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ֹלהים אֲ שֶ ר ֵילְכוּ
ֹאמרוּ ֵאלָיו קוּם עֲשֵ ה־לָנוּ אֱ ִ
(א) ַוי ְַרא הָ עָ ם כִ י בֹשֵ שׁ מֹשֶ ה ל ֶָרדֶ ת ִמן הָ הָ ר ַוי ִָקהֵ ל ָהעָ ם עַ ל ַאהֲ רֹן וַי ְ
ְל ָפנֵינוּ כִ י־זֶה מֹשֶ ה הָ ִאישׁ אֲ שֶ ר הֶ ֱעלָנוּ מֵ ֶא ֶרץ ִמצְ ַריִם ל ֹא יָדַ עְ נוּ מֶ ה־הָ יָה לֹו:
(ב) וַי ֹאמֶ ר אֲ לֵהֶ ם ַאהֲ רֹן פ ְָרקוּ נִזְ מֵ י הַ זָהָ ב אֲ שֶ ר בְ ָאזְ נֵי נְשֵ יכֶם בְ נֵיכֶם וּבְ נ ֵֹתיכֶם וְ הָ בִ יאוּ ֵאלָי:
ל־אהֲ רֹן:
(ג) ַוי ְִתפ ְָרקוּ כָל־הָ עָ ם ֶאת־נִזְ מֵ י הַ זָהָ ב אֲ שֶ ר בְ ָאזְ נֵיהֶ ם וַ יָבִ יאוּ ֶא ַ
ֹאמרוּ ֵאלֶה אֱ ֹלהֶ יָך י ְִש ָר ֵאל אֲ שֶ ר הֶ עֱלוָּך מֵ ֶא ֶרץ ִמצְ ָריִם:
(ד) ַוי ִַקח ִמיָדָ ם ַויָצַ ר אֹתֹו בַ חֶ ֶרט ַו ַיעֲשֵ הוּ עֵ גֶל מַ סֵ כָה וַי ְ
(ה) ַוי ְַרא ַאהֲ רֹן ַויִבֶ ן ִמזְ בֵ חַ ְל ָפנָיו ַוי ְִק ָרא ַאהֲ רֹן וַי ֹאמַ ר חַ ג ַלה' מָ חָ ר:
(ו) ַוי ְַשכִ ימוּ ִממָ חֳ ָרת ַו ַיעֲלוּ עֹֹלת ַויַגִ שׁוּ ְשל ִָמים ַויֵשֶ ב ָהעָ ם לֶאֱ כֹל וְ שָ תֹו ַוי ָֻקמוּ לְצַ חֵ ק :פ
ית מֵ ֶא ֶרץ ִמצְ ָריִם:
ְֶך־רד כִ י ִשחֵ ת עַ ְמָך אֲ שֶ ר הֶ ֱע ֵל ָ
(ז) ַויְדַ בֵ ר ה ' ֶאל־מֹשֶ ה ל ֵ
ֹאמרוּ ֵאלֶה אֱ ֹלהֶ יָך י ְִש ָר ֵאל
יתם עָ שׂוּ לָהֶ ם עֵ ֶג ל מַ סֵ כָה ַוי ְִש ַתחֲ ווּ־לֹו ַויִזְ בְ חוּ־לֹו וַי ְ
(ח) סָ רוּ מַ הֵ ר ִמן־הַ דֶ ֶרְך אֲ שֶ ר צִ וִ ִ
אֲ שֶ ר הֶ עֱלוָּך מֵ ֶא ֶרץ ִמצְ ָריִם:
ם־קשֵ ה־ע ֶֹרף הוּא:
יתי ֶאת־הָ עָ ם הַ זֶה וְ ִהנֵה עַ ְ
(ט) וַי ֹאמֶ ר ה ' ֶאל־מֹשֶ ה ָר ִא ִ
אֹותָך לְגֹוי גָדֹול:
ר־אפִ י בָ הֶ ם וַאֲ ַכלֵם וְ ֶאעֱשֶ ה ְ
(י) וְ עַ ָתה הַ נִיחָ ה לִי וְ יִחַ ַ
את מֵ ֶא ֶרץ ִמצְ ַריִם בְ כֹחַ גָדֹול וּבְ יָד
(יא) ַויְחַ ל מֹשֶ ה ֶאת־פְ נֵי ה' אֱ ֹלהָ יו וַי ֹאמֶ ר לָמָ ה ה ' יֶחֱ ֶרה ַאפְ ָך בְ עַ מֶ ָך אֲ שֶ ר הֹוצֵ ָ
חֲ ז ָָקה:
ַֹלתם מֵ עַ ל פְ נֵי הָ אֲ דָ מָ ה שׁוּב מֵ חֲ רֹון ַאפֶָך
א ָתם בֶ הָ ִרים וּ ְלכ ָ
יאם לַהֲ רֹג ֹ
ֹאמרוּ ִמצְ ַריִם לֵאמֹר בְ ָרעָ ה הֹוצִ ָ
(יב) לָמָ ה י ְ
וְ ִהנָחֵ ם עַ ל־הָ ָרעָ ה לְעַ מֶ ָך:
(יג) זְ כֹר ל ְַאבְ ָרהָ ם ְליִצְ חָ ק וּ ְלי ְִש ָר ֵאל עֲבָ דֶ יָך אֲ שֶ ר נ ְִשבַ עְ ָת לָהֶ ם בָ ְך ו ְַתדַ בֵ ר אֲ לֵהֶ ם ַא ְרבֶ ה ֶאת־ז ְַר ֲעכֶם כְ כֹוכְ בֵ י
הַ שָ מָ יִם וְ כָל־הָ ָא ֶרץ הַ ז ֹאת אֲ שֶ ר ָאמַ ְר ִתי ֶא ֵתן ְלז ְַר ֲעכֶם וְ נָחֲ לוּ ְל ֹעלָם:
(יד) ַו ִינָחֶ ם ה' עַ ל־הָ ָרעָ ה אֲ שֶ ר ִדבֶ ר ַלעֲשֹׂות לְעַ מֹּו :פ
וּמזֶה הֵ ם כְ תֻ בִ ים:
וּשנֵי ֻלחֹת הָ עֵ דֻת בְ יָדֹו ֻלחֹת כְ תֻ בִ ים ִמ ְשנֵי עֶ בְ ֵריהֶ ם ִמזֶה ִ
(טו) ַו ִיפֶן ַוי ֵֶרד מֹשֶ ה ִמן־הָ הָ ר ְ
ֹלהים הוּא חָ רוּת עַ ל־הַ ֻלחֹת:
ֹלהים הֵ מָ ה וְ הַ ִמכְ ָתב ִמכְ ַתב אֱ ִ
(טז) וְ הַ ֻלחֹת מַ עֲשֵ ה אֱ ִ
(יז) ַוי ְִשמַ ע יְהֹושֻ עַ ֶאת־קֹול הָ עָ ם בְ ֵרעֹה וַי ֹאמֶ ר ֶאל־מֹשֶ ה קֹול ִמלְחָ מָ ה בַ מַ חֲ נֶה:
בוּרה וְ ֵאין קֹול עֲנֹות חֲ לוּשָ ה קֹול עַ נֹּות ָאנֹכִ י שֹמֵ עַ :
(יח) וַי ֹאמֶ ר ֵאין קֹול עֲנֹות גְ ָ
חת ַויְשַ בֵ ר
ר־אף מֹשֶ ה ַוי ְַשלְֵך (מידו) ִמיָדָ יו ֶאת־הַ ֻל ֹ
וּמחֹֹלת ַויִחַ ַ
(יט) ַוי ְִהי כַאֲ שֶ ר ָק ַרב ֶאל־הַ מַ חֲ נֶה ַוי ְַרא ֶאת־הָ עֵ גֶל ְ
א ָֹתם ַתחַ ת הָ הָ ר:

(כ) ַוי ִַקח ֶאת־הָ עֵ גֶל אֲ שֶ ר עָ שׂוּ ַוי ְִשרֹף בָ ֵאשׁ ַוי ְִטחַ ן עַ ד אֲ שֶ ר־דָ ק ַו ִיזֶר עַ ל־פְ נֵי הַ מַ יִם ַוי ְַש ְק ֶאת־בְ נֵי ִי ְש ָר ֵאל:
את עָ לָיו חֲ טָ ָאה גְ ֹדלָה:
ל־אהֲ רֹן מֶ ה־עָ שָ ה לְָך הָ עָ ם הַ זֶה כִ י־הֵ בֵ ָ
(כא) וַי ֹאמֶ ר מֹשֶ ה ֶא ַ
(כב) וַי ֹאמֶ ר ַאהֲ רֹן ַאל־יִחַ ר ַאף אֲ ֹד ִני ַא ָתה יָדַ עְ ָת ֶאת־הָ עָ ם כִ י ְב ָרע הוּא:
ֹלהים אֲ שֶ ר ֵילְכוּ ְל ָפנֵינוּ כִ י־זֶה מֹשֶ ה הָ ִאישׁ אֲ שֶ ר הֶ ֱעלָנוּ מֵ ֶא ֶרץ ִמצְ ַריִם ל ֹא יָדַ עְ נוּ מֶ ה־הָ יָה
ֹאמרוּ לִי עֲשֵ ה־לָנוּ אֱ ִ
(כג) וַי ְ
לֹו:
(כד) ָואֹמַ ר לָהֶ ם ל ְִמי זָהָ ב ִה ְתפ ָָרקוּ ַוי ְִתנוּ־לִי ו ַָא ְש ִלכֵהוּ בָ ֵאשׁ ַויֵצֵ א הָ עֵ גֶל הַ זֶה:
(כה) ַוי ְַרא מֹשֶ ה ֶאת־הָ עָ ם כִ י פָרֻ עַ הוּא כִ י־פְ ָרעֹה ַאהֲ רֹן ל ְִש ְמצָ ה בְ ָקמֵ יהֶ ם:
(כו) ַו ַי ֲעמֹד מֹשֶ ה בְ שַ עַ ר הַ מַ חֲ נֶה וַי ֹאמֶ ר ִמי לה' ֵאלָי ַוי ֵָא ְספוּ ֵאלָיו כָל־בְ נֵי לֵוִ י:
ֹה־אמַ ר ה' אֱ ֹלהֵ י י ְִש ָר ֵאל ִש ימוּ ִאישׁ־חַ ְרבֹּו עַ ל־י ְֵרכֹו עִ בְ רוּ וָ שׁוּבוּ ִמשַ עַ ר לָשַ עַ ר בַ מַ חֲ נֶה וְ ִה ְרגוּ ִאישׁ־
(כז) וַי ֹאמֶ ר לָהֶ ם כ ָ
ת־קרֹבֹו:
ת־רעֵ הוּ וְ ִאישׁ ֶא ְ
ת־א ִחיו וְ ִאישׁ ֶא ֵ
ֶא ָ
(כח) ַו ַיעֲשׂוּ בְ נֵי־לֵוִ י כִ ְדבַ ר מֹשֶ ה ַו ִיפֹל ִמן־הָ עָ ם בַ יֹּום הַ הוּא כִ ְשֹלשֶ ת ַא ְלפֵי ִאישׁ:
(כט) וַי ֹאמֶ ר מֹשֶ ה ִמלְאוּ י ְֶדכֶם הַ יֹּום ַלה ' כִ י ִאישׁ בִ בְ נֹו וּבְ ָא ִחיו וְ ל ֵָתת ֲעלֵיכֶם הַ יֹּום ְב ָרכָה:
אתם חֲ טָ ָאה גְ ֹדלָה וְ עַ ָתה ֶא ֱעלֶה אֶ ל ה' אוּלַי אֲ כַפְ ָרה בְ עַ ד
(ל) ַוי ְִהי ִממָ חֳ ָרת וַי ֹאמֶ ר מֹשֶ ה ֶאל־הָ עָ ם אַ ֶתם חֲ טָ ֶ
אתכֶם:
חַ טַ ְ
(לא) ַויָשָ ב מֹשֶ ה ֶאל־ה' וַי ֹאמַ ר ָאנָא חָ טָ א הָ עָ ם הַ זֶה חֲ טָ ָאה גְ ֹדלָה ַו ַיעֲשׂוּ לָהֶ ם אֱ ֹלהֵ י זָהָ ב:
ם־איִן ְמחֵ נִי נָא ִמ ִספְ ְרָך אֲ שֶ ר כ ָָתבְ ָת:
אתם וְ ִא ַ
ם־תשָ א חַ טָ ָ
(לב) וְ עַ ָתה ִא ִ
(לג) וַי ֹאמֶ ר ה' ֶאל־מֹשֶ ה ִמי אֲ שֶ ר חָ טָ א־לִי ֶא ְמחֶ נּוּ ִמ ִספְ ִרי:
ר־דבַ ְר ִתי לְָך ִהנֵה מַ ל ְָאכִ י ֵילְֵך ְל ָפנֶיָך וּבְ יֹום פ ְָק ִדי וּפ ַָק ְד ִתי ֲעלֵהֶ ם חַ טָ אתָ ם:
(לד) וְ עַ ָתה לְֵך נְחֵ ה ֶאת־הָ עָ ם ֶאל אֲ שֶ ִ
(לה) ַו ִיגֹף ה ' ֶאת־הָ עָ ם עַ ל אֲ שֶ ר עָ שׂוּ ֶאת־הָ עֵ גֶל אֲ שֶ ר עָ שָ ה ַאהֲ רֹן :ס

