
ופניהם איש אל אחיו 

ישראל אומן 



:א"כ-ז "פסוקים י, ה"פרק כ , פרשת תרומה,  ספר שמות

,  ָוֵחִצי ָאְרָּכּהַאָּמַתִים   ,ָזָהב ָטהֹור, ְוָעִׂשיָת ַכּפֶֹרת     
;  ָזָהב,   ְוָעִׂשיָת ְׁשַנִים ְּכֻרִבים . ְוַאָּמה ָוֵחִצי ָרְחָּבּה 

. ...  ַהַּכּפֶֹרתִמְּׁשֵני ְקצֹות  , ִמְקָׁשה ַּתֲעֶׂשה אָֹתם
 סְֹכִכים,  ְלַמְעָלהְכָנַפִיםְוָהיּו ַהְּכֻרִבים ּפְֹרֵׂשי  

  ;ָאִחיו -ּוְפֵניֶהם ִאיׁש ֶאל, ַהַּכּפֶֹרתְּבַכְנֵפיֶהם ַעל 
 ְוָנַתָּת ֶאת   .  ִיְהיּו ְּפֵני ַהְּכֻרִביםַהַּכּפֶֹרתֶאל 

 ֶאת ִּתֵּתן ָהָארֹןְוֶאל ;  ִמְלָמְעָלהָהָארֹן ַעל ַהַּכּפֶֹרת

.ֲאֶׁשר ֶאֵּתן ֵאֶליךָ , ָהֵעֻדת





 שוב מעשה בנכרי אחד : 'עמוד א,  א" דף ל , מסכת שבת 
גיירני על מנת שתלמדני , אמר לו;  שבא לפני שמאי

דחפו  . כל התורה כולה כשאני עומד על רגל אחת 
 גייר(  גייריה, בא לפני הלל.  שבידוהבניןבאמת  

השנוא  (  לחברך לא תעביד סני דעלך, אמר לו.  )אותו 
,  זו היא כל התורה כולה. )אל תעשה לחברך,  עליך 

.)לך למד( זיל גמור ;  פירושה הוא)והיתר(ואידך 

אל  ,  ה "זה הקב, )משלי" (תעזב  אביך אל וריע ריעך  ":י " רש

.  שיעבור חברך על דבריךשנאוישהרי עליך , תעבור על דבריו 

.ניאוף ורוב המצוות, גניבה ,  כגון גזילה, חברך ממש:  לשון אחר 



:' סימן ו, ז" שמות רבה פרק מ 

            ?עשוייןעשרת הדברות כיצד היו     
                    ,על לוח זה' והעל לוח זה ' ה

.יהודה ' כדברי ר 



לא תרצח 

לא תנאף 

לא תגנוב 

לא תענה

תחמד לא 

'אנוכי   ה

לא יהיה

לא  תשא 

זכור  את

כבד  את



 לֹא ַתֲעֶׂשה ָכל   ֱאלֶֹהיךָ      ַליהָוה 
ְמָלאָכה ַאָּתה ּוִבְנָך ּוִבֶּתָך ַעְבְּדָך  

 ֲאֶׁשר ְוֵגְרךָ ַוֲאָמְתָך ּוְבֶהְמֶּתָך 
ִּכי ֵׁשֶׁשת ָיִמים ָעָׂשה  . ִּבְׁשָעֶריךָ 

ְיהָוה ֶאת ַהָּׁשַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ ֶאת  
 ַּבּיֹום  ַוָּיַנח ַהָּים ְוֶאת ָּכל ֲאֶׁשר ָּבם  

ַהְּׁשִביִעי ַעל ֵּכן ֵּבַרְך ְיהָוה ֶאת יֹום  
  . ַהַּׁשָּבת ַוְיַקְּדֵׁשהּו

     ַּכֵּבד ֶאת ָאִביָך ְוֶאת ִאֶּמָך ְלַמַען  
 ָיֶמיָך ַעל ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר  ַיֲאִרכּון 

.   נֵֹתן ָלְך ֱאלֶֹהיךָ ְיהָוה 
.      לֹא ִתְרָצח
  .     לֹא ִתְנָאף

   . ִתְגנֹב     לֹא 
.     לֹא ַתֲעֶנה ְבֵרֲעָך ֵעד ָׁשֶקר

 ַתְחמֹדלֹא .  ֵּבית ֵרֶעךָ ַתְחמֹד     לֹא 
ֵאֶׁשת ֵרֶעָך ְוַעְבּדֹו ַוֲאָמתֹו ְוׁשֹורֹו  

  . ְוכֹל ֲאֶׁשר ְלֵרֶעךָ ַוֲחמֹרֹו 

 ֲאֶׁשר הֹוֵצאִתיָך  ֱאלֶֹהיךָ      ָאנִֹכי ְיהָוה  
. ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִמֵּבית ֲעָבִדים

 ֲאֵחִרים ַעל ֱאלִֹהים      לֹא ִיְהֶיה ְלָך 
 לֹא ַתֲעֶׂשה ְלָך ֶפֶסל ְוָכל ְּתמּוָנה  . ָּפָני

ֲאֶׁשר ַּבָּׁשַמִים ִמַּמַעל ַוֲאֶׁשר ָּבָאֶרץ 
ִמָּתַחת ַוֲאֶׁשר ַּבַּמִים ִמַּתַחת  

 ָלֶהם ְולֹא ִתְׁשַּתֲחֶוה לֹא   . ָלָאֶרץ
 ֵאל  ֱאלֶֹהיךָ  ִּכי ָאנִֹכי ְיהָוה  ָתָעְבֵדם

 ַעל ָּבִנים ַעל  ָאבֹתֹן  ֲעו ַקָּנא ּפֵֹקד 
 ְועֶֹׂשה   .ִׁשֵּלִׁשים ְוַעל ִרֵּבִעים ְלׂשְֹנָאי 

ֶחֶסד ַלֲאָלִפים ְלאֲֹהַבי ּוְלׁשְֹמֵרי  
   .ָֹתי ִמְצו

  ֱאלֶֹהיךָ      לֹא ִתָּׂשא ֶאת ֵׁשם ְיהָוה 
 ִּכי לֹא ְיַנֶּקה ְיהָוה ֵאת ֲאֶׁשר  ַלָּׁשְוא

  .ַלָּׁשְואִיָּׂשא ֶאת ְׁשמֹו  
 ֵׁשֶׁשת  .      ָזכֹור ֶאת יֹום ַהַּׁשָּבת ְלַקְּדׁשֹו

ָיִמים ַּתֲעבֹד ְוָעִׂשיָת ָּכל  
 ְויֹום ַהְּׁשִביִעי ַׁשָּבת  . ְמַלאְכֶּתךָ 



.לֹא ִתְרָצח

.לֹא ִתְנָאף

. ִתְגנֹבלֹא  

לֹא ַתֲעֶנה ְבֵרֲעָך ֵעד      
.ָׁשֶקר

.  ֵּבית ֵרֶעךָ ַתְחמֹדלֹא  

 ֵאֶׁשת ֵרֶעךָ ַתְחמֹדלֹא  

ְוַעְבּדֹו ַוֲאָמתֹו ְוׁשֹורֹו

.  ְוכֹל ֲאֶׁשר ְלֵרֶעךָ ַוֲחמֹרֹו

 ֲאֶׁשר הֹוֵצאִתיָך ֵמֶאֶרץ ֱאלֶֹהיךָ ָאנִֹכי ְיהָוה               
 .ִמְצַרִים ִמֵּבית ֲעָבִדים

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

 ָלֶהם ְולֹא ִתְׁשַּתֲחֶוה לֹא  . ִמַּתַחת ָלָאֶרץ
 ֵאל ַקָּנא ּפֵֹקד  ֱאלֶֹהיךָ  ִּכי ָאנִֹכי ְיהָוה   ָתָעְבֵדם 

 ַעל ָּבִנים ַעל ִׁשֵּלִׁשים ְוַעל ִרֵּבִעים  ָאבֹתֹן  ֲעו
 ְועֶֹׂשה ֶחֶסד ַלֲאָלִפים ְלאֲֹהַבי ּוְלׁשְֹמֵרי  . ְלׂשְֹנָאי

   . ָֹתי  ִמְצו 
 ִּכי לֹא  ַלָּׁשְוא  ֱאלֶֹהיךָ       לֹא ִתָּׂשא ֶאת ֵׁשם ְיהָוה  

   . ַלָּׁשְואְיַנֶּקה ְיהָוה ֵאת ֲאֶׁשר ִיָּׂשא ֶאת ְׁשמֹו 
 ֵׁשֶׁשת ָיִמים   .       ָזכֹור ֶאת יֹום ַהַּׁשָּבת ְלַקְּדׁשֹו

 ְויֹום ַהְּׁשִביִעי  .ַּתֲעבֹד ְוָעִׂשיָת ָּכל ְמַלאְכֶּתךָ 
 לֹא ַתֲעֶׂשה ָכל ְמָלאָכה  ֱאלֶֹהיךָ ַׁשָּבת ַליהָוה  

  ְוֵגְרךָ ַאָּתה ּוִבְנָך ּוִבֶּתָך ַעְבְּדָך ַוֲאָמְתָך ּוְבֶהְמֶּתָך 
ִּכי ֵׁשֶׁשת ָיִמים ָעָׂשה ְיהָוה ֶאת  . ֲאֶׁשר ִּבְׁשָעֶריךָ 

ַהָּׁשַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ ֶאת ַהָּים ְוֶאת ָּכל ֲאֶׁשר  
 ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ַעל ֵּכן ֵּבַרְך ְיהָוה ֶאת ַוָּיַנחָּבם 

   . יֹום ַהַּׁשָּבת ַוְיַקְּדֵׁשהּו 
 ָיֶמיָך  ַיֲאִרכּון      ַּכֵּבד ֶאת ָאִביָך ְוֶאת ִאֶּמָך ְלַמַען 

.   נֵֹתן ָלְך ֱאלֶֹהיךָ ַעל ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ְיהָוה  



:ג" משנה י , פרק ג,  מסכת אבות

כל , היה אומר ) דוסאחנינא בן  ' ר( הוא     
רוח המקום ,  שרוח הבריות נוחה הימנו

וכל שאין רוח הבריות נוחה  , נוחה הימנו

.אין רוח המקום נוחה הימנו,  הימנו



'פרק א, פרשה ראשונה, מדרש זוטא על שיר השירים

שהרי שונא  ,  בארץ אי אפשר לשור לראות את הארי    
אבל במרום השור והארי שניהם במרכבה .  לשור 

שנאמר ופניהם  , ואוהבים זה לזה, ושלום ביניהם 
שנאמר , שהיו נוהגים אהבה ורעות, איש לאחיו

.עושה שלום במרומיו

,  ודמות פניהם פני אדם...  דמות ארבע חיות  ... וארא 
  מהשמאול ופני שור  ,  ופני אריה אל הימין לארבעתם

).י-ד, יחזקאל א (  ופני נשר לארבעתן, לארבעתן 



: 'עמוד א,  ט" דף צ ,  בתראמסכת בבא 

חד אמר : אלעזר' וריוחנן  ' ר? עומדיןכיצד הן     
. וחד אמר פניהם לבית, פניהם איש אל אחיו

הא כתיב ,  פניהם איש אל אחיודאמר ולמאן 
;  לא קשיא? ופניהם לבית) ג, דברי הימים ב(

כאן  ,  רצונו של מקום עושין כאן בזמן שישראל 

.  רצונו של מקום עושין בזמן שאין ישראל 

הם הופכים  :   רצונו של מקוםעושיןכאן בזמן שישראל : י " רש

... פניהם זה לזה 



 שוב מעשה בנכרי אחד : 'עמוד א,  א" דף ל , מסכת שבת 
גיירני על מנת שתלמדני , אמר לו;  שבא לפני שמאי

דחפו  . כל התורה כולה כשאני עומד על רגל אחת 
 גייר(  גייריה, בא לפני הלל.  שבידוהבניןבאמת  

השנוא  (  לחברך לא תעביד סני דעלך, אמר לו.  )אותו 
,  זו היא כל התורה כולה. )אל תעשה לחברך,  עליך 

.)לך למד(  זיל גמור ; פירושה הוא  )והיתר(ואידך 



 :פרשת תרומה  ,מדרש לקח טוב  
,   לא תעשה לך פסל וכל תמונהרבינו כשאמר משה     

,  וכן כיוצא באלו. נאמר לו ועשית שנים כרובים זהב
  -לא תלבש שעטנז  ,  וערות אחיך-  יבוםכמו פרשת 

 וביום השבת  -מחלליה מות יומת  , גדילים תעשה לך
. אלה וכיוצא בהן ברצון אחד נאמרו;  שני כבשים

):  שמות  כ " (זכור את יום השבת לקדשו "י על הפסוק  " רש
   -וכן מחלליה מות יומת  . זכור ושמור בדיבור אחד נאמרו

 גדילים  -וכן לא תלבש שעטנז  ; וביום השבת שני כבשים
הוא  .  יבמה יבא עליה-וכן ערות אשת אחיך ; תעשה לך
. אחת דיבר אלוקים שנים זה שמענו, שנאמר



: ח" פסוק י ,  ט " פרק י ,  פרשת קדושים,  ספר ויקרא

, ְוָאַהְבָּת ְלֵרֲעָך ָּכמֹוךָ     

 . 'ֲאִני ה  


