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ן יח תֵּ יַני, -ֶאל ַויִּ ַהר סִּ תֹו בְּ ר אִּ ַדבֵּ ַכֹּלתֹו לְּ נֵּיֹמֶשה, כְּ ֻדת לֹֻחת, שְּ ים  ֶאֶבן, לֹֻחת-ָהעֵּ ֻתבִּ כְּ

ַבע א   ֶאצְּ ים-בְּ א א .ֹלהִּ יָהָעם ַוַירְּ ן-, כִּ ש ֹמֶשה ָלֶרֶדת מִּ ל  ָהָהר;-ֹבשֵּ ָקהֵּ ַאֲהֹרן, -ַעל ָהָעםַויִּ

ה ָליו קּום ֲעשֵּ רּו אֵּ ים ָלנּו -ַוֹיאמְּ ֹלהִּ כּו א  ָפנֵּינּוֲאֶשר יֵּלְּ י-לְּ יש ֲאֶשר -כִּ ָלנּוֶזה ֹמֶשה ָהאִּ  ֶהע 

ם, ֹלא  ַריִּ צְּ ֶאֶרץ מִּ נּומֵּ ֶהם, ַאֲהֹרן,  ַוֹיאֶמר ב ָהָיה לֹו.-ֶמה ָיַדעְּ קּוֲאלֵּ י ַהָזָהב, ֲאֶשר ָפרְּ מֵּ זְּ  נִּ

יֶכם;  ֹנתֵּ נֵּיֶכם ּובְּ יֶכם בְּ שֵּ נֵּי נְּ ָאזְּ יאּובְּ ָהבִּ ָלי.וְּ קּו ג  , אֵּ ָפרְּ תְּ י ַהָזָהב, -ֶאת, ָהָעם-, ָכלַויִּ מֵּ זְּ נִּ

יאּו, ֶאל נֵּיֶהם; ַוָיבִּ ָאזְּ ַקח ד  ַאֲהֹרן.-ֲאֶשר בְּ הּו,  ַויִּ ָיָדם, ַוָיַצר ֹאתֹו ַבֶחֶרט, ַוַיֲעשֵּ ֶגלמִּ  עֵּ

רּו ָכה; ַוֹיאמְּ ל, ֲאֶשר -ַמסֵּ ָראֵּ שְּ ֹלֶהיָך יִּ ֶלה א  לּוָךאֵּ ֶאֶרץ ֶהע  ם. מֵּ ָריִּ צְּ א ה   מִּ ֶבן ַאֲהֹרן,  ַוַירְּ ַויִּ

חַ  בֵּ זְּ ָפָניו מִּ ָרא ַאֲהֹרן ַוֹיאַמר, ַחג ַלהלְּ קְּ ימּו וָמָחר.  '; ַויִּ כִּ ת ,ַוַישְּ ֳחרָּ  ,ֹעֹלת ַוַיֲעלּו  ,ִממָּ

שּו  ים ַוַיגִּ ָלמִּ ֹכללֶ  ָהָעם ַויֵֶּשב ;שְּ ָשתֹו, א  ק. ַוָיֻקמּו וְּ ַצחֵּ                                                     לְּ

ר ז ַדבֵּ ד-ֶלְך  ֹמֶשה:-, ֶאל'ה ַויְּ ת -רֵּ חֵּ י שִּ ָךכִּ יתָ  ֲאֶשר, ַעמְּ לֵּ ם ֶהע  ָריִּ צְּ ֶאֶרץ מִּ ר,  ָסרּו ח .מֵּ ַמהֵּ

ן ם-מִּ יתִּ ּוִּ כָ -ַהֶדֶרְך ֲאֶשר צִּ ֶגל ַמסֵּ ַתֲחוּוה; ָעשּו ָלֶהם, עֵּ שְּ חּו-ַויִּ בְּ זְּ רּו, -לֹו, ַויִּ ֶלה לֹו, ַוֹיאמְּ אֵּ

ֹלֶהיָך  לא  ָראֵּ שְּ לּוָךֲאֶשר  יִּ ם ֶהע  ָריִּ צְּ ֶאֶרץ מִּ י ֶאת  ֹמֶשה:-, ֶאל'ה ַוֹיאֶמר ט  .מֵּ יתִּ  ָהָעם-ָראִּ

נֵּה ַעם הִּ ה-ַהֶזה, וְּ שֵּ ַעָתה י  ֹעֶרף הּוא.-קְּ יָחה וְּ י,  ַהנִּ ַחרלִּ יִּ י-וְּ ֶשה ַוֲאַכלֵּםֶהם בָ  ַאפִּ ֶאע  ; וְּ

גֹוי ָגדֹול. ָך, לְּ ַחל יא אֹותְּ נֵּי-ֹמֶשה, ֶאת ַויְּ ֶרה  'ֹלָהיו; ַוֹיאֶמר, ָלָמה ה-א   'ה פְּ ָךֶיח   ַאפְּ

ָיד  ֹכַח ָגדֹול ּובְּ ם, בְּ ַריִּ צְּ ֶאֶרץ מִּ אָת מֵּ ַעֶמָך, ֲאֶשר הֹוצֵּ ם  ָלָמה יב .ֲחָזָקהבְּ ַריִּ צְּ רּו מִּ ֹיאמְּ

ָרעָ לֵּאֹמר,  יָאם הבְּ יםַלֲהֹרג ֹאָתם  הֹוצִּ ַכֹּלָתם, ֶבָהרִּ ַעל , ּולְּ נֵּימֵּ ֲחרֹון; שּוב ָהֲאָדָמה פְּ  מֵּ

ם ַעל ַאֶפָך ָנחֵּ הִּ ַעֶמָך ָהָרָעה-וְּ ֹכר יג .לְּ ָחק  זְּ צְּ יִּ ָרָהם לְּ ַאבְּ ל לְּ ָראֵּ שְּ יִּ ָת ּולְּ ַבעְּ שְּ ֲעָבֶדיָך ֲאֶשר נִּ

ֶבה ֶאת ָבְךָלֶהם  ֶהם ַארְּ ר ֲאלֵּ ַדבֵּ ם; זַ -ַותְּ י ַהָשָמיִּ בֵּ כֹוכְּ ֲעֶכם כְּ ָכלרְּ ָהָאֶרץ ַהֹזאת ֲאֶשר -וְּ

ן  י ֶאתֵּ תִּ ֲעֶכםָאַמרְּ ַזרְּ ָנֲחלּו  לְּ ֹעָלםוְּ ָנֶחם יד .לְּ ֶברֲאֶשר  ָהָרָעה-ַעל 'ה ַויִּ ַעמֹו. דִּ                 ַלֲעשֹות לְּ

ֶפן טו ֶרד ַויִּ ן ַויֵּ י -ֹמֶשה מִּ נֵּ ֻדת  ֻלֹחתָהָהר ּושְּ יָ ָהעֵּ יֶהם ֻלֹחת :דוֹ בְּ רֵּ י ֶעבְּ נֵּ שְּ ים מִּ ֻתבִּ ֶזה -כְּ מִּ

ם  ֶזה הֵּ יםּומִּ ֻתבִּ ַהלֹֻחת טז .כְּ ה -וְּ ים-א  ַמֲעשֵּ ָמה;  ֹלהִּ ָתבהֵּ כְּ ַהמִּ ַתב  וְּ כְּ ים -א  מִּ -הּואֹלהִּ

ַמע יז .ַהלֹֻחת-ָחרּות ַעל שְּ הֹוֻשַע ֶאת ַויִּ ֹעה ָהָעםקֹול -יְּ רֵּ חָ -ֶאל ַוֹיאֶמר; בְּ לְּ ָמה ֹמֶשה קֹול מִּ

ין קֹול ֲענֹות ֲחלּוָשה; ַוֹיאֶמר יח ַבַמֲחֶנה. אֵּ בּוָרה וְּ ין קֹול ֲענֹות גְּ עַ  ַענֹותקֹול  אֵּ י ֹשמֵּ  .ָאֹנכִּ

י יט הִּ א ֶאת-ֶאל, ַכֲאֶשר ָקַרב ַויְּ ַחר-ַהַמֲחֶנה, ַוַירְּ ֹחֹלת; ַויִּ ֶגל, ּומְּ לְֵּךֹמֶשה,  ַאף-ָהעֵּ  ַוַישְּ

ָיָדו ֶאת ר ֹאָתם, ַתַחת ָהָהר., ַהלֹֻחת-מִּ ַשבֵּ ַקח כ ַויְּ ש, -ֶאת ַויִּ ֹרף ָבאֵּ שְּ ֶגל ֲאֶשר ָעשּו, ַויִּ ָהעֵּ

ַחן טְּ ֶזר ַעל-, ַעד ֲאֶשרַויִּ נֵּי-ָדק; ַויִּ קְּ  פְּ ם, ַוַישְּ נֵּי -ֶאת ַהַמיִּ לבְּ ָראֵּ שְּ -ֹמֶשה ֶאל ַוֹיאֶמר כא   .יִּ

ָךָעָשה -ַאֲהֹרן, ֶמה י  ַהֶזה: ָהָעם לְּ אָת ָעָליו, -כִּ בֵּ ֹדָלההֵּ -ַאֲהֹרן, ַאל ַוֹיאֶמר כב. ֲחָטָאה גְּ

ַחר ַאף ָת  יִּ י; ַאָתה ָיַדעְּ י ָהָעם-ֶאתֲאֹדנִּ ָרע, כִּ רּו  כג הּוא. בְּ י ַוֹיאמְּ ה-לִּ יםָלנּו -ֲעשֵּ ֹלהִּ  א 

כּו  ָפנֵּינּוֲאֶשר יֵּלְּ ילְּ יש, -: כִּ ָלנּו ֲאֶשרֶזה ֹמֶשה ָהאִּ ם ֶהע  ַריִּ צְּ ֶאֶרץ מִּ נּו, ֶמה ֹלא-מֵּ ָהָיה -ָיַדעְּ

נּו ָוֹאַמר כד לֹו. תְּ ָפָרקּו ַויִּ תְּ י ָזָהב, הִּ מִּ י; -ָלֶהם לְּ הּולִּ כֵּ לִּ ֶגל ַהֶזה. ָוַאשְּ א ָהעֵּ ש, ַויֵּצֵּ  ָבאֵּ

א כה י ָפֻרַע הּוא:ָהָעם-ֹמֶשה ֶאת ַוַירְּ י , כִּ ָצה -כִּ מְּ שִּ ָרֹעה ַאֲהֹרן, לְּ יֶהםפְּ ָקמֵּ  ַוַיֲעֹמד כו .בְּ

שַ  י ַלהַוֹיאֶמרַער ַהַמֲחֶנה, ֹמֶשה, בְּ ָליו, ָכל ', מִּ פּו אֵּ ָלי; ַויֵָּאסְּ י.-אֵּ וִּ נֵּי לֵּ ָלֶהם,  ַוֹיאֶמר כז בְּ

י -א   'ָאַמר ה-ֹכה ל, ֹלהֵּ ָראֵּ שְּ ימּויִּ יש שִּ בֹו, ַעל-אִּ ַשַער ָלַשַער, -ַחרְּ רּו ָושּובּו מִּ בְּ כֹו; עִּ רֵּ יְּ

ישַבַמֲחֶנה גּו אִּ רְּ הִּ יו -ֶאת-, וְּ יש ֶאתוְּ ָאחִּ הּו,-אִּ עֵּ יש  רֵּ אִּ ֹרבֹו. -ֶאתוְּ נֵּי ַוַיֲעשּו כחקְּ י, -בְּ וִּ לֵּ

ַבר ֹמֶשה;  דְּ ֹפלכִּ ן ַויִּ יש. ָהָעם-מִּ י אִּ פֵּ ֹלֶשת ַאלְּ שְּ אּו  ַוֹיאֶמר כט ַביֹום ַההּוא, כִּ לְּ ֹמֶשה, מִּ

ֶכם ַהיֹום ַלה י 'ֶידְּ יש, כִּ יו אִּ ָאחִּ נֹו, ּובְּ בְּ יֶכם ַהיוֹ -בִּ ת ֲעלֵּ ָלתֵּ ָרָכה.וְּ י ל ם, בְּ הִּ ת ,ַויְּ ֳחרָּ , ִממָּ

ֹדָלה ֲחָטאֶתם, ַאֶתם ָהָעם-ַוֹיאֶמר ֹמֶשה ֶאל ַעָתה ֲחָטָאה גְּ ֶלה; וְּ , אּוַלי 'ה-ֶאל ֶאע 

ַעד  ָרה בְּ ֶכםֲאַכפְּ  ֲחָטָאהַהֶזה  ָהָעם ָחָטא, ָאָנא  , ַוֹיאַמר:'ה-ֹמֶשה ֶאל ַוָיָשב לא. ַחַטאתְּ

ֹדָלה י ָזָהב., ַוַיֲעשּו גְּ ֹלהֵּ ַעָתה לב ָלֶהם, א  םוְּ ָשא -, אִּ םַחָטאָתםתִּ אִּ ן-; וְּ י -ַאיִּ נִּ חֵּ , ָנאמְּ

ָת. ָך ֲאֶשר ָכָתבְּ רְּ פְּ סִּ י ֲאֶשר   ֹמֶשה:-ֶאל, 'ה ַוֹיאֶמר לג מִּ י.-ָחָטאמִּ רִּ פְּ סִּ ֶחנּו מִּ י, ֶאמְּ             לִּ

ַעָתה לד ה ֶאת וְּ חֵּ ְך נְּ תִּ -ֶאל ֲאֶשר ָהָעם-לֵּ ַברְּ ְך -ָלְךי דִּ לֵּ י יֵּ ָאכִּ נֵּה ַמלְּ ָפֶניָךהִּ י לְּ דִּ יֹום ָפקְּ ; ּובְּ

י  תִּ ֶהםּוָפַקדְּ ֹגף לה .ַחָטאָתם ֲעלֵּ ֶגל-ָעשּו ֶאת ֲאֶשרַעל  ָהָעם-ֶאת 'ה ַויִּ  ֲאֶשר ָעָשה ַאֲהֹרן. ָהעֵּ
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