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 1 ְּבִמְדַּבר פרק 

ְּבֶאָחד ַלחֶֹדׁש   :ְּבאֶֹהל מֹוֵעד, ְּבִמְדַּבר ִסיַני מֶֹׁשה-ַוְיַדֵּבר ְיהָוה ֶאל   א
  .ֵלאמֹר-- ְלֵצאָתם ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים, ַהֵּׁשִנית ַהֵּׁשִני ַּבָּׁשָנה

--בָֹתםְלֵבית אֲ , ְלִמְׁשְּפחָֹתם, ִיְׂשָרֵאל- ְּבֵני ֲעַדת-רֹאׁש ָּכל-ֶאת, ְׂשאּו  ב
  .ָזָכר ְלֻגְלְּגלָֹתם- ָּכל ,ְּבִמְסַּפר ֵׁשמֹות

ִּתְפְקדּו אָֹתם -- יֵֹצא ָצָבא ְּבִיְׂשָרֵאל-ָּכל ,ִמֶּבן ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ָוַמְעָלה   ג
  .ַאָּתה ְוַאֲהרֹן, ְלִצְבאָֹתם

  .הּוא, ֲאבָֹתיו- ִאיׁש רֹאׁש ְלֵבית-- ַלַּמֶּטה ִאיׁש ִאיׁש, ְוִאְּתֶכם ִיְהיּו  ד
-ֱאִליצּור ֶּבן, ִלְראּוֵבן  :ַיַעְמדּו ִאְּתֶכם ֲאֶׁשר, ְוֵאֶּלה ְׁשמֹות ָהֲאָנִׁשים  ה

  .ְׁשֵדיאּור
  .צּוִריַׁשָּדי-ְׁשֻלִמיֵאל ֶּבן, ְלִׁשְמעֹון   ו
  .ַעִּמיָנָדב-ַנְחׁשֹון ֶּבן, ִליהּוָדה  ז
  .צּוָער-ְנַתְנֵאל ֶּבן, ְלִיָּׂששָכר   ח
  .ֵחלֹן-ֱאִליָאב ֶּבן ,ִלְזבּוֻלן   ט
- ַּגְמִליֵאל ֶּבן, ִלְמַנֶּׁשה; ַעִּמיהּוד-ֶּבן ֱאִליָׁשָמע, ְלֶאְפַרִים-- ִלְבֵני יֹוֵסף  י

  .ְּפָדהצּור
  .ִּגְדעִֹני-ֲאִביָדן ֶּבן, ְלִבְנָיִמן   יא
  .ַעִּמיַׁשָּדי-ֲאִחיֶעֶזר ֶּבן, ְלָדן   יב
  .ָעְכָרן-ַּפְגִעיֵאל ֶּבן, ְלָאֵׁשר  יג
  .ְּדעּוֵאל-ֶאְלָיָסף ֶּבן, ְלָגד   יד
  .ֵעיָנן- ֲאִחיַרע ֶּבן, ְלַנְפָּתִלי   טו
י ָראֵׁשי ַאְלפֵ    :ַמּטֹות ֲאבֹוָתם ְנִׂשיֵאי, ָהֵעָדה) ְקרּוֵאי(ֵאֶּלה קריאי   טז

  .ֵהם, ִיְׂשָרֵאל
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  .בּו ְּבֵׁשמֹתֲאֶׁשר ִנְּק , ָהֲאָנִׁשים ָהֵאֶּלה ֵאת, ְוַאֲהרֹן, ַוִּיַּקח מֶֹׁשה   יז
- ַוִּיְתַיְלדּו ַעל, ַלחֶֹדׁש ַהֵּׁשִני ְּבֶאָחד, ָהֵעָדה ִהְקִהילּו-ְוֵאת ָּכל   יח

--ָלהִמֶּבן ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ָוַמעְ , ְּבִמְסַּפר ֵׁשמֹות  :ְלֵבית ֲאבָֹתם, ִמְׁשְּפחָֹתם
  .ְלֻגְלְּגלָֹתם

  }ס{  .ְּבִמְדַּבר ִסיָני, ֵדםַוִּיְפְק  ;מֶֹׁשה- ֶאת, ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָוה  יט
ּתֹוְלדָֹתם ְלִמְׁשְּפחָֹתם ְלֵבית , ִיְׂשָרֵאל ְראּוֵבן ְּבכֹר- ַוִּיְהיּו ְבֵני  כ

ָזָכר ִמֶּבן ֶעְׂשִרים ָׁשָנה - ָּכל-- ְלֻגְלְּגלָֹתם ,ְּבִמְסַּפר ֵׁשמֹות  :ֲאבָֹתם
  .ּכֹל יֵֹצא ָצָבא, ָוַמְעָלה

ַוֲחֵמׁש , ְוַאְרָּבִעים ֶאֶלף ִׁשָּׁשה-- אּוֵבןְלַמֵּטה ְר , ְּפֻקֵדיֶהם   כא
  }פ{  .ֵמאֹות
, ְּפֻקָדיו  :ְלִמְׁשְּפחָֹתם ְלֵבית ֲאבָֹתם ּתֹוְלדָֹתם, ִלְבֵני ִׁשְמעֹון   כב

ּכֹל יֵֹצא , ָזָכר ִמֶּבן ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ָוַמְעָלה- ָּכל-- ְלֻגְלְּגלָֹתם ְּבִמְסַּפר ֵׁשמֹות
  .ָצָבא
ּוְׁשלֹׁש , ַוֲחִמִּׁשים ֶאֶלף ִּתְׁשָעה-- ְלַמֵּטה ִׁשְמעֹון, ֶהםְּפֻקֵדי  כג

  }פ{  .ֵמאֹות
, ְּבִמְסַּפר ֵׁשמֹות  :ְלֵבית ֲאבָֹתם ּתֹוְלדָֹתם ְלִמְׁשְּפחָֹתם, ִלְבֵני ָגד   כד

  .יֵֹצא ָצָבא ,ּכֹל--ִמֶּבן ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ָוַמְעָלה
ְוֵׁשׁש ֵמאֹות , ְוַאְרָּבִעים ֶאֶלף הֲחִמָּׁש --ְלַמֵּטה ָגד, ְּפֻקֵדיֶהם   כה

  }פ{  .ַוֲחִמִּׁשים
, ְּבִמְסַּפר ֵׁשמֹת  :ְלִמְׁשְּפחָֹתם ְלֵבית ֲאבָֹתם ּתֹוְלדָֹתם, ִלְבֵני ְיהּוָדה   כו

  .יֵֹצא ָצָבא, ּכֹל--ָוַמְעָלה ִמֶּבן ֶעְׂשִרים ָׁשָנה
ְוֵׁשׁש , ְבִעים ֶאֶלףְוִׁש  ַאְרָּבָעה--ְלַמֵּטה ְיהּוָדה, ְּפֻקֵדיֶהם   כז

  }פ{  .ֵמאֹות
ְּבִמְסַּפר   :ְלִמְׁשְּפחָֹתם ְלֵבית ֲאבָֹתם ּתֹוְלדָֹתם, ִלְבֵני ִיָּׂששָכר   כח

  .יֵֹצא ָצָבא, ּכֹל--ָוַמְעָלה ִמֶּבן ֶעְׂשִרים ָׁשָנה, ֵׁשמֹת
ַּבע ְוַאְר , ַאְרָּבָעה ַוֲחִמִּׁשים ֶאֶלף--ִיָּׂששָכר ְלַמֵּטה, ְּפֻקֵדיֶהם  כט

  }פ{  .ֵמאֹות
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, ְּבִמְסַּפר ֵׁשמֹת  :ְלִמְׁשְּפחָֹתם ְלֵבית ֲאבָֹתם ּתֹוְלדָֹתם, ִלְבֵני ְזבּוֻלן  ל
  .יֵֹצא ָצָבא, ּכֹל--ָוַמְעָלה ִמֶּבן ֶעְׂשִרים ָׁשָנה

ְוַאְרַּבע , ַוֲחִמִּׁשים ֶאֶלף ִׁשְבָעה--ְלַמֵּטה ְזבּוֻלן, ְּפֻקֵדיֶהם   לא
  }פ{  .ֵמאֹות
ּתֹוְלדָֹתם ְלִמְׁשְּפחָֹתם ְלֵבית  ,ִלְבֵני יֹוֵסף ִלְבֵני ֶאְפַרִים   לב

  .יֵֹצא ָצָבא, ּכֹל--ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ָוַמְעָלה ִמֶּבן, ְּבִמְסַּפר ֵׁשמֹת  :ֲאבָֹתם
  }פ{  .ַוֲחֵמׁש ֵמאֹות, ַאְרָּבִעים ֶאֶלף--ֶאְפָרִים ְלַמֵּטה, ְּפֻקֵדיֶהם  לג
, ְּבִמְסַּפר ֵׁשמֹות  :ְלִמְׁשְּפחָֹתם ְלֵבית ֲאבָֹתם ּתֹוְלדָֹתם, הִלְבֵני ְמַנֶּׁש    לד

  .יֵֹצא ָצָבא, ּכֹל--ָוַמְעָלה ִמֶּבן ֶעְׂשִרים ָׁשָנה
  }פ{  .ּוָמאָתִים, ּוְׁשלִֹׁשים ֶאֶלף ְׁשַנִים--ְלַמֵּטה ְמַנֶּׁשה, ְּפֻקֵדיֶהם   לה
, ְּבִמְסַּפר ֵׁשמֹת  :חָֹתם ְלֵבית ֲאבָֹתםְלִמְׁשּפְ  ּתֹוְלדָֹתם, ִלְבֵני ִבְנָיִמן   לו

  .יֵֹצא ָצָבא, ּכֹל--ָוַמְעָלה ִמֶּבן ֶעְׂשִרים ָׁשָנה
ְוַאְרַּבע , ּוְׁשלִֹׁשים ֶאֶלף ֲחִמָּׁשה--ְלַמֵּטה ִבְנָיִמן, ְּפֻקֵדיֶהם   לז

  }פ{  .ֵמאֹות
, ִמְסַּפר ֵׁשמֹתְּב   :ְלֵבית ֲאבָֹתם ּתֹוְלדָֹתם ְלִמְׁשְּפחָֹתם, ִלְבֵני ָדן   לח

  .יֵֹצא ָצָבא ,ּכֹל--ִמֶּבן ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ָוַמְעָלה
  }פ{  .ּוְׁשַבע ֵמאֹות, ְוִׁשִּׁשים ֶאֶלף ְׁשַנִים-- ְלַמֵּטה ָדן, ְּפֻקֵדיֶהם  לט
, ְּבִמְסַּפר ֵׁשמֹת  :ְלֵבית ֲאבָֹתם ּתֹוְלדָֹתם ְלִמְׁשְּפחָֹתם, ִלְבֵני ָאֵׁשר  מ

  .יֵֹצא ָצָבא ,ּכֹל--ם ָׁשָנה ָוַמְעָלהִמֶּבן ֶעְׂשִרי
 }פ{  .ַוֲחֵמׁש ֵמאֹות, ְוַאְרָּבִעים ֶאֶלף ֶאָחד-- ְלַמֵּטה ָאֵׁשר, ְּפֻקֵדיֶהם   מא
, ְּבִמְסַּפר ֵׁשמֹת  :ְלִמְׁשְּפחָֹתם ְלֵבית ֲאבָֹתם ּתֹוְלדָֹתם, ְּבֵני ַנְפָּתִלי   מב

  .ֵצא ָצָבאיֹ, ּכֹל--ָוַמְעָלה ִמֶּבן ֶעְׂשִרים ָׁשָנה
ְוַאְרַּבע , ְׁשלָֹׁשה ַוֲחִמִּׁשים ֶאֶלף-- ַנְפָּתִלי ְלַמֵּטה, ְּפֻקֵדיֶהם  מג

  }פ{  .ֵמאֹות
ְׁשֵנים -- ּוְנִׂשיֵאי ִיְׂשָרֵאל, ְוַאֲהרֹן ֵאֶּלה ַהְּפֻקִדים ֲאֶׁשר ָּפַקד מֶֹׁשה   מד
  .ָהיּו, ֲאבָֹתיו- ְלֵבית ֶאָחד-ִאיׁש  :ִאיׁש, ָעָׂשר
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 ִמֶּבן ֶעְׂשִרים ָׁשָנה, ְלֵבית ֲאבָֹתם, ִיְׂשָרֵאל-ְבֵני ְּפקּוֵדי-ְהיּו ָּכלַוּיִ    מה
  .ָצָבא ְּבִיְׂשָרֵאל יֵֹצא-ָּכל, ָוַמְעָלה

ַוֲחֵמׁש ; ּוְׁשלֶֹׁשת ֲאָלִפים, ֶאֶלף ֵמאֹות-ֵׁשׁש-- ַהְּפֻקִדים-ָּכל, ַוִּיְהיּו   מו
  .ַוֲחִמִּׁשים, ֵמאֹות
  }פ{  .ְּבתֹוָכם, ָהְתָּפְקדּו לֹא-- ֵּטה ֲאבָֹתםְלַמ , ְוַהְלִוִּים   מז
  .מֶֹׁשה ֵּלאמֹר-ֶאל, ַוְיַדֵּבר ְיהָוה   מח
ְּבֵני , ְּבתֹוְך , רֹאָׁשם לֹא ִתָּׂשא-ְוֶאת ,ַמֵּטה ֵלִוי לֹא ִתְפקֹד-ַאְך ֶאת  מט

  .ִיְׂשָרֵאל
-ְוַעל ָּכל, ֵּכָליו-ָּכלִמְׁשַּכן ָהֵעֻדת ְוַעל -ַעל ַהְלִוִּים-ְוַאָּתה ַהְפֵקד ֶאת  נ

; ְוֵהם ְיָׁשְרֻתהּו, ֵּכָליו-ָּכל-ַהִּמְׁשָּכן ְוֶאת-ֶאת ֵהָּמה ִיְׂשאּו-- לֹו-ֲאֶׁשר
  .ַיֲחנּו ,ְוָסִביב ַלִּמְׁשָּכן

ָיִקימּו אֹתֹו , ּוַבֲחנֹת ַהִּמְׁשָּכן, ַהְלִוִּים יֹוִרידּו אֹתֹו, ּוִבְנסַֹע ַהִּמְׁשָּכן   נא
  .יּוָמת, ַהָּקֵרב ָּזרְוהַ ; ַהְלִוִּים

  .ְלִצְבאָֹתם, ִּדְגלֹו-ַמֲחֵנהּו ְוִאיׁש ַעל- ַעל ִאיׁש, ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל, ְוָחנּו   נב
ֲעַדת ְּבֵני -ַעל, ִיְהֶיה ֶקֶצף- ְולֹא, ָהֵעֻדת ְלִמְׁשַּכן, ְוַהְלִוִּים ַיֲחנּו ָסִביב  נג

  .ִמְׁשַּכן ָהֵעדּות, ִמְׁשֶמֶרת-ֶאת, ַהְלִוִּים ,ְוָׁשְמרּו; ִיְׂשָרֵאל
ֵּכן -- מֶֹׁשה-ֶאת, ֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָוה ְּככֹל  :ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל, ַוַּיֲעׂשּו   נד
  }פ{  .ָעׂשּו
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 2 ְּבִמְדַּבר פרק 

  .ַאֲהרֹן ֵלאמֹר-ְוֶאל מֶֹׁשה-ֶאל, ַוְיַדֵּבר ְיהָוה   א
ָסִביב , ִמֶּנֶגד  :ֵני ִיְׂשָרֵאלַיֲחנּו ְּב  ,ִּדְגלֹו ְבאֹתֹת ְלֵבית ֲאבָֹתם-ִאיׁש ַעל  ב

  .מֹוֵעד ַיֲחנּו-ְלאֶֹהל
ְוָנִׂשיא ִלְבֵני ; ְיהּוָדה ְלִצְבאָֹתם ֶּדֶגל ַמֲחֵנה, ְוַהחִֹנים ֵקְדָמה ִמְזָרָחה   ג

  .ַעִּמיָנָדב-ַנְחׁשֹון ֶּבן, ְיהּוָדה
  .אֹותְוֵׁשׁש ֵמ , ְוִׁשְבִעים ֶאֶלף ַאְרָּבָעה--ּוְפֻקֵדיֶהם, ּוְצָבאֹו  ד
-ְנַתְנֵאל ֶּבן, ְוָנִׂשיא ִלְבֵני ִיָּׂששָכר ;ַמֵּטה ִיָּׂששָכר, ְוַהחִֹנים ָעָליו  ה

  .צּוָער
  .ְוַאְרַּבע ֵמאֹות, ַוֲחִמִּׁשים ֶאֶלף ַאְרָּבָעה-- ּוְפֻקָדיו, ּוְצָבאֹו   ו
  .ֵחלֹן-ֱאִליָאב ֶּבן, ְזבּוֻלן ְוָנִׂשיא ִלְבֵני; ְזבּוֻלן, ַמֵּטה  ז
  .ְוַאְרַּבע ֵמאֹות, ֶאֶלף ִׁשְבָעה ַוֲחִמִּׁשים--ּוְפֻקָדיו, ּוְצָבאֹו   ח
- ֶאֶלף ּוְׁשמִֹנים ֶאֶלף ְוֵׁשֶׁשת ְמַאת, ַהְּפֻקִדים ְלַמֲחֵנה ְיהּוָדה-ָּכל   ט

  }ס{  .ִיָּסעּו, ִראׁשָֹנה ;ְלִצְבאָֹתם-- ֵמאֹות- ֲאָלִפים ְוַאְרַּבע
ֱאִליצּור , ְוָנִׂשיא ִלְבֵני ְראּוֵבן; ְלִצְבאָֹתם ,ָנהֶּדֶגל ַמֲחֵנה ְראּוֵבן ֵּתיָמ   י
  .ְׁשֵדיאּור-ֶּבן
  .ַוֲחֵמׁש ֵמאֹות, ְוַאְרָּבִעים ֶאֶלף ִׁשָּׁשה-- ּוְפֻקָדיו, ּוְצָבאֹו   יא
-ְׁשֻלִמיֵאל ֶּבן, ְוָנִׂשיא ִלְבֵני ִׁשְמעֹון ;ַמֵּטה ִׁשְמעֹון, ְוַהחֹוִנם ָעָליו   יב

  .צּוִריַׁשָּדי
  .ּוְׁשלֹׁש ֵמאֹות, ַוֲחִמִּׁשים ֶאֶלף ִּתְׁשָעה--ּוְפֻקֵדיֶהם, ּוְצָבאֹו  גי
  .ְרעּוֵאל- ֶאְלָיָסף ֶּבן ,ְוָנִׂשיא ִלְבֵני ָגד; ָּגד, ּוַמֵּטה   יד
 .יםְוֵׁשׁש ֵמאֹות ַוֲחִמִּׁש , ְוַאְרָּבִעים ֶאֶלף ֲחִמָּׁשה--ּוְפֻקֵדיֶהם, ּוְצָבאֹו   טו
ֶאֶלף ְוֶאָחד ַוֲחִמִּׁשים ֶאֶלף  ְמַאת, ים ְלַמֲחֵנה ְראּוֵבןַהְּפֻקִד - ָּכל  טז

  }ס{  .ִיָּסעּו, ּוְׁשִנִּים ;ְלִצְבאָֹתם--ֵמאֹות ַוֲחִמִּׁשים-ְוַאְרַּבע
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ַּכֲאֶׁשר ַיֲחנּו ֵּכן ; ְּבתֹוְך ַהַּמֲחנֹת ,מֹוֵעד ַמֲחֵנה ַהְלִוִּים- ְוָנַסע אֶֹהל   יז
  }ס{  .ְגֵליֶהםְלִד  ָידֹו-ִאיׁש ַעל, ִיָּסעּו
ע ֱאִליָׁשָמ , ְוָנִׂשיא ִלְבֵני ֶאְפַרִים; ָיָּמה ,ֶּדֶגל ַמֲחֵנה ֶאְפַרִים ְלִצְבאָֹתם   יח
  .ַעִּמיהּוד-ֶּבן
  .ַוֲחֵמׁש ֵמאֹות, ֶאֶלף ַאְרָּבִעים--ּוְפֻקֵדיֶהם, ּוְצָבאֹו  יט
  .ְּפָדהצּור-ְמִליֵאל ֶּבןּגַ , ִלְבֵני ְמַנֶּׁשה ְוָנִׂשיא; ַמֵּטה ְמַנֶּׁשה, ְוָעָליו  כ
  .ּוָמאָתִים, ּוְׁשלִֹׁשים ֶאֶלף ְׁשַנִים--ּוְפֻקֵדיֶהם, ּוְצָבאֹו   כא
  .ִּגְדעִֹני-ֲאִביָדן ֶּבן, ִבְנָיִמן ְוָנִׂשיא ִלְבֵני; ִּבְנָיִמן, ּוַמֵּטה   כב
  .אֹותְוַאְרַּבע ֵמ , ּוְׁשלִֹׁשים ֶאֶלף ֲחִמָּׁשה--ּוְפֻקֵדיֶהם, ּוְצָבאֹו  כג
-- ֲאָלִפים ּוֵמָאה- ְמַאת ֶאֶלף ּוְׁשמַֹנת ,ַהְּפֻקִדים ְלַמֲחֵנה ֶאְפַרִים-ָּכל   כד

  }ס{  .ִיָּסעּו, ּוְׁשִלִׁשים; ְלִצְבאָֹתם
-ֲאִחיֶעֶזר ֶּבן, ְוָנִׂשיא ִלְבֵני ָדן ;ְלִצְבאָֹתם, ֶּדֶגל ַמֲחֵנה ָדן ָצפָֹנה   כה

  .ַעִּמיַׁשָּדי
  .ּוְׁשַבע ֵמאֹות, ְוִׁשִּׁשים ֶאֶלף ְׁשַנִים--ֻקֵדיֶהםּופְ , ּוְצָבאֹו   כו
  .ָעְכָרן-ַּפְגִעיֵאל ֶּבן, ְוָנִׂשיא ִלְבֵני ָאֵׁשר ;ַמֵּטה ָאֵׁשר, ְוַהחִֹנים ָעָליו   כז
  .ַוֲחֵמׁש ֵמאֹות, ְוַאְרָּבִעים ֶאֶלף ֶאָחד--ּוְפֻקֵדיֶהם, ּוְצָבאֹו   כח
  .ֵעיָנן- ֲאִחיַרע ֶּבן, ַנְפָּתִלי יא ִלְבֵניְוָנִׂש ; ַנְפָּתִלי, ּוַמֵּטה  כט
  .ְוַאְרַּבע ֵמאֹות, ַוֲחִמִּׁשים ֶאֶלף ְׁשלָֹׁשה--ּוְפֻקֵדיֶהם, ּוְצָבאֹו  ל
 ְוֵׁשׁש, ֶאֶלף ְוִׁשְבָעה ַוֲחִמִּׁשים ֶאֶלף ְמַאת-- ְלַמֲחֵנה ָדן, ַהְּפֻקִדים-ָּכל   לא

  }פ{  .ְלִדְגֵליֶהם ,ָלַאֲחרָֹנה ִיְסעּו; ֵמאֹות
, ְּפקּוֵדי ַהַּמֲחנֹת-ָּכל  :ֲאבָֹתם ְלֵבית, ִיְׂשָרֵאל- ֵאֶּלה ְּפקּוֵדי ְבֵני   לב

 .יםַוֲחֵמׁש ֵמאֹות ַוֲחִמִּׁש , ֲאָלִפים ֵמאֹות ֶאֶלף ּוְׁשלֶֹׁשת-ֵׁשׁש-- ְלִצְבאָֹתם
-ֶאת, ה ְיהָוהַּכֲאֶׁשר ִצּוָ    :ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבתֹוְך , לֹא ָהְתָּפְקדּו--ְוַהְלִוִּים  לג

  .מֶֹׁשה
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ָחנּו -ֵּכן, מֶֹׁשה-ִצָּוה ְיהָוה ֶאת- ֲאֶׁשר ְּככֹל  :ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל, ַוַּיֲעׂשּו   לד
  }פ{  .ֵּבית ֲאבָֹתיו-ַעל, ְלִמְׁשְּפחָֹתיו ִאיׁש-- ְלִדְגֵליֶהם ְוֵכן ָנָסעּו
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 3 ְּבִמְדַּבר פרק 

ְּבַהר --מֶֹׁשה-ִּדֶּבר ְיהָוה ֶאת, יֹוםְּב   :ּומֶֹׁשה ,ְוֵאֶּלה ּתֹוְלדֹת ַאֲהרֹן   א
  .ִסיָני
  .ֶאְלָעָזר ְוִאיָתָמר, ַוֲאִביהּוא, ָנָדב ַהְּבכֹר, ַאֲהרֹן- ְוֵאֶּלה ְׁשמֹות ְּבֵני  ב
, ִמֵּלא ָיָדם- ֲאֶׁשר-- ַהְּמֻׁשִחים ,ַהּכֲֹהִנים, ְׁשמֹות ְּבֵני ַאֲהרֹן, ֵאֶּלה   ג

  .ְלַכֵהן
, ְּבַהְקִרָבם ֵאׁש ָזָרה ִלְפֵני ְיהָוה ִביהּוא ִלְפֵני ְיהָוהַוָּיָמת ָנָדב ַואֲ   ד

ְּפֵני -ַעל, ַוְיַכֵהן ֶאְלָעָזר ְוִאיָתָמר; ָלֶהם ָהיּו-לֹא, ּוָבִנים, ְּבִמְדַּבר ִסיַני
  }פ{  .ַאֲהרֹן ֲאִביֶהם

  .מֶֹׁשה ֵּלאמֹר-ֶאל, ַוְיַדֵּבר ְיהָוה  ה
, ְוֵׁשְרתּו; ִלְפֵני ַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן, אֹתֹו ֲעַמְדָּת ְוהַ , ַמֵּטה ֵלִוי-ֶאת, ַהְקֵרב   ו

  .אֹתֹו
-- אֶֹהל מֹוֵעד, ִלְפֵני, ָהֵעָדה-ִמְׁשֶמֶרת ָּכל- ְוֶאת ,ִמְׁשַמְרּתֹו-ְוָׁשְמרּו ֶאת  ז

  .ַהִּמְׁשָּכן ֲעבַֹדת- ֶאת, ַלֲעבֹד
--י ִיְׂשָרֵאלְּבנֵ , ִמְׁשֶמֶרת-ְוֶאת ,ְּכֵלי אֶֹהל מֹוֵעד- ָּכל-ֶאת, ְוָׁשְמרּו   ח

  .ֲעבַֹדת ַהִּמְׁשָּכן- ֶאת, ַלֲעבֹד
ֵמֵאת , ְנתּוִנם ְנתּוִנם ֵהָּמה לֹו  :ּוְלָבָניו ,ְלַאֲהרֹן, ַהְלִוִּים-ֶאת, ְוָנַתָּתה   ט

  .ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל
, ְוַהָּזר ַהָּקֵרב; ְּכֻהָּנָתם-ְוָׁשְמרּו ֶאת ,ָּבָניו ִּתְפקֹד-ַאֲהרֹן ְוֶאת-ְוֶאת  י

  }פ{  .תיּוָמ 
  .מֶֹׁשה ֵּלאמֹר-ֶאל, ַוְיַדֵּבר ְיהָוה   יא
ְּבכֹור - ַּתַחת ָּכל, ִמּתֹוְך ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ,ַהְלִוִּים-ַוֲאִני ִהֵּנה ָלַקְחִּתי ֶאת   יב

  .ַהְלִוִּים, ְוָהיּו ִלי; ִיְׂשָרֵאל ִמְּבֵני, ֶּפֶטר ֶרֶחם
י ִלי ְּבכֹור ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים ִהְקַּדְׁשִּת - ָכל ְּביֹום ַהּכִֹתי-- ְּבכֹור-ָּכל, ִּכי ִלי  יג
  }פ{  .ֲאִני ְיהָוה, ִלי ִיְהיּו   :ְּבֵהָמה-ֵמָאָדם ַעד ,ְּבכֹור ְּבִיְׂשָרֵאל-ָכל
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  .ִסיַני ֵלאמֹר ְּבִמְדַּבר, מֶֹׁשה-ַוְיַדֵּבר ְיהָוה ֶאל   יד
חֶֹדׁש - ָזָכר ִמֶּבן-ָּכל  :םְלִמְׁשְּפחָֹת  ְלֵבית ֲאבָֹתם, ְּבֵני ֵלִוי-ְּפקֹד ֶאת   טו

  .ִּתְפְקֵדם, ָוַמְעָלה
  .ֻצָּוה, ַּכֲאֶׁשר ,ִּפי ְיהָוה-ַעל, ַוִּיְפקֹד אָֹתם מֶֹׁשה  טז
  .ּוְקָהת ּוְמָרִרי, ֵּגְרׁשֹון--ִּבְׁשמָֹתם ,ֵלִוי-ֵאֶּלה ְבֵני-ַוִּיְהיּו   יז
  .ְוִׁשְמִעי, ִלְבִני-- ְלִמְׁשְּפחָֹתם ,ֵגְרׁשֹון-ְוֵאֶּלה ְׁשמֹות ְּבֵני   יח
  .ֶחְברֹון ְוֻעִּזיֵאל, ְוִיְצָהר ַעְמָרם-- ְלִמְׁשְּפחָֹתם, ּוְבֵני ְקָהת  יט
, ֵאֶּלה ֵהם ִמְׁשְּפחֹת ַהֵּלִוי; ּומּוִׁשי ַמְחִלי-- ְלִמְׁשְּפחָֹתם, ּוְבֵני ְמָרִרי  כ

  .ְלֵבית ֲאבָֹתם
ִמְׁשְּפחֹת , ֵאֶּלה ֵהם; ְׁשַּפַחת ַהִּׁשְמִעיּוִמ  ,ִמְׁשַּפַחת ַהִּלְבִני-- ְלֵגְרׁשֹון   כא

  .ַהֵּגְרֻׁשִּני
ִׁשְבַעת , ְּפֻקֵדיֶהם; חֶֹדׁש ָוָמְעָלה-ִמֶּבן ,ָזָכר-ְּפֻקֵדיֶהם ְּבִמְסַּפר ָּכל   כב

  .ֲאָלִפים ַוֲחֵמׁש ֵמאֹות
  .ָיָּמה, ַהִּמְׁשָּכן ַיֲחנּו ַאֲחֵרי, ַהֵּגְרֻׁשִּני, ִמְׁשְּפחֹת  כג
  .ָלֵאל-ֶּבן, ֶאְלָיָסף ,ַלֵּגְרֻׁשִּני, ָאב-ּוְנִׂשיא ֵבית   כד
--ִמְכֵסהּו; ַהִּמְׁשָּכן ְוָהאֶֹהל, מֹוֵעד ֵגְרׁשֹון ְּבאֶֹהל-ּוִמְׁשֶמֶרת ְּבֵני   כה

  .ֶּפַתח אֶֹהל מֹוֵעד, ּוָמַסְך 
-ְוַעל ַהִּמְׁשָּכן-ֲאֶׁשר ַעל, ֶהָחֵצר ָמַסְך ֶּפַתח- ְוֶאת, ְוַקְלֵעי ֶהָחֵצר   כו

  }ס{  .ֲעבָֹדתֹו, ְלכֹל ,ֵמיָתָריו, ְוֵאת; ָסִביב, ַהִּמְזֵּבחַ 
, יּוִמְׁשַּפַחת ַהֶחְברֹנִ , ּוִמְׁשַּפַחת ַהִּיְצָהִרי ִמְׁשַּפַחת ַהַעְמָרִמי, ְוִלְקָהת   כז

  .ִמְׁשְּפחֹת ַהְּקָהִתי, ֵאֶּלה ֵהם; ָהָעִּזיֵאִלי ּוִמְׁשַּפַחת
, אֹותְׁשמַֹנת ֲאָלִפים ְוֵׁשׁש ֵמ --ָוָמְעָלה ,חֶֹדׁש-ִמֶּבן, ָכרזָ -ָּכל, ְּבִמְסַּפר   כח

  .ׁשְֹמֵרי ִמְׁשֶמֶרת ַהּקֶֹדׁש
  .ֵּתיָמָנה, ֶיֶרְך ַהִּמְׁשָּכן ַעל, ַיֲחנּו, ְקָהת-ִמְׁשְּפחֹת ְּבֵני  כט
  .ֻעִּזיֵאל-ֶּבן, ֱאִליָצָפן, ַהְּקָהִתי ְלִמְׁשְּפחֹת, ָאב- ּוְנִׂשיא ֵבית  ל
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, ּוְכֵלי ַהּקֶֹדׁש, ְוַהְּמנָֹרה ְוַהִּמְזְּבחֹת ָהָארֹן ְוַהֻּׁשְלָחן, ּוִמְׁשַמְרָּתם   אל
  .ֲעבָֹדתֹו, ְוכֹל--ְוַהָּמָסְך  ;ֲאֶׁשר ְיָׁשְרתּו ָּבֶהם

ׁשְֹמֵרי , ְּפֻקַּדת, ַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן-ֶּבן ֶאְלָעָזר, ּוְנִׂשיא ְנִׂשיֵאי ַהֵּלִוי   לב
  .ִמְׁשֶמֶרת ַהּקֶֹדׁש

ִמְׁשְּפחֹת , ֵאֶּלה ֵהם; ּוִמְׁשַּפַחת ַהּמּוִׁשי ,ִמְׁשַּפַחת ַהַּמְחִלי-- ִלְמָרִרי  לג
  .ְמָרִרי
, ֵׁשֶׁשת ֲאָלִפים--חֶֹדׁש ָוָמְעָלה- ִמֶּבן ,ָזָכר- ּוְפֻקֵדיֶהם ְּבִמְסַּפר ָּכל   לד

  .ּוָמאָתִים
ַעל ֶיֶרְך ; ֲאִביָחִיל-ל ֶּבןצּוִריֵא  ,ָאב ְלִמְׁשְּפחֹת ְמָרִרי-ּוְנִׂשיא ֵבית   לה

  .ָצפָֹנה, ַהִּמְׁשָּכן ַיֲחנּו
ּוְבִריָחיו ְוַעֻּמָדיו , ַקְרֵׁשי ַהִּמְׁשָּכן-- ְמָרִרי ְּבֵני, ּוְפֻקַּדת ִמְׁשֶמֶרת   לו

  .ֲעבָֹדתֹו, ְוכֹל--ֵּכָליו- ְוָכל ;ַוֲאָדָניו
  .ּוֵמיְתֵריֶהם, ִויֵתדָֹתם ;ְוַאְדֵניֶהם, ְוַעֻּמֵדי ֶהָחֵצר ָסִביב   לז
מֹוֵעד ִמְזָרָחה מֶֹׁשה -ִלְפֵני אֶֹהל ְוַהחִֹנים ִלְפֵני ַהִּמְׁשָּכן ֵקְדָמה   לח

; ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל, ְלִמְׁשֶמֶרת, ַהִּמְקָּדׁש ׁשְֹמִרים ִמְׁשֶמֶרת, ְוַאֲהרֹן ּוָבָניו
  .יּוָמת, ְוַהָּזר ַהָּקֵרב

-- ִּפי ְיהָוה-ַעל, מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן ַקדְּפקּוֵדי ַהְלִוִּים ֲאֶׁשר ּפָ - ָּכל  לט
  }ס{  .ְׁשַנִים ְוֶעְׂשִרים ָאֶלף, ָוַמְעָלה חֶֹדׁש-ָזָכר ִמֶּבן-ָּכל   :ְלִמְׁשְּפחָֹתם

- ִמֶּבן, ְּבכֹר ָזָכר ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל-ָּכל ְּפקֹד, מֶֹׁשה-ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל  מ
  .מָֹתםִמְסַּפר ְׁש  ֵאת, ְוָׂשא; ָוָמְעָלה, חֶֹדׁש
; ְּבכֹר ִּבְבֵני ִיְׂשָרֵאל-ַּתַחת ָּכל, ְיהָוה ַהְלִוִּים ִלי ֲאִני-ְוָלַקְחָּת ֶאת   מא
  .ְּבֶבֱהַמת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל, ְּבכֹור-ַּתַחת ָּכל ,ֶּבֱהַמת ַהְלִוִּים, ְוֵאת
.ֵני ִיְׂשָרֵאלִּבְב , ְּבכֹור- ָּכל-ֶאת, אֹתֹו ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָוה, ַוִּיְפקֹד מֶֹׁשה   מב

--חֶֹדׁש ָוַמְעָלה-ִמֶּבן, ֵׁשמֹת ְּבכֹור ָזָכר ְּבִמְסַּפר-ַוְיִהי ָכל  מג
  }פ{  .ְׁשלָֹׁשה ְוִׁשְבִעים ּוָמאָתִים ,ְׁשַנִים ְוֶעְׂשִרים ֶאֶלף  :ִלְפֻקֵדיֶהם

  .מֶֹׁשה ֵּלאמֹר-ֶאל, ַוְיַדֵּבר ְיהָוה   מד
ֶּבֱהַמת - ְוֶאת, ִּבְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבכֹור- לַּתַחת ּכָ , ַהְלִוִּים-ַקח ֶאת   מה
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 .ֲאִני ְיהָוה, ַהְלִוִּיםִלי-ְוָהיּו; ַּתַחת ְּבֶהְמָּתם, ַהְלִוִּים
, ַהְלִוִּים-ַעל, ָהעְֹדִפים-- ְוַהִּׁשְבִעים ְוַהָּמאָתִים ,ְוֵאת ְּפדּוֵיי ַהְּׁשלָֹׁשה   מו

  .ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני, ִמְּבכֹור
, חְּבֶׁשֶקל ַהּקֶֹדׁש ִּתָּק    :ַלֻּגְלּגֶֹלת-- ְׁשָקִלים ֲחֵמֶׁשת ֲחֵמֶׁשת, ְוָלַקְחָּת    מז

  .ַהָּׁשֶקל ֶעְׂשִרים ֵּגָרה
  .ָהעְֹדִפים ָּבֶהם, ְּפדּוֵיי--ּוְלָבָניו ְלַאֲהרֹן, ְוָנַתָּתה ַהֶּכֶסף   מח
ְּפדּוֵיי  ,ַעל, ָהעְֹדִפים, ֵמֵאת-- ַהִּפְדיֹום ֵאת ֶּכֶסף, ַוִּיַּקח מֶֹׁשה  מט

  .ַהְלִוִּים
לֹׁש ֲחִמָּׁשה ְוִׁשִּׁשים ּוְׁש   :ַהָּכֶסף- ֶאת ָלַקח--ְּבכֹור ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל, ֵמֵאת  נ

  .ַהּקֶֹדׁש ְּבֶׁשֶקל-- ָוֶאֶלף, ֵמאֹות
ִּפי - ַעל-- ְלַאֲהרֹן ּוְלָבָניו ,ֶּכֶסף ַהְּפֻדִים- ַוִּיֵּתן מֶֹׁשה ֶאת   נא

  }פ{  .מֶֹׁשה-ֶאת, ְיהָוהַּכֲאֶׁשר ִצָּוה    :ְיהָוה
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 4 ְּבִמְדַּבר פרק 

  .ַאֲהרֹן ֵלאמֹר-ְוֶאל מֶֹׁשה-ֶאל, ַוְיַדֵּבר ְיהָוה   א
ְלֵבית , ְלִמְׁשְּפחָֹתם-- ְּבֵני ֵלִוי ,ִמּתֹוְך , רֹאׁש ְּבֵני ְקָהת-ֶאת, ָנׂשֹא  ב

  .ֲאבָֹתם
, ַלָּצָבא, ָּבא-ָּכל--ים ָׁשָנהֲחִמִּׁש -ֶּבן ְוַעד, ִמֶּבן ְׁשלִֹׁשים ָׁשָנה ָוַמְעָלה   ג

  .מֹוֵעד ְּבאֶֹהל, ַלֲעׂשֹות ְמָלאָכה
  .ַהֳּקָדִׁשים, קֶֹדׁש-- מֹוֵעד ְּבאֶֹהל, ְקָהת-זֹאת ֲעבַֹדת ְּבֵני  ד
-ְוִכּסּו; ֵאת ָּפרֶֹכת ַהָּמָסְך , ְוהֹוִרדּו, ַהַּמֲחֶנה ִּבְנסֹעַ , ּוָבא ַאֲהרֹן ּוָבָניו  ה
  .ֻדתָהעֵ  ֲארֹן, ֵאת-- ָבּה
; ִמְלָמְעָלה, ְּכִליל ְּתֵכֶלת-ּוָפְרׂשּו ֶבֶגד ,ְּכסּוי עֹור ַּתַחׁש, ְוָנְתנּו ָעָליו   ו

  .ַּבָּדיו, ְוָׂשמּו
-ַהְּקָערֹת ְוֶאת-ְוָנְתנּו ָעָליו ֶאת, ְּתֵכֶלת ִיְפְרׂשּו ֶּבֶגד, ְוַעל ֻׁשְלַחן ַהָּפִנים  ז

  .ָעָליו ִיְהֶיה, ְוֶלֶחם ַהָּתִמיד; ׂשֹות ַהָּנֶסְך ְוֵאת ְק  ,ַהְּמַנִּקּיֹת-ַהַּכּפֹת ְוֶאת
; ְּבִמְכֵסה עֹור ָּתַחׁש, ְוִכּסּו אֹתֹו, ָׁשִני ֶּבֶגד ּתֹוַלַעת, ּוָפְרׂשּו ֲעֵליֶהם   ח

  .ַּבָּדיו- ֶאת, ְוָׂשמּו
-ְוֶאת, ֵנרֶֹתיהָ - ְמנַֹרת ַהָּמאֹור ְוֶאת-ֶאת ְוִכּסּו, ְוָלְקחּו ֶּבֶגד ְּתֵכֶלת   ט
ָלּה -ֲאֶׁשר ְיָׁשְרתּו, ְּכֵלי ַׁשְמָנּה-ְוֵאת ָּכל ;ַמְחּתֶֹתיהָ -ְוֶאת, ְלָקֶחיהָ ַמ 

  .ָּבֶהם
.ַהּמֹוט-ַעל, ְוָנְתנּו; ִמְכֵסה עֹור ָּתַחׁש-ֶאל ,ֵּכֶליהָ - ָּכל- ְוָנְתנּו אָֹתּה ְוֶאת  י

ְּבִמְכֵסה עֹור , ְוִכּסּו אֹתֹו, ְּתֵכֶלת ִיְפְרׂשּו ֶּבֶגד, ְוַעל ִמְזַּבח ַהָּזָהב   יא
  .ַּבָּדיו- ֶאת, ְוָׂשמּו; ָּתַחׁש
ֶּבֶגד -ְוָנְתנּו ֶאל, ָבם ַּבּקֶֹדׁש-ְיָׁשְרתּו ְּכֵלי ַהָּׁשֵרת ֲאֶׁשר- ָּכל-ְוָלְקחּו ֶאת   יב

  .ַהּמֹוט-ַעל, ְוָנְתנּו; ְּבִמְכֵסה עֹור ָּתַחׁש ,ְוִכּסּו אֹוָתם, ְּתֵכֶלת
  .ֶּבֶגד ַאְרָּגָמן, ָעָליו ּוָפְרׂשּו; חַ ַהִּמְזּבֵ -ֶאת, ְוִדְּׁשנּו  יג
ַהַּמְחּתֹת -ֶאת, ְיָׁשְרתּו ָעָליו ָּבֶהם ֵּכָליו ֲאֶׁשר- ָּכל- ְוָנְתנּו ָעָליו ֶאת   יד
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ּוָפְרׂשּו ; ְּכֵלי ַהִּמְזֵּבחַ , ּכֹל-- ַהִּמְזָרקֹת-ְוֶאתַהָּיִעים- ַהִּמְזָלגֹת ְוֶאת-ֶאת
  .ָׂשמּו ַבָּדיווְ --ַּתַחׁש ְּכסּוי עֹור, ָעָליו
ִּבְנסַֹע , ְּכֵלי ַהּקֶֹדׁש-ָּכל-ַהּקֶֹדׁש ְוֶאת- ֶאת ּוָבָניו ְלַכּסֹת-ְוִכָּלה ַאֲהרֹן   טו

ַהּקֶֹדׁש -ִיְּגעּו ֶאל-ְולֹא, ְקָהת ָלֵׂשאת- ָיבֹאּו ְבֵני ֵכן- ְוַאֲחֵרי, ַהַּמֲחֶנה
  .ְּבאֶֹהל מֹוֵעד, ְקָהת-ַמָּׂשא ְבֵני ֵאֶּלה; ָוֵמתּו
, ֶׁשֶמן ַהָּמאֹור ּוְקטֶֹרת ַהַּסִּמים, ַהּכֵֹהן ַאֲהרֹן- ְפֻקַּדת ֶאְלָעָזר ֶּבןּו  טז

, ּבֹו-ֲאֶׁשר- ַהִּמְׁשָּכן ְוָכל-ָּכל, ְּפֻקַּדת  :ַהִּמְׁשָחה ְוֶׁשֶמן, ּוִמְנַחת ַהָּתִמיד
  }פ{  .ּוְבֵכָליו ,ְּבקֶֹדׁש

  .רַאֲהרֹן ֵלאמֹ-ְוֶאל מֶֹׁשה-ֶאל, ַוְיַדֵּבר ְיהָוה   יז
  .ַהְלִוִּים, ִמּתֹוְך , ַהְּקָהִתי ֵׁשֶבט ִמְׁשְּפחֹת-ֶאת, ַּתְכִריתּו-ַאל   יח
קֶֹדׁש -ֶאת, ְּבִגְׁשָּתם, ָיֻמתּו ְוָחיּו ְולֹא, ְוזֹאת ֲעׂשּו ָלֶהם  יט

, ֲעבָֹדתֹו-ְוָׂשמּו אֹוָתם ִאיׁש ִאיׁש ַעל ,ָיבֹאּו, ַאֲהרֹן ּוָבָניו  :ַהֳּקָדִׁשים
  .ֹוַמָּׂשא- ְוֶאל
  }פ{   .ָוֵמתּו, ַהּקֶֹדׁש-ֶאת ָיבֹאּו ִלְראֹות ְּכַבַּלע-ְולֹא  כ
  .מֶֹׁשה ֵּלאמֹר-ֶאל, ַוְיַדֵּבר ְיהָוה   כא
 .ְלִמְׁשְּפחָֹתם, ְלֵבית ֲאבָֹתם  :ֵהם-ַּגם-- ֵגְרׁשֹון רֹאׁש ְּבֵני-ֶאת, ָנׂשֹא   כב
ִּתְפקֹד --ִּׁשים ָׁשָנהֲחִמ -ֶּבן ַעד, ִמֶּבן ְׁשלִֹׁשים ָׁשָנה ָוַמְעָלה  כג

  .ֲעבָֹדה ְּבאֶֹהל מֹוֵעד ַלֲעבֹד, ַהָּבא ִלְצבֹא ָצָבא-ָּכל   :אֹוָתם
  .ּוְלַמָּׂשא, ַלֲעבֹד-- ַהֵּגְרֻׁשִּני ִמְׁשְּפחֹת, זֹאת ֲעבַֹדת   כד
ּוִמְכֵסה , ִמְכֵסהּו, אֶֹהל מֹוֵעד-ְוֶאת ,ְיִריעֹת ַהִּמְׁשָּכן-ְוָנְׂשאּו ֶאת   כה

  .אֶֹהל מֹוֵעד, ֶּפַתח--ָמַסְך - ְוֶאת ;ָעָליו ִמְלָמְעָלה-ׁש ֲאֶׁשרַהַּתחַ 
ַהִּמְׁשָּכן -ֲאֶׁשר ַעל, ַׁשַער ֶהָחֵצר ָמַסְך ֶּפַתח- ְוֵאת ַקְלֵעי ֶהָחֵצר ְוֶאת   כו
-ְוֵאת ָּכל; ְּכֵלי ֲעבָֹדָתם- ָּכל-ְוֶאת, ֵמיְתֵריֶהם ְוֵאת, ַהִּמְזֵּבַח ָסִביב- ְוַעל

  .ְוָעָבדּו ,ָלֶהםֲאֶׁשר ֵיָעֶׂשה 
, ַמָּׂשָאם- ְלָכל, ֲעבַֹדת ְּבֵני ַהֵּגְרֻׁשִּני-ָּכל ,ִּפי ַאֲהרֹן ּוָבָניו ִּתְהֶיה-ַעל   כז

  .ַמָּׂשָאם-ֵאת ָּכל, ּוְפַקְדֶּתם ֲעֵלֶהם ְּבִמְׁשֶמֶרת ;ּוְלכֹל ֲעבָֹדָתם
-- ּוִמְׁשַמְרָּתם; דְּבאֶֹהל מֹועֵ --ַהֵּגְרֻׁשִּני ִמְׁשְּפחֹת ְּבֵני, זֹאת ֲעבַֹדת   כח
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}ס{  .ַהּכֵֹהןַאֲהרֹן-ֶּבן, ְּבַיד ִאיָתָמר

  .ִּתְפקֹד אָֹתם, ֲאבָֹתם- ְלֵבית ְלִמְׁשְּפחָֹתם--ְמָרִרי, ְּבֵני  כט
-ָּכל  :ִּתְפְקֵדם--ֲחִמִּׁשים ָׁשָנה-ֶּבן ְוַעד, ִמֶּבן ְׁשלִֹׁשים ָׁשָנה ָוַמְעָלה  ל

  .אֶֹהל מֹוֵעד ֲעבַֹדת- ֶאת, ַלֲעבֹד, ַלָּצָבא, ַהָּבא
, ַקְרֵׁשי  :ֲעבָֹדָתם ְּבאֶֹהל מֹוֵעד-ְלָכל ,ְוזֹאת ִמְׁשֶמֶרת ַמָּׂשָאם   לא

  .ְוַעּמּוָדיו ַוֲאָדָניו ,ּוְבִריָחיו, ַהִּמְׁשָּכן
-ְלָכל, ִויֵתדָֹתם ּוֵמיְתֵריֶהם ,ְוַעּמּוֵדי ֶהָחֵצר ָסִביב ְוַאְדֵניֶהם   לב

  .ְּכֵלי ִמְׁשֶמֶרת ַמָּׂשָאם- ֶאת, ִּתְפְקדּו ּוְבֵׁשמֹת; ָדָתםּוְלכֹל ֲעבֹ, ְּכֵליֶהם
, ְּבַיד-- ְּבאֶֹהל מֹוֵעד, ֲעבָֹדָתם- ְלָכל ,ִמְׁשְּפחֹת ְּבֵני ְמָרִרי, זֹאת ֲעבַֹדת  לג

  .ַהּכֵֹהן, ַאֲהרֹן-ֶּבן, ִאיָתָמר
, ְלִמְׁשְּפחָֹתם, ָהִתיְּבֵני ַהְּק - ֶאת, ָהֵעָדה ַוִּיְפקֹד מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן ּוְנִׂשיֵאי   לד

  .ּוְלֵבית ֲאבָֹתם
, ַהָּבא-ָּכל--ֲחִמִּׁשים ָׁשָנה-ֶּבן ְוַעד, ִמֶּבן ְׁשלִֹׁשים ָׁשָנה ָוַמְעָלה   לה

  .ְּבאֶֹהל מֹוֵעד, ַלֲעבָֹדה, ַלָּצָבא
  .ְׁשַבע ֵמאֹות ַוֲחִמִּׁשים, ַאְלַּפִים-- ְלִמְׁשְּפחָֹתם ,ַוִּיְהיּו ְפֻקֵדיֶהם   לו
 ֲאֶׁשר ָּפַקד, ָהעֵֹבד ְּבאֶֹהל מֹוֵעד- ָּכל ,ֵאֶּלה ְפקּוֵדי ִמְׁשְּפחֹת ַהְּקָהִתי   זל

  }ס{  .מֶֹׁשה-ְּבַיד ִּפי ְיהָוה-ַעל, מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן
  .ּוְלֵבית ֲאבָֹתם, ְלִמְׁשְּפחֹוָתם ,ְּבֵני ֵגְרׁשֹון, ּוְפקּוֵדי   לח
, ַהָּבא-ָּכל--ֲחִמִּׁשים ָׁשָנה-ֶּבן ַעדוְ , ִמֶּבן ְׁשלִֹׁשים ָׁשָנה ָוַמְעָלה  לט

  .ְּבאֶֹהל מֹוֵעד, ַלֲעבָֹדה, ַלָּצָבא
 ְוֵׁשׁש ֵמאֹות, ַאְלַּפִים--ְלֵבית ֲאבָֹתם ,ְלִמְׁשְּפחָֹתם, ְּפֻקֵדיֶהם, ַוִּיְהיּו  מ

  .ּוְׁשלִֹׁשים
ֲאֶׁשר --ֶהל מֹוֵעדְּבאֹ, ָהעֵֹבד-ָּכל, ֵגְרׁשֹון ִמְׁשְּפחֹת ְּבֵני, ֵאֶּלה ְפקּוֵדי   מא

  .ִּפי ְיהָוה- ַעל ,ָּפַקד מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן
  .ְלֵבית ֲאבָֹתם, ְלִמְׁשְּפחָֹתם ,ִמְׁשְּפחֹת ְּבֵני ְמָרִרי, ּוְפקּוֵדי   מב
, ַהָּבא-ָּכל--ֲחִמִּׁשים ָׁשָנה-ֶּבן ְוַעד, ִמֶּבן ְׁשלִֹׁשים ָׁשָנה ָוַמְעָלה  מג
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.ֹוֵעדְּבאֶֹהל מ, ַלֲעבָֹדה, ַלָּצָבא

  .ּוָמאָתִים, ְׁשלֶֹׁשת ֲאָלִפים-- ְלִמְׁשְּפחָֹתם ,ַוִּיְהיּו ְפֻקֵדיֶהם   מד
ִּפי -ַעל, ֲאֶׁשר ָּפַקד מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן, ְמָרִרי ִמְׁשְּפחֹת ְּבֵני, ֵאֶּלה ְפקּוֵדי   מה

  .מֶֹׁשה- ְיהָוה ְּבַיד
- ֶאת-- ְנִׂשיֵאי ִיְׂשָרֵאלּו, ְוַאֲהרֹן ַהְּפֻקִדים ֲאֶׁשר ָּפַקד מֶֹׁשה-ָּכל   מו

  .ֲאבָֹתם ּוְלֵבית, ְלִמְׁשְּפחָֹתם  :ַהְלִוִּים
ַלֲעבֹד , ַהָּבא- ָּכל  :ֲחִמִּׁשים ָׁשָנה-ֶּבן ְוַעד, ִמֶּבן ְׁשלִֹׁשים ָׁשָנה ָוַמְעָלה   מז

  .ְּבאֶֹהל מֹוֵעד-- ַמָּׂשא ֲעבַֹדת ֲעבָֹדה ַוֲעבַֹדת
  .ַוֲחֵמׁש ֵמאֹות ּוְׁשמִֹנים, ֲאָלִפים ַנתְׁשמֹ--ְּפֻקֵדיֶהם, ַוִּיְהיּו   מח
-ְוַעל, ֲעבָֹדתֹו-ִאיׁש ִאיׁש ַעל-- מֶֹׁשה-ְּבַיד ,ִּפי ְיהָוה ָּפַקד אֹוָתם- ַעל  מט

  }פ{  .מֶֹׁשה-ִצָּוה ְיהָוה ֶאת-ֲאֶׁשר ,ּוְפֻקָדיו; ַמָּׂשאֹו
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 5 ְּבִמְדַּבר פרק 

  .ֵּלאמֹר מֶֹׁשה-ֶאל, ַוְיַדֵּבר ְיהָוה   א
, ְוכֹל; ָזב-ָצרּוַע ְוָכל-ָּכל, ַהַּמֲחֶנה-ִמן ִויַׁשְּלחּו, ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל- ֶאת, ַצו  ב

  .ָטֵמא ָלָנֶפׁש
ְולֹא ְיַטְּמאּו ; ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה ְּתַׁשְּלחּום-ֶאל ,ְנֵקָבה ְּתַׁשֵּלחּו-ִמָּזָכר ַעד   ג

  .ֲאִני ׁשֵֹכן ְּבתֹוָכם ֲאֶׁשר, ַמֲחֵניֶהם-ֶאת
 ַּכֲאֶׁשר  :ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה-ֶאל, ַוְיַׁשְּלחּו אֹוָתם ,ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל, ֵכן-ֲעׂשּוַוּיַ   ד

  }פ{  .ֵּכן ָעׂשּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל, מֶֹׁשה-ֶאל ִּדֶּבר ְיהָוה
  .מֶֹׁשה ֵּלאמֹר-ֶאל, ַוְיַדֵּבר ְיהָוה  ה
, ַחּטֹאת ָהָאָדם- ֲעׂשּו ִמָּכלִאָּׁשה ִּכי יַ -אֹו ִאיׁש, ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל-ֶאל, ַּדֵּבר   ו

  .ַהֶּנֶפׁש ַהִהוא, ְוָאְׁשָמה ;ִלְמעֹל ַמַעל ַּביהָוה
, ֲאָׁשמֹו ְּברֹאׁשֹו-ְוֵהִׁשיב ֶאת ,ַחָּטאָתם ֲאֶׁשר ָעׂשּו-ֶאת, ְוִהְתַוּדּו  ז

  .ָאַׁשם לֹו ַלֲאֶׁשר, ְוָנַתן; ַוֲחִמיִׁשתֹו יֵֹסף ָעָליו
ָהָאָׁשם ַהּמּוָׁשב -- ָהָאָׁשם ֵאָליו ְלָהִׁשיב, לֵאין ָלִאיׁש ּגֵֹא -ְוִאם   ח

  .ָעָליו, ּבֹו-ֲאֶׁשר ְיַכֶּפר, ַהִּכֻּפִרים ֵאיל, ִמְּלַבד  :ַלּכֵֹהן, ַליהָוה
לֹו -- ַיְקִריבּו ַלּכֵֹהן-ֲאֶׁשר, ִיְׂשָרֵאל-ְבֵני ָקְדֵׁשי-ְּתרּוָמה ְלָכל-ְוָכל   ט

  .ִיְהֶיה
  }פ{  .לֹו ִיְהֶיה, ִיֵּתן ַלּכֵֹהן- ֲאֶׁשר ִאיׁש; ִיְהיּולֹו , ֳקָדָׁשיו-ְוִאיׁש ֶאת  י
  .מֶֹׁשה ֵּלאמֹר-ֶאל, ַוְיַדֵּבר ְיהָוה   יא
ִתְׂשֶטה -ִאיׁש ִאיׁש ִּכי  :ֲאֵלֶהם ְוָאַמְרָּת , ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל-ַּדֵּבר ֶאל   יב

  .ּוָמֲעָלה בֹו ָמַעל, ִאְׁשּתֹו
ְוִנְסְּתָרה ְוִהיא , ְוֶנְעַלם ֵמֵעיֵני ִאיָׁשּה ,ֶזַרע-ִׁשְכַבת, ְוָׁשַכב ִאיׁש אָֹתּה  יג

  .ְוִהוא לֹא ִנְתָּפָׂשה ,ְוֵעד ֵאין ָּבּה; ִנְטָמָאה
ָעַבר -אֹו; ְוִהוא ִנְטָמָאה, ִאְׁשּתֹו- ֶאת ִקְנָאה ְוִקֵּנא-ְוָעַבר ָעָליו רּוחַ    יד

  .ָמָאהְוִהיא לֹא ִנְט , ִאְׁשּתֹו-ֶאת ִקְנָאה ְוִקֵּנא-ָעָליו רּוחַ 
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, ָקְרָּבָנּה ָעֶליהָ - ְוֵהִביא ֶאת, ַהּכֵֹהן- ֶאל ,ִאְׁשּתֹו-ְוֵהִביא ָהִאיׁש ֶאת   טו
ִיֵּתן ָעָליו -ְולֹא, ִיצֹק ָעָליו ֶׁשֶמן- לֹא; ְׂשעִֹרים ֲעִׂשיִרת ָהֵאיָפה ֶקַמח

  .ֹן ִמְנַחת ִזָּכרֹון ַמְזֶּכֶרת ָעו, ְקָנאֹת הּוא ִמְנַחת-ִּכי-- ְלבָֹנה
  .ִלְפֵני ְיהָוה ,ְוֶהֱעִמָדּה; ַהּכֵֹהן, ִהְקִריב אָֹתּהוְ   טז
ֲאֶׁשר ִיְהֶיה , ֶהָעָפר-ּוִמן; ָחֶרׂש-ִּבְכִלי ,ְוָלַקח ַהּכֵֹהן ַמִים ְקדִֹׁשים   יז

  .ַהָּמִים-ְוָנַתן ֶאל, ַהּכֵֹהן ִיַּקח, ְּבַקְרַקע ַהִּמְׁשָּכן
, רֹאׁש ָהִאָּׁשה-ּוָפַרע ֶאת, ְיהָוה ִלְפֵני, ָהִאָּׁשה-ְוֶהֱעִמיד ַהּכֵֹהן ֶאת   יח

ּוְבַיד ַהּכֵֹהן ; ַהִּזָּכרֹון ִמְנַחת ְקָנאֹת ִהוא ַּכֶּפיָה ֵאת ִמְנַחת-ְוָנַתן ַעל
  .ַהְמָאְרִרים ֵמי ַהָּמִרים, ִיְהיּו
, לֹא ָׁשַכב ִאיׁש אָֹתְך - ָהִאָּׁשה ִאם- ֶאל ְוָאַמר, ְוִהְׁשִּביַע אָֹתּה ַהּכֵֹהן  יט
 ִמֵּמי ַהָּמִרים ַהְמָאְרִרים, ִהָּנִקי-- ִאיֵׁשְך  ַּתַחת, א ָׂשִטית ֻטְמָאהלֹ-ְוִאם

  .ָהֵאֶּלה
-ַוִּיֵּתן ִאיׁש ָּבְך ֶאת; ְוִכי ִנְטֵמאת-- ִאיֵׁשְך  ִּכי ָׂשִטית ַּתַחת, ְוַאְּת   כ

  .ִאיֵׁשְך  ִמַּבְלֲעֵדי, ְׁשָכְבּתֹו
, הְוָאַמר ַהּכֵֹהן ָלִאָּׁש , ְׁשֻבַעת ָהָאָלהִּב  ,ָהִאָּׁשה-ְוִהְׁשִּביַע ַהּכֵֹהן ֶאת   כא

ְיֵרֵכְך - ְּבֵתת ְיהָוה ֶאת-- ְוִלְׁשֻבָעה ְּבתֹוְך ַעֵּמְך  ִיֵּתן ְיהָוה אֹוָתְך ְלָאָלה
  .ִּבְטֵנְך ָצָבה-ְוֶאת ,נֶֹפֶלת
; ֵרְך ְוַלְנִּפל יָ , ַלְצּבֹות ֶּבֶטן, ְּבֵמַעִיְך  ,ּוָבאּו ַהַּמִים ַהְמָאְרִרים ָהֵאֶּלה   כב

  .ָאֵמן ָאֵמן, ְוָאְמָרה ָהִאָּׁשה
  .ֵמי ַהָּמִרים-ֶאל, ּוָמָחה; ַּבֵּסֶפר-- ַהּכֵֹהן ,ָהָאלֹת ָהֵאֶּלה- ְוָכַתב ֶאת  כג
ּוָבאּו ָבּה ; ַהְמָאְרִרים, ַהָּמִרים ֵמי-ֶאת, ָהִאָּׁשה-ֶאת, ְוִהְׁשָקה   כד

  .ְלָמִרים, ַהַּמִים ַהְמָאְרִרים
ַהִּמְנָחה -ְוֵהִניף ֶאת; ִמְנַחת ַהְּקָנאֹת ֵאת, ֵהן ִמַּיד ָהִאָּׁשהְוָלַקח ַהּכֹ   כה

  .ַהִּמְזֵּבחַ -ֶאל ְוִהְקִריב אָֹתּה, ִלְפֵני ְיהָוה
ְוַאַחר ; ְוִהְקִטיר ַהִּמְזֵּבָחה, ַאְזָּכָרָתּה-ֶאת ַהִּמְנָחה-ְוָקַמץ ַהּכֵֹהן ִמן   כו

  .ַהָּמִים-ֶאת ,ָהִאָּׁשה- ַיְׁשֶקה ֶאת
--ִנְטְמָאה ַוִּתְמעֹל ַמַעל ְּבִאיָׁשּה-ִאם ְוָהְיָתה, ַהַּמִים-ְוִהְׁשָקּה ֶאת   כז

; ְוָצְבָתה ִבְטָנּה ְוָנְפָלה ְיֵרָכּה, ְלָמִרים ּוָבאּו ָבּה ַהַּמִים ַהְמָאְרִרים
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.ְּבֶקֶרב ַעָּמּה,ְוָהְיָתה ָהִאָּׁשה ְלָאָלה

  .ְוִנְזְרָעה ָזַרע, ְוִנְּקָתה-- ִהוא הּוְטהֹרָ , לֹא ִנְטְמָאה ָהִאָּׁשה-ְוִאם   כח
 .ְוִנְטָמָאה, ִאָּׁשה ַּתַחת ִאיָׁשּה ֲאֶׁשר ִּתְׂשֶטה, ַהְּקָנאֹת, זֹאת ּתֹוַרת  כט
ְוֶהֱעִמיד ; ִאְׁשּתֹו-ְוִקֵּנא ֶאת-- ִקְנָאה ֲאֶׁשר ַּתֲעבֹר ָעָליו רּוחַ , אֹו ִאיׁש  ל

  .ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת- ֵאת ָּכל, ָלּה ַהּכֵֹהןְוָעָׂשה  ,ִלְפֵני ְיהָוה, ָהִאָּׁשה-ֶאת
  }פ{   .ָֹנּה ֲעו- ִּתָּׂשא ֶאת, ַהִהוא ְוָהִאָּׁשה; ֹן ֵמָעו, ְוִנָּקה ָהִאיׁש   לא
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 6 ְּבִמְדַּבר פרק 

  .ֵּלאמֹר מֶֹׁשה-ֶאל, ַוְיַדֵּבר ְיהָוה   א
ִּכי ַיְפִלא , ִאָּׁשה-ִאיׁש אֹו  :ֲאֵלֶהם ְוָאַמְרָּת , ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל-ַּדֵּבר ֶאל  ב

  .ַליהָוה ,ְלַהִּזיר-- ִלְנּדֹר ֶנֶדר ָנִזיר
ִמְׁשַרת - ְוָכל; ְוחֶֹמץ ֵׁשָכר לֹא ִיְׁשֶּתה חֶֹמץ ַיִין, ִמַּיִין ְוֵׁשָכר ַיִּזיר   ג

  .ַלִחים ִויֵבִׁשים לֹא יֹאֵכל ַוֲעָנִבים, ֲעָנִבים לֹא ִיְׁשֶּתה
לֹא -- ָזג-ֵמַחְרַצִּנים ְוַעד, ִמֶּגֶפן ַהַּיִין ֶׁשר ֵיָעֶׂשהִמּכֹל אֲ   :ְיֵמי ִנְזרֹו, ּכֹל  ד

  .יֹאֵכל
ְמלֹאת ַהָּיִמם - ַעד  :רֹאׁשֹו-ַעל ַיֲעבֹר- ַּתַער לֹא, ְיֵמי ֶנֶדר ִנְזרֹו- ָּכל  ה

  .ְׂשַער רֹאׁשֹו, ַּגֵּדל ֶּפַרע--ִיְהֶיה ָקדֹׁש, ַיִּזיר ַליהָוה-ֲאֶׁשר
  .לֹא ָיבֹא, ֵמת ֶנֶפׁש-ַעל, יהָוהלַ , ְיֵמי ַהִּזירֹו-ָּכל   ו
ִּכי ֵנֶזר   :ְּבמָֹתם, ִיַּטָּמא ָלֶהם-לֹא--ּוְלַאחֹתֹו ְלָאִחיו, ְלָאִביו ּוְלִאּמֹו  ז

  .רֹאׁשֹו-ַעל, ֱאלָֹהיו
  .ַליהָוה, ָקדֹׁש הּוא, ְיֵמי ִנְזרֹו, ּכֹל   ח
ְוִגַּלח רֹאׁשֹו -- ׁש ִנְזרֹוְוִטֵּמא רֹא ,ָימּות ֵמת ָעָליו ְּבֶפַתע ִּפְתאֹם-ְוִכי   ט

  .ַהְּׁשִביִעי ְיַגְּלֶחּנּו ַּבּיֹום, ְּביֹום ָטֳהָרתֹו
--ַהּכֵֹהן- ֶאל  :ְּבֵני יֹוָנה, אֹו ְׁשֵני, תִֹרים ָיִבא ְׁשֵּתי, ּוַבּיֹום ַהְּׁשִמיִני  י

  .אֶֹהל מֹוֵעד, ֶּפַתח-ֶאל
א ֵמֲאֶׁשר ָחָט , ְוִכֶּפר ָעָליו, ָלהְלעֹ ֶאָחד ְלַחָּטאת ְוֶאָחד, ְוָעָׂשה ַהּכֵֹהן   יא
  .ַּבּיֹום ַההּוא ,רֹאׁשֹו-ְוִקַּדׁש ֶאת; ַהָּנֶפׁש-ַעל
; ְׁשָנתֹו ְלָאָׁשם- ְוֵהִביא ֶּכֶבׂש ֶּבן ,ְיֵמי ִנְזרֹו-ְוִהִּזיר ַליהָוה ֶאת   יב

  .ָטֵמא ִנְזרֹו ִּכי, ְוַהָּיִמים ָהִראׁשִֹנים ִיְּפלּו
ֶּפַתח -ֶאל, ָיִביא אֹתֹו, ְמלֹאת ְיֵמי ִנְזרֹו ,ְּביֹום   :ָּנִזירהַ , ְוזֹאת ּתֹוַרת  יג

  .אֶֹהל מֹוֵעד
, ְלעָֹלה, ְׁשָנתֹו ָתִמים ֶאָחד-ֶּבן ָקְרָּבנֹו ַליהָוה ֶּכֶבׂש-ְוִהְקִריב ֶאת   יד
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, ֶאָחד ָּתִמים-ְוַאִיל; ְלַחָּטאת,ְׁשָנָתּה ְּתִמיָמה-ְוַכְבָׂשה ַאַחת ַּבת
  .ִלְׁשָלִמים

ְמֻׁשִחים , ּוְרִקיֵקי ַמּצֹות, ַּבֶּׁשֶמן סֶֹלת ַחּלֹת ְּבלּולֹת, ְוַסל ַמּצֹות   טו
  .ְוִנְסֵּכיֶהם ,ּוִמְנָחָתם; ַּבָּׁשֶמן
  .עָֹלתֹו-ְוֶאת, ַחָּטאתֹו-ְוָעָׂשה ֶאת ;ִלְפֵני ְיהָוה, ְוִהְקִריב ַהּכֵֹהן  טז
, ְוָעָׂשה; ַסל ַהַּמּצֹות, ַעל, הָוהַלי ,ָהַאִיל ַיֲעֶׂשה ֶזַבח ְׁשָלִמים- ְוֶאת   יז

  .ִנְסּכֹו-ְוֶאת, ִמְנָחתֹו- ֶאת, ַהּכֵֹהן
ְׂשַער - ֶאת, ְוָלַקח; רֹאׁש ִנְזרֹו-ֶאת--מֹוֵעד ֶּפַתח אֶֹהל, ְוִגַּלח ַהָּנִזיר   יח

  .ַּתַחת ֶזַבח ַהְּׁשָלִמים-ֲאֶׁשר, ָהֵאׁש-ַעל ְוָנַתן, רֹאׁש ִנְזרֹו
-ְוַחַּלת ַמָּצה ַאַחת ִמן, ָהַאִיל-ִמן ,ַהְּזרַֹע ְּבֵׁשָלה-ֶאתְוָלַקח ַהּכֵֹהן   יט

.ִנְזרֹו-ַאַחר ִהְתַּגְּלחֹו ֶאת, ַּכֵּפי ַהָּנִזיר-ַעל ְוָנַתן; ּוְרִקיק ַמָּצה ֶאָחד, ַהַּסל

ַעל ֲחֵזה , קֶֹדׁש הּוא ַלּכֵֹהן--ְיהָוה ִלְפֵני, ְוֵהִניף אֹוָתם ַהּכֵֹהן ְּתנּוָפה  כ
  .ָיִין, ְוַאַחר ִיְׁשֶּתה ַהָּנִזיר ;ָפה ְוַעל ׁשֹוק ַהְּתרּוָמהַהְּתנּו
ִמְּלַבד , ִנְזרֹו-ָקְרָּבנֹו ַליהָוה ַעל ,ֲאֶׁשר ִיּדֹר, זֹאת ּתֹוַרת ַהָּנִזיר   כא

 }פ{  .ַעל ּתֹוַרת ִנְזרֹו, ֵּכן ַיֲעֶׂשה--ֲאֶׁשר ִיּדֹר ,ְּכִפי ִנְדרֹו; ַּתִּׂשיג ָידֹו-ֲאֶׁשר
  .מֶֹׁשה ֵּלאמֹר-ֶאל, ַדֵּבר ְיהָוהַויְ    כב
ְּבֵני -ּכֹה ְתָבְרכּו ֶאת ,ָּבָניו ֵלאמֹר- ַאֲהרֹן ְוֶאל-ַּדֵּבר ֶאל  כג

  }ס{  .ָלֶהם, ָאמֹור  :ִיְׂשָרֵאל
  }ס{   .ְוִיְׁשְמֶרךָ , ְיָבֶרְכָך ְיהָוה   כד
  }ס{   .ִויֻחֶּנּךָ  ,ָיֵאר ְיהָוה ָּפָניו ֵאֶליךָ    כה
  }ס{   .ְלָך ָׁשלֹום ְוָיֵׂשם, ְיהָוה ָּפָניו ֵאֶליךָ ִיָּׂשא    כו
  }ס{  .ֲאָבְרֵכם, ַוֲאִני; ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני-ַעל, ְׁשִמי-ְוָׂשמּו ֶאת   כז
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 7 ְּבִמְדַּבר פרק 

 ַוִּיְמַׁשח אֹתֹו ַוְיַקֵּדׁש, ַהִּמְׁשָּכן-ְלָהִקים ֶאת ַוְיִהי ְּביֹום ַּכּלֹות מֶֹׁשה   א
ַוְיַקֵּדׁש  ,ַוִּיְמָׁשֵחם; ֵּכָליו- ָּכל-ְוֶאת, ַהִּמְזֵּבחַ -ְוֶאת, ֵּכָליו- לּכָ - ְוֶאת אֹתֹו
  .אָֹתם

, ֵהם ְנִׂשיֵאי ַהַּמּטֹת   :ֵּבית ֲאבָֹתם ָראֵׁשי, ַוַּיְקִריבּו ְנִׂשיֵאי ִיְׂשָרֵאל  ב
  .ַהְּפֻקִדים-ֵהם ָהעְֹמִדים ַעל

--ֶעְגלֹת ָצב ּוְׁשֵני ָעָׂשר ָּבָקר-ׁשֵׁש  ,ָקְרָּבָנם ִלְפֵני ְיהָוה-ַוָּיִביאּו ֶאת   ג
  .ִלְפֵני ַהִּמְׁשָּכן, ַוַּיְקִריבּו אֹוָתם; ְוׁשֹור ְלֶאָחד ,ְׁשֵני ַהְּנִׂשִאים-ֲעָגָלה ַעל

  .מֶֹׁשה ֵּלאמֹר-ֶאל, ַוּיֹאֶמר ְיהָוה  ד
ם ְוָנַתָּתה אֹוָת ; אֶֹהל מֹוֵעד ֲעבַֹדת-ַלֲעבֹד ֶאת, ְוָהיּו, ֵמִאָּתם, ַקח  ה
  .ִאיׁש ְּכִפי ֲעבָֹדתֹו, ַהְלִוִּים-ֶאל
  .ַהְלִוִּים-ֶאל, ַוִּיֵּתן אֹוָתם; ַהָּבָקר- ְוֶאת ָהֲעָגלֹת- ֶאת, ַוִּיַּקח מֶֹׁשה   ו
, ְּכִפי  :ִלְבֵני ֵגְרׁשֹון, ָנַתן-- ַהָּבָקר ְוֵאת ַאְרַּבַעת, ֵאת ְׁשֵּתי ָהֲעָגלֹות  ז

  .ֲעבָֹדָתם
, ְּכִפי  :ִלְבֵני ְמָרִרי, ָנַתן-- ַהָּבָקר ְוֵאת ְׁשמַֹנת, ָגלֹתְוֵאת ַאְרַּבע ָהעֲ    ח

  .ַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן-ֶּבן ,ְּבַיד ִאיָתָמר, ֲעבָֹדָתם
  .ַּבָּכֵתף ִיָּׂשאּו, ַהּקֶֹדׁש ֲעֵלֶהם ֲעבַֹדת-ִּכי  :לֹא ָנָתן, ְוִלְבֵני ְקָהת   ט
ַוַּיְקִריבּו ; ִהָּמַׁשח אֹתֹו, ְּביֹום, ֵּבחַ ַהִּמזְ  ֵאת ֲחֻנַּכת, ַוַּיְקִריבּו ַהְּנִׂשִאים  י

  .ִלְפֵני ַהִּמְזֵּבחַ , ָקְרָּבָנם- ֶאת ַהְּנִׂשיִאם
, ָנִׂשיא ֶאָחד ַלּיֹום, ֶאָחד ַלּיֹום ָנִׂשיא  :מֶֹׁשה-ֶאל, ַוּיֹאֶמר ְיהָוה   יא

  }ס{  .ַהִּמְזֵּבחַ  ַלֲחֻנַּכת, ָקְרָּבָנם-ַיְקִריבּו ֶאת
, ַעִּמיָנָדב-ַנְחׁשֹון ֶּבן  :ָקְרָּבנֹו- ֶאת-- ָהִראׁשֹון ְקִריב ַּבּיֹוםַהַּמ , ַוְיִהי   יב

  .ְלַמֵּטה ְיהּוָדה
ִמְזָרק ֶאָחד , ְׁשלִֹׁשים ּוֵמָאה ִמְׁשָקָלּה ,ֶּכֶסף ַאַחת-ְוָקְרָּבנֹו ַקֲעַרת  יג

לּוָלה סֶֹלת ְּב , ְׁשֵניֶהם ְמֵלִאים; ַהּקֶֹדׁש ִׁשְבִעים ֶׁשֶקל ְּבֶׁשֶקל, ֶּכֶסף
  .ְלִמְנָחה-- ַבֶּׁשֶמן
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  .ְקטֶֹרת ְמֵלָאה, ַּכף ַאַחת ֲעָׂשָרה ָזָהב   יד
  .ְלעָֹלה--ְׁשָנתֹו-ֶאָחד ֶּבן- ֶּכֶבׂש ַאִיל ֶאָחד, ָּבָקר- ַּפר ֶאָחד ֶּבן   טו
  .ְלַחָּטאת, ִעִּזים ֶאָחד- ְׂשִעיר  טז
, ָּׁשה ַעּתּוִדים ֲחִמָּׁשהֵאיִלם ֲחִמ  ,ָּבָקר ְׁשַנִים, ּוְלֶזַבח ַהְּׁשָלִמים   יז

  }פ{  .ַעִּמיָנָדב-ֶּבן, ָקְרַּבן ַנְחׁשֹון ֶזה  :ָׁשָנה ֲחִמָּׁשה- ְּכָבִׂשים ְּבֵני
  .ִיָּׂששָכר, ְנִׂשיא-- צּוָער-ֶּבן ְנַתְנֵאל, ִהְקִריב, ַהֵּׁשִני, ַּבּיֹום   יח
, ּוֵמָאה ִמְׁשָקָלּהְׁשלִֹׁשים , ַאַחת ֶּכֶסף-ָקְרָּבנֹו ַקֲעַרת- ִהְקִרב ֶאת  יט

סֶֹלת , ְׁשֵניֶהם ְמֵלִאים; ְּבֶׁשֶקל ַהּקֶֹדׁש ִׁשְבִעים ֶׁשֶקל, ִמְזָרק ֶאָחד ֶּכֶסף
  .ְלִמְנָחה-- ְּבלּוָלה ַבֶּׁשֶמן

  .ְמֵלָאה ְקטֶֹרת, ַּכף ַאַחת ֲעָׂשָרה ָזָהב  כ
  .ְלעָֹלה--ְׁשָנתֹו-ֶאָחד ֶּבן- ֶּכֶבׂש ַאִיל ֶאָחד, ָּבָקר- ַּפר ֶאָחד ֶּבן   כא
  .ְלַחָּטאת, ִעִּזים ֶאָחד- ְׂשִעיר   כב
, ֵאיִלם ֲחִמָּׁשה ַעֻּתִדים ֲחִמָּׁשה ,ָּבָקר ְׁשַנִים, ּוְלֶזַבח ַהְּׁשָלִמים  כג

  }פ{  .צּוָער-ֶּבן, ָקְרַּבן ְנַתְנֵאל ֶזה  :ָׁשָנה ֲחִמָּׁשה- ְּכָבִׂשים ְּבֵני
  .ֵחלֹן-ֶּבן, ֱאִליָאב-- ְזבּוֻלן ִלְבֵני, ָנִׂשיא, ַהְּׁשִליִׁשי, ַּבּיֹום   כד
ִמְזָרק ֶאָחד , ְׁשלִֹׁשים ּוֵמָאה ִמְׁשָקָלּה ,ֶּכֶסף ַאַחת- ָקְרָּבנֹו ַקֲעַרת   כה
סֶֹלת ְּבלּוָלה , ְׁשֵניֶהם ְמֵלִאים; ַהּקֶֹדׁש ִׁשְבִעים ֶׁשֶקל ְּבֶׁשֶקל, ֶּכֶסף
  .ְלִמְנָחה-- ַבֶּׁשֶמן

  .ְקטֶֹרת ְמֵלָאה, ָהבַּכף ַאַחת ֲעָׂשָרה זָ    כו
  .ְלעָֹלה-- ְׁשָנתֹו-ֶאָחד ֶּבן-ֶּכֶבׂש ַאִיל ֶאָחד, ָּבָקר-ַּפר ֶאָחד ֶּבן   כז
  .ְלַחָּטאת, ִעִּזים ֶאָחד- ְׂשִעיר   כח
, ֵאיִלם ֲחִמָּׁשה ַעֻּתִדים ֲחִמָּׁשה ,ָּבָקר ְׁשַנִים, ּוְלֶזַבח ַהְּׁשָלִמים  כט

  }פ{  .ֵחלֹן- ֶּבן, ָקְרַּבן ֱאִליָאב ֶזה  :ָּׁשהָׁשָנה ֲחִמ - ְּכָבִׂשים ְּבֵני
  .ְׁשֵדיאּור-ֶּבן, ֱאִליצּור-- ְראּוֵבן ִלְבֵני, ָנִׂשיא, ָהְרִביִעי, ַּבּיֹום  ל
ִמְזָרק ֶאָחד , ְׁשלִֹׁשים ּוֵמָאה ִמְׁשָקָלּה ,ֶּכֶסף ַאַחת-ָקְרָּבנֹו ַקֲעַרת   לא
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סֶֹלת ְּבלּוָלה , ְׁשֵניֶהם ְמֵלִאים; ֶדׁשַהּקִֹׁשְבִעים ֶׁשֶקל ְּבֶׁשֶקל, ֶּכֶסף
  .ְלִמְנָחה-- ַבֶּׁשֶמן
  .ְקטֶֹרת ְמֵלָאה, ַּכף ַאַחת ֲעָׂשָרה ָזָהב   לב
  .ְלעָֹלה-- ְׁשָנתֹו-ֶאָחד ֶּבן-ֶּכֶבׂש ַאִיל ֶאָחד, ָּבָקר-ַּפר ֶאָחד ֶּבן  לג
  .ְלַחָּטאת, ִעִּזים ֶאָחד- ְׂשִעיר   לד
, ֵאיִלם ֲחִמָּׁשה ַעֻּתִדים ֲחִמָּׁשה ,ָּבָקר ְׁשַנִים, ָלִמיםּוְלֶזַבח ַהְּׁש    לה

  }פ{  .ְׁשֵדיאּור-ֶּבן, ָקְרַּבן ֱאִליצּור ֶזה  :ָׁשָנה ֲחִמָּׁשה- ְּכָבִׂשים ְּבֵני
  .צּוִריַׁשָּדי-ֶּבן, ְׁשֻלִמיֵאל-- ִׁשְמעֹון ִלְבֵני, ָנִׂשיא, ַהֲחִמיִׁשי, ַּבּיֹום   לו
ִמְזָרק ֶאָחד , ְׁשלִֹׁשים ּוֵמָאה ִמְׁשָקָלּה ,ֶּכֶסף ַאַחת-ַרתָקְרָּבנֹו ַקעֲ    לז

סֶֹלת ְּבלּוָלה , ְׁשֵניֶהם ְמֵלִאים; ַהּקֶֹדׁש ִׁשְבִעים ֶׁשֶקל ְּבֶׁשֶקל, ֶּכֶסף
  .ְלִמְנָחה-- ַבֶּׁשֶמן
  .ְקטֶֹרת ְמֵלָאה, ַּכף ַאַחת ֲעָׂשָרה ָזָהב   לח
  .ְלעָֹלה--ְׁשָנתֹו-ֶאָחד ֶּבן- ֶּכֶבׂש ָחדַאִיל ֶא , ָּבָקר- ַּפר ֶאָחד ֶּבן  לט
  .ְלַחָּטאת, ִעִּזים ֶאָחד-ְׂשִעיר  מ
, ֵאיִלם ֲחִמָּׁשה ַעֻּתִדים ֲחִמָּׁשה ,ָּבָקר ְׁשַנִים, ּוְלֶזַבח ַהְּׁשָלִמים   מא

  }פ{  .צּוִריַׁשָּדי-ֶּבן, ָקְרַּבן ְׁשֻלִמיֵאל ֶזה  :ָׁשָנה ֲחִמָּׁשה- ְּכָבִׂשים ְּבֵני
  .ְּדעּוֵאל-ֶּבן, ֶאְלָיָסף--ָגד ִלְבֵני, ָנִׂשיא, ַהִּׁשִּׁשי, ַּבּיֹום   מב
ִמְזָרק ֶאָחד , ְׁשלִֹׁשים ּוֵמָאה ִמְׁשָקָלּה ,ֶּכֶסף ַאַחת-ָקְרָּבנֹו ַקֲעַרת  מג
סֶֹלת ְּבלּוָלה , ְׁשֵניֶהם ְמֵלִאים; ַהּקֶֹדׁש ִׁשְבִעים ֶׁשֶקל ְּבֶׁשֶקל, ֶּכֶסף
  .ִמְנָחהלְ -- ַבֶּׁשֶמן
  .ְקטֶֹרת ְמֵלָאה, ַּכף ַאַחת ֲעָׂשָרה ָזָהב   מד
  .ְלעָֹלה--ְׁשָנתֹו-ֶאָחד ֶּבן- ֶּכֶבׂש ַאִיל ֶאָחד, ָּבָקר- ַּפר ֶאָחד ֶּבן   מה
  .ְלַחָּטאת, ִעִּזים ֶאָחד- ְׂשִעיר   מו
, ִמָּׁשהֵאיִלם ֲחִמָּׁשה ַעֻּתִדים חֲ  ,ָּבָקר ְׁשַנִים, ּוְלֶזַבח ַהְּׁשָלִמים   מז

  }פ{   .ְּדעּוֵאל- ֶּבן, ָקְרַּבן ֶאְלָיָסף ֶזה  :ָׁשָנה ֲחִמָּׁשה- ְּכָבִׂשים ְּבֵני
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  .ַעִּמיהּוד-ֶּבן, ֱאִליָׁשָמע-- ֶאְפָרִים ִלְבֵני, ָנִׂשיא, ַהְּׁשִביִעי, ַּבּיֹום   מח
ק ֶאָחד ִמְזרָ , ְׁשלִֹׁשים ּוֵמָאה ִמְׁשָקָלּה ,ֶּכֶסף ַאַחת- ָקְרָּבנֹו ַקֲעַרת  מט
סֶֹלת ְּבלּוָלה , ְׁשֵניֶהם ְמֵלִאים; ַהּקֶֹדׁש ִׁשְבִעים ֶׁשֶקל ְּבֶׁשֶקל, ֶּכֶסף
  .ְלִמְנָחה-- ַבֶּׁשֶמן

  .ְמֵלָאה ְקטֶֹרת, ַּכף ַאַחת ֲעָׂשָרה ָזָהב  נ
  .ְלעָֹלה--ְׁשָנתֹו-ֶאָחד ֶּבן- ֶּכֶבׂש ַאִיל ֶאָחד, ָּבָקר- ַּפר ֶאָחד ֶּבן   נא
  .ְלַחָּטאת, ִּזים ֶאָחדעִ - ְׂשִעיר   נב
, ֵאיִלם ֲחִמָּׁשה ַעֻּתִדים ֲחִמָּׁשה ,ָּבָקר ְׁשַנִים, ּוְלֶזַבח ַהְּׁשָלִמים  נג

  }פ{   .ַעִּמיהּוד-ֶּבן, ָקְרַּבן ֱאִליָׁשָמע ֶזה  :ָׁשָנה ֲחִמָּׁשה- ְּכָבִׂשים ְּבֵני
  .ְּפָדהצּור-ֶּבן, ְמִליֵאלּגַ --ְמַנֶּׁשה ִלְבֵני ,ָנִׂשיא, ַהְּׁשִמיִני, ַּבּיֹום   נד
ִמְזָרק ֶאָחד , ְׁשלִֹׁשים ּוֵמָאה ִמְׁשָקָלּה ,ֶּכֶסף ַאַחת-ָקְרָּבנֹו ַקֲעַרת   נה
סֶֹלת ְּבלּוָלה , ְׁשֵניֶהם ְמֵלִאים; ַהּקֶֹדׁש ִׁשְבִעים ֶׁשֶקל ְּבֶׁשֶקל, ֶּכֶסף
  .ְלִמְנָחה-- ַבֶּׁשֶמן

  .ְקטֶֹרת ְמֵלָאה, ַּכף ַאַחת ֲעָׂשָרה ָזָהב   נו
  .ְלעָֹלה-- ְׁשָנתֹו-ֶאָחד ֶּבן-ֶּכֶבׂש ַאִיל ֶאָחד, ָּבָקר-ַּפר ֶאָחד ֶּבן   נז
  .ְלַחָּטאת, ִעִּזים ֶאָחד- ְׂשִעיר   נח
, ֵאיִלם ֲחִמָּׁשה ַעֻּתִדים ֲחִמָּׁשה ,ָּבָקר ְׁשַנִים, ּוְלֶזַבח ַהְּׁשָלִמים  נט

  }פ{  .ְּפָדהצּור-ֶּבן, ָקְרַּבן ַּגְמִליֵאל ֶזה  :ָׁשָנה ֲחִמָּׁשה- ְּכָבִׂשים ְּבֵני
  .ִּגְדעִֹני-ֶּבן, ֲאִביָדן-- ִבְנָיִמן ִלְבֵני, ָנִׂשיא, ַהְּתִׁשיִעי, ַּבּיֹום   ס
ִמְזָרק ֶאָחד , ְׁשלִֹׁשים ּוֵמָאה ִמְׁשָקָלּה ,ֶּכֶסף ַאַחת- ָקְרָּבנֹו ַקֲעַרת   סא
סֶֹלת ְּבלּוָלה , ְׁשֵניֶהם ְמֵלִאים; ַהּקֶֹדׁש ִׁשְבִעים ֶׁשֶקל ְּבֶׁשֶקל, ֶּכֶסף
  .ְלִמְנָחה-- ַבֶּׁשֶמן
  .ְקטֶֹרת ְמֵלָאה, ַּכף ַאַחת ֲעָׂשָרה ָזָהב  סב
  .ְלעָֹלה--ְׁשָנתֹו-ֶאָחד ֶּבן- ֶּכֶבׂש ַאִיל ֶאָחד, ָּבָקר- ַּפר ֶאָחד ֶּבן   סג
  .ְלַחָּטאת, ִעִּזים ֶאָחד- ְׂשִעיר  סד
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, ֵאיִלם ֲחִמָּׁשה ַעֻּתִדים ֲחִמָּׁשה ,ָּבָקר ְׁשַנִים, יםּוְלֶזַבח ַהְּׁשָלִמ   סה
  }פ{  .ִּגְדעִֹני-ֶּבן, ָקְרַּבן ֲאִביָדן ֶזה  :ָׁשָנה ֲחִמָּׁשה- ְּכָבִׂשים ְּבֵני

  .ַעִּמיַׁשָּדי- ֶּבן, ֲאִחיֶעֶזר-- ָדן ִלְבֵני, ָנִׂשיא, ָהֲעִׂשיִרי, ַּבּיֹום   סו
ִמְזָרק ֶאָחד , ְׁשלִֹׁשים ּוֵמָאה ִמְׁשָקָלּה ,ַאַחת ֶּכֶסף-ָקְרָּבנֹו ַקֲעַרת  סז
סֶֹלת ְּבלּוָלה , ְׁשֵניֶהם ְמֵלִאים; ַהּקֶֹדׁש ִׁשְבִעים ֶׁשֶקל ְּבֶׁשֶקל, ֶּכֶסף
  .ְלִמְנָחה-- ַבֶּׁשֶמן
  .ְקטֶֹרת ְמֵלָאה, ַּכף ַאַחת ֲעָׂשָרה ָזָהב   סח
  .ְלעָֹלה--ְׁשָנתֹו-ֶאָחד ֶּבן- ֶּכֶבׂש ַאִיל ֶאָחד, ָּבָקר- ַּפר ֶאָחד ֶּבן   סט
  .ְלַחָּטאת, ִעִּזים ֶאָחד-ְׂשִעיר  ע
, ֵאיִלם ֲחִמָּׁשה ַעֻּתִדים ֲחִמָּׁשה ,ָּבָקר ְׁשַנִים, ּוְלֶזַבח ַהְּׁשָלִמים   עא

  }פ{  .ַעִּמיַׁשָּדי- ֶּבן, ָקְרַּבן ֲאִחיֶעֶזר ֶזה  :ָׁשָנה ֲחִמָּׁשה- ְּכָבִׂשים ְּבֵני
  .ָעְכָרן-ֶּבן, ַּפְגִעיֵאל-- ִלְבֵני ָאֵׁשר ָנִׂשיא, ַעְׁשֵּתי ָעָׂשר יֹום ְּביֹום   עב
ִמְזָרק ֶאָחד , ְׁשלִֹׁשים ּוֵמָאה ִמְׁשָקָלּה ,ֶּכֶסף ַאַחת-ָקְרָּבנֹו ַקֲעַרת  עג

סֶֹלת ְּבלּוָלה , ְׁשֵניֶהם ְמֵלִאים; ַהּקֶֹדׁש ִׁשְבִעים ֶׁשֶקל ְּבֶׁשֶקל, ֶּכֶסף
  .ְנָחהְלִמ -- ַבֶּׁשֶמן
  .ְקטֶֹרת ְמֵלָאה, ַּכף ַאַחת ֲעָׂשָרה ָזָהב   עד
  .ְלעָֹלה--ְׁשָנתֹו-ֶאָחד ֶּבן- ֶּכֶבׂש ַאִיל ֶאָחד, ָּבָקר- ַּפר ֶאָחד ֶּבן   עה
  .ְלַחָּטאת, ִעִּזים ֶאָחד- ְׂשִעיר   עו
, ָּׁשהֵאיִלם ֲחִמָּׁשה ַעֻּתִדים ֲחִמ  ,ָּבָקר ְׁשַנִים, ּוְלֶזַבח ַהְּׁשָלִמים   עז

  }פ{  .ָעְכָרן-ֶּבן, ָקְרַּבן ַּפְגִעיֵאל ֶזה  :ָׁשָנה ֲחִמָּׁשה- ְּכָבִׂשים ְּבֵני
  .ֵעיָנן-ֶּבן, ֲאִחיַרע-- ִלְבֵני ַנְפָּתִלי ָנִׂשיא, ְּביֹום ְׁשֵנים ָעָׂשר יֹום   עח
ָחד ִמְזָרק ֶא , ְׁשלִֹׁשים ּוֵמָאה ִמְׁשָקָלּה ,ֶּכֶסף ַאַחת- ָקְרָּבנֹו ַקֲעַרת  עט
סֶֹלת ְּבלּוָלה , ְׁשֵניֶהם ְמֵלִאים; ַהּקֶֹדׁש ִׁשְבִעים ֶׁשֶקל ְּבֶׁשֶקל, ֶּכֶסף
  .ְלִמְנָחה-- ַבֶּׁשֶמן

  .ְמֵלָאה ְקטֶֹרת, ַּכף ַאַחת ֲעָׂשָרה ָזָהב   פ
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  .ְלעָֹלה--ְׁשָנתֹו-ֶאָחד ֶּבן- ֶּכֶבׂש ַאִיל ֶאָחד, ָּבָקר- ַּפר ֶאָחד ֶּבן   פא
  .ְלַחָּטאת, ים ֶאָחדִעּזִ - ְׂשִעיר  פב
, ֵאיִלם ֲחִמָּׁשה ַעֻּתִדים ֲחִמָּׁשה ,ָּבָקר ְׁשַנִים, ּוְלֶזַבח ַהְּׁשָלִמים   פג

  }פ{  .ֵעיָנן-ֶּבן, ָקְרַּבן ֲאִחיַרע ֶזה  :ָׁשָנה ֲחִמָּׁשה- ְּכָבִׂשים ְּבֵני
ֵאי ְנִׂשי, ֵמֵאת, ִהָּמַׁשח אֹתֹו ְּביֹום, זֹאת ֲחֻנַּכת ַהִּמְזֵּבחַ   פד

ַּכּפֹות , ֶכֶסף ְׁשֵנים ָעָׂשר-ִמְזְרֵקי ,ַקֲערֹת ֶּכֶסף ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה  :ִיְׂשָרֵאל
  .ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה, ָזָהב
; ַהִּמְזָרק ָהֶאָחד, ְוִׁשְבִעים, ֶּכֶסף ַהְּקָעָרה ָהַאַחת, ְׁשלִֹׁשים ּוֵמָאה  פה

  .ְּבֶׁשֶקל ַהּקֶֹדׁשֵמאֹות - ְוַאְרַּבע ַאְלַּפִים, ּכֹל ֶּכֶסף ַהֵּכִלים
 ֶׁשֶקלֲעָׂשָרה ֲעָׂשָרה ַהַּכף ְּב , ְקטֶֹרת ֶעְׂשֵרה ְמֵלאֹת-ַּכּפֹות ָזָהב ְׁשֵּתים   פו

  .ֶעְׂשִרים ּוֵמָאה ,ְזַהב ַהַּכּפֹות-ָּכל; ַהּקֶֹדׁש
- ֵניָעָׂשר ְּכָבִׂשים ְּב -ֵאיִלם ְׁשֵנים, ָּפִרים ַהָּבָקר ָלעָֹלה ְׁשֵנים ָעָׂשר- ָּכל  פז

  .ְלַחָּטאת, ּוְׂשִעיֵרי ִעִּזים ְׁשֵנים ָעָׂשר; ּוִמְנָחָתם-- ָעָׂשר ָׁשָנה ְׁשֵנים
ֵאיִלם ִׁשִּׁשים , ְוַאְרָּבָעה ָּפִרים ֶעְׂשִרים, ְוכֹל ְּבַקר ֶזַבח ַהְּׁשָלִמים   פח

ַאֲחֵרי , זֹאת ֲחֻנַּכת ַהִּמְזֵּבחַ   :ָׁשָנה ִׁשִּׁשים- ְּבֵני ְּכָבִׂשים, ַעֻּתִדים ִׁשִּׁשים
  .ִהָּמַׁשח אֹתֹו

ַהּקֹול ִמַּדֵּבר -ַוִּיְׁשַמע ֶאת, ִאּתֹו ְלַדֵּבר, אֶֹהל מֹוֵעד-ּוְבבֹא מֶֹׁשה ֶאל   פט
, ַוְיַדֵּבר; ִמֵּבין ְׁשֵני ַהְּכֻרִבים, ֲארֹן ָהֵעֻדת-ַעל ֵאָליו ֵמַעל ַהַּכּפֶֹרת ֲאֶׁשר

  }פ{  .ֵאָליו
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 8 ְּבִמְדַּבר פרק 

  .ֵּלאמֹר מֶֹׁשה-ֶאל, ְיהָוה ַוְיַדֵּבר   א
מּול - ֶאל, ַהֵּנרֹת-ֶאת, ְּבַהֲעלְֹתךָ   :ֵאָליו, ְוָאַמְרָּת , ַאֲהרֹן-ֶאל, ַּדֵּבר  ב

  .ַהֵּנרֹות ָיִאירּו ִׁשְבַעת, ְּפֵני ַהְּמנֹוָרה
ָּוה ַּכֲאֶׁשר ִצ    :ֶהֱעָלה ֵנרֶֹתיהָ , ַהְּמנֹוָרה מּול ְּפֵני-ֶאל--ַאֲהרֹן, ַוַּיַעׂש ֵּכן   ג

  .מֶֹׁשה- ֶאת, ְיהָוה
ִּפְרָחּה ִמְקָׁשה -ְיֵרָכּה ַעד- ַעד ,ְוֶזה ַמֲעֵׂשה ַהְּמנָֹרה ִמְקָׁשה ָזָהב  ד

-ֶאת, ֵּכן ָעָׂשה--מֶֹׁשה- ֶאת ֲאֶׁשר ֶהְרָאה ְיהָוה, ַּכַּמְרֶאה   :ִהוא
  }פ{   .ַהְּמנָֹרה

  .מֶֹׁשה ֵּלאמֹר-ֶאל, ַוְיַדֵּבר ְיהָוה  ה
  .אָֹתם, ְוִטַהְרָּת ; ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני, ִמּתֹוְך , ְלִוִּיםהַ - ֶאת, ַקח   ו
ְוֶהֱעִבירּו ַתַער ; ֲעֵליֶהם ֵמי ַחָּטאת ַהֵּזה, ַתֲעֶׂשה ָלֶהם ְלַטֲהָרם- ְוכֹה  ז
  .ִבְגֵדיֶהם ְוִהֶּטָהרּו ְוִכְּבסּו, ְּבָׂשָרם-ָּכל-ַעל
- ֵׁשִני ֶבן- ּוַפר; לּוָלה ַבָּׁשֶמןסֶֹלת ְּב  ,ּוִמְנָחתֹו, ָּבָקר-ַּפר ֶּבן, ְוָלְקחּו   ח

  .ִּתַּקח ְלַחָּטאת, ָּבָקר
, ֲעַדת-ָּכל-ֶאת-- ְוִהְקַהְלָּת ; אֶֹהל מֹוֵעד ,ִלְפֵני, ַהְלִוִּים-ֶאת, ְוִהְקַרְבָּת    ט

  .ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל
, יֶהםְידֵ - ִיְׂשָרֵאל ֶאת-ְוָסְמכּו ְבֵני; ְיהָוה ִלְפֵני, ַהְלִוִּים-ְוִהְקַרְבָּת ֶאת  י
  .ַהְלִוִּים-ַעל
; ֵמֵאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל, ִלְפֵני ְיהָוה ַהְלִוִּים ְּתנּוָפה-ְוֵהִניף ַאֲהרֹן ֶאת   יא
  .ֲעבַֹדת ְיהָוה-ַלֲעבֹד ֶאת, ְוָהיּו
ָהֶאָחד - ַוֲעֵׂשה ֶאת; רֹאׁש ַהָּפִרים ַעל, ְיֵדיֶהם-ְוַהְלִוִּים ִיְסְמכּו ֶאת   יב

  .ַהְלִוִּים- ַעל, ְלַכֵּפר ,ַליהָוה, עָֹלהָהֶאָחד -ַחָּטאת ְוֶאת
ְוֵהַנְפָּת אָֹתם ; ְוִלְפֵני ָבָניו, ַאֲהרֹן ִלְפֵני, ַהְלִוִּים- ֶאת, ְוַהֲעַמְדָּת   יג

  .ַליהָוה, ְּתנּוָפה
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  .ַהְלִוִּים, ְוָהיּו ִלי; ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ,ִמּתֹוְך , ַהְלִוִּים- ֶאת, ְוִהְבַּדְלָּת    יד
, ְוִטַהְרָּת אָֹתם; אֶֹהל מֹוֵעד- ֶאת ַלֲעבֹד, ֵכן ָיבֹאּו ַהְלִוִּים-ֵריְוַאחֲ    טו

  .ְוֵהַנְפָּת אָֹתם ְּתנּוָפה
-ַּתַחת ִּפְטַרת ָּכל  :ִמּתֹוְך ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ,ִּכי ְנֻתִנים ְנֻתִנים ֵהָּמה ִלי  טז

  .ִלי, ָלַקְחִּתי אָֹתם--ִיְׂשָרֵאל ִמְּבֵני, ֶרֶחם ְּבכֹור ּכֹל
- ַהּכִֹתי ָכל, ְּביֹום  :ָּבָאָדם ּוַבְּבֵהָמה ,ְּבכֹור ִּבְבֵני ִיְׂשָרֵאל-ִּכי ִלי ָכל   יז

  .ִלי, ִהְקַּדְׁשִּתי אָֹתם ,ְּבכֹור ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים
  .ִּבְבֵני ִיְׂשָרֵאל, ְּבכֹור-ָּכל ַּתַחת, ַהְלִוִּים-ֶאת, ָוֶאַּקח   יח
, ִמּתֹוְך ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל, ְלַאֲהרֹן ּוְלָבָניו ְנֻתִניםַהְלִוִּים -ָוֶאְּתָנה ֶאת  יט

; ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל- ּוְלַכֵּפר ַעל, ִיְׂשָרֵאל ְּבאֶֹהל מֹוֵעד-ְּבֵני ֲעבַֹדת- ַלֲעבֹד ֶאת
  .ַהּקֶֹדׁש-ֶאל, ִיְׂשָרֵאל-ְּבֶגֶׁשת ְּבֵני, ֶנֶגף, ִיְהֶיה ִּבְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְולֹא
ִצָּוה - ְּככֹל ֲאֶׁשר  :ַלְלִוִּים, ִיְׂשָרֵאל-ְּבֵני ֲעַדת-ְוַאֲהרֹן ְוָכלַוַּיַעׂש מֶֹׁשה   כ

  .ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל, ָעׂשּו ָלֶהם-ֵּכן--ַלְלִוִּים ,מֶֹׁשה- ְיהָוה ֶאת
, ַוָּיֶנף ַאֲהרֹן אָֹתם ְּתנּוָפה, ִּבְגֵדיֶהם ַוְיַכְּבסּו, ַוִּיְתַחְּטאּו ַהְלִוִּים   כא

  .ְלַטֲהָרם, ֲעֵליֶהם ַאֲהרֹן ְיַכֵּפרוַ ; ִלְפֵני ְיהָוה
ִלְפֵני , ֲעבָֹדָתם ְּבאֶֹהל מֹוֵעד- ֶאת ַלֲעבֹד, ֵכן ָּבאּו ַהְלִוִּים-ְוַאֲחֵרי   כב

ֵּכן ָעׂשּו , ַהְלִוִּים- מֶֹׁשה ַעל-ִצָּוה ְיהָוה ֶאת ַּכֲאֶׁשר  :ְוִלְפֵני ָבָניו, ַאֲהרֹן
  }ס{  .ָלֶהם
  .מֶֹׁשה ֵּלאמֹר-ֶאל, ַוְיַדֵּבר ְיהָוה  כג
ָיבֹוא , ָוַמְעָלה, ְוֶעְׂשִרים ָׁשָנה ִמֶּבן ָחֵמׁש  :ֲאֶׁשר ַלְלִוִּים, זֹאת   כד

  .ַּבֲעבַֹדת אֶֹהל מֹוֵעד, ִלְצבֹא ָצָבא
  .עֹוד, ְולֹא ַיֲעבֹד; ִמְּצָבא ָהֲעבָֹדה ָיׁשּוב, ּוִמֶּבן ֲחִמִּׁשים ָׁשָנה   כה
; לֹא ַיֲעבֹד, ַוֲעבָֹדה, ִלְׁשמֹר ִמְׁשֶמֶרת ,ל מֹוֵעדֶאָחיו ְּבאֹהֶ - ְוֵׁשֵרת ֶאת   כו

  }פ{  .ְּבִמְׁשְמרָֹתם ,ָּכָכה ַּתֲעֶׂשה ַלְלִוִּים
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ֶאֶרץ ִסיַני ַּבָּׁשָנה ַהֵּׁשִנית ְלֵצאָתם ֵמ - ְבִמְדַּבר מֶֹׁשה-ַוְיַדֵּבר ְיהָוה ֶאל   א
  .ֵלאמֹר--ָהִראׁשֹון ַּבחֶֹדׁש, ִמְצַרִים

  .ְּבמֹוֲעדֹו ,ַהָּפַסח-ִיְׂשָרֵאל ֶאת-ְוַיֲעׂשּו ְבֵני  ב
; ְּבמֲֹעדֹו--ַּתֲעׂשּו אֹתֹו, ֵּבין ָהַעְרַּבִים יֹום ַּבחֶֹדׁש ַהֶּזה-ְּבַאְרָּבָעה ָעָׂשר   ג

  .ַּתֲעׂשּו אֹתֹו, ִמְׁשָּפָטיו- ּוְכָכל ֻחּקָֹתיו-ְּכָכל
  .ַלֲעׂשֹת ַהָּפַסח ,ֵאלְּבֵני ִיְׂשרָ - ַוְיַדֵּבר מֶֹׁשה ֶאל  ד
ֵּבין , ְּבַאְרָּבָעה ָעָׂשר יֹום ַלחֶֹדׁש ַהֶּפַסח ָּבִראׁשֹון-ַוַּיֲעׂשּו ֶאת  ה

, ֵּכן ָעׂשּו-- מֶֹׁשה-ֶאת, ְּככֹל ֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָוה  :ְּבִמְדַּבר ִסיָני-- ָהַעְרַּבִים
  .ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל

- ָיְכלּו ַלֲעׂשֹת-ְולֹא, ְלֶנֶפׁש ָאָדם ִאיםֲאֶׁשר ָהיּו ְטֵמ , ַוְיִהי ֲאָנִׁשים   ו
  .ַּבּיֹום ַההּוא-- ְוִלְפֵני ַאֲהרֹן, ִלְפֵני מֶֹׁשה ַוִּיְקְרבּו; ַּבּיֹום ַההּוא, ַהֶּפַסח

ָלָּמה ; ְלֶנֶפׁש ָאָדם, ֲאַנְחנּו ְטֵמִאים ,ֵאָליו, ַוּיֹאְמרּו ָהֲאָנִׁשים ָהֵהָּמה  ז
  .ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל, ְּבתֹוְך , ָקְרַּבן ְיהָוה ְּבמֲֹעדֹו- ֶאת ְלִבְלִּתי ַהְקִריב, ִנָּגַרע
 }פ{  .ְיַצֶּוה ְיהָוה ָלֶכם- ַמה, ְוֶאְׁשְמָעה ִעְמדּו   :מֶֹׁשה, ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם   ח
  .מֶֹׁשה ֵּלאמֹר-ֶאל, ַוְיַדֵּבר ְיהָוה   ט
ָטֵמא ָלֶנֶפׁש אֹו - ְהֶיהיִ -ִאיׁש ִאיׁש ִּכי  :ֵלאמֹר, ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל- ַּדֵּבר ֶאל  י

  .ַליהָוה, ְוָעָׂשה ֶפַסח, ְלדֹרֵֹתיֶכם אֹו, ְבֶדֶרְך ְרחָֹקה ָלֶכם
-ַעל  :ַיֲעׂשּו אֹתֹו--ֵּבין ָהַעְרַּבִים, יֹום ַּבחֶֹדׁש ַהֵּׁשִני ְּבַאְרָּבָעה ָעָׂשר   יא

  .יֹאְכֻלהּו, ַמּצֹות ּוְמרִֹרים
ֻחַּקת -ְּכָכל; בֹו-ְוֶעֶצם לֹא ִיְׁשְּברּו ,ֶקרּבֹ-ַיְׁשִאירּו ִמֶּמּנּו ַעד-לֹא   יב

  .ַיֲעׂשּו אֹתֹו, ַהֶּפַסח
-- ְוָחַדל ַלֲעׂשֹות ַהֶּפַסח, ָהָיה-לֹא הּוא ָטהֹור ּוְבֶדֶרְך -ְוָהִאיׁש ֲאֶׁשר  יג

-- לֹא ִהְקִריב ְּבמֲֹעדֹו, ִּכי ָקְרַּבן ְיהָוה   :ֵמַעֶּמיהָ  ,ְוִנְכְרָתה ַהֶּנֶפׁש ַהִהוא
  .ָהִאיׁש ַההּוא ,ֹו ִיָּׂשאֶחְטא
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, טֹוְּכֻחַּקת ַהֶּפַסח ּוְכִמְׁשּפָ --ַליהָוה ְוָעָׂשה ֶפַסח, ָיגּור ִאְּתֶכם ֵּגר- ְוִכי   יד
  }ס{  .ְוַלֵּגר ּוְלֶאְזַרח ָהָאֶרץ, ִיְהֶיה ָלֶכם ֻחָּקה ַאַחת  :ֵּכן ַיֲעֶׂשה

ְלאֶֹהל , ַהִּמְׁשָּכן-ן ֶאתֶהָענָ  ִּכָּסה, ַהִּמְׁשָּכן-ָהִקים ֶאת, ּוְביֹום   טו
  .ּבֶֹקר-ַעד-- ֵאׁש-ְּכַמְרֵאה ,ַהִּמְׁשָּכן- ּוָבֶעֶרב ִיְהֶיה ַעל; ָהֵעֻדת
  .ָלְיָלה, ֵאׁש-ּוַמְרֵאה ;ֶהָעָנן ְיַכֶּסּנּו, ֵּכן ִיְהֶיה ָתִמיד  טז
; ָרֵאלִיְסעּו ְּבֵני ִיְׂש , ֵכן-ְוַאֲחֵרי-- ָהאֶֹהל ֵמַעל, ּוְלִפי ֵהָעלֹות ֶהָעָנן   יז

  .ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל, ָׁשם ַיֲחנּו-- ָׁשם ֶהָעָנן-ִיְׁשָּכן ֲאֶׁשר, ּוִבְמקֹום
 ֲאֶׁשר, ְיֵמי-ָּכל  :ַיֲחנּו, ִּפי ְיהָוה- ְוַעל, ִיְׂשָרֵאל ִיְסעּו ְּבֵני, ִּפי ְיהָוה-ַעל   יח

  .ַיֲחנּו-- ַהִּמְׁשָּכן-ַעל ִיְׁשּכֹן ֶהָעָנן
- ִיְׂשָרֵאל ֶאת-ְוָׁשְמרּו ְבֵני-- ָיִמים ַרִּבים ,ַהִּמְׁשָּכן- לּוְבַהֲאִריְך ֶהָעָנן עַ   יט

  .ִיָּסעּו ְולֹא, ִמְׁשֶמֶרת ְיהָוה
, ִּפי ְיהָוה ַיֲחנּו-ַעל; ַהִּמְׁשָּכן-ַעל--ִמְסָּפר ָיִמים, ְוֵיׁש ֲאֶׁשר ִיְהֶיה ֶהָעָנן  כ

  .ִּפי ְיהָוה ִיָּסעּו- ְוַעל
; ְוָנָסעּו, ְוַנֲעָלה ֶהָעָנן ַּבּבֶֹקר, ּבֶֹקר- ַעד ֵמֶעֶרב, ָנןִיְהֶיה ֶהעָ -ְוֵיׁש ֲאֶׁשר   כא

  .ְוַנֲעָלה ֶהָעָנן ְוָנָסעּו ,אֹו יֹוָמם ָוַלְיָלה
ַהִּמְׁשָּכן ִלְׁשּכֹן - ְּבַהֲאִריְך ֶהָעָנן ַעל ,ָיִמים-חֶֹדׁש אֹו-יַֹמִים אֹו-אֹו   כב
  .ִיָּסעּו, ְבֵהָעלֹתֹוּו; ְולֹא ִיָּסעּו, ִיְׂשָרֵאל- ְבֵני ַיֲחנּו, ָעָליו
, רּוִמְׁשֶמֶרת ְיהָוה ָׁשָמ -ֶאת  :ִיָּסעּו ִּפי ְיהָוה-ְוַעל, ִּפי ְיהָוה ַיֲחנּו- ַעל  כג
  }פ{  .מֶֹׁשה-ִּפי ְיהָוה ְּבַיד-ַעל
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  .ֵּלאמֹר מֶֹׁשה-ֶאל, ַוְיַדֵּבר ְיהָוה   א
ְוָהיּו ְלָך ; ַּתֲעֶׂשה אָֹתם, ִמְקָׁשה-- ֶסףּכֶ  ְׁשֵּתי ֲחצֹוְצרֹת, ֲעֵׂשה ְלךָ   ב

  .ַהַּמֲחנֹות- ֶאת ּוְלַמַּסע, ְלִמְקָרא ָהֵעָדה
  .ֶּפַתח אֶֹהל מֹוֵעד-ֶאל, ָהֵעָדה-ָּכל ְונֹוֲעדּו ֵאֶליךָ -- ָּבֵהן, ְוָתְקעּו   ג
 .ִיְׂשָרֵאל ָראֵׁשי ַאְלֵפי, ֵאֶליָך ַהְּנִׂשיִאים ְונֹוֲעדּו--ִיְתָקעּו, ְּבַאַחת-ְוִאם  ד
  .ֵקְדָמה, ַהחִֹנים, ַהַּמֲחנֹות ,ְוָנְסעּו-- ְּתרּוָעה, ּוְתַקְעֶּתם  ה
ְּתרּוָעה ; ַהחִֹנים ֵּתיָמָנה, ַהַּמֲחנֹות ְוָנְסעּו-- ֵׁשִנית, ּוְתַקְעֶּתם ְּתרּוָעה   ו

  .ְלַמְסֵעיֶהם, ִיְתְקעּו
  .יעּוְולֹא ָתִר  ,ִּתְתְקעּו--ַהָּקָהל-ֶאת, ּוְבַהְקִהיל  ז
, ְוָהיּו ָלֶכם ְלֻחַּקת עֹוָלם; ַּבֲחצְֹצרֹות ִיְתְקעּו, ּוְבֵני ַאֲהרֹן ַהּכֲֹהִנים   ח

  .ְלדֹרֵֹתיֶכם
, ַוֲהֵרעֶֹתם-- ַהַּצר ַהּצֵֹרר ֶאְתֶכם- ַעל ,ָתבֹאּו ִמְלָחָמה ְּבַאְרְצֶכם-ְוִכי   ט

  .ֵמאְֹיֵביֶכם, נֹוַׁשְעֶּתםוְ , ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶכם ִלְפֵני, ְוִנְזַּכְרֶּתם; ַּבֲחצְֹצרֹת
ּוְתַקְעֶּתם -- ּוְבָראֵׁשי ָחְדֵׁשיֶכם ,ּוְביֹום ִׂשְמַחְתֶכם ּוְבמֹוֲעֵדיֶכם  י

ְוָהיּו ָלֶכם ְלִזָּכרֹון ִלְפֵני ; ַׁשְלֵמיֶכם ְוַעל ִזְבֵחי, ַּבֲחצְֹצרֹת ַעל עֹלֵֹתיֶכם
  }פ{   .ֱאלֵֹהיֶכם ֲאִני ְיהָוה, ֱאלֵֹהיֶכם

, ֶהָעָנן, ַנֲעָלה; ְּבֶעְׂשִרים ַּבחֶֹדׁש-- ַהֵּׁשִני ַּבחֶֹדׁש, ַּבָּׁשָנה ַהֵּׁשִניתַוְיִהי    יא
  .ִמְׁשַּכן ָהֵעֻדת, ֵמַעל
ְּבִמְדַּבר , ַוִּיְׁשּכֹן ֶהָעָנן; ִמִּמְדַּבר ִסיָני ,ִיְׂשָרֵאל ְלַמְסֵעיֶהם- ַוִּיְסעּו ְבֵני   יב

  .ָּפאָרן
  .מֶֹׁשה-ְּבַיד ,ִּפי ְיהָוה- לעַ , ָּבִראׁשָֹנה, ַוִּיְסעּו  יג
-- ְצָבאֹו-ְוַעל; ְלִצְבאָֹתם--ָּבִראׁשָֹנה ,ְיהּוָדה-ַוִּיַּסע ֶּדֶגל ַמֲחֵנה ְבֵני   יד

  .ַעִּמיָנָדב-ֶּבן, ַנְחׁשֹון
  .צּוָער-ֶּבן, ְנַתְנֵאל  :ְּבֵני ִיָּׂששָכר, ַמֵּטה--ְצָבא- ְוַעל   טו
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  .ֵחלֹן-ֶּבן, ֱאִליָאב  :בּוֻלןְּבֵני זְ , ַמֵּטה--ְצָבא-ְוַעל  טז
  .נְֹׂשֵאי ַהִּמְׁשָּכן, ֵגְרׁשֹון ּוְבֵני ְמָרִרי-ְבֵני ְוָנְסעּו; ַהִּמְׁשָּכן, ְוהּוַרד   יז
-ֶּבן, ֱאִליצּור--ְצָבאֹו-ְוַעל; ְלִצְבאָֹתם-- ְראּוֵבן ֶּדֶגל ַמֲחֵנה, ְוָנַסע   יח

  .ְׁשֵדיאּור
  .צּוִריַׁשָּדי-ֶּבן, ְׁשֻלִמיֵאל  :ִׁשְמעֹון ְּבֵני, ַמֵּטה--ְצָבא-ְוַעל  יט
  .ְּדעּוֵאל-ֶּבן ,ֶאְלָיָסף  :ָגד- ַמֵּטה ְבֵני, ְצָבא-ְוַעל  כ
-ַעד, ַהִּמְׁשָּכן-ְוֵהִקימּו ֶאת; ַהִּמְקָּדׁש ,נְֹׂשֵאי, ַהְּקָהִתים, ְוָנְסעּו   כא

  .ּבָֹאם
, ֱאִליָׁשָמע--ְצָבאֹו-ְוַעל; ְבאָֹתםְלִצ -- ֶאְפַרִים-ְבֵני ֶּדֶגל ַמֲחֵנה, ְוָנַסע   כב
  .ַעִּמיהּוד-ֶּבן
  .ְּפָדהצּור-ֶּבן, ַּגְמִליֵאל  :ְּבֵני ְמַנֶּׁשה, ַמֵּטה--ְצָבא-ְוַעל  כג
  .ִּגְדעֹוִני-ֶּבן, ֲאִביָדן   :ְּבֵני ִבְנָיִמן, ַמֵּטה--ְצָבא- ְוַעל   כד
-ְוַעל; ְלִצְבאָֹתם, ַהַּמֲחנֹת-ָכלְמַאֵּסף לְ -- ָדן-ְבֵני ֶּדֶגל ַמֲחֵנה, ְוָנַסע   כה

  .ַעִּמיַׁשָּדי-ֶּבן ,ֲאִחיֶעֶזר-- ְצָבאֹו
  .ָעְכָרן-ֶּבן, ַּפְגִעיֵאל  :ְּבֵני ָאֵׁשר, ַמֵּטה--ְצָבא-ְוַעל   כו
  .ֵעיָנן-ֶּבן, ֲאִחיַרע   :ְּבֵני ַנְפָּתִלי, ַמֵּטה--ְצָבא- ְוַעל   כז
  }ס{   .ַוִּיָּסעּו; ִצְבאָֹתםלְ  ,ִיְׂשָרֵאל- ֵאֶּלה ַמְסֵעי ְבֵני   כח
נְֹסִעים , ַהִּמְדָיִני חֵֹתן מֶֹׁשה ְרעּוֵאל-ְלחָֹבב ֶּבן, ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה  כט

ְלָכה ִאָּתנּו ; אֹתֹו ֶאֵּתן ָלֶכם ,ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ָאַמר ְיהָוה- ֲאַנְחנּו ֶאל
  .ִיְׂשָרֵאל-ַעל טֹוב-ְיהָוה ִּדֶּבר-ִּכי, ְוֵהַטְבנּו ָלְך 

  .ֵאֵלְך , מֹוַלְדִּתי- ַאְרִצי ְוֶאל-ֶאל-ִאם ִּכי  :לֹא ֵאֵלְך , ַוּיֹאֶמר ֵאָליו  ל
, ֲחנֵֹתנּו ַּבִּמְדָּבר, ֵּכן ָיַדְעָּת - ַעל ִּכי  :ָנא ַּתֲעזֹב אָֹתנּו-ַאל, ַוּיֹאֶמר   לא

  .ְלֵעיָנִים, ְוָהִייָת ָּלנּו
-נּוֲאֶׁשר ֵייִטיב ְיהָוה ִעָּמ , ַההּואַהּטֹוב  ְוָהָיה  :ֵתֵלְך ִעָּמנּו-ִּכי, ְוָהָיה   לב

  .ְוֵהַטְבנּו ָלְך -
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ְיהָוה נֵֹסַע -ַוֲארֹון ְּבִרית; ָיִמים ֶּדֶרְך ְׁשלֶֹׁשת, ַוִּיְסעּו ֵמַהר ְיהָוה  לג
  .ְמנּוָחה, ָלתּור ָלֶהם ,ֶּדֶרְך ְׁשלֶֹׁשת ָיִמים, ִלְפֵניֶהם

  }ס{  ]  }ס{  .ַהַּמֲחֶנה-ִמן, םְּבָנְסעָ  ,יֹוָמם, ַוֲעַנן ְיהָוה ֲעֵליֶהם   לד
, ְוָיֻפצּו אְֹיֶביךָ , קּוָמה ְיהָוה  :מֶֹׁשה ַוּיֹאֶמר, ַוְיִהי ִּבְנסַֹע ָהָארֹן   לה

  .ִמָּפֶניךָ , ְוָיֻנסּו ְמַׂשְנֶאיךָ 
  }פ{  ]  }ס{  .ִרְבבֹות ַאְלֵפי ִיְׂשָרֵאל ,ׁשּוָבה ְיהָוה  :יֹאַמר, ּוְבֻנחֹה   לו
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 11 ק ְּבִמְדַּבר פר

, ַוִּיַחר ַאּפֹו, ַוִּיְׁשַמע ְיהָוה; ַרע ְּבָאְזֵני ְיהָוה ,ַוְיִהי ָהָעם ְּכִמְתאְֹנִנים   א
  .ַוּתֹאַכל ִּבְקֵצה ַהַּמֲחֶנה, ְיהָוה ָּבם ֵאׁש-ַוִּתְבַער

  .ַוִּתְׁשַקע ָהֵאׁש, ְיהָוה-מֶֹׁשה ֶאל ַוִּיְתַּפֵּלל; מֶֹׁשה-ֶאל, ַוִּיְצַעק ָהָעם  ב
  .ֵאׁש ְיהָוה, ָבֲעָרה ָבם-ִּכי  :ַּתְבֵעָרה ,ַהָּמקֹום ַההּוא-ִּיְקָרא ֵׁשםוַ    ג
ַּגם ְּבֵני , ַוָּיֻׁשבּו ַוִּיְבּכּו; ַּתֲאָוה ִהְתַאּוּו, ְוָהאַסְפֻסף ֲאֶׁשר ְּבִקְרּבֹו  ד

  .ַיֲאִכֵלנּו ָּבָׂשר ִמי, ַוּיֹאְמרּו, ִיְׂשָרֵאל
ְוֵאת , ֵאת ַהִּקֻּׁשִאים; ִחָּנם, ְּבִמְצַרִים נֹאַכל-רֲאֶׁש , ַהָּדָגה-ֶאת, ָזַכְרנּו  ה

  .ַהּׁשּוִמים- ְוֶאת, ַהְּבָצִלים-ְוֶאת ֶהָחִציר-ְוֶאת, ָהֲאַבִּטִחים
  .ַהָּמן ֵעיֵנינּו-ֶאל, ִּבְלִּתי-- ּכֹל ֵאין, ְוַעָּתה ַנְפֵׁשנּו ְיֵבָׁשה   ו
  .ן ַהְּבדַֹלחְּכֵעי ,ְוֵעינֹו; ַּגד הּוא-ִּכְזַרע, ְוַהָּמן  ז
, ּוִבְּׁשלּו ַּבָּפרּור, אֹו ָדכּו ַּבְּמדָֹכה ,ָׁשטּו ָהָעם ְוָלְקטּו ְוָטֲחנּו ָבֵרַחִים   ח

  .ְּכַטַעם ְלַׁשד ַהָּׁשֶמן, ַטְעמֹו ְוָהָיה; ְוָעׂשּו אֹתֹו ֻעגֹות
  .ָעָליו, ֵיֵרד ַהָּמן ,ָלְיָלה, ַהַּמֲחֶנה- ּוְבֶרֶדת ַהַּטל ַעל   ט
; ְלֶפַתח ָאֳהלֹו, ִאיׁש--ְלִמְׁשְּפחָֹתיו ּבֶֹכה, ָהָעם-ְׁשַמע מֶֹׁשה ֶאתַוּיִ   י

  .מֶֹׁשה ָרע ּוְבֵעיֵני, ַאף ְיהָוה ְמאֹד-ַוִּיַחר
, ָמָצִתי ֵחן-ְוָלָּמה לֹא, ֲהֵרעָֹת ְלַעְבֶּדךָ  ָלָמה, ְיהָוה-ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ֶאל   יא

  .ָעָלי--ם ַהֶּזהָהעָ - ַמָּׂשא ָּכל-ֶאת ,ָלׂשּום  :ְּבֵעיֶניךָ 
-ִּכי  :ְיִלְדִּתיהּו, ָאנִֹכי-ִאם-- ַהֶּזה ָהָעם- ֵאת ָּכל, ֶהָאנִֹכי ָהִריִתי   יב

, ַעל ָהֲאָדָמה, ַהּיֵֹנק-ַּכֲאֶׁשר ִיָּׂשא ָהאֵֹמן ֶאת ,תֹאַמר ֵאַלי ָׂשֵאהּו ְבֵחיֶקךָ 
  .ַלֲאבָֹתיו ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבְעָּת 

-ְּתָנה, ִיְבּכּו ָעַלי ֵלאמֹר-ִּכי  :ַהֶּזה ָהָעם- ָכלָלֵתת לְ , ֵמַאִין ִלי ָּבָׂשר  יג
  .ָּלנּו ָבָׂשר ְונֹאֵכָלה

 .ִמֶּמִּני, ִּכי ָכֵבד  :ָהָעם ַהֶּזה-ָּכל-ֶאת ָלֵׂשאת, אּוַכל ָאנִֹכי ְלַבִּדי-לֹא   יד
; יךָ ְּבֵעינֶ , ָמָצאִתי ֵחן- ִאם-- ָנא ָהרֹג ָהְרֵגִני, עֶֹׂשה ִּלי- ָּכָכה ַאְּת -ְוִאם   טו
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}פ{  .ְּבָרָעִתי, ֶאְרֶאה- ְוַאל

, לִׁשְבִעים ִאיׁש ִמִּזְקֵני ִיְׂשָרֵא  ִּלי-ֶאְסָפה, מֶֹׁשה-ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל  טז
אֶֹהל - ְוָלַקְחָּת אָֹתם ֶאל; ְוׁשְֹטָריו ֵהם ִזְקֵני ָהָעם-ִּכי, ֲאֶׁשר ָיַדְעָּת 

  .ְוִהְתַיְּצבּו ָׁשם ִעָּמְך , מֹוֵעד
ְוַׂשְמִּתי , ָהרּוַח ֲאֶׁשר ָעֶליךָ -ְוָאַצְלִּתי ִמן ,ְוִדַּבְרִּתי ִעְּמָך ָׁשם, ִּתיְוָיַרְד    יז

  .ִתָּׂשא ַאָּתה ְלַבֶּדךָ - ְולֹא, ִאְּתָך ְּבַמָּׂשא ָהָעם ְוָנְׂשאּו; ֲעֵליֶהם
ִּכי ְּבִכיֶתם -- ַוֲאַכְלֶּתם ָּבָׂשר ,ָהָעם ּתֹאַמר ִהְתַקְּדׁשּו ְלָמָחר-ְוֶאל   יח
ְוָנַתן ְיהָוה ; טֹוב ָלנּו ְּבִמְצָרִים- ִּכי, ָּבָׂשר ָאְזֵני ְיהָוה ֵלאמֹר ִמי ַיֲאִכֵלנּוְּב 

  .ַוֲאַכְלֶּתם ,ָלֶכם ָּבָׂשר
ְולֹא , ְולֹא ֲחִמָּׁשה ָיִמים ;ְולֹא יֹוָמִים, לֹא יֹום ֶאָחד ּתֹאְכלּון  יט

  .ֶעְׂשִרים יֹום, ְולֹא, ֲעָׂשָרה ָיִמים
-ִּכי, ַיַען  :ְלָזָרא, ְוָהָיה ָלֶכם, ֵמַאְּפֶכם ֵיֵצא- ַעד ֲאֶׁשר, ָיִמיםַעד חֶֹדׁש   כ

ָלָּמה ֶּזה , ַוִּתְבּכּו ְלָפָניו ֵלאמֹר, ְּבִקְרְּבֶכם ְיהָוה ֲאֶׁשר-ְמַאְסֶּתם ֶאת
  .ָיָצאנּו ִמִּמְצָרִים

; ְּבִקְרּבֹוָהָעם ֲאֶׁשר ָאנִֹכי , ַרְגִלי ֵמאֹות ֶאֶלף-ֵׁשׁש, מֶֹׁשה, ַוּיֹאֶמר   כא
  .חֶֹדׁש ָיִמים, ְוָאְכלּו, ָלֶהם ָּבָׂשר ֶאֵּתן, ְוַאָּתה ָאַמְרָּת 

ְּדֵגי ַהָּים -ָּכל- ִאם ֶאת; ָלֶהם ּוָמָצא, ֲהצֹאן ּוָבָקר ִיָּׁשֵחט ָלֶהם   כב
  }פ{  .ּוָמָצא ָלֶהם, ֵיָאֵסף ָלֶהם

ָּתה ִתְרֶאה ֲהִיְקְרָך עַ ; ִּתְקָצר ֲהַיד ְיהָוה, מֶֹׁשה-ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל  כג
  .לֹא-ִאם, ְדָבִרי
ַוֶּיֱאסֹף ִׁשְבִעים ; ִּדְבֵרי ְיהָוה ֵאת, ָהָעם-ַוְיַדֵּבר ֶאל--ַוֵּיֵצא מֶֹׁשה   כד
  .ְסִביבֹת ָהאֶֹהל ,ַוַּיֲעֵמד אָֹתם, ִמִּזְקֵני ָהָעם, ִאיׁש
ַוִּיֵּתן , רּוַח ֲאֶׁשר ָעָליוהָ -ַוָּיאֶצל ִמן, ֵאָליו ַוְיַדֵּבר, ַוֵּיֶרד ְיהָוה ֶּבָעָנן   כה
ְולֹא , ַוִּיְתַנְּבאּו, ְּכנֹוַח ֲעֵליֶהם ָהרּוחַ , ַוְיִהי; ַהְּזֵקִנים ִׁשְבִעים ִאיׁש-ַעל

  .ָיָספּו
ִני ֵמיָדד ַּבַּמֲחֶנה ֵׁשם ָהֶאָחד ֶאְלָּדד ְוֵׁשם ַהֵּׁש  ֲאָנִׁשים- ַוִּיָּׁשֲארּו ְׁשֵני   כו

 ,ַוִּיְתַנְּבאּו; ָהאֱֹהָלה, ְולֹא ָיְצאּו, ֵהָּמה ַּבְּכֻתִביםוְ , ָהרּוחַ  ַוָּתַנח ֲעֵלֶהם
  .ַּבַּמֲחֶנה
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ִמְתַנְּבִאים , ֶאְלָּדד ּוֵמיָדד  :ַוּיֹאַמר ַוַּיֵּגד ְלמֶֹׁשה, ַוָּיָרץ ַהַּנַער   כז
  .ַּבַּמֲחֶנה

, ֲאדִֹני מֶֹׁשה  :ַוּיֹאַמר-- מֶֹׁשה ִמְּבֻחָריו ְמָׁשֵרת, נּון-ַוַּיַען ְיהֹוֻׁשַע ִּבן   כח
  .ְּכָלֵאם
, ַעם ְיהָוה-ּוִמי ִיֵּתן ָּכל; ִלי ַהְמַקֵּנא ַאָּתה, ַוּיֹאֶמר לֹו מֶֹׁשה  כט

  .ֲעֵליֶהם ,רּוחֹו- ִיֵּתן ְיהָוה ֶאת- ִּכי--ְנִביִאים
  .ְוִזְקֵני ִיְׂשָרֵאל ,הּוא-- ַהַּמֲחֶנה-ֶאל, ַוֵּיָאֵסף מֶֹׁשה  ל
ַהַּמֲחֶנה - ַוִּיּטֹׁש ַעל, ַהָּים-ַׂשְלִוים ִמן ַוָּיָגז, הָוהְורּוַח ָנַסע ֵמֵאת יְ    לא

ְּפֵני -ַעל, ּוְכַאָּמַתִים--ְסִביבֹות ַהַּמֲחֶנה, יֹום ּכֹה ְּכֶדֶרְך יֹום ּכֹה ּוְכֶדֶרְך 
  .ָהָאֶרץ
 ַוַּיַאְספּו, ַהַּלְיָלה ְוכֹל יֹום ַהָּמֳחָרת-ְוָכל ַהּיֹום ַההּוא-ַוָּיָקם ָהָעם ָּכל   לב
, ַוִּיְׁשְטחּו ָלֶהם ָׁשטֹוחַ ; ָאַסף ֲעָׂשָרה ֳחָמִרים ,ַהַּמְמִעיט-- ַהְּׂשָלו-ֶאת

  .ְסִביבֹות ַהַּמֲחֶנה
ַוַּיְך , ָחָרה ָבָעם, ְוַאף ְיהָוה; ִיָּכֵרת, ֶטֶרם--ִׁשֵּניֶהם עֹוֶדּנּו ֵּבין, ַהָּבָׂשר  לג

  .ַמָּכה ַרָּבה ְמאֹד ,ְיהָוה ָּבָעם
, ָקְברּו, ָׁשם-ִּכי  :ִקְברֹות ַהַּתֲאָוה ,ַהָּמקֹום ַההּוא-ֵׁשם-ֶאת ַוִּיְקָרא   לד
  .ַהִּמְתַאִּוים, ָהָעם-ֶאת
  }פ{   .ַּבֲחֵצרֹות, ַוִּיְהיּו; ֲחֵצרֹות ,ִמִּקְברֹות ַהַּתֲאָוה ָנְסעּו ָהָעם   לה
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 12 ְּבִמְדַּבר פרק 

ר ת ָהִאָּׁשה ַהֻּכִׁשית ֲאֶׁש אֹדֹו- ַעל, ְּבמֶֹׁשה ַוְּתַדֵּבר ִמְרָים ְוַאֲהרֹן   א
  .ָלָקח ,ִאָּׁשה ֻכִׁשית-ִּכי   :ָלָקח
, ַוִּיְׁשַמע; ָּבנּו ִדֵּבר- ַּגם, ֲהלֹא-- ְיהָוה ְּבמֶֹׁשה ִּדֶּבר-ֲהַרק ַאְך , ַוּיֹאְמרּו  ב

  .ְיהָוה
ְּפֵני -ַעל, ֲאֶׁשר, ָהָאָדם ,ִמּכֹל-- ָעָנו ְמאֹד, ְוָהִאיׁש מֶֹׁשה   ג

  }ס{  .ָהֲאָדָמה
ְצאּו , ִמְרָים-ַאֲהרֹן ְוֶאל- ְוֶאל מֶֹׁשה- ֶאל, ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ִּפְתאֹם  ד

  .ְׁשָלְׁשָּתם ,ַוֵּיְצאּו; אֶֹהל מֹוֵעד-ֶאל, ְׁשָלְׁשְּתֶכם
, ַוִּיְקָרא ַאֲהרֹן ּוִמְרָים; ֶּפַתח ָהאֶֹהל ַוַּיֲעמֹד, ַוֵּיֶרד ְיהָוה ְּבַעּמּוד ָעָנן  ה

  .םַוֵּיְצאּו ְׁשֵניהֶ 
ְיהָוה ַּבַּמְרָאה ֵאָליו --ְנִביֲאֶכם, ִיְהֶיה-ִאם ;ָנא ְדָבָרי-ִׁשְמעּו, ַוּיֹאֶמר   ו

  .ּבֹו-ֲאַדֶּבר ַּבֲחלֹום, ֶאְתַוָּדע
  .ֶנֱאָמן הּוא ,ֵּביִתי- ְּבָכל  :ַעְבִּדי מֶֹׁשה, ֵכן- לֹא  ז
; ַיִּביט, ַנת ְיהָוהּוְתמֻ , ְבִחידֹת ּוַמְרֶאה ְולֹא, ּבֹו-ֶּפה ֲאַדֶּבר- ֶּפה ֶאל   ח

  .ְּבַעְבִּדי ְבמֶֹׁשה ְלַדֵּבר, ּוַמּדּוַע לֹא ְיֵראֶתם
  .ַוֵּיַלְך , ַאף ְיהָוה ָּבם-ַוִּיַחר   ט
ַוִּיֶפן ַאֲהרֹן ; ְמצַֹרַעת ַּכָּׁשֶלג, ִמְרָים ְוִהֵּנה, ָסר ֵמַעל ָהאֶֹהל, ְוֶהָעָנן  י

  .ְוִהֵּנה ְמצָֹרַעת, ִמְרָים-ֶאל
, ָנא ָתֵׁשת ָעֵלינּו ַחָּטאת- ַאל-- ֲאדִֹני ִּבי  :מֶֹׁשה-ֶאל, אֶמר ַאֲהרֹןַוּיֹ   יא

  .ֲאֶׁשר נֹוַאְלנּו ַוֲאֶׁשר ָחָטאנּו
  .ֹוַוֵּיָאֵכל ֲחִצי ְבָׂשר, ֵמֶרֶחם ִאּמֹו ֲאֶׁשר ְּבֵצאתֹו, ַּכֵּמת, ָנא ְתִהי-ַאל   יב
  }פ{  .ָפא ָנא ָלּהָנא ְר , ֵאל  :ְיהָוה ֵלאמֹר-ֶאל, ַוִּיְצַעק מֶֹׁשה  יג
, ֲהלֹא ִתָּכֵלם--ָירֹק ָיַרק ְּבָפֶניהָ  ְוָאִביהָ , מֶֹׁשה-ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל   יד

  .ֵּתָאֵסף, ְוַאַחר, ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה, ָיִמים ִּתָּסֵגר ִׁשְבַעת; ִׁשְבַעת ָיִמים
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-ַעד, לֹא ָנַסע ְוָהָעם; ִׁשְבַעת ָיִמים ,ַוִּתָּסֵגר ִמְרָים ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה   טו
  .ֵהָאֵסף ִמְרָים

  }פ{  .ְּבִמְדַּבר ָּפאָרן, ַוַּיֲחנּו ;ֵמֲחֵצרֹות, ְוַאַחר ָנְסעּו ָהָעם  טז
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 13 ְּבִמְדַּבר פרק 

  .ֵּלאמֹר מֶֹׁשה-ֶאל, ַוְיַדֵּבר ְיהָוה   א
ְבֵני לִ , ֲאִני נֵֹתן-ֲאֶׁשר, ְּכַנַען ֶאֶרץ-ְוָיֻתרּו ֶאת, ְלָך ֲאָנִׁשים-ְׁשַלח  ב

ָנִׂשיא , ּכֹל-- ִּתְׁשָלחּו, ְלַמֵּטה ֲאבָֹתיו ִאיׁש ֶאָחד ִאיׁש ֶאָחד  :ִיְׂשָרֵאל
  .ָבֶהם

, ֻּכָּלם ֲאָנִׁשים  :ִּפי ְיהָוה- ַעל, ָּפאָרן ַוִּיְׁשַלח אָֹתם מֶֹׁשה ִמִּמְדַּבר   ג
  .ִיְׂשָרֵאל ֵהָּמה-ָראֵׁשי ְבֵני

  .ַזּכּור-ַׁשּמּוַע ֶּבן ,אּוֵבןְלַמֵּטה ְר   :ְׁשמֹוָתם, ְוֵאֶּלה  ד
  .חֹוִרי-ָׁשָפט ֶּבן, ְלַמֵּטה ִׁשְמעֹון  ה
  .ְיֻפֶּנה-ָּכֵלב ֶּבן, ְלַמֵּטה ְיהּוָדה   ו
  .יֹוֵסף-ִיְגָאל ֶּבן, ְלַמֵּטה ִיָּׂששָכר  ז
  .נּון-הֹוֵׁשַע ִּבן, ְלַמֵּטה ֶאְפָרִים   ח
  .פּוארָ -ַּפְלִטי ֶּבן, ְלַמֵּטה ִבְנָיִמן   ט
  .סֹוִדי-ַּגִּדיֵאל ֶּבן, ְלַמֵּטה ְזבּוֻלן  י
  .סּוִסי-ֶּבן, ַּגִּדי-- ְמַנֶּׁשה ְלַמֵּטה, ְלַמֵּטה יֹוֵסף   יא
  .ְּגַמִּלי- ַעִּמיֵאל ֶּבן, ְלַמֵּטה ָדן   יב
  .ִמיָכֵאל-ְסתּור ֶּבן, ְלַמֵּטה ָאֵׁשר  יג
  .יָוְפִס -ֶּבן ַנְחִּבי, ְלַמֵּטה ַנְפָּתִלי   יד
  .ָמִכי- ְּגאּוֵאל ֶּבן, ְלַמֵּטה ָגד   טו
ַוִּיְקָרא ; ָהָאֶרץ- מֶֹׁשה ָלתּור ֶאת ָׁשַלח-ֲאֶׁשר, ֵאֶּלה ְׁשמֹות ָהֲאָנִׁשים  טז

  .ְיהֹוֻׁשעַ , נּון- מֶֹׁשה ְלהֹוֵׁשַע ִּבן
ֶזה  ֲעלּו, ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם; ְּכָנַען ֶאֶרץ-ָלתּור ֶאת, ַוִּיְׁשַלח אָֹתם מֶֹׁשה   יז

  .ָהָהר- ֶאת, ַוֲעִליֶתם, ַּבֶּנֶגב
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ֶהָחָזק --ַהּיֵֹׁשב ָעֶליהָ , ָהָעם-ְוֶאת ;ִהוא-ַמה, ָהָאֶרץ- ּוְרִאיֶתם ֶאת   יח
  .ָרב-ַהְמַעט הּוא ִאם, הּוא ֲהָרֶפה

ּוָמה ; ָרָעה-ִאם, ֲהטֹוָבה ִהוא--ָּבּה הּוא יֵֹׁשב-ֲאֶׁשר, ּוָמה ָהָאֶרץ  יט
  .ִאם ְּבִמְבָצִרים, ַהְּבַמֲחִנים-- ָּבֵהָּנה יֹוֵׁשבהּוא -ֲאֶׁשר, ֶהָעִרים

, ַאִין-ָּבּה ֵעץ ִאם-ֲהֵיׁש ,ָרָזה-ּוָמה ָהָאֶרץ ַהְּׁשֵמָנה ִהוא ִאם  כ
  .ִּבּכּוֵרי ֲעָנִבים, ְיֵמי-- ְוַהָּיִמים ;ּוְלַקְחֶּתם ִמְּפִרי ָהָאֶרץ, ְוִהְתַחַּזְקֶּתם

  .ְלבֹא ֲחָמת, ְרחֹב- ִצן ַעד-ִמִּמְדַּבר ,ֶרץָהָא-ַוָּיֻתרּו ֶאת, ַוַּיֲעלּו   כא
ְיִליֵדי , ְוָׁשם ֲאִחיַמן ֵׁשַׁשי ְוַתְלַמי, ֶחְברֹון-ַעד ַוָּיבֹא, ַוַּיֲעלּו ַבֶּנֶגב   כב

  .צַֹען ִמְצָרִים, ִלְפֵני, ֶׁשַבע ָׁשִנים ִנְבְנָתה ,ְוֶחְברֹון; ָהֲעָנק
, ָחדְרתּו ִמָּׁשם ְזמֹוָרה ְוֶאְׁשּכֹול ֲעָנִבים ֶא ַוִּיְכ  ,ַנַחל ֶאְׁשּכֹל-ַוָּיבֹאּו ַעד  כג

  .ַהְּתֵאִנים-ּוִמן, ָהִרּמִֹנים-ּוִמן; ִּבְׁשָנִים, ַבּמֹוט ַוִּיָּׂשֻאהּו
-ֲאֶׁשר, ַעל אֹדֹות ָהֶאְׁשּכֹול ,ָקָרא ַנַחל ֶאְׁשּכֹול, ַלָּמקֹום ַההּוא   כד

  .ָּכְרתּו ִמָּׁשם ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל
  .ַאְרָּבִעים יֹום ,ִמֵּקץ, ִמּתּור ָהָאֶרץ, בּוַוָּיׁשֻ    כה
-ֶאל, ִיְׂשָרֵאל-ֲעַדת ְּבֵני-ָּכל-ַאֲהרֹן ְוֶאל-ְוֶאל מֶֹׁשה-ַוֵּיְלכּו ַוָּיבֹאּו ֶאל   כו

 ַוַּיְראּום, ָהֵעָדה- ָּכל- ַוָּיִׁשיבּו אָֹתם ָּדָבר ְוֶאת; ָקֵדָׁשה-- ָּפאָרן ִמְדַּבר
  .ְּפִרי ָהָאֶרץ-ֶאת
ְוַגם ָזַבת ; ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ְׁשַלְחָּתנּו-ֶאל ,ָּבאנּו, ַוּיֹאְמרּו, לֹו-ְיַסְּפרּווַ    כז

  .ִּפְרָיּה-ְוֶזה--ִהוא ,ָחָלב ּוְדַבׁש
, ְּבֻצרֹות ְּגדֹלֹת ְמאֹד, ְוֶהָעִרים ;ַהּיֵֹׁשב ָּבָאֶרץ, ַעז ָהָעם- ֶאֶפס ִּכי   כח
  .ָרִאינּו ָׁשם, ְיִלֵדי ָהֲעָנק-ְוַגם
, יֹוֵׁשב ָּבָהר, ְוַהִחִּתי ְוַהְיבּוִסי ְוָהֱאמִֹרי ;ְּבֶאֶרץ ַהֶּנֶגב, ָמֵלק יֹוֵׁשבעֲ   כט

  .ְוַעל ַיד ַהַּיְרֵּדן, ַהָּים-ַעל ְוַהְּכַנֲעִני יֹוֵׁשב
--ּהָעלֹה ַנֲעֶלה ְוָיַרְׁשנּו אָֹת , ַוּיֹאֶמר ;מֶֹׁשה- ֶאל, ָהָעם-ַוַּיַהס ָּכֵלב ֶאת  ל
  .ּהלָ , ָיכֹול נּוַכל-ִּכי
-ִּכי   :ָהָעם-ַלֲעלֹות ֶאל, לֹא נּוַכל, ָאְמרּו ,ָעלּו ִעּמֹו- ְוָהֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר   לא

  .ִמֶּמּנּו, ָחָזק הּוא
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, ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל-ֶאל, אָֹתּה ֲאֶׁשר ָּתרּו, ַוּיִֹציאּו ִּדַּבת ָהָאֶרץ   לב
, אֶֹכֶלת יֹוְׁשֶביָה ִהואֶאֶרץ , אָֹתּה ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ָעַבְרנּו ָבּה ָלתּור   :ֵלאמֹר
  .ַאְנֵׁשי ִמּדֹות ,ָרִאינּו ְבתֹוָכּה-ָהָעם ֲאֶׁשר- ְוָכל
ַוְּנִהי ְבֵעיֵנינּו ; ַהְּנִפִלים-ִמן-- ֲעָנק ַהְּנִפיִלים ְּבֵני- ֶאת, ְוָׁשם ָרִאינּו  לג

  .ְּבֵעיֵניֶהם ְוֵכן ָהִיינּו, ַּכֲחָגִבים
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 14 ְּבִמְדַּבר פרק 

  .ַּבַּלְיָלה ַההּוא, ַוִּיְבּכּו ָהָעם; קֹוָלם-ֶאת, ַוִּיְּתנּו ,ָהֵעָדה- לּכָ , ַוִּתָּׂשא   א
-ַוּיֹאְמרּו ֲאֵלֶהם ָּכל; ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ּכֹל, ַאֲהרֹן-מֶֹׁשה ְוַעל-ַוִּיּלֹנּו ַעל  ב

  .ָמְתנּו-לּו, אֹו ַּבִּמְדָּבר ַהֶּזה, ִמְצַרִים ַמְתנּו ְּבֶאֶרץ-לּו, ָהֵעָדה
ָנֵׁשינּו -- ִלְנּפֹל ַּבֶחֶרב, ַהּזֹאת ָהָאֶרץ-ָמה ְיהָוה ֵמִביא אָֹתנּו ֶאלְולָ    ג

  .ׁשּוב ִמְצָרְיָמה, ָלנּו ֲהלֹוא טֹוב; ִיְהיּו ָלַבז, ְוַטֵּפנּו
  .ְוָנׁשּוָבה ִמְצָרְיָמה, רֹאׁש ִנְּתָנה  :ָאִחיו-ִאיׁש ֶאל, ַוּיֹאְמרּו  ד
  .ְקַהל ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל-ָּכל, ִלְפֵני ,ְּפֵניֶהם-ַעל, ַוִּיּפֹל מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן  ה
, ָקְרעּו--ָהָאֶרץ-ֶאת, ַהָּתִרים-ִמן, ְיֻפֶּנה-ֶּבן ְוָכֵלב, נּון-ִויהֹוֻׁשַע ִּבן   ו

  .ִּבְגֵדיֶהם
 ֲאֶׁשר ָעַבְרנּו ָבּה, ָהָאֶרץ  :ִיְׂשָרֵאל ֵלאמֹר- ְּבֵני ֲעַדת-ָּכל-ֶאל, ַוּיֹאְמרּו  ז

  .ְמאֹד ְמאֹד, ָהָאֶרץ טֹוָבה-- אָֹתּהָלתּור 
ּוְנָתָנּה , ָהָאֶרץ ַהּזֹאת-ֶאל ְוֵהִביא אָֹתנּו--ְיהָוה, ָחֵפץ ָּבנּו- ִאם   ח
  .ִהוא ָזַבת ָחָלב ּוְדָבׁש- ֲאֶׁשר, ֶאֶרץ  :ָלנּו
ִּכי , ַעם ָהָאֶרץ-ִּתיְראּו ֶאת- ַאל ְוַאֶּתם, ִּתְמרֹדּו- ַאל, ַאְך ַּביהָוה   ט

  .ִּתיָרֻאם-ַאל, ִאָּתנּו ָסר ִצָּלם ֵמֲעֵליֶהם ַויהָוה; ֵהם ַלְחֵמנּו
ִנְרָאה , ּוְכבֹוד ְיהָוה; ָּבֲאָבִנים ,ִלְרּגֹום אָֹתם, ָהֵעָדה-ָּכל, ַוּיֹאְמרּו  י

  }פ{  .ִיְׂשָרֵאל ,ְּבֵני-ָּכל- ֶאל, ְּבאֶֹהל מֹוֵעד
, ָאָנה- ְוַעד; ָהָעם ַהֶּזהְיַנֲאֻצִני  ָאָנה-ַעד, מֶֹׁשה-ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל   יא
  .ֲאֶׁשר ָעִׂשיִתי ְּבִקְרּבֹו ,ְּבכֹל ָהאֹתֹות, ַיֲאִמינּו ִבי-לֹא
  .ִמֶּמּנּו, ָּגדֹול ְוָעצּום-ְלגֹוי, אְֹתךָ , ְוֶאֱעֶׂשה ;ְואֹוִרֶׁשּנּו, ַאֶּכּנּו ַבֶּדֶבר   יב
-ֶהֱעִליָת ְבכֲֹחָך ֶאת- ִּכי, ִמְצַרִים ְוָׁשְמעּו  :ְיהָוה-ֶאל, ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה  יג

  .ָהָעם ַהֶּזה ִמִּקְרּבֹו
 ְּבֶקֶרב ָהָעם, ַאָּתה ְיהָוה-ָׁשְמעּו ִּכי ,יֹוֵׁשב ָהָאֶרץ ַהּזֹאת-ֶאל, ְוָאְמרּו   יד

 ּוְבַעֻּמד ָעָנן, ַוֲעָנְנָך עֵֹמד ֲעֵלֶהם, ִנְרָאה ַאָּתה ְיהָוה ַעִין ְּבַעִין- ֲאֶׁשר  :ַהֶּזה
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  .ּוְבַעּמּוד ֵאׁש ָלְיָלה, יֶהם יֹוָמםִלְפנֵ  ַאָּתה הֵֹלְך 
ָׁשְמעּו - ֲאֶׁשר, ַהּגֹוִים, ְוָאְמרּו; ֶאָחד ְּכִאיׁש, ָהָעם ַהֶּזה-ְוֵהַמָּתה ֶאת   טו
  .ֵלאמֹר, ִׁשְמֲעךָ -ֶאת
-ֲאֶׁשר, ָהָאֶרץ-ֶאל, ָהָעם ַהֶּזה- ֶאת ְלָהִביא, ִמִּבְלִּתי ְיכֶֹלת ְיהָוה  טז

  .ַּבִּמְדָּבר ,ָחֵטםַוִּיְׁש ; ִנְׁשַּבע ָלֶהם
  .ֵלאמֹר, ַּכֲאֶׁשר ִּדַּבְרָּת , ֲאדָֹני ָנא ּכֹחַ -ְגַּדליִ  ,ְוַעָּתה   יז

--לֹא ְיַנֶּקה, ְוַנֵּקה; ָוָפַׁשע, ֹן נֵֹׂשא ָעו ,ֶחֶסד- ֶאֶרְך ַאַּפִים ְוַרב, ְיהָוה   יח
  .ִרֵּבִעים- ִׁשֵּלִׁשים ְוַעל-ַעל, ָּבִנים- ַעל ֹן ָאבֹות ּפֵֹקד ֲעו

ם ְוַכֲאֶׁשר ָנָׂשאָתה ָלעָ ; ַחְסֶּדךָ  ְּכגֶֹדל--ֹן ָהָעם ַהֶּזה ַלֲעו, ָנא-ְסַלח  יט
  .ֵהָּנה-ִמִּמְצַרִים ְוַעד, ַהֶּזה
  .ָסַלְחִּתי ִּכְדָבֶרךָ , ַוּיֹאֶמר ְיהָוה  כ
  .ָהָאֶרץ-ָּכל-ֶאת, ְיהָוה-ְכבֹוד ְוִיָּמֵלא   :ָאִני-ַחי, ְואּוָלם   כא
ָעִׂשיִתי -ֲאֶׁשר, אֹתַֹתי- ְּכבִֹדי ְוֶאת-ֶאת ָהרִֹאים, ָהֲאָנִׁשים- ִּכי ָכל   כב

 .ְּבקֹוִלי, ְולֹא ָׁשְמעּו, ֶזה ֶעֶׂשר ְּפָעִמים, ַוְיַנּסּו אִֹתי ;ּוַבִּמְדָּבר, ְבִמְצַרִים
לֹא , ְמַנֲאַצי- ְוָכל; ַלֲאבָֹתם, ִנְׁשַּבְעִּתי ֲאֶׁשר, ָהָאֶרץ- ֶאת, ִיְראּו-ִאם  כג

  .הָ ִיְראּו
-- ַאֲחָרי, ַוְיַמֵּלא, ַאֶחֶרת ִעּמֹו ֵעֶקב ָהְיָתה רּוחַ , ְוַעְבִּדי ָכֵלב   כד

  .יֹוִרֶׁשָּנה, ְוַזְרעֹו, ָׁשָּמה ָּבא- ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר- ֶאל, ַוֲהִביאִֹתיו
-- ְּפנּו ּוְסעּו ָלֶכם ַהִּמְדָּבר, ָמָחר; ָּבֵעֶמק יֹוֵׁשב, ְוָהֲעָמֵלִקי ְוַהְּכַנֲעִני   כה

  }פ{  .סּוף-ֶרְך ַיםּדֶ 
  .ַאֲהרֹן ֵלאמֹר-ְוֶאל מֶֹׁשה-ֶאל, ַוְיַדֵּבר ְיהָוה   כו
-ֶאת; ָעָלי, ֵהָּמה ַמִּליִנים ֲאֶׁשר, ָלֵעָדה ָהָרָעה ַהּזֹאת, ָמַתי-ַעד   כז

  .ָׁשָמְעִּתי-- ַמִּליִנים ָעַלי ֲאֶׁשר ֵהָּמה, ְּתֻלּנֹות ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל
ַּכֲאֶׁשר ִּדַּבְרֶּתם , לֹא-ִאם ,ְיהָוה-ָאִני ְנֻאם- ַחי, ֱאמֹר ֲאֵלֶהם   כח

  .ֶאֱעֶׂשה ָלֶכם, ֵּכן  :ְּבָאְזָני
ִמֶּבן , ִמְסַּפְרֶכם-ְלָכל, ְּפֻקֵדיֶכם-ְוָכל ַּבִּמְדָּבר ַהֶּזה ִיְּפלּו ִפְגֵריֶכם  כט
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  .ָעָלי, ֲאֶׁשר ֲהִלינֶֹתם  :ָוָמְעָלה, ֶעְׂשִרים ָׁשָנה
ְלַׁשֵּכן ֶאְתֶכם , ָיִדי-ָנָׂשאִתי ֶאת ֲאֶׁשר, ָהָאֶרץ-בֹאּו ֶאלָּת , ַאֶּתם-ִאם  ל
  .נּון-ִויהֹוֻׁשַע ִּבן ,ְיֻפֶּנה-ָּכֵלב ֶּבן- ִּכי ִאם-- ָּבּה
-ְוָיְדעּו ֶאת--ְוֵהֵביאִתי אָֹתם  :ִיְהֶיה ָלַבז, ֲאֶׁשר ֲאַמְרֶּתם-- ְוַטְּפֶכם   לא

  .ֲאֶׁשר ְמַאְסֶּתם ָּבּה, ָהָאֶרץ
  .ַּבִּמְדָּבר ַהֶּזה ,ִיְּפלּו-- ַאֶּתם, ְגֵריֶכםּופִ    לב
-- ְזנּוֵתיֶכם- ֶאת, ְוָנְׂשאּו, ַאְרָּבִעים ָׁשָנה ,ּוְבֵניֶכם ִיְהיּו רִֹעים ַּבִּמְדָּבר  לג
  .ַּבִּמְדָּבר ,ּתֹם ִּפְגֵריֶכם-ַעד
יֹום -- ַאְרָּבִעים יֹום, ָהָאֶרץ-ֶאת ַּתְרֶּתם-ְּבִמְסַּפר ַהָּיִמים ֲאֶׁשר   לד

-ֶאת, ִויַדְעֶּתם; ַאְרָּבִעים ָׁשָנה, ֹנֵֹתיֶכם ֲעו- ֶאת ַלָּׁשָנה יֹום ַלָּׁשָנה ִּתְׂשאּו
  .ְּתנּוָאִתי

ָהֵעָדה ָהָרָעה -ֶאֱעֶׂשה ְלָכל לֹא זֹאת-ִאם, ִּדַּבְרִּתי, ֲאִני ְיהָוה   לה
  .ֻמתּוְוָׁשם יָ , ִיַּתּמּו ַּבִּמְדָּבר ַהֶּזה; ַהּנֹוָעִדים ָעָלי, ַהּזֹאת

וילונו , ַוָּיֻׁשבּו; ָהָאֶרץ-ֶאת ָׁשַלח מֶֹׁשה ָלתּור- ֲאֶׁשר, ְוָהֲאָנִׁשים   לו
  .ָהָאֶרץ-ַעל, ְלהֹוִציא ִדָּבה ,ָהֵעָדה-ָּכל-ָעָליו ֶאת) ַוַּיִּלינּו(
  .ִלְפֵני ְיהָוה, ַּבַּמֵּגָפה-- ָרָעה, ָהָאֶרץ- ִדַּבת מֹוִצֵאי, ָהֲאָנִׁשים, ַוָּיֻמתּו   לז
ַההְֹלִכים , ָהֲאָנִׁשים ָהֵהם- ָחיּו ִמן, ְיֻפֶּנה-ֶּבן ְוָכֵלב, נּון-ִויהֹוֻׁשַע ִּבן   חל

  .ָהָאֶרץ- ָלתּור ֶאת
ַוִּיְתַאְּבלּו ; ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל- ָּכל- ֶאל, ָהֵאֶּלה ַהְּדָבִרים-ַוְיַדֵּבר מֶֹׁשה ֶאת  לט
  .ְמאֹד, ָהָעם
-ְוָעִלינּו ֶאל, ִהֶּנּנּו   :ָהָהר ֵלאמֹר-רֹאׁש-ֶאל ַוַּיֲעלּו, ַוַּיְׁשִּכמּו ַבּבֶֹקר  מ

  .ִּכי ָחָטאנּו-- ְיהָוה ָאַמר-ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר
לֹא , ְוִהוא; ִּפי ְיהָוה-עְֹבִרים ֶאת ָלָּמה ֶּזה ַאֶּתם, ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה   מא

  .ִתְצָלח
  .אְֹיֵביֶכם, ִלְפֵני, פּוִּתָּנגְ , ְולֹא; ְּבִקְרְּבֶכם ִּכי ֵאין ְיהָוה, ַּתֲעלּו-ַאל   מב
ֵּכן - ַעל-ִּכי  :ּוְנַפְלֶּתם ֶּבָחֶרב, ִלְפֵניֶכם ִּכי ָהֲעָמֵלִקי ְוַהְּכַנֲעִני ָׁשם  מג

  .ִיְהֶיה ְיהָוה ִעָּמֶכם- ְולֹא ,ַׁשְבֶּתם ֵמַאֲחֵרי ְיהָוה
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-לֹא, הְיהָוה ּומֶֹׁש - ַוֲארֹון ְּבִרית ;רֹאׁש ָהָהר- ַלֲעלֹות ֶאל, ַוַּיְעִּפלּו   מד
  .ָמׁשּו ִמֶּקֶרב ַהַּמֲחֶנה

-ַעד, ַוַּיּכּום ַוַּיְּכתּום; ַהּיֵֹׁשב ָּבָהר ַההּוא ,ַוֵּיֶרד ָהֲעָמֵלִקי ְוַהְּכַנֲעִני   מה
  }פ{  .ַהָחְרָמה
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 15 ְּבִמְדַּבר פרק 

  .ֵּלאמֹר מֶֹׁשה-ֶאל, ַוְיַדֵּבר ְיהָוה   א
ֶאֶרץ -ֶאל, ִּכי ָתבֹאּו  :ֲאֵלֶהם ָּת ְוָאַמְר , ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל-ַּדֵּבר ֶאל  ב

  .נֵֹתן ָלֶכם, ֲאֶׁשר ֲאִני, מֹוְׁשבֵֹתיֶכם
אֹו , ֶנֶדר אֹו ִבְנָדָבה-ְלַפֵּלא, ֶזַבח-אֹו עָֹלה, ַוֲעִׂשיֶתם ִאֶּׁשה ַליהָוה   ג

  .ַהּצֹאן-אֹו ִמן, ַהָּבָקר-ִמן, ַליהָוה, ִניחֹחַ  ַלֲעׂשֹות ֵריחַ -- ְּבמֲֹעֵדיֶכם
, ָּבלּול, סֶֹלת ִעָּׂשרֹון, ִמְנָחה--ַליהָוה ,ְקִריב ַהַּמְקִריב ָקְרָּבנֹוְוִה   ד

  .ִּבְרִבִעית ַהִהין ָׁשֶמן
, ַלֶּכֶבׂש-- ָהעָֹלה אֹו ַלָּזַבח-ַּתֲעֶׂשה ַעל ,ְוַיִין ַלֶּנֶסְך ְרִביִעית ַהִהין  ה

  .ָהֶאָחד
ְׁשִלִׁשית , ְּבלּוָלה ַבֶּׁשֶמן, ִניםֶעְׂשרֹ סֶֹלת ְׁשֵני, אֹו ָלַאִיל ַּתֲעֶׂשה ִמְנָחה   ו

  .ַהִהין
  .ַליהָוה, ִניחֹחַ -ַּתְקִריב ֵריחַ -- ַהִהין ְׁשִלִׁשית, ְוַיִין ַלֶּנֶסְך   ז
 .ַליהָוה, ְׁשָלִמים-ֶנֶדר אֹו-ְלַפֵּלא ,ָזַבח-עָֹלה אֹו, ָּבָקר-ַתֲעֶׂשה ֶבן- ְוִכי   ח
, ָּבלּול ַּבֶּׁשֶמן, ְׁשלָֹׁשה ֶעְׂשרִֹנים ֶלתסֹ, ַהָּבָקר ִמְנָחה-ֶּבן-ְוִהְקִריב ַעל   ט

  .ֲחִצי ַהִהין
  .ַליהָוה, ִניחֹחַ -ִאֵּׁשה ֵריחַ -- ַהִהין ֲחִצי, ְוַיִין ַּתְקִריב ַלֶּנֶסְך   י
, ַלֶּׂשה ַבְּכָבִׂשים-אֹו; ָלַאִיל ָהֶאָחד ,אֹו, ַלּׁשֹור ָהֶאָחד, ָּכָכה ֵיָעֶׂשה   יא

  .אֹו ָבִעִּזים
  .ְּכִמְסָּפָרם, ַּתֲעׂשּו ָלֶאָחד ָּכָכה--ֲאֶׁשר ַּתֲעׂשּו, ְסָּפרַּכִּמ    יב
, ִניחֹחַ - ְלַהְקִריב ִאֵּׁשה ֵריחַ , ֵאֶּלה- ֶאת ,ָּכָכה-ָהֶאְזָרח ַיֲעֶׂשה- ָּכל  יג

  .ַליהָוה
ְוָעָׂשה ִאֵּׁשה , ְלדֹרֵֹתיֶכם, ְּבתֹוְכֶכם-ֲאֶׁשר ָיגּור ִאְּתֶכם ֵּגר אֹו- ְוִכי   יד

  .ֵּכן ַיֲעֶׂשה, ַּכֲאֶׁשר ַּתֲעׂשּו--ַליהָוה ,יחֹחַ נִ - ֵריחַ 
ָּכֶכם , ֻחַּקת עֹוָלם ְלדֹרֵֹתיֶכם  :ַהָּגר ֻחָּקה ַאַחת ָלֶכם ְוַלֵּגר, ַהָּקָהל   טו
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.ַּכֵּגר ִיְהֶיה ִלְפֵני ְיהָוה

  }פ{  .ַהָּגר ִאְּתֶכם, ְוַלֵּגר, ָלֶכם ִיְהֶיה, ּתֹוָרה ַאַחת ּוִמְׁשָּפט ֶאָחד  טז
  .מֶֹׁשה ֵּלאמֹר-ֶאל, ַוְיַדֵּבר ְיהָוה   יז
ֲאֶׁשר , ָהָאֶרץ-ֶאל, ְּבבֲֹאֶכם  :ֲאֵלֶהם ְוָאַמְרָּת , ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל-ַּדֵּבר ֶאל   יח

  .ָׁשָּמה, ֲאִני ֵמִביא ֶאְתֶכם
  .ַליהָוה, ָּתִרימּו ְתרּוָמה-- ָהָאֶרץ ַּבֲאָכְלֶכם ִמֶּלֶחם, ְוָהָיה  יט
ֵּכן , ִּכְתרּוַמת ּגֶֹרן  :ְתרּוָמה ָּתִרימּו, ַחָּלה--ֲעִרסֵֹתֶכם, יתֵראִׁש   כ

  .ָּתִרימּו אָֹתּה
  }ס{   .ְלדֹרֵֹתיֶכם--ְּתרּוָמה, ַליהָוה ִּתְּתנּו, ֲעִרסֵֹתיֶכם, ֵמֵראִׁשית   כא
, ְיהָוהִּדֶּבר -ֲאֶׁשר  :ֹת ָהֵאֶּלה ַהִּמְצו- ָּכל ֵאת, ְולֹא ַתֲעׂשּו-- ְוִכי ִתְׁשּגּו   כב
  .מֶֹׁשה-ֶאל
 ַהּיֹום ֲאֶׁשר ִצָּוה-ִמן  :מֶֹׁשה-ְּבַיד ,ֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָוה ֲאֵליֶכם-ֵאת ָּכל  כג

  .ְלדֹרֵֹתיֶכם-- ָוָהְלָאה, ְיהָוה
-ָהֵעָדה ַּפר ֶּבן-ְוָעׂשּו ָכל, ִלְׁשָגָגה ִאם ֵמֵעיֵני ָהֵעָדה ֶנֶעְׂשָתה, ְוָהָיה   כד

-ּוְׂשִעיר; ּוִמְנָחתֹו ְוִנְסּכֹו ַּכִּמְׁשָּפט, ַליהָוה יַח ִניחֹחַ ָּבָקר ֶאָחד ְלעָֹלה ְלרֵ 
  .ְלַחָּטת ,ִעִּזים ֶאָחד

ְׁשָגָגה -ִּכי  :ְוִנְסַלח ָלֶהם--ִיְׂשָרֵאל ֲעַדת ְּבֵני-ָּכל-ַעל, ְוִכֶּפר ַהּכֵֹהן   כה
-ַעל, ְיהָוה ִאֶּׁשה ַליהָוה ְוַחָּטאָתם ִלְפֵני ָקְרָּבָנם-ְוֵהם ֵהִביאּו ֶאת--ִהוא

  .ִׁשְגָגָתם
, ָהָעם-ִּכי ְלָכל  :ַהָּגר ְּבתֹוָכם, ְוַלֵּגר ,ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל-ְלָכל, ְוִנְסַלח   כו

  }ס{  .ִּבְׁשָגָגה
, ְׁשָנָתּה-ְוִהְקִריָבה ֵעז ַּבת--ִבְׁשָגָגה ֶּתֱחָטא, ֶנֶפׁש ַאַחת-ְוִאם   כז

  .ְלַחָּטאת
ִלְפֵני --ַהּׁשֶֹגֶגת ְּבֶחְטָאה ִבְׁשָגָגה ַהֶּנֶפׁש-לעַ , ְוִכֶּפר ַהּכֵֹהן   כח

  .לֹו ְוִנְסַלח, ְלַכֵּפר ָעָליו   :ְיהָוה
, ּתֹוָרה ַאַחת ִיְהֶיה ָלֶכם-- ַהָּגר ְּבתֹוָכם ְוַלֵּגר, ָהֶאְזָרח ִּבְבֵני ִיְׂשָרֵאל  כט

  .ָלעֶֹׂשה ִּבְׁשָגָגה
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, ְיהָוה- ֶאת-- ַהֵּגר-ָהֶאְזָרח ּוִמן-ִמן ,הַּתֲעֶׂשה ְּבָיד ָרָמ -ְוַהֶּנֶפׁש ֲאֶׁשר  ל
  .ִמֶּקֶרב ַעָּמּה, ַהִהוא ְוִנְכְרָתה ַהֶּנֶפׁש; הּוא ְמַגֵּדף

, ִהואִהָּכֵרת ִּתָּכֵרת ַהֶּנֶפׁש הַ ; ֵהַפר ִמְצָותֹו- ְוֶאת, ְיהָוה ָּבָזה-ִּכי ְדַבר   לא
  }פ{  .ָֹנה ָבּה ֲעו
ְּביֹום --ִאיׁש ְמקֵֹׁשׁש ֵעִצים, ַוִּיְמְצאּו ;ִּמְדָּברּבַ , ִיְׂשָרֵאל- ַוִּיְהיּו ְבֵני   לב

  .ַהַּׁשָּבת
- ְוֶאל, מֶֹׁשה-ֶאל-- ְמקֵֹׁשׁש ֵעִצים ַהּמְֹצִאים אֹתֹו, ַוַּיְקִריבּו אֹתֹו  לג

  .ָהֵעָדה-ָּכל, ְוֶאל, ַאֲהרֹן
  }ס{  .ֵּיָעֶׂשה לֹו-ַמה, לֹא פַֹרׁש ִּכי  :ַּבִּמְׁשָמר, ַוַּיִּניחּו אֹתֹו   לד
ָרגֹום אֹתֹו ָבֲאָבִנים ; ָהִאיׁש מֹות יּוַמת, מֶֹׁשה-ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל   לה
  .ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה, ָהֵעָדה-ָּכל
, ַוִּיְרְּגמּו אֹתֹו ָּבֲאָבִנים, ַלַּמֲחֶנה ִמחּוץ-ֶאל, ָהֵעָדה-ַוּיִֹציאּו אֹתֹו ָּכל   לו

  }פ{  .המֶֹׁש - ֶאת ,ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָוה  :ַוָּימֹת
  .מֶֹׁשה ֵּלאמֹר-ֶאל, ַוּיֹאֶמר ְיהָוה   לז
ַּכְנֵפי -ְוָעׂשּו ָלֶהם ִציִצת ַעל, ֲאֵלֶהם ְוָאַמְרָּת , ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל-ַּדֵּבר ֶאל   לח

  .ְּפִתיל ְּתֵכֶלת, ִציִצת ַהָּכָנף-ַעל ְוָנְתנּו; ְלדֹרָֹתם, ִבְגֵדיֶהם
, ֹת ְיהָוה ִמְצו- ָּכל- ּוְזַכְרֶּתם ֶאת יֶתם אֹתֹוּוְרִא , ְלִציִצת, ְוָהָיה ָלֶכם  לט

-ֲאֶׁשר, ְוַאֲחֵרי ֵעיֵניֶכם, ְלַבְבֶכם ָתתּורּו ַאֲחֵרי-ְולֹא; ַוֲעִׂשיֶתם אָֹתם
  .ַאֲחֵריֶהם, ַאֶּתם זִֹנים

, ִוְהִייֶתם ְקדִֹׁשים; ָֹתי ִמְצו- ָּכל- ֶאת ַוֲעִׂשיֶתם, ְלַמַען ִּתְזְּכרּו  מ
  .ֵלאלֵֹהיֶכם

ִלְהיֹות , ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ֲאֶׁשר הֹוֵצאִתי, ֲאִני ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶכם   מא
  }פ{   .ֱאלֵֹהיֶכם ְיהָוה, ֲאִני  :ֵלאלִֹהים, ָלֶכם
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 16 ְּבִמְדַּבר פרק 

, בְוָדָתן ַוֲאִביָרם ְּבֵני ֱאִליָא; ֵלִוי-ְקָהת ֶּבן-ֶּבן ִיְצָהר-ֶּבן, ַוִּיַּקח קַֹרח   א
  .ְּבֵני ְראּוֵבן-- ֶּפֶלת-ֶּבן ְואֹון
ְנִׂשיֵאי , ִיְׂשָרֵאל ֲחִמִּׁשים ּוָמאָתִים- ִמְּבֵני ַוֲאָנִׁשים, ַוָּיֻקמּו ִלְפֵני מֶֹׁשה  ב

  .ֵׁשם- ַאְנֵׁשי ,ֵעָדה ְקִרֵאי מֹוֵעד
-ִּכי ָכל-- ָלֶכם-ַוּיֹאְמרּו ֲאֵלֶהם ַרב ,ַאֲהרֹן- מֶֹׁשה ְוַעל-ַוִּיָּקֲהלּו ַעל   ג

 .ְקַהל ְיהָוה-ַעל, ּוַמּדּוַע ִּתְתַנְּׂשאּו; ְיהָוה ּוְבתֹוָכם, ָּלם ְקדִֹׁשיםָהֵעָדה ּכֻ 
  .ָּפָניו-ַוִּיּפֹל ַעל, ַוִּיְׁשַמע מֶֹׁשה  ד
- ֲאֶׁשר-ּבֶֹקר ְויַֹדע ְיהָוה ֶאת, ֵלאמֹר ,ֲעָדתֹו-ָּכל- קַֹרח ְוֶאל- ַוְיַדֵּבר ֶאל  ה

  .ַיְקִריב ֵאָליו, ּבֹו-ְוֵאת ֲאֶׁשר ִיְבַחר; ֵאָליו ְוִהְקִריב, ַהָּקדֹוׁש-לֹו ְוֶאת
  .ֲעָדתֹו- ְוָכל קַֹרח, ָלֶכם ַמְחּתֹות- ְקחּו  :ֲעׂשּו, זֹאת   ו
ְוָהָיה ָהִאיׁש , ָמָחר, ְקטֶֹרת ִלְפֵני ְיהָוה ּוְתנּו ָבֵהן ֵאׁש ְוִׂשימּו ֲעֵליֶהן  ז

  .ֵלִויְּבֵני , ָלֶכם- ַרב; ַהָּקדֹוׁש הּוא, ִיְבַחר ְיהָוה-ֲאֶׁשר
  .ְּבֵני ֵלִוי ,ָנא-ִׁשְמעּו  :קַֹרח-ֶאל, ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה   ח
, ִיְׂשָרֵאל ֶאְתֶכם ֵמֲעַדת ִיְׂשָרֵאל ִהְבִּדיל ֱאלֵֹהי-ִּכי, ַהְמַעט ִמֶּכם   ט

ְוַלֲעמֹד ִלְפֵני , ֲעבַֹדת ִמְׁשַּכן ְיהָוה- ֶאת ,ַלֲעבֹד-- ֵאָליו, ְלַהְקִריב ֶאְתֶכם
  .םְלָׁשְרָת , ָהֵעָדה

 .ְּכֻהָּנה-ַּגם, ּוִבַּקְׁשֶּתם; ִאָּתְך , ֵלִוי-ְבֵני ַאֶחיךָ -ָּכל-ְוֶאת, אְֹתךָ , ַוַּיְקֵרב  י
ִּכי , הּוא-ְוַאֲהרֹן ַמה; ְיהָוה- ַעל ,ַהּנָֹעִדים-- ֲעָדְתךָ - ַאָּתה ְוָכל, ָלֵכן   יא

  .ָעָליו) ַתִּלינּו(תלונו 
לֹא , ַוּיֹאְמרּו; ַלֲאִביָרם ְּבֵני ֱאִליָאבוְ  ִלְקרֹא ְלָדָתן, ַוִּיְׁשַלח מֶֹׁשה   יב

  .ַנֲעֶלה
, ַלֲהִמיֵתנּו, ָחָלב ּוְדַבׁש ִּכי ֶהֱעִליָתנּו ֵמֶאֶרץ ָזַבת, ַהְמַעט  יג

  .ִהְׂשָּתֵרר- ַּגם ,ִתְׂשָּתֵרר ָעֵלינּו-ִּכי   :ַּבִּמְדָּבר
ַנֲחַלת , ָלנּו-ֶּתןַוִּת , ֲהִביאָֹתנּו ,ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדַבׁש- ַאף לֹא ֶאל   יד
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  .לֹא ַנֲעֶלה--ְּתַנֵּקר, ָהֵהםַהֵעיֵני ָהֲאָנִׁשים; ָׂשֶדה ָוָכֶרם
לֹא ; ִמְנָחָתם-ֵּתֶפן ֶאל-ַאל, ְיהָוה-ֶאל ַוּיֹאֶמר, ְמאֹד, ַוִּיַחר ְלמֶֹׁשה   טו

  .ַאַחד ֵמֶהם- ֶאת, ֲהֵרעִֹתי ְולֹא, ָנָׂשאִתי, ֲחמֹור ֶאָחד ֵמֶהם
ַאָּתה   :ֱהיּו ִלְפֵני ְיהָוה, ֲעָדְתךָ -ְוָכל ַאָּתה, קַֹרח-ֶאל, ֶׁשהַוּיֹאֶמר מֹ  טז

  .ָמָחר, ָוֵהם ְוַאֲהרֹן
 ְוִהְקַרְבֶּתם ִלְפֵני ְיהָוה, ֲעֵליֶהם ְקטֶֹרת ּוְנַתֶּתם, ּוְקחּו ִאיׁש ַמְחָּתתֹו   יז

.יׁש ַמְחָּתתֹוִא , ְוַאָּתה ְוַאֲהרֹן; ּוָמאַתִים ַמְחּתֹת ֲחִמִּׁשים, ִאיׁש ַמְחָּתתֹו

; ְקטֶֹרת, ַוָּיִׂשימּו ֲעֵליֶהם, ֲעֵליֶהם ֵאׁש ַוִּיְּתנּו, ַוִּיְקחּו ִאיׁש ַמְחָּתתֹו   יח
  .ּומֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן--מֹוֵעד ֶּפַתח אֶֹהל, ַוַּיַעְמדּו

ַוֵּיָרא ; ֶּפַתח אֶֹהל מֹוֵעד-ֶאל, ָהֵעָדה-ָּכל-ֶאת ַוַּיְקֵהל ֲעֵליֶהם קַֹרח  יט
  }ס{  .ָהֵעָדה-ָּכל-ֶאל ,ְיהָוה- ְכבֹוד

  .ֵלאמֹר ַאֲהרֹן- מֶֹׁשה ְוֶאל- ֶאל, ַוְיַדֵּבר ְיהָוה  כ
  .ְּכָרַגע, ַוֲאַכֶּלה אָֹתם ;ִמּתֹוְך ָהֵעָדה ַהּזֹאת, ִהָּבְדלּו   כא
ָהִאיׁש   :ָּבָׂשר-ֱאלֵֹהי ָהרּוחֹת ְלָכל, ֵאל ,ַוּיֹאְמרּו, ְּפֵניֶהם-ַוִּיְּפלּו ַעל   כב
  }ס{  .ִּתְקצֹף ָהֵעָדה-ְוַעל ָּכל, ד ֶיֱחָטאֶאחָ 
  .מֶֹׁשה ֵּלאמֹר-ֶאל, ַוְיַדֵּבר ְיהָוה  כג
ָּדָתן , קַֹרח-ְלִמְׁשַּכן, ִמָּסִביב ,ֵהָעלּו  :ֵלאמֹר, ָהֵעָדה-ַּדֵּבר ֶאל   כד

  .ַוֲאִביָרם
 .ִזְקֵני ִיְׂשָרֵאל, ָריוַוֵּיְלכּו ַאחֲ ; ַוֲאִביָרם ָּדָתן-ַוֵּיֶלְך ֶאל, ַוָּיָקם מֶֹׁשה   כה
ִעים ֵמַעל ָאֳהֵלי ָהֲאָנִׁשים ָהְרָׁש  סּורּו ָנא, ָהֵעָדה ֵלאמֹר- ַוְיַדֵּבר ֶאל   כו

  .ַחּטֹאָתם- ְּבָכל, ִּתָּספּו- ֶּפן  :ָלֶהם ֲאֶׁשר- ְּבָכל, ִּתְּגעּו-ְוַאל, ָהֵאֶּלה
ְוָדָתן ַוֲאִביָרם ; ָּסִביבִמ --ַוֲאִביָרם קַֹרח ָּדָתן-ֵמַעל ִמְׁשַּכן, ַוֵּיָעלּו   כז

  .ְוַטָּפם, ּוְנֵׁשיֶהם ּוְבֵניֶהם ,ֶּפַתח ָאֳהֵליֶהם, ָיְצאּו ִנָּצִבים
-לְיהָוה ְׁשָלַחִני ַלֲעׂשֹות ֵאת ּכָ -ִּכי ,ְּבזֹאת ֵּתְדעּון, מֶֹׁשה, ַוּיֹאֶמר   כח

  .ִמִּלִּבי ,לֹא- ִּכי  :ַהַּמֲעִׂשים ָהֵאֶּלה
ִיָּפֵקד , ָהָאָדם-ּוְפֻקַּדת ָּכל ,ְיֻמתּון ֵאֶּלה, ָאָדםהָ - ְּכמֹות ָּכל-ִאם  כט
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.ְׁשָלָחִני, לֹא ְיהָוה-- ֲעֵליֶהם

ִּפיָה ּוָבְלָעה אָֹתם -ָהֲאָדָמה ֶאת ּוָפְצָתה, ְּבִריָאה ִיְבָרא ְיהָוה-ְוִאם  ל
 ָהֲאָנִׁשיםִּכי ִנֲאצּו , ִויַדְעֶּתם-- ְׁשאָֹלה ,ְוָיְרדּו ַחִּיים, ֲאֶׁשר ָלֶהם- ָּכל- ְוֶאת

  .ְיהָוה- ָהֵאֶּלה ֶאת
, ַוִּתָּבַקע ָהֲאָדָמה; ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה-ָּכל ֵאת, ְלַדֵּבר, ְּכַכּלֹתֹו, ַוְיִהי   לא

  .ֲאֶׁשר ַּתְחֵּתיֶהם
- ְוֵאת ָּכל, ָּבֵּתיֶהם-אָֹתם ְוֶאת ַוִּתְבַלע, ִּפיהָ - ַוִּתְפַּתח ָהָאֶרץ ֶאת   לב

  .ָהְרכּוׁש-ֵאת ָּכלוְ , ָהָאָדם ֲאֶׁשר ְלקַֹרח
, ַוְּתַכס ֲעֵליֶהם ָהָאֶרץ; ְׁשאָֹלה--ַחִּיים ,ֲאֶׁשר ָלֶהם- ַוֵּיְרדּו ֵהם ְוָכל  לג

  .ַוּיֹאְבדּו ִמּתֹוְך ַהָּקָהל
-ֶּפן, ִּכי ָאְמרּו  :ָנסּו ְלקָֹלם-- ְסִביבֵֹתיֶהם ֲאֶׁשר, ִיְׂשָרֵאל- ְוָכל   לד

  .ִּתְבָלֵענּו ָהָאֶרץ
, ֵאת ַהֲחִמִּׁשים ּוָמאַתִים ִאיׁש ,ַוּתֹאַכל; ֵמֵאת ְיהָוה, ְצָאהְוֵאׁש יָ    לה

  }ס{  .ַהְּקטֶֹרת, ַמְקִריֵבי
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 17 ְּבִמְדַּבר פרק 

  .ֵּלאמֹר מֶֹׁשה-ֶאל, ַוְיַדֵּבר ְיהָוה   א
ַהַּמְחּתֹת ִמֵּבין -ְוָיֵרם ֶאת ,ַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן- ֶאְלָעָזר ֶּבן-ֱאמֹר ֶאל  ב

  .ָקֵדׁשּו ,ִּכי  :ָהְלָאה-ְזֵרה, ָהֵאׁש-ֶאתוְ , ַהְּׂשֵרָפה
 ְוָעׂשּו אָֹתם ִרֻּקֵעי ַפִחים, ְּבַנְפׁשָֹתם ֵאת ַמְחּתֹות ַהַחָּטִאים ָהֵאֶּלה   ג

ִלְבֵני  ,ְוִיְהיּו ְלאֹות; ַוִּיְקָּדׁשּו, ְיהָוה- ִהְקִריֻבם ִלְפֵני-ִּכי-- ַלִּמְזֵּבחַ  ִצּפּוי
  .ִיְׂשָרֵאל

, ֲאֶׁשר ִהְקִריבּו, ַהְּנחֶֹׁשת ֵאת ַמְחּתֹות, ָעָזר ַהּכֵֹהןַוִּיַּקח ֶאלְ   ד
  .ַלִּמְזֵּבחַ  ִצּפּוי, ַוְיַרְּקעּום; ַהְּׂשֻרִפים

ַרע ִיְקַרב ִאיׁש ָזר ֲאֶׁשר לֹא ִמּזֶ -לֹא ְלַמַען ֲאֶׁשר, ִזָּכרֹון ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל  ה
, ִיְהֶיה ְכקַֹרח ְוַכֲעָדתֹו-ְולֹא; ִלְפֵני ְיהָוה ,ְלַהְקִטיר ְקטֶֹרת, ַאֲהרֹן הּוא

  }פ{  .מֶֹׁשה לֹו-ְּבַיד ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ְיהָוה
, ַאֲהרֹן-מֶֹׁשה ְוַעל-ַעל, ִמָּמֳחָרת ,ִיְׂשָרֵאל- ֲעַדת ְּבֵני-ַוִּיּלֹנּו ָּכל   ו

  .ַעם ְיהָוה- ֶאת, ַאֶּתם ֲהִמֶּתם   :ֵלאמֹר
, אֶֹהל מֹוֵעד-ַוִּיְפנּו ֶאל, ַאֲהרֹן- ְוַעל מֶֹׁשה- ְּבִהָּקֵהל ָהֵעָדה ַעל, ַוְיִהי  ז

  .ְּכבֹוד ְיהָוה ,ַוֵּיָרא; ְוִהֵּנה ִכָּסהּו ֶהָעָנן
  }ס{  .מֹוֵעד ְּפֵני אֶֹהל-ֶאל, ַוָּיבֹא מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן   ח
  .מֶֹׁשה ֵּלאמֹר-ֶאל, ַוְיַדֵּבר ְיהָוה   ט
.ְּפֵניֶהם- ַעל, ַוִּיְּפלּו; ְּכָרַגע, ָתםַוֲאַכֶּלה אֹ ,ִמּתֹוְך ָהֵעָדה ַהּזֹאת, ֵהרֹּמּו  י

ָעֶליָה ֵאׁש ֵמַעל -ַהַּמְחָּתה ְוֶתן- ֶאת ַקח, ַאֲהרֹן-ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ֶאל   יא
- ִּכי  :ְוַכֵּפר ֲעֵליֶהם, ָהֵעָדה-ְמֵהָרה ֶאל ְוהֹוֵלְך , ַהִּמְזֵּבַח ְוִׂשים ְקטֶֹרת

  .ֶגףֵהֵחל ַהּנָ  ,ָיָצא ַהֶּקֶצף ִמִּלְפֵני ְיהָוה
ְוִהֵּנה ֵהֵחל , ּתֹוְך ַהָּקָהל-ַוָּיָרץ ֶאל, מֶֹׁשה ַוִּיַּקח ַאֲהרֹן ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר   יב

  .ָהָעם-ַעל, ַוְיַכֵּפר, ַהְּקטֶֹרת-ֶאת, ַוִּיֵּתן ;ָּבָעם, ַהֶּנֶגף
  .ַהַּמֵּגָפה, ַוֵּתָעַצר; ַהַחִּיים ּוֵבין, ַהֵּמִתים-ַוַּיֲעמֹד ֵּבין  יג
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ִמְּלַבד -- ּוְׁשַבע ֵמאֹות, ַאְרָּבָעה ָעָׂשר ֶאֶלף ,ַהֵּמִתים ַּבַּמֵּגָפה, ְהיּוַוּיִ    יד
  .קַֹרח-ְּדַבר-ַעל, ַהֵּמִתים

, ְוַהַּמֵּגָפה; אֶֹהל מֹוֵעד ֶּפַתח-ֶאל, מֶֹׁשה-ַוָּיָׁשב ַאֲהרֹן ֶאל   טו
  }פ{  .ֶנֱעָצָרה

  .מֶֹׁשה ֵּלאמֹר-ֶאל, ַוְיַדֵּבר ְיהָוה  טז
-לֵמִאָּתם ַמֶּטה ַמֶּטה ְלֵבית ָאב ֵמֵאת ּכָ  ְוַקח, ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל-ֵּבר ֶאלּדַ    יז

ִּתְכּתֹב , ְׁשמֹו- ִאיׁש ֶאת  :ַמּטֹות, ָעָׂשר ְׁשֵנים--ְנִׂשיֵאֶהם ְלֵבית ֲאבָֹתם
  .ַמֵּטהּו-ַעל
ֵּבית  ְלרֹאׁש, ִּכי ַמֶּטה ֶאָחד  :ֵלִוי ַמֵּטה- ִּתְכּתֹב ַעל, ְוֵאת ֵׁשם ַאֲהרֹן   יח

  .ֲאבֹוָתם
  .ָׁשָּמה, ֲאֶׁשר ִאָּוֵעד ָלֶכם, ָהֵעדּות ,ִלְפֵני--ְּבאֶֹהל מֹוֵעד, ְוִהַּנְחָּתם  יט
-ֶאת, ַוֲהִׁשּכִֹתי ֵמָעַלי; ַמֵּטהּו ִיְפָרח-- ּבֹו-ֶאְבַחר ָהִאיׁש ֲאֶׁשר, ְוָהָיה  כ

  .ֲעֵליֶכם, ֲאֶׁשר ֵהם ַמִּליִנם, ִיְׂשָרֵאל ְּתֻלּנֹות ְּבֵני
ְנִׂשיֵאיֶהם ַמֶּטה -ַוִּיְּתנּו ֵאָליו ָּכל ,ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל-ַוְיַדֵּבר מֶֹׁשה ֶאל   כא

; ַמּטֹות, ְׁשֵנים ָעָׂשר-- ֶאָחד ְלֵבית ֲאבָֹתם ְלָנִׂשיא ֶאָחד ַמֶּטה ְלָנִׂשיא
  .ַמּטֹוָתם ְּבתֹוְך , ּוַמֵּטה ַאֲהרֹן

  .ָהֵעֻדת, ְּבאֶֹהל, ְיהָוה ִלְפֵני, ַהַּמּטֹת- ַוַּיַּנח מֶֹׁשה ֶאת   כב
-ְוִהֵּנה ָּפַרח ַמֵּטה, אֶֹהל ָהֵעדּות-ֶאל ַוָּיבֹא מֶֹׁשה, ַוְיִהי ִמָּמֳחָרת  כג

  .ַוִּיְגמֹל ְׁשֵקִדים, ַוָּיֵצץ ִציץ ַוּיֵֹצא ֶפַרח; ְלֵבית ֵלִוי, ַאֲהרֹן
; ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל-ָּכל-ֶאל, ִמִּלְפֵני ְיהָוה ַהַּמּטֹת-ָּכל-ַוּיֵֹצא מֶֹׁשה ֶאת   כד

  }פ{  .ַמֵּטהּו ִאיׁש, ַוִּיְראּו ַוִּיְקחּו
, ַמֵּטה ַאֲהרֹן ִלְפֵני ָהֵעדּות-ֶאת ָהֵׁשב, מֶֹׁשה-ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל   כה

  .ְולֹא ָיֻמתּו, ְּתלּוּנָֹתם ֵמָעַלי ּוְתַכל; ֶמִרי-ִלְבֵני, ְלִמְׁשֶמֶרת ְלאֹות
  }פ{  .ֵּכן ָעָׂשה, ְיהָוה אֹתֹו ר ִצָּוהַּכֲאֶׁש    :מֶֹׁשה, ַוַּיַעׂש   כו
ֻּכָּלנּו , ֵהן ָּגַוְענּו ָאַבְדנּו  :ֵלאמֹר מֶֹׁשה-ֶאל, ַוּיֹאְמרּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל   כז

  .ָאָבְדנּו
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}ס{   .ֹעַ  ִלְגו, ַהִאם ַּתְמנּו; ָימּות, ְיהָוה ִמְׁשַּכן-ּכֹל ַהָּקֵרב ַהָּקֵרב ֶאל   כח
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ִּתְׂשאּו , ָאִביָך ִאָּתְך - ַאָּתה ּוָבֶניָך ּוֵבית ,ַאֲהרֹן-ֶאל, ַוּיֹאֶמר ְיהָוה   א
  .ֹן ְּכֻהַּנְתֶכם ֲעו-ִּתְׂשאּו ֶאת, ְוַאָּתה ּוָבֶניָך ִאָּתְך  ;ֹן ַהִּמְקָּדׁש ֲעו-ֶאת
, ָעֶליךָ  ְוִיָּלוּו, ַהְקֵרב ִאָּתְך , ָאִביךָ  ַאֶחיָך ַמֵּטה ֵלִוי ֵׁשֶבט- ְוַגם ֶאת  ב

  .ִלְפֵני אֶֹהל ָהֵעֻדת, ִאָּתְך  ְוַאָּתה ּוָבֶניךָ ; ִויָׁשְרתּוךָ 
ְּכֵלי ַהּקֶֹדׁש -ַאְך ֶאל  :ָהאֶֹהל-ָּכל ,ּוִמְׁשֶמֶרת, ִמְׁשַמְרְּתךָ , ְוָׁשְמרּו   ג

  .ַאֶּתם-ֵהם ַּגם- ָיֻמתּו ַגם-ְולֹא ,ַהִּמְזֵּבַח לֹא ִיְקָרבּו- ְוֶאל
; ְלכֹל ֲעבַֹדת ָהאֶֹהל, אֶֹהל מֹוֵעד ִמְׁשֶמֶרת- ְוָׁשְמרּו ֶאת--ְוִנְלוּו ָעֶליךָ   ד

  .ִיְקַרב ֲאֵליֶכם-לֹא, ְוָזר
ִיְהֶיה -ְולֹא; ִמְׁשֶמֶרת ַהִּמְזֵּבחַ , ְוֵאת ,ֵאת ִמְׁשֶמֶרת ַהּקֶֹדׁש, ּוְׁשַמְרֶּתם  ה

  .ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל-ַעל, עֹוד ֶקֶצף
ָלֶכם -- ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל, ִמּתֹוְך , ַהְלִוִּים ֲאֵחיֶכם-ִהֵּנה ָלַקְחִּתי ֶאת, ַוֲאִני   ו

  .ֲעבַֹדת אֶֹהל מֹוֵעד-ֶאת, ַלֲעבֹד ,ַליהָוה, ַמָּתָנה ְנֻתִנים
ּוְלִמֵּבית, ְּדַבר ַהִּמְזֵּבחַ -ְּכֻהַּנְתֶכם ְלָכל- ֶאת ְוַאָּתה ּוָבֶניָך ִאְּתָך ִּתְׁשְמרּו  ז

, ַהָּקֵרב ְוַהָּזר, ְּכֻהַּנְתֶכם- ֶאֵּתן ֶאת, ָּתָנהֲעבַֹדת ַמ ; ַוֲעַבְדֶּתם--ַלָּפרֶֹכת
  }פ{  .יּוָמת

ִמְׁשֶמֶרת -ֶאת, ִהֵּנה ָנַתִּתי ְלךָ  ַוֲאִני, ַאֲהרֹן-ֶאל, ַוְיַדֵּבר ְיהָוה   ח
- ְלָחק-- ּוְלָבֶניךָ , ִיְׂשָרֵאל ְלָך ְנַתִּתים ְלָמְׁשָחה-ְבֵני ָקְדֵׁשי-ְלָכל  :ְּתרּומָֹתי
  .עֹוָלם
-ָקְרָּבָנם ְלָכל-ָּכל   :ָהֵאׁש-ִמן ,ִיְהֶיה ְלָך ִמּקֶֹדׁש ַהֳּקָדִׁשים-הזֶ    ט

 קֶֹדׁש ָקָדִׁשים-- ֲאֶׁשר ָיִׁשיבּו ִלי ֲאָׁשָמם-ּוְלָכל, ַחָּטאָתם-ִמְנָחָתם ּוְלָכל
  .ּוְלָבֶניךָ , ְלָך הּוא

  .ָּלְך - ִיְהֶיה קֶֹדׁש, ָזָכר יֹאַכל אֹתֹו-ָּכל ;ּתֹאְכֶלּנּו, ְּבקֶֹדׁש ַהֳּקָדִׁשים  י
ְלָך ְנַתִּתים -- ְּתנּופֹת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל-ְלָכל ,ְּלָך ְּתרּוַמת ַמָּתָנם-ְוֶזה   יא

  .יֹאַכל אֹתֹו, ָטהֹור ְּבֵביְתךָ - ָּכל  :עֹוָלם-ְלָחק, ִאְּתךָ  ּוְלָבֶניָך ְוִלְבנֶֹתיךָ 
ִיְּתנּו -יָתם ֲאֶׁשרֵראִׁש -- ְוָדָגן ֵחֶלב ִּתירֹוׁש-ְוָכל, ּכֹל ֵחֶלב ִיְצָהר   יב
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.ְלָך ְנַתִּתים, ַליהָוה

-ָּכל  :ְלָך ִיְהֶיה-- ָיִביאּו ַליהָוה-ֲאֶׁשר ,ֲאֶׁשר ְּבַאְרָצם-ִּבּכּוֵרי ָּכל  יג
  .יֹאְכֶלּנּו, ָטהֹור ְּבֵביְתךָ 

  .ְלָך ִיְהֶיה, ֵחֶרם ְּבִיְׂשָרֵאל-ָּכל   יד
--ָּבָאָדם ּוַבְּבֵהָמה, ְקִריבּו ַליהָוהיַ -ֲאֶׁשר ָּבָׂשר- ֶּפֶטר ֶרֶחם ְלָכל-ָּכל   טו

ַהְּבֵהָמה - ְוֵאת ְּבכֹור, ֵאת ְּבכֹור ָהָאָדם, ִתְפֶּדה ַאְך ָּפדֹה  :ָּלְך - ִיְהֶיה
  .ִּתְפֶּדה, ַהְּטֵמָאה

ֶקל ֶּכֶסף ֲחֵמֶׁשת ְׁשָקִלים ְּבֶׁש , ְּבֶעְרְּכךָ  ,חֶֹדׁש ִּתְפֶּדה-ִמֶּבן, ּוְפדּוָיו  טז
  .הּוא ,ְׂשִרים ֵּגָרהעֶ    :ַהּקֶֹדׁש

קֶֹדׁש --לֹא ִתְפֶּדה, ְבכֹור ֵעז-אֹו ְבכֹור ֶּכֶׂשב- ׁשֹור אֹו-ַאְך ְּבכֹור   יז
 ִאֶּׁשה ְלֵריחַ --ֶחְלָּבם ַּתְקִטיר-ְוֶאת ,ַהִּמְזֵּבחַ - ָּדָמם ִּתְזרֹק ַעל- ֶאת  :ֵהם

  .ַליהָוה, ִניחֹחַ 
  .ְלָך ִיְהֶיה, ּוָפה ּוְכׁשֹוק ַהָּיִמיןַהְּתנ ַּכֲחֵזה  :ָּלְך -ִיְהֶיה, ּוְבָׂשָרם   יח
ָנַתִּתי ְלָך -- ִיְׂשָרֵאל ַליהָוה-ָיִרימּו ְבֵני ֲאֶׁשר, ּכֹל ְּתרּומֹת ַהֳּקָדִׁשים  יט

ְּבִרית ֶמַלח עֹוָלם ִהוא ִלְפֵני   :עֹוָלם-ְלָחק, ִאְּתךָ  ּוְלָבֶניָך ְוִלְבנֶֹתיךָ 
  .ּוְלַזְרֲעָך ִאָּתְך  ְלךָ , ְיהָוה

ִיְהֶיה ְלָך - לֹא, ְוֵחֶלק, לֹא ִתְנָחל ְּבַאְרָצם, ַאֲהרֹן-ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל  כ
  }ס{  .ְּבתֹוְך ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ,ֲאִני ֶחְלְקָך ְוַנֲחָלְתךָ    :ְּבתֹוָכם

ֵחֶלף ֲעבָֹדָתם , ַמֲעֵׂשר ְּבִיְׂשָרֵאל ְלַנֲחָלה-ָּכל ִהֵּנה ָנַתִּתי, ְוִלְבֵני ֵלִוי   כא
  .ֲעבַֹדת אֶֹהל מֹוֵעד- ֶאת ,ם עְֹבִדיםהֵ -ֲאֶׁשר
.ָלמּות, ָלֵׂשאת ֵחְטא, אֶֹהל מֹוֵעד-ֶאל ,ִיְקְרבּו עֹוד ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל-ְולֹא   כב

ֻחַּקת   :ָֹנם ִיְׂשאּו ֲעו, ְוֵהם, מֹוֵעד ֲעבַֹדת אֶֹהל- ֶאת, ְוָעַבד ַהֵּלִוי הּוא  כג
  .לֹא ִיְנֲחלּו ַנֲחָלה, ְׂשָרֵאליִ  ּוְבתֹוְך ְּבֵני, ְלדֹרֵֹתיֶכם, עֹוָלם
ָנַתִּתי , ֲאֶׁשר ָיִרימּו ַליהָוה ְּתרּוָמה ,ִיְׂשָרֵאל-ַמְעַׂשר ְּבֵני- ִּכי ֶאת   כד

לֹא ִיְנֲחלּו , ְּבתֹוְך ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל, ָאַמְרִּתי ָלֶהם ,ֵּכן- ַעל; ְלַנֲחָלה, ַלְלִוִּים
  }פ{  .ַנֲחָלה
  .מֶֹׁשה ֵּלאמֹר-ֶאל, ַוְיַדֵּבר ְיהָוה   כה
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ִיְׂשָרֵאל - ִתְקחּו ֵמֵאת ְּבֵני-ִּכי, ֲאֵלֶהם ְוָאַמְרָּת , ַהְלִוִּים ְּתַדֵּבר-ְוֶאל   כו
ַוֲהֵרמֶֹתם ִמֶּמּנּו -- ְּבַנֲחַלְתֶכם, ָלֶכם ֵמִאָּתם ַהַּמֲעֵׂשר ֲאֶׁשר ָנַתִּתי-ֶאת

  .ַהַּמֲעֵׂשר-ִמן ַמֲעֵׂשר, ְּתרּוַמת ְיהָוה
  .ַהָּיֶקב-ִמן, ְוַכְמֵלָאה, ַהּגֶֹרן-ִמן, ַּכָּדָגן-- ְּתרּוַמְתֶכם ,ֶכםְוֶנְחַׁשב לָ    כז
ֲאֶׁשר , ִמּכֹל ַמְעְׂשרֵֹתיֶכם, ְיהָוה ְּתרּוַמת, ַאֶּתם-ֵּכן ָּתִרימּו ַגם   כח

ְלַאֲהרֹן , ְּתרּוַמת ְיהָוה- ּוְנַתֶּתם ִמֶּמּנּו ֶאת ;ִּתְקחּו ֵמֵאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל
  .ַהּכֵֹהן
-- ֶחְלּבֹו-ִמָּכל  :ְּתרּוַמת ְיהָוה- ָּכל ֵאת, ָּתִרימּו, ַמְּתנֵֹתיֶכם, ִמּכֹל  כט
  .ִמֶּמּנּו, ִמְקְּדׁשֹו-ֶאת
, ְוֶנְחַׁשב ַלְלִוִּים, ִמֶּמּנּו, ֶחְלּבֹו- ֶאת ַּבֲהִריְמֶכם  :ֲאֵלֶהם, ְוָאַמְרָּת   ל

  .ָיֶקב ִּכְתבּוַאת ּגֶֹרן ְוִכְתבּוַאת
, ָׂשָכר הּוא ָלֶכם-ִּכי  :ּוֵביְתֶכם ַאֶּתם, ָמקֹום-אֹתֹו ְּבָכל ַוֲאַכְלֶּתם   לא

  .ֵחֶלף ֲעבַֹדְתֶכם ְּבאֶֹהל מֹוֵעד
ָקְדֵׁשי -ְוֶאת; ֶחְלּבֹו ִמֶּמּנּו- ֶאת ַּבֲהִריְמֶכם, ִתְׂשאּו ָעָליו ֵחְטא-ְולֹא   לב
  }פ{  .ָתמּותּו ְולֹא, ִיְׂשָרֵאל לֹא ְתַחְּללּו- ְבֵני



  
58  

  

 

 19 פרק  ְּבִמְדַּבר

  .ַאֲהרֹן ֵלאמֹר-ְוֶאל מֶֹׁשה-ֶאל, ַוְיַדֵּבר ְיהָוה   א
, ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל- ַּדֵּבר ֶאל  :ֵלאמֹר ִצָּוה ְיהָוה- ֲאֶׁשר, זֹאת ֻחַּקת ַהּתֹוָרה  ב

ָעָלה -ֲאֶׁשר לֹא, ָּבּה מּום-ְּתִמיָמה ֲאֶׁשר ֵאין ְוִיְקחּו ֵאֶליָך ָפָרה ֲאֻדָּמה
  .עֹל, ָעֶליהָ 

, ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה-ְוהֹוִציא אָֹתּה ֶאל ;ֶאְלָעָזר ַהּכֵֹהן-ֶאל, ּוְנַתֶּתם אָֹתּה   ג
  .ְוָׁשַחט אָֹתּה ְלָפָניו

-נַֹכח ְּפֵני אֶֹהל-ְוִהָּזה ֶאל; ְּבֶאְצָּבעֹו-- ִמָּדָמּה ,ְוָלַקח ֶאְלָעָזר ַהּכֵֹהן  ד
  .ֶׁשַבע ְּפָעִמים-- ִמָּדָמּה ,מֹוֵעד

-ַעל, ָּדָמּה-ְּבָׂשָרּה ְוֶאת- עָֹרּה ְוֶאת-ֶאת  :ְלֵעיָניו, ַהָּפָרה-ְוָׂשַרף ֶאת  ה
  .ִּפְרָׁשּה ִיְׂשרֹף

ּתֹוְך - ֶאל, ְוִהְׁשִליְך ; ּוְׁשִני תֹוָלַעת-- ְוֵאזֹוב ֵעץ ֶאֶרז, ְוָלַקח ַהּכֵֹהן   ו
  .ְׂשֵרַפת ַהָּפָרה

; ַהַּמֲחֶנה-ָיבֹא ֶאל, ְוַאַחר, םְּבָׂשרֹו ַּבַּמיִ  ְוָרַחץ, ְוִכֶּבס ְּבָגָדיו ַהּכֵֹהן  ז
  .ָהָעֶרב-ַעד ,ְוָטֵמא ַהּכֵֹהן

-ַעד, ְוָטֵמא; ְוָרַחץ ְּבָׂשרֹו ַּבָּמִים, ַּבַּמִים ְיַכֵּבס ְּבָגָדיו--ְוַהּׂשֵֹרף אָֹתּה   ח
  .ָהָעֶרב

ם ְּבָמקֹו, ְוִהִּניַח ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה ,ֵאת ֵאֶפר ַהָּפָרה, ְוָאַסף ִאיׁש ָטהֹור   ט
  .ַחָּטאת ִהוא-- ְלֵמי ִנָּדה, ִיְׂשָרֵאל ְלִמְׁשֶמֶרת-ְּבֵני ְוָהְיָתה ַלֲעַדת; ָטהֹור

; ָהָעֶרב- ַעד, ְוָטֵמא, ְּבָגָדיו-ֶאת ,ֵאֶפר ַהָּפָרה- ְוִכֶּבס ָהאֵֹסף ֶאת  י
  .ְלֻחַּקת עֹוָלם-- ַהָּגר ְּבתֹוָכם ְוַלֵּגר, ְוָהְיָתה ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל

  .ִׁשְבַעת ָיִמים, ְוָטֵמא-- ָאָדם ֶנֶפׁש-ְלָכל, ְּבֵמת ַהּנֵֹגעַ    יא
לֹא -ְוִאם; ִיְטָהר--ּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי, ַהְּׁשִליִׁשי בֹו ַּבּיֹום-הּוא ִיְתַחָּטא   יב

  .לֹא ִיְטָהר-- ּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי, ַהְּׁשִליִׁשי ִיְתַחָּטא ַּבּיֹום
ִמְׁשַּכן -ֶאת, ָימּות ְולֹא ִיְתַחָּטא- ֲאֶׁשר ָהָאָדם ַהּנֵֹגַע ְּבֵמת ְּבֶנֶפׁש- ָּכל  יג

זַֹרק -ִּכי ֵמי ִנָּדה לֹא  :ִמִּיְׂשָרֵאל, ַהֶּנֶפׁש ַהִהוא ְוִנְכְרָתה--ְיהָוה ִטֵּמא
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.ֻטְמָאתֹו בֹו, עֹוד--ִיְהֶיה ָטֵמא, ָעָליו

- ָהאֶֹהל ְוָכל- ַהָּבא ֶאל-ָּכל   :ְּבאֶֹהל ָימּות-ִּכי, ָאָדם, ַהּתֹוָרה, זֹאת   יד
  .ָיִמים ִיְטָמא ִׁשְבַעת, ֲאֶׁשר ָּבאֶֹהל

  .הּוא, ָטֵמא-- ָּפִתיל ָעָליו ָצִמיד-ֲאֶׁשר ֵאין, ְוכֹל ְּכִלי ָפתּוחַ    טו
ְבֶעֶצם -אֹו, ֶחֶרב אֹו ְבֵמת-ַּבֲחַלל ,ְּפֵני ַהָּׂשֶדה- ִיַּגע ַעל-ְוכֹל ֲאֶׁשר  טז

  .ָיִמים ִׁשְבַעת, ִיְטָמא-- אֹו ְבָקֶבר, ָאָדם
- ֶאל, ְוָנַתן ָעָליו ַמִים ַחִּיים; ַהַחָּטאת ְׂשֵרַפת, ֵמֲעַפר, ַלָּטֵמא, ְוָלְקחּו   יז
  .ֶּכִלי
-ָּכל-ָהאֶֹהל ְוַעל- ְוִהָּזה ַעל, ָטהֹור ִאיׁש, ְוָלַקח ֵאזֹוב ְוָטַבל ַּבַּמִים   יח

אֹו , ַּבֶעֶצם אֹו ֶבָחָלל, ַהּנֵֹגעַ -ְוַעל; ָׁשם-ָהיּו ַהְּנָפׁשֹות ֲאֶׁשר- ְוַעל, ַהֵּכִלים
  .אֹו ַבָּקֶבר, ַבֵּמת
ְוִחְּטאֹו ; ַהְּׁשִליִׁשי ּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ַּבּיֹום, ַהָּטֵמא-ְוִהָּזה ַהָּטהֹר ַעל  יט

  .ְּבָגָדיו ְוָרַחץ ַּבַּמִים ְוָטֵהר ָּבָעֶרב ְוִכֶּבס, ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי
ְוִנְכְרָתה ַהֶּנֶפׁש ַהִהוא ִמּתֹוְך  ,א ִיְתַחָּטאִיְטָמא ְולֹ-ְוִאיׁש ֲאֶׁשר  כ

ָטֵמא -- זַֹרק ָעָליו-ֵמי ִנָּדה לֹא, ִטֵּמא ִמְקַּדׁש ְיהָוה-ִּכי ֶאת  :ַהָּקָהל
  .הּוא
ְוַהּנֵֹגַע , ְיַכֵּבס ְּבָגָדיו, ַהִּנָּדה-ֵמי ּוַמֵּזה; ְלֻחַּקת עֹוָלם, ְוָהְיָתה ָלֶהם   כא

  .ָהָעֶרב-ַעד ָמאִיְט  ,ְּבֵמי ַהִּנָּדה
- ִּתְטָמא ַעד, ְוַהֶּנֶפׁש ַהּנַֹגַעת; ִיְטָמא ,ּבֹו ַהָּטֵמא- ִיַּגע-ְוכֹל ֲאֶׁשר   כב

  }פ{  .ָהָעֶרב
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 20 ְּבִמְדַּבר פרק 

ַוֵּיֶׁשב , ַּבחֶֹדׁש ָהִראׁשֹון, ִצן-ָהֵעָדה ִמְדַּבר- ָּכל ִיְׂשָרֵאל- ַוָּיבֹאּו ְבֵני   א
  .ַוִּתָּקֵבר ָׁשם, ת ָׁשם ִמְרָיםַוָּתָמ  ;ְּבָקֵדׁש, ָהָעם
  .ַאֲהרֹן- מֶֹׁשה ְוַעל-ַעל ,ַוִּיָּקֲהלּו; ָלֵעָדה, ָהָיה ַמִים-ְולֹא  ב
 ְולּו ָגַוְענּו ִּבְגַוע ַאֵחינּו ִלְפֵני, ֵלאמֹר ַוּיֹאְמרּו; מֶֹׁשה-ִעם, ַוָּיֶרב ָהָעם   ג

  .ְיהָוה
, ָלמּות ָׁשם, ִּמְדָּבר ַהֶּזההַ -ֶאל ,ְקַהל ְיהָוה-ְוָלָמה ֲהֵבאֶתם ֶאת  ד

  .ֲאַנְחנּו ּוְבִעיֵרנּו
ַהָּמקֹום ָהָרע -ֶאל, אָֹתנּו ְלָהִביא, ִמִּמְצַרִים, ְוָלָמה ֶהֱעִליֻתנּו  ה

  .ִלְׁשּתֹות, ּוַמִים ַאִין, ְוִרּמֹון ּוְתֵאָנה ְוֶגֶפן, לֹא ְמקֹום ֶזַרע  :ַהֶּזה
- ַעל, ַוִּיְּפלּו, ֶּפַתח אֶֹהל מֹוֵעד- ֶאל ,י ַהָּקָהלַוָּיבֹא מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן ִמְּפנֵ    ו

  }פ{  .ֲאֵליֶהם ,ְיהָוה-ַוֵּיָרא ְכבֹוד; ְּפֵניֶהם
  .מֶֹׁשה ֵּלאמֹר- ֶאל, ַוְיַדֵּבר ְיהָוה  ז
ְוִדַּבְרֶּתם , ַאָּתה ְוַאֲהרֹן ָאִחיךָ  ָהֵעָדה- ְוַהְקֵהל ֶאת, ַהַּמֶּטה- ַקח ֶאת   ח
, ַהֶּסַלע- ְוהֹוֵצאָת ָלֶהם ַמִים ִמן; ֵמיָמיו ְוָנַתן, םַהֶּסַלע ְלֵעיֵניהֶ -ֶאל

  .ְּבִעיָרם-ְוֶאת ָהֵעָדה-ְוִהְׁשִקיָת ֶאת
  .ִצָּוהּו, ַּכֲאֶׁשר, ְיהָוה ִמִּלְפֵני, ַהַּמֶּטה- ַוִּיַּקח מֶֹׁשה ֶאת   ט
, ר ָלֶהםַוּיֹאֶמ ; ְּפֵני ַהָּסַלע- ֶאל-- ַהָּקָהל- ֶאת ,ַוַּיְקִהלּו מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן  י

  .נֹוִציא ָלֶכם ָמִים, ַהֶּסַלע ַהֶּזה- ֲהִמן-- ַהּמִֹרים ָנא- ִׁשְמעּו
ַוֵּיְצאּו ַמִים ; ַּפֲעָמִים-- ַהֶּסַלע ְּבַמֵּטהּו-ֶאת ַוַּיְך , ָידֹו-ַוָּיֶרם מֶֹׁשה ֶאת   יא

  }ס{   .ָהֵעָדה ּוְבִעיָרם ַוֵּתְׁשְּת , ַרִּבים
, ֶהֱאַמְנֶּתם ִּבי-ַיַען לֹא, ַאֲהרֹן-ֶאלוְ  מֶֹׁשה-ֶאל, ַוּיֹאֶמר ְיהָוה   יב

-ֶאל, ַהָּקָהל ַהֶּזה- לֹא ָתִביאּו ֶאת, ָלֵכן--ִיְׂשָרֵאל ְלַהְקִּדיֵׁשִני ְלֵעיֵני ְּבֵני
  .ָנַתִּתי ָלֶהם-ֲאֶׁשר ,ָהָאֶרץ

, ַוִּיָּקֵדׁש; ְיהָוה- ִיְׂשָרֵאל ֶאת- ְבֵני ָרבּו- ֲאֶׁשר, ֵהָּמה ֵמי ְמִריָבה  יג
  }ס{   .ָּבם
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ָאִחיָך , ּכֹה ָאַמר   :ֶמֶלְך ֱאדֹום-ֶאל ,ַוִּיְׁשַלח מֶֹׁשה ַמְלָאִכים ִמָּקֵדׁש   יד
  .ַהְּתָלָאה ֲאֶׁשר ְמָצָאְתנּו-ָּכל ֵאת, ַאָּתה ָיַדְעָּת , ִיְׂשָרֵאל

ַוָּיֵרעּו ָלנּו ; ַוֵּנֶׁשב ְּבִמְצַרִים ָיִמים ַרִּבים ,ַוֵּיְרדּו ֲאבֵֹתינּו ִמְצַרְיָמה   טו
  .ְוַלֲאבֵֹתינּו ,ִמְצַרִים

; ַוּיִֹצֵאנּו ִמִּמְצָרִים, ַוִּיְׁשַלח ַמְלָאְך , קֵֹלנּו ַוִּיְׁשַמע, ְיהָוה- ַוִּנְצַעק ֶאל  טז
  .ִעיר ְקֵצה ְגבּוֶלךָ , ְבָקֵדׁש ְוִהֵּנה ֲאַנְחנּו

ֵמי , הְולֹא ִנְׁשֶּת , ְּבָׂשֶדה ּוְבֶכֶרם לֹא ַנֲעבֹר, ָּנא ְבַאְרֶצךָ -ַנְעְּבָרה   יז
 .ְּגֻבֶלךָ , ַנֲעבֹר-ַעד ֲאֶׁשר, ִנֶּטה ָיִמין ּוְׂשמֹאול לֹא, ֶּדֶרְך ַהֶּמֶלְך ֵנֵלְך   :ְבֵאר
  .ֵאֵצא ִלְקָראֶתךָ , ַּבֶחֶרב-ֶּפן--ִּבי לֹא ַתֲעבֹר, ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ֱאדֹום   יח
ִני ֵמיֶמיָך ִנְׁשֶּתה אֲ -םְוִא , ַּבְמִסָּלה ַנֲעֶלה ,ִיְׂשָרֵאל- ַוּיֹאְמרּו ֵאָליו ְּבֵני  יט

  .ְּבַרְגַלי ֶאֱעבָֹרה, ָּדָבר-ַרק ֵאין; ִמְכָרם ְוָנַתִּתי, ּוִמְקַני
  .ְּבַעם ָּכֵבד ּוְבָיד ֲחָזָקה, ִלְקָראתֹו ַוֵּיֵצא ֱאדֹום; לֹא ַתֲעבֹר, ַוּיֹאֶמר  כ
, ִיְׂשָרֵאל ַוֵּיט; ִּבְגֻבלֹו, ֲעבֹר ,ִיְׂשָרֵאל-ְנתֹן ֶאת, ַוְיָמֵאן ֱאדֹום   כא

  }פ{   .ֵמָעָליו
  .הֹר ָהָהר, ָהֵעָדה-ִיְׂשָרֵאל ָּכל-ְבֵני ַוָּיבֹאּו; ִמָּקֵדׁש, ַוִּיְסעּו   כב
-ְּגבּול ֶאֶרץ-ַעל, ְּבהֹר ָהָהר ,ַאֲהרֹן- מֶֹׁשה ְוֶאל-ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל  כג

  .ֵלאמֹר, ֱאדֹום
י ֲאֶׁשר ָנַתִּתי ִלְבנֵ , ָהָאֶרץ-א ֶאלָיבֹ ִּכי לֹא, ַעָּמיו-ֶאל, ֵיָאֵסף ַאֲהרֹן   כד

  .ְלֵמי ְמִריָבה, ִּפי- ֶאת ְמִריֶתם- ַעל ֲאֶׁשר--ִיְׂשָרֵאל
  .הֹר ָהָהר, ְוַהַעל אָֹתם ;ְּבנֹו, ֶאְלָעָזר-ְוֶאת, ַאֲהרֹן-ֶאת, ַקח   כה
ַאֲהרֹן וְ ; ֶאְלָעָזר ְּבנֹו- ְוִהְלַּבְׁשָּתם ֶאת ,ְּבָגָדיו- ַאֲהרֹן ֶאת- ְוַהְפֵׁשט ֶאת   כו

  .ּוֵמת ָׁשם, ֵיָאֵסף
-ְלֵעיֵני ָּכל, הֹר ָהָהר- ַוַּיֲעלּו ֶאל ;ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָוה, ַוַּיַעׂש מֶֹׁשה   כז

  .ָהֵעָדה
, ֶאְלָעָזר ְּבנֹו- ַוַּיְלֵּבׁש אָֹתם ֶאת, ְּבָגָדיו-ֶאת ַאֲהרֹן-ַוַּיְפֵׁשט מֶֹׁשה ֶאת   כח

  .ָהָהר- ִמן, ַוֵּיֶרד מֶֹׁשה ְוֶאְלָעָזר; רְּברֹאׁש ָההָ  ,ַוָּיָמת ַאֲהרֹן ָׁשם
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, ַאֲהרֹן ְׁשלִֹׁשים יֹום-ַוִּיְבּכּו ֶאת; ַאֲהרֹן ,ִּכי ָגַוע, ָהֵעָדה-ָּכל, ַוִּיְראּו  כט
  }ס{  .ּכֹל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל
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ֶּדֶרְך , א ִיְׂשָרֵאלִּכי ּבָ , יֵֹׁשב ַהֶּנֶגב, ֲעָרד-ֶמֶלְך  ַוִּיְׁשַמע ַהְּכַנֲעִני   א
  .ֶׁשִבי, ַוִּיְׁשְּב ִמֶּמּנּו, ְּבִיְׂשָרֵאל, ַוִּיָּלֶחם ;ָהֲאָתִרים

, ָהָעם ַהֶּזה-ָנתֹן ִּתֵּתן ֶאת-ִאם  :ַוּיֹאַמר ,ַוִּיַּדר ִיְׂשָרֵאל ֶנֶדר ַליהָוה  ב
  .ָעֵריֶהם-ֶאת ,ְוַהֲחַרְמִּתי--ְּבָיִדי
-ְוֶאת, ַוַּיֲחֵרם ֶאְתֶהם, ַהְּכַנֲעִני-ַוִּיֵּתן ֶאת ,ְׂשָרֵאלַוִּיְׁשַמע ְיהָוה ְּבקֹול יִ    ג

  }פ{  .ָחְרָמה, ַהָּמקֹום-ֵׁשם ַוִּיְקָרא; ָעֵריֶהם
ַוִּתְקַצר ; ֶאֶרץ ֱאדֹום-ֶאת, ִלְסבֹב ,סּוף-ֶּדֶרְך ַים, ַוִּיְסעּו ֵמהֹר ָהָהר  ד

  .ַּבָּדֶרְך , ָהָעם-ֶנֶפׁש
ָלמּות , ָלָמה ֶהֱעִליֻתנּו ִמִּמְצַרִים ,ים ּוְבמֶֹׁשהֵּבאלִֹה , ַוְיַדֵּבר ָהָעם  ה

  .ַּבֶּלֶחם ַהְּקלֵֹקל, ְוַנְפֵׁשנּו ָקָצה, ַמִים ְוֵאין, ִּכי ֵאין ֶלֶחם   :ַּבִּמְדָּבר
ַוָּיָמת ; ָהָעם-ֶאת, ַוְיַנְּׁשכּו, ַהְּׂשָרִפים ֵאת ַהְּנָחִׁשים, ַוְיַׁשַּלח ְיהָוה ָּבָעם   ו

  .ְׂשָרֵאלִמּיִ , ָרב- ַעם
-- ִדַּבְרנּו ַביהָוה ָוָבְך -ִּכי, ָחָטאנּו מֶֹׁשה ַוּיֹאְמרּו-ַוָּיבֹא ָהָעם ֶאל  ז

 .ְּבַעד ָהָעם, ַוִּיְתַּפֵּלל מֶֹׁשה; ַהָּנָחׁש-ֵמָעֵלינּו ֶאת ְוָיֵסר, ְיהָוה-ִהְתַּפֵּלל ֶאל
, ְוָהָיה; ֵנס-ַעל, ְוִׂשים אֹתֹו, ָׂשָרף ֲעֵׂשה ְלךָ , מֶֹׁשה-ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל   ח
  .ָוָחי, ְוָרָאה אֹתֹו, ַהָּנׁשּוְך -ָּכל
 ָנַׁשְך ַהָּנָחׁש-ִאם, ְוָהָיה; ַהֵּנס-ַוְיִׂשֵמהּו ַעל ,ַוַּיַעׂש מֶֹׁשה ְנַחׁש ְנחֶֹׁשת   ט
  .ָוָחי, ְנַחׁש ַהְּנחֶֹׁשת- ֶאל ְוִהִּביט-- ִאיׁש-ֶאת
  .ְּבאֹבֹת ,ַוַּיֲחנּו; ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל, ַוִּיְסעּו  י
, ְּפֵני מֹוָאב- ַּבִּמְדָּבר ֲאֶׁשר ַעל, ָהֲעָבִרים ַוַּיֲחנּו ְּבִעֵּיי; ֵמאֹבֹת, ַוִּיְסעּו   יא

  .ַהָּׁשֶמׁש, ִמִּמְזַרח
  .ָזֶרד ְּבַנַחל, ַוַּיֲחנּו; ָנָסעּו, ִמָּׁשם   יב
ַהּיֵֹצא ִמְּגֻבל , ַאְרנֹון ֲאֶׁשר ַּבִּמְדָּבר ַוַּיֲחנּו ֵמֵעֶבר, ָנָסעּו, ִמָּׁשם  יג

  .ֵּבין מֹוָאב ּוֵבין ָהֱאמִֹרי, ְּגבּול מֹוָאב ִּכי ַאְרנֹון  :ָהֱאמִֹרי
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- ְוֶאת, ָוֵהב ְּבסּוָפה-ֶאת   :ְיהָוה ִמְלֲחמֹת, ְּבֵסֶפר, ֵיָאַמר, ֵּכן-ַעל   יד
  .ַהְּנָחִלים ַאְרנֹון

  .ִלְגבּול מֹוָאב, ְׁשַעןְונִ ; ְלֶׁשֶבת ָער ,ֲאֶׁשר ָנָטה, ַהְּנָחִלים, ְוֶאֶׁשד   טו
-ֱאסֹף ֶאת, ֲאֶׁשר ָאַמר ְיהָוה ְלמֶֹׁשה ,ִהוא ַהְּבֵאר  :ְּבֵאָרה, ּוִמָּׁשם  טז

  }ס{   .ְוֶאְּתָנה ָלֶהם ָמִים, ָהָעם
  .ָלּה-ֱענּו, ֲעִלי ְבֵאר   :ַהּזֹאת ַהִּׁשיָרה-ֶאת, ָאז ָיִׁשיר ִיְׂשָרֵאל   יז
; ְּבִמְׁשֲענָֹתם, ִּבְמחֵֹקק, ְנִדיֵבי ָהָעם ָּכרּוהָ  ,ְּבֵאר ֲחָפרּוָה ָׂשִרים   יח

  .ַמָּתָנה, ּוִמִּמְדָּבר
  .ָּבמֹות, ּוִמַּנֲחִליֵאל ;ַנֲחִליֵאל, ּוִמַּמָּתָנה  יט
-ַעל, ְוִנְׁשָקָפה; ַהִּפְסָּגה, רֹאׁש-- מֹוָאב ַהַּגְיא ֲאֶׁשר ִּבְׂשֵדה, ּוִמָּבמֹות  כ

  }פ{  .ְּפֵני ַהְיִׁשימֹן
  .ָהֱאמִֹרי ֵלאמֹר-ִסיחֹן ֶמֶלְך -ֶאל ,ַוִּיְׁשַלח ִיְׂשָרֵאל ַמְלָאִכים   כא
ֵמי , לֹא ִנְׁשֶּתה-- ְּבָׂשֶדה ּוְבֶכֶרם לֹא ִנֶּטה, ֶאְעְּבָרה ְבַאְרֶצךָ    כב
  .ַנֲעבֹר ְּגֻבֶלךָ -ֲאֶׁשר ַעד, ְּבֶדֶרְך ַהֶּמֶלְך ֵנֵלְך   :ְבֵאר
- ָּכל- ַוֶּיֱאסֹף ִסיחֹן ֶאת, ִּבְגֻבלֹו ֲעבֹר, ֵאלִיְׂשרָ -ָנַתן ִסיחֹן ֶאת-ְולֹא  כג

  .ְּבִיְׂשָרֵאל, ַוִּיָּלֶחם; ַוָּיבֹא ָיְהָצה, ַהִּמְדָּבָרה ַעּמֹו ַוֵּיֵצא ִלְקַראת ִיְׂשָרֵאל
- ַיּבֹק ַעד- ַעד, ַאְרצֹו ֵמַאְרנֹן-ַוִּייַרׁש ֶאת ;ָחֶרב-ְלִפי, ַוַּיֵּכהּו ִיְׂשָרֵאל   כד

  .ְּגבּול ְּבֵני ַעּמֹון ,ִּכי ַעז-- ְּבֵני ַעּמֹון
ָעֵרי -ַוֵּיֶׁשב ִיְׂשָרֵאל ְּבָכל; ָהֵאֶּלה ,ֶהָעִרים- ֵאת ָּכל, ִיְׂשָרֵאל, ַוִּיַּקח   כה

  .ְּבנֶֹתיהָ -ּוְבָכל ְּבֶחְׁשּבֹון, ָהֱאמִֹרי
ְּבֶמֶלְך , ְוהּוא ִנְלַחם; ִהוא, ָהֱאמִֹרי ִעיר ִסיחֹן ֶמֶלְך --ִּכי ֶחְׁשּבֹון   כו

  .ַאְרנֹן-ַעד, ַאְרצֹו ִמָּידֹו-ָּכל-ֶאת ַוִּיַּקח, מֹוָאב ָהִראׁשֹון
  .ִעיר ִסיחֹון, ִּתָּבֶנה ְוִתּכֹוֵנן; ֶחְׁשּבֹון ּבֹאּו, ֵּכן יֹאְמרּו ַהּמְֹׁשִלים-ַעל   כז
, ָאְכָלה ָער מֹוָאב  :ִמִּקְרַית ִסיחֹן ֶלָהָבה, ֵאׁש ָיְצָאה ֵמֶחְׁשּבֹון-ִּכי   כח

  .י ָּבמֹות ַאְרנֹןַּבֲעלֵ 
ָנַתן ָּבָניו ְּפֵליִטם ּוְבנָֹתיו  ;ְּכמֹוׁש-ָאַבְדָּת ַעם, ְלָך מֹוָאב-אֹוי  כט
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.ְלֶמֶלְך ֱאמִֹרי ִסיחֹון, ַּבְּׁשִבית

  .ֵמיְדָבא-ֲאֶׁשר ַעד, נַֹפח- ַוַּנִּׁשים ַעד ;ִּדיבֹן- ַעד, ַוִּניָרם ָאַבד ֶחְׁשּבֹון  ל
  .ָהֱאמִֹרי ,ְּבֶאֶרץ, לִיְׂשָרֵא , ַוֵּיֶׁשב   לא
-ֶאת, )ַוּיֹוֶרׁש(ויירש ; ַוִּיְלְּכדּו ְּבנֶֹתיהָ  ,ַיְעֵזר- ַוִּיְׁשַלח מֶֹׁשה ְלַרֵּגל ֶאת   לב

  .ָׁשם-ָהֱאמִֹרי ֲאֶׁשר
ַהָּבָׁשן ִלְקָראָתם הּוא -ַוֵּיֵצא עֹוג ֶמֶלְך ; ַהָּבָׁשן ,ֶּדֶרְך , ַוַּיֲעלּו, ַוִּיְפנּו  לג
  .ֶאְדֶרִעי-- ַלִּמְלָחָמה ,ַעּמֹו- ְוָכל
ִּכי ְבָיְדָך ָנַתִּתי אֹתֹו --אֹתֹו ִּתיָרא-ַאל, מֶֹׁשה-ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל   לד
 ַּכֲאֶׁשר ָעִׂשיָת ְלִסיחֹן ֶמֶלְך --ּלֹו ְוָעִׂשיָת ; ַאְרצֹו- ְוֶאת, ַעּמֹו- ָּכל- ְוֶאת

  .ְּבֶחְׁשּבֹון ֲאֶׁשר יֹוֵׁשב, ָהֱאמִֹרי
; לֹו ָׂשִריד- ִּבְלִּתי ִהְׁשִאיר- ַעד, ַעּמֹו-ָּכל-ְוֶאת ָּבָניו- ְוֶאת ַוַּיּכּו אֹתֹו   לה

  .ַאְרצֹו-ֶאת ,ַוִּייְרׁשּו
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 22 ְּבִמְדַּבר פרק 

}ס{   .ֵמֵעֶבר ְלַיְרֵּדן ְיֵרחֹו, ַוַּיֲחנּו ְּבַעְרבֹות מֹוָאב ;ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל, ַוִּיְסעּו   א

  .ָלֱאמִֹרי, ָעָׂשה ִיְׂשָרֵאל-ֲאֶׁשר-ָּכל תֵא , ִצּפֹור-ֶּבן, ַוַּיְרא ָּבָלק  ב
ִמְּפֵני ְּבֵני , ַוָּיָקץ מֹוָאב; הּוא-ַרב ִּכי-- ְמאֹד, ַוָּיָגר מֹוָאב ִמְּפֵני ָהָעם   ג

  .ִיְׂשָרֵאל
- ָּכל- ְיַלֲחכּו ַהָּקָהל ֶאת ַעָּתה, ִזְקֵני ִמְדָין-ַוּיֹאֶמר מֹוָאב ֶאל  ד

ִצּפֹור ֶמֶלְך -ּוָבָלק ֶּבן; ַהָּׂשֶדה ֵאת ֶיֶרק, ֹורִּכְלחְֹך ַהּׁש, ְסִביבֵֹתינּו
  .ָּבֵעת ַהִהוא, ְלמֹוָאב

ַהָּנָהר ֶאֶרץ - ְּפתֹוָרה ֲאֶׁשר ַעל, ְּבעֹר- ֶּבן ִּבְלָעם-ַוִּיְׁשַלח ַמְלָאִכים ֶאל  ה
-ִהֵּנה ַעם ָיָצא ִמִּמְצַרִים ִהֵּנה ִכָּסה ֶאת, ֵלאמֹר   :לֹו-ִלְקרֹא-- ַעּמֹו- ְּבֵני

  .ִמֻּמִלי, יֵֹׁשב ְוהּוא, ין ָהָאֶרץעֵ 
אּוַלי -- ָעצּום הּוא ִמֶּמִּני-ִּכי, ַהֶּזה ָהָעם-ִּלי ֶאת- ָּנא ָאָרה- ְוַעָּתה ְלָכה   ו

ְּתָבֵרְך -ֵאת ֲאֶׁשר, ִּכי ָיַדְעִּתי  :ָהָאֶרץ-ִמן ַוֲאָגְרֶׁשּנּו, ּבֹו-אּוַכל ַנֶּכה
  .יּוָאר ,ַוֲאֶׁשר ָּתאֹר, ְמבָֹרְך 

, ִּבְלָעם-ֶאל, ַוָּיבֹאּו; ְּבָיָדם, ּוְקָסִמים, ִמְדָין ְוִזְקֵני, ֵּיְלכּו ִזְקֵני מֹוָאבוַ   ז
  .ִּדְבֵרי ָבָלק ,ַוְיַדְּברּו ֵאָליו

ַּכֲאֶׁשר , ַוֲהִׁשבִֹתי ֶאְתֶכם ָּדָבר ,ִלינּו פֹה ַהַּלְיָלה, ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם   ח
  .ִּבְלָעם-ִעם, מֹוָאב-יָׂשרֵ  ַוֵּיְׁשבּו; ְיַדֵּבר ְיהָוה ֵאָלי

  .ִמי ָהֲאָנִׁשים ָהֵאֶּלה ִעָּמְך  ,ַוּיֹאֶמר; ִּבְלָעם-ֶאל, ַוָּיבֹא ֱאלִֹהים   ט
 .ָׁשַלח ֵאָלי, ִצּפֹר ֶמֶלְך מֹוָאב-ֶּבן ָּבָלק  :ָהֱאלִֹהים-ֶאל, ַוּיֹאֶמר ִּבְלָעם  י
ְלָכה , ַעָּתה; ָהָאֶרץ ֵעין- ַוְיַכס ֶאת ,ִהֵּנה ָהָעם ַהּיֵֹצא ִמִּמְצַרִים   יא

  .ְוֵגַרְׁשִּתיו, ְלִהָּלֶחם ּבֹו אּוַלי אּוַכל-- ִּלי אֹתֹו- ָקָבה
, ָהָעם- לֹא ָתאֹר ֶאת; ֵתֵלְך ִעָּמֶהם לֹא, ִּבְלָעם-ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים ֶאל   יב

  .ִּכי ָברּוְך הּוא
ִּכי    :ַאְרְצֶכם-ּו ֶאלְלכ, ָׂשֵרי ָבָלק- ֶאל ַוּיֹאֶמר, ַּבּבֶֹקר, ַוָּיָקם ִּבְלָעם  יג

  .ִעָּמֶכם ְלִתִּתי ַלֲהלְֹך , ֵמֵאן ְיהָוה
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ֵמֵאן ִּבְלָעם ֲהלְֹך , ַוּיֹאְמרּו; ָּבָלק-ֶאל ַוָּיבֹאּו, ַוָּיקּומּו ָׂשֵרי מֹוָאב   יד
  .ִעָּמנּו
  .ַרִּבים ְוִנְכָּבִדים ֵמֵאֶּלה ,ְׁשלַֹח ָׂשִרים, ָּבָלק, ַוּיֶֹסף עֹוד   טו
ָנא -ַאל, ִצּפֹור-ּכֹה ָאַמר ָּבָלק ֶּבן ,ַוּיֹאְמרּו לֹו; ִּבְלָעם-ֶאל, בֹאּוַוּיָ   טז

  .ֵמֲהלְֹך ֵאָלי, ִתָּמַנע
, ָּנא-ּוְלָכה; ּתֹאַמר ֵאַלי ֶאֱעֶׂשה- ֲאֶׁשר ְוכֹל, ַכֵּבד ֲאַכֶּבְדָך ְמאֹד-ִּכי   יז

  .ָהָעם ַהֶּזה, ֵאת, ִּלי- ָקָבה
, ִלי ָבָלק ְמלֹא ֵביתֹו-ִיֶּתן- ִאם, ָבָלק ַעְבֵדי-ר ֶאלַוּיֹאֶמ , ַוַּיַען ִּבְלָעם   יח

אֹו , ַלֲעׂשֹות ְקַטָּנה, ִּפי ְיהָוה ֱאלָֹהי-ֶאת ַלֲעבֹר, לֹא אּוַכל-- ֶּכֶסף ְוָזָהב
  .ְגדֹוָלה
ּיֵֹסף ְיהָוה -ַמה, ְוֵאְדָעה; ַהָּלְיָלה--ַאֶּתם-ַּגם ְׁשבּו ָנא ָבֶזה, ְוַעָּתה  יט

  .ַּדֵּבר ִעִּמי
ִלְקרֹא ְלָך ָּבאּו -ַוּיֹאֶמר לֹו ִאם ,ַלְיָלה, ִּבְלָעם-ַוָּיבֹא ֱאלִֹהים ֶאל  כ

אֹתֹו -- ֲאַדֵּבר ֵאֶליךָ -ַהָּדָבר ֲאֶׁשר- ֶאת ,ְוַאְך ; קּום ֵלְך ִאָּתם, ָהֲאָנִׁשים
  .ַתֲעֶׂשה
  .מֹוָאב ָׂשֵרי-ִעם, ַוֵּיֶלְך ; ֲאתֹנֹו- ֶאת ַוַּיֲחבֹׁש, ַוָּיָקם ִּבְלָעם ַּבּבֶֹקר   כא
, ַוִּיְתַיֵּצב ַמְלַאְך ְיהָוה ַּבֶּדֶרְך  ,הֹוֵלְך הּוא-ִּכי, ַאף ֱאלִֹהים- ַוִּיַחר   כב

  .ּוְׁשֵני ְנָעָריו ִעּמֹו, ֲאתֹנֹו-ַעל ְוהּוא רֵֹכב; ְלָׂשָטן לֹו
, ְוַחְרּבֹו ְׁשלּוָפה ְּבָידֹו, ִנָּצב ַּבֶּדֶרְך  ַמְלַאְך ְיהָוה-ַוֵּתֶרא ָהָאתֹון ֶאת  כג

ְלַהּטָֹתּה , ָהָאתֹון- ַוַּיְך ִּבְלָעם ֶאת; ַוֵּתֶלְך ַּבָּׂשֶדה ,ַהֶּדֶרְך -ַוֵּתט ָהָאתֹון ִמן
  .ַהָּדֶרְך 
  .ְוָגֵדר ִמֶּזה, ָּגֵדר ִמֶּזה-- ַהְּכָרִמים ְּבִמְׁשעֹול, ַוַּיֲעמֹד ַמְלַאְך ְיהָוה   כד
- ַוִּתְלַחץ ֶאת, ַהִּקיר-ץ ֶאלַוִּתָּלחֵ  ,ַמְלַאְך ְיהָוה-ַוֵּתֶרא ָהָאתֹון ֶאת   כה

  .ְלַהּכָֹתּה ,ַוּיֶֹסף; ַהִּקיר-ֶאל, ֶרֶגל ִּבְלָעם
ֶּדֶרְך -ֲאֶׁשר ֵאין, ַוַּיֲעמֹד ְּבָמקֹום ָצר ;ֲעבֹור, ְיהָוה-ַוּיֹוֶסף ַמְלַאְך    כו

  .ִלְנטֹות ָיִמין ּוְׂשמֹאול
ַאף - ַוִּיַחר; ַחת ִּבְלָעםַוִּתְרַּבץ ַּת  ,ַמְלַאְך ְיהָוה-ַוֵּתֶרא ָהָאתֹון ֶאת   כז
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.ַּבַּמֵּקלָהָאתֹון- ַוַּיְך ֶאת, ִּבְלָעם

ִּכי , ָעִׂשיִתי ְלךָ -ֶמה, ַוּתֹאֶמר ְלִבְלָעם ;ִּפי ָהָאתֹון-ֶאת, ַוִּיְפַּתח ְיהָוה   כח
  .ֶזה ָׁשלֹׁש ְרָגִלים, ִהִּכיַתִני

ִּכי ַעָּתה , ֶחֶרב ְּבָיִדי-לּו ֶיׁש; ִהְתַעַּלְלְּת ִּבי ִּכי, ַוּיֹאֶמר ִּבְלָעם ָלָאתֹון  כט
  .ֲהַרְגִּתיְך 

ָרַכְבָּת ָעַלי - ָאנִֹכי ֲאתְֹנָך ֲאֶׁשר ֲהלֹוא, ִּבְלָעם-ַוּתֹאֶמר ָהָאתֹון ֶאל  ל
 .לֹא, ַוּיֹאֶמר; ַלֲעׂשֹות ְלָך ּכֹה, ִהְסַּכְנִּתי ַהַהְסֵּכן-- ַהּיֹום ַהֶּזה- ֵמעֹוְדָך ַעד

, ַמְלַאְך ְיהָוה ִנָּצב ַּבֶּדֶרְך -ַוַּיְרא ֶאת ,ֵעיֵני ִבְלָעם- ֶאת, ַוְיַגל ְיהָוה   לא
  .ְלַאָּפיו, ַוִּיּקֹד ַוִּיְׁשַּתחּו ;ְוַחְרּבֹו ְׁשֻלָפה ְּבָידֹו

ֶזה ָׁשלֹוׁש , ֲאתְֹנךָ -ִהִּכיָת ֶאת ָמה- ַעל, ַמְלַאְך ְיהָוה, ַוּיֹאֶמר ֵאָליו   לב
  .ָיַרט ַהֶּדֶרְך ְלֶנְגִּדי-ִּכי ,ָטןִהֵּנה ָאנִֹכי ָיָצאִתי ְלָׂש ; ְרָגִלים

, אּוַלי ָנְטָתה ִמָּפַני; ֶזה ָׁשלֹׁש ְרָגִלים ,ַוֵּתט ְלָפַני, ָהָאתֹון, ַוִּתְרַאִני  לג
  .ָהַרְגִּתי ְואֹוָתּה ֶהֱחֵייִתי אְֹתָכה- ִּכי ַעָּתה ַּגם

ִּכי ַאָּתה , ַדְעִּתיִּכי לֹא יָ -- ָחָטאִתי ,ַמְלַאְך ְיהָוה-ַוּיֹאֶמר ִּבְלָעם ֶאל   לד
  .ָאׁשּוָבה ִּלי, ַרע ְּבֵעיֶניךָ - ְוַעָּתה ִאם ;ִנָּצב ִלְקָראִתי ַּבָּדֶרְך 

- ְוֶאֶפס ֶאת, ָהֲאָנִׁשים-ֵלְך ִעם ,ִּבְלָעם-ַוּיֹאֶמר ַמְלַאְך ְיהָוה ֶאל   לה
  .י ָבָלקָׂשרֵ - ִעם, ַוֵּיֶלְך ִּבְלָעם; ְתַדֵּבר אֹתֹו, ֲאַדֵּבר ֵאֶליךָ - ַהָּדָבר ֲאֶׁשר

ֲאֶׁשר , ִעיר מֹוָאב- ַוֵּיֵצא ִלְקָראתֹו ֶאל ;ִּכי ָבא ִבְלָעם, ַוִּיְׁשַמע ָּבָלק   לו
  .ִּבְקֵצה ַהְּגבּול ,ֲאֶׁשר, ְּגבּול ַאְרנֹן-ַעל
ָלָּמה -- ָלְך -ָׁשלַֹח ָׁשַלְחִּתי ֵאֶליָך ִלְקרֹא ֲהלֹא, ִּבְלָעם-ַוּיֹאֶמר ָּבָלק ֶאל   לז
  .לֹא אּוַכל ַּכְּבֶדךָ , ַהֻאְמָנם ;ָליֵא , ָהַלְכָּת -לֹא
ר ֲהָיכֹל אּוַכל ַּדּבֵ , ַעָּתה--ָבאִתי ֵאֶליךָ -ִהֵּנה ,ָּבָלק-ַוּיֹאֶמר ִּבְלָעם ֶאל   לח

  .אֹתֹו ֲאַדֵּבר-- ֲאֶׁשר ָיִׂשים ֱאלִֹהים ְּבִפי ,ַהָּדָבר  :ְמאּוָמה
  .ֻחצֹות ִקְרַית, ַוָּיבֹאּו ;ָּבָלק-ִעם, ַוֵּיֶלְך ִּבְלָעם  לט
  .ְוַלָּׂשִרים ֲאֶׁשר ִאּתֹו, ַוְיַׁשַּלח ְלִבְלָעם ;ָּבָקר ָוצֹאן, ַוִּיְזַּבח ָּבָלק  מ
ַוַּיְרא ; ַוַּיֲעֵלהּו ָּבמֹות ָּבַעל, ִּבְלָעם-ֶאת ַוִּיַּקח ָּבָלק--ַוְיִהי ַבּבֶֹקר   מא

  .ְקֵצה ָהָעם, ִמָּׁשם



  
69  

  

 

 23 ְּבִמְדַּבר פרק 

, ְוָהֵכן ִלי ָּבֶזה; ִלי ָבֶזה ִׁשְבָעה ִמְזְּבחֹת-ְּבֵנה ,ָּבָלק-ָעם ֶאלַוּיֹאֶמר ִּבלְ    א
  .ְוִׁשְבָעה ֵאיִלים ִׁשְבָעה ָפִרים

 .ַּבִּמְזֵּבחַ , ַוַּיַעל ָּבָלק ּוִבְלָעם ָּפר ָוַאִיל; ִּבְלָעם ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר, ַוַּיַעׂש ָּבָלק  ב
ְוֵאְלָכה אּוַלי ִיָּקֵרה ְיהָוה , עָֹלֶתךָ -ַעל בִהְתַיּצֵ , ַוּיֹאֶמר ִּבְלָעם ְלָבָלק   ג

  .ֶׁשִפי, ַוֵּיֶלְך ; ַּיְרֵאִני ְוִהַּגְדִּתי ָלְך -ַמה ּוְדַבר, ִלְקָראִתי
ִׁשְבַעת ַהִּמְזְּבחֹת -ֶאת, ֵאָליו ַוּיֹאֶמר; ִּבְלָעם-ֶאל, ַוִּיָּקר ֱאלִֹהים  ד

  .ַּבִּמְזֵּבחַ  ,ָוַאַעל ָּפר ָוַאִיל, ָעַרְכִּתי
  .ְוכֹה ְתַדֵּבר, ָּבָלק-ַוּיֹאֶמר ׁשּוב ֶאל ;ְּבִפי ִבְלָעם, ַוָּיֶׂשם ְיהָוה ָּדָבר  ה
  .ָׂשֵרי מֹוָאב- ְוָכל, הּוא--עָֹלתֹו- ַעל ְוִהֵּנה ִנָּצב, ַוָּיָׁשב ֵאָליו   ו
-ֵריֵמַהְר , מֹוָאב-ַיְנֵחִני ָבָלק ֶמֶלְך  ֲאָרם-ִמן  :ַוּיֹאַמר, ַוִּיָּׂשא ְמָׁשלֹו  ז

  .ּוְלָכה זֲֹעָמה ִיְׂשָרֵאל ,ִּלי ַיֲעקֹב-ְלָכה ָאָרה--ֶקֶדם
  .לֹא ָזַעם ְיהָוה ,ּוָמה ֶאְזעֹם; לֹא ַקּבֹה ֵאל, ָמה ֶאּקֹב   ח
, ָעם ְלָבָדד ִיְׁשּכֹן-ֶהן   :ּוִמְּגָבעֹות ֲאׁשּוֶרּנּו ,ֵמרֹאׁש ֻצִרים ֶאְרֶאּנּו- ִּכי   ט

  .ִיְתַחָּׁשב ּוַבּגֹוִים לֹא
ָּתמֹת ַנְפִׁשי מֹות ; רַֹבע ִיְׂשָרֵאל-ֶאת ּוִמְסָּפר, ִמי ָמָנה ֲעַפר ַיֲעקֹב  י

  .ָּכמֹהּו ּוְתִהי ַאֲחִריִתי, ְיָׁשִרים
ְוִהֵּנה , ָלקֹב אְֹיַבי ְלַקְחִּתיךָ   :ָעִׂשיָת ִלי ֶמה, ִּבְלָעם-ַוּיֹאֶמר ָּבָלק ֶאל   יא

  .ֵּבַרְכָּת ָבֵרְך 
, אֹתֹו ֶאְׁשמֹר-- ָיִׂשים ְיהָוה ְּבִפי ֵאת ֲאֶׁשר, ֲהלֹא  :רַוּיֹאַמ , ַוַּיַען   יב

  .ְלַדֵּבר
ָמקֹום ַאֵחר ֲאֶׁשר ִּתְרֶאּנּו -ֶאל ָּנא ִאִּתי-ְלךָ , ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ָּבָלק  יג

  .ִמָּׁשם, ִלי- ְוָקְבנֹו; ִתְרֶאה ְוֻכּלֹו לֹא, ֶאֶפס ָקֵצהּו ִתְרֶאה-- ִמָּׁשם
ַוַּיַעל , ַוִּיֶבן ִׁשְבָעה ִמְזְּבחֹת; ַהִּפְסָּגה רֹאׁש- ֶאל, ֵדה צִֹפיםַוִּיָּקֵחהּו ְׂש    יד

  .ָּפר ָוַאִיל ַּבִּמְזֵּבחַ 
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  .ִאָּקֶרה ּכֹה, ְוָאנִֹכי; עָֹלֶתךָ -ַעל ,ִהְתַיֵּצב ּכֹה, ָּבָלק-ֶאל, ַוּיֹאֶמר   טו
, ָּבָלק- אֶמר ׁשּוב ֶאלַוּיֹ; ָּדָבר ְּבִפיו ַוָּיֶׂשם, ִּבְלָעם-ַוִּיָּקר ְיהָוה ֶאל  טז

  .ְוכֹה ְתַדֵּבר
ַוּיֹאֶמר לֹו ; ִאּתֹו, ְוָׂשֵרי מֹוָאב, עָֹלתֹו-ַעל ְוִהּנֹו ִנָּצב, ַוָּיבֹא ֵאָליו   יז

  .ִּדֶּבר ְיהָוה-ַמה, ָּבָלק
  .ַהֲאִזיָנה ָעַדי ְּבנֹו ִצּפֹר, ָּבָלק ּוְׁשָמע קּום  :ַוּיֹאַמר, ַוִּיָּׂשא ְמָׁשלֹו   יח
, ַההּוא ָאַמר ְולֹא ַיֲעֶׂשה; ְוִיְתֶנָחם ָאָדם-ּוֶבן, לֹא ִאיׁש ֵאל ִויַכֵּזב  יט

  .ְוִדֶּבר ְולֹא ְיִקיֶמָּנה
  .ֲאִׁשיֶבָּנה ְולֹא, ּוֵבֵרְך ; ָלָקְחִּתי, ִהֵּנה ָבֵרְך   כ
ְיהָוה ֱאלָֹהיו ; ָעָמל ְּבִיְׂשָרֵאל ָרָאה-ְולֹא, ִהִּביט ָאֶון ְּבַיֲעקֹב-לֹא   כא
  .ּוְתרּוַעת ֶמֶלְך ּבֹו, ִעּמֹו
  .לֹו, ְרֵאם ְּכתֹוֲעפֹת-- מֹוִציָאם ִמִּמְצָרִים, ֵאל   כב
ֵיָאֵמר ְלַיֲעקֹב , ָּכֵעת; ְּבִיְׂשָרֵאל ֶקֶסם- ְולֹא, ַנַחׁש ְּבַיֲעקֹב- ִּכי לֹא  כג

  .ֵאל, ָּפַעל-ַמה, ּוְלִיְׂשָרֵאל
, יֹאַכל ֶטֶרף- לֹא ִיְׁשַּכב ַעד; ַנָּׂשאִיְת  ְוַכֲאִרי, ָעם ְּכָלִביא ָיקּום-ֶהן   כד
  .ֲחָלִלים ִיְׁשֶּתה-ְוַדם
לֹא , ָּבֵרְך -ַּגם; לֹא ִתֳּקֶבּנּו קֹב-ַּגם, ִּבְלָעם-ַוּיֹאֶמר ָּבָלק ֶאל   כה

  .ְתָבְרֶכּנּו
ּכֹל , ִּדַּבְרִּתי ֵאֶליָך ֵלאמֹר, ֲהלֹא   :ָּבָלק-ַוּיֹאֶמר ֶאל, ַוַּיַען ִּבְלָעם   כו

  .אֹתֹו ֶאֱעֶׂשה, ְיַדֵּבר ְיהָוה-רֲאֶׁש 
אּוַלי ; ָמקֹום ַאֵחר- ֶאל, ֶאָּקֲחךָ  ָּנא-ְלָכה, ִּבְלָעם-ֶאל, ַוּיֹאֶמר ָּבָלק   כז

  .ִמָּׁשם ְוַקּבֹתֹו ִלי, ִייַׁשר ְּבֵעיֵני ָהֱאלִֹהים
  .ִׁשימֹןְּפֵני ַהיְ -ַהִּנְׁשָקף ַעל, ַהְּפעֹור רֹאׁש, ִּבְלָעם-ֶאת, ַוִּיַּקח ָּבָלק   כח
ְוָהֵכן ִלי ; ָבֶזה ִׁשְבָעה ִמְזְּבחֹת ִלי-ְּבֵנה, ָּבָלק-ַוּיֹאֶמר ִּבְלָעם ֶאל  כט
  .ֵאיִלם ִׁשְבָעה ָפִרים ְוִׁשְבָעה, ָּבֶזה
  .ַּבִּמְזֵּבחַ , ַוַּיַעל ָּפר ָוַאִיל ;ַּכֲאֶׁשר ָאַמר ִּבְלָעם, ַוַּיַעׂש ָּבָלק  ל
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ָהַלְך -ְולֹא, ִיְׂשָרֵאל- ְּבֵעיֵני ְיהָוה ְלָבֵרְך ֶאת ִּכי טֹוב, ְרא ִּבְלָעםַוּיַ    א
  .ָּפָניו, ַהִּמְדָּבר- ַוָּיֶׁשת ֶאל; ִלְקַראת ְנָחִׁשים ,ְּבַפַעם-ְּכַפַעם

ַוְּתִהי ; ִלְׁשָבָטיו, ׁשֵֹכן, ִיְׂשָרֵאל- ֶאת ַוַּיְרא, ֵעיָניו- ַוִּיָּׂשא ִבְלָעם ֶאת  ב
  .רּוַח ֱאלִֹהים, ָעָליו
ּוְנֻאם ַהֶּגֶבר ְׁשֻתם , ִּבְלָעם ְּבנֹו ְבעֹר ְנֻאם  :ַוּיֹאַמר, ַוִּיָּׂשא ְמָׁשלֹו   ג

  .ָהָעִין
 .נֵֹפל ּוְגלּוי ֵעיָנִים, ַׁשַּדי ֶיֱחֶזה ֲאֶׁשר ַמֲחֵזה   :ֵאל-ִאְמֵרי, ׁשֵֹמעַ --ְנֻאם  ד
  .ִיְׂשָרֵאל, יךָ ִמְׁשְּכנֶֹת  ;ַיֲעקֹב, ּטֹבּו אָֹהֶליךָ -ַמה  ה
-ַּכֲאָרִזים ֲעֵלי, ַּכֲאָהִלים ָנַטע ְיהָוה ;ְּכַגּנֹת ֲעֵלי ָנָהר, ִּכְנָחִלים ִנָּטיּו   ו

  .ָמִים
ְוִתַּנֵּׂשא , ְוָירֹם ֵמֲאַגג ַמְלּכֹו; ַרִּבים ְוַזְרעֹו ְּבַמִים, ַמִים ִמָּדְלָיו-ִיַּזל  ז

  .ַמְלֻכתֹו
, יֹאַכל ּגֹוִים ָצָריו; ְרֵאם לֹו ְּכתֹוֲעפֹת, םֵאל מֹוִציאֹו ִמִּמְצַריִ    ח

  .ְוִחָּציו ִיְמָחץ-- ְוַעְצמֵֹתיֶהם ְיָגֵרם
ְואְֹרֶריָך , ְמָבְרֶכיָך ָברּוְך ; ְיִקיֶמּנּו ִמי, ָּכַרע ָׁשַכב ַּכֲאִרי ּוְכָלִביא   ט

  .ָארּור
-ּיֹאֶמר ָּבָלק ֶאלוַ ; ַּכָּפיו- ַוִּיְסּפֹק ֶאת ,ִּבְלָעם-ַאף ָּבָלק ֶאל-ַוִּיַחר  י

  .ֶזה ָׁשלֹׁש ְּפָעִמים, ְוִהֵּנה ֵּבַרְכָּת ָבֵרְך , ְקָראִתיךָ  ָלקֹב אְֹיַבי, ִּבְלָעם
ְוִהֵּנה ְמָנֲעָך , ָאַמְרִּתי ַּכֵּבד ֲאַכֶּבְדךָ  ;ְמקֹוֶמךָ -ְלָך ֶאל-ְּבַרח, ְוַעָּתה   יא

  .ְיהָוה ִמָּכבֹוד
ָׁשַלְחָּת -ַמְלָאֶכיָך ֲאֶׁשר- ַּגם ֶאל ,ֲהלֹא  :ָּבָלק-ֶאל, ַוּיֹאֶמר ִּבְלָעם   יב
  .ִּדַּבְרִּתי ֵלאמֹר-- ֵאַלי
ִּפי -לֹא אּוַכל ַלֲעבֹר ֶאת-- ְוָזָהב ֶּכֶסף, ִלי ָבָלק ְמלֹא ֵביתֹו-ִיֶּתן-ִאם  יג

  .אֹתֹו ֲאַדֵּבר, ְיַדֵּבר ְיהָוה-ֲאֶׁשר  :ִמִּלִּבי ַלֲעׂשֹות טֹוָבה אֹו ָרָעה, ְיהָוה
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ה ֲאֶׁשר ַיֲעֶׂשה ָהָעם ַהּזֶ , ִאיָעְצךָ  ,ְלָכה; ִהְנִני הֹוֵלְך ְלַעִּמי, ָּתהְועַ    יד
  .ְּבַאֲחִרית ַהָּיִמים, ְלַעְּמךָ 
ּוְנֻאם ַהֶּגֶבר ְׁשֻתם , ִּבְלָעם ְּבנֹו ְבעֹר ְנֻאם  :ַוּיֹאַמר, ַוִּיָּׂשא ְמָׁשלֹו   טו

  .ָהָעִין
נֵֹפל , ַמֲחֵזה ַׁשַּדי ֶיֱחֶזה; ַּדַעת ֶעְליֹון ,ְויֵֹדעַ , ֵאל- ׁשֵֹמַע ִאְמֵרי, ְנֻאם  טז

  .ּוְגלּוי ֵעיָנִים
ְוָקם , ָּדַרְך ּכֹוָכב ִמַּיֲעקֹב; ְולֹא ָקרֹוב ֲאׁשּוֶרּנּו, ֶאְרֶאּנּו ְולֹא ַעָּתה   יז

  .ֵׁשת-ְּבֵני-ְוַקְרַקר ָּכל, ַּפֲאֵתי מֹוָאב ּוָמַחץ, ֵׁשֶבט ִמִּיְׂשָרֵאל
עֶֹׂשה , ְוִיְׂשָרֵאל; אְֹיָביו--ֵׂשִעיר ְוָהָיה ְיֵרָׁשה, ם ְיֵרָׁשהְוָהָיה ֱאדֹו   יח
  .ָחִיל
  .ֵמִעיר ,ְוֶהֱאִביד ָׂשִריד; ִמַּיֲעקֹב, ְוֵיְרְּד   יט
, ֵראִׁשית ּגֹוִים ֲעָמֵלק  :ַוּיֹאַמר ,ַוִּיָּׂשא ְמָׁשלֹו, ֲעָמֵלק-ֶאת, ַוַּיְרא  כ

  .ְוַאֲחִריתֹו ֲעֵדי אֵֹבד
ְוִׂשים , מֹוָׁשֶבךָ , ֵאיָתן  :ַוּיֹאַמר, ְמָׁשלֹו ַוִּיָּׂשא, ַהֵּקיִני- ֶאת, ְראַוּיַ    כא

  .ִקֶּנךָ , ַּבֶּסַלע
  .ַאּׁשּור ִּתְׁשֶּבּךָ  ,ָמה-ַעד-- ְלָבֵער ָקִין, ִיְהֶיה-ִּכי ִאם   כב
  .ִיְחֶיה ִמֻּׂשמֹו ֵאל ִמי, אֹוי  :ַוּיֹאַמר, ַוִּיָּׂשא ְמָׁשלֹו  כג
  .ֲעֵדי אֵֹבד, הּוא- ְוַגם; ֵעֶבר-ְוִעּנּו ְוִעּנּו ַאּׁשּור, ם ִמַּיד ִּכִּתיםְוִצי   כד
  }פ{  .ָהַלְך ְלַדְרּכֹו, ָּבָלק-ְוַגם; ִלְמקֹמֹו ַוֵּיֶלְך ַוָּיָׁשב, ַוָּיָקם ִּבְלָעם   כה
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  .ְּבנֹות מֹוָאב- ת ֶאלִלְזנֹו, ַוָּיֶחל ָהָעם; ַּבִּׁשִּטים ,ַוֵּיֶׁשב ִיְׂשָרֵאל   א
 .ןַוִּיְׁשַּתֲחוּו ֵלאלֵֹהיהֶ , ַוּיֹאַכל ָהָעם ;ְלִזְבֵחי ֱאלֵֹהיֶהן, ַוִּתְקֶראָן ָלָעם  ב
  .ְּבִיְׂשָרֵאל, ַאף ְיהָוה- ַוִּיַחר ;ְלַבַעל ְּפעֹור, ַוִּיָּצֶמד ִיְׂשָרֵאל   ג
ְוהֹוַקע אֹוָתם , ָעםָראֵׁשי הָ - ָּכל- ֶאת ַקח, מֶֹׁשה-ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל  ד

  .ִמִּיְׂשָרֵאל, ְיהָוה- ֲחרֹון ַאף ְוָיׁשֹב; ֶנֶגד ַהָּׁשֶמׁש, ַליהָוה
ַהִּנְצָמִדים , ִהְרגּו ִאיׁש ֲאָנָׁשיו  :ׁשְֹפֵטי ִיְׂשָרֵאל-ֶאל, ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה  ה

  .ְלַבַעל ְּפעֹור
ְלֵעיֵני , ַהִּמְדָיִנית- ֶאָחיו ֶאת-ַוַּיְקֵרב ֶאל ,ְוִהֵּנה ִאיׁש ִמְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ָּבא   ו

  .ֶּפַתח אֶֹהל מֹוֵעד, ְוֵהָּמה בִֹכים; ִיְׂשָרֵאל-ְּבֵני ֲעַדת-ּוְלֵעיֵני ָּכל, מֶֹׁשה
, ַוָּיָקם ִמּתֹוְך ָהֵעָדה; ַהּכֵֹהן, ַאֲהרֹן-ֶּבן ,ֶאְלָעָזר-ִּפיְנָחס ֶּבן, ַוַּיְרא  ז

  .ַוִּיַּקח רַֹמח ְּבָידֹו
ֵאת ִאיׁש --ְׁשֵניֶהם-ַוִּיְדקֹר ֶאת, ַהֻּקָּבה-ֶאל ִיְׂשָרֵאל-ַחר ִאיׁשַוָּיבֹא ַא   ח

 .ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל, ֵמַעל, ַהַּמֵּגָפה, ַוֵּתָעַצר; ֳקָבָתּה-ֶאל ָהִאָּׁשה- ְוֶאת, ִיְׂשָרֵאל
  }פ{  .ָאֶלף, ַאְרָּבָעה ְוֶעְׂשִרים--ַּבַּמֵּגָפה ַהֵּמִתים, ַוִּיְהיּו   ט
  .מֶֹׁשה ֵּלאמֹר- ֶאל, ר ְיהָוהַוְיַדּבֵ   י
-ֲחָמִתי ֵמַעל ְּבֵני-ֵהִׁשיב ֶאת, ַהּכֵֹהן ַאֲהרֹן-ֶאְלָעָזר ֶּבן- ִּפיְנָחס ֶּבן   יא

, ִיְׂשָרֵאל-ְּבֵני- ִכִּליִתי ֶאת-ְולֹא; ְּבתֹוָכם ,ִקְנָאִתי- ְּבַקְנאֹו ֶאת, ִיְׂשָרֵאל
  .ְּבִקְנָאִתי

  .ָׁשלֹום, ְּבִריִתי-ֶאת ֹוִהְנִני נֵֹתן ל  :ֱאמֹר, ָלֵכן   יב
ֲאֶׁשר ִקֵּנא , ַּתַחת-- ְּבִרית ְּכֻהַּנת עֹוָלם ,ְוָהְיָתה ּלֹו ּוְלַזְרעֹו ַאֲחָריו  יג

  .ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל-ַעל ,ַוְיַכֵּפר, ֵלאלָֹהיו
- ֶּבן, ִזְמִרי-- ַהִּמְדָיִנית-ֻהָּכה ֶאת ֲאֶׁשר, ְוֵׁשם ִאיׁש ִיְׂשָרֵאל ַהֻּמֶּכה   יד
  .ַלִּׁשְמעִֹני ,ָאב- ְנִׂשיא ֵבית  :אָסלּו
-רֹאׁש ֻאּמֹות ֵּבית  :צּור-ָּכְזִּבי ַבת ,ְוֵׁשם ָהִאָּׁשה ַהֻּמָּכה ַהִּמְדָיִנית   טו
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}פ{  .הּוא, ָאב ְּבִמְדָין

  .מֶֹׁשה ֵּלאמֹר-ֶאל, ַוְיַדֵּבר ְיהָוה  טז
  .אֹוָתם ,ְוִהִּכיֶתם; ַהִּמְדָיִנים-ֶאת, ָצרֹור   יז
; ְּפעֹור- ְּדַבר-ִנְּכלּו ָלֶכם ַעל- ֲאֶׁשר ְּבִנְכֵליֶהם, ִּכי צְֹרִרים ֵהם ָלֶכם   חי

-ַעל, ַהַּמֵּגָפה-ַהֻּמָּכה ְביֹום, ֲאחָֹתם, ִמְדָין ְנִׂשיא- ְּדַבר ָּכְזִּבי ַבת- ְוַעל
  .ְּפעֹור-ְּדַבר
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 26 ְּבִמְדַּבר פרק 

  }פ{  ;ַאֲחֵרי ַהַּמֵּגָפה, ַוְיִהי   א
   

  .ֵלאמֹר ַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן- ְוֶאל ֶאְלָעָזר ֶּבן, מֶֹׁשה-ֶמר ְיהָוה ֶאלַוּיֹא
--ִמֶּבן ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ָוַמְעָלה, ִיְׂשָרֵאל- ְּבֵני ֲעַדת-רֹאׁש ָּכל-ְׂשאּו ֶאת  ב

  .ְּבִיְׂשָרֵאל, יֵֹצא ָצָבא- ָּכל  :ְלֵבית ֲאבָֹתם
, ַיְרֵּדן ְיֵרחֹו-ַעל  :ְּבַעְרבֹת מֹוָאב-- אָֹתם ,ַוְיַדֵּבר מֶֹׁשה ְוֶאְלָעָזר ַהּכֵֹהן   ג

  .ֵלאמֹר
מֶֹׁשה ּוְבֵני - ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָוה ֶאת ,ָוָמְעָלה, ִמֶּבן ֶעְׂשִרים ָׁשָנה  ד

  .ִמְצָרִים ַהּיְֹצִאים ֵמֶאֶרץ, ִיְׂשָרֵאל
, ְלַפּלּוא, ִכיֲחנֹוְך ִמְׁשַּפַחת ַהֲחנֹ, ְראּוֵבן ְּבֵני; ְּבכֹור ִיְׂשָרֵאל, ְראּוֵבן  ה

  .ִמְׁשַּפַחת ַהַּפֻּלִאי
  .ִמְׁשַּפַחת ַהַּכְרִמי, ְלַכְרִמי ;ִמְׁשַּפַחת ַהֶחְצרֹוִני, ְלֶחְצרֹן   ו
, ףְׁשלָֹׁשה ְוַאְרָּבִעים ֶאלֶ , ְפֻקֵדיֶהם ַוִּיְהיּו; ִמְׁשְּפחֹת ָהראּוֵבִני, ֵאֶּלה  ז

  .ּוְׁשלִֹׁשים, ּוְׁשַבע ֵמאֹות
  .ֱאִליָאב, ּלּואּוְבֵני פַ    ח
ָדָתן ַוֲאִביָרם קרואי - הּוא  :ַוֲאִביָרם ְנמּוֵאל ְוָדָתן, ּוְבֵני ֱאִליָאב   ט
, ְּבַהּצָֹתם, קַֹרח- ַאֲהרֹן ַּבֲעַדת- מֶֹׁשה ְוַעל-ַעל ֲאֶׁשר ִהּצּו, ָהֵעָדה) ְקִריֵאי(

  .ְיהָוה-ַעל
ְּבמֹות --קַֹרח- תאָֹתם ְוֶא  ַוִּתְבַלע, ִּפיהָ -ַוִּתְפַּתח ָהָאֶרץ ֶאת  י

  .ְלֵנס, ַוִּיְהיּו, ִאיׁש ֵאת ֲחִמִּׁשים ּוָמאַתִים, ַּבֲאכֹל ָהֵאׁש  :ָהֵעָדה
  }ס{  .ֵמתּו- לֹא, קַֹרח-ּוְבֵני   יא
ְלָיִמין , ִלְנמּוֵאל ִמְׁשַּפַחת ַהְּנמּוֵאִלי-- ְלִמְׁשְּפחָֹתם ,ְּבֵני ִׁשְמעֹון   יב

  .ִמְׁשַּפַחת ַהָּיִכיִני ,ְלָיִכין; ַהָּיִמיִני ִמְׁשַּפַחת
  .ִמְׁשַּפַחת ַהָּׁשאּוִלי, ְלָׁשאּול ;ִמְׁשַּפַחת ַהַּזְרִחי, ְלֶזַרח  יג
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  }ס{  .ּוָמאָתִים, ְׁשַנִים ְוֶעְׂשִרים ֶאֶלף-- ַהִּׁשְמעִֹני ִמְׁשְּפחֹת, ֵאֶּלה   יד
ְלַחִּגי ִמְׁשַּפַחת  ,ִמְׁשַּפַחת ַהְּצפֹוִני ִלְצפֹון-- ְלִמְׁשְּפחָֹתם, ְּבֵני ָגד   טו

  .ַהּׁשּוִני ִמְׁשַּפַחת, ְלׁשּוִני; ַהַחִּגי
  .ִמְׁשַּפַחת ָהֵעִרי ,ְלֵעִרי; ִמְׁשַּפַחת ָהָאְזִני, ְלָאְזִני  טז
  .ָהַאְרֵאִלי, ִמְׁשַּפַחת--ְלַאְרֵאִלי ;ִמְׁשַּפַחת ָהֲארֹוִדי, ַלֲארֹוד   יז
ַוֲחֵמׁש , ַאְרָּבִעים ֶאֶלף-- ֻקֵדיֶהםִלפְ  ,ָגד-ֵאֶּלה ִמְׁשְּפחֹת ְּבֵני   יח

  }ס{  .ֵמאֹות
  .ְּבֶאֶרץ ְּכָנַען, ֵער ְואֹוָנן ַוָּיָמת; ֵער ְואֹוָנן, ְּבֵני ְיהּוָדה  יט
ְלֶפֶרץ , ְלֵׁשָלה ִמְׁשַּפַחת ַהֵּׁשָלִני-- ְלִמְׁשְּפחָֹתם ,ְיהּוָדה- ַוִּיְהיּו ְבֵני  כ

  .ְׁשַּפַחת ַהַּזְרִחיִמ , ְלֶזַרח; ַהַּפְרִצי ִמְׁשַּפַחת
ִמְׁשַּפַחת , ְלָחמּול; ִמְׁשַּפַחת ַהֶחְצרִֹני ,ְלֶחְצרֹן-- ֶפֶרץ- ַוִּיְהיּו ְבֵני   כא

  .ֶהָחמּוִלי
ַוֲחֵמׁש , ִׁשָּׁשה ְוִׁשְבִעים ֶאֶלף-- ִלְפֻקֵדיֶהם ,ֵאֶּלה ִמְׁשְּפחֹת ְיהּוָדה   כב

  }ס{  .ֵמאֹות
, ְלֻפָוה; ִמְׁשַּפַחת ַהּתֹוָלִעי, ּתֹוָלע-- חָֹתםְלִמְׁשּפְ  ,ְּבֵני ִיָּׂששָכר  כג

  .ַהּפּוִני ִמְׁשַּפַחת
  .ִמְׁשַּפַחת ַהִּׁשְמרִֹני, ְלִׁשְמרֹן ;ִמְׁשַּפַחת ַהָּיֻׁשִבי, ְלָיׁשּוב   כד
ּוְׁשלֹׁש , ַאְרָּבָעה ְוִׁשִּׁשים ֶאֶלף-- ִלְפֻקֵדיֶהם ,ֵאֶּלה ִמְׁשְּפחֹת ִיָּׂששָכר   כה

  }ס{  .ֵמאֹות
ְלֵאלֹון ִמְׁשַּפַחת , ִמְׁשַּפַחת ַהַּסְרִּדי ְלֶסֶרד-- ְלִמְׁשְּפחָֹתם, ְּבֵני ְזבּוֻלן   כו

  .ַהַּיְחְלֵאִלי, ִמְׁשַּפַחת-- ְלַיְחְלֵאל ;ָהֵאלִֹני
ַוֲחֵמׁש , ִׁשִּׁשים ֶאֶלף--ִלְפֻקֵדיֶהם ,ֵאֶּלה ִמְׁשְּפחֹת ַהְּזבּולִֹני   כז

  }ס{  .ֵמאֹות
  .ְוֶאְפָרִים ,ְמַנֶּׁשה-- ְלִמְׁשְּפחָֹתם, יֹוֵסףְּבֵני    כח
; ִּגְלָעד-הֹוִליד ֶאת, ּוָמִכיר, ַהָּמִכיִרי ְלָמִכיר ִמְׁשַּפַחת, ְּבֵני ְמַנֶּׁשה  כט

  .ַהִּגְלָעִדי ִמְׁשַּפַחת, ְלִגְלָעד
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ַחת ִמְׁשּפַ , ְלֵחֶלק; ִמְׁשַּפַחת ָהִאיֶעְזִרי ,ִאיֶעֶזר-- ְּבֵני ִגְלָעד, ֵאֶּלה  ל
  .ַהֶחְלִקי

  .ִמְׁשַּפַחת ַהִּׁשְכִמי, ְוֶׁשֶכם; ָהַאְׂשִרֵאִלי ,ִמְׁשַּפַחת--ְוַאְׂשִריֵאל   לא
  .ִמְׁשַּפַחת ַהֶחְפִרי, ְוֵחֶפר ;ִמְׁשַּפַחת ַהְּׁשִמיָדִעי, ּוְׁשִמיָדע   לב
ְּבנֹות , םְוֵׁש    :ָּבנֹות- ִּכי ִאם-- ָּבִנים ָהיּו לֹו-לֹא, ֵחֶפר-ּוְצָלְפָחד ֶּבן  לג

  .ִמְלָּכה ְוִתְרָצה ָחְגָלה, ַמְחָלה ְונָֹעה--ְצָלְפָחד
ע ְׁשַנִים ַוֲחִמִּׁשים ֶאֶלף ּוְׁשבַ , ּוְפֻקֵדיֶהם ;ִמְׁשְּפחֹת ְמַנֶּׁשה, ֵאֶּלה   לד

  }ס{  .ֵמאֹות
, ִחיְלׁשּוֶתַלח ִמְׁשַּפַחת ַהֻּׁשַתלְ -- ְלִמְׁשְּפחָֹתם ,ֶאְפַרִים- ֵאֶּלה ְבֵני   לה

  .ִמְׁשַּפַחת ַהַּתֲחִני, ְלַתַחן; ַהַּבְכִרי ְלֶבֶכר ִמְׁשַּפַחת
  .ִמְׁשַּפַחת ָהֵעָרִני ,ְלֵעָרן-- ְּבֵני ׁשּוָתַלח, ְוֵאֶּלה   לו
ֵמׁש ְׁשַנִים ּוְׁשלִֹׁשים ֶאֶלף ַוחֲ , ִלְפֻקֵדיֶהם ֶאְפַרִים-ֵאֶּלה ִמְׁשְּפחֹת ְּבֵני   לז

  }ס{  .ְׁשְּפחָֹתםְלִמ  ,יֹוֵסף-ֵאֶּלה ְבֵני; ֵמאֹות
ת ְלַאְׁשֵּבל ִמְׁשַּפחַ , ִמְׁשַּפַחת ַהַּבְלִעי ְלֶבַלע-- ְלִמְׁשְּפחָֹתם, ְּבֵני ִבְנָיִמן   לח

  .ִמְׁשַּפַחת ָהֲאִחיָרִמי ,ַלֲאִחיָרם; ָהַאְׁשֵּבִלי
  .ִמְׁשַּפַחת ַהחּוָפִמי, ְלחּוָפם ;ִמְׁשַּפַחת ַהּׁשּוָפִמי, ִלְׁשפּוָפם  לט
ִמְׁשַּפַחת , ְלַנֲעָמן, ָהַאְרִּדי, ִמְׁשַּפַחת-- ְוַנֲעָמן ַאְרְּד , ֶבַלע-ְהיּו ְבֵניַוּיִ   מ

  .ַהַּנֲעִמי
ף ֲחִמָּׁשה ְוַאְרָּבִעים ֶאלֶ , ּוְפֻקֵדיֶהם ;ְלִמְׁשְּפחָֹתם, ִבְנָיִמן- ֵאֶּלה ְבֵני   מא

  }ס{  .ְוֵׁשׁש ֵמאֹות
ֵאֶּלה ; ִמְׁשַּפַחת ַהּׁשּוָחִמי, ּוָחםְלׁש-- ְלִמְׁשְּפחָֹתם ,ָדן- ֵאֶּלה ְבֵני   מב

  .ְלִמְׁשְּפחָֹתם ,ִמְׁשְּפחֹת ָּדן
ְוַאְרַּבע , ַאְרָּבָעה ְוִׁשִּׁשים ֶאֶלף--ִלְפֻקֵדיֶהם ,ִמְׁשְּפחֹת ַהּׁשּוָחִמי- ָּכל  מג

  }ס{  .ֵמאֹות
 ְׁשִוי ִמְׁשַּפַחתְליִ , ִמְׁשַּפַחת ַהִּיְמָנה ְלִיְמָנה-- ְלִמְׁשְּפחָֹתם, ְּבֵני ָאֵׁשר   מד

  .ִמְׁשַּפַחת ַהְּבִריִעי ,ִלְבִריָעה; ַהִּיְׁשִוי
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, ִמְׁשַּפַחת-- ְלַמְלִּכיֵאל; ַהֶחְבִרי ִמְׁשַּפַחת, ְלֶחֶבר-- ִלְבֵני ְבִריָעה   מה
  .ַהַּמְלִּכיֵאִלי

  .ָׂשַרח, ָאֵׁשר-ְוֵׁשם ַּבת   מו
, ְׁשלָֹׁשה ַוֲחִמִּׁשים ֶאֶלף-- םִלְפֻקֵדיהֶ  ,ָאֵׁשר-ֵאֶּלה ִמְׁשְּפחֹת ְּבֵני   מז

  }ס{  .ְוַאְרַּבע ֵמאֹות
, ְלגּוִני; ִמְׁשַּפַחת ַהַּיְחְצֵאִלי, ְלַיְחְצֵאל-- ְלִמְׁשְּפחָֹתם ,ְּבֵני ַנְפָּתִלי   מח

  .ַהּגּוִני ִמְׁשַּפַחת
  .ִמְׁשַּפַחת ַהִּׁשֵּלִמי, ְלִׁשֵּלם ;ִמְׁשַּפַחת ַהִּיְצִרי, ְלֵיֶצר  מט
ֲחִמָּׁשה ְוַאְרָּבִעים , ּוְפֻקֵדיֶהם; ְלִמְׁשְּפחָֹתם ,ֶּלה ִמְׁשְּפחֹת ַנְפָּתִליֵא   נ

  .ֶאֶלף ְוַאְרַּבע ֵמאֹות
, ְׁשַבע ֵמאֹות; ָוָאֶלף, ֵמאֹות ֶאֶלף-ֵׁשׁש--ִיְׂשָרֵאל ְּפקּוֵדי ְּבֵני, ֵאֶּלה   נא

  }פ{  .ּוְׁשלִֹׁשים
  .מֹרמֶֹׁשה ֵּלא-ֶאל, ַוְיַדֵּבר ְיהָוה   נב
  .ְּבִמְסַּפר ֵׁשמֹות--ְּבַנֲחָלה ֵּתָחֵלק ָהָאֶרץ, ָלֵאֶּלה  נג
, ִאיׁש ְלִפי ְפֻקָדיו  :ַּתְמִעיט ַנֲחָלתֹו ,ְוַלְמַעט, ַּתְרֶּבה ַנֲחָלתֹו, ָלַרב   נד

  .ֻיַּתן ַנֲחָלתֹו
  .ּוִיְנָחל, ֲאבָֹתם-ִלְׁשמֹות ַמּטֹות  :ָהָאֶרץ-ֵיָחֵלק ֶאת, ְּבגֹוָרל-ַאְך    נה
  }ס{   .ִלְמָעט, ֵּבין ַרב--ַנֲחָלתֹו ,ֵּתָחֵלק, ַהּגֹוָרל, ִּפי-ַעל   נו
ִלְקָהת , ְלֵגְרׁשֹון ִמְׁשַּפַחת ַהֵּגְרֻׁשִּני-- ְלִמְׁשְּפחָֹתם ,ְוֵאֶּלה ְפקּוֵדי ַהֵּלִוי   נז

  .ִמְׁשַּפַחת ַהְּמָרִרי, ִלְמָרִרי; ַהְּקָהִתי ִמְׁשַּפַחת
ת ַהִּלְבִני ִמְׁשַּפַחת ַהֶחְברִֹני ִמְׁשַּפחַ  ִמְׁשַּפַחת, חֹת ֵלִויֵאֶּלה ִמְׁשּפְ    נח

 .ַעְמָרם- הֹוִלד ֶאת, ּוְקָהת; ַהָּקְרִחי, ִמְׁשַּפַחת, ַהּמּוִׁשי ַהַּמְחִלי ִמְׁשַּפַחת
, ֲאֶׁשר ָיְלָדה אָֹתּה ְלֵלִוי, ֵלִוי-ַּבת יֹוֶכֶבד, ְוֵׁשם ֵאֶׁשת ַעְמָרם  נט

 .ִמְרָים ֲאחָֹתם, ְוֵאת, מֶֹׁשה- ַאֲהרֹן ְוֶאת-ֶאת ,ֵּתֶלד ְלַעְמָרםוַ ; ְּבִמְצָרִים
 .ִאיָתָמר-ְוֶאת, ֶאְלָעָזר-ֶאת, ֲאִביהּוא-ְוֶאת ָנָדב-ֶאת, ַוִּיָּוֵלד ְלַאֲהרֹן   ס
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  .ִלְפֵני ְיהָוה, ָזָרה-ֵאׁש ְּבַהְקִריָבם, ַוֲאִביהּוא, ַוָּיָמת ָנָדב   סא
חֶֹדׁש - ִמֶּבן, ָזָכר-ָּכל-- ְוֶעְׂשִרים ֶאֶלף ְׁשלָֹׁשה, םַוִּיְהיּו ְפֻקֵדיהֶ   סב

, ִנַּתן ָלֶהם ַנֲחָלה-ִּכי לֹא, ְּבתֹוְך ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ,ִּכי לֹא ָהְתָּפְקדּו  :ָוָמְעָלה
  .ִיְׂשָרֵאל ְּבתֹוְך ְּבֵני

, ֵני ִיְׂשָרֵאלְּב -ֲאֶׁשר ָּפְקדּו ֶאת-- ַהּכֵֹהן ְוֶאְלָעָזר, ֵאֶּלה ְּפקּוֵדי מֶֹׁשה   סג
  .ַיְרֵּדן ְיֵרחֹו ,ַעל, ְּבַעְרבֹת מֹוָאב

ּו ֲאֶׁשר ָּפְקד-- ְוַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן, מֶֹׁשה ִמְּפקּוֵדי, ָהָיה ִאיׁש-לֹא, ּוְבֵאֶּלה  סד
  .ִסיָני ְּבִמְדַּבר, ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל-ֶאת
-- ִאיׁש, נֹוַתר ֵמֶהם-ְולֹא; ַּבִּמְדָּבר מֹות ָיֻמתּו, ָאַמר ְיהָוה ָלֶהם-ִּכי  סה

  }ס{  .נּון-ִויהֹוֻׁשַע ִּבן ,ְיֻפֶּנה-ָּכֵלב ֶּבן-ִּכי ִאם
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 27 ְּבִמְדַּבר פרק 

, ְמַנֶּׁשה-ָמִכיר ֶּבן- ִּגְלָעד ֶּבן- ֵחֶפר ֶּבן- ֶּבן, ְצָלְפָחד ַוִּתְקַרְבָנה ְּבנֹות   א
 ְוָחְגָלה, ַמְחָלה נָֹעה-- יוְׁשמֹות ְּבנָֹת , ְוֵאֶּלה; יֹוֵסף-ְמַנֶּׁשה ֶבן ,ְלִמְׁשְּפחֹת

  .ּוִמְלָּכה ְוִתְרָצה
-ְוָכל, ְוִלְפֵני ַהְּנִׂשיִאם, ֶאְלָעָזר ַהּכֵֹהן ְוִלְפֵני, ַוַּתֲעמְֹדָנה ִלְפֵני מֶֹׁשה  ב

  .ֵלאמֹר ,מֹוֵעד- ֶּפַתח אֶֹהל-- ָהֵעָדה
, ְיהָוה-ֹוָעִדים ַעלְּבתֹוְך ָהֵעָדה ַהּנ ָהָיה- ְוהּוא לֹא, ֵמת ַּבִּמְדָּבר, ָאִבינּו   ג

  .ָהיּו לֹו-ּוָבִנים לֹא ,ְבֶחְטאֹו ֵמת- ִּכי  :קַֹרח- ַּבֲעַדת
ָּלנּו -ְּתָנה; ִּכי ֵאין לֹו ֵּבן, ִמְׁשַּפְחּתֹו ָאִבינּו ִמּתֹוְך -ָלָּמה ִיָּגַרע ֵׁשם  ד

  .ָאִבינּו ְּבתֹוְך ֲאֵחי, ֲאֻחָּזה
  }פ{  .י ְיהָוהִלְפנֵ , ןִמְׁשָּפָט -ֶאת ַוַּיְקֵרב מֶֹׁשה  ה

  .מֶֹׁשה ֵּלאמֹר-ֶאל, ַוּיֹאֶמר ְיהָוה   ו
ְּבתֹוְך ֲאֵחי , ִּתֵּתן ָלֶהם ֲאֻחַּזת ַנֲחָלה ָנתֹן-- ְּבנֹות ְצָלְפָחד ּדְֹברֹת, ֵּכן  ז

  .ָלֶהן, ַנֲחַלת ֲאִביֶהן- ֶאת ְוַהֲעַבְרָּת ; ֲאִביֶהם
-- ּוֵבן ֵאין לֹו, ָימּות-ׁש ִּכיִאי  :ְּתַדֵּבר ֵלאמֹר, ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל- ְוֶאל   ח

  .ְלִבּתֹו, ַנֲחָלתֹו-ְוַהֲעַבְרֶּתם ֶאת
  .ְלֶאָחיו, ַנֲחָלתֹו-ֶאת ּוְנַתֶּתם--ַּבת, ֵאין לֹו- ְוִאם   ט
  .ַלֲאֵחי ָאִביו, ַנֲחָלתֹו- ֶאת ּוְנַתֶּתם--ַאִחים, ֵאין לֹו-ְוִאם  י
ָליו ַנֲחָלתֹו ִלְׁשֵארֹו ַהָּקרֹב ֵא - ֶאת ּוְנַתֶּתם-- ְלָאִביו, ֵאין ַאִחים-ְוִאם   יא

ַּכֲאֶׁשר , ְלֻחַּקת ִמְׁשָּפט, ְוָהְיָתה ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ;ְוָיַרׁש אָֹתּה, ִמִּמְׁשַּפְחּתֹו
  }פ{  .מֶֹׁשה-ֶאת ,ִצָּוה ְיהָוה

-ֶאת, ּוְרֵאה; ָהֲעָבִרים ַהֶּזה ַהר-ֲעֵלה ֶאל, מֶֹׁשה-ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל   יב
  .ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל, ֶׁשר ָנַתִּתיאֲ , ָהָאֶרץ

ַאֲהרֹן , ַּכֲאֶׁשר ֶנֱאַסף, ָאָּתה-ַעֶּמיָך ַּגם-ֶאל ְוֶנֱאַסְפָּת , ְוָרִאיָתה אָֹתּה  יג
  .ָאִחיךָ 
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, ְלַהְקִּדיֵׁשִני ַבַּמִים, ִּבְמִריַבת ָהֵעָדה ,ִצן-ַּכֲאֶׁשר ְמִריֶתם ִּפי ְּבִמְדַּבר   יד
  }ס{  .ִצן-ִמְדַּבר, ָקֵדׁש ִריַבתְמ -ֵהם ֵמי  :ְלֵעיֵניֶהם

  .ְיהָוה ֵלאמֹר-ֶאל, ַוְיַדֵּבר מֶֹׁשה   טו
  .ָהֵעָדה- ַעל, ִאיׁש, ָּבָׂשר-ְלָכל ֱאלֵֹהי ָהרּוחֹת, ִיְפקֹד ְיהָוה  טז
ַוֲאֶׁשר , ַוֲאֶׁשר יֹוִציֵאם, ִלְפֵניֶהם ַוֲאֶׁשר ָיבֹא, ֵיֵצא ִלְפֵניֶהם-ֲאֶׁשר   יז

  .ָלֶהם רֶֹעה-ֲאֶׁשר ֵאין, ַּכּצֹאן ,ֲעַדת ְיהָוה, ְהֶיהְולֹא ִת ; ְיִביֵאם
-ֲאֶׁשר, ִאיׁש-- נּון-ְיהֹוֻׁשַע ִּבן-ֶאת ְלךָ -ַקח, מֶֹׁשה-ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל   יח

  .ָעָליו ,ָיְדךָ -ְוָסַמְכָּת ֶאת; רּוַח ּבֹו
ְוִצִּויָתה ; ָהֵעָדה-ָּכל, ְוִלְפֵני, ַהּכֵֹהן ִלְפֵני ֶאְלָעָזר, ְוַהֲעַמְדָּת אֹתֹו  יט
  .ְלֵעיֵניֶהם, אֹתֹו
  .ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל- ָּכל, ִיְׁשְמעּו ְלַמַען--ָעָליו, ְוָנַתָּתה ֵמהֹוְדךָ   כ
ְוָׁשַאל לֹו ְּבִמְׁשַּפט ָהאּוִרים ִלְפֵני  ,ְוִלְפֵני ֶאְלָעָזר ַהּכֵֹהן ַיֲעמֹד   כא

-ְוָכל-- ִיְׂשָרֵאל ִאּתֹו- ְּבֵני- הּוא ְוָכל, אּוִּפיו ָיבֹ-ְוַעל ִּפיו ֵיְצאּו- ַעל   :ְיהָוה
  .ָהֵעָדה
ַוַּיֲעִמֵדהּו , ְיהֹוֻׁשעַ - ַוִּיַּקח ֶאת; אֹתֹו ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָוה, ַוַּיַעׂש מֶֹׁשה   כב

  .ָהֵעָדה-ָּכל, ְוִלְפֵני ,ִלְפֵני ֶאְלָעָזר ַהּכֵֹהן
 }פ{  .מֶֹׁשה-ְּבַיד, ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ְיהָוה, ַוְיַצֵּוהּו ,ָיָדיו ָעָליו-ַוִּיְסמְֹך ֶאת  כג



  
82  

  

 

 28 ְּבִמְדַּבר פרק 

  .ֵּלאמֹר מֶֹׁשה-ֶאל, ַוְיַדֵּבר ְיהָוה   א
ֵריַח , ָקְרָּבִני ַלְחִמי ְלִאַּׁשי- ֶאת  :ֲאֵלֶהם ְוָאַמְרָּת , ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל- ַצו ֶאת  ב

  .ְלַהְקִריב ִלי ְּבמֹוֲעדֹו ,ִּתְׁשְמרּו, ִניחִֹחי
ָׁשָנה - ְּכָבִׂשים ְּבֵני  :ַּתְקִריבּו ַליהָוה ֲאֶׁשר, ֶזה ָהִאֶּׁשה--ְוָאַמְרָּת ָלֶהם   ג

  .ָתִמיד עָֹלה, ְתִמיִמם ְׁשַנִים ַלּיֹום
ַּתֲעֶׂשה ֵּבין , ְוֵאת ַהֶּכֶבׂש ַהֵּׁשִני ;ַּתֲעֶׂשה ַבּבֶֹקר, ַהֶּכֶבׂש ֶאָחד- ֶאת  ד

  .ָהַעְרָּבִים
ְרִביִעת , ְּבלּוָלה ְּבֶׁשֶמן ָּכִתית ,ְלִמְנָחה, ָהֵאיָפה סֶֹלת ַוֲעִׂשיִרית  ה

  .ַהִהין
  .ִאֶּׁשה ַליהָוה, ְלֵריַח ִניחֹחַ  ,ְּבַהר ִסיַני, ָהֲעֻׂשָיה--ָּתִמיד, עַֹלת   ו
 .ַליהָוה-- ַהֵּסְך ֶנֶסְך ֵׁשָכר, ַּבּקֶֹדׁש; ָהֶאָחד ַלֶּכֶבׂש, ְוִנְסּכֹו ְרִביִעת ַהִהין  ז
ְּכִמְנַחת ַהּבֶֹקר ּוְכִנְסּכֹו   :ָהַעְרָּבִים ַּתֲעֶׂשה ֵּבין, ְוֵאת ַהֶּכֶבׂש ַהֵּׁשִני   ח

  }פ{  .ַליהָוה ִאֵּׁשה ֵריַח ִניחֹחַ , ַּתֲעֶׂשה
, ּוְׁשֵני ֶעְׂשרִֹנים; ְּתִמיִמם, ָׁשָנה- ְּבֵני ְכָבִׂשים- ְׁשֵני-- ַהַּׁשָּבת, ּוְביֹום   ט

  .ְוִנְסּכֹו-- ֶּׁשֶמןבַ  סֶֹלת ִמְנָחה ְּבלּוָלה
  }פ{   .ְוִנְסָּכּה, ַהָּתִמיד עַֹלת- ַעל, ְּבַׁשַּבּתֹו, עַֹלת ַׁשַּבת  י
 ָבָקר ְׁשַנִים-ָּפִרים ְּבֵני  :ַליהָוה, עָֹלה ַּתְקִריבּו-- ָחְדֵׁשיֶכם, ּוְבָראֵׁשי   יא

  .ָׁשָנה ִׁשְבָעה ְּתִמיִמם- ְּבֵני ְּכָבִׂשים, ְוַאִיל ֶאָחד
ּוְׁשֵני ; ָהֶאָחד, ַלָּפר, ְּבלּוָלה ַבֶּׁשֶמן סֶֹלת ִמְנָחה, לָֹׁשה ֶעְׂשרִֹניםּוְׁש    יב

  .ָהֶאָחד, ָלַאִיל, ְּבלּוָלה ַבֶּׁשֶמן סֶֹלת ִמְנָחה, ֶעְׂשרִֹנים
עָֹלה ; ָהֶאָחד, ַלֶּכֶבׂש, ְּבלּוָלה ַבֶּׁשֶמן סֶֹלת ִמְנָחה, ְוִעָּׂשרֹן ִעָּׂשרֹון  יג

  .ֶּׁשה ַליהָוהִא , ֵריַח ִניחֹחַ 
ִהין ּוְׁשִליִׁשת ַהִהין ָלַאִיל ּוְרִביִעת הַ  ֲחִצי ַהִהין ִיְהֶיה ַלָּפר, ְוִנְסֵּכיֶהם   יד

  .ְלָחְדֵׁשי ַהָּׁשָנה, חֶֹדׁש ְּבָחְדׁשֹו זֹאת עַֹלת  :ָיִין-- ַלֶּכֶבׂש
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, ֶׂשהעַֹלת ַהָּתִמיד ֵיעָ -ַעל, ַליהָוה ,ּוְׂשִעיר ִעִּזים ֶאָחד ְלַחָּטאת   טו
  }ס{   .ְוִנְסּכֹו
  .ַליהָוה, ֶּפַסח  :ַלחֶֹדׁש--ָעָׂשר יֹום ְּבַאְרָּבָעה, ּוַבחֶֹדׁש ָהִראׁשֹון  טז
  .ַמּצֹות ֵיָאֵכל, ִׁשְבַעת ָיִמים  :ָחג ,ּוַבֲחִמָּׁשה ָעָׂשר יֹום ַלחֶֹדׁש ַהֶּזה   יז
  .לֹא ַתֲעׂשּו, בָֹדהְמֶלאֶכת עֲ -ָּכל  :קֶֹדׁש- ִמְקָרא, ַּבּיֹום ָהִראׁשֹון   יח
; ָבָקר ְׁשַנִים ְוַאִיל ֶאָחד-ָּפִרים ְּבֵני ,ְוִהְקַרְבֶּתם ִאֶּׁשה עָֹלה ַליהָוה  יט

  .ְּתִמיִמם ִיְהיּו ָלֶכם ,ְוִׁשְבָעה ְכָבִׂשים ְּבֵני ָׁשָנה
י ּוְׁשנֵ , ְׁשלָֹׁשה ֶעְׂשרִֹנים ַלָּפר  :ְּבלּוָלה ַבָּׁשֶמן, סֶֹלת-- ּוִמְנָחָתם  כ

  .ַּתֲעׂשּו--ֶעְׂשרִֹנים ָלַאִיל
  .ַהְּכָבִׂשים, ְלִׁשְבַעת--ָהֶאָחד, ַלֶּכֶבׂש ,ַּתֲעֶׂשה, ִעָּׂשרֹון ִעָּׂשרֹון   כא
  .ֲעֵליֶכם ,ְלַכֵּפר, ֶאָחד, ּוְׂשִעיר ַחָּטאת   כב
  .ֵאֶּלה-ֶאת, ַּתֲעׂשּו-- ַהָּתִמיד ֲאֶׁשר ְלעַֹלת, ִמְּלַבד עַֹלת ַהּבֶֹקר  כג
; ַליהָוה, ִניחֹחַ -ֶלֶחם ִאֵּׁשה ֵריחַ -- ָיִמים ִׁשְבַעת, ָּכֵאֶּלה ַּתֲעׂשּו ַלּיֹום   כד
  .ְוִנְסּכֹו ,עֹוַלת ַהָּתִמיד ֵיָעֶׂשה-ַעל
, ְמֶלאֶכת ֲעבָֹדה-ָּכל   :ִיְהֶיה ָלֶכם ,קֶֹדׁש- ִמְקָרא-- ַהְּׁשִביִעי, ּוַבּיֹום   כה

  }ס{  .לֹא ַתֲעׂשּו
--ִמְנָחה ֲחָדָׁשה ַליהָוה ְּבַהְקִריְבֶכם, ּוִריםּוְביֹום ַהִּבּכ   כו

 .ּוְמֶלאֶכת ֲעבָֹדה לֹא ַתֲעׂש- ָּכל ,קֶֹדׁש ִיְהֶיה ָלֶכם-ִמְקָרא   :ְּבָׁשֻבעֵֹתיֶכם
ַאִיל , ָבָקר ְׁשַנִים-ָּפִרים ְּבֵני--ַליהָוה ,ְוִהְקַרְבֶּתם עֹוָלה ְלֵריַח ִניחֹחַ    כז

  .ָׁשָנה ֵניְּב , ִׁשְבָעה ְכָבִׂשים; ֶאָחד
, ַלָּפר ָהֶאָחד, ְׁשלָֹׁשה ֶעְׂשרִֹנים  :ְּבלּוָלה ַבָּׁשֶמן, סֶֹלת-- ּוִמְנָחָתם   כח

  .ָלַאִיל ָהֶאָחד, ְׁשֵני ֶעְׂשרִֹנים
  .ַהְּכָבִׂשים, ְלִׁשְבַעת-- ָהֶאָחד ,ַלֶּכֶבׂש, ִעָּׂשרֹון, ִעָּׂשרֹון  כט
  .ֶכםֲעֵלי, ְלַכֵּפר, ֶאָחד, ְׂשִעיר ִעִּזים  ל
, ָלֶכם- ְּתִמיִמם ִיְהיּו; ַּתֲעׂשּו-- ּוִמְנָחתֹו ,ִמְּלַבד עַֹלת ַהָּתִמיד   לא



  
84  

  

 }פ{  .ְוִנְסֵּכיֶהם
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 29 ְּבִמְדַּבר פרק 

-ָּכל--קֶֹדׁש ִיְהֶיה ָלֶכם- ִמְקָרא, ַלחֶֹדׁש ּוַבחֶֹדׁש ַהְּׁשִביִעי ְּבֶאָחד   א
  .ִיְהֶיה ָלֶכם, היֹום ְּתרּועָ   :לֹא ַתֲעׂשּו, ְמֶלאֶכת ֲעבָֹדה

; ַאִיל ֶאָחד, ָּבָקר ֶאָחד-ַּפר ֶּבן-- ַליהָוה ,ַוֲעִׂשיֶתם עָֹלה ְלֵריַח ִניחֹחַ   ב
  .ְּתִמיִמם ,ָׁשָנה ִׁשְבָעה- ְּכָבִׂשים ְּבֵני

ם ְׁשֵני ֶעְׂשרִֹני, ְׁשלָֹׁשה ֶעְׂשרִֹנים ַלָּפר  :ְּבלּוָלה ַבָּׁשֶמן, סֶֹלת-- ּוִמְנָחָתם   ג
  .ָלָאִיל

  .ַהְּכָבִׂשים, ְלִׁשְבַעת ,ַלֶּכֶבׂש ָהֶאָחד, ְוִעָּׂשרֹון ֶאָחד  ד
  .ֲעֵליֶכם ,ְלַכֵּפר, ַחָּטאת, ִעִּזים ֶאָחד- ּוְׂשִעיר  ה
, ְוִנְסֵּכיֶהם, ְועַֹלת ַהָּתִמיד ּוִמְנָחָתּה ,ִמְּלַבד עַֹלת ַהחֶֹדׁש ּוִמְנָחָתּה   ו

  }ס{  .ה ַליהָוהִאֶּׁש  ,ְלֵריַח ִניחֹחַ   :ְּכִמְׁשָּפָטם
, ְוִעִּניֶתם, קֶֹדׁש ִיְהֶיה ָלֶכם-ִמְקָרא ,ּוֶבָעׂשֹור ַלחֶֹדׁש ַהְּׁשִביִעי ַהֶּזה  ז

  .ַתֲעׂשּו לֹא, ְמָלאָכה- ָּכל; ַנְפׁשֵֹתיֶכם-ֶאת
; ָּבָקר ֶאָחד ַאִיל ֶאָחד-ַּפר ֶּבן ,ְוִהְקַרְבֶּתם עָֹלה ַליהָוה ֵריַח ִניחֹחַ    ח

  .ִיְהיּו ָלֶכם ְּתִמיִמם, ָׁשָנה ִׁשְבָעה- יְּכָבִׂשים ְּבנֵ 
ְׁשֵני , ַלָּפר, ְׁשלָֹׁשה ֶעְׂשרִֹנים  :ְּבלּוָלה ַבָּׁשֶמן, סֶֹלת-- ּוִמְנָחָתם   ט

  .ָלַאִיל ָהֶאָחד, ֶעְׂשרִֹנים
  .ַהְּכָבִׂשים, ְלִׁשְבַעת--ָהֶאָחד ,ַלֶּכֶבׂש, ִעָּׂשרֹון, ִעָּׂשרֹון  י
, ְועַֹלת ַהָּתִמיד, ַחַּטאת ַהִּכֻּפִרים ִמְּלַבד; ַחָּטאת, ֶאָחד ִעִּזים- ְׂשִעיר   יא

  }ס{  .ְוִנְסֵּכיֶהם, ּוִמְנָחָתּה
-ָּכל--קֶֹדׁש ִיְהֶיה ָלֶכם- ִמְקָרא, ַהְּׁשִביִעי ּוַבֲחִמָּׁשה ָעָׂשר יֹום ַלחֶֹדׁש   יב

  .ָיִמיםִׁשְבַעת , ְוַחּגֶֹתם ַחג ַליהָוה ;לֹא ַתֲעׂשּו, ְמֶלאֶכת ֲעבָֹדה
 ָבָקר ְׁשלָֹׁשה-ָּפִרים ְּבֵני--ַליהָוה, ִניחֹחַ  ְוִהְקַרְבֶּתם עָֹלה ִאֵּׁשה ֵריחַ   יג

  .ְּתִמיִמם ִיְהיּו, ָׁשָנה ַאְרָּבָעה ָעָׂשר- ְּכָבִׂשים ְּבֵני ;ֵאיִלם ְׁשָנִים, ָעָׂשר
, ַלָּפר ָהֶאָחדְׁשלָֹׁשה ֶעְׂשרִֹנים   :ְּבלּוָלה ַבָּׁשֶמן, סֶֹלת-- ּוִמְנָחָתם   יד
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  .ִלְׁשֵני ָהֵאיִלם, ֶעְׂשרִֹנים ָלַאִיל ָהֶאָחדְׁשֵני, ִלְׁשלָֹׁשה ָעָׂשר ָּפִרים
  .ְּכָבִׂשים, ְלַאְרָּבָעה ָעָׂשר-- ָהֶאָחד ,ַלֶּכֶבׂש, ִעָּׂשרֹון, ְוִעָּׂשרֹון   טו
ָתּה ִמְנחָ , עַֹלת ַהָּתִמיד ִמְּלַבד; ַחָּטאת, ִעִּזים ֶאָחד-ּוְׂשִעיר  טז

  }ס{   .ְוִנְסָּכּה
ְּכָבִׂשים ; ֵאיִלם ְׁשָנִים-- ְׁשֵנים ָעָׂשר ָבָקר-ָּפִרים ְּבֵני, ּוַבּיֹום ַהֵּׁשִני   יז
  .ְּתִמיִמם ,ָׁשָנה ַאְרָּבָעה ָעָׂשר- ְּבֵני
.ַּכִּמְׁשָּפט-- ְּבִמְסָּפָרם, ָלֵאיִלם ְוַלְּכָבִׂשים ּוִמְנָחָתם ְוִנְסֵּכיֶהם ַלָּפִרים   יח

ּוִמְנָחָתּה , עַֹלת ַהָּתִמיד ִמְּלַבד; ַחָּטאת, ִעִּזים ֶאָחד-ּוְׂשִעיר  יט
  }ס{  .ְוִנְסֵּכיֶהם

ָׁשָנה - ְּכָבִׂשים ְּבֵני; ֵאיִלם ְׁשָנִים, ָעָׂשר-ַעְׁשֵּתי ּוַבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי ָּפִרים  כ
  .ְּתִמיִמם ,ַאְרָּבָעה ָעָׂשר

-- ְּבִמְסָּפָרם, ָלֵאיִלם ְוַלְּכָבִׂשים ם ַלָּפִריםּוִמְנָחָתם ְוִנְסֵּכיהֶ    כא
  .ַּכִּמְׁשָּפט

 }ס{  .ּוִמְנָחָתּה ְוִנְסָּכּה, ַהָּתִמיד ִמְּלַבד עַֹלת; ֶאָחד, ּוְׂשִעיר ַחָּטאת   כב
ָׁשָנה -ְּכָבִׂשים ְּבֵני; ֵאיִלם ְׁשָנִים ,ּוַבּיֹום ָהְרִביִעי ָּפִרים ֲעָׂשָרה  כג

  .ְּתִמיִמם, ָׂשרַאְרָּבָעה עָ 
. ַּכִּמְׁשָּפט-- ְּבִמְסָּפָרם, ְוַלְּכָבִׂשים ִמְנָחָתם ְוִנְסֵּכיֶהם ַלָּפִרים ָלֵאיִלם   כד
ִמְנָחָתּה , עַֹלת ַהָּתִמיד ִמְּלַבד; ַחָּטאת, ִעִּזים ֶאָחד-ּוְׂשִעיר   כה

  }ס{   .ְוִנְסָּכּה
ָׁשָנה -ְּכָבִׂשים ְּבֵני; יִלם ְׁשָנִיםֵא  ,ּוַבּיֹום ַהֲחִמיִׁשי ָּפִרים ִּתְׁשָעה   כו

  .ְּתִמיִמם, ַאְרָּבָעה ָעָׂשר
 .ַּכִּמְׁשָּפט-- ְּבִמְסָּפָרם, ָלֵאיִלם ְוַלְּכָבִׂשים ּוִמְנָחָתם ְוִנְסֵּכיֶהם ַלָּפִרים   כז
 }ס{  .ּוִמְנָחָתּה ְוִנְסָּכּה, ַהָּתִמיד ִמְּלַבד עַֹלת; ֶאָחד, ּוְׂשִעיר ַחָּטאת   כח
ָׁשָנה - ְּכָבִׂשים ְּבֵני; ֵאיִלם ְׁשָנִים ,ּוַבּיֹום ַהִּׁשִּׁשי ָּפִרים ְׁשמָֹנה  כט

  .ְּתִמיִמם, ַאְרָּבָעה ָעָׂשר
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 .ַּכִּמְׁשָּפט-- ְּבִמְסָּפָרם, ָלֵאיִלם ְוַלְּכָבִׂשים ּוִמְנָחָתם ְוִנְסֵּכיֶהם ַלָּפִרים  ל
 }ס{  .ִמְנָחָתּה ּוְנָסֶכיהָ , ַהָּתִמיד ַלתִמְּלַבד עֹ; ֶאָחד, ּוְׂשִעיר ַחָּטאת   לא
ָׁשָנה -ְּכָבִׂשים ְּבֵני; ֵאיִלם ְׁשָנִים ,ּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ָּפִרים ִׁשְבָעה   לב

  .ְּתִמיִמם, ַאְרָּבָעה ָעָׂשר
-- ְּבִמְסָּפָרם, ָלֵאיִלם ְוַלְּכָבִׂשים ּוִמְנָחָתם ְוִנְסֵּכֶהם ַלָּפִרים  לג

  .ָטםְּכִמְׁשּפָ 
 }ס{  .ִמְנָחָתּה ְוִנְסָּכּה, ַהָּתִמיד ִמְּלַבד עַֹלת; ֶאָחד, ּוְׂשִעיר ַחָּטאת   לד
לֹא , ְמֶלאֶכת ֲעבָֹדה-ָּכל   :ָלֶכם ִּתְהֶיה, ֲעֶצֶרת--ַהְּׁשִמיִני, ַּבּיֹום   לה

  .ַתֲעׂשּו
; ַאִיל ֶאָחד, ַּפר ֶאָחד--ַליהָוה, ִניחֹחַ  ְוִהְקַרְבֶּתם עָֹלה ִאֵּׁשה ֵריחַ    לו

  .ְּתִמיִמם ,ָׁשָנה ִׁשְבָעה- ְּכָבִׂשים ְּבֵני
  .ַּכִּמְׁשָּפט-- ְוַלְּכָבִׂשים ְּבִמְסָּפָרם ַלָּפר ָלַאִיל, ִמְנָחָתם ְוִנְסֵּכיֶהם   לז
  .ּוִמְנָחָתּה ְוִנְסָּכּה, ַהָּתִמיד ִמְּלַבד עַֹלת; ֶאָחד, ּוְׂשִעיר ַחָּטאת   לח
, ְלַבד ִמִּנְדֵריֶכם ְוִנְדבֵֹתיֶכם-- ְּבמֹוֲעֵדיֶכם ,ַליהָוה ֵאֶּלה ַּתֲעׂשּו  לט

  .ּוְלַׁשְלֵמיֶכם, ּוְלִנְסֵּכיֶכם, ּוְלִמְנחֵֹתיֶכם ְלעֹלֵֹתיֶכם
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 30 ְּבִמְדַּבר פרק 

-ֶאת, ִצָּוה ְיהָוה-ְּככֹל ֲאֶׁשר, ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני-ֶאל, ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה   א
  }פ{  .מֶֹׁשה

, ֶזה ַהָּדָבר  :ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵלאמֹר ,ָראֵׁשי ַהַּמּטֹות- מֶֹׁשה ֶאלַוְיַדֵּבר   ב
  .ֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָוה

-- ַנְפׁשֹו-ִהָּׁשַבע ְׁשֻבָעה ֶלְאסֹר ִאָּסר ַעל-אֹו ,ִיּדֹר ֶנֶדר ַליהָוה-ִאיׁש ִּכי   ג
  .ַיֲעֶׂשה, ַהּיֵֹצא ִמִּפיו-ְּכָכל  :ְּדָברֹו, לֹא ַיֵחל

  .ִּבְנֻעֶריהָ , ְוָאְסָרה ִאָּסר ְּבֵבית ָאִביהָ  ,ִתּדֹר ֶנֶדר ַליהָוה-ִּכי, ְוִאָּׁשה  ד
ְוֶהֱחִריׁש , ַנְפָׁשּה-ֲאֶׁשר ָאְסָרה ַעל ֶוֱאָסָרּה, ִנְדָרּה- ְוָׁשַמע ָאִביָה ֶאת  ה
, ַנְפָׁשּה-ָאְסָרה ַעל- ִאָּסר ֲאֶׁשר-ְוָכל, ְנָדֶריהָ - ָּכל ,ְוָקמּו--ָאִביהָ , ָלּה

  .ָיקּום
-ְנָדֶריָה ֶוֱאָסֶריָה ֲאֶׁשר-ָּכל-- ָׁשְמעֹו ְּביֹום, ֵהִניא ָאִביָה אָֹתּה-ְוִאם   ו

.אָֹתּה, ֵהִניא ָאִביהָ - ִּכי, ָלּה-ִיְסַלח, ַויהָוה ;לֹא ָיקּום, ַנְפָׁשּה- ָאְסָרה ַעל

ר ֲאֶׁש , אֹו ִמְבָטא ְׂשָפֶתיהָ , ָעֶליהָ  ּוְנָדֶריהָ , ָהיֹו ִתְהֶיה ְלִאיׁש-ְוִאם  ז
  .ַנְפָׁשּה- ָאְסָרה ַעל

ֶוֱאָסֶרָה , ְוָקמּו ְנָדֶריהָ   :ְוֶהֱחִריׁש ָלּה ,ְוָׁשַמע ִאיָׁשּה ְּביֹום ָׁשְמעֹו   ח
  .ָיֻקמּו-- ַנְפָׁשּה-ַעל ָאְסָרה-ֲאֶׁשר
, ִנְדָרּה ֲאֶׁשר ָעֶליהָ -ְוֵהֵפר ֶאת, אֹוָתּה ָיִניא, ְוִאם ְּביֹום ְׁשמַֹע ִאיָׁשּה   ט

  .ָלּה-ִיְסַלח, ַויהָוה--ַנְפָׁשּה- ָאְסָרה ַעל ָטא ְׂשָפֶתיָה ֲאֶׁשרְוֵאת ִמְב 
  .ָיקּום ָעֶליהָ , ַנְפָׁשּה-ָאְסָרה ַעל- ֲאֶׁשר ּכֹל--ּוְגרּוָׁשה, ְוֵנֶדר ַאְלָמָנה  י
  .ִּבְׁשֻבָעה, ַנְפָׁשּה- ִאָּסר ַעל ָאְסָרה-אֹו, ָנָדָרה, ֵּבית ִאיָׁשּה-ְוִאם   יא
- ְוָכל, ְנָדֶריהָ -ָּכל, ְוָקמּו-- ֵהִניא אָֹתּה לֹא, יָׁשּה ְוֶהֱחִרׁש ָלּהְוָׁשַמע ִא    יב

  .ָיקּום, ַנְפָׁשּה- ַעל ָאְסָרה- ִאָּסר ֲאֶׁשר
מֹוָצא ְׂשָפֶתיָה - ָּכל-- ָׁשְמעֹו ְּביֹום, ָהֵפר ָיֵפר אָֹתם ִאיָׁשּה-ְוִאם  יג

  .ָלּה-ַויהָוה ִיְסַלח, ֲהֵפָרם ִאיָׁשּה  :לֹא ָיקּום, ִלְנָדֶריָה ּוְלִאַּסר ַנְפָׁשּה
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ְוִאיָׁשּה , ִאיָׁשּה ְיִקיֶמּנּו-- ָנֶפׁש ְלַעּנֹת, ְׁשֻבַעת ִאָּסר-ֵנֶדר ְוָכל-ָּכל   יד
  .ְיֵפֶרּנּו
-ָּכל-ְוֵהִקים ֶאת, יֹום-ִמּיֹום ֶאל ,ַהֲחֵרׁש ַיֲחִריׁש ָלּה ִאיָׁשּה-ְוִאם   טו

ֶהֱחִרׁש ָלּה - ִּכי, ֵהִקים אָֹתם-- ָעֶליהָ  ֱאָסֶריָה ֲאֶׁשר-ָּכל-אֹו ֶאת, ְנָדֶריהָ 
  .ְּביֹום ָׁשְמעֹו

  .ָֹנּה ֲעו-ֶאת, ְוָנָׂשא-- ָׁשְמעֹו ַאֲחֵרי, ָהֵפר ָיֵפר אָֹתם-ְוִאם  טז
-ֵּבין-- ְלִאְׁשּתֹו, ֵּבין ִאיׁש, מֶֹׁשה-ֶאת ֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָוה, ֵאֶּלה ַהֻחִּקים   יז

  }פ{   .ָאִביהָ  ִּבְנֻעֶריָה ֵּבית, ָאב ְלִבּתֹו
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 31 ְּבִמְדַּבר פרק 

  .ֵּלאמֹר מֶֹׁשה-ֶאל, ַוְיַדֵּבר ְיהָוה   א
 .ַעֶּמיךָ -ֵּתָאֵסף ֶאל, ַאַחר; ַהִּמְדָיִנים ,ֵמֵאת, ִנְקַמת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל, ְנקֹם  ב
; ֵהָחְלצּו ֵמִאְּתֶכם ֲאָנִׁשים ַלָּצָבא ,ָהָעם ֵלאמֹר- ַוְיַדֵּבר מֶֹׁשה ֶאל   ג

  .ְּבִמְדָין, ְיהָוה-ִנְקַמת ָלֵתת, ִמְדָין- ַעל, ְהיּוְויִ 
  .ִּתְׁשְלחּו ַלָּצָבא, ַמּטֹות ִיְׂשָרֵאל ְלכֹל-- ַלַּמֶּטה, ֶאֶלף, ַלַּמֶּטה, ֶאֶלף  ד
ֲחלּוֵצי , ָעָׂשר ֶאֶלף- ְׁשֵנים-- ַלַּמֶּטה ֶאֶלף, ַוִּיָּמְסרּו ֵמַאְלֵפי ִיְׂשָרֵאל  ה

  .ָצָבא
- ִּפיְנָחס ֶּבן- אָֹתם ְוֶאת  :ַלָּצָבא ,אָֹתם מֶֹׁשה ֶאֶלף ַלַּמֶּטה ַוִּיְׁשַלח   ו

  .ְּבָידֹו, ַהּקֶֹדׁש ַוֲחצְֹצרֹות ַהְּתרּוָעה ּוְכֵלי, ַלָּצָבא, ֶאְלָעָזר ַהּכֵֹהן
  .ָזָכר- ָּכל, ַוַּיַהְרגּו; מֶֹׁשה-ֶאת, ְיהָוה ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה, ִמְדָין-ַעל, ַוִּיְצְּבאּו  ז
צּור -ֶרֶקם ְוֶאת-ֱאִוי ְוֶאת- ֶאת, ַחְלֵליֶהם- ַעל ַמְלֵכי ִמְדָין ָהְרגּו- ֶאתוְ    ח

 ָהְרגּו, ְּבעֹור-ְוֵאת ִּבְלָעם ֶּבן; ַמְלֵכי ִמְדָין, ֲחֵמֶׁשת--ֶרַבע- ְוֶאת חּור- ְוֶאת
  .ֶּבָחֶרב

ֶהְמָּתם ְּב -ְוֵאת ָּכל; ַטָּפם-ְוֶאת, ִמְדָין ְנֵׁשי-ִיְׂשָרֵאל ֶאת- ַוִּיְׁשּבּו ְבֵני   ט
  .ָּבָזזּו, ֵחיָלם- ָּכל- ְוֶאת ִמְקֵנֶהם- ָּכל- ְוֶאת
  .ָּבֵאׁש, ָׂשְרפּו--ִטירָֹתם-ָּכל ְוֵאת, ָעֵריֶהם ְּבמֹוְׁשבָֹתם- ְוֵאת ָּכל  י
  .ּוַבְּבֵהָמה, ָּבָאָדם--ַהַּמְלקֹוחַ -ָּכל ,ְוֵאת, ַהָּׁשָלל-ָּכל-ֶאת, ַוִּיְקחּו   יא
- ֶאת, ִיְׂשָרֵאל- ֲעַדת ְּבֵני- ַהּכֵֹהן ְוֶאל ֶאְלָעָזר- ה ְוֶאלמֶֹׁש -ַוָּיִבאּו ֶאל   יב

, ַעְרבֹת מֹוָאב-ֶאל  :ַהַּמֲחֶנה- ֶאל-- ַהָּׁשָלל- ְוֶאת ַהַּמְלקֹוחַ - ַהְּׁשִבי ְוֶאת
  }ס{  .ְיֵרחֹו ַיְרֵּדן-ֲאֶׁשר ַעל

- ֶאל  :אָתםִלְקרָ --ְנִׂשיֵאי ָהֵעָדה-ְוָכל ,ַוֵּיְצאּו מֶֹׁשה ְוֶאְלָעָזר ַהּכֵֹהן  יג
  .ַלַּמֲחֶנה, ִמחּוץ
, ָׂשֵרי ָהֲאָלִפים ְוָׂשֵרי ַהֵּמאֹות ,ַעל ְּפקּוֵדי ֶהָחִיל, ַוִּיְקצֹף מֶֹׁשה   יד

  .ַהָּבִאים ִמְּצָבא ַהִּמְלָחָמה
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  .ְנֵקָבה-ָּכל ,ַהִחִּייֶתם  :מֶֹׁשה, ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם   טו
- ַעל, ַמַעל ַּביהָוה- ִלְמָסר, ְדַבר ִּבְלָעםִּב  ,ֵהן ֵהָּנה ָהיּו ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל  טז
  .ַּבֲעַדת ְיהָוה, ַהַּמֵּגָפה ַוְּתִהי; ְּפעֹור-ְּדַבר
-- יַֹדַעת ִאיׁש ְלִמְׁשַּכב ָזָכר, ִאָּׁשה-ְוָכל ;ָזָכר ַּבָּטף- ִהְרגּו ָכל, ְוַעָּתה   יז

  .ֲהרֹגּו
  .ָלֶכם, ַהֲחיּו--ַּכב ָזָכרָיְדעּו ִמְׁש -לֹא ֲאֶׁשר, ְוכֹל ַהַּטף ַּבָּנִׁשים   יח
 ּכֹל הֵֹרג ֶנֶפׁש ְוכֹל נֵֹגעַ   :ִׁשְבַעת ָיִמים--ַלַּמֲחֶנה ֲחנּו ִמחּוץ, ְוַאֶּתם  יט

  .ּוְׁשִביֶכם ,ַאֶּתם-- ִּתְתַחְּטאּו ַּבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי ּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ,ֶּבָחָלל
-- ֵעץ-ְּכִלי- ְוָכל, ֵׂשה ִעִּזיםַמעֲ -ְוָכל עֹור-ְּכִלי-ֶּבֶגד ְוָכל-ְוָכל  כ

  }ס{  .ִּתְתַחָּטאּו
זֹאת   :ַהָּבִאים ַלִּמְלָחָמה, ַהָּצָבא ַאְנֵׁשי-ַוּיֹאֶמר ֶאְלָעָזר ַהּכֵֹהן ֶאל   כא

  .מֶֹׁשה- ֶאת ִצָּוה ְיהָוה- ֲאֶׁשר, ֻחַּקת ַהּתֹוָרה
-ֶאת, ַּבְרֶזלהַ -ֶאת, ַהְּנחֶֹׁשת-ֶאת ;ַהָּכֶסף-ְוֶאת, ַהָּזָהב-ַאְך ֶאת   כב

  .ָהעָֹפֶרת-ְוֶאת, ַהְּבִדיל
ְּבֵמי ִנָּדה , ַאְך --ַּתֲעִבירּו ָבֵאׁש ְוָטֵהר ,ָיבֹא ָבֵאׁש-ָּדָבר ֲאֶׁשר- ָּכל  כג

  .ַּתֲעִבירּו ַבָּמִים, ָיבֹא ָּבֵאׁש-לֹא ְוכֹל ֲאֶׁשר; ִיְתַחָּטא
- ָּתבֹאּו ֶאל, ְוַאַחר; ְרֶּתםּוְטהַ , ַהְּׁשִביִעי ְוִכַּבְסֶּתם ִּבְגֵדיֶכם ַּבּיֹום   כד

  }ס{  .ַהַּמֲחֶנה
  .מֶֹׁשה ֵּלאמֹר-ֶאל, ַוּיֹאֶמר ְיהָוה   כה
ַאָּתה ְוֶאְלָעָזר -- ּוַבְּבֵהָמה, ָּבָאָדם ,ֵאת רֹאׁש ַמְלקֹוַח ַהְּׁשִבי, ָׂשא   כו

  .ְוָראֵׁשי ֲאבֹות ָהֵעָדה, ַהּכֵֹהן
--ַהּיְֹצִאים ַלָּצָבא, ְפֵׂשי ַהִּמְלָחָמהּתֹ ֵּבין, ַהַּמְלקֹוחַ - ֶאת, ְוָחִציָת    כז
  .ָהֵעָדה-ָּכל, ּוֵבין
--ַהִּמְלָחָמה ַהּיְֹצִאים ַלָּצָבא ֵמֵאת ַאְנֵׁשי, ַוֲהֵרמָֹת ֶמֶכס ַליהָוה   כח

, ַהֲחמִֹרים-ּוִמן, ַהָּבָקר-ּוִמן, ָהָאָדם-ִמן   :ֵמֲחֵמׁש ַהֵּמאֹות, ֶאָחד ֶנֶפׁש
  .ַהּצֹאן-ּוִמן
  .ְּתרּוַמת ְיהָוה, ְלֶאְלָעָזר ַהּכֵֹהן ְוָנַתָּתה; ִּתָּקחּו, ֲחִציָתםִמַּמ   כט
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ָהָאָדם - ִמן, ַהֲחִמִּׁשים-ֶאָחד ָאֻחז ִמן ִיְׂשָרֵאל ִּתַּקח-ּוִמַּמֲחִצת ְּבֵני  ל
, ְוָנַתָּתה אָֹתם; ַהְּבֵהָמה- ִמָּכל--ַהּצֹאן-ּוִמן ַהֲחמִֹרים- ַהָּבָקר ִמן-ִמן

  .ִמְׁשֶמֶרת ִמְׁשַּכן ְיהָוה ,יׁשְֹמרֵ , ַלְלִוִּים
  .מֶֹׁשה-ֶאת, ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָוה ,ְוֶאְלָעָזר ַהּכֵֹהן, ַוַּיַעׂש מֶֹׁשה   לא
- ֵׁשׁש, צֹאן   :ֲאֶׁשר ָּבְזזּו ַעם ַהָּצָבא ,ֶיֶתר ַהָּבז--ַהַּמְלקֹוחַ , ַוְיִהי   לב

  .ַוֲחֵמֶׁשת ֲאָלִפים--ֶאֶלף ֵמאֹות ֶאֶלף ְוִׁשְבִעים
  .ְׁשַנִים ְוִׁשְבִעים ָאֶלף, ּוָבָקר  לג
  .ֶאָחד ְוִׁשִּׁשים ָאֶלף, ַוֲחמִֹרים   לד
, ֶנֶפׁש-ָּכל  :ָיְדעּו ִמְׁשַּכב ָזָכר- לֹא ֲאֶׁשר, ַהָּנִׁשים- ִמן--ְוֶנֶפׁש ָאָדם   לה

  .ְׁשַנִים ּוְׁשלִֹׁשים ָאֶלף
-ְׁשלֹׁש, ִמְסַּפר ַהּצֹאן  :אַּבָּצבָ  ַהּיְֹצִאים, ֵחֶלק--ַהֶּמֱחָצה, ַוְּתִהי   לו

  .ַוֲחֵמׁש ֵמאֹות, ְוִׁשְבַעת ֲאָלִפים ,ֵמאֹות ֶאֶלף ּוְׁשלִֹׁשים ֶאֶלף
  .ָחֵמׁש ְוִׁשְבִעים, ֵׁשׁש ֵמאֹות--ַהּצֹאן-ִמן ,ַוְיִהי ַהֶּמֶכס ַליהָוה   לז
  .ְוִׁשְבִעים ְׁשַנִים, ּוִמְכָסם ַליהָוה ;ָאֶלף, ִׁשָּׁשה ּוְׁשלִֹׁשים--ְוַהָּבָקר   לח
ֶאָחד , ּוִמְכָסם ַליהָוה; ֵמאֹות ְׁשלִֹׁשים ֶאֶלף ַוֲחֵמׁש, ַוֲחמִֹרים  לט

  .ְוִׁשִּׁשים
, ְׁשַנִים ּוְׁשלִֹׁשים--ַליהָוה, ּוִמְכָסם ;ִׁשָּׁשה ָעָׂשר ָאֶלף, ְוֶנֶפׁש ָאָדם  מ

  .ָנֶפׁש
ה ַּכֲאֶׁשר ִצּוָ -- ַהּכֵֹהן, ָעָזרְלֶאלְ , ְיהָוה ֶמֶכס ְּתרּוַמת-ֶאת, ַוִּיֵּתן מֶֹׁשה   מא
  .מֶֹׁשה- ֶאת, ְיהָוה
 .ָהֲאָנִׁשים ַהּצְֹבִאים-ִמן, ָחָצה מֶֹׁשה ֲאֶׁשר, ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל, ּוִמַּמֲחִצית   מב
, ףֵמאֹות ֶאֶלף ּוְׁשלִֹׁשים ֶאלֶ -ְׁשלֹׁש--ַהּצֹאן-ִמן ,ַוְּתִהי ֶמֱחַצת ָהֵעָדה  מג

  .ֵמאֹות ִׁשְבַעת ֲאָלִפים ַוֲחֵמׁש
  .ִׁשָּׁשה ּוְׁשלִֹׁשים ָאֶלף, ּוָבָקר   מד
  .ֵמאֹות ְׁשלִֹׁשים ֶאֶלף ַוֲחֵמׁש, ַוֲחמִֹרים   מה
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  .ִׁשָּׁשה ָעָׂשר ָאֶלף, ְוֶנֶפׁש ָאָדם   מו
--ַהֲחִמִּׁשים-ָהָאֻחז ֶאָחד ִמן-ֶאת, ִיְׂשָרֵאל- ְּבֵני ַוִּיַּקח מֶֹׁשה ִמַּמֲחִצת   מז
 ַּכןׁשְֹמֵרי ִמְׁשֶמֶרת ִמְׁש , ַוִּיֵּתן אָֹתם ַלְלִוִּים; ַהְּבֵהָמה- ןּוִמ  ,ָהָאָדם-ִמן

  .מֶֹׁשה-ֶאת, ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָוה, ְיהָוה
ָׂשֵרי --ֲאֶׁשר ְלַאְלֵפי ַהָּצָבא ,ַהְּפֻקִדים, מֶֹׁשה-ֶאל, ַוִּיְקְרבּו   מח

  .ְוָׂשֵרי ַהֵּמאֹות, ָהֲאָלִפים
, רֹאׁש ַאְנֵׁשי ַהִּמְלָחָמה-ָנְׂשאּו ֶאת ֲעָבֶדיךָ , המֶֹׁש -ֶאל, ַוּיֹאְמרּו  מט

  .ִאיׁש, ִמֶּמּנּו ִנְפַקד- ְולֹא; ֲאֶׁשר ְּבָיֵדנּו
, ָזָהב ֶאְצָעָדה ְוָצִמיד-ֲאֶׁשר ָמָצא ְכִלי ִאיׁש, ָקְרַּבן ְיהָוה-ַוַּנְקֵרב ֶאת  נ

  .י ְיהָוהִלְפנֵ , ַנְפׁשֵֹתינּו- ַעל ְלַכֵּפר-- ָעִגיל ְוכּוָמז, ַטַּבַעת
 .ְּכִלי ַמֲעֶׂשה, ּכֹל  :ֵמִאָּתם-- ַהָּזָהב- ֶאת ,ַוִּיַּקח מֶֹׁשה ְוֶאְלָעָזר ַהּכֵֹהן   נא
 ִׁשָּׁשה ָעָׂשר ֶאֶלף--ֵהִרימּו ַליהָוה ֲאֶׁשר, ְזַהב ַהְּתרּוָמה-ַוְיִהי ָּכל   נב

ת ָׂשֵרי ּוֵמֵא , ֵמֵאת ָׂשֵרי ָהֲאָלִפים  :ָׁשֶקל, ֵמאֹות ַוֲחִמִּׁשים-ְׁשַבע
  .ַהֵּמאֹות

  .ִאיׁש לֹו, ָּבְזזּו, ַהָּצָבא, ַאְנֵׁשי  נג
, ֵמֵאת ָׂשֵרי ָהֲאָלִפים, ַהָּזָהב- ֶאת ,ַוִּיַּקח מֶֹׁשה ְוֶאְלָעָזר ַהּכֵֹהן   נד

ִיְׂשָרֵאל ִלְפֵני - ִזָּכרֹון ִלְבֵני, מֹוֵעד אֶֹהל-ַוָּיִבאּו אֹתֹו ֶאל; ְוַהֵּמאֹות
  }פ{   .ְיהָוה
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 32 ְדַּבר פרק ְּבִמ 

-ַוִּיְראּו ֶאת; ָעצּום ְמאֹד-- ָגד- ְראּוֵבן ְוִלְבֵני ָהָיה ִלְבֵני, ּוִמְקֶנה ַרב   א
  .ְמקֹום ִמְקֶנה, ְוִהֵּנה ַהָּמקֹום, ִּגְלָעד ֶאֶרץ-ְוֶאת, ֶאֶרץ ַיְעֵזר

, ר ַהּכֵֹהןֶאְלָעזָ - מֶֹׁשה ְוֶאל-ַוּיֹאְמרּו ֶאל ;ּוְבֵני ְראּוֵבן, ָגד-ַוָּיבֹאּו ְבֵני  ב
  .ְנִׂשיֵאי ָהֵעָדה ֵלאמֹר- ְוֶאל
  .ּוְבעֹן, ּוְׂשָבם ּוְנבֹו, ְוֶחְׁשּבֹון ְוֶאְלָעֵלה ,ֲעָטרֹות ְוִדיבֹן ְוַיְעֵזר ְוִנְמָרה   ג
; ִהוא, ֶאֶרץ ִמְקֶנה-- ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ִהָּכה ְיהָוה ִלְפֵני ֲעַדת, ָהָאֶרץ  ד

  }ס{  .ִמְקֶנה, ְוַלֲעָבֶדיךָ 
, ָהָאֶרץ ַהּזֹאת ַלֲעָבֶדיךָ - ֻיַּתן ֶאת-- ְּבֵעיֶניךָ  ָמָצאנּו ֵחן-ִאם, ַוּיֹאְמרּו  ה

  .ַהַּיְרֵּדן- ֶאת, ַּתֲעִבֵרנּו-ַאל  :ַלֲאֻחָּזה
, ָיבֹאּו ַלִּמְלָחָמה, ַהַאֵחיֶכם  :ְראּוֵבן ָגד ְוִלְבֵני-ִלְבֵני, ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה   ו

  .ֵּתְׁשבּו פֹה, ְוַאֶּתם
, ָהָאֶרץ-ֶאל, ֵמֲעבֹר--ִיְׂשָרֵאל ֵלב ְּבֵני-ֶאת, )ְתִניאּון(ָּמה תנואון ְולָ   ז

  .ְיהָוה, ָנַתן ָלֶהם-ֲאֶׁשר
.ָהָאֶרץ-ִלְראֹות ֶאת, ִמָּקֵדׁש ַּבְרֵנעַ  ְּבָׁשְלִחי אָֹתם, ֲאבֵֹתיֶכם, ּכֹה ָעׂשּו   ח

ֵלב ְּבֵני -ֶאת, ָּיִניאּווַ , ָהָאֶרץ- ֶאת ַוִּיְראּו, ַנַחל ֶאְׁשּכֹול-ַוַּיֲעלּו ַעד   ט
  .ְיהָוה, ָנַתן ָלֶהם-ֲאֶׁשר, ָהָאֶרץ-ֶאל ,בֹא- ְלִבְלִּתי--ִיְׂשָרֵאל

  .ֵלאמֹר, ַוִּיָּׁשַבע ;ַּבּיֹום ַההּוא, ַאף ְיהָוה-ַוִּיַחר  י
, הִמֶּבן ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ָוַמְעלָ , ִמִּמְצַרִים ִיְראּו ָהֲאָנִׁשים ָהעִֹלים-ִאם   יא

, ִמְלאּו-ִּכי לֹא  :ִנְׁשַּבְעִּתי ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק ּוְלַיֲעקֹב ֲאֶׁשר, ָדָמהֵאת ָהאֲ 
  .ַאֲחָרי
ַאֲחֵרי , ִּכי ִמְלאּו  :נּון-ִּבן, ִויהֹוֻׁשעַ , ַהְּקִנִּזי ,ְיֻפֶּנה-ִּבְלִּתי ָּכֵלב ֶּבן   יב

  .ְיהָוה
, ּתֹם-ַעד--ַאְרָּבִעים ָׁשָנה, ְדָּברַוְיִנֵעם ַּבִּמ  ,ְּבִיְׂשָרֵאל, ַאף ְיהָוה-ַוִּיַחר  יג
  .ְּבֵעיֵני ְיהָוה, ָהַרע ָהעֶֹׂשה, ַהּדֹור-ָּכל
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ִלְסּפֹות   :ֲאָנִׁשים ַחָּטִאים, ַּתְרּבּות-- ֲאבֵֹתיֶכם ַּתַחת, ְוִהֵּנה ַקְמֶּתם   יד
  .ִיְׂשָרֵאל-ֶאל--ְיהָוה-ַאף ַעל ֲחרֹון, עֹוד
- ְלָכל, ְוִׁשַחֶּתם; ְלַהִּניחֹו ַּבִּמְדָּבר ,ָיַסף עֹודוְ , ֵמַאֲחָריו, ִּכי ְתׁשּוֻבן   טו

  }ס{  .ָהָעם ַהֶּזה
 .ְלַטֵּפנּו, ְוָעִרים, צֹאן ִנְבֶנה ְלִמְקֵננּו ּפֹה ִּגְדרֹת, ַוִּיְּגׁשּו ֵאָליו ַוּיֹאְמרּו  טז
-ֶאל, ִביאֹֻנםהֲ - ַעד ֲאֶׁשר ִאם, ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִלְפֵני, ַוֲאַנְחנּו ֵנָחֵלץ ֻחִׁשים   יז

  .ִמְּפֵני יְֹׁשֵבי ָהָאֶרץ, ְּבָעֵרי ַהִּמְבָצר ְוָיַׁשב ַטֵּפנּו; ְמקֹוָמם
  .ַנֲחָלתֹו, ִאיׁש, ִהְתַנֵחל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ,ַעד--ָּבֵּתינּו-ֶאל, לֹא ָנׁשּוב   יח
, ֵתנּו ֵאֵלינּוִּכי ָבָאה ַנֲחלָ   :ַלַּיְרֵּדן ָוָהְלָאה ֵמֵעֶבר, ִּכי לֹא ִנְנַחל ִאָּתם  יט

  }פ{  .ִמְזָרָחה ֵמֵעֶבר ַהַּיְרֵּדן
ֵּתָחְלצּו -ִאם  :ַהָּדָבר ַהֶּזה-ֶאת ַּתֲעׂשּון-ִאם, ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם מֶֹׁשה  כ

  .ַלִּמְלָחָמה, ִלְפֵני ְיהָוה
-ַעד הֹוִריׁשֹו ֶאת, ִלְפֵני ְיהָוה ,ַהַּיְרֵּדן-ָחלּוץ ֶאת- ְוָעַבר ָלֶכם ָּכל   כא

  .ִמָּפָניו, יואְֹיבָ 
, ִוְהִייֶתם ְנִקִּים ֵמְיהָוה--ְוַאַחר ָּתֻׁשבּו ,ְוִנְכְּבָׁשה ָהָאֶרץ ִלְפֵני ְיהָוה   כב

  .ִלְפֵני ְיהָוה-- ַלֲאֻחָּזה, ָהָאֶרץ ַהּזֹאת ָלֶכם ְוָהְיָתה; ּוִמִּיְׂשָרֵאל
 ֲאֶׁשר, אְתֶכםַחַּט , ּוְדעּו; ַליהָוה ִהֵּנה ֲחָטאֶתם, לֹא ַתֲעׂשּון ֵּכן-ְוִאם  כג

  .ֶאְתֶכם, ִּתְמָצא
 .ַּתֲעׂשּו, ְוַהּיֵֹצא ִמִּפיֶכם; ְלצַֹנֲאֶכם ּוְגֵדרֹת, ָלֶכם ָעִרים ְלַטְּפֶכם- ְּבנּו   כד
, ֲעָבֶדיָך ַיֲעׂשּו   :מֶֹׁשה ֵלאמֹר- ֶאל ,ָגד ּוְבֵני ְראּוֵבן- ַוּיֹאֶמר ְּבֵני   כה

  .ַּכֲאֶׁשר ֲאדִֹני ְמַצֶּוה
  .ְּבָעֵרי ַהִּגְלָעד, ָׁשם-ִיְהיּו--ְּבֶהְמֵּתנּו-ְוָכל ִמְקֵננּו, ָנֵׁשינּו ַטֵּפנּו   כו
ַּכֲאֶׁשר    :ַלִּמְלָחָמה--ִלְפֵני ְיהָוה ,ֲחלּוץ ָצָבא-ַוֲעָבֶדיָך ַיַעְברּו ָּכל   כז

  .ּדֵֹבר, ֲאדִֹני
-ְוֶאת; נּון-ןְוֵאת ְיהֹוֻׁשַע ִּב , ַהּכֵֹהן ֵאת ֶאְלָעָזר, מֶֹׁשה, ַוְיַצו ָלֶהם   כח

  .ִיְׂשָרֵאל ִלְבֵני, ָראֵׁשי ֲאבֹות ַהַּמּטֹות
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-ְראּוֵבן ִאְּתֶכם ֶאת-ָגד ּוְבֵני- ְבֵני ַיַעְברּו-ִאם, ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ֲאֵלֶהם  כט
-- ִלְפֵניֶכם, ְוִנְכְּבָׁשה ָהָאֶרץ, ִלְפֵני ְיהָוה ָחלּוץ ַלִּמְלָחָמה- ַהַּיְרֵּדן ָּכל

  .ַלֲאֻחָּזה, ַהִּגְלָעד ֶאֶרץ-ּוְנַתֶּתם ָלֶהם ֶאת
  .ְּבֶאֶרץ ְּכָנַען, ְונֹאֲחזּו ְבתְֹכֶכם-- ִאְּתֶכם ,לֹא ַיַעְברּו ֲחלּוִצים-ְוִאם  ל
-ֵאת ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ְיהָוה ֶאל  :ֵלאמֹר ,ָגד ּוְבֵני ְראּוֵבן- ַוַּיֲענּו ְבֵני   לא

  .ֵּכן ַנֲעֶׂשה, ֲעָבֶדיךָ 
, נּוְוִאָּתנּו ֲאֻחַּזת ַנֲחָלֵת ; ֶאֶרץ ְּכָנַען ,ים ִלְפֵני ְיהָוהַנְחנּו ַנֲעבֹר ֲחלּוִצ    לב

  .ֵמֵעֶבר ַלַּיְרֵּדן
-ןְוִלְבֵני ְראּוֵבן ְוַלֲחִצי ֵׁשֶבט ְמַנֶּׁשה בֶ  ָגד-ַוִּיֵּתן ָלֶהם מֶֹׁשה ִלְבֵני  לג

 עֹוג ֶמֶלְך , ַמְמֶלֶכת- ְוֶאת, ֶמֶלְך ָהֱאמִֹרי ַמְמֶלֶכת ִסיחֹן- ֶאת, יֹוֵסף
  .ָסִביב, ָעֵרי ָהָאֶרץ-- ִּבְגֻבלֹת ְלָעֶריהָ , ָהָאֶרץ   :ַהָּבָׁשן
  .ֲערֵֹער, ְוֵאת, ֲעָטרֹת-ְוֶאת ִּדיבֹן-ֶאת, ָגד- ַוִּיְבנּו ְבֵני   לד
  .ְוָיְגְּבָהה ,ַיְעֵזר- ַעְטרֹת ׁשֹוָפן ְוֶאת-ְוֶאת   לה
  .ְוִגְדרֹת צֹאן ,ָעֵרי ִמְבָצר  :ֵּבית ָהָרן-ְוֶאת, ֵּבית ִנְמָרה-ְוֶאת   לו
  .ִקְרָיָתִים, ְוֵאת, ֶאְלָעֵלא-ְוֶאת ֶחְׁשּבֹון-ֶאת, ּוְבֵני ְראּוֵבן ָּבנּו   לז
ַוִּיְקְראּו ; ִׂשְבָמה-ְוֶאת-- ֵׁשם מּוַסּבֹת, ַּבַעל ְמעֹון- ְנבֹו ְוֶאת-ְוֶאת   לח

  .ְׁשמֹות ֶהָעִרים ֲאֶׁשר ָּבנּו-ֶאת, ְבֵׁשמֹת
ָהֱאמִֹרי - ֶאת, ַוּיֹוֶרׁש; ַוִּיְלְּכֻדהָ --ִּגְלָעָדה ,ְמַנֶּׁשה- ִכיר ֶּבןַוֵּיְלכּו ְּבֵני ָמ   לט
  .ָּבּה-ֲאֶׁשר
  .ָּבּה, ַוֵּיֶׁשב; ְמַנֶּׁשה-ֶּבן ְלָמִכיר, ַהִּגְלָעד- ַוִּיֵּתן מֶֹׁשה ֶאת  מ
ַחּוֹת  ,ַוִּיְקָרא ֶאְתֶהן; ַחּוֵֹתיֶהם-ַוִּיְלּכֹד ֶאת ,ְמַנֶּׁשה ָהַלְך -ְוָיִאיר ֶּבן   מא
  .ָיִאיר
, ַוִּיְקָרא ָלה נַֹבח; ְּבנֶֹתיהָ -ְוֶאת ְקָנת- ַוִּיְלּכֹד ֶאת, ְונַֹבח ָהַלְך    מב

  }פ{   .ִּבְׁשמֹו
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 33 ְּבִמְדַּבר פרק 

-- ֲאֶׁשר ָיְצאּו ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ,ִיְׂשָרֵאל-ֵאֶּלה ַמְסֵעי ְבֵני   א
  .ְוַאֲהרֹן, מֶֹׁשה-ְּבַיד  :ְלִצְבאָֹתם

ְוֵאֶּלה ; ִּפי ְיהָוה- ַעל-- ְלַמְסֵעיֶהם ,מֹוָצֵאיֶהם-ִּיְכּתֹב מֶֹׁשה ֶאתוַ   ב
  .ְלמֹוָצֵאיֶהם, ַמְסֵעיֶהם

ַּבֲחִמָּׁשה ָעָׂשר יֹום ַלחֶֹדׁש  ,ַוִּיְסעּו ֵמַרְעְמֵסס ַּבחֶֹדׁש ָהִראׁשֹון   ג
-ָּכל, ְלֵעיֵני-- ִיְׂשָרֵאל ְּבָיד ָרָמה- ְבֵני ָיְצאּו, ִמָּמֳחַרת ַהֶּפַסח  :ָהִראׁשֹון
  .ִמְצָרִים

; ְּבכֹור- ָּכל-- ְיהָוה ָּבֶהם ֵאת ֲאֶׁשר ִהָּכה, ּוִמְצַרִים ְמַקְּבִרים  ד
  .ָעָׂשה ְיהָוה ְׁשָפִטים, ּוֵבאלֵֹהיֶהם

  .ְּבֻסּכֹת, ַוַּיֲחנּו ;ֵמַרְעְמֵסס, ִיְׂשָרֵאל-ַוִּיְסעּו ְבֵני  ה
  .ֲאֶׁשר ִּבְקֵצה ַהִּמְדָּבר ,ֵאָתםַוַּיֲחנּו ְב ; ִמֻּסּכֹת, ַוִּיְסעּו   ו
, ַוַּיֲחנּו; ְּפֵני ַּבַעל ְצפֹון- ֲאֶׁשר ַעל, ַהִחירֹת ִּפי-ַוָּיָׁשב ַעל, ֵמֵאָתם, ַוִּיְסעּו  ז

  .ִלְפֵני ִמְגּדֹל
ַוֵּיְלכּו ֶּדֶרְך ; ַהָּים ַהִּמְדָּבָרה-ְבתֹוְך  ַוַּיַעְברּו, ַוִּיְסעּו ִמְּפֵני ַהִחירֹת   ח
  .ְּבָמָרה, ַוַּיֲחנּו, ֵאָתם ְּבִמְדַּבר, ֶׁשת ָיִמיםְׁשלֹ
, ִיםּוְבֵאיִלם ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה ֵעינֹת ַמ  ;ֵאיִלָמה, ַוָּיבֹאּו, ִמָּמָרה, ַוִּיְסעּו   ט

  .ָׁשם- ַוַּיֲחנּו--ְּתָמִרים ְוִׁשְבִעים
  .סּוף-ַים-ַעל ,ַוַּיֲחנּו; ֵמֵאיִלם, ַוִּיְסעּו  י
  .ִסין-ְּבִמְדַּבר ,ַוַּיֲחנּו; סּוף-ִמַּים ,ַוִּיְסעּו   יא
  .ְּבָדְפָקה ,ַוַּיֲחנּו; ִסין- ִמִּמְדַּבר, ַוִּיְסעּו   יב
  .ְּבָאלּוׁש ,ַוַּיֲחנּו; ִמָּדְפָקה, ַוִּיְסעּו  יג
, ָהָיה ָׁשם ַמִים ָלָעם-ְולֹא, ִּבְרִפיִדם ,ַוַּיֲחנּו; ֵמָאלּוׁש, ַוִּיְסעּו   יד

  .ִלְׁשּתֹות
  .ְּבִמְדַּבר ִסיָני ,ַוַּיֲחנּו; ֵמְרִפיִדם, ַוִּיְסעּו   טו
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  .ְּבִקְברֹת ַהַּתֲאָוה, ַוַּיֲחנּו ;ִמִּמְדַּבר ִסיָני, ַוִּיְסעּו  טז
  .ַּבֲחֵצרֹת, ַוַּיֲחנּו ;ִמִּקְברֹת ַהַּתֲאָוה, ַוִּיְסעּו   יז
  .ְּבִרְתָמה ,ַוַּיֲחנּו; ֵמֲחֵצרֹת, ַוִּיְסעּו   יח
  .ְּבִרּמֹן ָּפֶרץ ,ַוַּיֲחנּו; ֵמִרְתָמה, ַוִּיְסעּו  יט
  .ְּבִלְבָנה ,ַוַּיֲחנּו; ֵמִרּמֹן ָּפֶרץ, ַוִּיְסעּו  כ
  .ְּבִרָּסה ,ַוַּיֲחנּו; ִמִּלְבָנה, ַוִּיְסעּו   כא
  .ִּבְקֵהָלָתה ,ַוַּיֲחנּו; ֵמִרָּסה, ַוִּיְסעּו   כב
  .ָׁשֶפר-ְּבַהר ,ֲחנּוַוּיַ ; ִמְּקֵהָלָתה, ַוִּיְסעּו  כג
  .ַּבֲחָרָדה ,ַוַּיֲחנּו; ָׁשֶפר-ֵמַהר, ַוִּיְסעּו   כד
  .ְּבַמְקֵהלֹת ,ַוַּיֲחנּו; ֵמֲחָרָדה, ַוִּיְסעּו   כה
  .ְּבָתַחת ,ַוַּיֲחנּו; ִמַּמְקֵהלֹת, ַוִּיְסעּו   כו
  .ְּבָתַרח ,ַוַּיֲחנּו; ִמָּתַחת, ַוִּיְסעּו   כז
  .ְּבִמְתָקה ,ַוַּיֲחנּו; ָּתַרחִמ , ַוִּיְסעּו   כח
  .ְּבַחְׁשמָֹנה ,ַוַּיֲחנּו; ִמִּמְתָקה, ַוִּיְסעּו  כט
  .ְּבמֵֹסרֹות ,ַוַּיֲחנּו; ֵמַחְׁשמָֹנה, ַוִּיְסעּו  ל
  .ִּבְבֵני ַיֲעָקן ,ַוַּיֲחנּו; ִמּמֵֹסרֹות, ַוִּיְסעּו   לא
  .חֹר ַהִּגְדָּגדְּב  ,ַוַּיֲחנּו; ִמְּבֵני ַיֲעָקן, ַוִּיְסעּו   לב
  .ְּבָיְטָבָתה ,ַוַּיֲחנּו; ֵמחֹר ַהִּגְדָּגד, ַוִּיְסעּו  לג
  .ְּבַעְברָֹנה ,ַוַּיֲחנּו; ִמָּיְטָבָתה, ַוִּיְסעּו   לד
  .ְּבֶעְציֹן ָּגֶבר ,ַוַּיֲחנּו; ֵמַעְברָֹנה, ַוִּיְסעּו   לה
  .ִהוא ָקֵדׁש, ִצן-רְבִמְדּבַ  ַוַּיֲחנּו; ֵמֶעְציֹן ָּגֶבר, ַוִּיְסעּו   לו
  .ִּבְקֵצה ֶאֶרץ ֱאדֹום, ָהָהר ַוַּיֲחנּו ְּבהֹר; ִמָּקֵדׁש, ַוִּיְסעּו   לז
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ִּבְׁשַנת   :ַוָּיָמת ָׁשם--ִּפי ְיהָוה- ַעל ,הֹר ָהָהר-ַוַּיַעל ַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן ֶאל   לח
ְּבֶאָחד , ַהֲחִמיִׁשי ַּבחֶֹדׁש, ִיְׂשָרֵאל ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים- ְּבֵני ְלֵצאת, ָהַאְרָּבִעים

  .ַלחֶֹדׁש
  }ס{   .ְּבהֹר ָהָהר, ְּבמֹתֹו, ּוְמַאת ָׁשָנה ָׁשלֹׁש ְוֶעְׂשִרים-ֶּבן, ְוַאֲהרֹן  לט
ְּבֵני , ְּבבֹא--ְּבֶאֶרץ ְּכָנַען, יֵֹׁשב ַּבֶּנֶגב- ְוהּוא ,ַהְּכַנֲעִני ֶמֶלְך ֲעָרד, ַוִּיְׁשַמע  מ

  .ִיְׂשָרֵאל
  .ְּבַצְלמָֹנה ,ַוַּיֲחנּו; הֹר ָהָהרֵמ , ַוִּיְסעּו   מא
  .ְּבפּונֹן ,ַוַּיֲחנּו; ִמַּצְלמָֹנה, ַוִּיְסעּו   מב
  .ְּבאֹבֹת ,ַוַּיֲחנּו; ִמּפּונֹן, ַוִּיְסעּו  מג
  .ִּבְגבּול מֹוָאב, ָהֲעָבִרים ַוַּיֲחנּו ְּבִעֵּיי; ֵמאֹבֹת, ַוִּיְסעּו   מד
  .ְּבִדיבֹן ָּגד ,ֲחנּוַוּיַ ; ֵמִעִּיים, ַוִּיְסעּו   מה
  .ְּבַעְלמֹן ִּדְבָלָתְיָמה ,ַוַּיֲחנּו; ִמִּדיבֹן ָּגד, ַוִּיְסעּו   מו
  .ִלְפֵני ְנבֹו, ַוַּיֲחנּו ְּבָהֵרי ָהֲעָבִרים ;ֵמַעְלמֹן ִּדְבָלָתְיָמה, ַוִּיְסעּו   מז
  .ל ַיְרֵּדן ְיֵרחֹועַ , ְּבַעְרבֹת מֹוָאב ַוַּיֲחנּו; ֵמָהֵרי ָהֲעָבִרים, ַוִּיְסעּו   מח
, ְּבַעְרבֹת, ַעד ָאֵבל ַהִּׁשִּטים, ַהְיִׁשמֹת ַהַּיְרֵּדן ִמֵּבית- ַוַּיֲחנּו ַעל  מט

  }ס{  .מֹוָאב
  .ֵלאמֹר, ַיְרֵּדן ְיֵרחֹו- ַעל, מֹוָאב ְּבַעְרבֹת, מֶֹׁשה- ַוְיַדֵּבר ְיהָוה ֶאל  נ
- ִּכי ַאֶּתם עְֹבִרים ֶאת  :ֵלֶהםאֲ  ְוָאַמְרָּת , ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל-ַּדֵּבר ֶאל   נא

  .ֶאֶרץ ְּכָנַען-ֶאל, ַהַּיְרֵּדן
- ֵאת ָּכל, ְוִאַּבְדֶּתם, ִמְּפֵניֶכם ,יְֹׁשֵבי ָהָאֶרץ- ָּכל- ְוהֹוַרְׁשֶּתם ֶאת   נב

ָּבמֹוָתם - ְוֵאת ָּכל, ַמֵּסכָֹתם ְּתַאֵּבדּו ַצְלֵמי-ְוֵאת ָּכל; ַמְׂשִּכּיָֹתם
  .ַּתְׁשִמידּו

, ָהָאֶרץ-ִּכי ָלֶכם ָנַתִּתי ֶאת  :ָּבּה-ִויַׁשְבֶּתם ,ָהָאֶרץ- ַרְׁשֶּתם ֶאתְוהֹו  נג
  .ָלֶרֶׁשת אָֹתּה

-ָלַרב ַּתְרּבּו ֶאת, ְלִמְׁשְּפחֵֹתיֶכם ָהָאֶרץ ְּבגֹוָרל- ְוִהְתַנַחְלֶּתם ֶאת   נד
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לֹו , ּגֹוָרלֵיֵצא לֹו ָׁשָּמה הַ - ֶאל ֲאֶׁשר--ַנֲחָלתֹו- ֶאתַנֲחָלתֹו ְוַלְמַעט ַּתְמִעיט
  .ִּתְתֶנָחלּו, ֲאבֵֹתיֶכם ְלַמּטֹות   :ִיְהֶיה
ּו ְוָהָיה ֲאֶׁשר ּתֹוִתיר--ִמְּפֵניֶכם ,יְֹׁשֵבי ָהָאֶרץ-לֹא תֹוִריׁשּו ֶאת-ְוִאם   נה

, ָהָאֶרץ-ַעל-- ְוָצְררּו ֶאְתֶכם; ְוִלְצִניִנם ְּבִצֵּדיֶכם ְלִׂשִּכים ְּבֵעיֵניֶכם, ֵמֶהם
  .ִבים ָּבּהיְֹׁש  ֲאֶׁשר ַאֶּתם

  }פ{  .ֶאֱעֶׂשה ָלֶכם--ָלֶהם ַּכֲאֶׁשר ִּדִּמיִתי ַלֲעׂשֹות, ְוָהָיה   נו
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 34 ְּבִמְדַּבר פרק 

  .ֵּלאמֹר מֶֹׁשה-ֶאל, ַוְיַדֵּבר ְיהָוה   א
ָהָאֶרץ -ֶאל, ַאֶּתם ָּבִאים-ִּכי, ֲאֵלֶהם ְוָאַמְרָּת , ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל- ַצו ֶאת  ב

  .ִלְגֻבלֶֹתיהָ , ֶאֶרץ ְּכַנַען, ִּתּפֹל ָלֶכם ְּבַנֲחָלה ֲאֶׁשר, ֶרץזֹאת ָהָא  :ְּכָנַען
ְוָהָיה ָלֶכם ְּגבּול ; ְיֵדי ֱאדֹום-ַעל ,ִצן-ֶנֶגב ִמִּמְדַּבר- ְוָהָיה ָלֶכם ְּפַאת   ג

  .ַהֶּמַלח ֵקְדָמה-ִמְקֵצה ָים, ֶנֶגב
) ְוָהיּו(והיה , ְוָעַבר ִצָנה ,ַעְקַרִּבים ְוָנַסב ָלֶכם ַהְּגבּול ִמֶּנֶגב ְלַמֲעֵלה  ד

  .ְוָעַבר ַעְצמָֹנה, ַאָּדר- ְוָיָצא ֲחַצר; ַּבְרֵנעַ  ִמֶּנֶגב ְלָקֵדׁש, ּתֹוְצאָֹתיו
  .ַהָּיָּמה, ְוָהיּו תֹוְצאָֹתיו; ִמְצָרִים ַנְחָלה, ְוָנַסב ַהְּגבּול ֵמַעְצמֹון  ה
  .ְּגבּול ָים, ִיְהֶיה ָלֶכם-ֶזה; ּולּוְגב ְוָהָיה ָלֶכם ַהָּים ַהָּגדֹול, ּוְגבּול ָים   ו
 .הֹר ָהָהר, ְּתָתאּו ָלֶכם, ַהָּגדֹל, ַהָּים-ִמן  :ְּגבּול ָצפֹון, ִיְהֶיה ָלֶכם-ְוֶזה  ז
  .ְצָדָדה, ּתֹוְצאֹת ַהְּגֻבל ְוָהיּו; ְּתָתאּו ְלבֹא ֲחָמת, ֵמהֹר ָהָהר   ח
ְּגבּול , ִיְהֶיה ָלֶכם-ֶזה; יו ֲחַצר ֵעיָנןתֹוְצאָֹת  ְוָהיּו, ְוָיָצא ַהְּגֻבל ִזְפרָֹנה   ט

  .ָצפֹון
  .ְׁשָפָמה, ֵמֲחַצר ֵעיָנן ,ִלְגבּול ֵקְדָמה, ְוִהְתַאִּויֶתם ָלֶכם  י
-ּוָמָחה ַעל, ְוָיַרד ַהְּגֻבל; ִמֶּקֶדם ָלָעִין ,ְוָיַרד ַהְּגֻבל ִמְּׁשָפם ָהִרְבָלה   יא

  .ִּכֶּנֶרת ֵקְדָמה-ֶּכֶתף ָים
זֹאת ִּתְהֶיה ָלֶכם ; תֹוְצאָֹתיו ָים ַהֶּמַלח ְוָהיּו, ַרד ַהְּגבּול ַהַּיְרֵּדָנהְויָ    יב

  .ָסִביב, ָהָאֶרץ ִלְגֻבלֶֹתיהָ 
ֲאֶׁשר ִּתְתַנֲחלּו , זֹאת ָהָאֶרץ  :ֵלאמֹר ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל- ֶאת, ַוְיַצו מֶֹׁשה  יג

  .ת ַהַּמּטֹות ַוֲחִצי ַהַּמֶּטהָלֵתת ְלִתְׁשעַ , ְיהָוה ֲאֶׁשר ִצָּוה, אָֹתּה ְּבגֹוָרל
, ַהָּגִדי-ּוַמֵּטה ְבֵני, ְלֵבית ֲאבָֹתם ,ִּכי ָלְקחּו ַמֵּטה ְבֵני ָהראּוֵבִני   יד

  .ָלְקחּו ַנֲחָלָתם, ְמַנֶּׁשה ַוֲחִצי ַמֵּטה; ְלֵבית ֲאבָֹתם
-- ֵּדן ְיֵרחֹוֵמֵעֶבר ְלַיְר , ָלְקחּו ַנֲחָלָתם  :ַוֲחִצי ַהַּמֶּטה, ְׁשֵני ַהַּמּטֹות   טו

  }פ{  .ֵקְדָמה ִמְזָרָחה
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  .מֶֹׁשה ֵּלאמֹר-ֶאל, ַוְיַדֵּבר ְיהָוה  טז
, ֶאְלָעָזר  :ָהָאֶרץ-ִיְנֲחלּו ָלֶכם ֶאת-ֲאֶׁשר ,ֵאֶּלה ְׁשמֹות ָהֲאָנִׁשים   יז

  .נּון-ִּבן ,ִויהֹוֻׁשעַ , ַהּכֵֹהן
  .ָהָאֶרץ-ִלְנחֹל ֶאת, ִּתְקחּו--ִמַּמֶּטה ,ְוָנִׂשיא ֶאָחד ָנִׂשיא ֶאָחד   יח
  .ְיֻפֶּנה-ָּכֵלב ֶּבן, ְיהּוָדה ְלַמֵּטה  :ְׁשמֹות ָהֲאָנִׁשים, ְוֵאֶּלה  יט
  .ַעִּמיהּוד-ֶּבן ְׁשמּוֵאל, ּוְלַמֵּטה ְּבֵני ִׁשְמעֹון  כ
  .ִּכְסלֹון-ֶּבן ֱאִליָדד, ְלַמֵּטה ִבְנָיִמן   כא
  .ָיְגִלי-ֶּבן ,יֻּבִּק -- ָנִׂשיא, ָדן-ּוְלַמֵּטה ְבֵני   כב
  .ֵאפֹד- ֶּבן, ַחִּניֵאל-- ָנִׂשיא ְמַנֶּׁשה-ְלַמֵּטה ְבֵני, ִלְבֵני יֹוֵסף  כג
  .ִׁשְפָטן-ֶּבן, ְקמּוֵאל--ָנִׂשיא ,ֶאְפַרִים-ּוְלַמֵּטה ְבֵני   כד
  .ַּפְרָנְך -ֶּבן, ֱאִליָצָפן-- ָנִׂשיא ,ְזבּוֻלן-ּוְלַמֵּטה ְבֵני   כה
  .ַעָּזן-ֶּבן, ַּפְלִטיֵאל-- ָנִׂשיא ,ִיָּׂששָכר-יּוְלַמֵּטה ְבנֵ    כו
  .ְׁשלִֹמי-ֶּבן, ֲאִחיהּוד-- ָנִׂשיא ,ָאֵׁשר-ּוְלַמֵּטה ְבֵני   כז
  .ַעִּמיהּוד-ֶּבן, ְּפַדְהֵאל-- ָנִׂשיא ,ַנְפָּתִלי-ּוְלַמֵּטה ְבֵני   כח
  }פ{  .ֶאֶרץ ְּכָנַעןְּב , ִיְׂשָרֵאל- ְּבֵני-ֶאת ְלַנֵחל, ֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָוה, ֵאֶּלה  כט
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 35 ְּבִמְדַּבר פרק 

  .ֵלאמֹר, ַיְרֵּדן ְיֵרחֹו-ַעל, ְּבַעְרבֹת מֹוָאב ,מֶֹׁשה-ַוְיַדֵּבר ְיהָוה ֶאל   א
; ָעִרים ָלָׁשֶבת, ַלְלִוִּים ִמַּנֲחַלת ֲאֻחָּזָתם ְוָנְתנּו, ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל- ֶאת, ַצו  ב

  .ַלְלִוִּים, ִּתְּתנּו, ְסִביבֵֹתיֶהם ֶלָעִרים, ּוִמְגָרׁש
, ִיְהיּו ִלְבֶהְמָּתם ְוִלְרֻכָׁשם, ּוִמְגְרֵׁשיֶהם ;ָלָׁשֶבת, ְוָהיּו ֶהָעִרים ָלֶהם   ג

  .ַחָּיָתם, ּוְלכֹל
ֶאֶלף , ִמִּקיר ָהִעיר ָוחּוָצה--ַלְלִוִּים ,ֲאֶׁשר ִּתְּתנּו, ֶהָעִרים, ּוִמְגְרֵׁשי  ד

  .ַאָּמה ָסִביב
- ְּפַאת-ַאְלַּפִים ָּבַאָּמה ְוֶאת ֵקְדָמה- ְּפַאת-ֶאת, ִמחּוץ ָלִעירּוַמּדֶֹתם   ה

ַאְלַּפִים ָּבַאָּמה ְוֵאת ְּפַאת ָצפֹון  ָים-ְּפַאת-ֶנֶגב ַאְלַּפִים ָּבַאָּמה ְוֶאת
  .ִמְגְרֵׁשי ֶהָעִרים, ֶזה ִיְהֶיה ָלֶהם; ַּבָּתֶוְך  ְוָהִעיר--ַאְלַּפִים ָּבַאָּמה

ּו ֲאֶׁשר ִּתְּתנ, ָעֵרי ַהִּמְקָלט-ֵאת ֵׁשׁש--ַלְלִוִּים ֲאֶׁשר ִּתְּתנּו ,ְוֵאת ֶהָעִרים   ו
  .ַאְרָּבִעים ּוְׁשַּתִים ִעיר, ַוֲעֵליֶהם ִּתְּתנּו ;ָלֻנס ָׁשָּמה ָהרֵֹצחַ 

, ֶאְתֶהן  :ִעיר, ַאְרָּבִעים ּוְׁשמֶֹנה--ַלְלִוִּים ֲאֶׁשר ִּתְּתנּו, ֶהָעִרים- ָּכל  ז
  .ֶהןִמְגְרֵׁשי- ְוֶאת
ּוֵמֵאת , ֵמֵאת ָהַרב ַּתְרּבּו-- ִיְׂשָרֵאל- ְּבֵני ֲאֶׁשר ִּתְּתנּו ֵמֲאֻחַּזת, ְוֶהָעִרים   ח

, ִיֵּתן ֵמָעָריו, ְּכִפי ַנֲחָלתֹו ֲאֶׁשר ִיְנָחלּו ,ִאיׁש  :ַהְמַעט ַּתְמִעיטּו
  }פ{  .ַלְלִוִּים

  .מֶֹׁשה ֵּלאמֹר-ֶאל, ַוְיַדֵּבר ְיהָוה   ט
, ַהַּיְרֵּדן-ִּכי ַאֶּתם עְֹבִרים ֶאת  :ֲאֵלֶהם ְוָאַמְרָּת , ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל- לַּדֵּבר ֶא   י

  .ַאְרָצה ְּכָנַען
, ְוָנס ָׁשָּמה רֵֹצחַ ; ִּתְהֶייָנה ָלֶכם ָעֵרי ִמְקָלט, ְוִהְקִריֶתם ָלֶכם ָעִרים   יא

  .ֶנֶפׁש ִּבְׁשָגָגה- ַמֵּכה
ָעְמדֹו - ַעד, ְולֹא ָימּות ָהרֵֹצחַ ; ּגֵֹאלִמ  ,ְוָהיּו ָלֶכם ֶהָעִרים ְלִמְקָלט   יב

  .ִלְפֵני ָהֵעָדה ַלִּמְׁשָּפט
  .ִּתְהֶייָנה ָלֶכם, ִמְקָלט ָעֵרי-ֵׁשׁש-- ֲאֶׁשר ִּתֵּתנּו, ְוֶהָעִרים  יג
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ִּתְּתנּו , ְוֵאת ְׁשלֹׁש ֶהָעִרים, ַלַּיְרֵּדן ִּתְּתנּו ֵמֵעֶבר, ֵאת ְׁשלֹׁש ֶהָעִרים   יד
  .ִּתְהֶייָנה, ִמְקָלט ָעֵרי  :ַעןְּבֶאֶרץ ְּכנָ 

, ֶהָעִרים ָהֵאֶּלה-ִּתְהֶייָנה ֵׁשׁש, ְּבתֹוָכם ְוַלֵּגר ְוַלּתֹוָׁשב, ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל   טו
  .ֶנֶפׁש ִּבְׁשָגָגה- ַמֵּכה- ָּכל ,ָלנּוס ָׁשָּמה--ְלִמְקָלט

  .ָהרֵֹצחַ , יּוַמת מֹות  :רֵֹצַח הּוא ,ִּבְכִלי ַבְרֶזל ִהָּכהּו ַוָּימֹת-ְוִאם  טז
מֹות    :רֵֹצַח הּוא-- ַוָּימֹת, ִהָּכהּו ָימּות ָּבּה-ְוִאם ְּבֶאֶבן ָיד ֲאֶׁשר   יז

  .ָהרֵֹצחַ , יּוַמת
מֹות    :רֵֹצַח הּוא--ַוָּימֹת, ִהָּכהּו ָימּות ּבֹו- ָיד ֲאֶׁשר- אֹו ִּבְכִלי ֵעץ   יח

  .ָהרֵֹצחַ , יּוַמת
  .הּוא ְיִמֶתּנּו, בֹו- ְּבִפְגעֹו  :ָהרֵֹצחַ -ֶאת הּוא ָיִמית, ּגֵֹאל ַהָּדם  יט
  .ַוָּימֹת, ִהְׁשִליְך ָעָליו ִּבְצִדָּיה-אֹו ,ֶיְהֳּדֶפּנּו, ְּבִׂשְנָאה-ְוִאם  כ
רֵֹצַח , יּוַמת ַהַּמֶּכה- מֹות-- ַוָּימֹת ,אֹו ְבֵאיָבה ִהָּכהּו ְבָידֹו   כא
  .בֹו-ִפְגעֹוְּב --ָהרֵֹצחַ -ֶאת ָיִמית, ּגֵֹאל ַהָּדם   :הּוא
ְּבלֹא , ְּכִלי-ִהְׁשִליְך ָעָליו ָּכל-אֹו ,ֲהָדפֹו, ֵאיָבה-ְּבֶפַתע ְּבלֹא-ְוִאם   כב

  .ְצִדָּיה
ְוהּוא --ַוָּימֹת, ַוַּיֵּפל ָעָליו, ְּבלֹא ְראֹות ,ָימּות ָּבּה-ֶאֶבן ֲאֶׁשר-אֹו ְבָכל  כג
  .ְמַבֵּקׁש ָרָעתֹו ְולֹא, אֹוֵיב לֹו-לֹא
, ַעל ַהִּמְׁשָּפִטים-- ּוֵבין ּגֵֹאל ַהָּדם ,ֵּבין ַהַּמֶּכה, ָהֵעָדה, טּוְוָׁשפְ    כד

  .ָהֵאֶּלה
, ְוֵהִׁשיבּו אֹתֹו ָהֵעָדה, ּגֵֹאל ַהָּדם ִמַּיד, ָהרֵֹצחַ -ְוִהִּצילּו ָהֵעָדה ֶאת   כה
 ,מֹות ַהּכֵֹהן ַהָּגדֹל-ַעד, ְוָיַׁשב ָּבּה ;ָנס ָׁשָּמה-ִעיר ִמְקָלטֹו ֲאֶׁשר-ֶאל

  .ַהּקֶֹדׁש ְּבֶׁשֶמן, ָמַׁשח אֹתֹו-ֲאֶׁשר
  .ֲאֶׁשר ָינּוס ָׁשָּמה, ִעיר ִמְקָלטֹו ְּגבּול-ֶאת, ָהרֵֹצחַ , ָיצֹא ֵיֵצא-ְוִאם   כו
ְוָרַצח ּגֵֹאל   :ִלְגבּול ִעיר ִמְקָלטֹו ,ִמחּוץ, ּגֵֹאל ַהָּדם, ּוָמָצא אֹתֹו   כז

  .ָּדם, ֵאין לֹו-- ָהרֵֹצחַ - ֶאת, ַהָּדם
ַהּכֵֹהן , ְוַאֲחֵרי מֹות; ַהּכֵֹהן ַהָּגדֹל מֹות-ַעד, ִּכי ְבִעיר ִמְקָלטֹו ֵיֵׁשב   כח

  .ֶאֶרץ ֲאֻחָּזתֹו-ֶאל ,ָיׁשּוב ָהרֵֹצחַ --ַהָּגדֹל
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  .מֹוְׁשבֵֹתיֶכם, ְּבכֹל, ְלדֹרֵֹתיֶכם ,ְוָהיּו ֵאֶּלה ָלֶכם ְלֻחַּקת ִמְׁשָּפט  כט
ַיֲעֶנה - לֹא, ְוֵעד ֶאָחד; ָהרֵֹצחַ - ֶאת ִיְרַצח, םְלִפי ֵעִדי--ֶנֶפׁש-ַמֵּכה- ָּכל  ל

  .ְבֶנֶפׁש ָלמּות
, מֹות- ִּכי  :הּוא ָרָׁשע ָלמּות- ֲאֶׁשר ,ִתְקחּו כֶֹפר ְלֶנֶפׁש רֵֹצחַ -ְולֹא   לא

  .יּוָמת
-ַעד, ָלׁשּוב ָלֶׁשֶבת ָּבָאֶרץ, ִמְקָלטֹו ִעיר- ָלנּוס ֶאל, ִתְקחּו כֶֹפר-ְולֹא   לב

  .מֹות ַהּכֵֹהן
הּוא ַיֲחִניף , ִּכי ַהָּדם, ַאֶּתם ָּבּה ֲאֶׁשר, ָהָאֶרץ-ַתֲחִניפּו ֶאת-ְולֹא  לג
ְּבַדם , ִאם-ִּכי, ָּבּה-ַלָּדם ֲאֶׁשר ֻׁשַּפְך  ,ְיֻכַּפר-ְוָלָאֶרץ לֹא; ָהָאֶרץ-ֶאת

  .ׁשְֹפכֹו
ׁשֵֹכן , ֲאֶׁשר ֲאִני--יְֹׁשִבים ָּבּה ֲאֶׁשר ַאֶּתם, ָהָאֶרץ-ְולֹא ְתַטֵּמא ֶאת   לד

  }פ{  .ְּבתֹוְך ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ,ׁשֵֹכן-- ֲאִני ְיהָוה, ִּכי  :ְּבתֹוָכּה
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 36 ְּבִמְדַּבר פרק 

--ְמַנֶּׁשה- ָמִכיר ֶּבן-ִגְלָעד ֶּבן-ְלִמְׁשַּפַחת ְּבֵני ,ַוִּיְקְרבּו ָראֵׁשי ָהָאבֹות   א
ָראֵׁשי -- ְוִלְפֵני ַהְּנִׂשִאים ,ַוְיַדְּברּו ִלְפֵני מֶֹׁשה; יֹוֵסף ְּבֵני, ִמִּמְׁשְּפחֹת

  .ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ,ָאבֹות
ִלְבֵני , ָהָאֶרץ ְּבַנֲחָלה ְּבגֹוָרל-ָלֵתת ֶאת ,ֲאדִֹני ִצָּוה ְיהָוה-ֶאת, ַוּיֹאְמרּו  ב

 .ִלְבנָֹתיו, ַנֲחַלת ְצָלְפָחד ָאִחינּו-ָלֵתת ֶאת, ַביהָוה ֻצָּוה, ַואדִֹני; ִיְׂשָרֵאל
ַלת ְוִנְגְרָעה ַנֲחָלָתן ִמַּנחֲ , ְלָנִׁשים, ִיְׂשָרֵאל- ְבֵני ֶאָחד ִמְּבֵני ִׁשְבֵטיְוָהיּו לְ    ג

 ,ּוִמּגַֹרל ַנֲחָלֵתנּו; ְונֹוַסף ַעל ַנֲחַלת ַהַּמֶּטה ֲאֶׁשר ִּתְהֶייָנה ָלֶהם ,ֲאבֵֹתינּו
  .ִיָּגֵרעַ 
ַעל ַנֲחַלת ַהַּמֶּטה , ָתןְונֹוְסָפה ַנֲחלָ  ,ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל, ִיְהֶיה ַהּיֵֹבל-ְוִאם  ד

  .ִיָּגַרע ַנֲחָלָתן, ּוִמַּנֲחַלת ַמֵּטה ֲאבֵֹתינּו ;ֲאֶׁשר ִּתְהֶייָנה ָלֶהם
- ֵּכן ַמֵּטה ְבֵני  :ִּפי ְיהָוה ֵלאמֹר- ַעל ,ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל- ַוְיַצו מֶֹׁשה ֶאת  ה

  .ּדְֹבִרים, יֹוֵסף
, ַלּטֹוב ְּבֵעיֵניֶהם, ְצָלְפָחד ֵלאמֹר ֹותִלְבנ, ִצָּוה ְיהָוה-ֶזה ַהָּדָבר ֲאֶׁשר   ו

  .ִּתְהֶייָנה ְלָנִׁשים--ְלִמְׁשַּפַחת ַמֵּטה ֲאִביֶהם ,ַאְך   :ִּתְהֶייָנה ְלָנִׁשים
ְּבַנֲחַלת , ִּכי ִאיׁש  :ַמֶּטה-ִמַּמֶּטה ֶאל ,ִתּסֹב ַנֲחָלה ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל-ְולֹא  ז

  .ִיְׂשָרֵאלְּבֵני  ,ִיְדְּבקּו, ַמֵּטה ֲאבָֹתיו
ה ְלֶאָחד ִמִּמְׁשַּפַחת ַמֵּט --ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִמַּמּטֹות, ַּבת יֶֹרֶׁשת ַנֲחָלה- ְוָכל   ח

 .ַנֲחַלת ֲאבָֹתיו, ִאיׁש, ִייְרׁשּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל, ְלַמַען  :ִּתְהֶיה ְלִאָּׁשה, ָאִביהָ 
, ִיְדְּבקּו, ְּבַנֲחָלתֹו, ִאיׁש-יִּכ    :ַאֵחר ְלַמֶּטה, ִתּסֹב ַנֲחָלה ִמַּמֶּטה-ְולֹא   ט

  .ַמּטֹות ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל
  .ְּבנֹות ְצָלְפָחד, ָעׂשּו ֵּכן, מֶֹׁשה-ֶאת, ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָוה  י
ִלְבֵני   :ְּבנֹות ְצָלְפָחד--ּוִמְלָּכה ְונָֹעה ְוָחְגָלה, ַוִּתְהֶייָנה ַמְחָלה ִתְרָצה   יא

  .ְלָנִׁשים, דֵֹדיֶהן
-ַעל, ַנֲחָלָתן, ַוְּתִהי; ָהיּו ְלָנִׁשים, יֹוֵסף-ֶבן ְמַנֶּׁשה- ִמִּמְׁשְּפחֹת ְּבֵני   יב

  .ֲאִביֶהן ִמְׁשַּפַחת, ַמֵּטה



  
107  

  

ְּבֵני -ֶאל--מֶֹׁשה- ֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָוה ְּבַיד ,ֹת ְוַהִּמְׁשָּפִטים ֵאֶּלה ַהִּמְצו  יג
  }ש{   .ֵרחֹוַעל ַיְרֵּדן יְ  ,ְּבַעְרבֹת מֹוָאב  :ִיְׂשָרֵאל

 


