
Ki Tisa 5722 “After the Sin of the Golden Calf”   http://www.nechama.org.il/cgi-

bin/pagePrintMode.pl?Id=326  

 שמות פרק לב 
ֶדת  ה ָלֶרֶ֣ ש ֹמֶשֶׁ֖ ֵׁ֥ י־ֹבש  ִּֽ ם כ  ְלכּ֙ו  )א( ַוַיְֶַּ֣֣רא ָהָעָ֔ ִּֽ ר י  ים ֲאֶש֤ נּו ֱאֹלה ֹ֗ ה־ ָלֶ֣ ּום׀ ֲעש  ָלי֙ו קֶ֣ ן ַויֹאְמ֤רּו א  ל־ַאֲהֹרֹ֗ ם ַעִּֽ ל ָהָעָ֜ ָקה ֵ֨ ר ַוי  ן־ָהָהָ֑ מ 

ֹו ָיה לִּֽ ְענּו ֶמה־ ָהֵׁ֥ א ָיַדֶׁ֖ ֵֹׁ֥ ם ל י  ְצַרָ֔ ֶרץ מ  ֶאֶ֣ נּ֙ו מ  ֱעָלֵ֨ ר ֶהִּֽ יש ֲאֶש֤ ה ָהא ֹ֗ י־ֶזֶ֣ה׀ ֹמֶשֶ֣ ינּו כ   :ְלָפנ ָ֔

ֶה֙ם אַ  אֶמר ֲאל  ֹ֤ י)ב( ַוי ָלִּֽ יאּו א  ֶׁ֖ יֶכָ֑ם ְוָהב  ם ְבנ יֶכֶׁ֖ם ּוְבֹנת  יֶכָ֔ ֶ֣י ְנש  ב ֲאֶש֙ר ְבָאְזנ  י ַהָזָהָ֔ ֶ֣ ְזמ  ְרקּ֙ו נ  ן ָפִּֽ  :ֲהֹרָ֔

ן ל־ַאֲהֹרִּֽ יאּו ֶאִּֽ ֶׁ֖ ם ַוָיב  ר ְבָאְזנ יֶהָ֑ ב ֲאֶשֶ֣ י ַהָזָהֶׁ֖ ֵׁ֥ ְזמ  ם ֶאת־נ  ְרקּ֙ו ָכל־ָהָעָ֔ ְתָפִּֽ  :)ג( ַוי 

ם ַוָיַ֤צר  ָיָדֹ֗ ח מ  ַקֶ֣ ֶרץ מ   )ד( ַוי  ֶאֵׁ֥ ּוך מ  ר ֶהֱעלֶׁ֖ ל ֲאֶשֵׁ֥ ְשָרא ָ֔ י֙ך י  ֶלה ֱאֹלֶה֙ ֤ ּו א  אְמרָ֔ ֶֹ֣ ָכָ֑ה ַוי ֶגל ַמס  ֶ֣ הּו ע  ֶׁ֖ ַַּ֣יֲעש  ֶרט ַוִּֽ ם ֹאתֹ֙ו ַבֶחָ֔ י   :ְצָרִּֽ

ר  ג ַליֹקָוֶׁ֖ק ָמָחִּֽ ר ַחֵׁ֥ ֲהֹר֙ן ַויֹאַמָ֔ א ַאִּֽ ְקָר֤ ַח ְלָפָנָ֑יו ַוי  ֶׁ֖ ְזב  ֶבן מ  ֵׁ֥ ן ַוי   :)ה( ַוַיְֶַּ֣֣רא ַאֲהֹרָ֔

ִּֽ )ו( ַויַ  מּו ְלַצח  ֶׁ֖ ֹו ַוָיק  ל ְוָשתָ֔ ֱאֹכֶ֣ ֶ֤שב ָהָע֙ם ֶלִּֽ ים ַוי  ָ֑ שּו ְשָלמ  ֶׁ֖ ת ַוַיג  ּו ֹעֹלָ֔ ת ַוַיֲעלֶ֣ ָמֳחָרָ֔ ִּֽ ימּ֙ו מ   ק: פ ְשכ ֙
י ם ְצָרִּֽ ֶרץ מ  ֶאֵׁ֥ יָת מ  ֶׁ֖ ר ֶהֱעל  ת ַעְמךָ֔ ֲאֶשֵׁ֥ ֶ֣ ח  י ש  ד כ ִּ֚ ֵ֕ ה ֶלְך־ר  ר ְיֹקָוֶׁ֖ק ֶאל־ֹמֶשָ֑ ֵׁ֥  :)ז( ַוְיַדב 

רּו ַמה ֹ֗  ּו )ח( ָסֶ֣ אְמרָ֔ ֶֹ֣ ֹו ַוי ְזְבחּו־לָ֔ ֲחוּו־לֹ֙ו ַוי  ְשַתִּֽ ָכָ֑ה ַוי  ֶגל ַמס  ֶׁ֖ ם ע  ּו ָלֶהָ֔ ם ָעשֶ֣ ית ָ֔ ּו  ר צ  ֶרְ֙ך ֲאֶשֶ֣ ן־ַהֶד֙ ר  ר מ  ל ֲאֶשֵׁ֥ ְשָרא ָ֔ י֙ך י  ֶלה ֱאֹלֶה֙ ֤  א 

י ם ְצָרִּֽ ֶרץ מ  ֶאֵׁ֥ ּוך מ  ֱעלֶׁ֖  :ֶהִּֽ

֙י ֶאת־ָהָעֶ֣  ית  ֙ ה ָרא  אֶמר ְיֹקָוֶׁ֖ק ֶאל־ֹמֶשָ֑ ֵֹׁ֥ ּוא)ט( ַוי ֶרף הִּֽ ה־ֹעֶׁ֖ ֵׁ֥ה ַעם־ְקש  נ  ה ְוה   :ם ַהֶזָ֔

ֹול  ֹוי ָגדִּֽ ה אֹוְתךֶׁ֖ ְלגֵׁ֥ ֱעֶשֵׁ֥ ם ְוֶאִּֽ ָ֑ ם ַוֲאַכל  י ָבֶהֶׁ֖ ֵׁ֥ ַחר־ַאפ  ִּֽ י ְוי  יָחה ל ָ֔ ֶ֣  :)י( ְוַעָת֙ה ַהנ 

ֶׁ֖י ְיֹקָוֶ֣ק ֱאֹל )יא(   ה ֶאת־ְפנ  ל ֹמֶשָ֔ ה ַאְפ֙ך ְבַעֶמָ֔ קַוְיַחֶ֣ ה ְיֹקָו֙ק ֶיֱחֶר֤ אֶמר ָלָמ֤ ֹֹ֗ ֹול ּוְבָיֵׁ֥ד  יו ַוי ַח ָגדֶׁ֖ ם ְבֹכֵׁ֥ י  ְצַרָ֔ ֶרץ מ  ֶאֶ֣ אָת֙ מ  ר הֹוצ ֙ ך ֲאֶש֤

ה  :ֲחָזָקִּֽ

ֲאָדָמָ֑ )יב(   ֶ֣י ָהִּֽ ל ְפנ  ַעֶׁ֖ ם מ  ְלַכֹּלָתָ֔ ים ּוֵ֨ ָ֔ ָהר  ג ֹאָת֙ם ֶבִּֽ יָא֙ם ַלֲהֹר֤ ֹוצ  ה הִּֽ ר ְבָרָע֤ אֹמֹ֗ ם ל  י  ְצַרָ֜ ּו מ  ם  ָלָמ֩ה יֹאְמרֵ֨ ֵׁ֥ ָנח  ך ְוה  ֹון ַאֶפָ֔ ֲחרֶ֣ ּוב מ  ה שִּ֚

ךַעל ה ְלַעֶמִּֽ  :־ָהָרָעֶׁ֖

ם ַאְרֶבה֙ )יג(  ֶהָ֔ ר ֲאל  ֶ֣ ְעָת ָלֶה֘ם ָבְךְ֒ ַוְתַדב  ְשַבֶ֣ ר נ  יך ֲאֶשֵ֨ ל ֲעָבֶדֹ֗ ְשָרא ָ֜ ק ּוְלי  ְצָחֵ֨ ר ְלַאְבָרָה֩ם ְלי  ם  ְזֹכֹ֡ י  י ַהָשָמָ֑ ֶׁ֖ ם ְככֹוְכב  ת־ ַזְרֲעֶכָ֔  ֶאִּֽ

֙ן ְלַזְרעֲ  י ֶאת  ְרת  ר ָאַמֹ֗ את ֲאֶשֶ֣ ָֹ֜ ֶרץ ַהז םְוָכל־ָהָאֵ֨ ּו ְלֹעָלִּֽ ם ְוָנֲחלֶׁ֖  :ֶכָ֔

ֹו: פ  ֹות ְלַעמִּֽ ר ַלֲעשֵׁ֥ ֶבֶׁ֖ ר ד  ה ֲאֶשֵׁ֥ ָרָעָ֔ ָנֶֶׁ֖חם ְיֹקָוָ֑ק ַעל־ָהֶ֣  )יד( ַוי 
ֶזֵׁ֥  ם מ  יֶהָ֔ ֶ֣י ֶעְבר  ְשנ  י֙ם מ  ב  ת ְכת  ֹחֹ֗ ֹו ל  ֶׁ֖ת ְבָידָ֑ ד  ת ָהע  ֹחֵׁ֥ ֵ֛י ל  ר ּוְשנ  ן־ָהָהָ֔ ֶַּ֣רד ֹמֶש֙ה מ  ֤ ֶפן ַוי  ם כְ )טו( ַוי ָ֜ ֵׁ֥ ה ה  ֶזֶׁ֖ יםה ּומ  ִּֽ ב   :ת 

ה ֱאֹל  ֵׁ֥ ת ַמֲעש  ֹחָ֔ ל  ב ֱאֹלקֶׁ֖ )טז( ְוַהֵ֨ ְכַת֤ ב מ  ְכָתֹ֗ ָמה ְוַהמ  ָ֑ תק ים ה  ּות ַעל־ַהל ֹחִּֽ ּוא ָחרֶׁ֖  :י֙ם הָ֔

ַמֲחֶנִּֽה ה ַבִּֽ ְלָחָמֶׁ֖ ֹול מ  ה קֵׁ֥ אֶמ֙ר ֶאל־ֹמֶשָ֔ ֹ֙ ה ַוי ֹעָ֑ ם ְבר  ֹול ָהָעֶׁ֖ ַע ֶאת־קֵׁ֥ ֵ֛ ע ְיהֹוש  ְשַמַ֧  :)יז( ַוי 

ין קֹול֙  ֵׁ֥ אֶמר א  ֹֹ֗ עַ )יח( ַוי ִּֽ י ֹשמ  ֶׁ֖ ֹות ָאֹנכ  ֹול ַענָ֔ ה קֶ֣ ֹות ֲחלּוָשָ֑ ֹול ֲענֶ֣ ין קֶׁ֖ ֵׁ֥ ה ְוא  ֹות ְגבּוָרָ֔  : ֲענֶ֣

ְך מידו ֤ ה ַוַיְשל  ף ֹמֶשֹ֗ ַחר־ַאֶ֣ ִּֽ ת ַוי  ֶגל ּוְמֹחֹלָ֑ ֶׁ֖ ה ַוַיְֵַּׁ֥֣רא ֶאת־ָהע  ַמֲחֶנָ֔ ר ָקַר֙ב ֶאל־ַהִּֽ י ַכֲאֶש֤ ְַּ֣יה ֹ֗ ר ֹאָתֶׁ֖  )יט( ַוִּֽ ֵׁ֥ ת ַוְיַשב  ֹחָ֔ ָיָדי֙ו ֶאת־ַהל  ם  מ 

ר ַחת ָהָהִּֽ  :ַתֵׁ֥

ֶ֣י ַהַמָ֔  ֶז֙ר ַעל־ְפנ  ק ַוי ֙ ד ֲאֶשר־ָדָ֑ ן ַעֶ֣ ְטַחֶׁ֖ ש ַוי  ף ָבא ָ֔ ְשֹרֶ֣ ר ָעשּ֙ו ַוי  ֶגל ֲאֶש֤ ח ֶאת־ָהע ֵ֨ ַקַּ֞ ל )כ( ַוי  ִּֽ ְשָרא  ֵׁ֥י י  ם ַוַיְֶׁ֖שְק ֶאת־ ְבנ   :י 

ם ַהֶזָ֑  ה ְלךֶׁ֖ ָהָעֶ֣ ה־ָעָשֵׁ֥ ן ֶמִּֽ ל־ַאֲהֹרָ֔ אֶמר ֹמֶש֙ה ֶאִּֽ ֹ֤ ה)כא( ַוי ה ְגֹדָלִּֽ יו ֲחָטָאֵׁ֥ אָת ָעָלֶׁ֖ ֵׁ֥ ב  י־ה  ִּֽ  :ה כ 

ּוא ע הִּֽ י ְבָרֶׁ֖ ֵׁ֥ ם כ  ְעָת ֶאת־ָהָעָ֔ י ַאָת֙ה ָיַדֶ֣ ָ֑ ף ֲאֹדנ  ֵַׁ֥חר ַאֶׁ֖ ן ַאל־י  אֶמר ַאֲהֹרָ֔ ֶֹ֣  :)כב( ַוי

ר  יש ֲאֶש֤ ה ָהא ֹ֗ י־ֶזֶ֣ה׀ ֹמֶשֶ֣ ָ֑ינּו כ  ּו ְלָפנ  ר י ְלכֶׁ֖ ים ֲאֶשֵׁ֥ נּו ֱאֹלה ָ֔ ה־ָלֶ֣ י ֲעש  אְמרּו ל ָ֔ ֶֹ֣ ָיה  )כג( ַוי ְענּו ֶמה־ָהֵׁ֥ א ָיַדֶׁ֖ ֵֹׁ֥ ם ל י  ְצַרָ֔ ֶרץ מ  ֶאֶ֣ נּ֙ו מ  ֱעָלֵ֨ ֶהִּֽ

ֹו  :לִּֽ

ה ֶגל ַהֶזִּֽ ֵׁ֥ א ָהע  ֶׁ֖ צ  ש ַוי  ֶ֣הּו ָבא ָ֔ כ  י ָוַאְשל  ָ֑ ְתנּו־ל  קּו ַוי  ְתָפָרֶׁ֖ ב ה  י ָזָהָ֔ ֶ֣ ר ָלֶה֙ם ְלמ   :)כד( ָוֹאַמ֤

ה ַאהֲ  י־ְפָרֹעֶ֣ ִּֽ ּוא כ  ַע הָ֑ ֶׁ֖ י ָפר  ֵׁ֥ ם כ  ְַּ֣רא ֹמֶש֙ה ֶאת־ָהָעָ֔ ם)כה( ַוַי֤ יֶהִּֽ ה ְבָקמ  ְמָצֶׁ֖ ן ְלש   :ֹרָ֔

י ִּֽ ו  ֵׁ֥י ל  יו ָכל־ְבנ  ָלֶׁ֖ ּו א  ָאְספֵׁ֥ י ַוי  ָלָ֑ י ַליֹקָוֶׁ֖ק א  ֵׁ֥ אֶמר מ  ֵֹ֕ ה ַוי ַמֲחֶנָ֔ ַער ַהִּֽ ד ֹמֶש֙ה ְבַשֶ֣  :)כו( ַוַיֲעֹמ֤

ר ְיֹקָו֙ק ֱאֹל  ה־ָאַמ֤ ם ֹכִּֽ אֶמר ָלֶהֹ֗ ֶֹ֣ ימּו ק)כז( ַוי ֵׁ֥ ל ש  ְשָרא ָ֔ יש־ י י  ִּֽ ּו א  ְרגַ֧ ה ְוה  ַמֲחֶנָ֔ ַע֙ר ַבִּֽ ַער ָלַש֙ ַש֤ ּובּו מ  ּו ָושָ֜ ְברֵ֨ ֹו ע  כָ֑ ֹו ַעל־ְיר  יש־ַחְרבֶׁ֖ א 

ֹו יש ֶאת־ְקֹרבִּֽ ֵׁ֥ הּו ְוא  ֶׁ֖ ע  יש ֶאת־ר  ֵׁ֥ יו ְוא  ֵ֛  :ֶאת־ָאח 

ְש  ּוא כ  ֹום ַההָ֔ ן־ָהָע֙ם ַביֶ֣ ל מ  ֹפ֤ ה ַוי  ר ֹמֶשָ֑ ְדַבֶ֣ י כ  ֶׁ֖ ו  י־ל  ִּֽ ּו ְבנ  ֲעשֵׁ֥ יש)כח( ַוַיִּֽ ִּֽ י א  ֶׁ֖ ֶשת ַאְלפ   :ֹלֵׁ֥

ֹום  יֶכֵ֛ם ַהיֶׁ֖ ת ֲעל  ַ֧ יו ְוָלת  ָ֑ ֹו ּוְבָאח  ְבנֶׁ֖ יש ב  ֵׁ֥ י א  ֵ֛ ק כ  יֹקָוָ֔ ם ַהיֹו֙ם ַלִּֽ ּו ֶיְדֶכ֤ ְלאֵ֨ ה מ  אֶמר ֹמֶשֹ֗ ֶֹ֣ ה )כט( ַוי  :ְבָרָכִּֽ

ה ְגֹדָלָ֑ה וְ  ם ֲחָטָאֶ֣ ם ֲחָטאֶתֶׁ֖ ם ַאֶתֵׁ֥ אֶמר ֹמֶש֙ה ֶאל־ָהָעָ֔ ֹ֤ ת ַוי ָמֳחָרָ֔ ִּֽ ֙י מ  ד  )ל( ַוְיה  ה ְבַעֵׁ֥ י ֲאַכְפָרֶׁ֖ ק אּוַלֵׁ֥ ֱעֶלֶ֣ה ֶאל־ְיֹקָוָ֔ ַעָת֙ה ֶאִּֽ

ם  :ַחַטאְתֶכִּֽ

י ָזָהִּֽ )לא(   ֵׁ֥ ם ֱאֹלה  ּו ָלֶהֶׁ֖ ֲעשֵׁ֥ ה ַוַיִּֽ ה ְגֹדָלָ֔ ם ַהֶז֙ה ֲחָטָאֶ֣ א ָהָע֤ א ָחָטַּ֞ ָנֹ֗ ר ָאֶ֣ ה ֶאל־ְיֹקָוֶׁ֖ק ַויֹאַמָ֑  :ב ַוָיַָ֧שב ֹמֶשֵ֛

ם־ַאֵ֕ )לב(   ם ְוא  א ַחָטאָתָ֑ ָשֶ֣ ם־ת  ה א  ְבתָ ְוַעָתֶׁ֖ ר ָכָתִּֽ ְפְרךֶׁ֖ ֲאֶשֵׁ֥ ס  ִּֽ א מ  י ָנָ֔ נ  ֶ֣ ן ְמח   :י 
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י ִּֽ ְפר  ס  נּו מ  י ֶאְמֶחֶׁ֖ ָטא־ל ָ֔ ר ָחִּֽ י ֲאֶשֶ֣ ה מ ִּ֚ אֶמר ְיֹקָוֶׁ֖ק ֶאל־ֹמֶשָ֑ ֵֹׁ֥  :)לג( ַוי

ְך ְלָפֶנָ֑יך ּו ֶ֣ י י ל  ֶׁ֖ ֵ֛ה ַמְלָאכ  נ  ְך ה  ֙י ָלָ֔ ְרת  ַב֙ ל ֲאֶשר־ד  ם ֶא֤ ה ֶאת־ָהָעֹ֗ ֶ֣ ְך׀ ְנח  ֶ֣ ה ל  ם )לד( ְוַעָתַּ֞ ם ַחָטאָתִּֽ ֶהֶׁ֖ י ֲעל  ֵׁ֥ י ּוָפַקְדת  ָ֔ ֹום ָפְקד   :ְביֶ֣

ן: ס  ה ַאֲהֹרִּֽ ר ָעָשֶׁ֖ ֶגל ֲאֶשֵׁ֥ ּו ֶאת־ָהע ָ֔ ר ָעשֶ֣ ל ֲאֶשֶ֣ ם ַעִּ֚ ף ְיֹקָוֶׁ֖ק ֶאת־ָהָעָ֑ ֹגֵׁ֥  )לה( ַוי 
 

 שמות פרק לג 
י ֶׁ֖ ֱעל  ר ֶהִּֽ ם ֲאֶשֵׁ֥ ה ְוָהָעָ֔ ה ַאָתֶ֣ ֶזָ֔ ה מ  ֶ֣ ְך ֲעל  ֶ֣ ר ְיֹקָו֤ק ֶאל־ֹמֶש֙ה ל  ם  )א( ַוְיַדב ֵ֨ י ְלַאְבָרָהֵ֨ ְשַבְעת  ר נ ִ֠ ֶרץ ֲאֶשֶ֣ ם ֶאל־ָהָאֹ֗ י  ְצָרָ֑ ֶרץ מ  ֶאֶ֣ ָת מ 

ָנה ר ְלַזְרֲעךֶׁ֖ ֶאְתֶנִּֽ אֹמָ֔ ְלַיֲעֹק֙ב ל  ק ּוִּֽ ְצָח֤  :ְלי 

י ֶׁ֖ ּו  י ַהח  ז ָ֔ ֙י ְוַהְפר  ת  ח  י ְוַהִּֽ ָ֔ ֱאֹמר  ֙י ָהִּֽ ְכַנֲענ  י ֶאת־ַהִּֽ ַַּ֣רְשת ֹ֗ ִּֽ ְך ְוג  י ְלָפֶנֶׁ֖יך ַמְלָאָ֑ ֵׁ֥ י  )ב( ְוָשַלְחת  ִּֽ  :ְוַהְיבּוס 

ָתה ֶפן־ֲאֶכְלךֶׁ֖ בַ  ֶר֙ף ַאָ֔ ה־ֹעֵ֨ י ַעם־ְקש  ֤ ְרְבךֹ֗ כ  ה ְבק  ֱעֶלָ֜ א ֶאִּֽ ֵֹ֨ ֩י ל ש כ  ת ָחָלֶׁ֖ב ּוְדָבָ֑ ֶרץ ָזַבֵׁ֥ ֶרְך)ג( ֶאל־ֶאֵ֛  :ָדִּֽ

ֹו ָעָלִּֽ  יש ֶעְדיֶׁ֖ ֵׁ֥ תּו א  לּו ְולֹא־ָשֵ֛ ְתַאָבָ֑ ה ַוי  ע ַהֶזֶׁ֖ ר ָהָרֵ֛ ם ֶאת־ַהָדָבֵׁ֥ ע ָהָעֹ֗ ְשַמֶ֣  :יו)ד( ַוי 

ְרבְ  ֱעֶלֵׁ֥ה ְבק  ד ֶאִּֽ ַגע ֶאָחֵ֛ ֶרף ֶרַ֧ ה־ֹעָ֔ ם ַעם־ְקש  ֙ל ַאֶתֶ֣ ְשָרא  י־י  ִּֽ ר ֶאל־ְבנ  ה ֱאֹמ֤ ק ֶאל־ֹמֶשֹ֗ אֶמר ְיֹקָוָ֜ ֵֹ֨ ד  )ה( ַוי ֤ ה הֹור  יך ְוַעָתֹ֗ ָ֑ ית  ל  ךֶׁ֖ ְוכ 

ְך ֱעֶשה־ָלִּֽ ה ֶאִּֽ ה ָמֵׁ֥ ְדָעֶׁ֖ יך ְוא  ָעֶלָ֔ ִּֽ  :ֶעְדְי֙ך מ 

ְש  י־י  ִּֽ ּו ְבנ  ְתַנְצלַ֧ ִּֽ ב)ו( ַוי  ִּֽ ר חֹור  ַהֵׁ֥ ל ֶאת־ֶעְדָיֶׁ֖ם מ  ֵ֛  :ָרא 

ד  ָ֑ ֶהל מֹוע  ֹו ֹאֶ֣ ָרא לֶׁ֖ ה ְוָקֵׁ֥ ַמֲחֶנָ֔ ן־ַהִּֽ ֙ק מ  ה ַהְרח  ַמֲחֶנֹ֗ ּוץ ַלִּֽ חֶ֣ ֹו׀ מ  ָטה־לֶ֣ ֶהל ְוָנִּֽ ח ֶאת־ָהֹאָ֜ ַקֵ֨ ֙א   )ז( ּוֹמֶש֩ה י  ק י צ  ש ְיֹקָוָ֔ ֶ֣ ְוָהָי֙ה ָכל־ְמַבק 

ה ַמֲחֶנִּֽ ּוץ ַלִּֽ חֵׁ֥ ר מ  ד ֲאֶשֶׁ֖ ֶהל מֹוע ָ֔  :ֶאל־ֹאֶ֣

י ֹמֶשָ֔  )ח(  ֶ֣ יטּ֙ו ַאֲחר  ֙ ב  ֹו ְוה  ַתח ָאֳהלָ֑ יש ֶפֶ֣ ֶׁ֖ ּו א  ְצבָ֔ ם ְונ ֵ֨ ֶהל ָי֙קּומּ֙ו ָכל־ָהָעָ֔ את ֹמֶש֙ה ֶאל־ָהֹאָ֔ ֤ ה ְכצ  ֱהָלהְוָהָיֹ֗ ֹו ָהֹאִּֽ  :ה ַעד־ֹבאֶׁ֖

ר  ֶבֶׁ֖ ֶהל ְוד  ַתח ָהֹאָ֑ ד ֶפֶ֣ ן ְוָעַמֶׁ֖ ָעָנָ֔ ּוד ֶהִּֽ ֙ד ַעמֶ֣ ֱהָלה י ר  א ֹמֶש֙ה ָהֹאָ֔ ה ְכבֹ֤ ה )ט( ְוָהָיֹ֗ ם־ֹמֶשִּֽ  :ע 

ַתח אָ  יש ֶפֵׁ֥ ֶׁ֖ ּו א  ְשַתֲחוָ֔ ִּֽ ם ָכל־ָהָע֙ם ְוה  ֶהל ְוָק֤ ַתח ָהֹאָ֑ ד ֶפֶ֣ ֶׁ֖ ן ֹעמ  ָעָנָ֔ ּוד ֶהִּֽ ה ָכל־ָהָע֙ם ֶאת־ַעמֶ֣ ֹו)י( ְוָרָא֤  :ֳהלִּֽ

הּו ְוָש֙ב אֶ  ָ֑ ע  יש ֶאל־ר  ֶׁ֖ ר א  ֵׁ֥ ר ְיַדב  ים ַכֲאֶשֵ֛ ים ֶאל־ָפנ ָ֔ ֶ֣ ר ְיֹקָו֤ק ֶאל־ֹמֶש֙ה ָפנ  ֶבֵ֨ א  )יא( ְוד  ֵֹׁ֥ ַער ל ן־נּו֙ן ַנָ֔ ַע ב  ֤ ֹו ְיהֹוש  ְרתָ֜ ה ּוְמָשֵ֨ ַמֲחֶנָ֔ ל־ַהִּֽ

ֶהל: ס  ֹוְך ָהֹאִּֽ תֵׁ֥ יש מ  ֶׁ֖  ָימ 
ת אֲ )יב(   ֵׁ֥ י א  נ  ֹוַדְעַתָ֔ א הִּֽ ֶֹ֣ ה ְוַאָת֙ה ל ם ַהֶזָ֔ ַעל ֶאת־ָהָעֶ֣ ַל֙י ַהִּ֚ ר א  ֤ ה ֹאמ  ה ַאָתַּ֞ א  ק ְרִ֠ ה ֶאל־ְיֹקָוֹ֗ אֶמר ֹמֶשָ֜ ֵֹ֨ י ְוַאָת֤ ַוי ָ֑ מ  ְשַלֶׁ֖ח ע  ה  ֶשר־ת 

י  יָנִּֽ ן ְבע  ֶׁ֖ אָת ח  ם ְוַגם־ָמָצֵׁ֥ יךִּֽ ְבש ָ֔ ֶ֣ ְרָת֙ ְיַדְעת   :ָאַמ֙

יֶנָ֑יך )יג(   ן ְבע  ֶׁ֖ ַען ֶאְמָצא־ח  ֲעךָ֔ ְלַמֵׁ֥ ָדֶ֣ ך ְוא  י ָנ֙א ֶאת־ְדָרֶכָ֔ נ  ֤ ע  יך הֹוד  יֶנֹ֗ ן ְבע  י ח ָ֜ את  ם־ָנ֩א ָמָצֵ֨ ה א  הְוַעָתֹ֡ ֹוי ַהֶזִּֽ י ַעְמךֶׁ֖ ַהגֵׁ֥ ֵׁ֥ ה כ   : ּוְרא ֵ֕

 ֹ ְך)יד( ַוי י ָלִּֽ ת  ֹחֵׁ֥ כּו ַוֲהנ  ֶׁ֖ ר ָפַנֵׁ֥י י ל   :אַמָ֑

ה)טו(  ֶזִּֽ נּו מ  ֶׁ֖ ל־ַתֲעל  ים ַאִּֽ י֙ך ֹהְלכ ָ֔ ין ָפֶנ֙ ֤ ם־א  יו א  ָלָ֑ אֶמר א  ֶֹׁ֖  :ַוי

נּו )טז(  ָמָ֑ ֹוא ְבֶלְכְתךֶ֣ ע  ך ֲהלֶׁ֖ י ְוַעֶמָ֔ ֶ֣ י֙ך ֲאנ  יֶנ֙ ן ְבע  ֤ י ח  את  י־ָמָצֵ֨ ִּֽ ֹוא כ  פֹ֗ ע א  ָּוַדֶ֣ ה׀ י  ֵׁ֥י  ּוַבֶמֶ֣ ר ַעל־ְפנ  ם ֲאֶשֶׁ֖ ל־ָהָעָ֔ ָכֵ֨ י ְוַעְמךָ֔ מ  ֶ֣ ינּ֙ו ֲאנ  ְפל ֵ֨ ְונ 

ה  : פ ָהֲאָדָמִּֽ
יַנָ֔  ֙ן ְבע  אָת ח  י־ָמָצ֤ ִּֽ ה כ  ֱעֶשָ֑ ְרָת ֶאִּֽ ַבֶׁ֖ ר ד  ה ֲאֶשֵׁ֥ ר ַהֶזֵ֛ ה ַגֶ֣ם ֶאת־ַהָדָבֵׁ֥ אֶמר ְיֹקָו֙ק ֶאל־ֹמֶשָ֔ ֹ֤ ם)יז( ַוי ִּֽ ָדֲעךֶׁ֖ ְבש   :י ָוא 

נ   ֵׁ֥ ר ַהְרא  ך)יח( ַויֹאַמָ֑  :י ָנֶׁ֖א ֶאת־ְכֹבֶדִּֽ

ר  ֙י ֶאת־ֲאֶשֶ֣ ם ְיֹקָוֶׁ֖ק ְלָפֶנָ֑יך ְוַחֹנת  ֵ֛ י ְבש  ִּֽ את  יך ְוָקָרַ֧ ֙י ַעל־ָפֶנָ֔ יר ָכל־טּוב  ֤ י ַאֲעב  אֶמר ֲאנ ֵ֨ ֹֹ֗ ם)יט( ַוי ִּֽ ר ֲאַרח  י ֶאת־ֲאֶשֵׁ֥ ֶׁ֖ ַחְמת  ן ְור   :ָאֹחָ֔

י   ֵ֛ ת ֶאת־ָפָנָ֑י כ  ְרֹאֶ֣ א תּוַכֶׁ֖ל ל  ֵֹׁ֥ אֶמר ל ֵֹ֕ י)כ( ַוי ם ָוָחִּֽ י ָהָאָדֶׁ֖ נ  ְרַאֵׁ֥ א־י  ִֹּֽ  :ל

ּור ַצְבָתֶׁ֖ ַעל־ַהצִּֽ י ְונ  ָ֑ ת  ֹום א  ֵׁ֥ה ָמקֶׁ֖ נ  ק ה  אֶמר ְיֹקָוָ֔ ֶֹ֣  :)כא( ַוי

י  ִּֽ יך ַעד־ָעְבר  י ָעֶלֶׁ֖ ֵ֛ י ַכפ  ֵׁ֥ ּור ְוַשֹכת  ת ַהצָ֑ ְקַרֶ֣ יך ְבנ  ֶׁ֖ י ְוַשְמת  ָ֔ ר ְכֹבד   :)כב( ְוָהָי֙ה ַבֲעֹבֶ֣

י וְ  ֙י ֶאת־ַכפ ָ֔ ֹרת  ּו: ס )כג( ַוֲהס  א י ָראִּֽ ֵֹׁ֥ י ּוָפַנֶׁ֖י ל יָת ֶאת־ֲאֹחָרָ֑ ֶׁ֖  ָרא 
 

 שמות פרק לד 
ת ֶאת־ ַהְד  ֹחָ֔ ֙י ַעל־ַהל  ים ְוָכַתְבת  ָ֑ אֹשנ  ים ָכר  ֶׁ֖ ת ֲאָבנ  ֹחֵׁ֥ י־ל  ִּֽ ה ְפָסל־ְלךֵ֛ ְשנ  אֶמר ְיֹקָו֙ק ֶאל־ֹמֶשָ֔ ֹ֤ ת  )א( ַוי ּו ַעל־ַהל ֹחֵׁ֥ ר ָהיֵ֛ ים ֲאֶשֵׁ֥ ָ֔ ָבר 

ַבִּֽ Afָהר ר ש  ים ֲאֶשֵׁ֥ ֶׁ֖  :ְרתָ  אֹשנ 

ר אש ָהָהִּֽ ֵֹׁ֥ ם ַעל־ר י ָשֶׁ֖ ֵ֛ ַצְבָתֵׁ֥ ל  י ְונ  יַנָ֔ ר ס  ֶק֙ר ֶאל־ַהֶ֣ יָת ַבֹבֵ֨ ֤ ֶקר ְוָעל  ֹון ַלֹבָ֑ ֵׁ֥ה ָנכֶׁ֖  :)ב( ֶוְהי 

ּול הָ  ּו ֶאל־מֶׁ֖ ְרעָ֔ אן ְוַהָבָק֙ר ַאל־י  ֹ֤ ר ַגם־ַהצ א ְבָכל־ָהָהָ֑ יש ַאל־י ָרֶׁ֖ ֵׁ֥ ְך ְוַגם־א  ָמָ֔ א־ַיֲעֶלֶ֣ה ע  ִֹּֽ י֙ש ל ר ַההִּֽ )ג( ְוא   :ּואָהֵׁ֥

י ַכֲאֶשֵ֛  יַנָ֔ ר ס  ַע֙ל ֶאל־ַהֶ֣ ֶק֙ר ַוַי֙ ה ַבֹבֵ֨ ם ֹמֶש֤ ים ַוַיְשכ ֵ֨ אֹשנ ֹ֗ ים ָכר  ת ֲאָבנ ָ֜ ֹחֵ֨ י־ל  ִּֽ ל ְשנ  ְפֹסֹ֡ ת  )ד( ַוי  ֹחֵׁ֥ ֶׁ֖י ל  ֹו ְשנ  ח ְבָידָ֔ ַקֶ֣ ֹו ַוי  ָּוֵׁ֥ה ְיֹקָוֶׁ֖ק ֹאתָ֑ ר צ 

ים ִּֽ  :ֲאָבנ 

מֶׁ֖  ב ע  ֵׁ֥ ְתַיצ  ן ַוי  ָעָנָ֔ ֶַּ֣רד ְיֹקָו֙ק ֶבִּֽ ֤ ם ְיֹקָוִּֽק )ה( ַוי  ֶׁ֖ א ְבש  ְקָרֵׁ֥ ם ַוי   :ֹו ָשָ֑

ק   ְקָראְ֒ ְיֹקָוֶ֣ק׀ ְיֹקָוָ֔ ר ְיֹקָוֵׁ֥ק׀ ַעל־ָפָני֘ו ַוי  ת ק )ו( ַוַיֲעֹבֵ֨ ֶסד ֶוֱאֶמִּֽ ם ְוַרב־ֶחֵׁ֥ י  ֶרְך ַאַפֶׁ֖ ּון ֶאֵׁ֥ ּום ְוַחנָ֑  :ל ַרחֶׁ֖



 ֶֹ֣ ֙ה ל ה ְוַנק  ַשע ְוַחָטָאָ֑ ן ָוֶפֶׁ֖ א ָעֹוֵ֛ ֵׁ֥ ים ֹנש  ֶס֙ד ָלֲאָלפ ָ֔ ר ֶח֙ ֵׁ֥ ים ְוַעל־)ז( ֹנצ  ֶׁ֖ ש  ל  ים ַעל־ש  ֶ֣י ָבנ ָ֔ י֙ם ְוַעל־ְבנ  ֹות ַעל־ָבנ  ן ָאבֹ֗ ד׀ ֲעֹוֶ֣ ֶ֣ ה ֹפק  א ְיַנֶקָ֔

ים  ִּֽ ע  ב   :ר 

חּו ְשָתִּֽ ְרָצה ַוי  ד ַאֶׁ֖ ֹקֵׁ֥ ה ַוי  ר ֹמֶשָ֑ ֶׁ֖  :)ח( ַוְיַמה 

י֙ך ֲאֹדָנָ֔  יֶנ֙ ן ְבע  ֤ י ח  את  ם־ָנ֩א ָמָצֵ֨ אֶמר א  ֹֹ֡ ִֶּֽלְך־ָנֵׁ֥א ֲאֹדָנֶׁ֖--)ט( ַוי נּו  י בְ --י י  ֶׁ֖ ֵׁ֥נּו ּוְלַחָטאת  ּוא ְוָסַלְחָתֵ֛ ַלֲעֹונ  ֶר֙ף הָ֔ ה־ֹעֵ֨ י ַעם־ְקש  ֤ נּו כ  ָ֑ ְרב  ק 

נּו  :ּוְנַחְלָתִּֽ

ּו ְבָכל־ָהָאֶׁ֖  ְבְראֵׁ֥ א־נ  ִֹּֽ ר ל ת ֲאֶשֵ֛ ְפָלֹאָ֔ ה נ  ל־ַעְמ֙ך ֶאֱעֶשֶ֣ ֶַּ֣גד ָכִּֽ יתְ֒ ֶנ֤ ת ְבר  ֶ֣ ֘י ֹכר  ֶ֣ה ָאֹנכ  נ  אֶמר ה  ֹֹ֗ ָ֑ם וְ )י( ַוי ָעם  ֶרץ ּוְבָכל־ַהגֹוי  ה ָכל־ָהִ֠ ָרָאֶ֣

ְך ָמִּֽ ה ע  י ֹעֶשֵׁ֥ ֶׁ֖ ר ֲאנ  ּוא ֲאֶשֵׁ֥ א הָ֔ י־נֹוָרֶ֣ ִּֽ ה ְיֹקָו֙ק כ  ֤ ֹו ֶאת־ַמֲעש  ְרבָ֜ ה ְבק   :ֲאֶשר־ַאָתֵ֨

י ְוהַ  ְכַנֲענ ָ֔ ֙י ְוַהִּֽ יך ֶאת־ָהֱאֹמר  ָפֶנֹ֗ ש מ  ֶ֣ י ֹגר  ַ֧ ְננ  ֹום ה  י ְמַצְּוךֶ֣ ַהיָ֑ ֶׁ֖ ר ָאֹנכ  ת ֲאֶשֵׁ֥ ֵ֛ ר־ְלךָ֔ א  ֙י וְ )יא( ְשָמֵ֨ ת  יח  ִּֽ י ְוַהְיבּוס  ֶׁ֖ ּו  י ְוַהח  ז ָ֔  :ַהְפר 

ש בְ  ֶׁ֖ ְהֶיֵׁ֥ה ְלמֹוק  יָה ֶפן־י  א ָעֶלָ֑ ה ָבֶ֣ ר ַאָתֶׁ֖ ֶרץ ֲאֶשֵׁ֥ ב ָהָאָ֔ ֶ֣ י֙ת ְליֹוש  ת ְבר  ְכֹר֤ ֶמר ְלךֹ֗ ֶפן־ת  ָשֶ֣ ך )יב( ה  ְרֶבִּֽ  :ק 

ּון ְואֶ  רָ֑ ם ְתַשב  ֹבָתֶׁ֖ ּון ְוֶאת־ַמצ  ֹתצָ֔ ְזְבֹחָת֙ם ת  י ֶאת־מ  ֤ ּון)יג( כ  ְכֹרתִּֽ יו ת  ָרֶׁ֖  :ת־ֲאש 

ְשַתֲחֶוֶׁ֖ה לְ  ִּֽ א ת  ֵֹׁ֥ י ל ֵ֛ ֹו  ק )יד( כ  י ְיֹקָו֙ק ַקָנֶ֣א ְשמָ֔ ֤ ר כ  ָ֑ ּואקל ַאח   :ל ַקָנֶׁ֖א הִּֽ

א ְלךָ֔ ְואָ  ם ְוָקָרֶ֣ יֶהָ֔ ה  אֹלֶ֣ ם ְוָזְבחּ֙ו ל  יֶהֹ֗ ה  י ֱאֹלִּֽ ֶ֣ ּו׀ ַאֲחר  ֶרץ ְוָזנֶ֣ ב ָהָאָ֑ ֶ֣ ית ְליֹוש  ֶׁ֖ ת ְבר  ְכֹרֵׁ֥ ֹו ַכְלָתֶׁ֖ מ  )טו( ֶפן־ת  ְבחִּֽ  :ז 

יֶהִּֽ  י ֱאֹלה  ֶׁ֖ יך ַאֲחר  ְזנּ֙ו ֶאת־ָבֶנָ֔ ן ְוה  יֶהָ֔ ה  ֙י ֱאֹלֶ֣ יו ַאֲחר  ּו ְבֹנָתֹ֗ יו ְלָבֶנָ֑יך ְוָזנֶ֣ ְבֹנָתֶׁ֖  :ן )טז( ְוָלַקְחָתֵׁ֥ מ 

ְך א ַתֲעֶשה־ָלִּֽ ֵֹׁ֥ ָכֶׁ֖ה ל י ַמס  ֵׁ֥  :)יז( ֱאֹלה 

ים  ת ָימ ָ֜ ְבַעֵ֨ ְשֹמרְ֒ ש  ג ַהַמצֹו֘ת ת  אָת  )יח( ֶאת־ַחֶ֣ יב ָיָצֶׁ֖ ָאב ָ֔ ֶדש ָהִּֽ י ְבֹחֶ֣ יב כ ִּ֚ ָ֑ ֶדש ָהָאב  ד ֹחֶ֣ ֶׁ֖ ך ְלמֹוע  ית ָ֔ ּו  ר צ  ל ַמצֹו֙ת ֲאֶשֶ֣ תֹאַכ֤

י ם ְצָרִּֽ מ   :מ 

ה ֹור ָוֶשִּֽ ֶטר שֵׁ֥ ר ֶפֶׁ֖ ָזָכָ֔ ְקְנ֙ך ת  ל־מ  י ְוָכִּֽ ָ֑ ֶחם ל  ֶטר ֶרֶׁ֖  :)יט( ָכל־ֶפֵׁ֥

ְפֶדֶׁ֖  א ת  ֵֹׁ֥ ם־ל ה ְוא  ה ְבֶשָ֔ ְפֶדֶ֣ ֶטר ֲחמֹו֙ר ת  ם)כ( ּוֶפ֤ יָקִּֽ ּו ָפַנֶׁ֖י ר  א־י ָראֵׁ֥ ִֹּֽ ה ְול ְפֶדָ֔ י֙ך ת  ל ְב֤כֹור ָבֶנ֙ ֹו ֹכֶ֣  :ה ַוֲעַרְפתָ֑

ת ְשֹבִּֽ יר ת  ֶׁ֖ יש ּוַבָקצ  ֵׁ֥ ת ֶבָחר  ְשֹבָ֑ י ת  ֶׁ֖ יע  ֹום ַהְשב  ד ּוַביֵׁ֥ י֙ם ַתֲעֹבָ֔ ֶשת ָימ  ֤  :)כא( ש 

יר ח   ֶ֣ י ְקצ  ֶׁ֖ כּור  ה ְלךָ֔ ב  ֹע֙ת ַתֲעֶשֶ֣ ג ָשב  ת ַהָשָנִּֽה)כב( ְוַח֤ יף ְתקּוַפֶׁ֖ ָאס ָ֔ ים ְוַח֙ג ָהִּֽ ָ֑  :ט 

ן׀ ְיֹקָוֶׁ֖ק ֱאֹל  ָאֹדֵׁ֥ ֵ֛י ָהִּֽ ּוְרךָ֔ ֶאת־ְפנ  ים ַבָשָנָ֑ה י ָרֶא֙ה ָכל־ְזכֶ֣ ֶׁ֖ ש ְפָעמ  לק)כג( ָשֹלֵׁ֥ ִּֽ ְשָרא   :י י 

יש֙  ד א  ֶלָ֑ך ְולֹא־ַיְחֹמֵׁ֥ י ֶאת־ְגב  ֶׁ֖ ְרַחְבת  יך ְוה  ָפֶנָ֔ ֙ם מ  יש גֹוי  ֤ י־אֹור  ִּֽ ֙י ְיֹקָוֶ֣ק ֱאֹל )כד( כ  ָראֹו֙ת ֶאת־ְפנ  ְתךֹ֗ ל  ת־ַאְרְצךָ֔ ַבֲעֹלִּֽ ש  ק ֶאִּֽ יך ָשֹלֵׁ֥

ה ים ַבָשָנִּֽ ֶׁ֖  :ְפָעמ 

ַסח ג ַהָפִּֽ ֶקר ֶזֶַׁ֖בח ַחֵׁ֥ ין ַלֹבָ֔ ֶ֣ י ְולֹא־ָיל  ָ֑ ְבח  ץ ַדם־ז  ֶׁ֖ ט ַעל־ָחמ  ְשַחֵׁ֥ א־ת  ִֹּֽ  :)כה( ל

ית ְיקֹ  ֶׁ֖ יא ב  ְתךָ֔ ָתב ֵ֕ ֙י ַאְדָמֶ֣ כּור  ית ב  אש ֹ֗ ֹו: פ קָוֶ֣ק ֱאֹל )כו( ר  מִּֽ ב א  ֵׁ֥ י ַבֲחל  ֶׁ֖ ל ְגד  ֵׁ֥  יך לֹא־ְתַבש 
ת   ֶלה ָכַרַ֧ ים ָהא ֹ֗ ֶ֣ י׀ ַהְדָבר  ֶ֣ י ַעל־פ  ֶלה כ ַּ֞ ָ֑ ים ָהא  ֶ֣ ה ְכָתב־ְלךֶׁ֖ ֶאת־ַהְדָבר  אֶמר ְיֹקָו֙ק ֶאל־ֹמֶשָ֔ ֹ֤ ל )כז( ַוי ִּֽ ְשָרא  ית ְוֶאת־י  ֶׁ֖ ְתךֵ֛ ְבר   :י א 

ם  י־ָשֶ֣ ְַּ֣יה  ת )כח( ַוִּֽ ֹחֹ֗ ב ַעל־ ַהל  ְכֹתֶ֣ ה ַוי  א ָשָתָ֑ ֶֹ֣ ם ל י  ל ּוַמֶׁ֖ א ָאַכָ֔ ֶֹ֣ ֶחם ל ְיָלה ֶלִּ֚ ים ַלָ֔ ֶ֣ ים יֹו֙ם ְוַאְרָבע  ֵׁ֥ ק ַאְרָבע  ם־ְיֹקָוֹ֗ ית  ע  ָ֔ י ַהְבר  ֶ֣ ְבר  ת ד  א ִּ֚

ים ִּֽ ֶרת ַהְדָבר   :ֲעֶשֶׁ֖

֙ת ְבַיד־ ד  ע  ת ָהִּֽ ֹח֤ י ל  י ּוְשנ ֵ֨ יַנָ֔ ר ס  ַהֶ֣ ֶדת ֹמֶש֙ה מ  י ְבֶר֤ ֹו  )כט( ַוְיה ֹ֗ ֹור ָפָנֶׁ֖יו ְבַדְברֵׁ֥ ן עֵׁ֥ י ָקַרֵ֛ ֵׁ֥ ע כ  א־ָיַדֹ֗ ִֹּֽ ה ל ר ּוֹמֶשֶ֣ ן־ָהָהָ֑ ֹו מ  ְדתֶׁ֖ ה ְבר  ֹמֶשָ֔

ֹו תִּֽ  :א 

יו ָלִּֽ ֶגֵֶׁ֥שת א  ּו מ  יְראֶׁ֖ ִּֽ ֹור ָפָנָ֑יו ַוי  ן עֶ֣ ֵׁ֥ה ָקַרֶׁ֖ נ  ה ְוה  ֙ל ֶאת־ֹמֶשָ֔ ְשָרא  י י  ֤ ן ְוָכל־ְבנ  ְרא ַאֲהֹרָ֜  :)ל( ַוַיֵ֨

ֶהם֙  א ֲאל  ְקָר֤ ם  )לא( ַוי  ֶהִּֽ ה ֲאל  ר ֹמֶשֶׁ֖ ֵׁ֥ ה ַוְיַדב  ָדָ֑ ים ָבע  ֶׁ֖ א  ן ְוָכל־ַהְנש  יו ַאֲהֹרֵׁ֥ ָלֵ֛ בּו א  ַ֧ ה ַוָיש   :ֹמֶשָ֔

יָנִּֽ  ר ס  ֹו ְבַהֵׁ֥ תֶׁ֖ ר ְיֹקָוֵ֛ק א  ֶבַ֧ ר ד  ֩ת ָכל־ֲאֶשֵ֨ ם א  ל ַוְיַצּו ֵ֕ ָ֑ ְשָרא  ֶ֣י י  ּו ָכל־ְבנ  ְגשֶׁ֖ ן נ  ֵׁ֥ י־כ   :י )לב( ְוַאֲחר 

 ֶׁ֖ ַדב  ה מ  ן ַעל־ָפָנֶׁ֖יו ַמְסֶוִּֽה)לג( ַוְיַכֶ֣ל ֹמֶשָ֔ ֵׁ֥ ת  ם ַוי  ָתָ֑  :ר א 

ֶ֣י   ֶב֙ר ֶאל־ְבנ  א ְוד  ֹו ְוָיָצֹ֗ אתָ֑ יר ֶאת־ַהַמְסֶוֶׁ֖ה ַעד־צ  ֵׁ֥ ֹו ָיס  תָ֔ ר א  ֶ֣ י ְיֹקָו֙ק ְלַדב  ֤ ְפנ  ה ל  א ֹמֶשָ֜ ה)לד( ּוְבבֵֹ֨ ֶּוִּֽ ר ְיצ  ת ֲאֶשֵׁ֥ ֶׁ֖ ל א  ְשָרא ָ֔  :י 

ֶ֣י ֹמֶשָ֔  ֙ל ֶאת־ְפנ  ְשָרא  י־י  ִּֽ ֹו: ס )לה( ְוָר֤אּו ְבנ  תִּֽ ר א  ֵׁ֥ ֹו ְלַדב  יו ַעד־ֹבאֶׁ֖ ה ֶאת־ַהַמְסֶו֙ה ַעל־ָפָנָ֔ יב ֹמֶש֤ ש ֵ֨ ה ְוה  ֶ֣י ֹמֶשָ֑ ֹור ְפנ  ן עֶׁ֖ י ָקַרָ֔ ֶ֣  ה כ 
Alef.  

Moshe begins each of the following interactions he has with God with a plea. His different 

goals for each conversation were:  

a. Shemot 32:11-3  Moshe wishes to stave off the Jewish people’s imminent destruction 

as a result of the grievous sin they had committed by fabricating and worshipping the 

Golden Calf.  

b. Ibid. 33:31-3 Moshe requests that God completely Forgives the sin of the Jewish 

people.   



c.  Ibid. 33:12-34:11 Moshe wishes for God to Commit to personally accompanying the 

Jewish people and See them safely ensconced in their new abode.   

Beit.  

1.  (1) Ibid. 32:7 “Go and go down because have sinned ‘Amcha’ (your people.)” 

 (2) Ibid. 9 “I have seen ‘HaAm HaZeh’ (this people) and they are a stubborn people.” 

     (3) Ibid. 11 “Why are You getting Angry at ‘Ame’cha’ (Your People) that You Took out of 

Egypt.” 

 (4) Ibid. 12 “And Change Your Mind on Doing Evil to ‘Ame’cha’ (Your People)” 

      (5) Ibid. 14 “And HaShem Changed His Mind concerning the Evil that He Intended to Do 

‘LeAmo’ (to His People)” 

 (6) Ibid. 31 “How ‘HaAm HaZeh’ (this people) have sinned a great sin” 

 (7) Ibid. 34 “Go and lead ‘HaAm’ (the people) to the place that I Spoke to you about” 

      (8) Ibid. 33:1 “Go and go up from here, you and ‘HaAm’ (the people) and go up from the land 

of Egypt” 

  (9) Ibid. 13 “See that ‘Amcha’ (Your People) is this nation” 

     (10) Ibid. 16 “And how will I know therefore that I have found favor in Your Eyes, I and 

‘Amcha’ (Your People); only if You Go with us and and then I and ‘Amcha’ (Your 

People) will be exceptional from all peoples” 

1.  When Moshe or HaShem Wish to “Play” on the “Personal Strings” of the Other, the Jewish 

people are depicted as “Amcha” (your people.) Either the people are the personal concern 

and even an extension of Moshe, or they are the Personal Concern and an extension of 

HaShem. When a sense of sympathy for the Jews is being discussed, the personal pronoun at 

the end of the word does not appear, and instead the language is either “Am” or “Am 

HaZeh.” 

2.  In #2, an accusation is being Made against specifically the Jewish people, i.e., “this” people. 

 In #6, Moshe engages in confession (“Vidui”), and it had to be stated very specifically that 

certain Jews had sinned very grievously.  

 In Ibid. 32:21, when Moshe screams at Aharon for having abetted the sinners who 

transgressed with the Golden Calf, “HaAm HaZeh” refers to the people whom Aharon should 

have stood up against. Similarly, when Moshe confesses the transgression, he wishes to 

specifically mention those who had been involved in the Golden Calf.  

3.  In Ibid. 32:33, HaShem Expresses a Wish to Sever connections with the sinful people by 

punishing only those who have sinned. In #8, HaShem Says to Moshe, that because he 

successfully interceded on the behalf of the Jews, he cast his lot with them, and he might as 

well lead them without Divine Assistance.  

4.  Ibid. 32:10 “Now therefore let Me alone, that My Wrath may wax hot against them, and that 

I may Consume them; and I will Make of thee ‘LeGoi Gadol’ (a great nation.)” 

Beraishit 12:2 “And I will Make of thee ‘LeGoi Gadol’ (a great nation,) and I will Bless thee, 

and Make thy name great; and be thou a blessing.” 

In #9, where “Goi” and “Am” appear--“Now therefore, I pray Thee, if I have found grace in 

Thy Sight, Show me now Thy Ways, that I may Know Thee, to the end that I may find 

grace in Thy Sight; and consider that ‘HaGoi HaZeh’ (this nation) is ‘Amcha’ (Thy 

People.)” 



“Nation” seems to be a generic term that applies to any group of people. “Thy People” 

implies a personal relationship that takes a group and makes it one’s own.  

5.  Forms of the word “Am” appear in all ten of the verses cited above. In #10, however, Moshe 

refers to the Jewish people as HaShem’s People, whereas in the previous verses, HaShem and 

Moshe thrust and parry as to whether the Jewish people belong to HaShem or to Moshe. #10 

presumes that the matter has been settled and that the Jewish people belong completely to 

HaShem.  

6.  #10 does not employ the phrase “MiKol HaAmim,” but rather “MiKol Am.” It seems to me 

that the latter is more emphatic than the former, i.e., “from any nation,” as opposed to 

“from among the nations.” 

Gimel.  

Shemot 32:31 “And Moshe returned unto the LORD, and said: Oh, this people have sinned a 

great sin, and have made them a god of gold.” 

Ibid. 32 “’VeAta’ (yet now,) if Thou wilt forgive their sin--; and if not, blot me, I pray Thee, out of 

Thy book which Thou hast written.” 

Beraishit 44:33 “’VeAta’ (and now,) let thy servant, I pray thee, abide instead of the lad a 

bondman to my lord; and let the lad go up with his brethren.” 

 ספורנו בראשית פרק מד פסוק לג 
אחטא  )לג( ועתה ישב נא עבדך תחת הנער. לפיכך אני מבקש להיות עבד תחתיו כדי שלא 

 לאבי כל הימים כמו שקבלתי עלי: 
Devarim 10:12 “’VeAta’ (and now), Israel, what doth the LORD thy God Require of 

thee, but to fear the LORD thy God, to walk in all His Ways, and to love Him, 

and to serve the LORD thy God with all thy heart and with all thy soul.” 

 רש"י דברים פרשת עקב פרק י פסוק יב 
אף על פי שעשיתם כל זאת, עודנו רחמיו וחבתו עליכם, ומכל מה   - )יב( ועתה ישראל 

 שחטאתם לפניו אינו שואל מכם כי אם ליראה וגו': 
I Shmuel 12:13 “’VeAta’ (and now) behold the king whom ye have chosen, and whom 

ye have asked for; and, behold, the LORD hath Set a king over you.” 

Yirmiyahu 2:18 “’VeAta’ (and now) what hast thou to do in the way to Egypt, to drink 

the waters of Shichor? Or what hast thou to do in the way to Assyria, to drink 

the waters of the River? 

1.  In Shemot 32:32, “VeAta” means although/in spite of their having sinned a sin, I want You to 

Forgive them. 

 In the other verses cited, “VeAta” connotes that things are in order and do not place a great 

onus upon you.  

2.  The connection between Shemot 32:31-2 is: While it is true that the people have sinned 

greatly, nevertheless Forgive them.  

Daled.  

1.  RaShI understands Shemot 32:32 as Moshe giving HaShem an ultimatum to the effect that 

either He Forgives the people their sin, or he wishes to be stricken from the historical record, 

in effect desiring his demise if God cannot Forgive.  

 Sephorno explains that Moshe does not wish to die should God not Forgive the people, but 

rather he wishes to transfer the “Mitzva points” that he has into the people’s account, which 

should legitimize their forgiveness even if they are undeserving on their own.  

ָשא ַחָטאָתם" רש"י ם ת  ן  ;ְוַעָתה א  ם ַאי  ְפְרך ֲאֶשר ָכָתְבתָ  ,ְוא  ס  י ָנא מ  נ   "ְמח 



 . רוצה לשאר בחיים אם אינך מוכן למחול לעם אני לא  <  --

 

ָשא ַחָטאָתם" ספורנו  ם ת  ן    ;ְוַעָתה א  ם ַאי  י ָנא  (, בגלל שחסר להם מספיק זכויות )ְוא  נ  (  זכויותי )ְמח 

ְפְרך ֲאֶשר ָכָתְבתָ  ס   ("   . ותן אותן זכויות לעם ועי"כ יהיו ראויים לסליחה)  מ 

 .     אוותר על זכויותי אם העם צריכים עזרה להיות מחוליםאשאר בחיים, אבל אני  <    --
2.  I Shmuel 12:14-5 “14 If ye will fear the LORD, and serve Him, and hearken unto His Voice, 

and not rebel against the Commandment of the LORD, and both ye and also the king that 

reigneth over you be followers of the LORD your God--; 15 But if ye will not hearken unto the 

Voice of the LORD, but rebel against the Commandment of the LORD, then shall the Hand of 

the LORD Be against you, and against your fathers.” 

 

 The parallel of these verses to Shemot 32:32 is the ultimatum that is given—in Shemot, to 

HaShem, and in I Shmuel, to the Jewish people. In both cases, with I Shmuel going into 

greater detail and therefore possessing more clarity than Shemot 32:32, two choices are 

presented in order to resolve the standoff in the current situation.  

3.   

 בראשית פרק יח 
ה ַבֲעבֶׁ֖  ֱעֶשָ֔ א ֶאִּֽ ֶֹ֣ אֶמ֙ר ל ֹ֙ ים וַי ָ֑ ם ַאְרָבע  ּון ָשֶׁ֖ ָמְצאֵׁ֥ י י  ר אּוַלֵ֛ ָלי֙ו ַויֹאַמָ֔ ר א  ֤ ֹוד ְלַדב  ֶסף עָ֜ ים: )כט( ַוֹיֵ֨ ִּֽ  ּור ָהַאְרָבע 

אדֹ  ַחר ַלִּֽ ֤ א י  יֹאֶמר ַאל־ָנַּ֞ ם  ָנ֙י ַוֲאַדב ָ֔ --)ל( ַוִ֠ א ָשֶׁ֖ ם־ֶאְמָצֵׁ֥ ה א  ֱעֶשָ֔ א ֶאִּֽ ֶֹ֣ אֶמ֙ר ל ֹ֙ ים ַוי ָ֑ ם ְשֹלש  ּון ָשֶׁ֖ ָמְצאֵׁ֥ י י  ָרה אּוַלֵ֛

ים:  ִּֽ  ְשֹלש 
ר ֶאל־ֲאדֹ  ֶ֣ ֙י ְלַדב  ְלת  ה־ָנ֤א הֹוַא֙ ִּֽ נ  אֶמר ה  ֹֹ֗ ּור  --)לא( ַוי ית ַבֲעבֶׁ֖ א ַאְשח ָ֔ ֶֹ֣ אֶמ֙ר ל ֹ֙ ים ַוי ָ֑ ם ֶעְשר  ּון ָשֶׁ֖ ָמְצאֵׁ֥ י י  י אּוַלֵ֛ ָנָ֔

ֶעְש  ים: ָהִּֽ ִּֽ  ר 
אדֹ  ַחר ַלִּֽ ֤ א י  יֹאֶמר ַאל־ָנַּ֞ ּור  --)לב( ַוִ֠ ית ַבֲעבֶׁ֖ א ַאְשח ָ֔ ֶֹ֣ אֶמ֙ר ל ֹ֙ ה ַוי ם ֲעָשָרָ֑ ּון ָשֶׁ֖ ָמְצאֵׁ֥ י י  ַעם אּוַלֵ֛ ה ַאְך־ַהַפָ֔ ָנ֙י ַוֲאַדְבָרֶ֣

ה:   ָהֲעָשָרִּֽ
 . בכל מקרה מובן מאליו מה שאברהם שואל, אע"פ שלא כתוב בפירוש<    -- 

 

 שמות פרק כא 
ב: )יח(  ְשָכִּֽ ל ְלמ  ּות ְוָנַפֵׁ֥ א ָימֶׁ֖ ֵֹׁ֥ ף ְול ֹו ְבֶאְגֹרָ֑ ֶבן אֶ֣ הּו ְבֶאֶׁ֖ ע ָ֔ י֙ש ֶאת־ר  ָכה־א  ים ְוה  ן ֲאָנש ָ֔ ֶ֣ יב  י־ְיר  ִּֽ  ְוכ 

א:  ִּֽ א ְיַרפ  ן ְוַרפֵֹׁ֥ ֶׁ֖ ת  ֹו י  ְבתֵ֛ ק ש  ה ַהַמֶכָ֑ה ַרֵׁ֥ ָקֶ֣ ֹו ְונ  ְשַעְנתֶׁ֖ ּוץ ַעל־מ  ְך ַבחֵ֛ ֵׁ֥ ְתַהל  ּום ְוה  ם־ָיקַּ֞  )יט( א 

 רא אם ההוזק ימות?מה יק< --

 שם
ָשָ֑  ֹו א  יש אֶ֣ ֶׁ֖ ית א  ֵׁ֥ מ  נּו ְוה  ְשְמֶרָ֔ א י  ֶֹ֣ ְבָעָלי֙ו ְול ד ב  ם ְוהּוַע֤ ְלֹשֹ֗ ל ש  ְתֹמֶ֣ ּוא מ  ח הָ֜ ם שֹו֩ר ַנָגֵ֨ ל ְוַגם־ )כט( ְוא ֹ֡ ָסק ָ֔ ה ַהשֹו֙ר י 

ת:  יו יּוָמִּֽ  ְבָעָלֶׁ֖
ן ַנְפשָ֔  ְדֹיֶ֣ יו ְוָנַת֙ן פ  ת ָעָלָ֑ ֶפר יּוַשֶ֣ ם־ֹכֶׁ֖ יו: )ל( א  ת ָעָלִּֽ ל ֲאֶשר־יּוַשֶׁ֖  ֹו ְכֹכֵׁ֥

   אע"פ משמע מן הפסוק ש"כופר" החלטה ביד המזיקף ההלכה איננה כן. < -- 

 יג  שם
י בְ  יך כ ִּ֚ ָ֑ ת ְיֹקָוֶׁ֖ק ְבפ  ְהֶיֵ֛ה תֹוַרֵׁ֥ ַען ת  יך ְלַמֹ֗ יֶנָ֔ ין ע  ֶ֣ ָכרֹו֙ן ב  ֹות ַעל־ָיְדךֹ֗ ּוְלז  אֲ )ט( ְוָהָי֩ה ְלךֵ֨ ְלאָ֜ ִּֽ ה הֹוצ  ךֵׁ֥ ְיֹקָוֶׁ֖ק  ָיֶ֣ד ֲחָזָקָ֔

ם:  י  ְצָרִּֽ מ   מ 

ם:  י  ְצָרִּֽ מ  נּו ְיֹקָוֶׁ֖ק מ  יָאֵׁ֥ ד הֹוצ  ֶזק ָיָ֔ י ְבֹחֶ֣ יֶנָ֑יך כ ִּ֚ ין ע  ֶ֣ ת ב  ה ּוְלטֹוָטֹפֶׁ֖  )טז( ְוָהָי֤ה ְלאֹו֙ת ַעל־ָיְֶַּ֣֣דָכָ֔

 . הכתוב לא נותן פרטים לגבי צורת התפילין ומה בתוכם <   -- 

4.  The difference between RaShI and Sephorno has to do with the extent to which Moshe is 

prepared to be self-sacrificial with respect to the Jewish people when they are faced with 

destruction.  



 v. 33 appears to discuss sin and destruction, rather than a lack of Zechuyot on the part of the 

Jews. Therefore, I would say that RaShI is closer to the literal meaning of the text.  

Heh.  

 שפתי חכמים שמות פרשת כי תשא פרק לב פסוק לד 
ג פירוש אף על פי שכל לי ולך ולו ולהם הסמוכים אצל דבור מפורשים בלשון עלי עליך עליו עליהם כמו  

דבר לי הכא פירושו אליך ממש משום דלא מצינו שדיבר  שמבואר בפרשת חיי שרה על פסוק כאשר 

 לאדם אחר על משה וכן לדבר לו דגבי אדוניהו פירושו נמי אליו ממש אבל אין פירושו עליו: 
Vav.  

1.  

 תורת משה שמות פרק לג פסוק יב 
 )יב( ראה אתה אומר אלי העל את העם הזה וגו'. יל"ד בפ' זו כמה דקדוקים.  

, מה שאמר משה ראה אתה אומר אלי העל את העם הזה ואתה לא הודעתני את אשר תשלח עמי,  א'

מה נ"מ למשה אם לא יודיע לו את מי שישלח עמו כיון שהוא לא רצה במלאך יהי' מי שיהי' הלא לא  

 רצה בו כידוע. 

ה שאמר אח"כ ואתה אמרת ידעתיך בשם וגם מצאת חן בעיני, וע"ז השיב לו הקדוש ברוך הוא  , מב'

גם את הדבר הזה אשר דברת אעשה כי מצאת חן בעיני ואדעך בשם, מה הי' בקשתו של משה וכוונתו  

 במאמרו ואתה אמרת ידעתיך בשם, ומה היא תשובה זו של ואדעך בשם. 
2. In this instance, RaShI does not take “God’s Seeing” as an anthropomorphism having to do 

with the human sense of vision, but rather a matter of “understanding”—  תן עיניך ולבך  על

 .דבריך

3.  Shemot 32:34 “And now go, lead the people unto the place of which I have Spoken unto 

thee; behold, Mine Angel shall go before thee; nevertheless in the day when I Visit, I will Visit 

their sin upon them.” 

 Ibid. 33:2 “And I will Send an Angel before thee; and I will Drive out the Canaanite, the 

Amorite, and the Hittite, and the Perizzite, the Hivite, and the Jebusite.”  

 The Angel mentioned in Chapt. 32 will accompany the Jews wherever they go; the Angel 

mentioned in Chapt. 33 will only drive out the various nations presently occupying the land, 

but then will leave the people to their own devices.  

Zayin.  

 רש"י שמות פרשת כי תשא פרק לג פסוק טז 
והפלה ה' בין מקנה ישראל  “(  שמות ט ד ונהיה מובדלים בדבר הזה מכל העם, כמו )   -ונפלינו אני ועמך  

 : ”וגו'

 

 


