
  יםהדבר עשרת פרק כ פרשת יתרו 
  . ָהֵאֶּלה ֵלאמֹרִריםְּדָבַה-ֵאת ָּכל, לִֹהים-ֱא ַוְיַדֵּבר א

: ֲאֶׁשר הֹוֵצאִתיָך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִמֵּבית ֲעָבִדים, לֶֹהיָך-ֱא'  הָאנִֹכי ב

-ְוָכל, ַתֲעֶׂשה ְלָך ֶפֶסל-לֹאג   .ָּפָני-ַעל, ֲאֵחִרים ֱאלִֹהיםִיְהֶיה ְלָך -לֹא

,  ַּבַּמִיםַוֲאֶׁשר-ַוֲאֶׁשר ָּבָאֶרץ ִמָּתַחת, ֲאֶׁשר ַּבָּׁשַמִים ִמַּמַעל, ְּתמּוָנה

    ' הָאנִֹכי  ִּכי  : ָתָעְבֵדםלֹאְו, ִתְׁשַּתֲחֶוה ָלֶהם-לֹא ד  .ִמַּתַחת ָלָאֶרץ

, ִעיםִרֵּב-ִׁשֵּלִׁשים ְוַעל-ָּבִנים ַעל-ֹן ָאבֹת ַעל ּפֵֹקד ֲעו-ל ַקָּנא-ֵא, לֶֹהיָך-ֱא

  .ָֹתי ּוְלׁשְֹמֵרי ִמְצו, ְלאֲֹהַבי-ַלֲאָלִפים,  ְועֶֹׂשה ֶחֶסדה  .ְלׂשְֹנָאי

-ֵאת ֲאֶׁשר',  ְיַנֶּקה הלֹא ִּכי  :ַלָּׁשְוא, לֶֹהיָך-ֱא' ה-ֵׁשם- ִתָּׂשא ֶאתלֹא ו

  .ְׁשמֹו ַלָּׁשְוא-ִיָּׂשא ֶאת

-ְוָעִׂשיָת ָּכל, ַּתֲעבֹדת ָיִמים ֵׁשֶׁש ח  .ְלַקְּדׁשֹו, יֹום ַהַּׁשָּבת-ָזכֹור ֶאת ז

- ַתֲעֶׂשה ָכל-לֹא  :לֶֹהיָך-ֱא' ַלה, ַׁשָּבת-ַהְּׁשִביִעי, ְויֹום ט  .ְמַלאְכֶּתָך

ֲאֶׁשר , 7ְוֵגְרָך, 6ּוְבֶהְמֶּתָך 5 ַוֲאָמְתָך4ַעְבְּדָך, 3 ּוִבֶּתָך2 ּוִבְנָך1ַאָּתה ְמָלאָכה

-ֶאת, ָהָאֶרץ-ַהָּׁשַמִים ְוֶאת-ֶאת' ה הָיִמים ָעָׂש-ֶׁשתִּכי ֵׁש י  .ִּבְׁשָעֶריָך

-ֶאת'  הֵּבַרְך, ֵּכן-ַעל; ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי, ַוָּיַנח, ָּבם-ֲאֶׁשר-ָּכל-ַהָּים ְוֶאת

  .ַוְיַקְּדֵׁשהּו-יֹום ַהַּׁשָּבת

, ַעל ָהֲאָדָמה, ַיֲאִרכּון ָיֶמיָך, ְלַמַען-ִאֶּמָך-ְוֶאת, ָאִביָך- ַּכֵּבד ֶאתיא

  .לֶֹהיָך נֵֹתן ָלְך-ֱא ' ה-ֲאֶׁשר

 .ַתֲעֶנה ְבֵרֲעָך ֵעד ָׁשֶקר-לֹא    , ִתְגנֹבלֹא    ; ִתְנָאףלֹא    , ִתְרָצחלֹא יב

ְוַעְבּדֹו ַוֲאָמתֹו ְוׁשֹורֹו , ַתְחמֹד ֵאֶׁשת ֵרֶעָך-לֹא  ;ֵּבית ֵרֶעָך,  ַתְחמֹדלֹא יג

  .ֲאֶׁשר ְלֵרֶעָך, ְוכֹל, ַוֲחמֹרֹו
Yitro 
 
We often miss the emphasis of the repetition of לא - the expression of a 
negative command - that appears 13 times in the Ten Commandments. The 
middle one (seven from the beginning and from the end) is the commandment 
of Shabbat, and, specifically, the essence of Shabbat which is to refrain from 
active work on that day. 
 
Note the chiastic structure of the commandment of Shabbat itself, where we 
see that Shabbat includes the concepts of:  

1.   Holiness 
2. Work throughout the week 
3.   Rest 

All of which surround the core concept of Shabbat - refraining from work. 
 
But if you cannot work on Shabbat, what is supposed to happen on 
Shabbat? 
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