בע"ה

אשרי המבין והפתוח לקבל

חוקותיו
דברה ראשונה:
את ָ
"ב ָאנ ִֹכי יְהוָה אֱ לֹהֶ ָ
יך מֵ אֶ ֶרץ ִמ ְצ ַריִם
שר הוֹ צֵ ִ
יך אֲ ׁ ֶ
ִמ ּ ֵבית עֲ בָ ִדים ):שמות ,פרק כ' ,פסוק ב' (
דברה שניה:
ג לֹא-י ְִהיֶה ְל ָך אֱ ל ִֹהים אֲ חֵ ִרים ַעלּ -פָ נָי:ד לֹא-
ַתעֲ ֶׂ
שר ַּב ּ ָׁש ַמיִם ִמ ּ ַמ ַעל
מונָה אֲ ׁ ֶ
שה ְל ָך פֶ סֶ ל וְ כָ לְּ -ת ּ
שר ַּב ּ ַמיִם ִמ ּ ַתחַ ת לָ ָ
שר ָּב ָא ֶרץ ִמ ּ ָתחַ ת--וַאֲ ׁ ֶ
וַאֲ ׁ ֶ
א ֶרץ:ה
לֹאִ -ת ְ ׁש ּ ַת ֲחוֶה לָ הֶ ם וְ לֹא ָת ָע ְב ֵדם:ו ִּכי ָאנ ִֹכי יְהוָה
אֱ לֹהֶ ָ
יך אֵ ל ַק ּנָאּ --פ ֵֹקד עֲ וֹן ָאבֹת ַעלָּ -בנִ ים ַעל-
ֹשה חֶ סֶ ד לַ אֲ לָ ִפים-
ִ ׁש ּלֵ ִ ׁשים וְ ַעלִ -ר ּ ֵב ִעים ְל ׂשֹנְ ָאי וְ ע ֶׂ
ול ׁש ְֹמ ֵרי ִמ ְצוֹ ָ
אהֲבַ י ּ ְ
 ְל ֹתי) ":שמות ,פרק כ' ,פסוקים ג' – ו'
כולל(
דברה שלישית:
שם-יְהוָה אֱ לֹהֶ ָ
יך לַ ּ ָׁשוְ א ִּכי לֹא ְינ ֶַּקה
"ז' לֹא ִת ּ ָׂשא ֶאתֵ ׁ -
ִשא אֶ תׁ ְ -שמוֹ לַ ּ ָׁ
שר-י ּ ָׂ
יְהוָה ֵאת אֲ ׁ ֶ
שוְ א ) ":שמות ,פרק כ' ,פסוק
ז'(

דברה רביעית:
שת י ִָמים ּ ַתעֲ בֹד
ש ֶׁ
"ח זָכוֹ ר אֶ ת-יוֹ ם הַ ּ ַׁש ָּבת ְל ַק ְ ּד ׁשו:ט ׁ ֵ
ית ּכָ לְ -מלַ ְ
וְ ָע ִ ׂש ָ
יעי— ַׁש ָּבת לַ יהוָה
אכ ּ ֶת ָך:י וְ יוֹ ם ,הַ ּ ְ ׁש ִב ִ
אֱ לֹהֶ ָ
וב ּ ֶת ָך
ובנְ ָך ּ ִ
ִּ
שה כָ לְ -מלָ אכָ ה ַא ּ ָתה
יך לֹאַ -תעֲ ֶׂ
שר ִ ּב ְ ׁש ָע ֶר ָ
ובהֶ ְמ ּ ֶת ָך וְ ג ְֵר ָך אֲ ׁ ֶ
ַע ְב ְ ּד ָך וַאֲ ָמ ְת ָך ּ ְ
יך:יא ִּכי
שת-י ִָמים ָע ָׂשה יְהוָה אֶ ת-הַ ּ ָׁש ַמיִם וְ אֶ ת-הָ ָא ֶרץ אֶ ת-
ש ֶׁ
ֵׁ
יעי; ַעלּ -כֵ ן
שרָּ -בם ַו ָי ּנַח ַּב ּיוֹ ם הַ ּ ְ ׁש ִב ִ
הַ י ָּם וְ ֶאתּ -כָ ל-אֲ ׁ ֶ
ּ ֵב ַר ְך יְהוָה ֶאת-יוֹ ם הַ ּ ַׁש ָּבת— ַוי ְַק ְ ּד ׁ ֵ
הו) ":שמות ,פרק כ',
ש ּ
פסוקים ח' – י"א כולל(
דברה חמישית:
כון יָמֶ ָ
"יב ּכַ ּ ֵבד אֶ תָ -א ִב ָ
יך
יך וְ ֶאתִ -א ּמֶ ָךְ --ל ַמ ַען יַאֲ ִר ּ
ְ
שר-יְהוָה אֱ לֹהֶ ָ
יך נ ֵ
ַעל הָ אֲ ָד ָמה אֲ ׁ ֶ
ֹתן לָ ך) ":שמות ,פרק כ',
פסוק י"ב(
דברה ,שישית:
"יג לֹא ִת ְרצָ ח
דברה שביעית:
לֹא ִתנְ ָאף
דברה שמינית:
לֹא ִתגְ נֹב
דברה תשיעית:

לֹאַ -תעֲ נֶה ְב ֵרעֲ ָך ֵעד ָׁש ֶקר) ":שמות ,פרק כ' ,פסוק י"ג(
דברה עשירית:
שת ֵר ֶע ָך וְ ַע ְב ּדוֹ
"יד לֹא ַת ְחמֹד ּ ֵבית ֵר ֶע ָך לֹאַ -ת ְחמֹד אֵ ׁ ֶ
ָ
וַאֲ ָמתוֹ וְ ׁשוֹ רוֹ ַו ֲחמֹרוֹ וְ כֹל אֲ ׁ ֶ
שר ְל ֵר ֶעך) ":שמות ,פרק כ' ,פסוק
י"ד(
ועוד:
שה
שר יַעֲ ֶׂ
וש ַמ ְר ּ ֶתם ֶאת-חֻ ּק ַֹתי וְ אֶ תִ -מ ְ ׁש ּפָ טַ י אֲ ׁ ֶ
"ה ּ ְ ׁ
יש אֶ ל-
יש ִא ׁ
א ָֹתם הָ ָא ָדם וָחַ י ָּבהֶ ם אֲ נִ י ,יְהוָה }:ס{ו ִא ׁ
בו ְלג ַּלוֹ ת ֶע ְרוָה אֲ נִ י ,יְהוָה
ּכָ לׁ ְ -ש ֵאר ְ ּב ָׂשרוֹ לֹא ִת ְק ְר ּ
}:ס{ז ֶע ְרוַת ָא ִב ָ
יך וְ ֶע ְרוַת ִא ְּמ ָך לֹא ְתג ַּלֵ ה ִא ְּמ ָך ִהוא
שתָ -א ִב ָ
יך לֹא ְתג ַּלֵ ה
לֹא ְתג ַּלֶ ה ֶע ְרו ָָת ּה}:ס{ח ֶע ְרוַת אֵ ׁ ֶ
יך ִהוא}:ס{ט ֶע ְרוַת אֲ חוֹ ְת ָך בַ תָ -א ִב ָ
ֶע ְרוַת ָא ִב ָ
יך אוֹ
חוץ--לֹא ְתג ַּלֶ ה
בַ תִ -א ּמֶ ָך מוֹ לֶ ֶדת ַּביִת אוֹ מוֹ לֶ ֶדת ּ
ֶע ְרו ָָתן }:ס{י ֶע ְרוַת ַּבתּ ִ -בנְ ָך אוֹ בַ תּ ִ -ב ְּת ָך לֹא ְתג ַּלֶ ה
שת ָא ִב ָ
יך
ֶע ְרו ָָתן ִּכי ֶע ְרו ְָת ָך הֵ ּנָה }:ס{יא ֶע ְרוַת ַּבת-אֵ ׁ ֶ
מוֹ לֶ ֶדת ָא ִב ָ
יך אֲ חוֹ ְת ָך ִהוא--לֹא ְתג ַּלֶ ה ֶע ְרו ָ
ָת ּה }:ס{יב
יך לֹא ְתג ַּלֵ ה ְ ׁשאֵ ר ָ ָ
ֶע ְרוַת אֲ חוֹ תָ -א ִב ָ
א ִביך ִהוא }:ס{יג
ֶע ְרוַת אֲ חוֹ תִ -א ְּמ ָך לֹא ְתג ַּלֵ ה ִּכיׁ ְ -שאֵ ר ִא ְּמ ָך ִהוא
}:ס{יד ֶע ְרוַת אֲ ִחיָ -א ִב ָ
יך לֹא ְתג ַּלֵ ה אֶ לִ -א ְ ׁש ּתוֹ לֹא
ִת ְק ָרב ּד ָֹד ְת ָך ִהוא }:ס{טו ֶע ְרוַת ּכַ ּלָ ְת ָך לֹא ְתג ַּלֵ ה
אֵ ׁ ֶ
שת -
שת ִ ּבנְ ָך ִהוא לֹא ְתג ַּלֶ ה ֶע ְרו ָָת ּה }:ס{טז ֶע ְרוַת אֵ ׁ ֶ
יך לֹא ְתג ַּלֵ ה ֶע ְרוַת ָא ִח ָ
ָא ִח ָ
יך ִהוא }:ס{יז ֶע ְרוַת ִא ּ ָׁשה
וב ּ ָת ּה לֹא ְתג ַּלֵ ה אֶ תַּ -בתּ ְ -בנ ָּה וְ אֶ תַּ -בתּ ִ -ב ּ ָת ּה לֹא
ִּ

ִת ַּקח ְלג ַּלוֹ ת ֶע ְרו ָָת ּהַׁ --שאֲ ָרה הֵ ּנָה ז ּ ִָמה ִהוא  :יח וְ ִא ּ ָׁשה
אֶ ל-אֲ ח ָֹת ּה לֹא ִת ָּקח ִל ְצרֹר ְלג ַּלוֹ ת ֶע ְרו ָָת ּה ָעלֶ יהָ —
ְ ּבחַ י ֶּיהָ  :יט וְ אֶ לִ -א ּ ָׁשה ְ ּבנִ ַ ּדת טֻ ְמ ָא ָת ּה--לֹא ִת ְק ַרב
ית ָך--לֹאִ -ת ּ ֵתן
שת עֲ ִמ ְ
ְלג ַּלוֹ ת ֶע ְרו ָָת ּה  :כ וְ ֶאל-אֵ ׁ ֶ
ומז ּ ְַרעֲ ָך לֹאִ -ת ּ ֵתן
ְ ׁשכָ ְב ְּת ָך ְלז ַָרע ְל ָט ְמ ָאה-בָ ּה  :כא ּ ִ
שם אֱ לֹהֶ ָ
יך אֲ נִ י יְהוָה
ְלהַ עֲ ִביר לַ ּמֹלֶ ְך וְ לֹא ְתחַ ּלֵ ל אֶ תֵ ׁ -
 :כב וְ אֶ ת-זָכָ ר--לֹא ִת ְ ׁש ּכַ ב ִמ ְ ׁש ְ ּכבֵ י ִא ּ ָׁשה ּתוֹ ֵעבָ ה
ִהוא ) ":ויקרא פרק י"ח פסוקים ו' עד כ"ב כולל (.
מקום נוסף לעשרת הדברות )

ספר דברים פרק ה'  ,פסוקים ו'

עד י'ח ( .

אלה הכללים אשר באים להגן עליך ,אתה
האדם ,משגיונותך ומשגיונות האחרים.
אם נלמד לא לחמוד כפי המפורט לעיל שהוא ) מקור צרותינו (

נצליח לעמוד בכל חוקותיו.
להזכירכם ,חוקים מפורטים על חיי החברה יש ב-
פרשת קדושים ובעצם בכל התורה כולה.

אשרי המבין והפתוח לקבל
אוהבת אתכם
אילנה

