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פרק כ
אמר׃ ס
ל־ה ְד ָּב ִ֥רים ָּה ֵ֖א ֶּלה ל ֹֽ
ֹלהים ֵ֛את ָּכ ַ
וַ יְ ַדבֵּ֣ר ֱא ִ֔
ֹלהיָך
הוֵּ֣ה ֱא ֶּ ִ֔
ָּ ֹֽאנ ֵ֖כי יְ ָּ
אתיָך מ ֶּ ִ֥א ֶּרץ מ ְצ ַ ֵ֖רים
ֲא ֶּ ֶׁ֧שר הֹוצ ֵ֛
מ ֵּ֣בִ֥ית ֲע ָּבדֹֽים׃
ל־פ ָּ ָֹֽֽ֗ניַ
ֹלהים ֲאח ֵ֖ ִ֖֜רים ַע ָּ
ֹֽה־לָךֵ֛ ֱא ִ֥֨ ִ֥
ֵּ֣ ֹֽלא י ְה ֶּי ְ
ה־לָךִ֥ ֵּ֣ ֶּ ֵּ֣פ ֶּסל ׀
ֵּ֣ ֹֽלא ֹֽ ַת ֲע ִֶּ֥֨ש ְ
ל־תמּונָּ ִ֔ה
וְ ָּכ ְ
ֲא ֶּשֵּ֣ר ַב ָּש ַ ֵּ֣מים ׀ מ ַ ִ֔מ ַעל
ת ַחת
ֹֽו ֲַא ֶּ ִ֥שר ָּב ָּ ִֵ֖֥֨א ֶּרץ מ ָּ ִ֖֜ ַ
וַ ֲא ֶּ ִ֥שֵּ֣ר ַב ַ ֵ֖מֵּ֣ים ׀ מ ַ ִ֥ת ֵַּ֣חת ָּל ָּ ָֽ֗ ֹֽא ֶּרץ
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ֹֽלא־ת ְש ַת ְ ֶּח ִ֥ו ֵּ֣ה ָּל ֶּ ֵ֖הם וְ ֵּ֣לא ָּת ָּע ְבדם
הוה ֱאֹל ֶּהיָך ֵּ֣אל ַק ִ֔ ָּנא
ֵּ֣כי ֹֽ ָּאנ ִ֞כי יְ ָּ
ל־בנֵ֛ים
ֹּ֠פקד ֲע ִ֥֨ון ָּא ֶׁ֧בת ַע ָּ
ַעל־של ִ֥שים
וְ ַעל־רב ֵ֖עים ְלשנְ ָּאֹֽי׃
וְ ִ֥ע ֶּשה ֶּ ֵ֖ח ֶּסד ַל ֲא ָּל ִ֔פים
ּולש ְמ ִ֥רי מ ְצו ָּ ֹֽתי׃ ס
ְלא ֲה ַ ֵ֖בי ְ
ֹלהיָך ַל ָּשוְ א
הוִ֥ה ֱא ֶּ ֵ֖
ת־שם־יְ ָּ
ִ֥לא ת ָּ ֵ֛שא ֶּא ֹֽ
הוה
ֵּ֣כי לא יְ נַ ֶּקה יְ ִָּ֔
ת־ש ֵ֖מֹו ַל ָּ ֹֽשוְ א׃ פ
ֵ֛את ֲא ֶּשר־י ָּ ִ֥שא ֶּא ְ
ת־יֹום ַה ַש ָּ ִֵ֖֖֜בת ְל ַק ְד ָֹֽֽ֗שֹו
זָּ ֵ֛כֹור ֶּא ִִ֥֥֨
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ש ֵֶּּ֣שת יָּ ֵּ֣מים ֹֽ ַת ֲע ִ֔בד
אכ ֶּ ֹֽתָך
ל־מ ַל ְ
ית ָּכ ְ
וְ ָּע ֵ֖ ֵּ֣ש ָּ
ֹלהיָך
יהוֵּ֣ה ֱא ֶּ ָֽ֗
יעי ַש ָּ ֵ֖בֵּ֣ת ׀ ַל ָּ
וְ יֹום ַה ְשב ִ֔ ִ֖֜
אכה
ל־מ ָּל ָּ ִ֖֜
א־ת ֲע ֶּ ִֵּ֣֥֨שה ָּכ ְ
ֵּ֣ ֹֽל ַ
ַא ָּ ֵּ֣תה ׀ ּובנְ ָךֵּ֣ ֹֽ־ּוֹּ֠ב ֶָּֽ֗תָך
ּוב ֶּה ְמ ִֶּ֔ ָֽ֗תָך
ַע ְב ְד ִָ֥֨ך וַ ֲא ָּ ֹֽמ ְת ִָ֖֜ך ְ
וְ ג ְרָךֵ֖ ֲא ֶּ ִ֥שֵּ֣ר ב ְש ָּע ֶּ ִֹֽ֔ריָך
הוה
ֵּ֣כי ֹֽש ֶּשת־יָּ מים ָּע ִָּ֥֨שה יְ ִָּ֖֜
ת־ה ָָּֽ֗א ֶּרץ
ת־ה ָּש ַ ֵּ֣מים וְ ֶּא ָּ
ֶּא ַ
ר־בם
ל־א ֶּש ִָּ֔
ת־כ ֲ
ת־היָּ ם וְ ֶּא ָּ
ֶּא ַ
וַ ָּיֵ֖נַ ח ַביֵּ֣ ֹום ַה ְשביעי
הוֵ֛ה ֶּאת־יִ֥ ֹום ַה ַש ָּ ֵ֖בת
ל־כן ב ַ ֶׁ֧רְך יְ ָּ
ַע ָֽ֗
ַוַֹֽֽיְ ַק ְד ֹֽשהּו׃ ס
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ת־א ֵ֖ביָך וְ ֶּאת־א ֶּמָך
ַכ ִ֥בד ֶּא ָּ
יָּמיָך
ְל ַמ ַען יַ ֲאר ֵּ֣כּון ִֶּ֔
ֹלהיָך נ ִ֥תן ָּ ֹֽלְך׃ ס
הוִ֥ה ֱא ֶּ ֵ֖
ַ ַ֚על ָּה ֲא ָּד ִָּ֔מה ֲא ֶּשר־יְ ָּ
ִ֥לֵ֖א ת ְר ָּ ֵ֖צֹֽח׃ ס
ֵּ֣ ֵ֖לא תנְ ָּאֹֽף׃ ס
ֵּ֣ ֵ֖לא תגְ ִ֔ ֹֽנב׃ ס
א־ת ֲע ֶּנִ֥ה ְבר ֲעָךֵ֖ ִ֥עד ָּ ֹֽש ֶּקר׃ ס
ֹֽל ַ
ִ֥לא ַת ְח ֵ֖מד בֵּ֣ית ר ֶּעָך
א־ת ְח ִ֞מד ֵּ֣א ֶּשת ר ָֽ֗ ֶּעָך
ֹֽל ַ
וְ ַע ְבדֹו וַ ֲא ָּמתֹו
שֹורֹו וַ ֲחמ ִ֔רֹו
וְ ֵּ֣
וְ ֵ֖כל ֲא ֶּ ִ֥שר ְלר ֶּ ֹֽעָך׃ פ

Exodus 20

Page 5

ת־ה ַלפ ָֽ֗ידם
קֹוֹלת וְ ֶּא ַ
ת־ה ִ֖֜
ל־ה ָּעם ר ִ֥֨אים ֶּא ַ
וְ ָּכ ָּ
ת־ה ָּ ֵ֖הר ָּעשן
וְ את ֵּ֣קֹול ַהש ִָּ֔פר וְ ֶּא ָּ
וַ ַי ְַֽרא ָּה ָּעם
וַ יָּ ִ֔נעּו
ַוַֹֽֽיַ ַע ְמ ֵ֖דּו ֹֽמ ָּר ֹֽחק׃
אמרּו ֶּאל־מ ִֶּ֔שה
וַ ֹֽי ְ
ר־א ָּ ִ֥תה ע ָּ ֵ֖מנּו וְ נ ְש ָּמ ָּעה
ַדב ַ
ֹלהים ֶּפן־נָּ ֹֽמּות׃
וְ ַאל־יְ ַד ִ֥בר ע ָּ ֵ֛מנּו ֱא ֵ֖
ל־ה ָּעם
שה ֶּא ָּ
אמר מ ֶּ ֵּ֣
וַ ִ֥֨י ֶּ
ַאל־ת ָּיראּו
ָֽ֗כי ְל ַ ֹֽב ֲעבּור נַ ֵּ֣סֹות ֶּא ְת ִֶּ֔כם ָּ ֵ֖בא ָּה ֱאֹלהים
ל־פנ ֶּיכֵ֖ם
ּוב ֲע ָֽ֗בּור ת ְה ֶּיֶׁ֧ה י ְר ָּא ֵ֛תֹו ַע ְ
ַ
ְלב ְל ִ֥תי ֶּת ֱח ָּ ֹֽטאּו׃
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וַ יַ ֲע ִ֥מד ָּה ָּ ֵ֖עם מ ָּרחק
ל־ה ֲע ָּר ִֶּ֔פל
ּומ ֶּשה נ ַגֵּ֣ש ֶּא ָּ ֹֽ
ֹלהים׃ פ
ר־שם ָּה ֱא ֹֽ
ֲא ֶּש ָּ ֵ֖
אמר יְ הוָּ ה ֶּאל־מ ִֶּ֔שה
וַ י ֶּ
ל־בנֵּ֣י י ְש ָּראל
אמר ֶּא ְ
ִ֥כה ת ַ ֵ֖
ן־ה ָּש ִַ֔מים ד ַ ֵ֖ב ְרתי ע ָּמ ֶּ ֹֽכם׃
יתם כַ֚י מ ַ
ַא ֶּ ֵּ֣תם ְרא ִֶּ֔
אֹלהי זָּ ִָּ֔הב
ִ֥לא ַת ֲע ֵ֖שּון אתי ֱאֹלהי ֶּכ ֶּסף ו ֵּ֣
ִ֥לא ַת ֲע ֵ֖שּו ָּל ֶּ ֹֽכם׃
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מזְ ַבֵּ֣ח ֲא ָּד ָּמה ַת ֲע ֶּשה־לי
ת־ש ָּל ִֶּ֔מיָך
ֹלתיָך וְ ֶּא ְ
וְ זָּ ַב ְח ָּ ֵּ֣ת ָּע ָֽ֗ ָּליו ֶּאת־ע ֶּ
ת־ב ָּק ֶּרָך
ת־צאנְ ָךֵ֖ וְ ֶּא ְ
ֶּא ֹֽ
ת־ש ִ֔מי
שר ַאזְ ֵּ֣כיר ֶּא ְ
ל־ה ָּמקֹום ֲא ֶּ ֵּ֣
ְב ָּכ ַ
ָּא ִ֥בֹוא א ֶּלֵ֖יָך
ּוב ַר ְכ ֹֽתיָך׃
ה־לי
וְ אם־מזְ ַבח ֲא ָּבנים ַ ֹֽת ֲע ֶּש ִ֔
ֹֽלא־ת ְב ֶּנִ֥ה ֶּא ְת ֶּ ֵ֖הן גָּ זית
ֵ֖יה
ֶׁ֧כי ַח ְר ְבָךֵ֛ ה ַנ ְִ֥פ ָּת ָּע ֶּל ָּ
וַ ְת ַ ֹֽח ְל ֶּ ֹֽל ָּה׃
א־ת ֲע ֶּלִ֥ה ְב ַמ ֲעֹלֵ֖ ת ַ ֹֽעל־מזְ ְבחי
וְ ֹֽל ַ
ֲא ֶּ ֵ֛שר ֹֽלא־תגָּ ֶּלִ֥ה ֶּע ְרוָּ ְתָךֵ֖ ָּע ָּ ֹֽליו׃ פ

