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  ח" אלול התשס                                                                                                                                                            ד"                                    בס

  לעשרת הדברות" נאום המצוות"הקבלת 
  תצא-לפרשת כי
  

  'א ב"ע על שמות כ" ראב.1
. כי כל משפט או מצוה כל אחד עומד בפני עצמו. אומר לך כלל לפני שאחל לפרש"

ואם יכולנו למצוא טעם למה דבק זה המשפט אל זה או זאת המצוה נדבק בכל 
  "יכולתנו ואם לא יכולנו נחשוב כי החסרון בא מחוסר דעתנו

  א"י' י על דברים כ" רש.2
פו להיות שונאה שנאמר אחריו כי תהיינה לאיש שתי נשים אחת אבל אם נשאה סו"

וסופו להוליד ממנה בן סורר ומורה לכך נסמכו פרשיות ... אהובה ואחת שנואה 
  ." הללו

  ב"א כ"י על דברים כ" רש.3
 סמיכות הפרשיות מגיד שאם חסים עליו אביו -וכי יהיה באיש חטא משפט מות"

  "ד"יב מיתה בביואמו סוף שיצא לתרבות רעה ויתחי
  'ב ח"י על דברים כ"רש. 4
 לבנות בית חדש ותקיים ך אם קיימת מצות שילוח הקן סופ–כי תבנה בית חדש "

מצות מעקה שמצוה גוררת מצוה ותגיע לכרם ושדה ולבגדים נאים לכך נסמכו 
  "פרשיות הללו

  ב על פי הספרי והגמרא ביבמות"ב י"על דברים כי "רש .5
  "לכך סמכן הכתוב, אף מן הכלאים –גדילים תעשה לך "
  'ג א"על דברים כי "רש. 6
ו מחייבי "ולסמוך לה לא יבוא ממזר ללמד שאין ממזר אלא מחייבי כריתות וק"

  "ד שאין בה כרת"ד שאין בעריות מיתת ב"מיתות בי
   ספר דברים–" משנה תורה"על מה חוזר . 7

      
 ספר

  בראשית
' ה ובחירת העולם בריאת

  ישראל בעם
 בספר כלל מוזכר שאינו טכמע

  דברים
ספר 

  שמות
 להר והמסע מצרים יציאת

 ובניית תורה קבלת, סיני
  המשכן

 יציאת על פרטים מעט נזכרים
 כל בו אין אך, דברים בספר מצרים
 הן שפרשיותיו, המשכן של אזכור

  שמות בספר נכבד חלק
 ספר

  ויקרא
 והמצוות הקרבנות דיני

 עם את להפוך שנועדו
  "קדוש עם"ל ישראל

 בספר ממנו דבר מוזכר שאין כמעט
  דברים

 ספר
  במדבר

, ישראל מחנה מסעות
 סיני מהר, במרכזו והמשכן

  מואב ערבות עד

 כמעט אך, מוזכרים הסיפורים רוב
  נזכרות אינן המצוות כל

      
  
  ו-א'; א דברים. 8
 עשר בעשתי שנה בארבעים ויהי... ישראל כל אל משה דבר אשר הדברים אלה"

  .  "לאמר הזאת התורה את באר משה הואיל... לחֹדש באחד חֹדש
  ..."לאמר בחרב אלינו דבר להינו-א' ה"
  'א'; ה דברים. 9
 המשפטים ואת החקים את ישראל שמע: אלהם ויאמר ישראל כל אל משה ויקרא"

    "היום באזניכם דבר אנכי אשר
  חלקת ספר דברים לנאומי משה. 10

 פתיחה נאום 'ד-'א פרקים א נאום
 עיקרי נאום ו"כ-'ה פרקים ב נאום
 וברית תוכחה  ח"כ-ז"כ פרקים ג נאום
 תשובה 'ל-'ט"כ פרקים ד נאום

  
  
  

  'א'; הדברים  .11
 ולמדתם היום באזניכם דֹבר אנכי אשר המשפטים ואת החקים את ישראל שמע"

  .  "לעשֹתם ושמרתם אתם
  'ג-'ב'; הדברים  .12
 כי הזאת הברית את' ה כרת אבֹתינו את] רק [לא בחרב ברית עמנו כרת להינו-א' ה"

  .  "חיים כלנו היום פה אלה אנחנו אתנו
  :)ד"כ- ט"י 'דברים ה( .13
... ותאמרו... אלי ותקרבון באש בער וההר החשך מתוך הקול את כשמעכם ויהי"

 תדבר ואת להינו-א' ה יאמר אשר כל את ושמע אתה קרב... נמות למה ועתה
    ..."אלינו

, לאהליכם לכם שובו להם אמֹר לך... אלי' ה ויאמר... דבריכם קול את' ה וישמע"
 תלמדם אשר והמשפטים והחקים המצוה כל את אליך ואדברה עמדי עמד פה ואתה
  .  ..."בארץ ועשו

  א'; ודברים . 14
 בארץ לעשות אתכם ללמד להיכם-א' ה צוה אשר והמשפטים החקים המצוה וזאת"

    "לרשתה שמה עברים אתם אשר
  לב-כט; ד" שמות ל.51

ַוְיִהי ְּבֶרֶדת מֶׁשה ֵמַהר ִסיַני ּוְׁשֵני ֻלחֹת ָהֵעֻדת ְּבַיד מֶׁשה ְּבִרְדּתֹו ִמן ָהָהר ּומֶׁשה לֹא ) כט(

ַוַּיְרא ַאֲהרֹן ְוָכל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת מֶׁשה ְוִהֵּנה ָקַרן ) ל:(ָיַדע ִּכי ָקַרן עֹור ָּפָניו ְּבַדְּברֹו ִאּתֹו

ַוִּיְקָרא ֲאֵלֶהם מֶׁשה ַוָּיֻׁשבּו ֵאָליו ַאֲהרֹן ְוָכל ַהְּנִׂשִאים ) לא:(ָניו ַוִּייְראּו ִמֶּגֶׁשת ֵאָליועֹור ּפָ 

ְוַאֲחֵרי ֵכן ִנְּגׁשּו ָּכל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַוְיַצֵּום ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ) לב:(ָּבֵעָדה ַוְיַדֵּבר מֶׁשה ֲאֵלֶהם

  :יָניְיהָֹוה ִאּתֹו ְּבַהר ִס 
   ב-א'; א אבן עזרא על דברים. 16
 יום עשר אחד... בערבה במדבר... ישראל כל אל משה דבר אשר הדברים אלה"

     "ברנע קדש עד שעיר הר דרך מחֹרב
, והישר בעיני שפירוש אלה הדברים שהם דברי המצות הכתובים בפרשת ראה אנכי"

   ..."ו במדברכבר אמר אותם כאשר היוהיה כי תבוא , ושופטים וכי תצא
  ח-ו: 'דברים ו. 17
ושננתם לבניך ודברת בם בשבתך בביתך ובלכתך , על לבבך... והיו הדברים האלה "

  . ." ..בדרך ובשכבך ובקומך
  יט-יח; ז"י דברים. 18
 והיתה... ספר על הזאת התורה משנה את לו וכתב ממלכתו כסא על כשבתו והיה"

    ..."להיו-א' ה את אהליר ילמד למען חייו ימי כל בו וקרא עמו
  ר הירש"רש. 19
פרשת שופטים באה להסדיר ענינים שונים של הכלל שקביעת חוקיהם היתה "

פרשת כי תצא מביאה עוד מספר . דרושה עתה עם ההתישבות המדינית בארץ
קבוצות של מצוות הבאות להסדיר את היחסים הפרטיים של חיי המשפחה והמשא 

ת ועם ההתאזרחות הטבעית בארץ היה מקום לחשוש שכן עם ביטול הריכוזיו, ומתן
ולפיכך הכתוב מבליט כאן ביחוד אותן ההלכות הבאות לעורר , לפריצת גדר החוק

מכאן ואילך כל . החסד והקידוש המוסרי, את רוח המשפט, את רוח שמירת החוק
יחיד יעמוד ברשות עצמו ולפיכך יש צורך להחדיר את הרוח הזאת בכל מעשה אשר 

   .יעשה
ביחס שבין , בחיי נישואין, ביחסים בין המינים, פרשה זו דנה ביחוד בחיי המשפחה

שכן זה היה צפוי שקרבת העמים השכנים תשפיע ,הורים לבנים ובין בנים להורים
 – וביחוד הצד האזרחי שבהם –וצאידך חיי המשפחה . לרעה דוקא על חיי המשפחה

ה יצא מעתה מידי ההנהגה שהרי קיום המשפח, יזכו להגשמה מלאה רק עתה
  "האלוקית הישירה ותעבור לידי אבי המשפחה המפרנס את אשתו וילדיו

  
  לעשרת הדברות" נאום המצוות"הקבלת . 20

  
 הפרקים דיבר נושא בנאום המרכזי

 א"י-'ו  ]חטיבת המצווה[
  א אמונה', אהבת ה

  ב ]הראשונים הדיברות לשני מקביל [זרה עבודה איסור
  ]וקים והמשפטיםחטיבת הח[

 ד"י-ב"י ג "]לשוא להיך-א' ה שם את תשא לא"ל מקביל") [שם שמו לשכן' ה יבחר אשר המקום(" 'ה לשם מקום ייחוד
 ז"ט-ו"ט ד ]לשבת מקביל [חגים, השנים שבע בן השמיטה מחזור

 ח"י-ז"י ה ]הורים לכיבוד מקביל) ['וכו מלך, נביא, שופטים (הלאומית המנהיגות
 א"כ-ט"י ו "]תרצח לא"ל מקביל [מוות עונש, רצח, חמהמל חוקי

 ה"כ-ב"כ י-ז ]האחרונים לדיברות מקביל [לחברו אדם שבין מצוות
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  'דברים פרק  ז. 21
לֹא ִתיָרא  יח  .ַהּגֹוִים ָהֵאֶּלה ִמֶּמִּני ֵאיָכה אּוַכל ְלהֹוִריָׁשם ִּכי תֹאַמר ִּבְלָבְבָך ַרִּבים יז

ַהַּמּסֹת  יט  .ִמְצָרִים-ָעָׂשה ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ְלַפְרעֹה ּוְלָכל-ּכֹר ֵאת ֲאֶׁשרִּתזְ   ָזכֹר ֵמֶהם
ַהְּנטּוָיה ֲאֶׁשר  ָראּו ֵעיֶניָך ְוָהאֹתֹת ְוַהּמְֹפִתים ְוַהָּיד ַהֲחָזָקה ְוַהְּזרֹעַ -ֲאֶׁשר ַהְּגדֹלֹת

   .ַאָּתה ָיֵרא ִמְּפֵניֶהם-ַעִּמים ֲאֶׁשרהָ -ְלָכל ַיֲעֶׂשה ְיהָוה ֱאלֶֹהיךָ -הֹוִצֲאָך ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ֵּכן
  .ֲאבֹד ַהִּנְׁשָאִרים ְוַהִּנְסָּתִרים ִמָּפֶניךָ - ַעד ָּבם ַהִּצְרָעה ְיַׁשַּלח ְיהָוה ֱאלֶֹהיךָ -ְוַגם ֶאת כ

  'ו דברים פרק. 22
 יג   .ת ֲעָבִדיםְיהָוה ֲאֶׁשר הֹוִציֲאָך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִמֵּבי-ֶאת ִּתְׁשַּכח-ִהָּׁשֶמר ְלָך ֶּפן יב

לֹא ֵתְלכּון ַאֲחֵרי ֱאלִֹהים  יד  .ְואֹתֹו ַתֲעבֹד ּוִבְׁשמֹו ִּתָּׁשֵבעַ  ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ִּתיָרא-ֶאת
- ֶּפן  ִּכי ֵאל ַקָּנא ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ְּבִקְרֶּבךָ  טו   .ֲאֶׁשר ְסִביבֹוֵתיֶכם ֲאֵחִרים ֵמֱאלֵֹהי ָהַעִּמים

   .ָּבְך ְוִהְׁשִמיְדָך ֵמַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמה ְיהָוה ֱאלֶֹהיךָ -ֶיֱחֶרה ַאף
  מג-מא, כא- טו'; ח א"מל .23
ָהָאָדם ְלכֹל ַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ֵיְדעּון ִאיׁש -ִתְהֶיה ְלָכל ְּתִחָּנה ֲאֶׁשר-ְּתִפָּלה ָכל-ָּכל לח
ְוָסַלְחָּת  ַהָּׁשַמִים ְמכֹון ִׁשְבֶּתךָ ְוַאָּתה ִּתְׁשַמע  לט   .ַהַּבִית ַהֶּזה-ְלָבבֹו ּוָפַרׂש ַּכָּפיו ֶאל ֶנַגע

ְלַבב -ַאָּתה ָיַדְעָּת ְלַבְּדָך ֶאת- ִּכי  ְלָבבֹו-ֶאת ְּדָרָכיו ֲאֶׁשר ֵּתַדע-ְוָעִׂשיָת ְוָנַתָּת ָלִאיׁש ְּכָכל
ֶׁשר ְּפֵני ָהֲאָדָמה אֲ -ֵהם ַחִּיים ַעל-ַהָּיִמים ֲאֶׁשר-ָּכל ְלַמַען ִיָראּוךָ  מ   .ְּבֵני ָהָאָדם-ָּכל

   .ַלֲאבֵֹתינּו ָנַתָּתה
 מב   .ֵמַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל הּוא ּוָבא ֵמֶאֶרץ ְרחֹוָקה ְלַמַען ְׁשֶמךָ -לֹא ַהָּנְכִרי ֲאֶׁשר-ְוַגם ֶאל מא

ַהַּבִית -ֶאל ָיְדָך ַהֲחָזָקה ּוְזרֲֹעָך ַהְּנטּוָיה ּוָבא ְוִהְתַּפֵּלל-ַהָּגדֹול ְוֶאת ִׁשְמךָ -ִּכי ִיְׁשְמעּון ֶאת
ֵאֶליָך ַהָּנְכִרי  ִיְקָרא-ַאָּתה ִּתְׁשַמע ַהָּׁשַמִים ְמכֹון ִׁשְבֶּתָך ְוָעִׂשיָת ְּככֹל ֲאֶׁשר מג  .הַהּזֶ 

ִׁשְמָך -אְֹתָך ְּכַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל ְוָלַדַעת ִּכי ְׁשֶמָך ְלִיְרָאה-ַעֵּמי ָהָאֶרץ ֶאת-ְלַמַען ֵיְדעּון ָּכל
  .ִניִתיֲאֶׁשר ּבָ  ַהַּבִית ַהֶּזה-ִנְקָרא ַעל

 ז" ט–ו "דברים ט.24
  ...ְׁשִמָּטה ָׁשִנים ַּתֲעֶׂשה-ִמֵּקץ ֶׁשַבע א

 ָהִעְבִרָּיה ַוֲעָבְדָך ֵׁשׁש ָׁשִנים ּוַבָּׁשָנה ַהְּׁשִביִעת ְּתַׁשְּלֶחּנּו ִיָּמֵכר ְלָך ָאִחיָך ָהִעְבִרי אֹו-ִּכי יב
  ...ָחְפִׁשי ֵמִעָּמְך 

     .ַהְּׁשִביִעי ֲעֶצֶרת ַליהָוה ֱאלֶֹהיָך לֹא ַתֲעֶׂשה ְמָלאָכה ּיֹוםֵׁשֶׁשת ָיִמים ּתֹאַכל ַמּצֹות ּובַ  ח
 י   . ֵמָהֵחל ֶחְרֵמׁש ַּבָּקָמה ָּתֵחל ִלְסּפֹר ִׁשְבָעה ָׁשֻבעֹות ָלְך -ִּתְסָּפר ִׁשְבָעה ָׁשֻבעֹת ט

ְיהָוה  ֲאֶׁשר ְיָבֶרְכךָ  ּכַ   ַליהָוה ֱאלֶֹהיָך ִמַּסת ִנְדַבת ָיְדָך ֲאֶׁשר ִּתֵּתן ְוָעִׂשיָת ַחג ָׁשֻבעֹות
  .ֱאלֶֹהיךָ 

ִׁשְבַעת ָיִמים  טו...   . ְּבָאְסְּפָך ִמָּגְרְנָך ּוִמִּיְקֶבךָ   ָיִמים ַחג ַהֻּסּכֹת ַּתֲעֶׂשה ְלָך ִׁשְבַעת יג
ְתָך ְיָבֶרְכָך ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ְּבכֹל ְּתבּוָא  ִּכי ִיְבַחר ְיהָוה-ָּתחֹג ַליהָוה ֱאלֶֹהיָך ַּבָּמקֹום ֲאֶׁשר

  .ְוָהִייָת ַאְך ָׂשֵמַח  ּוְבכֹל ַמֲעֵׂשה ָיֶדיךָ 
  ערי מקלט– ט"ידברים .25

ַאְרְצָך ֲאֶׁשר ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך נֵֹתן ְלָך ַנֲחָלה ְוָהָיה ָעֶליָך  ְולֹא ִיָּׁשֵפְך ָּדם ָנִקי ְּבֶקֶרב י
 ִאיׁש ׂשֵֹנא ְלֵרֵעהּו ְוָאַרב לֹו ְוָקם ָעָליו ְוִהָּכהּו ֶנֶפׁש ָוֵמת ְוָנס ִיְהֶיה-ְוִכי יא} פ{  .ָּדִמים

אֹתֹו ְּבַיד ּגֵֹאל  ְוָׁשְלחּו ִזְקֵני ִעירֹו ְוָלְקחּו אֹתֹו ִמָּׁשם ְוָנְתנּו יב  .ַאַחת ֶהָעִרים ָהֵאל-ֶאל
  .ִמִּיְׂשָרֵאל ְוטֹוב ָלְך  ַהָּנִקי-ָתחֹוס ֵעיְנָך ָעָליו ּוִבַעְרָּת ַדם-לֹא יג  .ַהָּדם ָוֵמת

  דיני מלחמה– 'כדברים . 26
ָׁשלֹום ַּתַעְנָך -ְוָהָיה ִאם יא  .ְוָקָראָת ֵאֶליָה ְלָׁשלֹום ִעיר ְלִהָּלֵחם ָעֶליָה -ִתְקַרב ֶאל-ִּכי י

 ַתְׁשִלים לֹא-ְוִאם יב   .ָבּה ִיְהיּו ְלָך ָלַמס ַוֲעָבדּוךָ -ָהָעם ַהִּנְמָצא-ָּכל  ְוָהָיה  ּוָפְתָחה ָלְך 
-ָּכל-ֶאת ּוְנָתָנּה ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ְּבָיֶדָך ְוִהִּכיָת  יג  .ְוָעְׂשָתה ִעְּמָך ִמְלָחָמה ְוַצְרָּת ָעֶליָה  ִעָּמְך 

ְׁשָלָלּה -ָבִעיר ָּכל ַרק ַהָּנִׁשים ְוַהַּטף ְוַהְּבֵהָמה ְוכֹל ֲאֶׁשר ִיְהֶיה יד  .ָחֶרב-ְזכּוָרּה ְלִפי
-ֵּכן ַּתֲעֶׂשה ְלָכל טו  .ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ָלְך  ְׁשַלל אְֹיֶביָך ֲאֶׁשר ָנַתן-ָּת ֶאתָּתבֹז ָלְך ְוָאַכלְ 

  .ָהֵאֶּלה ֵהָּנה-ַהּגֹוִים ֵמָעֵרי-ֶהָעִרים ָהְרחֹקֹת ִמְּמָך ְמאֹד ֲאֶׁשר לֹא
  עגלה ערופה-א"כדברים . 27

ַּכֵּפר ְלַעְּמָך  ח  .ה ְוֵעיֵנינּו לֹא ָראּוַהָּדם ַהּזֶ -ֶאת) ָׁשְפכּו ( ָיֵדינּו לֹא שפכה ְוָענּו ְוָאְמרּו ז
 ט   .ִּתֵּתן ָּדם ָנִקי ְּבֶקֶרב ַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל ְוִנַּכֵּפר ָלֶהם ַהָּדם-ְוַאל ָּפִדיָת ְיהָוה-ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר

   .ַתֲעֶׂשה ַהָּיָׁשר ְּבֵעיֵני ְיהָוה- ִּכי  ַהָּנִקי ִמִּקְרֶּבךָ  ְוַאָּתה ְּתַבֵער ַהָּדם
  בן סורר ומורה– א"כדברים . 28
 ִיְׂשָרֵאל ִיְׁשְמעּו-ָבֲאָבִנים ָוֵמת ּוִבַעְרָּת ָהָרע ִמִּקְרֶּבָך ְוָכל ַאְנֵׁשי ִעירֹו-ּוְרָגֻמהּו ָּכל כא

  .ְוִיָראּו
  דין בית במיתות המומתים תליית -א"כ דברים. 29
ָתִלין -לֹא כג  .ֵעץ-ִליָת אֹתֹו ַעל ְוָת  ָמֶות ְוהּוָמת-ִמְׁשַּפט ִיְהֶיה ְבִאיׁש ֵחְטא-ְוִכי כב

 ִקְלַלת ֱאלִֹהים ָּתלּוי ְולֹא ְתַטֵּמא-ִּתְקְּבֶרּנּו ַּבּיֹום ַההּוא ִּכי ָקבֹור-ָהֵעץ ִּכי-ִנְבָלתֹו ַעל
  .ַאְדָמְתָך ֲאֶׁשר ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך נֵֹתן ְלָך ַנֲחָלה-ֶאת
  עשיית מעקה– ב"כ דברים. 30
 ִיּפֹל ַהּנֵֹפל-ָתִׂשים ָּדִמים ְּבֵביֶתָך ִּכי-ַמֲעֶקה ְלַגֶּגָך ְולֹא ׁש ְוָעִׂשיָת ִּכי ִתְבֶנה ַּבִית ָחדָ  ח

   .ִמֶּמּנּו
  מוציא שם רע– ב"כ דברים .31
ֲעִלילֹת ְּדָבִרים ְוהֹוִצא ָעֶליָה  ְוָׂשם ָלּה יד   .ּוְׂשֵנָאּה ִיַּקח ִאיׁש ִאָּׁשה ּוָבא ֵאֶליהָ -ִּכי יג

 טו   .ָמָצאִתי ָלּה ְּבתּוִלים-ָלַקְחִּתי ָוֶאְקַרב ֵאֶליָה ְולֹא ָהִאָּׁשה ַהּזֹאת-ֵׁשם ָרע ְוָאַמר ֶאת
  .ִזְקֵני ָהִעיר ַהָּׁשְעָרה-ְּבתּוֵלי ַהַּנֲעָר ֶאל-ְוִאָּמּה ְוהֹוִציאּו ֶאת ְוָלַקח ֲאִבי ַהַּנֲערָ 

ַהַּנֲעָר -ְוהֹוִציאּו ֶאת כא   .ִנְמְצאּו ְבתּוִלים ַלַּנֲערָ -לֹא   ֱאֶמת ָהָיה ַהָּדָבר ַהֶּזה-ְוִאם כ
ְּבִיְׂשָרֵאל  ָעְׂשָתה ְנָבָלה-ּוְסָקלּוָה ַאְנֵׁשי ִעיָרּה ָּבֲאָבִנים ָוֵמָתה ִּכי ָאִביהָ -ֶּפַתח ֵּבית-ֶאל

   .ִלְזנֹות ֵּבית ָאִביָה ּוִבַעְרָּת ָהָרע ִמִּקְרֶּבךָ 
  ניאוף עם אשת איש– ב"כ  דברים.32
-ְׁשֵניֶהם ָהִאיׁש ַהּׁשֵֹכב ִעם-ַּבַעל ּוֵמתּו ַּגם-ְבֻעַלת ִאָּׁשה-ֵכב ִעםִיָּמֵצא ִאיׁש ׁשֹ-ִּכי כב

  ְוָהִאָּׁשה ּוִבַעְרָּת ָהָרע ִמִּיְׂשָרֵאל ָהִאָּׁשה
  נערה מאורסה– ב"כדברים . 33
ְוהֹוֵצאֶתם  כד   .ְלִאיׁש ּוְמָצָאּה ִאיׁש ָּבִעיר ְוָׁשַכב ִעָּמּה ִּכי ִיְהֶיה ַנֲעָר ְבתּוָלה ְמאָֹרָׂשה כג

ְּדַבר -ַהַּנֲעָר ַעל-ַהִהוא ּוְסַקְלֶּתם אָֹתם ָּבֲאָבִנים ָוֵמתּו ֶאת ַׁשַער ָהִעיר-ְׁשֵניֶהם ֶאל-ֶאת
ּוִבַעְרָּת ָהָרע  ֵאֶׁשת ֵרֵעהּו-ִעָּנה ֶאת-ְּדַבר ֲאֶׁשר-ָהִאיׁש ַעל-ָצֲעָקה ָבִעיר ְוֶאת-לֹא ֲאֶׁשר

   .ִמִּקְרֶּבךָ 
 כט   .אָֹרָׂשה ּוְתָפָׂשּה ְוָׁשַכב ִעָּמּה ְוִנְמָצאּו-ֲאֶׁשר לֹא ֲעָר ְבתּוָלהִיְמָצא ִאיׁש נַ -ִּכי כח

ֲאֶׁשר ִעָּנּה  ִתְהֶיה ְלִאָּׁשה ַּתַחת-ִעָּמּה ַלֲאִבי ַהַּנֲעָר ֲחִמִּׁשים ָּכֶסף ְולֹו ְוָנַתן ָהִאיׁש ַהּׁשֵֹכב
   .ָיָמיו-יּוַכל ַׁשְּלָחּה ָּכל-לֹא

   ָּבּה ָהִאיׁש ְוָׁשַכב ִעָּמּה-ַהַּנֲעָר ַהְמאָֹרָׂשה ְוֶהֱחִזיק-ֶאת ָצא ָהִאיׁשַּבָּׂשֶדה ִיְמ -ְוִאם כה
ִּכי   ַתֲעֶׂשה ָדָבר ֵאין ַלַּנֲעָר ֵחְטא ָמֶות-ְוַלַּנֲעָר לֹא כו   .ָׁשַכב ִעָּמּה ְלַבּדֹו-ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ּוֵמת

ָצֲעָקה  ִּכי ַבָּׂשֶדה ְמָצָאּה כז  .ָבר ַהֶּזהֵרֵעהּו ּוְרָצחֹו ֶנֶפׁש ֵּכן ַהּדָ -ַּכֲאֶׁשר ָיקּום ִאיׁש ַעל
   .ַהַּנֲעָר ַהְמאָֹרָׂשה ְוֵאין מֹוִׁשיַע ָלּה

  פסולי חיתון– ג"כ  דברים.34
ַּדָּכא -ָיבֹא ְפצּועַ -לֹא ב }ס {  .ְיַגֶּלה ְּכַנף ָאִביו ֵאֶׁשת ָאִביו ְולֹא-ִיַּקח ִאיׁש ֶאת-לֹא א

- ַּגם ּדֹור ֲעִׂשיִרי לֹא ְיהָוה ָיבֹא ַמְמֵזר ִּבְקַהל-לֹא ג }ס {  .הּוְכרּות ָׁשְפָכה ִּבְקַהל ְיהוָ 
 ַּגם ּדֹור ֲעִׂשיִרי   ִּבְקַהל ְיהָוה ָיבֹא ַעּמֹוִני ּומֹוָאִבי-לֹא ד }ס { .ָיבֹא לֹו ִּבְקַהל ְיהָוה

   .עֹוָלם-ַעד ָיבֹא ָלֶהם ִּבְקַהל ְיהָוה-לֹא
  איסור זנות– ג"כ  דברים.35
  .ִיְהֶיה ָקֵדׁש ִמְּבֵני ִיְׂשָרֵאל-ִיְׂשָרֵאל ְולֹא ֶיה ְקֵדָׁשה ִמְּבנֹותִתְה -לֹא יח
  איסור ריבית– ג"כ  דברים.36
ַלָּנְכִרי ַתִּׁשיְך  כא  .ָּדָבר ֲאֶׁשר ִיָּׁשְך - ֶנֶׁשְך ָּכל  ֶנֶׁשְך אֶֹכל ַתִּׁשיְך ְלָאִחיָך ֶנֶׁשְך ֶּכֶסף-לֹא כ

ַאָּתה -ֲאֶׁשר ָהָאֶרץ- ְיָבֶרְכָך ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ְּבכֹל ִמְׁשַלח ָיֶדָך ַעלְלַמַען ּוְלָאִחיָך לֹא ַתִּׁשיְך 
  .ָׁשָּמה ְלִרְׁשָּתּה-ָבא
 מהקדש" גנבה" איסור –ג "דברים כ. 37
ָּדרֹׁש ִיְדְרֶׁשּנּו ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך - ִּכי  ְתַאֵחר ְלַׁשְּלמֹו ִתּדֹר ֶנֶדר ַליהָוה ֱאלֶֹהיָך לֹא-ִּכי כב

   .ְוָהָיה ְבָך ֵחְטא ֵמִעָּמְך 
  אחרים משדות תבואה גנבת איסור - ג"כ  דברים.38
ִּכי  כו }ס { .ֶּכְלְיָך לֹא ִתֵּתן-ֲעָנִבים ְּכַנְפְׁשָך ָׂשְבֶעָך ְוֶאל ִּכי ָתבֹא ְּבֶכֶרם ֵרֶעָך ְוָאַכְלָּת  כה

   .ף ַעל ָקַמת ֵרֶעךָ ְוָקַטְפָּת ְמִלילֹת ְּבָיֶדָך ְוֶחְרֵמׁש לֹא ָתִני ָתבֹא ְּבָקַמת ֵרֶעךָ 
   איסור לחבול כלי מלאכתו של אדם- ד"כ דברים. 39

   }ס {  .הּוא חֵֹבל ֶנֶפׁש- ִּכי ַיֲחבֹל ֵרַחִים ָוָרֶכב-לֹא ו
  איסור גנבת אדם– ד"כ דברים . 40

ת ַהַּגָּנב ַההּוא ּוְמָכרֹו ּוֵמ  ּבֹו-ִיָּמֵצא ִאיׁש ּגֵֹנב ֶנֶפׁש ֵמֶאָחיו ִמְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוִהְתַעֶּמר-ִּכי ז
  .ּוִבַעְרָּת ָהָרע ִמִּקְרֶּבךָ 

  איסור לעשוק שכר שכיר- ד"כ דברים. 41
ְּביֹומֹו  טו   .ֵמַאֶחיָך אֹו ִמֵּגְרָך ֲאֶׁשר ְּבַאְרְצָך ִּבְׁשָעֶריךָ  ַתֲעׁשֹק ָׂשִכיר ָעִני ְוֶאְביֹון-לֹא יד

ִיְקָרא -ְולֹא ַנְפׁשֹו-ִני הּוא ְוֵאָליו הּוא נֵֹׂשא ֶאתָתבֹוא ָעָליו ַהֶּׁשֶמׁש ִּכי עָ -ְולֹא ִתֵּתן ְׂשָכרֹו
  .ְיהָוה ְוָהָיה ְבָך ֵחְטא-ָעֶליָך ֶאל
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ִיְהֶיה ְלָך ְּבֵביְתָך ֵאיָפה -לֹא יד  . ְּגדֹוָלה ּוְקַטָּנה  ָוָאֶבן ִיְהֶיה ְלָך ְּבִכיְסָך ֶאֶבן-לֹא יג

ָּלְך -ָּלְך ֵאיָפה ְׁשֵלָמה ָוֶצֶדק ִיְהֶיה-ְׁשֵלָמה ָוֶצֶדק ִיְהֶיה ֶאֶבן טו  .ּוְקַטָּנה  ְּגדֹוָלה  ְוֵאיָפה
 ִּכי תֹוֲעַבת ְיהָוה טז   .ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך נֵֹתן ָלְך -ַיֲאִריכּו ָיֶמיָך ַעל ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ְלַמַען

   . ּכֹל עֵֹׂשה ָעֶול  עֵֹׂשה ֵאֶּלה-ֱאלֶֹהיָך ָּכל
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ִּפי - ַעל  ֵחְטא ֲאֶׁשר ֶיֱחָטא-ַחָּטאת ְּבָכל-ֹן ּוְלָכל ָעו-ְלָכל ָיקּום ֵעד ֶאָחד ְּבִאיׁש-לֹא טו

ָחָמס ְּבִאיׁש ַלֲענֹות ּבֹו -ָיקּום ֵעד-ִּכי טז   .ֵעִדים ָיקּום ָּדָבר-ִּפי ְׁשלָֹׁשה-אֹו ַעל ְׁשֵני ֵעִדים
ָלֶהם ָהִריב ִלְפֵני ְיהָוה ִלְפֵני ַהּכֲֹהִנים ְוַהּׁשְֹפִטים -ֲאֶׁשר ָהֲאָנִׁשים-ֵניְוָעְמדּו ְׁש  יז   .ָסָרה
ֶׁשֶקר ָעָנה  ֶׁשֶקר ָהֵעד-ְוָדְרׁשּו ַהּׁשְֹפִטים ֵהיֵטב ְוִהֵּנה ֵעד יח   .ִיְהיּו ַּבָּיִמים ָהֵהם ֲאֶׁשר

 כ  .ִמִּקְרֶּבךָ  יו ּוִבַעְרָּת ָהָרעַוֲעִׂשיֶתם לֹו ַּכֲאֶׁשר ָזַמם ַלֲעׂשֹות ְלָאִח  יט  .ְבָאִחיו
ְולֹא  כא   .ָהָרע ַהֶּזה ְּבִקְרֶּבךָ  יִֹספּו ַלֲעׂשֹות עֹוד ַּכָּדָבר-ְוַהִּנְׁשָאִרים ִיְׁשְמעּו ְוִיָראּו ְולֹא

   .ְּבֵׁשן ָיד ְּבָיד ֶרֶגל ְּבָרֶגל  ֶנֶפׁש ְּבֶנֶפׁש ַעִין ְּבַעִין ֵׁשן  ָתחֹוס ֵעיֶנךָ 
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ַהּזֹאת  ְוָדַרְׁשָּת ֵהיֵטב ְוִהֵּנה ֱאֶמת ָנכֹון ַהָּדָבר ֶנֶעְׂשָתה ַהּתֹוֵעָבה ְלָך ְוָׁשָמְעָּת -ְוֻהַּגד ד

ַהָּדָבר -ֶאת ָהִאָּׁשה ַהִהוא ֲאֶׁשר ָעׂשּו-ָהִאיׁש ַההּוא אֹו ֶאת-ְוהֹוֵצאָת ֶאת ה  .ְּבִיְׂשָרֵאל
ִּפי -ַעל ו   .ּוְסַקְלָּתם ָּבֲאָבִנים ָוֵמתּו ָהִאָּׁשה-ָהִאיׁש אֹו ֶאת-ְׁשָעֶריָך ֶאת-ָהָרע ַהֶּזה ֶאל

ַיד ָהֵעִדים  ז  .ִּפי ֵעד ֶאָחד-לֹא יּוַמת ַעל   ְׁשַנִים ֵעִדים אֹו ְׁשלָֹׁשה ֵעִדים יּוַמת ַהֵּמת
   .ַעְרָּת ָהָרע ִמִּקְרֶּבךָ ָהָעם ָּבַאֲחרָֹנה ּוִב -ָּכל ּבֹו ָבִראׁשָֹנה ַלֲהִמיתֹו ְוַיד-ִּתְהֶיה
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 }ס { . ִאיׁש ְּבֶחְטאֹו יּוָמתּו ָאבֹות-יּוְמתּו ַעל-לֹא ָּבִנים ּוָבִנים-יּוְמתּו ָאבֹות ַעל-לֹא טז
י ֶעֶבד ָהִייָת ְוָזַכְרָּת ִּכ  יח   .ֶּבֶגד ַאְלָמָנה לֹא ַתֶּטה ִמְׁשַּפט ֵּגר ָיתֹום ְולֹא ַתֲחבֹל יז

    .ַהָּדָבר ַהֶּזה-ֵּכן ָאנִֹכי ְמַצְּוָך ַלֲעׂשֹות ֶאת-ִמָּׁשם ַעל ְּבִמְצַרִים ַוִּיְפְּדָך ְיהָוה ֱאלֶֹהיךָ 
 ַהַּצִּדיק-ַהִּמְׁשָּפט ּוְׁשָפטּום ְוִהְצִּדיקּו ֶאת-ְוִנְּגׁשּו ֶאל ִיְהֶיה ִריב ֵּבין ֲאָנִׁשים-ִּכי א

ְּכֵדי  ִּבן ַהּכֹות ָהָרָׁשע ְוִהִּפילֹו ַהּׁשֵֹפט ְוִהָּכהּו ְלָפָניו-ְוָהָיה ִאם ב   .עָהָרָׁש -ְוִהְרִׁשיעּו ֶאת
   .ִרְׁשָעתֹו ְּבִמְסָּפר


