במדבר NUMERI
1 1וַ י ַדבר יהָּוה ֶאל־מ ֶשה במד ַ ֵ֥בר סי ַני ב ָ֣א ֶהל מו ִ֑עד ב ֶא ָּחד ַלח ֶדש
אמר׃
אתם מ ֶ ֵ֥א ֶרץ מצ ַרים ל ָֽ
ַהשני ַב ָּש ָּ ָ֣נה ַהשנית לצ ָּ
ׂ2שאו ֶאת־ראש ָּכל־ע ַ ָ֣דת בנָֽי־יׂש ָּראל למשפח ָּתם לבָ֣ית אב ָּ ִ֑תם
ֹלתם׃
במס ַ ָ֣פר שמות ָּכל־זָּ ָּכר לגלג ָּ ָֽ
3מ ֶבן ֶעׂשרים ָּשנָּ ה וָּ ַמע ָּלה ָּכל־י ֵ֥צא ָּצ ָּבא ביׂש ָּר ִ֑אל תפק ֵ֥דו א ָּתם
לצבא ָּתם ַא ָּ ֵ֥תה ו ַאה ָֽרן׃
4ואת ֶ ָ֣כם יהיו ֵ֥איש איש ַל ַמ ֶ ִ֑טה איש ֵ֥ראש לבית־אב ָּתיו ָֽהוא׃
5וא ֶלה ש ָ֣מות ָּ ָֽהאנָּ שים א ֶ ֵ֥שר ַ ָֽי ַעמדו את ֶ ִ֑כם לראובן ֱאליצור
יאור׃
ֶבן־שד ָֽ
6לשמעון שלמיאל ֶבן־צו ָֽרי ַש ָּ ָֽדי׃
ָֽ 7ליהו ָּדה נַ חשון ֶבן־ ַעמינָּ ָּ ָֽדב׃
8לי ָּשש ָּכר נ ַתנאל ֶבן־צו ָּ ָֽער׃
9לזבולן ֱאלי ָּאב ֶבן־ח ָֹֽלן׃
11לבנָ֣י יוסף ל ֶאפ ַרים ֱאלי ָּש ָּמע ֶבן־ ַעמי ִ֑הוד למנַ ֶשה גַ מליאל
הצור׃
ֶבן־פ ָּד ָֽ
11לבניָּ מן אב ָּידן ֶבן־גדענָֽי׃
12ל ָּדן אחי ֶעזֶ ר ֶבן־ ַע ָֽמי ַש ָּ ָֽדי׃
13ל ָּאשר ַפגעיאל ֶבן־ ָּעכ ָּ ָֽרן׃
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14לגָּ ד ֶאליָּ ָּסף ֶבן־דעו ָֽאל׃
15לנַ פ ָּתלי אחי ַרע ֶבן־עי ָּנַָֽֽן׃
בותם ָּראשי ַאל ֵ֥פי יׂש ָּראל ָֽהם׃
ֵ֚ 16א ֶלה קרי ָ֣אי ָּהע ָּדה נׂשיאי ַמ ָ֣טות א ָּ ִ֑
17וַ י ַ ֵ֥קח מ ֶשה ו ַאה ִ֑רן ֵ֚את ָּהאנָּ ָ֣שים ָּהא ֶלה א ֶ ֵ֥שר נקבו בש ָֽמות׃
18ואת ָּכל־ ָּהע ָּדה הקהילו ב ֶא ָּחד ַל ָ֣ח ֶדש ַהשני וַ יתַיָֽל ֵ֥דו ַעל־משפח ָּתם
ֹלתם׃
לבָ֣ית אב ָּ ִ֑תם במס ַ ָ֣פר שמות מ ֶבן ֶעׂש ֵ֥רים ָּש ָּנה וָּ ַמע ָּלה לגלג ָּ ָֽ
הוה ֶאת־מ ֶ ִ֑שה ַוַָֽֽיפקדם במד ַ ֵ֥בר ס ָּינָֽי׃
ַ 19כא ֶשר צָּוֵ֥ה י ָּ

פ

21וַ יהיו ב ָֽני־ראובן ב ָ֣כר יׂש ָּראל תולד ָּ ֵ֥תם למשפח ָּתם ל ָ֣בית אב ָּ ִ֑תם
ֹלתם ָּכל־זָּ ָּכר מ ֶבן ֶעׂשרים ָּשנָּ ה וָּ ַמע ָּלה כל י ֵ֥צא
במס ַפר שמות לגלג ָּ
ָּצ ָּ ָֽבא׃
21פקדי ֶהם ל ַמ ָ֣טה ראו ִ֑בן ש ָּשה ו ַאר ָּבעים ֶא ֶלף וַ ח ֵ֥מש מ ָֽאות׃

פ

22לבנָ֣י שמעון תולד ָּ ֵ֥תם למשפח ָּתם ל ָ֣בית אב ָּ ִ֑תם פק ָּדיו במס ַפר
ֹלתם ָּכל־זָּ ָּכר מ ֶבן ֶעׂשרים ָּשנָּ ה וָּ ַמע ָּלה כל י ֵ֥צא ָּצ ָּ ָֽבא׃
שמות לגלג ָּ
23פקדי ֶהם ל ַמ ָ֣טה שמ ִ֑עון תש ָּעה וַ חמשים ֶא ֶלף ושֹלֵ֥ ש מ ָֽאות׃

פ

24לבנָ֣י גָּ ד תולד ָּ ֵ֥תם למשפח ָּתם לבָ֣ית אב ָּ ִ֑תם במס ַפָ֣ר שמות מ ֶבן
ֶעׂשרים ָּשנָּ ה וָּ ַמע ָּלה כל י ֵ֥צא ָּצ ָּ ָֽבא׃
25פקדי ֶהם ל ַמ ָ֣טה ָּ ִ֑גד חמ ָּשה ו ַאר ָּבעים ֶא ֶלף ו ֵ֥שש מאות וַ חמ ָֽשים׃

פ

26לבנָ֣י יהו ָּדה תולד ָּ ֵ֥תם למשפח ָּתם ל ָ֣בית אב ָּ ִ֑תם במס ַ ָ֣פר שמת מ ֶבן
ֶעׂשרים ָּשנָּ ה וָּ ַמע ָּלה כל י ֵ֥צא ָּצ ָּ ָֽבא׃
27פקדי ֶהם ל ַמ ָ֣טה יהו ָּ ִ֑דה ַאר ָּב ָּעה ושבעים ֶא ֶלף ו ֵ֥שש מ ָֽאות׃
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28לבנָ֣י י ָּשש ָּכר תולד ָּ ֵ֥תם למשפח ָּתם ל ָ֣בית אב ָּ ִ֑תם במס ַ ָ֣פר שמת מ ֶבן
ֶעׂשרים ָּשנָּ ה וָּ ַמע ָּלה כל י ֵ֥צא ָּצ ָּ ָֽבא׃
29פקדי ֶהם ל ַמ ָ֣טה י ָּשש ָּ ִ֑כר ַאר ָּב ָּעה וַ חמשים ֶא ֶלף ו ַאר ַ ֵ֥בע מ ָֽאות׃

פ

31לבנָ֣י זבולן תולד ָּ ֵ֥תם למשפח ָּתם ל ָ֣בית אב ָּ ִ֑תם במס ַ ָ֣פר שמת מ ֶבן
ֶעׂשרים ָּשנָּ ה וָּ ַמע ָּלה כל י ֵ֥צא ָּצ ָּ ָֽבא׃
31פקדי ֶהם ל ַמ ָ֣טה זבו ִ֑לן שב ָּעה וַ חמשים ֶא ֶלף ו ַאר ַ ֵ֥בע מ ָֽאות׃

פ

32לבני יוסף לב ָ֣ני ֶאפ ַרים תולד ָּ ֵ֥תם למשפח ָּתם ל ָ֣בית אב ָּ ִ֑תם במס ַ ָ֣פר
שמת מ ֶבן ֶעׂשרים ָּשנָּ ה וָּ ַמע ָּלה כל י ֵ֥צא ָּצ ָּ ָֽבא׃
33פקדי ֶהם ל ַמ ָ֣טה ֶאפ ָּ ִ֑רים ַאר ָּב ֵ֥עים ֶא ֶלף וַ ח ֵ֥מש מ ָֽאות׃

פ

34לבנָ֣י מנַ ֶשה תולד ָּ ֵ֥תם למשפח ָּתם ל ָ֣בית אב ָּ ִ֑תם במס ַ ָ֣פר שמות מ ֶבן
ֶעׂשרים ָּשנָּ ה וָּ ַמע ָּלה כל י ֵ֥צא ָּצ ָּ ָֽבא׃
35פקדי ֶהם ל ַמ ָ֣טה מנַ ֶ ִ֑שה ש ַנַֽים ושֹלשים ֶא ֶלף ו ָּמא ָּ ָֽתים׃

פ

36לבנָ֣י בניָּ מן תולד ָּ ֵ֥תם למשפח ָּתם ל ָ֣בית אב ָּ ִ֑תם במס ַ ָ֣פר שמת מ ֶבן
ֶעׂשרים ָּשנָּ ה וָּ ַמע ָּלה כל י ֵ֥צא ָּצ ָּ ָֽבא׃
37פקדי ֶהם ל ַמ ָ֣טה בניָּ ִ֑מן חמ ָּשה ושֹלשים ֶא ֶלף ו ַאר ַ ֵ֥בע מ ָֽאות׃

פ

38לבנָ֣י ָּדן תולד ָּ ֵ֥תם למשפח ָּתם ל ָ֣בית אב ָּ ִ֑תם במס ַ ָ֣פר שמת מ ֶבן
ֶעׂשרים ָּשנָּ ה וָּ ַמע ָּלה כל י ֵ֥צא ָּצ ָּ ָֽבא׃
39פקדי ֶהם ל ַמ ָ֣טה ָּ ִ֑דן ש ַנַֽים וששים ֶא ֶלף וש ַ ֵ֥בע מ ָֽאות׃

פ

41לבנָ֣י ָּאשר תולד ָּ ֵ֥תם למשפח ָּתם ל ָ֣בית אב ָּ ִ֑תם במס ַ ָ֣פר שמת מ ֶבן
ֶעׂשרים ָּשנָּ ה וָּ ַמע ָּלה כל י ֵ֥צא ָּצ ָּ ָֽבא׃
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41פקדי ֶהם ל ַמ ָ֣טה ָּא ִ֑שר ֶא ָּחד ו ַאר ָּבעים ֶא ֶלף וַ ח ֵ֥מש מ ָֽאות׃

פ

42בנָ֣י נַ פ ָּתלי תולד ָּ ֵ֥תם למשפח ָּתם לבָ֣ית אב ָּ ִ֑תם במס ַ ָ֣פר שמת מ ֶבן
ֶעׂשרים ָּשנָּ ה וָּ ַמע ָּלה כל י ֵ֥צא ָּצ ָּ ָֽבא׃
43פקדי ֶהם ל ַמ ָ֣טה נַ פ ָּת ִ֑לי שֹל ָּשה וַ חמשים ֶא ֶלף ו ַאר ַ ֵ֥בע מ ָֽאות׃

פ

ָ֣ 44א ֶלה ַהפקדים א ֶשר ָּפ ַקד מ ֶשה ו ַאהרן ונׂשי ָ֣אי יׂש ָּראל ש ֵ֥נים ָּע ָּׂשר
יש־א ָּ ֵ֥חד לבית־אב ָּתיו ָּהיָֽ ו׃
ֶ
ִ֑איש א
45וַ ָֽיהיו ָּכל־פקו ֵ֥די ב ָֽני־יׂש ָּראל לבָ֣ית אב ָּ ִ֑תם מ ֶבן ֶעׂשרים ָּשנָּ ה וָּ ַמע ָּלה
ָּכל־י ֵ֥צא ָּצ ָּבא ביׂש ָּר ָֽאל׃
46וַ ָֽיהיו ָּכל־ ַהפקדים שש־מ ֵ֥אות ֶא ֶלף ושֹלָ֣ ֶשת א ָּל ִ֑פים וַ ח ֵ֥מש מאות
וַ חמ ָֽשים׃
47ו ַהלוים ל ַמ ָ֣טה אב ָּ ִ֑תם ֵ֥לא ָּהת ָּפקדו בתו ָּ ָֽכם׃

פ

48וַ י ַד ֵ֥בר יהָּוה ֶאל־מ ֶ ֵ֥שה לא ָֽמר׃
אשם ָ֣לא ת ָּ ִ֑שא בתוְך בנֵ֥י
ת־מטה לוי ָ֣לא תפקד ו ֶאת־ר ָּ
ָ֣ ַ 49אְך ֶא ַ
יׂש ָּר ָֽאל׃
51ו ַא ָּתה ַהפָ ָ֣קד ֶאת־ ַהלוים ַעל־מש ַכן ָּהעדת ו ַ ָ֣על ָּכל־כ ָּליו ו ַ ָ֣על
ת־כל־כ ָּליו והם י ָּשר ִ֑תהו
ת־המש ָּכן ו ֶא ָּ
ָּכל־א ֶשר־לו ה ָּמה יׂשאו ֶא ַ
ו ָּס ֵ֥ביב ַלמש ָּכן יַ חנָֽ ו׃
51ובנ ָ֣ס ַע ַהמש ָּכן יורידו אתו ַהלוים ו ַבחנת ַהמש ָּכן יָּ ָ ֵ֥קימו אתו ַהלו ִ֑ים
ו ַה ָּ ֵ֥זר ַה ָּקרב יו ָּ ָֽמת׃
52ו ָּחנו ב ָ֣ני יׂש ָּר ִ֑אל איש ַ ָֽעל־ ַמחנהו ו ֵ֥איש ַעל־דגלו לצבא ָּ ָֽתם׃
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53ו ַהלו ִ֞ים יַ חנו ָּסביב למש ַ ָ֣כן ָּהעדת ו ָֽלא־יה ֶי ָ֣ה ֶק ֶצף ַעל־ע ַדת בנָ֣י
יׂש ָּר ִ֑אל ו ָּשמרו ַהלוים ֶאת־מש ֶמ ֶרת מש ַ ֵ֥כן ָּהע ָֽדות׃
ַ54וַָֽֽיַ עׂשו ב ָ֣ני יׂש ָּר ִ֑אל ככל א ֶשר צָּוה יהָּוה ֶאת־מ ֶשה ֵ֥כן ָּע ָֽׂשו׃

פ

1 2וַ י ַד ָ֣בר יהוָּ ה ֶאל־מ ֶ ֵ֥שה ו ֶ ָֽאל־ ַאהרן לא ָֽמר׃
ָ֣ 2איש ַעל־דגלו באתת לבָ֣ית אב ָּתם יַ חנו בנָ֣י יׂש ָּר ִ֑אל מנֶ גֶ ד ָּס ֵ֥ביב
ל ָֽא ֶהל־מועד יַ חנָֽ ו׃
הודה לצבא ָּ ִ֑תם ונָּ ׂשיא לבנָ֣י
3ו ַהחנים ָ֣קד ָּמה מז ָּר ָּחה ֶדגֶ ל ַמחנֵ֥ה י ָּ
ן־עמינָּ ָּ ָֽדב׃
הודה נַ חשון ֶב ַ
י ָּ
4וצ ָּבאו ופקדי ֶ ִ֑הם ַאר ָּב ָּעה ושבעים ֶא ֶלף ו ֵ֥שש מ ָֽאות׃
5ו ַהח ֵ֥נים ָּע ָּליו ַמ ָ֣טה י ָּשש ָּ ִ֑כר ונָּ ׂשיא לב ָ֣ני י ָּשש ָּכר נ ַתנאל ֶבן־צו ָּ ָֽער׃
6וצ ָּבאו ופק ָּ ִ֑דיו ַאר ָּב ָּעה וַ חמשים ֶא ֶלף ו ַאר ַ ֵ֥בע מ ָֽאות׃

ס

ַ 7מטה זבולִ֑ן ונָּ ׂשיא לבנָ֣י זבולן ֱאל ָּיאב ֶבן־ח ָֹֽלן׃
8וצ ָּבאו ופק ָּ ִ֑דיו שב ָּעה וַ חמשים ֶא ֶלף ו ַאר ַ ֵ֥בע מ ָֽאות׃
ָֽ ָּ 9כל־ ַהפק ִ֞דים ל ַמח ָ֣נה יהו ָּדה מ ַאת ֶא ֶלף ושמ ֵ֥נים ֶא ֶלף ו ָֽש ֶשת־א ָּל ֵ֥פים
ו ַאר ַבע־מאות לצבא ָּ ִ֑תם ראש ָּנה י ָּ ָֽסעו׃

ס

ָ֣ ֶ 11דגֶ ל ַמחנה ראובן תי ָּמנָּ ה לצבא ָּ ִ֑תם ונָּ ׂשיא לבנָ֣י ראובן ֱאליצור
יאור׃
ֶבן־שד ָֽ
11וצ ָּבאו ופק ָּ ִ֑דיו ש ָּשה ו ַאר ָּבעים ֶא ֶלף וַ ח ֵ֥מש מ ָֽאות׃
12ו ַהחו ֵ֥נם ָּע ָּליו ַמ ָ֣טה שמ ִ֑עון ונָּ ׂשיא לב ָ֣ני שמעון שלמיאל
צורי־ ַש ָּ ָֽדי׃
ֶבן־ ָֽ
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13וצ ָּבאו ופקדי ֶ ִ֑הם תש ָּעה וַ חמשים ֶא ֶלף ושֹלֵ֥ ש מ ָֽאות׃
עואל׃
14ו ַמטה ָּגִ֑ד ונָּ ׂשיא לבנָ֣י גָּ ד ֶאליָּ ָּסף ֶבן־ר ָֽ
15וצ ָּבאו ופקדי ֶ ִ֑הם חמ ָּשה ו ַאר ָּבעים ֶא ֶלף ו ֵ֥שש מאות וַ חמ ָֽשים׃
ָֽ ָּ 16כל־ ַהפק ִ֞דים ל ַמח ָ֣נה ראובן מ ַאת ֶא ֶלף ו ֶא ָּחד וַ חמ ֵ֥שים ֶא ֶלף
ו ַאר ַבע־מ ֵ֥אות וַ חמשים לצבא ָּ ִ֑תם ושנים י ָּ ָֽסעו׃

ס

17ונָּ ַסע ָֽא ֶהל־מועד ַמח ֵ֥נה ַהלוים ב ָ֣תוְך ַ ָֽה ַמח ִ֑נת ַכא ֶשר יַ חנו כָ֣ן י ָּסעו
יהם׃
ֵ֥איש ַעל־יָּ דו לדגל ֶ ָֽ

ס

ָ֣ ֶ 18דגֶ ל ַמח ֵ֥נה ֶאפ ַרים לצבא ָּתם ָּ ִ֑י ָּמה ונָּ ׂשיא לב ָ֣ני ֶאפ ַרים ֱאלי ָּש ָּמע
יהוד׃
ֶבן־ ַעמ ָֽ
19וצ ָּבאו ופקדי ֶ ִ֑הם ַאר ָּב ֵ֥עים ֶא ֶלף וַ ח ֵ֥מש מ ָֽאות׃
הצור׃
שה ונָּ ׂשיא לבנָ֣י מנַ ֶשה גַ מליאל ֶבן־פ ָּד ָֽ
21ו ָּע ָּליו ַמ ָ֣טה מנַ ֶ ִ֑
21וצ ָּבאו ופקדי ֶ ִ֑הם ש ַנַֽים ושֹלשים ֶא ֶלף ו ָּמא ָּ ָֽתים׃
22ו ַמטה בניָּ ִ֑מן ונָּ ׂשיא לבנָ֣י בניָּ מן אבי ָּדן ֶבן־גדע ָֽני׃
23וצ ָּבאו ופקדי ֶ ִ֑הם חמ ָּשה ושֹלשים ֶא ֶלף ו ַאר ַ ֵ֥בע מ ָֽאות׃
ָֽ ָּ 24כל־ ַהפק ִ֞דים ל ַמח ָ֣נה ֶאפ ַרים מ ַ ֵ֥את ֶא ֶלף וש ָֽמנַ ת־א ָּל ֵ֥פים ומ ָּאה
לצבא ָּ ִ֑תם ושלשים י ָּ ָֽסעו׃

ס

ָ֣ ֶ 25דגֶ ל ַמח ֵ֥נה ָּדן ָּצפנָּ ה לצבא ָּ ִ֑תם ונָּ ׂשיא לב ָ֣ני ָּדן אחי ֶעזֶ ר ֶבן־ ַע ָֽמי ַש ָּ ָֽדי׃
26וצ ָּבאו ופקדי ֶ ִ֑הם ש ַנַֽים וששים ֶא ֶלף וש ַ ֵ֥בע מ ָֽאות׃
27ו ַהח ֵ֥נים ָּע ָּליו ַמ ָ֣טה ָּא ִ֑שר ונָּ ׂשיא לב ָ֣ני ָּאשר ַפגעיאל ֶבן־ ָּעכ ָּ ָֽרן׃
28וצ ָּבאו ופקדי ֶ ִ֑הם ֶא ָּחד ו ַאר ָּבעים ֶא ֶלף וַ ח ֵ֥מש מ ָֽאות׃
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29ו ַמטה נַ פ ָּת ִ֑לי ונָּ ׂשיא לב ָ֣ני נַ פ ָּתלי אחי ַרע ֶבן־עי ָּנַָֽֽן׃
31וצ ָּבאו ופקדי ֶ ִ֑הם שֹל ָּשה וַ חמשים ֶא ֶלף ו ַאר ַ ֵ֥בע מ ָֽאות׃
שש
ָּ 31כל־ ַהפקדים ל ַ ָ֣מחנה ָּדן מ ַ ָ֣את ֶא ֶלף ושב ָּעה וַ חמשים ֶא ֶלף ו ָ֣
מ ִ֑אות ָּל ַאחר ָּ ֵ֥נה יסעו לדגלי ֶ ָֽהם׃

פ

32א ֶלה פקו ֵ֥די ב ָֽני־יׂש ָּראל ל ָ֣בית אב ָּ ִ֑תם ָּכל־פקודי ַ ָֽה ַמחנת לצבא ָּתם
שש־מ ֵ֥אות ֶא ֶלף ושֹלָ֣ ֶשת א ָּלפים וַ ח ֵ֥מש מאות וַ חמ ָֽשים׃
33ו ַהלוים ָ֣לא ָּהת ָּפקדו בתוְך ב ָ֣ני יׂש ָּר ִ֑אל ַכא ֶשר צָּ ֵ֥וה יהָּוה ֶאת־מ ֶ ָֽשה׃
ַ34וַָֽֽיַ עׂשו ב ָ֣ני יׂש ָּר ִ֑אל ככל א ֶשר־צוָּ ה יהוָּ ה ֶאת־מ ֶשה ָֽכן־ ָּחנו לדגלי ֶהם
ו ָ֣כן נָּ ָּסעו ֵ֥איש למשפח ָּתיו ַעל־ ֵ֥בית אב ָּ ָֽתיו׃
הוה ֶאת־מ ֶשה ב ַ ֵ֥הר ס ָּינָֽי׃
1 3וא ֶלה תול ֵ֥דת ַאהרן ומ ֶ ִ֑שה ביום ד ֶבר י ָּ
2וא ֶלה ש ֵ֥מות ָֽבני־ ַאהרן ַהב ָ֣כור׀ נָּ ָּ ִ֑דב וַ אביהוא ֶאל ָּע ָּזר ואי ָּת ָּ ָֽמר׃
3א ֶלה שמות בנָ֣י ַאהרן ַהכהנים ַהמש ִ֑חים א ֶשר־מלֵ֥א יָּ ָּדם ל ַכ ָֽהן׃
4וַ ָּיָ֣ ָּמת נָּ ָּ ָ֣דב וַ אבי ָ֣הוא לפנָ֣י יהוָּ ה ָֽב ַהקר ָּבם אש זָּ ָּרה לפני יהוָּ ה במד ַ ָ֣בר
יהם׃
ית ָּמר ַעל־פני ַאה ֵ֥רן אב ֶ ָֽ
א־היָ֣ ו ָּל ֶ ִ֑הם וַ י ַכהן ֶאל ָּעזָּ ר ו ָ֣א ָּ
ובנים ל ָּ
סינַ י ָּ
פ

5וַ י ַד ֵ֥בר יהָּוה ֶאל־מ ֶ ֵ֥שה לא ָֽמר׃
ַ 6הקרב ֶאת־ ַמ ָ֣טה לוי ָֽו ַהע ַמד ָּ ָ֣ת אתו לפני ַאה ָ֣רן ַהכ ִ֑הן ושרתו א ָֽתו׃
7ו ָּשמ ָ֣רו ֶאת־מש ַמרתו ו ֶאת־מש ֶמ ֶרת ָּכל־ ָּ ָ֣הע ָּדה לפני ָ֣א ֶהל מו ִ֑עד
ַלעבד ֶאת־עב ַ ֵ֥דת ַהמש ָּ ָֽכן׃
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8ו ָּשמרו ֶ ָֽאת־ ָּכל־כלי ָ֣א ֶהל מועד ו ֶאת־מש ֶמ ֶרת בנָ֣י יׂש ָּר ִ֑אל ַלעבד
ֶאת־עב ַ ֵ֥דת ַהמש ָּ ָֽכן׃
9ונָּ ַת ָּתה ֶאת־ ַהלוים ל ַאהרן ול ָּב ָּ ִ֑ניו נתונם נתו ֵ֥נם ה ָּמה לו מאת בנֵ֥י
יׂש ָּר ָֽאל׃
יומת׃
11ו ֶאת־ ַאהרן ו ֶאת־ ָּבנָּ יו תפקד ו ָּשמרו ֶאת־כהנָּ ָּ ִ֑תם ו ַה ָּזֵ֥ר ַה ָּקרב ָּ ָֽ
פ

11וַ י ַד ֵ֥בר יהָּוה ֶאל־מ ֶ ֵ֥שה לא ָֽמר׃
12וַ א ִ֞ני הנה ָּלָ ַ ָ֣קחתי ֶאת־ ַהלוים מתוְך ב ָ֣ני יׂש ָּראל ַת ַחת ָּכל־בכור ֶ ֵ֥פ ֶטר
ֶר ֶחם מבנָ֣י יׂש ָּר ִ֑אל ו ָּ ֵ֥היו לי ַהלויָֽם׃
ָ֣ 13כי לי ָּכל־בכור ביום ַהכתי ָּכל־בכור ב ֶ ָ֣א ֶרץ מצ ַרים הק ַדשתי לי
הוָֽה׃
ָּכל־בכור ביׂש ָּראל מ ָּא ָּדם ַעד־בה ָּ ִ֑מה ֵ֥לי יהיו אנֵ֥י י ָּ

ס

14וַ י ַדבר יהוָּ ה ֶאל־מ ֶשה במד ַ ֵ֥בר סי ַני לא ָֽמר׃
15פקד ֶאת־ב ָ֣ני לוי ל ֵ֥בית אב ָּתם למשפח ָּ ִ֑תם ָּכל־זָּ ָּכר מ ֶבן־ ֵ֥ח ֶדש
וָּ ַמע ָּלה תפק ָֽדם׃
הוִ֑ה ַכא ֶשר צָּ ָֽוה׃
ל־פי י ָּ
16וַ יפ ֵ֥קד א ָּתם מ ֶשה ַע ָ֣
17וַ ָֽיהיו־ ֵ֥א ֶלה בנָֽי־לוי בשמ ָּ ִ֑תם גרשון וק ָּהת ומ ָּר ָֽרי׃
18וא ֶלה ש ֵ֥מות ָֽבני־גרשון למשפח ָּ ִ֑תם לבני ושמ ָֽעי׃
יאל׃
19וב ֵ֥ני ק ָּהת למשפח ָּ ִ֑תם ַעמ ָּ ָ֣רם ויצ ָּהר ֶחברון ועז ָֽ
ומושי ֵ֥א ֶלה הם משפ ֵ֥חת ַהלוי ל ֵ֥בית
ִ֑
21ובני מ ָּררי למשפח ָּתם ַמח ָ֣לי
אב ָּ ָֽתם׃
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21ל ָ֣גַֽרשון מש ַפ ַחת ַהלבני ומש ַפ ַחת ַהשמ ִ֑עי ָ֣א ֶלה הם משפחת
ַהגרש ָֽני׃
יהם שב ַ ֵ֥עת
22פקדי ֶהם במס ַפָ֣ר ָּכל־זָּ ָּכר מ ֶבן־ח ֶדש וָּ ָּ ִ֑מע ָּלה פ ָָ֣קד ֶ
א ָּלפים וַ ח ֵ֥מש מ ָֽאות׃
23משפחת ַהגרש ִ֑ני ַאחרי ַהמש ָּכן יַ חנו ָּ ָֽי ָּמה׃
24ונ ֵׂ֥שיא ָֽבית־ ָּאב ַלגרש ִ֑ני ֶאליָּ ָּסף ֶבן־ ָּל ָֽאל׃
ומ ַסְך
25ומש ֶמ ֶרת ב ָֽני־גרשון ב ָ֣א ֶהל מועד ַהמש ָּכן ו ָּה ִ֑א ֶהל מכסהו ָּ
מועד׃
ֶפ ַתח ֵ֥א ֶהל ָֽ
ל־המזב ַח
ל־המש ָּכן ו ַע ַ
ת־מ ַסְך ֶפ ַָ֣תח ֶ ָֽה ָּחצר א ֶשר ַע ַ
26ו ַקל ָ֣עי ֶ ָֽה ָּחצר ו ֶא ָּ
ית ָּריו לכל עב ָּד ָֽתו׃
ָּס ִ֑ביב ואת ָֽמ ָּ
27ולק ָּהת מש ַפ ַחת ַ ָֽה ַעמ ָּרמי ומש ַ ָ֣פ ַחת ַהיצ ָּהרי ומש ַפ ַחת ַ ָֽה ֶחברני
ומש ַפ ַחת ָּ ָֽה ָּעזיא ִ֑לי ֵ֥א ֶלה הם משפ ֵ֥חת ַהק ָּה ָֽתי׃
שש מאות
28במס ַפר ָּכל־זָּ ָּכר מ ֶבן־ח ֶדש וָּ ָּ ִ֑מע ָּלה שמ ַנת א ָּלפים ו ָ֣
שמרי מש ֶ ֵ֥מ ֶרת ַה ָֽק ֶדש׃
29משפ ֵ֥חת בני־ק ָּהת יַ חנִ֑ ו ַעל ֶ ֵ֥יַֽ ֶרְך ַהמש ָּכן תי ָּ ָֽמנָּ ה׃
31ונ ֵׂ֥שיא ָֽבית־ ָּאב למשפ ָ֣חת ַהק ָּה ִ֑תי ֶאלי ָּצ ָּפן ֶבן־עזי ָֽאל׃
31ומש ַמר ָּתם ָּה ָּארן ו ַהשל ָּחן ו ַהמנ ָּ ָ֣רה ו ַ ָֽהמזבחת וכ ָ֣לי ַהק ֶדש א ֶ ֵ֥שר
י ָּשרתו ָּב ֶ ִ֑הם ו ַה ָּמ ָּסְך וכל עב ָּד ָֽתו׃
ן־אה ָ֣רן ַהכ ִ֑הן פק ַדת שמרי מש ֶ ֵ֥מ ֶרת
32ונׂשיא נׂשי ָ֣אי ַהלוי ֶאל ָּע ָּזר ֶב ַ
ַה ָֽק ֶדש׃
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33למ ָּררי מש ַפ ַחת ַה ַמחלי ומש ַפ ַחת ַהמו ִ֑שי ֵ֥א ֶלה הם משפ ֵ֥חת מ ָּר ָֽרי׃
34ופקדי ֶהם במס ַ ָ֣פר ָּכל־זָּ ָּכר מ ֶבן־ח ֶדש וָּ ָּ ִ֑מע ָּלה ֵ֥ש ֶשת א ָּלפים
אתים׃
ו ָּמ ָּ ָֽ
35ונׂשיא ָֽבית־ ָּאב למשפ ָ֣חת מ ָּררי צוריאל ֶבן־אבי ָּ ִ֑חיל ַעָ֣ל ֶי ֶַֽרְך
ַהמש ָּכן יַ חנו ָּצ ָֽפנָּ ה׃
36ופק ַ ָ֣דת מש ֶמ ֶרת ב ָ֣ני מ ָּררי ַקרשי ַהמש ָּכן וברי ָּחיו ו ַעמ ָּ ָ֣דיו וַ א ָּד ָּ ִ֑ניו
ו ָּכל־כ ָּליו וכל עב ָּד ָֽתו׃
37ו ַעמדי ֶה ָּחצר ָּסביב ו ַאדני ֶ ִ֑הם ויתד ָּתם ו ָֽמיתרי ֶ ָֽהם׃
שה׀
38ו ַהח ָ֣נים לפ ָ֣ני ַהמש ָּכן ָ֣קד ָּמה לפני ָֽא ֶהל־מועד׀ מז ָּר ָּחה מ ֶ ָ֣
ובנָּ יו ָֽשמרים מש ֶ ָ֣מ ֶרת ַהמק ָּדש למש ֶמ ֶרת בנָ֣י יׂש ָּר ִ֑אל ו ַה ָּזֵ֥ר
ו ַאה ָ֣רן ָּ
יומת׃
ַה ָּקרב ָּ ָֽ
הוה למשפח ָּ ִ֑תם
ל־פי י ָּ
ָּ 39כל־פקודי ַהלוים א ֶשר ָּפ ַקד מ ֶשה ו ַאהרן ַע ֵ֥
ן־ח ֶדש וָּ ַמע ָּלה ש ַנֵַֽ֥ים ו ֶעׂשרים ָּ ָֽא ֶלף׃
ָּכל־זָּ ָּכר מ ֶב ָ֣

ס

41וַ יא ֶמר יהוָּ ה ֶאל־מ ֶשה פקד ָּכל־בכר זָּ ָּכר לב ָ֣ני יׂש ָּראל מ ֶבן־ח ֶדש
וָּ ָּ ִ֑מע ָּלה ו ָּׂשא את מס ַ ֵ֥פר שמ ָּ ָֽתם׃
41ו ָּל ַקח ָּת ֶאת־ ַהלו ֵ֥ים לי א ָ֣ני יהוָּ ה ַ ֵ֥ת ַחת ָּכל־בכר בב ָ֣ני יׂש ָּר ִ֑אל ואת
ֶב ֱה ַ ָ֣מת ַהלוים ַ ָ֣ת ַחת ָּכל־בכור ב ֶב ֱה ַמת ב ֵ֥ני יׂש ָּר ָֽאל׃
42וַ יפ ָ֣קד מ ֶשה ַכא ֶשר צָּ ֵ֥וה יהָּוה א ִ֑תו ֶ ָֽאת־ ָּכל־בכר בב ֵ֥ני יׂש ָּר ָֽאל׃
יהם
ן־ח ֶדש וָּ ַמע ָּלה לפקד ֶ ִ֑
43וַ יהי ָּכל־בכור זָּ ָּכר במס ַ ֵ֥פר שמות מ ֶב ֵ֥
אתים׃
ומ ָּ ָֽ
ֹלשה ושבעים ָּ
ש ַנַֽים ו ֶעׂשרים ֶא ֶלף ש ָּ ֵ֥
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44וַ י ַד ֵ֥בר יהָּוה ֶאל־מ ֶ ֵ֥שה לא ָֽמר׃
ָ֣ ַ 45קח ֶאת־ ַהלוים ַת ַחת ָּכל־בכור בב ָ֣ני יׂש ָּראל ו ֶאת־ ֶב ֱה ַ ֵ֥מת ַהלוים
הוה׃
ַ ָ֣ת ַחת ב ֶהמ ָּ ִ֑תם ו ָּהיו־ ֵ֥לי ַהלוים א ֵ֥ני י ָּ ָֽ
ל־הלוים
אתים ָּה ָֽעדפים ַע ַ
ֹלשה ו ַהשבעים ו ַה ָּמ ָּ ִ֑
46ואת פדוי ָ֣י ַהש ָּ
מבכור בנֵ֥י יׂש ָּר ָֽאל׃
47ו ָּל ַקח ָּת חמ ֶשת חמ ֶשת ש ָּקלים ַלגל ִ֑ג ֶלת ב ֶש ֶקל ַהק ֶדש ת ָּקח ֶעׂש ֵ֥רים
ג ָּרה ַה ָּ ָֽש ֶקל׃
48ונָּ ַת ָּ ָ֣תה ַה ֶכ ֶסף ל ַאהרן ול ָּב ָּ ִ֑ניו פדויי ָּהעדפים ָּב ֶ ָֽהם׃
49וַ י ַ ָ֣קח מ ֶשה את ֶ ָ֣כ ֶסף ַהפדיִ֑ ום מאת ָּה ָ֣עדפים ַעל פדויֵ֥י ַהלויָֽם׃
ת־ה ָּכ ִֶ֑סף חמ ָּשה וששים ושֹלֵ֥ ש
51מאת בכור בנֵ֥י יׂש ָּראל ָּל ַ ָָ֣קח ֶא ַ
מאות וָּ ֶא ֶלף ב ֶ ֵ֥ש ֶקל ַה ָֽק ֶדש׃
הוִ֑ה ַכא ֶשר צָּוֵ֥ה
ל־פי י ָּ
51וַ יתן מ ֶשה ֶאת־ ֶכ ֶסף ַהפדים ל ַאה ֵ֥רן ול ָּב ָּניו ַע ָ֣
הוה ֶאת־מ ֶ ָֽשה׃
י ָּ

פ

אמר׃
ל־אהרן ל ָֽ
1 4וַ י ַד ָ֣בר יהוָּ ה ֶאל־מ ֶ ֵ֥שה ו ֶ ָֽא ַ
2נָּ ׂשא ֶאת־ראש ב ָ֣ני ק ָּהת מתוְך בנָ֣י ל ִ֑וי למשפח ָּתם ל ֵ֥בית אב ָּ ָֽתם׃
ל־בא ַל ָּצ ָּבא
3מ ֶבן שֹלשים ָּשנָּ ה וָּ ַמע ָּלה ו ַעד ֶבן־חמ ָ֣שים ָּש ָּנִ֑ה ָּכ ָּ
מועד׃
אכה ב ֵ֥א ֶהל ָֽ
ַלע ֵׂ֥שות מ ָּל ָּ
4זאת עב ַ ֵ֥דת בני־ק ָּהת ב ָ֣א ֶהל מו ִ֑עד ק ֶדש ַה ֳק ָּד ָֽשים׃
5ו ָּבא ַאהרן ו ָּבנָּ יו בנ ָ֣ס ַע ַ ָֽה ַמחנֶ ה והורדו את ָּפ ָ֣ר ֶכת ַה ָּמ ָּ ִ֑סְך וכסו־ ָּבּה
את א ֵ֥רן ָּהע ָֽדת׃
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ופרׂשו ֶ ָֽבגֶ ד־כליל תכ ֶלת מל ָּ ִ֑מע ָּלה ו ָּׂשמו
6ונָּ תנָ֣ ו ָּע ָּליו כסוי ָ֣עור ַת ַחש ָּ
ַב ָּ ָֽדיו׃
7ו ַ ָ֣על׀ של ַ ָ֣חן ַה ָּפנים יפרׂשו ֶ ָ֣בגֶ ד תכ ֶלת ונָּ תנָ֣ ו ָּע ָּליו ֶאת־ ַהק ָּערת
־המנַ קית ואת ק ָׂ֣שות ַה ָּנ ִֶ֑סְך ו ֶ ֵ֥ל ֶחם ַה ָּתמיד ָּע ָּ ֵ֥ליו
־ה ַכפת ו ֶאת ַ
ו ֶאת ַ
יה ֶ ָֽיה׃
תול ַָ֣עת ָּשני וכ ָ֣סו אתו במכסה ָ֣עור ָּ ִ֑ת ַחש ו ָּׂשמו
8ו ָּפר ָׂ֣שו עלי ֶהם ֶ ֵ֚בגֶ ד ַ
־ב ָּ ָֽדיו׃
ֶאת ַ
9ו ָּלק ָ֣חו׀ ֶ ָ֣בגֶ ד תכ ֶלת וכ ִ֞סו ֶאת־מנ ַרת ַה ָּמאור ו ֶאת־ ָ֣נר ֶתי ָּה
יה ואת ָּכל־כ ָ֣לי ַשמנָּ ּה א ֶ ֵ֥שר י ָּשרתו־ ָּלּה
־מחת ֶ ִ֑ת ָּ
יה ו ֶאת ַ
־מל ָּק ֶח ָּ
ו ֶאת ַ
ָּב ֶ ָֽהם׃
ל־ה ָֽמוט׃
11ונָּ תנו א ָּתּה ו ֶאת־ ָּכל־כ ֶלי ָּה ֶאל־מכסה ָ֣עור ָּ ִ֑ת ַחש ונָּ תנו ַע ַ
11ו ַ ָ֣על׀ מז ַ ָ֣בח ַהזָּ ָּהב יפרׂשו ֶ ָ֣בגֶ ד תכ ֶלת וכ ָ֣סו אתו במכסה ָ֣עור ָּ ִ֑ת ַחש
ו ָּׂשמו ֶאת־ ַב ָּ ָֽדיו׃
ל־בָ֣גֶ ד
12ו ָּלקחו ֶאת־ ָּכל־כלי ַה ָּשרת א ֶשר י ָּ ָֽשרתו־ ָּ ָ֣בם ַבק ֶדש ו ָּנָֽתנו ֶא ֶ
ל־ה ָֽמוט׃
אותם במכסה ָ֣עור ָּ ִ֑ת ַחש ונָּ תנו ַע ַ
תכ ֶלת וכ ָ֣סו ָּ
ופר ָׂ֣שו ָּע ָּליו ֶבגֶ ד ַארגָּ ָּ ָֽמן׃
־המזב ִַ֑ח ָּ
13ודשנו ֶאת ַ
שר ָֽי ָּשרתו ָּע ָּ ָ֣ליו ָּב ֶהם ֶאת־ ַה ַמחתת
14ונָּ תנָ֣ ו ָּע ָּליו ֶ ָֽאת־ ָּכל־כ ִ֞ ָּליו א ֶ ָ֣
ופר ָׂ֣שו ָּע ָּליו
ת־המז ָּרקת כל כלָ֣י ַהמזב ִַ֑ח ָּ
ת־היָּ ָ֣עים ו ֶא ַ
־המז ָּלגת ו ֶא ַ
ֶאת ַ
כסוי ֵ֥עור ַת ַחש ו ָּׂש ֵ֥מו ַב ָּ ָֽדיו׃
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15וכ ָּ ָ֣לה ַ ָֽאהרן־ו ָּבנָּ יו ל ַכסת ֶאת־ ַהק ֶדש ו ֶאת־ ָּכל־כ ָ֣לי ַהק ֶדש בנ ָ֣ס ַע
ל־הק ֶדש וָּ ִ֑מתו
ַ ָֽה ַמחנֶ ה ו ַאחרי־כן יָּ באו בני־ק ָּהת ָּלׂשאת ו ָֽלא־יג ֵ֥עו ֶא ַ
מועד׃
א ֶלה ַמ ָּ ֵ֥שא בנָֽי־ק ָּהת ב ֵ֥א ֶהל ָֽ
16ופק ַ ִ֞דת ֶאל ָּע ָּ ָ֣זר׀ ֶבן־ ַאה ָ֣רן ַהכהן ֶש ֶמן ַה ָּמאור וק ָ֣ט ֶרת ַה ַסמים
ל־המש ָּכן ו ָּכל־א ֶשר־בו
ש ֶמן ַהמש ָּ ִ֑חה פק ַדת ָּכ ַ
ומנ ַ ֵ֥חת ַה ָּתמיד ו ֶ ָ֣
בק ֶדש ובכ ָּ ָֽליו׃

ס

17וַ י ַד ָ֣בר יהוָּ ה ֶאל־מ ֶ ֵ֥שה ו ֶ ָֽאל־ ַאהרן לא ָֽמר׃
ַ 18אל־ ַתכריתו ֶאת־ש ֶבט משפ ָ֣חת ַהק ָּה ִ֑תי מתוְך ַהלו ָֽים׃
־ק ֶדש ַה ֳק ָּד ִ֑שים ַאהרן
19ו ָ֣זאת׀ ע ָׂ֣שו ָּל ֶהם ו ָּחיו ו ָ֣לא יָּמתו בגש ָּתם ֶאת ָ֣
־מ ָּש ָֽאו׃
אותם ֵ֥איש איש ַעל־עב ָּדתו ו ֶאל ַ
ובנָּ יו יָּבאו ו ָּׂש ָ֣מו ָּ
ָּ
21ולא־יָּ באו לראות כ ַב ַ ֵ֥לע ֶאת־ ַהק ֶדש וָּ ָֽמתו׃

פ

21וַ י ַד ֵ֥בר יהָּוה ֶאל־מ ֶ ֵ֥שה לא ָֽמר׃
22נָּ ׂשא ֶאת־ראש ב ֵ֥ני גרשון גַ ם־ ִ֑הם ל ֵ֥בית אב ָּתם למשפח ָּ ָֽתם׃
אותם
23מ ֶבן שֹלשים ָּשנָּ ה וָּ ַמע ָּלה ַעד ֶבן־חמ ֵ֥שים ָּש ָּנה תפ ָ֣קד ָּ ִ֑
מועד׃
ל־ה ָּבא לצ ָ֣בא ָּצ ָּבא ַלע ֵ֥בד עב ָּדה ב ֵ֥א ֶהל ָֽ
ָּכ ַ
ָ֣ 24זאת עב ַדת משפחת ַהגרש ִ֑ני ַלעבד ול ַמ ָּ ָֽשא׃
25ונָּ ׂשאו ֶאת־יריעת ַהמש ָּכן ו ֶאת־ ָ֣א ֶהל מועד מכסהו ומכסה ַה ַ ֵ֥ת ַחש
מועד׃
ת־מ ַסְך ֶפ ַתח ֵ֥א ֶהל ָֽ
ר־ע ָּליו מל ָּ ִ֑מע ָּלה ו ֶא ָּ
א ֶש ָּ
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26ואת ַקלעי ֶ ָֽה ָּחצר ו ֶאת־ ָּמ ַ ָ֣סְך׀ ֶ ָ֣פ ַתח׀ ַ ָ֣ש ַער ֶה ָּחצר א ֶשר ַעל־ ַהמש ָּכן
ת־כל־כלי עב ָּד ָּ ִ֑תם ואת
ו ַעל־ ַהמזב ַח ָּסביב ואת ָֽמיתרי ֶהם ו ֶ ָֽא ָּ
ָּכל־א ֶשר י ָּע ֶׂשה ָּל ֶהם ו ָּע ָּ ָֽבדו׃
ַ 27על־פי ַאהרן ו ָּבנָּ יו תהיֶ ה ָּכל־עב ַדת ב ָ֣ני ַהגרשני ל ָּכל־ ַמ ָּש ָּאם ולכל
ל־מ ָּש ָּ ָֽאם׃
עב ָּד ָּ ִ֑תם ופ ַקד ֶתם על ֶהם במש ֶמ ֶרת את ָּכ ַ
ָ֣ 28זאת עב ַדת משפחת בנֵ֥י ַהגרשני ב ָ֣א ֶהל מועִ֑ד ומש ַמר ָּתם ביַ ד
ן־אהרן ַהכ ָֽהן׃
ית ָּמר ֶ ָֽב ַ
ָֽא ָּ

פ

29בני מ ָּר ִ֑רי למשפח ָּ ֵ֥תם לבית־אב ָּתם תפ ֵ֥קד א ָּ ָֽתם׃
ל־ה ָּבא
31מ ֶבן שֹלשים ָּשנָּ ה וָּ ַמע ָּלה ו ַעד ֶבן־חמ ֵ֥שים ָּש ָּנה תפק ִ֑דם ָּכ ַ
מועד׃
ַל ָּצ ָּבא ַלעבד ֶאת־עב ַדת ֵ֥א ֶהל ָֽ
31וזאת מש ֶ ָ֣מ ֶרת ַמ ָּש ָּאם ל ָּכל־עב ָּד ָּתם ב ָ֣א ֶהל מו ִ֑עד ַקרשי ַהמש ָּכן
וברי ָּחיו ו ַעמו ָּ ֵ֥דיו וַ א ָּד ָּ ָֽניו׃
יהם ולכל
יהם ל ָּכל־כל ֶ
32ו ַעמודי ֶה ָּחצר ָּסביב ו ַאדני ֶהם ָֽויתד ָּתם ומָ֣יתר ֶ
עב ָּד ָּ ִ֑תם ובש ָ֣מת תפקדו ֶאת־כלי מש ֶ ֵ֥מ ֶרת ַמ ָּש ָּ ָֽאם׃
ָ֣ 33זאת עב ַדת משפחת ב ָ֣ני מ ָּררי ל ָּכל־עב ָּד ָּתם ב ָ֣א ֶהל מו ִ֑עד ביַ ד
ן־אהרן ַהכ ָֽהן׃
ָֽאי ָּת ָּמר ֶ ָֽב ַ
34וַ יפקד מ ֶשה ו ַאהרן ונׂשי ֵ֥אי ָּהע ָּדה ֶאת־ב ָ֣ני ַהק ָּה ִ֑תי למשפח ָּתם
ול ֵ֥בית אב ָּ ָֽתם׃
ל־ה ָּבא ַל ָּצ ָּבא
35מ ֶבן שֹלשים ָּשנָּ ה וָּ ַמע ָּלה ו ַעד ֶבן־חמ ָ֣שים ָּש ָּנִ֑ה ָּכ ַ
מועד׃
ַלעב ָּדה ב ֵ֥א ֶהל ָֽ
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36וַ יהיֵ֥ ו פקדי ֶהם למשפח ָּ ִ֑תם ַאל ַפים ש ַ ֵ֥בע מאות וַ חמ ָֽשים׃
37א ֶלה פקודי משפ ָ֣חת ַהק ָּהתי ָּכל־ ָּהעבד ב ָ֣א ֶהל מו ִ֑עד א ֶשר ָּפָ ַקד
הוה ביַ ד־מ ֶ ָֽשה׃
ל־פי י ָּ
מ ֶשה ו ַאהרן ַע ֵ֥

ס

38ופקודי בנָ֣י גר ִ֑שון למשפחו ָּתם ול ֵ֥בית אב ָּ ָֽתם׃
ל־ה ָּבא ַל ָּצ ָּבא
39מ ֶבן שֹלשים ָּשנָּ ה וָּ ַמע ָּלה ו ַעד ֶבן־חמ ָ֣שים ָּש ָּנִ֑ה ָּכ ַ
מועד׃
ַלעב ָּדה ב ֵ֥א ֶהל ָֽ
41וַ ָֽיהיו פָ ָ֣קדי ֶהם למשפח ָּתם ל ָ֣בית אב ָּ ִ֑תם ַאל ַפים ו ֵ֥שש מאות
ֹלשים׃
וש ָֽ
ָ֣ 41א ֶלה פקודי משפחת ב ָ֣ני גרשון ָּכל־ ָּהעבד ב ָ֣א ֶהל מו ִ֑עד א ֶשר ָּפָ ַ ֵ֥קד
מ ֶשה ו ַאהרן ַעל־ ֵ֥פי יהָּ ָֽוה׃
42ופקודי משפחת ב ָ֣ני מ ָּר ִ֑רי למשפח ָּתם ל ֵ֥בית אב ָּ ָֽתם׃
ל־ה ָּבא ַל ָּצ ָּבא
43מ ֶבן שֹלשים ָּשנָּ ה וָּ ַמע ָּלה ו ַעד ֶבן־חמ ָ֣שים ָּש ָּנִ֑ה ָּכ ַ
מועד׃
ַלעב ָּדה ב ֵ֥א ֶהל ָֽ
44וַ יהיֵ֥ ו פקדי ֶהם למשפח ָּ ִ֑תם שֹלֵ֥ ֶשת א ָּלפים ו ָּמא ָּ ָֽתים׃
ָ֣ 45א ֶלה פקודי משפחת ב ָ֣ני מ ָּר ִ֑רי א ֶשר ָּפָ ַקד מ ֶשה ו ַאהרן ַעל־ ֵ֥פי יהָּוה
ביַ ד־מ ֶ ָֽשה׃
ָֽ ָּ 46כל־ ַהפקדים א ֶשר ָּפ ַקד מ ֶשה ו ַאהרן ונׂשי ֵ֥אי יׂש ָּראל ֶאת־ ַהלו ִ֑ים
למשפח ָּתם ול ֵ֥בית אב ָּ ָֽתם׃
ל־ה ָּבא ַלעבד
47מ ֶבן שֹלשים ָּשנָּ ה וָּ ַמע ָּלה ו ַעד ֶבן־חמ ָ֣שים ָּש ָּנִ֑ה ָּכ ַ
מועד׃
עב ַדת עב ָּדה וַ עב ַ ֵ֥דת ַמ ָּשא ב ֵ֥א ֶהל ָֽ
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48וַ יהיו פקדי ֶ ִ֑הם שמ ַ ָ֣נת א ָּלפים וַ ח ֵ֥מש מאות ושמ ָֽנים׃
אותם ביַ ד־מ ֶשה ֵ֥איש איש ַעל־עב ָּדתו
ַ 49על־פי יהוָּ ה ָּפָ ַקד ָּ
הוה ֶאת־מ ֶ ָֽשה׃
ל־מ ָּש ִ֑או ופק ָּדיו א ֶשר־צָּוֵ֥ה י ָּ
ו ַע ַ

פ

1 5וַ י ַד ֵ֥בר יהָּוה ֶאל־מ ֶ ֵ֥שה לא ָֽמר׃
ֵ֚ ַ 2צו ֶאת־ב ָ֣ני יׂש ָּראל ָֽוי ַשלחו מן־ ַ ָֽה ַמחנֶ ה ָּכל־ ָּצרו ַע ו ָּכל־ ָּ ִ֑זב וכל ָּט ֵ֥מא
ָּל ָּ ָֽנ ֶפש׃
3מזָּ ָּכר ַעד־נק ָּבה ת ַשלחו ֶאל־מ ֵ֥חוץ ַ ָֽל ַמח ֶנה ת ַשל ִ֑חום ולא י ַטמאו
תוכם׃
יהם א ֶ ֵ֥שר אני ש ֵ֥כן ב ָּ ָֽ
ת־מחנ ֶ
ֶא ַ ָ֣
4וַ ַ ָֽיעׂשו־כן בנָ֣י יׂש ָּראל וַ י ַשל ָ֣חו או ָּתם ֶאל־מחוץ ַ ָֽל ַמח ֶ ִ֑נה ַכא ֶשר ד ֶבר
יהוָּ ה ֶאל־מ ֶשה ֵ֥כן ָּעׂשו ב ֵ֥ני יׂש ָּר ָֽאל׃

פ

5וַ י ַד ֵ֥בר יהָּוה ֶאל־מ ֶ ֵ֥שה לא ָֽמר׃
ל־ח ָ֣טאת ָּ ָֽה ָּא ָּדם
ַ 6דבר ֶאל־ב ָ֣ני יׂש ָּראל ָ֣איש ָֽאו־א ָּשה כי יַ עׂשו מ ָּכ ַ
יהוִ֑ה ו ָּ ָֽאש ָּמה ַה ֶנ ֵֶ֥פש ַה ָֽהוא׃
למ ֵ֥על ַמ ַעל ַב ָּ
שר ָּעׂשו והשיב ֶאת־א ָּשמו בראשו
7והתוַ דו ֶ ָֽאת־ ַח ָּטא ָּתם א ֶ ָ֣
וַ חמישתו י ָ֣סף ָּע ָּ ִ֑ליו ונָּ ַתן ַלא ֶשר ָּא ַ ֵ֥שם ָֽלו׃
8ואם־אין ָּלאיש גאל ל ָּהשיב ָּה ָּא ָּשם א ָּליו ָּה ָּא ָּשם ַהמו ָּ ֵ֥שב ַליהָּוה
ַלכ ִ֑הן מל ַבד ֵ֚איל ַהכפרים א ֶ ֵ֥שר י ַכ ֶפר־בו ָּע ָּ ָֽליו׃
9ו ָּכל־תרו ִָּ֞מה ל ָּכל־ ָּקדשי בני־יׂש ָּראל א ֶשר־יַ ק ֵ֥ריבו ַלכהן לֵ֥ ו יה ֶיָֽה׃
11ו ֵ֥איש ֶאת־ ֳק ָּד ָּשיו לָ֣ ו יהיִ֑ ו איש א ֶשר־י ֵ֥תן ַלכהן לֵ֥ ו יה ֶיָֽה׃

פ

11וַ י ַד ֵ֥בר יהָּוה ֶאל־מ ֶ ֵ֥שה לא ָֽמר׃
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ַ 12דבר ֶאל־ב ָ֣ני יׂש ָּראל ו ָּא ַמר ָּת אל ֶ ִ֑הם ֵ֥איש איש ָֽכי־תׂש ֶ ָ֣טה אשתו
ו ָּמע ָּ ֵ֥לה בו ָּ ָֽמ ַעל׃
ישּה ונסת ָּרה ו ָ֣היא
13ו ָּש ַכב ָ֣איש א ָּתּה שכ ַבת־זֶ ַרע ונֶ ע ַלם מעינָ֣י א ָּ
נט ָּ ִ֑מ ָּאה ועד ָ֣אין ָּבּה והוא ֵ֥לא נת ָּ ָֽפ ָּׂשה׃
14ו ָּע ַבר ָּע ָּליו ָֽרו ַח־קנ ָּאה וק ֵ֥נא ֶאת־אשתו ו ָ֣הוא נט ָּ ִ֑מ ָּאה או־ ָּע ַבר ָּע ָּליו
ָֽר ַוח־קנ ָּאה וק ָ֣נא ֶאת־אשתו והיא ֵ֥לא נט ָּ ָֽמ ָּאה׃
15והביא ָּה ָ֣איש ֶאת־אשתו ֶאל־ ַהכהן והביא ֶאת־ ָּקר ָּבנָּ ּה ָּע ֶלי ָּה
עׂשי ֵ֥רת ָּהאי ָּפה ֶ ָ֣ק ַמח ׂשע ִ֑רים ָֽלא־יצק ָּע ָּליו ֶש ֶמן ו ָֽלא־יתן ָּע ָּליו לבנָּ ה
ָֽכי־מנ ַחת קנָּ את הוא מנ ַ ֵ֥חת ז ָּכרון ַמז ֶ ֵ֥כ ֶרת ָּעוָֽ ן׃
16והק ֵ֥ריב א ָּתּה ַהכ ִ֑הן ו ֶ ָֽה ֱעמ ָּדּה לפ ֵ֥ני יהָּ ָֽוה׃
ן־ה ָּע ָּפר א ֶשר יהיֶ ה ב ַקר ַ ָָ֣קע
י־ח ֶרׂש ומ ֶ ָֽ
17ו ָּלָ ַקח ַהכהן ַ ֵ֥מים קדשים בכל ָּ ִ֑
ל־ה ָּ ָֽמים׃
ַהמש ָּכן י ַ ֵ֥קח ַהכהן ונָּ ַ ֵ֥תן ֶא ַ
18ו ֶה ֱעמיד ַהכ ֵ֥הן ֶ ָֽאת־ ָּהא ָּשה לפ ָ֣ני יהוָּ ה ו ָּפ ַרע ֶאת־ ָ֣ראש ָּ ָֽהא ָּשה ונָּ ַ ָ֣תן
יה ֵ֚את מנ ַ ָ֣חת ַהז ָּכרון מנ ַ ֵ֥חת קנָּ את ִ֑הוא וב ַיד ַהכהן יהיו ֵ֥מי
ל־כ ֶפ ָּ
ַע ַ
ַה ָּמרים ַהמ ָּ ָֽאר ָֽרים׃
19והשבי ַע א ָּתּה ַהכהן ו ָּא ַמר ֶאל־ ָּ ָֽהא ָּשה אם־לא ָּש ַ ֵ֥כב איש א ָּתְך
ישְך הנָּ קי ממי ַה ָּמ ֵ֥רים ַ ָֽהמ ָּאררים
ם־לא ָּׂשטית טמ ָּאה ַ ָ֣ת ַחת א ִ֑
וא ֵ֥
ָּה ָֽא ֶלה׃
21ו ַאת ֵ֥כי ָּׂשטית ַ ֵ֥ת ַחת אישְך ו ָ֣כי נט ִ֑מאת וַ יתן ֵ֥איש ָּבְך ֶאת־ש ָּכבתו
ָֽמ ַבלעדי אי ָֽשְך׃
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ת־הא ָּשה בשב ַעָ֣ת ָּה ָּא ָּלה ו ָּא ַמר ַהכהן ָּ ָֽלא ָּשה יתן
21והשב ַיע ַהכ ֵ֥הן ֶ ָֽא ָּ ָֽ
הוה ֶאת־ירכְך נ ֶפ ֶלת
אותְך ל ָּא ָּ ֵ֥לה ולשב ָּעה ב ָ֣תוְך ַע ִ֑מְך בתת י ָּ
הוֵ֥ה ָּ
י ָּ
ו ֶאת־בטנְַֽך ָּצ ָּ ָֽבה׃
22ו ָּבאו ַה ַמים ַהמ ָּאררים ָּהא ֶלה ָֽבמ ַעיְך ַלצ ֵ֥בות ֶב ֶטן ו ַלנ ָ֣פל יָּ ִ֑רְך
ו ָּאמ ָּ ֵ֥רה ָּהא ָּשה ָּא ֵ֥מן׀ ָּא ָֽמן׃
23ו ָּכ ַתב ֶאת־ ָּה ָּאֹלֵ֥ ת ָּהא ֶלה ַהכהן ַב ִ֑ס ֶפר ו ָּמ ָּחה ֶאל־ ֵ֥מי ַה ָּמ ָֽרים׃
ובאו ָּבּה ַה ַ ֵ֥מים
24והש ָּקה ֶאת־ ָּ ָ֣הא ָּשה ֶאת־ ֵ֥מי ַה ָּמרים ַהמ ָּ ָֽאר ִ֑רים ָּ ֵ֥
ַ ָֽהמ ָּאררים ל ָּמ ָֽרים׃
25ו ָּלָ ַקח ַהכהן מיַ ָ֣ד ָּ ָֽהא ָּשה את מנ ַ ָ֣חת ַהקנָּ ִ֑את והניף ֶאת־ ַהמנ ָּחה לפ ָ֣ני
ל־המז ָֽב ַח׃
יהוָּ ה והק ֵ֥ריב א ָּתּה ֶא ַ
ת־אז ָּכ ָָּ֣ר ָּתּה והקטיר ַהמזב ִָּ֑חה ו ַא ַחר
ן־המנ ָּחה ֶא ַ
26ו ָּק ַמץ ַהכהן מ ַ
ת־ה ָּ ָֽמים׃
ת־הא ָּשה ֶא ַ
יַ ש ֶ ֵָ֥קה ֶא ָּ
ובאו
ישּה ָּ
ת־ה ַמים ו ָּהי ָּ ָ֣תה ָֽאם־נטמ ָּאה וַ תמ ָ֣על ַ ָ֣מ ַעל בא ָּ
27והש ָּ ָָ֣קּה ֶא ַ
ָּבּה ַה ַמים ַהמ ָּ ָֽאררים ל ָּמרים ו ָּצב ָּ ָ֣תה בטנָּ ּה ונָּ פ ָּלה יר ָּ ִ֑כּה ו ָּהי ָּתה
ָּהא ָּשה ל ָּא ָּלה ב ֶ ֵָ֥ק ֶרב ַע ָּ ָֽמּה׃
28ואם־לא נטמ ָּאה ָּ ָֽהא ָּשה וטה ָּרה ִ֑הוא ונק ָּתה ונזר ָּ ֵ֥עה ָּז ַַָֽֽרע׃
ֵ֥ 29זאת תו ַרת ַהקנָּ ִ֑את א ֶשר תׂש ֶ ֵ֥טה א ָּשה ַ ֵ֥ת ַחת אי ָּשּה ונט ָּ ָֽמ ָּאה׃
ָ֣ 31או איש א ֶשר ַתע ֵ֥בר ָּע ָּליו ֵ֥רו ַח קנ ָּאה וק ָ֣נא ֶאת־אש ִ֑תו ו ֶה ֱעמיד
תורה ַה ָֽזאת׃
ל־ה ָּ
־הא ָּשה לפ ָ֣ני יהוָּ ה ו ָּע ָּׂשה ָּלּה ַהכהן ֵ֥את ָּכ ַ
ֶאת ָּ ָֽ
31ונָּ ֵ֥קה ָּהאיש מ ָּעוִ֑ ן ו ָּהא ָּ ָ֣שה ַההוא ת ָּשא ֶאת־עו ָּ ָֽנּה׃
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1 6וַ י ַד ֵ֥בר יהָּוה ֶאל־מ ֶ ֵ֥שה לא ָֽמר׃
ַ 2דבר ֶאל־ב ָ֣ני יׂש ָּראל ו ָּא ַמר ָּת אל ֶ ִ֑הם ָ֣איש ָֽאו־א ָּשה כי יַ פלא לנדר
יהוָֽה׃
ֶ ָ֣נ ֶַֽדר נָּ זיר ל ַהזיר ַ ָֽל ָּ
3מ ַיַֽין וש ָּכר יַ זיר ֵ֥ח ֶמץ ַיַֽין ו ֵ֥ח ֶמץ ש ָּכר ָ֣לא יש ֶ ִ֑תה ו ָּכל־מש ַרת ענָּ בים
אכל׃
ָ֣לא יש ֶתה וַ ענָּ בים ַל ֵ֥חים ויבשים ֵ֥לא י ָֽ
4כל י ָ֣מי נז ִ֑רו מכל א ֶשר י ָּע ֶׂשה מ ֶ ָ֣ג ֶפן ַהיַ ין מ ַחר ַצנים ו ַעד־ ָּזג ֵ֥לא יא ָֽכל׃
אשו ַעד־מלאת ַהיָּ מם
ָּ 5כל־ימי ֶ ָ֣נַֽ ֶדר נזרו ַת ַער לא־יַ ע ָ֣בר ַעל־ר ִ֑
אשו׃
א ֶשר־יַ זיר ַליהוָּ ה ָּק ָ֣דש יהיֶ ה גַ ֵ֥דל ֶפ ַרע ׂש ַ ֵ֥ער ר ָֽ
ָּ 6כל־י ֵ֥מי ַהזירו ַליהָּ ִ֑וה ַעל־ ֶ ֵ֥נ ֶפש מת ֵ֥לא יָּ ָֽבא׃
7ל ָּא ָ֣ביו ולאמו ל ָּאחיו ול ַ ָ֣אחתו לא־י ַט ָּ ֵ֥מא ָּל ֶהם במ ָּ ִ֑תם כי נֵַֽ֥זֶ ר ֱאֹל ָּהיו
ַעל־רא ָֽשו׃
8כל י ָ֣מי נז ִ֑רו ָּק ֵ֥דש הוא ַ ָֽליהָּ ָֽוה׃
9ו ָֽכי־יָּ מות מת ָּע ָּליו ב ֶ ָ֣פ ַתע פתאם וטמא ָ֣ראש נז ִ֑רו וג ַלח ראשו ביָ֣ ום
ָּט ֳה ָּרתו ַביֵ֥ ום ַהשביעי יגַ ל ֶ ָֽחנו׃
11ו ַביָ֣ ום ַהשמיני יָּ בא ש ָ֣תי תרים ֵ֥או שני בנָ֣י יו ָּ ִ֑נה ֶאל־ ַהכהן ֶאל־ ֶפ ַתח
מועד׃
ֵ֥א ֶהל ָֽ
11ו ָּע ָּ ָׂ֣שה ַהכהן ֶא ָּחד ל ַח ָּטאת ו ֶא ָּ ָ֣חד לע ָּלה וכ ֶ ָ֣פר ָּע ָּליו מא ֶ ֵ֥שר ָּח ָּטא
ל־ה ָּ ִ֑נ ֶפש וק ַ ֵ֥דש ֶאת־ראשו ַביֵ֥ ום ַה ָֽהוא׃
ַע ַ
12והזיר ַ ָֽליהוָּ ה ֶאת־י ָ֣מי נזרו והביא ֶ ֵ֥כ ֶבׂש ֶבן־שנָּ תו ל ָּא ָּ ִ֑שם ו ַהיָּ מים
ָּהראשנים יפלו ֵ֥כי ָּטמא נז ָֽרו׃
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ל־פ ַתח ֵ֥א ֶהל
13ו ֵ֥זאת תו ַרת ַהנָּ ִ֑זיר ביום מלאת י ָ֣מי נזרו יָּ ָ֣ביא אתו ֶא ֶ
מועד׃
ָֽ
14והק ָ֣ריב ֶאת־ ָּקר ָּבנָ֣ ו ַליהוָּ ה ֶכ ֶבׂש ֶבן־שנָּ תו ָּתמים ֶא ָּחד לע ָּלה
ל־א ָּ ֵ֥חד ָּתמים
ו ַכב ָּׂשה ַא ַחת ַבת־שנָּ ָּתּה תמ ָּימה ל ַח ָּ ִ֑טאת ו ַ ָֽאי ֶ
לש ָּל ָֽמים׃
15ו ַ ָ֣סל ַמצות ס ֶלת ַחלת בלוֹלָ֣ ת ַב ֶש ֶמן ורקיָ ֵ֥קי ַמצות מש ָ֣חים ַב ָּ ִ֑ש ֶמן
יהם׃
ומנ ָּח ָּתם ונסכ ֶ ָֽ
16והק ֵ֥ריב ַהכהן לפנָ֣י יהָּ ִ֑וה ו ָּע ָּ ֵׂ֥שה ֶאת־ ַח ָּטאתו ו ֶאת־ע ָּל ָֽתו׃
17ו ֶאת־ ָּה ַאיל יַ ע ֶׂשה ֶז ַבח ש ָּלמים ַ ָֽליהוָּ ה ַעל ַ ָ֣סל ַה ַמ ִ֑צות ו ָּע ָּׂשה ַהכהן
ֶאת־מנ ָּחתו ו ֶאת־נס ָֽכו׃
18וג ַ ָ֣לח ַהנָּ זיר ֶפ ַתח ֵ֥א ֶהל מועד ֶאת־ ָ֣ראש נז ִ֑רו ו ָּל ַקח ֶאת־ׂש ַער ָ֣ראש
ר־ת ַחת ֶ ֵ֥ז ַבח ַהש ָּל ָֽמים׃
ל־האש א ֶש ַ
נזרו ונָּ ַתן ַע ָּ
19ו ָּל ַקח ַהכהן ֶאת־ ַהז ָ֣ר ַע בש ָּלה מן־ ָּה ַאיל ָֽו ַח ַלת ַמ ָּצה ַא ַחת מן־ ַה ַסל
ל־כ ָ֣פי ַהנָּ זיר ַא ַחר ָֽהתגַ ל ֵ֥חו ֶאת־נז ָֽרו׃
ור ֵָ֥קיק ַמ ָּצה ֶא ָּ ִ֑חד ונָּ ַתן ַע ַ
21והניף או ָּתם ַהכ ֵ֥הן׀ תנו ָּפה לפ ָ֣ני יהוָּ ה ק ֶדש הוא ַלכהן ַ ֵ֚על חזָ֣ה
רומה ו ַא ַחר יש ֶ ֵ֥תה ַהנָּ זיר ָּ ָֽיַֽין׃
נופה ו ַעל ָ֣שוק ַהת ָּ ִ֑
ַהת ָּ
שר ידר ָּקר ָּבנו ַ ָֽליהוָּ ה ַעל־נזרו מל ַבד
ָ֣ 21זאת תו ַ ָ֣רת ַהנָּ זיר א ֶ ָ֣
תורת נז ָֽרו׃
שר ידר כָ֣ן יַ ע ֶׂשה ַעל ַ ֵ֥
ר־ת ָ֣שיג יָּ ִ֑דו כפי נדרו א ֶ ָ֣
א ֶש ַ

פ

22וַ י ַד ֵ֥בר יהָּוה ֶאל־מ ֶ ֵ֥שה לא ָֽמר׃
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ַ 23דבר ֶ ָֽאל־ ַאהרן ו ֶאל־ ָּב ָּ ָ֣ניו לאמר ֵ֥כה ת ָּברכו ֶאת־ב ָ֣ני יׂש ָּר ִ֑אל ָּאמור
ָּל ֶ ָֽהם׃

ס

24י ָּב ֶרכךֵ֥ יהָּוה וישמ ֶ ָֽרך׃

ס

הוה׀ ָּפ ָּניו א ֶליך ָֽויח ֶנַָֽֽךָּ ׃
25יָּ אר י ָּ

ס

26י ָּשא יהָּוה׀ ָּפנָּ יו א ֶליך ויָּ ֵׂ֥שם לך ָּש ָֽלום׃

ס

27ו ָּׂש ֵ֥מו ֶאת־שמי ַעל־בנָ֣י יׂש ָּר ִ֑אל וַ אני א ָּבר ָֽכם׃

פ

1 7וַ יהי ביום ַכלות מ ֶשה ל ָּהָ ָ֣קים ֶאת־ ַהמש ָּכן וַ ימ ַשח אתו וַ י ַקדש
־כל־כ ָּ ִ֑ליו וַ ימ ָּשחם וַ י ַק ֵ֥דש א ָּ ָֽתם׃
־המזב ַח ו ֶאת ָּ
־כל־כ ָּליו ו ֶאת ַ
אתו ו ֶאת ָּ
יאי ַה ַמטת ֵ֥הם
יאי יׂש ָּראל ָּראשי בָ֣ית אב ָּ ִ֑תם ֵ֚הם נׂש ָ֣
2וַ יַ קריבו נׂש ָ֣
ל־הפק ָֽדים׃
ָּהעמדים ַע ַ
3וַ יָּ ביאו ֶאת־ ָּקר ָּבנָּ ם לפ ָ֣ני יהוָּ ה שש־ ֶעגֹלֵ֥ ת ָּצב וש ָ֣ני ָּע ָּ ָׂ֣שר ָּב ָּקר עגָּ ָּלה
אותם לפנֵ֥י ַהמש ָּ ָֽכן׃
ַעל־שנֵ֥י ַהנׂשאים ו ָ֣שור ל ֶא ָּ ִ֑חד וַ יַ ק ֵ֥ריבו ָּ
4וַ ֵ֥יא ֶמר יהָּוה ֶאל־מ ֶ ֵ֥שה לא ָֽמר׃
ֵ֚ ַ 5קח ָֽמא ָּתם ו ָּהיו ַלעבד ֶאת־עב ַדת ָ֣א ֶהל מו ִ֑עד ונָּ ַת ָּתה או ָּתם
ל־הלוים איש כ ֵ֥פי עב ָּד ָֽתו׃
ֶא ַ
6וַ י ַ ָ֣קח מ ֶשה ֶאת־ ָּהעגָּ ֹלת ו ֶאת־ ַה ָּבָ ָּ ִ֑קר וַ י ֵ֥תן או ָּתם ֶאל־ ַהלו ָֽים׃
ָ֣ 7את ׀ ש ָ֣תי ָּהעגָּ ֹלת ואת ַאר ַב ַָ֣עת ַה ָּב ָּקר נָּ ַתן לבנָ֣י גר ִ֑שון כפי עב ָּד ָּ ָֽתם׃
8ו ָ֣את׀ ַאר ַ ָ֣בע ָּהעגָּ ֹלת ואת שמ ַנָ֣ת ַה ָּב ָּקר נָּ ַתן לבנָ֣י מ ָּר ִ֑רי כפי ע ָ֣ב ָּד ָּתם
ן־אהרן ַהכ ָֽהן׃
ית ָּמר ֶ ָֽב ַ
ביַ ד ָֽא ָּ
9ולב ֵ֥ני ק ָּהת ָ֣לא נָּ ָּ ִ֑תן ָֽכי־עב ַדת ַהק ֶדש על ֶהם ַב ָּכתף י ָּ ָֽשאו׃
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11וַ יַ ק ָ֣ריבו ַהנׂשאים ֵ֚את חנ ַכָ֣ת ַהמזב ַח ביום ה ָּמ ַ ָ֣שח א ִ֑תו וַ יַ קריבו
ת־קר ָּב ָּנם לפנֵ֥י ַהמז ָֽב ַח׃
ַהנׂשיאם ֶא ָּ
11וַ ֵ֥יא ֶמר יהָּוה ֶאל־מ ֶ ִ֑שה נָּ ׂשיא ֶא ָּחד ַליום נָּ ׂשיא ֶא ָּחד ַליום יַ קריבו
־קר ָּבנָּ ם ַלחנ ַכת ַהמז ָֽב ַח׃
ֶאת ָּ

ס

12וַ יהי ַה ַמקריב ַביֵ֥ ום ָּהראשון ֶאת־ ָּקר ָּבנִ֑ ו נַ ח ֵ֥שון ֶבן־ ַעמינָּ ָּדב ל ַמ ֵ֥טה
הודה׃
י ָּ ָֽ
ֹלשים ומ ָּאה מש ָּק ָּלּה מז ָּרק ֶא ָּחד ֶכ ֶסף
ת־כ ֶָ֣סף ַא ַחת ש ָ֣
13ו ָּקר ָּבנִ֞ ו ַ ָֽקע ַר ֶ
לולה ַב ֶש ֶמן
יהם׀ מלאים ס ֶלת ב ָּ ֵ֥
ש ֶקל ַה ִ֑ק ֶדש שנ ֶ ָ֣
שב ֵ֥עים ֶש ֶקל ב ֶ ָ֣
למנ ָּ ָֽחה׃
ֵ֥ ַ 14כף ַא ַחת ע ָּׂש ָּ ֵ֥רה זָּ ָּהב מל ָּ ֵ֥אה ק ָֽט ֶרת׃
ָ֣ ַ 15פר ֶא ִָּ֞חד ֶבן־ ָּב ָּקר ַאיל ֶא ָּחד ֶ ָֽכ ֶבׂש־ ֶא ָּ ֵ֥חד ֶבן־שנָּ תו לע ָּ ָֽלה׃
ׂ16שעיר־ע ֵ֥זים ֶא ָּחד ל ַח ָּ ָֽטאת׃
17ול ֶזָ֣ ַבח ַהש ָּלמים ָּבָ ָּ ָ֣קר שנַ ים אילם חמ ָּשה ַעתו ָ֣דים חמ ָּשה כ ָּב ֵׂ֥שים
ב ָֽני־ ָּש ָּנה חמ ָּ ִ֑שה ֶזה ָּקר ַ ֵ֥בן נַ חשון ֶבן־ ַעמינָּ ָּ ָֽדב׃

פ

שכר׃
ַ 18ביום ַהשני הקריב נ ַתנ ָ֣אל ֶבן־צו ָּ ִ֑ער נׂשיא י ָּש ָּ ָֽ
ֹלשים ומ ָּאה מש ָּק ָּלּה מז ָּרק
ת־כ ֶָ֣סף ַא ַחת ש ָ֣
ת־קר ָּבנו ַ ָֽקע ַר ֶ
 19הקרב ֶא ָּ
לולה
יהם׀ מלאים ס ֶלת ב ָּ ֵ֥
ש ֶקל ַה ִ֑ק ֶדש שנ ֶ ָ֣
ֶא ָּחד ֶכ ֶסף שב ֵ֥עים ֶש ֶקל ב ֶ ָ֣
ַב ֶש ֶמן למנ ָּ ָֽחה׃
ֵ֥ ַ 21כף ַא ַחת ע ָּׂש ָּ ֵ֥רה זָּ ָּהב מל ָּ ֵ֥אה ק ָֽט ֶרת׃
ָ֣ ַ 21פר ֶא ִָּ֞חד ֶבן־ ָּב ָּקר ַאיל ֶא ָּחד ֶ ָֽכ ֶבׂש־ ֶא ָּ ֵ֥חד ֶבן־שנָּ תו לע ָּ ָֽלה׃

343

Text from: Biblia Hebraica Stuttgartensia
© 1997 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
All rights reserved

ׂ22שעיר־ע ֵ֥זים ֶא ָּחד ל ַח ָּ ָֽטאת׃
תודים חמ ָּשה כ ָּב ֵׂ֥שים
 23ול ֶז ַָ֣בח ַהש ָּלמים ָּב ָּ ָָ֣קר שנַ ים אילם חמ ָּשה ַע ָ֣
ן־צוער׃
ָּ ָֽ
י־ש ָּנה חמ ָּ ִ֑שה ֶזה ָּקר ַ ֵ֥בן נ ַתנאל ֶב
בנ ָּ

פ

ַ 24ביום ַהשלישי נָּ ׂשיא לב ָ֣ני זבו ִ֑לן ֱאלי ָּאב ֶבן־ח ָֹֽלן׃
ֹלשים ומ ָּאה מש ָּק ָּלּה מז ָּרק ֶא ָּחד ֶכ ֶסף
ת־כ ֶָ֣סף ַא ַחת ש ָ֣
ָּ 25קר ָּבנִ֞ ו ַ ָֽקע ַר ֶ
לולה ַב ֶש ֶמן
יהם׀ מלאים ס ֶלת ב ָּ ֵ֥
ש ֶקל ַה ִ֑ק ֶדש שנ ֶ ָ֣
שב ֵ֥עים ֶש ֶקל ב ֶ ָ֣
למנ ָּ ָֽחה׃
ֵ֥ ַ 26כף ַא ַחת ע ָּׂש ָּ ֵ֥רה זָּ ָּהב מל ָּ ֵ֥אה ק ָֽט ֶרת׃
ׂש־א ָּ ֵ֥חד ֶבן־שנָּ תו לע ָּ ָֽלה׃
ן־ב ָּקר ַאיל ֶא ָּחד ֶ ָֽכ ֶב ֶ
ַ 27פָ֣ר ֶא ִָּ֞חד ֶב ָּ
ׂ28שעיר־ע ֵ֥זים ֶא ָּחד ל ַח ָּ ָֽטאת׃
 29ול ֶז ַָ֣בח ַהש ָּלמים ָּב ָּ ָָ֣קר שנַ ים אילם חמ ָּשה ַעת ָ֣דים חמ ָּשה כ ָּב ֵׂ֥שים
י־ש ָּנה חמ ָּ ִ֑שה ֶזה ָּקר ַ ֵ֥בן ֱאל ָּיאב ֶבן־ח ָֹֽלן׃
בנ ָּ

פ

ַ 31ביום ָּהרביעי נָּ ׂשיא לבנָ֣י ראו ִ֑בן ֱאליצור ֶבן־שדי ָֽאור׃
ֹלשים ומ ָּאה מש ָּק ָּלּה מז ָּרק ֶא ָּחד ֶכ ֶסף
ת־כ ֶָ֣סף ַא ַחת ש ָ֣
ָּ 31קר ָּבנִ֞ ו ַ ָֽקע ַר ֶ
לולה ַב ֶש ֶמן
יהם׀ מלאים ס ֶלת ב ָּ ֵ֥
ש ֶקל ַה ִ֑ק ֶדש שנ ֶ ָ֣
שב ֵ֥עים ֶש ֶקל ב ֶ ָ֣
למנ ָּ ָֽחה׃
ֵ֥ ַ 32כף ַא ַחת ע ָּׂש ָּ ֵ֥רה זָּ ָּהב מל ָּ ֵ֥אה ק ָֽט ֶרת׃
ׂש־א ָּ ֵ֥חד ֶבן־שנָּ תו לע ָּ ָֽלה׃
ן־ב ָּקר ַאיל ֶא ָּחד ֶ ָֽכ ֶב ֶ
ַ 33פָ֣ר ֶא ִָּ֞חד ֶב ָּ
ׂ34שעיר־ע ֵ֥זים ֶא ָּחד ל ַח ָּ ָֽטאת׃
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 35ול ֶז ַָ֣בח ַהש ָּלמים ָּב ָּ ָָ֣קר שנַ ים אילם חמ ָּשה ַעת ָ֣דים חמ ָּשה כ ָּב ֵׂ֥שים
יאור׃
ָֽי־ש ָּנה חמ ָּ ִ֑שה ֶזה ָּקר ַ ֵ֥בן ֱאליצור ֶבן־שד ָֽ
בנ ָּ

פ

ַ 36ביום ַהחמישי נָּ ׂשיא לב ָ֣ני שמ ִ֑עון ש ָֽלמיאל ֶבן־צו ָֽרי ַש ָּ ָֽדי׃
ֹלשים ומ ָּאה מש ָּק ָּלּה מז ָּרק ֶא ָּחד ֶכ ֶסף
ת־כ ֶָ֣סף ַא ַחת ש ָ֣
ָּ 37קר ָּבנִ֞ ו ַ ָֽקע ַר ֶ
לולה ַב ֶש ֶמן
יהם׀ מלאים ס ֶלת ב ָּ ֵ֥
ש ֶקל ַה ִ֑ק ֶדש שנ ֶ ָ֣
שב ֵ֥עים ֶש ֶקל ב ֶ ָ֣
למנ ָּ ָֽחה׃
ֵ֥ ַ 38כף ַא ַחת ע ָּׂש ָּ ֵ֥רה זָּ ָּהב מל ָּ ֵ֥אה ק ָֽט ֶרת׃
ׂש־א ָּ ֵ֥חד ֶבן־שנָּ תו לע ָּ ָֽלה׃
ן־ב ָּקר ַאיל ֶא ָּחד ֶ ָֽכ ֶב ֶ
ַ 39פָ֣ר ֶא ִָּ֞חד ֶב ָּ
ׂ41שעיר־ע ֵ֥זים ֶא ָּחד ל ַח ָּ ָֽטאת׃
 41ול ֶז ַָ֣בח ַהש ָּלמים ָּב ָּ ָָ֣קר שנַ ים אילם חמ ָּשה ַעת ָ֣דים חמ ָּשה כ ָּב ֵׂ֥שים
יש ָּ ָֽדי׃
ן־צור ַ
ָֽ
י־ש ָּנה חמ ָּ ִ֑שה ֶזה ָּקר ַ ֵ֥בן שלמיאל ֶב
בנ ָּ

פ

ַ 42ביום ַהששי נָּ ׂשיא לב ָ֣ני ָּ ִ֑גד ֶאליָּ ָּסף ֶבן־דעו ָֽאל׃
ֹלשים ומ ָּאה מש ָּק ָּלּה מז ָּרק ֶא ָּחד ֶכ ֶסף
ת־כ ֶָ֣סף ַא ַחת ש ָ֣
ָּ 43קר ָּבנִ֞ ו ַ ָֽקע ַר ֶ
לולה ַב ֶש ֶמן
יהם׀ מלאים ס ֶלת ב ָּ ֵ֥
ש ֶקל ַה ִ֑ק ֶדש שנ ֶ ָ֣
שב ֵ֥עים ֶש ֶקל ב ֶ ָ֣
למנ ָּ ָֽחה׃
ֵ֥ ַ 44כף ַא ַחת ע ָּׂש ָּ ֵ֥רה זָּ ָּהב מל ָּ ֵ֥אה ק ָֽט ֶרת׃
ׂש־א ָּ ֵ֥חד ֶבן־שנָּ תו לע ָּ ָֽלה׃
ן־ב ָּקר ַאיל ֶא ָּחד ֶ ָֽכ ֶב ֶ
ַ 45פָ֣ר ֶא ִָּ֞חד ֶב ָּ
ׂ46שעיר־ע ֵ֥זים ֶא ָּחד ל ַח ָּ ָֽטאת׃
47ול ֶז ַָ֣בח ַהש ָּלמים ָּב ָּ ָָ֣קר שנַ ים אילם חמ ָּשה ַעת ָ֣דים חמ ָּשה כ ָּב ֵׂ֥שים
עואל׃
י־ש ָּנה חמ ָּ ִ֑שה ֶזה ָּקר ַ ֵ֥בן ֶאליָּ ָּסף ֶבן־ד ָֽ
בנ ָּ
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ַ 48ביום ַהשביעי נָּ ׂשיא לב ָ֣ני ֶאפ ָּ ִ֑רים ֱא ָֽלי ָּש ָּמע ֶבן־ ַעמי ָֽהוד׃
ֹלשים ומ ָּאה מש ָּק ָּלּה מז ָּרק ֶא ָּחד ֶכ ֶסף
־כ ֶָ֣סף ַא ַחת ש ָ֣
ָּ 49קר ָּבנִ֞ ו ַ ָֽקע ַרת ֶ
לולה ַב ֶש ֶמן
יהם׀ מלאים ס ֶלת ב ָּ ֵ֥
ש ֶקל ַה ִ֑ק ֶדש שנ ֶ ָ֣
שב ֵ֥עים ֶש ֶקל ב ֶ ָ֣
למנ ָּ ָֽחה׃
ֵ֥ ַ 51כף ַא ַחת ע ָּׂש ָּ ֵ֥רה זָּ ָּהב מל ָּ ֵ֥אה ק ָֽט ֶרת׃
ׂש־א ָּ ֵ֥חד ֶבן־שנָּ תו לע ָּ ָֽלה׃
ן־ב ָּקר ַאיל ֶא ָּחד ֶ ָֽכ ֶב ֶ
ָ֣ ַ 51פר ֶא ִָּ֞חד ֶב ָּ
ׂ52שעיר־ע ֵ֥זים ֶא ָּחד ל ַח ָּ ָֽטאת׃
 53ול ֶז ַָ֣בח ַהש ָּלמים ָּב ָּ ָָ֣קר שנַ ים אילם חמ ָּשה ַעת ָ֣דים חמ ָּשה כ ָּב ֵׂ֥שים
יהוד׃
ן־עמ ָֽ
יש ָּמע ֶב ַ
ָֽי־ש ָּנה חמ ָּ ִ֑שה ֶזה ָּקר ַ ֵ֥בן ֱאל ָּ
בנ ָּ

פ

ַ 54ביום ַהשמיני נָּ ׂשיא לבנָ֣י מנַ ֶ ִ֑שה גַ מליאל ֶבן־פ ָּדה־ ָֽצור׃
ֹלשים ומ ָּאה מש ָּק ָּלּה מז ָּרק ֶא ָּחד ֶכ ֶסף
ת־כ ֶָ֣סף ַא ַחת ש ָ֣
ָּ 55קר ָּבנִ֞ ו ַ ָֽקע ַר ֶ
לולה ַב ֶש ֶמן
יהם׀ מלאים ס ֶלת ב ָּ ֵ֥
ש ֶקל ַה ִ֑ק ֶדש שנ ֶ ָ֣
שב ֵ֥עים ֶש ֶקל ב ֶ ָ֣
למנ ָּ ָֽחה׃
ֵ֥ ַ 56כף ַא ַחת ע ָּׂש ָּ ֵ֥רה זָּ ָּהב מל ָּ ֵ֥אה ק ָֽט ֶרת׃
ׂש־א ָּ ֵ֥חד ֶבן־שנָּ תו לע ָּ ָֽלה׃
ן־ב ָּקר ַאיל ֶא ָּחד ֶ ָֽכ ֶב ֶ
ַ 57פָ֣ר ֶא ִָּ֞חד ֶב ָּ
ׂ58שעיר־ע ֵ֥זים ֶא ָּחד ל ַח ָּ ָֽטאת׃
59ול ֶז ַָ֣בח ַהש ָּלמים ָּב ָּ ָָ֣קר שנַ ים אילם חמ ָּשה ַעת ָ֣דים חמ ָּשה כ ָּב ֵׂ֥שים
הצור׃
י־ש ָּנה חמ ָּ ִ֑שה ֶזה ָּקר ַ ֵ֥בן גַ מליאל ֶבן־פ ָּד ָֽ
בנ ָּ

פ

ַ 61ביום ַהתשיעי נָּ ׂשיא לב ָ֣ני בניָּ ִ֑מן אבי ָּדן ֶבן־גדע ָֽני׃
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ֹלשים ומ ָּאה מש ָּק ָּלּה מז ָּרק ֶא ָּחד ֶכ ֶסף
ת־כ ֶָ֣סף ַא ַחת ש ָ֣
ָּ 61קר ָּבנִ֞ ו ַ ָֽקע ַר ֶ
לולה ַב ֶש ֶמן
יהם׀ מלאים ס ֶלת ב ָּ ֵ֥
ש ֶקל ַה ִ֑ק ֶדש שנ ֶ ָ֣
שב ֵ֥עים ֶש ֶקל ב ֶ ָ֣
למנ ָּ ָֽחה׃
ֵ֥ ַ 62כף ַא ַחת ע ָּׂש ָּ ֵ֥רה זָּ ָּהב מל ָּ ֵ֥אה ק ָֽט ֶרת׃
ׂש־א ָּ ֵ֥חד ֶבן־שנָּ תו לע ָּ ָֽלה׃
ן־ב ָּקר ַאיל ֶא ָּחד ֶ ָֽכ ֶב ֶ
ַ 63פָ֣ר ֶא ִָּ֞חד ֶב ָּ
ׂ64שעיר־ע ֵ֥זים ֶא ָּחד ל ַח ָּ ָֽטאת׃
 65ול ֶז ַָ֣בח ַהש ָּלמים ָּב ָּ ָָ֣קר שנַ ים אילם חמ ָּשה ַעת ָ֣דים חמ ָּשה כ ָּב ֵׂ֥שים
י־ש ָּנה חמ ָּ ִ֑שה ֶזה ָּקר ַ ֵ֥בן אב ָּידן ֶבן־גדענָֽי׃
בנ ָּ

פ

ַ 66ביום ָּהעׂשירי נָּ ׂשיא לב ָ֣ני ָּ ִ֑דן אחי ֶעזֶ ר ֶבן־ ַעמי ַש ָּ ָֽדי׃
ֹלשים ומ ָּאה מש ָּק ָּלּה מז ָּרק ֶא ָּחד ֶכ ֶסף
ת־כ ֶָ֣סף ַא ַחת ש ָ֣
ָּ 67קר ָּבנִ֞ ו ַ ָֽקע ַר ֶ
לולה ַב ֶש ֶמן
יהם׀ מלאים ס ֶלת ב ָּ ֵ֥
ש ֶקל ַה ִ֑ק ֶדש שנ ֶ ָ֣
שב ֵ֥עים ֶש ֶקל ב ֶ ָ֣
למנ ָּ ָֽחה׃
ֵ֥ ַ 68כף ַא ַחת ע ָּׂש ָּ ֵ֥רה זָּ ָּהב מל ָּ ֵ֥אה ק ָֽט ֶרת׃
ׂש־א ָּ ֵ֥חד ֶבן־שנָּ תו לע ָּ ָֽלה׃
ן־ב ָּקר ַאיל ֶא ָּחד ֶ ָֽכ ֶב ֶ
ַ 69פָ֣ר ֶא ִָּ֞חד ֶב ָּ
ׂ71שעיר־ע ֵ֥זים ֶא ָּחד ל ַח ָּ ָֽטאת׃
71ול ֶז ַָ֣בח ַהש ָּלמים ָּב ָּ ָָ֣קר שנַ ים אילם חמ ָּשה ַעת ָ֣דים חמ ָּשה כ ָּב ֵׂ֥שים
יש ָּ ָֽדי׃
ן־עמ ַ
ָֽי־ש ָּנה חמ ָּ ִ֑שה ֶזה ָּקר ַ ֵ֥בן אח ֶיעזֶ ר ֶב ַ
בנ ָּ

פ

ׂשר יום נָּ ׂשיא לב ָ֣ני ָּא ִ֑שר ַפגעיאל ֶבן־ ָּעכ ָּ ָֽרן׃
72ביום ַעש ָ֣תי ָּע ָּ ָ֣
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ֹלשים ומ ָּאה מש ָּק ָּלּה מז ָּרק ֶא ָּחד ֶכ ֶסף
ת־כ ֶָ֣סף ַא ַחת ש ָ֣
ָּ 73קר ָּבנִ֞ ו ַ ָֽקע ַר ֶ
לולה ַב ֶש ֶמן
יהם׀ מלאים ס ֶלת ב ָּ ֵ֥
ש ֶקל ַה ִ֑ק ֶדש שנ ֶ ָ֣
שב ֵ֥עים ֶש ֶקל ב ֶ ָ֣
למנ ָּ ָֽחה׃
ֵ֥ ַ 74כף ַא ַחת ע ָּׂש ָּ ֵ֥רה זָּ ָּהב מל ָּ ֵ֥אה ק ָֽט ֶרת׃
ׂש־א ָּ ֵ֥חד ֶבן־שנָּ תו לע ָּ ָֽלה׃
ן־ב ָּקר ַאיל ֶא ָּחד ֶ ָֽכ ֶב ֶ
ַ 75פָ֣ר ֶא ִָּ֞חד ֶב ָּ
ׂ76שעיר־ע ֵ֥זים ֶא ָּחד ל ַח ָּ ָֽטאת׃
 77ול ֶז ַָ֣בח ַהש ָּלמים ָּב ָּ ָָ֣קר שנַ ים אילם חמ ָּשה ַעת ָ֣דים חמ ָּשה כ ָּב ֵׂ֥שים
ן־עכ ָּ ָֽרן׃
ָֽי־ש ָּנה חמ ָּ ִ֑שה ֶזה ָּקר ַ ֵ֥בן ַפגעיאל ֶב ָּ
בנ ָּ

פ

78ביום ש ָ֣נים ָּע ָּ ָׂ֣שר יום נָּ ׂשיא לב ָ֣ני נַ פ ָּת ִ֑לי אחי ַרע ֶבן־עי ָּנַָֽֽן׃
ֹלשים ומ ָּאה מש ָּק ָּלּה מז ָּרק ֶא ָּחד ֶכ ֶסף
ת־כ ֶָ֣סף ַא ַחת ש ָ֣
ָּ 79קר ָּבנִ֞ ו ַ ָֽקע ַר ֶ
לולה ַב ֶש ֶמן
יהם׀ מלאים ס ֶלת ב ָּ ֵ֥
ש ֶקל ַה ִ֑ק ֶדש שנ ֶ ָ֣
שב ֵ֥עים ֶש ֶקל ב ֶ ָ֣
למנ ָּ ָֽחה׃
ֵ֥ ַ 81כף ַא ַחת ע ָּׂש ָּ ֵ֥רה זָּ ָּהב מל ָּ ֵ֥אה ק ָֽט ֶרת׃
ׂש־א ָּ ֵ֥חד ֶבן־שנָּ תו לע ָּ ָֽלה׃
ן־ב ָּקר ַאיל ֶא ָּחד ֶ ָֽכ ֶב ֶ
ַ 81פָ֣ר ֶא ִָּ֞חד ֶב ָּ
ׂ82שעיר־ע ֵ֥זים ֶא ָּחד ל ַח ָּ ָֽטאת׃
 83ול ֶז ַָ֣בח ַהש ָּלמים ָּב ָּ ָָ֣קר שנַ ים אילם חמ ָּשה ַעת ָ֣דים חמ ָּשה כ ָּב ֵׂ֥שים
ָֽי־ש ָּנה חמ ָּ ִ֑שה ֶזה ָּקר ַ ֵ֥בן אח ַירע ֶבן־ע ָּינַָֽֽן׃
בנ ָּ

פ

ָ֣ 84זאת׀ חנ ַ ָ֣כת ַהמזב ַח ביום ה ָּמ ַ ָ֣שח אתו מאת נׂשי ָ֣אי יׂש ָּר ִ֑אל ַקערת
י־כ ֶסף שנָ֣ים ָּע ָּׂשר ַכ ֵ֥פות זָּ ָּהב ש ֵ֥תים ֶעׂש ָֽרה׃
ֶכ ֶסף ש ָ֣תים ֶעׂשרה ָֽמזרק ֶ

348

Text from: Biblia Hebraica Stuttgartensia
© 1997 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
All rights reserved

85שֹל ָ֣שים ומ ָּאה ַהק ָּע ָּרה ָּ ָֽה ַא ַחת ֶכ ֶסף ושבעים ַהמז ָּ ָ֣רק ָּה ֶא ָּ ִ֑חד ֵ֚כל
ֶכ ֶָ֣סף ַהכלים ַאל ַ ֵ֥פים ו ַאר ַבע־מאות ב ֶ ֵ֥ש ֶקל ַה ָֽק ֶדש׃
ש ֶקל
ַ 86כפות זָּ ָּהב שתים־ ֶעׂשרה מל ָ֣את קט ֶרת ע ָּׂש ָּרה ע ָּׂש ָּרה ַה ַכף ב ֶ ָ֣
ַה ִ֑ק ֶדש ָּכל־ז ַ ֵ֥הב ַה ַכפות ֶעׂש ֵ֥רים ומ ָּ ָֽאה׃
ָּ 87כל־ ַה ָּב ָּקר ָּלע ָּלה שנים ָּע ָּ ָׂ֣שר ָּפרים אילם שנים־ ָּע ָּׂשר כ ָּבׂשים
ירי עזים שנֵ֥ים ָּע ָּׂשר ל ַח ָּ ָֽטאת׃
ב ָֽני־ ָּש ָּנה ש ֵ֥נים ָּע ָּׂשר ומנ ָּח ָּ ִ֑תם וׂשע ֵ֥
88ו ִ֞כל בָ ַ ָ֣קר׀ ֶזָ֣ ַבח ַהש ָּלמים ֶעׂש ָ֣רים ו ַאר ָּב ָּעה ָּפרים אילם ששים
ַעת ָ֣דים ששים כ ָּב ֵׂ֥שים בני־ ָּש ָּנה ש ִ֑שים זֵ֚את חנ ַ ָ֣כת ַהמזב ַח ַאחרי
ה ָּמ ַ ֵ֥שח א ָֽתו׃
89ובבא מ ֶשה ֶאל־ ָ֣א ֶהל מועד ל ַד ָ֣בר אתו וַ יש ַמע ֶאת־ ַהקול מ ַדבָ֣ר
א ָּליו מ ַעל ַה ַכפ ֶרת א ֶשר ַעל־א ָ֣רן ָּהעדת מבין שנָ֣י ַהכר ִ֑בים וַ י ַדבר
א ָּ ָֽליו׃

פ

1 8וַ י ַד ֵ֥בר יהָּוה ֶאל־מ ֶ ֵ֥שה לא ָֽמר׃
ַ 2דבר ֶ ָֽאל־ ַאהרן ו ָּא ַמר ָּת א ָּ ִ֑ליו ב ַהע ָֹֽלתך ֶאת־ ַהנרת ֶאל־מול פ ָ֣ני
נורה יָּ אירו שב ַ ֵ֥עת ַהנ ָֽרות׃
ַהמ ָּ
3וַ ַי ַעׂש כן ַאהרן ֶאל־מול פ ָ֣ני ַהמנו ָּרה ֶה ֱע ָּלה נר ֶ ִ֑תי ָּה ַ ָֽכא ֶשר צָּ ֵ֥וה יהָּוה
ֶאת־מ ֶ ָֽשה׃
4וזֶ ה ַמעׂשה ַהמנ ָּרה מק ָּ ָ֣שה זָּ ָּהב ַעד־יר ָּ ֵ֥כּה ַעד־פר ָּחּה מק ָּ ָ֣שה ִ֑הוא
ת־המנ ָּ ָֽרה׃
ַכ ַמר ֶאה א ֶשר ֶהר ָּאה יהוָּ ה ֶאת־מ ֶשה ֵ֥כן ָּע ָּׂשה ֶא ַ

פ

5וַ י ַד ֵ֥בר יהָּוה ֶאל־מ ֶ ֵ֥שה לא ָֽמר׃
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ֵ֚ ַ 6קח ֶאת־ ַהלוים מתוְך ב ָ֣ני יׂש ָּר ִ֑אל וט ַהר ָּת א ָּ ָֽתם׃
7ו ָֽכה־ ַתע ֶׂשה ָּל ֶהם ל ַ ָֽטה ָּרם ַה ֵ֥זה עלי ֶהם ָ֣מי ַח ָּ ִ֑טאת ו ֶה ֱעבירו ַת ַער
ל־כל־ב ָּׂש ָּרם וכב ֵ֥סו בגד ֶיהם וה ֶט ָּ ָֽהרו׃
ַע ָּ
ן־ב ָָּקר
ופר־שנֵ֥י ֶב ָּ
לולָ֣ה ַב ָּ ִ֑ש ֶמן ַ
8ו ָּ ָֽלקחו ַ ָ֣פר ֶבן־ ָּב ָּקר ומנ ָּחתו ס ֶלת ב ָּ
ת ַ ֵ֥קח ל ַח ָּ ָֽטאת׃
9והק ַרב ָּת ֶאת־ ַהלוים לפני ָ֣א ֶהל מו ִ֑עד והק ַהל ָּת ֶ ָֽאת־ ָּכל־ע ַדת ב ֵ֥ני
יׂש ָּר ָֽאל׃
11והק ַרב ָּ ֵ֥ת ֶאת־ ַהלוים לפנָ֣י יהָּ ִ֑וה ו ָּסמכו בני־יׂש ָּראל ֶאת־ידי ֶהם
ל־הלו ָֽים׃
ַע ַ
11והניף ַאהרן ֶאת־ ַהלוים תנו ָּפה לפנָ֣י יהוָּ ה מאת ב ָ֣ני יׂש ָּר ִ֑אל ו ָּהיו
הוה׃
ַלעבד ֶאת־עב ַ ֵ֥דת י ָּ ָֽ
ת־ה ֶא ָּחד
12ו ַהלוים יסמ ָ֣כו ֶאת־ידי ֶהם ַעל ָ֣ראש ַה ָּפ ִ֑רים וַ עׂשה ֶא ָּ
ל־הלויָֽם׃
ת־ה ֶא ָּחד ע ָּלה ַ ָֽליהוָּ ה ל ַכפר ַע ַ
ַח ָּטאת ו ֶא ָּ
נופה
13ו ַ ָֽהע ַמד ָּת ֶאת־ ַהלוים לפנֵ֥י ַאהרן ולפנָ֣י ָּב ָּנִ֑יו והנַ פ ָּ ֵ֥ת א ָּתם ת ָּ
יהוָֽה׃
ַ ָֽל ָּ
14והב ַדל ָּת ֶאת־ ַהלוים מתוְך ב ָ֣ני יׂש ָּר ִ֑אל ו ָּ ֵ֥היו לי ַהלו ָֽים׃
15ו ַ ָֽאחרי־כן יָּ ָ֣באו ַהלוים ַלעבד ֶאת־ ָ֣א ֶהל מועִ֑ד ו ָֽט ַהר ָּ ָ֣ת א ָּתם והנַ פ ָּ ֵ֥ת
נופה׃
א ָּתם ת ָּ ָֽ
ל־ר ֶחם
16כי נתנים נת ֵ֥נים ה ָּמה לי מתוְך בנָ֣י יׂש ָּר ִ֑אל ַת ַחת פט ַרת ָּכ ֶ
ב ֵ֥כור כל מבנָ֣י יׂש ָּראל ָּל ַ ֵָ֥קחתי א ָּתם ָֽלי׃
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ָ֣ 17כי לי ָּכל־בכור בב ָ֣ני יׂש ָּראל ָּב ָּא ָּדם ו ַבבה ָּ ִ֑מה ביום ַהכתי ָּכל־בכור
ב ֶ ָ֣א ֶרץ מצ ַרים הק ַ ֵ֥דשתי א ָּתם ָֽלי׃
18וָּ ֶא ַקח ֶאת־ ַהלוים ַ ֵ֥ת ַחת ָּכל־בכור בב ֵ֥ני יׂש ָּר ָֽאל׃
19וָּ ֶאתנָּ ה ֶאת־ ַהלוים נת ָ֣נים׀ ל ַאה ָ֣רן ול ָּבנָּ יו מתוְך בנָ֣י יׂש ָּראל ַלע ִ֞בד
ֶאת־עב ַדת בנָֽי־יׂש ָּראל ב ָ֣א ֶהל מועד ול ַכפר ַעל־בנָ֣י יׂש ָּר ִ֑אל ולא יהיֶ ה
ל־ה ָֽק ֶדש׃
בבני יׂש ָּראל נֶ גֶ ף ב ֶג ֵֶ֥שת בנָֽי־יׂש ָּראל ֶא ַ
21וַ יַ ַעׂש מ ֶשה ו ַאהרן ו ָּכל־ע ַ ֵ֥דת בני־יׂש ָּראל ַללו ִ֑ים ככל א ֶשר־צוָּ ה
הוה ֶאת־מ ֶשה ַללוים כן־ ָּע ֵׂ֥שו ָּל ֶהם ב ֵ֥ני יׂש ָּר ָֽאל׃
י ָּ
21וַ ָֽית ַחט ָ֣או ַהלוים ַוַָֽֽי ַכבסו בגדי ֶהם וַ יָּ נֶ ף ַאה ֵ֥רן א ָּתם תנו ָּפה לפ ָ֣ני יהָּ ִ֑וה
וַ י ַכפר על ֶיהם ַאהרן ל ַטה ָּ ָֽרם׃
22ו ַאחרי־ ִ֞כן ָּ ָ֣באו ַהלוים ַלעבד ֶאת־ע ָֽב ָּד ָּתם ב ָ֣א ֶהל מועד לפ ֵ֥ני ַאהרן
ל־הלוים כן ָּע ֵׂ֥שו ָּל ֶ ָֽהם׃
הוה ֶאת־מ ֶשה ַע ַ
ולפ ָ֣ני ָּב ָּ ִ֑ניו ַכא ֶשר צוָּ ה י ָּ

ס

23וַ י ַד ֵ֥בר יהָּוה ֶאל־מ ֶ ֵ֥שה לא ָֽמר׃
שר ַללו ִ֑ים מ ֶבן ָּחמש ו ֶעׂשרים ָּשנָּ ה וָּ ַמע ָּלה יָּ בוא לצ ָ֣בא ָּצ ָּבא
24זאת א ֶ ָ֣
מועד׃
ַבעב ַדת ֵ֥א ֶהל ָֽ
25ומ ֶבן חמ ָ֣שים ָּשנָּ ה יָּ שוב מצ ָּ ָ֣בא ָּהעב ָּ ִ֑דה ו ֵ֥לא יַ עבד ָֽעוד׃
ת־א ָּחיו בא ֶהל מועד לש ָ֣מר מש ֶמ ֶרת וַ עב ָּדה ָ֣לא יַ ע ִ֑בד
26ושרת ֶא ֶ
ָּכ ָּכה ַתע ֶ ֵׂ֥שה ַללוים במשמר ָּ ָֽתם׃

פ

שה במד ַבר־סינַ י ַב ָּשנָּ ה ַהשנית לצא ָּתם מ ֶא ֶרץ
1 9וַ י ַד ָ֣בר יהָּ ָ֣וה ֶאל־מ ֶ ָ֣
אמר׃
מצ ַרים ַב ֵ֥ח ֶדש ָּהראשון ל ָֽ
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ת־ה ָּפ ַסח במוע ָֽדו׃
2ויַ עׂשו בני־יׂש ָּראל ֶא ַ
3ב ַאר ָּב ָּ ָ֣עה ָּע ָּ ָֽׂשר־יום ַבח ֶדש ַהזֶ ה בין ָּ ָֽהער ַבים ַתע ֵׂ֥שו אתו במוע ִ֑דו
כ ָּכל־חק ָּ ֵ֥תיו וכ ָּכל־מש ָּפ ָּטיו ַתע ֵׂ֥שו א ָֽתו׃
4וַ י ַד ֵ֥בר מ ֶשה ֶאל־ב ֵ֥ני יׂש ָּראל ַלע ֵׂ֥שת ַה ָּ ָֽפ ַסח׃
ת־ה ֶפ ַסח ָּבראשון ב ַאר ָּב ָּעה ָּע ָּׂשר יֵ֥ ום ַלח ֶדש ֵ֥בין ָּה ַער ַבים
5וַ יַ ע ָׂ֣שו ֶא ַ
במד ַ ָ֣בר ס ָּינִ֑י ככל א ֶשר צָּוה יהוָּ ה ֶאת־מ ֶשה ֵ֥כן ָּעׂשו בנֵ֥י יׂש ָּר ָֽאל׃
ת־ה ֶפ ַסח
6וַ י ָ֣הי אנָּ שים א ֶשר ָּהיו טמאים ל ֶנ ֶָ֣פש ָּא ָּדם ולא־יָּכלֵ֥ ו ַלעׂש ַ
ַביָ֣ ום ַה ִ֑הוא ַוַָֽֽיקר ִ֞בו לפנֵ֥י מ ֶשה ולפנֵ֥י ַאהרן ַביֵ֥ ום ַה ָֽהוא׃
7וַ יאמרו ָּהאנָּ שים ָּהה ָּמה א ָּליו א ַ ֵ֥נחנו טמאים ל ֶ ָ֣נ ֶפש ָּא ָּ ִ֑דם ָּ ָ֣ל ָּמה נגָּ ַרע
לבלתי ַהקרב ֶאת־ ָּקר ַבן יהוָּ ה ב ָ֣מעדו בתוְך בנֵ֥י יׂש ָּר ָֽאל׃
8וַ ֵ֥יא ֶמר אל ֶהם מ ֶ ִ֑שה עמ ָ֣דו ו ֶאשמ ָּעה ַמה־י ַצֶ ֵ֥וה יהָּוה ָּל ֶ ָֽכם׃

פ

9וַ י ַד ֵ֥בר יהָּוה ֶאל־מ ֶ ֵ֥שה לא ָֽמר׃
ַ 11דבר ֶאל־ב ֵ֥ני יׂש ָּראל לא ִ֑מר ָ֣איש ָ֣איש כי־יה ֶ ָֽיה־ ָּט ָ֣מא׀ ָּלנֶ ֶפש או
יהוָֽה׃
יכם ו ָּ ֵ֥ע ָּׂשה ֶפ ַסח ַל ָּ
ב ֶד ֶרְך רח ָּקה ָּל ֶכם ֵ֚או לד ָ֣רת ֶ
ַ 11בח ֶדש ַהשני ב ַאר ָּב ָּעה ָּע ָּ ֵׂ֥שר יום ֵ֥בין ָּה ַער ַבים יַ ע ָׂ֣שו א ִ֑תו ַעל־ ַמ ֵ֥צות
ומררים יאכ ָֽלהו׃
ָֽ 12לא־יַ שאירו מ ֶמנו ַעד־ב ֶקר ו ֶע ֶצם ָ֣לא ישברו־ ִ֑בו כ ָּכל־ח ַ ֵ֥קת ַה ֶפ ַסח
יַ ע ֵׂ֥שו א ָֽתו׃

352

Text from: Biblia Hebraica Stuttgartensia
© 1997 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
All rights reserved

א־היָּ ה ו ָּח ַדל ַלע ָׂ֣שות ַה ֶפ ַסח
13ו ָּהאיש א ֶשר־הוא ָּטהור וב ֶ ָ֣ד ֶרְך ל ָּ
יה ָ֣כי׀ ָּקר ַ ָ֣בן יהוָּ ה לא הקריב ב ָ֣מעדו
ונכר ָּתה ַה ֶנ ֵֶ֥פש ַההוא ָֽמ ַע ֶ ִ֑מ ָּ
ֶחט ֵ֥או י ָּשא ָּה ֵ֥איש ַה ָֽהוא׃
14ו ָֽכי־יָּ גור את ֶכם גר ו ָּע ָּ ָֽׂשה ֶפ ַסח ַ ָֽליהוָּ ה כח ַ ֵ֥קת ַה ֶפ ַסח וכמש ָּפטו כָ֣ן
יַ ע ֶ ִׂ֑שה ח ָּקה ַא ַחת יה ֶי ָ֣ה ָּל ֶכם ו ַלגר ול ֶאז ַ ֵ֥רח ָּה ָּ ָֽא ֶרץ׃

פ

ת־המש ָּכן לא ֶהל ָּהעדִ֑ת
ת־המש ָּכן כ ָּסה ֶ ָֽה ָּענָּ ן ֶא ַ
15וביום ָּהָ ָ֣קים ֶא ַ
ד־ב ֶקר׃
ל־המש ָּכן כ ַמראה־אש ַע ָֽ
וב ֶע ֶרב יה ֶיה ַ ָֽע ַ
ָּ
ומראה־אש ָּ ָֽלי ָּלה׃
ֵ֚ 16כן יה ֶי ָ֣ה ָּתמיד ֶה ָּע ָּנַֽן י ַכ ֶ ִ֑סנו ַ
17ול ִ֞פי ה ָּעֹלת ֶ ָֽה ָּענָּ ן מ ַ ָ֣על ָּהא ֶהל ו ַ ָ֣אחרי־כן יסעו ב ָ֣ני יׂש ָּר ִ֑אל ובמקום
א ֶשר יש ָּכן־ ָּשם ֶ ָֽה ָּענָּ ן ָּ ֵ֥שם יַ חנו ב ֵ֥ני יׂש ָּר ָֽאל׃
ַ 18על־ ָ֣פי יהוָּ ה יסעו בנָ֣י יׂש ָּראל ו ַעל־ ֵ֥פי יהָּוה יַ חנִ֑ ו ָּכל־ימי א ֶשר ישכן
ל־המש ָּכן יַ חנָֽ ו׃
ֶה ָּע ָּנַֽן ַע ַ
19וב ַהאריְך ֶ ָֽה ָּע ָּנַֽן ַעל־ ַהמש ָּכן יָּ ָ֣מים ַר ִ֑בים ו ָּשמרו בני־יׂש ָּראל
ֶאת־מש ֶ ֵ֥מ ֶרת יהָּוה ו ֵ֥לא י ָּ ָֽסעו׃
ל־המש ָּ ִ֑כן ַעל־פי יהוָּ ה יַ חנו
21ו ִ֞יש א ֶשר יה ֶיה ֶ ָֽה ָּע ָּנַֽן יָּ ֵ֥מים מס ָּפר ַע ַ
הוה י ָּ ָֽסעו׃
ל־פי י ָּ
ו ַע ֵ֥
21ו ִ֞יש א ֶשר יה ֶיה ֶ ָֽה ָּענָּ ן מ ֶ ָ֣ע ֶרב ַעד־ב ֶקר ונַ ע ָּלה ֶ ָֽה ָּע ָּנַֽן ַבב ֶקר ונָּ ָּ ִ֑סעו ֵ֚או
יומם וָּ ַלי ָּלה ונַ ע ָּלֵ֥ה ֶה ָּע ָּנַֽן ונָּ ָּ ָֽסעו׃
ָּ ָ֣
ל־המש ָּכן לש ָ֣כן ָּע ָּליו
או־ח ֶדש או־יָּ מים ב ַהאריְך ֶה ָּע ָּנַֽן ַע ַ
ָ֣
ָֽ 22או־י ַמים
יַ חנֵ֥ ו בנָֽי־יׂש ָּראל ו ָ֣לא י ָּ ִ֑סעו ובה ָּעֹלתו י ָּ ָֽסעו׃
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הוה י ָּ ִ֑סעו ֶאת־מש ֶמ ֶרת יהוָּ ה ָּש ָּמרו
־פי י ָּ
ַ 23על־פי יהוָּ ה יַ חנו ו ַעל ֵ֥
הוה ביַ ד־מ ֶ ָֽשה׃
ל־פי י ָּ
ַע ֵ֥

פ

1 10וַ י ַד ֵ֥בר יהָּוה ֶאל־מ ֶ ֵ֥שה לא ָֽמר׃
ׂשה א ָּ ִ֑תם ו ָּהיו לך למק ָּ ָ֣רא
ׂשה לך שתי ח ָֽצוצ ָ֣רת ֶכ ֶסף מק ָּשה ַתע ֶ ָ֣
2ע ָ֣
־ה ַמחנָֽ ות׃
ָּ ָֽהע ָּדה ול ַמ ַסע ֶאת ַ ָֽ
מועד׃
ל־פ ַתח ֵ֥א ֶהל ָֽ
ל־הע ָּדה ֶא ֶ
3ו ָּתקעו ָּב ִ֑הן ונָֽ ועדו א ֶליך ָּכ ָּ ָ֣
4ואם־ב ַא ַחת יתָ ָּ ִ֑קעו ונועדו א ֶליך ַהנׂשיאים ָּראשי ַאל ֵ֥פי יׂש ָּר ָֽאל׃
5ות ַקע ֶתם תרו ָּ ִ֑עה ו ָּ ָֽנסעו ַ ָֽה ַמחנות ַהחנים ָֽקד ָּמה׃
רועה יתקעו
6ות ַקע ֶתם תרו ָּעה שנית ו ָּ ָֽנסעו ַ ָֽה ַמחנות ַהחנים תי ָּ ִ֑מנָּ ה ת ָּ ֵ֥
יהם׃
ל ַמסע ֶ ָֽ
7וב ַהקהיל ֶאת־ ַה ָּק ָּ ִ֑הל תתקעו ו ֵ֥לא ָּת ָֽריעו׃
8ובני ַאהרן ַה ָ֣כהנים יתקעו ַ ָֽבחצצ ִ֑רות ו ָּהיֵ֥ ו ָּל ֶכם לח ַ ֵ֥קת עו ָּלם
לדרתי ֶ ָֽכם׃
ל־ה ַצר ַהצ ָ֣רר ֶאת ֶכם וַ הרע ֶתם
9ו ָֽכי־ ָּתבאו מל ָּח ָּמה ב ַארצ ֶכם ַע ַ
יכם׃
נושע ֶתם מאיב ֶ ָֽ
יכם ו ַ
הוָ֣ה ֱא ָֹֽלה ֶ
ַבחצצ ִ֑רות ונז ַכר ֶתם לפני י ָּ
יכם ות ַקע ֶ ָ֣תם ַבח ָֽצצרת
אשי ָּחדש ֶ
יכם וב ָּר ָ֣
11וביום ׂשמ ַחת ֶ ֵ֥כם וָֽ במועד ֶ
יכם אני
יכם ו ַעל זב ָ֣חי ַשלמ ֶיכִ֑ם ו ָּהיו ָּל ֶכם לז ָּכרון לפנָ֣י ֱא ָֹֽלה ֶ
ַ ֵ֚על עֹלָ֣ ת ֶ
יכם׃
הוֵ֥ה ֱאֹלה ֶ ָֽ
י ָּ

פ

11וַ י ִ֞הי ַב ָּש ָּנה ַהשנית ַב ֵ֥ח ֶדש ַהשני ב ֶעׂש ָ֣רים ַב ִ֑ח ֶדש נַ ע ָּלה ֶ ָֽה ָּענָּ ן מ ַעל
מש ַ ֵ֥כן ָּהע ָֽדת׃
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12וַ יסעו ב ָֽני־יׂש ָּראל ל ַמסעי ֶהם ממד ַ ָ֣בר סי ָּ ִ֑ני וַ יש ֵ֥כן ֶה ָּע ָּנַֽן במד ַ ֵ֥בר
ָּפא ָּ ָֽרן׃
13וַ יסעו ָּבראש ָּ ִ֑נה ַעל־ ֵ֥פי יהָּוה ביַ ד־מ ֶ ָֽשה׃
הודה ָּבראש ָּנה לצבא ָּ ִ֑תם ו ַעל־צ ָּבאו נַ חשון
14וַ י ִַ֞סע ֶ ָ֣דגֶ ל ַמחנה בנָֽי־י ָּ
ן־עמינָּ ָּ ָֽדב׃
ֶב ַ
ן־צוער׃
ָּ ָֽ
15ו ַעל־צ ָּבא ַמטה ב ָ֣ני י ָּׂשש ָּ ִ֑כר נ ַתנאל ֶב
16ו ַעל־צ ָּבא ַמטה ב ָ֣ני זבו ִ֑לן ֱאלי ָּאב ֶבן־ח ָֽלון׃
17והו ַרד ַהמש ָּ ִ֑כן ונָּ סעו ב ָֽני־גרשון וב ָ֣ני מ ָּררי נׂשאי ַהמש ָּ ָֽכן׃

ס

יאור׃
18ונָּ ַסע ֶדגֶ ל ַמח ֵ֥נה ראובן לצבא ָּ ִ֑תם ו ַעל־צ ָּבאו ֱאליצור ֶבן־שד ָֽ
19ו ַעל־צ ָּבא ַמטה ב ָ֣ני שמ ִ֑עון ש ָֽלמיאל ֶבן־צו ָֽרי ַש ָּ ָֽדי׃
21ו ַעל־צ ָּבא ַמ ָ֣טה בני־ ָּ ִ֑גד ֶאליָּ ָּסף ֶבן־דעו ָֽאל׃
21ונָּ סעו ַהק ָּהתים נׂשאי ַהמק ָּ ִ֑דש והָ ֵ֥קימו ֶאת־ ַהמש ָּכן ַעד־ב ָּ ָֽאם׃

ס

יש ָּמע
־אפ ַרים לצבא ָּ ִ֑תם ו ַעל־צ ָּבאו ֱאל ָּ
22ונָּ ַסע ֶדגֶ ל ַמח ֵ֥נה ב ָֽני ֶ
יהוד׃
ן־עמ ָֽ
ֶב ַ
23ו ַעל־צ ָּבא ַמטה ב ָ֣ני מנַ ֶ ִ֑שה גַ מליאל ֶבן־פ ָּדה־ ָֽצור׃
24ו ַעל־צ ָּבא ַמטה ב ָ֣ני בניָּ ִ֑מן אבי ָּדן ֶבן־גדעו ָֽני׃

ס

25ונָּ ַסע ֶ ֵ֚דגֶ ל ַמח ָ֣נה בני־ ָּדן מ ַא ֵ֥סף ל ָּכל־ ַ ָֽה ַמחנת לצבא ָּ ִ֑תם ו ַעל־צ ָּבאו
יש ָּ ָֽדי׃
אחי ֶעזֶ ר ֶבן־ ַעמ ַ
26ו ַעל־צ ָּבא ַמטה ב ָ֣ני ָּא ִ֑שר ַפגעיאל ֶבן־ ָּעכ ָּ ָֽרן׃
27ו ַעל־צ ָּבא ַמטה ב ָ֣ני נַ פ ָּת ִ֑לי אחי ַרע ֶבן־עי ָּנַָֽֽן׃
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28א ֶלה ַמס ֵ֥עי בנָֽי־יׂש ָּראל לצבא ָּ ִ֑תם וַ י ָּ ָֽסעו׃

ס

29וַ ָ֣יא ֶמר מ ֶשה לח ָּבב ֶבן־רעו ָ֣אל ַהמדיָּ ני ח ָ֣תן מ ֶשה נס ָ֣עים׀ אנַ חנו
שר ָּא ַ ָ֣מר יהוָּ ה אתו ֶא ָ֣תן ָּל ֶכִ֑ם ל ָּכה א ָּתנו וה ַ ָ֣טבנו ָּלְך
ל־ה ָּמקום א ֶ ָ֣
ֶא ַ
הוֵ֥ה ד ֶבר־טוב ַעל־יׂש ָּר ָֽאל׃
ָֽכי־י ָּ
31וַ ֵ֥יא ֶמר א ָּליו ָ֣לא א ִ֑לְך כי אם־ ֶאל־ ַארצי ו ֶאל־מו ַלדתי א ָֽלְך׃
ֵ֥ית
31וַ יא ֶמר ַאל־ ָּנא ַתע ָ֣זב א ָּ ִ֑תנו ָ֣כי׀ ַעל־ ָ֣כן יָּ ַדע ָּת חנתנו ַבמד ָּבר ו ָּהי ָּ
ָּלנו לע ָּינַָֽֽים׃
32ו ָּה ָּיה כי־ת ָ֣לְך ע ָּ ִ֑מנו ו ָּה ָּיָ֣ה׀ ַה ָ֣טוב ַההוא א ֶשר ייטיב יהָּוה ע ָּמנו
וה ַ ֵ֥טבנו ָּ ָֽלְך׃
33וַ יסעו מ ַ ָ֣הר יהוָּ ה ֶד ֶרְך שֹלָ֣ ֶשת יָּ ִ֑מים וַ ארון ברית־יהוָּ ה נ ָ֣ס ַע לפני ֶהם
נוחה׃
ֶ ֵ֚ד ֶרְך שֹלָ֣ ֶשת יָּמים ָּל ֵ֥תור ָּל ֶהם מ ָּ ָֽ
ן־ה ַמח ֶנָֽה נ׃
יומם בנָּ ס ָּעם מ ַ ָֽ
הוה על ֶיהם ָּ ִ֑
 34וַ ע ַנַֽן י ָּ

ס

35וַ יהי בנ ֵ֥ס ַע ָּה ָּארן וַ ָ֣יא ֶמר מ ֶ ִ֑שה קו ָּ ָ֣מה׀ יהוָּ ה ויָּ פצו ָֽאי ֶביך ויָּ ֵ֥נסו
מ ַׂשנ ֶאיך מ ָּפ ֶ ָֽניך׃
שובה יהוָּ ה ָֽרבבות ַאל ֵ֥פי יׂש ָּר ָֽאל נ׃
אמר ָּ ָ֣
36ובנחה י ַ ִ֑

פ

הוִ֑ה וַ יש ַמע יהוָּ ה וַ י ַָ֣חר ַאפו
1 11וַ יהי ָּה ָּעם כמת ָ֣אננים ַרע ב ָּאזנָ֣י י ָּ
אכל בק ֵ֥צה ַ ָֽה ַמח ֶנָֽה׃
ר־בם ָ֣אש יהוָּ ה וַ ת ַ
וַ תב ַע ָּ
2וַ יצ ַ ֵ֥עק ָּה ָּעם ֶאל־מ ֶ ִ֑שה וַ ית ַפלל מ ֶשה ֶאל־יהוָּ ה וַ תשָ ַקע ָּה ָֽאש׃
3וַ יק ָּרא ָֽשם־ ַה ָּמ ֵ֥קום ַההוא ַתבע ָּ ִ֑רה ָֽכי־ ָּבע ָּ ֵ֥רה ָּבם ֵ֥אש יהָּ ָֽוה׃
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שבו וַ יבכו ַ ֵ֚גם בנָ֣י יׂש ָּראל
שר בקרבו הת ַאוו ַתאָּ ִ֑וה וַ יָּ ָ֣
4ו ָּ ָֽהא ַספסף א ֶ ָ֣
וַ ָ֣יאמרו ֵ֥מי יַ אכלנו ָּב ָּ ָֽׂשר׃
5זָּ ַכרנו ֶאת־ ַה ָּדגָּ ה א ֶשר־נא ַ ֵ֥כל במצ ַרים ח ָּ ִ֑נם ָ֣את ַהקשאים ואת
־השו ָֽמים׃
־הב ָּצלים ו ֶאת ַ
־ה ָּח ֵ֥ציר ו ֶאת ַ
ָּ ָֽהא ַבטחים ו ֶאת ֶ
6ו ַע ָּתה נַ פ ֵ֥שנו יב ָּשה ָ֣אין ִ֑כל בלתי ֶאל־ ַה ָּ ֵ֥מן עי ָֽנינו׃
7ו ַה ָּמן כז ַרע־ ַגד ִ֑הוא ועינו כ ֵ֥עין ַהב ָֽד ַלח׃
ָּ 8שטו ָּה ָּעם ו ָּ ָֽלקטו ו ָּטחנָ֣ ו ָּבר ַחים או ָּדכו ַבמד ָּכה ובשלו ַב ָּפרור ו ָּע ֵׂ֥שו
אתו עגִ֑ ות ו ָּה ָּיָ֣ה ַטעמו כ ַט ַעם ל ַ ֵ֥שד ַה ָּ ָֽש ֶמן׃
9וב ֶר ֶדת ַה ַטל ַעל־ ַ ָֽה ַמח ֶנה ָּ ִ֑לי ָּלה י ֵ֥רד ַה ָּמן ָּע ָּ ָֽליו׃
11וַ יש ַמע מ ֶשה ֶאת־ ָּה ָּעם ב ֶכה למשפח ָּתיו איש ל ֶפ ַָ֣תח ָּא ֳהלִ֑ ו
ר־אף יהוָּ ה מאד ובעינֵ֥י מ ֶשה ָּ ָֽרע׃
וַ י ַָֽח ַ
11וַ יא ֶמר מ ֶשה ֶאל־יהוָּ ה ָּל ָּמה הרע ָּת ל ַעב ֶדך ו ָּל ָּמה לא־ ָּמ ָּ ֵ֥צתי חן
ל־ה ָּ ֵ֥עם ַה ֶזה ָּע ָּ ָֽלי׃
ת־מ ָּשא ָּכ ָּ
בע ֶינִ֑יך ָּלׂשום ֶא ַ
ֶ 12ה ָּאנ ָ֣כי ָּהריתי ֵ֚את ָּכל־ ָּה ָּ ָ֣עם ַהזֶ ה אם־ ָּאנכי ילד ִ֑תיהו ָֽכי־תא ַמר א ַלי
ָּׂש ָ֣אהו בחי ֶקך ַכא ֶשר י ָּשא ָּהאמן ֶאת־ ַהינק ַ ֵ֚על ָּ ָֽהא ָּד ָּמה א ֶ ֵ֥שר
נש ַבע ָּת ַלאב ָּ ָֽתיו׃
13מ ַאין לי ָּב ָּׂשר ָּלתת ל ָּכל־ ָּה ָּ ָ֣עם ַה ֶ ִ֑זה ָֽכי־יבכו ָּע ַלי לאמר תנָּ ה־ ָּ ֵ֥לנו
אכ ָּלה׃
ָּב ָּׂשר ונ ָֽ
ָֽ 14לא־או ַכל ָּאנכי ל ַבדי ָּלׂשאת ֶאת־ ָּכל־ ָּה ָּ ָ֣עם ַה ֶ ִ֑זה ֵ֥כי ָּכבד מ ֶ ָֽמני׃
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־מ ָּ ֵ֥צאתי חן בע ֶינִ֑יך
־ע ֶׂשה לי ָּהרגני נָּ א ָּהרג אם ָּ
15ואם־ ָּ ָ֣כ ָּכה׀ ַאת ָ֣
ל־אר ֶאה ב ָּר ָּע ָֽתי׃
ו ַא ֶ

פ

שר
16וַ יא ֶמר יהוָּ ה ֶאל־מ ֶשה ֶאס ָּפה־ ִ֞לי שב ָ֣עים איש מזק ָ֣ני יׂש ָּראל א ֶ ָ֣
ל־א ֶהל מועד
יָּ ַדע ָּת כי־הם זק ֵ֥ני ָּה ָּעם ושט ָּ ִ֑ריו ו ָּל ַקח ָּת א ָּתם ֶא ָ֣
ו ָֽהתיַ צ ֵ֥בו ָּשם ע ָּ ָֽמְך׃
ן־הר ַוח א ֶ ֵ֥שר ָּע ֶליך ו ַׂשמ ָ֣תי
17ויָּ ַרדתי וד ַבר ָ֣תי עמך ָּשם ו ָּא ַצלתי מ ָּ
יהם ונָּ ׂשאו אתך ב ַמ ָּ ָ֣שא ָּה ָּעם ולא־ת ָּ ֵ֥שא ַא ָּתה ל ַב ֶ ָֽדך׃
על ֶ ִ֑
18ו ֶאל־ ָּה ָּעם תא ַמר הת ַקד ָ֣שו ל ָּמ ָּחר וַ א ַכל ֶ ָ֣תם ָּב ָּׂשר כי בכי ֶתם ב ָּאזני
הוה ָּל ֶכם
י־טוב ָּלנו במצ ָּ ִ֑רים ונָּ ַתן י ָּ ֵ֥
יהוָּ ה לאמר מי יַ אכלנו ָּב ָּׂשר כ ֵ֥
ָּב ָּׂשר וַ א ַכל ֶ ָֽתם׃
ָ֣ 19לא יֵ֥ ום ֶא ָּחד תאכלון ו ָ֣לא יו ָּ ִ֑מים ו ָ֣לא׀ חמ ָּ ָ֣שה יָּ מים ולא ע ָּׂש ָּ ָ֣רה
יָּ מים ולא ֶעׂש ֵ֥רים יָֽ ום׃
ָ֣ ַ 21עד׀ ָ֣ח ֶדש יָּ מים ַעד א ֶשר־יצא ָֽמ ַאפ ֶכם ו ָּה ָּ ֵ֥יה ָּל ֶכם לזָּ ָּ ִ֑רא יַ ַען
שר בקרב ֶכם וַ תבכו ל ָּפנָּ יו לאמר ָּל ֵָּ֥מה ֶזה
ָֽכי־מ ַאס ֶתם ֶאת־יהוָּ ה א ֶ ָ֣
יָּ ָּ ֵ֥צאנו ממצ ָּ ָֽרים׃
21וַ יא ֶמר מ ֶשה שש־מ ֵ֥אות ֶא ֶלף ַרגלי ָּה ָּעם א ֶ ֵ֥שר ָּאנכי בקר ִ֑בו ו ַא ָּ ָ֣תה
ָּא ַמר ָּת ָּב ָּׂשר ֶא ָ֣תן ָּל ֶהם ו ָּאכלו ֵ֥ח ֶדש יָּ ָֽמים׃
ת־כל־דגֵ֥י ַה ָּים י ָּא ֵ֥סף ָּל ֶהם
ומ ָּצָ֣א ָּל ֶ ִ֑הם ָ֣אם ֶ ָֽא ָּ
22הצאן ו ָּבָ ָּקר י ָּש ֵ֥חט ָּל ֶהם ָּ
ומ ָּ ֵ֥צא ָּל ֶ ָֽהם׃
ָּ
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23וַ יא ֶמר יהוָּ ה ֶאל־מ ֶשה ה ַ ֵ֥יד יהָּוה תק ָּ ִ֑צר ַע ָּ ֵ֥תה תר ֶאה היקרךֵ֥ ד ָּברי
ם־לא׃
א ָֽ
הוִ֑ה וַ יֶ ֱא ִ֞סף שב ֵ֥עים איש
ל־ה ָּעם את דב ָ֣רי י ָּ
24וַ י ָ֣צא מ ֶשה וַ י ַדבר ֶא ָּ
מזקנָ֣י ָּה ָּעם ַוַָֽֽיַ ע ֵ֥מד א ָּתם סב ֵ֥יבת ָּה ָֽא ֶהל׃
שר ָּע ָּליו וַ יתן
ן־הר ַוח א ֶ ָ֣
25וַ י ֶרד יהָּ ֵ֥וה׀ ֶב ָּענָּ ן וַ י ַד ָ֣בר א ָּליו וַ יָּ א ֶצל מ ָּ
יהם ָּהר ַוח וַ יָֽתנַ באו ו ֵ֥לא יָּ ָּ ָֽספו׃
ַעל־שב ֵ֥עים איש ַהזקנִ֑ים וַ יהי כנ ַוח על ֶ
שם ָּה ֶא ָּ ָ֣חד׀ ֶאל ָּדד ושם ַהשני מ ָּידד
26וַ י ָּשא ָ֣רו ש ָֽני־אנָּ ָ֣שים׀ ַ ָֽב ַמחנֶ ה ָ֣
יהם ָּהר ַוח וה ָּמה ַבכתבים ו ֵ֥לא יָּ צאו ָּה ִ֑א ֱה ָּלה וַ יָֽתנַ באו
וַ ָּתנַ ח על ֶ ָ֣
ַ ָֽב ַמח ֶנָֽה׃
27וַ ָּיַָֽ֣ ָּרץ ַהנַ ַער וַ יַ ֵ֥גד למ ֶשה וַ יא ַ ִ֑מר ֶאל ָּ ָ֣דד ומ ָּידד ָֽמתנַ באים ַ ָֽב ַמח ֶנָֽה׃
אמר אדנֵ֥י מ ֶשה כ ָּל ָֽאם׃
ש ַע בן־נון מ ָּש ֵ֥רת מ ֶשה מבח ָּריו וַ י ַ ִ֑
28וַ יַ ַען יהו ָ֣
29וַ יא ֶמר לו מ ֶשה ַ ָֽהמ ַק ֵ֥נא ַא ָּתה ִ֑לי ומי יתן ָּכל־ ַעם יהוָּ ה נביאים
יהם׃
הוה ֶאת־רוחו על ֶ ָֽ
כי־יתן י ָּ
31וַ י ָּא ֵ֥סף מ ֶשה ֶאל־ ַ ָֽה ַמח ֶ ִ֑נה הוא וזק ֵ֥ני יׂש ָּר ָֽאל׃
־ה ַמחנֶ ה כ ֶד ֶרְך
ן־היָּ ם וַ יטש ַעל ַ ָֽ
31ורו ַח נָּ ַ ָ֣סע׀ מ ָ֣את יהוָּ ה וַ ָּיַָֽ֣גָּ ז ַׂשלוים מ ַ
יָ֣ ום כה וכ ֶד ֶרְך יום כה סביבות ַ ָֽה ַמח ֶנִ֑ה וכ ַא ָּמ ַתים ַעל־פנֵ֥י ָּה ָּ ָֽא ֶרץ׃
32וַ ָּיַָֽ֣ ָּקם ָּה ָּעם ָּכל־ ַהיום ַההוא ו ָּכל־ ַה ַלי ָּלה ו ָ֣כל׀ יָ֣ ום ַ ָֽה ָּמ ֳח ָּרת וַ יַ ַָֽאספו
ת־הש ָּלו ַה ַממעיט ָּא ַסף ע ָּׂש ָּ ָ֣רה ֳח ָּמ ִ֑רים וַ ישטחו ָּל ֶהם ָּשט ַוח
ֶא ַ
סביבות ַ ָֽה ַמח ֶנָֽה׃
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ַ 33ה ָּב ָּׂשר עו ֶדנו ָ֣בין שני ֶהם ֶט ֶרם י ָּכ ִ֑רת ו ַאף יהוָּ ה ָּח ָּ ָ֣רה ָּב ָּעם וַ ַיְַֽך יהוָּ ה
ָּב ָּעם ַמ ָּכה ַר ָּ ֵ֥בה מ ָֽאד׃
י־שם ָּ ָֽקברו
ם־ה ָּמ ֵ֥קום ַההוא קב ָ֣רות ַ ָֽה ַתאָּוִ֑ה כ ָּ
34וַ יק ָּרא ֶאת־ ָֽש ַ
ת־ה ָּעם ַהמת ַא ָֽוים׃
ֶא ָּ
35מקברות ַ ָֽה ַתאָּוה נָּ ס ֵ֥עו ָּה ָּעם חצ ִ֑רות וַ יהיו ַבחצ ָֽרות׃

פ

שר
1 12וַ ת ַדבר מר ָּים ו ַאהרן במ ֶשה ַעל־אדות ָּהא ָּ ֵ֥שה ַהכשית א ֶ ָ֣
ָּל ָּ ִָ֑קח ָֽכי־א ָּ ֵ֥שה כשית ָּל ָּ ָָֽקח׃
2וַ יאמרו ה ַרק ַאְך־במ ֶשה ד ֶ ָ֣בר יהוָּ ה הלא גַ ם־ ָּ ָ֣בנו ד ִ֑בר וַ יש ַמע יהָּ ָֽוה׃
3ו ָּה ֵ֥איש מ ֶשה ָּע ָּ ָ֣נו מ ִ֑אד מכל ָּ ָֽה ָּא ָּדם א ֶשר ַעל־פ ֵ֥ני ָּהא ָּד ָּ ָֽמה׃

ס

ל־אהרן ו ֶאל־מריָּ ם צ ֵ֥או ש ָּלשת ֶכם
4וַ יא ֶמר יהוָּ ה פתאם ֶאל־מ ֶשה ו ֶ ָֽא ַ
ל־א ֶהל מועִ֑ד וַ יצאו ש ָּלש ָּ ָֽתם׃
ֶא ָ֣
5וַ יַֽ ֶרד יהוָּ ה ב ַע ָ֣מוד ָּענָּ ן ַוַָֽֽיַ עמד ֶפ ַָ֣תח ָּה ִ֑א ֶהל וַ יק ָּרא ַאה ָ֣רן ומריָּ ם
יהם׃
וַ יצאו שנ ֶ ָֽ
עו־נא ד ָּב ָּ ִ֑רי אם־יָֽהיֶ ה נ ָ֣ביא ֶכם יהוָּ ה ַב ַמר ָּאה א ָּלָ֣יו
6וַ יא ֶמר שמ ָּ ָ֣
ר־בו׃
ֶאתוַ ָּדע ַבחלום א ַד ֶב ָֽ
שה ב ָּכל־ביתי נֶ ֱא ָּ ֵ֥מן ָֽהוא׃
7לא־כן ַעב ָ֣די מ ֶ ִ֑
ומד ַוע
יַביט ַ
הוה ִ֑
ָ֣ ֶ 8פה ֶאל־ ִ֞ ֶפה א ַד ֶבר־בו ו ַמר ֶאה ו ָ֣לא בחידת ותמ ַנֵ֥ת י ָּ
אתם ל ַדבר ב ַעב ֵ֥די במ ֶ ָֽשה׃
ָ֣לא יר ֶ
הוה ָּבם וַ י ַ ָֽלְך׃
9וַ י ַָֽחר ַאף י ָּ
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11ו ֶה ָּענָּ ן ָּ ֵ֚סר מ ַ ָ֣על ָּהא ֶהל וה ֵ֥נה מריָּ ם מצ ַ ָ֣ר ַעת ַכ ָּ ִ֑ש ֶלג וַ י ֶפן ַאהרן
ֶאל־מר ָּים וה ֵ֥נה מצ ָּ ָֽר ַעת׃
11וַ ֵ֥יא ֶמר ַאהרן ֶאל־מ ֶ ִ֑שה ָ֣בי אדני ַאל־נָּ א ָּתשת ָּעלינו ַח ָּטאת א ֶ ֵ֥שר
נואלנו וַ א ֶ ֵ֥שר ָּח ָּ ָֽטאנו׃
ַ
ַ 12אל־ ָּ ֵ֥נא תהי ַכ ִ֑מת א ֶשר בצאתו מ ֶ ָ֣ר ֶחם אמו וַ י ָּאכל ח ֵ֥צי ב ָּׂש ָֽרו׃
13וַ יצ ַ ָ֣עק מ ֶשה ֶאל־יהָּוה לא ִ֑מר אל ָּנא ר ָּ ֵ֥פא ָּנא ָּ ָֽלּה׃

פ

יה ה ֵ֥לא ת ָּכלם שב ַעָ֣ת
יה יָּ רק יָּ ַרק ב ָּפנֶ ָּ
14וַ יא ֶמר יהוָּ ה ֶאל־מ ֶשה ו ָּאב ָּ
יָּ ִ֑מים ת ָּס ִ֞גר שב ַעת יָּמים מ ָ֣חוץ ַ ָֽל ַמחנֶ ה ו ַא ַחר ת ָּא ָֽסף׃
15וַ ת ָּס ֵ֥גר מר ָּים מ ֵ֥חוץ ַ ָֽל ַמח ֶנה שב ַ ָ֣עת יָּ ִ֑מים ו ָּה ָּעם ָ֣לא נָּ ַסע ַעד־ה ָּאסף
מר ָּיָֽם׃
ארן׃
16ו ַא ַחר נָּ ס ֵ֥עו ָּה ָּעם מחצ ִ֑רות ַוַָֽֽיַ חנו במד ַ ֵ֥בר ָּפ ָּ ָֽ

פ

אמר׃
הוה ֶאל־מ ֶ ֵ֥שה ל ָֽ
1 13וַ י ַד ֵ֥בר י ָּ
2ש ַלח־לךָ֣ אנָּ שים ויָּ תרו ֶאת־ ֶ ָ֣א ֶרץ כנַ ַען א ֶשר־א ֵ֥ני נתן לב ָ֣ני יׂש ָּר ִ֑אל
ָ֣איש ֶא ָּחד איש ֶא ָּחד ל ַמטה אב ָּתיו תש ָּלחו כל נָּ ֵׂ֥שיא ָּב ֶ ָֽהם׃
אשי
הוִ֑ה כ ָּלָ֣ם אנָּ שים ָּר ֵ֥
ל־פי י ָּ
3וַ יש ַלח א ָּ ֵ֥תם מ ֶשה ממד ַ ֵ֥בר ָּפא ָּרן ַע ָ֣
בנָֽי־יׂש ָּראל ָֽה ָּמה׃
4וא ֶלה שמו ָּ ִ֑תם ל ַמ ָ֣טה ראובן ַשמו ַע ֶבן־זַ ָֽכור׃
5ל ַמ ָ֣טה שמעון ָּש ָּפט ֶבן־חו ָֽרי׃
6ל ַמ ָ֣טה יהו ָּדה ָּכלב ֶבן־יפ ֶ ָֽנה׃
ן־יוסף ׃
7ל ַמ ָ֣טה י ָּשש ָּכר יג ָּאל ֶב ָֽ
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8ל ַמ ֵ֥טה ֶאפ ָּרים הו ֵ֥ש ַע בן־נָֽ ון׃
9ל ַמ ָ֣טה בניָּ מן ַפלטי ֶבן־ ָּר ָֽפוא׃
ן־סודי׃
ָֽ
11ל ַמ ָ֣טה זבולן גַ דיאל ֶב
ן־סוסי׃
ָֽ
11ל ַמ ֵ֥טה יוסף ל ַמ ָ֣טה מנַ ֶ ִ֑שה גַ די ֶב
12ל ַמ ָ֣טה ָּדן ַעמיאל ֶבן־ג ַמ ָֽלי׃
13ל ַמ ָ֣טה ָּאשר סתור ֶבן־מי ָּכ ָֽאל׃
14ל ַמ ָ֣טה נַ פ ָּתלי נַ חבי ֶבן־וָּ פ ָֽסי׃
ן־מ ָֽכי׃
15ל ַמ ָ֣טה גָּ ד גאואל ֶב ָּ
ֵ֚ 16א ֶלה ש ָ֣מות ָּ ָֽהאנָּ שים א ֶשר־ ָּש ַ ֵ֥לח מ ֶשה ָּל ָ֣תור ֶאת־ ָּה ָּ ִ֑א ֶרץ וַ יק ָּ ֵ֥רא
הוש ַע׃
מ ֶשה להו ֵ֥ש ַע בן־נון י ָֽ
אמר אל ֶהם עלֵ֥ ו זֶ ה ַבנֶ גֶ ב
ת־א ֶרץ כ ָּנ ִַ֑ען וַ ָ֣י ֶ
17וַ יש ַלח א ָּתם מ ֶשה ָּלתור ֶא ֶ ָ֣
ת־ה ָּ ָֽהר׃
וַ על ֶיתם ֶא ָּ
שב ָּע ֶלי ָּה ֶה ָּח ָּ ֵ֥זק הוא
18וראי ֶ ֵ֥תם ֶאת־ ָּה ָּא ֶרץ ַמה־ ִ֑הוא ו ֶאת־ ָּה ָּעם ַהי ָ֣
ם־רב׃
ה ָּר ֶפה ַהמ ַ ֵ֥עט הוא א ָּ ָֽ
שב ָּבּה הטו ָּ ֵ֥בה הוא אם־ ָּר ָּ ִ֑עה ו ָּ ָ֣מה ֶ ָֽה ָּערים
19ו ָּ ָ֣מה ָּה ָּא ֶרץ א ֶשר־הוא י ָ֣
שב ָּבהנָּ ה ַהב ַ ָֽמחנים ֵ֥אם במב ָּצ ָֽרים׃
א ֶשר־הוא יו ָ֣
21ו ָּ ָ֣מה ָּה ָּא ֶרץ ַהשמנָּ ה הוא אם־ ָּרזָּ ה ה ָֽיש־ ָּ ֵ֥בּה עץ אם־ ַאין והת ַחזַ ק ֶתם
כורי ענָּ ָֽבים׃
ול ַקח ֶתם מפ ָ֣רי ָּה ָּ ִ֑א ֶרץ ו ַהיָּ מים ימי ב ֵ֥
ר־צן ַעד־רחב ל ֵ֥בא ח ָּ ָֽמת׃
ת־ה ָּ ִ֑א ֶרץ ממד ַב ֵ֥
ַ21וַָֽֽיַ עלו וַ יָּ ָ֣תרו ֶא ָּ
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שי ו ַתל ַמי ילידי ָּהע ָּנִ֑ק
ימן ש ַ ָ֣
ד־חברון ו ָּשם אח ַ
22וַ יַ עלָ֣ ו ַבנֶ גֶ ב וַ יָּ ָ֣בא ַע ֶ
ו ֶחברון ֶש ַבע ָּשנים נבנ ָּתה לפני ֵ֥צ ַען מצ ָּ ָֽרים׃
מורה ו ֶאשכול ענָּ בים ֶא ָּחד
23וַ יָּ באו ַעד־ ַ ָ֣נ ַחל ֶאשכל וַ יכרתו מ ָּשם ז ָּ
ן־התאנָֽים׃
ן־הרמנים ומ ַ
וַ י ָּש ֵ֥אהו ַבמוט בש ָּ ִ֑נַֽים ומ ָּ
ר־כר ֵ֥תו
ַ 24ל ָּמ ָ֣קום ַההוא ָּק ָּרא ַנ ַָ֣חל ֶאש ִ֑כול ַ ֵ֚על א ָ֣דות ָּ ָֽה ֶאשכול א ֶש ָּ
מ ָּשם בנֵ֥י יׂש ָּר ָֽאל׃
25וַ יָּ שבו מ ָ֣תור ָּה ָּ ִ֑א ֶרץ מקץ ַאר ָּב ֵ֥עים יָֽ ום׃
26וַ ילכו וַ יָּ באו ֶאל־מ ֶשה ו ֶ ָֽאל־ ַאהרן ו ֶאל־ ָּכל־ע ַדת ב ָֽני־יׂש ָּראל
ל־הע ָּדה וַ יַ ראום
ת־כ ָּ ָ֣
אותם ָּד ָּבר ו ֶא ָּ
ֶאל־מד ַ ֵ֥בר ָּפא ָּרן ָּק ִ֑ד ָּשה וַ יָּ שיבו ָּ
ֶאת־פ ֵ֥רי ָּה ָּ ָֽא ֶרץ׃
שר ש ַלח ָּ ִ֑תנו וגַ ם זָּ ַבת ָּח ָּ ֵ֥לב
27וַ י ַספרו־לו וַ ָ֣יאמרו ָּבאנו ֶאל־ ָּה ָּא ֶרץ א ֶ ָ֣
וד ַבש הוא וזֶ ה־פר ָּ ָֽיּה׃
ֵ֚ ֶ 28א ֶפס ָֽכי־ ַ ָ֣עז ָּה ָּעם ַהישב ָּב ָּ ִ֑א ֶרץ ו ֶ ָֽה ָּערים בצרות גדֹלת מאד וגַ ם־יל ֵ֥די
ָּ ָֽהע ָּנק ָּר ֵ֥אינו ָּ ָֽשם׃
יושב ָּב ָּהר
29ע ָּמ ֵ֥לק יושב ב ֶ ָ֣א ֶרץ ַה ֶ ִ֑נַֽגֶ ב ו ַ ָֽהחתי ו ַהיבוסי ו ָּ ָֽה ֱאמרי ָ֣
ל־היָּ ם ו ַעל יַ ֵ֥ד ַהיַ ר ָֽדן׃
שב ַע ַ
ו ַ ָֽהכנַ עני י ָ֣
אמר ָּעֹלה נַ ע ֶלה ויָּ ַ ָ֣רשנו א ָּתּה
ת־ה ָּעם ֶאל־מ ֶ ִ֑שה וַ י ֶ
31וַ ַי ַהס ָּכלב ֶא ָּ
נוכל ָּ ָֽלּה׃
י־יָּכול ַ
ָֽכ ֵ֥
31ו ָּהאנָּ שים א ֶשר־ ָּעלו עמו ָּ ָֽאמרו ֵ֥לא נו ַכל ַלעלָ֣ ות ֶאל־ ָּה ָּ ִ֑עם ָֽכי־ ָּח ָּ ֵ֥זק
הוא מ ֶ ָֽמנו׃
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שר ָּת ָ֣רו א ָּתּה ֶאל־ב ֵ֥ני יׂש ָּראל לא ִ֑מר ָּה ָּא ֶרץ
32וַ יוציאו ד ַבת ָּה ָּא ֶרץ א ֶ ָ֣
ל־ה ָּעם
יה הוא ו ָּכ ָּ
א ֶשר ָּע ַברנו ָּבּה ָּל ָ֣תור א ָּתּה ֶ ָ֣א ֶרץ א ֶכ ֶלת יוש ֶב ָּ
ר־ר ֵ֥אינו בתו ָּכּה ַאנ ֵ֥שי מ ָֽדות׃
א ֶש ָּ
ן־הנפ ִ֑לים וַ נהי בעינינו ַ ָֽכחגָּ בים
33ו ָּ ָ֣שם ָּראינו ֶאת־ ַהנפילים בנֵ֥י ע ָּנק מ ַ
יהם׃
ו ֵ֥כן ָּהיינו בעינ ֶ ָֽ
ת־קולִ֑ם וַ יב ֵ֥כו ָּה ָּעם ַב ַ ֵ֥לי ָּלה ַה ָֽהוא׃
ָּ
ל־הע ָּדה ַוַָֽֽיתנו ֶא
1 14וַ ת ָּשא ָּכ ָּ ָ֣
ל־הע ָּדה
שה ו ַ ָֽעל־ ַאהרן כל בנָ֣י יׂש ָּר ִ֑אל ַוָֽיאמרו אל ֶהם ָּכ ָּ
2וַ ילנו ַעל־מ ֶ ָ֣
לו־מתנו׃
ָּ ָֽ
לו־מתנו ב ֶ ָ֣א ֶרץ מצ ַרים או ַבמד ָּ ֵ֥בר ַה ֶזה
ַ
3ו ָּל ָּ ָ֣מה יהוָּ ה מביא א ָּתנו ֶאל־ ָּה ָּא ֶרץ ַהזאת לנ ָ֣פל ַב ֶח ֶרב נָּ ֵ֥שינו ו ַטפנו
יהיָ֣ ו ָּל ַ ִ֑בז הלוא טוב ָּלנו ֵ֥שוב מצ ָּ ָֽרי ָּמה׃
ובה מצ ָּ ָֽרי ָּמה׃
4וַ יאמרו ָ֣איש ֶאל־ ָּא ִ֑חיו נת ָּ ֵ֥נה ראש ונָּ ֵ֥ש ָּ
5וַ י ֵ֥פל מ ֶשה ו ַאהרן ַעל־פני ֶ ִ֑הם לפני ָּכל־ק ַ ֵ֥הל ע ַדת בנֵ֥י יׂש ָּר ָֽאל׃
יהם׃
ת־ה ָּ ִ֑א ֶרץ ָּקרעו בגד ֶ ָֽ
ש ַע בן־נון ו ָּכלב ֶבן־יפנֶ ה מן־ ַה ָּתרים ֶא ָּ
6ויהו ָ֣
7וַ ָ֣יאמרו ֶאל־ ָּכל־ע ַ ֵ֥דת ב ָֽני־יׂש ָּראל לא ִ֑מר ָּה ָּא ֶרץ א ֶשר ָּע ַברנו ָּבּה
ָּל ָ֣תור א ָּתּה טו ָּ ֵ֥בה ָּה ָּא ֶרץ מ ֵ֥אד מ ָֽאד׃
8אם־ ָּח ֵ֥פץ ָּבנו יהוָּ ה והביא א ָּתנו ֶאל־ ָּה ָּ ָ֣א ֶרץ ַהזאת ונ ָּת ָּנּה ָּ ִ֑לנו ֶא ֶרץ
א ֶשר־הוא זָּ ַ ֵ֥בת ָּח ָּלב וד ָּ ָֽבש׃
ָ֣ ַ 9אְך ַ ָֽביהוָּ ה ַאל־תמרדו ו ַא ֶתם ַאל־ ָֽתיראו ֶאת־ ַ ָ֣עם ָּה ָּא ֶרץ ֵ֥כי ַלחמנו
ָֽיהוֵ֥ה א ָּתנו ַאל־ת ָּיר ָֽאם׃
ִ֑הם ָּ ָ֣סר צ ָּלם מעל ֶיהם ַו ָּ
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ל־הע ָּדה לרגֵ֥ ום א ָּתם ָּבא ָּבנִ֑ים וכ ָ֣בוד יהוָּ ה נר ָּאה ב ָ֣א ֶהל
11וַ ָֽיאמרו ָּכ ָּ ָ֣
ל־כל־בני יׂש ָּר ָֽאל׃
מועד ֶ ָֽא ָּ

פ

11וַ יא ֶמר יהוָּ ה ֶאל־מ ֶשה ַעד־ ָּ ֵ֥אנָּ ה ינַ אצני ָּה ָּ ָ֣עם ַה ֶ ִ֑זה ו ַעד־ ָּאנָּ ה
לא־יַ א ָ֣מינו בי בכל ָּ ָֽהאתות א ֶ ֵ֥שר ָּעׂשיתי בקר ָֽבו׃
ַ 12א ֶ ֵ֥כנו ַב ֶד ֶבר ואור ֶ ִ֑שנו ו ֶ ָֽא ֱע ֶׂשה ָֽאתך לגוי־גָּ ֵ֥דול ו ָּעצום מ ֶ ָֽמנו׃
13וַ ֵ֥יא ֶמר מ ֶשה ֶאל־יהָּ ִ֑וה ו ָּשמ ָ֣עו מצ ַרים ָֽכי־ ֶה ֱעלי ָּת בכחך ֶאת־ ָּה ָּ ֵ֥עם
ַה ֶזה מקר ָֽבו׃
י־א ָּ ָ֣תה יהוָּ ה ב ֶָק ֶרב ָּה ָּעָ֣ם
14ו ָּאמרו ֶאל־יושב ָּה ָּ ָ֣א ֶרץ ַהזאת ָּ ָֽשמעו ָֽכ ַ
ר־עין ב ַעין נר ָּ ָ֣אה׀ ַא ָּ ָ֣תה יהוָּ ה וַ ע ָּנָֽנך עמָ֣ד על ֶהם וב ַעמָ֣ד ָּענָּ ן
ַה ֶזִ֑ה א ֶש ַ
יומם וב ַע ֵ֥מוד אש ָּ ָֽלי ָּלה׃
יהם ָּ
ַא ָּתה הלְך לפנ ֶ
15וה ַמ ָּתה ֶאת־ ָּה ָּ ֵ֥עם ַה ֶזה כ ָ֣איש ֶא ָּ ִ֑חד ו ָּ ָֽאמרו ַהגוים א ֶשר־ ָּשמ ֵ֥עו
אמר׃
ֶ ָֽאת־שמעך ל ָֽ
16מבל ִ֞תי י ָ֣כ ֶלת יהוָּ ה ל ָּהביא ֶאת־ ָּה ָּ ָ֣עם ַהזֶ ה ֶאל־ ָּה ָּא ֶרץ א ֶשר־נש ַ ָ֣בע
ָּל ֶ ִ֑הם וַ יש ָּחטם ַבמד ָּ ָֽבר׃
אמר׃
17ו ַע ָּתה יג ַדל ָּ־נא ָ֣כ ַח אד ָּנִ֑י ַכא ֶ ֵ֥שר ד ַבר ָּת ל ָֽ
18יהוָּ ה ֶא ֶרְך ַא ַפים ו ַרב־ ֶח ֶסד נ ֵׂ֥שא ָּעון וָּ ָּ ִ֑פ ַשע ונַ קה ָ֣לא ינַ ֶקה פ ִ֞קד עון
ל־בנים ַעל־שלשים ו ַעל־רב ָֽעים׃
ָּאבות ַע ָּ
19ס ַ ָֽלח־נָּ א ַלעון ָּה ָּ ֵ֥עם ַה ֶזה כ ָ֣ג ֶדל ַחס ֶ ִ֑דך ו ַכא ֶשר נָּ ָּׂשא ָּתה ָּל ָּ ָ֣עם ַהזֶ ה
ד־הנָּ ה׃
ממצ ַרים ו ַע ָֽ
21וַ ָ֣יא ֶמר יהוָּ ה ָּס ַלחתי כד ָּב ֶ ָֽרך׃
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ל־ה ָּ ָֽא ֶרץ׃
ת־כ ָּ
הוה ֶא ָּ
21ואו ָּלם ַחי־ ָּ ִ֑אני וי ָּמ ֵ֥לא כבוד־י ָּ
ָ֣ 22כי ָּכל־ ָּהאנָּ שים ָּהראים ֶאת־כבדי ו ֶאת־ ָ֣את ַתי א ֶשר־ ָּע ֵׂ֥שיתי במצ ַרים
קולי׃
ו ַבמד ָּ ִ֑בר וַ ינַ ָ֣סו אתי ֶ ֵ֚זה ֶ ָ֣ע ֶׂשר פ ָּעמים ו ֵ֥לא ָּשמעו ב ָֽ
וה׃
23אם־יראו ֶאת־ ָּה ָּא ֶרץ א ֶ ֵ֥שר נש ַבעתי ַלאב ָּ ִ֑תם ו ָּכל־מנַ א ַצי ֵ֥לא יר ָֽא ָּ
24ו ַעב ָ֣די ָּכלב ָ֣ע ֶקב ָּ ָֽהי ִָּ֞תה רו ַח ַא ֶח ֶרת עמו וַ י ַמלא ַאח ָּ ִ֑רי וַ ה ָֽביאתיו
ֶאל־ ָּה ָּא ֶרץ א ֶשר־ ָּ ָ֣בא ָּש ָּמה וזַ רעו יור ֶ ָֽשנָּ ה׃
יושב ָּבע ִֶ֑מק ָּמ ָּחר פנו וס ֵ֥עו ָּל ֶכם ַהמד ָּבר ֶ ֵ֥ד ֶרְך
25ו ָּ ָֽהע ָּמל ֵָ֥קי ו ַ ָֽהכנַ עני ָ֣
ם־סוף׃
יַ ָֽ

פ

26וַ י ַד ָ֣בר יהוָּ ה ֶאל־מ ֶ ֵ֥שה ו ֶ ָֽאל־ ַאהרן לא ָֽמר׃
ַ 27עד־ ָּמ ַתי ָּלע ָּדה ָּ ָֽה ָּר ָּעה ַהזאת א ֶשר ֵ֥ה ָּמה ַמלינים ָּע ָּלִ֑י ֶאת־תלנִ֞ ות בנָ֣י
יׂש ָּראל א ֶשר ה ָּמה ַמלינים ָּע ַלי ָּש ָּ ָֽמעתי׃
ֱ 28א ָ֣מר אל ֶהם ַחי־ ָּאני נאם־יהוָּ ה אם־לא ַכא ֶ ֵ֥שר ד ַבר ֶתם ב ָּאז ָּ ִ֑ני כן
ֶ ָֽא ֱע ֶ ֵׂ֥שה ָּל ֶ ָֽכם׃
ַ 29במד ָּ ָ֣בר ַהזֶ ה יפלו פגרי ֶכם ו ָּכל־פקדי ֶכם ל ָּכל־מס ַפר ֶכם מ ֶבן ֶעׂש ֵ֥רים
ָּש ָּנה וָּ ָּ ִ֑מע ָּלה א ֶ ֵ֥שר ה ָֽלינ ֶתם ָּע ָּ ָֽלי׃
31אם־ ַא ֶתם ָּת ָ֣באו ֶאל־ ָּה ָּא ֶרץ א ֶשר נָּ ָּׂשאתי ֶאת־יָּ די ל ַש ֵ֥כן ֶאת ֶכם ָּ ִ֑בּה
ם־כ ָ֣לב ֶבן־יפנֶ ה ויהוש ַע בן־נָֽ ון׃
ֵ֚כי א ָּ
ת־ה ָּא ֶרץ
יאתי א ָּתם ו ָּ ָֽיַֽדעו ֶא ָּ
31ו ַטפ ֶכם א ֶ ֵ֥שר א ַמר ֶתם ָּל ַ ָ֣בז יה ֶיִ֑ה והב ָ֣
א ֶ ֵ֥שר מ ַאס ֶתם ָּ ָֽבּה׃
32ופגרי ֶכם ַא ֶ ִ֑תם יפלו ַבמד ָּ ֵ֥בר ַה ֶ ָֽזה׃
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33ובני ֶכם יהיו רעים ַבמד ָּבר ַאר ָּב ָ֣עים ָּשנָּ ה ונָּ ׂשאו ֶאת־זנות ֶיכִ֑ם
ד־תם פגר ֶיכם ַבמד ָּ ָֽבר׃
ַע ֵ֥
34במס ַפר ַהיָּ מים א ֶשר־ ַתר ֶ ָ֣תם ֶאת־ ָּה ָּא ֶרץ ַאר ָּב ָ֣עים יום יָ֣ ום ַל ָּש ִ֞ ָּנה יָ֣ ום
נוא ָֽתי׃
יכם ַאר ָּבעים ָּש ָּנִ֑ה ָֽו ַידע ֶתם ֶאת־ת ָּ
ַל ָּשנָּ ה תׂשאו ֶאת־ע ָ֣ונת ֶ
35א ָ֣ני יהוָּ ה ד ַברתי אם־ ָ֣לא׀ ָ֣זאת ֶ ָֽא ֱע ֶׂשה ל ָּכל־ ָּהע ָּדה ָּ ָֽה ָּר ָּעה ַהזאת
נועדים ָּע ָּ ִ֑לי ַבמד ָּ ֵ֥בר ַה ֶזה י ַתמו ו ָּ ֵ֥שם יָּ ָֽמתו׃
ַה ָּ
36ו ָּ ָ֣האנָּ שים א ֶשר־ ָּש ַ ֵ֥לח מ ֶשה ָּל ָ֣תור ֶאת־ ָּה ָּ ִ֑א ֶרץ וַ יָּ שבו וַ יַ לונו ָּע ָּליו
ל־ה ָּ ָֽא ֶרץ׃
הוציא ד ָּבה ַע ָּ
ל־הע ָּדה ל ֵ֥
ת־כ ָּ ָ֣
ֶא ָּ
37וַ יָּ מתו ָּ ָֽהאנָּ שים מוצ ֵ֥אי ד ַבת־ ָּה ָּא ֶרץ ָּר ָּ ִ֑עה ַב ַמג ָּפה לפ ֵ֥ני יהָּ ָֽוה׃
ש ַע בן־נון ו ָּכלב ֶבן־יפ ֶ ִ֑נה ָּחיו מן־ ָּהאנָּ ָ֣שים ָּההם ַ ָֽההלכים ָּל ֵ֥תור
38ויהו ָ֣
־ה ָּ ָֽא ֶרץ׃
ֶאת ָּ
ל־כל־בני יׂש ָּר ִ֑אל וַ יָֽת ַאבלֵ֥ ו ָּה ָּעם
39וַ י ַדבר מ ֶשה ֶאת־ ַהד ָּב ָ֣רים ָּהא ֶלה ֶ ָֽא ָּ
מ ָֽאד׃
41וַ יַ ש ָ֣כמו ַבב ֶקר וַ יַ ָֽ עלֵ֥ ו ֶאל־ראש־ ָּה ָּהר לא ִ֑מר הנֶ נו ו ָּעלינו ֶאל־ ַה ָּמקום
א ֶשר־ ָּא ַ ֵ֥מר יהָּוה ֵ֥כי ָּח ָּ ָֽטאנו׃
41וַ ָ֣יא ֶמר מ ֶשה ָּ ֵ֥ל ָּמה ֶזה ַא ֶ ֵ֥תם עברים ֶאת־ ָ֣פי יהָּ ִ֑וה והוא ֵ֥לא תצ ָּ ָֽלח׃
ָֽ ַ 42אל־ ַתעלו כי ֵ֥אין יהָּוה בקרב ֶ ִ֑כם ולא ת ָּ ָ֣נַֽגפו לפני איבי ֶ ָֽכם׃
43כי ָּהע ָּמלקי ו ַהכנַ ע ֵ֥ני ָּשם לפני ֶכם ונ ַפל ֶתם ֶב ָּ ִ֑ח ֶרב ָֽכי־ ַעל־כן ַשב ֶתם
הוה ע ָּמ ֶ ָֽכם׃
מ ַאח ָ֣רי יהוָּ ה ולא־יה ֶ ֵ֥יה י ָּ
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44וַ יַ עפלו ַלעלות ֶאל־ ָ֣ראש ָּה ָּ ִ֑הר וַ ארון ברית־יהוָּ ה ומ ֶשה לא־ ָּמשו
מ ֶ ֵ֥ק ֶרב ַ ָֽה ַמח ֶ ָֽנה׃
45וַ יַֽ ֶרד ָּהע ָּמלקי ו ַ ָֽהכנַ עני ַהישב ָּב ָּ ָ֣הר ַה ִ֑הוא וַ יַ ֵ֥כום ַוַָֽֽיַ כתום
ד־ה ָּחר ָּ ָֽמה׃
ַע ַ ָֽ

פ

1 15וַ י ַד ֵ֥בר יהָּוה ֶאל־מ ֶ ֵ֥שה לא ָֽמר׃
ַ 2דבר ֶאל־ב ָ֣ני יׂש ָּראל ו ָּא ַמר ָּת אל ֶ ִ֑הם ָ֣כי ָּתבאו ֶאל־ ֶא ֶרץ מוש ָ֣בתי ֶכם
א ֶ ֵ֥שר אני נ ֵ֥תן ָּל ֶ ָֽכם׃
3וַ עׂשי ֶתם א ֶשה ַ ָֽליהוָּ ה ע ָּ ָ֣לה או־זֶ ַבח ל ַפלא־נֶ ֶדר ָ֣או בנ ָּד ָּבה או
ן־ה ָֽצאן׃
ן־ה ָּב ָָּקר ֵ֥או מ ַ
במעד ֶיכִ֑ם ַלע ִׂ֞שות ר ַיח ניח ַח ַ ָֽליהוָּ ה מ ַ
יהוִ֑ה מנ ָּחה ָ֣ס ֶלת ע ָּשרון ָּבלול ברב ֵ֥עית
4והקריב ַה ַמק ֵ֥ריב ָּקר ָּבנו ַ ָֽל ָּ
ַההין ָּ ָֽש ֶמן׃
5ו ַיַֽין ַלנֶ ֶסְך רבי ָ֣עית ַההין ַתע ֶ ֵׂ֥שה ַעל־ ָּהע ָּלה ָ֣או ַל ָּ ִ֑ז ַבח ַל ֶכ ֶבׂש ָּה ֶא ָּ ָֽחד׃
לולֵ֥ה ַב ֶש ֶמן של ֵ֥שית
ׂשה מנ ָּחה ס ֶלת שנָ֣י ֶעׂשרנִ֑ים ב ָּ
6או ָּל ַאיל ַתע ֶ ָ֣
ַה ָֽהין׃
7ו ַ ֵ֥יַֽין ַל ֶנ ֶסְך של ָ֣שית ַה ִ֑הין ַתק ֵ֥ריב ָֽרי ַח־ניח ַח ַליהָּ ָֽוה׃
8ו ָֽכי־ ַתע ֶ ֵׂ֥שה ֶבן־ ָּבָ ָּקר ע ָּ ָ֣לה או־ ָּ ִ֑ז ַבח ל ַפלא־ ֶ ֵ֥נַֽ ֶדר ָֽאו־ש ָּלמים ַ ָֽליהָּ ָֽוה׃
ֹלשה ֶעׂשרנִ֑ים ָּבלֵ֥ ול ַב ֶש ֶמן ח ֵ֥צי
ן־ה ָּב ָּקר מנ ָּחה ס ֶלת ש ָּ ָ֣
ל־ב ַ
9והקריב ַע ֶ
ַה ָֽהין׃
11ו ַיַֽין ַתק ֵ֥ריב ַל ֶנ ֶסְך ח ָ֣צי ַה ִ֑הין א ֵ֥שה ָֽרי ַח־ניח ַח ַליהָּ ָֽוה׃
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ָ֣ ָּ 11כ ָּכה י ָּע ֶׂשה ַלשור ָּ ָֽה ֶא ָּחד או ָּל ַ ָ֣איל ָּה ֶא ָּ ִ֑חד ָֽאו־ ַל ֶ ֵ֥שה ַבכ ָּבׂשים ֵ֥או
ָּבע ָֽזים׃
שר ַתע ִׂ֑שו ָּכ ָּכה ַתע ֵׂ֥שו ָּל ֶא ָּחד כמס ָּפ ָּ ָֽרם׃
ַ 12כמס ָּפר א ֶ ָ֣
ָּ 13כל־ ָּה ֶאז ָּ ֵ֥רח יַ ע ֶׂשה־ ָּכ ָּכה ֶאת־ ִ֑א ֶלה ל ַהקריב א ֵ֥שה ָֽרי ַח־ניח ַח ַ ָֽליהָּ ָֽוה׃
14ו ָֽכי־יָּ גור את ֶכם גר או א ֶ ָֽשר־ב ָֽתוכ ֶכם לד ָ֣רתי ֶכם ו ָּע ָּׂשה א ֵ֥שה
יהוה ַכא ֶ ֵ֥שר ַתעׂשו ֵ֥כן יַ ע ֶ ָֽׂשה׃
ָֽר ַיח־ניח ַח ַל ָּ ִ֑
יכם ָּכ ֶכם ַכגֵ֥ר
עולם לד ָ֣רת ֶ
ַ 15ה ָּק ָּהל ח ָּ ֵ֥קה ַא ַחת ָּל ֶכם ו ַלגָ֣ר ַה ָּגִ֑ר ח ַקת ָּ
הוָֽה׃
יה ֶיה לפנֵ֥י י ָּ
16תו ָּ ֵ֥רה ַא ַחת ומש ָּ ֵ֥פט ֶא ָּחד יה ֶי ָ֣ה ָּל ֶ ִ֑כם ו ַלגר ַה ָּ ֵ֥גר את ֶ ָֽכם׃

פ

17וַ י ַד ֵ֥בר יהָּוה ֶאל־מ ֶ ֵ֥שה לא ָֽמר׃
ַ 18דבר ֶאל־ב ָ֣ני יׂש ָּראל ו ָּא ַמר ָּת אל ֶ ִ֑הם ב ָֽבא ֶכם ֶאל־ ָּה ָּא ֶרץ א ֶ ֵ֥שר אני
מ ֵ֥ביא ֶאת ֶכם ָּ ָֽש ָּמה׃
19ו ָּהיָּ ה ַבא ָּכל ֶכם מ ֶ ָ֣ל ֶחם ָּה ָּ ִ֑א ֶרץ ָּת ֵ֥רימו תרו ָּמה ַליהָּ ָֽוה׃
21ראשית ער ָ֣סת ֶכם ַח ָּלה ָּת ָ֣רימו תרו ָּ ִ֑מה כתרו ַ ָ֣מת ג ֶרן כן ָּת ֵ֥רימו
א ָּ ָֽתּה׃
21מראשית ער ָ֣סתי ֶכם תתנֵ֥ ו ַליהָּוה תרו ָּ ִ֑מה לדרתי ֶ ָֽכם׃

ס

22ו ָ֣כי תשגו ו ָ֣לא ַתעׂשו ֵ֥את ָּכל־ ַהמצות ָּה ִ֑א ֶלה א ֶשר־ד ֶ ֵ֥בר יהָּוה
ֶאל־מ ֶ ָֽשה׃
הוה
־היִ֞ ום א ֶשר צָּוה י ָּ
23את ָּכל־א ֶשר צָּוה יהָּוה אלי ֶכם ביַ ד־מ ֶ ִ֑שה מן ַ
יכם׃
וָּ ָּהל ָּאה לדרת ֶ ָֽ
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ן־ב ָּקר
ל־הע ָּדה ַפָ֣ר ֶב ָּ
24ו ָּהיָּ ה ָ֣אם מעי ָ֣ני ָּהע ָּדה נֶ ֶעׂש ָּ ָ֣תה לשגָּ גָּ ה ו ָּע ָׂ֣שו ָּכ ָּ
ֶא ָּחד לע ָּלה לר ַיח ניח ַח ַ ָֽליהוָּ ה ומנ ָּח ֵ֥תו ונסכו ַכמש ָּ ִ֑פט וׂשעיר־ע ֵ֥זים
ֶא ָּחד ל ַח ָּ ָֽטת׃
25וכ ֶ ָ֣פר ַהכהן ַ ָֽעל־ ָּכל־ע ַדת ב ֵ֥ני יׂש ָּראל ונס ַ ָ֣לח ָּל ֶ ִ֑הם ָֽכי־שגָּ ָּ ָ֣גה הוא
הוה
אתם לפ ֵ֥ני י ָּ
שה ַ ָֽליהוָּ ה ו ַח ָּט ָּ
־קר ָּבנָּ ם א ֶ ָ֣
והם הביאו ֶאת ָּ
ַעל־שגגָּ ָּ ָֽתם׃
26ונס ַלח ל ָּכל־ע ַדת ב ָ֣ני יׂש ָּראל ו ַלגר ַה ָּ ָ֣גר בתו ָּ ִ֑כם ֵ֥כי ל ָּכל־ ָּה ָּעם
בשגָּ ָּ ָֽגה׃

ס

27ואם־ ֶ ֵ֥נ ֶפש ַא ַחת ֶת ֱח ָּ ָ֣טא בשגָּ ָּ ִ֑גה והקרי ָּבה ֵ֥עז ַבת־שנָּ ָּתּה ל ַח ָּ ָֽטאת׃
הוִ֑ה ל ַכ ֵ֥פר
28וכ ֶ ָ֣פר ַהכהן ַעל־ ַה ֶנ ֶפש ַהש ֶגַֽגֶ ת ב ֶחט ָּ ֵ֥אה בשגָּ ָּגה לפנָ֣י י ָּ
ָּע ָּליו ונס ַ ֵ֥לח ָֽלו׃
תורה ַא ַחת יה ֶי ָ֣ה ָּל ֶכם
תוכִ֑ם ָּ
ָֽ ָּ 29ה ֶאז ָּרח בבנָ֣י יׂש ָּראל ו ַלגר ַה ָּגָ֣ר ב ָּ
ָּלע ֶׂשה בשגָּ ָּ ָֽגה׃
ׂשה׀ ב ָּיָ֣ד ָּר ָּמה מן־ ָּ ָֽה ֶאז ָּרח ומן־ ַהגר ֶאת־יהָּוה ָ֣הוא
31ו ַהנֶ ֶפש א ֶ ָֽשר־ ַתע ֶ ָ֣
מגַ ִ֑דף ונכר ָּתה ַה ֶנ ֵֶ֥פש ַההוא מ ֶ ֵ֥ק ֶרב ַע ָּ ָֽמּה׃
31כי ד ַבר־יהוָּ ה ָּבזָּ ה ו ֶאת־מצוָּ תו ה ַ ִ֑פר ה ָּכרת׀ ת ָּכרת ַה ֶנ ֵֶ֥פש ַההוא
ע ָּונֵ֥ה ָּ ָֽבּה׃

פ

32וַ יהיֵ֥ ו ב ָֽני־יׂש ָּראל ַבמד ָּ ִ֑בר ַוַָֽֽימצאו איש מק ֵ֥שש עצים ביֵ֥ ום ַה ַש ָּ ָֽבת׃
שש ע ִ֑צים ֶאל־מ ֶשה ו ֶ ָֽאל־ ַאהרן ו ֶאל
33וַ יַ ק ָ֣ריבו אתו ַהמצ ֵ֥אים אתו מק ָ֣
ל־הע ָּ ָֽדה׃
ָּכ ָּ
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34וַ יַ ֵ֥ניחו אתו ַבמש ָּ ִ֑מר ֵ֚כי ָ֣לא פ ַרש ַמה־י ָּע ֶׂשה ָֽלו׃

ס

35וַ יא ֶמר יהוָּ ה ֶאל־מ ֶשה ֵ֥מות יו ַמת ָּה ִ֑איש ָּרגום אתו ָּ ָֽבא ָּבנים
ל־הע ָּדה מחוץ ַ ָֽל ַמח ֶנָֽה׃
ָּכ ָּ ָ֣
36וַ יציאו אתו ָּכל־ ָּהע ָּדה ֶאל־מחוץ ַ ָֽל ַמחנֶ ה וַ ירג ֵ֥מו אתו ָּבא ָּבנים וַ יָּ ִ֑מת
הוה ֶאת־מ ֶ ָֽשה׃
ַכא ֶשר צָּ ֵ֥וה י ָּ

פ

37וַ ֵ֥יא ֶמר יהָּוה ֶאל־מ ֶ ֵ֥שה לא ָֽמר׃
ל־כנ ֵ֥פי
ַ 38ד ִ֞בר ֶאל־בני יׂש ָּראל ו ָּא ַמר ָּ ָ֣ת אל ֶהם ו ָּעׂשו ָּל ֶ ֵ֥הם ציצת ַע ַ
יצת ַה ָּכ ָּנַֽף פ ֵ֥תיל ת ָֽכ ֶלת׃
בגד ֶיהם לדר ָּ ִ֑תם ו ָּנֵ֥תנו ַעל־צ ֵ֥
ת־כל־מצוָ֣ ת יהוָּ ה
יתם אתו וז ַכר ֶתם ֶא ָּ
39ו ָּה ָּיָ֣ה ָּל ֶכם לציצת ורא ֶ ָ֣
ר־א ֶ ֵ֥תם
יכם א ֶש ַ
א־תתרו ַאחרי ל ַבב ֶכם ו ַאח ָ֣רי ָֽעינ ֶ
וַ עׂש ֶיתם א ָּ ִ֑תם ו ָֽל ָּ
יהם׃
זנים ַאחר ֶ ָֽ
יכם׃
41ל ַ ָ֣מ ַען תזכרו וַ עׂשי ֶתם ֶאת־ ָּכל־מצו ָּ ִ֑תי והיי ֶ ֵ֥תם קדשים ָֽלאֹלה ֶ ָֽ
41א ִ֞ני יהָּ ָ֣וה ֱא ָֹֽלהי ֶכם א ֶשר הוצאתי ֶאת ֶכם מ ֶ ָ֣א ֶרץ מצ ַרים להיֵ֥ ות ָּל ֶכם
הוה ֱאֹלהי ֶ ָֽכם׃
לאֹל ִ֑הים אני י ָּ ֵ֥

פ

1 16וַ י ַ ָ֣קח ק ַרח ֶבן־יצ ָּ ֵ֥הר ֶבן־ק ָּהת ֶבן־לוִ֑י ו ָּד ָּתן וַ אב ָּירם בני ֱאל ָּיאב
אובן׃
ן־פ ֶלת בנֵ֥י ר ָֽ
ו ֵ֥און ֶב ֶ
2וַ יָּ קמו לפ ָ֣ני מ ֶשה וַ אנָּ ֵ֥שים מב ָֽני־יׂש ָּראל חמ ָ֣שים ו ָּמא ָּ ִ֑תים נׂשי ֵ֥אי
ע ָּדה קר ֵ֥אי מועד ַאנשי־ ָֽשם׃
ל־הע ָּדה
שה ו ַ ָֽעל־ ַאהרן וַ יאמ ָ֣רו אל ֶהם ַרב־ ָּל ֶכם כי ָּכ ָּ ָֽ
3וַ יַָֽֽ ָּקה ִ֞לו ַעל־מ ֶ ָ֣
הוָֽה׃
ומ ֵ֥ד ַוע ָֽתתנַ שאו ַעל־ק ַ ֵ֥הל י ָּ
הוִ֑ה ַ
תוכם י ָּ
כ ָּלָ֣ם קדשים וב ָּ
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־פ ָּנָֽיו׃
4וַ יש ַ ָ֣מע מ ֶשה וַ יפל ַעל ָּ
הוה ֶאת־א ֶשר־לו
5וַ י ַדבר ֶאל־ק ַרח ו ֶ ָֽאל־ ָּכל־ע ָּדתו לאמר ב ֶקר וי ַדע י ָּ
ת־ה ָּקדוש והק ָ֣ריב א ָּלִ֑יו ואת א ֶ ֵ֥שר יב ַחר־בו יַ ק ֵ֥ריב א ָּ ָֽליו׃
ו ֶא ַ
6זאת ע ִׂ֑שו קחו־ ָּל ֶ ָ֣כם ַמחתות ק ַרח ו ָּכל־ע ָּד ָֽתו׃
7ותנָ֣ ו ָּב ָ֣הן׀ אש וׂשימו עלי ֶהן קט ֶרת לפני יהוָּ ה ָּמ ָּחר ו ָּהיָּ ה ָּהאיש
הוה ָ֣הוא ַה ָּק ִ֑דוש ַרב־ ָּל ֶכם ב ֵ֥ני ל ָֽוי׃
א ֶשר־יב ַ ֵ֥חר י ָּ
עו־נא בנֵ֥י ל ָֽוי׃
8וַ ֵ֥יא ֶמר מ ֶשה ֶאל־ ִ֑ק ַרח שמ ָּ
ַ 9המ ַ ָ֣עט מ ֶכם ָֽכי־הבדיל ֱאֹלהי יׂש ָּראל ֶאת ֶכם מע ַ ָ֣דת יׂש ָּראל ל ַהק ֵ֥ריב
ֶאת ֶכם א ָּ ִ֑ליו ַלעבד ֶאת־עב ַדת מש ַ ָ֣כן יהוָּ ה ו ַלעמד לפ ֵ֥ני ָּהע ָּדה
ל ָּשר ָּ ָֽתם׃
11וַ יַ קרב ָֽאתך ו ֶאת־ ָּכל־ ַא ֶ ֵ֥חיך בני־לוי א ָּ ִ֑תְך וב ַקש ֶתם גַ ם־כה ָּ ָֽנה׃
הוִ֑ה ו ַאה ָ֣רן ַמה־הוא ֵ֥כי ַתלונו
ָּ 11לכן ַא ָּתה ו ָּכל־ע ָּ ָ֣דתך ַהנ ָּעדים ַעל־י ָּ
ָּע ָּ ָֽליו׃
12וַ יש ַ ָ֣לח מ ֶשה לקרא ל ָּד ָּ ֵ֥תן ו ַלאבי ָּרם ב ָ֣ני ֱאלי ָּ ִ֑אב וַ יאמרו ֵ֥לא נַ ע ֶ ָֽלה׃
ַ 13המ ַעט כי ֶ ָֽה ֱעלי ָּתנו מ ֶא ֶרץ זָּ ַבת ָּח ָּלב וד ַבש ַלהמיתנו ַבמד ָּ ִ֑בר
ָֽכי־תׂש ָּת ֵ֥רר ָּעלינו גַ ם־הׂש ָּת ָֽרר׃
ן־לנו נַ ח ַלת ָּׂש ֶ ָ֣דה
ל־א ֶרץ זָּ ַבת ָּח ָּלב וד ַבש ה ָ֣ביא ָּתנו וַ ת ֶת ָּ
ַ 14אף ָ֣לא ֶא ֶ
וָּ ָּ ִ֑כ ֶרם ַהע ִ֞יני ָּהאנָּ ֵ֥שים ָּההם תנַ קר ֵ֥לא נַ ע ֶ ָֽלה׃
15וַ י ַחר למ ֶשה מאד וַ יא ֶמר ֶאל־יהוָּ ה ַאל־ת ֶפן ֶאל־מנ ָּח ָּ ִ֑תם לא חמור
ת־א ַ ֵ֥חד מ ֶ ָֽהם׃
ֶא ָּחד מ ֶהם נָּ ָּׂשאתי ו ֵ֥לא הרעתי ֶא ַ
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הוִ֑ה ַא ָּ ֵ֥תה וָּ הם
16וַ יא ֶמר מ ֶשה ֶאל־ק ַרח ַא ָּתה ו ָּכל־ע ָּ ָ֣דתך ֱהיו לפנָ֣י י ָּ
ו ַאהרן ָּמ ָּ ָֽחר׃
17וק ָ֣חו׀ ָ֣איש ַמח ָּתתו ונ ַת ֶתם עלי ֶהם קט ֶרת והק ַרב ִֶ֞תם לפני יהוָּ ה
אתים ַמח ִ֑תת ו ַא ָּ ֵ֥תה ו ַאהרן ֵ֥איש ַמח ָּת ָֽתו׃
ומ ַ
ָ֣איש ַמח ָּתתו חמ ֵ֥שים ָּ
18וַ יק ִ֞חו ָ֣איש ַמח ָּתתו וַ יתנו עלי ֶהם אש וַ יָּ ֵׂ֥שימו על ֶיהם ק ִ֑ט ֶרת ַוַָֽֽיַ ַעמדו
ֶפ ַתח ֵ֥א ֶהל מועד ומ ֶ ֵ֥שה ו ַאה ָֽרן׃
19וַ יַ קהל עלי ֶ ֵ֥הם ק ַרח ֶאת־ ָּכל־ ָּ ָ֣הע ָּדה ֶאל־ ֶפ ַתח ָ֣א ֶהל מו ִ֑עד וַ י ָּ ֵ֥רא
ל־הע ָּ ָֽדה׃
ל־כ ָּ
הוה ֶא ָּ
כבוד־י ָּ

פ

21וַ י ַד ָ֣בר יהוָּ ה ֶאל־מ ֶ ֵ֥שה ו ֶ ָֽאל־ ַאהרן לא ָֽמר׃
21ה ָּ ָ֣בדלו מתוְך ָּהע ָּ ָ֣דה ַה ִ֑זאת וַ ַא ַכ ֶ ֵ֥לה א ָּתם כ ָּ ָֽרגַ ע׃
22וַ יפלו ַעל־פני ֶהם וַ ָ֣יאמרו אל ֱאֹל ֵ֥הי ָּהרוחת ל ָּכל־ ָּב ָּ ִׂ֑שר ָּהאיש ֶא ָּחד
ל־הע ָּדה תק ָֽצף׃
יֶ ֱח ָּטא ו ַ ֵ֥על ָּכ ָּ

פ

23וַ י ַד ֵ֥בר יהָּוה ֶאל־מ ֶ ֵ֥שה לא ָֽמר׃
ירם׃
ַ 24ד ֵ֥בר ֶאל־ ָּהע ָּדה לא ִ֑מר ָֽה ָּעלו מ ָּסביב למש ַכן־ק ַרח ָּד ָּ ֵ֥תן וַ אב ָּ ָֽ
25וַ ָּיַָֽ֣ ָּקם מ ֶשה וַ י ֶלְך ֶאל־ ָּד ָּ ָ֣תן וַ אבי ָּ ִ֑רם וַ יל ֵ֥כו ַאח ָּריו זק ֵ֥ני יׂש ָּר ָֽאל׃
26וַ י ַדבר ֶאל־ ָּהע ָּדה לאמר ָ֣סורו נָּ א מ ַעל ָּא ֳהלי ָּהאנָּ שים ָּ ָֽהר ָּשעים
אתם׃
ל־חט ָּ ָֽ
שר ָּל ֶ ִ֑הם ֶפן־ת ָּספו ב ָּכ ַ
ָּהא ֶלה ו ַ ָֽאל־תגעו ב ָּכל־א ֶ ָ֣
27וַ י ָּעלו מ ַעל מש ַכן־ק ֶרח ָּד ָּ ֵ֥תן וַ אב ָּירם מ ָּס ִ֑ביב ו ָּד ָּתן וַ אב ָּירם יָּ צ ָ֣או
יהם ובנ ֶיהם ו ַט ָּ ָֽפם׃
יהם ונש ֶ ֵ֥
נ ָּצבים ֶ ֵ֚פ ַתח ָּ ָֽא ֳהל ֶ
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28וַ יא ֶמר מ ֶשה בזאת ָֽתדעון ָֽכי־יהָּ ָ֣וה ש ָּל ַחני ַלעׂשות ֵ֥את
ל־ה ַמעׂשים ָּה ִ֑א ֶלה כי־לא מל ָֽבי׃
ָּכ ַ ָֽ
29אם־כמות ָּכל־ ָּ ָֽה ָּא ָּדם ימ ָ֣תון א ֶלה ופק ַדת ָּכל־ ָּ ָ֣ה ָּא ָּדם י ָּפָקד עלי ֶ ִ֑הם
הוה ש ָּל ָּ ָֽחני׃
ֵ֥לא י ָּ
ובל ָּעה א ָּתם
יה ָּ
ופצ ָּתה ָּהא ָּד ָּמה ֶאת־פ ָּ
יאה יב ָּ ָ֣רא יהוָּ ה ָּ
31ואם־בר ִָּ֞
שר ָּל ֶהם ויָּ ר ֵ֥דו ַחיים ש ִ֑א ָּלה ָֽו ַידע ֶתם כי ָֽנאצו ָּהאנָּ ֵ֥שים
ת־כל־א ֶ ָ֣
ו ֶא ָּ
הוָֽה׃
ָּהא ֶלה ֶאת־י ָּ
31וַ יהי כ ַכלתו ל ַדבר ֵ֥את ָּכל־ ַהד ָּברים ָּה ִ֑א ֶלה וַ ת ָּבָ ַ ֵ֥קע ָּהא ָּד ָּמה א ֶ ֵ֥שר
יהם׃
ַתחת ֶ ָֽ
32וַ תפ ַתח ָּה ָּא ֶרץ ֶאת־פי ָּה וַ תב ַ ֵ֥לע א ָּתם ו ֶאת־ ָּבתי ֶ ִ֑הם ואת ָּכל־ ָּה ָּא ָּדם
ל־הר ָֽכוש׃
שר לק ַרח ואת ָּכ ָּ
א ֶ ָ֣
33וַ ירדו ָ֣הם ו ָּכל־א ֶ ֵ֥שר ָּל ֶהם ַחיים ש ִ֑א ָּלה וַ ת ַכס עלי ֶהם ָּה ָּא ֶרץ וַ יאבדו
מ ֵ֥תוְך ַה ָּק ָּ ָֽהל׃
34ו ָּכל־יׂש ָּראל א ֶשר סביבתי ֶהם ָּ ָ֣נסו לק ָּ ִ֑לם ָ֣כי ָּ ָֽאמרו ֶפן־תב ָּלענו
ָּה ָּ ָֽא ֶרץ׃
אתים איש ַמקריבי
ומ ַ
35ו ֵ֥אש יָּ צ ָּאה מ ָ֣את יהָּ ִ֑וה וַ תא ַכל ָ֣את ַהחמשים ָּ
ַהק ָֽט ֶרת׃

פ

אמר׃
1 17וַ י ַד ֵ֥בר יהָּוה ֶאל־מ ֶ ֵ֥שה ל ָֽ
ת־ה ַמחתת מבָ֣ין ַהשר ָּפה
ן־אה ָ֣רן ַהכהן ויָּ רם ֶא ַ
־אל ָּעזָּ ר ֶב ַ
ֱ 2אמר ֶאל ֶ
־הל ָּאה כי ָּק ָֽדשו׃
ת־האש זרה ָּ ִ֑
ו ֶא ָּ
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3את ַמחתות ַ ָֽה ַח ָּטאים ָּהא ֶלה בנַ פש ָּתם ו ָּעׂשו א ָּתם רקעי ַפחים צ ָ֣פוי
הוה וַ יק ָּ ִ֑דשו ויָֽהיֵ֥ ו לאות לבנֵ֥י יׂש ָּר ָֽאל׃
יבם לפנָֽי־י ָּ
ַלמזב ַח ָֽכי־הקר ֵ֥
4וַ י ַ ִ֞קח ֶאל ָּע ָּ ָ֣זר ַהכהן ֵ֚את ַמח ָ֣תות ַהנח ֶשת א ֶ ֵ֥שר הקריבו ַהשר ִ֑פים
ַוַָֽֽי ַרקעום צ ֵ֥פוי ַלמז ָֽב ַח׃
5ז ָּכ ִ֞רון לב ָ֣ני יׂש ָּראל ל ַמ ַען א ֶשר ָֽלא־יק ַרב ָ֣איש זָּ ר א ֶשר ָ֣לא מ ֶזַֽ ַרע
הוה ו ָֽלא־יה ֶיה כק ַרח ו ַ ָ֣כע ָּדתו
ַאהרן הוא ל ַהק ֵ֥טיר קט ֶרת לפנָ֣י י ָּ ִ֑
הוה ביַ ד־מ ֶשה ָֽלו׃
ַכא ֶשר ד ֶבר י ָּ
6וַ ילנו ָּכל־ע ַדת ב ָֽני־יׂש ָּראל ָֽמ ָּמ ֳח ָּרת ַעל־מ ֶ ֵ֥שה ו ַ ָֽעל־ ַאהרן לא ִ֑מר
הוה׃
ַא ֶ ֵ֥תם המ ֶתם ֶאת־ ַ ֵ֥עם י ָּ ָֽ
שה ו ַ ָֽעל־ ַאהרן וַ יפנו ֶאל־ ָ֣א ֶהל מועד וה ֵ֥נה
7וַ יהי בה ָּקהל ָּ ָֽהע ָּדה ַעל־מ ֶ ָ֣
הוָֽה׃
כ ָּסהו ֶה ָּע ָּ ִ֑נַֽן וַ י ָּרא כ ֵ֥בוד י ָּ
8וַ יָּ בא מ ֶשה ו ַאהרן ֶאל־פני ֵ֥א ֶהל מו ָֽעד׃

פ

אמר׃
9וַ י ַד ֵ֥בר יהָּוה ֶאל־מ ֶ ֵ֥שה ל ָֽ
11הרמו מתוְך ָּהע ָּ ָ֣דה ַהזאת וַ א ַכ ֶ ֵ֥לה א ָּתם כ ָּ ִ֑רגַ ע ַוַָֽֽיפלו ַעל־פני ֶ ָֽהם׃
11וַ יא ֶמר מ ֶשה ֶ ָֽאל־ ַאהרן ַ ָ֣קח ֶאת־ ַה ַמח ָּתה ו ֶתן־ ָּע ֶלי ָּה אש מ ַעל
יהם ָֽכי־יָּ ָּ ֵ֥צא
ל־הע ָּדה ו ַכפָ֣ר על ֶ ִ֑
ַהמזב ַח ו ָׂ֣שים קט ֶרת והולְך מה ָּרה ֶא ָּ
הוה ה ֵ֥חל ַה ָּנַָֽֽגֶ ף׃
ַה ֶק ֶצף מלפנֵ֥י י ָּ
שר׀ ד ֶ ָ֣בר מ ֶשה וַ יָּ ָּרץ ֶאל־ ָ֣תוך ַה ָּק ָּהל והנה ה ֵ֥חל
12וַ י ַקח ַאהרן ַכא ֶ ָ֣
ל־ה ָּ ָֽעם׃
ת־הקט ֶרת וַ י ַכפר ַע ָּ
ַה ֶנַֽגֶ ף ָּב ָּ ִ֑עם וַ יתן ֶ ָֽא ַ
13וַ יַ ע ֵ֥מד ָֽבין־ ַהמתים ו ָ֣בין ַ ָֽה ַח ִ֑יים וַ ת ָּע ַצר ַה ַמג ָּ ָֽפה׃
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14וַ יהיו ַהמתים ַב ַמג ָּפה ַאר ָּב ָּ ֵ֥עה ָּע ָּׂשר ֶא ֶלף וש ַ ָ֣בע מ ִ֑אות מל ַ ֵ֥בד
ר־ק ַרח׃
ַהמתים ַעל־ד ַב ָֽ
15וַ ָּי ָּשב ַאהרן ֶאל־מ ֶשה ֶאל־ ֶפ ַתח ָ֣א ֶהל מו ִ֑עד ו ַה ַמג ָּפה נֶ ֱע ָּ ָֽצ ָּרה׃

פ

אמר׃
הוה ֶאל־מ ֶ ֵ֥שה ל ָֽ
16וַ י ַד ֵ֥בר י ָּ
ַ 17ד ָ֣בר׀ ֶאל־ב ָ֣ני יׂש ָּראל וָ ַ ָ֣קח ָֽמא ָּתם ַמ ֶ ָ֣טה ַמ ֶטה לבית ָּאב מאת
ָּכל־נ ָֽׂשיא ֶהם ל ָ֣בית אב ָּתם ש ֵ֥נים ָּע ָּׂשר ַמ ִ֑טות ָ֣איש ֶאת־שמו תכתב
ל־מ ָֽטהו׃
ַע ַ
שם ַאהרן תכתב ַעל־ ַמ ָ֣טה ל ִ֑וי כֵ֚י ַמ ֶ ָ֣טה ֶא ָּחד לראש ֵ֥בית
18ואת ָ֣
בותם׃
א ָּ ָֽ
19והנַ ח ָּתם ב ָ֣א ֶהל מו ִ֑עד לפני ָּ ָֽהעדות א ֶשר אוָּ ֵ֥עד ָּל ֶכם ָּ ָֽש ָּמה׃
21ו ָּהיָּ ה ָּהאיש א ֶ ֵ֥שר ֶאב ַחר־בו ַמ ָ֣טהו יפ ָּ ִ֑רח וַ השכ ָ֣תי ָֽמ ָּע ַלי ֶאת־תלנות
ב ָ֣ני יׂש ָּראל א ֶשר ֵ֥הם ַמלינם עלי ֶ ָֽכם׃
21וַ י ַדבר מ ֶשה ֶאל־ב ָ֣ני יׂש ָּראל וַ יתנָ֣ ו א ָּ ָ֣ליו׀ ָּ ָֽכל־נ ָֽׂשיאי ֶהם ַמ ֶטה לנָּ ׂשיא
ומ ֵ֥טה ַאהרן
ֶא ָּחד ַמ ֶטה לנָּ ׂשיא ֶא ָּחד ל ָ֣בית אב ָּתם ש ֵ֥נים ָּע ָּׂשר ַמ ִ֑טות ַ
טותם׃
ב ֵ֥תוְך ַמ ָּ ָֽ
22וַ יַ ַ ֵ֥נח מ ֶשה ֶאת־ ַה ַמטת לפנָ֣י יהָּ ִ֑וה בא ֶהל ָּהע ָֽדת׃
ה־אהרן
ל־א ֶהל ָּהעדות והנה ָּפ ַ ֵ֥רח ַמ ָֽט ַ
23וַ י ָ֣הי ָֽמ ָּמ ֳח ָּרת וַ יָּ בא מ ֶשה ֶא ָ֣
לבָ֣ית לוִ֑י וַ י ָֽצא ֶפ ַרח וַ ָּי ָָֽ֣צץ ציץ וַ יגמל שק ָֽדים׃
24וַ יצא מ ֶשה ֶאת־ ָּכל־ ַה ַמטת מלפ ָ֣ני יהוָּ ה ֶ ָֽאל־ ָּכל־בני יׂש ָּר ִ֑אל וַ יר ֵ֥או
וַ יקחו ֵ֥איש ַמ ָֽטהו׃
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25וַ יא ֶמר יהוָּ ה ֶאל־מ ֶשה ָּה ִ֞שב ֶאת־ ַמטה ַאהרן לפ ָ֣ני ָּהעדות למש ֶ ֵ֥מ ֶרת
יָּמתו׃
לאות לבני־ ֶ ִ֑מרי ות ַכל תלונ ָּתם מ ָּע ַלי ו ֵ֥לא ָֽ
הוה אתו ֵ֥כן ָּע ָּ ָֽׂשה׃
26וַ ַי ַעׂש מ ֶ ִ֑שה ַכא ֶשר צָּוה י ָּ

ס

27וַ ָֽיאמרו ב ָ֣ני יׂש ָּראל ֶאל־מ ֶשה לא ִ֑מר ֵ֥הן גָּ ַוענו ָּא ַבדנו כ ָּ ֵ֥לנו ָּא ַ ָֽבדנו׃
הוה יָּ ִ֑מות ַה ֵ֥אם ַתמנו לגוָֽ ַע׃
ָ֣ 28כל ַה ָּקרב׀ ַה ָּקרב ֶאל־מש ַ ֵ֥כן י ָּ

ס

1 18וַ יא ֶמר יהוָּ ה ֶ ָֽאל־ ַאהרן ַא ָּתה ו ָּב ֶניך ובית־ ָּאביך א ָּתְך תׂשאו
וב ֶנָ֣יך א ָּתְך תׂשאו ֶאת־עוֵ֥ ן כהנַ ת ֶ ָֽכם׃
ֶאת־עוָ֣ ן ַהמק ָּ ִ֑דש ו ַא ָּתה ָּ
2ו ַ ָ֣גם ֶאת־ ַא ֶחיך ַמטה לוי ש ֶבט ָּאביך ַהק ָ֣רב א ָּתְך וי ָּלוֵ֥ ו ָּע ֶליך
וב ֶנָ֣יך א ָּתְך לפני ֵ֥א ֶהל ָּהע ָֽדת׃
ישר ִ֑תוך ו ַא ָּתה ָּ
ָֽו ָּ
3ו ָּ ָֽשמרו ָֽמש ַמרתך ומש ֶמ ֶרת ָּכל־ ָּה ִ֑א ֶהל ַאְך ֶאל־כלי ַהק ֶדש
ם־א ֶ ָֽתם׃
ל־המזב ַח ָ֣לא יק ָּרבו ו ָֽלא־יָּ ֵ֥מתו גַ ם־הם גַ ַ
ו ֶא ַ
4ונלוָ֣ ו ָּע ֶליך ו ָּ ָֽשמרו ֶאת־מש ֶמ ֶרת ָ֣א ֶהל מועד לכל עב ַ ָ֣דת ָּה ִ֑א ֶהל ו ָּזר
לא־יק ַ ֵ֥רב אלי ֶ ָֽכם׃
5וש ַמר ֶתם ֵ֚את מש ֶ ָ֣מ ֶרת ַהק ֶדש ואת מש ֶ ָ֣מ ֶרת ַהמז ִ֑ב ַח ו ָֽלא־יה ֶ ֵ֥יה עוד
ֶק ֶצף ַעל־ב ֵ֥ני יׂש ָּר ָֽאל׃
6וַ אני הנה ָּל ַקחתי ֶאת־אחי ֶ ָ֣כם ַהלוים מתוְך ב ָ֣ני יׂש ָּר ִ֑אל ָּל ִֶ֞כם ַמ ָּת ָּנה
מועד׃
נתנים ַ ָֽליהוָּ ה ַלעבד ֶאת־עב ַדת ֵ֥א ֶהל ָֽ
7ו ַא ָּ ָ֣תה ו ָּב ֶ ָ֣ניך אתך תשמרו ֶאת־כהנַ ת ֶכם ל ָּכל־ד ַבר ַהמזב ַח ולמ ֵ֥בית
יומת׃
ַל ָּפר ֶכת וַ ע ַבד ֶ ִ֑תם עב ַ ָ֣דת ַמ ָּתנָּ ה ֶאתן ֶאת־כהנַ ת ֶכם ו ַה ָּזֵ֥ר ַה ָּקרב ָּ ָֽ
ס
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8וַ י ַד ָ֣בר יהוָּ ה ֶ ָֽאל־ ַאהרן וַ אני ה ָ֣נה נָּ ַ ָ֣ת ָֽתי לך ֶאת־מש ֶמ ֶרת תרומ ָּ ִ֑תי
עולם׃
שי ב ָֽני־יׂש ָּראל לך נ ַתתים ל ָּמש ָּחה ול ָּב ֶניך ל ָּחק־ ָּ ָֽ
ל־קד ָ֣
ל ָּכ ָּ
־קר ָּבנָּ ם ָֽל ָּכל־מנ ָּח ִָּ֞תם
ן־ה ִ֑אש ָּכל ָּ
ָֽ ֶ 9זה־יה ֶ ֵ֥יה לך מ ֵ֥ק ֶדש ַה ֳק ָּדשים מ ָּ
שר יָּ ָ֣שיבו לי ָ֣ק ֶדש ָּ ָֽק ָּד ֵ֥שים לך הוא
אתם ול ָּכל־א ָּש ָּמם א ֶ ָ֣
ל־ח ָּט ָּ
ול ָּכ ַ
ול ָּב ֶנָֽיך׃
11ב ֵ֥ק ֶדש ַה ֳק ָּדשים תאכ ֶ ִ֑לנו ָּכל־זָּ ָּכר יא ַ ָ֣כל אתו ק ֶדש ָֽיהיֶ ה־ ָּ ָֽלְך׃
11וזֶ ה־ל ִ֞ך תרו ַ ָ֣מת ַמ ָּתנָּ ם ל ָּכל־תנופת בנָ֣י יׂש ָּראל לךָ֣ נ ַתתים ול ָּב ֶניך
אכל א ָֽתו׃
ל־ט ֵ֥הור בביתך י ַ ֵ֥
ק־עולִ֑ם ָּכ ָּ
ָּ
ולבנ ֶתיך אתך ל ָּח
ֵ֚ 12כל ָ֣ח ֶלב יצ ָּהר ו ָּכל־ח ֶלב תי ָ֣רוש ו ָּד ָּ ִ֑גַֽן ראשי ָּתם א ֶשר־יתנֵ֥ ו ַ ָֽליהָּוה לךֵ֥
נ ַת ָֽתים׃
13בכו ִ֞רי ָּכל־א ֶשר ב ַאר ָּצם א ֶשר־יָּ ֵ֥ביאו ַליהָּוה לךָ֣ יהיֶ ִ֑ה ָּכל־ ָּט ֵ֥הור
בביתך יאכ ֶ ָֽלנו׃
ָּ 14כל־ ֵ֥ח ֶרם ביׂש ָּראל לךֵ֥ יה ֶ ָֽיה׃
ָּ 15כל־ ֶ ָ֣פ ֶטר ֶר ֶחם ָֽל ָּכל־ ָּב ִָּׂ֞שר א ֶשר־יַ קריבו ַ ָֽליהָּוה ָּב ָּא ָּ ֵ֥דם ו ַבבה ָּמה
ור־הבה ָּ ֵ֥מה
ָֽיהיֶ ה־ ָּ ִ֑לְך ַ ָ֣אְך׀ ָּפ ָ֣דה תפ ֶדה ֵ֚את ב ָ֣כור ָּ ָֽה ָּא ָּדם ואת ב ָֽכ ַ
ַהטמ ָּאה תפ ֶ ָֽדה׃
ש ֶקל ַה ִ֑ק ֶדש
ן־ח ֶדש תפ ֶדה ב ֶערכך ֶכ ֶסף ח ֵ֥מ ֶשת ש ָּקלים ב ֶ ָ֣
16ופדויָּ ו מ ֶב ָ֣
ֶעׂש ֵ֥רים ג ָּרה ָֽהוא׃
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ָ֣ ַ 17אְך ָֽבכור־שור ָֽאו־בכור ֶכ ֶׂשב ָֽאו־ב ֵ֥כור עז ֵ֥לא תפ ֶדה ָ֣ק ֶדש ִ֑הם
ת־חל ָּבָ֣ם ַתקטיר א ֶשה ל ֵ֥ר ַיח ניח ַח
ל־המזב ַח ו ֶא ֶ
ֶאת ָּ־ד ִָּ֞מם תזרק ַע ַ
יהוָֽה׃
ַ ָֽל ָּ
18וב ָּׂש ָּרם יהיֶ ה־ ָּ ִ֑לְך ַכחזה ַהתנו ָּפה וכ ֵ֥שוק ַהיָּ מין לךֵ֥ יה ֶ ָֽיה׃
ָ֣ 19כל׀ תרו ָ֣מת ַה ֳק ָּדשים א ֶשר יָּ ֵ֥רימו בנָֽי־יׂש ָּראל ַ ָֽליהוָּ ה נָּ ַ ָ֣ת ָֽתי לך
עולם הוא לפנָ֣י יהוָּ ה
ק־עולִ֑ם ברית ֶמ ַלח ָּ ֵ֥
ָּ
ול ָּב ֶניך ולבנ ֶתיך אתך ל ָּח
לך ולזַ רעךֵ֥ א ָּ ָֽתְך׃
21וַ יא ֶמר יהוָּ ה ֶ ָֽאל־ ַאהרן ב ַאר ָּצם ָ֣לא תנ ָּחל וח ֶלק לא־יה ֶ ֵ֥יה לך
בתו ָּ ִ֑כם אני ֶחלקך ונַ ח ָּ ָ֣לתך בתוְך ב ֵ֥ני יׂש ָּר ָֽאל׃

ס

־מע ֵׂ֥שר ביׂש ָּראל לנַ ח ָּלִ֑ה ח ֶלף ע ָֽב ָּד ָּתם
21ולבנָ֣י לוי ה ֵ֥נה נָּ ַתתי ָּכל ַ ָֽ
מועד׃
ר־הם ָֽעבדים ֶאת־עב ַדת ֵ֥א ֶהל ָֽ
א ֶש ָ֣
22ולא־יקר ֵ֥בו עוד ב ֵ֥ני יׂש ָּראל ֶאל־ ָ֣א ֶהל מו ִ֑עד ָּל ֵׂ֥שאת חטא ָּל ָֽמות׃
עולם
23ו ָּע ַבד ַהלוי הוא ֶאת־עב ַדת ָ֣א ֶהל מועד והם יׂש ָ֣או ע ָּונִ֑ם ח ַקת ָּ
יכם ובתוְך בנָ֣י יׂש ָּראל ֵ֥לא ינחלו נַ ח ָּ ָֽלה׃
לד ָ֣רת ֶ
ִ֞ 24כי ֶאת־ ַמע ַ ָׂ֣שר ב ָֽני־יׂש ָּראל א ֶשר יָּ רימו ַ ָֽליהוָּ ה תרו ָּמה נָּ ַ ֵ֥תתי ַללוים
לנַ ח ָּ ִ֑לה ַעל־כן ָּא ַ ָ֣מרתי ָּל ֶהם בתוְך בנָ֣י יׂש ָּראל ֵ֥לא ינחלו נַ ח ָּ ָֽלה׃

פ

25וַ י ַד ֵ֥בר יהָּוה ֶאל־מ ֶ ֵ֥שה לא ָֽמר׃
26ו ֶאל־ ַהלו ָ֣ים ת ַדבר ו ָּא ַמר ָּ ָ֣ת אל ֶהם ָֽכי־תקחו מאת ב ָֽני־יׂש ָּראל
ֶאת־ ַ ָֽה ַמעׂשר א ֶשר נָּ ַתתי ָּל ֶכם מא ָּתם בנַ ח ַלת ֶ ִ֑כם וַ הרמ ֶתם מ ֶמנו
ן־ה ַמע ָֽׂשר׃
רומת יהוָּ ה ַמעׂשר מ ַ ָֽ
ת ַ ָ֣
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ן־ה ָּ ָֽי ֶַֽקב׃
ן־הג ֶרן ו ַ ָֽכמל ָּאה מ ַ
27ונֶ ח ַ ֵ֥שב ָּל ֶכם תרו ַמת ֶ ִ֑כם ַכ ָּדגָּ ן מ ַ
שר תקחו
יכם א ֶ ָ֣
ָ֣ 28כן ָּתרימו גַ ם־ ַא ֶתם תרו ַ ָ֣מת יהוָּ ה מכל ַמעׂש ָ֣רת ֶ
רומת יהוָּ ה ל ַאהרן ַהכ ָֽהן׃
מאת בנָ֣י יׂש ָּר ִ֑אל ונ ַת ֶתם מ ֶמנו ֶאת־ת ַ ָ֣
ל־חלבו
הוִ֑ה מ ָּכ ֶ
רומת י ָּ
29מכל ַמת ָ֣נתי ֶכם ָּתרימו את ָּכל־ת ַ ָ֣
ֶ ָֽאת־מקדשו מ ֶ ָֽמנו׃
31ו ָּא ַמר ָּת אל ֶ ִ֑הם ַבה ָֽרימ ֶכם ֶאת־ ֶחלבו מ ֶמנו ונֶ ח ַשב ַללוים כתבו ַ ֵ֥את
בואת ָּ ָֽי ֶַֽקב׃
ג ֶרן וכת ַ ֵ֥
י־ׂש ָּ ֵ֥כר הוא ָּל ֶכם ֵ֥ח ֶלף
31וַ א ַכל ֶתם אתו ב ָּכל־ ָּמקום ַא ֶתם ו ָֽבית ֶ ִ֑כם ָֽכ ָּ
מועד׃
ע ָֽב ַדת ֶכם ב ֵ֥א ֶהל ָֽ
32ו ָֽלא־תׂשאו ָּע ָּליו חטא ַבה ָֽרימ ֶ ֵ֥כם ֶאת־ ֶחלבו מ ֶ ִ֑מנו ו ֶאת־ ָּקדשי
בני־יׂש ָּראל ֵ֥לא ת ַחללו ו ֵ֥לא ָּת ָֽמותו׃

פ

אמר׃
ל־אהרן ל ָֽ
1 19וַ י ַד ָ֣בר יהוָּ ה ֶאל־מ ֶ ֵ֥שה ו ֶ ָֽא ַ
אמר ַדבָ֣ר׀ ֶאל־בנָ֣י יׂש ָּראל
הוה ל ִ֑
2זֵ֚את ח ַ ָ֣קת ַהתו ָּרה א ֶשר־צָּוֵ֥ה י ָּ
א־ע ָּ ֵ֥לה
ין־בּה מום א ֶשר ל ָּ
ימה א ֶשר ָֽא ָּ
ויק ָ֣חו א ֶליך ָּפ ָּרה אד ָּמה תמ ָּ
יה ָֽעל׃
ָּע ֶל ָּ
ל־אל ָּע ָּזר ַהכ ִ֑הן והוציא א ָּתּה ֶאל־מ ָ֣חוץ ַ ָֽל ַמחנֶ ה
3ונ ַת ֶ ָ֣תם א ָּתּה ֶא ֶ
ו ָּש ַ ֵ֥חט א ָּתּה ל ָּפ ָּנָֽיו׃
4ו ָּל ַ ִ֞קח ֶאל ָּע ָּזר ַהכהן מ ָּד ָּמּה ב ֶאצ ָּב ִ֑עו וה ִָּ֞זה ֶאל־נ ַכח פני ָֽא ֶהל־מועד
מ ָּד ָּמּה ֶ ֵ֥ש ַבע פ ָּע ָֽמים׃
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ת־ד ָּמּה ַעל־פר ָּשּה
ת־ה ָּפ ָּרה לע ָּינִ֑יו ֶאת־ע ָּרּה ו ֶאת־ב ָּׂש ָּרּה ו ֶא ָּ
5ו ָּׂש ַ ֵ֥רף ֶא ַ
יׂש ָֽרף׃
6ו ָּלָ ַ ָ֣קח ַהכהן ֵ֥עץ ֶא ֶרז ואזוב וש ָ֣ני תו ָּ ִ֑ל ַעת והשליְך ֶאל־תוְך ׂשר ַ ֵ֥פת
ַה ָּפ ָּ ָֽרה׃
ל־ה ַמח ֶנִ֑ה ו ָּט ֵ֥מא
7וכ ֶבס בגָּ ָּדיו ַהכהן ו ָּר ַחץ ב ָּׂשרו ַב ַמים ו ַא ַחר ָ֣יָּבוא ֶא ַ ָֽ
ד־ה ָּ ָֽע ֶרב׃
ַהכהן ַע ָּ
8ו ַהש ָ֣רף א ָּתּה י ַכבס בגָּ ָּדיו ַב ַמים ו ָּר ַ ֵ֥חץ ב ָּׂשרו ַב ָּ ִ֑מים ו ָּטמא
ד־ה ָּ ָֽע ֶרב׃
ַע ָּ
9ו ָּא ַ ָ֣סף׀ ָ֣איש ָּטהור ֵ֚את ָ֣א ֶפר ַה ָּפ ָּרה והני ַח מ ֵ֥חוץ ַ ָֽל ַמח ֶנה ב ָּמ ָ֣קום
ָּט ִ֑הור ו ָּהי ָּתה ַלע ַדת ב ָֽני־יׂש ָּראל למש ֶמ ֶרת ל ֵ֥מי נ ָּדה ַח ָּ ֵ֥טאת ָֽהוא׃
11וכ ֶבס ָּהאסף ֶאת־א ֶפר ַה ָּפ ָּרה ֶאת־בגָּ ָּדיו ו ָּטמא ַעד־ ָּה ָּ ִ֑ע ֶרב ָֽו ָּהי ִָּ֞תה
עולם׃
לב ָ֣ני יׂש ָּראל ו ַלגר ַה ָּ ֵ֥גר בתו ָּכם לח ַ ֵ֥קת ָּ ָֽ
יָּמים׃
ַ 11הנ ֵ֥ג ַע במת ל ָּכל־ ֶ ָ֣נ ֶפש ָּא ָּ ִ֑דם ו ָּטמא שב ַ ֵ֥עת ָֽ
ָ֣ 12הוא ית ַח ָּטא־ ִ֞בו ַביום ַהשלישי ו ַביֵ֥ ום ַהשביעי יט ָּ ִ֑הר ואם־לא
וביֵ֥ ום ַהשביעי ֵ֥לא יט ָּ ָֽהר׃
ית ַח ָּטא ַביום ַהשלישי ַ
ָֽ ָּ 13כל־ ַהנג ַע ב ָ֣מת בנֶ ֶפש ָּה ָּא ָּדם א ֶשר־יָּ מות ו ָ֣לא ית ַח ָּטא ֶאת־מש ַכן
יהוָּ ה טמא ונכר ָּתה ַה ֶנ ֵֶ֥פש ַההוא מיׂש ָּר ִ֑אל כי מי נ ָּדה לא־ז ַרק ָּע ָּליו
ָּט ָ֣מא יהיֶ ה עוד טמ ָּא ֵ֥תו ָֽבו׃
שר
ל־הא ֶהל ו ָּכל־א ֶ ָ֣
ל־ה ָּבא ֶא ָּ
י־יָּמות ב ִ֑א ֶהל ָּכ ַ
תורה ָּא ָּדם ָֽכ ָ֣
14זֵ֚את ַה ָּ
ָּבא ֶהל יט ָּמא שב ַ ֵ֥עת יָּ ָֽמים׃
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15וכל כ ָ֣לי ָּפתו ַח א ֶשר אין־ ָּצ ֵ֥מיד ָּפתיל ָּע ָּלִ֑יו ָּטמא ָֽהוא׃
16וכל א ֶשר־יגַ ע ַעל־פ ָ֣ני ַה ָּש ֶדה ַ ָֽבח ַלל־ ֶח ֶרב ָ֣או במת ָֽאו־ב ֶ ֵ֥ע ֶצם ָּא ָּדם
ָ֣או ב ָּ ִָ֑ק ֶבר יט ָּמא שב ַ ֵ֥עת יָּ ָֽמים׃
ל־כלי׃
17ו ָּ ָֽלקחו ַל ָּטמא מע ַפר ׂשר ַ ָ֣פת ַ ָֽה ַח ָּ ִ֑טאת ונָּ ַ ֵ֥תן ָּע ָּליו ַ ֵ֥מים ַחיים ֶא ֶ ָֽ
ל־כל־ ַהכלים
18ו ָּל ַקח אזוב ו ָּט ַ ָ֣בל ַב ַמים ָ֣איש ָּטהור וה ָּזה ַעל־ ָּהא ֶהל ו ַע ָּ
ל־הנג ַע ַב ֶע ֶצם ָ֣או ֶ ָֽב ָּח ָּלל ֵ֥או ַבמת ֵ֥או
יו־שם ו ַע ַ
שר ָּ ָֽה ָּ ִ֑
־הנ ָּפשות א ֶ ָ֣
ו ַעל ַ
ַב ָּ ָֽק ֶבר׃
19וה ָּזה ַה ָּטהר ַעל־ ַה ָּטמא ַביֵ֥ ום ַהשלישי ו ַביָ֣ ום ַהשבי ִ֑עי וחטאו ַביָ֣ ום
ַהשביעי וכ ֶבס בגָּ ָּדיו ו ָּר ַ ֵ֥חץ ַב ַמים ו ָּט ֵ֥הר ָּב ָּ ָֽע ֶרב׃
21ואיש א ֶשר־יט ָּמא ו ָ֣לא ית ַח ָּטא ונכר ָּתה ַה ֶנ ֵֶ֥פש ַההוא מ ָ֣תוְך ַה ָּק ָּ ִ֑הל
כי ֶאת־מק ַדש יהוָּ ה טמא ֵ֥מי נ ָּדה לא־ז ַ ֵ֥רק ָּע ָּליו ָּט ֵ֥מא ָֽהוא׃
י־הנ ָּדה י ַכבָ֣ס בגָּ ָּדיו ו ַהנג ַע במָ֣י
ומזה ָֽמ ַ
עולִ֑ם ַ
21ו ָּהי ָּ ֵ֥תה ָּל ֶהם לח ַ ָ֣קת ָּ
ד־ה ָּ ָֽע ֶרב׃
ַהנ ָּדה יט ָּמא ַע ָּ
22וכל א ֶשר־יגַ ע־ ֵ֥בו ַה ָּטמא יט ָּ ִ֑מא ו ַה ֶ ֵ֥נ ֶפש ַהנ ַג ַעת תט ָּ ֵ֥מא ַעד־ ָּה ָּ ָֽע ֶרב׃

פ

1 20וַ יָּ ָ֣באו ב ָֽני־יׂש ָּראל ָּכל־ ָּהע ָּדה מד ַבר־צן ַב ָ֣ח ֶדש ָּ ָֽהראשון וַ י ֵֶ֥שב
ָּה ָּעם ב ָּק ִ֑דש וַ ָּת ָּמת ָּשם מריָּ ם וַ ת ָּקבר ָּ ָֽשם׃
2ולא־ ָּ ֵ֥היָּ ה ַמים ָּלע ָּ ִ֑דה וַ י ָּ ָ֣קהלו ַעל־מ ֶשה ו ַ ָֽעל־ ַאה ָֽרן׃
3וַ ָּ ֵ֥יַֽ ֶרב ָּה ָּעם עם־מ ֶ ִ֑שה וַ יאמ ָ֣רו לאמר ולֵ֥ ו גָּ ַוענו בגַוֵ֥ע ַאחינו לפנֵ֥י
הוָֽה׃
י ָּ
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4ו ָּל ָּמה הבא ֶתם ֶאת־ק ַ ָ֣הל יהוָּ ה ֶאל־ ַהמד ָּבר ַה ֶ ִ֑זה ָּל ָ֣מות ָּשם א ַנחנו
ירנו׃
ובע ָֽ
ל־ה ָּמ ֵ֥קום ָּה ָּרע ַה ֶזִ֑ה ָ֣לא׀
5ו ָּל ָּמה ֶ ָֽה ֱעליתנו ממצ ַרים ל ָּה ָ֣ביא א ָּתנו ֶא ַ
ומים ַאין לש ָֽתות׃
מ ָ֣קום זֶ ַרע ותא ָּנה וגֶ ֶפן ורמון ַ ֵ֥
6וַ יָּ בא מ ֶשה ו ַאהרן מפנָ֣י ַה ָּק ָּהל ֶאל־ ֶפ ַתח ָ֣א ֶהל מועד ַוַָֽֽיפלו
יהם׃
הוה אל ֶ ָֽ
יהם וַ י ָּ ֵ֥רא כבוד־י ָּ
ַעל־פנ ֶ ִ֑

פ

7וַ י ַד ֵ֥בר יהָּוה ֶאל־מ ֶ ֵ֥שה לא ָֽמר׃
ָ֣ ַ 8קח ֶאת־ ַה ַמ ֶטה ו ַהקהל ֶאת־ ָּהע ָּדה ַא ָּתה ו ַאה ָ֣רן ָּאחיך וד ַבר ֶתם
ית
ן־ה ֶס ַלע והשק ָּ ֵ֥
ֶאל־ ַה ֶס ַלע לעיני ֶהם ונָּ ַ ָ֣תן מי ָּ ִ֑מיו והוצא ָּת ָּל ֶ ֵ֥הם ַמים מ ַ
ירם׃
ת־הע ָּדה ו ֶאת־בע ָּ ָֽ
ֶא ָּ
9וַ י ַ ֵ֥קח מ ֶשה ֶאת־ ַה ַמ ֶטה מלפ ָ֣ני יהָּ ִ֑וה ַכא ֶשר צָּ ָֽוהו׃
11וַ יַ קהלו מ ֶשה ו ַאהרן ֶאת־ ַה ָּק ָּהל ֶאל־פ ָ֣ני ַה ָּ ִ֑ס ַלע וַ ָ֣יא ֶמר ָּל ֶהם
נוציא ָּל ֶכם ָּ ָֽמים׃
ן־ה ֶ ָ֣ס ַלע ַהזֶ ה ֵ֥
שמעו־נָּ א ַהמרים המ ַ
11וַ יָּ ֶרם מ ֶשה ֶאת־יָּ דו וַ ַיְַֽך ֶאת־ ַה ֶס ַלע ב ַמטהו ַפע ָּ ִ֑מים וַ יצאו ַ ָ֣מים ַרבים
ירם׃
וַ ֵ֥תשת ָּהע ָּדה ובע ָּ ָֽ

ס

שה ו ֶ ָֽאל־ ַאהרן ַ ֵ֚י ַען לא־ ֶה ֱא ַמנ ֶ ָ֣תם בי ל ַהקדישני
12וַ ָ֣יא ֶמר יהוָּ ה ֶאל־מ ֶ ָ֣
ל־ה ָּא ֶרץ
־ה ָּק ָּ ָ֣הל ַהזֶ ה ֶא ָּ
לעיני ב ָ֣ני יׂש ָּר ִ֑אל ָּלכן לא ָּתביאו ֶאת ַ
א ֶשר־נָּ ַ ֵ֥תתי ָּל ֶ ָֽהם׃
הוִ֑ה וַ י ָּקדש ָּ ָֽבם׃
ר־ר ֵ֥בו בנָֽי־יׂש ָּראל ֶאת־י ָּ
ֵ֚ 13ה ָּמה ָ֣מי מרי ָּבה א ֶש ָּ
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ל־מ ֶלְך ֱא ִ֑דום כה ָּא ַמר ָּא ָ֣חיך
14וַ יש ַלח מ ֶשה ַמל ָּאכים מ ָּקדש ֶא ֶ ָ֣
ל־הת ָּל ָּאה א ֶ ֵ֥שר מ ָּצ ָּ ָֽאתנו׃
יׂש ָּראל ַא ָּ ָ֣תה יָּ ַדע ָּת ֵ֥את ָּכ ַ
15וַ ירדו אבתינו מצ ַרי ָּמה וַ ֵ֥נ ֶשב במצ ַרים יָּ ָ֣מים ַר ִ֑בים וַ יָּ ֵ֥רעו ָּלנו מצ ַרים
ו ַלאב ָֽתינו׃
16וַ נצ ַעק ֶאל־יהוָּ ה וַ יש ַ ָ֣מע קלנו וַ יש ַ ָ֣לח ַמל ָּאְך וַ יצאנו ממצ ָּ ִ֑רים והנה
בולך׃
א ַ ָ֣נחנו ב ָּקדש עיר ק ֵ֥צה ג ֶ ָֽ
17נַ עב ָּרה ָּ־נָ֣א ב ַאר ֶצך לא נַ עבר ב ָּׂש ֶ ָ֣דה וב ֶכ ֶרם ו ֵ֥לא נש ֶתה ָ֣מי ב ִ֑אר
בולך׃
ֶד ֶרְך ַה ֶ ָ֣מ ֶלְך נלְך לא נ ֶטה יָּ ָ֣מין וׂשמאול ַ ֵ֥עד א ֶ ָֽשר־נַ עבר ג ֶ ָֽ
18וַ יא ֶמר א ָּליו ֱאדום ֵ֥לא ַתעבר ִ֑בי ֶפן־ ַב ֶח ֶרב א ֵ֥צא לק ָּרא ֶ ָֽתך׃
19וַ יאמרו א ָּ ֵ֥ליו ב ָֽני־יׂש ָּראל ַ ָֽבמס ָּ ָ֣לה נַ ע ֶלה ואם־מ ֶימיך נש ֶתה אנָ֣י
ין־ד ָּבר ב ַרג ַ ֵ֥לי ֶ ָֽא ֱע ָֽב ָּרה׃
ומקנַ י ונָּ ַתתי מכ ָּ ִ֑רם ַ ֵ֥רק א ָּ
21וַ יא ֶמר ָ֣לא ַתע ִ֑בר וַ יצא ֱאדום לק ָּראתו ב ַ ֵ֥עם ָּכבד וב ָּ ֵ֥יד חזָּ ָ ָּ ָֽקה׃
21וַ י ָּמ ָ֣אן׀ ֱאדום נתן ֶאת־יׂש ָּראל עבר בגבלִ֑ ו וַ יֵ֥ט יׂש ָּראל מ ָּע ָּ ָֽליו׃

פ

22וַ יסעו מ ָּק ִ֑דש וַ יָּ באו ב ָֽני־יׂש ָּראל ָּכל־ ָּהע ָּדה ֵ֥הר ָּה ָּ ָֽהר׃
23וַ יא ֶמר יהָּוה ֶאל־מ ֶ ֵ֥שה ו ֶ ָֽאל־ ַאהרן ב ָ֣הר ָּה ָּ ִ֑הר ַעל־ג ֵ֥בול ֶ ָֽא ֶרץ־ ֱאדום
אמר׃
ל ָֽ
ל־ה ָּא ֶרץ א ֶ ֵ֥שר נָּ ַתתי לבנָ֣י
24י ָּאסף ַאהרן ֶאל־ ַע ָּמיו ָ֣כי לא יָּבא ֶא ָּ
יבה׃
יתם ֶאת־פי ל ֵ֥מי מר ָּ ָֽ
יׂש ָּר ִ֑אל ַעל א ֶשר־מר ֶ ֵ֥
ֵ֚ ַ 25קח ֶ ָֽאת־ ַאהרן ו ֶאת־ ֶאל ָּע ָּזר בנִ֑ ו ו ַ ֵ֥ה ַעל א ָּתם ֵ֥הר ָּה ָּ ָֽהר׃
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ת־אל ָּע ָּזָ֣ר בנִ֑ ו ו ַאה ֵ֥רן
ת־אהרן ֶאת־בגָּ ָּדיו והל ַבש ָּתם ֶא ֶ
26ו ַהפשט ֶ ָֽא ַ
ומת ָּ ָֽשם׃
י ָּאסף ֵ֥
ל־הע ָּ ָֽדה׃
ל־הר ָּה ָּהר לעיני ָּכ ָּ
27וַ ַיָ֣ ַעׂש מ ֶשה ַכא ֶשר צָּ ָ֣וה יהָּ ִ֑וה ַוַָֽֽיַ עלו ֶא ָ֣
28וַ יַ פשט מ ֶשה ֶ ָֽאת־ ַאהרן ֶאת־בגָּ ָּדיו וַ יַ לבש א ָּתם ֶאת־ ֶאל ָּע ָּ ָ֣זר בנו
ן־ה ָּ ָֽהר׃
וַ ָּי ָּמת ַאהרן ָּשם ב ָ֣ראש ָּה ָּ ִ֑הר וַ י ֶַֽרד מ ֶשה ו ֶאל ָּע ָּזר מ ָּ
ֹלשים יום כל ֵ֥בית
ת־אהרן ש ָ֣
ל־הע ָּדה ֵ֥כי גָּ ַוע ַאה ִ֑רן וַ יבכו ֶ ָֽא ַ
 29וַ יראו ָּכ ָּ ָ֣
יׂש ָּר ָֽאל׃

ס

שב ַהנֶ גֶ ב ֵ֚כי ָּבָ֣א יׂש ָּראל ֶד ֶרְך
1 21וַ יש ִַ֞מע ַהכנַ עני ֶ ָֽמ ֶלְך־ע ָּרד י ָ֣
ָּהא ָּת ִ֑רים וַ י ָּל ֶחם ביׂש ָּראל וַ יֵ֥שב׀ מ ֶמנו ֶ ָֽשבי׃
2וַ י ַדר יׂש ָּר ֵ֥אל ֶנַֽ ֶדר ַ ָֽליהָּוה וַ יא ַ ִ֑מר אם־נָּ תן תתן ֶאת־ ָּה ָּעם ַהזֶ ה ביָּ די
יהם׃
־ער ֶ ָֽ
ו ַ ָֽהח ַרמתי ֶאת ָּ
3וַ יש ַמע יהוָּ ה ב ָ֣קול יׂש ָּראל וַ יתן ֶאת־ ַ ָֽהכנַ עני וַ יַ ח ֵ֥רם ֶאת ֶהם
ם־ה ָּמקום ָּחר ָּ ָֽמה׃
יהם וַ יק ָּ ֵ֥רא ש ַ
ת־ער ֶ ִ֑
ו ֶא ָּ

פ

4וַ יס ִ֞עו מהר ָּה ָּהר ֶ ָ֣ד ֶרְך יַ ם־סוף לסבב ֶאת־ ֶ ָ֣א ֶרץ ֱא ִ֑דום וַ תק ַ ֵ֥צר
ש־ה ָּעם ַב ָּ ָֽד ֶרְך׃
ֶ ָֽנ ֶפ ָּ
5וַ י ַד ָ֣בר ָּה ָּעם ָֽבאֹלהים ובמ ֶשה ָּל ָּמה ֶ ָֽה ֱעליתנו ממצ ַרים ָּלמות ַבמד ָּ ִ֑בר
שנו ָּק ָּצה ַב ֶל ֶחם ַהקֹל ָָֽקל׃
ָ֣כי ֵ֥אין ֶל ֶחם ו ָ֣אין ַמים ונַ פ ָ֣
ת־ה ָּ ִ֑עם וַ ָּי ֵָּ֥מת
6וַ י ַש ַלח יהוָּ ה ָּב ָּעם ֵ֚את ַהנ ָּח ָ֣שים ַהש ָּרפים ַוַָֽֽינַ שכו ֶא ָּ
ם־רב מיׂש ָּר ָֽאל׃
ַע ָּ
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7וַ יָּ בא ָּה ָּעם ֶאל־מ ֶשה וַ יאמ ָ֣רו ָּח ָּטאנו ָֽכי־ד ַברנו ַ ָֽביהוָּ ה וָּ ָּבְך הת ַפלל
־הנָּ ָּ ִ֑חש וַ ית ַפ ֵ֥לל מ ֶשה ב ַ ֵ֥עד ָּה ָּ ָֽעם׃
ֶאל־יהוָּ ה ויָּ ֵ֥סר מ ָּעלינו ֶאת ַ
8וַ יא ֶמר יהוָּ ה ֶאל־מ ֶשה עׂשה לך ָּׂש ָּרף ו ֵׂ֥שים אתו ַעל־נִ֑ס ו ָּהיָּ ה
ל־הנָּ שוְך ו ָּר ָּ ֵ֥אה אתו וָּ ָּ ָֽחי׃
ָּכ ַ
9וַ ַי ַעׂש מ ֶשה נ ַ ָ֣חש נח ֶשת וַ יׂשמהו ַעל־ ַה ִ֑נס ו ָּהיָּ ה אם־נָּ ַשְך ַהנָּ ָּחש
ֶאת־איש והביט ֶאל־נ ַ ֵ֥חש ַהנח ֶשת וָּ ָּ ָֽחי׃
11וַ יסעו בנָ֣י יׂש ָּר ִ֑אל ַוַָֽֽיַ חנו בא ָֽבת׃
מואב
11וַ יסעו מא ִ֑בת ַוַָֽֽיַ חנִ֞ ו בעי ָ֣י ָּ ָֽהע ָּברים ַבמד ָּבר א ֶשר ַעל־פנָ֣י ָּ
ממז ַרח ַה ָּ ָֽש ֶמש׃
12מ ָּשם נָּ ָּ ִ֑סעו ַוַָֽֽיַ חנו ב ַ ֵ֥נ ַחל ָּזַָֽֽ ֶרד׃
שר ַבמד ָּבר ַהיצא מג ָ֣בול ָּ ָֽה ֱאמ ִ֑רי
13מ ָּשם נָּ ָּסעו ַוַָֽֽיַ חנו מע ֶבר ַארנון א ֶ ָ֣
ובין ָּה ֱאמ ָֽרי׃
מואב ֵ֥
מואב ֵ֥בין ָּ
כי ַארנון ג ָ֣בול ָּ
ת־הנ ָּחלים
סופה ו ֶא ַ
ַ 14על־כן ָֽי ָּא ַמר בס ֶפר מלח ָ֣מת יהָּ ִ֑וה ֶאת־וָּ ָ֣הב ב ָּ
ַארנָֽ ון׃
מואב׃
ש ֶבת ָּ ִ֑ער ונש ַען לג ֵ֥בול ָּ ָֽ
15ו ֶא ֶשד ַהנ ָּחלים א ֶ ֵ֥שר נָּ ָּטה ל ֶ ָ֣
ת־ה ָּעם
16ומ ָּשם ב ִ֑א ָּרה ָ֣הוא ַהבאר א ֶשר ָּא ַמר יהוָּ ה למ ֶשה ֱאסף ֶא ָּ
ו ֶאת ָּנֵ֥ה ָּל ֶהם ָּ ָֽמים׃

ס

נו־לּה׃
ֵ֚ ָּ 17אז יָּ ָ֣שיר יׂש ָּראל ֶאת־ ַהשי ָּרה ַה ִ֑זאת ע ֵ֥לי באר ֱע ָּ ָֽ
18ב ִ֞אר ח ָּפ ָ֣רו ָּה ָּׂשרים ָּכרו ָּה נדיבָ֣י ָּה ָּעם במחקק במשענ ָּ ִ֑תם וממד ָּבר
ַמ ָּת ָּנָֽה׃
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יאל ומנַ חליאל ָּב ָֽמות׃
19ומ ַמ ָּת ָּנה נַ חל ִ֑
21ומ ָּבמות ַהגַ יא א ֶשר בׂש ָ֣דה מו ָּאב ראש ַהפס ָּ ִ֑גה ונשָ ָּק ָּפה ַעל־פנֵ֥י
ימן׃
ַהיש ָֽ

פ

אמר׃
ְך־ה ֱאמרי ל ָֽ
יחן ֶ ָֽמ ֶל ָּ
21וַ יש ַלח יׂש ָּראל ַמל ָּאכים ֶאל־ס ֵ֥
ֶ 22אעב ָּ ָ֣רה ב ַאר ֶצך לא נ ֶטה ב ָּׂש ֶ ָ֣דה וב ֶכ ֶרם ֵ֥לא נש ֶתה ָ֣מי ב ִ֑אר ב ֶד ֶרְך
ַה ֶמ ֶלְך נלְך ַ ֵ֥עד א ֶ ָֽשר־נַ עבר גב ֶ ָֽלך׃
ל־עמו
ת־כ ַ
23ולא־נָּ ַתן סי ָ֣חן ֶאת־יׂש ָּראל ע ָ֣בר בגבלו וַ יֶ ֱאסף סיחן ֶא ָּ
וַ י ִ֞צא לק ַראת יׂש ָּראל ַהמד ָּב ָּרה וַ יָּבא ָּיִ֑ה ָּצה וַ י ָּל ֶחם ביׂש ָּר ָֽאל׃
ת־ארצו ָֽמ ַארנן ַעד־יַבק ַעד־בנָ֣י
י־ח ֶרב וַ י ַירש ֶא ַ
24וַ יַ ֵ֥כהו יׂש ָּראל לפ ָּ ִ֑
ַעמון ָ֣כי ַעז גבול בנֵ֥י ַע ָֽמון׃
25וַ י ַקח יׂש ָּראל ֵ֥את ָּכל־ ֶה ָּערים ָּה ִ֑א ֶלה וַ י ֶשב יׂש ָּראל ב ָּכל־ ָּע ָ֣רי ָּ ָֽה ֱאמרי
יה׃
ב ֶחשבון וב ָּכל־בנ ֶ ָֽת ָּ
מואב
ָ֣ 26כי ֶחשבון עיר סיחן ֶ ֵ֥מ ֶלְך ָּה ֱאמרי ִ֑הוא ו ָ֣הוא נל ַחם ב ֶמ ֶלְך ָּ
ד־אר ָֽנן׃
ל־ארצו מיָּ דו ַע ַ
ת־כ ַ
ָּ ָֽהראשון וַ י ַקח ֶא ָּ
יחון׃
ַ 27על־כן יאמ ֵ֥רו ַהמשלים ָ֣באו ֶחש ִ֑בון ת ָּב ֶנֵ֥ה ותכונַֽן ֵ֥עיר ס ָֽ
מואב ַבעלי
28כי־אש יָּ ָֽ צ ָּ ָ֣אה ָֽמ ֶחשבון ֶל ָּה ָּבה מקר ַיָ֣ת סי ִ֑חן ָּ ָֽאכ ָּלה ָּ ָ֣ער ָּ
ָּב ֵ֥מות ַאר ָֽנן׃
29אוי־לךָ֣ מו ָּאב ָּא ַבד ָּת ַעם־כ ִ֑מוש נָּ ַתן ָּב ָּניו פליטם ובנ ָּ ָ֣תיו ַבשבית
יחון׃
ל ֶ ֵ֥מ ֶלְך ֱאמרי ס ָֽ
־מיד ָּ ָֽבא ׃
31וַ ני ָּרם ָּא ַ ֵ֥בד ֶחשבון ַעד־ד ִ֑יבון וַ נַ ָ֣שים ַעד־נ ַפח א ֶשר ַעד ָֽ
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31וַ י ֶשב יׂש ָּראל ב ֶא ֶרץ ָּה ֱאמ ָֽרי׃
ת־ה ֱאמ ֵ֥רי
יה וַ י ֶירש ֶא ָּ
32וַ יש ַלח מ ֶשה ל ַר ָ֣גל ֶאת־יַ עזר ַוַָֽֽילכדו בנ ֶ ִ֑ת ָּ
ר־שם׃
א ֶש ָּ ָֽ
33וַ יפנו ַוַָֽֽיַ עלו ֶד ֶרְך ַה ָּב ָּ ִ֑שן וַ י ָ֣צא עוג ֶ ָֽמ ֶלְך־ ַה ָּב ָּשן לק ָּרא ָּתם הוא
ו ָּכל־ ַעמו ַלמל ָּח ָּמה ֶאד ֶ ָֽרעי׃
34וַ יא ֶמר יהָּוה ֶאל־מ ֶשה ַאל־תי ָּ ָ֣רא אתו ָ֣כי ביָּ ד ִ֞ך נָּ ַתתי אתו
שר ָּעׂשי ָּת לסיחן ֶ ָ֣מ ֶלְך ָּ ָֽה ֱאמרי
־אר ִ֑צו ו ָּע ָׂ֣שי ָּת לו ַכא ֶ ָ֣
־כל־ ַעמו ו ֶאת ַ
ו ֶאת ָּ
א ֶ ֵ֥שר יושב ב ֶחש ָֽבון׃
ל־עמו ַעד־בל ֵ֥תי הש ָֽאיר־לו ָּׂש ִ֑ריד וַ יָֽירשו
ת־כ ַ
ת־בנָּ יו ו ֶא ָּ
35וַ יַ כו אתו ו ֶא ָּ
ת־אר ָֽצו׃
ֶא ַ
1 22וַ יסעו ב ָ֣ני יׂש ָּר ִ֑אל ַוַָֽֽיַ חנו ב ַ ָֽער ָ֣בות מו ָּאב מע ֶבר ליַ ר ֵ֥דן יר ָֽחו׃

ס

2וַ ַ ֵ֥יַֽרא ָּב ָּלק ֶבן־צ ִ֑פור את ָּכל־א ֶשר־ ָּע ָּ ֵׂ֥שה יׂש ָּראל ָּ ָֽל ֱאמ ָֽרי׃
3וַ יָּ גָּ ר מו ָּאב מפ ֵ֥ני ָּה ָּעם מאד ָ֣כי ַרב־ ִ֑הוא וַ ָּיַָֽ֣ ָּקץ מו ָּאב מפני ב ֵ֥ני
יׂש ָּר ָֽאל׃
ת־כל־ס ָ֣ביבתינו
4וַ יא ֶמר מו ָּאב ֶאל־זק ָ֣ני מדיָּ ן ַע ִָּ֞תה י ַלחכו ַה ָּק ָּהל ֶא ָּ
מואב ָּב ֵ֥עת
וב ָּלק ֶבן־צפור ֶ ֵ֥מ ֶלְך ל ָּ
כל ָ֣חְך ַהשור את ֶי ָ֣ ֶַֽרק ַה ָּש ֶ ִ֑דה ָּ
ַה ָֽהוא׃
ל־הנָּ ָּהר ֶ ֵ֥א ֶרץ
5וַ יש ַלח ַמל ָּאכים ֶאל־בל ָּ ָ֣עם ֶבן־בעור פתו ָּרה א ֶשר ַע ַ
י־עמו לקרא־לִ֑ ו לאמר הנה ַעָ֣ם יָּ ָּצא ממצ ַרים הנה כ ָּסה ֶאת־עָ֣ין
בנ ַ
ָּה ָּא ֶרץ ו ֵ֥הוא ישב ממ ָֽלי׃
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אולי
6ו ַע ָּתה ל ָּכה־נָּ א ָּ ָֽא ָּרה־לי ֶאת־ ָּה ָּ ָ֣עם ַהזֶ ה ָֽכי־ ָּע ֵ֥צום הוא מ ֶמני ַ
ן־ה ָּ ִ֑א ֶרץ ָ֣כי יָּ ַדעתי את א ֶשר־ת ָּברְך מב ָּרְך
אוכל נַ ֶכה־בו וַ אגָּ ר ֶשנו מ ָּ
ַ
יואר׃
וַ א ֶ ֵ֥שר ָּתאר ָּ ָֽ
7וַ ילכו זקני מו ָּאב וזק ָ֣ני מדיָּ ן וק ָּסמים ביָּ ָּ ִ֑דם וַ יָּבאו ֶאל־בל ָּעם וַ י ַדב ֵ֥רו
א ָּליו דב ֵ֥רי ָּב ָּ ָֽלק׃
8וַ ָ֣יא ֶמר אלי ֶהם לינו פה ַה ַלי ָּלה וַ השבתי ֶאת ֶכם ָּד ָּבר ַכא ֶשר י ַד ֵ֥בר
י־מואב עם־בל ָּ ָֽעם׃
ָּ
הוה א ָּ ִ֑לי וַ יש ֵ֥בו ָּׂש ָֽר
י ָּ
9וַ יָּ ֵ֥בא ֱאֹלהים ֶאל־בל ָּ ִ֑עם וַ יא ֶמר מי ָּהאנָּ ֵ֥שים ָּהא ֶלה ע ָּ ָֽמְך׃
11וַ ֵ֥יא ֶמר בל ָּעם ֶאל־ ָּה ֱאֹל ִ֑הים ָּב ָּלק ֶבן־צפר ֶ ֵ֥מ ֶלְך מו ָּאב ָּש ַ ֵ֥לח א ָּ ָֽלי׃
11הנה ָּה ָּעם ַהיצָ֣א ממצ ַרים וַ י ַכס ֶאת־עָ֣ין ָּה ָּ ִ֑א ֶרץ ַע ָּתה ל ָּכה ָּ ָֽק ָּבה־לי
אוכל לה ָּ ֵ֥ל ֶחם בו וג ַרש ָֽתיו׃
אולי ַ
אתו ַ ֵ֥
ת־ה ָּעם ֵ֥כי
12וַ יא ֶמר ֱאֹלהים ֶאל־בל ָּעם ֵ֥לא תלְך ע ָּמ ֶ ִ֑הם לא ָּתאר ֶא ָּ
ָּברוְך ָֽהוא׃
13וַ ָּיַֽ ָּקם בל ָּעם ַבב ֶקר וַ יא ֶמר ֶאל־ ָּׂש ָ֣רי ָּב ָּלק לכו ֶ ָֽאל־ ַארצ ֶ ִ֑כם כֵ֚י מ ָ֣אן
יהוָּ ה לתתי ַלהֹלֵ֥ ְך ע ָּמ ֶ ָֽכם׃
14וַ יָּ קומו ָּׂש ָ֣רי מו ָּאב וַ יָּ באו ֶאל־ ָּב ָּ ִ֑לק וַ ָ֣יאמרו מ ֵ֥אן בל ָּעם הֹלֵ֥ ְך ע ָּ ָֽמנו׃
15וַ ֵ֥י ֶסף עוד ָּב ָּ ִ֑לק שֹלָ֣ ַח ָּׂשרים ַר ֵ֥בים ונכ ָּבדים מ ָֽא ֶלה׃
16וַ יָּ באו ֶאל־בל ָּ ִ֑עם וַ ָ֣יאמרו לו כה ָּא ַמר ָּב ָּ ָ֣לק ֶבן־צפור ַאל־ ָּ ֵ֥נא ת ָּמ ַנע
מהֹלֵ֥ ְך א ָּ ָֽלי׃
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ָֽ 17כי־ ַכבד א ַכ ֶבדך מאד וכל א ֶשר־תא ַ ֵ֥מר א ַלי ֶ ָֽא ֱע ֶ ִׂ֑שה ול ָּכה־נָּ א
ָּ ָֽק ָּבה־לי את ָּה ָּ ֵ֥עם ַה ֶ ָֽזה׃
ן־לי ָּב ָּלק מ ֵ֥לא ביתו ֶכ ֶָ֣סף
18וַ ַיָ֣ ַען בל ָּעם וַ יא ֶמר ֶאל־ ַעב ָ֣די ָּב ָּלק אם־י ֶת ֵ֥
דולה׃
ֹלהי ַלע ֵׂ֥שות ק ַט ָּנה ֵ֥או ג ָּ ָֽ
הוָ֣ה ֱא ָּ
אוכל ַלעבר ֶאת־פי י ָּ
וזָּ ָּ ִ֑הב ָ֣לא ַ
19ו ַע ָּתה שבו ָּ ֵ֥נא ָּב ֶזה גַ ם־ ַא ֶתם ַה ָּ ִ֑לי ָּלה ו ָ֣אד ָּעה ַמה־י ֵ֥סף יהָּוה ַד ֵ֥בר
ע ָֽמי׃
אמר לו אם־לקרא לך ָּ ָ֣באו
21וַ יָּ בא ֱאֹל ֵ֥הים׀ ֶאל־בל ָּעם ַלי ָּלה וַ ָ֣י ֶ
ת־ה ָּד ָּבר א ֶשר־א ַד ֵ֥בר א ֶליך א ֵ֥תו
ָּהאנָּ שים קום לְָ֣ך א ָּ ִ֑תם ו ַאְך ֶא ַ
ַתע ֶ ָֽׂשה׃
21וַ ָּיַֽ ָּקם בל ָּעם ַבב ֶקר ַוַָֽֽיַ חבש ֶאת־אתנִ֑ ו וַ י ֶלְך עם־ ָּׂש ֵ֥רי מו ָּ ָֽאב׃
הוה ַב ֶד ֶרְך ל ָּׂש ָּ ָ֣טן לִ֑ ו
22וַ ָֽי ַחר־ ַ ָ֣אף ֱאֹלהים ָֽכי־הולְָ֣ך הוא וַ יתיַ ִ֞צב ַמל ַאְך י ָּ
והוא רכָ֣ב ַעל־אתנו ושנֵ֥י נ ָּע ָּריו ע ָֽמו׃
23וַ ָ֣ת ֶרא ָּה ָּאתון ֶאת־ ַמל ַאְך יהוָּ ה נ ָּ ָ֣צב ַב ֶד ֶרְך ו ַחרבו שלו ָּפה ביָּ דו וַ תט
־ה ָּאתון ל ַהט ָּתּה ַה ָּ ָֽד ֶרְך׃
ן־ה ֶד ֶרְך וַ ת ֶלְך ַב ָּש ֶ ִ֑דה וַ ַיְַֽך בל ָּעם ֶאת ָּ ָ֣
ָּ ָֽה ָּאתון מ ַ
ַ24וַָֽֽיַ עמד ַמל ַ ָ֣אְך יהוָּ ה במשעול ַהכ ָּר ִ֑מים גָּ ֵ֥דר מ ֶזה וגָּ ֵ֥דר מ ֶ ָֽזה׃
25וַ ת ֶרא ָּה ָּאתון ֶאת־ ַמל ַ ָ֣אְך יהוָּ ה וַ ת ָּלחץ ֶאל־ ַהקיר וַ תל ַחץ ֶאת־ ֶ ֵ֥רגֶ ל
ל־ה ִ֑קיר וַ י ֶסף ל ַהכ ָּ ָֽתּה׃
בל ָּעם ֶא ַ
26וַ יֵ֥ ו ֶסף ַמל ַאְך־יהָּוה ע ִ֑בור ַוַָֽֽיַ עמד ב ָּמ ָ֣קום ָּצר א ֶשר ָֽאין־ ֶ ֵ֥ד ֶרְך לנטות
יָּ ֵ֥מין וׂש ָֽמאול׃

390

Text from: Biblia Hebraica Stuttgartensia
© 1997 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
All rights reserved

27וַ ת ֶרא ָּ ָֽה ָּאתון ֶאת־ ַמל ַ ָ֣אְך יהוָּ ה וַ תר ַבץ ַ ָ֣ת ַחת בל ָּ ִ֑עם וַ ָֽי ַחר־ ַ ָ֣אף בל ָּעם
־ה ָּאתון ַב ַמ ָֽקל׃
וַ ַ ֵ֥יְַֽך ֶאת ָּ
יתי לך ָ֣כי
ה־ע ָׂ֣ש ָֽ
28וַ יפ ַ ֵ֥תח יהָּוה ֶאת־ ָ֣פי ָּה ָּא ִ֑תון וַ תא ֶמר לבל ָּעם ֶמ ָּ
יתני ֶזה ָּשֹלֵ֥ ש רגָּ ָֽלים׃
הכ ַ
ש־ח ֶרב ביָּ די ֵ֥כי ַע ָּתה
29וַ יא ֶמר בל ָּעם ָּ ָֽל ָּאתון ֵ֥כי הת ַע ַללת ִ֑בי לו יֶ ֶ
ה ַרג ָֽתיְך׃
31וַ תא ֶמר ָּה ָּאתון ֶאל־בל ָּעם הלוא ָּאנכי א ָֽתנך א ֶשר־ ָּר ַ ָ֣כב ָּת ָּע ַלי
אמר ָֽלא׃
מ ָֽעודך ַעד־ ַהיָ֣ ום ַהזֶ ה ַ ָֽה ַהסכָ֣ן הס ַכנתי ַלע ֵׂ֥שות לך ִ֑כה וַ י ֶ
31וַ י ַ ָ֣גל יהוָּ ה ֶאת־עי ָ֣ני בל ָּעם וַ ִַ֞ירא ֶאת־ ַמל ַאְך יהוָּ ה נ ָּצָ֣ב ַב ֶד ֶרְך ו ַחר ֵ֥בו
של ָּפה ביָּ ִ֑דו וַ י ֵ֥קד וַ יש ַתחו ל ַא ָּ ָֽפיו׃
32וַ יא ֶמר א ָּליו ַמל ַ ָ֣אְך יהוָּ ה ַעל־ ָּמה הכי ָּת ֶאת־א ָ֣תנך ֶזה ָּשלָ֣ וש רגָּ ִ֑לים
הנה ָּאנכי יָּ ָּ ָ֣צאתי ל ָּׂש ָּטן ָֽכי־יָּ ַ ֵ֥רט ַה ֶד ֶרְך לנֶ ג ָֽדי׃
אולי נָּ ט ָּ ָ֣תה מ ָּפנַ י ֵ֥כי ַע ָּתה
33וַ תר ַאני ָּ ָֽה ָּאתון וַ ָ֣תט ל ָּפנַ י ֶזה ָּשֹלָ֣ ש רגָּ ִ֑לים ַ
אותּה ֶה ֱח ָֽייתי׃
גַ ם־את ָּ ֵ֥כה ָּה ַרגתי ו ָּ ֵ֥
34וַ יא ֶמר בל ָּעם ֶאל־ ַמל ַאְך יהוָּ ה ָּח ָּטאתי ֵ֚כי ָ֣לא יָּ ַדעתי ֵ֥כי ַא ָּתה נ ָּ ֵ֥צב
ם־רע בע ֶיניך ָּא ֵ֥שו ָּבה ָֽלי׃
לק ָּראתי ַב ָּ ִ֑ד ֶרְך ו ַע ָּתה א ַ ֵ֥
35וַ יא ֶמר ַמל ַאְך יהוָּ ה ֶאל־בל ָּעם ֵ֚לְך עם־ ָּ ָ֣האנָּ שים ו ֶא ֶפס ֶאת־ ַה ָּד ָּבר
ם־ׂש ֵ֥רי ָּב ָּ ָֽלק׃
א ֶשר־א ַד ֵ֥בר א ֶליך א ָ֣תו ת ַד ִ֑בר וַ י ֵֶ֥לְך בל ָּעם ע ָּ
מואב א ֶשר
36וַ יש ַ ֵ֥מע ָּב ָּלק ָ֣כי ָּ ָ֣בא בל ָּ ִ֑עם וַ יצא לק ָּראתו ֶאל־ ָ֣עיר ָּ
ַעל־ג ָ֣בול ַארנן א ֶשר בק ֵ֥צה ַהג ָֽבול׃
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37וַ יא ֶמר ָּב ָּלק ֶאל־בל ָּעם הלא ָּשֹל ַח ָּש ַלחתי א ֶליך לקרא־ ָּלְך ָּל ֵָּ֥מה
אוכל ַכב ֶ ָֽדך׃
א־ה ַלכ ָּת א ָּלִ֑י ַ ָֽהאמנָּ ם ֵ֥לא ַ
ל ָּ
38וַ יא ֶמר בל ָּעם ֶאל־ ָּב ָּלק ָֽהנה־ ָּבאתי א ֶליך ַע ָּתה היָּ ֵ֥כול או ַכל ַד ָ֣בר
מ ִ֑או ָּמה ַה ָּד ָּבר א ֶשר יָּ ׂשים ֱאֹלהים בפי א ֵ֥תו א ַד ָֽבר׃
39וַ ֵ֥י ֶלְך בל ָּעם עם־ ָּב ָּ ִ֑לק וַ יָּ באו קר ַיֵ֥ת ח ָֽצות ׃
41וַ יז ַ ֵ֥בח ָּב ָּלק ָּבָ ָּ ָ֣קר וָּ ִ֑צאן וַ י ַש ַ ָ֣לח לבל ָּעם ו ַל ָּשרים א ֶ ֵ֥שר א ָֽתו׃
41וַ י ָ֣הי ַבב ֶקר וַ י ַקח ָּב ָּלק ֶאת־בל ָּעם ַוַָֽֽיַ עלהו ָּב ָ֣מות ָּ ִ֑ב ַעל וַ ַ ֵ֥יַֽרא מ ָּשם
ק ֵ֥צה ָּה ָּ ָֽעם׃
־לי ָּב ֶזה שב ָּעָ֣ה מזב ִ֑חת ו ָּה ֵ֥כן לי ָּבזֶ ה
1 23וַ יא ֶמר בל ָּעם ֶאל־ ָּב ָּלק בנה ֵ֥
ילים׃
שב ָּ ֵ֥עה ָּפרים ושב ָּ ֵ֥עה א ָֽ
2וַ ַיָ֣ ַעׂש ָּב ָּלק ַכא ֶשר ד ֶ ָ֣בר בל ָּ ִ֑עם וַ יַ ַעל ָּב ָּלק ובל ָּעם ָּ ֵ֥פר וָּ ַאיל ַבמז ָֽב ַח׃
אולי י ָּקרה יהוָּ ה
3וַ יא ֶמר בל ָּעם ל ָּב ָּלק התיַ צב ַעל־ע ָּל ֶתך ו ָֽאל ָּכה ִ֞ ַ
לק ָּראתי וד ַ ֵ֥בר ַמה־יַ ראני וה ַ ָ֣גַֽדתי ָּלְִ֑ך וַ י ֶלְך ֶ ָֽשפי׃
אמר א ָּליו ֶאת־שב ַעת ַ ָֽהמזבחת ָּע ַרכתי
4וַ י ָּ ֵ֥קר ֱאֹלהים ֶאל־בל ָּ ִ֑עם וַ ָ֣י ֶ
וָּ ַא ַעל ָּ ֵ֥פר וָּ ַאיל ַבמז ָֽב ַח׃
ל־ב ָּלק ו ֵ֥כה ת ַד ָֽבר׃
אמר ֵ֥שוב ֶא ָּ
5וַ ָּי ֶׂשם יהָּוה ָּד ָּבר ב ָ֣פי בל ָּ ִ֑עם וַ י ֶ
מואב׃
ל־ׂש ֵ֥רי ָּ ָֽ
6וַ ָּיָ֣ ָּשב א ָּליו וה ֵ֥נה נ ָּצב ַעל־ע ָּל ִ֑תו הוא ו ָּכ ָּ
י־ק ֶדם
ְך־מואב ָֽמ ַהרר ֶ
ָּ
7וַ י ָּ ֵ֥שא מ ָּשלו וַ יא ַ ִ֑מר מן־א ָּרם יַ נחני ָּב ָּלק ֶ ָֽמ ֶל
ה־לי יַ עקב ול ָּכה זע ָּ ֵ֥מה יׂש ָּר ָֽאל׃
ל ָּכה ָּ ָֽא ָּר ָ֣
הוָֽה׃
ָ֣ ָּ 8מה ֶאקב ֵ֥לא ַקבה ִ֑אל ו ָּ ָ֣מה ֶאזעם ֵ֥לא זָּ ַעם י ָּ
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ָֽ 9כי־מראש צרים ֶאר ֶאנו ומג ָּבעות אשו ֶ ִ֑רנו ֶהן־ ָּעם ל ָּב ָּ ָ֣דד ישכן ו ַבגוים
ֵ֥לא ית ַח ָּ ָֽשב׃
ת־ר ַבע יׂש ָּר ִ֑אל ָּתמת נַ פשי ָ֣מות
11מי ָּמנָּ ה ע ַ ָ֣פר יַ עקב ומס ָּפר ֶא ָ֣
י ָּשרים ות ֵ֥הי ַאחריתי ָּכ ָֽמהו׃
11וַ יא ֶמר ָּב ָּלק ֶאל־בל ָּעם ֶ ֵ֥מה ָּעׂשי ָּת ִ֑לי ָּלקב אי ַבי ל ַקחתיך והנה
ב ַ ֵ֥רכ ָּת ָּב ָֽרְך׃
12וַ ַי ַען וַ יא ַ ִ֑מר הלא את א ֶשר יָּ ׂשים יהוָּ ה בפי א ֵ֥תו ֶאשמר ל ַד ָֽבר׃
שר תר ֶ ָ֣אנו מ ָּשם ֶ ֵ֚א ֶפס
ל־מקום ַאחר א ֶ ָ֣
13וַ יא ֶמר א ָּליו ָּב ָּלק נָּ א אתי ֶא ָּ
ָּקצָ֣הו תר ֶאה וכלו ָ֣לא תר ֶ ִ֑אה ו ָּקבנו־לי מ ָּ ָֽשם׃
14וַ י ָּקחהו ׂש ָ֣דה צפים ֶאל־ראש ַהפס ָּ ִ֑גה וַ י ֶבן שב ָּ ָ֣עה מזבחת וַ יַ ַעל ָּ ֵ֥פר
וָּ ַאיל ַבמז ָֽב ַח׃
ל־ב ָּלק התיַ ֵ֥צב כה ַעל־ע ָּל ֶ ִ֑תך ו ָּאנכי א ָּ ֵ֥ק ֶרה ָֽכה׃
15וַ יא ֶמר ֶא ָּ
ל־ב ָּלק ו ֵ֥כה
אמר ֵ֥שוב ֶא ָּ
16וַ י ָּקר יהוָּ ה ֶאל־בל ָּעם וַ ָּי ֵֶׂ֥שם ָּד ָּבר ב ִ֑פיו וַ י ֶ
ת ַד ָֽבר׃
אמר לו ָּב ָּלק
מואב א ִ֑תו וַ י ֶ
ל־ע ָּלתו ו ָּׂש ֵ֥רי ָּ
17וַ יָּ ָ֣בא א ָּליו והנו נ ָּצב ַע ָ֣
הוָֽה׃
ַמה־ד ֶבר י ָּ
18וַ י ָּ ֵ֥שא מ ָּשלו וַ יא ַ ִ֑מר קום ָּב ָּלק וָֽ ש ָּמע ַהא ֵ֥זינָּ ה ָּע ַדי בנֵ֥ ו צ ָֽפר׃
ָ֣ 19לא ֵ֥איש אל ָֽוי ַכזב ו ֶבן־ ָּא ָּדם ויתנֶ ָּ ִ֑חם ַההוא ָּא ַמר ו ָ֣לא יַ ע ֶׂשה וד ֶבר
ימנָּ ה׃
ו ֵ֥לא יק ֶ ָֽ
יבנָּ ה׃
21ה ֵ֥נה ָּברְך ָּל ָּ ִָ֑קחתי וברְך ו ֵ֥לא אש ֶ ָֽ

393

Text from: Biblia Hebraica Stuttgartensia
© 1997 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
All rights reserved

ֹלהיו עמו
הוה ֱא ָּ
א־ר ָּ ֵ֥אה ָּע ָּמל ביׂש ָּר ִ֑אל י ָּ
ָֽ 21לא־ה ֵ֥ביט ָּאוֶ ן ביַ עקב ול ָּ
רועת ֶמ ֶלְך ָֽבו׃
ות ַ ֵ֥
יאם ממצ ָּ ִ֑רים כתוע ֵ֥פת ראם ָֽלו׃
22אל מוצ ָּ ָ֣
א־ק ֶסם ביׂש ָּר ִ֑אל ָּכעת י ָּאמר ליַ עקב
23כי לא־נַ ַחש ביַ עקב ול ֶ
ה־פ ַעל ָֽאל׃
וליׂש ָּראל ַמ ָּ
אכל ֶט ֶרף
ד־י ַ
ֶ 24הן־ ָּעם כ ָּל ָ֣ביא יָּ קום ו ַכארי יתנַ ָּ ִ֑שא לא יש ַכב ַע ָ֣
ו ַדם־ח ָּללים יש ֶ ָֽתה׃
־ברְך ֵ֥לא ת ָּבר ֶ ָֽכנו׃
25וַ יא ֶמר ָּב ָּלק ֶאל־בל ָּעם גַ ם־קב ָ֣לא ת ֳק ֶ ִ֑בנו גַ ם ָּ
26וַ ַיָ֣ ַען בל ָּעם וַ יא ֶמר ֶאל־ ָּב ָּ ִ֑לק הלא ד ַברתי א ֶליך לאמר כל
הוה א ֵ֥תו ֶ ָֽא ֱע ֶ ָֽׂשה׃
א ֶשר־י ַד ֵ֥בר י ָּ
ישר
אולי י ַ
ל־מקום ַא ִ֑חר ַ
27וַ יא ֶמר ָּב ָּלק ֶאל־בל ָּעם ל ָּכה־נָּ א ֶא ָּ ָ֣קחך ֶא ָּ
בעינָ֣י ָּה ֱאֹלהים ו ַק ֵ֥בתו לי מ ָּ ָֽשם׃
28וַ י ַ ֵ֥קח ָּב ָּלק ֶאת־בל ָּ ִ֑עם ָ֣ראש ַהפעור ַהנשָ ָּקף ַעל־פ ֵ֥ני ַהישי ָֽמן׃
29וַ יא ֶמר בל ָּעם ֶאל־ ָּב ָּלק בנה־ ֵ֥לי ָּב ֶזה שב ָּ ָ֣עה מזב ִ֑חת ו ָּה ֵ֥כן לי ָּבזֶ ה
ילים׃
שב ָּ ֵ֥עה ָּפרים ושב ָּ ֵ֥עה א ָֽ
31וַ ַיָ֣ ַעׂש ָּב ָּלק ַכא ֶשר ָּא ַ ָ֣מר בל ָּ ִ֑עם וַ יַ ַעל ָּ ֵ֥פר וָּ ַאיל ַבמז ָֽב ַח׃
1 24וַ ַיַָֽ֣רא בל ָּעם ָ֣כי ִ֞טוב בעיני יהוָּ ה ל ָּב ָ֣רְך ֶאת־יׂש ָּראל ולא־ ָּה ַ ֵ֥לְך
ל־המד ָּבר ָּפ ָּנָֽיו׃
כ ַ ָֽפ ַעם־ב ַפ ַעם לק ַ ָ֣ראת נ ָּח ִ֑שים וַ ָּי ֵֶ֥שת ֶא ַ
2וַ י ָּשא בל ָּעם ֶאת־עינָּ יו וַ יַ רא ֶאת־יׂש ָּראל שכן לש ָּב ָּ ִ֑טיו וַ ת ֵ֥הי ָּע ָּליו
ֵ֥ר ַוח ֱאֹל ָֽהים׃
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3וַ י ָּ ֵ֥שא מ ָּשלו וַ יא ַ ִ֑מר נאם בל ָּעם בנָ֣ ו בער ונ ֵ֥אם ַה ֶג ֶבר ש ֵ֥תם ָּה ָּ ָֽעין׃
י־אל א ֶשר ַמחזה ַש ַדי ֶי ֱָֽחזֶ ה נפל וגלֵ֥ וי ע ָּינַָֽֽים׃
4נאם שמ ַע אמר ִ֑
ַ 5מה־ ֵ֥טבו א ָּה ֶליך יַ ע ִ֑קב משכנ ֶתיך יׂש ָּר ָֽאל׃
י־מים׃
6כנ ָּח ָ֣לים נ ָּטיו כגַ נת עלָ֣י נָּ ָּ ִ֑הר ַכא ָּהלים נָּ ַ ָ֣טע יהוָּ ה ַכא ָּרזים על ָּ ָֽ
ל־מים מ ָּ ָ֣דליָּ ו וזַ רעו ב ַ ָ֣מים ַר ִ֑בים ויָּ רם ָֽמאגַ ג ַמלכו ותנַ שא ַמלכ ָֽתו׃
7יַָֽֽזַ ַ
אכל גויָ֣ם ָּצ ָּריו ו ַעצמת ֶיהם
ֵ֚ 8אל מוצי ָ֣או ממצ ַרים כתוע ֵ֥פת ראם לִ֑ ו י ִַ֞
יגָּ רם וח ָּ ֵ֥ציו ימ ָּ ָֽחץ׃
ימנו מ ָּבר ֶכָ֣יך ָּברוְך ואר ֶריך ָּא ָֽרור׃
ָּ 9כ ַרע ָּש ַכב ַכארי וכ ָּלביא ָ֣מי יק ֶ ִ֑
11וַ ָֽי ַחר־ ַאף ָּב ָּלק ֶאל־בל ָּעם וַ יספק ֶאת־ ַכ ָּ ִ֑פיו וַ יא ֶמר ָּב ָּלק ֶאל־בל ָּעם
ָּלקב ָֽאי ַבי ק ָּראתיך והנה ב ַ ָ֣רכ ָּת ָּברְך ֶזה ָּשֹלֵ֥ ש פ ָּע ָֽמים׃
11ו ַע ָּתה ב ַרח־לךָ֣ ֶאל־מקו ֶ ִ֑מך ָּא ַמרתי ַכ ָ֣בד א ַכ ֶבדך והנה מנָּ עךֵ֥ יהָּוה
מ ָּכ ָֽבוד׃
12וַ ֵ֥יא ֶמר בל ָּעם ֶאל־ ָּב ָּ ִ֑לק הלא ַגם ֶאל־ ַמל ָּא ֶכיך א ֶשר־ ָּש ַ ֵ֥לח ָּת א ַלי
אמר׃
ד ַ ֵ֥ברתי ל ָֽ
ת־פי יהוָּ ה
אוכל ַלעבר ֶא ָ֣
13אם־י ֶתן־לי ָּב ָּלק מ ָ֣לא ביתו ֶ ָ֣כ ֶסף וזָּ ָּהב ָ֣לא ַ
הוה א ֵ֥תו א ַד ָֽבר׃
טובה ֵ֥או ָּר ָּעה מל ִ֑בי א ֶשר־י ַד ֵ֥בר י ָּ
ַלע ֵׂ֥שות ָּ
14ו ַע ָּתה הנ ֵ֥ני הולְך ל ַע ִ֑מי ל ָּכה א ָּיעָ֣צך א ֶשר יַ ע ֶׂשה ָּה ָּ ֵ֥עם ַה ֶזה ל ַעמך
ב ַאח ֵ֥רית ַהיָּ ָֽמים׃
15וַ י ָּ ֵ֥שא מ ָּשלו וַ יא ַ ִ֑מר נאם בל ָּעם בנָ֣ ו בער ונ ֵ֥אם ַה ֶג ֶבר ש ֵ֥תם ָּה ָּ ָֽעין׃
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16נאם שמ ַע אמרי־אל ויד ַע ַ ָ֣ד ַעת ֶעליִ֑ ון ַמחזה ַש ַדי ֶי ֱָֽחזֶ ה נפל וגלֵ֥ וי
ע ָּינַָֽֽים׃
כוכב ָֽמיַ עקב ו ָּ ֵָ֥קם ש ֶבט
שורנו ו ָ֣לא ָּק ִ֑רוב ָּד ַרְך ָּ
ֶ 17אר ֶאנו ו ָ֣לא ַע ָּתה א ֶ
י־שת׃
מואב ו ַקר ַָקר ָּכל־בנ ָֽ
ומ ַחץ ַפא ָ֣תי ָּ
מיׂש ָּראל ָּ
18ו ָּהיָּ ה ֱאדום יר ָּשה ו ָּה ָּיה יר ָּשה ׂשעיר אי ָּ ִ֑ביו ויׂש ָּראל ֵ֥ע ֶׂשה ָּ ָֽחיל׃
19ויַֽרד ָֽמיַ ע ִ֑קב ו ֶ ָֽה ֱא ֵ֥ביד ָּׂשריד מ ָֽעיר ׃
21וַ יַ רא ֶאת־ע ָּמלק וַ י ָּ ֵ֥שא מ ָּשלו וַ יא ַ ִ֑מר ראשית גוים ע ָּמלק ו ַאחריתו
ע ֵ֥די א ָֽבד׃
21וַ יַ רא ֶאת־ ַהקיני וַ י ָּ ֵ֥שא מ ָּשלו וַ יא ַ ִ֑מר אי ָּתן ָֽמו ָּש ֶבך ו ֵׂ֥שים ַב ֶס ַלע ק ֶנַָֽֽך׃
ד־מה ַא ֵ֥שור תש ֶ ָֽבךָּ ׃
ֵ֥ 22כי אם־יה ֶיה ל ָּ ָ֣ב ָֽער ָּ ִ֑קין ַע ָּ
אמר אוי ֵ֥מי יח ֶיה מש ֵ֥מו ָֽאל׃
23וַ י ָּ ֵ֥שא מ ָּשלו וַ י ַ ִ֑
24וצים מ ַיָ֣ד כתים וענֵ֥ ו ַאשור וענו־ע ִֶ֑בר וגַ ם־הוא ע ֵ֥די א ָֽבד׃
25וַ ָּיַָֽ֣ ָּקם בל ָּעם וַ י ֶלְך וַ ָּיָ֣ ָּשב למק ִ֑מו וגַ ם־ ָּב ָּלק ָּה ַ ֵ֥לְך ל ַדר ָֽכו׃

פ

מואב׃
1 25וַ ֵ֥י ֶשב יׂש ָּראל ַבש ִ֑טים וַ ָּיָ֣ ֶחל ָּה ָּעם לזנות ֶאל־בנֵ֥ ות ָּ ָֽ
יהן׃
אכל ָּה ָּעם וַ ָֽיש ַתחוו ָֽלאֹלה ֶ ָֽ
יהן וַ ָ֣י ַ
2וַ תק ֶ ָ֣ראן ָּ ָּל ָּעם לזבחי ֱאֹלה ֶ ִ֑
הוה ביׂש ָּר ָֽאל׃
ר־אף י ָּ
3וַ י ָּ ֵ֥צ ֶמד יׂש ָּראל ל ַ ָ֣ב ַעל פ ִ֑עור וַ י ַָֽח ַ ֵ֥
יהוה
אותם ַל ָּ
אשי ָּה ָּעם והו ַ ֵָ֥קע ָּ
ת־כל־ ָּר ָ֣
4וַ יא ֶמר יהוָּ ה ֶאל־מ ֶשה ַ ֵ֚קח ֶא ָּ
הוה מיׂש ָּר ָֽאל׃
ֶ ָ֣נַֽגֶ ד ַה ָּ ִ֑ש ֶמש ויָּ שב ח ֵ֥רון ַאף־י ָּ
5וַ ָ֣יא ֶמר מ ֶשה ֶאל־שפטי יׂש ָּר ִ֑אל הרגו ָ֣איש אנָּ ָּשיו ַהנצ ָּמדים ל ַ ֵ֥ב ַעל
פ ָֽעור׃
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־המדיָּ נית לעינָ֣י
ל־א ָּחיו ֶאת ַ
6והנה איש מבני יׂש ָּראל ָּבא וַ יַ קרב ֶא ֶ
מועד׃
מ ֶשה ולעיני ָּכל־ע ַ ָ֣דת בני־יׂש ָּר ִ֑אל ו ָ֣ה ָּמה בכים ֶפ ַתח ֵ֥א ֶהל ָֽ
7וַ יַ רא ָֽפינ ָּחס ֶבן־ ֶאל ָּעזָּ ר ֶ ָֽבן־ ַאהרן ַהכ ִ֑הן וַ יָּ ָּקם מ ָ֣תוְך ָּ ָֽהע ָּדה וַ י ַ ֵ֥קח
ר ַמח ביָּ ָֽדו׃
8וַ יָּ בא ַא ַחר ָֽאיש־יׂש ָּראל ֶאל־ ַהק ָּבה וַ ידקר ֶאת־שני ֶהם ֵ֚את ָ֣איש
ל־ק ָּב ָּ ִ֑תּה וַ ָֽת ָּע ַצר ַה ַמג ָּפה מ ַעל בנֵ֥י יׂש ָּר ָֽאל׃
יׂש ָּראל ו ֶאת־ ָּהא ָּשה ֶא ֳ
9וַ יהיו ַהמתים ַב ַמג ָּ ִ֑פה ַאר ָּב ָּ ֵ֥עה ו ֶעׂשרים ָּ ָֽא ֶלף׃

פ

11וַ י ַד ֵ֥בר יהָּוה ֶאל־מ ֶ ֵ֥שה לא ָֽמר׃
ָֽ 11פינ ָּחס ֶבן־ ֶאל ָּעזָּ ר ֶבן־ ַאה ָ֣רן ַהכהן השיב ֶאת־ח ָּמתי מ ַ ָ֣על
ב ָֽני־יׂש ָּראל ב ַקנ ֵ֥או ֶאת־קנ ָּאתי בתו ָּ ִ֑כם ולא־כ ֵ֥ליתי ֶאת־ב ָֽני־יׂש ָּראל
בקנ ָּא ָֽתי׃
ָּ 12לכן ֱא ִ֑מר הנני נ ֵ֥תן לו ֶאת־בריתי ָּש ָֽלום׃
13ו ָּהי ָּתה לו ולזַ ר ָ֣עו ַאח ָּריו ברית כה ַ ָ֣נת עו ָּ ִ֑לם ַת ַחת א ֶשר קנא
ָֽלאֹל ָּהיו וַ י ַכפר ַעל־בנֵ֥י יׂש ָּר ָֽאל׃
14ושם איש יׂש ָּראל ַהמ ֶכה א ֶשר ה ָּכה ֶאת־ ַהמדיָּ נית זמרי ֶבן־ ָּסלִ֑ וא
־אב ַלשמע ָֽני׃
נ ֵׂ֥שיא ָֽבית ָּ
ית־אב
ת־צור ָ֣ראש א ֵ֥מות ָֽב ָּ
15ושם ָּ ָֽהא ָּשה ַהמ ָּכה ַהמדיָּ נית ָּכז ָ֣בי ַב ִ֑
במד ָּיַֽן ָֽהוא׃

פ

16וַ י ַד ֵ֥בר יהָּוה ֶאל־מ ֶ ֵ֥שה לא ָֽמר׃
אותם׃
ת־המדיָּ נִ֑ים והכ ֶיתם ָּ ָֽ
ָּ 17צרור ֶא ַ
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ָ֣ 18כי צר ֵ֥רים הם ָּל ֶכם בנכלי ֶהם א ֶשר־נכלֵ֥ ו ָּל ֶכם ַעל־ד ַבר־פ ִ֑עור
יום־ה ַמג ָּפה
ַ
ו ַעל־ד ִַ֞בר ָּכזבי ַבת־נׂשיא מדיָּ ן אח ָּתם ַהמ ָּ ֵ֥כה ב
ַעל־ד ַבר־פ ָֽעור׃
19וַ יהי ַאח ָ֣רי ַה ַמג ָּ ִ֑פה׃

פ

אמר׃
ן־אה ֵ֥רן ַהכהן ל ָֽ
1 26וַ יא ֶמר יהוָּ ה ֶאל־מ ֶשה ו ֶאל ֶאל ָּע ָּזר ֶב ַ
ׂ2ש ִ֞או ֶאת־ ָ֣ראש׀ ָּכל־ע ַ ָ֣דת בני־יׂש ָּראל מ ֶבן ֶעׂש ֵ֥רים ָּש ָּנה וָּ ַמע ָּלה
ל ָ֣בית אב ָּ ִ֑תם ָּכל־י ֵ֥צא ָּצ ָּבא ביׂש ָּר ָֽאל׃
מואב ַעל־יַ ר ֵ֥דן ירחו
3וַ י ַדבר מ ֶשה ו ֶאל ָּע ָּזר ַהכהן א ָּתם ב ַ ָֽער ָ֣בת ָּ ִ֑
אמר׃
ל ָֽ
4מ ֶבן ֶעׂש ֵ֥רים ָּש ָּנה וָּ ָּ ִ֑מע ָּלה ַכא ֶשר צוָּ ה יהָּוה ֶאת־מ ֶשה ובנָ֣י יׂש ָּראל
ַהיצאים מ ֶ ֵ֥א ֶרץ מצ ָּ ָֽרים׃
5ראובן ב ָ֣כור יׂש ָּר ִ֑אל ב ָ֣ני ראובן חנוְך מש ַפ ַָ֣חת ַהחנכי ל ַפלוא
מש ַפ ַחת ַה ַפל ָֽאי׃
6ל ֶחצרן מש ַפ ַחת ַ ָֽה ֶחצרו ִ֑ני ל ַכרמי מש ַפ ַחת ַה ַכר ָֽמי׃
ֹלשה ו ַאר ָּבעים ֶא ֶלף וש ַ ֵ֥בע
יהם ש ָּ
7א ֶלה משפ ָ֣חת ָּה ָֽראוב ִ֑ני וַ יהיָ֣ ו פקד ֶ
ֹלשים׃
מאות וש ָֽ
יאב׃
8וב ֵ֥ני ַפלוא ֱאל ָּ ָֽ
ואי ָּהע ָּדה
וא־ד ָּתן וַ אב ָּירם קר ָ֣
ירם ָֽה ָּ
9וב ָ֣ני ֱאלי ָּאב נמואל ו ָּד ָּ ָ֣תן וַ אב ָּ ִ֑
הוָֽה׃
ל־אהרן ַבע ַדת־ק ַרח ב ַהצ ָּתם ַעל־י ָּ
א ֶשר הצו ַעל־מ ֶשה ו ַ ָֽע ַ
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11וַ תפ ַתח ָּה ָּא ֶרץ ֶאת־פי ָּה וַ תב ַ ֵ֥לע א ָּתם ו ֶאת־ק ַרח ב ָ֣מות ָּהע ָּ ִ֑דה ַבא ָ֣כל
אתים איש וַ יהיו לנָֽס׃
ומ ַ
ָּהאש ָ֣את חמשים ָּ
11ובני־ק ַרח לא־ ָֽמתו׃

ס

12בנָ֣י שמעון למשפח ָּתם לנמואל מש ַפ ַחת ַהנ ָ֣מואלי ליָּמין מש ַפ ַחת
ַהיָּ מינִ֑י ליָּכין מש ַפ ַחת ַהיָּ כינָֽי׃
אולי׃
13לזֶ ַרח מש ַפ ַחת ַהזַ ר ִ֑חי ל ָּשאול מש ַפ ַחת ַה ָּש ָֽ
אתים׃
ומ ָּ ָֽ
14א ֶלה משפ ָ֣חת ַהשמע ִ֑ני ש ַנַֽים ו ֶעׂשרים ֶא ֶלף ָּ

ס

15בנָ֣י גָּ ד למשפח ָּתם לצפון מש ַפ ַחת ַהצפוני ל ַחגי מש ַפ ַחת ַ ָֽה ַחגִ֑י
לשוני מש ַפ ַחת ַהשונָֽי׃
16ל ָּאזני מש ַפ ַחת ָּה ָּאזנִ֑י לערי מש ַפ ַחת ָּהע ָֽרי׃
רודי ל ַאראלי מש ַפ ַחת ָּה ַארא ָֽלי׃
ַ 17לארוד מש ַפ ַחת ָּהא ִ֑
יהם ַאר ָּב ֵ֥עים ֶא ֶלף וַ ח ֵ֥מש מ ָֽאות׃
18א ֶלה משפ ֵ֥חת ב ָֽני־ ָּגד לפקד ֶ ִ֑

ס

19ב ֵ֥ני יהו ָּדה ָ֣ער ואו ָּ ִ֑נַֽן וַ ָּ ֵ֥י ָּמת ער ואו ָּנַֽן ב ֶ ֵ֥א ֶרץ כ ָּ ָֽנ ַען׃
ש ָּלני ל ֶפ ֶרץ מש ַפ ַחת
21וַ יהיָ֣ ו בני־יהו ָּדה למשפח ָּתם לש ָּלה מש ַפ ַחת ַה ָ֣
ַה ַפר ִ֑צי לזֶ ַרח מש ַפ ַחת ַהזַ ר ָֽחי׃
מולי׃
21וַ יהיָ֣ ו בני־ ֶפ ֶרץ ל ֶחצרן מש ַפ ַחת ַ ָֽה ֶחצר ִ֑ני ל ָּחמול מש ַפ ַחת ֶה ָּח ָֽ
22א ֶלה משפ ֵ֥חת יהו ָּדה לפקדי ֶ ִ֑הם ש ָּשה ושבעים ֶא ֶלף וַ ח ֵ֥מש מ ָֽאות׃
ס

תול ִ֑עי לפוָּ ה מש ַפ ַחת
23בני י ָּשש ָּכר למשפח ָּתם תו ָּלע מש ַפ ַחת ַה ָּ
ַהפונָֽי׃
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24ליָּ שוב מש ַפ ַחת ַהיָּ שו ִ֑בי לשמרן מש ַפ ַחת ַהשמר ָֽני׃
25א ֶלה משפ ֵ֥חת י ָּשש ָּכר לפקדי ֶ ִ֑הם ַאר ָּב ָּעה וששים ֶא ֶלף ושֹלֵ֥ ש
מ ָֽאות׃

ס

26בנָ֣י זבולן למשפח ָּתם ל ֶס ֶרד מש ַפ ַחת ַה ַסרדי לאלון מש ַפ ַחת
ֹלני ליַ חלאל מש ַפ ַחת ַהיַ חלא ָֽלי׃
ָּהא ִ֑
יהם ש ֵ֥שים ֶא ֶלף וַ ח ֵ֥מש מ ָֽאות׃
27א ֶלה משפ ֵ֥חת ַהזבוֹלני לפקד ֶ ִ֑

ס

28ב ֵ֥ני יוסף למשפח ָּ ִ֑תם מנַ ֶשה ו ֶאפ ָּ ָֽרים׃
29בנָ֣י מנַ ֶשה ל ָּמכיר מש ַ ָ֣פ ַחת ַה ָּמכירי ו ָּמכיר הו ָ֣ליד ֶאת־גל ָּ ִ֑עד לגל ָּעד
מש ַפ ַחת ַהגל ָּע ָֽדי׃
יעז ִ֑רי לח ֶלק מש ַפ ַחת ַ ָֽה ֶחל ָָֽקי׃
ֵ֚ 31א ֶלה ב ָ֣ני גל ָּעד אי ֶעזֶ ר מש ַפ ַחת ָּה ָֽא ֶ
31ו ַאׂשריאל מש ַפ ַחת ָּ ָֽה ַאׂש ָֽרא ִ֑לי ו ֶש ֶכם מש ַפ ַחת ַהשכ ָֽמי׃
32ושמי ָּדע מש ַפ ַחת ַהשמ ָּיד ִ֑עי וח ֶפר מש ַפ ַחת ַ ָֽה ֶחפ ָֽרי׃
ם־בנִ֑ ות ושם בנָ֣ ות צ ָּלפ ָּחד
33וצ ָּלפ ָּ ָ֣חד ֶבן־ח ֶפר לא־ ָּ ֵ֥היו לו ָּבנים ָ֣כי א ָּ
ַמח ָּלָ֣ה ונ ָּעה ָּחג ָּ ֵ֥לה מל ָּכה ותר ָּ ָֽצה׃
34א ֶלה משפ ָ֣חת מנַ ֶ ִ֑שה ופָ ָ֣קדי ֶהם ש ַנַֽים וַ חמשים ֶא ֶלף וש ַ ֵ֥בע מ ָֽאות׃
ס

ש ַתלחי ל ֶב ֶכר
שות ַלח מש ַפ ַחת ַה ָ֣
י־אפ ַרים למשפח ָּתם ל ֶ
ָ֣ 35א ֶלה בנ ֶ
מש ַפ ַחת ַה ַבכ ִ֑רי ל ַת ַחן מש ַפ ַחת ַ ָֽה ַתחנָֽי׃
שות ַלח לע ָּרן מש ַפ ַחת ָּהע ָּר ָֽני׃
36וא ֶלה בנָ֣י ָּ ִ֑
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ָ֣ 37א ֶלה משפחת בני־ ֶאפ ַרים לפָ ָ֣קדי ֶהם ש ַנַֽים ושֹלשים ֶא ֶלף וַ ח ָ֣מש
מ ִ֑אות ֵ֥א ֶלה בני־יוסף למשפח ָּ ָֽתם׃

ס

38בנָ֣י בניָּ מן למשפח ָּתם ל ֶב ַלע מש ַפ ַחת ַה ַבלעי ל ַאשבל מש ַפ ַחת
ָּ ָֽה ַאשב ִ֑לי ַלאח ָּירם מש ַפ ַחת ָּהאח ָּיר ָֽמי׃
חופ ָֽמי׃
חופם מש ַפ ַחת ַה ָּ
שופ ִ֑מי ל ָּ
39לשפו ָּפם מש ַפ ַחת ַה ָּ
י־ב ַלע ַ ָ֣ארד ונַ ע ָּ ִ֑מן מש ַפ ַחת ָּ ָֽה ַארדי ל ַנָֽע ָּמן מש ַפ ַחת ַ ָֽהנַ ע ָֽמי׃
41וַ יהיֵ֥ ו בנ ֶ
יהם חמ ָּשה ו ַאר ָּבעים ֶא ֶלף ו ֵ֥שש
ֵ֥ 41א ֶלה בני־בניָּ מן למשפח ָּ ִ֑תם ופ ָָ֣קד ֶ
מ ָֽאות׃

ס

שוח ִ֑מי א ֶלה משפ ֵ֥חת
42א ֶלה בני־ ָּדן למשפח ָּתם לשו ָּחם מש ַפ ַחת ַה ָּ
ָּדן למשפח ָּ ָֽתם׃
יהם ַאר ָּב ָּעה וששים ֶא ֶלף ו ַאר ַ ֵ֥בע
ָּ 43כל־משפ ֵ֥חת ַהשו ָּחמי לפקד ֶ ִ֑
מ ָֽאות׃

ס

44בנָ֣י ָּאשר למשפח ָּתם לימנָּ ה מש ַפ ַחת ַהימנָּ ה לישוי מש ַפ ַחת ַהישוִ֑י
יעי׃
יעה מש ַפ ַחת ַהבר ָֽ
לבר ָּ
יעה ל ֶח ֶבר מש ַפ ַחת ַ ָֽה ֶחב ִ֑רי ל ַמלכיאל מש ַפ ַחת ַה ַמלכיא ָֽלי׃
45לבנָ֣י בר ָּ
46ו ֵ֥שם ַבת־ ָּאשר ָּ ָֽׂש ַרח׃
47א ֶלה משפ ֵ֥חת בני־ ָּאשר לפקדי ֶ ִ֑הם שֹל ָּשה וַ חמשים ֶא ֶלף ו ַאר ַ ֵ֥בע
מ ָֽאות׃

ס

48בני נַ פ ָּתלי למשפח ָּתם ליַ חצאל מש ַפ ַחת ַהיַ חצא ִ֑לי לגוני מש ַפ ַחת
גוני׃
ַה ָֽ
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49לי ֶצר מש ַפ ַחת ַהיצ ִ֑רי לשלם מש ַפ ַחת ַהשל ָֽמי׃
יהם חמ ָּשה ו ַאר ָּבעים ֶא ֶלף
51א ֶלה משפ ֵ֥חת נַ פ ָּתלי למשפח ָּ ִ֑תם ופ ָָ֣קד ֶ
ו ַאר ַ ֵ֥בע מ ָֽאות׃
51א ֶלה פקודי ב ָ֣ני יׂש ָּראל שש־מ ֵ֥אות ֶא ֶלף וָּ ָּ ִ֑א ֶלף ש ַ ֵ֥בע מאות
ֹלשים׃
וש ָֽ

פ

52וַ י ַד ֵ֥בר יהָּוה ֶאל־מ ֶ ֵ֥שה לא ָֽמר׃
ָּ 53לא ֶלה ת ָּח ֵ֥לק ָּה ָּא ֶרץ בנַ ח ָּלה במס ַ ֵ֥פר ש ָֽמות׃
ָּ 54ל ַרב ַתר ֶבה נַ ח ָּלתו ו ַלמ ַעט ַתמעיט נַ ח ָּל ִ֑תו ֵ֚איש ל ָ֣פי פק ָּדיו י ַתן
נַ ח ָּל ָֽתו׃
ַ 55אְך־בגו ָּרל י ָּחלק ֶאת־ ָּה ָּ ִ֑א ֶרץ לש ֵ֥מות ַמטות־אב ָּתם ינ ָּ ָֽחלו׃
ַ 56על־פי ַהגו ָּרל ת ָּחלק נַ ח ָּל ִ֑תו ֵ֥בין ַרב למ ָּ ָֽעט׃

ס

קודי ַהלוי למשפח ָּתם לגרשון מש ַפ ַחת ַה ָ֣גַֽרשני לק ָּהת
57וא ֶלה פ ָ֣
מש ַפ ַחת ַהק ָּה ִ֑תי למ ָּררי מש ַפ ַחת ַהמ ָּר ָֽרי׃
ָ֣ 58א ֶלה׀ משפ ָ֣חת לוי מש ַפ ַחת ַהלבני מש ַפ ַחת ַ ָֽה ֶחברני מש ַפ ַחת
ת־עמ ָּ ָֽרם׃
הולד ֶא ַ
ַה ַמחלי מש ַפ ַָ֣חת ַהמושי מש ַפ ַחת ַה ָּקר ִ֑חי וק ָּהת ֵ֥
שם׀ ָ֣א ֶשת ַעמ ָּרם יו ֶכ ֶבד ַבת־לוי א ֶשר יָּ ל ָּ ֵ֥דה א ָּתּה ללוי במצ ָּ ִ֑רים
59ו ָ֣
ת־אהרן ו ֶאת־מ ֶשה ואת מר ָּיֵ֥ם אח ָּ ָֽתם׃
וַ ָ֣ת ֶלד ל ַעמ ָּרם ֶ ָֽא ַ
ית ָּ ָֽמר׃
־אל ָּע ָּזר ו ֶאת־א ָּ
61וַ יוָּ ָ֣לד ל ַאהרן ֶאת־נָּ ָּדב ו ֶאת־אבי ִ֑הוא ֶאת ֶ
61וַ ָּ ֵ֥י ָּמת נָּ ָּדב וַ אבי ִ֑הוא ב ַהקרי ָּ ֵ֥בם אש־זָּ ָּרה לפ ֵ֥ני יהָּ ָֽוה׃

402

Text from: Biblia Hebraica Stuttgartensia
© 1997 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
All rights reserved

62וַ יהיָ֣ ו פקדי ֶהם שֹל ָּשה ו ֶעׂשרים ֶא ֶלף ָּכל־זָּ ָּכר מ ֶבן־ ָ֣ח ֶדש וָּ ָּ ִ֑מע ָּלה ָ֣כי׀
ָ֣לא ָּהת ָּפקדו בתוְך בנָ֣י יׂש ָּראל כי לא־נ ַתן ָּל ֶהם נַ ח ָּלה בתוְך ב ֵ֥ני
יׂש ָּר ָֽאל׃
ֵ֚ 63א ֶלה פקו ָ֣די מ ֶשה ו ֶאל ָּע ָּזר ַהכ ִ֑הן א ֶשר ָּ ָֽפקדו ֶאת־בני יׂש ָּראל
מואב ַעל יַ ר ֵ֥דן יר ָֽחו׃
ב ַ ָֽער ָ֣בת ָּ
64ובא ֶלה לא־ ָּ ָ֣היָּ ה איש מפקו ָ֣די מ ֶשה ו ַאהרן ַהכ ִ֑הן א ֶ ֵ֥שר ָּפקדו
יני׃
ֶאת־ב ֵ֥ני יׂש ָּראל במד ַ ֵ֥בר ס ָּ ָֽ
א־נותר מ ֶהם איש ֵ֚כי
ַ
ָֽ 65כי־ ָּא ַמר יהוָּ ה ָּל ֶהם ֵ֥מות יָּ מתו ַבמד ָּ ִ֑בר ול
ם־כלָ֣ב ֶבן־יפנֶ ה ויהוש ַע בן־נָֽ ון׃
א ָּ

ס

1 27וַ תק ַרבנָּ ה בנָ֣ ות צ ָּלפ ָּחד ֶבן־ח ֶפר ֶבן־גל ָּעד ֶבן־ ָּמ ָ֣כיר ֶבן־מנַ ֶשה
־יוסף וא ֶלה ש ָ֣מות בנ ָּתיו ַמח ָּלָ֣ה נ ָּעה ו ָּחג ָּ ֵ֥לה
שה ֶבן ִ֑
למשפחת מנַ ֶ ָ֣
ומל ָּכה ותר ָּ ָֽצה׃
ָֽ ַ2ו ַתעמדנָּ ה לפ ָ֣ני מ ֶשה ולפני ֶאל ָּע ָּזָ֣ר ַהכהן ולפ ֵ֥ני ַהנׂשיאם ו ָּכל־ ָּהע ָּ ִ֑דה
אמר׃
ֶ ֵ֥פ ַתח ָֽא ֶהל־מועד ל ָֽ
ָּ 3אבינו ָ֣מת ַבמד ָּבר והוא לא־ ָּהיָּ ה ב ָ֣תוְך ָּהע ָּדה ַהנו ָּעדים ַעל־יהָּוה
א־היו ָֽלו׃
ובנים ל ָּ ֵ֥
ַבע ַדת־ ִ֑ק ַרח ָֽכי־ב ֶחט ָ֣או מת ָּ
־לָ֣נו אחזָּ ה
ָ֣ ָּ 4ל ָּמה יגָּ ַרע שם־ ָּאבינו מ ָ֣תוְך מש ַפחתו כי ֵ֥אין לו ִ֑בן תנָּ ה ָּ
בתוְך א ֵ֥חי ָּא ָֽבינו׃
הוָֽה׃
5וַ יַ ק ֵ֥רב מ ֶשה ֶאת־מש ָּפ ָּטן לפנֵ֥י י ָּ

ס

אמר׃
הוה ֶאל־מ ֶ ֵ֥שה ל ָֽ
6וַ ֵ֥יא ֶמר י ָּ
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7כן בנָ֣ ות צ ָּלפ ָּחד דברת נָּ תן תתן ָּל ֶהם אח ַזָ֣ת נַ ח ָּלה בתוְך א ָ֣חי
יהם ו ַ ָֽהע ַבר ָּת ֶאת־נַ ח ַ ֵ֥לת אב ֶיהן ָּל ֶ ָֽהן׃
אב ֶ ִ֑
8ו ֶאל־ב ֵ֥ני יׂש ָּראל ת ַד ָ֣בר לא ִ֑מר ָ֣איש ָֽכי־יָּ מות ובן ָ֣אין לו ו ַ ָֽהע ַבר ֶ ֵ֥תם
ֶאת־נַ ח ָּלתו לב ָֽתו׃
9ואם־ ֵ֥אין לו ַ ִ֑בת ונ ַת ֶ ֵ֥תם ֶאת־נַ ח ָּלתו ל ֶא ָּחיו׃
11ואם־ ֵ֥אין לו ַא ִ֑חים ונ ַת ֶ ֵ֥תם ֶאת־נַ ח ָּלתו ַלא ֵ֥חי ָּא ָֽביו׃
11ואם־ ָ֣אין ַאחים ל ָּאביו ונ ַת ֶ ָ֣תם ֶאת־נַ ח ָּלתו לשא ִ֞רו ַה ָּק ֵ֥רב א ָּליו
ממש ַפחתו ויָּ ַ ָ֣רש א ָּ ִ֑תּה ָֽו ָּהי ָּתה לבני יׂש ָּראל לח ַ ָ֣קת מש ָּפט ַכא ֶשר
הוה ֶאת־מ ֶ ָֽשה׃
צָּוֵ֥ה י ָּ

ס

ת־ה ָּא ֶרץ
ל־הר ָּהע ָּברים ַה ֶזִ֑ה וראה ֶא ָּ
12וַ יא ֶמר יהוָּ ה ֶאל־מ ֶשה עלה ֶא ַ ֵ֥
א ֶ ֵ֥שר נָּ ַתתי לבנֵ֥י יׂש ָּר ָֽאל׃
ם־א ָּתה ַכא ֶ ֵ֥שר נֶ ֱא ַסף ַאה ֵ֥רן
13ו ָּר ָ֣אי ָּתה א ָּתּה ונֶ ֱא ַספ ָּ ֵ֥ת ֶאל־ ַע ֶמיך גַ ָּ ִ֑
ָּא ָֽחיך׃
ישני ַב ַמים
יתם פי במד ַבר־צן במר ַיבת ָּ ָֽהע ָּדה ל ַהקד ֵ֥
ַ 14כא ֶשר מר ֶ
ר־צן׃
יבת ָּקדש מד ַב ָֽ
יהם הם ָֽמי־מר ַ ֵ֥
לעינ ֶ ִ֑

פ

15וַ י ַד ָ֣בר מ ֶשה ֶאל־יהָּוה לא ָֽמר׃
ל־הע ָּ ָֽדה׃
16יפ ָ֣קד יהוָּ ה ֱאֹל ֵ֥הי ָּהרוחת ל ָּכל־ ָּב ָּ ִׂ֑שר איש ַע ָּ
שר יבי ִ֑אם
17א ֶשר־י ָ֣צא לפני ֶהם וַ א ֶשר יָּ בא לפני ֶהם וַ א ֶ ֵ֥שר יוציאם וַ א ֶ ָ֣
ולא תהיֶ ה ע ַ ָ֣דת יהוָּ ה ַכצאן א ֶ ֵ֥שר אין־ ָּל ֶהם ר ֶ ָֽעה׃
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ר־ר ַוח ִ֑בו
ש ַע בן־נון איש א ֶש ָ֣
18וַ יא ֶמר יהוָּ ה ֶאל־מ ֶשה ַקח־לך ֶאת־יהו ָ֣
ו ָּס ַמכ ָּ ֵ֥ת ֶאת־יָּ דך ָּע ָּ ָֽליו׃
19ו ַ ָֽהע ַמד ָּ ָ֣ת אתו לפני ֶאל ָּע ָּ ָ֣זר ַהכהן ולפני ָּכל־ ָּהע ָּ ִ֑דה וצוי ָּ ֵ֥תה אתו
יהם׃
לעינ ֶ ָֽ
21ונָּ ַת ָּ ֵ֥תה מ ָֽהודך ָּע ָּ ִ֑ליו ל ַ ָ֣מ ַען ישמעו ָּכל־ע ַדת בנֵ֥י יׂש ָּר ָֽאל׃
21ולפני ֶאל ָּע ָּזר ַהכהן יַ עמד ו ָּ ֵ֥ש ַאל לו במש ַ ֵ֥פט ָּהאורים לפ ָ֣ני יהָּ ִ֑וה
ל־הע ָּ ָֽדה׃
ל־פיו יָּבאו הוא ו ָּכל־בני־יׂש ָּר ֵ֥אל אתו ו ָּכ ָּ
ַעל־פיו יצאו ו ַע ָ֣
22וַ ַיָ֣ ַעׂש מ ֶשה ַכא ֶשר צָּ ֵ֥וה יהָּוה א ִ֑תו וַ י ַ ָ֣קח ֶאת־יהוש ַע וַ ַ ָֽיעמדהו לפני
ל־הע ָּ ָֽדה׃
ֶאל ָּע ָּזָ֣ר ַהכהן ולפני ָּכ ָּ
הוה ביַ ד־מ ֶ ָֽשה׃
23וַ יסמְך ֶאת־יָּ ָּדיו ָּע ָּליו וַ י ַצוִ֑הו ַכא ֶשר ד ֶ ֵ֥בר י ָּ

פ

1 28וַ י ַד ֵ֥בר יהָּוה ֶאל־מ ֶ ֵ֥שה לא ָֽמר׃
ת־קר ָּבני ַלחמי לא ַשי ֵ֚ר ַיח נָֽיחחי
ֵ֚ ַ 2צו ֶאת־בנָ֣י יׂש ָּראל ו ָּא ַמר ָּת אל ֶ ִ֑הם ֶא ָּ
תשמרו ל ַהק ֵ֥ריב לי במוע ָֽדו׃
ָֽי־ש ָּנה
יהוִ֑ה כ ָּבׂשים בנ ָּ
3ו ָּא ַמר ָּ ָ֣ת ָּל ֶהם ֶ ֵ֚זה ָּ ָֽהא ֶשה א ֶ ֵ֥שר ַתקריבו ַל ָּ
תמימם ש ַנֵַֽ֥ים ַליום ע ָּ ֵ֥לה ָּת ָֽמיד׃
ׂשה ַב ִ֑ב ֶקר ואת ַה ֶכ ֶָ֣בׂש ַהשני ַתע ֶׂשה ֵ֥בין
ֶ 4את־ ַה ֶ ֵ֥כ ֶבׂש ֶא ָּחד ַתע ֶ ָ֣
ָּ ָֽה ַער ָּ ָֽבים׃
יעת ַה ָֽהין׃
לולה ב ֶ ֵ֥ש ֶמן ָּכתית רב ֵ֥
5וַ עׂשירית ָּהא ָּיפה ס ֶלת למנ ָּ ִ֑חה ב ָּ
6ע ַלת ָּת ִ֑מיד ָּהעׂשיָּ ה ב ַ ָ֣הר סינַ י ל ָ֣רי ַח ניח ַח א ֶשה ַ ָֽליהָּ ָֽוה׃
יהוָֽה׃
יעת ַההין ַל ֶכ ֶבׂש ָּה ֶא ָּ ִ֑חד ַבק ֶדש ַהסְך ֶנ ֵֶ֥סְך ש ָּכר ַל ָּ
7ונסכו רב ָ֣
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8ואת ַה ֶ ָ֣כ ֶבׂש ַהשני ַתע ֶׂשה ָ֣בין ָּ ָֽה ַער ָּ ִ֑בים כמנ ַחת ַהב ֶקר וכנסכו
יהוָֽה׃
ַתע ֶׂשה אשה ֵ֥ר ַיח ניח ַח ַל ָּ

פ

9וביום ַה ַש ָּבת ש ָֽני־כ ָּב ֵׂ֥שים ב ָֽני־ ָּש ָּנה תמי ִ֑מם וש ָ֣ני ֶעׂשרנים ס ֶלת
לולה ַב ֶש ֶמן ונס ָֽכו׃
מנ ָּחה ב ָּ ֵ֥
11ע ַ ֵ֥לת ַש ַבת ב ַש ַב ִ֑תו ַעל־ע ַ ֵ֥לת ַה ָּתמיד ונס ָּ ָֽכּה׃

ס

11וב ָּראשי ָּחדשי ֶכם ַתק ֵ֥ריבו ע ָּלה ַליהָּ ִ֑וה ָּפרים ב ָֽני־ ָּבָ ָּקר שנַ ים ו ַ ָ֣איל
ֶא ָּחד כ ָּבׂשים בני־ ָּש ָּנה שב ָּעה תמי ָֽמם׃
12ושֹל ָּ ָ֣שה ֶעׂשרנים ס ֶלת מנ ָּחה בלו ָּ ָ֣לה ַב ֶש ֶמן ַל ָּפר ָּה ֶא ָּ ִ֑חד וש ָ֣ני
לולה ַב ֶש ֶמן ָּל ַאיל ָּ ָֽה ֶא ָּ ָֽחד׃
ֶעׂשרנים ס ֶלת מנ ָּחה ב ָּ ָ֣
13וע ָּש ָ֣רן ע ָּשרון ס ֶלת מנ ָּחה בלו ָּ ָ֣לה ַב ֶש ֶמן ַל ֶכ ֶבׂש ָּה ֶא ָּ ִ֑חד ע ָּלה ָ֣רי ַח
יהוה׃
ניח ַח א ֶשה ַל ָּ ָֽ
יעת ַההין
14ונסכי ֶהם ח ָ֣צי ַההין יהיֶ ה ַל ָּפר ושלישת ַה ָ֣הין ָּל ַאיל ורב ֵ֥
ַל ֶכ ֶבׂש ָּ ִ֑יַֽין ָ֣זאת ע ַ ֵ֥לת ח ֶדש ב ָּחדשו ל ָּחדשי ַה ָּש ָּנָֽה׃
15וׂשעיר ע ֵ֥זים ֶא ָּחד ל ַח ָּטאת ַליהָּ ִ֑וה ַעל־ע ַלת ַה ָּתמיד י ָּע ֶׂשה ונס ָֽכו׃

ס

יהוָֽה׃
16ו ַב ָ֣ח ֶדש ָּהראשון ב ַאר ָּב ָּ ֵ֥עה ָּע ָּׂשר יום ַל ִ֑ח ֶדש ֶפ ַסח ַל ָּ
17ו ַבחמ ָּשה ָּע ָּ ֵׂ֥שר יום ַל ֵ֥ח ֶדש ַה ֶזה ָּ ִ֑חג שב ַ ָ֣עת יָּ מים ַמצות י ָּא ָֽכל׃
אכת עב ָּדה ֵ֥לא ַתע ָֽׂשו׃
ַ 18ביֵ֥ ום ָּהראשון מק ָּרא־ ִ֑ק ֶדש ָּכל־מ ֶ ֵ֥ל ֶ
19והק ַרב ֶתם א ֶשה ע ָּלה ַ ָֽליהוָּ ה ָּפרים בני־ ָּבָ ָּקר ש ַנַֽים ו ַ ָ֣איל ֶא ָּ ִ֑חד
ושב ָּעה כ ָּבׂשים ב ָ֣ני ָּשנָּ ה תמימם יהיֵ֥ ו ָּל ֶ ָֽכם׃
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21ומנ ָּח ָּתם ס ֶלת בלו ָּ ָ֣לה ַב ָּ ִ֑ש ֶמן שֹל ָּשה ֶעׂשרנים ַל ָּפר ושני ֶעׂשרנים
ָּל ַאיל ַתע ָֽׂשו׃
21ע ָּשרון ע ָּשרון ַתע ֶׂשה ַל ֶכ ֶבׂש ָּה ֶא ָּ ִ֑חד לשב ַעת ַהכ ָּב ָֽׂשים׃
יכם׃
22וׂש ֵ֥עיר ַח ָּטאת ֶא ָּ ִ֑חד ל ַכפר על ֶ ָֽ
ת־א ֶלה׃
23מל ַבד ע ַ ָ֣לת ַהב ֶקר א ֶשר לע ַ ָ֣לת ַה ָּת ִ֑מיד ַתעׂשו ֶא ָֽ
יהוִ֑ה
ָּ 24כא ֶלה ַתעׂשו ַליום שב ַעָ֣ת יָּמים ֶל ֶחם א ֵ֥שה ָֽר ַיח־ניח ַח ַל ָּ
ל־עולת ַה ָּתמיד י ָּע ֶׂשה ונס ָֽכו׃
ַ
ַע
25ו ַביום ַהשביעי מק ָּרא־ק ֶדש יה ֶי ָ֣ה ָּל ֶ ִ֑כם ָּכל־מ ֶ ֵ֥לא ֶכת עב ָּדה ֵ֥לא
ַתע ָֽׂשו׃

ס

26וביָ֣ ום ַהבכורים ב ַהקריב ֶכם מנ ָּחה ח ָּד ָּשה ַ ָֽליהוָּ ה ב ָּשבעת ֶיכִ֑ם
אכת עב ָּדה ֵ֥לא ַתע ָֽׂשו׃
ָֽמק ָּרא־ק ֶדש יה ֶי ָ֣ה ָּל ֶכם ָּכל־מ ֶ ֵ֥ל ֶ
י־ב ָָּקר ש ַנַֽים ַ ָ֣איל ֶא ָּ ִ֑חד
27והק ַרב ֶתם עו ָּלה לרי ַח ניח ַח ַ ָֽליהוָּ ה ָּפרים בנ ָּ
שב ָּ ֵ֥עה כ ָּבׂשים בנֵ֥י ָּש ָּנָֽה ׃
28ומנ ָּח ָּתם ס ֶלת בלו ָּ ָ֣לה ַב ָּ ִ֑ש ֶמן שֹל ָּשה ֶעׂשרנים ַל ָּ ָ֣פר ָּ ָֽה ֶא ָּחד שני
ֶעׂשרנים ָּל ַאיל ָּה ֶא ָּ ָֽחד׃
29ע ָּשרון ע ָּשרון ַל ֶכ ֶבׂש ָּה ֶא ָּ ִ֑חד לשב ַעת ַהכ ָּב ָֽׂשים׃
יכם׃
ׂ31ש ֵ֥עיר עזים ֶא ָּ ִ֑חד ל ַכפר על ֶ ָֽ
יהם׃
יו־ל ֶכם ונסכ ֶ ָֽ
ימם יה ָּ
31מל ִַ֞בד ע ַלת ַה ָּתמיד ומנ ָּחתו ַתע ִׂ֑שו תמ ֵ֥

פ

1 29ו ַבח ֶדש ַהשביעי ב ֶא ָּ ָ֣חד ַלח ֶדש ָֽמק ָּרא־ק ֶדש יהיֶ ָ֣ה ָּל ֶכם
רועה יה ֶ ֵ֥יה ָּל ֶ ָֽכם׃
אכת עב ָּדה ָ֣לא ַתע ִׂ֑שו יֵ֥ ום ת ָּ
ָּכל־מ ֶ ֵ֥ל ֶ
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2וַ עׂשי ֶתם ע ָּלה לרי ַח ניח ַח ַ ָֽליהוָּ ה ַפר ֶבן־ ָּבָ ָּקר ֶא ָּחד ַ ָ֣איל ֶא ָּ ִ֑חד כ ָּבׂשים
ימם׃
י־ש ָּנה שב ָּעה תמ ָֽ
בנ ָּ
3ומנ ָּח ָּתם ס ֶלת בלו ָּ ָ֣לה ַב ָּ ִ֑ש ֶמן שֹל ָּשה ֶעׂשרנים ַל ָּפר ש ֵ֥ני ֶעׂשרנים
ָּל ָּ ָֽאיל׃
4וע ָּש ָ֣רון ֶא ָּחד ַל ֶכ ֶבׂש ָּה ֶא ָּ ִ֑חד לשב ַעת ַהכ ָּב ָֽׂשים׃
יכם׃
5וׂשעיר־ע ֵ֥זים ֶא ָּחד ַח ָּ ִ֑טאת ל ַכפר על ֶ ָֽ
6מל ַבד ע ַלת ַהח ֶדש ומנ ָּח ָּתּה וע ַלת ַה ָּתמיד ומנ ָּח ָּתּה ונסכי ֶהם
יהוָֽה׃
כמש ָּפ ָּ ִ֑טם ל ָ֣ר ַיח ניח ַח א ֶשה ַל ָּ

ס

7ו ֶב ָּעׂשור ַלח ֶדש ַהשביעי ַהזֶ ה ָֽמק ָּרא־ק ֶדש יה ֶי ָ֣ה ָּל ֶכם ועני ֶתם
אכה ֵ֥לא ַתע ָֽׂשו׃
ֶאת־נַ פשתי ֶ ִ֑כם ָּכל־מ ָּל ָּ
8והק ַרב ֶתם ע ָּלה ַ ָֽליהוָּ ה ָ֣רי ַח ניח ַח ַפר ֶבן־ ָּבָ ָּקר ֶא ָּחד ַ ָ֣איל ֶא ָּ ִ֑חד
ָֽי־שנָּ ה שב ָּעה תמימם יהיֵ֥ ו ָּל ֶ ָֽכם׃
כ ָּבׂשים בנ ָּ
9ומנ ָּח ָּתם ס ֶלת בלו ָּ ָ֣לה ַב ָּ ִ֑ש ֶמן שֹל ָּשה ֶעׂשרנים ַל ָּפר שני ֶעׂשרנים
ָּל ַאיל ָּה ֶא ָּ ָֽחד׃
11ע ָּשרון ע ָּשרון ַל ֶכ ֶבׂש ָּה ֶא ָּ ִ֑חד לשב ַעת ַהכ ָּב ָֽׂשים׃
ׂ11שעיר־ע ֵ֥זים ֶא ָּחד ַח ָּ ִ֑טאת מל ִַ֞בד ַח ַטאת ַהכפרים וע ַלָ֣ת ַה ָּתמיד
יהם׃
ומנ ָּח ָּתּה ונסכ ֶ ָֽ

פ

12ו ַבחמ ָּשה ָּע ָּׂשר יום ַל ָ֣ח ֶדש ַהשביעי ָֽמק ָּרא־ק ֶדש יהיֶ ָ֣ה ָּל ֶכם
יָּמים׃
יהוה שב ַ ֵ֥עת ָֽ
ֵ֥אכת עב ָּדה ָ֣לא ַתע ִׂ֑שו ו ַחג ֶ ֵ֥תם ַחג ַל ָּ
ָּכל־מ ֶל ֶ
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ֹלשה ָּע ָּׂשר
13והק ַרב ֶתם ע ָּלה אשה רי ַח ניח ַח ַ ָֽליהוָּ ה ָּפרים בני־ ָּב ָָּקר ש ָּ ֵ֥
ימם יהיָֽ ו׃
ָֽי־ש ָּנה ַאר ָּב ָּ ֵ֥עה ָּע ָּׂשר תמ ֵ֥
אילָ֣ם ש ָּ ִ֑נַֽים כ ָּבׂשים בנ ָּ
14ומנ ָּח ָּתם ס ֶלת בלו ָּ ָ֣לה ַב ָּ ִ֑ש ֶמן שֹל ָּשה ֶעׂשרנים ַל ָּ ָ֣פר ָּ ָֽה ֶא ָּחד לשֹל ָּשה
ילם׃
ָּע ָּׂשר ָּפרים שני ֶעׂשרנים ָּל ַ ָ֣איל ָּ ָֽה ֶא ָּחד לשני ָּהא ָֽ
15וע ָּשרון ע ָּשרון ַל ֶכ ֶבׂש ָּה ֶא ָּ ִ֑חד ל ַאר ָּב ָּ ֵ֥עה ָּע ָּׂשר כ ָּב ָֽׂשים׃
16וׂשעיר־ע ֵ֥זים ֶא ָּחד ַח ָּ ִ֑טאת מל ַבד ע ַ ָ֣לת ַה ָּתמיד מנ ָּח ָּתּה ונס ָּ ָֽכּה׃

ס

17ו ַביָ֣ ום ַהשני ָּפרים בני־ ָּבָ ָּקר ש ֵ֥נים ָּע ָּׂשר אי ָ֣לם ש ָּ ִ֑נַֽים כ ָּבׂשים
בני־ ָּש ָּנה ַאר ָּב ָּ ֵ֥עה ָּע ָּׂשר תמי ָֽמם׃
18ומנ ָּח ָּ ָ֣תם ונסכי ֶהם ַל ָּפרים ָּלאילם ו ַלכ ָּבׂשים במס ָּפ ָּרם ַכמש ָּ ָֽפט׃
יהם׃
19וׂשעיר־ע ֵ֥זים ֶא ָּחד ַח ָּ ִ֑טאת מל ַבד ע ַ ָ֣לת ַה ָּתמיד ומנ ָּח ָּתּה ונסכ ֶ ָֽ

ס

21ו ַביום ַהשלישי ָּפ ֵ֥רים ַעשתי־ ָּע ָּׂשר אי ָ֣לם ש ָּ ִ֑נַֽים כ ָּבׂשים בני־ ָּש ָּנה
ַאר ָּב ָּ ֵ֥עה ָּע ָּׂשר תמי ָֽמם׃
21ומנ ָּח ָּ ָ֣תם ונסכי ֶהם ַל ָּפרים ָּלאילם ו ַלכ ָּבׂשים במס ָּפ ָּרם ַכמש ָּ ָֽפט׃
22וׂש ֵ֥עיר ַח ָּטאת ֶא ָּ ִ֑חד מל ַבד ע ַלָ֣ת ַה ָּתמיד ומנ ָּח ָּתּה ונס ָּ ָֽכּה׃

ס

23ו ַביום ָּהרביעי ָּפ ֵ֥רים ע ָּׂש ָּרה אי ָ֣לם ש ָּ ִ֑נַֽים כ ָּבׂשים ב ָֽני־ ָּש ָּנה ַאר ָּב ָּ ֵ֥עה
ָּע ָּׂשר תמי ָֽמם׃
יהם ַל ָּפרים ָּלאילם ו ַלכ ָּבׂשים במס ָּפ ָּרם ַכמש ָּ ָֽפט׃
24מנ ָּח ָּ ָ֣תם ונסכ ֶ
25וׂשעיר־ע ֵ֥זים ֶא ָּחד ַח ָּ ִ֑טאת מל ַבד ע ַ ָ֣לת ַה ָּתמיד מנ ָּח ָּתּה ונס ָּ ָֽכּה׃

ס

26ו ַביום ַהחמישי ָּפ ֵ֥רים תש ָּעה אי ָ֣לם ש ָּ ִ֑נַֽים כ ָּבׂשים ב ָֽני־ ָּש ָּנה ַאר ָּב ָּ ֵ֥עה
ָּע ָּׂשר תמי ָֽמם׃
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27ומנ ָּח ָּ ָ֣תם ונסכי ֶהם ַל ָּפרים ָּלאילם ו ַלכ ָּבׂשים במס ָּפ ָּרם ַכמש ָּ ָֽפט׃
28וׂש ֵ֥עיר ַח ָּטאת ֶא ָּ ִ֑חד מל ַבד ע ַ ָ֣לת ַה ָּתמיד ומנ ָּח ָּתּה ונס ָּ ָֽכּה׃

ס

29ו ַביום ַהששי ָּפ ֵ֥רים שמ ָּנה אי ָ֣לם ש ָּ ִ֑נַֽים כ ָּבׂשים בני־ ָּש ָּנה ַאר ָּב ָּ ֵ֥עה
ָּע ָּׂשר תמי ָֽמם׃
31ומנ ָּח ָּ ָ֣תם ונסכי ֶהם ַל ָּפרים ָּלאילם ו ַלכ ָּבׂשים במס ָּפ ָּרם ַכמש ָּ ָֽפט׃
31וׂש ֵ֥עיר ַח ָּטאת ֶא ָּ ִ֑חד מל ַבד ע ַ ָ֣לת ַה ָּתמיד מנ ָּח ָּתּה ונ ָּס ֶ ָֽכי ָּה׃

פ

32ו ַביום ַהשביעי ָּפ ֵ֥רים שב ָּעה אי ָ֣לם ש ָּ ִ֑נַֽים כ ָּבׂשים בני־ ָּש ָּנה ַאר ָּב ָּ ֵ֥עה
ָּע ָּׂשר תמי ָֽמם׃
33ומנ ָּח ָּ ָ֣תם ונסכ ֶהם ַל ָּפרים ָּלאילם ו ַלכ ָּבׂשים במס ָּפ ָּרם כמש ָּפ ָּ ָֽטם׃
34וׂש ֵ֥עיר ַח ָּטאת ֶא ָּ ִ֑חד מל ַבד ע ַ ָ֣לת ַה ָּתמיד מנ ָּח ָּתּה ונס ָּ ָֽכּה׃

פ

אכת עב ָּדה ֵ֥לא ַתע ָֽׂשו׃
ַ 35ביום ַהשמיני ע ֶצ ֶרת תה ֶי ָ֣ה ָּל ֶכִ֑ם ָּכל־מ ֶ ֵ֥ל ֶ
36והק ַרב ֶתם ע ָּלה אשה רי ַח ניח ַח ַ ָֽליהוָּ ה ַ ֵ֥פר ֶא ָּחד ַ ָ֣איל ֶא ָּ ִ֑חד כ ָּבׂשים
בני־ ָּש ָּנה שב ָּעה תמי ָֽמם׃
יהם ַל ָּפר ָּל ַאיל ו ַלכ ָּבׂשים במס ָּפ ָּרם ַכמש ָּ ָֽפט׃
37מנ ָּח ָּ ָ֣תם ונסכ ֶ
38וׂש ֵ֥עיר ַח ָּטאת ֶא ָּ ִ֑חד מל ַבד ע ַ ָ֣לת ַה ָּתמיד ומנ ָּח ָּתּה ונס ָּ ָֽכּה׃
39א ֶלה ַתע ֵׂ֥שו ַליהָּוה במועדי ֶ ִ֑כם ל ַבד מנדרי ֶכם ונדבתי ֶכם לע ָֹֽלתי ֶכם
ולמנ ָ֣חתי ֶכם ולנסכי ֶכם ול ַשלמי ֶ ָֽכם׃
1 30וַ ֵ֥יא ֶמר מ ֶשה ֶאל־ב ָ֣ני יׂש ָּר ִ֑אל ככל א ֶשר־צָּ ֵ֥וה יהָּוה ֶאת־מ ֶ ָֽשה׃

פ

שי ַה ַמטות לב ֵ֥ני יׂש ָּראל לא ִ֑מר ֶזָ֣ה ַה ָּד ָּבר א ֶשר
2וַ י ַדבר מ ֶשה ֶאל־ ָּרא ָ֣
הוה׃
צָּ ֵ֥וה י ָּ ָֽ
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3איש ָֽכי־ידר נֶ ֶדר ַ ָֽליהוָּ ה ָֽאו־ה ָּש ַבע שב ָּעה ֶלאסר א ָּסר ַעל־נַ פשו ֵ֥לא
ל־הי ֵ֥צא מפיו יַ ע ֶ ָֽׂשה׃
יַ חל ד ָּב ִ֑רו כ ָּכ ַ
4וא ָּשה ָֽכי־ת ֵ֥דר ֶנַֽ ֶדר ַליהָּ ִ֑וה ו ָּאס ָּ ֵ֥רה א ָּסר ב ֵ֥בית ָּאבי ָּה בנע ֶ ָֽרי ָּה׃
שר ָּ ָֽאס ָּ ָ֣רה ַעל־נַ פ ָּשּה ו ֶה ֱח ֵ֥ריש ָּלּה
5ו ָּש ַמע ָּאבי ָּה ֶאת־נד ָּרּה ֶו ֱָֽא ָּס ָּרּה א ֶ ָ֣
ר־אס ָּ ֵ֥רה ַעל־נַ פ ָּשּה יָּ ָֽקום׃
יה ו ָּכל־א ָּסר א ֶש ָּ
יה ו ָּקמו ָּכל־נ ָּד ֶר ָּ
ָּא ִ֑ב ָּ
ר־אס ָּ ֵ֥רה
יה א ֶש ָּ
יה ֶו ֱָֽא ָּס ֶר ָּ
יה א ָּתּה ביָ֣ ום ָּשמעו ָּכל־נ ָּד ֶר ָּ
6ואם־הניא ָּא ָ֣ב ָּ
יה א ָּ ָֽתּה׃
ח־לּה כי־הנֵ֥יא ָּאב ָּ
ַעל־נַ פ ָּשּה ָ֣לא יָּ ִ֑קום ַוָֽיהוָּ ה יָֽס ַל ָּ
יה א ֶ ֵ֥שר ָּאס ָּרה
7ואם־ ָּהיו ָֽתהיֶ ה לאיש ונ ָּד ֶרי ָּה ָּע ֶ ִ֑לי ָּה ֵ֚או מב ָּ ָ֣טא ׂש ָּפ ֶת ָּ
ַעל־נַ פ ָּ ָֽשּה׃
יה ֶו ֱָֽא ָּס ֶר ָּה
8ו ָּש ַ ֵ֥מע אי ָּשּה ביֵ֥ ום ָּשמעו ו ֶה ֱח ָ֣ריש ָּלִּ֑ה ו ָּ ָָ֣קמו נ ָּד ֶר ָּ
ר־אס ָּ ֵ֥רה ַעל־נַ פ ָּשּה יָּ ָָֽקמו׃
א ֶש ָּ
יה ואת
שר ָּע ֶל ָּ
9ואם ביום ש ָ֣מ ַע אי ָּשּה יָּ ָ֣ניא או ָּתּה והפר ֶאת־נד ָּרּה א ֶ ָ֣
ח־לּה׃
יהוה יָֽס ַ ָֽל ָּ ָֽ
יה א ֶ ֵ֥שר ָּאס ָּרה ַעל־נַ פ ָּ ִ֑שּה וַ ָּ
מב ָּ ָ֣טא ׂש ָּפ ֶת ָּ
11ונֵַֽ֥ ֶדר ַאל ָּמ ָּנה וגרו ָּ ִ֑שה כל א ֶשר־ ָּאס ָּ ֵ֥רה ַעל־נַ פ ָּשּה יָּ ֵ֥קום ָּע ֶ ָֽלי ָּה׃
11ואם־ ֵ֥בית אי ָּשּה נָּ ָּ ִ֑ד ָּרה ָֽאו־ ָּאס ָּ ֵ֥רה א ָּסר ַעל־נַ פ ָּשּה בשב ָּ ָֽעה׃
12ו ָּש ַמע אי ָּשּה ו ֶה ֱח ָ֣רש ָּלּה ֵ֥לא הניא א ָּ ִ֑תּה ו ָּקמו ָּכל־נ ָּד ֶרי ָּה ו ָּכל־א ָּסר
ר־אס ָּ ֵ֥רה ַעל־נַ פ ָּשּה יָּ ָֽקום׃
א ֶש ָּ
13ואם־ ָּהפר יָּ פר א ָּ ֵ֥תם׀ אי ָּשּה ביָ֣ ום ָּשמעו ָּכל־מו ָּצא ׂש ָּפ ֶתי ָּה לנ ָּד ֶרי ָּה
ח־לּה׃
יהוה יָֽס ַ ָֽל ָּ ָֽ
ישּה הפ ָּרם וַ ָּ
ולא ַ ֵ֥סר נַ פ ָּשּה ָ֣לא יָּ ִ֑קום א ָּ ָ֣
ָּ 14כל־נַֽ ֶדר ו ָּכל־שב ַ ֵ֥עת א ָּסר ל ַע ָ֣נת ָּ ִ֑נ ֶפש אי ָּ ֵ֥שּה יקי ֶמנו ואי ָּ ֵ֥שּה יפ ֶ ָֽרנו׃
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15ואם־ ַהחרש יַ חריש ָּ ֵ֥לּה אי ָּשּה מיָ֣ ום ֶאל־יום והקים ֶאת־ ָּכל־נ ָּד ֶרי ָּה
י־ה ֱח ֵ֥רש ָּלּה ביֵ֥ ום
יה ה ָָ֣קים א ָּתם כ ֶ
שר ָּע ֶ ִ֑ל ָּ
יה א ֶ ָ֣
ל־א ָּס ֶר ָּ
־כ ֱ
ֵ֥או ֶאת ָּ
ָּשמ ָֽעו׃
16ואם־ ָּה ֵ֥פר יָּ פר א ָּתם ַאח ָ֣רי ָּשמ ִ֑עו ונָּ ָּׂשא ֶאת־ע ָּונָּֽה׃
־אב
ָ֣ 17א ֶלה ַ ָֽהחקים א ֶשר צָּוה יהוָּ ה ֶאת־מ ֶשה ֵ֥בין איש לאש ִ֑תו ָֽבין ָּ ָ֣
יה׃
יה ֵ֥בית ָּא ָֽב ָּ
לבתו בנע ֶר ָּ

פ

1 31וַ י ַד ֵ֥בר יהָּוה ֶאל־מ ֶ ֵ֥שה לא ָֽמר׃
ל־ע ֶ ָֽמיך׃
2נקם נק ַמת בנָ֣י יׂש ָּראל מאת ַהמדיָּ נִ֑ים ַא ַחר ת ָּא ֵ֥סף ֶא ַ
3וַ י ַדבר מ ֶשה ֶאל־ ָּה ָּ ָ֣עם לאמר ה ָּחלצו מאת ֶכם אנָּ שים ַל ָּצ ָּ ִ֑בא ויהיו
הוה במד ָּ ָֽיַֽן׃
ַעל־מדיָּ ן ָּל ֵ֥תת נק ַמת־י ָּ
ֵ֚ ֶ 4א ֶלף ַל ַמ ֶטה ֶא ֶלף ַל ַמ ֶ ִ֑טה לכל ַמ ָ֣טות יׂש ָּראל תשלחו ַל ָּצ ָּ ָֽבא׃
לוצי ָּצ ָּ ָֽבא׃
ים־ע ָּ ֵׂ֥שר ֶא ֶלף ח ֵ֥
5וַ י ָּ ָֽמסרו מ ַאלפָ֣י יׂש ָּראל ֶא ֶלף ַל ַמ ֶ ִ֑טה שנ ָּ
6וַ יש ַלח א ָּ ֵ֥תם מ ֶשה ֶ ֵ֥א ֶלף ַל ַמ ֶטה ַל ָּצ ָּ ִ֑בא א ָּתם ו ֶאת־פינ ָּחס ֶבן־ ֶאל ָּע ָּזר
ַהכהן ַל ָּצ ָּבא וכ ֵ֥לי ַהק ֶדש וַ חצצ ֵ֥רות ַהתרו ָּעה ביָּ ָֽדו׃
ַ7וַָֽֽיצבאו ַעל־מדיָּ ן ַכא ֶשר צָּ ֵ֥וה יהָּוה ֶאת־מ ֶ ִ֑שה וַ ַ ָֽי ַהרגו ָּכל־זָּ ָּ ָֽכר׃
8ו ֶאת־ ַמלכי מדיָּ ן ָּהרגָ֣ ו ַעל־ ַחללי ֶהם ֶאת־ ֱאוי ו ֶאת־ ֶר ֶקם ו ֶאת־צור
ו ֶאת־חור ו ֶאת ֶ־ר ַבע חמ ֶשת ַמל ָ֣כי מד ָּ ִ֑יַֽן ואת בל ָּ ָ֣עם ֶבן־בעור ָּהרגו
ֶב ָּ ָֽח ֶרב׃
9וַ ישבו בני־יׂש ָּראל ֶאת־נ ֵ֥שי מד ָּיַֽן ו ֶאת־ ַט ָּ ִ֑פם ואת ָּכל־ב ֶהמ ָּתם
ת־כל־ח ָּילם ָּב ָּזָֽזו׃
ו ֶאת־ ָּכל־מקנ ֶהם ו ֶא ָּ
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11ואת ָּכל־ ָּערי ֶהם ב ָ֣מושב ָּתם ואת ָּכל־ ָֽטיר ָּ ִ֑תם ָּׂשרפו ָּב ָֽאש׃
11וַ יקחו ֶאת־ ָּכל־ ַה ָּש ָּלל ואת ָּכל־ ַה ַמל ִ֑קו ַח ָּב ָּא ָּדם ו ַבבה ָּ ָֽמה׃
ת־השבי
12וַ יָּ באו ֶאל־מ ֶשה ו ֶאל־ ֶאל ָּעזָּ ר ַהכהן ו ֶאל־ע ַ ָ֣דת בנָֽי־יׂש ָּראל ֶא ַ
מואב א ֶשר
ל־ער ָ֣בת ָּ
ל־ה ַמח ֶנִ֑ה ֶא ַ ָֽ
ת־ה ָּש ָּלל ֶא ַ ָֽ
ת־ה ַמלק ַוח ו ֶא ַ
ו ֶא ַ
ַעל־יַ ר ֵ֥דן יר ָֽחו׃

ס

אתם ֶאל־מחוץ
יאי ָּהע ָּדה לק ָּר ָּ ִ֑
13וַ יצאו מ ֶשה ו ֶאל ָּע ָּזר ַהכהן ו ָּכל־נׂש ֵ֥
ַ ָֽל ַמח ֶנָֽה׃
14וַ יק ָ֣צף מ ֶשה ַעל פקו ָ֣די ֶה ָּ ִ֑חיל ָּׂשרי ָּהא ָּלפים ו ָּׂש ָ֣רי ַהמאות ַה ָּבאים
מצ ָּ ֵ֥בא ַהמל ָּח ָּ ָֽמה׃
15וַ ֵ֥יא ֶמר אלי ֶהם מ ֶ ִ֑שה ַ ָֽהחיי ֶתם ָּכל־נק ָּ ָֽבה׃
יהוה
ר־מ ַעל ַב ָּ
ָ֣ 16הן הנָּ ה ָּהיו לבני יׂש ָּראל בד ַ ָ֣בר בל ָּעם למ ָּס ַ ֵ֥
הוָֽה׃
ַעל־ד ַבר־פ ִ֑עור וַ ת ֵ֥הי ַה ַמג ָּפה ַבע ַ ֵ֥דת י ָּ
17ו ַע ָּתה הרגֵ֥ ו ָּכל־זָּ ָּכר ַב ָּ ִ֑טף ו ָּכל־א ָּשה י ַ ֵ֥ד ַעת איש למש ַ ֵ֥כב זָּ ָּכר ה ָֽרגו׃
18וכל ַה ַ ָ֣טף ַבנָּ שים א ֶ ֵ֥שר לא־יָּ דעו מש ַ ָ֣כב זָּ ָּ ִ֑כר ַהחיו ָּל ֶ ָֽכם׃
יָּמים כל הרג נֶ ֶפש ו ָ֣כל׀ נג ַָ֣ע ֶ ָֽב ָּח ָּלל
19ו ַא ֶתם חנו מ ֵ֥חוץ ַ ָֽל ַמח ֶנה שב ַעָ֣ת ִ֑
יכם׃
וביָ֣ ום ַהשביעי ַא ֶתם ושב ֶ ָֽ
ָֽתת ַחט ִ֞או ַביום ַהשלישי ַ
21ו ָּכל־ ֶבגֶ ד ו ָּכל־כלי־עור ו ָּכל־ ַמע ֵׂ֥שה עזים ו ָּכל־כלי־ ִ֑עץ תת ַח ָּ ָֽטאו׃

ס

שי ַה ָּצ ָּבא ַה ָּבאים ַלמל ָּח ָּ ִ֑מה זֵ֚את ח ַ ָ֣קת
ל־אנ ָ֣
21וַ יא ֶמר ֶאל ָּע ָּזר ַהכהן ֶא ַ
הוה ֶאת־מ ֶ ָֽשה׃
תורה א ֶשר־צָּוֵ֥ה י ָּ
ַה ָּ

413

Text from: Biblia Hebraica Stuttgartensia
© 1997 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
All rights reserved

ת־הבדיל
ת־ה ַברזֶ ל ֶ ָֽא ַ
־הנח ֶשת ֶא ַ
ֵ֥ ַ 22אְך ֶאת־ ַהזָּ ָּהב ו ֶאת־ ַה ָּ ִ֑כ ֶסף ֶ ָֽאת ַ
ת־הע ָּ ָֽפ ֶרת׃
ו ֶא ָּ
ָּ 23כל־ ָּד ִָּ֞בר א ֶשר־יָּ ָ֣בא ָּבאש ַתעבירו ָּבאש ו ָּטהר ַאְך ב ֵ֥מי נ ָּדה ית ַח ָּ ִ֑טא
וכל א ֶשר ָֽלא־יָּבא ָּבאש ַתע ֵ֥בירו ַב ָּ ָֽמים׃
24וכ ַבס ֶתם בגדי ֶכם ַביֵ֥ ום ַהשביעי וט ַהר ֶ ִ֑תם ו ַא ַחר ָּת ֵ֥באו ֶאל־ ַ ָֽה ַמח ֶ ָֽנה׃
פ

25וַ ֵ֥יא ֶמר יהָּוה ֶאל־מ ֶ ֵ֥שה לא ָֽמר׃
ובבה ָּ ִ֑מה ַא ָּתה ו ֶאל ָּע ָּזָ֣ר ַהכהן
ָּׂ 26שא ָ֣את ראש ַמלקו ַח ַהשבי ָּב ָּא ָּדם ַ
ו ָּראשי א ֵ֥בות ָּהע ָּ ָֽדה׃
ׂשי ַהמל ָּח ָּמה ַהיצאים ַל ָּצ ָּ ִ֑בא ובין
27ו ָּחצי ָּת ֶאת־ ַה ַמלקו ַח ֵ֚בין תפ ָ֣
ל־הע ָּ ָֽדה׃
ָּכ ָּ
28וַ הרמ ָּת ֶמ ֶכס ַ ָֽליהוָּ ה מ ִ֞את ַאנשי ַהמל ָּח ָּמה ַהיצ ָ֣אים ַל ָּצ ָּבא ֶא ָּ ָ֣חד
ן־ה ָֽצאן׃
ן־החמרים ומ ַ
ן־ה ָּב ָּקר ומ ַ
ן־ה ָּא ָּדם ומ ַ
נֶ ֶפש מחמש ַהמ ִ֑אות מ ָּ
הוָֽה׃
רומת י ָּ
29מ ַ ָֽמחצי ָּתם ת ָּ ִ֑קחו ונָּ ַת ָּתה ל ֶאל ָּע ָּזֵ֥ר ַהכהן ת ַ ֵ֥
ן־ה ָּא ָּדם
ן־החמשים מ ָּ
31ומ ַמחצת ב ָֽני־יׂש ָּראל ת ַ ָ֣קח׀ ֶא ָּ ָ֣חד׀ ָּא ָ֣חז מ ַ
ל־הבה ָּ ִ֑מה ונָּ ַת ָּתה א ָּתם ַללוים
ן־הצאן מ ָּכ ַ
־החמ ֵ֥רים ומ ַ
־ה ָּב ָָּקר מן ַ
מן ַ
הוָֽה׃
שמרי מש ֶמ ֶרת מש ַ ֵ֥כן י ָּ
31וַ ַיָ֣ ַעׂש מ ֶשה ו ֶאל ָּע ָּזר ַהכ ִ֑הן ַכא ֶשר צָּ ֵ֥וה יהָּוה ֶאת־מ ֶ ָֽשה׃
32וַ יהי ַה ַמלקו ַח יֶ ָ֣ ֶתר ַה ָּבז א ֶ ֵ֥שר ָּבזזו ַ ָ֣עם ַה ָּצ ָּ ִ֑בא צאן שש־מ ֵ֥אות ֶא ֶלף
ושב ֵ֥עים ֶא ֶלף וַ ח ָֽמ ֶשת־א ָּל ָֽפים׃
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33ו ָּב ָּקר ש ַנֵַֽ֥ים ושבעים ָּ ָֽא ֶלף׃
34וַ חמרים ֶא ָּ ֵ֥חד וששים ָּ ָֽא ֶלף׃
35ו ֶנָ֣ ֶפש ָּא ָּדם מן־ ַהנָּ שים א ֶ ֵ֥שר ָֽלא־יָּ דעו מש ַ ָ֣כב זָּ ָּ ִ֑כר ָּכל־נֶ ֶפש ש ַנֵַֽ֥ים
ושֹלשים ָּ ָֽא ֶלף׃
36וַ תהי ַ ָֽה ֶמ ֱח ָּצה ח ֶלק ַהיצאים ַב ָּצ ָּ ִ֑בא מס ַ ָ֣פר ַהצאן שֹלש־מ ֵ֥אות ֶא ֶלף
ֹלשים ֶא ֶלף ושב ַ ֵ֥עת א ָּלפים וַ ח ֵ֥מש מ ָֽאות׃
וש ָ֣
37וַ יהי ַה ֶ ֵ֥מ ֶכס ַ ָֽליהָּוה מן־ ַה ִ֑צאן ֵ֥שש מאות ָּח ֵ֥מש ושב ָֽעים׃
יהוה ש ַנֵַֽ֥ים ושב ָֽעים׃
38ו ַה ָּב ָּקר ש ָּ ֵ֥שה ושֹלשים ָּ ִ֑א ֶלף ומכ ָּ ֵ֥סם ַל ָּ
39וַ חמרים שֹל ֵ֥שים ֶא ֶלף וַ ח ָ֣מש מ ִ֑אות ומכ ָּ ֵ֥סם ַ ָֽליהָּוה ֶא ָּ ֵ֥חד וש ָֽשים׃
41ו ֶנָ֣ ֶפש ָּא ָּדם ש ָּ ֵ֥שה ָּע ָּׂשר ָּ ִ֑א ֶלף ומכ ָּסם ַ ָֽליהוָּ ה ש ַנֵַֽ֥ים ושֹלשים ָּ ָֽנ ֶפש׃
41וַ י ָ֣תן מ ֶשה ֶאת־ ֶמ ֶכס תרו ַ ָ֣מת יהוָּ ה ל ֶאל ָּע ָּזר ַהכ ִ֑הן ַכא ֶשר צָּ ֵ֥וה יהָּוה
ֶאת־מ ֶ ָֽשה׃
42ו ָֽמ ַמחצית ב ָ֣ני יׂש ָּר ִ֑אל א ֶשר ָּח ָּ ָ֣צה מ ֶשה מן־ ָּהאנָּ שים ַהצב ָֽאים׃
ֹלשים ֶא ֶלף
ן־ה ִ֑צאן שֹלש־מ ֵ֥אות ֶא ֶלף וש ָ֣
43וַ תהי ֶמ ֱח ַ ֵ֥צת ָּהע ָּדה מ ַ
שב ַ ֵ֥עת א ָּלפים וַ ח ֵ֥מש מ ָֽאות׃
44ו ָּב ָּקר ש ָּ ֵ֥שה ושֹלשים ָּ ָֽא ֶלף׃
45וַ חמרים שֹל ֵ֥שים ֶא ֶלף וַ ח ֵ֥מש מ ָֽאות׃
46ו ֶנָ֣ ֶפש ָּא ָּדם ש ָּ ֵ֥שה ָּע ָּׂשר ָּ ָֽא ֶלף׃
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ן־החמשים
ת־ה ָּאחז ֶא ָּ ָ֣חד מ ַ
47וַ י ַקח מ ֶשה מ ַמח ָ֣צת ב ָֽני־יׂש ָּראל ֶא ָּ ָֽ
ן־הבה ָּ ִ֑מה וַ יתן א ָּתם ַללוים ָֽשמרי מש ֶמ ֶרת מש ַכָ֣ן יהוָּ ה
ן־ה ָּא ָּדם ומ ַ
מ ָּ
הוה ֶאת־מ ֶ ָֽשה׃
ַכא ֶשר צָּוֵ֥ה י ָּ
ַ48וַָֽֽיקרבו ֶאל־מ ֶשה ַהפקדים א ֶשר ל ַאל ָ֣פי ַה ָּצ ָּ ִ֑בא ָּׂש ֵ֥רי ָּהא ָּלפים ו ָּׂש ֵ֥רי
ַהמ ָֽאות׃
שר
49וַ ָֽיאמרו ֶאל־מ ֶשה ע ָּב ֶ ָ֣דיך ָּ ָֽנׂשאו ֶאת־ראש ַאנ ֵ֥שי ַהמל ָּח ָּמה א ֶ ָ֣
ביָּ ִ֑דנו ולא־נפ ַ ֵָ֥קד מ ֶמנו ָֽאיש׃
51וַ נַ ק ִ֞רב ֶאת־ ָּקר ַ ָ֣בן יהוָּ ה איש א ֶשר ָּמ ָּצא כ ָֽלי־זָּ ָּהב ֶאצ ָּע ָּ ָ֣דה ו ָּצמיד
הוָֽה׃
כומז ל ַכ ֵ֥פר ַעל־נַ פשתינו לפנֵ֥י י ָּ
ַט ַב ַעת ָּעגָ֣יל ו ָּ ִ֑
51וַ י ַקח מ ֶשה ו ֶאל ָּע ָּזר ַהכהן ֶאת־ ַהזָּ ָּהב ָֽמא ָּ ִ֑תם כל כ ֵ֥לי ַמע ֶ ָֽׂשה׃
רומה א ֶשר הרימו ַ ָֽליהוָּ ה ש ָּשה ָּע ָּ ֵׂ֥שר ֶא ֶלף
52וַ י ָ֣הי׀ ָּכל־ז ַ ָ֣הב ַהת ָּ
ש ַבע־מ ֵ֥אות וַ חמשים ָּ ִ֑ש ֶקל מאת ָּׂש ָ֣רי ָּ ָֽהא ָּלפים ומאת ָּׂש ֵ֥רי ַהמ ָֽאות׃
ַ 53אנשי ַה ָּצ ָּבא ָּבזזו ֵ֥איש ָֽלו׃
54וַ י ַקח מ ֶשה ו ֶאל ָּע ָּזר ַהכהן ֶאת־ ַהזָּ ָּהב מאת ָּׂש ֵ֥רי ָּהא ָּלפים ו ַהמ ִ֑אות
הוה׃
ל־א ֶהל מועד ז ָּכ ֵ֥רון לב ָֽני־יׂש ָּראל לפ ֵ֥ני י ָּ ָֽ
וַ יָּ באו אתו ֶא ָ֣

פ

1 32ומק ֶ ָ֣נה׀ ַרב ָּה ִָּ֞יה לבני ראובן ולבני־ ָּגד ָּע ָ֣צום מ ִ֑אד וַ יר ִ֞או
ת־א ֶרץ גל ָּעד והנֵ֥ה ַה ָּמקום מ ֵ֥קום מק ֶנָֽה׃
ת־א ֶרץ יַ עזר ו ֶא ֶ ָ֣
ֶא ֶ
ל־אל ָּע ָּזָ֣ר ַהכהן
אובן וַ יאמרו ֶאל־מ ֶשה ו ֶא ֶ
2וַ יָּ ֵ֥באו ב ָֽני־ ָּגד ובנָ֣י ר ִ֑
אמר׃
יאי ָּהע ָּדה ל ָֽ
ו ֶאל־נׂש ֵ֥
3ע ָּטרות ודיבן ויַ עזָ֣ר ונמ ָּרה ו ֶחשבון ו ֶאל ָּע ִ֑לה וׂש ָּ ֵ֥בם ונבו וב ָֽען׃
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ָּ 4ה ָּא ֶרץ א ֶשר ה ָּכה יהוָּ ה לפני ע ַ ָ֣דת יׂש ָּראל ֶ ֵ֥א ֶרץ מק ֶנה ִ֑הוא ו ַ ָֽלע ָּב ֶדיך
מק ֶנָֽה׃

ס

5וַ יאמרו אם־ ָּמ ָּצאנו חן בעינֶ יך י ִַ֞תן ֶאת־ ָּה ָּא ֶרץ ַהזאת ַלע ָּב ֶדיך ַלאח ָּ ִ֑זה
ת־היַ ר ָֽדן׃
־תעברנו ֶא ַ
ַאל ַ
6וַ ָ֣יא ֶמר מ ֶשה לבני־ ָּגד ולב ָ֣ני ראו ִ֑בן ַה ַ ָֽאחי ֶכם יָּ באו ַלמל ָּח ָּמה ו ַא ֶתם
ֵ֥תשבו ָֽפה׃
ל־ה ָּא ֶרץ א ֶשר־נָּ ַ ֵ֥תן ָּל ֶהם
7ו ָּ ָ֣ל ָּמה תנואון ֶאת־לב בנָ֣י יׂש ָּר ִ֑אל ָֽמעבר ֶא ָּ
הוָֽה׃
י ָּ
ֵ֥ 8כה ָּעׂשו אבתי ֶ ִ֑כם ב ָּשל ֵ֥חי א ָּתם מ ָּק ֵ֥דש ַברנ ַע לר ֵ֥אות ֶאת־ ָּה ָּ ָֽא ֶרץ׃
ַ9וַָֽֽיַ ע ִ֞לו ַעד־ ַ ָ֣נ ַחל ֶאשכול וַ יראו ֶאת־ ָּה ָּא ֶרץ וַ יָּ ניאו ֶאת־לב בנָ֣י יׂש ָּר ִ֑אל
הוה׃
ל־ה ָּא ֶרץ א ֶשר־נָּ ַ ֵ֥תן ָּל ֶהם י ָּ ָֽ
לבלתי־בא ֶא ָּ
11וַ ָֽי ַחר־ ַ ֵ֥אף יהָּוה ַביָ֣ ום ַה ִ֑הוא וַ י ָּש ַבע לא ָֽמר׃
11אם־יראו ָּהאנָּ שים ָּהע ָ֣לים ממצ ַרים מ ֶבן ֶעׂשרים ָּשנָּ ה וָּ ַמע ָּלה ֵ֚את
ָּהא ָּד ָּמה א ֶ ֵ֥שר נש ַבעתי ל ַאב ָּר ָּ ֵ֥הם ליצ ָּחק וָֽ ליַ ע ִ֑קב ֵ֥כי לא־מלאו
ַאח ָּ ָֽרי׃
הוָֽה׃
12בל ִ֞תי ָּכלב ֶבן־יפנֶ ה ַהקנזי ויהוש ַע בן־נִ֑ ון ֵ֥כי מלאו ַאח ֵ֥רי י ָּ
13וַ ָֽי ַחר־ ַאף יהוָּ ה ביׂש ָּראל וַ ינעם ַבמד ָּבר ַאר ָּבעים ָּש ָּ ִ֑נה ַעד־תם
הוה׃
יני י ָּ ָֽ
ל־הדור ָּהע ֶ ֵׂ֥שה ָּה ַרע בע ֵ֥
ָּכ ַ
14וה ָ֣נה ַקמ ֶתם ַ ֵ֚ת ַחת א ָ֣בתי ֶכם ַתרבות אנָּ ָ֣שים ַח ָּט ִ֑אים לס ָ֣פות עוד ַעל
הוה ֶאל־יׂש ָּר ָֽאל׃
ח ֵ֥רון ַאף־י ָּ
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ל־ה ָּ ֵ֥עם
15כי תשובן ָֽמ ַאח ָּריו ויָּ ַ ָ֣סף עוד ל ַהניחו ַבמד ָּ ִ֑בר ו ָֽש ַח ֶתם ל ָּכ ָּ
ַה ֶזָֽה׃

ס

16וַ יגשו א ָּליו ַ ָ֣ויאמרו גד ֵ֥רת צאן נב ֶ ֵ֥נה למקננו ִ֑פה ו ָּערים ל ַט ָֽפנו׃
17וַ אנַ חנו נ ָּח ָ֣לץ חשים לפני בנָ֣י יׂש ָּראל ַעד א ֶ ֵ֥שר אם־ה ָֽביאנם
קומם ויָּ ַשב ַטפנו ב ָּע ָ֣רי ַהמב ָּצר מפני יש ֵ֥בי ָּה ָּ ָֽא ֶרץ׃
ֶאל־מ ָּ ִ֑
ֵ֥ 18לא נָּ שוב ֶאל־ ָּב ִ֑תינו ַעד התנַ חל בנָ֣י יׂש ָּראל איש נַ ח ָּל ָֽתו׃
ָ֣ 19כי לא ננ ַחל א ָּתם מ ֵ֥ע ֶבר ַליַ רדן וָּ ָּ ִ֑הל ָּאה ָ֣כי ָּב ָּאה נַ ח ָּלתנו אלינו
מ ֵ֥ע ֶבר ַהיַ רדן מז ָּ ָֽר ָּחה׃

פ

21וַ יא ֶמר אלי ֶהם מ ֶשה ָֽאם־ ַתעׂשון ֶאת־ ַה ָּד ָּ ָ֣בר ַה ֶ ִ֑זה אם־ת ָּ ֵ֥חלצו לפנֵ֥י
הוה ַלמל ָּח ָּ ָֽמה׃
י ָּ
21ו ָּע ַבר ָּל ֶכם ָּכל־ ָּחלוץ ֶאת־ ַהיַ רדן לפ ָ֣ני יהָּ ִ֑וה ַעד הורישו ֶאת־אי ָּביו
מ ָּפ ָּ ָֽניו׃
הוה
22ונכב ָּשה ָּה ָּא ֶרץ לפני יהוָּ ה ו ַא ַ ָ֣חר ָּתשבו והי ֶיתם נקיים מי ָּ
הוָֽה׃
ומיׂש ָּר ִ֑אל ו ָּהי ָּתה ָּה ָּא ֶרץ ַה ֵ֥זאת ָּל ֶכם ַלאח ָּזה לפנֵ֥י י ָּ
יהוִ֑ה ודעו ַח ַטאת ֶכם א ֶ ֵ֥שר
אתם ַל ָּ
23ואם־לא ַתעׂשון כן ה ֵ֥נה ח ָּט ֶ
תמ ָּצא ֶאת ֶ ָֽכם׃
24בנָֽ ו־ ָּל ֶכם ָּערים ל ַטפ ֶכם וגדרת לצנַ א ֶ ִ֑כם ו ַהי ֵ֥צא מפ ֶיכם ַתע ָֽׂשו׃
אמר ע ָּב ֶ ָ֣דיך יַ עׂשו ַכא ֶ ֵ֥שר
25וַ יא ֶמר בני־גָּ ד ובנָ֣י ראובן ֶאל־מ ֶשה ל ִ֑
אדני מ ַצֶוָֽה׃
יו־שם ב ָּע ֵ֥רי ַהגל ָּ ָֽעד׃
ַ 26ט ָ֣פנו נָּ שינו מקננו ו ָּכל־ב ֶהמ ִ֑תנו יָֽה ָּ
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27וַ ע ָּב ֶדיך ַ ָֽי ַעברו ָּכל־חלֵ֥ וץ ָּצ ָּבא לפ ֵ֥ני יהָּוה ַלמל ָּח ָּ ִ֑מה ַכא ֶ ֵ֥שר אדני
ד ָֽבר׃
ש ַע בן־נִ֑ ון ו ֶאת־ ָּראשי
28וַ י ַצו ָּל ֶהם מ ֶשה ֵ֚את ֶאל ָּע ָּ ָ֣זר ַהכהן ואת יהו ָ֣
א ֵ֥בות ַה ַמטות לב ֵ֥ני יׂש ָּר ָֽאל׃
29וַ יא ֶמר מ ֶשה אל ֶהם אם־יַ ַעב ָ֣רו בני־ ָּ ָ֣גד ובני־ראו ָ֣בן׀ את ֶכם
ל־חלוץ ַלמל ָּח ָּמה לפ ָ֣ני יהוָּ ה ונכב ָּ ֵ֥שה ָּה ָּא ֶרץ לפני ֶ ִ֑כם
־היַ ר ִ֞דן ָּכ ָּ
ֶ ָֽאת ַ
־א ֶרץ ַהגל ָּעד ַלאח ָּ ָֽזה׃
ונ ַת ֶ ֵ֥תם ָּל ֶהם ֶאת ֶ ֵ֥
31ואם־לא ַ ָֽי ַעברו חלוצים את ֶ ִ֑כם ו ָֽנאחזֵ֥ ו בתכ ֶכם ב ֶ ֵ֥א ֶרץ כ ָּנ ַָֽען׃
הוה ֶאל־ע ָּב ֶדיך ֵ֥כן
31וַ ַ ָֽיענו בני־ ָּגד וב ֵ֥ני ראובן לא ִ֑מר את א ֶשר ד ֶבר י ָּ
נַ ע ֶ ָֽׂשה׃
הוה ֶ ָ֣א ֶרץ כ ָּנ ִַ֑ען וא ָּתנו אח ַזָ֣ת נַ ח ָּלתנו
ָ֣ ַ 32נחנו נַ עבר חלוצים לפנֵ֥י י ָּ
מע ֶבר ַליַ ר ָֽדן׃
שה ֶבן־יוסף
ש ֶבט׀ מנַ ֶ ָ֣
33וַ י ָ֣תן ָּל ֶ ָ֣הם׀ מ ֶשה לבני־גָּ ד ולבני ראובן ו ַלח ָ֣צי׀ ָ֣
ת־ממ ֶל ֶכת עוג ֶ ָ֣מ ֶלְך ַה ָּב ָּ ִ֑שן ָּה ָּא ֶרץ
ת־ממ ֶל ֶכת סיחן ֶ ָ֣מ ֶלְך ָּ ָֽה ֱאמרי ו ֶא ַ
ֶא ַ
יה בגבֹלת ָּע ֵ֥רי ָּה ָּא ֶרץ ָּס ָֽביב׃
ל ָּע ֶר ָּ
34וַ יבנָ֣ ו בני־גָּ ד ֶאת־דיבן ו ֶאת־ע ָּט ִ֑רת ואת ער ָֽער׃
35ו ֶאת־ ַעט ֵ֥רת שו ָּפן ו ֶאת־יַ עזר ויָּ ג ֳב ָּ ָֽהה׃
36ו ֶאת־ ֵ֥בית נמ ָּרה ו ֶאת־בָ֣ית ָּה ָּ ִ֑רן ָּע ֵ֥רי מב ָּצר וגד ֵ֥רת ָֽצאן׃
37ובני ראובן ָּבנו ֶאת־ ֶחשבון ו ֶאת־ ֶאל ָּע ִ֑לא ואת קריָּ ָּ ָֽתים׃
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וס ֵ֥בת שם ו ֶאת־ׂשב ָּ ִ֑מה וַ יקר ָ֣או בשמת
38ו ֶאת־נ ִ֞בו ו ֶאת־ ַב ַעל מעון ָֽמ ַ
ֶאת־ש ֵ֥מות ֶה ָּערים א ֶ ֵ֥שר ָּבנָֽ ו׃
ת־ה ֱאמ ֵ֥רי
39וַ ילכו בני ָּמכיר ֶבן־מנַ ֶשה גל ָּע ָּדה ַוַָֽֽילכד ִָּ֑ה וַ י ֶורש ֶא ָּ
ר־בּה׃
א ֶש ָּ ָֽ
41וַ יתן מ ֶשה ֶאת־ ַהגל ָּעד ל ָּמכיר ֶבן־מנַ ֶ ִ֑שה וַ י ֶשב ָּ ָֽבּה׃
41ויָּ איר ֶבן־מנַ ֶשה ָּה ַלְך וַ ילכד ֶאת־ ַחותי ֶ ִ֑הם וַ יק ָּ ֵ֥רא ֶאת ֶהן ַח ֵ֥ות יָּ ָֽאיר׃
יה וַ יק ָּרא ָּלה נ ַבח בש ָֽמו׃
42ו ָ֣נ ַבח ָּה ַלְך וַ יל ֵ֥כד ֶאת־ק ָּנת ו ֶאת־בנ ֶ ִ֑ת ָּ

פ

1 33א ֶלה ַמס ָ֣עי ב ָֽני־יׂש ָּראל א ֶ ֵ֥שר יָּ צאו מ ֶ ֵ֥א ֶרץ מצ ַרים לצבא ָּ ִ֑תם
ביַ ד־מ ֶשה ו ַאה ָֽרן׃
2וַ יכתב מ ֶשה ֶאת־מו ָּצאי ֶהם ל ַמסעי ֶהם ַעל־ ָ֣פי יהָּ ִ֑וה ו ֵ֥א ֶלה ַמסעי ֶהם
יהם׃
מוצא ֶ ָֽ
ל ָּ
3וַ יסעו ָֽמ ַרעמסס ַב ָ֣ח ֶדש ָּהראשון ַבחמ ָּ ֵ֥שה ָּע ָּׂשר יום ַל ָ֣ח ֶדש ָּהרא ִ֑שון
ָֽמ ָּמ ֳח ַ ָ֣רת ַה ֶפ ַסח יָּ צאו ב ָֽני־יׂש ָּראל ב ָּיָ֣ד ָּר ָּמה לעיני ָּכל־מצ ָּ ָֽרים׃
יהם
הוה ָּב ֶהם ָּכל־ב ִ֑כור ובאֹלָ֣ ה ֶ
4ומצ ַ ָ֣רים מ ַקברים את א ֶשר ה ָּכה י ָּ
הוה ש ָּפ ָֽטים׃
ָּע ָּ ֵׂ֥שה י ָּ
5וַ יס ֵ֥עו ב ָֽני־יׂש ָּראל מ ַרעמ ִ֑סס ַוַָֽֽיַ חנו בס ָֽכת׃
6וַ יסעו מס ִ֑כת וַ יַ חנָ֣ ו בא ָּתם א ֶשר בק ֵ֥צה ַהמד ָּ ָֽבר׃
ל־פי ַהחירת א ֶ ֵ֥שר ַעל־פני ַ ָ֣ב ַעל צ ִ֑פון ַוַָֽֽיַ חנו
7וַ יסעו ָֽמא ָּתם וַ יָּ ָּשב ַע ָ֣
לפנֵ֥י מג ָֽדל׃
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תוְך־ה ָּים ַהמד ָּ ִ֑ב ָּרה וַ ילכו ֶ ָ֣ד ֶרְך שֹל ֶשת
ַ
8וַ יסעו מפ ָ֣ני ַ ָֽהחירת וַ ַי ַָֽעב ֵ֥רו ב
יָּ מים במד ַבָ֣ר א ָּתם ַוַָֽֽיַ חנו ב ָּמ ָּ ָֽרה׃
9וַ יסעו מ ָּמ ָּרה וַ יָּ באו אי ִ֑ל ָּמה ובאילם ש ָ֣תים ֶעׂש ִ֞רה עי ֵ֥נת ַמים
ושב ֵ֥עים ת ָּמרים וַ יַ חנו־ ָּ ָֽשם׃
11וַ יסעו מאי ִ֑לם ַוַָֽֽיַ חנו ַעל־יַ ם־ ָֽסוף׃
11וַ יסעו מיַ ם־ ִ֑סוף ַוַָֽֽיַ חנו במד ַבר־ ָֽסין׃
12וַ יסעו ממד ַבר־ ִ֑סין ַוַָֽֽיַ חנו ב ָּדפָ ָּ ָֽקה׃
13וַ יסעו מ ָּדפָ ָּ ִ֑קה ַוַָֽֽיַ חנו ב ָּא ָֽלוש׃
א־היָּ ה ָּ ֵ֥שם ַמים ָּל ָּעם לש ָֽתות׃
14וַ יסעו מ ָּאלִ֑ וש ַוַָֽֽיַ חנו ברפידם ול ָּ
15וַ יסעו מרפי ִ֑דם ַוַָֽֽיַ חנו במד ַ ֵ֥בר סי ָּ ָֽני׃
16וַ יסעו ממד ַ ָ֣בר סי ָּ ִ֑ני ַוַָֽֽיַ חנו בקב ֵ֥רת ַ ָֽה ַתאָּ ָֽוה׃
17וַ יסעו מקב ָ֣רת ַ ָֽה ַתאָּ ִ֑וה ַוַָֽֽיַ חנו ַבחצ ָֽרת׃
18וַ יסעו מחצ ִ֑רת ַוַָֽֽיַ חנו ברת ָּ ָֽמה׃
19וַ יסעו מרת ָּ ִ֑מה ַוַָֽֽיַ חנו בר ֵ֥מן ָּ ָֽפ ֶרץ׃
21וַ יסעו מר ָ֣מן ָּ ִ֑פ ֶרץ ַוַָֽֽיַ חנו בלב ָּ ָֽנה׃
21וַ יסעו מלב ָּ ִ֑נה ַוַָֽֽיַ חנו בר ָּ ָֽסה׃
22וַ יסעו מר ָּ ִ֑סה ַוַָֽֽיַ חנו בקה ָּ ָֽל ָּתה׃
ר־ש ֶפר׃
23וַ יסעו מקה ָּ ִ֑ל ָּתה ַוַָֽֽיַ חנו ב ַה ָּ ָֽ
24וַ יסעו ָֽמ ַהר־ ָּ ִ֑ש ֶפר ַוַָֽֽיַ חנו ַבח ָּר ָּ ָֽדה׃
25וַ יסעו מח ָּר ָּ ִ֑דה ַוַָֽֽיַ חנו ב ַמקה ָֹֽלת׃
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26וַ יסעו מ ַמקהֹלִ֑ ת ַוַָֽֽיַ חנו ב ָּ ָֽת ַחת׃
27וַ יסעו מ ָּ ִ֑ת ַחת ַוַָֽֽיַ חנו ב ָּ ָֽת ַרח׃
28וַ יסעו מ ָּ ִ֑ת ַרח ַוַָֽֽיַ חנו במתָ ָּ ָֽקה׃
29וַ יסעו ממתָ ָּ ִ֑קה ַוַָֽֽיַ חנו ב ַחשמ ָּנָֽה׃
31וַ יסעו ָֽמ ַחשמ ָּ ִ֑נה ַוַָֽֽיַ חנו במס ָֽרות׃
31וַ יסעו ממס ִ֑רות ַוַָֽֽיַ חנו בב ֵ֥ני יַ עָ ָּ ָֽקן׃
32וַ יסעו מב ָ֣ני יַ עָ ָּ ִ֑קן ַוַָֽֽיַ חנו ב ֵ֥חר ַהגד ָּ ָֽגד ׃
33וַ יסעו מ ָ֣חר ַהגד ָּ ִ֑גד ַוַָֽֽיַ חנו ביָּ ט ָּ ָֽב ָּתה׃
34וַ יסעו מיָּ ט ָּ ִ֑ב ָּתה ַוַָֽֽיַ חנו ב ַעבר ָּ ָֽנה׃
35וַ יסעו ָֽמ ַעבר ָּ ִ֑נה ַוַָֽֽיַ חנו ב ֶעציֵ֥ ון ָּ ָֽג ֶבר׃
36וַ יסעו מ ֶעציָ֣ ון ָּ ִ֑ג ֶבר וַ יַ חנֵ֥ ו במד ַבר־צן ֵ֥הוא ָּק ָֽדש׃
37וַ יסעו מ ָּק ִ֑דש ַוַָֽֽיַ חנו ב ָ֣הר ָּה ָּהר בקצה ֶ ֵ֥א ֶרץ ֱא ָֽדום׃
הוה וַ ָּי ָָּ֣מת ָּ ִ֑שם בש ַנָ֣ת
ל־פי י ָּ
ל־הר ָּה ָּהר ַע ֵ֥
38וַ יַ ַעל ַאהרן ַהכהן ֶא ֵ֥
ָּ ָֽה ַאר ָּבעים לצאת בנָֽי־יׂש ָּראל מ ֶ ָ֣א ֶרץ מצ ַרים ַב ֵ֥ח ֶדש ַהחמישי ב ֶא ָּ ֵ֥חד
ַל ָֽח ֶדש׃
39ו ַאהרן ֶבן־ ָּשֹלש ו ֶעׂשרים ומ ַאת ָּש ָּ ִ֑נה במתו ב ֵ֥הר ָּה ָּ ָֽהר׃

ס

41וַ יש ַמע ַ ָֽהכנַ עני ֶ ָ֣מ ֶלְך ע ָּרד ו ָֽהוא־י ֵ֥שב ַב ֶנַֽגֶ ב ב ֶ ָ֣א ֶרץ כ ָּנ ִַ֑ען בבא בנֵ֥י
יׂש ָּר ָֽאל׃
41וַ יסעו מ ָ֣הר ָּה ָּ ִ֑הר ַוַָֽֽיַ חנו ב ַצלמ ָּ ָֽנה׃
42וַ יסעו מ ַצלמ ָּ ִ֑נה ַוַָֽֽיַ חנו בפו ָֽנן׃
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43וַ יסעו מפו ִ֑נן ַוַָֽֽיַ חנו בא ָֽבת׃
מואב׃
44וַ יסעו מא ִ֑בת ַוַָֽֽיַ חנו בע ֵ֥יי ָּהע ָּברים בג ֵ֥בול ָּ ָֽ
45וַ יסעו מע ִ֑יים ַוַָֽֽיַ חנו בד ֵ֥יבן ָּגָֽד׃
46וַ יסעו מדי ָ֣בן ָּ ִ֑גד ַוַָֽֽיַ חנו ב ַעל ֵ֥מן דב ָּל ָּ ָֽתי ָּמה׃
47וַ יסעו מ ַעל ָ֣מן דב ָּל ָּ ִ֑תי ָּמה ַוַָֽֽיַ חנו ב ָּה ֵ֥רי ָּהע ָּברים לפ ֵ֥ני נ ָֽבו׃
48וַ יסעו מ ָּה ָ֣רי ָּהע ָּב ִ֑רים ַוַָֽֽיַ חנו ב ַ ָֽער ָ֣בת מו ָּאב ַעל יַ ר ֵ֥דן יר ָֽחו׃
מואב׃
49וַ יַ חנו ַעל־ ַהיַ רדן מ ָ֣בית ַהישמת ַעד ָּאבָ֣ל ַהש ִ֑טים ב ַ ָֽערבת ָּ ָֽ

ס

51וַ י ַדבר יהָּוה ֶאל־מ ֶשה ב ַ ָֽער ָ֣בת מו ָּ ִ֑אב ַעל־יַ ר ֵ֥דן ירחו לא ָֽמר׃
ַ 51דבר ֶאל־ב ָ֣ני יׂש ָּראל ו ָּא ַמר ָּת אל ֶ ִ֑הם ֵ֥כי ַא ֶתם עב ֵ֥רים ֶאת־ ַהיַ רדן
ל־א ֶרץ כ ָּ ָֽנ ַען׃
ֶא ֶ ֵ֥
52והו ַרש ֶתם ֶאת־ ָּכל־ישבי ָּה ָּא ֶרץ מפני ֶכם וא ַבד ֶתם את ָּכל־ ַמׂשכי ָּ ִ֑תם
ואת ָּכל־ ַצלמי ַמ ָֽסכ ָּתם ת ַאבדו ו ֵ֥את ָּכל־ ָּבמ ָּתם ַתש ָֽמידו׃
53והו ַרש ֶ ֵ֥תם ֶאת־ ָּה ָּא ֶרץ ָֽוי ַשב ֶתם־ ָּ ִ֑בּה ֵ֥כי ָּל ֶכם נָּ ַ ֵ֥תתי ֶאת־ ָּה ָּא ֶרץ ָּל ֶ ֵ֥ר ֶשת
א ָּ ָֽתּה׃
54והתנַ ַחל ֶתם ֶאת־ ָּה ָּא ֶרץ בגו ָּרל למשפ ָֽחתי ֶכם ָּל ַ ִ֞רב ַתרבו ֶאת־נַ ח ָּלתו
גורל לָ֣ ו יה ֶיִ֑ה
ו ַלמ ַעט ַתמ ָ֣עיט ֶאת־נַ ח ָּלתו ֶאל א ֶשר־יצא לֵ֥ ו ָּש ָּמה ַה ָּ
ל ַמ ֵ֥טות אבת ֶיכם תתנֶ ָּ ָֽחלו׃
שר תו ָ֣תירו מ ֶהם
55ואם־לא תורישו ֶאת־יש ָ֣בי ָּה ָּא ֶרץ מפני ֶכם ו ָּהיָּ ה א ֶ ָ֣
ל־ה ָּא ֶרץ א ֶ ֵ֥שר
לׂשכים ב ָ֣עיני ֶכם ולצנינם בצד ֶיכִ֑ם ו ָּצר ָ֣רו ֶאת ֶכם ַע ָּ
ַא ֶתם יש ֵ֥בים ָּ ָֽבּה׃
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56ו ָּהיָּ ה ַכא ֶ ֵ֥שר דמיתי ַלע ֵׂ֥שות ָּל ֶהם ֶ ָֽא ֱע ֶ ֵׂ֥שה ָּל ֶ ָֽכם׃

פ

1 34וַ י ַד ֵ֥בר יהָּוה ֶאל־מ ֶ ֵ֥שה לא ָֽמר׃
ִַ֞ 2צו ֶאת־בני יׂש ָּראל ו ָּא ַמר ָּ ָ֣ת אל ֶהם ָֽכי־ ַא ֶ ֵ֥תם ָּבאים ֶאל־ ָּה ָּ ָ֣א ֶרץ כ ָּנ ִַ֑ען
יה׃
ֹלת ָּ
ָ֣זאת ָּה ָּא ֶרץ א ֶשר תפל ָּל ֶכם ָֽבנַ ח ָּלה ֶ ֵ֥א ֶרץ כ ַנ ַען לגב ֶ ָֽ
3ו ָּהיָּ ה ָּל ֶכם פ ַאת־ ֶנַֽגֶ ב ממד ַבר־צן ַעל־י ָ֣די ֱא ִ֑דום ו ָּה ָּיה ָּל ֶכם ג ָ֣בול נֶ גֶ ב
יָּם־ה ֶמ ַלח ָֽקד ָּמה׃
ַ
מק ֵ֥צה
4ונָּ ַ ָ֣סב ָּל ֶכם ַהגבול מנֶ גֶ ב ל ַמעלה ַעק ַרבים ו ָּע ַָ֣בר צנָּ ה ו ָּהיה ָֽתוצא ָּתיו
ר־א ָּדר ו ָּע ַ ֵ֥בר ַעצ ָֽמנָּ ה׃
מ ֶנַֽגֶ ב ל ָּק ָ֣דש ַברנ ִַ֑ע ויָּ ָּ ֵ֥צא ח ַצ ַ
5ונָּ ַסב ַהגבול מ ַעצמון ַנָ֣ח ָּלה מצ ָּ ִ֑רים ו ָּהיֵ֥ ו תוצא ָּתיו ַהיָּ ָָּֽמה׃
6וג ָ֣בול יָּ ם ו ָּה ָּיֵ֥ה ָּל ֶכם ַה ָּיֵ֥ם ַהגָּ דול וג ִ֑בול ֶזָֽה־יה ֶיֵ֥ה ָּל ֶכם ג ֵ֥בול ָּיָֽם׃
7ו ֶ ָֽזה־יה ֶ ֵ֥יה ָּל ֶכם ג ָ֣בול ָּצ ִ֑פון מן־ ַהיָּ ם ַהגָּ דל ת ָּת ֵ֥או ָּל ֶכם ֵ֥הר ָּה ָּ ָֽהר׃
8מ ָ֣הר ָּה ָּהר ת ָּתאו ל ָ֣בא ח ָּ ִ֑מת ו ָּהיו תוצ ֵ֥את ַהגבל צ ָּ ָֽד ָּדה׃
ינַֽן ֶזָֽה־יהיֶ ֵ֥ה ָּל ֶכם ג ֵ֥בול ָּצ ָֽפון׃
9ויָּ ָּצא ַהגבל זפרנָּ ה ו ָּהיֵ֥ ו תוצא ָּתיו ח ַצָ֣ר ע ָּ ִ֑
11והת ַאוי ֶ ֵ֥תם ָּל ֶכם לג ָ֣בול ִ֑קד ָּמה מח ַ ֵ֥צר ע ָּינַֽן ש ָּ ָֽפ ָּמה׃
־כ ֶתף
ומ ָּחה ַעל ֶ ֵ֥
11ויָּ ַרד ַהגבל מש ָּפם ָּהרב ָּלה מ ֶ ָ֣ק ֶדם ָּל ָּ ִ֑עין ויָּ ַ ָ֣רד ַהגבול ָּ
יָּם־כ ֶנ ֶַֽרת ָֽקד ָּמה׃
12ויָּ ַרד ַהגבול ַהיַ רדנָּ ה ו ָּהיֵ֥ ו תוצא ָּתיו ָּיָ֣ם ַה ֶ ִ֑מ ַלח זאת תהיֶ ה ָּל ֶ ֵ֥כם
יה ָּס ָֽביב׃
ֹלת ָּ
ָּה ָּא ֶרץ לגב ֶ
13וַ י ַ ָ֣צו מ ֶשה ֶאת־ב ֵ֥ני יׂש ָּראל לא ִ֑מר ָ֣זאת ָּה ָּא ֶרץ א ֶשר תתנַ חלו א ָּתּה
גורל א ֶשר צָּ ָ֣וה יהוָּ ה ָּלתת לתש ַ ֵ֥עת ַה ַמטות וַ ח ֵ֥צי ַה ַמ ֶ ָֽטה׃
ב ָּ
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ָ֣ 14כי ָּלק ִ֞חו ַמטה בני ָּהראובני ל ָ֣בית אב ָּתם ו ַמ ֵ֥טה ב ָֽני־ ַהגָּ די ל ָ֣בית
אב ָּ ִ֑תם וַ חצי ַמ ָ֣טה מנַ ֶשה ָּלקחו נַ ח ָּל ָּ ָֽתם׃
15ש ֵ֥ני ַה ַמטות וַ ח ָ֣צי ַה ַמ ֶ ִ֑טה ָּלק ָ֣חו נַ ח ָּל ָּתם מע ֶבר ליַ ר ֵ֥דן ירחו ֵ֥קד ָּמה
מז ָּ ָֽר ָּחה׃

פ

16וַ י ַד ֵ֥בר יהָּוה ֶאל־מ ֶ ֵ֥שה לא ָֽמר׃
ת־ה ָּ ִ֑א ֶרץ ֶאל ָּעזָּ ר ַהכהן
ֵ֚ 17א ֶלה ש ָ֣מות ָּ ָֽהאנָּ שים א ֶשר־ינחלֵ֥ ו ָּל ֶכם ֶא ָּ
ויהוש ַע בן־נָֽ ון׃
ת־ה ָּ ָֽא ֶרץ׃
18ונָּ ֵׂ֥שיא ֶא ָּחד נָּ ֵׂ֥שיא ֶא ָּחד מ ַמ ֶ ִ֑טה תקחו לנ ֵ֥חל ֶא ָּ
19וא ֶלה ש ָ֣מות ָּהאנָּ ִ֑שים ל ַמ ָ֣טה יהו ָּדה ָּכלב ֶבן־יפ ֶ ָֽנה׃
יהוד׃
ן־עמ ָֽ
21ול ַמטה בנָ֣י שמעון שמואל ֶב ַ
21ל ַמ ָ֣טה בניָּ מן ֱאלי ָּדד ֶבן־כס ָֽלון׃
י־דן נָּ ִׂ֑שיא בקי ֶבן־יָּ ג ָֽלי׃
22ול ַמ ֵ֥טה בנ ָּ
23לבנָ֣י יוסף ל ַמ ֵ֥טה ב ָֽני־מנַ ֶשה נָּ ִׂ֑שיא ַחניאל ֶבן־א ָֽפד׃
ָֽי־אפ ַרים נָּ ִׂ֑שיא קמואל ֶבן־שפ ָּ ָֽטן׃
24ול ַמ ֵ֥טה בנ ֶ
ן־פר ָּנְַָֽֽך׃
יצ ָּפן ֶב ַ
25ול ַמ ֵ֥טה בנָֽי־זבולן נָּ ִׂ֑שיא ֱאל ָּ
ן־ע ָּזַָֽֽן׃
שכר נָּ ִׂ֑שיא ַפלטיאל ֶב ַ
26ול ַמ ֵ֥טה בנָֽי־י ָּׂש ָּ
ֹלמי׃
י־אשר נָּ ִׂ֑שיא אחיהוד ֶבן־ש ָֽ
27ול ַמ ֵ֥טה בנ ָּ
יהוד׃
ן־עמ ָֽ
28ול ַמ ֵ֥טה בנָֽי־נַ פ ָּתלי נָּ ִׂ֑שיא פ ַדהאל ֶב ַ
29א ֶלה א ֶשר צָּ ָ֣וה יהָּ ִ֑וה לנַ ֵ֥חל ֶאת־ב ָֽני־יׂש ָּראל ב ֶ ֵ֥א ֶרץ כ ָּ ָֽנ ַען׃

פ

1 35וַ י ַדבר יהָּוה ֶאל־מ ֶשה ב ַ ָֽער ָ֣בת מו ָּ ִ֑אב ַעל־יַ ר ֵ֥דן ירחו לא ָֽמר׃
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ַ 2צו ֶאת־בנָ֣י יׂש ָּראל ונָּ תנָ֣ ו ַללוים ָֽמנַ ח ַלת אחזָּ ָּתם ָּע ָ֣רים ָּל ָּ ִ֑ש ֶבת
יהם תתנו ַללויָֽם׃
ומג ָּרש ֶ ָֽל ָּערים סב ָ֣יבת ֶ
3ו ָּהיו ֶ ָֽה ָּערים ָּל ֶהם ָּל ָּ ִ֑ש ֶבת ומגרשי ֶהם יהיו לב ֶהמ ָּתם ולרכ ָּשם ולכל
ַחיָּ ָּ ָֽתם׃
4ומגרשי ֶ ָֽה ָּערים א ֶ ֵ֥שר תתנו ַללו ִ֑ים מקיר ָּהעיר וָּ חו ָּצה ֶ ֵ֥א ֶלף ַא ָּמה
ָּס ָֽביב׃
5ו ַמד ִֶ֞תם מ ָ֣חוץ ָּלעיר ֶאת־פ ַאת־ ָ֣קד ָּמה ַאל ַפים ָּ ָֽב ַא ָּמה ו ֶאת־פ ַאת־נֶ גֶ ב
ת־יָ֣ם׀ ַאל ַפָ֣ים ָּ ָֽב ַא ָּמה ואת פ ַ ֵ֥את ָּצפון ַאל ַ ֵ֥פים
ַאל ַפים ָּב ַא ָּמה ו ֶאת־פ ַא ָּ
ָּב ַא ָּמה ו ָּה ָ֣עיר ַב ָּ ִ֑תוֶ ְך ֶזֵ֚ה יה ֶי ָ֣ה ָּל ֶהם מגרשי ֶה ָּע ָֽרים׃
שר תתנו
ש־ע ָ֣רי ַהמק ָּלט א ֶ ָ֣
6ו ָ֣את ֶ ָֽה ָּערים א ֶשר תתנו ַללוים ֵ֚את ש ָּ
יהם תתנו ַאר ָּב ֵ֥עים וש ַתים ָֽעיר׃
ָּלנֵ֥ס ָּש ָּמה ָּהרצ ִַ֑ח וַ על ֶ ָ֣
ָּ 7כל־ ֶה ָּערים א ֶשר תתנו ַללוים ַאר ָּב ֵ֥עים ושמ ֶנה ִ֑עיר ֶאת ֶהן
יהן׃
ו ֶאת־מגרש ֶ ָֽ
8ו ֶ ָֽה ָּערים א ֶשר תתנו מאח ַ ָ֣זת בני־יׂש ָּראל מאת ָּה ַרב ַתרבו ומ ֵ֥את
שר ינ ָּחלו י ֵ֥תן מ ָּע ָּריו ַללויָֽם׃
ַהמ ַעט ַתמ ִ֑עיטו איש כפי נַ ח ָּלתו א ֶ ָ֣

פ

9וַ י ַד ֵ֥בר יהָּוה ֶאל־מ ֶ ֵ֥שה לא ָֽמר׃
ַ 11דבר ֶאל־ב ָ֣ני יׂש ָּראל ו ָּא ַמר ָּת אל ֶ ִ֑הם ֵ֥כי ַא ֶתם עב ֵ֥רים ֶאת־ ַהיַ רדן
ַ ֵ֥אר ָּצה כ ָּנ ַָֽען׃
11והקרי ֶתם ָּל ֶכם ָּערים ָּע ֵ֥רי מק ָּלט תה ֶי ָ֣ינָּ ה ָּל ֶ ִ֑כם ו ָּ ֵ֥נס ָּש ָּמה רצ ַח
ַמכה ֶ־נ ֶפש בשגָּ ָּ ָֽגה׃
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ד־עמדו לפנֵ֥י
12ו ָּהיו ָּל ֶכם ֶה ָּערים למק ָּלט מג ִ֑אל ולא יָּ מות ָּהרצ ַח ַע ָּ
ָּהע ָּדה ַלמש ָּ ָֽפט׃
שר ת ִ֑תנו שש־ ָּע ֵ֥רי מק ָּלט תה ֶ ֵ֥יינָּ ה ָּל ֶ ָֽכם׃
13ו ֶה ָּערים א ֶ ָ֣
ָ֣ 14את׀ שֹלָ֣ ש ֶה ָּערים תתנו מ ָ֣ע ֶבר ַליַ רדן ואת שֹלָ֣ ש ֶ ָֽה ָּערים תתנו
ב ֶ ָ֣א ֶרץ כ ָּנ ִַ֑ען ָּע ֵ֥רי מק ָּלט תה ֶ ָֽיינָּ ה׃
15לבנָ֣י יׂש ָּראל ו ַלגר ו ַלתו ָּשב בתו ָּכם תה ֶיינָּ ה שש־ ֶה ָּע ֵ֥רים ָּהא ֶלה
ל־מכה ֶ־נ ֶפש בשגָּ ָּ ָֽגה׃
למק ָּ ִ֑לט ָּלנָ֣ וס ָּש ָּמה ָּכ ַ
16ואם־בכלי ַבר ֶזל׀ ה ָּכהו וַ יָּ מת ר ָ֣צ ַ ָֽח ִ֑הוא ֵ֥מות יו ַמת ָּהר ָֽצ ַח׃
17ואם ב ֶ ָ֣א ֶבן יָּ ד א ֶשר־יָּ מות ָּ ֵ֥בּה ה ָּכהו וַ יָּ מת ר ָ֣צ ַ ָֽח ִ֑הוא ֵ֥מות יו ַמת
ָּהר ָֽצ ַח׃
יומת
18או בכ ָ֣לי ָֽעץ־יָּ ד א ֶשר־יָּ מות ֵ֥בו ה ָּכהו וַ יָּ מת רצ ַ ָָֽ֣ח ִ֑הוא ֵ֥מות ַ
ָּהר ָֽצ ַח׃
יתנו׃
19ג ָ֣אל ַה ָּדם ֵ֥הוא יָּ מית ֶאת־ ָּהר ִ֑צ ַח בפגעו־בו ֵ֥הוא ימ ֶ ָֽ
21ואם־בׂשנ ָּאה יֶ ה ָּד ֶ ִ֑פנו ָֽאו־הש ֵ֥ליְך ָּע ָּליו בצד ָּיה וַ יָּ ָֽמת׃
ָ֣ 21או באי ִָּ֞בה ה ָּכהו ביָּ דו וַ יָּ מת ָֽמות־יו ַ ֵ֥מת ַה ַמ ֶכה ר ָ֣צ ַ ָֽח ִ֑הוא ג ָ֣אל ַה ָּדם
־הרצ ַח בפגעו־ ָֽבו׃
יָּ מית ֶאת ָּ
22ואם־ב ֶ ֵ֥פ ַתע בלא־אי ָּבה ה ָּד ִ֑פו או־הש ֵ֥ליְך ָּע ָּליו ָּכל־כלי ב ֵ֥לא צד ָּיָֽה׃
יָּמת והוא
־א ֶבן א ֶשר־יָּ ֵ֥מות ָּבּה ב ָ֣לא ראות וַ יַ ֵ֥פל ָּע ָּליו וַ ִ֑
ָ֣ 23או ב ָּכל ֶ
לא־אוי ָ֣ב לו ו ֵ֥לא מ ַבקש ָּר ָּע ָֽתו׃
24ו ָּ ָֽשפטו ָּ ָֽהע ָּדה ֵ֚בין ַה ַמ ֶכה ובין ג ָ֣אל ַה ָּ ִ֑דם ַ ֵ֥על ַהמש ָּפטים ָּה ָֽא ֶלה׃

427

Text from: Biblia Hebraica Stuttgartensia
© 1997 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
All rights reserved

25והצילו ָּהע ָּדה ֶאת־ ָּהרצ ַח מיַ ד ג ָ֣אל ַה ָּדם והשיבו אתו ָּ ָֽהע ָּדה
ר־נָ֣ס ָּ ִ֑ש ָּמה ו ָּי ַָ֣שב ָּבּה ַעד־מות ַהכ ָ֣הן ַהגָּ דל
ל־עיר מק ָּלטו א ֶש ָּ
ֶא ֵ֥
ר־מ ַ ֵ֥שח אתו ב ֶ ֵ֥ש ֶמן ַה ָֽק ֶדש׃
א ֶש ָּ
26ואם־יָּ ֵ֥צא יצא ָּהר ִ֑צ ַח ֶאת־גבול ָ֣עיר מק ָּלטו א ֶ ֵ֥שר יָּ נוס ָּ ָֽש ָּמה׃
27ו ָּמ ָּצא אתו ג ָ֣אל ַה ָּדם מחוץ לגבול ָ֣עיר מק ָּל ִ֑טו ו ָּר ִַ֞צח גאל ַה ָּדם
־הרצ ַח ֵ֥אין לו ָּ ָֽדם׃
ֶאת ָּ ָ֣
ָ֣ 28כי בעיר מק ָּלטו ישב ַעד־מות ַהכ ָ֣הן ַהגָּ ִ֑דל ו ַאח ֵ֥רי מות ַהכ ָ֣הן ַהגָּ דל
ל־א ֶרץ אחזָּ ָֽתו׃
יָּ שוב ָּהרצ ַח ֶא ֶ
יכם׃
29ו ָּהיו א ֶלה ָּל ֶכם לח ַ ֵ֥קת מש ָּפט לדרת ֶיכִ֑ם בכל מושבת ֶ ָֽ
ָּ 31כל־ ַמכה־נֶ ֶפש ל ָ֣פי עדים יר ַצח ֶאת־ ָּהר ִ֑צ ַח ו ָ֣עד ֶא ָּחד לא־יַ ע ֶ ֵ֥נה
ב ֶנ ֶפש ָּל ָֽמות׃
31ו ָֽלא־תק ֵ֥חו כ ֶפר ל ֶ ָ֣נ ֶפש רצ ַח א ֶשר־ ֵ֥הוא ָּר ָּשע ָּל ִ֑מות כי־מות יו ָּ ָֽמת׃
ש ֶבת ָּב ָּא ֶרץ ַעד־מות
ל־עיר מק ָּל ִ֑טו ָּלשוב ָּל ֶ ָ֣
32ולא־תק ָ֣חו כ ֶפר ָּלנוס ֶא ָ֣
ַהכ ָֽהן׃
33ולא־ ַתח ָ֣ניפו ֶאת־ ָּה ָּא ֶרץ א ֶשר ַא ֶתם ָּבּה ָ֣כי ַה ָּדם ֵ֥הוא יַ חניף
ְך־בּה כי־אם ב ַ ֵ֥דם שפ ָֽכו׃
שר ש ַפ ָּ
ת־ה ָּ ִ֑א ֶרץ ו ָּל ָּ ָ֣א ֶרץ ָֽלא־יכ ַפר ַל ָּדם א ֶ ָ֣
ֶא ָּ
ת־ה ָּא ֶרץ א ֶשר ַא ֶתם יש ָ֣בים ָּבּה א ֶ ֵ֥שר אני שכָ֣ן
34ולא ת ַט ָ֣מא ֶא ָּ
תוכּה ֵ֚כי אנָ֣י יהוָּ ה שכן בתוְך בנֵ֥י יׂש ָּר ָֽאל׃
ב ָּ ִ֑
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שי ָּ ָֽה ָּאבות למש ַפ ַחת ב ָֽני־גל ָּעד ֶבן־ ָּמ ָ֣כיר ֶבן־מנַ ֶשה
ַ1 36וַָֽֽיקר ִ֞בו ָּרא ָ֣
אשי ָּאבות
יוסף ַוַָֽֽי ַדב ִ֞רו לפני מ ֶשה ולפנָ֣י ַהנׂשאים ָּר ֵ֥
ָֽממשפחת בנָ֣י ִ֑
לבנֵ֥י יׂש ָּר ָֽאל׃
2וַ יאמרו ֶאת־אדני צָּ ָ֣וה יהוָּ ה ָּלתת ֶאת־ ָּה ָּא ֶרץ בנַ ח ָּלה בגו ָּרל לב ָ֣ני
יׂש ָּר ִ֑אל ַוָֽאדני צָּוָ֣ה ַ ָֽביהוָּ ה ָּלתת ֶ ָֽאת־נַ ח ַלת צ ָּלפ ָּ ֵ֥חד ָּאחינו לבנ ָּ ָֽתיו׃
3ו ָּהיו ל ֶא ִָּ֞חד מבני שב ֵ֥טי ב ָֽני־יׂש ָּראל לנָּ שים ונגר ָּעה נַ ח ָּל ָּתן מנַ ח ַ ָ֣לת
נוסף ַ ֵ֚על נַ ח ַלָ֣ת ַה ַמ ֶטה א ֶ ֵ֥שר תהיֶ ינָּ ה ָּל ֶ ִ֑הם ומג ַ ֵ֥רל נַ ח ָּלתנו
אבתינו ו ַ
יגָּ ָֽר ַע׃
4ואם־יה ֶי ָ֣ה ַהיבל לב ָ֣ני יׂש ָּראל ונָֽ וס ָּפה נַ ח ָּל ָּתן ַ ֵ֚על נַ ח ַ ָ֣לת ַה ַמ ֶטה א ֶ ֵ֥שר
תה ֶיינָּ ה ָּל ֶ ִ֑הם ו ָֽמנַ ח ַלת ַמ ָ֣טה אבתינו יגָּ ַרע נַ ח ָּל ָּ ָֽתן׃
5וַ י ַצו מ ֶשה ֶאת־בנָ֣י יׂש ָּראל ַעל־ ֵ֥פי יהָּוה לא ִ֑מר כן ַמ ֵ֥טה ב ָֽני־יוסף
דב ָֽרים׃
ֶ 6זָ֣ה ַה ָּד ִָּ֞בר א ֶשר־צָּ ָ֣וה יהוָּ ה לבנות צ ָּלפ ָּחד לאמר ַל ֵ֥טוב בעיני ֶהם
תה ֶי ָ֣ינָּ ה לנָּ ִ֑שים ַאְך למש ַפ ַחת ַמ ֵ֥טה אבי ֶהם תה ֶיֵ֥ינָּ ה לנָּ ָֽשים׃
7ו ָֽלא־תסב נַ ח ָּלה לב ָ֣ני יׂש ָּראל מ ַמ ֶטה ֶאל־ ַמ ֶ ִ֑טה ָ֣כי איש בנַ ח ַלת ַמ ָ֣טה
אב ָּתיו ידבקו ב ֵ֥ני יׂש ָּר ָֽאל׃
8ו ָּכל־ ִַ֞בת י ֶ ָ֣ר ֶשת נַ ח ָּלה מ ַמטות בנָ֣י יׂש ָּראל ל ֶא ָּחד ממש ַפ ַחת ַמ ֵ֥טה
ָּאבי ָּה תה ֶי ָ֣ה לא ָּ ִ֑שה ל ַמ ַען ָֽיירשו בנָ֣י יׂש ָּראל איש נַ ח ַ ֵ֥לת אב ָּ ָֽתיו׃
9ו ָֽלא־תסב נַ ח ָּלה מ ַמ ֶטה ל ַמ ֶ ָ֣טה ַא ִ֑חר כי־איש ב ַנָ֣ח ָּלתו ידבקו ַמטות
בנֵ֥י יׂש ָּר ָֽאל׃
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ַ 11כא ֶשר צָּ ֵ֥וה יהָּוה ֶאת־מ ֶ ִ֑שה ֵ֥כן ָּעׂשו בנֵ֥ ות צ ָּלפ ָּ ָֽחד׃
11וַ תהיֶ ינָּ ה ַמח ָּ ָ֣לה תר ָּצה ו ָּחג ָּלה ומל ָּכה ונ ָּעה בנָ֣ ות צ ָּלפ ָּ ִ֑חד לבנֵ֥י
דד ֶיהן לנָּ ָֽשים׃
ל־מטה
ָֽ 12ממשפחת בנָֽי־מנַ ֶ ֵ֥שה ֶבן־יוסף ָּהיָ֣ ו לנָּ ִ֑שים וַ תהי נַ ח ָּל ָּתן ַע ַ
יהן׃
מש ַ ֵ֥פ ַחת אב ֶ ָֽ
ָ֣ 13א ֶלה ַהמצ ִ֞ות ו ַהמש ָּפטים א ֶשר צָּוה יהָּוה ביַ ד־מ ֶשה ֶאל־ב ָ֣ני יׂש ָּר ִ֑אל
מואב ַעל יַ ר ֵ֥דן יר ָֽחו׃
ב ַ ָֽער ָ֣בת ָּ
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