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VA-YIKRA 
Va-yikra 1:1 – 1:4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ֶהל  1:1 ֹֹ֥ יו ֵמא ָלָ֔ ֙ה ֵא ְהוָ ר י ֵבֵּ֤ ְַד י ה וַ א ֶאל־מֶֹשֶׁ֑ ָרָ֖ ְִּק י  וַ

ר׃ ֹֹֽ ד ֵלאמ ָתָּ֣  2 מֹוֵעָ֖ ְר ָאַמ ְִּשָרֵאל֙ וְ י י ֵּ֤ ֵנ ר ֶאל־ְב ֵבֵּ֞  ַד

ן־ ה מִּ ֹֽיהָוֶׁ֑ ן ַל ָבָ֖ ְר ם ָק ֶכֶּ֛ יב מִּ ֹ֥ רִּ ְַק ֹֽי־י ם כִּ ם ָאָדָ֗ ֶהָ֔ ֵל  ֲא

יבּו ֶאת־ ָ֖ אן ַתְקרִּ ָֹ֔ ן־ַהצ ָק֙ר ּומִּ ן־ַהָב ה מִּ ָמָ֗  ַהְבֵה

ֹֽם׃ָקרְ  נְֶכ ר  3ַב ָָכֹ֥ ר ז ָקָ֔ ן־ַהָב ָבנֹ֙ו מִּ ה ָקְר ם־עָֹלֵּ֤  אִּ

ֹו  יב אֹתָ֔ ָּ֣ רִּ ְַק ֶהל מֹוֵעד֙ י ֵֹּ֤ ַתח א ּנּו ֶאל־ֶפֶּ֝ יֶבֶׁ֑ רִּ ים יְַק ָ֖  ָתמִּ

ֹֽה׃ ֹ֥י יְהָו ֵנ ְפ ֹו לִּ ְרצֹנָ֖ ה  4 לִּ אש ָהעָֹלֶׁ֑ ָֹּ֣ ל ר ֹו ַעָ֖ ָדָ֔ ְך י ַמָּ֣ ָס  וְ

  

 

  



3 
VA-YIKRA 
Va-yikra 1:4 – 2:7 

 

ר  ֵפֹ֥ ַכ ֹו ְל ה לָ֖ ָצֹ֥ נְִּר ֹֽיו׃וְ ָל י  5ָע ָּ֣ ֵנ ְפ ר לִּ ָקָ֖ ן ַהָב ט ֶאת־ֶבֹ֥ ָשַחֶּ֛  וְ

ם  ָדָ֔ נִּי֙ם ֶאת־ַה ֲה ֹֹֽ ֹֽכ ן ַה ֵֹּ֤ י ַאֲהר נֵֵ֨ יבּו ְב ְקרִּ הִּ ה וְְ֠  יְהָוֶׁ֑

ַתח  יב ֲאֶשר־ֶפָ֖ ַח֙ ָסבִָּ֔ ְֵב֙ ז ם ַעל־ַהמִּ ָדֵּ֤ ּו ֶאת־ַה זְָרקֵ֨  וְ

ֹֽד׃ ֶהל מֹוֵע ֹֹ֥ ּה  6 א ח אָֹתָ֖ נִַּתֹ֥ ה וְ יט ֶאת־ָהעָֹלֶׁ֑ ָ֖ ְפשִּ הִּ  וְ

ֹֽיָה׃ ֶח נְָת ַח   7 לִּ ְֵבֶׁ֑ ז ש ַעל־ַהמִּ ן ֵאָ֖ ן ַהכֵֹהֶּ֛ ֹֹ֧ י ַאֲהר נֵֵ֨ נְָתנּו ְב  וְְ֠

ֹֽש׃ ים ַעל־ָהֵא ָ֖ ּו ֵעצִּ ָעְרכֹ֥ ים  8  וְ נִָּ֔ ֲה ָֹּ֣ י ַאֲהרֹן֙ ַהכ ֵנֵּ֤ ּו ְב ָעְרכָ֗  וְ

ֶדר ַעל־ ָפֶׁ֑ ֶאת־ַה אש וְ ָֹ֖ ים ֶאת־ָהר ּנְָתחִָּ֔ ת ַה  ֵאֵ֚

ר  ש ֲאֶשָ֖ ֵאָ֔ ר ַעל־ָה ֶשָּ֣ י֙ם ֲא ַֹֽח׃ָהֵעצִּ ְֵב ז  ַעל־ַהמִּ

ן  9   יר ַהכֵֹהֵּ֤ ְקטִֵּ֨ הִּ ִּם וְ י ָמֶׁ֑ ץ ַב ַחָּ֣ ְִּר יו י ָעָ֖ ָר ֹו ּוְכ ְרבֹ֥ קִּ  וְ

ֹוַח  יַח־נִּיחָ֖ ה ֵרֹֽ ֵשֹ֥ ה אִּ ֶּ֛ ָחה עָֹל ְֵבָ֔ ז  ֶאת־ַהכֹל֙ ַהמִּ

ֹֽה׃ }ס{ ֹֽיהָו אן  10                  ַל ֵֹ֨ ן־ַהצ ם־מִּ אִּ  וְ

ר  ָָכֹ֥ ה ז ים ְלעָֹלֶׁ֑ ָ֖ זִּ ן־ָהעִּ ֹו מִּ ים אֹ֥ ֶּ֛ ן־ַהְכָשבִּ ֹו מִּ נֹ֧  ָקְרָב

ֹּֽנּו׃ יֶב רִּ ים יְַק ָ֖ ַח  11 ָתמִּ ְֵבֶּ֛ ז ֶֹ֧רְך ַהמִּ ל ֶי ֹו ַעָּ֣ ט אֹ֜ת ַחֵ֨ ָש  וְ

ים ֶאת־ ֹ֧ נִּ ן ַהכֲֹה ֵֹ֨ נֵ֩י ַאֲהר ֡קּו ְב זְָר ה וְ י יְהָוֶׁ֑ ָּ֣ ֵנ ְפ נָה לִּ ָֹ֖ פ  ָצ

ֹֽיב׃ ַח ָסבִּ ְֵבָ֖ ז ֹו ַעל־ַהמִּ יו  12 ָדמֶּ֛ ָחָ֔ נְָת ח אֹתֹ֙ו לִּ נִַּתֵּ֤  וְ

ם ַעל־ ֙ן אָֹתָ֔ ְך ַהכֵֹה ַרֵּ֤ ָע ֹו וְ ְדרֶׁ֑ ֶאת־פִּ ֹו וְ ֶאת־רֹאשָ֖  וְ

ַֹֽח׃ ְֵב ז ר ַעל־ַהמִּ ש ֲאֶשָ֖ ר ַעל־ָהֵאָ֔ ֶשָּ֣ י֙ם ֲא ֵֹֽעצִּ ֶרב  13ָה ֶקֹ֥ ַה  וְ

 ֙ ן ֶאת־ַהכֹל יב ַהכֵֹהֵּ֤ ֵ֨ ְקרִּ הִּ ִּם וְ י ָמֶׁ֑ ץ ַב ַחָּ֣ ְִּר ִּם י י ַעָ֖ ָר ְכ ַה  וְ

זְ  יר ַהמִּ ָּ֣ ְקטִּ הִּ ַח וְ ָֹ֖ יַח נִּיח ה ֵרֹ֥ ֵשֶּ֛ ּוא אִּ ה הָ֗ ָחה עָֹלָּ֣  ֵבָ֔

ֹֽה׃ }פ{     ַליהָו

יב ִמן־ 14 ה ְוִהְקִרִ֣ ַֽיהָוָ֑ ם ִמן־ָה֛עֹוף עָֹלָ֥ה ָקְרָב֖נֹו ל   ְוִאִ֧

ּיֹוָנ֖ה ֶאת־ָקְרָבנַֹֽו׃ ָ֥י ה  ים ֛אֹו ִמן־ְבנ  תִֹרִ֗ ֹו 15 ה  יבֵּ֤ ְקרִּ   ַהכֵֹהן֙  ְוהִּ

ָחה  ְֵבֶׁ֑ ז יר ַהמִּ ָ֖ ְקטִּ הִּ ֹו וְ ַח ּוָמַל֙ק ֶאת־רֹאשָ֔ ְֵבָ֔ ז  ֶאל־ַהמִּ

ַֹֽח׃ ְֵב ז יר ַהמִּ ֹ֥ ל קִּ ֹו ַעָ֖ ה ָדמָ֔ ָצָּ֣ נְִּמ ֹו  16 וְ יר ֶאת־ֻמְרָאתָ֖ ֹ֥ ֵהסִּ  וְ

ְדָמה  ַח֙ ֵקָ֔ ְֵב֙ ז ֶצל ַהמִּ ּה ֵאֵּ֤ יְך אָֹת֜ ְשלִֵּ֨ הִּ ּה וְ ָתֶׁ֑ נָֹצ  ְב

ֶֹֽשן׃ ָד ֹום ַה כְ  17 ֶאל־ְמקָ֖ ֹו בִּ ע אֹתָּ֣ ַסֵ֨ שִּ י֒ל וְ דִּ א יְַב  נָָפי֮ו לָּ֣

ים  ָ֖ ָחה ַעל־ָהֵעצִּ ְֵבָ֔ ז ן֙ ַהמִּ ֹו ַהכֵֹה יר אֹתֵּ֤ ְקטִֵּ֨ הִּ  וְ

ַח  ָֹ֖ יַח נִּיח ה ֵרֹ֥ ֵשֶּ֛ ּוא אִּ ה הָ֗ ש עָֹלָּ֣ ר ַעל־ָהֵאֶׁ֑  ֲאֶשָּ֣

ֹֽה׃ }ס{ ן  2:1               ַליהָו ַבֵּ֤ ְר יב ָק ֹֽי־ַתְקרִֵּּ֞ ֶפש כִּ נֶָ֗  וְ

ן  ֶמ ֙יָה֙ ֶשָ֔ ֶל ק ָע ַָצֵּ֤ י ֹו וְ נֶׁ֑ ָּ֣ה ָקְרָב ֶי ְִּה ֶלת י ָֹ֖ ה ס ֹֽיהוָָ֔ נְָח֙ה ַל  מִּ

ֹֽה׃ יָה ְלבָֹנ ֶלָ֖ ן ָע נַָתֹ֥ נִּי֒ם  2וְ י ַאֲהרֹ֮ן ַהכֲֹה ֵנָּ֣ ּה ֶאל־ְב יָאָ֗ ֱֹֽהבִּ  ֶו

ל  ּה ַעָ֖ נָָ֔ ַשְמ ָתּ֙ה ּומִּ ְל ָס ֹו מִּ א ֻקְמצָ֗ ם ְמלָּ֣ ָש֜ ץ מִּ ַמֵ֨ ָק  וְ

ָחה  ְֵבָ֔ ז ָתּ֙ה ַהמִּ ָר ן ֶאת־ַאזְָכ יר ַהכֵֹה֜ ְקטִֵּ֨ הִּ ּה וְ ָָתֶׁ֑  ָכל־ְלבֹנ

ֹֽה׃ ַח ַליהָו ָֹ֖ יַח נִּיח ה ֵרֹ֥ ֵשֶּ֛ ן־ 3 אִּ ֶר֙ת מִּ ַהּנֹוֶת֙  וְ

י  ֵשֹ֥ ים ֵמאִּ ָ֖ ָדשִּ ֶדש ָקֹֽ ֹֹ֥ יו ק ָנֶׁ֑ ָב ן ּוְל ָֹ֖ ה ְלַאֲהר נְָחָ֔  ַהמִּ

ֹֽה׃ }ס{  ה  4          יְהָו נְָחָ֖ ן מִּ ַבֹ֥ ְר ב ָק ֶּ֛ י ַתְקרִּ ֹ֥ כִּ  וְ

ֶמן  ת ַבֶשָ֔ ֹות ַמצֹ֙ת ְבלּולָּ֣ ֶלת ַחלֵּ֤ ָֹּ֣ ּור ס ה ַתּנֶׁ֑ ֵפָּ֣  ַמֲא

ֶמן׃ }ס{  ָשֹֽ ים ַב ֹ֥ ֹות ְמֻשחִּ י ַמצָ֖ יֵקֹ֥ ם־ 5   ּוְרקִּ אִּ  וְ

ֶלת ְבלּוָלֹ֥ה  ֶֹּ֛ ָך ס ֶנֶׁ֑ ָב ְר ת ָק ֲחַבָ֖ ַֹֽמ ה ַעל־ַה נְָחֹ֥  מִּ

ֹֽה׃ ֶי ְה ה תִּ ָצֹ֥ ן ַמ ֶמ ָתֹ֥ ָפתֵּ֤  6 ַבֶשָ֖ ְק ַָצ י ים וְ תִָּ֔ ּ֙ה פִּ  ֹות אָֹת

ֹֽוא׃ }ס{  ה הִּ נְָחָ֖ ֶמן מִּ יָה ָשֶׁ֑ ֶלָ֖ ם־ 7           ָע אִּ  וְ

ה׃ ֶשֹֽ ֶמן ֵתָע ֶלת ַבֶשָ֖ ֹֹ֥ ָך ס ֶנֶׁ֑ ָב ְר ֶשת ָק ֶחָ֖ ְר ת ַמ נְַחֹ֥   מִּ

 

 
 

 



4 
VA-YIKRA 
Va-yikra 2:8 – 3:11 

 

ה  8 ֶלה ַליהָוֶׁ֑ ֵאָ֖ ה ֵמ ֶשֶּ֛ ֵָע ר י ֶשֹ֧ ה ֲא נְָחָ֗ ֵהֵבאָתָּ֣ ֶאת־ַהמִּ  וְ

ַֹֽח׃ ְֵב ז ּה ֶאל־ַהמִּ יָשָ֖ גִּ הִּ ן וְ ּ֙ה ֶאל־ַהכֵֹהָ֔ יָב ְקרִּ הִּ ים  9 וְ ֵ֨ ֵהרִּ  וְ

ָחה  ְֵבֶׁ֑ ז יר ַהמִּ ָ֖ ְקטִּ הִּ ּה וְ ָתָ֔ ָר ְָכָּ֣ נְָח֙ה ֶאת־ַאז ן־ַהמִּ ן מִּ  ַהכֵֹהֵּ֤

ֹֽה׃ ַח ַליהָו ָֹ֖ יַח נִּיח ה ֵרֹ֥ ֵשֶּ֛ ה  10  אִּ נְָחָ֔ ן־ַהמִּ ֶר֙ת מִּ ַהּנֹוֶת֙  וְ

ֶדש ָקֹֽ  ֹֹ֥ יו ק ָנֶׁ֑ ָב ן ּוְל ָֹ֖ ֹֽה׃ְלַאֲהר י יְהָו ֵשֹ֥ ים ֵמאִּ ָ֖   ָדשִּ

ה  11 א ֵתָעֶשָ֖ ה לֹ֥ יבּ֙ו ַליהוָָ֔ ֙ רִּ ר ַתְק ה ֲאֶשֵּ֤ נְָחָ֗  ָכל־ַהמִּ

ּנּו  ֶמֶּ֛ ירּו מִּ ֹ֧ א־ַתְקטִּ ש לֹֽ ַבָ֔ ָכל־ְד י ָכל־ְשאֹ֙ר וְ ֵּ֤ ץ כִּ ֵמֶׁ֑  ָח

ֹֽה׃ ֹֽיהָו ה ַל ֶשָ֖ ה  12אִּ ם ַליהָוֶׁ֑ יבּו אָֹתָ֖ ֹ֥ ית ַתְקרִּ ֶּ֛ ן ֵראשִּ ַבֹ֥ ְר  ָק

חַ  ְֵבֹ֥ ז ֶאל־ַהמִּ ׃ וְ ַח ֹֹֽ יַח נִּיח ֵרֹ֥ ּו ְל לָ֖ ֲַע ָכל־ 13 לא־י  וְ

ית  א ַתְשבִָּ֗ לָּ֣ ֒ח וְ ָל ְמ ַלח תִּ ֶמָּ֣ ְתָ֮ך ַב נְָח ן מִּ ַבָּ֣ ְר  ָק

נְָךָ֖  ל ָכל־ָקְרָב ָך ַעֹ֥ ֶתֶׁ֑ נְָח ל מִּ ַעָ֖ יָך ֵמ ית ֱאלֶהָ֔ ָּ֣ ַלח ְברִּ  ֶמֵ֚

ַֹֽלח׃ }ס{  יב ֶמ ֹ֥ ם־ 14                 ַתְקרִּ אִּ  וְ

ּוי ָבֵא֙ש  יב ָקלֵּ֤ ה ָאבִֵּּ֞ ים ַליהָוֶׁ֑ ָ֖ כּורִּ ת בִּ נְַחֹ֥ יב מִּ ֶּ֛  ַתְקרִּ

יָך׃ כּוֶרֹֽ ת בִּ נְַחֹ֥ ת מִּ יב ֵאָ֖ ל ַתְקרִִּ֕ ָתָּ֤  15 ֶגֶָּ֣רש ַכְרֶמָ֔  ְונָת 

ה ִהַֽוא׃ יָה ְלבָֹנָ֑ה ִמנְָח֖ ְמָתָ֥ ָעֶל֖ ֶמן ְוש   ָעֶלֶ֙יָהֶ֙ ֶשֶׁ֔

ּה  16 נָָ֔ ַשְמ ְרָשּ֙ה ּומִּ גִּ ּה מִּ ָתָ֗ ָר ן ֶאת־ַאזְָכ יר ַהכֵֹה֜ ְקטִֵּ֨ הִּ  וְ

ֹֽה׃ }פ{ ה ַליהָו ֶשָ֖ ּה אִּ ָָתֶׁ֑ ל ָכל־ְלבֹנ  ַעָ֖

ם־ֶזַֹ֥בח3:1  ים ְואִּ ָ֖ ֹו ְשָלמִּ ם ָקְרָבנֶׁ֑ ֵּ֤ ן־ַהָבָקר֙  אִּ ּוא מִּ   הָּ֣

יב ם־זָָכר֙  ַמְקרִָּ֔ ה אִּ ם־נְֵקָבָ֔ ים אִּ ֹ֥ ּנּו ָתמִּ יֶבָ֖ ְפֵנֹ֥י יְַקרִּ   לִּ

ֹֽה׃ ְך 2 יְהָו אש יָדֹו֙  ְוָסַמֵּ֤ ָֹּ֣ ֹו ַעל־ר ֹו ָקְרָבנָ֔ ַתח ּוְשָחטִ֕ ֶהל ֶפָ֖ ָֹּ֣   א

ד ן ְבנֵי֩  ְוזְָר֡קּו מֹוֵעֶׁ֑ ֵֹ֨ ֹ֧ים ַאֲהר ם ַהכֲֹהנִּ  ַעל־ ֶאת־ַהָדֶּ֛

חַ  זְֵבָ֖ ֹֽיב׃ ַהמִּ יב֙  3 ָסבִּ ְקרִּ ֶזַָּ֣בח ְוהִּ ים מִּ ה ַהְשָלמִָּ֔ ֶשָ֖   אִּ

ה ֶלב֙  ַליהָוֶׁ֑ ה ֶאת־ַהֵח֙ ֶרב ַהְֹֽמַכֶסָּ֣  ָכל־ ְוֵאת֙  ֶאת־ַהֶקָ֔

ֶלב ר ַהֵחָ֔ י ְוֵאת֙  4 ַעל־ַהֶקֶֹֽרב׃ ֲאֶשָ֖ ת ְשֵתָּ֣ ָֹ֔  ְוֶאת־ ַהְכָלי

ֶלב֙  ר ַהֵח֙ ן ֲאֶשָּ֣ ר ֲעֵלֶהָ֔ ים ֲאֶשָ֖ ֶׁ֑  ְוֶאת־ ַעל־ַהְכָסלִּ

ֶרת֙  ד ַהיֶֹת֙ ֹות ַעל־ַהָכֵבָ֔ ּנָה׃ ַעל־ַהְכָליָ֖ יֶרֹֽ  יְסִּ

ירּו 5  ְקטִֵּ֨ ֹו ְוהִּ ֹֽי־ַאֲהרֹן֙  אֹתֵּ֤ ָחה ְבֵנ זְֵבָ֔ ה ַהמִּ עָֹלָ֔   ַעל־ָהָּ֣

ר ים ֲאֶשֹ֥ ָ֖ ר ַעל־ָהֵעצִּ ש ֲאֶשָּ֣ ה ַעל־ָהֵאֶׁ֑ ֵשֶּ֛ יחַ  אִּ   ֵרֹ֥

חַ  ָֹ֖ ֹֽה׃ נִּיח ֹֽיהָו  ַל

אן 6  ֹֹ֧ ן־ַהצ ם־מִּ ֹו ְואִּ ים ְלֶזַֹ֥בח ָקְרָבנֶּ֛ ָ֖ ה ְשָלמִּ   ַליהָוֶׁ֑

ֹו זָָכר֙  ה אָּ֣ ים נְֵקָבָ֔ ָ֖ יֶבֹּֽנּו׃ ָתמִּ ם־ֶכֶֹ֥שב 7 יְַקרִּ ּוא־ אִּ  הֹֽ

יב ָ֖ ֹוֶאת־קָ  ַמְקרִּ יב ְרָבנֶׁ֑ ֹ֥ ְקרִּ ֹו ְוהִּ ְפֵנֹ֥י אֹתָ֖ ֹֽה׃ לִּ  יְהָו

ְך 8  אש ֶאת־יָדֹו֙  ְוָסַמֵּ֤ ָֹּ֣ ֹו ַעל־ר ט ָקְרָבנָ֔ ֹו ְוָשַחָּ֣   אֹתָ֔

י ְפֵנָ֖ ֶהל לִּ ָֹּ֣ ד א זְָרקּו מֹוֵעֶׁ֑ י ְוְ֠ ן ְבנֵֵ֨ ֹֹ֧ ֹו ַאֲהר   ֶאת־ָדמֶּ֛

חַ  זְֵבָ֖ ֹֽיב׃ ַעל־ַהמִּ יב 9 ָסבִּ ְקרִֵּ֨ ֶזַָּ֣בח ְוהִּ ים֮  מִּ   ַהְשָלמִּ

ה ֶשָּ֣ ה ָהַאְלָיָּ֣ה ֶחְלבֹו֙  ַליהָוה֒  אִּ יָמָ֔ ת ְתמִּ   ְלֻעַמֹ֥

ה ּנָה ֶהָעֶצָ֖ יֶרֶׁ֑ ֶלב֙  יְסִּ ה ְוֶאת־ַהֵח֙  ֶאת־ ַהְֹֽמַכֶסָּ֣

ֶרב ֶלב ְוֵאת֙  ַהֶקָ֔ ר ָכל־ַהֵחָ֔   ְוֵאת֙  10 ַעל־ַהֶקֶֹֽרב׃ ֲאֶשָ֖

י ת ְשֵתָּ֣ ָֹ֔ ֶלב֙  ַהְכָלי ר ְוֶאת־ַהֵח֙ ן ֲאֶשָּ֣ ר ֲעֵלֶהָ֔   ֲאֶשָ֖

ים ֶׁ֑ ֶרת֙  ַעל־ַהְכָסלִּ ד ְוֶאת־ַהיֶֹת֙  ַעל־ ַעל־ַהָכֵבָ֔

ת ָֹ֖ ּנָה׃ ַהְכָלי יֶרֹֽ ֹו 11 יְסִּ ירֹ֥ ְקטִּ ן ְוהִּ ָחה ַהכֵֹהָ֖ זְֵבֶׁ֑   ַהמִּ

ה ֶלֶֹ֥חם ֶשָ֖ ֹֽה׃ אִּ  ַליהָו
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ם 12 ֹ֥ ז ְואִּ ֹו ֵעָ֖ ֹו ָקְרָבנֶׁ֑ יבָ֖ ְקרִּ ְפֵנֹ֥י ְוהִּ ֹֽה׃ לִּ ְך 13 יְהָו  ֶאת־ ְוָסַמֵּ֤

ֹו יָדֹו֙  ט ַעל־רֹאשָ֔ ֹו ְוָשַחָּ֣ י אֹתָ֔ ְפֵנָ֖ ֶהל לִּ ָֹּ֣ ד א   מֹוֵעֶׁ֑

זְָרקּו י ְוְ֠ ן ְבנֵֵ֨ ֹֹ֧ ֹו ַאֲהר חַ  ֶאת־ָדמֶּ֛ זְֵבָ֖ ֹֽיב׃ ַעל־ַהמִּ  ָסבִּ

יב 14  ֵּ֤ ְקרִּ ּנּו֙  ְוהִּ ֶמ֙ ֹו מִּ ה ָקְרָבנָ֔ ֶשָ֖ ה אִּ ֹֽיהָוֶׁ֑ ֶלב֙  ַל   ֶאת־ַהֵח֙

ה ֶרב ַהְֹֽמַכֶסָּ֣ ֶלב ְוֵאת֙  ֶאת־ַהֶקָ֔ ר ָכל־ַהֵחָ֔  ַעל־ ֲאֶשָ֖

י ְוֵאת֙  15 ַהֶקֶֹֽרב׃ ת ְשֵתָּ֣ ָֹ֔ ֶלב֙  ַהְכָלי ר ְוֶאת־ַהֵח֙   ֲאֶשָּ֣

ן ר ֲעֵלֶהָ֔ ים ֲאֶשָ֖ ֶׁ֑ ֶרת֙  ַעל־ַהְכָסלִּ  ַעל־ ְוֶאת־ַהיֶֹת֙

ד ת ַהָכֵבָ֔ ָֹ֖ ּנָה׃ ַעל־ַהְכָלי יֶרֹֽ ם 16 יְסִּ יָרֹ֥ ְקטִּ ן ְוהִּ   ַהכֵֹהָ֖

ָחה זְֵבֶׁ֑ ֶשה֙  ֶלֵֶּ֤חם ַהמִּ יחַ  אִּ חַ  ְלֵרָּ֣ ָֹ֔ ֶלב נִּיח   ָכל־ֵחָ֖

ֹֽה׃ ת 17 ַליהָו ם עֹוָלם֙  ֻחַקֵּ֤ ֵתיֶכָ֔ ָֹּ֣ ל ְלדֹר ָֹ֖ ם ְבכ ֹוְשבֵֹתיֶכֶׁ֑   מֹֽ

ֶלב ם ָכל־ֵחֹ֥ א ְוָכל־ָדָ֖  תֹאֵכֹֽלּו׃ לֹ֥

ר4:1  ה ַויְַדֵבֹ֥ ה יְהָוָ֖ ר׃ ֶאל־מֶֹשֹ֥ ֹֹֽ ר 2 ֵלאמ   ֶאל־ְבֵנָּ֣י ַדֵבֵּ֞

ֶפש ֵלאמֹר֒  יְִּשָרֵאל֮ א נֶָ֗ ֹֽי־ֶתֱחָטֵּ֤ ְשגָגָה֙  כִּ כֹל֙  בִּ   מִּ

ְצו ָֹּ֣  ה תמִּ ר יְהָוָ֔ א ֲאֶשָ֖ ינָה לָּ֣ ה ֵתָעֶשֶׁ֑ ת ְוָעָשִ֕   ֵמַאַחָ֖

ם 3 ֵמֵהֹּֽנָה׃ ָּ֣ ן אִּ יחַ  ַהכֵֹהֹ֧ ֶּ֛ א ַהָמשִּ ת יֱֶחָטָ֖   ְלַאְשַמָּ֣

ם יב ָהָעֶׁ֑ ְקרִּ֡ ל ְוהִּ ר ַחָטאתֹו֩  ַעָּ֣ א ֲאֶשֵ֨ ר ָחָט֜   ַפָּ֣

ר ים ֶבן־ָבָקֹ֥ ֶּ֛ ה ָתמִּ יא 4 ְלַחָטֹֽאת׃ ַליהָוָ֖ ָּ֣  ֶאת־ ְוֵהבִּ

ר ַתח ַהָפָ֗ ֶהל ֶאל־ֶפֶּ֛ ֹֹ֥ ד א ְפֵנָּ֣י מֹוֵעָ֖ ה לִּ ְך יְהָוֶׁ֑   ְוָסַמֵּ֤

אש ֶאת־יָדֹו֙  ָֹּ֣ ר ַעל־ר ט ַהָפָ֔ ר ְוָשַחֹ֥ ְפֵנֹ֥י ֶאת־ַהָפָ֖   לִּ

ֹֽה׃ ח 5 יְהָו ן ְוָלַקֶּ֛ יחַ  ַהכֵֹהֹ֥ ָ֖ ם ַהָמשִּ ַדָּ֣ ר מִּ יא ַהָפֶׁ֑ ֹ֥   ְוֵהבִּ

ֹו ֶהל אֹתָ֖ ֹֹ֥ ל 6 מֹוֵעֹֽד׃ ֶאל־א ן ְוָטַבֹ֧ ֹו ַהכֵֹהֶּ֛   ֶאת־ֶאְצָבעָ֖

ם ה ַבָדֶׁ֑ זֵָ֨ ם ְוהִּ ן־ַהָד֜ ַבע מִּ ים֙  ֶשֵּ֤ ְפֵנָּ֣י ְפָעמִּ ה לִּ  ֶאת־ יְהָוָ֔

י ֶכת ְפֵנָ֖ ֹֹ֥ ֶדש׃ ָפר ֹֹֽ ן ְונַָתן֩  7 ַהק ם ַהכֵֹהֵ֨ ן־ַהָד֜ ְרנֹות מִּ   ַעל־ַקְ֠

ח זְַבֵ֨ ֶרת מִּ ֵֹּ֤ ים֙  ְקט ְפֵנָּ֣י ַהַסמִּ ה לִּ ר יְהָוָ֔ ֶהל ֲאֶשָ֖ ָֹּ֣   ְבא

ד ת׀ מֹוֵעֶׁ֑ ם ְוֵאָּ֣ ר ָכל־ַדָּ֣ ח ֶאל־יְסֹוד֙  יְִּשפְֹך֙  ַהָפָ֗ זְַבָּ֣   מִּ

ה ַתח ָהעָֹלָ֔ ֶהל ֲאֶשר־ֶפָ֖ ֹֹ֥ ֶלב 8 מֹוֵעֹֽד׃ א   ְוֶאת־ָכל־ֵחֶּ֛

את ַפֹ֥ר ים ַהַֹֽחָטָ֖ ָּ֣ ּנּו יָרִּ ֶמֶׁ֑ ֶלב֙  מִּ ה ֶאת־ַהֵח֙   ַהְֹֽמַכֶסָּ֣

ֶרב ֶלב ְוֵאת֙  ַעל־ַהֶקָ֔ ר ָכל־ַהֵחָ֔  ַעל־ַהֶקֶֹֽרב׃ ֲאֶשָ֖

י ְוֵאת֙  9  ת ְשֵתָּ֣ ָֹ֔ ֶלב֙  ַהְכָלי ראֲ  ְוֶאת־ַהֵח֙ ן ֶשָּ֣   ֲעֵליֶהָ֔

ר ים ֲאֶשָ֖ ֶׁ֑ ֶרת֙  ַעל־ַהְכָסלִּ ד ְוֶאת־ַהיֶֹת֙   ַעל־ַהָכֵבָ֔

ֹות ּנָה׃ ַעל־ַהְכָליָ֖ יֶרֹֽ ר 10 יְסִּ ם ַכֲאֶשָּ֣ ֹור יּוַרָ֔ שָ֖   מִּ

ים ֶזַָּ֣בח ֶׁ֑ יָרם֙  ַהְשָלמִּ ְקטִּ ן ְוהִּ ל ַהכֵֹהָ֔ ח ַעָ֖ זְַבֹ֥   מִּ

ֹֽה׃ ֹור 11 ָהעָֹל ֹו ַהָפר֙  ְוֶאת־עֵּ֤ ֹו ְוֶאת־ָכל־ְבָשרָ֔   ַעל־רֹאשָ֖

יו ֹו ְוַעל־ְכָרָעֶׁ֑ ְרבָ֖ ֹו׃ ְוקִּ ְרשֹֽ יא 12 ּופִּ ָּ֣ ָפר ְוהֹוצִּ   ֶאת־ָכל־ַהְ֠

ּוץ חֵ֨ ה ֶאל־מִּ ַֹֽמֲחנֶ֜ ֹום ַל  ֶאל־ ָטהֹור֙  ֶאל־ָמקֵּ֤

ֶפְך ֶשן ֶשָּ֣ ף ַהֶדָ֔ ֹו ְוָשַרֹ֥ ים אֹתֶּ֛ ָ֖ ש ַעל־ֵעצִּ   ָבֵאֶׁ֑

ֶפְך ֶשן ַעל־ֶשֹ֥ ף׃ ַהֶדָ֖  יִָּשֵרֹֽ

ם 13  ת ְואִֵּ֨ ּו יְִּשָרֵאל֙  ָכל־ֲעַדֵּ֤ ר ְונְֶעַלָּ֣ם יְִּשגָ֔ י ָדָבָ֔   ֵמֵעיֵנָ֖

ל ָעשּו ַהָקָהֶׁ֑ ת ְוְ֠ ְצו ֹֹ֧  ַאַחֵ֨ ָכל־מִּ ר יְהָוֶּ֛ה תמִּ   ֲאֶשֹ֥

ינָה את ְונֹֹֽוְדָעה֙  14 ְוָאֵשֹֽמּו׃ לא־ֵתָעֶשָ֖   ַהַֹֽחָטָ֔

ר ּו ֲאֶשֹ֥ יהָ  ָחְטאָ֖ יבּו ָעֶלֶׁ֑ ְקרִֵּ֨ ל ְוהִּ ר ַהָקָה֜  ֶבן־ ַפֵּ֤

את ָבָקר֙  יאּו ְלַחָטָ֔ ָּ֣ ֹו ְוֵהבִּ י אֹתָ֔ ְפֵנָ֖ ֶהל לִּ ֹֹ֥  מֹוֵעֹֽד׃ א
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ָסְמכּו 15 י ְוְ֠ ה זְִּקנֵֵ֨ ם ָהֵעָדֹ֧ אש ֶאת־יְֵדיֶהֶּ֛ ֹֹ֥ ר ַעל־ר   ַהָפָ֖

ְפֵנָּ֣י ה לִּ ט יְהָוֶׁ֑ ר ְוָשַחֹ֥ ְפֵנֹ֥י ֶאת־ַהָפָ֖ ֹֽה׃ לִּ יא 16 יְהָו ֶּ֛   ְוֵהבִּ

ן יחַ  ַהכֵֹהֹ֥ ָ֖ ם ַהָמשִּ ַדָּ֣ ר מִּ ֶהל ַהָפֶׁ֑ ָֹ֖  מֹוֵעֹֽד׃ ֶאל־א

ל 17  ן ְוָטַבֹ֧ ֹו ַהכֵֹהֶּ֛ ם ֶאְצָבעָ֖ ן־ַהָדֶׁ֑ ה מִּ זֵָּ֞ ַבע ְוהִּ ים֙  ֶשֵּ֤   ְפָעמִּ

ְפֵנָּ֣י ה לִּ ת יְהָוָ֔ ֶכת׃ ְפֵנֹ֥י ֵאָ֖ ֹֹֽ ם 18 ַהָפר ן־ַהָדֵּ֞ ן׀ ּומִּ  ַעל־ יִֵּתָּ֣

ת ָֹּ֣ חַ  ַקְרנ זְֵבָ֗ ְפֵנָּ֣י ֲאֶשר֙  ַהמִּ ה לִּ ר יְהָוָ֔ ֶהל ֲאֶשָ֖ ָֹּ֣   ְבא

ד ת מֹוֵעֶׁ֑ ם ְוֵאָּ֣ ח ֶאל־יְסֹוד֙  יְִּשפְֹך֙  ָכל־ַהָדָ֗ זְַבָּ֣ ה מִּ   ָהעָֹלָ֔

ַתח ֶהל ֲאֶשר־ֶפָ֖ ֹֹ֥ ת 19 מֹוֵעֹֽד׃ א ֹו ְוֵאֹ֥ ים ָכל־ֶחְלבָ֖ ָּ֣ ּנּו יָרִּ ֶמֶׁ֑   מִּ

יר ָ֖ ְקטִּ זְֵבָֹֽחה׃ ְוהִּ ה 20 ַהמִּ ר ְוָעָשָּ֣ ר ַלָפָ֔   ָעָשה֙  ַכֲאֶשֵּ֤

ר את ְלַפָּ֣ ן ַהַֹֽחָטָ֔ ֹו ֵכָ֖ ר יֲַעֶשה־לֶׁ֑ ֶפֹ֧ ם ְוכִּ ן ֲעֵלֶהֶּ֛   ַהכֵֹהָ֖

יא 21 ָלֶהֹֽם׃ ְונְִּסַלֹ֥ח ָּ֣ ר ְוהֹוצִּ חּוץ֙  ֶאת־ַהָפָ֗ ה ֶאל־מִּ ַֹֽמֲחנֶָ֔   ַל

ף ֹו ְוָשַרָּ֣ ר אֹתָ֔ ף ַכֲאֶשָּ֣ ת ָשַרָ֔ ר ֵאָ֖ ֹון ַהָפָּ֣ אשֶׁ֑   ָהרִּ

את ל ַחַטֹ֥ ּוא׃ ַהָקָהָ֖  הֹֽ

ר 22  יא ֲאֶשֹ֥ ָ֖ א נָשִּ ֱֹֽחָטֶׁ֑ ה ֶי ת ְוָעָש֡ ְצו ֹ ַאַחָּ֣ ָכל־מִּ   ת֩ מִּ

ה יוֱאל יְהָוֵ֨ ר ָה֜ ינָה ֲאֶשֹ֧ ְשגָָגָ֖ה לא־ֵתָעֶשֶּ֛  ְוָאֵשֹֽם׃ בִּ

ע 23  ֹו־הֹוַדֵּ֤ ֹו ֵאָליו֙  אֹֽ ר ַחָטאתָ֔ א ֲאֶשֹ֥ ּה ָחָטָ֖ יא ָבֶׁ֑ ֹ֧   ְוֵהבִּ

ֹו יר ֶאת־ָקְרָבנֶּ֛ ֹ֥ ָ֖ים ְשעִּ זִּ ֹֽים׃ זָָכֹ֥ר עִּ ְך 24 ָתמִּ   יָדֹו֙  ְוָסַמֵּ֤

אש ָֹּ֣ יר ַעל־ר ט ַהָשעִָּ֔ ֹו ְוָשַחָּ֣ ֹום אֹתָ֔ ְמקֶּ֛  ֲאֶשר־ בִּ

ט ה יְִּשַחֹ֥ ְפֵנָּ֣י ֶאת־ָהעָֹלָ֖ ה לִּ את יְהָוֶׁ֑ ּוא׃ ַחָטָ֖  הֹֽ

ח 25  ן ְוָלַקֵ֨ ם ַהכֵֹה֜ ַדֵּ֤ ֹו ַהַֹֽחָטאת֙  מִּ ן ְבֶאְצָבעָ֔  ַעל־ ְונַָתִ֕

ת ָֹ֖ ח ַקְרנ זְַבָּ֣ ה מִּ ֹו ָהעָֹלֶׁ֑ ְך ְוֶאת־ָדמָּ֣ ָֹ֔ ֹוד יְִּשפ   ֶאל־יְסָ֖

ח זְַבֹ֥ ֹֽה׃ מִּ יר ְוֶאת־ָכל־ֶחְלבֹו֙  26 ָהעָֹל ָּ֣ ָחה יְַקטִּ זְֵבָ֔   ַהמִּ

ֶלב ים ֶזַָּ֣בח ְכֵחָ֖ ֶׁ֑ ר ַהְשָלמִּ ֶפֵ֨ יו ְוכִּ ן ָעָלֹ֧ ֹו ַהכֵֹהֶּ֛   ֵמַחָטאתָ֖

ֹו׃ ְונְִּסַלֹ֥ח  לֹֽ

ם־ֶנֶֹ֧פש 27  ת ְואִּ א ַאַחֶּ֛ ה ֶתֱחָטֹ֥ ְשגָָגָ֖ ם בִּ ֶרץ ֵמַעָּ֣   ָהָאֶׁ֑

ֲעשָֹתּה ת ַבְ֠ ְצו ֹֹ֧  ַאַחֵ֨ מִּ ר יְהָוֶּ֛ה תמִּ ינָה ֲאֶשֹ֥   לא־ֵתָעֶשָ֖

ֹו 28 ְוָאֵשֹֽם׃ ע אֵ֚ יו הֹוַדָּ֣ ֹו ֵאָלָ֔ ר ַחָטאתָ֖ א ֲאֶשָּ֣ יא ָחָטֶׁ֑   ְוֵהבִֵּ֨

ת ָקְרָב֜נֹו יַרֵּ֤ זִּים֙  ְשעִּ ה עִּ יָמָּ֣ ה ְתמִּ ֹו נְֵקָבָ֔   ַעל־ַחָטאתָ֖

ר ֹו ְוָסַמְך֙  29 ָחָטֹֽא׃ ֲאֶשֹ֥ ל ֶאת־יָדָ֔ אש ַעָ֖ ָֹּ֣ את ר   ַהַֹֽחָטֶׁ֑

את ְוָשַחט֙  ַחָטָ֔ ֹום ֶאת־ַהָּ֣ ְמקָ֖ ֹֽה׃ בִּ ח 30 ָהעָֹל ן ְוָלַקֵ֨   ַהכֵֹהֵּ֤

ָדָמּה֙  ֹו מִּ ן ְבֶאְצָבעָ֔ ת ְונַָתִ֕ ָֹ֖ ח ַעל־ַקְרנ זְַבָּ֣ ה מִּ   ָהעָֹלֶׁ֑

ּה ְך ְוֶאת־ָכל־ָדָמָּ֣ ָֹ֔ ֹוד יְִּשפ זְֵבַֹֽח׃ ֶאל־יְסָ֖  ְוֶאת־ָכל־ 31 ַהמִּ

ּה יר ֶחְלָבָּ֣ ר יָסִָּ֗ ר ַכֲאֶשֵ֨ ל ֵחֶלב֮  הּוַסָּ֣ י֒ם  ֶזַָּ֣בח-ֵמַעָּ֣   ַהְשָלמִּ

יר ֵּ֤ ְקטִּ ָחה ַהכֵֹהן֙  ְוהִּ זְֵבָ֔ יחַ  ַהמִּ חַ  ְלֵרֹ֥ ָֹ֖ ה נִּיח   ַליהָוֶׁ֑

ֶפֹ֥ר ן ָעָלֶּ֛יו ְוכִּ ֹו׃ ְונְִּסַלֹ֥ח ַהכֵֹהָ֖  לֹֽ

ם־ֶכֶֶּ֛בש 32  יא ְואִּ ֹ֥ ֹו יָבִּ את ָקְרָבנָ֖ ה ְלַחָטֶׁ֑ ה נְֵקָבֹ֥ יָמָ֖   ְתמִּ

יֶאֹּֽנָה׃ ֹו ְוָסַמְך֙  33 יְבִּ ל ֶאת־יָדָ֔ אש ַעָ֖ ָֹּ֣ את ר   ַהַֹֽחָטֶׁ֑

ט את אָֹתּה֙  ְוָשַחֵּ֤ ֹום ְלַחָטָ֔ ְמקִ֕ ר בִּ ט ֲאֶשֹ֥  ֶאת־ יְִּשַחָ֖

ֹֽה׃ ח 34 ָהעָֹל ן ְוָלַקֵ֨ ם ַהכֵֹה֜ ַדֵּ֤ ֹו ַהַֹֽחָטאת֙  מִּ   ְבֶאְצָבעָ֔

ן ת ְונַָתִ֕ ָֹ֖ ח ַעל־ַקְרנ זְַבָּ֣ ה מִּ ּה ָהעָֹלֶׁ֑   ְוֶאת־ָכל־ָדָמָּ֣

ְך ָֹ֔ ֹוד יְִּשפ זְֵבַֹֽח׃ ֶאל־יְסָ֖ ה 35 ַהמִּ יר ְוֶאת־ָכל־ֶחְלָבָּ֣   יָסִָּ֗

ר ר ַכֲאֶשֵ֨ ֶזַָּ֣בח ֵחֶֹֽלב־ַהֶכֶשב֮  יּוַסֹ֥ י֒ם  מִּ   ַהְשָלמִּ
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יר ְקטִֵּ֨ ן ְוהִּ ָחה אָֹתם֙  ַהכֵֹהֵּ֤ זְֵבָ֔ ל ַהמִּ י ַעָ֖ ֵשָּ֣ ה אִּ   יְהָוֶׁ֑

ר ֶפֵ֨ ן ָעָלֹ֧יו ְוכִּ ֹו ַהכֵֹהֶּ֛ א ַעל־ַחָטאתֹ֥   ֲאֶשר־ָחָטָ֖

ֹו׃ ְונְִּסַלֹ֥ח  לֹֽ

א ְוֶנֶָּ֣פש5:1  ֹֽי־ֶתֱחָטָ֗ ֹול ְוָשְֹֽמָעה֙  כִּ ה קָּ֣ ּוא ָאָלָ֔ ד ְוהָּ֣   ֵעָ֔

ֹו ה אֹ֥ ֹו ָרָאָ֖ ע אָּ֣ ֹוא יָָדֶׁ֑ ם־לֹ֥ יד אִּ ָ֖ א יַגִּ ֹו 2 נֹֹֽו׃ֲעו ֹ ְונָָשֹ֥   אָּ֣

ֶפש ר נֶָ֗ ַגע֮  ֲאֶשָּ֣ ר תִּ ת אֹו֩  ָטֵמא֒  ְבָכל־ָדָבָּ֣ ה ְבנְִּבַלֵ֨   ַחיָ֜

ה ֹו ְטֵמָאָ֗ ה ְבנְִּבַלת֙  אֵ֚ ה ְבֵהָמָּ֣ ֹו ְטֵמָאָ֔ ת אִ֕   ְבנְִּבַלָ֖

ֶרץ א ֶשָּ֣ ּנּו ְונְֶעַלָּ֣ם ָטֵמֶׁ֑ ֶמָ֔ ּוא מִּ א ְוהֹ֥ ֹו 3 ְוָאֵשֹֽם׃ ָטֵמָ֖   אָּ֣

י ֵּ֤ ת יִַּגע֙  כִּ ם ְבֻטְמַאָּ֣ ֹו ְלכֹל֙  ָאָדָ֔ ר ֻטְמָאתָ֔   ֲאֶשֹ֥

א ּה יְִּטָמָ֖ ּנּו ְונְֶעַלָּ֣ם ָבֶׁ֑ ֶמָ֔ ּוא מִּ ע ְוהֹ֥ ֹו 4 ְוָאֵשֹֽם׃ יַָדָ֖   אָּ֣

ֶפש י נֶ֡ ָּ֣ ָשַבע֩  כִּ א תִּ יִּם ְלַבֵטֵ֨ ְשָפַת֜ ע׀ בִּ ֹו ְלָהַרָּ֣   אָּ֣

יב כֹל ְלֵהיטִָּ֗ ר ְלְ֠ א ֲאֶשֵ֨ ם יְַבֵטֹ֧ ה ָהָאָדֶּ֛ ְשֻבָעָ֖   בִּ

ּנּו ְונְֶעַלָּ֣ם ֶמֶׁ֑ ע מִּ ם ְוהּוא־יַָדֹ֥ ת ְוָאֵשָ֖  ֵמֵאֶֹֽלה׃ ְלַאַחֹ֥

ֹ֥ה 5  ם ְוָהָי ֹֽי־יְֶאַשָ֖ ת כִּ ֶלה ְלַאַחָּ֣ ה ֵמֵאֶׁ֑ ְתַוָדָ֔ ר ְוהִֵּ֨   ֲאֶשֹ֥

א ֹֽיָה׃ ָחָטָ֖ יא 6 ָעֶל ָּ֣ ֹו ְוֵהבִּ ה ֶאת־ֲאָשמָּ֣ ל ַליהָו֡   ַעָּ֣

ר ַחָטאתֹו֩  א ֲאֶשֵ֨ ה ָחָט֜ אן נְֵקָבֵ֨ ֹֹ֥ ן־ַהצ ה מִּ ְשָבֶּ֛   כִּ

ת יַרֹ֥ ֹו־ְשעִּ ָ֖ים אֹֽ זִּ את עִּ ר ְלַחָטֶׁ֑ ֶפֹ֥ ן ָעָלֶּ֛יו ְוכִּ   ַהכֵֹהָ֖

ֹו׃ א 7 ֵמַחָטאתֹֽ ם־לֵ֨ ָּ֣יע ְואִּ י יָדֹו֮  ַתגִּ יא ֶשה֒  ֵדָּ֣   ְוֵהבִֵּ֨

ר ֶאת־ֲאָש֜מֹו א ֲאֶשָּ֣ י ָחָטָ֗ ים ְשֵתֹ֥ ֶּ֛ ֹו־ְשֵנֹ֥י תֹרִּ   אֹֽ

ֹֽי־יֹוָנָ֖ה ֹֽיהָוֶׁ֑  ְבֵנ ד הַל את ֶאָחֹ֥ ד ְלַחָטָ֖ ֹֽה׃ ְוֶאָחֹ֥  ְלעָֹל

יא 8  ֵּ֤ ן אָֹתם֙  ְוֵהבִּ יב ֶאל־ַהכֵֹהָ֔ ֶּ֛ ְקרִּ ר ְוהִּ   ֶאת־ֲאֶשֹ֥

את אשֹוָנֶׁ֑ה ַלַחָטָ֖ ֹו ּוָמַלֹ֧ק רִּ ּול ֶאת־רֹאשֶּ֛ מֹ֥   מִּ

ֹו א ָעְרפָ֖ ֹֽיל׃ ְולֹ֥ ה 9 יְַבדִּ זֵָּ֞ ם ְוהִּ ַדֵּ֤ יר ַהַחָטאת֙  מִּ ָּ֣   ַעל־קִּ

חַ  זְֵבָ֔ ר ַהמִּ ם ְוַהּנְִּשָאָּ֣ ה ַבָדָ֔ ֹוד יִָּמֵצָ֖ חַ  ֶאל־יְסָּ֣ זְֵבֶׁ֑   ַהמִּ

את ּוא׃ ַחָטָ֖ ֶּ֛י 10 הֹֽ ה ְוֶאת־ַהֵשנִּ ה יֲַעֶשֹ֥ ט עָֹלָ֖ ְשָפֶׁ֑   ַכמִּ

ר ֶפֵ֨ ן ָעָלֹ֧יו ְוכִּ ֹו ַהכֵֹהֶּ֛ א ֵמַחָטאתֹ֥   ְונְִּסַלֹ֥ח ֲאֶשר־ָחָטָ֖

ֹו׃ ם־לא֩  11                     לֹֽ יג ְואִּ י יָ֜דֹו ַתשִֵּ֨ ְשֵתָּ֣ ים לִּ   תֹרִָּ֗

ְשֵנָּ֣י אֹו֮  יא ְבנֵי־יֹונָה֒  לִּ ר ֶאת־ָקְרָב֜נֹו ְוֵהבִֵּ֨   ֲאֶשָּ֣

א ת ָחָטָ֗ ֹ֧ ירִּ ה ֲעשִּ ֶלת ָהֵאָפֶּ֛ ָֹ֖ את ס ים ְלַחָטֶׁ֑   לא־יָשִֵּ֨

יהָ  ֶמן ָעֶל֜ ן ֶשָ֗ ה ָעֶל֙יהָ֙  ְולא־יִֵּתֵּ֤ י ְלבֹנָָ֔ ֹ֥ את כִּ   ַחָטָ֖

ֹֽיא׃ יָאּה֮  12 הִּ ץ ֶאל־ַהכֵֹהן֒  ֶוֱהבִּ ן׀ ְוָקַמָּ֣ ֶמּנָה ַהכֵֹהָּ֣ ֹוא מְִּ֠   ְמלֵ֨

יר ֶאת־ַאזְָכָרָתה֙  ֻקְמ֜צֹו ָּ֣ ְקטִּ ָחה ְוהִּ זְֵבָ֔ ל ַהמִּ י ַעָ֖ ֵשָּ֣   אִּ

ה את יְהָוֶׁ֑ ֹֽוא׃ ַחָטָ֖ ֶפר֩  13 הִּ יו ְוכִּ ן ָעָלֵ֨ ֹו ַהכֵֹה֜   ַעל־ַחָטאתֹ֧

א ת ֲאֶשר־ָחָטֶּ֛ ֶלה ֵמַֹֽאַחֹ֥ ֹו ְונְִּסַלָּ֣ח ֵמֵאָ֖ ה לֶׁ֑   ְוָהיְָתֹ֥

ן נְָחֹֽה׃ ַלכֵֹהָ֖ ר 14                               ַכמִּ ה ַויְַדֵבֹ֥   יְהָוָ֖

ה ר׃ ֶאל־מֶֹשֹ֥ ֹֹֽ ֶפש 15 ֵלאמ ל נֵֶ֚ ָֹּ֣ ְמע ֹֽי־תִּ ַעל כִּ   ְוָחְֹֽטָאה֙  ַמָ֔

ה ְשגָגָָ֔ י בִּ ָקְדֵשָ֖ ה מִּ יא֩  יְהָוֶׁ֑ ֹו ְוֵהבִּ ה ֶאת־ֲאָשמֵ֨ ֹֽיהָו֜   ַל

יִּל ים ַאֹ֧ ָּ֣ אן ָתמִּ ָֹ֗ ן־ַהצ ֹ֥ים ְבֶעְרְכָךֶּ֛  מִּ   ֶכֶֹֽסף־ְשָקלִּ

ֶדש ָֹ֖ ת 16 ְלָאָשֹֽם׃ ְבֶשֶֹֽקל־ַהק א ֲאֶשר֩  ְוֵאָּ֣   ָחָטֵ֨

ֶדש ֹ֜ ן־ַהק ם מִּ תֹו֙  יְַשֵלָ֗ ֹֽישִּ ף ְוֶאת־ֲחמִּ יו יֹוֵסָּ֣   ָעָלָ֔

ן ֹו ְונַָתֹ֥ ן אֹתָ֖ ן ַלכֵֹהֶׁ֑ ר ְוַהכֵֹהָ֗ יל ָעָלֶּ֛יו יְַכֵפֹ֥   ְבֵאֹ֥

ם ֹו׃ ְונְִּסַלֹ֥ח ָהָאָשָ֖  לֹֽ
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ֶפש֙  17 ם־נֶ֙ י ְואִּ ָּ֣ א כִּ ה ֶתֱֹֽחָטָ֔ ְצו ָֹּ֣  ַאַחת֙  ְוָעְֹֽשָתָ֗ ָכל־מִּ   תמִּ

ה ר יְהָוָ֔ א ֲאֶשָ֖ ינָה לָּ֣ ע ֵתָעֶשֶׁ֑ ם ְולֹֽא־יַָדֹ֥ א ְוָאֵשָ֖   ְונָָשֹ֥

יא 18 נֹֹֽו׃ֲעו ֹ ֵהבִּ יִּל ְוְ֠ ים ַאָּ֣ ֹ֧ אן ָתמִּ ֶֹּ֛ ן־ַהצ ם ְבֶעְרְכָךֹ֥  מִּ   ְלָאָשָ֖

ן ֶפר֩  ֶאל־ַהכֵֹהֶׁ֑ יו ְוכִּ ן ָעָלֵ֨ ל ַהכֵֹה֜ ֹו ַעָּ֣ גְגָתֹ֧  ֲאֶשר־ שִּ

ּוא ָשָגֶּ֛ג ע ְוהֹ֥ ֹו׃ ְונְִּסַלֹ֥ח לֹֽא־יַָדָ֖ ם 19 לֹֽ ּוא ָאָשָ֖ ם הֶׁ֑ ֹֹ֥   ָאש

ם ֹֽה׃ ָאַשָ֖  ַליהָו

ר 20  ה ַויְַדֵבֹ֥ ה יְהָוָ֖ ר׃ ֶאל־מֶֹשֹ֥ ֹֹֽ ֶפש 21 ֵלאמ י נֵֶ֚ ָּ֣ א כִּ   ֶתֱחָטָ֔

ַעל ּוָמֲעָלֹ֥ה ה ַמָ֖ ש ַביהָוֶׁ֑ ֵחֵ֨ י֜תֹו ְוכִּ קָ  ַבֲעמִּ ֹוןְבפִּ   דָ֗

ּוֶמת ְתשֵּ֤ ֹו־בִּ ֹו יָד֙  אֹֽ ל אָּ֣ ֹו ְבגָזֵָ֔ ק אָ֖ ֹו׃ ָעַשֹ֥ יתֹֽ  ֶאת־ֲעמִּ

א 22  ֹו־ָמָצֹ֧ ה אֹֽ ֶחש ֲאֵבָדֶּ֛ ֹ֥ ּה ְוכִּ ע ָבָ֖ ֶקר ְונְִּשַבָּ֣   ַעל־ָשֶׁ֑

ת ל ַעל־ַאַחָ֗ ֶֹּ֛ כ ה מִּ ם ֲאֶשר־יֲַעֶשֹ֥ א ָהָאָדָ֖ ֹֹ֥   ַלֲחט

א ְוָהיָה֮  23 ָבֵהֹּֽנָה׃ ֹֽי־יֱֶחָטָּ֣ יב ְוָאֵש֒ם  כִּ ה ְוֵהשִֵּ֨   ֶאת־ַהְגזֵָל֜

ר ל ֲאֶשָּ֣ ֹו ָגזָָ֗ ֶשק֙  אֵּ֤ ֹ֙ ר ֶאת־ָהע ק ֲאֶשָּ֣ ֹו ָעָשָ֔  ֶאת־ אֵ֚

ֹון ָקדָ֔ ר ַהפִּ ד ֲאֶשֹ֥ ֹו ָהְפַקָ֖ תֶׁ֑ ֹו אִּ ה אֹ֥   ֶאת־ָהֲאֵבָדָ֖

ר ֹו 24 ָמָצֹֽא׃ ֲאֶשֹ֥ ל אְ֠ ֵֹּ֞ כ ע מִּ   ַלֶשֶקר֒  ָעָליו֮  ֲאֶשר־יִָּשַבָּ֣

ַלֵּ֤ם ֹו אֹתֹו֙  ְושִּ יו ְברֹאשָ֔ ָתָ֖ שִּ ף ַוֲחמִּ יו יֵֹסָּ֣ ר ָעָלֶׁ֑   ַלֲאֶשֵ֨

ּוא ֹו הֹ֥ ּנּו לֶּ֛ ֹום יְִּתֶנָ֖ ֹו׃ ְביֹ֥ ֹו 25 ַאְשָמתֹֽ יא ְוֶאת־ֲאָשמֹ֥ ָ֖   יָבִּ

ה יִּל ַליהָוֶׁ֑ ים ַאָּ֣ ֹ֧ אן ָתמִּ ֶֹּ֛ ן־ַהצ ם ְבֶעְרְכָךֹ֥  מִּ   ְלָאָשָ֖

ר 26 ֶאל־ַהכֵֹהֹֽן׃ ֶפֵ֨ ן ָעָלֹ֧יו ְוכִּ ְפֵנֹ֥י ַהכֵֹהֶּ֛ ה לִּ   יְהָוָ֖

ֹו ְונְִּסַלָּ֣ח ת לֶׁ֑ ל ַעל־ַאַחֶּ֛ ֹֹ֥ כ ה מִּ ה ֲאֶשֹֽר־יֲַעֶשָ֖   ְלַאְשָמֹ֥

 ָבֹּֽה׃

ר6:1  ה ַויְַדֵבֹ֥ ה יְהָוָ֖ ר׃ ֶאל־מֶֹשֹ֥ ֹֹֽ ו 2 ֵלאמ   ֶאֹֽת־ַאֲהרֹן֙  ַצֵּ֤

ר ְוֶאת־ָבָנָּ֣יו ָֹ֔ את ֵלאמ ֹֹ֥ ת ז ה תֹוַרָ֖ וא ָהעָֹלֶׁ֑ ָּ֣ ה הִּ   ָהעָֹל֡

ה ַעל֩ חַ  מֹוְקָדֵ֨ זְֵבֵּ֤ ֶקר ָכל־ַהַל֙יְָלה֙  ַעל־ַהמִּ ָֹ֔   ַעד־ַהב

חַ  ְוֵאֹ֥ש זְֵבָ֖ ּוַקד ַהמִּ ֹו׃ תֹ֥ ש 3 בֹֽ ן ְוָלַבֵ֨ ֹו ַהכֵֹה֜ דָּ֣ ד מִּ   ַבָ֗

ְֹֽכנְֵסי־ַבד֮  ש ּומִּ ים ַעל־ְבָשרֹו֒  יְִּלַבָּ֣ ָּ֣  ֶאת־ ְוֵהרִּ

ֶשן ר ַהֶדָ֗ ל ֲאֶשֵ֨ ש תֹאַכֹ֥ ה ָהֵאֶּ֛ חַ  ֶאת־ָהעָֹלָ֖ זְֵבֶׁ֑   ַעל־ַהמִּ

ֹו ֶצל ְוָשמִ֕ זְֵבַֹֽח׃ ֵאָ֖ יו ּוָפַשט֙  4 ַהמִּ ש ֶאת־ְבגָָדָ֔   ְוָלַבָ֖

ים ָּ֣ ים ְבגָדִּ ֶׁ֑ יא ֲאֵחרִּ ֵּ֤ ּוץ ֶאת־ַהֶדֶ֙שן֙  ְוהֹוצִּ חָּ֣   ֶאל־מִּ

ה ַֹֽמֲחנֶָ֔ ֹום ַל ֹור׃ ֶאל־ָמקָ֖ ש 5 ָטהֹֽ חַ  ְוָהֵאֵ֨ זְֵבֵּ֤   ַעל־ַהמִּ

ּוַקד־בֹו֙  א תֹֽ ה לָּ֣ ְכֶבָ֔ ר תִּ ֵעֵ֨ ן ָעֶלֹ֧יהָ  ּובִּ ים ַהכֵֹהֶּ֛ ָ֖   ֵעצִּ

ֶקר ָֹּ֣ ֶקר ַבב ֶֹׁ֑ ְך ַבב ה ָעֶל֙יהָ֙  ְוָעַרֵּ֤ יר ָהֹֽעָֹלָ֔ ֹ֥ ְקטִּ   ְוהִּ

יהָ  י ָעֶלָ֖ ֹֽים׃ ֶחְלֵבֹ֥ ש 6 ַהְשָלמִּ יד ֵאָ֗ ֶּ֛ ד ָתמִּ  ַעל־ תּוַקֹ֥

חַ  זְֵבָ֖ א ַהמִּ ְכֶבֹֽה׃ לֹ֥ את 7                                תִּ ֹֹ֥   ְוז

ת ה תֹוַרָ֖ נְָחֶׁ֑ ב ַהמִּ ּה ַהְקֵרֵ֨ ֹֽי־ַאֲהרֹן֙  אָֹתֵּ֤ ְפֵנָּ֣י ְבֵנ   לִּ

ה י יְהָוָ֔ זְֵבַֹֽח׃ ֶאל־ְפֵנָ֖ ּנּו יםְוֵהרִֵּ֨  8 ַהמִּ ֶמ֜ ֹו מִּ   ְבֻקְמצָ֗

ֶלת ֵֹּ֤ ס נְָחה֙  מִּ ּה ַהמִּ ַשְמנָָ֔ ה ְוֵאת֙  ּומִּ   ָכל־ַהְלבֹנָָ֔

ר ה ֲאֶשָ֖ נְָחֶׁ֑ יר ַעל־ַהמִּ ָּ֣ ְקטִּ חַ  ְוהִּ זְֵבָ֗ יחַ  ַהמִּ חַ  ֵרֹ֧ ֶֹּ֛   נִּיח

ּה ֹֽה׃ ַאזְָכָרָתָ֖ ֶרת 9 ַליהָו ּנָה ְוַהּנֹוֶתָּ֣ ֶמָ֔ ּו מִּ   יֹאְכלָ֖

ן ָֹּ֣ יו ַאֲהר ֹות ּוָבָנֶׁ֑ ֹום ֵתָֹֽאֵכל֙  ַמצֵּ֤ ש ְבָמקָּ֣ ָֹ֔ ר ָקד   ַבֲחַצֹ֥

ד ֶהל־מֹוֵעָ֖ ֹֹֽ ּוָה׃ א א 10 יֹאְכלֹֽ ץ ֵתָאֶפה֙  לֵּ֤ ם ָחֵמָ֔   ֶחְלָקֶּ֛

י תִּ ּה נַָתֹ֥ י אָֹתָ֖ ָשֶׁ֑ ֶדש ֵמאִּ ֵֹּ֤ ים֙  ק ָדשִּ וא ָקֹֽ את הִָּ֔   ַכַחָטָ֖
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ר 11 ְוָכָאָשֹֽם׃ ְבֵנֵּ֤י ָכל־זָָכֵּ֞ ּנָה ַאֲהרֹן֙  בִּ ֹֹֽאֲכֶלָ֔  ָחק־ י

ם עֹוָלם֙  ֵתיֶכָ֔ ָֹּ֣ י ְלדֹר ֵשָ֖ ה ֵמאִּ ל יְהָוֶׁ֑ ֶֹּ֛   ֲאֶשר־יִַּגֹ֥ע כ

ם  יְִּקָדֹֽש׃ ָבֶהָ֖

ר 12  ה ַויְַדֵבֹ֥ ה יְהָוָ֖ ר׃ ֶאל־מֶֹשֹ֥ ֹֹֽ ה 13 ֵלאמ ן ָקְרַבן֩  זֶ֡ ֵֹ֨   ַאֲהר

יו יבּו ּוָבנָ֜ ָּ֣ ה ֲאֶשר־יְַקרִּ ֹֽיהָוָ֗ ח ְביֹום֙  ַל ָמַשָּ֣ ֹו הִּ   אֹתָ֔

ת ירִֵּ֨ ה ֲעשִּ ֶלת ָהֵאָפֹ֥ ֶֹּ֛ ה ס נְָחָ֖ יד מִּ ֶׁ֑ ּה ָתמִּ יָתָּ֣   ַמֲחצִּ

ֶקר ָֹ֔ ּה ַבב יָתָ֖ ת 14 ָבָעֶֹֽרב׃ ּוַמֲחצִּ ֶמן ַעֹֽל־ַמֲחַבָ֗   ַבֶשֶּ֛

ה ֶכת ֵתָעֶשָ֖ ּנָה ֻמְרֶבָּ֣ יֶאֶׁ֑ ינֵי֙  ְתבִּ ת ֻתפִּ נְַחָּ֣ ים מִּ תִָּ֔   פִּ

יב ֹ֥ חַ  ַתְקרִּ ָֹ֖ יַח־נִּיח ֹֽה׃ ֵרֹֽ ן 15 ַליהָו יחַ  ְוַהכֵֹהֵ֨ ֹ֧   ַהָמשִּ

יו בָ  ַתְחָתֶּ֛ יומִּ ה ָנָ֖ ּה יֲַעֶשָּ֣ ם אָֹתֶׁ֑ ה ָחק־עֹוָלִ֕   ַליהָוָ֖

ֹ֥יל ת 16 ָתְקָטֹֽר׃ ָכלִּ נְַחֹ֥ ן ְוָכל־מִּ ֹ֥יל כֵֹהֶּ֛ ְהֶיָ֖ה ָכלִּ   תִּ

א  ֵתָאֵכֹֽל׃ לֹ֥

ר 17  ה ַויְַדֵבֹ֥ ה יְהָוָ֖ ר׃ ֶאל־מֶֹשֹ֥ ֹֹֽ ר 18 ֵלאמ   ֶאֹֽל־ַאֲהרֹן֙  ַדֵבֵּ֤

ר ְוֶאל־ָבָנָּ֣יו ָֹ֔ את ֵלאמ ֹֹ֥ ת ז את תֹוַרָ֖ ְמ֡קֹום ַהַֹֽחָטֶׁ֑   בִּ

ט ֲאֶשר֩  ָשֵחֵ֨ ה תִּ ט ָהעָֹל֜ ָשֵחֵּ֤ ְפֵנָּ֣י ַהַֹֽחָטאת֙  תִּ   לִּ

ה ֶדש יְהָוָ֔ ֹֹ֥ ים ק ָ֖ ָדשִּ ֹֽוא׃ ָקֹֽ ן 19 הִּ א ַהכֵֹהֶּ֛   ַהְֹֽמַחֵטֹ֥

ּה ּנָה אָֹתָ֖ ֹום יֹאֲכֶלֶׁ֑ ל ָקדֹש֙  ְבָמקֵּ֤ ר ֵתָֹֽאֵכָ֔   ַבֲחַצָ֖

ֶהל ֹֹ֥ ל 20 מֹוֵעֹֽד׃ א ֶֹּ֛ ּה ֲאֶשר־יִַּגֹ֥ע כ ְבָשָרָ֖ ש בִּ   יְִּקָדֶׁ֑

ר ָדָמּה֙  יִֶּזֵּ֤ה ַוֲאֶשֵ֨ גֶד מִּ יהָ  יִֶּזָּ֣ה ֲאֶשר֙  ַעל־ַהֶבָ֔   ָעֶלָ֔

ס ֹום ְתַכֵבָ֖ ש׃ ְבָמקֹ֥ ֹֹֽ ֶרש 21 ָקד י־ֶחֶּ֛ ר ּוְכלִּ  ְתֻבַשל־ ֲאֶשֹ֥

ֹו ר בָ֖ י יִָּשֵבֶׁ֑ ֵּ֤ ְכלִּ ם־בִּ ֶשת֙  ְואִּ ֹ֙ ָלה נְח ק ֻבָשָ֔   ּומַֹרֹ֥

ף ים ָכל־זָָכֹ֥ר 22 ַבָמֹֽיִּם׃ ְוֻשַטָ֖ ָ֖ ל ַבכֲֹהנִּ ּה יֹאַכָּ֣   אָֹתֶׁ֑

ֶדש ֹֹ֥ ים ק ָ֖ ָדשִּ ֹֽוא׃ ָקֹֽ את 23 הִּ א ֲאֶשר֩  ְוָכל־ַחָט֡   יּוָבֵ֨

ּה ָדָמ֜ ֶהל מִּ ֹֹ֧ ד ֶאל־א ֶדש ְלַכֵפֹ֥ר מֹוֵעֶּ֛ ָֹ֖ א ַבק   לָּ֣

ל ש ֵתָאֵכֶׁ֑ ף ָבֵאָ֖ ָשֵרֹֽ  :תִּ

את7:1  ֹֹ֥ ת ְוז ם תֹוַרָ֖ ֶדש ָהָאָשֶׁ֑ ֹֹ֥ ים ק ָ֖ ָדשִּ ּוא׃ ָקֹֽ ֹום 2 הֹֽ ְמקָ֗   בִּ

ר ה יְִּשֲחטּו֙  ֲאֶשֵּ֤ עָֹלָ֔ ּו ֶאת־ָהָּ֣ ם יְִּשֲחטָ֖   ֶאת־ָהָאָשֶׁ֑

ֹו ק ְוֶאת־ָדמֶּ֛ ֹֹ֥ חַ  יִּזְר זְֵבָ֖ ֹֽיב׃ ַעל־ַהמִּ  ָכל־-ְוֶאת 3 ָסבִּ

ֹו יב ֶחְלבָ֖ ָּ֣ ּנּו יְַקרִּ ֶמֶׁ֑ ת מִּ ה ֵאֵ֚ ֶלב ָהַֹֽאְליָָ֔   ְוֶאת־ַהֵחָ֖

ה י ְוֵאת֙  4 ֶאת־ַהֶקֶֹֽרב׃ ַהְֹֽמַכֶסֹ֥ ת ְשֵתָּ֣ ָֹ֔  ְוֶאת־ ַהְכָלי

ֶלב֙ הַ  ר ֵח֙ ן ֲאֶשָּ֣ ר ֲעֵליֶהָ֔ ים ֲאֶשָ֖ ֶׁ֑  ְוֶאת־ ַעל־ַהְכָסלִּ

ֶרת֙  ד ַהיֶֹת֙ ת ַעל־ַהָכֵבָ֔ ָֹ֖ ּנָה׃ ַעל־ַהְכָלי יֶרֹֽ יר 5 יְסִּ ְקטִֵּ֨   ְוהִּ

ם ָחה ַהכֵֹהן֙  אָֹתֵּ֤ זְֵבָ֔ ה ַהמִּ ֶשָ֖ ה אִּ ם ַליהָוֶׁ֑ ּוא׃ ָאָשָ֖  הֹֽ

ים ָכל־זָָכֹ֥ר 6  ָ֖ ּנּו ַבכֲֹהנִּ ֹום יֹאֲכֶלֶׁ֑ ל ָקדֹוש֙  ְבָמקֵּ֤   יֵָאֵכָ֔

ֶדש ֹֹ֥ ים ק ָ֖ ָדשִּ ּוא׃ ָקֹֽ ם ַכַֹֽחָטאת֙  7 הֹֽ ה ָכָֹֽאָשָ֔   תֹוָרֹ֥

ת ם ַאַחָ֖ ן ָלֶהֶׁ֑ ר ַהכֵֹהֶּ֛ ֹו ֲאֶשֹ֥ ֹו יְַכֶפר־בָ֖ ֹֽה׃ לֹ֥ ן 8 יְִּהֶי כֵֹהָ֔   ְוַהֵ֨

יב ָ֖ ַלת ַהַמְקרִּ ָֹּ֣ יש ֶאת־ע ֶׁ֑ ֹור אִּ ר ָהֹֽעָֹלה֙  עֵּ֤   ֲאֶשָּ֣

יב ְקרִָּ֔ ן הִּ ֹו ַלכֵֹהָ֖ ֹֽה׃ לֹ֥ ה 9 יְִּהֶי נְָחָ֗ ר ְוָכל־מִּ   ֵתָֹֽאֶפה֙  ֲאֶשֵּ֤

ּור ה ַבַתּנָ֔ ֶשת ְוָכל־נֲַעָשֹ֥ ת ַבַמְרֶחָ֖   ְוַעֹֽל־ַמֲחַבֶׁ֑

ן יב ַלכֵֹהֶּ֛ ֹ֥ ּה ַהַמְקרִּ ֹו אָֹתָ֖ ֹֽה׃ לֹ֥ ְֹֽהֶי ה 10 תִּ נְָחֹ֥   ְוָכל־מִּ

ֶמן ֹֽה־ַבֶשָ֖ ה ְבלּוָל ן ְלָכל־ְבֵנֹ֧י ַוֲחֵרָבֶׁ֑ ֶֹּ֛ ְהֶיָ֖ה ַאֲהר   תִּ

יש ֹ֥ ֹֽיו׃ אִּ  ְכָאחִּ
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את 11 ֹֹ֥ ת ְוז ים ֶזַָּ֣בח תֹוַרָ֖ ֶׁ֑ ר ַהְשָלמִּ יב ֲאֶשֹ֥ ָ֖ ֹֽה׃ יְַקרִּ  ַליהָו

ם 12  ָּ֣ יֶבּנּו֒  ַעל־תֹוָדה֮  אִּ יב׀ יְַקרִּ ָּ֣ ְקרִּ ה ַעל־ֶזַָּ֣בח ְוהִּ   ַהתֹוָדָ֗

ֹות ת ַמצֹות֙  ַחלֵּ֤ ֶמן ְבלּולָּ֣ י ַבֶשָ֔ יֵקֹ֥ ֹות ּוְרקִּ   ַמצָ֖

ים ָּ֣ ֶמן ְמֻשחִּ ֶלת ַבָשֶׁ֑ ָֹּ֣ ֶכת ְוס ת ֻמְרֶבָ֔ ת ַחלָ֖   ְבלּולֹ֥

ֶמן׃ ץ ֶלֶָּ֣חם ַעל־ַחלת֙  13 ַבָשֹֽ יב ָחֵמָ֔ ָ֖ ֹו יְַקרִּ  ַעל־ ָקְרָבנֶׁ֑

ת ֶזַָ֖בח יב 14 ְשָלָמֹֽיו׃ תֹוַדֹ֥ ְקרִֵּ֨ ּנּו ְוהִּ ֶמֵּ֤ ָכל־ ֶאָחד֙  מִּ  מִּ

ן ה ָקְרָבָ֔ ה ְתרּוָמָ֖ ן ַליהָוֶׁ֑ ק ַלכֵֹהָ֗ ם ַהזֵֹרֶּ֛   ֶאת־ַדֹ֥

ים ָ֖ ֹו ַהְשָלמִּ ֹֽ  לֹ֥ ר 15 ה׃יְִּהֶי ַבח ּוְבַשָ֗ ת זֵֶ֚ יו תֹוַדָּ֣   ְשָלָמָ֔

ֹום ֹו ְביֹ֥ ל ָקְרָבנָ֖ ֹ֥יחַ  יֵָאֵכֶׁ֑ ּנּו לֹֽא־יַּנִּ ֶמָ֖ ֶקר׃ מִּ ֹֹֽ  ַעד־ב

ם־ֶנֶָּ֣דר׀ 16  ֹו ְואִּ ה אָּ֣ ַבח נְָדָבָ֗ ֹו זֵֶ֚ ֹום ָקְרָבנָ֔ ֹו ְביֶּ֛ יבֹ֥   ַהְקרִּ

ֹו ל ֶאת־זְִּבחָ֖ ת יֵָאֵכֶׁ֑ ֳחָרָ֔ ָֹֽמָּ֣ ר ּומִּ ּנּו ְוַהּנֹוָתֹ֥ ֶמָ֖ ֹֽל׃ מִּ  יֵָאֵכ

ר 17  ר ְוַהּנֹוָתָ֖ ְבַשָּ֣ י ַביֹום֙  ַהָזֶַׁ֑בח מִּ ישִָּ֔ ש ַהְשלִּ   ָבֵאָ֖

ף׃ ם 18 יִָּשֵרֹֽ ָּ֣ ל ְואִּ ָֹּ֣ ָאֵכל ֵהָאכ ַבח יְֵ֠ ְבַשר־זֵֶ֨ יו מִּ   ְשָלָמ֜

ֹום י֮  ַביָּ֣ ישִּ א ַהְשלִּ יב יֵָרֶצה֒  לָּ֣ ָּ֣ ֹו ַהַמְקרִּ א אֹתָ֗   לֹ֧

ב ֹו יֵָחֵשֶּ֛ ּול לָ֖ גָּ֣ ֶלת ְוַהֶּנֶֶּ֛פש יְִּהֶיֶׁ֑ה פִּ ּנּו ָהאֶֹכֹ֥ ֶמָ֖   מִּ

ָשֹֽא׃ ָנֹּ֥הֲעו ֹ ר 19 תִּ א ְבָכל־ָטֵמא֙  ֲאֶשר־יִַּגֵּ֤ע ְוַהָבָשֵּ֞   לָּ֣

ל ָֹֽאֵכָ֔ ש ֵי ף ָבֵאָ֖ ר יִָּשֵרֶׁ֑ ָבָשָ֔ ֹור ְוַהֵ֨   יֹאַכֹ֥ל ָכל־ָטהָ֖

ֶפש 20 ָבָשֹֽר׃ ל ְוַהּנֶ֜ ר ֲאֶשר־תֹאַכָּ֣ ֶזֵַּ֤בח ָבָשָ֗   מִּ

ים֙  ר ַהְשָלמִּ ה ֲאֶשָּ֣ ֹו ַליהָוָ֔ יו ְוֻטְמָאתָ֖ ה ָעָלֶׁ֑   ְונְִּכְרָתֶּ֛

וא ַהֶּנֶֹ֥פש ָ֖ ֶפש 21 ֵמַעֶמֹֽיָה׃ ַההִּ ַגָּ֣ע ְונֶ֜ ֹֽי־תִּ א כִּ   ְבָכל־ָטֵמָ֗

ת ֹו׀ ָאָדם֙  ְבֻטְמַאֵּ֤ ה אָּ֣ ְבֵהָמָּ֣ ה בִּ ֹו ְטֵמָאָ֗ ֶקץ אֵ֚   ְבָכל־ֶשָּ֣

א ְבַשר־ֶזַֹ֥בח ְוָאַכֶּ֛ל ָטֵמָ֔ ים מִּ ָ֖ ר ַהְשָלמִּ ה ֲאֶשָּ֣   ַליהָוֶׁ֑

ה וא ַהֶּנֶֹ֥פש ְונְִּכְרָתֶּ֛ ָ֖ ר 22 ֵמַעֶמֹֽיָה׃ ַההִּ ה ַויְַדֵבֹ֥   יְהָוָ֖

ה ר׃ ֶאל־מֶֹשֹ֥ ֹֹֽ ר 23 ֵלאמ ל ֶאל־ְבֵנֹ֥י ַדֵבֶּ֛ ר יְִּשָרֵאָ֖ ֶֹׁ֑   ֵלאמ

ֶלב ֹור ָכל־ֵח֜ ז ְוֶכֶֶּ֛שב שֹ֥ א ָוֵעָ֖ ֶלב 24 תֹאֵכֹֽלּו׃ לֹ֥   ְוֵחֵּ֤

ֶלב נְֵבָלה֙  ה ְוֵחָּ֣ ה ְטֵרָפָ֔ ה יֵָעֶשָ֖   ְלָכל־ְמָלאָכֶׁ֑

ל ָֹ֖ א ְוָאכ ֹֽהּו׃ לֹ֥ י 25 תֹאְכֻל ל כִֵּ֚ ֶלב ָכל־אֵֹכָּ֣ ן־ ֵחָ֔  מִּ

ה ְבֵהָמָ֔ ר ַהֵ֨ יב ֲאֶשֵ֨ ֹ֥ ּנָה יְַקרִּ ֶמֶּ֛ ה מִּ ֶשָ֖ ה אִּ   ַליהָוֶׁ֑

ה ֶלת ַהֶּנֶֹ֥פש ְונְִּכְרָתֶּ֛ א ְוָכל־ָדם֙  26 ֵמַֹֽעֶמֹֽיָה׃ ָהאֶֹכָ֖   לָּ֣

ּו ל תֹאְכלָ֔ ָֹ֖ ם ְבכ ֹוף מֹוְשבֵֹתיֶכֶׁ֑  ָכל־ 27 ְוַלְבֵהָמֹֽה׃ ָלעָ֖

ל ֶנֶָ֖פש ם ֲאֶשר־תֹאַכָּ֣ ה ָכל־ָדֶׁ֑   ַהֶּנֶֹ֥פש ְונְִּכְרָתֶּ֛

וא ָ֖  ֵמַֹֽעֶמֹֽיָה׃ ַההִּ

ר 28  ה ַויְַדֵבֹ֥ ה יְהָוָ֖ ר׃ ֶאל־מֶֹשֹ֥ ֹֹֽ ר 29 ֵלאמ   ֶאל־ְבֵנֹ֥י ַדֵבֶּ֛

ל ר יְִּשָרֵאָ֖ ֶֹׁ֑ יב ֵלאמ   ְשָלָמיו֙  ֶאת־ֶזֵַּ֤בח ַהַמְקרִֵּּ֞

ה יא ַליהָוָ֔ ֹ֧ ֹו יָבִּ ה ֶאת־ָקְרָבנֶּ֛ ֶזַֹ֥בח ַליהָוָ֖  ְשָלָמֹֽיו׃ מִּ

יו 30  ינָה יָָדָּ֣ יֶאָ֔ ת ְתבִּ י ֵאָ֖ ֵשָּ֣ ה אִּ ֶלב יְהָוֶׁ֑  ַעל־ ֶאת־ַהֵחֵּ֤

ּנּו ֶהָֹֽחזֶה֙  יֶאָ֔ ת יְבִּ ה ֵאָּ֣ ֹ֥יף ֶהָחזֶָ֗ ֹו ְלָהנִּ ה אֹתֶּ֛   ְתנּוָפָ֖

ְפֵנֹ֥י ֹֽה׃ לִּ יר 31 יְהָו ֹ֧ ְקטִּ ן ְוהִּ ֶלב ַהכֵֹהֶּ֛ ָחה ֶאת־ַהֵחָ֖ זְֵבֶׁ֑   ַהמִּ

ה ְוָהיָה֙  ן ֶהָֹֽחזֶָ֔ ָֹ֖ ֹֽיו׃ ְלַאֲהר ֹוק ְוֵאת֙  32 ּוְלָבָנ ין שָּ֣   ַהיָמִָּ֔

ּו ְתנֹ֥ ה תִּ ן ְתרּוָמָ֖ י ַלכֵֹהֶׁ֑ זְִּבֵחָ֖ יב 33 ַשְלֵמיֶכֹֽם׃ מִּ   ַהַמְקרִֵּּ֞

ם ים ֶאת־ַדֹ֧ ֶּ֛ ֶלב ַהְשָלמִּ ְבֵנָּ֣י ְוֶאת־ַהֵחָ֖ ן מִּ ֶֹׁ֑ ֹו ַאֲהר   לֹ֧

ְהֶיֶּ֛ה ֹוק תִּ ין שֹ֥ ָ֖ ֹֽה׃ ַהיָמִּ י֩  34 ְלָמָנ ה כִּ ה ֶאת־ֲחזֵֵ֨   ַהְתנּוָפ֜
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ת׀  ֹוק ְוֵאָּ֣ ה שָּ֣ י֙  ַהְתרּוָמָ֗ ְחתִּ ת ָלַק֙ ל ֵמֵאָּ֣ ֹֽי־יְִּשָרֵאָ֔   ְבֵנ

י זְִּבֵחָ֖ ם מִּ ן ַשְלֵמיֶהֶׁ֑ ָתם ָוֶאֵתָּ֣ ְֹ֠ ן א ֵֹ֨ ן ְלַאֲהר   ּוְלָבנָיו֙  ַהכֵֹהֵּ֤

ם ת ְלָחק־עֹוָלָ֔ את 35 יְִּשָרֵאֹֽל׃ ְבֵנֹ֥י ֵמֵאָ֖ ָֹּ֣ ת ז ְשַחֵּ֤   מִּ

ת ַאֲהרֹן֙  ְשַחָּ֣ יו ּומִּ י ָבנָָ֔ ֵשָ֖ ה ֵמאִּ יב ְביֹום֙  יְהָוֶׁ֑ ָּ֣ ְקרִּ   הִּ

ם ן אָֹתָ֔ ֹֽה׃ ְלַכֵהָ֖ ר 36 ַליהָו ֶשְ֠ ה ֲאְ֠ ָּוֵ֨ ה צִּ ת יְהָו֜ ם ָלֵתָּ֣   ָלֶהָ֗

ֹו ְביֹום֙  ם ָמְשחָּ֣ ת אָֹתָ֔ ל ְבֵנָּ֣י ֵמֵאָ֖ ת יְִּשָרֵאֶׁ֑   ֻחַקֹ֥

את 37 ְלדֹרָֹתֹֽם׃ עֹוָלָ֖ם ָֹּ֣ ה ז ֹֽעָֹלה֙  ַהתֹוָרָ֗ ה ָל נְָחָ֔   ַלמִּ

את ַֹֽחָטָ֖ ם ְוַל ים ְוָלָאָשֶׁ֑ לּואִָּ֔ מִּ ֹֽים׃ ּוְלֶזַָ֖בח ְוַלֵ֨  ַהְשָלמִּ

ר 38  ה ֲאֶשֵ֨ ָּוֹ֧ ה יְהָוֶּ֛ה צִּ ר ֶאת־מֶֹשָ֖ י ְבַהָּ֣ יָנֶׁ֑ ֹום סִּ   ַצּוֹ֜תֹו ְביֵ֨

ל ֶאת־ְבֵנָּ֣י יב יְִּשָרֵאָ֗ ֹ֧ ם ְלַהְקרִּ ה ֶאת־ָקְרְבנֵיֶהֶּ֛   ַליהָוָ֖

ר ְדַבֹ֥ ֹֽי׃ ְבמִּ יָנ  סִּ

ר8:1  ה ַויְַדֵבֹ֥ ה יְהָוָ֖ ר׃ ֶאל־מֶֹשֹ֥ ֹֹֽ ח 2 ֵלאמ   ֶאֹֽת־ַאֲהרֹן֙  ַקֵּ֤

ֹו ְוֶאת־ָבָנָּ֣יו תָ֔ ים ְוֵאת֙  אִּ ת ַהְבגָדִָּ֔ ֶמן ְוֵאָ֖ ה ֶשָּ֣ ְשָחֶׁ֑   ַהמִּ

ת׀ ר ְוֵאָּ֣ את ַפָּ֣ ים ְשֵנָּ֣י ְוֵאת֙  ַהַֹֽחָטָ֗ ת ָהֵֹֽאילִָּ֔ ל ְוֵאָ֖   ַסֹ֥

ֹות׃ ת 3 ַהַמצֹֽ ה ְוֵאֹ֥ ל ָכל־ָהֵעָדָ֖ ַתח ַהְקֵהֶׁ֑ ֶהל ֶאל־ֶפָ֖ ֹֹ֥   א

ה ַוַיַָּ֣עש 4 מֹוֵעֹֽד׃ ר מֶֹשָ֔ ֲֹֽאֶשֶּ֛ ָּוֹ֥ה ַכ ה צִּ ֹו יְהָוָ֖   אֹתֶׁ֑

ָקֵהל֙  ה ַותִּ ַתח ָהֵֹֽעָדָ֔ ֶהל ֶאל־ֶפָ֖ ֹֹ֥ אֶמר 5 מֹוֵעֹֽד׃ א ֹֹ֥   ַוי

ה ה מֶֹשָ֖ ר ֶזָּ֣ה ֶאל־ָהֵעָדֶׁ֑ ָּוֹ֥ה ַהָדָבָ֔ ה ֲאֶשר־צִּ   יְהָוָ֖

ֹות׃ ב 6 ַלֲעשֹֽ ה ַויְַקֵרָּ֣ ן מֶֹשָ֔ ָֹ֖ יו ֶאֹֽת־ַאֲהר ץ ְוֶאת־ָבָנֶׁ֑   ַויְִּרַחֹ֥

ם ן 7 ָמֹֽיִּם׃בַ  אָֹתָ֖ יו ַויִֵּתֵ֨ נֶת ָעָל֜ ָֹ֗ ר ֶאת־ַהֻכת ֵֹּ֤   אֹתֹו֙  ַויְַחג

ט ש ָבַֹֽאְבנֵָ֔ יל אֹתֹו֙  ַויְַלֵבֵּ֤ ן ֶאֹֽת־ַהְמעִָּ֔ יו ַויִֵּתֹ֥  ֶאת־ ָעָלָ֖

ד ֶֹׁ֑ ר ָהֵאפ ָֹּ֣ ֹו ַויְַחג ֶשב֙  אֹתָ֗ ד ְבֵח֙ ָֹ֔ ד ָהֵֹֽאפ ֹֹ֥ ֹו ַויְֶאפ   לָ֖

ֹו׃ ֶֹ֥שם 8 בֹֽ יו ַוָי ֶשן ָעָלָ֖ ֶֹׁ֑ ֶשן ַויִֵּתן֙  ֶאת־ַהח ָֹ֔  ֶאת־ ֶאל־ַהח

ים ָ֖ ֹֽים׃ ָהאּורִּ ֶֹ֥שם 9 ְוֶאת־ַהֻתמִּ ֶפת ַוָי ְצֶנָ֖   ֶאת־ַהמִּ

ֹו ֶשם ַעל־רֹאשֶׁ֑ ֶפת ַויֵָ֨ ְצנֶ֜ ּול ַעֹֽל־ַהמִּ   ֶאל־מָּ֣

יו ת ָפנָָ֗ יץ ֵאָּ֣ ֵּ֤ ֶדש ֵנָּ֣זֶר ַהזָָהב֙  צִּ ָֹ֔ ר ַהק ָּוֹ֥ה ַכֲאֶשֶּ֛   צִּ

ה ח 10 ֶאת־מֶֹשֹֽה׃ יְהָוָ֖ ֶמן מֶֹשה֙  ַויִַּקֵּ֤ ה ֶאת־ֶשָּ֣ ְשָחָ֔   ַהמִּ

ח ן ַויְִּמַשֹ֥ ְשָכָ֖ ֹו ֶאת־ַהמִּ ש ְוֶאת־ָכל־ֲאֶשר־בֶׁ֑   ַויְַקֵדָ֖

ֹ֥ז 11 אָֹתֹֽם׃ ּנּו ַוַי ֶמֶּ֛ חַ  מִּ זְֵבָ֖ ַבע ַעל־ַהמִּ ים ֶשָּ֣ ֶׁ֑ ח ְפָעמִּ   ַויְִּמַשֵ֨

חַ  זְֵב֜ יו ֶאת־ַהמִּ ר ְוֶאת־ָכל־ֵכָלָ֗ ֶֹּ֛ י ֹו ְוֶאת־ַהכִּ   ְוֶאת־ַכּנָ֖

ֶמן ַויִּצֹק֙  12 ְלַקְדָשֹֽם׃ ֶשָּ֣ ה מִּ ְשָחָ֔ ל ַהמִּ אש ַעָ֖ ָֹּ֣ ן ר ֶֹׁ֑   ַאֲהר

ח ֹו ַויְִּמַשֹ֥ ֹו׃ אֹתָ֖ ב 13 ְלַקְדשֹֽ ה ַויְַקֵרֵ֨   ֶאת־ְבֵנָּ֣י מֶֹש֜

ן ָֹ֗ ם ַאֲהר ֵשֵּ֤ ר ֻכֳתנֹת֙  ַויְַלבִּ ֵֹּ֤ ט אָֹתם֙  ַויְַחג   ַאְבנֵָ֔

ש ֹֹ֥ ם ַויֲַחב ֹות ָלֶהָ֖ גְָבעֶׁ֑ ר מִּ ָּוֹ֥ה ַכֲאֶשֶּ֛ ה צִּ  ֶאת־ יְהָוָ֖

ש 14 מֶֹשֹֽה׃ ת ַויֵַגִ֕ ר ֵאָ֖ את ַפָּ֣ ְך ַהַֹֽחָטֶׁ֑ ֵֹ֨ ן ַויְִּסמ ֵֹּ֤   ַאֲהר

ם ּוָבנָיו֙  אש ֶאת־יְֵדיֶהָ֔ ָֹ֖ ר ַעל־ר ט 15 ַהַֹֽחָטֹֽאת׃ ַפֹ֥   ַויְִּשָחָ֗

ח ה ַויִַּקֵ֨ יִֵּתן ֶאת־ַהָדם֙  מֶֹשֵּ֤ ֹות ַוְ֠ חַ  ַעל־ַקְרנֵ֨ זְֵבֵּ֤   ַהמִּ

יב֙  ֹו ָסבִּ א ְבֶאְצָבעָ֔ חַ  ַויְַחֵטָ֖ זְֵבֶׁ֑  ְוֶאת־ ֶאת־ַהמִּ

ם ֹוד יַָצק֙  ַהָדָ֗ חַ  ֶאל־יְסָּ֣ זְֵבָ֔ הּו ַהמִּ ֹֽיְַקְדֵשָ֖ ר ַו   ְלַכֵפֹ֥

ֹֽיו׃ ח 16 ָעָל ר ֶאֹֽת־ָכל־ַהֵחֶלב֮  ַויִַּקָ֗   ְוֵאת֙  ַעל־ַהֶקֶרב֒  ֲאֶשָּ֣

ֶרת ד יֶֹתָּ֣ י ַהָכֵבָ֔ ת ְוֶאת־ְשֵתֹ֥ ָֹ֖ ן ַהְכָלי   ְוֶאֹֽת־ֶחְלְבֶהֶׁ֑

ר ה ַויְַקֵטֹ֥ זְֵבָֹֽחה׃ מֶֹשָ֖ ר 17 ַהמִּ   ְוֶאת־עֹרֹו֙  ְוֶאת־ַהָפֵּ֤
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ֹו ֹו ְוֶאת־ְבָשרָּ֣ ְרשָ֔ ף ְוֶאת־פִּ ש ָשַרָּ֣ ּוץ ָבֵאָ֔ חָ֖   מִּ

ַֹֽמֲחֶנֶׁ֑ה ר ַל ָּוֹ֥ה ַכֲאֶשֶּ֛ ה צִּ ב 18 ֶאת־מֶֹשֹֽה׃ יְהָוָ֖ ת ַויְַקֵרִ֕   ֵאָ֖

יל ה ֵאָּ֣ ּו ָהעָֹלֶׁ֑ ֹֽיְִּסְמכֵּ֞ ן ַו ֹֹ֧ ם ּוָבָנֶּ֛יו ַאֲהר  ַעל־ ֶאת־יְֵדיֶהָ֖

אש ֹֹ֥ ט 19 ָהָאֹֽיִּל׃ ר ק ַויְִּשָחֶׁ֑ ֵֹ֨ ה ַויִּזְר ם מֶֹשֹ֧  ַעל־ ֶאת־ַהָדֶּ֛

חַ  זְֵבָ֖ ֹֽיב׃ ַהמִּ יִּל 20 ָסבִּ ת־ָהַאָ֔ ח ְוֶאֵ֨ יו נִַּתָ֖ נְָתָחֶׁ֑ ר לִּ   ַויְַקֵטֵּ֤

אש מֶֹשה֙  ָֹ֔ ים ֶאת־ָהר ָ֖  ְוֶאת־ַהָפֶֹֽדר׃ ְוֶאת־ַהּנְָתחִּ

ֶרב 21  יִּם ְוֶאת־ַהֶקֹ֥ ץ ְוֶאת־ַהְכָרַעָ֖ יִּם ָרַחָּ֣   ַויְַקֵטר֩  ַבָמֶׁ֑

ה יִּל מֶֹשֵ֨ ָחה ֶאת־ָכל־ָהַא֜ זְֵבָ֗ ה ַהמִּ ּוא עָֹלֵ֨ יַח־ הֵּ֤  ְלֵרֹֽ

חַ֙  ֹ֙ ה נִּיח ֶשֹ֥ ה הּוא֙  אִּ ר ַליהָוָ֔ ָּוֹ֥ה ַכֲאֶשֶּ֛ ה צִּ  ֶאת־ יְהָוָ֖

יִּל ַויְַקֵרב֙  22 מֶֹשֹֽה׃ י ֶאת־ָהַאָּ֣ יל ַהֵשנִָּ֔ ים ֵאָ֖ ֶׁ֑ ֻלאִּ   ַהמִּ

ֹֽיִּ  ּוַו ן ְסְמכֵּ֞ ֹֹ֧ ם ּוָבָנֶּ֛יו ַאֲהר אש ֶאת־יְֵדיֶהָ֖ ֹֹ֥  ָהָאֹֽיִּל׃ ַעל־ר

ט׀ 23  ח ַויְִּשָחָ֓ ֹו מֶֹשה֙  ַויִַּקֵּ֤ ָדמָ֔ ן מִּ ּוְך ַויִֵּתֶּ֛ זֶן־ ַעל־ְתנֹ֥ ֹֹֽ  א

ן ָֹ֖ ֶׁ֑ית ַאֲהר ֶהן ַהיְָמנִּ ֵֹּ֤ ית יָדֹו֙  ְוַעל־ב ֶהן ַהיְָמנִָּ֔ ֹֹ֥   ְוַעל־ב

ֹו ֹֽית׃ ַרגְלָ֖ ב 24 ַהיְָמנִּ ן ֶאת־ְבֵנָּ֣י ַויְַקֵרֵּ֞ ָֹ֗ ן ַאֲהר ה ַויִֵּתֵ֨   מֶֹשֵּ֤

ן־ַהָדם֙  ּוְך מִּ ית ָאזְנָם֙  ַעל־ְתנֵּ֤ ֶהן ַהיְָמנִָּ֔ ֵֹּ֤   ְוַעל־ב

ית יָָדם֙  ֶהן ַהיְָמנִָּ֔ ֹֹ֥ ם ְוַעל־ב ית ַרגְָלָ֖ ֶׁ֑ ק ַהיְָמנִּ ֵֹ֨ ה ַויִּזְר   מֶֹשֹ֧

חַ  ֶאת־ַהָדֶּ֛ם זְֵבָ֖ ֹֽיב׃ ַעל־ַהֹֽמִּ ח 25 ָסבִּ ֶלב ַויִַּקֵּ֞   ֶאת־ַהֵחָּ֣

הְוֶאת־ָהַֹֽא ר ְוֶאֹֽת־ָכל־ַהֵחֶלב֮  ְליָָ֗   ַעל־ַהֶקֶרב֒  ֲאֶשָּ֣

ֶרת ְוֵאת֙  ד יֶֹתָּ֣ י ַהָכֵבָ֔ ת ְוֶאת־ְשֵתֹ֥ ָֹ֖ ן ַהְכָלי   ְוֶאֹֽת־ֶחְלְבֶהֶׁ֑

ת ֹוק ְוֵאָ֖ ֹֽין׃ שֹ֥ ל 26 ַהיָמִּ ַסֵ֨ ר׀ ַהַמ֜צֹות ּומִּ ְפֵנָּ֣י ֲאֶשָּ֣ ה לִּ   יְהָוָ֗

ַקח ת ָלְ֠ ה ַחַלֵ֨ ת ַאַחת֙  ַמָצֵּ֤ ַֹֽחַלֵ֨ ֶמן ֶלֶֹ֥חם ְו ת ֶשֶּ֛   ַאַחָ֖

יק ָּ֣ ד ְוָרקִּ ים ַויֶָ֙שם֙  ֶאָחֶׁ֑ ֲחָלבִָּ֔ ל ַעל־ַהָּ֣ ֹוק ְוַעָ֖ ֹֽין׃ שֹ֥  ַהיָמִּ

ן 27  ל ַויִֵּתָּ֣ ָֹ֔ ל ֶאת־ַהכ י ַעֵ֚ ן ַכֵפָּ֣ ָֹ֔ ל ַאֲהר י ְוַעָ֖ יו ַכֵפָּ֣   ַוָיֹ֧נֶף ָבָנֶׁ֑

ם ה אָֹתֶּ֛ ְפֵנֹ֥י ְתנּוָפָ֖ ֹֽה׃ לִּ ח 28 יְהָו ה ַויִַּקֵ֨ ל אָֹתם֙  מֶֹשֵּ֤   ֵמַעָּ֣

ם ר ַכֵפיֶהָ֔ ָחה ַויְַקֵטֹ֥ זְֵבָ֖ ה ַהמִּ ים ַעל־ָהעָֹלֶׁ֑ ֹ֥ ֻלאִּ   מִּ

יחַ  ֵהם֙  חַ  ְלֵרָּ֣ ָֹ֔ ה נִּיח ֶשֹ֥ ּוא אִּ ֹֽה׃ הָ֖ ח 29 ַליהָו   מֶֹשה֙  ַויִַּקֵּ֤

ה ָחזֶָ֔ ה ַויְנִּיֵפֹ֥הּו ֶאת־ֶהָּ֣ ְפֵנָּ֣י ְתנּוָפָ֖ ה לִּ יל יְהָוֶׁ֑   ֵמֵאָּ֣

ים ֻלאִָּ֗ ה ַהמִּ ה ָהיָה֙  ְלמֶֹשֵּ֤ ר ְלָמנָָ֔ ָּוֹ֥  ַכֲאֶשֶּ֛ ה הצִּ   יְהָוָ֖

ח 30 ֶאת־מֶֹשֹֽה׃ ה ַויִַּקֵ֨ ֶמן מֶֹש֜ ֶשָּ֣ ה מִּ ְשָחָ֗ ן־ ַהמִּ  ּומִּ

ר ַהָדם֮  זְֵבחַ֒  ֲאֶשָּ֣ יו ַעֹֽל־ַאֲהרֹן֙  ַוַיֵּ֤ז ַעל־ַהמִּ   ַעל־ְבגָָדָ֔

י ְוַעל־ָבָנֶּ֛יו גְֵדֹ֥ יו ְוַעל־בִּ ֹו ָבָנָ֖ תֶׁ֑ ש אִּ   ֶאֹֽת־ַאֲהרֹן֙  ַויְַקֵדֵּ֤

יו י ְוֶאת־ָבָנֶּ֛יו ֶאת־ְבגָָדָ֔ גְֵדֹ֥ יו ְוֶאת־בִּ ֹו׃ ָבָנָ֖ תֹֽ  אִּ

אֶמר 31  ֵֹ֨ ה ַוי ן מֶֹש֜ ָֹּ֣ יו ֶאל־ַאֲהר ּו ְוֶאל־ָבנָָ֗  ֶאת־ ַבְשלָּ֣

ַתח ַהָבָשר֮  ֶהל ֶפָּ֣ ָֹּ֣ ּו ְוָשם֙  מֹוֵעד֒  א ֹו תֹאְכלָּ֣ ת־ אֹתָ֔  ְוֶאֵ֨

ֶחם ר ַהֶלָ֔ ל ֲאֶשָ֖ ים ְבַסָּ֣ ֶׁ֑ ֻלאִּ ר ַהמִּ י֙  ַכֲאֶשֵּ֤ ֵּו֙יתִּ ר צִּ ָֹ֔   ֵלאמ

ן ֹֹ֥ יו ַאֲהר ֹֽהּו׃ ּוָבָנָ֖ ר 32 יֹאְכֻל ר ְוַהּנֹוָתֹ֥ ֶחם ַבָבָשָ֖ ש ּוַבָלֶׁ֑   ָבֵאָ֖

פּו׃ ֹֹֽ ְשר ֶפַתח֩  33 תִּ ֶהל ּומִּ ֵֹ֨ ד א א מֹוֵע֜ ת ֵתְֹֽצאּו֙  לֵּ֤ ְבַעָּ֣   שִּ

ים ד יָמִָּ֔ ֹום ַעֵ֚ את יָּ֣ י ְמלָ֔ ם יְֵמָ֖ ֻלֵאיֶכֶׁ֑ י מִּ ת כִֵּ֚ ְבַעָּ֣ ים שִּ   יָמִָּ֔

ר 34 ֶאת־יְֶדֶכֹֽם׃ יְַמֵלָ֖א ֹום הָעָשָ֖  ַכֲאֶשֹ֥ ה ַהֶזֶׁ֑ה ַביָּ֣ ָּוֹ֧   צִּ

ת יְהָוֶּ֛ה ָֹ֖ ר ַלֲעש ֶהל ּוֶפַתח֩  35 ֲעֵליֶכֹֽם׃ ְלַכֵפֹ֥ ֵֹ֨ ד א   מֹוֵע֜

ּו ם ֵתְשבֵ֨ ת ָוַל֙יְָלה֙  יֹוָמֵּ֤ ְבַעָּ֣ ים שִּ ם יָמִָּ֔   ּוְשַמְרֶתֶּ֛

ֶרת ְשֶמֹ֥ ה ֶאת־מִּ א יְהָוָ֖ ּותּו ְולָּ֣ ן ָתמֶׁ֑ י־ֵכָ֖ י׃ כִּ ֹֽיתִּ  ֻצֵּו
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VA-YIKRA 
Tzav / Sh’mini 8:36 – 9:22 

 

ַֹ֥עש 36 ן ַוַי ָֹ֖ יו ַאֲהר ת ּוָבָנֶׁ֑ ים ֵאֵ֚ ָּוֹ֥ה ָכל־ַהְדָברִָּ֔   ֲאֶשר־צִּ

ה י֙                      9:1 ְביַד־מֶֹשֹֽה׃ יְהָוָ֖ ֹום ַויְהִּ י ַביָּ֣ ינִָּ֔   ַהְשמִּ

א ה ָקָרָּ֣ ן מֶֹשָ֔ ָֹ֖ יו ְלַאֲהר י ּוְלָבָנֶׁ֑  יְִּשָרֵאֹֽל׃ ּוְלזְִּקֵנָ֖

אֶמר 2  ָֹּ֣ ן ַוי ָֹ֗ ָך ֶאֹֽל־ַאֲהר גֶל ַקח־ְלְ֠ ר ֵעָּ֣   ֶבן־ָבָקֹ֧

את יִּל ְלַחָטֶּ֛ ה ְוַאֹ֥ ם ְלעָֹלָ֖ ֶׁ֑ ימִּ ב ְתמִּ ְפֵנֹ֥י ְוַהְקֵרָ֖   לִּ

ֹֽה׃ ל ְוֶאל־ְבֵנֹ֥י 3 יְהָו ר יְִּשָרֵאָ֖ ר ְתַדֵבָּ֣ ֶֹׁ֑ ּו ֵלאמ   ְקחֵּ֤

זִּים֙  יר־עִּ את ְשעִּ גֶל ְלַחָטָ֔ ֶבש ְוֵעֵ֨   ְבנֵי־ָשָנֶּ֛ה ָוֶכֹ֧

ם ימִָּ֖ ֹֽה׃ ְתמִּ ֹור 4 ְלעָֹל יִּל ְושֵ֨ ים ָוַא֜ חַ֙  לְִּשָלמִָּ֗ ֹ֙ זְב ְפֵנָּ֣י לִּ   לִּ

ה ה יְהָוָ֔ נְָחָ֖ ֶמן ְבלּוָלָּ֣ה ּומִּ י ַבָשֶׁ֑ ָּ֣ ֹום כִּ ה ַהיָ֔ ה יְהָוָ֖   נְִּרָאֹ֥

ּו 5 ֲאֵליֶכֹֽם׃ ת ַויְִּקחָ֗ ר ֵאֵ֚ ה ֲאֶשָּ֣ ָּוָּ֣ ה צִּ  ֶאל־ מֶֹשָ֔

י ֶהל ְפֵנָ֖ ָֹּ֣ ד א ֹֽיְִּקְרבּו֙  מֹוֵעֶׁ֑ ה ַו ֵעָדָ֔ ּו ָכל־ָהָּ֣ ַֹֽעְמדָ֖ ְפֵנֹ֥י ַוַי   לִּ

ֹֽה׃ אֶמר 6 יְהָו ָֹּ֣ ה ַוי ר ֶזֹ֧ה מֶֹשָ֔ ָּוֹ֥ה ַהָדָבֶּ֛ ה ֲאֶשר־צִּ   יְהָוָ֖

ּו א ַתֲעשֶׁ֑ ם ְויֵָרֹ֥ ֹוד ֲאֵליֶכָ֖ ֹֽה׃ ְכבֹ֥ אֶמר 7 יְהָו ֵֹ֨ ה ַוי   מֶֹש֜

ן ָֹ֗ ב ֶאֹֽל־ַאֲהר חַ֙  ְקַרֵּ֤ זְֵב֙ ה ֶאל־ַהמִּ   ֶאת־ַחָטֹֽאְתָך֙  ַוֲעֵשֵּ֞

ָך ָלֶתָ֔ ָֹּ֣ ד ַבַֹֽעְדָךָ֖  ְוַכֵפֹ֥ר ְוֶאת־ע םהָ  ּוְבַעָּ֣ ה ָעֶׁ֑   ַוֲעֵשֵּ֞

ן ר ָהָעם֙  ֶאת־ָקְרַבֵּ֤ ם ְוַכֵפָּ֣ ר ַבֲֹֽעָדָ֔ ָּוֹ֥ה ַכֲאֶשָ֖ ֹֽה׃ צִּ  יְהָו

ב 8  ן ַויְִּקַרֹ֥ ָֹ֖ חַ  ַאֲהר זְֵבֶׁ֑ ט ֶאל־ַהמִּ גֶל ַויְִּשַחֶּ֛   ֶאת־ֵעֹ֥

את ֹו׃ ַהַחָטָ֖ בּו 9 ֲאֶשר־לֹֽ יְַקרִּ י ַוְ֠ ן ְבנֵֵ֨ ָֹּ֣   ֶאת־ַהָדם֮  ַאֲהר

ל ֵאָליו֒  ֵֹּ֤ ם ֶאְצָבעֹו֙  ַויְִּטב ן ַבָדָ֔ ֹות ַויִֵּתָ֖   ַעל־ַקְרנָּ֣

חַ  זְֵבֶׁ֑ ם ַהמִּ ק ְוֶאת־ַהָדָּ֣ ֹוד יַָצָ֔ זְֵבַֹֽח׃ ֶאל־יְסָ֖  ְוֶאת־ 10 ַהמִּ

ֶלב ת ַהֵחֵ֨ ֹ֜ ֶרת ְוֶאת־ַהְכָלי ן־ַהָכֵבד֙  ְוֶאת־ַהיֶֹתֵּ֤ ן־ מִּ  מִּ

את ַחָטָ֔ יר ַהָּ֣ ָ֖ ְקטִּ ָחה הִּ זְֵבֶׁ֑ ר ַהמִּ ָּוֹ֥ה ַכֲאֶשֶּ֛ ה צִּ   יְהָוָ֖

ר 11 ֶאת־מֶֹשֹֽה׃ ֹור ְוֶאת־ַהָבָשָ֖ ף ְוֶאת־ָהעֶׁ֑   ָשַרָּ֣

ש ּוץ ָבֵאָ֔ חָ֖ ֹֽה׃ מִּ ַֹֽמֲחֶנ ט 12 ַל ה ַויְִּשַחָ֖   ֶאת־ָהעָֹלֶׁ֑

יְַמצִּאּו י ַוְ֠ ן ְבנֵֵ֨ ֵֹּ֤ ם ֵאָליו֙  ַאֲהר הּו ֶאת־ַהָדָ֔   ַויִּזְְרֵקֹ֥

חַ  זְֵבָ֖ ֹֽיב׃ ַעל־ַהמִּ ה 13 ָסבִּ יאּו ְוֶאת־ָהעָֹלָ֗ ֹ֧ ְמצִּ   ֵאָלֶּ֛יו הִּ

יהָ  נְָתֶחָ֖ אשְוֶאת־הָ  לִּ ֶֹׁ֑ ר ר זְֵבַֹֽח׃ ַויְַקֵטָ֖ ץ 14 ַעל־ַהמִּ   ַויְִּרַחֹ֥

ֶרב יִּם ֶאת־ַהֶקָ֖ ר ְוֶאת־ַהְכָרָעֶׁ֑ ה ַויְַקֵטֹ֥   ַעל־ָהעָֹלָ֖

זְֵבָֹֽחה׃ ב 15 ַהמִּ ת ַויְַקֵרִ֕ ן ֵאָ֖ ם ָקְרַבָּ֣ ח ָהָעֶׁ֑  ֶאת־ ַויִַּקֵּ֞

יר ֵּ֤ ר ַהַֹֽחָטאת֙  ְשעִּ ם ֲאֶשָּ֣ הּו ָלָעָ֔   ַויְִּשָחֵטֹ֥

הּו ֹֽיְַחְטֵאָ֖ ֹון׃ ַו אשֹֽ ב 16 ָכרִּ ה ַויְַקֵרָ֖ הָ  ֶאת־ָהעָֹלֶׁ֑ ֹֽיֲַעֶשָ֖   ַו

ְשָפֹֽט׃ נְָחה֒  ַויְַקֵרב֮  17 ַכמִּ ּנָה ַכפֹו֙  ַויְַמֵלֵּ֤א ֶאת־ַהמִּ ֶמָ֔   מִּ

ר חַ  ַויְַקֵטָ֖ זְֵבֶׁ֑ ד ַעל־ַהמִּ ְלַבָ֖ ֶקר׃ עַֹלֹ֥ת מִּ ֹֹֽ ט 18 ַהב   ַויְִּשַחֵּ֤

יִּל ֶאת־ַהשֹור֙  יםַהְשלָ  ֶזַֹ֥בח ְוֶאת־ָהַאָ֔ ָ֖ ר מִּ   ֲאֶשָּ֣

ם יְַמצִּאּו ָלָעֶׁ֑ י ַוְ֠ ן ְבנֵֵ֨ ֵֹּ֤ יו ֶאת־ַהָדם֙  ַאֲהר הּו ֵאָלָ֔   ַויִּזְְרֵקֹ֥

חַ  זְֵבָ֖ ֹֽיב׃ ַעל־ַהמִּ ים 19 ָסבִּ ָ֖ ֹור ְוֶאת־ַהֲחָלבִּ ן־ַהשֶׁ֑   מִּ

יִּל ן־ָהַאָ֔ ת ְוַהְֹֽמַכֶסה֙  ָהַֹֽאְלָיֵּ֤ה ּומִּ ָֹ֔ ֶרת ְוַהְכָלי   ְויֶֹתָ֖

ימּו 20 ַהָכֵבֹֽד׃ ֹ֥ ים ַויָשִּ ָ֖ ֹות ֶאת־ַהֲחָלבִּ ר ַעל־ֶהָחזֶׁ֑   ַויְַקֵטֹ֥

ים ָ֖ זְֵבָֹֽחה׃ ַהֲחָלבִּ ת 21 ַהמִּ ֹות ְוֵאָּ֣ ֹוק ְוֵאת֙  ֶהָחזָ֗   שָּ֣

ין ֹ֧יף ַהיָמִָּ֔ ן ֵהנִּ ֶֹּ֛ ה ַאֲהר ְפֵנָּ֣י ְתנּוָפָ֖ ה לִּ ר יְהָוֶׁ֑   ַכֲאֶשָ֖

ָּוֹ֥ה א 22 מֶֹשֹֽה׃ צִּ ן ַויִָּשֵ֨ ֹֹ֧ ו ַאֲהר ם ֶאת־יָָדֶּ֛   ֶאל־ָהָעָ֖

ם ֹֽיְָבְרֵכֶׁ֑ ֶרד ַו ת ַויֵָ֗ ֹֹ֧ את ֵמֲעש ה ַהַֹֽחָטֶּ֛ ֹֽים׃ ְוָהעָֹלָ֖  ְוַהְשָלמִּ
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VA-YIKRA 
Sh’mini 9:23 – 10:16 

 

א 23 ֵֹ֨ ה ַויָב ֶהל ְוַאֲהרֹן֙  מֶֹשֵּ֤ ָֹּ֣ ד ֶאל־א ּו מֹוֵעָ֔   ַוֵיְָּ֣צאָ֔

ּו ֹֽיְָבֲרכָ֖ ם ַו א ֶאת־ָהָעֶׁ֑ ה ַויֵָרֹ֥  ֶאל־ָכל־ָהָעֹֽם׃ ְכבֹוד־יְהָוָ֖

ֵצא 24  ְפֵנָּ֣י ֵאש֙  ַוֵתֵּ֤ לִּ ה מִּ אַכל֙  יְהָוָ֔ ֹ֙ חַ  ַות זְֵבָ֔  ֶאת־ ַעל־ַהמִּ

ים ָהעָֹלָ֖ה ֶׁ֑ ּנּו ָכל־ָהָעם֙  ַוַיְֵּ֤רא ְוֶאת־ַהֲחָלבִּ ָֹ֔ ּו ַויָר ֹֽיְִּפלָ֖   ַו

ּו10:1 ַעל־ְפנֵיֶהֹֽם׃ ֲהרֹן ַויְִּקחָּ֣ ֹֽי־ַאְ֠ ב ְבֵנ י֜הּוא נָָדֵ֨ יש ַוֲאבִּ ָּ֣   אִּ

ֹו ּו ַמְחָתתָ֗ ש ָבֵהן֙  ַויְִּתנֵּ֤ ימּו ֵאָ֔ ֹ֥ יהָ  ַויָשִּ ֶרת ָעֶלָ֖ ֶֹׁ֑   ְקט

יבּו ְפֵנֵּ֤י ַויְַקרִּ֜ ש יְהָוה֙  לִּ ה ֵאָּ֣ ר זָָרָ֔ א ֲאֶשֹ֧   לֹ֦

ה ָּוָ֖ ֵצא 2 אָֹתֹֽם׃ צִּ ש ַוֵתֹ֥ ְפֵנֹ֥י ֵאֶּ֛ לִּ ה מִּ אַכל יְהָוָ֖ ָֹּ֣   ַות

ם תּו אֹוָתֶׁ֑ ְפֵנֹ֥י ַויָֻמָ֖ ֹֽה׃ לִּ אֶמר 3 יְהָו ֵֹ֨ ה ַוי  ֶאֹֽל־ מֶֹש֜

ן ָֹ֗ ר הּוא֩  ַאֲהר ֶבֵ֨ ה׀ ֲאֶשר־דִּ ֹ  ֵלאמֹר֙  יְהָוֵּ֤ ְקר יבִּ   ַבָּ֣

ש ם ְוַעל־ְפֵנֹ֥י ֶאָקֵדָ֔ ד ָכל־ָהָעָ֖ ם ֶאָכֵבֶׁ֑ ָֹ֖ ן׃ ַויִּד ֹֹֽ  ַאֲהר

א 4  ה ַויְִּקָרָּ֣ ֹֽיָשֵאל֙  מֶֹשָ֗ ל ֶאל־מִּ ן ְוֶאָּ֣ ל ְבֵנֹ֥י ֶאְלָצָפָ֔   ֻעזִּיֵאָ֖

ד ָֹּ֣ ן ד ֶֹׁ֑ אֶמר ַאֲהר ָֹּ֣ ם ַוי ּו ֲאֵלֶהָ֗ ְרבֵּ֞ ּו קְִּ֠   ֶאת־ֲאֵחיֶכם֙  ְשאֵּ֤

ת ֶדש ֵמֵאָּ֣ ָֹ֔ ּוץ ְפנֵי־ַהק חָ֖ ֹֽה׃ ֶאל־מִּ ַֹֽמֲחֶנ ּו 5 ַל ֹֽיְִּקְרבָ֗   ַו

ם ַויִָּשֻאם֙  ּוץ ְבֻכֳתנָֹתָ֔ חָ֖ ַֹֽמֲחֶנֶׁ֑ה ֶאל־מִּ ר ַל   ַכֲאֶשָ֖

ר ֶבֹ֥ אֶמר 6 מֶֹשֹֽה׃ דִּ ָֹּ֣ ה ַוי ן מֶֹשָּ֣ ֹ֡   ּוְלֶאְלָעזָר֩  ֶאֹֽל־ַאֲהר

ר׀ ֹֽיָתָמֵ֨ יו ּוְלאִּ אֵשיֶכֹ֥ם ָבנָ֜ עּו׀ ָרֹֽ ְפָרָּ֣ ם ַאל־תִּ גְֵדיֶכֵּ֤   ּובִּ

מּו֙  ֹ֙ ְפר א לֹֽא־תִּ תּו ְולָּ֣ ל ָתֻמָ֔ ה ְוַעֹ֥ ף ָכל־ָהֵעָדָ֖ ֶֹׁ֑   יְִּקצ

ית ַוֲאֵחיֶכם֙  ל ָכל־ֵבָּ֣ ה יְִּבכּו֙  יְִּשָרֵאָ֔   ֶאת־ַהְשֵרָפָ֔

ר ף ֲאֶשֹ֥ ֹֽה׃ ָשַרָ֖ ֶפַתח֩  7 יְהָו ֶהל ּומִּ ֵֹ֨ ד א א מֹוֵע֜   ֵתְֹֽצאּו֙  לֵּ֤

תּו ֶמן ֶפן־ָתֻמָ֔ י־ֶשֶּ֛ ת כִּ ְשַחֹ֥ ה מִּ ם יְהָוָ֖ ּו ֲעֵליֶכֶׁ֑ ֹֽיֲַעשָ֖   ַו

דְ  רכִּ  מֶֹשֹֽה׃ ַבֹ֥

ר 8  ה ַויְַדֵבָּ֣ ן יְהָוָ֔ ָֹ֖ ר׃ ֶאֹֽל־ַאֲהר ֹֹֽ ר ַיָּ֣יִּן 9 ֵלאמ  ַאל־ ְוֵשָכֵּ֞

ְשְת׀ ה׀ ֵתָּ֣ ְך ּוָבֶנָּ֣יָך ַאָתָּ֣ ָתָ֗ ֶהל ְבבֲֹאֶכֶּ֛ם אִּ ֹֹ֥   ֶאל־א

ד א מֹוֵעָ֖ תּו ְולָּ֣ ת ָתֻמֶׁ֑ ם ֻחַקֹ֥  ְלדֹרֵֹתיֶכֹֽם׃ עֹוָלָ֖

יל 10  ין ּוֲֹֽלַהְבדִָּ֔ ֶדש ֵבֹ֥ ָֹ֖ ין ַהק ל ּוֵבָּ֣ ֶֹׁ֑ ין ַהח א ּוֵבֹ֥   ַהָטֵמָ֖

ין ֹור׃ ּוֵבֹ֥ ת 11 ַהָטהֹֽ ָֹ֖ ל ֶאת־ְבֵנָּ֣י ּוְלהֹור ת יְִּשָרֵאֶׁ֑  ָכל־ ֵאֵ֚

ים ֻחקִָּ֔ ר ַהָּ֣ ר ֲאֶשֵ֨ ֶבֹ֧ ם יְהָוֶּ֛ה דִּ  ְביַד־ ֲאֵליֶהָ֖

 מֶֹשֹֽה׃

ר 12  ה ַויְַדֵבֵ֨ ן מֶֹש֜ ָֹ֗ ל ֶאֹֽל־ַאֲהר ְלָעזָר ְוֶאָּ֣ ר׀ ֶאְ֠ יָתָמֹ֥   ְוֶאל־אִֵּ֨

י֒ם  ָבנָיו֮  ּו ַהּנֹֹֽוָתרִּ ה ְקחָּ֣ נְָחָ֗ ֶרת֙  ֶאת־ַהמִּ י ַהּנֹוֶת֙ ֵשָּ֣   ֵמאִּ

ה ּוהָ  יְהָוָ֔ ְכלֹ֥ ֹות ְואִּ ֶצל ַמצָ֖ חַ  ֵאָּ֣ זְֵבֶׁ֑ י ַהמִּ ֶּ֛ ֶדש כִּ ֹֹ֥   ק

ים ָ֖ ָדשִּ ֹֽוא׃ ָקֹֽ ם 13 הִּ ֹום אָֹתּה֙  ַוֲאַכְלֶתֵּ֤ וש ְבָמקָּ֣   קדָ֔

י ָּ֣ יָך֙  ָחְקָךֵּ֤  כִּ וא ְוָחק־ָבנֶ֙ י הִָּ֔ ֵשָ֖ ה ֵמאִּ י־ֵכָ֖  יְהָוֶׁ֑   ןכִּ

י׃ ֹֽיתִּ ה ְוֵאת֩  14 ֻצֵּו ה ֲחזֵֵ֨ ת׀ ַהְתנּוָפ֜ ֹוק ְוֵאָּ֣ ה שָּ֣   ַהְתרּוָמָ֗

אְכלּו֙  ֹֹֽ ֹום ת ֹור ְבָמקָּ֣ ה ָטהָ֔ יָך ּוָבֶנֹ֥יָך ַאָתִ֕   ּוְבנֶֹתָ֖

ְך ָתֶׁ֑ ֹֽי־ָחְקָךֵּ֤  אִּ יָך֙  כִּ ּו ְוָחק־ָבנֶ֙ י נְִּתנָ֔ זְִּבֵחֹ֥ י מִּ   ַשְלֵמָ֖

ֹוק 15 יְִּשָרֵאֹֽל׃ ְבֵנֹ֥י ה שָּ֣ ה ַוֲחֵזָּ֣ה ַהְתרּוָמֵּ֞   ַהְתנּוָפָ֗

ל י ַעָּ֣ ֵשֵּ֤ ים֙  אִּ יאּו ַהֲחָלבִּ ֹ֥יף יָבִָּ֔ ה ְלָהנִּ ְפֵנָּ֣י ְתנּוָפָ֖   לִּ

ה ה יְהָוֶׁ֑ ְתָך֙  ּוְלָבֶנֵּ֤יָך ְלָך֜  ְוָהיֵָ֨ ם אִּ   ְלָחק־עֹוָלָ֔

ר ָּוֹ֥ה ַכֲאֶשָ֖ ֹֽה׃ צִּ ת׀ 16 יְהָו יר ְוֵאָּ֣ ָּ֣ את ְשעִּ ש ַהַֹֽחָטָ֗ ֹֹ֥   ָדר

ש ה ָדַרֶּ֛ ֵּנָּ֣ה מֶֹשָ֖ ף ְוהִּ יְִּקצֹף שָֹרֶׁ֑   ַעל־ֶאְלָעָזֵּ֤ר ַוְ֠
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ֹֽיָתָמר֙   ן ְבֵנָּ֣י ְוַעל־אִּ ָֹ֔ ם ַאֲהר ָ֖ ר׃ ַהּנֹוָתרִּ ֹֹֽ ּועַ  17 ֵלאמ   ַמדָ֗

ם ֹום ֶאת־ַהַחָטאת֙  לֹֽא־ֲאַכְלֶתֵּ֤ ְמקָּ֣ ֶדש בִּ ָֹ֔ י ַהק ֶּ֛   כִּ

ֶדש ֹֹ֥ ים ק ָ֖ ָדשִּ וא ָקֹֽ ֶׁ֑ ּה׀ הִּ ן ְואָֹתָּ֣ ם נַָתָּ֣   ָלֵשאת֙  ָלֶכָ֗

ה ןֶאת־ֲעו ָֹּ֣ ר ָהֵעָדָ֔ ם ְלַכֵפֹ֥ ְפֵנֹ֥י ֲעֵליֶהָ֖ ֹֽה׃ לִּ ן 18 יְהָו   ֵהֵ֚

א ּה לא־הּוָבָּ֣ ֶדש ֶאת־ָדָמָ֔ ָֹ֖ יָמה ֶאל־ַהק ֶׁ֑ ֹול ְפנִּ   ָאכֵ֨

ּו ּה תֹאְכלֹ֥ ֶדש אָֹתֶּ֛ ָֹ֖ ר ַבק י׃ ַכֲאֶשֹ֥ ֹֽיתִּ ֵּו ר 19 צִּ   ַויְַדֵבֵ֨

ן ֹ֜ ה ַאֲהר ן ֶאל־מֶֹשָ֗ יֹום ֵהָּ֣ יבּו ַהְ֠ ְקרִֵּ֨   םֶאת־ַחָטאָתֵּ֤  הִּ

ָלָתם֙  ֹֹֽ ְפֵנָּ֣י ְוֶאת־ע ה לִּ אנָה יְהָוָ֔ ְקֶרֹ֥ י ַותִּ ָ֖ ֶלה אֹתִּ   ָכֵאֶׁ֑

י ְלתִּ ֹום ַחָטאת֙  ְוָאַכֵּ֤ ב ַהיָ֔ ֹֽה׃ ְבֵעיֵנֹ֥י ַהיִּיַטָ֖ ע 20 יְהָו   ַויְִּשַמָּ֣

ה ב מֶֹשָ֔ ֹֽיו׃ ַויִּיַטָ֖  ְבֵעיָנ

ר11:1  ה יְהָוֶּ֛ה ַויְַדֵבֹ֧ ן ֶאל־מֶֹשֹ֥ ָֹ֖ ר ְוֶאֹֽל־ַאֲהר ֹֹ֥  ֲאֵלֶהֹֽם׃ ֵלאמ

ּו 2  ל ֶאל־ְבֵנֹ֥י ַדְברֶּ֛ ר יְִּשָרֵאָ֖ ֶֹׁ֑ את ֵלאמ ֵֹּ֤ ר ַהַֹֽחיָה֙  ז  ֲאֶשָּ֣

ּו  ה תֹאְכלָ֔ ָכל־ַהְבֵהָמָ֖ ר מִּ ל׀ 3 ַעל־ָהָאֶֹֽרץ׃ ֲאֶשֹ֥ ָֹּ֣  כ

ֶסת  ה ַמְפֶרָּ֣ ַעת ַפְרָסָ֗ ַסע֙  ְושַֹסֵּ֤ ת ֶש֙ ָֹ֔  ַמֲעַלֹ֥ת ְפָרס

ה  ה ֵגָרָ֖ ּה ַבְבֵהָמֶׁ֑ ְך 4 תֹאֵכֹֽלּו׃ אָֹתָ֖ א ֶאת־זֶה֙  ַאֵּ֤  לָּ֣

ּו  אְכלָ֔ ֹֹֽ ַֹֽמֲעֵלי֙  ת ה מִּ י ַהֵגָרָ֔ יֵסָ֖ ַמְפרִּ ה ּומִּ  ֶאֹֽת־ ַהַפְרָסֶׁ֑

ָגָמל ה ַהְ֠ ֹֽי־ַמֲעֵלֵ֨ ה כִּ ּוא גֵָר֜ יס ֵאיֶנָּּ֣נּו ּוַפְרָסה֙  הָ֗  ַמְפרִָּ֔

א  ּוא ָטֵמֹ֥ ן 5 ָלֶכֹֽם׃ הָ֖ ֹֽי־ַמֲעֵלֵּ֤ה ְוֶאת־ַהָשָפָ֗ ּוא גֵָרה֙  כִּ  הָ֔

ה  א ּוַפְרָסָ֖ יס לָּ֣ ֶׁ֑ א יְַפרִּ ּוא ָטֵמֹ֥ ֶבת 6 ָלֶכֹֽם׃ הָ֖  ְוֶאת־ָהַאְרנֶָ֗

ֹֽי־ַמֲעַלֵּ֤ת  וא ֵגָרה֙  כִּ ה הִָּ֔ א ּוַפְרָסָ֖ יָסה לָּ֣ ֶׁ֑ ְפרִּ ה הִּ  ְטֵמָאֹ֥

וא  ָ֖ ֲחזִּיר 7 ָלֶכֹֽם׃ הִּ יס ְוֶאת־ַהְ֠ ֹֽי־ַמְפרִֵּ֨ ה כִּ ּוא ַפְרָס֜  הָ֗

ע  ַסע֙  ְושַֹסֹ֥ ה ֶש֙ ּוא ַפְרָסָ֔ ה ְוהָ֖ ר גֵָרָּ֣ א לֹֽא־יִָּגֶׁ֑  ָטֵמֹ֥

ּוא  ְבָשָרם֙  8 ָלֶכֹֽם׃ הָ֖ א מִּ לּו לָּ֣ ם תֹאֵכָ֔ א ּוְבנְִּבָלָתָ֖  לָּ֣

עּו  ָגֶׁ֑ ים תִּ ֹ֥ ם ְטֵמאִּ ּו ֶאת־זֶה֙  9 ָלֶכֹֽם׃ ֵהָ֖ אְכלָ֔ ֹֹֽ ל ת ָֹ֖ כ  מִּ

ר  יִּם ֲאֶשָּ֣ ל ַבָמֶׁ֑ ָֹּ֣ יר ֲאֶשר־לֹו֩  כ ֶשת ְסנַפִֵּ֨ יִּם ְוַקְשֶק֜  ַבַמָ֗

ים  ֶּ֛ ים ַביַמִּ ָ֖ ם ּוַבּנְָחלִּ ר ְוכֹל֩ 10 תֹאֵכֹֽלּו׃ אָֹתֹ֥  ֵאֹֽין־֜לֹו ֲאֶשֵ֨

יר  ָּ֣ ֶשת ְסנַפִּ ים֙  ְוַקְשֶקָ֗ ים ַביַמִּ כֹל֙  ּוַבּנְָחלִָּ֔ ֶרץ מִּ  ֶשָּ֣

יִּם  ל ַהַמָ֔ ֶֹּ֛ כ ר ַהַחָיָ֖ה ֶנֶֹ֥פש ּומִּ יִּם ֲאֶשָּ֣ ֶקץ ַבָמֶׁ֑ ם ֶשֹ֥  ֵהָ֖

ֶקץ 11 ָלֶכֹֽם׃  ּו ְוֶשָ֖ ם יְִּהיָּ֣ ְבָשָרם֙  ָלֶכֶׁ֑ א מִּ לּו לָּ֣  תֹאֵכָ֔

ם  ל 12 ְתַשֵקֹֽצּו׃ ְוֶאת־נְִּבָלָתָ֖ ָֹּ֣ ר כ ֹו ֲאֶשֹ֥ יר ֵאֹֽין־לֶּ֛ ֹ֥  ְסנַפִּ

ֶשת  יִּם ְוַקְשֶקָ֖ ֶקץ ַבָמֶׁ֑ ּוא ֶשֹ֥ ֶלה֙  13 ָלֶכֹֽם׃ הָ֖  ְוֶאת־ֵא֙

ּו  ֹוף ְתַשְקצָּ֣ ן־ָהעָ֔ א מִּ ּו לֹ֥ ֶקץ יֵָאְכלָ֖ ם ֶשָּ֣ ֶשר֙  ֵהֶׁ֑  ֶאת־ַהּנֶ֙

ֶרס  ת ְוֶאת־ַהֶפָ֔ ֹֽה׃ ְוֵאָ֖ ה 14 ָהָעזְנִָּי ת־ַהָדָאָ֔   ְוֶאת־ָהַאָיָ֖ה ְוֶאֵ֨

ֹּֽה׃ יָנ ב תֵאֹ֥  15 ְלמִּ ינֹֹֽו׃ ָכל־עֵֹרָ֖ ת ְוֵאת֙  16 ְלמִּ ה ַבָּ֣  ְוֶאת־ ַהֹֽיֲַענָָ֔

ס ַחף ַהַתְחָמָ֖ ֹֽהּו׃ ְוֶאת־ַהֵּנָ֖ץ ְוֶאת־ַהָשֶׁ֑ יֵנ  ְוֶאת־ 17 ְלמִּ

ֹוס ְך ַהכֹ֥ ּוף׃ ְוֶאת־ַהָשָלָ֖ ֶמת 18 ְוֶאת־ַהיַנְשֹֽ נְֶשֹ֥  ְוֶאת־ַהתִּ

ת  ה ְוֵאת֙  19 ְוֶאת־ָהָרָחֹֽם׃ ְוֶאת־ַהָקָאָ֖ יָדָ֔ ה ַהֲחסִּ   ָהֲאנָָפָ֖

יָנֶּׁ֑ה ת ְלמִּ יַפָ֖ ֹֽף׃ ְוֶאת־ַהדּוכִּ ל 20 ְוֶאת־ָהֲעַטֵל ֵֹ֚ ֶרץ כ   ֶשָּ֣

ֹוף ְך ָהעָ֔ ע ַההֵֹלָ֖ ֶקץ ַעל־ַאְרַבֶׁ֑ ּוא ֶשֹ֥ ְך 21 ָלֶכֹֽם׃ הָ֖  ֶאת־ ַאֵּ֤

ּו זֶה֙  אְכלָ֔ ֹֹֽ כֹל֙  ת ֶרץ מִּ ֹוף ֶשָּ֣ ְך ָהעָ֔ ע ַההֵֹלָ֖   ַעל־ַאְרַבֶׁ֑

ֹו] לאֲאֶשר־ יִּם֙ [ לֵּ֤ ַעל ְכָרַע֙ ַמָּ֣ יו מִּ ר ְלַרגְָלָ֔ ן ְלנֵַתֹ֥  ַעל־ ָבֵהָ֖

ֶלה 22 ָהָאֶֹֽרץ׃ לּו ֵמֶהם֙  ֶאת־ֵאֵּ֤ ה תֹאֵכָ֔ ֹו ֶאת־ָהַֹֽאְרֶבָּ֣ ינָ֔   ְלמִּ
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ם יֵנֶׁ֑הּו ְוֶאת־ַהָסְלָעָ֖ ל ְלמִּ ָֹּ֣ הּו ְוֶאת־ַהַחְרג ינֵָ֔   ְלמִּ

ֹֽהּו׃ ְוֶאת־ֶהָחָגָ֖ב יֵנ ֶרץ ְוכֹל֙  23 ְלמִּ ֹוף ֶשָּ֣  ֲאֶשר־ ָהעָ֔

ֹו ע לָ֖ יִּם ַאְרַבָּ֣ ֶקץ ַרגְָלֶׁ֑ ּוא ֶשֹ֥ ֶלה 24 ָלֶכֹֽם׃ הָ֖   ּוְלֵאָ֖

אּו ַטָמֶׁ֑ ם ָכל־ַהּנֵֹגֹ֥עַ  תִּ א ְבנְִּבָלָתָ֖  25 ַעד־ָהָעֶֹֽרב׃ יְִּטָמֹ֥

א  ם ְוָכל־ַהּנֵֹשָ֖ ּנְִּבָלָתֶׁ֑ ס מִּ יו יְַכֵבֹ֥ א ְבגָָדָ֖  ַעד־ ְוָטֵמֹ֥

ה 26 ָהָעֶֹֽרב׃ ָֹֽכל־ַהְבֵהָמ֡ ר ְל וא֩  ֲאֶשָּ֣ ֶסתמַ  הִּ   ְפֶרֵ֨

ה ַסע׀ ַפְרָס֜ ַעת ֵאיֶנָּּ֣נָה ְוֶשָּ֣   ֵאיֶנָּּ֣נָה ְוגֵָרה֙  שַֹסָ֗

ה ים ַמֲעָלָ֔ ֹ֥ ם ְטֵמאִּ ם ֵהָ֖ ם ָכל־ַהּנֵֹגֹ֥עַ  ָלֶכֶׁ֑   ָבֶהָ֖

ל׀ 27 יְִּטָמֹֽא׃ ָֹּ֣ יו הֹוֵלְָּ֣ך ְוכ   ְבָכל־ַהַֹֽחיָה֙  ַעל־ַכָפָ֗

ע ַההֶֹלֶָּ֣כת ים ַעל־ַאְרַבָ֔ ֹ֥ ם ְטֵמאִּ ם ֵהָ֖   ָכל־ַהּנֵֹגֹ֥עַ  ָלֶכֶׁ֑

ם א ְבנְִּבָלָתָ֖ ם ְוַהּנֵֹשא֙  28 ַעד־ָהָעֶֹֽרב׃ יְִּטָמֹ֥   ֶאת־נְִּבָלָתָ֔

ס יו יְַכֵבֹ֥ א ְבגָָדָ֖ ֶרב ְוָטֵמָּ֣ ים ַעד־ָהָעֶׁ֑ ֹ֥ ָמה ְטֵמאִּ   ֵהָ֖

א ָלֶכם֙  ְוֶזֵּ֤ה 29                                ָלֶכֹֽם׃ ֶרץ ַהָטֵמָ֔   ַבֶשָ֖

ץ ֶרץ ַהשֵֹרָּ֣ ֶלד ַעל־ָהָאֶׁ֑ ֹֹ֥ ב רְוָהַעְכָבָ֖  ַהח   ְוַהָצֹ֥

ֹֽהּו׃ יֵנ ה 30 ְלמִּ חַ  ְוָהֲאנָָקֹ֥ ָֹ֖ ה ְוַהכ ֶמט ְוַהְלָטָאֶׁ֑ ָֹ֖   ְוַהח

נְָשֶֹֽמת׃ ֶלה 31 ְוַהתִּ ים ֵאֶּ֛ ֹ֥ ם ַהְטֵמאִּ ֶרץ ָלֶכָ֖   ְבָכל־ַהָשֶׁ֑

ם ָכל־ַהּנֵֹגֹ֧עַ  ם ָבֶהֶּ֛ א ְבמָֹתָ֖ ל 32 ַעד־ָהָעֶֹֽרב׃ יְִּטָמֹ֥ ָֹּ֣   ְוכ

ם׀ ָעָליו֩  ֲאֶשר־יִּפֹל ם ֵמֶהֵ֨ א ְבמָֹת֜ ָכל־ְכלִּי־ יְִּטָמָ֗  מִּ

ֹו ֵעץ֙  גֶד אָּ֣ ֹו אֹו־עֹור֙  ֶבֵּ֤ ק אָּ֣ י ָשָ֔ ה ָכל־ְכלִִּ֕   ֲאֶשר־יֵָעֶשֹ֥

ה ם ְמָלאָכָ֖ יִּם ָבֶהֶׁ֑ א ַבַמֹ֧ א יּוָבֶּ֛ ֶרב ְוָטֵמֹ֥   ַעד־ָהֶעָ֖

ֶרש 33 ְוָטֵהֹֽר׃ ל־ְכלִּי־ֶחָ֔ ל ְוָכֵ֨ ֹֹ֥ ם ֲאֶשר־יִּפ ֹו ֵמֶהָ֖   ֶאל־תֹוכֶׁ֑

ל ָֹּ֣ ר כ ֹו ֲאֶשֹ֧ א ְבתֹוכֶּ֛ ֹו יְִּטָמָ֖ ֹֹֽרּו׃ ְואֹתֹ֥ ְשב ָכל־ 34 תִּ  מִּ

ֶכל ֹ֜ ר ָהא ל ֲאֶשָּ֣ ר יֵָאֵכָ֗ ֹוא ֲאֶשֵ֨ יִּם ָעָלֶּ֛יו יָבֹ֥ א ַמָ֖   יְִּטָמֶׁ֑

ר ְוָכל־ַמְשֶקה֙  ה ֲאֶשָּ֣ י יִָּשֶתָ֔ ָ֖  יְִּטָמֹֽא׃ ְבָכל־ְכלִּ

כֹל 35  ל ְוְ֠ ֵֹ֨ ם׀ ֲאֶשר־יִּפ ּנְִּבָלָתֹ֥ ּור יְִּטָמא֒  ָעָליו֮  מִּ   ַתּנֹ֧

יִּם יַרֶּ֛ ים ץיָֻתָ֖  ְוכִּ ָּ֣ ם ְטֵמאִּ ים ֵהֶׁ֑ ָ֖ ּו ּוְטֵמאִּ  ָלֶכֹֽם׃ יְִּהיֹ֥

ְך 36  ֹ֥ן ַאָּ֣ ֹור ַמְעָי יִּם ּובֶּ֛ ְקֵוה־ַמָ֖ ֹור יְִּהֶיָּ֣ה מִּ   ְונֵֹגֹ֥עַ  ָטהֶׁ֑

ם י 37 יְִּטָמֹֽא׃ ְבנְִּבָלָתָ֖ ֵּ֤ ם יִּפֹל֙  ְוכִּ ּנְִּבָלָתָ֔  ַעל־ָכל־ מִּ

ּועַ  ֶזַֹ֥רע ר זֵרָ֖ עַ  ֲאֶשָּ֣ ֹור יִּזֵָרֶׁ֑ ּוא׃ ָטהָ֖ י 38 הֹֽ ֵּ֤  יַֻתן־ ְוכִּ

יִּם֙  ַרע ַמ֙ ל ַעל־זֶָ֔ ם ְונַָפֹ֥ ּנְִּבָלָתָ֖ יו מִּ א ָעָלֶׁ֑ ּוא ָטֵמֹ֥   הָ֖

י 39                                ָלֶכֹֽם׃ ֵּ֤ ה יָמּות֙  ְוכִּ ן־ַהְבֵהָמָ֔   מִּ

יא ֹ֥ ם ֲאֶשר־הִּ ה ָלֶכָ֖ ּה ַהּנֵֹגֹ֥עַ  ְלָאְכָלֶׁ֑ א ְבנְִּבָלָתָ֖   יְִּטָמֹ֥

ּה ְוָהֹֽאֵֹכל֙  40 ַעד־ָהָעֶֹֽרב׃ ּנְִּבָלָתָ֔ ס מִּ יו יְַכֵבֹ֥   ְבגָָדָ֖

א ֶרב ְוָטֵמָּ֣ ּה ְוַהּנֵֹשא֙  ַעד־ָהָעֶׁ֑ ס ֶאת־נְִּבָלָתָ֔   יְַכֵבֹ֥

יו א ְבגָָדָ֖ ֶרץ 41 ַעד־ָהָעֶֹֽרב׃ ְוָטֵמֹ֥ ץ ְוָכל־ַהֶשָ֖   ַהשֵֹרָּ֣

ֶרץ ֶקץ ַעל־ָהָאֶׁ֑ ּוא ֶשֹ֥ א הָ֖ ְך כֹל֩ 42 יֵָאֵכֹֽל׃ לֹ֥  ַעל־ הֹוֵלֵ֨

ל׀ ָג֜חֹון ָֹּ֣ ע הֹוֵלְָּ֣ך ְוכ ה דַעֵ֚  ַעל־ַאְרַבָ֗   ָכל־ַמְרֵבָּ֣

יִּם ֶרץ ַרגְַלָ֔ ץ ְלָכל־ַהֶשָ֖ ֶרץ ַהשֵֹרָּ֣   ַעל־ָהָאֶׁ֑

א ּום לֹ֥ ֶקץ תֹאְכלָ֖ י־ֶשֹ֥  ֶאת־ ַאל־ְתַשְקצּו֙  43 ֵהֹֽם׃ כִּ

ם ֵתיֶכָ֔ ָֹּ֣ ֶרץ נְַפש ץ ְבָכל־ַהֶשָ֖ א ַהשֵֹרֶׁ֑ ַֹֽטְמאּו֙  ְולֵּ֤   תִּ

ם ם ָבֶהָ֔ י 44 ָבֹֽם׃ ְונְִּטֵמֶתָ֖ ָּ֣ ָּ֣י כִּ ֵהיֶכ֒ם  יְהָוה֮  ֲאנִּ   ֱאלֹֽ

ְשֶתם֙  ְתַקדִּ ם ְוהִּ ְהיִּיֶתָּ֣ ים וִּ י ְקדֹשִָּ֔ ֹ֥ ֹוש כִּ נִּי ָקדָ֖   ָאֶׁ֑
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א ם ְתַטְמאּו֙  ְולֵּ֤ ֵתיֶכָ֔ ָֹּ֣ ֶרץ ֶאת־נְַפש ש ְבָכל־ַהֶשָ֖   ָהרֵֹמֹ֥

י׀ 45 ַעל־ָהָאֶֹֽרץ׃ ָּ֣ ָּ֣י כִּ ה ֲאנִּ   ֶאְתֶכם֙  ַהַֹֽמֲעֶלֵּ֤ה יְהָוָ֗

ֶרץ יִּם ֵמֶאָּ֣ ְצַרָ֔ ת מִּ ֹֹ֥ ְהי ם לִּ ים ָלֶכָ֖ ֶׁ֑ ם ֵלאלהִּ ְהיִּיֶתָּ֣   וִּ

ים י ְקדֹשִָּ֔ ֹ֥ ֹוש כִּ את 46 ָאֹֽנִּי׃ ָקדָ֖ ָֹּ֣ ת ז   ַהְבֵהָמה֙  תֹוַרֵּ֤

ֹוף ה ֶנֶָּ֣פש ְוכֹל֙  ְוָהעָ֔ ֶשת ַהַֹֽחיָָ֔ יִּם ָהרֶֹמָ֖  ּוְלָכל־ ַבָמֶׁ֑

ֶצת ֶנֶָ֖פש יל 47 ַעל־ָהָאֶֹֽרץ׃ ַהשֶֹרֹ֥ ין ְלַהְבדִִּ֕ א ֵבֹ֥   ַהָטֵמָ֖

ין ר ּוֵבָּ֣ ֶֹׁ֑ ין ַהָטה ֶלת ַהַֹֽחיָה֙  ּוֵבֵּ֤ ה ּוֵבין֙  ַהֹּֽנֱֶאֶכָ֔   ַהַֹֽחיָָ֔

ר א ֲאֶשָ֖  ֵתָאֵכֹֽל׃ לֹ֥

ר12:1  ה ַויְַדֵבֹ֥ ה יְהָוָ֖ ר׃ ֶאל־מֶֹשֹ֥ ֹֹֽ ר 2 ֵלאמ   ֶאל־ְבֵנֵּ֤י ַדֵבֵּ֞

ר יְִּשָרֵאל֙  ָֹ֔ ָשה֙  ֵלאמ י אִּ ָּ֣ יעַ  כִּ ה ַתזְרִָּ֔ ר ְויְָלָדָ֖   זָָכֶׁ֑

ת ְוָטְֹֽמָאה֙  ְבַעָּ֣ ים שִּ י יָמִָּ֔ יֵמֶּ֛ ת כִּ ּהְדו ֹ  נִַּדֹ֥ ְטָמֹֽא׃ ָתָ֖  תִּ

ֹום 3  י ּוַביָ֖ ֶׁ֑ ינִּ ֹול ַהְשמִּ ר יִּמָ֖ ֹו׃ ְבַשֹ֥ ים 4 ָעְרָלתֹֽ ֹ֥   ּוְשלשִּ

ֶשת יֹום֙  ים ּוְשלָּ֣ ב יָמִָּ֔ י ֵתֵשָ֖ ְדֵמָּ֣ ה בִּ  ְבָכל־ ָטֳהָרֶׁ֑

ֶדש ָֹּ֣ ע ק ָגָ֗ ְקָדש֙  לֹֽא־תִּ א ְוֶאל־ַהמִּ א לָּ֣ ָֹ֔  ַעד־ ָתב

את י ְמלָ֖ ּה׃ יְֵמֹ֥ ה 5 ָטֳהָרֹֽ ם־נְֵקָבָּ֣ ד ְואִּ ה ֵתֵלָ֔   ְוָטְמָאֹ֥

יִּם ּה ְשֻבַעָ֖ ים ְכנִָּדָתֶׁ֑ ֹ֥ שִּ ֶשת יֹום֙  ְושִּ ים ְוֵשָּ֣   יָמִָּ֔

ב י ֵתֵשָ֖ ה׃ ַעל־ְדֵמֹ֥ את׀ 6 ָטֳהָרֹֽ ְמלָּ֣ י ּובִּ ּה יְֵמָּ֣   ָטֳהָרָ֗

ֹו ְלֵבן֮  יא ְלַב֒ת  אָּ֣ ֶבש ָתבִֵּּ֞ ה ֶבן־ְשנָתֹו֙  ֶכֵּ֤  ּוֶבן־ ְלעָֹלָ֔

ר היֹוָנֹ֥  ָֹ֖ את אֹו־ת ַתח ְלַחָטֶׁ֑ ד ֶאל־ֶפֹ֥ ֶהל־מֹוֵעָ֖ ֹֹֽ   א

ֹו 7 ֶאל־ַהכֵֹהֹֽן׃ יבֵּ֞ ְקרִּ ְפֵנֵּ֤י ְוהִּ ר יְהָוה֙  לִּ ֶפָּ֣ יהָ  ְוכִּ   ָעֶלָ֔

ה ר ְוָטֲהָרָ֖ ָֹּ֣ ְמק יהָ  מִּ את ָדֶמֶׁ֑ ֵֹּ֤ ֶדת תֹוַרת֙  ז   ַהיֶֹלָ֔

ר ֹו ַלזָָכָ֖ א 8 ַלּנְֵקָבֹֽה׃ אֹ֥ ם־לֵ֨ א ְואִּ ְמָצָּ֣ י יָָדּה֮  תִּ   ֵדָּ֣

ה ֶשה֒  ים ְוָלְקָחָּ֣ ֹו ְשֵתֹֽי־תֹרִָּ֗ ה ְבֵנָּ֣י ְשנֵי֙  אֵּ֤ ד יֹונָָ֔   ֶאָחֹ֥

ד ְלעָֹלָ֖ה את ְוֶאָחָּ֣ ֶפֹ֥ר ְלַחָטֶׁ֑ ן ָעֶלֶּ֛יהָ  ְוכִּ   ַהכֵֹהָ֖

 ְוָטֵהָֹֽרה׃

ר13:1  ה ַויְַדֵבָּ֣ ה יְהָוָ֔ ן ֶאל־מֶֹשֹ֥ ָֹ֖ ר׃ ְוֶאֹֽל־ַאֲהר ֹֹֽ  ֵלאמ

ם 2  ֹֽי־יְִּהֶיֵּ֤ה ָאָדָ֗ ת ְבעֹור־ְבָשרֹו֙  כִּ ַחת֙  ְשֵאֵּ֤ ֹו־ַסַפ֙   אֹֽ

ֹו ֶרת אָּ֣ ֹ֥ה ַבֶהָ֔ ֹו ְוָהָי ַעת ְלֶנָּ֣גַע ְבעֹור־ְבָשרָ֖   ְוהּוָבא֙  ָצָרֶׁ֑

ן ָֹּ֣ ן ֶאל־ַאֲהר ֹו ַהכֵֹהָ֔ ד אֶּ֛ יו ֶאל־ַאַחֹ֥ ָבָנָ֖ ֹֽים׃ מִּ  ַהכֲֹהנִּ

ה 3  ן ְוָרָאָּ֣ ָבָשר ֶאת־ַהֶּנָּ֣גַע ַהכֵֹהָּ֣ ֹור־ַהְ֠ ר ְבעֹֽ   ְוֵשָעֵ֨

גַע ְך׀ ַבּנֶ֜ ן ָהַפָּ֣ ה ָלָבָ֗ גַע֙  ּוַמְרֵאֵּ֤ ֹור ָעמֹק֙  ַהּנֶ֙ ֹו ֵמעָּ֣   ְבָשרָ֔

ַעת ֶנֹ֥גַע ּוא ָצַרָ֖ הּו הֶׁ֑ ן ְוָרָאֹ֥ א ַהכֵֹהָ֖ ֵמֹ֥ ֹו׃ ְוטִּ ם־ 4 אֹתֹֽ  ְואִּ

ה ַבֶהֶרת֩  וא ְלָבנֵָ֨ ֹור הִּ֜ ֹו ְבעָּ֣  ֵאין־ ְוָעמֹק֙  ְבָשרָ֗

הָ  ֹור ַמְרֶאָּ֣ ן־ָהעָ֔ ה מִּ ְך ּוְשָעָרָ֖ ן לא־ָהַפָּ֣ ֹ֧יר ָלָבֶׁ֑ ְסגִּ   ְוהִּ

ן גַע ַהכֵֹהֶּ֛ ת ֶאת־ַהֶּנָ֖ ְבַעֹ֥ ֹֽים׃ שִּ הּו 5 יָמִּ   ַהכֵֹהן֮  ְוָרָאָּ֣

ֹום י֒  ַביָּ֣ יעִּ ֵּנֵּ֤ה ַהְשבִּ גַע֙  ְוהִּ ד ַהּנֶ֙ יו ָעַמָּ֣  לֹֽא־ ְבֵעינָָ֔

ה גַע ָפָשֹ֥ ֹור ַהֶּנָ֖ ֹו ָבעֶׁ֑ ְסגִּירֹ֧ ן ְוהִּ ת ַהכֵֹהֶּ֛ ְבַעֹ֥ ים שִּ ָ֖   יָמִּ

ֹֽית׃ ן ְוָרָאה֩  6 ֵשנִּ ֹום אֹ֜תֹו ַהכֵֹהֵ֨ י֮  ַביָּ֣ יעִּ   ֵשנִּי֒ת  ַהְשבִּ

ּנֵה֙  ה ְוהִּ גַע ֵכָהָּ֣ ה ַהּנֶָ֔ גַע ְולא־ָפָשֹ֥ ֹור ַהֶּנָ֖ ֹו ָבעֶׁ֑ ֲהרֵּ֤   ְוטִּ

ַחת ַהכֵֹהן֙  ְסַפָּ֣ וא מִּ ס הִָּ֔ ֶבֹ֥ יו ְוכִּ ם־ 7 ְוָטֵהֹֽר׃ ְבגָָדָ֖  ְואִּ

ה ֵֹ֨ ה ָפש ְפֶשֵּ֤ ַחת֙  תִּ ְסַפ֙ ֹור ַהמִּ י ָבעָ֔ ֹו ַאֲחֵרֹ֧   ֵהָראֹתֶּ֛

ן ֹו ֶאל־ַהכֵֹהָ֖ ה ְלָטֳהָרתֶׁ֑ ית ְונְִּרָאֹ֥ ָ֖  ֶאל־ַהכֵֹהֹֽן׃ ֵשנִּ
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ן ְוָרָאה֙  8 ֵּנֶּ֛ה ַהכֵֹהָ֔ ה ְוהִּ ַחת ָפְשָתֹ֥ ְסַפָ֖ ֹור ַהמִּ   ָבעֶׁ֑

ֹו ְמאֹ֥ ן ְוטִּ ַעת ַהכֵֹהָ֖ ֹֽוא׃ ָצַרֹ֥  הִּ

ַעת ֶנָּ֣גַע 9  י ָצַרָ֔ ֹ֥ ְהֶיָ֖ה כִּ ם תִּ א ְבָאָדֶׁ֑  ֶאל־ַהכֵֹהֹֽן׃ ְוהּוָבָ֖

ה 10  ן ְוָרָאָּ֣ ֵּנֵּ֤ה ַהכֵֹהָ֗ ֹור ְשֵאת־ְלָבנָה֙  ְוהִּ יא ָבעָ֔   ְוהִִּ֕

ה ר ָהְפָכָ֖ ן ֵשָעָּ֣ ֶּ֛ת ָלָבֶׁ֑ ְֹֽחַי ר ּומִּ י ָבָשֹ֥  ַבְשֵאֹֽת׃ ַחָ֖

ַעת 11  נֶת ָצַרֵ֨ וא֙  נֹוֶשֵּ֤ ֹור הִּ ֹו ְבעָּ֣ ֹו ְבָשרָ֔ ְמאָ֖ ן ְוטִּ   ַהכֵֹהֶׁ֑

א ּנּו לָּ֣ י יְַסגִֶּרָ֔ ֹ֥ א כִּ ּוא׃ ָטֵמָ֖ ֹוחַ  12 הֹֽ ם־ָפרֵ֨ ְפַרֵּ֤  ְואִּ   חתִּ

ַעת֙  ֹור ַהָצַר֙ ה ָבעָ֔ ְסָתָּ֣ ַעת ְוכִּ ת ַהָצַרָ֗ ֹור ֵאֵ֚   ָכל־עָּ֣

גַע ֹו ַהּנֶָ֔ יו ֵמרֹאשָ֖ ה ְוַעד־ַרגְָלֶׁ֑   ֵעיֵנֹ֥י ְלָכל־ַמְרֵאָ֖

ה 13 ַהכֵֹהֹֽן׃ ן ְוָרָאָּ֣ ה ַהכֵֹהָ֗ ּנֵֵ֨ ה ְוהִּ ְסָתֵּ֤  ֶאת־ ַהָצַרַ֙עת֙  כִּ

ֹו ר ָכל־ְבָשרָ֔ ַהָ֖ גַע ְוטִּ ֹו ֶאת־ַהָּנֶׁ֑ ְך ֻכלֶּ֛ ן ָהַפֹ֥ ֹור ָלָבָ֖   ָטהֹ֥

ּוא׃ ֹום 14 הֹֽ ֹות ּוְביֵ֨ ֹו ֵהָראֹ֥ ר בֶּ֛ י ָבָשֹ֥ ה 15 יְִּטָמֹֽא׃ ַחָ֖   ְוָרָאֹ֧

ן ר ַהכֵֹהֶּ֛ י ֶאת־ַהָבָשֹ֥ ֹו ַהַחָ֖ ְמאֶׁ֑ ר ְוטִּ י ַהָבָשֹ֥   ַהַחֶּ֛

א ּוא ָטֵמֹ֥ ַעת הָ֖ ּוא׃ ָצַרֹ֥ ֹו 16 הֹֽ י אָּ֣ ֹ֥ ּוב כִּ ר יָשֶּ֛   ַהָבָשֹ֥

י ְך ַהַחָ֖ ן ְונְֶהַפָּ֣ א ְלָלָבֶׁ֑ הּו֙  17 ֶאל־ַהכֵֹהֹֽן׃ ּוָבָ֖ ן ְוָרָא֙   ַהכֵֹהָ֔

ֵּנֶּ֛ה ְך ְוהִּ גַע נְֶהַפֹ֥ ן ַהֶּנָ֖ ר ְלָלָבֶׁ֑ ַהֹ֧ ן ְוטִּ  ֶאת־ ַהכֵֹהֶּ֛

גַע ֹור ַהֶּנָ֖ ּוא׃ ָטהֹ֥  הֹֽ

ר 18  ֹ֥ה ּוָבָשִ֕ ֹֽי־יְִּהֶי ֹו כִּ ֹו־ְבעֹרָ֖ ין בֹֽ ֶׁ֑ ה 19 ְונְִּרָפֹֽא׃ ְשחִּ   ְוָהיֵָּ֞

ֹום ְמקֵּ֤ ין֙  בִּ ת ַהְשחִּ ה ְשֵאָּ֣ ֹו ְלָבנָָ֔   ְלָבָנָּ֣ה ֶרתַבֶהָ֖  אֹ֥

ֶמת ה ֲאַדְמָדֶׁ֑ ה 20 ֶאל־ַהכֵֹהֹֽן׃ ְונְִּרָאָ֖ ן ְוָרָאָּ֣   ַהכֵֹהָ֗

ֵּנֵּ֤ה הָ֙  ְוהִּ ל ַמְרֶא֙ ֹור ָשָפָּ֣ ן־ָהעָ֔ ּה מִּ ְך ּוְשָעָרָ֖   ָהַפָּ֣

ן ֹו ָלָבֶׁ֑ ְמאֹ֧ ן ְוטִּ ַעת ַהכֵֹהֶּ֛ ֹֽגַע־ָצַרֹ֥ וא ֶנ ָ֖ ין הִּ ֹ֥   ַבְשחִּ

ָחה׃ ם׀ 21 ָפָרֹֽ ָּ֣ ּנָה ְואִּ ן יְִּרֶאָּ֣ ֵּנֵּ֤ה ַהכֵֹהָ֗ ר ֵאֹֽין־ָבּה֙  ְוהִּ   ֵשָעָּ֣

ן ֹור ֵאיֶנֶּּ֛נָה ּוְשָפָלֹ֥ה ָלָבָ֔ ן־ָהעָ֖ יא מִּ ָּ֣ ה ְוהִּ   ֵכָהֶׁ֑

ֹו ְסגִּירֹ֥ ן ְוהִּ ת ַהכֵֹהָ֖ ְבַעֹ֥ ֹֽים׃ שִּ ה 22 יָמִּ ֹֹ֥ ם־ָפש ה ְואִּ ְפֶשָ֖   תִּ

ֹור א ָבעֶׁ֑ ֵמֹ֧ ן ְוטִּ ֹו ַהכֵֹהֶּ֛ ֹֽוא׃ ֶנֹ֥גַע אֹתָ֖ יהָ  23 הִּ ם־ַתְחֶת֜   ְואִּ

ד ֵֹּ֤ ֶרת֙  ַתֲעמ א ַהַבֶה֙ ָתה לָּ֣ ֶבת ָפָשָ֔ ין ָצֶרֹ֥ ָ֖   ַהְשחִּ

וא ֶׁ֑ ֹו הִּ ֲהרָ֖ ֹו 24                                    ַהכֵֹהֹֽן׃ ְוטִּ   אָּ֣

ר ֹ֥ה ָבָשָ֔ ֹֽי־יְִּהֶי ֹו כִּ ש ְבעֹרָ֖ ְכַות־ֵאֶׁ֑ ה מִּ ָֹֽהיְָתֵּ֞ ְֹֽחַיָּ֣ת ְו   מִּ

ה ְכָוָ֗ ֶרת ַהמִּ ֶמת ְלָבָנֹ֥ה ַבֶהֶּ֛ ֹו ֲאַדְמֶדָ֖ ֹֽה׃ אֹ֥  ְלָבָנ

הוְ  25  ּה ָרָאָּ֣ ן אָֹתָּ֣ ֵּנָּ֣ה ַהכֵֹה֡ ר נְֶהַפְך֩  ְוהִּ ן ֵשָעֵ֨   ָלָב֜

ֶרת הָ֙  ַבַבֶהָ֗ ק ּוַמְרֶא֙ ָֹּ֣ ֹור ָעמ ן־ָהעָ֔ ַעת מִּ וא ָצַרָּ֣   הִָּ֔

ה ְכָוָ֖ ָחה ַבמִּ א ָפָרֶׁ֑ ֵמֵּ֤ ן אֹתֹו֙  ְוטִּ ַעת ֶנֹ֥גַע ַהכֵֹהָ֔   ָצַרָ֖

ֹֽוא׃ ם׀ 26 הִּ ָּ֣ ּנָה ְואִּ ן יְִּרֶאָּ֣ ֵּנֵּ֤ה ַהכֵֹהָ֗ ֶרת֙  ְוהִּ   ֵאֹֽין־ַבֶבֶה֙

ר ן ֵשָעָּ֣ ֹור ֵאיֶנֶּּ֛נָה ּוְשָפָלֹ֥ה ָלָבָ֔ ן־ָהעָ֖ וא מִּ ָּ֣ ה ְוהִּ   ֵכָהֶׁ֑

ֹו ְסגִּירֹ֥ ן ְוהִּ ת ַהכֵֹהָ֖ ְבַעֹ֥ ֹֽים׃ שִּ הּו 27 יָמִּ ן ְוָרָאֹ֥   ַהכֵֹהָ֖

ֹום י ַביָּ֣ ֶׁ֑ יעִּ ה ַהְשבִּ ֵֹּ֤ ם־ָפש ְפֶשה֙  אִּ ֹור תִּ א ָבעָ֔ ֵמֵּ֤   ְוטִּ

ֹו ַהכֵֹהן֙  ַעת ֶנֹ֥גַע אֹתָ֔ ֹֽוא׃ ָצַרָ֖ ם־ַתְחֶתיהָ֩  28 הִּ   ְואִּ

ד ֵֹ֨ ֶרת ַתֲעמ ה ַהַבֶה֜ וא ָבעֹור֙  לא־ָפְשָתֵּ֤ ָּ֣ ה ְוהִּ   ֵכָהָ֔

ת ה ְשֵאֹ֥ ְכָוָ֖ וא ַהמִּ ֶׁ֑ ֲֹֽהרֹו֙  הִּ ן ְוטִּ ֶבת ַהכֵֹהָ֔ ֹֽי־ָצֶרֹ֥   כִּ

ה ְכָוָ֖ ֹֽוא׃ ַהמִּ  הִּ

יש֙  29  ֹו ְואִּ ה אָּ֣ ָשָ֔ ֹ֥ה אִּ ֹֽי־יְִּהֶי ֹו כִּ גַע בָ֖ אש ָנֶׁ֑ ָֹ֖ ֹו ְבר ן׃ אֹ֥  ְבזָָקֹֽ
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ה 30 ן ְוָרָאֵ֨ גַע ַהכֵֹה֜ ֵּנֵּ֤ה ֶאת־ַהּנֶָ֗ הּו֙  ְוהִּ ק ַמְרֵא֙ ָֹּ֣ ן־ ָעמ  מִּ

ֹור ֹו ָהעָ֔ ר ּובֶּ֛ ב ֵשָעֹ֥ ָֹ֖ ק ָצה א ָדֶׁ֑ ֵמֵ֨ ֹו ְוטִּ   ַהכֵֹהן֙  אֹתֵּ֤

ּוא ֶנֶָּ֣תק ַעת הָ֔ אש ָצַרֹ֧ ֶֹּ֛ ֹו ָהר ן אֹ֥ ּוא׃ ַהזָָקָ֖ ה 31 הֹֽ ֹֽי־יְִּרֶאֵ֨   ְוכִּ

ן ֶתק ֶאת־ֶנָּ֣גַע ַהכֵֹה֜ ֵּנֵּ֤ה ַהּנֶָ֗ הּו֙  ְוהִּ ק ֵאין־ַמְרֵא֙ ָֹּ֣   ָעמ

ֹור ן־ָהעָ֔ ר מִּ ר ְוֵשָעֹ֥ ָֹ֖ ין ָשח ֹו ֵאָּ֣ ֹ֧יר בֶׁ֑ ְסגִּ ן ְוהִּ   ַהכֵֹהֶּ֛

ֶתק ֶאת־ֶנֹ֥גַע ת ַהֶּנָ֖ ְבַעֹ֥ ֹֽים׃ שִּ ה 32 יָמִּ ן ְוָרָאֵ֨  ֶאת־ ַהכֵֹהָּ֣

ֹום ַהּנֶגַע֮  י֒  ַביָּ֣ יעִּ ּנֵה֙  ַהְשבִּ ה ְוהִּ ֶתק לא־ָפָשָּ֣  ְולא־ ַהּנֶָ֔

יָ  ֹו הָהֹ֥ ר בָ֖ ב ֵשָעָּ֣ ֶֹׁ֑ ה ָצה ֶתק ּוַמְרֵאָּ֣ ין ַהּנֶָ֔ ק ֵאֹ֥ ָֹ֖ ן־ ָעמ  מִּ

ֹור׃ ח 33 ָהעֹֽ ְתַגָלָ֔ ֶתק ְוהִֵּ֨ א ְוֶאת־ַהֶּנָ֖ חַ  לָּ֣ יר יְגֵַלֶׁ֑ ְסגִֵּ֨   ְוהִּ

ן ת ֶאת־ַהֶּנֶֶּ֛תק ַהכֵֹהֹ֧ ְבַעֹ֥ ים שִּ ָ֖ ֹֽית׃ יָמִּ   ְוָרָאה֩  34 ֵשנִּ

ן ֶתק ַהכֵֹהֵ֨ ֹום ֶאת־ַהּנֶ֜ י ַביָּ֣ יעִָּ֗ ּנֵה ַהְשבִּ הִּ ה ְוְ֠   לא־ָפָשֵּ֤

ֶתק֙  ֹור ַהּנֶ֙ הּו ָבעָ֔ ק ֵאיֶנֹּ֥נּו ּוַמְרֵאִ֕ ָֹ֖ ֹור ָעמ ן־ָהעֶׁ֑ ר מִּ ַהֵּ֤   ְוטִּ

ן אֹתֹו֙  ס ַהכֵֹהָ֔ ֶבֹ֥ יו ְוכִּ ה 35 ְוָטֵהֹֽר׃ ְבגָָדָ֖ ֹֹ֥ ם־ָפש ה ְואִּ   יְִּפֶשֶּ֛

ֶתק ֹור ַהֶּנָ֖ י ָבעֶׁ֑ ֹו׃ ַאֲחֵרָ֖ הּו֙  36 ָטֳהָרתֹֽ ן ְוָרָא֙ ֵּנֶּ֛ה ַהכֵֹהָ֔   ְוהִּ

ה ֶתק ָפָשֹ֥ ֹור ַהֶּנָ֖ ר ָבעֶׁ֑ ן לֹֽא־יְַבֵקֹ֧ ר ַהכֵֹהֶּ֛   ַלֵשָעֹ֥

ב ָֹ֖ א ַהָצה ּוא׃ ָטֵמֹ֥ ם־ְבֵעינָיו֩  37 הֹֽ ד ְואִּ ֶתק ָעַמֵ֨ ר ַהּנֶ֜   ְוֵשָעֵ֨

ר ֹֹ֧ ֹו ָשח א ָצַֹֽמח־בֶּ֛ ֶתק נְִּרָפֹ֥ ֹור ַהֶּנָ֖ ּוא ָטהָּ֣ ֹו הֶׁ֑ ֲהרָ֖   ְוטִּ

יש֙  38                             ַהכֵֹהֹֽן׃ ה ְואִּ ָשָ֔ ֹו־אִּ ֹ֥ה אֹֽ ֹֽי־יְִּהֶי   כִּ

ם ת ְבעֹור־ְבָשָרָ֖ ֶֹׁ֑ ת ֶבָהר ָֹ֖ ֹֹֽת׃ ֶבָהר ה 39 ְלָבנ ן ְוָרָאָּ֣   ַהכֵֹהָ֗

ֵּנֹ֧ה ם ְוהִּ ת ְבעֹור־ְבָשָרֶּ֛ ָֹ֖ ֹות ֶבָהר ת ֵכהָּ֣ ֶֹׁ֑ ַהק ְלָבנ ֹֹ֥ ּוא ב   הֶּ֛

ח ֹור ָפַרֹ֥ ֹור ָבעָ֖ ּוא׃ ָטהֹ֥ יש 40                              הֹֽ   ְואִִּ֕

י ֹ֥ ט כִּ ֹו יִָּמֵרָ֖ חַ  רֹאשֶׁ֑ ּוא ֵקֵרֹ֥ ֹור הָ֖ ּוא׃ ָטהֹ֥ ם֙  41 הֹֽ   ְואִּ

ת ְפַאָּ֣ יו מִּ ט ָפנָָ֔ ֹו יִָּמֵרָ֖ חַ  רֹאשֶׁ֑ ּוא גִֵּבֹ֥ ֹור הָ֖ ּוא׃ ָטהֹ֥  הֹֽ

ֹֽי־יְִּהֶיֵּ֤ה 42  ֹו ַבָקַרַ֙חת֙  ְוכִּ ַחת אָּ֣ גַע ַבַגַבָ֔ ן ֶנָ֖ ם ָלָבָּ֣   ֲאַדְמָדֶׁ֑

ַעת וא פַֹרַ֙חת֙  ָצַרֵּ֤ ֹו הִָּ֔ ֹו ְבָקַרְחתָ֖ ֹו׃ אֹ֥ ה 43 ְבגַַבְחתֹֽ   ְוָרָאֵ֨

ן אֹ֜תֹו ֵּנֵּ֤ה ַהכֵֹהָ֗ גַע֙  ְוהִּ ֶמת ְלָבָנָּ֣ה ְשֵאת־ַהּנֶ֙   ֲאַדְמֶדָ֔

ֹו ֹו ְבָקַרְחתָ֖ ֹו אָּ֣ ה ְבגַַבְחתֶׁ֑ ַעת ְכַמְרֵאֹ֥ ֹור ָצַרָ֖  ָבָשֹֽר׃ עֹ֥

ּועַ  44  יש־ָצרֹ֥ ּוא אִּ א הָ֖ ּוא ָטֵמָּ֣ א הֶׁ֑ ּנּו ַטֵמֹ֧ ן יְַטְמֶאֶּ֛   ַהכֵֹהָ֖

ֹו ֹו׃נִּ  ְברֹאשֹ֥ ֹו ְוַהָצ֜רּועַ  45 גְעֹֽ גַע ֲאֶשר־בָּ֣ יו ַהּנֶָ֗   ְבגָָדֵּ֞

ּו ים֙  יְִּהיֵּ֤ ּועַ  יְִּהֶיָּ֣ה ְורֹאשֹו֙  ְפֻרמִּ ם ָפרָ֔   ְוַעל־ָשָפָ֖

ה א׀ יְַעֶטֶׁ֑ א ְוָטֵמֹ֥ א׃ ָטֵמָ֖ י 46 יְִּקָרֹֽ ר ָכל־יְֵמֵּ֞   ַהֶּנֹ֥גַע ֲאֶשֵ֨

ֹו א בֶּ֛ א יְִּטָמָ֖ ּוא ָטֵמָּ֣ ד הֶׁ֑ ב ָבָדָּ֣ ּוץ יֵֵשָ֔ חֹ֥ ַֹֽמֲחֶנָ֖ה מִּ   ַל

ֹו׃ גֶד 47                    מֹוָשבֹֽ ֹ֥ה ְוַהֶבִ֕ ֹֽי־יְִּהֶי ֹו כִּ ַעת ֶנָּ֣גַע בָ֖   ָצָרֶׁ֑

גֶד ֶמר ְבֶבָּ֣ ֹו ֶצָ֔ גֶד אָ֖ ֹֽים׃ ְבֶבֹ֥ ְשתִּ ֹו 48 פִּ י֙  אֵּ֤ ְֹֽשתִּ   בִּ

ֹו ֶרב אָּ֣ ים ְבֵעָ֔ ָ֖ ְשתִּ ֶמר ַלפִּ ֹו ְוַלָצֶׁ֑ ֹור אָּ֣ ֹו ְבעָ֔  ְבָכל־ אָ֖

ֹור׃ ְמֶלֹ֥אֶכת ה 49 עֹֽ גַע ְוָהיֵָ֨ ק׀ ַהּנֶ֜ ֹו יְַרְקַרָּ֣ ם אָּ֣   ַבֶבגֶד֩  ֲאַדְמָדָ֗

ֹו י ָב֜עֹור אֵ֨ ֵּ֤ ֹו־ַבְשתִּ ֶרב֙  אֹֽ ֹו אֹו־ָבֵע֙ ֹור אָּ֣ י־עָ֔   ְבָכל־ְכלִּ

ַעת ֶנֹ֥גַע ּוא ָצַרָ֖ ה הֶׁ֑ ה 50 ֶאת־ַהכֵֹהֹֽן׃ ְוָהְרָאָ֖ ן ְוָרָאֹ֥   ַהכֵֹהָ֖

גַע ֹ֥יר ֶאת־ַהָּנֶׁ֑ ְסגִּ גַע ְוהִּ ת ֶאת־ַהֶּנָ֖ ְבַעֹ֥ ֹֽים׃ שִּ ה 51 יָמִּ   ְוָרָאֵ֨

גַעֶאת ֹום ־ַהּנֶ֜ י ַביָּ֣ יעִָּ֗ ה ַהְשבִּ ֹֽי־ָפָשֵּ֤ גַע֙  כִּ ֶבגֶד ַהּנֶ֙   ַבְ֠

י ֵּ֤ ֹו־ַבְשתִּ ֶרב֙  אֹֽ ֹו־ָבֵע֙ ֹו אֹֽ ֹור אָּ֣ ל ָבעָ֔ ֶֹּ֛ ה ְלכ   ֲאֶשר־יֵָעֶשֹ֥

ֹור ה ָהעָ֖ ְמָלאָכֶׁ֑ ַעת לִּ ֶרת ָצַרֹ֧ גַע ַמְמֶאֶּ֛ א ַהֶּנָ֖ ּוא׃ ָטֵמֹ֥  הֹֽ
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ף 52 גֶד ְוָשַרֵ֨ ֹו ֶאת־ַהֶב֜ י׀ אֹ֥ ָּ֣ ֹו ֶאֹֽת־ַהְשתִּ ֶרב אָּ֣   ֶאת־ָהֵעָ֗

ֶמר֙  ֹו ַבֶצ֙ ים אָּ֣ ְשתִָּ֔ ֹו ַבפִּ ָּ֣י אֵ֚ ֹור ֶאת־ָכל־ְכלִּ   ָהעָ֔

ֹו ֲאֶשר־יְִּהֶיֹ֥ה גַע בָ֖ ַעת ַהָּנֶׁ֑ ֹֽי־ָצַרֵּ֤ ֶרת֙  כִּ וא ַמְמֶא֙   הִָּ֔

ש ף׃ ָבֵאָ֖ ָשֵרֹֽ ם֮  53 תִּ ה ְואִּ ּנֵה֙  ַהכֵֹהן֒  יְִּרֶאָּ֣  לא־ ְוהִּ

גַע הָפָשָּ֣  גֶד ַהּנֶָ֔ ֹו ַבֶבִ֕ י אֹ֥ ָ֖ ֹו ַבְשתִּ ֶרב אָּ֣ ֹו ָבֵעֶׁ֑  ְבָכל־ אָ֖

ֹור׃ ָּוה֙  54 ְכלִּי־עֹֽ ן ְוצִּ ּו ַהכֵֹהָ֔ ְבסָ֔ ת ְוכִֵּ֨ ֹו ֵאֹ֥ גַע ֲאֶשר־בָ֖   ַהָּנֶׁ֑

ֹו ְסגִּירֹ֥ ים ְוהִּ ָ֖ ְבַעת־יָמִּ ֹֽית׃ שִּ ה 55 ֵשנִּ ן ְוָרָאֵ֨   ַהכֵֹה֜

י׀ ס ַאֲחֵרָּ֣ גַע ֻהַכֵבָּ֣ ּנֵה ֶאת־ַהּנֶָ֗ הִּ ְך ְוְ֠   ַהֶּנֵּ֤גַע לֹֽא־ָהַפֵ֨

ה ְוַהֶּנָּ֣גַע ֶאת־ֵעינֹו֙  א לֹֽא־ָפָשָ֔ ּוא ָטֵמָּ֣ ש הָ֔   ָבֵאָ֖

ּנּו ְשְרֶפֶׁ֑ ֶתת תִּ וא ְפֶחָּ֣ ֹו הִָּ֔ ֹו ְבָקַרְחתָ֖ ֹו׃ אֹ֥  ְבגַַבְחתֹֽ

ם֮  56  ה ְואִּ ּנֵה֙  ַהכֵֹהן֒  ָרָאָּ֣ ה ְוהִּ גַע ֵכָהָּ֣ י ַהּנֶָ֔ ס ַאֲחֵרָ֖   ֻהַכֵבָּ֣

ֹו ע אֹתֶׁ֑ ֹו ְוָקַרָּ֣ גֶד֙  אֹתָ֗ ן־ַהֶב֙ ֹו מִּ ֹור אָּ֣ ן־ָהעָ֔ ֹו מִּ ן־ אֹ֥  מִּ

י ָ֖ ֹו ַהְשתִּ ן־ָהֵעֶֹֽרב׃ אֹ֥ ה 57 מִּ ם־ֵתָרֶאֵ֨ ֶבגֶד ֜עֹוד ְואִּ   ַבְ֠

י ֵּ֤ ֹו־ַבְשתִּ ֶרב֙  אֹֽ ֹו־ָבֵע֙ ֹו אֹֽ ֹור אָּ֣ י־עָ֔ ַחת ְבָכל־ְכלִּ   פַֹרָ֖

וא ֶׁ֑ ש הִּ ּנּו ָבֵאָּ֣ ְשְרֶפָ֔ ת תִּ ֹו ֵאֹ֥ ֹֽגַע׃ ֲאֶשר־בָ֖ גֶד 58 ַהָּנ   ְוַהֶב֡

ֹו־ יאֹֽ ֶרב ַהְשתִֵּ֨ ֵּ֤י אֹו־ָהֵע֜ ֹו־ָכל־ְכלִּ ר ָהעֹור֙  אֹֽ   ֲאֶשָּ֣

ס ר ְתַכֵבָ֔ ם ְוָסֹ֥ גַע ֵמֶהָ֖ ס ַהָּנֶׁ֑ ית ְוֻכַבֹ֥ ָ֖ את 59 ְוָטֵהֹֽר׃ ֵשנִּ ְֹ֠   ז

ת ַעת תֹוַרֵ֨ ֹֽגַע־ָצַר֜ גֶד ֶנ ֶמר׀ ֶבֹ֥ ֹו ַהֶצָּ֣ ים אָּ֣ ְשתִָּ֗ ֹו ַהפִּ   אֵּ֤

י֙  ֹו ַהְשתִּ ֶרב אָּ֣ ֹו ָהֵעָ֔ ֹור אָ֖ ֹו ָכל־ְכלִּי־עֶׁ֑ ֹו ְלַטֲהרָ֖   אֹ֥

ֹו׃  ְלַטְמאֹֽ

ר14:1  ה ַויְַדֵבֹ֥ ה יְהָוָ֖ ר׃ ֶאל־מֶֹשֹ֥ ֹֹֽ את 2 ֵלאמ ֵֹּ֤ ְֹֽהיֶה֙  ז   תִּ

ת ע תֹוַרָּ֣ ֹום ַהְמצָֹרָ֔ ֹו ְביָ֖ א ָטֳהָרתֶׁ֑  ֶאל־ ְוהּוָבָ֖

ן ְויָָצא֙  3 ַהכֵֹהֹֽן׃ ּוץ ַהכֵֹהָ֔ חָ֖ ַֹֽמֲחֶנֶׁ֑ה ֶאל־מִּ   ְוָרָאה֙  ַל

ן ֵּנֶּ֛ה ַהכֵֹהָ֔ א ְוהִּ ַעת נְִּרָפֹ֥ ֹֽגַע־ַהָצַרָ֖ ּוַע׃ ֶנ ן־ַהָצרֹֽ  מִּ

ָּוה֙  4  ן ְוצִּ ח ַהכֵֹהָ֔ ר ְוָלַקֹ֧ ַטֵהֶּ֛ ים ַלמִּ ֹ֥ ֳפרִּ ֹות ְשֵתֹֽי־צִּ   ַחיָ֖

ֹות ץ ְטהֹרֶׁ֑ ֶרז ְוֵעָּ֣ ֹ֥י ֶאָ֔ ַעת ּוְשנִּ ֹֹֽב׃ תֹוַלָ֖ ָּוה֙  5 ְוֵאז   ְוצִּ

ן ט ַהכֵֹהָ֔ ֹור ְוָשַחָ֖ פָּ֣ ת ֶאת־ַהצִּ י־ ָהֶאָחֶׁ֑  ֶאל־ְכלִּ

ֶרש יִּם ֶחָ֖ ֹֽים׃חַ  ַעל־ַמֹ֥ ר 6 יִּ ֵֹּ֤ פ ח ַהַֹֽחיָה֙  ֶאת־ַהצִּ   יִַּקָּ֣

ּה ץ אָֹתָ֔ ֶרז ְוֶאת־ֵעֹ֥ ֹ֥י ָהֶאֶּ֛ ַעת ְוֶאת־ְשנִּ  ְוֶאת־ ַהתֹוַלָ֖

ב ֶֹׁ֑ ל ָהֵאז ם ְוָטַבֵ֨ ת׀ אֹוָת֜ ר ְוֵאָּ֣ ָֹּ֣ פ ה ַהצִּ   ְבַדם֙  ַהַֹֽחיָָ֗

ר ָֹּ֣ פ ה ַהצִּ ל ַהְשֻחָטָ֔ יִּם ַעָ֖ ֹֽים׃ ַהַמֹ֥ ה 7 ַהַֹֽחיִּ זָָ֗ ל ְוהִּ   ַעֹ֧

ר ַטֵהֶּ֛ ַעת ַהמִּ ן־ַהָצַרָ֖ ַבע מִּ ים ֶשָּ֣ ֶׁ֑ ֹו ְפָעמִּ ֲהרָ֔ ָּ֣   ְוטִּ

ַלֶּ֛ח ר ְושִּ ֹֹ֥ פ ֶבס֩  8 ַהָשֶדֹֽה׃ ַעל־ְפֵנֹ֥י ַהַֹֽחָיָ֖ה ֶאת־ַהצִּ   ְוכִּ

ר ַטֵהֵ֨ יו ַהמִּ ֹו ְוגִַּלָּ֣ח ֶאת־ְבגָָד֜ ץ ֶאת־ָכל־ְשָערָ֗   ְוָרַחֵּ֤

יִּם֙  ר ַבַמ֙ ר ְוָטֵהָ֔ ֹוא ְוַאַחָ֖ ב ֶאל־ַהַֹֽמֲחֶנֶׁ֑ה יָבָּ֣   ְויַָשֶּ֛

ּוץ חֹ֥ ֹו מִּ ת ְלָאֳהלָ֖ ְבַעֹ֥ ֹֽים׃ שִּ ֹום ְוָהיָה֩  9 יָמִּ   ַביֵ֨

י יעִּ֜ ֹו יְגַַלָּ֣ח ַהְשבִּ ֹו ֶאת־ָכל־ְשָערָ֗  ְוֶאת־ ֶאת־רֹאשֵּ֤

ת ְוֵאת֙  זְָקנֹו֙  ָֹּ֣ יו ַגב ֹו ֵעינָָ֔ חַ  ְוֶאת־ָכל־ְשָערָ֖ ס יְגֵַלֶׁ֑ ֶבָּ֣   ְוכִּ

יו ץ ֶאת־ְבגָָדָ֗ ֹו ְוָרַחֹ֧ יִּם ֶאת־ְבָשרֶּ֛ ֹום 10 ר׃ְוָטֵהֹֽ  ַבַמָ֖   ּוַביָּ֣

י ינִָּ֗ ח ַהְשמִּ ים֙  יִַּקֵּ֤ ֹֽי־ְכָבשִּ ם ְשֵנ ימִָּ֔ ה ְתמִּ   ְוַכְבָשֹ֥

ת ּה ַאַחֶּ֛ ה ַבת־ְשנָָתָ֖ יָמֶׁ֑ ה ְתמִּ ים ּוְשלָשָּ֣   ֶעְשרֹנִָּ֗

ֶלת ֵֹּ֤ נְָחה֙  ס ֶמן ְבלּוָלָּ֣ה מִּ ג ַבֶשָ֔ ד ְולֹ֥ ֶמן׃ ֶאָחָ֖  ָשֹֽ
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יד 11 ן ְוֶהֱעמִֵּּ֞ ר ַהכֵֹהָּ֣ ת ַהְֹֽמַטֵהָ֗ יש ֵאֶּ֛ ֹ֥ ר ָהאִּ ַטֵהָ֖   ַהמִּ

ם ְפֵנָּ֣י ְואָֹתֶׁ֑ ה לִּ ַתח יְהָוָ֔ ֶהל ֶפָ֖ ֹֹ֥ ח 12 מֹוֵעֹֽד׃ א   ְוָלַקֵ֨

ן ֶבש ַהכֵֹה֜ ד ֶאת־ַהֶכָּ֣ יב ָהֶאָחָ֗ ֹ֥ ְקרִּ ֹו ְוהִּ ם אֹתֶּ֛   ְלָאָשָ֖

ג ֶמן ְוֶאת־לָּ֣ ֹ֥יף ַהָשֶׁ֑ ם ְוֵהנִּ ה אָֹתֶּ֛ ְפֵנֹ֥י ְתנּוָפָ֖ ֹֽה׃ לִּ  יְהָו

ט 13  ֶבש ְוָשַחָּ֣ ְמקֹום ֶאת־ַהֶכָ֗ ר בְִּ֠ ט ֲאֶשֵ֨  ֶאת־ יְִּשַחֹ֧

את ה ַהַֹֽחָטֶּ֛ ֹום ְוֶאת־ָהעָֹלָ֖ ְמקָּ֣ ֶדש בִּ ֶֹׁ֑ י ַהק   כִּ֡

ַחָטאת ם ַכְ֠ ן הּוא֙  ָהָאָשֹ֥ ֶדש ַלכֵֹהָ֔ ֹֹ֥ ים ק ָ֖ ָדשִּ   ָקֹֽ

ּוא׃ ח 14 הֹֽ ם ַהכֵֹהן֮  ְוָלַקָּ֣ ַדָּ֣ ן ְונַָתן֙  ָהָאָש֒ם  מִּ   ַהכֵֹהָ֔

ּוְך זֶן ַעל־ְתנֶּ֛ ֹֹ֥ ר א ַטֵהָ֖ ֶׁ֑ית ַהמִּ ֶהן ַהיְָמנִּ ֵֹּ֤   יָדֹו֙  ְוַעל־ב

ית ֶהן ַהיְָמנִָּ֔ ֹֹ֥ ֹו ְוַעל־ב ֹֽית׃ ַרגְלָ֖ ח 15 ַהיְָמנִּ ן ְוָלַקֹ֥   ַהכֵֹהָ֖

ג לָּ֣ ֶמן מִּ ק ַהָשֶׁ֑ ף ְויַָצֶּ֛ ן ַעל־ַכֹ֥ ֹֽית׃ ַהכֵֹהָ֖  ַהְשָמאלִּ

ל 16  ֹו ַהכֵֹהן֙  ְוָטַבֵּ֤ ית ֶאת־ֶאְצָבעָּ֣ ֶמן ַהיְָמנִָּ֔ ן־ַהֶשִ֕   מִּ

ר ֹו ֲאֶשֹ֥ ית ַעל־ַכפָ֖ ֶׁ֑ ה ַהְשָמאלִּ זֵָ֨ ֶמן ְוהִּ ן־ַהֶשֹ֧   מִּ

ֹו ַבע ְבֶאְצָבעֶּ֛ ים ֶשֹ֥ ָ֖ ְפֵנֹ֥י ְפָעמִּ ֹֽה׃ לִּ ֶתר 17 יְהָו יֵֶ֨   ּומִּ

ֶמן ר ַהֶש֜ ֹו ֲאֶשָּ֣ ן ַעל־ַכפָ֗ ּוְך ַהכֵֹהן֙  יִֵּתֵּ֤ זֶן ַעל־ְתנֵּ֞ ֵֹּ֤   א

ַטֵהר֙  ית ַהמִּ ֶהן ַהיְָמנִָּ֔ ֵֹּ֤ ית יָדֹו֙  ְוַעל־ב  ְוַעל־ ַהיְָמנִָּ֔

ֶהן ֹֹ֥ ֹו ב ית ַרגְלָ֖ ֶׁ֑ ל ַהיְָמנִּ ם ַעָ֖ ר 18 ָהָאָשֹֽם׃ ַדֹ֥   ְוַהּנֹוָתָ֗

ֶמן֙  ף ֲאֶשר֙  ַבֶש֙ ן ַעל־ַכָּ֣ ן ַהכֵֹהָ֔ אש יִֵּתָ֖ ָֹּ֣ ר ַעל־ר ַטֵהֶׁ֑   ַהמִּ

ֶפֹ֥ר ן ָעָלֶּ֛יו ְוכִּ ְפֵנֹ֥י ַהכֵֹהָ֖ ֹֽה׃ לִּ ה 19 יְהָו   ַהכֵֹהן֙  ְוָעָשֵּ֤

את ַחָטָ֔ ר ֶאת־ַהָּ֣ ֶפֹ֥ ר ְוכִּ ַטֵהָ֖ ֹו ַעל־ַהמִּ ֻטְמָאתֶׁ֑   מִּ

ר ט ְוַאַחָ֖ ֹֽה׃ יְִּשַחֹ֥ ן ְוֶהֱעָלֹ֧ה 20 ֶאת־ָהעָֹל  ֶאת־ ַהכֵֹהֶּ֛

ה ָהעָֹלֹ֥ה נְָחָ֖ ָחה ְוֶאת־ַהמִּ זְֵבֶׁ֑ ֶפֹ֥ר ַהמִּ ן ָעָלֶּ֛יו ְוכִּ   ַהכֵֹהָ֖

ל 21                               ְוָטֵהֹֽר׃ ם־ַדָּ֣ ּוא ְואִּ ין הָ֗   יָדֹו֮  ְוֵאָּ֣

ֶבש ָלַקחְוְ֠  ַמֶשגֶ֒ת  ד ֶכָּ֣ ם ֶאָחֹ֥ ה ָאָשֶּ֛ ְתנּוָפָ֖ ר לִּ   ְלַכֵפָּ֣

יו ֹון ָעָלֶׁ֑ ָשרֵ֨ ֶלת ְועִּ ֹ֜ ד ס ּול ֶאָחֵ֨ ֶמן ָבלֹ֥ ה ַבֶשֶּ֛ נְָחָ֖   ְלמִּ

ג ֶמן׃ ְולֹ֥ י 22 ָשֹֽ ים ּוְשֵתָּ֣ ֹו תֹרִָּ֗ ה ְבֵנָּ֣י ְשנֵי֙  אֵּ֤ ר יֹונָָ֔   ֲאֶשֹ֥

יג ָ֖ ֹו ַתשִּ את ֶאָחד֙  ְוָהָיֵּ֤ה יָדֶׁ֑ ד ַחָטָ֔ ֹֽה׃ ְוָהֶאָחָ֖  עָֹל

יא 23  ם ְוֵהבִֵּ֨ ֹום אָֹת֜ ֶּ֛י ַביֹ֧ ינִּ ֹו ַהְשמִּ ן ְלָטֳהָרתָ֖   ֶאל־ַהכֵֹהֶׁ֑

ַתח ד ֶאל־ֶפֹ֥ ֶהל־מֹוֵעָ֖ ֹֹֽ ְפֵנֹ֥י א ֹֽה׃ לִּ ח 24 יְהָו ן ְוָלַקֹ֧   ַהכֵֹהֶּ֛

ם ֶאת־ֶכֶֹ֥בש ג ָהָאָשָ֖ ֶמן ְוֶאת־לָּ֣ יף ַהָשֶׁ֑ ם ְוֵהנִֵּ֨   אָֹתֹ֧

ן ה ַהכֵֹהֶּ֛ ְפֵנֹ֥י ְתנּוָפָ֖ ֹֽה׃ לִּ ֶבש ְוָשַחט֮  25 יְהָו   ֶאת־ֶכָּ֣

ח ָהָֹֽאָש֒ם  ם ַהכֵֹהן֙  ְוָלַקֵּ֤ ַדָּ֣ ם מִּ ן ָהָֹֽאָשָ֔  ַעל־ ְונַָתֶּ֛

ּוְך ר ְתנֹ֥ ַטֵהָ֖ זֶן־ַהמִּ ֹֹֽ ֶׁ֑ית א ֶהן ַהיְָמנִּ ֵֹּ֤   יָדֹו֙  ְוַעל־ב

ית ֶהן ַהיְָמנִָּ֔ ֹֹ֥ ֹו ְוַעל־ב ֹֽית׃ ַרגְלָ֖ ֶמן 26 ַהיְָמנִּ ן־ַהֶשָ֖   ּומִּ

ק ָֹּ֣ ן יִּצ ן ַעל־ַכֹ֥ף ַהכֵֹהֶׁ֑ ֹֽית׃ ַהכֵֹהָ֖ ָזֵּ֤ה 27 ַהְשָמאלִּ   ְוהִּ

ֹו ַהכֵֹהן֙  ית ְבֶאְצָבעָּ֣ ֶמן ַהיְָמנִָּ֔ ן־ַהֶשִ֕ ר מִּ  ַעל־ ֲאֶשֹ֥

ֹו ית ַכפָ֖ ֶׁ֑ ַבע ַהְשָמאלִּ ים ֶשֹ֥ ָ֖ ְפֵנֹ֥י ְפָעמִּ ֹֽה׃ לִּ  יְהָו

ן 28  ן ְונַָתֵ֨ ֶמן׀ ַהכֵֹה֜ ן־ַהֶשָּ֣ ר מִּ ֹו ֲאֶשָּ֣ ּוְך ַעל־ַכפָ֗   ַעל־ְתנֵּ֞

זֶן ֵֹּ֤ ַטֵהר֙  א ית ַהמִּ ֶהן ַהיְָמנִָּ֔ ֵֹּ֤ ית יָדֹו֙  ְוַעל־ב   ַהיְָמנִָּ֔

ֶהן ֹֹ֥ ֹו ְוַעל־ב ֶׁ֑ית ַרגְלָ֖ ֹום ַהיְָמנִּ ם ַעל־ְמקָ֖  ָהָאָשֹֽם׃ ַדֹ֥

ר 29  ֶמן֙  ְוַהּנֹוָתָ֗ ן־ַהֶש֙ ף ֲאֶשר֙  מִּ ן ַעל־ַכָּ֣ ן ַהכֵֹהָ֔   יִֵּתָ֖

אש ָֹּ֣ ר ַעל־ר ַטֵהֶׁ֑ ר ַהמִּ יו ְלַכֵפֹ֥ ְפֵנֹ֥י ָעָלָ֖ ֹֽה׃ לִּ  יְהָו
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ה 30 ים ֶאת־ָהֶֹֽאָחד֙  ְוָעָשֵּ֤ ן־ַהתֹרִָּ֔ ֹו מִּ ן־ְבֵנָּ֣י אָ֖   ַהיֹוָנֶׁ֑ה מִּ

ר יג ֵמֲאֶשֹ֥ ָ֖ ֹו׃ ַתשִּ ת 31 יָדֹֽ יג ֵאָּ֣ ֹו ֲאֶשר־ַתשִֵּּ֞  ֶאת־ יָדָ֗

ד את ָהֶאָחֹ֥ ד ַחָטֶּ֛ ה ְוֶאת־ָהֶאָחֹ֥ ה עָֹלָ֖ נְָחֶׁ֑   ַעל־ַהמִּ

ר ֶפֹ֧ ן ְוכִּ ל ַהכֵֹהֶּ֛ ר ַעֹ֥ ַטֵהָ֖ ְפֵנֹ֥י ַהמִּ ֹֽה׃ לִּ את 32 יְהָו ָֹּ֣   ז

ת ֹו תֹוַרָ֔ ַעת ֶנָּ֣גַע ֲאֶשר־בָ֖ ר ָצָרֶׁ֑ יג ֲאֶשֶּ֛ ֹ֥   לֹֽא־ַתשִּ

ֹו ֹו׃ יָדָ֖  ְבָטֳהָרתֹֽ

ר 33  ה ַויְַדֵבָּ֣ ה יְהָוָ֔ ן ֶאל־מֶֹשֹ֥ ָֹ֖ ר׃ ְוֶאֹֽל־ַאֲהר ֹֹֽ י 34 ֵלאמ ֵּ֤   כִּ

אּו֙  ֹ֙ ֶרץ ָתב ַען ֶאל־ֶאָּ֣ ר ְכנַָ֔ ֶּ֛י ֲאֶשֹ֥ ן ֲאנִּ ם נֵֹתֹ֥   ַלֲאֻחָזֶׁ֑ה ָלֶכָ֖

ַעת ֶנָּ֣גַע י֙ ְונַָתתִּ  ית ָצַרָ֔ ֶרץ ְבֵבָ֖   ּוָבא֙  35 ֲאֻחזְַתֶכֹֽם׃ ֶאֹ֥

ֹו יִּת ֲאֶשר־לָּ֣ ֹ֥יד ַהַבָ֔ גִּ ן ְוהִּ ר ַלכֵֹהָ֖ ֶֹׁ֑ גַע ֵלאמ ה ְכנִֶ֕   נְִּרָאֹ֥

י ָ֖ ה 36 ַבָבֹֽיִּת׃ לִּ ָּוֵ֨ ן ְוצִּ ּו ַהכֵֹה֜ ּנָּ֣ יִּת ּופִּ ֶרם ֶאת־ַהַבָ֗   ְבֶטֵ֨

א ֵֹּ֤ ֹות ַהכֵֹהן֙  יָב ְראָּ֣ גַע לִּ א ֶאת־ַהּנֶָ֔ א ְולֹ֥  ָכל־ יְִּטָמָ֖

ר יִּת ֲאֶשָּ֣ ַחר ַבָבֶׁ֑ ן ְוַאֹ֥ א ֵכֶּ֛ ֹֹ֥ ן יָב ֹות ַהכֵֹהָ֖ ְראֹ֥  ֶאת־ לִּ

ה 37 ַהָבֹֽיִּת׃ גַע ְוָרָאָּ֣ ֵּנֵּ֤ה ֶאת־ַהּנֶָ֗ גַע֙  ְוהִּ ת ַהּנֶ֙ ָֹּ֣ יר יִּת ְבקִּ   ַהַבָ֔

ֲערּורֹת֙  ת ְשַקֹֽ ָֹ֔ ֹו יְַרְקַרק ת אָ֖ ֶֹׁ֑ ן ֲאַדְמַדמ   ּוַמְרֵאיֶהֹ֥

ל ֹֽיר׃ ָשָפָ֖ ן־ַהקִּ א 38 מִּ ן ְויָָצֹ֧ יִּת ַהכֵֹהֶּ֛ ן־ַהַבָ֖ ַתח מִּ   ֶאל־ֶפָּ֣

יִּת ֹ֥יר ַהָבֶׁ֑ ְסגִּ יִּת ְוהִּ ת ֶאת־ַהַבָ֖ ְבַעֹ֥ ֹֽים׃ שִּ ב 39 יָמִּ   ְוָשֹ֥

ן ֹום ַהכֵֹהָ֖ י ַביָּ֣ ֶׁ֑ יעִּ ה ַהְשבִּ ֵּנֶּ֛ה ְוָרָאִ֕ ה ְוהִּ גַע ָפָשֹ֥   ַהֶּנָ֖

ת ֹֹ֥ יר ָּוה֙  40 ַהָבֹֽיִּת׃ ְבקִּ ן ְוצִּ ְלצּו֙  ַהכֵֹהָ֔ ֲאָבנִָּ֔  ְוחִּ   יםֶאת־ָהָּ֣

ר ן ֲאֶשֹ֥ גַע ָבֵהָ֖ ֵּ֤יכּו ַהָּנֶׁ֑ ְשלִּ ּוץ ֶאְתֶהן֙  ְוהִּ חָּ֣   ֶאל־מִּ

יר ֹום ָלעִָּ֔ יִּת 41 ָטֵמֹֽא׃ ֶאל־ָמקָ֖ עַ  ְוֶאת־ַהַבֶּ֛ ֹ֥ יִּת יְַקצִּ ַבָ֖   מִּ

יב ֶׁ֑ ּו ָסבִּ ר ֶאת־ֶהָֹֽעָפר֙  ְוָשְפכָ֗ ּו ֲאֶשָּ֣ ְקצָ֔ ּוץ הִּ חָּ֣   ֶאל־מִּ

יר ֹום ָלעִָּ֔ ָּ֣ים ְוָלְקחּו֙  42 ָטֵמֹֽא׃ ֶאל־ָמקָ֖ ֹות ֲאָבנִּ   ֲאֵחרָ֔

יאּו ָ֖ ַחת ְוֵהבִּ ֶׁ֑ים ֶאל־ַתָּ֣ ר ָהֲאָבנִּ ר ְוָעָפֹ֥ ח ַאֵחֶּ֛   יִַּקָ֖

ח ּוב 43 ֶאת־ַהָבֹֽיִּת׃ ְוָטֹ֥ ם־יָשֵּ֤ גַע֙  ְואִּ ח ַהּנֶ֙ יִּת ּוָפַרָּ֣   ַבַבָ֔

ר ֵלָּ֣ץ ַאַחָ֖ ים חִּ ֶׁ֑ י ֶאת־ָהֲאָבנִּ ֹות ְוַאֲחֵרֶּ֛ ְקצֹ֥  ֶאת־ הִּ

יִּת י ַהַבָ֖ ֹוַח׃ ְוַאֲחֵרֹ֥ טֹֽ ן ּוָבא֙  44 הִּ ה ַהכֵֹהָ֔ ֵּנֶּ֛ה ְוָרָאִ֕   ְוהִּ

ה גַע ָפָשֹ֥ יִּת ַהֶּנָ֖ ַעת ַבָבֶׁ֑ ֶרת ָצַרֵ֨ וא ַמְמֶאֹ֥ ֶּ֛ יִּת הִּ   ַבַבָ֖

א ּוא׃ ָטֵמֹ֥ ץ 45 הֹֽ יִּת ְונַָתָּ֣ יו ֶאת־ֲאָבנָיו֙  ֶאת־ַהַבָ֗   ְוֶאת־ֵעָצָ֔

ת ר ְוֵאָ֖ יִּת ָכל־ֲעַפָּ֣ יא֙  ַהָבֶׁ֑ ּוץ ְוהֹוצִּ חָּ֣ יר ֶאל־מִּ   ָלעִָּ֔

ֹום יִּת ְוַהָבא֙  46 ָטֵמֹֽא׃ ֶאל־ָמקָ֖ י ֶאל־ַהַבָ֔ ָּ֣יר ָכל־יְֵמָ֖ ְסגִּ   הִּ

ֹו א אֹתֶׁ֑ ב 47 ַעד־ָהָעֶֹֽרב׃ יְִּטָמָ֖ יִּת ְוַהשֵֹכָּ֣ ס ַבַבָ֔   יְַכֵבָ֖

יו ל ֶאת־ְבגָָדֶׁ֑ יִּת ְוָהאֵֹכָּ֣ ס ַבַבָ֔  ֶאת־ְבגָָדֹֽיו׃ יְַכֵבָ֖

א 48  ֵֹ֨ ם־ב א ְואִּ ֹ֜ ן יָב ּנֵה ְוָרָאה֙  ַהכֵֹהָ֗ הִּ ה ְוְ֠ גַע֙  לא־ָפָשֵּ֤   ַהּנֶ֙

יִּת י ַבַבָ֔ חַ  ַאֲחֵרָ֖ ָֹּ֣ ט יִּת הִּ ר ֶאת־ַהָבֶׁ֑ ַהֵּ֤  ֶאת־ ַהכֵֹהן֙  ְוטִּ

יִּת י ַהַבָ֔ ֹ֥ א כִּ ֹֽגַע׃ נְִּרָפָ֖ ח 49 ַהָּנ א ְוָלַקֶּ֛ יִּת ְלַחֵטֹ֥   ֶאת־ַהַבָ֖

י ים ְשֵתָּ֣ ֶׁ֑ ֳפרִּ ץ צִּ ֶרז ְוֵעָּ֣ ֹ֥י ֶאָ֔ ַעת ּוְשנִּ ֹֹֽב׃ תֹוַלָ֖  ְוֵאז

ט 50  ר ְוָשַחָ֖ ָֹּ֣ פ ת ֶאת־ַהצִּ ֶרש ָהֶאָחֶׁ֑ י־ֶחָ֖   יִּםַעל־ַמֹ֥  ֶאל־ְכלִּ

ֹֽים׃ ח 51 ַחיִּ ֶאֶרז ְוָלַקָּ֣ ב ֶאת־ֵעֹֽץ־ָהְ֠ ֹ֜ ֵאז ת׀ ְוֶאת־ָהֵ֨ ָּ֣י ְוֵאָּ֣   ְשנִּ

ַעת ר ְוֵאת֮  ַהתֹוַלָ֗ ָֹּ֣ פ ל ַהַֹֽחיָה֒  ַהצִּ ם ְוָטַבָּ֣   ְבַדם֙  אָֹתָ֗

ר ָֹּ֣ פ ה ַהצִּ יִּם ַהְשחּוָטָ֔ ֶׁ֑ים ּוַבַמָ֖ ָזֹ֥ה ַהַֹֽחיִּ יִּת ְוהִּ   ֶאל־ַהַבָ֖

ַבע ֹֽים׃ ֶשֹ֥ א 52 ְפָעמִּ ֵטָּ֣ יִּת ְוחִּ ֹור ְבַדם֙  ֶאת־ַהַבָ֔ פָ֔   ַהצִּ
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יִּם ֶׁ֑ים ּוַבַמָ֖ ר ַהַֹֽחיִּ ָֹּ֣ פ ה ּוַבצִּ ץ ַהַחיָָ֗ ֶרז ּוְבֵעֹ֥ ב ָהֶאֶּ֛ ָֹ֖   ּוָבֵאז

ֹ֥י ְשנִּ ַֹֽעת׃ ּובִּ ח 53 ַהתֹוָל ַלֵּ֞ ר ְושִּ ֹֹ֧ פ ֶּ֛ה ֶאת־ַהצִּ  ֶאל־ ַהַֹֽחָי

ּוץ חֹ֥ יר מִּ ָ֖ ה ֶאל־ְפֵנָּ֣י ָלעִּ ר ַהָשֶדֶׁ֑ ֶפֹ֥ יִּת ְוכִּ   ַעל־ַהַבָ֖

את 54 ְוָטֵהֹֽר׃ ָֹ֖ ה ז ַעת ְלָכל־ֶנֹ֥גַע ַהתֹוָרֶׁ֑ ֶֹֽתק׃ ַהָצַרָ֖  ְוַלָּנ

ַעת 55  גֶד ּוְלָצַרֹ֥ ת 56 ְוַלָבֹֽיִּת׃ ַהֶבָ֖ ַחת ְוַלְשֵאֹ֥   ְוַלַסַפָ֖

ת 57 ְוַלֶבָהֶֹֽרת׃ ִֹ֕ ֹום ְלהֹור א ְביֹ֥ ֹום ַהָטֵמָ֖ ר ּוְביָּ֣ ֶֹׁ֑   ַהָטה

את ֹֹ֥ ת ז ַעת תֹוַרָ֖  ַהָצָרֹֽ

ר15:1  ה ַויְַדֵבָּ֣ ה יְהָוָ֔ ן ֶאל־מֶֹשֹ֥ ָֹ֖ ר׃ ְוֶאֹֽל־ַאֲהר ֹֹֽ  ֵלאמ

ל ֶאל־ְבֵנָּ֣י ַדְברּו֙  2  ם יְִּשָרֵאָ֔ ם ַוֲאַמְרֶתָ֖ יש ֲאֵלֶהֶׁ֑ ָּ֣   אִּ

יש י אִָּ֗ ֵּ֤ ֹו ָזָּ֣ב יְִּהיֶה֙  כִּ ְבָשרָ֔ ֹו מִּ א זֹובָ֖ ּוא׃ ָטֵמֹ֥ את 3 הֹֽ ֶֹּ֛   ְוז

ְהֶיֹ֥ה ֹו תִּ ֹו ֻטְמָאתָ֖ ר ְבזֹובֶׁ֑ ֹו ָרָּ֣ ֹו ְבָשרֵּ֞ ֹו־ ֶאת־זֹובָ֗  אֹֽ

ים ֵּ֤ ֹו ְבָשרֹו֙  ֶהְחתִּ זֹובָ֔ ֹו מִּ ֹֽוא׃ ֻטְמָאתָ֖ ב 4 הִּ ְשָכָ֗   ָכל־ַהמִּ

ר א ַהָזָ֖ב ָעָלֶּ֛יו יְִּשַכֹ֥ב ֲאֶשֵ֨ ֶּ֛י יְִּטָמֶׁ֑   ְוָכֹֽל־ַהְכלִּ

ב יו ֲאֶשר־יֵֵשֹ֥ יש 5 יְִּטָמֹֽא׃ ָעָלָ֖ ר ְואִִּ֕ ע ֲאֶשֹ֥   יִַּגָ֖

ֹו ְשָכבֶׁ֑ ס ְבמִּ יוְבגָ יְַכֵבֹ֧ ץ ָדֶּ֛ יִּם ְוָרַחֹ֥ א ַבַמָ֖   ְוָטֵמֹ֥

י ְוַהיֵֹשב֙  6 ַעד־ָהָעֶֹֽרב׃ ב ַעֹֽל־ַהְכלִָּ֔ יו ֲאֶשר־יֵֵשֹ֥   ָעָלָ֖

ס ַהָזֶׁ֑ב יו יְַכֵבֹ֧ ץ ְבגָָדֶּ֛ יִּם ְוָרַחֹ֥ א ַבַמָ֖  ַעד־ָהָעֶֹֽרב׃ ְוָטֵמֹ֥

עַ  7  ר ְוַהּנֵֹגָ֖ ְבַשָּ֣ ס ַהָזֶׁ֑ב בִּ יו יְַכֵבֹ֧ ץ ְבגָָדֶּ֛ יִּם ְוָרַחֹ֥   ַבַמָ֖

א ק 8 ַעד־ָהָעֶֹֽרב׃ ְוָטֵמֹ֥ ֶֹּ֛ ֹֽי־יָר ֹור ַהָזָ֖ב ְוכִּ ס ַבָטהֶׁ֑ ֶבֹ֧   ְוכִּ

יו ץ ְבגָָדֶּ֛ יִּם ְוָרַחֹ֥ א ַבַמָ֖  ְוָכל־ 9 ַעד־ָהָעֶֹֽרב׃ ְוָטֵמֹ֥

ב ר ַהֶמְרָכָ֗  ְוָכל־ 10 יְִּטָמֹֽא׃ ַהָזָ֖ב ָעָלֶּ֛יו יְִּרַכֹ֥ב ֲאֶשֵ֨

עַ  ר ְבכֹל֙  ַהּנֹגֵָ֗ יו יְִּהֶיָּ֣ה ֲאֶשָּ֣ א ַתְחָתָ֔ ֶרב יְִּטָמָ֖   ַעד־ָהָעֶׁ֑

א ם ְוַהּנֹוֵשָּ֣ ס אֹוָתָ֔ יו יְַכֵבֹ֧ ץ ְבגָָדֶּ֛ יִּם ְוָרַחֹ֥ א ַבַמָ֖   ְוָטֵמֹ֥

ל 11 ַעד־ָהָעֶֹֽרב׃ ֵֹ֨ ר ְוכ ב יִַּגע־בֹו֙  ֲאֶשֵּ֤ יו ַהזָָ֔  לא־ ְויָָדָ֖

ף יִּם ָשַטָּ֣ ס ַבָמֶׁ֑ ֶבֹ֧ יו ְוכִּ ץ ְבגָָדֶּ֛ יִּם ְוָרַחֹ֥ א ַבַמָ֖   ְוָטֵמֹ֥

ֶרש 12 ַעד־ָהָעֶֹֽרב׃ י־ֶחֶּ֛ ֹו ּוְכלִּ ר ַהָזָ֖ב ֲאֶשר־יִַּגע־בֹ֥   יִָּשֵבֶׁ֑

ץ ף ְוָכל־ְכלִּי־ֵעָ֔ ר 13 ַבָמֹֽיִּם׃ יִָּשֵטָ֖ ֹֽי־יְִּטַהֵּ֤   ַהזָב֙  ְוכִּ

ֹו זֹובָ֔ ַפר מִּ ת ֜לֹו ְוָסֵ֨ ְבַעֹ֥ ים שִּ ֶּ֛ ֹו יָמִּ ס ְלָטֳהָרתָ֖ ֶבָּ֣   ְוכִּ

יו ץ ְבגָָדֶׁ֑ ֹו ְוָרַחֹ֧ יִּם ְבָשרֶּ֛ ָ֖ים ְבַמֹ֥ ֹום 14 ְוָטֵהֹֽר׃ ַחיִּ   ּוַביָּ֣

י ינִָּ֗ ַֹֽקֹֽח־לֹו֙  ַהְשמִּ י יִּ ים ְשֵתָּ֣ ֹו תֹרִָּ֔ י אֹ֥   יֹוָנֶׁ֑ה ְבֵנָּ֣י ְשֵנָ֖

א׀ ְפֵנָּ֣י ּוָבָּ֣ ה לִּ ַתח֙  יְהָוָ֗ ֶהל ֶאל־ֶפ֙ ָֹּ֣ ד א   ּונְָתָנָ֖ם מֹוֵעָ֔

ה 15 ֶאל־ַהכֵֹהֹֽן׃ ן אָֹתם֙  ְוָעָשֵּ֤ ד ַהכֵֹהָ֔ את ֶאָחָּ֣   ַחָטָ֔

ד ה ְוָהֶאָחָ֖ ר עָֹלֶׁ֑ ֶפֵ֨ יו ְוכִּ ְפֵנֹ֥י ןַהכֵֹהֶּ֛  ָעָלֹ֧ ה לִּ   יְהָוָ֖

ֹו׃ זֹובֹֽ יש 16                               מִּ א ְואִִּ֕ ֹֽי־ֵתֵצֹ֥ ּנּו כִּ ֶמָ֖   מִּ

ְכַבת־ָזֶַׁ֑רע ץ שִּ יִּם ְוָרַחֹ֥ ֹו ַבַמֶּ֛ א ֶאת־ָכל־ְבָשרָ֖   ְוָטֵמֹ֥

גֶד 17 ַעד־ָהָעֶֹֽרב׃ ֹור ְוָכל־ֶבָּ֣ ֹ֥ה ְוָכל־עָ֔ יו ֲאֶשר־יְִּהֶי   ָעָלָ֖

ְכַבת־ָזֶַׁ֑רע ס שִּ יִּם ְוֻכַבֹ֥ א ַבַמָ֖  ַעד־ָהָעֶֹֽרב׃ ְוָטֵמֹ֥

ה 18  ָשִ֕ ר ְואִּ יש יְִּשַכֹ֥ב ֲאֶשֵ֨ ֶּ֛ ּה אִּ ְכַבת־ָזֶַׁ֑רע אָֹתָ֖   שִּ

ּו יִּם ְוָרֲחצָּ֣ ּו ַבַמָ֔  ַעד־ָהָעֶֹֽרב׃ ְוָטְמאָ֖

ָשה֙  19  ְהֶיָּ֣ה ְואִּ ֹֽי־תִּ ה כִּ ם זָָבָ֔ ֹ֥ה ָדֶּ֛ ּה יְִּהֶי ּה זָֹבָ֖ ְבָשָרֶׁ֑   בִּ

ת ְבַעֵּ֤ ים֙  שִּ ְהֶיָּ֣ה יָמִּ ּה תִּ ּה ְוָכל־ַהּנֵֹגֹ֥עַ  ְבנִָּדָתָ֔ א ָבָ֖   יְִּטָמֹ֥

ר ְוכֹל֩ 20 ַעד־ָהָעֶֹֽרב׃ ְשַכֹ֥ב ֲאֶשֵ֨ ּה ָעָלֶּ֛יו תִּ א ְבנִָּדָתָ֖   יְִּטָמֶׁ֑
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ל ֶֹּ֛ ב ְוכ יו ֲאֶשר־ֵתֵשֹ֥ עַ  21 יְִּטָמֹֽא׃ ָעָלָ֖   ְוָכל־ַהּנֵֹגָ֖

ּה ְשָכָבֶׁ֑ ס ְבמִּ יו יְַכֵבֹ֧ ץ ְבגָָדֶּ֛ יִּם ְוָרַחֹ֥ א ַבַמָ֖  ַעד־ ְוָטֵמֹ֥

עַ  22 ָהָעֶֹֽרב׃ י ְוָכל־ַהּנֹגֵָ֔ ָ֖ ב ְבָכל־ְכלִּ יו ֲאֶשר־ֵתֵשָּ֣   ָעָלֶׁ֑

ס יו יְַכֵבֹ֧ ץ ְבגָָדֶּ֛ יִּם ְוָרַחֹ֥ א ַבַמָ֖  ַעד־ָהָעֶֹֽרב׃ ְוָטֵמֹ֥

ם 23  ב ְואִֵּ֨ ְשָכ֜ ּוא ַעֹֽל־ַהמִּ ֹו הָ֗ ֶּ֛י אֹ֧ ו ַעֹֽל־ַהְכלִּ ֹ֥   אֲאֶשר־הִּ

יו ֹו יֶֹשֶֹֽבת־ָעָלָ֖ א ְבנָגְעֹו־בֶׁ֑ ם 24 ַעד־ָהָעֶֹֽרב׃ יְִּטָמָ֖   ְואִּ֡

ב ָשכֹב֩  יש יְִּשַכֵ֨ ּה אִּ֜ י אָֹתָ֗ ֵּ֤ יו נִָּדָתּה֙  ּוְתהִּ א ָעָלָ֔   ְוָטֵמָ֖

ת ְבַעָּ֣ ים שִּ ֶׁ֑ ְשָכֶּ֛ב יָמִּ יו ֲאֶשר־יְִּשַכֹ֥ב ְוָכל־ַהמִּ   ָעָלָ֖

ה 25                                  יְִּטָמֹֽא׃ ָש֡ ֹֽי־יָזּוב֩  ְואִּ ֹוב כִּ   זֵ֨

ּה ים ָדָמ֜ ָּ֣ ים יָמִּ ּה ְבלא֙  ַרבִָּ֗ ֹו ֶעת־נִָּדָתָ֔ ּוב אֹ֥ ֹֽי־ָתזָ֖  ַעל־ כִּ

ּה י נִָּדָתֶׁ֑ ֹוב ָכל־יְֵמֵּ֞ ּה זָּ֣ י ֻטְמָאָתָ֗ יֵמֹ֧ ּה כִּ ְהֶיָ֖ה נִָּדָתֶּ֛   תִּ

ה ֹֽוא׃ ְטֵמָאֹ֥ ב 26 הִּ ְשָכֵּ֞ ב ָכל־ַהמִּ ְשַכֵּ֤   ָעָליו֙  ֲאֶשר־תִּ

י ּה ָכל־יְֵמָּ֣ ְשַכֹ֥ב זֹוָבָ֔ ּה ְכמִּ ּה נִָּדָתָ֖ ְֹֽהיֶה־ָלֶׁ֑ י֙  יִּ   ְוָכֹֽל־ַהְכלִּ

ר ב ֲאֶשָּ֣ יו ֵתֵשָּ֣ א ָעָלָ֔ ה ָטֵמָּ֣ ת יְִּהיֶָ֔  נִָּדָתֹּֽה׃ ְכֻטְמַאָ֖

ם ְוָכל־ַהּנֹוֵגֹ֥עַ  27  א ָבָ֖ ס יְִּטָמֶׁ֑ ֶבֹ֧ יו ְוכִּ ץ ְבגָָדֶּ֛ יִּם ְוָרַחֹ֥   ַבַמָ֖

א ה 28 ַעד־ָהָעֶֹֽרב׃ ְוָטֵמֹ֥ ֹֽם־ָטֲהָרָ֖ ּהמִּ  ְואִּ ְפָרה זֹוָבֶׁ֑  -ְוָסֹ֥

ת ָלֶּּ֛ה ְבַעֹ֥ ים שִּ ָ֖ ר יָמִּ ְטָהֹֽר׃ ְוַאַחֹ֥ ֹום 29 תִּ י ּוַביָּ֣ ינִָּ֗   ַהְשמִּ

ַֹֽקֹֽח־ָלּה֙  י תִּ ים ְשֵתָּ֣ ֹו תֹרִָּ֔ ה יֹוָנֶׁ֑ה ְבֵנָּ֣י ְשֵנָ֖י אֹ֥ יָאֵּ֤   ְוֵהבִּ

ן אֹוָתם֙  ַתח ֶאל־ַהכֵֹהָ֔ ֶהל ֶאל־ֶפָ֖ ֹֹ֥ ה 30 מֹוֵעֹֽד׃ א   ְוָעָשֵּ֤

ד ַהכֵֹהן֙  את ֶאת־ָהֶאָחָּ֣ ד ַחָטָ֔ ה ְוֶאת־ָהֶאָחָ֖   עָֹלֶׁ֑

ר ֶפֵ֨ ְפֵנָּ֣י ַהכֵֹהן֙  ָעֶלֵּ֤יהָ  ְוכִּ ה לִּ ֹוב יְהָוָ֔ זָ֖  ֻטְמָאָתֹּֽה׃ מִּ

ם 31  זְַרֶתֹ֥ ל ְוהִּ ם ֶאת־ְבנֵי־יְִּשָרֵאָ֖ ֻטְמָאָתֶׁ֑ א מִּ   ְולֵּ֤

תּו֙  ם יָֻמ֙ ם ְבֻטְמָאָתָ֔ י ְבַטְמָאֹ֥ ָ֖ ְשָכנִּ ר ֶאת־מִּ   ֲאֶשֹ֥

את 32 ְבתֹוָכֹֽם׃ ֹֹ֥ ת ז ר ַהָזֶׁ֑ב תֹוַרָ֖ א ַוֲאֶשֵ֨ ּנּו ֵתֵצֹ֥ ֶמֶּ֛   מִּ

ְכַבת־ֶזַָ֖רע ּה ְוַהָדָוה֙  33 ְלָטְמָאה־ָבֹּֽה׃ שִּ   ְוַהזָב֙  ְבנִָּדָתָ֔

ֹו ר ֶאת־זֹובָ֔ ה ַלזָָכָ֖ יש ְוַלּנְֵקָבֶׁ֑ ר ּוְלאִִּ֕ ב ֲאֶשֹ֥  עִּם־ יְִּשַכָ֖

 ְטֵמָאֹֽה׃

ר16:1  ה יְהָוה֙  ַויְַדֵבֵּ֤ י ֶאל־מֶֹשָ֔ ֹות ַאֲחֵרָּ֣ י מָ֔   ְבֵנָּ֣י ְשֵנָ֖

ן ֶֹׁ֑ ם ַאֲהר ה ְבָקְרָבָתֹ֥ ְפנֵי־יְהָוָ֖ אֶמר 2 ַויָֻמֹֽתּו׃ לִּ ֵֹ֨   ַוי

ה ה יְהָו֜ ן ַדֵבר֮  ֶאל־מֶֹשָ֗ ָֹּ֣ יָך֒  ֶאל־ַאֲהר א ָאחִּ ֵֹּ֤   ְוַאל־יָב

ֶדש ְבָכל־ֵעת֙  ָֹ֔ ית ֶאל־ַהק ֵבָ֖ ֶכת מִּ ֶֹׁ֑ י ַלָפר   ֶאל־ְפנֵֵ֨

ֶרת ֹ֜ ר ַהַכפ א ַעל־ָהָארֹן֙  ֲאֶשֵּ֤ ּות ְולָּ֣ י יָמָ֔ ן כִֵּ֚   ֶבָֹֽענָָ֔

ה ֶרת׃ ֵאָרֶאָ֖ ֹֹֽ את 3 ַעל־ַהַכפ ֶֹּ֛ א ְבז ֹֹ֥ ן יָב ָֹ֖  ֶאל־ ַאֲהר

ֶדש ֶֹׁ֑ ר ַהק ר ְבַפֹ֧ את ֶבן־ָבָקֶּ֛ יִּל ְלַחָטָ֖ ֹֽה׃ ְוַאֹ֥  ְלעָֹל

ד 4  נֶת־ַבֵ֨ ֹֹֽ ֶדש ְכת ֹ֜ ש ק ְֹֽכנְֵסי־ַבד֮  יְִּלָבָ֗ ּו ּומִּ  ַעל־ יְִּהיָּ֣

ר ַבד֙  ּוְבַאְבֵנֹ֥ט ְבָשרֹו֒  ָֹ֔ ְצֶנֶֹ֥פת יְַחג ד ּוְבמִּ ף ַבָ֖ ֶֹׁ֑   יְִּצנ

ֶדש ָֹּ֣ גְֵדי־ק ם בִּ ץ ֵהָ֔ יִּם ְוָרַחֹ֥ ֹו ַבַמֶּ֛  ּוְלֵבָשֹֽם׃ ֶאת־ְבָשרָ֖

ת 5  ל ְבֵנָּ֣י ֲעַדת֙  ּוֵמֵאָ֗ ח יְִּשָרֵאָ֔ י יִַּקֶּ֛ יֵרֹ֥ ֹֽי־ְשעִּ ָ֖ים ְשֵנ זִּ   עִּ

את יִּל ְלַחָטֶׁ֑ ד ְוַאֹ֥ ֹֽה׃ ֶאָחָ֖ יב 6 ְלעָֹל ֹ֧ ְקרִּ ן ְוהִּ ֶֹּ֛   ַאֲהר

את ֶאת־ַפֹ֥ר ֹו ַהַחָטָ֖ ר ֲאֶשר־לֶׁ֑ ֶפֹ֥ ֹו ְוכִּ ד ַבֲעדָ֖   ּוְבַעֹ֥

ֹו׃ ח 7 ֵביתֹֽ ם ֶאת־ְשֵנָּ֣י ְוָלַקָ֖ ֶׁ֑ ירִּ יד ַהְשעִּ ֵּ֤   אָֹתם֙  ְוֶהֱעמִּ

ְפֵנָּ֣י ה לִּ ַתח יְהָוָ֔ ֶהל ֶפָ֖ ֹֹ֥ ן 8 מֹוֵעֹֽד׃ א ן ְונַָתֹ֧ ֶֹּ֛  ַעל־ ַאֲהר
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ם ְשֵנֹ֥י ָ֖ ירִּ ֹות ַהְשעִּ ל גֹוָרלֶׁ֑ ה ֶאָחד֙  גֹוָרֵּ֤ ל ַליהָוָ֔   ְוגֹוָרֹ֥

ד ֹֽל׃ ֶאָחָ֖ יב 9 ַלֲעזָאֵז ֵּ֤ ְקרִּ יר ַאֲהרֹן֙  ְוהִּ ר ֶאת־ַהָשעִָּ֔   ֲאֶשֵ֨

ל ָעָלֶּ֛יו ָעָלֹ֥ה ה ַהגֹוָרָ֖ הּו ַליהָוֶׁ֑  ַחָטֹֽאת׃ ְוָעָשָ֖

יר 10  ה ֲאֶשר֩  ְוַהָשעִָּ֗ ל ַהגֹוָרל֙  ָעָלֵּ֤יו ָעָלֵ֨   ַלֲעזָאזֵָ֔

י ֳֹֽעַמד־ַחֶּ֛ ְפֵנֹ֥י ָי ה לִּ ר יְהָוָ֖ יו ְלַכֵפָּ֣ ֹו ְלַשַלֹ֥ח ָעָלֶׁ֑   אֹתֶּ֛

ְדָבָֹֽרה׃ ַלֲעזָאֵזָ֖ל יב 11 ַהמִּ ְקרִֵּ֨ ן ְוהִּ ֹ֜ ר ַאֲהר   ֶאת־ַפֵּ֤

ֹו ַהַֹֽחָטאת֙  ר ֲאֶשר־לָ֔ ֶפֹ֥ ֹו ְוכִּ ד ַבֲֹֽעדָ֖ ֹו ּוְבַעָּ֣ ט ֵביתֶׁ֑   ְוָשַחֶּ֛

את ֶאת־ַפֹ֥ר ֹו׃ ַהַֹֽחָטָ֖ ח 12 ֲאֶשר־לֹֽ ַמְחָתה ְוָלַקָּ֣   ְמלֹֽא־ַהְ֠

ש ֲֹֽחֵלי־ֵאֵּ֞ ל ַג חַ֙  ֵמַעֵּ֤ זְֵב֙ ְפֵנָּ֣י ַהמִּ לִּ ה מִּ א יְהָוָ֔   ּוְמלָּ֣

יו ֶרת ָחְפנָָ֔ ֹֹ֥ ים ְקט ָ֖ ה ַסמִּ יא ַדָקֶׁ֑ ָ֖ ית ְוֵהבִּ ֵבֹ֥ ֶכת׃ מִּ ֹֹֽ  ַלָפר

ן 13  ֶרת ְונַָתֹ֧ ֶֹּ֛ ש ֶאֹֽת־ַהְקט ְפֵנָּ֣י ַעל־ָהֵאָ֖ ה לִּ ה׀ יְהָוֶׁ֑ ָסָּ֣   ְוכִּ

ֶרת ֲעַנָּ֣ן ָֹ֗ ֶרת ַהְקט ֶֹּ֛ ר ֶאת־ַהַכפ ּותַעל־ ֲאֶשֹ֥   ָהֵעדָ֖

א ּות׃ ְולֹ֥ ם ְוָלַקח֙  14 יָמֹֽ ַדָּ֣ ר מִּ ָזֹ֧ה ַהָפָ֔ ֹו ְוהִּ  ַעל־ ְבֶאְצָבעֶּ֛

ֶרת ְפֵנֹ֥י ָֹ֖ ְדָמה ַהַכפ ְפֵנָּ֣י ֵקֶׁ֑ ֶרת ְולִּ ָֹ֗  ֶשַֹֽבע־ יֶַזֹ֧ה ַהַכפ

ים ֶּ֛ ם ְפָעמִּ ן־ַהָדָ֖ ֹו׃ מִּ ט 15 ְבֶאְצָבעֹֽ יר ְוָשַחֵּ֞ ֵּ֤   ֶאת־ְשעִּ

ר ַהַֹֽחָטאת֙  ם ֲאֶשָּ֣ יא֙  ָלָעָ֔ ֹו ְוֵהבִּ  ֶאל־ ֶאת־ָדמָ֔

ית ֵבָ֖ ֶכת מִּ ֶֹׁ֑ ה ַלָפר ֹו ְוָעָשָּ֣ ר ֶאת־ָדמָ֗   ָעָשה֙  ַכֲאֶשֵּ֤

ם ר ְלַדָּ֣ ָזֹ֥ה ַהָפָ֔ ֹו ְוהִּ ֶרת אֹתֶּ֛ ָֹ֖ ְפֵנֹ֥י ַעל־ַהַכפ ֶרת׃ ְולִּ ֹֹֽ  ַהַכפ

ר 16  ֶפָּ֣ ֶדש ְוכִּ ָֹ֗ ֻטְמאֹת֙  ַעל־ַהק ל ְבֵנָּ֣י מִּ ם יְִּשָרֵאָ֔ ְשֵעיֶהָ֖ פִּ   ּומִּ

ם ן ְלָכל־ַחטֹאָתֶׁ֑ ֶהל יֲַעֶשה֙  ְוֵכֵּ֤ ָֹּ֣ ד ְלא ן מֹוֵעָ֔   ַהשֵֹכָּ֣

ם ָתָ֔ ֹוְך אִּ ם 17 ֻטְמאָֹתֹֽם׃ ְבתָ֖   לא־יְִּהֶיָּ֣ה׀ ְוָכל־ָאָדֵּ֞

ֶהל ָֹּ֣ ד ְבא ֹו מֹוֵעָ֗ ר ְבבֹאֶּ֛ ֶדש ְלַכֵפֹ֥ ָֹ֖ ֹו ַבק   ַעד־ֵצאתֶׁ֑

ר ֶפֵּ֤ ד ַבֲעדֹו֙  ְוכִּ ֹו ּוְבַעָּ֣ ד ֵביתָ֔ ל ּוְבַעָ֖   ָכל־ְקַהֹ֥

א 18 יְִּשָרֵאֹֽל׃ חַ  ְויָָצָ֗ זְֵבֶּ֛ ר ֶאל־ַהמִּ ֹֽי־ ֲאֶשֹ֥ ְפֵנ  לִּ

ה ר יְהָוָ֖ ֶפָּ֣ יו ְוכִּ ח ָעָלֶׁ֑ ם ְוָלַקֵּ֞ ַדֵּ֤ ם ַהָפר֙  מִּ ַדָּ֣   ּומִּ

יר ן ַהָשעִָּ֔ ֹות ְונַָתֶּ֛ חַ  ַעל־ַקְרנֹ֥ זְֵבָ֖ ֹֽיב׃ ַהמִּ ה 19 ָסבִּ זֵָ֨   ְוהִּ

ם ָעָלֹ֧יו ן־ַהָדֶּ֛ ֹו מִּ ַבע ְבֶאְצָבעָ֖ ים ֶשָּ֣ ֶׁ֑ ֹו ְפָעמִּ ֲהרָּ֣   ְוטִּ

ֹו ְדשָ֔ ת ְוקִּ ָֹ֖ ֻטְמא ָלה֙  20 יְִּשָרֵאֹֽל׃ ְבֵנֹ֥י מִּ ר ְוכִּ ַכֵפָּ֣   מִּ

ֶדש ָֹ֔ ֶהל ֶאת־ַהק ֹֹ֥ ד ְוֶאת־א חַ  מֹוֵעָ֖ זְֵבֶׁ֑   ְוֶאת־ַהמִּ

יב ָ֖ ְקרִּ יר ְוהִּ ֹ֥ ְך 21 ֶהָחֹֽי׃ ֶאת־ַהָשעִּ ן ְוָסַמֵ֨ ֹ֜  ֶאת־ ַאֲהר

י יו] ידו ְשֵתָּ֣ ל[ יָָדָ֗ אש ַעֵ֨ ָֹּ֣ יר֮  ר ה ַהַחי֒  ַהָשעִּ ְתַוָדָּ֣ יו ְוהִּ   ָעָלָ֗

ל ְבֵנָּ֣י נֹת֙ ֶאת־ָכל־ֲעו ֹ  ם יְִּשָרֵאָ֔ ְשֵעיֶהָ֖   ְוֶאת־ָכל־פִּ

ם ן ְלָכל־ַחטֹאָתֶׁ֑ אש אָֹתם֙  ְונַָתֵּ֤ ָֹּ֣ יר ַעל־ר   ַהָשעִָּ֔

ַלֶּ֛ח יש ְושִּ ֹ֥ י ְביַד־אִּ ָ֖ תִּ ְדָבָֹֽרה׃ עִּ א 22 ַהמִּ יר ְונָָשֵ֨ ֹ֥   ַהָשעִּ

םֶאת־ָכל־ֲעו ֹ ָעָלֶּ֛יו ה ֶרץֶאל־ֶאָּ֣  נָֹתָ֖ ַלֹ֥ח ְגזֵָרֶׁ֑  ֶאת־ ְושִּ

יר ָ֖ ְדָבֹֽר׃ ַהָשעִּ א 23 ַבמִּ ֶהל ַאֲהרֹן֙  ּוָבֵּ֤ ָֹּ֣ ד ֶאל־א   מֹוֵעָ֔

י ּוָפַשט֙  גְֵדָּ֣ ד ֶאת־בִּ ר ַהָבָ֔ ש ֲאֶשֹ֥ ֹו ָלַבָ֖  ֶאל־ ְבבֹאָּ֣

ֶדש ֶֹׁ֑ ם ַהק ּנִּיָחָ֖ ץ 24 ָשֹֽם׃ ְוהִּ ֹו ְוָרַחֵ֨ יִּם֙  ֶאת־ְבָשרֵּ֤   ַבַמ֙

ֹום ֹוש ְבָמקָּ֣ ש ָקדָ֔ יו ְוָלַבָ֖ א ֶאת־ְבגָָדֶׁ֑ ה ְויָָצָ֗   ְוָעָשֵּ֤

ָלתֹו֙  ֹֹֽ ם ְוֶאת־עַֹלָּ֣ת ֶאת־ע ר ָהָעָ֔ ֶפֹ֥ ֹו ְוכִּ ד ַבֲעדָ֖   ּוְבַעֹ֥

ת 25 ָהָעֹֽם׃ ֶלב ְוֵאֶּ֛ את ֵחֹ֥ יר ַהַֹֽחָטָ֖ ֹ֥ זְֵבָֹֽחה׃ יְַקטִּ  ַהמִּ

יר֙  ְוַהְֹֽמַשֵלֵּ֤חַ  26  ל ֶאת־ַהָשעִּ ֲֹֽעזָאזֵָ֔ ס ַל יו יְַכֵבָּ֣   ְבגָָדָ֔
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ץ ֹו ְוָרַחֹ֥ יִּם ֶאת־ְבָשרָ֖ ן ַבָמֶׁ֑ ֹוא ְוַאֲחֵרי־ֵכָ֖  ֶאל־ יָבֹ֥

ֹֽה׃ ר ְוֵאת֩  27 ַהַֹֽמֲחֶנ את ַפֵ֨ ת׀ ַהַֹֽחָט֜ יר ְוֵאָּ֣ ָּ֣ את ְשעִּ   ַהַֹֽחָטָ֗

ר א ֲאֶשֵ֨ ר ֶאת־ָדָמם֙  הּוָבֵּ֤ ֶדש ְלַכֵפָּ֣ ָֹ֔ יא ַבק ָ֖  ֶאל־ יֹוצִּ

ּוץ חָּ֣ ַֹֽמֲחֶנֶׁ֑ה מִּ ּו ַל ש ְוָשְרפָּ֣ ם ָבֵאָ֔  ְוֶאת־ ֶאת־עֹרָֹתֹ֥

ם ְרָשֹֽם׃ ְבָשָרָ֖ ף 28 ְוֶאת־פִּ ם ְוַהשֵֹרָּ֣ ס אָֹתָ֔ יו יְַכֵבָּ֣   ְבגָָדָ֔

ץ ֹו ְוָרַחֹ֥ יִּם ֶאת־ְבָשרָ֖ ן ַבָמֶׁ֑ ֹוא ְוַאֲחֵרי־ֵכָ֖  ֶאל־ יָבֹ֥

ֹֽה׃ ה 29 ַהַֹֽמֲחֶנ ם ְוָהיְָתֹ֥ ת ָלֶכָ֖ ם ְלֻחַקָּ֣ ֶדש עֹוָלֶׁ֑ ָֹּ֣ י ַבח יעִּ ְשבִּ   ַהְ֠

ֹור ֶדש ֶבָֹֽעשֵ֨ ֹ֜ ּו ַלח ם ְתַעּנָּ֣ ֵתיֶכָ֗ ֹֹֽ   ְוָכל־ְמָלאָכה֙  ֶאת־נְַפש

א ּו לָּ֣ ח ַתֲעשָ֔ ר ָהֶֹֽאזְָרָ֔ ֹום 30 ְבתֹוְכֲכם׃ ַהָגֹ֥ר ְוַהֵגָ֖ ֹֽי־ַביֹ֥   כִּ

ר ַהֶזֶּ֛ה ם יְַכֵפֹ֥ ר ֲעֵליֶכָ֖ ם ְלַטֵהָּ֣ כֹל֙  ֶאְתֶכֶׁ֑ ם מִּ אֵתיֶכָ֔ ָֹּ֣   ַחט

ְפֵנֹ֥י ה לִּ ְטָהֹֽרּו׃ יְהָוָ֖ ת 31 תִּ ֹון ַשַבֵ֨ יא֙  ַשָבתֹ֥ ם הִּ   ָלֶכָ֔

ם ּנִּיֶתָ֖ ם ְועִּ ת ֶאת־נְַפשֵֹתיֶכֶׁ֑ ֹֽם׃ ֻחַקָ֖ ר 32 עֹוָל ֶפֵ֨   ְוכִּ

ן ח ַהכֵֹה֜ ֹו ֲאֶשר־יְִּמַשָּ֣ ר אֹתָ֗  ֶאת־ יְַמֵלא֙  ַוֲאֶשֵּ֤

ֹו ן יָדָ֔ ַחת ְלַכֵהָ֖ יו ַתָּ֣ ֶׁ֑ ש ָאבִּ י ְוָלַבֶּ֛ גְֵדֹ֥ ד ֶאת־בִּ   ַהָבָ֖

י גְֵדֹ֥ ֶדש׃ בִּ ֹֹֽ ֶפר֙  33 ַהק ש ְוכִּ ְקַדָּ֣ ֶדש ֶאת־מִּ ָֹ֔  ְוֶאת־ ַהק

ֶהל ֹֹ֧ ד א חַ  מֹוֵעֶּ֛ זְֵבָ֖ ר ְוֶאת־ַהמִּ ל יְַכֵפֶׁ֑   ְוַעֹ֧

ֶּ֛ים ם ַהכֲֹהנִּ ל ְוַעל־ָכל־ַעֹ֥ את 34 יְַכֵפֹֽר׃ ַהָקָהָ֖ ֵֹ֨   ְוָהֹֽיְָתה־ז

ם ת ָלֶכ֜ ם ְלֻחַקָּ֣ ר עֹוָלָ֗ ָכל־ יְִּשָרֵאל֙  ַעל־ְבֵנֵּ֤י ְלַכֵפֵּ֞  מִּ

ם ת ַחטֹאָתָ֔ ַעש ַבָשָנֶׁ֑ה ַאַחָ֖ ר ַויִַ֕ ָּוֹ֥ה ַכֲאֶשֶּ֛ ה צִּ   יְהָוָ֖

 ֶאת־מֶֹשֹֽה׃

ר17:1  ה ַויְַדֵבֹ֥ ה יְהָוָ֖ ר׃ ֶאל־מֶֹשֹ֥ ֹֹֽ ר 2 ֵלאמ ן ַדֵבֵ֨ ֹ֜   ֶאֹֽל־ַאֲהר

יו ל ָכל־ְבֵנָּ֣י ְוֶאל֙  ְוֶאל־ָבנָָ֗ ם ְוָאַמְרָתָ֖  יְִּשָרֵאָ֔   ֲאֵליֶהֶׁ֑

ר ֶזָּ֣ה ָּוֹ֥ה ַהָדָבָ֔ ה ֲאֶשר־צִּ ר׃ יְהָוָ֖ ֹֹֽ יש 3 ֵלאמ ֹ֥ יש֙  אִּ   אִּ

ית ֵבָּ֣ ל מִּ ר יְִּשָרֵאָ֔ ט ֲאֶשֵ֨ ֹור יְִּשַח֜  אֹו־ אֹו־ֶכֶֶּ֛שב שֹ֥

ז ֹו ַבַֹֽמֲחֶנֶׁ֑ה ֵעָ֖ ר אֵ֚ ט ֲאֶשָּ֣ ּוץ יְִּשַחָ֔ חָ֖ ֹֽה׃ מִּ ַֹֽמֲחֶנ  ַל

ַתח 4  ֶהל ְוֶאל־ֶפ֜ ָֹּ֣ א מֹוֵעד֮  א יאֹו֒  לָּ֣ יב ֱהבִּ ֵּ֤   ָקְרָבן֙  ְלַהְקרִּ

ה ֹֽיהָוָ֔ י ַל ְפֵנָ֖ ן לִּ ְשַכָּ֣ ה מִּ ם יְהָוֶׁ֑ ב ָדָּ֣ יש יֵָחֵשֵּ֞ ֵּ֤   ַההּוא֙  ָלאִּ

ם ְך ָדָּ֣ ת ָשָפָ֔ יש ְונְִּכַרֶּ֛ ֹ֥ ּוא ָהאִּ ֶרב ַההָ֖ ֶקֹ֥ ֹו׃ מִּ  ַעמֹֽ

ר ְלַמַען֩  5  יאּו ֲאֶשֵ֨ ל ְבֵנָּ֣י יָבִּ֜   ֶאֹֽת־זְִּבֵחיֶהם֮  יְִּשָרֵאָ֗

ר ם ֲאֶשָּ֣ ים֮  ֵהָּ֣ ם ַהָשֶדה֒  ַעל־ְפֵנָּ֣י זְֹבחִּ יֻאָּ֣ ֱֹֽהבִּ ה ֶו ֹֽיהָוָ֗   ַל

ַתח ֶהל ֶאל־ֶפֶּ֛ ֹֹ֥ ד א ןאֶ  מֹוֵעָ֖ ְב֜חּו ל־ַהכֵֹהֶׁ֑ י ְוזֵָ֨   זְִּבֵחֹ֧

ים ֶּ֛ ה ְשָלמִּ ֹֽיהָוָ֖ ק 6 אֹוָתֹֽם׃ ַל ן ְוזַָרֵ֨   ֶאת־ַהָדם֙  ַהכֵֹהֵּ֤

ח זְַבָּ֣ ה ַעל־מִּ ַתח יְהָוָ֔ ֶהל ֶפָ֖ ָֹּ֣ ד א יר מֹוֵעֶׁ֑ ָּ֣ ְקטִּ   ְוהִּ

ֶלב יחַ  ַהֵחָ֔ חַ  ְלֵרֹ֥ ָֹ֖ ֹֽה׃ נִּיח ּו 7 ַליהָו  ֶאת־ עֹוד֙  ְולא־יִּזְְבחֹ֥

ם ם זְִּבֵחיֶהָ֔ ירִִּ֕ ר ַלְשעִּ ם ֲאֶשֶּ֛ ים ֵהֹ֥ ָ֖ ם זֹנִּ   ַאֲחֵריֶהֶׁ֑

ת את עֹוָלֶּ֛ם ֻחַקֹ֥ ֹֹ֥ ְֹֽהיֶה־ז ם תִּ ם 8 ְלדֹרָֹתֹֽם׃ ָלֶהָ֖   ַוֲאֵלֶהָּ֣

ר יש תֹאַמָ֔ ֹ֥ יש֙  אִּ ית אִּ ֵבָּ֣ ל מִּ ר יְִּשָרֵאָ֔ ן־ַהֵגָ֖   ּומִּ

ּור ם ֲאֶשר־יָגָּ֣ ה ֲאֶשר־יֲַעֶלֹ֥ה ְבתֹוָכֶׁ֑ ַֹֽבח׃ עָֹלָ֖  ְוֶאל־ 9 אֹו־ָז

ַתח ֶהל ֶפ֜ ֵֹּ֤ א מֹוֵעד֙  א ּנּו לָּ֣ יֶאָ֔ ֹות יְבִּ ֹו ַלֲעשֹ֥ ה אֹתָ֖   ַליהָוֶׁ֑

ת יש ְונְִּכַרֶּ֛ ֹ֥ ּוא ָהאִּ יש 10 ֵמַעָמֹֽיו׃ ַההָ֖ יש ְואִֵּ֨ ית אִּ֜ ֵבָּ֣   מִּ

ל ן־ַהֵגר֙  יְִּשָרֵאָ֗ ם ַהָגָּ֣ר ּומִּ ר ְבתֹוָכָ֔ ל ֲאֶשֹ֥ ם יֹאַכָ֖   ָכל־ָדֶׁ֑

י ָּ֣ י ְונַָתתִּ ֶפש֙  ָפנַָ֗ ֶלת ַבּנֶ֙ ם ָהאֶֹכָּ֣   ֶאת־ַהָדָ֔
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VA-YIKRA 
Aharei Mot 17:10 – 18:17 

 
י ֹ֥ ְכַרתִּ ּה ְוהִּ ֶרב אָֹתָ֖ ֶקֹ֥ י 11 ַעָמֹּֽה׃ מִּ ָּ֣ ם ַהָבָשר֮  ֶנֶָּ֣פש כִּ   ַבָדָּ֣

וא֒  י הִּ יו ַוֲאנִֵּּ֞ ֵּ֤ חַ  ָלֶכם֙  נְַתתִּ זְֵבָ֔ ר ַעל־ַהמִּ  ַעל־ ְלַכֵפָ֖

ם ם נְַפשֵֹתיֶכֶׁ֑ ֹֽי־ַהָדֹ֥ ּוא כִּ ן 12 יְַכֵפֹֽר׃ ַבֶּנֶֹ֥פש הָ֖   ַעל־ֵכֵּ֤

י֙  ְרתִּ ְבֵנָּ֣י ָאַמ֙ ל לִּ ם ָכל־ֶנֶֹ֥פש יְִּשָרֵאָ֔ ֶכָ֖ אַכל מִּ ָֹּ֣   לא־ת

ם ם ַהָגֹ֥ר ְוַהֵגֶּ֛ר ָדֶׁ֑ אַכל ְבתֹוֲכֶכָ֖ ֹֹ֥ יש 13 ָדֹֽם׃ לא־י יש ְואִֵּ֨   אִּ֜

ְבֵנָּ֣י ל מִּ ן־ַהֵגר֙  יְִּשָרֵאָ֗ ם ַהָגָּ֣ר ּומִּ ר ְבתֹוָכָ֔   יָ֜צּוד ֲאֶשֵ֨

יד ֶּ֛ה ֵצֹ֥ ֹוף ַחָי ר אֹו־עָ֖ ל ֲאֶשָּ֣ ֹואֶ  ְוָשַפְך֙  יֵָאֵכֶׁ֑   ת־ָדמָ֔

הּו ָסָ֖ ֹֽי־ֶנֶָּ֣פש 14 ֶבָעָפֹֽר׃ ְוכִּ ר כִּ ֹו ָכל־ָבָשָ֗   הּוא֒  ְבנְַפשֹו֮  ָדמָּ֣

ֹֽאַֹמר֙  ְבֵנָּ֣י ָו ל לִּ ם יְִּשָרֵאָ֔ ר ַדֹ֥ א ָכל־ָבָשָ֖ לּו לָּ֣   תֹאֵכֶׁ֑

י ָּ֣ ֹו ָכל־ָבָשר֙  ֶנֵֶּ֤פש כִּ וא ָדמָּ֣ יו הִָּ֔ ת׃ ָכל־אְֹכָלָ֖  יִָּכֵרֹֽ

ֶפש 15  ר ְוָכל־נֶָ֗ ל ֲאֶשֵ֨ ה נְֵבָלה֙  תֹאַכֵּ֤ ח ּוְטֵרָפָ֔   ָבֶאזְָרָ֖

ס ּוַבֵגֶׁ֑ר ֶבֵ֨ יו ְוכִּ ץ ְבגָָד֜ יִּם ְוָרַחֹ֥ א ַבַמֶּ֛ ֶרב ְוָטֵמֹ֥   ַעד־ָהֶעָ֖

ם֙  16 ְוָטֵהֹֽר׃ א ְואִּ ס לָּ֣ ֹו יְַכֵבָ֔ א ּוְבָשרָ֖ ץ לָּ֣   יְִּרָחֶׁ֑

א  נֹֹֽו׃ֲעו ֹ ְונָָשָ֖

ר18:1  ה ַויְַדֵבֹ֥ ה יְהָוָ֖ ר׃ ֶאל־מֶֹשֹ֥ ֹֹֽ   ֶאל־ְבֵנָּ֣י ַדֵבר֙  2 ֵלאמ

ל ם ְוָאַמְרָתָ֖  יְִּשָרֵאָ֔ י ֲאֵלֶהֶׁ֑ ָ֖  ֱאלֵהיֶכֹֽם׃ יְהָוֹ֥ה ֲאנִּ

ה 3  יִּם ְכַמֲעֵשֹ֧ ְצַרֶּ֛ ר ֶאֶֹֽרץ־מִּ ּה ֲאֶשֹ֥ א יְַשְבֶתם־ָבָ֖   לָּ֣

ּו ה ַתֲעשֶׁ֑ ַען ּוְכַמֲעֵשָּ֣ ר ֶאֶֹֽרץ־ְכנַ֡ יא ֲאנִּי֩  ֲאֶשָּ֣   ֵמבִֵּ֨

ָמה֙  ֶאְתֶכֹ֥ם א ָש֙ ּו לָּ֣ ם ַתֲעשָ֔ א ּוְבֻחקֵֹתיֶהָ֖ ֹֽכּו׃ לֹ֥  ֵתֵל

י 4  ְשָפַטֹ֧ ּו ֶאת־מִּ י ַתֲעשֶּ֛ ּו ְוֶאת־ֻחקַֹתֹ֥ ְשְמרָ֖   ָלֶלֶָּ֣כת תִּ

ם י ָבֶהֶׁ֑ ָ֖ ם 5 ֱאלֵהיֶכֹֽם׃ יְהָוֹ֥ה ֲאנִּ   ֶאת־ֻחקַֹתי֙  ּוְשַמְרֶתֵּ֤

י ְשָפַטָ֔ ר ְוֶאת־מִּ ה ֲאֶשֵ֨ ם יֲַעֶשֹ֥ ם אָֹתֶּ֛ י ָהָאָדָ֖ ם ָוַחָּ֣   ָבֶהֶׁ֑

י ָ֖ ֹֽה׃ ֲאנִּ יש 6                                                   יְהָו ֹ֥   אִּ

יש֙  ר אִּ ֹו ֶאל־ָכל־ְשֵאָּ֣ א ְבָשרָ֔ ּו לֹ֥ ְקְרבָ֖ ֹות תִּ ה ְלגַלָּ֣   ֶעְרָוֶׁ֑

י ָ֖ ֹֽה׃ ֲאנִּ   ֶעְרַוֹ֥ת 7                                                  יְהָו

יָך ֶּ֛ ְמָךָ֖  ְוֶעְרַוֹ֥ת ָאבִּ א אִּ ה לָּ֣ ְמָךָּ֣  ְתגֵַלֶׁ֑ וא אִּ א הִָּ֔ ה לֹ֥   ְתגֶַלָ֖

יָך ֶעְרַוֹ֥ת 8                                 ֶעְרָוָתֹּֽה׃ ָ֖ א ֵאֶֹֽשת־ָאבִּ   לָּ֣

יָך ֶעְרַוֹ֥ת ְתגֵַלֶׁ֑ה ָ֖ ֹֽוא׃ ָאבִּ ת 9                                 הִּ   ֶעְרַוֵ֨

ֹוְתָךֵּ֤  יָך֙  ֲאחֹֽ ֹו ַבת־ָאבִּ֙ ָך אָּ֣ ֶמָ֔ יִּת מֹוֶלֶָּ֣דת ַבת־אִּ ֹו ַבָ֔   אָ֖

ּוץ מֹוֶלֶָּ֣דת א חֶׁ֑ ה לֹ֥ ת 10                       ֶעְרָוָתֹֽן׃ ְתגֶַלָ֖   ֶעְרַוֵּ֤

נְָך֙  ֹו ַבת־בִּ ְתָךָ֔  אָּ֣ א ַבֹֽת־בִּ ה לֹ֥ ן ְתגֶַלָ֖ י ֶעְרָוָתֶׁ֑ ֹ֥   ֶעְרָוְתָךָ֖  כִּ

ת 11                                                 ֵהֹּֽנָה׃  ַבת־ ֶעְרַוֵ֨

ֶשת יָך֙  ֵאֵּ֤ יָך מֹוֶלֶָּ֣דת ָאבִּ֙ וא ֲאחֹוְתָךָ֖  ָאבִָּ֔ ֶׁ֑ א הִּ ה לֹ֥   ְתגֶַלָ֖

יָך ֶעְרַוֹ֥ת 12                              ֶעְרָוָתֹּֽה׃ ָ֖ א ֲאחֹות־ָאבִּ   לָּ֣

ר ְתגֵַלֶׁ֑ה יָך ְשֵאֹ֥ ָ֖ ֹֽוא׃ ָאבִּ   ֶעְרַוֹ֥ת 13                                הִּ

ְמָךָ֖  ֹות־אִּ א ֲאחֹֽ ה לָּ֣ ר ְתגֵַלֶׁ֑ ֹֽי־ְשֵאֹ֥ מְ  כִּ   ָךָ֖ אִּ

ֹֽוא׃ ֹֽי־ ֶעְרַוֹ֥ת 14                                                הִּ  ֲאחִּ

יָך ָ֖ א ָאבִּ ה לָּ֣ ְשתֹו֙  ְתגֵַלֶׁ֑ א ֶאל־אִּ ב לָּ֣ ְקָרָ֔   דָֹדְֹֽתָךָ֖  תִּ

ֹֽוא׃   ֶעְרַוֹ֥ת 15                                                      הִּ

ְֹֽתָךָ֖  א ַכָל ה לָּ֣ ֶשת ְתגֵַלֶׁ֑ נְָך֙  ֵאֵּ֤ וא בִּ א הִָּ֔ ה לֹ֥   ְתגֶַלָ֖

יָך ֶעְרַוֹ֥ת 16                      ֶעְרָוָתֹּֽה׃ ָ֖ א ֵאֶֹֽשת־ָאחִּ ה לָּ֣   ְתגֵַלֶׁ֑

יָך ֶעְרַוֹ֥ת ָ֖ ֹֽוא׃ ָאחִּ ה ֶעְרַוֹ֥ת 17                               הִּ ָשֶּ֛   אִּ
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ּה ָתָ֖ א ּובִּ ה לָּ֣ ּה ְתגֵַלֶׁ֑ ּה ֶאֹֽת־ַבת־ְבנֵָּ֞ ָתָ֗ א ְוֶאת־ַבת־בִּ   לֵּ֤

ַקח֙  ֹות תִּ ּה ְלגַלָּ֣ ה ֶעְרָוָתָ֔ ּנָה ַשֲאָרֹ֥ ה ֵהָ֖ ֹֽוא׃ זִָּמֹ֥ ה 18 הִּ ָשֹ֥   ְואִּ

ּה א ֶאל־ֲאחָֹתָ֖ ח לָּ֣ ָקֶׁ֑ ר תִּ ָֹ֗ ְצר ֹות לִּ ּה ְלגַלֹ֧   ֶעְרָוָתֶּ֛

יהָ  ֹֽיָה׃ ָעֶלָ֖ ה 19 ְבַחֶי ָשָ֖ ת ְוֶאל־אִּ ּה ְבנִַּדָּ֣   ֻטְמָאָתֶׁ֑

א ב לָּ֣ ְקַרָ֔ ֹות תִּ ֶשת֙  20 ֶעְרָוָתֹּֽה׃ ְלגַלָ֖ ֹֽיְתָךָ֔  ְוֶאל־ֵא֙   ֲעמִּ

ן ֵתֹ֥ ֹֽזְַרֲעָךֹ֥  21 ְלָטְמָאה־ָבֹּֽה׃ ְלָזֶַׁ֑רע ְשָכְבְתָךָ֖  לא־תִּ   ּומִּ

ן ֵתָ֖ יר לא־תִּ ָּ֣ ֶלְך ְלַהֲעבִּ ֶֹׁ֑ א ַלמ  ֶאת־ ְתַחֵלֶּ֛ל ְולֹ֧

ם יָך ֵשֹ֥ ֹ֥י ֱאלֶהָ֖ ֹֽה׃ ֲאנִּ ר 22 יְהָו ת־זָָכָ֔ א ְוֶאֵ֨ ְשַכָ֖  לֹ֥   בתִּ

י ְשְכֵבָּ֣ ה מִּ ָשֶׁ֑ ה אִּ ֹֽוא׃ תֹוֵעָבָ֖ ה 23 הִּ  לא־ ּוְבָכל־ְבֵהָמֶּ֛

ן ֵתֹ֥ ּה ְשָכְבְתָךָ֖  תִּ ה ְלָטְמָאה־ָבֶׁ֑ ָשָ֗ ד ְואִּ ֵֹּ֞   לֹֽא־ַתֲעמ

ְפֵנֹ֧י ה לִּ ּה ְבֵהָמֶּ֛ ְבָעָ֖ ֶבל ְלרִּ ּוא׃ ֶתֹ֥ ּו 24 הֹֽ ַֹֽטְמאָ֖   ַאל־תִּ

ֶלה י ְבָכל־ֵאֶׁ֑ ֵּ֤ ֶלה֙  כִּ ּו ְבָכל־ֵא֙ ם נְִּטְמאָּ֣  ֲאֶשר־ ַהגֹויִָּ֔

ֹ֥י חַ  ֲאנִּ ְפנֵיֶכֹֽם׃ ְמַשֵלָ֖ א 25 מִּ ְטָמָּ֣ ֶרץ ַותִּ ד ָהָאָ֔ ֹֹ֥   ָוֶאְפק

יהָ  ָנָּ֖הֲעו ֹ א ָעֶלֶׁ֑ ֹ֥ ֶרץ ַוָתקִּ  ֶאת־יְֹשֶבֹֽיָה׃ ָהָאָ֖

ם 26  ם ּוְשַמְרֶתָּ֣ י ֶאת־ֻחקַֹתי֙  ַאֶתָ֗ ְשָפַטָ֔ א ְוֶאת־מִּ   ְולָּ֣

ּו ל ַתֲעשָ֔ ֹֹ֥ כ ת מִּ ָֹ֖ ֶלה ַהתֹוֵעב חָהֹֽ  ָהֵאֶׁ֑ ר ֶאזְָרָ֔   ְוַהֵגָ֖

י 27 ְבתֹוֲכֶכֹֽם׃ ַהָגֹ֥ר ת כִֵּ֚ ָֹּ֣ ל ֶאת־ָכל־ַהתֹוֵעב ּו ָהֵאָ֔   ָעשֹ֥

ֶרץ ר ַאנְֵשֹֽי־ָהָאָ֖ ם ֲאֶשָּ֣ ְפנֵיֶכֶׁ֑ א לִּ ְטָמָ֖  ָהָאֶֹֽרץ׃ ַותִּ

יא 28  ֵּ֤ ֶרץ֙  ְולֹֽא־ָתקִּ ם ָהָא֙ ם ֶאְתֶכָ֔ ּה ְבַטַֹֽמֲאֶכָ֖   אָֹתֶׁ֑

ר ה ַכֲאֶשֹ֥ ֹוי ָקָאֶּ֛ ר ֶאת־ַהגָ֖ ְפנֵיֶכֹֽם׃ ֲאֶשֹ֥ י 29 לִּ  ָכל־ כִֵּ֚

ר ה ֲאֶשָּ֣ ל יֲַעֶשָ֔ ֹֹ֥ כ ת מִּ ָֹ֖ ֶלה ַהתֹוֵעב ּו ָהֵאֶׁ֑   ְונְִּכְרתֶּ֛

ֹות ת ַהּנְָפשֹ֥ ָֹ֖ ֶרב ָהעֹש ֶקֹ֥ ם 30 ַעָמֹֽם׃ מִּ  ֶאת־ ּוְשַמְרֶתָּ֣

י ְשַמְרתִָּ֗ י מִּ ְלתִֵּ֨ ֹות ֲע֜שֹות ְלבִּ ֹוֵעבֹת֙  ֵמֻחקֵּ֤ ר ַהתֹֽ   ֲאֶשָּ֣

ּו ם נֲַעשָּ֣ ְפנֵיֶכָ֔ א לִּ ּו ְולֹ֥ ַֹֽטְמאָ֖ ם תִּ י ָבֶהֶׁ֑ ָ֖   יְהָוֹ֥ה ֲאנִּ

 ֱאלֵהיֶכֹֽם׃

ר19:1  ה ַויְַדֵבֹ֥ ה יְהָוָ֖ ר׃ ֶאל־מֶֹשֹ֥ ֹֹֽ ר 2 ֵלאמ  ֶאל־ָכל־ ַדֵבֵּ֞

ת ל ֲעַדֹ֧ ם ְוָאַמְרָתֹ֥  ְבנֵי־יְִּשָרֵאֶּ֛ ים ֲאֵלֶהָ֖ ָּ֣   ְקדֹשִּ

ּו ְהיֶׁ֑ י תִּ ָּ֣ ֹוש כִּ י ָקדָ֔ ָ֖ יש 3 ֱאלֵהיֶכֹֽם׃ יְהָוֹ֥ה ֲאנִּ ָּ֣ ֹו אִּ מֵּ֤   אִּ

יו֙  אּו ְוָאבִּ יָרָ֔ י תִּ רּו ְוֶאת־ַשְבתַֹתָ֖ ֶֹׁ֑ ְשמ י תִּ ָ֖   יְהָוֹ֥ה ֲאנִּ

ְפנּו֙  4 ֱאלֵהיֶכֹֽם׃ ים ַאל־תִּ ילִָּ֔ ֱאלִּ ֹֽאלֵהי֙  ֶאל־ָהָּ֣ ה ֵו   ַמֵסָכָ֔

א ּו לֹ֥ ם ַתֲעשָ֖ י ָלֶכֶׁ֑ ָ֖ י 5 ֱאלֵהיֶכֹֽם׃ יְהָוֹ֥ה ֲאנִּ ֹ֧ ּו ְוכִּ זְְבחֶּ֛   תִּ

ים ֶזַֹ֥בח ָ֖ ה ְשָלמִּ ם ַליהָוֶׁ֑ ְֹֽרצֹנְֶכָ֖ זְ  לִּ ֹום 6 ָבֻחֹֽהּו׃תִּ   ְביֹ֧

ל זְִּבֲחֶכֶּ֛ם ת יֵָאֵכָ֖ ָֹֽמֳחָרֶׁ֑ ֹום ְוַהּנֹוָתר֙  ּומִּ   ַעד־יָּ֣

י ישִָּ֔ ש ַהְשלִּ ף׃ ָבֵאָ֖ ם 7 יִָּשֵרֹֽ ֶּ֛ ל ְואִּ ֹֹ֥ ל ֵהָאכ ֹום יֵָאֵכָ֖   ַביָּ֣

י ֶׁ֑ ישִּ ּול ַהְשלִּ גֹ֥ ּוא פִּ א הָ֖ ְכָליו֙  8 יֵָרֶצֹֽה׃ לֹ֥ ֹֹֽ ֹוֲעו ֹ  ְוא א נָּ֣   יִָּשָ֔

ֶדש ֹֹ֥ ֹֽי־ֶאת־ק ה כִּ ל יְהָוָ֖ ֵלֶׁ֑ ה חִּ וא ַהֶּנֶֹ֥פש ְונְִּכְרָתֶּ֛ ָ֖   ַההִּ

יר ּוְֹֽבֻקְצְרֶכם֙  9 ֵמַעֶמֹֽיָה׃ ָּ֣ ם ֶאת־ְקצִּ א ַאְרְצֶכָ֔   לֹ֧

ת ְתַכֶלֶּ֛ה ר ָשְדָךָ֖  ְפַאֹ֥ ֶֹׁ֑ ְקצ ֹֽיְרָךָ֖  ְוֶלֶֹ֥קט לִּ א ְקצִּ   לֹ֥

א ְוַכְרְמָך֙  10 ְתַלֵקֹֽט׃ ל לָּ֣ ֶרט ְתעֹוֵלָ֔ א ַכְרְמָךָ֖  ּוֶפֹ֥   לָּ֣

ט ֵּ֤י ְתַלֵקֶׁ֑ ָֹֽענִּ ב ְוַלֵגר֙  ֶל ָֹּ֣ ם ַתֲעז י אָֹתָ֔ ָ֖  ֱאלֵהיֶכֹֽם׃ יְהָוֹ֥ה ֲאנִּ

א 11  בּו לָ֖ ֶֹׁ֑ גְנ ּו תִּ ּו ְולא־ְתַכֲחשֹ֥ יש ְולֹֽא־ְתַשְקרָ֖ ֹ֥   אִּ

ֹו׃ יתֹֽ ּו 12 ַבֲעמִּ ָשְבעֹ֥ י ְולֹֽא־תִּ ָ֖ ְשמִּ ֶקר בִּ   ַלָשֶׁ֑
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ַלְלָתֶּ֛  ם ְוחִּ יָך ֶאת־ֵשֹ֥ ֹ֥י ֱאלֶהָ֖ ֹֽה׃ ֲאנִּ ק 13 יְהָו ֹֹ֥   לֹֽא־ַתֲעש

ֲעָךָ֖  א ֶאת־ֵרֹֽ ל ְולָּ֣ ֶֹׁ֑ גְז ין תִּ יר ְפֻעַלֹ֥ת לֹֽא־ָתלִֵּּ֞ ֶּ֛ ְתָךָ֖  ָשכִּ   אִּ

ֶקר׃ ֹֹֽ ש לא־ְתַקֵלָּ֣ל 14 ַעד־ב ְפֵנָּ֣י ֵחֵרָ֔ ר ְולִּ ֵּוָ֔ א עִּ ן לֹ֥ ֵתָ֖   תִּ

ל ֶֹׁ֑ ְכש אתָ  מִּ יָך ְויֵָרֹ֥ ֹ֥י ֵמֱאלֶהָ֖ ֹֽה׃ ֲאנִּ ּו 15 יְהָו   לא־ַתֲעשֹ֥

ֶול֙  ט ָע֙ ְשָפָ֔ א ַבמִּ ָשָּ֣ ל לא־תִּ א ְפנֵי־ָדָ֔ ר ְולֹ֥   ְפֵנָּ֣י ֶתְהַדָ֖

ֹול ֶדק גָדֶׁ֑ ט ְבֶצָ֖ ֹֹ֥ ְשפ יֶתָֹֽך׃ תִּ   ָרכִּיל֙  לא־ֵתֵלְֵּ֤ך 16 ֲעמִּ

יָך א ְבַעֶמָ֔ ד לֹ֥ ָֹ֖ ם ַתֲעמ ָך ַעל־ַדָּ֣ י ֵרֶעֶׁ֑ ָ֖ ֹֽה׃ ֲאנִּ  לֹֽא־ 17 יְהָו

ְשָנֹ֥א יָך תִּ ָ֖ ָך ֶאת־ָאחִּ ְלָבֶבֶׁ֑ חַ  בִּ יחַ֙  הֹוֵכֵּ֤  ֶאת־ תֹוכִּ֙

ָך יֶתָ֔ א ֲעמִּ ָשֹ֥ יו ְולא־תִּ ם 18 ֵחְֹֽטא׃ ָעָלָ֖ ֵֹּ֤ ק  ְולֹֽא־ לֹֽא־תִּ

טֹר֙  ָך ֶאת־ְבֵנָּ֣י תִּ ֹוָך ְלֵרֲעָךָ֖  ְוָאַֹֽהְבָתֹ֥  ַעֶמָ֔ י ָכמֶׁ֑ ָ֖   ֲאנִּ

ֹֽה׃ ְשמֹרּו֒  ֶאֹֽת־ֻחקַֹתי֮  19 יְהָו יעַ  ְבֶהְמְתָך֙  תִּ ָּ֣   לא־ַתְרבִּ

יִּם ְלַאָ֔ ע ָשְדָךָ֖  כִּ זְַרָּ֣ יִּם לא־תִּ ְלָאֶׁ֑ גֶד כִּ יִּם֙  ּוֶבֵּ֤ ְלַא֙   כִּ

ז ַעְטנֵָ֔ א ַשֹֽ ה לֹ֥ ֹֽיָך׃ יֲַעֶלָ֖ יש 20 ָעֶל אִּ ב ְוְ֠ ֹֽי־יְִּשַכֵ֨  ֶאת־ כִּ

ה ָש֜ ַרע אִּ ְכַבת־זֶָ֗ וא שִּ ֵּ֤ ְפָחה֙  ְוהִּ ֶפת שִּ   נֱֶחֶרָּ֣

יש א ְוָהְפֵדה֙  ְלאִָּ֔ ָתה לָּ֣ ֹו נְִּפָדָ֔ ה אֹ֥ א ֻחְפָשָ֖  נִַּתן־ לָּ֣

ֶרת ָלֶּׁ֑ה ֹֹ֧ ק ֶּ֛ה בִּ ְהֶי א תִּ ּו לֹ֥ א יּוְמתָ֖ י־לֹ֥ יא 21 ֻחָפָֹֽשה׃ כִּ ֵּ֤   ְוֵהבִּ

ה ֶאת־ֲאָשמֹו֙  ֹֽיהָוָ֔ ַתח ַל ֶהל ֶאל־ֶפָ֖ ָֹּ֣ ד א יל מֹוֵעֶׁ֑   ֵאָ֖

ֶפר֩  22 ָאָשֹֽם׃ יו ְוכִּ ן ָעָלֵ֨ יל ַהכֵֹה֜ ְפֵנָּ֣י ָהָֹֽאָשם֙  ְבֵאֵּ֤   לִּ

ה ֹו יְהָוָ֔ ר ַעל־ַחָטאתָ֖ א ֲאֶשָּ֣ ֹו ְונְִּסַלָּ֣ח ָחָטֶׁ֑   לָ֔

ֹו ר ֵמַחָטאתָ֖  ָחָטֹֽא׃ ֲאֶשֹ֥

אּו 23  ָֹּ֣ י־ָתב ֶרץ ְוכִּ ץ ּונְַטְעֶתם֙  ֶאל־ָהָאָ֗ ל ָכל־ֵעָּ֣   ַמֲאָכָ֔

ם ֹו ַוֲעַרְלֶתֹ֥ ֹו ָעְרָלתָ֖ ְריֶׁ֑ ש ֶאת־פִּ ים ָשלָּ֣ ֹ֥ה ָשנִָּ֗   יְִּהֶי

ים ָלֶכֶּ֛ם ָ֖ א ֲעֵרלִּ ת ּוַבָשנָה֙  24 יֵָאֵכֹֽל׃ לֹ֥ יעִָּ֔   יְִּהֶיָ֖ה ָהְרבִּ

ֹו ְריֶׁ֑ ֶדש ָכל־פִּ ֹֹ֥ ים ק ָ֖ לּולִּ ֹֽה׃ הִּ ת ּוַבָשָנָּ֣ה 25 ַליהָו ישִָּ֗   ַהֲחמִּ

אְכלּו֙  ֹֹֽ ֹו ת ְריָ֔ יף ֶאת־פִּ ֹ֥ ם ְלהֹוסִּ ֹו ָלֶכָ֖ י ְתבּוָאתֶׁ֑ ָ֖   ֲאנִּ

א 26 ֱאלֵהיֶכֹֽם׃ יְהָוֹ֥ה ּו לֹ֥ ם תֹאְכלָ֖ א ַעל־ַהָדֶׁ֑ ּו לֹ֥   ְתנֲַחשָ֖

א ֹֽנּו׃ ְולֹ֥ א 27 ְתעֹוֵנ פּו לָּ֣ ת ַתקִָּ֔ ם ְפַאָ֖ א רֹאְשֶכֶׁ֑   ְולָּ֣

יתַתשְ  ת חִָּ֔ ת ֵאָ֖ ָֹֽך׃ ְפַאֹ֥ ֶרט 28 זְָקֶנ ֶפש ְוֶשָּ֣ א ָלנֶָ֗ ְתנּו֙  לֵּ֤   תִּ

ם ְבַשְרֶכָ֔ ֶבת בִּ ָֹּ֣ ע ּוְכת ֲעַקָ֔ א ַקֹֽ ּו לֹ֥ ְתנָ֖ ם תִּ י ָבֶכֶׁ֑ ָ֖   ֲאנִּ

ֹֽה׃ ְתָךָ֖  ַאל־ְתַחֵלֹ֥ל 29 יְהָו ּה ֶאֹֽת־בִּ זְֶנָּ֣ה ְלַהזְנֹוָתֶׁ֑   ְולא־תִּ

ֶרץ ה ָהָאָ֔ ֶרץ ּוָמְלָאֹ֥ י 30 זִָּמֹֽה׃ ָהָאָ֖ רּו ֶאת־ַשְבתַֹתָּ֣ ָֹ֔ ְשמ   תִּ

י ָ֖ ְקָדשִּ אּו ּומִּ יָרֶׁ֑ י תִּ ָ֖ ֹֽה׃ ֲאנִּ ּו 31 יְהָו ְפנֵּ֤   ֶאל־ָהאֹבֹת֙  ַאל־תִּ

ים ּו ְוֶאל־ַהיְִּדעֹנִָּ֔ ה ַאל־ְתַבְקשָ֖ ם ְלָטְמָאָּ֣ י ָבֶהֶׁ֑ ָ֖   ֲאנִּ

ְפֵנֵּ֤י 32 ֱאלֵהיֶכֹֽם׃ יְהָוֹ֥ה ּום ֵשיָבה֙  מִּ   ְפֵנָּ֣י ְוָהַדְרָתָ֖  ָתקָ֔

ן אתָ  זֵָקֶׁ֑ יָך ְויֵָרֹ֥ ֹ֥י ֵמֱאלֶהָ֖ ֹֽה׃ ֲאנִּ ֹֽי־ 33                       יְהָו  ְוכִּ

ּור ְתָךֶּ֛  יָגֹ֧ ר אִּ ם ֵגָ֖ א ְבַאְרְצֶכֶׁ֑ ּו לֹ֥ ֹו׃ תֹונָ֖ ח 34 אֹתֹֽ   ְכֶאזְָרָּ֣

ֶכם֩  ה מִּ ם יְִּהיֵֶ֨ ם ַהָגָּ֣ר ַהֵגָּ֣ר׀ ָלֶכ֜ ְתֶכָ֗   לֹו֙  ְוָאַהְבָתֹ֥  אִּ

ֹוָך ים ָכמָ֔ ֹ֥ ֹֽי־גֵרִּ ם כִּ ֶרץ ֱהיִּיֶתָ֖ יִּם ְבֶאָּ֣ ְצָרֶׁ֑ י מִּ ָ֖   יְהָוֹ֥ה ֲאנִּ

ּו 35 ֱאלֵהיֶכֹֽם׃ ֶול לא־ַתֲעשֹ֥ ט ָעָ֖ ְשָפֶׁ֑ ה ַבמִּ ָדִ֕   ַבמִּ

ל ְשָקָ֖ ה׃ ַבמִּ אזְנֵי 36 ּוַבְמשּוָרֹֽ ֹֹ֧ ֶדק מ ֶדק ֶצָּ֣   ַאְבנֵי־ֶצָ֗

יַפת ֶדק ֵאֹ֥ ין ֶצֶּ֛ ֹ֥ ֶדק ְוהִּ ם יְִּהֶיָּ֣ה ֶצָ֖ ה ֲאנִּי֙  ָלֶכֶׁ֑   יְהָוָּ֣

ם ֵהיֶכָ֔ י ֱאלֹֽ אתִּ ם ֲאֶשר־הֹוֵצֹ֥ ֶרץ ֶאְתֶכָ֖ יִּם׃ ֵמֶאֹ֥ ְצָרֹֽ  מִּ
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ם 37 י ֶאת־ָכל־ֻחקַֹתי֙  ּוְשַמְרֶתֵּ֤ ְשָפַטָ֔ ם ְוֶאת־ָכל־מִּ יֶתָ֖   ַוֲעשִּ

ם י אָֹתֶׁ֑ ָ֖ ֹֽה׃ ֲאנִּ  יְהָו

ר20:1  ה ַויְַדֵבֹ֥ ה יְהָוָ֖ ר׃ ֶאל־מֶֹשֹ֥ ֹֹֽ   יְִּשָרֵאל֮ ְוֶאל־ְבֵנָּ֣י 2 ֵלאמ

יש תֹאַמר֒  ָּ֣ יש֩  אִּ י אִּ ְבנֵֵ֨ ל מִּ ן־ַהֵגָּ֣ר׀ יְִּשָרֵא֜   ַהָגָּ֣ר ּומִּ

ל ר ְביְִּשָרֵאָ֗ ן ֲאֶשֵ֨ ֹו יִֵּתֹ֧ זְַרעֶּ֛ ֶלְך מִּ ָֹ֖ ֹות ַלמ ת מָּ֣   יּוָמֶׁ֑

ם ֶרץ ַעֹ֥ הּו ָהָאָ֖ י 3 ָבָאֶֹֽבן׃ יְִּרְגֻמֹ֥ ן ַוֲאנִֵּּ֞   ֶאת־ָפנַי֙  ֶאֵתֵּ֤

יש ָּ֣ ּוא ָבאִּ י ַההָ֔ ֹ֥ ְכַרתִּ ֹו ְוהִּ ֶרב אֹתָ֖ ֶקָּ֣ ֹו מִּ י ַעמֶׁ֑ ֵּ֤   כִּ

זְַרעֹו֙  ן מִּ ֶלְך נַָתָּ֣ ָֹ֔ ַען ַלמ י ַטֵמא֙  ְלַמָ֗ ְקָדשִָּ֔   ֶאת־מִּ

ם ּוְלַחֵלָ֖ל ֹֽי׃ ֶאת־ֵשֹ֥ ם 4 ָקְדשִּ ּו֩  ַהְעֵלָּ֣ם ְואִּ֡ ימֹֽ   יְַעלִּ

ם ֶרץ ַעֵ֨ יש ֶאת־ֵעֹֽינֵיֶהם֙  ָהָא֜ ָּ֣ ן־ָהאִּ ּוא מִּ   ַההָ֔

ֹו תֹ֥ ֹו ְבתִּ זְַרעָ֖ ֶלְך מִּ ֶֹׁ֑ י ַלמ ָ֖ ְלתִּ ית ְלבִּ ֹ֥ י 5 ֹו׃אֹתֹֽ  ָהמִּ   ְוַשְמתִֵּ֨

ֹ֧י יש ֶאת־ָפַנֶּ֛י ֲאנִּ ֹ֥ ּוא ָבאִּ ֹו ַההָ֖ ְשַפְחתֶׁ֑ י ּוְבמִּ ְכַרתִֵּ֨   ְוהִּ

ת׀ אֹ֜תֹו ָּ֣ים ְוֵאָּ֣ יו ָכל־ַהזֹנִּ ֹות ַאֲחָרָ֗ זְנֶּ֛ י לִּ ֶלְך ַאֲחֵרֹ֥ ָֹ֖   ַהמ

ֶרב ֶקֹ֥ ֶפש 6 ַעָמֹֽם׃ מִּ ר ְוַהּנֶָ֗ ְפֶנֵּ֤ה ֲאֶשֵ֨   ֶאל־ָהֹֽאֹבֹת֙  תִּ

ים ֹות ְוֶאל־ַהיְִּדעֹנִָּ֔ זְנָ֖ ם לִּ י ַאֲחֵריֶהֶׁ֑ ֵּ֤   ֶאת־ָפנַי֙  ְונַָתתִּ

וא ַבֶּנֶָּ֣פש י ַההִָּ֔ ֹ֥ ְכַרתִּ ֹו ְוהִּ ֶרב אֹתָ֖ ֶקֹ֥ ֹו׃ מִּ  ַעמֹֽ

ם 7  ְשֶתָ֔ ְתַקדִּ ם ְוהִֵּ֨ ְהיִּיֶתָ֖ ים וִּ ֶׁ֑ י ְקדֹשִּ ֶּ֛ ֹ֥י כִּ ה ֲאנִּ   יְהָוָ֖

י ּוְשַמְרֶתם֙  8 ֱאלֵהיֶכֹֽם׃ ם ֶאת־ֻחקַֹתָ֔ יֶתָ֖ ם ַוֲעשִּ   אָֹתֶׁ֑

ֹ֥י ה ֲאנִּ ְשֶכֹֽם׃ יְהָוָ֖ יש 9 ְמַקדִּ ָּ֣ ֹֽי־אִּ יש כִּ ר אִָּ֗   יְַקֵלֹ֧ל ֲאֶשֵ֨

יו ֶּ֛ ֹו ֶאת־ָאבִּ מָ֖ ֹות ְוֶאת־אִּ ת מָּ֣ יו יּוָמֶׁ֑ ֹ֧ ֹו ָאבִּ מֶּ֛ ל ְואִּ ֵלָ֖   קִּ

יו ֹו׃ ָדָמֹ֥ יש 10 בֹֽ ר ְואִָּ֗ ֶשת יִּנְַאף֙  ֲאֶשֵּ֤ יש ֶאת־ֵאָּ֣   אִָּ֔

ר ף ֲאֶשֹ֥ ֶשת יִּנְַאָ֖ הּו ֶאת־ֵאָּ֣ ת ֵרֵעֶׁ֑ ֹות־יּוַמֹ֥ ף מֹֽ   ַהּנֵֹאָ֖

יש 11 ּנָֹאֶֹֽפת׃ְוהַ  ר ְואִָּ֗ ֶשת יְִּשַכב֙  ֲאֶשֵּ֤ יו ֶאת־ֵאָּ֣   ָאבִָּ֔

יו ֶעְרַוֹ֥ת ָ֖ ה ָאבִּ ּו גִָּלֶׁ֑ ֹות־יּוְמתֹ֥ ם מֹֽ ם ְשנֵיֶהָ֖  ָבֹֽם׃ ְדֵמיֶהֹ֥

יש 12  ר ְואִָּ֗ ֹו יְִּשַכב֙  ֲאֶשֵּ֤ ֹות ֶאת־ַכָלתָ֔ ּו מֹ֥ ם יּוְמתָ֖   ְשנֵיֶהֶׁ֑

ֶבל ּו ֶתֹ֥ ם ָעשָ֖ יש 13 ָבֹֽם׃ ְדֵמיֶהֹ֥ ר ְואִָּ֗ ב ֲאֶשֵ֨  ֶאת־ יְִּשַכֵּ֤

י זָָכר֙  ְשְכֵבָּ֣ ה מִּ ָשָ֔ ה אִּ ּו תֹוֵעָבֹ֥ ם ָעשָ֖ ֹות ְשנֵיֶהֶׁ֑   מֹ֥

תּו ם יּוָמָ֖ יש 14 ָבֹֽם׃ ְדֵמיֶהֹ֥ ר ְואִָּ֗ ח ֲאֶשֵ֨ ה יִַּקֹ֧ ָשֶּ֛   ֶאת־אִּ

ּה ָמָ֖ ה ְוֶאת־אִּ וא זִָּמָּ֣ ֶׁ֑ ש הִּ ּו ָבֵאֵּ֞ ן אֹתֹו֙  יְִּשְרפֵּ֤   ְוֶאְתֶהָ֔

ְהֶיֹ֥ה ה ְולא־תִּ יש 15 ְבתֹוֲכֶכֹֽם׃ זִָּמָ֖ ר ְואִָּ֗ ן ֲאֶשֵ֨   יִֵּתֹ֧

ֹו ה ְשָכְבתֶּ֛ ְבֵהָמָ֖ ֹות בִּ ת מָּ֣ ה יּוָמֶׁ֑   ְוֶאת־ַהְבֵהָמָ֖

גּו׃ ֹֹֽ ה 16 ַתֲהר ָשָ֗ ר ְואִּ ב ֲאֶשֵ֨ ְקַרֵּ֤   ֶאל־ָכל־ְבֵהָמה֙  תִּ

ה ְבָעָּ֣ ּה ְלרִּ ה ְוָהַרגְָתֹ֥  אָֹתָ֔ ָשָ֖  ְוֶאת־ ֶאת־ָהאִּ

ה ֹות ַהְבֵהָמֶׁ֑ תּו מֹ֥ ם יּוָמָ֖ יש 17 ָבֹֽם׃ ְדֵמיֶהֹ֥ ָּ֣  ֲאֶשר־ ְואִּ

ח יו ֶאת־ֲאחֹ֡תֹו יִַּקָּ֣ ָּ֣ ֹו ַבת־ָאבִּ מֹו אָּ֣ ה ַבת־אְִּ֠   ְוָרָאֵ֨

ּה יא ֶאת־ֶעְרָוָת֜ ה ְוהִֵּ֨ ְרֶאֵּ֤ ֶסד ֶאת־ֶעְרָותֹו֙  תִּ   ֶחָּ֣

ּוא ּו הָ֔ ְכְרתָ֔ י ְונִֵּ֨ ם ְבֵנָּ֣י ְלֵעיֵנָ֖ ת ַעָמֶׁ֑ ֹו ֶעְרַוֹ֧ ה ֲאחֹתֶּ֛   גִָּלָ֖

ֹוֲעו ֹ יש 18 יִָּשֹֽא׃ נֹ֥ אִּ ב ְוְ֠ ה ֲאֶשר־יְִּשַכֵ֨ ָש֜ ה ֶאת־אִּ   ָדָוָ֗

ּה ֶאת־ֶעְרָוָתּה֙  ְוגִָּלֵּ֤ה ה ֶאת־ְמקָֹרָּ֣ וא ֶהֱֹֽעָרָ֔ ה ְוהִִּ֕   גְִּלָתָ֖

ֹור יהָ  ֶאת־ְמקָּ֣ ּו ָדֶמֶׁ֑ ם ְונְִּכְרתֹ֥ ֶרב ְשנֵיֶהָ֖ ֶקֹ֥  ַעָמֹֽם׃ מִּ

ת 19  ֹות ְוֶעְרַוֵ֨ ְמָךֶּ֛  ֲאחֹ֧ ֹות אִּ יָך ַוֲאחֹ֥ ָ֖ א ָאבִּ ה לָּ֣   ְתגֵַלֶׁ֑

י ֹ֧ ֹו כִּ ה ֶאת־ְשֵארֶּ֛  יִָּשֹֽאּו׃ ָנֹ֥םֲעו ֹ  ֶהֱעָרָ֖
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יש 20 ר ְואִָּ֗ ֹו יְִּשַכב֙  ֲאֶשֵּ֤ ָדתָ֔ ָֹּ֣ ֹו ֶעְרַוֹ֥ת ֶאת־ד ה דֹדָ֖   גִָּלֶׁ֑

אּו ֶחְטָאֹ֥ם ים יִָּשָ֖ ֹ֥ ירִּ יש 21 יָֻמֹֽתּו׃ ֲערִּ ר ְואִָּ֗ ח ֲאֶשֹ֥   יִַּקֶּ֛

ֶשת יו ֶאת־ֵאֹ֥ ָ֖ ה ָאחִּ וא נִָּדָּ֣ ֶׁ֑ יו ֶעְרַוֹ֥ת הִּ ֶּ֛ ה ָאחִּ   גִָּלָ֖

ים ֹ֥ ירִּ ם 22 יְִּהיֹּֽו׃ ֲערִּ  ְוֶאת־ָכל־ ֶאת־ָכל־ֻחקַֹתי֙  ּוְשַמְרֶתֵּ֤

י ְשָפַטָ֔ ם מִּ יֶתָ֖ ם ַוֲעשִּ יא אָֹתֶׁ֑ ֵּ֤   ֶאְתֶכם֙  ְולא־ָתקִּ

ֶרץ ר ָהָאָ֔ י ֲאֶשֵ֨ יא ֲאנִּ֜ ֹ֥ ָמה ֶאְתֶכֶּ֛ם ֵמבִּ ֶבת ָשָ֖   ָלֶשֹ֥

א 23 ָבֹּֽה׃ ת ֵתְֹֽלכּו֙  ְולֵּ֤ ָֹּ֣ ֹוי ְבֻחק ֹ֥י ַהגָ֔ חַ  ֲאֶשר־ֲאנִּ   ְמַשֵלָ֖

ם ְפנֵיֶכֶׁ֑ י מִּ ֵּ֤ ֶלה֙  כִּ ּו ֶאת־ָכל־ֵא֙ ץ ָעשָ֔  ָבֹֽם׃ ָוָאֻקָ֖

ר 24  ם ָואַֹמָּ֣ ּו ַאֶתם֮  ָלֶכָ֗ ֹֽיְרשָּ֣ י ֶאת־ַאְדָמָת֒ם  תִּ   ַוֲאנִֵּּ֞

ֶשת ָלֶכם֙  ֶאְתֶנֵּּ֤נָה ּה ָלֶרָּ֣ ֶרץ אָֹתָ֔ ת ֶאֶּ֛ ב זַָבֹ֥ ש ָחָלָ֖   ּוְדָבֶׁ֑

ם היְהָוָּ֣  ֲאנִּי֙  ֵהיֶכָ֔ י ֱאלֹֽ ְלתִּ ְבַדֹ֥ ם ֲאֶשר־הִּ ן־ ֶאְתֶכָ֖  מִּ

ֹֽים׃ ם 25 ָהַֹֽעמִּ ְבַדְלֶתֵּ֞ ה ְוהִּ   ַהְטהָֹרה֙  ֵבֹֽין־ַהְבֵהָמֵּ֤

ה ֹוף ַלְטֵמָאָ֔ א ּוֵבין־ָהעֹ֥ ר ַהָטֵמָ֖ ֶֹׁ֑ ּו ַלָטה   ְולֹֽא־ְתַשְקצֵ֨

ם ֵתיֶכ֜ ֹֹֽ ה ֶאת־נְַפש ֹוף ַבְבֵהָמָּ֣ ר ּוְבכֹל֙  ּוָבעָ֗   ֲאֶשָּ֣

ש ָֹּ֣ ְרמ ה תִּ י ָהֲֹֽאָדָמָ֔ ְלתִּ ְבַדֹ֥ ם ֲאֶשר־הִּ  ְלַטֵמֹֽא׃ ָלֶכָ֖

ֵּ֤יֶתם 26  ְהיִּ י֙  וִּ ים לִּ י ְקדֹשִָּ֔ ֹ֥ ֹוש כִּ ָּ֣י ָקדָ֖ ה ֲאנִּ ל יְהָוֶׁ֑ ֹ֥   ָוַאְבדִּ

ים ֶאְתֶכֶּ֛ם ָ֖ ן־ָהַֹֽעמִּ ֹות מִּ ְהיֹ֥ ֹֽי׃ לִּ יש 27 לִּ ָּ֣ ה ְואִּ ָשָ֗ ֹו־אִּ   אֹֽ

ה י־יְִּהיֵֶ֨ ם כִּ ֹוב ָבֶהֹ֥ ֹו אֶּ֛ ָ֖י אֹ֥ ֹות יְִּדעֹנִּ תּו מָּ֣ ֶבן יּוָמֶׁ֑   ָבֶאֶּ֛

ּו ם יְִּרְגמֹ֥ ם אָֹתָ֖  ָבֹֽם׃ ְדֵמיֶהֹ֥

אֶמר21:1  ֵֹּ֤ ה יְהָוה֙  ַוי ר ֶאל־מֶֹשָ֔ ֹֹ֥ ים ֱאמ ָ֖   ְבֵנָּ֣י ֶאל־ַהכֲֹהנִּ

ן ֶֹׁ֑ ם ְוָאַמְרָתָּ֣  ַאֲהר א ְלֶנֶֹ֥פש ֲאֵלֶהָ֔  ְבַעָמֹֽיו׃ לֹֽא־יִַּטָמָ֖

י 2  ֹו כִֵּ֚ ְשֵארָ֔ ם־לִּ ב אִּ ָֹ֖ יו ַהָקר ֹו ֵאָלֶׁ֑ מָּ֣ יו ְלאִּ ֹו ּוְלָאבִָּ֔ ְבנֹ֥   ְולִּ

ֹו תָ֖ ֹֽיו׃ ּוְלבִּ ֹו 3 ּוְלָאחִּ ה ַהְבתּוָלה֙  ְוַלֲאחֹתֵּ֤ יו ַהְקרֹוָבָּ֣   ֵאָלָ֔

ר ה ֲאֶשֹ֥ יש לֹֽא־ָהיְָתָ֖ ֶׁ֑ ּה ְלאִּ א 4 יִַּטָמֹֽא׃ ָלָ֖ א לֹ֥   יִַּטָמָ֖

ַעל יו ַבָּ֣ ֹו׃ ְבַעָמֶׁ֑ ַחלֹֽ ּו] יקרחהלֹֽא־ 5 ְלֵהָ֖ ם ָקְרָחה֙ [ יְִּקְרחֵּ֤   ְברֹאָשָ֔

חּו אלָּ֣  זְָקָנָ֖ם ּוְפַאֹ֥ת ם יְגֵַלֶׁ֑ ְבָשָרָ֔ א ּובִֵּ֨ ּו לֹ֥   יְִּשְרטָ֖

ֶטת׃ ים 6 ָשָרֹֽ ֵּ֤ ם יְִּהיּו֙  ְקדֹשִּ ֵהיֶהָ֔ א ֵלאלָּ֣ ּו ְולָּ֣ ם יְַחְללָ֔   ֵשָ֖

ם י֩  ֱאלֵהיֶהֶׁ֑ י כִּ ֵשֵ֨ ה ֶאת־אִּ ם ֶלֶֹ֧חם יְהָו֜   ֱאלֵהיֶהֶּ֛

ם ֵהֹ֥ם ָ֖ יבִּ יּו ַמְקרִּ ֶדש׃ ְוָהֹ֥ ֹֹֽ ה 7 ק ָשֵ֨ א ַוֲחָלָלה֙  זָֹנֵּ֤ה אִּ   לָּ֣

חּו ה יִָּקָ֔ ָשֶּ֛ ה ְואִּ ּה ְגרּוָשֹ֥ יָשָ֖ א ֵמאִּ חּו לָּ֣ ש יִָּקֶׁ֑ ֹֹ֥ ֹֽי־ָקד   כִּ

ּוא ֹו 8 ֵלאלָהֹֽיו׃ הָ֖ ַדְשתָ֔ ֹֽי־ֶאת־ֶלֶֹ֥חם ְוקִֵּ֨ יָך כִּ   ֱאלֶהָ֖

ּוא יב הָּ֣ ֶׁ֑ ְך ָקדֹש֙  ַמְקרִּ ְֹֽהיֶה־ָלָ֔ י יִּ ָּ֣ ֹוש כִּ ֹ֥י ָקדָ֔ ה ֲאנִּ   יְהָוָ֖

ְשֶכֹֽם׃ יש ּוַבת֙  9 ְמַקדִּ ָּ֣ ן אִּ י כֵֹהָ֔ ֹ֥ ל כִּ ֹות ֵתֵחָ֖ זְנֶׁ֑   לִּ

יהָ֙  יא ֶאת־ָאבִּ֙ ָּ֣ ֶלת הִּ ש ְמַחֶלָ֔   ָבֵאָ֖

ף׃ ָשֵרֹֽ ֹול ְוַהכֵֹהן֩  10                                תִּ יו ַהָגדֵ֨   ֵמֶאָח֜

קאֲ ֹֽ ֹו׀ ֶשר־יּוַצֹ֥ ֶמן ַעל־רֹאשָּ֣ ְשָחה֙  ֶשֵּ֤ ֵלָּ֣א ַהמִּ   ּומִּ

ֹו ש ֶאת־יָדָ֔ ָֹ֖ ְלב ים לִּ ֶׁ֑ א שֹו֙ ֶאת־רֹא ֶאת־ַהְבגָדִּ   לָּ֣

ע יו יְִּפָרָ֔ א ּוְבגָָדָ֖ ם׃ לֹ֥ ֹֹֽ ל 11 יְִּפר ת ְוַעֶּ֛ ֹֹ֥ ת ָכל־נְַפש   ֵמָ֖

א א לָּ֣ ֶֹׁ֑ יו יָב ֹ֥ ֹו ְלָאבִּ מָ֖ א ּוְלאִּ ְקָדש֙  12 יִַּטָמֹֽא׃ לֹ֥ ן־ַהמִּ   ּומִּ

א א לָּ֣ א יֵֵצָ֔ ל ְולָּ֣ ת יְַחֵלָ֔ ש ֵאָ֖ ְקַדָּ֣ יו מִּ י ֱאלָהֶׁ֑   כִּ֡

זֶר ֶמן נְֵ֠ ת ֶשָּ֣ ְשַחֹ֧ יו מִּ יו ֱאלָהֶּ֛ ֹ֥י ָעָלָ֖ ֹֽה׃ ֲאנִּ ּוא 13 יְהָו   ְוהִ֕

ה ָשֹ֥ יהָ  אִּ ְבתּוֶלָ֖   ּוגְרּוָשה֙  ַאְלָמָנֵּ֤ה 14 יִָּקֹֽח׃ בִּ
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ה ַוֲחָלָלָּ֣ה ֶלה זֹנָָ֔ א ֶאת־ֵאָ֖ ח לָּ֣ י יִָּקֶׁ֑ ֶּ֛ ם־ְבתּוָלֹ֥ה כִּ   אִּ

יו ח ֵמַעָמָ֖ ָשֹֽה׃ יִַּקֹ֥ ֹו ְולֹֽא־יְַחֵלֹ֥ל 15 אִּ יו זְַרעָ֖ י ְבַעָמֶׁ֑ ֶּ֛   כִּ

ֹ֥י ה ֲאנִּ ֹו׃ יְהָוָ֖ ר 16                                    ְמַקְדשֹֽ   ַויְַדֵבֹ֥

ה ה יְהָוָ֖ ר׃ ֶאל־מֶֹשֹ֥ ֹֹֽ ר 17 ֵלאמ ן ַדֵבֹ֥ ָֹ֖ ר ֶאֹֽל־ַאֲהר ֶֹׁ֑   ֵלאמ

יש ָּ֣ ֹֽזְַרֲעָךֵּ֞  אִּ ם מִּ ר ְלדֹרָֹתָ֗ ֹ֥ה ֲאֶשֵ֨ ּום בֹו֙  יְִּהֶי א מָ֔   לָּ֣

ב יב יְִּקַרָ֔ ָ֖ י 18 ֱאלָהֹֽיו׃ ֶלֶֹ֥חם ְלַהְקרִּ ֹ֥ יש כִּ ֶּ֛ ֹו ָכל־אִּ   ֲאֶשר־בֹ֥

ּום א מָ֖ ב לָּ֣ יש יְִּקָרֶׁ֑ ֵּ֤ ֵּור֙  אִּ ֹו עִּ חַ  אָּ֣ ֵסָ֔ ֹו פִּ ם אֹ֥   ָחֻרָ֖

ֹו ּוַע׃ אֹ֥ ֹו 19 ָשרֹֽ יש אָּ֣ ֹ֥ה אִָּ֔ ֹו ֲאֶשר־יְִּהֶי ֶבר בָ֖ גֶל ֶשָּ֣   ָרֶׁ֑

ֹו ֶבר אָ֖ ֹֽד׃ ֶשֹ֥ ן 20 ָי ֹו־גִֵּבָּ֣ ק אֹֽ ֹו אֹו־ַדָ֔ ֹו ְתַבֻלָּ֣ל אָ֖   ְבֵעינֶׁ֑

ֹו ֹו גָָרב֙  אֵּ֤ ֶפת אָּ֣ ֹו יֶַלָ֔ ֹוחַ  אָ֖ יש 21 ָאֶֹֽשְך׃ ְמרֹ֥  ֲאֶשר־ ָכל־אִֵּּ֞

ֹו ּום בָּ֣ ַרע֙  מָ֗ זֶ֙ ן מִּ ָֹּ֣ ן ַאֲהר א ַהכֵֹהָ֔ ש לָּ֣ יב יִַּגָ֔ ָ֖  ֶאת־ ְלַהְקרִּ

י ֵשָּ֣ ה אִּ ּום יְהָוֶׁ֑ ֹו מָּ֣ ת בָ֔ יו ֶלֶָּ֣חם ֵאֵ֚ א ֱאלָהָ֔   יִַּגָ֖ש לֹ֥

יב׃ ֹֽ יו ֶלֶָּ֣חם 22 ְלַהְקרִּ י ֱאלָהָ֔ ָקְדֵשָ֖ ים מִּ ֶׁ֑ ן־ ַהֳקָדשִּ  ּומִּ

ים ָ֖ ְך 23 יֹאֵכֹֽל׃ ַהֳקָדשִּ ֶכת ַאָּ֣ ֹ֜ א ֶאל־ַהָפר א לָּ֣ ָֹ֗  ְוֶאל־ יָב

חַ  זְֵבֶּ֛ א ַהמִּ ּום יִַּגָ֖ש לֹ֥ ֹֽי־מָּ֣ ֹו כִּ א בֶׁ֑  ֶאת־ יְַחֵלל֙  ְולֵּ֤

י ְקָדַשָ֔ י מִּ ֶּ֛ ֹ֥י כִּ ה ֲאנִּ ר 24 ְמַקְדָשֹֽם׃ יְהָוָ֖ ה ַויְַדֵבָּ֣   מֶֹשָ֔

ן ָֹ֖ יו ֶאֹֽל־ַאֲהר י ְוֶאל־ָבָנֶׁ֑  יְִּשָרֵאֹֽל׃ ְוֶאֹֽל־ָכל־ְבֵנָ֖

ר22:1  ה ַויְַדֵבֹ֥ ה יְהָוָ֖ ר׃ ֶאל־מֶֹשֹ֥ ֹֹֽ ר 2 ֵלאמ ן ַדֵבֵ֨ ֹ֜   ֶאֹֽל־ַאֲהר

יו ֹֽזְרּו֙  ְוֶאל־ָבנָָ֗ י ְויִָּּנ ָקְדֵשָּ֣ ל מִּ ֹֽי־יְִּשָרֵאָ֔ א ְבֵנ ּו ְולֹ֥   יְַחְללָ֖

ם י ֶאת־ֵשָּ֣ ֶׁ֑ ר ָקְדשִּ ם ֲאֶשֵ֨ ים ֵהֹ֧ ֶּ֛ שִּ י ַמְקדִּ ָ֖ ֹ֥יאֲ  לִּ ֹֽה׃ נִּ  יְהָו

ר 3  ָֹּ֣ ם ֱאמ ם ֲאֵלֶהָ֗ ֵתיֶכ֜ ֵֹ֨ יש׀ ְלדֹר ָּ֣ ב ָכל־אִּ   ֲאֶשר־יְִּקַרָּ֣

ם ָכל־זְַרֲעֶכָ֗ ים֙  מִּ ר ֶאל־ַהֳקָדשִּ ישּו ֲאֶשֵ֨ ֵּ֤ ֹֽי־ יְַקדִּ  ְבֵנ

ה יְִּשָרֵאל֙  ֹֽיהָוָ֔ ֹו ַל יו ְוֻטְמָאתָ֖ ה ָעָלֶׁ֑   ַהֶּנֶֹ֧פש ְונְִּכְרָתֵּ֞

וא ֶּ֛ י ַההִּ ְלָפַנָ֖ ֹ֥י מִּ ֹֽה׃ ֲאנִּ יש 4 יְהָו ָּ֣ יש אִּ ֶזַָּ֣רע אִֵּּ֞ ן מִּ ָֹ֗   ַאֲהר

ּוא ֹו ָצ֙רּועַ֙  ְוהֵּ֤ ב אָּ֣ ים֙  זָָ֔ א ַבֳקָדשִּ ל לָּ֣ ד יֹאַכָ֔ ר ַעָ֖   ֲאֶשָּ֣

ר עַ֙  יְִּטָהֶׁ֑ ֶפש ְוַהּנֹגֵ֙ ֹו ְבָכל־ְטֵמא־נֶָ֔ יש אָּ֣  ֲאֶשר־ אִָּ֔

ּנּו ֵתֵצֹ֥א ֶמָ֖ ַֹֽרע׃ מִּ ְכַבת־ָז יש֙  5 שִּ ר אֹו־אִּ ע ֲאֶשָּ֣   יִַּגָ֔

ֶרץ ר ְבָכל־ֶשָ֖ ֹו ֲאֶשָּ֣ ֹו יְִּטָמא־לֶׁ֑ ר ְבָאָדם֙  אֵּ֤  יְִּטָמא־ ֲאֶשָּ֣

ֹו ל לָ֔ ָֹ֖ ֹו׃ ְלכ ֶפש 6 ֻטְמָאתֹֽ ר נֵֶ֚ ֹו ֲאֶשָּ֣ ַגע־בָ֔ ה תִּ   ְוָטְמָאָ֖

ֶרב א ַעד־ָהָעֶׁ֑ ים יֹאַכל֙  ְולֵּ֤ ן־ַהֳקָדשִָּ֔ י מִּ ֶּ֛ ם־ כִּ  אִּ

ץ ֹו ָרַחֹ֥ א 7 ַבָמֹֽיִּם׃ ְבָשרָ֖ ֶמש ּוָבֹ֥ ר ַהֶשָ֖   ְוַאַחר֙  ְוָטֵהֶׁ֑

ל ן־ַהקֳ  יֹאַכָּ֣ יםמִּ י ָדשִָּ֔ ֹ֥ ֹו כִּ ּוא׃ ַלְחמָ֖   נְֵבָלֹ֧ה 8 הֹֽ

א ּוְטֵרָפֶּ֛ה ל לֹ֥ ּה יֹאַכָ֖ י ְלָטְמָאה־ָבֶׁ֑ ָ֖ ֹֽה׃ ֲאנִּ  יְהָו

ּו 9  י ְוָשְמרָּ֣ ְשַמְרתִָּ֗ ּו ֶאת־מִּ ְטא ָעָליו֙  ְולֹֽא־יְִּשאֵּ֤ תּו ֵחָ֔   ּוֵמֹ֥

ֹו י בָ֖ ָּ֣ הּו כִּ ֹ֥י יְַחְלֻלֶׁ֑ ה ֲאנִּ  לא־ ְוָכל־ָזָ֖ר 10 ְמַקְדָשֹֽם׃ יְהָוָ֖

אַכל ָֹּ֣ ֶדש י ֶֹׁ֑ ב ק ן תֹוַשֹ֥ יר כֵֹהֶּ֛ ָ֖ אַכל ְוָשכִּ ֹֹ֥ ֶדש׃ לא־י ֹֹֽ  ק

ן 11  ֹֽי־יְִּקֶנֹ֥ה ְוכֵֹהָ֗ ֶפש֙  כִּ נְַיָּ֣ן נֶ֙ ֹו קִּ ּוא ַכְספָ֔ אַכל הָ֖ ָֹּ֣ ֹו י   בֶׁ֑

ָּ֣יד ֹו וִּילִּ ם ֵביתָ֔ ּו ֵהָ֖ ֹו׃ יֹאְכלֹ֥ ן 12 ְבַלְחמֹֽ י ּוַבת־כֵֹהָ֔ ֹ֥   כִּ

ְהֶיָ֖ה יש תִּ ָּ֣ וא ָזֶׁ֑ר ְלאִּ ת הִִּ֕ ְתרּוַמֹ֥ ים בִּ ָ֖ א ַהֳקָדשִּ   לֹ֥

י ּוַבת־כֵֹהן֩  13 תֹאֵכֹֽל׃ ה כִֵּ֨ ְהיֶ֜ ה ַאְלָמָנָּ֣ה תִּ   ּוגְרּוָשָ֗

ין ְוזֶַרע֮  ה ָלּה֒  ֵאָּ֣ ית ְוָשָבֵּ֞ יהָ֙  ֶאל־ֵבֵּ֤ יהָ  ָאבִּ֙ נְעּוֶרָ֔   כִּ

ֶלֶֹ֥חם יהָ  מִּ ָ֖ ל ָאבִּ אַכל ְוָכל־ָזָ֖ר תֹאֵכֶׁ֑ ֹֹ֥ ֹו׃ לא־י  בֹֽ

 
 

 

  



33 
VA-YIKRA 
Emor 22:14 – 23:5 

 

יש 14 ֹֽי־יֹאַכֹ֥ל ְואִִּ֕ ֶדש כִּ ָֹ֖ ה ק ְשגָָגֶׁ֑ ף בִּ יתֹו֙  ְויַָסֵּ֤ ֹֽשִּ יו ֲחמִּ   ָעָלָ֔

ן ן ְונַָתֹ֥ ֶדש׃ ַלכֵֹהָ֖ ֹֹֽ א 15 ֶאת־ַהק ּו ְולָּ֣ י יְַחְללָ֔   ְבֵנָּ֣י ֶאת־ָקְדֵשָ֖

ל ת יְִּשָרֵאֶׁ֑ ימּו ֵאֹ֥ ָ֖ ֹֽה׃ ֲאֶשר־יָרִּ יאּו 16 ַליהָו ֵּ֤ שִּ   אֹוָתם֙  ְוהִּ

ה ןֲעו ָֹּ֣ ם ַאְשָמָ֔ ם ְבָאְכָלָ֖ י ֶאת־ָקְדֵשיֶהֶׁ֑ ֶּ֛ ֹ֥י כִּ ה ֲאנִּ   יְהָוָ֖

 ְמַקְדָשֹֽם׃

ר 17  ה ַויְַדֵבֹ֥ ה יְהָוָ֖ ר׃ ֶאל־מֶֹשֹ֥ ֹֹֽ ר 18 ֵלאמ ן ַדֵבֵ֨ ֹ֜   ֶאֹֽל־ַאֲהר

יו ל ָכל־ְבֵנָּ֣י ְוֶאל֙  ְוֶאל־ָבנָָ֗ ם ְוָאַמְרָתָ֖  יְִּשָרֵאָ֔   ֲאֵלֶהֶׁ֑

יש ָּ֣ יש֩  אִּ ית אִּ ֵבֵ֨ ל מִּ ן־ַהֵגָּ֣ר יְִּשָרֵא֜   לְביְִּשָרֵאָ֗  ּומִּ

ר יב ֲאֶשֵ֨ ֵּ֤ ם ְלָכל־נְִּדֵריֶהם֙  ָקְרָבנֹו֙  יְַקרִּ   ּוְלָכל־נְִּדבֹוָתָ֔

יבּו ֹ֥ ה ֲאֶשר־יְַקרִּ ֹֽה׃ ַליהָוָ֖ ם 19 ְלעָֹל ְֹֽרצֹנְֶכֶׁ֑ ים לִּ ָּ֣   ָתמִּ

ר ר זָָכָ֔ ים ַבָבָקִ֕ ָ֖ ֹֽים׃ ַבְכָשבִּ זִּ ל 20 ּוָבֹֽעִּ ֶֹּ֛ ֹו כ   ֲאֶשר־בֹ֥

ּום א מָ֖ יבּו לָּ֣ ֶׁ֑ א ַתְקרִּ י־לֹ֥ ֹון כִּ ֹ֥ה ְלָרצָ֖  ָלֶכֹֽם׃ יְִּהֶי

יש 21  יב ְואִָּ֗ ֵּ֤ ֹֽי־יְַקרִּ ים֙  כִּ ַֹֽבח־ְשָלמִּ ה ֶז  ְלַפֵלא־ ַליהָוָ֔

ֶדר֙  ֹו נֶ֙ ה אָּ֣ נְָדָבָ֔ ר לִּ ֹו ַבָבָקָ֖ אן אָּ֣ ֶֹׁ֑ ים ַבצ ֵּ֤ ְֹֽהיֶה֙  ָתמִּ   יִּ

ֹון ּום ְלָרצָ֔ א ָכל־מָ֖ ֹו ַעֶּוֶרת֩  22 יְִּהיֶה־בֹֹֽו׃ לֹ֥  אֹו־ ָש֜בּור אֵ֨

ּוץ ֶלת ָחרָּ֣ ֹו־יֶַבָ֗ ֹו אֹֽ ֹו גָָרב֙  אֵּ֤ ֶפת אָּ֣ יבּו יֶַלָ֔ ֹ֥ ֶלה לא־ַתְקרִּ   ֵאָ֖

ה ה ַליהָוֶׁ֑ ֶשָ֗ ּו ְואִּ ְתנֹ֥ ם לא־תִּ חַ  ֵמֶהֶּ֛ זְֵבָ֖ ֹֽה׃ ַעל־ַהמִּ  ַליהָו

ֹור 23  ה ְושֹ֥ ּועַ  ָוֶשָ֖ ּוט ָשרָּ֣ ה נְָדָבה֙  ְוָקלֶׁ֑ ֹו ַתֲעֶשָּ֣   אֹתָ֔

ֶדר א ּוְלֵנָ֖ ּוְך 24 יֵָרֶצֹֽה׃ לֹ֥ ּוק ְוָכתּות֙  ּוָמעֵּ֤ ּות ְונָתָּ֣   ְוָכרָ֔

א יבּו לֹ֥ ָ֖ ה ַתְקרִּ ֹֽיהָוֶׁ֑ ם ַל א ּוְֹֽבַאְרְצֶכָ֖ ּו׃ לֹ֥ ַיָּ֣ד 25 ַתֲעשֹֽ   ּומִּ

ר א ֶבן־נֵָכָ֗ יבּו לֹ֥ ֶּ֛ ם ֶאת־ֶלֶֹ֥חם ַתְקרִּ ָכל־ ֱאלֵהיֶכָ֖  מִּ

ֶלה י ֵאֶׁ֑ ָּ֣ ם כִּ ּום ָבֶהם֙  ָמְשָחָתֵּ֤ ם מָּ֣ א ָבָ֔ ּו לֹ֥   יֵָרצָ֖

ר 26                                ָלֶכֹֽם׃ ה ַויְַדֵבֹ֥ ה יְהָוָ֖   ֶאל־מֶֹשֹ֥

ר׃ ֹֹֽ ֹור 27 ֵלאמ ֶשב שָּ֣ י אֹו־ֵעז֙  אֹו־ֶכֵּ֤ ָּ֣ ד כִּ ֶּ֛ה יִָּּוֵלָ֔ ת ְוָהָי ְבַעֹ֥   שִּ

ים ָ֖ ַחת יָמִּ ֹו ַתָּ֣ מֶׁ֑ ֹום אִּ יֵּ֤ ינִּי֙  ּומִּ ְלָאה ַהְשמִּ ה ָוָהָ֔   יֵָרֶצִ֕

ן ה ְלָקְרַבֹ֥ ֶשָ֖ ֹֽה׃ אִּ ֹור 28 ַליהָו ה ְושָ֖ ֹו אֹו־ֶשֶׁ֑  ְוֶאת־ אֹתָּ֣

ֹו א ְבנָ֔ ּו לֹ֥ ְשֲחטָ֖ ֹום תִּ ּו 29 ֶאָחֹֽד׃ ְביֹ֥ זְְבחֹ֥ ֹֽי־תִּ ַֹֽבח־ ְוכִּ  ֶז

ה ה תֹוָדָ֖ ם ַליהָוֶׁ֑ ְֹֽרצֹנְֶכָ֖ זְָבֹֽחּו׃ לִּ ֹום 30 תִּ ל ַההּוא֙  ַביֵּ֤   יֵָאֵכָ֔

ירּו ֹ֥ ּנּו לֹֽא־תֹותִּ ֶמָ֖ ֶקר מִּ ֶֹׁ֑ י ַעד־ב ָ֖ ֹֽה׃ ֲאנִּ   ּוְשַמְרֶתם֙  31 יְהָו

ְצו ֹ  ימִּ ם ַתָ֔ יֶתָ֖ ם ַוֲעשִּ י אָֹתֶׁ֑ ָ֖ ֹֽה׃ ֲאנִּ א 32 יְהָו   ְתַחְללּו֙  ְולֵּ֤

ם י ֶאת־ֵשָּ֣ י ָקְדשִָּ֔ ְקַדְשתִָּ֔ ֹוְך ְונִֵּ֨ ל ְבֵנָּ֣י ְבתָ֖   יְִּשָרֵאֶׁ֑

ֹ֥י ה ֲאנִּ ְשֶכֹֽם׃ יְהָוָ֖ יא 33 ְמַקדִּ ֵּ֤ ֶרץ ֶאְתֶכם֙  ַהמֹוצִּ   ֵמֶאָּ֣

יִּם ְצַרָ֔ ֹות מִּ ְהיֹ֥ ם לִּ ים ָלֶכָ֖ ֶׁ֑ י ֵלאלהִּ ָ֖ ֹֽה׃ ֲאנִּ  יְהָו

ר23:1  ה ַויְַדֵבֹ֥ ה יְהָוָ֖ ר׃ ֶאל־מֶֹשֹ֥ ֹֹֽ ר 2 ֵלאמ   ֶאל־ְבֵנֵּ֤י ַדֵבֵּ֞

ם ְוָאַמְרָתָּ֣  יְִּשָרֵאל֙  י ֲאֵלֶהָ֔ ה מֹוֲעֵדָּ֣ ּו יְהָוָ֔ ְקְראֹ֥   ֲאֶשר־תִּ

ם י אָֹתָ֖ ְקָרֵאָּ֣ ֶדש מִּ ֶֹׁ֑ ֶלה ק ם ֵאֹ֥ ֶשת 3 מֹוֲעָדֹֽי׃ ֵהָ֖ ים֮  ֵשָּ֣   יָמִּ

ה ֹום ְמָלאָכה֒  ֵתָעֶשָּ֣ י ּוַביָּ֣ יעִָּ֗ ת ַהְשבִּ   ַשָבתֹון֙  ַשַבֵּ֤

ֶדש ָֹ֔ ְקָרא־ק ה מִּ א ָכל־ְמָלאָכָ֖ ּו לָּ֣ ת ַתֲעשֶׁ֑ וא֙  ַשָבֹ֥   הִּ

ה ֹֽיהָוָ֔ ל ַל ָֹ֖ ֹוְשבֵֹתיֶכֹֽם׃ ְבכ  מֹֽ

ֶלה 4  י ֵאֵ֚ ה מֹוֲעֵדָּ֣ י יְהָוָ֔ ְקָרֵאָ֖ ֶדש מִּ ֶֹׁ֑ ּו ק ְקְראֹ֥   ֲאֶשר־תִּ

ם ֶדש 5 ְבמֹוֲעָדֹֽם׃ אָֹתָ֖ ָֹּ֣ ֹון ַבח אשָ֗ ה ָהרִּ   ְבַאְרָבָעֹ֥

ר ֶדש ָעָשֶּ֛ ָֹ֖ ין ַלח יִּם ֵבָּ֣ סַ  ָהַעְרָבֶׁ֑ ֹֽה׃ חֶפָ֖  ַליהָו
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VA-YIKRA 
Emor 23:6 – 23:25 

 

ה 6 ָשֵ֨ ר ּוַבֲחמִּ ֶדש יֹום֙  ָעָשֹ֥ ָֹּ֣ ה ַלח ג ַהזֶָ֔ ֹות ַחֹ֥ ה ַהַמצָ֖   ַליהָוֶׁ֑

ת ְבַעֹ֥ ים שִּ ָ֖ ֹות יָמִּ ֹון ַביֹום֙  7 תֹאֵכֹֽלּו׃ ַמצֹ֥ אשָ֔ ְקָרא־ ָהֹֽרִּ  מִּ

ֶדש ָֹ֖ ם יְִּהֶיָּ֣ה ק ה ָכל־ְמֶלֹ֥אֶכת ָלֶכֶׁ֑ א ֲעבָֹדָ֖ ּו׃ לֹ֥  ַתֲעשֹֽ

ם 8  ְקַרְבֶתֹ֥ ה ְוהִּ ֶשֶּ֛ ה אִּ ת ַליהָוָ֖ ְבַעָּ֣ ים שִּ ֶׁ֑ ֹום יָמִּ   ַביֵּ֤

י֙  יעִּ ֶדש ַהְשבִּ ָֹ֔ ְקָרא־ק ה ָכל־ְמֶלֹ֥אֶכת מִּ א ֲעבָֹדָ֖   לֹ֥

ּו׃  ַתֲעשֹֽ

ר 9  ה ַויְַדֵבֹ֥ ה יְהָוָ֖ ר׃ ֶאל־מֶֹשֹ֥ ֹֹֽ ר 10 ֵלאמ   ֶאל־ְבֵנֵּ֤י ַדֵבֵּ֞

ם ְוָאַמְרָתָּ֣  יְִּשָרֵאל֙  אּו ֲאֵלֶהָ֔ ָֹּ֣ ֹֽי־ָתב ֶרץ כִּ   ֶאל־ָהָאָ֗

ר ן ֲאנִּי֙  ֲאֶשֵּ֤ ם נֵֹתָּ֣ ם ָלֶכָ֔ ּה ּוְקַצְרֶתָ֖ יָרֶׁ֑   ֶאת־ְקצִּ

ם ֶמר ַוֲהֵבאֶתֹ֥ ֶֹּ֛ ית ֶאת־ע ֹ֥ ם ֵראשִּ יְרֶכָ֖  ֶאל־ ְקצִּ

ֹ֧יף 11 ַהכֵֹהֹֽן׃ ֶמר ְוֵהנִּ ֶֹּ֛ ְפֵנֹ֥י ֶאת־ָהע ה לִּ ם יְהָוָ֖ ְֹֽרצֹנְֶכֶׁ֑   לִּ

ָֹֽמֳחַרת֙  ת מִּ ּנּו ַהַשָבָ֔ ם 12 ַהכֵֹהֹֽן׃ יְנִּיֶפָ֖ יֶתִ֕ ֹום ַוֲעשִּ   ְביֹ֥

ם ֹֽיְפֶכָ֖ ֶמר ֲהנִּ ֶֹׁ֑ ֶבש ֶאת־ָהע ים ֶכָּ֣ ֹ֧ ֹו ָתמִּ   ֶבן־ְשנָתֶּ֛

ֹֽה׃ ְלעָֹלָ֖ה נְָחתֹו֩  13 ַליהָו י ּומִּ ים ְשנֵֵ֨ ֶלת ֶעְשרֹנִּ֜ ָֹּ֣   ס

ֶמן ְבלּוָלֹ֥ה ה ַבֶשֶּ֛ ֶשֹ֥ ה אִּ יחַ  ַליהָוָ֖ חַ  ֵרָּ֣ ֶֹׁ֑ ה נִּיח ֹֹ֥   ְונְִּסכ

ת ַיָ֖יִּן ֹ֥ יעִּ ֹֽין׃ ְרבִּ י ְוֶלֶחם֩  14 ַההִּ ל ְוָקלִֵּ֨ א ְוַכְרֶמ֜ ּו לָּ֣ אְכלָ֗ ֹֹֽ   ת

ֶצם֙  ֹום ַעד־ֶע֙ ה ַהיָּ֣ ד ַהזֶָ֔ ם ַעֵ֚ יֲאֶכָ֔ ָּ֣ ן ֲהבִּ   ֶאת־ָקְרַבָ֖

ם ת ֱאלֵהיֶכֶׁ֑ ם עֹוָלם֙  ֻחַקֵּ֤ ֵתיֶכָ֔ ָֹּ֣ ל ְלדֹר ָֹ֖   ְבכ

ֵתיֶכֹֽם׃ ֹֹֽ ם 15                                  מְֹשב   ָלֶכם֙  ּוְסַפְרֶתֵּ֤

ת ָמֳחַרָּ֣ ת מִּ יֹום֙  ַהַשָבָ֔ ם מִּ יֲאֶכָ֔ ָּ֣ ֶמר ֲהבִּ ָֹ֖   ֶאת־ע

ה ַבע ַהְתנּוָפֶׁ֑ ֹות ֶשֹ֥ ת ַשָבתָ֖ ֹֹ֥ ימ ֹֽינָה׃ ְתמִּ ְהֶי ד 16 תִּ   ַעָּ֣

ת ָֹֽמֳחַרֵּ֤ ת ַהַשָבת֙  מִּ יעִָּ֔ ּו ַהְשבִּ ְסְפרָ֖ ים תִּ ָּ֣ שִּ ֹום ֲחמִּ   יֶׁ֑

ם ְקַרְבֶתֶּ֛ ה ְוהִּ נְָחֹ֥ ה מִּ ֹֽה׃ ֲחָדָשָ֖ ם 17 ַליהָו ֵתיֶכ֜ ֵֹ֨ מֹוְשב   מִּ

יּאּו׀ ָּ֣ ה ֶלֶָּ֣חם ָתבִּ ַתיִּם ְתנּוָפָ֗ ים ְשֵנָּ֣י ְשֵ֚ ֶלת ֶעְשרֹנִָּ֔ ָֹּ֣   ס

ינָה ְהיֶָ֔ ץ תִּ ינָה ָחֵמָ֖ ים ֵתָאֶפֶׁ֑ ָ֖ כּורִּ ֹֽה׃ בִּ ֹֽיהָו ם 18 ַל ְקַרְבֶתָּ֣   ְוהִּ

ֶחם ת ַעל־ַהֶלָ֗ ְבַעֵ֨ ים שִּ ֵּ֤ ם֙  ְכָבשִּ ימִּ ה ְבֵנָּ֣י ְתמִּ   ָשנָָ֔

ר ר ּוַפֹ֧ ד ֶבן־ָבָקֶּ֛ ָּ֣ם ֶאָחָ֖ יִּם ְוֵאילִּ ּו ְשָנֶׁ֑ ֹֽ  עָֹלה֙  יְִּהיֵּ֤ הַל   יהָוָ֔

נְָחָתם֙  ם ּומִּ ה ְונְִּסֵכיֶהָ֔ ֵשֹ֥ חַ  אִּ ָֹ֖ יַח־נִּיח ֹֽה׃ ֵרֹֽ  ַליהָו

ם 19  יֶתֶּ֛ ֹ֥ים ַוֲעשִּ זִּ יר־עִּ ד ְשעִּ את ֶאָחָ֖   ּוְשֵנֹ֧י ְלַחָטֶׁ֑

ים ֶּ֛ ֹֽים׃ ְלֶזַֹ֥בח ָשָנָ֖ה ְבֵנֹ֥י ְכָבשִּ ָּ֣יף 20 ְשָלמִּ ן׀ ְוֵהנִּ   ַהכֵֹהָּ֣

ם ֶחם ַעל֩ אָֹת֡ ים ֶלֵ֨ ֵּ֤ כּורִּ ְפֵנָּ֣י ְתנּוָפה֙  ַהבִּ ה לִּ  ַעל־ יְהָוָ֔

י ים ְשֵנָ֖ ֶׁ֑ ֶדש ְכָבשִּ ֶֹּ֛ ּו ק ה יְִּהיֹ֥ ם 21 ַלכֵֹהֹֽן׃ ַליהָוָ֖   ּוְקָראֶתֵּ֞

ֶצם׀ ֹום ְבֶעָּ֣ ה ַהיָּ֣ ֶדש֙  ַהזֶָ֗ ֹ֙ ְֹֽקָרא־ק ם יְִּהֶיָּ֣ה מִּ  ָכל־ ָלֶכָ֔

ה ְמֶלֹ֥אֶכת א ֲעבָֹדָ֖ ּו לָּ֣ ת ַתֲעשֶׁ֑  ְבָכל־ עֹוָלֶּ֛ם ֻחַקֹ֥

ם ֵתיֶכָ֖ ֹֹ֥ ֵתיֶכֹֽם׃ מֹוְשב ֹֹֽ ם 22 ְלדֹר יר ּוְֹֽבֻקְצְרֶכֵּ֞ ָּ֣   ֶאת־ְקצִּ

ם ה ַאְרְצֶכָ֗ ת לֹֽא־ְתַכֶלֵּ֞ ָך ָשְֹֽדָך֙  ְפַאֵּ֤   ְוֶלֶֹ֥קט ְבֻקְצֶרָ֔

יְרָךָ֖  א ְקצִּ ט לָּ֣ ֵּ֤י ְתַלֵקֶׁ֑ ָֹֽענִּ ב ְוַלגֵר֙  ֶל ָֹּ֣ ם ַתֲעז י אָֹתָ֔ ָ֖   ֲאנִּ

 ֱאלֵהיֶכֹֽם׃ יְהָוֹ֥ה

ר 23  ה ַויְַדֵבֹ֥ ה יְהָוָ֖ ר׃ ֶאל־מֶֹשֹ֥ ֹֹֽ ר 24 ֵלאמ  ֶאל־ ַדֵבֶּ֛

ל ֵנֹ֥יבְ  ר יְִּשָרֵאָ֖ ֶֹׁ֑ ֶדש ֵלאמ ֵֹ֨ י ַבח יעִּ֜ ד ַהְשבִּ   ְבֶאָחָּ֣

ֶדש ָֹ֗ ֹון ָלֶכם֙  יְִּהֶיֵּ֤ה ַלח ֹון ַשָבתָ֔ ה זְִּכרֹ֥   ְתרּוָעָ֖

ֶדש׃ ֹֹֽ ְקָרא־ק ה ָכל־ְמֶלֹ֥אֶכת 25 מִּ א ֲעבָֹדָ֖ ּו לָּ֣   ַתֲעשֶׁ֑
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ם ְקַרְבֶתֹ֥ ה ְוהִּ ֶשָ֖ ֹֽה׃ אִּ ר 26                            ַליהָו   ַויְַדֵבֹ֥

ה ה יְהָוָ֖ ר׃ ֶאל־מֶֹשֹ֥ ֹֹֽ ְך 27 ֵלאמ ֹור ַא֡   ַלחֶֹדש֩  ֶבָעשָּ֣

י יעִֵּ֨ ה ַהְשבִּ ֹום ַהזֶ֜ ים יֹ֧ ָּ֣ ֻפרִּ ּוא ַהכִּ ֶדש֙  הָ֗ ֹ֙ ְֹֽקָרא־ק   מִּ

ם יְִּהֶיָּ֣ה ם ָלֶכָ֔ ּנִּיֶתָ֖ ם ְועִּ ם ֶאת־נְַפשֵֹתיֶכֶׁ֑ ְקַרְבֶתֹ֥   ְוהִּ

ה ֶשָ֖ ֹֽה׃ אִּ א ְוָכל־ְמָלאָכה֙  28 ַליהָו ּו לָּ֣ ֶצם ַתֲעשָ֔   ְבֶעָ֖

ֹום י ַהֶזֶׁ֑ה ַהיָּ֣ ָּ֣ ֹום כִּ ים֙  יֵּ֤ ֻפרִּ ּוא כִּ ר הָ֔ ם ְלַכֵפָּ֣   ֲעֵליֶכָ֔

י ְפֵנָ֖ י 29 ֱאלֵהיֶכֹֽם׃ יְהָוֹ֥ה לִּ ֵּ֤ ֶפש֙  כִּ ר ָכל־ַהּנֶ֙  לֹֽא־ ֲאֶשָּ֣

ה ֶצם ְתֻעּנֶָ֔ ֹום ְבֶעָ֖ ה ַהֶזֶׁ֑ה ַהיָּ֣  ֵמַֹֽעֶמֹֽיָה׃ ְונְִּכְרָתָ֖

ֶפש 30  ר ְוָכל־ַהּנֶָ֗ ה ַתֲעֶשה֙  ֲאֶשֵּ֤ ֶצם ָכל־ְמָלאָכָ֔   ְבֶעָ֖

ֹום י ַהֶזֶׁ֑ה ַהיָּ֣ ֶּ֛ וא ֶאת־ַהֶּנֶֹ֥פש ְוַהֲֹֽאַבְדתִּ ָ֖ ֶרב ַההִּ ֶקֹ֥   מִּ

ה 31 ַעָמֹּֽה׃ א ָכל־ְמָלאָכָ֖ ּו לָּ֣ ת ַתֲעשֶׁ֑   עֹוָלם֙  ֻחַקֵּ֤

ם ֵתיֶכָ֔ ָֹּ֣ ל ְלדֹר ָֹ֖ ֵתיֶכֹֽם׃ ְבכ ֹֹֽ ְשב ֹֹֽ ת 32 מ ֹון ַשַבֵ֨   ַשָבתֹ֥

ם הּוא֙  ם ָלֶכָ֔ ּנִּיֶתָ֖ ם ְועִּ ה ֶאת־נְַפשֵֹתיֶכֶׁ֑ ְשָעֵּ֤   ְבתִּ

ֶדש֙  ֹ֙ ֶרב ַלח ֶרב ָבֶעָ֔ ֶרב ֵמֶעָּ֣ ּו ַעד־ֶעָ֔ ְשְבתָ֖   תִּ

 ַשַבְתֶכֹֽם׃

ר 33  ה ַויְַדֵבֹ֥ ה יְהָוָ֖ ר׃ ֶאל־מֶֹשֹ֥ ֹֹֽ ר 34 ֵלאמ   ֶאל־ְבֵנֹ֥י ַדֵבֶּ֛

ל ר יְִּשָרֵאָ֖ ֶֹׁ֑ ה ֵלאמ ָשֵ֨ ר ַבֲחמִּ ֹום ָעָש֜ ֶדש יָ֗ ֵֹּ֤   ַלח

י֙  יעִּ ה ַהְשבִּ ג ַהזֶָ֔ ֹות ַחֹ֧ ת ַהֻסכֶּ֛ ְבַעֹ֥ ים שִּ ָ֖ ֹֽה׃ יָמִּ  ַליהָֹו

ֹום 35  ֹון ַביֹ֥ אשָ֖ ֶדש ָהרִּ ֶֹׁ֑ ְקָרא־ק ה ָכל־ְמֶלֹ֥אֶכת מִּ   ֲעבָֹדָ֖

א ּו׃ לֹ֥ ת 36 ַתֲעשֹֽ ְבַעָּ֣ ים שִּ יבּו יָמִָּ֔ ֹ֥ ה ַתְקרִּ ֶשָ֖ ה אִּ   ַליהָוֶׁ֑

ֹום י ַביָּ֣ ינִּ֡ ְקָרא־קֶֹדש֩  ַהְשמִּ ה מִּ ם יְִּהיֵֶ֨   ָלֶכ֜

ם ְקַרְבֶתֵ֨ ה ְוהִּ ֶשֵּ֤ ֹֽיהָוה֙  אִּ ֶרת ַל וא ֲעֶצָּ֣  ָכל־ הִָּ֔

ה ְמֶלֹ֥אֶכת א ֲעבָֹדָ֖ ּו׃ לֹ֥ ֶלה 37 ַתֲעשֹֽ י ֵאֵ֚ ה מֹוֲעֵדָּ֣   יְהָוָ֔

ּו ְקְראֹ֥ ם ֲאֶשר־תִּ י אָֹתָ֖ ְקָרֵאָּ֣ ֶדש מִּ ֶֹׁ֑ יב ק   ְלַהְקרִֵּ֨

ה ֶש֜ ה אִּ ה עָֹלֹ֧ה ַליהָוָ֗ נְָחֶּ֛ ים ֶזַֹ֥בח ּומִּ ָ֖ ֹוםְדבַ  ּונְָסכִּ   ר־יֹ֥

ֹו׃ ד 38 ְביֹומֹֽ ְלַבָ֖ ת מִּ ָֹּ֣ ה ַשְבת ד יְהָוֶׁ֑ ְלַבָּ֣ ם ּומִּ   ַמְתנֹֹֽוֵתיֶכָ֗

ד ְלַבֵּ֤ ְלַבד֙  ָכל־נְִּדֵריֶכם֙  ּומִּ ם ּומִּ ֹוֵתיֶכָ֔   ָכל־נְִּדבָּ֣

ר ּו ֲאֶשֹ֥ ְתנָ֖ ֹֽה׃ תִּ ְך 39 ַליהָו ָשה֩  ַא֡ ר ַבֲחמִּ   ֜יֹום ָעָשֵ֨

ֶדש ָֹּ֣ י ַלח יעִָּ֗ ת ְבָאְסְפֶכם֙  ַהְשבִּ ֶרץ ֶאת־ְתבּוַאָּ֣   ָהָאָ֔

גּו ֹֹ֥ ה ָתח ת ֶאת־ַחג־יְהָוָ֖ ְבַעָּ֣ ים שִּ ֶׁ֑ ֹום יָמִּ אשֹון֙  ַביֵּ֤   ָהֹֽרִּ

ֹון ֹום ַשָבתָ֔ י ּוַביֹ֥ ָ֖ ינִּ ֹון׃ ַהְשמִּ ם 40 ַשָבתֹֽ ם ּוְלַקְחֶתֵ֨   ָלֶכ֜

ֹום ֹון ַביָּ֣ אשָ֗ י ָהרִּ ץ ְפרִֵּ֨ ת ָהָדר֙  ֵעֵּ֤ ָֹּ֣ ים ַכפ   ַוֲעַנֹ֥ף ְתָמרִָּ֔

ת ָֹ֖ ם ְוַעְרֵבי־ָנֶַׁ֑חל ֵעץ־ָעב ְפֵנֶּ֛י ּוְשַמְחֶתָ֗   יְהָוֹ֥ה לִּ

ם ת ֱאלֵהיֶכָ֖ ְבַעֹ֥ ֹֽים׃ שִּ ם 41 יָמִּ ג אֹתֹו֙  ְוַחגֶֹתֵּ֤ ה ַחָּ֣ ֹֽיהָוָ֔   ַל

ת ְבַעֹ֥ ים שִּ ָ֖ ת ַבָשָנֶׁ֑ה יָמִּ ם עֹוָלם֙  ֻחַקֵּ֤ ֵתיֶכָ֔ ָֹּ֣   ְלדֹר

ֶדש ֹֹ֥ י ַבח ָ֖ יעִּ גּו ַהְשבִּ ֹֹ֥ ֹו׃ ָתח ת 42 אֹתֹֽ ֹֹ֥ ּו ַבֻסכ   ֵתְשבָ֖

בְ  תשִּ ים ַעָּ֣ ֶׁ֑ ל ָכל־ָהֶֹֽאזְָרח֙  יָמִּ ּו ְביְִּשָרֵאָ֔   יְֵשבָ֖

ֹֹֽת׃ ּו ְלַמַען֮  43 ַבֻסכ ֵתיֶכ֒ם  יְֵדעָּ֣ ֹֹֽ י דֹר ָּ֣ ֹות כִּ י֙  ַבֻסכָ֗ ְבתִּ   הֹוַש֙

ל ֶאת־ְבֵנָּ֣י י יְִּשָרֵאָ֔ ֹ֥ יאִּ ם ְבהֹוצִּ ֶרץ אֹוָתָ֖ יִּם ֵמֶאָּ֣ ְצָרֶׁ֑   מִּ

י ָ֖ ר 44 ֱאלֵהיֶכֹֽם׃ יְהָוֹ֥ה ֲאנִּ ה ַויְַדֵבָּ֣ י מֶֹשָ֔   ֶאת־מֲֹעֵדָ֖

ה י יְהָוֶׁ֑  יְִּשָרֵאֹֽל׃ ֶאל־ְבֵנָ֖

ר24:1  ה ַויְַדֵבֹ֥ ה יְהָוָ֖ ר׃ ֶאל־מֶֹשֹ֥ ֹֹֽ ו 2 ֵלאמ ל ֶאת־ְבֵנָּ֣י ַצֵּ֞   יְִּשָרֵאָ֗
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ּו יָך ְויְִּקחֵ֨ ֶמן ֵאֶל֜ ית ָזְֶּ֛ך ַזֹ֥יִּת ֶשָּ֣ ָ֖ ֹור ָכתִּ ת ַלָמאֶׁ֑   ְלַהֲעלֹ֥

ֹֽיד׃ ֵנָ֖ר חּוץ֩  3 ָתמִּ ֶכת מִּ ֵֹ֨ ת ְלָפר ֶהל ָהֵעֻד֜ ָֹּ֣ ד ְבא   מֹוֵעָ֗

ֹו יֲַערְֹך֩  ן אֹתֵ֨ ֹ֜ ֶרב ַאֲהר ֶקר ֵמֶעֹ֧ ֶֹּ֛ ְפֵנֹ֥י ַעד־ב ה לִּ   יְהָוָ֖

יד ֶׁ֑ ת ָתמִּ ם ֻחַקֹ֥ ֵתיֶכֹֽם׃ עֹוָלָ֖ ֹֹֽ ל 4 ְלדֹר ה ַעֵ֚ ה ַהְמנָֹרָּ֣   ַהְטהָֹרָ֔

ְך ָֹ֖ ֹות יֲַער ְפֵנֹ֥י ֶאת־ַהּנֵרֶׁ֑ ה לִּ ֹֽיד׃ יְהָוָ֖  ָתמִּ

ֶלת ְוָלַקְחָתָּ֣  5  ָֹ֔ יָתָּ֣  ס ּה ְוָאפִּ ים אָֹתָ֔ ה ְשֵתֹ֥   ֶעְשֵרָ֖

ֹות ים ְשנֵי֙  ַחלֶׁ֑  ָהֶאָחֹֽת׃ ַהַֹֽחָלֹ֥ה יְִּהֶיָ֖ה ֶעְשרֹנִָּ֔

ם ְוַשְמָתֹ֥  6  יִּם אֹוָתֶּ֛ ֹות ְשַתֹ֥ ש ַמֲֹֽעָרכָ֖ ֶכת ֵשָּ֣   ַהַֹֽמֲעָרֶׁ֑

ל ן ַעֶּ֛ ר ַהֻשְלָחֹ֥ ָֹ֖ ְפֵנֹ֥י ַהָטה ֹֽה׃ לִּ  ַעל־ ְונַָתָתֹ֥  7 יְהָו

ֶכת ה ְלבָֹנָּ֣ה ַהַֹֽמֲעֶרָ֖ ה זַָכֶׁ֑ ה ַלֶלֶ֙חם֙  ְוָהיְָתֵּ֤   ְלַאזְָכָרָ֔

ה ֶשָ֖ ֹֽה׃ אִּ ֹֽיהָו ֹום 8 ַל ת ְביֵ֨ ֹום ַהַשָב֜ ת ְביָּ֣   ַהַשָבָ֗

ּנּו ַֹֽעְרֶכֶּ֛ ְפֵנֹ֥י ַי ה לִּ יד יְהָוָ֖ ֶׁ֑ ת ָתמִּ ל ֵמֵאֹ֥ ֹֽי־יְִּשָרֵאָ֖   ְבֵנ

ית ֹ֥ ֹֽם׃ ְברִּ ן ְוָהֹֽיְָתה֙  9 עֹוָל ָֹּ֣ יו ְלַאֲהר הּו ּוְלָבנָָ֔   ַוֲאָכֻלָ֖

ֹום ש ְבָמקָּ֣ ֶֹׁ֑ י ָקד ים קֶֹדש֩  כִּ֡ ָדשִֵּ֨ ּוא ָקֹֽ ֹו הֹ֥ י לֶּ֛ ֵשֹ֥   ֵמאִּ

ה ֹֽם׃ יְהָוָ֖ ה ַויֵֵצא֙  10                           ָחק־עֹוָל ָשָּ֣   ֶבן־אִּ

ית יש ְוהּוא֙  יְִּשְרֵאלִָּ֔ ָּ֣ י ֶבן־אִּ ְצרִָּ֔ ֹוְך מִּ   ְבֵנָּ֣י ְבתָ֖

ל ה ַויִּּנָצּו֙  יְִּשָרֵאֶׁ֑ ן ַבַֹֽמֲחנֶָ֔ ית ֶבֵ֚ יש ַהיְִּשְרֵאלִָּ֔ ָ֖   ְואִּ

ֹֽי׃ יִּקֹב 11 ַהיְִּשְרֵאלִּ ה ַוְ֠ ָשֵ֨ ֵּ֤ית ֶבן־ָהֹֽאִּ  ֶאת־ ַהיְִּשְרֵאלִּ

ל ַהֵשם֙  יאּו ַויְַקֵלָ֔ ֹ֥ ֹו ַויָבִּ ה אֹתָ֖ ם ֶאל־מֶֹשֶׁ֑ ֹו ְוֵשֹ֥ מֶּ֛   אִּ

ית ֹ֥ י ְשלמִּ ָ֖ ְברִּ הּו 12 ְלַמֵטה־ָדֹֽן׃ ַבת־דִּ ר ַויַּנִּיֻחָ֖ ְשָמֶׁ֑   ַבמִּ

ש ֹֹ֥ ְפר ם לִּ י ָלֶהָ֖ ֹ֥ ֹֽה׃ ַעל־פִּ  יְהָו

ר 13  ה ַויְַדֵבֹ֥ ה יְהָוָ֖ ר׃ ֶאל־מֶֹשֹ֥ ֹֹֽ א 14 ֵלאמ  ֶאת־ הֹוֵצָּ֣

ל חּוץ֙  ַהְֹֽמַקֵלָ֗ ה ֶאל־מִּ ַֹֽמֲחנֶָ֔ ּו ַל ים ְוָסְמכֹ֧ ֶּ֛   ָכֹֽל־ַהשְֹמעִּ

ם ֹו ֶאת־יְֵדיֶהָ֖ ּו ַעל־רֹאשֶׁ֑ ֹו ְוָרגְמֹ֥  ְוֶאל־ 15 ָכל־ָהֵעָדֹֽה׃ אֹתָ֖

ל ְבֵנֹ֥י ר רְתַדֵבָּ֣  יְִּשָרֵאָ֖ ֶֹׁ֑ יש ֵלאמ ֹ֥ יש אִּ ֶּ֛ ֹֽי־יְַקֵלֹ֥ל אִּ   כִּ

יו א ֱאלָהָ֖ ֹו׃ ְונָָשֹ֥ ב 16 ֶחְטאֹֽ ֹות ֵשם־יְהָוה֙  ְונֵֹקֵּ֤ ת מָּ֣   יּוָמָ֔

ֹום ֹו ָרגֹ֥ ה יְִּרְגמּו־בָ֖ ח ַכֵגר֙  ָכל־ָהֵעָדֶׁ֑  ְבנְָקבֹו־ ָכֶֹֽאזְָרָ֔

ם יש 17 יּוָמֹֽת׃ ֵשָ֖ י ְואִִּ֕ ֹ֥ ה כִּ ם ָכל־ֶנֶָּ֣פש יֶַכָ֖ ֹות ָאָדֶׁ֑   מָ֖

ה ּוַמֵכֹ֥ה 18 יּוָמֹֽת׃ ֶֹֽפש־ְבֵהָמָ֖ ּנָה ֶנ ַחת ֶנֶָ֖פש יְַשְלֶמֶׁ֑   ַתֹ֥

ֶֹֽפש׃ יש 19 ָנ ן ְואִִּ֕ ֹֽי־יִֵּתֹ֥ ּום כִּ ֹו מָ֖ יתֶׁ֑ ר ַבֲעמִּ ה ַכֲאֶשָּ֣   ָעָשָ֔

ן ֶשה ֵכָ֖ ֹו׃ יֵָעֹ֥ ֶבר 20 לֹֽ ַחת ֶשֵ֚ ֶבר ַתָּ֣ יִּן ֶשָ֔ ַחת ַעֵ֚ יִּן ַתָּ֣   ַעָ֔

ן ַחת ֵשָ֖ ן ַתָּ֣ ר ֵשֶׁ֑ ן ַכֲאֶשֵ֨ ם מּום֙  יִֵּתֹ֥ ן ָבָֹֽאָדָ֔   יִָּּנֶֹ֥תן ֵכָ֖

ֹו׃ ה ּוַמֵכֹ֥ה 21 בֹֽ ּנָה ְבֵהָמָ֖ ם ּוַמֵכֹ֥ה יְַשְלֶמֶׁ֑  יּוָמֹֽת׃ ָאָדָ֖

ט 22  ְשַפֵּ֤ ם יְִּהֶיָּ֣ה ֶאָחד֙  מִּ ח ַכֵגֹ֥ר ָלֶכָ֔ י יְִּהֶיֶׁ֑ה ָכֶאזְָרָ֖ ֶּ֛   כִּ

ֹ֥י ה ֲאנִּ ר 23 ֱאלֵהיֶכֹֽם׃ יְהָוָ֖   ֶאל־ְבֵנָּ֣י מֶֹשה֮  ַויְַדֵבָּ֣

יאּו ָרֵאל֒ יִּשְ  ָּ֣ ל ַויֹוצִּ חּוץ֙  ֶאת־ַהְֹֽמַקֵלָ֗ ה ֶאל־מִּ ַֹֽמֲחנֶָ֔   ַל

ּו ֹו ַויְִּרְגמֹ֥ ֶבן אֹתָ֖ ל ָאֶׁ֑ ֹֽי־יְִּשָרֵאָּ֣ ּו ּוְבֵנ ר ָעשָ֔ ֲֹֽאֶשֶּ֛ ָּוֹ֥ה ַכ   צִּ

ה  ֶאת־מֶֹשֹֽה׃ יְהָוָ֖

ר25:1  ה יְהָוה֙  ַויְַדֵבֵּ֤ ר ֶאל־מֶֹשָ֔ י ְבַהֹ֥ יַנָ֖ ר׃ סִּ ֹֹֽ ר 2 ֵלאמ  ֶאל־ ַדֵבֵּ֞

ם ְוָאַמְרָתָּ֣  יְִּשָרֵאל֙  ְבֵנֵּ֤י י ֲאֵלֶהָ֔ ֵּ֤ אּו֙  כִּ ֹ֙ ֶרץ ָתב   ֶאל־ָהָאָ֔

ר י ֲאֶשֹ֥ ָ֖ ן ֲאנִּ ם נֵֹתָּ֣ ה ָלֶכֶׁ֑ ֶרץ ְוָשְבָתָּ֣ ת ָהָאָ֔ ֹֽה׃ ַשָבָ֖  ַליהָו

ש 3  ע ָשנִּים֙  ֵשֵּ֤ זְַרָּ֣ ָך תִּ ש ָשֶדָ֔ ים ְוֵשֹ֥ ָ֖ ר ָשנִּ ָֹּ֣ זְמ ָך תִּ   ַכְרֶמֶׁ֑
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ת ּוַבָשָנָּ֣ה 4 ֶאת־ְתבּוָאָתֹּֽה׃ ְוָאַסְפָתָ֖  יעִָּ֗ ת ַהְשבִּ   ַשַבֵּ֤

ֶרץ יְִּהֶיָּ֣ה ַשָבתֹון֙  ת ָלָאָ֔ ה ַשָבָ֖ ְדָך֙  ַליהָוֶׁ֑ א ָשֹֽ ע לָּ֣ זְָרָ֔   תִּ

א ְוַכְרְמָךָ֖  ר׃ לֹ֥ ֹֹֽ זְמ ת 5 תִּ יחַ  ֵאָּ֣ ֵּ֤ ֹֽיְרָך֙  ְספִּ א ְקצִּ ֹור לָּ֣ ְקצָ֔   תִּ

י ּנְֵבֹ֥ ָך ְוֶאת־עִּ א נְזִּיֶרָ֖ ר לָּ֣ ֶֹׁ֑ ְבצ ֹון ְשַנֹ֥ת תִּ ֹ֥ה ַשָבתָ֖   יְִּהֶי

ָהיְָתה 6 ָלָאֶֹֽרץ׃ ת ְוְ֠ ֶרץ ַשַבֵ֨ ה ָלֶכם֙  ָהָאֵּ֤   ְלָךָ֖  ְלָאְכָלָ֔

ָך ּוְלַעְבְדָךָּ֣  ֹֽיְרָך֙  ְוַלֲאָמֶתֶׁ֑ ְבָךָ֔  ְולְִּשכִּ ים ּוְלתֹוָשָּ֣ ָ֖   ַהָגרִּ

ָמְֹֽך׃ ְבֶהְמְתָךָ֔  7 עִּ ַֹֽחָיָ֖ה ְולִּ ר ְוַל ָך ֲאֶשָּ֣ ֹ֥ה ְבַאְרֶצֶׁ֑ ְהֶי  ָכל־ תִּ

ּה ֹֹֽל׃ ְתבּוָאָתָ֖   ְלָךָ֗  ְוָסַפְרָתָּ֣  8                                 ֶלֱאכ

ַבע ת ֶשֵ֚ ָֹּ֣ ים ַשְבת ַבע ָשנִָּ֔ ים ֶשֹ֥ ָ֖ ַבע ָשנִּ ים ֶשָּ֣ ֶׁ֑   ְפָעמִּ

ּו ַבע יְֵמי֙  ְלָךָ֗  ְוָהיָּ֣ ת ֶשֵ֚ ָֹּ֣ ים ַשְבת ַשע ַהָשנִָּ֔ ים ֵתֹ֥ ָ֖   ְוַאְרָבעִּ

ֹֽה׃ ר ְוַהֲֹֽעַבְרָתֵּ֞  9 ָשָנ ֶדש ְתרּוָעה֙  שֹוַפֵּ֤ ָֹּ֣ י ַבח עִָּ֔   ַהְשבִּ

ֹור ֶדש ֶבָעשָ֖ ֶֹׁ֑ ים ְביֹום֙  ַלח ֻפרִָּ֔ ירּו ַהכִּ ֹ֥ ר ַתֲעבִּ   שֹוָפָ֖

ם 10 ְבָכל־ַאְרְצֶכֹֽם׃ ַדְשֶתָ֗ ת ְוקִּ ים֙  ְשַנֵּ֤ת ֵאָּ֣ שִּ   ַהֲחמִּ

ה ם ָשנָָ֔ ֹור ּוְקָראֶתֹ֥ ֶרץ ְדרֶּ֛ יהָ  ָבָאָ֖ ל ְלָכל־יְֹשֶבֶׁ֑   יֹוֵבֹ֥

וא֙  ְהֶיָּ֣ה הִּ ם תִּ ם ָלֶכָ֔ יש ְוַשְבֶתָ֗ ֹו אִֵּ֚   ֶאל־ֲאֻחזָתָ֔

יש ֹ֥ ֹו ְואִּ ְשַפְחתָ֖ ל 11 ָתֻשֹֽבּו׃ ֶאל־מִּ וא יֹוֵבָּ֣   ְשַנֶּ֛ת הִָּ֗

ים ֹ֥ שִּ ְהֶיָּ֣ה ָשָנָ֖ה ַהֲחמִּ ם תִּ א ָלֶכֶׁ֑ עּו לָּ֣ זְָרָ֔ א תִּ ְקְצרּו֙  ְולֵּ֤   תִּ

יהָ  יֶחָ֔ א ֶאת־ְספִּ ּו ְולֹ֥ ְבְצרָ֖ יָה׃ תִּ י 12 ֶאת־נְזִֶּרֹֽ ל כִֵּ֚ וא יֹוֵבָּ֣   הִָּ֔

ֶדש ָֹ֖ ְהֶיָּ֣ה ק ם תִּ ה ָלֶכֶׁ֑ ן־ַהָשֶדָ֔ ּו מִֵּ֨  ֶאת־ תֹאְכלָ֖

ְשַנֹ֥ת 13 ְתבּוָאָתֹּֽה׃ ל בִּ את ַהיֹוֵבָ֖ ֶֹׁ֑ בּו ַהז יש ָתֻשִ֕ ָ֖  ֶאל־ אִּ

ֹו׃ ּו 14 ֲאֻחזָתֹֽ ְמְכרֵּ֤ ֹֽי־תִּ ְמָכר֙  ְוכִּ ָך מִּ יֶתָ֔ ֹו ַלֲעמִּ ה אֹ֥ ָֹ֖   ָקנ

ַיָּ֣ד ָך מִּ יֶתֶׁ֑ ּו ֲעמִּ יש ַאל־תֹונָ֖ ֹ֥ ֹֽיו׃ אִּ רבְ  15 ֶאת־ָאחִּ ְסַפֵּ֤   מִּ

ר ָשנִּים֙  ל ַאַחָּ֣ ְקֶנָ֖ה ַהיֹוֵבָ֔ ת תִּ ָך ֵמֵאָּ֣ יֶתֶׁ֑ ר ֲעמִּ ְסַפֹ֥   ְבמִּ

ת ָֹ֖ ֹֽי־ְתבּוא ְֹֽך׃ ְשֵנ י׀ 16 יְִּמָכר־ָל ָּ֣ ב ְלפִּ ָֹּ֣ ים ר   ַתְרֶבה֙  ַהָשנִָּ֗

ֹו ְקנָתָ֔ י֙  מִּ ט ּוְלפִּ ָֹּ֣ ים ְמע יט ַהָשנִָּ֔ ָ֖ ֹו ַתְמעִּ ְקנָתֶׁ֑   מִּ

י ר כִֵּ֚ ְסַפָּ֣ ת מִּ ָֹ֔ ּוא ְתבּוא ר הֹ֥ ְֹֽך׃ מֵֹכָ֖ א 17 ָל יש תֹונּו֙  ְולֵּ֤ ָּ֣  ֶאת־ אִּ

ֹו יתָ֔ אתָ  ֲעמִּ יָך ְויֵָרָ֖ י ֵמֱֹֽאלֶהֶׁ֑ ֶּ֛ ֹ֥י כִּ ה ֲאנִּ  ֱאלֵהיֶכֹֽם׃ יְהָֹוָ֖

יֶתם֙  18  י ַוֲעשִּ י ֶאת־ֻחקַֹתָ֔ ְשָפַטֹ֥ ּו ְוֶאת־מִּ ְשְמרָ֖   תִּ

ם יֶתָּ֣ ם ַוֲעשִּ ם אָֹתֶׁ֑ ֹֽיַשְבֶתֹ֥ ֶרץ וִּ  ָלֶבַֹֽטח׃ ַעל־ָהָאָ֖

ֶרץ֙  ְונְָתָנֵּ֤ה 19  ּה ָהָא֙ ְריָָ֔ ם פִּ ַבע ַוֲאַכְלֶתָ֖ ֶֹׁ֑ ם ָלש ֹֽיַשְבֶתֹ֥   וִּ

ַטח ֹֽיָה׃ ָלֶבָ֖ י 20 ָעֶל ָּ֣ ּו ְוכִּ ל תֹאְמרָ֔   ַבָשָנָּ֣ה ַמה־ּנֹאַכָ֖

ת יעִֶּׁ֑ ן ַהְשבִּ א ֵהֵ֚ ע לָּ֣ א נִּזְָרָ֔ ף ְולֹ֥ ָֹ֖  ֶאת־ְתבּוָאֵתֹֽנּו׃ נֱֶאס

י 21  יתִּ ּוִֵּּ֤ י֙  ְוצִּ ְרָכתִּ ם ֶאת־בִּ ֶׁ֑  ַבָשָנָ֖ה ָלֶכָ֔ שִּ   ְוָעָשת֙  יתַהשִּ

ה ש ֶאת־ַהְתבּוָאָ֔ ֹֽים׃ לְִּשלָ֖ ם 22 ַהָשנִּ ת ּוזְַרְעֶתָ֗   ַהָשָנָּ֣ה ֵאֵ֚

ת ינִָּ֔ ם ַהְשמִּ ה ַוֲאַכְלֶתָ֖ ן־ַהְתבּוָאָּ֣ ן מִּ ד׀ יָָשֶׁ֑   ַהָשָנָּ֣ה ַעָּ֣

ת יעִָּ֗ ּה ַעד־בֹוא֙  ַהְתשִּ ּוָאָתָ֔ ּו ְתבָּ֣ ֶרץ 23 יָָשֹֽן׃ תֹאְכלָ֖   ְוָהָאָ֗

א ָמֵכר֙  לֵּ֤ ת תִּ ֻתָ֔ ְצמִּ י לִּ ָ֖ י־לִּ ֶרץ כִּ ים ָהָאֶׁ֑ ֹ֧ ֹֽי־גֵרִּ ים כִּ ֶּ֛   ְותֹוָשבִּ

ם ֹֽי׃ ַאֶתָ֖ ָמדִּ ל 24 עִּ ָֹ֖ ֶרץ ּוְבכ ם ֶאָּ֣ ה ֲאֻחזְַתֶכֶׁ֑ ּו ְגֻאָלָ֖ ְתנֹ֥   תִּ

ּוְך 25                                ָלָאֶֹֽרץ׃ ֹֽי־יָמָּ֣ יָך כִּ ר ָאחִָּ֔   ּוָמַכָ֖

ֹו א ֵמֲאֻחזָתֶׁ֑ ֲֹֹֽאלֹו֙  ּוָבֵּ֤ ב ג ָֹּ֣ ל יוֵאָלָ֔  ַהָקר ת ְוגַָאִ֕   ֵאָ֖

ְמַכֹ֥ר ֹֽיו׃ מִּ יש 26 ָאחִּ י ְואִִּ֕ ֶּ֛ א כִּ ֹו לֹ֥ ְֹֽהיֶה־לָ֖ ל יִּ יגָה גֵֹאֶׁ֑ ָּ֣ שִּ   ְוהִּ

ֹו א יָדָ֔ י ּוָמָצָ֖ ֹו׃ ְכֵדֹ֥ ַשב֙  27 גְֻאָלתֹֽ ֹו ֶאת־ְשֵנָּ֣י ְוחִּ ְמָכרָ֔   מִּ
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יב֙  ף ְוֵהשִּ עֵֹדָ֔ יש ֶאת־ָהָּ֣ ָ֖ ר ָלאִּ ֹו ֲאֶשָּ֣ ב ָמַֹֽכר־לֶׁ֑   ְוָשָ֖

ֹו׃ ם 28 ַלֲאֻחזָתֹֽ ה ְואִֵּ֨ ֹו לֹֽא־ָמְֹֽצָא֜ יב ֵדי֮  יָדָ֗ ָּ֣   ְוָהָיָּ֣ה לֹו֒  ָהשִּ

ֹו ְמָכרָ֗ ֹו ַהקֶֹנָּ֣ה ְביַד֙  מִּ ד אֹתָ֔ ל ְשַנָּ֣ת ַעָ֖   ְויָָצא֙  ַהיֹוֵבֶׁ֑

ל ב ַביֵֹבָ֔ ֹו׃ ְוָשָ֖ יש 29                             ַלֲאֻחזָתֹֽ ֹֽי־ ְואִָּ֗  כִּ

 ֵֹּ֤ יר ֵבית־מֹוַשב֙  ריְִּמכ ָּ֣ ה עִּ ֹו ְוָהיְָתה֙  חֹוָמָ֔  ַעד־ ְגֻאָלתָ֔

ם ָֹ֖ ֹו ְשַנָּ֣ת ת ְמָכרֶׁ֑ ים מִּ ָ֖ ֹ֥ה יָמִּ ְהֶי ֹו׃ תִּ ם 30 גְֻאָלתֹֽ ָּ֣  לֹֽא־ ְואִּ

ל את יִָּגֵאָ֗ יָמה֒  ָשָנָּ֣ה לֹו֮  ַעד־ְמלָּ֣ ָקם ְתמִּ יִּת ְוְ֠   ַהַבֵ֨

יר ֹו] לאֲאֶשר־ ֲאֶשר־ָבעִּ֜ ה[ לָּ֣ ת חָֹמָ֗ יֻתֶּ֛ ֹו ַלקֶֹנֹ֥ה ַלְצמִּ   אֹתָ֖

יו א ְלדֹרָֹתֶׁ֑ א לֹ֥ י 31 ַביֵֹבֹֽל׃ יֵֵצָ֖ ים ּוָבֵתָּ֣ ר ַהֲחֵצרִָּ֗  ֵאין־ ֲאֶשֵ֨

ם יב חָֹמה֙  ָלֶהֵּ֤ ה ָסבִָּ֔ ֶרץ ַעל־ְשֵדֹ֥ ב ָהָאָ֖   ְגֻאָלה֙  יֵָחֵשֶׁ֑

ֹו ְהיֶה־לָ֔ ל תִּ ם ְוָעֵרי֙  32 יֵֵצֹֽא׃ ּוַביֵֹבָ֖ יִָּ֔ י ַהְלוִּ י ָבֵתָ֖   ָעֵרָּ֣

ם ם ְגֻאַלֹ֥ת ֲאֻחזָָתֶׁ֑ ֹ֥ה עֹוָלָ֖ ְהֶי ֹֽם׃ תִּ יִּ ר 33 ַלְלוִּ   יִּגְַאל֙  ַוֲאֶשֵּ֤

ם יִָּ֔ ן־ַהְלוִּ א מִּ יִּת ְויָָצֹ֧ ְמַכר־ַבֶּ֛ יר מִּ ֹ֥ ֹו ְועִּ ל ֲאֻחזָתָ֖   ַביֵֹבֶׁ֑

י ָּ֣ י כִּ י ָבֵתֵּ֞ ם ָעֵרָּ֣ יִָּ֗ וא ַהְלוִּ ם הִֵּ֚ ֹוְך ֲאֻחזָָתָ֔   ְבֵנֹ֥י ְבתָ֖

ה 34 יְִּשָרֵאֹֽל׃ ש ּוֲשֵדֶּ֛ גְַרֹ֥ ם מִּ א ָעֵריֶהָ֖ ֹֽי־ ריִָּמֵכֶׁ֑  לָּ֣  כִּ

ּוא עֹוָלֶּ֛ם ֲאֻחַזֹ֥ת ֹֽי־ 35                                 ָלֶהֹֽם׃ הָ֖  ְוכִּ

ּוְך יָך יָמָּ֣ ָטה ָאחִָּ֔ ֹו ּוָמֹ֥ ְך יָדָ֖ ָמֶׁ֑ ֹו ְוֶהֱֹֽחַזְָּ֣קתָ  עִּ   ֵגֹ֧ר בָ֔

ב י ְותֹוָשֶּ֛ ָמְֹֽך׃ ָוַחָ֖ ח 36 עִּ ַקֵּ֤ תֹו֙  ַאל־תִּ ית ֶנֶָּ֣שְך ֵמֹֽאִּ   ְוַתְרבִָּ֔

אתָ  יָך ְויֵָרָ֖ י ֵמֱֹֽאלֶהֶׁ֑ יָך ְוֵחֹ֥ ָ֖ ָמְֹֽך׃ ָאחִּ  לֹֽא־ ֶאת־ַכְסְפָךָ֔  37 עִּ

ן ֵתֹ֥ ֹו תִּ ית ְבֶנֶֶׁ֑שְך לָ֖ ָ֖ ן ּוְבַמְרבִּ ֵתֹ֥ ָֹֽך׃ לא־תִּ י 38 ָאְכֶל   ֲאנִָּ֗

ם יְהָוה֙  ֵהיֶכָ֔ י ֱאלָּ֣ אתִּ ם ֲאֶשר־הֹוֵצֹ֥ ֶרץ ֶאְתֶכָ֖   ֵמֶאָּ֣

יִּם ְצָרֶׁ֑ ת מִּ ֶרץ ָלֶכם֙  ָלֵתֵּ֤ ַען ֶאת־ֶאָּ֣ ֹות ְכנַָ֔ ְהיֹ֥ ם לִּ   ָלֶכָ֖

ֹֽים׃ ּוְך 39                                     ֵלאלהִּ ֹֽי־יָמֹ֥ יָך ְוכִּ ֶּ֛   ָאחִּ

ְך ָמָ֖ ְך עִּ ד ְונְִּמַכר־ָלֶׁ֑ ֹֹ֥ ֹו לא־ַתֲעב ַדת בָ֖ ֹֹ֥  ָעֶֹֽבד׃ ֲעב

ֹ֥יר 40  ב ְכָשכִּ ְך יְִּהֶיָּ֣ה ְכתֹוָשָ֖ ָמֶׁ֑ ל ַעד־ְשַנֹ֥ת עִּ ד ַהיֵֹבָ֖ ֹֹ֥   יֲַעב

ָמְֹֽך׃ ָמָ֔  ְויָָצא֙  41 עִּ ּוא ְךֵמֹֽעִּ ֹו ּוָבָנָּ֣יו הָ֖ מֶׁ֑  ֶאל־ ְוָשב֙  עִּ

ֹו ְשַפְחתָ֔ יו ְוֶאל־ֲאֻחַזֹ֥ת מִּ ּוב׃ ֲאבָֹתָ֖ י 42 יָשֹֽ ֹֽי־ֲעָבַדָּ֣   כִּ

ם י ֵהָ֔ אתִּ ם ֲאֶשר־הֹוֵצֹ֥ ֶרץ אָֹתָ֖ יִּם ֵמֶאָּ֣ ְצָרֶׁ֑ א מִּ   לֹ֥

ּו ְמֶכֶֹ֥רת יִָּמְכרָ֖ ה 43 ָעֶֹֽבד׃ מִּ ְרֶדֹ֥ ֹו לא־תִּ ֶרְך בָ֖   ְבָפֶׁ֑

אתָ  ר ַוֲאָמְתָךָ֖  ְוַעְבְדָךֹ֥  44 ֵמֱאלֶהֹֽיָך׃ ְויֵָרָ֖  יְִּהיּו־ ֲאֶשָּ֣

ְך ת ָלֶׁ֑ ם ֵמֵאָּ֣ ם ֲאֶשר֙  ַהגֹויִָּ֗ ֵתיֶכָ֔ ָֹּ֣ יב ם ְסבִּ ּו ֵמֶהֹ֥ ְקנָ֖   תִּ

ֶבד גַם 45 ְוָאָמֹֽה׃ ֶעֹ֥ י ְוְ֠ ְבנֵֵ֨ ים מִּ ים ַהתֹוָשבִּ֜ ֵּ֤ ָמֶכם֙  ַהָגרִּ   עִּ

ם ּו ֵמֶהָּ֣ ְקנָ֔ ְשַפְחָתם֙  תִּ מִּ ר ּומִּ ם ֲאֶשָּ֣ ָמֶכָ֔ ר עִּ   ֲאֶשֹ֥

ידּו ָ֖ ם הֹולִּ ּו ְבַאְרְצֶכֶׁ֑ ם ְוָהיֹ֥ ֹֽה׃ ָלֶכָ֖ ֲֹֽאֻחָז ם 46 ַל ְתנֲַחְלֶתֵ֨   ְוהִּ

ם ם אָֹת֜ ְבנֵיֶכֵּ֤ ֶשת ַאֲחֵריֶכם֙  לִּ ה ָלֶרָּ֣ ם ֲאֻחזָָ֔   ְלעָֹלָ֖

ם דּו ָבֶהָּ֣ ֶֹׁ֑ ם ַתֲעב ֵחיֶכֵּ֤ ֹֽי־יְִּשָרֵאל֙  ּוְבַאֵ֨ יש ְבֵנ ָּ֣ יו אִּ   ְבָאחִָּ֔

ה ְרֶדֹ֥ ֹו לא־תִּ י 47                            ְבָפֶֹֽרְך׃ בָ֖ ָּ֣ יג ְוכִּ   ַתשִָּ֗

ְך ְותֹוָשב֙  ֵגֵּ֤ר ַיָּ֣ד ָמָ֔ ְך עִּ יָך ּוָמֹ֥ ָ֖ ֹו ָאחִּ מֶׁ֑ ר עִּ   ְונְִּמַכָ֗

ְך תֹוָשב֙  ְלֵגֵּ֤ר ָמָ֔ ֹו עִּ ֶקר אֹ֥ ַחת ְלֵעָ֖ ְשַפֹ֥ ֹֽר׃ מִּ  ֵג

י 48  ר ַאֲחֵרָּ֣ ה נְִּמַכָ֔ ֹו ְגֻאָלָ֖ ְהיֶה־לֶׁ֑ ד תִּ יו ֶאָחֹ֥   ֵמֶאָחָ֖

ֹּֽנּו׃ ֹו 49 יִּגְָאֶל ֹו אֹו־דֹדֵּ֞ ּנּו ֶבן־דֹדֹו֙  אֵּ֤ ר יִּגְָאֶלָ֔ ְשֵאֹ֧ ֹו־מִּ   אֹֽ

ֹו ֹו ְבָשרֶּ֛ ְשַפְחתָ֖ מִּ ּנּו מִּ יגָה יִּגְָאֶלֶׁ֑ ֹ֥ שִּ ֹו־הִּ ֹו אֹֽ  ְונִּגְָאֹֽל׃ יָדָ֖
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ַשב֙  50 הּו ְוחִּ ְשנַת֙  עִּם־קֹנֵָ֔ ְכרֹו מִּ ָמָּ֣ ֹו הִּ ד לָ֔ ל ְשַנָּ֣ת ַעָ֖   ַהיֵֹבֶׁ֑

ה ֶסף ְוָהיֵָּ֞ ְמָכרֹו֙  ֶכֵּ֤ ר מִּ ְסַפָּ֣ ים ְבמִּ י ָשנִָּ֔ יֵמֹ֥ יר כִּ ָ֖   ָשכִּ

ֹו׃ יְִּהֶיֹ֥ה מֹֽ ֹוד 51 עִּ ם־עֹ֥ ֹות אִּ ים ַרבָ֖ ֶׁ֑ יֶהן֙  ַבָשנִּ יב ְלפִּ ָּ֣   יָשִּ

ֹו ֶסף ְגֻאָלתָ֔ ֶכָ֖ ֹו׃ מִּ ְקנָתֹֽ ט 52 מִּ ם־ְמַעֵּ֞ ר ְואִּ ֶּ֛ים נְִּשַאֹ֧   ַבָשנִּ

ל ַעד־ְשַנֹ֥ת ֹו ַהיֵֹבָ֖ ַשב־לֶׁ֑ י ְוחִּ ָּ֣ יו ְכפִּ יב ָשנָָ֔ ָ֖  ֶאת־ יָשִּ

ֹו׃ ֹ֥יר 53 ְגֻאָלתֹֽ ְשכִּ ֹו יְִּהֶיָּ֣ה ְבָשָנָ֖ה ָשָנֶּ֛ה כִּ מֶׁ֑ ּנֹּֽו עִּ   לֹֽא־יְִּרֶדֹ֥

ֶרְך ֹֽיָך׃ ְבֶפָ֖ א 54 ְלֵעיֶנ ם־לֹ֥ ל ְואִּ ֶלה יִָּגֵאָ֖ ְשַנָּ֣ת ְויָָצא֙  ְבֵאֶׁ֑   בִּ

ל ּוא ַהיֵֹבָ֔ ֹו׃ ּוָבָנֹ֥יו הָ֖ מֹֽ ֵּ֤י 55 עִּ ֹֽי־לִּ ֹֽי־יְִּשָרֵאל֙  כִּ ים ְבֵנ   ֲעָבדִָּ֔

י ם ֲעָבַדָּ֣ י ֵהָ֔ אתִּ ם ֲאֶשר־הֹוֵצֹ֥ ֶרץ אֹוָתָ֖ יִּם ֵמֶאָּ֣ ְצָרֶׁ֑   מִּ

י ָ֖ ּו26:1 ֱאלֵהיֶכֹֽם׃ יְהָוֹ֥ה ֲאנִּ ם לֹֽא־ַתֲעשֵ֨ ם ָלֶכ֜ ילִָּ֗   ֱאלִּ

ֶסל ימּו ּוַמֵצָבה֙  ּוֶפֵּ֤ ָּ֣ ם לֹֽא־ָתקִּ ֶבן ָלֶכָ֔ ית ְוֶאָּ֣   ַמְשכִָּ֗

א ְתנּו֙  לֵּ֤ ם תִּ ְֹֽשַתֲחו ָֹ֖ ְבַאְרְצֶכָ֔ יהָ  תְלהִּ י ָעֶלֶׁ֑ ֶּ֛ ֹ֥י כִּ   ֲאנִּ

ה י 2 ֱאלֵהיֶכֹֽם׃ יְהָוָ֖ רּו ֶאת־ַשְבתַֹתָּ֣ ָֹ֔ ְשמ י תִּ ָ֖ ְקָדשִּ   ּומִּ

אּו יָרֶׁ֑ י תִּ ָ֖ ֹֽה׃ ֲאנִּ  יְהָו

י 3  ם־ְבֻחקַֹתָ֖ כּו אִּ ְצו ֹ ֵתֵלֶׁ֑ יְוֶאת־מִּ ּו ַתָּ֣ ְשְמרָ֔ ם תִּ יֶתָ֖   ַוֲעשִּ

י 4 אָֹתֹֽם׃ ֹ֥ םגְִּשמֵ  ְונַָתתִּ ם יֶכָ֖ ָתֶׁ֑ ֶרץ֙  ְונְָתָנֵּ֤ה ְבעִּ ּה ָהָא֙   יְבּוָלָ֔

ץ ה ְוֵעֹ֥ ן ַהָשֶדָ֖ ְריֹֹֽו׃ יִֵּתֹ֥ יג 5 פִּ יִּש֙  ָלֶכֹ֥ם ְוהִּשִֵּ֨  ֶאת־ ַד֙

יר יר ָבצִָּ֔ ָ֖ יג ּוָבצִּ ָּ֣ ם ֶאת־ָזֶַׁ֑רע יַשִּ   ַלְחְמֶכם֙  ַוֲאַכְלֶתֵּ֤

ַבע ָֹ֔ ם ָלש ֹֽיַשְבֶתֹ֥ ַטח וִּ י 6 ְבַאְרְצֶכֹֽם׃ ָלֶבָ֖ ֵּ֤   ָשלֹום֙  ְונַָתתִּ

ֶרץ ם ָבָאָ֔ ין ּוְשַכְבֶתָ֖ יד ְוֵאָּ֣ ֶׁ֑ י ַמֲחרִּ ְשַבתִֵּּ֞   ָרָעה֙  ַחָיֵּ֤ה ְוהִּ

ֶרץ ן־ָהָאָ֔ ֶרב מִּ ר ְוֶחָ֖ ֹֹ֥ ם 7 ְבַאְרְצֶכֹֽם׃ לא־ַתֲעב   ּוְרַדְפֶתָ֖

ם ּו ֶאת־אֹיְֵביֶכֶׁ֑ ם ְונְָפלֹ֥ ְפנֵיֶכָ֖ ם ְוָרְדפּוֵ֨  8 ֶלָחֶֹֽרב׃ לִּ ֶכֵּ֤   מִּ

ָשה֙  ה ֲחמִּ ה ֵמָאָ֔ ם ּוֵמָאֹ֥ ֶכָ֖ ה מִּ פּו ְרָבָבָּ֣ ֶֹׁ֑ ּו יְִּרד   ְונְָפלֹ֧

ם אֹיְֵביֶכֶּ֛ם ְפנֵיֶכָ֖ י 9 ֶלָחֶֹֽרב׃ לִּ ָּ֣יתִּ ם ּוָפנִּ י ֲאֵליֶכָ֔ ָּ֣ ְפֵריתִּ   ְוהִּ

ם י ֶאְתֶכָ֔ ָ֖ ְרֵביתִּ ם ְוהִּ י ֶאְתֶכֶׁ֑ ֹ֥ ימֹתִּ י ַוֲהקִּ ָ֖ יתִּ   ֶאת־ְברִּ

ְתֶכֹֽם׃ ם 10 אִּ ן ַוֲאַכְלֶתֹ֥ ן יָָשָ֖ ן נֹוָשֶׁ֑ ְפֵנֹ֥י ְויָָשִ֕ ש מִּ   ָחָדָ֖

 ֹֽ י 11 יאּו׃תֹוצִּ ֹ֥ י ְונַָתתִּ ָ֖ ְשָכנִּ ם מִּ ל ְבתֹוֲכֶכֶׁ֑ גְַעֹ֥   ְולֹֽא־תִּ

י ָ֖ י֙  12 ֶאְתֶכֹֽם׃ נְַפשִּ ְתַהַלְכתִּ ם ְוהִּ ֹוְכֶכָ֔ י ְבתָּ֣ ֹ֥יתִּ ם ְוָהיִּ   ָלֶכָ֖

ים ֶׁ֑ ֹֽאלהִּ ם ֵל ֹ֥י ְוַאֶתָ֖ ְהיּו־לִּ י 13 ְלָעֹֽם׃ תִּ ה ֲאנִֵּּ֞ ם יְהָוָּ֣ ֵהיֶכָ֗   ֱאלֹֽ

ר י ֲאֶשֵ֨ אתִּ ֶרץ ֶאְתֶכם֙  הֹוֵצֵּ֤ יִּם ֵמֶאָּ֣ ְצַרָ֔ ת מִּ ֹֹ֥ ְֹֽהי   מִּ

ם ים ָלֶהָ֖ ֶׁ֑ ת ָוֶאְשבֹר֙  ֲעָבדִּ ָֹּ֣ ם מֹט   ָואֹוֵלְֹ֥ך ֻעְלֶכָ֔

ם יֹּֽות׃ ֶאְתֶכָ֖ ֹוֲממִּ  קֹֽ

א 14  ם־לֹ֥ ּו ְואִּ ְשְמעָ֖ י תִּ ֶׁ֑ א לִּ ּו ְולָּ֣ ת ַתֲעשָ֔ ְצו ָֹ֖ ֵאֹ֥   תָכל־ַהמִּ

י 15 ָהֵאֶֹֽלה׃ ם־ְבֻחקַֹתָּ֣ סּו ְואִּ ְמָאָ֔ ם תִּ ֹ֥ י ְואִּ ְשָפַטָ֖   ֶאת־מִּ

גְַעָּ֣  ם לתִּ י נְַפְשֶכֶׁ֑ ֵּ֤ ְלתִּ ְצו ֹ ֲעשֹות֙  ְלבִּ יֶאת־ָכל־מִּ   ַתָ֔

ם ֹֽי׃ ְלַהְפְרֶכָ֖ יתִּ י 16 ֶאת־ְברִּ את ַאף־ֲאנִֵּּ֞ ָֹּ֣ ם ֶאֱֹֽעֶשה־ז   ָלֶכָ֗

י ְפַקְדתִֵּ֨ ם ְוהִּ ֶפת ֶבָֹֽהָלה֙  ֲעֵליֶכֵּ֤  ְוֶאת־ ֶאת־ַהַשֶחָּ֣

ַחת ֹות ַהַקַדָ֔ יִּם ְמַכלֹ֥ ת ֵעיַנָ֖ ָֹּ֣ יב ֶפש ּוְמדִּ ם ָנֶׁ֑   ּוזְַרְעֶתֵּ֤

יק֙  ם ָלרִּ הּו זְַרֲעֶכָ֔ י 17 אֹיְֵביֶכֹֽם׃ ַוֲאָכֻלָ֖ ֵּ֤ ם ָפנַי֙  ְונַָתתִּ   ָבֶכָ֔

ם ְפֵנָּ֣י ְונִַּגְפֶתָ֖ ם לִּ ּו אֹיְֵביֶכֶׁ֑ ם ָבֶכם֙  ְוָרדֵּ֤ נְֵאיֶכָ֔ ֹֹֽ ם ש   ְונְַסֶתָ֖

ף ֶלה 18 ֶאְתֶכֹֽם׃ ְוֵאין־רֵֹדֹ֥ ם־ַעד־ֵאָ֔ א ְואִֵּ֨ ּו לֹ֥ ְשְמעָ֖ י תִּ ֶׁ֑   לִּ

י֙  ה ְויַָסְפתִּ ם ְליְַסָרָּ֣ ַבע ֶאְתֶכָ֔  ַעל־ַחטֹאֵתיֶכֹֽם׃ ֶשָ֖
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י 19 ָ֖ ֹון ְוָשַבְרתִּ ם ֶאת־ְגאָּ֣ י ֻעזְֶכֶׁ֑ ֵּ֤   ֶאת־ְשֵמיֶכם֙  ְונַָתתִּ

ל ם ַכַבְרזֶָ֔ ם 20 ַכּנְֻחָשֹֽה׃ ְוֶאֹֽת־ַאְרְצֶכָ֖ יק ְוַתֹ֥ ָ֖   ָלרִּ

ם ן כֲֹחֶכֶׁ֑ ֵתֵּ֤ ּה ַאְרְצֶכם֙  ְולֹֽא־תִּ ץ ֶאת־יְבּוָלָ֔ ֶרץ ְוֵעָּ֣   ָהָאָ֔

א ן לֹ֥ ְריֹֹֽו׃ יִֵּתָ֖ ּו 21 פִּ ם־ֵתְֹֽלכֵּ֤ י֙  ְואִּ מִּ י עִּ רִּ א ֶקָ֔ ּו ְולֹ֥   תֹאבָ֖

ַעֹֽ  ָֹּ֣ ְשמ י לִּ ֶׁ֑ י לִּ ֵּ֤ ה ֲעֵליֶכם֙  ְויַָסְפתִּ ַבע ַמָכָ֔  ְכַחטֹאֵתיֶכֹֽם׃ ֶשָ֖

י 22  ְשַלְחתִֵּ֨ ם ְוהִּ ְכָלָּ֣ה ַהָשֶדה֙  ֶאת־ַחַיֵּ֤ת ָבֶכ֜   ְושִּ

ם ֙יָתה֙  ֶאְתֶכָ֔ ְכרִּ ם ְוהִּ יָטה ֶאת־ְבֶהְמְתֶכָ֔ ָ֖ ְמעִּ   ְוהִּ

ם מּו ֶאְתֶכֶׁ֑ ֶלה 23 ַדְרֵכיֶכֹֽם׃ ְונַָשָ֖ ם־ְבֵאָ֔ א ְואִֵּ֨ ּו לֹ֥ ָּוְסרָ֖   תִּ

י ֶׁ֑ ם לִּ י ַוֲהַלְכֶתֹ֥ ָ֖ מִּ י׃ עִּ רִּ י 24 ֶקֹֽ ֹ֧ ֶּ֛י ְוָהַלְכתִּ ם ַאף־ֲאנִּ ָמֶכָ֖   עִּ

י רִּ י ְבֶקֶׁ֑ ֵּ֤ ֵכיתִּ נִּי ֶאְתֶכם֙  ְוהִּ ַבע ַגם־ָאָ֔  ַעל־ַחטֹאֵתיֶכֹֽם׃ ֶשָ֖

י 25  ם ְוֵהֵבאתִֵּ֨ ֶרב ֲעֵליֶכ֜ ֶמת֙  ֶחָ֗ ית נֶֹק֙ ם נְַקם־ְברִָּ֔   ְונֱֶאַסְפֶתָ֖

ם י ֶאל־ָעֵריֶכֶׁ֑ ַלְֵּ֤חתִּ ם ֶדֶ֙בר֙  ְושִּ ֹוֲכֶכָ֔ ם ְבתָּ֣  ְביַד־ ְונִַּתֶתָ֖

ֹֽב׃ י 26 אֹוֵי ָּ֣ ְברִּ ָאפּו ַמֵטה־ֶלֶח֒ם  ָלֶכם֮  ְבשִּ ֶשר ְוְ֠ ים ֶעָּ֣ ֵּ֤   נָשִּ

ּור ַלְחְמֶכם֙  ד ְבַתּנָּ֣ יבּו ֶאָחָ֔ ֹ֥ ם ְוֵהשִּ ל ַלְחְמֶכָ֖ ְשָקֶׁ֑   ַבמִּ

ם א ַוֲאַכְלֶתָ֖ ְשָבֹֽעּו׃ ְולֹ֥ ם־ 27                               תִּ  ְואִֵּ֨

את ָֹ֔ א ְבז ּו לֹ֥ ְשְמעָ֖ י תִּ ֶׁ֑ ם לִּ י ַוֲהַלְכֶתֹ֥ ָ֖ מִּ י׃ עִּ רִּ  ְבֶקֹֽ

י 28  ֹ֥ ם ְוָהַלְכתִּ ָמֶכָ֖ י עִּ רִּ י ַבֲחַמת־ֶקֶׁ֑ ֵּ֤  ַאף־ ֶאְתֶכם֙  ְויִַּסְרתִּ

נִּ  ַבע יָאָ֔ ם 29 ַעל־ַחטֹאֵתיֶכם׃ ֶשָ֖ ר ַוֲאַכְלֶתָ֖ ם ְבַשָּ֣   ְבנֵיֶכֶׁ֑

ר ם ּוְבַשֹ֥ ֹֽלּו׃ ְבנֵֹתיֶכָ֖ י 30 תֹאֵכ ְשַמְדתִֵּּ֞ ם ְוהִּ ֵתיֶכָ֗ ֹֹֽ   ֶאת־ָבמ

י֙  ְכַרתִּ ם ְוהִּ נֵיֶכָ֔ י֙  ֶאת־ַחָמָּ֣ ַֹֽתתִּ ם ְוָנ גְֵריֶכָ֔  ַעל־ ֶאת־פִּ

י גְֵרָ֖ ם פִּ י ְוגֲָעָלֹ֥ה גִּלּוֵליֶכֶׁ֑ ָ֖ י 31 ֶאְתֶכֹֽם׃ נְַפשִּ ֵּ֤   ְונַָתתִּ

ה ֶאת־ָעֵֹֽריֶכם֙  י ָחְרָבָ֔ ָ֖ מֹותִּ ם ַוֲהשִּ ְקְדֵשיֶכֶׁ֑   ֶאת־מִּ

א יחַ  ְולָּ֣ יחַ  ָארִָּ֔ ֲחֶכֹֽם׃ ְבֵרָ֖ ֹֹֽ י 32 נִּיח ֹ֥ מֹתִּ י ַוֲהשִּ ָ֖  ֶאת־ ֲאנִּ

ֶרץ ּו ָהָאֶׁ֑ ְממֵּ֤ ם ָעֶל֙יהָ֙  ְוָשֹֽ יְֵביֶכָ֔ ֹֹֽ ים א ָ֖   ְוֶאְתֶכם֙  33 ָבֹּֽה׃ ַהיְֹשבִּ

ה ם ֱאזֶָרָּ֣ י ַבגֹויִָּ֔ ֹ֥ יקֹתִּ ם ַוֲהרִּ ֶרב ַאֲחֵריֶכָ֖ ה ָחֶׁ֑   ְוָהיְָתֵּ֤

ה ַאְרְצֶכם֙  ם ְשָמָמָ֔ ּו ְוָעֵריֶכָ֖ ה ָאז֩  34 ָחְרָבֹֽה׃ יְִּהיֹ֥ ְרֶצֵ֨   תִּ

ֶרץ יהָ  ָהָא֜ ל ֶאת־ַשְבתֶֹתָ֗ ֵֹ֚ י כ ה יְֵמָּ֣ ם ָהַשָמָ֔   ְוַאֶתָ֖

ֶרץ ם ְבֶאָּ֣ ז אֹיְֵביֶכֶׁ֑ ת ָאֵ֚ ְשַבָּ֣ ֶרץ תִּ ת ָהָאָ֔ ְרָצָ֖  ֶאת־ ְוהִּ

י 35 ַשְבתֶֹתֹֽיָה׃ ה ָכל־יְֵמֹ֥ ת ָהַשָמָ֖ ֶֹׁ֑ ְשב ת תִּ ר ֵאָּ֣  לֹֽא־ ֲאֶשֹ֧

ה ם ָשְבָתֶּ֛ ְבְתֶכֹ֥ם ְבַשְבתֵֹתיֶכָ֖ ֹֽיָה׃ ְבשִּ ים 36 ָעֶל ָּ֣   ְוַהּנְִּשָארִּ

ם י ָבֶכָ֔ אתִּ ֶרְך֙  ְוֵהֵבֵּ֤ ֹ֙ ם מ ְלָבָבָ֔ ת בִּ ָֹ֖ ם ְבַאְרצ   אֹיְֵביֶהֶׁ֑

ף ם ְוָרַדָּ֣ ֹול אָֹתָ֗ ף ָעֶלָּ֣ה קֵ֚ ּווְ  נִָּדָ֔ ֶרב נָסֹ֧ ַֹֽסת־ֶחֶּ֛ ּו ְמֻנ   ְונְָפלָ֖

ין ּו 37 רֵֹדֹֽף׃ ְוֵאֹ֥ יו ְוָכְשלֹ֧ ֶּ֛ יש־ְבָאחִּ ֶרב אִּ ְפנֵי־ֶחָ֖ ף ְכמִּ   ְורֵֹדָּ֣

יִּן ְֹֽהֶיֵּ֤ה ָאֶׁ֑ ה ָלֶכם֙  ְולא־תִּ י ְתקּוָמָ֔ ְפֵנָ֖ יְֵביֶכֹֽם׃ לִּ ֹֹֽ ם 38 א   ַוֲאַבְדֶתָ֖

ם ְוָאְכָלָּ֣ה ַבגֹויִֶּׁ֑ם ֶרץ ֶאְתֶכָ֔ ים 39 אֹיְֵביֶכֹֽם׃ ֶאָ֖ ָּ֣   ְוַהּנְִּשָארִּ

ם קּו֙  ָבֶכָ֗ םַבֲֹֽעו ֹ יִַּמ֙ ת נָָ֔ ָֹ֖ ם ְבַאְרצ ף אֹיְֵביֶכֶׁ֑ תַבֲעו ֹ ְוַאֶּ֛ ֹֹ֥   נ

ם ם ֲאבָֹתָ֖ ָתֹ֥ ּו 40 יִָּמֹֽקּו׃ אִּ ְתַודֵּ֤  ְוֶאת־ נָם֙ ֶאת־ֲעו ֹ ְוהִּ

ם ןֲעו ָֹּ֣ ם ֲאבָֹתָ֔ ר ְבַמֲעָלָ֖ י ֲאֶשָּ֣ ֶׁ֑ ף ָמֲֹֽעלּו־בִּ  ֲאֶשר־ ְוַאִ֕

ּו י ָהְֹֽלכֹ֥ ָ֖ מִּ י׃ עִּ רִּ י 41 ְבֶקֹֽ ָמם֙  ֵאֵלְֵּ֤ך ַאף־ֲאנִֵּּ֞   עִּ

י רִּ י ְבֶקָ֔ ָּ֣ ם ְוֵהֵבאתִּ ֶרץ אָֹתָ֔ ם ְבֶאָ֖   אֹיְֵביֶהֶׁ֑

ז ע אֹו־ָאָּ֣ ל ְלָבָבם֙  יִָּכנַָ֗ ז ֶהָֹֽעֵרָ֔ ּו ְוָאָ֖   יְִּרצֹ֥

ֹֽם׃ֶאת־ֲעו ֹ  י 42 ָנ ָ֖ י ְוזַָכְרתִּ ָּ֣ יתִּ ֹוב ֶאת־ְברִּ   יֲַעקֶׁ֑
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י ְוַאף֩  יתִֵּ֨ ק ֶאת־ְברִּ ף יְִּצָח֜ י ְוַאֵ֨ ֹ֧ יתִּ ם ֶאת־ְברִּ   ַאְבָרָהֶּ֛

ר ָֹ֖ ֶרץ ֶאזְכ ֹֹֽר׃ ְוָהָאֹ֥ ב ְוָהָאֶרץ֩  43 ֶאזְכ ם ֵתָעזֵֵ֨ ֶרץ ֵמֶה֜ ָּ֣   ְותִּ

יהָ  ם ָבְהַשָמה֙  ֶאת־ַשְבתֶֹתָ֗ ם ֵמֶהָ֔ ּו ְוֵהָ֖  ֶאת־ יְִּרצָּ֣

ַען ַיַָּ֣ען ָנֶׁ֑םֲעו ֹ י ּוְביַָ֔ ְשָפַטָּ֣ סּו ְבמִּ ֹ  ָמָאָ֔ יְוֶאת־ֻחק   ַתָ֖

ף 44 נְַפָשֹֽם׃ ָגֲעָלֹ֥ה את ְוַאָּ֣ ְֹ֠ ם ַגם־ז ְֹֽהיֹוָתֵּ֞ ֶרץ בִּ   ְבֶאָּ֣

ם יְֵביֶהָ֗ ֹֹֽ ים א ֵּ֤ ים֙  לֹֽא־ְמַאְסתִּ ם ְולֹֽא־גְַעְלתִּ   ְלַכלָתָ֔

י ְלָהֵפֹ֥ר ָ֖ יתִּ ם ְברִּ ָתֶׁ֑ י אִּ ֶּ֛ ֹ֥י כִּ ה ֲאנִּ  ֱאלֵהיֶהֹֽם׃ יְהָוָ֖

י 45  ֹ֥ ם ְוזַָכְרתִּ ית ָלֶהָ֖ ָּ֣ ים ְברִּ ֶׁ֑ אשֹנִּ ר רִּ י־ ֲאֶשָּ֣  הֹוֵצֹֽאתִּ

ֶרץ אָֹתם֩  יִּם ֵמֶאֵ֨ ְצַר֜ ם ְלֵעיֵנָּ֣י מִּ ֹות ַהגֹויִָּ֗ ְהיֹ֥ ם לִּ   ָלֶהֶּ֛

ים ָ֖ ֹ֥י ֵלאלהִּ ֹֽה׃ ֲאנִּ ֶלה 46 יְהָו ים ֵאְ֠ ָּ֣ ים֮  ַהֹֻֽחקִּ ְשָפטִּ   ְוַהמִּ

ן ֲאֶשר֙  ְוַהתֹורֹ֒ת  ה נַָתָּ֣ ֹו יְהָוָ֔ ין ֵבינִ֕ ל ְבֵנָּ֣י ּוֵבָ֖   יְִּשָרֵאֶׁ֑

ר י ְבַהֹ֥ יַנָ֖  ְביַד־מֶֹשֹֽה׃ סִּ

ר27:1  ה ַויְַדֵבֹ֥ ה יְהָוָ֖ ר׃ ֶאל־מֶֹשֹ֥ ֹֹֽ ר 2 ֵלאמ   ֶאל־ְבֵנֵּ֤י ַדֵבֵּ֞

ם ְוָאַמְרָתָּ֣  יְִּשָרֵאל֙  יש ֲאֵלֶהָ֔ י אִִּ֕ ֹ֥ א כִּ ָ֖ ֶדר יְַפלִּ   ֶנֶׁ֑

ת ְבֶעְרְכָךֹ֥  ָֹ֖ ֹֽה׃ נְָפש ֹֽיהָו ר ֶעְרְכָך֙  ְוָהָיֵּ֤ה 3 ַל ֶבן֙  ַהזָָכָ֔   מִּ

ים ָּ֣ ה ֶעְשרִּ ד ָשנָָ֔ ים ְוַעָ֖ ָּ֣ שִּ   ֶעְרְכָךָ֗  ְוָהָיָּ֣ה ָשָנֶׁ֑ה ֶבן־שִּ

ים ֶּ֛ שִּ ֶקל ֲחמִּ ֶסף ֶשֹ֥ ֶקל ֶכָ֖ ֶדש׃ ְבֶשֹ֥ ֹֹֽ ם־ 4 ַהק  ְואִּ

ה וא נְֵקָבָ֖ ֶׁ֑ ֹ֥ה הִּ ים ֶעְרְכָךָ֖  ְוָהָי ֹ֥ ם 5 ָשֶֹֽקל׃ ְשלשִּ   ְואִֵּ֨

ש ֶבן־ָחֵמ֜ ים מִּ ים ְוַעד֙  ָשנִָּ֗ ָּ֣ ה ֶבן־ֶעְשרִּ   ְוָהָיֹ֧ה ָשנָָ֔

ר ֶעְרְכָךֶּ֛  ים ַהזָָכָ֖ ָּ֣ יםְשקָ  ֶעְשרִּ ֶׁ֑ ה לִּ ֶרת ְוַלּנְֵקָבָ֖   ֲעֶשֹ֥

ֹֽים׃ ם 6 ְשָקלִּ ָּ֣ ֶדש ְואִּ ָֹ֗ ֶבן־ח ש ְוַעד֙  מִּ ים ֶבן־ָחֵמָּ֣   ָשנִָּ֔

ר ֶעְרְכָך֙  ְוָהָיֵּ֤ה ה ַהזָָכָ֔ ָשֹ֥ ים ֲחמִּ ָ֖ ֶסף ְשָקלִּ ה ָכֶׁ֑   ְוַלּנְֵקָבָּ֣

ֶשת ֶעְרְכָךָ֔  ים ְשלֹ֥ ָ֖ ם 7 ָכֶֹֽסף׃ ְשָקלִּ אִּ ים ְוְ֠ שִֵּ֨ ֶבן־שִּ   מִּ

ְעָלה֙  ָשָנֵּ֤ה ר ָוַמ֙ ם־זָָכָ֔ ה ֶעְרְכָךָ֔  ְוָהָיָּ֣ה אִּ ָשֹ֥   ֲחמִּ

ר ֶקל ָעָשָ֖ ה ָשֶׁ֑ ה ְוַלּנְֵקָבָ֖ ֹֽים׃ ֲעָשָרֹ֥ ם־ 8 ְשָקלִּ  ְואִּ

ְך ָך הּוא֙  ָמֹ֥ ידֹו֙  ֵמֶֹֽעְרֶכָ֔ ְפֵנָּ֣י ְוֶהֱֹֽעמִּ ן לִּ   ַהכֵֹהָ֔

יְך ֹ֥ ֹו ְוֶהֱערִּ ן אֹתָ֖ י ַהכֵֹהֶׁ֑ ר ַעל־פִָּ֗ יג֙  ֲאֶשֵּ֤   ַיָּ֣ד ַתשִּ

ר ּנּו ַהּנֵֹדָ֔ יֶכָ֖ ם־ 9                                   ַהכֵֹהֹֽן׃ יֲַערִּ  ְואִּ

ה ר ְבֵהָמָ֔ יבּו ֲאֶשֵ֨ ֹ֧ ּנָה יְַקרִּ ֶמֶּ֛ ן מִּ ה ָקְרָבָ֖ ֹֽיהָוֶׁ֑   כֹל֩ ַל

ר ן ֲאֶשֵ֨ ּנּו יִֵּתֹ֥ ֶמֶּ֛ ה מִּ ֶדש׃ ַליהָוָ֖ ֹֹֽ ְֹֽהיֶה־ק א 10 יִּ ּנּו לָּ֣ יֶפָ֔   יֲַחלִּ

יר ֹ֥ ֹו ְולֹֽא־יָמִּ ֹוב אֹתֶּ֛ ע טֹ֥ עאֹו־ ְבָרָ֖ ֹוב ַרָּ֣ ם־ ְבטֶׁ֑  ְואִּ

ר יר ָהֵמֵ֨ ֵּ֤ ה ְבֵהָמה֙  יָמִּ ְבֵהָמָ֔ ּוא בִּ ֹו ְוָהֹֽיָה־הֹ֥   ּוְתמּוָרתָ֖

ֶדש׃ ֹֹֽ ְֹֽהיֶה־ק ם֙  11 יִּ ה ְואִּ ה ָכל־ְבֵהָמָּ֣ ֶשר ְטֵמָאָ֔  לא־ ֲאְ֠

יבּו ֹ֧ ּנָה יְַקרִּ ֶמֶּ֛ ן מִּ ה ָקְרָבָ֖ ֹֽיהָוֶׁ֑ יד ַל ֹ֥  ֶאת־ ְוֶהֱֹֽעמִּ

ה ְפֵנֹ֥י ַהְבֵהָמָ֖ יְך 12 ַהכֵֹהֹֽן׃ לִּ ֵּ֤ ּה ַהכֵֹהן֙  ְוֶהֱערִּ   אָֹתָ֔

ין ֹוב ֵבֹ֥ ין טָ֖ ע ּוֵבָּ֣ ן ְכֶעְרְכָךֹ֥  ָרֶׁ֑ ן ַהכֵֹהָ֖ ֹֽה׃ ֵכֹ֥ ם־ 13 יְִּהֶי  ְואִּ

ל ָֹ֖ ּנָה ָגא ף יִּגְָאֶלֶׁ֑ ֹו ְויַָסֹ֥ תָ֖ ישִּ יש 14 ַעל־ֶעְרֶכָֹֽך׃ ֲחמִּ ֹֽי־ ְואִָּ֗  כִּ

ש ֹו יְַקדִֵּ֨ ֶדש֙  ֶאת־ֵביתֹ֥ ֹ֙ ה ק ֹֽיהָוָ֔ יכֹו֙  ַל ן ְוֶהֱערִּ   ַהכֵֹהָ֔

ֹוב יןֵבֹ֥  ין טָ֖ ע ּוֵבָּ֣ ר ָרֶׁ֑ יְך ַכֲאֶשֵ֨ ֹ֥ ֹו יֲַערִּ ן אֹתֶּ֛   ַהכֵֹהָ֖

ן ּום׃ ֵכֹ֥ יש 15 יָקֹֽ ם־ַהַמְקדִָּ֔ ל ְואִֵּ֨ ֹו יִּגְַאָ֖   ֶאת־ֵביתֶׁ֑

יַָסף ית ְוְ֠ ֹ֧ ישִּ ֶֹֽסף־ֶעְרְכָךֶּ֛  ֲחמִּ יו ֶכ יָה ָעָלָ֖ ֹו׃ ְוָהֹ֥  לֹֽ

ם׀ 16  ָּ֣ ה ְואִּ ְשֵדָּ֣ ֹו מִּ יש ֲאֻחזָתָ֗ ֹ֥ יש֙  יְַקדִּ ה אִּ ֹֽיהָוָ֔   ַל
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י ֶעְרְכָךָ֖  ְוָהָיֹ֥ה ָּ֣ ֹו ְלפִּ ַרע זְַרעֶׁ֑ ֶמר זֵֶ֚ ָֹּ֣ ים ח   ְשעֹרִָּ֔

ים ָ֖ שִּ ֶקל ַבֲחמִּ ְשַנֹ֥ת 17 ָכֶֹֽסף׃ ֶשֹ֥ ם־מִּ ל אִּ יש ַהיֵֹבָ֖ ָּ֣   יְַקדִּ

הּו ּום׃ ְכֶעְרְכָךָ֖  ָשֵדֶׁ֑ ר 18 יָקֹֽ ם־ַאַחָּ֣ יש ַהיֵֹבל֮ ְואִּ ָּ֣   יְַקדִּ

ֹו ָשֵדהּו֒  ַשב־לֵ֨ ן ְוחִּ ֶסף ַהכֵֹה֜ י ֶאת־ַהֶכָ֗ ֵּ֤   ַעל־פִּ

ת ַהָשנִּים֙  ָֹ֔ ֹוָתר ד ַהּנָּ֣ ל ְשַנָּ֣ת ַעָ֖ ע ַהיֵֹבֶׁ֑  ֵמֶֹֽעְרֶכָֹֽך׃ ְונִּגְַרָ֖

ל 19  ֵֹּ֤ ם־ָגא ה יִּגְַאל֙  ְואִּ יש ֶאת־ַהָשֶדָ֔ ָ֖ ֹו ַהַמְקדִּ   אֹתֶׁ֑

יַָסף ית ְוְ֠ ֹ֧ שִּ ֶֹֽסף־ֶעְרְכָךֶּ֛  ֲחמִּ יו ֶכ ם ָעָלָ֖ ֹו׃ ְוָקֹ֥ ם־ 20 לֹֽ  ְואִּ

א ה יִּגְַאל֙  לֵּ֤ ם־ָמַכֹ֥ר ֶאת־ַהָשֶדָ֔ ה ְואִּ   ֶאת־ַהָשֶדָ֖

יש ָּ֣ ר ְלאִּ א ַאֵחֶׁ֑ ל לֹ֥ ֹוד׃ יִָּגֵאָ֖ ה 21 עֹֽ ה ְוָהיֵָ֨ ֹו ַהָשֶד֜   ְבֵצאתָּ֣

ל ֶדש ַביֵֹבָ֗ ֶֹּ֛ ה ק ֹֽיהָוָ֖ ה ַל ְשֵדָּ֣ ֶרם כִּ ן ַהֵחֶׁ֑   ַלכֵֹהָ֖

ְהֶיֹ֥ה ֹו׃ תִּ ם֙  22 ֲאֻחזָתֹֽ ה ְואִּ ֹו ֶאת־ְשֵדָּ֣ ְקנָתָ֔ ר מִּ   ֲאֶשִ֕

א ה לָ֖ ְשֵדָּ֣ ֹו מִּ יש ֲאֻחזָתֶׁ֑ ָ֖ ֹֽה׃ יְַקדִּ ֹֽיהָו ֹו 23 ַל ַשב־לָּ֣   ְוחִּ

ן ת ַהכֵֹהָ֗ ת ֵאֵ֚ ְכַסָּ֣ ד ָהֶֹֽעְרְכָךָ֔  מִּ ל ְשַנָּ֣ת ַעָ֖ ן ַהיֵֹבֶׁ֑   ְונַָתֵּ֤

ֹום ֶאת־ָהֶעְרְכָך֙  ּוא ַביָּ֣ ֶדש ַההָ֔ ָֹ֖ ֹֽה׃ ק ְשַנֵּ֤ת 24 ַליהָו   בִּ

ּוב ַהיֹוֵבל֙  ה יָשָּ֣ ר ַהָשֶדָ֔ ֹו ָקָנָ֖הּו ַלֲאֶשֹ֥ תֶׁ֑  ַלֲאֶשר־ ֵמאִּ

ֹו ל־ֶעְרְכָךָ֔  25 ָהָאֶֹֽרץ׃ ֲאֻחַזֹ֥ת לָ֖ ֶקל יְִּהֶיָ֖ה ְוָכֵ֨   ְבֶשָּ֣

ֶדש ֶֹׁ֑ ים ַהק ֹ֥ ה ֶעְשרִּ ֹ֥ה ֵגָרָ֖ ֹור 26 ַהָשֶֹֽקל׃ יְִּהֶי   ַאְך־ְבכֵּ֞

ר ֹֽיהָוה֙  ֲאֶשר־יְֻבַכֵּ֤ ה ַל ְבֵהָמָ֔ יש בִּ ֹ֥ יש לֹֽא־יְַקדִּ ָ֖   אִּ

ֹו ֹור אֹתֶׁ֑ ם־שָּ֣ ה אִּ ם־ֶשָ֔ ה אִּ ֹֽיהָוָ֖ ּוא׃ ַל ם 27 הֹֽ ה ְואִֵּ֨   ַבְבֵהָמֵּ֤

ה ַהְטֵמָאה֙  ָך ּוָפָדָּ֣ ף ְבֶעְרֶכָ֔ ֹו ְויַָסֹ֥ תָ֖ שִּ יו ֲחמִּ   ָעָלֶׁ֑

א ם־לֹ֥ ל ְואִּ ר יִָּגֵאָ֖ ָֹֽך׃ ְונְִּמַכֹ֥ ֶרם ַאְך 28 ְבֶעְרֶכ   ָכל־ֵח֡

ר ם֩  ֲאֶשָּ֣ יש יֲַחרִּ ה אִֵּ֨ ֹֽיהָו֜ ֹו ַל ָכל־ֲאֶשר־לָ֗ ם מִּ   ֵמָאָדֵּ֤

ה ה֙ ּוְבֵהמָ  ְשֵדָּ֣ ֹו ּומִּ א ֲאֻחזָתָ֔ ר לֹ֥ א יִָּמֵכָ֖ ל ְולָּ֣   יִָּגֵאֶׁ֑

ֶרם ים ָכל־ֵחִ֕ ֹ֥ ָדשִּ ֶדש־ָקֹֽ ֹֹֽ ּוא ק ֹֽה׃ הָ֖ ֶרם 29 ַליהָו   ָכל־ֵחָ֗

ר ם ֲאֶשֹ֧ ם יֳָחַרֶּ֛ ן־ָהָאָדָ֖ א מִּ ה לָּ֣ ֹות יִָּפֶדֶׁ֑  יּוָמֹֽת׃ מָ֖

ר 30  ֶרץ ְוָכל־ַמְעַשֵ֨ ֶזֵַּ֤רע ָהָא֜ ֶרץ֙  מִּ י ָהָא֙ ָּ֣ ְפרִּ ץ מִּ   ָהֵעָ֔

ה ּוא ַליהָוָ֖ ֶדש הֶׁ֑ ָֹ֖ ֹֽה׃ ק ֹֽיהָו ל 31 ַל ֹֹ֥ ם־ָגא ל ְואִּ יש יִּגְַאֶּ֛ ָ֖   אִּ

ֹו ַמַֹֽעְשרֶׁ֑ ֹו מִּ יתָ֖ שִּ ף ֲחמִּ ֹֽיו׃ יֵֹסֹ֥ ר 32 ָעָל   ָבָקר֙  ְוָכל־ַמְעַשֵּ֤

אן ָֹ֔ ל ָוצ ֹֹ֥ ר כ ָֹ֖ ַחת ֲאֶשר־יֲַעב ֶבט ַתָּ֣ י ַהָשֶׁ֑ ירִִּ֕   ָהֲֹֽעשִּ

ֶדש ָֹ֖ ְֹֽהיֶה־ק ֹֽה׃ יִּ ֹֽיהָו א 33 ַל ר לֹ֧ ֹוב יְַבֵקֶּ֛ ע ֵבֹֽין־טֹ֥ א ָלַרָ֖   ְולָּ֣

ּנּו יֶרֶׁ֑ ר יְמִּ ם־ָהֵמָּ֣ ּנּו ְואִּ יֶרָ֔ ּוא יְמִּ ֹו ְוָהֹֽיָה־הֹ֧   ּוְתמּוָרתֶּ֛

ֶדש ָֹ֖ ְֹֽהיֶה־ק א יִּ ֶלה 34 יִָּגֵאֹֽל׃ לֹ֥ ְצו ָֹ֗ ֵאָּ֣ ר תַהמִּ ה ֲאֶשֵ֨ ָּוֹ֧   צִּ

ה יְהָוֶּ֛ה ל ֶאל־ְבֵנָּ֣י ֶאת־מֶֹשָ֖ ר יְִּשָרֵאֶׁ֑ ֹֽי׃ ְבַהָ֖ יָנ  סִּ

 
 

 


