
Differences Between the Decalogues

דיברות שניות (דברים ה':ו'-י"ז)דיברות ראשונות (שמות כ':ב'-י"ג)

(ב) ָאֹנִכי ה' ֱא�ֶהי� ֲאֶׁשר הֹוֵצאִתי� ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים

ִמֵּבית ֲעָבִדים �א ִיְהֶיה ְל� ֱא�ִהים ֲאֵחִרים ַעל ָּפָני.

(ו) ָאֹנִכי ה' ֱא�ֶהי� ֲאֶׁשר הֹוֵצאִתי� ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים

ִמֵּבית ֲעָבִדים �א ִיְהֶיה ְל� ֱא�ִהים ֲאֵחִרים ַעל ָּפָני.

ָכל ְּתמּוָנה ֲאֶׁשר ַּבָּׁשַמִים ִמַּמַעלְו(ג) �א ַתֲעֶׂשה ְל� ֶפֶסל 

ַוֲאֶׁשר ָּבָאֶרץ ִמָּתַחת ַוֲאֶׁשר ַּבַּמִים ִמַּתַחת ָלָאֶרץ. (ד) �א

ִתְׁשַּתֲחֶוה ָלֶהם ְו�א ָתָעְבֵדם ִּכי ָאֹנִכי ה' ֱא�ֶהי� ֵאל

ַקָּנא ֹּפֵקד ֲעֹון ָאֹבת ַעל ָּבִנים ַעל ִׁשֵּלִׁשים ְוַעל ִרֵּבִעים

ְלׂשְֹנָאי. (ה) ְוֹעֶׂשה ֶחֶסד ַלֲאָלִפים ְלֹאֲהַבי ּוְלֹׁשְמֵרי

{ס}ִמְצֹוָתי.

(ז) �א ַתֲעֶׂשה ְל� ֶפֶסל ָּכל ְּתמּוָנה ֲאֶׁשר ַּבָּׁשַמִים ִמַּמַעל

ַוֲאֶׁשר ָּבָאֶרץ ִמָּתַחת ַוֲאֶׁשר ַּבַּמִים ִמַּתַחת ָלָאֶרץ. (ח) �א

ִתְׁשַּתֲחֶוה ָלֶהם ְו�א ָתָעְבֵדם ִּכי ָאֹנִכי ה' ֱא�ֶהי� ֵאל

ַעל ִׁשֵּלִׁשים ְוַעל ִרֵּבִעיםְות ַעל ָּבִנים ֹוַקָּנא ֹּפֵקד ֲעֹון ָאב

ְלׂשְֹנָאי. (ט) ְוֹעֶׂשה ֶחֶסד ַלֲאָלִפים ְלֹאֲהַבי ּוְלֹׁשְמֵרי

{ס}.(ו)ִמְצֹוָת[י]

(ו) �א ִתָּׂשא ֶאת ֵׁשם ה' ֱא�ֶהי� ַלָּׁשְוא ִּכי �א ְיַנֶּקה ה'

{פ}ֵאת ֲאֶׁשר ִיָּׂשא ֶאת ְׁשמֹו ַלָּׁשְוא.

(י) �א ִתָּׂשא ֶאת ֵׁשם ה' ֱא�ֶהי� ַלָּׁשְוא ִּכי �א ְיַנֶּקה ה'

{ס}ֵאת ֲאֶׁשר ִיָּׂשא ֶאת ְׁשמֹו ַלָּׁשְוא.

 ֶאת יֹום ַהַּׁשָּבת ְלַקְּדׁשֹו. (ח) ֵׁשֶׁשת ָיִמים ַּתֲעֹבדָזכֹור(ז) 

ְוָעִׂשיָת ָּכל ְמַלאְכֶּת�. (ט) ְויֹום ַהְּׁשִביִעי ַׁשָּבת ַלה'

ֱא�ֶהי� �א ַתֲעֶׂשה ָכל ְמָלאָכה ַאָּתה ּוִבְנ� ּוִבֶּת� ַעְבְּד�

ִּכי ֵׁשֶׁשתַוֲאָמְת� ּוְבֶהְמֶּת� ְוֵגְר� ֲאֶׁשר ִּבְׁשָעֶרי�. (י) 

ָיִמים ָעָׂשה ה' ֶאת ַהָּׁשַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ ֶאת ַהָּים ְוֶאת

ָּכל ֲאֶׁשר ָּבם ַוָּיַנח ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ַעל ֵּכן ֵּבַר� ה' ֶאת יֹום

{ס}.ַהַּׁשָּבת ַוְיַקְּדֵׁשהּו

ַּכֲאֶׁשר ִצְּו� ה' ֶאת יֹום ַהַּׁשָּבת ְלַקְּדׁשֹו ָׁשמֹור(יא) 

. (יב) ֵׁשֶׁשת ָיִמים ַּתֲעֹבד ְוָעִׂשיָת ָּכל ְמַלאְכֶּת�.ֱא�ֶהי�

(יג) ְויֹום ַהְּׁשִביִעי ַׁשָּבת ַלה' ֱא�ֶהי� �א ַתֲעֶׂשה ָכל

ְוׁשֹוְר� ַוֲחֹמְר�ַעְבְּד� ַוֲאָמֶת� ְוְמָלאָכה ַאָּתה ּוִבְנ� ּוִבֶּת� 

ְלַמַען ָינּוַח ַעְבְּד� ְּבֶהְמֶּת� ְוֵגְר� ֲאֶׁשר ִּבְׁשָעֶרי� ָכלְו

ְוָזַכְרָּת ִּכי ֶעֶבד ָהִייָת ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים. (יד) ַוֲאָמְת� ָּכמֹו�

ַוֹּיִצֲא� ה' ֱא�ֶהי� ִמָּׁשם ְּבָיד ֲחָזָקה ּוִבְזֹרַע ְנטּוָיה ַעל ֵּכן

{ס}.ִצְּו� ה' ֱא�ֶהי� ַלֲעׂשֹות ֶאת יֹום ַהַּׁשָּבת

ן ָיֶמי� ַעלּויא) ַּכֵּבד ֶאת ָאִבי� ְוֶאת ִאֶּמ� ְלַמַען ַיֲאִרכ

{ס}ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ה' ֱא�ֶהי� ֹנֵתן ָל�.

ַּכֲאֶׁשר ִצְּו� ה' ֱא�ֶהי�(טו) ַּכֵּבד ֶאת ָאִבי� ְוֶאת ִאֶּמ� 

 ַעל ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשרּוְלַמַען ִייַטב ָל�ֻכן ָיֶמי� יְלַמַען ַיֲאִר

{ס}ה' ֱא�ֶהי� ֹנֵתן ָל�.

 �א   {ס} �א ִּתְנָאף   {ס}(יב) �א ִּתְרָצח

{ס}.ָׁשֶקר �א ַתֲעֶנה ְבֵרֲע� ֵעד    {ס}ִּתְגֹנב

�אְו    {ס}�א ִּתְנָאףְו    {ס}(טז) �א ִּתְרָצח

{ס}.ָׁשְוא�א ַתֲעֶנה ְבֵרֲע� ֵעד ְו    {ס}ִּתְגֹנב

�א ַתְחֹמד ֵאֶׁשת ֵרֶע�    {ס} ֵּבית ֵרֶע�ַתְחֹמד�א (יג) 

{פ}ׁשֹורֹו ַוֲחֹמרֹו ְוֹכל ֲאֶׁשר ְלֵרֶע�.ְוְוַעְבּדֹו ַוֲאָמתֹו 

 ֵּביתִתְתַאֶּוה�א ְו    {ס}�א ַתְחֹמד ֵאֶׁשת ֵרֶע�ְו(יז) 

 ְוַעְבּדֹו ַוֲאָמתֹו ׁשֹורֹו ַוֲחֹמרֹו ְוֹכל ֲאֶׁשרָׂשֵדהּו ֵרֶע�

{ס}ְלֵרֶע�.
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