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 תלמוד בבלי מסכת מכות דף כג עמוד ב
שלש מאות וששים וחמש לאוין , שש מאות ושלש עשרה מצות נאמרו לו למשה: דרש רבי שמלאי
? מאי קרא: אמר רב המנונא. ומאתים וארבעים ושמונה עשה כנגד איבריו של אדם, כמנין ימות החמה

אנכי ולא יהיה לך ,  בגימטריא שית מאה וחד סרי הויתורה, תורה צוה לנו משה מורשה) ג"דברים ל(
 ).  ק"ק ס"דמשמ: סימן. (מפי הגבורה שמענום

מי  יגור באהלך מי ישכון בהר ] 'ה[מזמור לדוד ) ו"תהלים ט: (דכתיב, בא דוד והעמידן על אחת עשרה
וחרפה לא לא רגל על לשונו לא עשה לרעהו רעה , הולך תמים ופועל צדק ודובר אמת בלבבו, קדשך

כספו לא נתן בנשך ושוחד , יכבד נשבע להרע ולא ימיר' נבזה בעיניו נמאס ואת יראי  ה, נשא על קרובו
  .על נקי לא לקח עושה אלה לא ימוט לעולם

R. Simlai when preaching said: Six hundred and thirteen precepts were communicated to 
Moses, three hundred and sixty-five negative precepts, corresponding to the number of 
solar days [in the year], and two hundred and forty-eight positive precepts, corresponding 
to the number of the members of man's body. Said R. Hamnuna: What is the text for this? 
It is, “Moses commanded us torah, an inheritance of the congregation of Jacob.” ‘Torah’ 
being in letter-value, equal to six hundred and eleven, ‘I am’ and ‘Thou shall have no 
[other Gods]’ [not being reckoned, because] we heard from the mouth of the Might 
[Divine].  
David came and reduced them to eleven [principles], as it is written, A Psalm of David. 
Lord, who shall sojourn in Thy tabernacle? Who shall dwell in Thy holy mountain? — [i] 
He that walketh uprightly, and [ii] worketh righteousness, and [iii] speaketh truth in his 
heart; that [iv] hath no slander upon his tongue, [v] nor doeth evil to his fellow, [vi] nor 
taketh up a reproach against his neighbour, [vii] in whose eyes a vile person is despised, 
but [viii] he honoureth them that fear the Lord, [ix] He sweareth to his own hurt and 
changeth not, [x] He putteth not out his money on interest, [xi] nor taketh a bribe against 
the innocent. He that doeth these things shall never be moved. 
 


