
Torah reading on a fast day.
Use the "invitational cadence" to chant the words in red. Then wait for the congregation to chant 
the words in green. Then chant the words in green using the High Holiday mode. 

This reading is unusual in that it is non-contiguous. The  first aliyah is read from Exodus 
32:11-14. Then the reader rolls the scroll and  finds the second and third aliyot, which come from
Exodus 34:1-10. (See page 523.)

ר  ָך ֲאֶׁש֤ ה ַאְּפָ֙ך ְּבַעֶּמ֔ ה ְיהָו֙ה ֶיֱחֶר֤ אֶמר ָלָמ֤ ֹ֗ יו ַוּי ה ֶאת־ְּפֵנ֖י ְיהָו֣ה ֱאֹלָה֑ ל ֹמֶׁש֔ ַוְיַח֣
ר  ִים ֵלאֹמ֗ ה׃ ָלָּמ֩ה יֹאְמ֨רּו ִמְצַר֜ ַח ָּג֖דֹול ּוְבָי֥ד ֲחָז ָקֽ ִים ְּבכֹ֥ ֶרץ ִמְצַר֔ אָת֙ ֵמֶא֣ הֹוֵצ֙

ם  ים ּ֨וְלַכֹּלָת֔ ָהִר֔ ג ֹאָת֙ם ֶּבֽ ה ֽהֹוִציָא֙ם ַלֲהרֹ֤ הְּבָרָע֤ ֲאָדָמ֑ ל ְּפֵנ֣י ָהֽ ׁשּו֚ב ֵמֲח֣רֹון  ֵמַע֖
ָך׃ ה ְלַעֶּמֽ ם ַעל־ָהָרָע֖ ָך ְוִהָּנֵח֥ ר ַאֶּפ֔ יָך ֲאֶׁש֨ ל ֲעָבֶד֗ ק ּוְלִיְׂשָרֵא֜ ר ְלַאְבָרָה֩ם ְלִיְצָח֨  ְזכֹ֡

ִים  י ַהָּׁשָמ֑ ם ְּככֹוְכֵב֖ ת־ַזְרֲעֶכ֔ ם ַאְרֶּב֙ה ֶאֽ ר ֲאֵלֶה֔ ְעָּת ָלֶה֮ם ָּבְך֒ ַוְּתַדֵּב֣ ִנְׁשַּב֣
ם׃ ַוִּיָּנֶ֖חם ְיהָו֑ה  ם ְוָנֲח֖לּו ְלעָֹלֽ ְרִּתי ֶאֵּתן֙ ְלַזְרֲעֶכ֔ ר ָאַמ֗ את ֲאֶׁש֣ ֹ֜ ְוָכל־ָהָאֶ֨רץ ַהּז

ר ַלֲעׂ֥שֹות ְלַעּֽמֹו׃ ר ִּדֶּב֖ ה ֲאֶׁש֥ ָרָע֔ ַעל־ָה֣

ת ֲאָבִנ֖ים ָּכִראׁשִֹנ֑ים ְוָכַתְבִּתי֙  ה ְּפָסל־ְלָ֛ך ְׁשֵנֽי־ֻלחֹ֥ אֶמר ְיהָו֙ה ֶאל־ֹמֶׁש֔ ֹ֤ ַוּי
ְרָּת׃ ֶוְהֵי֥ה  ר ִׁשַּבֽ ת ָהִראׁשִֹנ֖ים ֲאֶׁש֥ ר ָה֛יּו ַעל־ַהֻּלחֹ֥ ים ֲאֶׁש֥ ת ֶאת־ַהְּדָבִר֔ ַעל־ַהֻּלחֹ֔
ר׃ ְוִאיׁ֙ש  אׁש ָהָהֽ ֹ֥ ם ַעל־ר י ָׁש֖ י ְוִנַּצְבָּת֥ ִל֛ ר ִסיַנ֔ ֶק֙ר ֶאל־ַה֣ יָת ַבּבֹ֨ ֶקר ְוָעִל֤ ָנ֖כֹון ַלּבֹ֑

אן ְוַהָּבָק֙ר ַאל־ִיְר֔עּו  ֹ֤ ר ַּגם־ַהּצ א ְּבָכל־ָהָה֑ יׁש ַאל־ֵיָר֖ ְך ְוַגם־ִא֥ א־ַיֲעֶל֣ה ִעָּמ֔ ֹֽ ל
ר ַהֽהּוא׃ ֶאל־֖מּול ָהָה֥

י  ר ִסיַנ֔ ַע֙ל ֶאל־ַה֣ ֶק֙ר ַוַּי֙ ה ַבּבֹ֨ ם ֹמֶׁש֤ ים ַוַּיְׁשֵּכ֨ ים ָּכִראׁשִֹנ֗ ת ֲאָבִנ֜ ל ְׁשֵנֽי־ֻלחֹ֨ ַוִּיְפסֹ֡
ב  ן ַוִּיְתַיֵּצ֥ ָעָנ֔ ים׃ ַוֵּי֤ ֶרד ְיהָו֙ה ֶּבֽ ת ֲאָבִנֽ ח ְּבָי֔דֹו ְׁשֵנ֖י ֻלחֹ֥ ה ְיהָו֖ה ֹא֑תֹו ַוִּיַּק֣ ר ִצָּו֥ ַּכֲאֶׁש֛

ה ׀ ַעל־ָּפָני֮ו  ר ְיהָו֥ ה׃ ַוַּיֲעבֹ֨ ם ְיהָוֽ א ְבֵׁש֖ ם ַוִּיְקָר֥ ל  ַוִּיְקָר֒אִעּ֖מֹו ָׁש֑ ה ֵא֥ ְיהָו֣ה ׀ ְיהָו֔
ַׁשע א ָעֹ֛ון ָוֶפ֖ ים נֵֹׂש֥ ֶס֙ד ָלֲאָלִפ֔ ר ֶח֙ ת ׀ ֹנֵצ֥ ֶסד ֶוֱאֶמֽ ִים ְוַרב־ֶח֥ ֶרְך ַאַּפ֖ ַר֖חּום ְוַחּ֑נּון ֶא֥

ה ְוַנֵּק֙ה  ים ְוַחָּטָא֑ ים ַעל־ִׁשֵּלִׁש֖ ד ׀ ֲעֹ֣ון ָא֗בֹות ַעל־ָּבִני֙ם ְוַעל־ְּבֵנ֣י ָבִנ֔ ה ֹּפֵק֣ א ְיַנֶּק֔ ֹ֣ ל
ן  אִתי ֵח֤ אֶמר ִאם־ָנ֩א ָמָצ֨ ֹ֡ חּו׃ ַוּי ְרָצה ַוִּיְׁשָּתֽ ד ַא֖ ה ַוִּיּקֹ֥ ר ֹמֶׁש֑ ים׃ ַוְיַמֵה֖ ְוַעל־ִרֵּבִעֽ

נּו  י ֵיֶֽלְך־ָנ֥א ֲאדָֹנ֖י ְּבִקְרֵּב֑ יָ֙ך ֲאדָֹנ֔ ֶר֙ף ֔הּואְּבֵעיֶנ֙ י ַעם־ְקֵׁשה־עֹ֨ נּו  ִּכ֤ ְוָסַלְחָּת֛ ַלֲעֹוֵנ֥
נּו׃ נּו ּוְנַחְלָּתֽ ה ּוְלַחָּטאֵת֖ ל־ַעְּמָ֙ך ֶאֱעֶׂש֣ ת ְּבִרי֒ת ֶנ֤ ֶגד ָּכֽ אֶמר ִהֵּנ֣ה ָאֹנִכ֮י ּכֵֹר֣ ֹ֗  ַוּי

ה ָעם ֲאֶׁשר־ַאָּת֨ ה ָכל־ָה֠ ֶרץ ּוְבָכל־ַהּגֹוִי֑ם ְוָרָא֣ א־ִנְבְר֥אּו ְבָכל־ָהָא֖ ֹֽ ר ל ת ֲאֶׁש֛ ִנְפָלֹא֔
ְך׃ ה ִעָּמֽ י עֶֹׂש֥ ר ֲאִנ֖ א ֔הּוא ֲאֶׁש֥ י־נֹוָר֣ ה ְיהָו֙ה ִּכֽ ְבִקְרּ֜בֹו ֶאת־ַמֲעֵׂש֤


