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ר ֵיְלכּו )א( ַוַיְרא ָהָעם ִכי ֹבֵשׁש ֹמֶשה ָלֶרֶדת ִמן ָהָהר ַוִיָקֵהל ָהָעם ַעל ַאֲהֹרן ַויֹאְמרּו ֵאָליו קּום ֲעֵשה־ָלנּו ֱאֹלִהים ֲאשֶ 

 ָהִאיׁש ֲאֶשר ֶהֱעָלנּו ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים לֹא ָיַדְענּו ֶמה־ָהָיה לֹו:ְלָפֵנינּו ִכי־ֶזה ֹמֶשה 
   

 )ב( ַויֹאֶמר ֲאֵלֶהם ַאֲהֹרן ָפְרקּו ִנְזֵמי ַהָזָהב ֲאֶשר ְבָאְזֵני ְנֵשיֶכם ְבֵניֶכם ּוְבֹנֵתיֶכם ְוָהִביאּו ֵאָלי:
  

 ָיִביאּו ֶאל־ַאֲהֹרן:)ג( ַוִיְתָפְרקּו ָכל־ָהָעם ֶאת־ִנְזֵמי ַהָזָהב ֲאֶשר ְבָאְזֵניֶהם וַ 
  

 ִמְצָרִים: )ד( ַוִיַקח ִמָיָדם ַוָיַצר ֹאתֹו ַבֶחֶרט ַוַיֲעֵשהּו ֵעֶגל ַמֵסָכה ַויֹאְמרּו ֵאֶלה ֱאֹלֶהיָך ִיְשָרֵאל ֲאֶשר ֶהֱעלּוָך ֵמֶאֶרץ
  

 ' ָמָחר:ה)ה( ַוַיְרא ַאֲהֹרן ַוִיֶבן ִמְזֵבַח ְלָפָניו ַוִיְקָרא ַאֲהֹרן ַויֹאַמר ַחג לַ 
  

 ַוַיְשִכימּו ִמָמֳחָרת ַוַיֲעלּו ֹעֹלת ַוַיִגׁשּו ְשָלִמים ַוֵיֶשב ָהָעם ֶלֱאֹכל ְוָשתֹו ַוָיֻקמּו ְלַצֵחק: פ )ו(
 
 

 ' ֶאל־ֹמֶשה ֶלְך־ֵרד ִכי ִשֵחת ַעְמָך ֲאֶשר ֶהֱעֵליָת ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים:ה)ז( ַוְיַדֵבר 
  

ל ַמֵסָכה ַוִיְשַתֲחוּו־לֹו ַוִיְזְבחּו־לֹו ַויֹאְמרּו ֵאֶלה ֱאֹלֶהיָך ִיְשָרֵאל )ח( ָסרּו ַמֵהר ִמן־ַהֶדֶרְך ֲאֶשר ִצִויִתם ָעׂשּו ָלֶהם ֵעגֶ 
 ֲאֶשר ֶהֱעלּוָך ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים:

  
 ' ֶאל־ֹמֶשה ָרִאיִתי ֶאת־ָהָעם ַהֶזה ְוִהֵנה ַעם־ְקֵשה־ֹעֶרף הּוא:ה)ט( ַויֹאֶמר 

  
 ַוֲאַכֵלם ְוֶאֱעֶשה אֹוְתָך ְלגֹוי ָגדֹול:)י( ְוַעָתה ַהִניָחה ִלי ְוִיַחר־ַאִפי ָבֶהם 

  
' ֶיֱחֶרה ַאְפָך ְבַעֶמָך ֲאֶשר הֹוֵצאָת ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ְבֹכַח ָגדֹול ּוְבָיד ה' ֱאֹלָהיו ַויֹאֶמר ָלָמה ה)יא( ַוְיַחל ֹמֶשה ֶאת־ְפֵני 

 ֲחָזָקה:
  

ָתם ֶבָהִרים ּוְלַכֹלָתם ֵמַעל ְפֵני ָהֲאָדָמה ׁשּוב ֵמֲחרֹון ַאֶפָך )יב( ָלָמה יֹאְמרּו ִמְצַרִים ֵלאֹמר ְבָרָעה הֹוִציָאם ַלֲהֹרג אֹ 
 ְוִהָנֵחם ַעל־ָהָרָעה ְלַעֶמָך:

  
כֹוְכֵבי )יג( ְזֹכר ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק ּוְלִיְשָרֵאל ֲעָבֶדיָך ֲאֶשר ִנְשַבְעָת ָלֶהם ָבְך ַוְתַדֵבר ֲאֵלֶהם ַאְרֶבה ֶאת־ַזְרֲעֶכם כְ 

 ֶרץ ַהזֹאת ֲאֶשר ָאַמְרִתי ֶאֵתן ְלַזְרֲעֶכם ְוָנֲחלּו ְלֹעָלם:ַהָשָמִים ְוָכל־ָהאָ 
  

 ַעל־ָהָרָעה ֲאֶשר ִדֶבר ַלֲעׂשֹות ְלַעּמֹו: פ ')יד( ַוִיָנֶחם ה
  

 
 :)טו( ַוִיֶפן ַוֵיֶרד ֹמֶשה ִמן־ָהָהר ּוְשֵני ֻלֹחת ָהֵעֻדת ְבָידֹו ֻלֹחת ְכֻתִבים ִמְשֵני ֶעְבֵריֶהם ִמֶזה ּוִמֶזה ֵהם ְכֻתִבים

  
 )טז( ְוַהֻלֹחת ַמֲעֵשה ֱאֹלִהים ֵהָמה ְוַהִמְכָתב ִמְכַתב ֱאֹלִהים הּוא ָחרּות ַעל־ַהֻלֹחת:

  
 )יז( ַוִיְשַמע ְיהֹוֻשַע ֶאת־קֹול ָהָעם ְבֵרֹעה ַויֹאֶמר ֶאל־ֹמֶשה קֹול ִמְלָחָמה ַבַמֲחֶנה:

  
 קֹול ַעּנֹות ָאֹנִכי ֹשֵמַע:)יח( ַויֹאֶמר ֵאין קֹול ֲענֹות ְגבּוָרה ְוֵאין קֹול ֲענֹות ֲחלּוָשה 

  
ת ַוְיַשֵבר )יט( ַוְיִהי ַכֲאֶשר ָקַרב ֶאל־ַהַמֲחֶנה ַוַיְרא ֶאת־ָהֵעֶגל ּוְמֹחֹלת ַוִיַחר־ַאף ֹמֶשה ַוַיְשֵלְך )מידו( ִמָיָדיו ֶאת־ַהֻלחֹ 

 ֹאָתם ַתַחת ָהָהר:
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 ַוִיְטַחן ַעד ֲאֶשר־ָדק ַוִיֶזר ַעל־ְפֵני ַהַמִים ַוַיְשְק ֶאת־ְבֵני ִיְשָרֵאל:)כ( ַוִיַקח ֶאת־ָהֵעֶגל ֲאֶשר ָעׂשּו ַוִיְשֹרף ָבֵאׁש 

  
 

 )כא( ַויֹאֶמר ֹמֶשה ֶאל־ַאֲהֹרן ֶמה־ָעָשה ְלָך ָהָעם ַהֶזה ִכי־ֵהֵבאָת ָעָליו ֲחָטָאה ְגֹדָלה:
  

 ֶאת־ָהָעם ִכי ְבָרע הּוא:)כב( ַויֹאֶמר ַאֲהֹרן ַאל־ִיַחר ַאף ֲאֹדִני ַאָתה ָיַדְעָת 
  

נּו ֶמה־ָהָיה )כג( ַויֹאְמרּו ִלי ֲעֵשה־ָלנּו ֱאֹלִהים ֲאֶשר ֵיְלכּו ְלָפֵנינּו ִכי־ֶזה ֹמֶשה ָהִאיׁש ֲאֶשר ֶהֱעָלנּו ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים לֹא ָיַדעְ 
 לֹו:

  
 ֵעֶגל ַהֶזה:)כד( ָוֹאַמר ָלֶהם ְלִמי ָזָהב ִהְתָפָרקּו ַוִיְתנּו־ִלי ָוַאְשִלֵכהּו ָבֵאׁש ַוֵיֵצא הָ 

 
  

 )כה( ַוַיְרא ֹמֶשה ֶאת־ָהָעם ִכי ָפֻרַע הּוא ִכי־ְפָרֹעה ַאֲהֹרן ְלִשְמָצה ְבָקֵמיֶהם:
 

 ֵאָלי ַוֵיָאְספּו ֵאָליו ָכל־ְבֵני ֵלִוי: ')כו( ַוַיֲעֹמד ֹמֶשה ְבַשַער ַהַמֲחֶנה ַויֹאֶמר ִמי לה
  

ימּו ִאיׁש־ַחְרּבֹו ַעל־ְיֵרכֹו ִעְברּו ָוׁשּובּו ִמַשַער ָלַשַער ַבַמֲחֶנה ְוִהְרגּו ִאיׁש־' ֱאֹלֵהי ִיְשָרֵאל ִש ה)כז( ַויֹאֶמר ָלֶהם ֹכה־ָאַמר 
 ֶאת־ָאִחיו ְוִאיׁש ֶאת־ֵרֵעהּו ְוִאיׁש ֶאת־ְקֹרבֹו:

  
 )כח( ַוַיֲעׂשּו ְבֵני־ֵלִוי ִכְדַבר ֹמֶשה ַוִיֹפל ִמן־ָהָעם ַבּיֹום ַההּוא ִכְשֹלֶשת ַאְלֵפי ִאיׁש:

  
 ' ִכי ִאיׁש ִבְבנֹו ּוְבָאִחיו ְוָלֵתת ֲעֵליֶכם ַהּיֹום ְבָרָכה:הּו ֶיְדֶכם ַהּיֹום לַ )כט( ַויֹאֶמר ֹמֶשה ִמְלא

  
אּוַלי ֲאַכְפָרה ְבַעד  ' )ל( ַוְיִהי ִמָמֳחָרת ַויֹאֶמר ֹמֶשה ֶאל־ָהָעם ַאֶתם ֲחָטאֶתם ֲחָטָאה ְגֹדָלה ְוַעָתה ֶאֱעֶלה ֶאל ה

 ַחַטאְתֶכם:
 
 

 ַויֹאַמר ָאָנא ָחָטא ָהָעם ַהֶזה ֲחָטָאה ְגֹדָלה ַוַיֲעׂשּו ָלֶהם ֱאֹלֵהי ָזָהב:'  ה)לא( ַוָיָשב ֹמֶשה ֶאל־
  

 )לב( ְוַעָתה ִאם־ִתָשא ַחָטאָתם ְוִאם־ַאִין ְמֵחִני ָנא ִמִסְפְרָך ֲאֶשר ָכָתְבָת:
  

 ' ֶאל־ֹמֶשה ִמי ֲאֶשר ָחָטא־ִלי ֶאְמֶחּנּו ִמִסְפִרי:ה)לג( ַויֹאֶמר 
  

 ְנֵחה ֶאת־ָהָעם ֶאל ֲאֶשר־ִדַבְרִתי ָלְך ִהֵנה ַמְלָאִכי ֵיֵלְך ְלָפֶניָך ּוְביֹום ָפְקִדי ּוָפַקְדִתי ֲעֵלֶהם ַחָטאָתם:)לד( ְוַעָתה ֵלְך 
  

  ' ֶאת־ָהָעם ַעל ֲאֶשר ָעׂשּו ֶאת־ָהֵעֶגל ֲאֶשר ָעָשה ַאֲהֹרן: סה)לה( ַוִיֹגף 


