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עיון תפילה וחגים

Tefilah & Chagim
Rabbi Jay & Ilana 

Kelman

1. Structure & Meaning of the Chagim in the Jewish Calendar (May 12, 2022)

2. Maimonides’ Curriculum for the Study of the Torah (May 19, 2022)

3. Differences of the 10 Commandments in Shmot & Devarim (May 26, 2022)

ְראּו ֵאת         :  י, ד"שמות כ ַויִּ
ְשָרֵאל ְוַתַחת ַרְגָליו  -א   ֹלֵהי יִּ

ְבַנתְכַמֲעֵשה  יר  לִּ ַהַספִּ
ם ָלֹטַהר :ּוְכֶעֶצם ַהָשַמיִּ
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Exodus     שמות

דברים
Deuteronomium

Maimonides Guide II

אברבנאלדון יצחק
Benno Jacob



'הדברים'שמות כ

ר א  :א', שמות כ אֹמר-ַוְיַדבֵּ ה לֵּ לֶּ אֵּ ִרים הָּ ל ַהְדבָּ ת כָּ :ֹלִהים אֵּ

ֹנִכי(ב) יָך-א  'האָּ רֹלהֶּ אִתיָךֲאשֶּ ץהֹוצֵּ רֶּ אֶּ יתִמְצַרִיםמֵּ ִדיםִמבֵּ (ג):ֲעבָּ
ֹלִהיםְלָךִיְהיֶּהלֹא ִריםא  יַעלֲאחֵּ נָּ הלֹא(ד):פָּ לְלָךַתֲעשֶּ סֶּ לוְ פֶּ כָּ

ה רְתמּונָּ ַמִיםֲאשֶּ רִמַמַעלַבשָּ ץַוֲאשֶּ רֶּ אָּ ַחתבָּ רִמתָּ ִמַתַחתַבַמִיםַוֲאשֶּ
ץ רֶּ אָּ הלֹא(ה):לָּ םִתְשַתֲחוֶּ הֶּ םְולֹאלָּ ְבדֵּ עָּ ֹנִכיִכיתָּ יָך-א  'האָּ לֹלהֶּ אֵּ
דַקנָּא ֹבתֲעֹוןֹפקֵּ ִניםַעלאָּ ִשיםַעלבָּ ִעיםְוַעלִשלֵּ יִרבֵּ ה(ו):ְלשְנאָּ ְוֹעשֶּ
ד סֶּ ִפיםחֶּ יְלֹאֲהַביַלֲאלָּ יּוְלֹשְמרֵּ אלֹא(ז):ִמְצֹותָּ תִתשָּ םאֶּ -א  'השֵּ
יָך ְואֹלהֶּ הלֹאִכיַלשָּ ת'הְיַנקֶּ ראֵּ אֲאשֶּ תִישָּ ְואְשמֹואֶּ .......:ַלשָּ

כֹור(ח) תזָּ תיֹוםאֶּ ת(ט):ְלַקְדשֹוַהַשבָּ שֶּ ִשיתָּ ַתֲעֹבדיִָּמיםשֵּ לְועָּ כָּ
ָך תַהְשִביִעיְויֹום(י):ְמַלאְכתֶּ יָך-א  'ַלהַשבָּ הלֹאֹלהֶּ לַתֲעשֶּ הכָּ אכָּ ְמלָּ

ה ָךּוִבְנָךַאתָּ ְתָךַעְבְדָךּוִבתֶּ ָךַוֲאמָּ ְמתֶּ ְרָךּוְבהֶּ רְוגֵּ יָךֲאשֶּ רֶּ ִכי(יא):ִבְשעָּ
ת שֶּ היִָּמיםשֵּ שָּ ת'העָּ ַמִיםאֶּ תַהשָּ ץְואֶּ רֶּ אָּ תהָּ תַהיָּםאֶּ לְואֶּ רכָּ ֲאשֶּ
ם ןַעלַהְשִביִעיַביֹוםַויַָּנחבָּ ַרְךכֵּ ת'הבֵּ תיֹוםאֶּ הּוַהַשבָּ :ַוְיַקְדשֵּ
ד(יב) תַכבֵּ ִביָךאֶּ תאָּ ָךְואֶּ יָךַיֲאִרכּוןְלַמַעןִאמֶּ הַעליָּמֶּ מָּ ֲאדָּ רהָּ 'הֲאשֶּ
יָך-א   ןֹלהֶּ ְךֹנתֵּ ףלֹאִתְרַצחלֹא(יג):לָּ ִתְגֹנבלֹאִתְנאָּ
ֲעָךַתֲענֶּהלֹא דְברֵּ רעֵּ קֶּ יתַתְחֹמדלֹא(יד):שָּ ָךבֵּ עֶּ ַתְחֹמדלֹארֵּ

ת שֶּ ָךאֵּ עֶּ תֹוְוַעְבדֹורֵּ רְוֹכלַוֲחֹמרֹושֹורֹווְ ַוֲאמָּ ָךֲאשֶּ עֶּ :ְלרֵּ

ֹנִכי:ה',הדברים דאָּ יןֹעמֵּ ם'הבֵּ יכֶּ ינֵּ תּובֵּ עֵּ םְלַהִגידַהִהואבָּ כֶּ תלָּ ְדַבראֶּ
םִכי'ה אתֶּ יְירֵּ שִמְפנֵּ אֵּ םְולֹאהָּ רֲעִליתֶּ הָּ אֹמרבָּ :לֵּ

ֹנִכי(ו) יָך-א  'האָּ רֹלהֶּ אִתיָךֲאשֶּ ץהֹוצֵּ רֶּ אֶּ יתִמְצַרִיםמֵּ ִדיםִמבֵּ (ז):ֲעבָּ
ֹלִהיםְלָךִיְהיֶּהלֹא ִריםא  יַעלֲאחֵּ נָּ הלֹא(ח):פָּ לְלָךַתֲעשֶּ סֶּ לפֶּ ְתמּונָּהכָּ

ר ַמִיםֲאשֶּ רִמַמַעלַבשָּ ץַוֲאשֶּ רֶּ אָּ ַחתבָּ רִמתָּ ץִמַתַחתַבַמִיםַוֲאשֶּ רֶּ אָּ :לָּ
הלֹא(ט) םִתְשַתֲחוֶּ הֶּ םְולֹאלָּ ְבדֵּ עָּ ֹנִכיִכיתָּ יָך-א  'האָּ לֹלהֶּ אאֵּ דַקנָּ ֹפקֵּ

בֲעֹון ִניםַעלתֹואָּ ִשיםַעלוְ בָּ ִעיםְוַעלִשלֵּ יִרבֵּ ה(י):ְלשְנאָּ דְוֹעשֶּ סֶּ חֶּ
ִפים יְלֹאֲהַביַלֲאלָּ וּוְלֹשְמרֵּ י}ִמְצֹותָּ אלֹא(יא):{ִמְצֹותָּ ִתשָּ

ת םאֶּ יָך-א  'השֵּ ְואֹלהֶּ הלֹאִכיַלשָּ ת'הְיַנקֶּ ראֵּ אֲאשֶּ תִישָּ ְשמֹואֶּ
ְוא מֹור(יב)....:ַלשָּ תשָּ תיֹוםאֶּ רְלַקְדשֹוַהַשבָּ יָך-א  'הִצְּוָךַכֲאשֶּ :ֹלהֶּ

ת(יג) שֶּ ִשיתָּ ַתֲעֹבדיִָּמיםשֵּ לְועָּ ָךכָּ תַהְשִביִעיְויֹום(יד):ְמַלאְכתֶּ ַשבָּ
יָך-א  'ַלה הלֹאֹלהֶּ לַתֲעשֶּ הכָּ אכָּ הְמלָּ ָךּוִבְנָךַאתָּ ָךַעְבְדָךוְ ּוִבתֶּ תֶּ ַוֲאמָּ

לַוֲחֹמְרָךְושֹוְרָך ָךְוכָּ ְמתֶּ ְרָךְבהֶּ רְוגֵּ יָךֲאשֶּ רֶּ ְתָךַעְבְדָךיָּנּוחַ ְלַמַעןִבְשעָּ ַוֲאמָּ
מֹוָך ַכְרתָּ (טו):כָּ דִכיְוזָּ בֶּ ִייתָּ עֶּ ץהָּ רֶּ יָך-א  'הַוֹיִצֲאָךִמְצַרִיםְבאֶּ םֹלהֶּ ִמשָּ
הְביָּד קָּ ןַעלְנטּויָּהּוִבְזֹרעַ ֲחזָּ יָך-א  'הִצְּוָךכֵּ תַלֲעשֹותֹלהֶּ תיֹוםאֶּ :ַהַשבָּ

ד(טז) תַכבֵּ ִביָךאֶּ תאָּ ָךְואֶּ רִאמֶּ יָך-א  'הִצְּוָךַכֲאשֶּ יָךַיֲאִריֻכןְלַמַעןֹלהֶּ יָּמֶּ
ְךִייַטבּוְלַמַען הַעללָּ מָּ ֲאדָּ רהָּ יָך-א  'הֲאשֶּ ןֹלהֶּ ְךֹנתֵּ לֹא(יז):לָּ
ףלֹאוְ ִתְרַצח הלֹאוְ ִתְגֹנבלֹאוְ ִתְנאָּ ֲעָךַתֲענֶּ דְברֵּ עֵּ
ְוא תַתְחֹמדלֹאוְ (יח):שָּ שֶּ ָךאֵּ עֶּ הְולֹארֵּ יתִתְתַאּוֶּ ָךבֵּ עֶּ רֵּ

הּו דֵּ תֹוְוַעְבדֹושָּ רְוֹכלַוֲחֹמרֹושֹורֹוַוֲאמָּ ָךֲאשֶּ עֶּ :ְלרֵּ

ְכַבד  : ט', שמות ה תִּ
ים ְוַיֲעשּו   ָהֲעֹבָדה ַעל ָהֲאָנשִּ

ְבֵרי  ְשעּו ְבדִּ ָשֶקרָבּה ְוַאל יִּ

ַשָבתֹון  : כו-כג, ז"שמות ט
ֵשֶשת  ... 'ַשַבת ֹקֶדש ַלה

ים ְלְקֻטהּו ָימִּ ּוַביֹום  תִּ
י ַשָבת יעִּ ְהֶיה בֹוַהְשבִּ לֹא יִּ

עשרת הדברות בספר שמות ובספר דברים

ם : ז, ד"שמות כ עָּ י הָּ ְזנֵּ א ְבאָּ ר ַהְבִרית ַוִיְקרָּ פֶּ ַוִיַקח סֵּ
ר ה ר ִדבֶּ ע' ַויֹאְמרּו ֹכל ֲאשֶּ ה ְוִנְשמָּ :ַנֲעשֶּ

ו ַויֹאְמרּו  :  ח, ט"שמות י ם ַיְחדָּ עָּ ל הָּ ַוַיֲענּו כָּ
ר ה ר ִדבֶּ ה'   ֹכל ֲאשֶּ ל הַנֲעשֶּ ם אֶּ עָּ י הָּ ת ִדְברֵּ ה אֶּ ב ֹמשֶּ :'ַויָּשֶּ

ר יֹאַמר ה:  כג', דברים ה ל ֲאשֶּ ת כָּ ע אֵּ ה ּוֲשמָּ ינּו  -א  ' ְקַרב ַאתָּ ֹלהֵּ
ר ה ר ְיַדבֵּ ל ֲאשֶּ ת כָּ ינּו אֵּ לֵּ ר אֵּ יָך -א  ' ְוַאְת ְתַדבֵּ לֶּ ינּו אֵּ ִשינּוֹלהֵּ ַמְענּו ְועָּ :ְושָּ

נּו... : יג-יב', דברים ל ּה ְוַיְשִמעֵּ הֹאתָּ נָּ :ְוַנֲעשֶּ

ל הְשַמע: ד', דברים ו אֵּ ינּו ה-א  ' ִיְשרָּ ד' ֹלהֵּ חָּ :אֶּ

ְשָמע" והיפוכו" ַנֲעֶשה ְונִּ
(ראה שיעור נפרד באתר)

ַויֹאֶמר  : יח-יז', שמות ה
ים ַעל ֵכן   ְרפִּ ים ַאֶתם נִּ ְרפִּ נִּ
ְזְבָחה   ים ֵנְלָכה נִּ ַאֶתם ֹאְמרִּ

ְבדּו ְוֶתֶבן  :  'ַלה ְוַעָתה ְלכּו עִּ
ָנֵתן ָלֶכם ְוֹתֶכן  יםלֹא יִּ ְלֵבנִּ

ֵתנּו :  תִּ

ְראּו ֵאת         :  י, ד"שמות כ ַויִּ
ְשָרֵאל ְוַתַחת ַרְגָליו  -א   ֹלֵהי יִּ

ְבַנתְכַמֲעֵשה  יר  לִּ ַהַספִּ
ם ָלֹטַהר :ּוְכֶעֶצם ַהָשַמיִּ

א
ב
ג
ד
ה

ו
ז
ח
ט
י

שמות' הבדלים בין ס
דברים' וס
,  ע"ראה בפירוש ראב)

(ושיעורשיעור נפרד באתר

ְתַאֶּוה דברים כנגד 'בסְולֹא תִּ
החטא בקברות התאווה 

:  לד.ד, א"במדבר י
ְרבֹו  ְוָהאַסְפֻסף ֲאֶשר ְבקִּ

ְתַאּוּו ַתֲאָוה  ְבכּו ַגם הִּ ַוָיֻשבּו ַויִּ
ֵלנּו  י ַיֲאכִּ ְשָרֵאל ַויֹאְמרּו מִּ ְבֵני יִּ

ְקָרא ֶאת ֵשם  ... ָבָשר  ַויִּ
ְברֹות  ַהָמקֹום ַההּוא קִּ

י ָשם ָקְברּו ֶאת  ַהַתֲאָוה כִּ
ים ְתַאּוִּ : ָהָעם ַהמִּ

ּוְבַתְבֵעָרה  : כב', דברים ט
ְבֹרת  ַהַתֲאָוהּוְבַמָסה ּוְבקִּ

יֶתם ֶאת ה יִּ ים ה  פִּ : 'ַמְקצִּ
יב ה:  כ, ב"דברים י י ַיְרחִּ ' כִּ

ֶבר   ֹלֶהיָך ֶאת ְגבּוְלָך ַכֲאֶשר דִּ א 
י  ָלְך ְוָאַמְרָת ֹאְכָלה ָבָשר כִּ

ֹכל ָבָשר ְבָכל  ְתַאֶּוה ַנְפְשָך ֶלא 
:  ַנְפְשָך תֹאַכל ָבָשרַאַּות

ְוָנַתָתה ַהֶכֶסף : כו, ד"דברים י
ַנְפְשָך ַבָבָקר  ְתַאֶּוהְבֹכל ֲאֶשר 

ן ּוַבֵשָכר ּוְבֹכל  ּוַבצֹאן ּוַבַייִּ
ְשָאְלָך ַנְפֶשָך ְוָאַכְלָת   ֲאֶשר תִּ

ְפֵני ה ֹלֶהיָך ְוָשַמְחָת ' ָשם לִּ א 
:ַאָתה ּוֵביֶתָך

י ֵעֶשב  ְבָשְדָךְוָנַתתִּ
ְבֶהְמֶתָך  (טו, א"י)לִּ

יר ּוָברּוְך   ָברּוְך ַאָתה ָבעִּ
(ג, ח"כ)ַבָשֶדהַאָתה 

ֶבר א  " ים -ַאַחת דִּ י ֹעז ֵלא-ֹלהִּ י כִּ ם זּו ָשָמְעתִּ ים-ְשַתיִּ ( יב,ב"תהלים ס)' ֹלהִּ

:          ושמענו אותם שני פעמים, להים בהר סיני-פעם אחת דבר א
( תהלים, חלק ב, בתי מדרשות)" ואחת במשנה תורה' אלה שמות'אחת ב
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ְכַבד  : ט', שמות ה תִּ
ים ְוַיֲעשּו   ָהֲעֹבָדה ַעל ָהֲאָנשִּ

ְבֵרי  ְשעּו ְבדִּ ָשֶקרָבּה ְוַאל יִּ

ַשָבתֹון  : כו-כג, ז"שמות ט
ֵשֶשת  ... 'ַשַבת ֹקֶדש ַלה

ים ְלְקֻטהּו ָימִּ ּוַביֹום  תִּ
י ַשָבת יעִּ ְהֶיה בֹוַהְשבִּ לֹא יִּ

עשרת הדברות בספר שמות ובספר דברים

ם : ז, ד"שמות כ עָּ י הָּ ְזנֵּ א ְבאָּ ר ַהְבִרית ַוִיְקרָּ פֶּ ַוִיַקח סֵּ
ר ה ר ִדבֶּ ע' ַויֹאְמרּו ֹכל ֲאשֶּ ה ְוִנְשמָּ :ַנֲעשֶּ

ו ַויֹאְמרּו  :  ח, ט"שמות י ם ַיְחדָּ עָּ ל הָּ ַוַיֲענּו כָּ
ר ה ר ִדבֶּ ה'   ֹכל ֲאשֶּ ל הַנֲעשֶּ ם אֶּ עָּ י הָּ ת ִדְברֵּ ה אֶּ ב ֹמשֶּ :'ַויָּשֶּ

ר יֹאַמר ה:  כג', דברים ה ל ֲאשֶּ ת כָּ ע אֵּ ה ּוֲשמָּ ינּו  -א  ' ְקַרב ַאתָּ ֹלהֵּ
ר ה ר ְיַדבֵּ ל ֲאשֶּ ת כָּ ינּו אֵּ לֵּ ר אֵּ יָך -א  ' ְוַאְת ְתַדבֵּ לֶּ ינּו אֵּ ִשינּוֹלהֵּ ַמְענּו ְועָּ :ְושָּ

נּו... : יג-יב', דברים ל ּה ְוַיְשִמעֵּ הֹאתָּ נָּ :ְוַנֲעשֶּ

ל הְשַמע: ד', דברים ו אֵּ ינּו ה-א  ' ִיְשרָּ ד' ֹלהֵּ חָּ :אֶּ

ְתַאֶּוה דברים כנגד 'בסְולֹא תִּ
החטא בקברות התאווה 

:  לד.ד, א"במדבר י
ְרבֹו  ְוָהאַסְפֻסף ֲאֶשר ְבקִּ

ְתַאּוּו ַתֲאָוה  ְבכּו ַגם הִּ ַוָיֻשבּו ַויִּ
ֵלנּו  י ַיֲאכִּ ְשָרֵאל ַויֹאְמרּו מִּ ְבֵני יִּ

ְקָרא ֶאת ֵשם  ... ָבָשר  ַויִּ
ְברֹות  ַהָמקֹום ַההּוא קִּ

י ָשם ָקְברּו ֶאת  ַהַתֲאָוה כִּ
ים ְתַאּוִּ : ָהָעם ַהמִּ

ּוְבַתְבֵעָרה  : כב', דברים ט
ְבֹרת  ַהַתֲאָוהּוְבַמָסה ּוְבקִּ

יֶתם ֶאת ה יִּ ים ה  פִּ : 'ַמְקצִּ
יב ה:  כ, ב"דברים י י ַיְרחִּ ' כִּ

ֶבר   ֹלֶהיָך ֶאת ְגבּוְלָך ַכֲאֶשר דִּ א 
י  ָלְך ְוָאַמְרָת ֹאְכָלה ָבָשר כִּ

ֹכל ָבָשר ְבָכל  ְתַאֶּוה ַנְפְשָך ֶלא 
:  ַנְפְשָך תֹאַכל ָבָשרַאַּות

ְוָנַתָתה ַהֶכֶסף : כו, ד"דברים י
ַנְפְשָך ַבָבָקר  ְתַאֶּוהְבֹכל ֲאֶשר 

ן ּוַבֵשָכר ּוְבֹכל  ּוַבצֹאן ּוַבַייִּ
ְשָאְלָך ַנְפֶשָך ְוָאַכְלָת   ֲאֶשר תִּ

ְפֵני ה ֹלֶהיָך ְוָשַמְחָת ' ָשם לִּ א 
:ַאָתה ּוֵביֶתָך

ְשָמע" והיפוכו" ַנֲעֶשה ְונִּ
(ראה שיעור נפרד באתר)

ַויֹאֶמר  : יח-יז', שמות ה
ים ַעל ֵכן   ְרפִּ ים ַאֶתם נִּ ְרפִּ נִּ
ְזְבָחה   ים ֵנְלָכה נִּ ַאֶתם ֹאְמרִּ

ְבדּו ְוֶתֶבן  :  'ַלה ְוַעָתה ְלכּו עִּ
ָנֵתן ָלֶכם ְוֹתֶכן  יםלֹא יִּ ְלֵבנִּ

ֵתנּו :  תִּ

ְראּו ֵאת         :  י, ד"שמות כ ַויִּ
ְשָרֵאל ְוַתַחת ַרְגָליו  -א   ֹלֵהי יִּ

ְבַנתְכַמֲעֵשה  יר  לִּ ַהַספִּ
ם ָלֹטַהר :ּוְכֶעֶצם ַהָשַמיִּ
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שמות' הבדלים בין ס
דברים' וס
,  ע"ראה בפירוש ראב)

(ושיעורשיעור נפרד באתר

י ֵעֶשב  ְבָשְדָךְוָנַתתִּ
ְבֶהְמֶתָך  (טו, א"י)לִּ

יר ּוָברּוְך   ָברּוְך ַאָתה ָבעִּ
(ג, ח"כ)ַבָשֶדהַאָתה 

ֶבר א  " ים -ַאַחת דִּ י ֹעז ֵלא-ֹלהִּ י כִּ ם זּו ָשָמְעתִּ ים-ְשַתיִּ ( יב,ב"תהלים ס)' ֹלהִּ

:          ושמענו אותם שני פעמים, להים בהר סיני-פעם אחת דבר א
( תהלים, חלק ב, בתי מדרשות)" ואחת במשנה תורה' אלה שמות'אחת ב
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'הדברים'שמות כ

ר א  :א', שמות כ אֹמר-ַוְיַדבֵּ ה לֵּ לֶּ אֵּ ִרים הָּ ל ַהְדבָּ ת כָּ :ֹלִהים אֵּ

ֹנִכי(ב) יָך-א  'האָּ רֹלהֶּ אִתיָךֲאשֶּ ץהֹוצֵּ רֶּ אֶּ יתִמְצַרִיםמֵּ ִדיםִמבֵּ (ג):ֲעבָּ
ֹלִהיםְלָךִיְהיֶּהלֹא ִריםא  יַעלֲאחֵּ נָּ הלֹא(ד):פָּ לְלָךַתֲעשֶּ סֶּ לוְ פֶּ כָּ

ה רְתמּונָּ ַמִיםֲאשֶּ רִמַמַעלַבשָּ ץַוֲאשֶּ רֶּ אָּ ַחתבָּ רִמתָּ ִמַתַחתַבַמִיםַוֲאשֶּ
ץ רֶּ אָּ הלֹא(ה):לָּ םִתְשַתֲחוֶּ הֶּ םְולֹאלָּ ְבדֵּ עָּ ֹנִכיִכיתָּ יָך-א  'האָּ לֹלהֶּ אֵּ
דַקנָּא ֹבתֲעֹוןֹפקֵּ ִניםַעלאָּ ִשיםַעלבָּ ִעיםְוַעלִשלֵּ יִרבֵּ ה(ו):ְלשְנאָּ ְוֹעשֶּ
ד סֶּ ִפיםחֶּ יְלֹאֲהַביַלֲאלָּ יּוְלֹשְמרֵּ אלֹא(ז):ִמְצֹותָּ תִתשָּ םאֶּ -א  'השֵּ
יָך ְואֹלהֶּ הלֹאִכיַלשָּ ת'הְיַנקֶּ ראֵּ אֲאשֶּ תִישָּ ְואְשמֹואֶּ .......:ַלשָּ

כֹור(ח) תזָּ תיֹוםאֶּ ת(ט):ְלַקְדשֹוַהַשבָּ שֶּ ִשיתָּ ַתֲעֹבדיִָּמיםשֵּ לְועָּ כָּ
ָך תַהְשִביִעיְויֹום(י):ְמַלאְכתֶּ יָך-א  'ַלהַשבָּ הלֹאֹלהֶּ לַתֲעשֶּ הכָּ אכָּ ְמלָּ

ה ָךּוִבְנָךַאתָּ ְתָךַעְבְדָךּוִבתֶּ ָךַוֲאמָּ ְמתֶּ ְרָךּוְבהֶּ רְוגֵּ יָךֲאשֶּ רֶּ ִכי(יא):ִבְשעָּ
ת שֶּ היִָּמיםשֵּ שָּ ת'העָּ ַמִיםאֶּ תַהשָּ ץְואֶּ רֶּ אָּ תהָּ תַהיָּםאֶּ לְואֶּ רכָּ ֲאשֶּ
ם ןַעלַהְשִביִעיַביֹוםַויַָּנחבָּ ַרְךכֵּ ת'הבֵּ תיֹוםאֶּ הּוַהַשבָּ :ַוְיַקְדשֵּ
ד(יב) תַכבֵּ ִביָךאֶּ תאָּ ָךְואֶּ יָךַיֲאִרכּוןְלַמַעןִאמֶּ הַעליָּמֶּ מָּ ֲאדָּ רהָּ 'הֲאשֶּ
יָך-א   ןֹלהֶּ ְךֹנתֵּ ףלֹאִתְרַצחלֹא(יג):לָּ ִתְגֹנבלֹאִתְנאָּ
ֲעָךַתֲענֶּהלֹא דְברֵּ רעֵּ קֶּ יתַתְחֹמדלֹא(יד):שָּ ָךבֵּ עֶּ ַתְחֹמדלֹארֵּ

ת שֶּ ָךאֵּ עֶּ תֹוְוַעְבדֹורֵּ רְוֹכלַוֲחֹמרֹושֹורֹווְ ַוֲאמָּ ָךֲאשֶּ עֶּ :ְלרֵּ

ֹנִכי:ה',הדברים דאָּ יןֹעמֵּ ם'הבֵּ יכֶּ ינֵּ תּובֵּ עֵּ םְלַהִגידַהִהואבָּ כֶּ תלָּ ְדַבראֶּ
םִכי'ה אתֶּ יְירֵּ שִמְפנֵּ אֵּ םְולֹאהָּ רֲעִליתֶּ הָּ אֹמרבָּ :לֵּ

ֹנִכי(ו) יָך-א  'האָּ רֹלהֶּ אִתיָךֲאשֶּ ץהֹוצֵּ רֶּ אֶּ יתִמְצַרִיםמֵּ ִדיםִמבֵּ (ז):ֲעבָּ
ֹלִהיםְלָךִיְהיֶּהלֹא ִריםא  יַעלֲאחֵּ נָּ הלֹא(ח):פָּ לְלָךַתֲעשֶּ סֶּ לפֶּ ְתמּונָּהכָּ

ר ַמִיםֲאשֶּ רִמַמַעלַבשָּ ץַוֲאשֶּ רֶּ אָּ ַחתבָּ רִמתָּ ץִמַתַחתַבַמִיםַוֲאשֶּ רֶּ אָּ :לָּ
הלֹא(ט) םִתְשַתֲחוֶּ הֶּ םְולֹאלָּ ְבדֵּ עָּ ֹנִכיִכיתָּ יָך-א  'האָּ לֹלהֶּ אאֵּ דַקנָּ ֹפקֵּ

בֲעֹון ִניםַעלתֹואָּ ִשיםַעלוְ בָּ ִעיםְוַעלִשלֵּ יִרבֵּ ה(י):ְלשְנאָּ דְוֹעשֶּ סֶּ חֶּ
ִפים יְלֹאֲהַביַלֲאלָּ וּוְלֹשְמרֵּ י}ִמְצֹותָּ אלֹא(יא):{ִמְצֹותָּ ִתשָּ

ת םאֶּ יָך-א  'השֵּ ְואֹלהֶּ הלֹאִכיַלשָּ ת'הְיַנקֶּ ראֵּ אֲאשֶּ תִישָּ ְשמֹואֶּ
ְוא מֹור(יב)....:ַלשָּ תשָּ תיֹוםאֶּ רְלַקְדשֹוַהַשבָּ יָך-א  'הִצְּוָךַכֲאשֶּ :ֹלהֶּ

ת(יג) שֶּ ִשיתָּ ַתֲעֹבדיִָּמיםשֵּ לְועָּ ָךכָּ תַהְשִביִעיְויֹום(יד):ְמַלאְכתֶּ ַשבָּ
יָך-א  'ַלה הלֹאֹלהֶּ לַתֲעשֶּ הכָּ אכָּ הְמלָּ ָךּוִבְנָךַאתָּ ָךַעְבְדָךוְ ּוִבתֶּ תֶּ ַוֲאמָּ

לַוֲחֹמְרָךְושֹוְרָך ָךְוכָּ ְמתֶּ ְרָךְבהֶּ רְוגֵּ יָךֲאשֶּ רֶּ ְתָךַעְבְדָךיָּנּוחַ ְלַמַעןִבְשעָּ ַוֲאמָּ
מֹוָך ַכְרתָּ (טו):כָּ דִכיְוזָּ בֶּ ִייתָּ עֶּ ץהָּ רֶּ יָך-א  'הַוֹיִצֲאָךִמְצַרִיםְבאֶּ םֹלהֶּ ִמשָּ
הְביָּד קָּ ןַעלְנטּויָּהּוִבְזֹרעַ ֲחזָּ יָך-א  'הִצְּוָךכֵּ תַלֲעשֹותֹלהֶּ תיֹוםאֶּ :ַהַשבָּ

ד(טז) תַכבֵּ ִביָךאֶּ תאָּ ָךְואֶּ רִאמֶּ יָך-א  'הִצְּוָךַכֲאשֶּ יָךַיֲאִריֻכןְלַמַעןֹלהֶּ יָּמֶּ
ְךִייַטבּוְלַמַען הַעללָּ מָּ ֲאדָּ רהָּ יָך-א  'הֲאשֶּ ןֹלהֶּ ְךֹנתֵּ לֹא(יז):לָּ
ףלֹאוְ ִתְרַצח הלֹאוְ ִתְגֹנבלֹאוְ ִתְנאָּ ֲעָךַתֲענֶּ דְברֵּ עֵּ
ְוא תַתְחֹמדלֹאוְ (יח):שָּ שֶּ ָךאֵּ עֶּ הְולֹארֵּ יתִתְתַאּוֶּ ָךבֵּ עֶּ רֵּ

הּו דֵּ תֹוְוַעְבדֹושָּ רְוֹכלַוֲחֹמרֹושֹורֹוַוֲאמָּ ָךֲאשֶּ עֶּ :ְלרֵּ
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Devarim 5, 5-18Shmot 20, 1-14

(5) I was standing between the Lord and you at that time, to tell you 

the  word of the Lord, because you were afraid due to the fire, and 

you did not ascend the mountain; saying:

(6) I am the Lord your God Who took you out of the land of Egypt, 

from the house of bondage: (7) You shall have no other gods before 

Me. (8) You shall not make for you an idol, any image of that which is 

in the heavens above, or that which is on the earth below, or that 

which is in the water beneath the earth. (9) You shall not prostate 

yourself to them and you shall not worship them, because I am the 

Lord your God, a zealous God, Who reckons the iniquity of the 

parents against the children, and against the third generation and 

against the fourth generation, to My enemies. (10) Yet Who engages 

in kindness for the thousands of generations, for those who love Me 

and observe His {My} commandments. (11) You shall not take the 

name of the Lord your God in vain, as the Lord will not absolve one 

who takes His name in vain…. (12) Observe the Sabbath day, to 

keep it holy, as the Lord your God commanded you. (13) Six days 

you shall work and perform all your labor. (14) The seventh day is a 

Sabbath to the Lord of your God. You shall not perform any labor -

you, and your son, and your daughter, and your slave, and your 

maidservant, and your ox, and your donkey, and all your animals, 

and your stranger who is within your gates, so that your slave and 

your maidservant may rest like you. (15) You shall remember that 

you were a slave in the land of Egypt and the Lord your God took 

you from there with a mighty hand and with an outstretched arm; 

therefore, the Lord your God has commanded you to observe the 

Sabbath day. (16) Honor your father and your mother, as the Lord 

your God commanded you, so that your days will be extended, and 

that it will be good for you, on the land which the Lord your God 

gives you. (17) You shall not murder. And you shall not commit 

adultery. And you shall not steal. And you shall not bear false [shav] 

witness against your neighbor. (18) And you shall not covet your 

neighbor’s wife; and you shall not desire your neighbor’s house, his 

field, or his slave, or his maidservant, his ox, or his donkey, or 

anything that is your neighbor’s.

(1) God spoke all these matters, saying: 

(2) I am the Lord your God Who took you out of the land of 

Egypt, from the house of bondage: (3) You shall have no other 

gods before Me. (4) You shall not make for you an idol, nor any 

image of that which is in the heavens above, or that which is on 

the earth below, or that which is in the water beneath the earth. 

(5) You shall not prostate yourselves to them and you shall not 

worship them, because I am the Lord your God, a zealous God, 

Who reckons the iniquity of the parents against the children, 

against the third generation and against the fourth generation, to 

My enemies. (6) And Who engages in kindness for the 

thousands of generations, for those who love Me and observe 

My commandments. (7) You shall not take the name of the Lord 

your God in vain, as the Lord will not absolve one who takes His 

name in vain……………….

(8) Remember the Sabbath day, to keep it holy. (9) Six days you 

shall work and perform all your labor. (10) The seventh day is 

Sabbath for the Lord your God. You shall not perform any labor  

- you, and your son, and your daughter, your slave, and your 

maidservant, and your animal, and your stranger who is within 

your gates. (11) Because in six days the Lord made the heavens 

and the earth, the sea and everything that is in them and He 

rested on the seventh day; therefore, the Lord blessed the 

Sabbath day and He sanctified it. (12) Honor your father and 

your mother, so that your days will be extended on the land that 

the Lord your God gives you. (13) You shall not murder. You 

shall not commit adultery. You shall not steal. You shall not bear 

false [shakr] witness against your neighbor. (14) You shall not 

covet your neighbor’s house; you shall not covet your neighbor’s 

wife, or his slave, or his maidservant, or his ox or his donkey, or 

anything that is your neighbor’s.
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ְכַבד ָהֲעֹבָדה ַעל : ט', שמות ה תִּ
ְשעּו  ים ְוַיֲעשּו ָבּה ְוַאל יִּ ָהֲאָנשִּ

ְבֵרי  ָשֶקרְבדִּ

ַשָבתֹון ַשַבת  : כו-כג, ז"שמות ט
ים... 'ֹקֶדש ַלה ְלְקֻטהּו ֵשֶשת ָימִּ תִּ

י ַשָבת יעִּ ְהֶיה בֹוּוַביֹום ַהְשבִּ לֹא יִּ

The Decalogue in Shmot & Devarim

ְתַאֶּוהְולֹא  כנגד החטא בקברות דברים'בסתִּ
התאווה 
ְרבֹו ְוָהאַסְפֻסף:  לד.ד, א"במדבר י ְתַאּוּו ֲאֶשר ְבקִּ הִּ
י ַתֲאָוה  ְשָרֵאל ַויֹאְמרּו מִּ ְבכּו ַגם ְבֵני יִּ ַוָיֻשבּו ַויִּ

ֵלנּו ָבָשר  ְקָרא ֶאת ֵשם ַהָמקֹום ַההּוא ... ַיֲאכִּ ַויִּ
ְברֹות  י ָשם ָקְברּו ֶאת ָהָעם ַהַתֲאָוהקִּ יםכִּ ְתַאּוִּ : ַהמִּ

ְבֹרתּוְבַתְבֵעָרה ּוְבַמָסה : כב', דברים ט ַהַתֲאָוהּוְבקִּ
יֶתם ֶאת ה יִּ ים ה  פִּ יב  :  כ, ב"דברים י: 'ַמְקצִּ י ַיְרחִּ כִּ

ֹלֶהיָך' ה ֶבר ָלְך ְוָאַמְרָת ֹאְכָלה  א   ֶאת ְגבּוְלָך ַכֲאֶשר דִּ
י  ֹכל ָבָשר ְבָכל ְתַאֶּוהָבָשר כִּ ַנְפְשָך ַאַּותַנְפְשָך ֶלא 

ַהֶכֶסף ְבֹכל  ְוָנַתָתה: כו, ד"דברים י: תֹאַכל ָבָשר
ן ּוַבֵשָכר ּוְבֹכל  ְתַאֶּוהֲאֶשר  ַנְפְשָך ַבָבָקר ּוַבצֹאן ּוַבַייִּ

ְפֵני ה ְשָאְלָך ַנְפֶשָך ְוָאַכְלָת ָשם לִּ ֹלֶהיָך' ֲאֶשר תִּ א 
:ְוָשַמְחָת ַאָתה ּוֵביֶתָך

ים ַאֶתם  : יח-יז', שמות ה ְרפִּ ַויֹאֶמר נִּ
ים ֵנְלָכה  ים ַעל ֵכן ַאֶתם ֹאְמרִּ ְרפִּ נִּ

ְזְבָחה ַלה ְבדּו ְוֶתֶבן  :  'נִּ ְוַעָתה ְלכּו עִּ
ָנֵתן ָלֶכם ְוֹתֶכן  יםלֹא יִּ ֵתנּוְלֵבנִּ :  תִּ

ְראּו ֵאת   א  :  י, ד"שמות כ ְשָרֵאל ְוַתַחת -ַויִּ ֹלֵהי יִּ
ְבַנתַרְגָליו ְכַמֲעֵשה  ם ָלֹטַהרלִּ יר ּוְכֶעֶצם ַהָשַמיִּ :ַהַספִּ
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Differences Between 

the Books of Shmot

and Devarim (See the 

interpretation of the Ibn 

Ezra and separate 

lesson in the website)

י ֵעֶשב  ְבֶהְמֶתָך ְבָשְדָךְוָנַתתִּ (טו, א"י)לִּ

יר ּוָברּוְך ַאָתה  (ג, ח"כ)ַבָשֶדהָברּוְך ַאָתה ָבעִּ

•I will provide grass in your field for 

your animals (11, 15)

•Blessed are you in the city and 

blessed are you in the field (28, 3)

Shmot 16, 23-26: a day 

of rest, a holy Sabbath to 

the Lord…six days you 

shall gather it and on the 

seventh day it is Sabbath; 

there will be none of it

Shmot 5, 9: let the work become 

weighty upon the people and 

they will engage in it and not 

have time to be occupied with 

false [sheker] matters 

Shemot 5, 17-18: He said: 

You are indolent, indolent. 

Therefore, you say: Let us 

go and sacrifice to the Lord. 

Now go work and straw will 

not be given to you and the 

total bricks you will provide

You shall not desire in Devarim

versus the sin in Kivrot Hataava

(Graves of Craving)

Bamidbar 11, 4.34: The mob that was in 

their midst expressed a craving; and the 

children of Israel responded and wept as 

well and said: Who will feed us 

meat?…He called the name of that place 

Kivrot Hataava because there they 

buried the people that lusted. 

Devarim 9,22: In Tavera, and in Masa 

and in Kivrot Hataava, you enraged the 

Lord.

Devarim 12,20:When the Lord your 

God will expand your border as He 

spoke to you and you will say: I will eat 

meat, because your heart will desire to 

eat meat; with all your heart’s desire 

you may eat meat.

Devarim 14,26: You shall spend the 

silver for whatever your heart desires, 

for cattle or for sheep or for wine or for 

intoxicating drink or for whatever your 

heart shall wish and you shall eat it there 

before the Lord your God and you shall 

rejoice, you and your household

Shmot 24, 10: They saw the God of Israel and 

under His feet was like a configuration of sapphire 

brick and like the very heavens in purity

ֶבר א  " ים -ַאַחת דִּ י ֹעז ֵלא-ֹלהִּ י כִּ ם זּו ָשָמְעתִּ ים-ְשַתיִּ , להים בהר סיני-פעם אחת דבר א( יב,ב"תהלים ס)' ֹלהִּ
( תהלים, חלק ב, בתי מדרשות)" ואחת במשנה תורה' אלה שמות'אחת ב:  ושמענו אותם שני פעמים

“God has spoken once, but I have heard it twice. Might belongs to God (Psalms 62,12).

God spoke once at Mount Sinai and we heard His words twice, once in the book of 

Exodus and once in Deuteronomy” (Batei Midrashot, Part 2, Tehillim)
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ד"בס

ם : ז, ד"שמות כ עָּ י הָּ ְזנֵּ א ְבאָּ ר ַהְבִרית ַוִיְקרָּ פֶּ ַוִיַקח סֵּ
ר ה ר ִדבֶּ ע' ַויֹאְמרּו ֹכל ֲאשֶּ ה ְוִנְשמָּ :ַנֲעשֶּ

ר  :  ח, ט"שמות י ו ַויֹאְמרּו ֹכל ֲאשֶּ ם ַיְחדָּ עָּ ל הָּ ַוַיֲענּו כָּ
ר ה ה'  ִדבֶּ ל הַנֲעשֶּ ם אֶּ עָּ י הָּ ת ִדְברֵּ ה אֶּ ב ֹמשֶּ :'ַויָּשֶּ

ה :  כג', דברים ה עְקַרב ַאתָּ ר יֹאַמר ּוֲשמָּ ל ֲאשֶּ ת כָּ אֵּ
ר ה-א  ' ה ר ְיַדבֵּ ל ֲאשֶּ ת כָּ ינּו אֵּ לֵּ ר אֵּ ינּו ְוַאְת ְתַדבֵּ '  ֹלהֵּ
יָך -א   לֶּ ינּו אֵּ ִשינּוֹלהֵּ ַמְענּו ְועָּ :ְושָּ

נּו... : יג-יב', דברים ל ּה ְוַיְשִמעֵּ הֹאתָּ נָּ :ְוַנֲעשֶּ
!יג-יב,א"לדברים

ל הְשַמע: ד', דברים ו אֵּ ינּו ה-א  ' ִיְשרָּ ד' ֹלהֵּ חָּ :אֶּ

Devarim 5, 23: You [Moses] approach and hear every-

thing that the Lord our God will say, and you will speak 

to us everything that the Lord our God will speak to, 

you and we will hear it and we will perform it:

Devarim 30, 12-13: tell it to us so that we will perform it

Devarim 31, 12-13…

Shmot 19, 8: All the people answered together and said: 

Everything that the Lord has spoken we will perform. 

Moses returned the statement of the people to the Lord.

Devarim 6,4: Hear, Israel: The Lord is our God, the Lord 

is one
Shmot 24, 7: He took the book of the covenant and read 

in the ears of the people. And they said: Everything that 

the Lord has spoken we will perform, and we will 

hear/heed.

ָמע" ה ְוִנש ְ ֶׂ והיפוכו" ַנֲעש 
(ראה שיעור נפרד באתר)

“We will do and we will heed” and its opposite 
(see separate  lesson on the website)

ְראּו ֵאת         :  י, ד"שמות כ ַויִּ
ְשָרֵאל ְוַתַחת ַרְגָליו  -א   ֹלֵהי יִּ

ְבַנתְכַמֲעֵשה  יר  לִּ ַהַספִּ
ם ָלֹטַהר :ּוְכֶעֶצם ַהָשַמיִּ
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Devarim Shmot


