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 "דבס
 כתוב על הלוחותהיה מה באמת 

 נבון ואיזמהרב 
 

ה  -פרק לד פסוק כח שמות  ִעים ַלְילָׁ ִעים יֹום ְוַאְרבָׁ ק ַאְרבָׁ ם ִעם ְיֹקוָׁ ַוְיִהי שָׁ
ה ַוִיְכֹתב ַעל  תָׁ ת ֵאת ִדְבֵרי ַהְבִרית  ַהלֹֻּחתֶלֶחם ֹלא ָאַכל ּוַמִים ֹלא שָׁ רֶׂ ֲעשֶׂ

ָבִרים  : ַהדְּ
 

ִראשֹון ֵאת  ַהלֹֻּחתַוִיְכֹתב ַעל  -פסוק ד  פרק ידברים  ב הָׁ ת ַכִמְכתָׁ רֶׂ ֲעשֶׂ
ָבִרים ק  ַהדְּ ל ַוִיְתֵנם ְיֹקוָׁ הָׁ ֵאש ְביֹום ַהקָׁ ר ִמתֹוְך הָׁ הָׁ ק ֲאֵליֶכם בָׁ ֲאֶשר ִדֶבר ְיֹקוָׁ

י:   ֵאלָׁ
 

ה ֶאְת  -פרק ד פסוק יג דברים  ֶכם ֶאת ְבִריתֹו ֲאֶשר ִצּוָׁ ֶכם ַלֲעׂשֹות ַוַיֵגד לָׁ
ָבִרים ת ַהדְּ רֶׂ ֵני לֻּחוֹתַוִיְכְתֵבם ַעל  ֲעשֶׂ ִנים:  שְּ  ֲאבָׁ

 
  ח פרשה דבחדש מסכתא - יתרו ישמעאל דרבי מכילתא

  –. זה לוח על' וה זה לוח על' ה: הדברות עשרת נתנו כיצד
 , "תרצח לא" וכנגדו "אלהיך' יי אנכי" כתיב -

 משל ;המלך בדמות ממעט כאלו הכתוב עליו המעל, דם ששופך מי שכל הכתוב מגיד
; מטבעות לו וטבעו צלמים לו ועשה איקונות לו והעמיד למדינה שנכנס ודם בשר למלך
; מלך של בדמותו ומיעטו מטבעותיו לו ובטלו צלמיו לו שברו איקונותיו לו כפו זמן לאחר

 בראשית' +שנ ,המלך בדמות ממעט כאלו הכתוב עליו מעלה, דמים שופך שהוא מי כל כך
ה ֶאת + ו ט ׂשָׁ ֵפְך ִכי ְבֶצֶלם ֱאֹלִהים עָׁ מֹו ִישָׁ ם דָׁ ָאדָׁ ם בָׁ ָאדָׁ םֹשֵפְך ַדם הָׁ ָאדָׁ   .הָׁ

  ,"תנאף לא" כנגדו וכתיב "לך יהיה לא" כתיב -
' שנ המקום אחר מנאף כאלו הכתוב עליו מעלה זרה עבודה שעובד מי שכל הכתוב מגיד

 -האשה המנאפת  -רד"ק [ זרים את תקח אשה תחת המנאפת האשה+ לב טז יחזקאל+
כל מה כן עשית את תחת האל לקחת אלהים אחרים וכתב זה הפסוק לבאר כל המשל כי 

 ]:"םלעכושנזכר בענין התשמיש הוא משל 
ה ֲאֻהַבת ֵרַע ּוְמנָָׁאֶפת + א ג הושע+ וכתוב ק ֵאַלי עֹוד ֵלְך ֱאַהב ִאשָׁ ַאֲהַבת יְּ [ַוֹיאֶמר ְיֹקוָׁ ת כְּ ֹקָוק אֶׂ

ל ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים ֵהם ֹפִנים אֶׂ ָרֵאל וְּ ֵני ִישְּ  : [העולםרד"ק: תענוגי  – ֲענִָׁביםֲאִשיֵשי ְוֹאֲהֵבי  בְּ
  ,"תגנוב לא" כתיב וכנגדו "לשוא אלהיך' ה שם את תשא לא" כתיב -

נֹ + ט ז ירמיה' +שנ, שוא שבועת לידי בא לסוף, גונב שהוא מי שכל הכתוב מגיד ֹצַח ֲהגָׁ ב רָׁ
ֵבַע ַלֶשֶקר  ֹנב ְונָֹׁאף+ ב ד הושע+ וכתיבְונָֹׁאף ְוִהשָׁ ֹצַח ְוגָׁ ֹלה ְוַכֵחש ְורָׁ  .אָׁ

 . "תענה לא" כתיב וכנגדו "לקדשו השבת יום את זכור" כתיב -
 עולמו ברא שלא, העולם והיה שאמר מי לפני מעיד השבת את שמחלל מי שכל הכתוב מגיד

, העולם והיה שאמר מי לפני מעיד השבת את שמשמר מי וכל, בשביעי נח ולא ימים לששה
 . אל ואני' ה נאום עדי ואתם+ יב מג ישעיה' +שנ, בשביעי ונח ימים לששה עולמו שברא

 , "תחמוד לא" כתיב וכנגדו "אמך ואת אביך את כבד" כתיב -
 ומכבד אמו ואת אביו את מקלל שהוא בן מוליד סוף, חומד שהוא מי שכל' הכתו מגיד
 . אביו שאינו למי

 , גמליאל בן חנינא' ר דברי, זה לוח על וחמשה זה לוח על חמשה הדברות עשרת נתנו לכך
ממש כמו שני עותקים של חוזה אשר ] – זה לוח על ועשרה זה לוח על עשרה אומרים וחכמים

 .[נוןרב יואל בן  -רית מימי קדם ועד היום הזה נוהגים בכל הסכם ובכל ב
 

 ~ ר לאוויןשנים עש~ 
 

על פי הטקסט חסר הפשר המוצב על ברות" ירבים רבים "יודעים" "עשרת הד – נון-אל בןור' י
 קודש רבים, ... טקסט חסר ומקוטע ... הצגת פסוקים שלא פסקם משה.-ארונות

 
 פרק כ שמות 
נָׁי: .1   ֹלא ִיְהֶיה ְלָך ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים ַעל פָׁ
ל ְת  .2  ...מּונָׁה ֹלא ַתֲעֶׂשה ְלָך ֶפֶסל ְוכָׁ
ֶהם  .3  ֹלא ִתְשַתֲחֶוה לָׁ
ְבֵדם .4 עָׁ  ְוֹלא תָׁ
ְוא .5 ק ֱאֹלֶהיָך ַלשָׁ א ֶאת ֵשם ְיֹקוָׁ  ֹלא ִתשָׁ
ת[ .6 ה ]בַשבָׁ ל ְמלָׁאכָׁ  ... ֹלא ַתֲעֶׂשה כָׁ

 

ח  .7  ֹלא ִתְרצָׁ
 ֹלא ִתְנָאף  .8
 ֹלא ִתְגֹנב  .9

ֶקר:  .11  ֹלא ַתֲעֶנה ְבֵרֲעָך ֵעד שָׁ
 ֹלא ַתְחֹמד ֵבית ֵרֶעָך  .11
תֹו ֹלא ַתְח  .12 ֹמד ֵאֶשת ֵרֶעָך ְוַעְבדֹו ַוֲאמָׁ

 ְושֹורֹו ַוֲחֹמרֹו ְוֹכל ֲאֶשר ְלֵרֶעָך
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 עשרי בתורה ~שתים ~ 
 

 ,שבטיםשתים עשרי , בני ישמעאלשנים עשר  בני נחור,שנים עשר 
 

ק ַוַיְשכֵ  - כדשמות פרק  :בהר סיני ַמֵצָבה ל ִדְבֵרי ְיֹקוָׁ ם ַבֹבֶקר ַוִיֶבן ִמְזֵבַח ַתַחת )ד( ַוִיְכֹתב ֹמֶשה ֵאת כָׁ
ר  הָׁ ֵרההָׁ שְּ ֵתים עֶׂ ֵאל:   ּושְּ ר ִשְבֵטי ִיְׂשרָׁ ׂשָׁ ה ִלְשֵנים עָׁ  ַמֵצבָׁ

 
ם ְוַצּוּו( ג) ד יהושע :מעבר הירדן ֲאָבִנים ֶכם ְׂשאּו ֵלאֹמר אֹותָׁ  ַהֹכֲהִנים ַרְגֵלי ִמַמַצב ַהַיְרֵדן ִמתֹוְך ִמֶזה לָׁ

ִכין ֵתי הָׁ ֵרה םשְּ שְּ ִנים עֶׂ ם ְוַהֲעַבְרֶתם ֲאבָׁ ֶכם אֹותָׁ ם ְוִהַנְחֶתם ִעמָׁ לֹון אֹותָׁ  ֲאֶשר ַבמָׁ
ִלינּו ְילָׁה בוֹ  תָׁ  ... : ַהלָׁ

 
ֶרֶקת  - שמות פרק כח: חושןאבני  ה ּובָׁ ה טּוִרים ָאֶבן טּור ֹאֶדם ִפְטדָׁ עָׁ )יז( ּוִמֵלאתָׁ בֹו ִמֻלַאת ֶאֶבן ַאְרבָׁ

ד:  ֶאחָׁ )יח( ְוַהּטּור ַהֵשִני ֹנֶפְך ַסִפיר ְויֲָׁהֹלם: )יט( ְוַהּטּור ַהְשִליִשי ֶלֶשם ְשבֹו ַהּטּור הָׁ
ם: ב ִיְהיּו ְבִמלּוֹאתָׁ הָׁ ִצים זָׁ ְשֵפה ְמֻשבָׁ ְרִביִעי ַתְרִשיש ְוֹשַהם ְויָׁ ה: )כ( ְוַהּטּור הָׁ מָׁ  ְוַאְחלָׁ

 
 ששה כנגד ששה ~מבנה ~ 

 
 חילים בתשרי, ששה שמתחילים בניסןששה שמת שנים עשר חודשים:

 
ֵאל: )י( - שמות כח: אבני שוהם ַקְחתָׁ ֶאת ְשֵתי ַאְבֵני ֹשַהם ּוִפַתְחתָׁ ֲעֵליֶהם ְשמֹות ְבֵני ִיְׂשרָׁ ִשָשה )ט( ְולָׁ

ן ַהֵשִנית בֶׂ מוֹת ַהִשָשה ַהּנוָֹתִרים ַעל ָהאֶׂ ת שְּ אֶׂ ָחת וְּ ן ָהאֶׂ בֶׂ ֹמָתם ַעל ָהאֶׂ ם:  ְכת ִמשְּ  ֹוְלֹדתָׁ
 

ּה  - ויקרא כד: לחם הפנים ַקְחתָׁ ֹסֶלת ְוָאִפיתָׁ ֹאתָׁ ֵרה ַחלוֹת)ה( ְולָׁ שְּ ֵתים עֶׂ ְשֵני ֶעְׂשֹרִנים ִיְהֶיה ַהַחלָׁה  שְּ
כֹות  ם ְשַתִים ַמֲערָׁ ת: )ו( ְוַׂשְמתָׁ אֹותָׁ ֶאחָׁ ָחןהָׁ לְּ ת ַעל ַהשֻּ ק:   ֵשש ַהַמֲעָרכֶׂ ֹהר ִלְפֵני ְיֹקוָׁ  ַהּטָׁ

 
ם ַעל ַהר ְגִרִזים : דברים פרק כז: הר גריזיםבהר עיבל ובים שבט עָׁ ֵרְך ֶאת הָׁ )יב( ֵאֶלה ַיַעְמדּו ְלבָׁ

ִמן: )יג( ְוֵאֶלה ַיַעְמדּו ַעל  ר ְויֹוֵסף ּוִבְניָׁ שכָׁ ה ְוִישָׁ ְבְרֶכם ֶאת ַהַיְרֵדן ִשְמעֹון ְוֵלִוי ִויהּודָׁ ְבעָׁ
ד ל ְראּוֵבן גָׁ לָׁה ְבַהר ֵעיבָׁ ִלי:   ַהְקלָׁ ן ְוַנְפתָׁ ֵשר ּוְזבּוֻלן דָׁ  ְואָׁ

 
 בתוך חמישה ~שישה ~ 

 
 ר' יואל בן נון

נזכר הביטוי "ה' אלקיך" )כביטוי מפתח( בחמשת הדיבורים ... לעומת ששת הלאווין, חמש פעמים 
הראשונים...  ואילו בחמשת הדיבורים האחרונים אין ביטוי זה מופיע, ולא ביטוי דומה לו.  

ם כן, שחמשת הדיבורים הראשונים אכן מוגדרים על ידי חמש הפעמים שמופיע בהם מסתבר, א
הביטוי "ה' אלקיך"  ... ]ו[ככל הנראה, המסגרת המקיפה והתומכת של הלוח הראשון, שהביטוי 

העיקרי והמגדיר בה, היא אשר יצרה את המבנה המספרי של 'חמישה דיבורים' בלוח הראשון, 
ממילא נוצר הכרח לכנוס גם בלוח   ששת הלאווין', והפך למבנה עיקרי.ומבנה זה כנס אליו את '

 השני שישה לאווין בחמישה דיבורים על ידי כפילות של לא תחמוד.... 
 

 לעומת פקודים ~הסברים ~ 
 

 ר' יואל בן נון
שלוש פעמים מופיע "כי" בחמשת הדיבורים הראשונים, ופעם אחת מופיע הביטוי "למען" ... 

הדיבורים האחרונים אין מילות הסבר.  כלומר: בין האדם ובין ה' יש צורך במסגרת  ]ו[בחמשת
 כל המוסיף גורע! –בהסבר משמעות ובתורת גמול.  לעומת זאת, בין בני האדם  –תומכת 
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 נון-אל בןוי הרבטבלת 
 

 לחברובין אדם  בין אדם למקום רת האמוניתסהמג

ֹקָוק ֱאֹלהֶׂ ָאֹנִכי ( 1) ֲאֶשר  יָךיְּ
הֹוֵצאִתיָך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִמֵבית 

ִדים  ֲעבָׁ

  

ֹלא ִיְהֶיה ְלָך ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים ( 2) 
נָׁי:  ַעל פָׁ

ח (6)  ֹלא ִתְרצָׁ

ל ְתמּונָׁה   ֹלא ַתֲעֶׂשה ְלָך ֶפֶסל ְוכָׁ
ַמִים ִמַמַעל ַוֲאֶשר  ֲאֶשר ַבשָׁ
ַחת ַוֲאֶשר ַבַמִים  ָאֶרץ ִמתָׁ בָׁ

 לָָׁאֶרץ:ִמַתַחת 

 ֹלא ִתְנָאף (7)

 ֹלא ִתְשַתֲחֶוה לֶָׁהם 
ְבֵדם עָׁ  ְוֹלא תָׁ

 ֹלא ִתְגֹנב (8)

יָךָאֹנִכי  ִכי ֹקָוק ֱאֹלהֶׂ ֵאל ַקנָׁא ֹפֵקד  יְּ
ִנים ַעל ִשֵלִשים ְוַעל  ֲעֹון ָאֹבת ַעל בָׁ

 ִרֵבִעים ְלׂשְֹנָאי:
ִפים ְלֹאֲהַבי ּוְלֹשְמֵרי  ְוֹעֶׂשה ֶחֶסד ַלֲאלָׁ

י:ִמצְ   ֹותָׁ

  

א ֶאת ֵשם ( 3)  ֹקָוק ֹלא ִתשָׁ יְּ
יָך ְוא ֱאֹלהֶׂ  ַלשָׁ

ֹלא ַתֲעֶנה ְבֵרֲעָך ֵעד  (9)
ֶקר:  שָׁ

א ֶאת  ִכי ק ֵאת ֲאֶשר ִישָׁ ֹלא ְיַנֶקה ְיֹקוָׁ
ְוא:  ְשמֹו ַלשָׁ

  

כֹור ֶאת ( 4) זָׁ
ת  יֹום ַהַשבָׁ

שוֹ  ַקדְּ  :לְּ
 

 
 
 

ת ָיִמים ַתֲעֹבד  ֵששֶׂ
ִׂשיתָׁ  ל  ְועָׁ כָׁ

 ְמַלאְכֶתָך:
ִביִעי יוֹם ַהשְּ ת  וְּ ַשבָׁ
יָך  ַליֹקָוק ֱאֹלהֶׂ

  

ה   ה ַאתָׁ ל ְמלָׁאכָׁ ֹלא ַתֲעֶׂשה כָׁ
ְתָך  ּוִבְנָך ּוִבֶתָך ַעְבְדָך ַוֲאמָׁ

ֶריָך:  ּוְבֶהְמֶתָך ְוֵגְרָך ֲאֶשר ִבְשעָׁ
 

 ֹלא ַתְחֹמד ֵבית ֵרֶעָך (10)
 ֹלא ַתְחֹמד ֵאֶשת ֵרֶעָך ְוַעְבדוֹ 

תֹו ְושֹורֹו ַוֲחֹמרֹו ְוֹכל  ַוֲאמָׁ
 ֲאֶשר ְלֵרֶעָך: פ

 
 
 
 
 
 

ַעל ֵכן ֵבַרְך 
ק ֶאת יֹום  ְיֹקוָׁ

ת  ַהַשבָׁ
ֵשהּו ַקדְּ  :ַויְּ

ת ָיִמים ִכי  ֵששֶׂ
ק ֶאת  ה ְיֹקוָׁ ׂשָׁ עָׁ

ַמִים ְוֶאת  ַהשָׁ
ָאֶרץ ֶאת ַהיָׁם  הָׁ

ם  ל ֲאֶשר בָׁ ְוֶאת כָׁ
ַנח  ִביִעי ַבּיוֹםַויָׁ  ַהשְּ

  

 ְלַמַעןַכֵבד ֶאת ָאִביָך ְוֶאת ִאֶמָך ( 5)
ה ֲאֶשר  מָׁ ֲאדָׁ ֶמיָך ַעל הָׁ ֹקָוק ַיֲאִרכּון יָׁ יְּ

יָך ְך: ֱאֹלהֶׂ  ֹנֵתן לָׁ
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 שליהשוואה 

 
 

  שמות פרק כ פסוק ידריקאנטי 
ואמרו רבותינו ז"ל כי  ..., זאת היא חתימת עשרת הדברותלא תחמוד בית רעך וגו' ]שם י"ד[. 

 ... , שנאמר ]תהלים קי"ט, פ"ו[ כל מצותיך אמונהנכללו במצוה הזאת כל המצות

  לחברובין אדם  בין אדם למקום

ֹלא ִיְהֶיה ְלָך ֱאֹלִהים 
נָׁי:  ֲאֵחִרים ַעל פָׁ

ח ֵפְך ִכי ְבֶצֶלם ֱאֹלִהים ְך ֹשפֵ  - בראשית ט ו ֹלא ִתְרצָׁ מֹו ִישָׁ ם דָׁ ָאדָׁ ם בָׁ ָאדָׁ ַדם הָׁ
ם . ָאדָׁ ה ֶאת הָׁ ׂשָׁ    עָׁ

ֹלא ַתֲעֶׂשה ְלָך ֶפֶסל 
ל ְתמּונָׁה ֲאֶשר  ְוכָׁ

ַמִים ִמַמַעל ַוֲאֶשר  ַבשָׁ
ַחת ַוֲאֶשר  ָאֶרץ ִמתָׁ בָׁ
 ַבַמִים ִמַתַחת לָָׁאֶרץ:

 יתרו ישמעאל דרבי מכילתא ֹלא ִתְנָאף
שכל מי שעובד עבודה זרה מעלה עליו הכתוב כאלו מגיד הכתוב 

האשה המנאפת תחת שנ' +יחזקאל  טז לב+  מנאף אחר המקום
ק ֵאַלי עֹוד ֵלְך  ]:אשה תקח את זרים וכתוב +הושע  ג א+ ַוֹיאֶמר ְיֹקוָׁ

ק ֶאת ְבֵני ִיְׂש  ה ֲאֻהַבת ֵרַע ּוְמנָָׁאֶפת [ְכַאֲהַבת ְיֹקוָׁ ֵאל ְוֵהם ֹפִנים ֱאַהב ִאשָׁ רָׁ
 רד"ק: תענוגי העולם[: –ֶאל ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים ְוֹאֲהֵבי ֲאִשיֵשי  ֲענִָׁבים 

ֶהם ִתְשַתֲחֶוה ֹלא   לָׁ
ְבֵדם עָׁ  ְוֹלא תָׁ

בגונב נפשות הכתוב מדבר. לא תגנובו  - רש"י שמות פרק כ פסוק יג ֹלא ִתְגֹנב
נב ממון, ולהלן בגונב )ויקרא יט יא( בגונב ממון. או אינו אלא זה בגו

נפשות, אמרת דבר הלמד מענינו, מה לא תרצח, לא תנאף, מדבר 
בדבר שחייבין עליהם מיתת בית דין, אף לא תגנוב דבר שחייב עליו 

 מיתת בית דין: 
 

  עזרא שמות )הפירוש הארוך( פרק כ פסוק יגאבן 
 כאשר עשה אבשלום.  שיגנוב לב אחרוזאת המלה גם היא כוללת מי 

 

ַלי יָׁבֹוא  שמואל ב פרק טו ָאֶרץ ְועָׁ לֹום ִמי ְיִׂשֵמִני ֹשֵפט בָׁ )ד( ַוֹיאֶמר ַאְבשָׁ
ב ִאיש  יָׁה ִבְקרָׁ ט ְוִהְצַדְקִתיו: )ה( ְוהָׁ ל ִאיש ֲאֶשר ִיְהֶיה לֹו ִריב ּוִמְשפָׁ כָׁ

דֹו ְוֶהֱחִזיק לֹו ְונַָׁשק לֹו: )ו( ַויַ  ַלח ֶאת יָׁ לֹום ְלִהְשַתֲחֹות לֹו ְושָׁ ַעׂש ַאְבשָׁ
לֹום  ט ֶאל ַהֶמֶלְך ַוְיַגֵנב ַאְבשָׁ ֹבאּו ַלִמְשפָׁ ֵאל ֲאֶשר יָׁ ל ִיְׂשרָׁ ר ַהֶזה ְלכָׁ בָׁ ַכדָׁ

ֵאל: פ    ֶאת ֵלב ַאְנֵשי ִיְׂשרָׁ
 

  כ-דברים פרק ח, יז
ָך)יז( ְוָאַמְרתָׁ  ָבבֶׂ ה ִלי ֶאת ַהַחִיל ַהֶזה: )יח( ִבלְּ ׂשָׁ ִדי עָׁ ַכְרתָׁ  ֹכִחי ְוֹעֶצם יָׁ ְוזָׁ

ִקים ֶאת  ִיל ְלַמַען הָׁ ק ֱאֹלֶהיָך ִכי הּוא ַהֹנֵתן ְלָך ֹכַח ַלֲעׂשֹות חָׁ ֶאת ְיֹקוָׁ
ֹכַח ִתְשַכח  יָׁה ִאם שָׁ ְבִריתֹו ֲאֶשר ִנְשַבע ַלֲאֹבֶתיָך ַכיֹום ַהֶזה: פ )יט( ְוהָׁ

ַלְכתָׁ ַאֲחֵרי ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים  ק ֱאֹלֶהיָך ְוהָׁ ַתֲחִויתָ וַ ֶאת ְיֹקוָׁ ִהשְּ ָתם וְּ  ֲעַבדְּ
ק ַמֲאִביד  ֶכם ַהיֹום ִכי ָאֹבד ֹתאֵבדּון: )כ( ַכגֹוִים ֲאֶשר ְיֹקוָׁ ֶהם ַהִעֹדִתי בָׁ לָׁ

ק ֱאֹלֵהיֶכם: פ  ִמְפֵניֶכם ֵכן ֹתאֵבדּון ֵעֶקב ֹלא ִתְשְמעּון ְבקֹול ְיֹקוָׁ

א ֶאת ֵשם  ֹלא ִתשָׁ
ְוא ק ֱאֹלֶהיָך ַלשָׁ  ְיֹקוָׁ

ֲעֶנה ְבֵרֲעָך ֵעד ֹלא תַ 
ֶקר:  שָׁ

אְוֹלא ַתֲעֶנה ְבֵרֲעָך ֵעד  - דברים פרק ה, יז  : סָשוְּ
 

  רמב"ן שמות פרשת יתרו פרק כ פסוק ז
אוסר כבר נתפרש זה הכתוב בדברי רבותינו )שבועות כא א( שהוא 

 ...,להשבע בשם הנכבד לריק
 

  מדרש אגדה )בובר( דברים פרק ה סימן יא
. לא תשבע היה לו לומר, אלא למדנו מכאן לשוא את שם ה' לא תשא

שאסור להוציא שם שמים לבטלה: ד"א לא תשא. כדי שלא תהיה 
 :עבירותועושה עוטף ]טלית[ ומניח תפילין והולך 

ה  ל ְמלָׁאכָׁ ֹלא ַתֲעֶׂשה כָׁ
ה ּוִבְנָך ּוִבֶתָך  ַאתָׁ

ְתָך  ַעְבְדָך ַוֲאמָׁ
ּוְבֶהְמֶתָך ְוֵגְרָך ֲאֶשר 

ֶר   יָך:ִבְשעָׁ

 ֹלא ַתְחֹמד ֵבית ֵרֶעָך
ֹלא ַתְחֹמד ֵאֶשת ֵרֶעָך 
תֹו ְושֹורֹו  ְוַעְבדֹו ַוֲאמָׁ

ַוֲחֹמרֹו ְוֹכל ֲאֶשר ְלֵרֶעָך: 
 פ

ֵאל ַוֹיאְמרּו ִאיש ֶאל ָאִחיו  ... -פרק טזשמות   ָמן)טו( ַוִיְראּו ְבֵני ִיְׂשרָׁ
ְדעּו ַמה הּוא ַוֹיאֶמר ֹמֶשה  ֲאֵלֶהם הּוא ַהֶלֶחם ֲאֶשר נַָׁתן הּוא ִכי ֹלא יָׁ

ק ִלְקטּו ִמֶמנּו ִאיש  ה ְיֹקוָׁ ר ֲאֶשר ִצּוָׁ בָׁ ֶכם ְלָאְכלָׁה: )טז( ֶזה ַהדָׁ ק לָׁ ְיֹקוָׁ
חּו: )יז(  ְלִפי ָאְכלֹו ֹעֶמר ַלגְֻלֹגֶלת ִמְסַפר ַנְפֹשֵתיֶכם ִאיש ַלֲאֶשר ְבָאֳהלֹו ִתקָׁ

ֵאל ֹלא ַוִיְלְקטּו ַהַמְרֶבה ְוַהַמְמִעיט: )יח(  ַוַיֲעׂשּו ֵכן ְבֵני ִיְׂשרָׁ ר וְּ ַוָּיֹמדּו ָבֹעמֶׂ
לוֹ ָלָקטּו ִפי ָאכְּ ִסיר ִאיש לְּ חְּ ִעיט ֹלא הֶׂ ַהַממְּ ה וְּ בֶׂ ִדיף ַהַמרְּ עְּ : )יט( הֶׂ

ַבּיוֹם )כב( ַוְיִהי ... ַוֹיאֶמר ֹמֶשה ֲאֵלֶהם ִאיש ַאל יֹוֵתר ִמֶמנּו ַעד ֹבֶקר: 
נֶׂהלְָׁקטּו  יַהִשִש  ם ִמשְּ ד  לֶׂחֶׂ ֹעֶמר לֶָׁאחָׁ ק ... ְשֵני הָׁ הּוא ֲאֶשר ִדֶבר ְיֹקוָׁ

ש ַליֹקָוק ָמָחר ֵאת ֲאֶשר ֹתאפּו ֵאפּו ְוֵאת ֲאֶשר ְתַבְשלּו  ַשָבתוֹן ַשַבת ֹקדֶׂ
ֶכם ְלִמְשֶמֶרת ַעד ַהֹבֶקר:  ֹעֵדף ַהִניחּו לָׁ ל הָׁ ַוֹיאֶמר )כה( ... ַבֵשלּו ְוֵאת כָׁ

הֹמֶשה ִאְכלֻהּו ַהיֹום ִכי  הּו ַבָשדֶׂ ָצאֻּ : ַשָבת ַהּיוֹם ַליֹקָוק ַהּיוֹם ֹלא ִתמְּ
ת ֹלא ִיְהֶיה בֹו: )כז( ַוְיִהי  )כו( ֵשֶשת יִָׁמים ִתְלְקֻטהּו ּוַביֹום ַהְשִביִעי ַשבָׁ

אּו צָׁ ם ִלְלֹקט ְוֹלא מָׁ עָׁ ְצאּו ִמן הָׁ  ...: ס ַביֹום ַהְשִביִעי יָׁ
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