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מֹות ֵסֶפר  tómehS reféS שְׁ

Shemót Pérek 1 
מֹות וְֵׁאֶכה( 1) נֵי שְׁ ָרֵאל בְׁ ָריְָׁמה ַהָבִאים יִשְׁ : ָבאו וֵביתֹו ִאיש יֲַעקֹב ֵאת|  ִמצְׁ
אוֵבן( 2) עֹון רְׁ ָתִלי ָדן( 4: )וִבנְׁיִָמן זְׁבוֺלן יִָששָכר( 3: )ִויהוָדה ֵלִוי ִשמְׁ  ָגד וְׁנַפְׁ

ֵאי נֶֶפש ָךל ַויְִׁהי( 5: )וְָׁאֵשר ִעים יֲַעקֹב יֶֶרְך יֹצְׁ  ָהיָה וְׁיֹוֵסף|  נֶָפש ִשבְׁ
ָריִם ִמצְׁ נֵי( 7: )ַההוא ַהדֹור וְׁכֹל ֶאָחיו וְָׁכל יֹוֵסף ַוטָָמת( 6: )בְׁ ָרֵאל ובְׁ  ָפרו יִשְׁ
צו רְׁ בו ַוטִשְׁ אֹד ַוטַַעצְׁמו ַוטִרְׁ אֹד ִבמְׁ  : אָֹתם ָהָאֶרץ ַוִתָלֵלא|  מְׁ

ָריִם ַעל ָחָדש ֶמֶלְך ַוטָָקם( 8)  ַעלֹו ֶאל ַוטֹאֶמר( 9: )יֹוֵסף ֶאת יַָדע ֹלא ֲאֶשר|  ִמצְׁ
נֵי ַעם ִהםֵה|  ָרֵאל בְׁ ַחךְָׁמה ָהָבה( 11: )ִמֶלםו וְָׁעצום ַרב יִשְׁ ֶבה ֶפן|  לֹו נִתְׁ  יִרְׁ

ֶראנָה ִךי וְָׁהיָה ָחָמה ִתקְׁ  ִמן וְָׁעָלה ָבנו וְׁנִלְַׁחם שֹנְֵׁאינו ַעל הוא ַגם וְׁנֹוַסף ִמלְׁ
ַמַען ִמִמים ָשֵרי ָעָליו ַוטִָשימו( 11: )ָהָאֶרץ ִסבְֹׁלָתם ַעםֹתֹו לְׁ  ָעֵרי ַוטִֶבן|  בְׁ

ךְׁנֹות עֹה ִמסְׁ ַפרְׁ ֵסס וְֶׁאת ִפתֹם ֶאת לְׁ ֶבה ֵךן אֹתֹו יְַׁעםו וְַׁכֲאֶשר( 12: )ַרַעמְׁ  יִרְׁ
רֹץ וְֵׁכן נֵי ַוטָֺקצו | יִפְׁ נֵי ִמפְׁ ָרֵאל בְׁ ַריִם ַוטֲַעִבדו( 13: )יִשְׁ נֵי ֶאת ִמצְׁ ָרֵאל בְׁ  יִשְׁ

ָפֶרְך רו( 14: )בְׁ ֵבנִים בְׁחֶֹמר ָקָשה ַבֲעבָֹדה ַחטֵיֶהם ֶאת ַויְָׁמרְׁ ָכל וִבלְׁ  ֲעבָֹדה ובְׁ
דו ֲאֶשר ֲעבָֹדָתם ָךל ֵאת|  ַבָשֶדה ָפֶרְך ָבֶהם ָעבְׁ ַריִם ֶמֶלְך ַוטֹאֶמר( 15: )בְׁ  ִמצְׁ

יַכְׁדֹת ִרטֹת ַלמְׁ ָרה ָהַאַחת ֵשם ֲאֶשר|  ָהִעבְׁ ( 16: )פוָעה ַהֵשנִית וְֵׁשם ִשפְׁ
ֶכן ַוטֹאֶמר יֶַכדְׁ ִרטֹות ֶאת בְׁ ִאיֶתן ָהִעבְׁ נָיִם ַעל ורְׁ  ַוֲהִמֶתן הוא ֵבן ִאם|  ָהָאבְׁ

ָ ( 17: )ָוָחיָה ִהיא ַבת וְִׁאם אֹתֹו יַכְׁדֹת ַוִתיֶראן  ָעשו וְֹׁלא ָהֱאֹלִהים ֶאת ַהמְׁ
ָריִם ֶמֶלְך ֲאֵליֶהן ִדֶבר ַךֲאֶשר ָ |  ִמצְׁ ַחטֶין ָרא( 18: )ַהיְָׁלִדים ֶאת ַותְׁ  ֶמֶלְך ַוטִקְׁ
ַריִם יַכְׁדֹת ִמצְׁ ָ |  ַהזֶה ַהָדָבר ֲעִשיֶתן ַמדועַ  ָלֶהן ַוטֹאֶמר ַלמְׁ ַחטֶין  ֶאת ַותְׁ
ָ ( 19: )ַהיְָׁלִדים ן יַכְׁדֹת ַותֹאַמרְׁ עֹה ֶאל ַהמְׁ ִרטֹת ַכםִָשים ֹלא ִךי ַפרְׁ  ַהִלצְׁ

ִרטֹת יֶַכֶדת ֲאֵלֶהן ָתבֹוא בְֶׁטֶרם ֵהםָה ָחיֹות ִךי|  ָהִעבְׁ  ַוטֵיֶטב( 21: )וְׁיָָלדו ַהמְׁ
יַכְׁדֹת ֱאֹלִהים אֹד ַוטַַעצְׁמו ָהָעם ַוטִֶרב|  ַלמְׁ או ִךי ַויְִׁהי( 21: )מְׁ יַכְׁדֹת יָרְׁ  ֶאת ַהמְׁ
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עֹה ַויְַׁצו( 22: )ָבִתים ָלֶהם ַוטַַעש|  ָהֱאֹלִהים  ַהֵבן ָךל|  ֵלאמֹר ַעלֹו לְָׁכל ַפרְׁ
ִליֺכהו ַהיְׁאָֹרה ַהטִכֹוד ַחטון ַהַבת וְָׁכל ַתשְׁ   : תְׁ

 
Shemót Pérek 2 

|  ֵבן ַוֵתֶלד ָהִאָשה ַוַתַהר( 2: )ֵלִוי ַבת ֶאת ַוטִַקח|  ֵלִוי ִמֵבית ִאיש ַוטֵֶלְך( 1)
נֵהו הוא טֹוב ִךי אֹתֹו ַוֵתֶרא פְׁ ֹלָשה ַוִתצְׁ ִפינֹו עֹוד יָכְָׁלה וְֹׁלא( 3: )יְָׁרִחים שְׁ  ַהצְׁ
ָרה גֶֹמא ֵתַבת לֹו ַוִתַקח מְׁ  ַוָתֶשם ַהטֶֶלד ֶאת ָבה ַוָתֶשם|  וַבזֶָפת ַבֵחָמר ַוַתחְׁ
ַפת ַעל ַבמוף ֵדָעה|  ֵמָרחֹק ֲאחֹתֹו ַוֵתַתַצב( 4: )ַהיְׁאֹר שְׁ ( 5: )לֹו טֵָעֶשה ַמה לְׁ
עֹה ַבת ַוֵתֶרד חֹץ ַפרְׁ  ֶאת ַוֵתֶרא|  ַהיְׁאֹר יַד ַעל הֹלְׁכֹת וְׁנֲַערֶֹתיהָ  ַהיְׁאֹר ַעל ִלרְׁ
ַלח ַהמוף בְׁתֹוְך ַהֵתָבה ַתח( 6: )ַוִתָקֶחהָ  ֲאָמָתה ֶאת ַוִתשְׁ ֵאהו ַוִתפְׁ  ֶאת ַוִתרְׁ
מֹל|  בֶֹכה נַַער וְִׁהםֵה ַהטֶֶלד ֵדי ַותֹאֶמר ָעָליו ַוַתחְׁ ִרים ִמטַלְׁ  ַותֹאֶמר( 7: )זֶה ָהִעבְׁ
עֹה ַבת ֶאל ֲאחֹתֹו ִרטֹת ִמן ֵמינֶֶקת ִאָשה ָלְך וְָׁקָראִתי ַהֵאֵלְך ַפרְׁ  וְֵׁתינִק|  ָהִעבְׁ

עֹה ַבת ָלה ֶמרַותֹא( 8: )ַהטֶָלד ֶאת ָלְך ָרא ָהַעלְָׁמה ַוֵתֶלְך|  ֵלִכי ַפרְׁ  ֵאם ֶאת ַוִתקְׁ
עֹה ַבת ָלה ַותֹאֶמר( 9: )ַהטֶָלד  ַוֲאנִי ִלי וְֵׁהינִִקהו ַהזֶה ַהטֶֶלד ֶאת ֵהיִליִכי ַפרְׁ
ָכֵרְך ֶאת ֶאֵתן נִיֵקהו ַהטֶֶלד ָהִאָשה ַוִתַקח|  שְׁ ִבֵאהו ַהטֶֶלד ַויִגְַׁדל( 11: )ַותְׁ  ַותְׁ
עֹה לְַׁבת ֵבן ָלה ַויְִׁהי ַפרְׁ ָרא|  לְׁ מֹו ַוִתקְׁ  ַהַליִם ִמן ִךי ַותֹאֶמר מֶֹשה שְׁ

ִשיִתהו א ֶאָחיו ֶאל ַוטֵֵצא מֶֹשה ַוטִגְַׁדל ָהֵהם ַבטִָמים ַויְִׁהי( 11: )מְׁ ִסבְֹׁלָתם ַוטַרְׁ  בְׁ
א|  ִרי ִאיש ַוטַרְׁ ִרי ִאיש ַמֶךה ִמצְׁ א ָוכֹה ךֹה ַוטִֶפן( 12: )ֵמֶאָחיו ִעבְׁ  ֵאין ִךי ַוטַרְׁ

ִרי ֶאת ַוטְַך|  ִאיש נֵהו ַהִלצְׁ מְׁ נֵי וְִׁהםֵה ַהֵשנִי ַבטֹום ַוטֵֵצא( 13: )ַבחֹול ַוטִטְׁ  שְׁ
ִרים ֲאנִָשים ָך ִמי ַוטֹאֶמר( 14: )ֵרֶעָך ַתֶךה ָלָלה ָלָרָשע ַוטֹאֶמר|  נִִצים ִעבְׁ  ָשמְׁ
גֵנִי ָעֵלינו וְׁשֵֹפט ַשר לְִׁאיש ָהרְׁ ִרי ֶאת ָהַרגְׁתָ  ַךֲאֶשר אֵֹמר ַאָתה ַהלְׁ |  ַהִלצְׁ
ַמע( 15: )ַהָדָבר נֹוַדע ָאֵכן ַוטֹאַמר מֶֹשה ַוטִיָרא עֹה ַוטִשְׁ  ַהזֶה ַהָדָבר ֶאת ַפרְׁ
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נֵ  מֶֹשה ַוטִבְַׁרח|  מֶֹשה ֶאת ַלֲהרֹג ַויְַׁבֵקש עֹה יִמפְׁ ֶאֶרץ ַוטֵֶשב ַפרְׁ יָן בְׁ  ַוטֵֶשב ִמדְׁ
יָן ולְׁכֵֹהן( 16: )ַהבְֵׁאר ַעל ֶלנָה ַוָתבֹאנָה|  ָבנֹות ֶשַבע ִמדְׁ ַמֶכאנָה ַוִתדְׁ  ֶאת ַותְׁ

ָהִטים קֹות ָהרְׁ שום ָהרִֹעים ַוטָבֹאו( 17: )ֲאִביֶהן צֹאן לְַׁהשְׁ  מֶֹשה ַוטָָקם|  ַויְׁגָרְׁ
קְׁ  ַוטֹוִשָען עוֵאל ֶאל ַוָתבֹאנָה( 18: )צֹאנָם ֶאת ַוטַשְׁ  ַמדועַ  ַוטֹאֶמר|  ֲאִביֶהן רְׁ
ֶתן ָ ( 19: )ַהטֹום בֹא ִמַהרְׁ ן ִרי ִאיש ַותֹאַמרְׁ  ָדֹלה וְׁגַם|  ָהרִֹעים ִמטַד ִהִציָלנו ִמצְׁ

קְׁ  ָלנו ָדָלה נָֹתיו ֶאל ַוטֹאֶמר( 21: )ַהצֹאן ֶאת ַוטַשְׁ ֶתן זֶה ָלָלה|  וְַׁאטֹו בְׁ  ֶאת ֲעזַבְׁ
ֶאן ָהִאיש  ֶאת ַוטִֵתן|  ָהִאיש ֶאת ָלֶשֶבת מֶֹשה ַוטֹוֶאל( 21: )ָלֶחם וְׁיֹאַכל לֹו ִקרְׁ
ָרא ֵבן ַוֵתֶלד( 22: )לְׁמֶֹשה ִבתֹו ִצפָֹרה מֹו ֶאת ַוטִקְׁ שֹם שְׁ  ֵגר ָאַמר ִךי|  ֵגרְׁ
ֶאֶרץ ָהיִיִתי ִרטָה בְׁ  : נָכְׁ

ַריִם ֶמֶלְך ַוטָָמת ָהֵהם ָהַרִבים ַבטִָמים ַויְִׁהי( 23) נֵי ַוטֵָאנְׁחו ִמצְׁ ָרֵאל בְׁ  ִמן יִשְׁ
ַמע( 24: )ָהֲעבָֹדה ִמן ָהֱאֹלִהים ֶאל ַשוְָׁעָתם ַוַתַעל|  ַוטִזְָׁעקו ָהֲעבָֹדה  ַוטִשְׁ
ִריתֹו ֶאת ֱאֹלִהים ַוטִזְׁךֹר|  נֲַאָקָתם ֶאת ֱאֹלִהים רָ  ֶאת בְׁ ָחק ֶאת ָהםַאבְׁ  וְֶׁאת יִצְׁ

א( 25: )יֲַעקֹב נֵי ֶאת ֱאֹלִהים ַוטַרְׁ ָרֵאל בְׁ   : ֱאֹלִהים ַוטֵַדע|  יִשְׁ
 

Shemót Pérek 3 
רֹו צֹאן ֶאת רֶֹעה ָהיָה ומֶֹשה( 1) נֹו יִתְׁ יָן ךֵֹהן חֹתְׁ  ַאַחר ַהצֹאן ֶאת ַוטִנְַׁהג|  ִמדְׁ

ָבר  בְַׁלַבת ֵאָליו יְׁהָֹוה ַמלְַׁאְך ַוטֵָרא( 2: )חֵֹרָבה ָהֱאֹלִהים ַהר ֶאל ַוטָבֹא ַהִלדְׁ
נֶה ִמתֹוְך ֵאש א|  ַהמְׁ נֶה וְִׁהםֵה ַוטַרְׁ נֶה ָבֵאש בֵֹער ַהמְׁ ( 3: )ֺאָךל ֵאינֶםו וְַׁהמְׁ

ֶאה םָא ָאֺסָרה מֶֹשה ַוטֹאֶמר ֶאה ֶאת וְֶׁארְׁ ַער ֹלא ַמדועַ |  ַהזֶה ַהָגדֹל ַהַלרְׁ  יִבְׁ
נֶ  א( 4: )הַהמְׁ ֶוה ַוטַרְׁ אֹות ָסר ִךי יַהְׁ ָרא|  ִלרְׁ נֶה ִמתֹוְך ֱאֹלִהים ֵאָליו ַוטִקְׁ  ַהמְׁ

ַרב ַאל ַוטֹאֶמר( 5: )ִהםֵנִי ַוטֹאֶמר מֶֹשה מֶֹשה ַוטֹאֶמר  נְָׁעֶליָך ַשל|  ֲהֹלם ִתקְׁ
ַמת ָעָליו עֹוֵמד ַאָתה ֲאֶשר ַהָלקֹום ִךי ַרגְֶׁליָך ֵמַעל  ַוטֹאֶמר( 6: )הוא קֶֹדש ַאדְׁ



[ ]                                

Centro de Estudios Hablemos Toráh  

 

 
4 

 

ָרָהם ֱאֹלֵהי ָאִביָך ֱאֹלֵהי ָאנִֹכי ָחק ֱאֹלֵהי ַאבְׁ ֵתר|  יֲַעקֹב ֵואֹלֵהי יִצְׁ  מֶֹשה ַוטַסְׁ
ֶוה ַוטֹאֶמר( 7: )ָהֱאֹלִהים ֶאל ֵמַהִביט יֵָרא ִךי ָפנָיו  ַעִלי ֳענִי ֶאת ָרִאיִתי ָראֹה יַהְׁ

ָריִם ֲאֶשר ִמצְׁ ִתי ַצֲעָקָתם וְֶׁאת|  בְׁ נֵי ָשַמעְׁ ִתי ִךי נֹגְָׁשיו ִמפְׁ : ַמכְׁאָֹביו ֶאת יַָדעְׁ
ַהִצילֹו ָוֵאֵרד( 8) ַריִם ִמטַד לְׁ ַהֲעֹלתֹו ִמצְׁ  טֹוָבה ֶאֶרץ ֶאל ַהִהוא ָהָאֶרץ ִמן ולְׁ

ָחָבה ָבש ָחָלב זַָבת ֶאֶרץ ֶאל ורְׁ קֹום ֶאל|  ודְׁ נֲַענִי מְׁ  וְָׁהֱאמִֹרי וְַׁהִחִתי ַהךְׁ
ִרזִי נֵי ַצֲעַקת ִהםֵה וְַׁעָתה( 9: )וְַׁהיְׁבוִסי וְַׁהִחִוי וְַׁהפְׁ ָרֵאל בְׁ  וְׁגַם|  ֵאָלי ָבָאה יִשְׁ
ַריִם ֲאֶשר ַהַכַחץ ֶאת ָרִאיִתי ָלֲחָך לְָׁכה וְַׁעָתה( 11: )אָֹתם ֹלֲחִצים ִמצְׁ  ֶאל וְֶׁאשְׁ
עֹה נֵי ַעִלי ֶאת וְׁהֹוֵצא|  ַפרְׁ ָרֵאל בְׁ רָ  יִשְׁ  ֶאל מֶֹשה ַוטֹאֶמר( 11: )יִםִמִלצְׁ

עֹה ֶאל ֵאֵלְך ִךי ָאנִֹכי ִמי ָהֱאֹלִהים נֵי ֶאת אֹוִציא וְִׁכי|  ַפרְׁ ָרֵאל בְׁ ָריִם יִשְׁ : ִמִלצְׁ
יֶה ִךי ַוטֹאֶמר( 12) ִתיָך ָאנִֹכי ִךי ָהאֹות כְָׁך וְׁזֶה ִעָלְך ֶאהְׁ ַלחְׁ  ֶאת בְׁהֹוִציֲאָך|  שְׁ

ַריִם ָהָעם דון ִמִלצְׁ  ֶאל מֶֹשה ַוטֹאֶמר( 13: )ַהזֶה ָהָהר ַעל ָהֱאֹלִהים ֶאת ַתַעבְׁ
נֵי ֶאל ָבא ָאנִֹכי ִהםֵה ָהֱאֹלִהים ָרֵאל בְׁ ִתי יִשְׁ  ֲאבֹוֵתיֶכם ֱאֹלֵהי ָלֶהם וְָׁאַמרְׁ

ָלַחנִי רו|  ֲאֵליֶכם שְׁ מֹו ַמה ִלי וְָׁאמְׁ  ֱאֹלִהים ַוטֹאֶמר( 14: )ֲאֵלֶהם אַֹמר ָמה שְׁ
יֶה מֶֹשה ֶאל יֶה ֲאֶשר ֶאהְׁ נֵי תֹאַמר ךֹה ַוטֹאֶמר|  ֶאהְׁ ָרֵאל ִלבְׁ יֶה יִשְׁ ָלַחנִי ֶאהְׁ  שְׁ

נֵי ֶאל תֹאַמר ךֹה מֶֹשה ֶאל ֱאֹלִהים עֹוד ַוטֹאֶמר( 15: )ֲאֵליֶכם ָרֵאל בְׁ ֶוה יִשְׁ  יַהְׁ
ָרָהם ֱאֹלֵהי ֲאבֵֹתיֶכם ֱאֹלֵהי ָחק ֱאֹלֵהי ַאבְׁ ָלַחנִי יֲַעקֹב ֵואֹלֵהי יִצְׁ |  ֲאֵליֶכם שְׁ

ִמי זֶה ִרי וְׁזֶה לְׁעָֹלם שְׁ תָ  ֵלְך( 16: )דֹר לְׁדֹר זִכְׁ נֵי ֶאת וְָׁאַספְׁ ָרֵאל זִקְׁ תָ  יִשְׁ  וְָׁאַמרְׁ
ֶוה ֲאֵלֶהם ָאה ֲאבֵֹתיֶכם ֱאֹלֵהי יַהְׁ ָרָהם ֱאֹלֵהי ֵאַלי נִרְׁ ָחק ַאבְׁ |  ֵלאמֹר וְׁיֲַעקֹב יִצְׁ

ִתי ָפקֹד ֶכם ָפַקדְׁ ָריִם ָלֶכם ֶהָעשוי וְֶׁאת ֶאתְׁ ִמצְׁ ֶכם ַאֲעֶלה ָואַֹמר( 17: )בְׁ  ֶאתְׁ
ַריִם ֵמֳענִי נֲַענִי ֶאֶרץ ֶאל ִמצְׁ ִרזִי וְָׁהֱאמִֹרי וְַׁהִחִתי ַהךְׁ  ֶאל|  וְַׁהיְׁבוִסי וְַׁהִחִוי וְַׁהפְׁ
ָבש ָחָלב זַָבת ֶאֶרץ עו( 18: )ודְׁ נֵי ַאָתה וָבאתָ |  לְׁקֶֹלָך וְָׁשמְׁ זִקְׁ ָראֵ  וְׁ  ֶאל ליִשְׁ
ַריִם ֶמֶלְך ֶתם ִמצְׁ ֶוה ֵאָליו ַוֲאַמרְׁ ִרטִים ֱאֹלֵהי יַהְׁ ָרה ָהִעבְׁ  וְַׁעָתה ָעֵלינו נִקְׁ

ֹלֶשת ֶדֶרְך םָא נֲֵלָכה ָבר יִָמים שְׁ נִזְׁבְָׁחה ַבִלדְׁ  ַוֲאנִי( 19: )ֱאֹלֵהינו ַליהָוה וְׁ
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ִתי ֶכם יִֵתן ֹלא ִךי יַָדעְׁ ַריִם ֶמֶלְך ֶאתְׁ יָד וְֹׁלא|  ַלֲהֹלְך ִמצְׁ ִתי( 21: )ֲחזָָקה בְׁ  וְָׁשַלחְׁ
ַריִם ֶאת וְִׁהֵךיִתי יִָדי ֶאת לְׁאַֹתי בְׁכֹל ִמצְׁ בֹו ֶאֱעֶשה ֲאֶשר נִפְׁ ִקרְׁ  ֵכן וְַׁאֲחֵרי|  בְׁ

ֶכם יְַׁשַכח ֵעינֵי ַהזֶה ָהָעם ֵחן ֶאת וְׁנַָתִתי( 21: )ֶאתְׁ ָריִם בְׁ  ֵתֵלכון ִךי וְָׁהיָה|  ִמצְׁ
ֶכנְָׁתה ִאָשה וְָׁשֲאָלה( 22: )ֵריָקם ֵתלְׁכו ֹלא ֵלי ֵביָתה וִמָגַרת ִמשְׁ ֵלי ֶכֶסף ךְׁ  וכְׁ

ָמֹלת זָָהב ֶתם|  ושְׁ נֵֹתיֶכם וְַׁעל בְׁנֵיֶכם ַעל וְַׁשמְׁ ָריִם ֶאת וְׁנִַצלְֶׁתם בְׁ  :ִמצְׁ
 

Shemót Pérek 4 
עו וְֹׁלא ִלי יֲַאִמינו ֹלא וְֵׁהן ַוטֹאֶמר מֶֹשה ַוטַַען( 1) מְׁ רו ִךי|  בְׁקִֹלי יִשְׁ  ֹלא יֹאמְׁ

ָאה ֶוה ֵאֶליָך נִרְׁ ֶוה ֵאָליו ַוטֹאֶמר( 2: )יַהְׁ יֶָדָך[ קרי זֶה ַמה] מזה יַהְׁ  ַוטֹאֶמר|  בְׁ
ִליֵכהו ַוטֹאֶמר( 3: )ַמֶחה ָצה ַהשְׁ ִליֵכהו ַארְׁ ָצה ַוטַשְׁ  מֶֹשה ַוטָנָס|  לְׁנָָחש ַויְִׁהי ַארְׁ

ֶוה ַוטֹאֶמר( 4: )ִמָפנָיו ַלח מֶֹשה ֶאל יַהְׁ ָך שְׁ ַלח|  ִבזְׁנָבֹו ֶוֱאחֹז יָדְׁ  ַוטֲַחזֶק יָדֹו ַוטִשְׁ
ַמֶחה ַויְִׁהי בֹו ַמַען( 5: )בְַׁכפֹו לְׁ ָאה ִךי יֲַאִמינו לְׁ ֶוה ֵאֶליָך נִרְׁ |  ֲאבָֹתם ֱאֹלֵהי יַהְׁ

ָרָהם ֱאֹלֵהי ָחק ֱאֹלֵהי ַאבְׁ ֶוה ַוטֹאֶמר( 6: )יֲַעקֹב ֵואֹלֵהי יִצְׁ  נָא ָהֵבא עֹוד לֹו יַהְׁ
ָך ֵחיֶקָך יָדְׁ צַֹרַעת יָדֹו וְִׁהםֵה ַוטֹוִצָאה|  בְֵׁחיקֹו יָדֹו ַוטֵָבא בְׁ  ַוטֹאֶמר( 7: )ַךָשֶלג מְׁ

ָך ָהֵשב  ָשָבה וְִׁהםֵה ֵמֵחיקֹו ַוטֹוִצָאה|  ֵחיקֹו ֶאל יָדֹו ַוטֶָשב ֵחיֶקָך ֶאל יָדְׁ
ָשרֹו עו וְֹׁלא ָלְך יֲַאִמינו ֹלא ִאם וְָׁהיָה( 8: )ִךבְׁ מְׁ |  ָהִראשֹון ָהאֹת לְׁקֹל יִשְׁ

ֶהֱאִמינו נֵי ַגם יֲַאִמינו ֹלא ִאם וְָׁהיָה( 9: )ָהַאֲחרֹון ָהאֹת לְׁקֹל וְׁ  ָהאֹתֹות ִלשְׁ
עון וְֹׁלא ָהֵאֶכה מְׁ תָ  לְׁקֶֹלָך יִשְׁ  וְָׁהיו|  ַהטַָבָשה וְָׁשַפכְׁתָ  ַהיְׁאֹר ִמֵליֵמי וְָׁלַקחְׁ
ֶוה ֶאל מֶֹשה ַוטֹאֶמר( 11: )ַבטַָבֶשת לְָׁדם וְָׁהיו ַהיְׁאֹר ִמן ִתַקח ֲאֶשר ַהַליִם  יַהְׁ

ָבִרים ִאיש ֹלא ֲאדֹנָי ִבי מֹול ַגם ָאנִֹכי דְׁ ָך ֵמָאז ַגם ִמִשלְׁשֹם ַגם ִמתְׁ  ֶאל ַדֶברְׁ
ֶדָך ֶוה ַוטֹאֶמר( 11: )ָאנִֹכי ָלשֹון וכְַׁבד ֶפה כְַׁבד ִךי|  ַעבְׁ  ֶפה ָשם ִמי ֵאָליו יַהְׁ
ֶוה ָאנִֹכי ֲהֹלא|  ִעֵור אֹו ִפֵקחַ  אֹו ֵחֵרש אֹו ִאֵכם יָשום ִמי אֹו ָלָאָדם ( 12: )יַהְׁ
יֶה וְָׁאנִֹכי|  ֵלְך וְַׁעָתה ַדֵבר ֲאֶשר וְׁהֹוֵריִתיָך ִפיָך ִעם ֶאהְׁ  ִבי ַוטֹאֶמר( 13: )תְׁ
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ַלח|  ֲאדֹנָי יַד נָא שְׁ ָלח בְׁ ֶוה ַאף ַוטִַחר( 14: )ִתשְׁ  ַאֲהרֹן ֲהֹלא ַוטֹאֶמר בְׁמֶֹשה יַהְׁ
ִתי ַהֵכִוי ָאִחיָך ָראֶתָך יֵֹצא הוא ִהםֵה וְׁגַם|  הוא יְַׁדֵבר ַדֵבר ִךי יַָדעְׁ  וְָׁרֲאָך ִלקְׁ
ִלבֹו וְָׁשַמח תָ ( 15: )בְׁ תָ  ֵאָליו וְִׁדַברְׁ ָבִרים ֶאת וְַׁשמְׁ ִפיו ַהדְׁ יֶה וְָׁאנִֹכי|  בְׁ  ִעם ֶאהְׁ

ֶכם וְׁהֹוֵריִתי ִפיהו וְִׁעם ִפיָך  ֶאל לְָׁך הוא וְִׁדֶבר( 16: )ַתֲעשון ֲאֶשר ֵאת ֶאתְׁ
יֶה הוא וְָׁהיָה|  ָהָעם יֶה וְַׁאָתה לְֶׁפה כְָׁך יִהְׁ  ַהַלֶחה וְֶׁאת( 17: )ֵלאֹלִהים כֹו ִתהְׁ
יֶָדָך ִתַקח ַהזֶה  : ָהאֹתֹת ֶאת בֹו ַתֲעֶשה ֲאֶשר|  בְׁ

נֹו יֶֶתר ֶאל ַוטָָשב מֶֹשה ַוטֵֶלְך( 18)  ַאַחי ֶאל וְָׁאשוָבה םָא ֵאלְָׁכה לֹו ַוטֹאֶמר חֹתְׁ
ַריִם ֲאֶשר ִמצְׁ ֶאה בְׁ רֹו ַוטֹאֶמר|  ַחטִים ַהעֹוָדם וְֶׁארְׁ ( 19: )לְָׁשלֹום ֵלְך לְׁמֶֹשה יִתְׁ

ֶוה ַוטֹאֶמר יָן מֶֹשה ֶאל יַהְׁ ִמדְׁ ָריִם ֺשב ֵלְך בְׁ  ָהֲאנִָשים ָךל ֵמתו ִךי|  ִמצְׁ
ִשים ַבקְׁ תֹו ֶאת מֶֹשה ַוטִַקח( 21: )נַפְֶׁשָך ֶאת ַהמְׁ ִךֵבם ָבנָיו וְֶׁאת ִאשְׁ  ַעל ַוטַרְׁ

ָצה ַוטָָשב ַהֲחמֹר ָריִם ַארְׁ יָדֹו ָהֱאֹלִהים ַמֵחה ֶאת מֶֹשה ַוטִַקח|  ִמצְׁ ( 21: )בְׁ
ֶוה ַוטֹאֶמר ָך מֶֹשה ֶאל יַהְׁ ֶלכְׁתְׁ ַריְָׁמה ָלשוב בְׁ ֵאה ִמצְׁ ִתים ָךל רְׁ  ֲאֶשר ַהלֹפְׁ
ִתי יֶָדָך ַשמְׁ נֵי ַוֲעִשיָתם בְׁ עֹה ִלפְׁ  ֶאת יְַׁשַכח וְֹׁלא ִלבֹו ֶאת ֲאַחזֵק ַוֲאנִי|  ַפרְׁ
תָ ( 22: )ָהָעם עֹה ֶאל וְָׁאַמרְׁ ֹ |  ַפרְׁ ֶוה ָאַמר הך נִי יַהְׁ כִֹרי בְׁ ָרֵאל בְׁ  ָואַֹמר( 23: )יִשְׁ
נִי ֶאת ַשַכח ֵאֶליָך ֵדנִי בְׁ ָמֵאן וְׁיַַעבְׁ  ִבנְָׁך ֶאת הֵֹרג ָאנִֹכי ִהםֵה|  לְַׁשכְׁחֹו ַותְׁ
גְֵׁשהו|  ַבָללֹון ַבֶדֶרְך ַויְִׁהי( 24: )בְׁכֶֹרָך ֶוה ַוטִפְׁ  ַוִתַקח( 25: )ֲהִמיתֹו ַויְַׁבֵקש יַהְׁ
ַלת ֶאת ַוִתכְׁרֹת צֹר ִצפָֹרה נָה ָערְׁ ַרגְָׁליו ַוַתַגע בְׁ  ָדִמים ֲחַתן ִךי ַותֹאֶמר|  לְׁ
ָרה ָאז|  ִמֶלםו ַוטִֶרף( 26: )ִלי ַאָתה  : ַללוֹלת ָדִמים ֲחַתן ָאמְׁ

ֶוה ַוטֹאֶמר( 27) ַראת ֵלְך ַאֲהרֹן ֶאל יַהְׁ ָבָרה מֶֹשה ִלקְׁ גְֵׁשהו ַוטֵֶלְך|  ַהִלדְׁ  ַוטִפְׁ
ֵרי ָךל ֵאת לְַׁאֲהרֹן מֶֹשה ַוטֵַגד( 28: )לֹו ַוטִַשק ָהֱאֹלִהים בְַׁהר ֶוה ִדבְׁ  ֲאֶשר יַהְׁ

ָלחֹו פו|  וְַׁאֲהרֹן מֶֹשה ַוטֵֶלְך( 29: )ִצָוהו ֲאֶשר ָהאֹתֹת ָךל וְֵׁאת|  שְׁ  ָךל ֶאת ַוטַַאסְׁ
נֵי נֵי זִקְׁ ָרֵאל בְׁ ָבִרים ָךל ֵאת ַאֲהרֹן ַויְַׁדֵבר( 31: )יִשְׁ ֶוה ִדֶבר ֲאֶשר ַהדְׁ  ֶאל יַהְׁ



[ ]                                

Centro de Estudios Hablemos Toráh  

 

 
7 

 

ֵעינֵי ָהאֹתֹת ַוטַַעש|  מֶֹשה עו|  ָהָעם ַוטֲַאֵמן( 31: )ָהָעם לְׁ מְׁ ֶוה ָפַקד ִךי ַוטִשְׁ  יַהְׁ
נֵי ֶאת ָרֵאל בְׁ דו ָענְׁיָם ֶאת ָרָאה וְִׁכי יִשְׁ ַתֲחוו ַוטִקְׁ  :ַוטִשְׁ

 
Shemót Pérek 5 

רו וְַׁאֲהרֹן מֶֹשה ָבאו וְַׁאַחר( 1) עֹה ֶאל ַוטֹאמְׁ ֶוה ָאַמר ךֹה|  ַפרְׁ  ֱאֹלֵהי יַהְׁ
ָרֵאל ָבר ִלי וְׁיָחֹגו ַעִלי ֶאת ַשַכח יִשְׁ עֹה ַוטֹאֶמר( 2: )ַבִלדְׁ ֶוה ִמי ַפרְׁ  ֲאֶשר יַהְׁ
ַמע ָרֵאל ֶאת לְַׁשַכח בְׁקֹלֹו ֶאשְׁ ִתי ֹלא|  יִשְׁ ֶוה ֶאת יַָדעְׁ ָרֵאל ֶאת וְׁגַם יַהְׁ  ֹלא יִשְׁ
רו( 3: )ֲאַשֵכחַ  ִרים ֱאֹלֵהי ַוטֹאמְׁ ָרא ָהִעבְׁ ֹלֶשת ֶדֶרְך םָא נֲֵלָכה|  ָעֵלינו נִקְׁ  שְׁ
ָבר יִָמים ָגֵענו ֶפן ֱאֹלֵהינו ַליהָוה וְׁנִזְׁבְָׁחה ַבִלדְׁ ( 4: )ֶבָחֶרב אֹו ַבֶדֶבר יִפְׁ

ַריִם ֶמֶלְך ֶהםֲאלֵ  ַוטֹאֶמר ִריעו וְַׁאֲהרֹן מֶֹשה ָלָלה ִמצְׁ |  ִמַלֲעָשיו ָהָעם ֶאת ַתפְׁ
ֹלֵתיֶכם לְׁכו ִסבְׁ עֹה ַוטֹאֶמר( 5: )לְׁ ַבֶתם|  ָהָאֶרץ ַעם ַעָתה ַרִבים ֵהן ַפרְׁ  וְִׁהשְׁ

עֹה ַויְַׁצו( 6: )ִמִמבְֹׁלָתם אָֹתם ָריו וְֶׁאת ָבָעם ַהםֹגְִׁשים ֶאת|  ַההוא ַבטֹום ַפרְׁ  שֹטְׁ
בֹן ָלָעם ֶתֶבן ָלֵתת תֹאִספון ֹלא( 7: )ֵלאמֹר ֵבנִים ִללְׁ מֹול ַהכְׁ  ֵהם|  ִשלְׁשֹם ִךתְׁ
שו יֵלְׁכו ךֹנֶת וְֶׁאת( 8: )ֶתֶבן ָלֶהם וְׁקֹשְׁ ֵבנִים ַמתְׁ מֹול עִֹשים ֵהם ֲאֶשר ַהכְׁ  תְׁ

עו ֹלא ֲעֵליֶהם ָתִשימו ִשלְׁשֹם ִפים ִךי|  ִמֶלםו ִתגְׁרְׁ  צֲֹעִקים ֵהם ֵךן ַעל ֵהם נִרְׁ
|  ָבה וְׁיֲַעשו ָהֲאנִָשים ַעל ָהֲעבָֹדה ִתכְַׁבד( 9: )ֵלאֹלֵהינו נִזְׁבְָׁחה נֵלְָׁכה ֵלאמֹר

עו וְַׁאל ֵרי יִשְׁ ִדבְׁ ָריו ָהָעם נֹגְֵׁשי ַוטֵצְׁאו( 11: )ָשֶקר בְׁ רו וְׁשֹטְׁ  ָהָעם ֶאל ַוטֹאמְׁ
עֹה ָאַמר ךֹה|  ֵלאמֹר חו לְׁכו ַאֶתם( 11: )ֶתֶבן ָלֶכם נֵֹתן ֵאינֶםִי ַפרְׁ  ֶתֶבן ָלֶכם קְׁ
ָצאו ֵמֲאֶשר ֶכם נִגְָׁרע ֵאין ִךי|  ִתמְׁ  ֶאֶרץ בְָׁכל ָהָעם ַוטֶָפץ( 12: )ָדָבר ֵמֲעבַֹדתְׁ
ָריִם  ַמֲעֵשיֶכם ַךכו|  ֵלאמֹר ָאִצים וְַׁהםֹגְִׁשים( 13: )ַלֶתֶבן ַקש לְׁקֵֹשש|  ִמצְׁ

ַבר יֹומֹו יֹום דְׁ יֹות ַךֲאֶשר בְׁ ֵרי ַוטֺךו( 14: )ַהֶתֶבן ִבהְׁ נֵי שֹטְׁ ָרֵאל בְׁ  ֲאֶשר יִשְׁ
עֹה נֹגְֵׁשי ֲעֵלֶהם ָשמו ֶכם ִכִכיֶתם ֹלא ַמדועַ |  ֵלאמֹר ַפרְׁ בֹן ָחקְׁ מֹול ִללְׁ  ִךתְׁ
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מֹול ַגם ִשלְׁשֹם ֵרי ַוטָבֹאו( 15: )ַהטֹום ַגם תְׁ נֵי שֹטְׁ ָרֵאל בְׁ ֲעקו יִשְׁ  ֶאל ַוטִצְׁ
עֹה ֵבנִים ַלֲעָבֶדיָך נִָתן ֵאין ֶתֶבן( 16: )ַלֲעָבֶדיָך כֹה ַתֲעֶשה ָלָלה|  ֵלאמֹר ַפרְׁ  ולְׁ

ִרים ִפים ַוטֹאֶמר( 17: )ַעֶלָך וְָׁחָטאת ֺמִךים ֲעָבֶדיָך וְִׁהםֵה|  ֲעשו ָלנו אֹמְׁ  נִרְׁ
ִפים ַאֶתם ִרים ַאֶתם ֵךן ַעל|  נִרְׁ  לְׁכו וְַׁעָתה( 18: )ַליהָוה נִזְׁבְָׁחה נֵלְָׁכה אֹמְׁ
דו ֵבנִים וְׁתֶֹכן|  ָלֶכם יִםֵָתן ֹלא וְֶׁתֶבן ִעבְׁ או( 19: )ִתֵתםו לְׁ ֵרי ַוטִרְׁ נֵי שֹטְׁ  בְׁ

ָרֵאל עו ֹלא|  ֵלאמֹר בְָׁרע אָֹתם יִשְׁ נֵיֶכם ִתגְׁרְׁ ַבר ִמִכבְׁ ( 21: )יֹומֹובְׁ  יֹום דְׁ
גְׁעו ָראָתם נִָצִבים ַאֲהרֹן וְֶׁאת מֶֹשה ֶאת ַוטִפְׁ עֹה ֵמֵאת בְֵׁצאָתם|  ִלקְׁ ( 21: )ַפרְׁ
רו ֶוה יֵֶרא ֲאֵלֶהם ַוטֹאמְׁ פֹט ֲעֵליֶכם יַהְׁ ֶתם ֲאֶשר|  וְׁיִשְׁ ַאשְׁ ֵעינֵי ֵריֵחנו ֶאת ִהבְׁ  בְׁ
עֹה ֵעינֵי ַפרְׁ יָָדם ֶחֶרב ָלֶתת ֲעָבָדיו ובְׁ גֵנו בְׁ ָהרְׁ ֶוה ֶאל מֶֹשה ַוטָָשב( 22: )לְׁ  יַהְׁ
ָתנִי זֶה ָלָלה ַהזֶה ָלָעם ֲהֵרעָֹתה ָלָמה ֲאדֹנָי|  ַוטֹאַמר ַלחְׁ  ָבאִתי וֵמָאז( 23: )שְׁ

עֹה ֶאל ַדֵבר ַפרְׁ ֶמָך לְׁ  :ַעֶלָך ֶאת ִהַצלְׁתָ  ֹלא וְַׁהֵצל|  ַהזֶה ָלָעם ֵהַרע ִבשְׁ
 

Shemót Pérek 6 
ֶוה ַוטֹאֶמר( 1) ֶאה ַעָתה מֶֹשה ֶאל יַהְׁ עֹה ֶאֱעֶשה ֲאֶשר ִתרְׁ ַפרְׁ יָד ִךי|  לְׁ  ֲחזָָקה בְׁ

יָד יְַׁשכְֵׁחם ֵשם ֲחזָָקה ובְׁ צֹו יְׁגָרְׁ |  מֶֹשה ֶאל ֱאֹלִהים ַויְַׁדֵבר( 2) : ֵמַארְׁ
ֶוה ֲאנִי ֵאָליו ַוטֹאֶמר ָרָהם ֶאל ָוֵאָרא( 3: )יַהְׁ ָחק ֶאל ַאבְׁ  בְֵׁאל יֲַעקֹב וְֶׁאל יִצְׁ

ִמי|  ַשָדי ֶוה ושְׁ ִתי ֹלא יַהְׁ ִריִתי ֶאת ֲהִקמִֹתי וְׁגַם( 4: )ָלֶהם נֹוַדעְׁ  ָלֵתת ִאָתם בְׁ
נַָען ֶאֶרץ ֶאת ָלֶהם גֵֺריֶהם ֶאֶרץ ֵאת|  ךְׁ ִתי ֲאנִי וְׁגַם( 5: )ָבה ָגרו ֲאֶשר מְׁ  ָשַמעְׁ
נֵי נֲַאַקת ֶאת ָרֵאל בְׁ ַריִם ֲאֶשר יִשְׁ ִריִתי ֶאת ָוֶאזְׁךֹר|  אָֹתם ַמֲעִבִדים ִמצְׁ ( 6: )בְׁ
נֵי ֱאמֹר ָלֵכן ָרֵאל ִלבְׁ ֶוה ֲאנִי יִשְׁ ֶכם וְׁהֹוֵצאִתי יַהְׁ ַריִם ִסבְֹׁלת ִמַתַחת ֶאתְׁ  ִמצְׁ

ִהַצלְִׁתי ֶכם וְׁ ִתי|  ֵמֲעבָֹדָתם ֶאתְׁ ֶכם וְׁגַָאלְׁ ָפִטים נְׁטויָה ִבזְׁרֹועַ  ֶאתְׁ : גְׁדִֹלים וִבשְׁ
ִתי( 7) ֶכם וְָׁלַקחְׁ ֶוה ֲאנִי ִךי ִויַדעְֶׁתם|  ֵלאֹלִהים ָלֶכם וְָׁהיִיִתי לְָׁעם ִלי ֶאתְׁ  יַהְׁ

ֶכם ַהלֹוִציא ֱאֹלֵהיֶכם ָריִם ִסבְׁלֹות ִמַתַחת ֶאתְׁ ֶכם וְֵׁהֵבאִתי( 8: )ִמצְׁ  ֶאל ֶאתְׁ



[ ]                                

Centro de Estudios Hablemos Toráh  

 

 
9 

 

ָרָהם אָֹתה ָלֵתת יִָדי ֶאת נָָשאִתי ֲאֶשר ָהָאֶרץ יִ  לְַׁאבְׁ ָחקלְׁ יֲַעקֹב צְׁ  וְׁנַָתִתי|  ולְׁ
ֶוה ֲאנִי מֹוָרָשה ָלֶכם אָֹתה נֵי ֶאל ֵךן מֶֹשה ַויְַׁדֵבר( 9: )יַהְׁ ָרֵאל בְׁ  וְֹׁלא|  יִשְׁ

עו  : ָקָשה וֵמֲעבָֹדה רוחַ  ִמקֶֹצר מֶֹשה ֶאל ָשמְׁ
ֶוה ַויְַׁדֵבר( 11) עֹה ֶאל ַדֵבר בֹא( 11: )ֵכאמֹר מֶֹשה ֶאל יַהְׁ ָריִם ֶמֶלְך ַפרְׁ |  ִמצְׁ

נֵי ֶאת ִויַשַכח ָרֵאל בְׁ צֹו יִשְׁ נֵי מֶֹשה ַויְַׁדֵבר( 12: )ֵמַארְׁ ֶוה ִלפְׁ נֵי ֵהן|  ֵלאמֹר יַהְׁ  בְׁ
ָרֵאל עו ֹלא יִשְׁ ָמֵענִי וְֵׁאיְך ֵאַלי ָשמְׁ עֹה יִשְׁ ָפָתיִם ֲעַרל ַוֲאנִי ַפרְׁ  : שְׁ

ֶוה ַויְַׁדֵבר( 13) נֵי ֶאל ַויְַׁצֵום ַאֲהרֹן וְֶׁאל מֶֹשה ֶאל יַהְׁ ָרֵאל בְׁ עֹה וְֶׁאל יִשְׁ  ַפרְׁ
ָריִם ֶמֶלְך נֵי ֶאת לְׁהֹוִציא|  ִמצְׁ ָרֵאל בְׁ ָריִם ֵמֶאֶרץ יִשְׁ  ֵאֶכה( 14) : ִמצְׁ

נֵי|  ֲאבָֹתם ֵבית ָראֵשי אוֵבן בְׁ ָרֵאל בְׁכֹר רְׁ רֹון וַפכוא ֲחנֹוְך יִשְׁ ִמי ֶחצְׁ  וְַׁכרְׁ
חֹת ֵאֶכה פְׁ אוֵבן ִמשְׁ נֵי( 15: )רְׁ עֹון ובְׁ יִָמין יְׁמוֵאל ִשמְׁ יִָכין וְׁאַֹהד וְׁ  וְׁצַֹחר וְׁ

נֲַענִית ֶבן וְָׁשאול פְׁחֹת ֵאֶכה|  ַהךְׁ עֹון ִמשְׁ מֹות וְֵׁאֶכה( 16: )ִשמְׁ נֵי שְׁ  ֵלִוי בְׁ
שֹון לְׁתֹלְׁדָֹתם ָהת ֵגרְׁ ָרִרי וקְׁ נֵי|  ומְׁ ֹלִשים ֶשַבע ֵלִוי ַחטֵי ושְׁ ַאת ושְׁ : ָשנָה ומְׁ

נֵי( 17) שֹון בְׁ נִי גֵרְׁ ִעי ִלבְׁ פְׁחָֹתם וְִׁשמְׁ נֵי( 18: )לְִׁמשְׁ ָהת ובְׁ ָרם קְׁ ָהר ַעמְׁ  וְׁיִצְׁ
נֵי|  וְֺׁעזִיֵאל וְֶׁחבְׁרֹון ָהת ַחטֵי ושְׁ ֹלִשים ָשֹלש קְׁ ַאת ושְׁ נֵי( 19: )ָשנָה ומְׁ  ובְׁ

ָרִרי ִלי מְׁ חֹת ֵאֶכה|  ומוִשי ַמחְׁ פְׁ ָרם ַוטִַקח( 21: )לְׁתֹלְׁדָֹתם ַהֵכִוי ִמשְׁ  ֶאת ַעמְׁ
נֵי|  מֶֹשה וְֶׁאת ַאֲהרֹן ֶאת לֹו ַוֵתֶלד לְִׁאָשה לֹו דָֹדתֹו יֹוֶכֶבד ָרם ַחטֵי ושְׁ  ַעמְׁ
ֹלִשים ֶשַבע ַאת ושְׁ נֵי( 21: )ָשנָה ומְׁ ָהר ובְׁ ִרי ָונֶֶפג קַֹרח|  יִצְׁ נֵי( 22: )וְׁזִכְׁ  ובְׁ

ָצָפן ִמיָשֵאל|  ֺעזִיֵאל ִרי וְֶׁאלְׁ  ַעִלינָָדב ַבת ֱאִליֶשַבע ֶאת ַאֲהרֹן ַוטִַקח( 23: )וְִׁסתְׁ
ָעזָר ֶאת ֲאִביהוא וְֶׁאת נָָדב ֶאת לֹו ַוֵתֶלד|  לְִׁאָשה לֹו נַחְׁשֹון ֲאחֹות  וְֶׁאת ֶאלְׁ

נֵי( 24: )ִאיָתָמר ָקנָה ַאִמיר קַֹרח ובְׁ חֹת ֵאֶכה|  ַוֲאִביָאָסף וְֶׁאלְׁ פְׁ ִחי ִמשְׁ : ַהָקרְׁ
ָעזָר( 25)  ֶאת לֹו ַוֵתֶלד לְִׁאָשה לֹו פוִטיֵאל ִמבְׁנֹות לֹו ָלַקח ַאֲהרֹן ֶבן וְֶׁאלְׁ

ִוטִם ֲאבֹות ָראֵשי ֵאֶכה|  ִפינְָׁחס פְׁחָֹתם ַהלְׁ |  ומֶֹשה ַאֲהרֹן הוא( 26: )לְִׁמשְׁ
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ֶוה ָאַמר ֲאֶשר נֵי ֶאת הֹוִציאו ָלֶהם יַהְׁ ָרֵאל בְׁ ַריִם ֶאֶרץמֵ  יִשְׁ : ִצבְׁאָֹתם ַעל ִמצְׁ
ַדבְִׁרים ֵהם( 27) עֹה ֶאל ַהמְׁ ַריִם ֶמֶלְך ַפרְׁ נֵי ֶאת לְׁהֹוִציא ִמצְׁ ָרֵאל בְׁ  יִשְׁ

ָריִם ֶוה ִדֶבר בְׁיֹום ַויְִׁהי( 28: )וְַׁאֲהרֹן מֶֹשה הוא|  ִמִלצְׁ ֶאֶרץ מֶֹשה ֶאל יַהְׁ  בְׁ
ָריִם  : ִמצְׁ

ֶוה ַויְַׁדֵבר( 29) ֶוה ֲאנִי ֵכאמֹר מֶֹשה ֶאל יַהְׁ עֹה ֶאל ַדֵבר|  יַהְׁ ַריִם ֶמֶלְך ַפרְׁ  ִמצְׁ
נֵי מֶֹשה ַוטֹאֶמר( 31: )ֵאֶליָך דֵֹבר ֲאנִי ֲאֶשר ָךל ֵאת ֶוה ִלפְׁ  ֲעַרל ֲאנִי ֵהן|  יַהְׁ

ָפַתיִם ַמע וְֵׁאיְך שְׁ עֹה ֵאַלי יִשְׁ  :ַפרְׁ
 

Shemót Pérek 7 
ֶוה ַוטֹאֶמר( 1) ֵאה מֶֹשה ֶאל יַהְׁ עֹה ֱאֹלִהים נְַׁתִתיָך רְׁ ַפרְׁ יֶה ָאִחיָך וְַׁאֲהרֹן|  לְׁ  יִהְׁ

ַדֵבר ַאָתה( 2: )נְִׁביֶאָך עֹה ֶאל יְַׁדֵבר ָאִחיָך וְַׁאֲהרֹן|  ֲאַצֶויָ  ֲאֶשר ָךל ֵאת תְׁ  ַפרְׁ
נֵי ֶאת וְִׁשַכח ָרֵאל בְׁ צֹו יִשְׁ ֶשה ַוֲאנִי( 3: )ֵמַארְׁ עֹה ֵלב ֶאת ַאקְׁ בֵ |  ַפרְׁ  יִתיוְִׁהרְׁ

ַתי וְֶׁאת אֹתַֹתי ֶאת ֶאֶרץ מֹופְׁ ָריִם בְׁ ַמע וְֹׁלא( 4: )ִמצְׁ עֹה ֲאֵלֶכם יִשְׁ  וְׁנַָתִתי ַפרְׁ
ָריִם יִָדי ֶאת ִמצְׁ נֵי ַעִלי ֶאת ִצבְׁאַֹתי ֶאת וְׁהֹוֵצאִתי|  בְׁ ָרֵאל בְׁ  ֵמֶאֶרץ יִשְׁ

ַריִם ָפִטים ִמצְׁ עו( 5: )גְׁדִֹלים ִבשְׁ ַריִם וְׁיָדְׁ ֶוה ֲאנִי ִךי ִמצְׁ  ַעל יִָדי ֶאת ִבנְׁטִֹתי יַהְׁ
ָריִם נֵי ֶאת וְׁהֹוֵצאִתי|  ִמצְׁ ָרֵאל בְׁ  ַךֲאֶשר|  וְַׁאֲהרֹן מֶֹשה ַוטַַעש( 6: )ִמתֹוָכם יִשְׁ

ֶוה ִצָוה מֹנִים ֶבן ומֶֹשה( 7: )ָעשו ֵךן אָֹתם יַהְׁ  ָשֹלש ֶבן וְַׁאֲהרֹן ָשנָה שְׁ
מֹנִים ַדבְָׁרם|  ָשנָה ושְׁ עֹה ֶאל בְׁ  : ַפרְׁ

ֶוה ַוטֹאֶמר( 8) עֹה ֲאֵלֶכם יְַׁדֵבר ִךי( 9: )ֵלאמֹר ַאֲהרֹן וְֶׁאל מֶֹשה ֶאל יַהְׁ  ַפרְׁ
נו ֵלאמֹר תָ |  מֹוֵפת ָלֶכם תְׁ ָך ֶאת ַקח ַאֲהרֹן ֶאל וְָׁאַמרְׁ ֵלְך ַמחְׁ נֵי וְַׁהשְׁ עֹה ִלפְׁ  ַפרְׁ

ַתםִין יְִׁהי עֹה ֶאל וְַׁאֲהרֹן מֶֹשה ַוטָבֹא( 11: )לְׁ ֶוה ִצָוה ַךֲאֶשר ֵכן ַוטַַעשו ַפרְׁ |  יַהְׁ
ֵלְך נֵי ַמֵחהו ֶאת ַאֲהרֹן ַוטַשְׁ עֹה ִלפְׁ נֵי ַפרְׁ ַתםִין ַויְִׁהי ֲעָבָדיו וְִׁלפְׁ ָרא( 11: )לְׁ  ַוטִקְׁ
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עֹה ַגם ִפים ַלֲחָכִמים ַפרְׁ ַכשְׁ ֺטֵלי ֵהם גַם ַוטֲַעשו|  וְַׁלמְׁ ַריִם ַחרְׁ  ַלֲהֵטיֶהםבְׁ  ִמצְׁ
ִליכו( 12: )ֵךן יו ַמֵחהו ִאיש ַוטַשְׁ ַתםִינִם ַוטִהְׁ ַלע|  לְׁ : ַמחָֹתם ֶאת ַאֲהרֹן ַמֵחה ַוטִבְׁ

עֹה ֵלב ַוטֱֶחזַק( 13) ֶוה ִדֶבר ַךֲאֶשר|  ֲאֵלֶהם ָשַמע וְֹׁלא ַפרְׁ  : יַהְׁ
ֶוה ַוטֹאֶמר( 14) עֹה ֵלב ָךֵבד מֶֹשה ֶאל יַהְׁ  ֶאל ֵלְך( 15: )ָהָעם לְַׁשַכח ֵמֵאן|  ַפרְׁ

עֹה תָ  ַהַליְָׁמה יֵֹצא ִהםֵה ַבבֶֹקר ַפרְׁ ָראתֹו וְׁנִַצבְׁ ַפת ַעל ִלקְׁ  וְַׁהַלֶחה|  ַהיְׁאֹר שְׁ
ַפְך ֲאֶשר יֶָדָך ִתַקח לְׁנָָחש נֶהְׁ תָ ( 16: )בְׁ ֶוה ֵאָליו וְָׁאַמרְׁ ִרים ֱאֹלֵהי יַהְׁ  ָהִעבְׁ

ָלַחנִי ֺדנִי ַעִלי ֶאת ַשַכח ֵלאמֹר ֵאֶליָך שְׁ יַַעבְׁ ָבר וְׁ תָ  ֹלא וְִׁהםֵה|  ַבִלדְׁ  ַעד ָשַמעְׁ
ֶוה ָאַמר ךֹה( 17: )ךֹה ֶוה ֲאנִי ִךי ֵתַדע בְׁזֹאת יַהְׁ  ַבַלֶחה ַמֶךה ָאנִֹכי ִהםֵה|  יַהְׁ

יִָדי ֲאֶשר  ַביְׁאֹר ֲאֶשר וְַׁהָדגָה( 18: )לְָׁדם וְׁנֶֶהפְׁכו ַביְׁאֹר ֲאֶשר ַהַליִם ַעל בְׁ
ַריִם וְׁנִלְׁאו|  ַהיְׁאֹר וָבַאש ָתמות תֹות ִמצְׁ  ַוטֹאֶמר( 19) : ַהיְׁאֹר ִמן ַמיִם ִלשְׁ
ֶוה ָך ַקח ַאֲהרֹן ֶאל ֱאמֹר מֶֹשה ֶאל יַהְׁ ָך ונְֵׁטה ַמחְׁ ַריִם ֵמיֵמי ַעל יָדְׁ  ַעל ִמצְׁ

ֵוה ָךל וְַׁעל ַאגְֵׁמיֶהם וְַׁעל יְׁאֵֹריֶהם ַעל נֲַהרָֹתם יו ֵמיֵמיֶהם ִמקְׁ  וְָׁהיָה|  ָדם וְׁיִהְׁ
ַריִם ֶאֶרץ בְָׁכל ָדם  וְַׁאֲהרֹן מֶֹשה ֵכן ַוטֲַעשו( 21: )וָבֲאָבנִים וָבֵעִצים ִמצְׁ

ֶוה ִצָוה ַךֲאֶשר ֵעינֵי ַביְׁאֹר ֲאֶשר ַהַליִם ֶאת ַוטְַך ַבַלֶחה ַוטֶָרם יַהְׁ עֹה לְׁ  ַפרְׁ
ֵעינֵי  ַביְׁאֹר ֲאֶשר וְַׁהָדגָה( 21: )לְָׁדם ַביְׁאֹר ֲאֶשר ַהַליִם ָךל ַוטֵָהפְׁכו|  ֲעָבָדיו ולְׁ

ַריִם יָכְׁלו וְֹׁלא ַהיְׁאֹר ַוטִבְַׁאש ֵמָתה תֹות ִמצְׁ  ַהָדם ַויְִׁהי|  ַהיְׁאֹר ִמן ַמיִם ִלשְׁ
ָריִם ֶאֶרץ בְָׁכל ֺטֵלי ֵכן ַוטֲַעשו( 22: )ִמצְׁ ַריִם ַחרְׁ ָלֵטיֶהם ִמצְׁ  ֵלב ַוטֱֶחזַק|  בְׁ

עֹה ֶוה ִדֶבר ַךֲאֶשר ֲאֵלֶהם ָשַמע וְֹׁלא ַפרְׁ עֹה ַוטִֶפן( 23: )יַהְׁ |  ֵביתֹו ֶאל ַוטָבֹא ַפרְׁ
רו( 24: )ָלזֹאת ַגם ִלבֹו ָשת וְֹׁלא פְׁ ַריִם ָכל ַוטַחְׁ ִביבֹת ִמצְׁ תֹות ַמיִם ַהיְׁאֹר סְׁ  ִלשְׁ

תֹת יָכְׁלו ֹלא ִךי|   ַהךֹות ַאֲחֵרי|  יִָמים ִשבְַׁעת ַוטִָלֵלא( 25: )ַהיְׁאֹר ִמֵליֵמי ִלשְׁ
ֶוה  : ַהיְׁאֹר ֶאת יַהְׁ

ֶוה ַוטֹאֶמר( 26) עֹה ֶאל בֹא מֶֹשה ֶאל יַהְׁ תָ |  ַפרְׁ ֶוה ָאַמר ךֹה ֵאָליו וְָׁאַמרְׁ  יַהְׁ
ֺדנִי ַעִלי ֶאת ַשַכח יַַעבְׁ ַשֵכחַ  ַאָתה ָמֵאן וְִׁאם( 27: )וְׁ  ָךל ֶאת נֹגֵף ָאנִֹכי ִהםֵה|  לְׁ
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ִעים גְׁבולְָׁך דְׁ ַפרְׁ ִעים ַהיְׁאֹר וְָׁשַרץ( 28: )ַבצְׁ דְׁ ַפרְׁ ֵביֶתָך וָבאו וְָׁעלו צְׁ  וַבֲחַדר בְׁ
ָךבְָׁך ֵבית|  ִמָחֶתָך וְַׁעל ִמשְׁ ַעֶלָך ֲעָבֶדיָך ובְׁ ַתםוֶריָך ובְׁ ֲארֹוֶתיָך ובְׁ ִמשְׁ ( 29: )ובְׁ

ָכה ָך ובְׁ ַעלְׁ ָכל ובְׁ ִעים יֲַעלו|  ֲעָבֶדיָך ובְׁ דְׁ ַפרְׁ  :ַהצְׁ
 

Shemót Pérek 8 
ֶוה ַוטֹאֶמר( 1) ָך ֶאת נְֵׁטה ַאֲהרֹן ֶאל ֱאמֹר מֶֹשה ֶאל יַהְׁ ַמֶחָך יָדְׁ  ַהםְָׁהרֹת ַעל בְׁ

ִעים ֶאת וְַׁהַעל|  ָהֲאגִַלים וְַׁעל ַהיְׁאִֹרים ַעל דְׁ ַפרְׁ ָריִם ֶאֶרץ ַעל ַהצְׁ  ַוטֵט( 2: )ִמצְׁ
ָריִם ֵמיֵמי ַעל יָדֹו ֶאת ַאֲהרֹן ֵדעַ  ַוַתַעל|  ִמצְׁ ַפרְׁ ַכס ַהצְׁ ָריִם ֶאֶרץ ֶאת ַותְׁ : ִמצְׁ

ֺטִלים ֵכן ַוטֲַעשו( 3) ָלֵטיֶהם ַהֲחרְׁ ִעים ֶאת ַוטֲַעלו|  בְׁ דְׁ ַפרְׁ ָריִם ֶאֶרץ ַעל ַהצְׁ : ִמצְׁ
ָרא( 4) עֹה ַוטִקְׁ ִתירו ַוטֹאֶמר ולְַׁאֲהרֹן לְׁמֶֹשה ַפרְׁ ֶוה ֶאל ַהעְׁ  וְׁיֵָסר יַהְׁ

ִעים דְׁ ַפרְׁ יִזְׁבְׁחו ָהָעם ֶאת ַוֲאַשכְָׁחה|  וֵמַעִלי ִמֶלםִי ַהצְׁ  ַוטֹאֶמר( 5: )ַליהָוה וְׁ
עֹה מֶֹשה ַפרְׁ ָפֵאר לְׁ ָמַתי ָעַלי ִהתְׁ ִתיר לְׁ ָך וְַׁלֲעָבֶדיָך לְָׁך ַאעְׁ ַהכְִׁרית ולְַׁעלְׁ  לְׁ

ִעים דְׁ ָך ַהֲצַפרְׁ נָה ַביְׁאֹר ַרק|  וִמָבֶתיָך ִמלְׁ ָמָחר ַוטֹאֶמר( 6: )ִתָשַארְׁ  ַוטֹאֶמר|  לְׁ
ָך ָברְׁ ַמַען ִךדְׁ ִעים וְָׁסרו( 7: )ֱאֹלֵהינו ַךיהָוה ֵאין ִךי ֵתַדע לְׁ דְׁ ַפרְׁ ָך ַהצְׁ  ִמלְׁ
נָה ַביְׁאֹר ַרק|  וֵמַעֶלָך וֵמֲעָבֶדיָך וִמָבֶתיָך  וְַׁאֲהרֹן מֶֹשה ַוטֵֵצא( 8: )ִתָשַארְׁ

עֹה ֵמִעם ַעק|  ַפרְׁ ֶוה ֶאל מֶֹשה ַוטִצְׁ ַבר ַעל יַהְׁ ִעים דְׁ דְׁ ַפרְׁ  ָשם ֲאֶשר ַהצְׁ
עֹה ַפרְׁ ֶוה ַוטַַעש( 9: )לְׁ ַבר יַהְׁ ִעים ַוטָֺמתו|  מֶֹשה ִךדְׁ דְׁ ַפרְׁ  ִמן ַהָבִתים ִמן ַהצְׁ
בְׁרו( 11: )ַהָשדֹת וִמן ַהֲחֵצרֹת ( 11: )ָהָאֶרץ ַוִתבְַׁאש|  ֳחָמִרם ִרםֳחמָ  אָֹתם ַוטִצְׁ

א עֹה ַוטַרְׁ ָוָחה ָהיְָׁתה ִךי ַפרְׁ  ַךֲאֶשר|  ֲאֵלֶהם ָשַמע וְֹׁלא ִלבֹו ֶאת וְַׁהכְֵׁבד ָהרְׁ
ֶוה ִדֶבר ֶוה ַוטֹאֶמר( 12) : יַהְׁ ָך ֶאת נְֵׁטה ַאֲהרֹן ֶאל ֱאמֹר מֶֹשה ֶאל יַהְׁ  וְַׁהְך ַמחְׁ
ִכםִם וְָׁהיָה|  ָהָאֶרץ ֲעַפר ֶאת ָריִם ֶאֶרץ בְָׁכל לְׁ  ַאֲהרֹן ַוטֵט ֵכן ַוטֲַעשו( 13: )ִמצְׁ
ַמֵחהו יָדֹו ֶאת ִהי ָהָאֶרץ ֲעַפר ֶאת ַוטְַך בְׁ  ֲעַפר ָךל|  וַבבְֵׁהָמה ָבָאָדם ַהִךםָם ַותְׁ

ָריִם ֶאֶרץ בְָׁכל ִכםִים ָהיָה ָהָאֶרץ ֺטִלים ֵכן ַוטֲַעשו( 14: )ִמצְׁ ָלֵטיֶהם ַהַחרְׁ  בְׁ
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ִהי|  יָכֹלו וְֹׁלא ַהִךםִים ֶאת לְׁהֹוִציא רו( 15: )וַבבְֵׁהָמה ָבָאָדם ַהִךםָם ַותְׁ  ַוטֹאמְׁ
ֺטִלים עֹה ֶאל ַהַחרְׁ ַבע ַפרְׁ עֹה ֵלב ַוטֱֶחזַק|  ִהוא ֱאֹלִהים ֶאצְׁ  ָשַמע וְֹׁלא ַפרְׁ

ֶוה ִדֶבר ַךֲאֶשר ֲאֵלֶהם ֶוה ַוטֹאֶמר( 16) : יַהְׁ ֵךם מֶֹשה ֶאל יַהְׁ  ַבבֶֹקר ַהשְׁ
יֵַצב נֵי וְִׁהתְׁ עֹה ִלפְׁ תָ |  ַהָליְָׁמה יֹוֵצא ִהםֵה ַפרְׁ ֶוה ָאַמר ךֹה ֵאָליו וְָׁאַמרְׁ  ַשַכח יַהְׁ

ֺדנִי ַעִלי ַשֵכחַ  ֵאינְָׁך ִאם ִךי( 17: )וְׁיַַעבְׁ ִליחַ  ִהנְׁנִי ַעִלי ֶאת מְׁ  וַבֲעָבֶדיָך בְָׁך ַמשְׁ
ָך ַעלְׁ ָבֶתיָך ובְׁ ַריִם ָבֵתי וָמלְׁאו|  ֶהָערֹב ֶאת ובְׁ  ָהֲאָדָמה וְׁגַם ֶהָערֹב ֶאת ִמצְׁ

ֵליִתי( 18: )ָעֶליהָ  ֵהם ֲאֶשר  עֵֹמד ַעִלי ֲאֶשר גֶֹשן ֶאֶרץ ֶאת ַההוא ַבטֹום וְִׁהפְׁ
ִתי ָעֶליהָ  ִבלְׁ ַמַען|  ָערֹב ָשם ֱהיֹות לְׁ ֶוה ֲאנִי ִךי ֵתַדע לְׁ ( 19: )ָהָאֶרץ בְֶׁקֶרב יַהְׁ

ִתי ָמָחר|  ַעֶלָך וֵבין ַעִלי ֵבין פְֺׁדת וְַׁשמְׁ יֶה לְׁ ֶוה ַוטַַעש( 21: )ַהזֶה ָהאֹת יִהְׁ  ֵךן יַהְׁ
עֹה ֵביָתה ָךֵבד ָערֹב ַוטָבֹא ָכל|  ֲעָבָדיו וֵבית ַפרְׁ ַריִם ֶאֶרץ ובְׁ  ִתָשֵחת ִמצְׁ

נֵי ָהָאֶרץ ָרא( 21: )ֶהָערֹב ִמפְׁ עֹה ַוטִקְׁ  זִבְׁחו לְׁכו ַוטֹאֶמר|  ולְַׁאֲהרֹן מֶֹשה ֶאל ַפרְׁ
ַריִם תֹוֲעַבת ִךי ֵךן ַלֲעשֹות נָכֹון ֹלא מֶֹשה ַוטֹאֶמר( 22: )ָבָאֶרץ ֵלאֹלֵהיֶכם  ִמצְׁ

ַריִם תֹוֲעַבת ֶאת נִזְַׁבח ֵהן|  ֱאֹלֵהינו ַליהָוה נִזְַׁבח ֵעינֵיֶהם ִמצְׁ ֺלנו וְֹׁלא לְׁ קְׁ : יִסְׁ
ֹלֶשת ֶדֶרְך( 23) ָבר נֵֵלְך יִָמים שְׁ נו|  ַבִלדְׁ  יֹאַמר ַךֲאֶשר ֱאֹלֵהינו ַליהָוה וְׁזַָבחְׁ

עֹה ַוטֹאֶמר( 24: )ֵאֵלינו ֶכם ֲאַשַכח ָאנִֹכי ַפרְׁ ֶתם ֶאתְׁ  ֱאֹלֵהיֶכם ַליהָוה וזְַׁבחְׁ
ָבר ֵחק ַרק ַבִלדְׁ ִחיקו ֹלא ַהרְׁ ִתירוהַ |  ָלֶלֶכת ַתרְׁ  מֶֹשה ַוטֹאֶמר( 25: )ַבֲעִדי עְׁ

ִתי ֵמִעָלְך יֹוֵצא ָאנִֹכי ִהםֵה ַתרְׁ ֶוה ֶאל וְַׁהעְׁ עֹה ֶהָערֹב וְָׁסר יַהְׁ  ֵמֲעָבָדיו ִמַפרְׁ
עֹה יֵֹסף ַאל ַרק|  ָמָחר וֵמַעלֹו ִתי ָהֵתל ַפרְׁ ִבלְׁ : ַליהָוה ִלזְׁבֹחַ  ָהָעם ֶאת ַשַכח לְׁ

עֹה ֵמִעם מֶֹשה ַוטֵֵצא( 26) ַתר|  ַפרְׁ ֶוה ֶאל ַוטֶעְׁ ֶוה ַוטַַעש( 27: )יַהְׁ ַבר יַהְׁ  מֶֹשה ִךדְׁ
עֹה ֶהָערֹב ַוטַָסר ַאר ֹלא|  וֵמַעלֹו ֵמֲעָבָדיו ִמַפרְׁ עֹה ַוטַכְֵׁבד( 28: )ֶאָחד נִשְׁ  ַפרְׁ

 :ָהָעם ֶאת ִשַכח וְֹׁלא|  ַהזֹאת ַבַפַעם ַגם ִלבֹו ֶאת
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Shemót Pérek 9 
ֶוה ַוטֹאֶמר( 1) עֹה ֶאל בֹא מֶֹשה ֶאל יַהְׁ תָ |  ַפרְׁ ֶוה ָאַמר ךֹה ֵאָליו וְִׁדַברְׁ  ֱאֹלֵהי יַהְׁ

ִרים ֺדנִי ַעִלי ֶאת ַשַכח ָהִעבְׁ ָך|  לְַׁשֵכחַ  ַאָתה ָמֵאן ִאם ִךי( 2: )וְׁיַַעבְׁ  וְׁעֹודְׁ
ֶוה יַד ִהםֵה( 3: )ָבם ַמֲחזִיק נְָׁך הֹויָה יַהְׁ ִמקְׁ  ַבֲחמִֹרים ַבמוִסים ַבָשֶדה ֲאֶשר בְׁ

אֹד ָךֵבד ֶדֶבר|  וַבצֹאן ַבָבָקר ַבגְַׁמִכים ָלה( 4: )מְׁ ֶוה וְִׁהפְׁ נֵה ֵבין יַהְׁ ָרֵאל ִמקְׁ  יִשְׁ
נֵה וֵבין ָריִם ִמקְׁ נֵי ִמָךל יָמות וְֹׁלא|  ִמצְׁ ָרֵאל ִלבְׁ ֶוה ַוטֶָשם( 5: )ָדָבר יִשְׁ  יַהְׁ

ֶוה יֲַעֶשה ָמָחר|  ֵלאמֹר מֹוֵעד ֶוה ַוטַַעש( 6: )ָבָאֶרץ ַהזֶה ַהָדָבר יַהְׁ  ֶאת יַהְׁ
נֵה ךֹל ַוטָָמת ִמָלֳחָרת ַהזֶה ַהָדָבר ָריִם ִמקְׁ נֵה|  ִמצְׁ נֵי וִמִלקְׁ ָרֵאל בְׁ  ֵמת ֹלא יִשְׁ
ַלח( 7: )ֶאָחד עֹה ַוטִשְׁ נֵה ֵמת ֹלא וְִׁהםֵה ַפרְׁ ָרֵאל ִמִלקְׁ  ֵלב ַוטִכְַׁבד|  דֶאחָ  ַעד יִשְׁ

עֹה  : ָהָעם ֶאת ִשַכח וְֹׁלא ַפרְׁ
ֶוה ַוטֹאֶמר( 8) חו ַאֲהרֹן וְֶׁאל מֶֹשה ֶאל יַהְׁ ֹלא ָלֶכם קְׁ נֵיֶכם מְׁ ָשן ִפיחַ  ָחפְׁ |  ִךבְׁ

ֵעינֵי ַהָשַמיְָׁמה מֶֹשה וזְָׁרקֹו עֹה לְׁ ָריִם ֶאֶרץ ָךל ַעל לְָׁאָבק וְָׁהיָה( 9: )ַפרְׁ |  ִמצְׁ
ֵהָמה וְַׁעל ָהָאָדם ַעל וְָׁהיָה ִחין ַהבְׁ ֺבעֹת פֵֹרחַ  ִלשְׁ ָריִם ֶאֶרץ בְָׁכל ֲאַבעְׁ ( 11: )ִמצְׁ

חו ָשן ִפיחַ  ֶאת ַוטִקְׁ דו ַהִךבְׁ נֵי ַוטַַעמְׁ עֹה ִלפְׁ |  ַהָשָמיְָׁמה מֶֹשה אֹתֹו ַוטִזְׁרֹק ַפרְׁ
ִחין ַויְִׁהי ֺבעֹת שְׁ ֵהָמה ָבָאָדם פֵֹרחַ  ֲאַבעְׁ ֺטִלים יָכְׁלו וְֹׁלא( 11: )וַבבְׁ  ַלֲעמֹד ַהַחרְׁ
נֵי נֵי מֶֹשה ִלפְׁ ִחין ִמפְׁ ִחין ָהיָה ִךי|  ַהשְׁ ֺטִלם ַהשְׁ ָכל ַבֲחרְׁ ָריִם ובְׁ ( 12: )ִמצְׁ

ֶוה ַויְַׁחזֵק עֹה ֵלב ֶאת יַהְׁ ֶוה ִדֶבר ַךֲאֶשר|  ֲאֵלֶהם ָשַמע וְֹׁלא ַפרְׁ : מֶֹשה ֶאל יַהְׁ
ֶוה ַוטֹאֶמר( 13)  ֵךם מֶֹשה ֶאל יַהְׁ יֵַצב ַבבֶֹקר ַהשְׁ נֵי וְִׁהתְׁ עֹה ִלפְׁ |  ַפרְׁ

תָ  ֶוה ָאַמר ךֹה ֵאָליו וְָׁאַמרְׁ ִרים ֱאֹלֵהי יַהְׁ ֺדנִי ַעִלי ֶאת ַשַכח ָהִעבְׁ  ִךי( 14: )וְׁיַַעבְׁ
ַעלֶ  וַבֲעָבֶדיָך ִלבְָׁך ֶאל ַמֵגפַֹתי ָךל ֶאת שֵֹלחַ  ֲאנִי ַהזֹאת ַבַפַעם  ַבֲעבור|  ָךובְׁ
ִתי ַעָתה ִךי( 15: )ָהָאֶרץ בְָׁכל ָךמֹנִי ֵאין ִךי ֵתַדע ָך ָוַאְך יִָדי ֶאת ָשַלחְׁ  וְֶׁאת אֹותְׁ
ָך ִתיָך זֹאת ַבֲעבור וְׁאוָלם( 16: )ָהָאֶרץ ִמן ַוִתָךֵחד|  ַבָדֶבר ַעלְׁ  ַבֲעבור ֶהֱעַמדְׁ
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ָך אֹתְׁ ַמַען|  ךִֹחי ֶאת ַהרְׁ ִמי ַסֵפר ולְׁ ָך( 17: )ָהָאֶרץ בְָׁכל שְׁ תֹוֵלל עֹודְׁ ַעִלי ִמסְׁ |  בְׁ
ִתי ִבלְׁ ִטיר ִהנְׁנִי( 18: )ַשכְָׁחם לְׁ אֹד ָךֵבד ָבָרד ָמָחר ָךֵעת ַממְׁ  ָהיָה ֹלא ֲאֶשר|  מְׁ
ַריִם ָכמֹהו ִמצְׁ ִמן בְׁ ָדה ַהטֹום לְׁ ַלח וְַׁעָתה( 19: )ָעָתה וְַׁעד ִהָוסְׁ  ֶאת ָהֵעז שְׁ
נְָׁך ֵהָמה ָהָאָדם ָךל|  ַבָשֶדה לְָׁך ֲאֶשר ָךל וְֵׁאת ִמקְׁ  ַבָשֶדה יִָלֵצא ֲאֶשר וְַׁהבְׁ

ַבר ֶאת ַהטֵָרא( 21: )ָוֵמתו ַהָבָרד ֲעֵלֶהם וְׁיַָרד ַהַביְָׁתה יֵָאֵסף וְֹׁלא ֶוה דְׁ  יַהְׁ
ֵדי עֹה ֵמַעבְׁ נֵהו וְֶׁאת ֲעָבָדיו ֶאת ֵהנִיס|  ַפרְׁ  ֹלא ַוֲאֶשר( 21: )ַהָבִתים ֶאל ִמקְׁ

ַבר ֶאל ִלבֹו ָשם ֶוה דְׁ נֵהו וְֶׁאת ֲעָבָדיו ֶאת ַוטֲַעזֹב|  יַהְׁ  : ַבָשֶדה ִמקְׁ
ֶוה ַוטֹאֶמר( 22) ָך ֶאת נְֵׁטה מֶֹשה ֶאל יַהְׁ  ֶאֶרץ בְָׁכל ָבָרד ִויִהי ַהָשַמיִם ַעל יָדְׁ

ָריִם ֶאֶרץ ַהָשֶדה ֵעֶשב ָךל וְַׁעל ַהבְֵׁהָמה וְַׁעל ָהָאָדם ַעל|  ִמצְׁ ָריִם בְׁ ( 23: )ִמצְׁ
ָצה ֵאש ַוִתֲהַלְך וָבָרד קֹֹלת נַָתן ַויהָוה ַהָשַמיִם ַעל ַמֵחהו ֶאת מֶֹשה ַוטֵט |  ָארְׁ

ֵטר ֶוה ַוטַמְׁ ָריִם ֶאֶרץ ַעל ָבָרד יַהְׁ ַלַקַחת וְֵׁאש ָבָרד ַויְִׁהי( 24: )ִמצְׁ  בְׁתֹוְך ִמתְׁ
אֹד דָךבֵ |  ַהָבָרד ַריִם ֶאֶרץ בְָׁכל ָכמֹהו ָהיָה ֹלא ֲאֶשר מְׁ גֹוי ָהיְָׁתה ֵמָאז ִמצְׁ : לְׁ

ַריִם ֶאֶרץ בְָׁכל ַהָבָרד ַוטְַך( 25) ֵהָמה וְַׁעד ֵמָאָדם ַבָשֶדה ֲאֶשר ָךל ֵאת ִמצְׁ |  בְׁ
ֶאֶרץ ַרק( 26: )ִשֵבר ַהָשֶדה ֵעץ ָךל וְֶׁאת ַהָבָרד ִהָךה ַהָשֶדה ֵעֶשב ָךל וְֵׁאת  בְׁ
נֵי ָשם ֲאֶשר גֶֹשן ָרֵאל בְׁ ַלח( 27: )ָבָרד ָהיָה ֹלא|  יִשְׁ עֹה ַוטִשְׁ ָרא ַפרְׁ  לְׁמֶֹשה ַוטִקְׁ

ֶוה|  ַהָפַעם ָחָטאִתי ֲאֵלֶהם ַוטֹאֶמר ולְַׁאֲהרֹן ָשִעים וְַׁעִלי ַוֲאנִי ַהַצִדיק יַהְׁ : ָהרְׁ
ִתירו( 28) ֶוה ֶאל ַהעְׁ יֹת וְַׁרב יַהְׁ ֶכם ַוֲאַשכְָׁחה|  וָבָרד ֱאֹלִהים קֹֹלת ִמהְׁ  וְֹׁלא ֶאתְׁ

 ֶאל ַךַפי ֶאת ֶאפְׁרֹש ָהִעיר ֶאת ךְֵׁצאִתי מֶֹשה ֵאָליו ַוטֹאֶמר( 29: )ַלֲעמֹד תִֹספון
ֶוה ָדלון ַהקֹלֹות|  יַהְׁ יֶה ֹלא וְַׁהָבָרד יֶחְׁ ַמַען עֹוד יִהְׁ : ָהָאֶרץ ַליהָוה ִךי ֵתַדע לְׁ

ִתי|  ַוֲעָבֶדיָך וְַׁאָתה( 31) און ֶטֶרם ִךי יַָדעְׁ נֵי ִתירְׁ ֶוה ִמפְׁ ( 31: )ֱאֹלִהים יַהְׁ
ָתה עָֹרה וְַׁהִפשְׁ עָֹרה ִךי|  נָֺךָתה וְַׁהשְׁ ָתה ָאִביב ַהשְׁ  וְַׁהִחָחה( 32: )ִגבְׁעֹל וְַׁהִפשְׁ
עֹה ֵמִעם מֶֹשה טֵֵצאוַ ( 33: )ֵהםָה ֲאִפיֹלת ִךי|  נֺךו ֹלא וְַׁהֺךֶמֶמת  ָהִעיר ֶאת ַפרְׁ
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ֶוה ֶאל ַךָפיו ַוטִפְׁרֹש לו|  יַהְׁ דְׁ ָצה נִַתְך ֹלא וָמָטר וְַׁהָבָרד ַהקֹלֹות ַוטַחְׁ ( 34: )ָארְׁ
א עֹה ַוטַרְׁ  הוא ִלבֹו ַוטַכְֵׁבד|  ַלֲחטֹא ַוטֶֹסף וְַׁהקֹֹלת וְַׁהָבָרד ַהָלָטר ָחַדל ִךי ַפרְׁ

עֹה ֵלב ַוטֱֶחזַק( 35: )ַוֲעָבָדיו נֵי ֶאת ִשַכח וְֹׁלא ַפרְׁ ָרֵאל בְׁ ֶוה ִדֶבר ַךֲאֶשר|  יִשְׁ  יַהְׁ
יַד  :מֶֹשה בְׁ

Shemót Pérek 10 
ֶוה ַוטֹאֶמר( 1) עֹה ֶאל בֹא מֶֹשה ֶאל יַהְׁ ִתי ֲאנִי ִךי|  ַפרְׁ ַבדְׁ  ֵלב וְֶׁאת ִלבֹו ֶאת ִהכְׁ

ַמַען ֲעָבָדיו בֹו ֵאֶכה אֹתַֹתי ִשִתי לְׁ ִקרְׁ ַמַען( 2: )בְׁ ַסֵפר ולְׁ  וֶבן ִבנְָׁך בְָׁאזְׁנֵי תְׁ
ִתי ֲאֶשר ֵאת ִבנְָׁך ַעַכלְׁ ַריִם ִהתְׁ ִמצְׁ ִתי ֲאֶשר אֹתַֹתי וְֶׁאת בְׁ  ִךי ִויַדעְֶׁתם|  ָבם ַשמְׁ
ֶוה ֲאנִי עֹה ֶאל וְַׁאֲהרֹן מֶֹשה ַוטָבֹא( 3: )יַהְׁ רו ַפרְׁ ֶוה ָאַמר ךֹה ֵאָליו ַוטֹאמְׁ  יַהְׁ

ִרים ֱאֹלֵהי ֺדנִי ַעִלי ַשַכח|  ִמָפנָי ֵלָענֹת ֵמַאנְׁתָ  ָמַתי ַעד ָהִעבְׁ  ִאם ִךי( 4: )וְׁיַַעבְׁ
ֶבה ָמָחר ֵמִביא ִהנְׁנִי|  ַעִלי ֶאת לְַׁשֵכחַ  ַאָתה ָמֵאן  ֶאת וְִׁכָמה( 5: )ִבגְֺׁבֶלָך ַארְׁ
אֹת יוַכל וְֹׁלא ָהָאֶרץ ֵעין ֵלָטה יֶֶתר ֶאת וְָׁאַכל|  ָהָאֶרץ ֶאת ִלרְׁ ֶאֶרת ַהפְׁ  ַהםִשְׁ

 ָבֶתיָך וָמלְׁאו( 6: )ַהָשֶדה ִמן ָלֶכם ַהצֵֹמחַ  ָהֵעץ ָךל ֶאת וְָׁאַכל ַהָבָרד ִמן ָלֶכם
ַריִם ָכל וָבֵתי ֲעָבֶדיָך ָכל וָבֵתי  ֲאבֶֹתיָך ַוֲאבֹות ֲאבֶֹתיָך ָראו ֹלא ֲאֶשר ִמצְׁ
עֹה ֵמִעם ַוטֵֵצא ַוטִֶפן|  ַהזֶה ַהטֹום ַעד ָהֲאָדָמה ַעל ֱהיֹוָתם ִמטֹום רו( 7: )ַפרְׁ  ַוטֹאמְׁ
ֵדי עֹה ַעבְׁ יֶה ָמַתי ַעד ֵאָליו ַפרְׁ דו ָהֲאנִָשים ֶאת ַשַכח לְׁמֹוֵקש ָלנו זֶה יִהְׁ  וְׁיַַעבְׁ

ֶוה ֶאת ָדה ִךי ֵתַדע ֲהֶטֶרם|  ֱאֹלֵהיֶהם יַהְׁ  וְֶׁאת מֶֹשה ֶאת ַוטוַשב( 8: )ָריִםִמצְׁ  ָאבְׁ
עֹה ֶאל ַאֲהרֹן דו לְׁכו ֲאֵלֶהם ַוטֹאֶמר ַפרְׁ ֶוה ֶאת ִעבְׁ  ָוִמי ִמי|  ֱאֹלֵהיֶכם יַהְׁ

ָבנֵינו|  נֵֵלְך וִבזְֵׁקנֵינו ִבנְָׁעֵרינו מֶֹשה ַוטֹאֶמר( 9: )ַההֹלְִׁכים נֹוֵתנו בְׁ  וִבבְׁ
ָקֵרנו בְׁצֹאנֵנו ֶוה ַחג ִךי נֵֵלְך וִבבְׁ ֶוה ֵכן יְִׁהי ֲאֵלֶהם ַוטֹאֶמר( 11: )ָלנו יַהְׁ  יַהְׁ
ֶכם ֲאַשַכח ַךֲאֶשר ִעָלֶכם או|  ַטפְֶׁכם וְֶׁאת ֶאתְׁ נֵיֶכם נֶגֶד ָרָעה ִךי רְׁ  ֹלא( 11: )פְׁ

דו ַהגְָׁבִרים נָא לְׁכו ֵכן ֶוה ֶאת וְִׁעבְׁ ִשים ַאֶתם אָֹתה ִךי יַהְׁ ַבקְׁ  אָֹתם ַויְׁגֶָרש|  מְׁ
נֵי ֵמֵאת עֹה פְׁ  : ַפרְׁ
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ֶוה ַוטֹאֶמר( 12) ָך נְֵׁטה מֶֹשה ֶאל יַהְׁ ַריִם ֶאֶרץ ַעל יָדְׁ ֶבה ִמצְׁ  ַעל וְׁיַַעל ָבַארְׁ
ָריִם ֶאֶרץ ִאיר ֲאֶשר ָךל ֵאת ָהָאֶרץ ֵעֶשב ָךל ֶאת וְׁיֹאַכל|  ִמצְׁ ( 13: )ַהָבָרד ִהשְׁ
ַריִם ֶאֶרץ ַעל ַמֵחהו ֶאת מֶֹשה ַוטֵט  ַהטֹום ָךל ָבָאֶרץ ָקִדים רוחַ  נִַהג ַויהָוה ִמצְׁ

ֶבה ֶאת נָָשא ַהָקִדים וְׁרוחַ  ָהיָה ַהבֶֹקר|  ַהָכיְָׁלה וְָׁכל ַההוא  ַוטַַעל( 14: )ָהַארְׁ
ֶבה ַריִם ֶאֶרץ ָךל ַעל ָהַארְׁ ָריִם גְׁבול בְׁכֹל ַוטָנַח ִמצְׁ אֹד ָךֵבד|  ִמצְׁ ָפנָיו מְׁ  ֹלא לְׁ

ֶבה ֵכן ָהיָה יֶה ֹלא וְַׁאֲחָריו ָךמֹהו ַארְׁ  ָהָאֶרץ ָךל ֵעין ֶאת ַויְַׁכס( 15: )ֵךן יִהְׁ
ַשְך ִרי ָךל וְֵׁאת ָהָאֶרץ ֵעֶשב ָךל ֶאת ַוטֹאַכל ָהָאֶרץ ַוֶתחְׁ  הֹוִתיר ֲאֶשר ָהֵעץ פְׁ

ֵעֶשב ָבֵעץ יֶֶרק ָךל נֹוַתר וְֹׁלא|  ַהָבָרד ָריִם ֶאֶרץ בְָׁכל ַהָשֶדה ובְׁ ( 16: )ִמצְׁ
עֹה ַויְַׁמֵהר רֹא ַפרְׁ  ֱאֹלֵהיֶכם ַליהָוה ָחָטאִתי ַוטֹאֶמר|  ולְַׁאֲהרֹן לְׁמֶֹשה ִלקְׁ
ִתירו ַהַפַעם ַאְך ַחָחאִתי נָא ָשא וְַׁעָתה( 17: )וְָׁלֶכם |  ֱאֹלֵהיֶכם ַליהָוה וְַׁהעְׁ
עֹה ֵמִעם טֵֵצאוַ ( 18: )ַהזֶה ַהָלֶות ֶאת ַרק ֵמָעַלי וְׁיֵָסר ַתר|  ַפרְׁ ֶוה ֶאל ַוטֶעְׁ : יַהְׁ

ֶוה ַוטֲַהפְֹך( 19) אֹד ָחזָק יָם רוחַ  יַהְׁ ֶבה ֶאת ַוטִָשא מְׁ ָקֵעהו ָהַארְׁ |  מוף יָָלה ַוטִתְׁ
ַאר ֹלא ֶבה נִשְׁ ָריִם גְׁבול בְׁכֹל ֶאָחד ַארְׁ ֶוה ַויְַׁחזֵק( 21: )ִמצְׁ עֹה ֵלב ֶאת יַהְׁ |  ַפרְׁ

נֵי ֶאת ִשַכח וְֹׁלא ָרֵאל בְׁ  : יִשְׁ
ֶוה ַוטֹאֶמר( 21) ָך נְֵׁטה מֶֹשה ֶאל יַהְׁ  ֶאֶרץ ַעל חֶֹשְך ִויִהי ַהָשַמיִם ַעל יָדְׁ

ָריִם  ֲאֵפָלה חֶֹשְך ַויְִׁהי|  ַהָשָמיִם ַעל יָדֹו ֶאת מֶֹשה ַוטֵט( 22: )חֶֹשְך וְׁיֵָמש|  ִמצְׁ
ַריִם ֶאֶרץ בְָׁכל ֹלֶשת ִמצְׁ  ִאיש ָקמו וְֹׁלא ָאִחיו ֶאת ִאיש ָראו ֹלא( 23: )יִָמים שְׁ

ָתיו ֹלֶשת ִמַתחְׁ נֵי ולְָׁכל|  יִָמים שְׁ ָרֵאל בְׁ בָֹתם אֹור ָהיָה יִשְׁ ָרא( 24: )בְׁמֹושְׁ  ַוטִקְׁ
עֹה דו לְׁכו ַוטֹאֶמר מֶֹשה ֶאל ַפרְׁ ֶוה ֶאת ִעבְׁ ֶכם צֹאנְֶׁכם ַרק יַהְׁ ַקרְׁ  ַגם|  יָֺצג ובְׁ
ֶכם יֵָדנו ִתֵתן ַאָתה ַגם מֶֹשה ַוטֹאֶמר( 25: )ִעָלֶכם יֵֵלְך ַטפְׁ |  וְׁעֹלֹות זְָׁבִחים בְׁ

נֵנו וְׁגַם( 26: )ֱאֹלֵהינו ַליהָוה וְָׁעִשינו ָסה ִתָשֵאר ֹלא ִעָלנו יֵֵלְך ִמקְׁ  ִךי ַפרְׁ
ֶוה ֶאת ַלֲעבֹד נִַקח ִמֶלםו נו|  ֱאֹלֵהינו יַהְׁ ֶוה ֶאת םֲַעבֹד ַמה נֵַדע ֹלא ַוֲאנַחְׁ  ַעד יַהְׁ
ֶוה ַויְַׁחזֵק( 27: )ָשָלה בֵֹאנו עֹה ֵלב ֶאת יַהְׁ ַשכְָׁחם ָאָבה וְֹׁלא|  ַפרְׁ  ַוטֹאֶמר( 28: )לְׁ
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עֹה לֹו אֹות תֶֹסף ֶאל לְָׁך ִהָשֶמר|  ֵמָעָלי ֵלְך ַפרְׁ ָך בְׁיֹום ִךי ָפנַי רְׁ אֹתְׁ  ָפנַי רְׁ
תָ  ֵךן מֶֹשה ַוטֹאֶמר( 29): ָתמות אֹות עֹוד אִֹסף ֹלא|  ִדַברְׁ  :ָפנֶיָך רְׁ

 
Shemót Pérek 11 

ֶוה ַוטֹאֶמר( 1) עֹה ַעל ָאִביא ֶאָחד נֶגַע עֹוד מֶֹשה ֶאל יַהְׁ ַריִם וְַׁעל ַפרְׁ  ַאֲחֵרי ִמצְׁ
ֶכם יְַׁשַכח ֵכן ַשכְׁחֹו|  ִמזֶה ֶאתְׁ ֶכם יְׁגֵָרש ָגֵרש ָךָלה ךְׁ  נָא ַדֶבר( 2: )ִמזֶה ֶאתְׁ

ֲאלו|  ָהָעם בְָׁאזְׁנֵי עוָתה ֵמֵאת וְִׁאָשה ֵרֵעהו ֵמֵאת ִאיש וְׁיִשְׁ ֵלי רְׁ  וכְֵׁלי ֶכֶסף ךְׁ
ֶוה ַוטִֵתן( 3: )זָָהב ֵעינֵי ָהָעם ֵחן ֶאת יַהְׁ ָריִם בְׁ אֹד ָגדֹול מֶֹשה ָהִאיש ַגם|  ִמצְׁ  מְׁ

ֶאֶרץ ַריִם בְׁ ֵעינֵ  ִמצְׁ ֵדי יבְׁ עֹה ַעבְׁ ֵעינֵי ַפרְׁ  ָאַמר ךֹה מֶֹשה ַוטֹאֶמר( 4) : ָהָעם ובְׁ
ֶוה ָריִם בְׁתֹוְך יֹוֵצא ֲאנִי ַהַכיְָׁלה ַךֲחצֹת|  יַהְׁ ֶאֶרץ בְׁכֹור ָךל וֵמת( 5: )ִמצְׁ  בְׁ

ַריִם עֹה ִמבְׁכֹור ִמצְׁ אֹו ַעל ַהטֵֹשב ַפרְׁ  ַאַחר ֲאֶשר ַהִשפְָׁחה בְׁכֹור ַעד ִךסְׁ
ֵהָמה בְׁכֹור וְׁכֹל|  ָהֵרָחיִם ָעָקה וְָׁהיְָׁתה( 6: )בְׁ ָריִם ֶאֶרץ בְָׁכל גְׁדָֹלה צְׁ |  ִמצְׁ

יָָתה ֹלא ָךמֹהו ֲאֶשר נֵי ולְׁכֹל( 7: )תִֹסף ֹלא וְָׁכמֹהו נִהְׁ ָרֵאל בְׁ  יֱֶחַרץ ֹלא יִשְׁ
ֵהָמה וְַׁעד לְֵׁמִאיש לְׁשֹנֹו ֶךֶלב ַמַען|  בְׁ עון לְׁ ֶלה ֲאֶשר ֵתדְׁ ֶוה יַפְׁ ַריִם ֵבין יַהְׁ  ִמצְׁ
ָרֵאל וֵבין דו( 8: )יִשְׁ ַתֲחוו ֵאַלי ֵאֶכה ֲעָבֶדיָך ָכל וְׁיָרְׁ  ַאָתה ֵצא ֵלאמֹר ִלי וְִׁהשְׁ
ַרגְֶׁליָך ֲאֶשר ָהָעם וְָׁכל עֹה ֵמִעם ַוטֵֵצא|  ֵאֵצא ֵכן וְַׁאֲחֵרי בְׁ ( 9) : ָאף ָבֳחִרי ַפרְׁ

ֶוה ַוטֹאֶמר ַמע ֹלא מֶֹשה ֶאל יַהְׁ עֹה ֲאֵליֶכם יִשְׁ ַמַען|  ַפרְׁ בֹות לְׁ ַתי רְׁ ֶאֶרץ מֹופְׁ  בְׁ
ָריִם ִתים ָךל ֶאת ָעשו וְַׁאֲהרֹן ומֶֹשה( 11: )ִמצְׁ נֵי ָהֵאֶכה ַהלֹפְׁ עֹה ִלפְׁ |  ַפרְׁ
ֶוה ַויְַׁחזֵק עֹה ֵלב ֶאת יַהְׁ נֵי ֶאת ִשַכח וְֹׁלא ַפרְׁ ָרֵאל בְׁ צֹו יִשְׁ  :ֵמַארְׁ

 
Shemót Pérek 12 

ֶוה ַוטֹאֶמר( 1) ַריִם בְֶׁאֶרץ ַאֲהרֹן וְֶׁאל מֶֹשה ֶאל יַהְׁ  ַהזֶה ַהחֶֹדש( 2: )ֵלאמֹר ִמצְׁ
ֵשי ָלֶכם הוא ִראשֹון|  ֳחָדִשים רֹאש ָלֶכם ָחדְׁ  ֲעַדת ָךל ֶאל ַדבְׁרו( 3: )ַהָשנָה לְׁ
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ָרֵאל חו|  ַהזֶה ַלחֶֹדש ֶבָעשֹר ֵלאמֹר יִשְׁ יִקְׁ  ֶשה ָאבֹת לְֵׁבית ֶשה ִאיש ָלֶהם וְׁ
ַעט וְִׁאם( 4: )ַלָביִת יֹת ַהַביִת יִמְׁ ֵכנֹו הוא וְָׁלַקח ִמֶשה ִמהְׁ  ֵביתֹו ֶאל ַהָקרֹב ושְׁ

ִמכְַׁסת ִפי ִאיש|  נְָׁפשֹת בְׁ  ָשנָה ֶבן זָָכר ָתִמים ֶשה( 5: )ַהֶשה ַעל ָתכֹמו ָאכְׁלֹו לְׁ
יֶה ֶמֶרת ָלֶכם וְָׁהיָה( 6: )ִתָקחו ָהִעזִים וִמן ַהךְָׁבִשים ִמן|  ָלֶכם יִהְׁ  ַעד לְִׁמשְׁ

ָבָעה ַהל ךֹל אֹתֹו וְָׁשֲחטו|  ַהזֶה ַלחֶֹדש יֹום ָעָשר ַארְׁ ָרֵאל ֲעַדת קְׁ  ֵבין יִשְׁ
ָביִם חו( 7: )ָהַערְׁ נו ַהָדם ִמן וְָׁלקְׁ ֵתי ַעל וְׁנָתְׁ זוזֹת שְׁ קֹו וְַׁעל ַהלְׁ  ַעל|  ףַהַלשְׁ
ִלי|  ַהזֶה ַבַכיְָׁלה ַהָבָשר ֶאת וְָׁאכְׁלו( 8: )ָבֶהם אֹתֹו יֹאכְׁלו ֲאֶשר ַהָבִתים  ֵאש צְׁ
רִֹרים ַעל וַמצֹות ֺלהו מְׁ ֺבָשל וָבֵשל נָא ִמֶלםו תֹאכְׁלו ַאל( 9: )יֹאכְׁ |  ַבָליִם מְׁ

ִלי ִאם ִךי ָרָעיו ַעל רֹאשֹו ֵאש צְׁ בֹו וְַׁעל ךְׁ  ַעד ִמֶלםו תֹוִתירו וְֹׁלא( 11: )ִקרְׁ
רֹפו ָבֵאש בֶֹקר ַעד ִמֶלםו וְַׁהםָֹתר|  בֶֹקר נֵיֶכם אֹתֹו תֹאכְׁלו וְָׁכָכה( 11: )ִתשְׁ  ָמתְׁ

ַרגְֵׁליֶכם נֲַעֵליֶכם ֲחגִֺרים ֶכם וַמֶקלְֶׁכם בְׁ יֶדְׁ ִחָפזֹון אֹתֹו ַוֲאַכלְֶׁתם|  בְׁ  ֶפַסח בְׁ
ִתי( 12: )ַליהָוה הוא ֶאֶרץ וְָׁעַברְׁ ַריִם בְׁ ִהֵךיִתי ַהזֶה ַבַכיְָׁלה ִמצְׁ  בְׁכֹור ָכל וְׁ

ֶאֶרץ ַריִם בְׁ ָכל|  בְֵׁהָמה וְַׁעד ֵמָאָדם ִמצְׁ ַריִם ֱאֹלֵהי ובְׁ ָפִטים ֶאֱעֶשה ִמצְׁ  ֲאנִי שְׁ
ֶוה  ֶאת וְָׁרִאיִתי ָשם ַאֶתם ֲאֶשר ַהָבִתים ַעל לְׁאֹת ָלֶכם ַהָדם וְָׁהיָה( 13: )יַהְׁ
ִתי ַהָדם יֶה וְֹׁלא|  ֲעֵלֶכם וָפַסחְׁ ִחית נֶגֶף ָבֶכם יִהְׁ ַהךִֹתי לְַׁמשְׁ ֶאֶרץ בְׁ ָריִם בְׁ : ִמצְׁ

זִָךרֹון ָלֶכם ַהזֶה ַהטֹום וְָׁהיָה( 14)  ֺחַקת לְׁדֹרֵֹתיֶכם|  ַליהָוה ַחג אֹתֹו וְַׁחגֶֹתם לְׁ
ָחֺגהו עֹוָלם ַעת( 15: )תְׁ ִביתו ָהִראשֹון ַבטֹום ַאְך תֹאֵכלו ַמצֹות םיִָמי ִשבְׁ  ַתשְׁ
אֹר ָתה ָחֵמץ אֵֹכל ָךל ִךי|  ִמָבֵתיֶכם שְׁ ָרֵאל ַהִהוא ַהםֶֶפש וְׁנִכְׁרְׁ  ִמטֹום ִמטִשְׁ

ִבִעי יֹום ַעד ָהִראשֹן ָרא ָהִראשֹון וַבטֹום( 16: )ַהשְׁ ִביִעי וַבטֹום קֶֹדש ִמקְׁ  ַהשְׁ
ָרא יֶה קֶֹדש ִמקְׁ ָלאָכה ָךל|  ָלֶכם יִהְׁ  לְָׁכל יֵָאֵכל ֲאֶשר ַאְך ָבֶהם יֵָעֶשה ֹלא מְׁ

ַבדֹו הוא נֶֶפש ֶתם( 17: )ָלֶכם יֵָעֶשה לְׁ ַמרְׁ  ַהזֶה ַהטֹום בְֶׁעֶצם ִךי ַהַלצֹות ֶאת ושְׁ
ָריִם ֵמֶאֶרץ ִצבְׁאֹוֵתיֶכם ֶאת הֹוֵצאִתי ֶתם|  ִמצְׁ ַמרְׁ  ַהזֶה ַהטֹום ֶאת ושְׁ
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ָבָעה ָבִראשֹן( 18: )עֹוָלם ֺחַקת לְׁדֹרֵֹתיֶכם  ָבֶעֶרב ַלחֶֹדש יֹום ָעָשר בְַׁארְׁ
ִרים ָהֶאָחד יֹום ַעד|  ַמצֹת תֹאכְׁלו  יִָמים ִשבְַׁעת( 19: )ָבָעֶרב ַלחֶֹדש וְֶׁעשְׁ

אֹר ָבֵתיֶכם יִָלֵצא ֹלא שְׁ ֶמֶצת אֵֹכל ָךל ִךי|  בְׁ נִ  ַמחְׁ ָתהוְׁ  ֵמֲעַדת ַהִהוא ַהםֶֶפש כְׁרְׁ
ָרֵאל ֶאזְַׁרח ַבֵגר יִשְׁ ֶמֶצת ָךל( 21: )ָהָאֶרץ ובְׁ  בְׁכֹל|  תֹאֵכלו ֹלא ַמחְׁ

בֵֹתיֶכם  : ַמצֹות תֹאכְׁלו מֹושְׁ
ָרא( 21) נֵי לְָׁכל מֶֹשה ַוטִקְׁ ָרֵאל זִקְׁ כו|  ֲאֵלֶהם ַוטֹאֶמר יִשְׁ חו ִמשְׁ  צֹאן ָלֶכם וקְׁ

חֵֹתיֶכם פְׁ ִמשְׁ ֶתם( 22: )ַהָפַסח וְַׁשֲחטו לְׁ ַבלְֶׁתם ֵאזֹוב ֲאגַֺדת ולְַׁקחְׁ  ַבָדם וטְׁ
ִהַגעְֶׁתם ַבַמף ֲאֶשר קֹוף ֶאל וְׁ ֵתי וְֶׁאל ַהַלשְׁ זוזֹת שְׁ |  ַבָמף ֲאֶשר ַהָדם ִמן ַהלְׁ
או ֹלא וְַׁאֶתם ֶוה וְָׁעַבר( 23: )בֶֹקר ַעד ֵביתֹו ִמֶפַתח ִאיש ֵתצְׁ  ֶאת ִלנְׁגֹף יַהְׁ

ַריִם קֹוף ַעל ַהָדם ֶאת וְָׁרָאה ִמצְׁ ֵתי וְַׁעל ַהַלשְׁ זוזֹת שְׁ ֶוה וָפַסח|  ַהלְׁ  ַעל יַהְׁ
ִחית יִֵתן וְֹׁלא ַהֶפַתח ֶתם( 24: )ִלנְׁגֹף ָבֵתיֶכם ֶאל ָלבֹא ַהַלשְׁ ַמרְׁ  ַהָדָבר ֶאת ושְׁ

ָבנֶיָך לְָׁך לְָׁחק|  ַהזֶה  יִֵתן ֲאֶשר ָהָאֶרץ ֶאל ָתבֹאו ִךי וְָׁהיָה( 25: )עֹוָלם ַעד ולְׁ
ֶוה ֶתם|  ִדֵבר ַךֲאֶשר ָלֶכם יַהְׁ ַמרְׁ רו ִךי וְָׁהיָה( 26: )ַהזֹאת ָהֲעבָֹדה ֶאת ושְׁ  יֹאמְׁ

ֶתם( 27: )ָלֶכם ַהזֹאת ָהֲעבָֹדה ָמה|  בְׁנֵיֶכם ֲאֵליֶכם  הוא ֶפַסח זֶַבח ַוֲאַמרְׁ
נֵי ָבֵתי ַעל ָפַסח ֲאֶשר ַליהָוה ָרֵאל בְׁ ַריִם יִשְׁ ִמצְׁ נָגְׁפֹו בְׁ ַריִם ֶאת בְׁ  וְֶׁאת ִמצְׁ
ַתֲחוו ָהָעם ַוטִקֹד|  ִהִציל ָבֵתינו נֵי ַוטֲַעשו ַוטֵלְׁכו( 28: )ַוטִשְׁ ָרֵאל בְׁ  ַךֲאֶשר|  יִשְׁ

ֶוה ִצָוה  ָכל ִהָךה ַויהָוה ַהַכיְָׁלה ַבֲחִצי ַויְִׁהי (29) : ָעשו ֵךן וְַׁאֲהרֹן מֶֹשה ֶאת יַהְׁ
ֶאֶרץ בְׁכֹור ַריִם בְׁ עֹה ִמבְׁכֹר ִמצְׁ אֹו ַעל ַהטֵֹשב ַפרְׁ ִבי בְׁכֹור ַעד ִךסְׁ  ֲאֶשר ַהשְׁ
ֵבית ֵהָמה בְׁכֹור וְׁכֹל|  ַהבֹור בְׁ עֹה ַוטָָקם( 31: )בְׁ  וְָׁכל ֲעָבָדיו וְָׁכל הוא ַליְָׁלה ַפרְׁ

ַריִם ִהי ִמצְׁ ָעָקה ַותְׁ ָריִם גְׁדָֹלה צְׁ ִמצְׁ ( 31: )ֵמת ָשם ֵאין ֲאֶשר ַביִת ֵאין ִךי|  בְׁ
ָרא נֵי ַגם ַאֶתם ַגם ַעִלי ִמתֹוְך צְׁאו קומו ַוטֹאֶמר ַליְָׁלה ולְַׁאֲהרֹן לְׁמֶֹשה ַוטִקְׁ  בְׁ

ָרֵאל דו ולְׁכו|  יִשְׁ ֶוה ֶאת ִעבְׁ ֶכם יַהְׁ ַדֶברְׁ ֶכם ַגם צֹאנְֶׁכם ַגם( 32: )ךְׁ ַקרְׁ חו בְׁ  קְׁ
ֶתם ַךֲאֶשר ַריִם ַוֶתֱחזַק( 33: )אִֹתי ַגם וֵבַרכְֶׁתם|  ָוֵלכו ִדַברְׁ  ָהָעם ַעל ִמצְׁ
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ַמֵהר רו ִךי|  ָהָאֶרץ ִמן לְַׁשכְָׁחם לְׁ  בְֵׁצקֹו ֶאת ָהָעם ַוטִָשא( 34: )ֵמִתים ֺךָכנו ָאמְׁ
ָמץ ֶטֶרם ֲארָֹתם|  יֶחְׁ ֺררֹת ִמשְׁ ֹלָתם צְׁ נֵי( 35: )ִשכְָׁמם ַעל בְִׁשמְׁ ָרֵאל ובְׁ  יִשְׁ
ַבר ָעשו ֲאלו|  מֶֹשה ִךדְׁ ַריִם ַוטִשְׁ ֵלי ִמִלצְׁ ֵלי ֶכֶסף ךְׁ ָמֹלת זָָהב וכְׁ ( 36: )ושְׁ

ֵעינֵי ָהָעם ֵחן ֶאת נַָתן ַויהָוה ַריִם בְׁ ִאלום ִמצְׁ לו|  ַוטַשְׁ ָריִם ֶאת ַויְׁנַצְׁ  : ִמצְׁ
עווַ ( 37) נֵי טִסְׁ ָרֵאל בְׁ ֵסס יִשְׁ מְׁ  ַהגְָׁבִרים ַרגְִׁלי ֶאֶלף ֵמאֹות ךְֵׁשש|  ֺסךָֹתה ֵמַרעְׁ

נֶה וָבָקר וְׁצֹאן|  ִאָתם ָעָלה ַרב ֵעֶרב וְׁגַם( 38: )ִמָחף לְַׁבד אֹד ָךֵבד ִמקְׁ ( 39: )מְׁ
ַריִם הֹוִציאו ֲאֶשר ַהָבֵצק ֶאת ַוטֹאפו שו ִךי|  ָחֵמץ ֹלא ִךי ַמצֹות ֺעגֹת ִמִלצְׁ  גֹרְׁ

ַריִם ֵמהַ  יָכְׁלו וְֹׁלא ִמִלצְׁ ַמהְׁ ִהתְׁ נֵי ומֹוַשב( 41: )ָלֶהם ָעשו ֹלא ֵצָדה וְׁגַם לְׁ  בְׁ
ָרֵאל בו ֲאֶשר יִשְׁ ָריִם יָשְׁ ִמצְׁ ֹלִשים|  בְׁ ַבע ָשנָה שְׁ  ַויְִׁהי( 41: )ָשנָה ֵמאֹות וְַׁארְׁ

ֹלִשים ִמֵקץ ַבע ָשנָה שְׁ ֶעֶצם ַויְִׁהי|  ָשנָה ֵמאֹות וְַׁארְׁ או ַהזֶה ַהטֹום בְׁ  ָךל יָצְׁ
ֶוה ִצבְׁאֹות ָריִם ֵמֶאֶרץ יַהְׁ  לְׁהֹוִציָאם ַליהָוה הוא ִשֺלִרים ֵליל( 42: )ִמצְׁ
ָריִם ֵמֶאֶרץ נֵי לְָׁכל ִשֺלִרים ַליהָוה ַהזֶה ַהַכיְָׁלה הוא|  ִמצְׁ ָרֵאל בְׁ  : לְׁדֹרָֹתם יִשְׁ

ֶוה ַוטֹאֶמר( 43)  יֹאַכל ֹלא נֵָכר ֶבן ָךל|  ַהָפַסח ֺחַקת זֹאת וְַׁאֲהרֹן מֶֹשה ֶאל יַהְׁ
נַת ִאיש ֶעֶבד וְָׁכל( 44: )בֹו  תֹוָשב( 45: )בֹו יֹאַכל ָאז אֹתֹו וַמלְָׁתה|  ָךֶסף ִמקְׁ

ַביִת( 46: )בֹו יֹאַכל ֹלא וְָׁשִכיר  ַהָבָשר ִמן ַהַביִת ִמן תֹוִציא ֹלא יֵָאֵכל ֶאָחד בְׁ
בְׁרו ֹלא וְֶׁעֶצם|  חוָצה ָרֵאל ֲעַדת ָךל( 47: )בֹו ִתשְׁ  יָגור וְִׁכי( 48: )אֹתֹו יֲַעשו יִשְׁ
ָך ַרב וְָׁאז זָָכר ָכל לֹו ִהלֹול ַליהָוה ֶפַסח וְָׁעָשה ֵגר ִאתְׁ  וְָׁהיָה ַלֲעשֹתֹו יִקְׁ

ֶאזְַׁרח יֶה ַאַחת תֹוָרה( 49: )בֹו יֹאַכל ֹלא ָעֵרל וְָׁכל|  ָהָאֶרץ ךְׁ  וְַׁלֵגר|  ָלֶאזְָׁרח יִהְׁ
נֵי ָךל ַוטֲַעשו( 51: )בְׁתֹוכְֶׁכם ַהָגר ָרֵאל בְׁ ֶוה ִצָוה ַךֲאֶשר|  יִשְׁ  וְֶׁאת מֶֹשה ֶאת יַהְׁ

ֶוה הֹוִציא|  ַהזֶה ַהטֹום בְֶׁעֶצם ַויְִׁהי( 51) : ָעשו ֵךן ַאֲהרֹן נֵי ֶאת יַהְׁ ָרֵאל בְׁ  יִשְׁ
ַריִם ֵמֶאֶרץ  :ִצבְׁאָֹתם ַעל ִמצְׁ
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Shemót Pérek 13 
ֶוה ַויְַׁדֵבר( 1) נֵי ֶרֶחם ָךל ֶפֶטר בְׁכֹור ָכל ִלי ַקֶדש( 2: )ֵכאמֹר מֶֹשה ֶאל יַהְׁ  ִבבְׁ

ָרֵאל  ַהטֹום ֶאת זָכֹור ָהָעם ֶאל מֶֹשה ַוטֹאֶמר( 3: )הוא ִלי|  וַבבְֵׁהָמה ָבָאָדם יִשְׁ
ַריִם יְָׁצאֶתם ֲאֶשר ַהזֶה ֶכם יְׁהָֹוה הֹוִציא יָד בְׁחֹזֶק ִךי ֲעָבִדים ִמֵבית ִמִלצְׁ  ֶאתְׁ
ִאים ַאֶתם ַהטֹום( 4: )ָחֵמץ יֵָאֵכל וְֹׁלא|  ִמזֶה  ִכי וְָׁהיָה( 5: )ָהָאִביב בְׁחֶֹדש|  יֹצְׁ

ֶוה יְִׁביֲאָך נֲַענִי ֶאֶרץ ֶאל יַהְׁ ַבע ֲאֶשר וְַׁהיְׁבוִסי וְַׁהִחִוי וְָׁהֱאמִֹרי וְַׁהִחִתי ַהךְׁ  נִשְׁ
ָבש ָחָלב זַָבת ֶאֶרץ ָלְך ָלֶתת ַלֲאבֶֹתיָך תָ |  ודְׁ  ַבחֶֹדש ַהזֹאת ָהֲעבָֹדה ֶאת וְָׁעַבדְׁ

ִביִעי וַבטֹום|  ַמצֹת תֹאַכל יִָמים ִשבְַׁעת( 6: )ַהזֶה  ַמצֹות( 7: )ַליהָוה ַחג ַהשְׁ
אֹר לְָׁך יֵָרֶאה וְֹׁלא ָחֵמץ לְָׁך יֵָרֶאה וְֹׁלא|  ַהטִָמים ִשבְַׁעת ֵאת יֵָאֵכל  בְָׁכל שְׁ
תָ ( 8: )גְֺׁבֶלָך ִבנְָׁך וְִׁהַגדְׁ ֶוה ָעָשה זֶה ַבֲעבור|  ֵלאמֹר ַההוא ַבטֹום לְׁ  ִלי יַהְׁ

ֵצאִתי ָריִם בְׁ ָך ַעל לְׁאֹות לְָׁך וְָׁהיָה( 9: )ִמִלצְׁ זִָךרֹון יָדְׁ ַמַען ֵעינֶיָך ֵבין ולְׁ  לְׁ
יֶה ֶוה תֹוַרת ִתהְׁ ִפיָך יַהְׁ יָד ִךי|  בְׁ ָריִם יְׁהָֹוה הֹוִצֲאָך ֲחזָָקה בְׁ ( 11: )ִמִלצְׁ

תָ   יְִׁבֲאָך ִךי וְָׁהיָה( 11) : יִָמיָמה ִמטִָמים|  לְׁמֹוֲעָדה ַהזֹאת ַהֺחָקה ֶאת וְָׁשַמרְׁ
ֶוה נֲַענִי ֶאֶרץ ֶאל יַהְׁ ַבע ַךֲאֶשר ַהךְׁ ( 12: )ָלְך ונְָׁתנָה|  ָךוְַׁלֲאבֶֹתי לְָׁך נִשְׁ

תָ  ַהֲעַברְׁ יֶה ֲאֶשר בְֵׁהָמה ֶשגֶר ֶפֶטר וְָׁכל|  ַליהָֹוה ֶרֶחם ֶפֶטר ָכל וְׁ  לְָׁך יִהְׁ
ֶדה ֲחמֹר ֶפֶטר וְָׁכל( 13: )ַליהָוה ַהזְָׁכִרים ֶדה ֹלא וְִׁאם בְֶׁשה ִתפְׁ |  ַוֲעַרפְׁתֹו ִתפְׁ

ָבנֶיָך ָאָדם בְׁכֹור וְׁכֹל ֶדה בְׁ ָאלְָׁך ִךי וְָׁהיָה( 14: )ִתפְׁ  ַמה ֵלאמֹר ָמָחר ִבנְָׁך יִשְׁ
תָ |  זֹאת ֶוה הֹוִציָאנו יָד בְׁחֹזֶק ֵאָליו וְָׁאַמרְׁ ַריִם יַהְׁ ( 15: )ֲעָבִדים ִמֵבית ִמִלצְׁ
ָשה ִךי ַויְִׁהי עֹה ִהקְׁ ֵחנו ַפרְׁ ֶאֶרץ בְׁכֹור ָךל יְׁהָֹוה ַוטֲַהרֹג לְַׁשכְׁ ַריִם בְׁ  ִמבְׁכֹר ִמצְׁ
 וְָׁכל ַהזְָׁכִרים ֶרֶחם ֶפֶטר ָךל ַליהָוה זֵֹבחַ  ֲאנִי ֵךן ַעל|  בְֵׁהָמה בְׁכֹור וְַׁעד ָאָדם
ֶדה ָבנַי בְׁכֹור ָכה ַעל לְׁאֹות וְָׁהיָה( 16: )ֶאפְׁ  בְׁחֹזֶק ִךי|  ֵעינֶיָך ֵבין ולְׁטֹוָטפֹת יָדְׁ

ֶוה הֹוִציָאנו יָד ָריִם יַהְׁ עֹה בְַׁשַכח ַויְִׁהי( 17) : ִמִלצְׁ  נָָחם וְֹׁלא ָהָעם ֶאת ַפרְׁ
ִתים ֶאֶרץ ֶדֶרְך ֱאֹלִהים ִלשְׁ  ָהָעם יִםֵָחם ֶפן ֱאֹלִהים ָאַמר ִךי|  הוא ָקרֹוב ִךי פְׁ
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אָֹתם ָריְָׁמה וְָׁשבו ִמלְָׁחָמה ִברְׁ ָבר ֶדֶרְך ָהָעם ֶאת ֱאֹלִהים ַוטֵַמב( 18: )ִמצְׁ  ַהִלדְׁ
נֵי ָעלו םַוֲחֺמִשי|  סוף יַם ָרֵאל בְׁ ָריִם ֵמֶאֶרץ יִשְׁ  ֶאת מֶֹשה ַוטִַקח( 19: )ִמצְׁ

ֵבעַ  ִךי|  ִעלֹו יֹוֵסף ַעצְׁמֹות ִביעַ  ַהשְׁ נֵי ֶאת ִהשְׁ ָרֵאל בְׁ  יִפְׁקֹד ָפקֹד ֵלאמֹר יִשְׁ
ֶכם ֱאֹלִהים מַֹתי ֶאת וְַׁהֲעִליֶתם ֶאתְׁ ֶכם ִמזֶה ַעצְׁ עו( 21: )ִאתְׁ  ַוטֲַחנו|  ִמֺמךֹת ַוטִסְׁ
ֵאָתם ֵצה בְׁ ָבר ִבקְׁ נֵיֶהם הֵֹלְך ַויהָוה( 21: )ַהִלדְׁ  ַלנְׁחָֹתם ָענָן בְַׁעלוד יֹוָמם ִלפְׁ
ַליְָׁלה ַהֶדֶרְך ָהִאיר ֵאש בְַׁעלוד וְׁ  יִָמיש ֹלא( 22: )ָוָליְָׁלה יֹוָמם ָלֶלֶכת|  ָלֶהם לְׁ
נֵי|  ָליְָׁלה ָהֵאש וְַׁעלוד יֹוָמם ֶהָענָן ַעלוד  :ָהָעם ִלפְׁ

 
Shemót Pérek 14 

נֵי ֶאל ַדֵבר( 2: )ֵכאמֹר מֶֹשה ֶאל יְׁהָֹוה ַויְַׁדֵבר( 1) ָרֵאל בְׁ נֵי וְׁיֲַחנו וְׁיָֺשבו יִשְׁ  ִלפְׁ
נֵי|  ַהטָם וֵבין ִמגְׁדֹל ֵבין ַהִחירֹת ִפי פֹן ַבַעל ִלפְׁ ( 3: )ַהטָם ַעל ַתֲחנו נִכְׁחֹו צְׁ

עֹה וְָׁאַמר נֵי ַפרְׁ ָרֵאל ִלבְׁ ָבר ֲעֵליֶהם ָסגַר|  ָבָאֶרץ ֵהם נְֺׁבִכים יִשְׁ ( 4: )ַהִלדְׁ
ִתי עֹה ֵלב ֶאת וְִׁחזַקְׁ ָדה ַאֲחֵריֶהם וְָׁרַדף ַפרְׁ עֹה וְִׁאָךבְׁ ַפרְׁ ָכל בְׁ עו ֵחילֹו ובְׁ  וְׁיָדְׁ
ַריִם ֶוה ֲאנִי ִךי ִמצְׁ ֶמֶלְך ַוטַֺגד( 5: )ֵכן ַוטֲַעשו|  יַהְׁ ַריִם לְׁ |  ָהָעם ָבַרח ִךי ִמצְׁ
עֹה לְַׁבב ַוטֵָהֵפְך רו ָהָעם ֶאל ַוֲעָבָדיו ַפרְׁ נו ִךי ָעִשינו זֹאת ַמה ַוטֹאמְׁ  ֶאת ִשַכחְׁ

ָרֵאל ֵדנו יִשְׁ סֹר( 6: )ֵמָעבְׁ  ֵשש ַוטִַקח( 7: )ִעלֹו ָלַקח ַעלֹו וְֶׁאת|  ִרכְׁבֹו ֶאת ַוטֶאְׁ
ָריִם ֶרֶכב וְׁכֹל ָבחור ֶרֶכב ֵמאֹות  ֶאת יְׁהָֹוה ַויְַׁחזֵק( 8: )ֺךכֹו ַעל וְָׁשִלִשם|  ִמצְׁ

עֹה ֵלב ַריִם ֶמֶלְך ַפרְׁ דֹף ִמצְׁ נֵי ַאֲחֵרי ַוטִרְׁ ָרֵאל בְׁ נֵי|  יִשְׁ ָרֵאל ובְׁ ִאים יִשְׁ יָד יֹצְׁ  בְׁ
פו( 9: )ָרָמה דְׁ ַריִם ַוטִרְׁ  סוס לךָ  ַהטָם ַעל חֹנִים אֹוָתם ַוטִַשיגו ַאֲחֵריֶהם ִמצְׁ
עֹה ֶרֶכב נֵי ַהִחירֹת ִפי ַעל|  וְֵׁחילֹו וָפָרָשיו ַפרְׁ פֹן ַבַעל ִלפְׁ עֹה( 11: )צְׁ  וַפרְׁ

ִריב או|  ִהקְׁ נֵי ַוטִשְׁ ָרֵאל בְׁ ַריִם וְִׁהםֵה ֵעינֵיֶהם ֶאת יִשְׁ  ַאֲחֵריֶהם נֵֹסעַ  ִמצְׁ
או אֹד ַוטִירְׁ ֲעקו מְׁ נֵי ַוטִצְׁ ָרֵאל בְׁ ֶוה ֶאל יִשְׁ רו( 11: )יַהְׁ ִלי מֶֹשה ֶאל ַוטֹאמְׁ  ַהִמבְׁ

ָבִרים ֵאין ַריִם קְׁ ִמצְׁ ָתנו בְׁ ַקחְׁ ָבר ָלמות לְׁ  ָכנו ָעִשיתָ  זֹאת ַמה|  ַבִלדְׁ
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ָריִם לְׁהֹוִציָאנו נו ֲאֶשר ַהָדָבר זֶה ֲהֹלא( 12: )ִמִלצְׁ ַריִם ֵאֶליָך ִדַברְׁ ִמצְׁ  בְׁ
ָדה ִמֶלםו ֲחַדל ֵלאמֹר ָריִם ֶאת וְׁנַַעבְׁ ַריִם ֶאת ֲעבֹד ָלנו טֹוב ִךי|  ִמצְׁ  ִמֺלֵתנו ִמצְׁ

ָבר בו ִתיָראו ַאל ָהָעם ֶאל מֶֹשה ַוטֹאֶמר( 13: )ַבִלדְׁ יַצְׁ או ִהתְׁ  יְׁשוַעת ֶאת ורְׁ
ֶוה ִאיֶתם ֲאֶשר ִךי|  ַהטֹום ָלֶכם יֲַעֶשה ֲאֶשר יַהְׁ ַריִם ֶאת רְׁ  תִֹסיפו ֹלא ַהטֹום ִמצְׁ

אָֹתם ֶוה( 14: )עֹוָלם ַעד עֹוד ִלרְׁ  : ַתֲחִרישון וְַׁאֶתם|  ָלֶכם יִָכֵחם יַהְׁ
ֶוה ַוטֹאֶמר( 15) ַעק ַמה מֶֹשה ֶאל יַהְׁ נֵי ֶאל ַדֵבר|  ֵאָלי ִתצְׁ ָרֵאל בְׁ ( 16: )וְׁיִָמעו יִשְׁ

ָך ֶאת ָהֵרם וְַׁאָתה ָך ֶאת ונְֵׁטה ַמחְׁ ָקֵעהו ַהטָם ַעל יָדְׁ נֵי יָבֹאווְׁ |  ובְׁ ָרֵאל בְׁ  יִשְׁ
ַחזֵק ִהנְׁנִי ַוֲאנִי( 17: )ַבטַָבָשה ַהטָם בְׁתֹוְך ַריִם ֵלב ֶאת מְׁ |  ַאֲחֵריֶהם וְׁיָבֹאו ִמצְׁ

ָדה עֹה וְִׁאָךבְׁ ַפרְׁ ָכל בְׁ ִרכְׁבֹו ֵחילֹו ובְׁ ָפָרָשיו בְׁ עו( 18: )ובְׁ ַריִם וְׁיָדְׁ  ֲאנִי ִךי ִמצְׁ
ֶוה ִדי|  יַהְׁ ִהָךבְׁ עֹה בְׁ ַפרְׁ ִרכְׁבֹו בְׁ ָפָרָשיו בְׁ  ַההֵֹלְך ָהֱאֹלִהים ַמלְַׁאְך ַוטִַמע( 19: )ובְׁ
נֵי ָרֵאל ַמֲחנֵה ִלפְׁ נֵיֶהם ֶהָענָן ַעלוד ַוטִַמע|  ֵמַאֲחֵריֶהם ַוטֵֶלְך יִשְׁ  ַוטֲַעמֹד ִמפְׁ

ַריִם ַמֲחנֵה ֵבין ַוטָבֹא( 21: )ֵמַאֲחֵריֶהם ָרֵאל ַמֲחנֵה וֵבין ִמצְׁ  ֶהָענָן ַויְִׁהי יִשְׁ
 מֶֹשה ַוטֵט( 21: )ַהָכיְָׁלה ָךל זֶה ֶאל זֶה ָקַרב וְֹׁלא|  ַהָכיְָׁלה ֶאת ַוטֶָאר וְַׁהחֶֹשְך

ֶוה ַוטֹוֶלְך ַהטָם ַעל יָדֹו ֶאת  ֶאת ַוטֶָשם ַהַכיְָׁלה ָךל ַעזָה ָקִדים בְׁרוחַ  ַהטָם ֶאת יַהְׁ
עו|  ֶלָחָרָבה ַהטָם נֵי ַוטָבֹאו( 22: )ַהָליִם ַוטִָבקְׁ ָרֵאל בְׁ |  ַבטַָבָשה ַהטָם בְׁתֹוְך יִשְׁ

ַהַליִם מֹאָלם ִמיִמינָם חָֹמה ָלֶהם וְׁ פו( 23: )וִמשְׁ דְׁ ַריִם ַוטִרְׁ  ַאֲחֵריֶהם ַוטָבֹאו ִמצְׁ
עֹה סוס ךֹל מֶֹרת יְִׁהיוַ ( 24: )ַהטָם תֹוְך ֶאל|  וָפָרָשיו ִרכְׁבֹו ַפרְׁ  ַהבֶֹקר בְַׁאשְׁ

ֵקף ֶוה ַוטַשְׁ ַריִם ַמֲחנֵה ֶאל יַהְׁ ָענָן ֵאש בְַׁעלוד ִמצְׁ ָריִם ַמֲחנֵה ֵאת ַוטָָהם|  וְׁ : ִמצְׁ
ךְׁבָֹתיו אַֹפן ֵאת ַוטַָסר( 25) ַריִם ַוטֹאֶמר|  ִבכְֵׁבֺדת ַויְׁנֲַהגֵהו ַמרְׁ נֵי ָאנוָסה ִמצְׁ  ִמפְׁ

ָרֵאל ֶוה ִךי יִשְׁ ָריִם ָלֶהם נִלְָׁחם יַהְׁ ִמצְׁ  : בְׁ
ֶוה ַוטֹאֶמר( 26) ָך ֶאת נְֵׁטה מֶֹשה ֶאל יַהְׁ ַריִם ַעל ַהַליִם וְׁיָֺשבו|  ַהטָם ַעל יָדְׁ  ִמצְׁ

נֹות ַהטָם ַוטָָשב ַהטָם ַעל יָדֹו ֶאת מֶֹשה ַוטֵט( 27: )ָפָרָשיו וְַׁעל ִרכְׁבֹו ַעל  ִלפְׁ
ֵאיָתנֹו בֶֹקר ַריִם לְׁ ָראתֹו נִָסים וִמצְׁ ֶוה ַויְׁנֵַער|  ִלקְׁ ַריִם ֶאת יַהְׁ : ַהטָם בְׁתֹוְך ִמצְׁ
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עֹה ֵחיל לְׁכֹל ַהָפָרִשים וְֶׁאת ָהֶרֶכב ֶאת ַויְַׁכמו ַהַליִם ַוטָֺשבו( 28)  ַהָבִאים ַפרְׁ
ַאר ֹלא|  ַבטָם ַאֲחֵריֶהם נֵי( 29: )ֶאָחד ַעד ָבֶהם נִשְׁ ָרֵאל ובְׁ  ַבטַָבָשה ָהלְׁכו יִשְׁ

מֹאָלם ִמיִמינָם חָֹמה ָלֶהם וְַׁהַליִם|  ַהטָם בְׁתֹוְך ֶוה ַוטֹוַשע( 31: )וִמשְׁ  ַבטֹום יַהְׁ
ָרֵאל ֶאת ַההוא ָריִם ִמטַד יִשְׁ א|  ִמצְׁ ָרֵאל ַוטַרְׁ ַריִם ֶאת יִשְׁ ַפת ַעל ֵמת ִמצְׁ  שְׁ
א( 31: )ַהטָם ָרֵאל ַוטַרְׁ ֶוה ָעָשה ֲאֶשר הַהגְׁדֹלָ  ַהטָד ֶאת יִשְׁ ַריִם יַהְׁ ִמצְׁ או בְׁ  ַוטִירְׁ
ֶוה ֶאת ָהָעם דֹו ובְׁמֶֹשה ַביהָוה ַוטֲַאִמינו|  יַהְׁ  :ַעבְׁ
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נֵי מֶֹשה יִָשיר ָאז( 1) ָרֵאל ובְׁ רו ַליהָוה ַהזֹאת ַהִשיָרה ֶאת יִשְׁ |  ֵלאמֹר ַוטֹאמְׁ
ָרת ָעזִי( 2: )ַבטָם ָרָמה וְׁרֹכְׁבֹו סוס ָגָאה גָאֹה ִךי ַליהָוה ָאִשיָרה  ַויְִׁהי יָה וְׁזִמְׁ

ֶמנְׁהו ָאִבי ֱאֹלֵהי וְַׁאנְֵׁוהו ֵאִלי זֶה|  ִלישוָעה ִלי ֶוה( 3: )ַוֲארֹמְׁ |  ִמלְָׁחָמה ִאיש יַהְׁ
ֶוה מֹו יַהְׁ ךְׁבֹת( 4: )שְׁ עֹה ַמרְׁ ַחר|  ַבטָם יָָרה וְֵׁחילֹו ַפרְׁ יַם ֺטבְׁעו ָשִלָשיו וִמבְׁ  בְׁ
הֹמֹת( 5: )סוף יֺמו תְׁ דו|  יְַׁכסְׁ צֹוֹלת יָרְׁ ֶוה יְִׁמינְָׁך( 6: )ָאֶבן ךְׁמֹו ִבמְׁ ָדִרי יַהְׁ  נֶאְׁ
ֶוה יְִׁמינְָׁך|  ַבךֹחַ  ַעץ יַהְׁ ַשַכח|  ָקֶמיָך ַתֲהרֹס גְׁאֹונְָׁך ובְׁרֹב( 7: )אֹויֵב ִתרְׁ  תְׁ

ֵלמֹו ֲחרֹנְָׁך מו ַאֶפיָך ובְׁרוחַ ( 8: )ַךַקש יֹאכְׁ |  נֹזְִׁלים נֵד כְׁמֹו נִצְׁבו ַמיִם נֶֶערְׁ
הֹמֹת ָקפְׁאו דֹף אֹויֵב ָאַמר( 9: )יָם בְֶׁלב תְׁ ָלֵאמֹו|  ָשָלל ֲאַחֵכק ַאִשיג ֶארְׁ  ִתמְׁ
ִשי ִבי ָאִריק נַפְׁ תָ ( 11: )יִָדי תֹוִריֵשמֹו ַחרְׁ  ָצֲללו|  יָם ִךָממֹו בְׁרוֲחָך נַָשפְׁ

ַמיִם תַךעֹוֶפרֶ  ֶוה ָבֵאִלם ָכמָֹכה ִמי( 11: )ַאִדיִרים בְׁ ָדר ָךמָֹכה ִמי יַהְׁ  ַבקֶֹדש נֶאְׁ
ִהֹּלת נֹוָרא|  ָלֵעמֹו יְִׁמינְָׁך נִָטיתָ ( 12: )ֶפֶלא עֵֹשה תְׁ  נִָחיתָ ( 13: )ָאֶרץ ִתבְׁ

ָך דְׁ ַחסְׁ ָעזְָׁך נֵַהלְׁתָ |  ָגָאלְׁתָ  זו ַעם בְׁ ֶשָך נְֵׁוה ֶאל בְׁ עו( 14: )ָקדְׁ ָגזון ַעִלים ָשמְׁ  יִרְׁ
ֵבי ָאַחז ִחיל|  ָלֶשת יֹשְׁ ֲהלו ָאז( 15: )פְׁ  יֹאֲחזֵמֹו מֹוָאב ֵאיֵלי ֱאדֹום ַאכוֵפי נִבְׁ

ֵבי ךֹל נָמֹגו|  ָרַעד נַָען יֹשְׁ  זְׁרֹוֲעָך ִבגְׁדֹל ָוַפַחד ֵאיָמָתה ֲעֵליֶהם ִתפֹל( 16: )כְׁ
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מו ָך יֲַעבֹר ַעד|  ָךָאֶבן יִדְׁ ֶוה ַעלְׁ ִבֵאמֹו( 17: )ָקנִיתָ  זו ַעם יֲַעבֹר ַעד יַהְׁ  תְׁ
ָך בְַׁהר וְִׁתָחֵעמֹו ָך ָמכֹון נֲַחָלתְׁ תְׁ ֶוה ָפַעלְׁתָ  לְִׁשבְׁ ָדש|  יַהְׁ : יֶָדיָך ךֹונְׁנו ֲאדֹנָי ִמקְׁ

ֶוה( 18) ֹלְך יַהְׁ עֹה סוס ָבא ִךי( 19: )ָוֶעד לְׁעָֹלם יִמְׁ ִרכְׁבֹו ַפרְׁ ָפָרָשיו בְׁ  ַבטָם ובְׁ
ֶוה ַוטֶָשב נֵי|  ַהטָם ֵמי ֶאת ֲעֵלֶהם יַהְׁ ָרֵאל ובְׁ  : ַהטָם בְׁתֹוְך ַבטַָבָשה ָהלְׁכו יִשְׁ

יָם ַוִתַקח( 21) יָָדה ַהתֹף ֶאת ַאֲהרֹן ֲאחֹות ַהםְִׁביָאה ִמרְׁ ָ |  בְׁ  ַהםִָשים ָכל ַוֵתֶצאן
ֺתִפים ַאֲחֶריהָ  חֹֹלת בְׁ יָם ָלֶהם ַוַתַען( 21): וִבמְׁ  ָגָאה גָאֹה ִךי ַליהָוה ִשירו|  ִמרְׁ

ָרֵאל ֶאת מֶֹשה ַוטַַמע( 22) : ַבטָם ָרָמה וְׁרֹכְׁבֹו סוס  ֶאל ַוטֵצְׁאו סוף ִמטַם יִשְׁ
ַבר ֹלֶשת ַוטֵלְׁכו|  שור ִמדְׁ ָבר יִָמים שְׁ  ָמָרָתה ַוטָבֹאו( 23: )ָמיִם ָמצְׁאו וְֹׁלא ַבִלדְׁ

תֹת יָכְׁלו וְֹׁלא ָמה ָקָרא ֵךן ַעל|  ֵהם ָמִרים ִךי ִמָלָרה ַמיִם ִלשְׁ ( 24: )ָמָרה שְׁ
ֶתה ַמה ֵכאמֹר מֶֹשה ַעל ָהָעם ַוטִֹּלנו ַעק( 25: )םִשְׁ ֶוה ֶאל ַוטִצְׁ ֶוה ַוטֹוֵרהו יַהְׁ  יַהְׁ

ֵלְך ֵעץ קו ַהַליִם ֶאל ַוטַשְׁ תְׁ ָפט חֹק לֹו ָשם ָשם|  ַהָליִם ַוטִמְׁ : נִָמהו וְָׁשם וִמשְׁ
ַמע ָשמֹועַ  ִאם ַוטֹאֶמר( 26) ֶוה לְׁקֹול ִתשְׁ ֵעינָיו וְַׁהטָָשר ֱאֹלֶהיָך יַהְׁ  ַתֲעֶשה בְׁ

ַהֲאזַנְׁתָ  ֹוָתיו וְׁ ִמצְׁ תָ  לְׁ ִתי ֲאֶשר ַהַלֲחָלה ָךל|  ֺחָקיו ָךל וְָׁשַמרְׁ ַריִם ַשמְׁ ִמצְׁ  ֹלא בְׁ
ֶוה ֲאנִי ִךי ָעֶליָך ָאִשים ֶאָך יַהְׁ ֵתים וְָׁשם ֵאיִלָמה ַוטָבֹאו( 27) : רֹפְׁ ֵרה שְׁ  ֶעשְׁ
ִעים ַמיִם ֵעינֹת ָמִרים וְִׁשבְׁ  :ַהָליִם ַעל ָשם ַוטֲַחנו|  תְׁ
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עו( 1) נֵי ֲעַדת ָךל ַוטָבֹאו ֵמֵאיִלם ַוטִסְׁ ָרֵאל בְׁ ַבר ֶאל יִשְׁ  ֵבין ֲאֶשר ִסין ִמדְׁ
ָריִם ֵמֶאֶרץ לְֵׁצאָתם ַהֵשנִי ַלחֶֹדש יֹום ָעָשר ַבֲחִמָשה|  ִסינָי וֵבין ֵאיִלם : ִמצְׁ

נֵי ֲעַדת ָךל[ קרי ַוטִכֹונו] וילינו( 2) ָרֵאל בְׁ ָבר ַאֲהרֹן וְַׁעל מֶֹשה ַעל יִשְׁ : ַבִלדְׁ
רו( 3) נֵי ֲאֵלֶהם ַוטֹאמְׁ ָרֵאל בְׁ יַד מוֵתנו יִֵתן ִמי יִשְׁ ֶוה בְׁ ֶאֶרץ יַהְׁ ַריִם בְׁ  ִמצְׁ

ֵתנו ִשבְׁ ֵלנו ַהָבָשר ִסיר ַעל בְׁ  ֶאל אָֹתנו הֹוֵצאֶתם ִךי|  ָלשַֹבע ֶלֶחם בְָׁאכְׁ
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ָבר ָהִמית ַהזֶה ַהִלדְׁ ֶוה ַוטֹאֶמר( 4) : ָבָרָעב ַהזֶה ַהָקָהל ָךל ֶאת לְׁ  מֶֹשה ֶאל יַהְׁ
ִטיר ִהנְׁנִי טו ָהָעם וְׁיָָצא|  ַהָשָמיִם ִמן ֶלֶחם ָלֶכם ַממְׁ ַבר וְָׁלקְׁ יֹומֹו יֹום דְׁ  בְׁ

ַמַען  ֲאֶשר ֵאת וְֵׁהִכינו ַהִשִשי ַבטֹום וְָׁהיָה( 5: )ֹלא ִאם בְׁתֹוָרִתי ֲהיֵֵלְך ֲאנֶַמםו לְׁ
נֶה וְָׁהיָה|  יִָביאו טו ֲאֶשר ַעל ִמשְׁ  ֶאל וְַׁאֲהרֹן מֶֹשה ַוטֹאֶמר( 6) : יֹום יֹום יִלְׁקְׁ

נֵי ָךל ָרֵאל בְׁ ֶוה ִךי ִויַדעְֶׁתם ֶעֶרב|  יִשְׁ ֶכם הֹוִציא יַהְׁ ָריִם ֵמֶאֶרץ ֶאתְׁ ( 7: )ִמצְׁ
ִאיֶתם ובֶֹקר ֶוה ךְׁבֹוד ֶאת ורְׁ עֹו יַהְׁ ֺלםֵֹתיֶכם ֶאת בְָׁשמְׁ ֶוה ַעל תְׁ נו|  יַהְׁ  ָמה וְׁנַחְׁ

ֶוה בְֵׁתת מֶֹשה טֹאֶמרוַ ( 8: )ָעֵלינו[ קרי ַתִכינו] תלונו ִךי  ָבָשר ָבֶעֶרב ָלֶכם יַהְׁ
בֹעַ  ַבבֶֹקר וְֶׁלֶחם ֶלֱאכֹל מֹעַ  ִלשְׁ ֶוה ִבשְׁ ֺלםֵֹתיֶכם ֶאת יַהְׁ  ַמִכינִם ַאֶתם ֲאֶשר תְׁ
נו|  ָעָליו ֺלםֵֹתיֶכם ָעֵלינו ֹלא ָמה וְׁנַחְׁ ֶוה ַעל ִךי תְׁ  ֶאל מֶֹשה ַוטֹאֶמר( 9: )יַהְׁ

נֵי ֲעַדת ָךל ֶאל ֱאמֹר ַאֲהרֹן ָרֵאל בְׁ בו יִשְׁ נֵי ִקרְׁ ֶוה ִלפְׁ  ֵאת ָשַמע ִךי|  יַהְׁ
ֺלםֵֹתיֶכם ַדֵבר ַויְִׁהי( 11: )תְׁ נֵי ֲעַדת ָךל ֶאל ַאֲהרֹן ךְׁ ָרֵאל בְׁ נו יִשְׁ  ֶאל ַוטִפְׁ

ָבר ֶוה ךְׁבֹוד וְִׁהםֵה|  ַהִלדְׁ ָאה יַהְׁ  : ֶבָענָן נִרְׁ
ֶוה ַויְַׁדֵבר( 11) ִתי( 12: )ֵכאמֹר מֶֹשה ֶאל יַהְׁ לוםֹת ֶאת ָשַמעְׁ נֵי תְׁ ָרֵאל בְׁ  ַדֵבר יִשְׁ

ַביִם ֵבין ֵלאמֹר ֲאֵלֶהם בְׁעו וַבבֶֹקר ָבָשר תֹאכְׁלו ָהַערְׁ  ִךי ִויַדעְֶׁתם|  ָלֶחם ִתשְׁ
ֶוה ֲאנִי ָלו ַוַתַעל ָבֶעֶרב ַויְִׁהי( 13: )ֱאֹלֵהיֶכם יַהְׁ ַכס ַהשְׁ |  ַהַלֲחנֶה ֶאת ַותְׁ

 ַעל וְִׁהםֵה|  ַהָחל ִשכְַׁבת ַוַתַעל( 14: )ַלַלֲחנֶה ָסִביב ַהַחל ִשכְַׁבת ָהיְָׁתה וַבבֶֹקר
נֵי ָבר פְׁ ָפס ַדק ַהִלדְׁ ֺחסְׁ או( 15: )ָהָאֶרץ ַעל ַךךְׁפֹר ַדק מְׁ נֵי ַוטִרְׁ ָרֵאל בְׁ  יִשְׁ

רו עו ֹלא ִךי אהו ָמן ָאִחיו ֶאל ִאיש ַוטֹאמְׁ  ֲאֵלֶהם מֶֹשה ַוטֹאֶמר|  הוא ַמה יָדְׁ
ֶוה נַָתן ֲאֶשר ַהֶכֶחם הוא ֶוה ִצָוה ֲאֶשר ַהָדָבר זֶה( 16: )לְָׁאכְָׁלה ָלֶכם יַהְׁ  יַהְׁ

טו ִפי ִאיש ִמֶלםו ִלקְׁ ַפר ַלֺגלְׁגֶֹלת עֶֹמר|  ָאכְׁלֹו לְׁ  ַלֲאֶשר ִאיש נַפְׁשֵֹתיֶכם ִמסְׁ
נֵי ֵכן ַוטֲַעשו( 17: )ִתָקחו בְָׁאֳהלֹו ָרֵאל בְׁ טו|  יִשְׁ ֶבה ַוטִלְׁקְׁ ִעיט ַהַלרְׁ ( 18: )וְַׁהַלמְׁ
ִדיף וְֹׁלא ָבעֶֹמר ַוטָמֹדו ֶבה ֶהעְׁ ִעיט ַהַלרְׁ ִסיר ֹלא וְַׁהַלמְׁ ִפי ִאיש|  ֶהחְׁ  ָאכְׁלֹו לְׁ
 וְֹׁלא( 21: )בֶֹקר ַעד ִמֶלםו יֹוֵתר ַאל ִאיש|  ֲאֵלֶהם מֶֹשה ַוטֹאֶמר( 19: )ָלָקטו
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עו |  ַוטִבְַׁאש תֹוָלִעים ַוטָֺרם בֶֹקר ַעד ִמֶלםו ֲאנִָשים ַוטֹוִתרו מֶֹשה ֶאל ָשמְׁ
צֹף טו( 21: )מֶֹשה ֲעֵלֶהם ַוטִקְׁ ִפי ִאיש ַבבֶֹקר ַבבֶֹקר אֹתֹו ַוטִלְׁקְׁ  וְַׁחם|  ָאכְׁלֹו ךְׁ
טו ַהִשִשי ַבטֹום ַויְִׁהי( 22: )וְׁנָָמס ַהֶשֶמש נֶה ֶלֶחם ָלקְׁ נֵי ִמשְׁ |  ָלֶאָחד ָהעֶֹמר שְׁ
 ִדֶבר ֲאֶשר הוא ֲאֵלֶהם ַוטֹאֶמר( 23: )לְׁמֶֹשה ַוטִַגידו ָהֵעָדה נְִׁשיֵאי ָךל ַוטָבֹאו
ֶוה  ֲאֶשר תוְׁאֵ  ֵאפו תֹאפו ֲאֶשר ֵאת|  ָמָחר ַליהָוה קֶֹדש ַשַבת ַשָבתֹון יַהְׁ

לו ַבשְׁ ֶמֶרת ָלֶכם ַהםִיחו ָהעֵֹדף ָךל וְֵׁאת ַבֵשלו תְׁ ִמשְׁ  ַוטַםִיחו( 24: )ַהבֶֹקר ַעד לְׁ
ִאיש וְֹׁלא|  מֶֹשה ִצָוה ַךֲאֶשר ַהבֶֹקר ַעד אֹתֹו ( 25: )בֹו ָהיְָׁתה ֹלא וְִׁרָלה ִהבְׁ

ֺלהו מֶֹשה ַוטֹאֶמר ָצֺאהו ֹלא ַהטֹום|  ַליהָוה ַהטֹום ַשָבת ִךי ַהטֹום ִאכְׁ  ִתמְׁ
ֺטהו יִָמים ֵשֶשת( 26: )ַבָשֶדה ִביִעי וַבטֹום|  ִתלְׁקְׁ יֶה ֹלא ַשָבת ַהשְׁ ( 27: )בֹו יִהְׁ

ִביִעי ַבטֹום ַויְִׁהי או ַהשְׁ ֶוה ַוטֹאֶמר( 28) : ָמָצאו וְֹׁלא|  ִללְׁקֹט ָהָעם ִמן יָצְׁ  ֶאל יַהְׁ
מֹר ֵמַאנְֶׁתם ָאנָה ַעד|  מֶֹשה ֹוַתי ִלשְׁ או( 29: )וְׁתֹורָֹתי ִמצְׁ ֶוה ִךי רְׁ  ָלֶכם נַָתן יַהְׁ

בו|  יֹוָמיִם ֶלֶחם ַהִשִשי ַבטֹום ָלֶכם נֵֹתן הוא ֵךן ַעל ַהַשָבת ָתיו ִאיש שְׁ  ַאל ַתחְׁ
קֹמֹו ִאיש יֵֵצא ִביִעי ַבטֹום ִמלְׁ בְׁתו( 31: )ַהשְׁ ִבִעי ַבטֹום ָהָעם ַוטִשְׁ ( 31: )ַהשְׁ

או רְׁ ָרֵאל ֵבית ַוטִקְׁ מֹו ֶאת יִשְׁ זֶַרע וְׁהוא|  ָמן שְׁ מֹו ָלָבן ַגד ךְׁ ַצִפיִחת וְַׁטעְׁ  ךְׁ
ָבש ֶוה ִצָוה ֲאֶשר ַהָדָבר זֶה מֶֹשה ַוטֹאֶמר( 32: )ִבדְׁ ֹלא יַהְׁ  ִמֶלםו ָהעֶֹמר מְׁ

ֶמֶרת ִמשְׁ ַמַען|  לְׁדֹרֵֹתיֶכם לְׁ או לְׁ ִתי ֲאֶשר ַהֶכֶחם ֶאת יִרְׁ ֶכם ֶהֱאַכלְׁ  ֶאתְׁ
ָבר ֶכם בְׁהֹוִציִאי ַבִלדְׁ ָריִם ֵמֶאֶרץ ֶאתְׁ  ַקח ַאֲהרֹן ֶאל מֶֹשה ַוטֹאֶמר( 33: )ִמצְׁ
ֹלא ָשָלה וְֶׁתן ַאַחת ִצנְֶׁצנֶת נֵי אֹתֹו וְַׁהםַח|  ָמן ָהעֶֹמר מְׁ ֶוה ִלפְׁ ֶמֶרת יַהְׁ  לְִׁמשְׁ

ֶוה ִצָוה ַךֲאֶשר( 34: )לְׁדֹרֵֹתיֶכם נֵי ַאֲהרֹן ַוטַםִיֵחהו|  מֶֹשה ֶאל יַהְׁ  ָהֵעֺדת ִלפְׁ
ָמֶרת ִמשְׁ נֵי( 35: )לְׁ ָרֵאל ובְׁ ָבִעים ַהָלן ֶאת ָאכְׁלו יִשְׁ  ֶאל בָֹאם ַעד ָשנָה ַארְׁ

ֵצה ֶאל בָֹאם ַעד ָאכְׁלו ַהָלן ֶאת|  נֹוָשֶבת ֶאֶרץ נַָען ֶאֶרץ קְׁ  וְָׁהעֶֹמר( 36: )ךְׁ
 :הוא ָהֵאיָפה ֲעִשִרית
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Shemót Pérek 17 
עו( 1) נֵי ֲעַדת ָךל ַוטִסְׁ ָרֵאל בְׁ ַבר יִשְׁ ֵעיֶהם ִסין ִמִלדְׁ ַמסְׁ ֶוה ִפי ַעל לְׁ  ַוטֲַחנו|  יַהְׁ

ִפיִדים תֹת ַמיִם וְֵׁאין ִברְׁ רו מֶֹשה ִעם ָהָעם ַוטֶָרב( 2: )ָהָעם ִלשְׁ נו ַוטֹאמְׁ  ָלנו תְׁ
ֶתה ַמיִם ִריבון ַמה מֶֹשה ָלֶהם ַוטֹאֶמר|  וְׁנִשְׁ נַמון ַמה ִעָלִדי תְׁ ֶוה ֶאת תְׁ ( 3: )יַהְׁ

 ֶהֱעִליָתנו זֶה ָלָלה ַוטֹאֶמר|  מֶֹשה ַעל ָהָעם ַוטֶָלן ַלַליִם ָהָעם ָשם ַוטִצְָׁמא
ַריִם ָהִמית ִמִלצְׁ נַי וְֶׁאת ָבנַי וְֶׁאת אִֹתי לְׁ ַעק( 4: )ַבָצָמא ִמקְׁ ֶוה ֶאל מֶֹשה ַוטִצְׁ  יַהְׁ

ַעט עֹוד|  ַהזֶה ָלָעם ֶאֱעֶשה ָמה ֵלאמֹר ָקֺלנִי מְׁ ֶוה ַוטֹאֶמר( 5: )וסְׁ  מֶֹשה ֶאל יַהְׁ
נֵי ֲעבֹר ָך וְַׁקח ָהָעם ִלפְׁ נֵי ִאתְׁ ָרֵאל ִמזִקְׁ ָך|  יִשְׁ  ַהיְׁאֹר ֶאת בֹו ִהִךיתָ  ֲאֶשר וַמחְׁ
ָך ַקח יָדְׁ ָהָלכְׁתָ  בְׁ ָפנֶיָך עֵֹמד ִהנְׁנִי( 6: )וְׁ ִהִךיתָ  בְׁחֵֹרב ַהצור ַעל ָשם לְׁ  ַבצור וְׁ

יָצְׁאו ֵעינֵי מֶֹשה ֵךן ַוטַַעש|  ָהָעם וְָׁשָתה ַמיִם ִמֶלםו וְׁ נֵי לְׁ ָרֵאל זִקְׁ ( 7: )יִשְׁ
ָרא ִריָבה ַמָמה ַהָלקֹום ֵשם ַוטִקְׁ נֵי ִריב ַעל|  ומְׁ ָרֵאל בְׁ ֹ  וְַׁעל יִשְׁ  ֶאת ָתםנַמ
ֶוה ֶוה ֲהיֵש ֵלאמֹר יַהְׁ ֵבנו יַהְׁ ִקרְׁ  : ָאיִן ִאם בְׁ

ָרֵאל ִעם ַוטִָכֶחם|  ֲעָמֵלק ַוטָבֹא( 8) ִפיִדם יִשְׁ  יַהֹושועַ  ֶאל מֶֹשה ַוטֹאֶמר( 9: )ִברְׁ
 ַהִגבְָׁעה רֹאש ַעל נִָצב ָאנִֹכי ָמָחר|  ַבֲעָמֵלק ִהָכֵחם וְֵׁצא ֲאנִָשים ָלנו בְַׁחר

יִָדי ָהֱאֹלִהים וַמֵחה ִהָכֵחם מֶֹשה לֹו ָאַמר ַךֲאֶשר יַהֹושועַ  ַוטַַעש( 11: )בְׁ  לְׁ
ָעה רֹאש ָעלו וְׁחור ַאֲהרֹן ומֶֹשה|  ַבֲעָמֵלק  יִָרים ַךֲאֶשר וְָׁהיָה( 11: )ַהִגבְׁ

ָרֵאל וְׁגַָבר יָדֹו מֶֹשה  מֶֹשה ִויֵדי( 12: )ֲעָמֵלק וְׁגַָבר יָדֹו יָנִיחַ  וְַׁכֲאֶשר|  יִשְׁ
ֵבִדים חו ךְׁ ָתיו ַוטִָשימו ֶאֶבן ַוטִקְׁ כו וְׁחור וְַׁאֲהרֹן|  ָעֶליהָ  ַוטֵֶשב ַתחְׁ יָָדיו ָתמְׁ  בְׁ

 יַהֹושועַ  ַוטֲַחֹלש( 13: )ַהָשֶמש בֹא ַעד ֱאמונָה יָָדיו ַויְִׁהי ֶאָחד וִמזֶה ֶאָחד ִמזֶה
ִפי ַעלֹו וְֶׁאת ֲעָמֵלק ֶאת  : ָחֶרב לְׁ

ֶוה ַוטֹאֶמר( 14)  ִךי|  יַהֹושועַ  בְָׁאזְׁנֵי וְִׁשים ַבֵמֶפר זִָךרֹון זֹאת ךְׁתֹב מֶֹשה ֶאל יַהְׁ
ֶחה ָמחֹה ָרא|  ִמזְֵׁבחַ  מֶֹשה ַוטִֶבן( 15: )ַהָשָמיִם ִמַתַחת ֲעָמֵלק זֵֶכר ֶאת ֶאמְׁ  ַוטִקְׁ
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מֹו ֶוה שְׁ  ִמדֹר|  ַבֲעָמֵלק ַליהָוה ִמלְָׁחָמה יָה ֵךס ַעל יָד ִךי ַוטֹאֶמר( 16: )נִִמי יַהְׁ
 :דֹר

Shemót Pérek 18 
ַמע( 1) רֹו ַוטִשְׁ יָן כֵֹהן יִתְׁ  לְׁמֶֹשה ֱאֹלִהים ָעָשה ֲאֶשר ָךל ֵאת מֶֹשה חֵֹתן ִמדְׁ

ָרֵאל יִשְׁ ֶוה הֹוִציא ִךי|  ַעלֹו ולְׁ ָרֵאל ֶאת יַהְׁ ָריִם יִשְׁ רֹו ַוטִַקח( 2: )ִמִלצְׁ  חֵֹתן יִתְׁ
נֵי וְֵׁאת( 3: )ִשכוֶחיהָ  ַאַחר|  מֶֹשה ֵאֶשת ִצפָֹרה ֶאת מֶֹשה  ֵשם ֲאֶשר|  ָבנֶיהָ  שְׁ

שֹם ָהֶאָחד ֶאֶרץ ָהיִיִתי ֵגר ָאַמר ִךי ֵגרְׁ ִרטָה בְׁ  ִךי|  ֱאִליֶעזֶר ָהֶאָחד וְֵׁשם( 4: )נָכְׁ
עֶ  ָאִבי ֱאֹלֵהי עֹה ֵמֶחֶרב ַוטִַצֵלנִי זְִׁריבְׁ רֹו ַוטָבֹא( 5: )ַפרְׁ  וָבנָיו מֶֹשה חֵֹתן יִתְׁ

תֹו ָבר ֶאל|  מֶֹשה ֶאל וְִׁאשְׁ  ַוטֹאֶמר( 6: )ָהֱאֹלִהים ַהר ָשם חֹנֶה הוא ֲאֶשר ַהִלדְׁ
רֹו חֶֹתנְָׁך ֲאנִי מֶֹשה ֶאל ָך|  ֵאֶליָך ָבא יִתְׁ תְׁ נֵי וְִׁאשְׁ  ַוטֵֵצא( 7: )ִעָלה ָבנֶיהָ  ושְׁ

ַראת מֶֹשה נֹו ִלקְׁ ַתחו חֹתְׁ ֲאלו לֹו ַוטִַשק ַוטִשְׁ ֵרֵעהו ִאיש ַוטִשְׁ  ַוטָבֹאו|  לְָׁשלֹום לְׁ
נֹו מֶֹשה ַויְַׁסֵפר( 8: )ָהאֱֹהָלה ֶוה ָעָשה ֲאֶשר ָךל ֵאת לְׁחֹתְׁ עֹה יַהְׁ ַפרְׁ  לְׁ

ַריִם ִמצְׁ ָרֵאל אֹודֹת ַעל ולְׁ ָלָאה ָךל ֵאת|  יִשְׁ ָצָאַתם ֲאֶשר ַהתְׁ  ַוטִַצֵלם ַבֶדֶרְך מְׁ
ֶוה רֹו ַוטִַחדְׁ ( 9: )יַהְׁ ֶוה ָעָשה ֲאֶשר ַהחֹוָבה ָךל ַעל יִתְׁ ָרֵאל יַהְׁ יִשְׁ  ֲאֶשר|  לְׁ

ָריִם ִמטַד ִהִצילֹו רֹו ַוטֹאֶמר( 11: )ִמצְׁ ֶוה ָברוְך יִתְׁ ֶכם ִהִציל ֲאֶשר יַהְׁ  ִמטַד ֶאתְׁ
ַריִם עֹה וִמטַד ִמצְׁ ָריִם יַד ִמַתַחת ָהָעם ֶאת ִהִציל ֲאֶשר|  ַפרְׁ  ַעָתה( 11: )ִמצְׁ
ִתי ֶוה גָדֹול ִךי יַָדעְׁ  ַוטִַקח( 12: )ֲעֵליֶהם זָדו ֲאֶשר ַבָדָבר ִךי|  ָהֱאֹלִהים ִמָךל יַהְׁ
רֹו נֵי וְׁכֹל רֹןַאהֲ  ַוטָבֹא|  ֵלאֹלִהים וזְָׁבִחים עָֹלה מֶֹשה חֵֹתן יִתְׁ ָרֵאל זִקְׁ  יִשְׁ

נֵי מֶֹשה חֵֹתן ִעם ֶלֶחם ֶלֱאָכל  מֶֹשה ַוטֵֶשב ִמָלֳחָרת ַויְִׁהי( 13: )ָהֱאֹלִהים ִלפְׁ
פֹט א( 14: )ָהָעֶרב ַעד ַהבֶֹקר ִמן מֶֹשה ַעל ָהָעם ַוטֲַעמֹד|  ָהָעם ֶאת ִלשְׁ  חֵֹתן ַוטַרְׁ
 ַאָתה ֲאֶשר ַהזֶה ַהָדָבר ָמה ַוטֹאֶמר|  ָלָעם עֶֹשה הוא ֲאֶשר ָךל ֵאת מֶֹשה
ַבֶדָך יֹוֵשב ַאָתה ַמדועַ  ָלָעם עֶֹשה : ָעֶרב ַעד בֶֹקר ִמן ָעֶליָך נִָצב ָהָעם וְָׁכל לְׁ
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נֹו מֶֹשה ַוטֹאֶמר( 15) רֹש ָהָעם ֵאַלי יָבֹא ִךי|  לְׁחֹתְׁ יֶה ִךי( 16: )ֱאֹלִהים ִלדְׁ  יִהְׁ
ִתי ֵאַלי ָבא ָדָבר ָלֶהם ִתי|  ֵרֵעהו וֵבין ִאיש ֵבין וְָׁשַפטְׁ  ֺחֵקי ֶאת וְׁהֹוַדעְׁ

 ֲאֶשר ַהָדָבר טֹוב ֹלא|  ֵאָליו מֶֹשה חֵֹתן ַוטֹאֶמר( 17: )תֹורָֹתיו וְֶׁאת ָהֱאֹלִהים
ָך ָכֵבד ִךי|  ִעָלְך ֲאֶשר ַהזֶה ָהָעם ַגם ַאָתה ַגם ִתבֹל נָבֹל( 18: )עֶֹשה ַאָתה  ִמלְׁ

ַמע ַעָתה( 19: )לְַׁבֶדָך ֲעשֹהו תוַכל ֹלא ַהָדָבר  ֱאֹלִהים ִויִהי ִאיָעצְָׁך בְׁקִֹלי שְׁ
ָבִרים ֶאת ַאָתה וְֵׁהֵבאתָ  ָהֱאֹלִהים מול ָלָעם ַאָתה ֱהיֵה|  ִעָלְך  ֶאל ַהדְׁ

ָתה( 21: )ָהֱאֹלִהים ֶהם וְִׁהזְַׁהרְׁ תָ |  ַהתֹורֹת וְֶׁאת ַהֺחִקים ֶאת ֶאתְׁ  ָלֶהם וְׁהֹוַדעְׁ
 ָהָעם ִמָךל ֶתֱחזֶה וְַׁאָתה( 21: )יֲַעשון ֲאֶשר ַהַלֲעֶשה וְֶׁאת ָבה יֵלְׁכו ַהֶדֶרְך ֶאת

ֵאי ַחיִל ַאנְֵׁשי תָ |  ָבַצע שֹנְֵׁאי ֱאֶמת ַאנְֵׁשי ֱאֹלִהים יִרְׁ  ֲאָלִפים ָשֵרי ֲעֵלֶהם וְַׁשמְׁ
 וְָׁהיָה ֵעת בְָׁכל ָהָעם ֶאת וְָׁשפְׁטו( 22: )ֲעָשרֹת וְָׁשֵרי יםֲחִמשִ  ָשֵרי ֵמאֹות ָשֵרי
פְׁטו ַהָקטֹן ַהָדָבר וְָׁכל ֵאֶליָך יִָביאו ַהָגדֹל ַהָדָבר ָךל  ֵמָעֶליָך וְָׁהֵקל|  ֵהם יִשְׁ

או  וְׁגַם|  ֲעמֹד וְׁיָָכלְׁתָ  ֱאֹלִהים וְִׁצוְָׁך ַתֲעֶשה ַהזֶה ַהָדָבר ֶאת ִאם( 23: )ִאָתְך וְׁנָשְׁ
קֹמֹו ַעל ַהזֶה ָהָעם ָךל ָשלֹום יָבֹא מְׁ ַמע( 24: )בְׁ נֹו לְׁקֹול מֶֹשה ַוטִשְׁ  ַוטַַעש|  חֹתְׁ
ַחר( 25: )ָאָמר ֲאֶשר ךֹל ָרֵאל ִמָךל ַחיִל ַאנְֵׁשי מֶֹשה ַוטִבְׁ  אָֹתם ַוטִֵתן יִשְׁ

( 26: )ֲעָשרֹת וְָׁשֵרי ֲחִמִשים ָשֵרי ֵמאֹות ָשֵרי ֲאָלִפים ָשֵרי|  ָהָעם ַעל ָראִשים
 ַהָדָבר וְָׁכל מֶֹשה ֶאל יְִׁביאון ַהָקֶשה ַהָדָבר ֶאת|  ֵעת בְָׁכל ָהָעם ֶאת וְָׁשפְׁטו
פוטו ַהָקטֹן נֹו ֶאת מֶֹשה ַויְַׁשַכח( 27: )ֵהם יִשְׁ צֹו ֶאל לֹו ַוטֵֶלְך|  חֹתְׁ  :ַארְׁ

 
Shemót Pérek 19 

ִליִשי ַבחֶֹדש( 1) נֵי לְֵׁצאת ַהשְׁ ָרֵאל בְׁ ָריִם ֵמֶאֶרץ יִשְׁ  ָבאו ַהזֶה ַבטֹום|  ִמצְׁ
ַבר עו( 2: )ִסינָי ִמדְׁ ִפיִדים ַוטִסְׁ ַבר ַוטָבֹאו ֵמרְׁ ָבר ַוטֲַחנו ִסינַי ִמדְׁ  ָשם ַוטִַחן|  ַבִלדְׁ

ָרֵאל ָרא|  ָהֱאֹלִהים ֶאל ָעָלה ומֶֹשה( 3: )ָהָהר נֶגֶד יִשְׁ ֶוה ֵאָליו ַוטִקְׁ  ָהָהר ִמן יַהְׁ
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נֵי וְַׁתֵגיד יֲַעקֹב לְֵׁבית תֹאַמר ךֹה ֵלאמֹר ָרֵאל ִלבְׁ ִאיֶתם ַאֶתם( 4: )יִשְׁ  ֲאֶשר רְׁ
ָריִם ָעִשיִתי ִמצְׁ ֶכם ָוֶאָשא|  לְׁ ֶכם ָוָאִבא נְָׁשִרים ַךנְֵׁפי ַעל ֶאתְׁ ( 5: )ֵאָלי ֶאתְׁ
עותִ  ָשמֹועַ  ִאם וְַׁעָתה מְׁ ֶתם בְׁקִֹלי שְׁ ַמרְׁ ִריִתי ֶאת ושְׁ יִיֶתם|  בְׁ גָֺכה ִלי ִוהְׁ  סְׁ
יו וְַׁאֶתם( 6: )ָהָאֶרץ ָךל ִלי ִךי ָהַעִלים ִמָךל ֶלֶכת ִלי ִתהְׁ  ָקדֹוש וְׁגֹוי ךֲֹהנִים ַממְׁ

ָבִרים ֵאֶכה|  ַדֵבר ֲאֶשר ַהדְׁ נֵי ֶאל תְׁ ָרֵאל בְׁ ָרא מֶֹשה ַוטָבֹא( 7: )יִשְׁ נֵי ַוטִקְׁ זִקְׁ  לְׁ
נֵיֶהם ַוטֶָשם|  ָהָעם ָבִרים ָךל ֵאת ִלפְׁ ֶוה ִצָוהו ֲאֶשר ָהֵאֶכה ַהדְׁ  ָכל ַוטֲַענו( 8: )יַהְׁ
ָדו ָהָעם רו יַחְׁ ֶוה ִדֶבר ֲאֶשר ךֹל ַוטֹאמְׁ ֵרי ֶאת מֶֹשה ַוטֶָשב|  נֲַעֶשה יַהְׁ  ָהָעם ִדבְׁ

ֶוה ֶאל ֶוה ַוטֹאֶמר( 9: )יַהְׁ  ַבֲעבור ֶהָענָן בְַׁעב ֵאֶליָך ָבא ָאנִֹכי ִהםֵה מֶֹשה ֶאל יַהְׁ
ַמע ִרי ָהָעם יִשְׁ ַדבְׁ ֵרי ֶאת מֶֹשה ַוטֵַגד|  לְׁעֹוָלם יֲַאִמינו בְָׁך וְׁגַם ִעָלְך בְׁ  ָהָעם ִדבְׁ

ֶוה ֶאל ֶוה ַוטֹאֶמר( 11: )יַהְׁ ָתם ָהָעם ֶאל ֵלְך מֶֹשה ֶאל יַהְׁ |  וָמָחר ַהטֹום וְִׁקַדשְׁ
ֹלָתם וְִׁכבְׁסו ִליִשי ַלטֹום נְׁכֹנִים וְָׁהיו( 11: )ִשמְׁ ִליִשי ַבטֹום ִךי|  ַהשְׁ  יֵֵרד ַהשְׁ
ֶוה ֵעינֵי יַהְׁ ִהגְַׁבלְׁתָ ( 12: )ִסינָי ַהר ַעל ָהָעם ָכל לְׁ  ֵלאמֹר ָסִביב ָהָעם ֶאת וְׁ

רו ָקֵצהו ונְׁגֹעַ  ָבָהר ֲעלֹות ָלֶכם ִהָשמְׁ  ֹלא( 13: )יוָמת מֹות ָבָהר ַהםֹגֵעַ  ָךל|  בְׁ
יֶה ֹלא ִאיש ִאם בְֵׁהָמה ִאם יִטֶָרה יָרֹה אֹו יִָמֵקל ָסקֹול ִךי יָד בֹו ִתַגע |  יִחְׁ

שְֹך  ַויְַׁקֵדש|  ָהָעם ֶאל ָהָהר ִמן מֶֹשה ַוטֵֶרד( 14: )ָבָהר יֲַעלו ֵהָלה ַהטֵֹבל ִבמְׁ
ֹלָתם ַויְַׁכבְׁסו ָהָעם ֶאת ֹלֶשת נְׁכֹנִים ֱהיו ָהָעם ֶאל ַוטֹאֶמר( 15: )ִשמְׁ |  יִָמים ִלשְׁ
ִליִשי ַבטֹום ַויְִׁהי( 16: )ִאָשה ֶאל ִתגְׁשו ַאל יֹת ַהשְׁ  קֹֹלת ַויְִׁהי ַהבֶֹקר ִבהְׁ

ָרִקים אֹד ָחזָק שָֹפר וְׁקֹל ָהָהר ַעל ָךֵבד וְָׁענָן ובְׁ  ֲאֶשר ָהָעם ָךל ַוטֱֶחַרד|  מְׁ
ַראת ָהָעם ֶאת מֶֹשה ַוטֹוֵצא( 17: )ַבַלֲחנֶה בו|  ַהַלֲחנֶה ִמן ָהֱאֹלִהים ִלקְׁ יַצְׁ  ַוטִתְׁ

ִתית ַתחְׁ נֵי ֺךכֹו ָעַשן ִסינַי וְַׁהר( 18: )ָהָהר בְׁ ֶוה ָעָליו יַָרד ֲאֶשר ִמפְׁ |  ָבֵאש יַהְׁ
ֶעֶשן ֲעָשנֹו ַוטַַעל ָשן ךְׁ אֹד ָהָהר ָךל ַוטֱֶחַרד ַהִךבְׁ  ַהשֹוָפר קֹול ַויְִׁהי( 19: )מְׁ
אֹד וְָׁחזֵק הֹוֵלְך ֶוה ַוטֵֶרד( 21: )בְׁקֹול יֲַענֶםו וְָׁהֱאֹלִהים יְַׁדֵבר מֶֹשה|  מְׁ  ַעל יַהְׁ
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ָרא|  ָהָהר רֹאש ֶאל ִסינַי ַהר ֶוה ַוטִקְׁ : מֶֹשה ַוטַַעל ָהָהר רֹאש ֶאל לְׁמֶֹשה יַהְׁ
ֶוה ַוטֹאֶמר( 21) סו ֶפן|  ָבָעם ָהֵעד ֵרד מֶֹשה ֶאל יַהְׁ ֶוה ֶאל יֶֶהרְׁ אֹות יַהְׁ  וְׁנַָפל ִלרְׁ

ֶוה ֶאל ַהםִָגִשים ַהךֲֹהנִים וְׁגַם( 22: )ָרב ִמֶלםו ַקָדשו יַהְׁ  ָבֶהם יִפְׁרֹץ ֶפן|  יִתְׁ
ֶוה ֶוה ֶאל מֶֹשה ַוטֹאֶמר( 23: )יַהְׁ  ִךי|  ִסינָי ַהר ֶאל ֹלתַלעֲ  ָהָעם יוַכל ֹלא יַהְׁ
תֹו ָהָהר ֶאת ַהגְֵׁבל ֵלאמֹר ָבנו ַהֵעדָֹתה ַאָתה ֶוה ֵאָליו ַוטֹאֶמר( 24: )וְִׁקַדשְׁ  יַהְׁ

ָעִליתָ  ֵרד ֶלְך סו ַאל וְָׁהָעם וְַׁהךֲֹהנִים|  ִעָלְך וְַׁאֲהרֹן ַאָתה וְׁ  ֶאל ַלֲעֹלת יֶֶהרְׁ
ֶוה ָרץ ֶפן יַהְׁ   ֲאֵלֶהם ַוטֹאֶמר|  ָהָעם ֶאל מֶֹשה ַוטֵֶרד( 25: )ָבם יִפְׁ

 
Shemót Pérek 20 

ָבִרים ָךל ֵאת ֱאֹלִהים ַויְַׁדֵבר( 1) ֶוה ָאנִֹכי( 2) : ֵלאמֹר ָהֵאֶכה ַהדְׁ  יַהְׁ
ַריִם ֵמֶאֶרץ הֹוֵצאִתיָך ֲאֶשר|  ֱאֹלֶהיָך יֶה ֹלא( 3: | )ֲעָבִדים ִמֵבית ִמצְׁ  לְָׁך יִהְׁ
ַ  ַעל ֲאֵחִרים ֱאֹלִהים מונָה וְָׁכל ֶפֶסל לְָׁך ַתֲעֶשה ֹלא( 4: )ָפנָי  ַבָשַמיִם ֲאֶשר תְׁ
ֶוה ֹלא( 5: )ָלָאֶרץ ִמַתַחת ַבַליִם ַוֲאֶשר|  ִמָתַחת ָבָאֶרץ ַוֲאֶשר ִמַלַעל ַתחְׁ  ִתשְׁ
ֵדם וְֹׁלא ָלֶהם ֶוה ָאנִֹכי ִךי|  ָתָעבְׁ  ָבנִים לעַ  ָאבֹת ֲעֹון פֵֹקד ַקםָא ֵאל ֱאֹלֶהיָך יַהְׁ

ֵרי לְׁאֲֹהַבי ַלֲאָלִפים ֶחֶסד וְׁעֶֹשה( 6: | )לְׁשֹנְָׁאי ִרֵבִעים וְַׁעל ִשֵכִשים ַעל  ולְׁשֹמְׁ
ֹוָתי ֶוה ֵשם ֶאת ִתָשא ֹלא( 7) : ִמצְׁ ֶוה יְׁנֶַקה ֹלא ִךי|  ַלָשוְׁא ֱאֹלֶהיָך יַהְׁ  יַהְׁ

מֹו ֶאת יִָשא ֲאֶשר ֵאת  : ַלָשוְׁא שְׁ
שֹו ַהַשָבת יֹום ֶאת זָכֹור( 8)  ָךל וְָׁעִשיתָ  ַתֲעבֹד יִָמים ֵשֶשת( 9: )לְַׁקדְׁ

ַלאכְֶׁתָך ִביִעי וְׁיֹום( 11: )מְׁ ָלאָכה ָכל ַתֲעֶשה ֹלא|  ֱאֹלֶהיָך ַליהָוה ַשָבת ַהשְׁ  מְׁ
ָך וִבֶתָך וִבנְָׁך ַאָתה דְׁ ָך ַעבְׁ ֶתָך ַוֲאָמתְׁ ֶהמְׁ ָך ובְׁ ָעֶריָך ֲאֶשר וְׁגֵרְׁ  ִךי( 11: )ִבשְׁ

ֶוה ָעָשה יִָמים ֵשֶשת  ָבם ֲאֶשר ָךל וְֶׁאת ַהטָם ֶאת ָהָאֶרץ וְֶׁאת ַהָשַמיִם ֶאת יַהְׁ
ִביִעי ַבטֹום ַוטָנַח ֶוה ֵבַרְך ֵךן ַעל|  ַהשְׁ ֵשהו ַהַשָבת יֹום ֶאת יַהְׁ  ַךֵבד( 12) : ַויְַׁקדְׁ
ַמַען|  ִאֶלָך וְֶׁאת ָאִביָך ֶאת ֶוה ֲאֶשר ָהֲאָדָמה ַעל יֶָמיָך יֲַאִרכון לְׁ  ֱאֹלֶהיָך יַהְׁ
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ָצח ֹלא( 13) : ָלְך נֵֹתן  ֹלא( 16) : ִתגְׁנֹב ֹלא( 15) : | ִתנְָׁאף ֹלא( 14) : ִתרְׁ
ֵרֲעָך ַתֲענֶה מֹד ֹלא( 17) : ָשֶקר ֵעד בְׁ מֹד ֹלא|  ֵרֶעָך ֵבית ַתחְׁ  ֵרֶעָך ֵאֶשת ַתחְׁ
דֹו  : לְֵׁרֶעָך ֲאֶשר וְׁכֹל ַוֲחמֹרֹו וְׁשֹורֹו ֹוַוֲאָמת וְַׁעבְׁ

 ָהָהר וְֶׁאת ַהשָֹפר קֹול וְֵׁאת ַהַכִפיִדם וְֶׁאת ַהקֹוֹלת ֶאת רִֹאים ָהָעם וְָׁכל( 18)
א|  ָעֵשן דו ַוטָנֺעו ָהָעם ַוטַרְׁ רו( 19: )ֵמָרחֹק ַוטַַעמְׁ  ַאָתה ַדֵבר מֶֹשה ֶאל ַוטֹאמְׁ
ָמָעה ִעָלנו  ֶאל מֶֹשה ַוטֹאֶמר( 21: )נָמות ֶפן ֱאֹלִהים ִעָלנו יְַׁדֵבר וְַׁאל|  וְׁנִשְׁ
ַבֲעבור ִךי ִתיָראו ַאל ָהָעם ֶכם נַמֹות לְׁ יֶה וַבֲעבור|  ָהֱאֹלִהים ָבא ֶאתְׁ  ִתהְׁ

ָאתֹו נֵיֶכם ַעל יִרְׁ ִתי פְׁ ִבלְׁ  ֶאל נִַגש ומֶֹשה|  ֵמָרחֹק ָהָעם ַוטֲַעמֹד( 21: )ֶתֱחָטאו לְׁ
 : ָהֱאֹלִהים ָשם ֲאֶשר ָהֲעָרֶפל

ֶוה ַוטֹאֶמר( 22) נֵי ֶאל תֹאַמר ךֹה מֶֹשה ֶאל יַהְׁ ָרֵאל בְׁ ִאיֶתם ַאֶתם|  יִשְׁ  ִמן ִךי רְׁ
ִתי ַהָשַמיִם  ֹלא זָָהב ֵואֹלֵהי ֶכֶסף ֱאֹלֵהי|  ִאִתי ַתֲעשון ֹלא( 23: )ִעָלֶכם ִדַברְׁ
תָ  ִכי ַתֲעֶשה ֲאָדָמה ִמזְַׁבח( 24: )ָלֶכם ַתֲעשו  וְֶׁאת עֹֹלֶתיָך ֶאת ָעָליו וְׁזַָבחְׁ

ָלֶמיָך ָקֶרָך וְֶׁאת צֹאנְָׁך ֶאת שְׁ ִמי ֶאת ַאזְִׁךיר ֲאֶשר ַהָלקֹום בְָׁכל|  בְׁ  ָאבֹוא שְׁ
נֶה ֹלא ִכי ַתֲעֶשה ֲאָבנִים ִמזְַׁבח וְִׁאם( 25: )וֵבַרכְִׁתיָך ֵאֶליָך ֶהן ִתבְׁ |  ָגזִית ֶאתְׁ

בְָׁך ִךי תָ  ַחרְׁ ֶלהָ  ָעֶליהָ  ֵהנַפְׁ ַחלְׁ ַמֲעֹלת ַתֲעֶלה וְֹׁלא( 26: )ַותְׁ ִחי ַעל בְׁ  ֲאֶשר|  ִמזְׁבְׁ
ָך ִתָגֶלה ֹלא ָותְׁ  :ָעָליו ֶערְׁ

Shemót Pérek 21 
ָפִטים וְֵׁאֶכה( 1) נֵיֶהם ָתִשים ֲאֶשר ַהִלשְׁ נֶה ִךי( 2: )ִלפְׁ ִרי ֶעֶבד ִתקְׁ  ֵשש ִעבְׁ

ִבִעת|  יֲַעבֹד ָשנִים ִשי יֵֵצא וַבשְׁ גַפֹו ִאם( 3: )ִחםָם ַלָחפְׁ גַפֹו יָבֹא בְׁ  ִאם|  יֵֵצא בְׁ
תֹו וְׁיָצְָׁאה הוא ִאָשה ַבַעל יָלְָׁדה ִאָשה לֹו יִֶתן ֲאדֹנָיו ִאם( 4: )ִעלֹו ִאשְׁ  לֹו וְׁ
יֶה ִויָלֶדיהָ  ָהִאָשה|  ָבנֹות אֹו ָבנִים גַפֹו יֵֵצא וְׁהוא ַלאדֹנֶיהָ  ִתהְׁ  וְִׁאם( 5: )בְׁ
ִתי ָהֶעֶבד יֹאַמר ָאמֹר ִתי ֶאת ֲאדֹנִי ֶאת ָאַהבְׁ ִשי ֵאֵצא ֹלא|  ָבנָי וְֶׁאת ִאשְׁ : ָחפְׁ
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זוזָה ֶאל אֹו ַהֶדֶלת ֶאל וְִׁהִגישֹו ָהֱאֹלִהים ֶאל ֲאדֹנָיו וְִׁהִגישֹו( 6)  וְָׁרַצע|  ַהלְׁ
ֵצעַ  ָאזְׁנֹו ֶאת ֲאדֹנָיו ךֹר וְִׁכי( 7) : לְׁעָֹלם ַוֲעָבדֹו ַבַלרְׁ  ִבתֹו ֶאת ִאיש יִמְׁ
ֵעינֵי ָרָעה ִאם( 8: )ָהֲעָבִדים ךְֵׁצאת ֵתֵצא ֹלא|  לְָׁאָמה  לֹו] לא ֲאֶשר ֲאדֹנֶיהָ  בְׁ

ָדה יְָׁעָדה[ קרי ִרי לְַׁעם|  וְֶׁהפְׁ שֹל ֹלא נָכְׁ ָמכְָׁרה יִמְׁ ִבגְׁדֹו לְׁ  נֹוִלבְׁ  וְִׁאם( 9: )ָבה בְׁ
ַפט|  יִיָעֶדםָה ֵאָרה|  לֹו יִַקח ַאֶחֶרת ִאם( 11: )ָכה יֲַעֶשה ַהָבנֹות ךְִׁמשְׁ  ךְׁסוָתה שְׁ
ָלש וְִׁאם( 11: )יִגְָׁרע ֹלא וְׁעֹנָָתה : ָךֶסף ֵאין ִחםָם וְׁיָצְָׁאה|  ָלה יֲַעֶשה ֹלא ֵאֶכה שְׁ
 ִאםָה וְָׁהֱאֹלִהים ָצָדה ֹלא ַוֲאֶשר( 13: )יוָמת מֹות ָוֵמת ִאיש ַמֵךה( 12) 
יָדֹו ִתי|  לְׁ  ֵרֵעהו ַעל ִאיש יָזִד וְִׁכי( 14) : ָשָלה יָנוס ֲאֶשר ָמקֹום לְָׁך וְַׁשמְׁ

גֹו ָהרְׁ ָמה לְׁ ָערְׁ  מֹות וְִׁאלֹו ָאִביו וַמֵךה( 15) : ָלמות ִתָקֶחםו ִמזְׁבְִׁחי ֵמִעם|  בְׁ
ָכרֹו ִאיש וְׁגֹנֵב( 16: )יוָמת ָצא ומְׁ יָדֹו וְׁנִמְׁ ַקֵכל( 17) : יוָמת מֹות בְׁ  ָאִביו ומְׁ
ֶאֶבן ֵרֵעהו ֶאת ִאיש וְִׁהָךה ֲאנִָשים יְִׁריֺבן וְִׁכי( 18) : יוָמת מֹות וְִׁאלֹו  אֹו בְׁ

ֶאגְׁרֹף ָךב וְׁנַָפל יָמות וְֹׁלא|  בְׁ ַהֵכְך יָקום ִאם( 19: )לְִׁמשְׁ  ַעל ַבחוץ וְִׁהתְׁ
ַענְׁתֹו  ִאיש יֶַךה וְִׁכי( 21) : יְַׁרֵפא וְַׁרפֹא יִֵתן ִשבְׁתֹו ַרק|  ַהַלֶךה וְׁנִָקה ִמשְׁ

דֹו ֶאת  יֹום ִאם ַאְך( 21: )יִםֵָקם נָקֹם|  יָדֹו ַתַחת וֵמת ַבֵשֶבט ֲאָמתֹו ֶאת אֹו ַעבְׁ
פֹו ִךי יַֺקם ֹלא|  יֲַעמֹד יֹוַמיִם אֹו  ִאָשה וְׁנָגְׁפו ֲאנִָשים יִםָצו וְִׁכי( 22) : הוא ַכסְׁ

או ָהָרה יֶה וְֹׁלא יְָׁלֶדיהָ  וְׁיָצְׁ  ַבַעל ָעָליו יִָשית ַךֲאֶשר יֵָענֵש ָענֹוש|  ָאסֹון יִהְׁ
ִלִלים וְׁנַָתן ָהִאָשה יֶה ָאסֹון וְִׁאם( 23: )ִבפְׁ ( 24: )נֶָפש ַתַחת נֶֶפש וְׁנַָתָתה|  יִהְׁ

ִוטָה( 25: )ָרגֶל ַתַחת ֶרגֶל יָד ַתַחת יָד|  ֵשן ַתַחת ֵשן ַעיִן ַתַחת ַעיִן ִוטָה ַתַחת ךְׁ  ךְׁ
דֹו ֵעין ֶאת ִאיש יֶַךה וְִׁכי( 26) : ַחבוָרה ַתַחת ַחבוָרה|  ָפַצע ַתַחת ֶפַצע  ַעבְׁ

ִשי|  וְִׁשֲחָתה ֲאָמתֹו ֵעין ֶאת אֹו  ֵשן וְִׁאם( 27) : ֵעינֹו ַתַחת יְַׁשכְֶׁחםו ַלָחפְׁ
דֹו ִשי|  יִַפיל ֲאָמתֹו ֵשן אֹו ַעבְׁ ֶחםו ַלָחפְׁ  : ִשםֹו ַתַחת יְַׁשכְׁ
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 יֵָאֵכל וְֹׁלא ַהשֹור יִָמֵקל ָסקֹול|  ָוֵמת ִאָשה ֶאת אֹו ִאיש ֶאת שֹור יִַגח וְִׁכי( 28)
מֹל הוא נַָגח שֹור וְִׁאם( 29: )נִָקי ַהשֹור וַבַעל בְָׁשרֹו ֶאת  וְׁהוַעד ִשלְׁשֹם ִמתְׁ

ָעָליו ֶרםו וְֹׁלא ִבבְׁ מְׁ ָעָליו וְׁגַם יִָמֵקל ַהשֹור|  ִאָשה אֹו ִאיש וְֵׁהִמית יִשְׁ : יוָמת בְׁ
יֹן וְׁנַָתן|  ָעָליו יוַשת ךֶֹפר ִאם( 31)  אֹו( 31: )ָעָליו יוַשת ֲאֶשר ךְׁכֹל נַפְׁשֹו ִפדְׁ

ָפט|  יִָגח ַבת אֹו יִָגח ֵבן  אֹו ַהשֹור יִַגח ֶעֶבד ִאם( 32: )כֹו יֵָעֶשה ַהזֶה ַךִלשְׁ
ֹלִשים ֶךֶסף|  ָאָמה ָקִלים שְׁ ַתח וְִׁכי( 33) : יִָמֵקל וְַׁהשֹור ַלאדֹנָיו יִֵתן שְׁ  יִפְׁ
( 34: )ֲחמֹור אֹו שֹור ָשָלה וְׁנַָפל|  יְַׁכֶמםו וְֹׁלא בֹר ִאיש יִכְֶׁרה ִךי אֹו בֹור ִאיש
ָעָליו יִָשיב ֶךֶסף יְַׁשֵכם ַהבֹור ַבַעל יֶה וְַׁהֵלת|  ִלבְׁ  יִגֹף וְִׁכי( 35) : כֹו יִהְׁ
פֹו ֶאת וְָׁחצו ַהַחי ַהשֹור ֶאת וָמכְׁרו|  ָוֵמת ֵרֵעהו שֹור ֶאת ִאיש שֹור  וְׁגַם ַךסְׁ
מֹול הוא נַָגח שֹור ִךי נֹוַדע אֹו( 36: )יֱֶחצון ַהֵלת ֶאת  וְֹׁלא ִשלְׁשֹם ִמתְׁ

ֶרםו מְׁ ָעָליו יִשְׁ יֶה וְַׁהֵלת ַהשֹור ַתַחת שֹור יְַׁשֵכם ַשֵכם|  בְׁ  ִךי( 37) : כֹו יִהְׁ
ָבחֹו ֶשה אֹו שֹור ִאיש יִגְׁנֹב ָכרֹו אֹו וטְׁ  ַהשֹור ַתַחת יְַׁשֵכם ָבָקר ֲחִמָשה|  מְׁ

ַבע  :ַהֶשה ַתַחת צֹאן וְַׁארְׁ
Shemót Pérek 22 

ֶתֶרת ִאם( 1) ָחה ִאם( 2: )ָדִמים לֹו ֵאין|  ָוֵמת וְֺׁהָךה ַהַגםָב יִָלֵצא ַבַלחְׁ  זָרְׁ
ַךר לֹו ֵאין ִאם יְַׁשֵכם ַשֵכם|  לֹו ָדִמים ָעָליו ַהֶשֶמש  ִאם( 3: )ִבגְׁנֵָבתֹו וְׁנִמְׁ
יָדֹו ִתָלֵצא ִהָלֵצא נַיִם|  ַחטִים ֶשה ַעד ֲחמֹור ַעד ִמשֹור ַהגְׁנֵָבה בְׁ ( 4) : יְַׁשֵכם שְׁ

ֶער ִךי ִעירֹו] בעירה ֶאת וְִׁשַכח ֶכֶרם אֹו ָשֶדה ִאיש יַבְׁ ֵדה וִבֵער[ קרי בְׁ  ִבשְׁ
מֹו וֵמיַטב ָשֵדהו ֵמיַטב|  ַאֵחר  קִֹצים וָמצְָׁאה ֵאש ֵתֵצא ִךי( 5) : יְַׁשֵכם ַךרְׁ

ִער יְַׁשֵכם ַשֵכם|  ַהָשֶדה אֹו ַהָקָמה אֹו ָגִדיש וְׁנֱֶאַכל ֵעָרה ֶאת ַהַלבְׁ ( 6) : ַהבְׁ
מֹר ֵכִלים אֹו ֶךֶסף ֵרֵעהו ֶאל ִאיש יִֵתן ִךי גֺםַב ִלשְׁ  יִָלֵצא ִאם|  ָהִאיש ִמֵבית וְׁ

נָיִם יְַׁשֵכם ַהַגםָב ַרב ַהַגםָב יִָלֵצא ֹלא ִאם( 7: )שְׁ |  ָהֱאֹלִהים ֶאל ַהַביִת ַבַעל וְׁנִקְׁ
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ֶלאֶכת יָדֹו ָשַלח ֹלא ִאם ַבר ָךל ַעל( 8: )ֵרֵעהו ִבמְׁ  ֲחמֹור ַעל שֹור ַעל ֶפַשע דְׁ
 יָבֹא ָהֱאֹלִהים ַעד זֶה הוא ִךי יֹאַמר ֲאֶשר ֲאֵבָדה ָךל ַעל ַשלְָׁמה ַעל ֶשה ַעל

ַבר נֵיֶהם דְׁ ִשיֺען ֲאֶשר|  שְׁ נַיִם יְַׁשֵכם ֱאֹלִהים יַרְׁ ֵרֵעהו שְׁ  ִאיש יִֵתן ִךי( 9) : לְׁ
ֵהָמה וְָׁכל ֶשה אֹו שֹור אֹו ֲחמֹור ֵרֵעהו ֶאל מֹר בְׁ ַבר אֹו וֵמת|  ִלשְׁ  אֹו נִשְׁ

ָבה ֺבַעת( 11: )רֶֹאה ֵאין נִשְׁ ֶוה שְׁ יֶה יַהְׁ נֵיֶהם ֵבין ִתהְׁ  יָדֹו ָשַלח ֹלא ִאם שְׁ
ֶלאֶכת ָעָליו וְָׁלַקח|  ֵרֵעהו ִבמְׁ  יְַׁשֵכם|  ֵמִעלֹו יִָגנֵב ָגנֹב וְִׁאם( 11: )יְַׁשֵכם וְֹׁלא בְׁ
ָעָליו ֵרָפה|  ֵעד יְִׁבֵאהו יִָחֵרף ָטרֹף ִאם( 12: )ִלבְׁ  : יְַׁשֵכם ֹלא ַהחְׁ

ַאל וְִׁכי( 13) ַבר ֵרֵעהו ֵמִעם ִאיש יִשְׁ ָעָליו|  ֵמת אֹו וְׁנִשְׁ  ַשֵכם ִעלֹו ֵאין בְׁ
ָעָליו ִאם( 14: )יְַׁשֵכם ָכרֹו ָבא הוא ָשִכיר ִאם|  יְַׁשֵכם ֹלא ִעלֹו בְׁ : ִבשְׁ
 ָמהֹר|  ִעָלה וְָׁשַכב אָֹרָשה ֹלא ֲאֶשר בְׁתוָלה ִאיש יְַׁפֶתה וְִׁכי( 15) 

ָהֶרםָה קֹל ֶךֶסף|  לֹו לְִׁתָתה ָאִביהָ  יְָׁמֵאן ָמֵאן ִאם( 16: )לְִׁאָשה כֹו יִמְׁ  ךְׁמַֹהר יִשְׁ
ַכֵשָפה( 17) : ַהבְׁתוֹלת ַחטֶה ֹלא מְׁ ֵהָמה ִעם שֵֹכב ָךל( 18) : תְׁ : יוָמת מֹות בְׁ

ִתי|  יֳָחָרם ָלֱאֹלִהים זֵֹבחַ ( 19)  ַבדֹו ַליהָוה ִבלְׁ  וְֹׁלא תֹונֶה ֹלא וְׁגֵר( 21: )לְׁ
ָחֶצםו ֶאֶרץ ֱהיִיֶתם גִֵרים ִךי|  ִתלְׁ ָריִם בְׁ ָמנָה ָךל( 21: )ִמצְׁ ַעםון ֹלא וְׁיָתֹום ַאלְׁ : תְׁ

ַעםֶה ַעםֵה ִאם( 22) ַעק ָצעֹק ִאם ִךי|  אֹתֹו תְׁ ַמע ָשמֹעַ  ֵאַלי יִצְׁ ( 23: )ַצֲעָקתֹו ֶאשְׁ
ָהַרגְִׁתי ַאִפי וְָׁחָרה ֶכם וְׁ ָמנֹות נְֵׁשיֶכם וְָׁהיו|  ֶבָחֶרב ֶאתְׁ נֵיֶכם ַאלְׁ  : יְׁתִֹמים ובְׁ

יֶה ֹלא ִעָלְך ֶהָענִי ֶאת ַעִלי ֶאת ַתלְֶׁוה ֶךֶסף ִאם( 24)  ֹלא|  ךְׁנֶֹשה לֹו ִתהְׁ
ִשימון בֹל ָחבֹל ִאם( 25: )נֶֶשְך ָעָליו תְׁ  ַהֶשֶמש בֹא ַעד|  ֵרֶעָך ַשלְַׁמת ַתחְׁ
ִשיֶבםו ָלתֹו ִהוא לְַׁבָדה[ קרי כְׁסותֹו] כסותה ִהוא ִךי( 26: )לֹו תְׁ |  לְׁעֹרֹו ִשמְׁ

ָךב ַבֶלה ַעק ִךי וְָׁהיָה יִשְׁ ִתי ֵאַלי יִצְׁ  ֹלא ֱאֹלִהים( 27) : ָאנִי ַחםון ִךי וְָׁשַמעְׁ
ַקֵכל ָך וְׁנִָשיא|  תְׁ ַעלְׁ ָך( 28: )ָתאֹר ֹלא בְׁ ֵלָאתְׁ ֲעָך מְׁ ַאֵחר ֹלא וְִׁדמְׁ  ָבנֶיָך בְׁכֹור|  תְׁ

ָך ַתֲעֶשה ֵךן( 29: )ִכי ִתֶתן יֶה יִָמים ִשבְַׁעת|  לְׁצֹאנֶָך לְׁשֹרְׁ  ַבטֹום ִאלֹו ִעם יִהְׁ
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ִמינִי נֹו ַהשְׁ יון קֶֹדש וְַׁאנְֵׁשי( 31: )ִלי ִתתְׁ ֵרָפה ַבָשֶדה וָבָשר|  ִלי ִתהְׁ  ֹלא טְׁ
ִלכון ַלֶךֶלב תֹאֵכלו   : אֹתֹו ַתשְׁ

Shemót Pérek 23 
ָך ָתֶשת ַאל|  ָשוְׁא ֵשַמע ִתָשא ֹלא( 1) יֹת ָרָשע ִעם יָדְׁ  ֹלא( 2) : ָחָמס ֵעד ִלהְׁ

יֶה ַהחֹת ַרִבים ַאֲחֵרי ִלנְׁטֹת ִרב ַעל ַתֲענֶה וְֹׁלא|  לְָׁרעֹת ַרִבים ַאֲחֵרי ִתהְׁ ( 3: )לְׁ
ַדר ֹלא וְָׁדל ַגע ִךי( 4) : בְִׁריבֹו ֶתהְׁ  ָהֵשב|  תֶֹעה ֲחמֹרֹו אֹו אֹיִבְָׁך שֹור ִתפְׁ

ִשיֶבםו ֶאה ִךי( 5) : לֹו תְׁ  וְָׁחַדלְׁתָ  ַמָשאֹו ַתַחת רֵֹבץ שֹנֲַאָך ֲחמֹור ִתרְׁ
ַפט ַתֶחה ֹלא( 6) : ִעלֹו ַתֲעזֹב ָעזֹב|  לֹו ֵמֲעזֹב יֹנְָׁך ִמשְׁ ַבר( 7: )בְִׁריבֹו ֶאבְׁ  ִמדְׁ
ָחק ֶשֶקר ִדיק ֹלא ִךי ַתֲהרֹג ַאל וְַׁצִדיק וְׁנִָקי|  ִתרְׁ  ֹלא וְׁשַֹחד( 8: )ָרָשע ַאצְׁ
ִחים יְַׁעֵור ַהשַֹחד ִךי|  ִתָקח ֵרי ִויַסֵכף ִפקְׁ |  ִתלְָׁחץ ֹלא וְׁגֵר( 9: )ַצִדיִקים ִדבְׁ

ֶאֶרץ ֱהיִיֶתם גִֵרים ִךי ַהֵגר נֶֶפש ֶאת יְַׁדעְֶׁתם וְַׁאֶתם ָריִם בְׁ  וְֵׁשש( 11: )ִמצְׁ
ֶצָך ֶאת ִתזְַׁרע ָשנִים תָ |  ַארְׁ בו ֶאת וְָׁאַספְׁ ִביִעת( 11: )ָאָתהתְׁ ֶטםָה וְַׁהשְׁ מְׁ  ִתשְׁ

ָתה יֹנֵי וְָׁאכְׁלו ונְַׁטשְׁ ָרם ַעֶלָך ֶאבְׁ ָך ַתֲעֶשה ֵךן|  ַהָשֶדה ַחטַת תֹאַכל וְׁיִתְׁ מְׁ ַכרְׁ  לְׁ
זֵיֶתָך ִביִעי וַבטֹום ַמֲעֶשיָך ַתֲעֶשה יִָמים ֵשֶשת( 12: )לְׁ בֹת ַהשְׁ ַמַען|  ִתשְׁ  יָנוחַ  לְׁ
ָך ָך ֶבן וְׁיִםֵָפש ַוֲחמֶֹרָך שֹורְׁ כֹל( 13: )וְַׁהֵגר ֲאָמתְׁ ִתי ֲאֶשר ובְׁ  ֲאֵליֶכם ָאַמרְׁ

 ָשֹלש( 14: )ִפיָך ַעל יִָשַמע ֹלא ַתזְִׁךירו ֹלא ֲאֵחִרים ֱאֹלִהים וְֵׁשם|  ִתָשֵמרו
גִָלים מֹר ַהַלצֹות ַחג ֶאת( 15: )ַבָשנָה ִלי ָתחֹג רְׁ  תֹאַכל יִָמים ִשבְַׁעת ִתשְׁ
ָריִם יָָצאתָ  בֹו ִךי ָהָאִביב חֶֹדש לְׁמֹוֵעד ִצִויִתָך ַךֲאֶשר ַמצֹות  יֵָראו וְֹׁלא|  ִמִלצְׁ

 ָהָאִסף וְַׁחג|  ַבָשֶדה ִתזְַׁרע ֲאֶשר ַמֲעֶשיָך ִבךוֵרי ַהָקִציר וְַׁחג( 16: )ֵריָקם ָפנַי
פְָׁך ַהָשנָה בְֵׁצאת ָעִמים ָשֹלש( 17: )ַהָשֶדה ִמן ַמֲעֶשיָך ֶאת בְָׁאסְׁ |  ַבָשנָה פְׁ
ָך ָךל יֵָרֶאה נֵי ֶאל זְׁכורְׁ ֶוה ָהָאדֹן פְׁ ִחי ַדם ָחֵמץ ַעל ִתזְַׁבח ֹלא( 18: )יַהְׁ  וְֹׁלא|  זִבְׁ
ָך ִבךוֵרי ֵראִשית( 19: )בֶֹקר ַעד ַחִגי ֵחֶלב יִָלין ָמתְׁ ֶוה ֵבית ָתִביא ַאדְׁ  יַהְׁ
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ַבֵשל ֹלא|  ֱאֹלֶהיָך ָפנֶיָך ַמלְָׁאְך שֵֹלחַ  ָאנִֹכי ִהםֵה( 21) : ִאלֹו ַבֲחֵלב גְִׁדי תְׁ  לְׁ
ָך ָמרְׁ  ִמָפנָיו ִהָשֶמר( 21: )ֲהִכנִֹתי ֲאֶשר ַהָלקֹום ֶאל וְַׁלֲהִביֲאָך|  ַבָדֶרְך ִלשְׁ

ַמע ֲעֶכם יִָשא ֹלא ִךי|  בֹו ַתֵלר ַאל בְׁקֹלֹו ושְׁ ִפשְׁ ִמי ִךי לְׁ בֹו שְׁ  ִךי( 22: )בְִׁקרְׁ
ַמע ָשמֹעַ  ִאם ִתי|  ֲאַדֵבר ֲאֶשר ךֹל וְָׁעִשיתָ  בְׁקֹלֹו ִתשְׁ ִתי אֹיְֶׁביָך ֶאת וְָׁאיַבְׁ  וְַׁצרְׁ
ֶריָך ֶאת ָפנֶיָך ַמלְָׁאִכי יֵֵלְך ִךי( 23: )צֹרְׁ ִרזִי וְַׁהִחִתי ָהֱאמִֹרי ֶאל ֶוֱהִביֲאָך לְׁ  וְַׁהפְׁ

נֲַענִי ִתיו|  וְַׁהיְׁבוִסי ַהִחִוי וְַׁהךְׁ ַחדְׁ ַתֲחֶוה ֹלא( 24: )וְִׁהכְׁ  וְֹׁלא ֵלאֹלֵהיֶהם ִתשְׁ
ַמֲעֵשיֶהם ַתֲעֶשה וְֹׁלא ָתָעבְֵׁדם ֵסם ָהֵרס ִךי|  ךְׁ ָהרְׁ ַשֵבר וְַׁשֵבר תְׁ  תְׁ

ֶתם( 25: )ַמֵצבֵֹתיֶהם ֶוה ֵאת ַוֲעַבדְׁ מְׁ  ֶאת וֵבַרְך ֱאֹלֵהיֶכם יַהְׁ |  ֵמיֶמיָך וְֶׁאת ָךַלחְׁ
ֶבָך ַמֲחָלה ַוֲהִסרִֹתי יֶה ֹלא( 26: )ִמִקרְׁ ַשֵךָלה ִתהְׁ ֶצָך ַוֲעָקָרה מְׁ  ֶאת|  בְַׁארְׁ

ַפר ָפנֶיָך ֲאַשַכח ֵאיָמִתי ֶאת( 27: )ֲאַמֵכא יֶָמיָך ִמסְׁ  ָהָעם ָךל ֶאת וְַׁהלִֹתי לְׁ
ְֶׁביָך ָךל ֶאת וְׁנַָתִתי|  ָבֶהם ָתבֹא ֲאֶשר ִתי( 28: )עֶֹרף ֵאֶליָך אֹי  ֶאת וְָׁשַלחְׁ

ָעה ָפנֶיָך ַהִצרְׁ ָשה|  לְׁ נֲַענִי ֶאת ַהִחִוי ֶאת וְׁגֵרְׁ ָפנֶיָך ַהִחִתי וְֶׁאת ַהךְׁ  ֹלא( 29: )ִמכְׁ
ֶשםו יֶה ֶפן|  ֶאָחת בְָׁשנָה ִמָפנֶיָך ֲאגָרְׁ ָמָמה ָהָאֶרץ ִתהְׁ  ַחטַת ָעֶליָך וְַׁרָבה שְׁ

ַעט( 31: )ַהָשֶדה ַעט מְׁ ֶשםו מְׁ ֶרה ֲאֶשר ַעד|  ִמָפנֶיָך ֲאגָרְׁ תָ  ִתפְׁ : ָהָאֶרץ ֶאת וְׁנַָחלְׁ
ִתים יָם וְַׁעד סוף ִמטַם גְֺׁבלְָׁך ֶאת וְַׁשִתי( 31) ִלשְׁ ָבר פְׁ  ִךי|  ַהםָָהר ַעד וִמִלדְׁ

ֶכם ֶאֵתן יֶדְׁ ֵבי ֵאת בְׁ ָתמֹו ָהָאֶרץ יֹשְׁ  ָלֶהם ִתכְׁרֹת אֹל( 32: )ִמָפנֶיָך וְׁגֵַרשְׁ
בו ֹלא( 33: )בְִׁרית וְֵׁלאֹלֵהיֶהם צְָׁך יֵשְׁ ָך יֲַחִטיאו ֶפן בְַׁארְׁ  ֶאת ַתֲעבֹד ִךי|  ִלי אֹתְׁ

יֶה ִךי ֱאֹלֵהיֶהם  :לְׁמֹוֵקש לְָׁך יִהְׁ
Shemót Pérek 24 

ֶוה ֶאל ֲעֵלה ָאַמר מֶֹשה וְֶׁאל( 1) ִעים ַוֲאִביהוא נָָדב וְַׁאֲהרֹן ַאָתה יַהְׁ  וְִׁשבְׁ
נֵי ָרֵאל ִמזִקְׁ ַתֲחִויֶתם|  יִשְׁ ַבדֹו מֶֹשה וְׁנִַגש( 2: )ֵמָרחֹק וְִׁהשְׁ ֶוה ֶאל לְׁ  וְֵׁהם יַהְׁ

ֵרי ָךל ֵאת ָלָעם ַויְַׁסֵפר מֶֹשה ַוטָבֹא( 3: )ִעלֹו יֲַעלו ֹלא וְָׁהָעם|  יִָגשו ֹלא  ִדבְׁ
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ֶוה ָפִטים ָךל וְֵׁאת יַהְׁ רו ֶאָחד קֹול ָהָעם ָךל ַוטַַען|  ַהִלשְׁ ָבִרים ָךל ַוטֹאמְׁ  ַהדְׁ
ֶוה ִדֶבר ֲאֶשר ֵרי ָךל ֵאת מֶֹשה ַוטִכְׁתֹב( 4: )נֲַעֶשה יַהְׁ ֶוה ִדבְׁ ֵךם יַהְׁ  ַבבֶֹקר ַוטַשְׁ
ֵתים|  ָהָהר ַתַחת ִמזְֵׁבחַ  ַוטִֶבן ֵרה ושְׁ נֵים ַמֵצָבה ֶעשְׁ ֵטי ָעָשר ִלשְׁ ָרֵאל ִשבְׁ : יִשְׁ

ַלח( 5) נֵי נֲַעֵרי ֶאת ַוטִשְׁ ָרֵאל בְׁ ָלִמים זְָׁבִחים ַוטִזְׁבְׁחו|  עֹֹלת ַוטֲַעלו יִשְׁ  ַליהָוה שְׁ
: ַהִלזְֵׁבחַ  ַעל זַָרק ַהָדם ַוֲחִצי|  ָבַאָגנֹת ַוטֶָשם ַהָדם ֲחִצי מֶֹשה ַוטִַקח( 6: )ָפִרים

ָרא ַהבְִׁרית ֵסֶפר ַוטִַקח( 7) רו|  ָהָעם בְָׁאזְׁנֵי ַוטִקְׁ ֶוה ִדֶבר ֲאֶשר ךֹל ַוטֹאמְׁ  יַהְׁ
ָמע נֲַעֶשה  ַדם ִהםֵה ַוטֹאֶמר|  ָהָעם ַעל ַוטִזְׁרֹק ַהָדם ֶאת מֶֹשה ַוטִַקח( 8: )וְׁנִשְׁ

ֶוה ָךַרת ֲאֶשר ַהבְִׁרית ָבִרים ָךל ַעל ִעָלֶכם יַהְׁ  מֶֹשה ַוטַַעל( 9: )ָהֵאֶכה ַהדְׁ
ִעים ַוֲאִביהוא נָָדב|  וְַׁאֲהרֹן נֵי וְִׁשבְׁ ָרֵאל ִמזִקְׁ או( 11: )יִשְׁ  ֱאֹלֵהי ֵאת ַוטִרְׁ

ָרֵאל ַמֲעֵשה ַרגְָׁליו וְַׁתַחת|  יִשְׁ נַת ךְׁ ( 11: )ָלטַֹהר ַהָשַמיִם וכְֶׁעֶצם ַהַמִפיר ִלבְׁ
נֵי ֲאִציֵלי וְֶׁאל ָרֵאל בְׁ תו ַוטֹאכְׁלו ָהֱאֹלִהים ֶאת ַוטֱֶחזו|  יָדֹו ָשַלח ֹלא יִשְׁ : ַוטִשְׁ

ֶוה ַוטֹאֶמר( 12)  יֵה ָהָהָרה ֵאַלי ֲעֵלה מֶֹשה ֶאל יַהְׁ נָה|  ָשם ֶוהְׁ  ֶאת לְָׁך וְֶׁאתְׁ
ָוה וְַׁהתֹוָרה ָהֶאֶבן ֺלחֹת ִתי ֲאֶשר וְַׁהִלצְׁ  מֶֹשה ַוטָָקם( 13: )לְׁהֹורָֹתם ָךַתבְׁ

תֹו ִויהֹוֺשעַ  ָשרְׁ בו ָאַמר ַהזְֵׁקנִים וְֶׁאל( 14: )ָהֱאֹלִהים ַהר ֶאל מֶֹשה ַוטַַעל|  מְׁ  שְׁ
ָבִרים ַבַעל ִמי ִעָלֶכם וְׁחור ַאֲהרֹן וְִׁהםֵה|  ֲאֵליֶכם נָשוב ֲאֶשר ַעד ָבזֶה ָלנו  דְׁ
ךֹן( 16: )ָהָהר ֶאת ֶהָענָן ַויְַׁכס|  ָהָהר ֶאל מֶֹשה ַוטַַעל( 15: )ֲאֵלֶהם יִַגש  ַוטִשְׁ

ֶוה ךְׁבֹוד ָרא|  יִָמים ֵשֶשת ֶהָענָן ַויְַׁכֵמהו ִסינַי ַהר ַעל יַהְׁ  ַבטֹום מֶֹשה ֶאל ַוטִקְׁ
ִביִעי ֵאה( 17: )ֶהָענָן ִמתֹוְך ַהשְׁ ֶוה ךְׁבֹוד וַמרְׁ |  ָהָהר בְׁרֹאש אֶֹכֶלת ךְֵׁאש יַהְׁ

ֵעינֵי נֵי לְׁ ָרֵאל בְׁ  מֶֹשה ַויְִׁהי|  ָהָהר ֶאל ַוטַַעל נָןֶהעָ  בְׁתֹוְך מֶֹשה ַוטָבֹא( 18: )יִשְׁ
ָבִעים ָבָהר ָבִעים יֹום ַארְׁ  :ָליְָׁלה וְַׁארְׁ
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Shemót Pérek 25 
ֶוה ַויְַׁדֵבר( 1) נֵי ֶאל ַדֵבר( 2: )ֵכאמֹר מֶֹשה ֶאל יַהְׁ ָרֵאל בְׁ חו יִשְׁ רוָמה ִלי וְׁיִקְׁ  תְׁ

ֶבםו ֲאֶשר ִאיש ָךל ֵמֵאת|  חו ִלבֹו יִדְׁ רוָמִתי ֶאת ִתקְׁ רוָמה וְׁזֹאת( 3: )תְׁ  ַהתְׁ
חו ֲאֶשר ֵכֶלת( 4: )ונְׁחֶֹשת ָוֶכֶסף זָָהב|  ֵמִאָתם ִתקְׁ ָגָמן ותְׁ  ָשנִי וְׁתֹוַלַעת וְַׁארְׁ
ָאָדִמים ֵאיִלם וְׁעֹרֹת( 5: )וְִׁעזִים וְֵׁשש ָחִשים וְׁעֹרֹת מְׁ  ֶשֶמן( 6: )ִשִחים ַוֲעֵצי תְׁ

ָשִמים|  ַלָלאֹר ָחה לְֶׁשֶמן בְׁ טֶֹרת ַהִלשְׁ נֵי( 7: )ַהַמִלים וְִׁלקְׁ נֵי שַֹהם ַאבְׁ  וְַׁאבְׁ
ָדש ִלי וְָׁעשו( 8: )וְַׁלחֶֹשן ָלֵאפֹד|  ִמֺכִאים  ֲאֶשר ךְׁכֹל( 9: )בְׁתֹוָכם וְָׁשַכנְִׁתי|  ִמקְׁ

ֶאה ֲאנִי ָך ַמרְׁ נִית ֵאת אֹותְׁ ָךן ַתבְׁ נִית וְֵׁאת ַהִלשְׁ : ַתֲעשו וְֵׁכן|  ֵךָליו ָךל ַתבְׁ
ךֹו ָוֵחִצי ַאָלַתיִם|  ִשִחים ֲעֵצי ֲארֹון וְָׁעשו( 11)  בֹו ָוֵחִצי וְַׁאָלה ָארְׁ  ָרחְׁ
ַצֶפםו וִמחוץ ִמַביִת ָטהֹור זָָהב אֹתֹו וְִׁצִפיתָ ( 11: )קָֹמתֹו ָוֵחִצי וְַׁאָלה |  תְׁ

תָ ( 12: )ָסִביב זָָהב זֵר ָעָליו וְָׁעִשיתָ  ַבע כֹו וְׁיַָצקְׁ  ַעל וְׁנַָתָתה זָָהב ַטבְׁעֹת ַארְׁ
ַבע ֵתי|  ַפֲעמָֹתיו ַארְׁ ֵתי ָהֶאָחת ַצלְׁעֹו ַעל ַטָבעֹת ושְׁ  ַצלְׁעֹו ַעל ַטָבעֹת ושְׁ

 ֶאת וְֵׁהֵבאתָ ( 14: )זָָהב אָֹתם וְִׁצִפיתָ |  ִשִחים ֲעֵצי ַבֵדי וְָׁעִשיתָ ( 13: )ַהֵשנִית
ַטבְׁעֹת( 15: )ָבֶהם ָהָארֹן ֶאת ָלֵשאת|  ָהָארֹן ַצלְׁעֹת ַעל ַבַחָבעֹת ִדיםַהבַ   בְׁ

יו ָהָארֹן  ֲאֶשר ָהֵעֺדת ֵאת|  ָהָארֹן ֶאל וְׁנַָתתָ ( 16: )ִמֶלםו יָֺסרו ֹלא|  ַהַבִדים יִהְׁ
ָךה ָוֵחִצי ַאָלַתיִם|  ָטהֹור זָָהב ַכפֶֹרת וְָׁעִשיתָ ( 17: )ֵאֶליָך ֶאֵתן  ָוֵחִצי וְַׁאָלה ָארְׁ

ָבה נַיִם וְָׁעִשיתָ ( 18: )ָרחְׁ ֺרִבים שְׁ ָשה|  זָָהב ךְׁ נֵי אָֹתם ַתֲעֶשה ִמקְׁ צֹות ִמשְׁ  קְׁ
 ִמן|  ִמזֶה ִמָקָצה ֶאָחד וכְׁרוב ִמזֶה ִמָקָצה ֶאָחד ךְׁרוב ַוֲעֵשה( 19: )ַהַךפֶֹרת
ֺרִבים ֶאת ַתֲעשו ַהַךפֶֹרת נֵי ַעל ַהךְׁ צֹוָתיו שְׁ ֺרִבים וְָׁהיו( 21: )קְׁ ֵשי ַהךְׁ  פֹרְׁ
נַָפיִם ָלה כְׁ ַמעְׁ ַכנְֵׁפיֶהם סֹכְִׁכים לְׁ נֵיֶהם ַהַךפֶֹרת ַעל בְׁ  ֶאל|  ָאִחיו ֶאל ִאיש ופְׁ

יו ַהַךפֶֹרת נֵי יִהְׁ ֺרִבים פְׁ ָלה ָהָארֹן ַעל ַהַךפֶֹרת ֶאת וְׁנַָתתָ ( 21: )ַהךְׁ ָמעְׁ  וְֶׁאל|  ִמלְׁ
ִתי( 22: )ֵאֶליָך ֶאֵתן ֲאֶשר ָהֵעֺדת ֶאת ִתֵתן ָהָארֹן ִתי ָשם לְָׁך וְׁנֹוַעדְׁ ָך וְִׁדַברְׁ  ִאתְׁ
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נֵי ִמֵבין ַהַךפֶֹרת ֵמַעל ֺרִבים שְׁ  ֲאַצֶוה ֲאֶשר ָךל ֵאת|  ָהֵעֺדת ֲארֹן ַעל ֲאֶשר ַהךְׁ
ָך נֵי ֶאל אֹותְׁ ָרֵאל בְׁ  : יִשְׁ

ָחן וְָׁעִשיתָ ( 23) ךֹו ַאָלַתיִם|  ִשִחים ֲעֵצי ֺשלְׁ בֹו וְַׁאָלה ָארְׁ  ָוֵחִצי וְַׁאָלה ָרחְׁ
 וְָׁעִשיתָ ( 25: )ָסִביב זָָהב זֵר כֹו וְָׁעִשיתָ |  ָטהֹור זָָהב אֹתֹו וְִׁצִפיתָ ( 24: )קָֹמתֹו

ֶגֶרת כֹו תֹו זָָהב זֵר וְָׁעִשיתָ |  ָסִביב טַֹפח ִמסְׁ ַגרְׁ ִמסְׁ  כֹו וְָׁעִשיתָ ( 26: )ָסִביב לְׁ
ַבע ַבע ַעל ַהַחָבעֹת ֶאת וְׁנַָתתָ |  זָָהב ַטבְׁעֹת ַארְׁ ַבע ֲאֶשר ַהֵפאֹת ַארְׁ  לְַׁארְׁ
ֶגֶרת לְֺׁעַלת( 27: )ַרגְָׁליו ָ  ַהִלסְׁ יֶין ָבִתים|  ַהַחָבעֹת ִתהְׁ ַבִדים לְׁ  ֶאת ָלֵשאת לְׁ

ָחן  ָבם וְׁנִָשא|  זָָהב אָֹתם וְִׁצִפיתָ  ִשִחים ֲעֵצי ַהַבִדים ֶאת וְָׁעִשיתָ ( 28: )ַהֺשלְׁ
ָחן ֶאת ָערָֹתיו וְָׁעִשיתָ ( 29: )ַהֺשלְׁ שֹוָתיו וְַׁכפָֹתיו קְׁ נִַקטָֹתיו וקְׁ  יַֺמְך ֲאֶשר ומְׁ
ָחן ַעל וְׁנַָתתָ ( 31: )אָֹתם ַתֲעֶשה ָטהֹור זָָהב|  ָבֵהן ָפנַי ָפנִים ֶלֶחם ַהֺשלְׁ  לְׁ

  :ָתִמיד
נַֹרת וְָׁעִשיתָ ( 31) ָשה|  ָטהֹור זָָהב מְׁ נֹוָרה ֵתָעֶשה ִמקְׁ  גְִׁביֶעיהָ  וְָׁקנָה יְֵׁרָכה ַהלְׁ

תֶֹריהָ  ָרֶחיהָ  ַךפְׁ יו ִמֶלםָה ופְׁ ִאים ָקנִים וְִׁשָשה( 32: )יִהְׁ ֹלָשה|  ִמִצֶדיהָ  יֹצְׁ נֵי שְׁ  קְׁ
נָֹרה ֹלָשה ָהֶאָחד ִמִצָדה מְׁ נֵי ושְׁ נָֹרה קְׁ ֹלָשה( 33: )ַהֵשנִי ִמִצָדה מְׁ  גְִׁבִעים שְׁ

ֺשָקִדים תֹר ָהֶאָחד ַבָקנֶה מְׁ ֹלָשה ָוֶפַרח ַךפְׁ ֺשָקִדים גְִׁבִעים ושְׁ  ָהֶאָחד ַבָקנֶה מְׁ
תֹר ִאים ַהָקנִים לְֵׁשֶשת ֵךן|  ָוָפַרח ַךפְׁ נָֹרה ִמן ַהטֹצְׁ נָֹרה( 34: )ַהלְׁ ָבָעה וַבלְׁ  ַארְׁ
ֺשָקִדים|  גְִׁבִעים תֶֹריהָ  מְׁ ָרֶחיהָ  ַךפְׁ תֹר( 35: )ופְׁ נֵי ַתַחת וְַׁכפְׁ  ִמֶלםָה ַהָקנִים שְׁ
תֹר נֵי ַתַחת וְַׁכפְׁ תֹר ִמֶלםָה ַהָקנִים שְׁ נֵי ַתַחת וְַׁכפְׁ  לְֵׁשֶשת|  ִמֶלםָה ַהָקנִים שְׁ
ִאים ַהָקנִים נָֹרה ִמן ַהטֹצְׁ נָֹתם ַךפְׁתֵֹריֶהם( 36: )ַהלְׁ יו ִמֶלםָה וקְׁ  ֺךָכה|  יִהְׁ
ָשה ָעה נֵרֶֹתיהָ  ֶאת וְָׁעִשיתָ ( 37: )ָטהֹור זָָהב ַאַחת ִמקְׁ  נֵרֶֹתיהָ  ֶאת וְֶׁהֱעָלה|  ִשבְׁ
ָקֶחיהָ ( 38: )ָפנֶיהָ  ֵעֶבר ַעל וְֵׁהִאיר תֶֹתיהָ  וַמלְׁ  זָָהב ִךָךר( 39: )ָטהֹור זָָהב וַמחְׁ
ֵאה( 41: )ָהֵאֶכה ַהֵךִלים ָךל ֵאת|  אָֹתה היֲַעשֶ  ָטהֹור נִיָתם|  ַוֲעֵשה ורְׁ ַתבְׁ  בְׁ
ֶאה ַאָתה ֲאֶשר   : ָבָהר ָמרְׁ
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Shemót Pérek 26 
ָךן וְֶׁאת( 1) זָר ֵשש|  יְִׁריעֹת ֶעֶשר ַתֲעֶשה ַהִלשְׁ ֵכֶלת ָמשְׁ ָגָמן ותְׁ  וְׁתַֹלַעת וְַׁארְׁ

ֺרִבים ָשנִי מֹנֶה ָהַאַחת ַהיְִׁריָעה אֶֹרְך( 2: )אָֹתם ַתֲעֶשה חֵֹשב ַמֲעֵשה ךְׁ  שְׁ
ִרים ַבע וְׁרַֹחב ָבַאָלה וְֶׁעשְׁ  לְָׁכל ַאַחת ִמָדה|  ָהֶאָחת ַהיְִׁריָעה ָבַאָלה ַארְׁ
ָ  ַהיְִׁריעֹת ֲחֵמש( 3: )ַהיְִׁריעֹת יֶין  יְִׁריעֹת וְָׁחֵמש|  ֲאחָֹתה ֶאל ִאָשה חֹבְׁרֹת ִתהְׁ

רֹת ֵכֶלת ֺללְׁאֹת וְָׁעִשיתָ ( 4: )ֲאחָֹתה ֶאל ִאָשה חֹבְׁ ַפת ַעל תְׁ  ָהֶאָחת ַהיְִׁריָעה שְׁ
ַפת ַתֲעֶשה וְֵׁכן|  ַבחָֹבֶרת ִמָקָצה ֶבֶרת ַהִקיצֹונָה ַהיְִׁריָעה ִבשְׁ : ַהֵשנִית ַבַלחְׁ

ֵצה ַתֲעֶשה ֺלָלאֹת ַוֲחִמִשים ָהֶאָחת ַביְִׁריָעה ַתֲעֶשה ֺלָלאֹת ֲחִמִשים( 5)  ִבקְׁ
ֶבֶרת ֲאֶשר ַהיְִׁריָעה ִביֹלת|  ַהֵשנִית ַבַלחְׁ ( 6: )ֲאחָֹתה ֶאל ִאָשה ַהֺכָלאֹת ַמקְׁ
ֵסי ֲחִמִשים וְָׁעִשיתָ  תָ |  זָָהב ַקרְׁ ָרִסים ֲאחָֹתה ֶאל ִאָשה ַהיְִׁריעֹת ֶאת וְִׁחַברְׁ  ַבקְׁ

ָךן וְָׁהיָה  : ֶאָחד ַהִלשְׁ
ָךן ַעל לְׁאֶֹהל ִעזִים יְִׁריעֹת תָ וְָׁעִשי( 7) ֵתי|  ַהִלשְׁ ֵרה ַעשְׁ  ַתֲעֶשה יְִׁריעֹת ֶעשְׁ

ֹלִשים ָהַאַחת ַהיְִׁריָעה אֶֹרְך( 8: )אָֹתם ַבע וְׁרַֹחב ָבַאָלה שְׁ  ַהיְִׁריָעה ָבַאָלה ַארְׁ
ֵתי ַאַחת ִמָדה|  ָהֶאָחת ַעשְׁ ֵרה לְׁ תָ ( 9: )יְִׁריעֹת ֶעשְׁ  ַהיְִׁריעֹת ֲחֵמש ֶאת וְִׁחַברְׁ

נֵי מול ֶאל ַהִשִשית ַהיְִׁריָעה ֶאת וְָׁכַפלְׁתָ |  לְָׁבד ַהיְִׁריעֹת ֵשש וְֶׁאת לְָׁבד  פְׁ
ַפת ַעל ֺלָלאֹת ֲחִמִשים וְָׁעִשיתָ ( 11: )ָהאֶֹהל  ַהִקיצֹנָה ָהֶאָחת ַהיְִׁריָעה שְׁ

ַפת ַעל ֺלָלאֹת ַוֲחִמִשים|  ַבחָֹבֶרת  וְָׁעִשיתָ ( 11: )ַהֵשנִית ַהחֶֹבֶרת ַהיְִׁריָעה שְׁ
ֵסי ָרִסים ֶאת וְֵׁהֵבאתָ |  ֲחִמִשים נְׁחֶֹשת ַקרְׁ תָ  ַבֺכָלאֹת ַהקְׁ  ָהאֶֹהל ֶאת וְִׁחַברְׁ
ַרח ָהעֶֹדֶפת ַהיְִׁריָעה ֲחִצי|  ָהאֶֹהל ִביִריעֹת ָהעֵֹדף וְֶׁסַרח( 12: )ֶאָחד וְָׁהיָה  ִתסְׁ

ָךן ֲאחֵֹרי ַעל  יְִׁריעֹת בְׁאֶֹרְך ָבעֵֹדף ִמזֶה וְָׁהַאָלה ִמזֶה ָהַאָלהוְׁ ( 13: )ַהִלשְׁ
יֶה|  ָהאֶֹהל ָךן ִצֵדי ַעל ָסרוחַ  יִהְׁ ַכמֹתֹו וִמזֶה ִמזֶה ַהִלשְׁ  ִמכְֶׁסה וְָׁעִשיתָ ( 14: )לְׁ
ָאָדִמים ֵאיִלם עֹרֹת ָלאֶֹהל ָחִשים עֹרֹת וִמכְֵׁסה|  מְׁ ָלה תְׁ  : ִמלְָׁמעְׁ
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ָרִשים ֶאת וְָׁעִשיתָ ( 15) ָךן ַהקְׁ ִדים ִשִחים ֲעֵצי|  ַלִלשְׁ  ַאלֹות ֶעֶשר( 16: )עֹמְׁ
ֵתי( 17: )ָהֶאָחד ַהֶקֶרש רַֹחב ָהַאָלה ַוֲחִצי וְַׁאָלה|  ַהָקֶרש אֶֹרְך  ַלֶקֶרש יָדֹות שְׁ

ֺשָכבֹת ָהֶאָחד ֵשי לְׁכֹל ַתֲעֶשה ֵךן|  ֲאחָֹתה ֶאל ִאָשה מְׁ ָךן ַקרְׁ ( 18: )ַהִלשְׁ
ָרִשים ֶאת וְָׁעִשיתָ  ָךן ַהקְׁ ִרים|  ַלִלשְׁ ( 19: )ֵתיָמנָה נֶגְָׁבה ִלפְַׁאת ֶקֶרש ֶעשְׁ

ָבִעים נֵי וְַׁארְׁ ִרים ַתַחת ַתֲעֶשה ֶכֶסף ַאדְׁ נֵי|  ַהָקֶרש ֶעשְׁ  ַתַחת ֲאָדנִים שְׁ
ֵתי ָהֶאָחד ַהֶקֶרש נֵי יְׁדָֹתיו ִלשְׁ ֵתי ָהֶאָחד ַהֶקֶרש ַתַחת ֲאָדנִים ושְׁ : יְׁדָֹתיו ִלשְׁ

ֶצַלע( 21) ָךן ולְׁ ִרים|  ָצפֹון ִלפְַׁאת ַהֵשנִית ַהִלשְׁ ָבִעים( 21: )ָקֶרש ֶעשְׁ  וְַׁארְׁ
נֵיֶהם נֵי|  ָךֶסף ַאדְׁ נֵי ָהֶאָחד ַהֶקֶרש ַתַחת ֲאָדנִים שְׁ  ַהֶקֶרש ַתַחת ֲאָדנִים ושְׁ

יַרְׁ ( 22: )ָהֶאָחד ֵתיולְׁ ָךן ךְׁ ָרִשים ִשָשה ַתֲעֶשה|  יָָלה ַהִלשְׁ נֵי( 23: )קְׁ  ושְׁ
ָרִשים עֹת ַתֲעֶשה קְׁ ֺקצְׁ ָךן ִלמְׁ ָכָתיִם|  ַהִלשְׁ יו( 24: )ַבטַרְׁ ַמָחה תֲֹאִמים וְׁיִהְׁ  ִמכְׁ

ָדו יו וְׁיַחְׁ יֶה ֵךן|  ָהֶאָחת ַהַחַבַעת ֶאל רֹאשֹו ַעל ַתִלים יִהְׁ נֵיֶהם יִהְׁ נֵי ִלשְׁ  ִלשְׁ
צֹעֹת יו ַהִלקְׁ מֹנָה וְָׁהיו( 25: )יִהְׁ ָרִשים שְׁ נֵיֶהם קְׁ  ֲאָדנִים ָעָשר ִשָשה ֶךֶסף וְַׁאדְׁ

נֵי|  נֵי ָהֶאָחד ַהֶקֶרש ַתַחת ֲאָדנִים שְׁ ( 26: )ָהֶאָחד ַהֶקֶרש ַתַחת ֲאָדנִים ושְׁ
ִריִחם וְָׁעִשיתָ  ֵשי ֲחִמָשה|  ִשִחים ֲעֵצי בְׁ ַקרְׁ ָךן ֶצַלע לְׁ ( 27: )ָהֶאָחד ַהִלשְׁ
ִריִחם ַוֲחִמָשה ֵשי בְׁ ָךן ֶצַלע לְַׁקרְׁ ִריִחם ַוֲחִמָשה|  ַהֵשנִית ַהִלשְׁ ֵשי בְׁ ַקרְׁ  לְׁ

ָךן ֶצַלע ָכַתיִם ַהִלשְׁ ִריחַ ( 28: )יָָלה ַלטַרְׁ ָרִשים בְׁתֹוְך ַהִתיכֹן וְַׁהבְׁ ִרחַ |  ַהקְׁ  ַמבְׁ
ָרִשים וְֶׁאת( 29: )ַהָקֶצה ֶאל ַהָקֶצה ִמן ַצֶפה ַהקְׁ  ַתֲעֶשה ַטבְׁעֵֹתיֶהם וְֶׁאת זָָהב תְׁ

ִריִחם ָבִתים זָָהב ִריִחם ֶאת וְִׁצִפיתָ |  ַלבְׁ ָךן ֶאת ַוֲהֵקמֹתָ ( 31: )זָָהב ַהבְׁ |  ַהִלשְׁ
ָפטֹו ִמשְׁ ֵאיתָ  ֲאֶשר ךְׁ ֵכֶלת ָפרֶֹכת וְָׁעִשיתָ ( 31) : ָבָהר ָהרְׁ ָגָמן תְׁ  וְׁתֹוַלַעת וְַׁארְׁ

זָר וְֵׁשש ָשנִי ֺרִבים אָֹתה יֲַעֶשה חֵֹשב ַמֲעֵשה|  ָמשְׁ  ַעל אָֹתה וְׁנַָתָתה( 32: )ךְׁ
ָבָעה ֺצִפים ִשִחים ַעלוֵדי ַארְׁ ָבָעה ַעל|  זָָהב ָוֵויֶהם זָָהב מְׁ נֵי ַארְׁ ( 33: )ָכֶסף ַאדְׁ
ָרִסים ַתַחת ַהָפרֶֹכת ֶאת וְׁנַָתָתה  ֲארֹון ֵאת ַלָפרֶֹכת ִמֵבית ָשָלה וְֵׁהֵבאתָ  ַהקְׁ
ִדיָלה|  ָהֵעדות  וְׁנַָתתָ ( 34: )ַהֳקָדִשים קֶֹדש וֵבין ַהקֶֹדש ֵבין ָלֶכם ַהָפרֶֹכת וְִׁהבְׁ
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תָ ( 35: )ַהֳקָדִשים בְׁקֶֹדש|  ָהֵעֺדת ֲארֹון ַעל ַהַךפֶֹרת ֶאת  ָחןַהֺשלְׁ  ֶאת וְַׁשמְׁ
נָֹרה וְֶׁאת ַלָפרֶֹכת ִמחוץ ָחן נַֹכח ַהלְׁ ָךן ֶצַלע ַעל ַהֺשלְׁ  וְַׁהֺשלְָׁחן|  ֵתיָמנָה ַהִלשְׁ
ֶפַתח ָמָסְך וְָׁעִשיתָ ( 36: )ָצפֹון ֶצַלע ַעל ִתֵתן ֵכֶלת ָהאֶֹהל לְׁ ָגָמן תְׁ  וְׁתֹוַלַעת וְַׁארְׁ
זָר וְֵׁשש ָשנִי  ִשִחים ַעלוֵדי ֲחִמָשה ַלָלָסְך וְָׁעִשיתָ ( 37: )רֵֹקם ַמֲעֵשה|  ָמשְׁ

תָ |  זָָהב ָוֵויֶהם זָָהב אָֹתם וְִׁצִפיתָ  נֵי ֲחִמָשה ָלֶהם וְׁיַָצקְׁ   : נְׁחֶֹשת ַאדְׁ
 

Shemót Pérek 27 
 רַֹחב ַאלֹות וְָׁחֵמש אֶֹרְך ַאלֹות ָחֵמש|  ִשִחים ֲעֵצי ַהִלזְֵׁבחַ  ֶאת וְָׁעִשיתָ ( 1)

יֶה ָרבועַ  נָֹתיו וְָׁעִשיתָ ( 2: )קָֹמתֹו ַאלֹות וְָׁשֹלש ַהִלזְֵׁבחַ  יִהְׁ ַבע ַעל ַקרְׁ  ַארְׁ
ָ  ִמֶלםו ִפםָֹתיו יֶין נָֹתיו ִתהְׁ נֹו ִמירָֹתיו וְָׁעִשיתָ ( 3: )נְׁחֶֹשת אֹתֹו וְִׁצִפיתָ |  ַקרְׁ  לְַׁדשְׁ
יָָעיו קָֹתיו וְׁ גָֹתיו וִמזְׁרְׁ תָֹתיו וִמזְׁלְׁ  וְָׁעִשיתָ ( 4: )נְׁחֶֹשת ַתֲעֶשה ֵךָליו לְָׁכל|  וַמחְׁ

ַבע ָהֶרֶשת ַעל וְָׁעִשיתָ |  נְׁחֶֹשת ֶרֶשת ַמֲעֵשה ִמכְָׁבר כֹו  ַעל נְׁחֶֹשת ַטבְׁעֹת ַארְׁ
ַבע צֹוָתיו ַארְׁ ךֹב ַתַחת אָֹתה וְׁנַָתָתה( 5: )קְׁ  וְָׁהיְָׁתה|  ִמכְָׁמָחה ַהִלזְֵׁבחַ  ַךרְׁ
 וְִׁצִפיתָ |  ִשִחים ֲעֵצי ַבֵדי ַלִלזְֵׁבחַ  ַבִדים וְָׁעִשיתָ ( 6: )ַהִלזְֵׁבחַ  ֲחִצי ַעד ָהֶרֶשת

ֵתי ַעל ַהַבִדים וְָׁהיו|  ַבַחָבעֹת ַבָדיו ֶאת וְׁהוָבא( 7: )נְׁחֶֹשת אָֹתם  ַצלְׁעֹת שְׁ
ֵאת ַהִלזְֵׁבחַ  ָאה ֲאֶשרךַ |  אֹתֹו ַתֲעֶשה ֺלחֹת נְׁבוב( 8: )אֹתֹו ִבשְׁ ָך ֶהרְׁ  ָבָהר אֹתְׁ

ָךן ֲחַצר ֵאת וְָׁעִשיתָ ( 9) : יֲַעשו ֵךן ָלִעים ֵתיָמנָה נֶגֶב ִלפְַׁאת|  ַהִלשְׁ  ֶלָחֵצר קְׁ
זָר ֵשש ַעֺלָדיו( 11: )ָהֶאָחת ַלֵפָאה אֶֹרְך ָבַאָלה ֵמָאה ָמשְׁ ִרים וְׁ נֵיֶהם ֶעשְׁ  וְַׁאדְׁ

ִרים  ָבאֶֹרְך ָצפֹון ִלפְַׁאת וְֵׁכן( 11: )ָךֶסף ַוֲחֺשֵקיֶהם ָהַעֺלִדים ָוֵוי|  נְׁחֶֹשת ֶעשְׁ
ָלִעים ִרים[ קרי וְַׁעלוָדיו] ועמדו|  אֶֹרְך ֵמָאה קְׁ נֵיֶהם ֶעשְׁ ִרים וְַׁאדְׁ  נְׁחֶֹשת ֶעשְׁ

ָלִעים יָם ִלפְַׁאת ֶהָחֵצר וְׁרַֹחב( 12: )ָךֶסף ַוֲחֺשֵקיֶהם ָהַעֺלִדים ָוֵוי  ֲחִמִשים קְׁ
נֵיֶהם ֲעָשָרה ַעֺלֵדיֶהם|  ַאָלה ָמה ִלפְַׁאת ֶהָחֵצר וְׁרַֹחב( 13: )ֲעָשָרה וְַׁאדְׁ  ֵקדְׁ
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ֵרה ַוֲחֵמש( 14: )ַאָלה ֲחִמִשים ִמזְָׁרָחה ָלִעים ַאָלה ֶעשְׁ  ַעֺלֵדיֶהם|  ַלָךֵתף קְׁ
ֹלָשה נֵיֶהם שְׁ ֹלָשה וְַׁאדְׁ רֵ  ֲחֵמש ַהֵשנִית וְַׁלָךֵתף( 15: )שְׁ ָלִעים הֶעשְׁ |  קְׁ

ֹלָשה ַעֺלֵדיֶהם נֵיֶהם שְׁ ֹלָשה וְַׁאדְׁ ִרים ָמָסְך ֶהָחֵצר ולְַׁשַער( 16: )שְׁ  ַאָלה ֶעשְׁ
ֵכֶלת ָגָמן תְׁ זָר וְֵׁשש ָשנִי וְׁתֹוַלַעת וְַׁארְׁ ָבָעה ַעֺלֵדיֶהם|  רֵֹקם ַמֲעֵשה ָמשְׁ  ַארְׁ

נֵיֶהם ָבָעה וְַׁאדְׁ ֺחָשִקים ָסִביב ֶהָחֵצר ַעלוֵדי ָךל( 17: )ַארְׁ |  ָךֶסף ָוֵויֶהם ֶךֶסף מְׁ
נֵיֶהם  ַבֲחִמִשים ֲחִמִשים וְׁרַֹחב ָבַאָלה ֵמָאה ֶהָחֵצר אֶֹרְך( 18: )נְׁחֶֹשת וְַׁאדְׁ

זָר ֵשש ַאלֹות ָחֵמש וְׁקָֹמה נֵיֶהם|  ָמשְׁ ֵלי לְׁכֹל( 19: )נְׁחֶֹשת וְַׁאדְׁ ָךן ךְׁ  ַהִלשְׁ
דֹת וְָׁכל יְֵׁתדָֹתיו וְָׁכל|  ֲעבָֹדתֹו בְׁכֹל ַצֶוה וְַׁאָתה( 21) : נְׁחֶֹשת ֶהָחֵצר יִתְׁ  ֶאת תְׁ
נֵי ָרֵאל בְׁ חו יִשְׁ ( 21: )ָתִמיד נֵר לְַׁהֲעֹלת|  ַלָלאֹור ָךִתית זְָך זַיִת ֶשֶמן ֵאֶליָך וְׁיִקְׁ

 ֵמֶעֶרב יווָבנָ  ַאֲהרֹן אֹתֹו יֲַערְֹך ָהֵעֺדת ַעל ֲאֶשר ַלָפרֶֹכת ִמחוץ מֹוֵעד בְׁאֶֹהל
נֵי בֶֹקר ַעד ֶוה ִלפְׁ נֵי ֵמֵאת לְׁדֹרָֹתם עֹוָלם ֺחַקת|  יַהְׁ ָרֵאל בְׁ   : יִשְׁ

 
Shemót Pérek 28 

ֵרב וְַׁאָתה( 1) נֵי ִמתֹוְך ִאתֹו ָבנָיו וְֶׁאת ָאִחיָך ַאֲהרֹן ֶאת ֵאֶליָך ַהקְׁ ָרֵאל בְׁ  יִשְׁ
ַכֲהנֹו ָעזָר ַוֲאִביהוא נָָדב ַאֲהרֹן|  ִלי לְׁ נֵי וְִׁאיָתָמר ֶאלְׁ  וְָׁעִשיתָ ( 2: )ַאֲהרֹן בְׁ
ִתפְָׁאֶרת לְָׁכבֹוד|  ָאִחיָך לְַׁאֲהרֹן קֶֹדש ִבגְֵׁדי ַדֵבר וְַׁאָתה( 3: )ולְׁ ֵמי ָךל ֶאל תְׁ  ַחכְׁ

שֹו ַאֲהרֹן ִבגְֵׁדי ֶאת וְָׁעשו|  ָחכְָׁמה רוחַ  ִמֵכאִתיו ֲאֶשר ֵלב ַקדְׁ ַכֲהנֹו לְׁ ( 4: )ִלי לְׁ
גִָדים וְֵׁאֶכה ִעיל וְֵׁאפֹוד חֶֹשן יֲַעשו ֲאֶשר ַהבְׁ ֵבץ וכְׁתֹנֶת ומְׁ נֶֶפת ַתשְׁ  ִמצְׁ

נֵט ָבנָיו ָאִחיָך לְַׁאֲהרֹן קֶֹדש ִבגְֵׁדי וְָׁעשו|  וְַׁאבְׁ ַכֲהנֹו ולְׁ חו וְֵׁהם( 5: )ִלי לְׁ  ֶאת יִקְׁ
ֵכֶלת וְֶׁאת ַהזָָהב ָגָמן וְֶׁאת ַהתְׁ  : ַהֵשש וְֶׁאת ַהָשנִי תֹוַלַעת וְֶׁאת|  ָהַארְׁ

ֵכֶלת זָָהב|  ָהֵאפֹד ֶאת וְָׁעשו( 6) ָגָמן תְׁ זָר וְֵׁשש ָשנִי תֹוַלַעת וְַׁארְׁ  ַמֲעֵשה ָמשְׁ
ֵתי( 7: )חֵֹשב יֶה חֹבְׁרֹת כְֵׁתפֹת שְׁ נֵי ֶאל כֹו יִהְׁ צֹוָתיו שְׁ  וְֵׁחֶשב( 8: )וְֺׁחָבר קְׁ

ַמֲעֵשהו ָעָליו ֲאֶשר ֲאֺפָדתֹו יֶה ִמֶלםו ךְׁ ֵכֶלת זָָהב|  יִהְׁ ָגָמן תְׁ  ָשנִי וְׁתֹוַלַעת וְַׁארְׁ
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זָר וְֵׁשש תָ ( 9: )ָמשְׁ ֵתי ֶאת וְָׁלַקחְׁ נֵי שְׁ תָ |  שַֹהם ַאבְׁ מֹות ֲעֵליֶהם וִפַתחְׁ נֵי שְׁ  בְׁ
ָרֵאל מָֹתם ִשָשה( 11: )יִשְׁ מֹות וְֶׁאת|  ָהֶאָחת ָהֶאֶבן ַעל ִמשְׁ  ַהִשָשה שְׁ

 חָֹתם ִפתוֵחי ֶאֶבן ָחַרש ַמֲעֵשה( 11: )ךְׁתֹולְׁדָֹתם ַהֵשנִית ָהֶאֶבן ַעל ֹוָתִריםַהם
ַפַתח ֵתי ֶאת תְׁ מֹת ַעל ָהֲאָבנִים שְׁ נֵי שְׁ ָרֵאל בְׁ בְׁצֹות ֺמַסבֹת|  יִשְׁ  זָָהב ִמשְׁ
תָ ( 12: )אָֹתם ַתֲעֶשה ֵתי ֶאת וְַׁשמְׁ פֹת ַעל ָהֲאָבנִים שְׁ נֵי ָהֵאפֹד ִךתְׁ  זִָךרֹן ַאבְׁ

נֵי ָרֵאל ִלבְׁ מֹוָתם ֶאת ַאֲהרֹן וְׁנָָשא|  יִשְׁ נֵי שְׁ ֶוה ִלפְׁ ֵתי ַעל יַהְׁ ֵתָפיו שְׁ זִָךרֹן כְׁ : לְׁ
בְׁצֹת וְָׁעִשיתָ ( 13)  ֵתי( 14: )זָָהב ִמשְׁ רֹת ושְׁ שְׁ  ִמגְָׁבֹלת ָטהֹור זָָהב ַשרְׁ

רֹת ֶאת וְׁנַָתָתה|  ֲעבֹת ַמֲעֵשה אָֹתם ַתֲעֶשה שְׁ בְׁצֹת ַעל ָהֲעבֹתֹת ַשרְׁ : ַהִלשְׁ
ָפט חֶֹשן וְָׁעִשיתָ ( 15)  ַמֲעֵשה חֵֹשב ַמֲעֵשה ִמשְׁ  זָָהב|  ַתֲעֶשםו ֵאפֹד ךְׁ
ֵכֶלת ָגָמן תְׁ זָר וְֵׁשש ָשנִי וְׁתֹוַלַעת וְַׁארְׁ יֶה ָרבועַ ( 16: )אֹתֹו ַתֲעֶשה ָמשְׁ  יִהְׁ
ךֹו זֶֶרת|  ָךפול בֹו וְׁזֶֶרת ָארְׁ ָבָעה ֶאֶבן ִמֺכַאת בֹו וִמֵכאתָ ( 17: )ָרחְׁ  טוִרים ַארְׁ
ָדה אֶֹדם טור|  ָאֶבן  ַסִפיר נֶֹפְך|  ַהֵשנִי וְַׁהחור( 18: )ָהֶאָחד ַהחור וָבֶרֶקת ִפטְׁ

ִליִשי וְַׁהחור( 19: )וְׁיֲָהֹלם בֹו ֶלֶשם|  ַהשְׁ ָלָמה שְׁ  ִביִעיָהרְׁ  וְַׁהחור( 21: )וְַׁאחְׁ
ִשיש ֵפה וְׁשַֹהם ַתרְׁ ֺשָבִצים|  וְׁיָשְׁ יו זָָהב מְׁ ָהֲאָבנִים( 21: )בְִׁמכואָֹתם יִהְׁ  וְׁ

 ָ יֶין מֹת ַעל ִתהְׁ נֵי שְׁ ָרֵאל בְׁ ֵתים יִשְׁ ֵרה שְׁ מָֹתם ַעל ֶעשְׁ  ִאיש חֹוָתם ִפתוֵחי|  שְׁ
מֹו ַעל ָ  שְׁ יֶין נֵי ִתהְׁ שֹת ַהחֶֹשן ַעל וְָׁעִשיתָ ( 22: )ָשֶבט ָעָשר ִלשְׁ  ַגבְֺׁלת ַשרְׁ

ֵתי ַהחֶֹשן ַעל וְָׁעִשיתָ ( 23: )ָטהֹור זָָהב|  ֲעבֹת ַמֲעֵשה  וְׁנַָתתָ |  זָָהב ַטבְׁעֹות שְׁ
ֵתי ֶאת נֵי ַעל ַהַחָבעֹות שְׁ צֹות שְׁ ֵתי ֶאת וְׁנַָתָתה( 24: )ַהחֶֹשן קְׁ  ַהזָָהב ֲעבֹתֹת שְׁ
ֵתי ַעל צֹות ֶאל|  ַהַחָבעֹת שְׁ ֵתי וְֵׁאת( 25: )ַהחֶֹשן קְׁ צֹות שְׁ ֵתי קְׁ  ִתֵתן ָהֲעבֹתֹת שְׁ
ֵתי ַעל בְׁצֹות שְׁ פֹות ַעל וְׁנַָתָתה|  ַהִלשְׁ  וְָׁעִשיתָ ( 26: )ָפנָיו מול ֶאל ָהֵאפֹד ִךתְׁ

ֵתי תָ  זָָהב ַטבְׁעֹות שְׁ נֵי ַעל אָֹתם וְַׁשמְׁ צֹות שְׁ ָפתֹו לעַ |  ַהחֶֹשן קְׁ  ֶאל ֲאֶשר שְׁ
ֵתי וְָׁעִשיתָ ( 27: )ָביְָׁתה ָהֵאפֹד ֵעֶבר ֵתי ַעל אָֹתם וְׁנַָתָתה זָָהב ַטבְׁעֹות שְׁ  שְׁ
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פֹות ֺעַלת ָפנָיו ִמלול ִמכְַׁמָחה ָהֵאפֹוד ִכתְׁ תֹו לְׁ ַברְׁ ֵחֶשב ִמַלַעל|  ֶמחְׁ : ָהֵאפֹוד לְׁ
ךְׁסו( 28) יִרְׁ ִתיל ָהֵאפֹד ַטבְׁעֹת ֶאל[ קרי ִמַחבְׁעָֹתיו] מטבעתו ַהחֶֹשן ֶאת וְׁ  ִבפְׁ

ֵכֶלת יֹות תְׁ  וְׁנָָשא( 29: )ָהֵאפֹוד ֵמַעל ַהחֶֹשן יִזַח וְֹׁלא|  ָהֵאפֹוד ֵחֶשב ַעל ִלהְׁ
מֹות ֶאת ַאֲהרֹן נֵי שְׁ ָרֵאל בְׁ ָפט בְׁחֶֹשן יִשְׁ |  ַהקֶֹדש ֶאל בְׁבֹאֹו ִלבֹו ַעל ַהִלשְׁ
זִָךרֹן נֵי לְׁ ֶוה ִלפְׁ ָפט חֶֹשן ֶאל וְׁנַָתתָ ( 31: )ָתִמיד יַהְׁ  וְֶׁאת ָהאוִרים ֶאת ַהִלשְׁ

נֵי בְׁבֹאֹו ַאֲהרֹן ֵלב ַעל וְָׁהיו ַהֺתִלים ֶוה ִלפְׁ ַפט ֶאת ַאֲהרֹן וְׁנָָשא|  יַהְׁ נֵי ִמשְׁ  בְׁ
ָרֵאל נֵי ִלבֹו ַעל יִשְׁ ֶוה ִלפְׁ ִעיל ֶאת וְָׁעִשיתָ ( 31) : ָתִמיד יַהְׁ ִליל ָהֵאפֹוד מְׁ  ךְׁ
ֵכֶלת יֶה ָשָפה|  בְׁתֹוכֹו רֹאשֹו ִפי וְָׁהיָה( 32: )תְׁ ִפיו יִהְׁ ִפי אֵֹרג ַמֲעֵשה ָסִביב לְׁ  ךְׁ
ָרא יֶה ַתחְׁ ֵכֶלת ִרלֹנֵי שוָליו ַעל וְָׁעִשיתָ ( 33: )יִָקֵרעַ  ֹלא כֹו יִהְׁ ָגָמן תְׁ  וְַׁארְׁ

 זָָהב ַפֲעמֹן( 34: )ָסִביב בְׁתֹוָכם זָָהב וַפֲעמֹנֵי|  ָסִביב שוָליו ַעל ָשנִי וְׁתֹוַלַעת
ִעיל שוֵלי ַעל|  וְִׁרלֹון זָָהב ַפֲעמֹן וְִׁרלֹון  ַאֲהרֹן ַעל וְָׁהיָה( 35: )ָסִביב ַהלְׁ
ַמע|  לְָׁשֵרת נֵי ַהקֶֹדש ֶאל בְׁבֹאֹו קֹולֹו וְׁנִשְׁ ֶוה ִלפְׁ ֵצאתֹו יַהְׁ : יָמות וְֹׁלא ובְׁ
תָ |  ָטהֹור זָָהב ִציץ וְָׁעִשיתָ ( 36)  : ַליהָוה קֶֹדש חָֹתם ִפתוֵחי ָעָליו וִפַתחְׁ

תָ ( 37) ִתיל ַעל אֹתֹו וְַׁשמְׁ ֵכֶלת פְׁ נֶָפת ַעל וְָׁהיָה תְׁ נֵי מול ֶאל|  ַהִלצְׁ נֶֶפת פְׁ  ַהִלצְׁ
יֶה  ֲאֶשר ַהֳקָדִשים ֲעֹון ֶאת ַאֲהרֹן וְׁנָָשא ַאֲהרֹן ֵמַצח ַעל וְָׁהיָה( 38: )יִהְׁ

ִדישו נֵי יַקְׁ ָרֵאל בְׁ נֹת לְָׁכל יִשְׁ ֵשיֶהם ַמתְׁ  לְָׁרצֹון ָתִמיד ִמצְׁחֹו ַעל וְָׁהיָה|  ָקדְׁ
נֵי ָלֶהם ֶוה ִלפְׁ תָ ( 39: )יַהְׁ נֶֶפת וְָׁעִשיתָ  ֵשש ַהךְׁתֹנֶת וְִׁשַבצְׁ נֵט|  ֵשש ִמצְׁ  וְַׁאבְׁ

נֵי( 41: )רֵֹקם ַמֲעֵשה ַתֲעֶשה נִֵטים ָלֶהם וְָׁעִשיתָ  ֺכֳתנֹת ַתֲעֶשה ַאֲהרֹן וְִׁלבְׁ |  ַאבְׁ
ִתפְָׁאֶרת לְָׁכבֹוד ָלֶהם ַתֲעֶשה וִמגְָׁבעֹות תָ ( 41: )ולְׁ  ַאֲהרֹן ֶאת אָֹתם וְִׁהלְַׁבשְׁ

תָ |  ִאתֹו ָבנָיו וְֶׁאת ָאִחיָך תָ  יָָדם ֶאת וִמֵכאתָ  אָֹתם וָמַשחְׁ  וְִׁכֲהנו אָֹתם וְִׁקַדשְׁ
נְֵׁסי ָלֶהם ַוֲעֵשה( 42): ִלי ָוה בְַׁשר לְַׁכמֹות ָבד ִמכְׁ נַיִם|  ֶערְׁ  יְֵׁרַכיִם וְַׁעד ִמָלתְׁ

יו ָתם אֹו מֹוֵעד אֶֹהל ֶאל בְׁבָֹאם ָבנָיו וְַׁעל ַאֲהרֹן ַעל וְָׁהיו( 43: )יִהְׁ גִשְׁ  ֶאל בְׁ
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או וְֹׁלא ַבקֶֹדש לְָׁשֵרת ַהִלזְֵׁבחַ  עֹו לֹו עֹוָלם ֺחַקת|  ָוֵמתו ָעֹון יִשְׁ זַרְׁ : ַאֲחָריו ולְׁ
  

Shemót Pérek 29 
ַכֵהן אָֹתם לְַׁקֵדש ָלֶהם ַתֲעֶשה ֲאֶשר ַהָדָבר וְׁזֶה( 1)  ֶבן ֶאָחד ַפר לְַׁקח|  ִלי לְׁ

נַיִם וְֵׁאיִלם ָבָקר ִמיִמם שְׁ  ַבֶשֶמן בְׁלוֹלת ַמצֹת וְַׁחֹּלת ַמצֹות וְֶׁלֶחם( 2: )תְׁ
ִקיֵקי ֺשִחים ַמצֹות ורְׁ  ַעל אֹוָתם וְׁנַָתתָ ( 3: )אָֹתם ַתֲעֶשה ִחִחים סֶֹלת|  ַבָשֶמן מְׁ

תָ  ֶאָחד ַסל ַרבְׁ נֵי וְֵׁאת ַהָפר וְֶׁאת|  ַבָמל אָֹתם וְִׁהקְׁ  ַאֲהרֹן וְֶׁאת( 4: )ָהֵאיִלם שְׁ
ִריב ָבנָיו וְֶׁאת תָ |  מֹוֵעד אֶֹהל ֶפַתח ֶאל ַתקְׁ תָ ( 5: )ַבָליִם אָֹתם וְָׁרַחצְׁ  ֶאת וְָׁלַקחְׁ

גִָדים תָ  ַהבְׁ ַבשְׁ ִעיל וְֵׁאת ַהֺךתֹנֶת ֶאת ַאֲהרֹן ֶאת וְִׁהלְׁ  וְֶׁאת ָהֵאפֹד וְֶׁאת ָהֵאפֹד מְׁ
תָ |  ַהחֶֹשן תָ ( 6: )ָהֵאפֹד בְֵׁחֶשב לֹו וְָׁאַפדְׁ נֶֶפת וְַׁשמְׁ  ֶאת וְׁנַָתתָ |  רֹאשֹו ַעל ַהִלצְׁ

נֶָפת ַעל ַהקֶֹדש נֵזֶר תָ ( 7: )ַהִלצְׁ ָחה ֶשֶמן ֶאת וְָׁלַקחְׁ תָ  ַהִלשְׁ |  רֹאשֹו ַעל וְׁיַָצקְׁ
תָ  ִריב ָבנָיו וְֶׁאת( 8: )אֹתֹו וָמַשחְׁ ָתם|  ַתקְׁ תָ ( 9: )ֺךֳתנֹת וְִׁהלְַׁבשְׁ  אָֹתם וְָׁחגַרְׁ

נֵט תָ  וָבנָיו ַאֲהרֹן ַאבְׁ ֺהםָה ָלֶהם וְָׁהיְָׁתה ִמגְָׁבעֹת ָלֶהם וְָׁחַבשְׁ ֺחַקת ךְׁ |  עֹוָלם לְׁ
תָ ( 11: )ָבנָיו וְׁיַד ַאֲהרֹן יַד וִמֵכאתָ  ַרבְׁ נֵי ַהָפר ֶאת וְִׁהקְׁ  וְָׁסַמְך|  מֹוֵעד אֶֹהל ִלפְׁ
תָ ( 11: )ַהָפר רֹאש ַעל יְֵׁדיֶהם ֶאת וָבנָיו ַאֲהרֹן נֵי ַהָפר ֶאת וְָׁשַחטְׁ ֶוה ִלפְׁ |  יַהְׁ
תָ ( 12: )מֹוֵעד אֶֹהל ֶפַתח נֹת ַעל וְׁנַָתָתה ַהָפר ִמַדם וְָׁלַקחְׁ  ַהִלזְֵׁבחַ  ַקרְׁ

ָבֶעָך ֶאצְׁ פְֹך ַהָדם ָךל וְֶׁאת|  בְׁ תָ ( 13: )ַהִלזְֵׁבחַ  יְׁסֹוד ֶאל ִתשְׁ  ָךל ֶאת וְָׁלַקחְׁ
ַכֶמה ַהֵחֶלב ֵתי וְֵׁאת ַהָךֵבד ַעל ַהטֶֹתֶרת וְֵׁאת ַהֶקֶרב ֶאת ַהמְׁ ָליֹת שְׁ  וְֶׁאת ַהךְׁ
תָ |  ֲעֵליֶהן ֲאֶשר ַהֵחֶלב ַטרְׁ  וְֶׁאת עֹרֹו וְֶׁאת ַהָפר בְַׁשר וְֶׁאת( 14: )ַהִלזְֵׁבָחה וְִׁהקְׁ
שֹו רֹף ִפרְׁ  ִתָקח ָהֶאָחד ָהַאיִל וְֶׁאת( 15: )הוא ַחָחאת|  ַלַלֲחנֶה ִמחוץ ָבֵאש ִתשְׁ

כו|  תָ ( 16: )ָהָאיִל רֹאש ַעל יְֵׁדיֶהם ֶאת וָבנָיו ַאֲהרֹן וְָׁסמְׁ |  ָהָאיִל ֶאת וְָׁשַחטְׁ
תָ  תָ  ָדמֹו ֶאת וְָׁלַקחְׁ נֵַתחַ  ָהַאיִל וְֶׁאת( 17: )ָסִביב ַהִלזְֵׁבחַ  ַעל וְׁזַָרקְׁ |  ִלנְָׁתָחיו תְׁ
תָ  בֹו וְָׁרַחצְׁ ָרָעיו ִקרְׁ תָ ( 18: )רֹאשֹו וְַׁעל נְָׁתָחיו ַעל וְׁנַָתתָ  וכְׁ ַטרְׁ  ָךל ֶאת וְִׁהקְׁ
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תָ ( 19: )הוא ַליהָוה ִאֶשה נִיחֹוחַ  יחַ רֵ |  ַליהָוה הוא עָֹלה ַהִלזְֵׁבָחה ָהַאיִל  וְָׁלַקחְׁ
( 21: )ָהָאיִל רֹאש ַעל יְֵׁדיֶהם ֶאת וָבנָיו ַאֲהרֹן וְָׁסַמְך|  ַהֵשנִי ָהַאיִל ֵאת

תָ  תָ  ָהַאיִל ֶאת וְָׁשַחטְׁ נוְך ַעל וְׁנַָתָתה ִמָדמֹו וְָׁלַקחְׁ נוְך וְַׁעל ַאֲהרֹן אֹזֶן תְׁ  אֹזֶן תְׁ
תָ |  ַהיְָׁמנִית ַרגְָׁלם בֶֹהן וְַׁעל ַהיְָׁמנִית יָָדם בֶֹהן וְַׁעל ַהיְָׁמנִית ָבנָיו  ֶאת וְׁזַָרקְׁ
תָ ( 21: )ָסִביב ַהִלזְֵׁבחַ  ַעל ַהָדם  וִמֶשֶמן ַהִלזְֵׁבחַ  ַעל ֲאֶשר ַהָדם ִמן וְָׁלַקחְׁ

ָחה גָָדיו וְַׁעל ַאֲהרֹן ַעל וְִׁהזֵיתָ  ַהִלשְׁ  וְָׁקַדש|  ִאתֹו ָבנָיו ִבגְֵׁדי וְַׁעל ָבנָיו וְַׁעל בְׁ
גָָדיו הוא תָ ( 22: )ִאתֹו ָבנָיו וִבגְֵׁדי וָבנָיו ובְׁ יָה ַהֵחֶלב ָהַאיִל ִמן וְָׁלַקחְׁ  וְָׁהַאלְׁ
ַכֶמה ַהֵחֶלב וְֶׁאת ֵתי וְֵׁאת ַהָךֵבד יֶֹתֶרת וְֵׁאת ַהֶקֶרב ֶאת ַהמְׁ ָליֹת שְׁ  וְֶׁאת ַהךְׁ

 ֶלֶחם וְִׁכַךר( 23: )הוא ִמֺכִאים ֵאיל ִךי|  ַהטִָמין שֹוק וְֵׁאת ֲעֵלֶהן ֲאֶשר ַהֵחֶלב
נֵי ֲאֶשר ַהַלצֹות ִמַמל|  ֶאָחד וְָׁרִקיק ַאַחת ֶשֶמן ֶלֶחם ַוַחַכת ַאַחת ֶוה ִלפְׁ : יַהְׁ

תָ ( 24) תָ |  ָבנָיו ַךֵפי וְַׁעל ַאֲהרֹן ַךֵפי ַעל ַהךֹל וְַׁשמְׁ ֵהנַפְׁ נוָפה אָֹתם וְׁ נֵי תְׁ  ִלפְׁ
ֶוה תָ ( 25: )יַהְׁ תָ  ִמטָָדם אָֹתם וְָׁלַקחְׁ ַטרְׁ ֵריחַ |  ָהעָֹלה ַעל ַהִלזְֵׁבָחה וְִׁהקְׁ  נִיחֹוחַ  לְׁ
נֵי ֶוה ִלפְׁ תָ ( 26: )ַליהָוה הוא ִאֶשה יַהְׁ  ֲאֶשר ַהִלֺכִאים ֵמֵאיל ֶהָחזֶה ֶאת וְָׁלַקחְׁ

תָ  לְַׁאֲהרֹן ֵהנַפְׁ נוָפה אֹתֹו וְׁ נֵי תְׁ ֶוה ִלפְׁ ָמנָה לְָׁך וְָׁהיָה|  יַהְׁ תָ ( 27: )לְׁ  ֵאת וְִׁקַדשְׁ
נוָפה ֲחזֵה רוָמה שֹוק וְֵׁאת ַהתְׁ  ַהִלֺכִאים ֵמֵאיל|  הוָרם ַוֲאֶשר הונַף ֲאֶשר ַהתְׁ

ָבנָיו וֵמֲאֶשר לְַׁאֲהרֹן ֵמֲאֶשר ָבנָיו לְַׁאֲהרֹן וְָׁהיָה( 28: )לְׁ  ֵמֵאת עֹוָלם לְָׁחק ולְׁ
נֵי ָרֵאל בְׁ רוָמה ִךי יִשְׁ רוָמה|  הוא תְׁ יֶה ותְׁ נֵי ֵמֵאת יִהְׁ ָרֵאל בְׁ ֵחי יִשְׁ  ִמזִבְׁ

ֵמיֶהם רוָמָתם ַשלְׁ יו לְַׁאֲהרֹן ֲאֶשר ַהקֶֹדש וִבגְֵׁדי( 29: )ַליהָוה תְׁ ָבנָיו יִהְׁ  לְׁ
ָחה|  ַאֲחָריו ַמֵכא ָבֶהם לְָׁמשְׁ  ַהךֵֹהן יִלְָׁבָשם יִָמים ִשבְַׁעת( 31: )יָָדם ֶאת ָבם ולְׁ
ָתיו  ֵאיל וְֵׁאת( 31: )ַבקֶֹדש לְָׁשֵרת מֹוֵעד אֶֹהל ֶאל יָבֹא ֲאֶשר|  ִמָבנָיו ַתחְׁ

תָ |  ִתָקח ַהִלֺכִאים ָמקֹם בְָׁשרֹו ֶאת וִבַשלְׁ  ֶאת וָבנָיו ַאֲהרֹן וְָׁאַכל( 32: )ָקדֹש בְׁ
 אָֹתם וְָׁאכְׁלו( 33: )מֹוֵעד אֶֹהל ֶפַתח|  ַבָמל ֲאֶשר ַהֶכֶחם וְֶׁאת ָהַאיִל בְַׁשר
: ֵהם קֶֹדש ִךי יֹאַכל ֹלא וְׁזָר|  אָֹתם לְַׁקֵדש יָָדם ֶאת לְַׁמֵכא ָבֶהם ֺךַפר ֲאֶשר
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תָ |  ַהבֶֹקר ַעד ַהֶכֶחם וִמן ַהִלֺכִאים ִמבְַׁשר יִָוֵתר וְִׁאם( 34)  ַהםֹוָתר ֶאת וְָׁשַרפְׁ
ָבנָיו לְַׁאֲהרֹן וְָׁעִשיתָ ( 35: )הוא קֶֹדש ִךי יֵָאֵכל ֹלא ָבֵאש  ֲאֶשר ךְׁכֹל ָךָכה ולְׁ
ַמֵכא יִָמים ִשבְַׁעת|  אָֹתָכה ִצִויִתי  ַעל ַלטֹום ַתֲעֶשה ַחָחאת וַפר( 36: )יָָדם תְׁ

ָך ַהִלזְֵׁבחַ  ַעל וְִׁחֵחאתָ  ַהִךֺפִרים ַכֶפרְׁ תָ |  ָעָליו בְׁ שֹו אֹתֹו וָמַשחְׁ ( 37: )לְַׁקדְׁ
ַעת ַכֵפר יִָמים ִשבְׁ תָ  ַהִלזְֵׁבחַ  ַעל תְׁ  ָקָדִשים קֶֹדש ַהִלזְֵׁבחַ  וְָׁהיָה|  אֹתֹו וְִׁקַדשְׁ

ָדש ַבִלזְֵׁבחַ  ַהםֹגֵעַ  ָךל  ךְָׁבִשים|  ַהִלזְֵׁבחַ  ַעל ַתֲעֶשה ֲאֶשר וְׁזֶה( 38) : יִקְׁ
נֵי נַיִם ָשנָה בְׁ  וְֵׁאת|  ַבבֶֹקר ַתֲעֶשה ָהֶאָחד ַהֶךֶבש ֶאת( 39: )ידָתמִ  ַלטֹום שְׁ

ָביִם ֵבין ַתֲעֶשה ַהֵשנִי ַהֶךֶבש ֶשֶמן ָבלול סֶֹלת וְִׁעָשרֹן( 41: )ָהַערְׁ  ָךִתית בְׁ
ִבִעית וְׁנֵֶסְך ַהִהין ֶרַבע  ַהֵשנִי ַהֶךֶבש וְֵׁאת( 41: )ָהֶאָחד ַלֶךֶבש|  יָיִן ַהִהין רְׁ

ָביִם ֵבין ַתֲעֶשה ִמנְַׁחת|  ָהַערְׁ ָךה ַהבֶֹקר ךְׁ נִסְׁ ֵריחַ  ָכה ַתֲעֶשה וכְׁ  ִאֶשה נִיחֹחַ  לְׁ
נֵי מֹוֵעד אֶֹהל ֶפַתח לְׁדֹרֵֹתיֶכם ָתִמיד עַֹלת( 42: )ַליהָוה ֶוה ִלפְׁ  ִאָוֵעד ֲאֶשר|  יַהְׁ

ִתי( 43: )ָשם ֵאֶליָך לְַׁדֵבר ָשָלה ָלֶכם נֵי ָשָלה וְׁנַֹעדְׁ ָרֵאל ִלבְׁ ַדש|  יִשְׁ  וְׁנִקְׁ
ִתי( 44: )ִבכְׁבִֹדי  ָבנָיו וְֶׁאת ַאֲהרֹן וְֶׁאת|  ַהִלזְֵׁבחַ  וְֶׁאת מֹוֵעד אֶֹהל ֶאת וְִׁקַדשְׁ
ַכֵהן ֲאַקֵדש נֵי בְׁתֹוְך וְָׁשַכנְִׁתי( 45: )ִלי לְׁ ָרֵאל בְׁ : ֵלאֹלִהים ָלֶהם וְָׁהיִיִתי|  יִשְׁ

עו( 46) יָדְׁ ֶוה ֲאנִי ִךי וְׁ ַריִם ֵמֶאֶרץ אָֹתם הֹוֵצאִתי ֲאֶשר ֱאֹלֵהיֶהם יַהְׁ  ִמצְׁ
נִי ָשכְׁ ֶוה ֲאנִי|  בְׁתֹוָכם לְׁ  :ֱאֹלֵהיֶהם יַהְׁ
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ַטר ִמזְֵׁבחַ  וְָׁעִשיתָ ( 1) טֶֹרת ִמקְׁ ךֹו ַאָלה( 2: )אֹתֹו ַתֲעֶשה ִשִחים ֲעֵצי|  קְׁ  ָארְׁ
בֹו וְַׁאָלה יֶה ָרבועַ  ָרחְׁ נָֹתיו ִמֶלםו|  קָֹמתֹו וְַׁאָלַתיִם יִהְׁ  אֹתֹו וְִׁצִפיתָ ( 3: )ַקרְׁ

נָֹתיו וְֶׁאת ָסִביב ִקירָֹתיו וְֶׁאת ַגגֹו ֶאת ָטהֹור זָָהב  זָָהב זֵר כֹו וְָׁעִשיתָ |  ַקרְׁ
ֵתי( 4: )ָסִביב זֵרֹו ִמַתַחת כֹו ַתֲעֶשה זָָהב ַטבְׁעֹת ושְׁ ֵתי ַעל לְׁ  יוַצלְׁעֹתָ  שְׁ



[ ]                                

Centro de Estudios Hablemos Toráh  

 

 
52 

 

נֵי ַעל ַתֲעֶשה ָבִתים וְָׁהיָה|  ִצָדיו שְׁ ַבִדים לְׁ  וְָׁעִשיתָ ( 5: )ָבֵהָלה אֹתֹו ָלֵשאת לְׁ
נֵי אֹתֹו וְׁנַָתָתה( 6: )זָָהב אָֹתם וְִׁצִפיתָ |  ִשִחים ֲעֵצי ַהַבִדים ֶאת  ַהָפרֶֹכת ִלפְׁ

נֵי|  ָהֵעֺדת ֲארֹן ַעל ֲאֶשר : ָשָלה לְָׁך ִאָוֵעד ֲאֶשר ָהֵעֺדת ַעל ֲאֶשר ַהַךפֶֹרת ִלפְׁ
ִטיר( 7) טֶֹרת ַאֲהרֹן ָעָליו וְִׁהקְׁ ֵהיִטיבֹו ַבבֶֹקר ַבבֶֹקר|  ַסִלים קְׁ  ַהםֵרֹת ֶאת בְׁ

ִטיֶרםָה ַהֲעֹלת( 8: )יַקְׁ ַביִם ֵבין ַהםֵרֹת ֶאת ַאֲהרֹן ובְׁ ִטיֶרםָה ָהֲערְׁ טֶֹרת|  יַקְׁ  קְׁ
נֵי ָתִמיד ֶוה ִלפְׁ טֶֹרת ָעָליו ַתֲעלו ֹלא( 9: )לְׁדֹרֵֹתיֶכם יַהְׁ |  וִמנְָׁחה וְׁעָֹלה זָָרה קְׁ
כו ֹלא וְׁנֵֶסְך נָֹתיו ַעל ַאֲהרֹן וְִׁכֶפר( 11: )ָעָליו ִתמְׁ  ִמַדם|  ַבָשנָה ַאַחת ַקרְׁ

 הוא ָקָדִשים קֶֹדש לְׁדֹרֵֹתיֶכם ָעָליו יְַׁכֵפר ַבָשנָה ַאַחת ַהִךֺפִרים ַחַחאת
 : ַליהָוה

ֶוה ַויְַׁדֵבר( 11) נֵי רֹאש ֶאת ִתָשא ִךי( 12: )ֵכאמֹר מֶֹשה ֶאל יַהְׁ ָרֵאל בְׁ  יִשְׁ
ֺקֵדיֶהם נו ִלפְׁ קֹד ַליהָוה נַפְׁשֹו ךֶֹפר ִאיש וְׁנָתְׁ יֶה וְֹׁלא|  אָֹתם ִבפְׁ  נֶגֶף ָבֶהם יִהְׁ

קֹד נו זֶה( 13: )אָֹתם ִבפְׁ ֺקִדים ַעל ָהעֵֹבר ָךל יִתְׁ ֶשֶקל ַהֶשֶקל ַמֲחִצית ַהפְׁ  בְׁ
ִרים|  ַהקֶֹדש רוָמה ַהֶשֶקל ַמֲחִצית ַהֶשֶקל ֵגָרה ֶעשְׁ  ָהעֵֹבר ךֹל( 14: )ַליהָוה תְׁ

ֺקִדים ַעל ִרים ִמֶבן ַהפְׁ ָלה ָשנָה ֶעשְׁ רוַמת יִֵתן|  ָוָמעְׁ ֶוה תְׁ  ֹלא ֶהָעִשיר( 15: )יַהְׁ
ֶבה ִעיטיַ  ֹלא וְַׁהַדל יַרְׁ רוַמת ֶאת ָלֵתת|  ַהָשֶקל ִמַלֲחִצית מְׁ ֶוה תְׁ  ַעל לְַׁכֵפר יַהְׁ

תָ ( 16: )נַפְׁשֵֹתיֶכם נֵי ֵמֵאת ַהִךֺפִרים ֶךֶסף ֶאת וְָׁלַקחְׁ ָרֵאל בְׁ  ַעל אֹתֹו וְׁנַָתתָ  יִשְׁ
נֵי וְָׁהיָה|  מֹוֵעד אֶֹהל ֲעבַֹדת ָרֵאל ִלבְׁ זִָךרֹון יִשְׁ נֵי לְׁ ֶוה ִלפְׁ  ַעל לְַׁכֵפר יַהְׁ

 : נַפְׁשֵֹתיֶכם
ֶוה ַויְַׁדֵבר( 17)  נְׁחֶֹשת וְַׁכםֹו נְׁחֶֹשת ִךטֹור וְָׁעִשיתָ ( 18: )ֵכאמֹר מֶֹשה ֶאל יַהְׁ

ָצה ָרחְׁ ( 19: )ָמיִם ָשָלה וְׁנַָתתָ  ַהִלזְֵׁבחַ  וֵבין מֹוֵעד אֶֹהל ֵבין אֹתֹו וְׁנַָתתָ |  לְׁ
 אֶֹהל ֶאל בְׁבָֹאם( 21: )ַרגְֵׁליֶהם וְֶׁאת יְֵׁדיֶהם ֶאת|  ִמֶלםו וָבנָיו ַאֲהרֹן וְָׁרֲחצו
ֲחצו מֹוֵעד ָתם אֹו|  יָֺמתו וְֹׁלא ַמיִם יִרְׁ גִשְׁ ִטיר לְָׁשֵרת ַהִלזְֵׁבחַ  ֶאל בְׁ ַהקְׁ  לְׁ
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 ָחק ָלֶהם וְָׁהיְָׁתה|  יָֺמתו וְֹׁלא וְַׁרגְֵׁליֶהם יְֵׁדיֶהם וְָׁרֲחצו( 21: )ַליהָוה ִאֶשה
עֹו לֹו עֹוָלם זַרְׁ  : לְׁדֹרָֹתם ולְׁ

ֶוה ַויְַׁדֵבר( 22)  ָמר רֹאש בְָׁשִמים לְָׁך ַקח וְַׁאָתה( 23: )ֵכאמֹר מֶֹשה ֶאל יַהְׁ
רֹור נֵה|  וָמאָתיִם ֲחִמִשים ַמֲחִציתֹו ֶבֶשם וְִׁקםְָׁמן ֵמאֹות ֲחֵמש דְׁ  בֶֹשם וקְׁ

ֶשֶקל תֵמאֹו ֲחֵמש וְִׁקָדה( 24: )וָמאָתיִם ֲחִמִשים : ִהין זַיִת וְֶׁשֶמן|  ַהקֶֹדש בְׁ
ַחת ֶשֶמן אֹתֹו וְָׁעִשיתָ ( 25) ַקַחת רַֹקח קֶֹדש ִמשְׁ  ֶשֶמן|  רֵֹקחַ  ַמֲעֵשה ִמרְׁ

ַחת יֶה קֶֹדש ִמשְׁ תָ ( 26: )יִהְׁ ( 27: )ָהֵעֺדת ֲארֹון וְֵׁאת|  מֹוֵעד אֶֹהל ֶאת בֹו וָמַשחְׁ
ָחן וְֶׁאת נָֹרה וְֶׁאת ֵךָליו ָךל וְֶׁאת ַהֺשלְׁ טֶֹרת ִמזְַׁבח וְֵׁאת|  ֵךֶליהָ  וְֶׁאת ַהלְׁ : ַהקְׁ

תָ ( 29: )ַךםֹו וְֶׁאת ַהִךטֹר וְֶׁאת|  ֵךָליו ָךל וְֶׁאת ָהעָֹלה ִמזְַׁבח וְֶׁאת( 28)  וְִׁקַדשְׁ
ָדש ָבֶהם ַהםֹגֵעַ  ָךל|  ָקָדִשים קֶֹדש וְָׁהיו אָֹתם  ָבנָיו וְֶׁאת ַאֲהרֹן וְֶׁאת( 31: )יִקְׁ

ָשח תָ |  ִתמְׁ ַכֵהן אָֹתם וְִׁקַדשְׁ נֵי וְֶׁאל( 31: )ִלי לְׁ ָרֵאל בְׁ ַדֵבר יִשְׁ  ֶשֶמן|  ֵלאמֹר תְׁ
ַחת יֶה קֶֹדש ִמשְׁ  יִיָסְך ֹלא ָאָדם בְַׁשר ַעל( 32: )לְׁדֹרֵֹתיֶכם ִלי זֶה יִהְׁ

ֺךנְׁתֹו ַמתְׁ יֶה קֶֹדש הוא קֶֹדש|  ָךמֹהו ַתֲעשו ֹלא ובְׁ  ֲאֶשר ִאיש( 33: )ָלֶכם יִהְׁ
ַקח ֶוה ַוטֹאֶמר( 34) : ֵמַעָליו וְׁנִכְַׁרת|  זָר ַעל ִמֶלםו יִֵתן ַוֲאֶשר ָךמֹהו יִרְׁ  ֶאל יַהְׁ
ֵחֶלת נָָטף ַסִלים לְָׁך ַקח מֶֹשה נָה ושְׁ בְׁ יֶה בְַׁבד ַבד|  זַָךה ולְׁבֹנָה ַסִלים וְֶׁחלְׁ : יִהְׁ

טֶֹרת האֹתָ  וְָׁעִשיתָ ( 35) ֺמָכח|  רֹוֵקחַ  ַמֲעֵשה רַֹקח קְׁ ( 36: )קֶֹדש ָטהֹור מְׁ
תָ  נֵי ִמֶלםָה וְׁנַָתָתה ָהֵדק ִמֶלםָה וְָׁשַחקְׁ  לְָׁך ִאָוֵעד ֲאֶשר מֹוֵעד בְׁאֶֹהל ָהֵעֺדת ִלפְׁ

יֶה ָקָדִשים קֶֹדש|  ָשָלה טֶֹרת( 37: )ָלֶכם ִתהְׁ ֺךנְָׁתה ַתֲעֶשה ֲאֶשר וְַׁהקְׁ ַמתְׁ  ֹלא בְׁ
יֶה קֶֹדש|  ָלֶכם ַתֲעשו ָהִריחַ  ָכמֹוהָ  יֲַעֶשה ֲאֶשר ִאיש( 38: )ַליהָוה לְָׁך ִתהְׁ  לְׁ

  : ֵמַעָליו וְׁנִכְַׁרת|  ָבה
Shemót Pérek 31 

ֶוה ַויְַׁדֵבר( 1) ֵאה( 2: )ֵכאמֹר מֶֹשה ֶאל יַהְׁ ַצלְֵׁאל|  בְֵׁשם ָקָראִתי רְׁ  אוִרי ֶבן בְׁ
ַמֵחה חור ֶבן ָחכְָׁמה|  ֱאֹלִהים רוחַ  אֹתֹו ָוֲאַמֵכא( 3: )יַהוָדה לְׁ בונָה בְׁ  וִבתְׁ
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ַדַעת ָכל ובְׁ ָלאָכה ובְׁ שֹב( 4: )מְׁ  וַבֶךֶסף ַבזָָהב ַלֲעשֹות|  ַמֲחָשבֹת ַלחְׁ
ָלאָכה בְָׁכל ַלֲעשֹות|  ֵעץ וַבֲחרֶֹשת לְַׁמֹּלאת ֶאֶבן וַבֲחרֶֹשת( 5: )וַבםְׁחֶֹשת : מְׁ

ַמֵחה ֲאִחיָסָמְך ֶבן ָאֳהִליָאב ֵאת ִאתֹו נַָתִתי ִהםֵה ַוֲאנִי( 6) ֵלב ָדן לְׁ  ֲחַכם ָךל ובְׁ
 ָהָארֹן וְֶׁאת מֹוֵעד אֶֹהל ֵאת( 7: )ִצִויִתָך ֲאֶשר ָךל ֵאת וְָׁעשו|  ָחכְָׁמה נַָתִתי ֵלב

ֵלי ָךל וְֵׁאת|  ָעָליו ֲאֶשר ַהַךפֶֹרת וְֶׁאת ָלֵעֺדת ָחן וְֶׁאת( 8: )ָהאֶֹהל ךְׁ  וְֶׁאת ַהֺשלְׁ
נָֹרה וְֶׁאת ֵךָליו הָֹרה ַהלְׁ טֶֹרת ִמזְַׁבח וְֵׁאת|  ֵךֶליהָ  ָךל וְֶׁאת ַהחְׁ  וְֶׁאת( 9: )ַהקְׁ

ָרד ִבגְֵׁדי וְֵׁאת( 11: )ַךםֹו וְֶׁאת ַהִךטֹור וְֶׁאת|  ֵךָליו ָךל וְֶׁאת ָהעָֹלה ִמזְַׁבח |  ַהשְׁ
ַכֵהן ָבנָיו ִבגְֵׁדי וְֶׁאת ַהךֵֹהן לְַׁאֲהרֹן ַהקֶֹדש ִבגְֵׁדי תוְׁאֶ   ֶשֶמן וְֵׁאת( 11: )לְׁ

ָחה טֶֹרת וְֶׁאת ַהִלשְׁ  : יֲַעשו ִצִויִתָך ֲאֶשר ךְׁכֹל|  ַלקֶֹדש ַהַמִלים קְׁ
ֶוה ַוטֹאֶמר( 12) נֵי ֶאל ַדֵבר וְַׁאָתה( 13: )ֵכאמֹר מֶֹשה ֶאל יַהְׁ ָרֵאל בְׁ  ֵלאמֹר יִשְׁ

מֹרו ַשבְׁתַֹתי ֶאת ַאְך  ִךי ָלַדַעת לְׁדֹרֵֹתיֶכם וֵבינֵיֶכם ֵבינִי ִהוא אֹות ִךי|  ִתשְׁ
ֶוה ֲאנִי ֶכם יַהְׁ ַקִדשְׁ ֶתם( 14: )מְׁ ַמרְׁ |  ָלֶכם ִהוא קֶֹדש ִךי ַהַשָבת ֶאת ושְׁ

ֶליהָ  ַחלְׁ ָלאָכה ָבה ָהעֶֹשה ָךל ִךי יוָמת מֹות מְׁ ָתה מְׁ  ִמֶקֶרב ַהִהוא ַהםֶֶפש וְׁנִכְׁרְׁ
ָלאָכה יֵָעֶשה יִָמים ֵשֶשת( 15: )ַעֶליהָ  ִביִעי וַבטֹום מְׁ  קֶֹדש ַשָבתֹון ַשַבת ַהשְׁ
ָלאָכה ָהעֶֹשה ָךל|  ַליהָוה רו( 16: )יוָמת מֹות ַהַשָבת בְׁיֹום מְׁ נֵי וְָׁשמְׁ  בְׁ

ָרֵאל  ֵבינִי( 17: )עֹוָלם בְִׁרית לְׁדֹרָֹתם ַהַשָבת ֶאת ַלֲעשֹות|  ַהַשָבת ֶאת יִשְׁ
נֵי וֵבין ָרֵאל בְׁ ֶוה ָעָשה יִָמים ֵשֶשת ִךי|  לְׁעָֹלם ִהוא אֹות יִשְׁ  ַהָשַמיִם ֶאת יַהְׁ
ִביִעי וַבטֹום ָהָאֶרץ וְֶׁאת  לְַׁדֵבר ךְַׁכֹּלתֹו מֶֹשה ֶאל ַוטִֵתן( 18) : ַוטִםַָפש ָשַבת ַהשְׁ
נֵי ִסינַי בְַׁהר ִאתֹו ֺתִבים ֶאֶבן ֺלחֹת|  ָהֵעֺדת ֺלחֹת שְׁ ַבע ךְׁ ֶאצְׁ  :ֱאֹלִהים בְׁ

 
Shemót Pérek 32 

א( 1)  ַאֲהרֹן ַעל ָהָעם ַוטִָקֵהל|  ָהָהר ִמן ָלֶרֶדת מֶֹשה בֵֹשש ִךי ָהָעם ַוטַרְׁ
רו ָפנֵינו יֵלְׁכו ֲאֶשר ֱאֹלִהים ָלנו ֲעֵשה קום ֵאָליו ַוטֹאמְׁ  ָהִאיש מֶֹשה זֶה ִךי לְׁ
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ַריִם ֵמֶאֶרץ ֶהֱעָלנו ֲאֶשר נו ֹלא ִמצְׁ  ַאֲהרֹן ֲאֵלֶהם ַוטֹאֶמר( 2: )לֹו ָהיָה ֶמה יַָדעְׁ
קו נֵיֶכם נְֵׁשיֶכם בְָׁאזְׁנֵי ֲאֶשר ַהזָָהב נִזְֵׁמי ָפרְׁ נֵֹתיֶכם בְׁ ( 3: )ֵאָלי וְָׁהִביאו|  ובְׁ

קו ָפרְׁ ( 4: )ַאֲהרֹן ֶאל ַוטִָביאו|  בְָׁאזְׁנֵיֶהם ֲאֶשר ַהזָָהב נִזְֵׁמי ֶאת ָהָעם ָךל ַוטִתְׁ
רו|  ַמֵמָכה ֵעגֶל ַוטֲַעֵשהו ַבֶחֶרט אֹתֹו ַוטַָצר ִמטָָדם ַוטִַקח  ֱאֹלֶהיָך ֵאֶכה ַוטֹאמְׁ

ָרֵאל ָריִם ֵמֶאֶרץ ֶהֱעלוָך ֲאֶשר יִשְׁ אוַ ( 5: )ִמצְׁ ָפנָיו ִמזְֵׁבחַ  ַוטִֶבן ַאֲהרֹן טַרְׁ |  לְׁ
ָרא ִךימו( 6: )ָמָחר ַליהָוה ַחג ַוטֹאַמר ַאֲהרֹן ַוטִקְׁ  עֹֹלת ַוטֲַעלו ִמָלֳחָרת ַוטַשְׁ
ָלִמים ַוטִַגשו  : לְַׁצֵחק ַוטָֺקמו וְָׁשתֹו ֶלֱאכֹל ָהָעם ַוטֵֶשב|  שְׁ

ֶוה ַויְַׁדֵבר( 7) ָך ִשֵחת ִךי ֵרד ֶלְך|  מֶֹשה ֶאל יַהְׁ  ֵמֶאֶרץ ֶהֱעֵליתָ  ֲאֶשר ַעלְׁ
ָריִם |  ַמֵמָכה ֵעגֶל ָלֶהם ָעשו ִצִויִתם ֲאֶשר ַהֶדֶרְך ִמן ַמֵהר ָסרו( 8: )ִמצְׁ

ַתֲחוו רו לֹו ַוטִזְׁבְׁחו לֹו ַוטִשְׁ ָרֵאל ֱאֹלֶהיָך ֵאֶכה ַוטֹאמְׁ  ֵמֶאֶרץ ֶהֱעלוָך ֲאֶשר יִשְׁ
ָריִם ֶוה ַוטֹאֶמר( 9: )ִמצְׁ ֵשה ַעם וְִׁהםֵה ַהזֶה ָהָעם ֶאת ָרִאיִתי|  מֶֹשה ֶאל יַהְׁ  קְׁ

ָך וְֶׁאֱעֶשה|  ַוֲאַכֵכם ָבֶהם ַאִפי וְׁיִַחר ִכי ַהםִיָחה וְַׁעָתה( 11: )הוא עֶֹרף  אֹותְׁ
גֹוי נֵי ֶאת מֶֹשה ַויְַׁחל( 11: )ָגדֹול לְׁ ֶוה פְׁ ֶוה ָלָמה ַוטֹאֶמר|  ֱאֹלָהיו יַהְׁ  יֱֶחֶרה יַהְׁ
ַעֶלָך ַאפְָׁך ַריִם ֵמֶאֶרץ הֹוֵצאתָ  ֲאֶשר בְׁ יָד ָגדֹול בְׁכֹחַ  ִמצְׁ  ָלָלה( 12: )ֲחזָָקה ובְׁ

רו ַריִם יֹאמְׁ ָרָעה ֵלאמֹר ִמצְׁ  ֵמַעל ולְַׁכֹּלָתם ֶבָהִרים אָֹתם ַלֲהרֹג הֹוִציָאם בְׁ
נֵי ִהםָ  ַאֶפָך ֵמֲחרֹון שוב|  ָהֲאָדָמה פְׁ ַעֶלָך ָהָרָעה ַעל ֵחםוְׁ ָרָהם זְׁכֹר( 13: )לְׁ  לְַׁאבְׁ

ָחק יִצְׁ ָרֵאל לְׁ יִשְׁ תָ  ֲאֶשר ֲעָבֶדיָך ולְׁ ַבעְׁ ַדֵבר ָבְך ָלֶהם נִשְׁ ֶבה ֲאֵלֶהם ַותְׁ  ֶאת ַארְׁ
ֲעֶכם ֵבי זַרְׁ ִתי ֲאֶשר ַהזֹאת ָהָאֶרץ וְָׁכל|  ַהָשָמיִם ךְׁכֹוכְׁ ֲעֶכם ֶאֵתן ָאַמרְׁ זַרְׁ  לְׁ
ֶוה ַוטִםֶָחם( 14: )לְׁעָֹלם וְׁנֲָחלו  : לְַׁעלֹו ַלֲעשֹות ִדֶבר ֲאֶשר ָהָרָעה ַעל|  יַהְׁ

נֵי ָהָהר ִמן מֶֹשה ַוטֵֶרד ַוטִֶפן( 15) יָדֹו ָהֵעֺדת ֺלחֹת ושְׁ ֺתִבים ֺלחֹת|  בְׁ נֵי ךְׁ  ִמשְׁ
ֵריֶהם ֺתִבים ֵהם וִמזֶה ִמזֶה ֶעבְׁ |  ֵהָלה ֱאֹלִהים ַמֲעֵשה וְַׁהֺכחֹת( 16: )ךְׁ
ַמע( 17: )ַהֺכחֹת ַעל ָחרות הוא ֱאֹלִהים ִמכְַׁתב וְַׁהִלכְָׁתב  קֹול ֶאת יַהֹושועַ  ַוטִשְׁ

 קֹול ֵאין ַוטֹאֶמר( 18: )ַבַלֲחנֶה ִמלְָׁחָמה קֹול מֶֹשה ֶאל ַוטֹאֶמר|  בְֵׁרעֹה ָהָעם
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 ַויְִׁהי( 19: )שֵֹמעַ  ָאנִֹכי ַעםֹות קֹול|  ֲחלוָשה ֲענֹות קֹול וְֵׁאין גְׁבוָרה ֲענֹות
א ַהַלֲחנֶה ֶאל ָקַרב ַךֲאֶשר חֹֹלת ָהֵעגֶל ֶאת ַוטַרְׁ ֵלְך מֶֹשה ַאף ַוטִַחר|  ומְׁ  ַוטַשְׁ

 ָהֵעגֶל ֶאת ַוטִַקח( 21: )ָהָהר ַתַחת אָֹתם ַויְַׁשֵבר ַהֺכחֹת ֶאת[ קרי ִמטָָדיו] מידו
רֹף ָעשו ֲאֶשר ַחן ֵאשבָ  ַוטִשְׁ נֵי ַעל ַוטִזֶר|  ָדק ֲאֶשר ַעד ַוטִטְׁ קְׁ  ַהַליִם פְׁ  ֶאת ַוטַשְׁ

נֵי ָרֵאל בְׁ  ֵהֵבאתָ  ִךי|  ַהזֶה ָהָעם לְָׁך ָעָשה ֶמה ַאֲהרֹן ֶאל מֶֹשה ַוטֹאֶמר( 21: )יִשְׁ
תָ  ַאָתה|  ֲאדֹנִי ַאף יִַחר ַאל ַאֲהרֹן ַוטֹאֶמר( 22: )גְׁדָֹלה ֲחָטָאה ָעָליו  ֶאת יַָדעְׁ
רו( 23: )הוא בְָׁרע ִךי ָהָעם ָפנֵינו יֵלְׁכו ֲאֶשר ֱאֹלִהים ָלנו ֲעֵשה ִלי ַוטֹאמְׁ  ִךי|  לְׁ

ַריִם ֵמֶאֶרץ ֶהֱעָלנו ֲאֶשר ָהִאיש מֶֹשה זֶה נו ֹלא ִמצְׁ ( 24: )לֹו ָהיָה ֶמה יַָדעְׁ
ִמי ָלֶהם ָואַֹמר ָפָרקו זָָהב לְׁ נו ִהתְׁ ִלֵכהו|  ִלי ַוטִתְׁ : ַהזֶה ָהֵעגֶל ַוטֵֵצא ָבֵאש ָוַאשְׁ

א( 25) ָרעֹה ִךי|  הוא ָפֺרעַ  ִךי ָהָעם ֶאת מֶֹשה ַוטַרְׁ ָצה ַאֲהרֹן פְׁ ָקֵמיֶהם לְִׁשמְׁ : בְׁ
פו|  ֵאָלי ַליהָוה ִמי ַוטֹאֶמר ַהַלֲחנֶה בְַׁשַער מֶֹשה ַוטֲַעמֹד( 26)  ָךל ֵאָליו ַוטֵָאסְׁ

נֵי ֶוה ָאַמר ךֹה ָלֶהם ַוטֹאֶמר( 27: )ֵלִוי בְׁ ָרֵאל ֱאֹלֵהי יַהְׁ בֹו ִאיש ִשימו יִשְׁ  ַחרְׁ
רו|  יְֵׁרכֹו ַעל גו ַבַלֲחנֶה ָלַשַער ִמַשַער ָושובו ִעבְׁ  וְִׁאיש ָאִחיו ֶאת ִאיש וְִׁהרְׁ
רֹבֹו ֶאת וְִׁאיש ֵרֵעהו ֶאת נֵי ַוטֲַעשו( 28: )קְׁ ַבר ֵלִוי בְׁ  ָהָעם ִמן ַוטִפֹל|  מֶֹשה ִךדְׁ

ֹלֶשת ַההוא ַבטֹום ֵפי ִךשְׁ ֶכם ִמלְׁאו מֶֹשה ַוטֹאֶמר( 29: )ִאיש ַאלְׁ  ַהטֹום יֶדְׁ
נֹו ִאיש ִךי ַליהָוה ָרָכה ַהטֹום ֲעֵליֶכם וְָׁלֵתת|  ובְָׁאִחיו ִבבְׁ  ִמָלֳחָרת ַויְִׁהי( 31: )בְׁ
ֶוה ֶאל ֶאֱעֶלה וְַׁעָתה|  גְׁדָֹלה ֲחָטָאה אֶתםֲחטָ  ַאֶתם ָהָעם ֶאל מֶֹשה ַוטֹאֶמר  יַהְׁ

ָרה אוַלי ֶכם בְַׁעד ֲאַכפְׁ ֶוה ֶאל מֶֹשה ַוטָָשב( 31: )ַחַחאתְׁ  ָחָטא ָאםָא|  ַוטֹאַמר יַהְׁ
 ִתָשא ִאם וְַׁעָתה( 32: )זָָהב ֱאֹלֵהי ָלֶהם ַוטֲַעשו גְׁדָֹלה ֲחָטָאה ַהזֶה ָהָעם

ֵחנִי ַאיִן וְִׁאם|  ַחָחאָתם ָך נָא מְׁ תָ  ֲאֶשר ִמִמפְׁרְׁ ֶוה ַוטֹאֶמר( 33: )ָךָתבְׁ  ֶאל יַהְׁ
ֶחםו ִלי ָחָטא ֲאֶשר ִמי|  מֶֹשה ִרי ֶאמְׁ  ֶאל ָהָעם ֶאת נְֵׁחה ֵלְך וְַׁעָתה( 34: )ִמִמפְׁ
ִתי ֲאֶשר ָפנֶיָך יֵֵלְך ַמלְָׁאִכי ִהםֵה ָלְך ִדַברְׁ יֹום|  לְׁ ִדי ובְׁ ִתי ָפקְׁ  ֲעֵליֶהם וָפַקדְׁ
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ֶוה ַוטִגֹף( 35: )ַחָחאָתם  ָעָשה ֲאֶשר ָהֵעגֶל ֶאת ָעשו ֲאֶשר ַעל|  ָהָעם ֶאת יַהְׁ
  : ַאֲהרֹן

Shemót Pérek 33 
ֶוה ַויְַׁדֵבר( 1)  ֵמֶאֶרץ ֶהֱעִליתָ  ֲאֶשר וְָׁהָעם ַאָתה ִמזֶה ֲעֵלה ֵלְך מֶֹשה ֶאל יַהְׁ

ָריִם ִתי ֲאֶשר ָהָאֶרץ ֶאל|  ִמצְׁ ַבעְׁ ָרָהם נִשְׁ ָחק לְַׁאבְׁ יִצְׁ יֲַעקֹב לְׁ  ֵלאמֹר ולְׁ
ֲעָך זַרְׁ נֶםָה לְׁ ִתי( 2: )ֶאתְׁ ָפנֶיָך וְָׁשַלחְׁ ִתי|  ַמלְָׁאְך לְׁ נֲַענִי ֶאת וְׁגֵַרשְׁ  ָהֱאמִֹרי ַהךְׁ
ִרזִי וְַׁהִחִתי ָבש ָחָלב זַָבת ֶאֶרץ ֶאל( 3: )וְַׁהיְׁבוִסי ַהִחִוי וְַׁהפְׁ  ֶאֱעֶלה ֹלא ִךי|  ודְׁ

בְָׁך ִקרְׁ ֵשה ַעם ִךי בְׁ ַמע( 4: )ַבָדֶרְך ֲאֶכלְָׁך ֶפן ַאָתה עֶֹרף קְׁ  ַהָדָבר ֶאת ָהָעם ַוטִשְׁ
ַאָבלו ַהזֶה ָהָרע יֹו ִאיש ָשתו וְֹׁלא|  ַוטִתְׁ ֶוה ַוטֹאֶמר( 5: )ָעָליו ֶעדְׁ  מֶֹשה ֶאל יַהְׁ
נֵי ֶאל ֱאמֹר ָרֵאל בְׁ ֵשה ַעם ַאֶתם יִשְׁ בְָׁך ֶאֱעֶלה ֶאָחד ֶרגַע עֶֹרף קְׁ ִקרְׁ  בְׁ

יְָׁך הֹוֵרד וְַׁעָתה|  וְִׁכִכיִתיָך ָעה ֵמָעֶליָך ֶעדְׁ נַצְׁלו( 6: )ָכְך ֶאֱעֶשה ָמה וְֵׁאדְׁ  ַוטִתְׁ
נֵי ָרֵאל בְׁ יָם ֶאת יִשְׁ  ִמחוץ לֹו וְׁנָָטה ָהאֶֹהל ֶאת יִַקח ומֶֹשה( 7: )חֹוֵרב ֵמַהר ֶעדְׁ

ֵחק ַלַלֲחנֶה ַבֵקש ָךל וְָׁהיָה|  מֹוֵעד אֶֹהל לֹו וְָׁקָרא ַהַלֲחנֶה ִמן ַהרְׁ ֶוה מְׁ  יֵֵצא יַהְׁ
 יָקומו ָהאֶֹהל ֶאל מֶֹשה ךְֵׁצאת וְָׁהיָה( 8: )ַלַלֲחנֶה ִמחוץ ֲאֶשר מֹוֵעד אֶֹהל ֶאל
בו ָהָעם ָךל ֹ  ַעד מֶֹשה ַאֲחֵרי וְִׁהִביטו|  ָאֳהלֹו ֶפַתח ִאיש וְׁנִצְׁ ( 9: )ָהאֱֹהָלה אֹוב

 ִעם וְִׁדֶבר|  ָהאֶֹהל ֶפַתח וְָׁעַמד ֶהָענָן ַעלוד יֵֵרד ָהאֱֹהָלה מֶֹשה ךְׁבֹא וְָׁהיָה
 ָהָעם ָךל וְָׁקם|  ָהאֶֹהל ֶפַתח עֵֹמד ֶהָענָן ַעלוד ֶאת ָהָעם ָכל וְָׁרָאה( 11: )מֶֹשה

ַתֲחוו ֶוה וְִׁדֶבר( 11: )ָאֳהלֹו ֶפַתח ִאיש וְִׁהשְׁ  ָפנִים ֶאל ָפנִים מֶֹשה ֶאל יַהְׁ
תֹו ַהַלֲחנֶה ֶאל וְָׁשב|  ֵרֵעהו ֶאל ִאיש יְַׁדֵבר ַךֲאֶשר ָשרְׁ  נַַער נון ִבן יַהֹושועַ  ומְׁ

ֶוה ֶאל מֶֹשה ַוטֹאֶמר( 12) : ָהאֶֹהל ִמתֹוְך יִָמיש ֹלא ֵאה יַהְׁ  ֵאַלי אֵֹמר ַאָתה רְׁ
ַתנִי ֹלא וְַׁאָתה ַהזֶה ָהָעם ֶאת ַהַעל ַלח ֲאֶשר ֵאת הֹוַדעְׁ תָ  וְַׁאָתה|  ִעִלי ִתשְׁ  ָאַמרְׁ

ִתיָך ֵעינָי ֵחן ָמָצאתָ  וְׁגַם בְֵׁשם יְַׁדעְׁ ֵעינֶיָך ֵחן ָמָצאִתי נָא ִאם וְַׁעָתה( 13: )בְׁ  בְׁ
ָרֶכָך ֶאת נָא הֹוִדֵענִי ַמַען וְֵׁאָדֲעָך דְׁ ָצא לְׁ ֵעינֶיָך ֵחן ֶאמְׁ ֵאה|  בְׁ ָך ִךי ורְׁ  ַהגֹוי ַעלְׁ
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 ָפנֶיָך ֵאין ִאם|  ֵאָליו ַוטֹאֶמר( 15: )ָלְך ַוֲהנִחִֹתי יֵֵלכו ָפנַי|  ַוטֹאַמר( 14: )ַהזֶה
ֵעינֶיָך ֵחן ָמָצאִתי ִךי ֵאפֹוא יִָוַדע וַבֶלה( 16: )ִמזֶה ַתֲעֵלנו ַאל הֹלְִׁכים  ֲאנִי בְׁ
ָך ֲהלֹוא וְַׁעֶלָך ֶלכְׁתְׁ ֵלינו|  ִעָלנו בְׁ ָך ֲאנִי וְׁנִפְׁ נֵי ַעל ֲאֶשר ָהָעם ִמָךל וְַׁעלְׁ  פְׁ

 : ָהֲאָדָמה
ֶוה ַוטֹאֶמר( 17) תָ  ֲאֶשר ַהזֶה ַהָדָבר ֶאת ַגם מֶֹשה ֶאל יַהְׁ  ִךי|  ֶאֱעֶשה ִדַברְׁ

ֵעינַי ֵחן ָמָצאתָ  ֵאנִי|  ַוטֹאַמר( 18: )בְֵׁשם ָוֵאָדֲעָך בְׁ ( 19: )בֶֹדָךךְׁ  ֶאת נָא ַהרְׁ
ֶוה בְֵׁשם וְָׁקָראִתי ָפנֶיָך ַעל טוִבי ָךל ַאֲעִביר ֲאנִי ַוטֹאֶמר ָפנֶיָך יַהְׁ  וְַׁחםִֹתי|  לְׁ

ִתי ָאחֹן ֲאֶשר ֶאת אֹת תוַכל ֹלא ַוטֹאֶמר( 21: )ֲאַרֵחם ֲאֶשר ֶאת וְִׁרַחמְׁ  ֶאת ִלרְׁ
ַאנִי ֹלא ִךי|  ָפנָי ֶוה ַוטֹאֶמר( 21: )ָוָחי ָהָאָדם יִרְׁ תָ |  ִאִתי ָמקֹום ִהםֵה יַהְׁ  ַעל וְׁנִַצבְׁ

ִתיָך ךְׁבִֹדי ַבֲעבֹר וְָׁהיָה( 22: )ַהצור ַרת וְַׁשמְׁ נִקְׁ  ָעֶליָך ַכִפי וְַׁשךִֹתי|  ַהצור בְׁ
ִרי ַעד   : יֵָראו ֹלא וָפנַי|  ֲאחָֹרי ֶאת וְָׁרִאיתָ  ַךִפי ֶאת ַוֲהִסרִֹתי( 23: )ָעבְׁ

 
Shemót Pérek 34 

ֶוה ַוטֹאֶמר( 1) ָסל מֶֹשה ֶאל יַהְׁ נֵי לְָׁך פְׁ ִתי|  ָךִראשֹנִים ֲאָבנִים ֺלחֹת שְׁ  וְָׁכַתבְׁ
ָבִרים ֶאת ַהֺכחֹת ַעל תָ  ֲאֶשר ָהִראשֹנִים ַהֺכחֹת ַעל ָהיו ֲאֶשר ַהדְׁ ( 2: )ִשַברְׁ

יֵה תָ  ִסינַי ַהר ֶאל ַבבֶֹקר וְָׁעִליתָ |  ַלבֶֹקר נָכֹון ֶוהְׁ : ָהָהר רֹאש ַעל ָשם ִלי וְׁנִַצבְׁ
 ַאל וְַׁהָבָקר ַהצֹאן ַגם|  ָהָהר בְָׁכל יֵָרא ַאל ִאיש וְׁגַם ִעָלְך יֲַעֶלה ֹלא וְִׁאיש( 3)

עו סֹל( 4: )ַההוא ָהָהר מול ֶאל יִרְׁ נֵי ַוטִפְׁ ֵךם ָךִראשֹנִים ֲאָבנִים ֺלחֹת שְׁ  ַוטַשְׁ
ֶוה ִצָוה ַךֲאֶשר ִסינַי ַהר ֶאל ַוטַַעל ַבבֶֹקר מֶֹשה יָדֹו ַוטִַקח|  אֹתֹו יַהְׁ נֵי בְׁ  ֺלחֹת שְׁ

ֶוה ַוטֵֶרד( 5: )ֲאָבנִים יֵַצב ֶבָענָן יַהְׁ ָרא|  ָשם ִעלֹו ַוטִתְׁ ֶוה בְֵׁשם ַוטִקְׁ ( 6: )יַהְׁ
ֶוה ַוטֲַעבֹר ָרא ָפנָיו ַעל יַהְׁ ֶוה ַוטִקְׁ ֶוה יַהְׁ  וְַׁרב ַאַפיִם ֶאֶרְך|  וְַׁחםון ַרחום ֵאל יַהְׁ

 יְׁנֶַקה ֹלא וְׁנֵַקה|  וְַׁחָחָאה ָוֶפַשע ָעֹון נֵֹשא ָלֲאָלִפים ֶחֶסד נֵֹצר( 7: )ֶוֱאֶמת ֶחֶסד
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נֵי וְַׁעל ָבנִים ַעל ָאבֹות ֲעֹון פֵֹקד  ַויְַׁמֵהר( 8: )ִרֵבִעים וְַׁעל ִשֵכִשים ַעל ָבנִים בְׁ
ָצה ַוטִקֹד|  מֶֹשה ָתחו ַארְׁ ֵעינֶיָך ֵחן ָמָצאִתי נָא ִאם ַוטֹאֶמר( 9: )ַוטִשְׁ  יֵֶלְך ֲאדֹנָי בְׁ

ֵבנו ֲאדֹנָי נָא ִקרְׁ ֵשה ַעם ִךי|  בְׁ תָ  הוא עֶֹרף קְׁ ַחָחאֵתנו ַלֲעֹונֵנו וְָׁסַלחְׁ  ולְׁ
ָתנו ָלאֹת ֶאֱעֶשה ָךַעלְׁ  ָךל נֶגֶד בְִׁרית ךֵֹרת ָאנִֹכי ִהםֵה ַוטֹאֶמר( 11: )ונְַׁחלְׁ  נִפְׁ

או ֹלא ֲאֶשר רְׁ ָכל נִבְׁ ָכל ָהָאֶרץ בְׁ  ַאָתה ֲאֶשר ָהָעם ָכל וְָׁרָאה|  ַהגֹויִם ובְׁ
בֹו ִקרְׁ ֶוה ַמֲעֵשה ֶאת בְׁ ָמר( 11: )ִעָלְך עֶֹשה ֲאנִי ֲאֶשר הוא נֹוָרא ִךי יַהְׁ  לְָׁך שְׁ

ַצוְָׁך ָאנִֹכי ֲאֶשר ֵאת נֲַענִי ָהֱאמִֹרי ֶאת ִמָפנֶיָך גֵֹרש ִהנְׁנִי|  ַהטֹום מְׁ  וְַׁהִחִתי וְַׁהךְׁ
ִרזִי יֹוֵשב בְִׁרית ִתכְׁרֹת ֶפן לְָׁך ִהָשֶמר( 12: )וְַׁהיְׁבוִסי וְַׁהִחִוי וְַׁהפְׁ  ָהָאֶרץ לְׁ

יֶה ֶפן|  ָעֶליהָ  ָבא ַאָתה ֲאֶשר ֶבָך לְׁמֹוֵקש יִהְׁ ִקרְׁ  ִמזְׁבְׁחָֹתם ֶאת ִךי( 13: )בְׁ
ַשֵברון ַמֵצבָֹתם וְֶׁאת ִתתֹצון ַתֲחֶוה ֹלא ִךי( 14: )ִתכְׁרֹתון ֲאֵשָריו וְֶׁאת|  תְׁ  ִתשְׁ

ֶוה ִךי|  ַאֵחר לְֵׁאל מֹו ַקםָא יַהְׁ  לְׁיֹוֵשב בְִׁרית ִתכְׁרֹת ֶפן( 15: )הוא ַקםָא ֵאל שְׁ
תָ  לְָׁך ָקָראוְׁ  ֵלאֹלֵהיֶהם וְׁזָבְׁחו ֱאֹלֵהיֶהם ַאֲחֵרי וְׁזָנו|  ָהָאֶרץ חֹו וְָׁאַכלְׁ : ִמזִבְׁ

תָ ( 16) נָֹתיו וְָׁלַקחְׁ ָבנֶיָך ִמבְׁ נָֹתיו וְׁזָנו|  לְׁ  ָבנֶיָך ֶאת וְִׁהזְׁנו ֱאֹלֵהיֶהן ַאֲחֵרי בְׁ
מֹר ַהַלצֹות ַחג ֶאת( 18: )ָכְך ַתֲעֶשה ֹלא ַמֵמָכה ֱאֹלֵהי( 17: )ֱאֹלֵהיֶהן ַאֲחֵרי  ִתשְׁ

ַעת  בְׁחֶֹדש ִךי|  ָהָאִביב חֶֹדש לְׁמֹוֵעד ִצִויִתָך ֲאֶשר ַמצֹות תֹאַכל יִָמים ִשבְׁ
ָריִם יָָצאתָ  ָהָאִביב נְָׁך וְָׁכל|  ִלי ֶרֶחם ֶפֶטר ָךל( 19: )ִמִלצְׁ  שֹור ֶפֶטר ִתזָָכר ִמקְׁ

ֶדה ֲחמֹור וֶפֶטר( 21: )ָוֶשה ֶדה ֹלא וְִׁאם בְֶׁשה ִתפְׁ  ָבנֶיָך בְׁכֹור ךֹל|  ַוֲעַרפְׁתֹו ִתפְׁ
ֶדה ִביִעי וַבטֹום ַתֲעבֹד יִָמים ֵשֶשת( 21: )ֵריָקם ָפנַי יֵָראו וְֹׁלא ִתפְׁ בֹת ַהשְׁ |  ִתשְׁ

בֹת וַבָקִציר ֶבָחִריש ִציר ִבךוֵרי לְָׁך ַתֲעֶשה ָשֺבעֹת וְַׁחג( 22: )ִתשְׁ |  ִחִחים קְׁ
קוַפת ָהָאִסיף וְַׁחג ָעִמים ָשֹלש( 23: )ַהָשנָה תְׁ ָך ָךל יֵָרֶאה|  ַבָשנָה פְׁ  ֶאת זְׁכורְׁ
נֵי ֶוה ָהָאדֹן פְׁ ָרֵאל ֱאֹלֵהי יַהְׁ ִתי ִמָפנֶיָך גֹויִם אֹוִריש ִךי( 24: )יִשְׁ ַחבְׁ  ֶאת וְִׁהרְׁ

מֹד וְֹׁלא|  גְׁבוֶלָך צְָׁך ֶאת ִאיש יַחְׁ ָך ַארְׁ נֵי ֶאת ֵלָראֹות ַבֲעֹלתְׁ ֶוה פְׁ  יָךֱאֹלהֶ  יַהְׁ
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ָעִמים ָשֹלש ַחט ֹלא( 25: )ַבָשנָה פְׁ ִחי ַדם ָחֵמץ ַעל ִתשְׁ  ַלבֶֹקר יִָלין וְֹׁלא|  זִבְׁ
ָך ִבךוֵרי ֵראִשית( 26: )ַהָפַסח ַחג זֶַבח ָמתְׁ ֶוה ֵבית ָתִביא ַאדְׁ  ֹלא|  ֱאֹלֶהיָך יַהְׁ

ַבֵשל  : ִאלֹו ַבֲחֵלב גְִׁדי תְׁ
ֶוה ַוטֹאֶמר( 27) ָבִרים ֶאת לְָׁך ךְָׁתב מֶֹשה ֶאל יַהְׁ ָבִרים ִפי ַעל ִךי|  ָהֵאֶכה ַהדְׁ  ַהדְׁ

ָך ָךַרִתי ָהֵאֶכה ָרֵאל וְֶׁאת בְִׁרית ִאתְׁ ֶוה ִעם ָשם ַויְִׁהי( 28: )יִשְׁ ָבִעים יַהְׁ  יֹום ַארְׁ
ָבִעים ֵרי ֵאת ַהֺכחֹת ַעל ַוטִכְׁתֹב|  ָשָתה ֹלא וַמיִם ָאַכל ֹלא ֶלֶחם ַליְָׁלה וְַׁארְׁ  ִדבְׁ

ָבִרים ֲעֶשֶרת ַהבְִׁרית ֶרֶדת ַויְִׁהי( 29: )ַהדְׁ נֵי ִסינַי ֵמַהר מֶֹשה בְׁ  ָהֵעֺדת ֺלחֹת ושְׁ
יַד תֹו מֶֹשה בְׁ ִרדְׁ ַדבְׁרֹו ָפנָיו עֹור ָקַרן ִךי יַָדע ֹלא ומֶֹשה|  ָהָהר ִמן בְׁ : ִאתֹו בְׁ

א( 31) נֵי וְָׁכל ַאֲהרֹן ַוטַרְׁ ָרֵאל בְׁ או|  ָפנָיו עֹור ָקַרן וְִׁהםֵה מֶֹשה ֶאת יִשְׁ  ַוטִירְׁ
ָרא( 31: )ֵאָליו ִמֶגֶשת  ַהםְִׁשִאים וְָׁכל ַאֲהרֹן ֵאָליו ַוטָֺשבו מֶֹשה ֲאֵלֶהם ַוטִקְׁ
נֵי ָךל נִגְׁשו ֵכן וְַׁאֲחֵרי( 32: )ֲאֵלֶהם מֶֹשה ַויְַׁדֵבר|  ָבֵעָדה ָרֵאל בְׁ  ַויְַׁצֵום|  יִשְׁ

ֶוה ִדֶבר ֲאֶשר ָךל ֵאת  ַוטִֵתן|  ִאָתם ִמַדֵבר מֶֹשה ַויְַׁכל( 33: )ִסינָי בְַׁהר ִאתֹו יַהְׁ
ֶוה ָפנָיו ַעל בֹא( 34: )ַמסְׁ נֵי מֶֹשה ובְׁ ֶוה ִלפְׁ ֶוה ֶאת יִָסיר ִאתֹו לְַׁדֵבר יַהְׁ  ַעד ַהַלסְׁ

נֵי ֶאל וְִׁדֶבר וְׁיָָצא|  ֵצאתֹו ָרֵאל בְׁ נֵי וְָׁראו( 35: )יְֺׁצֶוה ֲאֶשר ֵאת יִשְׁ ָרֵאל בְׁ  יִשְׁ
נֵי ֶאת נֵי עֹור ָקַרן ִךי מֶֹשה פְׁ ֶוה ֶאת מֶֹשה וְֵׁהִשיב|  מֶֹשה פְׁ  ַעד ָפנָיו ַעל ַהַלסְׁ
ַדֵבר בֹאֹו   : ִאתֹו לְׁ

Shemót Pérek 35 
ֵהל( 1) נֵי ֲעַדת ָךל ֶאת מֶֹשה ַוטַקְׁ ָרֵאל בְׁ ָבִרים ֵאֶכה|  ֲאֵלֶהם ַוטֹאֶמר יִשְׁ  ַהדְׁ

ֶוה ִצָוה ֲאֶשר ָלאָכה ֵתָעֶשה יִָמים ֵשֶשת( 2: )אָֹתם ַלֲעשֹת יַהְׁ  וַבטֹום מְׁ
ִביִעי יֶה ַהשְׁ ָלאָכה בֹו ָהעֶֹשה ָךל|  ַליהָוה ַשָבתֹון ַשַבת קֶֹדש ָלֶכם יִהְׁ  מְׁ

ַבֲערו ֹלא( 3: )יוָמת בֵֹתיֶכם בְׁכֹל ֵאש תְׁ  : ַהַשָבת בְׁיֹום|  מֹשְׁ



[ ]                                

Centro de Estudios Hablemos Toráh  

 

 
61 

 

נֵי ֲעַדת ָךל ֶאל מֶֹשה ַוטֹאֶמר( 4) ָרֵאל בְׁ ֶוה ִצָוה ֲאֶשר ַהָדָבר זֶה|  ֵלאמֹר יִשְׁ  יַהְׁ
חו( 5: )ֵלאמֹר ֶכם קְׁ רוָמה ֵמִאתְׁ רוַמת ֵאת יְִׁביֶאהָ  ִלבֹו נְִׁדיב ךֹל ַליהָוה תְׁ  תְׁ
ֶוה ֵכֶלת( 6: )ונְׁחֶֹשת ָוֶכֶסף זָָהב|  יַהְׁ ָגָמן ותְׁ ( 7: )וְִׁעזִים וְֵׁשש ָשנִי וְׁתֹוַלַעת וְַׁארְׁ
ָאָדִמים ֵאיִלם וְׁעֹרֹת ָחִשים וְׁעֹרֹת מְׁ |  ַלָלאֹור וְֶׁשֶמן( 8: )ִשִחים ַוֲעֵצי תְׁ

ָשִמים ֶשֶמן ובְׁ ָחה לְׁ טֶֹרת ַהִלשְׁ נֵי( 9: )ַהַמִלים וְִׁלקְׁ נֵי שַֹהם וְַׁאבְׁ |  ִמֺכִאים וְַׁאבְׁ
 ִצָוה ֲאֶשר ָךל ֵאת וְׁיֲַעשו יָבֹאו|  ָבֶכם ֵלב ֲחַכם וְָׁכל( 11: )וְַׁלחֶֹשן ָלֵאפֹוד

ֶוה ָךן ֶאת( 11: )יַהְׁ ָרָסיו ֶאת|  ִמכְֵׁסהו וְֶׁאת ָאֳהלֹו ֶאת ַהִלשְׁ ָרָשיו וְֶׁאת קְׁ  ֶאת קְׁ
ִריָחו  וְֵׁאת|  ַהַךפֶֹרת ֶאת ַבָדיו וְֶׁאת ָהָארֹן ֶאת( 12: )ֲאָדנָיו וְֶׁאת ַעֺלָדיו ֶאת בְׁ
ָחן ֶאת( 13: )ַהָלָסְך ָפרֶֹכת : ַהָפנִים ֶלֶחם וְֵׁאת|  ֵךָליו ָךל וְֶׁאת ַבָדיו וְֶׁאת ַהֺשלְׁ

נַֹרת וְֶׁאת( 14)  וְֶׁאת( 15: )ַהָלאֹור ֶשֶמן וְֵׁאת|  נֵרֶֹתיהָ  וְֶׁאת ֵךֶליהָ  וְֶׁאת ַהָלאֹור מְׁ
טֶֹרת ִמזְַׁבח ָחה ֶשֶמן וְֵׁאת ַבָדיו וְֶׁאת ַהקְׁ טֶֹרת וְֵׁאת ַהִלשְׁ  ָמַסְך וְֶׁאת|  ַהַמִלים קְׁ
ֶפַתח ַהֶפַתח ָךן לְׁ  לֹו ֲאֶשר ַהםְׁחֶֹשת ִמכְַׁבר וְֶׁאת ָהעָֹלה ִמזְַׁבח ֵאת( 16: )ַהִלשְׁ

ֵעי ֵאת( 17: )ַךםֹו וְֶׁאת ַהִךטֹר ֶאת|  ֵךָליו ָךל וְֶׁאת ַבָדיו ֶאת  ָדיוַעלֺ  ֶאת ֶהָחֵצר ַקלְׁ
דֹת ֶאת( 18: )ֶהָחֵצר ַשַער ָמַסְך וְֵׁאת|  ֲאָדנֶיהָ  וְֶׁאת ָךן יִתְׁ דֹת וְֶׁאת ַהִלשְׁ  יִתְׁ

ֵריֶהם וְֶׁאת ֶהָחֵצר ָרד ִבגְֵׁדי ֶאת( 19: )ֵמיתְׁ  ִבגְֵׁדי ֶאת|  ַבקֶֹדש לְָׁשֵרת ַהשְׁ
ַכֵהן ָבנָיו ִבגְֵׁדי וְֶׁאת ַהךֵֹהן לְַׁאֲהרֹן ַהקֶֹדש נֵי ֲעַדת ָךל ַוטֵצְׁאו( 21: )לְׁ ָרֵאל בְׁ  יִשְׁ
נֵי ָבה ֲאֶשר וְׁכֹל|  ִלבֹו נְָׁשאֹו ֲאֶשר ִאיש ָךל ַוטָבֹאו( 21: )מֶֹשה ִמִכפְׁ  רוחֹו נָדְׁ

רוַמת ֶאת ֵהִביאו אֹתֹו ֶוה תְׁ ֶלאֶכת יַהְׁ ִבגְֵׁדי ֲעבָֹדתֹו ולְָׁכל מֹוֵעד אֶֹהל ִלמְׁ  ולְׁ
 ָונֶזֶם ָחח ֵהִביאו ֵלב נְִׁדיב ךֹל|  ַהםִָשים ַעל ָהֲאנִָשים ַוטָבֹאו( 22: )ַהקֶֹדש
ִלי ָךל וְׁכוָמז וְַׁטַבַעת נוַפת ֵהנִיף ֲאֶשר ִאיש וְָׁכל זָָהב ךְׁ ( 23: )ַליהָוה זָָהב תְׁ

ָצא ֲאֶשר ִאיש וְָׁכל ֵכֶלת ִאתֹו נִמְׁ ָגָמן תְׁ  וְׁעֹרֹת|  וְִׁעזִים וְֵׁשש ָשנִי וְׁתֹוַלַעת וְַׁארְׁ
ָאָדִמים ֵאיִלם ָחִשים וְׁעֹרֹת מְׁ רוַמת ֵמִרים ָךל( 24: )ֵהִביאו תְׁ  ונְׁחֶֹשת ֶךֶסף תְׁ

רוַמת ֵאת ֵהִביאו ֶוה תְׁ ָצא ֲאֶשר וְׁכֹל|  יַהְׁ ֶלאֶכת לְָׁכל ִשִחים ֲעֵצי ִאתֹו נִמְׁ  מְׁ
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יֶָדיהָ  ֵלב ַחכְַׁמת ִאָשה וְָׁכל( 25: )ֵהִביאו ָהֲעבָֹדה ֶוה ַוטִָביאו|  ווטָ  בְׁ  ֶאת ַמטְׁ
ֵכֶלת ָגָמן וְֶׁאת ַהתְׁ  ֲאֶשר ַהםִָשים וְָׁכל( 26: )ַהֵשש וְֶׁאת ַהָשנִי תֹוַלַעת ֶאת ָהַארְׁ

נֵי ֵאת ֵהִביאו וְַׁהםְִׁשִאם( 27: )ָהִעזִים ֶאת ָטוו|  בְָׁחכְָׁמה אָֹתנָה ִלָבן נָָשא  ַאבְׁ
נֵי וְֵׁאת ַהשַֹהם |  ַהָשֶמן וְֶׁאת ַהבֶֹשם וְֶׁאת( 28: )וְַׁלחֶֹשן ָלֵאפֹוד|  ַהִלֺכִאים ַאבְׁ
ָחה ולְֶׁשֶמן לְָׁמאֹור טֶֹרת ַהִלשְׁ  נַָדב ֲאֶשר וְִׁאָשה ִאיש ָךל( 29: )ַהַמִלים וְִׁלקְׁ

ָהִביא אָֹתם ִלָבם ָלאָכה לְָׁכל לְׁ ֶוה ִצָוה ֲאֶשר ַהלְׁ יַד ַלֲעשֹות יַהְׁ |  מֶֹשה בְׁ
נֵי ֵהִביאו ָרֵאל בְׁ  : ַליהָוה נְָׁדָבה יִשְׁ

נֵי ֶאל מֶֹשה ַוטֹאֶמר( 31) ָרֵאל בְׁ או יִשְׁ ֶוה ָקָרא רְׁ ַצלְֵׁאל|  בְֵׁשם יַהְׁ  אוִרי ֶבן בְׁ
ַמֵחה חור ֶבן ָחכְָׁמה|  ֱאֹלִהים רוחַ  אֹתֹו ַויְַׁמֵכא( 31: )יַהוָדה לְׁ בונָה בְׁ  ִבתְׁ

ַדַעת ָכל ובְׁ ָלאָכה ובְׁ  וַבֶךֶסף ַבזָָהב ַלֲעשֹת|  ַמַחָשבֹת וְַׁלחְׁשֹב( 32: )מְׁ
ֶלאֶכת בְָׁכל ַלֲעשֹות|  ֵעץ וַבֲחרֶֹשת לְַׁמֹּלאת ֶאֶבן וַבֲחרֶֹשת( 33: )וַבםְׁחֶֹשת  מְׁ
ַמֵחה ֲאִחיָסָמְך ֶבן וְָׁאֳהִליָאב הוא|  בְִׁלבֹו נַָתן ולְׁהֹורֹת( 34: )ַמֲחָשֶבת : ָדן לְׁ

ֶלאֶכת ָךל ַלֲעשֹות ֵלב ָחכְַׁמת אָֹתם ִמֵכא( 35) ֵכֶלת וְׁרֵֹקם וְׁחֵֹשב ָחָרש מְׁ  ַבתְׁ
ָגָמן ָלאָכה ָךל עֵֹשי|  וְׁאֵֹרג וַבֵשש ַהָשנִי בְׁתֹוַלַעת וָבַארְׁ ֵבי מְׁ  :ַמֲחָשבֹת וְׁחֹשְׁ

 
Shemót Pérek 36 

ַצלְֵׁאל וְָׁעָשה( 1) ֶוה נַָתן ֲאֶשר ֵלב ֲחַכם ִאיש וְׁכֹל וְָׁאֳהִליָאב בְׁ  ָחכְָׁמה יַהְׁ
בונָה ֶלאֶכת ָךל ֶאת ַלֲעשֹת ָלַדַעת ָבֵהָלה ותְׁ  ֲאֶשר לְׁכֹל|  ַהקֶֹדש ֲעבַֹדת מְׁ

ֶוה ִצָוה ָרא( 2: )יַהְׁ ַצלְֵׁאל ֶאל מֶֹשה ַוטִקְׁ  ֵלב ֲחַכם ִאיש ָךל וְֶׁאל ָאֳהִליָאב וְֶׁאל בְׁ
ֶוה נַָתן ֲאֶשר ִלבֹו ָחכְָׁמה יַהְׁ ָבה ִלבֹו נְָׁשאֹו ֲאֶשר ךֹל|  בְׁ ָקרְׁ ָלאָכה ֶאל לְׁ  ַהלְׁ

חו( 3: )אָֹתה ַלֲעשֹת נֵי ַוטִקְׁ רוָמה ָךל ֵאת מֶֹשה ִמִכפְׁ נֵי ֵהִביאו ֲאֶשר ַהתְׁ  בְׁ
ָרֵאל ֶלאֶכת יִשְׁ  נְָׁדָבה עֹוד ֵאָליו ֵהִביאו וְֵׁהם|  אָֹתה ַלֲעשֹת ַהקֶֹדש ֲעבַֹדת ִלמְׁ
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ֶלאֶכת ָךל ֵאת ָהעִֹשים ַהֲחָכִמים ָךל ַוטָבֹאו( 4: )ַבבֶֹקר ַבבֶֹקר  ִאיש|  ַהקֶֹדש מְׁ
ַלאכְׁתֹו ִאיש רו( 5: )עִֹשים ֵהָלה ֲאֶשר ִמלְׁ ִבים ֵכאמֹר מֶֹשה ֶאל ַוטֹאמְׁ  ַמרְׁ
ָהִביא ָהָעם ָלאָכה ָהֲעבָֹדה ִמֵדי|  לְׁ ֶוה ִצָוה ֲאֶשר ַללְׁ  ַויְַׁצו( 6: )אָֹתה ַלֲעשֹת יַהְׁ
ָלאָכה עֹוד יֲַעשו ַאל וְִׁאָשה ִאיש ֵלאמֹר ַבַלֲחנֶה קֹול ַוטֲַעִבירו מֶֹשה  מְׁ

רוַמת ָלאָכה( 7: )ֵמָהִביא ָהָעם ַוטִָךֵלא|  ַהקֶֹדש ִלתְׁ  לְָׁכל ַדטָם ָהיְָׁתה וְַׁהלְׁ
ָלאָכה ָלאָכה בְׁעֵֹשי ֵלב ֲחַכם ָכל ַוטֲַעשו( 8) : וְׁהֹוֵתר|  אָֹתה ַלֲעשֹות ַהלְׁ  ַהלְׁ

ָךן ֶאת זָר ֵשש|  יְִׁריעֹת ֶעֶשר ַהִלשְׁ ֵכֶלת ָמשְׁ ָגָמן ותְׁ ֺרִבים ָשנִי וְׁתֹוַלַעת וְַׁארְׁ  ךְׁ
מֹנֶה ָהַאַחת ַהיְִׁריָעה אֶֹרְך( 9: )אָֹתם ָעָשה חֵֹשב ַמֲעֵשה ִרים שְׁ  ָבַאָלה וְֶׁעשְׁ
ַבע וְׁרַֹחב  ַויְַׁחֵבר( 11: )ַהיְִׁריעֹת לְָׁכל ַאַחת ִמָדה|  ָהֶאָחת ַהיְִׁריָעה ָבַאָלה ַארְׁ

( 11: )ֶאָחת ֶאל ַאַחת ִחַבר יְִׁריעֹת וְָׁחֵמש|  ֶאָחת ֶאל ַאַחת ַהיְִׁריעֹת ֲחֵמש ֶאת
ֵכֶלת ֺללְׁאֹת ַוטַַעש ַפת ַעל תְׁ ָבֶרת ִמָקָצה ָהֶאָחת ַהיְִׁריָעה שְׁ  ָעָשה ֵךן|  ַבַלחְׁ

ַפת ֶבֶרת ַהִקיצֹונָה ַהיְִׁריָעה ִבשְׁ  ָעָשה ֺלָלאֹת ֲחִמִשים( 12: )ַהֵשנִית ַבַלחְׁ
ֵצה ָעָשה ֺלָלאֹת ַוֲחִמִשים ָהֶאָחת ַביְִׁריָעה ֶבֶרת ֲאֶשר ַהיְִׁריָעה ִבקְׁ  ַבַלחְׁ
ִביֹלת|  ַהֵשנִית ֵסי ֲחִמִשים ַוטַַעש( 13: )ֶאָחת ֶאל ַאַחת ַהֺכָלאֹת ַמקְׁ |  זָָהב ַקרְׁ
ָרִסים ַאַחת ֶאל ַאַחת ַהיְִׁרעֹת ֶאת ַויְַׁחֵבר ָךן ַויְִׁהי ַבקְׁ ( 14) : ֶאָחד ַהִלשְׁ
ָךן ַעל לְׁאֶֹהל ִעזִים יְִׁריעֹת ַוטַַעש ֵתי|  ַהִלשְׁ ֵרה ַעשְׁ : אָֹתם ָעָשה יְִׁריעֹת ֶעשְׁ

ֹל ָהַאַחת ַהיְִׁריָעה אֶֹרְך( 15) ַבע ָבַאָלה ִשיםשְׁ  ַהיְִׁריָעה רַֹחב ַאלֹות וְַׁארְׁ
ֵתי ַאַחת ִמָדה|  ָהֶאָחת ַעשְׁ ֵרה לְׁ  ַהיְִׁריעֹת ֲחֵמש ֶאת ַויְַׁחֵבר( 16: )יְִׁריעֹת ֶעשְׁ

ַפת ַעל ֲחִמִשים ֺלָלאֹת ַוטַַעש( 17: )לְָׁבד ַהיְִׁריעֹת ֵשש וְֶׁאת|  לְָׁבד  ַהיְִׁריָעה שְׁ
ָבֶרת ַהִקיצֹנָה ַפת ַעל ָעָשה ֺלָלאֹת ַוֲחִמִשים|  ַבַלחְׁ  ַהחֶֹבֶרת ַהיְִׁריָעה שְׁ
ֵסי ַוטַַעש( 18: )ַהֵשנִית ַחֵבר|  ֲחִמִשים נְׁחֶֹשת ַקרְׁ יֹת ָהאֶֹהל ֶאת לְׁ ( 19: )ֶאָחד ִלהְׁ

ָאָדִמים ֵאִלים עֹרֹת ָלאֶֹהל ִמכְֶׁסה ַוטַַעש ָחִשים עֹרֹת וִמכְֵׁסה|  מְׁ ָלה תְׁ : ִמלְָׁמעְׁ
ָרִשים ֶאת ַוטַַעש( 21)  ָךן ַהקְׁ ִדים ִשִחים ֲעֵצי|  ַלִלשְׁ  ַאלֹת ֶעֶשר( 21: )עֹמְׁ
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ֵתי( 22: )ָהֶאָחד ַהֶקֶרש רַֹחב ָהַאָלה ַוֲחִצי וְַׁאָלה|  ַהָקֶרש אֶֹרְך  ַלֶקֶרש יָדֹת שְׁ
ֺשָכבֹת ָהֶאָחד ֵשי כֹללְׁ  ָעָשה ֵךן|  ֶאָחת ֶאל ַאַחת מְׁ ָךן ַקרְׁ  ֶאת ַוטַַעש( 23: )ַהִלשְׁ

ָרִשים ָךן ַהקְׁ ִרים|  ַלִלשְׁ ָרִשים ֶעשְׁ ָבִעים( 24: )ֵתיָמנָה נֶגֶב ִלפְַׁאת קְׁ נֵי וְַׁארְׁ  ַאדְׁ
ִרים ַתַחת ָעָשה ֶכֶסף ָרִשים ֶעשְׁ נֵי|  ַהקְׁ ֵתי ָהֶאָחד ַהֶקֶרש ַתַחת ֲאָדנִים שְׁ  ִלשְׁ

נֵי יְׁדָֹתיו ֵתי ָהֶאָחד ַהֶקֶרש ַתַחת ֲאָדנִים ושְׁ ֶצַלע( 25: )יְׁדָֹתיו ִלשְׁ ָךן ולְׁ  ַהִלשְׁ
ִרים ָעָשה|  ָצפֹון ִלפְַׁאת ַהֵשנִית ָרִשים ֶעשְׁ ָבִעים( 26: )קְׁ נֵיֶהם וְַׁארְׁ |  ָךֶסף ַאדְׁ

נֵי נֵי ָהֶאָחד ַהֶקֶרש ַתַחת ֲאָדנִים שְׁ ( 27: )ָהֶאָחד ַהֶקֶרש ַתַחת ֲאָדנִים ושְׁ
ֵתי ךְׁ יַרְׁ ָךן ולְׁ ָרִשים ִשָשה ָעָשה|  יָָלה ַהִלשְׁ נֵי( 28: )קְׁ ָרִשים ושְׁ  ָעָשה קְׁ
עֹת ֺקצְׁ ָךן ִלמְׁ ָכָתיִם|  ַהִלשְׁ ַמָחה תֹוֲאִמם וְָׁהיו( 29: )ַבטַרְׁ ָדו ִמכְׁ יו וְׁיַחְׁ  ַתִלים יִהְׁ

נֵיֶהם ָעָשה ֵךן|  ָחתָהאֶ  ַהַחַבַעת ֶאל רֹאשֹו ֶאל נֵי ִלשְׁ צֹעֹת ִלשְׁ  וְָׁהיו( 31: )ַהִלקְׁ
מֹנָה ָרִשים שְׁ נֵיֶהם קְׁ נֵי|  ֲאָדנִים ָעָשר ִשָשה ֶךֶסף וְַׁאדְׁ נֵי ֲאָדנִים שְׁ  ֲאָדנִים שְׁ
ִריֵחי ַוטַַעש( 31: )ָהֶאָחד ַהֶקֶרש ַתַחת ֵשי ֲחִמָשה|  ִשִחים ֲעֵצי בְׁ ַקרְׁ  ֶצַלע לְׁ

ָךן ִריִחם ַוֲחִמָשה( 32: )ָהֶאָחת ַהִלשְׁ ֵשי בְׁ ַקרְׁ ָךן ֶצַלע לְׁ |  ַהֵשנִית ַהִלשְׁ
ִריִחם ַוֲחִמָשה ֵשי בְׁ ָךן לְַׁקרְׁ ָכַתיִם ַהִלשְׁ ִריחַ  ֶאת ַוטַַעש( 33: )יָָלה ַלטַרְׁ  ַהבְׁ
רֹחַ |  ַהִתיכֹן ָרִשים בְׁתֹוְך ִלבְׁ ָרִשים וְֶׁאת( 34: )ָקֶצההַ  ֶאל ַהָקֶצה ִמן ַהקְׁ  ַהקְׁ

ִריִחם ֶאת ַויְַׁצף|  ַלבְִׁריִחם ָבִתים זָָהב ָעָשה ַטבְׁעָֹתם וְֶׁאת זָָהב ִצָפה : זָָהב ַהבְׁ
ֵכֶלת ַהָפרֶֹכת ֶאת ַוטַַעש( 35) ָגָמן תְׁ זָר וְֵׁשש ָשנִי וְׁתֹוַלַעת וְַׁארְׁ  ַמֲעֵשה|  ָמשְׁ

ָבָעה ָלה ַוטַַעש( 36: )ךְֺׁרִבים אָֹתה ָעָשה חֵֹשב  זָָהב ַויְַׁצֵפם ִשִחים ַעלוֵדי ַארְׁ
ָבָעה ָלֶהם ַוטִצֹק|  זָָהב ָוֵויֶהם נֵי ַארְׁ ֶפַתח ָמָסְך ַוטַַעש( 37: )ָכֶסף ַאדְׁ  ָהאֶֹהל לְׁ
ֵכֶלת ָגָמן תְׁ זָר וְֵׁשש ָשנִי וְׁתֹוַלַעת וְַׁארְׁ  ַעלוָדיו וְֶׁאת( 38: )רֵֹקם ַמֲעֵשה|  ָמשְׁ
נֵיֶהם|  זָָהב ַוֲחֺשֵקיֶהם ָראֵשיֶהם וְִׁצָפה ָוֵויֶהם וְֶׁאת ֲחִמָשה  ֲחִמָשה וְַׁאדְׁ
 :נְׁחֶֹשת
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Shemót Pérek 37 
ַצלְֵׁאל ַוטַַעש( 1) ךֹו ָוֵחִצי ַאָלַתיִם|  ִשִחים ֲעֵצי ָהָארֹן ֶאת בְׁ  ָוֵחִצי וְַׁאָלה ָארְׁ

בֹו  זֵר לֹו ַוטַַעש|  וִמחוץ ִמַביִת ָטהֹור זָָהב ַויְַׁצֵפהו( 2: )קָֹמתֹו ָוֵחִצי וְַׁאָלה ָרחְׁ
ַבע לֹו ַוטִצֹק( 3: )ָסִביב זָָהב ַבע ַעל זָָהב ַטבְׁעֹת ַארְׁ ֵתי|  ַפֲעמָֹתיו ַארְׁ  ַטָבעֹת ושְׁ
ֵתי ָהֶאָחת ַצלְׁעֹו ַעל |  ִשִחים ֲעֵצי ַבֵדי ַוטַַעש( 4: )ַהֵשנִית ַצלְׁעֹו ַעל ַטָבעֹות ושְׁ

 ֶאת ָלֵשאת|  ָהָארֹן ַצלְׁעֹת ַעל ַבַחָבעֹת ַהַבִדים ֶאת ַוטֵָבא( 5: )זָָהב אָֹתם ַויְַׁצף
ָךה ָוֵחִצי ַאָלַתיִם|  ָטהֹור זָָהב ַךפֶֹרת ַוטַַעש( 6: )ָהָארֹן ָבה ָוֵחִצי וְַׁאָלה ָארְׁ : ָרחְׁ

נֵי ַוטַַעש( 7) ֺרִבים שְׁ ָשה|  זָָהב כְׁ נֵי אָֹתם ָעָשה ִמקְׁ צֹות ִמשְׁ ( 8: )ַהַךפֶֹרת קְׁ
 ֶאת ָעָשה ַהַךפֶֹרת ִמן|  ִמזֶה ִמָקָצה ֶאָחד וכְׁרוב ִמזֶה ִמָקָצה ֶאָחד ךְׁרוב

ֺרִבים נֵי ַהךְׁ צֹוָתיו] קצוותו ִמשְׁ יו( 9[: )קרי קְׁ ֺרִבים ַוטִהְׁ ֵשי ַהךְׁ נַָפיִם פֹרְׁ  כְׁ
ָלה ַמעְׁ ַכנְֵׁפיֶהם סֹכְִׁכים לְׁ נֵיֶהם ַהַךפֶֹרת ַעל בְׁ  ַהַךפֶֹרת ֶאל|  ָאִחיו ֶאל ִאיש ופְׁ

נֵי ָהיו ֺרִבים פְׁ  : ַהךְׁ
ָחן ֶאת ַוטַַעש( 11) ךֹו ַאָלַתיִם|  ִשִחים ֲעֵצי ַהֺשלְׁ בֹו וְַׁאָלה ָארְׁ  ָוֵחִצי וְַׁאָלה ָרחְׁ

 לֹו ַוטַַעש( 12: )ָסִביב זָָהב זֵר לֹו ַוטַַעש|  ָטהֹור זָָהב אֹתֹו ַויְַׁצף( 11: )קָֹמתֹו
ֶגֶרת תֹו זָָהב זֵר ַוטַַעש|  ָסִביב טַֹפח ִמסְׁ ַגרְׁ ִמסְׁ ַבע לֹו ַוטִצֹק( 13: )ָסִביב לְׁ  ַארְׁ
ַבע ַעל ַהַחָבעֹת ֶאת ַוטִֵתן|  זָָהב ַטבְׁעֹת ַבע ֲאֶשר ַהֵפאֹת ַארְׁ ( 14: )ַרגְָׁליו לְַׁארְׁ
ֺעַלת ֶגֶרת לְׁ ָחן ֶאת ָלֵשאת ַלַבִדים ָבִתים|  ַהַחָבעֹת ָהיו ַהִלסְׁ  ַוטַַעש( 15: )ַהֺשלְׁ

ָחן ֶאת ָלֵשאת|  זָָהב אָֹתם ַויְַׁצף ִשִחים ֲעֵצי ַהַבִדים ֶאת  ֶאת ַוטַַעש( 16: )ַהֺשלְׁ
ָחן ַעל ֲאֶשר ַהֵךִלים ָערָֹתיו ֶאת ַהֺשלְׁ נִַקטָֹתיו וְֵׁאת ַךפָֹתיו וְֶׁאת קְׁ  וְֶׁאת מְׁ
ָשֹות  : ָטהֹור זָָהב|  ָבֵהן יַֺמְך ֲאֶשר ַהקְׁ

נָֹרה ֶאת ַוטַַעש( 17) ָשה|  ָטהֹור זָָהב ַהלְׁ נָֹרה ֶאת ָעָשה ִמקְׁ  וְָׁקנָה יְֵׁרָכה ַהלְׁ
תֶֹריהָ  גְִׁביֶעיהָ  ָרֶחיהָ  ַךפְׁ ִאים ָקנִים הוְִׁששָ ( 18: )ָהיו ִמֶלםָה ופְׁ |  ִמִצֶדיהָ  יֹצְׁ
ֹלָשה נֵי שְׁ נָֹרה קְׁ ֹלָשה ָהֶאָחד ִמִצָדה מְׁ נֵי ושְׁ נָֹרה קְׁ ( 19: )ַהֵשנִי ִמִצָדה מְׁ
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ֹלָשה ֺשָקִדים גְִׁבִעים שְׁ תֹר ָהֶאָחד ַבָקנֶה מְׁ ֹלָשה ָוֶפַרח ַךפְׁ  גְִׁבִעים ושְׁ
ֺשָקִדים ָקנֶה מְׁ תֹר ֶאָחד בְׁ ִאים ַהָקנִים לְֵׁשֶשת ֵךן|  ָוָפַרח ַךפְׁ נָֹרה ִמן ַהטֹצְׁ : ַהלְׁ

נָֹרה( 21) ָבָעה וַבלְׁ ֺשָקִדים|  גְִׁבִעים ַארְׁ תֶֹריהָ  מְׁ ָרֶחיהָ  ַךפְׁ תֹר( 21: )ופְׁ  וְַׁכפְׁ
נֵי ַתַחת תֹר ִמֶלםָה ַהָקנִים שְׁ נֵי ַתַחת וְַׁכפְׁ תֹר ִמֶלםָה ַהָקנִים שְׁ נֵי ַתַחת וְַׁכפְׁ  שְׁ

ִאים ַהָקנִים לְֵׁשֶשת|  ִמֶלםָה ַהָקנִים נָֹתם ַךפְׁתֵֹריֶהם( 22: )ִמֶלםָה ַהטֹצְׁ  וקְׁ
ָשה ֺךָכה|  ָהיו ִמֶלםָה ָעה נֵרֶֹתיהָ  ֶאת ַוטַַעש( 23: )ָטהֹור זָָהב ַאַחת ִמקְׁ |  ִשבְׁ

ָקֶחיהָ  תֶֹתיהָ  וַמלְׁ  ָךל וְֵׁאת|  אָֹתה ָעָשה ָטהֹור ָהבזָ  ִךָךר( 24: )ָטהֹור זָָהב וַמחְׁ
 : ֵךֶליהָ 

טֶֹרת ִמזְַׁבח ֶאת ַוטַַעש( 25) ךֹו ַאָלה|  ִשִחים ֲעֵצי ַהקְׁ בֹו וְַׁאָלה ָארְׁ  ָרבועַ  ָרחְׁ
נָֹתיו ָהיו ִמֶלםו קָֹמתֹו וְַׁאָלַתיִם  וְֶׁאת ַגגֹו ֶאת ָטהֹור זָָהב אֹתֹו ַויְַׁצף( 26: )ַקרְׁ
נָֹתיו וְֶׁאת ָסִביב ִקירָֹתיו ֵתי( 27: )ָסִביב זָָהב זֵר לֹו ַוטַַעש|  ַקרְׁ  זָָהב ַטבְׁעֹת ושְׁ

זֵרֹו ִמַתַחת לֹו ָעָשה ֵתי ַעל לְׁ נֵי ַעל ַצלְׁעָֹתיו שְׁ ָבִתים|  ִצָדיו שְׁ ַבִדים לְׁ  לְׁ
( 29: )זָָהב אָֹתם ַויְַׁצף|  ִשִחים ֲעֵצי ַהַבִדים ֶאת ַוטַַעש( 28: )ָבֶהם אֹתֹו ָלֵשאת
ָחה ֶשֶמן ֶאת ַוטַַעש טֶֹרת וְֶׁאת קֶֹדש ַהִלשְׁ  :רֵֹקחַ  ַמֲעֵשה|  ָטהֹור ַהַמִלים קְׁ
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ךֹו ַאלֹות ָחֵמש|  ִשִחים ֲעֵצי ָהעָֹלה ִמזְַׁבח ֶאת ַוטַַעש( 1)  ַאלֹות וְָׁחֵמש ָארְׁ
בֹו נָֹתיו ַוטַַעש( 2: )קָֹמתֹו ַאלֹות וְָׁשֹלש ָרבועַ  ָרחְׁ ַבע ַעל ַקרְׁ  ִמֶלםו ִפםָֹתיו ַארְׁ

נָֹתיו ָהיו ֵלי ָךל ֶאת ַוטַַעש( 3: )נְׁחֶֹשת אֹתֹו ַויְַׁצף|  ַקרְׁ  ַהִמירֹת ֶאת ַהִלזְֵׁבחַ  ךְׁ
תֹת וְֶׁאת ַהִלזְָׁלגֹת ֶאת ַהִלזְָׁרקֹת וְֶׁאת ַהטִָעים וְֶׁאת  ָעָשה ֵךָליו ָךל|  ַהַלחְׁ

ֺךבֹו ַתַחת|  נְׁחֶֹשת ֶרֶשת ַמֲעֵשה ִמכְָׁבר ַלִלזְֵׁבחַ  ַוטַַעש( 4: )נְׁחֶֹשת ַמָחה ַךרְׁ  ִמכְׁ
יֹו ַעד ַבע ַוטִצֹק( 5: )ֶחצְׁ ַבע ַטָבעֹת ַארְׁ ָצֹות בְַׁארְׁ ִמכְַׁבר ַהקְׁ  ָבִתים|  ַהםְׁחֶֹשת לְׁ

 ֶאת ַוטֵָבא( 7: )נְׁחֶֹשת אָֹתם ַויְַׁצף|  ִשִחים ֲעֵצי ַהַבִדים ֶאת ַוטַַעש( 6: )ַלַבִדים
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: אֹתֹו ָעָשה ֺלחֹת נְׁבוב|  ָבֶהם אֹתֹו ָלֵשאת ַהִלזְֵׁבחַ  ַצלְׁעֹת ַעל ַבַחָבעֹת ַהַבִדים
אֹת|  נְׁחֶֹשת ַךםֹו וְֵׁאת נְׁחֶֹשת ַהִךטֹור ֵאת ַוטַַעש( 8)  ַמרְׁ  ֶשראֲ  ַהצֹבְׁאֹת בְׁ
או ֵעי ֵתיָמנָה נֶגֶב ִלפְַׁאת|  ֶהָחֵצר ֶאת ַוטַַעש( 9) : מֹוֵעד אֶֹהל ֶפַתח ָצבְׁ  ַקלְׁ
זָר ֵשש ֶהָחֵצר ִרים ַעלוֵדיֶהם( 11: )ָבַאָלה ֵמָאה ָמשְׁ נֵיֶהם ֶעשְׁ ִרים וְַׁאדְׁ  ֶעשְׁ
 ָבַאָלה ֵמָאה ָצפֹון וְִׁלפְַׁאת( 11: )ָךֶסף ַוֲחֺשֵקיֶהם ָהַעֺלִדים ָוֵוי|  נְׁחֶֹשת

ִרים ַעלוֵדיֶהם נֵיֶהם ֶעשְׁ ִרים וְַׁאדְׁ : ָךֶסף ַוֲחֺשֵקיֶהם ָהַעלוִדים ָוֵוי|  נְׁחֶֹשת ֶעשְׁ
ָלִעים יָם וְִׁלפְַׁאת( 12) נֵיֶהם ֲעָשָרה ַעלוֵדיֶהם ָבַאָלה ֲחִמִשים קְׁ |  ֲעָשָרה וְַׁאדְׁ

ָמה וְִׁלפְַׁאת( 13: )ָךֶסף ַוֲחשוֵקיֶהם ָהַעֺלִדים ָוֵוי : ַאָלה ֲחִמִשים ִמזְָׁרָחה ֵקדְׁ
ָלִעים( 14) ֵרה ֲחֵמש קְׁ ֹלָשה ַעלוֵדיֶהם|  ַהָךֵתף ֶאל ַאָלה ֶעשְׁ נֵיֶהם שְׁ  וְַׁאדְׁ

ֹלָשה ָלִעים ֶהָחֵצר לְַׁשַער וִמזֶה ִמזֶה ַהֵשנִית וְַׁלָךֵתף( 15: )שְׁ ֵרה ֲחֵמש קְׁ  ֶעשְׁ
ֹלָשה םַעֺלֵדיהֶ |  ַאָלה נֵיֶהם שְׁ ֹלָשה וְַׁאדְׁ ֵעי ָךל( 16: )שְׁ  ֵשש ָסִביב ֶהָחֵצר ַקלְׁ

זָר  וְִׁצפוי ֶךֶסף ַוֲחשוֵקיֶהם ָהַעלוִדים ָוֵוי נְׁחֶֹשת ָלַעֺלִדים וְָׁהֲאָדנִים( 17: )ָמשְׁ
ֺחָשִקים וְֵׁהם|  ָךֶסף ָראֵשיֶהם  ַשַער וָמַסְך( 18: )ֶהָחֵצר ַעֺלֵדי ךֹל ֶךֶסף מְׁ

ֵכֶלת רֵֹקם ַמֲעֵשה ֶהָחֵצר ָגָמן תְׁ זָר וְֵׁשש ָשנִי וְׁתֹוַלַעת וְַׁארְׁ ִרים|  ָמשְׁ  וְֶׁעשְׁ
ֵעי לְֺׁעַלת ַאלֹות ָחֵמש בְׁרַֹחב וְׁקֹוָמה אֶֹרְך ַאָלה  וְַׁעֺלֵדיֶהם( 19: )ֶהָחֵצר ַקלְׁ

ָבָעה נֵיֶהם ַארְׁ ָבָעה וְַׁאדְׁ  ַוֲחֺשֵקיֶהם ָראֵשיֶהם וְִׁצפוי ֶךֶסף ָוֵויֶהם|  נְׁחֶֹשת ַארְׁ
ָךן ַהיְֵׁתדֹת וְָׁכל( 21: )ָךֶסף  פְׁקוֵדי ֵאֶכה( 21) : נְׁחֶֹשת ָסִביב וְֶׁלָחֵצר ַלִלשְׁ

ָךן ַךן ַהִלשְׁ ִוטִם ֲעבַֹדת|  מֶֹשה ִפי ַעל ֺפַקד ֲאֶשר ָהֵעֺדת ִמשְׁ יַד ַהלְׁ  ִאיָתָמר בְׁ
ַצלְֵׁאל( 22: )ַהךֵֹהן ַאֲהרֹן ֶבן ַמֵחה חור ֶבן אוִרי ֶבן ובְׁ  ָךל ֵאת ָעָשה|  יַהוָדה לְׁ

ֶוה ִצָוה ֲאֶשר  ָחָרש ָדן לְַׁמֵחה ֲאִחיָסָמְך ֶבן ָאֳהִליָאב וְִׁאתֹו( 23: )מֶֹשה ֶאת יַהְׁ
ֵכֶלת וְׁרֵֹקם|  וְׁחֵֹשב ָגָמן ַבתְׁ  ַהזָָהב ָךל( 24) : וַבֵשש ַהָשנִי ובְׁתֹוַלַעת וָבַארְׁ

ָלאָכה ֶהָעשוי ֶלאֶכת בְׁכֹל ַללְׁ נוָפה זְַׁהב ַויְִׁהי|  ַהקֶֹדש מְׁ ִרים ֵתַשע ַהתְׁ  וְֶׁעשְׁ
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ַבע ִךָךר ֹלִשים ֵמאֹות ושְׁ ֶשֶקל ֶשֶקל ושְׁ קוֵדי וְֶׁכֶסף( 25: )ַהקֶֹדש בְׁ  ָהֵעָדה פְׁ
ַאת ַבע וְֶׁאֶלף|  ִךָךר מְׁ ִעים ַוֲחִמָשה ֵמאֹות ושְׁ ( 26: )ַהקֶֹדש בְֶׁשֶקל ֶשֶקל וְִׁשבְׁ
ֶשֶקל ַהֶשֶקל ַמֲחִצית ַלֺגלְׁגֶֹלת ֶבַקע ֺקִדים ַעל ָהעֵֹבר לְׁכֹל|  ַהקֶֹדש בְׁ  ִמֶבן ַהפְׁ

ִרים ָלה ָשנָה ֶעשְׁ ֹלֶשת ֶאֶלף ֵמאֹות לְֵׁשש ָוַמעְׁ  ֵמאֹות ַוֲחֵמש ֲאָלִפים ושְׁ
ַאת ַויְִׁהי( 27: )ַוֲחִמִשים נֵי ֵאת ָלֶצֶקת ַהֶךֶסף ִךַךר מְׁ נֵי וְֵׁאת ַהקֶֹדש ַאדְׁ  ַאדְׁ
ַאת|  ַהָפרֶֹכת ַאת ֲאָדנִים מְׁ ַבע ָהֶאֶלף וְֶׁאת( 28: )ָלָאֶדן ִךָךר ַהִךָךר ִלמְׁ  ושְׁ
ִעים ַוֲחִמָשה ַהֵלאֹות  וְִׁחַשק ָראֵשיֶהם וְִׁצָפה|  ָלַעלוִדים ָוִוים ָעָשה וְִׁשבְׁ

נוָפה ונְׁחֶֹשת( 29: )אָֹתם ִעים ַהתְׁ ַפיִם|  ִךָךר ִשבְׁ ַבע וְַׁאלְׁ ( 31: )ָשֶקל ֵמאֹות וְַׁארְׁ
נֵי ֶאת ָבה ַוטַַעש  ִמכְַׁבר וְֶׁאת ַהםְׁחֶֹשת ִמזְַׁבח וְֵׁאת מֹוֵעד אֶֹהל ֶפַתח ַאדְׁ

ֵלי ָךל וְֵׁאת|  לֹו ֲאֶשר ַהםְׁחֶֹשת נֵי וְֶׁאת( 31: )ַהִלזְֵׁבחַ  ךְׁ  וְֶׁאת ָסִביב ֶהָחֵצר ַאדְׁ
נֵי דֹת ָךל וְֵׁאת|  ֶהָחֵצר ַשַער ַאדְׁ ָךן יִתְׁ דֹת ָךל וְֶׁאת ַהִלשְׁ  :ָסִביב ֶהָחֵצר יִתְׁ
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ֵכֶלת וִמן( 1) ָגָמן ַהתְׁ ָרד ִבגְֵׁדי ָעשו ַהָשנִי וְׁתֹוַלַעת וְָׁהַארְׁ |  ַבקֶֹדש לְָׁשֵרת שְׁ
ֶוה ִצָוה ַךֲאֶשר לְַׁאֲהרֹן ֲאֶשר ַהקֶֹדש ִבגְֵׁדי ֶאת ַוטֲַעשו  : מֶֹשה ֶאת יַהְׁ

ֵכֶלת זָָהב|  ָהֵאפֹד ֶאת ַוטַַעש( 2) ָגָמן תְׁ זָר וְֵׁשש ָשנִי וְׁתֹוַלַעת וְַׁארְׁ ( 3: )ָמשְׁ
עו ִתיִלם וְִׁקֵצץ ַהזָָהב ַפֵחי ֶאת ַויְַׁרקְׁ ֵכֶלת בְׁתֹוְך ַלֲעשֹות פְׁ  ובְׁתֹוְך ַהתְׁ

ָגָמן  ָעשו ךְֵׁתפֹת( 4: )חֵֹשב ַמֲעֵשה|  ַהֵשש ובְׁתֹוְך ַהָשנִי תֹוַלַעת ובְׁתֹוְך ָהַארְׁ
נֵי ַעל|  חֹבְׁרֹת לֹו צֹוָתיו] קצוותו שְׁ  ֲאֶשר ֲאֺפָדתֹו וְֵׁחֶשב( 5: )ֺחָבר[ קרי קְׁ

ַמֲעֵשהו הוא ִמֶלםו ָעָליו ֵכֶלת זָָהב ךְׁ ָגָמן תְׁ זָר וְֵׁשש ָשנִי וְׁתֹוַלַעת וְַׁארְׁ |  ָמשְׁ
ֶוה ִצָוה ַךֲאֶשר נֵי ֶאת ַוטֲַעשו( 6: )מֶֹשה ֶאת יַהְׁ בְׁצֹת ֺמַסבֹת ַהשַֹהם ַאבְׁ  ִמשְׁ

ֺפָתחֹת|  זָָהב מֹות ַעל חֹוָתם ִפתוֵחי מְׁ נֵי שְׁ ָרֵאל בְׁ  ַעל אָֹתם ַוטֶָשם( 7: )יִשְׁ
פֹת נֵי ָהֵאפֹד ִךתְׁ נֵי זִָךרֹון ַאבְׁ ָרֵאל ִלבְׁ ֶוה ִצָוה ַךֲאֶשר|  יִשְׁ  : מֶֹשה ֶאת יַהְׁ
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ֵכֶלת זָָהב|  ֵאפֹד ךְַׁמֲעֵשה חֵֹשב ַמֲעֵשה ַהחֶֹשן ֶאת ַוטַַעש( 8) ָגָמן תְׁ  וְַׁארְׁ
זָר וְֵׁשש ָשנִי וְׁתֹוַלַעת ךֹו זֶֶרת|  ַהחֶֹשן ֶאת ָעשו ָךפול ָהיָה ָרבועַ ( 9: )ָמשְׁ  ָארְׁ

בֹו וְׁזֶֶרת ָבָעה בֹו ַויְַׁמלְׁאו( 11: )ָךפול ָרחְׁ ָדה אֶֹדם טור|  ָאֶבן טוֵרי ַארְׁ  ִפטְׁ
 וְַׁהחור( 12: )וְׁיֲָהֹלם ַסִפיר נֶֹפְך|  ַהֵשנִי וְַׁהחור( 11: )ָהֶאָחד ַהחור וָבֶרֶקת

ִליִשי בֹו ֶלֶשם|  ַהשְׁ ָלָמה שְׁ ִביִעי וְַׁהחור( 13: )וְַׁאחְׁ ִשיש ָהרְׁ ֵפה שַֹהם ַתרְׁ |  וְׁיָשְׁ
בְׁצֹות מוַסבֹת ִמֺכאָֹתם זָָהב ִמשְׁ מֹת ַעל וְָׁהֲאָבנִים( 14: )בְׁ נֵי שְׁ ָרֵאל בְׁ  ֵהםָה יִשְׁ
ֵתים ֵרה שְׁ מָֹתם ַעל ֶעשְׁ מֹו ַעל ִאיש חָֹתם ִפתוֵחי|  שְׁ נֵים שְׁ : ָשֶבט ָעָשר ִלשְׁ

רֹת ַהחֶֹשן ַעל טֲַעשווַ ( 15) שְׁ ֺלת ַשרְׁ  ַוטֲַעשו( 16: )ָטהֹור זָָהב|  ֲעבֹת ַמֲעֵשה ַגבְׁ
ֵתי בְׁצֹת שְׁ ֵתי זָָהב ִמשְׁ נו|  זָָהב ַטבְׁעֹת ושְׁ ֵתי ֶאת ַוטִתְׁ נֵי ַעל ַהַחָבעֹת שְׁ  שְׁ

צֹות נו( 17: )ַהחֶֹשן קְׁ ֵתי ַוטִתְׁ ֵתי ַעל ַהזָָהב ָהֲעבֹתֹת שְׁ צֹות ַעל|  ַהַחָבעֹת שְׁ  קְׁ
ֵתי וְֵׁאת( 18: )ַהחֶֹשן צֹות שְׁ ֵתי קְׁ נו ָהֲעבֹתֹת שְׁ ֵתי ַעל נָתְׁ בְׁצֹת שְׁ נֺם|  ַהִלשְׁ  ַוטִתְׁ

פֹת ַעל ֵתי ַוטֲַעשו( 19: )ָפנָיו מול ֶאל ָהֵאפֹד ִךתְׁ נֵי ַעל ַוטִָשימו זָָהב ַטבְׁעֹת שְׁ  שְׁ
צֹות ָפתֹו ַעל|  ַהחֶֹשן קְׁ ֵתי ַוטֲַעשו( 21: )ָביְָׁתה ָהֵאפֹד ֵעֶבר ֶאל ֲאֶשר שְׁ  שְׁ
נֺם זָָהב ַטבְׁעֹת ֵתי ַעל ַוטִתְׁ פֹת שְׁ  לְֺׁעַלת ָפנָיו ִמלול ִמלְַׁמָחה ָהֵאפֹד ִכתְׁ

תֹו ַברְׁ ֵחֶשב ִמַלַעל|  ֶמחְׁ ךְׁסו( 21: )ָהֵאפֹד לְׁ  ֶאל ִמַחבְׁעָֹתיו ַהחֶֹשן ֶאת ַוטִרְׁ
ִתיל ָהֵאפֹד ַטבְׁעֹת ֵכֶלת ִבפְׁ יֹת תְׁ  ֵמַעל ַהחֶֹשן יִזַח וְֹׁלא ָהֵאפֹד ֵחֶשב ַעל ִלהְׁ
ֶוה ִצָוה ַךֲאֶשר|  ָהֵאפֹד ִעיל ֶאת ַוטַַעש( 22: )מֶֹשה ֶאת יַהְׁ  אֵֹרג ַמֲעֵשה ָהֵאפֹד מְׁ

ִליל|  ֵכֶלת ךְׁ ִעיל וִפי( 23: )תְׁ ִפי בְׁתֹוכֹו ַהלְׁ ָרא ךְׁ ִפיו ָשָפה|  ַתחְׁ  ֹלא ָסִביב לְׁ
ִעיל שוֵלי ַעל ַוטֲַעשו( 24: )יִָקֵרעַ  ֵכֶלת ִרלֹונֵי ַהלְׁ ָגָמן תְׁ |  ָשנִי וְׁתֹוַלַעת וְַׁארְׁ
זָר נו|  ָטהֹור זָָהב ַפֲעמֹנֵי ַוטֲַעשו( 25: )ָמשְׁ  ָהִרלֹנִים בְׁתֹוְך ַהַפֲעמֹנִים ֶאת ַוטִתְׁ

ִעיל שוֵלי ַעל  ַעל וְִׁרלֹן ַפֲעמֹן וְִׁרלֹן ַפֲעמֹן( 26: )ָהִרלֹנִים בְׁתֹוְך ָסִביב ַהלְׁ
ִעיל שוֵלי ֶוה ִצָוה ַךֲאֶשר לְָׁשֵרת|  ָסִביב ַהלְׁ  ֶאת ַוטֲַעשו( 27) : מֶֹשה ֶאת יַהְׁ

נֹת ָבנָיו לְַׁאֲהרֹן|  אֵֹרג ַמֲעֵשה ֵשש ַהָךתְׁ נֶֶפת וְֵׁאת( 28: )ולְׁ  וְֶׁאת ֵשש ַהִלצְׁ



[ ]                                

Centro de Estudios Hablemos Toráh  

 

 
70 

 

נְֵׁסי וְֶׁאת|  ֵשש ַהִלגְָׁבעֹת ַפֲאֵרי זָר ֵשש ַהָבד ִמכְׁ נֵט וְֶׁאת( 29: )ָמשְׁ  ֵשש ָהַאבְׁ
זָר ֵכֶלת ָמשְׁ ָגָמן ותְׁ ֶוה ִצָוה ַךֲאֶשר|  רֵֹקם ַמֲעֵשה ָשנִי וְׁתֹוַלַעת וְַׁארְׁ  ֶאת יַהְׁ
בו|  ָטהֹור זָָהב ַהקֶֹדש נֵזֶר ִציץ ֶאת ַוטֲַעשו( 31) : מֶֹשה  ָעָליו ַוטִכְׁתְׁ

נו( 31: )ַליהָוה קֶֹדש חֹוָתם ִפתוֵחי ִמכְַׁתב ִתיל ָעָליו ַוטִתְׁ ֵכֶלת פְׁ  ַעל ָלֵתת תְׁ
נֶֶפת ָלה ַהִלצְׁ ָמעְׁ ֶוה ִצָוה ַךֲאֶשר|  ִמלְׁ  ֲעבַֹדת ָךל ַוֵתֶכל( 32) : מֶֹשה ֶאת יַהְׁ

ַךן נֵי ַוטֲַעשו|  ֵעדמֹו אֶֹהל ִמשְׁ ָרֵאל בְׁ ֶוה ִצָוה ֲאֶשר ךְׁכֹל יִשְׁ  ֵךן מֶֹשה ֶאת יַהְׁ
 : ָעשו

ָךן ֶאת ַוטִָביאו( 33) ָרָסיו|  ֵךָליו ָךל וְֶׁאת ָהאֶֹהל ֶאת מֶֹשה ֶאל ַהִלשְׁ ָרָשיו קְׁ  קְׁ
ִריָחיו] בריחו ַעֺלָדיו[ קרי בְׁ  ָהֵאיִלם עֹורֹת ִמכְֵׁסה וְֶׁאת( 34: )ַוֲאָדנָיו וְׁ

ָאָדִמים ָחִשים עֹרֹת ִמכְֵׁסה וְֶׁאת ַהמְׁ  ֲארֹן ֶאת( 35: )ַהָלָסְך ָפרֶֹכת וְֵׁאת|  ַהתְׁ
ָחן ֶאת( 36: )ַהַךפֶֹרת וְֵׁאת|  ַבָדיו וְֶׁאת ָהֵעֺדת  ֶלֶחם וְֵׁאת ֵךָליו ָךל ֶאת ַהֺשלְׁ
נָֹרה ֶאת( 37: )ַהָפנִים הָֹרה ַהלְׁ |  ֵךֶליהָ  ָךל וְֶׁאת ַהַלֲעָרָכה נֵרֹת נֵרֶֹתיהָ  ֶאת ַהחְׁ

ָחה ֶשֶמן וְֵׁאת ַהזָָהב ִמזְַׁבח וְֵׁאת( 38: )ַהָלאֹור ֶשֶמן וְֵׁאת טֶֹרת וְֵׁאת ַהִלשְׁ  קְׁ
 ַהםְׁחֶֹשת ִמכְַׁבר וְֶׁאת ַהםְׁחֶֹשת ִמזְַׁבח ֵאת( 39: )ָהאֶֹהל ֶפַתח ָמַסְך וְֵׁאת|  ַהַמִלים

ֵעי ֵאת( 41: )ַךםֹו וְֶׁאת ַהִךטֹר ֶאת|  ֵךָליו ָךל וְֶׁאת ַבָדיו ֶאת לֹו ֲאֶשר  ֶהָחֵצר ַקלְׁ
|  ִויֵתדֶֹתיהָ  ֵמיָתָריו ֶאת ֶהָחֵצר לְַׁשַער ַהָלָסְך וְֶׁאת ֲאָדנֶיהָ  וְֶׁאת ַעֺלֶדיהָ  ֶאת

ֵלי ָךל וְֵׁאת ָךן ֲעבַֹדת ךְׁ ָרד ִבגְֵׁדי ֶאת( 41: )מֹוֵעד לְׁאֶֹהל ַהִלשְׁ  ֵרתלְׁשָ  ַהשְׁ
ַכֵהן ָבנָיו ִבגְֵׁדי וְֶׁאת ַהךֵֹהן לְַׁאֲהרֹן ַהקֶֹדש ִבגְֵׁדי ֶאת|  ַבקֶֹדש  ךְׁכֹל( 42: )לְׁ
ֶוה ִצָוה ֲאֶשר נֵי ָעשו ֵךן|  מֶֹשה ֶאת יַהְׁ ָרֵאל בְׁ א( 43: )ָהֲעבָֹדה ָךל ֵאת יִשְׁ  ַוטַרְׁ
ָלאָכה ָךל ֶאת מֶֹשה ֶוה ִצָוה ַךֲאֶשר אָֹתה ָעשו וְִׁהםֵה ַהלְׁ  ַויְָׁבֶרְך|  ָעשו ֵךן יַהְׁ
 :מֶֹשה אָֹתם
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Shemót Pérek 40 
ֶוה ַויְַׁדֵבר( 1) ֶאָחד ָהִראשֹון ַהחֶֹדש בְׁיֹום( 2: )ֵכאמֹר מֶֹשה ֶאל יַהְׁ |  ַלחֶֹדש בְׁ

ַךן ֶאת ָתִקים תָ ( 3: )מֹוֵעד אֶֹהל ִמשְׁ  ַעל וְַׁסךֹתָ |  ָהֵעדות ֲארֹון ֵאת ָשם וְַׁשמְׁ
ָחן ֶאת וְֵׁהֵבאתָ ( 4: )ַהָפרֶֹכת ֶאת ָהָארֹן ךֹו ֶאת וְָׁעַרכְׁתָ  ַהֺשלְׁ  ֶאת וְֵׁהֵבאתָ |  ֶערְׁ

נָֹרה ַהֲעֵליתָ  ַהלְׁ טֶֹרת ַהזָָהב ִמזְַׁבח ֶאת וְׁנַָתָתה( 5: )נֵרֶֹתיהָ  ֶאת וְׁ נֵי ִלקְׁ  ִלפְׁ
תָ |  ָהֵעֺדת ֲארֹון ָךן ַהֶפַתח ָמַסְך ֶאת וְַׁשמְׁ |  ָהעָֹלה ִמזְַׁבח ֵאת וְׁנַָתָתה( 6: )ַלִלשְׁ
נֵי ַךן ֶפַתח ִלפְׁ  וֵבין מֹוֵעד אֶֹהל ֵבין ַהִךטֹר ֶאת וְׁנַָתתָ ( 7: )מֹוֵעד אֶֹהל ִמשְׁ

תָ ( 8: )ָמיִם ָשם וְׁנַָתתָ |  ַהִלזְֵׁבחַ   ַשַער ָמַסְך ֶאת וְׁנַָתתָ |  ָסִביב ֶהָחֵצר ֶאת וְַׁשמְׁ
תָ ( 9: )ֶהָחֵצר ָחה ֶשֶמן ֶאת וְָׁלַקחְׁ תָ  ַהִלשְׁ ָךן ֶאת וָמַשחְׁ  בֹו ֲאֶשר ָךל וְֶׁאת ַהִלשְׁ

תָ |  תָ ( 11: )קֶֹדש וְָׁהיָה ֵךָליו ָךל וְֶׁאת אֹתֹו וְִׁקַדשְׁ  וְֶׁאת ָהעָֹלה ִמזְַׁבח ֶאת וָמַשחְׁ
תָ |  ֵךָליו ָךל תָ ( 11: )ָקָדִשים קֶֹדש ַהִלזְֵׁבחַ  וְָׁהיָה ַהִלזְֵׁבחַ  ֶאת וְִׁקַדשְׁ  ֶאת וָמַשחְׁ

תָ |  ַךםֹו וְֶׁאת ַהִךטֹר תָ ( 12: )אֹתֹו וְִׁקַדשְׁ ַרבְׁ  ֶפַתח ֶאל ָבנָיו וְֶׁאת ַאֲהרֹן ֶאת וְִׁהקְׁ
תָ |  מֹוֵעד אֶֹהל תָ ( 13: )ַבָליִם אָֹתם וְָׁרַחצְׁ ַבשְׁ |  ַהקֶֹדש ִבגְֵׁדי ֵאת ַאֲהרֹן ֶאת וְִׁהלְׁ

תָ  תָ  אֹתֹו וָמַשחְׁ ִריב ָבנָיו וְֶׁאת( 14: )ִלי וְִׁכֵהן אֹתֹו וְִׁקַדשְׁ תָ |  ַתקְׁ ַבשְׁ  אָֹתם וְִׁהלְׁ
תָ ( 15: )ֺךֳתנֹת תָ  ַךֲאֶשר אָֹתם וָמַשחְׁ  וְָׁהיְָׁתה|  ִלי וְִׁכֲהנו ֲאִביֶהם ֶאת ָמַשחְׁ
יֹת ָחָתם ָלֶהם ִלהְׁ ֺהםַת ָמשְׁ  ֲאֶשר ךְׁכֹל|  מֶֹשה ַוטַַעש( 16: )לְׁדֹרָֹתם עֹוָלם ִלכְׁ
ֶוה ִצָוה  ַהֵשנִית ַבָשנָה ָהִראשֹון ַבחֶֹדש ַויְִׁהי( 17) : ָעָשה ֵךן אֹתֹו יַהְׁ

ֶאָחד ָךן הוַקם|  ַלחֶֹדש בְׁ ָךן ֶאת מֶֹשה ַוטֶָקם( 18: )ַהִלשְׁ  ֲאָדנָיו ֶאת ַוטִֵתן ַהִלשְׁ
ָרָשיו ֶאת ַוטֶָשם ִריָחיו ֶאת ַוטִֵתן קְׁ  ֶאת ַוטִפְׁרֹש( 19: )ַעלוָדיו ֶאת ַוטֶָקם|  בְׁ
ָךן ַעל ָהאֶֹהל ָלה ָעָליו ָהאֶֹהל ִמכְֵׁסה ֶאת ַוטֶָשם ַהִלשְׁ  ִצָוה ַךֲאֶשר|  ִמלְָׁמעְׁ
ֶוה  ַעל ִדיםַהבַ  ֶאת ַוטֶָשם ָהָארֹן ֶאל ָהֵעֺדת ֶאת ַוטִֵתן ַוטִַקח( 21) : מֶֹשה ֶאת יַהְׁ
ָלה ָהָארֹן ַעל ַהַךפֶֹרת ֶאת ַוטִֵתן|  ָהָארֹן ָמעְׁ  ֶאל ָהָארֹן ֶאת ַוטֵָבא( 21: )ִמלְׁ
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ָךן ֶוה ִצָוה ַךֲאֶשר|  ָהֵעדות ֲארֹון ַעל ַוטֶָסְך ַהָלָסְך ָפרֶֹכת ֵאת ַוטֶָשם ַהִלשְׁ  יַהְׁ
ָחן ֶאת ַוטִֵתן( 22) : מֶֹשה ֶאת ָךן יֶֶרְך ַעל מֹוֵעד בְׁאֶֹהל ַהֺשלְׁ |  ָצפֹנָה ַהִלשְׁ

נֵי ֶלֶחם ֵעֶרְך ָעָליו ַוטֲַערְֹך( 23: )ַלָפרֶֹכת ִמחוץ ֶוה ִלפְׁ ֶוה ִצָוה ַךֲאֶשר|  יַהְׁ  יַהְׁ
נָֹרה ֶאת ַוטֶָשם( 24) : מֶֹשה ֶאת ָחן נַֹכח מֹוֵעד בְׁאֶֹהל ַהלְׁ  יֶֶרְך ַעל|  ַהֺשלְׁ

ָךן נֵי ַהםֵרֹת ַוטַַעל( 25: )נֶגְָׁבה ַהִלשְׁ ֶוה ִלפְׁ ֶוה ִצָוה ַךֲאֶשר|  יַהְׁ : מֶֹשה ֶאת יַהְׁ
נֵי|  מֹוֵעד בְׁאֶֹהל ַהזָָהב ִמזְַׁבח ֶאת ַוטֶָשם( 26)  ֵטר( 27: )ַהָפרֶֹכת ִלפְׁ  ַוטַקְׁ
טֶֹרת ָעָליו ֶוה ִצָוה ַךֲאֶשר|  ַסִלים קְׁ  : מֶֹשה ֶאת יַהְׁ

ָךן ַהֶפַתח ָמַסְך ֶאת ַוטֶָשם( 28) ַךן ֶפַתח ָשם ָהעָֹלה ִמזְַׁבח וְֵׁאת( 29: )ַלִלשְׁ  ִמשְׁ
ֶוה ִצָוה ַךֲאֶשר ַהִלנְָׁחה וְֶׁאת ָהעָֹלה ֶאת ָעָליו ַוטַַעל|  מֹוֵעד אֶֹהל : מֶֹשה ֶאת יַהְׁ

 ַמיִם ָשָלה ַוטִֵתן|  ַהִלזְֵׁבחַ  וֵבין מֹוֵעד אֶֹהל ֵבין ַהִךטֹר ֶאת ַוטֶָשם( 31) 
ָצה ָרחְׁ : ַרגְֵׁליֶהם וְֶׁאת יְֵׁדיֶהם ֶאת|  וָבנָיו וְַׁאֲהרֹן מֶֹשה ִמֶלםו וְָׁרֲחצו( 31: )לְׁ

ָבָתם מֹוֵעד אֶֹהל ֶאל בְׁבָֹאם( 32) ָקרְׁ ָחצו ַהִלזְֵׁבחַ  ֶאל ובְׁ ֶוה ִצָוה ַךֲאֶשר|  יִרְׁ  יַהְׁ
ָךן ָסִביב ֶהָחֵצר ֶאת ַוטֶָקם( 33) : מֶֹשה ֶאת  ָמַסְך ֶאת ַוטִֵתן וְַׁלִלזְֵׁבחַ  ַלִלשְׁ

ָלאָכה ֶאת מֶֹשה ַויְַׁכל|  ֶהָחֵצר ַשַער  : ַהלְׁ
ֶוה וכְׁבֹוד|  מֹוֵעד אֶֹהל ֶאת ֶהָענָן ַויְַׁכס( 34) ָךן ֶאת ָמֵלא יַהְׁ  וְֹׁלא( 35: )ַהִלשְׁ

ֶוה וכְׁבֹוד|  ֶהָענָן ָעָליו ָשַכן ִךי מֹוֵעד אֶֹהל ֶאל ָלבֹוא מֶֹשה יָכֹל  ֶאת ָמֵלא יַהְׁ
ָךן ֵהָעלֹות( 36: )ַהִלשְׁ ָךן ֵמַעל ֶהָענָן ובְׁ עו ַהִלשְׁ נֵי יִסְׁ ָרֵאל בְׁ  בְׁכֹל|  יִשְׁ

ֵעיֶהם עו וְֹׁלא|  ֶהָענָן יֵָעֶלה ֹלא וְִׁאם( 37: )ַמסְׁ  ֲענַן ִךי( 38: )ֵהָעֹלתֹו יֹום ַעד יִסְׁ
ֶוה ָךן ַעל יַהְׁ יֶה וְֵׁאש יֹוָמם ַהִלשְׁ ֵעינֵי|  בֹו ַליְָׁלה ִתהְׁ ָרֵאל ֵבית ָכל לְׁ  בְָׁכל יִשְׁ

ֵעיֶהם  :ַמסְׁ
 


