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על לוחות הברית צורתן וחלוקת הדברות /                      מאיר אביטן  ליל שבועות 
א: הלוחות הכתובות בתורה 

ָהֵעֻדת ֻלֹחת ֶאֶבן ְּכֻתִבים ְּבֶאְצַּבע  ְׁשֵני ֻלֹחתֹמֶׁשה ְּכַכ�תֹו ְלַדֵּבר ִאּתֹו ְּבַהר ִסיַני -"ַוִּיֵּתן ֶאל :פר שמות, פרק ל"ב, פסוק ט"זס.1
 ֱא�ִהים"; וכן: "ְוַהֻּלֹחת ַמֲעֵׂשה ֱא�ִהים ֵהָּמה; ְוַהִּמְכָּתב ִמְכַּתב ֱא�ִהים הּוא ָחרּות ַעל ַהֻּלֹחת" 

ֻלֹחת ֲאָבִנים ָּכִראֹׁשִנים "ַוּיֹאֶמר ה' ֶאל ֹמֶׁשה ְּפָסל ְל� ְׁשֵני  (שמות, ל"ד, א') בלוחות השניים, בתחילה נאמר שה' יכתוב:.2
ַהֻּלֹחת, ֵאת -ֶלֶחם לֹא ָאַכל, ּוַמִים לֹא ָׁשָתה; ַוִּיְכֹּתב ַעל--ְיהָוה, ַאְרָּבִעים יֹום ְוַאְרָּבִעים ַלְיָלה-ָׁשם ִעם-ַוְיִהיְוָכַתְבִּתי ַעל ַהֻּלֹחת..." 

 (שם כח) .ַהְּדָבִרים ֲעֶׂשֶרת--ִּדְבֵרי ַהְּבִרית

ִמֶּזה ּוִמֶּזה ֵהם  ִמְּׁשֵני ֶעְבֵריֶהםָהֵעֻדת ְּבָידֹו ֻלֹחת ְּכֻתִבים  ּוְׁשֵני ֻלֹחת(טו) ַוִּיֶפן ַוֵּיֶרד ֹמֶׁשה ִמן ָהָהר   :ספר שמות, פרק ל"ב.3
 ת:ַהֻּלחֹ (טז) ְוַהֻּלֹחת ַמֲעֵׂשה ֱא�ִהים ֵהָּמה ְוַהִּמְכָּתב ִמְכַּתב ֱא�ִהים הּוא ָחרּות ַעל  :ְּכֻתִבים

הניסים שהיו בלוחות הברית ב: 
ְוֵאּלו ֵהן:  ִּפי ָהָאֶרץ, ּוִפי ַהְּבֵאר, ּוִפי ָהָאתֹון, ְוַהֶּקֶׁשת, ְוַהָּמן,  ,ין ַהְּׁשָמׁשֹותֲעָׂשָרה ְדָבִרים ִנְבְראּו ְבֶעֶרב ַׁשָּבת ּבֵ  :מסכת אבות .4

 ְוַהּלּוחֹות. ְוַהְּכָתב, ְוַהִּמְכָּתב,ְוַהַּמֶּטה, ְוַהָּׁשִמיר, 

 "שהיו של סנפרינון -"שנאמר ידיו גלילי זהב, מעולפת ספירים"   :תנחומא עקב ט.5

חומר הגלם שממנו היו עשויים הלוחות היה  "מחצב של ספיר גילה לו הקב"ה בתוך אהלו ומשם העשיר" מדרש רבה קהלת ט
 אבן ספיר. האבן, בעלת גון התכלת העז,

  היו חקוקות מצד אל צד, ונראו משני הצדדים, דבר שיצר שתי בעיות שנפתרו בדרך נס:האותיות : בבלי פסחים, נד א..6

"אמר ר' לוי מאן דאמר בדעץ ניתנה התורה עי"ן מעשה ניסים מאן דאמר אשורי ניתנה התורה   :ירושלמי מגילה פרק א ה"ט
 סמ"ך מעשה ניסים"

ג: צורות לוחות הברית 
 ולוחות ארכן ששה ורחבן ששה ועביין שלושה (=טפחים)"  :בתרא יד אבבא .7

 אורכן היה ששה טפחים ורוחבם רק שלושה (כי תשא פרק לז) במדרש תנחומא.8

 ים ולא עיגול כהשפעה של אמנים נוצריםעלוחות היו מרובהש הרבי מלּוַּבִביץבעקבות קריאתו של 

 גליל  /הלוחות  עיגול

ִמַּמה ִאְתָעִבידּו. ָּתאָנא, ֵמַההּוא ַטָּלא ִעָּלָאה, ְּדָנִגיד ֵמַעִּתיָקא ַקִּדיָׁשא. ְוַכד ָנִגיד : [פד,ב] זוהר יתרו: /בזוהרבכך מופיע .9
ִמַּנְייהּו, ְוִאְתְּגִלידּו, ְוִאְתָעִבידּו ְּתֵרין ַאְבִנין ַיִּקיִרין. ָנַׁשב ְּבהּו, ְוִאְתְמַׁש� ַלֲחַקל ְּדַתּפּוִחין ַקִּדיִׁשין, ָנַטל קּוְדָׁשא ְּבִרי� הּוא ְּתֵרין ִּכּפֹוֵרי 

 ְוִאְתָּפָׁשטּו ִלְתֵרין לּוִחין.

תרגום: ממה נעשו [הלוחות]? שנינו, מאותו הטל העליון הנמשך מעתיקא קדישא. וכאשר נוזל ונמשך לשדה התפוחים 
ונקפאו ונעשו שתי אבנים יקרות. נשב בהם והתפשטו להיות שני  הקדושים, לקח הקב"ה שתי כוסות מהם,

 לוחות.

וכך מפרשים הרמ"ק והרב אברהם אזולאי בספרו "אור החמה" את דברי הזוהר. שירדו הלוחות כמין טיפות 
 ונקרשו בבואם לארץ ומכאן צורתם המעוגלת.

 ש מעיו עשת שן מעולפת ספירים":על הפסוק "ידיו גלילי זהב ממולאים בתרשי מדרש שיר השירים רבה10.

אלו לוחות הברית, שנאמר: והלוחות מעשה אלוהים המה. גלילי זהב אלו דברי תורה,  –ידיו גלילי זהב 
 שנאמר: הנחמדים מזהב ומפז. אמר ר' יהושע בר נחמיה: מעשה נסים היו, של סנפרינון היו והיו נגללין.

 י ֻלֹחת ָהֵעֻדת ְּבָידֹו ֻלֹחת ְּכֻתִבים ִמְּׁשֵני ֶעְבֵריֶהם ִמֶּזה ּוִמֶּזה ֵהם ְּכֻתִבים""ַוִּיֶפן ַוֵּיֶרד ֹמֶׁשה ִמן ָהָהר ּוְׁשנֵ 
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  מספר הדברות בכל לוח : ד
 מובאת מחלוקת בין התנאים לגבי מספר הדיברות שנכתבו על גבי כל לוח: בירושלמי שקלים ו א.11

 ? ית החלוקה של הדברות על הלוח כיצד הי

, הדא הוא דכתיב: חמישה על לוח זה וחמישה על לוח זהרבי חנניה בן גמליאל אומר: א: 
 חמישה על לוח זה וחמישה על לוח זה –"ויכתבם על שני לוחות אבנים" 

. הדא הוא דכתיב: "ויגד לכם את בריתו אשר צוה אתכם עשרה על לוח זה ועשרה על לוח זהורבנן אמרין:  ב:
 על לוח זה ועשרה על לוח זה. עשרה –לעשות עשרת הדברים" 

, דכתיב "ויכתבם על שני לוחות אבנים" (דברים עשרים על לוח זה ועשרים על לוח זהרבי שמעון בן יוחאי אומר: ג: 
עשרים על לוח זה ועשרים על לוח זה. ר' סימאי אמר: ארבעים על לוח זה וארבעים על לוח זה, דכתיב "מזה  -ד,יג) 

 ומזה הם כתובים"

 

כשאנו קוראים  תחתון.טעם עליו וטעם בקריאת עשרת הדברות יש שני סוגי טעמים: ספר שמות   -  עשרת הדברות.12
ההבדל ביניהם הוא לא רק  קוראים ב"טעם תחתון". –בתורה בציבור אנו קוראים ב"טעם עליון", כשאנו קוראים בתורה ביחיד 

בטעמים בלבד, אלא יש בעשרת הדברות בטעם תחתון י"ג פסוקים, ובקריאת טעם עליון יש עשרה פסוקים, ויש נוהגים אחד 
 עשרה פסוקים.

 פרשת יתרו                                     

 

 

 :חלוקה זו

 אינה מתחשבת בחוסר האיזון הכמותי שבין הקבוצות •
 .החמישייה הראשונה כוללת מצוות שבין אדם למקום, בעוד שבחמישייה האחרונה נכללו מצוות שבין אדם לחבירו •
בטור הימני מבחינים אנו בין שני הדיברות הראשונים, שנאמרו מפי הגבורה, ורק הם כתובים בגוף מדבר, ובין שלושת  •

 הדיברות האחרונים, בהם לא נזכר ה' בגוף מדבר. חלוקה דומה מצויה גם בטור השמאלי, אך בסדר הפוך.
צרה קבעוד שהדיברות שבלוח האחרון כתובים בצורה  שכר ועונש ,הנמקההדיברות שבלוח הראשון מוסברים באריכות,  •

 ללא הנמקה.
דברות הראשונות שנתן הקב"ה לישראל שמו מעורב בהם ... וחמשה דברות אחרונות שנתן לאומות העולם  אותן חמשה •

 אין שמו מעורב בהם
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 המבי״ט (בית אלוקים שער היסודות פי״ב), . 13

הנה חמשת הדברות הראשונות שנכתבו ב׳לוח׳ הימין 
 -משני הלוחות מדברים ממצוות שבין אדם למקום 

'אנכי', 'לא יהיה לך', שבת ושאר הדברות שעל האדם 
, ואילו חמשת הדברות האחרונות לקיימם בינו לקונו

.. מדברים מ׳בין אדם לחברו׳ כ׳לא תרצח׳ ו׳לא תגנב׳.
והנה המתבונן יראה כי דברות של בין אדם למקום 
ארוכות המה, ואילו המצוות שבין אדם לחברו נאמרו 
בקוצר אמרים, ׳לא תגנב׳ ותו לא, ומאחר ששני הלוחות 

נצטרך לומר כי האותיות של  שווים בגודלם היו,
הדברות האחרונות גדולות היו בהרבה מדברות 

וטעם הדבר כדי שיהא נראה וניכר לכל  הראשונות.
 בין אדם לחברו, יותר ממה שנזהר בבין אדם למקום, כי עיקר העיקרים הוא ׳בין אדם לחברו׳. -חיוב הזהירות בדברות אלו 

 
 בריות –של"ה שער האותיות אות בי"ת  . 14

 
והנה כתבו המחברים שבעשרת הדברות יש תר"ך אותיות כמנין כת"ר תורה, ותרי"ג אותיות הם רומזות לתרי"ג מצות, בכל 
אות מצוה אחת, ובשבע אותיות הנשארות... אמנם המחוור שבכולם הוא מה שהבנתי מדברי הציוני (פרשת יתרו), שאומר מה 

 הם השבע אותיות שנשארו, הם 'אשר לרעך',

כל הדברות שמעו ישראל מפי אמרין  , ורבנן: ר' יהושוע בן לוי אומר: שתי דברותה' והשאר ע"י משה רו ע"י מהדברות נא 2 •
  א רבתי כב)הגבורה (פסיקת

 וף ראשון ושמונה בגוף שלישי.שני הדברות נאמרו בג •
 

 7/3יתרו או  8/2לופה נוספת  לפי דברים ח

 

 

 

 

 

 

 

 

 לוח : עשר על כל :  15

. הדא הוא עשרה על לוח זה ועשרה על לוח זהורבנן אמרין:  
דכתיב: "ויגד לכם את בריתו אשר צוה אתכם לעשות עשרת 

  על לוח זה ועשרה על לוח זה. עשרה –הדברים" 

, צורך בשני טפסים שאולי בברית בהר סיני היה   10על  10 -ל ההסבר 
 .י ישראלאחד לה' ואחד לבנ

מציין שמאחר הברית היא מין חוזה לכן צריכים עותק לכל  הרב יואל בן נון (
 עדות , הראשון בארון הותקים, וכן הנחת העתיקצד וכך נהגו במזרח הע

 ני ההעתקים, הוא מפקיד את שהעדות והשני של בני ישראל גם הונח בארון 
גם העותק של ה  -, המקום הקדוש המשותף לשני הצדדיםשל לחות העדות

וגם העותק של בנ"י נמצאים בארון העדות ומתקיים הפסוק ושכנתי בתוך בני 
 לך)גם העמים הקדמונים היו שמים את העותק שלהם אצל המ( ישראל.

 

נִֹכ֖י                                                                              ָאֽ
ים 'ה ֥ית ֲעָבִדֽ ִים ִמּבֵ ֧ר הֹוֵצאתִ֛יָך ֵמֶאֶ֥רץ ִמְצַר֖ ה ׃  ֱאלֶֹה֑יָך ֲאׁשֶ ֥ א־ִיְהיֶ לֹֽ

ֶסל֙ ְוכ ְלךָ֛  ה ְלָך֥ ֶפ֙ א־ַתֲעׂשֶ֨ י׃ לֹֽ ָנֽ ים ַעל־ּפָ הֱׇאלִֹה֥ים ֲאֵחִר֖ מּוָנ֔ ֤ר ל־ּתְ  ֲאׁשֶ
ִים֙  ַמ֙ ָ ׁשּ ַעל ּבַ ֥ר ִמּמַ֔ ֲאׁשֶ ָאֶ֖רץ ַוֽ ֥ר ִמּתַָ֑חת ּבָ ִ֖ים ַוֲאׁשֶ ּמַ ֶרץ׃ ִמּתַַ֥חת ּבַ  ָלָאֽ

ֲחֶו֥ה ּתַ א־ִתׁשְ א ת לֹֽ םׇׇעָלֶה֖ם ְולֹ֣ י ְבֵד֑ ֣ י ּכִ נִֹכ֞ ה ָאֽ יךָ֙  ְיהָֹו֤ ל ֱאלֶֹה֙ א ֵא֣  ַקּנָ֔
ד ֵק֠ ת ןֲֹעו ּפֹ֠ ים ָאבֹ֧ ִנ֛ לֵּ  ַעל־ּבָ ֥יםַעל־ׁשִ ים ׁשִ ִע֖ י׃ ְוַעל־ִרּבֵ ה ְלׂשְֹנָאֽ ׂשֶ  ְועֹ֥
ֶסד ים ֶח֖ י ְלאֲֹהַב֖י ַלֲאָלִפ֑ א          תָֽי׃ ִֹמְצו ּוְלׁשְֹמֵר֥ ָ֛ ֽם ֶאת־ לֹ א ִתׂשּ  ׁשֵ

ְוא ֱאלֶֹה֖יָך  ־ְיהָֹו֥ה  ָ֑ י  ַלׁשּ ֣ א   ּכִ ה֙   לֹ֤ ה   ְיַנּקֶ ת     ְיהָֹו֔ א  ֵא֛ ָ֥ ר־ִיׂשּ  ֲאׁשֶ
֖מוֹ  ְוא׃ ֶאת־ׁשְ ָֽ      ַלׁשּ

֖יָת כ ָז֛כֹור.  ד ְוָעׂשִ ת ָיִמי֙ם ּתֲַֽעבֹ֔ ׁ֤שֶ ֹו׃ ׁשֵ ׁשֽ ֖ת ְלַקּדְ ּבָ ַ  ל־ְמַלאְכּתֶָֽך׃ֶאת־֥יֹום ַהׁשּ
י ְויֹום֙  ִביִע֔ ְ ֖ת ַהׁשּ ּבָ ה ׁשַ ה כ ֱאלֶֹה֑יךָ  ַליהָֹו֣ א־ַתֲעׂשֶ֨ הׇלֹֽ  ּוִבְנךָ֣  ׀ ַאּתָ֣ה ל־ְמָלאָכ֜

ךָ  ךָ֤  ּוִבּתֶ֗ ְתךָ֙  ַעְבּדְ ךָ  ַוֲאָמֽ ֥ר ְוֵגְרָך֖  ּוְבֶהְמּתֶ֔ יָך׃ ֲאׁשֶ ָעֶרֽ ׁשְ י ּבִ ֣ ת־ָיִמים֩  ּכִ ֽׁשֶ ה ׁשֵ  ָעׂשָ֨
ה ִים ְיהָֹו֜ ַמ֣ ָ ֶרץ ֶאת־ַהׁשּ ם֙  ְוֶאת־ָהָא֗ םְׇוֶאת־כ ֶאת־ַהּיָ ר־ּבָ֔ ַנח ל־ֲאׁשֶ ֖ יּ֣  ַוּיָ ֹום ּבַ

ה ֶאת־֥יֹום ְך ְיהָֹו֛ ַר֧ ן ּבֵ ֗ י ַעל־ּכֵ ִביִע֑ ְ ֽהּו׃ ַהׁשּ ׁשֵ ְיַקּדְ ֖ת ַוֽ ּבָ ַ ֥ד ֶאת־           ַהׁשּ ּבֵ ּכַ
ר־ְיהָֹו֥ה ֱאלֶֹה֖יָך נֹתֵ֥ן  ָאִב֖יךָ  ה ֲאׁשֶ ל ָהֲאָדָמ֔ יָך ַע֚ ַע֙ן ַיֲאִר֣כּון ָיֶמ֔ ָך ְלַמ֙ ֑ ְוֶאת־ִאּמֶ

ְך׃ ח ָלֽ א ִתְרַצ֖ א ִתְנָא֑ף      לֹ֥ ב         לֹ֣ א ִתְגנֹ֔ א־                       לֹ֣ לֹֽ
ֶֽקר׃ הַתֲענֶ֥  ד      ְבֵרֲעָך֖ ֵע֥ד ׁשָ א ַתְחמֹ֖ ךָ  לֹ֥ ית ֵרֶע֑ ֣                                                   ּבֵ

ד א־ַתְחמֹ֞ ת לֹֽ ׁשֶ ךָ  ֵא֣ וֹ  ֵרֶע֗ ל ַוֲחמֹ֔רוֹ  ְוׁשֹו֣רוֹ  ַוֲאָמתוֹ֙  ְוַעְבּד֤ ֥ר ְוכֹ֖  ֲאׁשֶ
ָך׃  ְלֵרֶעֽ
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 החלוקה כפי שמופיעה בספר תורה  להעמקה :

 ספר דברים                                                             ספר שמות 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 וסתומה  ה חלוקה לפי פרשה פתוח /ָחֵסר. – ְולֹא ִתְתַאֶּוה"" – "הִדֵּבר". בר לשינויים שצויינו בספר שמות מע

 שמות                                                                ספר דברים ספר 

 אנוכי  1 אנוכי  1
לֹא ִיְהֶיה ְל� ֱא�ִהים ֲאֵחִרים ַעל ָּפָני.  2

ַתֲעֶׂשה ְל� ֶפֶסל ָּכל ְּתמּוָנה...  לֹא
 לֹא ִתְׁשַּתֲחֶוה ָלֶהם ְולֹא ָתָעְבֵדם"

ַתֲעֶׂשה ְל� ֶפֶסל ָּכל  לֹא ִיְהֶיה ְל� ֱא�ִהים ֲאֵחִרים ַעל ָּפָני. לֹא 2
 ְּתמּוָנה... לֹא ִתְׁשַּתֲחֶוה ָלֶהם ְולֹא ָתָעְבֵדם"

 לֹא ִתָּׂשא ֶאת ֵׁשם ה' ֱא�ֶהי� ַלָּׁשְוא"; 3 לֹא ִתָּׂשא ֶאת ֵׁשם ה' ֱא�ֶהי� ַלָּׁשְוא"; 3
 "ָׁשמֹור ֶאת יֹום ַהַּׁשָּבת ְלַקְּדׁשֹו"; 4 "ָׁשמֹור ֶאת יֹום ַהַּׁשָּבת ְלַקְּדׁשֹו"; 4
 ַּכֵּבד ֶאת ָאִבי� ְוֶאת ִאֶּמ�"; 5 ַּכֵּבד ֶאת ָאִבי� ְוֶאת ִאֶּמ�"; 5
 ";"לֹא ִתְרָצח 6 ";"לֹא ִתְרָצח 6
 ְולֹא ִתְנָאף"; 7 ְולֹא ִתְנָאף"; 7
 "ְולֹא ִתְגֹנב", 8 "ְולֹא ִתְגֹנב", 8
 "ְולֹא ַתֲעֶנה ְבֵרֲע� ֵעד ָׁשְוא"; 9 "ְולֹא ַתֲעֶנה ְבֵרֲע� ֵעד ָׁשְוא"; 9

 "ְולֹא ִתְתַאֶּוה";= או +   ְולֹא ַתְחֹמד"; 10 ְולֹא ַתְחֹמד"; 10

                                                                                                                                                                                                                                    

 נִֹכ֖יאָֽ                                                           
֥ית  'ה ִים ִמּבֵ ֧ר הֹוֵצאתִ֛יָך ֵמֶאֶ֥רץ ִמְצַר֖ ֱאלֶֹה֑יָך ֲאׁשֶ

ים ה ְלךָ֛ ׃  ֲעָבִדֽ ֥ א־ִיְהיֶ א־ לֹֽ י׃ לֹֽ ָנֽ ים ַעל־ּפָ ֱאלִֹה֥ים ֲאֵחִר֖
ֶסל֙ ְוכ ה ְלָך֥ ֶפ֙ הַׇתֲעׂשֶ֨ מּוָנ֔ ֤ר ל־ּתְ ִים֙  ֲאׁשֶ ַמ֙ ָ ׁשּ ַעל ּבַ  ִמּמַ֔

֥ר ֲאׁשֶ ָאֶ֖רץ ַוֽ ֥ר ִמּתַָ֑חת ּבָ ִים ַוֲאׁשֶ ֖ ּמַ ֶרץ׃ ִמּתַַ֥חת ּבַ א־ ָלָאֽ לֹֽ
ֲחֶו֥ה ּתַ א ת   ָלֶה֖ם    ִתׁשְ םׇׇעְולֹ֣ י ְבֵד֑ ֣ י   ּכִ נִֹכ֞ ה ָאֽ  ְיהָֹו֤

יךָ֙  ל ֱאלֶֹה֙ א ֵא֣ ד ַקּנָ֔ ֵק֠ ת ןֲֹעו ּפֹ֠ ים ָאבֹ֧ ִנ֛ ֥ים ַעל־ּבָ ׁשִ ּלֵ  ַעל־ׁשִ
ים ִע֖ י׃ ְוַעל־ִרּבֵ ה ְלׂשְֹנָאֽ ׂשֶ ֶסד ְועֹ֥ ים ֶח֖  ְלאֲֹהַב֖י ַלֲאָלִפ֑

י א                            תָֽי׃ִֹמְצו ּוְלׁשְֹמֵר֥ ָ֛  ֶאת־ לֹ א ִתׂשּ
ֽם ְוא ֱאלֶֹה֖יָך  ־ְיהָֹו֥ה  ׁשֵ ָ֑ י  ַלׁשּ ֣ א ּכִ ה֙   לֹ֤ ה   ְיַנּקֶ ת     ְיהָֹו֔   ֵא֛

א ָ֥ ר־ִיׂשּ ֖מוֹ  ֲאׁשֶ ְוא׃ ֶאת־ׁשְ ָֽ                                                       .               ַלׁשּ
֖ת ָז֛כֹור ּבָ ַ ד  ֶאת־֥יֹום ַהׁשּ ת ָיִמי֙ם ּתֲַֽעבֹ֔ ׁ֤שֶ ֹו׃ ׁשֵ ׁשֽ ְלַקּדְ

֖יָת כ י ְויֹום֙  ל־ְמַלאְכּתֶָֽך׃ְוָעׂשִ ִביִע֔ ְ ֖ת ַהׁשּ ּבָ ה ׁשַ  ַליהָֹו֣
ה כ ֱאלֶֹה֑יךָ  א־ַתֲעׂשֶ֨ הׇלֹֽ ךָ  ּוִבְנךָ֣  ׀ ַאּתָ֣ה ל־ְמָלאָכ֜  ּוִבּתֶ֗
ךָ֤  ְתךָ֙    ַעְבּדְ ךָ    ַוֲאָמֽ ֥ר ְוֵגְרָך֖  ּוְבֶהְמּתֶ֔ יָך׃   ֲאׁשֶ ָעֶרֽ ׁשְ  ּבִ

י ֣ ת ּכִ ֽׁשֶ ה ָיִמים֩   ׁשֵ ה ָעׂשָ֨ ִים   ְיהָֹו֜ ַמ֣ ָ ְוֶאת־   ֶאת־ַהׁשּ
ֶרץ ם֙  ָהָא֗ םְׇוֶאת־כ ֶאת־ַהּיָ ר־ּבָ֔ ַנח ל־ֲאׁשֶ ֖ יּ֣  ַוּיָ ֹום ּבַ

ן  ֗ י ַעל־ּכֵ ִביִע֑ ְ ה ֶאתַהׁשּ ְך ְיהָֹו֛ ַר֧ ֖תּבֵ ּבָ ַ   ־֥יֹום ַהׁשּ
ֽהּו׃ ׁשֵ ְיַקּדְ ֥ד ֶאת־ָאִב֖יךָ                      ַוֽ ּבֵ ָ֑ך  ּכַ ְוֶאת־ִאּמֶ

יךָ  ַע֙ן ַיֲאִר֣כּון ָיֶמ֔ ר־ְיהָֹו֥ה ֱאלֶֹה֖יָך  ְלַמ֙ ה ֲאׁשֶ ל ָהֲאָדָמ֔ ַע֚
ְך׃ א                            נֹתֵ֥ן ָלֽ ח לֹ֥ א                     ִתְרַצ֖  לֹ֣
א                       ִתְנָא֑ף    ב לֹ֣ א־                       ִתְגנֹ֔ לֹֽ

ֶֽקר׃                                           עֵ֥  ֵרֲעָך֖ בְ  ַתֲעֶנ֥ה א ד ׁשָ לֹ֥
ד ךָ  יתבֵּ֣  ַתְחמֹ֖ א־                                              ֵרֶע֑ לֹֽ
ד ת ַתְחמֹ֞ ׁשֶ ךָ  ֵא֣ וֹ  ֵרֶע֗   ַוֲחמֹ֔רוֹ     ְוׁשֹו֣רוֹ  ַוֲאָמתוֹ֙    ְוַעְבּד֤

ל ֥ר ְוכֹ֖ ךָ  ֲאׁשֶ  ׃ְלֵרֶעֽ

 

                                                                                                                                                                                                                                    

ר  'ה ָאנִֹכי                            ֱאלֶֹהיָך ֲאׁשֶ
ית ֲעָבִדים  ִיְהֶיה -לֹא   :הֹוֵצאִתיָך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִמּבֵ

ָני-ְלָך ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים ַעל ה ְלָך ֶפֶסל -לֹא :ּפָ ַתֲעׂשֶ
ל ָאֶרץ -ּכָ ר ּבָ ַעל ַוֲאׁשֶ ַמִים ִמּמַ ָ ׁשּ ר ּבַ מּוָנה ֲאׁשֶ ּתְ

ַחת ָלאָ  ִים ִמּתַ ּמַ ר ּבַ ַחת ַוֲאׁשֶ ֲחֶוה -לֹא : ֶרץִמּתָ ּתַ ִתׁשְ
י ָאנִֹכי  א  ֱאלֶֹהיָך   'הָלֶהם ְולֹא ָתָעְבֵדם  ּכִ ֵאל ַקּנָ

ִנים ְוַעל-ן ָאבֹות ַעלּפֵֹקד ֲעו ֹ ים ְוַעל-ּבָ ׁשִ ּלֵ ִעים -ׁשִ ִרּבֵ
ה ֶחֶסד ַלֲאָלִפים ְלאֲֹהַבי ּוְלׁשְֹמֵרי מצותו  : ְלׂשְֹנָאי ְועֹׂשֶ

ָ  :                          ָתי(ִמְצו ֹ ם-ֶאת אלֹא ִתׂשּ  'ה-ׁשֵ
ה לַ    ֱאלֶֹהיָך  י לֹא ְיַנּקֶ ְוא  ּכִ ָ ר 'הׁשּ א  ֵאת ֲאׁשֶ ָ    ִיׂשּ

ְוא-ֶאת ָ מֹו ַלׁשּ יֹום -ֶאת מֹורׁשָ  :                    ׁשְ
ָך  ר ִצּוְ ֲאׁשֶ ׁשֹו ּכַ ת ְלַקּדְ ּבָ ַ ת  :     ֱאלֶֹהיךָ     'ה ַהׁשּ ׁשֶ ׁשֵ

ל יָת ּכָ ֲעבֹד ְוָעׂשִ ךָ -ָיִמים ּתַ ִביִעי וְ  : ְמַלאְכּתֶ ְ יֹום ַהׁשּ
ת ַליהָוה ֱאלֶֹהיָך   ּבָ ה ׁשַ   ְמָלאָכה-ָכל   לֹא ַתֲעׂשֶ

ה ּוִבְנךָ  ךָ -ַאּתָ ָך ְוַעְבּדְ ְוׁשֹוְרָך ַוֲחמְֹרָך ַוֲאָמֶתָך -ּוִבּתֶ
ר-ְוָכל ָך ְוֵגְרָך ֲאׁשֶ ֶהְמּתֶ ָעֶריךָ    ּבְ ׁשְ ְלַמַען ָינּוַח   ּבִ

מֹוךָ  ָך ַוֲאָמְתָך ּכָ ֶאֶרץ ְוָזַכְרּתָ כִּ  :   ַעְבּדְ י ֶעֶבד ָהִייָת ּבְ
ָיד ֲחָזָקה ּוִבְזרַֹע  'הִמְצַרִים ַוּיִֹצֲאָך  ם ּבְ ָ ֱאלֶֹהיָך ִמׁשּ

ן -ְנטּוָיה ַעל ָך ּכֵ יֹום -ַלֲעׂשֹות ֶאת ֱאלֶֹהיָך  'הִצּוְ
ת ּבָ ַ ד                          :ַהׁשּ ּבֵ -ָאִביָך ְוֶאת-ֶאת ּכַ
ָך  ָך ִאּמֶ ר ִצּוְ ֲאׁשֶ ן ַיֲאִריֻכן ָיֶמיָך ְלַמעַ   ֱאלֶֹהיךָ  'הּכַ

ר ּוְלַמַען ִייַטב ָלךְ  ֱאלֶֹהיָך נֵֹתן  'ה-ַעל ָהֲאָדָמה ֲאׁשֶ
 ְולֹא          :  ִתְרָצח לֹא                     :     ָלךְ 

-ְולֹא:                       ִתְגנֹב  ְולֹא:         ִתְנָאף 
ְוא  ְולֹא ַתְחמֹד :                   ַתֲעֶנה ְבֵרֲעָך ֵעד ׁשָ

ת ֵרֶעךָ  ה                               ֵאׁשֶ ית בֵּ  ְולֹא ִתְתַאּוֶ
ֵדהוּ  ר  ׁשֹורוֹ ְוַעְבּדֹו ַוֲאָמתֹו  ֵרֶעָך ׂשָ ַוֲחמֹרֹו ְוכֹל ֲאׁשֶ

 ְלֵרֶעָך.




