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  ע"            שבט התש                        ד"בס

  
  עשרת הדברים 

  )יהודה ראקפ שעור מאת הרב "ע  (פרשת יתרול

 
  עשרה דיברות. 1

  : ח"פסוק כ, ד"פרק ל, שמות
  עשרת הדבריםויכתב על הלחת את דברי הברית ...

ויגד לכם את בריתו אשר צוה :  ג"פסוק י', פרק ד, דברים
  .ויכתבם על שני לחות אבנים עשרת הדבריםאתכם לעשות 

  : 'פסוק ד', פרק י, דברים
 אשר עשרת הדבריםויכתב על הלחת כמכתב הראשון את 

  . אלי' ויתנם ה, אליכם בהר מתוך האש ביום הקהל' דבר ה
מהדורות המדוייקות לפי ה עשרת הדברות  –' שמות כ. 2
  )כתר ירושלים, חורב, מוסד הרב קוק(

  )ון סןף פסוק בטעם עלי–) ע((
ָאנִֹכי ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיָך ֲאֶׁשר הֹוֵצאִתיָך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִמֵּבית ) ב(

לֹא ַתֲעֶׂשה ) ג:(לֹא ִיְהֶיה ְלָך ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים ַעל ָּפָני )ע (ֲעָבִדים
ְלָך ֶפֶסל ְוָכל ְּתמּוָנה ֲאֶׁשר ַּבָּׁשַמִים ִמַּמַעל ַוֲאֶׁשר ָּבָאֶרץ ִמָּתַחת 

לֹא ִתְׁשַּתֲחֶוה ָלֶהם ְולֹא ָתָעְבֵדם ) ד:( ִמַּתַחת ָלָאֶרץַוֲאֶׁשר ַּבַּמִים
ִּכי ָאנִֹכי ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיָך ֵאל ַקָּנא ּפֵֹקד ֲעֹון ָאבֹת ַעל ָּבִנים ַעל 

ְועֶֹׂשה ֶחֶסד ַלֲאָלִפים ְלאֲֹהַבי ) ה:(ִׁשֵּלִׁשים ְוַעל ִרֵּבִעים ְלׂשְנָאי
  )ע( :ּוְלׁשְֹמֵרי ִמְצֹוָתי

א ֶאת ֵׁשם ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיָך ַלָּׁשְוא ִּכי לֹא ְיַנֶּקה ְיהָֹוה ֵאת לֹא ִתָּׂש ) ו(
  )ע( :ֲאֶׁשר ִיָּׂשא ֶאת ְׁשמֹו ַלָּׁשְוא

ֵׁשֶׁשת ָיִמים ַּתֲעבֹד ְוָעִׂשיָת ) ח:(ָזכֹור ֶאת יֹום ַהַּׁשָּבת ְלַקְּדׁשֹו) ז(
לֶֹהיָך לֹא ַתֲעֶׂשה ְויֹום ַהְּׁשִביִעי ַׁשָּבת ַליהָֹוה אֱ ) ט:(ָּכל ְמַלאְכֶּתךָ 

ָכל ְמָלאָכה ַאָּתה ּוִבְנָך ּוִבֶּתָך ַעְבְּדָך ַוֲאָמְתָך ּוְבֶהְמֶּתָך ְוֵגְרָך ֲאֶׁשר 
ִּכי ֵׁשֶׁשת ָיִמים ָעָׂשה ְיהָֹוה ֶאת ַהָּׁשַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ ) י:(ִּבְׁשָעֶריךָ 

י ַעל ֵּכן ֵּבַרְך ְיהָֹוה ֶאת ַהָּים ְוֶאת ָּכל ֲאֶׁשר ָּבם ַוָּיַנח ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִע 
  )ע( :ֶאת יֹום ַהַּׁשָּבת ַוְיַקְּדֵׁשהּו

ַּכֵּבד ֶאת ָאִביָך ְוֶאת ִאֶּמָך ְלַמַען ַיֲאִרכּון ָיֶמיָך ַעל ָהֲאָדָמה ) אי(
  )ע( :ֲאֶׁשר ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיָך נֵֹתן ָלְך 

ֵרֲעָך  לֹא ַתֲעֶנה ְב )ע (לֹא ִתְגנֹב) ע(לֹא ִתְנָאף )ע(לֹא ִתְרַצח ) בי(
  )ע( :ֵעד ָׁשֶקר

לֹא ַתְחמֹד ֵּבית ֵרֶעָך לֹא ַתְחמֹד ֵאֶׁשת ֵרֶעָך ְוַעְבּדֹו ַוֲאָמתֹו ) גי(
  )ע( :ְוׁשֹורֹו ַוֲחמֹרֹו ְוכֹל ֲאֶׁשר ְלֵרֶעךָ 

  "כיצד"ה "ד', פרשה ח, מסכתא דבחדש, יתרו, מכילתא. 3
  .על לוח זה' על לוח זה וה' ה? כיצד נתנו עשרת הדברות

מגיד הכתוב ". לא תרצח"וכנגדו " אלוקיך' כי האנ"כתיב 
 מעלה עליו הכתוב כאלו ממעט בדמות - שכל מי ששופך דם 

  ...המלך
  ...מגיד הכתוב". לא תנאף"וכתיב כנגדו , "לא יהיה לך"כתיב 
לא "וכנגדו כתיב , "אלוקיך לשוא' לא תשא את שם ה"כתיב 
  ... מגיד הכתוב". תגנוב

  פיסקא קיב, שלח, ספרי. 4
  ). א"פסוק ל, ו"פרק ט, במדבר..." (בזה' כי דבר ה"
כי : "שנאמר, ישמעאל אומר בעבודה זרה הכתוב מדבר' ר

 שביזה על דבור הראשון שנאמר למשה מפי -" בזה' דבר ה
לא יהיה לך אלהים אחרים על ", "אלוקיך' אנכי ה"הגבורה 

  ". פני

    החלוקה לעשר פרשיות–עשרת הדיברות . 5
 ָוה ֱאלֶֹהיָך ֲאֶׁשר הֹוֵצאִתיָך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִמֵּבית ֲעָבִדיםָאנִֹכי ְיהֹ

לֹא ַתֲעֶׂשה ְלָך ֶפֶסל ְוָכל  לֹא ִיְהֶיה ְלָך ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים ַעל ָּפָני
ְּתמּוָנה ֲאֶׁשר ַּבָּׁשַמִים ִמַּמַעל ַוֲאֶׁשר ָּבָאֶרץ ִמָּתַחת ַוֲאֶׁשר ַּבַּמִים 

ֲחֶוה ָלֶהם ְולֹא ָתָעְבֵדם ִּכי ָאנִֹכי ְיהָֹוה לֹא ִתְׁשַּת  ִמַּתַחת ָלָאֶרץ
ֱאלֶֹהיָך ֵאל ַקָּנא ּפֵֹקד ֲעֹון ָאבֹת ַעל ָּבִנים ַעל ִׁשֵּלִׁשים ְוַעל ִרֵּבִעים 

לֹא ) ס(:ְועֶֹׂשה ֶחֶסד ַלֲאָלִפים ְלאֲֹהַבי ּוְלׁשְֹמֵרי ִמְצֹוָתי ְלׂשְנָאי
 ִּכי לֹא ְיַנֶּקה ְיהָֹוה ֵאת ֲאֶׁשר ִתָּׂשא ֶאת ֵׁשם ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיָך ַלָּׁשְוא

ֵׁשֶׁשת  ָזכֹור ֶאת יֹום ַהַּׁשָּבת ְלַקְּדׁשֹו) פ( :ִיָּׂשא ֶאת ְׁשמֹו ַלָּׁשְוא
ְויֹום ַהְּׁשִביִעי ַׁשָּבת ַליהָֹוה  ָיִמים ַּתֲעבֹד ְוָעִׂשיָת ָּכל ְמַלאְכֶּתךָ 

ֶּתָך ַעְבְּדָך ַוֲאָמְתָך ֱאלֶֹהיָך לֹא ַתֲעֶׂשה ָכל ְמָלאָכה ַאָּתה ּוִבְנָך ּוִב 
ִּכי ֵׁשֶׁשת ָיִמים ָעָׂשה ְיהָֹוה ֶאת  ּוְבֶהְמֶּתָך ְוֵגְרָך ֲאֶׁשר ִּבְׁשָעֶריךָ 

ַהָּׁשַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ ֶאת ַהָּים ְוֶאת ָּכל ֲאֶׁשר ָּבם ַוָּיַנח ַּבּיֹום 
  )ס( :ֵׁשהּוַהְּׁשִביִעי ַעל ֵּכן ֵּבַרְך ְיהָֹוה ֶאת יֹום ַהַּׁשָּבת ַוְיַקְּד 

ַּכֵּבד ֶאת ָאִביָך ְוֶאת ִאֶּמָך ְלַמַען ַיֲאִרכּון ָיֶמיָך ַעל ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר 
לֹא ) ס( :לֹא ִתְנָאף) ס( :לֹא ִתְרַצח) ס( :ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיָך נֵֹתן ָלְך 

 לֹא ַתְחמֹד ֵּבית ֵרֶעךָ  )ס (:לֹא ַתֲעֶנה ְבֵרֲעָך ֵעד ָׁשֶקר) ס( :ִתְגנֹב
 ֵאֶׁשת ֵרֶעָך ְוַעְבּדֹו ַוֲאָמתֹו ְוׁשֹורֹו ַוֲחמֹרֹו ְוכֹל ֲאֶׁשר לֹא ַתְחמֹד) ס(

  :ְלֵרֶעךָ 
  עשרה דיברות. 6

  : ח"פסוק כ, ד"פרק ל, שמות
  .עשרת הדברים דברי הברית את הלחתויכתב על ...

בריתו אשר צוה ויגד לכם את :  ג"פסוק י', פרק ד, דברים
  .ת אבניםשני לחו ויכתבם על עשרת הדברים אתכם לעשות

  : 'פסוק ד', פרק י, דברים
 אשר עשרת הדברים כמכתב הראשון את הלחתויכתב על 

  . אלי' ויתנם ה, אליכם בהר מתוך האש ביום הקהל' דבר ה
  )סוף פרשת משפטים (' ז-' פסוקים ג, ד"פרק כשמות . 7
ֵאת ָּכל ִּדְבֵרי ְיהָֹוה ְוֵאת ָּכל ַוָּיבֹא מֶׁשה ַוְיַסֵּפר ָלָעם ) ג(

 ַוַּיַען ָּכל ָהָעם קֹול ֶאָחד ַוּיֹאְמרּו ָּכל ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ִּמְׁשָּפִטיםַה 
 ַוַּיְׁשֵּכם ַוִּיְכּתֹב מֶׁשה ֵאת ָּכל ִּדְבֵרי ְיהָֹוה) ד:(ִּדֶּבר ְיהָֹוה ַנֲעֶׂשה

ַּבּבֶֹקר ַוִּיֶבן ִמְזֵּבַח ַּתַחת ָהָהר ּוְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה ַמֵּצָבה ִלְׁשֵנים ָעָׂשר 
ַוִּיְׁשַלח ֶאת ַנֲעֵרי ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַוַּיֲעלּו עֹלֹת ) ה:(ִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל

ַוִּיַּקח מֶׁשה ֲחִצי ַהָּדם ) ו:(ַוִּיְזְּבחּו ְזָבִחים ְׁשָלִמים ַליהָֹוה ָּפִרים
 ֵסֶפר ַהְּבִריתַוִּיַּקח ) ז:(ַוָּיֶׂשם ָּבַאָּגנֹת ַוֲחִצי ַהָּדם ָזַרק ַעל ַהִּמְזֵּבחַ 

  :ַוִּיְקָרא ְּבָאְזֵני ָהָעם ַוּיֹאְמרּו ּכֹל ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ְיהָֹוה ַנֲעֶׂשה ְוִנְׁשָמע
  ד"פרק כשמות . 8
ָׁשם ְוֶאְּתָנה ְלָך ַוּיֹאֶמר ְיהָֹוה ֶאל מֶׁשה ֲעֵלה ֵאַלי ָהָהָרה ֶוְהֵיה ) יב(

  :ָתםָּכַתְבִּתי ְלהֹורֲֹאֶׁשר ַהּתֹוָרה ְוַהִּמְצָוה  וְ ֻלחֹת ָהֶאֶבןֶאת 
  :ַוָּיָקם מֶׁשה ִויהֹוֻׁשַע ְמָׁשֲרתֹו ַוַּיַעל מֶׁשה ֶאל ַהר ָהֱאלִֹהים) יג(
ְוֶאל ַהְּזֵקִנים ָאַמר ְׁשבּו ָלנּו ָבֶזה ַעד ֲאֶׁשר ָנׁשּוב ֲאֵליֶכם ְוִהֵּנה ) יד(

ַוַּיַעל מֶׁשה ) טו:(ַאֲהרֹן ְוחּור ִעָּמֶכם ִמי ַבַעל ְּדָבִרים ִיַּגׁש ֲאֵלֶהם
ַוִּיְׁשּכֹן ְּכבֹוד ְיהָֹוה ַעל ַהר ) טז:(ר ַוְיַכס ֶהָעָנן ֶאת ָהָהרֶאל ָההָ 

ִסיַני ַוְיַכֵּסהּו ֶהָעָנן ֵׁשֶׁשת ָיִמים ַוִּיְקָרא ֶאל מֶׁשה ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי 
ּוַמְרֵאה ְּכבֹוד ְיהָֹוה ְּכֵאׁש אֶֹכֶלת ְּברֹאׁש ָהָהר ) יז:(ִמּתֹוְך ֶהָעָנן

  :ָרֵאלְלֵעיֵני ְּבֵני ִיְׂש 
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ַוָּיבֹא מֶׁשה ְּבתֹוְך ֶהָעָנן ַוַּיַעל ֶאל ָהָהר ַוְיִהי מֶׁשה ָּבָהר ) יח(
  :ַאְרָּבִעים יֹום ְוַאְרָּבִעים ָלְיָלה

  א"פרק לשמות . 9
ַוִּיֵּתן ֶאל מֶׁשה ְּכַכּלֹתֹו ְלַדֵּבר ִאּתֹו ְּבַהר ִסיַני ְׁשֵני ֻלחֹת ָהֵעֻדת ) יח(

  : ַּבע ֱאלִֹהיםֻלחֹת ֶאֶבן ְּכֻתִבים ְּבֶאְצ 
  ה "פרק כשמות . 10

   :ְוָנַתָּת ֶאל ָהָארֹן ֵאת ָהֵעֻדת ֲאֶׁשר ֶאֵּתן ֵאֶליךָ ) טז(
ְוָנַתָּת ֶאת ַהַּכּפֶֹרת ַעל ָהָארֹן ִמְלָמְעָלה ְוֶאל ָהָארֹן ִּתֵּתן ֶאת ) כא(

  :ָהֵעֻדת ֲאֶׁשר ֶאֵּתן ֵאֶליךָ 
  ט"שמות י. 11

 ִמן ָהָהר ֵלאמֹר ַוִּיְקָרא ֵאָליו ְיהָֹוהּומֶׁשה ָעָלה ֶאל ָהֱאלִֹהים ) ג(
ַאֶּתם ְרִאיֶתם ) ד:(ּכֹה תֹאַמר ְלֵבית ַיֲעקֹב ְוַתֵּגיד ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל

ֲאֶׁשר ָעִׂשיִתי ְלִמְצָרִים ָוֶאָּׂשא ֶאְתֶכם ַעל ַּכְנֵפי ְנָׁשִרים ָוָאִבא 
ּוְׁשַמְרֶּתם ֶאת י ְוַעָּתה ִאם ָׁשמֹוַע ִּתְׁשְמעּו ְּבקִֹל ) ה:(ֶאְתֶכם ֵאָלי

ְוַאֶּתם ) ו:(ִוְהִייֶתם ִלי ְסֻגָּלה ִמָּכל ָהַעִּמים ִּכי ִלי ָּכל ָהָאֶרץְּבִריִתי 
ִּתְהיּו ִלי ַמְמֶלֶכת ּכֲֹהִנים ְוגֹוי ָקדֹוׁש ֵאֶּלה ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ְּתַדֵּבר 

  :ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל
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ת ַהּקֹולֹת ְוֶאת ַהַּלִּפיִדם ְוֵאת קֹול ַהּׁשָֹפר ְוָכל ָהָעם רִֹאים ֶא ) טו(
ַוּיֹאְמרּו ֶאל ) טז:(ְוֶאת ָהָהר ָעֵׁשן ַוַּיְרא ָהָעם ַוָּיֻנעּו ַוַּיַעְמדּו ֵמָרחֹק

ר ַאָּתה ִעָּמנּו ְוִנְׁשָמָעה ְוַאל ְיַדֵּבר ִעָּמנּו ֱאלִֹהים ֶּפן מֶׁשה ַּדּבֶ 
ַוּיֹאֶמר מֶׁשה ֶאל ָהָעם ַאל ִּתיָראּו ִּכי ְלַבֲעבּור ַנּסֹות ) יז:(ָנמּות

ֶאְתֶכם ָּבא ָהֱאלִֹהים ּוַבֲעבּור ִּתְהֶיה ִיְרָאתֹו ַעל ְּפֵניֶכם ְלִבְלִּתי 
ם ֵמָרחֹק ּומֶׁשה ִנַּגׁש ֶאל ָהֲעָרֶפל ֲאֶׁשר ַוַּיֲעמֹד ָהעָ ) יח:(ֶתֱחָטאּו

  :ָׁשם ָהֱאלִֹהים
 ֶאל מֶׁשה ּכֹה תֹאַמר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַאֶּתם ַוּיֹאֶמר ְיהָֹוה) יט(

לֹא ַתֲעׂשּון ִאִּתי ֱאלֵֹהי ) כ:(ְרִאיֶתם ִּכי ִמן ַהָּׁשַמִים ִּדַּבְרִּתי ִעָּמֶכם
ִמְזַּבח ֲאָדָמה ַּתֲעֶׂשה ִּלי ) כא:( ָלֶכםֶכֶסף ֵואלֵֹהי ָזָהב לֹא ַתֲעׂשּו

ְּבָכל ְוָזַבְחָּת ָעָליו ֶאת עֹלֶֹתיָך ְוֶאת ְׁשָלֶמיָך ֶאת צֹאְנָך ְוֶאת ְּבָקֶרָך 
ְוִאם ) כב:(ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ַאְזִּכיר ֶאת ְׁשִמי ָאבֹוא ֵאֶליָך ּוֵבַרְכִּתיךָ 

ֶהן ָּגִזית ִּכי ַחְרְּבָך ֵהַנְפָּת ִמְזַּבח ֲאָבִנים ַּתֲעֶׂשה ִּלי לֹא ִתְבֶנה ֶאְת 
ְולֹא ַתֲעֶלה ְבַמֲעלֹת ַעל ִמְזְּבִחי ֲאֶׁשר לֹא ) כג:(ָעֶליָה ַוְּתַחֲלֶלהָ 

  :ִתָּגֶלה ֶעְרָוְתָך ָעָליו
ִּכי ) ב( :ְוֵאֶּלה ַהִּמְׁשָּפִטים ֲאֶׁשר ָּתִׂשים ִלְפֵניֶהם) א( :א"פרק כ

  ....ֲעבֹד ּוַבְּׁשִבִעת ֵיֵצא ַלָחְפִׁשי ִחָּנםִתְקֶנה ֶעֶבד ִעְבִרי ֵׁשׁש ָׁשִנים יַ 
ֵראִׁשית ִּבּכּוֵרי ַאְדָמְתָך ָּתִביא ֵּבית ְיהָֹוה ) יט( ...:ג"פרק כ

  :ֱאלֶֹהיָך לֹא ְתַבֵּׁשל ְּגִדי ַּבֲחֵלב ִאּמֹו
ִהֵּנה ָאנִֹכי ׁשֵֹלַח ַמְלָאְך ְלָפֶניָך ִלְׁשָמְרָך ַּבָּדֶרְך ְוַלֲהִביֲאָך ֶאל ) כ(

  ...קֹום ֲאֶׁשר ֲהִכנִֹתיַהָּמ 
ְוַׁשִּתי ֶאת ְּגֻבְלָך ִמַּים סּוף ְוַעד ָים ְּפִלְׁשִּתים ּוִמִּמְדָּבר ַעד ) לא( ...

לֹא ) לב:(ַהָּנָהר ִּכי ֶאֵּתן ְּבֶיְדֶכם ֵאת יְׁשֵבי ָהָאֶרץ ְוֵגַרְׁשָּתמֹו ִמָּפֶניךָ 
ְּבַאְרְצָך ֶּפן ַיֲחִטיאּו לֹא ֵיְׁשבּו ) לג:(ִתְכרֹת ָלֶהם ְוֵלאלֵֹהיֶהם ְּבִרית

  :אְֹתָך ִלי ִּכי ַתֲעבֹד ֶאת ֱאלֵֹהיֶהם ִּכי ִיְהֶיה ְלָך ְלמֹוֵקׁש
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ֵאת ָּכל ִּדְבֵרי ְיהָֹוה ְוֵאת ָּכל ַוָּיבֹא מֶׁשה ַוְיַסֵּפר ָלָעם ) ג(
ָבִרים ֲאֶׁשר  ַוַּיַען ָּכל ָהָעם קֹול ֶאָחד ַוּיֹאְמרּו ָּכל ַהְּד ַהִּמְׁשָּפִטים

   :ִּדֶּבר ְיהָֹוה ַנֲעֶׂשה
 ַוַּיְׁשֵּכם ַּבּבֶֹקר ַוִּיֶבן ִמְזֵּבַח ַוִּיְכּתֹב מֶׁשה ֵאת ָּכל ִּדְבֵרי ְיהָֹוה) ד(

  :ַּתַחת ָהָהר ּוְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה ַמֵּצָבה ִלְׁשֵנים ָעָׂשר ִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל
ל ַוַּיֲעלּו עֹלֹת ַוִּיְזְּבחּו ְזָבִחים ַוִּיְׁשַלח ֶאת ַנֲעֵרי ְּבֵני ִיְׂשָרֵא ) ה(

ַוִּיַּקח מֶׁשה ֲחִצי ַהָּדם ַוָּיֶׂשם ָּבַאָּגנֹת ) ו:(ְׁשָלִמים ַליהָֹוה ָּפִרים
  :ַוֲחִצי ַהָּדם ָזַרק ַעל ַהִּמְזֵּבחַ 

 ַוִּיְקָרא ְּבָאְזֵני ָהָעם ַוּיֹאְמרּו ּכֹל ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ֵסֶפר ַהְּבִריתַוִּיַּקח ) ז(
ַוִּיַּקח מֶׁשה ֶאת ַהָּדם ַוִּיְזרֹק ַעל ָהָעם ) ח:(ָוה ַנֲעֶׂשה ְוִנְׁשָמעְיהֹ

ַהְּבִרית ֲאֶׁשר ָּכַרת ְיהָֹוה ִעָּמֶכם ַעל ָּכל ַהְּדָבִרים ַוּיֹאֶמר ִהֵּנה ַדם 
  :ָהֵאֶּלה

ְוֶאְּתָנה ְלָך ַוּיֹאֶמר ְיהָֹוה ֶאל מֶׁשה ֲעֵלה ֵאַלי ָהָהָרה ֶוְהֵיה ָׁשם ) יב(
  :ֲאֶׁשר ָּכַתְבִּתי ְלהֹורָֹתםַהּתֹוָרה ְוַהִּמְצָוה ֻלחֹת ָהֶאֶבן וְ ֶאת 

ַוַּיַעל מֶׁשה ֶאל ַהר ַוָּיָקם מֶׁשה ִויהֹוֻׁשַע ְמָׁשֲרתֹו ) יג(
ְוֶאל ַהְּזֵקִנים ָאַמר ְׁשבּו ָלנּו ָבֶזה ַעד ֲאֶׁשר ָנׁשּוב ) יד(:ָהֱאלִֹהים

) טו:(ִמי ַבַעל ְּדָבִרים ִיַּגׁש ֲאֵלֶהםֲאֵליֶכם ְוִהֵּנה ַאֲהרֹן ְוחּור ִעָּמֶכם 

ַוִּיְׁשּכֹן ְּכבֹוד ְיהָֹוה ) טז:( ַוְיַכס ֶהָעָנן ֶאת ָהָהרַוַּיַעל מֶׁשה ֶאל ָהָהר
ַעל ַהר ִסיַני ַוְיַכֵּסהּו ֶהָעָנן ֵׁשֶׁשת ָיִמים ַוִּיְקָרא ֶאל מֶׁשה ַּבּיֹום 

ֹוד ְיהָֹוה ְּכֵאׁש אֶֹכֶלת ְּברֹאׁש ּוַמְרֵאה ְּכב) יז:(ַהְּׁשִביִעי ִמּתֹוְך ֶהָעָנן
ַוָּיבֹא מֶׁשה ְּבתֹוְך ֶהָעָנן ַוַּיַעל ֶאל ) יח:(ָהָהר ְלֵעיֵני ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל

   :ָהָהר ַוְיִהי מֶׁשה ָּבָהר ַאְרָּבִעים יֹום ְוַאְרָּבִעים ָלְיָלה
  ה"שמות כ. 14

ְוֶאל ָהָארֹן ִּתֵּתן ֶאת ְוָנַתָּת ֶאת ַהַּכּפֶֹרת ַעל ָהָארֹן ִמְלָמְעָלה ) כא(
  :ָהֵעֻדת ֲאֶׁשר ֶאֵּתן ֵאֶליךָ 

  א"שמות ל. 15
 ָלַדַעת ִּכי ֲאִני ְיהָֹוה  ִּכי אֹות ִהוא ֵּביִני ּוֵביֵניֶכם ְלדֹרֵֹתיֶכם...

ְוָׁשְמרּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת ַהַּׁשָּבת ַלֲעׂשֹות ֶאת ַהַּׁשָּבת ... ְמַקִּדְׁשֶכם
  ...אֹות ִהוא ְלעָֹלםֵּביִני ּוֵבין ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל : םְלדֹרָֹתם ְּבִרית עֹולָ 

  הציווי על הקמת המשכן. 61
ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ) ב:( ֵּלאמֹרַוְיַדֵּבר ְיהָֹוה ֶאל מֶׁשה) א( :ה"שמות כ

 :ְוָעׂשּו ִלי ִמְקָּדׁש ְוָׁשַכְנִּתי ְּבתֹוָכם) ח(... ִיְׂשָרֵאל ְוִיְקחּו ִלי ְּתרּוָמה 
ל ֲאֶׁשר ֲאִני ַמְרֶאה אֹוְתָך ֵאת ַּתְבִנית ַהִּמְׁשָּכן ְוֵאת ַּתְבִנית ְּככֹ) ט(

  ...ְוָעׂשּו ֲארֹון ֲעֵצי ִׁשִּטים) י( :ָּכל ֵּכָליו ְוֵכן ַּתֲעׂשּו
ְוִהְקִטיר ָעָליו ) ז(... ְוָעִׂשיָת ִמְזֵּבַח ִמְקַטר ְקטֶֹרת ) א(  :'פרק ל

ּבֶֹקר ְּבֵהיִטיבֹו ֶאת ַהֵּנרֹת ַאֲהרֹן ְקטֶֹרת ַסִּמים ַּבּבֶֹקר ּבַ 
ְוִכֶּפר ַאֲהרֹן ַעל ַקְרנָֹתיו ַאַחת ַּבָּׁשָנה ִמַּדם ַחַּטאת ) י(...:ַיְקִטיֶרָּנה

ַהִּכֻּפִרים ַאַחת ַּבָּׁשָנה ְיַכֵּפר ָעָליו ְלדֹרֵֹתיֶכם קֶֹדׁש ָקָדִׁשים הּוא 
  :ַליהָֹוה

   מחצית השקל-' שמות ל. 71
ִּכי ִתָּׂשא ֶאת רֹאׁש ְּבֵני ) יב:( ֵּלאמֹרה ֶאל מֶׁשהַוְיַדֵּבר ְיהֹוָ ) יא(

ִיְׂשָרֵאל ִלְפֻקֵדיֶהם ְוָנְתנּו ִאיׁש ּכֶֹפר ַנְפׁשֹו ַליהָֹוה ִּבְפקֹד אָֹתם ְולֹא 
ְוָלַקְחָּת ֶאת ֶּכֶסף ַהִּכֻּפִרים ) טז(...:ִיְהֶיה ָבֶהם ֶנֶגף ִּבְפקֹד אָֹתם

תֹו ַעל ֲעבַֹדת אֶֹהל מֹוֵעד ְוָהָיה ִלְבֵני ֵמֵאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָנַתָּת אֹ
  :ִיְׂשָרֵאל ְלִזָּכרֹון ִלְפֵני ְיהָֹוה ְלַכֵּפר ַעל ַנְפׁשֵֹתיֶכם

   הכיור-' שמות ל. 81
ְוָעִׂשיָת ִּכּיֹור ְנחֶׁשת ְוַכּנֹו ) יח:( ֵּלאמֹרַוְיַדֵּבר ְיהָֹוה ֶאל מֶׁשה) יז(

יֶהם ְוַרְגֵליֶהם ְולֹא ָיֻמתּו ְוָהְיָתה ְוָרֲחצּו ְידֵ ) כא(...ְנחֶׁשת ְלָרְחָצה 
  :ָלֶהם ָחק עֹוָלם לֹו ּוְלַזְרעֹו ְלדֹרָֹתם

   שמן המשחה -' שמות ל. 91
ְוַאָּתה ַקח ְלָך ְּבָׂשִמים ) כג:( ֵּלאמֹרַוְיַדֵּבר ְיהָֹוה ֶאל מֶׁשה) כב(

ת אֶֹהל ּוָמַׁשְחָּת בֹו ֶא ) כו(...רֹאׁש ָמר ְּדרֹור ֲחֵמׁש ֵמאֹות ְוִקְּנָמן 
ִאיׁש ֲאֶׁשר ִיְרַקח ָּכמֹהּו ַוֲאֶׁשר ִיֵּתן ) לג(...:מֹוֵעד ְוֵאת ֲארֹון ָהֵעֻדת

  :ִמֶּמּנּו ַעל ָזר ְוִנְכַרת ֵמַעָּמיו
   הקטורת -' שמות ל. 20

 ַקח ְלָך ַסִּמים ָנָטף ּוְׁשֵחֶלת ְוֶחְלְּבָנה ַוּיֹאֶמר ְיהָֹוה ֶאל מֶׁשה) לד(
  ...ְוָעִׂשיָת אָֹתּה ְקטֶֹרת ) לה:( ַּבד ְּבַבד ִיְהֶיהַסִּמים ּוְלבָֹנה ַזָּכה

  :ִאיׁש ֲאֶׁשר ַיֲעֶׂשה ָכמֹוָה ְלָהִריַח ָּבּה ְוִנְכַרת ֵמַעָּמיו) לח(
   בצלאל -א 'שמות ל. 21

ְרֵאה ָקָראִתי ְבֵׁשם ְּבַצְלֵאל ) ב:( ֵּלאמֹרַוְיַדֵּבר ְיהָֹוה ֶאל מֶׁשה) א(
ְוֵאת ֶׁשֶמן ַהִּמְׁשָחה ְוֶאת ) יא(..:ה ְיהּוָדהֶּבן אּוִרי ֶבן חּור ְלַמֵּט 

  :ְקטֶֹרת ַהַּסִּמים ַלּקֶֹדׁש ְּככֹל ֲאֶׁשר ִצִּויִתָך ַיֲעׂשּו
   השבת-א "שמות ל. 22
ְוַאָּתה ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ) יג:( ֵּלאמֹרַוּיֹאֶמר ְיהָֹוה ֶאל מֶׁשה) יב(

ִּכי אֹות ִהוא ֵּביִני  ִיְׂשָרֵאל ֵלאמֹר ַאְך ֶאת ַׁשְּבתַֹתי ִּתְׁשמֹרּו
  : ָלַדַעת ִּכי ֲאִני ְיהָֹוה ְמַקִּדְׁשֶכםּוֵביֵניֶכם ְלדֹרֵֹתיֶכם

ּוְׁשַמְרֶּתם ֶאת ַהַּׁשָּבת ִּכי קֶֹדׁש ִהוא ָלֶכם ְמַחֲלֶליָה מֹות יּוָמת ) יד(
  :ִּכי ָּכל ָהעֶֹׂשה ָבּה ְמָלאָכה ְוִנְכְרָתה ַהֶּנֶפׁש ַהִהוא ִמֶּקֶרב ַעֶּמיָה 

ֵׁשֶׁשת ָיִמים ֵיָעֶׂשה ְמָלאָכה ּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ַׁשַּבת ַׁשָּבתֹון ) וט(
  :קֶֹדׁש ַליהָֹוה ָּכל ָהעֶֹׂשה ְמָלאָכה ְּביֹום ַהַּׁשָּבת מֹות יּוָמת

ְוָׁשְמרּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת ַהַּׁשָּבת ַלֲעׂשֹות ֶאת ַהַּׁשָּבת ְלדֹרָֹתם ) טז(
  :ְּבִרית עֹוָלם

יִני ּוֵבין ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל אֹות ִהוא ְלעָֹלם ִּכי ֵׁשֶׁשת ָיִמים ָעָׂשה ּבֵ ) יז(
  :ְיהָֹוה ֶאת ַהָּׁשַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ ּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ָׁשַבת ַוִּיָּנַפׁש

  א"שמות ל . 32
ַוִּיֵּתן ֶאל מֶׁשה ְּכַכּלֹתֹו ְלַדֵּבר ִאּתֹו ְּבַהר ִסיַני ְׁשֵני ֻלחֹת ) יח(

  :ת ֻלחֹת ֶאֶבן ְּכֻתִבים ְּבֶאְצַּבע ֱאלִֹהיםָהֵעדֻ 


