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 )1שמות טז:לב-לד
יאי ֶא ְת ֶכֶ֖ם
אמר מ ֶׁ֗ ֶשה זֶ ֶ֤ה ַה ָּד ָּבר ֲא ֶשֹּ֣ר צִ ָּוֹּ֣ה ה' ְמ ֶ֤לא ָּה ֹ֙ע ֶמר ִמ ֶמנו ְל ִמ ְש ֶמ ֶֶ֖רת ְלדר ֵת ֶיכֶ֑ם ְל ַ ֹּ֣מ ַען׀ יִ ְר ֹּ֣או ֶאת־ ַה ֶֶׁ֗ל ֶחם ֲא ֶׁ֨ ֶשר ֶה ֱא ַכ ְֶ֤ל ִתי ֶא ְת ֶכם ַב ִמ ְד ָּבר ְבהֹוצִ ִ ִ֥
(לב) וַ ֹּ֣י ֶ
א־ה ֶ֖ע ֶמר ָּמֶ֑ן וְ ַה ַנ ֶ֤ח אתֹו ִלפְ נֵ ֹּ֣י ה' ְל ִמ ְש ֶמ ֶֶ֖רת ְלדר ֵת ֶיכָֽם( :לד) ַכ ֲא ֶשֶׁ֛ר צִ ָּוִ֥ה ֶ֖ה' ֶאל־
ן־ש ִָּ֥מה ְמ ָֽל ָּ
ל־א ֲה ֶׁ֗רן ַ֚ ַקח צִ נְ צֶ ֹּ֣נֶ ת ַא ַחת וְ ֶת ָּ
אמר מ ֶׁ֜ ֶשה ֶ ָֽא ַ
ֵמ ֶ ִ֥א ֶרץ ִמצְ ָּ ָֽריִ ם( :לג) וַ ֶׁ֨י ֶ
מ ֶשֶ֑ה וַ יַ ִּניחֵ֧הוּּ ַא ֲה ֹ֛רןּ ִּלפְ נֵ֥יּ ָהע ֻ֖דתּ ְל ִּמ ְש ָ ָֽמ ֶרת:
 )2שמות כ-כא
אמר... :
ל־ה ְד ָּב ִ ִ֥רים ָּה ֵא ֶֶ֖לה ֵל ָֽ
וַ יְ ַד ֵבֹּ֣ר ֱאל ִהים ֵ ֶׁ֛את ָּכ ַ

(עשרת הדברות)
ר־א ָּ ִ֥תה ִע ָּמֶ֖נו
אמרו ֶאל־מ ֶשה ַד ֵב ַ
ת־ה ָּהֶ֖ר ָּע ֵשֶ֑ן וַ ַ ֶ֤י ְרא ָּה ָּעם וַ יָּ נעו וַ יַ ַָֽע ְמ ֶ֖דו ֵ ָֽמ ָּר ָֽחק( :טז) וַ ָֽי ְ
ת־ה ַל ִפ ִ ֶׁ֗ידם וְ ֵאת ֹּ֣קֹול ַהשפָּ ר וְ ֶא ָּ
ֹולת וְ ֶא ַ
ת־הק ֶׁ֜
ל־ה ָּעם ר ִ ֶׁ֨אים ֶא ַ
(...טו) וְ ָּכ ָּ
ל־פנֵ ֶיכֶ֖ם
ל־ת ָּיראו ִֶׁ֗כי ְל ַב ֲָֽעבור נַ ֹּ֣סֹות ֶא ְת ֶכם ָּבֶ֖א ָּה ֱאל ִ ֶ֑הים ו ַב ֲע ֶׁ֗בור ִת ְהיֶ ֶ֧ה יִ ְר ָּא ֶׁ֛תֹו ַע ְ
ל־ה ָּעם ַא ִ
אמר מ ֶשֹּ֣ה ֶא ָּ
וְ נִ ְש ָּמ ֶָּ֑עה וְ ַאל־יְ ַד ֵבִ֥ר ִע ָּ ֶׁ֛מנו ֱאל ִ ֶ֖הים ֶפן־נָּ ָֽמות( :יז) וַ ֶׁ֨י ֶ
ר־שֶ֖ם ָּה ֱאל ִ ָֽהים:
ל־ה ֲָֽע ָּרפֶ ל ֲא ֶש ָּ
ְל ִב ְל ִ ִ֥תי ֶת ֱח ָּטָֽאו( :יח) וַ יַ ֲע ִ֥מד ָּה ָּעֶ֖ם ֵמ ָּר ֶ֑חק ומ ֶשה נִ ַגֹּ֣ש ֶא ָּ
ן־ה ָּש ַמיִ ם ִד ַב ְֶ֖ר ִתי ִע ָּמ ֶכָֽם( :כ) ִ֥לא ַת ֲע ֶ֖שון ִא ִ ֶ֑תי ֱא ֶ֤ל ֵהי ֶֹ֙כ ֶסף וֵ אל ֵהֹּ֣י זָּ ָּהב ִ֥לא ַת ֲע ֶ֖שו ָּל ֶכָֽם:
ל־בנֵ ֹּ֣י יִ ְש ָּר ֵאֶ֑ל ַא ֶ ֹּ֣תם ְר ִא ֶיתם ִַ֚כי ִמ ַ
אמר ֶא ְ
אמר ֹ֙ה' ֶאל־מ ֶשה ִ֥כה ת ַ ֶ֖
(יט) וַ ֶ֤י ֶ
ת־ש ִמי ָּא ִ֥בֹוא ֵא ֶלֶ֖יךָּ ו ֵב ַר ְכ ִ ָֽתיךָּ ( :כב)
ת־ב ָּק ֶ ֶ֑רךָּ ְב ָּכל־ ַה ָּמקֹום ֲא ֶשֹּ֣ר ַאזְ ִכֹּ֣יר ֶא ְ
ת־צאנְ ךָּ ֶ֖ וְ ֶא ְ
ת־ש ָּל ֶמיךָּ ֶא ָֽ
ה־לי וְ זָּ ַב ְח ָּ ֹּ֣ת ָּע ֶָּׁ֗ליו ֶאת־על ֶֹ֙תיךָּ וְ ֶא ְ
(כא) ִמזְ ַבֹּ֣ח ֲא ָּד ָּמה ַת ֲע ֶש ִ
א־ת ָּג ֶלִ֥ה ֶע ְרוָּ ְתךָּ ֶ֖ ָּע ָּלָֽיו:
ָֽל־מזְ ְב ִ ֶ֑חי ֲא ֶשֶׁ֛ר ָֽל ִ
א־ת ֲע ֶלִ֥ה ְב ַמ ֲע ֶ֖לת ַע ִ
ֶ֖יה וַ ְת ַ ָֽח ְל ֶל ָָּֽה( :כג) וְ ָֽל ַ
א־ת ְבנֶ ִ֥ה ֶא ְת ֶהֶ֖ן ָּגזִ ֶ֑ית ִכֶ֧י ַח ְר ְבךָּ ֶׁ֛ ֵהנַ ִ֥פְ ָּת ָּע ֶל ָּ
ה־לי ָֽל ִ
ם־מזְ ַבֶ֤ח ֲא ָּבנִ ים ַ ָֽת ֲע ֶש ִ
וְ ִא ִ
יהָֽם...
וְ ֵ ֹ֙א ֶלה ַה ִמ ְש ָּפ ִטים ֲא ֶשִ֥ר ָּת ִ ֶ֖שים ִלפְ נֵ ֶ

(משפטים)
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א־ת ַב ֵשִ֥ל ְג ִ ֶ֖די ַב ֲח ֵלִ֥ב ִא ָֽמֹו:
אשית ִבכו ֵרי ַא ְד ָּ ֹּ֣מ ְתךָּ ָּת ִִ֕ביא ֵבֶ֖ית ֹּ֣ה' ֱאל ֶהֶ֑יךָּ ָֽל ְ
(...יט) ֵר ֶׁ֗ ִ

יאךָּ
(כ) ִה ֶׁ֨ ֵנה ָּאנ ִֶׁ֜כי ש ֵ ֶ֤לח ַמ ְל ָּאךְ ְלפָּ נֶ יךָּ ִל ְש ָּמ ְרךָּ ֶ֖ ַב ָּ ֶ֑ד ֶרךְ וְ ַל ֲה ִ ֹּ֣ב ֲ
מֹועֶ֤ ִת ְש ַמע ְבקלֹו וְ ָּע ִ֕ ִש ָּית ֶ֖כל ֲא ֶשֹּ֣ר
ם־ש ַ
ל־ת ֵ ֹּ֣מר ֶ֑בֹו ִכֹּ֣י ֶ֤לא יִ ָּשא ְלפִ ְש ֲע ֶכם ִ ִ֥כי ְש ִ ֶ֖מי ְב ִק ְר ָֽבֹו( :כב) ִכֹּ֣י ִא ָּ
ל־ה ָּמ ֶ֖קֹום ֲא ֶשִ֥ר ֲה ִכ ָֽנ ִתי( :כא) ִה ָּש ֶֶ֧מר ִמ ָּפנָּ ֶׁ֛יו ו ְש ַ ִ֥מע ְבק ֶ֖לֹו ַא ַ
ֶא ַ
ל־ה ֱָֽאמ ִרי וְ ַה ִֹּ֣ח ִתי וְ ַה ְפ ִרזִ י וְ ַה ְָֽכנַ ֲענִ י ַה ִח ִוֶ֖י וְ ַהיְ בו ִסֶ֑י וְ ִה ְכ ַח ְד ִ ָֽתיו( :כד) ָֽלא־
יא ֶׁ֗ ָּך ֶא ָּ
ת־איְ ֶביךָּ וְ צַ ְר ִ ֶ֖תי ֶאת־צ ְר ֶ ָֽריךָּ ( :כג) ִ ָֽכי־יֵ ֵלֹּ֣ךְ ַמ ְל ָּא ִכי ְלפָּ נֶ יךָּ וֶ ֱה ִ ָֽב ֲ
ֲא ַד ֵבֶ֑ר וְ ָּ ָֽאיַ ְב ִתי ֶא ֹּ֣
ת־ל ְח ְמךָּ ֶ֖ וְ ֶאת־
יהָֽם( :כה) וַ ֲע ַב ְד ֶֶׁ֗תם ַ֚ ֵאת ֹּ֣ה' ֱא ָֽל ֵה ֶיכם ו ֵב ַ ִ֥רךְ ֶ ָֽא ַ
יהֶ֑ם ִכֶ֤י ָּה ֵרס ְת ָּ ֹּ֣ה ְר ֵסם וְ ַש ֵבִ֥ר ְת ַש ֵבֶ֖ר ַמ ֵצב ֵת ֶ
יהם וְ ֹּ֣לא ָּ ָֽת ָּע ְב ֵדם וְ ִ֥לא ַת ֲע ֶשֶ֖ה ְכ ַ ָֽמ ֲע ֵש ֶ
אל ֵה ֶ
ִת ְש ַת ֲחוֶ ֶ֤ה ֵל ָֽ
שר
ל־ה ָּעם ֲא ֶ ִ֥
ת־כ ָּ
ימ ִתי ֲא ַש ַלֹּ֣ח ְלפָּ נֶ יךָּ וְ ַהמ ִתי ֶא ָּ
ת־א ָּ
ת־מ ְס ַפִ֥ר יָּ ֶ ֶ֖מיךָּ ֲא ַמ ֵלָֽא( :כז) ֶא ֵ ָֽ
ימֶ֑יךָּ וַ ֲה ִסר ִ ִ֥תי ַמ ֲח ָּלֶ֖ה ִמ ִק ְר ֶבָֽךָּ ( :כו) ִ֥לא ִת ְהיֶ ֶׁ֛ה ְמ ַש ֵכ ָּלִ֥ה וַ ֲע ָּק ָּ ֶ֖רה ְב ַא ְר ֶצֶ֑ךָּ ֶא ִ
ֵמ ֶ
ת־ה ִח ִ ֶ֖תי ִמ ְלפָּ נֶ ָֽיךָּ ( :כט) ֶ֧לא ֲאגָּ ְר ֶשֶׁ֛נו ִמ ָּפנֶ ֶ֖יךָּ
ת־ה ְָֽכנַ ֲע ִנֶׁ֛י וְ ֶא ַ
ת־ה ִח ִוֶ֧י ֶא ַ
ת־ה ִצ ְר ָּעֶ֖ה ְלפָּ נֶ ֶ֑יךָּ וְ גֵ ְר ֶׁ֗ ָּשה ֶא ַ
ת־כל־איְ ֶבֶׁ֛יךָּ ֵא ֶלֶ֖יךָּ ָֽע ֶרף( :כח) וְ ָּש ַל ְח ִ ִ֥תי ֶא ַ
ָּת ֶ֖בא ָּב ֶהֶ֑ם וְ נָּ ַת ִ ֶ֧תי ֶא ָּ
ת־גב ְל ֶׁ֗ ָּך ִמיַ ם־
ת־ה ָּ ָֽא ֶרץ( :לא) וְ ַש ִ ֹּ֣תי ֶא ְ
ן־ת ְהיֶ ֶ֤ה ָּה ָּ ֹ֙א ֶרץ ְש ָּמ ָּמה וְ ַר ָּבִ֥ה ָּע ֶלֶ֖יךָּ ַחיַ ִ֥ת ַה ָּש ֶ ָֽדה( :ל) ְמ ַעִ֥ט ְמ ַעֶׁ֛ט ֲאגָּ ְר ֶשֶ֖נו ִמ ָּפנֶ ֶ֑יךָּ ַ֚עַ ד ֲא ֶשֹּ֣ר ִתפְ ֶרה וְ נָּ ַח ְל ָּ ֶ֖ת ֶא ָּ
ְב ָּשנָּ ֹּ֣ה ֶא ָּחֶ֑ת ֶפ ִ
יהֶ֖ם ְב ִ ָֽרית( :לג) ֶ֤לא יֵ ְשבו ְב ַא ְרצְ ךָּ
אל ֵה ֶ
א־ת ְכ ִ֥רת ָּל ֶהֶׁ֛ם וְ ֵל ָֽ
ד־ה ָּנ ָּהֶ֑ר ִכֹּ֣י׀ ֶא ֵ ֹּ֣תן ְביֶ ְד ֶֶׁ֗כם ַ֚ ֵאת י ְש ֵבֹּ֣י ָּה ָּא ֶרץ וְ גֵ ַר ְש ָּ ֶ֖תמֹו ִמ ָּפנֶ ָֽיךָּ ( :לב) ל ִ
סוף וְ ַעד־יָּ ֹּ֣ם ְפ ִל ְש ִתים ו ִמ ִמ ְד ָּבֶ֖ר ַע ַ
מֹוקש:
יהם ִ ָֽכי־יִ ְהיֶ ִ֥ה ְלךָּ ֶ֖ ְל ֵֽ
ת־א ֹּ֣ל ֵה ֶ
ֶפן־יַ ֲח ִ ִ֥טיאו א ְתךָּ ֶ֖ ִלֶ֑י ִכֶ֤י ַת ֲעבד ֶא ֱ
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יתם ֵמ ָּר ָֽחק (ב) וְ נִ ֶַׁ֨גש מ ֶשֶ֤ה ְל ַבדֹו ֶאל־ה' וְ ֵהֶ֖ם ֹּ֣לא יִ ָּגֶ֑שו וְ ָּה ִ֕ ָּעם ִ֥לא
ל־ה' ַא ָּתה וְ ַא ֲהרן נָּ ָּ ֹּ֣דב וַ ֲא ִביהוא וְ ִש ְב ִ ֶ֖עים ִמזִ ְקנֵ ֹּ֣י יִ ְש ָּר ֵאֶ֑ל וְ ִה ְש ַת ֲחוִ ֶ ֶ֖
(א) וְ ֶאל־מ ֶׁ֨ ֶשה ָּא ֶַׁ֜מר ֲע ֵלֹּ֣ה ֶא ֶׁ֗
ר־ד ֶבִ֥ר ֶ֖ה' נַ ֲע ֶשָֽה( :ד) וַ יִּ ְכ ֹּ֣תבּמ ֶׁ֗ ֶשהּ
אמרו ָּכל־ ַה ְד ָּב ִ ֶׁ֛רים ֲא ֶש ִ
ל־ה ֶׁ֜ ָּעם ֶ֤קֹול ֶא ָּחד וַ ֹּ֣י ְ
ל־ה ִמ ְש ָּפ ִ ֶ֑טים וַ ֶַׁ֨י ַען ָּכ ָּ
ל־ד ְב ֵ ֹּ֣רי ה' וְ ֵאֶ֖ת ָּכ ַ
יַ ֲע ֶ֖לו ִע ָֽמֹו( :ג) וַ יָּ ֹּ֣בא מ ֶׁ֗ ֶשה וַ יְ ַס ֵפ ֶ֤ר ָּל ָּעם ַ֚ ֵאת ָּכ ִ
ה'ּ וַ יַ ְש ֵכֹּ֣ם ַבב ֶקר וַ ִי ִֶ֥בן ִמזְ ֵבֶ֖ח ַ ֹּ֣ת ַחת ָּה ָּהֶ֑ר ו ְש ֵתֶ֤ים ֶע ְש ֵרה ַמ ֵצ ָּבה ִל ְשנֵ ִ֥ים ָּע ָּשֶ֖ר ִש ְב ֵ ִ֥טי יִ ְש ָּר ֵ ָֽאל( :ה) וַ יִ ְש ֶַׁ֗לח ֶ ָֽאת־נַ ֲע ֵרי ְבנֵ ֹּ֣י יִ ְש ָּר ֵאל וַ יַ ֲָֽע ֶ֖לו ע ֶ֑לת וַ ָֽיִ זְ ְב ֞חו
ל־ד ְב ֹּ֣ריּּ ּ
ֵ֚אתּ ָכ ִּ
ר־ד ֶבִ֥ר
אמרו ֶׁ֛כל ֲא ֶש ִ
ל־ה ִמזְ ֵבָֽח( :ז) וַ יִּ ַקחּּסֹּ֣פֶ ר ּ ַה ְב ִּריתּוַ יִּ ְק ָ ֻ֖ראּ ְב ָאזְ נֹּ֣יּ ָה ָעָ֑ם וַ ֹּ֣י ְ
זְ ָּב ִ ֶ֧חים ְש ָּל ִ ֶׁ֛מים ַל ֶ֖ה' ָּפ ִ ָֽרים( :ו) וַ יִ ַ ֶ֤קח מ ֶשה ֲח ִצֹּ֣י ַה ָּדם וַ יָּ ֶֶ֖שם ָּב ַא ָּג ֶ֑נת וַ ֲח ִצֹּ֣י ַה ָּדם זָּ ַ ֶ֖רק ַע ַ
ם־ה ְב ִרית ֲא ֶׁ֨ ֶשר ָּכ ַ ֶ֤רת ֹ֙ה' ִע ָּמ ֶכם ַעִ֥ל ָּכל־ ַה ְד ָּב ִ ֶ֖רים ָּה ֵ ָֽא ֶלה( :ט) וַ יַ ִַ֥על מ ֶשֶ֖ה וְ ַא ֲה ֶ֑רן נָּ ָּדב
אמר ִה ֵנ ֶ֤ה ַ ָֽד ַ
ל־ה ָּעֶ֑ם וַ ֶׁ֗י ֶ
ת־ה ָּדם וַ יִ זְ ֶ֖רק ַע ָּ
ֶ֖ה' נַ ֲע ֶשִ֥ה וְ נִ ְש ָּ ָֽמע( :ח) וַ יִ ַ ֶ֤קח מ ֶשה ֶא ַ
ילי ְבנֵ ֹּ֣י יִ ְש ָּר ֵאל ִ֥לא
ל־אצִ ֵ
וַ ֲא ִביהוא וְ ִש ְב ִ ֶ֖עים ִמזִ ְקנֵ ִ֥י יִ ְש ָּר ֵ ָֽאל (י) וַ יִ ְר ִ֕או ֵאֶ֖ת ֱאל ֵהֹּ֣י יִ ְש ָּר ֵאֶ֑ל וְ ַ ֹּ֣ת ַחת ַרגְ ֶָּׁ֗ליו ְכ ַמ ֲע ֵשה ִל ְבנַ ֹּ֣ת ַה ַס ִפיר ו ְכ ֶעִ֥צֶ ם ַה ָּש ַ ֶ֖מיִ ם ָּל ָֽט ַהר( :יא) וְ ֶא ֲ
ה־שֶ֑ם וְ ֶא ְת ָ֨ ָנהּּ ְלךָּּּ ֶאת־ל ֹּ֣חתּּ ָה ֶ ֶׁ֗א ֶבן וְ ַהת ָֹּורה
אמר ֶׁ֜ה' ֶאל־מ ֶׁ֗ ֶשה ֲע ֵלִ֥ה ֵא ַלֶׁ֛י ָּה ָּה ֶָּ֖רה וֶ ְהיֵ ָּ
(יב) וַ ֶׁ֨י ֶ
אכ ֶ֖לו וַ יִ ְש ָֽתו:
ת־ה ֱֹּ֣אל ִהים וַ י ְ
ָּש ַלֶ֖ח יָּ ֶ֑דֹו וַ ָֽיֶ ֱחזו ֶא ָּ
־לֹּ֣נו ָּבזֶ ה ַעִ֥ד ֲא ֶשר־נָּ ֶ֖שוב ֲא ֵל ֶיכֶ֑ם
ל־הזְ ֵקנִ ֶ֤ים ָּא ַמר ְשבו ָּ
ל־הִ֥ר ָּה ֱאל ִ ָֽהים( :יד) וְ ֶא ַ
יהֹושע ְמ ָּש ְר ֶ֑תֹו וַ יַ ִַ֥על מ ֶשֶ֖ה ֶא ַ
ֶ֖
וְ ַה ִמצְ וָּ ה ֲא ֶשִ֥ר ָּכ ַ ֶ֖ת ְב ִתי ְלהֹור ָּ ָֽתם( :יג) וַ יָּ ֹּ֣ ָּקם מ ֶשה וִ
ש ֶשת יָּ ִ ֶ֑מים
ל־הֹּ֣ר ִסינַ י וַ יְ ַכ ֵסִ֥הו ֶה ָּענָּ ֶ֖ן ֵ ֹּ֣
בֹוד־ה' ַע ַ
ֹ֙
ת־ה ָּהָֽר( :טז) וַ יִ ְש ֶ֤כן ְכ
ל־ה ָּהֶ֑ר וַ יְ ַכִ֥ס ֶה ָּענָּ ֶ֖ן ֶא ָּ
י־ב ִַ֥על ְד ָּב ִ ֶ֖רים יִ ַגִ֥ש ֲא ֵל ֶהָֽם( :טו) וַ יַ ִַ֥על מ ֶשֶ֖ה ֶא ָּ
וְ ִה ֶׁ֨ ֵנה ַא ֲה ֶ֤רן וְ חור ִע ָּמ ֶכם ִמ ַ
ל־ה ָּהֶ֑ר וַ יְ ִהֶ֤י
יעי ִמ ִ֥תֹוךְ ֶה ָּענָּ ָֽן( :יז) ו ַמ ְר ֵאה ְכ ֹּ֣בֹוד ה' ְכ ֵ ִ֥אש א ֶכ ֶֶ֖לת ְב ֹּ֣ראש ָּה ָּהֶ֑ר ְל ֵעינֵ ֶ֖י ְבנֵ ִ֥י יִ ְש ָּר ֵ ָֽאל( :יח) וַ יָּ ִ֥בא מ ֶשֶׁ֛ה ְב ִ֥תֹוךְ ֶה ָּענָּ ֶ֖ן וַ יַ ַֹּ֣על ֶא ָּ
שה ַביִ֥ ֹום ַה ְש ִב ִ ֶ֖
וַ יִ ְק ָּ ֶ֧רא ֶאל־מ ֶ ֶׁ֛
מ ֶשה ָּב ָּהר ַא ְר ָּב ִ ֹּ֣עים יֹום וְ ַא ְר ָּב ִ ֶ֖עים ָּלָֽיְ ָּלה:
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 )5שמות כה:טז-כב
ל־ה ָּא ֶ֑רן ַ֚ ֵאת ָהעדת ֲא ֶשִ֥ר ֶא ֵ ֶ֖תן ֵא ֶלָֽיךָּ ( :יז) וְ ָּע ִ ִ֥ש ָּית ַכ ֶ֖פ ֶרת זָּ ָּהֹּ֣ב ָּט ֶ֑הֹור ַא ָּמ ַתֶ֤יִ ם וָּ ֵֹ֙חצִ י ָּא ְר ָּכה וְ ַא ָּ ִ֥מה וָּ ֵחֶ֖צִ י ָּר ְח ָּבָֽה( :יח) וְ ָּע ִ ֶׁ֛ש ָּית ְש ַ ִ֥ניִ ם ְכר ִ ֶ֖בים זָּ ָּהֶ֑ב ִמ ְק ָּשה
(טז) וְ נָּ ַת ָּ ֶ֖ת ֶא ָּ
צֹותיו( :כ) וְ ָּהיֹּ֣ ו
ל־שנֵ ִ֥י ְק ָּ ָֽ
ת־ה ְכר ִ ֶ֖בים ַע ְ
ן־ה ַכ ֶׁ֛פ ֶרת ַת ֲע ִ֥שו ֶא ַ
ב־א ָּחִ֥ד ִמ ָּקצָּ ֶ֖ה ִמזֶ ֶ֑ה ִמ ַ
שה א ָּתם ִמ ְשנֵ ֶ֖י ְקצִ֥ ֹות ַה ַכ ָֽפ ֶרת( :יט) ַ֠ ַו ֲע ֵשה ְכ ֶׁ֨רוב ֶא ָּחֶ֤ד ִמ ָּקצָּ ה ִמזֶ ה ו ְכרו ֶ
ַת ֲע ֶ ֹּ֣
ל־ה ָּא ֶ֖רן
ת־ה ַכ ֶׁ֛פ ֶרת ַע ָּ
ל־א ִ ֶ֑חיו ֶאל־ ַה ַכפ ֶרת יִ ְהיֶ֖ ו ְפנֵ ִ֥י ַה ְכר ִ ָֽבים( :כא) וְ נָּ ַת ָּ ֶ֧ת ֶא ַ
יהֶ֖ם ִ ֹּ֣איש ֶא ָּ
ל־ה ַכפ ֶרת ופְ נֵ ֶ
יהם ַע ַ
ַה ְכר ִבים פ ְר ֶׁ֨ ֵשי ְכנָּ ֶַׁ֜פיִ ם ְל ֶַׁ֗מ ְע ָּלה ס ְכ ִכֶ֤ים ְב ַכנְ פֵ ֶ
ל־א ֹּ֣רֹוןּ ָהע ָ֑דת ֵ ֹּ֣את ָּכל־
נֹוע ְד ִ ֹּ֣תי ְלךָּ ָּשם וְ ִד ַב ְר ִֶׁ֨תי ִא ְת ֶׁ֜ ָּך ֵמ ַעֹּ֣ל ַה ַכ ֶׁ֗פ ֶרת ִמ ֵבין ְשנֵ ֹּ֣י ַה ְכר ִבים ֲא ֶשֶ֖ר ַע ֲ
ת־הֹּ֣עדת ֲא ֶשִ֥ר ֶא ֵ ֶ֖תן ֵא ֶלָֽיךָּ ( :כב) וְ ַ
ל־ה ָֹּּ֣ארן ִת ֵתן ֶא ָ
ִמ ְל ָּמ ְֶ֑ע ָּלה וְ ֶא ָּ
ל־בנֵ ִ֥י יִ ְש ָּר ֵ ָֽאל:
אֹותךָּ ֶ֖ ֶא ְ
ֲא ֶשֶ֧ר ֲאצַ ֶוֶׁ֛ה ְ
 )6שמות לא:יח
וַ יִ ֵ ֹּ֣תן ֶאל־מ ֶׁ֗ ֶשה ְכ ַכלתֹו ְל ַד ֵבֶ֤ר ִאתֹו ְב ַהֹּ֣ר ִסינַ י ְשנֵ ֶ֖י ל ֹּ֣חת ָּה ֵע ֶ֑דת ל ֹּ֣חת ֶא ֶבן ְכת ִ ֶ֖בים ְב ֶאצְ ַבִ֥ע ֱאל ִ ָֽהים:
 )7שמות לב:טו-טז
יהם ִמזֶ ִ֥ה ו ִמזֶ ֶ֖ה ֵהִ֥ם ְכת ִ ָֽבים:
ן־ה ָּהר ו ְשנֵ ֶׁ֛י ל ִ֥חת ָּה ֵע ֶ֖דת ְביָּ ֶ֑דֹו ל ֶׁ֗חת ְכת ִבים ִמ ְשנֵ ֹּ֣י ֶע ְב ֵר ֶ
(טו) וַ ִֶׁ֜יפֶ ן וַ יֵ ֶ֤ ֶרד מ ֶשה ִמ ָּ

ל־הל ָֽחת:
שה ֱאל ִ ֶ֖הים ֵה ֶָּ֑מה וְ ַה ִמ ְכ ֶָּׁ֗תב ִמ ְכ ַתֶ֤ב ֱאל ִהים הוא ָּח ֶ֖רות ַע ַ
(טז) וְ ֶַׁ֨הלחת ַמ ֲע ֵ ִ֥
 )8שמות לד:א
ל־הל ִ֥חת ָּה ִראשנִ ֶ֖ים ֲא ֶשִ֥ר ִש ַב ְָֽר ָּת:
ת־ה ְד ָּב ִרים ֲא ֶשִ֥ר ָּהיֶׁ֛ ו ַע ַ
ל־הלחת ֶא ַ
ל־לךָּ ֶׁ֛ ְשנֵ ָֽי־ל ִ֥חת ֲא ָּבנִ ֶ֖ים ָּכ ִראשנִ ֶ֑ים וְ ָּכ ַת ְב ִתי ַע ַ
אמר ֹ֙ה' ֶאל־מ ֶשה ְפ ָּס ְ
וַ ֶ֤י ֶ
 )9שמות לד:כח-כט
ל־הל ֶׁ֗חת ַ֚ ֵאת ִד ְב ֵ ֹּ֣רי ַה ְב ִרית ֲע ֶש ֶֶ֖רת ַה ְד ָּב ִ ָֽרים:
ם־ה' ַא ְר ָּב ִ ִ֥עים יֹום וְ ַא ְר ָּב ִ ֹּ֣עים ַליְ ָּלה ַ֚ ֶל ֶחם ֹּ֣לא ָּא ַכל ו ַ ֶ֖מיִ ם ֹּ֣לא ָּש ָּ ֶ֑תה וַ יִ ְכ ֹּ֣תב ַע ַ
י־שֹּ֣ם ִע ֶׁ֗
(כח) וַ ָֽיְ ִה ָּ

שה ָֽלא־יָּ ַ ֶׁ֗דע ִ ִ֥כי ָּק ַ ֶׁ֛רן ִ֥עֹור ָּפנָּ ֶ֖יו ְב ַד ְב ִ֥רֹו ִא ָֽתֹו:
ן־ה ָּהֶ֑ר ומ ֶ ֹּ֣
(כט) וַ יְ ִֶׁ֗הי ְב ֶ ֶ֤ר ֶדת מ ֶשה ֵמ ַהֹּ֣ר ִסינַ י ו ְש ֶׁ֨ ֵני ל ֶ֤חת ָּה ֵָֽעדת ְביַ ד־מ ֶשה ְב ִר ְד ֶ֖תֹו ִמ ָּ
 )10שמות מ:כ
ל־ה ָּא ֶ֖רן ִמ ְל ָּ ָֽמ ְע ָּלה:
ת־ה ַכ ֶׁ֛פ ֶרת ַע ָּ
ל־ה ָּא ֶ֑רן וַ יִ ֵ ֶ֧תן ֶא ַ
ת־ה ַב ִ ֶ֖דים ַע ָּ
ל־ה ָֹּּ֣ארן וַ יָּ ִֶ֥שם ֶא ַ
ת־ה ֵעדת ֶא ָּ
וַ יִ ַ ֞קח וַ יִ ֵתֶ֤ן ֶא ָּ
 )11דברים ה:יט (אחרי חזרת עשרה הדברות)
ל־שנֵ י ל ֹּ֣חת ֲא ָּבנִ ים וַ ָֽיִ ְתנֵ ֶ֖ם ֵא ָּלָֽי:
ל־ק ַה ְל ֶֶׁ֜כם ָּב ֶָּׁ֗הר ִמ ֶ֤תֹוךְ ָּה ֵאש ֶה ָָּֽענָּ ֹּ֣ן וְ ָּה ֲָֽע ָּרפֶ ל ִ֥קֹול ָּג ֶ֖דֹול וְ ֹּ֣לא יָּ ָּסֶ֑ף וַ ָֽיִ ְכ ְת ֵֶׁ֗בם ַע ְ
ל־כ ְ
ת־ה ְד ָּב ִ ֹּ֣רים ָּה ֵ ֵ֡א ֶלה ִד ֶבר ֶׁ֨ה' ֶא ָּ
ֶ ָֽא ַ
 )12דברים ט:ט-יא
שב ָּב ֶָּׁ֗הר ַא ְר ָּב ִ ִ֥עים יֹום וְ ַא ְר ָּב ִ ֹּ֣עים ַליְ ָּלה ַ֚ ֶל ֶחם ֹּ֣לא ָּא ַכ ְל ִתי ו ַ ֶ֖מיִ ם ִ֥לא ָּש ִ ָֽת ִיתי( :י) וַ יִ ֵֶׁ֨תן
ר־כ ַ ִ֥רת ֶ֖ה' ִע ָּמ ֶכֶ֑ם וָּ ֵא ֵ ֹּ֣
(ט) ַב ֲעל ִ ֹּ֣תי ָּה ֶָּׁ֗ה ָּרה ָּל ַ ֶׁ֜ק ַחת לו ֶ֤חת ָּה ֲָֽא ָּבנִ ים לו ֹּ֣חת ַה ְב ִרית ֲא ֶש ָּ
ל־ה ְד ָּב ִ ֵ֡רים ֲא ֶשֹּ֣ר ִד ֶבר ֶׁ֨ה' ִע ָּמ ֶכִ֥ם ָּב ָּהֶׁ֛ר ִמ ִ֥תֹוךְ ָּה ֵ ֶ֖אש ְביִ֥ ֹום ַה ָּק ָּהָֽל( :יא) וַ יְ ִֶׁ֗הי ִמ ֵקץ ַא ְר ָּב ִ ֹּ֣עים יֹום
יהם ְ ָֽכ ָּכ ַ
ת־שנֵ י לו ֹּ֣חת ָּה ֲָֽא ָּבנִ ים ְכת ִ ֶ֖בים ְב ֶאצְ ַבֹּ֣ע ֱאל ִ ֶ֑הים וַ ֲע ֵל ֶֶׁ֗
ֶׁ֜ה' ֵא ֶַׁ֗לי ֶא ְ
ת־שנֵ ֶׁ֛י ל ִ֥חת ָּה ֲא ָּבנִ ֶ֖ים ל ִ֥חֹות ַה ְב ִ ָֽרית:
וְ ַא ְר ָּב ִ ֶ֖עים ָּלֶ֑יְ ָּלה נָּ ֶַׁ֨תן ֶׁ֜ה' ֵא ֶַׁ֗לי ֶא ְ
 )13דברים י:א-ה
ת־ה ְד ָּב ִרים ֲא ֶשִ֥ר ָּהיֶׁ֛ ו ַעל־
ל־הלחת ֶא ַ
ית ְלךָּ ֶ֖ ֲא ִ֥רֹון ֵעָֽץ( :ב) וְ ֶא ְכתב ַע ַ
ל־ל ֞ ָּך ְשנֵ ָֽי־לו ֶ֤חת ֲא ָּבנִ ים ָּכ ִ ֹּ֣ראשנִ ים וַ ֲע ֵלִ֥ה ֵא ַלֶ֖י ָּה ָּ ֶ֑ה ָּרה וְ ָּע ִ ִ֥ש ָּ
(א) ָּב ֶׁ֨ ֵעת ַה ִֶׁ֜הוא ָּא ַמֶ֧ר ֹּ֣ה' ֵא ֶַׁ֗לי ְפ ָּס ְ

ַהל ִ֥חת ָּה ִראשנִ ֶ֖ים ֲא ֶשֹּ֣ר ִש ַב ְֶ֑ר ָּת וְ ַש ְמ ָּ ֶ֖תם ָּב ָּא ָֽרֹון( :ג) וָּ ַא ֶַ֤עש ֲארֹון ֲעצֵ ֹּ֣י ִש ִטים וָּ ֶאפְ ֶׁ֛סל ְשנֵ י־ל ִ֥חת ֲא ָּבנִ ֶ֖ים ָּכ ִראשנִ ֶ֑ים וָּ ַ ֹּ֣א ַעל ָּה ָּה ָּרה ו ְשנֵ ִ֥י ַהל ֶ֖חת ְביָּ ִ ָֽדי( :ד) וַ יִ ְכ ֶׁ֨תב ַעָֽל־
ת־הלחת ָּב ָּא ֶ֖רֹון
ן־ה ָּהר וָּ ָָּֽא ִשם ֶא ַ
ש ֶרת ַה ְד ָּב ִרים ֲא ֶשֹּ֣ר ִד ֶבר ֶׁ֨ה' ֲא ֵל ֶיכִ֥ם ָּב ָּהֶׁ֛ר ִמ ִ֥תֹוךְ ָּה ֵאֶ֖ש ְביֹּ֣ ֹום ַה ָּק ָּהֶ֑ל וַ יִ ְתנֵ ִ֥ם ֶ֖ה' ֵא ָּלָֽי( :ה) וָּ ֵ ֶׁ֗אפֶ ן וָּ ֵָֽא ֵרד ִמ ָּ
אשֹון ַ֚ ֵאת ֲע ֶ ֹּ֣
ַהל ֶׁ֜חת ַכ ִמ ְכ ָּ ֹּ֣תב ָּה ִר ֶׁ֗
ֲא ֶשֹּ֣ר ָּע ִ ֶ֑ש ִיתי וַ יִ ְֹּ֣היו ָּשם ַכ ֲא ֶשִ֥ר צִ ַוֶ֖נִ י ָֽה':
 )14דברים כח:סט
מֹואב ִמ ְל ַבֹּ֣ד ַה ְב ִרית ֲא ֶשר־ ָּכ ַ ִ֥רת ִא ָּ ֶ֖תם ְבח ֵ ָֽרב:
ת־בנֵ ִ֥י יִ ְש ָּר ֵ ֶ֖אל ְב ֶ ֹּ֣א ֶרץ ָּ ֶ֑
ֵא ֶלה ִד ְב ֵ ֶׁ֨רי ַה ְב ִ ֶׁ֜רית ֲֽא ֶשר־צִ ָּו ֶ֧ה ֹּ֣ה' ֶאת־מ ֶׁ֗ ֶשה ִל ְכ ֶׁ֛רת ֶא ְ
 )15יהושע ג:ג
ֹומ ֶכם וַ ֲה ַל ְכ ֶ ֶ֖תם ַא ֲח ָּ ָֽריו:
ית־ה' ֱא ֹּ֣ל ֵה ֶיכם וְ ַה ָֽכ ֲהנִ ים ַה ְלוִ יִ ם נ ְש ִ ֶ֖אים א ֶ֑תֹו וְ ַא ֶֶׁ֗תם ִת ְסעו ִמ ְמ ֹּ֣ק ְ
ֹות ֶכם ֵ ֹּ֣את ֲא ֶ֤רֹון ְב ִר ֹ֙
ת־ה ָּעֹּ֣ם ֵלאמר ִכ ְר ָֽא ְ
וַ יְ צַ וו ֶא ָּ
 )16יהושע ג:יא
ל־ה ָּ ֶ֑א ֶרץ ע ֵבִ֥ר ִלפְ נֵ ֶיכֶ֖ם ַביַ ְר ֵ ָֽדן:
ִה ֵנה ֲא ֹּ֣רֹון ַה ְב ִרית ֲא ֶ֖דֹון ָּכ ָּ
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