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 ד"בס

  שנים עשר לאווין–עשרת הדברות 

 נון-יאול בן' שיעורו של ר

 נבון. מ

 
 שמות פרק לד פסוק כח 

ַוְיִהי ָׁשם ִעם ְיקָֹוק ַאְרָּבִעים יֹום ְוַאְרָּבִעים ַלְיָלה ֶלֶחם לֹא ָאַכל ּוַמִים לֹא ָׁשָתה ַוִּיְכּתֹב ַעל ַהֻּלחֹת ֵאת 
 : םֲעֶׂשֶרת ַהְּדָבִריִּדְבֵרי ַהְּבִרית 

 
 דברים פרק ד פסוק יג 

 :  ַוִּיְכְּתֵבם ַעל ְׁשֵני ֻלחֹות ֲאָבִניםֲעֶׂשֶרת ַהְּדָבִריםַוַּיֵּגד ָלֶכם ֶאת ְּבִריתֹו ֲאֶׁשר ִצָּוה ֶאְתֶכם ַלֲעׂשֹות 
 

 דברים פרק י פסוק ד 
ֶּבר ְיקָֹוק ֲאֵליֶכם ָּבָהר ִמּתֹוְך ָהֵאׁש ְּביֹום  ֲאֶׁשר ִּדֲעֶׂשֶרת ַהְּדָבִריםַוִּיְכּתֹב ַעל ַהֻּלחֹת ַּכִּמְכָּתב ָהִראׁשֹון ֵאת 

 : ַהָּקָהל ַוִּיְּתֵנם ְיקָֹוק ֵאָלי
 

 
 

 שמות פרק כ 
ָאנִֹכי ְיקָֹוק ֱאלֶֹהיָך ֲאֶׁשר הֹוֵצאִתיָך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִמֵּבית ֲעָבִדים לֹא ִיְהֶיה ְלָך ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים ַעל ) ב(

ָך ֶפֶסל ְוָכל ְּתמּוָנה ֲאֶׁשר ַּבָּׁשַמִים ִמַּמַעל ַוֲאֶׁשר ָּבָאֶרץ ִמָּתַחת ַוֲאֶׁשר ַּבַּמִים ִמַּתַחת לֹא ַתֲעֶׂשה ְל) ג( :ָּפָני
לֹא ִתְׁשַּתֲחֶוה ָלֶהם ְולֹא ָתָעְבֵדם ִּכי ָאנִֹכי ְיקָֹוק ֱאלֶֹהיָך ֵאל ַקָּנא ּפֵֹקד ֲעֹון ָאבֹת ַעל ָּבִנים ַעל ) ד( :ָלָאֶרץ

לֹא ִתָּׂשא ֶאת ֵׁשם ) ו( ס: ְועֶֹׂשה ֶחֶסד ַלֲאָלִפים ְלאֲֹהַבי ּוְלׁשְֹמֵרי ִמְצֹוָתי) ה( :ל ִרֵּבִעים ְלׂשְֹנָאיִׁשֵּלִׁשים ְוַע
ָזכֹור ֶאת יֹום ַהַּׁשָּבת ) ז( פ: ְיקָֹוק ֱאלֶֹהיָך ַלָּׁשְוא ִּכי לֹא ְיַנֶּקה ְיקָֹוק ֵאת ֲאֶׁשר ִיָּׂשא ֶאת ְׁשמֹו ַלָּׁשְוא

ְויֹום ַהְּׁשִביִעי ַׁשָּבת ַליקָֹוק ֱאלֶֹהיָך לֹא ַתֲעֶׂשה ) ט( :ֵׁשֶׁשת ָיִמים ַּתֲעבֹד ְוָעִׂשיָת ָּכל ְמַלאְכֶּתָך) ח( :ְלַקְּדׁשֹו
ה ְיקָֹוק ִּכי ֵׁשֶׁשת ָיִמים ָעָׂש) י( :ָכל ְמָלאָכה ַאָּתה ּוִבְנָך ּוִבֶּתָך ַעְבְּדָך ַוֲאָמְתָך ּוְבֶהְמֶּתָך ְוֵגְרָך ֲאֶׁשר ִּבְׁשָעֶריָך

ֶאת ַהָּׁשַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ ֶאת ַהָּים ְוֶאת ָּכל ֲאֶׁשר ָּבם ַוָּיַנח ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ַעל ֵּכן ֵּבַרְך ְיקָֹוק ֶאת יֹום 
ְיקָֹוק ֱאלֶֹהיָך ַּכֵּבד ֶאת ָאִביָך ְוֶאת ִאֶּמָך ְלַמַען ַיֲאִרכּון ָיֶמיָך ַעל ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ) יא( ס: ַהַּׁשָּבת ַוְיַקְּדֵׁשהּו

לֹא ַתְחמֹד ֵּבית ) יג( ס:  לֹא ַתֲעֶנה ְבֵרֲעָך ֵעד ָׁשֶקרס לֹא ִּתְגנֹב ס לֹא ִּתְנָאף סלֹא ִּתְרָצח ) יב( ס: נֵֹתן ָלְך
   פ:  לֹא ַתְחמֹד ֵאֶׁשת ֵרֶעָך ְוַעְבּדֹו ַוֲאָמתֹו ְוׁשֹורֹו ַוֲחמֹרֹו ְוכֹל ֲאֶׁשר ְלֵרֶעָךסֵרֶעָך 

 
 שמות פרק כ 

 :לֹא ִיְהֶיה ְלָך ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים ַעל ָּפָני .1
 לֹא ַתֲעֶׂשה ְלָך ֶפֶסל ְוָכל ְּתמּוָנה  .2
 לֹא ִתְׁשַּתֲחֶוה ָלֶהם  .3
 ְולֹא ָתָעְבֵדם .4
 לֹא ִתָּׂשא ֶאת ֵׁשם ְיקָֹוק ֱאלֶֹהיָך ַלָּׁשְוא .5
 ]בַּׁשָּבת[לֹא ַתֲעֶׂשה ָכל ְמָלאָכה  .6

 

 לֹא ִּתְרָצח  .7
 לֹא ִּתְנָאף  .8
 ב לֹא ִּתְגנֹ .9
 : לֹא ַתֲעֶנה ְבֵרֲעָך ֵעד ָׁשֶקר .10
 לֹא ַתְחמֹד ֵּבית ֵרֶעָך  .11
לֹא ַתְחמֹד ֵאֶׁשת ֵרֶעָך ְוַעְבּדֹו ַוֲאָמתֹו  .12

 ְוׁשֹורֹו ַוֲחמֹרֹו ְוכֹל ֲאֶׁשר ְלֵרֶעָך
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 בין אדם לאדם ולחברו בין אדם למקום רת האמוניתסהמג

 ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ְיקָֹוק ֱאלֶֹהיָך) 1(
יָך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִמֵּבית הֹוֵצאִת
 ֲעָבִדים

  

לֹא ִיְהֶיה ְלָך ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים ) 2( 
 :ַעל ָּפָני

 לֹא ִּתְרָצח

לֹא ַתֲעֶׂשה ְלָך ֶפֶסל ְוָכל ְּתמּוָנה  
ֲאֶׁשר ַּבָּׁשַמִים ִמַּמַעל ַוֲאֶׁשר 
ָּבָאֶרץ ִמָּתַחת ַוֲאֶׁשר ַּבַּמִים 

 :ִמַּתַחת ָלָאֶרץ

 לֹא ִּתְנָאף

  לֹא ִתְׁשַּתֲחֶוה ָלֶהם 

 לֹא ִּתְגנֹב ְולֹא ָתָעְבֵדם 

 ֵאל ַקָּנא ּפֵֹקד ָאנִֹכי ְיקָֹוק ֱאלֶֹהיָך ִּכי
ֲעֹון ָאבֹת ַעל ָּבִנים ַעל ִׁשֵּלִׁשים ְוַעל 

 :ִרֵּבִעים ְלׂשְֹנָאי
ְועֶֹׂשה ֶחֶסד ַלֲאָלִפים ְלאֲֹהַבי 

 :ּוְלׁשְֹמֵרי ִמְצֹוָתי

  

ְיקָֹוק  ֶאת ֵׁשם לֹא ִתָּׂשא) 3( 
  ַלָּׁשְואֱאלֶֹהיָך

 :לֹא ַתֲעֶנה ְבֵרֲעָך ֵעד ָׁשֶקר

 לֹא ְיַנֶּקה ְיקָֹוק ֵאת ֲאֶׁשר ִיָּׂשא ִּכי
 :ֶאת ְׁשמֹו ַלָּׁשְוא

  

ָזכֹור ֶאת ) 4(
יֹום ַהַּׁשָּבת 

 :ְלַקְּדׁשֹו
 

 
 
 

 ַּתֲעבֹד ֵׁשֶׁשת ָיִמים
ְוָעִׂשיָת ָּכל 
 :ְמַלאְכֶּתָך
 ַׁשָּבת ִביִעיְויֹום ַהְּׁש

 ַליקָֹוק ֱאלֶֹהיָך

  

לֹא ַתֲעֶׂשה ָכל ְמָלאָכה ַאָּתה  
ּוִבְנָך ּוִבֶּתָך ַעְבְּדָך ַוֲאָמְתָך 

 :ּוְבֶהְמֶּתָך ְוֵגְרָך ֲאֶׁשר ִּבְׁשָעֶריָך
 

 לֹא ַתְחמֹד ֵּבית ֵרֶעָך
לֹא ַתְחמֹד ֵאֶׁשת ֵרֶעָך 
ְוַעְבּדֹו ַוֲאָמתֹו ְוׁשֹורֹו 

 פ: ל ֲאֶׁשר ְלֵרֶעָךַוֲחמֹרֹו ְוכֹ
 

 
 
 
 
 

ַעל ֵּכן ֵּבַרְך 
ְיקָֹוק ֶאת יֹום 

ַהַּׁשָּבת 
 :ַוְיַקְּדֵׁשהּו

 ֵׁשֶׁשת ָיִמים ִּכי
ָעָׂשה ְיקָֹוק ֶאת 
ַהָּׁשַמִים ְוֶאת 

ָהָאֶרץ ֶאת ַהָּים 
ְוֶאת ָּכל ֲאֶׁשר ָּבם 

  ַהְּׁשִביִעיַּבּיֹוםַוָּיַנח 

  

 ְלַמַעןֶּמָך ַּכֵּבד ֶאת ָאִביָך ְוֶאת ִא) 5(
ְיקָֹוק ַיֲאִרכּון ָיֶמיָך ַעל ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר 

 : נֵֹתן ָלְךֱאלֶֹהיָך
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 ... ֲאֶׁשר הֹוֵצאִתיָך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִמֵּבית ֲעָבִדים ָאנִֹכי ְיקָֹוק ֱאלֶֹהיָך
 : נֵֹתן ָלְךְיקָֹוק ֱאלֶֹהיָךְלַמַען ַיֲאִרכּון ָיֶמיָך ַעל ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ... 

 
 תלמוד בבלי מסכת קידושין דף ל עמוד ב 

אמר , בזמן שאדם מכבד את אביו ואת אמו, ואמו, ואביו, ה"הקב: שלשה שותפין הן באדם, ר"ת
 . מעלה אני עליהם כאילו דרתי ביניהם וכבדוני: ה"הקב
 

 שמות פרק ג 
 ֶאל ֶאֶרץ טֹוָבה ּוְרָחָבה ֶאל ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ָוֵאֵרד ְלַהִּצילֹו ִמַּיד ִמְצַרִים ּוְלַהֲעלֹתֹו ִמן ָהָאֶרץ ַהִהוא) ח(

 :ּוְדָבׁש ֶאל ְמקֹום ַהְּכַנֲעִני ְוַהִחִּתי ְוָהֱאמִֹרי ְוַהְּפִרִּזי ְוַהִחִּוי ְוַהְיבּוִסי
 

 שמות פרק ג 
ִרִּזי ְוַהִחִּוי ְוַהְיבּוִסי ֶאל ָואַֹמר ַאֲעֶלה ֶאְתֶכם ֵמֳעִני ִמְצַרִים ֶאל ֶאֶרץ ַהְּכַנֲעִני ְוַהִחִּתי ְוָהֱאמִֹרי ְוַהְּפ) יז(

 :ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדָבׁש
 

 דברים פרק ד 
) לח: (ַוּיֹוִצֲאָך ְּבָפָניו ְּבכֹחֹו ַהָּגדֹל ִמִּמְצָרִיםְוַתַחת ִּכי ָאַהב ֶאת ֲאבֶֹתיָך ַוִּיְבַחר ְּבַזְרעֹו ַאֲחָריו ) לז(

ְוָיַדְעָּת ) לט(: ִמָּפֶניָך ַלֲהִביֲאָך ָלֶתת ְלָך ֶאת ַאְרָצם ַנֲחָלה ַּכּיֹום ַהֶּזהְלהֹוִריׁש ּגֹוִים ְּגדִֹלים ַוֲעֻצִמים ִמְּמָך 
ְוָׁשַמְרָּת ) מ(: ַהּיֹום ַוֲהֵׁשבָֹת ֶאל ְלָבֶבָך ִּכי ְיקָֹוק הּוא ָהֱאלִֹהים ַּבָּׁשַמִים ִמַּמַעל ְוַעל ָהָאֶרץ ִמָּתַחת ֵאין עֹוד

ֲאֶׁשר ִייַטב ְלָך ּוְלָבֶניָך ַאֲחֶריָך ּוְלַמַען ַּתֲאִריְך ָיִמים ַעל ר ָאנִֹכי ְמַצְּוָך ַהּיֹום  ֲאֶׁשֶאת ֻחָּקיו ְוֶאת ִמְצֹוָתיו
 פ :ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ְיקָֹוק ֱאלֶֹהיָך נֵֹתן ְלָך ָּכל ַהָּיִמים

 
 דברים פרק יא 

ֶאְתֶכם ַהּיֹום ְלַאֲהָבה ֶאת ְיקָֹוק ֱאלֵֹהיֶכם ְוָהָיה ִאם ָׁשמַֹע ִּתְׁשְמעּו ֶאל ִמְצֹוַתי ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ְמַצֶּוה ) יג(
ְוָנַתִּתי ְמַטר ַאְרְצֶכם ְּבִעּתֹו יֹוֶרה ּוַמְלקֹוׁש ְוָאַסְפָּת ְדָגֶנָך ) יד( :ּוְלָעְבדֹו ְּבָכל ְלַבְבֶכם ּוְבָכל ַנְפְׁשֶכם

ִהָּׁשְמרּו ָלֶכם ֶּפן ִיְפֶּתה ) טז( :ָאַכְלָּת ְוָׂשָבְעָּתְוָנַתִּתי ֵעֶׂשב ְּבָׂשְדָך ִלְבֶהְמֶּתָך ְו) טו( :ְוִתירְֹׁשָך ְוִיְצָהֶרָך
ְוָחָרה ַאף ְיקָֹוק ָּבֶכם ְוָעַצר ֶאת ) יז( :ְלַבְבֶכם ְוַסְרֶּתם ַוֲעַבְדֶּתם ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים ְוִהְׁשַּתֲחִויֶתם ָלֶהם
ַבְדֶּתם ְמֵהָרה ֵמַעל ָהָאֶרץ ַהּטָֹבה ֲאֶׁשר ְיקָֹוק ַהָּׁשַמִים ְולֹא ִיְהֶיה ָמָטר ְוָהֲאָדָמה לֹא ִתֵּתן ֶאת ְיבּוָלּה ַוֲא

ְוַׂשְמֶּתם ֶאת ְּדָבַרי ֵאֶּלה ַעל ְלַבְבֶכם ְוַעל ַנְפְׁשֶכם ּוְקַׁשְרֶּתם אָֹתם ְלאֹות ַעל ֶיְדֶכם ְוָהיּו ) יח( :נֵֹתן ָלֶכם
ר ָּבם ְּבִׁשְבְּתָך ְּבֵביֶתָך ּוְבֶלְכְּתָך ַבֶּדֶרְך ְוִלַּמְדֶּתם אָֹתם ֶאת ְּבֵניֶכם ְלַדֵּב) יט( :ְלטֹוָטפֹת ֵּבין ֵעיֵניֶכם

ְלַמַען ִיְרּבּו ְיֵמיֶכם ִויֵמי ְבֵניֶכם ַעל ) כא( :ּוְכַתְבָּתם ַעל ְמזּוזֹות ֵּביֶתָך ּוִבְׁשָעֶריָך) כ( :ּוְבָׁשְכְּבָך ּוְבקּוֶמָך
 ס: יֵמי ַהָּׁשַמִים ַעל ָהָאֶרץָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ְיקָֹוק ַלֲאבֵֹתיֶכם ָלֵתת ָלֶהם ִּכ

 
 אלישע בן אבויה

 
 תלמוד בבלי מסכת קידושין דף לט עמוד ב 

אין לך כל מצוה : רבי יעקב אומר, דתניא; שכר מצוה בהאי עלמא ליכא: דאמר, רבי יעקב היא
בכיבוד אב ואם ; שאין תחיית המתים תלויה בה, ומצוה שכתובה בתורה שמתן שכרה בצדה

למען + דברים כב: +בשילוח הקן כתיב, למען יאריכון ימיך ולמען ייטב לך+ ם הדברי: +כתיב
ועלה לבירה ושלח את , הרי שאמר לו אביו עלה לבירה והבא לי גוזלות, ייטב לך והארכת ימים
? והיכן אריכות ימיו של זה? היכן טובת ימיו של זה, ובחזירתו נפל ומת, האם ונטל את הבנים

 .  לעולם שכולו ארוך- לעולם שכולו טוב ולמען יאריכון ימיך -למען ייטב לך , אלא
 

  א חידושי אגדות מסכת קידושין דף לט עמוד ב"מהרש
ולא תקשי לך מכל ' ל אביו עלה לבירה כו"הרי שא' שכר מצוה בהאי עלמא ליכא כו

ז שאם תשמעו יבואו עליכם כל הברכות "א לפרש רק בעוה"היעודים שבתורה דא
שבו על אדמתם ובהיפך אם לא תשמעו יבואו כל הקללות ואבדתם מן הארץ והטובות וי

ל לרבי יעקב דמודה דזכות הרבים ומעשיהם הטובים מביאים להם כל הברכות "די
י לא אמר כן אלא "ז וכן בהיפך בחטא הרבים אבל ר"והטובות שנזכרו בתורה גם בעוה

ב וכן "עין לו כדי לזכותו בעוהז מרי" דבעוהב"ביחיד שמרובה בזכיות אין שכרו רק לעוה
וכענין זה אמרו אין בידינו ב "ז כדי לטורדו בעוה"בהיפך במרובה עונות מטיבין לו בעוה
יעקב עיין '  ומה שיש לדקדק עוד בדברי רלא מיסורי צדיקים ולא משלות רשעים

 :חולין' בחידושינו סוף מס
 


