
ֵני א -שמות פרק י"ט  ֵצאת בְּׁ ִליִׁשי, לְּׁ שְּׁ ֹחֶדׁש, הַּ ָרֵאל, ֵמֶאֶרץ -בַּ ִישְּׁ
ָרִים ר ִסיָני.--ִמצְּׁ בַּ ֶזה, ָבאּו ִמדְּׁ ּיֹום הַּ ָּיֹבאּו  ב  בַּ ִפיִדים, וַּ עּו ֵמרְּׁ ִּיסְּׁ וַּ

ן ִּיחַּ ָבר; וַּ ִמדְּׁ ֲחנּו, בַּ ּיַּ ר ִסינַּי, וַּ בַּ ָרֵאל, ֶנֶגד ָהָהר.-ִמדְּׁ  ָׁשם ִישְּׁ

ָרא ֵאָליו -ֶׁשה ָעָלה, ֶאלּומֹ  ג   ִּיקְּׁ ָהָהר -, ִמן'הָהֱאֹלִהים; וַּ
 ., כֹּה תֹּאַמר ְלֵבית ַיֲעקֹּב, ְוַתֵגיד ִלְבֵני ִיְשָרֵאלֵלאֹמר

ל ד   ֶכם עַּ ָרִים; ָוֶאָשא ֶאתְּׁ ִמצְּׁ ִאיֶתם, ֲאֶׁשר ָעִשיִתי לְּׁ ֶתם רְּׁ -אַּ
ֶכם ֵאָלי. ָׁשִרים, ָוָאִבא ֶאתְּׁ ֵפי נְּׁ נְּׁ ָשמוַֹּע -ִאםְוַעָתה,  ה  כַּ
ת ם, אֶּ ִלי, ּוְשַמְרתֶּ ם ִלי ְסֻגָלה --ְבִריִתי-ִתְשְמעּו ְבקֹּ ִוְהִייתֶּ

ץ.-ִלי ָכל-ָהַעִמים, ִכי-ִמָכל ם ִתְהיּו  ָהָארֶּ ת -ו ְוַאתֶּ כֶּ ִלי ַמְמלֶּ
ֲהִנים, ְוגוֹּי ָקדוֹּש ָבִרים,   :כֹּ דְּׁ לֵאֶלה, הַּ ר ְתַדֵבר, אֶּ ְבֵני -ֲאשֶּ

  .ִיְשָרֵאל
ֵניֶהם, ֵאת ָכל ז  ָּיֶשם ִלפְּׁ ֵני ָהָעם; וַּ ִזקְּׁ ָרא לְּׁ ִּיקְּׁ ָּיֹבא ֹמֶׁשה, וַּ ָבִרים -וַּ דְּׁ הַּ

ֲענּו ָכל ח  .'הָהֵאֶלה, ֲאֶׁשר ִצָּוהּו,  ּיַּ רּו, ֹכל ֲאֶׁשר-וַּ ֹּיאמְּׁ ָדו וַּ -ָהָעם יַּחְּׁ
ָּיֶׁשב ֹמֶׁשה ֶאת 'הִדֶבר  ֵרי ָהָעם, ֶאל-נֲַּעֶשה; וַּ  .'ה-ִדבְּׁ

ּיֹ  ט   ב ֶהָעָנן, -ֶאל 'האֶמר וַּ עַּ ֹמֶׁשה, ִהֵנה ָאֹנִכי ָבא ֵאֶליָך בְּׁ
גַּםַבֲעבּור ִיְשַמע ָהָעם ְבַדְבִרי ִעָמְך עֹוָלם; -, וְּׁ ֲאִמינּו לְּׁ ָך יַּ בְּׁ

ת ה אֶּ ל-ַוַיֵגד מֹּשֶּ ֹּיאֶמר  י  .'ה-ִדְבֵרי ָהָעם, אֶּ ֹמֶׁשה -ֶאל 'הוַּ
ּיֹום ּו-ֵלְך ֶאל ָתם הַּ ׁשְּׁ ִקדַּ ֹלָתם.ָהָעם, וְּׁ סּו, ִשמְּׁ ִכבְּׁ  יא  ָמָחר; וְּׁ

ִליִׁשי: שְּׁ ּיֹום הַּ ֹכִנים, לַּ ָהיּו נְּׁ  'ִכי ַביוֹּם ַהְשִלִשי, ֵיֵרד ה  וְּׁ
ָת ֶאת יב  .ַהר ִסיָני-ַעל--ָהָעם-ְלֵעיֵני ָכל לְּׁ בַּ ִהגְּׁ ָהָעם ָסִביב -וְּׁ

ָקֵצהּו: ֹגעַּ בְּׁ רּו ָלֶכם ֲעלֹות ָבָהר ּונְּׁ נֹ -ָכל  ֵלאֹמר, ִהָשמְּׁ ֵגעַּ ָבָהר, מֹות הַּ
ֵהָמה -ִאם--ָיֹרה ִיָּיֶרה-ָסקֹול ִיָסֵקל אוֹ -ִתגַּע בֹו ָיד, ִכי-ֹלא יג  יּוָמת. בְּׁ

ֶיה-ִאם ֵבל, ֵהָמה, ַיֲעלּו ָבָהרִאיׁש, ֹלא ִיחְּׁ ֵּיֶרד  יד  .; ִבְמשְֹּך, ַהיֹּ וַּ
ֵדׁש, ֶאת-ָהָהר, ֶאל-ֹמֶׁשה ִמן קַּ יְּׁ סּו, ָהָעם, וַּ -ָהָעם; וַּ בְּׁ כַּ יְּׁ
ֹלָתם. ֹּיאֶמר, ֶאל טו  ִשמְּׁ ֹלֶׁשת -וַּ ֹכִנים, ִלׁשְּׁ ָהָעם, ֱהיּו נְּׁ

ׁשּו, ֶאל-ַאל  ָיִמים:   ִאָשה.-ִתגְּׁ

ָרִקים  טז  ִהי ֹקֹלת ּובְּׁ יְּׁ ֹבֶקר, וַּ ֹית הַּ ִליִׁשי ִבהְּׁ שְּׁ ּיֹום הַּ ִהי בַּ יְּׁ וַּ
ל ָעָנן ָכֵבד עַּ ֹאד;-וְּׁ ֹקל ֹׁשָפר, ָחָזק מְּׁ ח   ָהָהר, וְּׁ ָהָעם, -ַרד ָכלַויֶּ
ר ַבַמֲחנֶּה ּיֹוֵצא ֹמֶׁשה ֶאת יז  .ֲאשֶּ את ָהֱאֹלִהים, ִמןָהָעם ִלקְּׁ -וַּ -רַּ

ֲחֶנה מַּ בּו הַּ יַּצְּׁ ִּיתְּׁ ִתית ָהָהר. וַּ חְּׁ תַּ ֵני ֲאֶׁשר  יח  בְּׁ לֹו, ִמפְּׁ ן כֻּ ר ִסינַּי, ָעׁשַּ הַּ וְּׁ
ד ָעָליו  ָׁשן'הָירַּ ִכבְּׁ ֶעֶׁשן הַּ ל ֲעָׁשנֹו כְּׁ עַּ ּיַּ ד ָכל, ָבֵאׁש; וַּ ֶּיֱחרַּ ֹאד.-, וַּ  ָהָהר מְּׁ

ֹאד; יט   ָחֵזק מְּׁ ֹשָפר, הֹוֵלְך וְּׁ ִהי קֹול הַּ יְּׁ  וַּ
ה ְיַדֵבר,        שֶּ קֹול. מֹּ ֲעֶננּו בְּׁ ָהֱאֹלִהים יַּ  וְּׁ

ֵּיֶרד  כ   ל 'הוַּ ר ִסינַּי, -עַּ להַּ ָרא רֹּאש ָהָהר-אֶּ ִּיקְּׁ ֹמֶׁשה  'ה; וַּ לְּׁ
ל ל ֹמֶׁשה.רֹּאש ָהָהר-אֶּ עַּ ּיַּ ֹּיאֶמר  כא  , וַּ ֹמֶׁשה, ֵרד -ֶאל 'הוַּ

סּו ֶאל-ֶפן  ָהֵעד ָבָעם: ל ִמֶמנּו ָרב. 'ה-ֶיֶהרְּׁ ָנפַּ אֹות, וְּׁ  ִלרְּׁ
ל כב   ֲהִנים ַהִנָגִשים אֶּ ֹרץ -ֶפן  :, ִיְתַקָדשּו'ה-ְוַגם ַהכֹּ ִיפְּׁ

ֹּיאֶמר ֹמֶׁשה, ֶאל כג  .'הָבֶהם,  ֲעֹלת -, ֹלא'ה-וַּ ל ָהָעם, לַּ יּוכַּ
ר ִסיָני:-ֶאל ָתה-ִכי  הַּ ֵבל ֶאת אַּ גְּׁ ֵעֹדָתה ָבנּו, ֵלאֹמר, הַּ ָהָהר, -הַּ

תֹו. ׁשְּׁ ִקדַּ ֹּיאֶמר ֵאָליו  כד  וְּׁ ַאֲהֹרן -ֶלְך 'הוַּ ָתה וְּׁ ָעִליָת אַּ ֵרד, וְּׁ
ֲהִנים ְוָהָעם, ַאלִעָמְך;  ְרסּו ַלֲעֹלת-ְוַהכֹּ הֶּ ָרץ-ֶפן--'ה-ֶאל יֶּ -ִיפְּׁ

ֵּיֶרד ֹמֶׁשה, ֶאל כה  ָבם. ֹּיאֶמר, ֲאֵלֶהם.-וַּ  ָהָעם; וַּ

ֵבר ֱאֹלִהים, ֵאת ָכל אכ:  דַּ יְּׁ ָבִרים ָהֵאֶלה -וַּ דְּׁ  ...ָאֹנִכי  ...ֵלאמֹּרהַּ
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