עורך המצגת – עידן לוסקי
כל הזכויות שמורות לוויסקול לימודים מקוונים בע"ם

וַיְדַבֵּר אֱלֹהִים ,אֵּת כָּל-הַדְבָּרִים הָּאֵּלֶּה לֵּאמֹר.
אָּנֹכִי יְהוָּה אֱלֹהֶּיךָּ ,אֲשֶּר הוֹצֵּאתִיךָּ מֵּאֶּרֶּץ מִצְרַיִם מִבֵּית עֲבָּדִים :לֹא-יִהְיֶּה לְךָּ אֱלֹהִים אֲחֵּרִים ,עַל-
פָּנָּי .לֹא-תַעֲשֶּה לְךָּ פֶּסֶּל ,וְכָּל-תְמונָּה ,אֲשֶּר בַשָּמַיִם מִמַעַל ,וַאֲשֶּר בָּאָּרֶּץ מִתָּחַת--וַאֲשֶּר בַמַיִם ,מִתַחַת
לָּאָּרֶּץ .לֹא-תִשְתַחֲוֶּה לָּהֶּם ,וְלֹא תָּעָּבְדֵּם :כִי אָּנֹכִי יְהוָּה אֱלֹהֶּיךָּ ,אֵּל קַנָּא--פֹקֵּד עֲוֺן אָּבֹת עַל-בָּנִים עַל-
לֹא תִשָּא אֶּת-שֵּם-יְהוָּה
שִלֵּשִים וְעַל-רִבֵּעִים ,לְשֹנְאָּי .וְעֹשֶּה חֶּסֶּד ,לַאֲלָּפִים--לְאֹהֲבַי ,ולְשֹמְרֵּי מִצְוֺתָּי.
אֱלֹהֶּיךָּ ,לַשָּוְא :כִי לֹא יְנַקֶּה יְהוָּה ,אֵּת אֲשֶּר-יִשָּא אֶּת-שְמוֹ לַשָּוְא.
זָּכוֹר אֶּת-יוֹם הַשַבָּת ,לְקַדְשוֹ .שֵּשֶּת יָּמִים תַעֲבֹד ,וְעָּשִיתָּ כָּל-מְלַאכְתֶּךָּ .וְיוֹם ,הַשְבִיעִי--שַבָּת ,לַיהוָּה
אֱלֹהֶּיךָּ :לֹא-תַעֲשֶּה כָּל-מְלָּאכָּה אַתָּה ובִנְךָּ ובִתֶּךָּ ,עַבְדְךָּ וַאֲמָּתְךָּ ובְהֶּמְתֶּךָּ ,וְגֵּרְךָּ ,אֲשֶּר בִשְעָּרֶּיךָּ .כִי שֵּשֶּת-
יָּמִים עָּשָּה יְהוָּה אֶּת-הַשָּמַיִם וְאֶּת-הָּאָּרֶּץ ,אֶּת-הַיָּם וְאֶּת-כָּל-אֲשֶּר-בָּם ,וַיָּנַח ,בַיוֹם הַשְבִיעִי; עַל-כֵּן ,בֵּרַךְ יְהוָּה
כַבֵּד אֶּת-אָּבִיךָּ ,וְאֶּת-אִמֶּךָּ--לְמַעַן ,יַאֲרִכון יָּמֶּיךָּ ,עַל הָּאֲדָּמָּה ,אֲשֶּר-יְהוָּה
אֶּת-יוֹם הַשַבָּת--וַיְקַדְשֵּהו.
לֹא
לֹא-תַעֲנֶּה בְרֵּעֲךָּ עֵּד שָּקֶּר.
לֹא תִגְנֹב,
לֹא תִנְאָּף;
לֹא תִרְצָּח,
אֱלֹהֶּיךָּ נֹתֵּן לָּךְ.
לֹא-תַחְמֹד אֵּשֶּת רֵּעֶּךָּ ,וְעַבְדוֹ וַאֲמָּתוֹ וְשוֹרוֹ וַחֲמֹרוֹ ,וְכֹל ,אֲשֶּר לְרֵּעֶּךָּ.
תַחְמֹד ,בֵּית רֵּעֶּךָּ;

ָּאנֹכִי יְהוָּה אֱלֹהֶּיךָּ ,אֲשֶּר הוֹצֵּאתִיךָּ מֵּאֶּרֶּץ מִצְרַיִם

 .6לֹא תִרְצָּח,
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 .2לֹא-יִהְיֶּה לְךָּ אֱלֹהִים אֲחֵּרִים ,עַל-פָּנָּי .לֹא-תַעֲשֶּה לְךָּ

 .7לֹא תִנְאָּף;

פֶּסֶּל ,וְכָּל-תְמונָּה ,כִי אָּנֹכִי יְהוָּה אֱלֹהֶּיךָּ.
 .3לֹא תִשָּא אֶּת-שֵּם-יְהוָּה אֱלֹהֶּיךָּ ,לַשָּוְא :כִי לֹא יְנַקֶּה
יְהוָּה ,אֵּת אֲשֶּר-יִשָּא אֶּת-שְמוֹ לַשָּוְא.
 .4זָּכוֹר אֶּת-יוֹם הַשַבָּת ,לְקַדְשוֹ .שֵּשֶּת יָּמִים תַעֲבֹד ,וְיוֹם,
הַשְבִיעִי--שַבָּת ,לַיהוָּה אֱלֹהֶּיךָּ:
כַבֵּד אֶּת-אָּבִיךָּ ,וְאֶּת-אִמֶּךָּ--לְמַעַן ,יַאֲרִכון יָּמֶּיךָּ,
עַל הָּאֲדָּמָּה ,אֲשֶּר-יְהוָּה אֱלֹהֶּיךָּ נֹתֵּן לָּךְ.

 .8לֹא תִגְנֹב,
 .9לֹא-תַעֲנֶּה בְרֵּעֲךָּ עֵּד שָּקֶּר.
 .10לֹא תַחְמֹד ,בֵּית רֵּעֶּךָּ; לֹא-תַחְמֹד אֵּשֶּת רֵּעֶּךָּ ... ,וְכֹל,
אֲשֶּר לְרֵּעֶּךָּ.

שָּמוֹר אֶּת-יוֹם הַשַבָּת ,לְקַדְשוֹ ,כַאֲשֶּר צִוְךָּ ,יְהוָּה
זָּכוֹר אֶּת-יוֹם הַשַבָּת ,לְקַדְשוֹ .שֵּשֶּת יָּמִים תַעֲבֹד ,וְעָּשִיתָּ
שֵּשֶּת יָּמִים תַעֲבֹד ,וְעָּשִיתָּ כָּל-מְלַאכְתֶּךָּ .וְיוֹם,
אֱלֹהֶּיךָּ.
כָּל-מְלַאכְתֶּךָּ .ט וְיוֹם ,הַשְבִיעִי--שַבָּת ,לַיהוָּה אֱלֹהֶּיךָּ :לֹא-
תַעֲשֶּה כָּל-מְלָּאכָּה אַתָּה ובִנְךָּ ובִתֶּךָּ ,עַבְדְךָּ וַאֲמָּתְךָּ ובְהֶּמְתֶּךָּ ,הַשְבִיעִי--שַבָּת ,לַיהוָּה אֱלֹהֶּיךָּ :לֹא תַעֲשֶּה כָּל-מְלָּאכָּה אַתָּה
ובִנְךָּ-ובִתֶּךָּ וְעַבְדְךָּ-וַאֲמָּתֶּךָּ וְשוֹרְךָּ וַחֲמֹרְךָּ וְכָּל-בְהֶּמְתֶּךָּ ,וְגֵּרְךָּ
וְגֵּרְךָּ ,אֲשֶּר בִשְעָּרֶּיךָּ.
כִי שֵּשֶּת-יָּמִים עָּשָּה יְהוָּה אֶּת-הַשָּמַיִם וְאֶּת-הָּאָּרֶּץ ,אֶּת-הַיָּם
אֲשֶּר בִשְעָּרֶּיךָּ—
וְזָּכַרְתָּ ,כִי עֶּבֶּד הָּיִיתָּ
וְאֶּת-כָּל-אֲשֶּר-בָּם ,וַיָּנַח ,בַיוֹם הַשְבִיעִי; עַל-כֵּן ,בֵּרַךְ יְהוָּה אֶּת -לְמַעַן יָּנוחַ עַבְדְךָּ וַאֲמָּתְךָּ ,כָּמוֹךָּ.
בְאֶּרֶּץ מִצְרַיִם ,וַיֹצִאֲךָּ יְהוָּה אֱלֹהֶּיךָּ מִשָּם ,בְיָּד חֲזָּקָּה ובִזְרֹעַ
יוֹם הַשַבָּת--וַיְקַדְשֵּהו.
נְטויָּה; עַל-כֵּן ,צִוְךָּ יְהוָּה אֱלֹהֶּיךָּ ,לַעֲשוֹת ,אֶּת-יוֹם הַשַבָּת.

לֹא תִרְצָּח - ,קדושת החיים
לֹא תִנְאָּף  -קדושת המשפחה
לֹא תִגְנֹב – קדושת הקניין (הרכוש הפרטי)

לֹא-תַעֲנֶּה בְרֵּעֲךָּ עֵּד שָּקֶּר – קדושת המשפט
לֹא תַחְמֹד ,בֵּית רֵּעֶּךָּ; לֹא-תַחְמֹד אֵּשֶּת רֵּעֶּךָּ – ...קדושת המחשבת

וְכָּל-הָּעָּם רֹאִים אֶּת-הַקוֹלֹת וְאֶּת-הַלַפִידִם ,וְאֵּת קוֹל הַשֹפָּר ,וְאֶּת-הָּהָּר,
וַיֹאמְרו ,אֶּל-מֹשֶּה ,דַבֵּר-אַתָּה
עָּשֵּן; וַיַרְא הָּעָּם וַיָּנֻעו ,וַיַעַמְדו מֵּרָּחֹק.
וַיֹאמֶּר מֹשֶּה אֶּל-
עִמָּנו ,וְנִשְמָּעָּה; וְאַל-יְדַבֵּר עִמָּנו אֱלֹהִים ,פֶּן-נָּמות.
הָּעָּם ,אַל-תִירָּאו ,כִי לְבַעֲבור נַסוֹת אֶּתְכֶּם ,בָּא הָּאֱלֹהִים; ובַעֲבור ,תִהְיֶּה
יִרְאָּתוֹ עַל-פְנֵּיכֶּם--לְבִלְתִי תֶּחֱטָּאו .וַיַעֲמֹד הָּעָּם ,מֵּרָּחֹק; ומֹשֶּה נִגַש אֶּל-
וַיֹאמֶּר יְהוָּה אֶּל-מֹשֶּה ,כֹה תֹאמַר
הָּעֲרָּפֶּל ,אֲשֶּר-שָּם הָּאֱלֹהִים.
אֶּל-בְנֵּי יִשְרָּאֵּל :אַתֶּם רְאִיתֶּם--כִי מִן-הַשָּמַיִם ,דִבַרְתִי עִמָּכֶּם.

