שמות EXODUS
1 1וא ֶלה שמות בנָ֣י יׂש ָּראל ַה ָּבאים מצ ָּ ִ֑רי ָּמה ָ֣את יַ עקב ֵ֥איש וביתו
ָּ ָֽבאו׃
יהודה׃
2ראו ָ֣בן שמעון לוי ו ָּ ָֽ
3י ָּשש ָּ ֵ֥כר זבולן ובניָּ ָֽמן׃
ֵ֥ ָּ 4דן ונַ פ ָּתלי ָּ ֵ֥גד ו ָּא ָֽשר׃
ל־נ ֶפש יצ ֵ֥אי ֶ ָֽי ֶַֽרְך־יַ עקב שב ָ֣עים ָּנ ִֶ֑פש ויוסף ָּה ָּיֵ֥ה במצ ָּ ָֽרים׃
ַ5וַָֽֽיהי ָּכ ֶ
6וַ ָּי ָּמת יוסף ו ָּכל־ ֶא ָּחיו וכל ַה ֵ֥דור ַה ָֽהוא׃
7וב ָ֣ני יׂש ָּראל ָּפרו ַוַָֽֽישרצו וַ יר ֵ֥בו וַ ַ ָֽי ַעצמו במ ָ֣אד מ ִ֑אד וַ ת ָּמ ֵ֥לא ָּה ָּא ֶרץ
א ָּ ָֽתם׃

פ

8וַ ָּ ֵ֥יַֽ ָּקם ֶ ָֽמ ֶלְך־ ָּח ָּדש ַעל־מצ ָּ ִ֑רים א ֶ ֵ֥שר ָֽלא־יָּ ַדע ֶאת־יו ָֽסף׃
9וַ יא ֶמר ֶאל־ ַע ִ֑מו הנה ַ ֵ֚עם ב ָ֣ני יׂש ָּראל ַ ֵ֥רב ו ָּעצום מ ֶ ָֽמנו׃
נוסף
ֵ֥ ָּ 11ה ָּבה ָֽנת ַחכ ָּמה לִ֑ ו ֶפן־יר ֶבה ו ָּה ִָּ֞יה ָֽכי־תק ֶראנָּ ה מל ָּח ָּמה ו ַ
ן־ה ָּ ָֽא ֶרץ׃
ם־בנו ו ָּע ָּלֵ֥ה מ ָּ
ל־ׂשנאינו ונל ַח ָּ
גַ ם־הוא ַע ָ֣
ֹלתם וַ י ֶבן ָּערי מסכנות
11וַ יָּ ׂשימו ָּע ָּליו ָּׂש ָ֣רי מסים ל ַ ֵ֥מ ַען ַענתו בסב ָּ ִ֑
ת־ר ַעמ ָֽסס׃
ל ַפרעה ֶאת־פתם ו ֶא ַ
12ו ַכא ֶשר י ַענָ֣ ו אתו ֵ֥כן יר ֶבה וכָ֣ן יפ ִ֑רץ וַ יָּ קצו מפני בנֵ֥י יׂש ָּר ָֽאל׃
13וַ יַ עבדו מצ ַרים ֶאת־ב ֵ֥ני יׂש ָּראל ב ָּ ָֽפ ֶרְך׃
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14וַ י ָּמררו ֶאת־ ַחיי ֶהם ַבעב ָּ ָ֣דה ָּק ָּשה בח ֶמר ובלבנים וב ָּכל־עב ָּדה
ַב ָּש ֶ ִ֑דה ֵ֚את ָּכל־ע ָ֣ב ָּד ָּתם א ֶשר־ ָּעב ֵ֥דו ָּב ֶהם ב ָּ ָֽפ ֶרְך׃
15וַ יא ֶמר ֶ ָ֣מ ֶלְך מצ ַרים ַ ָֽלמיַ לדת ָּ ָֽהעבר ִ֑ית א ֶשר שם ָּ ָֽה ַא ַחת שפ ָּרה
פועה׃
ו ֵ֥שם ַהשנית ָּ ָֽ
ם־בן הוא
ל־ה ָּאב ָּ ִ֑נַֽים א ֵ֥
16וַ יא ֶמר ביַ ֶלד ֶכן ֶאת־ ָּ ָֽהעבריות ורא ֶיתן ַע ָּ
ם־בת היא וָּ ָּ ָֽחיָּ ה׃
וַ המ ֶ ָ֣תן אתו וא ַ ֵ֥
17וַ תי ֶראן ָּ ַ ָֽהמיַ לדת ֶאת־ ָּ ָ֣ה ֱאֹלהים ו ָ֣לא ָּעׂשו ַכא ֶשר ד ֶ ֵ֥בר אלי ֶהן ֶ ָ֣מ ֶלְך
־הי ָּל ָֽדים׃
מצ ָּ ִ֑רים וַ ת ַח ֶיין ָּ ֶאת ַ
אמר ָּל ֶהן ַמ ֵ֥ד ַוע עׂש ֶיתן ַה ָּד ָּ ָ֣בר ַה ֶזִ֑ה
18וַ יק ָּרא ֶ ָֽמ ֶלְך־מצ ַרים ַ ָֽלמיַ לדת וַ ָ֣י ֶ
ת־הי ָּל ָֽדים׃
וַ ת ַח ֶיין ָּ ֶא ַ
19וַ תא ַמרן ָּ ַ ָֽהמיַ לדת ֶאל־ ַפרעה ָ֣כי לא ַכנָּ שים ַהמצרית ָּ ָֽהעבר ִ֑ית
י־חיָ֣ ות הנָּ ה ב ֶט ֶרם ָּתבוא אל ֶהן ַהמיַ ֶל ֶדת ויָּ ָּ ָֽלדו׃
ָֽכ ָּ
21וַ ֵ֥יי ֶטב ֱאֹלהים ַ ָֽלמיַ ל ִ֑דת וַ י ֶַֽרב ָּה ָּעם וַ ַי ַָֽעצמו מ ָֽאד׃
21וַ יהי ָֽכי־ ָּ ָֽיַֽר ֵ֥או ַ ָֽהמיַ לדת ֶאת־ ָּה ֱאֹל ִ֑הים וַ ַ ֵ֥י ַעׂש ָּל ֶהם ָּב ָֽתים׃
22וַ י ַ ָ֣צו ַפרעה ל ָּכל־ ַעמו לא ִ֑מר ָּכל־ ַה ָ֣בן ַהילוד ַהיא ָּרה ַתשליכהו
ל־ה ַבת ת ַחיָֽ ון׃
ו ָּכ ַ

ס

־בת־ל ָֽוי׃
1 2וַ ֵ֥י ֶלְך איש מבָ֣ית לוִ֑י וַ י ַקח ֶאת ַ
2וַ ַ ֵ֥ת ַהר ָּהא ָּשה וַ ָ֣ת ֶלד ִ֑בן וַ ת ֶרא אתו כי־ ָ֣טוב הוא ַ ָֽותצפנהו שֹל ָּ ֵ֥שה
י ָּר ָֽחים׃
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וב ָּז ִֶ֑פת
3ולא־יָּ כ ָּ ָ֣לה עוד ַהצפינו וַ ָֽת ַ ָֽקח־לו ָ֣ת ַבת ג ֶמא וַ ַתחמ ָּ ֵ֥רה ַבח ָּמר ַ
ת־היֶ ֶלד וַ ָּ ֵ֥ת ֶׂשם ַבסוף ַעל־ׂש ַ ֵ֥פת ַהי ָֽאר׃
וַ ָּת ֶׂשם ָּבּה ֶא ַ
4וַ ת ַת ַ ֵ֥צב אחתו מ ָּר ִ֑חק לד ָּעה ַמה־י ָּע ֶׂשה ָֽלו׃
5וַ ת ֶרד ַבת־ ַפרעה לר ָ֣חץ ַעל־ ַהיאר ונַ ער ֶ ֵ֥תי ָּה הלכת ַעל־ ַיָ֣ד ַהי ִ֑אר
וַ ת ֶרא ֶאת־ ַהת ָּבה ב ָ֣תוְך ַהסוף וַ תש ַ ֵ֥לח ֶאת־א ָּמ ָּתּה וַ ת ָּק ֶ ָֽח ָּה׃
אמר
ה־נ ַער ב ֶכִ֑ה וַ ַתח ָ֣מל ָּע ָּליו וַ ת ֶ
ת־היֶ ֶלד והנ ַ
6וַ תפ ַתח וַ תר ָ֣אהו ֶא ַ
מיַ ל ֵ֥די ָּ ָֽהעברים ֶזָֽה׃
7וַ ָ֣תא ֶמר אחתו ֶאל־ ַבת־ ַפרעה ַהאלְך ו ָּק ָּראתי ָּלְך א ָּ ָ֣שה מינֶ ֶקת מן
־ה ָּ ָֽי ֶלד׃
ָּהעבר ִ֑ית ות ֵ֥ינק ָּלְך ֶאת ַ
8וַ ָֽתא ֶמר־ ָּ ֵ֥לּה ַבת־ ַפרעה ִ֑לכי וַ ת ֶלְך ָּ ָֽה ַעל ָּמה וַ תק ָּרא ֶאת־ ֵ֥אם ַהיָּ ָֽ ֶלד׃
ת־ה ֶי ֶלד ַהזֶ ה והינ ָָ֣קהו לי וַ אני ֶא ָ֣תן
9וַ תא ֶמר ָּ ָ֣לּה ַבת־ ַפרעה היליכי ֶא ַ
ֶאת־ׂש ָּכ ִ֑רְך וַ ת ַקח ָּהא ָּשה ַה ֶי ֶלד וַ תני ָָֽקהו׃
י־לּה ל ִ֑בן וַ תק ָּרא שמו מ ֶשה
־פרעה ַוַָֽֽיה ָּ
11וַ יג ַ ָ֣דל ַהיֶ ֶלד וַ תבאהו ל ַבת ַ
יתהו׃
ן־ה ַמים מש ָֽ
אמר ֵ֥כי מ ַ
וַ ת ֶ
11וַ י ָ֣הי׀ ַביָּ ָ֣מים ָּההם וַ יג ַדל מ ֶשה וַ י ָ֣צא ֶאל־ ֶא ָּחיו וַ ַיַֽרא בסבֹל ָּ ִ֑תם וַ יַ רא
ָ֣איש מצרי ַמ ֶ ֵ֥כה איש־עברי מ ֶא ָּ ָֽחיו׃
12וַ י ֶפן כה וָּ כה וַ ַיַֽרא ָ֣כי ָ֣אין ִ֑איש וַ יַ ְך ֶאת־ ַהמצרי ַוַָֽֽיטמנהו ַב ָֽחול׃
13וַ יצא ַביָ֣ ום ַהשני והנה ש ָֽני־אנָּ ֵ֥שים עברים נ ִ֑צים וַ יא ֶמר ָּ ָֽל ָּר ָּשע ָּ ֵ֥ל ָּמה
ַת ֶכה ר ֶ ָֽעך׃
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14וַ יא ֶמר ָ֣מי ָּ ָֽׂשמ ִ֞ך לאיש ַׂשר ושפט ָּעלינו ַהל ָּהרגני ַא ָּ ָ֣תה אמר ַכא ֶ ֵ֥שר
נודע ַה ָּד ָּ ָֽבר׃
אמר ָּאכן ַ ֵ֥
ת־המצ ִ֑רי וַ יי ָּרא מ ֶשה וַ י ַ
ָּה ַרג ָּת ֶא ַ
15וַ יש ַמע ַפרעה ֶאת־ ַה ָּד ָּ ָ֣בר ַהזֶ ה וַ י ַבקש ַלה ָ֣רג ֶאת־מ ֶ ִ֑שה וַ יב ַרח מ ֶשה
ל־הב ָֽאר׃
מפנָ֣י ַפרעה וַ י ֵֶ֥שב ב ֶ ָֽא ֶרץ־מד ָּיַֽן וַ י ֵֶ֥שב ַ ָֽע ַ
ש ַבע ָּבנִ֑ ות וַ ָּת ָ֣באנָּ ה וַ תד ֶלנָּ ה וַ ת ַמ ֶלאנָּ ה ֶאת־ ָּ ָ֣הר ָּהטים
16ולכ ֵ֥הן מד ָּיַֽן ֶ ָ֣
יהן׃
ל ַהשקות ֵ֥צאן אב ֶ ָֽ
17וַ יָּ ֵ֥באו ָּהרעים וַ יגָּ ר ִ֑שום וַ ָּיַֽ ָּקם מ ֶשה וַ יָ֣ וש ָּען וַ ַישק ֶאת־צא ָּ ָֽנם׃
18וַ ָּתבאנָּ ה ֶאל־רעואל אבי ֶ ִ֑הן וַ יא ֶמר ַמדו ַע מ ַהר ֶ ֵ֥תן בא ַהיָֽ ום׃
19וַ תא ַמרן ָּ ָ֣איש מצרי הצי ָּלנו מ ַיָ֣ד ָּהר ִ֑עים וגַ ם־ ָּדֹלה ָּד ָּלה ָּלנו וַ ַישק
־ה ָֽצאן׃
ֶאת ַ
21וַ ֵ֥יא ֶמר ֶאל־בנ ָּתיו ו ַאיִ֑ ו ָּל ָּמה זֶ ה עזַ ב ֶ ָ֣תן ֶאת־ ָּהאיש קר ֶ ֵ֥אן לו ו ֵ֥יא ַכל
ָּ ָֽל ֶחם׃
ש ֶבת ֶאת־ ָּה ִ֑איש וַ יתן ֶאת־צפ ָּ ֵ֥רה בתו למ ֶ ָֽשה׃
21וַ יֵ֥ ו ֶאל מ ֶשה ָּל ֶ ָ֣
22וַ ָ֣ת ֶלד בן וַ יק ָּ ֵ֥רא ֶאת־שמו גר ִ֑שם ָ֣כי ָּא ַמר גָ֣ר ָּהייתי ב ֶא ֶרץ נָּ כר ָּיָֽה׃

פ

23וַ יהי ַביָּ מים ָּ ָֽה ַרבים ָּההם וַ יָּ ָּמת ֶ ָ֣מ ֶלְך מצ ַרים וַ י ָּאנחו ב ָֽני־יׂש ָּראל
ן־העב ָּ ָֽדה׃
ל־ה ֱאֹלהים מ ָּ
ן־העב ָּדה וַ יז ָּ ִ֑עקו וַ ַת ַעל ַשו ָּע ָּתם ֶא ָּ
מ ָּ
24וַ יש ַ ֵ֥מע ֱאֹלהים ֶאת־נַ א ָּק ָּ ִ֑תם וַ יזכר ֱאֹלהים ֶאת־בריתו ֶאת־ ַאב ָּר ָּהם
ֶאת־יצ ָּ ֵ֥חק ו ֶ ָֽאת־יַ ע ָֽקב׃
ֹלהים׃
25וַ ַ ֵ֥יַֽרא ֱאֹלהים ֶאת־בנָ֣י יׂש ָּר ִ֑אל וַ י ַַֽדע ֱא ָֽ
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1 3ומ ֶשה ָּה ָּ ֵ֥יה ר ֶעה ֶאת־צאן ית ֵ֥רו חתנו כ ָ֣הן מד ָּ ִ֑יַֽן וַ ינ ַהג ֶאת־ ַהצאן
ַא ַ ָ֣חר ַהמד ָּבר וַ יָּ בא ֶאל־ ַ ֵ֥הר ָּה ֱאֹלהים ח ָֽר ָּבה׃
2וַ י ָּרא ַמל ַאְך יהָּ ֵ֥וה א ָּליו ב ַל ַבת־אש מ ָ֣תוְך ַהס ֶנִ֑ה וַ יַ רא והנה ַהסנֶ ה
בעָ֣ר ָּבאש ו ַהס ֶנה א ֶינֵ֥נו א ָּ ָֽכל׃
3וַ ָ֣יא ֶמר מ ֶשה ָּא ָֽס ָּרה־ ָּ ָ֣נא ו ֶאר ֶאה ֶאת־ ַה ַמר ֶ ֵ֥אה ַהגָּ דל ַה ֶ ִ֑זה ַמדו ַע
לא־יב ַ ֵ֥ער ַהס ֶ ָֽנה׃
אמר
4וַ ַ ֵ֥יַֽרא יהָּוה ָ֣כי ָּ ָ֣סר לר ִ֑אות וַ יק ָּרא א ָּליו ֱאֹלהים מ ָ֣תוְך ַהסנֶ ה וַ י ֶ
אמר הנָֽני׃
מ ֶ ֵ֥שה מ ֶשה וַ ֵ֥י ֶ
5וַ יא ֶמר ַאל־תק ַ ָ֣רב הֹלִ֑ ם ַשל־נ ָּע ֶליך מ ַעָ֣ל ַרג ֶליך ָ֣כי ַה ָּמקום א ֶשר ַא ָּתה
עומד ָּע ָּליו ַאד ַמת־ק ֶדש ָֽהוא׃
ָ֣
אֹלהי יַ ע ִ֑קב
ֹלהי יצ ָּחק ו ָ֣
6וַ יא ֶמר ָּאנכי ֱאֹל ָ֣הי ָּאביך ֱאֹלהי ַאב ָּר ָּהם ֱא ֵ֥
ֹלהים׃
ל־ה ֱא ָֽ
וַ יַ סתר מ ֶשה ָּפנָּ יו ָ֣כי יָּ רא מ ַהביט ֶא ָּ
שר במצ ָּ ִ֑רים ו ֶאת־ ַצע ָּק ָּתם
7וַ ָ֣יא ֶמר יהוָּ ה ָּר ֵ֥אה ָּראיתי ֶאת־ ֳע ֵ֥ני ַעמי א ֶ ָ֣
ָּש ַמעתי מפ ָ֣ני ָֽנג ָּׂשיו ֵ֥כי יָּ ַדעתי ֶאת־ ַמכא ָּ ָֽביו׃
ל־א ֶרץ
ן־ה ָּ ָ֣א ֶרץ ַההוא ֶא ֶ
8וָּ א ִ֞רד ל ַהצילָ֣ ו׀ מיַ ָ֣ד מצ ַרים וָֽ ל ַהעֹלתו מ ָּ
ל־א ֶרץ זָּ ַ ֵ֥בת ָּח ָּלב וד ָּ ִ֑בש ֶאל־מקום ַ ָֽהכנַ עני ו ַ ָ֣החתי
טובה ור ָּח ָּבה ֶא ֶ
ָּ
בוסי׃
ו ָּ ָֽה ֱאמרי ו ַהפרזי ו ַהחוי ו ַהי ָֽ
9ו ַע ָּתה הנה ַצעָ ַ ֵ֥קת בני־יׂש ָּראל ָּ ָ֣ב ָּאה א ָּ ִ֑לי וגַ ם־ ָּראיתי ֶאת־ ַה ַל ַחץ א ֶ ֵ֥שר
מצ ַרים ֹלח ֵ֥צים א ָּ ָֽתם׃
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ת־ע ֵ֥מי בנָֽי־יׂש ָּראל
11ו ַע ָּ ָ֣תה ל ָּכה ו ֶ ָֽאש ָּלחך ֶאל־ ַפר ִ֑עה והוצא ֶא ַ
ממצ ָּ ָֽרים׃
11וַ יא ֶמר מ ֶשה ֶאל־ ָּ ָ֣ה ֱאֹלהים ָ֣מי ָּאנכי ֵ֥כי אלְך ֶאל־ ַפר ִ֑עה ו ֵ֥כי אוציא
ֶאת־ב ֵ֥ני יׂש ָּראל ממצ ָּ ָֽרים׃
הוציאך
י־אה ֶי ָ֣ה ע ָּמְך וזֶ ה־לךָ֣ ָּהאות ֵ֥כי ָּאנכי ש ַלח ִ֑תיך ב ָֽ
12וַ יא ֶמר ָֽכ ֶ ָֽ
ת־ה ֱאֹלהים ַעל ָּה ָּ ֵ֥הר ַה ֶזָֽה׃
ת־ה ָּעם ממצ ַרים ַ ָֽת ַעבדון ֶא ָּ ָ֣
ֶא ָּ
13וַ יא ֶמר מ ֶשה ֶאל־ ָּ ָֽה ֱאֹלהים הנה ָּאנ ָ֣כי ָּבא ֶאל־בנָ֣י יׂש ָּראל ו ָּא ַמר ָ֣תי
ָּל ֶהם ֱאֹל ֵ֥הי אבותי ֶכם ש ָּל ַ ָ֣חני אלי ֶ ִ֑כם ו ָּ ָֽאמרו־ ָ֣לי ַמה־שמו ָּ ֵ֥מה א ַמר
אל ֶ ָֽהם׃
אמר לבנָ֣י
אמר כה ת ַ
שר ֶ ָֽאה ֶיִ֑ה וַ י ֶ
14וַ יא ֶמר ֱאֹלהים ֶאל־מ ֶשה ֶ ָֽאה ֶיה א ֶ ָ֣
יכם׃
יׂש ָּראל ֶ ָֽאה ֶיה ש ָּל ַ ֵ֥חני אל ֶ ָֽ
15וַ יא ֶמר עוד ֱאֹלהים ֶאל־מ ֶשה ָֽכה־תא ַמר ֶאל־ב ָ֣ני יׂש ָּראל יה ִָּ֞וה ֱאֹל ָ֣הי
אֹלהי יַ עקב ש ָּל ַ ָ֣חני אל ֶיכִ֑ם
אבתי ֶכם ֱאֹלהי ַאב ָּר ָּהם ֱאֹל ֵ֥הי יצ ָּחק ו ֵ֥
זֶ ה־ש ָ֣מי לע ָּלם ו ֶזֵ֥ה זכרי ל ֵ֥דר ָֽדר׃
יכם
הוה ֱאֹלהי א ָֽבת ֶ
ָ֣ 16לְך ו ָּ ָֽא ַספ ִָּ֞ת ֶאת־זק ָ֣ני יׂש ָּראל ו ָּא ַמר ָּת אל ֶהם י ִָּ֞
אמר ָּפקד ָּפ ַקדתי ֶאת ֶכם
נר ָּ ָ֣אה א ַלי ֱאֹלהי ַאב ָּר ָּהם יצ ָּ ֵ֥חק ויַ עקב ל ִ֑
ת־ה ָּע ֵׂ֥שוי ָּל ֶכם במצ ָּ ָֽרים׃
ו ֶא ֶ
ל־א ֶרץ ַ ָֽהכנַ עני ו ַ ָ֣החתי ו ָּ ָֽה ֱאמרי
17וָּ א ַמר ַאע ֶלָ֣ה ֶאת ֶכם מ ֳענָ֣י מצ ַרים ֶא ֶ
ל־א ֶרץ זָּ ַ ֵ֥בת ָּח ָּלב וד ָּ ָֽבש׃
בוסי ֶא ֶ
ו ַהפרזי ו ַהחוי ו ַהי ִ֑
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18ו ָּשמעו לק ֶ ִ֑לך ו ָּבא ָּת ַא ָּתה וזקני יׂש ָּראל ֶאל־ ֶ ָ֣מ ֶלְך מצ ַרים וַ א ַמר ֶתם
ה־נא ֶ ָ֣ד ֶרְך שֹל ֶשת
הוה ֱאֹלהי ָּ ָֽהעבריים נק ָּ ָ֣רה ָּעלינו ו ַע ָּתה נָֽל ָּכ ִ֞ ָּ
א ָּליו י ִָּ֞
ֹלהינו׃
יהוֵ֥ה ֱא ָֽ
יָּ מים ַבמד ָּבר ונזב ָּחה ַ ָֽל ָּ
19וַ א ָ֣ני יָּ ַדעתי כי ָֽלא־י ֵ֥תן ֶאת ֶכם ֶ ֵ֥מ ֶלְך מצ ַרים ַלהֹלִ֑ ְך ולא ב ָּיֵ֥ד חזָּ ָּ ָָֽקה׃
21ו ָּש ַלחתי ֶאת־יָּ די והכי ָ֣תי ֶאת־מצ ַרים בכל נפלא ַתי א ֶ ֵ֥שר ֶ ָֽא ֱע ֶׂשה
בקר ִ֑בו ו ַאחרי־כן י ַש ַ ֵ֥לח ֶאת ֶ ָֽכם׃
21ונָּ ַתתי ֶאת־ ֵ֥חן ָּ ָֽה ָּעם־ ַה ֶזה בעי ָ֣ני מצ ָּ ִ֑רים ו ָּהיָּ ה ָ֣כי ָֽתלכון ֵ֥לא תלכו
רי ָּ ָָֽקם׃
י־כ ֶסף וכלֵ֥י זָּ ָּהב וׂש ָּמֹלִ֑ ת
יתּה כל ֶ
22ו ָּשא ָּלה א ָּשה מש ֶכנ ָּתּה ומגָּ ַ ָ֣רת ב ָּ
יכם ונ ַצל ֶתם ֶאת־מצ ָּ ָֽרים׃
יכם ו ַעל־ב ָ֣נת ֶ
ו ַׂשמ ֶתם ַעל־בנ ֶ
1 4וַ ַי ַען מ ֶשה וַ יא ֶמר והן ָֽלא־יַ א ָ֣מינו לי ו ֵ֥לא ישמעו בק ִ֑לי ָ֣כי ָֽיאמרו
ָֽלא־נר ָּ ֵ֥אה א ֶליך יהָּ ָֽוה׃
אמר ַמ ֶ ָֽטה׃
2וַ יא ֶמר א ָּליו יהָּוה ַמ ֶ ָ֣זה ביָּ ֶ ִ֑דך וַ י ֶ
3וַ יא ֶמר ַהשלי ָ֣כהו ַאר ָּצה וַ יַ שלי ֵ֥כהו ַאר ָּצה וַ י ָ֣הי לנָּ ָּ ִ֑חש וַ ָּ ֵ֥ינָּ ס מ ֶשה
מ ָּפ ָּ ָֽניו׃
4וַ יא ֶמר יהוָּ ה ֶאל־מ ֶשה ש ַלח ָּ ָֽיַֽדך וֶ ֱאחז בזנָּ ִ֑בו וַ יש ַלח יָּ דו וַ ַיָ֣חזֶ ק בו
וַ י ֵ֥הי ל ַמ ֶטה ב ַכ ָֽפו׃
ֹלהי
ֹלהי אב ָּ ִ֑תם ֱאֹלהי ַאב ָּר ָּהם ֱא ֵ֥
5ל ַ ָ֣מ ַען יַ אמינו ָֽכי־נר ָּ ֵ֥אה א ֶליך יהָּוה ֱא ָ֣
אֹלהי יַ ע ָֽקב׃
יצ ָּחק ו ֵ֥
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6וַ יא ֶמר יהוָּ ה לו עוד ָּ ָֽהבא־ ָּנא ָּ ָֽיַֽדך בחי ֶקך וַ יָּ ֵ֥בא יָּ דו בחי ִ֑קו וַ יָ֣ וצ ָּאּה
והנֵ֥ה יָּ דו מצ ַ ֵ֥ר ַעת ַכ ָּ ָֽש ֶלג׃
7וַ יא ֶמר ָּהשב ָּ ָֽיַֽדך ֶאל־ח ֶיקך וַ ָּי ֵֶ֥שב יָּ דו ֶאל־ח ִ֑יקו וַ יָֽ וצ ָּאּה ָֽמחיקו
ה־ש ָּבה כב ָּׂש ָֽרו׃
והנ ָּ
8ו ָּהיָּ ה אם־ ָ֣לא יַ א ָ֣מינו ָּלְך ו ָ֣לא ישמעו לקל ָּה ָ֣את ָּהרא ִ֑שון ו ֶ ָֽה ֱאמינו
לקל ָּה ֵ֥את ָּה ַאח ָֽרון׃
9ו ָּהיָּ ה אם־ ָ֣לא יַ אמינו גַ ם לשני ָּהאתות ָּהא ֶלה ולא ישמעון לק ֶלך
שר ת ַ ָ֣קח
ו ָּל ַקח ָּת ממי ָ֣מי ַהיאר ו ָּש ַפכ ָּת ַהיַ ָּב ָּ ִ֑שה ו ָּהיו ַה ַמים א ֶ ָ֣
יַב ֶשת׃
מן־ ַהיאר ו ָּהיֵ֥ ו ל ָּדם ַב ָּ ָֽ
שה ֶאל־יהוָּ ה ָ֣בי אדנָּ י לא איש ד ָּברים ָּאנכי ַגם מתמול ַ ָ֣גם
11וַ יא ֶמר מ ֶ ָ֣
ד־פה וכ ַ ֵ֥בד ָּלשון ָּא ָֽנכי׃
ל־עב ֶ ִ֑דך כי כ ַב ֶ
משלשם ַגם מ ָּ ֵ֥אז ַד ֶברך ֶא ַ
11וַ יא ֶמר יהוָּ ה א ָּליו ָ֣מי ָּ ָׂ֣שם ֶפה ָּ ָֽל ָּא ָּדם ֵ֚או ָֽמי־יָּ ָׂ֣שום אלם ָ֣או חרש ֵ֥או
הוָֽה׃
פק ַח ָ֣או עוִ֑ר ה ֵ֥לא ָּאנכי י ָּ
12ו ַע ָּתה ִ֑לְך ו ָּאנכי ֶ ָֽאה ֶי ָ֣ה עם־פיך והוריתיך א ֶ ֵ֥שר ת ַד ָֽבר׃
13וַ יא ֶמר ָ֣בי אד ָּ ִ֑ני ָֽש ַ ָֽלח־ ָּנא ביַ ד־תש ָּ ָֽלח׃
14וַ ָֽי ַחר־ ַאף יהוָּ ה במ ֶשה וַ יא ֶמר הלא ַאהרן ָּאחיך ַהלוי יָּ ַדעתי ָֽכי־ ַד ֵ֥בר
י ַדבר ִ֑הוא ו ַגם הנה־הוא י ָ֣צא לק ָּרא ֶתך ו ָּראך ו ָּׂש ַ ֵ֥מח בל ָֽבו׃
15וד ַבר ָּ ָ֣ת א ָּליו ו ַׂשמ ָּ ֵ֥ת ֶאת־ ַהד ָּברים ב ִ֑פיו ו ָּאנכי ֶ ָֽאה ֶיה עם־פיך
ועם־פיהו והורי ָ֣תי ֶאת ֶכם את א ֶ ֵ֥שר ַתע ָֽׂשון׃
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16וד ֶבר־ ֵ֥הוא לך ֶאל־ ָּה ָּ ִ֑עם ו ָּהיָּ ה הוא ָֽיהיֶ ה־לךָ֣ ל ֶפה ו ַא ָּתה ָֽתהיֶ ה־לֵ֥ ו
ָֽלאֹל ָֽהים׃
17ו ֶאת־ ַה ַמ ֶ ֵ֥טה ַה ֶזה ת ַ ָ֣קח ביָּ ֶ ִ֑דך א ֶ ֵ֥שר ַתע ֶׂשה־בו ֶאת־ ָּהא ָֽתת׃

פ

ובה
אמר לו ָ֣אל ָּכה נָּ א ו ָּאש ָּ
18וַ י ֶלְך מ ֶשה וַ ָּיָ֣ ָּשב׀ ֶאל־ ֶי ָ֣ ֶתר ָֽחתנו וַ י ֶ
אמר יתרו למ ֶשה ֵ֥לְך
עודם ַחיִ֑ים וַ י ֶ
ל־א ַ ָ֣חי א ֶשר־במצ ַרים ו ֶאר ֶאה ַה ָּ ָ֣
ֶא ַ
ל ָּש ָֽלום׃
ל־האנָּ שים
שב מצ ָּ ִ֑רים כי־מתו ָּכ ָּ ָ֣
19וַ יא ֶמר יהָּוה ֶאל־מ ֶשה במדיָּ ן לְך ָ֣
ַ ָֽהמ ַבקשים ֶאת־נַ פ ֶ ָֽשך׃
21וַ י ַקח מ ֶשה ֶאת־אש ָ֣תו ו ֶאת־ ָּבנָּ יו וַ יַ רכבם ַ ָֽעל־ ַהחמר וַ ָּי ָּשב ַ ָ֣אר ָּצה
־מ ֵ֥טה ָּה ֱאֹלהים ביָּ ָֽדו׃
מצ ָּ ִ֑רים וַ י ַ ֵ֥קח מ ֶשה ֶאת ַ
21וַ ָ֣יא ֶמר יהוָּ ה ֶאל־מ ֶשה ב ֶלכתך ָּל ָ֣שוב מצ ַרי ָּמה ראה ָּכל־ ַה ָֽמפתים
א ֶשר־ ַ ָׂ֣שמתי ביָּ ֶדך וַ עׂשי ָּתם לפ ָ֣ני ַפר ִ֑עה וַ אני א ַח ָ֣זק ֶאת־לבו ו ֵ֥לא
־ה ָּ ָֽעם׃
י ַש ַלח ֶאת ָּ
22ו ָּא ַמר ָּת ֶאל־ ַפר ִ֑עה ֵ֚כה ָּא ַ ָ֣מר יהוָּ ה ב ֵ֥ני בכרי יׂש ָּר ָֽאל׃
23וָּ א ַ ָ֣מר א ֶליך ַש ַלח ֶאת־בני ו ַי ַָֽעבדני וַ ת ָּמאן ל ַשל ִ֑חו הנה ָּאנ ָ֣כי הרג
ֶאת־בנך בכ ֶ ָֽרך׃
יתו׃
שהו יהוָּ ה וַ י ַבקש המ ָֽ
24וַ י ֵ֥הי ַב ֶד ֶרְך ַב ָּמלִ֑ ון וַ יפג ָ֣
25וַ ת ַקח צפ ָּרה צר וַ תכרת ֶאת־ ָּער ַ ָ֣לת בנָּ ּה וַ ַת ַגע ל ַרג ָּ ִ֑ליו וַ תא ֶמר כי
ן־דמים ַא ָּתה ָֽלי׃
ח ַת ָּ
מוֹלת׃
26וַ יַֽ ֶרף מ ֶ ִ֑מנו ָּ ֵ֚אז ָּ ָֽאמ ָּרה ח ַ ֵ֥תן ָּדמים ַל ָֽ
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27וַ יא ֶמר יהוָּ ה ֶ ָֽאל־ ַאהרן לְך לק ַ ֵ֥ראת מ ֶשה ַהמד ָּ ִ֑ב ָּרה וַ י ֶלְך ַוַָֽֽיפגשהו
ב ַ ֵ֥הר ָּה ֱאֹלהים וַ י ַשק־ ָֽלו׃
שר ש ָּל ִ֑חו ו ֵ֥את ָּכל־ ָּהאתת
28וַ יַ גד מ ֶשה ל ַ ָֽאהרן את ָּכל־דב ֵ֥רי יהָּוה א ֶ ָ֣
א ֶ ֵ֥שר צָּ ָֽוהו׃
ת־כל־זקני בנֵ֥י יׂש ָּר ָֽאל׃
29וַ ֵ֥י ֶלְך מ ֶשה ו ַאה ִ֑רן וַ ַי ַָ֣אספו ֶא ָּ
31וַ י ַד ָ֣בר ַאהרן ֵ֚את ָּכל־ ַהד ָּברים א ֶשר־ד ֶ ֵ֥בר יהָּוה ֶאל־מ ֶ ִ֑שה וַ יַ ֵ֥ ַעׂש
יני ָּה ָּ ָֽעם׃
ָּהאתת לע ֵ֥
י־פ ַקד יהוָּ ה ֶאת־בנָ֣י יׂש ָּראל וכי ָּר ָּאה
ַ31וַָֽֽיַ אמן ָּה ָּ ִ֑עם ַוַָֽֽישמעו ָֽכ ָּ
ת־עניָּ ם ַוַָֽֽיקדו וַ ָֽיש ַתחוָֽ ו׃
ֶא ָּ
שה ו ַאהרן וַ יאמרו ֶאל־ ַפר ִ֑עה ָֽכה־ ָּא ַמר יהוָּ ה ֱאֹל ָ֣הי
1 5ו ַא ַחר ָּ ֵ֚באו מ ֶ ָ֣
יׂש ָּראל ַש ַלח ֶאת־ ַעמי ויָּ ֵ֥חגו לי ַבמד ָּ ָֽבר׃
שר ֶאש ַ ָ֣מע בקלו ל ַש ַלח ֶאת־יׂש ָּר ִ֑אל לא
2וַ ָ֣יא ֶמר ַפרעה מי יהוָּ ה א ֶ ָ֣
יָּ ַדעתי ֶאת־יהוָּ ה ו ַ ֵ֥גם ֶאת־יׂש ָּראל ֵ֥לא א ַש ָֽל ַח׃
3וַ ָ֣יאמרו ֱאֹל ֵ֥הי ָּהעברים נק ָּ ָ֣רא ָּעלִ֑ינו נָ֣ל ָּכה נָּ א ֶד ֶרְך שֹל ֶשת יָּמים
יהוָ֣ה ֱאֹלהינו ֶפן־יפגָּ ענו ַב ֶד ֶבר ֵ֥או ֶב ָּ ָֽח ֶרב׃
ַבמד ָּבר ונזב ָּחה ַ ָֽל ָּ
ת־ה ָּעם
שה ו ַאהרן ַתפ ֵ֥ריעו ֶא ָּ
4וַ יא ֶמר אל ֶהם ֶ ָ֣מ ֶלְך מצ ַרים ָּ ֵ֚ל ָּמה מ ֶ ָ֣
יכם׃
מ ַ ָֽמע ָּ ִׂ֑שיו לכו לסבֹלת ֶ ָֽ
ֹלתם׃
5וַ ָ֣יא ֶמר ַפרעה הן־ ַר ֵ֥בים ַע ָּתה ַ ָ֣עם ָּה ָּ ִ֑א ֶרץ והש ַב ֶ ֵ֥תם א ָּתם מסב ָּ ָֽ
6וַ י ַ ֵ֥צו ַפרעה ַביָ֣ ום ַה ִ֑הוא ֶאת־ ַהנג ָׂ֣שים ָּב ָּעם ו ֶאת־שט ָּריו לא ָֽמר׃
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ָ֣ 7לא תאס ִ֞פון ָּלתת ֶת ֶבן ָּל ָּעם לל ֵ֥בן ַהלבנים כת ָ֣מול של ִ֑שם ֵ֚הם יָֽלכו
וקש ֵ֥שו ָּל ֶהם ֶ ָֽת ֶבן׃
שר הם עׂשים תמול שלשם ָּת ָׂ֣שימו עלי ֶהם
8ו ֶאת־ ַמתכנֶ ת ַהלבנים א ֶ ָ֣
ֵ֥לא תגרעו מ ֶ ִ֑מנו ָֽכי־נר ָ֣פים הם ַעל־כן הם ָֽצעקים לאמר נל ָּכה
אֹלהינו׃
נזב ָּ ֵ֥חה ל ָֽ
י־ש ֶקר׃
־בּה ו ַאל־ישעו בדבר ָּ ָֽ
9תכ ַבד ָּהעב ָּדה ַעל־ ָּהאנָּ שים ויַ עׂשו ָּ ִ֑
אמר ֵ֚כה ָּא ַ ָ֣מר ַפרעה
ל־ה ָּעם ל ִ֑
11וַ יצאו נגׂשי ָּה ָּעם ו ָ֣שט ָּריו וַ יאמ ֵ֥רו ֶא ָּ
א ֶינני נ ֵ֥תן ָּל ֶכם ֶ ָֽת ֶבן׃
ַ 11א ֶתם לכו קחו ָּל ֶכם ֶת ֶבן מא ֶשר תמ ָּ ִ֑צאו ָ֣כי ֵ֥אין נג ָּרע מעב ַדת ֶכם
ָּד ָּ ָֽבר׃
12וַ ָּ ֵ֥י ֶפץ ָּה ָּעם ב ָּכל־ ֶ ָ֣א ֶרץ מצ ָּ ִ֑רים לק ֵ֥שש ַקש ַל ֶ ָֽת ֶבן׃
יכם ד ַבר־יָ֣ ום ביומו ַכא ֶשר בהיֵ֥ ות
אמר ַכלו ַמעׂש ֶ
13ו ַהנגׂשים ָּא ָ֣צים ל ִ֑
ַה ֶ ָֽת ֶבן׃
14וַ יכו ָֽשטרי בנָ֣י יׂש ָּראל א ֶשר־ ָּ ָׂ֣שמו על ֶהם נג ֵׂ֥שי ַפרעה לא ִ֑מר ַמדו ַע
ם־היָֽ ום׃
לא כלי ֶתם ָּחק ֶכם ללבן כת ָ֣מול שלשם גַ ם־תמול גַ ַ
15וַ יָּ באו ָֽשטרי ב ָ֣ני יׂש ָּראל וַ יצע ֵ֥קו ֶאל־ ַפרעה לא ִ֑מר ָּל ָּמה ַתע ֶׂשה כה
ַלע ָּב ֶ ָֽדיך׃
ֶ 16ת ֶבן אין נ ָּתן ַלע ָּב ֶדיך ולבנים אמ ֵ֥רים ָּלנו ע ִׂ֑שו והנה ע ָּב ֶדיך מכים
ו ָּח ָּ ֵ֥טאת ַע ֶ ָֽמך׃
יהוָֽה׃
17וַ יא ֶמר נר ֵ֥פים ַא ֶתם נר ִ֑פים ַעל־כן ַא ֶ ָ֣תם ָֽאמרים נל ָּכה נזב ָּ ֵ֥חה ַ ָֽל ָּ
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18ו ַע ָּתה ל ָ֣כו עבדו ו ֶת ֶבן לא־ינָּ ָ֣תן ָּל ֶ ִ֑כם ו ֵ֥ת ֶכן לבנים ת ָֽתנו׃
19וַ יר ִ֞או ָֽשטרי ב ָֽני־יׂש ָּראל א ָּתם ב ָּ ָ֣רע לא ִ֑מר לא־תגר ֵ֥עו מלבנ ֶיכם
יומו׃
ד ַבר־יֵ֥ ום ב ָֽ
שה ו ֶ ָֽאת־ ַאהרן נ ָּצבים לק ָּרא ָּ ִ֑תם בצא ָּתם מ ֵ֥את ַפר ָֽעה׃
ַ21וַָֽֽיפגעו ֶאת־מ ֶ ָ֣
הוה על ֶיכם ויש ִ֑פט א ֶשר הב ַאש ֶ ָ֣תם ֶאת־ריחנו
21וַ יאמ ָ֣רו אל ֶהם יַֽ ֶרא י ָּ
ת־ח ֶרב ביָּ ָּדם ל ָּהרגָֽנו׃
בעיני ַפרעה ובעינָ֣י ע ָּב ָּדיו ָּ ָֽל ֶת ֶ ֵ֥
22וַ ָּי ָּשב מ ֶשה ֶאל־יהָּוה וַ יא ַ ִ֑מר אדנָּ י ָּל ָּמה הרע ָּתה ָּל ָּעָ֣ם ַהזֶ ה ָּל ֵָּ֥מה ֶזה
ש ַלח ָּ ָֽתני׃
23ומ ִָּ֞אז ָּבאתי ֶאל־ ַפרעה ל ַד ָ֣בר בש ֶמך ה ַרע ָּל ָּ ָ֣עם ַה ֶ ִ֑זה ו ַה ֵ֥צל
לא־ה ַצל ָּת ֶאת־ ַע ֶ ָֽמך׃
1 6וַ יא ֶמר יהוָּ ה ֶאל־מ ֶשה ַע ָּ ָ֣תה תר ֶאה א ֶ ֵ֥שר ֶ ָֽא ֱע ֶׂשה ל ַפר ִ֑עה ָ֣כי ביָּ ד
חזָּ ָּקה י ַשלחם וביָּ ָ֣ד חזָּ ָּקה יגָּ רשם מ ַאר ָֽצו׃

ס

הוָֽה׃
אמר א ָּליו אנֵ֥י י ָּ
2וַ י ַד ֵ֥בר ֱאֹלהים ֶאל־מ ֶ ִ֑שה וַ ֵ֥י ֶ
3וָּ א ָּרא ֶאל־ ַאב ָּר ָּהם ֶאל־יצ ָּ ֵ֥חק ו ֶ ָֽאל־יַ עקב ב ָ֣אל ַש ָּ ִ֑די וש ָ֣מי יהוָּ ה ֵ֥לא
נודעתי ָּל ֶ ָֽהם׃
ַ
4וגַ ם הקמתי ֶאת־בריתי א ָּתם ָּל ֵ֥תת ָּל ֶהם ֶאת־ ֶ ָ֣א ֶרץ כ ָּ ִ֑נ ַען את ֶ ֵ֥א ֶרץ
ר־גרו ָּ ָֽבּה׃
מגר ֶיהם א ֶש ָּ ֵ֥
5ו ַ ָ֣גם׀ א ָ֣ני ָּש ַמעתי ֶ ָֽאת־נַ א ַקת בנָ֣י יׂש ָּראל א ֶ ֵ֥שר מצ ַרים ַמעב ָ֣דים א ָּ ִ֑תם
יתי׃
וָּ ֶאזכר ֶאת־בר ָֽ
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אתי ֶאת ֶכם מ ַת ַחת סבֹלָ֣ ת
ָּ 6ל ִ֞כן ֱא ֵ֥מר לבנָֽי־יׂש ָּראל אנָ֣י יהוָּ ה והוצ ָ֣
מצ ַרים וה ַצל ֵ֥תי ֶאת ֶכם מעב ָּד ָּ ִ֑תם וגָּ ַאלתי ֶאת ֶכם בז ָ֣ר ַוע נטויָּ ה
ובש ָּפטים גד ָֽלים׃
7ו ָּל ַקחתי ֶאת ֶ ֵ֥כם לי ל ָּעם ו ָּה ֵ֥ייתי ָּל ֶכם ָֽלאֹל ִ֑הים ָֽוי ַדע ֶתם ָ֣כי אני יהוָּ ה
מוציא ֶאת ֶכם מ ַת ַחת סבלֵ֥ ות מצ ָּ ָֽרים׃
ֱאֹלָ֣ הי ֶכם ַה ָ֣
8והבאתי ֶאת ֶכם ֶאל־ ָּה ָּא ֶרץ א ֶשר נָּ ָּׂשאתי ֶאת־יָּ די ָּל ָ֣תת א ָּתּה
הוה׃
מור ָּשה א ֵ֥ני י ָּ ָֽ
ל ַאב ָּר ָּ ֵ֥הם ליצ ָּחק וָֽ ליַ ע ִ֑קב ונָּ ַתתי א ָּ ֵ֥תּה ָּל ֶכם ָּ
9וַ י ַד ֵ֥בר מ ֶשה כן ֶאל־בנָ֣י יׂש ָּר ִ֑אל ולא ָּ ָֽשמעו ֶאל־מ ֶשה מ ָ֣ק ֶצר רו ַח
ומעב ָּדה ָּק ָּ ָֽשה׃

פ

11וַ י ַד ֵ֥בר יהָּוה ֶאל־מ ֶ ֵ֥שה לא ָֽמר׃
ָ֣ 11בא ַדבר ֶאל־ ַפרעה ֶ ָ֣מ ֶלְך מצ ָּ ִ֑רים ָֽוי ַש ַ ֵ֥לח ֶאת־ב ָֽני־יׂש ָּראל מ ַאר ָֽצו׃
12וַ י ַד ָ֣בר מ ֶשה לפ ֵ֥ני יהָּוה לא ִ֑מר הן ב ָֽני־יׂש ָּראל ָֽלא־ ָּשמ ָ֣עו א ַלי ואיְך
יש ָּמ ָ֣עני ַפרעה וַ אני ע ַ ֵ֥רל ׂש ָּפ ָּ ָֽתים׃

פ

־פרעה
שה ו ֶ ָֽאל־ ַאהרן וַ י ַצום ֶאל־בנָ֣י יׂש ָּראל ו ֶאל ַ
13וַ י ַד ָ֣בר יהוָּ ה ֶאל־מ ֶ ָ֣
הוציא ֶאת־בנָֽי־יׂש ָּראל מ ֶ ֵ֥א ֶרץ מצ ָּ ָֽרים׃
ֶ ָ֣מ ֶלְך מצ ָּ ִ֑רים ל ֵ֥

ס

ופלוא ֶחצ ָ֣רון
אשי בית־אב ָּ ִ֑תם בני ראובן ב ָ֣כר יׂש ָּראל חנוְך ַ
14א ֶלה ָּר ָ֣
אובן׃
ו ַכרמי א ֶלה משפ ֵ֥חת ר ָֽ
ן־הכנַ ענִ֑ית א ֶלה
יָּכין וצ ַחר ו ָּשאול ֶב ַ ָֽ
15וב ָ֣ני שמעון ימואל ויָּ מין וא ַהד ו ָ֣
משפ ֵ֥חת שמ ָֽעון׃
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16וא ֶלה שמות ב ָֽני־לוי ל ָ֣תלד ָּתם גרשון וק ָּהת ומ ָּר ִ֑רי ושני ַחי ָ֣י לוי
ֶש ַבע ושֹלשים ומ ַאת ָּש ָּ ָֽנה׃
17ב ֵ֥ני גרשון לבנֵ֥י ושמעי למשפח ָּ ָֽתם׃
יאל ושני ַחי ָ֣י ק ָּהת ָּשֹלש
18וב ָ֣ני ק ָּהת ַעמ ָּ ָ֣רם ויצ ָּהר ו ֶחברון ועז ִ֑
ושֹלשים ומ ַאת ָּש ָּנָֽה׃
19וב ֵ֥ני מ ָּררי ַמח ָ֣לי ומו ִ֑שי א ֶלה משפ ֵ֥חת ַהלוי לתלד ָּ ָֽתם׃
ת־אהרן
21וַ י ַקח ַעמ ָּרם ֶאת־יו ֶכ ֶבד ָֽד ָּדתו לָ֣ ו לא ָּשה וַ ָ֣ת ֶלד לו ֶ ָֽא ַ
ו ֶאת־מ ֶ ִ֑שה ושני ַחי ָ֣י ַעמ ָּרם ֶש ַבע ושֹלשים ומ ַאת ָּש ָּנָֽה׃
21ובני יצ ָּ ִ֑הר ֵ֥ק ַרח וָּ ֶנ ֶפג וזכ ָֽרי׃
22ובני עזי ִ֑אל ָֽמי ָּש ֵ֥אל ו ֶאל ָּצ ָּפן וסת ָֽרי׃
23וַ י ַקח ַאהרן ֶאת־ ֱאלי ֶש ַבע ַבת־ ַעמינָּ ָּדב א ֵ֥חות נַ חשון לָ֣ ו לא ָּ ִ֑שה וַ ָ֣ת ֶלד
ית ָּ ָֽמר׃
ת־א ָּ
־אל ָּע ָּזר ו ֶא ָֽ
לו ֶאת־נָּ ָּדב ו ֶאת־אביהוא ֶאת ֶ
יא ָּ ִ֑סף א ֶלה משפ ֵ֥חת ַה ָּקר ָֽחי׃
24וב ָ֣ני ק ַרח ַא ֵ֥סיר ו ֶאל ָּק ָּנה וַ אב ָּ
25ו ֶאל ָּעזָּ ר ֶ ָֽבן־ ַאהרן ָּלָ ַ ָֽקח־לו מבנות ָֽפוטיאל לָ֣ ו לא ָּשה וַ ֵ֥ת ֶלד לו
ֶאת־ ָֽפינ ָּ ִ֑חס א ֶלה ָּראשי א ֵ֥בות ַהלוים למשפח ָּ ָֽתם׃
שה א ֶשר ָּא ַמר יהוָּ ה ָּל ֶהם הוציאו ֶאת־בני יׂש ָּראל
ֵ֥ 26הוא ַאהרן ומ ֶ ִ֑
מ ֶ ֵ֥א ֶרץ מצ ַרים ַעל־צבא ָּ ָֽתם׃
27הם ַ ָֽהמ ַדברים ֶאל־ ַפר ָ֣עה ֶ ָֽמ ֶלְך־מצ ַרים להו ֵ֥ציא ֶאת־ב ָֽני־יׂש ָּראל
ממצ ָּ ִ֑רים ֵ֥הוא מ ֶשה ו ַאה ָֽרן׃
28וַ יהי ביום ד ֶבר יהָּוה ֶאל־מ ֶשה ב ֶ ֵ֥א ֶרץ מצ ָּ ָֽרים׃
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29וַ י ַדבר יהָּוה ֶאל־מ ֶ ֵ֥שה לאמר א ָ֣ני יהָּ ִ֑וה ַדבר ֶאל־ ַפרעה ֶ ָ֣מ ֶלְך מצ ַרים
את ָּכל־א ֶ ֵ֥שר אני ד ֵ֥בר א ֶ ָֽליך׃
31וַ ֵ֥יא ֶמר מ ֶשה לפנָ֣י יהָּ ִ֑וה הן אני ע ַ ָ֣רל ׂש ָּפ ַתים ואיְך יש ַ ֵ֥מע א ַלי
ַפר ָֽעה׃

פ

1 7וַ יא ֶמר יהוָּ ה ֶאל־מ ֶשה ראה נ ַת ֵ֥תיך ֱאֹלהים ל ַפר ִ֑עה ו ַאה ֵ֥רן ָּאחיך
יאך׃
יה ֶ ֵ֥יה נב ֶ ָֽ
שר א ַצֶ ִ֑וַֽךָּ ו ַאהרן ָּאחיך י ַד ָ֣בר ֶאל־ ַפרעה
ַ 2א ָּ ָ֣תה ת ַדבר את ָּכל־א ֶ ָ֣
וש ַ ֵ֥לח ֶאת־בנָֽי־יׂש ָּראל מ ַאר ָֽצו׃
3וַ א ֵ֥ני ַאק ֶשה ֶאת־ ָ֣לב ַפר ִ֑עה והרביתי ֶאת־את ַתי ו ֶאת־מופ ַתי ב ֶ ֵ֥א ֶרץ
מצ ָּ ָֽרים׃
4ו ָֽלא־יש ַמע אל ֶכם ַפרעה ונָּ ַת ֵ֥תי ֶאת־יָּ די במצ ָּ ִ֑רים והוצאתי
ֶאת־צבא ַתי ֶאת־ ַעמי ב ָֽני־יׂש ָּראל מ ֶ ָ֣א ֶרץ מצ ַרים בש ָּפטים גד ָֽלים׃
אתי
5ויָּ דעו מצ ַרים ָֽכי־אנָ֣י יהוָּ ה בנט ֵ֥תי ֶאת־יָּ די ַעל־מצ ָּ ִ֑רים והוצ ֵ֥
תוכם׃
ֶאת־בנָֽי־יׂש ָּראל מ ָּ ָֽ
6וַ ַ ֵ֥י ַעׂש מ ֶשה ו ַאה ִ֑רן ַכא ֶשר צָּוה יהָּוה א ָּתם ֵ֥כן ָּע ָֽׂשו׃
7ומ ֶשה ֶבן־שמ ָ֣נים ָּשנָּ ה ו ַ ָֽאהרן ֶבן־ ָּשֹלֵ֥ ש ושמנים ָּש ָּ ִ֑נה ב ַדב ָּרם
ל־פר ָֽעה׃
ֶא ַ

פ

אמר׃
ל־אהרן ל ָֽ
8וַ ָ֣יא ֶמר יהוָּ ה ֶאל־מ ֶ ֵ֥שה ו ֶ ָֽא ַ
ל־אהרן ַקח
9כי י ַדבר אל ֶכם ַפרעה לאמר תנֵ֥ ו ָּל ֶכם מופִ֑ת ו ָּא ַמר ָּ ָ֣ת ֶ ָֽא ַ
ָֽי־פרעה י ֵ֥הי ל ַתנָֽין׃
ת־מטך ו ַהש ֵ֥לְך לפנ ַ
ֶ ָֽא ַ
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הוִ֑ה וַ יַ שלְך
־פרעה וַ ַי ַָ֣עׂשו כן ַכא ֶשר צָּוָ֣ה י ָּ
11וַ יָּ בא מ ֶשה ו ַאהרן ֶאל ַ
ת־מטהו לפנֵ֥י ַפרעה ולפנֵ֥י ע ָּב ָּדיו וַ י ֵ֥הי ל ַתנָֽין׃
ַאהרן ֶא ַ
11וַ יק ָּרא גַ ם־ ַפרעה ַ ָֽלח ָּכמים ו ַ ָֽלמ ַכש ִ֑פים וַ יַ ָֽ עׂשו גַ ם־הם ַחרט ֵ֥מי מצ ַרים
ב ַלהט ֶיהם ָֽכן׃
12וַ יַ שליכו ָ֣איש ַמטהו וַ יהיו ל ַתני ִ֑נם וַ יב ַ ֵ֥לע ַמ ָֽטה־ ַאהרן ֶאת־ ַמט ָּ ָֽתם׃
13וַ יֶ ֱחזַ ק ָ֣לב ַפרעה ו ֵ֥לא ָּש ַמע אל ֶ ִ֑הם ַכא ֶשר ד ֶ ֵ֥בר יהָּ ָֽוה׃

פ

14וַ יא ֶמר יהוָּ ה ֶאל־מ ֶשה ָּכבד לָ֣ב ַפר ִ֑עה מאן ל ַש ַ ֵ֥לח ָּה ָּ ָֽעם׃
ָ֣ 15לְך ֶאל־ ַפר ִ֞עה ַבב ֶקר הנה יצָ֣א ַה ַמי ָּמה ונ ַצב ָּ ֵ֥ת לק ָּראתו ַעל־ׂש ַ ָ֣פת
ַהי ִ֑אר ו ַה ַמ ֶטה א ֶשר־נֶ ה ַ ֵ֥פְך לנָּ ָּחש ת ַ ֵ֥קח ביָּ ֶ ָֽדך׃
16ו ָּא ַמר ָּ ָ֣ת א ָּליו יה ִָּ֞וה ֱאֹלהי ָּהעברים ש ָּל ַחני א ֶליך לאמר ַש ַלח
ד־כה׃
ֶאת־ ַעמי ו ַ ָֽי ַעבדני ַבמד ָּ ִ֑בר וה ֵ֥נה לא־ ָּש ַמע ָּת ַע ָֽ
ֵ֚ 17כה ָּא ַ ָ֣מר יהוָּ ה ב ָ֣זאת ת ַדע כי א ָ֣ני יהָּ ִ֑וה הנה ָּאנכי ַמ ֶ ָ֣כה׀ ַב ַמ ֶ ָ֣טה
ל־ה ַמים א ֶ ֵ֥שר ַביאר ונֶ ֶהפ ֵ֥כו ל ָּ ָֽדם׃
א ֶשר־ביָּ די ַע ַ
18ו ַה ָּד ָּגה א ֶשר־ ַביאר ָּתמות ו ָּב ַ ָ֣אש ַהי ִ֑אר ונל ָ֣או מצ ַרים לש ֵ֥תות ַמים
מן־ ַהי ָֽאר׃

ס

19וַ יא ֶמר יהוָּ ה ֶאל־מ ֶשה ֱא ָ֣מר ֶ ָֽאל־ ַאהרן ַ ָ֣קח ַמטךָ֣ ונ ָֽטה־יָּ דך ַעל־מימי
יהם ו ַעל ָּכל־מקוֵ֥ה
ל־אגמ ֶ
יהם ו ַע ַ
מצ ַרים ַ ָֽעל־נַ הר ָּ ָ֣תם׀ ַעל־יאר ֶ ָ֣
ובא ָּבנָֽים׃
ובעצים ָּ
ל־א ֶרץ מצ ַרים ָּ
יו־דם ו ָּהיָּ ה ָּדם ב ָּכ ֶ ָ֣
מימ ֶיהם ויָֽה ָּ ִ֑
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שר׀ צָּ ָ֣וה יהוָּ ה וַ ָּיַֽ ֶרם ַב ַמ ֶטה וַ ַיְַֽך
21וַ ַ ָֽיעׂשו־כן מ ֶשה ו ַאהרן ַכא ֶ ָ֣
ל־ה ַ ֵ֥מים
שר ַביאר לעינָ֣י ַפרעה ולעיני ע ָּב ָּ ִ֑דיו וַ י ָּ ָֽהפכו ָּכ ַ
ת־ה ַמים א ֶ ָ֣
ֶא ַ
ר־ביאר ל ָּ ָֽדם׃
א ֶש ַ
21ו ַה ָּדגָּ ה א ֶשר־ ַבי ֵ֥אר מ ָּתה וַ יב ַ ָ֣אש ַהיאר ולא־יָּ כלָ֣ ו מצ ַרים לש ֵ֥תות
ל־א ֶרץ מצ ָּ ָֽרים׃
ן־הי ִ֑אר וַ י ֵ֥הי ַה ָּדם ב ָּכ ֶ ֵ֥
ַמים מ ַ
א־ש ַ ָ֣מע
ב־פרעה ול ָּ
22וַ ַ ָֽיעׂשו־כן ַחרט ֵ֥מי מצ ַרים ב ָּלטי ֶ ִ֑הם וַ יֶ ֱח ַזק ל ַ
הוָֽה׃
אל ֶהם ַכא ֶשר ד ֶ ֵ֥בר י ָּ
23וַ ָ֣י ֶפן ַפרעה וַ יָּ בא ֶאל־בי ִ֑תו ולא־ ָּ ֵ֥שת לבו גַ ם־ ָּל ָֽזאת׃
24וַ יַ חפרו ָּכל־מצ ַרים סבי ֵ֥בת ַהיאר ַ ָ֣מים לש ִ֑תות ָ֣כי לא ָּ ָֽיכלו לשתת
ממימי ַהי ָֽאר׃
ת־הי ָֽאר׃
הוה ֶא ַ
יָּמים ַאח ֵ֥רי ַהכות־י ָּ
25וַ י ָּמלא שב ַעָ֣ת ִ֑

פ

26וַ יא ֶמר יהוָּ ה ֶאל־מ ֶשה בא ֶאל־ ַפר ִ֑עה ו ָּא ַמר ָּ ָ֣ת א ָּליו ֵ֚כה ָּא ַ ָ֣מר יהוָּ ה
ת־עמי ו ַי ַָֽעב ָֽדני׃
ַש ַ ֵ֥לח ֶא ַ
27ואם־ ָּמ ֵ֥אן ַא ָּתה ל ַש ִ֑ל ַח ה ָ֣נה ָּאנכי נגַֽף ֶאת־ ָּכל־גבולך ַ ָֽבצ ַפרד ָֽעים׃
ובח ַ ֵ֥דר מש ָּכבך
28ו ָּש ַ ָ֣רץ ַהיאר צ ַפרדעים ו ָּעלו ו ָּ ָ֣באו בבי ֶתך ַ
רותיך׃
נוריך ובמשא ֶ ָֽ
ו ַעל־מ ָּט ֶ ִ֑תך ובבית ע ָּב ֶדיך וב ַע ֶמך וב ַת ֶ
29וב ָּ ֵ֥כה וָֽ ב ַעמך וב ָּכל־ע ָּב ֶ ִ֑דיך יַ עלו ַ ָֽהצ ַפרד ָֽעים׃
1 8וַ ָ֣יא ֶמר יהוָּ ה ֶאל־מ ֶשה ֱא ָ֣מר ֶ ָֽאל־ ַאהרן נטה ֶאת־יָּ דך ב ַמ ֶטך
ל־א ֶרץ
ת־הצ ַפרדעים ַע ֶ ֵ֥
ל־האגַ ִ֑מים ו ַ ֵ֥ה ַעל ֶא ַ ָֽ
־היארים ו ַע ָּ
ַעל־ ַהנ ָּהרת ַעל ַ
מצ ָּ ָֽרים׃
152

Text from: Biblia Hebraica Stuttgartensia
© 1997 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
All rights reserved

2וַ יט ַאהרן ֶאת־יָּ דו ַעל מי ָ֣מי מצ ָּ ִ֑רים וַ ַת ַעל ַהצ ַפרד ַע וַ ת ַכס ֶאת־ ֶ ֵ֥א ֶרץ
מצ ָּ ָֽרים׃
ל־א ֶרץ
ת־הצ ַפרדעים ַע ֶ ֵ֥
יהם וַ יַ עלֵ֥ ו ֶא ַ ָֽ
3וַ ַ ָֽיעׂשו־ ֵ֥כן ַ ָֽהחרטמים ב ָּלט ֶ ִ֑
מצ ָּ ָֽרים׃
שה וָֽ ל ַאהרן וַ יא ֶמר ַהע ָ֣תירו ֶאל־יהוָּ ה ויָּ סר
4וַ יק ָּרא ַפרעה למ ֶ ָ֣
יהוָֽה׃
ת־ה ָּעם ויזבחו ַל ָּ
ומ ַע ִ֑מי וַ א ַשל ָּחה ֶא ָּ
ַ ָֽהצ ַפרדעים מ ֶמני ָֽ
שה ל ַפרעה הת ָּפ ָ֣אר ָּע ַלי ל ָּמ ַ ָ֣תי׀ ַאע ָ֣תיר לך ו ַלע ָּב ֶדיך
5וַ ָ֣יא ֶמר מ ֶ ָ֣
וָֽ ל ַעמך ל ַהכרית ַ ָֽהצ ַפרדעים ממך ומ ָּב ֶ ִ֑תיך ַ ֵ֥רק ַביאר ת ָּש ַ ָֽארנָּ ה׃
ֹלהינו׃
יהוֵ֥ה ֱא ָֽ
6וַ יא ֶמר ל ָּמ ָּ ִ֑חר וַ יא ֶמר כד ָּ ָ֣ברך ל ַ ָ֣מ ַען ת ַדע כי־אין ַכ ָּ
7ו ָּס ָ֣רו ַ ָֽהצ ַפרדעים ממך ומ ָּ ָ֣ב ֶתיך ומע ָּב ֶדיך ומ ַע ֶ ִ֑מך ַ ֵ֥רק ַביאר
ת ָּש ַ ָֽארנָּ ה׃
8וַ י ֵ֥צא מ ֶשה ו ַאהרן מ ָ֣עם ַפר ִ֑עה וַ יצ ַעק מ ֶשה ֶאל־יהוָּ ה ַעל־ד ַ ֵ֥בר
ַ ָֽהצ ַפרדעים א ֶשר־ ָּ ֵׂ֥שם ל ַפר ָֽעה׃
־החצרת
9וַ ַ ֵ֥י ַעׂש יהָּוה כד ַ ָ֣בר מ ֶ ִ֑שה וַ יָּ מתו ַ ָֽהצ ַפרדעים מן־ ַה ָּב ֵ֥תים מן ַ
ן־ה ָּש ָֽדת׃
ומ ַ
11וַ יצב ֵ֥רו א ָּתם ֳח ָּמ ָ֣רם ֳח ָּמ ִ֑רם וַ תב ַאש ָּה ָּ ָֽא ֶרץ׃
11וַ ַיַָֽ֣רא ַפרעה כי ָּ ָֽהי ָּתה ָּ ָֽהרוָּ ָּחה ו ַהכבד ֶאת־לבו ו ֵ֥לא ָּש ַמע אל ֶ ִ֑הם
הוָֽה׃
ַכא ֶשר ד ֶ ֵ֥בר י ָּ

ס

12וַ ָ֣יא ֶמר יהוָּ ה ֶאל־מ ֶשה ֱאמר ֶ ָֽאל־ ַאהרן נ ָ֣טה ֶ ָֽאת־ ַמטך ו ַהְך ֶאת־ע ַ ָ֣פר
ל־א ֶרץ מצ ָּ ָֽרים׃
ָּה ָּ ִ֑א ֶרץ ו ָּה ָּיֵ֥ה לכנם ב ָּכ ֶ ֵ֥
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13וַ ַיָֽעׂשו־כן וַ יט ַאהרן ֶאת־יָּ דו ב ַמטהו וַ יַ ְך ֶאת־ע ַ ָ֣פר ָּה ָּא ֶרץ וַ תהי ַהכנָּ ם
ל־א ֶרץ מצ ָּ ָֽרים׃
ובבה ָּ ִ֑מה ָּכל־ע ַ ֵ֥פר ָּה ָּא ֶרץ ָּהיָּ ֵ֥ה כנים ב ָּכ ֶ ֵ֥
ָּב ָּא ָּדם ַ
ת־הכנים ו ָ֣לא יָּ ִ֑כלו וַ תהי
הוציא ֶא ַ
14וַ יַ עׂשו־כן ַה ַחרטמים ב ָּלטי ֶהם ל ֵ֥
ובבה ָּ ָֽמה׃
ַהכנָּ ם ָּב ָּא ָּדם ַ
15וַ יאמרו ַ ָֽה ַחרטמים ֶאל־ ַפרעה ֶאצ ַ ֵ֥בע ֱאֹלהים ִ֑הוא וַ יֶ ֱח ַזק לב־ ַפרעה
הוה׃
ו ָֽלא־ ָּש ַ ָ֣מע אל ֶהם ַכא ֶשר ד ֶ ֵ֥בר י ָּ ָֽ

ס

16וַ יא ֶמר יהוָּ ה ֶאל־מ ֶשה ַהשכם ַבב ֶקר והתיַ צב לפנָ֣י ַפרעה הנה יוצָ֣א
ַה ָּ ִ֑מי ָּמה ו ָּא ַמר ָּ ָ֣ת א ָּליו ֵ֚כה ָּא ַ ָ֣מר יהוָּ ה ַש ַ ֵ֥לח ַעמי ויַ ַָֽעב ָֽדני׃
ָ֣ 17כי אם־אינך מ ַש ָ֣ל ַח ֶאת־ ַעמי הנני ַמשלי ַח בך ו ַבע ָּב ֶדיך וָֽ ב ַעמך
ת־ה ָּערב ו ַגֵ֥ם ָּהא ָּד ָּמה
ומלאו ָּבתי מצ ַרים ֶא ֶ ָ֣
ת־ה ָּע ִ֑רב ָּ
וב ָּב ֶתיך ֶא ֶ
יה׃
ר־הם ָּע ֶ ָֽל ָּ
א ֶש ֵ֥
18והפליתי ַביום ַההוא ֶאת־ ֶ ָ֣א ֶרץ ג ֶשן א ֶשר ַעמי ע ָ֣מד ָּע ֶלי ָּה לבל ֵ֥תי
הוה ב ֶ ֵָ֥ק ֶרב ָּה ָּ ָֽא ֶרץ׃
ֱהיָֽ ות־ ָּשם ָּע ִ֑רב ל ַ ָ֣מ ַען ת ַדע כי א ֵ֥ני י ָּ
19ו ַׂשמ ָ֣תי פדת ֵ֥בין ַעמי ובָ֣ין ַע ֶ ִ֑מך ל ָּמ ָּ ֵ֥חר יה ֶיה ָּה ֵ֥את ַה ֶזָֽה׃
־א ֶרץ
יתה ַפרעה ובָ֣ית ע ָּב ָּ ִ֑דיו וב ָּכל ֶ
21וַ ַי ַעׂש יהוָּ ה כן וַ יָּ בא ָּע ָ֣רב ָּכבד ֵ֥ב ָּ
מצ ַרים ת ָּש ֵ֥חת ָּה ָּא ֶרץ מפנֵ֥י ֶה ָּע ָֽרב׃
אמר לכו זב ֵ֥חו ָֽלאֹלה ֶיכם ָּב ָּ ָֽא ֶרץ׃
21וַ יק ָּ ָ֣רא ַפרעה ֶאל־מ ֶשה וָֽ ל ַאה ִ֑רן וַ י ֶ
22וַ ָ֣יא ֶמר מ ֶשה לא נָּ כון ַלע ָׂ֣שות כן ֵ֚כי תוע ַ ָ֣בת מצ ַרים נז ַבח ַליהָּ ָ֣וה
ֱאֹל ִ֑הינו ָ֣הן נז ִַ֞בח ֶאת־תוע ַ ֵ֥בת מצ ַרים לעיני ֶהם ו ֵ֥לא יסק ָֽלנו׃
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אמר
יהוָ֣ה ֱאֹלהינו ַכא ֶשר י ַ ֵ֥
ֵ֚ ֶ 23ד ֶרְך שֹלָ֣ ֶשת יָּ מים נלְך ַבמד ָּ ִ֑בר וזָּ ַבחנו ַ ָֽל ָּ
א ָֽלינו׃
24וַ ָ֣יא ֶמר ַפרעה ָּאנ ִ֞כי א ַש ַלח ֶאת ֶכם וז ַבח ִֶ֞תם ַליהָּוה ֱא ָֹֽלהי ֶכם ַבמד ָּבר
ַרק ַהר ֵ֥חק לא־ ַתרחיקו ָּל ֶ ִ֑ל ֶכת ַהעתירו ַבע ָֽדי׃
25וַ ָ֣יא ֶמר מ ֶשה הנה ָּאנכי יוצא ָֽמע ָּמְך ו ַהע ַתר ָ֣תי ֶאל־יהוָּ ה ו ָּ ָ֣סר ֶה ָּערב
מ ַפרעה מע ָּב ָּ ֵ֥דיו ומ ַעמו ָּמ ָּ ִ֑חר ַרק ַאל־יסף ַפרעה ָּהתל לבלתי ַש ַלָ֣ח
יהוָֽה׃
ת־ה ָּעם לזב ַח ַ ָֽל ָּ
ֶא ָּ
26וַ י ֵ֥צא מ ֶשה מ ָ֣עם ַפר ִ֑עה וַ יֶ ע ַתר ֶאל־יהָּ ָֽוה׃
27וַ ַי ַעׂש יהוָּ ה כד ַ ָ֣בר מ ֶשה וַ יָּ ַסר ֶה ָּערב מ ַפרעה מע ָּב ָּ ָ֣דיו ומ ַע ִ֑מו ֵ֥לא
נש ַאר ֶא ָּ ָֽחד׃
28וַ יַ כבד ַפרעה ֶאת־לבו ַגם ַב ַ ָ֣פ ַעם ַה ִ֑זאת ו ֵ֥לא ש ַלח ֶאת־ ָּה ָּ ָֽעם׃

פ

ה־א ַמר יהוָּ ה
1 9וַ יא ֶמר יהוָּ ה ֶאל־מ ֶשה בא ֶאל־ ַפר ִ֑עה וד ַבר ָּ ָ֣ת א ָּליו ָֽכ ָּ
ת־עמי ו ַי ַָֽעב ָֽדני׃
ֹלהי ָּ ָֽהעברים ַש ַ ֵ֥לח ֶא ַ
ֱא ָ֣
2כי אם־ ָּמ ֵ֥אן ַא ָּתה ל ַש ִ֑ל ַח ועודך ַמח ֵ֥זיק ָּ ָֽבם׃
שר ַב ָּש ֶדה ַבסוסים ַ ָֽבחמרים ַבג ַמלים
3הנה יַ ד־יהוָּ ה הויָּ ה במקנך א ֶ ָ֣
וב ִ֑צאן ֶד ֶבר ָּכ ֵ֥בד מ ָֽאד׃
ַב ָּב ָָּקר ַ
4והפ ָּלָ֣ה יהוָּ ה ֵ֚בין מקנָ֣ה יׂש ָּראל ובין מקנָ֣ה מצ ָּ ִ֑רים ו ֵ֥לא יָּמות
מ ָּכל־לבנֵ֥י יׂש ָּראל ָּד ָּ ָֽבר׃
5וַ ָּ ֵ֥י ֶׂשם יהָּוה מו ָ֣עד לא ִ֑מר ָּמ ָּחר יַ ע ֶׂשה יהָּוה ַה ָּד ָּ ֵ֥בר ַה ֶזה ָּב ָּ ָֽא ֶרץ׃
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6וַ יַ ַעׂש יהוָּ ה ֶאת־ ַה ָּד ָּבר ַהזֶ ה ָֽמ ָּמ ֳח ָּרת וַ יָּ ָּמת כל מק ָ֣נה מצ ָּ ִ֑רים וממק ֵ֥נה
־מת ֶא ָּ ָֽחד׃
ב ָֽני־יׂש ָּראל לא ֵ֥
ד־א ָּ ִ֑חד וַ יכ ַבד לָ֣ב
7וַ יש ַ ָ֣לח ַפרעה והנה לא־מת ממקנֵ֥ה יׂש ָּראל ַע ֶ
ת־ה ָּ ָֽעם׃
ַפרעה ו ֵ֥לא ש ַלח ֶא ָּ

פ

שה ו ֶ ָֽאל־ ַאהרן קחו ָּל ֶכם מ ָ֣לא ָּחפני ֶכם פי ַח כב ָּ ִ֑שן
8וַ ָ֣יא ֶמר יהוָּ ה ֶאל־מ ֶ ָ֣
וז ָּר ֵ֥קו מ ֶשה ַה ָּש ַמי ָּמה לעי ֵ֥ני ַפר ָֽעה׃
9ו ָּה ָּיָ֣ה ל ָּא ָּבק ַעל ָּכל־ ֶ ָ֣א ֶרץ מצ ָּ ִ֑רים ו ָּהיָּ ה ַעל־ ָּה ָּא ָּדם ו ַעל־ ַהבה ָּמה
ל־א ֶרץ מצ ָּ ָֽרים׃
לש ֵ֥חין פר ַח א ַבעבעת ב ָּכ ֶ ֵ֥
11וַ יק ִ֞חו ֶאת־ ָ֣פי ַח ַהכב ָּשן וַ ַ ָֽי ַעמדו לפנָ֣י ַפרעה וַ יז ֵ֥רק אתו מ ֶשה
ובבה ָּ ָֽמה׃
ַה ָּש ָּ ִ֑מי ָּמה וַ יהי שחין א ַבעבעת פר ַח ָּב ָּא ָּדם ַ
11ו ָֽלא־יָּ כלָ֣ ו ַ ָֽה ַחרטמים ַלעמד לפ ֵ֥ני מ ֶשה מפ ָ֣ני ַהש ִ֑חין ָֽכי־ ָּה ָּיָ֣ה ַהשחין
ַ ָֽבחרטמם וב ָּכל־מצ ָּ ָֽרים׃
12וַ י ַחזק יהוָּ ה ֶאת־ ָ֣לב ַפרעה ו ֵ֥לא ָּש ַמע אל ֶ ִ֑הם ַכא ֶשר ד ֶ ֵ֥בר יהָּוה
ֶאל־מ ֶ ָֽשה׃

ס

13וַ יא ֶמר יהוָּ ה ֶאל־מ ֶשה ַהש ָ֣כם ַבב ֶקר והתיַ צב לפנָ֣י ַפר ִ֑עה ו ָּא ַמר ָּ ָ֣ת
־א ַמר יהוָּ ה ֱאֹל ָ֣הי ָּ ָֽהעברים ַש ַ ֵ֥לח ֶאת־ ַעמי ו ַ ָֽי ַעב ָֽדני׃
א ָּליו ָֽכה ָּ
ובע ָּב ֶדיך
ָ֣ 14כי׀ ַב ַ ָ֣פ ַעם ַהזאת אני של ַח ֶאת־ ָּכל־ ַמגפ ַתי ֶ ָֽאל־לבך ַ
ל־ה ָּ ָֽא ֶרץ׃
וב ַע ֶ ִ֑מך ַבע ָ֣בור ת ַדע כי ֵ֥אין ָּכמני ב ָּכ ָּ
ת־עמך ַב ָּ ִ֑ד ֶבר וַ ת ָּכחד
15כי ַע ָּתה ָּש ַ ָ֣לחתי ֶאת־יָּ די וָּ ַ ֵ֥אְך אותך ו ֶ ָֽא ַ
ן־ה ָּ ָֽא ֶרץ׃
מ ָּ
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16ואו ָּלם ַבע ֵ֥בור זאת ֶה ֱע ַמדתיך ַבעבור ַהראתךָ֣ ֶאת־כ ִ֑חי ול ַמ ַען ַס ֵ֥פר
ל־ה ָּ ָֽא ֶרץ׃
שמי ב ָּכ ָּ
17עודך מסתו ָ֣לל ב ַע ִ֑מי לבלתי ַשל ָּ ָֽחם׃
18הנני ַממטיר ָּכ ָ֣עת ָּמ ָּחר ָּב ָּרד ָּכ ָ֣בד מ ִ֑אד א ֶשר לא־ ָּה ָּיה ָּכמהו
ד־ע ָּתה׃
ן־היֵ֥ ום הוָּ ס ָּדה ו ַע ָּ ָֽ
במצ ַרים למ ַ
19ו ַע ָּתה ש ַלח ָּהעז ֶ ָֽאת־מקנך ואת ָּכל־א ֶ ֵ֥שר לך ַב ָּש ֶ ִ֑דה ָּכל־ ָּה ָּא ָּדם
ו ַהבה ָּמה א ֶ ָֽשר־י ָּמ ָ֣צא ַב ָּש ֶדה ולא ָֽי ָּאסף ַה ַבי ָּתה ויָּ ַרד על ֶהם ַה ָּב ָּרד
וָּ ָֽמתו׃
ַ 21היָּ רא ֶאת־ד ַ ָ֣בר יהוָּ ה ָֽמ ַעבדי ַפר ִ֑עה הניס ֶאת־ע ָּב ָּ ֵ֥דיו ו ֶאת־מקנהו
ל־ה ָּב ָֽתים׃
ֶא ַ
הוִ֑ה ַוַָֽֽיַ עזב ֶאת־ע ָּב ָּ ֵ֥דיו ו ֶאת־מקנהו
21וַ א ֶ ֵ֥שר לא־ ָּׂשם לבו ֶאל־ד ַ ָ֣בר י ָּ
ַב ָּש ֶ ָֽדה׃

פ

יהי ָּב ָּרד
ל־ה ָּש ַמים ו ֵ֥
ת־יַֽדך ַע ַ
22וַ יא ֶמר יהוָּ ה ֶאל־מ ֶשה נטה ֶא ָּ ָֽ
ל־ע ֶׂשב ַה ָּש ֶדה
ל־הבה ָּמה ו ַעל ָּכ ֵ֥
ל־ה ָּא ָּ ָ֣דם ו ַע ַ
ל־א ֶרץ מצ ָּ ִ֑רים ַע ָּ
ב ָּכ ֶ ָ֣
ב ֶ ֵ֥א ֶרץ מצ ָּ ָֽרים׃
וב ָּרד וַ ֵ֥תה ַלְך אש
ל־ה ָּש ַמים ַוָֽיהוָּ ה נָּ ַתן קֹלת ָּ
שה ֶאת־ ַמטהו ַע ַ
23וַ יט מ ֶ ָ֣
ל־א ֶרץ מצ ָּ ָֽרים׃
הוה ָּב ָּרד ַע ֶ ֵ֥
ָּ ִ֑אר ָּצה וַ יַ מטר י ָּ
א־ה ָּיה
24וַ י ָ֣הי ָּב ָּרד ואש מת ַל ַק ַחת ב ָ֣תוְך ַה ָּב ָּ ִ֑רד ָּכבָ֣ד מאד א ֶשר ָֽל ָּ
ל־א ֶרץ מצ ַרים מ ָּאז ָּהי ָּ ֵ֥תה לגָֽ וי׃
ָּכמהו ב ָּכ ֶ ָ֣
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שר ַב ָּש ֶדה מ ָּא ָּדם
25וַ יַ ְך ַה ָּב ָּרד ב ָּכל־ ֶ ָ֣א ֶרץ מצ ַרים ֵ֚את ָּכל־א ֶ ָ֣
־כל־ ֵ֥עץ ַה ָּש ֶדה
ו ַעד־בה ָּ ִ֑מה ואת ָּכל־ע ֶׂשב ַה ָּש ֶדה ה ָּ ָ֣כה ַה ָּב ָּרד ו ֶאת ָּ
ש ָֽבר׃
ֵ֚ ַ 26רק ב ֶ ָ֣א ֶרץ ג ֶשן א ֶשר־ ָּשם ב ָ֣ני יׂש ָּר ִ֑אל ֵ֥לא ָּה ָּיה ָּב ָּ ָֽרד׃
שה וָֽ ל ַאהרן וַ ֵ֥יא ֶמר אל ֶהם ָּח ָּ ָ֣טאתי ַה ָּ ִ֑פ ַעם
27וַ יש ַ ָ֣לח ַפרעה וַ יק ָּרא למ ֶ ָ֣
יהוָּ ה ַה ַצדיק וַ א ֵ֥ני ו ַעמי ָּהר ָּש ָֽעים׃
וב ָּ ִ֑רד וַ א ַשל ָּ ָ֣חה ֶאת ֶכם
ַ 28העתירו ֶאל־יהוָּ ה ו ַרב ָֽמהית קֹלֵ֥ ת ֱאֹלהים ָּ
ו ֵ֥לא תספון ַלע ָֽמד׃
29וַ יא ֶמר א ָּליו מ ֶשה כצאתי ֶאת־ ָּהעיר ֶאפ ֵ֥רׂש ֶאת־ ַכ ַפי ֶאל־יהָּ ִ֑וה
יהוה ָּה ָּ ָֽא ֶרץ׃
ַהקלָ֣ ות יֶ ח ָּדלון ו ַה ָּב ָּרד ָ֣לא יָֽהיֶ ה־עוד ל ַ ָ֣מ ַען ת ַדע ֵ֥כי ַל ָּ
ֹלהים׃
31ו ַא ָּתה וַ ע ָּב ֶ ִ֑דיך יָּ ַדעתי ֵ֚כי ֶ ָ֣ט ֶרם ָֽתיראון מפני יהָּ ֵ֥וה ֱא ָֽ
31ו ַהפש ָּ ֵ֥תה ו ַהשע ָּרה נ ָּ ִ֑כ ָּתה כי ַהשע ָּרה ָּאביב ו ַהפש ָּתה גב ָֽעל׃
32ו ַהח ָּ ֵ֥טה ו ַהכ ֶס ֶמת ָ֣לא נ ִ֑כו ֵ֥כי אפיֹלת ָֽהנָּ ה׃
33וַ יצא מ ֶשה מעם ַפרעה ֶאת־ ָּהעיר וַ יפ ֵ֥רׂש ַכ ָּפיו ֶאל־יהָּ ִ֑וה ַוַָֽֽיַ חדלו
ַהקלות ו ַה ָּב ָּרד ו ָּמ ָּטר לא־נ ַ ֵ֥תְך ָּ ָֽאר ָּצה׃
34וַ ַיַָֽ֣רא ַפרעה ָֽכי־ ָּח ַדל ַה ָּמ ָּטר ו ַה ָּב ָּרד ו ַהקֹלת וַ ָ֣י ֶסף ַלח ִ֑טא וַ יַ כ ֵ֥בד לבו
ֵ֥הוא וַ ע ָּב ָּ ָֽדיו׃
ַ35וַָֽֽיֶ ֱחזַ ק ָ֣לב ַפרעה ו ֵ֥לא ש ַלח ֶאת־בנָ֣י יׂש ָּר ִ֑אל ַכא ֶשר ד ֶ ֵ֥בר יהָּוה
ביַ ד־מ ֶ ָֽשה׃
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1 10וַ יא ֶמר יהוָּ ה ֶאל־מ ֶשה בא ֶאל־ ַפר ִ֑עה ָֽכי־א ִ֞ני הכ ַבדתי ֶאת־לבו
ו ֶאת־ ָ֣לב ע ָּב ָּדיו ל ַמ ַען שתי את ַ ֵ֥תי א ֶלה בקרבו׃
ובן־בנך ָ֣את א ֶשר הת ַע ַללתי במצ ַרים
2ול ַמ ַען ת ַספר ב ָּאזני בנך ֶ
הוָֽה׃
ר־ׂשמתי ָּ ִ֑בם ָֽו ַידע ֶתם כי־אנֵ֥י י ָּ
ו ֶאת־את ַתי א ֶש ַ ָ֣
שה ו ַאהרן ֶאל־ ַפרעה וַ יאמ ָ֣רו א ָּליו ָֽכה־ ָּא ַמר יהוָּ ה ֱאֹל ָ֣הי
3וַ יָּ בא מ ֶ ָ֣
ד־מ ַ ָ֣תי מ ַאנ ָּת ל ָּענת מ ָּפ ָּ ִ֑ני ַש ַ ֵ֥לח ַעמי ויַ ָֽ ַעב ָֽדני׃
ָּ ָֽהעברים ַע ָּ
4כי אם־ ָּמ ֵ֥אן ַא ָּתה ל ַש ָ֣ל ַח ֶאת־ ַע ִ֑מי הנני מ ֵ֥ביא ָּמ ָּחר ַאר ֶבה בגב ֶ ָֽלך׃
5וכ ָּסה ֶאת־ ָ֣עין ָּה ָּא ֶרץ ו ֵ֥לא יו ַכל לר ָ֣את ֶאת־ ָּה ָּ ִ֑א ֶרץ ו ָּא ַ ָ֣כל׀ ֶאת־ ֶי ָ֣ ֶתר
־העץ ַהצ ֵ֥מ ַח ָּל ֶכם
ַהפל ָּטה ַהנש ֶא ֶרת ָּל ֶכם מן־ ַה ָּב ָּרד ו ָּא ַכל ֶאת־ ָּכל ָּ
ן־ה ָּש ֶ ָֽדה׃
מ ַ
6ו ָּמלאו ָּב ֶתיך ו ָּב ָ֣תי ָּכל־ע ָּב ֶדיך ו ָּב ָ֣תי ָּכל־מצ ַרים א ֶשר ָֽלא־ ָּראו אב ֶתיך
־הא ָּד ָּמה ַעד ַהיָ֣ ום ַה ֶזִ֑ה וַ י ֵֶ֥פן וַ יצא
וַ אבוָ֣ ת אב ֶתיך מיום ֱהיו ָּתם ַעל ָּ ָ֣
מ ֵ֥עם ַפר ָֽעה׃
7וַ יאמרו ַעבדי ַפרעה א ָּליו ַעד־ ָּמ ַתי יהיֶ ה ֶ ֵ֥זה ָּלנו למוקש ַש ַלח
יהם ה ֶ ָ֣ט ֶרם ת ַדע ֵ֥כי ָּאב ָּדה
הוה ֱאֹלה ֶ ִ֑
־האנָּ שים ו ַ ָֽי ַעבדו ֶאת־י ָּ ָ֣
ֶאת ָּ ָ֣
מצ ָּ ָֽרים׃
8וַ יו ִַ֞שב ֶאת־מ ֶשה ו ֶ ָֽאת־ ַאהרן ֶאל־ ַפרעה וַ ָ֣יא ֶמר אל ֶהם ל ֵ֥כו עבדו
הוה ֱאֹלהי ֶ ִ֑כם ֵ֥מי וָּ מי ַההל ָֽכים׃
ֶאת־י ָּ ָ֣
9וַ ָ֣יא ֶמר מ ֶשה בנ ָּע ֵ֥רינו ובזקנינו נ ִ֑לְך ב ָּבנינו ובבנותנו בצאננו
הוה ָּ ָֽלנו׃
ובב ָּקרנו נלְך ֵ֥כי ַחג־י ָּ
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11וַ ָ֣יא ֶמר אל ֶהם יהי כן יהוָּ ה ע ָּמ ֶכם ַכא ֶשר א ַש ַ ֵ֥לח ֶאת ֶכם ו ֶ ָֽאת־ ַטפ ֶ ִ֑כם
ראו ֵ֥כי ָּר ָּעה ֶ ֵ֥נַֽגֶ ד פני ֶ ָֽכם׃
ו־נא ַהג ָּברים ועב ָ֣דו ֶאת־יהוָּ ה ֵ֥כי א ָּתּה ַא ֶ ָ֣תם מ ַבק ִ֑שים
ָ֣ 11לא כן ל ָֽכ ָּ
וַ י ָּ ָ֣ג ֶַֽרש א ָּתם מאת פנֵ֥י ַפר ָֽעה׃

פ

12וַ יא ֶמר יהוָּ ה ֶאל־מ ֶשה נטה יָּ דך ַעל־ ֶא ֶרץ מצ ַרים ָּ ָֽב ַאר ֶבה ויַ ַעל
ַעל־ ֶ ָ֣א ֶרץ מצ ָּ ִ֑רים ויא ַכל ֶאת־ ָּכל־ ָ֣ע ֶׂשב ָּה ָּא ֶרץ את ָּכל־א ֶ ֵ֥שר השאיר
ַה ָּב ָּ ָֽרד׃
ל־א ֶרץ מצ ַרים ַוָֽיהוָּ ה נ ַהג ֵ֥ר ַוח ָּקדים ָּב ָּא ֶרץ
שה ֶאת־ ַמטהו ַע ֶ ָ֣
13וַ יט מ ֶ ָ֣
ל־ה ָּלִ֑י ָּלה ַה ָ֣ב ֶקר ָּהיָּ ה ור ַוח ַה ָּקדים נָּ ָּׂשא
ל־היֵ֥ ום ַההוא ו ָּכ ַ
ָּכ ַ
ת־ה ַאר ֶ ָֽבה׃
ֶא ָּ
14וַ ַיָ֣ ַעל ָּ ָֽה ַאר ֶבה ַ ֵ֚על ָּכל־ ֶ ָ֣א ֶרץ מצ ַרים וַ יָּ נַ ח בכל ג ָ֣בול מצ ָּ ִ֑רים ָּכ ָ֣בד מאד
־כן׃
־היָּ ה כן ַאר ֶבה ָּכמהו ו ַאח ָּריו ֵ֥לא ָֽיהיֶ ה ָֽ
ל ָּפנָּ יו לא ָּ
ת־כל־ע ֶָׂ֣שב ָּה ָּא ֶרץ
אכל ֶא ָּ
15וַ י ִַ֞כס ֶאת־ ָ֣עין ָּכל־ ָּה ָּא ֶרץ וַ ֶתח ַ ָ֣שְך ָּה ָּא ֶרץ וַ י ַ
ל־י ֶַֽרק ָּבעץ
א־נותר ָּכ ֶ
ַ
ואת ָּכל־פ ָ֣רי ָּהעץ א ֶ ֵ֥שר הותיר ַה ָּב ָּ ִ֑רד ול
ל־א ֶרץ מצ ָּ ָֽרים׃
וב ֵ֥ע ֶׂשב ַה ָּש ֶדה ב ָּכ ֶ ֵ֥
שה וָֽ ל ַאה ִ֑רן וַ יא ֶמר ָּח ָּטאתי ַליהָּ ֵ֥וה ֱא ָֹֽלהי ֶכם
16וַ י ַמ ָ֣הר ַפרעה לקרא למ ֶ ָ֣
ו ָּל ֶ ָֽכם׃
יהוָ֣ה ֱאֹלה ֶיכִ֑ם ויָּ סר
17ו ַע ָּתה ָּ ָׂ֣שא ָּנא ַח ָּטאתי ַ ָ֣אְך ַה ַפ ַעם ו ַהעתירו ַל ָּ
ת־ה ָּ ֵ֥מוֶ ת ַה ֶזָֽה׃
ָֽמ ָּע ַלי ַרק ֶא ַ
הוָֽה׃
18וַ יצא מ ָ֣עם ַפר ִ֑עה וַ יֶ ע ַתר ֶאל־י ָּ
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19וַ יַ הפְך יהָּוה ָֽרו ַח־יָּ ם ָּח ָּ ָ֣זק מאד וַ י ָּשא ֶאת־ ָּ ָ֣ה ַאר ֶבה וַ ית ָּקעהו ָּיָ֣ ָּמה
ִ֑סוף לא נש ַאר ַאר ֶ ָ֣בה ֶא ָּחד בכל ג ֵ֥בול מצ ָּ ָֽרים׃
21וַ י ַח ֵ֥זק יהָּוה ֶאת־ ָ֣לב ַפר ִ֑עה ו ֵ֥לא ש ַלח ֶאת־ב ֵ֥ני יׂש ָּר ָֽאל׃

פ

21וַ יא ֶמר יהוָּ ה ֶאל־מ ֶשה נטה ָּ ָֽיַֽדך ַעל־ ַה ָּש ַמים ֵ֥ויהי ח ֶשְך ַעל־ ֶ ָ֣א ֶרץ
מצ ָּ ִ֑רים ויָּ מש ָֽח ֶשְך׃
ל־א ֶרץ מצ ַרים
22וַ ֵ֥יט מ ֶשה ֶאת־יָּ דו ַעל־ ַה ָּש ָּ ִ֑מים וַ יהי ָֽח ֶשְך־אפ ָּלה ב ָּכ ֶ ֵ֥
יָּמים׃
שֹלֵ֥ ֶשת ָֽ
ָֽ 23לא־ ָּר ִ֞או ָ֣איש ֶאת־ ָּאחיו ולא־ ָּקמו ֵ֥איש מ ַתח ָּתיו שֹלָ֣ ֶשת יָּ ִ֑מים
וָֽ ל ָּכל־בני יׂש ָּראל ָּ ֵ֥היָּ ה אור במושב ָּ ָֽתם׃
אמר לכו עב ָ֣דו ֶאת־יהוָּ ה ַרק צאנ ֶ ֵ֥כם
24וַ יק ָּרא ַפרעה ֶאל־מ ֶשה וַ י ֶ
ָֽם־טפ ֶכם י ֵ֥לְך ע ָּמ ֶ ָֽכם׃
וב ַקר ֶכם י ָּ ִ֑צג ַג ַ
יהוֵ֥ה
25וַ ָ֣יא ֶמר מ ֶשה גַ ם־ ַא ָּתה ת ֵ֥תן ביָּ דנו ז ָּב ָ֣חים ועלִ֑ ות ו ָּעׂשינו ַל ָּ
ֹלהינו׃
ֱא ָֽ
26וגַ ם־מקננו י ָ֣לְך ע ָּמנו לא ת ָּשאר ַפר ָּסה ֵ֚כי מ ֶ ָ֣מנו נ ַקח ַלעבד
הוה ֱאֹל ִ֑הינו וַ א ַ ָ֣נחנו ָֽלא־נ ַדע ַ ָֽמה־נַ עבד ֶאת־יהוָּ ה ַעד־באנו
ֶאת־י ָּ ָ֣
ָּ ָֽש ָּמה׃
27וַ י ַח ֵ֥זק יהָּוה ֶאת־ ָ֣לב ַפר ִ֑עה ו ֵ֥לא ָּא ָּבה ל ַשל ָּ ָֽחם׃
28וַ ָֽיא ֶמר־לֵ֥ ו ַפרעה ָ֣לְך מ ָּע ָּלִ֑י ה ָּ ָ֣ש ֶמר לך ֶאל־ת ֶסף ר ָ֣אות ָּפנַ י כי ביום
ראתךֵ֥ ָּפ ַני ָּת ָֽמות׃
29וַ ֵ֥יא ֶמר מ ֶשה ָ֣כן ד ַ ִ֑בר ָּת לא־א ֵ֥סף עוד ר ֵ֥אות ָּפ ֶ ָֽניך׃
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1 11וַ יא ֶמר יהוָּ ה ֶאל־מ ֶשה ָ֣עוד ֶנַֽגַ ע ֶא ָּחד ָּאביא ַעל־ ַפרעה
ו ַעל־מצ ַרים ַ ָֽאחרי־כן י ַש ַלֵ֥ח ֶאת ֶכם מ ֶזִ֑ה כ ַשלחו ָּכ ָּלה גָּ רש יגָּ ֵ֥רש
ֶאת ֶכם מ ֶזָֽה׃
ַ 2ד ֶבר־ ָּנא ב ָּאז ָ֣ני ָּה ָּ ִ֑עם וישא ִ֞לו ָ֣איש׀ מ ָ֣את רעהו וא ָּשה מ ָ֣את רעו ָּתּה
כלי־ ֶכ ֶסף וכ ֵ֥לי זָּ ָּ ָֽהב׃
ת־חן ָּה ָּעם בעינָ֣י מצ ָּ ִ֑רים ַגָ֣ם׀ ָּה ָ֣איש מ ֶשה גָּ דול מאד
הוה ֶא ֵ֥
3וַ יתן י ָּ
י־פרעה ובעינֵ֥י ָּה ָּ ָֽעם׃
ב ֶ ָ֣א ֶרץ מצ ַרים בעינֵ֥י ַעב ָֽד ַ

ס

4וַ ָ֣יא ֶמר מ ֶשה כה ָּא ַ ָ֣מר יהָּ ִ֑וה ַכח ָ֣צת ַה ַלי ָּלה א ֵ֥ני יוצא ב ֵ֥תוְך מצ ָּ ָֽרים׃
שב ַעל־כסאו ַ ֵ֚עד
5ו ָ֣מת ָּכל־בכור ב ֶ ָ֣א ֶרץ מצ ַרים מבכור ַפרעה ַהי ָ֣
ב ָ֣כור ַהשפ ָּחה א ֶשר ַא ַ ָ֣חר ָּהר ָּ ִ֑חים וכל ב ֵ֥כור בה ָּ ָֽמה׃
ל־א ֶרץ מצ ָּ ִ֑רים א ֶשר ָּכמהו ָ֣לא נהיָּ ָּתה ו ָּכמהו
6ו ָּ ָֽהי ָּתה צ ָּעָ ָּ ֵ֥קה גד ָּלה ב ָּכ ֶ ָ֣
ֵ֥לא ת ָֽסף׃
7ול ָ֣כל׀ ב ָ֣ני יׂש ָּראל לא ֶ ָֽי ֱח ַרץ־ ֶכ ֶלב לשנו למאיש ו ַעד־בה ָּ ִ֑מה ל ַמ ַען
ובין יׂש ָּר ָֽאל׃
ָֽתדעון א ֶשר יַ פ ֶלָ֣ה יהוָּ ה ֵ֥בין מצ ַרים ֵ֥
ל־ה ָּעָ֣ם
־לי לאמר צא ַא ָּתה ו ָּכ ָּ
8ויָּ ר ָ֣דו ָּכל־ע ָּב ֶדיך א ֶלה א ַלי והש ַ ָֽתחוו ָ֣
י־אף׃
ם־פרעה ָּב ֳחר ָּ ָֽ
א ֶשר־ב ַרג ֶליך ו ַאחרי־כן אצִ֑א וַ י ֵ֥צא ָֽמע ַ

ס

9וַ יא ֶמר יהוָּ ה ֶאל־מ ֶשה לא־יש ַ ֵ֥מע אלי ֶכם ַפר ִ֑עה ל ַמ ַען ר ֵ֥בות מופ ַתי
ב ֶ ֵ֥א ֶרץ מצ ָּ ָֽרים׃
שה ו ַאהרן ָּעׂשו ֶאת־ ָּכל־ ַהמפ ֵ֥תים ָּהא ֶלה לפנָ֣י ַפר ִ֑עה וַ י ַחזק יהוָּ ה
11ומ ֶ ָ֣
ֶאת־ ָ֣לב ַפרעה ו ָֽלא־ש ַ ֵ֥לח ֶאת־ב ָֽני־יׂש ָּראל מ ַאר ָֽצו׃
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שה ו ֶ ָֽאל־ ַאהרן ב ֶ ֵ֥א ֶרץ מצ ַרים לא ָֽמר׃
1 12וַ יא ֶמר יהוָּ ה ֶאל־מ ֶ ָ֣
ַ 2הח ֶדש ַה ֶזה ָּל ֶכם ָ֣ראש ֳח ָּד ִ֑שים רא ֵ֥שון הוא ָּל ֶכם ל ָּחדשי ַה ָּש ָּ ָֽנה׃
ַ 3דברו ֶ ָֽאל־ ָּכל־ע ַדת יׂש ָּראל לאמר ֶב ָּעׂשר ַל ָ֣ח ֶדש ַה ֶזִ֑ה ויק ָ֣חו ָּל ֶהם
ית־אבת ֶ ֵׂ֥שה ַל ָּ ָֽבית׃
איש ֶ ֵׂ֥שה לב ָּ
4ואם־ימ ַ ָ֣עט ַה ַבית מה ָ֣ית מ ֶשה ו ָּלָ ַ ָ֣קח הוא ושכנו ַה ָּק ֵ֥רב ֶאל־ביתו
ל־ה ֶ ָֽשה׃
במכ ַ ָ֣סת נ ָּפ ִ֑שת ֵ֚איש ל ָ֣פי ָּאכלו ָּתכסו ַע ַ
ן־העזים ת ָּ ָֽקחו׃
ֵׂ֥ ֶ 5שה ָּתמים זָּ ָּ ֵ֥כר ֶבן־ ָּש ָּנה יה ֶי ָ֣ה ָּל ֶ ִ֑כם מן־ ַהכ ָּב ֵׂ֥שים ומ ָּ
6ו ָּה ָּיה ָּל ֶכם למש ֶמ ֶרת ַ ָ֣עד ַאר ָּב ָּ ֵ֥עה ָּע ָּׂשר יום ַל ָ֣ח ֶדש ַה ֶ ִ֑זה ו ָּשח ָ֣טו אתו
כל ק ַ ֵ֥הל ע ַ ָֽדת־יׂש ָּראל ֵ֥בין ָּה ַער ָּ ָֽבים׃
7ו ָּ ָֽלקחו מן־ ַה ָּדם ו ָּ ָֽנתנו ַעל־ש ֵ֥תי ַהמזוזת ו ַעל־ ַה ַמש ִ֑קוף ַ ֵ֚על ַה ָּ ָ֣בתים
א ֶשר־יאכלֵ֥ ו אתו ָּב ֶ ָֽהם׃
8ו ָּאכלֵ֥ ו ֶאת־ ַה ָּב ָּׂשר ַב ַ ָ֣לי ָּלה ַה ֶ ִ֑זה צלי־ ָ֣אש ו ַמצות ַעל־מררים יאכ ָֽלהו׃
ַ 9אל־תאכלו מ ֶמנו נָּ א ו ָּב ֵ֥של מב ָּשל ַב ָּ ִ֑מים ָ֣כי אם־צלי־אש רא ֵ֥שו
ַעל־כ ָּר ָּעיו ו ַעל־קר ָֽבו׃
11ולא־תו ֵ֥תירו מ ֶמנו ַעד־ ִ֑ב ֶקר ו ַהנ ָּ ֵ֥תר מ ֶמנו ַעד־ב ֶקר ָּב ֵ֥אש תׂש ָֽרפו׃
ומ ֶקל ֶכם
יכם ַ
11ו ָּכ ָּכה תאכלָ֣ ו אתו ָּמתני ֶ ָ֣כם חגרים ַ ָֽנעלי ֶכם ב ַרגל ֶ
יהוָֽה׃
ביֶ ד ֶכִ֑ם וַ א ַכל ֶתם אתו בח ָּפזון ֶ ֵ֥פ ַסח הוא ַל ָּ
12ו ָּע ַבר ָ֣תי ב ֶ ָֽא ֶרץ־מצ ַרים ַב ַ ָ֣לי ָּלה ַהזֶ ה והכיתי ָּכל־בכור ב ֶ ָ֣א ֶרץ מצ ַרים
הוה׃
ל־אֹל ֵ֥הי מצ ַרים ֶ ָֽא ֱע ֶ ֵׂ֥שה ש ָּפטים א ֵ֥ני י ָּ ָֽ
מ ָּא ָּדם ו ַעד־בה ָּ ִ֑מה וב ָּכ ֱ
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שר ַא ֶ ָ֣תם ָּשם ו ָּראיתי ֶאת־ ַה ָּדם
13ו ָּהיָּ ה ַה ָּדם ָּל ֶכם לאת ַעל ַה ָּבתים א ֶ ָ֣
ו ָּפ ַסחתי על ֶ ִ֑כם ו ָֽלא־ ָֽיהיֶ ה ָּב ֶ ֵ֥כם נֶ גֶ ף ל ַמשחית ב ַהכתי ב ֶ ֵ֥א ֶרץ מצ ָּ ָֽרים׃
14ו ָּהיָּ ה ַהיום ַה ֶזה ָּל ֶכם לז ָּכרון ו ַחג ֶ ֵ֥תם אתו ַ ָ֣חג ַ ָֽליהָּ ִ֑וה לד ָ֣רתי ֶכם ח ַ ֵ֥קת
עולם ת ָּח ָֽגהו׃
ָּ
15שב ַעת יָּ מים ַמ ָ֣צות תאכלו ַ ֵ֚אְך ַביָ֣ ום ָּהראשון ַתש ֵ֥ביתו שאר
מ ָּבת ֶיכִ֑ם ָ֣כי׀ ָּכל־אכָ֣ל ָּחמץ ונכר ִָּ֞תה ַה ֶנ ֶפש ַההוא מיׂש ָּראל מיֵ֥ ום
ָּהראשן ַעד־יֵ֥ ום ַהשב ָֽעי׃
16ו ַביום ָּהראשון מק ָּרא־ק ֶדש ו ַביום ַהשביעי מק ָּרא־ק ֶדש יה ֶי ָ֣ה ָּל ֶ ִ֑כם
שר י ָּא ָ֣כל ל ָּכל־נֶ ֶפש ֵ֥הוא ל ַבדו
ׂשה ָּב ֶהם ַ ֵ֚אְך א ֶ ָ֣
ָּכל־מ ָּלא ָּכה לא־י ָּע ֶ ָ֣
י ָּע ֶ ֵׂ֥שה ָּל ֶ ָֽכם׃
הוצאתי ֶאת־צבאות ֶיכם
17וש ַמר ֶתם ֶאת־ ַה ַמצות כי ב ֶע ֶצם ַהיָ֣ ום ַהזֶ ה ֵ֥
עולם׃
ת־היֵ֥ ום ַה ֶזה לדרת ֶיכם ח ַ ֵ֥קת ָּ ָֽ
מ ֶ ָ֣א ֶרץ מצ ָּ ִ֑רים וש ַמר ִֶ֞תם ֶא ַ
ָּ 18בראשן ב ַאר ָּב ָּעה ָּע ָּׂשר יום ַלח ֶדש ָּב ֶע ֶרב תאכלו ַמ ִ֑צת ַעד יָ֣ ום
ָּה ֶא ָּחד ו ֶעׂשרים ַלח ֶדש ָּב ָּ ָֽע ֶרב׃
19שב ַ ָ֣עת יָּ מים ׂשאר ֵ֥לא י ָּמצא ב ָּבתי ֶ ִ֑כם ָ֣כי׀ ָּכל־א ָ֣כל ַמח ֶמ ֶצת
ונכר ִָּ֞תה ַה ֶנ ֶפש ַההוא מע ַ ָ֣דת יׂש ָּראל ַבגר וב ֶאז ַ ֵ֥רח ָּה ָּ ָֽא ֶרץ׃
ָּ 21כל־ ַמח ֶמ ֶצת ָ֣לא תא ִ֑כלו בכל מוש ָ֣בתי ֶכם תאכלו ַמ ָֽצות׃

פ

אמר אל ֶ ִ֑הם ָֽמשכו וקחו ָּל ֶ ֵ֥כם צאן
21וַ יק ָּ ֵ֥רא מ ֶשה ל ָּכל־זק ֵ֥ני יׂש ָּראל וַ ָ֣י ֶ
למשפחת ֶיכם ו ַשח ֵ֥טו ַה ָּ ָֽפ ַסח׃
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ר־ב ַסף והגַ ע ֶתם
22ול ַקח ִֶ֞תם אג ַ ָ֣דת אזוב וט ַבל ֶתם ַב ָּדָ֣ם א ֶש ַ
שר ַב ָּ ִ֑סף ו ַא ֶתם ֵ֥לא תצאו
ן־ה ָּדם א ֶ ָ֣
ל־ה ַמשקוף ו ֶאל־ש ָ֣תי ַהמזוזת מ ַ
ֶא ַ
ד־ב ֶקר׃
ֵ֥איש מ ֶ ָֽפ ַתח־ביתו ַע ָֽ
23ו ָּע ַ ָ֣בר יהוָּ ה לנ ָ֣גף ֶאת־מצ ַרים ו ָּר ָּאה ֶאת־ ַה ָּדם ַעל־ ַה ַמשקוף ו ַעל ש ָ֣תי
ל־ה ֶפ ַתח ולא יתן ַה ַמשחית ָּל ֵ֥בא ֶאל־ ָּבתי ֶכם
זוזת ו ָּפ ַסח יהוָּ ה ַע ַ
ַהמ ִ֑
לנ ָֽגף׃
24וש ַמר ֶתם ֶאת־ ַה ָּד ָּ ָ֣בר ַה ֶ ִ֑זה ל ָּחק־לךֵ֥ ול ָּב ֶניך ַעד־עו ָּ ָֽלם׃
שר ד ִ֑בר
25ו ָּה ִָּ֞יה ָֽכי־ ָּת ָ֣באו ֶאל־ ָּה ָּא ֶרץ א ֶשר יתן יהָּוה ָּל ֶכם ַכא ֶ ָ֣
וש ַמר ֶתם ֶאת־ ָּהעב ָּ ֵ֥דה ַה ָֽזאת׃
26ו ָּהיָּ ה ָֽכי־יאמ ֵ֥רו אלי ֶכם בני ֶ ִ֑כם ָּמה ָּהעב ָּ ֵ֥דה ַהזאת ָּל ֶ ָֽכם׃
שר ָּפ ַסח ַעל־ ָּבתי ב ָֽני־יׂש ָּראל
27וַ א ַמר ֶתם ֶ ָֽז ַבח־ ֶפ ַסח הוא ַ ָֽליהוָּ ה א ֶ ָ֣
במצ ַרים בנָּ ג ֵ֥פו ֶאת־מצ ַרים ו ֶאת־ ָּב ָ֣תינו ה ִ֑ציל וַ י ֵ֥קד ָּה ָּעם וַ ָֽיש ַתחוָֽ ו׃
28וַ יל ֵ֥כו וַ ַ ָֽיעׂשו ב ָ֣ני יׂש ָּר ִ֑אל ַכא ֶשר צָּוה יהָּוה ֶאת־מ ֶ ֵ֥שה ו ַאהרן ֵ֥כן ָּע ָֽׂשו׃
ס

29וַ י ָ֣הי׀ ַבח ָ֣צי ַה ַלי ָּלה ַ ָֽויהוָּ ה ה ָּ ָ֣כה ָּכל־בכור ב ֶ ָ֣א ֶרץ מצ ַרים מבכר
שב ַעל־כסאו ַ ֵ֚עד ב ָ֣כור ַהשבי א ֶשר בבָ֣ית ַה ִ֑בור וכל ב ֵ֥כור
ַפרעה ַהי ָ֣
בה ָּ ָֽמה׃
31וַ יָּ ָּקם ַפרעה ַלי ָּלה הוא ו ָּכל־ע ָּב ָּדיו ו ָּכל־מצ ַרים וַ תהי צ ָּע ָּ ֵָ֥קה גד ָּלה
ין־שם ָֽמת׃
י־אין ַבית א ֶ ֵ֥שר ָֽא ָּ
במצ ָּ ִ֑רים ָֽכ ָ֣
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ם־א ֶתם
אמר קומו צאו מ ָ֣תוְך ַעמי גַ ַ
31וַ יק ָּרא למ ֶשה וָֽ ל ַאהרן ַלי ָּלה וַ י ֶ
הוה כ ַד ֶבר ֶ ָֽכם׃
גַ ם־בנָ֣י יׂש ָּר ִ֑אל ולכו עב ֵ֥דו ֶאת־י ָּ
32גַ ם־צאנ ֶכם גַ ם־ב ַקר ֶ ֵ֥כם קחו ַכא ֶ ֵ֥שר ד ַבר ֶתם וָּ ִ֑לכו ו ָֽב ַרכ ֶתם גַ ם־א ָֽתי׃
33וַ ֶת ֱח ַזק מצ ַרים ַעל־ ָּה ָּעם ל ַמהר ל ַשל ָּ ָ֣חם מן־ ָּה ָּ ִ֑א ֶרץ ֵ֥כי ָּאמרו כ ָּ ֵ֥לנו
מ ָֽתים׃
34וַ י ָּ ֵ֥שא ָּה ָּעם ֶאת־בצקו ֶ ָ֣ט ֶרם יֶ ח ָּ ִ֑מץ משאר ָּתם צר ֵ֥רת בׂשמֹל ָּתם
ַעל־שכ ָּ ָֽמם׃
35ובני־יׂש ָּר ֵ֥אל ָּעׂשו כד ַ ָ֣בר מ ֶ ִ֑שה ַוַָֽֽישאלו ממצ ַרים כלי־ ֶכ ֶסף וכ ֵ֥לי זָּ ָּהב
וׂש ָּמ ָֹֽלת׃
ָֽ ַ36ויה ִָּ֞וה נָּ ַתן ֶאת־ ֵ֥חן ָּה ָּעם בעי ֵ֥ני מצ ַרים וַ יַ שאלִ֑ ום ַוַָֽֽינַ צלו ֶאת־מצ ָּ ָֽרים׃
פ

37וַ יסעו ב ָֽני־יׂש ָּראל מ ַרעמסס ס ִ֑כ ָּתה כשש־מאות ֶא ֶלף ַרגלי ַהג ָּברים
ל ַ ֵ֥בד מ ָּ ָֽטף׃
38וגַ ם־ ֵ֥ע ֶרב ַרב ָּע ָּ ָ֣לה א ָּ ִ֑תם ו ָ֣צאן ו ָּב ָּקר מק ֶנה ָּכ ֵ֥בד מ ָֽאד׃
39וַ יאפו ֶאת־ ַה ָּבצק א ֶשר הוציאו ממצ ַרים ע ֵ֥גת ַמצות ָ֣כי ָ֣לא ָּח ִ֑מץ
א־ע ֵׂ֥שו ָּל ֶ ָֽהם׃
ָֽכי־גר ָ֣שו ממצ ַרים ולא ָּיָֽכלו להת ַמהמ ַה וגַ ם־צ ָּדה ל ָּ
ֹלשים ָּשנָּ ה ו ַאר ַ ֵ֥בע מאות
41ומו ַשב בנָ֣י יׂש ָּראל א ֶ ֵ֥שר יָּ שבו במצ ָּ ִ֑רים ש ָ֣
ָּש ָּנָֽה׃
41וַ יהי מקץ שֹל ָ֣שים ָּשנָּ ה ו ַאר ַ ֵ֥בע מאות ָּש ָּ ִ֑נה וַ יהי ב ֶע ֶצם ַהיָ֣ ום ַהזֶ ה
הוה מ ֶ ֵ֥א ֶרץ מצ ָּ ָֽרים׃
ָּ ָֽיצאו ָּכל־צב ֵ֥אות י ָּ
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וא־ה ַלי ָּלה ַהזֶ ה
ָ֣ 42ליל שמ ֵ֥רים הוא ַ ָֽליהוָּ ה להוצ ָּיאם מ ֶ ָ֣א ֶרץ מצ ָּ ִ֑רים ָֽה ַ
ַ ָֽליהוָּ ה שמרים ל ָּכל־בנֵ֥י יׂש ָּראל לדר ָּ ָֽתם׃

פ

ל־בן־נ ָּכר
שה ו ַאהרן זאת ח ַ ָ֣קת ַה ָּ ִ֑פ ַסח ָּכ ֶ
43וַ יא ֶמר יהוָּ ה ֶאל־מ ֶ ָ֣
אכל ָֽבו׃
א־י ַ
ל ֵ֥
אכל ָֽבו׃
ומל ָּ ָ֣תה אתו ָּאז ֵ֥י ַ
44ו ָּכל־ ֶ ֵ֥ע ֶבד איש מקנַ ת־ ָּ ִ֑כ ֶסף ַ
45תו ָּ ֵ֥שב ו ָּׂשכיר לא־ ֵ֥יא ַכל־ ָֽבו׃
וצה ו ֶע ֶצם ֵ֥לא
ן־ה ָּב ָּׂשר ִ֑ח ָּ
ן־ה ַבית מ ַ
46ב ַבית ֶא ָּחד י ָּאכל לא־תוציא מ ַ
רו־בו׃
תשב ָֽ
ָּ 47כל־ע ַ ֵ֥דת יׂש ָּראל יַ ע ֵׂ֥שו א ָֽתו׃
48ו ָֽכי־יָּ גור אתך גר ו ָּע ָָּׂ֣שה ֶפ ַסח ַליהוָּ ה המול לָ֣ ו ָּכל־זָּ ָּכר ו ָּאז יק ַ ָ֣רב
אכל ָֽבו׃
א־י ַ
ל־ערל ָֽל ֵ֥
ַלעׂשתו ו ָּה ָּיה כ ֶאז ַ ָ֣רח ָּה ָּ ִ֑א ֶרץ ו ָּכ ָּ
49תו ָּ ָ֣רה ַא ַחת יהיֶ ה ָּ ָֽל ֶאז ָּ ִ֑רח ו ַלגר ַה ָּ ֵ֥גר בתוכ ֶ ָֽכם׃
־אהרן ֵ֥כן
הוה ֶאת־מ ֶ ֵ֥שה ו ֶ ָֽאת ַ
51וַ ַ ָֽיעׂשו ָּכל־בנָ֣י יׂש ָּר ִ֑אל ַכא ֶשר צָּוה י ָּ
ָּע ָֽׂשו׃

ס

51וַ יהי ב ֶע ֶצם ַהיָ֣ ום ַה ֶ ִ֑זה הוציא יהוָּ ה ֶאת־בני יׂש ָּראל מ ֶ ֵ֥א ֶרץ מצ ַרים
ַעל־צבא ָּ ָֽתם׃

פ

1 13וַ י ַד ֵ֥בר יהָּוה ֶאל־מ ֶ ֵ֥שה לא ָֽמר׃
ַ 2ק ֶדש־לי ָּכל־בכור ֶפ ֶטר ָּכל־ ֶר ֶחם בב ָ֣ני יׂש ָּראל ָּב ָּא ָּדם ו ַבבה ָּ ִ֑מה לי
ָֽהוא׃
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3וַ יא ֶמר מ ֶשה ֶאל־ ָּה ָּעם זָּ ִ֞כור ֶאת־ ַהיום ַהזֶ ה א ֶשר י ָּצא ֶתם ממצ ַרים
הוה ֶאת ֶכם מ ֶזִ֑ה ו ֵ֥לא י ָּאכל ָּח ָֽמץ׃
מבָ֣ית ע ָּבדים ֵ֚כי ב ָ֣חזֶ ק יָּ ד הוציא י ָּ
ַ 4היום ַא ֶ ָ֣תם יצ ִ֑אים בח ֶדש ָּה ָּא ָֽביב׃
ל־א ֶרץ ַ ָֽהכנַ עני ו ַהחתי ו ָּה ֱאמרי ו ַהחוָ֣י ו ַהיבוסי
5ו ָּה ָּיָ֣ה ָֽכי־י ָֽביאךָ֣ יהוָּ ה ֶא ֶ ָ֣
א ֶשר נש ַבע ַלאב ֶתיך ָּל ֶָ֣תת ָּלְך ֶא ֶרץ זָּ ַ ֵ֥בת ָּח ָּלב וד ָּ ִ֑בש ו ָּע ַבד ָּת
ת־העב ָּ ֵ֥דה ַהזאת ַב ֵ֥ח ֶדש ַה ֶזָֽה׃
ֶא ָּ
יהוָֽה׃
וביום ַהשביעי ַחג ַל ָּ
אכָ֣ל ַמ ִ֑צת ַ
6שב ַ ֵ֥עת יָּמים ת ַ
ַ 7מצות ָֽי ָּאכל את שב ַעָ֣ת ַהיָּ ִ֑מים ו ָֽלא־י ָּר ֶאה לך ָּחמץ ו ָֽלא־י ָּר ֶ ֵ֥אה לך
ׂשאר ב ָּכל־גב ֶ ָֽלך׃
8והגַ ד ָּ ָ֣ת לבנך ַביֵ֥ ום ַההוא לא ִ֑מר ַבע ָ֣בור זֶ ה ָּע ָּׂשה יהוָּ ה לי בצאתי
ממצ ָּ ָֽרים׃
הוה
תורת י ָּ
9ו ָּהיָּ ה לך לאות ַעל־יָּ דך ולז ָּכרון בָ֣ין עינֶ יך ל ַמ ַען תהיֶ ה ַ ֵ֥
הוה ממצ ָּ ָֽרים׃
הוצאךֵ֥ י ָּ
ב ִ֑פיך ֵ֚כי ב ָּיָ֣ד חזָּ ָּקה ָֽ
ימה׃
יָּמ ָּ
ת־הח ָּ ֵ֥קה ַהזאת למוע ָּ ִ֑דּה מיָּ מים ָֽ
11ו ָּש ַמר ָּת ֶא ַ

ס

ל־א ֶרץ ַ ָֽהכנַ עני ַכא ֶשר נש ַ ֵ֥בע לך ו ַ ָֽלאב ֶ ִ֑תיך
11ו ָּה ִָּ֞יה ָֽכי־י ָֽבאך יהוָּ ה ֶא ֶ ָ֣
ונ ָּת ָּנּה ָּ ָֽלְך׃
שגֶ ר בה ָּמה א ֶשר יה ֶ ֵ֥יה
12ו ַהע ַבר ָּ ֵ֥ת ָּכל־ ֶ ָֽפ ֶטר־ ֶר ֶחם ַ ָֽליהָּ ִ֑וה ו ָּכל־ ֶ ָ֣פ ֶטר׀ ֶ ָ֣
יהוָֽה׃
לך ַהז ָּכרים ַל ָּ
ם־לא תפ ֶדה וַ ע ַרפ ִ֑תו וכל ב ֵ֥כור
13ו ָּכל־ ֶפ ֶטר חמר תפ ֶ ָ֣דה ב ֶׂשה וא ֵ֥
ָּא ָּדם ב ָּב ֶניך תפ ֶ ָֽדה׃
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ה־זאת ו ָּא ַמר ָּ ָ֣ת א ָּליו ב ָ֣חזֶ ק יָּ ד
אמר ַמ ִ֑
14ו ָּה ִָּ֞יה ָֽכי ־יש ָּאלךֵ֥ בנך ָּמ ָּחר ל ָ֣
הוה ממצ ַרים מ ֵ֥בית ע ָּב ָֽדים׃
הוצ ָּיאנו י ָּ
15וַ יהי ָֽכי־הק ָּ ָ֣שה ַפרעה ל ַשלחנו וַ יַ הרג יהָּוה ָּכל־בכור ב ֶ ָ֣א ֶרץ מצ ַרים
ל־פ ֶטר ֶר ֶחם
מב ֵ֥כר ָּא ָּדם ו ַעד־ב ָ֣כור בה ָּ ִ֑מה ַעל־כן אני זב ַח ַ ָֽליהוָּ ה ָּכ ֶ
ַהז ָּכרים ו ָּכל־ב ֵ֥כור ָּב ַני ֶאפ ֶ ָֽדה׃
יאנו
טוטפת בָ֣ין ע ֶינִ֑יך ֵ֚כי ב ָ֣חזֶ ק יָּ ד הוצ ָּ ֵ֥
ל־יַָֽ֣ד ָּכה ול ָּ
16ו ָּה ָּיה לאות ַע ָּ
הוה ממצ ָּ ָֽרים׃
י ָּ

ס

17וַ יהי ב ַש ַ ָ֣לח ַפרעה ֶאת־ ָּה ָּעם ולא־נָּ ָּ ָ֣חם ֱאֹלהים ֶ ֵ֚ד ֶרְך ֶ ָ֣א ֶרץ פלשתים
ֵ֥כי ָּקרוב ִ֑הוא ָ֣כי׀ ָּא ַ ָ֣מר ֱאֹלהים ֶ ָֽפן־ינָּ ֵ֥חם ָּה ָּעם ברא ָּ ֵ֥תם מל ָּח ָּמה ו ָּ ֵ֥שבו
מצ ָּ ָֽרי ָּמה׃
18וַ יַ סב ֱאֹלהים׀ ֶאת־ ָּה ָּעם ֶ ֵ֥ד ֶרְך ַהמד ָּבר יַ ם־ ִ֑סוף וַ חמשים ָּעלֵ֥ ו
בני־יׂש ָּראל מ ֶ ֵ֥א ֶרץ מצ ָּ ָֽרים׃
19וַ י ַ ֵ֥קח מ ֶשה ֶאת־ ַעצ ֵ֥מות יוסף ע ִ֑מו כי ַהשב ַע השבי ַע ֶאת־בני
ת־עצמ ַתי מ ֶזה
יׂש ָּראל לאמר ָּפקד יפקד ֱאֹלהים ֶאת ֶכם ו ַהעל ֶיתם ֶא ַ
את ֶ ָֽכם׃
21וַ יסעו מס ִ֑כת וַ יַ חנָ֣ ו בא ָּתם בקצה ַהמד ָּ ָֽבר׃
יומם ב ַעמוד ָּענָּ ן ַלנח ָּ ָ֣תם ַה ֶד ֶרְך ו ַלי ָּלה ב ַע ֵ֥מוד
יהם ָּ
ָֽ ַ21ויהוָּ ה הלְך לפנ ֶ
יומם וָּ ָּ ָֽלי ָּלה׃
אש ל ָּה ָ֣איר ָּל ֶ ִ֑הם ָּל ֶל ֶכת ָּ ֵ֥
יומם ו ַע ֵ֥מוד ָּהאש ָּלִ֑י ָּלה לפני ָּה ָּ ָֽעם׃
ָֽ 22לא־יָּ ִ֞מיש ַעמוד ֶ ָֽה ָּענָּ ן ָּ

פ

1 14וַ י ַד ֵ֥בר יהָּוה ֶאל־מ ֶ ֵ֥שה לא ָֽמר׃
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ַ 2דבר ֶאל־ב ָ֣ני יׂש ָּראל ויָּ שבו ויַ חנו לפני ָ֣פי ַהחירת ֵ֥בין מגדל ובָ֣ין ַה ָּיִ֑ם
ל־ה ָּיָֽם׃
לפני ַב ַָ֣על צפן נכ ֵ֥חו ַתחנו ַע ַ
3ו ָּא ַמר ַפרעה לבנָ֣י יׂש ָּראל נב ֵ֥כים הם ָּב ָּ ִ֑א ֶרץ ָּס ַגֵ֥ר על ֶיהם ַהמד ָּ ָֽבר׃
4וחזַ ק ָ֣תי ֶאת־לב־ ַפרעה ו ָּר ַ ָ֣דף ַאחרי ֶהם וא ָּכב ָּדה ב ַפרעה וב ָּכל־חילו
ׂשו־כן׃
ָֽ
הוה וַ ַ ָֽיע
ויָּ ד ֵ֥עו מצ ַרים ָֽכי־א ָ֣ני י ָּ ִ֑
5וַ יגַ ד ל ֶ ָ֣מ ֶלְך מצ ַרים ֵ֥כי ָּב ַרח ָּה ָּ ִ֑עם וַ י ָּהפְך ל ַבב ַפרעה וַ ע ָּב ָּדיו ֶאל־ ָּה ָּעם
ה־זאת ָּעׂשינו ָֽכי־ש ַ ֵ֥לחנו ֶאת־יׂש ָּראל מ ָּעב ָֽדנו׃
וַ ָֽיאמרו ַמ ָ֣
6וַ יֶ אסר ֶאת־רכ ִ֑בו ו ֶאת־ ַעמו ָּלָ ַ ֵ֥קח ע ָֽמו׃
7וַ י ַקח שש־מ ֵ֥אות ֶר ֶכב ָּבחור וכל ֶ ָ֣ר ֶכב מצ ָּ ִ֑רים ו ָּשלשם ַעל־כ ָֽלו׃
8וַ י ַח ָ֣זק יהוָּ ה ֶאת־לב ַפרעה ֶ ָ֣מ ֶלְך מצ ַרים וַ ירדף ַאחרי ב ָ֣ני יׂש ָּר ִ֑אל ובנָ֣י
יׂש ָּראל יצאים ביָּ ֵ֥ד ָּר ָּ ָֽמה׃
9וַ ירדפו מצ ַרים ַאחרי ֶהם וַ יַ שיגו או ָּתם ח ָ֣נים ַעל־ ַהיָּ ם ָּכל־סוס ֶ ָ֣ר ֶכב
ופ ָּר ָּשיו וחילִ֑ ו ַעל־פי ַ ָֽהחירת לפני ַ ֵ֥ב ַעל צ ָֽפן׃
ַפרעה ָּ
11ו ַפרעה הק ִ֑ריב וַ יׂשאו ב ָֽני־יׂש ָּראל ֶאת־עיני ֶהם והנֵ֥ה מצ ַ ָ֣רים׀ נ ָ֣ס ַע
הוָֽה׃
יהם וַ יָֽיראו מאד וַ יצע ֵ֥קו בנָֽי־יׂש ָּראל ֶאל־י ָּ
ַאחר ֶ
11וַ יאמרו ֶאל־מ ֶשה ַ ָֽהמבלי אין־ק ָּברים במצ ַרים ל ַקח ָּתנו ָּל ָ֣מות
ַבמד ָּ ִ֑בר ַמה־זאת ָּע ָׂ֣שי ָּת ָּלנו להוצ ָּיאנו ממצ ָּ ָֽרים׃
12הלא־ ֶזָ֣ה ַה ָּד ָּבר א ֶשר ד ַברנו א ֶליך במצ ַרים לאמר ח ַ ֵ֥דל מ ֶמנו
ו ַ ָֽנ ַעב ָּ ָ֣דה ֶאת־מצ ָּ ִ֑רים ָ֣כי ֵ֥טוב ָּלנו ע ָ֣בד ֶאת־מצ ַרים ממתנו ַבמד ָּ ָֽבר׃
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שועָ֣ת יהוָּ ה
שה ֶאל־ ָּה ָּעם ַאל־תי ָּראו ָֽהתיַ צבו וראו ֶאת־י ַ
13וַ יא ֶמר מ ֶ ָ֣
א ֶשר־יַ ע ֶ ֵׂ֥שה ָּל ֶכם ַהיִ֑ ום כי א ֶשר רא ֶיתם ֶאת־מצ ַרים ַהיום ֵ֥לא תסיפו
ד־עולם׃
ָּ ָֽ
לרא ָּ ֵ֥תם עוד ַע
14יהָּוה י ָּל ָ֣חם ָּל ֶ ִ֑כם ו ַא ֶתם ַתחרי ָֽשון׃

פ

15וַ יא ֶמר יהוָּ ה ֶאל־מ ֶשה ַמה־תצ ַעק א ָּלִ֑י ַד ֵ֥בר ֶאל־בני־יׂש ָּראל וי ָּ ָֽסעו׃
16ו ַא ִָּ֞תה ָּה ָ֣רם ֶ ָֽאת־ ַמטך ונטה ֶאת־יָּ דך ַעל־ ַה ָּים וב ָּק ִ֑עהו ויָּ באו
ב ָֽני־יׂש ָּראל ב ֵ֥תוְך ַה ָּים ַביַ ָּב ָּ ָֽשה׃
17וַ אני הנני מ ַחזק ֶאת־ ָ֣לב מצ ַרים ויָּ באו ַאחרי ֶ ִ֑הם וא ָּכב ָּדה ב ַפרעה
וב ָּכל־חילו ברכבו וב ָּפ ָּר ָּ ָֽשיו׃
הוִ֑ה בה ָּכב ָ֣די ב ַפרעה ברכבו וב ָּפ ָּר ָּ ָֽשיו׃
18ויָּ ד ֵ֥עו מצ ַרים כי־אנָ֣י י ָּ
19וַ י ִַ֞סע ַמל ַ ָ֣אְך ָּה ֱאֹלהים ַההלְך לפני ַמח ָ֣נה יׂש ָּראל וַ י ֶלְך מ ַאחרי ֶ ִ֑הם
יהם׃
יהם וַ יַ ָֽ עמד מ ַאחר ֶ ָֽ
וַ י ִַ֞סע ַעמוד ֶ ָֽה ָּענָּ ן מפנ ֶ
21וַ יָּ ִ֞בא ָ֣בין׀ ַמח ָ֣נה מצ ַרים ובין ַמחנָ֣ה יׂש ָּראל וַ יהי ֶ ָֽה ָּענָּ ן ו ַהח ֶשְך וַ ָּי ֶאר
ל־ה ָּ ָֽלי ָּלה׃
ל־זה ָּכ ַ
א־ק ַ ֵ֥רב ֶזה ֶא ֶ
ת־ה ָּלִ֑י ָּלה ול ָּ
ֶא ַ
שה ֶאת־יָּ דו ַעל־ ַהיָּ ם וַ יָ֣ ו ֶלְך יהָּ ָ֣וה׀ ֶאת־ ַהיָּ ם ברו ַח ָּקדים ַעזָּ ה
21וַ יט מ ֶ ָ֣
־ה ָּים ֶל ָּח ָּר ָּ ִ֑בה וַ י ָּבקעו ַה ָּ ָֽמים׃
ל־ה ַלי ָּלה וַ ָּ ֵ֥י ֶׂשם ֶאת ַ
ָּכ ַ
22וַ יָּ באו ב ָֽני־יׂש ָּראל ב ֵ֥תוְך ַה ָּים ַביַ ָּב ָּ ִ֑שה ו ַה ַמים ָּל ֶהם ח ָּמה ָֽמימי ָּנם
ומשמא ָּ ָֽלם׃
23וַ ירדפו מצ ַרים וַ יָּ ָ֣באו ַאחרי ֶהם ֵ֚כל ָ֣סוס ַפרעה רכבו ו ָּפ ָּר ָּ ִ֑שיו
ֶאל־תוְך ַה ָּ ָֽים׃
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־מחנָ֣ה מצ ַרים ב ַע ֵ֥מוד אש
ַ24וַָֽֽיהי ב ַאש ָ֣מ ֶרת ַהב ֶקר וַ יַ שָקף יהוָּ ה ֶאל ַ
ו ָּע ָּ ִ֑נַֽן וַ יָּ ָּהם את ַמחנֵ֥ה מצ ָּ ָֽרים׃
וסה
אמר מצ ַרים ָּאנ ָּ
25וַ יָּ ַסר ֵ֚את א ַפָ֣ן ַמרכב ָּתיו ַוַָֽֽינַ הגהו בכבדִ֑ת וַ ָ֣י ֶ
מפנָ֣י יׂש ָּראל ָ֣כי יהוָּ ה נל ָּ ֵ֥חם ָּל ֶהם במצ ָּ ָֽרים׃

פ

26וַ יא ֶמר יהוָּ ה ֶאל־מ ֶשה נ ֵ֥טה ֶאת־יָּ דך ַעל־ ַה ָּ ִ֑ים ויָּ שבו ַה ַמים
ל־פ ָּר ָּ ָֽשיו׃
ַעל־מצ ַרים ַעל־רכבו ו ַע ָּ
27וַ יט מ ֶשה ֶאת־יָּ דו ַעל־ ַהיָּ ם וַ יָּ ָּשב ַהיָּ ם לפנֵ֥ ות ב ֶקר ל ָ֣אי ָּתנו ומצ ַרים
הוה ֶאת־מצ ַרים ב ֵ֥תוְך ַה ָּיָֽם׃
אתו וַ ינַ ער י ָּ
נָּ ָ֣סים לק ָּר ִ֑
שבו ַה ַמים וַ י ַכסו ֶאת־ ָּה ֶר ֶכב ו ֶאת־ ַה ָּ ָ֣פ ָּרשים לכל ָ֣חיל ַפרעה
28וַ יָּ ָ֣
ד־א ָּ ָֽחד׃
ַה ָּב ֵ֥אים ַאחר ֶיהם ַב ָּ ִ֑ים ָֽלא־נש ַ ֵ֥אר ָּב ֶהם ַע ֶ
29ובני יׂש ָּראל ָּהל ֵ֥כו ַביַ ָּב ָּשה ב ָ֣תוְך ַה ָּ ִ֑ים ו ַה ַמים ָּל ֶהם ח ָּמה ָֽמימי ָּנם
ומשמא ָּ ָֽלם׃
31וַ יו ַשע יהוָּ ה ַביֵ֥ ום ַההוא ֶאת־יׂש ָּראל מ ַיָ֣ד מצ ָּ ִ֑רים וַ ַיַֽרא יׂש ָּראל
ֶאת־מצ ַרים מת ַעל־ׂש ַ ֵ֥פת ַה ָּ ָֽים׃
31וַ יַ רא יׂש ָּראל ֶאת־ ַה ָּיָ֣ד ַהגד ָּלה א ֶשר ָּע ָּׂשה יהוָּ ה במצ ַרים וַ ָֽייר ֵ֥או
ָּה ָּעם ֶאת־יהָּ ִ֑וה וַ יַ ָֽ אמינו ַ ָֽביהוָּ ה ובמ ֶשה ַעב ָֽדו׃

פ

ָ֣ ָּ 1 15אז יָּ ָֽשיר־מ ֶשה ובני יׂש ָּראל ֶאת־ ַהשי ָּרה ַהזאת ַ ָֽליהוָּ ה וַ יאמרו
אמר ָּאש ָּירה ַ ָֽליהוָּ ה ָֽכי־גָּ ָ֣אה גָּ ָּאה ֵ֥סוס ורכבו ָּר ָּ ֵ֥מה ַב ָּיָֽם׃
ל ִ֑
ֹלהי ָּאבי
ישועה ֶזה אלי ו ַאנוהו ֱא ֵ֥
ָּ 2עזי וזמ ָּרת יָּ ּה ַוַָֽֽיהי־לי ָֽל ָּ ִ֑
וַ ארמ ֶ ָֽמנהו׃
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הוה ש ָֽמו׃
3יהָּוה ָ֣איש מל ָּח ָּ ִ֑מה י ָּ
יַם־סוף׃
ַ 4מרכ ֵ֥בת ַפרעה וחילו יָּ ָּ ָ֣רה ַב ָּ ִ֑ים ומב ַ ֵ֥חר ָּ ָֽשל ָּשיו טב ֵ֥עו ב ָֽ
מו־א ֶבן׃
5תהמת י ַכסי ִ֑מו יָּ ר ֵ֥דו במצוֹלת כ ָּ ָֽ
6י ָֽמינךָ֣ יהוָּ ה נֶ א ָּדרי ַב ִ֑כ ַח י ָֽמינךֵ֥ יהָּוה תר ַ ֵ֥עץ או ָֽיב׃
7וב ֵ֥רב גאונך ַתה ָ֣רס ָּק ֶ ִ֑מיך ת ַש ַלח ח ָ֣רנך יאכלמו ַכ ַ ָֽקש׃
8וברו ַח ַא ֶפיך ֶנָ֣ ֶערמו ַמים נצ ֵ֥בו כמו־נד נז ִ֑לים ָּ ָֽקפ ֵ֥או תהמת ב ֶלב־ ָּ ָֽים׃
ָּ 9א ַ ֵ֥מר אויב ֶאר ֵ֥דף ַאשיג א ַח ָ֣לק ָּש ָּ ִ֑לל תמ ָּל ָ֣אמו נַ פשי ָּא ָ֣ריק ַחרבי
תורישמו יָּ ָֽדי׃
עופ ֶרת ב ַמים ַאד ָֽירים׃
11נָּ ַ ֵ֥שפ ָּת ברוחך כ ָּ ָ֣סמו ָּיִ֑ם ָּ ָֽצללו ַ ָֽכ ֶ
נורא תהלת ֵ֥עׂשה
ָֽ 11מי־ ָּכמ ָּכה ָּ ָֽבאלם יהוָּ ה ֵ֥מי ָּכמ ָּכה נֶ א ָּ ָ֣דר ַב ִ֑ק ֶדש ָּ ֵ֥
ֶ ָֽפ ֶלא׃
12נָּ טי ָּת י ָ֣מינך תב ָּלעמו ָּ ָֽא ֶרץ׃
13נָּ ֵ֥חי ָּת ב ַחסדך ַעם־זָ֣ ו גָּ ָּ ִ֑אל ָּת נ ַ ֵ֥הל ָּת ב ָּעזך ֶאל־נוֵ֥ה ָּקד ֶ ָֽשך׃
ָֽ ָּ 14שמ ֵ֥עו ַעמים ירגָּ זִ֑ ון ָ֣חיל ָּא ַחז ישבי פ ָּ ָֽל ֶשת׃
ָּ 15אז נבהלו ַאלו ָ֣פי ֱאדום אי ָ֣לי מו ָּאב ָֽיאחזמו ָּ ִ֑ר ַעד נָּ מגו כל יש ֵ֥בי
כ ָּ ָֽנ ַען׃
16תפל עלי ֶהם אי ָּמ ָּתה וָּ ַפ ַחד בג ֵ֥דל זרועך יד ָ֣מו ָּכ ָּ ִ֑א ֶבן ַעד־יַ עבר ַעמך
ָֽית׃
יהוָּ ה ַ ָֽעד־יַ עבר ַעם־זֵ֥ ו ָּקנ ָּ
17תבאמו ות ָּטעמו ב ַ ָ֣הר נַ ח ָּ ָֽלתך ָּמכון לשבתך ָּפ ַעל ָּת יהָּ ִ֑וה מק ָּדש
אד ָּני כוננֵ֥ ו יָּ ֶ ָֽדיך׃
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18יהָּ ֵ֥וה׀ ימֹלְך לע ָּ ֵ֥לם וָּ ֶ ָֽעד׃
ָ֣ 19כי ָּבא סוס ַפרעה ברכבו וב ָּפ ָּר ָּשיו ַביָּ ם וַ יָּ ֶשב יהָּוה על ֶהם ֶאת־ ָ֣מי
ַה ָּ ִ֑ים ובני יׂש ָּראל ָּהל ֵ֥כו ַביַ ָּב ָּשה ב ֵ֥תוְך ַה ָּ ָֽים׃

פ

21וַ ת ַקח מריָּ ם ַהנבי ָּאה אחות ַאהרן ֶאת־ ַהתף ביָּ ָּ ִ֑דּה וַ ת ֶצאן ָּ
יה בתפים ובמח ָֹֽלת׃
ל־הנָּ שים ַאח ֶר ָּ
ָּ ָֽכ ַ
21וַ ַ ֵ֥ת ַען ָּל ֶהם מר ָּ ִ֑ים שירו ַ ָֽליהוָּ ה ָֽכי־גָּ ָ֣אה גָּ ָּאה ֵ֥סוס ורכבו ָּר ָּ ֵ֥מה ַב ָּיָֽם׃

ס

ר־שור וַ ילכו
22וַ יַ ַסע מ ֶשה ֶאת־יׂש ָּראל מיַ ם־סוף וַ יצאו ֶאל־מד ַב ִ֑
א־מצאו ָּ ָֽמים׃
ש ָֹֽל ֶשת־יָּמים ַבמד ָּבר ול ָּ ֵ֥
23וַ יָּ ָ֣באו ָּמ ָּר ָּתה ו ָ֣לא ָּ ָֽיכלו לש ֵ֥תת ַמים מ ָּמ ָּרה ֵ֥כי ָּמרים ִ֑הם ַעל־ ֵ֥כן
ָּק ָּ ָֽרא־ש ָּמּה ָּמ ָּ ָֽרה׃
24וַ ילנו ָּה ָּעם ַעל־מ ֶ ֵ֥שה לאמר ַמה־נש ֶ ָֽתה׃
ל־ה ַמים ַוַָֽֽימתקו ַה ָּ ִ֑מים
25וַ יצ ַ ָ֣עק ֶאל־יהוָּ ה וַ יורהו יהוָּ ה עץ וַ יַ שלְך ֶא ַ
ָּ ָ֣שם ָּ ֵׂ֥שם לו ֵ֥חק ומש ָּפט ו ָּ ֵ֥שם נ ָּ ָֽסהו׃
ֹלהיך ו ַהיָּ ָּשר בעינָּ יו ַתע ֶׂשה
הוָ֣ה ֱא ֶ
26וַ יא ֶמר אם־ ָּשמו ַע תש ַמע ל ָ֣קול׀ י ָּ
ר־ׂשמתי
ל־ה ַ ָֽמח ִ֞ ָּלה א ֶש ַ
ותיו ו ָּש ַמר ָּת ָּכל־ח ָּ ִ֑קיו ָּ ָֽכ ַ
ו ַ ָֽהאזַ נ ָּת למצ ָּ
הוה רפ ֶ ָֽאך׃
א־א ָׂ֣שים ָּע ֶליך כי אנֵ֥י י ָּ
במצ ַרים ל ָּ

ס

27וַ יָּ ָ֣באו איל ָּמה ו ָּשם ש ֵ֥תים ֶעׂשרה ע ֵ֥ינת ַמים ושב ָ֣עים ת ָּמ ִ֑רים
ל־ה ָּ ָֽמים׃
נו־שם ַע ַ
וַ יַ ח ָּ
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1 16וַ יסעו ָֽמאילם וַ יָּ באו ָּכל־ע ַדת ב ָֽני־יׂש ָּראל ֶאל־מד ַבר־סין א ֶ ֵ֥שר
אתם מ ֶ ֵ֥א ֶרץ
יני ַבחמ ָּשה ָּע ָּ ֵׂ֥שר יום ַל ָ֣ח ֶדש ַהשני לצ ָּ
בין־אילם ו ָ֣בין ס ָּ ִ֑
מצ ָּ ָֽרים׃
ל־אהרן ַבמד ָּ ָֽבר׃
2וַ ילינו ָּכל־ע ַדת בני־יׂש ָּראל ַעל־מ ֶ ֵ֥שה ו ַ ָֽע ַ
3וַ יאמרו אל ֶהם בנָ֣י יׂש ָּראל ָֽמי־יתן מותנו ביַ ד־יהוָּ ה ב ֶ ָ֣א ֶרץ מצ ַרים
אתם א ָּתנו
ל־סיר ַה ָּב ָּׂשר ב ָּאכ ֵ֥לנו ֶל ֶחם ָּל ִׂ֑ש ַבע ָֽכי־הוצ ֶ
בשבתנו ַע ָ֣
ל־ה ָּק ָּ ֵ֥הל ַה ֶזה ָּב ָּר ָּ ָֽעב׃
־כ ַ
ל־המד ָּ ָ֣בר ַהזֶ ה ל ָּהמית ֶאת ָּ
ֶא ַ

ס

4וַ יא ֶמר יהוָּ ה ֶאל־מ ֶשה הנני ַממ ֵ֥טיר ָּל ֶכם ֶל ֶחם מן־ ַה ָּש ָּ ִ֑מים ויָּ ָּצא ָּה ָּעם
תורתי אם־ ָֽלא׃
ו ָּ ָֽלקטו ד ַבר־יָ֣ ום ביומו ל ַמ ַען אנַ ֶסנו הי ֵ֥לְך ב ָּ
5ו ָּהיָּ ה ַביָ֣ ום ַהששי והכינו ָ֣את א ֶשר־יָּ ִ֑ביאו ו ָּה ָּיָ֣ה משנֶ ה ַ ֵ֥על
א ֶ ָֽשר־ילקטו יֵ֥ ום׀ יָֽ ום׃

ס

הוציא
הוה ֵ֥
6וַ יא ֶמר מ ֶשה ו ַאהרן ֶ ָֽאל־ ָּכל־בני יׂש ָּר ִ֑אל ֶע ֶרב ָֽו ַידע ֶתם כי י ָּ
ֶאת ֶכם מ ֶ ֵ֥א ֶרץ מצ ָּ ָֽרים׃
7וב ֶקר וראי ֶתם ֶאת־כ ָ֣בוד יהוָּ ה ב ָּשמ ֵ֥עו ֶאת־תלנתי ֶכם ַעל־יהָּ ִ֑וה ו ַ ָ֣נחנו
ָּמה ֵ֥כי ַתלונו ָּע ָֽלינו׃
8וַ ָ֣יא ֶמר מ ֶשה ב ָ֣תת יהוָּ ה ָּל ֶכם ָּב ֶע ֶרב ָּב ָּ ָׂ֣שר ֶל ֱאכל ו ֶל ֶחם ַבב ֶקר לׂשב ַע
בשמ ַע יהוָּ ה ֶאת־תל ָ֣נתי ֶכם א ֶשר־ ַא ֶ ֵ֥תם ַמלינם ָּע ָּ ִ֑ליו ו ַנָ֣חנו ָּמה
הוָֽה׃
א־ע ֵ֥לינו תלנת ֶיכם ֵ֥כי ַעל־י ָּ
ל ָּ
9וַ יא ֶמר מ ֶשה ֶ ָֽאל־ ַאהרן ֱאמר ֶ ָֽאל־ ָּכל־ע ַדת ב ָ֣ני יׂש ָּראל קרבו לפ ָ֣ני
יכם׃
יהָּ ִ֑וה ָ֣כי ָּש ַמע את תלנת ֶ ָֽ
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11וַ יהי כ ַדבר ַאהרן ֶאל־ ָּכל־ע ַ ָ֣דת ב ָֽני־יׂש ָּראל וַ יפנו ֶאל־ ַהמד ָּ ִ֑בר והנה
כ ָ֣בוד יהוָּ ה נר ָּאה ֶב ָּע ָּנַָֽֽן׃

פ

11וַ י ַד ֵ֥בר יהָּוה ֶאל־מ ֶ ֵ֥שה לא ָֽמר׃
ָּ 12ש ַמעתי ֶאת־תלונת ב ָ֣ני יׂש ָּראל ַדבר אל ֶהם לאמר בין ָּ ָֽה ַער ַבים
הוה ֱאֹלהי ֶ ָֽכם׃
תאכלָ֣ ו ָּב ָּׂשר ו ַבב ֶקר תׂשבעו־ ָּ ִ֑ל ֶחם ָֽו ַידע ֶתם כי א ֵ֥ני י ָּ
ובב ֶקר ָּ ָֽהי ָּתה שכ ַ ָ֣בת
ת־ה ַמח ֶנִ֑ה ַ
13וַ י ָ֣הי ָּב ֶע ֶרב וַ ַ ָ֣ת ַעל ַהש ָּלו וַ ת ַכס ֶא ַ ָֽ
ַה ַטל ָּסביב ַ ָֽל ַמח ֶנָֽה׃
14וַ ַת ַעל שכ ַ ָ֣בת ַה ָּ ִ֑טל וה ִ֞נה ַעל־פני ַהמד ָּבר ַ ָ֣דק מחס ָּפס ַ ֵ֥דק ַככפר
ל־ה ָּ ָֽא ֶרץ׃
ַע ָּ
15וַ יר ָ֣או ב ָֽני־יׂש ָּראל וַ יאמרו איש ֶאל־ ָּאחיו ָּ ָ֣מן הוא כי ֵ֥לא יָּ דעו
הוה ָּל ֶכם
אמר מ ֶשה אל ֶהם ָ֣הוא ַה ֶל ֶחם א ֶשר נָּ ַתן י ָּ
־הוא וַ י ֶ
ַמה ִ֑
ל ָּאכ ָּ ָֽלה׃
שר צָּ ָ֣וה יהוָּ ה לק ָ֣טו מ ֶמנו איש ל ָ֣פי ָּאכלִ֑ ו ָ֣ע ֶמר ַלגלַֽג ֶלת
ֶ 16זה ַה ָּד ָּבר א ֶ ָ֣
מס ַפר נַ פ ָ֣שתי ֶכם איש ַלא ֶ ֵ֥שר ב ָּא ֳהלו ת ָּ ָֽקחו׃
17וַ יַ עׂשו־כן ב ָ֣ני יׂש ָּר ִ֑אל ַוַָֽֽילקטו ַה ַמר ֶבה ו ַה ַממ ָֽעיט׃
18וַ יָּ ָ֣מדו ָּבע ֶמר ולא ֶהעדיף ַה ַמר ֶבה ו ַה ַממעיט ָ֣לא ֶהח ִ֑סיר ֵ֥איש
י־אכלו ָּל ָּ ָָֽקטו׃
ל ָֽפ ָּ
19וַ ֵ֥יא ֶמר מ ֶשה אל ֶ ִ֑הם איש ַאל־יו ֵ֥תר מ ֶמנו ַעד־ ָֽב ֶקר׃
21ולא־ ָּשמ ָ֣עו ֶאל־מ ֶשה וַ יותרו אנָּ שים מ ֶמנו ַעד־ב ֶקר וַ ָּ ֵ֥יַֽרם תו ָּלעים
וַ יב ַ ִ֑אש וַ יק ֵ֥צף על ֶהם מ ֶ ָֽשה׃
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21וַ ילקטו אתו ַב ָ֣ב ֶקר ַבב ֶקר איש כ ָ֣פי ָּאכלִ֑ ו ו ַ ֵ֥חם ַה ֶש ֶמש ונָּ ָּ ָֽמס׃
22וַ י ָ֣הי׀ ַביָ֣ ום ַהששי ָּ ָֽלק ֵ֥טו ֶל ֶחם משנֶ ה ש ֵ֥ני ָּהע ֶמר ָּל ֶא ָּ ִ֑חד וַ יָּ באו
יאי ָּ ָֽהע ָּדה וַ יַ גידו למ ֶ ָֽשה׃
ָּכל־נׂש ָ֣
יהוה ָּמ ָּ ִ֑חר
שר ד ֶבָ֣ר יהוָּ ה ַש ָּבתון ַש ַבת־ק ֶדש ַ ָֽל ָּ
23וַ ָ֣יא ֶמר אל ֶהם ֵ֚הוא א ֶ ָ֣
ל־העדף ַהניחו
אפו אפו ואת א ֶ ָֽשר־ת ַבשלו ַבשלו ואת ָּכ ָּ ָ֣
ָ֣את א ֶשר־ת ִ֞
ד־ה ָֽב ֶקר׃
ָּל ֶכם למש ֶמ ֶרת ַע ַ
24וַ יַ ניחו אתו ַעד־ ַהב ֶקר ַכא ֶשר צָּ ָ֣וה מ ֶ ִ֑שה ו ָ֣לא הבאיש ור ָּמה
־הי ָּתה ָֽבו׃
לא ָּ ֵ֥
25וַ יא ֶמר מ ֶשה אכ ָ֣להו ַהיום ָֽכי־ ַש ָּ ֵ֥בת ַהיום ַליהָּ ִ֑וה ַהיום ֵ֥לא תמ ָּצאהו
ַב ָּש ֶ ָֽדה׃
ֵ֥ 26ש ֶשת יָּ מים תלק ִ֑טהו ו ַביום ַהשביעי ַש ָּבת ֵ֥לא ָֽיהיֶ ה־ ָֽבו׃
ַ27וַָֽֽיהי ַביָ֣ ום ַהשביעי יָּ צ ֵ֥או מן־ ָּה ָּעם לל ִ֑קט ולא ָּמ ָּ ָֽצאו׃

ס

28וַ ֵ֥יא ֶמר יהָּוה ֶאל־מ ֶ ִ֑שה ַעד־ ָּאנָּ ה ָֽמ ַאנ ֶתם לש ֵ֥מר מצו ַתי ותור ָּ ָֽתי׃
29ראו ָֽכי־יהוָּ ה נָּ ַ ָ֣תן ָּל ֶ ָ֣כם ַה ַש ָּבת ַעל־כן ָ֣הוא נ ֵ֥תן ָּל ֶכם ַביֵ֥ ום ַהששי
יעי׃
יומים ש ָ֣בו׀ ָ֣איש ַתח ָּתיו ַאל־יֵ֥צא איש ממקמו ַביֵ֥ ום ַהשב ָֽ
ֶל ֶָ֣חם ָּ ִ֑
31וַ ישב ֵ֥תו ָּה ָּעם ַביֵ֥ ום ַהשב ָֽעי׃
31וַ יקראו ָֽבית ־יׂש ָּראל ֶאת־שמו ָּ ִ֑מן והוא כ ֶז ַַֽרע גַ ד ָּל ָּבן ו ַטעמו
יחת בד ָּ ָֽבש׃
כ ַצפ ֵ֥
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שר צָּ ָ֣וה יהוָּ ה מלא ָּהע ֶמר מ ֶמנו למש ֶמ ֶרת
32וַ ָ֣יא ֶמר מ ֶשה ֶזה ַה ָּד ָּבר א ֶ ָ֣
ת־ה ֶל ֶחם א ֶשר ֶה ֱא ַכלתי ֶאת ֶכם ַבמד ָּבר
לדרת ֶיכִ֑ם ל ַ ָ֣מ ַען׀ יר ָ֣או ֶא ַ
יאי ֶאת ֶכם מ ֶ ֵ֥א ֶרץ מצ ָּ ָֽרים׃
בהוצ ֵ֥
א־הע ֶמר ָּ ִ֑מן
ן־ש ָּמה מ ָֽל ָּ
33וַ יא ֶמר מ ֶשה ֶ ָֽאל־ ַאהרן ַ ֵ֚קח צנ ֶ ָ֣צנֶ ת ַא ַחת ו ֶת ָּ ֵ֥
יכם׃
ו ַה ַנח אתו לפנָ֣י יהוָּ ה למש ֶמ ֶרת לדרת ֶ ָֽ
הוה ֶאל־מ ֶ ִ֑שה וַ יַ ניחהו ַאהרן לפנֵ֥י ָּהעדת למש ָּ ָֽמ ֶרת׃
ַ 34כא ֶשר צָּוֵ֥ה י ָּ
35וב ָ֣ני יׂש ָּראל ָּ ָֽאכלו ֶאת־ ַה ָּמן ַאר ָּב ָ֣עים ָּשנָּ ה ַעד־ב ָּאם ֶאל־ ֶ ָ֣א ֶרץ
־ה ָּמן ָּ ָֽאכלו ַעד־ב ָּאם ֶאל־קצה ֶ ֵ֥א ֶרץ כ ָּ ָֽנ ַען׃
נוש ֶבת ֶאת ַ
ָּ ִ֑
36ו ָּהע ֶמר עׂש ֵ֥רית ָּהאי ָּפה ָֽהוא׃

פ

1 17וַ יסעו ָּכל־ע ַדת ב ָֽני־יׂש ָּראל ממד ַבר־סין ל ַמסעי ֶהם ַעל־ ָ֣פי יהָּ ִ֑וה
ַוַָֽֽיַ חנו ברפידים ו ֵ֥אין ַמים לש ֵ֥תת ָּה ָּ ָֽעם׃
אמר ָּל ֶהם מ ֶשה
־לנו ַמים ונש ֶ ִ֑תה וַ י ֶ
2וַ ָּיַֽ ֶרב ָּה ָּעם עם־מ ֶשה וַ ָ֣יאמרו תנו ָּ ֵ֥
הוָֽה׃
ַמה־תריבון ע ָּמדי ַמה־תנַ סון ֶאת־י ָּ
3וַ יצ ָּמא ָּשם ָּה ָּעם ַל ַמים וַ ָּ ֵ֥י ֶלן ָּה ָּעם ַעל־מ ֶ ִ֑שה וַ יא ֶמר ָּל ָּמה זֶ ה ֶה ֱעלי ָּ ָ֣תנו
ת־ב ַנֵ֥י ו ֶאת־מק ַני ַב ָּצ ָּ ָֽמא׃
ממצ ַרים ל ָּה ֵ֥מית אתי ו ֶא ָּ
4וַ יצ ַעק מ ֶשה ֶאל־יהָּ ָ֣וה לאמר ָּ ֵ֥מה ֶא ֱע ֶׂשה ָּל ָּ ָ֣עם ַה ֶ ִ֑זה ֵ֥עוד מ ַעט
וס ָּק ָֽלני׃
5וַ יא ֶמר יהוָּ ה ֶאל־מ ֶשה עבר לפנָ֣י ָּה ָּעם וָ ַ ֵ֥קח אתך מזק ָ֣ני יׂש ָּר ִ֑אל
ו ַמטך א ֶשר הכי ָּת בו ֶאת־ ַהיאר ַ ֵ֥קח ביָּ דך ו ָּה ָּ ָֽלכ ָּת׃
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6הנ ָ֣ני עמד ל ָּפנֶ יך ָּ ֵ֥שם׀ ַ ָֽעל־ ַהצור בחרב וה ָ֣כי ָּת ַבצור ויָּ צ ֵ֥או מ ֶמנו ַמים
ו ָּש ָּ ָ֣תה ָּה ָּ ִ֑עם וַ ַי ַעׂש כן מ ֶשה לעיני זק ֵ֥ני יׂש ָּר ָֽאל׃
שם ַה ָּמקום ַמ ָּסה ומרי ָּ ִ֑בה ַעל־ ָ֣ריב׀ בנָ֣י יׂש ָּראל ו ַעל נַ ס ָּתם
7וַ יק ָּרא ָ֣
ם־אין׃
הוה בקרבנו א ָּ ָֽ
ֶאת־יהוָּ ה לאמר היש י ָּ

פ

8וַ יָּ בא ע ָּמ ִ֑לק וַ י ָּ ֵ֥ל ֶחם עם־יׂש ָּראל ברפי ָֽדם׃
9וַ יא ֶמר מ ֶשה ֶאל־יהוש ַע ב ַחר־ ָּ ָ֣לנו אנָּ שים וצא ה ָּל ָ֣חם ַבע ָּמלִ֑ק ָּמ ָּחר
ומ ֵ֥טה ָּה ֱאֹלהים ביָּ ָֽדי׃
ל־ראש ַהגב ָּעה ַ
ָּאנכי נ ָּצב ַע ָ֣
11וַ ַיָ֣ ַעׂש יהוש ַע ַכא ֶשר ָּ ָֽא ַמר־לו מ ֶשה לה ָּלחם ַבע ָּמלִ֑ק ומ ֶשה ַאה ָ֣רן
וחור ָּעלו ֵ֥ראש ַהגב ָּ ָֽעה׃
11ו ָּהיָּ ה ַכא ֶשר יָּ ֵ֥רים מ ֶשה יָּ דו וגָּ ַ ָ֣בר יׂש ָּר ִ֑אל ו ַכא ֶ ֵ֥שר יָּ נ ַיח יָּ דו וגָּ ַ ֵ֥בר
ע ָּמ ָֽלק׃
12וידי מ ֶשה כבדים וַ יקחו־ ֶא ֶבן וַ יָּ ֵׂ֥שימו ַתח ָּתיו וַ י ָ֣ ֶשב ָּע ֶ ִ֑לי ָּה ו ַאהרן
ד־בא
מונה ַע ֵ֥
וחור ָּ ָֽתמ ָ֣כו ביָּ ָּדיו מ ֶזה ֶא ָּחד ומ ֶ ָ֣זה ֶא ָּחד וַ י ֵ֥הי יָּ ָּדיו ֱא ָּ
ַה ָּ ָֽש ֶמש׃
י־ח ֶרב׃
13וַ יַ חֹלש יהוש ַע ֶאת־ע ָּמ ֵ֥לק ו ֶאת־ ַעמו לפ ָּ ָֽ

פ

ש ַע
14וַ יא ֶמר יהוָּ ה ֶאל־מ ֶשה כתב זאת ז ָּכרון ַבס ֶפר וׂשים ב ָּאז ָ֣ני יהו ִ֑
י־מחה ֶאמ ֶחה ֶאת־זָ֣ ֶכר ע ָּמלק מ ַת ַחת ַה ָּש ָּ ָֽמים׃
ָֽכ ָּ
הוֵ֥ה׀ נ ָֽסי׃
15וַ ֵ֥י ֶבן מ ֶשה מז ִ֑ב ַח וַ יק ָּ ֵ֥רא שמו י ָּ
יהוה ַ ָֽבע ָּמלִ֑ק מדר ָֽדר׃
16וַ יא ֶמר ָֽכי־יָּ ד ַעל־כָ֣ס יָּ ּה מל ָּח ָּ ֵ֥מה ַל ָּ
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1 18וַ יש ִַ֞מע יתרו כהן מדיָּ ן ח ָ֣תן מ ֶשה את ָּכל־א ֶשר ָּע ָּׂשה ֱאֹלהים
הוה ֶאת־יׂש ָּראל ממצ ָּ ָֽרים׃
למ ֶשה וליׂש ָּראל ַע ִ֑מו ָֽכי־הוציא י ָּ
2וַ י ַקח יתרו ח ָ֣תן מ ֶשה ֶאת־צפ ָּרה ָ֣א ֶשת מ ֶ ִ֑שה ַא ַחר שלו ֶ ָֽחי ָּה׃
3ואת שנָ֣י ָּב ֶ ִ֑ני ָּה א ֶשר שם ָּ ָֽה ֶא ָּחד גַָֽֽרשם ָ֣כי ָּא ַמר ָ֣גר ָּהייתי ב ֶא ֶרץ
נָּ כר ָּ ָֽיה׃
4ו ֵ֥שם ָּה ֶא ָּחד ֱאלי ֶ ִ֑עזֶ ר ָֽכי־ ֱאֹלהי ָּאבי ב ֶעזרי וַ יַ צלני מ ֶ ֵ֥ח ֶרב ַפר ָֽעה׃
5וַ יָּ ִ֞בא יתרו ח ֵ֥תן מ ֶשה ו ָּב ָּ ֵ֥ניו ואשתו ֶאל־מ ֶ ִ֑שה ֶאל־ ַהמד ָּבר א ֶשר־הוא
ח ֶ ֵ֥נה ָּשם ַ ֵ֥הר ָּה ֱאֹל ָֽהים׃
יה ע ָּ ָֽמּה׃
6וַ יא ֶמר ֶאל־מ ֶשה אני ח ֶתנךֵ֥ יתרו ָּבָ֣א א ֶלִ֑יך ואשתך ושנֵ֥י ָּב ֶנ ָּ
7וַ יצא מ ֶשה לק ַ ָ֣ראת ָֽחתנו וַ יש ַתחו וַ י ַשק־לו וַ ישאלֵ֥ ו איש־לרעהו
ל ָּשלִ֑ ום וַ יָּבאו ָּה ָֽא ֱה ָּלה׃
8וַ י ַספר מ ֶשה ל ָ֣חתנו את ָּכל־א ֶשר ָּע ָּׂשה יהוָּ ה ל ַפר ָ֣עה ולמצ ַרים ַעל
הוָֽה׃
שר מ ָּצ ָּ ָ֣א ַתם ַב ֶד ֶרְך וַ יַ צלם י ָּ
ל־הת ָּל ָּאה א ֶ ָ֣
או ָ֣דת יׂש ָּר ִ֑אל את ָּכ ַ
הוה ליׂש ָּר ִ֑אל א ֶ ֵ֥שר הצילו
ר־ע ָּ ֵׂ֥שה י ָּ
טובה א ֶש ָּ
ל־ה ָּ
9וַ ָ֣י ַחד יתרו ַ ֵ֚על ָּכ ַ
מ ַיֵ֥ד מצ ָּ ָֽרים׃
11וַ יא ֶמר יתרו ָּב ָ֣רוְך יהוָּ ה א ֶשר ה ֵ֥ציל ֶאת ֶכם מיַ ֵ֥ד מצ ַרים ומ ַיָ֣ד ַפר ִ֑עה
־ה ָּעם מ ַת ַחת יַ ד־מצ ָּ ָֽרים׃
א ֶשר הציל ֶאת ָּ
ַ 11ע ָּ ָ֣תה יָּ ַדעתי ָֽכי־גָּ ֵ֥דול יהָּוה מ ָּכל־ ָּה ֱאֹל ִ֑הים ָ֣כי ַב ָּד ָּבר א ֶ ֵ֥שר זָּ דו
עלי ֶ ָֽהם׃
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אֹלהים וַ יָּבא ַאהרן ו ָ֣כל׀ זקנָ֣י
12וַ י ַ ִ֞קח יתרו ח ֵ֥תן מ ֶשה ע ָּ ֵ֥לה וז ָּבחים ָֽל ִ֑
ֹלהים׃
ל־ל ֶחם עם־ח ֵ֥תן מ ֶשה לפנֵ֥י ָּה ֱא ָֽ
יׂש ָּראל ֶל ֱא ָּכ ֶ
13וַ יהי ָֽמ ָּמ ֳח ָּרת וַ ֵ֥י ֶשב מ ֶשה לש ָ֣פט ֶאת־ ָּה ָּ ִ֑עם וַ יַ עמד ָּה ָּעם ַעל־מ ֶשה
־ה ָּ ָֽע ֶרב׃
מן־ ַהב ֶקר ַעד ָּ
14וַ יַ רא ח ָ֣תן מ ֶשה את ָּכל־א ֶשר־ ֵ֥הוא ע ֶׂשה ָּל ָּ ִ֑עם וַ יא ֶמר ָּ ָֽמה־ ַה ָּד ָּבר
ל־ה ָּעם נ ָּ ֵ֥צב
ַהזֶ ה א ֶשר ַא ָּתה ע ֶׂשה ָּל ָּעם ַמד ַוע ַא ָּתה יושב ל ַב ֶדך ו ָּכ ָּ
־ע ֶרב׃
ָּע ֶליך מן־ ֵ֥ב ֶקר ַעד ָּ ָֽ
15וַ ֵ֥יא ֶמר מ ֶשה לחתנִ֑ ו ָֽכי־יָּ ֵ֥בא א ַלי ָּה ָּעם לד ֵ֥רש ֱאֹל ָֽהים׃
הודעתי
ָֽ 16כי־יהיֶ ה ָּל ֶהם ָּד ָּבר ָּ ָ֣בא א ַלי ו ָּ ָ֣ש ַפטתי ֵ֥בין איש ובָ֣ין רעִ֑הו ו ַ
ֶאת־ח ֵ֥קי ָּה ֱאֹלהים ו ֶאת־תור ָּ ָֽתיו׃
17וַ יא ֶמר ח ֵ֥תן מ ֶשה א ָּ ִ֑ליו לא־טוב ַה ָּד ָּבר א ֶ ֵ֥שר ַא ָּתה ע ֶ ָֽׂשה׃
שר ע ָּ ִ֑מְך ָֽכי־ ָּכבד ממך ַה ָּד ָּבר
18נָּ ָ֣בל תבל גַ ם־ ַא ָּתה גַ ם־ ָּה ָּ ֵ֥עם ַה ֶזה א ֶ ָ֣
לא־תו ַ ֵ֥כל עׂשהו ל ַב ֶ ָֽדך׃
ַ 19ע ִָּ֞תה ש ַמע בקלי אי ָּ ָ֣עצך וי ֵ֥הי ֱאֹלהים ע ָּ ִ֑מְך ֱהיה ַא ָּ ָ֣תה ָּל ָּעם ֵ֚מול
ֹלהים׃
ל־ה ֱא ָֽ
ָּ ָֽה ֱאֹלהים והבא ָּ ֵ֥ת ַא ָּתה ֶאת־ ַהד ָּברים ֶא ָּ
ת־ה ֶד ֶרְך
הודע ָּ ָ֣ת ָּל ֶהם ֶא ַ
תורת ו ַ
ת־ה ִ֑
21והז ַהר ָּ ָ֣תה ֶאת ֶהם ֶאת־ ַהחקים ו ֶא ַ
ת־ה ַמע ֶׂשה א ֶ ֵ֥שר יַ ע ָֽׂשון׃
י ָ֣לכו ָּבּה ו ֶא ַ ָֽ
י־חיל יראי ֱאֹלהים ַאנ ֵ֥שי ֱא ֶמת ָׂ֣שנאי
ל־ה ָּעם ַאנש ַ
21ו ַא ָּ ָ֣תה ֶת ֱח ֶזָ֣ה מ ָּכ ָּ
ָּ ִ֑ב ַצע ו ַׂשמ ָּ ָ֣ת על ֶהם ָּׂשרי א ָּלפים ָּׂש ָ֣רי מאות ָּׂש ֵ֥רי חמשים ו ָּׂש ֵ֥רי
ע ָּׂש ָֽרת׃
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22ו ָּשפ ָ֣טו ֶאת־ ָּה ָּעם ב ָּכל־עת ו ָּה ִָּ֞יה ָּכל־ ַה ָּד ָּבר ַהגָּ דל יָּ ָ֣ביאו א ֶליך
טו־הם ו ָּהקל ָֽמ ָּע ֶליך ונָּ ׂשאו א ָּ ָֽתְך׃
ִ֑
ל־ה ָּד ָּ ֵ֥בר ַה ָּקטן ישפ
ו ָּכ ַ
ָ֣ 23אם ֶאת־ ַה ָּד ָּבר ַהזֶ ה ַתע ֶׂשה וצוךָ֣ ֱאֹלהים ויָּ ָֽ ָּכל ָּת ע ִ֑מד וגַ ם ָּכל־ ָּה ָּ ָ֣עם
ַהזֶ ה ַעל־מקמו ֵ֥יָּבא ב ָּש ָֽלום׃
24וַ יש ַ ֵ֥מע מ ֶשה ל ָ֣קול חתנִ֑ ו וַ יַ ַעׂש כל א ֶ ֵ֥שר ָּא ָּ ָֽמר׃
25וַ יב ַחר מ ֶשה ַאנשי־ ַחיל מ ָּכל־יׂש ָּראל וַ י ֵ֥תן א ָּתם ָּראשים ַעל־ ָּה ָּ ִ֑עם
ָּׂשרי א ָּלפים ָּׂש ָ֣רי מאות ָּׂש ֵ֥רי חמשים ו ָּׂש ֵ֥רי ע ָּׂש ָֽרת׃
יאון ֶאל־מ ֶשה
ת־ה ָּד ָּבר ַה ָּק ֶשה יב ָ֣
ת־ה ָּעם ב ָּכל־עִ֑ת ֶא ַ
26ו ָּשפ ֵ֥טו ֶא ָּ
פוטו ָֽהם׃
ל־ה ָּד ָּ ֵ֥בר ַה ָּקטן יש ֵ֥
ו ָּכ ַ
27וַ י ַש ַ ֵ֥לח מ ֶשה ֶאת־חתנִ֑ ו וַ ֵ֥י ֶלְך לו ֶאל־ ַאר ָֽצו׃

פ

ַ 1 19בח ֶדש ַהשלישי ל ֵ֥צאת בני־יׂש ָּראל מ ֶ ָ֣א ֶרץ מצ ָּ ִ֑רים ַביָ֣ ום ַהזֶ ה
יני׃
ָּבאו מד ַ ֵ֥בר ס ָּ ָֽ
2וַ יס ָ֣עו מרפידים וַ יָּ באו מד ַ ָ֣בר סינַ י ַוַָֽֽיַ חנו ַבמד ָּ ִ֑בר וַ ָֽי ַחן־ ָּ ֵ֥שם יׂש ָּראל
ֶנֵַֽ֥גֶ ד ָּה ָּ ָֽהר׃
ן־ה ָּ ָ֣הר לאמר כה
ֹלהים וַ יק ָּרא א ָּליו יהוָּ ה מ ָּ
־ה ֱא ִ֑
3ומ ֶ ֵ֥שה ָּע ָּלה ֶאל ָּ
אמר לבָ֣ית יַ עקב ו ַתגיד לבנֵ֥י יׂש ָּר ָֽאל׃
ת ַ
־כנפָ֣י נ ָּשרים
ַ 4א ֶ ָ֣תם ראי ֶתם א ֶ ֵ֥שר ָּעׂשיתי למצ ָּ ִ֑רים וָּ ֶא ָּשא ֶאת ֶכם ַעל ַ
וָּ ָּא ֵ֥בא ֶאת ֶכם א ָּ ָֽלי׃
5ו ַע ָּתה אם־ ָּשמו ַע תשמעו בקלי וש ַמר ֶתם ֶאת־ברי ִ֑תי והיי ֶתם לי
ל־ה ָּ ָֽא ֶרץ׃
ל־ה ַעמים כי־לי ָּכ ָּ
סג ָּלה מ ָּכ ָּ ָ֣
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6ו ַא ֶתם תהיו־לי ַממ ֶ ֵ֥ל ֶכת כהנים וגָ֣ וי ָּק ִ֑דוש ֵ֚א ֶלה ַהד ָּברים א ֶ ֵ֥שר ת ַדבר
ֶאל־ב ֵ֥ני יׂש ָּר ָֽאל׃
ל־הד ָּב ָ֣רים ָּהא ֶלה
יהם ֵ֚את ָּכ ַ
7וַ יָּ ָ֣בא מ ֶשה וַ יק ָּרא לזק ָ֣ני ָּה ָּ ִ֑עם וַ ָּי ֶָׂ֣שם לפנ ֶ
הוָֽה׃
א ֶ ֵ֥שר צָּוהו י ָּ
8וַ יַ ענו ָּכל־ ָּה ָּעם יַ ח ָּדו וַ ָ֣יאמרו כל א ֶשר־ד ֶ ֵ֥בר יהָּוה נַ ע ֶ ִׂ֑שה וַ ָּי ֶשב מ ֶשה
הוָֽה׃
ֶאת־דב ֵ֥רי ָּה ָּעם ֶאל־י ָּ
9וַ יא ֶמר יהוָּ ה ֶאל־מ ֶשה הנה ָּאנכי ָּ ָ֣בא א ֶליך ב ַ ָ֣עב ֶ ָֽה ָּענָּ ן ַבע ִ֞בור יש ַמע
עולם וַ יַ ֵ֥גד מ ֶשה ֶאת־דב ֵ֥רי ָּה ָּעם
ָּה ָּעם ב ַדב ָ֣רי ע ָּמְך וגַ ם־בך יַ א ָ֣מינו ל ָּ ִ֑
הוה׃
ֶאל־י ָּ ָֽ
ומ ָּ ִ֑חר וכבסו
ל־ה ָּעם וק ַדש ָּ ֵ֥תם ַהיום ָּ
11וַ יא ֶמר יהָּוה ֶאל־מ ֶשה לְָ֣ך ֶא ָּ
ֹלתם׃
ׂשמ ָּ ָֽ
11ו ָּהיֵ֥ ו נכנים ַליָ֣ ום ַהשלי ִ֑שי ָ֣כי׀ ַביָ֣ ום ַהשלישי ירד יהָּוה לעי ֵ֥ני
יני׃
ל־הר ס ָּ ָֽ
ל־ה ָּעם ַע ַ ֵ֥
ָּכ ָּ
12והג ַבל ָּת ֶאת־ ָּה ָּעם ָּס ָ֣ביב לאמר ה ָּשמ ֵ֥רו ָּל ֶכם עלֵ֥ ות ָּב ָּהר ונ ָ֣ג ַע
יומת׃
ל־הנג ֵַ֥ע ָּב ָּהר ֵ֥מות ָּ ָֽ
ב ָּקצִ֑הו ָּכ ַ
13לא־תגַ ע בו יָּ ד ָֽכי־ ָּסקול י ָּסקל או־יָּ ָ֣רה ייָּ ֶרה אם־בה ָּ ֵ֥מה אם־איש ָ֣לא
יח ֶיִ֑ה במשְך ַהיבל ה ָּמה יַ עלֵ֥ ו ָּב ָּ ָֽהר׃
14וַ יַֽ ֶרד מ ֶשה מן־ ָּה ָּהר ֶאל־ ָּה ָּ ִ֑עם וַ י ַקדש ֶאת־ ָּה ָּעם ַוַָֽֽי ַכבסו ׂשמֹל ָּ ָֽתם׃
15וַ יא ֶמר ֶאל־ ָּה ָּעם ֱהיֵ֥ ו נכנים לשֹלָ֣ ֶשת יָּ ִ֑מים ַ ָֽאל־תגשו ֶאל־א ָּ ָֽשה׃

183

Text from: Biblia Hebraica Stuttgartensia
© 1997 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
All rights reserved

16וַ יהי ַביום ַהשלישי ָֽבה ָ֣ית ַהב ֶקר וַ יהי קֹלת וב ָּרקים ו ָּע ָּנַֽן ָּכבד
ל־ה ָּעם א ֶ ֵ֥שר ַ ָֽב ַמח ֶ ָֽנה׃
ל־ה ָּהר ו ֵ֥קל ש ָּפר ָּח ָּזָ֣ק מ ִ֑אד וַ יֶ ֱח ַ ֵ֥רד ָּכ ָּ
ַע ָּ
17וַ יוצא מ ֶשה ֶאת־ ָּה ָּעם לק ַ ֵ֥ראת ָּ ָֽה ֱאֹלהים מן־ ַ ָֽה ַמח ֶ ִ֑נה וַ ָֽיתיַ צבו
ב ַתח ֵ֥תית ָּה ָּ ָֽהר׃
18ו ַהר סינַ י ָּע ַ ָ֣שן כלו מפני א ֶשר יָּ ַ ֵ֥רד ָּע ָּליו יהָּוה ָּב ִ֑אש וַ ַי ַעל ע ָּשנו
ל־ה ָּהר מ ָֽאד׃
כ ֶע ֶָ֣שן ַהכב ָּשן וַ יֶ ֱח ַ ֵ֥רד ָּכ ָּ
שה י ַדבר ו ָּה ֱאֹלהים יַ ע ֶ ֵ֥ננו
19וַ יהי ָ֣קול ַהשו ָּפר הולְך ו ָּחזָ֣ק מ ִ֑אד מ ֶ ָ֣
ב ָֽקול׃
21וַ יַֽ ֶרד יהָּוה ַעל־ ַ ֵ֥הר סי ַני ֶאל־ ָ֣ראש ָּה ָּ ִ֑הר וַ יק ָּרא יהָּוה למ ֶשה ֶאל־ ֵ֥ראש
ָּה ָּהר וַ ַ ֵ֥י ַעל מ ֶ ָֽשה׃
21וַ יא ֶמר יהוָּ ה ֶאל־מ ֶשה רד ָּהעָ֣ד ָּב ָּ ִ֑עם ֶפן־יֶ ֶהרסו ֶאל־יהוָּ ה לראות
ונָּ ַ ֵ֥פל מ ֶמנו ָּ ָֽרב׃
הוָֽה׃
22ו ַגם ַהכהנים ַהנגָּ ֵ֥שים ֶאל־יהָּוה ית ַק ָּ ִ֑דשו ֶפן־יפ ֵ֥רץ ָּב ֶהם י ָּ
י־א ִָּ֞תה
ל־הר ס ָּינִ֑י ָֽכ ַ
א־יוכָ֣ל ָּה ָּעם ַלעֹלת ֶא ַ ָ֣
ַ
23וַ יא ֶמר מ ֶשה ֶאל־יהוָּ ה ל
ת־ה ָּהר וק ַדש ָֽתו׃
ַהעד ָּתה ָּבנו לאמר ַהג ֵ֥בל ֶא ָּ
24וַ יא ֶמר א ָּליו יהוָּ ה ֶלְך־רד ו ָּע ֵ֥לי ָּת ַא ָּתה ו ַאה ָ֣רן ע ָּ ִ֑מְך ו ַהכהנָ֣ים ו ָּה ָּעם
ץ־בם׃
הוה ֶפן־יפ ָּר ָּ ָֽ
ל־י ֶָֽהרסו ַלעֹלֵ֥ ת ֶאל־י ָּ
ַא ֶ
אמר אל ֶ ָֽהם׃
ל־ה ָּ ִ֑עם וַ י ֶ
25וַ ֵ֥יַֽ ֶרד מ ֶשה ֶא ָּ

ס

אמר׃
ל־הד ָּב ֵ֥רים ָּהא ֶלה ל ָֽ
1 20וַ י ַד ָ֣בר ֱאֹלהים את ָּכ ַ

ס

ָֽ ָּ 2אנכי יהָּ ָ֣וה ֱאֹל ֶ ִ֑היך א ֶשר הוצאתיך מ ֶ ֵ֥א ֶרץ מצ ַרים מ ָ֣ ֵ֥בית ע ָּב ִ֑ ָֽדים׃
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ל־פ ָּ ָֽניַ ׃
ָ֣ ָֽ 3לא יה ֶ ָֽיה־לך ֱאֹל ֵ֥הים אחרים ַע ָּ
שר ַב ָּש ַ ָ֣מים׀ מ ַמ ַעל ַ ָֽוא ֶ ֵ֥שר ָּב ָּא ֶרץ
ָ֣ ָֽ 4לא ַ ָֽתע ֶׂשה־לךֵ֥ ָ֣ ֶ ָ֣פ ֶסל׀ ו ָּכל־תמונָּ ה א ֶ ָ֣
שר ַב ַ ָ֣מים׀ מ ַ ֵ֥ ָ֣ת ַחת ָּל ָּ ָֽא ֶרץ׃
ת ַחת וַ א ֶ ֵ֥ ָ֣
מ ָּ ִ֑ ַ
ָֽ 5לא־תש ַת ֶח ֵ֥ו ָ֣ה ָּל ֶהם ו ָ֣לא ָּת ָּעב ִ֑דם ָ֣כי ָּ ָֽאנ ִ֞כי יהָּוה ֱאֹל ֶהיך ָ֣אל ַקנָּ א פקד
ל־בנים ַעל־של ֵ֥שים ו ַעל־רבעים לׂשנ ָּ ָֽ ִ֑אי׃
עון ָּאבת ַע ָּ
6ו ֵ֥ע ֶׂשה ֶח ֶסד ַלא ָּל ִ֑פים לאה ַבי ולשמ ֵ֥רי מצו ָּ ָֽתי׃

ס

ֵ֥ 7לא ת ָּשא ֶאת־ ָֽשם־יהָּ ֵ֥וה ֱאֹל ֶהיך ַל ָּ ִ֑שוא ָ֣כי לא ינַ ֶקה יהוָּ ה את
א ֶשר־י ָּ ֵ֥שא ֶאת־שמו ַל ָּ ָֽשוא׃

פ

8זָּ כור ֶאת־יֵ֥ ום ַה ַש ָּבת ל ַקד ָֽשו׃
ש ֶשת יָּ ָ֣מים ַ ָֽתעבד ו ָּע ָׂ֣שי ָּת ָּכל־מ ַלאכ ֶ ָֽתך׃
ָ֣ 9
אכה ַא ָּ ָ֣תה׀
ׂשה ָּכל־מ ָּל ָּ
א־תע ֶ ָ֣
ֹלהיך ָֽ ָ֣ל ַ
יהוָ֣ה ֱא ֶ ִ֑
11ויום ַהשביעי ַש ָּבָ֣ת׀ ַל ָּ
ובנ ָֽךָ֣־וב ֶתך ַעבדך וַ א ָּ ָֽמתך וב ֶהמ ֶתך וגרך א ֶ ֵ֥שָ֣ר בש ָּע ֶ ָֽריך ׃
־היָּ ם
ָ֣ 11כי ָֽש ֶשת־יָּ מים ָּע ָּׂשה יהוָּ ה ֶאת־ ַה ָּש ַ ָ֣מים ו ֶאת־ ָּה ָּא ֶרץ ֶאת ַ
הוה ֶאת־יֵ֥ ום
יעי ַעל־כן ב ַרְך י ָּ
ר־בם וַ ָּינַ ח ַביָ֣ ום ַהשב ִ֑
ת־כל־א ֶש ָּ
ו ֶא ָּ
ַה ַש ָּבת ַוַָֽֽי ַקד ָֽשהו׃

ס

יָּמיך ַ ֵ֚על ָּהא ָּד ָּמה
ַ 12כ ֵ֥בד ֶאת־ ָּאביך ו ֶאת־א ֶ ִ֑מך ל ַמ ַען יַ אר ָ֣כון ֶ
ֹלהיך נ ֵ֥תן ָּ ָֽלְך׃
הוֵ֥ה ֱא ֶ
א ֶשר־י ָּ
ֵ֥ 13לא תר ָּצָֽח׃

ס

ָ֣ 14לא תנ ָּ ִ֑ ָֽאף׃

ס

ָ֣ 15לא תג ָֽנב׃

ס

185

ס

Text from: Biblia Hebraica Stuttgartensia
© 1997 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
All rights reserved

ָֽ 16לא־ ַתע ֶ ֵ֥נה ברעך ֵ֥עד ָּ ָֽש ֶקר׃

ס

שורו
א־תח ִ֞מד ָ֣א ֶשת ר ֶעך ו ַעבדו וַ א ָּמתו ו ָ֣
ֵ֥ 17לא ַתחמד ָ֣בית ר ֶעִ֑ך ָֽל ַ
וַ חמרו וכל א ֶ ֵ֥שר לר ֶ ָֽעך׃

פ

ת־ה ַלפידם ואת ָ֣קול ַהש ָּפר
ת־הקוֹלת ו ֶא ַ
18ו ָּכל־ ָּה ָּעם ראים ֶא ַ
ת־ה ָּהר ָּע ִ֑שן וַ ַיַֽרא ָּה ָּעם וַ יָּ נעו וַ ַי ַָֽעמדו ָֽמ ָּר ָֽחק׃
ו ֶא ָּ
ר־א ָּ ֵ֥תה ע ָּמנו ונש ָּ ִ֑מ ָּעה ו ַאל־י ַד ֵ֥בר ע ָּמנו ֱאֹלהים
19וַ ָֽיאמרו ֶאל־מ ֶשה ַדב ַ
ֶפן־נָּ ָֽמות׃
שה ֶאל־ ָּה ָּעם ַאל־תי ָּראו כי ל ַ ָֽבעבור נַ ָ֣סות ֶאת ֶכם ָּבא
21וַ יא ֶמר מ ֶ ָ֣
ָּה ֱאֹל ִ֑הים ו ַבעבור תה ֶיה יר ָּאתו ַעל־פני ֶכם לבל ֵ֥תי ֶת ֱח ָּ ָֽטאו׃
21וַ יַ ע ֵ֥מד ָּה ָּעם מ ָּר ִ֑חק ומ ֶשה נ ַ ָ֣גש ֶאל־ ָּ ָֽהע ָּר ֶפל א ֶשר־ ָּשם ָּה ֱאֹל ָֽהים׃

פ

יתם כֵ֚י
אמר ֶאל־בנָ֣י יׂש ָּר ִ֑אל ַא ֶ ָ֣תם רא ֶ
22וַ יא ֶמר יהוָּ ה ֶאל־מ ֶשה ֵ֥כה ת ַ
ן־ה ָּש ַמים ד ַברתי ע ָּמ ֶ ָֽכם׃
מ ַ
ֵ֥ 23לא ַתעׂשון א ִ֑תי ֱאֹלהי ֶכ ֶסף ואֹל ָ֣הי זָּ ָּהב ֵ֥לא ַתעׂשו ָּל ֶ ָֽכם׃
24מז ַ ָ֣בח א ָּד ָּמה ַתע ֶׂשה־לי וזָּ ַבח ָּ ָ֣ת ָּע ָּליו ֶאת־עֹל ֶתיך ו ֶאת־ש ָּל ֶמיך
שר ַאז ָ֣כיר ֶאת־שמי ָּא ֵ֥בוא
ל־ה ָּמקום א ֶ ָ֣
ת־צאנך ו ֶאת־ב ָּק ֶ ִ֑רך ב ָּכ ַ
ֶא ָֽ
א ֶליך וב ַרכ ָֽתיך׃
25ואם־מז ַבח א ָּבנים ַ ָֽתע ֶׂשה־לי ָֽלא־תב ֶ ֵ֥נה ֶאת ֶהן גָּ ִ֑זית כי ַחרבך ה ַ ֵ֥נפ ָּת
יה וַ ת ַ ָֽחל ֶל ָָּֽה׃
ָּע ֶל ָּ
26ו ָֽלא־ ַתע ֶ ֵ֥לה ב ַמעֹלת ַ ָֽעל־מזב ִ֑חי א ֶשר ָֽלא־תגָּ ֶ ֵ֥לה ֶערוָּ תך ָּע ָּ ָֽליו׃

פ

יהם׃
1 21וא ֶלה ַהמש ָּפטים א ֶ ֵ֥שר ָּתׂשים לפנ ֶ ָֽ
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ובשבעת י ֵ֥צא ַ ָֽל ָּחפשי ח ָּנָֽם׃
2כי תקנֶ ה ֶ ָ֣ע ֶבד עברי ֵ֥שש ָּשנים יַ ע ִ֑בד ַ
3אם־בגַ ֵ֥פו יָּ בא בגַ ָ֣פו יצִ֑א אם ַ־ב ַעל א ָּשה הוא ויָּ צ ָּ ֵ֥אה אשתו ע ָֽמו׃
יה
4אם ־אדנָּ יו י ֶתן־לָ֣ ו א ָּשה ויָּ ל ָּדה־לֵ֥ ו ָּבנים ָ֣או ָּבנִ֑ ות ָּהא ָּ ָ֣שה ו ָּיל ֶד ָּ
יה והוא י ֵ֥צא בגַ ָֽפו׃
תהיֶ ה ַ ָֽלאדנֶ ָּ
ת־ב ָּנִ֑י ֵ֥לא
אמר ָּה ֶע ֶבד ָּא ַהבתי ֶאת־אדני ֶאת־אשתי ו ֶא ָּ
־אמר י ַ
5ואם ָּ
אצא ָּחפ ָֽשי׃
זוזִ֑ה ו ָּר ַצע
ל־המ ָּ
ל־ה ֶד ֶלת או ֶא ַ
6והגישו אדנָּ יו ֶאל־ ָּ ָ֣ה ֱאֹלהים והגישו ֶא ַ
ת־אזנו ַב ַמרצ ַע וַ ע ָּבדו לע ָּ ָֽלם׃
אד ָּניו ֶא ָּ

ס

7ו ָֽכי־ימ ֵ֥כר איש ֶאת־בתו ל ָּא ָּ ִ֑מה ֵ֥לא תצא כ ֵ֥צאת ָּהע ָּב ָֽדים׃
ר־לא י ָּע ָּדּה ו ֶהפ ָּ ִ֑דּה ל ַ ֵ֥עם נָּ כרי לא־ימ ֵ֥של
יה א ֶש ֵ֥
8אם־ ָּר ִ֞ ָּעה בעיני אד ֶנ ָּ
דו־בּה׃
ל ָּמכ ָּרּה בבג ָּ ָֽ
9ואם־לבנו ָֽיי ָּע ֶ ִ֑דנָּ ה כמש ַ ֵ֥פט ַה ָּבנות יַ ע ֶׂשה־ ָּ ָֽלּה׃
סותּה וענָּ ָּתּה ֵ֥לא יג ָּ ָֽרע׃
־א ֶח ֶרת י ַ ַָָֽֽֽקח־לִ֑ ו שא ָּרּה כ ָּ ֵ֥
11אם ַ
11ואם־ש ָּלש־א ֶלה ֵ֥לא יַ ע ֶׂשה ָּ ִ֑לּה ויָּ צ ָּ ֵ֥אה ח ָּנם ֵ֥אין ָּ ָֽכ ֶסף׃

ס

ַ 12מ ֵ֥כה איש וָּ מת ֵ֥מות יו ָּ ָֽמת׃
13וַ א ֶשר ָ֣לא ָּצ ָּדה ו ָּה ֱאֹלהים א ָּ ָ֣נה ליָּ ִ֑דו ו ַׂשמתי לך ָּמקום א ֶ ֵ֥שר יָּ נוס
ָּ ָֽש ָּמה׃

ס

14וכי־יָּ ֵ֥זד איש ַעל־רעהו ל ָּהרגָ֣ ו ב ָּער ָּ ִ֑מה מ ָ֣עם מזבחי ת ָּק ֶחנו ָּל ָֽמות׃

ס

15ו ַמ ֵ֥כה ָּאביו ואמו ֵ֥מות יו ָּ ָֽמת׃
16וגנב איש ומ ָּכרו ונמ ָּ ֵ֥צא ביָּ דו ֵ֥מות יו ָּ ָֽמת׃
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17ומ ַק ֵ֥לל ָּאביו ואמו ֵ֥מות יו ָּ ָֽמת׃

ס

18ו ָֽכי־ירי ָ֣בן אנָּ שים וה ָּכה־איש ֶאת־רעהו ב ֶא ֶבן ָ֣או ב ֶאג ִ֑רף ו ֵ֥לא יָּ מות
ונָּ ַ ֵ֥פל למש ָּ ָֽכב׃
19אם־יָּ ִ֞קום והת ַה ֵ֥לְך ַבחוץ ַעל־מש ַענתו ונָּ ָ֣קה ַה ַמ ֶ ִ֑כה ַ ֵ֥רק שבתו יתן
ו ַר ֵ֥פא י ַר ָֽפא׃

ס

21ו ָֽכי־יַ ֶכה איש ֶאת־ ַעבדו או ֶאת־א ָּמתו ַבש ֶבט ומת ַ ָ֣ת ַחת יָּ ִ֑דו נָּ קם
ינָּ ָָֽקם׃
ֵ֥ ַ 21אְך אם־יום ֵ֥או יו ַמים יַ ע ִ֑מד ָ֣לא י ַקם ֵ֥כי ַכספו ָֽהוא׃

ס

יה ו ֵ֥לא יה ֶיה ָּא ִ֑סון ָּענָ֣ וש
22ו ָֽכי־ינָּ ָ֣צו אנָּ שים ונָּ גפו א ָּשה ָּה ָּרה ויָּ צ ָ֣או י ָּל ֶד ָּ
י ָּענש ַ ָֽכא ֶשר יָּ שית ָּע ָּליו ַ ָ֣ב ַעל ָּ ָֽהא ָּשה ונָּ ַתן בפל ָֽלים׃
23ואם־ ָּאסון יה ֶיִ֑ה ונָּ ַת ָּ ֵ֥תה ֶנ ֶפש ַ ֵ֥ת ַחת ָּ ָֽנ ֶפש׃
ֵ֚ ַ 24עין ַ ָ֣ת ַחת ַעין שן ַ ָ֣ת ַחת ִ֑שן ָּ ֵ֚יד ַ ָ֣ת ַחת יָּ ד ֶרגֶ ל ַ ֵ֥ת ַחת ָּ ָֽרגֶ ל׃
בורה׃
בורה ַת ַחת ַח ָּ ָֽ
25כויָּ ה ַ ָ֣ת ַחת כויָּ ה ֶפ ַצע ַ ָ֣ת ַחת ָּ ִ֑פ ַצע ַח ָּ

ס

26ו ָֽכי־יַ ֶכה איש ֶאת־ ֵ֥עין ַעבדו ָֽאו־ ֶאת־ ֵ֥עין א ָּמתו ו ָֽשח ָּ ִ֑תּה ַ ָֽל ָּחפ ֵ֥שי
י ַשל ֶחנו ַ ֵ֥ת ַחת עינָֽ ו׃

ס

27ואם־ ֵ֥שן ַעבדו ָֽאו־ ֵ֥שן א ָּמתו יַ ִ֑פיל ַ ָֽל ָּחפ ֵ֥שי י ַשל ֶחנו ַ ֵ֥ת ַחת שנָֽ ו׃

פ

28ו ָֽכי־יגַ ח ֵ֥שור ֶאת־איש ֵ֥או ֶאת־א ָּשה וָּ ִ֑מת ָּסקול י ָּסקל ַהשור ולא
וב ַעל ַהשור נָּ ָָֽקי׃
י ָּאכל ֶאת־ב ָּׂשרו ַ ֵ֥
29ואם שור נַ גָּ ח הוא מת ָ֣מל שלשם והו ַעד בב ָּע ָּליו ו ָ֣לא ישמ ֶרנו
יומת׃
וה ֵ֥מית איש ָ֣או א ָּ ִ֑שה ַהשור י ָּסקל וגַ ם־ב ָּע ָּליו ָּ ָֽ
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ר־יושת ָּע ָּ ָֽליו׃
ַ
יושת ָּע ָּלִ֑יו ונָּ ַתן פד ָ֣ין נַ פשו כ ֵ֥כל א ֶש
31אם־כ ֶפר ַ ָ֣
31או־ ֵ֥בן י ָּגח או־ ַ ָ֣בת י ָּ ִ֑גח ַכמש ָּ ֵ֥פט ַה ֶזה י ָּ ֵ֥ע ֶׂשה ָֽלו׃
32אם־ ֶע ֶבד י ַ ֵ֥גח ַהשור ָ֣או ָּא ָּ ִ֑מה ֶ ָ֣כ ֶסף׀ שֹל ָ֣שים ש ָּקלים יתן ַ ָֽלאדנָּ יו
ו ַהשור י ָּס ָָֽקל׃

ס

33ו ָֽכי־יפ ַתח איש בור או ָֽכי־יכ ֶ ֵ֥רה איש בר ו ָ֣לא י ַכ ֶ ִ֑סנו ו ָּ ָֽנ ַפל־ ָּ ֵ֥ש ָּמה
שור ֵ֥או ח ָֽמור׃
ַ 34ב ַעל ַהבור י ַשלם ֶכ ֶסף יָּ ָ֣שיב לב ָּע ָּ ִ֑ליו ו ַהמת ָֽיהיֶ ה־ ָֽלו׃

ס

ת־השור ַה ַחי ו ָּח ָ֣צו
ומכרו ֶא ַ
ת־שור רעהו וָּ ִ֑מת ָּ
35ו ָֽכי־יגף ָֽשור־איש ֶא ֵ֥
ת־המת ֶי ֱָֽח ָֽצון׃
ת־כספו ו ַגֵ֥ם ֶא ַ
ֶא ַ
ָ֣ 36או נו ַדע כי ָ֣שור נַ ָּ ֵ֥גח הוא מת ָ֣מול שלשם ו ֵ֥לא ישמ ֶרנו ב ָּע ָּלִ֑יו ַשלם
ה־לו׃
י ַשלֵ֥ם שור ַ ָ֣ת ַחת ַהשור ו ַהמת יָֽהיֶ ָֽ

ס

או־ׂשה וט ָּבחו ָ֣או מ ָּכ ִ֑רו חמ ָּ ָ֣שה ָּב ָּקר י ַשלם ַ ָ֣ת ַחת
ֶ
37כי יג ָֽנב־איש ָ֣שור
ַהשור ו ַאר ַבע־צאן ַ ֵ֥ת ַחת ַה ֶ ָֽשה׃
1 22אם־ ַב ַמח ֶת ֶרת י ָּמ ֵ֥צא ַהגַ ָּנב וה ָּ ָ֣כה וָּ ִ֑מת ֵ֥אין לו ָּד ָֽמים׃
ם־אין לו ונמ ַכר
2אם־זָּ ר ָּ ֵ֥חה ַה ֶש ֶמש ָּע ָּליו ָּד ָ֣מים לִ֑ ו ַשלָ֣ם י ַשלם א ָ֣
בגנ ָּב ָֽתו׃
ָֽ 3אם־ה ָּמצא ת ָּמצא ביָּ דו ַהגנ ָּבה משור ַעד־חמור ַעד־ ֶׂשה ַח ִ֑יים ש ַנַֽים
י ַשלָֽם׃

ס

או־כ ֶרם וש ַלח ֶאת־בעירה ובער בׂש ָ֣דה ַא ִ֑חר
ֶ
4כי יַב ֶער־איש ָּׂש ֶ ָ֣דה
יטב ַכרמו י ַשלָֽם׃
יטב ָּׂשדהו ומ ַ ֵ֥
מ ַ ֵ֥
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ָֽ 5כי־תצא אש ו ָּמצ ָּאה קצים ונֶ ֱא ַ ָ֣כל גָּ דיש ֵ֥או ַה ָּק ָּמה ָ֣או ַה ָּש ֶ ִ֑דה ַש ָ֣לם
־הבע ָּ ָֽרה׃
י ַשלם ַה ַמבער ֶאת ַ

ס

ָֽ 6כי־יתן איש ֶאל־רעהו ֶכ ֶסף ָֽאו־כלים לשמר וג ַנב מבָ֣ית ָּה ִ֑איש
אם־י ָּמ ֵ֥צא ַהגַ ָּנב י ַשלֵ֥ם ש ָּנַָֽֽים׃
ם־לא ָּש ַלח
ֹלהים א ֵ֥
ל־ה ֱא ִ֑
ל־ה ַבית ֶא ָּ ָֽ
7אם־לא י ָּמצא ַהגַ נָּ ב ונק ַ ֵ֥רב ַ ָֽב ַע ַ
אכת ר ָֽעהו׃
יָּ דו במ ֶ ֵ֥ל ֶ
ָֽ ַ 8על־ ָּכל־ד ַבר־ ֶפ ַשע ַעל־שור ַעל־חמור ַעל־ ֶׂשה ַעל־ ַׂשל ָּמה
יהם
י־הוא זֶ ה ַ ֵ֚עד ָּ ָֽה ֱאֹלהים יָּבא ד ַבר־שנ ֶ ִ֑
אמר כ ָ֣
ל־כל־אב ָּדה א ֶשר י ַ
ַע ָּ
א ֶשר יַ רשיען ֱאֹלהים י ַשלֵ֥ם ש ַנַֽים לר ָֽעהו׃

ס

או־ׂשה ו ָּכל־בה ָּמה לש ִ֑מר ומת
ֶ
או־שור
ֵ֥
ָֽ 9כי־יתן איש ֶאל־רעהו חמור
או־נש ַ ֵ֥בר או־נש ָּבה ֵ֥אין ר ֶ ָֽאה׃
11שב ַ ָ֣עת יהוָּ ה תהיֶ ה ָ֣בין שני ֶהם אם־ ֵ֥לא ָּש ַלח יָּ דו במ ֶ ָ֣לא ֶכת ר ִ֑עהו
ו ָּל ַ ֵָ֥קח ב ָּע ָּליו ו ֵ֥לא י ַש ָֽלם׃
11ואם־גָּ ֵ֥נב יגָּ נב מע ִ֑מו י ַשלם לב ָּע ָּ ָֽליו׃
12אם־ ָּט ֵ֥רף י ָּטרף יב ָ֣אהו עִ֑ד ַהטר ָּפה ֵ֥לא י ַשלָֽם׃

פ

או־מת ב ָּע ָּ ֵ֥ליו אין־עמו ַשלֵ֥ם
ִ֑
13ו ָֽכי־יש ַ ֵ֥אל איש מ ֵ֥עם רעהו ונש ַ ָ֣בר
י ַשלָֽם׃
14אם־ב ָּע ָּ ֵ֥ליו עמו ָ֣לא י ַש ִ֑לם אם־ ָּׂש ָ֣כיר הוא ָּבא בׂש ָּכ ָֽרו׃

ס

15ו ָֽכי־י ַפ ֶ ָ֣תה איש בתו ָּלה א ֶ ֵ֥שר לא־א ָּר ָּׂשה ו ָּש ַ ָ֣כב ע ָּ ִ֑מּה ָּמהר ימ ָּה ֶ ֵ֥רנָּ ה
לו לא ָּ ָֽשה׃
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תוֹלת׃
יה לת ָּ ָ֣תּה לִ֑ ו ֶכ ֶָ֣סף ישקל כמ ַהר ַהב ָֽ
־מאן י ָּמאן ָּאב ָּ
16אם ָּ
17מ ַכש ָּפה ֵ֥לא ת ַח ֶיָֽה׃

ס

ס

ָּ 18כל־ש ֵ֥כב עם־בה ָּמה ֵ֥מות יו ָּ ָֽמת׃

ס

יהוה ל ַב ָֽדו׃
19ז ֵ֥ב ַח ָּל ֱאֹלהים ָּי ֳָֽח ָּ ִ֑רם בל ֵ֥תי ַל ָּ
21ו ֵ֥גר לא־תו ֶנה ו ָ֣לא תל ָּח ֶצִ֑נו ָֽכי־ג ֵ֥רים ֱהי ֶיתם ב ֶ ֵ֥א ֶרץ מצ ָּ ָֽרים׃
ָּ 21כל־ ַאל ָּמ ָּ ֵ֥נה ויָּ תום ֵ֥לא ת ַענָֽ ון׃
ם־צעק יצ ַעק א ַלי ָּש ֵ֥מ ַע ֶאש ַמע ַצע ָּק ָֽתו׃
22אם־ ַע ֵ֥נה ת ַע ֶנה א ִ֑תו ָ֣כי א ָּ
23ו ָּח ָּ ָ֣רה ַאפי ו ָּה ַרג ֵ֥תי ֶאת ֶכם ֶב ָּ ִ֑ח ֶרב ו ָּהיו נשי ֶכם ַאל ָּמנות ובני ֶכם
ית ָֽמים׃

פ

ת־ה ָּעני ע ָּמְך לא־תה ֶיֵ֥ה לו כנ ֶ ִ֑שה
ת־עמי ֶא ֶ ָֽ
24אם־ ֶ ָ֣כ ֶסף׀ ַתלֶ ָ֣וה ֶא ַ
ימון ָּע ָּליו ֶנ ֶָֽשְך׃
ָֽלא־תׂש ֵ֥
יבנו ָֽלו׃
ד־בא ַה ֶש ֶמש תש ֶ ֵ֥
25אם־ ָּח ֵ֥בל ַתחבל ַׂשל ַ ָ֣מת ר ֶעִ֑ך ַע ֵ֥
ָ֣ 26כי הוא כסותה ל ַב ָּדּה ֵ֥הוא ׂשמ ָּלתו לע ִ֑רו ַב ֶ ָ֣מה יש ָּכב ו ָּהיָּ ה ָֽכי־יצ ַ ָ֣עק
י־חנֵ֥ ון ָּ ָֽאני׃
א ַלי ו ָּש ַמעתי ָֽכ ַ

ס

ֱ 27אֹלהים ָ֣לא ת ַק ִ֑לל ונָּ ֵׂ֥שיא ב ַעמך ֵ֥לא ָּת ָֽאר׃
28מל ָּאתךֵ֥ ודמעך ָ֣לא ת ַא ִ֑חר ב ֵ֥כור ָּב ֶניך ת ֶתן־ ָֽלי׃
ָֽ 29כן־ ַתע ֶ ֵׂ֥שה לשרך לצא ֶ ִ֑נַֽך שב ַעת יָּ מים יה ֶי ָ֣ה עם־אמו ַביֵ֥ ום ַהשמיני
נו־לי׃
תת ָֽ
31ו ַאנשי־ק ֶדש תהיָ֣ ון ִ֑לי ו ָּב ָּׂשר ַב ָּש ֶדה טר ָּפה ָ֣לא תאכלו ַל ֶכ ֶלב
ַתשל ֵ֥כון א ָֽתו׃

191

ס
Text from: Biblia Hebraica Stuttgartensia
© 1997 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
All rights reserved

ש ַמע ָּ ִ֑שוא ַאל־ ָּת ֶשת ָּ ָֽיַֽדך עם־ ָּר ָּשע להית ֵ֥עד ָּח ָּ ָֽמס׃
ֵ֥ 1 23לא ת ָּשא ָ֣

ס

ָֽ 2לא־תה ֶ ֵ֥יה ַאח ָֽרי־ ַרבים ל ָּר ִ֑עת ולא־ ַתע ֶ ָ֣נה ַעל־רב לנטת ַאח ֵ֥רי ַרבים
ל ַה ָֽטת׃
3ו ָּדל ֵ֥לא ֶתה ַדר בר ָֽיבו׃

ס

ָ֣ 4כי תפ ִ֞ ַגע שור ָֽאיבך ֵ֥או חמרו ת ֶעִ֑ה ָּה ֵ֥שב תש ֶיבנו ָֽלו׃

ס

ָֽ 5כי־תר ִֶ֞אה ח ָ֣מור ׂשנַ אך רבץ ַ ָ֣ת ַחת ַמ ָּשאו ו ָּח ַדל ָּת מע ָ֣זב לִ֑ ו ָּע ֵ֥זב
ַתעזב ע ָֽמו׃

ס

ֵ֥ 6לא ַת ֶטה מש ַ ֵ֥פט ֶאבינך ברי ָֽבו׃
א־אצדיק ָּר ָּ ָֽשע׃
7מד ַבר־ ֶש ֶקר תר ָּ ִ֑חק ונָּ ָקי ו ַצדיק ַ ָֽאל־ ַתהרג ֵ֥כי ל ַ
יסלף דב ֵ֥רי ַצדי ָָֽקים׃
8וש ַחד ָ֣לא ת ָּ ִ֑קח כי ַהש ַחד י ַעוָ֣ר פקחים ָֽו ַ
ת־נ ֶָ֣פש ַהגר ָֽכי־ג ֵ֥רים ֱהי ֶיתם ב ֶ ֵ֥א ֶרץ
9וגר ָ֣לא תל ָּ ִ֑חץ ו ַא ֶתם י ַדע ֶתם ֶא ֶ
מצ ָּ ָֽרים׃
11ו ֵ֥שש ָּשנים תז ַ ָ֣רע ֶאת־ ַאר ֶ ִ֑צך ו ָּא ַספ ָּת ֶאת־תבו ָּא ָּ ָֽתּה׃
11ו ַהשבי ִ֞עת תשמ ֶ ָ֣טנָּ ה ונ ַטש ָּתּה ו ָּ ָֽאכלו ֶאבי ָ֣ני ַע ֶמך וית ָּרם תא ַכל ַח ַיָ֣ת
ַה ָּש ֶ ִ֑דה ָֽכן־ ַתע ֶ ֵׂ֥שה ל ַכרמך לזי ֶ ָֽתך׃
ׂשה ַמע ֶׂשיך ו ַביֵ֥ ום ַהשביעי תש ִ֑בת ל ַ ָ֣מ ַען יָּ נו ַח ָֽשורך
12ש ֶשת יָּ מים ַתע ֶ ָ֣
וַ חמ ֶרך וינָּ ֵ֥פש ֶבן־א ָּמתך ו ַהגָֽר׃
ר־א ַ ֵ֥מרתי אל ֶיכם ת ָּש ִ֑מרו ושם ֱאֹלהים אחרים ָ֣לא ַתזכירו
13ובכל א ֶש ָּ
ל־פיך׃
ֵ֥לא י ָּש ַמע ַע ָֽ
ָּ 14שֹלָ֣ ש רגָּ לים ָּת ֵ֥חג לי ַב ָּש ָּנָֽה׃
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שר צויתך
ֶ 15את־ ַ ָ֣חג ַה ַמצות תשמר שב ַ ָ֣עת יָּ מים תא ַכל ַמצות ַ ָֽכא ֶ ָ֣
את ממצ ָּ ִ֑רים ולא־י ָּר ֵ֥או ָּפ ַני רי ָּ ָָֽקם׃
למועד ָ֣ח ֶדש ָּ ָֽה ָּאביב כי־בו יָּ ָּ ָ֣צ ָּ
16ו ַחג ַה ָּקציר בכו ָ֣רי ַמע ֶׂשיך א ֶ ֵ֥שר תז ַרע ַב ָּש ֶ ִ֑דה ו ַחג ָּ ָֽה ָּאסף ב ָ֣צאת
ן־ה ָּש ֶ ָֽדה׃
־מע ֶׂשיך מ ַ
ַה ָּשנָּ ה ב ָּאספךֵ֥ ֶ ָֽאת ַ
הוָֽה׃
ָּ 17שֹלֵ֥ ש פ ָּעמים ַב ָּש ָּ ִ֑נה י ָּר ֶאה ָּכל־ז ָ֣כורך ֶאל־פני ָּה ָּא ֵ֥דן׀ י ָּ
ד־ב ֶקר׃
ב־חגי ַע ָֽ
ל־חמץ ַדם־זב ִ֑חי ו ָֽלא־יָּ ֵ֥לין ָֽח ֶל ַ
ָֽ 18לא־תז ַ ֵ֥בח ַע ָּ
19ראשית בכורי ַאד ָּ ָ֣מתך ָּתביא בית יהָּ ָ֣וה ֱאֹל ֶ ִ֑היך ָֽלא־ת ַב ֵ֥של גדי
ַבח ֵ֥לב א ָֽמו׃

ס

ל־ה ָּמקום
21הנה ָּאנכי של ַח ַמל ָּאְך ל ָּפנֶ יך לש ָּמרך ַב ָּ ִ֑ד ֶרְך ו ַלה ָ֣ביאך ֶא ַ
א ֶ ֵ֥שר הכ ָֽנתי׃
21ה ָּש ֶמר מ ָּפ ָּניו וש ַ ֵ֥מע בקלו ַאל־ ַת ָ֣מר ִ֑בו ָ֣כי לא י ָּשא לפשע ֶכם ֵ֥כי
שמי בקר ָֽבו׃
שר א ַדבִ֑ר ו ָּ ָֽאיַבתי
ית כל א ֶ ָ֣
ָ֣ 22כי אם־ ָּשמ ַע תש ַמע בקלו ו ָּעׂש ָּ
ת־אי ֶביך ו ַצרתי ֶאת־צר ֶ ָֽריך׃
ֶא ָ֣
ָֽ 23כי־י ָ֣לְך ַמל ָּאכי ל ָּפנֶ יך וֶ ֱה ָֽביאך ֶאל־ ָּ ָֽה ֱאמרי ו ַ ָ֣החתי ו ַהפרזי ו ַ ָֽהכנַ עני
בוסי והכ ַחד ָֽתיו׃
ַהחוי ו ַהי ִ֑
ָֽ 24לא־תש ַתחֶוה לא ָֹֽלהי ֶהם ו ָ֣לא ָּ ָֽת ָּעבדם ו ֵ֥לא ַתע ֶׂשה כ ַ ָֽמעׂשי ֶ ִ֑הם כי
יהם׃
ָּהרס ת ָּ ָ֣הרסם ו ַש ֵ֥בר ת ַשבר ַמצבת ֶ ָֽ
ימיך וַ הסר ֵ֥תי
ת־לחמך ו ֶאת־מ ֶ ִ֑
יכם וב ַ ֵ֥רְך ֶ ָֽא ַ
הוָ֣ה ֱא ָֹֽלה ֶ
25וַ ע ַבד ֶתם ֵ֚את י ָּ
ַמח ָּלה מקר ֶ ָֽבך׃
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ֵ֥ 26לא תה ֶיה מ ַשכ ָּ ֵ֥לה וַ ע ָּק ָּרה ב ַאר ֶ ִ֑צך ֶאת־מס ַ ֵ֥פר יָּ ֶמיך א ַמ ָֽלא׃
ֶ 27את־ ָֽאי ָּמתי א ַש ַ ָ֣לח ל ָּפנֶ יך ו ַהמתי ֶאת־ ָּכל־ ָּה ָּעם א ֶ ֵ֥שר ָּתבא ָּב ֶ ִ֑הם
־כל־אי ֶביך א ֶליך ָֽע ֶרף׃
ונָּ ַתתי ֶאת ָּ
־הכנַ עני
ת־החוי ֶאת ַ ָֽ
28ו ָּש ַלח ֵ֥תי ֶאת־ ַהצר ָּעה ל ָּפ ֶ ִ֑ניך וגר ָּשה ֶא ַ
ת־החתי מל ָּפ ֶנָֽיך׃
ו ֶא ַ
29לא אגָּ ר ֶשנו מ ָּפ ֶניך ב ָּש ָּנָ֣ה ֶא ָּ ִ֑חת ֶפן־תה ֶיה ָּה ָּא ֶרץ ש ָּמ ָּמה ו ַר ָּ ֵ֥בה
ָּע ֶליך ַח ַיֵ֥ת ַה ָּש ֶ ָֽדה׃
ת־ה ָּ ָֽא ֶרץ׃
שר תפ ֶרה ונָּ ַחל ָּת ֶא ָּ
31מ ַ ֵ֥עט מ ַעט אגָּ ר ֶשנו מ ָּפ ֶנִ֑יך ַ ֵ֚עד א ֶ ָ֣
31ו ַש ָ֣תי ֶאת־גבלך מיַ ם־סוף ו ַעד־ ָּיָ֣ם פלשתים וממד ָּבר ַעד־ ַהנָּ ָּ ִ֑הר ָ֣כי׀
ֶא ָ֣תן ביֶ ד ֶכם ֵ֚את ישבָ֣י ָּה ָּא ֶרץ וג ַרש ָּתמו מ ָּפ ֶנָֽיך׃
32לא־תכ ֵ֥רת ָּל ֶהם ולא ָֹֽלהי ֶהם ב ָֽרית׃
33לא ישבו ב ַארצך ֶפן־יַ ח ֵ֥טיאו אתך ִ֑לי כי ַתעבד ֶאת־ ֱאֹלָ֣ הי ֶהם
ָֽכי־יה ֶ ֵ֥יה לך למו ָָֽקש׃

פ

1 24ו ֶאל־מ ֶשה ָּא ַמר ע ָ֣לה ֶאל־יהוָּ ה ַא ָּתה ו ַאהרן נָּ ָּ ָ֣דב וַ אביהוא
ושבעים מזקנָ֣י יׂש ָּר ִ֑אל והש ַתחו ֶיתם מ ָּר ָֽחק׃
2ונגַ ש מ ֶשה ל ַבדו ֶאל־יהוָּ ה והם ָ֣לא י ָּגִ֑שו ו ָּה ָּעם ֵ֥לא יַ עלו ע ָֽמו׃
ל־המש ָּפ ִ֑טים וַ יַ ַען
3וַ יָּ ָ֣בא מ ֶשה וַ י ַספר ָּל ָּעם ֵ֚את ָּכל־דב ָ֣רי יהוָּ ה ואת ָּכ ַ
הוה נַ ע ֶ ָֽׂשה׃
ל־הד ָּברים א ֶשר־ד ֶ ֵ֥בר י ָּ
ל־ה ָּעם קול ֶא ָּחד וַ ָ֣יאמרו ָּכ ַ
ָּכ ָּ
4וַ יכ ָ֣תב מ ֶשה ֵ֚את ָּכל־דב ָ֣רי יהוָּ ה וַ יַ ש ָ֣כם ַבב ֶקר וַ ֵ֥י ֶבן מזב ַח ַ ָ֣ת ַחת ָּה ָּ ִ֑הר
ושתים ֶעׂשרה ַמצ ָּבה לשנֵ֥ים ָּע ָּׂשר שב ֵ֥טי יׂש ָּר ָֽאל׃
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5וַ יש ַלח ֶ ָֽאת־נַ ערי ב ָ֣ני יׂש ָּראל וַ ַ ָֽיעלו עֹלִ֑ ת ַוַָֽֽיזב ִ֞חו ז ָּבחים ש ָּלמים
ַליהָּוה ָּפ ָֽרים׃
6וַ י ַקח מ ֶשה ח ָ֣צי ַה ָּדם וַ ָּי ֶׂשם ָּב ַאגָּ ִ֑נת וַ ח ָ֣צי ַה ָּדם זָּ ַרק ַעל־ ַהמז ָֽב ַח׃
7וַ י ַקח ָ֣ס ֶפר ַהברית וַ יק ָּרא ב ָּאז ָ֣ני ָּה ָּ ִ֑עם וַ ָ֣יאמרו כל א ֶשר־ד ֶ ֵ֥בר יהָּוה
נַ ע ֶ ֵׂ֥שה ונש ָּ ָֽמע׃
8וַ י ַקח מ ֶשה ֶאת־ ַה ָּדם וַ יזרק ַעל־ ָּה ָּ ִ֑עם וַ יא ֶמר הנה ַ ָֽדם־ ַהברית א ֶשר
ָּכ ַרת יהוָּ ה ע ָּמ ֶכם ַ ֵ֥על ָּכל־ ַהד ָּברים ָּה ָֽא ֶלה׃
9וַ ַ ֵ֥י ַעל מ ֶשה ו ַאה ִ֑רן נָּ ָּדב וַ אביהוא ושבעים מזקנֵ֥י יׂש ָּר ָֽאל׃
ֹלהי יׂש ָּר ִ֑אל ו ַ ָ֣ת ַחת ַרג ָּליו כ ַמעׂשה לב ַנָ֣ת ַה ַספיר וכ ֶ ֵ֥ע ֶצם
11וַ יראו את ֱא ָ֣
ַה ָּש ַמים ָּל ָֽט ַהר׃
ת־ה ֱאֹלהים וַ יאכלו
11ו ֶאל־אצילי בנָ֣י יׂש ָּראל ֵ֥לא ָּש ַלח יָּ ִ֑דו ַוַָֽֽיֶ ֱחזו ֶא ָּ ָ֣
וַ יש ָֽתו׃

ס

12וַ יא ֶמר יהוָּ ה ֶאל־מ ֶשה ע ֵ֥לה א ַלי ָּה ָּה ָּרה וֶ היה־ ָּ ִ֑שם ו ֶאתנָּ ה לך
ֶאת־ל ָ֣חת ָּה ֶא ֶבן ו ַהתו ָּרה ו ַהמצוָּ ה א ֶ ֵ֥שר ָּכ ַתבתי להור ָּ ָֽתם׃
ֹלהים׃
ל־הר ָּה ֱא ָֽ
13וַ ָּיַָֽ֣ ָּקם מ ֶשה ויהוש ַע מ ָּשר ִ֑תו וַ ַ ֵ֥י ַעל מ ֶשה ֶא ַ ֵ֥
14ו ֶאל־ ַהזקנים ָּא ַמר שבו־ ָּ ָ֣לנו ָּבזֶ ה ַ ֵ֥עד א ֶשר־נָּ שוב אלי ֶ ִ֑כם והנה ַאהרן
וחור ע ָּמ ֶכם מי־ ַ ֵ֥ב ַעל ד ָּברים י ַ ֵ֥גש אל ֶ ָֽהם׃
ת־ה ָּ ָֽהר׃
ל־ה ָּ ִ֑הר וַ י ַ ֵ֥כס ֶה ָּע ָּנַֽן ֶא ָּ
15וַ ַ ֵ֥י ַעל מ ֶשה ֶא ָּ
יָּמים וַ יק ָּרא
ש ֶשת ִ֑
ל־הר סינַ י וַ י ַכ ֵ֥סהו ֶה ָּע ָּנַֽן ָ֣
16וַ ישכן כבוד־יהוָּ ה ַע ַ ָ֣
ֶאל־מ ֶשה ַביֵ֥ ום ַהשביעי מ ֵ֥תוְך ֶה ָּע ָּנַָֽֽן׃
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17ו ַמראה כ ָ֣בוד יהוָּ ה כ ֵ֥אש א ֶכ ֶלת ב ָ֣ראש ָּה ָּ ִ֑הר לעיני ב ֵ֥ני יׂש ָּר ָֽאל׃
18וַ יָּ ֵ֥בא מ ֶשה ב ֵ֥תוְך ֶה ָּע ָּנַֽן וַ יַ ָ֣ ַעל ֶאל־ ָּה ָּ ִ֑הר וַ יהי מ ֶשה ָּב ָּהר ַאר ָּב ָ֣עים יום
ו ַאר ָּבעים ָּ ָֽלי ָּלה׃

פ

1 25וַ י ַד ֵ֥בר יהָּוה ֶאל־מ ֶ ֵ֥שה לא ָֽמר׃
שר יד ֶ ָ֣בנו
ַ 2דבר ֶאל־ב ָ֣ני יׂש ָּראל ויקחו־לי תרו ָּ ִ֑מה מאת ָּכל־איש א ֶ ָ֣
לבו תקחו ֶאת־תרו ָּמ ָֽתי׃
3וזאת ַהתרו ָּמה א ֶ ֵ֥שר תקחו מא ָּ ִ֑תם זָּ ָּ ֵ֥הב וָּ ֶכ ֶסף ונ ָֽח ֶשת׃
4ותכ ֶלת ו ַארגָּ ָּמן ותו ַ ֵ֥ל ַעת ָּשני ו ֵ֥שש וע ָֽזים׃
5וערת אילם מ ָּא ָּדמים וע ֵ֥רת ת ָּחשים וַ ע ֵ֥צי ש ָֽטים׃
ש ֶמן ַהמש ָּחה ולקט ֶרת ַה ַס ָֽמים׃
ֶ 6ש ֶמן ַל ָּמ ִ֑אר ב ָּׂשמים ל ֶ ָ֣
ַ 7אבני־ש ַהם ו ַאבני מל ִ֑אים ָּלאפד ו ַל ָֽח ֶשן׃
תוכם׃
8ו ָּ ֵ֥עׂשו לי מק ָּ ִ֑דש ו ָּש ַכנתי ב ָּ ָֽ
9ככל א ֶשר אני ַמר ֶ ָ֣אה אותך ֵ֚את ַתבנָ֣ית ַהמש ָּכן ואת ַתבנָ֣ית
ָּכל־כ ָּלִ֑יו וכן ַתע ָֽׂשו׃

ס

11ו ָּע ֵׂ֥שו ארון עצָ֣י ש ִ֑טים ַא ָּמ ַתים וָּ חצי ָּארכו ו ַא ָּמה וָּ חצי ָּרחבו ו ַא ָּ ֵ֥מה
וָּ חצי ק ָּמ ָֽתו׃
11וצפי ָּת אתו זָּ ָּ ָ֣הב ָּטהור מ ַ ֵ֥בית ומחוץ ת ַצ ֶ ִ֑פנו ו ָּעׂשי ָּת ָּע ָּליו זֵ֥ר זָּ ָּהב
ָּס ָֽביב׃
12ויָּ ַ ָ֣צק ָּת לו ַאר ַבע ַטב ָ֣עת זָּ ָּהב ו ָּ ָ֣נ ַת ָּתה ַעל ַאר ַ ָ֣בע ַפעמ ָּ ִ֑תיו וש ָ֣תי
ַט ָּבעת ַעל־ ַצלעו ָּ ָֽה ֶא ָּחת ושתי ַט ָּבעת ַעל־ ַצלעו ַהש ָֽנית׃
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13ו ָּע ֵׂ֥שי ָּת ַבדי ע ָ֣צי ש ִ֑טים וצפי ָּ ֵ֥ת א ָּתם זָּ ָּ ָֽהב׃
14והבא ָּת ֶאת־ ַה ַבדים ַב ַט ָּבעת ַעל ַצל ָ֣עת ָּה ָּא ִ֑רן ָּל ֵׂ֥שאת ֶאת־ ָּה ָּארן
ָּב ֶ ָֽהם׃
15ב ַטבעת ָּה ָּארן יהיו ַה ַב ִ֑דים ֵ֥לא יָּ סרו מ ֶ ָֽמנו׃
16ונָּ ַת ָּת ֶאל־ ָּה ָּא ִ֑רן ֵ֚את ָּהעדת א ֶ ֵ֥שר ֶאתן א ֶ ָֽליך׃
17ו ָּע ֵׂ֥שי ָּת ַכפ ֶרת זָּ ָּ ָ֣הב ָּט ִ֑הור ַא ָּמ ַתים וָּ חצי ָּאר ָּכּה ו ַא ָּ ֵ֥מה וָּ חצי ָּרח ָּ ָֽבּה׃
ׂשה א ָּתם משני ק ֵ֥צות
18ו ָּעׂשי ָּת ש ַנֵַֽ֥ים כרבים זָּ ָּ ִ֑הב מק ָּשה ַתע ֶ ָ֣
ַה ַכ ָֽפ ֶרת׃
ן־ה ַכפ ֶרת
רוב־א ָּ ֵ֥חד מ ָּק ָּצה מ ֶזִ֑ה מ ַ
ֶ
19וַ עׂשה כרוב ֶא ָּחד מ ָּק ָּצה מזֶ ה וכ
צותיו׃
ת־הכרבים ַעל־שנֵ֥י ק ָּ ָֽ
ַתע ֵׂ֥שו ֶא ַ
21ו ָּהיָ֣ ו ַהכרבים פרׂשי כנָּ ַפים ל ַמע ָּלה סככים ב ַכנפי ֶהם ַעל־ ַה ַכפ ֶרת
ל־ה ַכפ ֶרת יהיו פ ֵ֥ני ַהכר ָֽבים׃
ל־א ִ֑חיו ֶא ַ
ופנ ֶיהם ָ֣איש ֶא ָּ
21ונָּ ַת ָּת ֶאת־ ַה ַכפ ֶרת ַעל־ ָּה ָּארן מל ָּ ִ֑מע ָּלה ו ֶאל־ ָּ ָ֣ה ָּארן תתן ֶאת־ ָּ ָ֣העדת
א ֶ ֵ֥שר ֶאתן א ֶ ָֽליך׃
22ונו ַעד ָ֣תי לך ָּשם וד ַברתי אתך מ ַעָ֣ל ַה ַכפ ֶרת מבין שנָ֣י ַהכרבים
א ֶשר ַעל־א ָ֣רן ָּהעדִ֑ת ָ֣את ָּכל־א ֶשר א ַצֶוה אותך ֶאל־בנֵ֥י יׂש ָּר ָֽאל׃

פ

23ו ָּע ֵׂ֥שי ָּת של ָּחן עצָ֣י ש ִ֑טים ַא ָּמ ַתים ָּארכו ו ַא ָּ ָ֣מה ָּרחבו ו ַא ָּ ֵ֥מה וָּ חצי
ק ָּמ ָֽתו׃
ית לו זֵ֥ר זָּ ָּהב ָּס ָֽביב׃
ית אתו זָּ ָּ ָ֣הב ָּט ִ֑הור ו ָּע ֵׂ֥ש ָּ
24וצפ ָּ ֵ֥
25ו ָּעׂשי ָּת לֵ֥ ו מס ֶגַֽ ֶרת ט ַפח ָּס ִ֑ביב ו ָּעׂשי ָּת זר־זָּ ָּהב למסגַ רתו ָּס ָֽביב׃
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ת־ה ַט ָּבעת ַ ֵ֚על ַאר ַבָ֣ע ַהפאת
26ו ָּע ָׂ֣שי ָּת לו ַאר ַבע ַטב ָ֣עת זָּ ָּ ִ֑הב ונָּ ַת ָּת ֶא ַ
א ֶשר ל ַאר ַ ֵ֥בע ַרג ָּ ָֽליו׃
27לע ַמת ַהמסגֶ ֶרת תה ֶיין ָּ ַה ַט ָּב ִ֑עת ל ָּב ָ֣תים ל ַבדים ָּלׂשאת ֶאת־ ַהשל ָּ ָֽחן׃
28ו ָּעׂשי ָּת ֶאת־ ַה ַבדים ע ָ֣צי שטים וצפי ָּ ֵ֥ת א ָּתם זָּ ָּ ִ֑הב ונ ָּשא ָּ־בם
ת־השל ָּ ָֽחן׃
ֶא ַ
29ו ָּעׂשי ָּת ק ָּער ָּתיו ו ַכפ ָּתיו וקׂשו ָּתיו ומנַ קי ָּתיו א ֶ ֵ֥שר י ַסְך ָּב ִ֑הן זָּ ָּ ֵ֥הב ָּטהור
ַתע ֶ ֵׂ֥שה א ָּ ָֽתם׃
31ונָּ ַת ָּת ַ ָֽעל־ ַהשל ָּחן ֶ ֵ֥ל ֶחם ָּפנים ל ָּפ ַ ֵ֥ני ָּת ָֽמיד׃

פ

נורה יר ָּכָּ֣ה ו ָּקנָּ ּה
31ו ָּע ֵׂ֥שי ָּת מנ ַרת זָּ ָּ ָ֣הב ָּט ִ֑הור מק ִָּ֞שה ת ָּע ֶׂשה ַהמ ָּ
יה מ ֶ ֵ֥מנָּ ה יהיָֽ ו׃
יה ופ ָּר ֶח ָּ
יה ַכפת ֶ ֵ֥ר ָּ
גב ֶיע ָּ
32וש ָּ ָ֣שה ָּקנים יצאים מצ ֶ ִ֑די ָּה שֹל ָּ ָ֣שה׀ ק ָ֣ני מנ ָּרה מצ ָּדּה ָּה ֶא ָּחד
ֹלשה ק ָ֣ני מנ ָּרה מצ ָּדּה ַהש ָֽני׃
וש ָּ
33שֹל ָּ ָ֣שה גבעים ָֽמש ָּק ִ֞דים ַב ָּק ֶ ָ֣נה ָּה ֶא ָּחד ַכפ ָ֣תר וָּ ֶפ ַרח ושֹל ָּ ָ֣שה גבעים
ש ֶשת ַה ָּקנים ַהיצאים
מש ָּקדים ַב ָּק ֶ ֵ֥נה ָּה ֶא ָּחד ַכפ ָ֣תר וָּ ָּ ִ֑פ ַרח ֵ֚כן ל ָ֣
ן־המנ ָּ ָֽרה׃
מ ַ
יה׃
יה ופ ָּר ֶ ָֽח ָּ
34ו ַבמנ ָּרה ַאר ָּב ָּ ָ֣עה גב ִ֑עים מש ָּקדים ַכפת ֶר ָּ
35ו ַכפתר ַת ַחת שני ַה ָּקנים מ ֶמנָּ ה ו ַכפתר ַ ָ֣ת ַחת שני ַה ָּקנים מ ֶמנָּ ה
ן־המנ ָּ ָֽרה׃
ו ַכפתר ַת ַחת־שנֵ֥י ַה ָּקנים מ ֶ ִ֑מנָּ ה לש ֶשת ַה ָּקנים ַהיצאים מ ַ
ַ 36כפתרי ֶ ֵ֥הם וקנ ָּתם מ ֶ ָ֣מנָּ ה יהיִ֑ ו כ ָּלּה מק ָּ ֵ֥שה ַא ַחת זָּ ָּ ֵ֥הב ָּט ָֽהור׃
ָֽיה׃
ל־ע ֶבר ָּפ ֶנ ָּ
יה והאיר ַע ֵ֥
37ו ָּע ֵׂ֥שי ָּת ֶאת־נר ֶתי ָּה שב ָּ ִ֑עה ו ֶ ָֽה ֱע ָּלה ֶאת־נָ֣ר ֶת ָּ
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38ו ַמל ָּק ֶ ֵ֥חי ָּה ו ַמחת ֶתי ָּה זָּ ָּ ֵ֥הב ָּט ָֽהור׃
ל־הכלים ָּה ָֽא ֶלה׃
ׂשה א ָּ ִ֑תּה ֵ֥את ָּכ ַ
39כ ָּכר זָּ ָּ ֵ֥הב ָּטהור יַ ע ֶ ָ֣
ר־א ָּ ֵ֥תה ָּמר ֶאה ָּב ָּ ָֽהר׃
41וראה וַ ע ִׂ֑שה ב ַתבני ָּתם א ֶש ַ

ס

שש ָּמשזָּ ר ותכ ֶלת ו ַארגָּ ָּמן
1 26ו ֶאת־ ַהמש ָּ ֵ֥כן ַתע ֶׂשה ֶ ָ֣ע ֶׂשר ירי ִ֑עת ָ֣
ות ַ ָ֣ל ַעת ָּשני כרבים ַמע ֵׂ֥שה חשב ַתע ֶ ֵׂ֥שה א ָּ ָֽתם׃
ָ֣ 2א ֶרְך׀ ַהירי ָּ ָ֣עה ָּ ָֽה ַא ַחת שמ ֶנה ו ֶעׂשרים ָּ ָֽב ַא ָּמה ור ַחב ַאר ַ ָ֣בע ָּב ַא ָּמה
יעת׃
ל־היר ָֽ
ַהיר ָּיעה ָּה ֶא ָּ ִ֑חת מ ָּ ֵ֥דה ַא ַחת ל ָּכ ַ
3ח ָ֣מש ַהיריעת ָֽתהיֶ ין ָּ ָֽחברת א ָּשה ֶאל־אח ָּ ִ֑תּה ו ָּחמש יריעת ָֽחברת
א ָּשה ֶאל־אח ָּ ָֽתּה׃
4ו ָּעׂשי ָּת ָֽלל ָ֣את תכ ֶלת ַ ָ֣על ׂש ַפת ַהירי ָּעה ָּה ֶא ָּחת מ ָּק ָּצה ַבח ָּ ִ֑ב ֶרת וכן
יעה ַה ָ֣קיצונָּ ה ַב ַמח ֶב ֶרת ַהשנָֽית׃
ַתע ֶׂשה בׂש ַ ָ֣פת ַהיר ָּ
5חמ ָ֣שים ָֽל ָּלאת ַתע ֶׂשה ַבירי ָּ ָ֣עה ָּה ֶא ָּחת וַ חמ ָ֣שים ָֽל ָּלאת ַתע ֶׂשה
יעה א ֶשר ַב ַמח ֶ ָ֣ב ֶרת ַהש ִ֑נית ַמקביֹלת ַה ָ֣ל ָּלאת א ָּשה
בק ָ֣צה ַהיר ָּ
ֶאל־אח ָּ ָֽתּה׃
6ו ָּעׂשי ָּת חמשים ַקר ָ֣סי זָּ ָּ ִ֑הב וח ַבר ָּת ֶאת־ ַהיריעת א ָּשה ֶאל־אח ָּתּה
ַבק ָּרסים ו ָּה ָּ ֵ֥יה ַהמש ָּכן ֶא ָּ ָֽחד׃

פ

7ו ָּעׂשי ָּת ירי ָ֣עת עזים לא ֶהל ַעל־ ַהמש ָּ ִ֑כן ַעשתי־ ֶעׂש ֵ֥רה יריעת ַתע ֶ ֵׂ֥שה
א ָּ ָֽתם׃
ָ֣ 8א ֶרְך׀ ַהירי ָּ ָ֣עה ָּ ָֽה ַא ַחת שֹלשים ָּ ָֽב ַא ָּמה ור ַחב ַאר ַ ָ֣בע ָּב ַא ָּמה ַהירי ָּעה
יעת׃
ָּה ֶא ָּ ִ֑חת מ ָּ ָ֣דה ַא ַחת ל ַעש ֵ֥תי ֶעׂשרה יר ָֽ
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9וח ַבר ִָּ֞ת ֶאת־חמש ַהיריעת ל ָּבד ו ֶאת־ ֵ֥שש ַהיריעת ל ָּ ִ֑בד ו ָּכ ַפל ָּת
יעה ַהששית ֶאל־מול פ ֵ֥ני ָּה ָֽא ֶהל׃
־היר ָּ ָ֣
ֶאת ַ
11ו ָּעׂשי ָּת חמ ָ֣שים ָֽל ָּלאת ַ ָ֣על ׂש ַפת ַהירי ָּעה ָּ ָֽה ֶא ָּחת ַהקיצ ָּנה ַבח ָּ ִ֑ב ֶרת
יעה ַהח ֶב ֶרת ַהשנָֽית׃
וַ חמ ָ֣שים ָֽל ָּלאת ַ ֵ֚על ׂש ַ ָ֣פת ַהיר ָּ
11ו ָּעׂשי ָּת ַקר ֵ֥סי נח ֶשת חמ ִ֑שים והבא ָּת ֶאת־ ַהק ָּרסים ַב ָ֣ל ָּלאת וח ַבר ָּ ֵ֥ת
ֶאת־ ָּהא ֶהל ו ָּה ָּיֵ֥ה ֶא ָּ ָֽחד׃
12ו ֶס ַרח ָּהעדף ביריעת ָּה ִ֑א ֶהל חצי ַהירי ָּעה ָּהע ֶד ֶפת תס ַרח ַעל אח ֵ֥רי
ַהמש ָּ ָֽכן׃
יעת ָּה ִ֑א ֶהל יהיֶ ה ָּסר ַוח
13ו ָּה ַא ָּמה מזֶ ה ו ָּה ַא ָּמה מזֶ ה ָּבעדף בא ֶרְך יר ָ֣
ַעל־צדי ַהמש ָּכן מ ֶזֵ֥ה ומ ֶזה ל ַכס ָֽתו׃
14ו ָּעׂשי ָּת מכ ֶסה ָּלא ֶהל ע ֵ֥רת אילם מ ָּא ָּד ִ֑מים ומכסה ע ֵ֥רת ת ָּחשים
מל ָּ ָֽמע ָּלה׃

פ

15ו ָּע ֵׂ֥שי ָּת ֶאת־ ַהק ָּרשים ַלמש ָּ ִ֑כן ע ֵ֥צי שטים עמ ָֽדים׃
ֵ֥ ֶ 16ע ֶׂשר ַאמות ָ֣א ֶרְך ַה ָּ ִ֑ק ֶרש ו ַא ָּמה וַ ח ָ֣צי ָּ ָֽה ַא ָּמה ר ַחב ַה ֶ ֵ֥ק ֶרש ָּה ֶא ָּ ָֽחד׃
17ש ָ֣תי יָּ דות ַל ֶק ֶרש ָּה ֶא ָּחד מש ָּלבת א ָּשה ֶאל־אח ָּ ִ֑תּה כָ֣ן ַתע ֶׂשה לכל
ַקר ֵ֥שי ַהמש ָּ ָֽכן׃
ימנָּ ה׃
18ו ָּע ֵׂ֥שי ָּת ֶאת־ ַהק ָּרשים ַלמש ָּ ִ֑כן ֶעׂש ָ֣רים ֶק ֶרש לפ ַאת ֶ ֵ֥נַֽג ָּבה ת ָּ ָֽ
19ו ַאר ָּבעים ַאדני־ ֶכ ֶסף ַתע ֶׂשה ַת ַחת ֶעׂש ָ֣רים ַה ָּ ִ֑ק ֶרש שני א ָּדנים
־ה ֶ ֵ֥ק ֶרש ָּה ֶא ָּחד
־ה ֶק ֶרש ָּה ֶא ָּחד לש ָ֣תי יד ָּתיו ושני א ָּדנים ַ ָֽת ַחת ַ
ַ ָֽת ַחת ַ
לש ֵ֥תי יד ָּ ָֽתיו׃
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21ול ֶצ ַלע ַהמש ָּכן ַהשנית לפ ַ ָ֣את ָּצ ִ֑פון ֶעׂשרים ָּ ָֽק ֶרש׃
21ו ַאר ָּב ֵ֥עים ַאדני ֶהם ָּ ִ֑כ ֶסף ש ָ֣ני א ָּדנים ַ ֵ֚ת ַחת ַה ֶ ָ֣ק ֶרש ָּ ָֽה ֶא ָּחד וש ָ֣ני א ָּדנים
ַת ַחת ַה ֶ ֵ֥ק ֶרש ָּה ֶא ָּ ָֽחד׃
22וָֽ ליַ רכ ֵ֥תי ַהמש ָּכן ָּ ִ֑י ָּמה ַתע ֶׂשה ש ָּ ֵ֥שה ק ָּר ָֽשים׃
23ושני ק ָּרשים ַתע ֶׂשה למקצעת ַהמש ָּ ִ֑כן ַביַ ר ָּכ ָּ ָֽתים׃
ל־ה ַט ַב ַעת
24ו ָֽיהיָ֣ ו ָֽתאמים מל ַמ ָּטה ויַ ח ָּדו יהיו ַתמים ַעל־ראשו ֶא ַ
יהם לשנֵ֥י ַהמקצעת יהיָֽ ו׃
ָּה ֶא ָּ ִ֑חת ֵ֚כן יה ֶי ָ֣ה לשנ ֶ
25ו ָּהיו שמ ָּ ָ֣נה ק ָּרשים ו ַאדני ֶ ָ֣הם ֶכ ֶסף ש ָּ ֵ֥שה ָּע ָּׂשר א ָּד ִ֑נים ש ָ֣ני א ָּדנים
ַ ֵ֚ת ַחת ַה ֶ ָ֣ק ֶרש ָּה ֶא ָּחד ושנָ֣י א ָּדנים ַת ַחת ַה ֶ ֵ֥ק ֶרש ָּה ֶא ָּ ָֽחד׃
26ו ָּע ֵׂ֥שי ָּת בריחם ע ָ֣צי ש ִ֑טים חמ ָּשה ל ַקר ֵ֥שי ֶ ָֽצ ַלע־ ַהמש ָּכן ָּה ֶא ָּ ָֽחד׃
27וַ חמ ָּ ָ֣שה בריחם ל ַקר ֵ֥שי ֶ ָֽצ ַלע־ ַהמש ָּכן ַהש ִ֑נית וַ חמ ָּ ָ֣שה בריחם
ל ַקרשי ֶ ָ֣צ ַלע ַהמש ָּכן ַליַ ר ָּכ ַתים ָּ ָֽי ָּמה׃
28ו ַהב ֵ֥רי ַח ַהתיכן ב ָ֣תוְך ַהק ָּר ִ֑שים ַמבר ַח מן־ ַה ָּק ֶצה ֶאל־ ַה ָּק ֶ ָֽצה׃
ׂשה זָּ ָּהב ָּבתים
ָֽ 29ו ֶאת־ ַהק ָּר ִ֞שים ת ַצ ֶ ָ֣פה זָּ ָּהב ו ֶאת־ ַטב ָֽעתי ֶהם ַתע ֶ ָ֣
־הבריחם זָּ ָּ ָֽהב׃
יחם וצפי ָּ ֵ֥ת ֶאת ַ
ַלבר ִ֑
31וַ הקמ ָּת ֶאת־ ַהמש ָּ ִ֑כן כמש ָּפטו א ֶ ֵ֥שר ָּהראי ָּת ָּב ָּ ָֽהר׃

ס

שש ָּמש ָּ ִ֑זר ַמע ֵׂ֥שה חשב
31ו ָּע ָׂ֣שי ָּת ָּפר ֶכת תכ ֶלת ו ַארגָּ ָּמן ותו ַ ֵ֥ל ַעת ָּשני ו ָ֣
יַ ע ֶ ֵׂ֥שה א ָּתּה כר ָֽבים׃
32ונָּ ַת ָּ ָ֣תה א ָּתּה ַעל־ ַאר ָּב ָּעה ַעמו ָ֣די שטים מצ ָ֣פים זָּ ָּהב וָּ וי ֶהם זָּ ָּ ִ֑הב
י־כ ֶסף׃
ל־אר ָּב ָּעה ַאדנ ָּ ָֽ
ַע ַ
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את ָּש ָּמה מבָ֣ית ַל ָּפר ֶכת
33ונָּ ַת ָּ ָ֣תה ֶאת־ ַה ָּפר ֶכת ַ ָ֣ת ַחת ַהק ָּרסים והב ָּ ֵ֥
את א ָ֣רון ָּהע ִ֑דות והבד ָּילה ַה ָּפר ֶכת ָּל ֶכם בָ֣ין ַהק ֶדש ובין ֵ֥ק ֶדש
ַה ֳק ָּד ָֽשים׃
34ונָּ ַת ָּת ֶאת־ ַה ַכפ ֶרת ַעל א ָ֣רון ָּהעדִ֑ת בק ֶדש ַה ֳק ָּד ָֽשים׃
35ו ַׂשמ ָּת ֶאת־ ַהשל ָּחן מ ָ֣חוץ ַל ָּפר ֶכת ו ֶאת־ ַהמנ ָּרה ָ֣נ ַכח ַהשל ָּחן ַעל
ל־צ ַלע ָּצ ָֽפון׃
ימנָּ ה ו ַהשל ָּחן תתן ַע ֶ ֵ֥
ֶ ֵ֥צ ַלע ַהמש ָּכן ת ָּ ִ֑
שש ָּמש ָּ ִ֑זר
36ו ָּעׂשי ָּת ָּמ ָּסְך ל ֶ ָ֣פ ַתח ָּהא ֶהל תכ ֶלת ו ַארגָּ ָּמן ותו ַ ֵ֥ל ַעת ָּשני ו ָ֣
ַמעׂשה ר ָֽקם׃
37ו ָּע ָׂ֣שי ָּת ַל ָּמ ָּסְך חמ ָּשה ַעמו ָ֣די שטים וצפי ָּת א ָּתם זָּ ָּהב וָּ וי ֶהם זָּ ָּ ִ֑הב
ויָּ ַצק ָּ ָ֣ת ָּל ֶהם חמ ָּשה ַאדנֵ֥י נ ָֽח ֶשת׃

ס

ת־המזב ַח עצָ֣י ש ִ֑טים ָּחמש ַאמות א ֶרְך ו ָּחמש ַא ָ֣מות
1 27ו ָּע ֵׂ֥שי ָּת ֶא ַ
ר ַחב ָּרב ַוע יהיֶ ה ַהמזב ַח ו ָּשֹלֵ֥ ש ַאמות ק ָּמ ָֽתו׃
2ו ָּע ָׂ֣שי ָּת ַקרנ ָּתיו ַ ֵ֚על ַאר ַ ָ֣בע פנ ָּתיו מ ֶמנו תה ֶי ָ֣ין ָּ ַקרנ ָּ ִ֑תיו וצפי ָּ ֵ֥ת אתו
נ ָֽח ֶשת׃
ומחת ָּ ִ֑תיו ל ָּכל־כ ָּליו
3ו ָּעׂשי ָּת ָֽסיר ָּתיו ל ַדשנו ויָּ ָּעיו ומזרק ָּתיו ומזלג ָּתיו ַ
ַתע ֶ ֵׂ֥שה נ ָֽח ֶשת׃
4ו ָּעׂשי ָּת לו מכ ָּבר ַמעׂשה ֶ ָ֣ר ֶשת נ ִ֑ח ֶשת ו ָּע ָׂ֣שי ָּת ַעל־ ָּה ֶר ֶשת ַאר ַבע
צותיו׃
ַטב ָ֣עת נח ֶשת ַעל ַאר ַ ֵ֥בע ק ָּ ָֽ
5ונָּ ַת ָּ ָ֣תה א ָּתּה ַת ַחת ַכר ֵ֥כב ַהמזב ַח מל ָּ ִ֑מ ָּטה ו ָּהי ָּ ָ֣תה ָּה ֶר ֶשת ַעד ח ֵ֥צי
ַהמז ָֽב ַח׃
202

Text from: Biblia Hebraica Stuttgartensia
© 1997 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
All rights reserved

6ו ָּעׂשי ָּת ַבדים ַלמזב ַח ַבדי ע ָ֣צי ש ִ֑טים וצפי ָּ ֵ֥ת א ָּתם נ ָֽח ֶשת׃
ת־ב ָּדיו ַב ַט ָּב ִ֑עת ו ָּהיָ֣ ו ַה ַבדים ַעל־שתי ַצל ֵ֥עת ַהמזב ַח
7והו ָּ ֵ֥בא ֶא ַ
בׂש ֵ֥את א ָֽתו׃
ׂשה א ִ֑תו ַכא ֶשר ֶהר ָּ ֵ֥אה אתך ָּב ָּהר ֵ֥כן יַ ע ָֽׂשו׃
8נ ֵ֥בוב לחת ַתע ֶ ָ֣

ס

שש
9ו ָּעׂשי ָּת את ח ַ ָ֣צר ַהמש ָּ ִ֑כן לפ ַ ָ֣את ֶנַָֽֽגֶ ב־תי ָּמנָּ ה ק ָּלעים ֶל ָּחצר ָ֣
ָּמשזָּ ר מ ָּאה ָּ ָֽב ַא ָּמה א ֶרְך ַלפ ָּאה ָּה ֶא ָּ ָֽחת׃
יהם ֶעׂשרים נ ִ֑ח ֶשת וָּ וי ָּה ַעמדים וַ חשק ֶיהם
11ו ַעמ ָּ ָ֣דיו ֶעׂשרים ו ַאדנ ֶ ֵ֥
ָּ ָֽכ ֶסף׃
11וכן לפ ַאת ָּצפון ָּבא ֶרְך ק ָּלעים ָ֣מ ָּאה ִ֑א ֶרְך ו ַעמ ָּ ָ֣דו ֶעׂשרים ו ַאדנ ֶיהם
ֶעׂשרים נח ֶשת וָּ וי ָּ ָֽה ַעמדים וַ חשק ֶיהם ָּ ָֽכ ֶסף׃
12ור ַחב ֶ ָֽה ָּחצר לפ ַאת־יָּ ם ק ָּלעים חמ ָ֣שים ַא ָּ ִ֑מה ַעמדי ֶ ָ֣הם ע ָּׂש ָּרה
ו ַאדני ֶהם ע ָּׂש ָּ ָֽרה׃
13ו ָ֣ר ַחב ֶ ָֽה ָּחצר לפ ַאת ֵ֥קד ָּמה מז ָּר ָּחה חמ ֵ֥שים ַא ָּ ָֽמה׃
ֹלשה ו ַאדנ ֶיהם
יהם ש ָּ
14וַ חמש ֶעׂש ֵ֥רה ַא ָּמה ק ָּלעים ַל ָּכ ִ֑תף ַעמד ֶ ָ֣
ֹלשה׃
ש ָּ ָֽ
ֹלשה ו ַאדנ ֶיהם
יהם ש ָּ
15ו ַל ָּכתף ַהשנית ח ֵ֥מש ֶעׂשרה ק ָּל ִ֑עים ַעמד ֶ ָ֣
ֹלשה׃
ש ָּ ָֽ
תול ַעת ָּשני
16ול ַש ַער ֶ ָֽה ָּחצר ָּמ ָּ ָ֣סְך׀ ֶעׂש ָ֣רים ַא ָּמה תכ ֶלת ו ַארגָּ ָּמן ו ַ
יהם ַאר ָּב ָּעה ו ַאדנ ֶיהם ַאר ָּב ָּ ָֽעה׃
ׂשה ר ִ֑קם ַע ָֽמד ֶ
ו ֵ֥שש ָּמש ָּזר ַמע ָ֣
ָּ 17כל־ ַעמודי ֶ ָֽה ָּחצר ָּסביב מח ָּשָ ָ֣קים ֶכ ֶסף וָּ וי ֶהם ָּכ ִֶ֑סף ו ַאדנ ֶיהם נ ָֽח ֶשת׃
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ָ֣ 18א ֶרְך ֶ ָֽה ָּחצר מ ָּאה ָּ ָֽב ַא ָּמה ו ָ֣ר ַחב׀ חמ ָ֣שים ַבחמשים וק ָּמה ָּח ֵ֥מש
שש ָּמש ָּ ִ֑זר ו ַאדנ ֶיהם נ ָֽח ֶשת׃
ַאמות ָ֣
19לכל כלָ֣י ַהמש ָּכן בכל עב ָּד ִ֑תו ו ָּכל־יתד ָּתיו ו ָּכל־ית ֵ֥דת ֶה ָּחצר נ ָֽח ֶשת׃
ס

ש ֶמן ַזֵַֽ֥ית ָּזְַֽך ָּכתית
21ו ַא ִָּ֞תה ת ַצֶ ָ֣וה׀ ֶאת־ב ָ֣ני יׂש ָּראל ויקחו א ֶליך ֶ ָ֣
ַל ָּמ ִ֑אור ל ַהעֹלֵ֥ ת נר ָּת ָֽמיד׃
שר ַעל־ ָּהעדת יַ ערְך אתו ַאהרן ו ָּב ָּניו
21ב ָ֣א ֶהל מועד מחוץ ַל ָּפר ֶכת א ֶ ָ֣
מ ֶ ֵ֥ע ֶרב ַעד־ב ֶקר לפנָ֣י יהָּ ִ֑וה ח ַקת עו ָּלם ל ָ֣דר ָּתם מאת בנֵ֥י יׂש ָּר ָֽאל׃

ס

1 28ו ַא ָּתה ַהק ָ֣רב א ֶליך ֶאת־ ַאהרן ָּאחיך ו ֶאת־ ָּב ָּ ָ֣ניו אתו מתוְך ב ֵ֥ני
ית ָּמר בנֵ֥י ַאה ָֽרן׃
־לי ַאהרן נָּ ָּדב וַ אביהוא ֶאל ָּע ָּזֵ֥ר וא ָּ
יׂש ָּראל ל ַכהנו ִ֑
2ו ָּע ֵׂ֥שי ָּת בגדי־ק ֶדש ל ַאה ָ֣רן ָּא ִ֑חיך ל ָּכבוד ולתפ ָּ ָֽא ֶרת׃
3ו ַא ָּתה ת ַדבר ֶאל־ ָּכל־ ַחכמי־לב א ֶ ֵ֥שר מלאתיו ָ֣ר ַוח ָּחכ ָּ ִ֑מה ו ָּע ִׂ֞שו
נו־לי׃
ֶאת־בגדי ַאהרן ל ַקדשו ל ַכה ָֽ
שר יַ עׂשו ח ֶשן ואפוד ומעיל וכ ֵ֥תנֶ ת ַתשבץ מצ ֶנָ֣ ֶפת
4וא ֶלה ַהבגָּ דים א ֶ ָ֣
ו ַאב ִ֑נט ו ָּעׂשו בגדי־ק ֶדש ל ַאה ֵ֥רן ָּאחיך ול ָּב ָּניו ל ַכהנו־ ָֽלי׃
ת־תול ַעת ַה ָּשני
ַ ֵ֥
ת־ה ַארגָּ ָּ ִ֑מן ו ֶא
־התכ ֶלת ו ֶא ָּ ָֽ
5והם יק ָ֣חו ֶאת־ ַהזָּ ָּהב ו ֶאת ַ
ת־ה ָֽשש׃
ו ֶא ַ

פ

6ו ָּעׂשו ֶאת־ ָּהא ִ֑פד זָּ ָּהב תכ ֶלת ו ַארגָּ ָּמן תו ַל ַעת ָּשני ו ֵ֥שש ָּמש ָּזר
ַמע ֵׂ֥שה ח ָֽשב׃
צותיו וח ָּ ָֽבר׃
7שתי כת ָ֣פת ָֽחברת ָֽיהיֶ ה־לו ֶאל־שנֵ֥י ק ָּ
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שר ָּע ָּליו כ ַמעׂשהו מ ֶ ָ֣מנו יה ֶיִ֑ה זָּ ָּהב תכ ֶלת ו ַארגָּ ָּמן
8וח ֶשב אפ ָּדתו א ֶ ָ֣
תול ַעת ָּשני ו ֵ֥שש ָּמש ָּ ָֽזר׃
ו ַ ֵ֥
יהם שמות בנֵ֥י יׂש ָּר ָֽאל׃
י־ש ַהם ופ ַתח ָּ ָ֣ת על ֶ
9ו ָּ ָ֣ל ַקח ָּת ֶאת־שתי ַאבנ ִ֑
11ש ָּשה משמ ָּתם ַעל ָּה ֶ ָ֣א ֶבן ָּה ֶא ָּ ִ֑חת ו ֶאת־ש ִ֞מות ַהש ָּשה ַהנו ָּתרים
ל־ה ֶ ֵ֥א ֶבן ַהשנית כתולד ָּ ָֽתם׃
ַע ָּ
ׂשה ָּח ַרש ֶא ֶבן פתו ָ֣חי ח ָּתם ת ַפ ַתח ֶאת־ש ָ֣תי ָּהא ָּבנים ַעל־שמת
ַ 11מע ָ֣
ב ָ֣ני יׂש ָּר ִ֑אל מ ַסבת משב ֵ֥צות זָּ ָּהב ַתע ֶ ֵׂ֥שה א ָּ ָֽתם׃
12ו ַׂשמ ִָּ֞ת ֶאת־ש ָ֣תי ָּהא ָּבנים ַ ֵ֚על כת ָ֣פת ָּ ָֽהאפד ַאב ֵ֥ני ז ָּכרן לבנָ֣י יׂש ָּר ִ֑אל
הוה ַעל־ש ֵ֥תי כת ָּפיו לז ָּכ ָֽרן׃
מותם לפני י ָּ
ונָּ ָּׂשא ַאהרן ֶאת־ש ָּ

ס

13ו ָּע ֵׂ֥שי ָּת משבצת זָּ ָּ ָֽהב׃
ׂשה ע ִ֑בת
14ושתי ַשרשרת זָּ ָּ ָ֣הב ָּטהור מג ָּבֹלת ַתע ֶ ֵׂ֥שה א ָּתם ַמע ָ֣
ל־המשב ָֽצת׃
ת־שרש ֵ֥רת ָּהעבתת ַע ַ ָֽ
ונָּ ַת ָּתה ֶא ַ

ס

ׂשה חשב כ ַמע ֵׂ֥שה אפד ַתע ֶ ִׂ֑שנו זָּ ָּהב תכ ֶלת
15ו ָּעׂשי ָּת ח ֶשן מש ָּפט ַמע ָ֣
תול ַעת ָּשני ו ֵ֥שש ָּמש ָּזר ַתע ֶ ֵׂ֥שה א ָֽתו׃
ו ַארגָּ ָּמן ו ַ
ָּ 16ר ֵ֥בו ַע ָֽיה ֶיה ָּכ ִ֑פול ֶ ֵ֥זַֽ ֶרת ָּארכו ו ֶ ֵ֥זַֽ ֶרת ָּרח ָֽבו׃
וב ֶר ֶקת
17ומלא ָּ ֵ֥ת בו מ ָ֣ל ַאת ֶא ֶבן ַאר ָּב ָּעה טו ָ֣רים ָּ ִ֑א ֶבן טור א ֶדם פט ָּדה ָּ
ַהטור ָּה ֶא ָּ ָֽחד׃
18ו ַהטור ַהש ִ֑ני ֵ֥נ ֶפְך ַספיר ויָּ ה ָֹֽלם׃
19ו ַהטור ַהשלי ִ֑שי ֶ ֵ֥ל ֶשם שבו ו ַאח ָּ ָֽל ָּמה׃
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21ו ַהטור ָּהרביעי ַתר ֵ֥שיש וש ַהם ויָּ ש ִ֑פה מש ָּב ֵ֥צים זָּ ָּהב יהיו
במלוא ָּ ָֽתם׃
21ו ָּהא ָּבנים ָֽתהיֶ ין ָּ ַעל־שמת ב ָֽני־יׂש ָּראל ש ֵ֥תים ֶעׂשרה ַעל־שמ ָּ ִ֑תם
חותם ָ֣איש ַעל־שמו ָֽתהיֶ ין ָּ לש ֵ֥ני ָּע ָּׂשר ָּ ָֽש ֶבט׃
פתוחי ָּ
ׂשה ע ִ֑בת זָּ ָּהב ָּט ָֽהור׃
22ו ָּעׂשי ָּת ַעל־ ַהח ֶשן ַ ָֽשר ֵ֥שת גַ בלת ַמע ָ֣
23ו ָּעׂשי ָּת ַעל־ ַהח ֶשן שתי ַטב ָ֣עות זָּ ָּ ִ֑הב ונָּ ַת ָּת ֶאת־שתי ַה ַט ָּבעות
ַעל־שני ק ֵ֥צות ַה ָֽח ֶשן׃
24ונָּ ַת ָּתה ֶאת־שתי עב ָ֣תת ַהזָּ ָּהב ַעל־שתי ַה ַט ָּב ִ֑עת ֶאל־קצות ַה ָֽח ֶשן׃
25ואת שתי קצות ש ָ֣תי ָּהעבתת תתן ַעל־ש ָ֣תי ַ ָֽהמשב ִ֑צות ונָּ ַת ָּתה
ל־מול ָּפ ָּ ָֽניו׃
ַעל־כת ֵ֥פות ָּהאפד ֶא ֵ֥
26ו ָּעׂשי ָּת שתי ַטב ָ֣עות זָּ ָּהב ו ַׂשמ ָּ ָ֣ת א ָּתם ַעל־שני ק ָ֣צות ַה ִ֑ח ֶשן
ל־ע ֶבר ָּהאפד ָּ ָֽבי ָּתה׃
ַעל־ׂש ָּפתו א ֶשר ֶא ֵ֥
27ו ָּעׂשי ָּת ש ָ֣תי ַטב ָ֣עות זָּ ָּהב ונָּ ַת ָּ ָ֣תה א ָּתם ַעל־שתי כתפות ָּהאפוד
מל ַמ ָּטה מ ָ֣מול ָּפנָּ יו לע ַמת ֶמח ַבר ִ֑תו מ ַמ ַעל לח ֶשב ָּהא ָֽפוד׃
28וירכ ָ֣סו ֶאת־ ַהח ֶשן ָֽמ ַטבע ִָּ֞תו ֶאל־ ַטבעת ָּהאפד בפ ָ֣תיל תכ ֶלת ָֽלהיות
ל־ח ֶשב ָּהא ִ֑פוד ו ָֽלא־י ַ ָ֣זח ַהח ֶשן מ ַעל ָּהא ָֽפוד׃
ַע ָ֣
29ונָּ ָּ ָׂ֣שא ַאהרן ֶאת־שמות ב ָֽני־יׂש ָּראל בח ֶשן ַהמש ָּפט ַעל־לבו בב ָ֣או
הוה ָּת ָֽמיד׃
ל־ה ִ֑ק ֶדש לז ָּכ ֵ֥רן לפ ָֽני־י ָּ
ֶא ַ
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ת־התמים ו ָּהיו ַעל־לָ֣ב
ת־האורים ו ֶא ַ
־ח ֶשן ַהמש ָּפט ֶא ָּ
31ונָּ ַת ִָּ֞ת ֶאל ָ֣
הוִ֑ה ונָּ ָּ ָׂ֣שא ַאהרן ֶאת־מש ַפט בני־יׂש ָּראל ַעל־לבו
ַאהרן בבאו לפנָ֣י י ָּ
הוה ָּת ָֽמיד׃
לפנֵ֥י י ָּ

ס

31ו ָּעׂשי ָּת ֶאת־מ ֵ֥עיל ָּהאפוד כ ֵ֥ליל ת ָֽכ ֶלת׃
ׂשה ארג כ ֵ֥פי
32ו ָּה ָּ ֵ֥יה ָֽפי־ראשו בתו ִ֑כו ָּׂש ָּפה ָֽיהיֶ ה לפיו ָּסביב ַמע ָ֣
ַתח ָּרא ָֽיהיֶ ה־לו ֵ֥לא י ָּק ָֽר ַע׃
ל־שוליו ָּס ִ֑ביב
ָּ
33ו ָּע ָׂ֣שי ָּת ַעל־שו ָּליו רמני תכ ֶלת ו ַארגָּ ָּמן ותו ַ ָ֣ל ַעת ָּשני ַע
תוכם ָּס ָֽביב׃
ופעמנֵ֥י זָּ ָּהב ב ָּ
ַ
ַ 34פעמן זָּ ָּהב ורמון ַ ָֽפע ֵ֥מן זָּ ָּהב ור ִ֑מון ַעל־שו ֵ֥לי ַהמעיל ָּס ָֽביב׃
35ו ָּה ָּ ֵ֥יה ַ ָֽעל־ ַאהרן ל ָּש ִ֑רת ונש ַ ָ֣מע קולו בבאו ֶאל־ ַהק ֶדש לפני יהָּוה
ובצאתו ו ֵ֥לא יָּ ָֽמות׃

ס

36ו ָּע ֵׂ֥שי ָּת ציץ זָּ ָּ ָ֣הב ָּט ִ֑הור ופ ַתח ָּת ָּע ָּליו פתו ָ֣חי ח ָּתם ק ֶדש ַ ָֽליהָּ ָֽוה׃
37ו ַׂשמ ָּת אתו ַעל־פ ָ֣תיל תכ ֶלת ו ָּה ָּיה ַעל־ ַהמצ ָּ ִ֑נ ֶפת ֶאל־ ֵ֥מול
י־המצ ֶנ ֶפת יהיֶ ָֽה׃
פ ָֽנ ַ
38ו ָּהיָּ ה ַעל־ ָ֣מ ַצח ַאהרן ונָּ ָּׂשא ַאהרן ֶאת־עוָ֣ ן ַה ֳק ָּדשים א ֶשר יַ קדישו
יהם ו ָּה ָּיה ַעל־מצחו ָּתמיד ל ָּר ֵ֥צון ָּל ֶהם
ל־מתנת ָּקדש ֶ ִ֑
ב ָ֣ני יׂש ָּראל ל ָּ ָֽכ ַ
הוה׃
לפ ֵ֥ני י ָּ ָֽ
39וש ַבצ ָּת ַהכ ָ֣תנֶ ת שש ו ָּעׂשי ָּת מצ ֶ ָ֣נ ֶפת ִ֑שש ו ַאב ֵ֥נט ַתע ֶׂשה ַמע ֵׂ֥שה
ר ָֽקם׃
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ׂשה
ית ָּל ֶהם ַאבנ ִ֑טים ומג ָּבעות ַתע ֶ ָ֣
ׂשה כ ֳתנת ו ָּע ֵׂ֥ש ָּ
41ולבני ַאהרן ַתע ֶ ָ֣
ָּל ֶהם ל ָּכבוד ולתפ ָּ ָֽא ֶרת׃
41והל ַבש ָּת א ָּתם ֶאת־ ַאה ָ֣רן ָּאחיך ו ֶאת־ ָּב ָּניו א ִ֑תו ו ָּמ ַשח ָּת א ָּתם
את ֶאת־יָּ ָּדם וק ַדש ָּ ֵ֥ת א ָּתם וכהנֵ֥ ו ָֽלי׃
ומל ָּ
ׂשר ֶערָּ ִ֑וה מ ָּמת ַנֵַֽ֥ים ו ַעד־יר ַכים
42וַ עׂשה ָּל ֶהם מכנסי־ ָּבד ל ַכסות ב ַ ָ֣
יהיָֽ ו׃
43ו ָּהיו ַעל־ ַאהרן ו ַעל־ ָּבנָּ יו בב ָּ ָ֣אם׀ ֶאל־ ָ֣א ֶהל מועד ָ֣או בגש ָּתם
עולם לו ולזַ ר ֵ֥עו
ל־המזב ַח ל ָּש ָ֣רת ַבק ֶדש ולא־יׂש ֵ֥או ָּעון וָּ ִ֑מתו ח ַ ֵ֥קת ָּ
ֶא ַ
ַאח ָּ ָֽריו׃

ס

1 29וזֶ ה ַה ָּד ָּבר א ֶ ָֽשר־ ַתע ֶ ֵׂ֥שה ָּל ֶהם ל ַק ֵ֥דש א ָּתם ל ַכ ָ֣הן ִ֑לי ל ַקח ַ ָ֣פר
ילם ש ַנַֽים תמי ָֽמם׃
ֶא ָּחד ֶבן־ ָּב ָָּקר וא ֵ֥
2ו ֶ ָ֣ל ֶחם ַמצות ו ַחלת ַמצת בלוֹלָ֣ ת ַב ֶש ֶמן ורקיָ ֵ֥קי ַמצות מש ָ֣חים ַב ָּ ִ֑ש ֶמן
ֵ֥ס ֶלת חטים ַתע ֶ ֵׂ֥שה א ָּ ָֽתם׃
3ונָּ ַת ָּת או ָּתם ַעל־ ַ ָ֣סל ֶא ָּחד והק ַרב ָּ ֵ֥ת א ָּתם ַב ָּ ִ֑סל ו ֶאת־ ַה ָּפר ואת ש ֵ֥ני
ילם׃
ָּהא ָֽ
4ו ֶאת־ ַאהרן ו ֶאת־ ָּבנָּ יו ַתקריב ֶאל־ ֶפ ַתח ָ֣א ֶהל מו ִ֑עד ו ָּר ַחצ ָּ ֵ֥ת א ָּתם
ַב ָּ ָֽמים׃
5ו ָּל ַקח ָּ ָ֣ת ֶאת־ ַהבגָּ דים והל ַבש ָּת ֶ ָֽאת־ ַאהרן ֶאת־ ַהכתנֶ ת ואת מ ָ֣עיל
ת־ה ִ֑ח ֶשן ו ָּא ַפד ָּ ָ֣ת לו בח ֶשב ָּהא ָֽפד׃
־האפד ו ֶא ַ
ָּהאפד ו ֶאת ָּ
6ו ַׂשמ ָּ ֵ֥ת ַהמצ ֶנ ֶפת ַעל־רא ִ֑שו ונָּ ַת ָּת ֶאת־ ֵ֥נַֽזֶ ר ַהק ֶדש ַעל־ ַהמצ ָּ ָֽנ ֶפת׃
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ש ֶמן ַהמש ָּחה ויָּ ַצק ָּת ַעל־רא ִ֑שו ו ָּמ ַשח ָּת א ָֽתו׃
7ו ָּ ָֽל ַקח ָּת ֶאת־ ֶ ָ֣
8ו ֶאת־ ָּב ָּניו ַתק ִ֑ריב והל ַבש ָּתם כ ֳת ָֽנת׃
ובנָּ יו ו ָּח ַבש ָּת ָּל ֶהם מג ָּבעת ו ָּהי ָּ ֵ֥תה ָּל ֶהם
9ו ָּחגַ ר ָּת א ָּתם ַאבנט ַאה ָ֣רן ָּ
ד־ב ָּנָֽיו׃
ָֽד־אהרן ויַ ָּ
את יַ ַ
עולִ֑ם ומל ָּ ֵ֥
כה ָּנה לח ַ ָ֣קת ָּ
וב ָּניו ֶאת־יד ֶיהם
11והק ַרב ָּת ֶאת־ ַה ָּפר לפני ָ֣א ֶהל מועִ֑ד ו ָּס ַמְך ַאהרן ָּ
ל־ראש ַה ָּ ָֽפר׃
ַע ֵ֥
11ו ָּש ַחט ָּ ֵ֥ת ֶאת־ ַה ָּפר לפ ָ֣ני יהָּ ִ֑וה ֶפ ַתח ֵ֥א ֶהל מו ָֽעד׃
12ו ָּ ָֽל ַקח ָּת מ ַ ָ֣דם ַה ָּפר ונָּ ַת ָּתה ַעל־ ַקר ֵ֥נת ַהמזב ַח ב ֶאצ ָּב ֶ ִ֑עך
ל־ה ָּ ָ֣דם תשפְך ֶאל־יסוד ַהמז ָֽב ַח׃
־כ ַ
ו ֶאת ָּ
13ו ָּ ָֽל ַקח ָּת ֶ ָֽאת־ ָּכל־ ַהח ֶלב ַ ָֽהמ ַכ ֶ ָ֣סה ֶאת־ ַה ֶק ֶרב ואת ַהי ֶת ֶרת ַעל־ ַה ָּכבד
יהן והק ַטר ָּת ַהמז ָֽב ָּחה׃
שר על ֶ ִ֑
־הח ֶלב א ֶ ָ֣
ואת ש ָ֣תי ַהכ ָּלַֽית ו ֶאת ַ
14ו ֶאת־ב ַׂשר ַה ָּפר ו ֶאת־ע ָ֣רו ו ֶאת־פרשו תׂש ָ֣רף ָּבאש מחוץ ַ ָֽל ַמח ֶ ִ֑נה
ַח ָּטאת ָֽהוא׃
15ו ֶאת־ ָּה ַ ֵ֥איל ָּה ֶא ָּחד ת ָּ ִ֑קח ו ָּסמכו ַאהרן ו ָּב ָּניו ֶאת־ידי ֶהם ַעל־ ֵ֥ראש
ָּה ָּ ָֽאיל׃
ל־המזב ַח ָּס ָֽביב׃
ת־דמו וזָּ ַרק ָּ ֵ֥ת ַע ַ
ת־ה ָּ ִ֑איל ו ָּ ָֽל ַקח ָּת ֶא ָּ
16ו ָּש ַחט ָּת ֶא ָּ
17ו ֶאת־ ָּה ַאיל תנַ ת ַח לנ ָּת ָּ ִ֑חיו ו ָּר ַחצ ָּת קרבו וכ ָּר ָּעיו ונָּ ַת ָּ ֵ֥ת ַעל־נ ָּת ָּחיו
אשו׃
ו ַעל־ר ָֽ
18והק ַטר ָּת ֶאת־ ָּכל־ ָּה ַאיל ַהמזב ָּחה ע ָּ ֵ֥לה הוא ַ ָֽליהָּ ִ֑וה ָ֣רי ַח ניח ַוח א ֶ ֵ֥שה
יהוה ָֽהוא׃
ַל ָּ
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19ו ָּ ָ֣ל ַקח ָּת את ָּה ַ ָ֣איל ַהש ִ֑ני ו ָּס ַמְך ַאהרן ו ָּב ָּניו ֶאת־ידי ֶהם ַעל־ ֵ֥ראש
ָּה ָּ ָֽאיל׃
21ו ָּש ַחט ָּ ָ֣ת ֶאת־ ָּה ַאיל ו ָּל ַקח ָּת מ ָּדמו ו ָּ ָֽנ ַת ָּתה ַעל־תנוְך אזֶ ן ַאהרן
ל־ב ֶהן ַרג ָּלם
ו ַעל־תנוְך אזֶ ן ָּבנָּ יו ַהי ָּמנית ו ַעל־ב ֶהן יָּ ָּדם ַהי ָּמנית ו ַע ֵ֥
ל־המזב ַח ָּס ָֽביב׃
ת־ה ָּדם ַע ַ
ַהי ָּמנִ֑ית וזָּ ַרק ָּת ֶא ַ
ל־אהרן
ש ֶמן ַהמש ָּחה והז ָּית ַ ָֽע ַ
ל־המזב ַח ומ ֶ ָ֣
ן־ה ָּדם א ֶ ֵ֥שר ַ ָֽע ַ
21ו ָּל ַקח ִָּ֞ת מ ַ
וב ָּניו ובג ֵ֥די
ל־ב ָּניו ו ַעל־בג ֵ֥די ָּב ָּניו א ִ֑תו ו ָּק ַ ֵ֥דש הוא ובגָּ ָּדיו ָּ
ו ַעל־בגָּ ָּדיו ו ַע ָּ
ָּב ָּניו א ָֽתו׃
ת־ה ֶק ֶרב
ת־ה ָ֣ח ֶלב׀ ַ ָֽהמ ַכ ֶ ָ֣סה ֶא ַ
22ו ָּל ַקח ָּ ָ֣ת מן־ ָּה ַאיל ַהח ֶלב ו ָּ ָֽה ַאליָּ ה ו ֶא ַ
שר על ֶהן ואת
ת־הח ֶלב א ֶ ָ֣
ואת י ֶת ֶרת ַה ָּכבד ו ָ֣את׀ ש ָ֣תי ַהכ ָּלַֽית ו ֶא ַ
ָ֣שוק ַהיָּ ִ֑מין כי ֵ֥איל מלאים ָֽהוא׃
23וכ ַכר ֶל ֶחם ַא ַחת ַ ָֽו ַח ַלת ֶ ֵ֥ל ֶחם ֶש ֶמן ַא ַחת ו ָּרָ ָ֣קיק ֶא ָּ ִ֑חד מ ַסל ַה ַמצות
הוה׃
א ֶשר לפ ֵ֥ני י ָּ ָֽ
24ו ַׂשמ ָּ ָ֣ת ַהכל ַ ֵ֚על ַכ ָ֣פי ַאהרן ו ַעל ַכ ָ֣פי ָּב ָּ ִ֑ניו והנַ פ ָּ ֵ֥ת א ָּתם תנו ָּפה לפ ֵ֥ני
הוה׃
י ָּ ָֽ
ל־הע ָּלִ֑ה לר ַיח ניח ַוח לפנָ֣י
25ו ָּל ַקח ָּת א ָּתם מיָּ ָּדם והק ַטר ָּ ֵ֥ת ַהמזב ָּחה ַע ָּ
יהוָֽה׃
יהוָּ ה א ֶ ֵ֥שה הוא ַל ָּ
שר ל ַאהרן והנַ פ ָּ ֵ֥ת אתו תנו ָּפה
26ו ָּל ַקח ָּ ָ֣ת ֶאת־ ֶ ָֽה ָּחזֶ ה מאיל ַהמלאים א ֶ ָ֣
הוה ו ָּה ָּ ֵ֥יה לך ל ָּמ ָּ ָֽנה׃
לפ ָ֣ני י ָּ ִ֑
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שר
27וק ַדש ִָּ֞ת ָ֣את׀ חזָ֣ה ַהתנו ָּפה ואת ָ֣שוק ַהתרו ָּמה א ֶ ֵ֥שר הו ַנַֽף וַ א ֶ ָ֣
הורם מאיל ַהמלאים מא ֶ ֵ֥שר ל ַאהרן ומא ֶ ֵ֥שר ל ָּב ָּ ָֽניו׃
ָּ ִ֑
28ו ָּהיָּ ה ל ַאהרן ול ָּבנָּ יו ל ָּחק־עו ָּלם מאת ב ָ֣ני יׂש ָּראל ֵ֥כי תרו ָּמה ִ֑הוא
ותרו ִָּ֞מה יהיֶ ה מאת ב ָֽני־יׂש ָּראל מזב ָ֣חי ַשלמי ֶהם תרו ָּמ ָּתם ַליהָּ ָֽוה׃
שר ל ַאהרן יהיֵ֥ ו ל ָּב ָּניו ַאח ָּ ִ֑ריו ל ָּמש ָּ ָ֣חה ָּב ֶהם
29ובגדי ַהק ֶדש א ֶ ָ֣
ול ַמלא־ ָּבם ֶאת־יָּ ָּ ָֽדם׃
31שב ַ ָ֣עת יָּ מים יל ָּב ָּשם ַהכהן ַתח ָּתיו מ ָּב ָּ ִ֑ניו א ֶ ֵ֥שר יָּ בא ֶאל־ ֵ֥א ֶהל מועד
ל ָּש ֵ֥רת ַב ָֽק ֶדש׃
31ואת ֵ֥איל ַהמלאים ת ָּ ִ֑קח וב ַשל ָּ ֵ֥ת ֶאת־ב ָּׂשרו ב ָּמ ֵ֥קם ָּק ָֽדש׃
שר ַב ָּ ִ֑סל ֶפ ַתח ֵ֥א ֶהל
32ו ָּא ַכל ַאהרן ו ָּבנָּ יו ֶאת־ב ַ ָׂ֣שר ָּה ַאיל ו ֶאת־ ַה ֶל ֶחם א ֶ ָ֣
מועד׃
ָֽ
שר כ ַ ָ֣פר ָּב ֶהם ל ַמ ֵ֥לא ֶאת־יָּ ָּדם ל ַק ָ֣דש א ָּ ִ֑תם ו ָּ ֵ֥זר
33ו ָּאכלו א ָּתם א ֶ ָ֣
י־ק ֶדש ָֽהם׃
לא־יא ַכל כ ֵ֥
ָֽ 34ואם־יוָּ ִ֞תר מב ַׂשר ַהמלאים ומן־ ַה ֶל ֶחם ַעד־ ַה ִ֑ב ֶקר ו ָּׂש ַרפ ָּת
י־ק ֶדש ָֽהוא׃
נותר ָּבאש ֵ֥לא י ָּאכל כ ֵ֥
־ה ָּ
ֶאת ַ
35ו ָּעׂשי ָּת ל ַאהרן ול ָּבנָּ יו ָּכ ָּכה כ ֵ֥כל א ֶשר־צויתי א ָּ ִ֑ת ָּכה שב ַ ֵ֥עת יָּ מים
ת ַמ ֵ֥לא יָּ ָּ ָֽדם׃
36ו ַפר ַח ָּטאת ַתע ֶׂשה ַליום ַעל־ ַהכפרים וחטא ָּת ַעל־ ַהמזב ַח ב ַכ ֶפרך
ָּע ָּ ִ֑ליו ו ָּ ָֽמ ַשח ָּ ֵ֥ת אתו ל ַקד ָֽשו׃
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37שב ַ ָ֣עת יָּ מים ת ַכפר ַעל־ ַהמזב ַח וק ַדש ָּת א ִ֑תו ו ָּה ָּיה ַהמזב ַח ָ֣ק ֶדש
ל־הנ ֵ֥ג ַע ַבמזב ַח יק ָּ ָֽדש׃
ָּ ָֽק ָּדשים ָּכ ַ

ס

38וזֶ ה א ֶ ֵ֥שר ַתע ֶׂשה ַעל־ ַהמז ִ֑ב ַח כ ָּבׂשים ב ָֽני־ ָּש ָּנה ש ַנֵַֽ֥ים ַליום ָּת ָֽמיד׃
ׂשה ַב ִ֑ב ֶקר ואת ַה ֶ ָ֣כ ֶבׂש ַהשני ַתע ֶׂשה ֵ֥בין
ֶ 39את־ ַה ֶ ֵ֥כ ֶבׂש ָּה ֶא ָּחד ַתע ֶ ָ֣
ָּה ַער ָּ ָֽבים׃
41וע ָּשרן ס ֶלת ָּבלול ב ֶש ֶמן ָּכתית ֶ ָ֣ר ַבע ַההין ונ ֶסְך רב ֵ֥עית ַההין ָּ ִ֑יַֽין
ַל ֶכ ֶבׂש ָּה ֶא ָּ ָֽחד׃
41ואת ַה ֶ ָ֣כ ֶבׂש ַהשני ַתע ֶׂשה ָ֣בין ָּה ַער ָּ ִ֑בים כמנ ַחת ַהב ֶקר וכנס ָּכּה
יהוָֽה׃
ה־לּה ל ָ֣ר ַיח ניח ַח א ֶשה ַל ָּ
ַ ָֽתע ֶׂש ָּ
42ע ַלת ָּתמיד לד ָ֣רתי ֶכם ֶ ֵ֥פ ַתח ָֽא ֶהל־מועד לפ ָ֣ני יהָּ ִ֑וה א ֶשר אוָּ עד ָּל ֶכם
ָּש ָּמה ל ַד ֵ֥בר א ֶליך ָּ ָֽשם׃
43ונ ַעד ֵ֥תי ָּש ָּמה לבנָ֣י יׂש ָּר ִ֑אל ונק ַדש בכב ָֽדי׃
44וק ַדשתי ֶאת־ ֵ֥א ֶהל מועד ו ֶאת־ ַהמז ִ֑ב ַח ו ֶאת־ ַאהרן ו ֶאת־ ָּב ָּניו א ַקדש
ל ַכ ֵ֥הן ָֽלי׃
45ו ָּ ָ֣ש ַכנתי בתוְך ב ָ֣ני יׂש ָּר ִ֑אל ו ָּה ֵ֥ייתי ָּל ֶהם לאֹל ָֽהים׃
46ויָּ דעו ָ֣כי אני יהוָּ ה ֱאֹלָ֣ הי ֶהם א ֶשר הוצאתי א ָּתם מ ֶ ֵ֥א ֶרץ מצ ַרים
יהם׃
הוה ֱאֹלה ֶ ָֽ
ל ָּשכ ָ֣ני בתו ָּ ִ֑כם אני י ָּ ֵ֥

פ

ית מזב ַח מק ַ ָ֣טר ק ִ֑ט ֶרת ע ֵ֥צי שטים ַתע ֶ ֵׂ֥שה א ָֽתו׃
1 30ו ָּע ֵׂ֥ש ָּ
ַ 2א ָּמה ָּארכו ו ַא ָּמה ָּרחבו ָּר ָ֣בו ַע יהיֶ ה ו ַא ָּמ ַתים ק ָּמ ִ֑תו מ ֶמנו ַקרנ ָּ ָֽתיו׃

212

Text from: Biblia Hebraica Stuttgartensia
© 1997 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
All rights reserved

3וצפי ָּת אתו זָּ ָּ ָ֣הב ָּטהור ֶאת־גַ גו ו ֶאת־קיר ָּתיו ָּסביב ו ֶאת־ ַקרנ ָּ ִ֑תיו
ו ָּע ֵׂ֥שי ָּת לו ֵ֥זר זָּ ָּהב ָּס ָֽביב׃
4ושתי ַטבעת זָּ ָּהב ַ ָֽתע ֶׂשה־לָ֣ ו׀ מ ַ ָ֣ת ַחת לזרו ַ ֵ֚על ש ָ֣תי ַצלע ָּתיו ַתע ֶׂשה
ַעל־ש ָ֣ני צ ָּ ִ֑דיו ו ָּהיָּ ה ל ָּב ָ֣תים ל ַבדים ָּל ֵׂ֥שאת אתו ָּב ָֽה ָּמה׃
5ו ָּע ֵׂ֥שי ָּת ֶאת־ ַה ַבדים ע ָ֣צי ש ִ֑טים וצפי ָּ ֵ֥ת א ָּתם זָּ ָּ ָֽהב׃
6ונָּ ַת ָּתה אתו לפנָ֣י ַה ָּפר ֶכת א ֶשר ַעל־א ָ֣רן ָּהע ִ֑דת לפנָ֣י ַה ַכפ ֶרת א ֶשר
ל־העדת א ֶשר אוָּ ֵ֥עד לך ָּ ָֽש ָּמה׃
ַע ָּ ָ֣
7והק ֵ֥טיר ָּע ָּליו ַאהרן ק ָ֣ט ֶרת ַס ִ֑מים ַב ָ֣ב ֶקר ַבב ֶקר בהיטיבו ֶאת־ ַהנרת
יַ קטי ֶ ָֽרנָּ ה׃
ירנָּ ה קט ֶרת ָּתמיד לפנֵ֥י
8וב ַהעֹלת ַאהרן ֶאת־ ַהנרת ֵ֥בין ָּהער ַבים יַ קט ֶ ִ֑
יכם׃
הוה לדרת ֶ ָֽ
י ָּ
9לא־ ַתעלֵ֥ ו ָּע ָּליו ק ֵ֥ט ֶרת זָּ ָּרה וע ָּ ָ֣לה ומנ ָּ ִ֑חה ונ ֶסְך ֵ֥לא תסכו ָּע ָּ ָֽליו׃
11וכ ֶפר ַאהרן ַעל־ ַקרנ ָּתיו ַא ַחת ַב ָּש ָּ ִ֑נה מ ַ ִ֞דם ַח ַ ָ֣טאת ַהכפרים ַא ַחת
יהוה׃
ש־ק ָּד ֵ֥שים הוא ַל ָּ ָֽ
ַב ָּשנָּ ה י ַכפר ָּע ָּליו לד ָ֣רתי ֶכם ָֽק ֶד ָּ ָֽ

פ

11וַ י ַד ֵ֥בר יהָּוה ֶאל־מ ֶ ֵ֥שה לא ָֽמר׃
ָ֣ 12כי ת ִָּ֞שא ֶאת־ ֵ֥ראש ב ָֽני־יׂש ָּראל לפקדי ֶהם ונָּ תנו ָ֣איש כ ֶפר נַ פשו
ַליהָּוה בפ ָ֣קד א ָּ ִ֑תם ולא־יה ֶיֵ֥ה ָּב ֶהם ֶנַֽגֶ ף בפ ֵ֥קד א ָּ ָֽתם׃
ש ֶקל ַה ִ֑ק ֶדש
ֶ 13זָ֣ה׀ יתנו ָּכל־ ָּהעבר ַעל־ ַהפקדים ַמח ֵ֥צית ַה ֶש ֶקל ב ֶ ָ֣
יהוָֽה׃
רומה ַ ָֽל ָּ
ֶעׂשרים ג ָּרה ַה ֶש ֶקל ַמח ָ֣צית ַה ֶש ֶקל ת ָּ
14כל ָּהעבר ַעל־ ַהפקדים מ ֶבן ֶעׂש ֵ֥רים ָּש ָּנה וָּ ָּ ִ֑מע ָּלה יתן תרו ַ ֵ֥מת יהָּ ָֽוה׃

213

Text from: Biblia Hebraica Stuttgartensia
© 1997 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
All rights reserved

ָֽ ֶ 15ה ָּע ָ֣שיר ָֽלא־יַ ר ֶבה ו ַה ַדל ָ֣לא יַ מעיט ָֽמ ַמחצית ַה ָּ ִ֑ש ֶקל ָּלתת
ֶאת־תרו ַ ָ֣מת יהוָּ ה ל ַכפר ַעל־נַ פשתי ֶ ָֽכם׃
16ו ָּל ַקח ִָּ֞ת ֶאת־ ֶ ָ֣כ ֶסף ַהכפרים מאת בנָ֣י יׂש ָּראל ונָּ ַת ָּ ָ֣ת אתו ַעל־עב ַדת
ָ֣א ֶהל מועִ֑ד ו ָּהיָּ ה לבני יׂש ָּראל לז ָּכרון לפנָ֣י יהוָּ ה ל ַכפר
יכם׃
ַעל־נַ פשת ֶ ָֽ

פ

17וַ י ַד ֵ֥בר יהָּוה ֶאל־מ ֶ ֵ֥שה לא ָֽמר׃
18ו ָּעׂשי ָּת כיֵ֥ ור נח ֶשת ו ַכנֵ֥ ו נח ֶשת ל ָּרח ָּ ִ֑צה ונָּ ַת ָּ ָ֣ת אתו ָֽבין־א ֶהל מועד
ו ָ֣בין ַהמזב ַח ונָּ ַת ָּ ֵ֥ת ָּש ָּמה ָּ ָֽמים׃
יהם׃
ת־רגל ֶ ָֽ
וב ָּניו מ ֶ ִ֑מנו ֶאת־יד ֶיהם ו ֶא ַ
19ו ָּרחצו ַאה ֵ֥רן ָּ
21בב ִָּ֞אם ֶאל־א ֶהל מועד ירחצו־ ַמים ו ָ֣לא יָּ ִ֑מתו ָ֣או בגש ָּתם
יהוה׃
ל־המזב ַח ל ָּשרת ל ַהק ֵ֥טיר א ֶשה ַ ָֽל ָּ ָֽ
ֶא ַ
ק־עולם לֵ֥ ו ולזַ רעו
ָּ
יָּמתו ו ָּהי ָּתה ָּל ֶהם ָּח
21ו ָּרחצו ידי ֶ ֵ֥הם ו ַרגלי ֶהם ו ָ֣לא ִ֑
לדר ָּ ָֽתם׃

פ

22וַ י ַד ֵ֥בר יהָּוה ֶאל־מ ֶ ֵ֥שה לא ָֽמר׃
23ו ַא ָּ ָ֣תה ַקח־לך ב ָּׂש ָ֣מים ראש ָּמר־דרור ח ָ֣מש מאות וקנ ָּמן־ ֶ ֵ֥ב ֶׂשם
אתים׃
אתים וקנה־ב ֶׂשם חמ ֵ֥שים ו ָּמ ָּ ָֽ
ַמחציתו חמ ָ֣שים ו ָּמ ָּ ִ֑
ש ֶקל ַה ִ֑ק ֶדש ו ֶ ֵ֥ש ֶמן ַזַֽית ָֽהין׃
24וק ָּדה ח ֵ֥מש מאות ב ֶ ָ֣
ׂשה ר ִ֑ק ַח ֶ ֵ֥ש ֶמן
25ו ָּע ָׂ֣שי ָּת אתו ֶ ֵ֚ש ֶמן מש ַחת־ק ֶדש ֵ֥ר ַקח מרָ ַק ַחת ַמע ָ֣
מש ַחת־ק ֶדש יהיֶ ָֽה׃
26ו ָּמ ַשח ָּ ֵ֥ת בו ֶאת־ ָ֣א ֶהל מו ִ֑עד ואת א ֵ֥רון ָּהע ָֽדת׃
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ִ֑יה ואת מז ַ ֵ֥בח
27ו ֶאת־ ַהשל ָּחן ו ֶאת־ ָּכל־כ ָּליו ו ֶאת־ ַהמנ ָּרה ו ֶאת־כ ֶל ָּ
ַהק ָֽט ֶרת׃
28ו ֶאת־מז ַ ֵ֥בח ָּהע ָּלה ו ֶאת־ ָּכל־כ ָּ ִ֑ליו ו ֶאת־ ַהכיר ו ֶאת־ ַכנָֽ ו׃
29וק ַדש ָּ ָ֣ת א ָּתם ו ָּהיו ָ֣ק ֶדש ָּ ָֽק ָּד ִ֑שים ָּכל־ ַהנ ֵ֥ג ַע ָּב ֶהם יק ָּ ָֽדש׃
31ו ֶאת־ ַאה ֵ֥רן ו ֶאת־ ָּב ָּניו תמ ָּ ִ֑שח וק ַדש ָּ ֵ֥ת א ָּתם ל ַכ ֵ֥הן ָֽלי׃
31ו ֶאל־ב ֵ֥ני יׂש ָּראל ת ַד ָ֣בר לא ִ֑מר ֶש ֶמן מש ַחת־ק ֶדש יהיֶ ֵ֥ה ֶזה לי
יכם׃
לדרת ֶ ָֽ
ַ 32על־ב ַׂשר ָּא ָּדם ָ֣לא יי ָּסְך וב ַמתכנתו ֵ֥לא ַתעׂשו ָּכ ִ֑מהו ָ֣ק ֶדש הוא
ק ֶדש יה ֶיֵ֥ה ָּל ֶ ָֽכם׃
שר ירָ ַ ָ֣קח ָּכמהו וַ א ֶ ֵ֥שר יתן מ ֶמנו ַעל־ ָּ ִ֑זר ונכ ַרת מ ַע ָּ ָֽמיו׃
ֵ֚ 33איש א ֶ ָ֣

ס

34וַ יא ֶמר יהוָּ ה ֶאל־מ ֶשה ַקח־לךָ֣ ַסמים נָּ ָּטף׀ ושח ֶלת ו ֶחלבנָּ ה ַסמים
ולב ָּ ָ֣נה זַ ָּ ִ֑כה ַ ֵ֥בד ב ַבד יה ֶ ָֽיה׃
ׂשה רוָ ִ֑ק ַח ממ ָּלח ָּט ֵ֥הור ָֽק ֶדש׃
35ו ָּעׂשי ָּת א ָּתּה קט ֶרת ר ַקח ַמע ָ֣
36ו ָּ ָֽש ַחק ָּ ָ֣ת מ ֶמנָּ ה ָּהדק ונָּ ַת ָּתה מ ֶמנָּ ה לפני ָּהעדת ב ָ֣א ֶהל מועד א ֶשר
אוָּ ֵ֥עד לך ָּ ִ֑ש ָּמה ֵ֥ק ֶדש ָּ ָֽק ָּדשים תה ֶיֵ֥ה ָּל ֶ ָֽכם׃
שר ַתע ֶׂשה ב ַמתכנ ָּתּה ֵ֥לא ַתעׂשו ָּל ֶכִ֑ם ק ֶדש תה ֶיֵ֥ה לך
37ו ַהקט ֶרת א ֶ ָ֣
יהוָֽה׃
ַל ָּ
38איש א ֶשר־יַ ע ֶ ֵׂ֥שה ָּכמו ָּה ל ָּה ָ֣רי ַח ָּ ִ֑בּה ונכ ַרת מ ַע ָּ ָֽמיו׃

ס

1 31וַ י ַד ֵ֥בר יהָּוה ֶאל־מ ֶ ֵ֥שה לא ָֽמר׃
הודה׃
שם ב ַצלאל ֶבן־או ֵ֥רי ֶבן־חור ל ַמ ֵ֥טה י ָּ ָֽ
2ראה ָּק ָּ ָ֣רא ָֽתי ב ִ֑
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אכה׃
3וָּ א ַמ ֵ֥לא אתו ָ֣רו ַח ֱאֹל ִ֑הים ב ָּחכ ָּמה ובתבו ָּ ֵ֥נה וב ַד ַעת וב ָּכל־מ ָּל ָּ ָֽ
ובנ ָֽח ֶשת׃
וב ֶכ ֶסף ַ
ַ 4לחשב ַמח ָּש ִ֑בת ַלעׂשות ַבזָּ ָּ ֵ֥הב ַ
אכה׃
ובח ָ֣ר ֶשת עִ֑ץ ַלעׂשות ב ָּכל־מ ָּל ָּ ָֽ
5ו ַבח ֵ֥ר ֶשת ֶא ֶבן ל ַמלאת ַ
ה־דן ובלֵ֥ב
יס ָּמְך ל ַמט ָּ
יאב ֶבן־א ָֽח ָּ
6וַ א ִ֞ני הנה נָּ ַ ָ֣תתי אתו ָ֣את ָּא ֳהל ִָּ֞
יתך׃
ָּכל־ח ַכם־לב נָּ ַ ָ֣תתי ָּחכ ָּ ִ֑מה ו ָּעׂשו את ָּכל־א ֶ ֵ֥שר צו ָֽ
שר ָּע ָּ ִ֑ליו ואת
ָ֣ 7את׀ ָ֣א ֶהל מועד ו ֶאת־ ָּ ָֽה ָּארן ָּ ָֽלעדת ו ֶאת־ ַה ַכפ ֶרת א ֶ ָ֣
ָּכל־כ ֵ֥לי ָּה ָֽא ֶהל׃
ִ֑יה ואת
ת־כל־כ ֶל ָּ
ת־המנ ָּ ֵ֥רה ַהטה ָּרה ו ֶא ָּ
8ו ֶאת־ ַהשל ָּחן ו ֶאת־כ ָּליו ו ֶא ַ
מז ַ ֵ֥בח ַהק ָֽט ֶרת׃
9ו ֶאת־מז ַ ֵ֥בח ָּהע ָּלה ו ֶאת־ ָּכל־כ ָּ ִ֑ליו ו ֶאת־ ַהכיור ו ֶאת־ ַכנָֽ ו׃
11ואת בג ָ֣די ַהש ָּ ִ֑רד ו ֶאת־בגדי ַהק ֶדש ל ַאה ָ֣רן ַהכהן ו ֶאת־בג ֵ֥די ָּב ָּניו
ל ַכ ָֽהן׃
11ואת ֶש ֶמן ַהמש ָּחה ו ֶאת־ק ֵ֥ט ֶרת ַה ַסמים ַל ִ֑ק ֶדש כ ֵ֥כל א ֶשר־צויתך
יַ ע ָֽׂשו׃

פ

12וַ ֵ֥יא ֶמר יהָּוה ֶאל־מ ֶ ֵ֥שה לא ָֽמר׃
13ו ַא ִָּ֞תה ַדבר ֶאל־בני יׂש ָּראל לאמר ַ ֵ֥אְך ֶאת־ ַשבת ַתי תש ִ֑מרו כי אות
הוא ביני ו ָֽביני ֶכם לד ָ֣רתי ֶכם ָּל ַד ַעת כי א ֵ֥ני יהָּוה מ ַקדש ֶ ָֽכם׃
14וש ַמר ֶתם ֶאת־ ַה ַש ָּבת כי ֵ֥ק ֶדש הוא ָּל ֶ ִ֑כם מ ַ ָֽחל ֶלי ָּה ָ֣מות יו ָּמת כי
יה׃
ָּכל־ ָּהע ֶ ֵׂ֥שה ָּבּה מ ָּלא ָּכה ונכר ָּתה ַה ֶ ֵ֥נ ֶפש ַההוא מ ֶ ֵ֥ק ֶרב ַע ֶ ָֽמ ָּ
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יהוִ֑ה
וביָ֣ ום ַהשביעי ַש ַבת ַש ָּבתון ק ֶדש ַל ָּ
אכה ַ
ׂשה מ ָּל ָּ
ש ֶשת יָּ מים י ָּע ֶ ָ֣
ָ֣ 15
יומת׃
אכה ביֵ֥ ום ַה ַש ָּבת ֵ֥מות ָּ ָֽ
ל־הע ֶׂשה מ ָּל ָּ
ָּכ ָּ
ת־ה ַש ָּבת לדר ָּתם ב ֵ֥רית
ת־ה ַש ָּ ִ֑בת ַלעׂשות ֶא ַ
16ו ָּשמ ֵ֥רו ב ָֽני־יׂש ָּראל ֶא ַ
עולם׃
ָּ ָֽ
ש ֶשת יָּ מים ָּע ָּׂשה יהוָּ ה
17ביני ובין בנָ֣י יׂש ָּראל ֵ֥אות הוא לע ָּ ִ֑לם כי־ ָ֣
וביום ַהשביעי ָּש ַבת וַ ינָּ ַ ָֽפש׃
ֶאת־ ַה ָּש ַ ָ֣מים ו ֶאת־ ָּה ָּא ֶרץ ַ

ס

18וַ י ָ֣תן ֶאל־מ ֶשה כ ַכלתו ל ַדבר אתו ב ַ ָ֣הר סינַ י שני ל ָ֣חת ָּהע ִ֑דת ל ָ֣חת
ֶא ֶבן כתבים ב ֶאצ ַ ֵ֥בע ֱאֹל ָֽהים׃
1 32וַ ַיַָֽ֣רא ָּה ָּעם ָֽכי־ב ֵ֥שש מ ֶשה ָּל ֶ ָ֣ר ֶדת מן־ ָּה ָּ ִ֑הר וַ י ָּקהל ָּה ָּעם ַ ָֽעל־ ַאהרן
שה
וַ יאמרו א ָּליו ָ֣קום׀ עׂשה־ ָּ ָ֣לנו ֱאֹלהים א ֶשר ָֽילכו ל ָּפנינו כי־ ֶזָ֣ה׀ מ ֶ ָ֣
־היָּ ה ָֽלו׃
ָּהאיש א ֶשר ֶ ָֽה ֱע ָּלנו מ ֶ ָ֣א ֶרץ מצ ַרים ֵ֥לא יָּ ַדענו ֶמה ָּ ֵ֥
2וַ יא ֶמר אל ֶהם ַאהרן ָּ ָֽפרקו נז ָ֣מי ַהזָּ ָּהב א ֶשר ב ָּאז ָ֣ני נשי ֶכם בני ֶכם
ובנתי ֶ ִ֑כם ו ָּהביאו א ָּ ָֽלי׃
שר ב ָּאזני ֶ ִ֑הם וַ יָּ ביאו ֶ ָֽאל־ ַאה ָֽרן׃
3וַ ית ָּ ָֽפרקו ָּכל־ ָּה ָּעם ֶאת־נז ֵ֥מי ַהזָּ ָּהב א ֶ ָ֣
4וַ י ַ ָ֣קח מיָּ ָּדם וַ יָּ ַצר אתו ַב ֶח ֶרט ַוַָֽֽיַ עׂשהו ָ֣עגֶ ל ַמס ָּ ִ֑כה וַ ָ֣יאמרו א ֶלה
ֱאֹל ֶהיך יׂש ָּראל א ֶ ֵ֥שר ֶה ֱעלוך מ ֶ ֵ֥א ֶרץ מצ ָּ ָֽרים׃
יהוה ָּמ ָּ ָֽחר׃
אמר ַ ֵ֥חג ַל ָּ
5וַ ַיַָֽ֣רא ַאהרן וַ י ֵֶ֥בן מזב ַח ל ָּפ ָּנִ֑יו וַ יק ָּרא ַ ָֽאהרן וַ י ַ
6וַ יַ שכימו ָֽמ ָּמ ֳח ָּרת וַ יַ עלָ֣ ו עֹלת וַ יַ גשו ש ָּל ִ֑מים וַ י ֶשב ָּה ָּעם ֶ ָֽל ֱא ָ֣כל ו ָּשתו
וַ יָּ ָקמו ל ַצ ָֽחק׃
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ית מ ֶ ֵ֥א ֶרץ
7וַ י ַד ֵ֥בר יהָּוה ֶאל־מ ֶ ִ֑שה ֶלְך־רד ֵ֚כי ש ָ֣חת ַעמך א ֶ ֵ֥שר ֶה ֱעל ָּ
מצ ָּ ָֽרים׃
שר צויתם ָּע ָׂ֣שו ָּל ֶהם עגֶ ל ַמס ָּ ִ֑כה וַ יש ַ ָֽתחוו־לו
ָ֣ ָּ 8סרו ַמהר מן־ ַה ֶד ֶרְך א ֶ ָ֣
ֹלהיך יׂש ָּראל א ֶ ֵ֥שר ֶ ָֽה ֱעלוך מ ֶ ֵ֥א ֶרץ מצ ָּ ָֽרים׃
וַ יזבחו־לו וַ ָ֣יאמרו א ֶלה ֱא ֶ
ת־ה ָּעָ֣ם ַהזֶ ה והנֵ֥ה ַעם־קשה־ע ֶרף
הוה ֶאל־מ ֶ ִ֑שה ָּראיתי ֶא ָּ
אמר י ָּ
9וַ ֵ֥י ֶ
ָֽהוא׃
11ו ַע ָּתה ַה ָ֣ני ָּחה לי ו ָֽי ַחר־ ַא ֵ֥פי ָּב ֶהם וַ א ַכ ִ֑לם ו ֶ ָֽא ֱע ֶ ֵׂ֥שה אותך לגֵ֥ וי גָּ ָֽדול׃
11וַ י ַ ָ֣חל מ ֶשה ֶאת־פני יהָּ ָ֣וה ֱאֹל ָּ ִ֑היו וַ יא ֶמר ָּל ָּמה יהוָּ ה יֶ ֱח ֶרה ַאפך
את מ ֶ ָ֣א ֶרץ מצ ַרים ב ֵ֥כ ַח גָּ דול וביָּ ֵ֥ד חזָּ ָּ ָָֽקה׃
ב ַע ֶמך א ֶשר הוצ ָּ
ָּ 12ל ָּמה יאמרו מצ ַרים לאמר ב ָּר ָּעה ָֽהוצי ָּאם ַלהרג א ָּתם ֶ ָֽב ָּהרים
ל־ה ָּר ָּעה
ול ַכל ָּתם מ ַעל פ ָ֣ני ָּ ָֽהא ָּד ָּ ִ֑מה ֵ֚שוב מח ָ֣רון ַא ֶפך והנָּ ֵ֥חם ַע ָּ
ל ַע ֶ ָֽמך׃
13זכר ל ַאב ָּר ָּהם ליצ ָּחק וליׂש ָּראל ע ָּב ֶדיך א ֶשר נש ַבָ֣ע ָּת ָּל ֶהם ָּבְך
ל־ה ָּא ֶרץ ַהזאת
וַ ת ַדבָ֣ר אל ֶהם ַאר ֶבה ֶ ָֽאת־זַ רע ֶכם ככוכבי ַה ָּש ָּ ִ֑מים ו ָּכ ָּ
שר ָּא ַמרתי ֶאתן לזַ רע ֶכם ונָּ חלו לע ָּ ָֽלם׃
א ֶ ָ֣
14וַ י ָּנ ֶחם יהָּ ִ֑וה ַעל־ ָּ ָ֣ה ָּר ָּעה א ֶ ֵ֥שר ד ֶבר ַלע ֵׂ֥שות ל ַע ָֽמו׃

פ

15וַ י ֶפן וַ יַֽ ֶרד מ ֶשה מן־ ָּה ָּהר ושני ל ֵ֥חת ָּהעדת ביָּ ִ֑דו לחת כתבים מש ָ֣ני
יהם מ ֶ ֵ֥זה ומ ֶזה ֵ֥הם כת ָֽבים׃
ֶעבר ֶ
16ו ַהלחת ַמע ֵׂ֥שה ֱאֹלהים ִ֑ה ָּמה ו ַהמכ ָּתב מכ ַתב ֱאֹלהים הוא ָּחרות
ל־הל ָֽחת׃
ַע ַ
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17וַ יש ַמע יהוש ַע ֶאת־ ֵ֥קול ָּה ָּעם ברעה וַ יא ֶמר ֶאל־מ ֶשה ֵ֥קול מל ָּח ָּמה
ַ ָֽב ַמחנֶ ה׃
לושה ָ֣קול ַענות ָּאנכי
בורה ו ֵ֥אין קול ענָ֣ ות ח ָּ ִ֑
18וַ יא ֶמר ֵ֥אין קול ענָ֣ ות ג ָּ
ש ָֽמ ַע׃
ר־אף
ַ19וַָֽֽיהי ַכא ֶשר ָּק ַרב ֶאל־ ַ ָֽה ַמחנֶ ה וַ ַ ֵ֥יַֽרא ֶאת־ ָּהעגֶ ל ומחֹלִ֑ ת וַ י ַָֽח ַ ָ֣
ת־הלחת וַ י ַש ֵ֥בר א ָּתם ַ ֵ֥ת ַחת ָּה ָּ ָֽהר׃
מ ֶשה וַ יַ שלְך מיָּ ָּדו ֶא ַ
21וַ י ַ ִ֞קח ֶאת־ ָּהעגֶ ל א ֶשר ָּעׂשו וַ יׂש ָ֣רף ָּבאש וַ יט ַחן ַ ָ֣עד א ֶשר־ ָּ ִ֑דק וַ יזֶ ר
ַעל־פ ָ֣ני ַה ַמים וַ יַ שק ֶאת־ב ֵ֥ני יׂש ָּר ָֽאל׃
21וַ יא ֶמר מ ֶשה ֶ ָֽאל־ ַאהרן ֶ ָֽמה־ ָּע ָּ ֵׂ֥שה לך ָּה ָּ ָ֣עם ַה ֶ ִ֑זה ָֽכי־ה ֵ֥בא ָּת ָּע ָּליו
ח ָּט ָּ ֵ֥אה גד ָּ ָֽלה׃
22וַ ָ֣יא ֶמר ַאהרן ַאל־ ֵ֥י ַחר ַאף אד ִ֑ני ַא ָּתה יָּ ַ ָ֣דע ָּת ֶאת־ ָּה ָּעם ֵ֥כי ב ָּרע ָֽהוא׃
שה ָּהאיש
23וַ ָ֣יאמרו לי עׂשה־ ָּ ָ֣לנו ֱאֹלהים א ֶ ֵ֥שר ילכו ל ָּפ ִ֑נינו כי־ ֶזָ֣ה׀ מ ֶ ָ֣
־היָּ ה ָֽלו׃
א ֶשר ֶ ָֽה ֱע ָּלנו מ ֶ ָ֣א ֶרץ מצ ַרים ֵ֥לא יָּ ַדענו ֶמה ָּ ֵ֥
24וָּ א ַמר ָּל ֶהם ל ָ֣מי זָּ ָּהב הת ָּפ ָּרקו וַ יתנו־ ִ֑לי וָּ ַאשל ָ֣כהו ָּבאש וַ יצא ָּה ֵ֥עגֶ ל
ַה ֶ ָֽזה׃
25וַ ַיַֽרא מ ֶשה ֶאת־ ָּה ָּעם ֵ֥כי ָּפר ַע ִ֑הוא ָֽכי־פ ָּר ָ֣עה ַאהרן לשמ ָּצה
יהם׃
ב ָּקמ ֶ ָֽ
ש ַער ַ ָֽה ַמחנֶ ה וַ יא ֶמר ֵ֥מי ַליהָּוה א ָּ ִ֑לי וַ י ָּאס ֵ֥פו א ָּליו
26וַ יַ עמד מ ֶשה ב ַ ָ֣
ָּכל־ב ֵ֥ני ל ָֽוי׃
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27וַ ָ֣יא ֶמר ָּל ֶהם ָֽכה־ ָּא ַמר יהוָּ ה ֱאֹל ָ֣הי יׂש ָּראל ֵׂ֥שימו איש־ ַחרבו ַעל־יר ִ֑כו
ת־אחיו ו ֵ֥איש
יש־א ָּ
ֶ
עברו וָּ שובו מ ַש ַער ָּל ַש ַער ַ ָֽב ַמחנֶ ה והרגו ָֽא
ֶאת־רעהו ו ֵ֥איש ֶאת־קר ָֽבו׃
28וַ ַ ָֽיע ֵׂ֥שו ב ָֽני־לוי כד ַ ָ֣בר מ ֶ ִ֑שה וַ יפל מן־ ָּה ָּעם ַביָ֣ ום ַההוא כשֹלֵ֥ ֶשת ַאלפי
ָֽאיש׃
29וַ ָ֣יא ֶמר מ ֶשה מלאו יֶ ד ֶכם ַהיום ַ ָֽליהוָּ ה כי ֵ֥איש בבנו וב ָּא ִ֑חיו ו ָּלתת
על ֶיכם ַהיום ב ָּר ָּ ָֽכה׃
31וַ יהי ָֽמ ָּמ ֳח ָּרת וַ יא ֶמר מ ֶשה ֶאל־ ָּה ָּעם ַא ֶ ֵ֥תם ח ָּטא ֶתם ח ָּט ָּ ָ֣אה גד ָּ ִ֑לה
אולי א ַכפ ָּרה ב ַ ֵ֥עד ַח ַטאת ֶ ָֽכם׃
ו ַע ָּתה ֶ ָֽא ֱע ֶ ָ֣לה ֶאל־יהוָּ ה ַ ֵ֥
31וַ ָּי ָּשב מ ֶשה ֶאל־יהָּוה וַ יא ַ ִ֑מר ָּ ָ֣אנָּ א ָּח ִָּ֞טא ָּה ָּעם ַהזֶ ה ח ָּט ָּ ָ֣אה גד ָּלה
ֹלהי זָּ ָּ ָֽהב׃
וַ ַיָֽע ֵׂ֥שו ָּל ֶהם ֱא ֵ֥
ם־אין מ ָ֣חני נָּ א ָֽמספרך א ֶ ֵ֥שר ָּכ ָּ ָֽתב ָּת׃
32ו ַע ָּתה אם־ת ָּ ָ֣שא ַח ָּטא ָּ ִ֑תם וא ַ
שר ָּ ָֽח ָּטא־לי ֶאמ ֶחנו מספ ָֽרי׃
33וַ ֵ֥יא ֶמר יהָּוה ֶאל־מ ֶ ִ֑שה ֵ֚מי א ֶ ָ֣
34ו ַע ִָּ֞תה ָ֣לְך׀ נ ָ֣חה ֶאת־ ָּה ָּעם ֶאל א ֶשר־ד ַברתי ָּלְך הנֵ֥ה ַמל ָּאכי ילְָ֣ך
אתם׃
ופ ַקד ֵ֥תי על ֶיהם ַח ָּט ָּ ָֽ
ל ָּפ ֶנִ֑יך וביָ֣ ום ָּפקדי ָּ
ת־העגֶ ל א ֶ ֵ֥שר ָּע ָּׂשה ַאה ָֽרן׃
שר ָּע ָׂ֣שו ֶא ָּ
35וַ י ֵ֥גף יהָּוה ֶאת־ ָּה ָּ ִ֑עם ַ ֵ֚על א ֶ ָ֣

ס

1 33וַ י ַדבר יהָּוה ֶאל־מ ֶשה ָ֣לְך ע ָ֣לה מזֶ ה ַא ָּ ָ֣תה ו ָּה ָּעם א ֶ ֵ֥שר ֶ ָֽה ֱעלי ָּת
שר נש ַבעתי ל ַאב ָּר ָּהם ליצ ָּחק וָֽ ליַ עקב
ל־ה ָּא ֶרץ א ֶ ָ֣
מ ֶ ָ֣א ֶרץ מצ ָּ ִ֑רים ֶא ָּ
לאמר לזַ רעך ֶאת ֶ ָֽננָּ ה׃
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ת־הכנַ עני ָּ ָֽה ֱאמרי ו ַ ָֽהחתי ו ַהפרזי
2ו ָּש ַלח ֵ֥תי ל ָּפ ֶניך ַמל ָּ ִ֑אְך וג ַַָֽֽרשתי ֶא ַ ָֽ
בוסי׃
ַהחוי ו ַהי ָֽ
־א ֶרץ זָּ ַ ֵ֥בת ָּח ָּלב וד ָּ ִ֑בש כי לא ֶ ָֽא ֱע ֶלה בקרבך כי ַעם־קשה־ע ֶרף
ֶ 3אל ֶ
ַא ָּתה ֶפן־א ֶכלך ַב ָּ ָֽד ֶרְך׃
4וַ יש ַ ָ֣מע ָּה ָּעם ֶאת־ ַה ָּד ָּ ֵ֥בר ָּה ָּרע ַה ֶזה וַ ית ַא ָּ ִ֑בלו ולא־ ָּשתו ֵ֥איש ֶעדיו
ָּע ָּ ָֽליו׃
5וַ יא ֶמר יהוָּ ה ֶאל־מ ֶשה ֱאמר ֶאל־ב ָֽני־יׂש ָּראל ַא ֶ ָ֣תם ַעם־קשה־ע ֶרף
ֶרגַ ע ֶא ָּחד ֶ ָֽא ֱע ֶ ֵ֥לה בקרבך וכלי ִ֑תיך ו ַע ָּתה הורד ֶעדיך ָֽמ ָּע ֶליך ואד ָּעה
ה־לְך׃
ָּ ֵ֥מה ֶ ָֽא ֱע ֶׂש ָּ ָֽ
6וַ ָֽיתנַ צלו ב ָֽני־יׂש ָּראל ֶאת־ ֶעד ָּים מ ַ ֵ֥הר חו ָֽרב׃
7ומ ֶשה י ַקח ֶאת־ ָּהא ֶהל ו ָּ ָֽנ ָּטה־לָ֣ ו׀ מ ָ֣חוץ ַ ָֽל ַמחנֶ ה ַהרחק מן־ ַ ָֽה ַמחנֶ ה
ל־א ֶהל מועד א ֶשר
מועד ו ָּהיָּ ה ָּכל־מ ַב ָ֣קש יהוָּ ה יצא ֶא ָ֣
ִ֑
ו ָּ ֵָ֥ק ָּרא לו ָ֣א ֶהל
מ ֵ֥חוץ ַ ָֽל ַמח ֶ ָֽנה׃
8ו ָּהיָּ ה כצאת מ ֶשה ֶאל־ ָּהא ֶהל יָּ קומו ָּכל־ ָּה ָּעם ונצבו איש ֶפ ַָ֣תח ָּא ֳהלִ֑ ו
והביטו ַאח ָ֣רי מ ֶשה ַעד־באו ָּה ָֽא ֱה ָּלה׃
9ו ָּהיָּ ה כבא מ ֶשה ָּהא ֱה ָּלה ירד ַע ָ֣מוד ֶ ָֽה ָּענָּ ן ו ָּע ַמד ֶ ָ֣פ ַתח ָּה ִ֑א ֶהל וד ֶבר
עם־מ ֶ ָֽשה׃
11ו ָּר ָּאה ָּכל־ ָּה ָּעם ֶאת־ ַע ָ֣מוד ֶ ָֽה ָּענָּ ן עמד ֶ ָ֣פ ַתח ָּה ִ֑א ֶהל וָ ָּקם ָּכל־ ָּה ָּעם
ו ָֽהש ַתחוו איש ֶ ֵ֥פ ַתח ָּא ֳה ָֽלו׃
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11וד ֶבר יהָּוה ֶאל־מ ֶשה ָּפ ָ֣נים ֶאל־ ָּפנים ַכא ֶשר י ַד ֵ֥בר איש ֶאל־ר ִ֑עהו
ו ָּשב ֶאל־ ַ ָֽה ַמחנֶ ה ומ ָּשרתו יהוש ַע בן־נון נַ ַער ֵ֥לא יָּ מיש מ ֵ֥תוְך ָּה ָֽא ֶהל׃
ס

12וַ יא ֶמר מ ֶשה ֶאל־יהוָּ ה ראה ַא ִָּ֞תה אמר א ַלי ַ ֵ֚ה ַעל ֶאת־ ָּה ָּ ָ֣עם ַהזֶ ה
ו ַא ָּתה ָ֣לא ָֽהו ַדע ַתני ֵ֥את א ֶשר־תש ַלח ע ִ֑מי ו ַא ָּתה ָּא ַמר ָּת י ַדע ָ֣תיךָֽ
את חן בע ָּינָֽי׃
ם־מ ָּ ֵ֥צ ָּ
בשם וגַ ָּ
13ו ַע ָּתה אם־נָּ א ָּמ ָּצאתי חן בעינֶ יך הודעני נָּ א ֶאת־ד ָּר ֶכך וא ָּ ָ֣דעך ל ַ ֵ֥מ ַען
ֶאמ ָּצא־חן בע ֶינִ֑יך וראה ֵ֥כי ַעמך ַהגֵ֥ וי ַה ֶזָֽה׃
14וַ יא ַ ִ֑מר ָּפ ַנֵ֥י ילכו וַ הנ ֵ֥חתי ָּ ָֽלְך׃
ל־תעלנו מ ֶזָֽה׃
15וַ יא ֶמר א ָּ ִ֑ליו אם־אין ָּפנֶ יך הלכים ַ ָֽא ַ
16ו ַב ֶ ָ֣מה׀ יוָּ ַ ָ֣דע אפוא ָֽכי־ ָּמ ָּצאתי חן בעינֶ יך א ָ֣ני ו ַע ֶמך הלוא ב ֶלכתךָ֣
ל־ה ָּעם א ֶשר ַעל־פ ֵ֥ני ָּהא ָּד ָּ ָֽמה׃
ע ָּ ִ֑מנו ונפלינו א ָ֣ני ו ַעמך מ ָּכ ָּ

פ

17וַ יא ֶמר יהוָּ ה ֶאל־מ ֶשה ַ ָ֣גם ֶאת־ ַה ָּד ָּ ֵ֥בר ַה ֶזה א ֶ ֵ֥שר ד ַבר ָּת ֶ ָֽא ֱע ֶ ִׂ֑שה
ָֽכי־ ָּמ ָּצא ָּת חן בעינַ י וָּ א ָּדעך ב ָֽשם׃
18וַ יא ַ ִ֑מר ַהר ֵ֥אני ָּנא ֶאת־כב ֶ ָֽדך׃
הוה ל ָּפ ֶנִ֑יך
אתי בשם י ָּ
ל־פנֶ יך ו ָּק ָּר ָֽ
19וַ יא ֶמר אני ַאעביר ָּכל־טובי ַע ָּ
שר ָּאחן ור ַחמתי ֶאת־א ֶ ֵ֥שר א ַר ָֽחם׃
ו ַחנתי ֶאת־א ֶ ָ֣
21וַ יא ֶמר ֵ֥לא תו ַכל לר ָ֣את ֶאת־ ָּפ ָּ ִ֑ני כי ָֽלא־יר ַ ֵ֥אני ָּה ָּא ָּדם וָּ ָּ ָֽחי׃
21וַ ָ֣יא ֶמר יהוָּ ה ה ֵ֥נה ָּמקום א ִ֑תי ונ ַצב ָּת ַעל־ ַה ָֽצור׃
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22ו ָּהיָּ ה ַבע ָ֣בר כבדי ו ַׂשמתיך בנק ַ ָ֣רת ַה ִ֑צור ו ַׂשכ ֵ֥תי ַכפי ָּע ֶליך
ַעד־ ָּעב ָֽרי׃
23וַ הסרתי ֶאת־ ַכפי ו ָּראי ָּת ֶאת־אח ָּ ִ֑רי ו ָּפ ַני ֵ֥לא י ָּר ָֽאו׃

ס

1 34וַ יא ֶמר יהוָּ ה ֶאל־מ ֶשה פ ָּסל־לך ש ָֽני־ל ֵ֥חת א ָּבנים ָּכראש ִ֑נים
ל־הל ֵ֥חת ָּהראשנים
ת־הד ָּברים א ֶ ֵ֥שר ָּהיו ַע ַ
ל־הלחת ֶא ַ
ו ָּכ ַתבתי ַע ַ
א ֶ ֵ֥שר ש ַ ָֽבר ָּת׃
2וֶ ה ֵ֥יה נָּ כון ַל ִ֑ב ֶקר ו ָּעלי ָּת ַבב ֶקר ֶאל־ ַ ָ֣הר סינַ י ונ ַצב ָּ ֵ֥ת לי ָּשם ַעל־ ֵ֥ראש
ָּה ָּ ָֽהר׃
־הצאן ו ַה ָּב ָּקר
3ואיש ָֽלא־יַ ע ֶ ָ֣לה ע ָּמְך וגַ ם־ ֵ֥איש ַאל־י ָּרא ב ָּכל־ ָּה ָּ ִ֑הר גַ ם ַ
ַאל־ירעו ֶאל־מול ָּה ָּ ֵ֥הר ַה ָֽהוא׃
ל־הר
4וַ יפסל שנָֽי־לחת א ָּבנים ָּכראשנים וַ יַ שכם מ ֶשה ַבב ֶקר וַ יַ ַעל ֶא ַ ָ֣
הוה א ִ֑תו וַ י ַ ָ֣קח ביָּ דו שני ל ֵ֥חת א ָּבנָֽים׃
סינַ י ַכא ֶשר צָּוֵ֥ה י ָּ
5וַ יַֽ ֶרד יהוָּ ה ֶ ָֽב ָּענָּ ן וַ יתיַ ֵ֥צב עמו ָּ ִ֑שם וַ יק ָּ ֵ֥רא בשם יהָּ ָֽוה׃
6וַ יַ עבר יהָּ ֵ֥וה׀ ַעל־ ָּפנָּ יו וַ יק ָּרא יהָּ ָ֣וה׀ יהוָּ ה ֵ֥אל ַרחום ו ַחנִ֑ ון ֶ ֵ֥א ֶרְך ַא ַפים
ב־ח ֶסד וֶ ֱא ֶ ָֽמת׃
ו ַר ֶ ֵ֥
7נ ֵ֥צר ֶח ֶסד ָּלא ָּלפים נ ֵׂ֥שא ָּעון וָּ ֶפ ַשע ו ַח ָּט ָּ ִ֑אה ונַ קה ָ֣לא ינַ ֶקה פ ָ֣קד׀ עוָ֣ ן
ָּאבות ַעל־ ָּבנים ו ַעל־בנָ֣י ָּבנים ַעל־שלשים ו ַעל־רב ָֽעים׃
8וַ י ַמהר מ ֶ ִ֑שה וַ י ֵ֥קד ַאר ָּצה וַ יש ָּ ָֽתחו׃
ְך־נֵ֥א אד ָּני בקרבִ֑נו כי
9וַ יא ֶמר אם־נָּ א ָּמ ָּצאתי חן בעינֶ יך אדנָּ י י ֶָֽל ָּ
ַעם־קשה־ע ֶרף הוא ו ָּס ַלח ָּת ַלעונֵ֥נו ול ַח ָּטאתנו ונ ַחל ָּ ָֽתנו׃
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ׂשה נפ ָּלאת א ֶשר
ל־עמך ֶא ֱע ֶ ָ֣
11וַ יא ֶמר הנָ֣ה ָּאנכי כ ָ֣רת ברית ֶנַֽגֶ ד ָּ ָֽכ ַ
ר־א ָּתה
ל־ה ָּעם א ֶש ַ
ל־הגויִ֑ם ו ָּר ָּ ָ֣אה ָּכ ָּ
ל־ה ָּא ֶרץ וב ָּכ ַ
ָֽלא־נבר ֵ֥או ב ָּכ ָּ
י־נורא הוא א ֶ ֵ֥שר אני ע ֶ ֵׂ֥שה ע ָּ ָֽמְך׃
ת־מעׂשה יהוָּ ה ָֽכ ָּ ָ֣
בקרבו ֶא ַ
11ש ָּמר־לך את א ֶ ֵ֥שר ָּאנכי מ ַצוךָ֣ ַהיִ֑ ום הנני ג ָ֣רש מ ָּפנֶ יך ֶאת־ ָּה ֱאמרי
בוסי׃
ו ַ ָֽהכנַ עני ו ַהחתי ו ַהפרזי ו ַהחוי ו ַהי ָֽ
שב ָּה ָּא ֶרץ א ֶ ֵ֥שר ַא ָּתה ָּ ָ֣בא ָּע ֶ ִ֑לי ָּה
12ה ָּ ָ֣ש ֶמר לך ֶפן־תכרת ברית ליו ָ֣
ֶפן־יה ֶיֵ֥ה למוָקש בקר ֶ ָֽבך׃
13כי ֶאת־מזבח ָּתם תתצון ו ֶאת־ ַמצב ָּתם ת ַשב ִ֑רון ו ֶאת־אש ָּריו
תכר ָֽתון׃
14כי ֵ֥לא ָֽתש ַתחֶוה ל ָ֣אל ַא ִ֑חר כי יהוָּ ה ַק ָּנָ֣א שמו ֵ֥אל ַק ָּנא ָֽהוא׃
יהם
יהם וזָּ בחו לאֹלָ֣ ה ֶ
שב ָּה ָּ ִ֑א ֶרץ וזָּ נָ֣ ו׀ ַאח ָ֣רי ֱא ָֹֽלה ֶ
ֶ 15פן־תכ ֵ֥רת ברית ליו ָ֣
ו ָּק ָּ ָ֣רא לך ו ָּא ַכל ָּת מזב ָֽחו׃
־בנֶ יך
יהן והזנו ֶאת ָּ
16ו ָּל ַקח ָּ ֵ֥ת מבנ ָּתיו ל ָּב ֶ ִ֑ניך וזָּ נָ֣ ו בנ ָּתיו ַאחרי ֱאֹלָ֣ ה ֶ
יהן׃
ַאחרי ֱאֹלה ֶ ָֽ
ֱ 17אֹל ֵ֥הי ַמס ָּכה ֵ֥לא ַתע ֶׂשה־ ָּ ָֽלְך׃
שר צויתך
ֶ 18את־ ַ ָ֣חג ַה ַמצות תשמר שב ַעת יָּ מים תא ַכל ַמצות א ֶ ָ֣
את ממצ ָּ ָֽרים׃
למועד ָ֣ח ֶדש ָּה ָּא ִ֑ביב כֵ֚י ב ָ֣ח ֶדש ָּ ָֽה ָּאביב יָּ ָּצ ָּ
ָּ 19כל־ ֶ ֵ֥פ ֶטר ֶר ֶחם ִ֑לי ו ָּ ָֽכל־מקנך תזָּ ָּכר ֶפ ֶטר ֵ֥שור וָּ ֶ ָֽׂשה׃
21ו ֶפ ֶטר חמור תפ ֶ ָ֣דה ב ֶׂשה ואם־ ֵ֥לא תפ ֶדה וַ ע ַרפ ִ֑תו ָ֣כל בכור ָּבנֶ יך
תפ ֶדה ו ָֽלא־י ָּר ֵ֥או ָּפ ַני רי ָּ ָָֽקם׃
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וב ָּקציר תש ָֽבת׃
21ש ֶשת יָּ מים ַתעבד ו ַביֵ֥ ום ַהשביעי תש ִ֑בת ֶב ָּח ֵ֥ריש ַ
קופת
ׂשה לך בכורי ק ָ֣ציר ח ִ֑טים ו ַחג ָּ ָֽה ָּאסיף ת ַ
22ו ַחג ָּשבעת ַתע ֶ ָ֣
ַה ָּש ָּנָֽה׃
ֹלהי
הוה ֱא ֵ֥
ָּ 23שֹלֵ֥ ש פ ָּעמים ַב ָּש ָּ ִ֑נה י ָּר ֶאה ָּכל־ז ָ֣כורך ֶאת־פני ָּ ָֽה ָּא ֵ֥דן׀ י ָּ
יׂש ָּר ָֽאל׃
בולִ֑ך ולא־יַ ח ֵ֥מד איש
ָֽ 24כי־אוריש גוים מ ָּפנֶ יך והר ַחבתי ֶאת־ג ֶ
ֹלהיך ָּשֹלֵ֥ ש פ ָּעמים
הוָ֣ה ֱא ֶ
ת־ארצך ַבע ָֹֽלתך ל ָּראות ֶאת־פני י ָּ
ֶ ָֽא ַ
ַב ָּש ָּנָֽה׃
ָֽ 25לא־תש ַ ֵ֥חט ַעל־ ָּחמץ ַדם־זב ִ֑חי ולא־יָּ ָ֣לין ַלב ֶקר ֶז ַבח ַ ֵ֥חג ַה ָּ ָֽפ ַסח׃
26ראשית בכורי ַאד ָּ ָ֣מתך ָּתביא בית יהָּ ָ֣וה ֱאֹל ֶ ִ֑היך לא־ת ַב ֵ֥של גדי
ַבח ֵ֥לב א ָֽמו׃

פ

27וַ יא ֶמר יהוָּ ה ֶאל־מ ֶשה כ ָּתב־לך ֶאת־ ַהד ָּב ָ֣רים ָּה ִ֑א ֶלה ִ֞כי ַעל־ ָ֣פי׀
ַהד ָּב ָ֣רים ָּהא ֶלה ָּכ ַרתי אתך ברית ו ֶאת־יׂש ָּר ָֽאל׃
ַ28וַָֽֽיהי־ ָּ ָ֣שם עם ־יהוָּ ה ַאר ָּב ֵ֥עים יום ו ַאר ָּב ָ֣עים ַלי ָּלה ֶ ֵ֚ל ֶחם ָ֣לא ָּא ַכל ַומים
ָ֣לא ָּש ָּ ִ֑תה וַ יכ ָ֣תב ַעל־ ַהלחת ֵ֚את דב ָ֣רי ַהברית ע ֶׂש ֶרת ַהד ָּב ָֽרים׃
29וַ יהי ב ֶר ֶדת מ ֶשה מ ַ ָ֣הר סינַ י ושני לחת ָּ ָֽהעדת ביַ ד־מ ֶשה ברדתו
שה ָֽלא־יָּ ַדע ֵ֥כי ָּק ַרן ֵ֥עור ָּפ ָּניו ב ַדב ֵ֥רו א ָֽתו׃
ן־ה ָּ ִ֑הר ומ ֶ ָ֣
מ ָּ
31וַ יַ רא ַאהרן ו ָּכל־בני יׂש ָּראל ֶאת־מ ֶשה והנֵ֥ה ָּק ַרן ָ֣עור ָּפ ָּנִ֑יו וַ יָֽיראו
מ ֶג ֵֶ֥שת א ָּ ָֽליו׃
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31וַ יק ָּרא אל ֶהם מ ֶשה וַ יָּ שבו א ָּליו ַאה ֵ֥רן ו ָּכל־ ַהנׂשאים ָּבע ָּ ִ֑דה וַ י ַד ֵ֥בר
מ ֶשה אל ֶ ָֽהם׃
הוה אתו
32ו ַאחרי־ ֵ֥כן נגשו ָּכל־בנָ֣י יׂש ָּר ִ֑אל וַ י ַצום את ָּכל־א ֶשר ד ֶבר י ָּ
ב ַ ֵ֥הר ס ָּ ָֽיני׃
33וַ י ַ ָ֣כל מ ֶשה מ ַדבר א ָּ ִ֑תם וַ י ֵ֥תן ַעל־ ָּפ ָּניו ַמסֶ ָֽוה׃
34ובבא מ ֶשה לפני יהוָּ ה ל ַד ָ֣בר אתו יָּ ֵ֥סיר ֶאת־ ַה ַמסֶוה ַעד־צא ִ֑תו ויָּ ָּצא
וד ֶבר ֶאל־בנָ֣י יׂש ָּראל את א ֶ ֵ֥שר יצֶ ָֽוה׃
שה והשיב מ ֶשה
35ו ָּראו ב ָֽני־יׂש ָּראל ֶאת־פ ָ֣ני מ ֶשה ָ֣כי ָּק ַרן עור פנָ֣י מ ֶ ִ֑
ל־פנָּ יו ַעד־באו ל ַד ֵ֥בר א ָֽתו׃
ת־ה ַמסוֶ ה ַע ָּ
ֶא ַ

ס

1 35וַ יַ ק ָ֣הל מ ֶשה ֶ ָֽאת־ ָּכל־ע ַדת ב ֵ֥ני יׂש ָּראל וַ ָ֣יא ֶמר אל ֶ ִ֑הם ֵ֚א ֶלה
הוה ַלע ֵׂ֥שת א ָּ ָֽתם׃
ַהד ָּברים א ֶשר־צָּ ֵ֥וה י ָּ
וביָ֣ ום ַהשביעי יהיֶ ה ָּל ֶ ֵ֥כם ק ֶדש ַש ַ ֵ֥בת
אכה ַ
ׂשה מ ָּל ָּ
ש ֶשת יָּ מים ת ָּע ֶ ָ֣
ָ֣ 2
יומת׃
אכה ָּ ָֽ
ל־הע ֶ ֵׂ֥שה בו מ ָּל ָּ
יהוִ֑ה ָּכ ָּ
ַש ָּבתון ַל ָּ
3לא־ת ַבע ָ֣רו אש בכל מש ָֽבת ֶיכִ֑ם ביום ַה ַש ָּ ָֽבת׃

פ

4וַ ָ֣יא ֶמר מ ֶשה ֶאל־ ָּכל־ע ַ ֵ֥דת ב ָֽני־יׂש ָּראל לא ִ֑מר ֶזָ֣ה ַה ָּד ָּבר א ֶשר־צָּ ֵ֥וה
אמר׃
הוה ל ָֽ
י ָּ
הוִ֑ה
רומת י ָּ
5קחו ָֽמאת ֶכם תרו ָּמה ַ ָֽליהוָּ ה ֵ֚כל נ ָ֣דיב לבו יבי ֶא ָּה את ת ַ ָ֣
זָּ ָּ ֵ֥הב וָּ ֶכ ֶסף ונ ָֽח ֶשת׃
6ותכ ֶלת ו ַארגָּ ָּמן ותו ַ ֵ֥ל ַעת ָּשני ו ֵ֥שש וע ָֽזים׃
7וערת אילם מ ָּא ָּדמים וע ֵ֥רת ת ָּחשים וַ ע ֵ֥צי ׂש ָֽטים׃
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ש ֶמן ַהמש ָּחה ולקט ֶרת ַה ַס ָֽמים׃
8ו ֶש ֶמן ַל ָּמ ִ֑אור וב ָּׂשמים ל ֶ ָ֣
9ו ַאבני־ש ַהם ו ַאבני מל ִ֑אים ָּלאפוד ו ַל ָֽח ֶשן׃
הוָֽה׃
11ו ָּכל־ח ַכם־לב ָּב ֶ ִ֑כם ָ֣יָּבאו ויַ עׂשו את ָּכל־א ֶ ֵ֥שר צָּוה י ָּ
־א ֳהלו ו ֶאת־מכ ִ֑סהו ֶאת־ק ָּר ָּסיו ו ֶאת־ק ָּר ָּשיו
ֶ 11את־ ַהמש ָּכן ֶ ָֽאת ָּ
ת־עמ ָּדיו ו ֶאת־א ָּד ָּנָֽיו׃
ֶאת־בריחו ֶא ַ
ֶ 12את־ ָּה ָּא ֵ֥רן ו ֶאת־ ַב ָּדיו ֶאת־ ַה ַכ ִ֑פ ֶרת ואת ָּפ ֵ֥ר ֶכת ַה ָּמ ָּ ָֽסְך׃
ֶ 13את־ ַהשל ָּ ֵ֥חן ו ֶאת־ ַב ָּדיו ו ֶאת־ ָּכל־כ ָּ ִ֑ליו ואת ֶל ֵֶ֥חם ַה ָּפנָֽים׃
יה ואת ֶ ֵ֥ש ֶמן ַה ָּמ ָֽאור׃
יה ו ֶאת־נר ֶ ִ֑ת ָּ
14ו ֶאת־מנ ַרת ַה ָּמאור ו ֶאת־כ ֶל ָּ
ש ֶמן ַהמש ָּחה ואת ק ָ֣ט ֶרת
15ו ֶאת־מז ַבח ַהקט ֶרת ו ֶאת־ ַב ָּדיו ואת ֶ ָ֣
־מ ַ ֵ֥סְך ַה ֶפ ַתח ל ֶ ֵ֥פ ַתח ַהמש ָּ ָֽכן׃
ַה ַס ִ֑מים ו ֶאת ָּ
־ב ָּדיו
ָ֣ 16את׀ מז ַ ָ֣בח ָּהע ָּלה ו ֶאת־מכ ַבר ַהנח ֶשת א ֶשר־לו ֶאת ַ
ת־כנָֽ ו׃
ת־הכיר ו ֶא ַ
ת־כל־כ ָּלִ֑יו ֶא ַ
ו ֶא ָּ
ֵ֚ 17את ַקל ָ֣עי ֶה ָּחצר ֶאת־ ַעמ ָּדיו ו ֶאת־א ָּד ֶנ ִָּ֑יה ואת ָּמ ַסְך ַ ֵ֥ש ַער ֶה ָּח ָֽצר׃
ֶ 18את־יתדת ַהמש ָּכן ו ֶאת־ית ֵ֥דת ֶה ָּחצר ו ֶאת־מיתרי ֶ ָֽהם׃
ֶ 19את־בג ֵ֥די ַהש ָּרד ל ָּש ָ֣רת ַב ִ֑ק ֶדש ֶאת־בגדי ַהק ֶדש ל ַאה ָ֣רן ַהכהן
ו ֶאת־בג ֵ֥די ָּב ָּניו ל ַכ ָֽהן׃
21וַ ֵ֥יצאו ָּכל־ע ַ ֵ֥דת ב ָֽני־יׂש ָּראל מלפ ֵ֥ני מ ֶ ָֽשה׃
21וַ יָּ באו ָּכל־איש א ֶשר־נ ָּׂש ָ֣או ל ִ֑בו וכל א ֶשר נָּ ד ָּבה רוחו אתו הביאו
אכת א ֶהל מועד ול ָּכל־ע ָ֣ב ָּדתו ולבגדי ַה ָֽק ֶדש׃
רומת יהוָּ ה למ ֶל ֶ
ֶאת־ת ַ
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ל־הנָּ ִ֑שים ָ֣כל׀ נ ָ֣דיב לב הביאו ָּ ָ֣חח וָּ נֶ זֶ ם ו ַט ַב ַעת
22וַ יָּ ֵ֥באו ָּהאנָּ שים ַע ַ
יהוָֽה׃
נופת זָּ ָּהב ַל ָּ
כומז ָּכל־כ ָ֣לי זָּ ָּהב ו ָּכל־איש א ֶ ֵ֥שר הניף ת ַ ֵ֥
ו ָּ
שש וע ִ֑זים
23ו ָּכל־ ִ֞איש א ֶשר־נמ ָּ ָ֣צא אתו תכ ֶלת ו ַארגָּ ָּמן ותו ַ ֵ֥ל ַעת ָּשני ו ָ֣
וערת אילם מ ָּא ָּדמים וע ֵ֥רת ת ָּחשים ה ָֽביאו׃
הוִ֑ה וכל א ֶשר
רומת י ָּ
ומת ֶכ ֶסף ונח ֶשת הביאו את ת ַ ָ֣
ָּ 24כל־מרים תר ַ
אכת ָּהעב ָּדה ה ָֽביאו׃
נמ ָּצא אתו ע ֵ֥צי שטים ל ָּכל־מ ֶ ֵ֥ל ֶ
־התכ ֶלת
יָּביאו ַמטוֶ ה ֶ ָֽאת ַ
25ו ָּכל־א ָּ ֵ֥שה ַחכ ַמת־לב ביָּ ֶ ָ֣די ָּה ָּטוִ֑ ו וַ ָ֣
ת־ה ָֽשש׃
־תול ַעת ַה ָּשני ו ֶא ַ
ת־ה ַארגָּ ָּמן ֶאת ַ ֵ֥
ו ֶא ָּ ָֽ
26ו ָּכל־ ַהנָּ שים א ֶשר נָּ ָּ ֵׂ֥שא ל ָּבן א ָּתנָּ ה ב ָּחכ ָּ ִ֑מה ָּטוו ֶאת־ ָּהע ָֽזים׃
27ו ַהנׂש ָ֣אם הביאו ֵ֚את ַאב ָ֣ני ַהש ַהם ואת ַאב ָ֣ני ַהמל ִ֑אים ָּלאפוד
ו ַל ָֽח ֶשן׃
28ו ֶאת־ ַהב ֶׂשם ו ֶאת־ ַה ָּ ִ֑ש ֶמן ל ָּמאור ול ֶש ֶמן ַהמש ָּחה ולקט ֶרת ַה ַס ָֽמים׃
אכה א ֶשר
ל־המ ָּל ָּ
־איש וא ָּשה א ֶשר נָּ ַדָ֣ב ל ָּבם א ָּתם ל ָּהביא ל ָּכ ַ
ָּ 29כל ָ֣
יהוָֽה׃
הוה ַלעׂשות ביַ ד־מ ֶ ִ֑שה הביאו בני־יׂש ָּראל נ ָּד ָּבה ַל ָּ
צָּוה י ָּ

פ

31וַ יא ֶמר מ ֶשה ֶאל־בנָ֣י יׂש ָּראל ראו ָּק ָּ ֵ֥רא יהָּוה ב ִ֑שם ב ַצלאל ֶבן־או ֵ֥רי
הודה׃
ֶבן־חור ל ַמ ֵ֥טה י ָּ ָֽ
אכה׃
31וַ י ַמ ֵ֥לא אתו ָ֣רו ַח ֱאֹל ִ֑הים ב ָּחכ ָּמה בתבו ָּ ֵ֥נה וב ַד ַעת וב ָּכל־מ ָּל ָּ ָֽ
ובנ ָֽח ֶשת׃
וב ֶכ ֶסף ַ
32ו ַלחשב ַ ָֽמ ַח ָּש ִ֑בת ַלעׂשת ַבזָּ ָּ ֵ֥הב ַ
33ו ַבח ֵ֥ר ֶשת ֶא ֶבן ל ַמלאת ו ַבח ָ֣ר ֶשת ִ֑עץ ַלעׂשות ב ָּכל־מ ֶ ֵ֥לא ֶכת
ַמח ָּ ָֽש ֶבת׃
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ה־דן׃
יס ָּמְך ל ַמט ָּ ָֽ
34ולהורת נָּ ַ ָ֣תן בל ִ֑בו הוא ו ָּ ָֽא ֳהלי ָּ ֵ֥אב ֶבן־אח ָּ
ָ֣אכת ָּח ָּ ָ֣רש׀ וחשב ור ִ֞קם
35מלא א ָּתם ָּחכ ַמת־לב ַלעׂשות ָּכל־מ ֶל ֶ
אכה
ובשש וא ִ֑רג עׂשי ָּכל־מ ָּל ָּ
תול ַעת ַה ָּשני ַ
וב ַארגָּ ָּמן ב ַ
ַבתכ ֶָ֣לת ָּ ָֽ
וחשבי ַמח ָּש ָֽבת׃
1 36ו ָּע ָּׂשה ב ַצלאל ו ָּא ֳהלי ָּאב ו ָ֣כל׀ ָ֣איש ח ַכם־לב א ֶשר נָּ ַתן יהוָּ ה
אכת עב ַ ָ֣דת ַה ִ֑ק ֶדש
ת־כל־מ ֶל ֶ
ָּחכ ָּמה ותבונָּ ה ָּבה ָּמה ָּל ַ ָ֣ד ַעת ַלעׂשת ֶ ָֽא ָּ
הוָֽה׃
ל ֵ֥כל א ֶשר־צָּוה י ָּ
2וַ יק ָּ ָ֣רא מ ֶשה ֶאל־ב ַצלאל ו ֶאל־ ָּ ָֽא ֳהלי ָּאב ו ֶאל ָּכל־ ָ֣איש ח ַכם־לב א ֶשר
אכה
ל־המ ָּל ָּ
שר נ ָּׂש ָ֣או לבו ל ָּקר ָּ ֵ֥בה ֶא ַ
הוה ָּחכ ָּמה בל ִ֑בו ֵ֚כל א ֶ ָ֣
נָּ ַתן י ָּ
ַלע ֵׂ֥שת א ָּ ָֽתּה׃
3וַ יק ִ֞חו מלפ ָ֣ני מ ֶשה את ָּכל־ ַהתרו ָּמה א ֶשר הביאו בנָ֣י יׂש ָּראל
אכת עב ַ ֵ֥דת ַהק ֶדש ַלע ָׂ֣שת א ָּ ִ֑תּה והם הביאו א ָּ ֵ֥ליו עוד נ ָּד ָּבה
למ ֶל ֶ
ַב ֵ֥ב ֶקר ַב ָֽב ֶקר׃
4וַ יָּ באו ָּכל־ ַ ָ֣הח ָּכמים ָּהעׂשים את ָּכל־מ ֶ ָ֣לא ֶכת ַה ִ֑ק ֶדש ָֽאיש־ ֵ֥איש
ר־ה ָּמה ע ָֽׂשים׃
ממ ַלאכתו א ֶש ֵ֥
אכה
שה לאמר ַמר ֵ֥בים ָּה ָּעם ל ָּה ִ֑ביא מדי ָּ ָֽהעב ָּדה ַלמ ָּל ָּ
5וַ יאמרו ֶאל־מ ֶ ָ֣
הוה ַלע ֵׂ֥שת א ָּ ָֽתּה׃
א ֶשר־צָּוֵ֥ה י ָּ
6וַ י ַ ָ֣צו מ ֶשה וַ יַ עבירו ֵ֥קול ַ ָֽב ַמחנֶ ה לאמר ָ֣איש וא ָּשה ַאל־יַ עׂשו־עוד
רומת ַה ִ֑ק ֶדש וַ י ָּכ ֵ֥לא ָּה ָּעם מ ָּה ָֽביא׃
אכה לת ַ ָ֣
מ ָּל ָּ
7ו ַהמ ָּלא ָּכה ָּהי ָּ ֵ֥תה ַד ָּים ל ָּכל־ ַהמ ָּלא ָּכה ַלע ָׂ֣שות א ָּ ִ֑תּה והו ָֽתר׃
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שש
יעת ָ֣
ת־המש ָּכן ֶע ֶָׂ֣שר יר ִ֑
אכה ֶא ַ
8וַ יַ עׂשו ָּכל־ח ַכם־לב בעׂשי ַהמ ָּל ָּ
תול ַָ֣עת ָּשני כרבים ַמע ֵׂ֥שה חשב ָּע ָּ ֵׂ֥שה א ָּ ָֽתם׃
ָּמשזָּ ר ותכ ֶלת ו ַארגָּ ָּמן ו ַ
9א ֶרְך ַהירי ָּ ָ֣עה ָּ ָֽה ַא ַחת שמ ֶנה ו ֶעׂשרים ָּ ָֽב ַא ָּמה ור ַחב ַאר ַ ָ֣בע ָּ ָֽב ַא ָּמה
יעת׃
ל־היר ָֽ
ַהיר ָּיעה ָּה ֶא ָּ ִ֑חת מ ָּ ֵ֥דה ַא ַחת ל ָּכ ַ
ל־א ָּ ִ֑חת ו ָּחמש יריעת ח ַבר ַא ַחת
11וַ י ַחבר ֶאת־חמָ֣ש ַהיריעת ַא ַחת ֶא ֶ
ל־א ָּ ָֽחת׃
ֶא ֶ
11וַ יַ ַעׂש ָֽלל ָ֣את תכ ֶלת ַ ָ֣על ׂש ַפת ַהירי ָּעה ָּ ָֽה ֶא ָּחת מ ָּק ָּצה ַב ַמח ָּ ִ֑ב ֶרת כן
יעה ַה ָ֣קיצונָּ ה ַב ַמח ֶב ֶרת ַהשנָֽית׃
ָּע ָּׂשה בׂש ַ ָ֣פת ַהיר ָּ
12חמ ָ֣שים ל ָּלאת ָּע ָּׂשה ַבירי ָּ ָ֣עה ָּה ֶא ָּחת וַ חמ ָ֣שים ל ָּלאת ָּע ָּׂשה בק ָ֣צה
ל־א ָּ ָֽחת׃
יעה א ֶשר ַב ַמח ֶ ָ֣ב ֶרת ַהש ִ֑נית ַמקביֹלת ַה ָ֣ל ָּלאת ַא ַחת ֶא ֶ
ַהיר ָּ
13וַ יַ ַעׂש חמשים ַקר ָ֣סי זָּ ָּ ִ֑הב וַ י ַחבר ֶאת־ ַהירעת ַא ַחת ֶאל־ ַא ַחת
ַבק ָּרסים ַוַָֽֽי ֵ֥הי ַהמש ָּכן ֶא ָּ ָֽחד׃

ס

14וַ יַ ַעׂש ירי ָ֣עת עזים לא ֶהל ַעל־ ַהמש ָּ ִ֑כן ַעש ָֽתי־ ֶעׂש ֵ֥רה יריעת ָּע ָּ ֵׂ֥שה
א ָּ ָֽתם׃
15א ֶרְך ַהירי ָּ ָ֣עה ָּה ַא ַחת שֹלשים ָּ ָֽב ַא ָּמה ו ַאר ַ ָ֣בע ַאמות ר ַחב ַהירי ָּ ָ֣עה
ָּה ֶא ָּ ִ֑חת מ ָּ ָ֣דה ַא ַחת ל ַעש ֵ֥תי ֶעׂשרה ירי ָֽעת׃
16וַ י ַחבר ֶאת־ח ֵ֥מש ַהיריעת ל ָּ ִ֑בד ו ֶאת־ ֵ֥שש ַהיריעת ל ָּ ָֽבד׃
17וַ יַ ַעׂש ָֽל ָּל ָ֣את חמשים ַ ֵ֚על ׂש ַ ָ֣פת ַהירי ָּעה ַהקיצ ָּנה ַב ַמח ָּ ִ֑ב ֶרת וַ חמ ָ֣שים
יעה ַהח ֶב ֶרת ַהש ָֽנית׃
ל ָּלאת ָּע ָּׂשה ַעל־ׂש ַ ָ֣פת ַהיר ָּ
18וַ ַי ַעׂש ַקר ֵ֥סי נח ֶשת חמ ִ֑שים ל ַח ֵ֥בר ֶאת־ ָּהא ֶהל לה ֵ֥ית ֶא ָּ ָֽחד׃
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19וַ ַי ַעׂש מכ ֶסה ָּלא ֶהל ע ֵ֥רת אלים מ ָּא ָּד ִ֑מים ומכסה ע ֵ֥רת ת ָּחשים
מל ָּ ָֽמע ָּלה׃

ס

21וַ ַ ֵ֥י ַעׂש ֶאת־ ַהק ָּרשים ַלמש ָּ ִ֑כן ע ֵ֥צי שטים עמ ָֽדים׃
ֵ֥ ֶ 21ע ֶׂשר ַאמת ָ֣א ֶרְך ַה ָּ ִ֑ק ֶרש ו ַא ָּמה וַ ח ָ֣צי ָּ ָֽה ַא ָּמה ר ַחב ַה ֶ ֵ֥ק ֶרש ָּה ֶא ָּ ָֽחד׃
22ש ָ֣תי יָּ דת ַל ֶק ֶרש ָּ ָֽה ֶא ָּחד מש ָּלבת ַא ַחת ֶאל־ ֶא ָּ ִ֑חת ָ֣כן ָּע ָּׂשה לכל
ַקר ֵ֥שי ַהמש ָּ ָֽכן׃
ימנָּ ה׃
23וַ ַ ֵ֥י ַעׂש ֶאת־ ַהק ָּרשים ַלמש ָּ ִ֑כן ֶעׂש ָ֣רים ק ָּרשים לפ ַאת ֶ ֵ֥נַֽגֶ ב ת ָּ ָֽ
24ו ַאר ָּבעים ַאדני־ ֶכ ֶסף ָּע ָּׂשה ַת ַחת ֶעׂש ָ֣רים ַהק ָּר ִ֑שים שני א ָּדנים
־ה ֶ ֵ֥ק ֶרש ָּה ֶא ָּחד
־ה ֶק ֶרש ָּה ֶא ָּחד לש ָ֣תי יד ָּתיו ושני א ָּדנים ַ ָֽת ַחת ַ
ַ ָֽת ַחת ַ
לש ֵ֥תי יד ָּ ָֽתיו׃
25ול ֶצ ַלע ַהמש ָּכן ַהשנית לפ ַ ָ֣את ָּצ ִ֑פון ָּע ָּׂשה ֶעׂש ֵ֥רים ק ָּר ָֽשים׃
26ו ַאר ָּב ֵ֥עים ַאדני ֶהם ָּ ִ֑כ ֶסף ש ָ֣ני א ָּדנים ַ ֵ֚ת ַחת ַה ֶ ָ֣ק ֶרש ָּה ֶא ָּחד וש ָ֣ני א ָּדנים
ַת ַחת ַה ֶ ֵ֥ק ֶרש ָּה ֶא ָּ ָֽחד׃
27וָֽ ליַ רכ ֵ֥תי ַהמש ָּכן ָּ ִ֑י ָּמה ָּע ָּׂשה ש ָּ ֵ֥שה ק ָּר ָֽשים׃
28ושני ק ָּרשים ָּע ָּׂשה למקצעת ַהמש ָּ ִ֑כן ַביַ ר ָּכ ָּ ָֽתים׃
ל־ה ַט ַב ַעת
29ו ָּהיָ֣ ו תואמם מל ַמ ָּטה ויַ ח ָּדו יהיו ַתמים ֶאל־ראשו ֶא ַ
יהם לשני ַהמקצ ָֽעת׃
ָּה ֶא ָּ ִ֑חת ֵ֚כן ָּע ָּ ָׂ֣שה לשנ ֶ
31ו ָּהיו שמ ָּ ָ֣נה ק ָּרשים ו ַאדני ֶ ָ֣הם ֶכ ֶסף ש ָּ ֵ֥שה ָּע ָּׂשר א ָּד ִ֑נים שני א ָּדנים
ש ָ֣ני א ָּדנים ַת ַחת ַה ֶ ֵ֥ק ֶרש ָּה ֶא ָּ ָֽחד׃
31וַ ַ ֵ֥י ַעׂש בריחי ע ָ֣צי ש ִ֑טים חמ ָּשה ל ַקר ֵ֥שי ֶ ָֽצ ַלע־ ַהמש ָּכן ָּה ֶא ָּ ָֽחת׃
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ע־המש ָּכן ַהשנִ֑ית וַ חמ ָּשה בריחם
32וַ חמ ָּ ָ֣שה בריחם ל ַקר ֵ֥שי ֶ ָֽצ ַל ַ
שי ַהמש ָּכן ַליַ ר ָּכ ַתים ָּי ָָּֽמה׃
ל ַקר ָ֣
33וַ ַי ַעׂש ֶאת־ ַהב ָ֣רי ַח ַהתי ִ֑כן לבר ַח ב ָ֣תוְך ַהק ָּרשים מן־ ַה ָּק ֶצה
ל־ה ָּק ֶ ָֽצה׃
ֶא ַ
ָֽ 34ו ֶאת־ ַהק ָּר ִ֞שים צ ָּ ָ֣פה זָּ ָּהב ו ֶאת־ ַטבע ָּתם ָּע ָּ ָׂ֣שה זָּ ָּהב ָּבתים ַלברי ִ֑חם
־הבריחם זָּ ָּ ָֽהב׃
וַ י ַ ֵ֥צף ֶאת ַ
שש ָּמש ָּזִ֑ר ַמע ֵׂ֥שה
תול ַעת ָּשני ו ָ֣
ת־ה ָּפר ֶכת תכ ֶלת ו ַארגָּ ָּמן ו ַ ֵ֥
35וַ יַ ַעׂש ֶא ַ
חשב ָּע ָּ ֵׂ֥שה א ָּתּה כר ָֽבים׃
36וַ ַיָ֣ ַעׂש ָּלּה ַאר ָּב ָּעה ַעמו ָ֣די שטים וַ י ַצ ָ֣פם זָּ ָּהב וָּ וי ֶהם זָּ ָּ ִ֑הב וַ י ָ֣צק ָּל ֶהם
י־כ ֶסף׃
ַאר ָּב ָּעה ַאדנ ָּ ָֽ
שש ָּמש ָּ ִ֑זר
37וַ ַי ַעׂש ָּמ ָּסְך ל ֶ ָ֣פ ַתח ָּהא ֶהל תכ ֶלת ו ַארגָּ ָּמן ותו ַ ֵ֥ל ַעת ָּשני ו ָ֣
ַמעׂשה ר ָֽקם׃
38ו ֶאת־ ַעמו ָּדיו חמ ָּשה ו ֶאת־ָּ ָ֣וַֽוי ֶהם וצ ָּפה ָּראשי ֶהם וַ חשקי ֶהם זָּ ָּ ִ֑הב
יהם חמ ָּשה נ ָֽח ֶשת׃
ו ַאדנ ֶ ֵ֥

פ

1 37וַ ַי ַעׂש ב ַצלאל ֶאת־ ָּה ָּארן ע ָ֣צי ש ִ֑טים ַא ָּמ ַתים וָּ חצי ָּארכו ו ַא ָּמה
וָּ חצי ָּרחבו ו ַא ָּ ֵ֥מה וָּ חצי ק ָּמ ָֽתו׃
2וַ י ַצפהו זָּ ָּ ֵ֥הב ָּטהור מ ַ ָ֣בית ומ ִ֑חוץ וַ יַ ֵ֥ ַעׂש לו ֵ֥זר זָּ ָּהב ָּס ָֽביב׃
3וַ י ָ֣צק לו ַאר ַבע ַטב ָ֣עת זָּ ָּהב ַעל ַאר ַ ָ֣בע ַפעמ ָּ ִ֑תיו וש ָ֣תי ַט ָּבעת ַעל־ ַצלעו
ָּ ָֽה ֶא ָּחת ושתי ַט ָּבעות ַעל־ ַצלעו ַהש ָֽנית׃
4וַ ַ ֵ֥י ַעׂש ַבדי ע ָ֣צי ש ִ֑טים וַ י ַ ֵ֥צף א ָּתם זָּ ָּ ָֽהב׃
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5וַ יָּ בא ֶאת־ ַה ַבדים ַב ַט ָּבעת ַעל ַצל ָ֣עת ָּה ָּא ִ֑רן ָּלׂשאת ֶאת־ ָּה ָּא ָֽרן׃
6וַ ַ ֵ֥י ַעׂש ַכפ ֶרת זָּ ָּ ָ֣הב ָּט ִ֑הור ַא ָּמ ַתים וָּ חצי ָּאר ָּכּה ו ַא ָּ ֵ֥מה וָּ חצי ָּרח ָּ ָֽבּה׃
ׂשה א ָּתם משני ק ֵ֥צות ַה ַכ ָֽפ ֶרת׃
7וַ ַי ַעׂש ש ֵ֥ני כרבים זָּ ָּ ִ֑הב מק ָּשה ָּע ָּ ָ֣
8כרוב־ ֶא ָּחד מ ָּק ָּצה מזֶ ה וכרוב־ ֶא ָּ ֵ֥חד מ ָּק ָּצה מ ֶ ִ֑זה מן־ ַה ַכפ ֶרת ָּע ָּ ֵׂ֥שה
צוותו׃
־הכרבים מש ֵ֥ני ק ָּ ָֽ
ֶאת ַ
ל־ה ַכפ ֶרת
יהם ַע ַ
9וַ יהיָ֣ ו ַהכרבים פרׂשי כנָּ ַפים ל ַמע ָּלה ָֽסככים ב ַכנפ ֶ
ל־ה ַכפ ֶרת ָּהיו פנֵ֥י ַהכר ָֽבים׃
ל־א ִ֑חיו ֶא ַ
ופנ ֶיהם ָ֣איש ֶא ָּ

פ

11וַ ַ ֵ֥י ַעׂש ֶאת־ ַהשל ָּחן ע ָ֣צי ש ִ֑טים ַא ָּמ ַתים ָּארכו ו ַא ָּ ָ֣מה ָּרחבו ו ַא ָּ ֵ֥מה וָּ חצי
ק ָּמ ָֽתו׃
11וַ י ַ ֵ֥צף אתו זָּ ָּ ָ֣הב ָּט ִ֑הור וַ ַ ֵ֥י ַעׂש לו ֵ֥זר זָּ ָּהב ָּס ָֽביב׃
12וַ יַ ַעׂש לֵ֥ ו מס ֶגַֽ ֶרת ט ַפח ָּס ִ֑ביב וַ ַי ַעׂש זר־זָּ ָּהב למסגַ רתו ָּס ָֽביב׃
ת־ה ַט ָּבעת ַ ֵ֚על ַאר ַבָ֣ע ַהפאת א ֶשר
13וַ י ָ֣צק לו ַאר ַבע ַטב ָ֣עת זָּ ָּ ִ֑הב וַ יתן ֶא ַ
ל ַאר ַ ֵ֥בע ַרג ָּ ָֽליו׃
14לע ַמת ַהמסגֶ ֶרת ָּהיו ַה ַט ָּב ִ֑עת ָּבתים ַל ַבדים ָּלׂשאת ֶאת־ ַהשל ָּ ָֽחן׃
15וַ ַי ַעׂש ֶאת־ ַה ַבדים ע ָ֣צי שטים וַ י ַ ֵ֥צף א ָּתם זָּ ָּ ִ֑הב ָּלׂשאת ֶאת־ ַהשל ָּ ָֽחן׃
ת־כפ ָּתיו ואת
ל־השל ָּחן ֶאת־ק ָּער ָּתיו ו ֶא ַ
שר ַע ַ
ת־הכ ָ֣לים׀ א ֶ ָ֣
16וַ יַ ַעׂש ֶ ָֽא ַ
ת־הק ָּׂשות א ֶ ֵ֥שר י ַסְך ָּב ִ֑הן זָּ ָּהב ָּט ָֽהור׃
מנַ קי ָּתיו ו ֶא ַ

פ

17וַ ַ ֵ֥י ַעׂש ֶאת־ ַהמנ ָּרה זָּ ָּ ָ֣הב ָּט ִ֑הור מק ִָּ֞שה ָּע ָּׂשה ֶאת־ ַהמנ ָּרה יר ָּכָּ֣ה ו ָּקנָּ ּה
יה מ ֶ ֵ֥מנָּ ה ָּהיָֽ ו׃
יה ופ ָּר ֶח ָּ
יה ַכפת ֶ ֵ֥ר ָּ
גב ֶיע ָּ
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18וש ָּ ָ֣שה ָּקנים יצאים מצ ֶ ִ֑די ָּה שֹל ָּ ָ֣שה׀ ק ָ֣ני מנ ָּרה מצ ָּדּה ָּ ָֽה ֶא ָּחד
ֹלשה ק ָ֣ני מנ ָּרה מצ ָּדּה ַהש ָֽני׃
וש ָּ
19שֹל ָּ ָ֣שה גבעים ָֽמש ָּק ִ֞דים ַב ָּק ֶ ָ֣נה ָּה ֶא ָּחד ַכפ ָ֣תר וָּ ֶפ ַרח ושֹל ָּ ָ֣שה גבעים
ש ֶשת ַה ָּקנים ַהיצאים
מש ָּקדים ב ָּק ֶ ֵ֥נה ֶא ָּחד ַכפ ָ֣תר וָּ ָּ ִ֑פ ַרח ֵ֚כן ל ָ֣
ן־המנ ָּ ָֽרה׃
מ ַ
21ו ַבמנ ָּרה ַאר ָּב ָּ ָ֣עה גב ִ֑עים מש ָּקדים ַכפת ֶרי ָּה ופ ָּר ֶ ָֽחי ָּה׃
21ו ַכפתר ַת ַחת שני ַה ָּקנים מ ֶמנָּ ה ו ַכפתר ַ ָ֣ת ַחת שני ַה ָּקנים מ ֶמנָּ ה
ו ַכפתר ַ ָֽת ַחת־ש ֵ֥ני ַה ָּקנים מ ֶ ִ֑מנָּ ה לש ֶשת ַה ָּקנים ַהיצאים מ ֶ ָֽמנָּ ה׃
ַ 22כפתרי ֶ ֵ֥הם וקנ ָּתם מ ֶ ָ֣מנָּ ה ָּהיִ֑ ו כ ָּלּה מק ָּ ֵ֥שה ַא ַחת זָּ ָּ ֵ֥הב ָּט ָֽהור׃
23וַ ַ ֵ֥י ַעׂש ֶאת־נר ֶתי ָּה שב ָּ ִ֑עה ו ַמל ָּק ֶ ֵ֥חי ָּה ו ַמחת ֶתי ָּה זָּ ָּ ֵ֥הב ָּט ָֽהור׃
יה׃
24כ ָּכר זָּ ָּ ֵ֥הב ָּטהור ָּע ָּ ָׂ֣שה א ָּ ִ֑תּה ואת ָּכל־כ ֶ ָֽל ָּ

פ

25וַ ַי ַעׂש ֶאת־מז ַ ֵ֥בח ַהקט ֶרת ע ָ֣צי ש ִ֑טים ַא ָּ ָ֣מה ָּארכו ו ַא ָּמה ָּרחבו ָּרבו ַע
ו ַא ָּמ ַתים ָֽק ָּמתו מ ֶמנו ָּהיֵ֥ ו ַקרנ ָּ ָֽתיו׃
26וַ י ַצף אתו זָּ ָּ ָ֣הב ָּטהור ֶאת־גַ גו ו ֶאת־קיר ָּתיו ָּסביב ו ֶאת־ ַקרנ ָּ ִ֑תיו וַ ַ ֵ֥י ַעׂש
לו ֵ֥זר זָּ ָּהב ָּס ָֽביב׃
27ושתי ַטבעת זָּ ָּהב ָּ ָֽע ָּׂשה־לָ֣ ו׀ מ ַ ָ֣ת ַחת לזרו ַ ֵ֚על ש ָ֣תי ַצלע ָּתיו ַעל שנָ֣י
צ ָּ ִ֑דיו ל ָּב ָ֣תים ל ַבדים ָּל ֵׂ֥שאת אתו ָּב ֶ ָֽהם׃
28וַ ַ ֵ֥י ַעׂש ֶאת־ ַה ַבדים ע ָ֣צי ש ִ֑טים וַ י ַ ֵ֥צף א ָּתם זָּ ָּ ָֽהב׃
29וַ יַ ַעׂש ֶאת־ ֶש ֶמן ַהמש ָּחה ק ֶדש ו ֶאת־ק ֵ֥ט ֶרת ַה ַסמים ָּט ִ֑הור ַמעׂשה
ר ָֽק ַח׃
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1 38וַ ַי ַעׂש ֶאת־מז ַ ֵ֥בח ָּהע ָּלה ע ָ֣צי ש ִ֑טים ָּחמש ַאמות ָּארכו
ש־אמות ָּרחבו ָּרב ַוע ו ָּשֹלֵ֥ ש ַאמות ק ָּמ ָֽתו׃
ו ָּ ָֽחמ ַ
2וַ ַיָ֣ ַעׂש ַקרנ ָּתיו ַ ֵ֚על ַאר ַ ָ֣בע פנ ָּתיו מ ֶמנו ָּהיָ֣ ו ַקרנ ָּ ִ֑תיו וַ י ַ ֵ֥צף אתו נ ָֽח ֶשת׃
־המז ָּרקת
3וַ יַ ַעׂש ֶ ָֽאת־ ָּכל־כ ָ֣לי ַהמזב ַח ֶאת־ ַהסירת ו ֶאת־ ַהיָּ עים ו ֶאת ַ
ת־ה ַמח ִ֑תת ָּכל־כ ָּליו ָּע ָּ ֵׂ֥שה נ ָֽח ֶשת׃
ת־המז ָּלגת ו ֶא ַ
ֶא ַ
4וַ ַי ַעׂש ַלמזב ַח מכ ָּבר ַמעׂשה ֶ ָ֣ר ֶשת נ ִ֑ח ֶשת ַת ַחת ַכרכבו מל ַמ ָּטה
ד־חציָֽ ו׃
ַע ֶ
5וַ י ִ֞צק ַאר ַבע ַט ָּבעת ב ַאר ַ ֵ֥בע ַהק ָּצות למכ ַ ָ֣בר ַהנ ִ֑ח ֶשת ָּבתים ַל ַב ָֽדים׃
6וַ ַ ֵ֥י ַעׂש ֶאת־ ַה ַבדים ע ָ֣צי ש ִ֑טים וַ י ַ ֵ֥צף א ָּתם נ ָֽח ֶשת׃
7וַ יָּ בא ֶאת־ ַה ַבדים ַב ַט ָּבעת ַ ֵ֚על ַצל ָ֣עת ַהמזב ַח ָּל ֵׂ֥שאת אתו ָּב ֶ ִ֑הם נ ֵ֥בוב
לחת ָּע ָּ ֵׂ֥שה א ָֽתו׃

ס

שר
8וַ יַ ַעׂש ֵ֚את ַהכיָ֣ ור נח ֶשת ואת ַכנָ֣ ו נ ִ֑ח ֶשת ב ַמראת ַה ָ֣צבאת א ֶ ָ֣
מועד׃
ָּ ָֽצבאו ֶפ ַתח ֵ֥א ֶהל ָֽ

ס

שש ָּמשזָּ ר מ ָּאה
9וַ ַי ַעׂש ֶאת־ ֶה ָּח ִ֑צר לפ ַ ָ֣את׀ ֶ ָ֣נַֽגֶ ב תי ָּמנָּ ה ַקלעי ֶ ָֽה ָּחצר ָ֣
ָּב ַא ָּ ָֽמה׃
ַ 11עמודי ֶ ָ֣הם ֶעׂשרים ו ַאדני ֶ ֵ֥הם ֶעׂשרים נ ִ֑ח ֶשת וָּ וי ָּה ַעמדים וַ חשק ֶיהם
ָּ ָֽכ ֶסף׃
יהם ֶעׂשרים
יהם ֶעׂשרים ו ַאדנ ֶ ֵ֥
11ולפ ַאת ָּצפון מ ָּ ָ֣אה ָּ ָֽב ַא ָּמה ַעמוד ֶ ָ֣
נ ִ֑ח ֶשת וָּ וי ָּ ָֽה ַעמודים וַ חשק ֶיהם ָּ ָֽכ ֶסף׃
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יהם ע ָּׂש ָּרה ו ַאדנ ֶיהם
12ולפ ַאת־יָּ ם ק ָּלעים חמ ָ֣שים ָּ ָֽב ַא ָּמה ַעמוד ֶ ֵ֥
ע ָּׂש ָּ ִ֑רה וָּ וי ָּה ַעמדים וַ חשוק ֶיהם ָּ ָֽכ ֶסף׃
13ולפ ַאת ֵ֥קד ָּמה מז ָּר ָּחה חמ ֵ֥שים ַא ָּ ָֽמה׃
14ק ָּלעים חמש־ ֶעׂש ֵ֥רה ַא ָּמה ֶאל־ ַה ָּכ ִ֑תף ַעמודי ֶ ָ֣הם שֹל ָּשה ו ַאדני ֶהם
ֹלשה׃
ש ָּ ָֽ
ש ַער ֶ ָֽה ָּחצר ק ָּלעים ח ֵ֥מש ֶעׂשרה ַא ָּ ִ֑מה
15ו ַל ָּכ ָ֣תף ַהשנית מ ֶזה ומזֶ ה ל ַ ָ֣
ֹלשה׃
ֹלשה ו ַאדנ ֶיהם ש ָּ ָֽ
יהם ש ָּ
ַעמד ֶ ָ֣
ָּ 16כל־ ַקלעי ֶה ָּחצר ָּסביב ֵ֥שש ָּמש ָּ ָֽזר׃
יהם ֶכ ֶסף וצ ֵ֥פוי
17ו ָּהא ָּד ָ֣נים ָּ ָֽל ַעמדים נח ֶשת וָּ וי ָּ ָֽה ַעמודים וַ חשוק ֶ
ָּראש ֶיהם ָּכ ִֶ֑סף והם מח ָּש ָָ֣קים ֶכ ֶסף כל ַעמ ֵ֥די ֶה ָּח ָֽצר׃
שש
ׂשה רקם תכ ֶלת ו ַארגָּ ָּמן ותו ַ ֵ֥ל ַעת ָּשני ו ָ֣
18ו ָּמ ִַ֞סְך ַש ַער ֶה ָּחצר ַמע ָ֣
ָּמש ָּ ִ֑זר ו ֶעׂשרים ַא ָּמה א ֶרְך וקו ָּמה בר ַחב ָּח ָ֣מש ַאמות לע ַמת ַקל ֵ֥עי
ֶה ָּח ָֽצר׃
19ו ַע ָֽמדי ֶהם ַאר ָּב ָּעה ו ַאדני ֶ ֵ֥הם ַאר ָּב ָּעה נ ִ֑ח ֶשת וָּ וי ֶ ָ֣הם ֶכ ֶסף וצפוי
ָּראש ֶיהם וַ חשק ֶיהם ָּ ָֽכ ֶסף׃
ָֽ 21ו ָּכל־ ַהית ִ֞דת ַלמש ָּכן ו ֶל ָּחצר ָּסביב נ ָֽח ֶשת׃

ס

ָ֣ 21א ֶלה פקודי ַהמש ָּכן מש ַ ָ֣כן ָּהעדת א ֶ ֵ֥שר פ ַקד ַעל־ ָ֣פי מ ֶ ִ֑שה עב ַדת
ן־אהרן ַהכ ָֽהן׃
ַהלוים ביַ ד ָֽאי ָּת ָּמר ֶ ָֽב ַ
22וב ַצלאל ֶבן־או ֵ֥רי ֶבן־חור ל ַמ ָ֣טה יהו ָּ ִ֑דה ָּע ָּׂשה את ָּכל־א ֶשר־צָּ ֵ֥וה
הוה ֶאת־מ ֶ ָֽשה׃
י ָּ
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23ואתו ָּא ֳהלי ִָּ֞אב ֶבן־אחי ָּס ָּמְך ל ַמטה־ ָּדן ָּח ָּ ָ֣רש וח ִ֑שב ורקם ַבתכ ֶלת
תול ַעת ַה ָּשני ו ַב ָֽשש׃
ו ָּ ָֽב ַארגָּ ָּמן וב ַ ֵ֥

ס

נופה
ָ֣אכת ַה ִ֑ק ֶדש וַ י ָ֣הי׀ ז ַ ָ֣הב ַהת ָּ
אכה בכל מ ֶל ֶ
ָּ 24כל־ ַהזָּ ָּהב ֶ ָֽה ָּעׂשוי ַלמ ָּל ָּ
ת ַשע ו ֶעׂשרים כ ָּכר וש ַבע מאות ושֹלשים ֶש ֶקל ב ֶ ֵ֥ש ֶקל ַה ָֽק ֶדש׃
25ו ֶכ ֶסף פקו ֵ֥די ָּהע ָּדה מ ַ ָ֣את כ ָּ ִ֑כר ו ֶא ֶלף וש ַבע מאות וַ חמ ָּשה ושבעים
ֶש ֶקל ב ֶ ֵ֥ש ֶקל ַה ָֽק ֶדש׃
ש ֶקל ַה ִ֑ק ֶדש לכל ָּהעבר
ֵ֚ ֶ 26ב ַקע ַלגלַֽג ֶלת ַמח ֵ֥צית ַה ֶש ֶקל ב ֶ ָ֣
ל־הפקדים מ ֶבן ֶעׂשרים ָּשנָּ ה וָּ ַמע ָּלה לשש־מ ֵ֥אות ֶא ֶלף ושֹלָ֣ ֶשת
ַע ַ
א ָּלפים וַ ח ֵ֥מש מאות וַ חמ ָֽשים׃
27וַ יהי מ ַאת כ ַ ָ֣כר ַה ֶכ ֶסף ָּל ֶצ ֶקת ֵ֚את ַאדנָ֣י ַהק ֶדש ואת ַאדנָ֣י ַה ָּפ ִ֑ר ֶכת
מ ַאת א ָּדנים למ ַ ֵ֥את ַהכ ָּכר כ ָּ ֵ֥כר ָּל ָּ ָֽא ֶדן׃
שה ושבעים ָּע ָּ ֵׂ֥שה וָּ וים ָּל ַעמו ִ֑דים
28ו ֶאת־ ָּה ֶא ֶלף וש ַבע ַהמאות וַ חמ ָּ ָ֣
וצ ָּ ֵ֥פה ָּראש ֶיהם וח ַ ֵ֥שק א ָּ ָֽתם׃
29ונ ֵ֥ח ֶשת ַהתנו ָּפה שב ָ֣עים כ ָּ ִ֑כר ו ַאל ַ ֵ֥פים ו ַאר ַבע־מאות ָּ ָֽש ֶקל׃
31וַ ַיָ֣ ַעׂש ָּבּה ֶאת־ ַאדני ֶ ֵ֚פ ַתח ָ֣א ֶהל מועד ואת מז ַ ָ֣בח ַהנח ֶשת
ו ֶאת־מכ ַ ֵ֥בר ַהנח ֶשת א ֶשר־לִ֑ ו ואת ָּכל־כ ֵ֥לי ַהמז ָֽב ַח׃
31ו ֶאת־ ַאדני ֶ ָֽה ָּחצר ָּסביב ו ֶאת־ ַאדני ַ ָ֣ש ַער ֶה ָּח ִ֑צר ואת ָּכל־יתדת
־כל־ית ֵ֥דת ֶה ָּחצר ָּס ָֽביב׃
ַהמש ָּכן ו ֶאת ָּ
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1 39ומן־ ַהתכ ֶלת ו ָּ ָֽה ַארגָּ ָּמן ותו ַ ָ֣ל ַעת ַה ָּשני ָּע ֵׂ֥שו בגדי־ׂש ָּרד ל ָּש ָ֣רת
הוה
שר ל ַאהרן ַכא ֶשר צָּ ֵ֥וה י ָּ
ַב ִ֑ק ֶדש ַוַָֽֽיַ ע ִׂ֞שו ֶאת־בגדי ַהק ֶדש א ֶ ָ֣
ֶאת־מ ֶ ָֽשה׃

פ

תול ַעת ָּשני ו ֵ֥שש ָּמש ָּזָֽר׃
ת־הא ִ֑פד זָּ ָּהב תכ ֶלת ו ַארגָּ ָּמן ו ַ ֵ֥
2וַ ַי ַעׂש ֶא ָּ
ַ3וַָֽֽי ַרק ִ֞עו ֶאת־ ַפ ָ֣חי ַהזָּ ָּהב וק ָ֣צץ פתילם ַלעׂשות בתוְך ַהתכ ֶלת וב ָ֣תוְך
תול ַעת ַה ָּשני וב ָ֣תוְך ַה ִ֑שש ַמעׂשה ח ָֽשב׃
ָּ ָֽה ַארגָּ ָּמן ובתוְך ַ ֵ֥
4כת ֵ֥פת ָּ ָֽעׂשו־לו חב ִ֑רת ַעל־ש ֵ֥ני קצוו ָּתו ח ָּ ָֽבר׃
שר ָּע ָּליו מ ֶ ָ֣מנו הוא כ ַמעׂשהו זָּ ָּהב תכ ֶלת ו ַארגָּ ָּמן
5וח ֶשב אפ ָּדתו א ֶ ָ֣
הוה ֶאת־מ ֶ ָֽשה׃
שש ָּמש ָּ ִ֑זר ַכא ֶשר צָּ ֵ֥וה י ָּ
תול ַעת ָּשני ו ָ֣
ו ַ ֵ֥
חותם
תוחי ָּ
ת־אבנָ֣י ַהש ַהם ָֽמ ַסבת משב ָ֣צת זָּ ָּ ִ֑הב מפ ָּתחת פ ָ֣
ַ6וַָֽֽיַ עׂשו ֶא ַ
ַעל־שמות בנֵ֥י יׂש ָּר ָֽאל׃
7וַ ָּיָ֣ ֶׂשם א ָּתם ַ ֵ֚על כת ָ֣פת ָּהאפד ַאבנֵ֥י ז ָּכרון לבנָ֣י יׂש ָּר ִ֑אל ַכא ֶשר צָּוֵ֥ה
הוה ֶאת־מ ֶ ָֽשה׃
י ָּ

פ

ׂשה א ִ֑פד זָּ ָּהב תכ ֶלת ו ַארגָּ ָּמן
ת־הח ֶשן ַמע ֵׂ֥שה חשב כ ַמע ָ֣
8וַ ַי ַעׂש ֶא ַ
תול ַעת ָּשני ו ֵ֥שש ָּמש ָּזָֽר׃
ו ַ ֵ֥
ת־ה ִ֑ח ֶשן ֶז ֶַֽרת ָּארכו ו ֶ ֵ֥ז ֶַֽרת ָּרחבו ָּכ ָֽפול׃
ָּ 9רבו ַע ָּה ָּיה ָּכפול ָּע ָׂ֣שו ֶא ַ
11וַ י ַמלאו־בו ַאר ָּב ָּעה ָ֣טורי ָּ ִ֑א ֶבן טור א ֶדם פט ָּדה ו ָּב ֶר ֶקת ַהטור
ָּה ֶא ָּ ָֽחד׃
11ו ַהטור ַהש ִ֑ני ֵ֥נ ֶפְך ַספיר ויָּ ה ָֹֽלם׃
12ו ַהטור ַהשלי ִ֑שי ֶ ֵ֥ל ֶשם שבו ו ַאח ָּ ָֽל ָּמה׃
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13ו ַהטור ָּ ָֽהרביעי ַתר ֵ֥שיש ש ַהם ויָּ ש ִ֑פה ָֽמו ַסבת משב ֵ֥צות זָּ ָּהב
במלא ָּ ָֽתם׃
14ו ָּהא ָּבנים ַעל־שמת בני־יׂש ָּר ֵ֥אל הנָּ ה ש ֵ֥תים ֶעׂשרה ַעל־שמ ָּ ִ֑תם
פתוחי ח ָּתם ָ֣איש ַעל־שמו לש ֵ֥נים ָּע ָּׂשר ָּ ָֽש ֶבט׃
ׂשה ע ִ֑בת זָּ ָּהב ָּט ָֽהור׃
15וַ יַ עׂשו ַעל־ ַהח ֶשן ַשרש ֵ֥רת גַ בלת ַמע ָ֣
ַ16וַָֽֽיַ עׂשו שתי משב ָ֣צת זָּ ָּהב ושתי ַטב ָ֣עת זָּ ָּ ִ֑הב ַוַָֽֽיתנו ֶאת־שתי ַה ַט ָּבעת
ַעל־שני ק ֵ֥צות ַה ָֽח ֶשן׃
ַ17וַָֽֽיתנו שתי ָּהעב ָ֣תת ַהזָּ ָּהב ַעל־שתי ַה ַט ָּב ִ֑עת ַעל־קצות ַה ָֽח ֶשן׃
18ואת שתי קצות ש ָ֣תי ָּ ָֽהעבתת נָּ תנו ַעל־ש ָ֣תי ַ ָֽהמשב ִ֑צת ַוַָֽֽיתנם
ל־מול ָּפ ָּ ָֽניו׃
ַעל־כת ֵ֥פת ָּהאפד ֶא ֵ֥
ַ19וַָֽֽיַ עׂשו שתי ַטב ָ֣עת זָּ ָּהב וַ יָּ ׂשימו ַעל־שני ק ָ֣צות ַה ִ֑ח ֶשן ַעל־ׂש ָּפתו
א ֶשר ֶאל־ ֵ֥ע ֶבר ָּהאפד ָּ ָֽבי ָּתה׃
ַ21וַָֽֽיַ עׂשו ש ָ֣תי ַטב ָ֣עת זָּ ָּהב ַוַָֽֽיתנם ַעל־שתי כתפת ָּהאפד מל ַמ ָּטה
מ ָ֣מול ָּפנָּ יו לע ַמת ֶמח ַבר ִ֑תו מ ַמ ַעל לח ֶשב ָּהא ָֽפד׃
21וַ ירכ ָ֣סו ֶאת־ ַהח ֶשן מ ַטבע ָּתיו ֶאל־ ַטבעת ָּהאפד בפ ָ֣תיל תכ ֶלת ָֽלהית
ַעל־ ָ֣ח ֶשב ָּהאפד ו ָֽלא־י ַ ָ֣זח ַהח ֶשן מ ַעל ָּהא ִ֑פד ַכא ֶשר צָּ ֵ֥וה יהָּוה
ֶאת־מ ֶ ָֽשה׃
ׂשה א ִ֑רג כליל ת ָֽכ ֶלת׃
22וַ ַי ַעׂש ֶאת־מ ֵ֥עיל ָּהאפד ַמע ָ֣
23ו ָֽפי־ ַהמ ֵ֥עיל בתוכו כ ָ֣פי ַתח ָּ ִ֑רא ָּׂש ָּ ֵ֥פה לפיו ָּסביב ֵ֥לא י ָּק ָֽר ַע׃
ַ24וַָֽֽיַ עׂשו ַעל־שו ָ֣לי ַהמעיל רמוני ת ֵ֥כ ֶלת ו ַארגָּ ָּמן ותו ַ ָ֣ל ַעת ָּש ִ֑ני ָּמש ָּזָֽר׃
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25וַ יַ ע ֵׂ֥שו ַפעמני זָּ ָּ ָ֣הב ָּט ִ֑הור וַ יתנו ֶאת־ ַה ַ ָֽפעמנים ב ָ֣תוְך ָּהרמנים
ַעל־שולי ַהמעיל ָּסביב בתוְך ָּהרמ ָֽנים׃
ל־שולי ַהמעיל ָּס ִ֑ביב ל ָּשרת ַכא ֶשר צָּוֵ֥ה
ֵ֥
ַ 26פעמן ורמן ַפע ָ֣מן ורמן ַע
הוה ֶאת־מ ֶ ָֽשה׃
י ָּ

ס

ׂשה א ִ֑רג ל ַאהרן ול ָּב ָּ ָֽניו׃
ַ27וַָֽֽיַ עׂשו ֶאת־ ַה ָּכת ֵ֥נת שש ַמע ָ֣
28ואת ַהמצ ֶ ָ֣נ ֶפת שש ו ֶאת־ ַפא ֵ֥רי ַהמג ָּבעת ִ֑שש ו ֶאת־מכנ ֵ֥סי ַה ָּבד ֵ֥שש
ָּמש ָּ ָֽזר׃
ׂשה ר ִ֑קם
תול ַעת ָּשני ַמע ָ֣
שש ָּמשזָּ ר ותכ ֶלת ו ַארגָּ ָּמן ו ַ ֵ֥
ָֽ 29ו ֶאת־ ָּה ַאב ִ֞נט ָ֣
הוה ֶאת־מ ֶ ָֽשה׃
ַכא ֶשר צָּוֵ֥ה י ָּ

ס

ַ31וַָֽֽיַ עׂשו ֶאת־ ֵ֥ציץ נַָֽֽזֶ ר־ ַהק ֶדש זָּ ָּ ָ֣הב ָּט ִ֑הור וַ יכת ָ֣בו ָּע ָּליו מכ ַתב פתו ָ֣חי
יהוה׃
חותם ק ֶדש ַל ָּ ָֽ
ָּ
31וַ יתנו ָּע ָּליו פ ָ֣תיל תכ ֶלת ָּל ֵ֥תת ַעל־ ַהמצ ֶנ ֶפת מל ָּ ִ֑מע ָּלה ַכא ֶשר צָּ ֵ֥וה
הוה ֶאת־מ ֶ ָֽשה׃
י ָּ

ס

32וַ ת ֶכל ָּכל־עב ַדת מש ַכן ָ֣א ֶהל מו ִ֑עד ַוַָֽֽיַ עׂשו בנָ֣י יׂש ָּראל ככל א ֶשר
הוה ֶאת־מ ֶשה ֵ֥כן ָּע ָֽׂשו׃
צָּוה י ָּ

פ

ת־כל־כ ָּלִ֑יו ק ָּר ָּ ָ֣סיו
ת־הא ֶהל ו ֶא ָּ
ת־המש ָּכן ֶאל־מ ֶשה ֶא ָּ
33וַ יָּ ביאו ֶא ַ
ק ָּר ָּשיו בר ָּיחו ו ַעמ ָּ ֵ֥דיו וַ א ָּד ָּנָֽיו׃
34ו ֶאת־מכ ִ֞סה עורת ָּ ָֽהאילם ַהמ ָּא ָּדמים ו ֶאת־מכסה ע ָ֣רת ַהת ָּח ִ֑שים
ואת ָּפ ֵ֥ר ֶכת ַה ָּמ ָּ ָֽסְך׃
ת־ב ָּ ִ֑דיו ואת ַה ַכ ָֽפ ֶרת׃
ֶ 35את־א ֵ֥רן ָּהעדת ו ֶא ַ
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ֶ 36את־ ַהשל ָּחן ֶאת־ ָּכל־כ ָּליו ואת ֶ ֵ֥ל ֶחם ַה ָּפ ָֽנים׃
ִ֑יה ואת
ת־כל־כ ֶל ָּ
יה נרת ַה ַ ָֽמע ָּר ָּכה ו ֶא ָּ
ֶ 37את־ ַהמנ ָּרה ַהטה ָּרה ֶאת־נר ֶת ָּ
ֶ ֵ֥ש ֶמן ַה ָּמ ָֽאור׃
ש ֶמן ַהמש ָּחה ואת ק ָ֣ט ֶרת ַה ַס ִ֑מים ואת ָּמ ַסְך
38ואת מז ַ ָ֣בח ַהזָּ ָּהב ואת ֶ ָ֣
ֶ ֵ֥פ ַתח ָּה ָֽא ֶהל׃
ָ֣ 39את׀ מז ַ ָ֣בח ַהנח ֶשת ו ֶאת־מכ ַבר ַהנח ֶשת א ֶשר־לו ֶאת־ ַב ָּדיו
־כנָֽ ו׃
־הכיר ו ֶאת ַ
־כל־כ ָּ ִ֑ליו ֶאת ַ
ו ֶאת ָּ
ת־ה ָּמ ָּסְך ל ַ ָ֣ש ַער ֶ ָֽה ָּחצר
יה ו ֶא ַ
יה ו ֶאת־א ָּדנֶ ָּ
־עמ ֶ ָ֣ד ָּ
41את ַקלעי ֶה ָּחצר ֶאת ַ
מועד׃
יה ואת ָּכל־כלי עב ַ ֵ֥דת ַהמש ָּכן ל ֵ֥א ֶהל ָֽ
ית ָּריו ויתד ֶ ִ֑ת ָּ
ֶאת־מ ָּ
ֶ 41את־בג ֵ֥די ַהש ָּרד ל ָּש ָ֣רת ַב ִ֑ק ֶדש ֶאת־בגדי ַהק ֶדש ל ַאה ָ֣רן ַהכהן
ו ֶאת־בג ֵ֥די ָּב ָּניו ל ַכ ָֽהן׃
42ככל א ֶשר־צָּ ֵ֥וה יהָּוה ֶאת־מ ֶ ִ֑שה כן ָּעׂשו ב ָ֣ני יׂש ָּראל את
ל־העב ָּ ָֽדה׃
ָּכ ָּ
43וַ יַ רא מ ֶשה ֶאת־ ָּכל־ ַהמ ָּלא ָּכה והנה ָּע ָׂ֣שו א ָּתּה ַכא ֶשר צָּ ֵ֥וה יהָּוה ָ֣כן
ָּע ִׂ֑שו וַ י ָּ ֵ֥ב ֶרְך א ָּתם מ ֶ ָֽשה׃

פ

1 40וַ י ַד ֵ֥בר יהָּוה ֶאל־מ ֶ ֵ֥שה לא ָֽמר׃
מועד׃
2ביום־ ַה ֵ֥ח ֶדש ָּהראשון ב ֶא ָּ ָ֣חד ַל ִ֑ח ֶדש ָּתקים ֶאת־מש ַכן ֵ֥א ֶהל ָֽ
3ו ַׂשמ ָּ ָ֣ת ָּשם את א ָ֣רון ָּהע ִ֑דות ו ַסכ ָּ ֵ֥ת ַעל־ ָּה ָּארן ֶאת־ ַה ָּפ ָֽר ֶכת׃
4והבא ָּת ֶאת־ ַהשל ָּחן ו ָּע ַרכ ָּת ֶאת־ ֶער ִ֑כו והבא ָּת ֶאת־ ַהמנ ָּרה ו ַהעלי ָּת
יה׃
ֶאת־נר ֶ ָֽת ָּ
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5ונָּ ַת ִָּ֞תה ֶאת־מז ַבח ַהזָּ ָּהב לקט ֶרת לפני א ָ֣רון ָּהע ִ֑דת ו ַׂשמ ָּת ֶאת־ ָּמ ַ ֵ֥סְך
ַה ֶפ ַתח ַלמש ָּ ָֽכן׃
ל־מועד׃
ָֽ
6ו ָּ ָ֣נ ַת ָּתה את מז ַ ָ֣בח ָּהע ָּ ִ֑לה לפני ֶפ ַתח מש ַ ֵ֥כן ָֽא ֶה
7ו ָּ ָֽנ ַת ָּת ֶאת־ ַהכיר ָֽבין־ ֵ֥א ֶהל מועד ו ָ֣בין ַהמז ִ֑ב ַח ונָּ ַת ָּ ֵ֥ת ָּשם ָּ ָֽמים׃
8ו ַׂשמ ָּ ֵ֥ת ֶאת־ ֶה ָּחצר ָּס ִ֑ביב ו ָּ ָ֣נ ַת ָּת ֶאת־ ָּמ ַסְך ַ ֵ֥ש ַער ֶה ָּח ָֽצר׃
ש ֶמן ַהמש ָּחה ו ָּמ ַשח ָּ ֵ֥ת ֶאת־ ַהמש ָּכן ו ֶאת־ ָּכל־א ֶשר־ ִ֑בו
9ו ָּל ַקח ָּת ֶאת־ ֶ ָ֣
־כל־כ ָּליו ו ָּ ֵ֥היָּ ה ָֽק ֶדש׃
וק ַדש ָּ ֵ֥ת אתו ו ֶאת ָּ
11ו ָּמ ַשח ָּת ֶאת־מז ַ ֵ֥בח ָּהע ָּלה ו ֶאת־ ָּכל־כ ָּ ִ֑ליו וק ַדש ָּת ֶאת־ ַהמזב ַח ו ָּה ָּ ֵ֥יה
ַהמזב ַח ֵ֥ק ֶדש ָּ ָֽק ָּד ָֽשים׃
11ו ָּמ ַשח ָּ ֵ֥ת ֶאת־ ַהכיר ו ֶאת־ ַכנִ֑ ו וק ַדש ָּת א ָֽתו׃
12והק ַרב ָּת ֶ ָֽאת־ ַאהרן ו ֶאת־ ָּבנָּ יו ֶאל־ ֶפ ַתח ָ֣א ֶהל מו ִ֑עד ו ָּר ַחצ ָּ ֵ֥ת א ָּתם
ַב ָּ ָֽמים׃
13והל ַבש ָּת ֶ ָֽאת־ ַאהרן את בג ָ֣די ַה ִ֑ק ֶדש ו ָּמ ַשח ָּ ֵ֥ת אתו וק ַדש ָּ ֵ֥ת אתו
וכ ֵ֥הן ָֽלי׃
14ו ֶאת־ ָּב ָּניו ַתק ִ֑ריב והל ַבש ָּ ֵ֥ת א ָּתם כ ֳת ָֽנת׃
15ו ָּמ ַשח ָּ ָ֣ת א ָּתם ַכא ֶשר ָּמ ַשח ָּת ֶאת־אבי ֶהם וכהנו ִ֑לי ו ָּהי ָּתה להית
עולם לדר ָּ ָֽתם׃
ָּל ֶהם ָּמש ָּח ָּתם לכה ַ ֵ֥נת ָּ
16וַ ַי ַעׂש מ ֶ ִ֑שה ככל א ֶשר צָּוה יהָּוה אתו ֵ֥כן ָּע ָּ ָֽׂשה׃

ס

17וַ י ִ֞הי ַבח ֶדש ָּהראשון ַב ָּש ָּ ֵ֥נה ַהשנית ב ֶא ָּ ָ֣חד ַל ִ֑ח ֶדש הו ַָקם ַהמש ָּ ָֽכן׃
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18וַ יָּ ֶקם מ ֶשה ֶאת־ ַהמש ָּכן וַ יתן ֶאת־א ָּדנָּ יו וַ יָּ ֶׂשם ֶאת־ק ָּר ָּשיו וַ יתן
מודיו׃
יחיו וַ ָּי ֶַֽקם ֶאת־ ַע ָּ ָֽ
ֶאת־בר ָּ ִ֑
ל־המש ָּכן וַ יָּ ֶׂשם ֶאת־מכ ֵ֥סה ָּהא ֶהל ָּע ָּליו
19וַ יפרׂש ֶאת־ ָּהא ֶהל ַע ַ
הוה ֶאת־מ ֶ ָֽשה׃
מל ָּ ִ֑מע ָּלה ַכא ֶשר צָּוֵ֥ה י ָּ

ס

21וַ י ַ ִ֞קח וַ יתן ֶאת־ ָּהעדת ֶאל־ ָּ ָ֣ה ָּארן וַ יָּ ֵ֥ ֶׂשם ֶאת־ ַה ַבדים ַעל־ ָּה ָּא ִ֑רן וַ יתן
ל־ה ָּארן מל ָּ ָֽמע ָּלה׃
־ה ַכפ ֶרת ַע ָּ
ֶאת ַ
21וַ יָּ ָ֣בא ֶאת־ ָּה ָּארן ֶאל־ ַהמש ָּכן וַ יָּ ֶׂשם ֵ֚את ָּפ ָ֣ר ֶכת ַה ָּמ ָּסְך וַ יָּ ֶסְך ַעל א ָ֣רון
הוה ֶאת־מ ֶ ָֽשה׃
ָּהע ִ֑דות ַכא ֶשר צָּ ֵ֥וה י ָּ

ס

ת־השל ָּחן ב ָ֣א ֶהל מועד ַעל ֶ ֵ֥יַֽ ֶרְך ַהמש ָּכן ָּצ ִ֑פנָּ ה מחוץ ַל ָּפ ָֽר ֶכת׃
22וַ יתן ֶא ַ
23וַ יַ ע ֵ֥רְך ָּע ָּליו ֵ֥ע ֶרְך ֶל ֶחם לפ ָ֣ני יהָּ ִ֑וה ַכא ֶשר צָּ ֵ֥וה יהָּוה ֶאת־מ ֶ ָֽשה׃

ס

24וַ ָּי ֶׂשם ֶאת־ ַהמנ ָּרה ב ָ֣א ֶהל מועד נ ַכח ַהשל ָּ ִ֑חן ַעל ֶ ֵ֥יַֽ ֶרְך ַהמש ָּכן ֶנַָֽֽג ָּבה׃
25וַ ַ ֵ֥י ַעל ַהנרת לפנָ֣י יהָּ ִ֑וה ַכא ֶשר צָּ ֵ֥וה יהָּוה ֶאת־מ ֶ ָֽשה׃

ס

26וַ ָּי ֶׂשם ֶאת־מז ַ ֵ֥בח ַהזָּ ָּהב ב ָ֣א ֶהל מו ִ֑עד לפני ַה ָּפ ָֽר ֶכת׃
הוה ֶאת־מ ֶ ָֽשה׃
27וַ יַ ק ֵ֥טר ָּע ָּליו ק ָ֣ט ֶרת ַס ִ֑מים ַכא ֶשר צָּוֵ֥ה י ָּ

פ

28וַ ָּי ֶׂשם ֶאת־ ָּמ ַ ֵ֥סְך ַה ֶפ ַתח ַלמש ָּ ָֽכן׃
ת־הע ָּלה
29ואת מז ַ ָ֣בח ָּהע ָּלה ָּׂשם ֶפ ַתח מש ַכָ֣ן ָֽא ֶהל־מועִ֑ד וַ יַ ַָ֣על ָּע ָּליו ֶא ָּ
הוה ֶאת־מ ֶ ָֽשה׃
ת־המנ ָּחה ַכא ֶשר צָּוֵ֥ה י ָּ
ו ֶא ַ

ס

31וַ יָּ ֶׂשם ֶאת־ ַהכיר ָֽבין־ ֵ֥א ֶהל מועד ו ָ֣בין ַהמז ִ֑ב ַח וַ י ֵ֥תן ָּש ָּמה ַמים
ל ָּרח ָּ ָֽצה׃
יהם׃
ת־רגל ֶ ָֽ
וב ָּנִ֑יו ֶאת־יד ֶיהם ו ֶא ַ
31ו ָּרח ָ֣צו מ ֶמנו מ ֶשה ו ַאה ָ֣רן ָּ
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32בב ִָּ֞אם ֶאל־ ָ֣א ֶהל מועד וב ָּקר ָּב ָּתם ֶאל־ ַהמזב ַח יר ָּ ִ֑חצו ַכא ֶשר צָּ ֵ֥וה
הוה ֶאת־מ ֶ ָֽשה׃
י ָּ

ס

ש ַער ֶה ָּח ִ֑צר
33וַ ָּיַָֽ֣ ֶקם ֶאת־ ֶה ָּחצר ָּסביב ַלמש ָּ ָ֣כן ו ַלמזב ַח וַ יתן ֶאת־ ָּמ ַסְך ַ ָ֣
אכה׃
וַ י ַ ֵ֥כל מ ֶשה ֶאת־ ַהמ ָּל ָּ ָֽ

פ

34וַ י ַ ֵ֥כס ֶה ָּע ָּנַֽן ֶאת־ ָ֣א ֶהל מו ִ֑עד וכ ָ֣בוד יהוָּ ה ָּמלא ֶאת־ ַהמש ָּ ָֽכן׃
35ולא־יָּ ָ֣כל מ ֶשה ָּלבוא ֶאל־ ָ֣א ֶהל מועד ָֽכי־ ָּש ַ ֵ֥כן ָּע ָּליו ֶה ָּע ָּ ִ֑נַֽן וכ ָ֣בוד יהוָּ ה
־המש ָּ ָֽכן׃
ָּמלא ֶאת ַ
36ובה ָּעלות ֶ ָֽה ָּענָּ ן מ ַ ָ֣על ַהמש ָּכן יסעו בנָ֣י יׂש ָּר ִ֑אל בכל ַמסעי ֶ ָֽהם׃
ֹלתו׃
37ואם־ ֵ֥לא י ָּע ֶלה ֶה ָּע ָּ ִ֑נַֽן ו ָ֣לא יסעו ַעד־יום ה ָּע ָֽ
יומם ואש תה ֶיֵ֥ה ַלי ָּלה ִ֑בו לעינֵ֥י
ל־המש ָּכן ָּ
38כי ענַ ן יהָּוה ַ ָֽע ַ
יהם׃
ל־מסע ֶ ָֽ
ל־בית־יׂש ָּראל ב ָּכ ַ
ָּכ ָֽ
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