתֵבם; ַהְּדָבִרים, ֲעֶׂשֶרת--ַלֲעׂשֹות ֶאְתֶכם ִצָּוה ֲאֶׁשר, ְּבִריתֹו-ֶאת ָלֶכם ַוַּיֵּגד: יג, ד דברים  

 . ֲאָבִנים

תֹו, ֹמֶׁשה-ֶאל ַוִּיֵּתן  ִהים ְּבֶאְצַּבע ְּכֻתִבים, ֶאֶבן ֻלֹחת--ָהֵעֻדת ֻלֹחת, ְׁשֵני, ִסיַני ְּבַהר ִאּתֹו ְלַדֵּבר ְּכַכ  שמות(.ֱא

 )יח, לא

. ֵעץ ֲארֹון, ְּל ְוָעִׂשיתָ ; ָהָהָרה, ֵאַלי ַוֲעֵלה, ָּכִראֹׁשִנים ֲאָבִנים לּוֹחת-ְׁשֵני ְל-ְּפָסל, ֵאַלי'  ה ָאַמר ַהִהוא ָּבֵעת  א 

 ָוַאַעׂש  ג. ָּבָארֹון, ְוַׂשְמָּתם; ִׁשַּבְרּתָ  ֲאֶׁשר ָהִראֹׁשִנים ַהֻּלֹחת-ַעל ָהיּו ֲאֶׁשר, ַהְּדָבִרים-ֶאת, ַהֻּלֹחת-ַעל, ְוֶאְכֹּתב  ב

 ַהֻּלֹחת-ַעל ַוִּיְכֹּתב  ד. ְּבָיִדי ַהֻּלֹחת ּוְׁשֵני, ָהָהָרה ָוַאַעל; ָּכִראֹׁשִנים ֲאָבִנים ֻלֹחת-ְׁשֵני ָוֶאְפֹסל, ִׁשִּטים ֲעֵצי ֲארֹון

, ְֲ

א
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                            ; ַהָּקָהל ְּביֹום, ָהֵאׁש ִמּתֹו ָּבָהר ֲאֵליֶכם' ה ִּדֶּבר ֲאֶׁשר, ַהְּדָבִרים ֲעֶׂשֶרת ֵאת, ָהִראׁשֹון ַּכִּמְכָּתב

'. ה ִצַּוִני ַּכֲאֶׁשר, ָׁשם ַוִּיְהיּו; ָעִׂשיִתי ֲאֶׁשר ָּבָארֹון, ַהֻּלֹחת-ֶאת ָוָאִׂשם, ָהָהר-ִמן ָוֵאֵרד, ָוֵאֶפן  ה. ֵאָלי ', ה ַוִּיְּתֵנם

 )ד דברים(

 
 מעמדם ומעלתם של עשרת הדברות

 על קצה המזלג 
 -הרלב"ג ,פרשת יתרו 

, ולזו היתה הכוונה האלוהית, שישמעו אלו עשרת הדברים מקיפים בכל מצוות התורה"וראוי שתדע כי 
להם ספק בהם שהוא אותם ישראל בזה האופן הנפלא, לא מפי משה, כדי שיאמינו בהם באופן שלא יישאר 

 מהשם יתעלה."
 
 שמות כד, יב: –רש"י  

כל שש מאות ושלוש עשרה מצוות בכלל  -"את לוחות האבן והתורה והמצוה אשר כתבתי להורותם"
 . ורבינו סעדיה פירש באזהרות שיסד, לכל דיבור ודיבור מצוות התלויות בו.עשרת הדברות הן

 
 -אות קכדספר הבהיר (מדרש רבי נחוניא בן הקנה),  

ובכלל עשר אצבעות, רמז לעשר ספירות שבהם נחתמו שמים וארץ, ואותם העשרה כנגד עשרת הדברות,  
 .אותם עשרה נכללו תרי"ג מצוות

 
 -במדבר רבה פרשה יג, אות טו 

וז' יתירות כנגד ז' ימי  כנגד תרי"ג מצות,אנכי, עד אשר לרעך יש מן תרי"ג אותיותוכן את מוצא: 
א"ת ,' שכן ק' מתחלפת בד, מלאה קטרת, שכל העולם לא נברא אלא בזכות התורה. הוי ללמדך.בראשית

 .ועולה חשבון התיבה אחר כן למנין תרי"ג ,ב"ש, ג"ר ד"ק
 
 -המבי"ט, בית אלוקים, שער היסודות פי"ב 

במה שבינינו לבינו ובמה שבנינו לבנינו, לא מפני זה לבד  עם היותם עיקרי התורהאלו עשרת הדברות, 
בעניינם ובאותיותיהם תרי"ג,  רמז לכל מצוות התורהנכתבו הם לבדם בלוחות , אלא מפני היות בהם 

ידועה ומיוחסת לאותה  כל אות מהן מורה ורומזת על מצוה אחתכנגד כל מצוות עשה ולא תעשה, כי 
 ת תמים דעת.האות, ליודע סתרי תורה ומפלאו

 
 -תשובות הגאונים שערי תשובה סי' קמט 

לא יאחז אדם תפילין בידו וספר תורה בזרועו ויתפלל (ברכות כג ב) ופירשו הגאונים, שהכוונה לספר 
שכיוון שבעשרת הדברות יש תרי"ג אותיות כנגד תרי"ג שכתוב בו מן "אנוכי" עד ל"אשר לרעך", 
 שלם.מצוות שבתורה, נחשבות הן כספר תורה 

 
 -שם, סימם קמא 

כיון שעשרת הדברות כוללות את הנשבע בעשרת הדברות הרי הוא כנשבע בספר תורה שאין לו הפרה, 
 כל התורה

 
 -שולחן ערוך יו"ד רלז ז 

 הנשבע בעשרת הדברות שבועה גמורה היא
 
 -רבינו בחיי 

 .הכלל העליוןתרי"ג מצוות הללו הן תרי"ג כללים, ועשרת הדברות הם 
 
 -פירוש המשנה, מסכת תמיד פ"ה מ"א הרמב"ם, 

מדם ומע
ע

                     

עשרת הדברות
 מבוא
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 .עיקר הדת וראשיתוומה שאמרו קראו עשרת הדברות בכל יום , לפי שהם 
 
 -הטור, או"ח א 

 טוב לומר (בכל יום) פרשת העקידה ופרשת המן ועשרת הדברות
 
 -בית הלוי , שמות יב, מג 

, דכל התורה כולה הכלל כל התורה כולהנה ידוע ומבואר בספרים מרבותינו, דעשרת הדברות המה 
 נרמזה ונכללה בהם.

 
 עמוד קצ"א בצילום מסידור רס"גאזהרות רס"ג,  

בחכמתי  ודברי כאש, וניצוציה הרבה מצוות בכל דיבור זוהרות אנכי אש אוכלה ונוהרת מכל הנוהרות"
 "אמרות ה' אמרות טהורות כללתי בעשרת דברותי שש מאות ושלוש עשרה מצוות להורות

 
 מאמר ראשון, אות פ"ז, ריה"ל, הכוזרי 

  אמות המצוות ושרשיהןוהנה שמע העם דבור אלוהי מפרש בעשרת הדברות שהן 
 
 ספר הכוזרי, מאמר שני אות כ"ח  

 במדרגת הלבמופקד בארון אשר הוא  אכן שרש החכמה הלא הוא עשרת הדברותאמר החבר: 
ושלוחותיו הן דברי ספר התורה שהושם בצד הארון ככתוב ושמתם אותו מצד ארון ברית ה' אלהיכם. פה 
המקור לשתי החכמות: חכמת התורה שנושאיה הם הכהנים, וחכמת האלוהות שנושאיה הם הנביאים אלה 

 ואלה, היו יועצים נבונים לאומה ומוכיחיה וכותבי זכרונותיה הם הם ראש האומה.
 
 פירוש לשמות כ,א -ייםאור הח 

יכוון אומרם ז"ל (ספר הזוהר ח"ב צ"ג) שכל התורה כולה רמוזה בעשרת הדברות... וראיתי לתת טוב 
, אנכי היא עיקר ושורש כל מצוות עשהטעם בהשמעת ה' לישראל שני דברות 'אנכי' ו'לא יהיה לך', 

 לא יהיה לך וגו' היא עיקר ושורש כל מצוות לא תעשה.
 

 הקדוש, יתרו תקס"טהזוהר  
 .כלל של כל מצוות התורהעשרת הדברות של התורה הם 

 
 ספר התניא, פרק נ"ג 

 , דנפקא מגו חכמה עילאה, דלעילא לעילא מעלמא דאתגליא.כללות התורה כולהעשרת הדיברות הן 
 

 זוהר, פרשת יתרו תצ"ב 
באלו עשרת הדברות נחקקו כל מצות התורה הגזירות והעונשים, טהרה וטומאה ענפים ושרשים, 

כי התורה היא שמו של הקב"ה, מה שמו של הקב"ה אילנות ונטיעות, שמים וארץ, ימים ותהומות, 
, אלו עשרת הדברות הם שמו של הקב"הנחקק בעשרת הדברות, אף התורה נחקקה בעשרת הדברות, 

 ה הוא שם אחד שם הקדוש של הקב"ה ממש... והתורה כול
 

 בהרחבה
 ,שמות כ, יד מלבי"ם 

וכלל עשרת הדברים הם מצות שהשכל מחייבם, שכל אדם יכיר בשכלו שיש סבה ראשונה ממציא כל 
הנמצאות, ושראוי שלא לישא שמו לשוא, וכל שכן מצות האחרונות שהם מצות נמוסיות ששכל האדם 
מוכן אליהם בטבע, והורה אותנו יוצר הנפשות כי גם מצות האלה השכליות, אם יעשום רק מצד השכל 

מוס לבד, שלא מפני יראת אלקים שהזהיר עליהם בקולות וברקים זרועות השכל לא יעמדו מפני והנ
 התאוה, כמו שראינו עמים רבים שחלפו חק בין ברצח בין בנאוף וגנבה... 

 
 ספר התניא, ליקוטי אמרים פרק כ 

הם כללות כל  והנה מודעת זאת לכל כי מצות ואזהרת ע"ז שהם שני דברות הראשונים אנכי ולא יהיה לך
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התורה כולה, כי דבור אנכי כולל כל רמ"ח מצות עשה, ולא יהיה לך כולל כל שס"ה מצות לא תעשה, 
ולכן שמענו אנכי ולא יהיה לך לבד מפי הגבורה כמאמר רז"ל, מפני שהם כללות התורה כולה. ולבאר 

אחדותו של הקב"ה שנקרא יחיד ומיוחד וכל היטב ענין זה צריך להזכיר תחלה בקצרה ענין ומהות 
 מאמינים שהוא לבדו הוא, כמו שהיה קודם שנברא העולם ממש שהיה הוא לבדו...

 
 הכתב והקבלה, דברים ד, יג 

הא דלא קראן עשרת המצות, כי גם הלוא נקרא מצוה שמצווה שלא לעשות, נראה לומר  -עשרת הדברים 
ונות הדומות לו, אמר הרמב"ם כי השם דבר הונח על המליצה כי משמעות לשון דבור והבדלו מיתר הלש

בלשון מהענין ההוא הנרשם בנפש, לכן הוא שם כלל גבוה כולל כל מיני הדבורים הרבים מאיזה אופן 
שיהיה... אף כאן אלו קרא אותן עשרת המצות לא היה במשמעו כי אם עשר מצות פרטיות העומדות לבדן, 

בא שהן עשר דבורים כלליים, כמו שהוא האמת שעשרת הדברות  עכשיו שקראן דברות, להורות
 כוללים כמה פרטים ופרטי פרטים, והם כלל כל התורה. 

 
 זוהר ,פרשת יתרו תקס"ט 

, כלל שלמעלה ומטה, כלל של עשרה אלו עשרת הדברות של התורה, הם כלל של כל מצות התורה
האוצרות שהיו בהם, נראו לעיני הכל, לדעת מאמרות של בראשית, אלו נחקקו על לוחות אבנים וכל 

ולהסתכל בסוד תרי"ג מצות התורה הכלולים בהם, הכל נראה לעינים הכל הוא בתבונה, בהסתכלות הלב 
בשעה ההיא כל סודות התורה וכל סודות העליונים והתחתונים  .של כל ישראל והכל היה מאיר לעיניהם

ו יקר של אדונם, מה שלא היה כיום ההוא, מיום שנברא לא נחסר מהם, משום שהיו רואים עין בעין זי
 העולם, שהקב"ה נגלה בכבודו על הר סיני. 

 
 ויקרא כג, גמדרש רבה,  

לאחר כ"ו דורות הציץ הקב"ה בעולמו לידע מה עשה, ומצאו מלא מים במים, דור אנוש מים במים, .. 
דור המבול מים במים, דור הפלגה מים במים, והביא קוצצים לקוצצו, שנאמר ה' למבול ישב, וראה בו 

ו שושנה אחת של ורד, אלו ישראל, ונטלה והריחה בשעה שנתן להם עשרת הדברות, ושבת נפשו עלי
בשעה שאמרו נעשה ונשמע, אמר הקב"ה בשביל שושנה זו ינצל הפרדס, בזכות תורה וישראל ינצל 

 העולם. 
 

   עבודת הקודש חלק ד, פרק ל"ד 
האמונה אשר תכון לעד והיא, כי כל עשרת הדברות הגיעו לישראל כמו שהגיעו למשה ע"ה כי הרצון היה 

וזה כי עשרת לקיום האמונה שיהיו כל ישראל נביאים בכל התורה בכלל ולא יצטרכו בה לשום אמצעי, 
 מצות הדברות כסוגים לכל תרי"ג מצות והם כללים היוצאים מהם והם שרשים ועיקרים לכל תרי"ג

והם ענפים המתפשטים מהם ולהורות על זה באו בהם תרי"ג אותיות עד אשר לרעך ולא עד בכלל ובהם 
 :כל כ"ב אותיות זולת אות טי"ת

... ובמדרשו של רבי נחוניא בן הקנה ע"ה אלא משום דאית בידים עשר אצבעות רמז לע"ס שבהם נחתמו 
תן העשרה נכללין כל תרי"ג מצות ומנה אותן שמים וארץ ואותם העשרה כנגד עשר דברות ובכלל או

 האותיות של עשרת הדברות
בחרו אלה העשרה לפי שהם כוללים כל התורה וכל המצות וממה שכתבתי יתבאר טעם נכון כי נ.. 

ולזה היו עשרת הדברות יוצאים ומסתעפים מסוד ע"ס שבהם נחתמו שמים  להיותם עקרים ושרשים להם
ובתחתונים מהם יוצאים ומהם נמשכים והם השרשים והעקרים לכל ולפיכך  וארץ וכל הדברים בעליונים

העשרת דברים היו בדוגמתם שרשים ועקרים לכל המצות ומהם יוצאות ומסתעפות, והנה המאור העליון 
מקור ההויה הוא העקר והשרש לכל ההויות, כי בו היו גנוזים וממנו נאצלו ובו תר"ך מאורות כמנין כת"ר 

אותיות בעשרת הדברות אשר משם נאצלת התורה העליונה הכוללת תרי"ג מצות וכנגדן  וכנגדן תר"ך
מסתעפות ויוצאות מעשרת הדברות, והשבעה הנשארים כנגד שבעה ימי בראשית ולזה באו הדברות 

 :חתומים בשם אהי"ה שהרי תחלתן אל"ף וסופן ך' א"ך טוב לישראל
 רש"ר הירש, שמות כ, יד 

ויש להוסיף: אין להם לעשרת הדברות קדושה יתירה או חשיבות יתירה על כל מצוה אחרת ממצות התורה, 
הם אינם כוללים את כל מצות התורה, ואף אינם מקודשים יותר מכל שאר המצות, בפירוש הכריז הקב"ה על 

נה אנכי בא אליך עשרת הדברות כעל מבוא גרידא, מעין הכנה לקראת עיקר כל התחיקה שתבא אחריהם, "ה
וגו' בעבור ישמע העם בדברי עמך, וגם בך יאמינו לעולם" (לעיל י"ט), הנה נאמר במפורש, כי תכלית מעמד 

לא תעשה, 
ולבאר לה

עשרת הדברות
 מבוא
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הר סיני לא היתה אלא להכין את לב העם עבור קבלת כל שאר המצות העתידות להמסר להם על ידי משה, 
", בעבור זה יקבלו גם את המצות האחרות ולאמת בלבם מעל לכל ספק את העובדה, כי "דבר ה' אל כל קהלכם

אמנם עשרת הדברות הם קווי יסוד וראשי פרקים לכל שאר  .כדבר ה' ביד משה, ויקיימו אותן באמונה שלמה
 החוקים והמצות.

 
 אברבנאל שמות פרק כ 

ומעתה בני שמע בקולי הביטה וראה שבעשרת הדברות האלה שישראל שמעו בסיני נמצאו שלש מעלות על 
מצד המדבר והיא שהדבורים העשרה האלה לא שמעו  המעלה האחתאר דברי התורה האלהית ומצותיה. כל ש

 והמעלה השניתאותם מפי נביא כשאר מצות התורה שמשה קבלם מפי הגבורה וישראל שמעו אותם מפיו. .... 
היא שהתורה והמצוה ודברי הנביאים כלם נתנו מרועה אחד אבל לא לקבוץ אנשים רבים אלא לאיש אחד איש 
אחד אשר מלאו לבו להיותו שומע אמרי אל ומחזה שדי יחזה .... לא כאלה חלק יעקב בעשרת הדברות כי כל 

מדבר מתוך האש. והיתה  העם מקצה קטון וגדול שם הוא כלם יחד המה ראו מעשה ה' ויראו את אלהי ישראל
הוא שעשרת  המעלה השלישיתאם כן המעלה הראשונה מצד הנותן יתברך והב' מצד המקבל העם הרב ההוא. 

הדברות האלה בלבד מכל דברי התורה ומצותיה כתובים ע"י הקדוש ברוך הוא על שני לוחות אבנים כל כלי 
לבו למה זה בחר ית' לכותבם בחרושת אבן  ברזל לא נשמע בהבנותם כי נגעה בם יד ה' ולכן החי יתן את

על כן למלאת והמכתב מכתב אלהים ולא צוה למשה מחוקק ספון שיכתבם על ספר ככל שאר דברי התורה . 
שנתן הקדוש ברוך הוא לעמו ומפני  אמרתי שעשרת הדברות האלה הם מאמרים כוללים כל תרי"ג מצות

והיו אם כן עשרת הדברות האלה שני לוחות אבנים  זה רצה לאמרם בעצמו ולכל ישראל יחד ולכתבם על
 כאן במדרגת ההתחלות ושרשי יסודי התורה.. ..

 
 יתרו תרנ"ג, שפת אמת 

, והם מכוונים מול עשרה מאמרות, דעשרת הדיברות הם כלל כל התורה ומצותמצוות זכירת מתן תורה... 
נכלל בעשרה מאמרות, כמו כן כל וכמו דכל מעשה בראשית, וכל מה שמתהווה בעולם בכלל ובפרט היה 

התורה ומצות שנעשו מכל בני ישראל בכלל ובפרט הכל נכלל בעשרת הדברות, והחילוק הוא, דמאמרות הם 
קבועים בטבע, והדיברות הם מתחדשים תמיד, כי הוא פנימיות עשרה מאמרות, ועל זה איתא במשנה, ליתן 

מאמרות, ואין שכר טוב אלא תורה... והיא התורה שכר טוב לצדיקים שמקיימים את העולם שנברא בעשרה 
שהיא מתחדשת בכל עת, ולא עוד אלא שבכח התורה מתחדשין גם העשרה מאמרות, ועל זה נאמר מחדש 

 .בטובו בכל יום מעשה בראשית
 

 בבלי שקלים, טז, ב 
כיצד היו הלוחות כתובים, ר' חנינה בן אחיה ר' יהודה בן גמליאל אומר חמשה על לוח זה וחמשה על לוח זה, 
הדא הוא דכתיב ויכתבם על שני לוחות אבנים, חמשה על לוח זה וחמשה על לוח זה. ורבנן אמרי עשרה על 

ם לעשות עשרת הדברים, לוח זה ועשרה על לוח זה, הדא הוא דכתיב ויגד לכם את בריתו אשר צוה אתכ
עשרה על לוח זה ועשרה על לוח זה. ר"ש בן יוחאי אומר עשרים על לוח זה ועשרים על לוח זה, דכתיב 
ויכתבם על שני לוחות אבנים, עשרים על לוח זה ועשרים על לוח זה. רבי סימאי אמר ארבעים על לוח זה 

חנניה בן אחי רבי יהושע אומר בין כל דבור ודבור וארבעים על לוח זה, דכתיב מזה ומזה הם כתובים. טטרוגה. 
 דקדוקיה ואותיותיה של תורה דכתיב ממולאים בתרשיש, כימא רבא... 

 
 פרשה כא, י' הדברות קמייתא מדרש תנחומא, 

אדריינוס שחיק טמיא שאל את ר' יהושע בן חנניא, אמר לו כבוד גדול חלק הקב"ה לאומות העולם, שאותן 
ות שנתן הקב"ה לישראל שמו מעורב בהם, כלומר שאם חטאו ישראל הוא קורא חמשה דברות הראשונ

אחריהם תגר, חמשה דברות האחרונות שנתן לאומות העולם אין שמו מעורב בהם, כלומר שאם חטאו אומות 
העולם אין קורא אחריהם תגר, אמר לו צא וטייל עמי במדינתך, ובכל מקום ומקום שהיה מוליכו היה רואה 

שלו קבועה, אמר לו זו מה היא, אמר לו איקונים שלי, עד שמשכו לבית הכסא אמר לו אדוני המלך  איקונים
רואה אני שבכל המדינה הזו אתה שליט, שבכל מקום ומקום איקונין שלך קבועה, ובמקום הזה אינה קבועה, 

ביזוי, במקום משוקץ,  אמר לו את הוא סבא דיהודאי, כך הוא כבודו של מלך להיות איקונים שלו קבועה במקום
במקום מטונף, אמר לו ולא שמעו אזניך מה שפיך מדבר, כך שבחו של הקב"ה להיות שמו מעורב עם הרצחנים 
עם המנאפים עם הגנבים. כיון שיצא אמרו לו תלמידיו רבי, לזה דחית, לנו מה אתה משיב, אמר להם כך עלה 

ר להם מקבלים אתם את התורה, אמרו לפניו, רבונו על דעתו של הקב"ה, בתחילה הלך לו אצל בני עשו, אמ
של עולם מה כתיב בה, אמר להם לא תרצח, אמרו לו וכל עצמם של אותם האנשים לא הבטיחם אביהם אלא 
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על החרב, שנאמר על חרבך תחיה, אין אנו יכולים לקבל את התורה... וכיון שראה הקב"ה דעתם של ישראל 
 ...זיע פתח ואמר אנכי ה' אלקיך.לקבל את התורה באהבה וחיבה באימה ויראה ברתת ושמבקשים 

מפני מה נאמרו עשרת הדברות בלשון יחידי, מפני שהיחידים בטלו אותם, אנכי ביטול מיכה, לא יהיה לך ביטל 
ף ביטל ירבעם, לא תשא ביטל מקלל, זכור ביטל מקושש, כבד ביטל אבשלום, לא תרצח ביטל יואב, לא תנא

 זמרי, לא תגנוב ביטל עכן, לא תענה ביטל ציבא, לא תחמוד ביטל אחאב, הרצחת גם ירשת. 
 

 רמב"ן , שמות כ,ב 
ונאמרו כל הדברות כלן בלשון יחיד, ה' אלקיך, אשר הוצאתיך, ולא כאשר התחיל להם "אתם ראיתם כי מן ...

השמים דברתי עמכם, שמע תשמעו", כי להזכיר כל יחיד מהם יענש על המצות, כי עם כל אחד ידבר ולכל 
  אחד יצוה, שלא יחשבו כי אחר הרוב ילך, והיחיד ינצל עמהם. 

ל, כי לכבוד -חמשה בכבוד הבורא וחמשה לטובת האדם כי כבד את אביך כבוד הא והנה עשרת הדברות…
הבורא צוה לכבד האב המשתתף ביצירה, ונשארו חמשה לאדם בצרכו וטובתו, והנה הזכיר בקצת הדברות 

ל קנא, בשלישי כי לא ינקה, בחמישי למען יאריכון, ולא הזכיר -גמולם ובקצתם לא הזכיר, כי בדבור השני א
החמשה דברים האחרונים טובת האדם הם, והנה שכרו אתו ופעולתו  חרים עונש או שכר, והיה זה כי בא

ל קנא -לפניו, אבל בע"ז צריך אזהרת עונש לחומר הגדול שבה, ושיהיה לכבוד הבורא, והנראה אלי כי אמר א
על מצות עשה, וקבלת על לא יהיה לך, ואמר ועושה חסד על אנכי, כי העונש יבא על מצות לא תעשה והשכר 

ל ואזהרת עבודת זולתו ענין אחד. והשלים הדבר, ואחר כך הזכיר על העובד והבטיח בשכר על -מלכות הא
 ...העושה

 
 אברבאנל, דברים ה, ו 

עשרה דברות כי י' מורה על ידיעה עליונה, ומחולקות לשנים, ה' לחלק השכלי וה' לחלק החמרי שבאדם, לכן 
 אין בה' אחרונות שם. 

 
 מאמר שלישי פרק כוספר העיקרים  -רבי יוסף אלבו 

למה שהייתה התורה האלוהית הנהגה והישרה מה למין האדם מושפעת מהשם יתברך, הנה היא תורה בהכרח 
על קשר ודיבוק בין האלוה יתברך שהוא ַהְּמַצֶּוה, ובין האדם שהוא ַהְּמֻצֶּוה. ובעבור זה הוא מבואר, כי מן הצד 

ותורה מן השמים ומציאות השם המצווה הזה, בשמיעת איזה ציווי מפי השם, יורה בהכרח על מציאות הנבואה 
בדת והמשגיח, וכל שכן בשמיעת "אנכי" "ולא יהיה לך" שהם יורו בעצם על שלושה העיקרים הללו כמו 

אבל עם כל זה רצה השם יתברך להשמיע לישראל מפיו את עשרת הדברים, כדי שיורו על הדברים  שביארנו. 
בין יתברך ובינו, וזה אם מצד האדון המצווה ואם מצד הכוללים שיחויב האדם בהם מצד הקשר הזה אשר 

העבד ַהְּמֻצֶּוה, ולזה באו שני לוחות נבדלות, להורות על ששני אלו העניינים נבדלים זה מזה. ובאו החמישה 
מהם שהם כנגד השם שהוא האדון בלוח אחד, והחמישה שהם כנגד האדם שהוא העבד בלוח אחר, להורות 

 השלמות האנושי. ששניהם הכרחיים בהגעת
 

 תפארת ישראל פרק טזמהר"ל,  
ולפיכך שני דברים בתורה, עשרת הדברות בפני עצמם והשני כל התורה בפני עצמה, וזהו כי עשרת הדברות ...

הם קבלת מלכותו ית', ועל ידי אלו המצות האדם עומד תחת רשות העלה, ולפיכך היו כתובים עשרת הדברות 
נקראו לוחות הברית, שהם קבלת מלכותו, והתחלתו אנכי ה' אלקיך, לומר כי הוא על שני לוחות בפני עצמם, ו

ית' מלכם, ואחר כך גזר גזרותיו על ישראל, וכמו שיתבאר הכל באורך מאד. ובאלו עשרת הדברים יש קבלת 
 גזירות העלה על העלול, ושאר התורה הוא להשלמת האדם, כמו שיתבאר לקמן באורך. 

 
 ישראל פרק להתפארת מהר"ל,  

והרי יש ב' בחינות באלו עשרת הדברים, הבחינה האחת, מצד שאלו עשרת דברים הם מיוחדים שהם בלבד 
במה שיש מצוה וגזרה מן השי"ת אל האדם שהוא העלול, והוא הברית והחבור שיש לעלה עם העלול, שדבר 

ה שלמות האדם, ולכך היו אלו זה שייך דוקא בעשרת הדברים, והבחינה הב' מצד שהם בכלל כל מצות התור
עשרת הדברים נכתבים בתורה עם שאר מצות ושנכתבו על הלוחות בפני עצמם, כי הם נבדלים משאר מצות 
התורה שהם בלבד במה שיש מצוה וגזרה מן השי"ת אל האדם. ואם לא כן לא היה ראוי שיהיו אלו עשרת 

ימה, ואיך יהיה על הלוחות דבר חסר שהם עשרה הדברות נכתבים בלוחות בלבד, כי ראוי שתהיה תורת ה' תמ
דברות בלבד. אבל הדברים הם כמו שכתבנו, כי יש תמימות בהם, שאלו מיוחדים במה שיש מצוה וגזרה מן 

  השי"ת אל האדם.

של ישראל 

עשרת הדברות
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 תפארת ישראל פרק לומהר"ל,  

ם בחמשה אמנם חמשה דברות האחרונות כולם מה שלא יעשה אל האדם במה שהוא אדם עלול מן השי"ת, וג
דברות אחרונות מתחיל בדבר שהוא יותר עליון וכלה בדבר שהוא התחתון, ולפיכך לא תרצח הוא ראש חמשה 
דברות אחרונות אחר חמשה דברות הראשונות, שהם מדברים בעלה, והחוטא בזה הוא חוטא בעצם מדרגת 

ול, אבל הוא חוטא בדבר העלול שנברא בצלם אלקים. ואחר כך לא תנאף, ואין החטא הזה במדרגת עצם העל
שהוא השלמת האדם, שהוא העלול, כי האשה היא עזר כנגדו, והרי היא השלמת האדם... ולכך העובר על לא 
תרצח הוא חוטא בעצם האדם ומעלתו, הוא צלם אלקים, והחוטא בדבור לא תנאף הוא חוטא במדרגת דבר 

עוד למטה ממדרגה זאת, כי החוטא בדבור שהוא השלמת האדם נכנס בגדר האדם. ואחר כך לא תגנוב, הוא 
לא תגנוב חוטא שהוא לוקח לרשותו דבר שאינו שלו, ואין החטא הזה מתיחס שחוטא במדרגת האדם עצמו, 
שהוא מפסיד אותו, וגם לא במדרגת דבר שהוא השלמתו שהוא נחשב כגופו, אבל החטא הזה במה שמוציא 

 ומה אל לא תנאף... דבר מרשות אחר ולוקח אותו לרשותו, ואין זה ד
 

 רש"ר הירש, במעגלי שנה ג עמוד רסח 
עשרת הדברים, לא מצוות כי אם "דברים", כך קורא ה' לתוכן שני לוחות הברית, ואילו בתרגומים זרים 

...מצוה שאין אדם נותן דעתו עליה והכל עוברים עליה, חדלה מלהיות מצוה,  .משתמשים העמים במלה מצות
והיא מונחת בקרן זוית ככל דבר שנתיישן ועבר עליה הכלח. אך לא כן דברי ה'. דברים הם "השמע ישמע 
והחדל יחדל" (יחזקאל ג' כ"ז), והיינו הך אם יציית איש לדברים אם לא, הם יצאו מפי ה' וכך הם קיימים 

לעצמם.... גם אם הכל יתכחשו לדבריו, ישארו במלא תוקפם, אפילו אם ישראל יפנו להם עורף, יוסיפו כש
ברקיו ורעמיו של הר סיני להישמע ברמה וישאו את הדברים האלה אל ישראל ואל האנושות כולה, עד אשר 

 יכירו לראות בטעותם וישובו אל האמת היחידה והנצחית. 
 

 עמוד רעז רש"ר הירש, במעגלי שנה ג 
אנכי" הוא הדיבור הראשון, ו"לא תחמוד" האחרון, כך שעשרת הדברות פותחים ומסיימים במצוה מחייו "

הפנימיים של האדם. המצוות המעשיות באות בין שני הדברות הללו, ואין צורך איפוא במחשבה מעמיקה כדי 
רעיון. החיצון פונה אל הפנימי,  להבין, כי כל רעיון צריך להתבטא בלשון המעשה, וכל מעשה צריך להיות

 והפנימי אל החיצון, וכך מתהווה שלימות תואמת. 
 

 שפת אמת, משפטים תרס"ב 
ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, לפניהם ולא לפני נכרים, ועוד כתבו חז"ל ואלה מוסיף על הראשונים, 

החיים, ואין שם  בחינת עץ דעשרת הדברות מיוחדים רק לבני ישראל, והיא הנהגה שלמעלה מהטבע, והיא
 מגע נכרי כלל...

 
 

 השוואת מקורות 
 

 שפת אמת ,פרשת בא (תרל"א) 
הגיד כי מה שהיה צורך לעשר מכות. להסיר   -אמר אדוני זקני (כלומר סבי) מורי ורבי זכר צדיק לברכה 
 הקליפה והסתר מעשרה מאמרות לעשותן עשרת הדברות .

 
  -מכילתא יתרו מסכת דבחדש פרשה ח הקשר שבין שתי הלוחות: 

  .ה' על לוח זה וה' על לוח זה ? כיצד נתנו עשרת הדברות
מגיד הכתוב, שכל מי ששופך דם, מעלה עליו הכתוב כאלו ממעט . לא תרצח וכנגדו אנכי ה' אלהיך כתיב

לו מטבעות. למדינה והעמיד לו איקונות ועשה לו צלמים וטבעו  מלך בשר ודם שנכנסמשל ל .בדמות המלך
כך מי שהוא שופך  . לו מטבעותיו, ומיעטו בדמות של מלך ו איקונות, שברו לו צלמיו, ובטלולאחר זמן כפו ל

 . שופך דם האדם: דמים, מעלה עליו הכתוב כאלו ממעט בדמות המלך, שנאמר
                                             מגיד הכתוב, שכל מי שעובד עבודה זרה, . לא תנאף וכתיב כנגדו לא יהיה לך כתיב

ויאמר ה' : וכתיב.  האשה המנאפת תקח את זרים: מעלה עליו הכתוב כאלו מנאף אחר המקום, שנאמר
וכנגדו  לא תשא את שם ה' אלהיך לשוא כתיב.' אליו עוד, לך אהב אשת אהובת רע ומנאפת וגו

עשרת הדברות
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הגנוב רצוח : מגיד שכל מי שהוא גונב, לסוף בא לידי שבועת שוא, שנאמר. תגנוב לא כתיב
לא : וכנגדו כתיב. זכור את יום השבת לקדשו: כתיב. אלה וכחש רצוח וגנוב ונאוף: וכתיב. ונאוף
מעיד לפני מי שאמר והיה העולם, שלא ברא עולמו לששה  -מגיד הכתוב, שכל מי שמחלל את השבת , תענה
מעיד לפני מי שאמר והיה העולם, שברא עולמו לששה  -ולא נח בשביעי; וכל מי שמשמר את השבת ימים 

 .' ואתם עדי נאם ה: ימים ונח בשביעי, שנאמר
סוף מוליד בן  -מגיד הכתוב, שכל מי שהוא חומד  . לא תחמוד וכנגדו כתיב כבד את אביך ואת אמך כתיב

לכך נתנו עשרת הדברות, חמשה על לוח זה וחמשה . שאינו אביושהוא מקלל את אביו ואת אמו ומכבד למי 
 . ר' חנינא בן גמליאלדברי , על לוח זה

 
  -ירושלמי , ברכות, פ"א ה"ה -השוואה בין עשרת הדברות לפרשיות שמע 

מפני מה קורין שתי פרשיות הללו בכל יום. רבי לוי ורבי סימון. רבי סימון אמר מפני שכתוב בהן שכיבה 
שמע (דברים ו)  אנכי ה' אלהיךוקימה רבי לוי אמר מפני שעשרת הדברות כלולין בהן. (שמות כ; דברים ה) 

 . ה' אחדרים ו) (דב לא יהיה לך אלהים אחרים על פני. (שמות כ; דברים ה) ישראל ה' אלהינו
. . מאן דרחים מלכא לא משתבע בשמיה ומשקרלא תשא את שם ה' אלהיך לשוא ואהבת את ה' אלהיך

. רבי אומר זו מצות שבת שהיא שקולה כנגד כל מצותיה של תורה זכור את יום השבת לקדשו למען תזכרו
דכתיב (נחמיה ט) ואת שבת קדשך הודעת להם ומצות וחוקים ותורה צוית וגו' להודיעך שהיא שקולה כנגד 

לא תרצח ואבדתם מהרה . כבד את אביך ואת אמך למען ירבו ימיכם וימי בניכםכל מצותיה של תורה. 
א"ר לוי ליבא ועינא תרין סרסורין  תנאף לא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם לאמאן דקטיל מתקטיל. 

דחטאה דכתיב (משלי כג) תנה בני לבך לי ועיניך דרכי תצרנה אמר הקב"ה אי יהבת לי לבך ועיניך אנא ידע 
ה'  ולא דגנו של חבירך. לא תענה ברעך עד שקר אני ואספת דגנך(דברים יא)  לא תגנובדאת לי. (שמות כ) 

אלהיכם וכתיב (ירמיה י) וה' אלהים אמת מהו אמת אמר רבי אבון שהוא אלהים חיים ומלך עולם. אמר רבי 
לא לוי אמר הקב"ה אם העדת לחבירך עדות שקר מעלה אני עליך כאלו העדת עלי שלא בראתי שמים וארץ. 

 .ביתך ולא בית חבירך תחמוד בית רעך וכתבתם על מזוזות ביתך
הן הן גופה של שמע, דרב מתנא ור' שמואל בר נחמן תרוויהון אמרי, בדין היה שיהיו קורין שעשרת הדברות 

עשרת הדברות בכל יום, ומפני מה אין קורין אותן, מפני טענות המינין, שלא יהו אומרים אלו לבדן ניתנו לו 
 למשה בסיני.

 
 יתרו, קפ"ב זוהר פרשת -השוואה בין עשרת הדברות לעשרת המאמרות של בריאות העולם 

תא חזי, עשרה מאמרות למעשה בראשית הוא כמו שלמדנו, בעשרה מאמרות נברא העולם, עשרה מאמרות 
למתן תורה אלו עשרת הדברות, (והם אלו נגד אלו, שאם לא אלו דמתן תורה אינם מתקיימים אלו דמעשה 

, כי האמונה של הקב"ה, אוריהי אור ויהי , וכתוב במעשה בראשית אנכי ה' אלקיךבראשית כנ"ל), כתוב, 
 .(שהיא המלכות, שה"ס) אנכי, נקראות אור, שכתוב ה' אורי וישעי ממי אירא וגו', הרי שהם אחד

וגו', כי יהי רקיע יהי רקיע בתוך המים אלהים אחרים על פני, (שהוא בדומה למה) שכתוב לא יהיה לך כתוב 
נקרא שמים, (שהוא ז"א)... ועל כן ישראל (פירושו) ישראל, שהם חלק הקב"ה יתאחדו במקום ההוא ש

קדושים, מבדילים בין מים למים, (בין הקב"ה ובין ע"ז), הרי שמקרא זה דומה להכתוב לא יהיה לך אלהים 
 אחרים על פני. (ויקרא קעט)

יקוו המים אשר מתחת השמים למקום את שם ה' אלקיך לשוא, וכתוב במעשה בראשית  לא תשאכתוב 
הנשבע בהשם הקדוש לשקר, כאלו מפריד אמא, (שהוא מלכות), ממקומה למעלה, והספירות  , תא חזי, כלאחד

הקדושות אינן מתישבות במקומן, כמו שאמר נרגן מפריד אלוף, ואין אלוף אלא הקב"ה, וכתוב יקוו המים 
אשר מתחת השמים למקום אחד, (שפירושו) לא תעשה פירוד (בין המדרגות הנקראות מים) מחמת שבועת 
שקר. אלא אל מקום אחד, כראוי במקום האמת, ולא יתפשטו למקום אחר שהוא שקר, ומהו השקר, הוא 

 .שהמים הולכים למקום אחר, (לסטרא אחרא), שאינו שלו (של הקב"ה, הרי שהמקראות דומים)
וגו', מתי נתגדלה הארץ  תדשא הארץ דשא עשב, וכתוב במעשה בראשית זכור את יום השבת לקדשוכתוב 

הקדושה, (שהיא המלכות), ונתעטרה בעטרותיה, הוי אומר ביום השבת, כי אז נתחברה הכלה, (שהיא מלכות), 
כבד את אביך כתוב,  .בהמלך, (שהוא ז"א), להוציא דשאים וברכות לעולם, (הרי שהמקראות דומים זה לזה

, מה מלמדנו, אלא אלו מאורות הם אביך שמיםיהי מאורות ברקיע ה, וכתוב במעשה בראשית, ואת אמך
ואמך, אביך הוא השמש, (שהוא ז"א), אמך היא הלבנה, (שהיא מלכות), ואין שמש אלא הקב"ה, שכתוב, כי 
שמש ומגן ה' אלקים, ואין לבנה אלא כנסת ישראל, (שהיא מלכות), שכתוב, וירחך לא יאסף, ועל כן ב' 

 .המקראות אחד הם
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, ללמדנו, שאתה לא תרצח אדם שנקרא ישרצו המים שרץ נפש חיהוב במעשה בראשית , וכתלא תרצחכתוב 
כך, (נפש חיה), שכתוב ויהי האדם לנפש חיה, ולא תהיו כדגים האלו, אשר הגדולים בולעים את הקטנים, 

 .(הרי שב' המקראות אחד הם)
נו שלא ישקר אדם באשה , מכאן למדתוצא הארץ נפש חיה למינה, וכתוב במעשה בראשית, לא תנאףכתוב 

אחרת שאינה בת זוגו, ועל כן כתוב, תוצא הארץ נפש חיה למינה, דהיינו שאשה לא תוליד אלא ממינה, ומי 
 .הוא מינה, זהו בן זוגה

, דהיינו מה ויאמר אלקים הנה נתתי לכם את כל עשב זורע זרע, וכתוב במעשה בראשית לא תגנובכתוב 
 .ה שלכם, ולא תגנבו מה שהוא מאחרשנתתי לכם ומה שהפקדתי לכם יהי

, היינו מי שהוא ויאמר אלקים נעשה אדם בצלמנו, וכתוב במעשה בראשית, לא תענה ברעך עד שקרכתוב 
 .בצורת המלך לא תענה בו שקר, ומי שמעיד שקר לחברו כאלו מעיד שקר למעלה

ו', הרי בת זוגך כנגדך, וג לא טוב היות האדם לבדו, וכתוב במעשה בראשית, לא תחמוד אשת רעךכתוב 
והיינו (מה שאמרנו) עשרה מאמרות למעשה בראשית,  .(שניתנה לו בת זוגו חוה), ועל כן לא תחמוד אשת רעך

ועשרה מאמרות למתן תורה, והיינו שכתוב עשרה עשרה הכף בשקל הקדש, (שאלו ב' עשרה) נשקלו כאחד 
במשקל אחד, ומשום זה עומד העולם ונמצא בו שלום, ועל כן ואם זבח שלמים קרבנו הוא לקיים העולם 

 בשלום... 

 
 מדרש תנחומא פרשה כא, י' הדברות קמייתא -לעשרת המכותהשוואה בין עשרת הדברות  

נאמרו עשרת הדברות כנגד עשר מכות שהביא הקב"ה על המצרים במצרים. אנכי כנגד מכת דם, אל 
, שעלו בתנורים בחומם, אמר הקב"ה לא יהיה לך כנגד צפרדעיםתאמר כפרעה לי יארי ואני עשיתיני, 

, שהשביעם הקב"ה ועלו. לא תשא כנגד מכת כיניםקים לי כבוד. הצפרדעים חלקו לי כבוד ואין אתם חול
, דכתיב כבד כנגד מכת דבר, אמר הקב"ה לא תערוב ולידן חולא ושבתא כחד. זכור כנגד מכת ערוב

אמר הקב"ה אל תהי רוצח ודמו של אותו האיש בגופו.  לא תרצח כנגד מכת שחין,למען יאריכון ימיך. 
ברד ואש מתלקחת בתוך הברד, וכתיב היחתה איש אש בחיקו וגו' כן הבא  , ויהילא תנאף כנגד מכת ברד

לא תענה כנגד מכת , כתב בעד החלונות יבואו כגנב, לא תגנוב כנגד מכת ארבהעל אשת איש וגו'. 
, לא תחמוד כנגד מכת בכורות, אמר הקב"ה אם אין עדותך מאירה לך כאורה הזאת אל תעידנה, חושך

 שהיו המצרים שטופים בזימה ונמצאו כולם בכורים. 
 

 תנא דבי אליהו רבא -שכר ועונש פוטנציאליים  
, אמר הקב"ה לישראל, אם קיימתם אתם אותו נתקיים בכם אני אמרתי אלהים אנכי ה' אלקיךדבר אחר 

אם  יהיה לךלא אתם וגו' (תהלים פ"ב), עכשיו שעברתם עליו נתקיים בכם אכן כאדם תמותון (שם). 
קיימתם אתם אותו נתקיים בכם (ויקרא כ"ז) ופניתי אליכם והפריתי אתכם והרביתי אתכם והקימותי את 

 לא תשאבריתי אתכם, עכשיו שעברתם עליו נתקיים בכם (שם) ונתתי פני בכם ונגפתם לפני אויביכם. 
ו אם אתן את דגנך עוד מאכל אם קיימתם אתם אותו נתקיים בכם (ישעיה ס"ב) נשבע ה' בימינו ובזרוע עוז

זכור את יום השבת לאויביך וגו', עכשיו שעברתם עליו נתקיים בכם (דברים י"א) וחרה אף ה' בכם. 
, אם קיימתם אתם אתו נתקיים בכם (ישעיה נ"ח) אז תתענג על ה' וגו', עכשיו שעברתם עליו לקדשו

, אם קיימתם אתם ד את אביך ואת אמךכבנתקיים בכם (ויקרא כ"ו) אז תרצה הארץ את שבתותיה וגו'. 
אותו נתקיים בכם (ישעיה מ') וראו גויים צדקך, עכשיו שעברתם עליו נתקיים בכם (יחזקאל ה') לכן 

אם קיימתם אתם אותו נתקיים בכם וחרב לא תעבור בארצכם (ויקרא  לא תרצחאבות יאכלו בנים וגו'. 
אם קיימתם אתם אותו  לא תנאףריכם חרב וגו'. כ"ו), עכשיו שעברתם נתקיים בכם (שם) והריקותי אח

נתקיים בכם (ירמיה ל"א) אז תשמח בתולה במחול ובחורים וזקנים יחדיו, עכשיו שעברתם עליו נתקיים 
אם קיימתם  לא תגנובבכם (הושע ד') לא אפקוד על בנותיכם כי תזנינה ועל כלותיכם כי תנאפנה וגו'. 

כלת את כל העמים, עכשיו שעברתם עליו נתקיים בכם (ירמיה נ"א) אתם אותו נתקיים בכם (דברים ז') וא
אם קיימתם אתם אותו נתקיים בכם (ישעיה מ"ג) ואתם  לא תענהאכלני הממני נבוכדנאצר מלך בבל. 

עדי נאם ה', עכשיו שעברתם עליו נתקיים בכם (איכה ג') מה אעידך מה אדמה לך הבת ירושלים מה אשוה 
וגו' אם קיימתם אתם אותו נתקיים בכם (שמות ל"ד) ולא יחמוד  מוד בית רעךלא תחלך ואנחמך וגו'. 

איש את ארצך, עכשיו שעברתם עליו נתקיים בכם (מיכה ב') וחמדו שדות וגזלו וגו'. (פרק כו)
 

 

חמוד  ולא 
עשרת הדברות(פרק כו)

 מבוא
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 פיוט

 יום זה / ר' דוד אבן בקודהאמון 
 

 ָנֲחלּו ַעם ֶזה   ָאמֹון יֹום ֶזה
ִהים   חֹוֶזהַעל ַיד   ִאיׁש ָהֱא

 ְויֹוֵסד ְנִׁשָּיה   נֹוֶטה ֲעִלָּיה
ִהים   ְל דּוִמָּיה  ְּתִהָּלה ֱא
 ְוָדת הֹוֵריתָ    יֹום ִנְגֵליתָ 

ִהים   ְמֹאד ַנֲעֵליתָ   ַעל ָּכל ֱא
 ַעם נֹוָׁשעּו   ְּדַבר ֵאל ָׁשְמעּו

ִהים   ְוָחלּו ְוָזעּו  ִמְּפֵני ֱא
 ְּגדֹול ָהֵעָצה   ְוִהְפִליא ֵעָצה
ִהים   ְלָעם ֵחן ָמָצא  ְּבֵעיֵני ֱא
 ּתֹוָרה ְּתִמיָמה   ְיָקָרה ְנִעיָמה

ִהים   ְלַהְנִחיל ֲאיָֻּמה  ָּבא ָהֱא
 ְוקֹול ִהְׁשִמיָעם   ָּדת הֹוִדיָעם

ִהים   ְראּו ֲהָׁשַמע ָעם  קֹול ֱא
 ִּדֵּבר ְּבִסיַני   ְּבָאְזֵני ֲהמֹוַני
ִהים   ֲהלֹא ֲאִני ְייָ   ְוֵאין עֹוד ֱא

 ְוֵצא ּתֹאַמר לֹו   ְנֹטׁש ָזר ּוִפְסלֹו
ִהים   ֲהַיֲעֶׂשה ּלֹו  ָאָדם ֱא

 ַלָּׁשְוא ַאל ּתֹוֵאל   ֶאת ֵׁשם ָהֵאל
ִהים   ִּכי ַעל ָּכל ֵאל  ָּגדֹול ֱא

 רּוץ ָנא ְבִחַּבת   ְלַכֵּבד ַׁשָּבת
ִהים   ִּכי בֹו ָׁשַבת  ַוְיַכל ֱא

 ְּבטּוב ַמֲעַדִּנים   ְמִניםַעֵּנג אֹו
ִהים   ְוַתֲאִרי ָׁשִנים  ִלְפֵני ֱא

 ְוַאל ְּתִהי ְבסֹוָדם   ְזֵרה ׁשֹוְפֵכי ָדם
ִהים    ִּכי ָהָאָדם  ְּבֶצֶלם ֱא
 ּומֹאְזֵני ִמְרָמה    ַרֵחק ִזָּמה

ִהים   ֶּפן ְּבַאף ְוֵחָמה  ִיְפֹקד ֱא
 ְּכִמְתַאֶּנהָׁשְוא    ְּבֵרֲע לֹא ַתֲעֶנה

ִהים   ִּכי ֵׁשׁש ָׂשֵנא  ְיָי ֱא
 ַתְחמֹוד ַּגם לֹא   ִקְנַין ָאח לֹא

ִהים   ִּתְתָאו ֲאֶׁשר לֹו  ָנַתן ֱא
 ְוָתְמהּו ּוָפֲחדּו   ְוָהָעם ָחְרדּו
ִהים   ָראּו ַוַּיִּגידּו  ּפֹוַעל ֱא

 ְנִדיֵבי ֹיֶׁשר   ִּדְּברּו ְבֹכֶׁשר
ִהים   ַנֲעֶׂשה ָכל ֲאֶׁשר  ִצָּוה ֱא

 ְּבָדת ֵאל ִׂשְמחּו ִעְלזּו   ֲהמֹוֵני ַעם זּו
ִהים   ְוִאְמרּו ְלכּו ֲחזּו  ִמְפֲעלֹות ֱא

 ְזֹקף ָיֵדינּו   ַחי ּגֹוֲאֵלנּו
ִהיּבְ    ְוִחיׁש ַהְרֵאנּו םֵיַׁשע ֱא
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 / סימן אני דוד דיין חזקאנכי שמי ה'

 
 ֲאֶׁשר ִנְגֵליִתי ְבִסיַני    ָאֹנִכי ְׁשִמי ְייָ 

 לֹא ִיְהֶיה ְל ַעל ָּפָני    ִצִּויִתי ְלַעם ֲהמֹוַני

 ְלֹאֶר ָיִמים ְוָׁשִנים   נֹוֵקם ָעֹון ָאב ַעל ָּבִנים

ִהים ְייָ  זּוַלת   ְלעֹוְבֵדי ֶפֶסל ְוׁשֹוִנים  ֱא

 ַׁשַּדי ַצִּדיק ְיסֹוד עֹוָלם    ְיַׁשֵּלם ָלֶהם ָּפֳעָלם

 ָּכל נֹוֵׂשא ָׁשְוא ֵׁשם ְייָ    ָגְפִרית ֵאׁש ַאְמִטיר ִּבְגבּוָלם

 ִזְכרּו ַׁשָּבת ְלַקְּדׁשֹו   ּדֹוְרֵׁשי ָהֵאל ַעם ְקדֹוׁשֹו

 ֵיָרֶצה ִלְפֵני ְייָ    ּוְמַׁשְּמרֹו ְּבָכל ַנְפׁשֹו

 ְוַאל ְּתִהי ְּכֶׂשה אֹוֵבד   ֶאת ָאב ָוֵאם ְּתַכֵּבדוְ 

 ָּכל ֶנֶפׁש ָּבָרא ְייָ    לֹא ִתְרַצח ְולֹא ְתַאֵּבד

 לֹא ִתְנֲאפּו לֹא ִתְגֹנבּו   ַּדְרֵכיֶכם ַאֶּתם ֵהיִטיבּו

 ֵמַאֲחֵרי ֵאל ְייָ    ּוְלעֹוְלֵמי ַעד לֹא ָתׁשּובּו

 ר לֹא ִתְהֶיהְוֵעד ֶׁשקֶ     ְּדָרַכי ְׁשֹמר ֶוְחֶיה

 ִּכי ֵהם לֹא ָבַחר ְייָ    ְולֹא ַתְחֹמד ְּכָכל גֹוֵיי

 עֹוַלת ָּתִמיד ִלְזֹּבחַ     יֹום ַׁשָּבת ּבֹו ָתנּוחַ 

 ָקְרָּבן הּוא ַלְייָ    ּובֹו ַּתְקִריב ֵריַח ִניחֹוחַ 

 ְּביֹום ַׁשָּבת ִמְקָרא ֹקֶדׁש   ַיִין ָמתֹוק ּבֹו ְתַקֵּדׁש

 ְלָרצֹון ִלְפֵני ְייָ    ְתַחֵּדׁשְוִדְבֵרי תֹוָרה 

 ֲחצֹות (ְּבעֹוד) ַלְיָלה ְמַהְּלִלים   ָחָזק ְלִׁשְמ ְמַיֲחִלים

ְיָבְרכּו ֵׁשם ְייָ    ּתֹו ְנֵוה ֹקֶדׁש ִהּלּוִלים

 
 

  


