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In this week’s Parsha, Moshe poses the very 
difficult question to Aharon, “What did this 
people do to you that you have brought such 
great sin (ה ְגדָֹלֽה  upon them?”1  Was Moshe (ֲחָטָא֥
accusing his brother of insurrection, was he 
chastising him or was he genuinely inquiring 
from Aharon as to what had actually taken 
place?  In other words, how much responsibility 
does Aharon bear for the sin of the Golden Calf?  
Rashi interprets Moshe’s query as a rhetorical 
question that speaks to the severity of the 
circumstance, “How much suffering must you 
have endured before you brought this sin upon 
them?!”2  The Ibn Ezra sees it as a simple 
informational inquiry, “Moshe asked, why 
Aharon needed to make the calf?”3  Rabbi 
Avraham ben HaRambam claims that it was a 
more formal legal question, “What duress did 
you suffer that permitted you to do this?”4  Those 
that interpret the question in a more severe and 
accusatory fashion seem to be supported by 
words in Moshe’s inquiry that term Aharon’s 
actions as precipitating a “grave sin ( ה ֲחָטָא֥
  ”.(ְגדָֹלֽה
 
On the other hand, the Ramban, similar to the 
Ibn Ezra, rejects Rashi’s interpretation and sees 

                                                 
ה ְגדָֹלֽה: (שמות   1 יו ֲחָטָא֥ אָת ָעָל֖ ם ַהֶּז֑ה ִּכֽי־ֵהֵב֥ ה ְלָ֖ך ָהָע֣ ן ֶמֽה־ָעָׂש֥ ֹ֔ אֶמר מֶֹׁש֙ה ֶאֽל־ַאֲהר ֹ֤ וַּי

 לב,כא)
כמה יסורים סבלת שיסרוך, עד שלא תביא עליהם חטא זה:  -מה עשה לך העם הזה   2

 (רש"י שמות לב,כא)
הוצרך אהרן לעשות העגל: (אבן עזרא פי' הארוך שמות ויאמר הנה משה שאל, למה   3

 לב,כא)
אמר אבי אבא ז"ל שטעמו "מה שעשו לך מן התגרה וכדומה עד  –מה עשה לך   4

 שהותר לך מה שעשית להם". (ר' אברהם בן הרמב"ם שמות לב,כא)
כמה יסורים סבלת שיסרוך עד  -מה עשה לך העם הזה כי הבאת עליו חטאה גדולה   5

תביא עליהם חטא זה. לשון רש"י. ואיננו נכון בעיני, כי החטא הזה מן החטאים שלא 
שיהרג עליהם ולא יעבור. ואולי אמר לו כן להגדיל אשמתו. והנכון בעיני כי הוא כמו 
מה עשיתי מה עוני ומה חטאתי לפני אביך כי מבקש את נפשי (ש"א כ א). יאמר, 

מידם ולכלותם. ומפני שהיה אהרן מה שנאה היתה לך עם העם הזה כי סבבת להש
להם לאיש מוכיח ולמכפר, והיה ראוי שיחוס וירחם עליהם, אמר לו כן. כלומר, נהגת 
עמהם כאויב החפץ ברעתם, לא פשעו ולא חטאו לך. והנה היה ראוי משה להאשים 
אותו תחלה על חטאתו אשר חטא הוא, ואחרי כן יאשים אותו על אשמת העם, ויאמר, 

ים, וגם הכשלת רבים והבאת עליהם חטאה קחטאה הגדולה הזאת לאלאיך חטאת ה
גדולה, אבל משה בענותנותו נהג כבוד באחיו הגדול ולא הזכיר לו רק מכשול העם. 
ויתכן שגם משה נכון לבו בטוח בצדקת אחיו שכוונתו לא היתה רעה, אבל על אשמת 

והוא השיב שהטעוהו העם האשים אותו, כי היה ראוי להוכיחם והם נכשלו על ידו. 
 בדבריהם: (רמב"ן שמות לב,כא)

כא שנראה שהוא סובר שהעגל היה ע"ז אבל שאלת -לדוגמא עיין במלבי"ם דברים ט,כ  6
ובאהרן, כבר בארתי (תשא לב כ מנהיגות של אהרן כלפי העם: המשה הייתה על 

ש כא) שאהרן עשה את העגל מפני שירא שיהרגו אותו ואז לא היו מצווים על קדו
השם, ורק כאשר לקח משה את העגל וישרף באש ולא מיחו בו אז נאשם אהרן, 
שכמו שלא מיחו במשה כן לא היו מוחים בו, ואז אמר משה לאהרן מה עשה לך העם 
הזה כי הבאת עליו חטאה גדולה ר"ל מדוע לא מחית בם, וז"ש פה שבאהרן התאנף 

את העגל לקחתי ואשרף ה' להשמידו וזה היה ע"י מה שאת חטאתכם אשר עשיתם 
אותו באש, וישראל לא מיחו בי ועי"כ יצא הקצף על אהרן שלא היה לו טענת אונס, 
ואתפלל גם בעד אהרן בעת ההוא כבר באר בספרא (צו סי' קסה) שבאהרן לא כתיב 
וישמע ה' אלי כמ"ש בישראל כי תפלתו על אהרן לא נשמע לגמרי כי מתו שני בניו 

ס לארץ שהיה עקרו בעבור חטא העגל כמו שיתבאר לקמן והוא ג"כ נענש שלא נכנ
 (י' פסוק וי"ו):

והיה מורה  -אלהות הרבה איוו להם: אשר העלנו מארץ מצרים  -אשר ילכו לפנינו   7
לנו דרך, אשר נעלה בה, עתה צריכין אנו לאלהות, אשר ילכו לפנינו: (רש"י שמות 

ולא נאמר אלה אלהינו, מכאן שערב רב שעלו ממצרים, הם  -אלה אלהיך  \\ לב,א)

the strong language as rhetoric to emphasize 
and heighten Aharon’s culpability.5  Though, his 
preferred understanding is that Moshe was 
leveling veiled criticism at Aharon by asking, 
“What ill will do you harbor against this people 
that you have nearly brought about their 
destruction?”  Since Aharon was in a position of 
leadership, one who reproves and atones, he 
should have acted with more concern for the 
well-being of the people rather than similar to an 
enemy whose interest lies in their annihilation.  
What is interesting to note is that the 
commentator’s view as to the severity of 
Aharon’s culpability or the nature of Moshe’s 
question is highly correlated with their position 
as to the gravity of the sin of the Golden Calf.  
While this makes intuitive sense, it by no means 
is a perforce logical conclusion.6 
 
Rashi7 and Rabbi Avraham ben HaRambam8 
are of the view that the sin of the Golden Calf 
was wholesale idol worship.  Rashi somewhat 
mitigates the seriousness of the offense by 
narrowing the prime instigators to the riff-raff of 
Egyptian converts that Moshe had accepted to 
join Bnei Yisrael.9  Their more severe 
incrimination of the people’s intent and 
transgression finds support in the recounting of 
these events found in Tehillim.  “They made a 
calf at Chorev and bowed down to a molten 
image; they exchanged their glory for the image 
of a bull that feeds on grass; they forgot God who 

שנקהלו על אהרן, והם שעשאוהו, ואחר כך הטעו את ישראל אחריו: (רש"י שמות 
 לב,ד)

מן הסתם כך בקשו ממנו ומסורת מאת אבא מרי ז"ל שזה  –ויעשהו עגל מסכה וג'   8 
אה (ממצרים) היתה ב(זמן) עלית מפני שהיו אדוקים בסברה של אצטגנונים שהיצי

(מזל) שור או כיוצא בזה מן הדמיונות בגזירות הכוכבים המסתעפות מן עבודה זרה. 
או מפני שהאמינו בהשפעת מעלת (מזל) שור  –ומאמרם אלה אלהיך ישראל וג' 

ביציאתם שהוא (כלומר העגל) הסמל או הדוגמא לרוחניותו לפי מה שאמר אבא מרי 
בו ענין מלפניו יתעלה כמו שאמר ר' סעדיה ז"ל; ולו פירוש בביאורו  ז"ל או מפני שחל

שיש בו די והותר ליתן טעם לבקשתם אלהים במקום משה ובקשתם כך מן אהרן 
דוקא ושאר המעשה; ותמציתו של פירוש (ענין) זה לפי מטרתנו שהיו מתכוונים 

ם את הדרך לשלימות בתורה ושויון דעות בדת ומשה היה מדריכם בזה ומורה לה
מאתו יתעלה וכאשר בושש לבוא היו סבורים שנסתלק ואין בהם כח בעצמם ולא 
שלימות התורה ולכן ראו ברוע דעתם לחזור לדרך עבודה זרה שהיו מכירים אותה 
וסרו ממנה כדי שלא ישארו נעזבים בהעדר מהם מצבם הראשון מבלי להשיג את 

) ביניהם (אשר היו) מבקשים מטרתם השגה שלימה; זו היתה דעת (אותם האנשים
אלהים אחרים [אשר] ילכו לפניהם ומחשבתם זו הוציאה את הפירות אשר הוציאה; 
ואין זה רחוק ואינו יוצא מכלל מה שהזכיר ר' סעדיה ז"ל וכך היה אומר (גם) ר' 

מאמרו  –וידבר ה' וג'  \\אברהם החסיד ז"ל. (ר' אברהם בן הרמב"ם שמות לב,ד) 
"עמי" מפני שהיחס שלהם אליו יתעלה כדי שיהיו נקראים "עמו"  שחת עמך ולא אמר

הוא בסיבת עבודתם לו [יתעלה] בלתי זולתו כי כל אומה שעובדת ליראתה תתיחס 
אליה כמו שנאמר במואב עם כמוש וכאשר עבדו לזולתו הסיר מהם (ה') יתעלה את 

(למשה) עמך אותו השם כמו שנתבאר בלשון הושע לא עמי אתם' ומאמרו יתעלה לו 
כלומר "האספסוף וההמון אשר היית אתה מטפל בהם" רמז לפחיתות יחסם אליו 
יתעלה; (זו היא דעתי אני בזה) ומה שאמרו אחרים בזה נמצא במקומו (בפירושם 

  הם); (ר' אברהם בן הרמב"ם שמות לב,ז)
לך רד כי שחת עמך, העם לא נאמר אלא עמך, א"ל הקדוש ברוך הוא למשה עמך ...  9

עשו את העגל שאני אמרתי לך והוצאתי את צבאותי את עמי בני ישראל (שמות ז), 
ואמרת מוטב לקבל את השבים, ואני הייתי רואה ואת היית גרם וקבלתם הערב רב 

מה עתידים לעשות והם שעשו את העגל שהיו עובדי ע"ז וגרמו לעמי לחטוא עמהם, 
לב) אלהינו  שמותיך (בחרט ויאמרו אלה אלהראה מה כתיב ויקח מידם ויצר אותו 

 ...אין כתיב אלא אלה אלהיך ישראל שהגרים שבאו עמהם ממצרים הם עשו אותו
ולא נאמר אלה אלהינו, מכאן שערב רב שעלו  -אלה אלהיך  \\ )תנחומא כי תשא כא(

 שעשאוהו, ואחר כך הטעו את ישראל אחריו: ממצרים, הם שנקהלו על אהרן, והם
שחת העם לא נאמר אלא עמך, ערב רב שקבלת  -שחת עמך  \\) י שמות לב,ד"רש(

וגיירתם ולא נמלכת בי, ואמרת טוב שידבקו גרים בשכינה, הם שחתו  מעצמך
 )י שמות לב,ז"רש( והשחיתו:

Parshat Ki Tisa  
Aharon and the Eigel 
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saved them, who performed great deeds in 
Egypt.”10  In addition, it is reinforced by the 
verses in Nechamiya that equate the worship of 
the Golden Calf with throwing away God’s Torah 
and the murder of prophets.11  If that was the 
case, then Aharon must have been subject to 
extreme duress in order to justify his behavior to 
allow or facilitate Bnei Yisrael engaging in one of 
the cardinal sins and that is reflected in their 
interpretations of the nature of Moshe’s question 
that he poses to Aharon. 
 
The Ibn Ezra rejects this approach based on the 
simple fact that the Torah demands one forfeit 
their life rather than engage in idol worship.12  
For that reason, it makes no sense to suggest 
that Aharon saw his nephew Chur being killed by 
the people and therefore he acquiesced to their 
demands in order to spare his life;13 people of 
stature far beneath that of Aharon gave up or 
were willing to give up their lives in order to 
sanctify the name of God.  If that is not enough, 
then the fact that Aharon and his children are 
chosen to be those that minister before God, the 
Kohanim, in of itself, should be evidence that 
Aharon must not have engaged in Avoda Zara.  
He then quotes many other fanciful explanations 
                                                 

ירּו 10 ּיְִׁשַּתֲח֗וּו ְלַמֵּסָכֽה: וַּיִָמ֥ ב וַ֝ ֶגל ְּבחֵֹר֑ ְכחּו  יֲַעׂשּו־ֵע֥ ל ֵעֶֽׂשב: ָׁש֭ ם ְּבַתְבִנ֥ית ׁ֗שֹור אֵֹכ֥ ֶאת־ְּכבֹוָד֑
ם ֝נֹוָר֗אֹות עַ  ֶרץ ָח֑ ְפָלאֹות ְּבֶא֣ יִם: נִ֭ ה ְגדֹ֣לֹות ְּבִמְצָרֽ ם עֶֹׂש֖ ל מֹוִׁשיָע֑ אֶמר  ֵא֣ ֹ֗ ל־יַם־ֽסּוף: וַּי

יו ְלָהִׁש֥  ֶרץ ְלָפָנ֑ ד ַּבֶּפ֣ ה ְבִחי֗רֹו ָעַמ֣ ֶׁש֤ ֹ֮ י מ ם לּוֵל֡ יָד֥ ַהְׁשִמ֫ ַהְׁשִחֽית: (תהלים קו,יטְלֽ ָמ֗תֹו ֵמֽ -יב ֲח֝
 כג)

יִם ַוּֽיֲַעׂ֔שּו נֶָאצ֖  11 ר ֶהֶעְלָ֖ך ִמִּמְצָר֑ יָך ֲאֶׁש֥ אְמ֔רּו ֶז֣ה ֱאֹלֶה֔ ֹ֣ ה וַּי ֶגל ַמֵּסָכ֔ ף ִּכֽי־ָעׂ֤שּו ָלֶה֙ם ֵע֣ ֹות ַא֗
ם וְֶאת־נְִביֶא֣ ...:ְּגדֹֽלֹות י ַגּוָ֔ ְתָ֙ך ַאֲחֵר֣ כּו ֶאת־ּתֹוָרֽ ְך וַּיְַׁשִל֤ גּו ֲאֶׁשר־וַּיְַמ֨רּו ַוּֽיְִמְר֜דּו ָּב֗ יָך ָהָר֔

יָך ַוּֽיֲַעׂ֔שּו נֶָא֖צֹות ְּגדֹוֹֽלת: ם ֵאֶל֑ ם ַלֲהִׁשיָב֣ ידּו ָב֖   )כו-נחמיה ט,יח( ֵהִע֥
אמר אברהם המחבר. צריך אני להאריך על דבר העגל. יש מהקדמונים שאמרו,  12

שנהרג חור, והנה אהרן פחד. ויש מי שאומר, כי פחד על ישראל, אם יהרגוהו, שהשם 
והלא ימיתם כולם. ועל דרך הפשט, אם מעשה העגל ע"ג, למה פחד אהרן שיהרג, 

מתו אחריו כמה חסידים מישראל, שלא הגיע מעלתם למעלת אהרן בחסידות 
לפרסת כף רגל אהרן על ייחוד השם. והנה חבירי דניאל הושלכו לכבשן האש בעבור 
שלא ישתחוו לצלם (דניאל ג, כג). ואיך יעשה אהרן פסל, שהמעשה קשה 

רבות נתנו על ידו  מהשתחויה. והלא אהרן קדוש השם היה ונביא על ישראל, ומצות
עם משה אחיו. והנה יהיה חור טוב ממנו. ואם הוא עשה ע"ג, חייב היה משה להרגו 
קודם עובדי העגל. והנה משה התפלל בעדו, והעובדים הרג. ואיך היה אחר כן מכפר 
על בני ישראל הוא וזרעו עד סוף כל הדורות. ואל תשים לבך אל דבר קח לך עגל בן 

, ב), כי אינו על דבר העגל. כי הנה כמוהו ביום הכפורים לכל בקר לחטאת (ויקרא ט
כהן משוח מצוה לתת פר בן בקר לחטאת. ולא נוכל לומר בעבור חטאת האב, כי כל 
הכהנים היו בני אלעזר ובני איתמר, וכבר נולד פנחס. ועוד בפרשה שיתנו ישראל 

גם פרה אדומה שעיר עזים אחד לחטאת (ויקרא ט, ג), והם לא עשו דמות שעיר. 
איננה לכפר על ע"ג, רק לטהר הטמאים. וכל אנשי המחקר מודים, כי השם לא יבחר 
שליח, שידע כי בסופו יעבוד ע"ג. ואין כל נביא שליח. והנה ראינו שאמר משה לפני 
מותו תמיך ואוריך לאיש חסידך (דבר' לג, ח). והנה לא הזכיר דבר העגל, רק לא 

ה, והמה דבר מי מריבה, כאשר אפרש במקומו. ויש נמצא בו אלא מה שנמצא במש
אומרים, כי ישראל רמו אהרן, שעשו דפוס עגל, והשליך אהרן הזהב באש ולא 
הרגיש. וראייתם ואשליכהו באש ויצא העגל הזה (שמות לב, כד). וזה אינו נכון, כי 
ו אהרן, איך בחרו השם, אם היה טפש, שירמוהו פתאים. ועוד, למה בנה מזבח לפני

וצוה שיזבחו זבחים ועולות. ואחרים אמרו, אין זה אהרן שעשה העגל אחי משה. גם 
זה הבל, כי הקהל לא נקהלו רק אל ההוה תחת משה. וכן כתוב: והנה אהרן וחור 
(שמות כד, יד). ואם היה אחר, למה לא הרגו אהרן או משה ברדתו מן ההר. גם 

עבור אחרים שלא ימותו. גם אומרים התפלל בעדו, כי איננו נכון שיעשה חסיד ע"ג ב
רבים, כי פי' חג לד' מחר, שהעובדים העגל יהיו נהרגים על יד משה, כי אין משמע 
דברו, רק אחר שבנה המזבח לפני העגל, צוה להכריז במחנה שישחטו מחר במזבח 
שבנה, כמו אסרו חג בעבותים (תה' קיח, כז). וכן עשו וישכימו ממחרת ויעלו עולות 

לב, ו). ומחשבות הלב אינם מועילות, כי הנוקב את השם על פי דבורו יהרג. (שמות 
וככה האומר: נלכה ונעבדה אלהים אחרים (דבר' יג, ז). והמפרש אנכי עשו בכורך 

אנכי מה שאנכי, אבל עשו הוא בכורך, אינו פשט ולא יצא מחכמת  -(ברא' כז, יט) 
א חבירי שהלויתי לך כך וכך, הדבור. ואם ישאל אדם בבי"ד את חבירו, האתה הו

ואמר אני. לא יוכל לומר מחשבתי היתה שאני חבירו לא יותר. גם ככה דברי דניאל 
לנבוכדנצר: מרי חלמא לשנאך (דניאל ד, טז) דרך מוסר. ועתה אומר לך, דעת הגאון 
רב סעדיה. אמר, כי אהרן עשה בערמה כאשר עשה יהוא, על כן בנה מזבח. והקשה 

כן למה התאנף השם בו. והנה השיב בעבור שלא הרגם מיד כאשר על נפשו. אם 
עשה משה בבואו. גם זה איננו נכון, כי הוא קרא חג לד' מחר. וזה השם הוא שם 

– such as, it was a different Aharon than Moshe’s 
brother, Aharon was tricked into forging the Eigel 
or Aharon did this as a ploy to identify the idol 
worshippers amongst them – all of which he 
soundly rejects.  The Ibn Ezra believes that 
neither Aharon nor Bnei Yisrael had any intent 
for idol worship with their forging of the Eigel.  
They were simply looking for a replacement for 
Moshe, who had disappeared indefinitely without 
apprising them of when he would return, and 
they therefore concluded after such a long 
period of absence that he would not return.  Bnei 
Yisrael ask for an Elohim ( ים נּו ֱאֹלִה֗ ֣קּום׀ ֲעֵׂשה־ָל֣
ינּו ֽ ְלכּ֙ו ְלָפנֵ֔ ר ֵי  that should guide us;14 the same (ֲאֶׁש֤
descriptor that is used with regards to Moshe 
ה) ֹ֑ ים ְלַפְרע יָך ֱאֹלִה֖ ה נְַתִּת֥  This is bolstered by  15.(ְרֵא֛
the fact that Aharon calls the people to a 
celebration for God (ק ָמָחֽר ג ַליקָֹו֖  ,tomorrow (ַח֥
utilizing the Tetragrammaton name of God, 
rather than the Elohim mentioned by the 
people.16  Unfortunately, there were some who 
conflated the Elohim with God ( ל יָ֙ך יְִׂשָרֵא֔ ֶּלה ֱאֹלֶה֙ ֵא֤

ר ֶהֱע֖לּוָך מֵ  יִםֲאֶׁש֥ ֶרץ ִמְצָרֽ ֶא֥ ) and ended up 
worshipping the Eigel instead of God.  
Commensurate with his understanding of the 
events, the question he suggests Moshe poses 
to Aharon is of a much more benign nature. 

עצם לכבוד השם, ולא יתערב אחר עמו במלת אלהים, שהוא לענינים רבים. ועוד, 
המענה דומה למה לא הזכיר זה בענותו למשה. כי הוא אומר ואשליכהו באש, ואין 

לשאלה. ועתה אחל לפרש דרך קצרה קצת הסוד. חלילה חלילה שעשה אהרן ע"ג. 
גם ישראל לא בקשו ע"ג, רק חשבו, שמת משה שהסיעם מים סוף, כאשר פירשתי. 
כי ראו שהמן אינו יורד בהר סיני, ומשה התעכב שם ארבעים יום. ואין כח באדם 

הם מתי ירד. גם הוא לא ידע, כי השם לחיות זה הזמן בלא מאכל, כי הוא לא אמר ל
אמר לו, עלה אלי ההרה, ושב שם עד שאתן לך לוחות הברית. ומלת אלהים כבוד 
חונה בצורת גויה. וככה אמרו: אשר ילכו לפנינו (שמות לב, א). ואם תשים לבך אל 
המסע הראשון אז תבין זה. והנה לכבוד השם נעשה, על כן בנה אהרן מזבח לפניו, 

שיזבחו מחר לכבוד השם. וכן עשו כאשר צום. וזו תשובת אהרן, כי נקהלו והכריז 
עליו, וכמו שהודעתיך כי כל קהלה ואחריה על היא גנאי, ואם אחריה אל היא לשבח, 
כמו ויקהלו אל המלך שלמה (מ"א ח, ב). וזהו אתה ידעת את העם כי ברע הוא 

רק אשר ילך לפניהם, ולכבוד  (שמות לב, כב), כי אני לא עשיתי רע להם, כי לא בקשו
השם עשיתיו. רק בעבור שישראל היו מעורבים עם ערב רב, וזהו כי ברע הוא ולא 
אמר רע הוא. וחשבו מעטים מישראל שהיתה ע"ג, והביאו זבחים והשתחוו לו ואמרו 
אלה אלהיך ישראל. ואל תתמה בעבור שהכתוב אומר כי שחת עמך סרו מהר (שמות 

כתוב כל עמך. הלא תראה, כי לא מעל בחרם רק עכן לבדו, והנה  ח), כי לא -לב, ז 
כתוב: חטא ישראל וגם עברו וגו' וגם גנבו וגם כחשו וגם שמו בכליהם (יהושע ז, יא). 
והנה כל עובדי העגל לשם ע"ז, שאמרו אלה אלהיך ישראל, או היתה כן במחשבתם, 

חנה. והכלל, כי לא לא היו רק שלשת אלפים. והנה הם חצי עשירית עשירית המ
נעשה כהוגן ע"ד שנחשב לפתאים שהיה ע"ג. ואל תתמה בעבור שהתאנף השם 
באהרן, כי זה בעבור שהיה הוא הסבה. כי הנה נענש עם משה אחיו על דבר מי 
מריבה ולא חטאו בזדון. וכתוב עליהם לא האמנתם בי (במד' כ, יב), מריתם (שם 

המזלות אמרו, כי המחברת הגדולה לשנים  כז, יד), מעלתם (דבר' לב, נא). וחכמי
העליונים היתה במזל שור. וזה כזב, כי לא היתה רק במזל דלי. ועל דרך חכמת 
המזלות הוא מזל ישראל. ורבים נסו זה הסוד דור אחר דור. גם אני ראיתי ככה, והנה 
שמוהו בחצי השמים: (אבן עזרא פי' הארוך שמות לב,א וגם דברים דומים בפירושו 

 קצר)ה
רבי ברכיה בשם רבי אבא בר כהנא פתר קריא באהרן בשעה שעשו ישראל אותו  13

מעשה בתחלה הלכו אצל חור אמרו לו (שמות לב) קום עשה לנו אלהים כיון שלא 
שמע להן עמדו עליו והרגוהו הה"ד (ירמיה ב) גם בכנפיך נמצאו דם וגו' וזהו דמו של 

ה על אשר עשו אלה אלקיך ישראל חור (שם) לא במחתרת מצאתים כי על כל אל
ואח"כ הלכו אצל אהרן אמרו לו קום עשה לנו אלהים כיון ששמע אהרן כן מיד נתיירא 
הה"ד (שמות לב) וירא אהרן ויבן מזבח לפניו נתיירא מהזבוח לפניו אמר אהרן מה 
אעשה הרי הרגו את חור שהיה נביא עכשיו אם הורגים אותי שאני כהן מתקיים 

שכתוב (איכה ב) אם יהרג במקדש ה' כהן ונביא ומיד הם גולין...  עליהם המקרא
  (ויקרא רבה י,ג)

ן וַּיֹאְמ֤רּו ֵאָלי֙ו ֣קּום׀  14 ֹ֗ ם ַעֽל־ַאֲהר ל ָהָע֜ ר וַּיִָּקֵה֨ ֶדת ִמן־ָהָה֑ ה ָלֶר֣ ׁש מֶֹׁש֖ ם ִּכֽי־בֵֹׁש֥ ְרא ָהָע֔ וַַּי֣
ינּו ּכִ  ר ֵיְֽלכּ֙ו ְלָפנֵ֔ ים ֲאֶׁש֤ נּו ֱאֹלִה֗ יִם ֹ֥לא ֲעֵׂשה־ָל֣ ֶרץ ִמְצַר֔ ר ֶהֱֽעָל֙נּ֙ו ֵמֶא֣ יׁש ֲאֶׁש֤ ה ָהִא֗ ה׀ מֶֹׁש֣ י־ֶז֣

יָה ֽלֹו: (שמות לב,א) ְענּו ֶמה־ָה֥   יַָד֖
יָך יְִהֶי֥ה נְִביֶאָֽך: (שמות  15 ן ָאִח֖ ֹ֥ ה וְַאֲהר ֹ֑ ים ְלַפְרע יָך ֱאֹלִה֖ ה נְַתִּת֥ ה ְרֵא֛ אֶמר יְקֹוָ֙ק ֶאל־מֶֹׁש֔ ֹ֤ וַּי

  ז,א)
16  ֹ֔ ְרא ַאֲהר ק ָמָחֽר: (שמות לב,ה)וַַּי֣ ג ַליקָֹו֖ ר ַח֥ ֲהרֹ֙ן וַּיֹאַמ֔ א ַאֽ יו וַּיְִקָר֤ ַח ְלָפָנ֑ ֶבן ִמְזֵּב֖  ן וִַּי֥
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Without quoting the Ibn Ezra, the Ramban takes 
a very similar approach to the events 
surrounding the Eigel.17  He offers additional 
evidence to this view from the fact that the 
people do not object to Moshe’s destroying of the 
Eigel upon his return and immediately gravitate 
back towards him and his leadership.  In 
addition, from Aharon’s response to Moshe’s 
query, where he explains that he aided the 
people in their request.  How could Aharon 
beseech Moshe not to be angry if he was a direct 
accessory to and facilitator of the people’s sin of 
idol worship?18  Where the Ramban differs from 
the Ibn Ezra (and quotes him) is in the 
explanation for why the Eigel was the 
appropriate image to replace Moshe.19  Once 
again, given this understanding of the events, 
the Ramban views Moshe’s question of Aharon 
as being much more innocuous in nature, more 
forceful than the Ibn Ezra’s suggestion, but 
certainly not to the degree of Rashi’s 
interpretation. 
 
Another possible explanation of the events is 
that their intentions diverged from the outset.  

                                                 
אלוהות הרבה אוו להם. כי זה משה האיש אשר העלנו מארץ  -אשר ילכו לפנינו  17

מצרים, והיה מורה לנו הדרך נעלה בה, לא ידענו מה היה לו, עתה צריכין לאלוהות 
ילכו לפנינו. לשון רש"י. ואין לשונו מכוון. אבל הכתוב הזה הוא מפתח הרבה אשר 

לדעת נכון ענין העגל ומחשבת עושיו, כי בידוע שלא היו ישראל סבורים שמשה הוא 
האלהים, ושהוא בכחו עשה להם האותות והמופתים, ומה טעם שיאמרו כיון שהלך 

שר ילכו לפנינו, לא שיהיו משה ממנו נעשה אלהים. ועוד, כי בפירוש אמרו אלהים א
נותנין להם חיים בעולם הזה או בעולם הבא. אבל היו מבקשין משה אחר, אמרו, 
משה שהורה לנו הדרך ממצרים ועד הנה, שהיו המסעים ע"פ ה' ביד משה (במדבר 
ט כג), הנה אבד ממנו. נעשה לנו משה אחר שיורה הדרך לפנינו ע"פ ה' בידו. וזה 

אשר העלנו, לא האל אשר העלם, כי יצטרכו לאיש אלהים.  טעם הזכירם משה האיש
וכן תוכל להבין זה מתשובת אהרן אל משה רבינו מה עשה לך העם הזה כי הבאת 
עליו חטאה גדולה (להלן פסוק כא), והיתה תשובתו ויאמרו לי קום עשה לנו אלהים 

ם כג כד). וגו', ואמר להם למי זהב התפרקו ויתנו לי ואשליכהו באש (להלן פסוקי
והנה אהרן מתנצל למשה ואמר לו אל יחר אף אדוני (להלן פסוק כב), והוא כמוסיף 
על חטאתו פשע, שאומר כי הם בקשו ממנו עבודה זרה ועשאה להם בידיו, ולמה לא 
יחר אפו, ומה חטאה גדולה מזו: אבל הענין כמו שאמרתי, שלא בקשו העגל להיות 

אלהותו עליהם, אבל ירצו שיהיה להם במקום  להם לאל ממית ומחיה, וקבלו עבודת
משה מורה דרכם. וזהו התנצלותו של אהרן, טען כי לא אמרו לי רק שאעשה להם 
אלהים אשר ילכו לפניהם במקומך אדני, שלא ידעו מה היה לך, ואם תשוב אם לא, 
ולכן הם היו צריכין למי שיורה להם דרכם כל זמן שלא תהיה אתה עמהם, ואם אולי 

ב יעזבוהו וילכו אחריך כבראשונה. וכן היה הדבר, כי כיון שראו העם את משה תשו
מיד הניחו את העגל ובעטו בו שהניחו לו לשרפו ולזרות עפרו על פני המים, ולא היה 
מהם חולק עליו כלל. וכן תראה שלא הוכיחם, ולא אמר להם כלום, אבל בבואו 

והוא לקח העגל וישרוף אותו וישק במחנה וירא את העגל ומחולות מיד ברחו ממנו, 
אותו להם ולא מאנו כלל. ואלו היה להם לאלהים, אין דרך שיניח אדם מלכו ואלהיו 
לשרפת אש, הן ישרוף את תועבתם לעיניהם ולא יסקלוהו: והנה אהרן הוא אשר 
הוציא הצורה הזאת, כי הם לא אמרו לו מה יעשה שור או כשב או עז וזולתם, וזהו 

ם שאמרו (סנהדרין סג.) מלמד שאוו לאלוהות הרבה, כי הם לא ידעו מאמר החכמי
במה יבחרו ואיזה הטוב להם. והכוונה לאהרן היתה, מפני שישראל היו במדבר חורב 
שממה, והחרבן ושממות עולם יבואו מן הצפון, כדכתיב (ירמיה א יד) מצפון תפתח 

אשר יראה בנגלה מן הרעה על כל יושבי הארץ, שאין הכוונה במלך בבל בלבד, כ
הכתוב, אבל כי מן השמאל תבא מדת הדין לעולם להשיב על כל יושבי הארץ 
כרעתם. והנה במעשה המרכבה אמר פני שור מהשמאל לארבעתם (יחז' א,י), ולכן 
חשב אהרן כי המחריב יורה דרך מקום החרבן כי שם כחו הגדול, ובהיותם עובדים 

על משה. וזהו שאמר חג לה' מחר, שיהיו שם לאל יערה רוח ממרום, כאשר נאצל 
העבודות והזבחים לשם המיוחד להפיק רצון ממנו אל בעל הצורה, כי בהיותה 
לפניהם יכונו אל ענינה: ורבותינו למדו אותנו הענין הזה, והם שגלו סודו, אמרו 
(שמו"ר ג ב, מב ה, מג ח) ראה ראיתי את עני עמי, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, 

תה רואה ראיה אחת ואני רואה שתי ראיות, אתה רואה אותן באין לסיני משה א
ומקבלין תורתי, ואני רואה היאך מתבוננין בי שאני יוצא בקרונין שלי שאתן להם את 
התורה, שנאמר (תהלים סח יח) רכב אלהים רבותים אלפי שנאן, ושומטין אחד 

, ומכעיסין אותי בו. מטטראמולין שלי, שכתוב (יחזקאל א י) ופני שור מהשמאל
טטראמולין, ארבע פרדות, טטרא בלשון יון ארבע, כמו שאמרו (נזיר ח ב) טטראגון 
ארבע. מולין פרדות, כמו מולאות של בית רבי (שבת נב א). משל לארבע חיות 
הנושאות המרכבה. ובויקרא רבה (י ג) שאמר אהרן מתוך שאני בונה אני בונה אותו 

Aharon had planned for the people to worship 
God and replace Moshe, until he returned, with 
the Eigel, while Bnei Yisrael were looking for a 
physical manifestation of God and viewed the 
Eigel as that medium.20  That is why they say 
“these are your gods that took you out of Egypt,” 
with everything in the plural, because they saw 
the Eigel as a partner with or manifestation of 
God, not a complete replacement.21   
 
When one looks at Moshe’s retelling of the 
incident of the Eigel in Sefer Devarim, one is left 
with a palatable feeling that much more serious 
allegations were being leveled against Aharon 
and his participation in the Eigel.22  “And, God 
was angry enough with Aharon to have 
destroyed him; so I also interceded with prayers 
on behalf of Aharon at that time.”  Rashi, 
consistent with his opinion in Shmot, sees this as 
an incrimination of Aharon for his abetting the 
people in worshipping the Eigel.23  Quoting 
Chazal, he suggests that the charges against 
Aharon would have resulted in the loss of all of 
his children and Moshe’s intercession manages 
to limit it to only half of his sons.24  While Chazal 
quote verses to bolster their position, it is still 

, שנאמר (פסוק ה) ויקרא אהרן ויאמר חג לה' מחר, חג לשמו של הקדוש ברוך הוא
לעגל מחר אין כתוב כאן, אלא לה': ור"א אמר כי במקום הזה אלהים כבוד חונה 
בצורת גויה. ואם תשים לבך אל המסע הראשון תבין זה. ואיננו נכון בעיני, שלא 

שעשו נעשה העגל במלאכת חכמת המזלות להיות בצורתו חונה כבוד, אין הדבר רק 
הצורה לכוין בעבודתה אל ענינה. וכבר פירשתי (לעיל יג כא, יד יט) סוד המסע 
הראשון, וחלילה שרצה אהרן להדמות אליו, רק ממנו יקח שיהיה מסעם מצד המדה 

  ההיא. והמשכיל יבין: (רמב"ן שמות לב,א)
ְעָּת ֶאת־הָ  18 י ַאָּת֙ה יַָד֣ ף ֲאדִֹנ֑ ַחר ַא֖ ן ַאל־ִי֥ ֹ֔ אֶמר ַאֲהר ֹ֣ נּו וַּי י ֲעֵׂשה־ָל֣ אְמרּו ִל֔ ֹ֣ ע ֽהּוא: וַּי י ְבָר֖ ם ִּכ֥ ָע֔

ְענּו מֶ  יִם ֹ֥לא יַָד֖ ֶרץ ִמְצַר֔ ר ֶהֱֽעָל֙נּ֙ו ֵמֶא֣ יׁש ֲאֶׁש֤ ה ָהִא֗ ה׀ מֶֹׁש֣ ינּו ִּכי־ֶז֣ ר יְֵל֖כּו ְלָפֵנ֑ ים ֲאֶׁש֥ ה־ֱאֹלִה֔
קּו וַּיְִּתנּו־ִל֑  ב ִהְתָּפָר֖ י ָזָה֔ ר ָלֶה֙ם ְלִמ֣ יָה ֽלֹו: וָאַֹמ֤ ֶגל ַהֶּזֽה: (שמות ָה֥ א ָהֵע֥ ׁש וַּיֵֵצ֖ הּו ָבֵא֔ י וַָאְׁשִלֵכ֣

 כד)-לב, כב
האבן עזרא מציע שזה קשור למסע הראשון שבו בנ"י הודרכו ע"י מלאך, ענן ואש עד  19

הים סוף ונעלמו אחרי כן כאשר משה החליף אותם להיות המנהיג, המדריך ומורה 
רי שנעלם משה.  והסבה שציירו שור דרך שלהם.  ובקשו לחזור למצב לפני משה אח

(עגל) מבוסס על המזלות.  אבל הרמב"ן מסביר שהשור (עגל) נובע מפני הארבע 
  חיות שבמרכבה אצל יחזקאל ויש הרבה יותר להוסיף בזה אבל אכמ"ל.

...ויאמרו והחרטומים עם הערב רב אמרו אל ישראל אלה אלהיך ישראל, ר"ל בצורה  20
אשר העלוך, ובכ"ז לא אמרו שהעגל הוא האלוק רק שהוא זאת שוכן אלקי ישראל, 

הטלמס והדמות שהאלקות שוכן בו, כמו ששכן אח"כ בין הכרובים, ויתכן ג"כ 
שהחרטום הוא כוון בעצם לצורת שור שהיו עובדים במצרים, אבל לישראל אמרו, 
שקל מוציאם ממצרים שוכן בצורה זאת והוא ינהיג אותם תחת משה בכבוד שוכן 

  יה: (מלבי"ם שמות לב,ד)בגו
צריך ליישב כל הפירושים עם הפסוק בנחמיה ט,יח שמצטט את מאמרם של עובדי  21

יִם  העגל בלשון יחיד: ר ֶהֶעְלָ֖ך ִמִּמְצָר֑ יָך ֲאֶׁש֥ אְמ֔רּו ֶז֣ה ֱאֹלֶה֔ ֹ֣ ה וַּי ֶגל ַמֵּסָכ֔ ף ִּכֽי־ָעׂ֤שּו ָלֶה֙ם ֵע֣ ַא֗
   ַוּֽיֲַעׂ֔שּו נֶָא֖צֹות ְּגדֹֽלֹות:

ים ֻל֥חֹות  22 ת ָהֲאָבִנ֖ ֹ֥ י ֶאת־ְׁשֵנ֛י ֻלח ק ֵאַל֗ ָ֜ ן יְקֹו יְָלה נַָת֨ ים ָל֑ ים ֔יֹום וְַאְרָּבִע֖ י ִמֵּק֙ץ ַאְרָּבִע֣ וַיְִה֗
רּו יִם ָס֣ אָת ִמִּמְצָר֑ ר הֹוֵצ֖ ת ַעְּמָ֔ך ֲאֶׁש֥ י ִׁשֵח֣ ה ִּכ֚ ד ַמֵה֙ר ִמֶּז֔ י ֣קּום ֵר֤ ק ֵאַל֗ ָ֜ אֶמר יְקֹו ֹ֨ ית: וַּי  ַהְּבִרֽ

ר  ם ַמֵה֗ יִת֙י ֶאת־ָהָע֣ ר ָרִא֙ ֹ֑ י ֵלאמ ק ֵאַל֣ אֶמר יְקָֹו֖ ֹ֥ ם ַמֵּסָכֽה: וַּי ם ָעׂ֥שּו ָלֶה֖ ר ִצּוִיִת֔ ֶרְ֙ך ֲאֶׁש֣ ִמן־ַהֶּד֙
ַחת  ם ִמַּת֖ ה ֶאת־ְׁשָמ֔ ם וְֶאְמֶח֣ ּנִ֙י וְַאְׁשִמיֵד֔ ֶרף ִמֶּמ֙ ֶרף ֽהּוא: ֶה֤ ֹ֖ ה וְִהֵּנ֥ה ַעם־ְקֵׁשה־ע ַהֶּז֔

ֱעֶׂש֙ה אֽ  יִם וְֶאֽ ׁש ּוְׁשנֵ֙י ַהָּׁשָמ֑ ר ָּבֵא֑ ר ּבֵֹע֣ ר וְָהָה֖ ֶפן ָוֵֽאֵר֙ד ִמן־ָהָה֔ ּנּו: וֵָא֗ ב ִמֶּמֽ ֹוְתָ֔ך ְלגֹוי־ָע֥צּום וָָר֖
ֶרא וְִהֵּנ֤ה ֲחָטאֶת֙ם ַליקָֹו֣ק ֱאֹלֽ  י: וֵָא֗ י יָָדֽ ל ְׁשֵּת֥ ית ַע֖ ת ַהְּבִר֔ ֹ֣ ה קֵ לּוח ֶגל ַמֵּסָכ֑ ם ֵע֖ ם ָלֶכ֔ ם ֲעִׂשיֶת֣ יֶכ֔

ר ִמן ם ַמֵה֔ י ַסְרֶּת֣ ל ְׁשֵּת֣ ם ֵמַע֖ ת ָוַֽאְׁשִלֵכ֔ ֹ֔ י ַהֻּלח ק ֶאְתֶכֽם: וֶָאְתּפֹׂ֙ש ִּבְׁשֵנ֣ ֶרְך ֲאֶׁשר־ִצָּו֥ה יְקָֹו֖ ־ַהֶּד֕
יְָלה ים ַל֔ ים יֹו֙ם וְַאְרָּבִע֣ ה ַאְרָּבִע֥ ק ָּכִראׁשֹנָ֗ ָ֜ י יְקֹו ם ְלֵעינֵיֶכֽם: ָוֶֽאְתנַַּפל֙ ִלְפנֵ֨ י וֲָאַׁשְּבֵר֖ ֶחם  יָָד֑ ֶל֚

לְ  ק ֹ֣לא ָאַכ֔ ע ְּבֵעיֵנ֥י יְקָֹו֖ ם ַלֲעׂ֥שֹות ָהַר֛ ר ֲחָטאֶת֔ ל ָּכל־ַחַּטאְתֶכ֙ם ֲאֶׁש֣ יִתי ַע֤ יִם ֹ֣לא ָׁשִת֑ ִּתי ּוַמ֖
ם וַּיִׁשְ  יד ֶאְתֶכ֑ ם ְלַהְׁשִמ֣ ף יְקָֹו֛ק ֲעֵליֶכ֖ ר ָקַצ֧ ה ֲאֶׁש֨ ֵחָמ֔ י ָהַא֙ף וְַה֣ ְרִּתי ִמְּפֵנ֤ ֹ֗ י יָג ע ְלַהְכִעיֽסֹו: ִּכ֣ ַמ֤

י  ד יְקֹוָ֙ק ֵאַל֔ ל ַּגם־ְּבַע֥ ד ְלַהְׁשִמי֑דֹו ָוֶֽאְתַּפֵּל֛ ֹ֖ ן ִהְתַאַּנ֧ף יְקָֹו֛ק ְמא ֹ֗ ַעם ַהִהֽוא: ּוְֽבַאֲהר ם ַּבַּפ֥ ַּג֖
ף אֹ֣תֹו׀ ָּבֵאׁ֒ש  ֹ֣ ֶגל ָלַקְחִּת֘י וֶָאְׂשר ם ֶאת־ָהֵע֗ ם ֲאֶׁשר־ֲעִׂשיֶת֣ ת ַהִהֽוא: ְוֶֽאת־ַחַּטאְתֶכ֞ ן ָּבֵע֥ ֹ֖ ַאֲהר

ת אֹ֤תֹו ָטחֹו֙ן הֵ  ֹ֨ ד ִמן־ָהָהֽר: וֶָאּכ ַחל ַהּיֵֹר֥ ר ָוַֽאְׁשִלְ֙ך ֶאת־ֲעָפ֔רֹו ֶאל־ַהַּנ֖ ק ְלָעָפ֑ ד ֲאֶׁשר־ַּד֖ ב ַע֥ יֵט֔
 כא)-(דברים ט,יא

זה כלוי בנים. וכן הוא אומר (עמוס  -לפי ששמע לכם: להשמידו  -ובאהרן התאנף ה'  23
מחצה, והועילה תפלתי לכפר  -ב, ט) ואשמיד פריו ממעל: ואתפלל גם בעד אהרן 

 ומתו שנים ונשארו השנים: (רש"י דברים ט,כ)
...ד"א שנאה תעורר מדנים שנאה שנתן אהרן בין ישראל לבין אביהם שבשמים היא  24

עוררה עליהם דיני דינין, א"ר אסי מלמד שהיה אהרן נוטל קרבנם ופוחסו לפניהם 
העם  ואומר להם דעו שאין בו ממש הוא שמשה אמר לאהרן (שמות לב) מה עשה לך
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unclear as to where they came up with this idea 
that Aharon’s sons die as a result of the Eigel.25  
For those that suggest that Aharon and the 
people’s intent was not for Avoda Zara, they 
believe that the anger against Aharon stems 
from serious failures in his leadership.26  Given 
his position, he should have been able to stem 
the tide and direct the people’s complaints and 
needs to a more constructive place.  The 
possibility of his ability to do such is evidenced 
by the fact that nobody objects to Moshe’s 
destroying the Eigel upon his return.27  
 
It is interesting to note here that Aharon is held 
accountable for his failures in leadership despite 
the fact that the action required from him went 
against his inherent nature.  The Mishna in Avot 
states that Aharon was the quintessential people 
pleaser and that is what made him so effective 
at bringing people closer to God.28  It is exactly 
for that reason that he is chosen to be the Kohen 
that ministers before God because he is a leader 
that bridges divisions, brings about peace and is 
loved by everyone.  The challenge of the Eigel 
played right into his weakness; for him to stand 
up against the desires of the people was 
antithetical to his persona.  Yet, he was still 
expected to rise to the occasion and not to fail 
the people in this pivotal moment. Given that 
Aharon’s intentions were pure, perverted by 
others, or he acted under duress, why is he held 
to such a high standard and found culpable in 
this instance?  In addition, with his character, it 
seems that it was a test that was doomed to 
failure.  
 
In order to understand the issue more fully, it 
pays to compare the incident of the Eigel with the 
covenantal ceremony at the foot of Har Sinai that 
is described at the end of Parshat Mishpatim 
(see attached comparison table).  There, Moshe 
presents God’s covenantal offer to the people 
and the people respond affirmatively.  Moshe 

                                                 
הזה אמר לו מוטב היה להן שידונו שוגגין ואל ידונו מזידים הוא שהקב"ה אמר למשה 
(שמות לב) מי אשר חטא לי אמחנו מספרי הה"ד (דברים ט) ובאהרן התאנף ה' מאד 
להשמידו וגו', ר' יהושע דסיכנין בשם ר' לוי אין לשון השמדה הכתוב כאן אלא לשון 

מוס ב) ואשמיד פריו ממעל ושרשיו מתחת, ועל כל כילוי בנים ובנות כמה דתימא (ע
  פשעים תכסה אהבה תפלה שנתפלל משה עליו (ויקרא רבה ז,א)

ומתו שנים ונשארו שנים. וזהו גרם, וגם גרמה להם שנסתכלו והציצו במתן תורה   25
) ב,א) ובפרשת שמיני (ויקרא יי,דשמע בפר' משפטים (שמות ככדמ ויאכלו וישתו,
  חכמים דברים ט,כ וגם עיין במזרחי ובגור אריה שם) ע"ש: (שפתי

בשמות לא נזכר במיוחד שה' קצף על אהרן. הוא נכלל שם בכלל כל   \\ 5עיין הערה  26
העם. שהרי ה' אמר למשה רבינו שרק הוא לבדו יישאר מכל העם (ואעשה אותך 

הסיפור  לגוי גדול). אף על פי שכוונתו של אהרן היתה לטובה, כמו שנראה מתוך
בספר שמות, קצף ה' עליו, ואפילו עוד יותר מעל האחרים (התאנף מאד), כיון שהוא 
בתור מנהיג היה אחראי בעד כל העם, שהגיע לכלל חטא בגלל ותרנותו. (רד"ץ 

  הופמן דברים ט,כ)
  6עיין הערה  27
הלל ושמאי קבלו מהם הלל אומר הוי מתלמידיו של אהרן אוהב שלום ורודף שלום  28

 אוהב את הבריות ומקרבן לתורה: (אבות א,יב)
 –אלה אלהיך וגו' והמדרש ממלא פרטים אצל העגל שהופיעו בתחתית הר סיני:  29

שמעון בן יוחאי אומר, י"ג עגלים עשו ישראל ואחד דמוסיא לכולן דכתיב תניא, ר' 

commits to writing all the contents of what God 
has conveyed to him and he then builds an altar 
at the base of the mountain with twelve 
monuments corresponding to the twelve tribes.  
He then instructs the youngsters to offer burnt-
offerings as well as peace-offerings.  The 
covenant is sealed with the sprinkling of the 
blood from the altar on Bnei Yisrael and with the 
reading of the Book of the Covenant.  After the 
conclusion of the covenant, they get a glimpse of 
God and eat and drink.  Aharon’s building of an 
altar in front of the Eigel sets up in the people’s 
mind a nearly identical scenario to that which 
transpired earlier at the foot of Mount Sinai 
where they are still encamped.29  One can 
corroborate that this is the case by seeing the 
people’s response to Aharon’s initiative.  They 
awaken the next morning and offer the same 
sacrifices -- burnt-offerings and peace-offerings 
– that were brought at the ceremony at Har Sinai.  
And just as they had done at Har Sinai, they also 
eat and drink.  Aharon is held accountable not 
only because of the failure of his good intentions 
or his inability to lead, rather than be led by, the 
people,30 but rather primarily because he misled 
Bnei Yisrael.  However unintentionally, his 
actions caused a conflation between God and 
the Eigel and that likely precipitated or reinforced 
Bnei Yisrael’s improper behavior in the incident 
of the Eigel.31  As the Netziv notes when it comes 
to desecrating the name of God (חלול הי) there is 
no distinction in intent (אחד שוגג אחד מזיד), one is 
always culpable.32 
 
This understanding seems to be subtly 
corroborated by the sin-offering prescribed for 
the Kohen Gadol’s iniquities in Vayikra.  “If the 
anointed priest sins so as to bring guilt on the 
people (ם ת ָהָע֑ א ְלַאְׁשַמ֣ יַח יֱֶחָט֖ ן ַהָּמִׁש֛ ם ַהּכֵֹה֧  then he ,(ִא֣
shall offer for his sin, which he is guilty of, a 
young bull (ר ר ֶּבן־ָּבָק֥  without blemish to God for (ַּפ֣
a sin offering.”33  Chazal interpret the sinful 
circumstances described in the verse to be a 

אלה אלהיך ישראל אשר העלוך הרי י"ב שבטים, וכתיב (נחמיה ט') זה אלהיך אשר 
 העלך, הרי דמוסיא אחד לכולן. (ירושלמי סנהדרין י,ב)

ל ֲה֗לֹוא אִ  30 אֶמר ְׁשמּוֵא֔ ֹ֣ ָּתה וַּיְִמָׁשֲחָ֧ך יְקָֹו֛ק וַּי ל ָא֑ י יְִׂשָרֵא֖ אׁש ִׁשְבֵט֥ ֹ֛ יָך ר ן ַאָּת֙ה ְּבֵעינֶ֔ ֹ֤ ם־ָקט
ֶלְך ַעל־יְִׂשָרֵאֽל: ק וְֶאת־  ...ְלֶמ֖ ְרִּתי ֶאת־ִּפֽי־יְקָֹו֖ אִתי ִּכֽי־ָעַב֥ אֶמר ָׁש֤אּול ֶאל־ְׁשמּוֵאל֙ ָחָט֔ ֹ֨ וַּי

יָך ע ְּבקֹוָלֽם: ְּדָבֶר֑ ם וֶָאְׁשַמ֖ אִת֙י ֶאת־ָהָע֔ י יֵָר֙  )כד-שמואל א,יז( ִּכ֤
נענש ונאשם על יציאת אחר לתרבות רעה למרות שהוא טטרון יחגיגה טו. שמעיין  31

אחר קיצץ בנטיעות, עליו הכתוב  :הזאתוטעות  אי הבנהאת הגרם לו בשוגג רק 
אומר אל תתן את פיך לחטיא את בשרך. מאי היא? חזא מיטטרון דאתיהבא ליה 
רשותא למיתב למיכתב זכוותא דישראל, אמר: גמירא דלמעלה לא הוי לא ישיבה 

רון ולא תחרות ולא עורף ולא עיפוי, שמא חס ושלום שתי רשויות הן. אפקוהו למיטט
  ומחיוהו שיתין פולסי דנורא. אמרו ליה: מאי טעמא כי חזיתיה לא קמת מקמיה?

כי אע"ג שידע היטב שאהרן לא כיוון לעבודה זרה ח"ו  –הבאת עליו חטאה גדולה  32
אם לעשות 'אלהי זהב' באופן שלא נודע להם עדיין האיסור בזה, אבל סוף סוף 

 —נתחלל בזה שם שמים ואחד שוגג ואחד מזיד בחילול ה', והיינו "חטאה גדולה" 
שוגג שהוא גדול העונש. ושאל את אהרן מה הכריחו לכך לעשות להם אלהי זהב, 

 אע"ג שהיה סבור שמותר. (נצי"ב שמות לב,כא)
יב ַע֣  33 ם וְִהְקִר֡ ת ָהָע֑ א ְלַאְׁשַמ֣ יַח יֱֶחָט֖ ן ַהָּמִׁש֛ ם ַהּכֵֹה֧ ר ִא֣ ר ֶּבן־ָּבָק֥ א ַּפ֣ ר ָחָט֜ ל ַחָּטאתֹ֩ו ֲאֶׁש֨

ק ְלַחָּטֽאת: ים ַליקָֹו֖  )ויקרא ג,ד( ָּתִמ֛
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situation in which the Kohen Gadol mistakenly 
renders a faulty decision for himself and then 
acts upon it.34  The sin-offering is solely the result 
of his personal violations, but due to his stature 
his sin-offering differs from that brought by a 
commoner.35  On the other hand, the simpler 
reading of the Pasuk would have one believe 
that this sin-offering is for a case where the 
Kohen Gadol misled the people and caused 
them to sin (ם ת ָהָע֑ א ְלַאְׁשַמ֣ יַח יֱֶחָט֖ ן ַהָּמִׁש֛ ם ַהּכֵֹה֧  36.(ִא֣
The priests are charged with being the teachers 
and purveyors of the word of God, instructors of 
the Torah, and the High Priest is the most public 
and influential representative of God and guide 
in this realm.  For that reason, the Kohen Gadol 
has added culpability for misleading the people 
or for not sufficiently admonishing them in their 
misguided ways.37  Similar to any spiritual 
leader, his iniquities and mistakes have much 
farther reaching and deeper reverberating 
repercussions on the people and their 
relationship with God.38  It would seem that the 
requirement of the anointed priest ( ַיח ן ַהָּמִׁש֛  ,(ַהּכֵֹה֧
the Kohen Gadol, to bring a young bull (ר ֶּבן־ ַּפ֣
ר  for a failure in his leadership is a veiled (ָּבָק֥
reference to the Eigel (a younger bull) a 
circumstance where similarly the High Priest 
also failed the people.  The Ramban points out 
that the description of the Kohen Gadol’s sin-
offering does not conclude with the refrain found 
by the other sin-offerings “and he shall gain 
atonement and be forgiven ( פר עליו ונסלח לווכ ).”  
He speculates that maybe because of his great 
stature, the Kohen Gadol cannot attain 
atonement without first beseeching God for 
forgiveness.39  This is because he is similar to 
angel of God (כי מלאך ה' צבקות הוא)40 and he must 
be above reproach and therefore he needs to 

                                                 
מביא פר; שוגג ועשה מזיד, מזיד ועשה  -הורה כהן משיח לעצמו שוגג ועשה שוגג  34

  ),אבמשנה  :הוריות ו( פטור, שהוראת כהן משיח לעצמו כהוראת ב"ד לצבור. -שוגג 
יא אלא על העלם ת"ל: לאשמת העם, הרי הוא משיח כצבור, מה צבור אינו מב... 35

דבר עם שגגת מעשה, אף משיח אינו מביא אלא על העלם דבר עם שגגת מעשה. 
אימא: מה צבור הורה ועשו אחריו בהוראתו חייבין, אף משיח כשהורה ועשו אחריו 
בהוראתו יהא חייב! ת"ל: והקריב על חטאתו אשר חטא, על מה שחטא הוא מביא, 

  )הוריות ז.( ואין מביא על מה שחטאו אחרים.
פשט משמע לפי חכמים דרשו הרי משיח כציבור בהוריות. אך לפי ה -לאשמת העם  36

ורתך לישראל, וכל שכן כהן גדול שהוא משפטיך ליעקב ות יורושבכהנים נאמר 
מומחה לרבים, אם הכהן המשיח יחטא בהוראתו גם להחטיא את העם עמו, והקריב 

לפי שהוא כהן גדול יביא פר  אם הכהן המשיח \\ )ם ויקרא ד,ג"רשב( על חטאתו וגו':
להאשים את העם שהורה  יחטא לאשמת העם שהוא גדול מכל הקרבים על המזבח.

והתיר להם דבר האסור ומצינו שמוטל עליהם להורות כדכתיב יורו משפטיך ליעקב 
חזקוני ( לכפר עליו, כי עליך הורגנו כל היום. בשביל חטאתו ודוגמא על חטאתו וגו'.

 )ויקרא ד,ג
 לאשמת העם שהורה שלא כהוגן, ואשם העם, וכולם שוגגים, או פירוש לאשמת העם 37

באשמת כל בני אדם. ונזכר כן בעבור שהכהן הוא נושא התורה, והוא עצמו נשמר  -
שהוא הגדול  פרבעבור חטאתו, וכאשר הוא גדול יקריב ה על חטאתו וקדוש לשם.

  )אבן עזרא ויקרא ד,ג( מכל הקרבים על גבי המזבח:
דע כי המושכל כי בעבירה ידוע צריך להכיר –   הכהן המשיח יחטא לאשמת העם 38

החוטא שהוא חטא ולהתחרט ולפרסם חטאו ואינו מן הנימוס שהוא יכפר על עצמו, 
ולכן לא כתב בכהן משיח וכפר עליו או וכפר בעדו, שלא יאות שהחוטא יכפר על 
עצמו רק למעלת הכהן המשיח וקדושתו אם יתפרסם חטאו יהי׳ סיבה לאשמת העם 

סתיר חטאו ולבלי לפרסם שיאשמו במזיד ויבואו מקל לחמור, לכן צותה התורה לה
ולא כתב ואשם או הודע וצותה תורה שמצותו שהכהן המשיח בעצמו יביא הדם 
להיכל ויתן מתן שבע ועל קרנות מזבח הזהב כדי שלא יתפרסם חטאו והעם לא 

פירוש דשגגת כהן עולה זדון  –אם הכהן המשיח יחטא לאשמת העם  .יאשמו ודו״ק

seek absolution not only for his sin, but for the 
broader implications of his misdeed.  Once 
again, this would parallel Moshe’s indication that 
it was necessary for him to intercede on 
Aharon’s behalf with prayer in order to spare him 
from annihilation due to the sin of the Eigel.41 
 
There is another parallel to the story of the Eigel 
that strengthens this understanding of Aharon’s 
failure.  Yeravam, with the blessing of the Navi, 
breaks away from the Kingdom of Yehuda to 
form the northern Kingdom of Yisrael.  After 
establishing his capital city in Shchem, he 
realizes that there is one existential threat that 
remains to his monarchy – the fact that the 
religious capital and center of worship of Bnei 
Yisrael, the Temple in Yerushalayim, was 
situated where the southern Kingdom of 
Yehuda’s seat of government was found.  He 
conjectures that if the people of the north witness 
the shared religious and political capital of 
Yerushalayim then they will eventually come to 
the conclusion that the “real” king is the king of 
Yehuda, the descendant of the Davidic line, who 
established Yerushalayim to be the joint 
religious and political capital.42  He takes counsel 
with his advisors and they suggest in order to 
stave off this threat to his monarchy, he should 
establish two religious centers situated at the 
northern and southern ends of his kingdom with 
the center-piece of their worship being golden 
calves.43  He then tells the people they no longer 
have to ascend to Yerushalayim because these 
golden calves “are your gods that took you out of 
Egypt,” the exact same phrase utilized by the 
people worshipping the Golden Calf in the 
desert.44  In addition, he establishes a new 
network of priests and holidays in order to 

רוע כדרך ההמון אצל העם ושם שמים מתחלל זה יאמר שעשה בזדון ובאופן יותר ג
להגדיל החסרון בקדוש ה', לכן כתב גבי' ונתן כו' על קרנות מזבח קטורת הסמים 
שבזה נכלל הכפרה על לשון הרע שנאמר על שגגתו ועל זה מכפר קטורת יבוא דבר 

  )שך חכמה ויקרא ד,גמ( שבחשאי ויכפר כו' ודו"ק.
פר עליו ונסלח לו" כאשר הזכיר בשאר החוטאים ולא הזכיר בחטאת כהן המשיח "וכ... 39

בקהל ובנשיא ובהדיוט, אולי לרוב מעלתו לא יתכפר ונסלח לו לגמרי עד שיתפלל 
ן ויקרא "רמב(... ות הוא, וצריך להיותו נקי וטהר ידים:קיו כי מלאך ה' צבקויתחנן לאל

 )ג-ב,ד
ה יְַבקְ  40 ַעת וְתֹוָר֖ י כֵֹה֙ן יְִׁשְמרּו־ַד֔ ְך יְקָֹוֽק־ׁ֣שּו ִמּפִ֑ ִּכֽי־ִׂשְפֵת֤ י ַמְלַא֥ מלאכי ( ֹות ֽהּוא:֖ק ְצבָ יהּו ִּכ֛

  )ב,ז
ת ַהִהֽוא: 41 ן ָּבֵע֥ ֹ֖ ד ַאֲהר ל ַּגם־ְּבַע֥ ד ְלַהְׁשִמי֑דֹו ָוֶֽאְתַּפֵּל֛ ֹ֖ ן ִהְתַאַּנ֧ף יְקָֹו֛ק ְמא ֹ֗  )דברים ט,כ( ּוְֽבַאֲהר
42  ַ ָ ו אֶמר י ֹ֥ ֶבן ֶאת־ְּפנּוֵאֽל: וַּי ם וִַּי֖ א ִמָּׁש֔ ּה וַּיֵֵצ֣ ֶׁשב ָּב֑ יִם וֵַּי֣ ר ֶאְפַר֖ ם ְּבַה֥ ם ֶאת־ְׁשֶכ֛ ֶבן יָָרְבָע֧ ם ּיִ֨ ָרְבָע֖

ים ְּבֵבית־ ה ַלֲעׂ֨שֹות ְזָבִח֤ ם ַהֶּז֗ ה׀ ָהָע֣ ית ָּדִוֽד: ִאֽם־יֲַעֶל֣ ה ְלֵב֥ ה ָּתׁ֥שּוב ַהַּמְמָלָכ֖ ְּבִלּ֑בֹו ַעָּת֛
 ְ בּו י נִי וְָׁש֖ ה וֲַהָרֻג֕ ֶלְך יְהּוָד֑ ם ֶמ֣ ם ֶאל־ְרַחְבָע֖ נֵיֶה֔ ֹ֣ ם ַהֶּז֙ה ֶאל־ֲאד ב ָהָע֤ ָׁשב ֵל֣ ם וְ֠ קֹוָ֙ק ִּבי֣רּוָׁשַלִ֔

ֶלְך־יְהּוָדֽה: (מלכים א יב,כה ם ֶמֽ  כז)-ֶאל־ְרַחְבָע֥
שאל עצה היאך יעשה והסכימה עצתו עם היועצי' אותו שיעשה שני  -ויועץ המלך  43

ולמה עגלי' פתה אותם בדברים אמר להם הלא ידעתם כי המלכות נחלקה  עגלי'
ברצון הקל כמו שאמר לי אחיה השלוני הנביא אם כן האל לא רצה במלכות בית דוד 
ולא רצה ג"כ בירושלם שהוא מלכות בית דוד אם כן נעשה מקום אחר שתבואו 

ת השכינה בו ותזבחו שם ולמה עגל אמר להם הלא אהרן עשה לישראל עגל להשרו
במקום משה שלא היה להם גם אתם עתה שאין לכם מקום השכינה שהוא ירושלם 
נעשה עגל במקומו להשרות שכינה בו לפיכך אמר אלה אלהיך ישראל אשר העלוך 
מארץ מצרים כמו שאמר בעגל המדבר כי לא היתה כוונתו לע"ג ולמה עשה שנים 

  (רד"ק מלכים א יב,כח)כדי שלא להטריח ישראל שיבאו כלם למקום אחד: 
ם ִהֵּנ֤ה ֱאֹל 44 ם ַרב־ָלֶכ֙ם ֵמֲע֣לֹות יְרּוָׁשַלִ֔ אֶמר ֲאֵלֶה֗ ֹ֣ ב וַּי י ָזָה֑ י ֶעְגֵל֣ ַעׂש ְׁשֵנ֖ ֶלְך וַּיַ֕ ץ ַהֶּמ֔ יָ֙ך וַּיִּוַָע֣ ֶה֙

ל וְֶאת־ָהאֶ  ד ְּבֵבֽית־ֵא֑ יִם: וַָּיֶׂ֥שם ֶאת־ָהֶאָח֖ ֶרץ ִמְצָרֽ ר ֶהֱע֖לּוָך ֵמֶא֥ ל ֲאֶׁש֥ ן: יְִׂשָרֵא֔ ן ְּבָדֽ ד נַָת֥ ָח֖
עַ  ית ָּב֑מֹות וַַּי֤ ַעׂש ֶאת־ֵּב֣ ן: וַַּי֖ ד ַעד־ָּדֽ ם ִלְפֵנ֥י ָהֶאָח֖ את וַּיְֵל֥כּו ָהָע֛ ה ְלַחָּט֑ ר ַהֶּז֖ י ַהָּדָב֥ ׂש וַיְִה֛
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completely supplant and sever the Torah 
prescribed worship being performed in the 
Southern Kingdom.  Yeravam successfully 
convinces the people to buy into this sham by 
pointing to Aharon’s sponsorship of the Eigel as 
a means to bring about the manifestation of the 
presence of God in the absence of Moshe; in the 
same way these golden calves will replace the 
worship and presence of God in Yerushalayim 
 
The Navi tells Yeravam that since he has 
forsaken the way of God, his monarchy will be 
terminated and both of his sons will die 
prematurely.  Noteworthy is the fact that the 
names of his two sons who pass away are 
Nadav ( בנָדָ֣  ) and Aviya (ֲאִבָּי֥ה) reminiscent of 
Aharon’s children who also perish, Nadav (ב  (נָָד֨
and Avihu (ֲאִבי֜הּוא). This very well could be the 
source for Chazal’s assertion that Nadav and 
Avihu perished because of Aharon’s 
participation in the Eigel. 
 
In the Mishna in Avot, it states that anyone who 
causes the public at large to sin will not be 

afforded the capacity to repent.45  It then charges 
Yeravam with being the paradigmatic example of 
someone who not only sinned, but caused 
others to sin, and therefore, the sins of the 
people are attributed to Yeravam alone ( ירבעם
 .(חטא והחטיא את הרבים חטא הרבים תלוי בו
 
The fact that Aharon and Yeravam are even 
being discussed together in the same breath is 
incredible.  They are polar opposites.  Yet, being 
in a position of leadership comes with a 
tremendous burden of responsibility.46  If people 
are misguided by your actions or words, you are 
held accountable and culpable.  It speaks to the 
gravity of Chilul Hashem, and, on the positive 
side, the value of Kiddush Hashem where even 
unintentional actions are weighed with precision 
 Each person  .(ואחד שוגג ואחד מזיד בחילול ה')
needs to be so careful in their conduct and 
speech and ensure that the path they are leading 
and the legacy that they are leaving behind 
leaves good results and inspiration in its wake. 
 
Shabbat Shalom

  
  שמות פרק כד 

ב  ק ַאָּת֙ה וְַאֲהרֹ֙ן נָָד֣ ָ֗ ה ֶאל־יְקֹו ר ֲעֵל֣ ה ָאַמ֜ (א) וְֶאל־מֶֹׁש֨
ק: ֹֽ ם ֵמָרח ל וְִהְׁשַּתֲחוִיֶת֖ י יְִׂשָרֵא֑ ים ִמִּזְקֵנ֣   וֲַאִבי֔הּוא וְִׁשְבִע֖

ם ֹ֣לא יִּגָ֑  ק וְֵה֖ ָ֔ ה ְלַבּדֹ֙ו ֶאל־יְקֹו ׁש מֶֹׁש֤ ם ֹ֥לא יֲַע֖לּו (ב) וְנִַּג֨ ׁשּו וְָהָע֕
  ִעּֽמֹו:

ת ָּכל־  ק וְֵא֖ ָ֔ י יְקֹו ת ָּכל־ִּדְבֵר֣ ר ָלָע֙ם ֵא֚ ה וַיְַסֵּפ֤ א מֶֹׁש֗ ֹ֣ (ג) וַּיָב
ים  אְמ֔רּו ָּכל־ַהְּדָבִר֛ ֹ֣ ם ֤קֹול ֶאָח֙ד וַּי ַען ָּכל־ָהָע֜ ים וַּיַ֨ ַהִּמְׁשָּפִט֑

ק נֲַעֶׂשֽה: ר יְקָֹו֖   ֲאֶׁשר־ִּדֶּב֥
 
  

ק (ד) וַּיִכְ  ָ֔ י יְקֹו ת ָּכל־ִּדְבֵר֣ ה ֵא֚ ב מֶֹׁש֗ ֹ֣ ֶקרּת ֹ֔ וִַּיֶ֥בן  וַַּיְׁשֵּכ֣ם ַּבּב
ר ַחת ָהָה֑ ַח ַּת֣ י  ִמְזֵּב֖ ר ִׁשְבֵט֥ ה ִלְׁשֵנ֥ים ָעָׂש֖ ים ֶעְׂשֵר֙ה ַמֵּצָב֔ ּוְׁשֵּת֤

  יְִׂשָרֵאֽל:
ל  י יְִׂשָרֵא֔ ח ֶאֽת־נֲַעֵר֙י ְּבֵנ֣ ים וַַּיֲֽע֖לּו עֹֹ֑לת ַוּֽיִ (ה) וַּיְִׁשַל֗ ְזְּב֞חּו ְזָבִח֧

ים ַליקָֹו֖ק ָּפִרֽים   :ְׁשָלִמ֛
ק ַעל־  ם ָזַר֖ י ַהָּד֔ ת וֲַחִצ֣ ֹ֑ ֶׂשם ָּבַאָּגנ ם וַָּי֖ י ַהָּד֔ ח מֶֹׁש֙ה ֲחִצ֣ (ו) וַּיִַּק֤

  ַהִּמְזֵּבַֽח:
ל ֲאֶׁשר־  ֹ֛ אְמ֔רּו ּכ ֹ֣ ם וַּי י ָהָע֑ א ְּבָאְזֵנ֣ ית וַּיְִקָר֖ ֶפר ַהְּבִר֔ (ז) וַּיִַּק֙ח ֵס֣

ה וְנְִׁשָמֽע:ִּדּבֶ֥  ק נֲַעֶׂש֥   ר יְקָֹו֖
אֶמר ִהֵּנ֤ה ַדֽם־  ֹ֗ ם וַּי ק ַעל־ָהָע֑ ֹ֖ ם וַּיְִזר ח מֶֹׁש֙ה ֶאת־ַהָּד֔ (ח) וַּיִַּק֤

ים ָהֵאֶּֽלה: ל ָּכל־ַהְּדָבִר֖ ם ַע֥ ת יְקֹוָ֙ק ִעָּמֶכ֔ ר ָּכַר֤   ַהְּבִרי֙ת ֲאֶׁש֨
ן נָָד֙ב וֲַאִבי֔הּוא וְִׁשבְ  ֹ֑ ה וְַאֲהר ַעל מֶֹׁש֖ ים ִמִּזְקֵנ֥י יְִׂשָרֵאֽל:(ט) וַַּי֥   ִע֖

יו ְּכַמֲעֵׂש֙ה ִלְבַנ֣ת  ַחת ַרְגָל֗ ל וְַת֣ י יְִׂשָרֵא֑ ת ֱאֹלֵק֣ (י) וַּיְִר֕אּו ֵא֖
ַהר: ֹֽ יִם ָלט ֶצם ַהָּׁשַמ֖ יר ּוְכֶע֥   ַהַּסִּפ֔

ח יָ֑דֹו  ל ֹ֥לא ָׁשַל֖ י יְִׂשָרֵא֔ ַוֶּֽיֱחזּ֙ו ֶאת־(יא) וְֶאל־ֲאִציֵל֙י ְּבֵנ֣
 ֹ ים וַּי ֱאֹלִה֔   : סאְכ֖לּו וִַּיְׁשּֽתּוָה֣

   שמות פרק לב
ם  ל ָהָע֜ ר וַּיִָּקֵה֨ ֶדת ִמן־ָהָה֑ ה ָלֶר֣ ׁש מֶֹׁש֖ ם ִּכֽי־בֵֹׁש֥ ְרא ָהָע֔ (א) וַַּי֣

ר ֵיְֽלכּ֙ו  ים ֲאֶׁש֤ נּו ֱאֹלִה֗ ן וַּיֹאְמ֤רּו ֵאָלי֙ו ֣קּום׀ ֲעֵׂשה־ָל֣ ֹ֗ ַעֽל־ַאֲהר
ר  יׁש ֲאֶׁש֤ ה ָהִא֗ ינּו ִּכי־ֶז֣ה׀ מֶֹׁש֣ יִם ֹ֥לא ְלָפנֵ֔ ֶרץ ִמְצַר֔ ֶהֱֽעָל֙נּ֙ו ֵמֶא֣

יָה ֽלֹו: ְענּו ֶמה־ָה֥   יַָד֖
ב ֲאֶׁש֙ר ְּבָאְזֵנ֣י  י ַהָּזָה֔ ן ָּפְֽרקּ֙ו נְִזֵמ֣ ֹ֔ אֶמר ֲאֵלֶה֙ם ַאֲהר ֹ֤ (ב) וַּי

י: יאּו ֵאָלֽ ם וְָהִב֖ ם ּוְבנֵֹתיֶכ֑ ם ְּבנֵיֶכ֖   נְֵׁשיֶכ֔
י ַהּזָ  ם ֶאת־נְִזֵמ֥ ם (ג) וַּיְִתָּפְֽרקּ֙ו ָּכל־ָהָע֔ ר ְּבָאְזנֵיֶה֑ ב ֲאֶׁש֣ ָה֖

ן: ֹֽ יאּו ֶאֽל־ַאֲהר   וַּיִָב֖
ה  ֶגל ַמֵּסָכ֑ הּו ֵע֣ ֶרט ַוּֽיֲַעֵׂש֖ ַצר אֹתֹ֙ו ַּבֶח֔ ם וַָּי֤ ח ִמּיָָד֗ אְמ֔רּו (ד) וַּיִַּק֣ ֹ֣ וַּי

ֶרץ ִמְצָרֽיִם ר ֶהֱע֖לּוָך ֵמֶא֥ ל ֲאֶׁש֥ יָ֙ך יְִׂשָרֵא֔ ֶּלה ֱאֹלֶה֙   :ֵא֤
ן  ֹ֔ ְרא ַאֲהר ַח ְלָפָנ֑יו(ה) וַַּי֣ ר  וִַּיֶ֥בן ִמְזֵּב֖ ֲהרֹ֙ן וַּיֹאַמ֔ א ַאֽ ג וַּיְִקָר֤ ַח֥

  :ַליקָֹו֖ק ָמָחֽר
 

ים(ו)  ת וַַּיֲע֣לּו עֹֹ֔לת וַַּיִּגׁ֖שּו ְׁשָלִמ֑ ימּ֙ו ִמָּֽמֳחָר֔  וַַּיְׁשִּכ֙
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ֽ מּו ְלַצֵח ל וְָׁש֔תֹו וַָּיֻק֖ ֹ֣   פ ק:וֵַּיֶׁ֤שב ָהָע֙ם ֶלֱֽאכ

                                                 
ֶדׁש  ֹ֣ ג ַּבח ם׀ ָח֡ ר ֹֽלא־ָה֖יּו ִמְּבֵנ֥י ֵלִוֽי: וַַּיַ֣עׂש יָָרְבָע֣ ם ֲאֶׁש֥ ֲֹֽהנִי֙ם ִמְק֣צֹות ָהָע֔ ה־ּכ י ַּבֲחִמָּׁשֽ ַהְּׁשִמיִנ֣

ַח ָלעֲ  ל ְלַזֵּב֖ ן ָעָׂש֙ה ְּבֵבֽית־ֵא֔ ַח ֵּכ֤ ַעל֙ ַעל־ַהִּמְזֵּב֔ ה וַּיַ֙ ר ִּביהּוָד֗ ג׀ ֲאֶׁש֣ ֶדׁש ֶּכָח֣ ֹ֜ ים ָעָׂש֩ר ֨יֹום׀ ַלח ָגִל֣
ַעל ַעֽ  ר ָעָׂשֽה: וַּיַ֜ ל ֶאת־ּכֲֹהֵנ֥י ַהָּב֖מֹות ֲאֶׁש֥ ית ֵא֔ ה וְֶהֱעִמי֙ד ְּבֵב֣ ַח׀ ֲאֶׁשר־ֲאֶׁשר־ָעָׂש֑ ל־ַהִּמְזֵּב֣

ַעׂש חָ  א ִמִּלּ֑בֹו וַַּי֤ ֶדׁש ֲאֶׁשר־ָּבָד֣ ֹ֖ י ַּבח ֶדׁש ַהְּׁשִמינִ֔ ֹ֣ ר יֹו֙ם ַּבח ה ָעָׂש֥ ל ַּבֲחִמָּׁש֨ ה ְּבֵבֽית־ֵא֗ ֙ג ָעָׂש֣
ַח ְלַהְקִטֽיר: (מלכים א יב,כח ַעל ַעל־ַהִּמְזֵּב֖ ל וַַּי֥ י יְִׂשָרֵא֔  לג)-ִלְבֵנ֣
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