עורך המצגת – עידן לוסקי
כל הזכויות שמורות לוויסקול לימודים מקוונים בע"ם

וַיֹּאמֶר יְהוָה אֶל-מֹּשֶה פְסָל-לְךָ שְנֵי-לֻחֹּת אֲבָנִים כָרִאשֹּנִים וְכָתַבְתִי עַל-הַלֻחֹּת
אֶת-הַדְבָרִים אֲשֶר הָיו עַל-הַלֻחֹּת הָרִאשֹּנִים אֲשֶר שִבַרְתָ .וֶהְיֵה נָכוֹּן לַבֹּקֶר
וְעָלִיתָ בַבֹּקֶר אֶל-הַר סִינַי וְנִצַבְתָ לִי שָם עַל-רֹּאש הָהָר .וְאִיש לֹּא-יַעֲלֶה עִמָךְ
וְגַם-אִיש אַל-יֵרָא בְכָל-הָהָר גַם-הַצֹּאן וְהַבָקָר אַל-יִרְעו אֶל-מול הָהָר
הַהוא .וַיִפְסֹּל שְנֵי-לֻחֹּת אֲבָנִים כָרִאשֹּנִים וַיַשְכֵם מֹּשֶה בַבֹּקֶר וַיַעַל אֶל-הַר סִינַי
כַאֲשֶר צִוָה יְהוָה אֹּתוֹּ וַיִקַח בְיָדוֹּ שְנֵי לֻחֹּת אֲבָנִים.
וַיֵרֶד יְהוָה בֶעָנָן וַיִתְיַצֵב עִמוֹּ שָם וַיִקְרָא בְשֵם יְהוָה .וַיַעֲבֹּר יְהוָה עַל-פָנָיו
וַיִקְרָא יְהוָה יְהוָה אֵל רַחום וְחַנון אֶרֶךְ אַפַיִם וְרַב-חֶסֶד וֶאֱמֶת .נֹּצֵר חֶסֶד
לָאֲלָפִים נֹּשֵא עָוֹן וָפֶשַע וְחַטָאָה וְנַקֵה לֹּא יְנַקֶה פֹּקֵד עֲוֹן אָבוֹּת עַל-בָנִים וְעַל-בְנֵי
בָנִים עַל-שִלֵשִים וְעַל-רִבֵעִים .וַיְמַהֵר מֹּשֶה וַיִקֹּד אַרְצָה וַיִשְתָחו.

"וְהַלֻחֹּת מַעֲשֵה אֱלֹּהִים הֵמָה וְהַמִכְתָב מִכְתַב אֱלֹּהִים הוא
חָרות עַל-הַלֻחֹּת"

"פְסָל-לְךָ שְנֵי-לֻחֹּת אֲבָנִים כָרִאשֹּנִים"

"וְהַר סִינַי עָשַן כֻלוֹּ מִפְנֵי אֲשֶר יָרַד עָלָיו יְהוָה בָאֵש וַיַעַל
עֲשָנוֹּ כְעֶשֶן הַכִבְשָן וַיֶחֱרַד כָל-הָהָר מְאֹּד"

"וַיֵרֶד יְהוָה בֶעָנָן וַיִתְיַצֵב עִמוֹּ שָם וַיִקְרָא בְשֵם יְהוָה".

"עֲלֵה אֶל-יְהוָה אַתָה וְאַהֲרֹּן נָדָב וַאֲבִיהוא וְשִבְעִים מִזִקְנֵי
יִשְרָאֵל"

"וְאִיש לֹּא-יַעֲלֶה עִמָךְ"

וַיֹּאמֶר אִם-נָא מָצָאתִי חֵן בְעֵינֶיךָ אֲדֹּנָי יֵלֶךְ-נָא אֲדֹּנָי בְקִרְבֵנו כִי עַם-קְשֵה-עֹּרֶף הוא
וְסָלַחְתָ לַעֲוֹנֵנו ולְחַטָאתֵנו ונְחַלְתָנו .וַיֹּאמֶר הִנֵה אָנֹּכִי כֹּרֵת בְרִית נֶגֶד כָל-עַמְךָ אֶעֱשֶה
נִפְלָאֹּת אֲשֶר לֹּא-נִבְרְאו בְכָל-הָאָרֶץ ובְכָל-הַגוֹּיִם וְרָאָה כָל-הָעָם אֲשֶר-אַתָה בְקִרְבוֹּ אֶת-
שְמָר-לְךָ אֵת אֲשֶר אָנֹּכִי מְצַוְךָ הַיוֹּם
מַעֲשֵה יְהוָה כִי-נוֹּרָא הוא אֲשֶר אֲנִי עֹּשֶה עִמָךְ.
הִשָמֶר לְךָ פֶן-
הִנְנִי גֹּרֵש מִפָנֶיךָ אֶת-הָאֱמֹּרִי וְהַכְנַעֲנִי וְהַחִתִי וְהַפְרִזִי וְהַחִוִי וְהַיְבוסִי.
כִי אֶת-
תִכְרֹּת בְרִית לְיוֹּשֵב הָאָרֶץ אֲשֶר אַתָה בָא עָלֶיהָ פֶן-יִהְיֶה לְמוֹּקֵש בְקִרְבֶךָ.
כִי לֹּא תִשְתַחֲוֶה לְאֵל
מִזְבְחֹּתָם תִתֹּצון וְאֶת-מַצֵבֹּתָם תְשַבֵרון וְאֶת-אֲשֵרָיו תִכְרֹּתון.
פֶן-תִכְרֹּת בְרִית לְיוֹּשֵב הָאָרֶץ וְזָנו אַחֲרֵי אֱלֹּהֵיהֶם
אַחֵר כִי יְהוָה קַנָא שְמוֹּ אֵל קַנָא הוא.
וְלָקַחְתָ מִבְנֹּתָיו לְבָנֶיךָ וְזָנו בְנֹּתָיו אַחֲרֵי
וְזָבְחו לֵאלֹּהֵיהֶם וְקָרָא לְךָ וְאָכַלְתָ מִזִבְחוֹּ.
אֱלֹּהֵיהֶן וְהִזְנו אֶת-בָנֶיךָ אַחֲרֵי אֱלֹּהֵיהֶן.

מַצֵבֹּתָם תְשַבֵרון-מִזְבְחֹּתָם תִתֹּצון וְאֶת-כִי אֶת
.אֲשֵרָיו תִכְרֹּתון-וְאֶת
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וַיֹּאמֶר יְהוָה אֶל-מֹּשֶה כְתָב-לְךָ אֶת-הַדְבָרִים הָאֵלֶה כִי עַל-פִי הַדְבָרִים הָאֵלֶה
וַיְהִי-שָם עִם-יְהוָה אַרְבָעִים יוֹּם וְאַרְבָעִים לַיְלָה
כָרַתִי אִתְךָ בְרִית וְאֶת-יִשְרָאֵל.
לֶחֶם לֹּא אָכַל ומַיִם לֹּא שָתָה וַיִכְתֹּב עַל-הַלֻחֹּת אֵת דִבְרֵי הַבְרִית עֲשֶרֶת
וַיְהִי בְרֶדֶת מֹּשֶה מֵהַר סִינַי ושְנֵי לֻחֹּת הָעֵדֻת בְיַד-מֹּשֶה בְרִדְתוֹּ מִן-הָהָר
הַדְבָרִים.
ומֹּשֶה לֹּא-יָדַע כִי קָרַן עוֹּר פָנָיו בְדַבְרוֹּ אִתוֹּ .וַיַרְא אַהֲרֹּן וְכָל-בְנֵי יִשְרָאֵל אֶת-מֹּשֶה
וַיִקְרָא אֲלֵהֶם מֹּשֶה וַיָשֻבו אֵלָיו אַהֲרֹּן וְכָל-
וְהִנֵה קָרַן עוֹּר פָנָיו וַיִירְאו מִגֶשֶת אֵלָיו.
חרֵי-כֵן נִגְשו כָל-בְנֵי יִשְרָאֵל וַיְצַוֵם אֵת כָל-
א ֲ
ְו ַ
הַנְשִאִים בָעֵדָה וַיְדַבֵר מֹּשֶה אֲלֵהֶם.
וַיְכַל מֹּשֶה מִדַבֵר אִתָם וַיִתֵן עַל-פָנָיו מַסְוֶה.
אֲשֶר דִבֶר יְהוָה אִתוֹּ בְהַר סִינָי.
ובְבֹּא מֹּשֶה לִפְנֵי יְהוָה לְדַבֵר אִתוֹּ יָסִיר אֶת-הַמַסְוֶה עַד-צֵאתוֹּ וְיָצָא וְדִבֶר אֶל-בְנֵי
וְרָאו בְנֵי-יִשְרָאֵל אֶת-פְנֵי מֹּשֶה כִי קָרַן עוֹּר פְנֵי מֹּשֶה וְהֵשִיב
יִשְרָאֵל אֵת אֲשֶר יְצֻוֶה.
מֹּשֶה אֶת-הַמַסְוֶה עַל-פָנָיו עַד-בֹּאוֹּ לְדַבֵר אִתוֹּ.

