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שׁוֹפר
ָ

horn

֫ ֶפּ ֶסל

idol

ָשׁ ְוא

vanity

ָר ַצח

murder

נָ ַאף

commit adultery

גָּ נַ ב

steal

ֵﬠד

witness

ָח ַמד

desire, covet

ִפּנָּ ה

corner

לוּ ַ�

tablet

֫ ֵﬠגֶ ל

calf

ַמ ֵהר

quickly

ָח ָרה

be angry

ישׁי ְל ֵצאת
ַבּ ֫חֹ ֶדשׁ ַה ְשּׁ ִל ִ
י־יִשׂ ָר ֵאל ֵמ ֶ֫א ֶרץ
ְבּנֵ ְ
ִמ ְצ ַ ֫ריִם ַבּיּוֹם ַהזֶּ ה ָ֫בּאוּ
ִמ ְד ַבּר ִסינַ י׃ וַ יַּ ֲחנוּ ַבּ ִמּ ְד ַבּר
יִשׂ ָר ֵאל ֶ֫נגֶ ד
ן־שׁם ְ
וַ ִ֫יּ ַח ָ
ָה ָהר׃
1

�הים
ל־ה ֱא ִ
וּמ ֶֹשׁה ָﬠ ָלה ֶא ָ
וַ יִּ ְק ָרא ֵא ָליו יְ הוָ ה
ן־ה ָהר ֵלאמֹר כֹּה
ִמ ָ
אמר ְל ֵבית יַ ֲﬠקֹב׃ ַﬠ ָתּה
תֹ ַ
ם־שׁ ֫מ ַוֹ� ִתּ ְשׁ ְמעוּ ְבּק ִֹלי
ִא ָ
יתי
ת־בּ ִר ִ
וּשׁ ַמ ְר ֶתּם ֶא ְ
ְ
יוּ־לי ַמ ְמ ֫ ֶל ֶכת
אַתּם ִתּ ְה ִ
וְ ֶ
כּ ֲֹהנִ ים וְ ֫גוֹי ָקדוֹשׁ׃
2

אמר יְ הוָ ה ֶאל־מ ֶֹשׁה
וַ ֫יּ ֹ ֶ
י־לחֹת
ה־ל� ְשׁנֵ ֻ
ֲﬠ ֵשׂ ְ
ֲא ָבנִ ים ָכּ ִראשׁ ֹנִ ים וְ ָכ ַת ְב ִתּי
ת־ה ְדּ ָב ִרים
ל־ה ֻלּחֹת ֶא ַ
ַﬠ ַ
ל־ה ֻלּחֹת
ֲא ֶשׁר ָהיוּ ַﬠ ַ
ָה ִראשׁ ֹנִ ים ֲא ֶשׁר ִשׁ ַ֫בּ ְר ָתּ׃
15

ת־ה ֫ ֵﬠגֶ ל ֲא ֶשׁר
וַ יִּ ַקּח ֶא ָ
אמר
ָﬠשׂוּ וַ יִּ ְשׂר ֹף ָבּ ֵאשׁ׃ וַ ֫יּ ֹ ֶ
ה־ﬠ ָשׂה
ל־אַהר ֹן ֶמ ָ
ֲ
מ ֶֹשׁה ֶא
את
י־ה ֵ֫ב ָ
ְל� ָה ָﬠם ַהזֶּ ה ִכּ ֵ
ָﬠ ָליו ֲח ָטאָה גְ ד ָֹלה׃ וַ יַּ �
ת־ה ָﬠם ַﬠל ֲא ֶשׁר
יְ הוָ ה ֶא ָ
ת־ה ֫ ֵﬠגֶ ל׃
ָﬠשׂוּ ֶא ָ
14

וַ יָּבֹא מ ֶֹשׁה וַ יִּ ְק ָרא ְלזִ ְקנֵ י
יהם ֵאת
ָה ָﬠם וַ ָ֫יּ ֶשׂם ִל ְפנֵ ֶ
ל־ה ְדּ ָב ִרים ָה ֵ֫א ֶלּה ֲא ֶשׁר
ָכּ ַ
ִצוָּ ה יְ הוָ ה אֹתוֹ׃

3

ל־ה ָﬠם יַ ְח ָדּו
וַ יַּ ֲﬠנוּ ָכ ָ
ר־דּ ֶבּר
אמרוּ כֹּל ֲא ֶשׁ ִ
וַ יּ ֹ ְ
יְ הוָ ה נַ ֲﬠ ֶשׂה וַ ָ֫יּ ֶשׁב מ ֶֹשׁה
ת־דּ ְב ֵרי ָה ָﬠם ֶאל־יְ הוָ ה׃
ֶא ִ

4

וַ יְ ַד ֵבּר יְ הוָ ה ֶאל־מ ֶֹשׁה
�־רד ִכּי ָ֫סרוּ ַמ ֵהר ַﬠ ְמּ�
ֶל ֵ
וּשׁנֵ י
ן־דּ ְר ִכּי׃ וַ ֵ֫יּ ֶרד מ ֶֹשׁה ְ
ִמ ַ
ַה ֻלּחֹת ְבּיָ דוֹ׃ וַ יְ ִהי ַכּ ֲא ֶשׁר
ל־ה ַמּ ֲחנֶ ה וַ יַּ ְרא
ָק ַרב ֶא ַ
ת־ה ֫ ֵﬠגֶ ל וַ ִ֫יּ ַחר־אַף מ ֶֹשׁה
ֶא ָ
ת־ה ֻלּחֹת וַ יְ ַשׁ ֵבּר
וַ יַּ ְשׁ ֵל� ֶא ַ
א ָֹתם ַ֫תּ ַחת ָה ָהר׃
13

אמרוּ
אַהר ֹן ֫ ֵﬠגֶ ל וַ יּ ֹ ְ
וַ ַ֫יּ ַﬠשׂ ֲ
יִשׂ ָר ֵאל
�הי� ְ
ֵ֫א ֶלּה ֱא ֶ֫
ֲא ֶשׁר ֶה ֱﬠלוּ א ְֹת� ֵמ ֶ֫א ֶרץ
אַהר ֹן ִמזְ ֵ֫בּ ַ�
ִמ ְצ ַ ֫ריִם׃ וַ ִ֫יּ ֶבן ֲ
ְל ָפנָ יו וַ יַּ ֲﬠלוּ עֹ�ת
ווּ־ל ֫ ֵﬠגֶ ל׃
וַ יִּ ְשׁ ַתּ ֲח ָ
12

הוֹל�
שּׁוֹפר ֵ
וַ יְ ִהי קוֹל ַה ָ
וְ ַחזֵ ק ְמאֹד׃ מ ֶֹשׁה יְ ַד ֵבּר
�הים יַ ֲﬠנֶ ה ְבקוֹל׃
וְ ָה ֱא ִ
ל־הר ִסינַ י
וַ ֵ֫יּ ֶרד יְ הוָ ה ַﬠ ַ
ֶאל־רֹאשׁ ָה ָהר וַ יִּ ְק ָרא
יְ הוָ ה ְלמ ֶֹשׁה ֶאל־רֹאשׁ
ָה ָהר וַ ַ֫יּ ַﬠל מ ֶֹשׁה׃
5

�הים ֵלאמֹר׃
וַ יְ ַד ֵבּר ֱא ִ
�הי�׃ לֹא
אָנ ִֹכי יְ הוָ ה ֱא ֶ֫
�הים ֲא ֵח ִרים
ה־ל� ֱא ִ
יִהיֶ ְ
ְ
ה־ל�
ל־פּנַ י׃ לֹא ַת ֲﬠ ֶשׂ ְ
ַﬠ ָ
֫ ֶפ ֶסל׃ לֹא ִת ָשּׂא
�הי�
ת־שׁם־יְ הוָ ה ֱא ֶ֫
ֶא ֵ
ַל ָשּׁוְ א׃ זָ כוֹר ֶאת־יוֹם
ַה ַשּׁ ָבּת ְל ַק ֵדּשׁ אֹתוֹ׃
6

וַ יַּ ְרא ָה ָﬠם ִכּי לֹא יָ ַרד
אמרוּ
ן־ה ָהר׃ וַ יּ ֹ ְ
מ ֶֹשׁה ִמ ָ
ה־לנוּ
ל־אַהר ֹן קוּם ֲﬠ ֵשׂ ֫ ָ
ֲ
ֶא
�הים ֲא ֶשׁר יֵ ְלכוּ ְל ָפ ֵ֫נינוּ
ֱא ִ
ִכּי־זֶ ה מ ֶֹשׁה לֹא יָ ַ ֫ד ְﬠנוּ
ה־היָ ה לוֹ׃ וַ יִּ ְקחוּ
ֶמ ָ
ל־ה ָﬠם זָ ָהב וַ ִ֫יָּביאוּ
ָכּ ָ
ל־אַהר ֹן׃
ֲ
ֶא
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אמר יְ הוָ ה ֶאל־מ ֶֹשׁה
וַ ֫יּ ֹ ֶ
ת־לחֹת
ֶא ְתּנָ ה ְל� ֶא ֻ
תּוֹרה וְ ַה ִמּ ְצוָ ה
ָה ֶ֫א ֶבן וְ ַה ָ
ֲא ֶשׁר ָכּ ַ֫ת ְב ִתּי׃ וַ יְ ִהי מ ֶֹשׁה
אַר ָבּ ִﬠים יוֹם
ָבּ ָהר ְ
אַר ָבּ ִﬠים ֫ ַליְ ָלה׃
וְ ְ
10

ת־אָבי�
ִ֫
ַכּ ֵבּד ֶא
ת־א ְמּ�׃ לֹא ִתּ ְר ַצח׃
וְ ֶא ִ
לֹא ִתּנְ אַף׃ לֹא ִתּגְ נֹב׃
א־ת ֲﬠנֶ ה ְב ֵר ֲﬠ� ֵﬠד
לֹ ַ
ֶ֫שׁ ֶקר׃ לֹא ַת ְחמֹד ֵבּית
א־ת ְחמֹד ֵ֫א ֶשׁת
ֵר ֲﬠ� ל ֹ ַ
וּמ ְר ֵאה ְכּבוֹד יְ הוָ ה
ֵר ֲﬠ�׃ ַ
ְכּ ֵאשׁ ְבּרֹאשׁ ָה ָהר׃
7

וַ יְ ַד ֵבּר יְ הוָ ה ֶאל־מ ֶֹשׁה
ל־בּנֵ י
ֵלּאמֹר׃ ַדּ ֵבּר ֶא ְ
חוּ־לי זָ ָהב
יִק ִ
יִשׂ ָר ֵאל וְ ְ
ְ
וָ ֶ֫כ ֶסף וּנְ ֫חֹ ֶשׁת׃ וְ ָﬠשׂוּ ִלי
תוֹכם׃
ִמ ְק ָדּשׁ וְ ָשׁ ַכנְ ִתּי ְבּ ָ

8

ית ִמזְ ֵ֫בּ ַ� ְבּתוֹ�
וְ ָﬠ ִ֫שׂ ָ
ית ַק ְרנ ָֹתיו
ַה ִמּ ְשׁ ָכּן וְ ָﬠ ִ֫שׂ ָ
אַתּה
אַר ַבּע ִפּנּ ָֹתיו׃ וְ ָ
ַﬠל ְ
ת־אַהר ֹן
ֲ
ַה ְק ֵרב ֵא ֫ ֶלי� ֶא
ת־בּנָ יו ִאתּוֹ
אָחי� וְ ֶא ָ
ִ֫
ית
ִל ְהיוֹת כּ ֲֹהנִ ים וְ ָﬠ ִ֫שׂ ָ
ָל ֶהם ִבּגְ ֵדי־ ֫קֹ ֶדשׁ׃
9

