בס"ד
מה באמת היה כתוב על הלוחות
הרב מואיז נבון
ַארבָׁ עִ ים לַיְ לָׁה
ַארבָׁ עִ ים יוֹם וְ ְ
שמות פרק לד פסוק כח  -וַ יְ ִהי שָׁ ם עִ ם יְ קֹוָׁ ק ְ
ֲש ֶׂרת
לֶחֶ ם ֹלא ָאכַ ל ּומַ יִ ם ֹלא שָׁ תָׁ ה וַ יִ כְ תֹב עַ ל הַ ֻּלחֹת אֵ ת ִדבְ ֵרי הַ בְ ִרית ע ֶׂ
הַ ְּדבָ ִרים:
ֲש ֶׂרת
דברים פרק י פסוק ד  -וַ יִ כְ תֹב עַ ל הַ ֻּלחֹת כ ִַמכְ ָׁתב הָׁ ִראשוֹן אֵ ת ע ֶׂ
הַ ְּדבָ ִרים אֲ שֶ ר ִדבֶ ר יְ קֹוָׁ ק אֲ לֵיכֶם בָׁ הָׁ ר ִמתוְֹך הָׁ אֵ ש בְ יוֹם הַ ָׁקהָׁ ל וַ יִ ְתנֵם יְ קֹוָׁ ק
אֵ לָׁי:
דברים פרק ד פסוק יג  -וַ ַיגֵד ָׁלכֶם אֶ ת בְ ִרית ֹו אֲ שֶ ר ִצּוָׁ ה אֶ ְתכֶם ַלעֲׂשוֹת
ֲש ֶׂרת הַ ְּדבָ ִרים וַ יִ כְ ְתבֵ ם עַ ל ְּשנֵי לֻּחוֹת אֲ בָׁ נִים:
ע ֶׂ
מכילתא דרבי ישמעאל יתרו  -מסכתא דבחדש פרשה ח
כיצד נתנו עשרת הדברות :ה' על לוח זה וה' על לוח זה– .
 כתיב "אנכי יי' אלהיך" וכנגדו "לא תרצח",מגיד הכתוב שכל מי ששופך דם ,מעלה עליו הכתוב כאלו ממעט בדמות המלך; משל
למלך בשר ודם שנכנס למדינה והעמיד לו איקונות ועשה לו צלמים וטבעו לו מטבעות;
לאחר זמן כפו לו איקונותיו שברו לו צלמיו ובטלו לו מטבעותיו ומיעטו בדמותו של מלך;
כך כל מי שהוא שופך דמים ,מעלה עליו הכתוב כאלו ממעט בדמות המלך ,שנ' +בראשית
ָאדם.
ֹלהים עָׁ ָׁׂשה אֶ ת הָׁ ָׁ
ָאדם ָׁדמ ֹו יִ שָׁ פֵ ְך כִ י בְ צֶ לֶם אֱ ִ
ָאדם בָׁ ָׁ
ט ו +שֹפֵ ְך ַדם הָׁ ָׁ
 כתיב "לא יהיה לך" וכתיב כנגדו "לא תנאף",מגיד הכתוב שכל מי שעובד עבודה זרה מעלה עליו הכתוב כאלו מנאף אחר המקום שנ'
+יחזקאל טז לב +האשה המנאפת תחת אשה תקח את זרים ]רד"ק  -האשה המנאפת -
כן עשית את תחת האל לקחת אלהים אחרים וכתב זה הפסוק לבאר כל המשל כי כל מה
שנזכר בענין התשמיש הוא משל לעכו"ם[:
קוָק אֶׂ ת
ּומנָָׁאפֶ ת ]כְּ ַאהֲ בַ ת יְּ ֹ
וכתוב +הושע ג א +וַ יֹאמֶ ר יְ קֹוָׁ ק אֵ לַי עוֹד לְֵך אֱ הַ ב ִא ָׁשה אֲ הֻ בַ ת ֵרעַ ְ
ישי ֲענָׁבִ ים – רד"ק :תענוגי העולם]:
ֹלהים אֲ חֵ ִרים וְ אֹהֲ בֵ י אֲ ִש ֵ
בְּ נֵי יִ ְּש ָראֵ ל וְּ הֵ ם פֹנִ ים אֶׂ ל אֱ ִ
 כתיב "לא תשא את שם ה' אלהיך לשוא" וכנגדו כתיב "לא תגנוב",מגיד הכתוב שכל מי שהוא גונב ,לסוף בא לידי שבועת שוא ,שנ' +ירמיה ז ט +הֲ ָׁג ֹנב ָׁרצֹחַ
וְ ָׁנאֹף וְ ִהשָׁ בֵ עַ לַשֶ ֶקר וכתיב +הושע ד ב +אָׁ ֹלה וְ כַחֵ ש וְ ָׁרצֹחַ וְ ָׁגנֹב וְ ָׁנאֹף.
 כתיב "זכור את יום השבת לקדשו" וכנגדו כתיב "לא תענה".מגיד הכתוב שכל מי שמחלל את השבת מעיד לפני מי שאמר והיה העולם ,שלא ברא עולמו
לששה ימים ולא נח בשביעי ,וכל מי שמשמר את השבת מעיד לפני מי שאמר והיה העולם,
שברא עולמו לששה ימים ונח בשביעי ,שנ' +ישעיה מג יב +ואתם עדי נאום ה' ואני אל.
 כתיב "כבד את אביך ואת אמך" וכנגדו כתיב "לא תחמוד",מגיד הכתו' שכל מי שהוא חומד ,סוף מוליד בן שהוא מקלל את אביו ואת אמו ומכבד
למי שאינו אביו.
לכך נתנו עשרת הדברות חמשה על לוח זה וחמשה על לוח זה ,דברי ר' חנינא בן גמליאל,
וחכמים אומרים עשרה על לוח זה ועשרה על לוח זה – [ממש כמו שני עותקים של חוזה אשר
נוהגים בכל הסכם ובכל ברית מימי קדם ועד היום הזה  -רב יואל בן נון].
~ שנים עשר לאווין ~
ר' יואל בן-נון – רבים רבים "יודעים" "עשרת הדיברות" על פי הטקסט חסר הפשר המוצב על
ארונות-קודש רבים ... ,טקסט חסר ומקוטע  ...הצגת פסוקים שלא פסקם משה.
שמות פרק כ
ֹלהים אֲ חֵ ִרים עַ ל פָׁ נָׁי:
ֹ .1לא יִ ְהיֶה לְ ָך אֱ ִ
ֹ .2לא תַ עֲׂשֶ ה לְ ָך פֶ סֶ ל וְ כָׁל ְתמּונָׁה ...
ֹ .3לא ִת ְש ַתחֲ וֶ ה לָׁהֶ ם
 .4וְ ֹלא תָׁ עָׁ בְ ֵדם
ֹ .5לא ִתשָׁ א אֶ ת שֵ ם יְ קֹוָׁ ק אֱ ֹלהֶ יָך לַשָׁ וְ א
ֹ .6לא תַ עֲׂשֶ ה כָׁ ל ְמלָׁאכָׁ ה [בשַ בָׁ ת] ...
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ֹלא ִת ְרצָׁ ח
ֹלא ִתנְָאף
ֹלא ִתגְ נֹב
ֹלא תַ ֲענֶה בְ ֵרעֲָך עֵ ד ָׁש ֶקר:
ֹלא תַ ְחמֹד בֵ ית ֵרעֶ ָך
ֹלא תַ ְחמֹד אֵ ֶשת ֵרעֶ ָך וְ עַ בְ ד ֹו וַ אֲ מָׁ ת ֹו
וְ שוֹר ֹו וַ חֲ מֹר ֹו וְ כֹל אֲ ֶשר לְ ֵרעֶ ָך
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~ שתים עשרי בתורה ~
שנים עשר בני נחור ,שנים עשר בני ישמעאל ,שתים עשרי שבטים,
מַ צֵ בָ ה בהר סיני :שמות פרק כד ( -ד) וַ יִ כְ תֹב מֹשֶ ה אֵ ת כָׁל ִדבְ ֵרי יְ קֹוָׁ ק וַ י ְַש ֵכם בַ ב ֶֹקר וַ יִ בֶ ן ִמזְ בֵ חַ ַתחַ ת
ּוש ֵתים עֶׂ ְּש ֵרה מַ צֵ בָׁ ה לִ ְשנֵים עָׁ ׂשָׁ ר ִשבְ ֵטי יִ ְׂש ָׁראֵ ל:
הָׁ הָׁ ר ְּ
אֲ בָ נִ ים מעבר הירדן :יהושע ד (ג) וְ צַ ּוּו אוֹתָׁ ם לֵאמֹר ְׂשאּו ָׁלכֶם ִמזֶ ה ִמתוְֹך הַ י ְַר ֵדן ִממַ צַ ב ַרגְ לֵי הַ כֹהֲ נִ ים
הָׁ כִ ין ְּש ֵתים עֶׂ ְּש ֵרה אֲ בָׁ נִים וְ הַ עֲבַ ְר ֶתם אוֹתָׁ ם עִ מָׁ כֶם וְ ִהנ ְַח ֶתם אוֹתָׁ ם בַ מָׁ לוֹן אֲ ֶשר
ָׁתלִ ינּו ב ֹו הַ לָׁיְ לָׁה... :
טּורים ָאבֶ ן טּור א ֶֹדם פִ ְט ָׁדה ּובָׁ ֶר ֶקת
ַארבָׁ עָׁ ה ִ
ּומלֵאתָׁ ב ֹו ִמלַֻאת אֶ בֶ ן ְ
אבני חושן :שמות פרק כח ( -יז) ִ
ישי ל ֶֶשם ְשב ֹו
הַ ּטּור הָׁ אֶ חָׁ ד( :יח) וְ הַ ּטּור הַ ֵשנִי נֹפֶ ְך סַ פִ יר וְ יָׁהֲ ֹלם( :יט) וְ הַ ּטּור הַ ְשלִ ִ
ַאחלָׁמָׁ ה( :כ) וְ הַ ּטּור הָׁ ְרבִ יעִ י ַת ְר ִשיש וְ שֹהַ ם וְ י ְָׁשפֵ ה ְמשֻ בָׁ ִצים זָׁ הָׁ ב יִ ְהיּו בְ ִמלּואֹתָׁ ם:
וְ ְ
~ מבנה ששה כנגד ששה ~
שנים עשר חודשים :ששה שמתחילים בתשרי ,ששה שמתחילים בניסן
אבני שוהם :שמות כח (-ט) וְ ל ַָׁק ְח ָׁת אֶ ת ְש ֵתי ַאבְ נֵי שֹהַ ם ּופִ ַת ְח ָׁת ֲעלֵיהֶ ם ְשמוֹת בְ נֵי יִ ְׂש ָׁראֵ ל( :י) ִש ָשה
ִמ ְּשמֹתָ ם עַ ל הָ אֶׂ בֶׂ ן הָ אֶׂ חָ ת וְּ אֶׂ ת ְּשמוֹת הַ ִש ָשה ַהּנוֹתָ ִרים עַ ל הָ אֶׂ בֶׂ ן הַ ֵשנִ ית כְ תוֹלְ דֹתָׁ ם:
סלֶת וְ ָאפִ יתָׁ אֹתָׁ ּה ְּש ֵתים עֶׂ ְּש ֵרה חַ לוֹת ְשנֵי עֶ ְׂש ֹר ִנים יִ ְהיֶה הַ חַ לָׁה
לחם הפנים :ויקרא כד ( -ה) וְ ל ַָׁק ְח ָׁת ֹ
הָׁ אֶ חָׁ ת( :ו) וְ ׂשַ ְמ ָׁת אוֹתָׁ ם ְש ַתיִ ם מַ ע ֲָׁרכוֹת ֵשש הַ מַ ע ֲָרכֶׂת עַ ל הַ ֻּשלְּ חָ ן הַ ּטָׁ הֹר לִ פְ נֵי יְ קֹוָׁ ק:
שבטים בהר עיבל ובהר גריזים :דברים פרק כז( :יב) אֵ לֶה יַעַ ְמדּו לְ בָׁ ֵרְך אֶ ת הָׁ עָׁ ם עַ ל הַ ר גְ ִרזִ ים
יהּודה וְ יִ ָׁששכָׁר וְ יוֹסֵ ף ּובִ ְני ִָׁמן( :יג) וְ אֵ לֶה יַעַ ְמדּו עַ ל
ָׁ
בְ עָׁ בְ ְרכֶם אֶ ת הַ י ְַר ֵדן ִש ְמעוֹן וְ לֵוִ י וִ
הַ ְק ָׁללָׁה בְ הַ ר עֵ יבָׁ ל ְראּובֵ ן גָׁד וְ אָׁ שֵ ר ּוזְ בּולֻן ָׁדן וְ נַפְ ָׁתלִ י:
~ שישה בתוך חמישה ~
ר' יואל בן נון
 ...לעומת ששת הלאווין ,חמש פעמים נזכר הביטוי "ה' אלקיך" (כביטוי מפתח) בחמשת הדיבורים
הראשונים ...ואילו בחמשת הדיבורים האחרונים אין ביטוי זה מופיע ,ולא ביטוי דומה לו.
מסתבר ,אם כן ,שחמשת הדיבורים הראשונים אכן מוגדרים על ידי חמש הפעמים שמופיע בהם
הביטוי "ה' אלקיך" [ ...ו]ככל הנראה ,המסגרת המקיפה והתומכת של הלוח הראשון ,שהביטוי
העיקרי והמגדיר בה ,היא אשר יצרה את המבנה המספרי של 'חמישה דיבורים' בלוח הראשון,
ומבנה זה כנס אליו את 'ששת הלאווין' ,והפך למבנה עיקרי .ממילא נוצר הכרח לכנוס גם בלוח
השני שישה לאווין בחמישה דיבורים על ידי כפילות של לא תחמוד....
~ הסברים לעומת פקודים ~
ר' יואל בן נון
שלוש פעמים מופיע "כי" בחמשת הדיבורים הראשונים ,ופעם אחת מופיע הביטוי "למען" ...
[ו]בחמשת הדיבורים האחרונים אין מילות הסבר .כלומר :בין האדם ובין ה' יש צורך במסגרת
תומכת – בהסבר משמעות ובתורת גמול .לעומת זאת ,בין בני האדם – כל המוסיף גורע!
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טבלת הרב יואל בן-נון
המגסרת האמונית
קוָק אֱ ֹלהֶׂ יָך אֲ שֶ ר
(ָ )1אנֹכִ י יְּ ֹ
אתיָך מֵ אֶ ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ִמבֵ ית
הוֹצֵ ִ
עֲבָׁ ִדים

בין אדם למקום

בין אדם לחברו

ֹלהים אֲ חֵ ִרים
(ֹ )2לא יִ ְהיֶה לְ ָך אֱ ִ
עַ ל פָׁ נָׁי:
ֹלא תַ עֲׂשֶ ה לְ ָך פֶ סֶ ל וְ כָׁל ְתמּונָׁה
אֲ שֶ ר בַ שָׁ מַ יִ ם ִממַ עַ ל וַ אֲ ֶשר
ָארץ ִמ ָׁתחַ ת וַ אֲ שֶ ר בַ מַ יִ ם
בָׁ ֶ
ָָׁארץ:
ִמ ַתחַ ת ל ֶ
ֹלא ִת ְש ַתחֲ וֶ ה לָׁהֶ ם
וְ ֹלא תָׁ עָׁ בְ ֵדם

(ֹ )6לא ִת ְרצָׁ ח
(ֹ )7לא ִתנְָאף

(ֹ )8לא ִתגְ נֹב

קוָק אֱ ֹלהֶׂ יָך אֵ ל ַקנָׁא פ ֵֹקד
כִ י ָאנֹכִ י יְּ ֹ
ֲעוֹן ָאבֹת עַ ל בָׁ נִים עַ ל ִשל ִֵשים וְ עַ ל
ִרבֵ עִ ים לְ ׂשֹ ְנָאי:
וְ עֹׂשֶ ה חֶ סֶ ד לַאֲ לָׁפִ ים לְ אֹהֲ בַ י ּולְ ש ְֹמ ֵרי
ִמ ְצוֹתָׁ י:
קוָק
(ֹ )3לא ִתשָׁ א אֶ ת שֵ ם יְּ ֹ
אֱ ֹלהֶׂ יָך ל ַָׁשוְ א

(ֹ )9לא תַ ֲענֶה בְ ֵרעֲָך עֵ ד
ָׁש ֶקר:

כִ י ֹלא יְ נ ֶַקה יְ קֹוָׁ ק אֵ ת אֲ שֶ ר יִ שָׁ א אֶ ת
ְשמ ֹו לַשָׁ וְ א:
( )4זָׁ כוֹר אֶ ת
יוֹם הַ שַ בָׁ ת
לְּ ַק ְּדשוֹ:
ֵש ֶׂשת י ִָמים ַת ֲעבֹד
וְ עָׁ ִׂשיתָׁ כָׁ ל
ְמלַאכְ ֶתָך:
וְּ יוֹם הַ ְּשבִ יעִ י שַ בָׁ ת
קוָק אֱ ֹלהֶׂ יָך
לַי ֹ
ֹלא תַ עֲׂשֶ ה כָׁ ל ְמלָׁאכָׁ ה אַ ָׁתה
ּובִ נְָך ּובִ ֶתָך עַ בְ ְדָך וַ אֲ מָׁ ְתָך
ּובְ הֶ ְמ ֶתָך וְ ג ְֵרָך אֲ שֶ ר בִ ְשעָׁ ֶריָך:

(ֹ )10לא ַת ְחמֹד בֵ ית ֵרעֶ ָך
ֹלא תַ ְחמֹד אֵ ֶשת ֵרעֶ ָך וְ עַ בְ ד ֹו
וַ אֲ מָׁ ת ֹו וְ שוֹר ֹו וַ חֲ מֹר ֹו וְ כֹל
אֲ ֶשר לְ ֵרעֶ ָך :פ

כִ י ֵש ֶׂשת י ִָמים
עָׁ ׂשָׁ ה יְ קֹוָׁ ק אֶ ת
הַ שָׁ מַ יִ ם וְ אֶ ת
ָארץ אֶ ת הַ יָׁם
הָׁ ֶ
וְ אֶ ת כָׁל אֲ שֶ ר בָׁ ם
וַ ָׁינַח בַ ּיוֹם הַ ְּשבִ יעִ י
עַ ל כֵן בֵ ַרְך
יְ קֹוָׁ ק אֶ ת יוֹם
הַ שַ בָׁ ת
וַיְּ ַק ְּד ֵשהּו:
( )5כַבֵ ד אֶ ת ָאבִ יָך וְ אֶ ת ִאמֶ ָך לְ מַ עַ ן
קוָק
יַאֲ ִרכּון יָׁמֶ יָך עַ ל הָׁ אֲ ָׁדמָׁ ה אֲ ֶשר יְּ ֹ
אֱ ֹלהֶׂ יָך נֹתֵ ן לְָׁך:
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השוואה שלי
בין אדם לחברו
ֹלא ִת ְרצָׁ ח

בין אדם למקום
ֹלהים
ֹלא יִ ְהיֶה לְ ָך אֱ ִ
אֲ חֵ ִרים עַ ל פָׁ נָׁי:
ֹלא תַ ע ֲֶׂשה לְ ָך פֶ סֶ ל
וְ כָׁל ְתמּונָׁה אֲ ֶשר
בַ ָׁשמַ יִ ם ִממַ עַ ל וַ אֲ ֶשר
ָארץ ִמ ָׁתחַ ת וַ אֲ ֶשר
בָׁ ֶ
ָָׁארץ:
בַ מַ יִ ם ִמ ַתחַ ת ל ֶ

ֹלא ִתנְָאף

ֹלא ִת ְש ַתחֲ וֶ ה לָׁהֶ ם
וְ ֹלא תָׁ עָׁ בְ ֵדם

ֹלא ִתגְ נֹב

ֹלא ִת ָׁשא אֶ ת ֵשם
יְ קֹוָׁ ק אֱ ֹלהֶ יָך ל ַָׁשוְ א

ֹלא תַ ֲענֶה בְ ֵרעֲָך עֵ ד
ָׁש ֶקר:

ֹלא תַ ע ֲֶׂשה כָׁל ְמלָׁאכָׁה
אַ ָׁתה ּובִ נְָך ּובִ ֶתָך
עַ בְ ְדָך וַ אֲ מָׁ ְתָך
ּובְ הֶ ְמ ֶתָך וְ ג ְֵרָך אֲ ֶשר
בִ ְשעָׁ ֶריָך:

ֹלא תַ ְחמֹד בֵ ית ֵרעֶ ָך
ֹלא תַ ְחמֹד אֵ ֶשת ֵרעֶ ָך
וְ עַ בְ ד ֹו וַ אֲ מָׁ ת ֹו וְ שוֹר ֹו
וַ חֲ מֹר ֹו וְ כֹל אֲ ֶשר לְ ֵרעֶ ָך:
פ

ֹלהים
ָאדם ָׁדמ ֹו יִ ָׁשפֵ ְך כִ י בְ צֶ לֶם אֱ ִ
ָאדם בָׁ ָׁ
בראשית ט ו  -שֹפֵ ְך ַדם הָׁ ָׁ
ָאדם .
עָׁ ָׁׂשה אֶ ת הָׁ ָׁ
מכילתא דרבי ישמעאל יתרו
מגיד הכתוב שכל מי שעובד עבודה זרה מעלה עליו הכתוב כאלו
מנאף אחר המקום שנ' +יחזקאל טז לב +האשה המנאפת תחת
אשה תקח את זרים[ :וכתוב +הושע ג א +וַ יֹאמֶ ר יְ קֹוָׁ ק אֵ לַי עוֹד לְֵך
ּומנָָׁאפֶ ת ]כְ ַאהֲ בַ ת יְ קֹוָׁ ק ֶאת בְ נֵי יִ ְׂש ָׁראֵ ל וְ הֵ ם ֹפנִים
אֱ הַ ב ִא ָׁשה אֲ הֻ בַ ת ֵרעַ ְ
ישי ֲענָׁבִ ים – רד"ק :תענוגי העולם]:
ֹלהים אֲ חֵ ִרים וְ אֹהֲ בֵ י אֲ ִש ֵ
אֶ ל אֱ ִ
רש"י שמות פרק כ פסוק יג  -בגונב נפשות הכתוב מדבר .לא תגנובו
(ויקרא יט יא) בגונב ממון .או אינו אלא זה בגונב ממון ,ולהלן בגונב
נפשות ,אמרת דבר הלמד מענינו ,מה לא תרצח ,לא תנאף ,מדבר
בדבר שחייבין עליהם מיתת בית דין ,אף לא תגנוב דבר שחייב עליו
מיתת בית דין:
אבן עזרא שמות (הפירוש הארוך) פרק כ פסוק יג
וזאת המלה גם היא כוללת מי שיגנוב לב אחר כאשר עשה אבשלום.
ָארץ וְ עָׁ לַי יָׁבוֹא
ַאב ָׁשלוֹם ִמי יְ ִׂשמֵ נִי שֹפֵ ט בָׁ ֶ
שמואל ב פרק טו (ד) וַ יֹאמֶ ר ְ
ּומ ְשפָׁ ט וְ ִה ְצ ַד ְק ִתיו( :ה) וְ הָׁ יָׁה בִ ְק ָׁרב ִאיש
כָׁל ִאיש אֲ ֶשר יִ ְהיֶה ל ֹו ִריב ִ
לְ ִה ְש ַתחֲ וֹת ל ֹו וְ ָׁשלַח אֶ ת יָׁד ֹו וְ הֶ חֱ זִ יק ל ֹו וְ נ ַָׁשק לוֹ( :ו) וַ ַיעַ ׂש ַאבְ ָׁשלוֹם
כ ַָׁדבָׁ ר הַ זֶ ה לְ כָׁל יִ ְׂש ָׁראֵ ל אֲ ֶשר ָׁיבֹאּו ל ִַמ ְשפָׁ ט אֶ ל הַ מֶ לְֶך וַ יְ ַגנֵב ַאבְ ָׁשלוֹם
אֶ ת לֵב ַאנ ְֵשי יִ ְׂש ָׁראֵ ל :פ
דברים פרק ח ,יז-כ
(יז) וְ ָאמַ ְר ָׁת בִ לְּ בָ בֶׂ ָך כ ִֹחי וְ עֹצֶ ם י ִָׁדי עָׁ ָׁׂשה לִ י אֶ ת הַ חַ יִ ל הַ זֶ ה( :יח) וְ זָׁ כ ְַר ָׁת
אֶ ת יְ קֹוָׁ ק אֱ ֹלהֶ יָך כִ י הּוא הַ נֹתֵ ן לְ ָך כֹחַ ַלעֲׂשוֹת חָׁ יִ ל לְ מַ עַ ן הָׁ ִקים אֶ ת
בְ ִרית ֹו אֲ ֶשר נ ְִשבַ ע לַאֲ בֹתֶ יָך כַיוֹם הַ זֶ ה :פ (יט) וְ הָׁ יָׁה ִאם ָׁשכֹחַ ִת ְשכַח
ֹלהים אֲ חֵ ִרים ַועֲבַ ְּד ָתם וְּ ִה ְּש ַתחֲ וִ יתָ
אֶ ת יְ קֹוָׁ ק אֱ ֹלהֶ יָך וְ הָׁ לַכְ ָׁת ַאחֲ ֵרי אֱ ִ
לָׁהֶ ם הַ עִ ד ִֹתי בָׁ כֶם הַ יוֹם כִ י ָאבֹד תֹאבֵ דּון( :כ) ַכגוֹיִ ם אֲ ֶשר יְ קֹוָׁ ק מַ אֲ בִ יד
ִמפְ נֵיכֶם כֵן תֹאבֵ דּון עֵ ֶקב ֹלא ִת ְש ְמעּון בְ קוֹל יְ קֹוָׁ ק אֱ ֹלהֵ יכֶם :פ
דברים פרק ה ,יז  -וְ ֹלא תַ ֲענֶה בְ ֵרעֲָך עֵ ד ָשוְּ א :ס
רמב"ן שמות פרשת יתרו פרק כ פסוק ז
כבר נתפרש זה הכתוב בדברי רבותינו (שבועות כא א) שהוא אוסר
להשבע בשם הנכבד לריק...,
מדרש אגדה (בובר) דברים פרק ה סימן יא
לא תשא את שם ה' לשוא .לא תשבע היה לו לומר ,אלא למדנו מכאן
שאסור להוציא שם שמים לבטלה :ד"א לא תשא .כדי שלא תהיה
עוטף [טלית] ומניח תפילין והולך ועושה עבירות:
ָאחיו מָ ן
ֹאמרּו ִאיש אֶ ל ִ
שמות פרק טז( ... -טו) וַ יִ ְראּו בְ נֵי יִ ְׂש ָׁראֵ ל וַ י ְ
הּוא כִ י ֹלא י ְָׁדעּו מַ ה הּוא וַ יֹאמֶ ר מ ֶֹשה אֲ לֵהֶ ם הּוא הַ לֶחֶ ם אֲ ֶשר נָׁתַ ן
יְ קֹוָׁ ק ָׁלכֶם לְ ָאכְ לָׁה( :טז) זֶ ה הַ ָׁדבָׁ ר אֲ ֶשר ִצּוָׁ ה יְ קֹוָׁ ק לִ ְקטּו ִממֶ נּו ִאיש
לְ פִ י ָאכְ ל ֹו עֹמֶ ר ַלגֻלְ ֹגלֶת ִמ ְספַ ר נַפְ שֹתֵ יכֶם ִאיש לַאֲ ֶשר בְ ָאהֳ ל ֹו ִת ָׁקחּו( :יז)
וַ ַיעֲׂשּו כֵן בְ נֵי יִ ְׂש ָׁראֵ ל וַ יִ לְ ְקטּו הַ מַ ְרבֶ ה וְ הַ מַ ְמעִ יט( :יח) וַּיָ מֹדּו בָ ע ֶֹׂמר וְּ ֹלא
הֶׂ עְּ ִדיף הַ מַ ְּרבֶׂ ה וְּ ַהמַ ְּמעִ יט ֹלא הֶׂ ְּח ִסיר ִאיש ל ְִּפי ָאכְּ לוֹ ל ָָקטּו( :יט)
וַ יֹאמֶ ר מ ֶֹשה אֲ לֵהֶ ם ִאיש ַאל יו ֵֹתר ִממֶ נּו עַ ד ב ֶֹקר( ... :כב) וַ יְ ִהי בַ ּיוֹם
הַ ִש ִשי ל ְָׁקטּו לֶׂחֶׂ ם ִמ ְּשנֶׂה ְשנֵי הָׁ עֹמֶ ר לָׁאֶ חָׁ ד  ...הּוא אֲ ֶשר ִדבֶ ר יְ קֹוָׁ ק
קוָק מָ חָ ר אֵ ת אֲ ֶשר תֹאפּו אֵ פּו וְ אֵ ת אֲ ֶשר ְתבַ ְשלּו
ַשבָ תוֹן ַשבַ ת ק ֶֹׂדש לַי ֹ
בַ ֵשלּו וְ אֵ ת כָׁל הָׁ ע ֵֹדף הַ נִיחּו ָׁלכֶם לְ ִמ ְשמֶ ֶרת עַ ד הַ ב ֶֹקר( ... :כה) וַ יֹאמֶ ר
קוָק הַ ּיוֹם ֹלא ִת ְּמצָ אֻּ הּו בַ ָש ֶׂדה:
מ ֶֹשה ִאכְ לֻהּו הַ יוֹם כִ י ַשבָ ת הַ ּיוֹם לַי ֹ
(כו) ֵש ֶשת י ִָׁמים ִתלְ ְקטֻ הּו ּובַ יוֹם הַ ְשבִ יעִ י ַשבָׁ ת ֹלא יִ ְהיֶה בוֹ( :כז) וַ יְ ִהי
בַ יוֹם הַ ְשבִ יעִ י י ְָׁצאּו ִמן הָׁ עָׁ ם לִלְ קֹט וְ ֹלא מָׁ צָׁ אּו :ס ...

ריקאנטי שמות פרק כ פסוק יד
לא תחמוד בית רעך וגו' [שם י"ד] .זאת היא חתימת עשרת הדברות ... ,ואמרו רבותינו ז"ל כי
נכללו במצוה הזאת כל המצות ,שנאמר [תהלים קי"ט ,פ"ו] כל מצותיך אמונה ...
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