
בס"ד

למקום ובין אדם לחברו והקשר ביניהם עשרת הדברות- בין אדם

ספר שמות פרק כ  
וְַיַדב ֵּ ר ֱאלִֹה ים ֵא ת ָּכל ַהְ ּדָבִ רים ָה ֵא ֶּל ה ֵל אמֺר: 

רש"י על שמות פרק כ פסוק א  
את כל הדברים האלה - מלמד שאמר הקב"ה עשרת הדברות בדבור אחד מה שאי אפשר לאדם 

לומר כן א"כ מה ת"ל עוד אנכי ולא יהיה לך שחזר ופירש על כל דבור ודבור בפני עצמו. 

 בין אדם למקום

ֹנִכי ( 1 ץ מִ  ה'אָּ רֶּ אֶּ אִתיָך מֵּ ר הֹוצֵּ יָך ֲאשֶּ ִדיםֱאֹלהֶּ ית ֲעבָּ :ְצַרִים ִמבֵּ

נָּי (2 ִרים ַעל פָּ ר  :לֹא ִיְהיֶּה ְלָך ֱאֹלִהים ֲאחֵּ ַמִים ִמַמַעל ַוֲאשֶּ ר ַבשָּ ל ְתמּונָּה ֲאשֶּ ל ְוכָּ סֶּ ה ְלָך פֶּ לֹא ַתֲעשֶּ

ץ רֶּ אָּ ר ַבַמִים ִמַתַחת לָּ ַחת ַוֲאשֶּ ץ ִמתָּ רֶּ אָּ ְבדֵּ  :בָּ עָּ ם ְולֹא תָּ הֶּ ֹנִכי לֹא ִתְשַתֲחוֶּה לָּ ל ַקנָּא  ה'ם ִכי אָּ יָך אֵּ ֱאֹלהֶּ

י ִעים ְלשְנאָּ ִשים ְוַעל ִרבֵּ ִנים ַעל ִשלֵּ ֹבת ַעל בָּ ד ֲעֹון אָּ י :ֹפקֵּ י ִמְצֹותָּ ִפים ְלֹאֲהַבי ּוְלֹשְמרֵּ ד ַלֲאלָּ סֶּ ה חֶּ  :ְוֹעשֶּ

ם ( 3 ת שֵּ א אֶּ ה  ה'לֹא ִתשָּ ְוא ִכי לֹא ְיַנקֶּ יָך ַלשָּ ְוא ה'ֱאֹלהֶּ ת ְשמֹו ַלשָּ א אֶּ ר ִישָּ ת ֲאשֶּ :אֵּ

ת ְלַקְדשֹו (4 ת יֹום ַהַשבָּ כֹור אֶּ ָך :זָּ ל ְמַלאְכתֶּ ִשיתָּ כָּ ת יִָּמים ַתֲעֹבד ְועָּ שֶּ ת לַ  :שֵּ  ה'ְויֹום ַהְשִביִעי ַשבָּ

ָך ַעבְ  ה ּוִבְנָך ּוִבתֶּ אכָּה ַאתָּ ל ְמלָּ ה כָּ יָך לֹא ַתֲעשֶּ יָךֱאֹלהֶּ רֶּ ר ִבְשעָּ ְרָך ֲאשֶּ ָך ְוגֵּ ְמתֶּ ְתָך ּוְבהֶּ ִכי  :ְדָך ַוֲאמָּ

ה  שָּ ת יִָּמים עָּ שֶּ ן  ה'שֵּ ַנח ַביֹום ַהְשִביִעי ַעל כֵּ ם ַויָּ ר בָּ ל ֲאשֶּ ת כָּ ת ַהיָּם ְואֶּ ץ אֶּ רֶּ אָּ ת הָּ ַמִים ְואֶּ ת ַהשָּ אֶּ

ַרְך  הּו ה'בֵּ ת ַוְיַקְדשֵּ ת יֹום ַהַשבָּ  :אֶּ

ר ה' 5 ה ֲאשֶּ מָּ ֲאדָּ יָך ַעל הָּ ָך ְלַמַען ַיֲאִרכּון יָּמֶּ ת ִאמֶּ ִביָך ְואֶּ ת אָּ ד אֶּ ְך:( ַכבֵּ ן לָּ יָך ֹנתֵּ ֱאֹלהֶּ

 בין אדם לחברו

 לֹא ִתְרַצח (6

ף ( 7  לֹא ִתְנאָּ

 לֹא ִתְגֹנב ( 8

ר( 9 קֶּ ד שָּ ֲעָך עֵּ  :לֹא ַתֲענֶּה ְברֵּ

ָך וְ ( 10 עֶּ ת רֵּ שֶּ ָך לֹא ַתְחֹמד אֵּ עֶּ ית רֵּ ָך:לֹא ַתְחֹמד בֵּ עֶּ ר ְלרֵּ תֹו ְושֹורֹו ַוֲחֹמרֹו ְוֹכל ֲאשֶּ ַעְבדֹו ַוֲאמָּ

הרב יהונתן נמדר ערב לימוד לשבועות תשע"ט




