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

וַיַרְא הָעָם ,כִּי-בֹשֵׁׁשׁ מֹשֶׁׁה לָרֶׁדֶׁת מִּן-הָהָר; וַיִּקָהֵׁל הָעָם עַל-אַהֲרֹן ,וַיֹאמְרו אֵׁלָיו
קום עֲשֵׁה-לָנו אֱלֹהִּים אֲשֶׁׁר יֵׁלְכו לְפָנֵׁינו--כִּי-זֶׁה מֹשֶׁׁה הָאִּישׁ אֲשֶׁׁר הֶׁעֱלָנו מֵׁאֶׁרֶׁץ
מִּצְרַיִּם ,לֹא יָדַעְנו מֶׁה-הָיָה לוֹ .וַיֹאמֶׁר אֲלֵׁהֶׁם ,אַהֲרֹן ,פָרְקו נִּזְמֵׁי הַזָהָב ,אֲשֶׁׁר
בְאָזְנֵׁי נְשֵׁׁיכֶׁם בְנֵׁיכֶׁם ובְנֹתֵׁיכֶׁם; וְהָבִּיאו ,אֵׁלָי .וַיִּתְפָרְקו ,כָל-הָעָם ,אֶׁת-נִּזְמֵׁי הַזָהָב,
אֲשֶׁׁר בְאָזְנֵׁיהֶׁם; וַיָבִּיאו ,אֶׁל-אַהֲרֹן .וַיִּקַח מִּיָדָם ,וַיָצַר אֹתוֹ בַחֶׁרֶׁט ,וַיַעֲשֵׁהו ,עֵׁגֶׁל
מַסֵׁכָה; וַיֹאמְרו--אֵׁלֶׁה אֱלֹהֶׁיךָ יִּשְרָאֵׁל ,אֲשֶׁׁר הֶׁעֱלוךָ מֵׁאֶׁרֶׁץ מִּצְרָיִּם .וַיַרְא אַהֲרֹן,
וַיִּבֶׁן מִּזְבֵׁחַ לְפָנָיו; וַיִּקְרָא אַהֲרֹן וַיֹאמַר ,חַג לַיהוָה מָחָר .וַיַשְׁכִּימו ,מִּמָחֳרָת ,וַיַעֲלו
עֹלֹת ,וַיַגִּשׁו שְׁלָמִּים; וַיֵׁשֶׁׁב הָעָם לֶׁאֱכֹל וְשָׁתוֹ ,וַיָקֻמו לְצַחֵׁק.

•
•
•
•

"לא תעשה לך פסל וכל תמונה"

פ וַיְדַבֵֵּׁ֥ר יְהוָָ֖ה אֶׁל־מֹשֶֶׁׁׁ֑ה לֶׁךְ־רֵֵׁ֕ד כִּי שִּׁחֵֵׁ֣ת עַמְךָָ֔ אֲשֵֶּׁׁ֥ר הֶׁעֱלֵָׁ֖יתָ מֵׁאֵֶּׁ֥רֶׁץ מִּצְרָָֽיִּם ׃ סֵָ֣רו מַהֵֵׁ֗ר
מִּן־הַדֶֶּׁ֨רֶׁךְְ֙ אֲשֵֶׁׁ֣ר צִּוִּיתִָּ֔ם עָשֵ֣ו לָהֶָׁ֔ם עֵָׁ֖גֶׁל מַסֵׁכֶָׁ֑ה וַיִּשְׁתַָֽחֲוו־לוְֹ֙ וַיִּזְבְחו־לָ֔וֹ וַיֵֹ֣אמְרָ֔ו אֵֵׁ֤לֶׁה אֱלֹהֶֶּׁ֨יךְָ֙
יִּשְרָאֵָׁ֔ל אֲשֵֶּׁׁ֥ר הֶָֽׁעֱלָ֖וךָ מֵׁאֵֶּׁ֥רֶׁץ מִּצְרָָֽיִּם ׃ וַיֵֹּ֥אמֶׁר יְהוָָ֖ה אֶׁל־מֹשֶֶׁׁׁ֑ה רָאִֶּּ֨יתִּיְ֙ אֶׁת־הָעֵָ֣ם הַזֶָׁ֔ה וְהִּנֵֵּׁ֥ה
עַם־קְשֵׁׁה־עָֹ֖רֶׁף הָֽוא ׃ וְעַתָהְ֙ הַנִֵּ֣יחָה לִָּ֔י וְיִָּֽחַר־אַפִֵּּ֥י בָהֶָׁ֖ם וַאֲכַלֵֶׁׁ֑ם וְאֶָֽׁעֱשֵֶּׁ֥ה אוֹתְךָָ֖ לְגֵּ֥וֹי
גָדָֽוֹל ׃ וַיְחֵַ֣ל מֹשֶָׁׁ֔ה אֶׁת־פְנֵָׁ֖י יְהוֵָ֣ה אֱלֹהֶָׁ֑יו וַיֵֹ֗אמֶׁר לָמֵָ֤ה יְהוָהְ֙ יֶׁחֱרֵֶׁ֤ה אַפְךְָ֙ בְעַמֶָׁ֔ךָ אֲשֵֶׁׁ֤ר הוֹצֵֶּׁ֨אתְָ֙
מֵׁאֵֶׁ֣רֶׁץ מִּצְרַָ֔יִּם בְכֵֹּ֥חַ גָדָ֖וֹל ובְיֵָּ֥ד חֲזָקָָֽה ׃ לָמָה֩ יֹאמְרֶּ֨ו מִּצְרַַ֜יִּם לֵׁאמֵֹ֗ר בְרָעֵָ֤ה הָֽוֹצִּיאָםְ֙
לַהֲרֵֹ֤ג אֹתָםְ֙ בֶָֽׁהָרִָּ֔ים וֶּ֨לְכַלֹתָָ֔ם מֵׁעַָ֖ל פְנֵֵׁ֣י הָָֽאֲדָמֶָׁ֑ה שׁוב מֵׁחֲרֵ֣וֹן אַפֶָׁ֔ךָ וְהִּנָחֵֵּׁ֥ם עַל־הָרָעָָ֖ה
לְעַמֶָֽׁךָ ׃ זְכֹֹ֡ר לְאַבְרָהָם֩ לְיִּצְחֶָּ֨ק ולְיִּשְרָאֵַׁ֜ל עֲבָדֵֶׁ֗יךָ אֲשֶֶּׁׁ֨ר נִּשְׁבֵַ֣עְתָ לָהֶׁם֮ בָךְְ֒ וַתְדַבֵֵׁ֣ר אֲלֵׁהֶָׁ֔ם
אַרְבֶׁהְ֙ אֶָֽׁת־זַרְעֲכֶָׁ֔ם כְכוֹכְבֵָׁ֖י הַשָׁמֶָׁ֑יִּם וְכָל־הָאֶָּ֨רֶׁץ הַזַֹ֜את אֲשֵֶׁׁ֣ר אָמֵַ֗רְתִּי אֶׁתֵׁןְ֙ לְזַרְעֲכֶָׁ֔ם וְנָחֲלָ֖ו
לְעֹלָָֽם ׃ וַיִּנָָ֖חֶׁם יְהוֶָׁ֑ה עַל־הֵָ֣רָעָָ֔ה אֲשֵֶּׁׁ֥ר דִּבֶָׁ֖ר לַעֲשֵּ֥וֹת לְעַמָֽוֹ ׃ פ

"לָמֵָ֤ה יְהוָהְ֙ יֶׁחֱרֵֶׁ֤ה
•
אַפְךְָ֙ בְעַמֶָׁ֔ךָ אֲשֵֶׁׁ֤ר הוֹצֵֶּׁ֨אתְָ֙ מֵׁאֵֶׁ֣רֶׁץ מִּצְרַָ֔יִּם בְכֵֹּ֥חַ גָדָ֖וֹל ובְיֵָּ֥ד חֲזָקָָֽה"
"לָמָה֩
•
יֹאמְרֶּ֨ו מִּצְרַַ֜יִּם לֵׁאמֵֹ֗ר בְרָעֵָ֤ה הָֽוֹצִּיאָםְ֙ לַהֲרֵֹ֤ג אֹתָםְ֙ בֶָֽׁהָרִָּ֔ים"
"זְכֹֹ֡ר לְאַבְרָהָם֩ לְיִּצְחֶָּ֨ק
•
ולְיִּשְרָאֵַׁ֜ל "

וַיִַּ֜פֶׁן וַיֵֵׁ֤רֶׁד מֹשֶׁׁהְ֙ מִּן־הָהָָ֔ר ושְׁנֵֵׁ֛י לֻחֵֹּ֥ת הָעֵׁדָֻ֖ת בְיָדֶׁ֑וֹ לֻחֵֹ֗ת כְתֻבִּיםְ֙ מִּשְׁנֵֵׁ֣י
עֶׁבְרֵׁיהֶָׁ֔ם מִּזֵֶּׁ֥ה ומִּזֶָׁ֖ה הֵֵּׁ֥ם כְתֻבִָּֽים ׃ וְהֶַּ֨לֻחָֹ֔ת מַעֲשֵֵּׁ֥ה אֱלֹהִָּ֖ים הֵֶׁׁ֑מָה וְהַמִּכְתֵָ֗ב
מִּכְתֵַ֤ב אֱלֹהִּיםְ֙ הָ֔וא חָרָ֖ות עַל־הַלֻחָֹֽת ׃ וַיִּשְׁמַַ֧ע יְהוֹשֵֻׁ֛עַ אֶׁת־קֵּ֥וֹל הָעָָ֖ם בְרֵׁעֶֹׁ֑ה
וַיֶֹּ֨אמֶׁרְ֙ אֶׁל־מֹשֶָׁׁ֔ה קֵּ֥וֹל מִּלְחָמָָ֖ה בַָֽמַחֲנֶׁה ׃ וַיֵֹ֗אמֶׁר אֵֵּׁ֥ין קוֹלְ֙ עֲנֵ֣וֹת גְבורָָ֔ה וְאֵֵּׁ֥ין
קָ֖וֹל עֲנֵ֣וֹת חֲלושֶָׁׁ֑ה קֵ֣וֹל עַנָ֔וֹת אָנֹכִָּ֖י שֹׁמֵָֽׁעַ ׃ וַָֽיְהִֵּ֗י כַאֲשֵֶׁׁ֤ר קָרַבְ֙ אֶׁל־הַָֽמַחֲנֶָׁ֔ה וַיֵַּ֥רְא
אֶׁת־הָעֵָׁ֖גֶׁל ומְחֹלֶֹׁ֑ת וַיִָּֽחַר־אֵַ֣ף מֹשֵֶׁׁ֗ה וַיַשְׁלֵֵׁ֤ךְ מִּיָדוֹ אֶׁת־הַלֻחָֹ֔ת וַיְשַׁבֵֵּׁ֥ר אֹתָָ֖ם תֵַּ֥חַת
הָהָָֽר ׃ וַיִּקַַּ֞ח אֶׁת־הָעֵֶּׁ֨גֶׁל אֲשֵֶׁׁ֤ר עָשוְ֙ וַיִּשְרֵֹ֣ף בָאֵָׁ֔שׁ וַיִּטְחַָ֖ן עֵַ֣ד אֲשֶׁׁר־דֶָׁ֑ק וַיִֶּּ֨זֶׁרְ֙
עַל־פְנֵֵׁ֣י הַמַָ֔יִּם וַיַָ֖שְׁקְ אֶׁת־בְנֵֵּׁ֥י יִּשְרָאֵָֽׁל ׃

וַיֵֹ֤אמֶׁר מֹשֶׁׁהְ֙ אֶָֽׁל־אַהֲרָֹ֔ן מֶָֽׁה־עָשֵָּ֥ה לְךָָ֖ הָעֵָ֣ם הַזֶֶׁׁ֑ה כִָּֽי־הֵׁבֵֵּׁ֥אתָ עָלָָ֖יו חֲטָאֵָּ֥ה
וַיֵֹ֣אמֶׁר אַהֲרָֹ֔ן אַל־יִֵּּ֥חַר אַָ֖ף אֲדֹנִֶּׁ֑י אַתָהְ֙ יָדֵַ֣עְתָ אֶׁת־הָעָָ֔ם כִֵּּ֥י בְרָָ֖ע
גְדֹלָָֽה ׃
הָֽוא ׃ וַיֵֹ֣אמְרו לִָּ֔י עֲשֵׁה־לֵָ֣נו אֱלֹהִָּ֔ים אֲשֵֶּׁׁ֥ר יֵׁלְכָ֖ו לְפָנֵֶׁׁ֑ינו כִּי־זֵֶׁ֣ה׀ מֹשֵֶׁׁ֣ה הָאִֵּ֗ישׁ אֲשֵֶׁׁ֤ר
הֶָֽׁעֱלֶָּ֨נוְ֙ מֵׁאֵֶׁ֣רֶׁץ מִּצְרַָ֔יִּם לֵֹּ֥א יָדַָ֖עְנו מֶׁה־הֵָּ֥יָה לָֽוֹ ׃ וָאֹמֵַ֤ר לָהֶׁםְ֙ לְמִֵּ֣י זָהָָ֔ב הִּתְפָרָָ֖קו
וַיֵַ֤רְא מֹשֶׁׁהְ֙ אֶׁת־הָעָָ֔ם כִֵּּ֥י פָרָֻ֖עַ הֶׁ֑וא
וַיִּתְנו־לִֶּׁ֑י וָאַשְׁלִּכֵֵׁ֣הו בָאֵָׁ֔שׁ וַיֵׁצֵָׁ֖א הָעֵֵּׁ֥גֶׁל הַזֶָֽׁה ׃
כִָּֽי־פְרָעֵֹ֣ה אַהֲרָֹ֔ן לְשִּׁמְצָָ֖ה בְקָמֵׁיהֶָֽׁם ׃ וַיַעֲמֵֹ֤ד מֹשֶׁׁהְ֙ בְשֵַׁ֣עַר הַָֽמַחֲנֶָׁ֔ה וַיֵֹ֕אמֶׁר מִֵּּ֥י
לַיהוָָ֖ה אֵׁלֶָׁ֑י וַיֵׁאָסְפֵּ֥ו אֵׁלָָ֖יו כָל־בְנֵֵּׁ֥י לֵׁוִָּֽי ׃ וַיֵֹ֣אמֶׁר לָהֵֶׁ֗ם כָֹֽה־אָמֵַ֤ר יְהוָהְ֙ אֱלֹהֵֵׁ֣י יִּשְרָאֵָׁ֔ל
שִֵּּ֥ימו אִּישׁ־חַרְבָ֖וֹ עַל־יְרֵׁכֶׁ֑וֹ עִּבְרֶּ֨ו וָשַׁ֜ובו מִּשֵַׁ֤עַר לָשֶַּׁ֨עַרְ֙ בַָֽמַחֲנֶָׁ֔ה וְהִּרְגַ֧ו אִָּֽישׁ־אֶׁת־אָחִֵּ֛יו
וַיַָֽעֲשֵּ֥ו בְנֵָֽׁי־לֵׁוִָּ֖י כִּדְבֵַ֣ר מֹשֶֶׁׁׁ֑ה וַיִּפֵֹ֤ל מִּן־הָעָםְ֙ בַיֵ֣וֹם
וְאִֵּּ֥ישׁ אֶׁת־רֵׁעֵָׁ֖הו וְאִֵּּ֥ישׁ אֶׁת־קְרֹבָֽוֹ ׃
וַיֵֹ֣אמֶׁר מֹשֵֶׁׁ֗ה מִּלְאֶּ֨ו יֶׁדְכֵֶׁ֤ם הַיוֹםְ֙ לַָֽיהוָָ֔ה כִֵּ֛י אִֵּּ֥ישׁ בִּבְנָ֖וֹ
הַהָ֔וא כִּשְׁלֵֹּ֥שֶׁׁת אַלְפֵָׁ֖י אִָּֽישׁ ׃
ובְאָחִֶּׁ֑יו וְלָתֵַׁ֧ת עֲלֵׁיכֵֶׁ֛ם הַיָ֖וֹם בְרָכָָֽה ׃

וַיֵֹ֣אמְרו לִָּ֔י עֲשֵׁה־לֵָ֣נו אֱלֹהִָּ֔ים אֲשֵֶּׁׁ֥ר יֵׁלְכָ֖ו
וַיִּקָהֵׁל הָעָם עַל-אַהֲרֹן ,וַיֹאמְרו אֵׁלָיו
קום עֲשֵׁה-לָנו אֱלֹהִּים אֲשֶׁׁר יֵׁלְכו לְפָנֵׁינו לְפָנֵֶׁׁ֑ינו

וַיֹאמֶׁר אֲלֵׁהֶׁם ,אַהֲרֹן ,פָרְקו נִּזְמֵׁי הַזָהָב ,וָאֹמֵַ֤ר לָהֶׁםְ֙ לְמִֵּ֣י זָהָָ֔ב הִּתְפָרָָ֖קו
אֲשֶׁׁר בְאָזְנֵׁי נְשֵׁׁיכֶׁם בְנֵׁיכֶׁם ובְנֹתֵׁיכֶׁם;
וְהָבִּיאו ,אֵׁלָי.
וַיִּתְפָרְקו ,כָל-הָעָם ,אֶׁת-נִּזְמֵׁי הַזָהָב,
אֲשֶׁׁר בְאָזְנֵׁיהֶׁם

וַיִּתְנו־לִֶּׁ֑י

וַיִּקַח מִּיָדָם ,וַיָצַר אֹתוֹ בַחֶׁרֶׁט ,וַיַעֲשֵׁהו,
עֵׁגֶׁל מַסֵׁכָה

וָאַשְׁלִּכֵֵׁ֣הו בָאֵָׁ֔שׁ וַיֵׁצֵָׁ֖א הָעֵֵּׁ֥גֶׁל הַזֶָֽׁה

וַיַרְא אַהֲרֹן ,וַיִּבֶׁן מִּזְבֵׁחַ לְפָנָיו; וַיִּקְרָא
אַהֲרֹן וַיֹאמַר ,חַג לַיהוָה מָחָר.

---

וַיְהִּיְ֙ מִָּֽמָחֳרָָ֔ת וַיֵֹ֤אמֶׁר מֹשֶׁׁהְ֙ אֶׁל־הָעָָ֔ם אַתֵֶּׁ֥ם חֲטָאתֶָׁ֖ם חֲטָאֵָ֣ה גְדֹלֶָׁ֑ה וְעַתָהְ֙
וַיַָ֧שָׁב מֹשֵֶׁׁ֛ה אֶׁל־יְהוָָ֖ה
אֶָֽׁעֱלֵֶׁ֣ה אֶׁל־יְהוָָ֔ה אולֵַּ֥י אֲכַפְרָָ֖ה בְעֵַּ֥ד חַטַאתְכֶָֽׁם ׃
וַיֹאמֶַׁ֑ר אֵָ֣נֵָ֗א חָטַָּ֞א הָעֵָ֤ם הַזֶׁהְ֙ חֲטָאֵָ֣ה גְדֹלָָ֔ה וַיַָֽעֲשֵּ֥ו לָהֶָׁ֖ם אֱלֹהֵֵּׁ֥י
זָהָָֽב ׃ וְעַתָָ֖ה אִּם־תִּשֵָ֣א חַטָאתֶָׁ֑ם וְאִּם־אֵַ֕יִּן מְחֵֵׁ֣נִּי נָָ֔א מִָּֽסִּפְרְךָָ֖ אֲשֵֶּׁׁ֥ר
כָתָָֽבְתָ ׃ וַיֵֹּ֥אמֶׁר יְהוָָ֖ה אֶׁל־מֹשֶֶׁׁׁ֑ה מִּי אֲשֵֶׁׁ֣ר חָָֽטָא־לִָּ֔י אֶׁמְחֶָׁ֖נו
מִּסִּפְרִָּֽי ׃ וְעַתַָּ֞ה לֵֵׁ֣ךְ׀ נְחֵֵׁ֣ה אֶׁת־הָעֵָ֗ם אֵֶׁ֤ל אֲשֶׁׁר־דִּבֶַּ֨רְתִּיְ֙ לָָ֔ךְ הִּנֵֵּׁ֥ה מַלְאָכִָּ֖י
וַיִּגֵֹּ֥ף יְהוָָ֖ה אֶׁת־הָעֶָׁ֑ם
יֵׁלֵֵׁ֣ךְ לְפָנֶֶׁׁ֑יךָ ובְיֵ֣וֹם פָקְדִָּ֔י ופָקַדְתִֵּּ֥י עֲלֵׁיהֶָׁ֖ם חַטָאתָָֽם ׃
עַל אֲשֵֶׁׁ֣ר עָשֵ֣ו אֶׁת־הָעֵָׁ֔גֶׁל אֲשֵֶּׁׁ֥ר עָשָָ֖ה אַהֲרָֹֽן ׃

