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ַבר ֵסֶפר ִמדְּ  rábdimeB erféS בְּ
Bemidbár Pérek 1 

ֶוה ַויְַּדֵבר( 1) ַבר מֶֹשה ֶאל יַהְּ ִמדְּ  ַהֵשנִי ַלחֶֹדש בְֶּאָחד|  מֹוֵעד בְּאֶֹהל ִסינַי בְּ
ַריִם ֵמֶאֶרץ לְֵּצאָתם יתַהֵשנִ  ַבָשנָה או( 2: )ֵלאמֹר ִמצְּ  ֲעַדת ָךל רֹאש ֶאת שְּ

נֵי ָרֵאל בְּ פְּחָֹתם יִשְּ ֵבית לְִּמשְּ ַפר|  ֲאבָֹתם לְּ ִמסְּ גְֹּלָתם זָָכר ָךל ֵשמֹות בְּ גֺלְּ : לְּ
ִרים ִמֶבן( 3) ָלה ָשנָה ֶעשְּ ָרֵאל ָצָבא יֵֹצא ָךל ָוַמעְּ יִשְּ דו|  בְּ קְּ  אָֹתם ִתפְּ

ִצבְּאָֹתם ֶכם( 4: )וְַּאֲהרֹן ַאָתה לְּ יו וְִּאתְּ  לְֵּבית רֹאש ִאיש|  ַלַלֶחה ִאיש ִאיש יִהְּ
מֹות וְֵּאֶכה( 5: )הוא ֲאבָֹתיו דו ֲאֶשר ָהֲאנִָשים שְּ ֶכם יַַעמְּ אוֵבן|  ִאתְּ  ִלרְּ

ֵדיאור ֶבן ֱאִליצור עֹון( 6: )שְּ ִשמְּ ֺלִמיֵאל לְּ  ִליהוָדה( 7: )יצוִריַשדָ  ֶבן שְּ
 ֶבן ֱאִליָאב ִלזְּבוֺלן( 9: )צוָער ֶבן נְַּתנְֵּאל לְּיִָששָכר( 8: )ַעִלינָָדב ֶבן נַחְּשֹון

נֵי( 11: )ֵחֹלן ַריִם יֹוֵסף ִלבְּ ֶאפְּ נֶַשה|  ַעִליהוד ֶבן ֱאִליָשָמע לְּ ִליֵאל ִלמְּ  ֶבן ַגמְּ
ָדהצור ִבנְּיִָמן( 11: )פְּ עֹנִיגִ  ֶבן ֲאִביָדן לְּ ָדן( 12: )דְּ ( 13: )ַעִליַשָדי ֶבן ֲאִחיֶעזֶר לְּ

ָרן ֶבן ַפגְִּעיֵאל לְָּאֵשר גָד( 14: )ָעכְּ יָָסף לְּ עוֵאל ֶבן ֶאלְּ ָתִלי( 15: )דְּ נַפְּ  ֲאִחיַרע לְּ
רוֵאי] קריאי ֵאֶכה( 16: )ֵעינָן ֶבן  ָראֵשי|  ֲאבֹוָתם ַמחֹות נְִּשיֵאי ָהֵעָדה[ קרי קְּ

ֵפי ָרֵאל ַאלְּ בו ֲאֶשר ָהֵאֶכה ָהֲאנִָשים ֵאת|  וְַּאֲהרֹן מֶֹשה ַוטִַקח( 17: )ֵהם יִשְּ  נִקְּ
ִהילו ָהֵעָדה ָךל וְֵּאת( 18: )בְֵּשמֹות ֶאָחד ִהקְּ יַלְּדו ַהֵשנִי ַלחֶֹדש בְּ  ַעל ַוטִתְּ

פְּחָֹתם ַפר|  ֲאבָֹתם לְֵּבית ִמשְּ ִמסְּ ִרים ִמֶבן ֵשמֹות בְּ  ָוַמעְָּלה נָהשָ  ֶעשְּ
גְֹּלָתם גֺלְּ ֶוה ִצָוה ַךֲאֶשר( 19: )לְּ ֵדם|  מֶֹשה ֶאת יַהְּ קְּ ַבר ַוטִפְּ ִמדְּ  : ִסינָי בְּ

יו( 21) נֵי ַוטִהְּ אוֵבן בְּ ָרֵאל בְּכֹר רְּ פְּחָֹתם תֹולְּדָֹתם יִשְּ ֵבית לְִּמשְּ |  ֲאבָֹתם לְּ
ַפר ִמסְּ גְֹּלָתם ֵשמֹות בְּ גֺלְּ ִריםעֶ  ִמֶבן זָָכר ָךל לְּ ָלה ָשנָה שְּ : ָצָבא יֵֹצא ךֹל ָוַמעְּ

ֺקֵדיֶהם( 21) ַמֵחה פְּ אוֵבן לְּ ָבִעים ִשָשה|  רְּ  : ֵמאֹות ַוֲחֵמש ֶאֶלף וְַּארְּ
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נֵי( 22) עֹון ִלבְּ פְּחָֹתם תֹולְּדָֹתם ִשמְּ ֺקָדיו|  ֲאבָֹתם לְֵּבית לְִּמשְּ ַפר פְּ ִמסְּ  בְּ
גְֹּלָתם ֵשמֹות גֺלְּ ִרים ןִמבֶ  זָָכר ָךל לְּ ָלה ָשנָה ֶעשְּ ( 23: )ָצָבא יֵֹצא ךֹל ָוַמעְּ

ֺקֵדיֶהם ַמֵחה פְּ עֹון לְּ ָעה|  ִשמְּ ֹלש ֶאֶלף ַוֲחִמִשים ִתשְּ  : ֵמאֹות ושְּ
נֵי( 24) פְּחָֹתם תֹולְּדָֹתם גָד ִלבְּ ַפר|  ֲאבָֹתם לְֵּבית לְִּמשְּ ִמסְּ  ִמֶבן ֵשמֹות בְּ

ִרים ָלה ָשנָה ֶעשְּ ֹ  ךֹל ָוַמעְּ ֺקֵדיֶהם( 25: )ָצָבא ֵצאי ַמֵחה פְּ  ֲחִמָשה|  גָד לְּ
ָבִעים  : ַוֲחִמִשים ֵמאֹות וְֵּשש ֶאֶלף וְַּארְּ

נֵי( 26) פְּחָֹתם תֹולְּדָֹתם יַהוָדה ִלבְּ ֵבית לְִּמשְּ ַפר|  ֲאבָֹתם לְּ ִמסְּ  ִמֶבן ֵשמֹת בְּ
ִרים ָלה ָשנָה ֶעשְּ ֺקֵדיהֶ ( 27: )ָצָבא יֵֹצא ךֹל ָוַמעְּ ַמֵחה םפְּ ָבָעה|  יַהוָדה לְּ  ַארְּ

ִעים  : ֵמאֹות וְֵּשש ֶאֶלף וְִּשבְּ
נֵי( 28) פְּחָֹתם תֹולְּדָֹתם יִָששָכר ִלבְּ ֵבית לְִּמשְּ ַפר|  ֲאבָֹתם לְּ ִמסְּ  ִמֶבן ֵשמֹת בְּ

ִרים ָלה ָשנָה ֶעשְּ ֺקֵדיֶהם( 29: )ָצָבא יֵֹצא ךֹל ָוַמעְּ ַמֵחה פְּ ָבעָ |  יִָששָכר לְּ  הַארְּ
ַבע ֶאֶלף ַוֲחִמִשים  : ֵמאֹות וְַּארְּ

נֵי( 31) פְּחָֹתם תֹולְּדָֹתם זְּבוֺלן ִלבְּ ֵבית לְִּמשְּ ַפר|  ֲאבָֹתם לְּ ִמסְּ  ִמֶבן ֵשמֹת בְּ
ִרים ָלה ָשנָה ֶעשְּ ֺקֵדיֶהם( 31: )ָצָבא יֵֹצא ךֹל ָוַמעְּ ַמֵחה פְּ ָעה|  זְּבוֺלן לְּ  ִשבְּ

ַבע ֶאֶלף ַוֲחִמִשים  : אֹותמֵ  וְַּארְּ
נֵי( 32) נֵי יֹוֵסף ִלבְּ ַריִם ִלבְּ פְּחָֹתם תֹולְּדָֹתם ֶאפְּ ַפר|  ֲאבָֹתם לְֵּבית לְִּמשְּ ִמסְּ  בְּ

ִרים ִמֶבן ֵשמֹת ָלה ָשנָה ֶעשְּ ֺקֵדיֶהם( 33: )ָצָבא יֵֹצא ךֹל ָוַמעְּ ַמֵחה פְּ ָריִם לְּ  ֶאפְּ
ָבִעים|   : ֵמאֹות ַוֲחֵמש ֶאֶלף ַארְּ
נֵי( 34) נַשֶ  ִלבְּ פְּחָֹתם תֹולְּדָֹתם המְּ ֵבית לְִּמשְּ ַפר|  ֲאבָֹתם לְּ ִמסְּ  ִמֶבן ֵשמֹות בְּ

ִרים ֺקֵדיֶהם( 35: )ָצָבא יֵֹצא ךֹל ָוַמעְָּלה ָשנָה ֶעשְּ ַמֵחה פְּ נֶַשה לְּ נַיִם|  מְּ  שְּ
ֹלִשים  : וָמאָתיִם ֶאֶלף ושְּ
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נֵי( 36) פְּחָֹתם תֹולְּדָֹתם ִבנְּיִָמן ִלבְּ ֵבית לְִּמשְּ ַפר|  ֲאבָֹתם לְּ ִמסְּ  ִמֶבן ֵשמֹת בְּ
ִרים ָלה ָשנָה ֶעשְּ ֺקֵדיֶהם( 37: )ָצָבא יֵֹצא ךֹל ָוַמעְּ ַמֵחה פְּ  ֲחִמָשה|  ִבנְּיִָמן לְּ

ֹלִשים ַבע ֶאֶלף ושְּ  : ֵמאֹות וְַּארְּ
נֵי( 38) פְּחָֹתם תֹולְּדָֹתם ָדן ִלבְּ ַפר|  ֲאבָֹתם לְֵּבית לְִּמשְּ ִמסְּ  ִמֶבן ֵשמֹת בְּ

ִרים ֺקֵדיֶהם( 39: )ָצָבא יֵֹצא ךֹל ָוַמעְָּלה ָשנָה ֶעשְּ נַיִם|  ָדן לְַּמֵחה פְּ  וְִּשִשים שְּ
ַבע ֶאֶלף  : ֵמאֹות ושְּ

נֵי( 41) פְּחָֹתם תֹולְּדָֹתם ָאֵשר ִלבְּ ֵבית לְִּמשְּ ַפר|  ֲאבָֹתם לְּ ִמסְּ  ִמֶבן ֵשמֹת בְּ
ִרים ָלה ָשנָה ֶעשְּ ֺקֵדיֶהם( 41: )אָצבָ  יֵֹצא ךֹל ָוַמעְּ ַמֵחה פְּ  ֶאָחד|  ָאֵשר לְּ

ָבִעים  : ֵמאֹות ַוֲחֵמש ֶאֶלף וְַּארְּ
נֵי( 42) ָתִלי בְּ פְּחָֹתם תֹולְּדָֹתם נַפְּ ֵבית לְִּמשְּ ַפר|  ֲאבָֹתם לְּ ִמסְּ  ִמֶבן ֵשמֹת בְּ

ִרים ָלה ָשנָה ֶעשְּ ֺקֵדיֶהם( 43: )ָצָבא יֵֹצא ךֹל ָוַמעְּ ַמֵחה פְּ ָתלִ  לְּ ֹלָשה|  ינַפְּ  שְּ
ַבע ֶאֶלף ַוֲחִמִשים  : ֵמאֹות וְַּארְּ

ֺקִדים ֵאֶכה( 44) ָרֵאל ונְִּשיֵאי וְַּאֲהרֹן מֶֹשה ָפַקד ֲאֶשר ַהפְּ נֵים יִשְּ  ָעָשר שְּ
יו( 45: )ָהיו ֲאבָֹתיו לְֵּבית ֶאָחד ִאיש|  ִאיש קוֵדי ָךל ַוטִהְּ נֵי פְּ ָרֵאל בְּ ֵבית יִשְּ  לְּ

ִרים ֶבןמִ |  ֲאבָֹתם ָלה ָשנָה ֶעשְּ ָרֵאל ָצָבא יֵֹצא ָךל ָוַמעְּ יִשְּ יו( 46: )בְּ  ָךל ַוטִהְּ
ֺקִדים ֹלֶשת ֶאֶלף ֵמאֹות ֵשש ַהפְּ ( 47: )ַוֲחִמִשים ֵמאֹות ַוֲחֵמש|  ֲאָלִפים ושְּ
ִוטִם ַמֵחה וְַּהלְּ דו ֹלא|  ֲאבָֹתם לְּ ָפקְּ  : בְּתֹוָכם ָהתְּ

וֶ  ַויְַּדֵבר( 48) קֹד ֹלא ֵלִוי ַמֵחה ֶאת ַאְך( 49: )ֵכאמֹר מֶֹשה ֶאל היַהְּ  וְֶּאת ִתפְּ
נֵי בְּתֹוְך|  ִתָשא ֹלא רֹאָשם ָרֵאל בְּ ֵקד וְַּאָתה( 51: )יִשְּ ִוטִם ֶאת ַהפְּ  ַעל ַהלְּ
ַךן או ֵהָלה לֹו ֲאֶשר ָךל וְַּעל ֵךָליו ָךל וְַּעל ָהֵעֺדת ִמשְּ ָךן ֶאת יִשְּ  וְֶּאת ַהִלשְּ

ֺתהו וְֵּהם ֵךָליו ָךל ָךן וְָּסִביב|  יְָּשרְּ ָךן וִבנְּסֹעַ ( 51: )יֲַחנו ַלִלשְּ  יֹוִרידו ַהִלשְּ
ִוטִם אֹתֹו ָךן וַבֲחנֹת ַהלְּ ִוטִם אֹתֹו יִָקימו ַהִלשְּ ( 52: )יוָמת ַהָקֵרב וְַּהזָר|  ַהלְּ
נֵי וְָּחנו ָרֵאל בְּ ִצבְּאָֹתם ִדגְּלֹו ַעל ישוְּאִ  ַמֲחנֵהו ַעל ִאיש|  יִשְּ ִוטִם( 53: )לְּ  וְַּהלְּ
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ַךן ָסִביב יֲַחנו ִמשְּ יֶה וְֹּלא ָהֵעֺדת לְּ נֵי ֲעַדת ַעל ֶקֶצף יִהְּ ָרֵאל בְּ רו|  יִשְּ  וְָּשמְּ
ִוטִם ֶמֶרת ֶאת ַהלְּ ַךן ִמשְּ נֵי ַוטֲַעשו( 54: )ָהֵעדות ִמשְּ ָרֵאל בְּ  ִצָוה ֲאֶשר ךְּכֹל|  יִשְּ
ֶוה  :ָעשו ֵךן מֶֹשה ֶאת יַהְּ

Bemidbár Pérek 2 
ֶוה ַויְַּדֵבר( 1) ֵבית בְּאֹתֹת ִדגְּלֹו ַעל ִאיש( 2: )ֵלאמֹר ַאֲהרֹן וְֶּאל מֶֹשה ֶאל יַהְּ  לְּ

נֵי יֲַחנו ֲאבָֹתם ָרֵאל בְּ ָמה וְַּהחֹנִים( 3: )יֲַחנו מֹוֵעד לְּאֶֹהל ָסִביב ִמםֶגֶד|  יִשְּ  ֵקדְּ
ִצבְּאָֹתם יַהוָדה הַמֲחנֵ  ֶדגֶל ִמזְָּרָחה נֵי וְּנִָשיא|  לְּ  ֶבן נַחְּשֹון יַהוָדה ִלבְּ
ָבאֹו( 4: )ַעִלינָָדב ֺקֵדיֶהם וצְּ ָבָעה|  ופְּ ִעים ַארְּ ( 5: )ֵמאֹות וְֵּשש ֶאֶלף וְִּשבְּ
נֵי וְּנִָשיא|  יִָששָכר ַמֵחה ָעָליו וְַּהחֹנִים ( 6: )צוָער ֶבן נְַּתנְֵּאל יִָששָכר ִלבְּ

ֺקָדיו ָבאֹווצְּ  ָבָעה|  ופְּ ַבע ֶאֶלף ַוֲחִמִשים ַארְּ  זְּבוֺלן ַמֵחה( 7) : ֵמאֹות וְַּארְּ
נֵי וְּנִָשיא|  ָבאֹו( 8: )ֵחֹלן ֶבן ֱאִליָאב זְּבוֺלן ִלבְּ ֺקָדיו וצְּ ָעה|  ופְּ  ַוֲחִמִשים ִשבְּ

ַבע ֶאֶלף ֺקִדים ָךל( 9: )ֵמאֹות וְַּארְּ ַמֲחנֵה ַהפְּ מֹנִים ֶאֶלף ַאתמְּ  יַהוָדה לְּ  ושְּ
ַבע ֲאָלִפים וְֵּשֶשת ֶאֶלף ִצבְּאָֹתם ֵמאֹות וְַּארְּ  ֶדגֶל( 11) : יִָמעו ִראשֹנָה|  לְּ

אוֵבן ַמֲחנֵה ִצבְּאָֹתם ֵתיָמנָה רְּ נֵי וְּנִָשיא|  לְּ אוֵבן ִלבְּ ֵדיאור ֶבן ֱאִליצור רְּ : שְּ
ָבאֹו( 11) ֺקָדיו וצְּ ָבִעי ִשָשה|  ופְּ  ָעָליו וְַּהחֹונִם( 12: )ֵמאֹות ַוֲחֵמש ֶאֶלף םוְַּארְּ

עֹון ַמֵחה נֵי וְּנִָשיא|  ִשמְּ עֹון ִלבְּ ֺלִמיֵאל ִשמְּ ָבאֹו( 13: )ַשָדי צוִרי ֶבן שְּ  וצְּ
ֺקֵדיֶהם ָעה|  ופְּ ֹלש ֶאֶלף ַוֲחִמִשים ִתשְּ נֵי וְּנִָשיא|  ָגד וְַּמֵחה( 14: )ֵמאֹות ושְּ  ִלבְּ

יָסָ  גָד עוֵאל ֶבן ףֶאלְּ ָבאֹו( 15: )רְּ ֺקֵדיֶהם וצְּ ָבִעים ֲחִמָשה|  ופְּ  וְֵּשש ֶאֶלף וְַּארְּ
ֺקִדים ָךל( 16: )ַוֲחִמִשים ֵמאֹות ַמֲחנֵה ַהפְּ אוֵבן לְּ ַאת רְּ  ַוֲחִמִשים וְֶּאָחד ֶאֶלף מְּ
ַבע ֶאֶלף ִצבְּאָֹתם ַוֲחִמִשים ֵמאֹות וְַּארְּ נִטִם|  לְּ  מֹוֵעד אֶֹהל וְּנַָסע( 17) : יִָמעו ושְּ

ִוטִם ַמֲחנֵה ִדגְֵּליֶהם יָדֹו ַעל ִאיש יִָמעו ֵךן יֲַחנו ַךֲאֶשר|  ַהַלֲחנֹת בְּתֹוְך ַהלְּ : לְּ
ַריִם ַמֲחנֵה ֶדגֶל( 18)  ִצבְּאָֹתם ֶאפְּ נֵי וְּנִָשיא|  יָָלה לְּ ַריִם ִלבְּ  ֱאִליָשָמע ֶאפְּ
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ָבאֹו( 19: )ַעִליהוד ֶבן קֺ  וצְּ ָבִעים|  ֵדיֶהםופְּ ָעָליו( 21: )ֵמאֹות ַוֲחֵמש ֶאֶלף ַארְּ  וְּ
נֶַשה ַמֵחה נֵי וְּנִָשיא|  מְּ נֶַשה ִלבְּ ִליֵאל מְּ ָדהצור ֶבן ַגמְּ ָבאֹו( 21: )פְּ  וצְּ

ֺקֵדיֶהם נַיִם|  ופְּ ֹלִשים שְּ נֵי וְּנִָשיא|  ִבנְּיִָמן וַמֵחה( 22: )וָמאָתיִם ֶאֶלף ושְּ  ִלבְּ
עֹנִי ֶבן ֲאִביָדן ִמןִבנְּיָ  ָבאֹו( 23: )ִגדְּ ֺקֵדיֶהם וצְּ ֹלִשים ֲחִמָשה|  ופְּ  ֶאֶלף ושְּ

ַבע ֺקִדים ָךל( 24: )ֵמאֹות וְַּארְּ ַמֲחנֵה ַהפְּ ַריִם לְּ ַאת ֶאפְּ מֹנַת ֶאֶלף מְּ  ֲאָלִפים ושְּ
ִצבְּאָֹתם וֵמָאה ִלִשים|  לְּ ֹ  ָדן ַמֲחנֵה ֶדגֶל( 25) : יִָמעו ושְּ ִצבְּאָֹתם נָהָצפ |  לְּ
נֵי וְּנִָשיא ָבאֹו( 26: )ַעִליַשָדי ֶבן ֲאִחיֶעזֶר ָדן ִלבְּ ֺקֵדיֶהם וצְּ נַיִם|  ופְּ  וְִּשִשים שְּ

ַבע ֶאֶלף נֵי וְּנִָשיא|  ָאֵשר ַמֵחה ָעָליו וְַּהחֹנִים( 27: )ֵמאֹות ושְּ  ָאֵשר ִלבְּ
ָרן ֶבן ַפגְִּעיֵאל ָבאֹו( 28: )ָעכְּ קֺ  וצְּ ָבִעים ֶאָחד|  ֵדיֶהםופְּ  ַוֲחֵמש ֶאֶלף וְַּארְּ

ָתִלי וַמֵחה( 29: )ֵמאֹות נֵי וְּנִָשיא|  נַפְּ ָתִלי ִלבְּ ָבאֹו( 31: )ֵעינָן ֶבן ֲאִחיַרע נַפְּ  וצְּ
ֺקֵדיֶהם ֹלָשה|  ופְּ ַבע ֶאֶלף ַוֲחִמִשים שְּ ֺקִדים ָךל( 31: )ֵמאֹות וְַּארְּ ַמֲחנֵה ַהפְּ  לְּ

ַאת ָדן ָעה ֶאֶלף מְּ עו ָלַאֲחרֹנָה|  ֵמאֹות וְֵּשש ֶאֶלף ַוֲחִמִשים וְִּשבְּ  יִסְּ
ִדגְֵּליֶהם  : לְּ

קוֵדי ֵאֶכה( 32) נֵי פְּ ָרֵאל בְּ קוֵדי ָךל|  ֲאבָֹתם לְֵּבית יִשְּ ִצבְּאָֹתם ַהַלֲחנֹת פְּ  לְּ
ֹלֶשת ֶאֶלף ֵמאֹות ֵשש  ֹלא ִוטִםוְַּהלְּ ( 33: )ַוֲחִמִשים ֵמאֹות ַוֲחֵמש ֲאָלִפים ושְּ

דו ָפקְּ נֵי בְּתֹוְך ָהתְּ ָרֵאל בְּ ֶוה ִצָוה ַךֲאֶשר|  יִשְּ נֵי ַוטֲַעשו( 34: )מֶֹשה ֶאת יַהְּ  בְּ
ָרֵאל ֶוה ִצָוה ֲאֶשר ךְּכֹל|  יִשְּ ִדגְֵּליֶהם ָחנו ֵךן מֶֹשה ֶאת יַהְּ  ִאיש נָָסעו וְֵּכן לְּ

חָֹתיו פְּ ִמשְּ  :ֲאבָֹתיו ֵבית ַעל לְּ
Bemidbár Pérek 3 

ֶוה ִדֶבר בְּיֹום|  ומֶֹשה ַאֲהרֹן תֹולְּדֹת וְֵּאֶכה( 1) ( 2: )ִסינָי בְַּהר מֶֹשה ֶאת יַהְּ
מֹות וְֵּאֶכה נֵי שְּ ָעזָר ַוֲאִביהוא|  נָָדב ַהבְּכֹור ַאֲהרֹן בְּ  ֵאֶכה( 3: )וְִּאיָתָמר ֶאלְּ
מֹות נֵי שְּ ֺשִחים ַהךֲֹהנִים ַאֲהרֹן בְּ ַכֵהן יָָדם ִמֵכא רֲאשֶ |  ַהלְּ  נָָדב ַוטָָמת( 4: )לְּ
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נֵי ַוֲאִביהוא ֶוה ִלפְּ ִרָבם יַהְּ ַהקְּ נֵי זָָרה ֵאש בְּ ֶוה ִלפְּ ַבר יַהְּ ִמדְּ  ֹלא וָבנִים ִסינַי בְּ
ָעזָר ַויְַּכֵהן|  ָלֶהם ָהיו נֵי ַעל וְִּאיָתָמר ֶאלְּ  : ֲאִביֶהם ַאֲהרֹן פְּ

ֶוה ַויְַּדֵבר( 5) ֵרב( 6: )מֹרֵכא מֶֹשה ֶאל יַהְּ תָ  ֵלִוי ַמֵחה ֶאת ַהקְּ ַהֲעַמדְּ  אֹתֹו וְּ
נֵי תו|  ַהךֵֹהן ַאֲהרֹן ִלפְּ רו( 7: )אֹתֹו וְֵּשרְּ תֹו ֶאת וְָּשמְּ ַמרְּ ֶמֶרת וְֶּאת ִמשְּ  ָךל ִמשְּ

נֵי ָהֵעָדה ָךן ֲעבַֹדת ֶאת ַלֲעבֹד|  מֹוֵעד אֶֹהל ִלפְּ רו( 8: )ַהִלשְּ ֵלי ָךל ֶאת וְָּשמְּ  ךְּ
ֶמֶרת וְֶּאת מֹוֵעד אֶֹהל נֵי ִמשְּ ָרֵאל בְּ ָךן ֲעבַֹדת ֶאת ַלֲעבֹד|  יִשְּ  וְּנַָתָתה( 9: )ַהִלשְּ
ִוטִם ֶאת ָבנָיו לְַּאֲהרֹן ַהלְּ נֵי ֵמֵאת לֹו ֵהָלה נְּתונִם נְּתונִם|  ולְּ ָרֵאל בְּ ( 11: )יִשְּ

קֹד ָבנָיו וְֶּאת ַאֲהרֹן וְֶּאת רו ִתפְּ ֺהםָָתם ֶאת וְָּשמְּ  : יוָמת ַהָקֵרב וְַּהזָר|  ךְּ
ֶוה ַויְַּדֵבר( 11) ִתי ִהםֵה ַוֲאנִי( 12: )ֵכאמֹר מֶֹשה ֶאל יַהְּ ִוטִם ֶאת ָלַקחְּ  ִמתֹוְך ַהלְּ

נֵי ָרֵאל בְּ נֵי ֶרֶחם ֶפֶטר בְּכֹור ָךל ַתַחת יִשְּ ָרֵאל ִמבְּ ִוטִם ִלי וְָּהיו|  יִשְּ ( 13: )ַהלְּ
יֹו בְּכֹור ָךל ִלי ִךי ַריִם בְֶּאֶרץ בְּכֹור ָכל ַהךִֹתי םבְּ ִתי ִמצְּ ַדשְּ  בְּכֹור ָכל ִלי ִהקְּ

ָרֵאל יִשְּ ֵהָמה ַעד ֵמָאָדם בְּ יו ִלי|  בְּ ֶוה ֲאנִי יִהְּ ֶוה ַויְַּדֵבר( 14) : יַהְּ  מֶֹשה ֶאל יַהְּ
ַבר ִמדְּ קֹד( 15: )ֵלאמֹר ִסינַי בְּ נֵי ֶאת פְּ ֵבית ֵלִוי בְּ ֹ  ֲאבָֹתם לְּ ח פְּ  ָךל|  ָתםלְִּמשְּ

ָלה חֶֹדש ִמֶבן זָָכר ֵדם ָוַמעְּ קְּ קֹד( 16: )ִתפְּ ֶוה ִפי ַעל מֶֹשה אָֹתם ַוטִפְּ  ַךֲאֶשר|  יַהְּ
יו( 17: )ֺצָוה נֵי ֵאֶכה ַוטִהְּ מָֹתם ֵלִוי בְּ שֹון|  ִבשְּ ָהת ֵגרְּ ָרִרי וקְּ  וְֵּאֶכה( 18: )ומְּ

מֹות נֵי שְּ שֹון בְּ פְּחָֹתם גֵרְּ נִילִ |  לְִּמשְּ ִעי בְּ נֵי( 19: )וְִּשמְּ ָהת ובְּ פְּחָֹתם קְּ |  לְִּמשְּ
ָרם ָהר ַעמְּ נֵי( 21: )וְֺּעזִיֵאל ֶחבְּרֹון וְּיִצְּ ָרִרי ובְּ פְּחָֹתם מְּ ִלי לְִּמשְּ |  ומוִשי ַמחְּ

חֹת ֵהם ֵאֶכה פְּ ֵבית ַהֵכִוי ִמשְּ שֹון( 21: )ֲאבָֹתם לְּ גֵרְּ ַפַחת לְּ נִי ִמשְּ  ַהִכבְּ
ַפַחת ִעיהַ  וִמשְּ חֹת ֵהם ֵאֶכה|  ִשמְּ פְּ ֺשםִי ִמשְּ ֺקֵדיֶהם( 22: )ַהֵגרְּ ַפר פְּ ִמסְּ  ָךל בְּ

ָלה חֶֹדש ִמֶבן זָָכר ֺקֵדיֶהם|  ָוָמעְּ חֹת( 23: )ֵמאֹות ַוֲחֵמש ֲאָלִפים ִשבְַּעת פְּ פְּ  ִמשְּ
ֺשםִי ָךן ַאֲחֵרי|  ַהֵגרְּ ֺשםִי ָאב ֵבית ונְִּשיא( 24: )יָָלה יֲַחנו ַהִלשְּ יָָסף|  ַלֵגרְּ  ֶבן ֶאלְּ

ֶמֶרת( 25: )ָלֵאל נֵי וִמשְּ שֹון בְּ ָךן מֹוֵעד בְּאֶֹהל גֵרְּ  ִמכְֵּסהו|  וְָּהאֶֹהל ַהִלשְּ
ֵעי( 26: )מֹוֵעד אֶֹהל ֶפַתח וָמַסְך  ַעל ֲאֶשר ֶהָחֵצר ֶפַתח ָמַסְך וְֶּאת ֶהָחֵצר וְַּקלְּ
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ָךן ָהת( 27: )ֲעבָֹדתֹו לְּכֹל ֵמיָתָריו וְֵּאת|  יבָסבִ  ַהִלזְֵּבחַ  וְַּעל ַהִלשְּ ַפַחת וְִּלקְּ  ִמשְּ
ָרִמי ַפַחת ַהַעמְּ ָהִרי וִמשְּ ַפַחת ַהטִצְּ רֹנִי וִמשְּ ַפַחת ַהֶחבְּ  ֵאֶכה|  ָהָעזִיֵאִלי וִמשְּ

חֹת ֵהם פְּ ָהִתי ִמשְּ ַפר( 28: )ַהקְּ ִמסְּ ָלה חֶֹדש ִמֶבן זָָכר ָךל בְּ מֹנַ |  ָוָמעְּ  תשְּ
ֵרי ֵמאֹות וְֵּשש ֲאָלִפים ֶמֶרת שֹמְּ פְּחֹת( 29: )ַהקֶֹדש ִמשְּ נֵי ִמשְּ ָהת בְּ |  יֲַחנו קְּ

ָךן יֶֶרְך ַעל חֹת ָאב ֵבית ונְִּשיא( 31: )ֵתיָמנָה ַהִלשְּ פְּ ִמשְּ ָהִתי לְּ  ֶבן ֶאִליָצָפן|  ַהקְּ
ָתם( 31: )ֺעזִיֵאל ַמרְּ נָֹרהוְּ  וְַּהֺשלְָּחן ָהָארֹן וִמשְּ ֵלי וְַּהִלזְּבְּחֹת ַהלְּ  ַהקֶֹדש וכְּ
תו ֲאֶשר ָעזָר ַהֵכִוי נְִּשיֵאי ונְִּשיא( 32: )ֲעבָֹדתֹו וְּכֹל וְַּהָלָסְך|  ָבֶהם יְָּשרְּ  ֶאלְּ

ֺקַדת|  ַהךֵֹהן ַאֲהרֹן ֶבן ֵרי פְּ ֶמֶרת שֹמְּ ָרִרי( 33: )ַהקֶֹדש ִמשְּ ַפַחת ִלמְּ  ִמשְּ
ִלי פַ  ַהַלחְּ חֹת ֵהם ֵאֶכה|  ַהלוִשי ַחתוִמשְּ פְּ ָרִרי ִמשְּ ֺקֵדיֶהם( 34: )מְּ ַפר ופְּ ִמסְּ  בְּ

ָלה חֶֹדש ִמֶבן זָָכר ָךל  ָאב ֵבית ונְִּשיא( 35: )וָמאָתיִם ֲאָלִפים ֵשֶשת|  ָוָמעְּ
חֹת פְּ ִמשְּ ָרִרי לְּ ָךן יֶֶרְך ַעל|  ֲאִביָחיִל ֶבן צוִריֵאל מְּ ֹ  יֲַחנו ַהִלשְּ ( 36: )נָהָצפ

ֺקַדת ֶמֶרת ופְּ נֵי ִמשְּ ָרִרי בְּ ֵשי מְּ ָךן ַקרְּ ִריָחיו ַהִלשְּ  וְָּכל|  ַוֲאָדנָיו וְַּעֺלָדיו ובְּ
נֵיֶהם ָסִביב ֶהָחֵצר וְַּעֺלֵדי( 37: )ֲעבָֹדתֹו וְּכֹל ֵךָליו ֵריֶהם ִויֵתדָֹתם|  וְַּאדְּ : וֵמיתְּ

נֵי וְַּהחֹנִים( 38) ָךן ִלפְּ ָמה ַהִלשְּ נֵילִ  ֵקדְּ  וְַּאֲהרֹן מֶֹשה ִמזְָּרָחה מֹוֵעד אֶֹהל פְּ
ִרים וָבנָיו ֶמֶרת שֹמְּ ָדש ִמשְּ ֶמֶרת ַהִלקְּ נֵי לְִּמשְּ ָרֵאל בְּ : יוָמת ַהָקֵרב וְַּהזָר|  יִשְּ

ִוטִם פְּקוֵדי ָךל( 39) ֶוה ִפי ַעל וְַּאֲהרֹן מֶֹשה ָפַקד ֲאֶשר ַהלְּ פְּחָֹתם יַהְּ  ָךל|  לְִּמשְּ
ָלה חֶֹדש ִמֶבן זָָכר נַיִם ָוַמעְּ ִרים שְּ ֶוה ַוטֹאֶמר( 41) : ָאֶלף וְֶּעשְּ  מֶֹשה ֶאל יַהְּ
קֹד נֵי זָָכר בְּכֹר ָךל פְּ ָרֵאל ִלבְּ ָלה חֶֹדש ִמֶבן יִשְּ ַפר ֵאת וְָּשא|  ָוָמעְּ מָֹתם ִמסְּ : שְּ

תָ ( 41) ִוטִם ֶאת וְָּלַקחְּ ֶוה ֲאנִי ִלי ַהלְּ נֵי בְּכֹר ָךל ַתַחת יַהְּ ָרֵאל ִבבְּ  וְֵּאת|  יִשְּ
ִוטִם ֶבֱהַמת ֶבֱהַמת בְּכֹור ָךל ַתַחת ַהלְּ נֵי בְּ ָרֵאל בְּ קֹד( 42: )יִשְּ  ַךֲאֶשר מֶֹשה ַוטִפְּ

ֶוה ִצָוה נֵי בְּכֹר ָךל ֶאת|  אֹתֹו יַהְּ ָרֵאל ִבבְּ ַפר זָָכר בְּכֹור ָכל ַויְִּהי( 43: )יִשְּ ִמסְּ  בְּ
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ָלה חֶֹדש ִמֶבן ֵשמֹות ֺקֵדיֶהם ָוַמעְּ נַיִם|  ִלפְּ ִרים שְּ ֹלָשה ֶאֶלף וְֶּעשְּ ִעים שְּ  וְִּשבְּ
 : וָמאָתיִם

ֶוה ַויְַּדֵבר( 44) ִוטִם ֶאת ַקח( 45: )ֵכאמֹר מֶֹשה ֶאל יַהְּ נֵי בְּכֹור ָךל ַתַחת ַהלְּ  ִבבְּ
ָרֵאל ִוטִם ֶבֱהַמת וְֶּאת יִשְּ ָתם ַתַחת ַהלְּ ֶהמְּ ִוטִםהַ  ִלי וְָּהיו|  בְּ ֶוה ֲאנִי לְּ ( 46: )יַהְּ

דויֵי וְֵּאת ֹלָשה פְּ ִעים ַהשְּ ִפים|  וְַּהָלאָתיִם וְַּהִשבְּ ִוטִם ַעל ָהעֹדְּ נֵי ִמבְּכֹור ַהלְּ  בְּ
ָרֵאל תָ ( 47: )יִשְּ ָקִלים ֲחֵמֶשת ֲחֵמֶשת וְָּלַקחְּ ֶשֶקל|  ַלֺגלְּגֶֹלת שְּ  ִתָקח ַהקֶֹדש בְּ
ִרים ָבנָיו לְַּאֲהרֹן ַהֶךֶסף וְּנַָתָתה( 48: )ֶקלַהשָ  ֵגָרה ֶעשְּ דויֵי|  ולְּ ִפים פְּ  ָהעֹדְּ

יֹום ֶךֶסף ֵאת מֶֹשה ַוטִַקח( 49: )ָבֶהם ִפים ֵמֵאת|  ַהִפדְּ דויֵי ַעל ָהעֹדְּ ִוטִם פְּ : ַהלְּ
נֵי בְּכֹור ֵמֵאת( 51) ָרֵאל בְּ  ֵמאֹות ֹלשושְּ  וְִּשִשים ֲחִמָשה|  ַהָךֶסף ֶאת ָלַקח יִשְּ

ֶשֶקל ָוֶאֶלף ֺדיִם ֶךֶסף ֶאת מֶֹשה ַוטִֵתן( 51: )ַהקֶֹדש בְּ ָבנָיו לְַּאֲהרֹן ַהפְּ  ִפי ַעל ולְּ
ֶוה ֶוה ִצָוה ַךֲאֶשר|  יַהְּ  :מֶֹשה ֶאת יַהְּ

Bemidbár Pérek 4 
ֶוה ַויְַּדֵבר( 1) נֵי רֹאש ֶאת נָשֹא( 2: )ֵלאמֹר ַאֲהרֹן וְֶּאל מֶֹשה ֶאל יַהְּ ָהת בְּ  קְּ

נֵי ִמתֹוְך פְּחָֹתם|  ֵלִוי בְּ ֵבית לְִּמשְּ ֹלִשים ִמֶבן( 3: )ֲאבָֹתם לְּ ָלה ָשנָה שְּ  ָוַמעְּ
ָלאָכה ַלֲעשֹות ַלָצָבא ָבא ָךל|  ָשנָה ֲחִמִשים ֶבן וְַּעד  זֹאת( 4: )מֹוֵעד בְּאֶֹהל מְּ

נֵי ֲעבַֹדת ָהת בְּ  ִבנְּסֹעַ  וָבנָיו ַאֲהרֹן וָבא( 5: )ָדִשיםַהקֳ  קֶֹדש|  מֹוֵעד בְּאֶֹהל קְּ
נו( 6: )ָהֵעֺדת ֲארֹן ֵאת ָבה וְִּכמו|  ַהָלָסְך ָפרֶֹכת ֵאת וְּהֹוִרדו ַהַלֲחנֶה  ָעָליו וְּנָתְּ

שו ַתַחש עֹור ךְּסוי ֵכֶלת ךְִּליל ֶבגֶד וָפרְּ ָלה תְּ  וְַּעל( 7: )ַבָדיו וְָּשמו|  ִמלְָּמעְּ
ַחן שו ָפנִיםהַ  ֺשלְּ רְּ ֵכֶלת ֶבגֶד יִפְּ נו תְּ ָערֹת ֶאת ָעָליו וְּנָתְּ  וְֶּאת ַהַךפֹת וְֶּאת ַהקְּ

נִַקטֹת שֹות וְֵּאת ַהלְּ יֶה ָעָליו ַהָתִמיד וְֶּלֶחם|  ַהםֶָסְך קְּ שו( 8: )יִהְּ  ֲעֵליֶהם וָפרְּ
ִמכְֵּסה אֹתֹו וְִּכמו ָשנִי תֹוַלַעת ֶבגֶד חו( 9: )ַבָדיו ֶאת מווְּשָ |  ָתַחש עֹור בְּ  וְָּלקְּ
ֵכֶלת ֶבגֶד נַֹרת ֶאת וְִּכמו תְּ ָקֶחיהָ  וְֶּאת נֵרֶֹתיהָ  וְֶּאת ַהָלאֹור מְּ  וְֶּאת ַמלְּ

תֶֹתיהָ  ֵלי ָךל וְֵּאת|  ַמחְּ נָה ךְּ תו ֲאֶשר ַשמְּ נו( 11: )ָבֶהם ָלה יְָּשרְּ  וְֶּאת אָֹתה וְּנָתְּ
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נו|  ַחשתָ  עֹור ִמכְֵּסה ֶאל ֵךֶליהָ  ָךל  ַהזָָהב ִמזְַּבח וְַּעל( 11: )ַהלֹוט ַעל וְּנָתְּ
שו רְּ ֵכֶלת ֶבגֶד יִפְּ ִמכְֵּסה אֹתֹו וְִּכמו תְּ ( 12: )ַבָדיו ֶאת וְָּשמו|  ָתַחש עֹור בְּ
חו ֵלי ָךל ֶאת וְָּלקְּ תו ֲאֶשר ַהָשֵרת ךְּ נו ַבקֶֹדש ָבם יְָּשרְּ ֵכֶלת ֶבגֶד ֶאל וְּנָתְּ  תְּ

ִמכְֵּסה אֹוָתם ִכמווְּ  נו|  ָתַחש עֹור בְּ נו( 13: )ַהלֹוט ַעל וְּנָתְּ |  ַהִלזְֵּבחַ  ֶאת וְִּדשְּ
שו ָגָמן ֶבגֶד ָעָליו וָפרְּ נו( 14: )ַארְּ תו ֲאֶשר ֵךָליו ָךל ֶאת ָעָליו וְּנָתְּ  ָעָליו יְָּשרְּ

תֹת ֶאת ָבֶהם ֵלי ךֹל ַהִלזְָּרקֹת וְֶּאת ַהטִָעים וְֶּאת ַהִלזְָּלגֹת ֶאת ַהַלחְּ |  ַהִלזְֵּבחַ  ךְּ
שו ַכמֹת וָבנָיו ַאֲהרֹן וְִּכָכה( 15: )ַבָדיו וְָּשמו ַתַחש עֹור ךְּסוי ָעָליו וָפרְּ  ֶאת לְּ
ֵלי ָךל וְֶּאת ַהקֶֹדש נֵי יָבֹאו ֵכן וְַּאֲחֵרי ַהַלֲחנֶה ִבנְּסֹעַ  ַהקֶֹדש ךְּ ָהת בְּ  ָלֵשאת קְּ

נֵי ַמָשא ֵאֶכה|  ָוֵמתו ַהקֶֹדש ֶאל גְּעויִ  וְֹּלא ָהת בְּ ֺקַדת( 16: )מֹוֵעד בְּאֶֹהל קְּ  ופְּ
ָעזָר טֶֹרת ַהָלאֹור ֶשֶמן ַהךֵֹהן ַאֲהרֹן ֶבן ֶאלְּ  וְֶּשֶמן ַהָתִמיד וִמנְַּחת ַהַמִלים וקְּ

ָחה ֺקַדת|  ַהִלשְּ ָךן ָךל פְּ ֹ  בֹו ֲאֶשר וְָּכל ַהִלשְּ ק ֵכָליו ֶדשבְּ  ַויְַּדֵבר( 17) : ובְּ
ֶוה ִריתו ַאל( 18: )ֵלאמֹר ַאֲהרֹן וְֶּאל מֶֹשה ֶאל יַהְּ חֹת ֵשֶבט ֶאת ַתכְּ פְּ  ִמשְּ

ָהִתי ִוטִם ִמתֹוְך|  ַהקְּ ָתם יָֺמתו וְֹּלא וְָּחיו ָלֶהם ֲעשו וְּזֹאת( 19: )ַהלְּ גִשְּ  ֶאת בְּ
 וְֶּאל ֲעבָֹדתֹו ַעל ִאיש ִאיש אֹוָתם וְָּשמו יָבֹאו וָבנָיו ַאֲהרֹן|  ַהֳקָדִשים קֶֹדש

אֹות יָבֹאו וְֹּלא( 21: )ַמָשאֹו ַבַכע ִלרְּ  : ָוֵמתו ַהקֶֹדש ֶאת ךְּ
ֶוה ַויְַּדֵבר( 21) נֵי רֹאש ֶאת נָשֹא( 22: )ֵכאמֹר מֶֹשה ֶאל יַהְּ שֹון בְּ |  ֵהם ַגם גֵרְּ

ֵבית פְּחָֹתם ֲאבָֹתם לְּ ֹלִשים ִמֶבן( 23: )לְִּמשְּ ָלה ָשנָה שְּ  ֲחִמִשים ֶבן ַעד ָוַמעְּ
קֹד ָשנָה בֹא ַהָבא ָךל|  אֹוָתם ִתפְּ ( 24: )מֹוֵעד בְּאֶֹהל ֲעבָֹדה ַלֲעבֹד ָצָבא ִלצְּ
פְּחֹת ֲעבַֹדת זֹאת ֺשםִי ִמשְּ או( 25: )ולְַּמָשא ַלֲעבֹד|  ַהֵגרְּ  יְִּריעֹת ֶאת וְּנָשְּ

ָךן ָלה ָעָליו ֲאֶשר ַהַתַחש וִמכְֵּסה ִמכְֵּסהו מֹוֵעד אֶֹהל תוְּאֶ  ַהִלשְּ ָמעְּ  וְֶּאת|  ִמלְּ
ֵעי וְֵּאת( 26: )מֹוֵעד אֶֹהל ֶפַתח ָמַסְך  ֶהָחֵצר ַשַער ֶפַתח ָמַסְך וְֶּאת ֶהָחֵצר ַקלְּ
ָךן ַעל ֲאֶשר ֵריֶהם וְֵּאת ָסִביב ַהִלזְֵּבחַ  וְַּעל ַהִלשְּ ֵלי ָךל וְֶּאת ֵמיתְּ |  ֲעבָֹדָתם ךְּ
יֶה וָבנָיו ַאֲהרֹן ִפי ַעל( 27: )וְָּעָבדו ָלֶהם יֵָעֶשה ֲאֶשר ָךל וְֵּאת  ֲעבַֹדת ָךל ִתהְּ
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נֵי ֺשםִי בְּ ֶתם|  ֲעבָֹדָתם ולְּכֹל ַמָשָאם לְָּכל ַהֵגרְּ ַקדְּ ֶמֶרת ֲעֵלֶהם ופְּ  ָךל ֵאת בְִּמשְּ
חֹת ֲעבַֹדת זֹאת( 28: )ַמָשָאם פְּ נֵ  ִמשְּ ֺשםִי יבְּ ָתם|  מֹוֵעד בְּאֶֹהל ַהֵגרְּ ַמרְּ  וִמשְּ

יַד  : ַהךֵֹהן ַאֲהרֹן ֶבן ִאיָתָמר בְּ
נֵי( 29) ָרִרי בְּ פְּחָֹתם|  מְּ קֹד ֲאבָֹתם לְֵּבית לְִּמשְּ ֹלִשים ִמֶבן( 31: )אָֹתם ִתפְּ  שְּ

ָלה ָשנָה ֵדם ָשנָה ֲחִמִשים ֶבן וְַּעד ָוַמעְּ קְּ  ֶאת ַלֲעבֹד ָצָבאלַ  ַהָבא ָךל|  ִתפְּ
ֶמֶרת וְּזֹאת( 31: )מֹוֵעד אֶֹהל ֲעבַֹדת |  מֹוֵעד בְּאֶֹהל ֲעבָֹדָתם לְָּכל ַמָשָאם ִמשְּ
ֵשי ָךן ַקרְּ ִריָחיו ַהִלשְּ  ָסִביב ֶהָחֵצר וְַּעלוֵדי( 32: )ַוֲאָדנָיו וְַּעלוָדיו ובְּ

נֵיֶהם ֵריֶהם ִויֵתדָֹתם וְַּאדְּ ֵשמֹת|  ֲעבָֹדָתם לְּכֹלו ךְֵּליֶהם לְָּכל וֵמיתְּ דו ובְּ קְּ  ִתפְּ
ֵלי ֶאת ֶמֶרת ךְּ חֹת ֲעבַֹדת זֹאת( 33: )ַמָשָאם ִמשְּ פְּ נֵי ִמשְּ ָרִרי בְּ  ֲעבָֹדָתם לְָּכל מְּ

יַד|  מֹוֵעד בְּאֶֹהל קֹד( 34: )ַהךֵֹהן ַאֲהרֹן ֶבן ִאיָתָמר בְּ  ונְִּשיֵאי וְַּאֲהרֹן מֶֹשה ַוטִפְּ
נֵי ֶאת ָהֵעָדה ָהִתיהַ  בְּ פְּחָֹתם|  קְּ ֹלִשים ִמֶבן( 35: )ֲאבָֹתם ולְֵּבית לְִּמשְּ  ָשנָה שְּ

ָלה ( 36: )מֹוֵעד בְּאֶֹהל ַלֲעבָֹדה ַלָצָבא ַהָבא ָךל|  ָשנָה ֲחִמִשים ֶבן וְַּעד ָוַמעְּ
יו ֺקֵדיֶהם ַוטִהְּ פְּחָֹתם פְּ ַפיִם|  לְִּמשְּ ַבע ַאלְּ קוֵדי ֶכהאֵ ( 37: )ַוֲחִמִשים ֵמאֹות שְּ  פְּ

חֹת פְּ ָהִתי ִמשְּ  ִפי ַעל וְַּאֲהרֹן מֶֹשה ָפַקד ֲאֶשר|  מֹוֵעד בְּאֶֹהל ָהעֵֹבד ָךל ַהקְּ
ֶוה יַד יַהְּ נֵי ופְּקוֵדי( 38) : מֶֹשה בְּ שֹון בְּ פְּחֹוָתם|  גֵרְּ ֵבית לְִּמשְּ ( 39: )ֲאבָֹתם ולְּ
ֹלִשים ִמֶבן ָלה ָשנָה שְּ  ַלֲעבָֹדה ַלָצָבא ַהָבא ָךל|  ָשנָה ִשיםֲחמִ  ֶבן וְַּעד ָוַמעְּ

יו( 41: )מֹוֵעד בְּאֶֹהל ֺקֵדיֶהם ַוטִהְּ פְּחָֹתם פְּ ַפיִם|  ֲאבָֹתם לְֵּבית לְִּמשְּ  וְֵּשש ַאלְּ
ֹלִשים ֵמאֹות חֹת פְּקוֵדי ֵאֶכה( 41: )ושְּ פְּ נֵי ִמשְּ שֹון בְּ  בְּאֶֹהל ָהעֵֹבד ָךל גֵרְּ
ֶוה ִפי ַעל וְַּאֲהרֹן מֶֹשה ַקדפָ  ֲאֶשר|  מֹוֵעד קוֵדי( 42: )יַהְּ חֹת ופְּ פְּ נֵי ִמשְּ  בְּ
ָרִרי פְּחָֹתם|  מְּ ֵבית לְִּמשְּ ֹלִשים ִמֶבן( 43: )ֲאבָֹתם לְּ ָלה ָשנָה שְּ  ֶבן וְַּעד ָוַמעְּ

יו( 44: )מֹוֵעד בְּאֶֹהל ַלֲעבָֹדה ַלָצָבא ַהָבא ָךל|  ָשנָה ֲחִמִשים קֺ  ַוטִהְּ  ֵדיֶהםפְּ
פְּחָֹתם ֹלֶשת|  לְִּמשְּ קוֵדי ֵאֶכה( 45: )וָמאָתיִם ֲאָלִפים שְּ חֹת פְּ פְּ נֵי ִמשְּ ָרִרי בְּ  מְּ
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ֶוה ִפי ַעל וְַּאֲהרֹן מֶֹשה ָפַקד ֲאֶשר|  יַד יַהְּ ֺקִדים ָךל( 46: )מֶֹשה בְּ  ֲאֶשר ַהפְּ
ָרֵאל ונְִּשיֵאי וְַּאֲהרֹן מֶֹשה ָפַקד ִוטִ  ֶאת יִשְּ פְּחָֹתם|  םַהלְּ ֵבית לְִּמשְּ : ֲאבָֹתם ולְּ

ֹלִשים ִמֶבן( 47) ָלה ָשנָה שְּ  ֲעבַֹדת ַלֲעבֹד ַהָבא ָךל|  ָשנָה ֲחִמִשים ֶבן וְַּעד ָוַמעְּ
יו( 48: )מֹוֵעד בְּאֶֹהל ַמָשא ַוֲעבַֹדת ֲעבָֹדה ֺקֵדיֶהם ַוטִהְּ מֹנַת|  פְּ  ֲאָלִפים שְּ
מֹנִי ֵמאֹות ַוֲחֵמש ֶוה ִפי ַעל( 49: )םושְּ יַד אֹוָתם ָפַקד יַהְּ  ַעל ִאיש ִאיש מֶֹשה בְּ

ֺקָדיו|  ַמָשאֹו וְַּעל ֲעבָֹדתֹו ֶוה ִצָוה ֲאֶשר ופְּ  :מֶֹשה ֶאת יַהְּ
 

Bemidbár Pérek 5 
ֶוה ַויְַּדֵבר( 1) נֵי ֶאת ַצו( 2: )ֵכאמֹר מֶֹשה ֶאל יַהְּ ָרֵאל בְּ  נֶהַהַלחֲ  ִמן ִויַשכְּחו יִשְּ

ַשֵכחו נְֵּקָבה ַעד ִמזָָכר( 3: )ָלנֶָפש ָטֵמא וְּכֹל|  זָב וְָּכל ָצרועַ  ָךל  ִמחוץ ֶאל תְּ
ַשכְּחום ַלַלֲחנֶה או וְֹּלא|  תְּ ( 4: )בְּתֹוָכם שֵֹכן ֲאנִי ֲאֶשר ַמֲחנֵיֶהם ֶאת יְַּטלְּ
נֵי ֵכן ַוטֲַעשו ָרֵאל בְּ ֶוה ִדֶבר ַךֲאֶשר|  ַלַלֲחנֶה חוץמִ  ֶאל אֹוָתם ַויְַּשכְּחו יִשְּ  יַהְּ

נֵי ָעשו ֵךן מֶֹשה ֶאל ָרֵאל בְּ  : יִשְּ
ֶוה ַויְַּדֵבר( 5) נֵי ֶאל ַדֵבר( 6: )ֵכאמֹר מֶֹשה ֶאל יַהְּ ָרֵאל בְּ  ִךי ִאָשה אֹו ִאיש יִשְּ

עֹל ָהָאָדם ַחחֹאת ִמָךל יֲַעשו ָמה|  ַביהָוה ַמַעל ִלמְּ ( 7: )ַהִהוא םֶֶפשהַ  וְָּאשְּ
ַודו  יֵֹסף ַוֲחִמיִשתֹו בְּרֹאשֹו ֲאָשמֹו ֶאת וְֵּהִשיב ָעשו ֲאֶשר ַחָחאָתם ֶאת וְִּהתְּ

ָהִשיב גֵֹאל ָלִאיש ֵאין וְִּאם( 8: )לֹו ָאַשם ַלֲאֶשר וְּנַָתן|  ָעָליו  ֵאָליו ָהָאָשם לְּ
( 9: )ָעָליו בֹו יְַּכֶפר ֲאֶשר ַהִךֺפִרים ֵאיל דִמכְּבַ |  ַלךֵֹהן ַליהָוה ַהלוָשב ָהָאָשם

רוָמה וְָּכל ֵשי לְָּכל תְּ נֵי ָקדְּ ָרֵאל בְּ ִריבו ֲאֶשר יִשְּ יֶה לֹו ַלךֵֹהן יַקְּ ( 11: )יִהְּ
יו לֹו ֳקָדָשיו ֶאת וְִּאיש יֶה לֹו ַלךֵֹהן יִֵתן ֲאֶשר ִאיש|  יִהְּ  : יִהְּ

ֶוה ַויְַּדֵבר( 11) נֵי ֶאל ַדֵבר( 12: )ֵכאמֹר המֹשֶ  ֶאל יַהְּ ָרֵאל בְּ תָ  יִשְּ |  ֲאֵלֶהם וְָּאַמרְּ
ֶטה ִךי ִאיש ִאיש תֹו ִתשְּ  ִשכְַּבת אָֹתה ִאיש וְָּשַכב( 13: )ָמַעל בֹו וָמֲעָלה ִאשְּ
ַלם זֶַרע ָרה ִאיָשה ֵמֵעינֵי וְּנֶעְּ תְּ ָמָאה וְִּהיא וְּנִסְּ  ֹלא וְִּהוא ָבה ֵאין וְֵּעד|  נִטְּ
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ָפָשה תֹו ֶאת וְִּקםֵא ִקנְָּאה רוחַ  ָעָליו וְָּעַבר( 14: )נִתְּ ָמָאה וְִּהוא ִאשְּ  אֹו|  נִטְּ
תֹו ֶאת וְִּקםֵא ִקנְָּאה רוחַ  ָעָליו ָעַבר ָמָאה ֹלא וְִּהיא ִאשְּ  ָהִאיש וְֵּהִביא( 15: )נִטְּ
תֹו ֶאת ָבנָה ֶאת וְֵּהִביא ַהךֵֹהן ֶאל ִאשְּ  ֶקַמח ָהֵאיָפה תֲעִשירִ  ָעֶליהָ  ָקרְּ

עִֹרים נָאֹת ִמנְַּחת ִךי לְּבֹנָה ָעָליו יִֵתן וְֹּלא ֶשֶמן ָעָליו יִצֹק ֹלא|  שְּ  הוא קְּ
ִריב( 16: )ָעֹון ַמזְֶּךֶרת זִָךרֹון ִמנְַּחת נֵי וְֶּהֱעִמָדה|  ַהךֵֹהן אָֹתה וְִּהקְּ ֶוה ִלפְּ : יַהְּ

דִֹשים ַמיִם ַהךֵֹהן וְָּלַקח( 17) ִלי קְּ יֶה ֲאֶשר ֶהָעָפר וִמן|  ֶרשחָ  ִבכְּ ַקע יִהְּ ַקרְּ  בְּ
ָךן נֵי ָהִאָשה ֶאת ַהךֵֹהן וְֶּהֱעִמיד( 18: )ַהָליִם ֶאל וְּנַָתן ַהךֵֹהן יִַקח ַהִלשְּ  ִלפְּ

ֶוה נָאֹת ִמנְַּחת ַהזִָךרֹון ִמנְַּחת ֵאת ַךֶפיהָ  ַעל וְּנַָתן ָהִאָשה רֹאש ֶאת וָפַרע יַהְּ  קְּ
יַ |  ִהוא יו ַהךֵֹהן דובְּ ָאֲרִרים ַהָלִרים ֵמי יִהְּ ִביעַ ( 19: )ַהמְּ  ַהךֵֹהן אָֹתה וְִּהשְּ

ָאה ָשִטית ֹלא וְִּאם אָֹתְך ִאיש ָשַכב ֹלא ִאם ָהִאָשה ֶאל וְָּאַמר  ַתַחת ֺטמְּ
ָאֲרִרים ַהָלִרים ִמֵלי ִהםִָקי|  ִאיֵשְך  תַתחַ  ָשִטית ִךי וְַּאתְּ ( 21: )ָהֵאֶכה ַהמְּ
ֵמאת וְִּכי ִאיֵשְך ָכבְּתֹו ֶאת ָבְך ִאיש ַוטִֵתן|  נִטְּ ֲעֵדי שְּ ( 21: )ִאיֵשְך ִמַבלְּ

ִביעַ  ֺבַעת ָהִאָשה ֶאת ַהךֵֹהן וְִּהשְּ ֶוה יִֵתן ָלִאָשה ַהךֵֹהן וְָּאַמר ָהָאָלה ִבשְּ  יַהְּ
ֺבָעה לְָּאָלה אֹוָתְך ֶוה בְֵּתת|  ַעֵלְך בְּתֹוְך וְִּלשְּ נְֵך וְֶּאת נֶֹפֶלת יְֵּרֵכְך ֶאת יַהְּ  ִבטְּ
ִרים ַהַליִם וָבאו( 22: )ָצָבה ָארְּ ֵמַעיְִך ָהֵאֶכה ַהמְּ ַלנְִּפל ֶבֶטן ַלצְּבֹות בְּ |  יֵָרְך וְּ

ָרה  וָמָחה|  ַבֵמֶפר ַהךֵֹהן ָהֵאֶכה ָהָאֹלת ֶאת וְָּכַתב( 23: )ָאֵמן ָאֵמן ָהִאָשה וְָּאמְּ
ָקה( 24: )ַהָלִרים ֵמי ֶאל ָאֲרִרים ַהָלִרים ֵמי ֶאת ָהִאָשה ֶאת וְִּהשְּ  וָבאו|  ַהמְּ
ָאֲרִרים ַהַליִם ָבה ָמִרים ַהמְּ  ִמנְַּחת ֵאת ָהִאָשה ִמטַד ַהךֵֹהן וְָּלַקח( 25: )לְּ

נָאֹת נֵי ַהִלנְָּחה ֶאת וְֵּהנִיף|  ַהקְּ ֶוה ִלפְּ ִריב יַהְּ ( 26: )ַהִלזְֵּבחַ  ֶאל אָֹתה וְִּהקְּ
ִטיר ַאזְָּךָרָתה ֶאת ַהִלנְָּחה ִמן ַהךֵֹהן ץוְָּקמַ  ֶקה וְַּאַחר|  ַהִלזְֵּבָחה וְִּהקְּ  ֶאת יַשְּ

ָקה( 27: )ַהָליִם ֶאת ָהִאָשה ָאה ִאם וְָּהיְָּתה ַהַליִם ֶאת וְִּהשְּ מְּ עֹל נִטְּ  ַמַעל ַוִתמְּ
ִאיָשה ָאֲרִרים ַהַליִם ָבה וָבאו בְּ ָתה לְָּמִרים ַהמְּ ָלה נָהִבטְּ  וְָּצבְּ |  יְֵּרָכה וְּנָפְּ
ֶקֶרב לְָּאָלה ָהִאָשה וְָּהיְָּתה ָאה ֹלא וְִּאם( 28: )ַעָלה בְּ מְּ הָֹרה ָהִאָשה נִטְּ  ִהוא וטְּ
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ָתה|  ָעה וְּנִקְּ נָאֹת תֹוַרת זֹאת( 29: )זַָרע וְּנִזְּרְּ ֶטה ֲאֶשר|  ַהקְּ  ַתַחת ִאָשה ִתשְּ
ָמָאה ִאיָשה תֹו ֶאת וְִּקםֵא ִקנְָּאה רוחַ  ָעָליו ַתֲעבֹר ֶשראֲ  ִאיש אֹו( 31: )וְּנִטְּ  ִאשְּ

נֵי ָהִאָשה ֶאת וְֶּהֱעִמיד|  ֶוה ִלפְּ ( 31: )ַהזֹאת ַהתֹוָרה ָךל ֵאת ַהךֵֹהן ָלה וְָּעָשה יַהְּ
 :ֲעֹונָה ֶאת ִתָשא ַהִהוא וְָּהִאָשה|  ֵמָעֹון ָהִאיש וְּנִָקה

 
Bemidbár Pérek 6 

ֶוה רַויְַּדבֵ ( 1) נֵי ֶאל ַדֵבר( 2: )ֵכאמֹר מֶֹשה ֶאל יַהְּ ָרֵאל בְּ תָ  יִשְּ |  ֲאֵלֶהם וְָּאַמרְּ
ַהזִיר נָזִיר נֶֶדר ִלנְּדֹר יַפְִּלא ִךי ִאָשה אֹו ִאיש  יַזִיר וְֵּשָכר ִמטַיִן( 3: )ַליהָוה לְּ
ֶתה ֹלא ֵשָכר וְּחֶֹמץ יַיִן חֶֹמץ ַרת וְָּכל|  יִשְּ ֶתה ֹלא ֲענִָבים ִמשְּ  ַוֲענִָבים יִשְּ
 ַהטַיִן ִמֶגֶפן יֵָעֶשה ֲאֶשר ִמךֹל|  נִזְּרֹו יְֵּמי ךֹל( 4: )יֹאֵכל ֹלא ִויֵבִשים ַלִחים

ַצםִים |  רֹאשֹו ַעל יֲַעבֹר ֹלא ַתַער נִזְּרֹו נֶֶדר יְֵּמי ָךל( 5: )יֹאֵכל ֹלא זָג וְַּעד ֵמַחרְּ
ֹלאת ַעד יֶה ָקדֹש יהָוהלַ  יַזִיר ֲאֶשר ַהטִָמם מְּ ַער ֶפַרע ַגֵדל יִהְּ ( 6: )רֹאשֹו שְּ
 לְָּאִחיו ולְִּאלֹו לְָּאִביו( 7: )יָבֹא ֹלא ֵמת נֶֶפש ַעל|  ַליהָוה ַהזִירֹו יְֵּמי ָךל

|  נִזְּרֹו יְֵּמי ךֹל( 8: )רֹאשֹו ַעל ֱאֹלָהיו נֵזֶר ִךי|  בְּמָֹתם ָלֶהם יִַחָלא ֹלא ולְַּאחֹתֹו
ֶפַתע ָעָליו ֵמת יָמות וְִּכי( 9: )ַליהָוה ואה ָקדֹש אֹם בְּ |  נִזְּרֹו רֹאש וְִּטֵלא ִפתְּ
ִביִעי ַבטֹום ָטֳהָרתֹו בְּיֹום רֹאשֹו וְּגִַכח ֶחםו ַהשְּ ִמינִי וַבטֹום( 11: )יְּגַכְּ  יִָבא ַהשְּ
ֵתי נֵי אֹו תִֹרים שְּ נֵי שְּ  וְָּעָשה( 11: )מֹוֵעד אֶֹהל ֶפַתח ֶאל ַהךֵֹהן ֶאל|  יֹונָה בְּ

 וְִּקַדש|  ַהםֶָפש ַעל ָחָטא ֵמֲאֶשר ָעָליו וְִּכֶפר לְּעָֹלה וְֶּאָחד לְַּחָחאת ֶאָחד ַהךֵֹהן
 ֶבן ֶךֶבש וְֵּהִביא נִזְּרֹו יְֵּמי ֶאת ַליהָוה וְִּהזִיר( 12: )ַההוא ַבטֹום רֹאשֹו ֶאת

נָתֹו ֹ  וְַּהטִָמים|  לְָּאָשם שְּ  תֹוַרת וְּזֹאת( 13: )נִזְּרֹו ָטֵמא ִךי יִפְּלו נִיםָהִראש
ֹלאת בְּיֹום|  ַהםָזִיר ִריב( 14: )מֹוֵעד אֶֹהל ֶפַתח ֶאל אֹתֹו יִָביא נִזְּרֹו יְֵּמי מְּ  וְִּהקְּ

ָבנֹו ֶאת נָתֹו ֶבן ֶךֶבש ַליהָוה ָקרְּ  ַבת ַאַחת וְַּכבְָּשה לְּעָֹלה ֶאָחד ָתִמים שְּ
נָָתה ִמימָ  שְּ ָלִמים ָתִמים ֶאָחד וְַּאיִל|  לְַּחָחאת התְּ  סֶֹלת ַמצֹות וְַּסל( 15: )ִלשְּ
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ִקיֵקי ַבֶשֶמן בְּלוֹלת ַחֹּלת ֺשִחים ַמצֹות ורְּ ֵךיֶהם וִמנְָּחָתם|  ַבָשֶמן מְּ ( 16: )וְּנִסְּ
ִריב נֵי ַהךֵֹהן וְִּהקְּ ֶוה ִלפְּ  ָהַאיִל וְֶּאת( 17: )עָֹלתֹו וְֶּאת ַחָחאתֹו ֶאת וְָּעָשה|  יַהְּ

ָלִמים זֶַבח יֲַעֶשה  וְֶּאת ִמנְָּחתֹו ֶאת ַהךֵֹהן וְָּעָשה|  ַהַלצֹות ַסל ַעל ַליהָוה שְּ
ךֹו ַער ֶאת וְָּלַקח|  נִזְּרֹו רֹאש ֶאת מֹוֵעד אֶֹהל ֶפַתח ַהםָזִיר וְּגִַכח( 18: )נִסְּ  שְּ
ָלִמיםהַ  זֶַבח ַתַחת ֲאֶשר ָהֵאש ַעל וְּנַָתן נִזְּרֹו רֹאש  ֶאת ַהךֵֹהן וְָּלַקח( 19: )שְּ
ִקיק ַהַמל ִמן ַאַחת ַמָצה וְַּחַכת ָהַאיִל ִמן בְֵּשָלה ַהזְּרֹעַ   וְּנַָתן|  ֶאָחד ַמָצה ורְּ

ַגכְּחֹו ַאַחר ַהםָזִיר ַךֵפי ַעל נוָפה ַהךֵֹהן אֹוָתם וְֵּהנִיף( 21: )נִזְּרֹו ֶאת ִהתְּ נֵי תְּ  ִלפְּ
ֶוה נוָפה ֲחזֵה ַעל ַלךֵֹהן אהו קֶֹדש יַהְּ רוָמה שֹוק וְַּעל ַהתְּ ֶתה וְַּאַחר|  ַהתְּ  יִשְּ

ָבנֹו יִדֹר ֲאֶשר ַהםָזִיר תֹוַרת זֹאת( 21: )יָיִן ַהםָזִיר  ִמכְַּבד נִזְּרֹו ַעל ַליהָוה ָקרְּ
ִפי|  יָדֹו ַתִשיג ֲאֶשר רֹו ךְּ  : נִזְּרֹו תֹוַרת ַעל יֲַעֶשה ֵךן יִדֹר ֲאֶשר נִדְּ

ֶוה ַויְַּדֵבר( 22)  ךֹה ֵלאמֹר ָבנָיו וְֶּאל ַאֲהרֹן ֶאל ַדֵבר( 23: )ֵכאמֹר מֶֹשה ֶאל יַהְּ
ָבֲרכו נֵי ֶאת תְּ ָרֵאל בְּ ֶוה יְָּבֶרכְָּך( 24) : ָלֶהם ָאמֹור|  יִשְּ ֶרָך יַהְּ מְּ : וְּיִשְּ

ֶוה יֵָאר( 25)  ֶוה יִָשא( 26) : ִויֺחםֶיָ  ֵאֶליָך ָפנָיו יַהְּ  וְּיֵָשם ֵאֶליָך ָפנָיו יַהְּ
ִמי ֶאת וְָּשמו( 27) : ָשלֹום לְָּך נֵי ַעל שְּ ָרֵאל בְּ  :ֲאָבֲרֵכם ַוֲאנִי|  יִשְּ

 
Bemidbár Pérek 7 

ָהִקים מֶֹשה ַךכֹות בְּיֹום ַויְִּהי( 1) ָךן ֶאת לְּ ַשח ַהִלשְּ  אֹתֹו ַויְַּקֵדש אֹתֹו ַוטִמְּ
ָשֵחם|  ֵךָליו ָךל וְֶּאת ַהִלזְֵּבחַ  וְֶּאת ֵךָליו ָךל וְֶּאת ( 2: )אָֹתם ַויְַּקֵדש ַוטִמְּ

ִריבו ָרֵאל נְִּשיֵאי ַוטַקְּ ִדים ֵהם ַהַלחֹת נְִּשיֵאי ֵהם|  ֲאבָֹתם ֵבית ָראֵשי יִשְּ  ָהעֹמְּ
ֺקִדים ַעל ָבנָם ֶאת ַוטִָביאו( 3: )ַהפְּ נֵי ָקרְּ ֶוה ִלפְּ  ָעָשר נֵיושְּ  ָצב ֶעגְֹּלת ֵשש יַהְּ

נֵי ַעל ֲעגָָלה ָבָקר ִריבו|  לְֶּאָחד וְּשֹור ַהםְִּשִאים שְּ נֵי אֹוָתם ַוטַקְּ ָךן ִלפְּ : ַהִלשְּ
ֶוה ַוטֹאֶמר( 4)  אֶֹהל ֲעבַֹדת ֶאת ַלֲעבֹד וְָּהיו ֵמִאָתם ַקח( 5: )ֵכאמֹר מֶֹשה ֶאל יַהְּ
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ִוטִם ֶאל אֹוָתם וְּנַָתָתה|  מֹוֵעד  ֶאת מֶֹשה ַוטִַקח( 6: )ֲעבָֹדתֹו ִפיךְּ  ִאיש ַהלְּ
ִוטִם ֶאל אֹוָתם ַוטִֵתן|  ַהָבָקר וְֶּאת ָהֲעגָֹלת ֵתי ֵאת( 7: )ַהלְּ  וְֵּאת ָהֲעגָֹלת שְּ
ַבַעת נֵי נַָתן ַהָבָקר ַארְּ שֹון ִלבְּ ִפי|  גֵרְּ ַבע וְֵּאת( 8: )ֲעבָֹדָתם ךְּ  וְֵּאת ָהֲעגָֹלת ַארְּ
מֹנַת נֵילִ  נַָתן ַהָבָקר שְּ ָרִרי בְּ ִפי|  מְּ יַד ֲעבָֹדָתם ךְּ : ַהךֵֹהן ַאֲהרֹן ֶבן ִאיָתָמר בְּ

נֵי( 9) ָהת וְִּלבְּ ִריבו( 11: )יִָשאו ַבָךֵתף ֲעֵלֶהם ַהקֶֹדש ֲעבַֹדת ִךי|  נָָתן ֹלא קְּ  ַוטַקְּ
ִריבו|  אֹתֹו ִהָלַשח בְּיֹום ַהִלזְֵּבחַ  ֲחנַֺךת ֵאת ַהםְִּשִאים  ֶאת םְִּשיִאםהַ  ַוטַקְּ
ָבנָם נֵי ָקרְּ ֶוה ַוטֹאֶמר( 11: )ַהִלזְֵּבחַ  ִלפְּ  נִָשיא ַלטֹום ֶאָחד נִָשיא|  מֶֹשה ֶאל יַהְּ

ִריבו ַלטֹום ֶאָחד ָבנָם ֶאת יַקְּ ִריב ַויְִּהי( 12) : ַהִלזְֵּבחַ  ַלֲחנַֺךת ָקרְּ  ַבטֹום ַהַלקְּ
ָבנֹו ֶאת ָהִראשֹון ַמֵחה ַעִלינָָדב ןבֶ  נַחְּשֹון|  ָקרְּ ָבנֹו( 13: )יַהוָדה לְּ  ַקֲעַרת וְָּקרְּ

ֹלִשים ַאַחת ֶךֶסף ָקָלה וֵמָאה שְּ ִעים ֶךֶסף ֶאָחד ִמזְָּרק ִמשְּ ֶשֶקל ֶשֶקל ִשבְּ  בְּ
נֵיֶהם|  ַהקֶֹדש ֵלִאים שְּ ִמנְָּחה ַבֶשֶמן בְּלוָלה סֶֹלת מְּ  ֲעָשָרה ַאַחת ַךף( 14: )לְּ

ֵלָא זָָהב טֶֹרת המְּ נָתֹו ֶבן ֶאָחד ֶךֶבש ֶאָחד ַאיִל ָבָקר ֶבן ֶאָחד ַפר( 15: )קְּ  שְּ
ִעיר( 16: )לְּעָֹלה ַחָחאת ֶאָחד ִעזִים שְּ ָלִמים ולְּזֶַבח( 17: )לְּ נַיִם ָבָקר ַהשְּ  שְּ
ָבִשים ֲחִמָשה ַעתוִדים ֲחִמָשה ֵאיִלם נֵי ךְּ בַ  זֶה|  ֲחִמָשה ָשנָה בְּ  נַחְּשֹון ןָקרְּ

 : ַעִלינָָדב ֶבן
ִריב ַהֵשנִי ַבטֹום( 18) ִרב( 19: )יִָששָכר נְִּשיא|  צוָער ֶבן נְַּתנְֵּאל ִהקְּ  ֶאת ִהקְּ

ָבנֹו ֹלִשים ַאַחת ֶךֶסף ַקֲעַרת ָקרְּ ָקָלה וֵמָאה שְּ ִעים ֶךֶסף ֶאָחד ִמזְָּרק ִמשְּ  ִשבְּ
נֵיהֶ |  ַהקֶֹדש בְֶּשֶקל ֶשֶקל ֵלִאים םשְּ ִמנְָּחה ַבֶשֶמן בְּלוָלה סֶֹלת מְּ  ַךף( 21: )לְּ
ֵלָאה זָָהב ֲעָשָרה ַאַחת טֶֹרת מְּ  ֶאָחד ֶךֶבש ֶאָחד ַאיִל ָבָקר ֶבן ֶאָחד ַפר( 21: )קְּ

נָתֹו ֶבן ִעיר( 22: )לְּעָֹלה שְּ זֶַבח( 23: )לְַּחָחאת ֶאָחד ִעזִים שְּ ָלִמים ולְּ  ָבָקר ַהשְּ
נַיִם נֵי ךְָּבִשים ֲחִמָשה ַעתוִדים ֲחִמָשה יִלםאֵ  שְּ ַבן זֶה|  ֲחִמָשה ָשנָה בְּ  ָקרְּ

 : צוָער ֶבן נְַּתנְֵּאל
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ִליִשי ַבטֹום( 24) נֵי נִָשיא ַהשְּ ָבנֹו( 25: )ֵחֹלן ֶבן ֱאִליָאב|  זְּבוֺלן ִלבְּ  ַקֲעַרת ָקרְּ
ֹלִשים ַאַחת ֶךֶסף ָקָלה וֵמָאה שְּ ִעים ֶךֶסף ֶאָחד זְָּרקמִ  ִמשְּ ֶשֶקל ֶשֶקל ִשבְּ  בְּ

נֵיֶהם|  ַהקֶֹדש ֵלִאים שְּ ִמנְָּחה ַבֶשֶמן בְּלוָלה סֶֹלת מְּ  ֲעָשָרה ַאַחת ַךף( 26: )לְּ
ֵלָאה זָָהב טֶֹרת מְּ נָתֹו ֶבן ֶאָחד ֶךֶבש ֶאָחד ַאיִל ָבָקר ֶבן ֶאָחד ַפר( 27: )קְּ  שְּ

ִעיר( 28: )לְּעָֹלה ַחָחאת ֶאָחד יםִעזִ  שְּ ָלִמים ולְּזֶַבח( 29: )לְּ נַיִם ָבָקר ַהשְּ  שְּ
ָבִשים ֲחִמָשה ַעֺתִדים ֲחִמָשה ֵאיִלם נֵי ךְּ ַבן זֶה|  ֲחִמָשה ָשנָה בְּ  ֶבן ֱאִליָאב ָקרְּ

 : ֵחֹלן
ִביִעי ַבטֹום( 31) נֵי נִָשיא ָהרְּ אוֵבן ִלבְּ ֵדיאור ֶבן ֱאִליצור|  רְּ ָבנֹו( 31: )שְּ  ָקרְּ

ֹלִשים ַאַחת ֶךֶסף ַקֲעַרת ָקָלה וֵמָאה שְּ ִעים ֶךֶסף ֶאָחד ִמזְָּרק ִמשְּ  ֶשֶקל ִשבְּ
ֶשֶקל נֵיֶהם|  ַהקֶֹדש בְּ ֵלִאים שְּ ִמנְָּחה ַבֶשֶמן בְּלוָלה סֶֹלת מְּ  ַאַחת ַךף( 32: )לְּ
ֵלָאה זָָהב ֲעָשָרה טֶֹרת מְּ  ֶבן ֶאָחד ֶךֶבש ֶאָחד ַאיִל רָבקָ  ֶבן ֶאָחד ַפר( 33: )קְּ
נָתֹו ִעיר( 34: )לְּעָֹלה שְּ זֶַבח( 35: )לְַּחָחאת ֶאָחד ִעזִים שְּ ָלִמים ולְּ  ָבָקר ַהשְּ
נַיִם נֵי ךְָּבִשים ֲחִמָשה ַעֺתִדים ֲחִמָשה ֵאיִלם שְּ ַבן זֶה|  ֲחִמָשה ָשנָה בְּ  ָקרְּ

ֵדיאור ֶבן ֱאִליצור  : שְּ
נֵי נִָשיא ַהֲחִמיִשי טֹוםבַ ( 36) עֹון ִלבְּ ֺלִמיֵאל|  ִשמְּ ָבנֹו( 37: )צוִריַשָדי ֶבן שְּ  ָקרְּ

ֹלִשים ַאַחת ֶךֶסף ַקֲעַרת ָקָלה וֵמָאה שְּ ִעים ֶךֶסף ֶאָחד ִמזְָּרק ִמשְּ  ֶשֶקל ִשבְּ
ֶשֶקל נֵיֶהם|  ַהקֶֹדש בְּ ֵלִאים שְּ ִמנְּ  ַבֶשֶמן בְּלוָלה סֶֹלת מְּ  ַאַחת ַךף( 38: )ָחהלְּ
ֵלָאה זָָהב ֲעָשָרה טֶֹרת מְּ  ֶבן ֶאָחד ֶךֶבש ֶאָחד ַאיִל ָבָקר ֶבן ֶאָחד ַפר( 39: )קְּ
נָתֹו ִעיר( 41: )לְּעָֹלה שְּ זֶַבח( 41: )לְַּחָחאת ֶאָחד ִעזִים שְּ ָלִמים ולְּ  ָבָקר ַהשְּ
נַיִם נֵי יםךְָּבשִ  ֲחִמָשה ַעֺתִדים ֲחִמָשה ֵאיִלם שְּ ַבן זֶה|  ֲחִמָשה ָשנָה בְּ  ָקרְּ

ֺלִמיֵאל  : צוִריַשָדי ֶבן שְּ
נֵי נִָשיא ַהִשִשי ַבטֹום( 42) יָָסף|  גָד ִלבְּ עוֵאל ֶבן ֶאלְּ ָבנֹו( 43: )דְּ  ַקֲעַרת ָקרְּ

ֹלִשים ַאַחת ֶךֶסף ָקָלה וֵמָאה שְּ ִעים ֶךֶסף ֶאָחד ִמזְָּרק ִמשְּ ֶשֶקל ֶשֶקל ִשבְּ  בְּ
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נֵיֶהם|  ַהקֶֹדש ֵלִאים שְּ ִמנְָּחה ַבֶשֶמן בְּלוָלה סֶֹלת מְּ  ֲעָשָרה ַאַחת ַךף( 44: )לְּ
ֵלָאה זָָהב טֶֹרת מְּ נָתֹו ֶבן ֶאָחד ֶךֶבש ֶאָחד ַאיִל ָבָקר ֶבן ֶאָחד ַפר( 45: )קְּ  שְּ

ִעיר( 46: )לְּעָֹלה ַחָחאת ֶאָחד ִעזִים שְּ ָלִמים ולְּזֶַבח( 47: )לְּ נַיִם ָבָקר ַהשְּ  שְּ
ָבִשים ֲחִמָשה ַעֺתִדים ֲחִמָשה ֵאיִלם נֵי ךְּ ַבן זֶה|  ֲחִמָשה ָשנָה בְּ יָָסף ָקרְּ  ֶבן ֶאלְּ

עוֵאל  : דְּ
ִביִעי ַבטֹום( 48) נֵי נִָשיא ַהשְּ ָריִם ִלבְּ ָבנֹו( 49: )ַעִליהוד ֶבן ֱאִליָשָמע|  ֶאפְּ  ָקרְּ

ֹלִשים ַאַחת ףֶךסֶ  ַקֲעַרת ָקָלה וֵמָאה שְּ ִעים ֶךֶסף ֶאָחד ִמזְָּרק ִמשְּ  ֶשֶקל ִשבְּ
ֶשֶקל נֵיֶהם|  ַהקֶֹדש בְּ ֵלִאים שְּ ִמנְָּחה ַבֶשֶמן בְּלוָלה סֶֹלת מְּ  ַאַחת ַךף( 51: )לְּ
ֵלָאה זָָהב ֲעָשָרה טֶֹרת מְּ  ֶבן דֶאחָ  ֶךֶבש ֶאָחד ַאיִל ָבָקר ֶבן ֶאָחד ַפר( 51: )קְּ
נָתֹו ִעיר( 52: )לְּעָֹלה שְּ זֶַבח( 53: )לְַּחָחאת ֶאָחד ִעזִים שְּ ָלִמים ולְּ  ָבָקר ַהשְּ
נַיִם נֵי ךְָּבִשים ֲחִמָשה ַעֺתִדים ֲחִמָשה ֵאיִלם שְּ ַבן זֶה|  ֲחִמָשה ָשנָה בְּ  ָקרְּ

 : ַעִליהוד ֶבן ֱאִליָשָמע
ִמינִי ַבטֹום( 54) נֵי יאנָשִ  ַהשְּ נֶַשה ִלבְּ ִליֵאל|  מְּ ָדה ֶבן ַגמְּ ָבנֹו( 55: )צור פְּ  ָקרְּ

ֹלִשים ַאַחת ֶךֶסף ַקֲעַרת ָקָלה וֵמָאה שְּ ִעים ֶךֶסף ֶאָחד ִמזְָּרק ִמשְּ  ֶשֶקל ִשבְּ
ֶשֶקל נֵיֶהם|  ַהקֶֹדש בְּ ֵלִאים שְּ ִמנְָּחה ַבֶשֶמן בְּלוָלה סֶֹלת מְּ  ַאַחת ַךף( 56: )לְּ

ֵלָאה זָָהב ָרהֲעשָ  טֶֹרת מְּ  ֶבן ֶאָחד ֶךֶבש ֶאָחד ַאיִל ָבָקר ֶבן ֶאָחד ַפר( 57: )קְּ
נָתֹו ִעיר( 58: )לְּעָֹלה שְּ זֶַבח( 59: )לְַּחָחאת ֶאָחד ִעזִים שְּ ָלִמים ולְּ  ָבָקר ַהשְּ
נַיִם נֵי ךְָּבִשים ֲחִמָשה ַעֺתִדים ֲחִמָשה ֵאיִלם שְּ ַבן זֶה|  הֲחִמשָ  ָשנָה בְּ  ָקרְּ

ִליֵאל ָדהצור ֶבן ַגמְּ  : פְּ
ִשיִעי ַבטֹום( 61) נֵי נִָשיא ַהתְּ עֹנִי ֶבן ֲאִביָדן|  ִבנְּיִָמן ִלבְּ ָבנֹו( 61: )ִגדְּ  ַקֲעַרת ָקרְּ

ֹלִשים ַאַחת ֶךֶסף ָקָלה וֵמָאה שְּ ִעים ֶךֶסף ֶאָחד ִמזְָּרק ִמשְּ ֶשֶקל ֶשֶקל ִשבְּ  בְּ
נֵיֶהם|  ַהקֶֹדש ֵלִאים שְּ ִמנְָּחה ַבֶשֶמן בְּלוָלה סֶֹלת מְּ  ֲעָשָרה ַאַחת ַךף( 62: )לְּ

ֵלָאה זָָהב טֶֹרת מְּ נָתֹו ֶבן ֶאָחד ֶךֶבש ֶאָחד ַאיִל ָבָקר ֶבן ֶאָחד ַפר( 63: )קְּ  שְּ
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ִעיר( 64: )לְּעָֹלה ַחָחאת ֶאָחד ִעזִים שְּ ָלִמים ולְּזֶַבח( 65: )לְּ נַיִם ָבָקר ַהשְּ  שְּ
ָבִשים ֲחִמָשה ַעֺתִדים ֲחִמָשה ֵאיִלם נֵי ךְּ ַבן זֶה|  ֲחִמָשה ָשנָה בְּ  ֶבן ֲאִביָדן ָקרְּ
עֹנִי  : ִגדְּ

נֵי נִָשיא ָהֲעִשיִרי ַבטֹום( 66) ָבנֹו( 67: )ַעִליַשָדי ֶבן ֲאִחיֶעזֶר|  ָדן ִלבְּ  ַקֲעַרת ָקרְּ
ֹלִשים ַאַחת ֶךֶסף ָקָלה הוֵמָא שְּ ִעים ֶךֶסף ֶאָחד ִמזְָּרק ִמשְּ ֶשֶקל ֶשֶקל ִשבְּ  בְּ

נֵיֶהם|  ַהקֶֹדש ֵלִאים שְּ ִמנְָּחה ַבֶשֶמן בְּלוָלה סֶֹלת מְּ  ֲעָשָרה ַאַחת ַךף( 68: )לְּ
ֵלָאה זָָהב טֶֹרת מְּ נָתֹו ֶבן ֶאָחד ֶךֶבש ֶאָחד ַאיִל ָבָקר ֶבן ֶאָחד ַפר( 69: )קְּ  שְּ

ִעיר( 71: )לְּעָֹלה ַחָחאת ֶאָחד ִעזִים שְּ ָלִמים ולְּזֶַבח( 71: )לְּ נַיִם ָבָקר ַהשְּ  שְּ
ָבִשים ֲחִמָשה ַעֺתִדים ֲחִמָשה ֵאיִלם נֵי ךְּ ַבן זֶה|  ֲחִמָשה ָשנָה בְּ  ֲאִחיֶעזֶר ָקרְּ

 : ַעִליַשָדי ֶבן
ֵתי בְּיֹום( 72) נֵי נִָשיא יֹום ָעָשר ַעשְּ ָרן ֶבן ַפגְִּעיֵאל|  רָאשֵ  ִלבְּ ָבנֹו( 73: )ָעכְּ  ָקרְּ

ֹלִשים ַאַחת ֶךֶסף ַקֲעַרת ָקָלה וֵמָאה שְּ ִעים ֶךֶסף ֶאָחד ִמזְָּרק ִמשְּ  ֶשֶקל ִשבְּ
ֶשֶקל נֵיֶהם|  ַהקֶֹדש בְּ ֵלִאים שְּ ִמנְָּחה ַבֶשֶמן בְּלוָלה סֶֹלת מְּ  ַאַחת ַךף( 74: )לְּ
ֵלָאה זָָהב ֲעָשָרה ֹ  מְּ ט  ֶבן ֶאָחד ֶךֶבש ֶאָחד ַאיִל ָבָקר ֶבן ֶאָחד ַפר( 75: )ֶרתקְּ
נָתֹו ִעיר( 76: )לְּעָֹלה שְּ זֶַבח( 77: )לְַּחָחאת ֶאָחד ִעזִים שְּ ָלִמים ולְּ  ָבָקר ַהשְּ
נַיִם נֵי ךְָּבִשים ֲחִמָשה ַעֺתִדים ֲחִמָשה ֵאיִלם שְּ ַבן זֶה|  ֲחִמָשה ָשנָה בְּ  ָקרְּ

ָרן ֶבן ִעיֵאלַפגְּ  : ָעכְּ
נֵים בְּיֹום( 78) נֵי נִָשיא יֹום ָעָשר שְּ ָתִלי ִלבְּ ָבנֹו( 79: )ֵעינָן ֶבן ֲאִחיַרע|  נַפְּ  ָקרְּ

ֹלִשים ַאַחת ֶךֶסף ַקֲעַרת ָקָלה וֵמָאה שְּ ִעים ֶךֶסף ֶאָחד ִמזְָּרק ִמשְּ  ֶשֶקל ִשבְּ
ֶשֶקל נֵיֶהם|  ַהקֶֹדש בְּ ֵלִאים שְּ ֹ  מְּ ִמנְָּחה ַבֶשֶמן בְּלוָלה ֶלתס  ַאַחת ַךף( 81: )לְּ
ֵלָאה זָָהב ֲעָשָרה טֶֹרת מְּ  ֶבן ֶאָחד ֶךֶבש ֶאָחד ַאיִל ָבָקר ֶבן ֶאָחד ַפר( 81: )קְּ
נָתֹו ִעיר( 82: )לְּעָֹלה שְּ זֶַבח( 83: )לְַּחָחאת ֶאָחד ִעזִים שְּ ָלִמים ולְּ  ָבָקר ַהשְּ
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נַיִם נֵי ךְָּבִשים ֲחִמָשה ַעֺתִדים הֲחִמשָ  ֵאיִלם שְּ ַבן זֶה|  ֲחִמָשה ָשנָה בְּ  ָקרְּ
 : ֵעינָן ֶבן ֲאִחיַרע

ָרֵאל נְִּשיֵאי ֵמֵאת אֹתֹו ִהָלַשח בְּיֹום ַהִלזְֵּבחַ  ֲחנַֺךת זֹאת( 84)  ֶךֶסף ַקֲערֹת|  יִשְּ
ֵתים ֵרה שְּ ֵקי ֶעשְּ נֵים ֶכֶסף ִמזְּרְּ ֵתים ָהבזָ  ַךפֹות ָעָשר שְּ ֵרה שְּ ( 85: )ֶעשְּ

ֹלִשים ָעָרה וֵמָאה שְּ ִעים ֶךֶסף ָהַאַחת ַהקְּ  ֶךֶסף ךֹל|  ָהֶאָחד ַהִלזְָּרק וְִּשבְּ
ַפיִם ַהֵךִלים ַבע ַאלְּ ֵתים זָָהב ַךפֹות( 86: )ַהקֶֹדש בְֶּשֶקל ֵמאֹות וְַּארְּ ֵרה שְּ  ֶעשְּ
ֵלאֹת טֶֹרת מְּ ִרים ַהַךפֹות זְַּהב ָךל|  ַהקֶֹדש בְֶּשֶקל ַהַךף ֲעָשָרה ֲעָשָרה קְּ  ֶעשְּ
נֵים ָלעָֹלה ַהָבָקר ָךל( 87: )וֵמָאה נֵים ֵאיִלם ָפִרים ָעָשר שְּ ָבִשים ָעָשר שְּ  ךְּ

נֵי נֵים ָשנָה בְּ ִעיֵרי|  וִמנְָּחָתם ָעָשר שְּ נֵים ִעזִים ושְּ ַחָחאת ָעָשר שְּ ( 88: )לְּ
ָלִמים ַבחזֶ  בְַּקר וְּכֹל ִרים ַהשְּ ָבָעה ֶעשְּ  ַעֺתִדים ִשִשים ֵאיִלם ָפִרים וְַּארְּ

ָבִשים ִשִשים נֵי ךְּ : אֹתֹו ִהָלַשח ַאֲחֵרי ַהִלזְֵּבחַ  ֲחנַֺךת זֹאת|  ִשִשים ָשנָה בְּ
בֹא( 89) ַדֵבר מֹוֵעד אֶֹהל ֶאל מֶֹשה ובְּ ַמע ִאתֹו לְּ  ֵאָליו ֵברִמדַ  ַהקֹול ֶאת ַוטִשְּ

נֵי ִמֵבין ָהֵעֺדת ֲארֹן ַעל ֲאֶשר ַהַךפֶֹרת ֵמַעל ֺרִבים שְּ  :ֵאָליו ַויְַּדֵבר|  ַהךְּ
 

Bemidbár Pérek 8 
ֶוה ַויְַּדֵבר( 1) תָ  ַאֲהרֹן ֶאל ַדֵבר( 2: )ֵכאמֹר מֶֹשה ֶאל יַהְּ |  ֵאָליו וְָּאַמרְּ

ָך ַהֲעֹלתְּ נֵי מול ֶאל ַהםֵרֹת ֶאת בְּ  ַוטַַעש( 3: )ַהםֵרֹות ִשבְַּעת יִָאירו נֹוָרהַהלְּ  פְּ
נֵי מול ֶאל ַאֲהרֹן ֵךן נֹוָרה פְּ ֶוה ִצָוה ַךֲאֶשר|  נֵרֶֹתיהָ  ֶהֱעָלה ַהלְּ : מֶֹשה ֶאת יַהְּ

נָֹרה ַמֲעֵשה וְּזֶה( 4) ָשה ַהלְּ ָחה ַעד יְֵּרָכה ַעד זָָהב ִמקְּ ָשה ִפרְּ |  ִהוא ִמקְּ
ֶאה ָאההֶ  ֲאֶשר ַךַלרְּ ֶוה רְּ נָֹרה ֶאת ָעָשה ֵךן מֶֹשה ֶאת יַהְּ  : ַהלְּ

ֶוה ַויְַּדֵבר( 5) ִוטִם ֶאת ַקח( 6: )ֵכאמֹר מֶֹשה ֶאל יַהְּ נֵי ִמתֹוְך ַהלְּ ָרֵאל בְּ |  יִשְּ
תָ  |  ַחָחאת ֵמי ֲעֵליֶהם ַהזֵה לְַּטֲהָרם ָלֶהם ַתֲעֶשה וְּכֹה( 7: )אָֹתם וְִּטַהרְּ

ֶהֱעִבירו חו( 8: )וְִּהֶחָהרו ִבגְֵּדיֶהם וְִּכבְּסו בְָּשָרם ָךל ַעל ַתַער וְּ  ֶבן ַפר וְָּלקְּ
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( 9: )לְַּחָחאת ִתַקח ָבָקר ֶבן ֵשנִי וַפר|  ַבָשֶמן בְּלוָלה סֶֹלת וִמנְָּחתֹו ָבָקר
תָ  ַרבְּ ִוטִם ֶאת וְִּהקְּ נֵי ַהלְּ ַהלְּתָ |  מֹוֵעד אֶֹהל ִלפְּ נֵ  ֲעַדת ָךל ֶאת וְִּהקְּ ָרֵאל יבְּ : יִשְּ

תָ ( 11) ַרבְּ ִוטִם ֶאת וְִּהקְּ נֵי ַהלְּ ֶוה ִלפְּ כו|  יַהְּ נֵי וְָּסמְּ ָרֵאל בְּ  ַעל יְֵּדיֶהם ֶאת יִשְּ
ִוטִם ִוטִם ֶאת ַאֲהרֹן וְֵּהנִיף( 11: )ַהלְּ נוָפה ַהלְּ נֵי תְּ ֶוה ִלפְּ נֵי ֵמֵאת יַהְּ ָרֵאל בְּ |  יִשְּ

ֶוה ֲעבַֹדת ֶאת ַלֲעבֹד וְָּהיו ִוטִםוְּהַ ( 12: )יַהְּ כו לְּ מְּ  רֹאש ַעל יְֵּדיֶהם ֶאת יִסְּ
ִוטִם ַעל לְַּכֵפר ַליהָוה עָֹלה ָהֶאָחד וְֶּאת ַחָחאת ָהֶאָחד ֶאת ַוֲעֵשה|  ַהָפִרים : ַהלְּ

תָ ( 13) ַהֲעַמדְּ ִוטִם ֶאת וְּ נֵי ַהלְּ נֵי ַאֲהרֹן ִלפְּ תָ |  ָבנָיו וְִּלפְּ נוָפה אָֹתם וְֵּהנַפְּ  תְּ
דַ ( 14: )ַליהָוה ִוטִם ֶאת לְּתָ וְִּהבְּ נֵי ִמתֹוְך ַהלְּ ָרֵאל בְּ ִוטִם ִלי וְָּהיו|  יִשְּ ( 15: )ַהלְּ
ִוטִם יָבֹאו ֵכן וְַּאֲחֵרי תָ |  מֹוֵעד אֶֹהל ֶאת ַלֲעבֹד ַהלְּ תָ  אָֹתם וְִּטַהרְּ  אָֹתם וְֵּהנַפְּ
נוָפה נֵי ִמתֹוְך ִלי ֵהָלה נְֺּתנִים נְֺּתנִים ִךי( 16: )תְּ ָרֵאל בְּ ַרת ַחתתַ |  יִשְּ  ָךל ִפטְּ

נֵי ךֹל בְּכֹור ֶרֶחם ָרֵאל ִמבְּ ִתי יִשְּ נֵי בְּכֹור ָכל ִלי ִךי( 17: )ִלי אָֹתם ָלַקחְּ  ִבבְּ
ָרֵאל ֶאֶרץ בְּכֹור ָכל ַהךִֹתי בְּיֹום|  וַבבְֵּהָמה ָבָאָדם יִשְּ ַריִם בְּ ִתי ִמצְּ ַדשְּ  ִהקְּ

ִוטִם ֶאת ָוֶאַקח( 18: )ִלי אָֹתם נֵי בְּכֹור ָךל ַחתתַ  ַהלְּ ָרֵאל ִבבְּ נָה( 19: )יִשְּ  ָוֶאתְּ
ִוטִם ֶאת ָבנָיו לְַּאֲהרֹן נְֺּתנִים ַהלְּ נֵי ִמתֹוְך ולְּ ָרֵאל בְּ נֵי ֲעבַֹדת ֶאת ַלֲעבֹד יִשְּ  בְּ

ָרֵאל ַכֵפר מֹוֵעד בְּאֶֹהל יִשְּ נֵי ַעל ולְּ ָרֵאל בְּ יֶה וְֹּלא|  יִשְּ נֵי יִהְּ ָרֵאל ִבבְּ  נֶגֶף יִשְּ
גֶֶשת נֵי בְּ ָרֵאל בְּ נֵי ֲעַדת וְָּכל וְַּאֲהרֹן מֶֹשה ַוטַַעש( 21: )ַהקֶֹדש ֶאל יִשְּ  בְּ

ָרֵאל ִוטִם יִשְּ ֶוה ִצָוה ֲאֶשר ךְּכֹל|  ַללְּ ִוטִם מֶֹשה ֶאת יַהְּ נֵי ָלֶהם ָעשו ֵךן ַללְּ  בְּ
ָרֵאל או( 21: )יִשְּ ַחחְּ ִוטִם ַוטִתְּ נוָפה אָֹתם ַאֲהרֹן ַוטָנֶף ֵדיֶהםִבגְּ ַויְַּכבְּסו ַהלְּ  תְּ

נֵי ֶוה ִלפְּ ִוטִם ָבאו ֵכן וְַּאֲחֵרי( 22: )לְַּטֲהָרם ַאֲהרֹן ֲעֵליֶהם ַויְַּכֵפר|  יַהְּ  ַלֲעבֹד ַהלְּ
נֵי מֹוֵעד בְּאֶֹהל ֲעבָֹדָתם ֶאת נֵי ַאֲהרֹן ִלפְּ ֶוה ִצָוה ַךֲאֶשר|  ָבנָיו וְִּלפְּ  ֶאת יַהְּ

ִוטִ  ַעל מֶֹשה ֶוה ַויְַּדֵבר( 23) : ָלֶהם ָעשו ֵךן םַהלְּ ( 24: )ֵכאמֹר מֶֹשה ֶאל יַהְּ
ִוטִם ֲאֶשר זֹאת ִרים ָחֵמש ִמֶבן|  ַללְּ ָלה ָשנָה וְֶּעשְּ בֹא יָבֹוא ָוַמעְּ  ָצָבא ִלצְּ

ָבא יָשוב ָשנָה ֲחִמִשים וִמֶבן( 25: )מֹוֵעד אֶֹהל ַבֲעבַֹדת  וְֹּלא|  ָהֲעבָֹדה ִמצְּ
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מֹר מֹוֵעד בְּאֶֹהל ֶאָחיו ֶאת וְֵּשֵרת( 26: )עֹוד בֹדיַעֲ  ֶמֶרת ִלשְּ  ֹלא ַוֲעבָֹדה ִמשְּ
ִוטִם ַתֲעֶשה ָךָכה|  יֲַעבֹד רָֹתם ַללְּ מְּ  :בְִּמשְּ

 
 

Bemidbár Pérek 9 
ֶוה ַויְַּדֵבר( 1) ַבר מֶֹשה ֶאל יַהְּ ִמדְּ  ֵמֶאֶרץ לְֵּצאָתם ַהֵשנִית ַבָשנָה ִסינַי בְּ

ַריִ  נֵי וְּיֲַעשו( 2: )ֵלאמֹר ָהִראשֹון ַבחֶֹדש םִמצְּ ָרֵאל בְּ : בְּמֹוֲעדֹו ַהָפַסח ֶאת יִשְּ
ָבָעה( 3) ַביִם ֵבין ַהזֶה ַבחֶֹדש יֹום ָעָשר בְַּארְּ  ךְָּכל|  בְּמֹוֲעדֹו אֹתֹו ַתֲעשו ָהֲערְּ

ָפָטיו וכְָּכל ֺחקָֹתיו נֵי ֶאל מֶֹשה ַויְַּדֵבר( 4: )אֹתֹו ַתֲעשו ִמשְּ ָרֵאל בְּ  ַלֲעשֹת יִשְּ
ָבָעה ָבִראשֹון ַהֶפַסח ֶאת ַוטֲַעשו( 5: )ַהָפַסח  ֵבין ַלחֶֹדש יֹום ָעָשר בְַּארְּ

ַביִם ַבר ָהַערְּ ִמדְּ ֶוה ִצָוה ֲאֶשר ךְּכֹל|  ִסינָי בְּ נֵי ָעשו ֵךן מֶֹשה ֶאת יַהְּ  בְּ
ָרֵאל ֵמִאים ָהיו ֲאֶשר ֲאנִָשים ַויְִּהי( 6: )יִשְּ  ַלֲעשֹת יָכְּלו וְֹּלא ָאָדם לְּנֶֶפש טְּ
בו|  ַההוא ַבטֹום ַהֶפַסח רְּ נֵי ַוטִקְּ נֵי מֶֹשה ִלפְּ ( 7: )ַההוא ַבטֹום ַאֲהרֹן וְִּלפְּ

רו נו ֵאָליו ָהֵהָלה ָהֲאנִָשים ַוטֹאמְּ ֵמִאים ֲאנַחְּ  נִָגַרע ָלָלה|  ָאָדם לְּנֶֶפש טְּ
תִ  ִבלְּ ִרב ילְּ ַבן ֶאת ַהקְּ ֶוה ָקרְּ נֵי בְּתֹוְך בְּמֲֹעדֹו יַהְּ ָרֵאל בְּ  ֲאֵלֶהם ַוטֹאֶמר( 8: )יִשְּ
דו|  מֶֹשה ָעה ִעמְּ מְּ ֶוה יְַּצֶוה ַמה וְֶּאשְּ  : ָלֶכם יַהְּ

ֶוה ַויְַּדֵבר( 9) נֵי ֶאל ַדֵבר( 11: )ֵכאמֹר מֶֹשה ֶאל יַהְּ ָרֵאל בְּ  ִאיש|  ֵלאמֹר יִשְּ
יֶהיִ  ִךי ִאיש ֶדֶרְך אֹו ָלנֶֶפש ָטֵמא הְּ חָֹקה בְּ  ֶפַסח וְָּעָשה לְּדֹרֵֹתיֶכם אֹו ָלֶכם רְּ

ָבָעה ַהֵשנִי ַבחֶֹדש( 11: )ַליהָוה ַביִם ֵבין יֹום ָעָשר בְַּארְּ  ַעל|  אֹתֹו יֲַעשו ָהַערְּ
רִֹרים ַמצֹות ִאירו ֹלא( 12: )יֹאכְֺּלהו ומְּ בְּרו ֹלא ֶעֶצםוְּ  בֶֹקר ַעד ִמֶלםו יַשְּ  יִשְּ

ֶדֶרְך ָטהֹור הוא ֲאֶשר וְָּהִאיש( 13: )אֹתֹו יֲַעשו ַהֶפַסח ֺחַקת ךְָּכל|  בֹו  ֹלא ובְּ
ָתה ַהֶפַסח ַלֲעשֹות וְָּחַדל ָהיָה ַבן ִךי|  ֵמַעֶליהָ  ַהִהוא ַהםֶֶפש וְּנִכְּרְּ ֶוה ָקרְּ  ֹלא יַהְּ

ִריב אֹו בְּמֲֹעדֹו ִהקְּ ֶכם יָגור וְִּכי( 14: )ַההוא ישָהאִ  יִָשא ֶחטְּ  וְָּעָשה ֵגר ִאתְּ
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ָפטֹו ַהֶפַסח ךְֺּחַקת ַליהָוה ֶפַסח ִמשְּ יֶה ַאַחת ֺחָקה|  יֲַעֶשה ֵךן וכְּ  וְַּלֵגר ָלֶכם יִהְּ
ֶאזְַּרח  : ָהָאֶרץ ולְּ

יֹום( 15) ָךן ֶאת ָהִקים ובְּ ָךן ֶאת ֶהָענָן ִךָמה ַהִלשְּ  וָבֶעֶרב|  ָהֵעֺדת לְּאֶֹהל ַהִלשְּ
יֶה ָךן ַעל יִהְּ ֵאה ַהִלשְּ יֶה ֵךן( 16: )בֶֹקר ַעד ֵאש ךְַּמרְּ |  יְַּכֶמםו ֶהָענָן ָתִמיד יִהְּ

ֵאה ִפי( 17: )ָליְָּלה ֵאש וַמרְּ עו ֵכן וְַּאֲחֵרי ָהאֶֹהל ֵמַעל ֶהָענָן ֵהָעֹלת ולְּ נֵי יִסְּ  בְּ
ָרֵאל קֹום|  יִשְּ ָךן ֲאֶשר וִבמְּ נֵי יֲַחנו ָשם ֶהָענָן ָשם יִשְּ ָרֵאל בְּ  ִפי ַעל( 18: )יִשְּ

ֶוה עו יַהְּ נֵי יִסְּ ָרֵאל בְּ ֶוה ִפי וְַּעל יִשְּ ךֹן ֲאֶשר יְֵּמי ָךל|  יֲַחנו יַהְּ  ַעל ֶהָענָן יִשְּ
ָךן ַהֲאִריְך( 19: )יֲַחנו ַהִלשְּ ָךן ַעל ֶהָענָן ובְּ רו|  ַרִבים יִָמים ַהִלשְּ נֵי וְָּשמְּ  בְּ
ָרֵאל ֶמֶרת ֶאת יִשְּ ֶוה ִמשְּ יֶה ֲאֶשר וְּיֵש( 21: )יִָמעו וְֹּלא יַהְּ  יִָמים ֶהָענָן יִהְּ
ָפר ָךן ַעל ִמסְּ ֶוה ִפי ַעל|  ַהִלשְּ ֶוה ִפי וְַּעל יֲַחנו יַהְּ  ֲאֶשר וְּיֵש( 21: )יִָמעו יַהְּ
יֶה  ָוַליְָּלה יֹוָמם אֹו|  וְּנָָסעו בֶֹקרבַ  ֶהָענָן וְּנֲַעָלה בֶֹקר ַעד ֵמֶעֶרב ֶהָענָן יִהְּ

ַהֲאִריְך יִָמים אֹו חֶֹדש אֹו יַֹמיִם אֹו( 22: )וְּנָָסעו ֶהָענָן וְּנֲַעָלה  ַעל ֶהָענָן בְּ
ָךן ךֹן ַהִלשְּ נֵי יֲַחנו ָעָליו ִלשְּ ָרֵאל בְּ ֵהָעֹלתֹו|  יִָמעו וְֹּלא יִשְּ  ַעל( 23: )יִָמעו ובְּ

ֶוה ִפי ֶוה ִפי וְַּעל ויֲַחנ יַהְּ ֶמֶרת ֶאת|  יִָמעו יַהְּ ֶוה ִמשְּ ֶוה ִפי ַעל ָשָמרו יַהְּ יַד יַהְּ  בְּ
 :מֶֹשה

Bemidbár Pérek 10 
ֶוה ַויְַּדֵבר( 1) ֵתי לְָּך ֲעֵשה( 2: )ֵכאמֹר מֶֹשה ֶאל יַהְּ ָשה ֶךֶסף ֲחצֹוצְּרֹת שְּ  ִמקְּ

ָרא לְָּך וְָּהיו|  אָֹתם ַתֲעֶשה עו( 3: )ַהַלֲחנֹות ֶאת ולְַּמַמע הָהֵעדָ  לְִּמקְּ |  ָבֵהן וְָּתקְּ
ָקעו בְַּאַחת וְִּאם( 4: )מֹוֵעד אֶֹהל ֶפַתח ֶאל ָהֵעָדה ָךל ֵאֶליָך וְּנֹוֲעדו  וְּנֹוֲעדו|  יִתְּ
ֵפי ָראֵשי ַהםְִּשיִאים ֵאֶליָך ָרֵאל ַאלְּ ַקעְֶּתם( 5: )יִשְּ רוָעה ותְּ עו|  תְּ  וְּנָסְּ

ֹ  ַהַלֲחנֹות ָמה נִיםַהח ַקעְֶּתם( 6: )ֵקדְּ רוָעה ותְּ עו ֵשנִית תְּ  ַהחֹנִים ַהַלֲחנֹות וְּנָסְּ
רוָעה|  ֵתיָמנָה עו תְּ קְּ ֵעיֶהם יִתְּ ַמסְּ ִהיל( 7: )לְּ ַהקְּ עו|  ַהָקָהל ֶאת ובְּ קְּ  וְֹּלא ִתתְּ
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נֵי( 8: )ָתִריעו עו ַהךֲֹהנִים ַאֲהרֹן ובְּ קְּ ֺחַקת םָלכֶ  וְָּהיו|  ַבֲחצֹצְּרֹות יִתְּ  עֹוָלם לְּ
ֶכם ִמלְָּחָמה ָתבֹאו וְִּכי( 9: )לְּדֹרֵֹתיֶכם צְּ ֶכם ַהצֵֹרר ַהַצר ַעל בְַּארְּ  ֶאתְּ
ֶתם|  ַבֲחצֹצְּרֹות ַוֲהֵרעֶֹתם נֵי ֲונִזְַּךרְּ ֶוה ִלפְּ ְֵּביֶכם וְּנֹוַשעְֶּתם ֱאֹלֵהיֶכם יַהְּ : ֵמאֹי

יֹום( 11) ֶכם ובְּ ַחתְּ ָראֵשי ובְּמֹוֲעֵדיֶכם ִשמְּ ֵשיֶכם ובְּ ֶתם ָחדְּ ַקעְּ  ַבֲחצֹצְּרֹת ותְּ
ֵחי וְַּעל עֹֹלֵתיֶכם ַעל זִָךרֹון ָלֶכם וְָּהיו|  ַשלְֵּמיֶכם זִבְּ נֵי לְּ  ֲאנִי ֱאֹלֵהיֶכם ִלפְּ

ֶוה  : ֱאֹלֵהיֶכם יַהְּ
ִרים ַהֵשנִי ַבחֶֹדש ַהֵשנִית ַבָשנָה ַויְִּהי( 11)  ֵמַעל ֶהָענָן נֲַעָלה|  ַבחֶֹדש בְֶּעשְּ

ַךןמִ  עו( 12: )ָהֵעֺדת שְּ נֵי ַוטִסְּ ָרֵאל בְּ ֵעיֶהם יִשְּ ַמסְּ ַבר לְּ ךֹן|  ִסינָי ִמִלדְּ  ֶהָענָן ַוטִשְּ
ַבר ִמדְּ עו( 13: )ָפאָרן בְּ ֶוה ִפי ַעל|  ָבִראשֹנָה ַוטִסְּ יַד יַהְּ  ֶדגֶל ַוטִַמע( 14: )מֶֹשה בְּ

נֵי ַמֲחנֵה ֹ  ָבִראשֹנָה יַהוָדה בְּ א ִצבְּ ָבאֹו וְַּעל|  ָתםלְּ ( 15: )ַעִלינָָדב ֶבן נַחְּשֹון צְּ
ָבא וְַּעל נֵי ַמֵחה צְּ ָבא וְַּעל( 16: )צוָער ֶבן נְַּתנְֵּאל|  יִָששָכר בְּ נֵי ַמֵחה צְּ  בְּ

ָךן וְּהוַרד( 17: )ֵחלֹון ֶבן ֱאִליָאב|  זְּבוֺלן עו|  ַהִלשְּ נֵי וְּנָסְּ שֹון בְּ נֵי גֵרְּ ָרִרי ובְּ  מְּ
אֵ  ָךן ינֹשְּ אוֵבן ַמֲחנֵה ֶדגֶל וְּנַָסע( 18) : ַהִלשְּ ִצבְּאָֹתם רְּ ָבאֹו וְַּעל|  לְּ  צְּ

ֵדיאור ֶבן ֱאִליצור ָבא וְַּעל( 19: )שְּ נֵי ַמֵחה צְּ עֹון בְּ ֺלִמיֵאל|  ִשמְּ  צוִרי ֶבן שְּ
ָבא וְַּעל( 21: )ַשָדי נֵי ַמֵחה צְּ יָָסף|  גָד בְּ עוֵאל ֶבן ֶאלְּ עווְּנָ ( 21: )דְּ ָהִתים סְּ  ַהקְּ

ֵאי ָדש נֹשְּ ָךן ֶאת וְֵּהִקימו|  ַהִלקְּ נֵי ַמֲחנֵה ֶדגֶל וְּנַָסע( 22) : בָֹאם ַעד ַהִלשְּ  בְּ
ַריִם ִצבְּאָֹתם ֶאפְּ ָבאֹו וְַּעל|  לְּ ָבא וְַּעל( 23: )ַעִליהוד ֶבן ֱאִליָשָמע צְּ נֵי ַמֵחה צְּ  בְּ
נֶַשה ִליֵאל|  מְּ ָדה ֶבן ַגמְּ ָבא וְַּעל( 24) :צור פְּ נֵי ַמֵחה צְּ  ֶבן ֲאִביָדן|  ִבנְּיִָמן בְּ
עֹונִי נֵי ַמֲחנֵה ֶדגֶל וְּנַָסע( 25) : ִגדְּ ַאֵמף ָדן בְּ ִצבְּאָֹתם ַהַלֲחנֹת לְָּכל מְּ |  לְּ

ָבאֹו וְַּעל ָבא וְַּעל( 26: )ַעִליַשָדי ֶבן ֲאִחיֶעזֶר צְּ נֵי ַמֵחה צְּ  ֶבן ַפגְִּעיֵאל|  ָאֵשר בְּ
ָבא וְַּעל( 27: )ָרןָעכְּ  נֵי ַמֵחה צְּ ָתִלי בְּ ֵעי ֵאֶכה( 28: )ֵעינָן ֶבן ֲאִחיַרע|  נַפְּ נֵי ַמסְּ  בְּ

ָרֵאל ִצבְּאָֹתם יִשְּ עוֵאל ֶבן לְּחָֹבב מֶֹשה ַוטֹאֶמר( 29) : ַוטִָמעו|  לְּ יָנִי רְּ  ַהִלדְּ
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ִעים מֶֹשה חֵֹתן נו נֹסְּ  לְָּכה|  ָלֶכם ֶאֵתן אֹתֹו ֶוהיַהְּ  ָאַמר ֲאֶשר ַהָלקֹום ֶאל ֲאנַחְּ
נו ִאָתנו ֶוה ִךי ָלְך וְֵּהַטבְּ ָרֵאל ַעל טֹוב ִדֶבר יַהְּ |  ֵאֵלְך ֹלא ֵאָליו ַוטֹאֶמר( 31: )יִשְּ

ִצי ֶאל ִאם ִךי ִתי וְֶּאל ַארְּ  ַעל ִךי|  אָֹתנו ַתֲעזֹב נָא ַאל ַוטֹאֶמר( 31: )ֵאֵלְך מֹוַלדְּ
תָ  ֵךן ָבר ֲחנֵֹתנו יַָדעְּ ֵעינָיִם ָכנו וְָּהיִיתָ  ַבִלדְּ  וְָּהיָה|  ִעָלנו ֵתֵלְך ִךי וְָּהיָה( 32: )לְּ

ֶוה יֵיִטיב ֲאֶשר ַההוא ַהחֹוב נו ִעָלנו יַהְּ עו( 33: )ָלְך וְֵּהַטבְּ ֶוה ֵמַהר ַוטִסְּ  יַהְּ
ֹלֶשת ֶדֶרְך ֶוה בְִּרית ַוֲארֹון|  יִָמים שְּ נֵיֶהם נֵֹסעַ  יַהְּ ֹלֶשת ְךֶדרֶ  ִלפְּ  יִָמים שְּ

נוָחה ָלֶהם ָלתור ֶוה ַוֲענַן( 34: )מְּ ָעם|  יֹוָמם ֲעֵליֶהם יַהְּ נָסְּ : ַהַלֲחנֶה ִמן בְּ
ֶוה קוָמה|  מֶֹשה ַוטֹאֶמר ָהָארֹן ִבנְּסֹעַ  ַויְִּהי( 35)   וְּיָנֺסו אֹיְֶּביָך וְּיָֺפצו יַהְּ

ַשנְֶּאיָך נֺחֹה( 36: )ִמָפנֶיָך מְּ ֶוה וָבהש|  יֹאַמר ובְּ ֵפי ִרבְּבֹות יַהְּ ָרֵאל ַאלְּ  :יִשְּ
 

Bemidbár Pérek 11 
אֹנְּנִים ָהָעם ַויְִּהי( 1) ֶוה בְָּאזְּנֵי ַרע ךְִּמתְּ ַמע|  יַהְּ ֶוה ַוטִשְּ ַער ַאפֹו ַוטִַחר יַהְּ  ַוִתבְּ

ֶוה ֵאש ָבם ֵצה ַותֹאַכל יַהְּ ַעק( 2: )ַהַלֲחנֶה ִבקְּ ַפֵכלַוטִ |  מֶֹשה ֶאל ָהָעם ַוטִצְּ  תְּ
ֶוה ֶאל מֶֹשה ַקע יַהְּ ָרא( 3: )ָהֵאש ַוִתשְּ ֵעָרה ַההוא ַהָלקֹום ֵשם ַוטִקְּ  ִךי|  ַתבְּ

ֶוה ֵאש ָבם ָבֲעָרה ֺסף( 4: )יַהְּ בֹו ֲאֶשר וְָּהאַספְּ ִקרְּ ַאוו בְּ  ַוטָֺשבו|  ַתֲאָוה ִהתְּ
נֵי ַגם ַוטִבְּךו ָרֵאל בְּ רו יִשְּ נו( 5: )ָבָשר ִכֵלנויַאֲ  ִמי ַוטֹאמְּ  ֲאֶשר ַהָדגָה ֶאת זַָכרְּ
ַריִם נֹאַכל ִמצְּ  וְֶּאת ֶהָחִציר וְֶּאת ָהֲאַבִחִחים וְֵּאת ַהִקֺשִאים ֵאת|  ִחםָם בְּ

ָצִלים ֵשנו וְַּעָתה( 6: )ַהשוִמים וְֶּאת ַהבְּ ִתי|  ךֹל ֵאין יְֵּבָשה נַפְּ  ַהָלן ֶאל ִבלְּ
ֵעין וְֵּעינֹו|  הוא ַגד ִךזְַּרע ןוְַּהלָ ( 7: )ֵעינֵינו טו ָהָעם ָשטו( 8: )ַהבְּדַֹלח ךְּ  וְָּלקְּ
דָֹכה ָדכו אֹו ָבֵרַחיִם וְָּטֲחנו לו ַבלְּ  ַטעְּמֹו וְָּהיָה|  ֺעגֹות אֹתֹו וְָּעשו ַבָפרור וִבשְּ
ֶרֶדת( 9: )ַהָשֶמן לְַּשד ךְַּטַעם ( 11: )ָעָליו ַהָלן יֵֵרד|  ָליְָּלה ַהַלֲחנֶה ַעל ַהַחל ובְּ
ַמע פְּחָֹתיו בֶֹכה ָהָעם ֶאת מֶֹשה ַוטִשְּ ֶוה ַאף ַוטִַחר|  ָאֳהלֹו לְֶּפַתח ִאיש לְִּמשְּ  יַהְּ



                              [ ]

Centro de Estudios Hablemos Toráh  

 

 
25 

 

אֹד ֵעינֵי מְּ ֶוה ֶאל מֶֹשה ַוטֹאֶמר( 11: )ָרע מֶֹשה ובְּ ֶדָך ֲהֵרעֹתָ  ָלָמה יַהְּ ַעבְּ  לְּ
ֵעינֶיָך ֵחן ָמָצִתי ֹלא וְָּלָלה  ֶהָאנִֹכי( 12: )ָעָלי ַהזֶה ָהָעם ָךל ַמָשא ֶאת ָלשום|  בְּ

ִתיהו ָאנִֹכי ִאם ַהזֶה ָהָעם ָךל ֵאת ָהִריִתי ֵחיֶקָך ָשֵאהו ֵאַלי תֹאַמר ִךי|  יְִּלדְּ  בְּ
תָ  ֲאֶשר ָהֲאָדָמה ַעל ַהטֹנֵק ֶאת ָהאֵֹמן יִָשא ַךֲאֶשר ַבעְּ  ֵמַאיִן( 13: )ַלֲאבָֹתיו נִשְּ

נָה ֵלאמֹר ָעַלי יִבְּךו ִךי|  ַהזֶה ָהָעם לְָּכל ָלֵתת ָבָשר ילִ  : וְּנֹאֵכָלה ָבָשר ָכנו תְּ
ַבִדי ָאנִֹכי אוַכל ֹלא( 14)  וְִּאם( 15: )ִמֶלםִי ָכֵבד ִךי|  ַהזֶה ָהָעם ָךל ֶאת ָלֵשאת לְּ

גֵנִי ִכי עֶֹשה ַאתְּ  ָךָכה ֵעינֶיָך ןחֵ  ָמָצאִתי ִאם ָהרֹג נָא ָהרְּ ֶאה וְַּאל|  בְּ  ֶארְּ
ָרָעִתי  : בְּ

ֶוה ַוטֹאֶמר( 16) ָפה מֶֹשה ֶאל יַהְּ ִעים ִכי ֶאסְּ נֵי ִאיש ִשבְּ ָרֵאל ִמזִקְּ  ֲאֶשר יִשְּ
תָ  נֵי ֵהם ִךי יַָדעְּ ָריו ָהָעם זִקְּ תָ |  וְּשֹטְּ יַצְּבו מֹוֵעד אֶֹהל ֶאל אָֹתם וְָּלַקחְּ  וְִּהתְּ

ִתיוְּיָרַ ( 17: )ִעָלְך ָשם ִתי דְּ ָך וְִּדַברְּ ִתי ָשם ִעלְּ  ָעֶליָך ֲאֶשר ָהרוחַ  ִמן וְָּאַצלְּ
ִתי או|  ֲעֵליֶהם וְַּשמְּ ָך וְּנָשְּ ַבֶדָך ַאָתה ִתָשא וְֹּלא ָהָעם בְַּמָשא ִאתְּ  וְֶּאל( 18: )לְּ

שו תֹאַמר ָהָעם ַקדְּ ָמָחר ִהתְּ ֶוה נֵיבְָּאזְּ  בְִּכיֶתם ִךי ָבָשר ַוֲאַכלְֶּתם לְּ  ֵלאמֹר יַהְּ
ָריִם ָלנו טֹוב ִךי ָבָשר יֲַאִכֵלנו ִמי ִמצְּ ֶוה וְּנַָתן|  בְּ ( 19: )ַוֲאַכלְֶּתם ָבָשר ָלֶכם יַהְּ
 וְֹּלא יִָמים ֲעָשָרה וְֹּלא יִָמים ֲחִמָשה וְֹּלא|  יֹוָמיִם וְֹּלא תֹאכְּלון ֶאָחד יֹום ֹלא

ִרים ֶכם יֵֵצא ֲאֶשר ַעד יִָמים חֶֹדש ַעד( 21: )יֹום ֶעשְּ זָָרא ָלֶכם וְָּהיָה ֵמַאפְּ |  לְּ
ֶתם ִךי יַַען ַאסְּ ֶוה ֶאת מְּ בְֶּכם ֲאֶשר יַהְּ ִקרְּ ךו בְּ ָפנָיו ַוִתבְּ  זֶה ָלָלה ֵלאמֹר לְּ

ָריִם יָָצאנו  ָאנִֹכי ֲאֶשר ָהָעם ַרגְִּלי ֶאֶלף ֵמאֹות ֵשש מֶֹשה ַוטֹאֶמר( 21: )ִמִלצְּ
בֹו ִקרְּ תָ  ַאָתהוְּ |  בְּ  וָבָקר ֲהצֹאן( 22: )יִָמים חֶֹדש וְָּאכְּלו ָלֶהם ֶאֵתן ָבָשר ָאַמרְּ
גֵי ָךל ֶאת ִאם|  ָלֶהם וָמָצא ָלֶהם יִָשֵחט  : ָלֶהם וָמָצא ָלֶהם יֵָאֵסף ַהטָם דְּ

ֶוה ַוטֹאֶמר( 23) ֶוה ֲהיַד מֶֹשה ֶאל יַהְּ ָצר יַהְּ ֶאה ַעָתה|  ִתקְּ ָך ִתרְּ רְּ ָבִרי ֲהיִקְּ  ִאם דְּ
ֵרי ֵאת ָהָעם ֶאל ַויְַּדֵבר מֶֹשה ַוטֵֵצא( 24: )ֹלא ֶוה ִדבְּ ִעים ַוטֱֶאסֹף|  יַהְּ  ִאיש ִשבְּ

נֵי ִביבֹת אָֹתם ַוטֲַעֵמד ָהָעם ִמזִקְּ ֶוה ַוטֵֶרד( 25: )ָהאֶֹהל סְּ  ֵאָליו ַויְַּדֵבר ֶבָענָן יַהְּ
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ִעים ַעל ַוטִֵתן ָעָליו ֲאֶשר ָהרוחַ  ִמן ַוטָאֶצל  ךְּנֹוחַ  ַויְִּהי|  ַהזְֵּקנִים ִאיש ִשבְּ
נַבְּאו ָהרוחַ  ֲעֵליֶהם נֵי ַוטִָשֲארו( 26: )יָָספו וְֹּלא ַוטִתְּ  ֵשם ַבַלֲחנֶה ֲאנִָשים שְּ
ֺתִבים וְֵּהָלה ָהרוחַ  ֲעֵליֶהם ַוָתנַח ֵמיָדד ַהֵשנִי וְֵּשם ֶאלְָּדד ָהֶאָחד  וְֹּלא ַבךְּ
נַבְּאו|  ָהאֱֹהָלה יָצְּאו |  ַוטֹאַמר לְּמֶֹשה ַוטֵַגד ַהםַַער ַוטָָרץ( 27: )ַבַלֲחנֶה ַוטִתְּ

נַבְִּאים וֵמיָדד ֶאלְָּדד ָשֵרת נון ִבן יַהֹושועַ  ַוטַַען( 28: )ַבַלֲחנֶה ִמתְּ  מֶֹשה מְּ
ֺחָריו ָלֵאם מֶֹשה ֲאדֹנִי|  ַוטֹאַמר ִמבְּ ַקםֵא מֶֹשה לֹו ַוטֹאֶמר( 29: )ךְּ |  ִלי ַאָתה ַהמְּ

ֶוה ַעם ָךל יִֵתן וִמי ֶוה יִֵתן ִךי נְִּביִאים יַהְּ  ַוטֵָאֵסף( 31: )ֲעֵליֶהם רוחֹו ֶאת יַהְּ
נֵי הוא|  ַהַלֲחנֶה ֶאל מֶֹשה ָרֵאל וְּזִקְּ ֶוה ֵמֵאת נַָסע וְּרוחַ ( 31: )יִשְּ  ַוטָגָז יַהְּ

ִוים ֶדֶרְך ַהַלֲחנֶה ַעל ַוטִחֹש ַהטָם ִמן ַשלְּ ֶדֶרְך ךֹה יֹום ךְּ ִביבֹות ךֹה יֹום וכְּ  סְּ
ַאָלַתיִם|  ַהַלֲחנֶה נֵי ַעל וכְּ  וְָּכל ַההוא ַהטֹום ָךל ָהָעם ַוטָָקם( 32: )ָהָאֶרץ פְּ
פו ַהָלֳחָרת יֹום וְּכֹל ַהַכיְָּלה ָלו ֶאת ַוטַַאסְּ ִעיט ַהשְּ |  ֳחָמִרים ֲעָשָרה ָאַסף ַהַלמְּ

חו טְּ ִביבֹות ָשטֹוחַ  ָלֶהם ַוטִשְּ  ֶטֶרם ִשםֵיֶהם ֵבין עֹוֶדםו ַהָבָשר( 33: )ַהַלֲחנֶה סְּ
ֶוה וְַּאף|  יִָךֵרת ֶוה ַוטְַך ָבָעם ָחָרה יַהְּ אֹד ַרָבה ַמָךה ָבָעם יַהְּ ָרא( 34: )מְּ  ֶאת ַוטִקְּ

רו ָשם ִךי|  ַהַתֲאָוה ִקבְּרֹות ַההוא ַהָלקֹום ֵשם ַאִוים ָהָעם ֶאת ָקבְּ ( 35: )ַהִלתְּ
עו ַהַתֲאָוה ִמִקבְּרֹות יו|  ֲחֵצרֹות ָהָעם נָסְּ  :ַבֲחֵצרֹות ַוטִהְּ

 
Bemidbár Pérek 12 

ַדֵבר( 1) יָם ַותְּ  ִךי|  ָלָקח ֲאֶשר ַהֺךִשית ָהִאָשה אֹדֹות ַעל בְּמֶֹשה וְַּאֲהרֹן ִמרְּ
רווַ ( 2: )ָלָקח ֺכִשית ִאָשה ֶוה ִדֶבר בְּמֶֹשה ַאְך ֲהַרק טֹאמְּ  ִדֵבר ָבנו ַגם ֲהֹלא יַהְּ

ַמע|  ֶוה ַוטִשְּ אֹד[ קרי ָענָיו] ענו מֶֹשה וְָּהִאיש( 3: )יַהְּ  ַעל ֲאֶשר ָהָאָדם ִמךֹל|  מְּ
נֵי ֶוה ַוטֹאֶמר( 4) : ָהֲאָדָמה פְּ אֹם יַהְּ יָם וְֶּאל ַאֲהרֹן וְֶּאל מֶֹשה ֶאל ִפתְּ  ִמרְּ
או ֶכם צְּ תְּ ָלשְּ ָתם ַוטֵצְּאו|  מֹוֵעד אֶֹהל ֶאל שְּ ָלשְּ ֶוה ַוטֵֶרד( 5: )שְּ  ָענָן בְַּעלוד יַהְּ

ָרא|  ָהאֶֹהל ֶפַתח ַוטֲַעמֹד יָם ַאֲהרֹן ַוטִקְּ נֵיֶהם ַוטֵצְּאו וִמרְּ עו ַוטֹאֶמר( 6: )שְּ  ִשמְּ
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ָבָרי נָא יֶה ִאם|  דְּ ֶוה נְִּביֲאֶכם יִהְּ ָאהַבלַ  יַהְּ ַוָדע ֵאָליו רְּ : בֹו ֲאַדֶבר ַבֲחלֹום ֶאתְּ
ִדי ֵכן ֹלא( 7)  בֹו ֲאַדֶבר ֶפה ֶאל ֶפה( 8: )הוא נֱֶאָמן ֵביִתי בְָּכל|  מֶֹשה ַעבְּ

ֶאה ִחידֹת וְֹּלא וַמרְּ ֺמנַת בְּ ֶוה ותְּ ַדֵבר יְֵּראֶתם ֹלא וַמדועַ |  יִַביט יַהְּ ִדי לְּ ַעבְּ  בְּ
ֶוה ַאף ַחרַוטִ ( 9: )בְּמֶֹשה ֶהָענָן( 11: )ַוטֵַלְך ָבם יַהְּ יָם וְִּהםֵה ָהאֶֹהל ֵמַעל ָסר וְּ  ִמרְּ

צַֹרַעת יָם ֶאל ַאֲהרֹן ַוטִֶפן|  ַךָשֶלג מְּ צָֹרַעת וְִּהםֵה ִמרְּ  ֶאל ַאֲהרֹן ַוטֹאֶמר( 11: )מְּ
נו ֲאֶשר ַחָחאת ָעֵלינו ָתֵשת נָא ַאל ֲאדֹנִי ִבי|  מֶֹשה ( 12: )ָחָטאנו ֲאֶשרוַ  נֹוַאלְּ

ִהי נָא ַאל ָשרֹו ֲחִצי ַוטֵָאֵכל ִאלֹו ֵמֶרֶחם בְֵּצאתֹו ֲאֶשר|  ַךֵלת תְּ  ַוטִצְַּעק( 13: )בְּ
ֶוה ֶאל מֶֹשה ָפא נָא ֵאל|  ֵלאמֹר יַהְּ  : ָלה נָא רְּ

ֶוה ַוטֹאֶמר( 14) ָפנֶיהָ  יַָרק יָרֹק וְָּאִביהָ  מֶֹשה ֶאל יַהְּ  ִשבְַּעת ִתָךֵלם ֲהֹלא בְּ
יָם ַוִתָמגֵר( 15: )ֵתָאֵסף וְַּאַחר ַלַלֲחנֶה ִמחוץ יִָמים ִשבְַּעת ִתָמגֵר|  יִָמים  ִמרְּ
יָם ֵהָאֵסף ַעד נַָסע ֹלא וְָּהָעם|  יִָמים ִשבְַּעת ַלַלֲחנֶה ִמחוץ  וְַּאַחר( 16: )ִמרְּ
עו ַבר ַוטֲַחנו|  ֵמֲחֵצרֹות ָהָעם נָסְּ ִמדְּ  :ָפאָרן בְּ

Bemidbár Pérek 13 
ֶוה ַויְַּדֵבר( 1) ַלח( 2: )ֵכאמֹר מֶֹשה ֶאל יַהְּ נַַען ֶאֶרץ ֶאת וְּיָֺתרו ֲאנִָשים לְָּך שְּ  ךְּ

נֵי נֵֹתן ֲאנִי ֲאֶשר ָרֵאל ִלבְּ ָלחו ֲאבָֹתיו לְַּמֵחה ֶאָחד ִאיש ֶאָחד ִאיש|  יִשְּ  ִתשְּ
ַלח( 3: )ָבֶהם נִָשיא ךֹל ַברמִ  מֶֹשה אָֹתם ַוטִשְּ ֶוה ִפי ַעל ָפאָרן ִלדְּ  ֺךָכם|  יַהְּ

נֵי ָראֵשי ֲאנִָשים ָרֵאל בְּ מֹוָתם וְֵּאֶכה( 4: )ֵהָלה יִשְּ ַמֵחה|  שְּ אוֵבן לְּ  ַשלועַ  רְּ
ַמֵחה( 5: )זַךור ֶבן עֹון לְּ ַמֵחה( 6: )חֹוִרי ֶבן ָשָפט ִשמְּ : יְֺּפםֶה ֶבן ָךֵלב יַהוָדה לְּ

ַמֵחה( 7) ַמֵחה( 8: )יֹוֵסף ֶבן יִגְָּאל יִָששָכר לְּ ָריִם לְּ ַמֵחה( 9: )נון ִבן הֹוֵשעַ  ֶאפְּ  לְּ
ִטי ִבנְּיִָמן ַמֵחה( 11: )ָרפוא ֶבן ַפלְּ ַמֵחה( 11: )סֹוִדי ֶבן ַגִדיֵאל זְּבוֺלן לְּ  יֹוֵסף לְּ
ַמֵחה נֶַשה לְּ ַמֵחה( 12: )סוִסי ֶבן ַגִדי|  מְּ ַמֵחה( 13: )גְַּמִכי ֶבן לַעִליאֵ  ָדן לְּ  לְּ
תור ָאֵשר ַמֵחה( 14: )ִמיָכֵאל ֶבן סְּ ָתִלי לְּ ִבי נַפְּ ִסי ֶבן נַחְּ ַמֵחה( 15: )ָופְּ  גָד לְּ
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מֹות ֵאֶכה( 16: )ָמִכי ֶבן גְּאוֵאל  ֶאת ָלתור מֶֹשה ָשַלח ֲאֶשר ָהֲאנִָשים שְּ
ָרא|  ָהָאֶרץ ַלח( 17: )יַהֹושועַ  נון ִבן לְּהֹוֵשעַ  מֶֹשה ַוטִקְּ  ָלתור מֶֹשה אָֹתם ַוטִשְּ

נַָען ֶאֶרץ ֶאת ( 18: )ָהָהר ֶאת ַוֲעִליֶתם ַבםֶגֶב זֶה ֲעלו ֲאֵלֶהם ַוטֹאֶמר|  ךְּ
ִאיֶתם  ֲהָרֶפה הוא ֶהָחזָק ָעֶליהָ  ַהטֵֹשב ָהָעם וְֶּאת|  ִהוא ַמה ָהָאֶרץ ֶאת ורְּ

ַעט  ִאם ִהוא ֲהטֹוָבה ָבה יֵֹשב הוא ֲאֶשר ָהָאֶרץ הומָ ( 19: )ָרב ִאם הוא ַהמְּ
ַמֲחנִים ָבֵהםָה יֹוֵשב הוא ֲאֶשר ֶהָעִרים וָמה|  ָרָעה ָצִרים ִאם ַהבְּ ִמבְּ ( 21: )בְּ
ֵמנָה ָהָאֶרץ וָמה ֶתם ַאיִן ִאם ֵעץ ָבה ֲהיֵש ָרזָה ִאם ִהוא ַהשְּ ַחזַקְּ  וְִּהתְּ

ֶתם ַקחְּ ִרי ולְּ  ֶאת ַוטָֺתרו ַוטֲַעלו( 21: )ֲענִָבים ִבךוֵרי יְֵּמי וְַּהטִָמים|  ֶרץָהָא ִמפְּ
ַבר|  ָהָאֶרץ חֹב ַעד ִצן ִמִלדְּ רֹון ַעד ַוטָבֹא ַבםֶגֶב ַוטֲַעלו( 22: )ֲחָמת לְּבֹא רְּ  ֶחבְּ

ַמי ֵשַשי ֲאִחיַמן וְָּשם נֵי נְָּתהנִבְּ  ָשנִים ֶשַבע וְֶּחבְּרֹון|  ָהֲענָק יְִּליֵדי וְַּתלְּ  ִלפְּ
ָריִם צַֹען ךֹל נַַחל ַעד ַוטָבֹאו( 23: )ִמצְּ תו ֶאשְּ ךֹול זְּמֹוָרה ִמָשם ַוטִכְּרְּ  וְֶּאשְּ

נָיִם ַבלֹוט ַוטִָשֺאהו ֶאָחד ֲענִָבים ֵאנִים וִמן ָהִרלֹנִים וִמן|  ִבשְּ ( 24: )ַהתְּ
ךֹול נַַחל ָקָרא ַההוא ַלָלקֹום ךֹול אֹדֹות ַעל|  ֶאשְּ תו ֲאֶשר ָהֶאשְּ נֵי ִמָשם ָךרְּ  בְּ
ָרֵאל ָבִעים ִמֵקץ|  ָהָאֶרץ ִמתור ַוטָֺשבו( 25: )יִשְּ  ֶאל ַוטָבֹאו ַוטֵלְּכו( 26: )יֹום ַארְּ

נֵי ֲעַדת ָךל וְֶּאל ַאֲהרֹן וְֶּאל מֶֹשה ָרֵאל בְּ ַבר ֶאל יִשְּ  ַוטִָשיבו|  ָקֵדָשה ָפאָרן ִמדְּ
אום ָהֵעָדה ָךל וְֶּאת ָדָבר אֹוָתם ִרי ֶאת ַוטַרְּ רו לֹו ַויְַּספְּרו( 27: )ָהָאֶרץ פְּ  ַוטֹאמְּ
ָתנו ֲאֶשר ָהָאֶרץ ֶאל ָבאנו ַלחְּ ַבש ָחָלב זַָבת וְּגַם|  שְּ יָה וְּזֶה ִהוא ודְּ ( 28: )ִפרְּ
ֹ  בְֺּצרֹות וְֶּהָעִרים|  ָבָאֶרץ ַהטֵֹשב ָהָעם ַעז ִךי ֶאֶפס אֹד ֹלתגְּד  יְִּלֵדי וְּגַם מְּ

ֶאֶרץ יֹוֵשב ֲעָמֵלק( 29: )ָשם ָרִאינו ָהֲענָק  וְָּהֱאמִֹרי וְַּהיְּבוִסי וְַּהִחִתי|  ַהםֶגֶב בְּ
נֲַענִי ָבָהר יֹוֵשב ֵדן יַד וְַּעל ַהטָם ַעל יֵֹשב וְַּהךְּ  ָהָעם ֶאת ָךֵלב ַוטַַהס( 31: )ַהטַרְּ

נו נֲַעֶלה ָעֹלה ַוטֹאֶמר|  מֶֹשה ֶאל  וְָּהֲאנִָשים( 31: )ָלה נוַכל יָכֹול ִךי אָֹתה וְּיַָרשְּ
רו ִעלֹו ָעלו ֲאֶשר ( 32: )ִמֶלםו הוא ָחזָק ִךי|  ָהָעם ֶאל ַלֲעלֹות נוַכל ֹלא ָאמְּ

נֵי ֶאל אָֹתה ָתרו ֲאֶשר ָהָאֶרץ ִדַבת ַוטֹוִציאו ָרֵאל בְּ  רֲאשֶ  ָהָאֶרץ|  ֵלאמֹר יִשְּ
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נו ֶביהָ  אֶֹכֶלת ֶאֶרץ אָֹתה ָלתור ָבה ָעַברְּ  ָרִאינו ֲאֶשר ָהָעם וְָּכל ִהוא יֹושְּ
תֹוָכה נֵי ַהםְִּפיִלים ֶאת ָרִאינו וְָּשם( 33: )ִמדֹות ַאנְֵּשי בְּ |  ַהםְִּפִלים ִמן ֲענָק בְּ

ֵעינֵינו ַוםְִּהי ֵעינֵיֶהם ָהיִינו וְֵּכן ַךֲחגִָבים בְּ  :בְּ
 

Bemidbár Pérek 14 
נו ָהֵעָדה ָךל ַוִתָשא( 1) ךו|  קֹוָלם ֶאת ַוטִתְּ  ַוטִֹּלנו( 2: )ַההוא ַבַכיְָּלה ָהָעם ַוטִבְּ

נֵי ךֹל ַאֲהרֹן וְַּעל מֶֹשה ַעל ָרֵאל בְּ רו|  יִשְּ נו לו ָהֵעָדה ָךל ֲאֵלֶהם ַוטֹאמְּ  ַמתְּ
ֶאֶרץ ַריִם בְּ ָבר אֹו ִמצְּ נו לו הַהזֶ  ַבִלדְּ ֶוה וְָּלָמה( 3: )ָמתְּ  ֶאל אָֹתנו ֵמִביא יַהְּ
יו וְַּטֵפנו נֵָשינו ַבֶחֶרב ִלנְּפֹל ַהזֹאת ָהָאֶרץ  שוב ָלנו טֹוב ֲהלֹוא|  ָלַבז יִהְּ

ָריְָּמה רו( 4: )ִמצְּ נָה|  ָאִחיו ֶאל ִאיש ַוטֹאמְּ ָריְָּמה וְּנָשוָבה רֹאש נִתְּ ( 5: )ִמצְּ
נֵיֶהם ַעל וְַּאֲהרֹן המֹשֶ  ַוטִפֹל נֵי|  פְּ ַהל ָךל ִלפְּ נֵי ֲעַדת קְּ ָרֵאל בְּ  ִויהֹוֺשעַ ( 6: )יִשְּ

עו|  ָהָאֶרץ ֶאת ַהָתִרים ִמן יְֺּפםֶה ֶבן וְָּכֵלב נון ִבן רו( 7: )ִבגְֵּדיֶהם ָקרְּ  ֶאל ַוטֹאמְּ
נֵי ֲעַדת ָךל ָרֵאל בְּ נו ֲאֶשר ָהָאֶרץ|  ֵלאמֹר יִשְּ  טֹוָבה אָֹתה ָלתור ָבה ָעַברְּ

אֹד ָהָאֶרץ אֹד מְּ ֶוה ָבנו ָחֵפץ ִאם( 8: )מְּ  ַהזֹאת ָהָאֶרץ ֶאל אָֹתנו וְֵּהִביא יַהְּ
ָבש ָחָלב זַָבת ִהוא ֲאֶשר ֶאֶרץ|  ָלנו ונְָּתנָה רֹדו ַאל ַביהָוה ַאְך( 9: )ודְּ  ִתמְּ
או ַאל וְַּאֶתם ֵמנו ִךי ָהָאֶרץ ַעם ֶאת ִתירְּ  ַויהָוה ֵמֲעֵליֶהם ִצָכם ָסר|  ֵהם ַלחְּ
רו( 11: )ִתיָרֺאם ַאל ִאָתנו גֹום ָהֵעָדה ָךל ַוטֹאמְּ  וכְּבֹוד|  ָבֲאָבנִים אָֹתם ִלרְּ
ֶוה ָאה יַהְּ נֵי ָךל ֶאל מֹוֵעד בְּאֶֹהל נִרְּ ָרֵאל בְּ  : יִשְּ

ֶוה ַוטֹאֶמר( 11)  יֲַאִמינו ֹלא ָאנָה וְַּעד|  הַהזֶ  ָהָעם יְּנֲַאֺצנִי ָאנָה ַעד מֶֹשה ֶאל יַהְּ
בֹו ָעִשיִתי ֲאֶשר ָהאֹתֹות בְּכֹל ִבי ִקרְּ  וְֶּאֱעֶשה|  וְּאֹוִרֶשםו ַבֶדֶבר ַאֶךםו( 12: )בְּ

ָך גֹוי אֹתְּ ֶוה ֶאל מֶֹשה ַוטֹאֶמר( 13: )ִמֶלםו וְָּעצום ָגדֹול לְּ עו|  יַהְּ ַריִם וְָּשמְּ  ִמצְּ
כֲֹחָך ֶהֱעִליתָ  ִךי בֹו ַהזֶה ָהָעם ֶאת בְּ רו( 14: )ִמִקרְּ  ַהזֹאת ָהָאֶרץ יֹוֵשב ֶאל וְָּאמְּ

עו ֶוה ַאָתה ִךי ָשמְּ ַעיִן ַעיִן ֲאֶשר|  ַהזֶה ָהָעם בְֶּקֶרב יַהְּ ָאה בְּ ֶוה ַאָתה נִרְּ  יַהְּ
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ַעֺלד ֲעֵלֶהם עֵֹמד ַוֲענָנְָּך נֵיֶהם הֵֹלְך ַאָתה ָענָן ובְּ ַעלו יֹוָמם ִלפְּ : ָליְָּלה ֵאש דובְּ
רו|  ֶאָחד ךְִּאיש ַהזֶה ָהָעם ֶאת וְֵּהַמָתה( 15) עו ֲאֶשר ַהגֹויִם וְָּאמְּ  ֶאת ָשמְּ

ֲעָך ִתי( 16: )ֵלאמֹר ִשמְּ ֶוה יְּכֶֹלת ִמִבלְּ ָהִביא יַהְּ  ָהָאֶרץ ֶאל ַהזֶה ָהָעם ֶאת לְּ
ַבע ֲאֶשר ָחֵטם|  ָלֶהם נִשְּ ָבר ַוטִשְּ  ַךֲאֶשר|  ֲאדֹנָי ךֹחַ  נָא יִגְַּדל ָתהוְּעַ ( 17: )ַבִלדְּ

תָ  ֶוה( 18: )ֵלאמֹר ִדַברְּ  ֹלא וְּנֵַקה|  ָוָפַשע ָעֹון נֵֹשא ֶחֶסד וְַּרב ַאַפיִם ֶאֶרְך יַהְּ
ַלח( 19: )ִרֵבִעים וְַּעל ִשֵכִשים ַעל ָבנִים ַעל ָאבֹות ֲעֹון פֵֹקד יְּנֶַקה  ַלֲעֹון נָא סְּ
ֶדָך גֶֹדלךְּ  ַהזֶה ָהָעם ַריִם ַהזֶה ָלָעם נָָשאָתה וְַּכֲאֶשר|  ַחסְּ ( 21: )ֵהםָה וְַּעד ִמִלצְּ

ֶוה ַוטֹאֶמר ִתי יַהְּ ָבֶרָך ָסַלחְּ ֶוה כְּבֹוד וְּיִָלֵלא|  ָאנִי ַחי וְּאוָלם( 21: )ִךדְּ  ָךל ֶאת יַהְּ
 ָעִשיִתי ֲאֶשר יאֹתֹתַ  וְֶּאת ךְּבִֹדי ֶאת ָהרִֹאים ָהֲאנִָשים ָכל ִךי( 22: )ָהָאֶרץ

ַריִם ִמצְּ ָבר בְּ ָעִמים ֶעֶשר זֶה אִֹתי ַויְּנַמו|  וַבִלדְּ עו וְֹּלא פְּ  ִאם( 23: )בְּקֹוִלי ָשמְּ
או ִתי ֲאֶשר ָהָאֶרץ ֶאת יִרְּ ַבעְּ נֲַאַצי וְָּכל|  ַלֲאבָֹתם נִשְּ אוהָ  ֹלא מְּ ( 24: )יִרְּ

ִדי  ֶאל ַוֲהִביאִֹתיו|  ַאֲחָרי ַויְַּמֵכא לֹועִ  ַאֶחֶרת רוחַ  ָהיְָּתה ֵעֶקב ָכֵלב וְַּעבְּ
עֹו ָשָלה ָבא ֲאֶשר ָהָאֶרץ נֲַענִי וְָּהֲעָמֵלִקי( 25: )יֹוִרֶשםָה וְּזַרְּ  ָבֵעֶמק יֹוֵשב וְַּהךְּ

נו ָמָחר|  עו פְּ ָבר ָלֶכם וסְּ  : סוף יַם ֶדֶרְך ַהִלדְּ
ֶוה ַויְַּדֵבר( 26)  ָהָרָעה ָלֵעָדה ָמַתי ַעד( 27: )ֵלאמֹר ַאֲהרֹן וְֶּאל מֶֹשה ֶאל יַהְּ

ֺלםֹות ֶאת|  ָעָלי ַמִכינִים ֵהָלה ֲאֶשר ַהזֹאת נֵי תְּ ָרֵאל בְּ  ַמִכינִים ֵהָלה ֲאֶשר יִשְּ
ִתי ָעַלי ֶוה נְֺּאם ָאנִי ַחי ֲאֵלֶהם ֱאמֹר( 28: )ָשָמעְּ ֶתם ַךֲאֶשר ֹלא ִאם יַהְּ  ִדַברְּ

ָבר( 29: )ָלֶכם הֶאֱעשֶ  ֵךן|  בְָּאזְּנָי לו ַהזֶה ַבִלדְּ ֺקֵדיֶכם וְָּכל ִפגְֵּריֶכם יִפְּ  לְָּכל פְּ
ֶכם ַפרְּ ִרים ִמֶבן ִמסְּ ָלה ָשנָה ֶעשְּ  ַאֶתם ִאם( 31: )ָעָלי ֲהִלינֶֹתם ֲאֶשר|  ָוָמעְּ

ַשֵךן יִָדי ֶאת נָָשאִתי ֲאֶשר ָהָאֶרץ ֶאל ָתבֹאו ֶכם לְּ  ֶבן בָךלֵ  ִאם ִךי|  ָבה ֶאתְּ
ֶתם ֲאֶשר וְַּטפְֶּכם( 31: )נון ִבן ִויהֹוֺשעַ  יְֺּפםֶה יֶה ָלַבז ֲאַמרְּ  אָֹתם וְֵּהֵביאִתי|  יִהְּ
עו יָדְּ ֶתם ֲאֶשר ָהָאֶרץ ֶאת וְּ ַאסְּ ָבר יִפְּלו|  ַאֶתם וִפגְֵּריֶכם( 32: )ָבה מְּ  ַבִלדְּ
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נֵיֶכם( 33: )ַהזֶה יו ובְּ ָבר רִֹעים יִהְּ ָבִעים ַבִלדְּ או ָשנָה ַארְּ |  זְּנוֵתיֶכם ֶאת וְּנָשְּ
ָבר ִפגְֵּריֶכם תֹם ַעד ַפר( 34: )ַבִלדְּ ֶתם ֲאֶשר ַהטִָמים בְִּמסְּ  ָהָאֶרץ ֶאת ַתרְּ

ָבִעים או ַלָשנָה יֹום ַלָשנָה יֹום יֹום ַארְּ ָבִעים ֲעֹונֵֹתיֶכם ֶאת ִתשְּ |  ָשנָה ַארְּ
נו ֶאת ִויַדעְֶּתם ֶוה ֲאנִי( 35: )ָאִתיתְּ ִתי יַהְּ  ָהֵעָדה לְָּכל ֶאֱעֶשה זֹאת ֹלא ִאם ִדַברְּ

ָבר|  ָעָלי ַהםֹוָעִדים ַהזֹאת ָהָרָעה  וְָּהֲאנִָשים( 36: )יָֺמתו וְָּשם יִַתלו ַהזֶה ַבִלדְּ
 ָךל ֶאת ָעָליו [קרי ַוטִַכינו] וילונו ַוטָֺשבו|  ָהָאֶרץ ֶאת ָלתור מֶֹשה ָשַלח ֲאֶשר

 ָהָאֶרץ ִדַבת מֹוִצֵאי ָהֲאנִָשים ַוטָֺמתו( 37: )ָהָאֶרץ ַעל ִדָבה לְּהֹוִציא ָהֵעָדה
נֵי ַבַלֵגָפה|  ָרָעה ֶוה ִלפְּ  ִמן ָחיו|  יְֺּפםֶה ֶבן וְָּכֵלב נון ִבן ִויהֹוֺשעַ ( 38: )יַהְּ

ָבִרים ֶאת מֶֹשה ַויְַּדֵבר( 39: )ָהָאֶרץ ֶאת ָלתור ַההֹלְִּכים ָהֵהם ָהֲאנִָשים  ַהדְּ
נֵי ָךל ֶאל ָהֵאֶכה ָרֵאל בְּ ַאבְּלו|  יִשְּ אֹד ָהָעם ַוטִתְּ ִךמו( 41: )מְּ  ַוטֲַעלו ַבבֶֹקר ַוטַשְּ

ֶוה ָאַמר ֲאֶשר ַהָלקֹום ֶאל וְָּעִלינו ִהםֶםו|  ֵלאמֹר ָהָהר רֹאש ֶאל : ָחָטאנו ִךי יַהְּ
ִרים ַאֶתם זֶה ָלָלה מֶֹשה ַוטֹאֶמר( 41) ֶוה ִפי ֶאת עֹבְּ ָלח ֹלא וְִּהוא|  יַהְּ ( 42: )ִתצְּ

ֶוה ֵאין ִךי ַתֲעלו ַאל בְֶּכם יַהְּ ִקרְּ נֵי ִתםָגְּפו וְֹּלא|  בְּ ְֵּביֶכם ִלפְּ  ִךי( 43: )אֹי
נֲַענִי ָהֲעָמֵלִקי נֵיֶכם ָשם וְַּהךְּ ֶתםשַ  ֵךן ַעל ִךי|  ֶבָחֶרב ונְַּפלְֶּתם ִלפְּ  ֵמַאֲחֵרי בְּ

ֶוה יֶה וְֹּלא יַהְּ ֶוה יִהְּ ִפלו( 44: )ִעָלֶכם יַהְּ  ַוֲארֹון|  ָהָהר רֹאש ֶאל ַלֲעלֹות ַוטַעְּ
ֶוה בְִּרית נֲַענִי ָהֲעָמֵלִקי ַוטֵֶרד( 45: )ַהַלֲחנֶה ִמֶקֶרב ָמשו ֹלא ומֶֹשה יַהְּ  וְַּהךְּ
ָמה ַעד תוםַוטַךְּ  ַוטַךום|  ַההוא ָבָהר ַהטֵֹשב  :ַהָחרְּ

 
Bemidbár Pérek 15 

ֶוה ַויְַּדֵבר( 1) נֵי ֶאל ַדֵבר( 2: )ֵכאמֹר מֶֹשה ֶאל יַהְּ ָרֵאל בְּ תָ  יִשְּ |  ֲאֵלֶהם וְָּאַמרְּ
בֵֹתיֶכם ֶאֶרץ ֶאל ָתבֹאו ִךי  ִאֶשה ַוֲעִשיֶתם( 3: )ָלֶכם נֵֹתן ֲאנִי ֲאֶשר מֹושְּ

ַפכֵ  זֶַבח אֹו עָֹלה ַליהָוה  ֵריחַ  ַלֲעשֹות|  בְּמֲֹעֵדיֶכם אֹו ִבנְָּדָבה אֹו נֶֶדר אלְּ
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ִריב( 4: )ַהצֹאן ִמן אֹו ַהָבָקר ִמן ַליהָוה נִיחֹחַ  ִריב וְִּהקְּ ָבנֹו ַהַלקְּ |  ַליהָוה ָקרְּ
ִבִעית ָבלול ִעָשרֹון סֶֹלת ִמנְָּחה יַיִן( 5: )ָשֶמן ַהִהין ִברְּ ִביִעית ַלםֶֶסְך וְּ  ַהִהין רְּ

 סֶֹלת ִמנְָּחה ַתֲעֶשה ָלַאיִל אֹו( 6: )ָהֶאָחד ַלֶךֶבש|  ַלזַָבח אֹו ָהעָֹלה ַעל ֲעֶשהתַ 
נֵי רֹנִים שְּ ִלִשית ַבֶשֶמן בְּלוָלה|  ֶעשְּ יַיִן( 7: )ַהִהין שְּ ִלִשית ַלםֶֶסְך וְּ |  ַהִהין שְּ

ִריב ַפֵכא|  זַָבח אֹו עָֹלה רָבקָ  ֶבן ַתֲעֶשה וְִּכי( 8: )ַליהָוה נִיחֹחַ  ֵריחַ  ַתקְּ  נֶֶדר לְּ
ָלִמים אֹו ִריב( 9: )ַליהָוה שְּ ֹלָשה סֶֹלת ִמנְָּחה ַהָבָקר ֶבן ַעל וְִּהקְּ רֹנִים שְּ |  ֶעשְּ

ִריב וְּיַיִן( 11: )ַהִהין ֲחִצי ַבֶשֶמן ָבלול  נִיחֹחַ  ֵריחַ  ִאֵשה|  ַהִהין ֲחִצי ַלםֶֶסְך ַתקְּ
ָבִשים ַלֶשה אֹו|  ָהֶאָחד ָלַאיִל אֹו ָהֶאָחד ַלשֹור ֶשהיֵעָ  ָךָכה( 11: )ַליהָוה  ַבךְּ

ָפר( 12: )ָבִעזִים אֹו ָפָרם ָלֶאָחד ַתֲעשו ָךָכה|  ַתֲעשו ֲאֶשר ַךִלסְּ ִמסְּ  ָךל( 13: )ךְּ
ִריב|  ֵאֶכה ֶאת ָךָכה יֲַעֶשה ָהֶאזְָּרח ַהקְּ  וְִּכי( 14: )ַליהָוה נִיחֹחַ  ֵריחַ  ִאֵשה לְּ

ֶכם יָגור  ַליהָוה נִיחֹחַ  ֵריחַ  ִאֵשה וְָּעָשה לְּדֹרֵֹתיֶכם בְּתֹוכְֶּכם ֲאֶשר אֹו ֵגר ִאתְּ
 ֺחַקת|  ַהָגר וְַּלֵגר ָלֶכם ַאַחת ֺחָקה ַהָקָהל( 15: )יֲַעֶשה ֵךן ַתֲעשו ַךֲאֶשר| 

יֶה ַךֵגר ָךֶכם לְּדֹרֵֹתיֶכם עֹוָלם נֵי יִהְּ וֶ  ִלפְּ ָפט ַאַחת תֹוָרה( 16: )היַהְּ  ֶאָחד וִמשְּ
יֶה ֶכם ַהָגר וְַּלֵגר|  ָלֶכם יִהְּ  : ִאתְּ

ֶוה ַויְַּדֵבר( 17) נֵי ֶאל ַדֵבר( 18: )ֵכאמֹר מֶֹשה ֶאל יַהְּ ָרֵאל בְּ תָ  יִשְּ |  ֲאֵלֶהם וְָּאַמרְּ
ֶכם ֵמִביא ֲאנִי ֲאֶשר ָהָאֶרץ ֶאל בְּבֲֹאֶכם  ַבֲאָכלְֶּכם וְָּהיָה( 19: )ָשָלה ֶאתְּ
רוָמה ָתִרימו|  ָהָאֶרץ ִמֶכֶחם  ָתִרימו ַחָכה ֲעִרסֵֹתֶכם ֵראִשית( 21: )ַליהָוה תְּ

רוָמה רוַמת|  תְּ נו ֲעִרסֵֹתיֶכם ֵמֵראִשית( 21: )אָֹתה ָתִרימו ֵךן גֶֹרן ִךתְּ  ִתתְּ
רוָמה ַליהָוה גו וְִּכי( 22) : לְּדֹרֵֹתיֶכם|  תְּ  ַהִלצְֹּות ָךל ֵאת ַתֲעשו אוְֹּל ִתשְּ
ֶוה ִדֶבר ֲאֶשר|  ָהֵאֶכה ֶוה ִצָוה ֲאֶשר ָךל ֵאת( 23: )מֶֹשה ֶאל יַהְּ יַד ֲאֵליֶכם יַהְּ  בְּ
ֶוה ִצָוה ֲאֶשר ַהטֹום ִמן|  מֶֹשה  ֵמֵעינֵי ִאם וְָּהיָה( 24: )לְּדֹרֵֹתיֶכם ָוָהלְָּאה יַהְּ

ָתה ָהֵעָדה גָגָה נֶֶעשְּ ֵריחַ  לְּעָֹלה ֶאָחד ָבָקר ֶבן ַפר ָהֵעָדה ָכל שווְּעָ  ִלשְּ  נִיחֹחַ  לְּ
ךֹו וִמנְָּחתֹו ַליהָוה ָפט וְּנִסְּ ִעיר|  ַךִלשְּ  ַהךֵֹהן וְִּכֶפר( 25: )לְַּחָחת ֶאָחד ִעזִים ושְּ
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נֵי ֲעַדת ָךל ַעל ָרֵאל בְּ ַלח יִשְּ גָגָה ִךי|  ָלֶהם וְּנִסְּ  ֶאת ֵהִביאו וְֵּהם ִהוא שְּ
ָבנָם נֵי וְַּחָחאָתם ַליהָוה ִאֶשה ָקרְּ ֶוה ִלפְּ ַלח( 26: )ִשגְּגָָתם ַעל יַהְּ  לְָּכל וְּנִסְּ

נֵי ֲעַדת ָרֵאל בְּ גָגָה ָהָעם לְָּכל ִךי|  בְּתֹוָכם ַהָגר וְַּלֵגר יִשְּ  נֶֶפש וְִּאם( 27) : ִבשְּ
גָגָה ֶתֱחָטא ַאַחת ִריָבה|  ִבשְּ נָָתה ַבת ֵעז וְִּהקְּ  ַעל ַהךֵֹהן וְִּכֶפר( 28: )ַחָחאתלְּ  שְּ

ֶחטְָּאה ַהשֹגֶגֶת ַהםֶֶפש גָגָה בְּ נֵי ִבשְּ ֶוה ִלפְּ ַכֵפר|  יַהְּ ַלח ָעָליו לְּ ( 29: )לֹו וְּנִסְּ
נֵי ָהֶאזְָּרח ָרֵאל ִבבְּ יֶה ַאַחת תֹוָרה|  בְּתֹוָכם ַהָגר וְַּלֵגר יִשְּ  ָלעֶֹשה ָלֶכם יִהְּ
גָגָה יָד ַתֲעֶשה ֲאֶשר שוְַּהםֶפֶ ( 31: )ִבשְּ ֶוה ֶאת ַהֵגר וִמן ָהֶאזְָּרח ִמן ָרָמה בְּ  יַהְּ

גֵַדף הוא ָתה|  מְּ ַבר ִךי( 31: )ַעָלה ִמֶקֶרב ַהִהוא ַהםֶֶפש וְּנִכְּרְּ ֶוה דְּ  וְֶּאת ָבזָה יַהְּ
ָותֹו  : ָבה ֲעֹונָה ַהִהוא ַהםֶֶפש ִתָךֵרת ִהָךֵרת|  ֵהַפר ִמצְּ

יו( 32) נֵי ַוטִהְּ ָרֵאל בְּ ָבר יִשְּ צְּאו|  ַבִלדְּ קֵֹשש ִאיש ַוטִמְּ : ַהַשָבת בְּיֹום ֵעִצים מְּ
ִריבו( 33) ִאים אֹתֹו ַוטַקְּ קֵֹשש אֹתֹו ַהלֹצְּ  וְֶּאל ַאֲהרֹן וְֶּאל מֶֹשה ֶאל|  ֵעִצים מְּ

ָמר אֹתֹו ַוטַםִיחו( 34: )ָהֵעָדה ָךל ( 35) : לֹו ָעֶשהטֵ  ַמה פַֹרש ֹלא ִךי|  ַבִלשְּ
ֶוה ַוטֹאֶמר  ָהֵעָדה ָךל ָבֲאָבנִים אֹתֹו ָרגֹום|  ָהִאיש יוַמת מֹות מֶֹשה ֶאל יַהְּ
גְּמו ַלַלֲחנֶה ִמחוץ ֶאל ָהֵעָדה ָךל אֹתֹו ַוטִֹציאו( 36: )ַלַלֲחנֶה ִמחוץ  אֹתֹו ַוטִרְּ

ֶוה ִצָוה ַךֲאֶשר|  ַוטָמֹת ָבֲאָבנִים  : מֶֹשה ֶאת יַהְּ
ֶוה ַוטֹאֶמר( 37) נֵי ֶאל ַדֵבר( 38: )ֵכאמֹר מֶֹשה ֶאל יַהְּ ָרֵאל בְּ תָ  יִשְּ  ֲאֵלֶהם וְָּאַמרְּ

נו|  לְּדֹרָֹתם ִבגְֵּדיֶהם ַךנְֵּפי ַעל ִציִצת ָלֶהם וְָּעשו ִתיל ַהָךנָף ִציִצת ַעל וְּנָתְּ  פְּ
ֵכֶלת ִציִצת ָלֶכם וְָּהיָה( 39: )תְּ ִאיֶתם לְּ ֶתם ֹואֹת ורְּ ֶוה ִמצְֹּות ָךל ֶאת וזְַּכרְּ  יַהְּ

ַבבְֶּכם ַאֲחֵרי ָתֺתרו וְֹּלא|  אָֹתם ַוֲעִשיֶתם  זֹנִים ַאֶתם ֲאֶשר ֵעינֵיֶכם וְַּאֲחֵרי לְּ
ַמַען( 41: )ַאֲחֵריֶהם ֹוָתי ָךל ֶאת ַוֲעִשיֶתם ִתזְּךְּרו לְּ יִיֶתם|  ִמצְּ דִֹשים ִוהְּ  קְּ

ֶוה ֲאנִי( 41: )ֵלאֹלֵהיֶכם ֶכם הֹוֵצאִתי ֲאֶשר ֱאֹלֵהיֶכם יַהְּ ַריִם ֵמֶאֶרץ ֶאתְּ  ִמצְּ
יֹות ֶוה ֲאנִי|  ֵלאֹלִהים ָלֶכם ִלהְּ  :ֱאֹלֵהיֶכם יַהְּ
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ָהר ֶבן קַֹרח ַוטִַקח( 1) ָהת ֶבן יִצְּ נֵי ַוֲאִביָרם וְָּדָתן|  ֵלִוי ֶבן קְּ  ֶבן וְּאֹון ֱאִליָאב בְּ
נֵי ֶפֶלת אוֵבן בְּ נֵי ַוטָֺקמו( 2: )רְּ נֵי ַוֲאנִָשים מֶֹשה ִלפְּ ָרֵאל ִמבְּ  ֲחִמִשים יִשְּ

ִרֵאי ֵעָדה נְִּשיֵאי|  וָמאָתיִם  וְַּעל מֶֹשה ַעל ַוטִָקֲהלו( 3: )ֵשם ַאנְֵּשי מֹוֵעד קְּ
רו ַאֲהרֹן דִֹשים ֺךָכם ָהֵעָדה ָכל ִךי ָלֶכם ַרב ֲאֵלֶהם ַוטֹאמְּ תֹוָכם קְּ וֶ  ובְּ |  היַהְּ
או וַמדועַ  נַשְּ ַהל ַעל ִתתְּ ֶוה קְּ ַמע( 4: )יַהְּ  ַויְַּדֵבר( 5: )ָפנָיו ַעל ַוטִפֹל מֶֹשה ַוטִשְּ

ֶוה וְּיַֹדע בֶֹקר ֵלאמֹר ֲעָדתֹו ָךל וְֶּאל קַֹרח ֶאל  ַהָקדֹוש וְֶּאת לֹו ֲאֶשר ֶאת יַהְּ
ִריב ַחר ֲאֶשר וְֵּאת|  ֵאָליו וְִּהקְּ ִריב בֹו יִבְּ חו|  ֲעשו זֹאת( 6: )ֵאָליו יַקְּ  ָלֶכם קְּ
נו( 7: )ֲעָדתֹו וְָּכל קַֹרח ַמחְּתֹות טֶֹרת ֲעֵליֶהן וְִּשימו ֵאש ָבֵהן ותְּ נֵי קְּ ֶוה ִלפְּ  יַהְּ

ַחר ֲאֶשר ָהִאיש וְָּהיָה ָמָחר ֶוה יִבְּ נֵי ָלֶכם ַרב|  ַהָקדֹוש הוא יַהְּ ( 8: )ֵלִוי בְּ
עושִ |  קַֹרח ֶאל מֶֹשה ַוטֹאֶמר נֵי נָא מְּ ַעט( 9: )ֵלִוי בְּ ִדיל ִךי ִמֶךם ַהמְּ  ֱאֹלֵהי ִהבְּ

ָרֵאל ֶכם יִשְּ ָרֵאל ֵמֲעַדת ֶאתְּ ִריב יִשְּ ַהקְּ ֶכם לְּ  ֲעבַֹדת ֶאת ַלֲעבֹד|  ֵאָליו ֶאתְּ
ַךן ֶוה ִמשְּ נֵי וְַּלֲעמֹד יַהְּ ָתם ָהֵעָדה ִלפְּ ָשרְּ ֵרב( 11: )לְּ ָך ַוטַקְּ  ַאֶחיָך ָךל וְֶּאת אֹתְּ

נֵ  ֶתם|  ִאָתְך ֵלִוי יבְּ ֺהםָה ַגם וִבַקשְּ ָך וְָּכל ַאָתה ָלֵכן( 11: )ךְּ  ַעל ַהםָֹעִדים ֲעָדתְּ
ֶוה ַלח( 12: )ָעָליו[ קרי ַתִכינו] תלונו ִךי הוא ַמה וְַּאֲהרֹן|  יַהְּ רֹא מֶֹשה ַוטִשְּ  ִלקְּ
ָדָתן נֵי וְַּלֲאִביָרם לְּ רו|  ֱאִליָאב בְּ ַעט( 13: )נֲַעֶלה ֹלא ַוטֹאמְּ  ֶהֱעִליָתנו ִךי ַהמְּ

ַבש ָחָלב זַָבת ֵמֶאֶרץ ָבר ַלֲהִמיֵתנו ודְּ ָתֵרר ִךי|  ַבִלדְּ ָתֵרר ַגם ָעֵלינו ִתשְּ : ִהשְּ
ַבש ָחָלב זַָבת ֶאֶרץ ֶאל ֹלא ַאף( 14)  ָוָכֶרם ָשֶדה נֲַחַלת ָלנו ַוִתֶתן ֲהִביאָֹתנו ודְּ
נֵַקר םָההֵ  ָהֲאנִָשים ַהֵעינֵי|  אֹד לְּמֶֹשה ַוטִַחר( 15: )נֲַעֶלה ֹלא תְּ  ֶאל ַוטֹאֶמר מְּ

ֶוה  ֶאת ֲהֵרעִֹתי וְֹּלא נָָשאִתי ֵמֶהם ֶאָחד ֲחמֹור ֹלא|  ִמנְָּחָתם ֶאל ֵתֶפן ַאל יַהְּ
ָך וְָּכל ַאָתה קַֹרח ֶאל מֶֹשה ַוטֹאֶמר( 16: )ֵמֶהם ַאַחד נֵי ֱהיו ֲעָדתְּ ֶוה ִלפְּ |  יַהְּ
חו( 17: )ָמָחר וְַּאֲהרֹן ֵהםוָ  ַאָתה ָתתֹו ִאיש וקְּ טֶֹרת ֲעֵליֶהם ונְַּתֶתם ַמחְּ  קְּ
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ַרבְֶּתם נֵי וְִּהקְּ ֶוה ִלפְּ ָתתֹו ִאיש יַהְּ  וְַּאֲהרֹן וְַּאָתה|  ַמחְּתֹת וָמאַתיִם ֲחִמִשים ַמחְּ
ָתתֹו ִאיש חו( 18: )ַמחְּ ָתתֹו ִאיש ַוטִקְּ נו ַמחְּ  ֲעֵליֶהם ַוטִָשימו ֵאש ֲעֵליֶהם ַוטִתְּ

טֶֹרת דו|  קְּ ֵהל( 19: )וְַּאֲהרֹן ומֶֹשה מֹוֵעד אֶֹהל ֶפַתח ַוטַַעמְּ  קַֹרח ֲעֵליֶהם ַוטַקְּ
ֶוה כְּבֹוד ַוטֵָרא|  מֹוֵעד אֶֹהל ֶפַתח ֶאל ָהֵעָדה ָךל ֶאת  : ָהֵעָדה ָךל ֶאל יַהְּ

ֶוה ַויְַּדֵבר( 21) ֹ  ַאֲהרֹן וְֶּאל מֶֹשה ֶאל יַהְּ לו( 21: )רֵלאמ  ָהֵעָדה ִמתֹוְך ִהָבדְּ
ָרגַע אָֹתם ַוַאַכֶכה|  ַהזֹאת לו( 22: )ךְּ נֵיֶהם ַעל ַוטִפְּ רו פְּ  ָהרוחֹת ֱאֹלֵהי ֵאל ַוטֹאמְּ
צֹף ָהֵעָדה ָךל וְַּעל יֱֶחָטא ֶאָחד ָהִאיש|  ָבָשר לְָּכל  : ִתקְּ

ֶוה ַויְַּדֵבר( 23)  ִמָמִביב ֵהָעלו|  ֵלאמֹר ָהֵעָדה ֶאל ֵברדַ ( 24: )ֵכאמֹר מֶֹשה ֶאל יַהְּ
ַךן ִמשְּ  ַוטֵלְּכו|  ַוֲאִביָרם ָדָתן ֶאל ַוטֵֶלְך מֶֹשה ַוטָָקם( 25: )ַוֲאִביָרם ָדָתן קַֹרח לְּ
נֵי ַאֲחָריו ָרֵאל זִקְּ  ָאֳהֵלי ֵמַעל נָא סורו ֵלאמֹר ָהֵעָדה ֶאל ַויְַּדֵבר( 26: )יִשְּ

שָ  ָהֲאנִָשים  בְָּכל ִתָמפו ֶפן|  ָלֶהם ֲאֶשר בְָּכל ִתגְּעו וְַּאל ָהֵאֶכה ִעיםָהרְּ
ַךן ֵמַעל ַוטֵָעלו( 27: )ַחחֹאָתם  ַוֲאִביָרם וְָּדָתן|  ִמָמִביב ַוֲאִביָרם ָדָתן קֶֹרח ִמשְּ

נֵיֶהם ונְֵּשיֶהם ָאֳהֵליֶהם ֶפַתח נִָצִבים יָצְּאו  מֶֹשה ַוטֹאֶמר( 28: )וְַּטָפם ובְּ
עון בְּזֹאת ֶוה ִךי ֵתדְּ ָלַחנִי יַהְּ  ֹלא ִךי|  ָהֵאֶכה ַהַלֲעִשים ָךל ֵאת ַלֲעשֹות שְּ
ֺקַדת ֵאֶכה יְֺּמתון ָהָאָדם ָךל ךְּמֹות ִאם( 29: )ִמִכִבי  יִָפֵקד ָהָאָדם ָךל ופְּ

ֶוה ֹלא|  ֲעֵליֶהם ָלָחנִי יַהְּ ָרא בְִּריָאה וְִּאם( 31: )שְּ ֶוה יִבְּ ָתה יַהְּ  ֶאת ָהֲאָדָמה וָפצְּ
דו ָלֶהם ֲאֶשר ָךל וְֶּאת אָֹתם וָבלְָּעה ִפיהָ  אָֹלה ַחטִים וְּיָרְּ ֶתם|  שְּ  נֲִאצו ִךי ִויַדעְּ

ֶוה ֶאת ָהֵאֶכה ָהֲאנִָשים ָבִרים ָךל ֵאת לְַּדֵבר ךְַּכֹּלתֹו ַויְִּהי( 31: )יַהְּ |  ָהֵאֶכה ַהדְּ
ֵתיֶהם ֶשראֲ  ָהֲאָדָמה ַוִתָבַקע ַתח( 32: )ַתחְּ ַלע ִפיהָ  ֶאת ָהָאֶרץ ַוִתפְּ  אָֹתם ַוִתבְּ

דו( 33: )ָהֲרכוש ָךל וְֵּאת לְּקַֹרח ֲאֶשר ָהָאָדם ָךל וְֵּאת|  ָבֵתיֶהם וְֶּאת  ֵהם ַוטֵרְּ
אָֹלה ַחטִים ָלֶהם ֲאֶשר וְָּכל ַכס|  שְּ דו ָהָאֶרץ ֲעֵליֶהם ַותְּ : ָהלַהקָ  ִמתֹוְך ַוטֹאבְּ

ָרֵאל וְָּכל( 34) ִביבֵֹתיֶהם ֲאֶשר יִשְּ רו ִךי|  לְּקָֹלם נָסו סְּ ָלֵענו ֶפן ָאמְּ  ִתבְּ
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ֶוה ֵמֵאת יָצְָּאה וְֵּאש( 35: )ָהָאֶרץ  ִאיש וָמאַתיִם ַהֲחִמִשים ֵאת ַותֹאַכל|  יַהְּ
ִריֵבי טֶֹרת ַמקְּ  :ַהקְּ

Bemidbár Pérek 17 
ֶוה ַויְַּדֵבר( 1) ֹ  ֶאל יַהְּ ָעזָר ֶאל ֱאמֹר( 2: )ֵכאמֹר ֶשהמ  וְּיֵָרם ַהךֵֹהן ַאֲהרֹן ֶבן ֶאלְּ

תֹת ֶאת ֵרָפה ִמֵבין ַהַלחְּ  ֵאת( 3: )ָקֵדשו ִךי|  ָהלְָּאה זְֵּרה ָהֵאש וְֶּאת ַהשְּ
נַפְּשָֹתם ָהֵאֶכה ַהַחָחִאים ַמחְּתֹות  יךִ  ַלִלזְֵּבחַ  ִצפוי ַפִחים ִרֺקֵעי אָֹתם וְָּעשו בְּ

ִריֺבם נֵי ִהקְּ ֶוה ִלפְּ ָדשו יַהְּ יו|  ַוטִקְּ נֵי לְּאֹות וְּיִהְּ ָרֵאל ִלבְּ ָעזָר ַוטִַקח( 4: )יִשְּ  ֶאלְּ
ִריבו ֲאֶשר ַהםְּחֶֹשת ַמחְּתֹות ֵאת ַהךֵֹהן ֺרִפים ִהקְּ עום|  ַהשְּ  ִצפוי ַויְַּרקְּ

נֵי זִָךרֹון( 5: )ַלִלזְֵּבחַ  ָרֵאל ִלבְּ ַמַען יִשְּ ַרב ֹלא רֲאשֶ  לְּ  ֹלא ֲאֶשר זָר ִאיש יִקְּ
ִטיר הוא ַאֲהרֹן ִמזֶַרע ַהקְּ טֶֹרת לְּ נֵי קְּ ֶוה ִלפְּ יֶה וְֹּלא|  יַהְּ  וְַּכֲעָדתֹו כְּקַֹרח יִהְּ

ֶוה ִדֶבר ַךֲאֶשר יַד יַהְּ נֵי ֲעַדת ָךל ַוטִֹּלנו( 6: )לֹו מֶֹשה בְּ ָרֵאל בְּ  ַעל ִמָלֳחָרת יִשְּ
ֶוה ַעם ֶאת ֲהִמֶתם ַאֶתם|  אמֹרלֵ  ַאֲהרֹן וְַּעל מֶֹשה ִהָקֵהל ַויְִּהי( 7: )יַהְּ  ָהֵעָדה בְּ

נו ַאֲהרֹן וְַּעל מֶֹשה ַעל  ךְּבֹוד ַוטֵָרא|  ֶהָענָן ִכָמהו וְִּהםֵה מֹוֵעד אֶֹהל ֶאל ַוטִפְּ
ֶוה נֵי ֶאל וְַּאֲהרֹן מֶֹשה ַוטָבֹא( 8: )יַהְּ  : מֹוֵעד אֶֹהל פְּ

וֶ  ַויְַּדֵבר( 9)  ַוֲאַכֶכה ַהזֹאת ָהֵעָדה ִמתֹוְך ֵהרֹלו( 11: )ֵכאמֹר מֶֹשה ֶאל היַהְּ
ָרגַע אָֹתם לו|  ךְּ נֵיֶהם ַעל ַוטִפְּ ָתה ֶאת ַקח ַאֲהרֹן ֶאל מֶֹשה ַוטֹאֶמר( 11: )פְּ  ַהַלחְּ
טֶֹרת וְִּשים ַהִלזְֵּבחַ  ֵמַעל ֵאש ָעֶליהָ  וְֶּתן ֵהָרה וְּהֹוֵלְך קְּ  ַכֵפרוְּ  ָהֵעָדה ֶאל מְּ

נֵי ַהֶקֶצף יָָצא ִךי|  ֲעֵליֶהם ֶוה ִמִכפְּ  ַךֲאֶשר ַאֲהרֹן ַוטִַקח( 12: )ַהםָגֶף ֵהֵחל יַהְּ
טֶֹרת ֶאת ַוטִֵתן|  ָבָעם ַהםֶגֶף ֵהֵחל וְִּהםֵה ַהָקָהל תֹוְך ֶאל ַוטָָרץ מֶֹשה ִדֶבר  ַהקְּ

( 14: )ַהַלֵגָפה ַוֵתָעַצר|  ַהַחטִים וֵבין ִתיםַהלֵ  ֵבין ַוטֲַעמֹד( 13: )ָהָעם ַעל ַויְַּכֵפר
יו ָבָעה ַבַלֵגָפה ַהֵלִתים ַוטִהְּ ַבע ֶאֶלף ָעָשר ַארְּ  ַעל ַהֵלִתים ִמכְַּבד|  ֵמאֹות ושְּ
ַבר  וְַּהַלֵגָפה|  מֹוֵעד אֶֹהל ֶפַתח ֶאל מֶֹשה ֶאל ַאֲהרֹן ַוטָָשב( 15: )קַֹרח דְּ

 : נֱֶעָצָרה
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ֶוה ַויְַּדֵבר( 16) נֵי ֶאל ַדֵבר( 17: )ֵכאמֹר מֶֹשה ֶאל יַהְּ ָרֵאל בְּ  ֵמִאָתם וְַּקח יִשְּ
נֵים ֲאבָֹתם לְֵּבית נְִּשיֵאֶהם ָךל ֵמֵאת ָאב לְֵּבית ַמֶחה ַמֶחה |  ַמחֹות ָעָשר שְּ
מֹו ֶאת ִאיש  ִךי|  ֵלִוי ַמֵחה לעַ  ִתכְּתֹב ַאֲהרֹן ֵשם וְֵּאת( 18: )ַמֵחהו ַעל ִתכְּתֹב שְּ
ָתם( 19: )ֲאבֹוָתם ֵבית לְּרֹאש ֶאָחד ַמֶחה נֵי|  מֹוֵעד בְּאֶֹהל וְִּהםַחְּ  ָהֵעדות ִלפְּ
ַחר ֲאֶשר ָהִאיש וְָּהיָה( 21: )ָשָלה ָלֶכם ִאָוֵעד ֲאֶשר ָרח ַמֵחהו בֹו ֶאבְּ |  יִפְּ

ֺלםֹות ֶאת ֵמָעַלי ַוֲהִשךִֹתי נֵי תְּ רָ  בְּ  ַויְַּדֵבר( 21: )ֲעֵליֶכם ַמִכינִם ֵהם ֲאֶשר ֵאליִשְּ
נֵי ֶאל מֶֹשה ָרֵאל בְּ נו יִשְּ  ַמֶחה ֶאָחד לְּנִָשיא ַמֶחה נְִּשיֵאיֶהם ָךל ֵאָליו ַוטִתְּ

נִָשיא נֵים ֲאבָֹתם לְֵּבית ֶאָחד לְּ : ַמחֹוָתם בְּתֹוְך ַאֲהרֹן וַמֵחה|  ַמחֹות ָעָשר שְּ
ֹ  ַוטַםַח( 22) נֵי ַהַלחֹת ֶאת ֶשהמ ֶוה ִלפְּ  ִמָלֳחָרת ַויְִּהי( 23: )ָהֵעֺדת בְּאֶֹהל|  יַהְּ

 ֶפַרח ַוטֵֹצא|  ֵלִוי לְֵּבית ַאֲהרֹן ַמֵחה ָפַרח וְִּהםֵה ָהֵעדות אֶֹהל ֶאל מֶֹשה ַוטָבֹא
ֵקִדים ַוטִגְּמֹל ִציץ ַוטֵָצץ נֵיִמכִ  ַהַלחֹת ָךל ֶאת מֶֹשה ַוטֵֹצא( 24: )שְּ ֶוה פְּ  ֶאל יַהְּ

נֵי ָךל ָרֵאל בְּ או|  יִשְּ חו ַוטִרְּ ֶוה ַוטֹאֶמר( 25) : ַמֵחהו ִאיש ַוטִקְּ  מֶֹשה ֶאל יַהְּ
נֵי ַאֲהרֹן ַמֵחה ֶאת ָהֵשב ֶמֶרת ָהֵעדות ִלפְּ נֵי לְּאֹות לְִּמשְּ ַכל|  ֶמִרי ִלבְּ  ותְּ

לוםָֹתם ֹ  ַוטַַעש( 26: )יָֺמתו וְֹּלא ֵמָעַלי תְּ ֶוה ִצָוה ַךֲאֶשר|  ֶשהמ : ָעָשה ֵךן אֹתֹו יַהְּ
רו( 27)  נֵי ַוטֹאמְּ ָרֵאל בְּ נו ֵהן|  ֵלאמֹר מֶֹשה ֶאל יִשְּ נו ָגַועְּ  ֺךָכנו ָאַבדְּ
נו ַךן ֶאל ַהָקֵרב ַהָקֵרב ךֹל( 28: )ָאַבדְּ ֶוה ִמשְּ נו ַהִאם|  יָמות יַהְּ   : ִלגְֹּועַ  ַתמְּ
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ֶוה ַוטֹאֶמר( 1) או ִאָתְך ָאִביָך וֵבית וָבנֶיָך ַאָתה ַאֲהרֹן ֶאל יַהְּ  ֲעֹון ֶאת ִתשְּ
ָדש או ִאָתְך וָבנֶיָך וְַּאָתה|  ַהִלקְּ ֶכם ֲעֹון ֶאת ִתשְּ ֺהםַתְּ  ַאֶחיָך ֶאת וְּגַם( 2: )ךְּ

ֵרב ָאִביָך ֵשֶבט ֵלִוי ַמֵחה תוָך ָךָעֶלי וְּיִָכוו ִאָתְך ַהקְּ  ִאָתְך וָבנֶיָך וְַּאָתה|  ִויָשרְּ
נֵי רו( 3: )ָהֵעֺדת אֶֹהל ִלפְּ ָך וְָּשמְּ תְּ ַמרְּ ֶמֶרת ִמשְּ ֵלי ֶאל ַאְך|  ָהאֶֹהל ָךל וִמשְּ  ךְּ

ָרבו ֹלא ַהִלזְֵּבחַ  וְֶּאל ַהקֶֹדש וו( 4: )ַאֶתם ַגם ֵהם גַם יָֺמתו וְֹּלא יִקְּ  ָעֶליָך וְּנִלְּ
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רו ֶמֶרת תאֶ  וְָּשמְּ ַרב ֹלא וְּזָר|  ָהאֶֹהל ֲעבַֹדת לְּכֹל מֹוֵעד אֶֹהל ִמשְּ : ֲאֵליֶכם יִקְּ
ֶתם( 5) ַמרְּ ֶמֶרת ֵאת ושְּ ֶמֶרת וְֵּאת ַהקֶֹדש ִמשְּ יֶה וְֹּלא|  ַהִלזְֵּבחַ  ִמשְּ  עֹוד יִהְּ

נֵי ַעל ֶקֶצף ָרֵאל בְּ ִתי ִהםֵה ַוֲאנִי( 6: )יִשְּ ִוטִם ֲאֵחיֶכם ֶאת ָלַקחְּ נֵי תֹוְךמִ  ַהלְּ  בְּ
ָרֵאל  וְַּאָתה( 7: )מֹוֵעד אֶֹהל ֲעבַֹדת ֶאת ַלֲעבֹד ַליהָוה נְֺּתנִים ַמָתנָה ָלֶכם|  יִשְּ

ָך וָבנֶיָך רו ִאתְּ מְּ ֶכם ֶאת ִתשְּ ֺהםַתְּ ַבר לְָּכל ךְּ  ַלָפרֶֹכת ולְִּמֵבית ַהִלזְֵּבחַ  דְּ
ֶתם ֺהםַתְּ  ֶאת ֶאֵתן ַמָתנָה ֲעבַֹדת|  ַוֲעַבדְּ ( 8) : יוָמת ַהָקֵרב וְַּהזָר ֶכםךְּ

ֶוה ַויְַּדֵבר ֶמֶרת ֶאת לְָּך נַָתִתי ִהםֵה ַוֲאנִי ַאֲהרֹן ֶאל יַהְּ רומָֹתי ִמשְּ  לְָּכל|  תְּ
ֵשי נֵי ָקדְּ ָרֵאל בְּ ָחה נְַּתִתים לְָּך יִשְּ ָבנֶיָך לְָּמשְּ יֶה זֶה( 9: )עֹוָלם לְָּחק ולְּ  לְָּך יִהְּ
ָבנָם ָךל|  ָהֵאש ִמן ַהֳקָדִשים ִמקֶֹדש  ולְָּכל ַחָחאָתם ולְָּכל ִמנְָּחָתם לְָּכל ָקרְּ
ָבנֶיָך הוא לְָּך ָקָדִשים קֶֹדש ִלי יִָשיבו ֲאֶשר ֲאָשָמם  בְּקֶֹדש( 11: )ולְּ

יֶה קֶֹדש אֹתֹו יֹאַכל זָָכר ָךל|  תֹאֲכֶלםו ַהֳקָדִשים רוַמת כְָּך וְּזֶה( 11: )ָכְך יִהְּ  תְּ
נופֹת לְָּכל ָתנָםמַ  נֵי תְּ ָרֵאל בְּ ָבנֶיָך נְַּתִתים לְָּך יִשְּ נֶֹתיָך ולְּ ָך וְִּלבְּ  לְָּחק ִאתְּ

ָך ָטהֹור ָךל|  עֹוָלם ֵביתְּ ָהר ֵחֶלב ךֹל( 12: )אֹתֹו יֹאַכל בְּ  ִתירֹוש ֵחֶלב וְָּכל יִצְּ
ָדגָן נו ֲאֶשר ֵראִשיָתם|  וְּ ָצם ֲאֶשר ָךל ךוֵריבִ ( 13: )נְַּתִתים לְָּך ַליהָוה יִתְּ  בְַּארְּ

יֶה לְָּך ַליהָוה יִָביאו ֲאֶשר ָך ָטהֹור ָךל|  יִהְּ ֵביתְּ  ֵחֶרם ָךל( 14: )יֹאֲכֶלםו בְּ
ָרֵאל יִשְּ יֶה לְָּך בְּ ִריבו ֲאֶשר ָבָשר לְָּכל ֶרֶחם ֶפֶטר ָךל( 15: )יִהְּ  ַליהָוה יַקְּ

ֵהָמה ָבָאָדם יֶה וַבבְּ ֶדה ָפדֹה ַאְך|  ָכְך יִהְּ  בְּכֹור וְֵּאת ָהָאָדם בְּכֹור ֵאת ִתפְּ
ֵהָמה ֵמָאה ַהבְּ ֶדה ַהחְּ דויָו( 16: )ִתפְּ ֶדה חֶֹדש ִמֶבן ופְּ ךְָּך ִתפְּ ֶערְּ  ֲחֵמֶשת ֶךֶסף בְּ
ָקִלים ֶשֶקל שְּ ִרים|  ַהקֶֹדש בְּ  בְּכֹור אֹו שֹור בְּכֹור ַאְך( 17: )הוא ֵגָרה ֶעשְּ

ֶדה ֹלא ֵעז כֹורבְּ  אֹו ֶךֶשב  וְֶּאת ַהִלזְֵּבחַ  ַעל ִתזְּרֹק ָדָמם ֶאת|  ֵהם קֶֹדש ִתפְּ
ִטיר ֶחלְָּבם ֵריחַ  ִאֶשה ַתקְּ ָשָרם( 18: )ַליהָוה נִיחֹחַ  לְּ יֶה ובְּ  ַךֲחזֵה|  ָכְך יִהְּ

נוָפה יֶה לְָּך ַהטִָמין וכְּשֹוק ַהתְּ רומֹת ךֹל( 19: )יִהְּ נֵי יִָרימו רֲאשֶ  ַהֳקָדִשים תְּ  בְּ
ָרֵאל ָבנֶיָך לְָּך נַָתִתי ַליהָוה יִשְּ נֶֹתיָך ולְּ ָך וְִּלבְּ  ֶמַלח בְִּרית|  עֹוָלם לְָּחק ִאתְּ
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נֵי ִהוא עֹוָלם ֶוה ִלפְּ ֲעָך לְָּך יַהְּ זַרְּ ֶוה ַוטֹאֶמר( 21: )ִאָתְך ולְּ  ַאֲהרֹן ֶאל יַהְּ
ָצם יֶה ֹלא וְֵּחֶלק ִתנְָּחל ֹלא בְַּארְּ ָך ֲאנִי|  ָכםבְּתֹו לְָּך יִהְּ ָך ֶחלְּקְּ  בְּתֹוְך וְּנֲַחָלתְּ

נֵי ָרֵאל בְּ נֵי( 21) : יִשְּ ָרֵאל ַמֲעֵשר ָךל נַָתִתי ִהםֵה ֵלִוי וְִּלבְּ יִשְּ נֲַחָלה בְּ |  לְּ
ִדים ֵהם ֲאֶשר ֲעבָֹדָתם ֵחֶלף בו וְֹּלא( 22: )מֹוֵעד אֶֹהל ֲעבַֹדת ֶאת עֹבְּ רְּ  עֹוד יִקְּ
נֵי ָרֵאל בְּ  ֶאת הוא ַהֵכִוי וְָּעַבד( 23: )ָלמות ֵחטְּא ָלֵשאת|  מֹוֵעד אֶֹהל ֶאל יִשְּ

או וְֵּהם מֹוֵעד אֶֹהל ֲעבַֹדת נֵי ובְּתֹוְך לְּדֹרֵֹתיֶכם עֹוָלם ֺחַקת|  ֲעֹונָם יִשְּ  בְּ
ָרֵאל ַשר ֶאת ִךי( 24: )נֲַחָלה יִנְֲּחלו ֹלא יִשְּ נֵי ַמעְּ ָרֵאל בְּ  יִָרימו ֲאֶשר יִשְּ
ר ַליהָוה ִוטִם נַָתִתי וָמהתְּ ִתי ֵךן ַעל|  לְּנֲַחָלה ַללְּ נֵי בְּתֹוְך ָלֶהם ָאַמרְּ ָרֵאל בְּ  יִשְּ

 : נֲַחָלה יִנְֲּחלו ֹלא
ֶוה ַויְַּדֵבר( 25) ִוטִם וְֶּאל( 26: )ֵכאמֹר מֶֹשה ֶאל יַהְּ ַדֵבר ַהלְּ תָ  תְּ  ִךי ֲאֵלֶהם וְָּאַמרְּ

חו נֵי ֵמֵאת ִתקְּ ָרֵאל בְּ ֶכם ֵמִאָתם ָלֶכם נַָתִתי ֲאֶשר ֲעֵשרַהלַ  ֶאת יִשְּ נֲַחַלתְּ |  בְּ
רוַמת ִמֶלםו ַוֲהֵרמֶֹתם ֶוה תְּ ַשב( 27: )ַהַלֲעֵשר ִמן ַמֲעֵשר יַהְּ  ָלֶכם וְּנֶחְּ

ֶכם רוַמתְּ ֵלָאה ַהגֶֹרן ִמן ַךָדגָן|  תְּ  ַאֶתם גַם ָתִרימו ֵךן( 28: )ַהטֶָקב ִמן וְַּכמְּ
רוַמת וֶ  תְּ רֵֹתיֶכם ִמךֹל היַהְּ שְּ חו ֲאֶשר ַמעְּ נֵי ֵמֵאת ִתקְּ ָרֵאל בְּ  ונְַּתֶתם|  יִשְּ

רוַמת ֶאת ִמֶלםו ֶוה תְּ נֵֹתיֶכם ִמךֹל( 29: )ַהךֵֹהן לְַּאֲהרֹן יַהְּ  ָךל ֵאת ָתִרימו ַמתְּ
רוַמת ֶוה תְּ שֹו ֶאת ֶחלְּבֹו ִמָךל|  יַהְּ דְּ תָ ( 31: )ִמֶלםו ִמקְּ |  ֵלֶהםאֲ  וְָּאַמרְּ

ֶכם ַשב ִמֶלםו ֶחלְּבֹו ֶאת ַבֲהִרימְּ ִוטִם וְּנֶחְּ בוַאת ַללְּ בוַאת גֶֹרן ִךתְּ ( 31: )יֶָקב וְִּכתְּ
ֶכם ַאֶתם ָמקֹום בְָּכל אֹתֹו ַוֲאַכלְֶּתם ֶכם ֵחֶלף ָלֶכם הוא ָשָכר ִךי|  וֵביתְּ  ֲעבַֹדתְּ

או וְֹּלא( 32: )מֹוֵעד בְּאֶֹהל ֶכם ֵחטְּא ָעָליו ִתשְּ  וְֶּאת|  ִמֶלםו ֶחלְּבֹו ֶאת ַבֲהִרימְּ
ֵשי נֵי ָקדְּ ָרֵאל בְּ ַחכְּלו ֹלא יִשְּ  :ָתמותו וְֹּלא תְּ
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ֶוה ַויְַּדֵבר( 1)  ֲאֶשר ַהתֹוָרה ֺחַקת זֹאת( 2: )ֵלאמֹר ַאֲהרֹן וְֶּאל מֶֹשה ֶאל יַהְּ
ֶוה ִצָוה נֵי ֶאל ַדֵבר|  ֵלאמֹר יַהְּ חו ָרֵאליִשְּ  בְּ יִקְּ ִמיָמה ֲאֺדָלה ָפָרה ֵאֶליָך וְּ  תְּ

ָעזָר ֶאל אָֹתה ונְַּתֶתם( 3: )עֹל ָעֶליהָ  ָעָלה ֹלא ֲאֶשר מום ָבה ֵאין ֲאֶשר  ֶאלְּ
ָפנָיו אָֹתה וְָּשַחט ַלַלֲחנֶה ִמחוץ ֶאל אָֹתה וְּהֹוִציא|  ַהךֵֹהן ָעזָר וְָּלַקח( 4: )לְּ  ֶאלְּ
ָבעֹו ִמָדָמה ַהךֵֹהן ֶאצְּ נֵי נַֹכח ֶאל וְִּהזָה|  בְּ ָעִמים ֶשַבע ִמָדָמה מֹוֵעד אֶֹהל פְּ : פְּ

ֵעינָיו ַהָפָרה ֶאת וְָּשַרף( 5) ָשה ַעל ָדָמה וְֶּאת בְָּשָרה וְֶּאת עָֹרה ֶאת|  לְּ  ִפרְּ
רֹף נִי וְֵּאזֹוב ֶאֶרז ֵעץ ַהךֵֹהן וְָּלַקח( 6: )יִשְּ  תֹוְך ֶאל ִליְךוְִּהשְּ |  תֹוָלַעת ושְּ
ֵרַפת גָָדיו וְִּכֶבס( 7: )ַהָפָרה שְּ  ֶאל יָבֹוא וְַּאַחר ַבַליִם בְָּשרֹו וְָּרַחץ ַהךֵֹהן בְּ
גָָדיו יְַּכֵבס אָֹתה וְַּהשֵֹרף( 8: )ָהָעֶרב ַעד ַהךֵֹהן וְָּטֵמא|  ַהַלֲחנֶה  וְָּרַחץ ַבַליִם בְּ
 וְִּהםִיחַ  ַהָפָרה ֵאֶפר ֵאת ָטהֹור ִאיש וְָּאַסף( 9: )ֶרבָהעָ  ַעד וְָּטֵמא|  ַבָליִם בְָּשרֹו
נֵי ַלֲעַדת וְָּהיְָּתה|  ָטהֹור בְָּמקֹום ַלַלֲחנֶה ִמחוץ ָרֵאל בְּ ֶמֶרת יִשְּ ִמשְּ ֵמי לְּ  לְּ

גָָדיו ֶאת ַהָפָרה ֵאֶפר ֶאת ָהאֵֹסף וְִּכֶבס( 11: )ִהוא ַחָחאת נִָדה  ַעד וְָּטֵמא בְּ
נֵי ָתהוְָּהיְּ |  ָהָעֶרב ָרֵאל ִלבְּ  ַהםֹגֵעַ ( 11: )עֹוָלם לְֺּחַקת בְּתֹוָכם ַהָגר וְַּלֵגר יִשְּ
ַחָחא הוא( 12: )יִָמים ִשבְַּעת וְָּטֵמא|  ָאָדם נֶֶפש לְָּכל בְֵּמת  ַבטֹום בֹו יִתְּ

ִליִשי ִביִעי וַבטֹום ַהשְּ ָהר ַהשְּ ַחָחא ֹלא וְִּאם|  יִטְּ ִלישִ  ַבטֹום יִתְּ  וַבטֹום יַהשְּ
ִביִעי ָהר ֹלא ַהשְּ  וְֹּלא יָמות ֲאֶשר ָהָאָדם בְּנֶֶפש בְֵּמת ַהםֹגֵעַ  ָךל( 13: )יִטְּ
ַחָחא ַךן ֶאת יִתְּ ֶוה ִמשְּ ָתה ִטֵלא יַהְּ ָרֵאל ַהִהוא ַהםֶֶפש וְּנִכְּרְּ  נִָדה ֵמי ִךי|  ִמטִשְּ

יֶה ָטֵמא ָעָליו זַֹרק ֹלא ָאתֹו עֹוד יִהְּ  יָמות ִךי ָאָדם ַהתֹוָרה זֹאת( 14): בֹו ֺטמְּ
ָמא ָבאֶֹהל ֲאֶשר וְָּכל ָהאֶֹהל ֶאל ַהָבא ָךל|  בְּאֶֹהל ַעת יִטְּ  וְּכֹל( 15: )יִָמים ִשבְּ

ִלי  ַעל יִַגע ֲאֶשר וְּכֹל( 16: )הוא ָטֵמא|  ָעָליו ָפִתיל ָצִמיד ֵאין ֲאֶשר ָפתוחַ  ךְּ
נֵי ֵמת ֹוא ֶחֶרב ַבֲחַלל ַהָשֶדה פְּ ֶעֶצם אֹו בְּ ָקֶבר אֹו ָאָדם בְּ ָמא|  בְּ  ִשבְַּעת יִטְּ

חו( 17: )יִָמים ֵרַפת ֵמֲעַפר ַלָחֵמא וְָּלקְּ  ֶאל ַחטִים ַמיִם ָעָליו וְּנַָתן|  ַהַחָחאת שְּ
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 ָךל וְַּעל ָהאֶֹהל ַעל וְִּהזָה ָטהֹור ִאיש ַבַליִם וְָּטַבל ֵאזֹוב וְָּלַקח( 18: )ֶךִלי
 ַבֵלת אֹו ֶבָחָלל אֹו ַבֶעֶצם ַהםֹגֵעַ  וְַּעל|  ָשם ָהיו ֲאֶשר ַהםְָּפשֹות לוְּעַ  ַהֵךִלים

ִליִשי ַבטֹום ַהָחֵמא ַעל ַהָחהֹר וְִּהזָה( 19: )ַבָקֶבר אֹו ִביִעי וַבטֹום ַהשְּ |  ַהשְּ
אֹו ִביִעי ַבטֹום וְִּחחְּ גָָדיו וְִּכֶבס ַהשְּ  וְִּאיש( 21: )ָבָעֶרב ֵהרוְּטָ  ַבַליִם וְָּרַחץ בְּ
ָמא ֲאֶשר ַחָחא וְֹּלא יִטְּ ָתה יִתְּ ַדש ֶאת ִךי|  ַהָקָהל ִמתֹוְך ַהִהוא ַהםֶֶפש וְּנִכְּרְּ  ִמקְּ
ֶוה ֺחַקת ָכֶהם וְָּהיְָּתה( 21: )הוא ָטֵמא ָעָליו זַֹרק ֹלא נִָדה ֵמי ִטֵלא יַהְּ |  עֹוָלם לְּ
ַהםֹגֵעַ  גָָדיובְּ  יְַּכֵבס ַהםִָדה ֵמי וַמזֵה ֵמי וְּ ָמא ַהםִָדה בְּ  וְּכֹל( 22: )ָהָעֶרב ַעד יִטְּ
ָמא ַהָחֵמא בֹו יִַגע ֲאֶשר ָמא ַהםֹגַַעת וְַּהםֶֶפש|  יִטְּ  :ָהָעֶרב ַעד ִתטְּ
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נֵי ַוטָבֹאו( 1) ָרֵאל בְּ ַבר ָהֵעָדה ָךל יִשְּ  ָהָעם ֶשבַוטֵ  ָהִראשֹון ַבחֶֹדש ִצן ִמדְּ
יָם ָשם ַוָתָמת|  בְָּקֵדש  ַעל ַוטִָקֲהלו|  ָלֵעָדה ַמיִם ָהיָה וְֹּלא( 2: )ָשם ַוִתָקֵבר ִמרְּ
רו|  מֶֹשה ִעם ָהָעם ַוטֶָרב( 3: )ַאֲהרֹן וְַּעל מֶֹשה נו וְּלו ֵלאמֹר ַוטֹאמְּ  ִבגְַּוע גַָועְּ
נֵי ַאֵחינו ֶוה ִלפְּ ַהל ֶאת םֲהֵבאתֶ  וְָּלָמה( 4: )יַהְּ ֶוה קְּ ָבר ֶאל יַהְּ  ָלמות|  ַהזֶה ַהִלדְּ

נו ָשם ִעיֵרנו ֲאנַחְּ ַריִם ֶהֱעִליֺתנו וְָּלָמה( 5: )ובְּ ָהִביא ִמִלצְּ  ַהָלקֹום ֶאל אָֹתנו לְּ
קֹום ֹלא|  ַהזֶה ָהָרע ֵאנָה זֶַרע מְּ תֹות ַאיִן וַמיִם וְִּרלֹון וְּגֶֶפן ותְּ  ַוטָבֹא( 6: )ִלשְּ
נֵי וְַּאֲהרֹן מֶֹשה לו מֹוֵעד אֶֹהל ֶפַתח ֶאל ַהָקָהל ִמפְּ נֵיֶהם ַעל ַוטִפְּ  ַוטֵָרא|  פְּ
ֶוה כְּבֹוד  : ֲאֵליֶהם יַהְּ

ֶוה ַויְַּדֵבר( 7) ֵהל ַהַלֶחה ֶאת ַקח( 8: )ֵכאמֹר מֶֹשה ֶאל יַהְּ  ַאָתה ָהֵעָדה ֶאת וְַּהקְּ
ֶתם ָאִחיָך וְַּאֲהרֹן  ַמיִם ָלֶהם וְּהֹוֵצאתָ |  ֵמיָמיו וְּנַָתן ֵעינֵיֶהםלְּ  ַהֶמַלע ֶאל וְִּדַברְּ

ִקיתָ  ַהֶמַלע ִמן ִעיָרם וְֶּאת ָהֵעָדה ֶאת וְִּהשְּ  ַהַלֶחה ֶאת מֶֹשה ַוטִַקח( 9: )בְּ
נֵי ֶוה ִמִכפְּ ִהלו( 11: )ִצָוהו ַךֲאֶשר|  יַהְּ נֵי ֶאל ַהָקָהל ֶאת וְַּאֲהרֹן מֶֹשה ַוטַקְּ  פְּ
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ֹ |  ַהָמַלע עו ָלֶהם אֶמרַוט : ָמיִם ָלֶכם נֹוִציא ַהזֶה ַהֶמַלע ֲהִמן ַהלִֹרים נָא ִשמְּ
ַמֵחהו ַהֶמַלע ֶאת ַוטְַך יָדֹו ֶאת מֶֹשה ַוטֶָרם( 11) או|  ַפֲעָמיִם בְּ  ַרִבים ַמיִם ַוטֵצְּ

תְּ  ִעיָרם ָהֵעָדה ַוֵתשְּ ֶוה ַוטֹאֶמר( 12) : ובְּ  ֹלא יַַען ֲהרֹןַא וְֶּאל מֶֹשה ֶאל יַהְּ
ִדיֵשנִי ִבי ֶהֱאַמנְֶּתם ַהקְּ ֵעינֵי לְּ נֵי לְּ ָרֵאל בְּ  ַהזֶה ַהָקָהל ֶאת ָתִביאו ֹלא ָלֵכן|  יִשְּ

ִריָבה ֵמי ֵהָלה( 13: )ָלֶהם נַָתִתי ֲאֶשר ָהָאֶרץ ֶאל נֵי ָרבו ֲאֶשר מְּ ָרֵאל בְּ  יִשְּ
ֶוה ֶאת |  ֱאדֹום ֶמֶלְך ֶאל ִמָקֵדש ַמלְָּאִכים מֶֹשה ַלחַוטִשְּ ( 14) : ָבם ַוטִָקֵדש|  יַהְּ
ָרֵאל ָאִחיָך ָאַמר ךֹה תָ  ַאָתה יִשְּ ָלָאה ָךל ֵאת יַָדעְּ נו ֲאֶשר ַהתְּ ָצָאתְּ ( 15: )מְּ

דו ַריְָּמה ֲאבֵֹתינו ַוטֵרְּ ַריִם ַוםֵֶשב ִמצְּ ִמצְּ ַריִם ָלנו ַוטֵָרעו|  ַרִבים יִָמים בְּ  ִמצְּ
ַעק( 16: )נווְַּלֲאבֵֹתי ֶוה ֶאל ַוםִצְּ ַמע יַהְּ ַלח קֵֹלנו ַוטִשְּ  ַוטִֹצֵאנו ַמלְָּאְך ַוטִשְּ

ָריִם נו וְִּהםֵה|  ִמִלצְּ ָקֵדש ֲאנַחְּ ֵצה ִעיר בְּ בְָּרה( 17: )גְּבוֶלָך קְּ ֶצָך םָא נַעְּ  בְַּארְּ
ֶכֶרם בְָּשֶדה נֲַעבֹר ֹלא ֶתה וְֹּלא ובְּ ֵאר ֵמי נִשְּ  נִֶחה ֹלא נֵֵלְך ֶלְךַהלֶ  ֶדֶרְך|  בְּ

מֹאול יִָמין  ִבי ַתֲעבֹר ֹלא ֱאדֹום ֵאָליו ַוטֹאֶמר( 18: )גְּבוֶלָך נֲַעבֹר ֲאֶשר ַעד ושְּ
ָראֶתָך ֵאֵצא ַבֶחֶרב ֶפן|  רו( 19: )ִלקְּ נֵי ֵאָליו ַוטֹאמְּ ָרֵאל בְּ ִסָכה יִשְּ  נֲַעֶלה ַבמְּ

ֶתה ֵמיֶמיָך וְִּאם נַי ֲאנִי נִשְּ ַרגְַּלי ָדָבר ֵאין ַרק|  ִמכְָּרם וְּנַָתִתי וִמקְּ : ֶאֱעבָֹרה בְּ
ָראתֹו ֱאדֹום ַוטֵֵצא|  ַתֲעבֹר ֹלא ַוטֹאֶמר( 21) יָד ָךֵבד בְַּעם ִלקְּ ( 21: )ֲחזָָקה ובְּ

ָרֵאל ֶאת נְּתֹן ֱאדֹום ַויְָּמֵאן ָרֵאל ַוטֵט|  ִבגְֺּבלֹו ֲעבֹר יִשְּ  : ֵמָעָליו יִשְּ
עו( 22) נֵי ַוטָבֹאו|  ָקֵדשמִ  ַוטִסְּ ָרֵאל בְּ ֶוה ַוטֹאֶמר( 23: )ָהָהר הֹר ָהֵעָדה ָךל יִשְּ  יַהְּ

 יֵָאֵסף( 24: )ֵלאמֹר ֱאדֹום ֶאֶרץ גְּבול ַעל|  ָהָהר בְּהֹר ַאֲהרֹן וְֶּאל מֶֹשה ֶאל
נֵי נַָתִתי ֲאֶשר ָהָאֶרץ ֶאל יָבֹא ֹלא ִךי ַעָליו ֶאל ַאֲהרֹן ָרֵאל ִלבְּ  ֲאֶשר לעַ |  יִשְּ

ִריֶתם ֵמי ִפי ֶאת מְּ ִריָבה לְּ ָעזָר וְֶּאת ַאֲהרֹן ֶאת ַקח( 25: )מְּ  וְַּהַעל|  בְּנֹו ֶאלְּ
גָָדיו ֶאת ַאֲהרֹן ֶאת וְַּהפְֵּשט( 26: )ָהָהר הֹר אָֹתם ָתם בְּ ָעזָר ֶאת וְִּהלְַּבשְּ  ֶאלְּ
נֹו ֶוה ִצָוה רַךֲאשֶ  מֶֹשה ַוטַַעש( 27: )ָשם וֵמת יֵָאֵסף וְַּאֲהרֹן|  בְּ  ֶאל ַוטֲַעלו|  יַהְּ
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ֵעינֵי ָהָהר הֹר ֵשט( 28: )ָהֵעָדה ָךל לְּ גָָדיו ֶאת ַאֲהרֹן ֶאת מֶֹשה ַוטַפְּ  ַוטַלְֵּבש בְּ
ָעזָר ֶאת אָֹתם ָעזָר מֶֹשה ַוטֵֶרד|  ָהָהר בְּרֹאש ָשם ַאֲהרֹן ַוטָָמת בְּנֹו ֶאלְּ  ִמן וְֶּאלְּ
או( 29: )ָהָהר ךו|  ַאֲהרֹן גַָוע ִךי ָהֵעָדה ָךל ַוטִרְּ ֹלִשים ַאֲהרֹן ֶאת ַוטִבְּ  ךֹל יֹום שְּ
ָרֵאל ֵבית   : יִשְּ

Bemidbár Pérek 21 
ַמע( 1) נֲַענִי ַוטִשְּ ָרֵאל ָבא ִךי ַהםֶגֶב יֵֹשב ֲעָרד ֶמֶלְך ַהךְּ |  ָהֲאָתִרים ֶדֶרְך יִשְּ

ָרֵאל ַוטִָכֶחם יִשְּ בְּ  בְּ ָרֵאל ַוטִַדר( 2: )ֶשִבי םוִמלֶ  ַוטִשְּ  ִאם|  ַוטֹאַמר ַליהָוה נֶֶדר יִשְּ
יִָדי ַהזֶה ָהָעם ֶאת ִתֵתן נָתֹן ִתי בְּ ַמע( 3: )ָעֵריֶהם ֶאת וְַּהֲחַרמְּ ֶוה ַוטִשְּ  בְּקֹול יַהְּ

ָרֵאל נֲַענִי ֶאת ַוטִֵתן יִשְּ ֶהם ַוטֲַחֵרם ַהךְּ ָרא|  ָעֵריֶהם וְֶּאת ֶאתְּ  ַהָלקֹום םשֵ  ַוטִקְּ
ָמה  : ָחרְּ

עו( 4) בֹב סוף יַם ֶדֶרְך ָהָהר ֵמהֹר ַוטִסְּ ַצר|  ֱאדֹום ֶאֶרץ ֶאת ִלסְּ  ָהָעם נֶֶפש ַוִתקְּ
ַריִם ֶהֱעִליֺתנו ָלָמה ובְּמֶֹשה ֵבאֹלִהים ָהָעם ַויְַּדֵבר( 5: )ַבָדֶרְך  ָלמות ִמִלצְּ

ָבר ֵשנו ַמיִם וְֵּאין ֶלֶחם ֵאין ִךי|  ַבִלדְּ ֹלֵקל ַבֶכֶחם ָקָצה וְּנַפְּ  ַויְַּשַכח( 6: )ַהקְּ
ֶוה ָרִפים ַהםְָּחִשים ֵאת ָבָעם יַהְּ כו ַהשְּ  ָרב ַעם ַוטָָמת|  ָהָעם ֶאת ַויְּנַשְּ

ָרֵאל רו מֶֹשה ֶאל ָהָעם ַוטָבֹא( 7: )ִמטִשְּ נו ִךי ָחָטאנו ַוטֹאמְּ  ָוָבְך ַביהָוה ִדַברְּ
ַפֵכל ֶוה לאֶ  ִהתְּ ַפֵכל|  ַהםָָחש ֶאת ֵמָעֵלינו וְּיֵָסר יַהְּ ( 8: )ָהָעם בְַּעד מֶֹשה ַוטִתְּ
ֶוה ַוטֹאֶמר  ַהםָשוְך ָךל וְָּהיָה|  נֵס ַעל אֹתֹו וְִּשים ָשָרף לְָּך ֲעֵשה מֶֹשה ֶאל יַהְּ
 ִאם וְָּהיָה|  ַהםֵס ַעל ַויְִּשֵמהו נְּחֶֹשת נְַּחש מֶֹשה ַוטַַעש( 9: )ָוָחי אֹתֹו וְָּרָאה
עו( 11: )ָוָחי ַהםְּחֶֹשת נְַּחש ֶאל וְִּהִביט ִאיש ֶאת ַהםָָחש נַָשְך נֵי ַוטִסְּ ָרֵאל בְּ |  יִשְּ
עו( 11: )בְּאֹבֹת ַוטֲַחנו ִעטֵי ַוטֲַחנו|  ֵמאֹבֹת ַוטִסְּ ָבר ָהֲעָבִרים בְּ נֵי ַעל ֲאֶשר ַבִלדְּ  פְּ
 נָָסעו ִמָשם( 13: )זֶָרד בְּנַַחל ַוטֲַחנו|  נָָסעו ִמָשם( 12: )ָשֶמשהַ  ִמִלזְַּרח מֹוָאב
נֹון ֵמֵעֶבר ַוטֲַחנו ָבר ֲאֶשר ַארְּ נֹון ִךי|  ָהֱאמִֹרי ִמגְּבול ַהטֵֹצא ַבִלדְּ  גְּבול ַארְּ
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ֵסֶפר יֵָאַמר ֵךן ַעל( 14: )ָהֱאמִֹרי וֵבין מֹוָאב ֵבין מֹוָאב ֶוה מֹתִמלְּחֲ  בְּ  ֶאת|  יַהְּ
נֹון ַהםְָּחִלים וְֶּאת בְּסוָפה ָוֵהב  ָער לְֶּשֶבת נָָטה ֲאֶשר ַהםְָּחִלים וְֶּאֶשד( 15: )ַארְּ

ַען|  ֶוה ָאַמר ֲאֶשר ַהבְֵּאר ִהוא|  בְֵּאָרה וִמָשם( 16: )מֹוָאב ִלגְּבול וְּנִשְּ  יַהְּ
נָה ָהָעם ֶאת ֱאסֹף לְּמֶֹשה ָרֵאל יִָשיר ָאז( 17) : ָמיִם ָלֶהם וְֶּאתְּ  ֶאת יִשְּ

ֵאר ֲעִלי|  ַהזֹאת ַהִשיָרה  נְִּדיֵבי ָךרוהָ  ָשִרים ֲחָפרוהָ  בְֵּאר( 18: )ָלה ֱענו בְּ
חֵֹקק ָהָעם ֲענָֹתם ִבמְּ ָבר|  בְִּמשְּ |  נֲַחִליֵאל וִמַלָתנָה( 19: )ַמָתנָה וִמִלדְּ

ֵדה ֲאֶשר ַהַגיְּא תוִמָבמֹו( 21: )ָבמֹות וִמםֲַחִליֵאל ָגה רֹאש מֹוָאב ִבשְּ |  ַהִפסְּ
ָקָפה נֵי ַעל וְּנִשְּ  : ַהיְִּשימֹן פְּ

ַלח( 21) ָרֵאל ַוטִשְּ בְָּרה( 22: )ֵלאמֹר ָהֱאמִֹרי ֶמֶלְך ִסיחֹן ֶאל ַמלְָּאִכים יִשְּ  ֶאעְּ
ֶצָך ֶכֶרם בְָּשֶדה נִֶחה ֹלא בְַּארְּ ֶתה ֹלא ובְּ ֵאר ֵמי נִשְּ דֶ |  בְּ  ַעד נֵֵלְך ַהֶלֶלְך ֶרְךבְּ

ָרֵאל ֶאת ִסיחֹן נַָתן וְֹּלא( 23: )גְֺּבֶלָך נֲַעבֹר ֲאֶשר  ִסיחֹן ַוטֱֶאסֹף ִבגְֺּבלֹו ֲעבֹר יִשְּ
ַראת ַוטֵֵצא ַעלֹו ָךל ֶאת ָרֵאל ִלקְּ ָבָרה יִשְּ ָצה ַוטָבֹא ַהִלדְּ ָרֵאל ַוטִָכֶחם|  יָהְּ יִשְּ : בְּ

רָ  ַוטֵַךהו( 24) ִפי ֵאליִשְּ צֹו ֶאת ַוטִיַרש|  ָחֶרב לְּ נֹן ַארְּ נֵי ַעד יַבֹק ַעד ֵמַארְּ  בְּ
נֵי גְּבול ַעז ִךי ַעלֹון ָרֵאל ַוטִַקח( 25: )ַעלֹון בְּ  ַוטֵֶשב|  ָהֵאֶכה ֶהָעִרים ָךל ֵאת יִשְּ

ָרֵאל בֹון ָהֱאמִֹרי ָעֵרי בְָּכל יִשְּ ָכל בְֶּחשְּ נֶֹתיהָ  ובְּ בֹון ִךי( 26: )בְּ  ִסיחֹן ִעיר ֶחשְּ
ֶמֶלְך נִלְַּחם וְּהוא|  ִהוא ָהֱאמִֹרי ֶמֶלְך צֹו ָךל ֶאת ַוטִַקח ָהִראשֹון מֹוָאב בְּ  ַארְּ
נֹן ַעד ִמטָדֹו רו ֵךן ַעל( 27: )ַארְּ ִלים יֹאמְּ בֹון בֹאו ַהלֹשְּ  ִעיר וְִּתךֹונֵן ִתָבנֶה|  ֶחשְּ

בֹוןמֵ  יָצְָּאה ֵאש ִךי( 28: )ִסיחֹון יַת ֶלָהָבה ֶחשְּ  מֹוָאב ָער ָאכְָּלה|  ִסיחֹן ִמִקרְּ
נֹן ָבמֹות ַבֲעֵלי תָ  מֹוָאב לְָּך אֹוי( 29: )ַארְּ ֵליִטם ָבנָיו נַָתן|  ךְּמֹוש ַעם ָאַבדְּ  פְּ

נָֹתיו ִבית ובְּ בֹון ָאַבד ַוםִיָרם( 31: )ִסיחֹון ֱאמִֹרי לְֶּמֶלְך ַבשְּ |  ִדיבֹון ַעד ֶחשְּ
ָבא ַעד ֲאֶשר נַֹפח ַעד ִשיםַוםַ  ָרֵאל ַוטֵֶשב( 31: )ֵמידְּ ֶאֶרץ יִשְּ ( 32: )ָהֱאמִֹרי בְּ

ַלח ַרֵגל מֶֹשה ַוטִשְּ זֵר ֶאת לְּ נֶֹתיהָ  ַוטִלְּךְּדו יַעְּ  ֶאת[ קרי ַוטֹוֶרש] ויירש|  בְּ
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נו( 33: )ָשם ֲאֶשר ָהֱאמִֹרי  ַהָבָשן ֶמֶלְך עֹוג טֵֵצאוַ |  ַהָבָשן ֶדֶרְך ַוטֲַעלו ַוטִפְּ
ָראָתם ֶרִעי ַלִללְָּחָמה ַעלֹו וְָּכל הוא ִלקְּ ֶוה ַוטֹאֶמר( 34: )ֶאדְּ  ַאל מֶֹשה ֶאל יַהְּ

ָך ִךי אֹתֹו ִתיָרא יָדְּ צֹו וְֶּאת ַעלֹו ָךל וְֶּאת אֹתֹו נַָתִתי בְּ  ַךֲאֶשר כֹו וְָּעִשיתָ |  ַארְּ
ִסיחֹן ָעִשיתָ  בֹון יֹוֵשב ֲאֶשר יָהֱאמֹרִ  ֶמֶלְך לְּ ֶחשְּ  ָבנָיו וְֶּאת אֹתֹו ַוטַךו( 35: )בְּ

ִתי ַעד ַעלֹו ָךל וְֶּאת ִאיר ִבלְּ שו|  ָשִריד לֹו ִהשְּ צֹו ֶאת ַוטִירְּ  :ַארְּ
 

Bemidbár Pérek 22 
עו( 1) נֵי ַוטִסְּ ָרֵאל בְּ בֹות ַוטֲַחנו|  יִשְּ ַערְּ ֵדן ֵמֵעֶבר מֹוָאב בְּ יַרְּ א( 2) : ֵרחֹויְּ  לְּ  ַוטַרְּ

ָרֵאל ָעָשה ֲאֶשר ָךל ֵאת|  ִצפֹור ֶבן ָבָלק נֵי מֹוָאב ַוטָגָר( 3: )ָלֱאמִֹרי יִשְּ  ִמפְּ
אֹד ָהָעם נֵי מֹוָאב ַוטָָקץ|  הוא ַרב ִךי מְּ נֵי ִמפְּ ָרֵאל בְּ  ֶאל מֹוָאב ַוטֹאֶמר( 4: )יִשְּ
נֵי יָן זִקְּ ִביבֵֹתינו ָךל ֶאת ַהָקָהל יְַּלֲחכו ַעָתה ִמדְּ  יֶֶרק ֵאת ַהשֹור ִךלְּחְֹך סְּ

ַלח( 5: )ַהִהוא ָבֵעת לְּמֹוָאב ֶמֶלְך ִצפֹור ֶבן וָבָלק|  ַהָשֶדה  ֶאל ַמלְָּאִכים ַוטִשְּ
נֵי ֶאֶרץ ַהםָָהר ַעל ֲאֶשר פְּתֹוָרה בְּעֹור ֶבן ִבלְָּעם רֹא ַעלֹו בְּ  ֵלאמֹר|  לֹו ִלקְּ

ַריִם איָצָ  ַעם ִהםֵה  וְַּעָתה( 6: )ִמֺלִלי יֵֹשב וְּהוא ָהָאֶרץ ֵעין ֶאת ִכָמה ִהםֵה ִמִלצְּ
 בֹו נֶַךה אוַכל אוַלי ִמֶלםִי הוא ָעצום ִךי ַהזֶה ָהָעם ֶאת ִכי ָאָרה םָא לְָּכה

ֶשםו ִתי ִךי|  ָהָאֶרץ ִמן ַוֲאגָרְּ ָבֵרְך ֲאֶשר ֵאת יַָדעְּ בָֹרְך תְּ : יוָאר ָתאֹר רַוֲאשֶ  מְּ
נֵי ַוטֵלְּכו( 7) נֵי מֹוָאב זִקְּ יָן וְּזִקְּ ָסִמים ִמדְּ יָָדם וקְּ  ַויְַּדבְּרו ִבלְָּעם ֶאל ַוטָבֹאו|  בְּ

ֵרי ֵאָליו ֶכם ַוֲהִשבִֹתי ַהַכיְָּלה פֹה ִלינו ֲאֵליֶהם ַוטֹאֶמר( 8: )ָבָלק ִדבְּ  ָדָבר ֶאתְּ
ֶוה יְַּדֵבר ַךֲאֶשר בו | ֵאָלי יַהְּ  ֶאל ֱאֹלִהים ַוטָבֹא( 9: )ִבלְָּעם ִעם מֹוָאב ָשֵרי ַוטֵשְּ
|  ָהֱאֹלִהים ֶאל ִבלְָּעם ַוטֹאֶמר( 11: )ִעָלְך ָהֵאֶכה ָהֲאנִָשים ִמי ַוטֹאֶמר|  ִבלְָּעם
ַריִם ַהטֵֹצא ָהָעם ִהםֵה( 11: )ֵאָלי ָשַלח מֹוָאב ֶמֶלְך ִצפֹר ֶבן ָבָלק  סַויְּכַ  ִמִלצְּ
ִהָכֶחם אוַכל אוַלי אֹתֹו ִכי ָקָבה לְָּכה ַעָתה|  ָהָאֶרץ ֵעין ֶאת ִתיו בֹו לְּ : וְּגֵַרשְּ

 ָברוְך ִךי ָהָעם ֶאת ָתאֹר ֹלא|  ִעָלֶהם ֵתֵלְך ֹלא ִבלְָּעם ֶאל ֱאֹלִהים ַוטֹאֶמר( 12)
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ֶכם ֶאל כולְּ  ָבָלק ָשֵרי ֶאל ַוטֹאֶמר ַבבֶֹקר ִבלְָּעם ַוטָָקם( 13: )הוא צְּ  ִךי|  ַארְּ
ֶוה ֵמֵאן ִתִתי יַהְּ |  ָבָלק ֶאל ַוטָבֹאו מֹוָאב ָשֵרי ַוטָקומו( 14: )ִעָלֶכם ַלֲהֹלְך לְּ

רו ֹלחַ |  ָבָלק עֹוד ַוטֶֹסף( 15: )ִעָלנו ֲהֹלְך ִבלְָּעם ֵמֵאן ַוטֹאמְּ  ַרִבים ָשִרים שְּ
ָבִדים רו|  ִבלְָּעם ֶאל וַוטָבֹא( 16: )ֵמֵאֶכה וְּנִכְּ  ִצפֹור ֶבן ָבָלק ָאַמר ךֹה לֹו ַוטֹאמְּ

ָך ַכֵבד ִךי( 17: )ֵאָלי ֵמֲהֹלְך ִתָלנַע נָא ַאל אֹד ֲאַכֶבדְּ  ֵאַלי תֹאַמר ֲאֶשר וְּכֹל מְּ
דֵ  ֶאל ַוטֹאֶמר ִבלְָּעם ַוטַַען( 18: )ַהזֶה ָהָעם ֵאת ִכי ָקָבה םָא ולְָּכה|  ֶאֱעֶשה  יַעבְּ

ֹלא ָבָלק ִלי יִֶתן ִאם ָבָלק ֶוה ִפי ֶאת ַלֲעבֹר אוַכל ֹלא|  וְּזָָהב ֶךֶסף ֵביתֹו מְּ  יַהְּ
ַטםָה ַלֲעשֹות ֱאֹלָהי בו וְַּעָתה( 19: )גְּדֹוָלה אֹו קְּ |  ַהָכיְָּלה ַאֶתם ַגם ָבזֶה נָא שְּ

ָעה ֶוה טֵֹסף ַמה וְֵּאדְּ  ַוטֹאֶמר ַליְָּלה ִבלְָּעם ֶאל יםֱאֹלהִ  ַוטָבֹא( 21: )ִעִלי ַדֵבר יַהְּ
רֹא ִאם לֹו  ֲאַדֵבר ֲאֶשר ַהָדָבר ֶאת וְַּאְך|  ִאָתם ֵלְך קום ָהֲאנִָשים ָבאו לְָּך ִלקְּ

 ָשֵרי ִעם ַוטֵֶלְך|  ֲאתֹנֹו ֶאת ַוטֲַחבֹש ַבבֶֹקר ִבלְָּעם ַוטָָקם( 21: )ַתֲעֶשה אֹתֹו ֵאֶליָך
יֵַצב הוא הֹוֵלְך ִךי ֱאֹלִהים ַאף ַוטִַחר( 22: )מֹוָאב ֶוה ַמלְַּאְך ַוטִתְּ  ַבֶדֶרְך יַהְּ
ָשָטן נֵי ֲאתֹנֹו ַעל רֵֹכב וְּהוא|  לֹו לְּ  ֶאת ָהָאתֹון ַוֵתֶרא( 23: )ִעלֹו נְָּעָריו ושְּ
ֶוה ַמלְַּאְך בֹו ַבֶדֶרְך נִָצב יַהְּ לוָפה וְַּחרְּ יָדֹו שְּ  ַוֵתֶלְך ֶרְךַהדֶ  ִמן ָהָאתֹון ַוֵתט בְּ
ַהחָֹתה ָהָאתֹון ֶאת ִבלְָּעם ַוטְַך|  ַבָשֶדה ֶוה ַמלְַּאְך ַוטֲַעמֹד( 24: )ַהָדֶרְך לְּ  יַהְּ

עֹול ָרִמים בְִּמשְּ ֶוה ַמלְַּאְך ֶאת ָהָאתֹון ַוֵתֶרא( 25: )ִמזֶה וְּגֵָדר ִמזֶה ָגֵדר|  ַהךְּ  יַהְּ
ַהךָֹתה ַוטֶֹסף|  ַהִקיר ֶאל ִבלְָּעם גֶלרֶ  ֶאת ַוִתלְַּחץ ַהִקיר ֶאל ַוִתָכֵחץ ( 26: )לְּ
ֶוה ַמלְַּאְך ַוטֹוֶסף  יִָמין ִלנְּטֹות ֶדֶרְך ֵאין ֲאֶשר ָצר בְָּמקֹום ַוטֲַעמֹד|  ֲעבֹור יַהְּ

מֹאול ֶוה ַמלְַּאְך ֶאת ָהָאתֹון ַוֵתֶרא( 27: )ושְּ ַבץ יַהְּ  ַאף ַוטִַחר|  ִבלְָּעם ַתַחת ַוִתרְּ
עָ  ַתח( 28: )ַבַלֵקל ָהָאתֹון ֶאת ַוטְַך םִבלְּ ֶוה ַוטִפְּ  ַותֹאֶמר|  ָהָאתֹון ִפי ֶאת יַהְּ

ִבלְָּעם גִָלים ָשֹלש זֶה ִהִךיַתנִי ִךי לְָּך ָעִשיִתי ֶמה לְּ  ִבלְָּעם ַוטֹאֶמר( 29: )רְּ
ַעַכלְּתְּ  ִךי ָלָאתֹון יִָדי ֶחֶרב יֶש לו|  ִבי ִהתְּ  ַותֹאֶמר( 31: )ַרגְִּתיְךהֲ  ַעָתה ִךי בְּ
תָ  ֲאֶשר ֲאתֹנְָּך ָאנִֹכי ֲהלֹוא ִבלְָּעם ֶאל ָהָאתֹון ָך ָעַלי ָרַכבְּ  ַהזֶה ַהטֹום ַעד ֵמעֹודְּ
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ֵךן ַךנְִּתי ַהַהסְּ ֶוה ַויְּגַל( 31: )ֹלא ַוטֹאֶמר|  ךֹה לְָּך ַלֲעשֹות ִהסְּ  ִבלְָּעם ֵעינֵי ֶאת יַהְּ
א וֶ  ַמלְַּאְך ֶאת ַוטַרְּ בֹו ַבֶדֶרְך נִָצב היַהְּ ֺלָפה וְַּחרְּ יָדֹו שְּ ַתחו ַוטִקֹד|  בְּ  ַוטִשְּ

ַאָפיו ֶוה ַמלְַּאְך ֵאָליו ַוטֹאֶמר( 32: )לְּ  ָשלֹוש זֶה ֲאתֹנְָּך ֶאת ִהִךיתָ  ָמה ַעל יַהְּ
גִָלים ָשָטן יָָצאִתי ָאנִֹכי ִהםֵה|  רְּ נֶגְִּדי ַהֶדֶרְך יַָרט ִךי לְּ ַאנִיַותִ ( 33: )לְּ  ָהָאתֹון רְּ

ָפנַי ַוֵתט גִָלים ָשֹלש זֶה לְּ ָתה אוַלי|  רְּ ָכה ַגם ַעָתה ִךי ִמָפנַי נָטְּ  ָהַרגְִּתי אֹתְּ
ֶוה ַמלְַּאְך ֶאל ִבלְָּעם ַוטֹאֶמר( 34: )ֶהֱחיֵיִתי וְּאֹוָתה ִתי ֹלא ִךי ָחָטאִתי יַהְּ  ִךי יַָדעְּ

ָראִתי נִָצב ַאָתה ֵעינֶיָך ַרע ִאם ַעָתהוְּ |  ַבָדֶרְך ִלקְּ  ַוטֹאֶמר( 35: )ִכי ָאשוָבה בְּ
ֶוה ַמלְַּאְך  ֵאֶליָך ֲאַדֵבר ֲאֶשר ַהָדָבר ֶאת וְֶּאֶפס ָהֲאנִָשים ִעם ֵלְך ִבלְָּעם ֶאל יַהְּ

ַדֵבר אֹתֹו ַמע( 36: )ָבָלק ָשֵרי ִעם ִבלְָּעם ַוטֵֶלְך|  תְּ |  ִבלְָּעם ָבא ִךי ָבָלק ַוטִשְּ
ָראתֹו ֵצאַוטֵ  נֹן גְּבול ַעל ֲאֶשר מֹוָאב ִעיר ֶאל ִלקְּ ֵצה ֲאֶשר ַארְּ ( 37: )ַהגְּבול ִבקְּ

ִתי ָשֹלחַ  ֲהֹלא ִבלְָּעם ֶאל ָבָלק ַוטֹאֶמר רֹא ֵאֶליָך ָשַלחְּ  ָהַלכְּתָ  ֹלא ָלָלה ָלְך ִלקְּ
נָם|  ֵאָלי  ֵאֶליָך ָבאִתי ִהםֵה ָבָלק ֶאל ִבלְָּעם ַוטֹאֶמר( 38: )ַךבְֶּדָך אוַכל ֹלא ַהֺאמְּ
אוָמה ַדֵבר אוַכל ֲהיָכֹול ַעָתה ִפי ֱאֹלִהים יִָשים ֲאֶשר ַהָדָבר|  מְּ  אֹתֹו בְּ

יַת ַוטָבֹאו|  ָבָלק ִעם ִבלְָּעם ַוטֵֶלְך( 39: )ֲאַדֵבר  ָבָקר ָבָלק ַוטִזְַּבח( 41: )ֺחצֹות ִקרְּ
ִבלְָּעם ַויְַּשַכח|  ָוצֹאן  ֶאת ָבָלק ַוטִַקח ַבבֶֹקר ַויְִּהי( 41: )ִאתֹו ֲאֶשר ַלָשִריםוְּ  לְּ

א|  ָבַעל ָבמֹות ַוטֲַעֵלהו ִבלְָּעם ֵצה ִמָשם ַוטַרְּ  :ָהָעם קְּ
Bemidbár Pérek 23 

נֵה ָבָלק ֶאל ִבלְָּעם ַוטֹאֶמר( 1) ָעה ָבזֶה ִלי בְּ ָהֵכן|  ִמזְּבְּחֹת ִשבְּ עָ  ָבזֶה ִלי וְּ  הִשבְּ
ָעה ָפִרים  וִבלְָּעם ָבָלק ַוטַַעל|  ִבלְָּעם ִדֶבר ַךֲאֶשר ָבָלק ַוטַַעש( 2: )ֵאיִלים וְִּשבְּ

ָבָלק ִבלְָּעם ַוטֹאֶמר( 3: )ַבִלזְֵּבחַ  ָוַאיִל ָפר יֵַצב לְּ  אוַלי וְֵּאלְָּכה עָֹלֶתָך ַעל ִהתְּ
ֶוה יִָקֵרה ָראִתי יַהְּ ַבר ִלקְּ ֵאנִי ַמה ודְּ ִתי טַרְּ  ַוטִָקר( 4: )ֶשִפי ַוטֵֶלְך|  ָלְך וְִּהַגדְּ

ַעת ֶאת ֵאָליו ַוטֹאֶמר|  ִבלְָּעם ֶאל ֱאֹלִהים ִתי ַהִלזְּבְּחֹת ִשבְּ  ָפר ָוַאַעל ָעַרכְּ
ֶוה ַוטֶָשם( 5: )ַבִלזְֵּבחַ  ָוַאיִל ִפי ָדָבר יַהְּ  וְּכֹה ָבָלק ֶאל שוב ַוטֹאֶמר|  ִבלְָּעם בְּ
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ַדֵבר  ַוטִָשא( 7: )מֹוָאב ָשֵרי וְָּכל הוא|  עָֹלתֹו ַעל נִָצב וְִּהםֵה ֵאָליו ַוטָָשב( 6) :תְּ
ָשלֹו ֵרי מֹוָאב ֶמֶלְך ָבָלק יַנְֵּחנִי ֲאָרם ִמן|  ַוטֹאַמר מְּ  ִכי ָאָרה לְָּכה ֶקֶדם ֵמַהרְּ
ָרֵאל זֲֹעָמה ולְָּכה יֲַעקֹב  זַָעם ֹלא ֶאזְּעֹם ָמהו|  ֵאל ַקבֹה ֹלא ֶאקֹב ָמה( 8: )יִשְּ
ֶוה ֶאםו ֺצִרים ֵמרֹאש ִךי( 9: )יַהְּ ָבָדד ָעם ֶהן|  ֲאשוֶרםו וִמגְָּבעֹות ֶארְּ ךֹן לְּ  יִשְּ

ַחָשב ֹלא וַבגֹויִם ָפר יֲַעקֹב ֲעַפר ָמנָה ִמי( 11: )יִתְּ ָרֵאל רַֹבע ֶאת וִמסְּ |  יִשְּ
ִשי ָתמֹת ִהי יְָּשִרים מֹות נַפְּ  ִבלְָּעם ֶאל ָבָלק ַוטֹאֶמר( 11: )ָךמֹהו ִריִתיַאחֲ  ותְּ

ְַּבי ָלקֹב|  ִלי ָעִשיתָ  ֶמה ִתיָך אֹי |  ַוטֹאַמר ַוטַַען( 12: )ָבֵרְך ֵבַרכְּתָ  וְִּהםֵה לְַּקחְּ
ֶוה יִָשים ֲאֶשר ֵאת ֲהֹלא ִפי יַהְּ מֹר אֹתֹו בְּ ַדֵבר ֶאשְּ  ָבָלק ֵאָליו ַוטֹאֶמר( 13: )לְּ
ֶאםו ֲאֶשר ַאֵחר ָמקֹום ֶאל ִאִתי םָא[ קרי לְָּכה] לך  ָקֵצהו ֶאֶפס ִמָשם ִתרְּ

ֶאה ֶאה ֹלא וְֺּככֹו ִתרְּ נֹו|  ִתרְּ ֵדה ַוטִָקֵחהו( 14: )ִמָשם ִלי וְָּקבְּ  רֹאש ֶאל צִֹפים שְּ
ָגה  ָבָלק ֶאל ַוטֹאֶמר( 15: )ַבִלזְֵּבחַ  ָוַאיִל ָפר ַוטַַעל ִמזְּבְּחֹת ִשבְָּעה ַוטִֶבן|  ַהִפסְּ
יֵַצב ֶוה ַוטִָקר( 16: )ךֹה ִאָקֶרה וְָּאנִֹכי|  עָֹלֶתָך ַעל ךֹה ִהתְּ  ַוטֶָשם ִבלְָּעם ֶאל יַהְּ

ִפיו ָדָבר ַדֵבר וְּכֹה ָבָלק ֶאל שוב ַוטֹאֶמר|  בְּ  ַעל נִָצב וְִּהםֹו ֵאָליו ַוטָבֹא( 17: )תְּ
ֶוה ִדֶבר ַמה ָבָלק לֹו ַוטֹאֶמר|  ִאתֹו מֹוָאב וְָּשֵרי עָֹלתֹו ָשלֹו ַוטִָשא( 18: )יַהְּ  מְּ

נֹו ָעַדי ַהֲאזִינָה וֲשָמע ָבָלק קום|  ַוטֹאַמר  וֶבן ִויַכזֵב ֵאל ִאיש ֹלא( 19: )ִצפֹר בְּ
נֶָחם ָאָדם  ָבֵרְך הִהםֵ ( 21: )יְִּקיֶמםָה וְֹּלא וְִּדֶבר יֲַעֶשה וְֹּלא ָאַמר ַההוא|  וְּיִתְּ

ִתי יֲַעקֹב ָאֶון ִהִביט ֹלא( 21: )ֲאִשיֶבםָה וְֹּלא וֵבֵרְך|  ָלָקחְּ  ָעָמל ָרָאה וְֹּלא בְּ
ָרֵאל יִשְּ ֶוה|  בְּ רוַעת ִעלֹו ֱאֹלָהיו יַהְּ ָריִם מֹוִציָאם ֵאל( 22: )בֹו ֶמֶלְך ותְּ |  ִמִלצְּ
ֵאם ךְּתֹוֲעפֹת יֲַעקֹב נַַחש ֹלא ִךי( 23: )לֹו רְּ ָרֵאל ֶקֶסם וְֹּלא בְּ יִשְּ  יֵָאֵמר ָךֵעת|  בְּ

יֲַעקֹב ָרֵאל לְּ יִשְּ ָלִביא ָעם ֶהן( 24: )ֵאל ָפַעל ַמה ולְּ נַָשא וְַּכֲאִרי יָקום ךְּ |  יִתְּ
ַךב ֹלא ֶתה ֲחָלִלים וְַּדם ֶטֶרף יֹאַכל ַעד יִשְּ  ִבלְָּעם ֶאל ָבָלק ַוטֹאֶמר( 25: )יִשְּ
ָבֲרֶכםו ֹלא ָבֵרְך ַגם | ִתֳקֶבםו ֹלא קֹב ַגם |  ָבָלק ֶאל ַוטֹאֶמר ִבלְָּעם ַוטַַען( 26: )תְּ
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ִתי ֲהֹלא ֶוה יְַּדֵבר ֲאֶשר ךֹל ֵלאמֹר ֵאֶליָך ִדַברְּ  ַוטֹאֶמר( 27: )ֶאֱעֶשה אֹתֹו יַהְּ
ֵעינֵי יִיַשר אוַלי|  ַאֵחר ָמקֹום ֶאל ֶאָקֲחָך םָא לְָּכה ִבלְָּעם ֶאל ָבָלק  ָהֱאֹלִהים בְּ

ָקף ַהפְּעֹור רֹאש|  ִבלְָּעם ֶאת ָבָלק ַוטִַקח( 28: )ִמָשם ִלי וְַּקבֹתֹו נֵי ַעל ַהםִשְּ  פְּ
נֵה ָבָלק ֶאל ִבלְָּעם ַוטֹאֶמר( 29: )ַהיְִּשימֹן ָעה ָבזֶה ִלי בְּ  ִלי וְָּהֵכן|  ִמזְּבְּחֹת ִשבְּ

ָעה ָבזֶה ָעה ָפִרים ִשבְּ |  ִבלְָּעם ָאַמר ַךֲאֶשר ָבָלק ַוטַַעש( 31: )ֵאיִלים וְִּשבְּ
 :ַבִלזְֵּבחַ  ָוַאיִל ָפר ַוטַַעל

Bemidbár Pérek 24 
א( 1) ֵעינֵי טֹוב ִךי ִבלְָּעם ַוטַרְּ ֶוה בְּ ָרֵאל ֶאת לְָּבֵרְך יַהְּ  ךְַּפַעם ָהַלְך וְֹּלא יִשְּ

ַפַעם ַראת בְּ ָבר ֶאל ַוטֶָשת|  נְָּחִשים ִלקְּ  ֵעינָיו ֶאת ִבלְָּעם ַוטִָשא( 2: )נָיופָ  ַהִלדְּ
א ָרֵאל ֶאת ַוטַרְּ ָבָטיו שֵֹכן יִשְּ ִהי|  ִלשְּ ָשלֹו ַוטִָשא( 3: )ֱאֹלִהים רוחַ  ָעָליו ַותְּ  מְּ

נֹו ִבלְָּעם נְֺּאם|  ַוטֹאַמר עֹר בְּ ֺתם ַהֶגֶבר ונְֺּאם בְּ ֵרי שֵֹמעַ  נְֺּאם( 4: )ָהָעיִן שְּ  ִאמְּ
|  יֲַעקֹב אָֹהֶליָך חֹבו ַמה( 5: )ֵעינָיִם וגְּלוי נֵֹפל יֱֶחזֶה ַשַדי ֲחזֵהמַ  ֲאֶשר|  ֵאל

נֶֹתיָך ךְּ ָרֵאל ִמשְּ גַםֹת נִָחיו ִךנְָּחִלים( 6: )יִשְּ ֶוה נַָטע ַךֲאָהִלים|  נָָהר ֲעֵלי ךְּ  יַהְּ
יָו ַמיִם יִזַל( 7: )ָמיִם ֲעֵלי ַךֲאָרזִים עֹו ִמָדלְּ ַמיִ  וְּזַרְּ  ֵמֲאגַג וְּיָרֹם|  ַרִבים םבְּ

ַריִם מֹוִציאֹו ֵאל( 8: )ַמלְֺּכתֹו וְִּתםֵַשא ַמלְּךֹו ֵאם ךְּתֹוֲעפֹת ִמִלצְּ  יֹאַכל|  לֹו רְּ
ִחָציו יְּגֵָרם וְַּעצְּמֵֹתיֶהם ָצָריו גֹויִם ָחץ וְּ ָלִביא ַךֲאִרי ָשַכב ָךַרע( 9: )יִמְּ  ִמי וכְּ

ָבֲרֶכיָך|  יְִּקיֶמםו ֶריָך ָברוְך מְּ  ִבלְָּעם ֶאל ָבָלק ַאף ַוטִַחר( 11: )ָארור וְּאֹרְּ
פֹק ְַּבי ָלקֹב ִבלְָּעם ֶאל ָבָלק ַוטֹאֶמר|  ַךָפיו ֶאת ַוטִסְּ ָראִתיָך אֹי  ֵבַרכְּתָ  וְִּהםֵה קְּ

ָעִמים ָשֹלש זֶה ָבֵרְך קֹוֶמָך ֶאל לְָּך בְַּרח וְַּעָתה( 11: )פְּ ִתי|  מְּ  ַךֵבד ָאַמרְּ
ָךֲאַכבֶ  נֲָעָך וְִּהםֵה דְּ ֶוה מְּ  ֶאל ַגם ֲהֹלא|  ָבָלק ֶאל ִבלְָּעם ַוטֹאֶמר( 12: )ִמָךבֹוד יַהְּ

תָ  ֲאֶשר ַמלְָּאֶכיָך ִתי ֵאַלי ָשַלחְּ ֹלא ָבָלק ִלי יִֶתן ִאם( 13: )ֵלאמֹר ִדַברְּ  ֵביתֹו מְּ
ֶוה ִפי ֶאת ַלֲעבֹר אוַכל ֹלא וְּזָָהב ֶךֶסף |  ִמִכִבי ָרָעה אֹו ָבהטֹו ַלֲעשֹות יַהְּ
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ֶוה יְַּדֵבר ֲאֶשר ַעִלי הֹוֵלְך ִהנְּנִי וְַּעָתה( 14: )ֲאַדֵבר אֹתֹו יַהְּ  ִאיָעצְָּך לְָּכה|  לְּ
ָך ַהזֶה ָהָעם יֲַעֶשה ֲאֶשר ָשלֹו ַוטִָשא( 15: )ַהטִָמים בְַּאֲחִרית לְַּעלְּ |  ַוטֹאַמר מְּ
נֹו ִבלְָּעם נְֺּאם ֺתם ַהֶגֶבר םונְּאֺ  בְּעֹר בְּ ֵרי שֵֹמעַ  נְֺּאם( 16: )ָהָעיִן שְּ  ֵאל ִאמְּ
יֵֹדעַ  יֹון ַדַעת וְּ ֶאםו( 17: )ֵעינָיִם וגְּלוי נֵֹפל יֱֶחזֶה ַשַדי ַמֲחזֵה|  ֶעלְּ  ַעָתה וְֹּלא ֶארְּ

ָרֵאל ֵשֶבט וְָּקם ִמטֲַעקֹב ךֹוָכב ָדַרְך|  ָקרֹוב וְֹּלא ֲאשוֶרםו  ֲאֵתיפַ  וָמַחץ ִמטִשְּ
ַקר מֹוָאב נֵי ָךל וְַּקרְּ ְָּביו ֵשִעיר יְֵּרָשה וְָּהיָה יְֵּרָשה ֱאדֹום וְָּהיָה( 18: )ֵשת בְּ  אֹי

ָרֵאל|  דְּ ( 19: )ָחיִל עֶֹשה וְּיִשְּ יֵרְּ א( 21: )ֵמִעיר ָשִריד וְֶּהֱאִביד|  ִמטֲַעקֹב וְּ  ֶאת ַוטַרְּ
ָשלֹו ַוטִָשא ֲעָמֵלק ( 21: )אֵֹבד ֲעֵדי וְַּאֲחִריתֹו ֲעָמֵלק ֹויִםג ֵראִשית|  ַוטֹאַמר מְּ
א ָשלֹו ַוטִָשא ַהֵקינִי ֶאת ַוטַרְּ ( 22: )ִקםֶָך ַבֶמַלע וְִּשים מֹוָשֶבָך ֵאיָתן|  ַוטֹאַמר מְּ

יֶה ִאם ִךי ָבֵער יִהְּ ֶביָ  ַאשור ָמה ַעד|  ָקיִן לְּ ָשלֹו ַוטִָשא( 23: )ִתשְּ |  ַוטֹאַמר מְּ
יֶה ִמי אֹוי  וְּגַם|  ֵעֶבר וְִּעםו ַאשור וְִּעםו ִךִתים ִמטַד וְִּצים( 24: )ֵאל ִמֺשמֹו יִחְּ
קֹמֹו ַוטָָשב ַוטֵֶלְך ִבלְָּעם ַוטָָקם( 25: )אֵֹבד ֲעֵדי הוא ךֹו ָהַלְך ָבָלק וְּגַם|  ִלמְּ ַדרְּ  :לְּ

 
Bemidbár Pérek 25 

ָרֵאל ַוטֵֶשב( 1) ָ ( 2: )מֹוָאב בְּנֹות ֶאל ִלזְּנֹות ָהָעם ַוטֶָחל|  יםַבִשחִ  יִשְּ ֶראן  ַוִתקְּ
ֵחי ָלָעם זִבְּ ַתֲחוו ָהָעם ַוטֹאַכל|  ֱאֹלֵהיֶהן לְּ ָרֵאל ַוטִָצֶמד( 3: )ֵלאֹלֵהיֶהן ַוטִשְּ  יִשְּ

ַבַעל ֶוה ַאף ַוטִַחר|  פְּעֹור לְּ ָרֵאל יַהְּ יִשְּ ֶוה ַוטֹאֶמר( 4: )בְּ  ֶאת ַקח מֶֹשה ֶאל יַהְּ
ֶוה ַאף ֲחרֹון וְּיָשֹב|  ַהָשֶמש נֶגֶד ַליהָוה אֹוָתם וְּהֹוַקע ָהָעם ָראֵשי ָךל  יַהְּ

ָרֵאל ֵטי ֶאל מֶֹשה ַוטֹאֶמר( 5: )ִמטִשְּ ָרֵאל שֹפְּ גו|  יִשְּ ָמִדים ֲאנָָשיו ִאיש ִהרְּ  ַהםִצְּ
ַבַעל נֵי ִאיש וְִּהםֵה( 6: )פְּעֹור לְּ ָרֵאל ִמבְּ ֵרב אבָ  יִשְּ יָנִית ֶאת ֶאָחיו ֶאל ַוטַקְּ  ַהִלדְּ
ֵעינֵי ֵעינֵי מֶֹשה לְּ נֵי ֲעַדת ָךל ולְּ ָרֵאל בְּ ( 7: )מֹוֵעד אֶֹהל ֶפַתח בִֹכים וְֵּהָלה|  יִשְּ
א ָעזָר ֶבן ִפינְָּחס ַוטַרְּ  רַֹמח ַוטִַקח ָהֵעָדה ִמתֹוְך ַוטָָקם|  ַהךֵֹהן ַאֲהרֹן ֶבן ֶאלְּ
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יָדֹו ָרֵאל ִאיש ַאַחר ַוטָבֹא( 8: )בְּ קֹר ַהֺקָבה ֶאל יִשְּ נֵיֶהם ֶאת ַוטִדְּ  ִאיש ֵאת שְּ
ָרֵאל נֵי ֵמַעל ַהַלֵגָפה ַוֵתָעַצר|  ֳקָבָתה ֶאל ָהִאָשה וְֶּאת יִשְּ ָרֵאל בְּ יו( 9: )יִשְּ  ַוטִהְּ
ָבָעה|  ַבַלֵגָפה ַהֵלִתים ִרים ַארְּ  : ָאֶלף וְֶּעשְּ

ֶוה רַויְַּדבֵ ( 11) ָעזָר ֶבן ִפינְָּחס( 11: )ֵכאמֹר מֶֹשה ֶאל יַהְּ  ַהךֵֹהן ַאֲהרֹן ֶבן ֶאלְּ
נֵי ֵמַעל ֲחָמִתי ֶאת ֵהִשיב ָרֵאל בְּ ַקנְּאֹו יִשְּ  ִכִכיִתי וְֹּלא|  בְּתֹוָכם ִקנְָּאִתי ֶאת בְּ

נֵי ֶאת ָרֵאל בְּ ִקנְָּאִתי יִשְּ ִריִתי ֶאת לֹו נֵֹתן ִהנְּנִי|  ֱאמֹר ָלֵכן( 12: )בְּ : ָשלֹום בְּ
עֹו כֹו וְָּהיְָּתה( 13) זַרְּ ֺהםַת בְִּרית ַאֲחָריו ולְּ  ֵלאֹלָהיו ִקםֵא ֲאֶשר ַתַחת|  עֹוָלם ךְּ

נֵי ַעל ַויְַּכֵפר ָרֵאל בְּ ָרֵאל ִאיש וְֵּשם( 14: )יִשְּ  ֶאת ֺהָךה ֲאֶשר ַהֺלֶךה יִשְּ
יָנִית ִרי ַהִלדְּ עֹנִי ָאב תֵבי נְִּשיא|  ָסלוא ֶבן זִמְּ  ַהֺלָךה ָהִאָשה וְֵּשם( 15: )ַלִשמְּ
יָנִית יָן ָאב ֵבית ֺאלֹות רֹאש|  צור ַבת ָךזְִּבי ַהִלדְּ ִמדְּ  : הוא בְּ

ֶוה ַויְַּדֵבר( 16) יָנִים ֶאת ָצרֹור( 17: )ֵכאמֹר מֶֹשה ֶאל יַהְּ : אֹוָתם וְִּהִךיֶתם|  ַהִלדְּ
ִרים ִךי( 18) ֵליֶהםבְּ  ָלֶכם ֵהם צֹרְּ ַבר ַעל ָלֶכם נִךְּלו ֲאֶשר נִכְּ  וְַּעל|  פְּעֹור דְּ

ַבר יָן נְִּשיא ַבת ָךזְִּבי דְּ יֹום ַהֺלָךה ֲאחָֹתם ִמדְּ ַבר ַעל ַהַלֵגָפה בְּ ( 19: )פְּעֹור דְּ
 : |ַהַלֵגָפה ַאֲחֵרי ַויְִּהי

Bemidbár Pérek 26 
ֶוה ַוטֹאֶמר( 1) ָעזָ  וְֶּאל מֶֹשה ֶאל יַהְּ או( 2: )ֵלאמֹר ַהךֵֹהן ַאֲהרֹן ֶבן רֶאלְּ  ֶאת שְּ

נֵי ֲעַדת ָךל רֹאש ָרֵאל בְּ ִרים ִמֶבן יִשְּ ָלה ָשנָה ֶעשְּ ֵבית ָוַמעְּ  יֵֹצא ָךל|  ֲאבָֹתם לְּ
ָרֵאל ָצָבא יִשְּ ָעזָר מֶֹשה ַויְַּדֵבר( 3: )בְּ בֹת אָֹתם ַהךֵֹהן וְֶּאלְּ ַערְּ  ַעל|  מֹוָאב בְּ
ֵדן ִרים ִמֶבן( 4: )ֵלאמֹר יְֵּרחֹו יַרְּ ָלה ָשנָה ֶעשְּ ֶוה ִצָוה ַךֲאֶשר|  ָוָמעְּ  ֶאת יַהְּ
נֵי מֶֹשה ָרֵאל ובְּ ִאים יִשְּ ָריִם ֵמֶאֶרץ ַהטֹצְּ אוֵבן( 5: )ִמצְּ ָרֵאל בְּכֹור רְּ נֵי|  יִשְּ  בְּ

אוֵבן ַפַחת ֲחנֹוְך רְּ ַפַחת לְַּפכוא ַהֲחנִֹכי ִמשְּ חֶ ( 6: )ַהַפֺכִאי ִמשְּ רֹןלְּ ַפַחת צְּ  ִמשְּ
ִמי|  ַהֶחצְּרֹונִי ַכרְּ ַפַחת לְּ ִמי ִמשְּ פְּחֹת ֵאֶכה( 7: )ַהַךרְּ יו|  ָהֺראוֵבנִי ִמשְּ  ַוטִהְּ
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ֺקֵדיֶהם ֹלָשה פְּ ָבִעים שְּ ַבע ֶאֶלף וְַּארְּ ֹלִשים ֵמאֹות ושְּ נֵי( 8: )ושְּ  ַפכוא ובְּ
נֵי( 9: )ֱאִליָאב  קרואי ַוֲאִביָרם ָדָתן הוא|  ַוֲאִביָרם וְָּדָתן נְּמוֵאל ֱאִליָאב ובְּ

ִריֵאי]  ַעל בְַּהצָֹתם קַֹרח ַבֲעַדת ַאֲהרֹן וְַּעל מֶֹשה ַעל ִהצו ֲאֶשר ָהֵעָדה[ קרי קְּ
ֶוה ַתח( 11: )יַהְּ ַלע ִפיהָ  ֶאת ָהָאֶרץ ַוִתפְּ |  ָהֵעָדה בְּמֹות קַֹרח וְֶּאת אָֹתם ַוִתבְּ

יו ִאיש וָמאַתיִם ֲחִמִשים ֵאת ָהֵאש ַבֲאכֹל נֵס ַוטִהְּ נֵי( 11: )לְּ : ֵמתו ֹלא קַֹרח ובְּ
נֵי( 12)  עֹון בְּ פְּחָֹתם ִשמְּ ַפַחת ִלנְּמוֵאל לְִּמשְּ יִָמין ַהםְּמוֵאִלי ִמשְּ  לְּ

ַפַחת יִָכין|  ַהטִָמינִי ִמשְּ ַפַחת לְּ זֶַרח( 13: )ַהטִָכינִי ִמשְּ ַפַחת לְּ ִחי ִמשְּ |  ַהזַרְּ
ַפַחת ללְָּשאו חֹת ֵאֶכה( 14: )ַהָשאוִלי ִמשְּ פְּ עֹנִי ִמשְּ נַיִם|  ַהִשמְּ ִרים שְּ  וְֶּעשְּ
נֵי( 15) : וָמאָתיִם ֶאֶלף פְּחָֹתם גָד בְּ פֹון לְִּמשְּ ַפַחת ִלצְּ פֹונִי ִמשְּ ַחגִי ַהצְּ  לְּ

ַפַחת ַפַחת לְּשונִי|  ַהַחִגי ִמשְּ ַפַחתמִ  לְָּאזְּנִי( 16: )ַהשונִי ִמשְּ ֵעִרי|  ָהָאזְּנִי שְּ  לְּ
ַפַחת ַפַחת ַלֲארֹוד( 17: )ָהֵעִרי ִמשְּ ֵאִלי|  ָהֲארֹוִדי ִמשְּ ַפַחת לְַּארְּ ֵאִלי ִמשְּ : ָהַארְּ

פְּחֹת ֵאֶכה( 18) נֵי ִמשְּ ֺקֵדיֶהם גָד בְּ ָבִעים|  ִלפְּ : ֵמאֹות ַוֲחֵמש ֶאֶלף ַארְּ
נֵי( 19)  ֶאֶרץ וְּאֹונָן ֵער תַוטָמָ |  וְּאֹונָן ֵער יַהוָדה בְּ נַָען בְּ יו( 21: )ךְּ נֵי ַוטִהְּ  בְּ
פְּחָֹתם יַהוָדה ַפַחת לְֵּשָלה לְִּמשְּ ֶפֶרץ ַהֵשָלנִי ִמשְּ ַפַחת לְּ ִצי ִמשְּ  לְּזֶַרח|  ַהַפרְּ

ַפַחת ִחי ִמשְּ יו( 21: )ַהזַרְּ נֵי ַוטִהְּ רֹן ֶפֶרץ בְּ ֶחצְּ ַפַחת לְּ רֹנִי ִמשְּ  לְָּחמול|  ַהֶחצְּ
פְּחֹת ֵאֶכה( 22: )ֶהָחמוִלי ַפַחתִמשְּ  ֺקֵדיֶהם יַהוָדה ִמשְּ ִעים ִשָשה|  ִלפְּ  וְִּשבְּ

נֵי( 23) : ֵמאֹות ַוֲחֵמש ֶאֶלף פְּחָֹתם יִָששָכר בְּ ַפַחת תֹוָלע לְִּמשְּ  ִמשְּ
ֺפָוה|  ַהתֹוָלִעי ַפַחת לְּ יָשוב( 24: )ַהפונִי ִמשְּ ַפַחת לְּ רֹן|  יַהטָשובִ  ִמשְּ ִשמְּ  לְּ
ַפַחת רֹנִי ִמשְּ חֹת ֵאֶכה( 25: )ַהִשמְּ פְּ ֺקֵדיֶהם יִָששָכר ִמשְּ ָבָעה|  ִלפְּ  וְִּשִשים ַארְּ

ֹלש ֶאֶלף נֵי( 26) : ֵמאֹות ושְּ פְּחָֹתם זְּבוֺלן בְּ ֶסֶרד לְִּמשְּ ַפַחת לְּ ִדי ִמשְּ  ַהַמרְּ
ֵאלֹון ַפַחת לְּ לְֵּאל|  ָהֵאֹלנִי ִמשְּ יַחְּ ַפַחתמִ  לְּ ֵאִלי שְּ לְּ חֹת ֵאֶכה( 27: )ַהטַחְּ פְּ  ִמשְּ

ֺקֵדיֶהם ַהזְּבוֹלנִי נֵי( 28) : ֵמאֹות ַוֲחֵמש ֶאֶלף ִשִשים|  ִלפְּ פְּחָֹתם יֹוֵסף בְּ |  לְִּמשְּ
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נֶַשה ָריִם מְּ נֵי( 29: )וְֶּאפְּ נֶַשה בְּ ָמִכיר מְּ ַפַחת לְּ  ֶאת הֹוִליד וָמִכיר ַהָלִכיִרי ִמשְּ
עָ  גִלְָּעד|  דִגלְּ ַפַחת לְּ ָעִדי ִמשְּ נֵי ֵאֶכה( 31: )ַהִגלְּ ַפַחת ִאיֶעזֶר גִלְָּעד בְּ  ִמשְּ

ַפַחת לְֵּחֶלק|  ָהִאיֶעזְִּרי ִקי ִמשְּ ִריֵאל( 31: )ַהֶחלְּ ַפַחת וְַּאשְּ ִרֵאִלי ִמשְּ |  ָהַאשְּ
ַפַחת וְֶּשֶכם ִמי ִמשְּ ִמיָדע( 32: )ַהִשכְּ ַפַחת ושְּ ִמידָ  ִמשְּ ַפַחת וְֵּחֶפר|  ִעיַהשְּ  ִמשְּ

ִרי ָלפְָּחד( 33: )ַהֶחפְּ  בְּנֹות וְֵּשם|  ָבנֹות ִאם ִךי ָבנִים לֹו ָהיו ֹלא ֵחֶפר ֶבן וצְּ
ָחד ָלפְּ ָלה צְּ ָצה ִמלְָּךה ָחגְָּלה וְּנָֹעה ַמחְּ חֹת ֵאֶכה( 34: )וְִּתרְּ פְּ נֶַשה ִמשְּ |  מְּ

ֺקֵדיֶהם נַיִם ופְּ נֵי ֵאֶכה( 35) : ֵמאֹות ַבעושְּ  ֶאֶלף ַוֲחִמִשים שְּ ַריִם בְּ  ֶאפְּ
פְּחָֹתם ַפַחת לְּשוֶתַלח לְִּמשְּ ִחי ִמשְּ ֶבֶכר ַהֺשַתלְּ ַפַחת לְּ ִרי ִמשְּ ַתַחן|  ַהַבכְּ  לְּ

ַפַחת נֵי וְֵּאֶכה( 36: )ַהַתֲחנִי ִמשְּ ֵעָרן|  שוָתַלח בְּ ַפַחת לְּ  ֵאֶכה( 37: )ָהֵעָרנִי ִמשְּ
חֹת פְּ נֵי ִמשְּ ַריִם בְּ ֺקֵדיֶהם ֶאפְּ נַיִם ִלפְּ ֹלִשים שְּ  ֵאֶכה|  ֵמאֹות ַוֲחֵמש ֶאֶלף ושְּ

נֵי פְּחָֹתם יֹוֵסף בְּ נֵי( 38) : לְִּמשְּ פְּחָֹתם ִבנְּיִָמן בְּ ֶבַלע לְִּמשְּ ַפַחת לְּ ִעי ִמשְּ  ַהַבלְּ
ֵבל ַפַחת לְַּאשְּ ֵבִלי ִמשְּ ַפַחת ַלֲאִחיָרם|  ָהַאשְּ פוָפם( 39: )ָהֲאִחיָרִמי ִמשְּ  ִלשְּ
ַפַחת ַפַחת לְּחוָפם|  ַהשוָפִמי ִמשְּ יו( 41: )ַהחוָפִמי ִמשְּ נֵי ַוטִהְּ דְּ  ֶבַלע בְּ  ַארְּ

ַפַחת|  וְּנֲַעָמן ִדי ִמשְּ נֲַעָמן ָהַארְּ ַפַחת לְּ נֵי ֵאֶכה( 41: )ַהםֲַעִמי ִמשְּ  ִבנְּיִָמן בְּ
פְּחָֹתם ֺקֵדיֶהם|  לְִּמשְּ בָ  ֲחִמָשה ופְּ נֵי ֵאֶכה( 42) : ֵמאֹות וְֵּשש ֶאֶלף ִעיםוְַּארְּ  בְּ

פְּחָֹתם ָדן ַפַחת לְּשוָחם לְִּמשְּ פְּחֹת ֵאֶכה|  ַהשוָחִמי ִמשְּ פְּחָֹתם ָדן ִמשְּ : לְִּמשְּ
חֹת ָךל( 43) פְּ ֺקֵדיֶהם ַהשוָחִמי ִמשְּ ָבָעה|  ִלפְּ ַבע ֶאֶלף וְִּשִשים ַארְּ : ֵמאֹות וְַּארְּ

נֵי( 44)  פְּחָֹתם ָאֵשר בְּ נָה לְִּמשְּ יִמְּ ַפַחת לְּ נָה ִמשְּ ִוי ַהטִמְּ יִשְּ ַפַחת לְּ  ִמשְּ
ִוי ִריָעה|  ַהטִשְּ ַפַחת ִלבְּ ִריִעי ִמשְּ נֵי( 45: )ַהבְּ ִריָעה ִלבְּ ַפַחת לְֶּחֶבר בְּ  ִמשְּ
ִרי ִךיֵאל|  ַהֶחבְּ ַמלְּ ַפַחת לְּ ִךיֵאִלי ִמשְּ ( 47: )חָשרַ  ָאֵשר ַבת וְֵּשם( 46: )ַהַללְּ

חֹת ֵאֶכה פְּ נֵי ִמשְּ ֺקֵדיֶהם ָאֵשר בְּ ֹלָשה|  ִלפְּ ַבע ֶאֶלף ַוֲחִמִשים שְּ : ֵמאֹות וְַּארְּ
נֵי( 48)  ָתִלי בְּ פְּחָֹתם נַפְּ ֵאל לְִּמשְּ צְּ יַחְּ ַפַחת לְּ ֵאִלי ִמשְּ צְּ גונִי|  ַהטַחְּ  לְּ
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ַפַחת יֵֶצר( 49: )ַהגונִי ִמשְּ ַפַחת לְּ ִרי ִמשְּ ַפַחת ִשֵכםלְּ |  ַהטִצְּ ( 51: )ַהִשֵכִמי ִמשְּ
פְּחֹת ֵאֶכה ָתִלי ִמשְּ פְּחָֹתם נַפְּ ֺקֵדיֶהם|  לְִּמשְּ ָבִעים ֲחִמָשה ופְּ  ֶאֶלף וְַּארְּ

ַבע קוֵדי ֵאֶכה( 51: )ֵמאֹות וְַּארְּ נֵי פְּ ָרֵאל בְּ ַבע|  ָוָאֶלף ֶאֶלף ֵמאֹות ֵשש יִשְּ  שְּ
ֹלִשים ֵמאֹות  : ושְּ

ֶוה ַדֵברַויְּ ( 52) נֲַחָלה ָהָאֶרץ ֵתָחֵלק ָלֵאֶכה( 53: )ֵכאמֹר מֶֹשה ֶאל יַהְּ ַפר בְּ  בְִּמסְּ
ֶבה ָלַרב( 54: )ֵשמֹות ַעט נֲַחָלתֹו ַתרְּ ִעיט וְַּלמְּ ִפי ִאיש|  נֲַחָלתֹו ַתמְּ ֺקָדיו לְּ  פְּ

מֹות|  ָהָאֶרץ ֶאת יֵָחֵלק בְּגֹוָרל ַאְך( 55: )נֲַחָלתֹו יַֺתן : יִנְָּחלו ֲאבָֹתם ֹותַמח ִלשְּ
ָעט ַרב ֵבין|  נֲַחָלתֹו ֵתָחֵלק ַהגֹוָרל ִפי ַעל( 56)  פְּקוֵדי וְֵּאֶכה( 57) : ִלמְּ

פְּחָֹתם ַהֵכִוי שֹון לְִּמשְּ גֵרְּ ַפַחת לְּ ֺשםִי ִמשְּ ָהת ַהֵגרְּ ַפַחת ִלקְּ ָהִתי ִמשְּ |  ַהקְּ
ָרִרי ַפַחת ִלמְּ ָרִרי ִמשְּ פְּחֹתמִ  ֵאֶכה( 58: )ַהלְּ ַפַחת ֵלִוי שְּ נִי ִמשְּ ַפַחת ַהִכבְּ  ִמשְּ

רֹנִי ַפַחת ַהֶחבְּ ִלי ִמשְּ ַפַחת ַהַלחְּ ַפַחת ַהלוִשי ִמשְּ ִחי ִמשְּ ָהת|  ַהָקרְּ  הֹוִלד וקְּ
ָרם ֶאת ָרם ֵאֶשת וְֵּשם( 59: )ַעמְּ ֵלִוי אָֹתה יָלְָּדה ֲאֶשר ֵלִוי ַבת יֹוֶכֶבד ַעמְּ  לְּ

ָריִם ִמצְּ ָרם ֵתֶלדוַ |  בְּ יָם וְֵּאת מֶֹשה וְֶּאת ַאֲהרֹן ֶאת לְַּעמְּ ( 61: )ֲאחָֹתם ִמרְּ
ָעזָר ֶאת|  ֲאִביהוא וְֶּאת נָָדב ֶאת לְַּאֲהרֹן ַוטִָוֵלד  ַוטָָמת( 61: )ִאיָתָמר וְֶּאת ֶאלְּ
ִריָבם|  ַוֲאִביהוא נָָדב ַהקְּ נֵי זָָרה ֵאש בְּ ֶוה ִלפְּ יו( 62: )יַהְּ ֺקֵדיֶהם ַוטִהְּ  ֹלָשהשְּ  פְּ

ִרים ָלה חֶֹדש ִמֶבן זָָכר ָךל ֶאֶלף וְֶּעשְּ דו ֹלא ִךי|  ָוָמעְּ ָפקְּ נֵי בְּתֹוְך ָהתְּ  בְּ
ָרֵאל נֵי בְּתֹוְך נֲַחָלה ָלֶהם נִַתן ֹלא ִךי יִשְּ ָרֵאל בְּ קוֵדי ֵאֶכה( 63: )יִשְּ  מֶֹשה פְּ
ָעזָר דו ֲאֶשר|  ַהךֵֹהן וְֶּאלְּ נֵי ֶאת ָפקְּ רָ  בְּ בֹת ֵאליִשְּ ַערְּ ֵדן ַעל מֹוָאב בְּ : יְֵּרחֹו יַרְּ

ֵאֶכה( 64) קוֵדי ִאיש ָהיָה ֹלא ובְּ דו ֲאֶשר|  ַהךֵֹהן וְַּאֲהרֹן מֶֹשה ִמפְּ נֵי ֶאת ָפקְּ  בְּ
ָרֵאל ַבר יִשְּ ִמדְּ ֶוה ָאַמר ִךי( 65: )ִסינָי בְּ ָבר יָֺמתו מֹות ָלֶהם יַהְּ  וְֹּלא|  ַבִלדְּ

  : נון ִבן ִויהֹוֺשעַ  יְֺּפםֶה ֶבן ָךֵלב ִאם ִךי ִאיש ֵמֶהם נֹוַתר
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Bemidbár Pérek 27 
נָה( 1) ַרבְּ ָחד בְּנֹות ַוִתקְּ ָלפְּ נֶַשה ֶבן ָמִכיר ֶבן ִגלְָּעד ֶבן ֵחֶפר ֶבן צְּ חֹת מְּ פְּ  לְִּמשְּ

נֶַשה מֹות וְֵּאֶכה|  יֹוֵסף ֶבן מְּ נָֹתיו שְּ ָלה בְּ ָצה ִמלְָּךהו וְָּחגְָּלה נָֹעה ַמחְּ ( 2: )וְִּתרְּ
נָה נֵי ַוַתֲעמֹדְּ נֵי מֶֹשה ִלפְּ ָעזָר וְִּלפְּ נֵי ַהךֵֹהן ֶאלְּ |  ָהֵעָדה וְָּכל ַהםְִּשיִאם וְִּלפְּ

ָבר ֵמת ָאִבינו( 3: )ֵלאמֹר מֹוֵעד אֶֹהל ֶפַתח  ָהֵעָדה בְּתֹוְך ָהיָה ֹלא וְּהוא ַבִלדְּ
ֶוה ַעל ַהםֹוָעִדים אֹו ִךי|  קַֹרח ַבֲעַדת יַהְּ ֶחטְּ  ָלָלה( 4: )לֹו ָהיו ֹלא וָבנִים ֵמת בְּ

תֹו ִמתֹוְך ָאִבינו ֵשם יִָגַרע ַפחְּ נָה|  ֵבן לֹו ֵאין ִךי ִמשְּ  ֲאֵחי בְּתֹוְך ֲאֺחזָה ָכנו תְּ
ֵרב( 5: )ָאִבינו ָפָטן ֶאת מֶֹשה ַוטַקְּ נֵי ִמשְּ ֶוה ִלפְּ ֶוה ַוטֹאֶמר( 6) : יַהְּ  המֹשֶ  ֶאל יַהְּ
ָחד בְּנֹות ֵךן( 7: )ֵכאמֹר ָלפְּ רֹת צְּ  ֲאֵחי בְּתֹוְך נֲַחָלה ֲאֺחזַת ָלֶהם ִתֵתן נָתֹן דֹבְּ

תָ |  ֲאִביֶהם נֵי וְֶּאל( 8: )ָלֶהן ֲאִביֶהן נֲַחַלת ֶאת וְַּהֲעַברְּ ָרֵאל בְּ ַדֵבר יִשְּ  ֵלאמֹר תְּ
ֶתם לֹו ֵאין וֵבן יָמות ִךי ִאיש|  |  ַבת לֹו ֵאין וְִּאם( 9: )לְִּבתֹו ָלתֹונַחֲ  ֶאת וְַּהֲעַברְּ

ֶאָחיו נֲַחָלתֹו ֶאת ונְַּתֶתם  ַלֲאֵחי נֲַחָלתֹו ֶאת ונְַּתֶתם|  ַאִחים לֹו ֵאין וְִּאם( 11: )לְּ
ֵארֹו נֲַחָלתֹו ֶאת ונְַּתֶתם לְָּאִביו ַאִחים ֵאין וְִּאם( 11: )ָאִביו  ֵאָליו ַהָקרֹב ִלשְּ

תֹו ַפחְּ נֵי וְָּהיְָּתה|  אָֹתה וְּיַָרש ִמִלשְּ ָרֵאל ִלבְּ ֺחַקת יִשְּ ָפט לְּ  ִצָוה ַךֲאֶשר ִמשְּ
ֶוה ֶוה ַוטֹאֶמר( 12) : מֶֹשה ֶאת יַהְּ |  ַהזֶה ָהֲעָבִרים ַהר ֶאל ֲעֵלה מֶֹשה ֶאל יַהְּ
ֵאה נֵי נַָתִתי ֲאֶשר ָהָאֶרץ ֶאת ורְּ ָרֵאל ִלבְּ תָ  אָֹתה וְָּרִאיָתה( 13: )יִשְּ  ֶאל וְּנֱֶאַספְּ
ִריֶתם ַךֲאֶשר( 14: )ָאִחיָך ַאֲהרֹן נֱֶאַסף ַךֲאֶשר|  ָאָתה ַגם ַעֶליָך ַבר ִפי מְּ ִמדְּ  בְּ

ִריַבת ִצן ִדיֵשנִי ָהֵעָדה ִבמְּ ַהקְּ ֵעינֵיֶהם ַבַליִם לְּ ִריַבת ֵמי ֵהם|  לְּ ַבר ָקֵדש מְּ  ִמדְּ
 : ִצן

ֶוה ֶאל מֶֹשה ַויְַּדֵבר( 15) קֹד( 16: )ֵלאמֹר יַהְּ ֶוה יִפְּ  ָבָשר לְָּכל ָהרוחֹת ֱאֹלֵהי יַהְּ
נֵיֶהם יֵֵצא ֲאֶשר( 17: )ָהֵעָדה ַעל ִאיש|  נֵיֶהם יָבֹא ַוֲאֶשר ִלפְּ  ַוֲאֶשר ִלפְּ

יֶה וְֹּלא|  יְִּביֵאם ַוֲאֶשר יֹוִציֵאם ֶוה ֲעַדת ִתהְּ : רֶֹעה ָלֶהם ֵאין ֲאֶשר ַךצֹאן יַהְּ
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ֶוה ַוטֹאֶמר( 18) |  בֹו רוחַ  ֲאֶשר ִאיש נון ִבן יַהֹושועַ  ֶאת לְָּך ַקח המֹשֶ  ֶאל יַהְּ
תָ  ָך ֶאת וְָּסַמכְּ תָ ( 19: )ָעָליו יָדְּ נֵי אֹתֹו וְַּהֲעַמדְּ ָעזָר ִלפְּ נֵי ַהךֵֹהן ֶאלְּ  ָךל וְִּלפְּ
ִצִויָתה|  ָהֵעָדה ֵעינֵיֶהם אֹתֹו וְּ ָך וְּנַָתָתה( 21: )לְּ ַמַען|  ָעָליו ֵמהֹודְּ עו לְּ מְּ  לךָ  יִשְּ
נֵי ֲעַדת ָרֵאל בְּ נֵי( 21: )יִשְּ ָעזָר וְִּלפְּ ַפט לֹו וְָּשַאל יֲַעמֹד ַהךֵֹהן ֶאלְּ  בְִּמשְּ

נֵי ָהאוִרים ֶוה ִלפְּ נֵי וְָּכל הוא יָבֹאו ִפיו וְַּעל יֵצְּאו ִפיו ַעל|  יַהְּ ָרֵאל בְּ  ִאתֹו יִשְּ
 יַהֹושועַ  ֶאת ַוטִַקח|  אֹתֹו ֶוהיַהְּ  ִצָוה ַךֲאֶשר מֶֹשה ַוטַַעש( 22: )ָהֵעָדה וְָּכל

נֵי ַוטֲַעִמֵדהו ָעזָר ִלפְּ נֵי ַהךֵֹהן ֶאלְּ מְֹך( 23: )ָהֵעָדה ָךל וְִּלפְּ  ָעָליו יָָדיו ֶאת ַוטִסְּ
ֶוה ִדֶבר ַךֲאֶשר|  ַויְַּצֵוהו יַד יַהְּ  :מֶֹשה בְּ

Bemidbár Pérek 28 
ֶוה ַויְַּדֵבר( 1) נֵי ֶאת ַצו( 2) :ֵכאמֹר מֶֹשה ֶאל יַהְּ ָרֵאל בְּ תָ  יִשְּ  ֶאת|  ֲאֵלֶהם וְָּאַמרְּ

ָבנִי ִמי ָקרְּ ִאַשי ַלחְּ רו נִיחִֹחי ֵריחַ  לְּ מְּ ִריב ִתשְּ ַהקְּ תָ ( 3: )בְּמֹוֲעדֹו ִלי לְּ  וְָּאַמרְּ
ִריבו ֲאֶשר ָהִאֶשה זֶה ָלֶהם ָבִשים|  ַליהָוה ַתקְּ נֵי ךְּ ִמיִמם ָשנָה בְּ נַיִם תְּ  שְּ
 ַהֵשנִי ַהֶךֶבש וְֵּאת|  ַבבֶֹקר ַתֲעֶשה ֶאָחד ַהֶךֶבש ֶאת( 4: )ָתִמיד עָֹלה ַלטֹום

ָביִם ֵבין ַתֲעֶשה ִמנְָּחה סֶֹלת ָהֵאיָפה ַוֲעִשיִרית( 5: )ָהַערְּ ֶשֶמן בְּלוָלה|  לְּ  בְּ
ִביִעת ָךִתית ֵריחַ  ִסינַי בְַּהר ָהֲעֺשיָה|  ָתִמיד עַֹלת( 6: )ַהִהין רְּ  ִאֶשה נִיחֹחַ  לְּ
ךֹו( 7: )ַליהָוה ִביִעת וְּנִסְּ  ֵשָכר נֶֶסְך ַהֵמְך ַבקֶֹדש|  ָהֶאָחד ַלֶךֶבש ַהִהין רְּ
ָביִם ֵבין ַתֲעֶשה ַהֵשנִי ַהֶךֶבש וְֵּאת( 8: )ַליהָוה ִמנְַּחת|  ָהַערְּ ךֹו ַהבֶֹקר ךְּ נִסְּ  וכְּ
 : ַליהָוה נִיחֹחַ  ֵריחַ  ִאֵשה ַתֲעֶשה

יֹום( 9) נֵי ַהַשָבת ובְּ ָבִשים שְּ נֵי כְּ ִמיִמם ָשנָה בְּ נֵי|  תְּ רֹנִים ושְּ  ִמנְָּחה סֶֹלת ֶעשְּ
ךֹו ַבֶשֶמן בְּלוָלה ָךה ַהָתִמיד עַֹלת ַעל|  בְַּשַבתֹו ַשַבת עַֹלת( 11: )וְּנִסְּ : וְּנִסְּ
ָראֵשי( 11)  ֵשיֶכם ובְּ ִריבו ָחדְּ נֵי ָפִרים|  הַליהוָ  עָֹלה ַתקְּ נַיִם ָבָקר בְּ  שְּ
ָבִשים ֶאָחד וְַּאיִל נֵי ךְּ ָעה ָשנָה בְּ ִמיִמם ִשבְּ ֹלָשה( 12: )תְּ רֹנִים ושְּ  סֶֹלת ֶעשְּ
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נֵי|  ָהֶאָחד ַלָפר ַבֶשֶמן בְּלוָלה ִמנְָּחה רֹנִים ושְּ  ַבֶשֶמן בְּלוָלה ִמנְָּחה סֶֹלת ֶעשְּ
|  ָהֶאָחד ַלֶךֶבש ַבֶשֶמן בְּלוָלה ִמנְָּחה סֶֹלת ִעָשרֹון רֹןוְִּעשָ ( 13: )ָהֶאָחד ָלַאיִל
ֵךיֶהם( 14: )ַליהָוה ִאֶשה נִיחֹחַ  ֵריחַ  עָֹלה יֶה ַהִהין ֲחִצי וְּנִסְּ ִליִשת ַלָפר יִהְּ  ושְּ
ִביִעת ָלַאיִל ַהִהין שֹו חֶֹדש עַֹלת זֹאת|  יָיִן ַלֶךֶבש ַהִהין ורְּ ָחדְּ שֵ  בְּ ָחדְּ  ילְּ

ִעיר( 15: )ַהָשנָה  יֵָעֶשה ַהָתִמיד עַֹלת ַעל|  ַליהָוה לְַּחָחאת ֶאָחד ִעזִים ושְּ
ךֹו ָבָעה ָהִראשֹון וַבחֶֹדש( 16) : וְּנִסְּ : ַליהָוה ֶפַסח|  ַלחֶֹדש יֹום ָעָשר בְַּארְּ

( 18: )יֵָאֵכל צֹותמַ  יִָמים ִשבְַּעת|  ָחג ַהזֶה ַלחֶֹדש יֹום ָעָשר וַבֲחִמָשה( 17)
ָרא ָהִראשֹון ַבטֹום ֶלאֶכת ָךל|  קֶֹדש ִמקְּ ַרבְֶּתם( 19: )ַתֲעשו ֹלא ֲעבָֹדה מְּ  וְִּהקְּ
נֵי ָפִרים ַליהָוה עָֹלה ִאֶשה נַיִם ָבָקר בְּ ָעה|  ֶאָחד וְַּאיִל שְּ ָבִשים וְִּשבְּ נֵי כְּ  בְּ
ִמיִמם ָשנָה יו תְּ ֹלָשה|  ַבָשֶמן בְּלוָלה סֶֹלת םוִמנְָּחתָ ( 21: )ָלֶכם יִהְּ  שְּ

רֹנִים נֵי ַלָפר ֶעשְּ רֹנִים ושְּ  ַתֲעֶשה ִעָשרֹון ִעָשרֹון( 21: )ַתֲעשו ָלַאיִל ֶעשְּ
ָבִשים לְִּשבְַּעת|  ָהֶאָחד ַלֶךֶבש ִעיר( 22: )ַהךְּ ַכֵפר|  ֶאָחד ַחָחאת ושְּ : ֲעֵליֶכם לְּ

ֹ  עַֹלת ִמכְַּבד( 23)  ָךֵאֶכה( 24: )ֵאֶכה ֶאת ַתֲעשו|  ַהָתִמיד לְּעַֹלת ֲאֶשר ֶקרַהב
 ַהָתִמיד עֹוַלת ַעל|  ַליהָוה נִיחֹחַ  ֵריחַ  ִאֵשה ֶלֶחם יִָמים ִשבְַּעת ַלטֹום ַתֲעשו
ךֹו יֵָעֶשה ִביִעי וַבטֹום( 25: )וְּנִסְּ ָרא ַהשְּ יֶה קֶֹדש ִמקְּ ֶלאֶכת ָךל|  ָלֶכם יִהְּ  מְּ
יֹום( 26) : ַתֲעשו ֹלא ֲעבָֹדה ִריבְֶּכם ַהִבךוִרים ובְּ ַהקְּ  ַליהָוה ֲחָדָשה ִמנְָּחה בְּ

ָשֺבעֵֹתיֶכם ָרא|  בְּ יֶה קֶֹדש ִמקְּ ֶלאֶכת ָךל ָלֶכם יִהְּ ( 27: )ַתֲעשו ֹלא ֲעבָֹדה מְּ
ַרבְֶּתם ֵריחַ  עֹוָלה וְִּהקְּ נֵי ָפִרים ַליהָוה נִיחֹחַ  לְּ נַיִם ָבָקר בְּ |  ֶאָחד ַאיִל שְּ

ָעה ָבִשים ִשבְּ נֵי כְּ ֹלָשה|  ַבָשֶמן בְּלוָלה סֶֹלת וִמנְָּחָתם( 28: )ָשנָה בְּ  שְּ
רֹנִים נֵי ָהֶאָחד ַלָפר ֶעשְּ רֹנִים שְּ  ַלֶךֶבש ִעָשרֹון ִעָשרֹון( 29: )ָהֶאָחד ָלַאיִל ֶעשְּ

ִשבְַּעת|  ָהֶאָחד ָבִשים לְּ ִעיר( 31: )ַהךְּ ַכֵפר|  ֶאָחד יםִעזִ  שְּ ( 31: )ֲעֵליֶכם לְּ
ִמיִמם|  ַתֲעשו וִמנְָּחתֹו ַהָתִמיד עַֹלת ִמכְַּבד יו תְּ ֵךיֶהם ָלֶכם יִהְּ  :וְּנִסְּ
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Bemidbár Pérek 29 

ִביִעי וַבחֶֹדש( 1) ֶאָחד ַהשְּ ָרא ַלחֶֹדש בְּ יֶה קֶֹדש ִמקְּ ֶלאֶכת ָךל ָלֶכם יִהְּ  מְּ
רוָעה ֹוםי|  ַתֲעשו ֹלא ֲעבָֹדה יֶה תְּ ֵריחַ  עָֹלה ַוֲעִשיֶתם( 2: )ָלֶכם יִהְּ  נִיחֹחַ  לְּ
נֵי ךְָּבִשים|  ֶאָחד ַאיִל ֶאָחד ָבָקר ֶבן ַפר ַליהָוה ִמיִמם ִשבְָּעה ָשנָה בְּ ( 3: )תְּ

ֹלָשה|  ַבָשֶמן בְּלוָלה סֶֹלת וִמנְָּחָתם רֹנִים שְּ נֵי ַלָפר ֶעשְּ רֹנִים שְּ : ָלָאיִל ֶעשְּ
ָבִשים לְִּשבְַּעת|  ָהֶאָחד ַלֶךֶבש ֶאָחד וְִּעָשרֹון( 4) ִעיר( 5: )ַהךְּ  ֶאָחד ִעזִים ושְּ

 ַהָתִמיד וְּעַֹלת וִמנְָּחָתה ַהחֶֹדש עַֹלת ִמכְַּבד( 6: )ֲעֵליֶכם לְַּכֵפר|  ַחָחאת
ֵךיֶהם וִמנְָּחָתה ָפָטם וְּנִסְּ ֵריחַ |  ךְִּמשְּ  וֶבָעשֹור( 7) : יהָוהלַ  ִאֶשה נִיחֹחַ  לְּ

ִביִעי ַלחֶֹדש ָרא ַהזֶה ַהשְּ יֶה קֶֹדש ִמקְּ  ָךל|  נַפְּשֵֹתיֶכם ֶאת וְִּעםִיֶתם ָלֶכם יִהְּ
ָלאָכה ַרבְֶּתם( 8: )ַתֲעשו ֹלא מְּ  ֶאָחד ָבָקר ֶבן ַפר נִיחֹחַ  ֵריחַ  ַליהָוה עָֹלה וְִּהקְּ

נֵי ךְָּבִשים|  ֶאָחד ַאיִל ִמיִמם ָעהִשבְּ  ָשנָה בְּ יו תְּ  סֶֹלת וִמנְָּחָתם( 9: )ָלֶכם יִהְּ
ֹלָשה|  ַבָשֶמן בְּלוָלה רֹנִים שְּ נֵי ַלָפר ֶעשְּ רֹנִים שְּ ( 11: )ָהֶאָחד ָלַאיִל ֶעשְּ
ִעיר( 11: )ַהךְָּבִשים לְִּשבְַּעת|  ָהֶאָחד ַלֶךֶבש ִעָשרֹון ִעָשרֹון  ֶאָחד ִעזִים שְּ
ֵךיֶהם וִמנְָּחָתה ַהָתִמיד וְּעַֹלת ַהִךֺפִרים ַחַחאת ִמכְַּבד|  ַחָחאת  : וְּנִסְּ

ִביִעי ַלחֶֹדש יֹום ָעָשר וַבֲחִמָשה( 12) ָרא ַהשְּ יֶה קֶֹדש ִמקְּ  ָךל ָלֶכם יִהְּ
ֶלאֶכת ַרבְֶּתם( 13: )יִָמים ִשבְַּעת ַליהָוה ַחג וְַּחגֶֹתם|  ַתֲעשו ֹלא ֲעבָֹדה מְּ  וְִּהקְּ

נֵי ָפִרים ַליהָוה נִיחֹחַ  ֵריחַ  הִאשֵ  עָֹלה ֹלָשה ָבָקר בְּ נָיִם ֵאיִלם ָעָשר שְּ |  שְּ
ָבִשים נֵי ךְּ ָבָעה ָשנָה בְּ ִמיִמם ָעָשר ַארְּ יו תְּ  בְּלוָלה סֶֹלת וִמנְָּחָתם( 14: )יִהְּ
ֹלָשה|  ַבָשֶמן רֹנִים שְּ ֹלָשה ָהֶאָחד ַלָפר ֶעשְּ רֹנִים נֵישְּ  ָפִרים ָעָשר ִלשְּ  ֶעשְּ
נֵי ָהֶאָחד ָלַאיִל ָבָעה|  ָהֶאָחד ַלֶךֶבש ִעָשרֹון וְִּעָשרֹון( 15: )ָהֵאיִלם ִלשְּ  לְַּארְּ
ִעיר( 16: )ךְָּבִשים ָעָשר  ִמנְָּחָתה ַהָתִמיד עַֹלת ִמכְַּבד|  ַחָחאת ֶאָחד ִעזִים ושְּ
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ָךה נֵים ָבָקר נֵיבְּ  ָפִרים ַהֵשנִי וַבטֹום( 17) : וְּנִסְּ נָיִם ֵאיִלם ָעָשר שְּ |  שְּ
ָבִשים נֵי ךְּ ָבָעה ָשנָה בְּ ִמיִמם ָעָשר ַארְּ ֵךיֶהם וִמנְָּחָתם( 18: )תְּ  ַלָפִרים וְּנִסְּ
ָבִשים ָלֵאיִלם ָפָרם וְַּלךְּ ִמסְּ ָפט בְּ ִעיר( 19: )ַךִלשְּ |  ַחָחאת ֶאָחד ִעזִים ושְּ
ֵךיֶהם וִמנְָּחָתה ַהָתִמיד עַֹלת ִמכְַּבד ִליִשי וַבטֹום( 21) : וְּנִסְּ  ָפִרים ַהשְּ
ֵתי נָיִם ֵאיִלם ָעָשר ַעשְּ ָבִשים|  שְּ נֵי ךְּ ָבָעה ָשנָה בְּ ִמיִמם ָעָשר ַארְּ ( 21: )תְּ

ֵךיֶהם וִמנְָּחָתם ָבִשים ָלֵאיִלם ַלָפִרים וְּנִסְּ ָפָרם וְַּלךְּ ִמסְּ ָפט בְּ ( 22: )ַךִלשְּ
ִעירו ָךה וִמנְָּחָתה ַהָתִמיד עַֹלת ִמכְַּבד|  ֶאָחד ַחָחאת שְּ  וַבטֹום( 23) : וְּנִסְּ

ִביִעי נָיִם ֵאיִלם ֲעָשָרה ָפִרים ָהרְּ ָבִשים|  שְּ נֵי ךְּ ָבָעה ָשנָה בְּ  ָעָשר ַארְּ
ִמיִמם ֵךיֶהם ִמנְָּחָתם( 24: )תְּ ָפָרםבְּ  וְַּלךְָּבִשים ָלֵאיִלם ַלָפִרים וְּנִסְּ  ִמסְּ
ָפט ִעיר( 25: )ַךִלשְּ  ִמנְָּחָתה ַהָתִמיד עַֹלת ִמכְַּבד|  ַחָחאת ֶאָחד ִעזִים ושְּ
ָךה ָעה ָפִרים ַהֲחִמיִשי וַבטֹום( 26) : וְּנִסְּ נָיִם ֵאיִלם ִתשְּ נֵי ךְָּבִשים|  שְּ  בְּ

ָבָעה ָשנָה ִמיִמם ָעָשר ַארְּ  ָלֵאיִלם ַלָפִרים ֵךיֶהםוְּנִסְּ  וִמנְָּחָתם( 27: )תְּ
ָבִשים ָפָרם וְַּלךְּ ָפט בְִּמסְּ ִעיר( 28: )ַךִלשְּ  ַהָתִמיד עַֹלת ִמכְַּבד|  ֶאָחד ַחָחאת ושְּ
ָךה וִמנְָּחָתה מֹנָה ָפִרים ַהִשִשי וַבטֹום( 29) : וְּנִסְּ נָיִם ֵאיִלם שְּ ָבִשים|  שְּ נֵי ךְּ  בְּ

ָבָעה ָשנָה ִמיִמם רָעשָ  ַארְּ ֵךיֶהם וִמנְָּחָתם( 31: )תְּ  ָלֵאיִלם ַלָפִרים וְּנִסְּ
ָבִשים ָפָרם וְַּלךְּ ָפט בְִּמסְּ ִעיר( 31: )ַךִלשְּ  ַהָתִמיד עַֹלת ִמכְַּבד|  ֶאָחד ַחָחאת ושְּ

 : ונְָּסֶכיהָ  ִמנְָּחָתה
ִביִעי וַבטֹום( 32) ָעה ָפִרים ַהשְּ נָיִם ֵאיִלם ִשבְּ נֵי ָבִשיםךְּ |  שְּ ָבָעה ָשנָה בְּ  ַארְּ

ִמיִמם ָעָשר ֵךֶהם וִמנְָּחָתם( 33: )תְּ ָפָרם וְַּלךְָּבִשים ָלֵאיִלם ַלָפִרים וְּנִסְּ ִמסְּ  בְּ
ָפָטם ִמשְּ ִעיר( 34: )ךְּ ָךה ִמנְָּחָתה ַהָתִמיד עַֹלת ִמכְַּבד|  ֶאָחד ַחָחאת ושְּ  : וְּנִסְּ

ִמינִי ַבטֹום( 35) יֶה ֶרתֲעצֶ  ַהשְּ ֶלאֶכת ָךל|  ָלֶכם ִתהְּ ( 36: )ַתֲעשו ֹלא ֲעבָֹדה מְּ
ַרבְֶּתם ָבִשים|  ֶאָחד ַאיִל ֶאָחד ַפר ַליהָוה נִיחֹחַ  ֵריחַ  ִאֵשה עָֹלה וְִּהקְּ נֵי ךְּ  בְּ
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ָעה ָשנָה ִמיִמם ִשבְּ ֵךיֶהם ִמנְָּחָתם( 37: )תְּ  וְַּלךְָּבִשים ָלַאיִל ַלָפר וְּנִסְּ
ָפָרם ִמסְּ ָפט בְּ ִעיר( 38: )ַךִלשְּ  וִמנְָּחָתה ַהָתִמיד עַֹלת ִמכְַּבד|  ֶאָחד ַחָחאת ושְּ

ָךה ֵריֶכם לְַּבד|  בְּמֹוֲעֵדיֶכם ַליהָוה ַתֲעשו ֵאֶכה( 39: )וְּנִסְּ בֵֹתיֶכם ִמםִדְּ  וְּנִדְּ
ִמנְּחֵֹתיֶכם לְּעֹֹלֵתיֶכם ֵךיֶכם ולְּ נִסְּ ֵמיֶכם ולְּ  :ולְַּשלְּ

 
Bemidbár Pérek 30 

נֵי ֶאל מֶֹשה ַוטֹאֶמר( 1) ָרֵאל בְּ ֶוה ִצָוה ֲאֶשר ךְּכֹל|  יִשְּ  : מֶֹשה ֶאת יַהְּ
נֵי ַהַלחֹות ָראֵשי ֶאל מֶֹשה ַויְַּדֵבר( 2) ָרֵאל ִלבְּ  ֲאֶשר ַהָדָבר זֶה|  ֵלאמֹר יִשְּ

ֶוה ִצָוה בֺ  ִהָשַבע אֹו ַליהָוה נֶֶדר יִדֹר ִךי ִאיש( 3: )יַהְּ סֹר ָעהשְּ  ַעל ִאָמר ֶלאְּ
ָברֹו יֵַחל ֹלא נַפְּשֹו  ַליהָוה נֶֶדר ִתדֹר ִךי וְִּאָשה( 4: )יֲַעֶשה ִמִפיו ַהטֵֹצא ךְָּכל|  דְּ

ָרה|  ָרה ֶאת ָאִביהָ  וְָּשַמע( 5: )ִבנְֺּעֶריהָ  ָאִביהָ  בְֵּבית ִאָמר וְָּאסְּ  ֶוֱאָסָרה נִדְּ
ָרה ֲאֶשר  ֲאֶשר ִאָמר וְָּכל נְָּדֶריהָ  ָךל וְָּקמו|  ָאִביהָ  ָלה ִרישוְֶּהחֱ  נַפְָּשה ַעל ָאסְּ

ָרה עֹו בְּיֹום אָֹתה ָאִביהָ  ֵהנִיא וְִּאם( 6: )יָקום נַפְָּשה ַעל ָאסְּ  נְָּדֶריהָ  ָךל ָשמְּ
ָרה ֲאֶשר ֶוֱאָסֶריהָ  ָשה ַעל ָאסְּ ַלח ַויהָוה|  יָקום ֹלא נַפְּ  ָאִביהָ  ֵהנִיא ִךי ָלה יִסְּ

 ֹ יֶה ָהיֹו וְִּאם( 7: )ָתהא ָטא אֹו|  ָעֶליהָ  ונְָּדֶריהָ  לְִּאיש ִתהְּ ָפֶתיהָ  ִמבְּ  ֲאֶשר שְּ
ָרה עֹו בְּיֹום ִאיָשה וְָּשַמע( 8: )נַפְָּשה ַעל ָאסְּ  נְָּדֶריהָ  וְָּקמו|  ָלה וְֶּהֱחִריש ָשמְּ

ָרה ֲאֶשר ֶוֱאָסֶרהָ  מֹעַ  בְּיֹום וְִּאם( 9: )יָֺקמו נַפְָּשה ַעל ָאסְּ  אֹוָתה יָנִיא ִאיָשה שְּ
ָרה ֶאת וְֵּהֵפר ָטא וְֵּאת ָעֶליהָ  ֲאֶשר נִדְּ ָפֶתיהָ  ִמבְּ ָרה ֲאֶשר שְּ |  נַפְָּשה ַעל ָאסְּ
ַלח ַויהָוה ָמנָה וְּנֵֶדר( 11: )ָלה יִסְּ ָרה ֲאֶשר ךֹל|  וגְּרוָשה ַאלְּ ָשה ַעל ָאסְּ  נַפְּ
ָרה אֹו|  נָָדָרה הִאישָ  ֵבית וְִּאם( 11: )ָעֶליהָ  יָקום  נַפְָּשה ַעל ִאָמר ָאסְּ

ֺבָעה  נְָּדֶריהָ  ָךל וְָּקמו|  אָֹתה ֵהנִיא ֹלא ָלה וְֶּהֱחִרש ִאיָשה וְָּשַמע( 12: )ִבשְּ
ָרה ֲאֶשר ִאָמר וְָּכל  ִאיָשה אָֹתם יֵָפר ָהֵפר וְִּאם( 13: )יָקום נַפְָּשה ַעל ָאסְּ
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עֹו בְּיֹום ָפֶתיהָ  אמֹוצָ  ָךל ָשמְּ ִאַמר ִלנְָּדֶריהָ  שְּ  ִאיָשה|  יָקום ֹלא נַפְָּשה ולְּ
ַלח ַויהָוה ֲהֵפָרם ֺבַעת וְָּכל נֵֶדר ָךל( 14: )ָלה יִסְּ ַעםֹת ִאָמר שְּ  ִאיָשה|  נֶָפש לְּ
 םיֹו ֶאל ִמטֹום ִאיָשה ָלה יֲַחִריש ַהֲחֵרש וְִּאם( 15: )יְֵּפֶרםו וְִּאיָשה יְִּקיֶמםו
 ִךי אָֹתם ֵהִקים|  ָעֶליהָ  ֲאֶשר ֱאָסֶריהָ  ָךל ֶאת אֹו נְָּדֶריהָ  ָךל ֶאת וְֵּהִקים
עֹו בְּיֹום ָלה ֶהֱחִרש עֹו ַאֲחֵרי אָֹתם יֵָפר ָהֵפר וְִּאם( 16: )ָשמְּ  ֶאת וְּנָָשא|  ָשמְּ

ֶוה ִצָוה ֲאֶשר ַהֺחִקים ֵאֶכה( 17: )ֲעֹונָה תֹו שִאי ֵבין מֶֹשה ֶאת יַהְּ  ֵבין|  לְִּאשְּ
ִבתֹו ָאב  :ָאִביהָ  ֵבית ִבנְֺּעֶריהָ  לְּ
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ֶוה ַויְַּדֵבר( 1) ַמת נְּקֹם( 2: )ֵכאמֹר מֶֹשה ֶאל יַהְּ נֵי נִקְּ ָרֵאל בְּ יָנִים ֵמֵאת יִשְּ  ַהִלדְּ
ֶכם לְּצוֵהחָ  ֵלאמֹר ָהָעם ֶאל מֶֹשה ַויְַּדֵבר( 3: )ַעֶליָך ֶאל ֵתָאֵסף ַאַחר|   ֵמִאתְּ

יו|  ַלָצָבא ֲאנִָשים יָן ַעל וְּיִהְּ ַמת ָלֵתת ִמדְּ ֶוה נִקְּ יָן יַהְּ ִמדְּ  ַלַלֶחה ֶאֶלף( 4: )בְּ
ָרֵאל ַמחֹות לְּכֹל|  ַלַלֶחה ֶאֶלף לְּחו יִשְּ רו( 5: )ַלָצָבא ִתשְּ ֵפי ַוטִָלסְּ  ֵמַאלְּ

ָרֵאל נֵים|  ַלַלֶחה ֶאֶלף יִשְּ ַלח( 6: )ָצָבא ֲחלוֵצי ֶאֶלף ָעָשר שְּ  מֶֹשה אָֹתם ַוטִשְּ
ָעזָר ֶבן ִפינְָּחס וְֶּאת אָֹתם|  ַלָצָבא ַלַלֶחה ֶאֶלף ֵלי ַלָצָבא ַהךֵֹהן ֶאלְּ  ַהקֶֹדש וכְּ

רוָעה ַוֲחצֹצְּרֹות יָדֹו ַהתְּ בְּאו( 7: )בְּ יָן ַעל ַוטִצְּ ֶוה ִצָוה ַךֲאֶשר ִמדְּ |  מֶֹשה ֶאת יַהְּ
גוַוטַהַ  ֵכי וְֶּאת( 8: )זָָכר ָךל רְּ יָן ַמלְּ גו ִמדְּ ֵליֶהם ַעל ָהרְּ  ֶרֶקם וְֶּאת ֱאִוי ֶאת ַחלְּ
ֵכי ֲחֵמֶשת ֶרַבע וְֶּאת חור וְֶּאת צור וְֶּאת יָן ַמלְּ  בְּעֹור ֶבן ִבלְָּעם וְֵּאת|  ִמדְּ

גו בו( 9: )ֶבָחֶרב ָהרְּ נֵי ַוטִשְּ ָרֵאל בְּ יָן נְֵּשי ֶאת יִשְּ  ָךל וְֵּאת|  ָפםטַ  וְֶּאת ִמדְּ
ָתם ֶהמְּ נֵֶהם ָךל וְֶּאת בְּ  ָעֵריֶהם ָךל וְֵּאת( 11: )ָבזָזו ֵחיָלם ָךל וְֶּאת ִמקְּ

בָֹתם פו|  ִטירָֹתם ָךל וְֵּאת בְּמֹושְּ חו( 11: )ָבֵאש ָשרְּ  וְֵּאת ַהָשָלל ָךל ֶאת ַוטִקְּ
ֵהָמה ָבָאָדם|  ַהַללְּקֹוחַ  ָךל  וְֶּאל ַהךֵֹהן ֶאלְָּעזָר וְֶּאל מֶֹשה ֶאל אוַוטָבִ ( 12: )וַבבְּ



                              [ ]

Centro de Estudios Hablemos Toráh  

 

 
62 

 

נֵי ֲעַדת ָרֵאל בְּ ִבי ֶאת יִשְּ  ֶאל|  ַהַלֲחנֶה ֶאל ַהָשָלל וְֶּאת ַהַללְּקֹוחַ  וְֶּאת ַהשְּ
בֹת ֵדן ַעל ֲאֶשר מֹוָאב ַערְּ ָעזָר מֶֹשה ַוטֵצְּאו( 13) : יְֵּרחֹו יַרְּ  וְָּכל ַהךֵֹהן וְֶּאלְּ
צֹף( 14: )ַלַלֲחנֶה ִמחוץ ֶאל|  ָראָתםִלקְּ  ָהֵעָדה נְִּשיֵאי קוֵדי ַעל מֶֹשה ַוטִקְּ  פְּ
 ַוטֹאֶמר( 15: )ַהִללְָּחָמה ִמצְָּבא ַהָבִאים ַהֵלאֹות וְָּשֵרי ָהֲאָלִפים ָשֵרי|  ֶהָחיִל

נֵי ָהיו ֵהםָה ֵהן( 16: )נְֵּקָבה ָךל ַהִחטִיֶתם|  מֶֹשה ֲאֵליֶהם ָרֵאל ִלבְּ בַ  יִשְּ  רִבדְּ
ָסר ִבלְָּעם ַבר ַעל ַביהָוה ַמַעל ִלמְּ ִהי|  פְּעֹור דְּ ֶוה ַבֲעַדת ַהַלֵגָפה ַותְּ ( 17: )יַהְּ
גו וְַּעָתה ַךב ִאיש יַֹדַעת ִאָשה וְָּכל|  ַבָחף זָָכר ָכל ִהרְּ ( 18: )ֲהרֹגו זָָכר לְִּמשְּ

עו ֹלא ֲאֶשר ַבםִָשים ַהַחף וְּכֹל ַךב יָדְּ  ֲחנו וְַּאֶתם( 19: )ָלֶכם ַהֲחיו|  זָָכר ִמשְּ
או ֶבָחָלל נֹגֵעַ  וְּכֹל נֶֶפש הֵֹרג ךֹל|  יִָמים ִשבְַּעת ַלַלֲחנֶה ִמחוץ ַחחְּ  ַבטֹום ִתתְּ

ִליִשי ִביִעי וַבטֹום ַהשְּ ִביֶכם ַאֶתם ַהשְּ ִלי וְָּכל ֶבגֶד וְָּכל( 21: )ושְּ  וְָּכל עֹור ךְּ
ִלי לוְּכָ  ִעזִים ַמֲעֵשה ַחָחאו|  ֵעץ ךְּ ָעזָר ַוטֹאֶמר( 21) : ִתתְּ  ֶאל ַהךֵֹהן ֶאלְּ
ֶוה ִצָוה ֲאֶשר ַהתֹוָרה ֺחַקת זֹאת|  ַלִללְָּחָמה ַהָבִאים ַהָצָבא ַאנְֵּשי  ֶאת יַהְּ
זֶל ֶאת ַהםְּחֶֹשת ֶאת|  ַהָךֶסף וְֶּאת ַהזָָהב ֶאת ַאְך( 22: )מֶֹשה  ַהבְִּדיל ֶאת ַהַברְּ

 בְֵּמי ַאְך וְָּטֵהר ָבֵאש ַתֲעִבירו ָבֵאש יָבֹא ֲאֶשר ָדָבר ָךל( 23: )ָהעָֹפֶרת ֶאתוְּ 
ַחָחא נִָדה ֶתם( 24: )ַבָליִם ַתֲעִבירו ָבֵאש יָבֹא ֹלא ֲאֶשר וְּכֹל|  יִתְּ  וְִּכַבסְּ

ִביִעי ַבטֹום ִבגְֵּדיֶכם ֶתם ַהשְּ ַהרְּ  : ֲחנֶהַהלַ  ֶאל ָתבֹאו וְַּאַחר|  וטְּ
ֶוה ַוטֹאֶמר( 25) ִבי ַמלְּקֹוחַ  רֹאש ֵאת ָשא( 26: )ֵכאמֹר מֶֹשה ֶאל יַהְּ  ָבָאָדם ַהשְּ

ֵהָמה ָעזָר ַאָתה|  וַבבְּ  ֶאת וְָּחִציתָ ( 27: )ָהֵעָדה ֲאבֹות וְָּראֵשי ַהךֵֹהן וְֶּאלְּ
ֵשי ֵבין ַהַללְּקֹוחַ  ָחָמה תֹפְּ ִאים ַהִללְּ  ַוֲהֵרמֹתָ ( 28: )ָהֵעָדה ָךל ֵביןו|  ַלָצָבא ַהטֹצְּ

ָחָמה ַאנְֵּשי ֵמֵאת ַליהָוה ֶמֶכס ִאים ַהִללְּ  ֵמֲחֵמש נֶֶפש ֶאָחד ַלָצָבא ַהטֹצְּ
 ִמַלֲחִציָתם( 29: )ַהצֹאן וִמן ַהֲחמִֹרים וִמן ַהָבָקר וִמן ָהָאָדם ִמן|  ַהֵלאֹות
ָעזָר וְּנַָתָתה|  ִתָקחו ֶאלְּ ֶוה רוַמתתְּ  ַהךֵֹהן לְּ נֵי וִמַלֲחִצת( 31: )יַהְּ ָרֵאל בְּ  יִשְּ
 ַהצֹאן וִמן ַהֲחמִֹרים ִמן ַהָבָקר ִמן ָהָאָדם ִמן ַהֲחִמִשים ִמן ָאֺחז ֶאָחד ִתַקח
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ֵהָמה ִמָךל ִוטִם אָֹתם וְּנַָתָתה|  ַהבְּ ֵרי ַללְּ ֶמֶרת שֹמְּ ַךן ִמשְּ ֶוה ִמשְּ  ַוטַַעש( 31: )יַהְּ
ָעזָרוְּ  מֶֹשה ֶוה ִצָוה ַךֲאֶשר|  ַהךֵֹהן ֶאלְּ  יֶֶתר ַהַללְּקֹוחַ  ַויְִּהי( 32: )מֶֹשה ֶאת יַהְּ
ִעים ֶאֶלף ֵמאֹות ֵשש צֹאן|  ַהָצָבא ַעם ָבזְּזו ֲאֶשר ַהָבז  ַוֲחֵמֶשת ֶאֶלף וְִּשבְּ

נַיִם וָבָקר( 33: )ֲאָלִפים ִעים שְּ : ָאֶלף ִשִשיםוְּ  ֶאָחד ַוֲחמִֹרים( 34: )ָאֶלף וְִּשבְּ
עו ֹלא ֲאֶשר ַהםִָשים ִמן ָאָדם וְּנֶֶפש( 35) ַךב יָדְּ נַיִם נֶֶפש ָךל|  זָָכר ִמשְּ  שְּ

ֹלִשים ִהי( 36: )ָאֶלף ושְּ ִאים ֵחֶלק ַהֶלֱחָצה ַותְּ ַפר|  ַבָצָבא ַהטֹצְּ ֹלש ַהצֹאן ִמסְּ  שְּ
ֹלִשים ֶאֶלף ֵמאֹות  ַהֶלֶכס ַויְִּהי( 37: )ֵמאֹות ַוֲחֵמש ִפיםֲאלָ  וְִּשבְַּעת ֶאֶלף ושְּ
ִעים ָחֵמש ֵמאֹות ֵשש|  ַהצֹאן ִמן ַליהָוה ֹלִשים ִשָשה וְַּהָבָקר( 38: )וְִּשבְּ  ושְּ

נַיִם ַליהָוה וִמכְָּסם|  ָאֶלף ִעים שְּ ֹלִשים ַוֲחמִֹרים( 39: )וְִּשבְּ  ַוֲחֵמש ֶאֶלף שְּ
|  ָאֶלף ָעָשר ִשָשה ָאָדם וְּנֶֶפש( 41: )וְִּשִשים ָחדאֶ  ַליהָוה וִמכְָּסם|  ֵמאֹות

נַיִם ַליהָוה וִמכְָּסם ֹלִשים שְּ רוַמת ֶמֶכס ֶאת מֶֹשה ַוטִֵתן( 41: )נֶָפש ושְּ ֶוה תְּ  יַהְּ
ָעזָר ֶאלְּ ֶוה ִצָוה ַךֲאֶשר|  ַהךֵֹהן לְּ נֵי וִמַלֲחִצית( 42: )מֶֹשה ֶאת יַהְּ ָרֵאל בְּ |  יִשְּ

ִאים ָהֲאנִָשים ִמן מֶֹשה ָחָצה ֲאֶשר ִהי( 43: )ַהצֹבְּ |  ַהצֹאן ִמן ָהֵעָדה ֶמֱחַצת ַותְּ
ֹלש ֹלִשים ֶאֶלף ֵמאֹות שְּ  וָבָקר( 44: )ֵמאֹות ַוֲחֵמש ֲאָלִפים ִשבְַּעת ֶאֶלף ושְּ
ֹלִשים ִשָשה ֹלִשים ַוֲחמִֹרים( 45: )ָאֶלף ושְּ  וְּנֶֶפש( 46: )אֹותמֵ  ַוֲחֵמש ֶאֶלף שְּ
נֵי ִמַלֲחִצת מֶֹשה ַוטִַקח( 47: )ָאֶלף ָעָשר ִשָשה ָאָדם ָרֵאל בְּ  ֶאָחד ָהָאֺחז ֶאת יִשְּ

ִוטִם אָֹתם ַוטִֵתן|  ַהבְֵּהָמה וִמן ָהָאָדם ִמן ַהֲחִמִשים ִמן ֵרי ַללְּ ֶמֶרת שֹמְּ  ִמשְּ
ַךן ֶוה ִמשְּ ֶוה ִצָוה ַךֲאֶשר יַהְּ בו( 48: )מֶֹשה ֶאת יַהְּ רְּ ֺקִדים מֶֹשה ֶאל ַוטִקְּ  ַהפְּ
ֵפי ֲאֶשר רו( 49: )ַהֵלאֹות וְָּשֵרי ָהֲאָלִפים ָשֵרי|  ַהָצָבא לְַּאלְּ  מֶֹשה ֶאל ַוטֹאמְּ

או ֲעָבֶדיָך ָחָמה ַאנְֵּשי רֹאש ֶאת נָשְּ יֵָדנו ֲאֶשר ַהִללְּ ַקד וְֹּלא|  בְּ : ִאיש ִמֶלםו נִפְּ
ֵרבוַ ( 51) ַבן ֶאת םַקְּ ֶוה ָקרְּ ִלי ָמָצא ֲאֶשר ִאיש יַהְּ ָעָדה זָָהב כְּ  ַטַבַעת וְָּצִמיד ֶאצְּ

נֵי נַפְּשֵֹתינו ַעל לְַּכֵפר|  וְּכוָמז ָעגִיל ֶוה ִלפְּ ָעזָר מֶֹשה ַוטִַקח( 51: )יַהְּ  ַהךֵֹהן וְֶּאלְּ
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ִלי ךֹל|  ֵמִאָתם ַהזָָהב ֶאת רוָמה זְַּהב לךָ  ַויְִּהי( 52: )ַמֲעֶשה ךְּ  ֵהִרימו ֲאֶשר ַהתְּ
ַבע ֶאֶלף ָעָשר ִשָשה ַליהָוה  ָהֲאָלִפים ָשֵרי ֵמֵאת|  ָשֶקל ַוֲחִמִשים ֵמאֹות שְּ
 מֶֹשה ַוטִַקח( 54: )לֹו ִאיש ָבזְּזו ַהָצָבא ַאנְֵּשי( 53: )ַהֵלאֹות ָשֵרי וֵמֵאת

ָעזָר  אֶֹהל ֶאל אֹתֹו ַוטִָבאו|  וְַּהֵלאֹות ָהֲאָלִפים ָשֵרי תֵמאֵ  ַהזָָהב ֶאת ַהךֵֹהן וְֶּאלְּ
נֵי זִָךרֹון מֹוֵעד ָרֵאל ִלבְּ נֵי יִשְּ ֶוה ִלפְּ  :יַהְּ

 
Bemidbár Pérek 32 

נֶה( 1) נֵי ָהיָה ַרב וִמקְּ אוֵבן ִלבְּ נֵי רְּ אֹד ָעצום גָד וְִּלבְּ או|  מְּ זֵר ֶאֶרץ ֶאת ַוטִרְּ  יַעְּ
קֹום ַהָלקֹום םֵהוְּהִ  ִגלְָּעד ֶאֶרץ וְֶּאת נֶה מְּ נֵי ַוטָבֹאו( 2: )ִמקְּ נֵי גָד בְּ אוֵבן ובְּ |  רְּ

רו ָעזָר וְֶּאל מֶֹשה ֶאל ַוטֹאמְּ  ֲעָטרֹות( 3: )ֵלאמֹר ָהֵעָדה נְִּשיֵאי וְֶּאל ַהךֵֹהן ֶאלְּ
זֵר וְִּדיבֹן ָרה וְּיַעְּ בֹון וְּנִמְּ ָעֵלה וְֶּחשְּ ָבם|  וְֶּאלְּ עֹן ונְּבֹו ושְּ  ֲאֶשר ָאֶרץהָ ( 4: )ובְּ
ֶוה ִהָךה נֵי יַהְּ ָרֵאל ֲעַדת ִלפְּ נֶה ֶאֶרץ יִשְּ נֶה וְַּלֲעָבֶדיָך|  ִהוא ִמקְּ ( 5) : ִמקְּ

רו ֵעינֶיָך ֵחן ָמָצאנו ִאם ַוטֹאמְּ  ַאל|  ַלֲאֺחזָה ַלֲעָבֶדיָך ַהזֹאת ָהָאֶרץ ֶאת יַֺתן בְּ
ֵדן ֶאת ַתֲעִבֵרנו נֵ  מֶֹשה ַוטֹאֶמר( 6: )ַהטַרְּ נֵי גָד יִלבְּ אוֵבן וְִּלבְּ  יָבֹאו ַהַאֵחיֶכם|  רְּ

ָחָמה בו וְַּאֶתם ַלִללְּ נִיאון] תנואון וְָּלָלה( 7: )פֹה ֵתשְּ נֵי ֵלב ֶאת[ קרי תְּ  בְּ
ָרֵאל ֶוה ָלֶהם נַָתן ֲאֶשר ָהָאֶרץ ֶאל ֵמֲעבֹר|  יִשְּ |  ֲאבֵֹתיֶכם ָעשו ךֹה( 8: )יַהְּ
ִחי ָשלְּ נֵעַ בַ  ִמָקֵדש אָֹתם בְּ אֹות רְּ ךֹול נַַחל ַעד ַוטֲַעלו( 9: )ָהָאֶרץ ֶאת ִלרְּ  ֶאשְּ
או נֵי ֵלב ֶאת ַוטָנִיאו ָהָאֶרץ ֶאת ַוטִרְּ ָרֵאל בְּ ִתי|  יִשְּ ִבלְּ  ֲאֶשר ָהָאֶרץ ֶאל בֹא לְּ

ֶוה ָלֶהם נַָתן ֶוה ַאף ַוטִַחר( 11: )יַהְּ  ִאם( 11: )ֵלאמֹר ַוטִָשַבע|  ַההוא ַבטֹום יַהְּ
או ַריִם ָהעִֹלים ָהֲאנִָשים יִרְּ ִרים ִמֶבן ִמִלצְּ ָלה ָשנָה ֶעשְּ  ָהֲאָדָמה ֵאת ָוַמעְּ
ִתי ֲאֶשר ַבעְּ ָרָהם נִשְּ ָחק לְַּאבְּ יִצְּ יֲַעקֹב לְּ ִתי( 12: )ַאֲחָרי ִמלְּאו ֹלא ִךי|  ולְּ  ִבלְּ
נִזִי יְֺּפםֶה ֶבן ָךֵלב ֶוה ַאֲחֵרי אוִמלְּ  ִךי|  נון ִבן ִויהֹוֺשעַ  ַהקְּ  ַאף ַוטִַחר( 13: )יַהְּ
ֶוה ָרֵאל יַהְּ יִשְּ ָבר ַויְּנִֵעם בְּ ָבִעים ַבִלדְּ  ָהעֶֹשה ַהדֹור ָךל תֹם ַעד|  ָשנָה ַארְּ



                              [ ]

Centro de Estudios Hablemos Toráh  

 

 
65 

 

ֵעינֵי ָהַרע ֶוה בְּ ֶתם וְִּהםֵה( 14: )יַהְּ בות ֲאבֵֹתיֶכם ַתַחת ַקמְּ |  ַחָחִאים ֲאנִָשים ַתרְּ
פֹות ֶוה ַאף רֹוןחֲ  ַעל עֹוד ִלסְּ ָרֵאל ֶאל יַהְּ שוֺבן ִךי( 15: )יִשְּ  וְּיַָסף ֵמַאֲחָריו תְּ

ַהםִיחֹו עֹוד ָבר לְּ רו ֵאָליו ַוטִגְּשו( 16) : ַהזֶה ָהָעם לְָּכל וְִּשַחֶתם|  ַבִלדְּ  ַוטֹאמְּ
רֹת נֶה צֹאן ִגדְּ נֵנו נִבְּ ִמקְּ ַטֵפנו וְָּעִרים|  פֹה לְּ נו( 17: )לְּ נֵי ֺחִשים ֵלץנֵחָ  ַוֲאנַחְּ  ִלפְּ

נֵי ָרֵאל בְּ קֹוָמם ֶאל ֲהִביאֹנֺם ִאם ֲאֶשר ַעד יִשְּ ָעֵרי ַטֵפנו וְּיַָשב|  מְּ  ַהִלבְָּצר בְּ
נֵי ֵבי ִמפְּ נֵַחל ַעד|  ָבֵתינו ֶאל נָשוב ֹלא( 18: )ָהָאֶרץ יֹשְּ נֵי ִהתְּ ָרֵאל בְּ  ִאיש יִשְּ

ֵדן ֵמֵעֶבר ִאָתם נִנְַּחל ֹלא ִךי( 19: )נֲַחָלתֹו  נֲַחָלֵתנו ָבָאה ִךי|  ָוָהלְָּאה ַלטַרְּ
ֵדן ֵמֵעֶבר ֵאֵלינו  : ִמזְָּרָחה ַהטַרְּ

נֵי ֵתָחלְּצו ִאם|  ַהזֶה ַהָדָבר ֶאת ַתֲעשון ִאם מֶֹשה ֲאֵליֶהם ַוטֹאֶמר( 21)  ִלפְּ
ֶוה ֵדן ֶאת ָחלוץ ָךל ָלֶכם וְָּעַבר( 21: )ַלִללְָּחָמה יַהְּ נֵי ַהטַרְּ ֶוה ִלפְּ  ַעד|  יַהְּ

ְָּביו ֶאת הֹוִרישֹו נֵי ָהָאֶרץ וְּנִכְּבְָּשה( 22: )ִמָפנָיו אֹי ֶוה ִלפְּ  ָתֺשבו וְַּאַחר יַהְּ
יִיֶתם ֶוהמֵ  נְִּקטִים ִוהְּ ָרֵאל יַהְּ נֵי ַלֲאֺחזָה ָלֶכם ַהזֹאת ָהָאֶרץ וְָּהיְָּתה|  וִמטִשְּ  ִלפְּ

ֶוה עו|  ַליהָוה ֲחָטאֶתם ִהםֵה ןךֵ  ַתֲעשון ֹלא וְִּאם( 23: )יַהְּ ֶכם ודְּ  ֲאֶשר ַחַחאתְּ
ָצא ֶכם ִתמְּ נו( 24: )ֶאתְּ ֶכם ָעִרים ָלֶכם בְּ  וְַּהטֵֹצא|  לְּצֹנֲַאֶכם וגְֵּדרֹת לְַּטפְּ
נֵי ַוטֹאֶמר( 25: )ַתֲעשו ִמִפיֶכם נֵי גָד בְּ אוֵבן ובְּ  ֲעָבֶדיָך|  ֵלאמֹר מֶֹשה ֶאל רְּ

ַצֶוה ֲאדֹנִי ַךֲאֶשר יֲַעשו נֵנו נֵָשינו ַטֵפנו( 26: )מְּ ֵתנו וְָּכל ִמקְּ ֶהמְּ יו|  בְּ  ָשם יִהְּ
ָעֵרי נֵי ָצָבא ֲחלוץ ָךל יַַעבְּרו ַוֲעָבֶדיָך( 27: )ַהִגלְָּעד בְּ ֶוה ִלפְּ |  ַלִללְָּחָמה יַהְּ

ָעזָר ֵאת מֶֹשה ָלֶהם ַויְַּצו( 28: )דֵֹבר ֲאדֹנִי ַךֲאֶשר ֹ  ֶאלְּ  ִבן יַהֹושועַ  וְֵּאת ֵהןַהך
נֵי ַהַלחֹות ֲאבֹות ָראֵשי וְֶּאת|  נון ָרֵאל ִלבְּ  ִאם ֲאֵלֶהם מֶֹשה ַוטֹאֶמר( 29: )יִשְּ

רו נֵי יַַעבְּ נֵי גָד בְּ אוֵבן ובְּ ֶכם רְּ ֵדן ֶאת ִאתְּ נֵי ַלִללְָּחָמה ָחלוץ ָךל ַהטַרְּ ֶוה ִלפְּ  יַהְּ
נֵיֶכם ָהָאֶרץ וְּנִכְּבְָּשה  וְִּאם( 31: )ַלֲאֺחזָה ַהִגלְָּעד ֶאֶרץ ֶאת ָלֶהם ונְַּתֶתם | ִלפְּ

ֶכם ֲחלוִצים יַַעבְּרו ֹלא תֹכְֶּכם וְּנֹאֲחזו|  ִאתְּ ֶאֶרץ בְּ נַָען בְּ נֵי ַוטֲַענו( 31: )ךְּ  גָד בְּ
נֵי אוֵבן ובְּ ֶוה ִדֶבר ֲאֶשר ֵאת|  ֵלאמֹר רְּ נו( 32: )נֲַעֶשה ֵךן ֲעָבֶדיָך ֶאל יַהְּ  נַחְּ
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נֵי ֲחלוִצים נֲַעבֹר ֶוה ִלפְּ נַָען ֶאֶרץ יַהְּ ֵדן ֵמֵעֶבר נֲַחָלֵתנו ֲאֺחזַת וְִּאָתנו|  ךְּ : ַלטַרְּ
נֵי מֶֹשה ָלֶהם ַוטִֵתן( 33) נֵי גָד ִלבְּ אוֵבן וְִּלבְּ נֶַשה ֵשֶבט וְַּלֲחִצי רְּ  ֶאת יֹוֵסף ֶבן מְּ

ֶלֶכת ֶלֶכת וְֶּאת ָהֱאמִֹרי ֶמֶלְך ִסיחֹן ַממְּ ָעֶריהָ  ָהָאֶרץ|  ַהָבָשן ֶמֶלְך עֹוג ַממְּ  לְּ
נו( 34: )ָסִביב ָהָאֶרץ ָעֵרי ִבגְֺּבֹלת נֵי ַוטִבְּ  וְֵּאת|  ֲעָטרֹת וְֶּאת ִדיבֹן ֶאת גָד בְּ
רֹת וְֶּאת( 35: )ֲערֵֹער זֵר וְֶּאת שֹוָפן ַעטְּ יָגְֳּבָהה יַעְּ ָרה ֵבית וְֶּאת( 36: )וְּ  וְֶּאת נִמְּ

צָ  ָעֵרי|  ָהָרן ֵבית רֹת רִמבְּ נֵי( 37: )צֹאן וְּגִדְּ אוֵבן ובְּ בֹון ֶאת ָבנו רְּ  וְֶּאת ֶחשְּ
ָעֵלא יָָתיִם וְֵּאת|  ֶאלְּ עֹון ַבַעל וְֶּאת נְּבֹו וְֶּאת( 38: )ִקרְּ  וְֶּאת ֵשם מוַסבֹת מְּ
ָמה או|  ִשבְּ רְּ ֵשמֹת ַוטִקְּ מֹות ֶאת בְּ נֵי ַוטֵלְּכו( 39: )ָבנו ֲאֶשר ֶהָעִרים שְּ  ָמִכיר בְּ

נֶַשה ֶבן ָעָדה מְּ ֺדהָ  ִגלְּ ךְּ  ֶאת מֶֹשה ַוטִֵתן( 41: )ָבה ֲאֶשר ָהֱאמִֹרי ֶאת ַוטֹוֶרש|  ַוטִלְּ
ָמִכיר ַהִגלְָּעד נֶַשה ֶבן לְּ נֶַשה ֶבן וְּיִָאיר( 41: )ָבה ַוטֵֶשב|  מְּ  ֶאת ַוטִלְּךֹד ָהַלְך מְּ

ָרא|  ַחוֵֹתיֶהם ֶהן ַוטִקְּ נָת ֶאת ַוטִלְּךֹד ָהַלְך וְּנַֹבח( 42: )ִאיריָ  ַחוֹת ֶאתְּ  וְֶּאת קְּ
נֶֹתיהָ  ָרא|  בְּ מֹו נַֹבח ָלה ַוטִקְּ  :ִבשְּ

Bemidbár Pérek 33 
ֵעי ֵאֶכה( 1) נֵי ַמסְּ ָרֵאל בְּ ַריִם ֵמֶאֶרץ יָצְּאו ֲאֶשר יִשְּ ִצבְּאָֹתם ִמצְּ יַד|  לְּ  מֶֹשה בְּ

ֵעיֶהם ָצֵאיֶהםמֹו ֶאת מֶֹשה ַוטִכְּתֹב( 2: )וְַּאֲהרֹן ַמסְּ ֶוה ִפי ַעל לְּ  וְֵּאֶכה|  יַהְּ
ֵעיֶהם עו( 3: )לְּמֹוָצֵאיֶהם ַמסְּ ֵסס ַוטִסְּ מְּ  ָעָשר ַבֲחִמָשה ָהִראשֹון ַבחֶֹדש ֵמַרעְּ

נֵי יָצְּאו ַהֶפַסח ִמָלֳחַרת|  ָהִראשֹון ַלחֶֹדש יֹום ָרֵאל בְּ יָד יִשְּ ֵעינֵי ָרָמה בְּ  ָךל לְּ
ָריִם ַריִם( 4: )ִמצְּ ַקבְִּרים וִמצְּ ֶוה ִהָךה ֲאֶשר ֵאת מְּ |  בְּכֹור ָךל ָבֶהם יַהְּ

ֶוה ָעָשה וֵבאֹלֵהיֶהם ָפִטים יַהְּ עו( 5: )שְּ נֵי ַוטִסְּ ָרֵאל בְּ ֵסס יִשְּ מְּ  ַוטֲַחנו|  ֵמַרעְּ
ֺסךֹת עו( 6: )בְּ ֵאָתם ַוטֲַחנו|  ִמֺמךֹת ַוטִסְּ ֵצה ֲאֶשר בְּ ָבר ִבקְּ עו( 7) :ַהִלדְּ  ַוטִסְּ
נֵי ַעל ֲאֶשר ַהִחירֹת ִפי ַעל ַוטָָשב ֵמֵאָתם פֹון ַבַעל פְּ נֵי ַוטֲַחנו|  צְּ ( 8: )ִמגְּדֹל ִלפְּ
עו נֵי ַוטִסְּ רו ַהִחירֹת ִמפְּ ָבָרה ַהטָם בְּתֹוְך ַוטַַעבְּ ֹלֶשת ֶדֶרְך ַוטֵלְּכו|  ַהִלדְּ  יִָמים שְּ
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ַבר ִמדְּ ָמָרה ַוטֲַחנו ֵאָתם בְּ עו( 9: )בְּ ֵאיִלם|  ֵאיִלָמה ַוטָבֹאו ִמָלָרה ַוטִסְּ ֵתים ובְּ  שְּ
ֵרה ִעים ַמיִם ֵעינֹת ֶעשְּ ָמִרים וְִּשבְּ עו( 11: )ָשם ַוטֲַחנו תְּ  ַוטֲַחנו|  ֵמֵאיִלם ַוטִסְּ

עו( 11: )סוף יַם ַעל ַבר ַוטֲַחנו|  סוף ִמטַם ַוטִסְּ ִמדְּ עווַ ( 12: )ִסין בְּ ַבר טִסְּ  ִסין ִמִלדְּ
ָדפְָּקה ַוטֲַחנו|  עו( 13: )בְּ עו( 14: )בְָּאלוש ַוטֲַחנו|  ִמָדפְָּקה ַוטִסְּ |  ֵמָאלוש ַוטִסְּ

ִפיִדם ַוטֲַחנו תֹות ָלָעם ַמיִם ָשם ָהיָה וְֹּלא ִברְּ עו( 15: )ִלשְּ ִפיִדם ַוטִסְּ  ַוטֲַחנו|  ֵמרְּ
ַבר ִמדְּ עו( 16: )ִסינָי בְּ ַבר ַוטִסְּ רֹת ַוטֲַחנו|  ִסינָי ִמִלדְּ ִקבְּ עו( 17: )ַהַתֲאָוה בְּ  ַוטִסְּ
רֹת עו( 18: )ַבֲחֵצרֹת ַוטֲַחנו|  ַהַתֲאָוה ִמִקבְּ ָמה ַוטֲַחנו|  ֵמֲחֵצרֹת ַוטִסְּ ( 19: )בְִּרתְּ

עו ָמה ַוטִסְּ ִרלֹן ַוטֲַחנו|  ֵמִרתְּ עו( 21: )ָפֶרץ בְּ נָה ַוטֲַחנו|  ָפֶרץ ֵמִרלֹן ַוטִסְּ ִלבְּ : בְּ
עו( 21) נָה ַוטִסְּ ִרָמה ַוטֲַחנו|  ִמִכבְּ עו( 22: )בְּ ֵהָלָתה ַוטֲַחנו|  ֵמִרָמה ַוטִסְּ ( 23: )ִבקְּ

עו ֵהָלָתה ַוטִסְּ עו( 24: )ָשֶפר בְַּהר ַוטֲַחנו|  ִמקְּ : ַבֲחָרָדה ַוטֲַחנו|  ָשֶפר ֵמַהר ַוטִסְּ
עו( 25) ֵהֹלת ַוטֲַחנו|  ֵמֲחָרָדה ַוטִסְּ ַמקְּ עו( 26: )בְּ ֵהֹלת ַוטִסְּ : בְָּתַחת ַוטֲַחנו|  ִמַלקְּ
עו( 27) עו( 28: )בְָּתַרח ַוטֲַחנו|  ִמָתַחת ַוטִסְּ ָקה ַוטֲַחנו|  ִמָתַרח ַוטִסְּ ִמתְּ ( 29: )בְּ

עו ָקה ַוטִסְּ מֹנָה ַוטֲַחנו|  ִמִלתְּ עו( 31: )בְַּחשְּ מֹנָה ַוטִסְּ ( 31: )בְּמֵֹסרֹות ַוטֲַחנו|  ֵמַחשְּ
עו נֵי ַוטֲַחנו|  ִמלֵֹסרֹות ַוטִסְּ עו( 32: )יֲַעָקן ִבבְּ נֵי ַוטִסְּ  בְּחֹר ַוטֲַחנו|  יֲַעָקן ִמבְּ
ָגד עו( 33: )ַהִגדְּ ָגד ֵמחֹר ַוטִסְּ ָבָתה ַוטֲַחנו|  ַהִגדְּ יָטְּ ע( 34: )בְּ ָבָתה וַוטִסְּ |  ִמטָטְּ
רֹנָה ַוטֲַחנו ַעבְּ עו( 35: )בְּ רֹנָה ַוטִסְּ יֹון ַוטֲַחנו|  ֵמַעבְּ ֶעצְּ עו( 36: )ָגֶבר בְּ  ַוטִסְּ

יֹון ַבר ַוטֲַחנו|  ָגֶבר ֵמֶעצְּ ִמדְּ עו( 37: )ָקֵדש ִהוא ִצן בְּ  בְּהֹר ַוטֲַחנו|  ִמָקֵדש ַוטִסְּ
ֵצה ָהָהר ֶוה ִפי ַעל ָהָהר הֹר ֶאל ַהךֵֹהן ַאֲהרֹן ַוטַַעל( 38: )ֱאדֹום ֶאֶרץ ִבקְּ  יַהְּ
נַת|  ָשם ַוטָָמת ָבִעים ִבשְּ נֵי לְֵּצאת ָהַארְּ ָרֵאל בְּ ַריִם ֵמֶאֶרץ יִשְּ  ַבחֶֹדש ִמצְּ

ֶאָחד ַהֲחִמיִשי ִרים ָשֹלש ֶבן וְַּאֲהרֹן( 39: )ַלחֶֹדש בְּ ַאת וְֶּעשְּ  בְּמֹתֹו|  ָשנָה ומְּ
ַמע( 41) : ָהָהר בְּהֹר נֲַענִי ַוטִשְּ ֶאֶרץ ַבםֶגֶב יֵֹשב וְּהוא ֲעָרד ֶמֶלְך ַהךְּ נַָען בְּ |  ךְּ
נֵי בְּבֹא ָרֵאל בְּ עו( 41: )יִשְּ ַצלְּמֹנָה ַוטֲַחנו|  ָהָהר ֵמהֹר ַוטִסְּ עו( 42: )בְּ  ַוטִסְּ
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עו( 43: )בְּפונֹן ַוטֲַחנו|  ִמַצלְּמֹנָה עו( 44: )בְּאֹבֹת ַוטֲַחנו|  ִמפונֹן ַוטִסְּ |  ֵמאֹבֹת ַוטִסְּ
ִעטֵי ַוטֲַחנו עו( 45: )מֹוָאב ִבגְּבול ָהֲעָבִרים בְּ ִדיבֹן ַוטֲַחנו|  ֵמִעטִים ַוטִסְּ ( 46: )ָגד בְּ
עו מֹן ַוטֲַחנו|  ָגד ִמִדיבֹן ַוטִסְּ ַעלְּ ָלָתיְָּמה בְּ עו( 47: )ִדבְּ |  ָלָתיְָּמהִדבְּ  ֵמַעלְּמֹן ַוטִסְּ
ָהֵרי ַוטֲַחנו נֵי ָהֲעָבִרים בְּ עו( 48: )נְּבֹו ִלפְּ בֹת ַוטֲַחנו|  ָהֲעָבִרים ֵמָהֵרי ַוטִסְּ ַערְּ  בְּ
ֵדן ַעל מֹוָאב ֵדן ַעל ַוטֲַחנו( 49: )יְֵּרחֹו יַרְּ |  ַהִשִחים ָאֵבל ַעד ַהיְִּשמֹת ִמֵבית ַהטַרְּ

בֹת ַערְּ ֶוה ַויְַּדֵבר( 51) : מֹוָאב בְּ בֹת מֶֹשה ֶאל יַהְּ ַערְּ ֵדן ַעל|  מֹוָאב בְּ  יְֵּרחֹו יַרְּ
נֵי ֶאל ַדֵבר( 51: )ֵלאמֹר ָרֵאל בְּ תָ  יִשְּ ִרים ַאֶתם ִךי|  ֲאֵלֶהם וְָּאַמרְּ  ֶאת עֹבְּ
ֵדן נַָען ֶאֶרץ ֶאל ַהטַרְּ ֶתם( 52: )ךְּ ֵבי ָךל ֶאת וְּהֹוַרשְּ נֵיֶכם ָהָאֶרץ יֹשְּ  ִמפְּ

ֶתם ִךטָֹתם ָךל תאֵ  וְִּאַבדְּ ֵמי ָךל וְֵּאת|  ַמשְּ ַאֵבדו ַמֵמכָֹתם ַצלְּ  ָבמָֹתם ָךל וְֵּאת תְּ
ִמידו ֶתם( 53: )ַתשְּ  ָהָאֶרץ ֶאת נַָתִתי ָלֶכם ִךי|  ָבה ִויַשבְֶּתם ָהָאֶרץ ֶאת וְּהֹוַרשְּ

נַַחלְֶּתם( 54: )אָֹתה ָלֶרֶשת פְּ  בְּגֹוָרל ָהָאֶרץ ֶאת וְִּהתְּ ִמשְּ בו ָלַרב חֵֹתיֶכםלְּ  ַתרְּ
ַעט נֲַחָלתֹו ֶאת ִעיט וְַּלמְּ  לֹו ַהגֹוָרל ָשָלה לֹו יֵֵצא ֲאֶשר ֶאל נֲַחָלתֹו ֶאת ַתמְּ

יֶה נֶָחלו ֲאבֵֹתיֶכם לְַּמחֹות|  יִהְּ ֵבי ֶאת תֹוִרישו ֹלא וְִּאם( 55: )ִתתְּ  ָהָאֶרץ יֹשְּ
נֵיֶכם ֵעינֵיֶכם ִךיםלְּשִ  ֵמֶהם תֹוִתירו ֲאֶשר וְָּהיָה ִמפְּ נִינִם בְּ ִצֵדיֶכם וְִּלצְּ |  בְּ
ֶכם וְָּצֲררו ִבים ַאֶתם ֲאֶשר ָהָאֶרץ ַעל ֶאתְּ  ִדִליִתי ַךֲאֶשר וְָּהיָה( 56: )ָבה יֹשְּ

 :ָלֶכם ֶאֱעֶשה ָלֶהם ַלֲעשֹות
Bemidbár Pérek 34 

ֶוה ַויְַּדֵבר( 1) נֵי ֶאת ַצו( 2: )ֵכאמֹר מֶֹשה ֶאל יַהְּ ָרֵאל בְּ תָ  יִשְּ  ִךי ֲאֵלֶהם וְָּאַמרְּ
נַָען ָהָאֶרץ ֶאל ָבִאים ַאֶתם נֲַחָלה ָלֶכם ִתפֹל ֲאֶשר ָהָאֶרץ זֹאת|  ךְּ  ֶאֶרץ בְּ
נַַען ַבר נֶגֶב פְַּאת ָלֶכם וְָּהיָה( 3: )ִלגְֺּבֹלֶתיהָ  ךְּ  וְָּהיָה|  ֱאדֹום יְֵּדי ַעל ִצן ִמִלדְּ
ֵצה נֶגֶב גְּבול ָלֶכם ָמה ֶלַלחהַ  יָם ִמקְּ ַמֲעֵלה ִמםֶגֶב ַהגְּבול ָלֶכם וְּנַָסב( 4: )ֵקדְּ  לְּ

ַרִבים אָֹתיו[ קרי וְָּהיו] והיה ִצנָה וְָּעַבר ַעקְּ נֵעַ  לְָּקֵדש ִמםֶגֶב תֹוצְּ  וְּיָָצא|  ַברְּ
מֹנָה וְָּעַבר ַאָדר ֲחַצר ָלה ֵמַעצְּמֹון ַהגְּבול וְּנַָסב( 5: )ַעצְּ ָריִם נַחְּ  וְָּהיו|  ִמצְּ
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אָֹתיותֹו יֶה זֶה|  וגְּבול ַהָגדֹול ַהטָם ָלֶכם וְָּהיָה יָם וגְּבול( 6: )ַהטָָלה צְּ  ָלֶכם יִהְּ
יֶה וְּזֶה( 7: )יָם גְּבול ָתאו ַהָגדֹל ַהטָם ִמן|  ָצפֹון גְּבול ָלֶכם יִהְּ : ָהָהר הֹר ָלֶכם תְּ

ָתאו ָהָהר ֵמהֹר( 8) אֹת וְָּהיו|  ֲחָמת לְּבֹא תְּ ָדָדה גְֺּבלהַ  תֹוצְּ  ַהגְֺּבל וְּיָָצא( 9: )צְּ
רֹנָה אָֹתיו וְָּהיו זִפְּ יֶה זֶה|  ֵעינָן ֲחַצר תֹוצְּ ַאִויֶתם( 11: )ָצפֹון גְּבול ָלֶכם יִהְּ  וְִּהתְּ

ָמה ִלגְּבול ָלֶכם ָפָמה ֵעינָן ֵמֲחַצר|  ֵקדְּ ָפם ַהגְֺּבל וְּיַָרד( 11: )שְּ ָלה ִמשְּ  ָהִרבְּ
ָמה ִךםֶֶרת יָם ֶךֶתף ַעל וָמָחה ַהגְּבול וְּיַָרד|  ָלָעיִן ִמֶקֶדם  ַהגְּבול וְּיַָרד( 12: )ֵקדְּ

ֵדנָה יֶה זֹאת|  ַהֶלַלח יָם תֹוצְּאָֹתיו וְָּהיו ַהטַרְּ : ָסִביב ִלגְֺּבֹלֶתיהָ  ָהָאֶרץ ָלֶכם ִתהְּ
נֵי ֶאת מֶֹשה ַויְַּצו( 13) ָרֵאל בְּ נֲַחלו ֲאֶשר ָהָאֶרץ זֹאת|  ֵלאמֹר יִשְּ  אָֹתה ִתתְּ

ֶוה ִצָוה ֲאֶשר בְּגֹוָרל ַעת ָלֵתת יַהְּ חו ִךי( 14: )ַהַלֶחה ַוֲחִצי ַהַלחֹות לְִּתשְּ  ָלקְּ
נֵי ַמֵחה ֵבית ָהראוֵבנִי בְּ נֵי וַמֵחה ֲאבָֹתם לְּ  ַמֵחה ַוֲחִצי|  ֲאבָֹתם לְֵּבית ַהָגִדי בְּ

נֶַשה חו מְּ נֵי( 15: )נֲַחָלָתם ָלקְּ חו|  ַהַלֶחה ֲחִציוַ  ַהַלחֹות שְּ  ֵמֵעֶבר נֲַחָלָתם ָלקְּ
ֵדן יַרְּ ָמה יְֵּרחֹו לְּ  : ִמזְָּרָחה ֵקדְּ

ֶוה ַויְַּדֵבר( 16) מֹות ֵאֶכה( 17: )ֵכאמֹר מֶֹשה ֶאל יַהְּ  יִנְֲּחלו ֲאֶשר ָהֲאנִָשים שְּ
ָעזָר|  ָהָאֶרץ ֶאת ָלֶכם  ֶאָחד נִָשיא דֶאחָ  וְּנִָשיא( 18: )נון ִבן ִויהֹוֺשעַ  ַהךֵֹהן ֶאלְּ

חו|  ִמַלֶחה מֹות וְֵּאֶכה( 19: )ָהָאֶרץ ֶאת ִלנְּחֹל ִתקְּ ַמֵחה|  ָהֲאנִָשים שְּ  יַהוָדה לְּ
ַמֵחה( 21: )יְֺּפםֶה ֶבן ָךֵלב נֵי ולְּ עֹון בְּ מוֵאל ִשמְּ ַמֵחה( 21: )ַעִליהוד ֶבן שְּ  לְּ

לֹון ֶבן ֱאִליָדד ִבנְּיִָמן ַמחֵ ( 22: )ִךסְּ נֵי הולְּ נֵי( 23: )יָגְִּלי ֶבן ֺבִקי|  נִָשיא ָדן בְּ  ִלבְּ
ַמֵחה יֹוֵסף נֵי לְּ נֶַשה בְּ ַמֵחה( 24: )ֵאפֹד ֶבן ַחםִיֵאל|  נִָשיא מְּ נֵי ולְּ ַריִם בְּ  ֶאפְּ
מוֵאל|  נִָשיא ָטן ֶבן קְּ ַמֵחה( 25: )ִשפְּ נֵי ולְּ נְָך ֶבן ֱאִליָצָפן|  נִָשיא זְּבוֺלן בְּ  :ַפרְּ

ַמֵחה( 26) נֵי ולְּ נֵי ולְַּמֵחה( 27: )ַעזָן ֶבן ַפלְִּטיֵאל|  נִָשיא יִָששָכר בְּ  ָאֵשר בְּ
ֹלִמי ֶבן ֲאִחיהוד|  נִָשיא ַמֵחה( 28: )שְּ נֵי ולְּ ָתִלי בְּ ֵאל|  נִָשיא נַפְּ ַדהְּ  ֶבן פְּ

ֶוה ִצָוה ֲאֶשר ֵאֶכה( 29: )ַעִליהוד נֵ  ֶאת לְּנֵַחל|  יַהְּ ָרֵאל יבְּ נַָען בְֶּאֶרץ יִשְּ  :ךְּ
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Bemidbár Pérek 35 

ֶוה ַויְַּדֵבר( 1) בֹת מֶֹשה ֶאל יַהְּ ַערְּ ֵדן ַעל|  מֹוָאב בְּ  ֶאת ַצו( 2: )ֵלאמֹר יְֵּרחֹו יַרְּ
נֵי ָרֵאל בְּ נו יִשְּ ִוטִם וְּנָתְּ  ֶלָעִרים וִמגְָּרש|  ָלָשֶבת ָעִרים ֲאֺחזָָתם ִמםֲַחַלת ַללְּ

ִביבֵֹתיהֶ  נו םסְּ ִוטִם ִתתְּ ֵשיֶהם|  ָלָשֶבת ָלֶהם ֶהָעִרים וְָּהיו( 3: )ַללְּ יו וִמגְּרְּ  יִהְּ
ָתם ֶהמְּ ֺכָשם ִלבְּ ֵשי( 4: )ַחטָָתם ולְּכֹל וְִּלרְּ נו ֲאֶשר ֶהָעִרים וִמגְּרְּ ִוטִם ִתתְּ |  ַללְּ

 פְַּאת ֶאת ִעירלָ  ִמחוץ וַמדֶֹתם( 5: )ָסִביב ַאָלה ֶאֶלף ָוחוָצה ָהִעיר ִמִקיר
ָמה ַפיִם ֵקדְּ ַפיִם נֶגֶב פְַּאת וְֶּאת ָבַאָלה ַאלְּ ַפיִם יָם פְַּאת וְֶּאת ָבַאָלה ַאלְּ  ַאלְּ
ַפיִם ָצפֹון פְַּאת וְֵּאת ָבַאָלה יֶה זֶה|  ַבָתֶוְך וְָּהִעיר ָבַאָלה ַאלְּ ֵשי ָלֶהם יִהְּ  ִמגְּרְּ

ִוטִם נוִתתְּ  ֲאֶשר ֶהָעִרים וְֵּאת( 6: )ֶהָעִרים ָלט ָעֵרי ֵשש ֵאת ַללְּ  ֲאֶשר ַהִלקְּ
נו נו ַוֲעֵליֶהם|  ָהרֵֹצחַ  ָשָלה ָלנֺס ִתתְּ ָבִעים ִתתְּ ַתיִם ַארְּ  ָךל( 7: )ִעיר ושְּ

נו ֲאֶשר ֶהָעִרים ִוטִם ִתתְּ ָבִעים ַללְּ מֹנֶה ַארְּ ֶהן|  ִעיר ושְּ ֵשיֶהן וְֶּאת ֶאתְּ ( 8: )ִמגְּרְּ
נו ֲאֶשר וְֶּהָעִרים נֵי ֵמֲאֺחזַת ִתתְּ ָרֵאל בְּ בו ָהַרב ֵמֵאת יִשְּ ַעט וֵמֵאת ַתרְּ  ַהמְּ
ִעיטו ִפי ִאיש|  ַתמְּ ִוטִם ֵמָעָריו יִֵתן יִנְָּחלו ֲאֶשר נֲַחָלתֹו ךְּ  : ַללְּ

ֶוה ַויְַּדֵבר( 9) נֵי ֶאל ַדֵבר( 11: )ֵכאמֹר מֶֹשה ֶאל יַהְּ ָרֵאל בְּ תָ  יִשְּ |  ֲאֵלֶהם וְָּאַמרְּ
ִרים ַאֶתם ִךי ֵדן ֶאת עֹבְּ ָצה ַהטַרְּ נַָען ַארְּ ִריֶתם( 11: )ךְּ  ָעֵרי ָעִרים ָלֶכם וְִּהקְּ

ָלט יֶינָה ִמקְּ גָגָה נֶֶפש ַמֵךה רֵֹצחַ  ָשָלה וְּנָס|  ָלֶכם ִתהְּ  ָלֶכם וְָּהיו( 12: )ִבשְּ
ָלט ֶהָעִרים ִמקְּ דֹועָ  ַעד ָהרֵֹצחַ  יָמות וְֹּלא|  ִמגֵֹאל לְּ נֵי מְּ ָפט ָהֵעָדה ִלפְּ : ַלִלשְּ

ָלט ָעֵרי ֵשש|  ִתֵתנו ֲאֶשר וְֶּהָעִרים( 13) יֶינָה ִמקְּ ֹלש ֵאת( 14: )ָלֶכם ִתהְּ  שְּ
נו ֶהָעִרים ֵדן ֵמֵעֶבר ִתתְּ ֹלש וְֵּאת ַלטַרְּ נו ֶהָעִרים שְּ ֶאֶרץ ִתתְּ נַָען בְּ  ָעֵרי|  ךְּ
ָלט יֶינָה ִמקְּ נֵ ( 15: )ִתהְּ ָרֵאל יִלבְּ יֶינָה בְּתֹוָכם וְַּלתֹוָשב וְַּלֵגר יִשְּ  ֵשש ִתהְּ

ָלט ָהֵאֶכה ֶהָעִרים ִמקְּ גָגָה נֶֶפש ַמֵךה ָךל ָשָלה ָלנוס|  לְּ  ִבכְִּלי וְִּאם( 16: )ִבשְּ
זֶל ֶאֶבן וְִּאם( 17: )ָהרֵֹצחַ  יוַמת מֹות|  הוא רֵֹצחַ  ַוטָמֹת ִהָךהו ַברְּ  ֲאֶשר יָד בְּ
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ִלי אֹו( 18: )ָהרֵֹצחַ  יוַמת מֹות|  הוא רֵֹצחַ  ַוטָמֹת ִהָךהו ָבה מותיָ   יָד ֵעץ ִבכְּ
 הוא ַהָדם גֵֹאל( 19: )ָהרֵֹצחַ  יוַמת מֹות|  הוא רֵֹצחַ  ַוטָמֹת ִהָךהו בֹו יָמות ֲאֶשר
ִפגְּעֹו|  ָהרֵֹצחַ  ֶאת יִָמית ָדֶפםו ִשנְָּאהבְּ  וְִּאם( 21: )יְִּמיֶתםו הוא בֹו בְּ  אֹו|  יֶהְּ

ִליְך ִדטָה ָעָליו ִהשְּ ֵאיָבה אֹו( 21: )ַוטָמֹת ִבצְּ יָדֹו ִהָךהו בְּ  יוַמת מֹות ַוטָמֹת בְּ
ִפגְּעֹו ָהרֵֹצחַ  ֶאת יִָמית ַהָדם גֵֹאל|  הוא רֵֹצחַ  ַהַלֶךה  בְֶּפַתע וְִּאם( 22: )בֹו בְּ
ִלי אֹו|  ֲהָדפֹו ֵאיָבה בְֹּלא ִלי ָךל ָעָליו ְךִהשְּ ִדטָה בְֹּלא ךְּ ָכל אֹו( 23: )צְּ  ֶאֶבן בְּ
אֹות בְֹּלא ָבה יָמות ֲאֶשר ַבֵקש וְֹּלא לֹו אֹויֵב ֹלא וְּהוא|  ַוטָמֹת ָעָליו ַוטֵַפל רְּ  מְּ
ָפִטים ַעל|  ַהָדם גֵֹאל וֵבין ַהַלֶךה ֵבין ָהֵעָדה וְָּשפְּטו( 24: )ָרָעתֹו : ֶכהָהאֵ  ַהִלשְּ

 ִעיר ֶאל ָהֵעָדה אֹתֹו וְֵּהִשיבו ַהָדם גֵֹאל ִמטַד ָהרֵֹצחַ  ֶאת ָהֵעָדה וְִּהִצילו( 25)
ָלטֹו  אֹתֹו ָמַשח ֲאֶשר ַהָגדֹל ַהךֵֹהן מֹות ַעד ָבה וְּיַָשב|  ָשָלה נָס ֲאֶשר ִמקְּ
ֶשֶמן ָלטֹו ִעיר ולגְּב ֶאת|  ָהרֵֹצחַ  יֵֵצא יָצֹא וְִּאם( 26: )ַהקֶֹדש בְּ  יָנוס ֲאֶשר ִמקְּ
ָלטֹו ִעיר ִלגְּבול ִמחוץ ַהָדם גֵֹאל אֹתֹו וָמָצא( 27: )ָשָלה  ַהָדם גֵֹאל וְָּרַצח|  ִמקְּ

ִעיר ִךי( 28: )ָדם לֹו ֵאין ָהרֵֹצחַ  ֶאת ָלטֹו בְּ |  ַהָגדֹל ַהךֵֹהן מֹות ַעד יֵֵשב ִמקְּ
 ָלֶכם ֵאֶכה וְָּהיו( 29: )ֲאֺחזָתֹו ֶאֶרץ ֶאל ָהרֵֹצחַ  שוביָ  ַהָגדֹל ַהךֵֹהן מֹות וְַּאֲחֵרי
ֺחַקת ָפט לְּ בֵֹתיֶכם בְּכֹל|  לְּדֹרֵֹתיֶכם ִמשְּ ִפי נֶֶפש ַמֵךה ָךל( 31: )מֹושְּ  ֵעִדים לְּ
ַצח נֶֶפש יֲַענֶה ֹלא ֶאָחד וְֵּעד|  ָהרֵֹצחַ  ֶאת יִרְּ חו וְֹּלא( 31: )ָלמות בְּ  כֶֹפר ִתקְּ
ֹ  לְּנֶֶפש חו וְֹּלא( 32: )יוָמת מֹות ִךי|  ָלמות ָרָשע הוא ֲאֶשר ֵצחַ ר  כֶֹפר ִתקְּ
ָלטֹו ִעיר ֶאל ָלנוס  וְֹּלא( 33: )ַהךֵֹהן מֹות ַעד ָבָאֶרץ ָלֶשֶבת ָלשוב|  ִמקְּ

 וְָּלָאֶרץ|  ָהָאֶרץ ֶאת יֲַחנִיף הוא ַהָדם ִךי ָבה ַאֶתם ֲאֶשר ָהָאֶרץ ֶאת ַתֲחנִיפו
ַטֵלא וְֹּלא( 34: )שֹפְּכֹו בְַּדם ִאם ִךי ָבה ֺשַפְך ֲאֶשר ַלָדם יְֺּכַפר אֹל  ֶאת תְּ

ִבים ַאֶתם ֲאֶשר ָהָאֶרץ ֶוה ֲאנִי ִךי|  בְּתֹוָכה שֵֹכן ֲאנִי ֲאֶשר ָבה יֹשְּ  שֵֹכן יַהְּ
נֵי בְּתֹוְך ָרֵאל בְּ  :יִשְּ
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Bemidbár Pérek 36 
בו( 1) רְּ ַפַחת ָהָאבֹות יָראשֵ  ַוטִקְּ ִמשְּ נֵי לְּ נֶַשה ֶבן ָמִכיר ֶבן גִלְָּעד בְּ  מְּ

חֹת פְּ נֵי ִמִלשְּ נֵי ַויְַּדבְּרו|  יֹוֵסף בְּ נֵי מֶֹשה ִלפְּ נֵי ָאבֹות ָראֵשי ַהםְִּשִאים וְִּלפְּ  ִלבְּ
ָרֵאל רו( 2: )יִשְּ ֶוה ִצָוה ֲאדֹנִי ֶאת ַוטֹאמְּ נֲַחָלה ָהָאֶרץ ֶאת ָלֵתת יַהְּ  בְּגֹוָרל בְּ

נֵי ָרֵאל ִלבְּ ָחד נֲַחַלת ֶאת ָלֵתת ַביהָוה ֺצָוה ַואדֹנִי|  יִשְּ ָלפְּ נָֹתיו ָאִחינו צְּ ( 3: )ִלבְּ
נֵי לְֶּאָחד וְָּהיו ֵטי ִמבְּ נֵי ִשבְּ ָרֵאל בְּ נִָשים יִשְּ ָעה לְּ  ִמםֲַחַלת נֲַחָלָתן וְּנִגְּרְּ

: יִָגֵרעַ  נֲַחָלֵתנו וִמגַֹרל|  ָלֶהם יֶינָהִתהְּ  ֲאֶשר ַהַלֶחה נֲַחַלת ַעל וְּנֹוַסף ֲאבֵֹתינו
יֶה וְִּאם( 4) נֵי ַהטֵֹבל יִהְּ ָרֵאל ִלבְּ ָפה יִשְּ  ֲאֶשר ַהַלֶחה נֲַחַלת ַעל נֲַחָלָתן וְּנֹוסְּ

יֶינָה נֵי ֶאת מֶֹשה ַויְַּצו( 5: )נֲַחָלָתן יִָגַרע ֲאבֵֹתינו ַמֵחה וִמםֲַחַלת|  ָלֶהם ִתהְּ  בְּ
ָרֵאל ֶוה ִפי ַעל יִשְּ נֵי ַמֵחה ֵךן|  ֵלאמֹר יַהְּ ִרים יֹוֵסף בְּ  ֲאֶשר ַהָדָבר זֶה( 6: )דֹבְּ

ֶוה ִצָוה נֹות יַהְּ ָחד ִלבְּ ָלפְּ ֵעינֵיֶהם ַלחֹוב ֵלאמֹר צְּ יֶינָה בְּ  ַאְך|  לְּנִָשים ִתהְּ
ַפַחת ִמשְּ יֶינָה ֲאִביֶהם ַמֵחה לְּ נִָשים ִתהְּ נֵי נֲַחָלה ִתמֹב וְֹּלא( 7: )לְּ ָרֵאל ִלבְּ  יִשְּ

בְּקו ֲאבָֹתיו ַמֵחה בְּנֲַחַלת ִאיש ִךי|  ַמֶחה ֶאל ִמַלֶחה נֵי יִדְּ ָרֵאל בְּ  וְָּכל( 8: )יִשְּ
נֵי ִמַלחֹות נֲַחָלה יֶֹרֶשת ַבת ָרֵאל בְּ ֶאָחד יִשְּ ַפַחת לְּ יֶה ָאִביהָ  ַמֵחה ִמִלשְּ  ִתהְּ

ַמַען|  לְִּאָשה שו לְּ נֵי יִירְּ ָרֵאליִ  בְּ  נֲַחָלה ִתמֹב וְֹּלא( 9: )ֲאבָֹתיו נֲַחַלת ִאיש שְּ
ַמֶחה ִמַלֶחה נֲַחָלתֹו ִאיש ִךי|  ַאֵחר לְּ בְּקו בְּ נֵי ַמחֹות יִדְּ ָרֵאל בְּ  ַךֲאֶשר( 11: )יִשְּ

ֶוה ִצָוה ָחד בְּנֹות ָעשו ֵךן|  מֶֹשה ֶאת יַהְּ ָלפְּ יֶינָה( 11: )צְּ ָלה ַוִתהְּ ָצה ַמחְּ  ִתרְּ
ָחגְָּלה ָחד בְּנֹות וְּנָֹעה וִמלְָּךה וְּ ָלפְּ נֵי|  צְּ נִָשים דֵֹדיֶהן ִלבְּ חֹת( 12: )לְּ פְּ נֵי ִמִלשְּ  בְּ
נֶַשה נִָשים ָהיו יֹוֵסף ֶבן מְּ ִהי|  לְּ ַפַחת ַמֵחה ַעל נֲַחָלָתן ַותְּ ( 13: )ֲאִביֶהן ִמשְּ
ָפִטים ַהִלצְֹּות ֵאֶכה וֶ  ִצָוה ֲאֶשר וְַּהִלשְּ יַד היַהְּ נֵי ֶאל מֶֹשה בְּ ָרֵאל בְּ |  יִשְּ

בֹת ַערְּ ֵדן ַעל מֹוָאב בְּ  :יְֵּרחֹו יַרְּ
 


