
בראשית
פרק א

בראשית] וְהָאָ֗רֶץ[פרשת ב הָאָרֶץ: וְאֵ֥ת הַּׁשָמַ֖יִם אֵ֥ת אֱלֹהִ֑ים ּבָרָ֣א ּבְרֵאׁשִ֖ית א
הַּמָיִם: עַל־ּפְנֵ֥י מְרַחֶ֖פֶת אֱלֹהִ֔ים וְרּ֣וחַ תְהֹ֑ום עַל־ּפְנֵ֣י וְחׁ֖שֶךְ וָבֹ֔הּו תֹ֨הּו֙ הָיְתָ֥ה
אֱלֹהִ֔ים וַּיַבְּדֵ֣ל ּכִי־טֹ֑וב אֶת־הָאֹ֖ור אֱלֹהִ֛ים וַּיַ֧רְא ד וַיְהִי־אֹור: יְהִי־אֹ֑ור אֱלֹהִ֖ים וַּיֹ֥אמֶר ג
וַיְהִי־עֶ֥רֶב לָ֑יְלָה קָ֣רָא וְלַחֹׁ֖שֶךְ יֹ֔ום לָאֹור֙ | אֱלֹהִ֤ים וַּיִקְרָ֨א ה הַחֹׁשֶךְ: ּובֵ֥ין הָאֹ֖ור ּבֵ֥ין

וַיְהִי־בֹ֖קֶר יֹ֥ום אֶחָד: פ
וַּיַ֣עַׂש[לוי] ז לָמָיִם: מַ֖יִם ּבֵ֥ין מַבְּדִ֔יל וִיהִ֣י הַּמָ֑יִם ּבְתֹ֣וךְ רָקִ֖יעַ יְהִ֥י אֱלֹהִ֔ים וַּיֹ֣אמֶר ו

מֵעַ֣ל אֲׁשֶ֖ר הַּמַ֔יִם ּובֵ֣ין לָרָקִ֔יעַ מִתַ֣חַת אֲׁשֶר֙ הַּמַ֨יִם֙ ּבֵ֤ין וַּיַבְּדֵ֗ל אֶת־הָרָקִיעַ֒ אֱלֹהִים֘
פ ׁשֵנִי: יֹ֥ום וַיְהִי־בֹ֖קֶר וַיְהִי־עֶ֥רֶב ׁשָמָ֑יִם לָרָקִ֖יעַ אֱלֹהִ֛ים וַּיִקְרָ֧א ח וַיְהִי־כֵן: לָרָקִ֑יעַ

וְתֵרָאֶ֖ה[ישראל] אֶחָ֔ד אֶל־מָקֹ֣ום הַּׁשָמַ֨יִם֙ מִתַ֤חַת הַּמַ֜יִם יִּקָוּ֨ו אֱלֹהִ֗ים וַּיֹ֣אמֶר ט
וַּיַ֥רְא יַּמִ֑ים קָרָ֣א הַּמַ֖יִם ּולְמִקְוֵ֥ה אֶ֔רֶץ לַּיַּבָׁשָה֙ | אֱלֹהִ֤ים וַּיִקְרָ֨א י וַיְהִי־כֵן: הַּיַּבָׁשָ֑ה
ּפְרִ֞י עֵ֣ץ זֶ֔רַע מַזְרִ֣יעַ עֵׂ֚שֶב ּדֶׁ֗שֶא הָאָ֨רֶץ֙ תַדְׁשֵ֤א אֱלֹהִ֗ים וַּיֹ֣אמֶר יא ּכִי־טֹוב: אֱלֹהִ֖ים
מַזְרִ֤יעַ עֵׂ֣שֶב ּדֶׁ֠שֶא הָאָ֜רֶץ וַתֹוצֵ֨א יב וַיְהִי־כֵן: עַל־הָאָ֑רֶץ זַרְעֹו־בֹ֖ו אֲׁשֶ֥ר לְמִינֹ֔ו ּפְרִי֙ עֹׂ֤שֶה
וַיְהִי־עֶ֥רֶב יג ּכִי־טֹוב: אֱלֹהִ֖ים וַּיַ֥רְא לְמִינֵ֑הּו זַרְעֹו־בֹ֖ו אֲׁשֶ֥ר עֹׂשֶה־ּפְרִ֛י וְעֵ֧ץ לְמִינֵ֔הּו זֶ֨רַע֙

וַיְהִי־בֹ֖קֶר יֹ֥ום ׁשְלִיׁשִי:   פ
ּובֵ֣ין[רביעי] הַּיֹ֖ום ּבֵ֥ין לְהַבְּדִ֕יל הַּׁשָמַ֔יִם ּבִרְקִ֣יעַ מְאֹרֹת֙ יְהִ֤י אֱלֹהִ֗ים וַּיֹ֣אמֶר יד

הַּׁשָמַ֔יִם ּבִרְקִ֣יעַ לִמְאֹורֹת֙ וְהָיּ֤ו טו וְׁשָנִים: ּולְיָמִ֖ים ּולְמֹ֣ועֲדִ֔ים לְאֹתֹת֙ וְהָיּ֤ו הַּלָ֑יְלָה
אֶת־הַּמָאֹ֤ור הַּגְדֹלִ֑ים הַּמְאֹרֹ֖ת אֶת־ׁשְנֵ֥י אֱלֹהִ֔ים וַּיַ֣עַׂש טז וַיְהִי־כֵן: עַל־הָאָ֑רֶץ לְהָאִ֖יר
וַּיִתֵ֥ן יז הַּכֹוכָבִים: וְאֵ֖ת הַּלַ֔יְלָה לְמֶמְׁשֶ֣לֶת הַּקָטֹן֙ וְאֶת־הַּמָאֹ֤ור הַּיֹ֔ום לְמֶמְׁשֶ֣לֶת הַּגָדֹל֙
ּולְהַבְּדִ֔יל ּובַּלַ֔יְלָה ּבַּיֹ֣ום וְלִמְׁשֹל֙ יח עַל־הָאָרֶץ: לְהָאִ֖יר הַּׁשָמָ֑יִם ּבִרְקִ֣יעַ אֱלֹהִ֖ים אֹתָ֛ם
פ רְבִיעִי: יֹ֥ום וַיְהִי־בֹ֖קֶר וַיְהִי־עֶ֥רֶב יט ּכִי־טֹוב: אֱלֹהִ֖ים וַּיַ֥רְא הַחׁ֑שֶךְ ּובֵ֣ין הָאֹ֖ור ּבֵ֥ין

עַל־הָאָ֔רֶץ[חמישי] יְעֹופֵ֣ף וְעֹוף֙ חַּיָ֑ה נֶ֣פֶׁש ׁשֶ֖רֶץ הַּמַ֔יִם יִׁשְרְצּ֣ו אֱלֹהִ֔ים וַּיֹ֣אמֶר כ
הַחַּיָ֣ה ּכָל־נֶ֣פֶׁש וְאֵ֣ת הַּגְדֹלִ֑ים אֶת־הַתַּנִינִ֖ם אֱלֹהִ֔ים וַּיִבְרָ֣א כא הַּׁשָמָיִם: רְקִ֥יעַ עַל־ּפְנֵ֖י
אֱלֹהִ֖ים וַּיַ֥רְא לְמִינֵ֔הּו ּכָנָף֙ ּכָל־עֹ֤וף וְאֵ֨ת לְמִינֵהֶ֗ם הַּמַ֜יִם ׁשָרְצּ֨ו אֲׁשֶר֩ הָרֹמֶׂ֡שֶת |
וְהָעֹ֖וף ּבַּיַּמִ֔ים אֶת־הַּמַ֨יִם֙ ּומִלְאּ֤ו ּורְבּ֗ו ּפְרּ֣ו לֵאמֹ֑ר אֱלֹהִ֖ים אֹתָ֛ם וַיְבָ֧רֶךְ כב ּכִי־טֹוב:

יִ֥רֶב ּבָאָרֶץ: כג וַיְהִי־עֶ֥רֶב וַיְהִי־בֹ֖קֶר יֹ֥ום חֲמִיׁשִי:   פ 
וְחַיְתֹו־אֶ֖רֶץ[ששי] וָרֶ֛מֶׂש ּבְהֵמָ֥ה לְמִינָּ֔ה חַּיָה֙ נֶ֤פֶׁש הָאָ֜רֶץ תֹוצֵ֨א אֱלֹהִ֗ים וַּיֹ֣אמֶר כד

וְאֵ֛ת לְמִינָּ֔ה וְאֶת־הַּבְהֵמָה֙ לְמִינָּ֗ה הָאָ֜רֶץ אֶת־חַּיַ֨ת אֱלֹהִים֩ וַּיַ֣עַׂש כה וַיְהִי־כֵן: לְמִינָּ֑ה
אָדָ֛ם נַעֲׂשֶ֥ה אֱלֹהִ֔ים וַּיֹ֣אמֶר כו ּכִי־טֹוב: אֱלֹהִ֖ים וַּיַ֥רְא לְמִינֵ֑הּו הָאֲדָמָ֖ה ּכָל־רֶ֥מֶׂש
ּובְכָל־הָאָ֔רֶץ ּובַּבְהֵמָה֙ הַּׁשָמַ֗יִם ּובְעֹ֣וף הַּיָ֜ם בִדְגַ֨ת וְיִרְּדּו֩ ּכִדְמּותֵ֑נּו ּבְצַלְמֵ֖נּו
ּבְצֶ֥לֶם ּבְצַלְמֹ֔ו אֶת־הָאָדָם֙ | אֱלֹהִ֤ים וַּיִבְרָ֨א כז עַל־הָאָרֶץ: הָרֹמֵׂ֥ש ּובְכָל־הָרֶ֖מֶׂש
לָהֶ֜ם וַּיֹ֨אמֶר אֱלֹהִים֒ אֹתָם֘ וַיְבָ֣רֶךְ כח אֹתָם: ּבָרָ֥א ּונְקֵבָ֖ה זָכָ֥ר אֹתֹ֑ו ּבָרָ֣א אֱלֹהִ֖ים
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הַּׁשָמַ֔יִם ּובְעֹ֣וף הַּיָם֙ ּבִדְגַ֤ת ּורְדּ֞ו וְכִבְׁשֻ֑הָ אֶת־הָאָ֖רֶץ ּומִלְאּ֥ו ּורְבּ֛ו ּפְרּ֥ו אֱלֹהִ֗ים
| אֶת־ּכָל־עֵׂ֣שֶב לָכֶ֜ם נָתַ֨תִי הִּנֵה֩ אֱלֹהִ֗ים וַּיֹ֣אמֶר כט עַל־הָאָרֶץ: הָרֹמֶׂ֥שֶת ּובְכָל־חַּיָ֖ה
יִהְיֶ֖ה לָכֶ֥ם זָ֑רַע זֹרֵ֣עַ פְרִי־עֵ֖ץ אֲׁשֶר־ּבֹ֥ו וְאֶת־ּכָל־הָעֵ֛ץ כָל־הָאָ֔רֶץ עַל־ּפְנֵ֣י אֲׁשֶר֙ זֶ֗רַע זֹרֵ֣עַ
אֲׁשֶר־ּבֹו֙ עַל־הָאָ֗רֶץ רֹומֵׂ֣ש | ּולְכֹ֣ל הַּׁשָמַ֜יִם ּולְכָל־עֹ֨וף הָ֠אָ֠רֶץ ּולְכָל־חַּיַ֣ת ל לְאָכְלָה:
עָׂשָ֔ה אֶת־ּכָל־אֲׁשֶ֣ר אֱלֹהִים֙ וַּיַ֤רְא לא וַיְהִי־כֵן: לְאָכְלָ֑ה עֵׂ֖שֶב אֶת־ּכָל־יֶ֥רֶק חַּיָ֔ה נֶ֣פֶׁש

וְהִּנֵה־טֹ֖וב מְאֹ֑ד וַיְהִי־עֶ֥רֶב וַיְהִי־בֹ֖קֶר יֹ֥ום הַּׁשִּׁשִי:   פ

פרק ב
אֲׁשֶ֣ר מְלַאכְתֹ֖ו הַּׁשְבִיעִ֔י ּבַּיֹ֣ום אֱלֹהִים֙ וַיְכַ֤ל ב וְכָל־צְבָאָם: וְהָאָ֖רֶץ הַּׁשָמַ֥יִם וַיְכֻּלּ֛ו א
אֶת־יֹ֣ום אֱלֹהִים֙ וַיְבָ֤רֶךְ ג עָׂשָה: אֲׁשֶ֥ר מִּכָל־מְלַאכְתֹ֖ו הַּׁשְבִיעִ֔י ּבַּיֹ֣ום וַּיִׁשְּבֹת֙ עָׂשָ֑ה
פ לַעֲׂשֹות: אֱלֹהִ֖ים אֲׁשֶר־ּבָרָ֥א מִּכָל־מְלַאכְתֹ֔ו ׁשָבַת֙ בֹ֤ו ּכִ֣י אֹתֹ֑ו וַיְקַּדֵׁ֖ש הַּׁשְבִיעִ֔י

ששי] אֱלֹהִ֖ים[ע''כ יְהֹוָ֥ה עֲׂשֹ֛ות ּבְיֹ֗ום ּבְהִּבָרְאָ֑ם וְהָאָ֖רֶץ הַּׁשָמַ֛יִם תֹולְדֹ֧ות אֵּ֣לֶה ד
יִצְמָ֑ח טֶ֣רֶם הַּׂשָדֶ֖ה וְכָל־עֵׂ֥שֶב בָאָ֔רֶץ יִהְיֶ֣ה טֶ֚רֶם הַּׂשָדֶ֗ה ׂשִ֣יחַ | וְכֹ֣ל ה וְׁשָמָיִם: אֶ֥רֶץ
יַעֲלֶ֣ה וְאֵ֖ד ו אֶת־הָאֲדָמָה: לַעֲבֹ֖ד אַ֔יִן וְאָדָ֣ם עַל־הָאָ֔רֶץ אֱלֹהִים֙ יְהֹוָ֤ה הִמְטִ֜יר לֹ֨א ּכִי֩
עָפָר֙ אֶת־הָאָדָ֗ם אֱלֹהִ֜ים יְהֹוָ֨ה וַּיִ֩יצֶר֩ ז הָאֲדָמָה: אֶת־ּכָל־ּפְנֵ֥י וְהִׁשְקָ֖ה מִן־הָאָ֑רֶץ
אֱלֹהִ֛ים יְהֹוָ֧ה וַּיִּטַ֞ע ח חַּיָה: לְנֶ֥פֶׁש הָאָדָ֖ם וַיְהִ֥י חַּיִ֑ים נִׁשְמַ֣ת ּבְאַּפָ֖יו וַּיִּפַ֥ח מִן־הָ֣אֲדָמָ֔ה
מִן־הָ֣אֲדָמָ֔ה אֱלֹהִים֙ יְהֹוָ֤ה וַּיַצְמַ֞ח ט יָצָר: אֲׁשֶ֥ר אֶת־הָאָדָ֖ם ׁשָ֔ם וַּיָׂ֣שֶם מִּקֶ֑דֶם ּגַ֥ן־ּבְעֵ֖דֶן
וָרָע: טֹ֥וב הַּדַ֖עַת וְעֵ֕ץ הַּגָ֔ן ּבְתֹ֣וךְ הַחַּיִים֙ וְעֵ֤ץ לְמַאֲכָ֑ל וְטֹ֣וב לְמַרְאֶ֖ה נֶחְמָ֥ד ּכָל־עֵ֛ץ
ׁשֵ֥ם יא רָאׁשִים: לְאַרְּבָעָ֥ה וְהָיָ֖ה יִּפָרֵ֔ד ּומִּׁשָם֙ אֶת־הַּגָ֑ן לְהַׁשְקֹ֖ות מֵעֵ֔דֶן יֹצֵ֣א וְנָהָר֙ י

הַּזָהָב: אֲׁשֶר־ׁשָ֖ם הַחֲוִילָ֔ה ּכָל־אֶ֣רֶץ אֵ֚ת הַּסֹבֵ֗ב הּ֣וא ּפִיׁשֹ֑ון הָאָ֥רֶץ[*]הָאֶחָ֖ד ּוזֲהַ֛ב יב
אֵ֖ת הַּסֹובֵ֔ב הּ֣וא ּגִיחֹ֑ון הַּׁשֵנִ֖י וְׁשֵם־הַּנָהָ֥ר יג הַּׁשֹהַם: וְאֶ֥בֶן הַּבְדֹ֖לַח ׁשָ֥ם טֹ֑וב הַהִ֖וא
וְהַּנָהָ֥ר אַּׁשּ֑ור קִדְמַ֣ת הַהֹלֵ֖ךְ הּ֥וא חִּדֶ֔קֶל הַּׁשְלִיׁשִי֙ הַּנָהָ֤ר וְׁשֵ֨ם יד ּכּוׁש: ּכָל־אֶ֥רֶץ

פְרָת: הּ֥וא לְעָבְדָּ֖ה[*]הָרְבִיעִ֖י בְגַן־עֵ֔דֶן וַּיַּנִחֵ֣הּו אֶת־הָאָדָ֑ם אֱלֹהִ֖ים יְהֹוָ֥ה וַּיִּקַ֛ח טו
תֹאכֵל: אָכֹ֥ל עֵץ־הַּגָ֖ן מִּכֹ֥ל לֵאמֹ֑ר עַל־הָאָדָ֖ם אֱלֹהִ֔ים יְהֹוָ֣ה וַיְצַו֙ טז ּולְׁשָמְרָּה:
תָמּות: מֹ֥ות מִּמֶּ֖נּו אֲכָלְךָ֥ ּבְיֹ֛ום ּכִ֗י מִּמֶּ֑נּו תֹאכַ֖ל לֹ֥א וָרָ֔ע טֹ֣וב הַּדַ֨עַת֙ ּומֵעֵ֗ץ יז

ּכְנֶגְּדֹו: עֵ֖זֶר אֶעֱׂשֶה־ּלֹ֥ו לְבַּדֹ֑ו הָאָדָ֖ם הֱיֹ֥ות לֹא־טֹ֛וב אֱלֹהִ֔ים יְהֹוָ֣ה וַּיֹ֨אמֶר֙ [*]יח
וַּיָבֵא֙ הַּׁשָמַ֔יִם ּכָל־עֹ֣וף וְאֵת֙ הַּׂשָדֶה֙ ּכָל־חַּיַ֤ת מִן־הָאֲדָמָ֗ה אֱלֹהִ֜ים יְהֹוָ֨ה וַּיִ֩צֶר֩ יט
ׁשְמֹו: הּ֥וא חַּיָ֖ה נֶ֥פֶׁש הָאָדָ֛ם יִקְרָא־לֹ֧ו אֲׁשֶ֨ר וְכֹל֩ מַה־ּיִקְרָא־לֹ֑ו לִרְאֹ֖ות אֶל־הָ֣אָדָ֔ם
ּולְאָדָ֕ם הַּׂשָדֶ֑ה חַּיַ֣ת ּולְכֹ֖ל הַּׁשָמַ֔יִם ּולְעֹ֣וף לְכָל־הַּבְהֵמָה֙ ׁשֵמֹ֗ות הָאָדָ֜ם וַּיִקְרָ֨א כ
אַחַת֙ וַּיִּקַ֗ח וַּיִיׁשָ֑ן עַל־הָאָדָ֖ם תַרְּדֵמָ֛ה | אֱלֹהִ֧ים יְהֹוָ֨ה וַּיַּפֵל֩ כא ּכְנֶגְּדֹו: עֵ֖זֶר לֹא־מָצָ֥א
אֲׁשֶר־לָקַ֥ח אֶת־הַּצֵלָ֛ע | אֱלֹהִ֧ים יְהֹוָ֨ה וַּיִ֩בֶן֩ כב תַחְתֶּנָה: ּבָׂשָ֖ר וַּיִסְּגֹ֥ר מִּצַלְעֹתָ֔יו

אֶל־הָאָדָם: וַיְבִאֶ֖הָ לְאִּׁשָ֑ה מֵעֲצָמַ֔י[*]מִן־הָאָדָ֖ם עֶ֚צֶם הַּפַ֗עַם זֹ֣את הָאָדָם֒ וַּיֹ֘אמֶר֘ כג
יַעֲזָב־אִ֔יׁש עַל־ּכֵן֙ כד לֻקֳחָה־ּזֹאת: מֵאִ֖יׁש ּכִ֥י אִּׁשָ֔ה יִּקָרֵ֣א לְזֹאת֙ מִּבְׂשָרִ֑י ּובָׂשָ֖ר
עֲרּוּמִ֔ים ׁשְנֵיהֶם֙ וַּיִהְיּ֤ו כה אֶחָד: לְבָׂשָ֥ר וְהָיּ֖ו ּבְאִׁשְתֹ֔ו וְדָבַ֣ק וְאֶת־אִּמֹ֑ו אֶת־אָבִ֖יו

הָאָדָ֖ם וְאִׁשְתֹ֑ו וְלֹ֖א יִתְּבׁשָׁשּו:
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פרק ג
אֶל־הָ֣אִּׁשָ֔ה וַּיֹ֨אמֶר֙ אֱלֹהִ֑ים יְהֹוָ֣ה עָׂשָ֖ה אֲׁשֶ֥ר הַּׂשָדֶ֔ה חַּיַ֣ת מִּכֹל֙ עָרּ֔ום הָיָ֣ה וְהַּנָחָׁש֙ א
מִּפְרִ֥י אֶל־הַּנָחָׁ֑ש הָאִּׁשָ֖ה וַתֹ֥אמֶר ב הַּגָן: עֵ֥ץ מִּכֹ֖ל תֹאכְלּ֔ו לֹ֣א אֱלֹהִ֔ים ּכִי־אָמַ֣ר אַ֚ף
וְלֹ֥א מִּמֶּ֔נּו תֹאכְלּו֙ לֹ֤א אֱלֹהִ֗ים אָמַ֣ר ּבְתֹוךְ־הַּגָן֒ אֲׁשֶ֣ר הָעֵץ֘ ּומִּפְרִ֣י ג נֹאכֵל: עֵץ־הַּגָ֖ן
אֱלֹהִ֔ים יֹדֵ֣עַ ּכִ֚י ה תְמֻתּון: לֹא־מֹ֖ות אֶל־הָאִּׁשָ֑ה הַּנָחָׁ֖ש וַּיֹ֥אמֶר ד תְמֻתּון: ּפֶ֖ן ּבֹ֑ו תִּגְעּ֖ו
וַתֵ֣רֶא ו וָרָע: טֹ֥וב יֹדְעֵ֖י ּכֵאלֹהִ֔ים וִהְיִיתֶם֙ עֵינֵיכֶ֑ם וְנִפְקְחּ֖ו מִּמֶּ֔נּו אֲכָלְכֶ֣ם ּבְיֹום֙ ּכִ֗י
וַתִּקַ֥ח לְהַׂשְּכִ֔יל הָעֵץ֙ וְנֶחְמָ֤ד לָעֵינַ֗יִם תַאֲוָה־הּ֣וא וְכִ֧י לְמַאֲכָ֜ל הָעֵ֨ץ טֹוב֩ ּכִ֣י הָאִּׁשָ֡ה
ּכִ֥י וַּיֵ֣דְעּ֔ו ׁשְנֵיהֶ֔ם עֵינֵ֣י וַתִּפָקַ֨חְנָה֙ ז וַּיֹאכַל: עִּמָּ֖ה ּגַם־לְאִיׁשָּ֛ה וַתִתֵ֧ן וַתֹאכַ֑ל מִּפִרְיֹ֖ו
יְהֹוָ֧ה אֶת־קֹ֨ול וַּיִׁשְמְעּ֞ו ח חֲגֹרֹת: לָהֶ֖ם וַּיַעֲׂשּ֥ו תְאֵנָ֔ה עֲלֵ֣ה וַּיִתְּפְרּו֙ הֵ֑ם עֵירֻּמִ֖ם
ּבְתֹ֖וךְ אֱלֹהִ֔ים יְהֹוָ֣ה מִּפְנֵי֙ וְאִׁשְתֹ֗ו הָאָדָ֜ם וַּיִתְחַּבֵ֨א הַּיֹ֑ום לְרּ֣וחַ ּבַּגָ֖ן מִתְהַּלֵ֥ךְ אֱלֹהִ֛ים
אֶת־קֹלְךָ֥ וַּיֹ֕אמֶר י אַּיֶּכָה: לֹ֖ו וַּיֹ֥אמֶר אֶל־הָאָדָ֑ם אֱלֹהִ֖ים יְהֹוָ֥ה וַּיִקְרָ֛א ט הַּגָן: עֵ֥ץ
אָ֑תָה עֵירֹ֖ם ּכִ֥י לְךָ֔ הִּגִ֣יד מִ֚י וַּיֹ֕אמֶר יא וָאֵחָבֵא: אָנֹ֖כִי ּכִי־עֵירֹ֥ם וָאִירָ֛א ּבַּגָ֑ן ׁשָמַ֖עְתִי
אֲׁשֶ֣ר הָאִּׁשָה֙ הָאָדָ֑ם וַּיֹ֖אמֶר יב אָכָלְתָ: אֲכָל־מִּמֶּ֖נּו לְבִלְתִ֥י צִּוִיתִ֛יךָ אֲׁשֶ֧ר הֲמִן־הָעֵ֗ץ
מַה־ּזֹ֣את לָאִּׁשָ֖ה אֱלֹהִ֛ים יְהֹוָ֧ה וַּיֹ֨אמֶר יג וָאֹכֵל: מִן־הָעֵ֖ץ נָתְנָה־ּלִ֥י הִ֛וא עִּמָדִ֔י נָתַ֣תָה
אֶל־הַּנָחָׁש֘ | אֱלֹהִ֥ים יְהֹוָ֨ה וַּיֹ֩אמֶר֩ יד וָאֹכֵל: הִּׁשִיאַ֖נִי הַּנָחָׁ֥ש הָאִּׁשָ֔ה וַתֹ֨אמֶר֙ עָׂשִ֑ית
וְעָפָ֥ר תֵלֵ֔ךְ עַל־ּגְחֹנְךָ֣ הַּׂשָדֶ֑ה חַּיַ֣ת ּומִּכֹ֖ל מִּכָל־הַּבְהֵמָ֔ה אַתָה֙ אָרּ֤ור ּזֹאת֒ עָׂשִ֣יתָ ּכִ֣י
הּ֚וא זַרְעָּ֑ה ּובֵ֣ין זַרְעֲךָ֖ ּובֵ֥ין הָאִּׁשָ֔ה ּובֵ֣ין ּבֵינְךָ֙ אָׁשִ֗ית | וְאֵיבָ֣ה טו חַּיֶיךָ: ּכָל־יְמֵ֥י תֹאכַ֖ל
עִּצְבֹונֵ֣ךְ אַרְּבֶה֙ הַרְּבָ֤ה אָמַ֗ר אֶל־הָאִּׁשָ֣ה טז ס עָקֵב: תְׁשּופֶּ֥נּו וְאַתָ֖ה רֹ֔אׁש יְׁשּופְךָ֣
אָמַ֗ר ּולְאָדָ֣ם יז ס יִמְׁשָל־ּבָךְ: וְהּ֖וא תְׁשּ֣וקָתֵ֔ךְ וְאֶל־אִיׁשֵךְ֙ בָנִ֑ים תֵלְדִ֣י ּבְעֶ֖צֶב וְהֵרֹנֵ֔ךְ
אֲרּורָ֤ה מִּמֶּ֑נּו תֹאכַ֖ל לֹ֥א לֵאמֹ֔ר צִּוִיתִ֨יךָ֙ אֲׁשֶ֤ר מִן־הָעֵ֔ץ וַתֹ֨אכַל֙ אִׁשְתֶ֒ךָ֒ לְקֹ֣ול ׁשָמַ֘עְתָ֘ ּכִ֣י
וְאָכַלְתָ֖ לָ֑ךְ תַצְמִ֣יחַ וְדַרְּדַ֖ר וְקֹ֥וץ יח חַּיֶיךָ: יְמֵ֥י ּכֹ֖ל תֹאכֲלֶּ֔נָה ּבְעִּצָבֹון֙ ּבַעֲבּורֶ֔ךָ הָאֲדָמָה֙
מִּמֶּ֖נָה ּכִ֥י אֶל־הָ֣אֲדָמָ֔ה ׁשּובְךָ֙ עַ֤ד לֶ֔חֶם תֹ֣אכַל אַּפֶ֨יךָ֙ ּבְזֵעַ֤ת יט הַּׂשָדֶה: אֶת־עֵׂ֥שֶב
הִ֥וא ּכִ֛י חַּוָ֑ה אִׁשְתֹ֖ו ׁשֵ֥ם הָאָדָ֛ם וַּיִקְרָ֧א כ תָׁשּוב: וְאֶל־עָפָ֖ר אַ֔תָה ּכִי־עָפָ֣ר לֻּקָ֑חְתָ
פ וַּיַלְּבִׁשֵם: עֹ֖ור ּכָתְנֹ֥ות ּולְאִׁשְתֹ֛ו לְאָדָ֧ם אֱלֹהִ֜ים יְהֹוָ֨ה וַּיַ֩עַׂש֩ כא ּכָל־חָי: אֵ֥ם הָיְתָ֖ה

[*]| וְעַתָ֣ה וָרָ֑ע טֹ֣וב לָדַ֖עַת מִּמֶּ֔נּו ּכְאַחַ֣ד הָיָה֙ הָאָדָם֙ הֵ֤ן אֱלֹהִ֗ים יְהֹוָ֣ה | וַּיֹ֣אמֶר כב
אֱלֹהִ֖ים יְהֹוָ֥ה וַיְׁשַּלְחֵ֛הּו כג לְעֹלָם: וָחַ֥י וְאָכַ֖ל הַחַּיִ֔ים מֵעֵ֣ץ ּגַ֚ם וְלָקַח֙ יָדֹ֗ו ּפֶן־יִׁשְלַ֣ח
מִּקֶ֨דֶם וַּיַׁשְּכֵן֩ אֶת־הָאָדָ֑ם וַיְגָ֖רֶׁש כד מִּׁשָם: לֻּקַ֖ח אֲׁשֶ֥ר אֶת־הָ֣אֲדָמָ֔ה לַעֲבֹד֙ מִּגַן־עֵ֑דֶן
לְגַן־עֵ֜דֶן אֶת־הַּכְרֻבִ֗ים וְאֵ֨ת לַ֤הַט הַחֶ֨רֶב֙ הַּמִתְהַּפֶ֔כֶת לִׁשְמֹ֕ר אֶת־ּדֶ֖רֶךְ עֵ֥ץ הַחַּיִים:   ס

פרק ד
אֶת־יְהֹוָה: אִ֖יׁש קָנִ֥יתִי וַתֹ֕אמֶר אֶת־קַ֔יִן וַתֵ֣לֶד וַתַ֨הַר֙ אִׁשְתֹ֑ו אֶת־חַּוָ֣ה יָדַ֖ע וְהָ֣אָדָ֔ם א
אֲדָמָה: עֹבֵ֥ד הָיָ֖ה וְקַ֕יִן צֹ֔אן רֹ֣עֵה וַיְהִי־הֶ֨בֶל֙ אֶת־הָ֑בֶל אֶת־אָחִ֖יו לָלֶ֔דֶת וַתֹ֣סֶף ב

לַיהֹוָה: מִנְחָ֖ה הָאֲדָמָ֛ה מִּפְרִ֧י קַ֜יִן וַּיָבֵ֨א יָמִ֑ים מִּקֵ֣ץ וַיְהִ֖י גַם־הּ֛וא[*]ג הֵבִ֥יא וְהֶ֨בֶל ד
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וְאֶל־מִנְחָתֹ֖ו וְאֶל־קַ֥יִן ה וְאֶל־מִנְחָתֹו: אֶל־הֶ֖בֶל יְהֹוָ֔ה וַּיִׁ֣שַע ּומֵחֶלְבֵהֶ֑ן צֹאנֹ֖ו מִּבְכֹרֹ֥ות
וְלָּ֖מָה לָ֔ךְ חָ֣רָה לָּ֚מָה אֶל־קָ֑יִן יְהֹוָ֖ה וַּיֹ֥אמֶר ו ּפָנָיו: וַּיִּפְלּ֖ו מְאֹ֔ד לְקַ֨יִן֙ וַּיִ֤חַר ׁשָעָ֑ה לֹ֣א
וְאֵלֶ֨יךָ֙ רֹבֵ֑ץ חַּטָ֣את לַּפֶ֖תַח תֵיטִ֔יב לֹ֣א וְאִם֙ ׂשְאֵ֔ת אִם־תֵיטִיב֙ הֲלֹ֤וא ז פָנֶיךָ: נָפְלּ֥ו
וַּיָ֥קָם ּבַּׂשָדֶ֔ה ּבִהְיֹותָ֣ם וַיְהִי֙ אָחִ֑יו אֶל־הֶ֣בֶל קַ֖יִן וַּיֹ֥אמֶר ח תִמְׁשָל־ּבֹו: וְאַתָ֖ה תְׁשּ֣וקָתֹ֔ו
לֹ֣א וַּיֹ֨אמֶר֙ אָחִ֑יךָ הֶ֣בֶל אֵ֖י אֶל־קַ֔יִן יְהֹוָה֙ וַּיֹ֤אמֶר ט וַּיַהַרְגֵהּו: אָחִ֖יו אֶל־הֶ֥בֶל קַ֛יִן
אֵלַ֖י צֹעֲקִ֥ים אָחִ֔יךָ ּדְמֵ֣י קֹ֚ול עָׂשִ֑יתָ מֶ֣ה וַּיֹ֖אמֶר י אָנֹכִי: אָחִ֖י הֲׁשֹמֵ֥ר יָדַ֔עְתִי
לָקַ֛חַת אֶת־ּפִ֔יהָ ּפָצְתָ֣ה אֲׁשֶ֣ר מִן־הָאֲדָמָה֙ אָ֑תָה אָרּ֣ור וְעַתָ֖ה יא מִן־הָאֲדָמָה:
וָנָ֖ד נָ֥ע לָ֑ךְ תֵת־ּכֹחָּ֖ה לֹא־תֹסֵ֥ף אֶת־הָ֣אֲדָמָ֔ה תַעֲבֹד֙ ּכִ֤י יב מִּיָדֶךָ: אָחִ֖יךָ אֶת־ּדְמֵ֥י
הַּיֹ֗ום אֹתִ֜י ּגֵרַׁ֨שְתָ הֵן֩ יד מִּנְׂשֹוא: עֲֹונִ֖י ּגָדֹ֥ול אֶל־יְהֹוָ֑ה קַ֖יִן וַּיֹ֥אמֶר יג בָאָרֶץ: תִהְיֶ֥ה
יַהַרְגֵנִי: כָל־מֹצְאִ֖י וְהָיָ֥ה ּבָאָ֔רֶץ וָנָד֙ נָ֤ע וְהָיִ֜יתִי אֶּסָתֵ֑ר ּומִּפָנֶ֖יךָ הָאֲדָמָ֔ה ּפְנֵ֣י מֵעַל֙
לְבִלְתִ֥י אֹ֔ות לְקַ֨יִן֙ יְהֹוָ֤ה וַּיָׂ֨שֶם יֻּקָ֑ם ׁשִבְעָתַ֖יִם קַ֔יִן ּכָל־הֹרֵ֣ג לָכֵן֙ יְהֹוָ֗ה לֹ֣ו וַּיֹ֧אמֶר טו
קִדְמַת־עֵדֶן: ּבְאֶרֶץ־נֹ֖וד וַּיֵׁ֥שֶב יְהֹוָ֑ה מִּלִפְנֵ֣י קַ֖יִן וַּיֵ֥צֵא טז ּכָל־מֹצְאֹו: הַּכֹות־אֹתֹ֖ו

הָעִ֔יר[*] ׁשֵ֣ם וַּיִקְרָא֙ עִ֔יר ּבֹ֣נֶה וַיְהִי֙ אֶת־חֲנֹ֑וךְ וַתֵ֣לֶד וַתַ֖הַר אֶת־אִׁשְתֹ֔ו קַ֨יִן֙ וַּיֵ֤דַע יז
יָלַד֙ ּומְחִּיָיאֵ֗ל אֶת־מְחּויָאֵ֑ל יָלַ֖ד וְעִירָ֕ד אֶת־עִירָ֔ד לַחֲנֹוךְ֙ וַּיִּוָלֵ֤ד יח חֲנֹוךְ: ּבְנֹ֥ו ּכְׁשֵ֖ם
הָאַחַת֙ ׁשֵ֤ם נָׁשִ֑ים ׁשְתֵ֣י לֶ֖מֶךְ וַּיִּקַח־לֹ֥ו יט אֶת־לָמֶךְ: יָלַ֥ד ּומְתּוׁשָאֵ֖ל אֶת־מְתּ֣וׁשָאֵ֔ל
ּומִקְנֶה: אֹ֖הֶל יׁשֵ֥ב אֲבִ֕י הָיָ֔ה הּ֣וא אֶת־יָבָ֑ל עָדָ֖ה וַתֵ֥לֶד כ צִּלָה: הַּׁשֵנִ֖ית וְׁשֵ֥ם עָדָ֔ה

וְעּוגָב: ּכִּנֹ֖ור ּכָל־תֹפֵׂ֥ש אֲבִ֕י הָיָ֔ה הּ֣וא יּובָ֑ל אָחִ֖יו וְׁשֵ֥ם גַם־הִ֗וא[*]כא וְצִּלָ֣ה כב
נַעֲמָה: תּובַל־קַ֖יִן וַאֲחֹ֥ות ּובַרְזֶ֑ל נְחׁ֖שֶת ּכָל־חֹרֵׁ֥ש לֹטֵׁ֕ש קַ֔יִן אֶת־תּ֣ובַל יָלְדָה֙
אִ֤יׁש ּכִ֣י אִמְרָתִ֑י הַאֲזֵּ֖נָה לֶ֔מֶךְ נְׁשֵ֣י קֹולִ֔י ׁשְמַ֣עַן וְצִּלָה֙ עָדָ֤ה לְנָׁשָ֗יו לֶ֜מֶךְ וַּיֹ֨אמֶר כג
וְׁשִבְעָה: ׁשִבְעִ֥ים וְלֶ֖מֶךְ יֻּקַם־קָ֑יִן ׁשִבְעָתַ֖יִם ּכִ֥י כד לְחַּבֻרָתִי: וְיֶ֖לֶד לְפִצְעִ֔י הָרַ֨גְתִי֙
זֶ֣רַע אֱלֹהִים֙ ׁשָת־לִ֤י ּכִ֣י ׁשֵ֑ת אֶת־ׁשְמֹ֖ו וַתִקְרָ֥א ּבֵ֔ן וַתֵ֣לֶד אֶת־אִׁשְתֹ֔ו עֹוד֙ אָדָ֥ם וַּיֵ֨דַע כה
אָ֣ז אֱנֹ֑וׁש אֶת־ׁשְמֹ֖ו וַּיִקְרָ֥א יֻּלַד־ּבֵ֔ן ּגַם־הּוא֙ ּולְׁשֵ֤ת כו קָיִן: הֲרָגֹ֖ו ּכִ֥י הֶ֔בֶל תַ֣חַת אַחֵ֔ר

הּוחַ֔ל לִקְרֹ֖א ּבְׁשֵ֥ם יְהֹוָה:   ס

פרק ה
זָכָ֥ר ב אֹתֹו: עָׂשָ֥ה אֱלֹהִ֖ים ּבִדְמּ֥ות אָדָ֔ם אֱלֹהִים֙ ּבְרֹ֤א ּבְיֹ֗ום אָדָ֑ם תֹולְדֹ֖ת סֵ֔פֶר זֶ֣ה א
אָדָ֗ם וַיְחִ֣י ג הִּבָרְאָם: ּבְיֹ֖ום אָדָ֔ם אֶת־ׁשְמָם֙ וַּיִקְרָ֤א אֹתָ֗ם וַיְבָ֣רֶךְ ּבְרָאָ֑ם ּונְקֵבָ֖ה
יְמֵי־אָדָ֗ם וַּיִהְיּ֣ו ד ׁשֵת: אֶת־ׁשְמֹ֖ו וַּיִקְרָ֥א ּכְצַלְמֹ֑ו ּבִדְמּותֹ֖ו וַּיֹ֥ולֶד ׁשָנָ֔ה ּומְאַת֙ ׁשְלֹׁשִ֤ים
אָדָם֙ ּכָל־יְמֵ֤י וַּיִהְיּ֞ו ה ּובָנֹות: ּבָנִ֖ים וַּיֹ֥ולֶד ׁשָנָ֑ה מֵאֹ֖ת ׁשְמֹנֶ֥ה אֶת־ׁשֵ֔ת הֹולִידֹ֣ו אַחֲרֵי֙
ּומְאַ֣ת ׁשָנִ֖ים חָמֵׁ֥ש וַיְחִי־ׁשֵ֕ת ו ס וַּיָמֹת: ׁשָנָ֑ה ּוׁשְלֹׁשִ֖ים ׁשָנָ֔ה מֵאֹות֙ תְׁשַ֤ע אֲׁשֶר־חַ֔י
מֵאֹ֖ות ּוׁשְמֹנֶ֥ה ׁשָנִ֔ים ׁשֶ֣בַע אֶת־אֱנֹ֔וׁש הֹולִידֹ֣ו אַחֲרֵי֙ וַיְחִי־ׁשֵ֗ת ז אֶת־אֱנֹוׁש: וַּיֹ֖ולֶד ׁשָנָ֑ה
ׁשָנָ֑ה מֵאֹ֖ות ּותְׁשַ֥ע ׁשָנָ֔ה עֶׂשְרֵה֙ ׁשְתֵ֤ים ּכָל־יְמֵי־ׁשֵ֔ת וַּיִהְיּו֙ ח ּובָנֹות: ּבָנִ֖ים וַּיֹ֥ולֶד ׁשָנָ֑ה
הֹולִידֹ֣ו אַחֲרֵי֙ אֱנֹ֗וׁש וַיְחִ֣י י אֶת־קֵינָן: וַּיֹ֖ולֶד ׁשָנָ֑ה תִׁשְעִ֣ים אֱנֹ֖וׁש וַיְחִ֥י ט ס וַּיָמֹת:
ּכָל־יְמֵ֣י וַּיִהְיּו֙ יא ּובָנֹות: ּבָנִ֖ים וַּיֹ֥ולֶד ׁשָנָ֑ה מֵאֹ֖ות ּוׁשְמֹנֶ֥ה ׁשָנָ֔ה עֶׂשְרֵה֙ חֲמֵׁ֤ש אֶת־קֵינָ֔ן
וַּיֹ֖ולֶד ׁשָנָ֑ה ׁשִבְעִ֣ים קֵינָ֖ן וַיְחִ֥י יב ס וַּיָמֹת: ׁשָנָ֑ה מֵאֹ֖ות ּותְׁשַ֥ע ׁשָנִ֔ים חָמֵׁ֣ש אֱנֹ֔וׁש
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ּוׁשְמֹנֶ֥ה ׁשָנָ֔ה אַרְּבָעִ֣ים אֶת־מַהֲלַלְאֵ֔ל הֹולִידֹ֣ו אַחֲרֵי֙ קֵינָ֗ן וַיְחִ֣י יג אֶת־מַהֲלַלְאֵל:
ׁשָנָ֑ה מֵאֹ֖ות ּותְׁשַ֥ע ׁשָנִ֔ים עֶׂ֣שֶר קֵינָ֔ן ּכָל־יְמֵ֣י וַּיִהְיּו֙ יד ּובָנֹות: ּבָנִ֖ים וַּיֹ֥ולֶד ׁשָנָ֑ה מֵאֹ֖ות
וַיְחִ֣י טז אֶת־יָרֶד: וַּיֹ֖ולֶד ׁשָנָ֑ה וְׁשִּׁשִ֣ים ׁשָנִ֖ים חָמֵׁ֥ש מַהֲלַלְאֵ֔ל וַיְחִ֣י טו ס וַּיָמֹת:
ּבָנִ֖ים וַּיֹ֥ולֶד ׁשָנָ֑ה מֵאֹ֖ות ּוׁשְמֹנֶ֥ה ׁשָנָ֔ה ׁשְלֹׁשִ֣ים אֶת־יֶ֔רֶד הֹולִידֹ֣ו אַחֲרֵי֙ מַהֲלַלְאֵ֗ל
וַּיָמֹת: ׁשָנָ֑ה מֵאֹ֖ות ּוׁשְמֹנֶ֥ה ׁשָנָ֔ה וְתִׁשְעִים֙ חָמֵׁ֤ש מַהֲלַלְאֵ֔ל ּכָל־יְמֵ֣י וַּיִהְיּו֙ יז ּובָנֹות:
אַחֲרֵי֙ וַיְחִי־יֶ֗רֶד יט אֶת־חֲנֹוךְ: וַּיֹ֖ולֶד ׁשָנָ֑ה ּומְאַ֣ת ׁשָנָ֖ה וְׁשִּׁשִ֛ים ׁשְתַ֧יִם וַיְחִי־יֶ֕רֶד יח ס
ׁשְתַ֤יִם ּכָל־יְמֵי־יֶ֔רֶד וַּיִהְיּו֙ כ ּובָנֹות: ּבָנִ֖ים וַּיֹ֥ולֶד ׁשָנָ֑ה מֵאֹ֖ות ׁשְמֹנֶ֥ה אֶת־חֲנֹ֔וךְ הֹולִידֹ֣ו
וַּיֹ֖ולֶד ׁשָנָ֑ה וְׁשִּׁשִ֖ים חָמֵׁ֥ש חֲנֹ֔וךְ וַיְחִ֣י כא ס וַּיָמֹת: ׁשָנָ֑ה מֵאֹ֖ות ּותְׁשַ֥ע ׁשָנָ֔ה וְׁשִּׁשִים֙
ׁשְלֹׁ֥ש אֶת־מְתּוׁשֶ֔לַח הֹולִידֹ֣ו אַחֲרֵי֙ אֶת־הָאֱלֹהִ֗ים חֲנֹ֜וךְ וַּיִתְהַּלֵ֨ךְ כב אֶת־מְתּוׁשָלַח:
ּוׁשְלׁ֥ש ׁשָנָ֔ה וְׁשִּׁשִים֙ חָמֵׁ֤ש חֲנֹ֑וךְ ּכָל־יְמֵ֣י וַיְהִ֖י כג ּובָנֹות: ּבָנִ֖ים וַּיֹ֥ולֶד ׁשָנָ֑ה מֵאֹ֖ות
ס אֱלֹהִים: אֹתֹ֖ו ּכִי־לָקַ֥ח וְאֵינֶּ֕נּו אֶת־הָאֱלֹהִ֑ים חֲנֹ֖וךְ וַּיִתְהַּלֵ֥ךְ כד ׁשָנָה: מֵאֹ֖ות
וַיְחִ֣י כו אֶת־לָמֶךְ: וַּיֹ֖ולֶד ׁשָנָ֑ה ּומְאַ֣ת ׁשָנָ֖ה ּוׁשְמֹנִ֛ים ׁשֶ֧בַע מְתּוׁשֶ֔לַח וַיְחִ֣י כה
וַּיֹ֥ולֶד ׁשָנָ֑ה מֵאֹ֖ות ּוׁשְבַ֥ע ׁשָנָ֔ה ּוׁשְמֹונִים֙ ׁשְתַ֤יִם אֶת־לֶ֔מֶךְ הֹולִידֹ֣ו אַחֲרֵי֙ מְתּוׁשֶ֗לַח
וַּיָמֹת: ׁשָנָ֑ה מֵאֹ֖ות ּותְׁשַ֥ע ׁשָנָ֔ה וְׁשִּׁשִים֙ תֵׁ֤שַע מְתּוׁשֶ֔לַח ּכָל־יְמֵ֣י וַּיִהְיּו֙ כז ּובָנֹות: ּבָנִ֖ים
אֶת־ׁשְמֹ֛ו וַּיִקְרָ֧א כט ּבֵן: וַּיֹ֖ולֶד ׁשָנָ֑ה ּומְאַ֣ת ׁשָנָ֖ה ּוׁשְמֹנִ֛ים ׁשְתַ֧יִם וַיְחִי־לֶ֕מֶךְ כח ס
יְהֹוָה: אֵרֲרָּ֖ה אֲׁשֶ֥ר מִן־הָ֣אֲדָמָ֔ה יָדֵ֔ינּו ּומֵעִּצְבֹ֣ון מִּמַעֲׂשֵ֨נּו֙ יְנַחֲמֵ֤נּו זֶ֠֞ה לֵאמֹ֑ר נֹ֖חַ
ּבָנִ֖ים וַּיֹ֥ולֶד ׁשָנָ֑ה מֵאֹ֖ת וַחֲמֵׁ֥ש ׁשָנָ֔ה וְתִׁשְעִים֙ חָמֵׁ֤ש אֶת־נֹ֔חַ הֹולִידֹ֣ו אַחֲרֵי֙ וַיְחִי־לֶ֗מֶךְ ל
ס וַּיָמֹת: ׁשָנָ֑ה מֵאֹ֖ות ּוׁשְבַ֥ע ׁשָנָ֔ה וְׁשִבְעִים֙ ׁשֶ֤בַע ּכָל־יְמֵי־לֶ֔מֶךְ וַיְהִי֙ לא ּובָנֹות:

לב וַיְהִי־נֹ֕חַ ּבֶן־חֲמֵׁ֥ש מֵאֹ֖ות ׁשָנָ֑ה וַּיֹ֣ולֶד נֹ֔חַ אֶת־ׁשֵ֖ם אֶת־חָ֥ם וְאֶת־יָפֶת:

פרק ו
וַּיִרְאּ֤ו[*] ב לָהֶם: יֻּלְדּ֥ו ּובָנֹ֖ות הָאֲדָמָ֑ה עַל־ּפְנֵ֣י לָרֹ֖ב הָאָדָ֔ם ּכִי־הֵחֵ֣ל וַיְהִי֙ א

ּבָחָרּו: אֲׁשֶ֥ר מִּכֹ֖ל נָׁשִ֔ים לָהֶם֙ וַּיִקְחּ֤ו הֵּ֑נָה טֹבֹ֖ת ּכִ֥י הָאָדָ֔ם אֶת־ּבְנֹ֣ות בְנֵי־הָאֱלֹהִים֙
וְעֶׂשְרִ֖ים מֵאָ֥ה יָמָ֔יו וְהָיּ֣ו בָׂשָ֑ר הּ֣וא ּבְׁשַּגָ֖ם לְעֹלָ֔ם בָאָדָם֙ רּוחִ֤י לֹא־יָדֹ֨ון יְהֹוָ֗ה וַּיֹ֣אמֶר ג
הָאֱלֹהִים֙ ּבְנֵ֤י יָבֹ֜אּו אֲׁשֶ֨ר אַחֲרֵי־כֵ֗ן וְגַ֣ם הָהֵם֒ ּבַּיָמִ֣ים בָאָ֘רֶץ֘ הָיּ֣ו הַּנְפִלִ֞ים ד ׁשָנָה:

אֶל־ּבְנֹ֣ות הָאָדָ֔ם וְיָלְדּ֖ו לָהֶ֑ם הֵּ֧מָה הַּגִּבֹרִ֛ים אֲׁשֶ֥ר מֵעֹולָ֖ם אַנְׁשֵ֥י הַּׁשֵם:   פ
רַ֖ע[מפטיר] רַ֥ק לִּבֹ֔ו מַחְׁשְבֹ֣ת וְכָל־יֵ֨צֶר֙ ּבָאָ֑רֶץ הָאָדָ֖ם רָעַ֥ת רַּבָ֛ה ּכִ֥י יְהֹוָ֔ה וַּיַ֣רְא ה

יְהֹוָ֗ה וַּיֹ֣אמֶר ז אֶל־לִּבֹו: וַּיִתְעַּצֵ֖ב ּבָאָ֑רֶץ אֶת־הָאָדָ֖ם ּכִי־עָׂשָ֥ה יְהֹוָ֔ה וַּיִּנָ֣חֶם ו ּכָל־הַּיֹום:
עַד־רֶ֖מֶׂש עַד־ּבְהֵמָ֔ה מֵאָדָם֙ הָאֲדָמָ֔ה ּפְנֵ֣י מֵעַל֙ אֲׁשֶר־ּבָרָ֨אתִי֙ אֶת־הָאָדָ֤ם אֶמְחֶ֨ה

וְעַד־עֹ֣וף הַּׁשָמָ֑יִם ּכִ֥י נִחַ֖מְתִי ּכִ֥י עֲׂשִיתִם: ח וְנֹ֕חַ מָ֥צָא חֵ֖ן ּבְעֵינֵ֥י יְהֹוָה:   פ פ פ     
נח] אֶת־הָאֱלֹהִ֖ים[פרשת ּבְדֹרֹתָ֑יו הָיָ֖ה תָמִ֥ים צַּדִ֛יק אִ֥יׁש נֹ֗חַ נֹ֔חַ תֹולְדֹ֣ת אֵּ֚לֶה ט

הָאָ֖רֶץ וַתִּׁשָחֵ֥ת יא וְאֶת־יָפֶת: אֶת־חָ֥ם אֶת־ׁשֵ֖ם בָנִ֑ים ׁשְלֹׁשָ֣ה נֹ֖חַ וַּיֹ֥ולֶד י הִתְהַּלֶךְ־נֹחַ:
נִׁשְחָ֑תָה וְהִּנֵ֣ה אֶת־הָאָ֖רֶץ אֱלֹהִ֛ים וַּיַ֧רְא יב חָמָס: הָאָ֖רֶץ וַתִּמָלֵ֥א הָאֱלֹהִ֑ים לִפְנֵ֣י
ּכָל־ּבָׂשָר֙ קֵ֤ץ לְנֹ֗חַ אֱלֹהִ֜ים וַּיֹ֨אמֶר יג ס עַל־הָאָרֶץ: אֶת־ּדַרְּכֹ֖ו ּכָל־ּבָׂשָ֛ר ּכִי־הִׁשְחִ֧ית
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לְךָ֙ עֲׂשֵ֤ה יד אֶת־הָאָרֶץ: מַׁשְחִיתָ֖ם וְהִנְנִ֥י מִּפְנֵיהֶ֑ם חָמָ֖ס הָאָ֛רֶץ ּכִי־מָלְאָ֥ה לְפָנַ֔י ּבָ֣א
וְזֶ֕ה טו ּבַּכֹפֶר: ּומִחּ֖וץ מִּבַ֥יִת אֹתָּ֛ה וְכָפַרְתָ֥ אֶת־הַתֵבָ֑ה תַעֲׂשֶ֣ה קִּנִ֖ים עֲצֵי־גֹ֔פֶר תֵבַ֣ת
ּוׁשְלׁשִ֥ים רָחְּבָּ֔ה אַּמָה֙ חֲמִּׁשִ֤ים הַתֵבָ֔ה אֹ֚רֶךְ אַּמָ֗ה מֵאֹ֣ות ׁשְלׁ֧ש אֹתָּ֑ה תַעֲׂשֶ֖ה אֲׁשֶ֥ר

קֹומָתָּה: ּופֶ֥תַח[לוי]אַּמָ֖ה מִלְמַ֔עְלָה תְכַּלֶּ֣נָה וְאֶל־אַּמָה֙ לַתֵבָ֗ה תַעֲׂשֶ֣ה | צֹ֣הַר טז
מֵבִ֨יא הִנְנִי֩ וַאֲנִ֗י יז תַעֲׂשֶהָ: ּוׁשְלִׁשִ֖ים ׁשְנִּיִ֥ם תַחְתִּיִ֛ם תָׂשִ֑ים ּבְצִּדָּ֣ה הַתֵבָ֖ה
ּכֹ֥ל הַּׁשָמָ֑יִם מִתַ֖חַת חַּיִ֔ים רּ֣וחַ אֲׁשֶר־ּבֹו֙ ּכָל־ּבָׂשָ֗ר לְׁשַחֵ֣ת עַל־הָאָ֔רֶץ מַ֨יִם֙ אֶת־הַּמַּבּ֥ול
ּובָנֶי֛ךָ אַתָ֕ה אֶל־הַתֵ֔בָה ּובָאתָ֙ אִתָ֑ךְ אֶת־ּבְרִיתִ֖י וַהֲקִמֹתִ֥י יח יִגְוָע: אֲׁשֶר־ּבָאָ֖רֶץ
אֶל־הַתֵבָ֖ה תָבִ֥יא מִּכֹ֛ל ׁשְנַ֧יִם מִּכָל־ּבָׂשָ֞ר ּומִּכָל־הָ֠חַ֠י יט אִתָךְ: ּונְׁשֵי־בָנֶי֖ךָ וְאִׁשְתְךָ֥
רֶ֥מֶׂש מִּכֹ֛ל לְמִינָּ֔ה ּומִן־הַּבְהֵמָה֙ לְמִינֵ֗הּו מֵהָעֹ֣וף כ יִהְיּו: ּונְקֵבָ֖ה זָכָ֥ר אִתָ֑ךְ לְהַחֲיֹ֣ת
מִּכָל־מַאֲכָל֙ קַח־לְךָ֗ וְאַתָ֣ה כא לְהַחֲיֹות: אֵלֶ֖יךָ יָבֹ֥אּו מִּכֹ֛ל ׁשְנַ֧יִם לְמִינֵ֑הּו הָאֲדָמָ֖ה
אֹתֹ֛ו צִּוָ֥ה אֲׁשֶ֨ר ּכְ֠כֹ֠ל נֹ֑חַ וַּיַ֖עַׂש כב לְאָכְלָה: וְלָהֶ֖ם לְךָ֛ וְהָיָ֥ה אֵלֶ֑יךָ וְאָסַפְתָ֖ יֵאָכֵ֔ל אֲׁשֶ֣ר

אֱלֹהִ֖ים ּכֵ֥ן עָׂשָה:

פרק ז
צַּדִ֥יק[ישראל] רָאִ֛יתִי ּכִי־אֹתְךָ֥ אֶל־הַתֵבָ֑ה וְכָל־ּבֵיתְךָ֖ ּבֹא־אַתָ֥ה לְנֹ֔חַ יְהֹוָה֙ וַּיֹ֤אמֶר א

וְאִׁשְתֹ֑ו אִ֣יׁש ׁשִבְעָ֖ה ׁשִבְעָ֥ה תִּקַח־לְךָ֛ הַּטְהֹורָ֗ה הַּבְהֵמָ֣ה | מִּכֹ֣ל ב הַּזֶה: ּבַּדֹ֥ור לְפָנַ֖י
ׁשִבְעָ֥ה הַּׁשָמַ֛יִם מֵעֹ֧וף ּגַ֣ם ג וְאִׁשְתֹו: אִ֥יׁש ׁשְנַ֖יִם הִ֛וא טְהֹרָ֥ה לֹ֣א אֲׁ֠שֶ֠ר ּומִן־הַּבְהֵמָ֡ה
אָנֹכִי֙ ׁשִבְעָ֗ה עֹ֜וד לְיָמִ֨ים ּכִי֩ ד כָל־הָאָרֶץ: עַל־ּפְנֵ֥י זֶ֖רַע לְחַּיֹ֥ות ּונְקֵבָ֑ה זָכָ֣ר ׁשִבְעָ֖ה
עָׂשִ֔יתִי אֲׁשֶ֣ר אֶת־ּכָל־הַיְקּום֙ ּומָחִ֗יתִי לָ֑יְלָה וְאַרְּבָעִ֖ים יֹ֔ום אַרְּבָעִ֣ים עַל־הָאָ֔רֶץ מַמְטִ֣יר

יְהֹוָה: אֲׁשֶר־צִּוָ֖הּו ּכְכֹ֥ל נֹ֑חַ וַּיַ֖עַׂש ה הָאֲדָמָה: ּפְנֵ֥י מֵאֹ֖ות[רביעי]מֵעַ֖ל ּבֶן־ׁשֵׁ֥ש וְנֹ֕חַ ו
אִתֹ֖ו ּונְׁשֵי־בָנָ֛יו וְאִׁשְתֹ֧ו ּו֠בָנָ֠יו נֹ֗חַ וַּיָבֹ֣א ז עַל־הָאָרֶץ: מַ֖יִם הָיָ֔ה וְהַּמַּבּ֣ול ׁשָנָ֑ה
אֵינֶּ֖נָה אֲׁשֶ֥ר ּומִ֨ן־הַּבְהֵמָ֔ה הַּטְהֹורָ֔ה מִן־הַּבְהֵמָה֙ ח הַּמַּבּול: מֵ֥י מִּפְנֵ֖י אֶל־הַתֵבָ֑ה
אֶל־נֹ֛חַ ּבָ֧אּו ׁשְנַ֜יִם ׁשְנַ֨יִם ט עַל־הָאֲדָמָה: אֲׁשֶר־רֹמֵׂ֖ש וְכֹ֥ל ּומִ֨ן־הָעֹ֔וף טְהֹרָ֑ה
ּומֵ֣י הַּיָמִ֑ים לְׁשִבְעַ֣ת וַיְהִ֖י י אֶת־נֹחַ: אֱלֹהִ֖ים צִּוָ֥ה ּכַאֲׁשֶ֛ר ּונְקֵבָ֑ה זָכָ֣ר אֶל־הַתֵבָ֖ה
הַּׁשֵנִ֔י ּבַחֹ֨דֶׁש֙ לְחַּיֵי־נֹ֔חַ ׁשָנָה֙ ׁשֵׁש־מֵאֹ֤ות ּבִׁשְנַ֨ת יא עַל־הָאָרֶץ: הָיּ֖ו הַּמַּבּ֔ול
הַּׁשָמַ֖יִם וַאֲרֻּבֹ֥ת רַּבָ֔ה תְהֹ֣ום ּכָל־מַעְיְנֹות֙ נִבְקְעּו֙ הַּזֶ֗ה ּבַּיֹ֣ום לַחֹ֑דֶׁש יֹ֖ום ּבְׁשִבְעָה־עָׂשָ֥ר
הַּיֹ֤ום ּבְעֶ֨צֶם יג לָיְלָה: וְאַרְּבָעִ֖ים יֹ֔ום אַרְּבָעִ֣ים עַל־הָאָ֑רֶץ הַּגֶׁ֖שֶם וַיְהִ֥י יב נִפְתָחּו:
אֶל־הַתֵבָה: אִתָ֖ם נְׁשֵי־בָנָ֛יו ּוׁשְלֹׁ֧שֶת נֹ֗חַ וְאֵׁ֣שֶת ּבְנֵי־נֹ֑חַ וָיֶ֖פֶת וְׁשֵם־וְחָ֥ם נֹ֔חַ ּבָ֣א הַּזֶה֙
עַל־הָאָ֖רֶץ הָרֹמֵׂ֥ש וְכָל־הָרֶ֛מֶׂש לְמִינָּ֔ה וְכָל־הַּבְהֵמָה֙ לְמִינָּ֗ה וְכָל־הַחַּיָ֣ה הֵּ֜מָה יד
ׁשְנַ֤יִם אֶל־הַתֵבָ֑ה אֶל־נֹ֖חַ וַּיָבֹ֥אּו טו ּכָל־ּכָנָף: צִּפֹ֥ור ּכֹ֖ל לְמִינֵ֔הּו וְכָל־הָעֹ֣וף לְמִינֵ֑הּו

חַּיִים: רּ֥וחַ אֲׁשֶר־ּבֹ֖ו מִּכָל־הַּבָׂשָ֔ר מִּכָל־ּבָׂשָר֙[חמישי]ׁשְנַ֨יִם֙ ּונְקֵבָ֤ה זָכָ֨ר וְהַּבָאִ֗ים טז
יֹ֖ום אַרְּבָעִ֥ים הַּמַּבּ֛ול וַיְהִ֧י יז ּבַעֲדֹו: יְהֹוָ֖ה וַּיִסְּגֹ֥ר אֱלֹהִ֑ים אֹתֹ֖ו צִּוָ֥ה ּכַאֲׁשֶ֛ר ּבָ֔אּו
וַּיִרְּבּ֥ו הַּמַ֛יִם וַּיִגְּבְרּ֥ו יח הָאָרֶץ: מֵעַ֥ל וַתָ֖רָם אֶת־הַתֵבָ֔ה וַּיִׂשְאּו֙ הַּמַ֗יִם וַּיִרְּבּ֣ו עַל־הָאָ֑רֶץ
עַל־הָאָ֑רֶץ מְאֹ֖ד מְאֹ֥ד ּגָבְרּ֛ו וְהַּמַ֗יִם יט הַּמָיִם: עַל־ּפְנֵ֥י הַתֵבָ֖ה וַתֵ֥לֶךְ עַל־הָאָ֑רֶץ מְאֹ֖ד
מִלְמַ֔עְלָה אַּמָה֙ עֶׂשְרֵ֤ה חֲמֵׁ֨ש כ ּכָל־הַּׁשָמָיִם: אֲׁשֶר־תַ֖חַת הַּגְבֹהִ֔ים ּכָל־הֶהָרִים֙ וַיְכֻּסּ֗ו
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ּובַּבְהֵמָה֙ ּבָעֹ֤וף עַל־הָאָ֗רֶץ הָרֹמֵׂ֣ש | ּכָל־ּבָׂשָ֣ר וַּיִגְוַ֞ע כא הֶהָרִים: וַיְכֻּסּ֖ו הַּמָ֑יִם ּגָבְרּ֖ו
חַּיִ֜ים נִׁשְמַת־רּ֨וחַ אֲׁשֶר֩ ּכֹ֡ל כב הָאָדָם: וְכֹ֖ל עַל־הָאָ֑רֶץ הַּׁשֹרֵ֣ץ ּובְכָל־הַּׁשֶ֖רֶץ ּובַ֣חַּיָ֔ה
הָאֲדָמָ֗ה עַל־ּפְנֵ֣י | אֲׁשֶ֣ר | אֶת־ּכָל־הַיְקּ֣ום וַּיִ֜מַח כג מֵתּו: ּבֶחָרָבָ֖ה אֲׁשֶ֥ר מִּכֹ֛ל ּבְאַּפָ֗יו
וַאֲׁשֶ֥ר אַךְ־נֹ֛חַ וַּיִּׁשָ֧אֶר מִן־הָאָ֑רֶץ וַּיִּמָחּ֖ו הַּׁשָמַ֔יִם וְעַד־עֹ֣וף עַד־רֶ֨מֶׂש֙ עַד־ּבְהֵמָה֙ מֵאָדָ֤ם

אִתֹ֖ו ּבַתֵבָה: כד וַּיִגְּבְרּ֥ו הַּמַ֖יִם עַל־הָאָ֑רֶץ חֲמִּׁשִ֥ים ּומְאַ֖ת יֹום:

פרק ח
וַּיַעֲבֵ֨ר ּבַתֵבָ֑ה אִתֹ֖ו אֲׁשֶ֥ר וְאֶת־ּכָל־הַּבְהֵמָ֔ה ּכָל־הַחַּיָה֙ וְאֵ֤ת אֶת־נֹ֔חַ אֱלֹהִים֙ וַּיִזְּכֹ֤ר א
וַּיִּכָלֵ֥א הַּׁשָמָ֑יִם וַאֲרֻּבֹ֖ת תְהֹ֔ום מַעְיְנֹ֣ת וַּיִּסָכְרּו֙ ב הַּמָיִם: וַּיָׁשֹּ֖כּו עַל־הָאָ֔רֶץ רּ֨וחַ֙ אֱלֹהִ֥ים
מִקְצֵ֕ה הַּמַ֔יִם וַּיַחְסְרּ֣ו וָׁשֹ֑וב הָלֹ֣וךְ הָאָ֖רֶץ מֵעַ֥ל הַּמַ֛יִם וַּיָׁשֻ֧בּו ג מִן־הַּׁשָמָיִם: הַּגֶׁ֖שֶם
עַ֖ל לַחֹ֑דֶׁש יֹ֖ום ּבְׁשִבְעָה־עָׂשָ֥ר הַּׁשְבִיעִ֔י ּבַחֹ֣דֶׁש הַתֵבָה֙ וַתָ֤נַח ד יֹום: ּומְאַ֖ת חֲמִּׁשִ֥ים
לַחֹ֔דֶׁש ּבְאֶחָ֣ד ּבָעֲׂשִירִי֙ הָעֲׂשִירִ֑י הַחֹ֣דֶׁש עַ֖ד וְחָסֹ֔ור הָלֹ֣וךְ הָיּו֙ וְהַּמַ֗יִם ה אֲרָרָט: הָרֵ֥י
אֲׁשֶ֥ר הַתֵבָ֖ה אֶת־חַּלֹ֥ון נֹ֔חַ וַּיִפְתַ֣ח יֹ֑ום אַרְּבָעִ֣ים מִּקֵ֖ץ וַיְהִ֕י ו הֶהָרִים: רָאׁשֵ֥י נִרְאּ֖ו
וַיְׁשַּלַ֥ח ח הָאָרֶץ: מֵעַ֥ל הַּמַ֖יִם עַד־יְבׁ֥שֶת וָׁשֹ֔וב יָצֹוא֙ וַּיֵצֵ֤א אֶת־הָעֹרֵ֑ב וַיְׁשַּלַ֖ח ז עָׂשָה:
הַּיֹונָ֨ה וְלֹא־מָצְאָה֩ ט הָאֲדָמָה: ּפְנֵ֥י מֵעַ֖ל הַּמַ֔יִם הֲקַּ֣לּו לִרְאֹות֙ מֵאִתֹ֑ו אֶת־הַּיֹונָ֖ה
יָדֹו֙ וַּיִׁשְלַ֤ח כָל־הָאָ֑רֶץ עַל־ּפְנֵ֣י ּכִי־מַ֖יִם אֶל־הַתֵבָ֔ה אֵלָיו֙ וַתָׁ֤שָב לְכַף־רַגְלָּ֗ה מָנֹ֜וחַ
ׁשַּלַ֥ח וַּיֹ֛סֶף אֲחֵרִ֑ים יָמִ֖ים ׁשִבְעַ֥ת עֹ֔וד וַּיָ֣חֶל י אֶל־הַתֵבָה: אֵלָ֖יו אֹתָּ֛ה וַּיָבֵ֥א וַּיִּקָחֶ֔הָ
ּבְפִ֑יהָ טָרָ֣ף עֲלֵה־זַ֖יִת וְהִּנֵ֥ה עֶ֔רֶב לְעֵ֣ת הַּיֹונָה֙ אֵלָ֤יו וַתָבֹ֨א יא מִן־הַתֵבָה: אֶת־הַּיֹונָ֖ה
וַיְׁשַּלַח֙ אֲחֵרִ֑ים יָמִ֖ים ׁשִבְעַ֥ת עֹ֔וד וַּיִּיָ֣חֶל יב הָאָרֶץ: מֵעַ֥ל הַּמַ֖יִם ּכִי־קַּ֥לּו נֹ֔חַ וַּיֵ֣דַע
ּבָרִאׁשֹון֙ ׁשָנָ֗ה וְׁשֵׁש־מֵאֹ֜ות ּבְאַחַ֨ת וַ֠יְהִ֠י יג עֹוד: ׁשּוב־אֵלָ֖יו וְלֹא־יָסְפָ֥ה אֶת־הַּיֹונָ֔ה
חָרְבּ֖ו וְהִּנֵ֥ה וַּיַ֕רְא הַתֵבָ֔ה אֶת־מִכְסֵ֣ה נֹ֨חַ֙ וַּיָ֤סַר הָאָ֑רֶץ מֵעַ֣ל הַּמַ֖יִם חָרְבּ֥ו לַחֹ֔דֶׁש ּבְאֶחָ֣ד
ס הָאָרֶץ: יָבְׁשָ֖ה לַחֹ֑דֶׁש יֹ֖ום וְעֶׂשְרִ֛ים ּבְׁשִבְעָ֧ה הַּׁשֵנִ֔י ּובַחֹ֨דֶׁש֙ יד הָאֲדָמָה: ּפְנֵ֥י
ּונְׁשֵי־בָנֶ֖יךָ ּובָנֶ֥יךָ וְאִׁשְתְךָ֛ אַתָ֕ה מִן־הַתֵבָ֑ה צֵ֖א טז לֵאמֹר: אֶל־נֹ֥חַ אֱלֹהִ֖ים וַיְדַּבֵ֥ר טו
הָרֹמֵׂ֥ש ּובְכָל־הָרֶ֛מֶׂש ּובַּבְהֵמָ֛ה ּבָעֹ֧וף מִּכָל־ּבָׂשָ֗ר אֲׁשֶר־אִתְךָ֜ ּכָל־הַחַּיָ֨ה יז אִתָךְ:

עַל־הָאָרֶץ: וְרָבּ֖ו ּופָרּ֥ו בָאָ֔רֶץ וְׁשָרְצּ֣ו אִתָ֑ךְ [הַיְצֵ֣א] הַוְצֵ֣א [ששי]עַל־הָאָ֖רֶץ
ּכֹ֖ל וְכָל־הָעֹ֔וף ּכָל־הָרֶ֨מֶׂש֙ ּכָל־הַחַּיָ֗ה יט אִתֹו: ּונְׁשֵי־בָנָ֖יו וְאִׁשְתֹ֥ו ּובָנָי֛ו וַּיֵ֖צֵא־נֹ֑חַ יח
מִּכֹ֣ל וַּיִּקַ֞ח לַיהֹוָ֑ה מִזְּבֵ֖חַ נֹ֛חַ וַּיִ֥בֶן כ מִן־הַתֵבָה: יָצְאּ֖ו לְמִׁשְּפְחֹ֣תֵיהֶ֔ם עַל־הָאָ֑רֶץ רֹומֵׂ֣ש

ּבַּמִזְּבֵחַ: עֹלֹ֖ת וַּיַ֥עַל הַּטָהֹ֔ור הָעֹ֣וף ּומִּכֹל֙ הַּטְהֹרָ֗ה הַּבְהֵמָ֣ה ששי]| וַּיָ֣רַח[ע''כ כא
ּבַעֲבּ֣ור אֶת־הָאֲדָמָה֙ עֹ֤וד לְקַּלֵ֨ל אֹ֠סִ֠ף לֹ֣א אֶל־לִּבֹ֗ו יְהֹוָ֜ה וַּיֹ֨אמֶר הַּנִיחֹ֒חַ֒ אֶת־רֵ֣יחַ יְהֹוָה֘
ּכַאֲׁשֶ֥ר אֶת־ּכָל־חַ֖י לְהַּכֹ֥ות עֹ֛וד וְלֹא־אֹסִ֥ף מִּנְעֻרָ֑יו רַ֖ע הָאָדָ֛ם לֵ֧ב יֵ֣צֶר ּכִ֠י הָאָדָ֔ם
לֹ֥א וָלַ֖יְלָה וְיֹ֥ום וָחֹ֛רֶף וְקַ֧יִץ וָחֹ֜ם וְקֹ֨ר וְ֠קָצִ֠יר זֶ֡רַע הָאָ֑רֶץ ּכָל־יְמֵ֣י עֹ֖ד כב עָׂשִיתִי:

יִׁשְּבֹתּו:

פרק ט
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אֶת־הָאָרֶץ: ּומִלְאּ֥ו ּורְבּ֖ו ּפְרּ֥ו לָהֶ֛ם וַּיֹ֧אמֶר וְאֶת־ּבָנָ֑יו אֶת־נֹ֖חַ אֱלֹהִ֔ים וַיְבָ֣רֶךְ [*]א
אֲׁשֶ֨ר ּבְכֹל֩ הַּׁשָמָ֑יִם ּכָל־עֹ֣וף וְעַ֖ל הָאָ֔רֶץ ּכָל־חַּיַ֣ת עַ֚ל יִהְיֶ֔ה וְחִתְכֶם֙ ּומֹורַאֲכֶ֤ם ב
יִהְיֶ֖ה לָכֶ֥ם הּוא־חַ֔י אֲׁשֶ֣ר ּכָל־רֶ֨מֶׂש֙ ג נִתָנּו: ּבְיֶדְכֶ֥ם הַּיָ֖ם ּובְכָל־ּדְגֵ֥י הָאֲדָמָ֛ה תִרְמֹׂ֧ש
וְאַ֨ךְ ה תֹאכֵלּו: לֹ֥א דָמֹ֖ו ּבְנַפְׁשֹ֥ו אַךְ־ּבָׂשָ֕ר ד אֶת־ּכֹל: לָכֶ֖ם נָתַ֥תִי עֵׂ֔שֶב ּכְיֶ֣רֶק לְאָכְלָ֑ה
אָחִ֔יו אִ֣יׁש מִּיַד֙ הָאָדָ֗ם ּומִּיַ֣ד אֶדְרְׁשֶּ֑נּו ּכָל־חַּיָ֖ה מִּיַ֥ד אֶדְרֹׁ֔ש לְנַפְׁשֹתֵיכֶם֙ אֶת־ּדִמְכֶ֤ם
עָׂשָ֖ה אֱלֹהִ֔ים ּבְצֶ֣לֶם ּכִ֚י יִּׁשָפֵ֑ךְ ּדָמֹ֣ו ּבָאָדָ֖ם הָאָדָ֔ם ּדַ֣ם ׁשֹפֵךְ֙ ו הָאָדָם: אֶת־נֶ֥פֶׁש אֶדְרֹׁ֖ש

ס ּורְבּו־בָּה: בָאָ֖רֶץ ׁשִרְצּ֥ו ּורְבּ֑ו ּפְרּ֣ו וְאַתֶ֖ם ז אֱלֹהִים֙[*]אֶת־הָאָדָם: וַּיֹ֤אמֶר ח
וְאֶת־זַרְעֲכֶ֖ם אִתְכֶ֑ם אֶת־ּבְרִיתִ֖י מֵקִ֛ים הִנְנִ֥י וַאֲנִ֕י ט לֵאמֹר: אִתֹ֖ו וְאֶל־ּבָנָי֥ו אֶל־נֹ֔חַ
הָאָ֖רֶץ ּובְכָל־חַּיַ֥ת ּבַּבְהֵמָ֛ה ּבָעֹ֧וף אִתְכֶ֔ם אֲׁשֶ֣ר הַחַּיָה֙ ּכָל־נֶ֤פֶׁש וְאֵ֨ת י אַחֲרֵיכֶם:
אִתְכֶ֔ם אֶת־ּבְרִיתִי֙ וַהֲקִמֹתִ֤י יא הָאָרֶץ: חַּיַ֥ת לְכֹ֖ל הַתֵבָ֔ה יֹצְאֵ֣י מִּכֹל֙ אִתְכֶ֑ם
וַּיֹ֣אמֶר יב הָאָרֶץ: לְׁשַחֵ֥ת מַּבּ֖ול עֹ֛וד וְלֹא־יִהְיֶ֥ה הַּמַּבּ֑ול מִּמֵ֣י עֹ֖וד ּכָל־ּבָׂשָ֛ר וְלֹא־יִּכָרֵ֧ת
אֲׁשֶ֣ר חַּיָ֖ה ּכָל־נֶ֥פֶׁש ּובֵ֛ין ּובֵ֣ינֵיכֶ֔ם ּבֵינִי֙ נֹתֵ֗ן אֲׁשֶר־אֲנִ֣י אֹות־הַּבְרִית֙ זֹ֤את אֱלֹהִ֗ים

עֹולָם: לְדֹרֹ֖ת ּובֵ֥ין[*]אִתְכֶ֑ם ּבֵינִ֖י ּבְרִ֔ית לְאֹ֣ות וְהָיְתָה֙ ּבֶעָנָ֑ן נָתַ֖תִי אֶת־קַׁשְתִ֕י יג
אֶת־ּבְרִיתִ֗י וְזָכַרְתִ֣י טו ּבֶעָנָן: הַּקֶׁ֖שֶת וְנִרְאֲתָ֥ה עַל־הָאָ֑רֶץ עָנָ֖ן ּבְעַנֲנִ֥י וְהָיָ֕ה יד הָאָרֶץ:
לְׁשַחֵ֖ת לְמַּבּ֔ול הַּמַ֨יִם֙ עֹ֤וד וְלֹא־יִהְיֶ֨ה ּבְכָל־ּבָׂשָ֑ר חַּיָ֖ה ּכָל־נֶ֥פֶׁש ּובֵ֛ין ּובֵ֣ינֵיכֶ֔ם ּבֵינִי֙ אֲׁשֶ֤ר
ּובֵין֙ אֱלֹהִ֔ים ּבֵ֣ין עֹולָ֔ם ּבְרִ֣ית לִזְּכֹר֙ ּורְאִיתִ֗יהָ ּבֶעָנָ֑ן הַּקֶׁ֖שֶת וְהָיְתָ֥ה טז ּכָל־ּבָׂשָר:
אֹות־הַּבְרִית֙ זֹ֤את אֶל־נֹ֑חַ אֱלֹהִ֖ים וַּיֹ֥אמֶר יז עַל־הָאָרֶץ: אֲׁשֶ֥ר ּבְכָל־ּבָׂשָ֖ר חַּיָ֔ה ּכָל־נֶ֣פֶׁש

אֲׁשֶ֣ר הֲקִמֹ֔תִי ּבֵינִ֕י ּובֵ֥ין ּכָל־ּבָׂשָ֖ר אֲׁשֶ֥ר עַל־הָאָרֶץ:  פ 
כְנָעַן:[*] אֲבִ֥י הּ֖וא וְחָ֕ם וָיָ֑פֶת וְחָ֣ם ׁשֵ֖ם מִן־הַתֵבָ֔ה הַּיֹצְאִים֙ בְנֵי־נֹ֗חַ וַּיִהְיּ֣ו יח

וַּיִּטַ֖ע הָאֲדָמָ֑ה אִ֣יׁש נֹ֖חַ וַּיָ֥חֶל כ כָל־הָאָרֶץ: נָפְצָ֥ה ּומֵאֵּ֖לֶה ּבְנֵי־נֹ֑חַ אֵּ֖לֶה ׁשְלֹׁשָ֥ה יט
אֵ֖ת כְנַ֔עַן אֲבִ֣י חָ֚ם וַּיַ֗רְא כב אָהֳלֹה: ּבְתֹ֥וךְ וַּיִתְּגַ֖ל וַּיִׁשְּכָ֑ר מִן־הַּיַ֖יִן וַּיֵׁ֥שְתְ כא ּכָרֶם:
עַל־ׁשְכֶ֣ם וַּיָׂשִ֨ימּו֙ אֶת־הַּׂשִמְלָ֗ה וָיֶ֜פֶת ׁשֵ֨ם וַּיִּקַח֩ כג ּבַחּוץ: לִׁשְנֵי־אֶחָ֖יו וַּיַּגֵ֥ד אָבִ֑יו עֶרְוַ֣ת
לֹ֥א אֲבִיהֶ֖ם וְעֶרְוַ֥ת אֲחֹ֣רַּנִ֔ית ּופְנֵיהֶם֙ אֲבִיהֶ֑ם עֶרְוַ֣ת אֵ֖ת וַיְכַּסּ֕ו אֲחֹ֣רַּנִ֔ית וַּיֵלְכּו֙ ׁשְנֵיהֶ֔ם
ּכְנָ֑עַן אָרּ֣ור וַּיֹ֖אמֶר כה הַּקָטָן: ּבְנֹ֥ו לֹ֖ו אֲׁשֶר־עָׂ֥שָה אֵ֛ת וַּיֵ֕דַע מִּיֵינֹ֑ו נֹ֖חַ וַּיִ֥יקֶץ כד רָאּו:
לָמֹו: עֶ֥בֶד כְנַ֖עַן וִיהִ֥י ׁשֵ֑ם אֱלֹ֣הֵי יְהֹוָ֖ה ּבָרּ֥וךְ וַּיֹ֕אמֶר כו לְאֶחָיו: יִהְיֶ֥ה עֲבָדִ֖ים עֶ֥בֶד
אַחַ֣ר וַיְחִי־נֹ֖חַ כח לָמֹו: עֶ֥בֶד כְנַ֖עַן וִיהִ֥י ּבְאָהֳלֵי־ׁשֵ֑ם וְיִׁשְּכֹ֖ן לְיֶ֔פֶת אֱלֹהִים֙ יַ֤פְתְ כז
ׁשָנָ֔ה מֵאֹות֙ תְׁשַ֤ע ּכָל־יְמֵי־נֹ֔חַ וַיְהִי֙ כט ׁשָנָה: וַחֲמִּׁשִ֖ים ׁשָנָ֔ה מֵאֹות֙ ׁשְלׁ֤ש הַּמַּבּ֑ול

וַחֲמִּׁשִ֖ים ׁשָנָ֑ה וַּיָמֹת:   פ

פרק י
יֶ֔פֶת ּבְנֵ֣י ב הַּמַּבּול: אַחַ֥ר ּבָנִ֖ים לָהֶ֛ם וַּיִּוָלְדּ֥ו וָיָ֑פֶת חָ֣ם ׁשֵ֖ם ּבְנֵי־נֹ֔חַ תֹולְדֹ֣ת וְאֵּ֨לֶה֙ א
ּובְנֵ֥י ד וְתֹגַרְמָה: וְרִיפַ֖ת אַׁשְּכְנַ֥ז ּגֹ֑מֶר ּובְנֵ֖י ג וְתִירָס: ּומֶׁ֖שֶךְ וְתֻבָ֑ל וְיָוָ֣ן ּומָדַ֖י ּומָגֹ֔וג ּגֹ֣מֶר
אִ֖יׁש ּבְאַרְצֹתָ֔ם הַּגֹויִם֙ אִּיֵ֤י נִפְרְדּ֞ו מֵ֠אֵּ֠לֶה ה וְדֹדָנִים: ּכִתִ֖ים וְתַרְׁשִ֑יׁש אֱלִיׁשָ֣ה יָוָ֖ן
סְבָא֙ כּ֗וׁש ּובְנֵ֣י ז ּוכְנָעַן: ּופּ֥וט ּומִצְרַ֖יִם ּכּ֥וׁש חָ֑ם ּובְנֵ֖י ו ּבְגֹויֵהֶם: לְמִׁשְּפְחֹתָ֖ם לִלְׁשֹנֹ֑ו
הּ֣וא אֶת־נִמְרֹ֑ד יָלַ֣ד וְכּ֖וׁש ח ּודְדָן: ׁשְבָ֥א רַעְמָ֖ה ּובְנֵ֥י וְסַבְתְכָ֑א וְרַעְמָ֖ה וְסַבְתָ֥ה וַחֲוִילָ֔ה
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ּגִּבֹ֥ור ּכְנִמְרֹ֛ד יֵאָמַ֔ר עַל־ּכֵן֙ יְהֹוָ֑ה לִפְנֵ֣י ּגִּבֹר־צַ֖יִד הּוא־הָיָ֥ה ט ּבָאָרֶץ: ּגִּבֹ֖ר לִהְיֹ֥ות הֵחֵ֔ל
יְהֹוָה: לִפְנֵ֥י ׁשִנְעָר:[*]צַ֖יִד ּבְאֶ֖רֶץ וְכַלְנֶ֑ה וְאַּכַ֣ד וְאֶ֖רֶךְ ּבָבֶ֔ל מַמְלַכְתֹו֙ רֵאׁשִ֤ית וַתְהִ֨י י

וְאֶת־ּכָלַח: עִ֖יר וְאֶת־רְחֹבֹ֥ת אֶת־נִ֣ינְוֵ֔ה וַּיִ֨בֶן֙ אַּׁשּ֑ור יָצָ֣א הַהִ֖וא מִן־הָאָ֥רֶץ יא
אֶת־לּודִ֧ים יָלַ֞ד ּומִצְרַ֡יִם יג הַּגְדֹלָה: הָעִ֥יר הִ֖וא ּכָ֑לַח ּובֵ֣ין נִינְוֵ֖ה ּבֵ֥ין וְאֶת־רֶ֕סֶן יב
יָצְאּ֥ו אֲׁשֶ֨ר וְאֶת־ּכַסְלֻחִ֗ים וְאֶת־ּפַתְרֻסִ֞ים יד וְאֶת־נַפְתֻחִים: וְאֶת־לְהָבִ֖ים וְאֶת־עֲנָמִ֛ים
וְאֶת־חֵת: ּבְכֹרֹ֖ו אֶת־צִידֹ֥ן יָלַ֛ד ּוכְנַ֗עַן טו ס וְאֶת־ּכַפְתֹרִים: ּפְלִׁשְתִ֖ים מִּׁשָ֛ם
וְאֶת־הַּסִינִי: וְאֶת־הָעַרְקִ֖י וְאֶת־הַחִּוִ֥י יז הַּגִרְּגָׁשִי: וְאֵ֖ת וְאֶת־הָ֣אֱמֹרִ֔י וְאֶת־הַיְבּוסִי֙ טז
וַיְהִ֞י יט הַּכְנַעֲנִי: מִׁשְּפְחֹ֖ות נָפֹ֔צּו וְאַחַ֣ר וְאֶת־הַחֲמָתִ֑י וְאֶת־הַּצְמָרִ֖י וְאֶת־הָאַרְוָדִ֥י יח
ּוצְבֹיִ֖ם וְאַדְמָ֥ה וַעֲמֹרָ֛ה סְדֹ֧מָה ּבֹאֲכָ֞ה עַד־עַּזָ֑ה גְרָ֖רָה ּבֹאֲכָ֥ה מִּצִידֹ֔ן הַּכְנַעֲנִי֙ ּגְבּ֤ול

ס ּבְגֹויֵהֶם: ּבְאַרְצֹתָ֖ם לִלְׁשֹנֹתָ֑ם לְמִׁשְּפְחֹתָ֖ם בְנֵי־חָ֔ם אֵּ֣לֶה כ [*]עַד־לָׁשַע:
וְאַּׁשּ֑ור עֵילָ֣ם ׁשֵ֖ם ּבְנֵ֥י כב הַּגָדֹול: יֶ֥פֶת אֲחִ֖י ּכָל־ּבְנֵי־עֵ֔בֶר אֲבִי֙ ּגַם־הּ֑וא יֻּלַ֖ד ּולְׁשֵ֥ם כא
יָלַ֣ד וְאַרְּפַכְׁשַ֖ד כד וָמַׁש: וְגֶ֥תֶר וְחּ֖ול עּ֥וץ אֲרָ֑ם ּובְנֵ֖י כג וַאֲרָם: וְלּ֥וד וְאַרְּפַכְׁשַ֖ד
בְיָמָיו֙ ּכִ֤י ּפֶ֗לֶג הָאֶחָ֞ד ׁשֵ֣ם בָנִ֑ים ׁשְנֵ֣י יֻּלַ֖ד ּולְעֵ֥בֶר כה אֶת־עֵבֶר: יָלַ֥ד וְׁשֶ֖לַח אֶת־ׁשָ֑לַח
וְאֶת־חֲצַרְמָ֖וֶת וְאֶת־ׁשָ֑לֶף אֶת־אַלְמֹודָ֖ד יָלַ֔ד וְיָקְטָ֣ן כו יָקְטָן: אָחִ֖יו וְׁשֵ֥ם הָאָ֔רֶץ נִפְלְגָ֣ה
וְאֶת־אֲבִימָאֵ֖ל וְאֶת־עֹובָ֥ל כח וְאֶת־ּדִקְלָה: וְאֶת־אּוזָ֖ל וְאֶת־הֲדֹורָ֥ם כז וְאֶת־יָרַח:
מֹוׁשָבָ֖ם וַיְהִ֥י ל יָקְטָן: ּבְנֵ֥י ּכָל־אֵּ֖לֶה וְאֶת־יֹובָ֑ב וְאֶת־חֲוִילָ֖ה וְאֶת־אֹופִ֥ר כט וְאֶת־ׁשְבָא:
ּבְאַרְצֹתָ֖ם לִלְׁשֹנֹתָ֑ם לְמִׁשְּפְחֹתָ֖ם בְנֵי־ׁשֵ֔ם אֵּ֣לֶה לא הַּקֶדֶם: הַ֥ר סְפָ֖רָה ּבֹאֲכָ֥ה מִּמֵׁשָ֑א
ּבָאָ֖רֶץ הַּגֹויִ֛ם נִפְרְדּ֧ו ּומֵאֵּ֗לֶה ּבְגֹויֵהֶ֑ם לְתֹולְדֹתָ֖ם ּבְנֵי־נֹ֛חַ מִׁשְּפְחֹ֧ת אֵּ֣לֶה לב לְגֹויֵהֶם:

אַחַ֥ר הַּמַּבּול:   פ

פרק יא
וַּיִמְצְאּ֥ו מִּקֶ֑דֶם ּבְנָסְעָ֣ם וַיְהִ֖י ב אֲחָדִים: ּודְבָרִ֖ים אֶחָ֑ת ׂשָפָ֣ה כָל־הָאָ֖רֶץ וַיְהִ֥י א
לְבֵנִ֔ים נִלְּבְנָ֣ה הָ֚בָה אֶל־רֵעֵ֗הּו אִ֣יׁש וַּיֹאמְרּ֞ו ג ׁשָם: וַּיֵׁ֥שְבּו ׁשִנְעָ֖ר ּבְאֶ֥רֶץ בִקְעָ֛ה
וַּיֹאמְרּ֞ו ד לַחֹמֶר: לָהֶ֖ם הָיָ֥ה וְהַ֣חֵמָ֔ר לְאָ֔בֶן הַּלְבֵנָה֙ לָהֶ֤ם וַתְהִ֨י לִׂשְרֵפָ֑ה וְנִׂשְרְפָ֖ה
עַל־ּפְנֵ֥י ּפֶן־נָפּ֖וץ ׁשֵ֑ם וְנַעֲׂשֶה־ּלָ֖נּו בַּׁשָמַ֔יִם וְרֹאׁשֹ֣ו ּומִגְּדָל֙ עִ֗יר נִבְנֶה־ּלָ֣נּו | הָ֣בָה
הָאָדָם: ּבְנֵ֥י ּבָנּ֖ו אֲׁשֶ֥ר וְאֶת־הַּמִגְּדָ֑ל אֶת־הָעִ֖יר לִרְאֹ֥ת יְהֹוָ֔ה וַּיֵ֣רֶד ה כָל־הָאָרֶץ:
לֹא־יִּבָצֵ֣ר וְעַתָה֙ לַעֲׂשֹ֑ות הַחִּלָ֣ם וְזֶ֖ה לְכֻּלָ֔ם אַחַת֙ וְׂשָפָ֤ה אֶחָד֙ עַ֤ם הֵ֣ן יְהֹוָ֗ה וַּיֹ֣אמֶר ו
אִ֖יׁש יִׁשְמְעּ֔ו לֹ֣א אֲׁשֶר֙ ׂשְפָתָ֑ם ׁשָ֖ם וְנָבְלָ֥ה נֵרְדָ֔ה הָ֚בָה ז לַעֲׂשֹות: יָזְמּ֖ו אֲׁשֶ֥ר ּכֹ֛ל מֵהֶ֔ם
הָעִיר: לִבְנֹ֥ת וַּיַחְּדְלּ֖ו כָל־הָאָ֑רֶץ עַל־ּפְנֵ֣י מִּׁשָ֖ם אֹתָ֛ם יְהֹוָ֥ה וַּיָ֨פֶץ ח רֵעֵהּו: ׂשְפַ֥ת
יְהֹוָ֔ה הֱפִיצָ֣ם ּומִּׁשָם֙ ּכָל־הָאָ֑רֶץ ׂשְפַ֣ת יְהֹוָ֖ה ּבָלַ֥ל ּכִי־ׁשָ֛ם ּבָבֶ֔ל ׁשְמָּה֙ קָרָ֤א עַל־ּכֵ֞ן ט

עַל־ּפְנֵ֖י ּכָל־הָאָרֶץ:  פ 
הַּמַּבּול: אַחַ֥ר ׁשְנָתַ֖יִם אֶת־אַרְּפַכְׁשָ֑ד וַּיֹ֖ולֶד ׁשָנָ֔ה ּבֶן־מְאַ֣ת ׁשֵ֚ם ׁשֵ֔ם תֹולְדֹ֣ת אֵּ֚לֶה י
ס ּובָנֹות: ּבָנִ֖ים וַּיֹ֥ולֶד ׁשָנָ֑ה מֵאֹ֖ות חֲמֵׁ֥ש אֶת־אַרְּפַכְׁשָ֔ד הֹולִידֹ֣ו אַחֲרֵי֙ וַיְחִי־ׁשֵ֗ם יא

אַחֲרֵי֙[*] אַרְּפַכְׁשַ֗ד וַיְחִ֣י יג אֶת־ׁשָלַח: וַּיֹ֖ולֶד ׁשָנָ֑ה ּוׁשְלֹׁשִ֖ים חָמֵׁ֥ש חַ֔י וְאַרְּפַכְׁשַ֣ד יב
וְׁשֶ֥לַח יד ס ּובָנֹות: ּבָנִ֖ים וַּיֹ֥ולֶד ׁשָנָ֑ה מֵאֹ֖ות וְאַרְּבַ֥ע ׁשָנִ֔ים ׁשָלֹׁ֣ש אֶת־ׁשֶ֔לַח הֹולִידֹ֣ו
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ׁשָנִ֔ים ׁשָלֹׁ֣ש אֶת־עֵ֔בֶר הֹולִידֹ֣ו אַחֲרֵי֙ וַיְחִי־ׁשֶ֗לַח טו אֶת־עֵבֶר: וַּיֹ֖ולֶד ׁשָנָ֑ה ׁשְלֹׁשִ֣ים חַ֖י
ס ּובָנֹות: ּבָנִ֖ים וַּיֹ֥ולֶד ׁשָנָ֑ה מֵאֹ֖ות ׁשָנָ֑ה[*]וְאַרְּבַ֥ע ּוׁשְלׁשִ֖ים אַרְּבַ֥ע וַיְחִי־עֵ֕בֶר טז

ׁשָנָ֑ה מֵאֹ֖ות וְאַרְּבַ֥ע ׁשָנָ֔ה ׁשְלׁשִ֣ים אֶת־ּפֶ֔לֶג הֹולִידֹ֣ו אַחֲרֵי֙ וַיְחִי־עֵ֗בֶר יז אֶת־ּפָלֶג: וַּיֹ֖ולֶד
וַיְחִי־פֶ֗לֶג יט אֶת־רְעּו: וַּיֹ֖ולֶד ׁשָנָ֑ה ׁשְלֹׁשִ֣ים וַיְחִי־פֶ֖לֶג יח ס ּובָנֹות: ּבָנִ֖ים וַּיֹ֥ולֶד

ס ּובָנֹות: ּבָנִ֖ים וַּיֹ֥ולֶד ׁשָנָ֑ה ּומָאתַ֣יִם ׁשָנִ֖ים תֵׁ֥שַע אֶת־רְעּ֔ו הֹולִידֹ֣ו וַיְחִ֣י[*]אַחֲרֵי֙ כ
אֶת־ׂשְרּ֔וג הֹולִידֹ֣ו אַחֲרֵי֙ רְעּ֗ו וַיְחִ֣י כא אֶת־ׂשְרּוג: וַּיֹ֖ולֶד ׁשָנָ֑ה ּוׁשְלֹׁשִ֖ים ׁשְתַ֥יִם רְעּ֔ו
ׁשָנָ֑ה ׁשְלֹׁשִ֣ים ׂשְרּ֖וג וַיְחִ֥י כב ס ּובָנֹות: ּבָנִ֖ים וַּיֹ֥ולֶד ׁשָנָ֑ה ּומָאתַ֣יִם ׁשָנִ֖ים ׁשֶ֥בַע
ּבָנִ֖ים וַּיֹ֥ולֶד ׁשָנָ֑ה מָאתַ֣יִם אֶת־נָחֹ֖ור הֹולִידֹ֥ו אַחֲרֵ֛י ׂשְרּ֗וג וַיְחִ֣י כג אֶת־נָחֹור: וַּיֹ֖ולֶד

ס נָחֹ֗ור[*]ּובָנֹות: וַיְחִ֣י כה אֶת־תָרַח: וַּיֹ֖ולֶד ׁשָנָ֑ה וְעֶׂשְרִ֖ים תֵׁ֥שַע נָחֹ֔ור וַיְחִ֣י כד
ס ּובָנֹות: ּבָנִ֖ים וַּיֹ֥ולֶד ׁשָנָ֑ה ּומְאַ֣ת ׁשָנָ֖ה תְׁשַע־עֶׂשְרֵ֥ה אֶת־תֶ֔רַח הֹולִידֹ֣ו אַחֲרֵי֙
תֹולְדֹ֣ת וְאֵּ֨לֶה֙ כז וְאֶת־הָרָן: אֶת־נָחֹ֖ור אֶת־אַבְרָ֔ם וַּיֹ֨ולֶד֙ ׁשָנָ֑ה ׁשִבְעִ֣ים וַיְחִי־תֶ֖רַח כו
וַּיָ֣מָת כח אֶת־לֹוט: הֹולִ֥יד וְהָרָ֖ן וְאֶת־הָרָ֑ן אֶת־נָחֹ֖ור אֶת־אַבְרָ֔ם הֹולִ֣יד תֶ֚רַח תֶ֔רַח

ּכַׂשְּדִים: ּבְאּ֥ור מֹולַדְתֹ֖ו ּבְאֶ֥רֶץ אָבִ֑יו תֶ֣רַח עַל־ּפְנֵ֖י אַבְרָ֧ם[מפטיר]הָרָ֔ן וַּיִּקַ֨ח כט
אֲבִי־מִלְּכָ֖ה ּבַת־הָרָ֥ן מִלְּכָ֔ה אֵׁשֶת־נָחֹור֙ וְׁשֵ֤ם ׂשָרָ֔י אֵׁשֶת־אַבְרָם֙ ׁשֵ֤ם נָׁשִ֑ים לָהֶ֖ם וְנָחֹ֛ור
ּבְנֹ֗ו אֶת־אַבְרָ֣ם תֶ֜רַח וַּיִּקַ֨ח לא וָלָד: לָּ֖ה אֵ֥ין עֲקָרָ֑ה ׂשָרַ֖י וַתְהִ֥י ל יִסְּכָה: וַאֲבִ֥י
ּכַׂשְּדִ֗ים מֵאּ֣ור אִתָ֜ם וַּיֵצְאּ֨ו ּבְנֹ֑ו אַבְרָ֣ם אֵׁ֖שֶת ּכַּלָתֹ֔ו ׂשָרַ֣י וְאֵת֙ ּבֶן־ּבְנֹ֔ו ּבֶן־הָרָן֙ וְאֶת־לֹ֤וט
ׁשָנִ֖ים חָמֵׁ֥ש יְמֵי־תֶ֔רַח וַּיִהְיּ֣ו לב ׁשָם: וַּיֵׁ֥שְבּו עַד־חָרָ֖ן וַּיָבֹ֥אּו ּכְנַ֔עַן אַ֣רְצָה לָלֶ֨כֶת֙

ּומָאתַ֣יִם ׁשָנָ֑ה וַּיָ֥מָת תֶ֖רַח ּבְחָרָן:   פ פ פ

פרק יב
לך] לך אָבִ֑יךָ[פרשת ּומִּבֵ֣ית ּומִּמֹולַדְתְךָ֖ מֵאַרְצְךָ֥ לֶךְ־לְךָ֛ אֶל־אַבְרָ֔ם יְהֹוָה֙ וַּיֹ֤אמֶר א

ּבְרָכָה: וֶהְיֵ֖ה ׁשְמֶ֑ךָ וַאֲגַּדְלָ֖ה וַאֲבָ֣רֶכְךָ֔ ּגָדֹ֔ול לְגֹ֣וי וְאֶעֶׂשְךָ֙ ב אַרְאֶּךָ: אֲׁשֶ֥ר אֶל־הָאָ֖רֶץ
הָאֲדָמָה: מִׁשְּפְחֹ֥ת ּכֹ֖ל בְךָ֔ וְנִבְרְכּ֣ו אָאֹ֑ר ּומְקַּלֶלְךָ֖ מְבָ֣רֲכֶ֔יךָ וַאֲבָרְכָה֙ וַּיֵ֣לֶךְ[לוי]ג ד

ׁשָנָ֔ה וְׁשִבְעִ֣ים ׁשָנִים֙ ּבֶן־חָמֵׁ֤ש וְאַבְרָ֗ם לֹ֑וט אִתֹ֖ו וַּיֵ֥לֶךְ יְהֹוָ֔ה אֵלָיו֙ ּדִּבֶ֤ר ּכַאֲׁשֶ֨ר אַבְרָ֗ם
וְאֶת־ּכָל־רְכּוׁשָם֙ ּבֶן־אָחִ֗יו וְאֶת־לֹ֣וט אִׁשְתֹ֜ו אֶת־ׂשָרַ֨י אַבְרָם֩ וַּיִּקַ֣ח ה מֵחָרָן: ּבְצֵאתֹ֖ו
אַ֥רְצָה וַּיָבֹ֖אּו ּכְנַ֔עַן אַ֣רְצָה לָלֶ֨כֶת֙ וַּיֵצְאּ֗ו בְחָ֑רָן אֲׁשֶר־עָׂשּ֣ו וְאֶת־הַּנֶ֖פֶׁש רָכָׁ֔שּו אֲׁשֶ֣ר
ּבָאָרֶץ: אָ֥ז וְהַּכְנַעֲנִ֖י מֹורֶ֑ה אֵלֹ֣ון עַ֖ד ׁשְכֶ֔ם מְקֹ֣ום עַ֚ד ּבָאָ֔רֶץ אַבְרָם֙ וַּיַעֲבֹ֤ר ו ּכְנָעַן:

ׁשָם֙[ישראל] וַּיִ֤בֶן הַּזֹ֑את אֶת־הָאָ֣רֶץ אֶתֵ֖ן לְזַ֨רְעֲךָ֔ וַּיֹ֕אמֶר אֶל־אַבְרָ֔ם יְהֹוָה֙ וַּיֵרָ֤א ז
אָהֳלֹ֑ה וַּיֵ֣ט לְבֵית־אֵ֖ל מִּקֶ֛דֶם הָהָ֗רָה מִּׁשָ֜ם וַּיַעְתֵ֨ק ח אֵלָיו: הַּנִרְאֶ֥ה לַיהֹוָ֖ה מִזְּבֵ֔חַ
אַבְרָ֔ם וַּיִּסַ֣ע ט יְהֹוָה: ּבְׁשֵ֥ם וַּיִקְרָ֖א לַיהֹוָ֔ה מִזְּבֵ֨חַ֙ וַּיִבֶן־ׁשָ֤ם מִּקֶ֔דֶם וְהָעַ֣י מִּיָם֙ ּבֵית־אֵ֤ל

הָלֹ֥וךְ וְנָסֹ֖ועַ הַּנֶגְּבָה:   פ 
וַיְהִ֕י יא ּבָאָרֶץ: הָרָעָ֖ב ּכִי־כָבֵ֥ד ׁשָ֔ם לָגּ֣ור מִצְרַ֨יְמָה֙ אַבְרָ֤ם וַּיֵ֨רֶד ּבָאָ֑רֶץ רָעָ֖ב וַיְהִ֥י י
אִּׁשָ֥ה ּכִ֛י יָדַ֔עְתִי הִּנֵה־נָ֣א אִׁשְתֹ֔ו אֶל־ׂשָרַ֣י וַּיֹ֨אמֶר֙ מִצְרָ֑יְמָה לָבֹ֣וא הִקְרִ֖יב ּכַאֲׁשֶ֥ר
אֹתִ֖י וְהָרְגּ֥ו זֹ֑את אִׁשְתֹ֣ו וְאָמְרּ֖ו הַּמִצְרִ֔ים אֹתָךְ֙ ּכִי־יִרְאּ֤ו וְהָיָ֗ה יב אָתְ: יְפַת־מַרְאֶ֖ה
ּבִגְלָלֵךְ: נַפְׁשִ֖י וְחָיְתָ֥ה בַעֲבּורֵ֔ךְ יִיטַב־לִ֣י לְמַ֨עַן֙ אָ֑תְ אֲחֹ֣תִי אִמְרִי־נָ֖א יג יְחַּיּו: וְאֹתָ֥ךְ
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הִ֖וא[רביעי] ּכִי־יָפָ֥ה אֶת־הָ֣אִּׁשָ֔ה הַּמִצְרִים֙ וַּיִרְאּ֤ו מִצְרָ֑יְמָה אַבְרָ֖ם ּכְבֹ֥וא וַיְהִ֕י יד
ּפַרְעֹה: ּבֵ֥ית הָאִּׁשָ֖ה וַתֻּקַ֥ח אֶל־ּפַרְעֹ֑ה אֹתָּ֖ה וַיְהַלֲלּ֥ו פַרְעֹ֔ה ׂשָרֵ֣י אֹתָּה֙ וַּיִרְאּ֤ו טו מְאֹד:
וַאֲתֹנֹ֖ת ּוׁשְפָחֹ֔ת וַעֲבָדִים֙ וַחֲמֹרִ֔ים צֹאן־ּובָקָר֙ וַיְהִי־לֹ֤ו ּבַעֲבּורָּ֑ה הֵיטִ֖יב ּולְאַבְרָ֥ם טז
אֵׁ֥שֶת ׂשָרַ֖י עַל־ּדְבַ֥ר וְאֶת־ּבֵיתֹ֑ו ּגְדֹלִ֖ים נְגָעִ֥ים אֶת־ּפַרְעֹ֛ה | יְהֹוָ֧ה וַיְנַּגַ֨ע יז ּוגְמַּלִים:
ּכִ֥י ּלִ֔י לֹא־הִּגַ֣דְתָ לָּ֚מָה ּלִ֑י עָׂשִ֣יתָ מַה־ּזֹ֖את וַּיֹ֕אמֶר לְאַבְרָ֔ם פַרְעֹה֙ וַּיִקְרָ֤א יח אַבְרָם:
אִׁשְתְךָ֖ הִּנֵ֥ה וְעַתָ֕ה לְאִּׁשָ֑ה לִ֖י אֹתָּ֛ה וָאֶּקַ֥ח הִ֔וא אֲחֹ֣תִי אָמַ֨רְתָ֙ לָמָ֤ה יט הִוא: אִׁשְתְךָ֖

קַ֥ח וָלֵךְ: כ וַיְצַ֥ו עָלָ֛יו ּפַרְעֹ֖ה אֲנָׁשִ֑ים וַיְׁשַּלְחּ֥ו אֹתֹ֛ו וְאֶת־אִׁשְתֹ֖ו וְאֶת־ּכָל־אֲׁשֶר־לֹו:

פרק יג
ּכָבֵ֣ד וְאַבְרָ֖ם ב הַּנֶגְּבָה: עִּמֹ֖ו וְלֹ֥וט וְכָל־אֲׁשֶר־לֹ֛ו וְאִׁשְתֹ֧ו הּ֠וא מִּמִצְרַ֜יִם אַבְרָ֨ם וַּיַ֩עַל֩ א
עַד־הַּמָקֹ֗ום וְעַד־ּבֵית־אֵ֑ל מִּנֶ֖גֶב לְמַּסָעָ֔יו וַּיֵ֨לֶךְ֙ ג ּובַּזָהָב: ּבַּכֶ֖סֶף ּבַּמִקְנֶ֕ה מְאֹ֑ד
הַּמִזְּבֵ֔חַ אֶל־מְקֹום֙ ד הָעָי: ּובֵ֥ין ּבֵית־אֵ֖ל ּבֵ֥ין ּבַתְחִּלָ֔ה אָהֳלֹה֙ ׁשָ֤ם אֲׁשֶר־הָ֨יָה
הַהֹלֵ֖ךְ וְגַ֨ם־לְלֹ֔וט ה יְהֹוָה: ּבְׁשֵ֥ם אַבְרָ֖ם ׁשָ֛ם וַּיִקְרָ֥א ּבָרִאׁשֹנָ֑ה ׁשָ֖ם אֲׁשֶר־עָׂ֥שָה
ּכִי־הָיָ֤ה יַחְּדָ֑ו לָׁשֶ֣בֶת הָאָ֖רֶץ אֹתָ֛ם וְלֹא־נָׂשָ֥א ו וְאֹהָלִים: צֹאן־ּובָקָ֖ר הָיָ֥ה אֶת־אַבְרָ֑ם
רֹעֵ֣י ּובֵ֖ין מִקְנֵה־אַבְרָ֔ם רֹעֵ֣י ּבֵ֚ין וַיְהִי־רִ֗יב ז יַחְּדָו: לָׁשֶ֥בֶת יָכְלּ֖ו וְלֹ֥א רָ֔ב רְכּוׁשָם֙
תְהִ֤י אַל־נָ֨א אֶל־לֹ֗וט אַבְרָ֜ם וַּיֹ֨אמֶר ח ּבָאָרֶץ: יׁשֵ֥ב אָ֖ז וְהַּפְרִּזִ֔י וְהַּכְנַעֲנִי֙ מִקְנֵה־לֹ֑וט
כָל־הָאָ֨רֶץ֙ הֲלֹ֤א ט אֲנָחְנּו: אַחִ֖ים ּכִי־אֲנָׁשִ֥ים רֹעֶ֑יךָ ּובֵ֣ין רֹעַ֖י ּובֵ֥ין ּובֵינֶ֔ךָ ּבֵינִ֣י מְרִיבָה֙
וַּיִּׂשָא־לֹ֣וט י וְאַׂשְמְאִילָה: וְאִם־הַּיָמִ֖ין וְאֵימִ֔נָה אִם־הַּׂשְמֹ֣אל מֵעָלָ֑י נָ֖א הִּפָ֥רֶד לְפָנֶ֔יךָ
אֶת־סְדֹם֙ יְהֹוָ֗ה ׁשַחֵ֣ת | לִפְנֵ֣י מַׁשְקֶ֑ה כֻּלָּ֖ה ּכִ֥י הַּיַרְּדֵ֔ן אֶת־ּכָל־ּכִּכַ֣ר וַּיַרְא֙ אֶת־עֵינָ֗יו
ּכָל־ּכִּכַ֣ר אֵ֚ת לֹ֗וט וַּיִבְחַר־לֹ֣ו יא צֹעַר: ּבֹאֲכָ֖ה מִצְרַ֔יִם ּכְאֶ֣רֶץ ּכְגַן־יְהֹוָה֙ וְאֶת־עֲמֹרָ֔ה
וְלֹ֗וט ּבְאֶרֶץ־ּכְנָ֑עַן יָׁשַ֣ב אַבְרָ֖ם יב אָחִיו: מֵעַ֥ל אִ֖יׁש וַּיִּפָ֣רְדּ֔ו מִּקֶ֑דֶם לֹ֖וט וַּיִּסַ֥ע הַּיַרְּדֵ֔ן
מְאֹד: לַיהֹוָ֖ה וְחַּטָאִ֑ים רָעִ֖ים סְדֹ֔ם וְאַנְׁשֵ֣י יג עַד־סְדֹם: וַּיֶאֱהַ֖ל הַּכִּכָ֔ר ּבְעָרֵ֣י יָׁשַב֙
מִן־הַּמָקֹ֖ום ּורְאֵ֔ה עֵינֶ֨יךָ֙ ׂשָא־נָ֤א מֵעִּמֹ֔ו הִּפָרֶד־לֹ֣וט אַחֲרֵי֙ אֶל־אַבְרָ֗ם אָמַ֣ר וַיהֹוָ֞ה יד
רֹאֶ֖ה אֲׁשֶר־אַתָ֥ה אֶת־ּכָל־הָאָ֛רֶץ ּכִ֧י טו וָיָּמָה: וָקֵ֥דְמָה וָנֶ֖גְּבָה צָפֹ֥נָה ׁשָ֑ם אֲׁשֶר־אַתָ֣ה
אִם־יּוכַ֣ל | אֲׁשֶ֣ר הָאָ֑רֶץ ּכַעֲפַ֣ר אֶת־זַרְעֲךָ֖ וְׂשַמְתִ֥י טז עַד־עֹולָם: ּולְזַרְעֲךָ֖ אֶתְנֶּ֑נָה לְךָ֣
לְאָרְּכָּ֖ה ּבָאָ֔רֶץ הִתְהַּלֵ֣ךְ קּ֚ום יז יִּמָנֶה: ּגַם־זַרְעֲךָ֖ הָאָ֔רֶץ אֶת־עֲפַ֣ר לִמְנֹות֙ אִ֗יׁש
ּבְחֶבְרֹ֑ון אֲׁשֶ֣ר מַמְרֵ֖א ּבְאֵלֹנֵ֥י וַּיֵׁ֛שֶב וַּיָבֹ֛א אַבְרָ֗ם וַּיֶאֱהַ֣ל יח אֶתְנֶּנָה: לְךָ֖ ּכִ֥י ּולְרָחְּבָּ֑ה

וַּיִבֶן־ׁשָ֥ם מִזְּבֵ֖חַ לַיהֹוָה:   פ

פרק יד
עֵילָ֔ם[חמישי] מֶ֣לֶךְ ּכְדָרְלָעֹ֨מֶר֙ אֶּלָסָ֑ר מֶ֣לֶךְ אַרְיֹ֖וךְ מֶלֶךְ־ׁשִנְעָ֔ר אַמְרָפֶ֣ל ּבִימֵי֙ וַיְהִ֗י א

עֲמֹרָ֑ה מֶ֣לֶךְ וְאֶת־ּבִרְׁשַ֖ע סְדֹ֔ם מֶ֣לֶךְ אֶת־ּבֶ֨רַע֙ מִלְחָמָ֗ה עָׂשּ֣ו ב ּגֹויִם: מֶ֥לֶךְ וְתִדְעָ֖ל
ּכָל־אֵּ֨לֶה֙ ג הִיא־צֹעַר: ּבֶ֖לַע ּומֶ֥לֶךְ [צְבֹויִ֔ם] צְבֹיִי֔ם מֶ֣לֶךְ וְׁשֶמְאֵ֨בֶר֙ אַדְמָ֗ה מֶ֣לֶךְ | ׁשִנְאָ֣ב
אֶת־ּכְדָרְלָעֹ֑מֶר עָבְדּ֖ו ׁשָנָ֔ה עֶׂשְרֵה֙ ׁשְתֵ֤ים ד הַּמֶלַח: יָ֥ם הּ֖וא הַּׂשִּדִ֑ים אֶל־עֵ֖מֶק חָבְרּ֔ו
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אֲׁשֶ֣ר וְהַּמְלָכִים֙ כְדָרְלָעֹ֗מֶר ּבָ֣א ׁשָנָ֜ה עֶׂשְרֵ֨ה ּובְאַרְּבַע֩ ה מָרָדּו: ׁשָנָ֖ה ּוׁשְלׁש־עֶׂשְרֵ֥ה
ּבְׁשָוֵ֖ה הָאֵימִ֔ים וְאֵת֙ ּבְהָ֑ם וְאֶת־הַּזּוזִ֖ים קַרְנַ֔יִם ּבְעַׁשְתְרֹ֣ת אֶת־רְפָאִים֙ וַּיַּכּ֤ו אִתֹ֔ו
וַּיָבֹ֜אּו וַּ֠יָׁשֻ֠בּו ז עַל־הַּמִדְּבָר: אֲׁשֶ֖ר ּפָארָ֔ן אֵ֣יל עַ֚ד ׂשֵעִ֑יר ּבְהַרֲרָ֣ם וְאֶת־הַחֹרִ֖י ו קִרְיָתָיִם:
ּבְחַצֲצֹ֥ן הַּיׁשֵ֖ב אֶת־הָ֣אֱמֹרִ֔י וְגַם֙ הָעֲמָלֵקִ֑י אֶת־ּכָל־ׂשְדֵ֖ה וַּיַּכּ֕ו קָדֵׁ֔ש הִ֣וא מִׁשְּפָט֙ אֶל־עֵ֤ין
ּבֶ֖לַע ּומֶ֥לֶךְ [צְבֹויִ֔ם] צְבֹיִי֔ם ּומֶ֣לֶךְ אַדְמָה֙ ּומֶ֤לֶךְ עֲמֹרָ֗ה ּומֶ֣לֶךְ מֶלֶךְ־סְדֹ֜ם וַּיֵצֵ֨א ח תָמָר:
עֵילָ֗ם מֶ֣לֶךְ ּכְדָרְלָעֹ֜מֶר אֵ֣ת ט הַּׂשִּדִים: ּבְעֵ֖מֶק מִלְחָמָ֔ה אִתָם֙ וַּיַעַרְכּ֤ו הִוא־צֹ֑עַר
מְלָכִ֖ים אַרְּבָעָ֥ה אֶּלָסָ֑ר מֶ֣לֶךְ וְאַרְיֹ֖וךְ ׁשִנְעָ֔ר מֶ֣לֶךְ וְאַמְרָפֶל֙ ּגֹויִ֔ם מֶ֣לֶךְ וְתִדְעָל֙
וַעֲמֹרָ֖ה מֶלֶךְ־סְדֹ֥ם וַּיָנֻ֛סּו חֵמָ֔ר ּבֶאֱרֹת֙ ּבֶאֱרֹ֤ת הַּׂשִּדִ֗ים וְעֵ֣מֶק י אֶת־הַחֲמִּׁשָה:
וַעֲמֹרָ֛ה סְדֹ֧ם אֶת־ּכָל־רְכֻׁ֨ש וַּ֠יִקְחּ֠ו יא ּנָסּו: הֶ֥רָה וְהַּנִׁשְאָרִ֖ים וַּיִּפְלּו־ׁשָּ֑מָה
יׁשֵ֖ב וְהּ֥וא וַּיֵלֵ֑כּו אַבְרָ֖ם ּבֶן־אֲחִ֥י וְאֶת־רְכֻׁשֹ֛ו אֶת־לֹ֧וט וַּיִקְחּ֨ו יב וַּיֵלֵכּו: וְאֶת־ּכָל־אָכְלָ֖ם
אֲחִ֤י הָאֱמֹרִ֗י מַמְרֵ֣א ּבְאֵלֹנֵ֜י ׁשֹכֵ֨ן וְהּוא֩ הָעִבְרִ֑י לְאַבְרָ֣ם וַּיַּגֵ֖ד הַּפָלִ֔יט וַּיָבֹא֙ יג ּבִסְדֹם:
וַּיָ֨רֶק אָחִ֑יו נִׁשְּבָ֖ה ּכִ֥י אַבְרָ֔ם וַּיִׁשְמַ֣ע יד בְרִית־אַבְרָם: ּבַעֲלֵ֥י וְהֵ֖ם עָנֵ֔ר וַאֲחִ֣י אֶׁשְּכֹל֙
| עֲלֵיהֶ֧ם וַּיֵחָלֵ֨ק טו עַד־ּדָן: וַּיִרְּדֹ֖ף מֵאֹ֔ות ּוׁשְלֹׁ֣ש עָׂשָר֙ ׁשְמֹנָ֤ה בֵיתֹ֗ו יְלִידֵ֣י אֶת־חֲנִיכָ֜יו
אֵ֖ת וַּיָׁ֕שֶב טז לְדַּמָׂשֶק: מִּׂשְמֹ֖אל אֲׁשֶ֥ר עַד־חֹובָ֔ה וַּיִרְּדְפֵם֙ וַּיַּכֵ֑ם וַעֲבָדָ֖יו הּ֥וא לַ֛יְלָה
וַּיֵצֵ֣א יז וְאֶת־הָעָם: אֶת־הַּנָׁשִ֖ים וְגַ֥ם הֵׁשִ֔יב ּורְכֻׁשֹו֙ אָחִ֤יו אֶת־לֹ֨וט וְגַם֩ ּכָל־הָרְכֻׁ֑ש
אִתֹ֑ו אֲׁשֶ֣ר וְאֶת־הַּמְלָכִ֖ים אֶת־ּכְדָרְלָעֹ֔מֶר מֵהַּכֹות֙ ׁשּובֹ֗ו אַחֲרֵ֣י לִקְרָאתֹו֒ מֶלֶךְ־סְדֹם֘

הַּמֶלֶךְ: עֵ֥מֶק הּ֖וא ׁשָוֵ֔ה וָיָ֑יִן[ששי]אֶל־עֵ֣מֶק לֶ֣חֶם הֹוצִ֖יא ׁשָלֵ֔ם מֶ֣לֶךְ ּומַלְּכִי־צֶ֨דֶק֙ יח
וָאָרֶץ: ׁשָמַ֥יִם קֹנֵ֖ה עֶלְיֹ֔ון לְאֵ֣ל אַבְרָם֙ ּבָרּ֤וךְ וַּיֹאמַ֑ר וַיְבָרֲכֵ֖הּו יט עֶלְיֹון: לְאֵ֣ל כֹהֵ֖ן וְהּ֥וא

מִּכֹל: מַעֲׂשֵ֖ר וַּיִתֶן־לֹ֥ו ּבְיָדֶ֑ךָ צָרֶ֖יךָ אֲׁשֶר־מִּגֵ֥ן עֶלְיֹ֔ון אֵ֣ל ּובָרּוךְ֙ ששי]כ וַּיֹ֥אמֶר[ע''כ כא
סְדֹ֑ם אֶל־מֶ֣לֶךְ אַבְרָ֖ם וַּיֹ֥אמֶר כב קַח־לָךְ: וְהָרְכֻׁ֖ש הַּנֶ֔פֶׁש תֶן־לִ֣י אֶל־אַבְרָ֑ם מֶלֶךְ־סְדֹ֖ם
ׂשְרֹוךְ־נַ֔עַל וְעַ֣ד אִם־מִחּוט֙ כג וָאָרֶץ: ׁשָמַ֥יִם קֹנֵ֖ה עֶלְיֹ֔ון אֵ֣ל אֶל־יְהֹוָה֙ יָדִ֤י הֲרִמֹ֨תִי
אֲׁשֶ֣ר רַ֚ק ּבִלְעָדַ֗י כד אֶת־אַבְרָם: הֶעֱׁשַ֥רְתִי אֲנִ֖י תֹאמַ֔ר וְלֹ֣א מִּכָל־אֲׁשֶר־לָ֑ךְ וְאִם־אֶּקַ֖ח
יִקְחּ֥ו הֵ֖ם ּומַמְרֵ֔א אֶׁשְּכֹ֣ל עָנֵר֙ אִתִ֑י הָלְכּ֖ו אֲׁשֶ֥ר הָאֲנָׁשִ֔ים וְחֵ֨לֶק֙ הַּנְעָרִ֔ים אָכְלּ֣ו

חֶלְקָם:   ס

פרק טו
אַל־תִירָ֣א לֵאמֹ֑ר ּבַּמַחֲזֶ֖ה אֶל־אַבְרָ֔ם דְבַר־יְהֹוָה֙ הָיָ֤ה הָאֵּ֗לֶה הַּדְבָרִ֣ים | אַחַ֣ר א
מַה־תִתֶן־לִ֔י יֱהֹוִה֙ אֲדֹנָ֤י אַבְרָ֗ם וַּיֹ֣אמֶר ב מְאֹד: הַרְּבֵ֥ה ׂשְכָרְךָ֖ לָ֔ךְ מָגֵ֣ן אָנֹכִי֙ אַבְרָ֗ם
לֹ֥א לִ֔י הֵ֣ן אַבְרָ֔ם וַּיֹ֣אמֶר ג אֱלִיעֶזֶר: ּדַּמֶׂ֥שֶק הּ֖וא ּבֵיתִ֔י ּובֶן־מֶׁ֣שֶק עֲרִירִ֑י הֹולֵ֣ךְ וְאָנֹכִ֖י
זֶ֑ה יִירָׁשְךָ֖ לֹ֥א לֵאמֹ֔ר אֵלָיו֙ דְבַר־יְהֹוָ֤ה וְהִּנֵ֨ה ד אֹתִי: יֹורֵׁ֥ש בֶן־ּבֵיתִ֖י וְהִּנֵ֥ה זָ֑רַע נָתַ֖תָה
הַּבֶט־נָ֣א וַּיֹ֨אמֶר֙ הַחּ֗וצָה אֹתֹ֜ו וַּיֹוצֵ֨א ה יִירָׁשֶךָ: הּ֖וא מִּמֵעֶ֔יךָ יֵצֵ֣א אֲׁשֶ֣ר ּכִי־אִם֙
זַרְעֶךָ: יִהְיֶ֖ה ּכֹ֥ה לֹ֔ו וַּיֹ֣אמֶר אֹתָ֑ם לִסְּפֹ֣ר אִם־תּוכַ֖ל הַּכֹ֣וכָבִ֔ים ּוסְפֹר֙ הַּׁשָמַ֔יְמָה

צְדָקָה: ּלֹ֖ו וַּיַחְׁשְבֶ֥הָ ּבַיהֹוָ֑ה וְהֶאֱמִ֖ן הֹוצֵאתִ֨יךָ֙[*]ו אֲׁשֶ֤ר יְהֹוָ֗ה אֲנִ֣י אֵלָ֑יו וַּיֹ֖אמֶר ז
אֵדַ֖ע ּבַּמָ֥ה יֱהֹוִ֔ה אֲדֹנָ֣י וַּיֹאמַ֑ר ח לְרִׁשְתָּה: הַּזֹ֖את אֶת־הָאָ֥רֶץ לְךָ֛ לָ֧תֶת ּכַׂשְּדִ֔ים מֵאּ֣ור
וְתֹ֖ר מְׁשֻּלָׁ֑ש וְאַ֣יִל מְׁשֻּלֶׁ֖שֶת וְעֵ֥ז מְׁשֻּלֶׁ֔שֶת עֶגְלָ֣ה לִי֙ קְחָ֥ה אֵלָ֗יו וַּיֹ֣אמֶר ט אִירָׁשֶּנָה: ּכִ֥י
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רֵעֵ֑הּו לִקְרַ֣את אִיׁש־ּבִתְרֹ֖ו וַּיִתֵ֥ן ּבַתָ֔וֶךְ אֹתָם֙ וַיְבַתֵ֤ר אֶת־ּכָל־אֵּ֗לֶה וַּיִּקַח־לֹ֣ו י וְגֹוזָל:
הַּׁשֶ֨מֶׁש֙ וַיְהִ֤י יב אַבְרָם: אֹתָ֖ם וַּיַּׁשֵ֥ב עַל־הַּפְגָרִ֑ים הָעַ֖יִט וַּיֵ֥רֶד יא בָתָר: לֹ֥א וְאֶת־הַּצִּפֹ֖ר
וַּיֹ֣אמֶר יג עָלָיו: נֹפֶ֥לֶת גְדֹלָ֖ה חֲׁשֵכָ֥ה אֵימָ֛ה וְהִּנֵ֥ה עַל־אַבְרָ֑ם נָפְלָ֣ה וְתַרְּדֵמָ֖ה לָבֹ֔וא
אַרְּבַ֥ע אֹתָ֑ם וְעִּנּ֣ו וַעֲבָדּ֖ום לָהֶ֔ם לֹ֣א ּבְאֶ֨רֶץ֙ זַרְעֲךָ֗ יִהְיֶ֣ה | ּכִי־גֵ֣ר תֵדַ֜ע יָדֹ֨עַ לְאַבְרָ֗ם
ּגָדֹול: ּבִרְכֻׁ֥ש יֵצְאּ֖ו וְאַחֲרֵי־כֵ֥ן אָנֹ֑כִי ּדָ֣ן יַעֲבֹ֖דּו אֲׁשֶ֥ר אֶת־הַּגֹ֛וי וְגַ֧ם יד ׁשָנָה: מֵאֹ֖ות
הֵּ֑נָה יָׁשּ֣ובּו רְבִיעִ֖י וְדֹ֥ור טז טֹובָה: ּבְׂשֵיבָ֥ה תִּקָבֵ֖ר ּבְׁשָלֹ֑ום אֶל־אֲבֹתֶ֖יךָ תָבֹ֥וא וְאַתָ֛ה טו
תַּנּ֤ור וְהִּנֵ֨ה הָיָ֑ה וַעֲלָטָ֖ה ּבָ֔אָה הַּׁשֶ֨מֶׁש֙ וַיְהִ֤י יז עַד־הֵּנָה: הָאֱמֹרִ֖י עֲוֹ֥ן לֹא־ׁשָלֵ֛ם ּכִ֧י
אֶת־אַבְרָ֖ם יְהֹוָ֛ה ּכָרַ֧ת הַהּ֗וא ּבַּיֹ֣ום יח הָאֵּלֶה: הַּגְזָרִ֥ים ּבֵ֖ין עָבַ֔ר אֲׁשֶ֣ר אֵׁ֔ש וְלַּפִ֣יד עָׁשָן֙
הַּגָדֹ֖ל עַד־הַּנָהָ֥ר מִצְרַ֔יִם מִּנְהַ֣ר הַּזֹ֔את אֶת־הָאָ֣רֶץ נָתַ֨תִי֙ לְזַרְעֲךָ֗ לֵאמֹ֑ר ּבְרִ֣ית

וְאֶת־הַּפְרִּזִ֖י[*]נְהַר־ּפְרָת: וְאֶת־הַחִתִ֥י כ הַּקַדְמֹנִי: וְאֵ֖ת וְאֶת־הַּקְנִּזִ֔י אֶת־הַּקֵינִי֙ יט
וְאֶת־הָרְפָאִים: כא וְאֶת־הָאֱמֹרִי֙ וְאֶת־הַּכְנַעֲנִ֔י וְאֶת־הַּגִרְּגָׁשִ֖י וְאֶת־הַיְבּוסִי:   ס

פרק טז
ׂשָרַ֜י וַתֹ֨אמֶר ב הָגָר: ּוׁשְמָּ֥ה מִצְרִ֖ית ׁשִפְחָ֥ה וְלָּ֛ה לֹ֑ו יָלְדָ֖ה לֹ֥א אַבְרָ֔ם אֵׁ֣שֶת וְׂשָרַי֙ א
מִּמֶּ֑נָה אִּבָנֶ֖ה אּולַ֥י אֶל־ׁשִפְחָתִ֔י ּבֹא־נָא֙ מִּלֶ֔דֶת יְהֹוָה֙ עֲצָרַ֤נִי הִּנֵה־נָ֞א אֶל־אַבְרָ֗ם
ׁשִפְחָתָּ֔ה הַּמִצְרִית֙ אֶת־הָגָ֤ר אַבְרָ֗ם אֵׁשֶ֣ת | ׂשָרַ֣י וַתִּקַ֞ח ג ׂשָרָי: לְקֹ֥ול אַבְרָ֖ם וַּיִׁשְמַ֥ע
לְאִּׁשָה: לֹ֥ו אִיׁשָּ֖ה לְאַבְרָ֥ם אֹתָּ֛ה וַתִתֵ֥ן ּכְנָ֑עַן ּבְאֶ֣רֶץ אַבְרָ֖ם לְׁשֶ֥בֶת ׁשָנִ֔ים עֶׂ֣שֶר מִּקֵץ֙
ׂשָרַ֣י וַתֹ֨אמֶר ה ּבְעֵינֶיהָ: ּגְבִרְתָּ֖ה וַתֵקַ֥ל הָרָ֔תָה ּכִ֣י וַתֵ֨רֶא֙ וַתַ֑הַר אֶל־הָגָ֖ר וַּיָבֹ֥א ד
ּבְעֵינֶ֑יהָ וָאֵקַ֖ל הָרָ֔תָה ּכִ֣י וַתֵ֨רֶא֙ ּבְחֵיקֶ֔ךָ ׁשִפְחָתִי֙ נָתַ֤תִי אָנֹכִ֗י עָלֶ֒יךָ֒ חֲמָסִ֣י אֶל־אַבְרָם֘
הַּטֹ֣וב עֲׂשִי־לָּ֖ה ּבְיָדֵ֔ךְ ׁשִפְחָתֵךְ֙ הִּנֵ֤ה אֶל־ׂשָרַ֗י אַבְרָ֜ם וַּיֹ֨אמֶר ו ּובֵינֶיךָ: ּבֵינִ֥י יְהֹוָ֖ה יִׁשְּפֹ֥ט
ּבַּמִדְּבָ֑ר הַּמַ֖יִם עַל־עֵ֥ין יְהֹוָ֛ה מַלְאַ֧ךְ וַּיִמְצָאָּ֞ה ז מִּפָנֶיהָ: וַתִבְרַ֖ח ׂשָרַ֔י וַתְעַּנֶ֣הָ ּבְעֵינָ֑יִךְ
וַתֹ֕אמֶר תֵלֵ֑כִי וְאָ֣נָה בָ֖את אֵי־מִּזֶ֥ה ׂשָרַ֛י ׁשִפְחַ֥ת הָגָ֞ר וַּיֹאמַ֗ר ח ׁשּור: ּבְדֶ֥רֶךְ עַל־הָעַ֖יִן
וְהִתְעַּנִ֖י אֶל־ּגְבִרְתֵ֑ךְ ׁשּ֖ובִי יְהֹוָ֔ה מַלְאַ֣ךְ לָּה֙ וַּיֹ֤אמֶר ט ּבֹרַחַת: אָנֹכִ֖י ּגְבִרְתִ֔י ׂשָרַ֣י מִּפְנֵי֙
מֵרֹב: יִּסָפֵ֖ר וְלֹ֥א אֶת־זַרְעֵ֑ךְ אַרְּבֶ֖ה הַרְּבָ֥ה יְהֹוָ֔ה מַלְאַ֣ךְ לָּה֙ וַּיֹ֤אמֶר י יָדֶיהָ: תַ֥חַת

ּכִי־ׁשָמַ֥ע[*] יִׁשְמָעֵ֔אל ׁשְמֹו֙ וְקָרָ֤את ּבֵ֑ן וְיֹלַ֣דְתְ הָרָ֖ה הִּנָ֥ךְ יְהֹוָ֔ה מַלְאַ֣ךְ לָּה֙ וַּיֹ֤אמֶר יא
יִׁשְּכֹן: כָל־אֶחָ֖יו וְעַל־ּפְנֵ֥י ּבֹ֑ו ּכֹ֖ל וְיַ֥ד בַּכֹ֔ל יָדֹ֣ו אָדָ֔ם ּפֶ֣רֶא יִהְיֶה֙ וְהּ֤וא יב אֶל־עָנְיֵךְ: יְהֹוָ֖ה
אַחֲרֵ֥י רָאִ֖יתִי הֲלֹ֛ם הֲגַ֥ם אָמְרָ֗ה ּכִ֣י רֳאִ֑י אֵ֣ל אַתָ֖ה אֵלֶ֔יהָ הַּדֹבֵ֣ר ׁשֵם־יְהֹוָה֙ וַתִקְרָ֤א יג
הָגָ֛ר וַתֵ֧לֶד טו ּבָרֶד: ּובֵ֥ין בֵין־קָדֵׁ֖ש הִּנֵ֥ה רֹאִ֑י לַחַ֖י ּבְאֵ֥ר לַּבְאֵ֔ר קָרָ֣א עַל־ּכֵן֙ יד רֹאִי:
ּבֶן־ׁשְמֹנִ֥ים וְאַבְרָ֕ם טז יִׁשְמָעֵאל: הָגָ֖ר אֲׁשֶר־יָלְדָ֥ה ׁשֶם־ּבְנֹ֛ו אַבְרָ֧ם וַּיִקְרָ֨א ּבֵ֑ן לְאַבְרָ֖ם

ׁשָנָ֖ה וְׁשֵׁ֣ש ׁשָנִ֑ים ּבְלֶדֶת־הָגָ֥ר אֶת־יִׁשְמָעֵ֖אל לְאַבְרָם:   ס

פרק יז
אֵלָיו֙ וַּיֹ֤אמֶר אֶל־אַבְרָ֗ם יְהֹוָ֜ה וַּיֵרָ֨א ׁשָנִ֑ים וְתֵׁ֣שַע ׁשָנָ֖ה ּבֶן־תִׁשְעִ֥ים אַבְרָ֔ם וַיְהִ֣י א
אֹותְךָ֖ וְאַרְּבֶ֥ה ּובֵינֶ֑ךָ ּבֵינִ֣י בְרִיתִ֖י וְאֶתְנָ֥ה ב תָמִים: וֶהְיֵ֥ה לְפָנַ֖י הִתְהַּלֵ֥ךְ ׁשַּדַ֔י אֲנִי־אֵ֣ל
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בְרִיתִ֖י הִּנֵ֥ה אֲנִ֕י ד לֵאמֹר: אֱלֹהִ֖ים אִתֹ֛ו וַיְדַּבֵ֥ר עַל־ּפָנָ֑יו אַבְרָ֖ם וַּיִּפֹ֥ל ג מְאֹד: ּבִמְאֹ֥ד
אַבְרָהָ֔ם ׁשִמְךָ֙ וְהָיָ֤ה אַבְרָ֑ם אֶת־ׁשִמְךָ֖ עֹ֛וד וְלֹא־יִּקָרֵ֥א ה ּגֹויִם: הֲמֹ֥ון לְאַ֖ב וְהָיִ֕יתָ אִתָ֑ךְ
מִּמְךָ֥ ּומְלָכִ֖ים לְגֹויִ֑ם ּונְתַתִ֖יךָ מְאֹ֔ד ּבִמְאֹ֣ד אֹתְךָ֙ וְהִפְרֵתִ֤י ו נְתַתִיךָ: ּגֹויִ֖ם אַב־הֲמֹ֥ון ּכִ֛י

עֹולָ֑ם[*]יֵצֵאּו: לִבְרִ֣ית לְדֹרֹתָ֖ם אַחֲרֶ֛יךָ זַרְעֲךָ֧ ּובֵ֨ין ּובֵינֶ֗ךָ ּבֵינִ֣י אֶת־ּבְרִיתִ֜י וַהֲקִמֹתִ֨י ז
מְגֻרֶ֗יךָ אֶ֣רֶץ | אֵ֣ת אַחֲרֶ֜יךָ ּולְזַרְעֲךָ֙ לְ֠ךָ֠ וְנָתַתִ֣י ח אַחֲרֶיךָ: ּולְזַרְעֲךָ֙ לֵאלֹהִ֔ים לְךָ֙ לִהְיֹ֤ות
אֱלֹהִים֙ וַּיֹ֤אמֶר ט לֵאלֹהִים: לָהֶ֖ם וְהָיִ֥יתִי עֹולָ֑ם לַאֲחֻּזַ֖ת ּכְנַ֔עַן ּכָל־אֶ֣רֶץ אֵ֚ת

לְדֹרֹתָם: אַחֲרֶ֖יךָ וְזַרְעֲךָ֥ אַתָ֛ה תִׁשְמֹ֑ר אֶת־ּבְרִיתִ֣י וְאַתָ֖ה ּבְרִיתִ֞י[*]אֶל־אַבְרָהָ֔ם זֹ֣את י
אֵ֖ת ּונְמַלְתֶ֕ם יא ּכָל־זָכָר: לָכֶ֖ם הִּמֹ֥ול אַחֲרֶ֑יךָ זַרְעֲךָ֖ ּובֵ֥ין ּובֵ֣ינֵיכֶ֔ם ּבֵינִי֙ תִׁשְמְרּ֗ו אֲׁשֶ֣ר
לָכֶ֛ם יִּמֹ֥ול יָמִ֗ים ּובֶן־ׁשְמֹנַ֣ת יב ּובֵינֵיכֶם: ּבֵינִ֖י ּבְרִ֔ית לְאֹ֣ות וְהָיָה֙ עָרְלַתְכֶ֑ם ּבְׂשַ֣ר
הּוא: מִּזַרְעֲךָ֖ לֹ֥א אֲׁשֶ֛ר ּבֶן־נֵכָ֔ר מִּכֹ֣ל ּומִקְנַת־ּכֶ֨סֶף֙ ּבָ֔יִת יְלִ֣יד לְדֹרֹתֵיכֶ֑ם ּכָל־זָכָ֖ר
עֹולָם: לִבְרִ֥ית ּבִבְׂשַרְכֶ֖ם בְרִיתִ֛י וְהָיְתָ֧ה ּכַסְּפֶ֑ךָ ּומִקְנַ֣ת ּבֵיתְךָ֖ יְלִ֥יד יִּמֹ֛ול | הִּמֹ֧ול יג
מֵעַּמֶ֑יהָ הַהִ֖וא הַּנֶ֥פֶׁש וְנִכְרְתָ֛ה עָרְלָתֹ֔ו אֶת־ּבְׂשַ֣ר לֹא־יִּמֹול֙ אֲׁשֶ֤ר זָכָ֗ר | וְעָרֵ֣ל יד
לֹא־תִקְרָ֥א אִׁשְתְךָ֔ ׂשָרַ֣י אֶל־אַבְרָהָ֔ם אֱלֹהִים֙ וַּיֹ֤אמֶר טו ס הֵפַר: אֶת־ּבְרִיתִ֖י
ּובֵרַכְתִ֨יהָ֙ ּבֵ֑ן לְךָ֖ מִּמֶּ֛נָה נָתַ֧תִי וְגַ֨ם אֹתָּ֔ה ּובֵרַכְתִ֣י טז ׁשְמָּה: ׂשָרָ֖ה ּכִ֥י ׂשָרָ֑י אֶת־ׁשְמָּ֖ה
וַּיֹ֣אמֶר וַּיִצְחָ֑ק עַל־ּפָנָ֖יו אַבְרָהָ֛ם וַּיִּפֹ֧ל יז יִהְיּו: מִּמֶּ֥נָה עַּמִ֖ים מַלְכֵ֥י לְגֹויִ֔ם וְהָיְתָ֣ה
אַבְרָהָ֖ם וַּיֹ֥אמֶר יח תֵלֵד: ׁשָנָ֖ה הֲבַת־תִׁשְעִ֥ים וְאִ֨ם־ׂשָרָ֔ה יִּוָלֵ֔ד מֵאָה־ׁשָנָה֙ הַּלְבֶ֤ן ּבְלִּבֹ֗ו
יֹלֶ֤דֶת אִׁשְתְךָ֗ ׂשָרָ֣ה אֲבָל֙ אֱלֹהִ֗ים וַּיֹ֣אמֶר יט לְפָנֶיךָ: יִחְיֶ֥ה יִׁשְמָעֵ֖אל לּ֥ו אֶל־הָאֱלֹהִ֑ים
אַחֲרָיו: לְזַרְעֹ֥ו עֹולָ֖ם לִבְרִ֥ית אִתֹ֛ו אֶת־ּבְרִיתִ֥י וַהֲקִמֹתִ֨י יִצְחָ֑ק אֶת־ׁשְמֹ֖ו וְקָרָ֥אתָ ּבֵ֔ן לְךָ֙

ּבִמְאֹ֣ד[*] אֹתֹ֖ו וְהִרְּבֵיתִ֥י אֹתֹ֛ו וְהִפְרֵיתִ֥י אֹתֹ֗ו ּבֵרַ֣כְתִי | הִּנֵ֣ה ׁשְמַעְתִ֒יךָ֒ ּולְיִׁשְמָעֵאל֘ כ
אֶת־יִצְחָ֑ק אָקִ֣ים וְאֶת־ּבְרִיתִ֖י כא ּגָדֹול: לְגֹ֥וי ּונְתַתִ֖יו יֹולִ֔יד נְׂשִיאִם֙ ׁשְנֵים־עָׂשָ֤ר מְאֹ֑ד
אֱלֹהִ֔ים וַּיַ֣עַל אִתֹ֑ו לְדַּבֵ֣ר וַיְכַ֖ל כב הָאַחֶרֶת: ּבַּׁשָנָ֖ה הַּזֶ֔ה לַּמֹועֵ֣ד ׂשָרָה֙ לְךָ֤ תֵלֵ֨ד אֲׁשֶר֩
וְאֵת֙ בֵיתֹו֙ ּכָל־יְלִידֵ֤י וְאֵ֨ת ּבְנֹ֗ו אֶת־יִׁשְמָעֵ֣אל אַבְרָהָ֜ם וַּיִּקַ֨ח כג אַבְרָהָם: מֵעַ֖ל
הַּיֹ֣ום ּבְעֶ֨צֶם֙ עָרְלָתָ֗ם אֶת־ּבְׂשַ֣ר וַּיָ֜מָל אַבְרָהָ֑ם ּבֵ֣ית ּבְאַנְׁשֵ֖י ּכָל־זָכָ֕ר ּכַסְּפֹ֔ו ּכָל־מִקְנַ֣ת

אֱלֹהִים: אִתֹ֖ו ּדִּבֶ֥ר ּכַאֲׁשֶ֛ר ׁשָנָ֑ה[מפטיר]הַּזֶ֔ה וָתֵׁ֖שַע ּבֶן־תִׁשְעִ֥ים וְאַ֨בְרָהָ֔ם כד
ּבְׂשַ֥ר אֵ֖ת ּבְהִּ֨מֹלֹ֔ו ׁשָנָ֑ה עֶׂשְרֵ֖ה ּבֶן־ׁשְלֹׁ֥ש ּבְנֹ֔ו וְיִׁשְמָעֵ֣אל כה עָרְלָתֹו: ּבְׂשַ֥ר ּבְהִּמֹלֹ֖ו
יְלִ֣יד בֵיתֹו֙ וְכָל־אַנְׁשֵ֤י כז ּבְנֹו: וְיִׁשְמָעֵ֖אל אַבְרָהָ֑ם נִּמֹ֖ול הַּזֶ֔ה הַּיֹ֣ום ּבְעֶ֨צֶם֙ כו עָרְלָתֹו:

ּבָ֔יִת ּומִקְנַת־ּכֶ֖סֶף מֵאֵ֣ת ּבֶן־נֵכָ֑ר נִּמֹ֖לּו אִתֹו:   פ פ פ

פרק יח
וירא] הַּיֹום:[פרשת ּכְחֹ֥ם ּפֶתַח־הָאֹ֖הֶל יֹׁשֵ֥ב וְהּ֛וא מַמְרֵ֑א ּבְאֵלֹנֵ֖י יְהֹוָ֔ה אֵלָיו֙ וַּיֵרָ֤א א

מִּפֶ֣תַח לִקְרָאתָם֙ וַּיָ֤רָץ וַּיַ֗רְא עָלָ֑יו נִּצָבִ֖ים אֲנָׁשִ֔ים ׁשְלֹׁשָ֣ה וְהִּנֵה֙ וַּיַ֔רְא עֵינָיו֙ וַּיִּׂשָ֤א ב
מֵעַ֥ל תַעֲבֹ֖ר אַל־נָ֥א ּבְעֵינֶ֔יךָ חֵן֙ מָצָ֤אתִי אִם־נָ֨א אֲדֹנָ֗י וַּיֹאמַ֑ר ג אָרְצָה: וַּיִׁשְתַ֖חּו הָאֹ֔הֶל
וְאֶקְחָ֨ה ה הָעֵץ: תַ֥חַת וְהִּׁשָעֲנּ֖ו רַגְלֵיכֶ֑ם וְרַחֲצּ֖ו מְעַט־מַ֔יִם יֻּקַח־נָ֣א ד עַבְּדֶךָ:
ּכֵ֥ן וַּיֹ֣אמְרּ֔ו עַל־עַבְּדְכֶ֑ם עֲבַרְתֶ֖ם ּכִי־עַל־ּכֵ֥ן תַעֲבֹ֔רּו אַחַ֣ר לִּבְכֶם֙ וְסַעֲדּ֤ו פַת־לֶ֜חֶם

ּדִּבַרְתָ: ּכַאֲׁשֶ֥ר ׁשְלֹׁ֤ש[לוי]תַעֲׂשֶ֖ה מַהֲרִ֞י וַּיֹ֗אמֶר אֶל־ׂשָרָ֑ה הָאֹ֖הֱלָה אַבְרָהָ֛ם וַיְמַהֵ֧ר ו
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וָטֹוב֙ רַ֤ךְ ּבֶן־ּבָקָ֜ר וַּיִּקַ֨ח אַבְרָהָ֑ם רָ֣ץ וְאֶל־הַּבָקָ֖ר ז עֻגֹות: וַעֲׂשִ֥י לּ֖וׁשִי סֹ֔לֶת קֶ֣מַח סְאִים֙
עָׂשָ֔ה אֲׁשֶ֣ר ּובֶן־הַּבָקָר֙ וְחָלָ֗ב חֶמְאָ֜ה וַּיִּקַ֨ח ח אֹתֹו: לַעֲׂשֹ֥ות וַיְמַהֵ֖ר אֶל־הַּנַ֔עַר וַּיִתֵ֣ן

וַּיֹאכֵלּו: הָעֵ֖ץ תַ֥חַת עֲלֵיהֶ֛ם עֹמֵ֧ד וְהּ֨וא לִפְנֵיהֶ֑ם אַּיֵ֖ה[ישראל]וַּיִתֵ֖ן אֵלָ֔יו וַּיֹאמְרּ֣ו ט
וְהִּנֵה־בֵ֖ן חַּיָ֔ה ּכָעֵ֣ת אֵלֶ֨יךָ֙ אָׁשּ֤וב ׁשֹ֣וב וַּיֹ֗אמֶר י בָאֹהֶל: הִּנֵ֥ה וַּיֹ֖אמֶר אִׁשְתֶ֑ךָ ׂשָרָ֣ה
זְקֵנִ֔ים וְׂשָרָה֙ וְאַבְרָהָ֤ם יא אַחֲרָיו: וְהּ֥וא הָאֹ֖הֶל ּפֶ֥תַח ׁשֹמַ֛עַת וְׂשָרָ֥ה אִׁשְתֶ֑ךָ לְׂשָרָ֣ה
לֵאמֹ֑ר ּבְקִרְּבָּ֣ה ׂשָרָ֖ה וַתִצְחַ֥ק יב ּכַּנָׁשִים: אֹ֖רַח לְׂשָרָ֔ה לִהְיֹ֣ות חָדַל֙ ּבַּיָמִ֑ים ּבָאִ֖ים
צָחֲקָ֨ה ּזֶה֩ לָּ֣מָה אֶל־אַבְרָהָ֑ם יְהֹוָ֖ה וַּיֹ֥אמֶר יג זָקֵן: וַאדֹנִ֖י עֶדְנָ֔ה הָיְתָה־ּלִ֣י בְלֹתִי֙ אַחֲרֵ֤י
אָׁשּ֥וב לַּמֹועֵ֞ד ּדָבָ֑ר מֵיהֹוָ֖ה הֲיִּפָלֵ֥א יד זָקַנְתִי: וַאֲנִ֥י אֵלֵ֖ד אֻמְנָ֛ם הַאַ֥ף לֵאמֹ֗ר ׂשָרָ֜ה
וַּיֹ֥אמֶר יָרֵ֑אָה | ּכִ֣י צָחַ֖קְתִי לֹ֥א לֵאמֹ֛ר | ׂשָרָ֧ה וַתְכַחֵׁ֨ש טו בֵן: ּולְׂשָרָ֥ה חַּיָ֖ה ּכָעֵ֥ת אֵלֶ֛יךָ
עִּמָ֖ם הֹלֵ֥ךְ וְאַ֨בְרָהָ֔ם סְדֹ֑ם עַל־ּפְנֵ֣י וַּיַׁשְקִ֖פּו הָאֲנָׁשִ֔ים מִּׁשָם֙ וַּיָקֻ֤מּו טז צָחָקְתְ: ּכִ֥י לֹ֖א |
הָיֹ֧ו וְאַ֨בְרָהָ֔ם יח עֹׂשֶה: אֲנִ֥י אֲׁשֶ֖ר מֵאַבְרָהָ֔ם אֲנִי֙ הַמֲכַּסֶ֤ה אָמָ֑ר וַיהֹוָ֖ה יז לְׁשַּלְחָם:

הָאָרֶץ: ּגֹויֵ֥י ּכֹ֖ל וְנִ֨בְרְכּו־בֹ֔ו וְעָצּ֑ום ּגָדֹ֖ול לְגֹ֥וי אֲׁשֶ֨ר[רביעי]יִהְיֶ֛ה לְמַ֩עַן֩ יְדַעְתִ֗יו ּכִ֣י יט
לְמַ֗עַן ּומִׁשְּפָ֑ט צְדָקָ֖ה לַעֲׂשֹ֥ות יְהֹוָ֔ה ּדֶ֣רֶךְ וְׁשָמְרּו֙ אַחֲרָ֔יו וְאֶת־ּבֵיתֹו֙ אֶת־ּבָנָ֤יו יְצַּוֶ֜ה
וַעֲמֹרָ֖ה סְדֹ֥ם זַעֲקַ֛ת יְהֹוָ֔ה וַּיֹ֣אמֶר כ עָלָיו: אֲׁשֶר־ּדִּבֶ֖ר אֵ֥ת עַל־אַבְרָהָ֔ם יְהֹוָה֙ הָבִ֤יא
אֵלַ֖י הַּבָ֥אָה הַּכְצַעֲקָתָּ֛ה וְאֶרְאֶ֔ה אֵרֲדָה־ּנָ֣א כא מְאֹד: כָבְדָ֖ה ּכִ֥י וְחַּ֨טָאתָ֔ם ּכִי־רָּ֑בָה
עֹודֶּ֥נּו וְאַ֨בְרָהָ֔ם סְדֹ֑מָה וַּיֵלְכּ֖ו הָאֲנָׁשִ֔ים מִּׁשָם֙ וַּיִפְנּ֤ו כב אֵדָעָה: וְאִם־לֹ֖א ּכָלָ֑ה | עָׂשּ֣ו
יֵׁ֛ש אּולַ֥י כד עִם־רָׁשָע: צַּדִ֖יק תִסְּפֶ֔ה הַאַ֣ף וַּיֹאמַ֑ר אַבְרָהָ֖ם וַּיִּגַׁ֥ש כג יְהֹוָה: לִפְנֵ֥י עֹמֵ֖ד
הַּצַּדִיקִ֖ם חֲמִּׁשִ֥ים לְמַ֛עַן לַּמָקֹ֔ום וְלֹא־תִּׂשָ֣א תִסְּפֶה֙ הַאַ֤ף הָעִ֑יר ּבְתֹ֣וךְ צַּדִיקִ֖ם חֲמִּׁשִ֥ים
וְהָיָ֥ה עִם־רָׁשָ֔ע צַּדִיק֙ לְהָמִ֤ית הַּזֶ֗ה ּכַּדָבָ֣ר | מֵעֲׂש֣ת ּלְךָ֜ חָלִ֨לָה כה ּבְקִרְּבָּה: אֲׁשֶ֥ר
יְהֹוָ֔ה וַּיֹ֣אמֶר כו מִׁשְּפָט: יַעֲׂשֶ֖ה לֹ֥א ּכָל־הָאָ֔רֶץ הֲׁשֹפֵט֙ ּלָ֔ךְ חָלִ֣לָה ּכָרָׁשָ֑ע כַּצַּדִ֖יק
ּבַעֲבּורָם: לְכָל־הַּמָקֹ֖ום וְנָׂשָ֥אתִי הָעִ֑יר ּבְתֹ֣וךְ צַּדִיקִ֖ם חֲמִּׁשִ֥ים בִסְדֹ֛ם אִם־אֶמְצָ֥א
אּ֠ולַ֠י כח וָאֵפֶר: עָפָ֥ר וְאָנֹכִ֖י אֶל־אֲדֹנָ֔י לְדַּבֵ֣ר הֹואַ֨לְתִי֙ הִּנֵה־נָ֤א וַּיֹאמַ֑ר אַבְרָהָ֖ם וַּיַ֥עַן כז
לֹ֣א וַּיֹ֨אמֶר֙ אֶת־ּכָל־הָעִ֑יר ּבַחֲמִּׁשָ֖ה הֲתַׁשְחִ֥ית חֲמִּׁשָ֔ה הַּצַּדִיקִם֙ חֲמִּׁשִ֤ים יַחְסְרּ֞ון
אּולַ֛י וַּיֹאמַ֔ר אֵלָיו֙ לְדַּבֵ֤ר עֹ֜וד וַּיֹ֨סֶף כט וַחֲמִּׁשָה: אַרְּבָעִ֖ים ׁשָ֔ם אִם־אֶמְצָ֣א אַׁשְחִ֔ית
יִ֤חַר אַל־נָ֞א וַּ֠יֹ֠אמֶר ל הָאַרְּבָעִים: ּבַעֲבּ֖ור אֶעֱׂשֶ֔ה לֹ֣א וַּיֹ֨אמֶר֙ אַרְּבָעִ֑ים ׁשָ֖ם יִּמָצְאּ֥ון
ׁשָ֖ם אִם־אֶמְצָ֥א אֶעֱׂשֶ֔ה לֹ֣א וַּיֹ֨אמֶר֙ ׁשְלֹׁשִ֑ים ׁשָ֖ם יִּמָצְאּ֥ון אּולַ֛י וַאֲדַּבֵ֔רָה לַאדֹנָי֙
עֶׂשְרִ֑ים ׁשָ֖ם יִּמָצְאּ֥ון אּולַ֛י אֶל־אֲדֹנָ֔י לְדַּבֵ֣ר הֹואַ֨לְתִי֙ הִּנֵה־נָ֤א וַּיֹ֗אמֶר לא ׁשְלֹׁשִים:
וַאֲדַּבְרָ֣ה לַאדֹנָי֙ יִ֤חַר אַל־נָ֞א וַּ֠יֹ֠אמֶר לב הָעֶׂשְרִים: ּבַעֲבּ֖ור אַׁשְחִ֔ית לֹ֣א וַּיֹ֨אמֶר֙
וַּיֵ֣לֶךְ לג הָעֲׂשָרָה: ּבַעֲבּ֖ור אַׁשְחִ֔ית לֹ֣א וַּיֹ֨אמֶר֙ עֲׂשָרָ֑ה ׁשָ֖ם יִּמָצְאּ֥ון אּולַ֛י אַךְ־הַּפַ֔עַם

יְהֹוָ֔ה ּכַאֲׁשֶ֣ר ּכִּלָ֔ה לְדַּבֵ֖ר אֶל־אַבְרָהָ֑ם וְאַבְרָהָ֖ם ׁשָ֥ב לִמְקֹמֹו:

פרק יט
וַּיָ֣קָם וַּיַרְא־לֹוט֙ ּבְׁשַעַר־סְדֹ֑ם יֹׁשֵ֣ב וְלֹ֖וט ּבָעֶ֔רֶב סְדֹ֨מָה֙ הַּמַלְאָכִ֤ים ׁשְנֵ֨י וַּ֠יָבֹ֠אּו א
עַבְּדְכֶ֤ם אֶל־ּבֵ֨ית נָ֠א סּ֣ורּו ּנָא־אֲדֹנַ֗י הִּנֶ֣ה וַּיֹ֜אמֶר ב אָרְצָה: אַּפַ֖יִם וַּיִׁשְתַ֥חּו לִקְרָאתָ֔ם
נָלִין: בָרְחֹ֖וב ּכִ֥י ּלֹ֔א וַּיֹאמְרּ֣ו לְדַרְּכְכֶ֑ם וַהֲלַכְתֶ֣ם וְהִׁשְּכַמְתֶ֖ם רַגְלֵיכֶ֔ם וְרַחֲצּ֣ו וְלִ֨ינּו֙
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אָפָ֖ה ּומַּצֹ֥ות מִׁשְתֶ֔ה לָהֶם֙ וַּיַ֤עַׂש אֶל־ּבֵיתֹ֑ו וַּיָבֹ֖אּו אֵלָ֔יו וַּיָסֻ֣רּו מְאֹ֔ד וַּיִפְצַר־ּבָ֣ם ג
וְעַד־זָקֵ֑ן מִּנַ֖עַר עַל־הַּבַ֔יִת נָסַּ֣בּו סְדֹם֙ אַנְׁשֵ֤י הָעִ֜יר וְאַנְׁשֵ֨י יִׁשְּכָ֒בּו֒ טֶ֘רֶם֘ ד וַּיֹאכֵלּו:
אֵלֶ֖יךָ אֲׁשֶר־ּבָ֥אּו הָאֲנָׁשִ֛ים אַּיֵ֧ה לֹ֔ו וַּיֹ֣אמְרּו אֶל־לֹוט֙ וַּיִקְרְאּ֤ו ה מִּקָצֶה: ּכָל־הָעָ֖ם
סָגַ֥ר וְהַּדֶ֖לֶת הַּפֶ֑תְחָה לֹ֖וט אֲלֵהֶ֛ם וַּיֵצֵ֧א ו אֹתָם: וְנֵדְעָ֖ה אֵלֵ֔ינּו הֹוצִיאֵ֣ם הַּלָ֑יְלָה
אִ֔יׁש לֹא־יָדְעּו֙ אֲׁשֶ֤ר בָנֹ֗ות ׁשְתֵ֣י לִ֜י הִּנֵה־נָ֨א ח תָרֵעּו: אַחַ֖י אַל־נָ֥א וַּיֹאמַ֑ר ז אַחֲרָיו:
אַל־תַעֲׂשּ֣ו הָאֵל֙ לָאֲנָׁשִ֤ים רַ֠ק ּבְעֵינֵיכֶ֑ם ּכַּטֹ֖וב לָהֶ֔ן וַעֲׂשּ֣ו אֲלֵיכֶ֔ם אֶתְהֶן֙ אֹוצִיאָה־ּנָ֤א
ּבָא־לָגּור֙ הָאֶחָ֤ד וַּיֹאמְרּו֙ ּגֶׁש־הָ֗לְאָה | וַּיֹאמְרּ֣ו ט קֹרָתִי: ּבְצֵ֥ל ּבָ֖אּו ּכִי־עַל־ּכֵ֥ן דָבָ֔ר
הַּדָלֶת: לִׁשְּבֹ֥ר וַּיִּגְׁשּ֖ו מְאֹ֔ד ּבְלֹוט֙ בָאִ֤יׁש וַּיִפְצְרּ֨ו מֵהֶ֑ם לְךָ֖ נָרַ֥ע עַתָ֕ה ׁשָפֹ֔וט וַּיִׁשְּפֹ֣ט
סָגָרּו: וְאֶת־הַּדֶ֖לֶת הַּבָ֑יְתָה אֲלֵיהֶ֖ם אֶת־לֹ֛וט וַּיָבִ֧יאּו אֶת־יָדָ֔ם הָאֲנָׁשִים֙ וַּיִׁשְלְחּ֤ו י
לִמְצֹ֥א וַּיִלְאּ֖ו וְעַד־ּגָדֹ֑ול מִּקָטֹ֖ן ּבַּסַנְוֵרִ֔ים הִּכּו֙ הַּבַ֗יִת אֲׁשֶר־ּפֶ֣תַח וְאֶת־הָאֲנָׁשִ֞ים יא
אֲׁשֶר־לְךָ֖ וְכֹ֥ל ּובְנֹתֶ֔יךָ ּובָנֶ֣יךָ חָתָן֙ פֹ֔ה מִי־לְךָ֣ עֹ֚ד אֶל־לֹ֗וט הָאֲנָׁשִ֜ים וַּיֹאמְרּ֨ו יב הַּפָתַח:
צַעֲקָתָם֙ ּכִי־גָדְלָ֤ה הַּזֶ֑ה אֶת־הַּמָקֹ֖ום אֲנַ֔חְנּו ּכִי־מַׁשְחִתִ֣ים יג מִן־הַּמָקֹום: הֹוצֵ֖א ּבָעִ֑יר
לֹקְחֵ֣י | אֶל־חֲתָנָ֣יו | וַיְדַּבֵ֣ר לֹ֜וט וַּיֵצֵ֨א יד לְׁשַחֲתָּה: יְהֹוָ֖ה וַיְׁשַּלְחֵ֥נּו יְהֹוָ֔ה אֶת־ּפְנֵ֣י
כִמְצַחֵ֖ק וַיְהִ֥י אֶת־הָעִ֑יר יְהֹוָ֖ה ּכִי־מַׁשְחִ֥ית הַּזֶ֔ה מִן־הַּמָקֹ֣ום ּצְאּו֙ קּ֤ומּו וַּיֹ֨אמֶר֙ בְנֹתָ֗יו
קַ֨ח קּום֩ לֵאמֹ֑ר ּבְלֹ֣וט הַּמַלְאָכִ֖ים וַּיָאִ֥יצּו עָלָ֔ה הַּׁשַ֣חַר ּוכְמֹו֙ טו חֲתָנָיו: ּבְעֵינֵ֥י
| וַּיִתְמַהְמָּ֓ה טז הָעִיר: ּבַעֲוֹ֥ן ּפֶן־תִּסָפֶ֖ה הַּנִמְצָאֹ֔ת בְנֹתֶ֨יךָ֙ וְאֶת־ׁשְתֵ֤י אֶת־אִׁשְתְךָ֜
וַּיֹצִאֻ֥הּו עָלָ֑יו יְהֹוָ֖ה ּבְחֶמְלַ֥ת בְנֹתָ֔יו ׁשְתֵ֣י ּובְיַד֙ ּובְיַד־אִׁשְתֹ֗ו ּבְיָ֣דֹו הָאֲנָׁשִים וַּיַחֲזִ֨יקּו
עַל־נַפְׁשֶ֔ךָ הִּמָלֵ֣ט וַּיֹ֨אמֶר֙ הַחּ֗וצָה אֹתָ֜ם כְהֹוצִיאָ֨ם וַיְהִי֩ יז לָעִיר: מִחּ֥וץ וַּיַּנִחֻ֖הּו
לֹ֖וט וַּיֹ֥אמֶר יח ּפֶן־תִּסָפֶה: הִּמָלֵ֖ט הָהָ֥רָה ּבְכָל־הַּכִּכָ֑ר וְאַל־תַעֲמֹ֖ד אַחֲרֶ֔יךָ אַל־תַּבִ֣יט
עָׂשִ֨יתָ֙ אֲׁשֶ֤ר חַסְּדְךָ֗ וַתַגְּדֵ֣ל ּבְעֵינֶ֒יךָ֒ חֵן֘ עַבְּדְךָ֣ מָצָ֨א הִּנֵה־נָ֠א יט אֲדֹנָי: אַל־נָ֖א אֲלֵהֶ֑ם
וָמַתִי: הָרָעָ֖ה ּפֶן־תִדְּבָקַ֥נִי הָהָ֔רָה לְהִּמָלֵ֣ט אּוכַל֙ לֹ֤א וְאָנֹכִ֗י אֶת־נַפְׁשִ֑י לְהַחֲיֹ֖ות עִּמָדִ֔י
הֲלֹ֥א ׁשָּ֗מָה נָ֜א אִּמָלְטָ֨ה מִצְעָ֑ר וְהִ֣וא ׁשָּ֖מָה לָנּ֥וס קְרֹבָ֛ה הַּזֹ֧את הָעִ֨יר הִּנֵה־נָ֠א כ

נַפְׁשִי: ּותְחִ֥י הִ֖וא הַּזֶ֑ה[חמישי]מִצְעָ֛ר לַּדָבָ֣ר ּגַ֖ם פָנֶ֔יךָ נָׂשָ֣אתִי הִּנֵה֙ אֵלָ֔יו וַּיֹ֣אמֶר כא
לַעֲׂשֹ֣ות אּוכַל֙ לֹ֤א ּכִ֣י ׁשָּ֔מָה הִּמָלֵ֣ט מַהֵר֙ כב ּדִּבַרְתָ: אֲׁשֶ֥ר אֶת־הָעִ֖יר הָפְּכִ֥י לְבִלְתִ֛י
ּבָ֥א וְלֹ֖וט עַל־הָאָ֑רֶץ יָצָ֣א הַּׁשֶ֖מֶׁש כג צֹועַר: ׁשֵם־הָעִ֖יר קָרָ֥א עַל־ּכֵ֛ן ׁשָּ֑מָה עַד־ּבֹאֲךָ֖ ּדָבָ֔ר
מִן־הַּׁשָמָיִם: יְהֹוָ֖ה מֵאֵ֥ת וָאֵׁ֑ש ּגָפְרִ֣ית וְעַל־עֲמֹרָ֖ה עַל־סְדֹ֛ם הִמְטִ֧יר וַיהֹוָ֗ה כד צֹעֲרָה:
הָאֲדָמָה: וְצֶ֖מַח הֶעָרִ֔ים ּכָל־יׁשְבֵ֣י וְאֵת֙ ּכָל־הַּכִּכָ֑ר וְאֵ֖ת הָאֵ֔ל אֶת־הֶעָרִ֣ים וַּיַהֲפֹךְ֙ כה
אֶ֨ל־הַּמָקֹ֔ום ּבַּבֹ֑קֶר אַבְרָהָ֖ם וַּיַׁשְּכֵ֥ם כז מֶלַח: נְצִ֥יב וַתְהִ֖י מֵאַחֲרָ֑יו אִׁשְתֹ֖ו וַתַּבֵ֥ט כו
אֶ֣רֶץ ּכָל־ּפְנֵ֖י וְעַ֥ל וַעֲמֹרָ֔ה סְדֹם֙ עַל־ּפְנֵ֤י וַּיַׁשְקֵ֗ף כח יְהֹוָה: אֶת־ּפְנֵ֥י ׁשָ֖ם אֲׁשֶר־עָ֥מַד
אֱלֹהִים֙ ּבְׁשַחֵ֤ת וַיְהִ֗י כט הַּכִבְׁשָן: ּכְקִיטֹ֖ר הָאָ֔רֶץ קִיטֹ֣ר עָלָה֙ וְהִּנֵ֤ה וַּיַ֗רְא הַּכִּכָ֑ר
ּבַהֲפֹךְ֙ הַהֲפֵכָ֔ה מִתֹ֣וךְ אֶת־לֹוט֙ וַיְׁשַּלַ֤ח אֶת־אַבְרָהָ֑ם אֱלֹהִ֖ים וַּיִזְּכֹ֥ר הַּכִּכָ֔ר אֶת־עָרֵ֣י
ּכִ֥י עִּמֹ֔ו בְנֹתָיו֙ ּוׁשְתֵ֤י ּבָהָ֗ר וַּיֵׁ֣שֶב מִּצֹ֜ועַר לֹ֨וט וַּיַ֩עַל֩ ל לֹוט: ּבָהֵ֖ן אֲׁשֶר־יָׁשַ֥ב אֶת־הֶ֣עָרִ֔ים
הַּבְכִירָ֛ה וַתֹ֧אמֶר לא בְנֹתָיו: ּוׁשְתֵ֥י הּ֖וא ּבַּמְעָרָ֔ה וַּיֵׁ֨שֶב֙ ּבְצֹ֑ועַר לָׁשֶ֣בֶת יָרֵ֖א
לְכָ֨ה לב ּכָל־הָאָרֶץ: ּכְדֶ֖רֶךְ עָלֵ֔ינּו לָבֹ֣וא ּבָאָ֨רֶץ֙ אֵ֤ין וְאִ֨יׁש זָקֵ֑ן אָבִ֣ינּו אֶל־הַּצְעִירָ֖ה
יַ֖יִן אֶת־אֲבִיהֶ֛ן ָ וַתַׁשְקֶ֧ין לג זָרַע: מֵאָבִ֖ינּו ּונְחַּיֶ֥ה עִּמֹ֑ו וְנִׁשְּכְבָ֣ה יַ֖יִן אֶת־אָבִ֛ינּו נַׁשְקֶ֧ה
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וַיְהִי֙ לד ּובְקּומָּה: ּבְׁשִכְבָּ֖ה וְלֹא־יָדַ֥ע אֶת־אָבִ֔יהָ וַתִׁשְּכַ֣ב הַּבְכִירָה֙ וַתָבֹ֤א הּ֑וא ּבַּלַ֣יְלָה
יַ֜יִן נַׁשְקֶּ֨נּו אֶת־אָבִ֑י אֶ֖מֶׁש הֵן־ׁשָכַ֥בְתִי אֶל־הַּצְעִירָ֔ה הַּבְכִירָה֙ וַתֹ֤אמֶר מִּמָ֣חֳרָ֔ת
הַהּ֛וא ּבַּלַ֧יְלָה ּגַ֣ם ָ וַתַׁשְקֶ֜ין לה זָרַע: מֵאָבִ֖ינּו ּונְחַּיֶ֥ה עִּמֹ֔ו ׁשִכְבִ֣י ּובֹ֨אִי֙ ּגַם־הַּלַ֗יְלָה
ָ וַתַהֲרֶ֛ין לו ּובְקֻמָּה: ּבְׁשִכְבָּ֖ה וְלֹא־יָדַ֥ע עִּמֹ֔ו וַתִׁשְּכַ֣ב הַּצְעִירָה֙ וַתָ֤קָם יָ֑יִן אֶת־אֲבִיהֶ֖ן
אֲבִי־מֹואָ֖ב הּ֥וא מֹואָ֑ב ׁשְמֹ֖ו וַתִקְרָ֥א ּבֵ֔ן הַּבְכִירָה֙ וַתֵ֤לֶד לז מֵאֲבִיהֶן: בְנֹות־לֹ֖וט ׁשְתֵ֥י
בְנֵי־עַּמֹ֖ון אֲבִ֥י הּ֛וא ּבֶן־עַּמִ֑י ׁשְמֹ֖ו וַתִקְרָ֥א ּבֵ֔ן יָ֣לְדָה גַם־הִוא֙ וְהַּצְעִירָ֤ה לח עַד־הַּיֹום:

עַד־הַּיֹום:   ס

פרק כ
וַּיֹ֧אמֶר ב ּבִגְרָר: וַּיָ֖גָר ׁשּ֑ור ּובֵ֣ין ּבֵין־קָדֵׁ֖ש וַּיֵׁ֥שֶב הַּנֶ֔גֶב אַ֣רְצָה אַבְרָהָם֙ מִּׁשָ֤ם וַּיִּסַ֨ע א
אֶת־ׂשָרָה: וַּיִּקַ֖ח ּגְרָ֔ר מֶ֣לֶךְ אֲבִימֶ֨לֶךְ֙ וַּיִׁשְלַ֗ח הִ֑וא אֲחֹ֣תִי אִׁשְתֹ֖ו אֶל־ׂשָרָ֥ה אַבְרָהָ֛ם
עַל־הָאִּׁשָ֣ה מֵת֙ הִּנְךָ֥ לֹ֗ו וַּיֹ֣אמֶר הַּלָ֑יְלָה ּבַחֲלֹ֣ום אֶל־אֲבִימֶ֖לֶךְ אֱלֹהִ֛ים וַּיָבֹ֧א ג
הֲגֹ֥וי אֲדֹנָ֕י וַּיֹאמַ֕ר אֵלֶ֑יהָ קָרַ֖ב לֹ֥א וַאֲבִימֶ֕לֶךְ ד ּבָעַל: ּבְעֻ֥לַת וְהִ֖וא אֲׁשֶר־לָקַ֔חְתָ
הּ֑וא אָחִ֣י אָמְרָ֖ה וְהִיא־גַם־הִ֥וא הִ֔וא אֲחֹ֣תִי אָמַר־לִי֙ הּ֤וא הֲלֹ֨א ה תַהֲרֹג: ּגַם־צַּדִ֖יק
יָדַ֨עְתִי֙ אָנֹכִ֤י ּגַ֣ם ּבַחֲלֹ֗ם הָאֱלֹהִ֜ים אֵלָ֨יו וַּיֹ֩אמֶר֩ ו זֹאת: עָׂשִ֥יתִי ּכַּפַ֖י ּובְנִקְיֹ֥ן ּבְתָם־לְבָבִ֛י
לִנְּגֹ֥עַ לֹא־נְתַתִ֖יךָ עַל־ּכֵ֥ן מֵחֲטֹו־לִ֑י אֹותְךָ֖ ּגַם־אָנֹכִ֛י וָאֶחְׂש֧ךְ ּזֹ֔את עָׂשִ֣יתָ בְתָם־לְבָבְךָ֙ ּכִ֤י
וְאִם־אֵינְךָ֣ וֶחְיֵ֑ה ּבַעַדְךָ֖ וְיִתְּפַּלֵ֥ל הּ֔וא ּכִי־נָבִ֣יא אֵׁשֶת־הָאִיׁש֙ הָׁשֵ֤ב וְעַתָ֗ה ז אֵלֶיהָ:
וַּיִקְרָא֙ ּבַּבֹ֗קֶר אֲבִימֶ֜לֶךְ וַּיַׁשְּכֵ֨ם ח וְכָל־אֲׁשֶר־לָךְ: אַתָ֖ה תָמּ֔ות ּכִי־מֹ֣ות ּדַ֚ע מֵׁשִ֔יב
וַּיִקְרָ֨א ט מְאֹד: הָאֲנָׁשִ֖ים וַּיִירְאּ֥ו ּבְאָזְנֵיהֶ֑ם הָאֵּ֖לֶה אֶת־ּכָל־הַּדְבָרִ֥ים וַיְדַּבֵ֛ר לְכָל־עֲבָדָ֔יו
עָלַ֛י ּכִי־הֵבֵ֧אתָ לָ֔ךְ ּומֶה־חָטָ֣אתִי ּלָ֨נּו֙ מֶה־עָׂשִ֤יתָ לֹ֜ו וַּיֹ֨אמֶר לְאַבְרָהָ֗ם אֲבִימֶ֜לֶךְ
אֲבִימֶ֖לֶךְ וַּיֹ֥אמֶר י עִּמָדִי: עָׂשִ֖יתָ לֹא־יֵעָׂשּ֔ו אֲׁשֶ֣ר מַעֲׂשִים֙ גְדֹלָ֑ה חֲטָאָ֣ה וְעַל־מַמְלַכְתִ֖י
רַ֚ק אָמַ֔רְתִי ּכִ֣י אַבְרָהָ֔ם וַּיֹ֨אמֶר֙ יא הַּזֶה: אֶת־הַּדָבָ֥ר עָׂשִ֖יתָ ּכִ֥י רָאִ֔יתָ מָ֣ה אֶל־אַבְרָהָ֑ם
אֲחֹתִ֤י וְגַם־אָמְנָ֗ה יב אִׁשְתִי: עַל־ּדְבַ֥ר וַהֲרָגּ֖ונִי הַּזֶ֑ה ּבַּמָקֹ֖ום אֱלֹהִ֔ים אֵין־יִרְאַ֣ת
אֱלֹהִים֘ אֹתִ֗י הִתְעּ֣ו ּכַאֲׁשֶ֧ר וַיְהִ֞י יג לְאִּׁשָה: וַתְהִי־לִ֖י בַת־אִּמִ֑י לֹ֣א אַ֖ךְ הִ֔וא בַת־אָבִי֙
ׁשָּ֔מָה נָבֹ֣וא אֲׁשֶ֣ר ּכָל־הַּמָקֹום֙ אֶ֤ל עִּמָדִ֑י תַעֲׂשִ֖י אֲׁשֶ֥ר חַסְּדֵ֔ךְ זֶ֣ה לָּ֔ה וָאֹמַ֣ר אָבִי֒ מִּבֵ֣ית
לְאַבְרָהָ֑ם וַּיִתֵ֖ן ּוׁשְפָחֹ֔ת וַעֲבָדִים֙ ּובָקָ֗ר צֹ֣אן אֲבִימֶ֜לֶךְ וַּיִּקַ֨ח יד הּוא: אָחִ֥י אִמְרִי־לִ֖י
ׁשֵב: ּבְעֵינֶ֖יךָ ּבַּטֹ֥וב לְפָנֶ֑יךָ אַרְצִ֖י הִּנֵ֥ה אֲבִימֶ֔לֶךְ וַּיֹ֣אמֶר טו אִׁשְתֹו: ׂשָרָ֥ה אֵ֖ת לֹ֔ו וַּיָׁ֣שֶב
אֲׁשֶ֣ר לְכֹ֖ל עֵינַ֔יִם ּכְסּ֣ות הּוא־לָךְ֙ הִּנֵ֤ה לְאָחִ֔יךְ ּכֶ֨סֶף֙ אֶ֤לֶף נָתַ֜תִי הִּנֵ֨ה אָמַ֗ר ּולְׂשָרָ֣ה טז
אֶת־אֲבִימֶ֧לֶךְ אֱלֹהִ֜ים וַּיִרְּפָ֨א אֶל־הָאֱלֹהִ֑ים אַבְרָהָ֖ם וַּיִתְּפַּלֵ֥ל יז וְנֹכָחַת: וְאֶת־ּכֹ֖ל אִתָ֑ךְ
אֲבִימֶ֑לֶךְ לְבֵ֣ית ּכָל־רֶ֖חֶם ּבְעַ֥ד יְהֹוָ֔ה עָצַר֙ ּכִי־עָצֹ֤ר יח וַּיֵלֵדּו: וְאַמְהֹתָ֖יו וְאֶת־אִׁשְתֹ֛ו

עַל־ּדְבַ֥ר ׂשָרָ֖ה אֵׁ֥שֶת אַבְרָהָם:   ס

פרק כא
וַתַ֩הַר֩[ששי] ב ּדִּבֵר: ּכַאֲׁשֶ֥ר לְׂשָרָ֖ה יְהֹוָ֛ה וַּיַ֧עַׂש אָמָ֑ר ּכַאֲׁשֶ֣ר אֶת־ׂשָרָ֖ה ּפָקַ֥ד וַיהֹוָ֛ה א
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אַבְרָהָ֜ם וַּיִקְרָ֨א ג אֱלֹהִים: אֹתֹ֖ו אֲׁשֶר־ּדִּבֶ֥ר לַּמֹועֵ֕ד לִזְקֻנָ֑יו ּבֵ֖ן לְאַבְרָהָ֛ם ׂשָרָ֧ה וַתֵ֨לֶד
ּבְנֹ֔ו אֶת־יִצְחָ֣ק אַבְרָהָם֙ וַּיָ֤מָל ד יִצְחָק: ׂשָרָ֖ה אֲׁשֶר־יָלְדָה־ּלֹ֥ו הַּנֹולַד־לֹ֛ו אֶת־ׁשֶם־ּבְנֹ֧ו
אֵ֖ת לֹ֔ו ּבְהִּוָ֣לֶד ׁשָנָ֑ה ּבֶן־מְאַ֣ת וְאַבְרָהָ֖ם ה אֱלֹהִים: אֹתֹ֖ו צִּוָ֥ה ּכַאֲׁשֶ֛ר יָמִ֑ים ּבֶן־ׁשְמֹנַ֖ת
מִ֤י וַתֹ֗אמֶר ז יִצֲחַק־לִי: ּכָל־הַּׁשֹמֵ֖עַ אֱלֹהִ֑ים לִ֖י עָׂ֥שָה צְחֹ֕ק ׂשָרָ֔ה וַתֹ֣אמֶר ו ּבְנֹו: יִצְחָ֥ק
וַּיַ֤עַׂש וַּיִּגָמַ֑ל הַּיֶ֖לֶד וַּיִגְּדַ֥ל ח לִזְקֻנָיו: בֵ֖ן ּכִי־יָלַ֥דְתִי ׂשָרָ֑ה בָנִ֖ים הֵינִ֥יקָה לְאַבְרָהָ֔ם מִּלֵל֙

אֶת־יִצְחָק: הִּגָמֵ֥ל ּבְיֹ֖ום גָדֹ֔ול מִׁשְתֶ֣ה ששי]אַבְרָהָם֙ אֶת־ּבֶן־הָגָ֧ר[ע''כ ׂשָרָ֜ה וַתֵ֨רֶא ט
הַּזֹ֖את הָאָמָ֥ה ּגָרֵׁ֛ש לְאַבְרָהָ֔ם וַתֹ֨אמֶר֙ י מְצַחֵק: לְאַבְרָהָ֖ם אֲׁשֶר־יָלְדָ֥ה הַּמִצְרִ֛ית
מְאֹ֖ד הַּדָבָ֛ר וַּיֵ֧רַע יא עִם־יִצְחָק: עִם־ּבְנִ֖י הַּזֹ֔את ּבֶן־הָאָמָ֣ה יִירַׁש֙ לֹ֤א ּכִ֣י וְאֶת־ּבְנָּ֑ה
ּבְעֵינֶ֨יךָ֙ אַל־יֵרַ֤ע אֶל־אַבְרָהָ֗ם אֱלֹהִ֜ים וַּיֹ֨אמֶר יב ּבְנֹו: אֹודֹ֥ת עַ֖ל אַבְרָהָ֑ם ּבְעֵינֵ֣י
לְךָ֖ יִּקָרֵ֥א בְיִצְחָ֔ק ּכִ֣י ּבְקֹלָּ֑ה ׁשְמַ֣ע ׂשָרָ֖ה אֵלֶ֛יךָ תֹאמַ֥ר אֲׁשֶ֨ר ּכֹל֩ וְעַל־אֲמָתֶ֔ךָ עַל־הַּנַ֣עַר

|[*]זָרַע: אַבְרָהָ֣ם וַּיַׁשְּכֵ֣ם יד הּוא: זַרְעֲךָ֖ ּכִ֥י אֲׂשִימֶּ֑נּו לְגֹ֣וי אֶת־ּבֶן־הָאָמָ֖ה וְגַ֥ם יג
וַיְׁשַּלְחֶ֑הָ וְאֶת־הַּיֶ֖לֶד עַל־ׁשִכְמָּ֛ה ׂשָ֧ם אֶל־הָ֠גָ֠ר וַּיִתֵ֣ן מַ֜יִם וְחֵ֨מַת וַּיִּקַח־לֶ֩חֶם֩ ּבַּבֹ֡קֶר
תַ֖חַת אֶת־הַּיֶ֔לֶד וַתַׁשְלֵ֣ךְ מִן־הַחֵ֑מֶת הַּמַ֖יִם וַּיִכְלּ֥ו טו ׁשָבַע: ּבְאֵ֥ר ּבְמִדְּבַ֖ר וַתֵ֔תַע וַתֵ֣לֶךְ
אַל־אֶרְאֶ֖ה אָמְרָ֔ה ּכִ֣י קֶׁ֔שֶת ּכִמְטַחֲוֵ֣י הַרְחֵק֙ מִּנֶ֗גֶד לָּ֜ה וַתֵׁ֨שֶב וַתֵ֩לֶךְ֩ טז הַּׂשִיחִם: אַחַ֥ד
הַּנַ֒עַר֒ אֶת־קֹ֣ול אֱלֹהִים֘ וַּיִׁשְמַ֣ע יז וַתֵבְּךְ: אֶת־קֹלָּ֖ה וַתִּׂשָ֥א מִּנֶ֔גֶד וַתֵׁ֣שֶב הַּיָ֑לֶד ּבְמֹ֣ות
אַל־תִ֣ירְאִ֔י הָגָ֑ר מַה־ּלָ֣ךְ לָּ֖ה וַּיֹ֥אמֶר מִן־הַּׁשָמַ֔יִם אֶל־הָגָר֙ | אֱלֹהִ֤ים מַלְאַ֨ךְ וַּיִקְרָא֩
וְהַחֲזִ֥יקִי אֶת־הַּנַ֔עַר ׂשְאִ֣י קּ֚ומִי יח הּוא־ׁשָם: ּבַאֲׁשֶ֥ר הַּנַ֖עַר אֶל־קֹ֥ול אֱלֹהִ֛ים ּכִי־ׁשָמַ֧ע

אֲׂשִימֶּנּו: ּגָדֹ֖ול ּכִי־לְגֹ֥וי ּבֹ֑ו מָ֑יִם[*]אֶת־יָדֵ֖ךְ ּבְאֵ֣ר וַתֵ֖רֶא אֶת־עֵינֶ֔יהָ אֱלֹהִים֙ וַּיִפְקַ֤ח יט
וַּיִגְּדָ֑ל אֶת־הַּנַ֖עַר אֱלֹהִ֛ים וַיְהִ֧י כ אֶת־הַּנָעַר: וַתַׁ֖שְקְ מַ֔יִם אֶת־הַחֵ֨מֶת֙ וַתְמַּלֵ֤א וַתֵ֜לֶךְ
מֵאֶ֥רֶץ אִּׁשָ֖ה אִּמֹ֛ו וַתִּקַח־לֹ֥ו ּפָארָ֑ן ּבְמִדְּבַ֣ר וַּיֵׁ֖שֶב כא קַּׁשָת: רֹבֶ֥ה וַיְהִ֖י ּבַּמִדְּבָ֔ר וַּיֵׁ֨שֶב֙

[*]מִצְרָיִם:   פ 
אֱלֹהִ֣ים לֵאמֹ֑ר אֶל־אַבְרָהָ֖ם ׂשַר־צְבָאֹ֔ו ּופִיכֹל֙ אֲבִימֶ֗לֶךְ וַּיֹ֣אמֶר הַהִ֔וא ּבָעֵ֣ת וַיְהִי֙ כב
לִ֔י אִם־תִׁשְקֹ֣ר הֵּ֔נָה בֵאלֹהִים֙ ּלִ֤י הִּׁשָ֨בְעָה וְעַתָ֗ה כג עֹׂשֶה: אֲׁשֶר־אַתָ֖ה ּבְכֹ֥ל עִּמְךָ֔
ּבָּה: אֲׁשֶר־ּגַ֥רְתָה וְעִם־הָאָ֖רֶץ עִּמָדִ֔י תַעֲׂשֶ֣ה עִּמְךָ֙ אֲׁשֶר־עָׂשִ֤יתִי ּכַחֶ֜סֶד ּולְנֶכְּדִ֑י ּולְנִינִ֖י
ּבְאֵ֣ר עַל־אֹדֹות֙ אֶת־אֲבִימֶ֑לֶךְ אַבְרָהָ֖ם וְהֹוכִ֥חַ כה אִּׁשָבֵעַ: אָנֹכִ֖י אַבְרָהָ֔ם וַּיֹ֨אמֶר֙ כד
אֶת־הַּדָבָ֣ר עָׂשָ֖ה מִ֥י יָדַ֔עְתִי לֹ֣א אֲבִימֶ֔לֶךְ וַּיֹ֣אמֶר כו אֲבִימֶלֶךְ: עַבְדֵ֥י ּגָזְלּ֖ו אֲׁשֶ֥ר הַּמַ֔יִם
אַבְרָהָם֙ וַּיִּקַ֤ח כז הַּיֹום: ּבִלְתִ֥י ׁשָמַ֖עְתִי לֹ֥א אָנֹכִ֛י וְגַ֧ם ּלִ֗י לֹא־הִּגַ֣דְתָ וְגַם־אַתָ֞ה הַּזֶ֑ה

ּבְרִית: ׁשְנֵיהֶ֖ם וַּיִכְרְתּ֥ו לַאֲבִימֶ֑לֶךְ וַּיִתֵ֖ן ּובָקָ֔ר אֶת־ׁשֶ֛בַע[*]צֹ֣אן אַבְרָהָ֗ם וַּיַּצֵ֣ב כח
הָאֵּ֔לֶה ּכְבָׂשת֙ ׁשֶ֤בַע הֵּ֗נָה מָ֣ה אֶל־אַבְרָהָ֑ם אֲבִימֶ֖לֶךְ וַּיֹ֥אמֶר כט לְבַּדְהֶן: הַּצֹ֖אן ּכִבְׂש֥ת
תִהְיֶה־ּלִ֣י ּבַעֲבּור֙ מִּיָדִ֑י תִּקַ֖ח ּכְבָׂש֔ת אֶת־ׁשֶ֣בַע ּכִ֚י וַּיֹ֕אמֶר ל לְבַּדָנָה: הִּצַ֖בְתָ אֲׁשֶ֥ר
ּכִ֛י ׁשָ֑בַע ּבְאֵ֣ר הַהּ֖וא לַּמָקֹ֥ום קָרָ֛א עַל־ּכֵ֗ן לא הַּזֹאת: אֶת־הַּבְאֵ֥ר חָפַ֖רְתִי ּכִ֥י לְעֵדָ֔ה
ׂשַר־צְבָאֹ֔ו ּופִיכֹל֙ אֲבִימֶ֗לֶךְ וַּיָ֣קָם ׁשָ֑בַע ּבִבְאֵ֣ר בְרִ֖ית וַּיִכְרְתּ֥ו לב ׁשְנֵיהֶם: נִׁשְּבְעּ֖ו ׁשָ֥ם
אֵ֥ל יְהֹוָ֖ה ּבְׁשֵ֥ם וַּיִ֨קְרָא־ׁשָ֔ם ׁשָ֑בַע ּבִבְאֵ֣ר אֵׁ֖שֶל וַּיִּטַ֥ע לג ּפְלִׁשְתִים: אֶל־אֶ֥רֶץ וַּיָׁשֻ֖בּו

עֹולָם: לד וַּיָ֧גָר אַבְרָהָ֛ם ּבְאֶ֥רֶץ ּפְלִׁשְתִ֖ים יָמִ֥ים רַּבִים:   פ
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פרק כב
אַבְרָהָ֖ם[*] אֵלָ֔יו וַּיֹ֣אמֶר אֶת־אַבְרָהָ֑ם נִּסָ֖ה וְהָ֣אֱלֹהִ֔ים הָאֵּ֔לֶה הַּדְבָרִ֣ים אַחַר֙ וַיְהִ֗י א

וְלֶ֨ךְ־לְךָ֔ אֶת־יִצְחָ֔ק אֲׁשֶר־אָהַ֨בְתָ֙ אֶת־יְחִידְךָ֤ אֶת־ּבִנְךָ֨ קַח־נָ֠א וַּיֹ֡אמֶר ב הִּנֵנִי: וַּיֹ֥אמֶר
וַּיַׁשְּכֵ֨ם ג אֵלֶיךָ: אֹמַ֥ר אֲׁשֶ֖ר הֶהָרִ֔ים אַחַ֣ד עַ֚ל לְעֹלָ֔ה ׁשָם֙ וְהַעֲלֵ֤הּו הַּמֹרִּיָ֑ה אֶל־אֶ֖רֶץ
וַיְבַּקַע֙ ּבְנֹ֑ו יִצְחָ֣ק וְאֵ֖ת אִתֹ֔ו נְעָרָיו֙ אֶת־ׁשְנֵ֤י וַּיִּקַ֞ח אֶת־חֲמֹרֹ֔ו וַּיַחֲבֹׁש֙ ּבַּבֹ֗קֶר אַבְרָהָ֜ם

הָאֱלֹהִים: אֲׁשֶר־אָמַר־לֹ֥ו אֶל־הַּמָקֹ֖ום וַּיֵ֔לֶךְ וַּיָ֣קָם עֹלָ֔ה וַּיִּׂשָ֨א[*]עֲצֵ֣י הַּׁשְלִיׁשִ֗י ּבַּיֹ֣ום ד
ׁשְבּו־לָכֶ֥ם אֶל־נְעָרָ֗יו אַבְרָהָ֜ם וַּיֹ֨אמֶר ה מֵרָחֹק: אֶת־הַּמָקֹ֖ום וַּיַ֥רְא אֶת־עֵינָ֛יו אַבְרָהָ֧ם
וַּיִּקַ֨ח ו אֲלֵיכֶם: וְנָׁשּ֥ובָה וְנִׁשְתַחֲוֶ֖ה עַד־ּכֹ֑ה נֵלְכָ֖ה וְהַּנַ֔עַר וַאֲנִ֣י עִם־הַחֲמֹ֔ור ּפֹה֙
וְאֶת־הַּמַאֲכֶ֑לֶת אֶת־הָאֵׁ֖ש ּבְיָדֹ֔ו וַּיִּקַ֣ח ּבְנֹ֔ו עַל־יִצְחָ֣ק וַּיָׂ֨שֶם֙ הָעֹלָ֗ה אֶת־עֲצֵ֣י אַבְרָהָ֜ם
בְנִ֑י הִּנֶּ֣נִי וַּיֹ֖אמֶר אָבִ֔י וַּיֹ֣אמֶר אָבִיו֙ אֶל־אַבְרָהָ֤ם יִצְחָ֜ק וַּיֹ֨אמֶר ז יַחְּדָו: ׁשְנֵיהֶ֖ם וַּיֵלְכּ֥ו
יִרְאֶה־ּלֹ֥ו אֱלֹהִ֕ים אַבְרָהָ֔ם וַּיֹ֨אמֶר֙ ח לְעֹלָה: הַּׂשֶ֖ה וְאַּיֵ֥ה וְהָ֣עֵצִ֔ים הָאֵׁש֙ הִּנֵ֤ה וַּיֹ֗אמֶר

יַחְּדָו: ׁשְנֵיהֶ֖ם וַּיֵלְכּ֥ו ּבְנִ֑י לְעֹלָ֖ה אָמַר־לֹ֣ו[*]הַּׂשֶ֛ה אֲׁשֶ֣ר אֶל־הַּמָקֹום֘ וַּיָבֹ֗אּו ט
ּבְנֹ֔ו אֶת־יִצְחָ֣ק וַּיַעֲקֹד֙ אֶת־הָעֵצִ֑ים וַּיַעֲרֹ֖ךְ אֶת־הַּמִזְּבֵ֔חַ אַבְרָהָם֙ ׁשָ֤ם וַּיִ֨בֶן הָאֱלֹהִים֒
אֶת־הַּמַאֲכֶ֑לֶת וַּיִּקַ֖ח אֶת־יָדֹ֔ו אַבְרָהָם֙ וַּיִׁשְלַ֤ח י לָעֵצִים: מִּמַ֖עַל עַל־הַּמִזְּבֵ֔חַ אֹתֹו֙ וַּיָׂ֤שֶם
אַבְרָהָ֑ם | אַבְרָהָ֣ם וַּיֹ֖אמֶר מִן־הַּׁשָמַ֔יִם יְהֹוָה֙ מַלְאַ֤ךְ אֵלָ֜יו וַּיִקְרָ֨א יא אֶת־ּבְנֹו: לִׁשְחֹ֖ט

הִּנֵנִי: |[*]וַּיֹ֖אמֶר ּכִ֣י מְאּ֑ומָה לֹ֖ו וְאַל־תַ֥עַׂש אֶל־הַּנַ֔עַר יָדְךָ֙ אַל־תִׁשְלַ֤ח וַּיֹ֗אמֶר יב
וַּיִּׂשָ֨א יג מִּמֶּנִי: אֶת־יְחִידְךָ֖ אֶת־ּבִנְךָ֥ חָׂשַ֛כְתָ וְלֹ֥א אַ֔תָה אֱלֹהִים֙ ּכִי־יְרֵ֤א יָדַ֗עְתִי עַתָ֣ה
וַּיִּקַ֣ח אַבְרָהָם֙ וַּיֵ֤לֶךְ ּבְקַרְנָ֑יו ּבַּסְבַ֖ךְ נֶאֱחַ֥ז אַחַ֕ר וְהִּנֵה־אַ֔יִל וַּיַרְא֙ אֶת־עֵינָ֗יו אַבְרָהָ֜ם
| יְהֹוָ֣ה הַהּ֖וא ׁשֵם־הַּמָקֹ֥ום אַבְרָהָ֛ם וַּיִקְרָ֧א יד ּבְנֹו: תַ֥חַת לְעֹלָ֖ה וַּיַעֲלֵ֥הּו אֶת־הָאַ֔יִל

יֵרָאֶה: יְהֹוָ֖ה ּבְהַ֥ר הַּיֹ֔ום יֵאָמֵ֣ר אֲׁשֶר֙ אֶל־אַבְרָהָ֑ם[*]יִרְאֶ֑ה יְהֹוָ֖ה מַלְאַ֥ךְ וַּיִקְרָ֛א טו
אֶת־הַּדָבָ֣ר עָׂשִ֨יתָ֙ אֲׁשֶ֤ר יַ֚עַן ּכִ֗י נְאֻם־יְהֹוָ֑ה נִׁשְּבַ֖עְתִי ּבִ֥י וַּיֹ֕אמֶר טז מִן־הַּׁשָמָיִם: ׁשֵנִ֖ית
אֶת־זַרְעֲךָ֙ אַרְּבֶ֤ה וְהַרְּבָ֨ה אֲבָרֶכְךָ֗ ּכִי־בָרֵ֣ךְ יז אֶת־יְחִידֶךָ: אֶת־ּבִנְךָ֥ חָׂשַ֖כְתָ וְלֹ֥א הַּזֶ֔ה
אֹיְבָיו: ׁשַ֥עַר אֵ֖ת זַרְעֲךָ֔ וְיִרַׁ֣ש הַּיָ֑ם עַל־ׂשְפַ֣ת אֲׁשֶ֖ר וְכַחֹ֕ול הַּׁשָמַ֔יִם ּכְכֹוכְבֵ֣י
אַבְרָהָם֙ וַּיָׁ֤שָב יט ּבְקֹלִי: ׁשָמַ֖עְתָ אֲׁשֶ֥ר עֵ֕קֶב הָאָ֑רֶץ ּגֹויֵ֣י ּכֹ֖ל בְזַרְעֲךָ֔ וְהִתְּבָרֲכּ֣ו יח

אֶל־נְעָרָ֔יו וַּיָקֻ֛מּו וַּיֵלְכּ֥ו יַחְּדָ֖ו אֶל־ּבְאֵ֣ר ׁשָ֑בַע וַּיֵׁ֥שֶב אַבְרָהָ֖ם ּבִבְאֵ֥ר ׁשָבַע:   פ
מִלְּכָ֥ה[מפטיר] יָלְדָ֨ה הִּ֠נֵ֠ה לֵאמֹ֑ר לְאַבְרָהָ֖ם וַּיֻּגַ֥ד הָאֵּ֔לֶה הַּדְבָרִ֣ים אַחֲרֵי֙ וַיְהִ֗י כ

אֲבִ֥י וְאֶת־קְמּואֵ֖ל אָחִ֑יו וְאֶת־ּבּ֣וז ּבְכֹרֹ֖ו אֶת־עּ֥וץ כא אָחִיךָ: לְנָחֹ֥ור ּבָנִ֖ים גַם־הִ֛וא
יָלַ֣ד ּובְתּואֵ֖ל כג ּבְתּואֵל: וְאֵ֖ת וְאֶת־יִדְלָ֑ף וְאֶת־ּפִלְּדָׁ֖ש וְאֶת־חֲזֹ֔ו וְאֶת־ּכֶׂ֣שֶד כב אֲרָם:
ּוׁשְמָּ֣ה ּופִילַגְׁשֹ֖ו כד אַבְרָהָם: אֲחִ֥י לְנָחֹ֖ור מִלְּכָ֔ה יָלְדָ֣ה אֵּ֨לֶה֙ ׁשְמֹנָ֥ה אֶת־רִבְקָ֑ה

רְאּומָ֑ה וַתֵ֤לֶד ּגַם־הִוא֙ אֶת־טֶ֣בַח וְאֶת־ּגַ֔חַם וְאֶת־תַ֖חַׁש וְאֶת־מַעֲכָה:   פ פ פ

פרק כג
שרה] חיי חַּיֵ֥י[פרשת ׁשְנֵ֖י ׁשָנִ֑ים וְׁשֶ֣בַע ׁשָנָ֖ה וְעֶׂשְרִ֥ים ׁשָנָ֛ה מֵאָ֥ה ׂשָרָ֔ה חַּיֵ֣י וַּיִהְיּו֙ א

לִסְּפֹ֥ד אַבְרָהָ֔ם וַּיָבֹא֙ ּכְנָ֑עַן ּבְאֶ֣רֶץ חֶבְרֹ֖ון הִ֥וא אַרְּבַ֛ע ּבְקִרְיַ֥ת ׂשָרָ֗ה וַתָ֣מָת ב ׂשָרָה:
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לֵאמֹר: אֶל־ּבְנֵי־חֵ֖ת וַיְדַּבֵ֥ר מֵתֹ֑ו ּפְנֵ֣י מֵעַ֖ל אַבְרָהָ֔ם וַּיָ֨קָם֙ ג וְלִבְּכֹתָּה: לְׂשָרָ֖ה
וַּיַעֲנּ֧ו ה מִּלְפָנָי: מֵתִ֖י וְאֶקְּבְרָ֥ה עִּמָכֶ֔ם אֲחֻּזַת־קֶ֨בֶר֙ לִ֤י תְנּ֨ו עִּמָכֶ֑ם אָנֹכִ֖י ּגֵר־וְתֹוׁשָ֥ב ד

לֹו: לֵאמֹ֥ר אֶת־אַבְרָהָ֖ם ּבְתֹוכֵ֔נּו[לוי]בְנֵי־חֵ֛ת אַתָה֙ אֱלֹהִ֤ים נְׂשִ֨יא אֲדֹנִ֗י | ׁשְמָעֵ֣נּו ו
מֵתֶךָ: מִּקְבֹ֥ר מִּמְךָ֖ לֹא־יִכְלֶ֥ה אֶת־קִבְרֹ֛ו מִּמֶּ֔נּו אִ֣יׁש אֶת־מֵתֶ֑ךָ קְבֹ֖ר קְבָרֵ֔ינּו ּבְמִבְחַ֣ר
אִם־יֵׁ֣ש לֵאמֹ֑ר אִתָ֖ם וַיְדַּבֵ֥ר ח לִבְנֵי־חֵת: לְעַם־הָאָ֖רֶץ וַּיִׁשְתַ֥חּו אַבְרָהָ֛ם וַּיָ֧קָם ז
וְיִתֶן־לִ֗י ט ּבֶן־צֹחַר: ּבְעֶפְרֹ֥ון ּופִגְעּו־לִ֖י ׁשְמָעּ֕ונִי מִּלְפָנַ֔י אֶת־מֵתִי֙ לִקְּבֹ֤ר אֶת־נַפְׁשְכֶ֗ם
ּבְתֹוכֲכֶ֖ם ּלִ֛י יִתְנֶּ֥נָה מָלֵ֜א ּבְכֶ֨סֶף ׂשָדֵ֑הּו ּבִקְצֵ֣ה אֲׁשֶ֖ר אֲׁשֶר־לֹ֔ו הַּמַכְּפֵלָה֙ אֶת־מְעָרַ֤ת
ּבְאָזְנֵ֣י אֶת־אַבְרָהָם֙ הַחִתִ֤י עֶפְרֹ֨ון וַּיַ֩עַן֩ ּבְנֵי־חֵ֑ת ּבְתֹ֣וךְ יֹׁשֵ֖ב וְעֶפְרֹ֥ון י לַאֲחֻּזַת־קָבֶר:

לֵאמֹר: ׁשַעַר־עִירֹ֖ו ּבָאֵ֥י לְכֹ֛ל לָ֔ךְ[ישראל]בְנֵי־חֵ֔ת נָתַ֣תִי הַּׂשָדֶה֙ ׁשְמָעֵ֔נִי לֹא־אֲדֹנִ֣י יא
וַּיִׁשְתַ֨חּו֙ יב מֵתֶךָ: קְבֹ֥ר ּלָ֖ךְ נְתַתִ֥יהָ בְנֵי־עַּמִ֛י לְעֵינֵ֧י נְתַתִ֑יהָ לְךָ֣ אֲׁשֶר־ּבֹ֖ו וְהַּמְעָרָ֥ה
אִם־אַתָ֥ה אַ֛ךְ לֵאמֹ֔ר עַם־הָאָ֨רֶץ֙ ּבְאָזְנֵ֤י אֶל־עֶפְרֹ֜ון וַיְדַּבֵ֨ר יג עַם־הָאָרֶץ: לִפְנֵ֖י אַבְרָהָ֔ם
עֶפְרֹ֛ון וַּיַ֧עַן יד ׁשָּמָה: אֶת־מֵתִ֖י וְאֶקְּבְרָ֥ה מִּמֶּ֔נִי קַ֣ח הַּׂשָדֶה֙ ּכֶ֤סֶף נָתַ֜תִי ׁשְמָעֵ֑נִי לּ֖ו
ּובֵינְךָ֖ ּבֵינִ֥י ׁשֶקֶל־ּכֶ֛סֶף מֵאֹ֧ת אַרְּבַ֨ע אֶ֩רֶץ֩ ׁשְמָעֵ֔נִי אֲדֹנִ֣י טו לֹו: לֵאמֹ֥ר אֶת־אַבְרָהָ֖ם
לְעֶפְרֹ֔ן אַבְרָהָם֙ וַּיִׁשְקֹ֤ל אֶל־עֶפְרֹון֒ אַבְרָהָם֘ וַּיִׁשְמַ֣ע טז קְבֹר: וְאֶת־מֵתְךָ֖ מַה־הִ֑וא

לַּסֹחֵר: עֹבֵ֖ר ּכֶ֔סֶף ׁשֶ֣קֶל מֵאֹות֙ אַרְּבַ֤ע בְנֵי־חֵ֑ת ּבְאָזְנֵ֣י ּדִּבֶ֖ר אֲׁשֶ֥ר [רביעי]אֶת־הַּכֶ֕סֶף
אֲׁשֶר־ּבֹ֔ו וְהַּמְעָרָ֣ה הַּׂשָדֶה֙ מַמְרֵ֑א לִפְנֵ֣י אֲׁשֶ֖ר ּבַּמַכְּפֵלָ֔ה אֲׁשֶר֙ עֶפְרֹ֗ון ׂשְדֵ֣ה | וַּיָ֣קָם יז
בְנֵי־חֵ֑ת לְעֵינֵ֣י לְמִקְנָ֖ה לְאַבְרָהָ֥ם יח סָבִיב: ּבְכָל־ּגְבֻלֹ֖ו אֲׁשֶ֥ר ּבַּׂשָדֶ֔ה אֲׁשֶ֣ר וְכָל־הָעֵץ֙
ׂשְדֵ֧ה אֶל־מְעָרַ֞ת אִׁשְתֹ֗ו אֶת־ׂשָרָ֣ה אַבְרָהָ֜ם קָבַ֨ר וְאַחֲרֵי־כֵן֩ יט ׁשַעַר־עִירֹו: ּבָאֵ֥י ּבְכֹ֖ל
אֲׁשֶר־ּבֹ֛ו וְהַּמְעָרָ֧ה הַּׂשָדֶ֜ה וַּיָ֨קָם כ ּכְנָעַן: ּבְאֶ֖רֶץ חֶבְרֹ֑ון הִ֣וא מַמְרֵ֖א עַל־ּפְנֵ֥י הַּמַכְּפֵלָ֛ה

לְאַבְרָהָ֖ם לַאֲחֻּזַת־קָ֑בֶר מֵאֵ֖ת ּבְנֵי־חֵת:   ס

פרק כד
אַבְרָהָ֗ם וַּיֹ֣אמֶר ב ּבַּכֹל: אֶת־אַבְרָהָ֖ם ּבֵרַ֥ךְ וַיהֹוָ֛ה ּבַּיָמִ֑ים ּבָ֖א זָקֵ֔ן וְאַבְרָהָ֣ם א
ּבַיהֹוָה֙ וְאַׁשְּבִ֣יעֲךָ֔ ג יְרֵכִי: תַ֥חַת יָדְךָ֖ ׂשִים־נָ֥א ּבְכָל־אֲׁשֶר־לֹ֑ו הַּמׁשֵ֖ל ּבֵיתֹ֔ו זְקַ֣ן אֶל־עַבְּדֹו֙
אָנֹכִ֖י אֲׁשֶ֥ר הַּכְנַעֲנִ֔י מִּבְנֹות֙ לִבְנִ֔י אִּׁשָה֙ לֹא־תִּקַ֤ח אֲׁשֶ֨ר הָאָ֑רֶץ וֵאלֹהֵ֖י הַּׁשָמַ֔יִם אֱלֹהֵ֣י
וַּיֹ֤אמֶר ה לְיִצְחָק: לִבְנִ֥י אִּׁשָ֖ה וְלָקַחְתָ֥ תֵלֵ֑ךְ וְאֶל־מֹולַדְתִ֖י אֶל־אַרְצִ֛י ּכִ֧י ד ּבְקִרְּבֹו: יֹוׁשֵ֥ב
אָׁשִיב֙ הֶהָׁשֵ֤ב הַּזֹ֑את אֶל־הָאָ֣רֶץ אַחֲרַ֖י לָלֶ֥כֶת הָאִּׁשָ֔ה לֹא־תֹאבֶ֣ה אּולַי֙ הָעֶ֔בֶד אֵלָיו֙
ּפֶן־תָׁשִ֥יב לְךָ֔ הִּׁשָ֣מֶר אַבְרָהָ֑ם אֵלָ֖יו וַּיֹ֥אמֶר ו מִּׁשָם: אֲׁשֶר־יָצָ֥אתָ אֶל־הָאָ֖רֶץ אֶת־ּבִנְךָ֔
מֹולַדְתִי֒ ּומֵאֶ֣רֶץ אָבִי֘ מִּבֵ֣ית לְקָחַ֜נִי אֲׁשֶ֨ר הַּׁשָמַ֗יִם אֱלֹהֵ֣י | יְהֹוָ֣ה ז ׁשָּמָה: אֶת־ּבְנִ֖י
יִׁשְלַ֤ח הּ֗וא הַּזֹ֑את אֶת־הָאָ֣רֶץ אֶתֵ֖ן לְזַ֨רְעֲךָ֔ לֵאמֹ֔ר נִׁשְּבַע־לִי֙ וַאֲׁשֶ֤ר ּדִּבֶר־לִ֜י וַאֲׁשֶ֨ר
אַחֲרֶ֔יךָ לָלֶ֣כֶת הָאִּׁשָה֙ תֹאבֶ֤ה וְאִם־לֹ֨א ח מִּׁשָם: לִבְנִ֖י אִּׁשָ֛ה וְלָקַחְתָ֥ לְפָנֶ֔יךָ מַלְאָכֹו֙
יֶ֥רֶךְ תַ֛חַת אֶת־יָדֹ֔ו הָעֶ֨בֶד֙ וַּיָׂ֤שֶם ט ׁשָּמָה: תָׁשֵ֖ב לֹ֥א אֶת־ּבְנִ֔י רַ֣ק זֹ֑את מִּׁשְבֻעָתִ֖י וְנִּקִ֕יתָ
אֲדֹנָיו֙ מִּגְמַּלֵ֤י גְמַּלִ֜ים עֲׂשָרָ֨ה הָ֠עֶ֠בֶד וַּיִּקַ֣ח י הַּזֶה: עַל־הַּדָבָ֖ר לֹ֔ו וַּיִּׁשָ֣בַע אֲדֹנָ֑יו אַבְרָהָ֖ם
וַּיַבְרֵ֧ךְ יא נָחֹור: אֶל־עִ֥יר נַהֲרַ֖יִם אֶל־אֲרַ֥ם וַּיֵ֛לֶךְ וַּיָ֗קָם ּבְיָדֹ֑ו אֲדֹנָ֖יו וְכָל־טּ֥וב וַּיֵ֔לֶךְ
| וַּיֹאמַר֓ יב הַּׁשֹאֲבֹת: צֵ֥את לְעֵ֖ת עֶ֔רֶב לְעֵ֣ת הַּמָ֑יִם אֶל־ּבְאֵ֣ר לָעִ֖יר מִחּ֥וץ הַּגְמַּלִ֛ים
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אַבְרָהָם: אֲדֹנִ֥י עִ֖ם וַעֲׂשֵה־חֶ֕סֶד הַּיֹ֑ום לְפָנַ֖י הַקְרֵה־נָ֥א אַבְרָהָ֔ם אֲדֹנִ֣י אֱלֹהֵי֙ יְהֹוָ֗ה
מָיִם:[חמישי] לִׁשְאֹ֥ב יֹצְאֹ֖ת הָעִ֔יר אַנְׁשֵ֣י ּובְנֹות֙ הַּמָ֑יִם עַל־עֵ֣ין נִּצָ֖ב אָנֹכִ֥י הִּנֵ֛ה יג

וְגַם־ּגְמַּלֶ֖יךָ ׁשְתֵ֔ה וְאָמְרָ֣ה וְאֶׁשְתֶ֔ה כַּדֵךְ֙ הַּטִי־נָ֤א אֵלֶ֨יהָ֙ אֹמַ֤ר אֲׁשֶ֨ר הַּנַעֲרָ֗ וְהָיָ֣ה יד
עִם־אֲדֹנִי: חֶ֖סֶד ּכִי־עָׂשִ֥יתָ אֵדַ֔ע ּובָּ֣ה לְיִצְחָ֔ק לְעַבְּדְךָ֣ הֹכַ֨חְתָ֙ אֹתָּ֤ה אַׁשְקֶ֑ה
ּבֶן־מִלְּכָ֔ה לִבְתּואֵ֣ל יֻּלְדָה֙ אֲׁשֶ֤ר יֹצֵ֗את רִבְקָ֣ה וְהִּנֵ֧ה לְדַּבֵר֒ ּכִּלָ֣ה טֶ֘רֶם֘ וַיְהִי־הּ֗וא טו

עַל־ׁשִכְמָּה: וְכַּדָּ֖ה אַבְרָהָ֑ם אֲחִ֣י נָחֹ֖ור מְאֹ֔ד[ששי]אֵׁ֥שֶת מַרְאֶה֙ טֹבַ֤ת וְהַּנַעֲרָ֗ טז
לִקְרָאתָּ֑ה הָעֶ֖בֶד וַּיָ֥רָץ יז וַתָעַל: כַּדָּ֖ה וַתְמַּלֵ֥א הָעַ֔יְנָה וַתֵ֣רֶד יְדָעָּ֑ה לֹ֣א וְאִ֖יׁש ּבְתּולָ֕ה
ּכַּדָּ֛ה וַתֹ֧רֶד וַתְמַהֵ֗ר אֲדֹנִ֑י ׁשְתֵ֣ה וַתֹ֖אמֶר יח מִּכַּדֵךְ: מְעַט־מַ֖יִם נָ֛א הַגְמִיאִ֥ינִי וַּיֹ֕אמֶר
אִם־ּכִּלּ֖ו עַ֥ד אֶׁשְאָ֔ב לִגְמַּלֶ֨יךָ֙ ּגַ֤ם וַתֹ֗אמֶר לְהַׁשְקֹתֹ֑ו וַתְכַ֖ל יט וַתַׁשְקֵהּו: עַל־יָדָּ֖ה
וַתִׁשְאַ֖ב לִׁשְאֹ֑ב אֶל־הַּבְאֵ֖ר עֹ֛וד וַתָ֥רָץ אֶל־הַּׁשֹ֔קֶת ּכַּדָּה֙ וַתְעַ֤ר וַתְמַהֵ֗ר כ לִׁשְתֹת:
אִם־לֹא: ּדַרְּכֹ֖ו יְהֹוָ֛ה הַהִצְלִ֧יחַ לָדַ֕עַת מַחֲרִ֕יׁש לָּ֑ה מִׁשְתָאֵ֖ה וְהָאִ֥יׁש כא לְכָל־ּגְמַּלָיו:
ּוׁשְנֵ֤י מִׁשְקָלֹ֑ו ּבֶ֖קַע זָהָ֔ב נֶ֣זֶם הָאִיׁש֙ וַּיִּקַ֤ח לִׁשְתֹ֔ות הַּגְמַּלִים֙ ּכִּלּ֤ו ּכַאֲׁשֶ֨ר וַיְהִ֗י כב

מִׁשְקָלָם: זָהָ֖ב עֲׂשָרָ֥ה עַל־יָדֶ֔יהָ ששי]צְמִידִים֙ נָ֖א[ע''כ הַּגִ֥ידִי אַ֔תְ ּבַת־מִ֣י וַּיֹ֨אמֶר֙ כג
ּבֶן־מִלְּכָ֕ה אָנֹ֑כִי ּבַת־ּבְתּואֵ֖ל אֵלָ֔יו וַתֹ֣אמֶר כד לָלִין: לָ֖נּו מָקֹ֥ום ּבֵית־אָבִ֛יךְ הֲיֵׁ֧ש לִ֑י
לָלּון: ּגַם־מָקֹ֖ום עִּמָ֑נּו רַ֣ב ּגַם־מִסְּפֹ֖וא ּגַם־תֶ֥בֶן אֵלָ֔יו וַתֹ֣אמֶר כה לְנָחֹור: יָלְדָ֖ה אֲׁשֶ֥ר

לַיהֹוָה: וַּיִׁשְתַ֖חּו הָאִ֔יׁש וַּיִּקֹ֣ד אֲׁ֠שֶ֠ר[*]כו אַבְרָהָ֔ם אֲדֹנִ֣י אֱלֹהֵי֙ יְהֹוָה֙ ּבָרּ֤וךְ וַּיֹ֗אמֶר כז
וַתָ֨רָץ֙ כח אֲדֹנִי: אֲחֵ֥י ּבֵ֖ית יְהֹוָ֔ה נָחַ֣נִי ּבַּדֶ֨רֶךְ֙ אָנֹכִ֗י אֲדֹנִ֑י מֵעִ֣ם וַאֲמִתֹ֖ו חַסְּדֹ֛ו לֹא־עָזַ֥ב
לָבָ֧ן וַּיָ֨רָץ לָבָ֑ן ּוׁשְמֹ֣ו אָ֖ח ּולְרִבְקָ֥ה כט הָאֵּלֶה: ּכַּדְבָרִ֖ים אִּמָּ֑ה לְבֵ֣ית וַתַּגֵ֖ד הַּנַעֲרָ֔
אֲחֹתֹו֒ עַל־יְדֵ֣י וְאֶת־הַּצְמִדִים֘ אֶת־הַּנֶ֗זֶם ּכִרְאֹ֣ת | וַיְהִ֣י ל אֶל־הָעָיִן: הַחּ֖וצָה אֶל־הָאִ֛יׁש
וְהִּנֵ֛ה אֶל־הָאִ֔יׁש וַּיָבֹא֙ הָאִ֑יׁש אֵלַ֖י ּכֹה־דִּבֶ֥ר לֵאמֹ֔ר אֲחֹתֹו֙ רִבְקָ֤ה אֶת־ּדִבְרֵ֞י ּוכְׁשָמְעֹ֗ו
וְאָנֹכִי֙ ּבַחּ֔וץ תַעֲמֹד֙ לָּ֤מָה יְהֹוָ֑ה ּבְרּ֣וךְ ּבֹ֖וא וַּיֹ֕אמֶר לא עַל־הָעָיִן: עַל־הַּגְמַּלִ֖ים עֹמֵ֥ד
תֶ֤בֶן וַּיִתֵ֨ן הַּגְמַּלִ֑ים וַיְפַתַ֖ח הַּבַ֔יְתָה הָאִיׁש֙ וַּיָבֹ֤א לב לַּגְמַּלִים: ּומָקֹ֖ום הַּבַ֔יִת ּפִּנִ֣יתִי
[וַּיּוׂשָ֤ם] וַּיֻיׂשָ֤ם לג אִתֹו: אֲׁשֶ֥ר הָאֲנָׁשִ֖ים וְרַגְלֵ֥י רַגְלָ֔יו לִרְחֹ֣ץ ּומַ֨יִם֙ לַּגְמַּלִ֔ים ּומִסְּפֹוא֙

ּדַּבֵר: וַּיֹ֖אמֶר ּדְבָרָ֑י אִם־ּדִּבַ֖רְתִי עַ֥ד אֹכַ֔ל לֹ֣א וַּיֹ֨אמֶר֙ לֶאֱכֹ֔ל עֶ֥בֶד[*]לְפָנָיו֙ וַּיֹאמַ֑ר לד
וְזָהָ֔ב וְכֶ֣סֶף ּובָקָר֙ צֹ֤אן וַּיִתֶן־לֹ֞ו וַּיִגְּדָ֑ל מְאֹ֖ד אֶת־אֲדֹנִ֛י ּבֵרַ֧ךְ וַיהֹוָ֞ה לה אָנֹכִי: אַבְרָהָ֖ם
זִקְנָתָּ֑ה אַחֲרֵ֖י לַאדֹנִ֔י בֵן֙ אֲדֹנִ֥י אֵׁ֨שֶת ׂשָרָה֩ וַתֵ֡לֶד לו וַחֲמֹרִים: ּוגְמַּלִ֖ים ּוׁשְפָחֹ֔ת וַעֲבָדִם֙
מִּבְנֹות֙ לִבְנִ֔י אִּׁשָה֙ לֹא־תִּקַ֤ח לֵאמֹ֑ר אֲדֹנִ֖י וַּיַׁשְּבִעֵ֥נִי לז אֶת־ּכָל־אֲׁשֶר־לֹו: וַּיִתֶן־לֹ֖ו
וְאֶל־מִׁשְּפַחְתִ֑י תֵלֵ֖ךְ אֶל־ּבֵית־אָבִ֛י אִם־לֹ֧א לח ּבְאַרְצֹו: יׁשֵ֥ב אָנֹכִ֖י אֲׁשֶ֥ר הַּכְנַעֲנִ֔י
אֵלָ֑י וַּיֹ֖אמֶר מ אַחֲרָי: הָאִּׁשָ֖ה לֹא־תֵלֵ֥ךְ אֻלַ֛י אֶל־אֲדֹנִ֑י וָאֹמַ֖ר לט לִבְנִי: אִּׁשָ֖ה וְלָקַחְתָ֥
לִבְנִ֔י אִּׁשָה֙ וְלָקַחְתָ֤ ּדַרְּכֶ֔ךָ וְהִצְלִ֣יחַ אִתָךְ֙ מַלְאָכֹ֤ו יִׁשְלַ֨ח לְפָנָ֗יו אֲׁשֶר־הִתְהַּלַ֣כְתִי יְהֹוָ֞ה
יִתְנּו֙ וְאִם־לֹ֤א אֶל־מִׁשְּפַחְתִ֑י תָבֹ֖וא ּכִ֥י מֵאָ֣לָתִ֔י תִּנָקֶה֙ אָ֤ז מא אָבִי: ּומִּבֵ֥ית מִּמִׁשְּפַחְתִ֖י
אַבְרָהָ֔ם אֲדֹנִ֣י אֱלֹהֵי֙ יְהֹוָה֙ וָאֹמַ֗ר אֶל־הָעָ֑יִן הַּיֹ֖ום וָאָבֹ֥א מב מֵאָלָתִי: נָקִ֖י וְהָיִ֥יתָ לָ֔ךְ
הַּמָ֑יִם עַל־עֵ֣ין נִּצָ֖ב אָנֹכִ֥י הִּנֵ֛ה מג עָלֶיהָ: הֹלֵ֥ךְ אָנֹכִ֖י אֲׁשֶ֥ר ּדַרְּכִ֔י מַצְלִ֣יחַ אִם־יֶׁשְךָ־ּנָא֙
מִּכַּדֵךְ: מְעַט־מַ֖יִם הַׁשְקִינִי־נָ֥א אֵלֶ֔יהָ וְאָמַרְתִ֣י לִׁשְאֹ֔ב הַּיֹצֵ֣את הָעַלְמָה֙ וְהָיָ֤ה
יְהֹוָ֖ה אֲׁשֶר־הֹכִ֥יחַ הָאִּׁשָ֔ה הִ֣וא אֶׁשְאָ֑ב לִגְמַּלֶ֖יךָ וְגַ֥ם ׁשְתֵ֔ה ּגַם־אַתָ֣ה אֵלַי֙ וְאָמְרָ֤ה מד
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וְכַּדָּ֣ה[*]לְבֶן־אֲדֹנִי: יֹצֵאת֙ רִבְקָ֤ה וְהִּנֵ֨ה אֶל־לִּבִ֗י לְדַּבֵ֣ר אֲכַּלֶ֜ה טֶ֨רֶם אֲנִי֩ מה
ּכַּדָּה֙ וַתֹ֤ורֶד וַתְמַהֵ֗ר מו נָא: הַׁשְקִ֥ינִי אֵלֶ֖יהָ וָאֹמַ֥ר וַתִׁשְאָ֑ב הָעַ֖יְנָה וַתֵ֥רֶד עַל־ׁשִכְמָּ֔ה
וָאֶׁשְאַ֣ל מז הִׁשְקָתָה: הַּגְמַּלִ֖ים וְגַ֥ם וָאֵׁ֕שְתְ אַׁשְקֶ֑ה וְגַם־ּגְמַּלֶ֖יךָ ׁשְתֵ֔ה וַתֹ֣אמֶר מֵעָלֶ֔יהָ
וָאָׂשִ֤ם מִלְּכָ֑ה יָלְדָה־ּלֹ֖ו אֲׁשֶ֥ר ּבֶן־נָחֹ֔ור ּבַת־ּבְתּואֵל֙ וַתֹ֗אמֶר אַתְ֒ ּבַת־מִ֣י וָאֹמַר֘ אֹתָּ֗ה

עַל־יָדֶיהָ: וְהַּצְמִידִ֖ים עַל־אַּפָּ֔ה וָאֲבָרֵ֗ךְ[*]הַּנֶ֨זֶם֙ לַיהֹוָ֑ה וָאֶׁשְתַחֲוֶ֖ה וָאֶּקֹ֥ד מח
אֲדֹנִ֖י אֶת־ּבַת־אֲחִ֥י לָקַ֛חַת אֱמֶ֔ת ּבְדֶ֣רֶךְ הִנְחַ֨נִי֙ אֲׁשֶ֤ר אַבְרָהָ֔ם אֲדֹנִ֣י אֱלֹהֵי֙ אֶת־יְהֹוָה֙
לִ֔י הַּגִ֣ידּו וְאִם־לֹ֕א לִ֑י הַּגִ֣ידּו אֶת־אֲדֹנִ֖י וֶאֱמֶ֛ת חֶ֧סֶד עֹׂשִ֜ים אִם־יֶׁשְכֶ֨ם וְ֠עַתָ֠ה מט לִבְנֹו:
לֹ֥א הַּדָבָ֑ר יָצָ֣א מֵיהֹוָ֖ה וַּיֹ֣אמְרּ֔ו ּובְתּואֵל֙ לָבָ֤ן וַּיַ֨עַן נ עַל־ׂשְמֹאל: אֹ֥ו עַל־יָמִ֖ין וְאֶפְנֶ֥ה
לְבֶן־אֲדֹנֶ֔יךָ אִּׁשָה֙ ּותְהִ֤י וָלֵ֑ךְ קַ֣ח לְפָנֶ֖יךָ הִּנֵה־רִבְקָ֥ה נא אֹו־טֹוב: רַ֥ע אֵלֶ֖יךָ ּדַּבֵ֥ר נּוכַ֛ל
אַ֖רְצָה וַּיִׁשְתַ֥חּו אֶת־ּדִבְרֵיהֶ֑ם אַבְרָהָ֖ם עֶ֥בֶד ׁשָמַ֛ע ּכַאֲׁשֶ֥ר וַיְהִ֕י נב יְהֹוָה: ּדִּבֶ֥ר ּכַאֲׁשֶ֖ר

נָתַ֥ן[*]לַיהֹוָה: ּומִ֨גְּדָנֹ֔ת לְרִבְקָ֑ה וַּיִתֵ֖ן ּובְגָדִ֔ים זָהָב֙ ּוכְלֵ֤י ּכְלֵי־כֶ֨סֶף הָעֶ֜בֶד וַּיֹוצֵ֨א נג
בַּבֹ֔קֶר וַּיָקּ֣ומּו וַּיָלִ֑ינּו אֲׁשֶר־עִּמֹ֖ו וְהָאֲנָׁשִ֥ים הּ֛וא וַּיִׁשְתּ֗ו וַּיֹאכְלּ֣ו נד ּולְאִּמָּה: לְאָחִ֖יהָ
עָׂשֹ֑ור אֹ֣ו יָמִ֖ים אִתָ֛נּו הַּנַעֲרָ֥ תֵׁשֵ֨ב וְאִּמָּ֔ה אָחִ֨יהָ֙ וַּיֹ֤אמֶר נה לַאדֹנִי: ׁשַּלְחֻ֥נִי וַּיֹ֖אמֶר
וְאֵלְכָ֖ה ׁשַּלְחּ֕ונִי ּדַרְּכִ֑י הִצְלִ֣יחַ וַיהֹוָ֖ה אֹתִ֔י אַל־תְאַחֲרּ֣ו אֲלֵהֶם֙ וַּיֹ֤אמֶר נו תֵלֵךְ: אַחַ֖ר
אֵלֶ֔יהָ וַּיֹאמְרּ֣ו לְרִבְקָה֙ וַּיִקְרְאּ֤ו נח אֶת־ּפִיהָ: וְנִׁשְאֲלָ֖ה לַּנַעֲרָ֑ נִקְרָ֣א וַּיֹאמְרּ֖ו נז לַאדֹנִי:

אֵלֵךְ: וַתֹ֖אמֶר הַּזֶ֑ה עִם־הָאִ֣יׁש אֲחֹתָ֖ם[*]הֲתֵלְכִ֖י אֶת־רִבְקָ֥ה וַיְׁשַּלְחּ֛ו נט
לָּ֔ה וַּיֹ֣אמְרּו אֶת־רִבְקָה֙ וַיְבָרֲכּ֤ו ס וְאֶת־אֲנָׁשָיו: אַבְרָהָ֖ם וְאֶת־עֶ֥בֶד וְאֶת־מֵנִקְתָּ֑ה
רִבְקָ֜ה וַתָ֨קָם סא ׂשנְאָיו: ׁשַ֥עַר אֵ֖ת זַרְעֵ֔ךְ וְיִירַׁ֣ש רְבָבָ֑ה לְאַלְפֵ֣י הֲיִ֖י אַ֥תְ אֲחֹתֵ֕נּו
וַּיֵלַךְ: אֶת־רִבְקָ֖ה הָעֶ֛בֶד וַּיִּקַ֥ח הָאִ֑יׁש אַחֲרֵ֣י וַתֵלַ֖כְנָה עַל־הַּגְמַּלִ֔ים וַתִרְּכַ֨בְנָה֙ וְנַעֲרֹתֶ֗יהָ
לָׂשּ֥וחַ יִצְחָ֛ק וַּיֵצֵ֥א סג הַּנֶגֶב: ּבְאֶ֥רֶץ יֹוׁשֵ֖ב וְהּ֥וא רֹאִ֑י לַחַ֖י ּבְאֵ֥ר מִּבֹ֔וא ּבָ֣א וְיִצְחָק֙ סב
רִבְקָה֙ וַתִּׂשָ֤א סד ּבָאִים: גְמַּלִ֖ים וְהִּנֵ֥ה וַּיַ֔רְא עֵינָיו֙ וַּיִּׂשָ֤א עָ֑רֶב לִפְנֹ֣ות ּבַּׂשָדֶ֖ה
מִי־הָאִ֤יׁש אֶל־הָעֶ֗בֶד וַתֹ֣אמֶר סה הַּגָמָל: מֵעַ֥ל וַתִּפֹ֖ל אֶת־יִצְחָ֑ק וַתֵ֖רֶא אֶת־עֵינֶ֔יהָ
וַתִתְּכָס: הַּצָעִ֖יף וַתִּקַ֥ח אֲדֹנִ֑י הּ֣וא הָעֶ֖בֶד וַּיֹ֥אמֶר לִקְרָאתֵ֔נּו ּבַּׂשָדֶה֙ הַהֹלֵ֤ךְ הַּלָזֶה֙
הָאֹ֨הֱלָה֙ יִצְחָ֗ק וַיְבִאֶ֣הָ סז עָׂשָה: אֲׁשֶ֥ר ּכָל־הַּדְבָרִ֖ים אֵ֥ת לְיִצְחָ֑ק הָעֶ֖בֶד וַיְסַּפֵ֥ר סו
ׂשָרָ֣ה אִּמֹ֔ו וַּיִּקַ֧ח אֶת־רִבְקָ֛ה וַתְהִי־לֹ֥ו לְאִּׁשָ֖ה וַּיֶאֱהָבֶ֑הָ וַּיִּנָחֵ֥ם יִצְחָ֖ק אַחֲרֵ֥י אִּמֹו:   פ

פרק כה
וְאֶת־יָקְׁשָ֔ן[*] אֶת־זִמְרָן֙ לֹ֗ו וַתֵ֣לֶד ב קְטּורָה: ּוׁשְמָּ֥ה אִּׁשָ֖ה וַּיִּקַ֥ח אַבְרָהָ֛ם וַּיֹ֧סֶף א

דְדָ֗ן ּובְנֵ֣י וְאֶת־ּדְדָ֑ן אֶת־ׁשְבָ֖א יָלַ֔ד וְיָקְׁשָ֣ן ג וְאֶת־ׁשּוחַ: וְאֶת־יִׁשְּבָ֖ק וְאֶת־מִדְיָ֑ן וְאֶת־מְדָ֖ן
וְאֶלְּדָעָ֑ה וַאֲבִידָ֖ע וַחֲנֹ֔ךְ וָעֵ֨פֶר֙ עֵיפָ֤ה מִדְיָ֗ן ּובְנֵ֣י ד ּולְאֻּמִים: ּולְטּוׁשִ֖ם אַּׁשּורִ֥ם הָיּ֛ו
הַּפִילַגְׁשִים֙ וְלִבְנֵ֤י ו לְיִצְחָק: אֶת־ּכָל־אֲׁשֶר־לֹ֖ו אַבְרָהָ֛ם וַּיִתֵ֧ן ה קְטּורָה: ּבְנֵ֥י ּכָל־אֵּ֖לֶה
קֵ֖דְמָה חַ֔י ּבְעֹודֶּ֣נּו ּבְנֹו֙ יִצְחָ֤ק מֵעַ֨ל וַיְׁשַּלְחֵ֞ם מַתָנֹ֑ת אַבְרָהָ֖ם נָתַ֥ן לְאַבְרָהָ֔ם אֲׁשֶ֣ר
ׁשָנָ֖ה וְׁשִבְעִ֥ים ׁשָנָ֛ה מְאַ֥ת אֲׁשֶר־חָ֑י אַבְרָהָ֖ם ׁשְנֵי־חַּיֵ֥י יְמֵ֛י וְאֵּ֗לֶה ז קֶדֶם: אֶל־אֶ֥רֶץ
אֶל־עַּמָיו: וַּיֵאָ֖סֶף וְׂשָבֵ֑עַ זָקֵ֣ן טֹובָ֖ה ּבְׂשֵיבָ֥ה אַבְרָהָ֛ם וַּיָ֧מָת וַּיִגְוַ֨ע ח ׁשָנִים: וְחָמֵׁ֥ש
ּבֶן־צֹ֨חַר֙ עֶפְרֹ֤ן אֶל־ׂשְדֵ֞ה הַּמַכְּפֵלָ֑ה אֶל־מְעָרַ֖ת ּבָנָ֔יו וְיִׁשְמָעֵאל֙ יִצְחָ֤ק אֹתֹ֜ו וַּיִקְּבְרּ֨ו ט
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קֻּבַ֥ר ׁשָּ֛מָה ּבְנֵי־חֵ֑ת מֵאֵ֣ת אַבְרָהָ֖ם אֲׁשֶר־קָנָ֥ה הַּׂשָדֶ֛ה י מַמְרֵא: עַל־ּפְנֵ֥י אֲׁשֶ֖ר הַחִתִ֔י
ּבְנֹ֑ו אֶת־יִצְחָ֣ק אֱלֹהִ֖ים וַיְבָ֥רֶךְ אַבְרָהָ֔ם מֹ֣ות אַחֲרֵי֙ וַיְהִ֗י יא אִׁשְתֹו: וְׂשָרָ֥ה אַבְרָהָ֖ם

וַּיֵׁ֣שֶב יִצְחָ֔ק עִם־ּבְאֵ֥ר לַחַ֖י רֹאִי:   פ
ׂשָרָ֖ה[*] ׁשִפְחַ֥ת הַּמִצְרִ֛ית הָגָ֧ר יָלְדָ֜ה אֲׁשֶ֨ר ּבֶן־אַבְרָהָ֑ם יִׁשְמָעֵ֖אל תֹלְדֹ֥ת וְאֵּ֛לֶה יב

נְבָיֹ֔ת יִׁשְמָעֵאל֙ ּבְכֹ֤ר לְתֹולְדֹתָ֑ם ּבִׁשְמֹתָ֖ם יִׁשְמָעֵ֔אל ּבְנֵ֣י ׁשְמֹות֙ וְאֵּ֗לֶה יג לְאַבְרָהָם:
נָפִ֖יׁש יְטּ֥ור וְתֵימָ֔א חֲדַ֣ד טו ּומַּׂשָא: וְדּומָ֖ה ּומִׁשְמָ֥ע יד ּומִבְׂשָם: וְאַדְּבְאֵ֖ל וְקֵדָ֥ר

ּובְטִירֹתָ֑ם[מפטיר]וָקֵדְמָה: ּבְחַצְרֵיהֶ֖ם ׁשְמֹתָ֔ם וְאֵּ֣לֶה יִׁשְמָעֵאל֙ ּבְנֵ֤י הֵ֞ם אֵּ֣לֶה טז
ׁשָנָ֖ה ּוׁשְלֹׁשִ֥ים ׁשָנָ֛ה מְאַ֥ת יִׁשְמָעֵ֔אל חַּיֵ֣י ׁשְנֵי֙ וְאֵּ֗לֶה יז לְאֻּמֹתָם: נְׂשִיאִ֖ם ׁשְנֵים־עָׂשָ֥ר
עַל־ּפְנֵ֣י אֲׁשֶר֙ עַד־ׁשּ֗ור מֵחֲוִילָ֜ה וַּיִׁשְּכְנּ֨ו יח אֶל־עַּמָיו: וַּיֵאָ֖סֶף וַּיָ֔מָת וַּיִגְוַ֣ע ׁשָנִ֑ים וְׁשֶ֣בַע

מִצְרַ֔יִם ּבֹאֲכָ֖ה אַּׁשּ֑ורָה עַל־ּפְנֵ֥י כָל־אֶחָ֖יו נָפָל:   פ פ פ     
תולדות] אֶת־יִצְחָק:[פרשת הֹולִ֥יד אַבְרָהָ֖ם ּבֶן־אַבְרָהָ֑ם יִצְחָ֖ק תֹולְדֹ֥ת וְאֵּ֛לֶה יט

אֲרָ֑ם מִּפַּדַ֖ן הָאֲרַּמִ֔י ּבַת־ּבְתּואֵל֙ אֶת־רִבְקָ֗ה ּבְקַחְתֹ֣ו ׁשָנָ֔ה ּבֶן־אַרְּבָעִ֣ים יִצְחָק֙ וַיְהִ֤י כ
הִ֑וא עֲקָרָ֖ה ּכִ֥י אִׁשְתֹ֔ו לְנֹ֣כַח לַיהֹוָה֙ יִצְחָ֤ק וַּיֶעְתַ֨ר כא לְאִּׁשָה: לֹ֥ו הָאֲרַּמִ֖י לָבָ֥ן אֲחֹ֛ות
אִם־ּכֵ֔ן וַתֹ֣אמֶר ּבְקִרְּבָּ֔ה הַּבָנִים֙ וַּיִתְרֹצֲצּ֤ו כב אִׁשְתֹו: רִבְקָ֥ה וַתַ֖הַר יְהֹוָ֔ה לֹו֙ וַּיֵעָ֤תֶר

אֶת־יְהֹוָה: לִדְרׁ֥ש וַתֵ֖לֶךְ אָנֹ֑כִי ּזֶ֖ה [גֹויִם֙][לוי]לָּ֥מָה גֹייִם֙ ׁשְנֵ֤י לָּ֗ה יְהֹוָ֜ה וַּיֹ֨אמֶר כג
וַּיִמְלְאּ֥ו כד צָעִיר: יַעֲבֹ֥ד וְרַ֖ב יֶאֱמָ֔ץ מִלְאֹ֣ם ּולְאֹם֙ יִּפָרֵ֑דּו מִּמֵעַ֖יִךְ לְאֻּמִ֔ים ּוׁשְנֵ֣י ּבְבִטְנֵ֔ךְ
ׂשֵעָ֑ר ּכְאַּדֶ֣רֶת ּכֻּלֹ֖ו אַדְמֹונִ֔י הָרִאׁשֹון֙ וַּיֵצֵ֤א כה ּבְבִטְנָּה: תֹומִ֖ם וְהִּנֵ֥ה לָלֶ֑דֶת יָמֶ֖יהָ
יַעֲקֹ֑ב ׁשְמֹ֖ו וַּיִקְרָ֥א עֵׂשָ֔ו ּבַעֲקֵ֣ב אֹחֶ֨זֶת֙ וְיָדֹ֤ו אָחִ֗יו יָצָ֣א וְאַחֲרֵי־כֵ֞ן כו עֵׂשָו: ׁשְמֹ֖ו וַּיִקְרְאּ֥ו
אִ֣יׁש צַ֖יִד יֹדֵ֥עַ אִ֛יׁש עֵׂשָ֗ו וַיְהִ֣י הַּנְעָרִ֔ים וַּיִגְּדְלּו֙ כז אֹתָם: ּבְלֶ֥דֶת ׁשָנָ֖ה ּבֶן־ׁשִּׁשִ֥ים וְיִצְחָ֛ק

אֹהָלִים: יׁשֵ֖ב תָ֔ם אִ֣יׁש וְיַעֲקֹב֙ ּכִי־צַ֣יִד[ישראל]ׂשָדֶ֑ה אֶת־עֵׂשָ֖ו יִצְחָ֛ק וַּיֶאֱהַ֥ב כח
עָיֵף: וְהּ֥וא מִן־הַּׂשָדֶ֖ה עֵׂשָ֛ו וַּיָבֹ֥א נָזִ֑יד יַעֲקֹ֖ב וַּיָ֥זֶד כט אֶת־יַעֲקֹב: אֹהֶ֥בֶת וְרִבְקָ֖ה ּבְפִ֑יו
עַל־ּכֵ֥ן אָנֹ֑כִי עָיֵ֖ף ּכִ֥י הַּזֶ֔ה הָאָדֹם֙ מִן־הָאָדֹ֤ם נָא֙ הַלְעִיטֵ֤נִי אֶל־יַעֲקֹ֗ב עֵׂשָ֜ו וַּיֹ֨אמֶר ל
הִּנֵ֛ה עֵׂשָ֔ו וַּיֹ֣אמֶר לב לִי: אֶת־ּבְכֹרָתְךָ֖ כַּיֹ֛ום מִכְרָ֥ה יַעֲקֹ֑ב וַּיֹ֖אמֶר לא אֱדֹום: קָרָא־ׁשְמֹ֖ו
לֹ֑ו וַּיִּׁשָבַ֖ע ּכַּיֹ֔ום ּלִי֙ הִּׁשָ֤בְעָה יַעֲקֹ֗ב וַּיֹ֣אמֶר לג ּבְכֹרָה: לִ֖י וְלָּמָה־ּזֶ֥ה לָמּ֑ות הֹולֵ֖ךְ אָנֹכִ֥י
וַּיֵׁ֔שְתְ וַּיֹ֣אכַל עֲדָׁשִ֔ים ּונְזִ֣יד לֶ֚חֶם לְעֵׂשָ֗ו נָתַ֣ן וְיַעֲקֹ֞ב לד לְיַעֲקֹב: אֶת־ּבְכֹרָתֹ֖ו וַּיִמְּכֹ֥ר

וַּיָ֖קָם וַּיֵלַ֑ךְ וַּיִ֥בֶז עֵׂשָ֖ו אֶת־הַּבְכֹרָה:   פ

פרק כו
יִצְחָ֛ק וַּיֵ֧לֶךְ אַבְרָהָ֑ם ּבִימֵ֣י הָיָ֖ה אֲׁשֶ֥ר הָרִאׁשֹ֔ון הָרָעָ֣ב מִּלְבַד֙ ּבָאָ֔רֶץ רָעָב֙ וַיְהִ֤י א
ׁשְכֹ֣ן מִצְרָ֑יְמָה אַל־תֵרֵ֣ד וַּיֹ֖אמֶר יְהֹוָ֔ה אֵלָיו֙ וַּיֵרָ֤א ב ּגְרָרָה: מֶלֶךְ־ּפְלִׁשְתִ֖ים אֶל־אֲבִימֶ֥לֶךְ
אֶתֵן֙ ּולְזַרְעֲךָ֗ ּכִי־לְךָ֣ וַאֲבָרֲכֶּ֑ךָ עִּמְךָ֖ וְאֶהְיֶ֥ה הַּזֹ֔את ּבָאָ֣רֶץ ּגּ֚ור ג אֵלֶיךָ: אֹמַ֥ר אֲׁשֶ֖ר ּבָאָ֔רֶץ
אָבִיךָ: לְאַבְרָהָ֥ם נִׁשְּבַ֖עְתִי אֲׁשֶ֥ר אֶת־הַּׁשְבֻעָ֔ה וַהֲקִמֹתִי֙ הָאֵ֔ל אֶת־ּכָל־הָאֲרָצֹ֣ת
וְהִתְּבָרֲכּ֣ו הָאֵ֑ל ּכָל־הָאֲרָצֹ֖ת אֵ֥ת לְזַרְעֲךָ֔ וְנָתַתִ֣י הַּׁשָמַ֔יִם ּכְכֹוכְבֵ֣י אֶת־זַרְעֲךָ֙ וְהִרְּבֵיתִ֤י ד
מִצְֹותַ֖י מִׁשְמַרְתִ֔י וַּיִׁשְמֹר֙ ּבְקֹלִ֑י אַבְרָהָ֖ם אֲׁשֶר־ׁשָמַ֥ע עֵ֕קֶב ה הָאָרֶץ: ּגֹויֵ֥י ּכֹ֖ל בְזַרְעֲךָ֔
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וְתֹורֹתָי: לְאִׁשְתֹ֔ו[רביעי]חֻּקֹותַ֥י הַּמָקֹום֙ אַנְׁשֵ֤י וַּיִׁשְאֲלּ֞ו ז ּבִגְרָר: יִצְחָ֖ק וַּיֵׁ֥שֶב ו
עַל־רִבְקָ֔ה הַּמָקֹום֙ אַנְׁשֵ֤י ּפֶן־יַהַרְגֻ֜נִי אִׁשְתִ֔י לֵאמֹ֣ר יָרֵא֙ ּכִ֤י הִ֑וא אֲחֹ֣תִי וַּיֹ֖אמֶר
מֶ֣לֶךְ אֲבִימֶ֨לֶךְ֙ וַּיַׁשְקֵ֗ף הַּיָמִ֔ים ׁשָם֙ ּכִי־אָרְכּו־לֹ֥ו וַיְהִ֗י ח הִוא: מַרְאֶ֖ה ּכִי־טֹובַ֥ת
אֲבִימֶ֜לֶךְ וַּיִקְרָ֨א ט אִׁשְתֹו: רִבְקָ֥ה אֵ֖ת מְצַחֵ֔ק יִצְחָק֙ וְהִּנֵ֤ה וַּיַ֗רְא הַחַּלֹ֑ון ּבְעַ֖ד ּפְלִׁשְתִ֔ים
ּכִ֣י יִצְחָ֔ק אֵלָיו֙ וַּיֹ֤אמֶר הִ֑וא אֲחֹ֣תִי אָמַ֖רְתָ וְאֵ֥יךְ הִ֔וא אִׁשְתְךָ֙ הִּנֵ֤ה אַ֣ךְ וַּיֹ֨אמֶר֙ לְיִצְחָ֗ק
אַחַ֤ד ׁשָכַ֞ב ּכִ֠מְעַ֠ט ּלָ֑נּו עָׂשִ֣יתָ מַה־ּזֹ֖את אֲבִימֶ֔לֶךְ וַּיֹ֣אמֶר י עָלֶיהָ: ּפֶן־אָמּ֖ות אָמַ֔רְתִי
הַּנֹגֵ֜עַ לֵאמֹ֑ר אֶת־ּכָל־הָעָ֖ם אֲבִימֶ֔לֶךְ וַיְצַ֣ו יא אָׁשָם: עָלֵ֖ינּו וְהֵבֵאתָ֥ אֶת־אִׁשְתֶ֔ךָ הָעָם֙
הַהִ֖וא ּבַּׁשָנָ֥ה וַּיִמְצָ֛א הַהִ֔וא ּבָאָ֣רֶץ יִצְחָק֙ וַּיִזְרַ֤ע יב יּומָת: מֹ֥ות ּובְאִׁשְתֹ֖ו הַּזֶ֛ה ּבָאִ֥יׁש

יְהֹוָה: וַיְבָרֲכֵ֖הּו ׁשְעָרִ֑ים ּכִי־גָדַ֖ל[חמישי]מֵאָ֣ה עַ֥ד וְגָדֵ֔ל הָלֹוךְ֙ וַּיֵ֤לֶךְ הָאִ֑יׁש וַּיִגְּדַ֖ל יג
ּפְלִׁשְתִים: אֹתֹ֖ו וַיְקַנְאּ֥ו רַּבָ֑ה וַעֲבֻּדָ֖ה בָקָ֔ר ּומִקְנֵ֣ה מִקְנֵה־צֹאן֙ וַיְהִי־לֹ֤ו יד מְאֹד:
ּפְלִׁשְתִ֔ים סִתְמּ֣ום אָבִ֑יו אַבְרָהָ֣ם ּבִימֵ֖י אָבִ֔יו עַבְדֵ֣י חָפְרּו֙ אֲׁשֶ֤ר וְכָל־הַּבְאֵרֹ֗ת טו
מְאֹד: מִּמֶּ֖נּו ּכִי־עָצַ֥מְתָ מֵעִּמָ֔נּו לֵ֚ךְ אֶל־יִצְחָ֑ק אֲבִימֶ֖לֶךְ וַּיֹ֥אמֶר טז עָפָר: וַיְמַלְאּ֖ום
אֶת־ּבְאֵרֹ֣ת | וַּיַחְּפֹ֣ר יִצְחָ֜ק וַּיָׁ֨שָב יח ׁשָם: וַּיֵׁ֥שֶב ּבְנַחַל־ּגְרָ֖ר וַּיִ֥חַן יִצְחָ֑ק מִּׁשָ֖ם וַּיֵ֥לֶךְ יז
אַבְרָהָ֑ם מֹ֣ות אַחֲרֵ֖י ּפְלִׁשְתִ֔ים וַיְסַתְמּ֣ום אָבִ֔יו אַבְרָהָ֣ם ּבִימֵי֙ חָפְרּו֙ אֲׁשֶ֤ר הַּמַ֗יִם
ּבַּנָ֑חַל עַבְדֵי־יִצְחָ֖ק וַּיַחְּפְרּ֥ו יט אָבִיו: לָהֶ֖ן אֲׁשֶר־קָרָ֥א ּכַּׁשֵמֹ֕ת ׁשֵמֹ֔ות לָהֶן֙ וַּיִקְרָ֤א
הַּמָ֑יִם לָ֣נּו לֵאמֹ֖ר יִצְחָ֛ק עִם־רֹעֵ֥י גְרָ֗ר רֹעֵ֣י וַּיָרִ֜יבּו כ חַּיִים: מַ֥יִם ּבְאֵ֖ר וַּיִ֨מְצְאּו־ׁשָ֔ם
ּגַם־עָלֶ֑יהָ וַּיָרִ֖יבּו אַחֶ֔רֶת ּבְאֵ֣ר וַּיַחְּפְרּו֙ כא עִּמֹו: הִתְעַּׂשְקּ֖ו ּכִ֥י עֵׂ֔שֶק ׁשֵם־הַּבְאֵר֙ וַּיִקְרָ֤א
וַּיִקְרָ֤א עָלֶ֑יהָ רָבּ֖ו וְלֹ֥א אַחֶ֔רֶת ּבְאֵ֣ר וַּיַחְּפֹר֙ מִּׁשָ֗ם וַּיַעְתֵ֣ק כב ׂשִטְנָה: ׁשְמָּ֖ה וַּיִקְרָ֥א
ּבְאֵ֥ר מִּׁשָ֖ם וַּיַ֥עַל כג בָאָרֶץ: ּופָרִ֥ינּו לָ֖נּו יְהֹוָ֛ה הִרְחִ֧יב ּכִי־עַתָ֞ה וַּיֹ֗אמֶר רְחֹבֹ֔ות ׁשְמָּה֙
אַל־תִירָא֙ אָבִ֑יךָ אַבְרָהָ֣ם אֱלֹהֵ֖י אָנֹכִ֕י וַּיֹ֕אמֶר הַהּ֔וא ּבַּלַ֣יְלָה יְהֹוָה֙ אֵלָ֤יו וַּיֵרָ֨א כד ׁשָבַע:
ׁשָ֣ם וַּיִ֧בֶן כה עַבְּדִי: אַבְרָהָ֥ם ּבַעֲבּ֖ור אֶת־זַרְעֲךָ֔ וְהִרְּבֵיתִ֣י ּובֵרַכְתִ֨יךָ֙ אָנֹ֔כִי ּכִי־אִתְךָ֣
וַאֲבִימֶ֕לֶךְ כו ּבְאֵר: עַבְדֵי־יִצְחָ֖ק וַּיִכְרּו־ׁשָ֥ם אָהֳלֹ֑ו וַּיֶט־ׁשָ֖ם יְהֹוָ֔ה ּבְׁשֵ֣ם וַּיִקְרָא֙ מִזְּבֵ֗חַ
מַּדּ֖ועַ יִצְחָ֔ק אֲלֵהֶם֙ וַּיֹ֤אמֶר כז ׂשַר־צְבָאֹו: ּופִיכֹ֖ל מֵרֵעֵ֔הּו וַאֲחֻּזַת֙ מִּגְרָ֑ר אֵלָ֖יו הָלַ֥ךְ
ּכִי־הָיָ֣ה רָאִ֘ינּו֘ רָאֹ֣ו וַּיֹאמְרּ֗ו כח מֵאִתְכֶם: וַתְׁשַּלְחּ֖ונִי אֹתִ֔י ׂשְנֵאתֶ֣ם וְאַתֶם֙ אֵלָ֑י ּבָאתֶ֣ם
עִּמָךְ: בְרִ֖ית וְנִכְרְתָ֥ה ּובֵינֶ֑ךָ ּבֵינֵ֣ינּו ּבֵינֹותֵ֖ינּו אָלָ֛ה נָ֥א תְהִ֨י וַּנֹ֗אמֶר עִּמָךְ֒ | יְהֹוָ֣ה
וַּנְׁשַּלֵחֲךָ֖ רַק־טֹ֔וב עִּמְךָ֙ עָׂשִ֤ינּו וְכַאֲׁשֶ֨ר נְגַעֲנּ֔וךָ לֹ֣א ּכַאֲׁשֶר֙ רָעָ֗ה עִּמָ֜נּו אִם־תַעֲׂשֵ֨ה כט
וַּיַׁשְּכִ֣ימּו לא וַּיִׁשְתּו: וַּיֹאכְלּ֖ו מִׁשְתֶ֔ה לָהֶם֙ וַּיַ֤עַׂש ל יְהֹוָה: ּבְרּ֥וךְ עַתָ֖ה אַתָ֥ה ּבְׁשָלֹ֑ום
ּבַּיֹ֣ום | וַיְהִ֣י לב ּבְׁשָלֹום: מֵאִתֹ֖ו וַּיֵלְכּ֥ו יִצְחָ֔ק וַיְׁשַּלְחֵ֣ם לְאָחִ֑יו אִ֣יׁש וַּיִּׁשָבְעּ֖ו בַּבֹ֔קֶר
מָצָ֥אנּו לֹ֖ו וַּיֹ֥אמְרּו חָפָ֑רּו אֲׁשֶ֣ר הַּבְאֵ֖ר עַל־אֹדֹ֥ות לֹ֔ו וַּיַּגִ֣דּו יִצְחָ֔ק עַבְדֵ֣י וַּיָבֹ֨אּו֙ הַהּ֗וא
ס הַּזֶה: הַּיֹ֥ום עַ֖ד ׁשֶ֔בַע ּבְאֵ֣ר ׁשֵם־הָעִיר֙ עַל־ּכֵ֤ן ׁשִבְעָ֑ה אֹתָּ֖ה וַּיִקְרָ֥א לג מָיִם:
וְאֶת־ּבָׂ֣שְמַ֔ת הַחִתִ֑י ּבַת־ּבְאֵרִ֖י אֶת־יְהּודִ֔ית אִּׁשָה֙ וַּיִּקַ֤ח ׁשָנָ֔ה ּבֶן־אַרְּבָעִ֣ים עֵׂשָו֙ וַיְהִ֤י לד

ּבַת־אֵילֹ֖ן הַחִתִי: לה וַתִהְיֶ֖ין ָ מֹ֣רַת רּ֑וחַ לְיִצְחָ֖ק ּולְרִבְקָה:  ס

פרק כז
אֵלָיו֙ וַּיֹ֤אמֶר הַּגָדֹ֗ל ּבְנֹ֣ו | אֶת־עֵׂשָ֣ו וַּיִקְרָ֞א מֵרְאֹ֑ת עֵינָ֖יו ָ וַתִכְהֶ֥ין יִצְחָ֔ק ּכִי־זָקֵ֣ן וַיְהִי֙ א
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וְעַתָה֙ ג מֹותִי: יֹ֥ום יָדַ֖עְתִי לֹ֥א זָקַ֑נְתִי הִּנֵה־נָ֖א וַּיֹ֕אמֶר ב הִּנֵנִי: אֵלָ֖יו וַּיֹ֥אמֶר ּבְנִ֔י
וַעֲׂשֵה־לִ֨י ד : [צָיִד] צָיִדה ּלִ֖י וְצּ֥ודָה הַּׂשָדֶ֔ה וְצֵא֙ וְקַׁשְתֶ֑ךָ תֶלְיְךָ֖ כֵלֶ֔יךָ ׂשָא־נָ֣א
אָמּות: ּבְטֶ֥רֶם נַפְׁשִ֖י תְבָרֶכְךָ֥ ּבַעֲבּ֛ור וְאֹכֵ֑לָה ּלִ֖י וְהָבִ֥יאָה אָהַ֛בְתִי ּכַאֲׁשֶ֥ר מַטְעַּמִ֜ים
לְהָבִיא: צַ֖יִד לָצּ֥וד הַּׂשָדֶ֔ה עֵׂשָו֙ וַּיֵ֤לֶךְ ּבְנֹ֑ו אֶל־עֵׂשָ֖ו יִצְחָ֔ק ּבְדַּבֵ֣ר ׁשֹמַ֔עַת וְרִבְקָ֣ה ה
אָחִ֖יךָ אֶל־עֵׂשָ֥ו מְדַּבֵ֛ר אֶת־אָבִ֔יךָ ׁשָמַ֨עְתִי֙ הִּנֵ֤ה לֵאמֹ֑ר ּבְנָּ֖ה אֶל־יַעֲקֹ֥ב אָמְרָ֔ה וְרִבְקָה֙ ו
לִפְנֵ֥י יְהֹוָ֖ה לִפְנֵ֥י וַאֲבָרֶכְכָ֛ה וְאֹכֵ֑לָה מַטְעַּמִ֖ים וַעֲׂשֵה־לִ֥י צַ֛יִד ּלִ֥י הָבִ֨יאָה ז לֵאמֹר:
וְקַח־לִ֣י אֶל־הַּצֹ֔אן לֶךְ־נָא֙ ט אֹתָךְ: מְצַּוָ֥ה אֲנִ֖י לַאֲׁשֶ֥ר ּבְקֹלִ֑י ׁשְמַ֣ע בְנִ֖י וְעַתָ֥ה ח מֹותִי:
וְהֵבֵאתָ֥ י אָהֵב: ּכַאֲׁשֶ֥ר לְאָבִ֖יךָ מַטְעַּמִ֛ים אֹתָ֧ם וְאֶעֱׂשֶ֨ה טֹבִ֑ים עִּזִ֖ים ּגְדָיֵ֥י ׁשְנֵ֛י מִּׁשָ֗ם
עֵׂשָ֤ו הֵ֣ן אִּמֹ֑ו אֶל־רִבְקָ֖ה יַעֲקֹ֔ב וַּיֹ֣אמֶר יא מֹותֹו: לִפְנֵ֥י יְבָרֶכְךָ֖ אֲׁשֶ֥ר ּבַעֲבֻ֛ר וְאָכָ֑ל לְאָבִ֖יךָ
ּכִמְתַעְתֵ֑עַ בְעֵינָ֖יו וְהָיִ֥יתִי אָבִ֔י יְמֻּׁשֵ֨נִי֙ אּולַ֤י יב חָלָק: אִ֥יׁש וְאָנֹכִ֖י ׂשָעִ֔ר אִ֣יׁש אָחִי֙
ּבְקֹלִ֖י ׁשְמַ֥ע אַ֛ךְ ּבְנִ֑י קִלְלָתְךָ֖ עָלַ֥י אִּמֹ֔ו לֹו֙ וַתֹ֤אמֶר יג בְרָכָה: וְלֹ֥א קְלָלָ֖ה עָלַ֛י וְהֵבֵאתִ֥י
אָבִיו: אָהֵ֥ב ּכַאֲׁשֶ֖ר מַטְעַּמִ֔ים אִּמֹו֙ וַתַ֤עַׂש לְאִּמֹ֑ו וַּיָבֵ֖א וַּיִּקַ֔ח וַּיֵ֨לֶךְ֙ יד קַח־לִי: וְלֵ֥ךְ
וַתַלְּבֵׁ֥ש ּבַּבָ֑יִת אִתָּ֖ה אֲׁשֶ֥ר הַחֲמֻדֹ֔ת הַּגָדֹל֙ ּבְנָּ֤ה עֵׂשָ֜ו אֶת־ּבִגְדֵ֨י רִ֠בְקָ֠ה וַתִּקַ֣ח טו
חֶלְקַ֥ת וְעַ֖ל עַל־יָדָ֑יו הִלְּבִ֖יׁשָה הָעִּזִ֔ים ּגְדָיֵ֣י עֹרֹת֙ וְאֵ֗ת טז הַּקָטָן: ּבְנָּ֥ה אֶת־יַעֲקֹ֖ב
וַּיָבֹ֥א יח ּבְנָּה: יַעֲקֹ֥ב ּבְיַ֖ד עָׂשָ֑תָה אֲׁשֶ֣ר וְאֶת־הַּלֶ֖חֶם אֶת־הַּמַטְעַּמִ֛ים וַתִתֵ֧ן יז צַּוָארָיו:
עֵׂשָ֣ו אָנֹכִי֙ אֶל־אָבִ֗יו יַעֲקֹ֜ב וַּיֹ֨אמֶר יט ּבְנִי: אַתָ֖ה מִ֥י הִּנֶּ֔נִי וַּיֹ֣אמֶר אָבִ֑י וַּיֹ֣אמֶר אֶל־אָבִ֖יו
נַפְׁשֶךָ: תְבָרֲכַּ֥נִי ּבַעֲבּ֖ור מִּצֵידִ֔י וְאָכְלָה֙ ׁשְבָ֗ה קּום־נָ֣א אֵלָ֑י ּדִּבַ֖רְתָ ּכַאֲׁשֶ֥ר עָׂשִ֕יתִי ּבְכֹרֶ֔ךָ
אֱלֹהֶ֖יךָ יְהֹוָ֥ה הִקְרָ֛ה ּכִ֥י וַּיֹ֕אמֶר ּבְנִ֑י לִמְצֹ֖א מִהַ֥רְתָ מַה־ּזֶ֛ה אֶל־ּבְנֹ֔ו יִצְחָק֙ וַּיֹ֤אמֶר כ
אִם־לֹא: עֵׂשָ֖ו ּבְנִ֥י זֶ֛ה הַאַתָ֥ה ּבְנִ֑י וַאֲמֻׁשְךָ֖ ּגְׁשָה־ּנָ֥א אֶל־יַעֲקֹ֔ב יִצְחָק֙ וַּיֹ֤אמֶר כא לְפָנָי:
עֵׂשָו: יְדֵ֥י וְהַּיָדַ֖יִם יַעֲקֹ֔ב קֹ֣ול הַּקֹל֙ וַּיֹ֗אמֶר וַיְמֻּׁשֵ֑הּו אָבִ֖יו אֶל־יִצְחָ֥ק יַעֲקֹ֛ב וַּיִּגַׁ֧ש כב
ּבְנִ֣י זֶ֖ה אַתָ֥ה וַּיֹ֕אמֶר כד וַיְבָרֲכֵהּו: ׂשְעִרֹ֑ת אָחִ֖יו עֵׂשָ֥ו ּכִידֵ֛י יָדָ֗יו ּכִי־הָיּ֣ו הִּכִירֹ֔ו וְלֹ֣א כג
וַּיַּגֶׁש־לֹו֙ נַפְׁשִ֑י תְבָרֶכְךָ֖ לְמַ֥עַן ּבְנִ֔י מִּצֵ֣יד וְאֹכְלָה֙ ּלִי֙ הַּגִׁ֤שָה וַּיֹ֗אמֶר כה אָנִי: וַּיֹ֖אמֶר עֵׂשָ֑ו

ּבְנִי: ּוׁשֲקָה־ּלִ֖י ּגְׁשָה־ּנָ֥א אָבִ֑יו יִצְחָ֣ק אֵלָ֖יו וַּיֹ֥אמֶר כו וַּיֵׁשְתְ: יַ֖יִן לֹ֦ו וַּיָ֧בֵא [ששי]וַּיֹאכַ֔ל
ׂשָדֶ֔ה ּכְרֵ֣יחַ ּבְנִ֔י רֵ֣יחַ רְאֵה֙ וַּיֹ֗אמֶר וַיְבָרֲכֵ֑הּו ּבְגָדָ֖יו אֶת־רֵ֥יחַ וַּיָ֛רַח וַּיִּׁשַק־לֹ֔ו וַּיִּגַׁש֙ כז
ּדָגָ֖ן וְרֹ֥ב הָאָ֑רֶץ ּומִׁשְמַּנֵ֖י הַּׁשָמַ֔יִם מִּטַל֙ הָאֱלֹהִ֔ים וְיִתֶן־לְךָ֙ כח יְהֹוָה: ּבֵרֲכֹ֖ו אֲׁשֶ֥ר
לְאַחֶ֔יךָ גְבִיר֙ הֱוֵ֤ה לְאֻּמִ֔ים לְךָ֙ [וְיִׁשְתַחֲוּ֤ו] וְיִׁשְתַחֲוֻ֤ עַּמִ֗ים יַעַבְדּ֣וךָ כט וְתִירׁש:

ּבָרּוךְ: ּומְבָרֲכֶ֖יךָ אָרּ֔ור אֹרֲרֶ֣יךָ אִּמֶ֑ךָ ּבְנֵ֣י לְ֖ךָ ששי]וְיִׁשְתַחֲוּ֥ו ּכִּלָ֣ה[ע''כ ּכַאֲׁשֶ֨ר וַיְהִ֗י ל
ּבָ֖א אָחִ֔יו וְעֵׂשָ֣ו אָבִ֑יו יִצְחָ֣ק ּפְנֵ֖י מֵאֵ֥ת יַעֲקֹ֔ב יָצָא֙ יָצֹ֤א אַ֣ךְ וַיְהִ֗י אֶת־יַעֲקֹב֒ לְבָרֵ֣ךְ יִצְחָק֘
מִּצֵ֣יד וְיֹאכַל֙ אָבִי֙ יָקֻ֤ם לְאָבִ֗יו וַּיֹ֣אמֶר לְאָבִ֑יו וַּיָבֵ֖א מַטְעַּמִ֔ים ּגַם־הּוא֙ וַּיַ֤עַׂש לא מִּצֵידֹו:
בְכֹרְךָ֖ ּבִנְךָ֥ אֲנִ֛י וַּיֹ֕אמֶר מִי־אָ֑תָה אָבִ֖יו יִצְחָ֥ק לֹ֛ו וַּיֹ֥אמֶר לב נַפְׁשֶךָ: תְבָרֲכַּ֥נִי ּבַעֲבֻ֖ר ּבְנֹ֔ו
לִ֜י וַּיָ֨בֵא הַּצָד־צַ֩יִד֩ הּ֣וא מִי־אֵפֹ֡וא וַּיֹ֡אמֶר עַד־מְאֹד֒ ּגְדֹלָ֣ה חֲרָדָה֘ יִצְחָ֣ק וַּיֶחֱרַ֨ד לג עֵׂשָו:

יִהְיֶה: ּגַם־ּבָרּ֖וךְ וָאֲבָרֲכֵ֑הּו תָבֹ֖וא ּבְטֶ֥רֶם מִּכֹ֛ל אֶת־ּדִבְרֵ֣י[*]וָאֹכַ֥ל עֵׂשָו֙ ּכִׁשְמֹ֤עַ לד
אָבִי: גַם־אָ֖נִי ּבָרֲכֵ֥נִי לְאָבִ֔יו וַּיֹ֣אמֶר עַד־מְאֹ֑ד ּומָרָ֖ה ּגְדֹלָ֥ה צְעָקָ֔ה וַּיִצְעַ֣ק אָבִ֔יו
יַעֲקֹ֗ב ׁשְמֹ֜ו קָרָ֨א הֲכִי֩ וַּיֹ֡אמֶר לו ּבִרְכָתֶךָ: וַּיִּקַ֖ח ּבְמִרְמָ֑ה אָחִ֖יךָ ּבָ֥א וַּיֹ֕אמֶר לה
הֲלֹא־אָצַ֥לְתָ וַּיֹאמַ֕ר ּבִרְכָתִ֑י לָקַ֣ח עַתָ֖ה וְהִּנֵ֥ה לָקָ֔ח אֶת־ּבְכֹרָתִ֣י פַעֲמַ֔יִם זֶ֣ה וַּיַעְקְבֵ֨נִי֙
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ּבְרָכָה: נָתַ֤תִי[*]ּלִ֖י וְאֶת־ּכָל־אֶחָ֗יו לָךְ֙ ׂשַמְתִ֥יו ּגְבִ֞יר הֵ֣ן לְעֵׂשָ֗ו וַּיֹ֣אמֶר יִצְחָ֜ק וַּיַ֨עַן לז
עֵׂשָ֜ו וַּיֹ֨אמֶר לח ּבְנִי: אֶעֱׂשֶ֖ה מָ֥ה אֵפֹ֔וא ּולְכָ֣ה סְמַכְתִ֑יו וְתִירׁ֖ש וְדָגָ֥ן לַעֲבָדִ֔ים לֹו֙
וַּיֵבְּךְ: קֹלֹ֖ו עֵׂשָ֛ו וַּיִּׂשָ֥א אָבִ֑י גַם־אָ֖נִי ּבָרֲכֵ֥נִי אָבִ֔י הִוא־לְךָ֙ אַחַ֤ת הַבֲרָכָ֨ה אֶל־אָבִ֗יו
הַּׁשָמַ֖יִם ּומִּטַ֥ל מֹוׁשָבֶ֔ךָ יִהְיֶ֣ה הָאָ֨רֶץ֙ מִׁשְמַּנֵ֤י הִּנֵ֞ה אֵלָ֑יו וַּיֹ֣אמֶר אָבִ֖יו יִצְחָ֥ק וַּיַ֛עַן לט

עֻּלֹ֖ו[*]מֵעָל: ּופָרַקְתָ֥ תָרִ֔יד ּכַאֲׁשֶ֣ר וְהָיָה֙ תַעֲבֹ֑ד וְאֶת־אָחִ֖יךָ תִחְיֶ֔ה וְעַל־חַרְּבְךָ֣ מ
עֵׂשָ֜ו וַּיֹ֨אמֶר אָבִ֑יו ּבֵרֲכֹ֖ו אֲׁשֶ֥ר עַ֨ל־הַּבְרָכָ֔ה אֶת־יַעֲקֹ֔ב עֵׂשָו֙ וַּיִׂשְטֹ֤ם מא צַּוָארֶךָ: מֵעַ֥ל
עֵׂשָ֖ו אֶת־ּדִבְרֵ֥י לְרִבְקָ֔ה וַּיֻּגַ֣ד מב אָחִי: אֶת־יַעֲקֹ֥ב וְאַהַרְגָ֖ה אָבִ֔י אֵ֣בֶל יְמֵי֙ יִקְרְבּו֙ ּבְלִּבֹ֗ו
אָחִ֔יךָ עֵׂשָ֣ו הִּנֵה֙ אֵלָ֔יו וַתֹ֣אמֶר הַּקָטָ֔ן ּבְנָּ֣ה לְיַעֲקֹב֙ וַתִקְרָ֤א וַתִׁשְלַ֞ח הַּגָדֹ֑ל ּבְנָּ֣ה
חָרָנָה: אָחִ֖י אֶל־לָבָ֥ן ּבְרַח־לְךָ֛ וְקּ֧ום ּבְקֹלִ֑י ׁשְמַ֣ע בְנִ֖י וְעַתָ֥ה מג לְהָרְגֶךָ: לְךָ֖ מִתְנַחֵ֥ם

עַד־ׁשּ֨וב[*] מה אָחִיךָ: חֲמַ֥ת אֲׁשֶר־תָׁשּ֖וב עַ֥ד אֲחָדִ֑ים יָמִ֣ים עִּמֹ֖ו וְיָׁשַבְתָ֥ מד
אֶׁשְּכַ֛ל לָמָ֥ה מִּׁשָ֑ם ּולְקַחְתִ֣יךָ וְׁשָלַחְתִ֖י ּלֹ֔ו אֲׁשֶר־עָׂשִ֣יתָ אֵ֣ת וְׁשָכַח֙ מִּמְךָ֗ אַף־אָחִ֜יךָ
חֵ֑ת ּבְנֹ֣ות מִּפְנֵ֖י בְחַּיַ֔י קַ֣צְתִי אֶל־יִצְחָ֔ק רִבְקָה֙ וַתֹ֤אמֶר מו אֶחָד: יֹ֥ום ּגַם־ׁשְנֵיכֶ֖ם

אִם־לֹקֵ֣חַ יַ֠עֲקֹ֠ב אִּׁשָ֨ה מִּבְנֹות־חֵ֤ת ּכָאֵּ֨לֶה֙ מִּבְנֹ֣ות הָאָ֔רֶץ לָּ֥מָה ּלִ֖י חַּיִים:

פרק כח
ּכְנָעַן: מִּבְנֹ֥ות אִּׁשָ֖ה לֹא־תִּקַ֥ח לֹ֔ו וַּיֹ֣אמֶר וַיְצַּוֵ֨הּו֙ אֹתֹ֑ו וַיְבָ֣רֶךְ אֶל־יַעֲקֹ֖ב יִצְחָ֛ק וַּיִקְרָ֥א א
אֲחִ֥י לָבָ֖ן מִּבְנֹ֥ות אִּׁשָ֔ה מִּׁשָם֙ וְקַח־לְךָ֤ אִּמֶ֑ךָ אֲבִ֣י בְתּואֵ֖ל ּבֵ֥יתָה אֲרָ֔ם ּפַּדֶ֣נָה לֵךְ֙ קּ֥ום ב

עַּמִים: לִקְהַ֥ל וְהָיִ֖יתָ וְיַרְּבֶ֑ךָ וְיַפְרְךָ֖ אֹתְךָ֔ יְבָרֵ֣ךְ ׁשַּדַי֙ וְאֵ֤ל ג וְיִתֶן־לְךָ֙[*]אִּמֶךָ: ד
אֱלֹהִ֖ים אֲׁשֶר־נָתַ֥ן מְגֻרֶ֔יךָ אֶת־אֶ֣רֶץ לְרִׁשְתְךָ֙ אִתָ֑ךְ ּולְזַרְעֲךָ֣ לְךָ֖ אַבְרָהָ֔ם אֶת־ּבִרְּכַ֣ת
הָאֲרַּמִ֔י ּבֶן־ּבְתּואֵל֙ אֶל־לָבָ֤ן אֲרָ֑ם ּפַּדֶ֣נָה וַּיֵ֖לֶךְ אֶת־יַעֲקֹ֔ב יִצְחָק֙ וַּיִׁשְלַ֤ח ה לְאַבְרָהָם:
ּפַּדֶ֣נָה אֹתֹו֙ וְׁשִּלַ֤ח אֶת־יַעֲקֹב֒ יִצְחָק֘ ּכִי־בֵרַ֣ךְ עֵׂשָ֗ו וַּיַ֣רְא ו וְעֵׂשָו: יַעֲקֹ֖ב אֵ֥ם רִבְקָ֔ה אֲחִ֣י
מִּבְנֹ֥ות אִּׁשָ֖ה לֹא־תִּקַ֥ח לֵאמֹ֔ר עָלָיו֙ וַיְצַ֤ו אֹתֹ֔ו ּבְבָרֲכֹ֣ו אִּׁשָ֑ה מִּׁשָ֖ם לָקַחַת־לֹ֥ו אֲרָ֔ם

ּכִ֥י[מפטיר]ּכְנָעַן: עֵׂשָ֔ו וַּיַ֣רְא ח אֲרָם: ּפַּדֶ֥נָה וַּיֵ֖לֶךְ וְאֶל־אִּמֹ֑ו אֶל־אָבִ֖יו יַעֲקֹ֔ב וַּיִׁשְמַ֣ע ז
| אֶת־מַחֲלַ֣ת וַּיִּקַ֡ח אֶל־יִׁשְמָעֵ֑אל עֵׂשָ֖ו וַּיֵ֥לֶךְ ט אָבִיו: יִצְחָ֥ק ּבְעֵינֵ֖י ּכְנָ֑עַן ּבְנֹ֣ות רָעֹ֖ות

ס ס ס לְאִּׁשָה: לֹ֥ו עַל־נָׁשָ֖יו נְבָיֹ֛ות אֲחֹ֧ות ּבֶן־אַבְרָהָ֜ם [פרשתּבַת־יִׁשְמָעֵ֨אל
ּכִי־בָ֣אויצא] ׁשָם֙ וַּיָ֤לֶן ּבַּמָקֹ֜ום וַּיִפְּגַ֨ע יא חָרָנָה: וַּיֵ֖לֶךְ ׁשָ֑בַע מִּבְאֵ֣ר יַעֲקֹ֖ב וַּיֵצֵ֥א י

וַּיַחֲלֹ֗ם יב הַהּוא: ּבַּמָקֹ֥ום וַּיִׁשְּכַ֖ב מְרַאֲׁשֹתָ֑יו וַּיָׂ֖שֶם הַּמָקֹ֔ום מֵאַבְנֵ֣י וַּיִּקַח֙ הַּׁשֶ֔מֶׁש
וְיֹרְדִ֖ים עֹלִ֥ים אֱלֹהִ֔ים מַלְאֲכֵ֣י וְהִּנֵה֙ הַּׁשָמָ֑יְמָה מַּגִ֣יעַ וְרֹאׁשֹ֖ו אַ֔רְצָה מֻּצָ֣ב סֻּלָם֙ וְהִּנֵ֤ה
יִצְחָ֑ק וֵאלֹהֵ֖י אָבִ֔יךָ אַבְרָהָ֣ם אֱלֹהֵי֙ יְהֹוָ֗ה אֲנִ֣י וַּיֹאמַר֒ עָלָיו֘ נִּצָ֣ב יְהֹוָ֜ה וְהִּנֵ֨ה יג ּבֹו:
הָאָ֔רֶץ ּכַעֲפַ֣ר זַרְעֲךָ֙ וְהָיָ֤ה יד ּולְזַרְעֶךָ: אֶתְנֶּ֖נָה לְךָ֥ עָלֶ֔יהָ ׁשֹכֵ֣ב אַתָה֙ אֲׁשֶ֤ר הָאָ֗רֶץ
ּובְזַרְעֶךָ: הָאֲדָמָ֖ה ּכָל־מִׁשְּפְחֹ֥ת בְךָ֛ וְנִבְרְכּ֥ו וָנֶ֑גְּבָה וְצָפֹ֣נָה וָקֵ֖דְמָה יָּ֥מָה ּופָרַצְתָ֛
לֹ֣א ּכִ֚י הַּזֹ֑את אֶל־הָאֲדָמָ֖ה וַהֲׁשִ֣בֹתִ֔יךָ אֲׁשֶר־תֵלֵ֔ךְ ּבְכֹ֣ל ּוׁשְמַרְתִ֨יךָ֙ עִּמָ֗ךְ אָנֹכִ֜י וְהִּנֵ֨ה טו
אָכֵן֙ וַּיֹ֗אמֶר מִּׁשְנָתֹו֒ יַעֲקֹב֘ וַּיִיקַ֣ץ טז לָךְ: אֲׁשֶר־ּדִּבַ֖רְתִי אֵ֥ת אִם־עָׂשִ֔יתִי אֲׁשֶ֣ר עַ֚ד אֶעֱזָבְךָ֔
אֵ֣ין הַּזֶ֑ה הַּמָקֹ֣ום מַה־ּנֹורָ֖א וַּיֹאמַ֔ר וַּיִירָא֙ יז יָדָעְתִי: לֹ֥א וְאָנֹכִ֖י הַּזֶ֑ה ּבַּמָקֹ֖ום יְהֹוָ֔ה יֵׁ֣ש

הַּׁשָמָיִם: ׁשַ֥עַר וְזֶ֖ה אֱלֹהִ֔ים אִם־ּבֵ֣ית ּכִ֚י וַּיִּקַ֤ח[לוי]זֶ֗ה ּבַּבֹ֗קֶר יַעֲקֹ֜ב וַּיַׁשְּכֵ֨ם יח
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וַּיִקְרָ֛א יט עַל־רֹאׁשָּה: ׁשֶ֖מֶן וַּיִצֹ֥ק מַּצֵבָ֑ה אֹתָּ֖ה וַּיָׂ֥שֶם מְרַאֲׁשֹתָ֔יו אֲׁשֶר־ׂשָ֣ם אֶת־הָאֶ֨בֶן֙
נֶ֣דֶר יַעֲקֹ֖ב וַּיִּדַ֥ר כ לָרִאׁשֹנָה: ׁשֵם־הָעִ֖יר לּ֥וז וְאּולָ֛ם ּבֵית־אֵ֑ל הַהּ֖וא אֶת־ׁשֵם־הַּמָקֹ֥ום
לֶ֛חֶם וְנָתַן־לִ֥י הֹולֵ֔ךְ אָנֹכִ֣י אֲׁשֶ֣ר הַּזֶה֙ ּבַּדֶ֤רֶךְ ּוׁשְמָרַ֨נִי֙ עִּמָדִ֗י אֱלֹהִ֜ים אִם־יִהְיֶ֨ה לֵאמֹ֑ר
לֵאלֹהִים: לִ֖י יְהֹוָ֛ה וְהָיָ֧ה אָבִ֑י אֶל־ּבֵ֣ית בְׁשָלֹ֖ום וְׁשַבְתִ֥י כא לִלְּבֹׁש: ּובֶ֥גֶד לֶאֱכֹ֖ל
עַּׂשֵ֖ר תִתֶן־לִ֔י אֲׁשֶ֣ר וְכֹל֙ אֱלֹהִ֑ים ּבֵ֣ית יִהְיֶ֖ה מַּצֵבָ֔ה אֲׁשֶר־ׂשַ֨מְתִי֙ הַּזֹ֗את וְהָאֶ֣בֶן כב

אֲעַּׂשְרֶּ֥נּו לָךְ:

פרק כט
ּבַּׂשָדֶ֗ה[ישראל] בְאֵ֣ר וְהִּנֵ֧ה וַּיַ֞רְא ב בְנֵי־קֶדֶם: אַ֥רְצָה וַּיֵ֖לֶךְ רַגְלָ֑יו יַעֲקֹ֖ב וַּיִּׂשָ֥א א

וְהָאֶ֥בֶן הָעֲדָרִ֑ים יַׁשְקּ֖ו הַהִ֔וא מִן־הַּבְאֵ֣ר ּכִ֚י עָלֶ֔יהָ רֹבְצִ֣ים עֶדְרֵי־צֹאן֙ ׁשְלׁשָ֤ה וְהִּנֵה־ׁשָ֞ם
הַּבְאֵ֔ר ּפִ֣י מֵעַל֙ אֶת־הָאֶ֨בֶן֙ וְגָלֲלּ֤ו כָל־הָעֲדָרִ֗ים וְנֶאֶסְפּו־ׁשָּ֣מָה ג הַּבְאֵר: עַל־ּפִ֥י ּגְדֹלָ֖ה
יַעֲקֹ֔ב לָהֶם֙ וַּיֹ֤אמֶר ד לִמְקֹמָּה: הַּבְאֵ֖ר עַל־ּפִ֥י אֶת־הָאֶ֛בֶן וְהֵׁשִ֧יבּו אֶת־הַּצֹ֑אן וְהִׁשְקּ֖ו
ּבֶן־נָחֹ֑ור אֶת־לָבָ֣ן הַיְדַעְתֶ֖ם לָהֶ֔ם וַּיֹ֣אמֶר ה אֲנָחְנּו: מֵחָרָ֖ן וַּיֹ֣אמְרּ֔ו אַתֶ֑ם מֵאַ֣יִן אַחַ֖י
ּבָאָ֖ה ּבִתֹ֔ו רָחֵ֣ל וְהִּנֵה֙ ׁשָלֹ֔ום וַּיֹאמְרּ֣ו לֹ֑ו הֲׁשָלֹ֣ום לָהֶ֖ם וַּיֹ֥אמֶר ו יָדָעְנּו: וַּיֹאמְרּ֖ו
ּולְכּ֥ו הַּצֹ֖אן הַׁשְקּ֥ו הַּמִקְנֶ֑ה הֵאָסֵ֣ף לֹא־עֵ֖ת ּגָדֹ֔ול הַּיֹ֣ום עֹוד֙ הֵ֥ן וַּיֹ֗אמֶר ז עִם־הַּצֹאן:
ּפִ֣י מֵעַ֖ל אֶת־הָאֶ֔בֶן וְגָלֲלּו֙ ּכָל־הָ֣עֲדָרִ֔ים יֵאָסְפּו֙ אֲׁשֶ֤ר עַ֣ד נּוכַל֒ לֹ֣א וַּיֹאמְרּו֘ ח רְעּו:
ּכִ֥י לְאָבִ֔יהָ אֲׁשֶ֣ר עִם־הַּצֹאן֙ ּבָ֗אָה | וְרָחֵ֣ל עִּמָ֑ם מְדַּבֵ֣ר עֹודֶּ֖נּו ט הַּצֹאן: וְהִׁשְקִ֖ינּו הַּבְאֵ֑ר
אֲחִ֣י לָבָ֖ן וְאֶת־צֹ֥אן אִּמֹ֔ו אֲחִ֣י ּבַת־לָבָן֙ אֶת־רָחֵ֗ל יַעֲקֹ֜ב רָאָ֨ה ּכַאֲׁשֶר֩ וַיְהִ֡י י הִוא: רֹעָ֖ה
אִּמֹו: אֲחִ֥י לָבָ֖ן אֶת־צֹ֥אן וַּיַׁ֕שְקְ הַּבְאֵ֔ר ּפִ֣י מֵעַל֙ אֶת־הָאֶ֨בֶן֙ וַּיָ֤גֶל יַעֲקֹ֗ב וַּיִּגַׁ֣ש אִּמֹ֑ו
הּ֔וא אָבִ֨יהָ֙ אֲחִ֤י ּכִ֣י לְרָחֵ֗ל יַעֲקֹ֜ב וַּיַּגֵ֨ד יב וַּיֵבְּךְ: אֶת־קֹלֹ֖ו וַּיִּׂשָ֥א לְרָחֵ֑ל יַעֲקֹ֖ב וַּיִּׁשַ֥ק יא
יַעֲקֹ֣ב | אֶת־ׁשֵ֣מַע לָבָ֜ן כִׁשְמֹ֨עַ וַיְהִי֩ יג לְאָבִיהָ: וַתַּגֵ֥ד וַתָ֖רָץ הּ֑וא בֶן־רִבְקָ֖ה וְכִ֥י
אֵ֥ת לְלָבָ֔ן וַיְסַּפֵ֣ר אֶל־ּבֵיתֹ֑ו וַיְבִיאֵ֖הּו וַיְנַּׁשֶק־לֹ֔ו וַיְחַּבֶק־לֹו֙ לִקְרָאתֹו֙ וַּיָ֤רָץ ּבֶן־אֲחֹתֹ֗ו
יָמִים: חֹ֥דֶׁש עִּמֹ֖ו וַּיֵׁ֥שֶב אָ֑תָה ּובְׂשָרִ֖י עַצְמִ֥י אַ֛ךְ לָבָ֔ן לֹו֙ וַּיֹ֤אמֶר יד הָאֵּלֶה: ּכָל־הַּדְבָרִ֖ים
מַה־ּמַׂשְּכֻרְתֶךָ: ּלִ֖י הַּגִ֥ידָה חִּנָ֑ם וַעֲבַדְתַ֖נִי אַ֔תָה הֲכִי־אָחִ֣י לְיַעֲקֹ֔ב לָבָן֙ וַּיֹ֤אמֶר טו
וְרָחֵל֙ רַּכֹ֑ות לֵאָ֖ה וְעֵינֵ֥י יז רָחֵל: הַּקְטַּנָ֖ה וְׁשֵ֥ם לֵאָ֔ה הַּגְדֹלָה֙ ׁשֵ֤ם בָנֹ֑ות ׁשְתֵ֣י ּולְלָבָ֖ן טז

מַרְאֶה: וִיפַ֥ת יְפַת־תֹ֖אַר אֶעֱבָדְךָ֙[רביעי]הָיְתָ֔ה וַּיֹ֗אמֶר אֶת־רָחֵ֑ל יַעֲקֹ֖ב וַּיֶאֱהַ֥ב יח
אֹתָּ֖ה מִתִתִ֥י לָ֔ךְ אֹתָּ֣ה תִתִ֣י טֹ֚וב לָבָ֗ן וַּיֹ֣אמֶר יט הַּקְטַּנָה: ּבִתְךָ֖ ּבְרָחֵ֥ל ׁשָנִ֔ים ׁשֶ֣בַע
ּכְיָמִ֣ים בְעֵינָיו֙ וַּיִהְיּ֤ו ׁשָנִ֑ים ׁשֶ֣בַע ּבְרָחֵ֖ל יַעֲקֹ֛ב וַּיַעֲבֹ֧ד כ עִּמָדִי: ׁשְבָ֖ה אַחֵ֑ר לְאִ֣יׁש
יָמָ֑י מָלְאּ֖ו ּכִ֥י אֶת־אִׁשְתִ֔י הָבָ֣ה אֶל־לָבָן֙ יַעֲקֹ֤ב וַּיֹ֨אמֶר כא אֹתָּה: ּבְאַהֲבָתֹ֖ו אֲחָדִ֔ים
בָעֶ֔רֶב וַיְהִ֣י כג מִׁשְתֶה: וַּיַ֥עַׂש הַּמָקֹ֖ום אֶת־ּכָל־אַנְׁשֵ֥י לָבָ֛ן וַּיֶאֱסֹ֥ף כב אֵלֶיהָ: וְאָבֹ֖ואָה
אֶת־זִלְּפָ֖ה לָּ֔ה לָבָן֙ וַּיִתֵ֤ן כד אֵלֶיהָ: וַּיָבֹ֖א אֵלָ֑יו אֹתָּ֖ה וַּיָבֵ֥א בִתֹ֔ו אֶת־לֵאָ֣ה וַּיִּקַח֙
אֶל־לָבָ֗ן וַּיֹ֣אמֶר לֵאָ֑ה וְהִּנֵה־הִ֖וא בַּבֹ֔קֶר וַיְהִ֣י כה ׁשִפְחָה: בִתֹ֖ו לְלֵאָ֥ה ׁשִפְחָתֹ֑ו
לֹא־יֵעָׂשֶ֥ה לָבָ֔ן וַּיֹ֣אמֶר כו רִּמִיתָנִי: וְלָּ֖מָה עִּמָ֔ךְ עָבַ֣דְתִי בְרָחֵל֙ הֲלֹ֤א ּלִ֔י עָׂשִ֣יתָ מַה־ּזֹאת֙
לְךָ֜ וְנִתְנָ֨ה זֹ֑את ׁשְבֻ֣עַ מַּלֵ֖א כז הַּבְכִירָה: לִפְנֵ֥י הַּצְעִירָ֖ה לָתֵ֥ת ּבִמְקֹומֵ֑נּו כֵ֖ן
ּכֵ֔ן יַעֲקֹב֙ וַּיַ֤עַׂש כח אֲחֵרֹות: ׁשֶבַע־ׁשָנִ֥ים עֹ֖וד עִּמָדִ֔י תַעֲבֹ֣ד אֲׁשֶ֣ר ּבַעֲבֹדָה֙ ּגַם־אֶת־זֹ֗את
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ּבִתֹ֔ו לְרָחֵ֣ל לָבָן֙ וַּיִתֵ֤ן כט לְאִּׁשָה: לֹ֥ו ּבִתֹ֖ו אֶת־רָחֵ֥ל וַּיִתֶן־לֹ֛ו זֹ֑את ׁשְבֻ֣עַ וַיְמַּלֵ֖א
מִּלֵאָ֑ה ּגַם־אֶת־רָחֵ֖ל וַּיֶאֱהַ֥ב אֶל־רָחֵ֔ל ּגַ֣ם וַּיָבֹא֙ ל לְׁשִפְחָה: לָּ֖ה ׁשִפְחָתֹ֑ו אֶת־ּבִלְהָ֖ה
וַּיִפְתַ֖ח לֵאָ֔ה ּכִי־ׂשְנּואָ֣ה יְהֹוָה֙ וַּיַ֤רְא לא אֲחֵרֹות: ׁשֶבַע־ׁשָנִ֥ים עֹ֖וד עִּמֹ֔ו וַּיַעֲבֹ֣ד
אָמְרָ֗ה ּכִ֣י רְאּובֵ֑ן ׁשְמֹ֖ו וַתִקְרָ֥א ּבֵ֔ן וַתֵ֣לֶד לֵאָה֙ וַתַ֤הַר לב עֲקָרָה: וְרָחֵ֖ל אֶת־רַחְמָּ֑ה
ּכִי־ׁשָמַ֤ע וַתֹ֗אמֶר ּבֵן֒ וַתֵ֣לֶד עֹוד֘ וַתַ֣הַר לג אִיׁשִי: יֶאֱהָבַ֥נִי עַתָ֖ה ּכִ֥י ּבְעָנְיִ֔י יְהֹוָה֙ ּכִי־רָאָ֤ה
וַתֵ֣לֶד עֹוד֘ וַתַ֣הַר לד ׁשִמְעֹון: ׁשְמֹ֖ו וַתִקְרָ֥א ּגַם־אֶת־זֶ֑ה וַּיִתֶן־לִ֖י אָנֹ֔כִי ּכִי־ׂשְנּואָ֣ה יְהֹוָה֙
קָרָא־ׁשְמֹ֖ו עַל־ּכֵ֥ן בָנִ֑ים ׁשְלׁשָ֣ה לֹ֖ו ּכִי־יָלַ֥דְתִי אֵלַ֔י אִיׁשִי֙ יִּלָוֶ֤ה הַּפַ֨עַם֙ עַתָ֤ה וַתֹ֗אמֶר ּבֵן֒
ׁשְמֹ֖ו קָרְאָ֥ה עַל־ּכֵ֛ן אֶת־יְהֹוָ֔ה אֹודֶ֣ה הַּפַ֨עַם֙ וַתֹ֨אמֶר֙ ּבֵ֗ן וַתֵ֣לֶד עֹ֜וד וַתַ֨הַר לה לֵוִי:

יְהּודָ֑ה וַתַעֲמֹ֖ד מִּלֶדֶת:

פרק ל
הָבָה־ּלִ֣י אֶל־יַעֲקֹב֙ וַתֹ֤אמֶר ּבַאֲחֹתָּ֑ה רָחֵ֖ל וַתְקַּנֵ֥א לְיַעֲקֹ֔ב יָלְדָה֙ לֹ֤א ּכִ֣י רָחֵ֗ל וַתֵ֣רֶא א
אָנֹ֔כִי אֱלֹהִים֙ הֲתַ֤חַת וַּיֹ֗אמֶר ּבְרָחֵ֑ל יַעֲקֹ֖ב וַּיִחַר־אַ֥ף ב אָנֹכִי: מֵתָ֥ה וְאִם־אַ֖יִן בָנִ֔ים
עַל־ּבִרְּכַ֔י וְתֵלֵד֙ אֵלֶ֑יהָ ּבֹ֣א בִלְהָ֖ה אֲמָתִ֥י הִּנֵ֛ה וַתֹ֕אמֶר ג ּפְרִי־בָטֶן: מִּמֵ֖ךְ אֲׁשֶר־מָנַ֥ע
יַעֲקֹב: אֵלֶ֖יהָ וַּיָבֹ֥א לְאִּׁשָ֑ה ׁשִפְחָתָּ֖ה אֶת־ּבִלְהָ֥ה וַתִתֶן־לֹ֛ו ד מִּמֶּנָה: גַם־אָנֹכִ֖י וְאִּבָנֶ֥ה
ּבְקֹלִ֔י ׁשָמַ֣ע וְגַם֙ אֱלֹהִ֔ים ּדָנַּ֣נִי רָחֵל֙ וַתֹ֤אמֶר ו ּבֵן: לְיַעֲקֹ֖ב וַתֵ֥לֶד ּבִלְהָ֔ה וַתַ֣הַר ה
ׁשֵנִ֖י ּבֵ֥ן רָחֵ֑ל ׁשִפְחַ֣ת ּבִלְהָ֖ה וַתֵ֕לֶד עֹ֔וד וַתַ֣הַר ז ּדָן: ׁשְמֹ֖ו קָרְאָ֥ה עַל־ּכֵ֛ן ּבֵ֑ן וַּיִתֶן־לִ֖י
וַתִקְרָ֥א ּגַם־יָכֹ֑לְתִי עִם־אֲחֹתִ֖י נִפְתַ֛לְתִי | אֱלֹהִ֧ים נַפְתּולֵ֨י רָחֵ֗ל וַתֹ֣אמֶר ח לְיַעֲקֹב:
אֹתָּ֛ה וַתִתֵ֥ן ׁשִפְחָתָּ֔ה אֶת־זִלְּפָ֣ה וַתִּקַח֙ מִּלֶ֑דֶת עָמְדָ֖ה ּכִ֥י לֵאָ֔ה וַתֵ֣רֶא ט נַפְתָלִי: ׁשְמֹ֖ו
גָ֑ד] [ּבָ֣א ּבָ֣גָ֑ד לֵאָ֖ה וַתֹ֥אמֶר יא ּבֵן: לְיַעֲקֹ֥ב לֵאָ֖ה ׁשִפְחַ֥ת זִלְּפָ֛ה וַתֵ֗לֶד י לְאִּׁשָה: לְיַעֲקֹ֖ב
לֵאָ֔ה וַתֹ֣אמֶר יג לְיַעֲקֹב: ׁשֵנִ֖י ּבֵ֥ן לֵאָ֔ה ׁשִפְחַ֣ת זִלְּפָה֙ וַתֵ֗לֶד יב ּגָד: אֶת־ׁשְמֹ֖ו וַתִקְרָ֥א
קְצִיר־חִּטִ֗ים ּבִימֵ֣י רְאּובֵ֜ן וַּיֵ֨לֶךְ יד אָׁשֵר: אֶת־ׁשְמֹ֖ו וַתִקְרָ֥א ּבָנֹ֑ות אִּׁשְרּ֖ונִי ּכִ֥י ּבְאָׁשְרִ֕י
לִ֔י תְנִי־נָ֣א אֶל־לֵאָ֔ה רָחֵל֙ וַתֹ֤אמֶר אִּמֹ֑ו אֶל־לֵאָ֖ה אֹתָ֔ם וַּיָבֵ֣א ּבַּׂשָדֶ֔ה דּודָאִים֙ וַּיִמְצָ֤א
ּבְנִ֑י אֶת־ּדּודָאֵ֖י ּגַ֥ם וְלָקַ֕חַת אֶת־אִיׁשִ֔י קַחְתֵ֣ךְ הַמְעַט֙ לָּ֗ה וַתֹ֣אמֶר טו ּבְנֵךְ: מִּדּודָאֵ֖י
מִן־הַּׂשָדֶה֘ יַעֲקֹ֥ב וַּיָבֹ֨א טז בְנֵךְ: ּדּודָאֵ֥י תַ֖חַת הַּלַ֔יְלָה עִּמָךְ֙ יִׁשְּכַ֤ב לָכֵן֙ רָחֵ֗ל וַתֹ֣אמֶר
וַּיִׁשְּכַ֥ב ּבְנִ֑י ּבְדּודָאֵ֖י ׂשְכַרְתִ֔יךָ ׂשָכֹ֣ר ּכִ֚י תָבֹ֔וא אֵלַ֣י וַתֹ֨אמֶר֙ לִקְרָאתֹ֗ו לֵאָ֜ה וַתֵצֵ֨א ּבָעֶ֒רֶב֒
חֲמִיׁשִי: ּבֵ֥ן לְיַעֲקֹ֖ב וַתֵ֥לֶד וַתַ֛הַר אֶל־לֵאָ֑ה אֱלֹהִ֖ים וַּיִׁשְמַ֥ע יז הּוא: ּבַּלַ֥יְלָה עִּמָּ֖ה
יִּׂשָׂשכָר: ׁשְמֹ֖ו וַתִקְרָ֥א לְאִיׁשִ֑י ׁשִפְחָתִ֖י אֲׁשֶר־נָתַ֥תִי ׂשְכָרִ֔י אֱלֹהִים֙ נָתַ֤ן לֵאָ֗ה וַתֹ֣אמֶר יח
זֶ֣בֶד אֹתִי֘ | אֱלֹהִ֥ים זְבָדַ֨נִי לֵאָ֗ה וַתֹ֣אמֶר כ לְיַעֲקֹב: ּבֵן־ׁשִּׁשִ֖י וַתֵ֥לֶד לֵאָ֔ה עֹוד֙ וַתַ֤הַר יט
וְאַחַ֖ר כא זְבֻלּון: אֶת־ׁשְמֹ֖ו וַתִקְרָ֥א בָנִ֑ים ׁשִּׁשָ֣ה לֹ֖ו ּכִי־יָלַ֥דְתִי אִיׁשִ֔י יִזְּבְלֵ֣נִי הַּפַ֨עַם֙ טֹוב֒
אֱלֹהִ֔ים אֵלֶ֨יהָ֙ וַּיִׁשְמַ֤ע אֶת־רָחֵ֑ל אֱלֹהִ֖ים וַּיִזְּכֹ֥ר כב ּדִינָה: אֶת־ׁשְמָּ֖ה וַתִקְרָ֥א ּבַ֑ת יָ֣לְדָה
וַתִקְרָ֧א כד אֶת־חֶרְּפָתִי: אֱלֹהִ֖ים אָסַ֥ף וַתֹ֕אמֶר ּבֵ֑ן וַתֵ֣לֶד וַתַ֖הַר כג אֶת־רַחְמָּה: וַּיִפְתַ֖ח
אֶת־יֹוסֵ֑ף רָחֵ֖ל יָלְדָ֥ה ּכַאֲׁשֶ֛ר וַיְהִ֕י כה אַחֵר: ּבֵ֥ן לִ֖י יְהֹוָ֛ה יֹסֵ֧ף לֵאמֹ֑ר יֹוסֵ֖ף אֶת־ׁשְמֹ֛ו
וְאֶת־יְלָדַ֗י אֶת־נָׁשַ֣י תְנָ֞ה כו ּולְאַרְצִי: אֶל־מְקֹומִ֖י וְאֵ֣לְכָ֔ה ׁשַּלְחֵ֨נִי֙ אֶל־לָבָ֔ן יַעֲקֹב֙ וַּיֹ֤אמֶר
וַּיֹ֤אמֶר כז עֲבַדְתִיךָ: אֲׁשֶ֥ר אֶת־עֲבֹדָתִ֖י יָדַ֔עְתָ אַתָ֣ה ּכִ֚י וְאֵלֵ֑כָה ּבָהֵ֖ן אֹתְךָ֛ עָבַ֧דְתִי אֲׁשֶ֨ר

28



ּבִגְלָלֶךָ: יְהֹוָ֖ה וַיְבָרֲכֵ֥נִי נִחַׁ֕שְתִי ּבְעֵינֶ֑יךָ חֵ֖ן מָצָ֥אתִי אִם־נָ֛א לָבָ֔ן [חמישי]אֵלָיו֙
עֲבַדְתִ֑יךָ אֲׁשֶ֣ר אֵ֖ת יָדַ֔עְתָ אַתָ֣ה אֵלָ֔יו וַּיֹ֣אמֶר כט וְאֶתֵנָה: עָלַ֖י ׂשְכָרְךָ֛ נָקְבָ֧ה וַּיֹאמַ֑ר כח
יְהֹוָ֛ה וַיְבָ֧רֶךְ לָרֹ֔ב וַּיִפְרֹ֣ץ לְפָנַי֙ לְךָ֤ אֲׁשֶר־הָיָ֨ה מְעַט֩ ּכִ֡י ל אִתִי: מִקְנְךָ֖ אֲׁשֶר־הָיָ֥ה וְאֵ֛ת
וַּיֹ֤אמֶר אֶתֶן־לָ֑ךְ מָ֣ה וַּיֹ֖אמֶר לא לְבֵיתִי: גַם־אָנֹכִ֖י אֶעֱׂשֶ֥ה מָתַ֛י וְעַתָ֗ה לְרַגְלִ֑י אֹתְךָ֖
אֶׁשְמֹר: צֹאנְךָ֖ אֶרְעֶ֥ה אָׁשּ֛ובָה הַּזֶ֔ה הַּדָבָ֣ר אִם־תַעֲׂשֶה־ּלִי֙ מְאּ֔ומָה לֹא־תִתֶן־לִ֣י יַעֲקֹב֙
ּבַּכְׂשָבִ֔ים וְכָל־ׂשֶה־חּום֙ וְטָלּ֗וא נָקֹ֣ד | ּכָל־ׂשֶ֣ה מִּׁשָ֜ם הָסֵ֨ר הַּיֹ֗ום ּבְכָל־צֹאנְךָ֜ אֶעֱבֹ֨ר לב
עַל־ׂשְכָרִ֖י ּכִי־תָבֹ֥וא מָחָ֔ר ּבְיֹ֣ום צִדְקָתִי֙ וְעָנְתָה־ּבִ֤י לג ׂשְכָרִי: וְהָיָ֖ה ּבָעִּזִ֑ים וְנָקֹ֖ד וְטָלּ֥וא
וַּיֹ֥אמֶר לד אִתִי: הּ֖וא ּגָנּ֥וב ּבַּכְׂשָבִ֔ים וְחּום֙ ּבָעִּזִ֗ים וְטָלּ֜וא נָקֹ֨ד אֲׁשֶר־אֵינֶּ֩נּו֩ ּכֹ֣ל לְפָנֶ֑יךָ
וְאֵ֤ת וְהַּטְלֻאִ֗ים הָעֲקֻּדִ֣ים אֶת־הַתְיָׁשִ֜ים הַהּ֨וא ּבַּיֹום֩ וַּיָ֣סַר לה כִדְבָרֶךָ: יְהִ֥י לּ֖ו הֵ֑ן לָבָ֖ן
ּבְיַד־ּבָנָיו: וַּיִתֵ֖ן ּבַּכְׂשָבִ֑ים וְכָל־חּ֖ום ּבֹ֔ו אֲׁשֶר־לָבָן֙ ּכֹ֤ל וְהַּטְלֻאֹ֔ת הַּנְקֻּדֹ֣ות ּכָל־הָעִּזִים֙
הַּנֹותָרֹת: לָבָ֖ן אֶת־צֹ֥אן רֹעֶ֛ה וְיַעֲקֹ֗ב יַעֲקֹ֑ב ּובֵ֣ין ּבֵינֹ֖ו יָמִ֔ים ׁשְלׁ֣שֶת ּדֶ֚רֶךְ וַּיָׂ֗שֶם לו
מַחְׂשף֙ לְבָנֹ֔ות ּפְצָלֹ֣ות ּבָהֵן֙ וַיְפַּצֵ֤ל וְעַרְמֹ֑ון וְלּ֣וז לַ֖ח לִבְנֶ֛ה מַּקַ֥ל יַעֲקֹ֗ב וַּיִּקַח־לֹ֣ו לז
ּבְׁשִקֲתֹ֣ות ּבָרְהָטִ֖ים ּפִּצֵ֔ל אֲׁשֶ֣ר אֶת־הַּמַקְלֹות֙ וַּיַּצֵ֗ג לח עַל־הַּמַקְלֹות: אֲׁשֶ֖ר הַּלָבָ֔ן
וַּיֶחֱמּ֥ו לט לִׁשְתֹות: ּבְבֹאָ֥ן וַּיֵחַ֖מְנָה הַּצֹ֔אן לְנֹ֣כַח לִׁשְתֹות֙ הַּצֹ֤אן ָ תָבֹ֨אן אֲׁשֶר֩ הַּמָ֑יִם
הִפְרִ֣יד וְהַּכְׂשָבִים֘ מ ּוטְלֻאִים: נְקֻּדִ֖ים עֲקֻּדִ֥ים הַּצֹ֔אן ָ וַתֵלַ֣דְן אֶל־הַּמַקְלֹ֑ות הַּצֹ֖אן
ׁשָתָ֖ם וְלֹ֥א לְבַּדֹ֔ו עֲדָרִים֙ לֹ֤ו וַּיָׁ֨שֶת לָבָ֑ן ּבְצֹ֣אן וְכָל־חּ֖ום אֶל־עָקֹ֛ד הַּצֹ֧אן ּפְנֵ֨י וַּ֠יִתֵ֠ן יַעֲקֹב֒
לְעֵינֵ֥י אֶת־הַּמַקְלֹ֛ות יַעֲקֹ֧ב וְׂשָ֨ם הַמְקֻּׁשָרֹות֒ הַּצֹ֣אן ּבְכָל־יַחֵם֘ וְהָיָ֗ה מא לָבָן: עַל־צֹ֥אן
הָעֲטֻפִים֙ וְהָיָ֤ה יָׂשִ֑ים לֹ֣א הַּצֹ֖אן ּובְהַעֲטִ֥יף מב ּבַּמַקְלֹות: לְיַחֲמֶּ֖נָה ּבָרְהָטִ֑ים הַּצֹ֖אן
ּוׁשְפָחֹות֙ רַּבֹ֔ות צֹ֣אן וַיְהִי־לֹו֙ מְאֹ֑ד מְאֹ֣ד הָאִ֖יׁש וַּיִפְרֹ֥ץ מג לְיַעֲקֹב: וְהַּקְׁשֻרִ֖ים לְלָבָ֔ן

וַעֲבָדִ֔ים ּוגְמַּלִ֖ים וַחֲמֹרִים:

פרק לא
לְאָבִ֔ינּו ּומֵאֲׁשֶ֣ר לְאָבִ֑ינּו ּכָל־אֲׁשֶ֣ר אֵ֖ת יַעֲקֹ֔ב לָקַ֣ח לֵאמֹ֔ר בְנֵי־לָבָן֙ אֶת־ּדִבְרֵ֤י וַּיִׁשְמַ֗ע א
ּכִתְמֹ֥ול עִּמֹ֖ו אֵינֶּ֛נּו וְהִּנֵ֥ה לָבָ֑ן אֶת־ּפְנֵ֣י יַעֲקֹ֖ב וַּיַ֥רְא ב הַּזֶה: ּכָל־הַּכָבֹ֖ד אֵ֥ת עָׂשָ֕ה
עִּמָךְ: וְאֶהְיֶ֖ה ּולְמֹולַדְתֶ֑ךָ אֲבֹותֶ֖יךָ אֶל־אֶ֥רֶץ ׁשּ֛וב אֶל־יַעֲקֹ֔ב יְהֹוָה֙ וַּיֹ֤אמֶר ג ׁשִלְׁשֹום:

רֹאֶ֤ה[ששי] לָהֶ֗ן וַּיֹ֣אמֶר ה אֶל־צֹאנֹו: הַּׂשָדֶ֖ה ּולְלֵאָ֑ה לְרָחֵ֣ל וַּיִקְרָ֖א יַעֲקֹ֔ב וַּיִׁשְלַ֣ח ד
וְאַתֵ֖נָה ו עִּמָדִי: הָיָ֖ה אָבִ֔י וֵאלֹהֵ֣י ׁשִלְׁשֹ֑ם ּכִתְמֹ֣ל אֵלַ֖י ּכִי־אֵינֶּ֥נּו אֲבִיכֶ֔ן אֶת־ּפְנֵ֣י אָנֹכִי֙
אֶת־מַׂשְּכֻרְתִ֖י וְהֶחֱלִ֥ף ּבִ֔י הֵ֣תֶל וַאֲבִיכֶן֙ ז אֶת־אֲבִיכֶן: עָבַ֖דְתִי ּבְכָל־ּכֹחִ֔י ּכִ֚י יְדַעְתֶ֑ן
ׂשְכָרֶ֔ךָ יִהְיֶ֣ה נְקֻּדִים֙ יֹאמַ֗ר אִם־ּכֹ֣ה ח עִּמָדִי: לְהָרַ֖ע אֱלֹהִ֔ים וְלֹא־נְתָנֹ֣ו מֹנִ֑ים עֲׂשֶ֣רֶת
עֲקֻּדִים: כָל־הַּצֹ֖אן וְיָלְדּ֥ו ׂשְכָרֶ֔ךָ יִהְיֶ֣ה עֲקֻּדִים֙ יֹאמַ֗ר וְאִם־ּכֹ֣ה נְקֻּדִ֑ים כָל־הַּצֹ֖אן וְיָלְדּ֥ו
עֵינַ֛י וָאֶּׂשָ֥א הַּצֹ֔אן יַחֵ֣ם ּבְעֵת֙ וַיְהִ֗י י וַּיִתֶן־לִי: אֲבִיכֶ֖ם אֶת־מִקְנֵ֥ה אֱלֹהִ֛ים וַּיַּצֵ֧ל ט
וַּיֹ֨אמֶר יא ּובְרֻּדִים: נְקֻּדִ֖ים עֲקֻּדִ֥ים עַל־הַּצֹ֔אן הָעֹלִ֣ים הָעֲתֻדִים֙ וְהִּנֵ֤ה ּבַחֲלֹ֑ום וָאֵ֖רֶא

הִּנֵנִי: וָאֹמַ֖ר יַעֲקֹ֑ב ּבַחֲלֹ֖ום הָאֱלֹהִ֛ים מַלְאַ֧ךְ ששי]אֵלַ֜י עֵינֶ֤יךָ[ע''כ ׂשָא־נָ֨א וַּיֹ֗אמֶר יב
ּכָל־אֲׁשֶ֥ר אֵ֛ת רָאִ֔יתִי ּכִ֣י ּובְרֻּדִ֑ים נְקֻּדִ֖ים עֲקֻּדִ֥ים עַל־הַּצֹ֔אן הָעֹלִ֣ים ּכָל־הָעֲתֻדִים֙ ּורְאֵה֙
ׁשָ֖ם ּלִ֛י נָדַ֥רְתָ אֲׁשֶ֨ר מַּצֵבָ֔ה ּׁשָם֙ מָׁשַ֤חְתָ אֲׁשֶ֨ר ּבֵית־אֵ֔ל הָאֵל֙ אָנֹכִ֤י יג ּלָךְ: עֹׂ֥שֶה לָבָ֖ן
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וְלֵאָ֔ה רָחֵל֙ וַתַ֤עַן יד מֹולַדְתֶךָ: אֶל־אֶ֥רֶץ וְׁשּ֖וב הַּזֹ֔את מִן־הָאָ֣רֶץ צֵא֙ קּ֥ום עַתָ֗ה נֶ֑דֶר
ּכִ֣י לֹ֖ו נֶחְׁשַ֥בְנּו נָכְרִּיֹ֛ות הֲלֹ֧וא טו אָבִינּו: ּבְבֵ֥ית וְנַחֲלָ֖ה חֵ֥לֶק לָ֛נּו הַעֹ֥וד לֹ֑ו וַתֹאמַ֖רְנָה
מֵאָבִ֔ינּו אֱלֹהִים֙ הִּצִ֤יל אֲׁשֶ֨ר כָל־הָעֹׁ֗שֶר ּכִ֣י טז אֶת־ּכַסְּפֵנּו: ּגַם־אָכֹ֖ול וַּיֹ֥אכַל מְכָרָ֑נּו

עֲׂשֵה: אֵלֶ֖יךָ אֱלֹהִ֛ים אָמַ֧ר אֲׁשֶ֨ר ּכֹל֩ וְעַתָ֗ה ּולְבָנֵ֑ינּו הּ֖וא וַּיִּׂשָ֛א[*]לָ֥נּו יַעֲקֹ֑ב וַּיָ֖קָם יז
רָכָׁ֔ש אֲׁשֶ֣ר וְאֶת־ּכָל־רְכֻׁשֹו֙ אֶת־ּכָל־מִקְנֵ֗הּו וַּיִנְהַ֣ג יח עַל־הַּגְמַּלִים: וְאֶת־נָׁשָ֖יו אֶת־ּבָנָ֥יו
הָלַ֔ךְ וְלָבָ֣ן יט ּכְנָעַן: אַ֥רְצָה אָבִ֖יו אֶל־יִצְחָ֥ק לָבֹ֛וא אֲרָ֑ם ּבְפַּדַ֣ן רָכַׁ֖ש אֲׁשֶ֥ר קִנְיָנֹ֔ו מִקְנֵה֙
לָבָ֖ן אֶת־לֵ֥ב יַעֲקֹ֔ב וַּיִגְנֹ֣ב כ לְאָבִיהָ: אֲׁשֶ֥ר אֶת־הַתְרָפִ֖ים רָחֵ֔ל וַתִגְנֹ֣ב אֶת־צֹאנֹ֑ו לִגְזֹ֖ז
וַּיַעֲבֹ֣ר וַּיָ֖קָם וְכָל־אֲׁשֶר־לֹ֔ו הּוא֙ וַּיִבְרַ֥ח כא הּוא: בֹרֵ֖חַ ּכִ֥י לֹ֔ו הִּגִ֣יד עַל־ּבְלִי֙ הָאֲרַּמִ֑י

הַּגִלְעָד: הַ֥ר אֶת־ּפָנָ֖יו וַּיָׂ֥שֶם בָרַ֖ח[*]אֶת־הַּנָהָ֑ר ּכִ֥י הַּׁשְלִיׁשִ֑י ּבַּיֹ֣ום לְלָבָ֖ן וַּיֻּגַ֥ד כב
ּבְהַ֥ר אֹתֹ֖ו וַּיַדְּבֵ֥ק יָמִ֑ים ׁשִבְעַ֣ת ּדֶ֖רֶךְ אַחֲרָ֔יו וַּיִרְּדֹ֣ף עִּמֹ֔ו אֶת־אֶחָיו֙ וַּיִּקַ֤ח כג יַעֲקֹב:
לְךָ֛ הִּׁשָ֧מֶר לֹ֗ו וַּיֹ֣אמֶר הַּלָ֑יְלָה ּבַחֲלֹ֣ם הָאֲרַּמִ֖י אֶל־לָבָ֥ן אֱלֹהִ֛ים וַּיָבֹ֧א כד הַּגִלְעָד:
אֶת־אָהֳלֹו֙ תָקַ֤ע וְיַעֲקֹ֗ב אֶת־יַעֲקֹ֑ב לָבָ֖ן וַּיַּׂשֵ֥ג כה עַד־רָע: מִּטֹ֥וב עִם־יַעֲקֹ֖ב ּפֶן־תְדַּבֵ֥ר
וַתִגְנֹ֖ב עָׂשִ֔יתָ מֶ֣ה לְיַעֲקֹ֔ב לָבָן֙ וַּיֹ֤אמֶר כו הַּגִלְעָד: ּבְהַ֥ר אֶת־אֶחָ֖יו תָקַ֥ע וְלָבָ֛ן ּבָהָ֔ר
אֹתִ֑י וַתִגְנֹ֖ב לִבְרֹ֔חַ נַחְּבֵ֨אתָ֙ לָּ֤מָה כז חָרֶב: ּכִׁשְבֻיֹ֖ות אֶת־ּבְנֹתַ֔י וַתְנַהֵג֙ אֶת־לְבָבִ֑י

ּובְכִּנֹור: ּבְתֹ֥ף ּובְׁשִרִ֖ים ּבְׂשִמְחָ֥ה וָאֲׁשַּלֵחֲךָ֛ ּלִ֔י לְנַּׁשֵ֥ק[*]וְלֹא־הִּגַ֣דְתָ נְטַׁשְתַ֔נִי וְלֹ֣א כח
אֲבִיכֶ֜ם וֵאלֹהֵ֨י רָ֑ע עִּמָכֶ֖ם לַעֲׂשֹ֥ות יָדִ֔י יֶׁש־לְאֵ֣ל כט עֲׂשֹו: הִסְּכַ֥לְתָ עַתָ֖ה וְלִבְנֹתָ֑י לְבָנַ֖י
הָלֹ֣ךְ וְעַתָה֙ ל עַד־רָע: מִּטֹ֥וב עִם־יַעֲקֹ֖ב מִּדַּבֵ֥ר לְךָ֛ הִּׁשָ֧מֶר לֵאמֹ֗ר אֵלַ֣י אָמַ֧ר | אֶ֣מֶׁש
וַּיֹ֣אמֶר יַעֲקֹ֖ב וַּיַ֥עַן לא אֶת־אֱלֹהָי: גָנַ֖בְתָ לָּ֥מָה אָבִ֑יךָ לְבֵ֣ית נִכְסַ֖פְתָה ּכִי־נִכְסֹ֥ף הָלַ֔כְתָ
תִמְצָ֣א אֲׁשֶ֨ר עִ֠ם לב מֵעִּמִי: אֶת־ּבְנֹותֶ֖יךָ ּפֶן־תִגְזֹ֥ל אָמַ֔רְתִי ּכִ֣י יָרֵ֔אתִי ּכִ֣י לְלָבָ֑ן
רָחֵ֖ל ּכִ֥י יַעֲקֹ֔ב וְלֹא־יָדַ֣ע וְקַח־לָ֑ךְ עִּמָדִ֖י מָ֥ה הַּכֶר־לְךָ֛ אַחֵ֧ינּו נֶ֣גֶד יִחְיֶה֒ לֹ֣א אֶת־אֱלֹהֶ֘יךָ֘
מָצָ֑א וְלֹ֣א הָאֲמָהֹ֖ת ׁשְתֵ֥י ּובְאֹ֛הֶל לֵאָ֗ה ּובְאֹ֣הֶל | ּבְאֹהֶל־יַעֲקֹ֣ב לָבָ֜ן וַּיָבֹ֨א לג ּגְנָבָתַם:

רָחֵל: ּבְאֹ֥הֶל וַּיָבֹ֖א לֵאָ֔ה מֵאֹ֣הֶל ּבְכַ֥ר[*]וַּיֵצֵא֙ וַתְׂשִמֵ֛ם אֶת־הַתְרָפִ֗ים לָקְחָ֣ה וְרָחֵ֞ל לד
אֶל־אָבִ֗יהָ וַתֹ֣אמֶר לה מָצָא: וְלֹ֥א אֶת־ּכָל־הָאֹ֖הֶל לָבָ֛ן וַיְמַּׁשֵׁ֥ש עֲלֵיהֶ֑ם וַתֵׁ֣שֶב הַּגָמָ֖ל
מָצָ֖א וְלֹ֥א וַיְחַּפֵׂ֕ש לִ֑י נָׁשִ֖ים ּכִי־דֶ֥רֶךְ מִּפָנֶ֔יךָ לָקּ֣ום אּוכַל֙ לֹ֤וא ּכִ֣י אֲדֹנִ֔י ּבְעֵינֵ֣י אַל־יִ֨חַר֙
מַ֣ה מַה־ּפִׁשְעִי֙ לְלָבָ֔ן וַּיֹ֣אמֶר יַעֲקֹב֙ וַּיַ֤עַן ּבְלָבָ֑ן וַּיָ֣רֶב לְיַעֲקֹ֖ב וַּיִ֥חַר לו אֶת־הַתְרָפִים:
ׂשִ֣ים ּכְלֵי־בֵיתֶ֔ךָ מִּכֹ֣ל מַה־ּמָצָ֨אתָ֙ אֶת־ּכָל־ּכֵלַ֗י ּכִי־מִּׁשַׁ֣שְתָ לז אַחֲרָי: דָלַ֖קְתָ ּכִ֥י חַּטָאתִ֔י

ׁשְנֵינּו ּבֵ֥ין וְיֹוכִ֖יחּו וְאַחֶ֑יךָ אַחַ֖י נֶ֥גֶד רְחֵלֶ֥יךָ[*]ּכֹ֔ה עִּמָ֔ךְ אָנֹכִי֙ ׁשָנָ֤ה עֶׂשְרִ֨ים זֶה֩ לח
אֲחַּטֶּ֔נָה אָנֹכִ֣י אֵלֶ֔יךָ לֹא־הֵבֵ֣אתִי טְרֵפָה֙ לט אָכָלְתִי: לֹ֥א צֹאנְךָ֖ וְאֵילֵ֥י ׁשִּכֵ֑לּו לֹ֣א וְעִּזֶ֖יךָ
ּבַּלָ֑יְלָה וְקֶ֣רַח חֹ֖רֶב אֲכָלַ֥נִי בַּיֹ֛ום הָיִ֧יתִי מ לָיְלָה: ּוגְנֻבְתִ֖י יֹ֔ום ּגְנֻבְתִ֣י תְבַקְׁשֶּ֑נָה מִּיָדִ֖י
ׁשָנָה֙ אַרְּבַע־עֶׂשְרֵ֤ה עֲבַדְתִ֜יךָ ּבְבֵיתֶ֒ךָ֒ ׁשָנָה֘ עֶׂשְרִ֣ים זֶה־ּלִ֞י מא מֵעֵינָי: ׁשְנָתִ֖י וַתִּדַ֥ד
אֱלֹהֵ֣י לּולֵ֡י מב מֹנִים: עֲׂשֶ֥רֶת אֶת־מַׂשְּכֻרְתִ֖י וַתַחֲלֵ֥ף ּבְצֹאנֶ֑ךָ ׁשָנִ֖ים וְׁשֵׁ֥ש בְנֹתֶ֔יךָ ּבִׁשְתֵ֣י
וְאֶת־יְגִ֧יעַ אֶת־עָנְיִ֞י ׁשִּלַחְתָ֑נִי רֵיקָ֣ם עַתָ֖ה ּכִ֥י לִ֔י הָ֣יָה יִצְחָק֙ ּופַ֤חַד אַבְרָהָ֜ם אֱלֹהֵ֨י אָבִי֩

אָמֶׁש: וַּיֹ֥וכַח אֱלֹהִ֖ים רָאָ֥ה ּבְנֹתַ֜י[*]ּכַּפַ֛י הַּבָנֹ֨ות אֶל־יַעֲקֹ֗ב וַּיֹ֣אמֶר לָבָ֜ן וַּיַ֨עַן מג
לָאֵּ֨לֶה֙ מָה־אֶעֱׂשֶ֤ה וְלִבְנֹתַ֞י הּ֑וא לִ֣י רֹאֶ֖ה אֲׁשֶר־אַתָ֥ה וְכֹ֛ל צֹאנִ֔י וְהַּצֹ֣אן ּבָנַי֙ וְהַּבָנִ֤ים
לְעֵ֖ד וְהָיָ֥ה וָאָ֑תָה אֲנִ֣י בְרִ֖ית נִכְרְתָ֥ה לְכָ֛ה וְעַתָ֗ה מד יָלָדּו: אֲׁשֶ֥ר לִבְנֵיהֶ֖ן אֹ֥ו הַּיֹ֔ום
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מַּצֵבָה: וַיְרִימֶ֖הָ אָ֑בֶן יַעֲקֹ֖ב וַּיִּקַ֥ח מה ּובֵינֶךָ: לִקְטּ֣ו[*]ּבֵינִ֥י לְאֶחָיו֙ יַעֲקֹ֤ב וַּיֹ֨אמֶר מו
ׂשָהֲדּותָ֑א יְגַ֖ר לָבָ֔ן וַּיִקְרָא־לֹ֣ו מז עַל־הַּגָל: ׁשָ֖ם וַּיֹ֥אכְלּו וַּיַעֲׂשּו־גָ֑ל אֲבָנִ֖ים וַּיִקְחּ֥ו אֲבָנִ֔ים
עַל־ּכֵ֥ן הַּיֹ֑ום ּובֵינְךָ֖ ּבֵינִ֥י עֵ֛ד הַּזֶ֥ה הַּגַ֨ל לָבָ֔ן וַּיֹ֣אמֶר מח ּגַלְעֵד: לֹ֖ו קָ֥רָא וְיַ֣עֲקֹ֔ב
אִ֥יׁש נִּסָתֵ֖ר ּכִ֥י ּובֵינֶ֑ךָ ּבֵינִ֣י יְהֹוָ֖ה יִ֥צֶף אָמַ֔ר אֲׁשֶ֣ר וְהַּמִצְּפָה֙ מט ּגַלְעֵד: קָרָא־ׁשְמֹ֖ו
רְאֵ֕ה עִּמָ֑נּו אִ֖יׁש אֵ֥ין עַל־ּבְנֹתַ֔י נָׁשִים֙ וְאִם־תִּקַ֤ח אֶת־ּבְנֹתַ֗י אִם־תְעַּנֶ֣ה נ מֵרֵעֵהּו:
אֲׁשֶ֥ר הַּמַּצֵבָ֔ה וְהִּנֵה֙ הַּזֶ֗ה הַּגַ֣ל | הִּנֵ֣ה לְיַעֲקֹ֑ב לָבָ֖ן וַּיֹ֥אמֶר נא ּובֵינֶךָ: ּבֵינִ֥י עֵ֖ד אֱלֹהִ֥ים
אֶת־הַּגַ֣ל אֵלֶ֨יךָ֙ לֹא־אֶעֱבֹ֤ר אִם־אָ֗נִי הַּמַּצֵבָ֑ה וְעֵדָ֖ה הַּזֶ֔ה הַּגַ֣ל עֵ֚ד נב ּובֵינֶךָ: ּבֵינִ֥י יָרִ֖יתִי
אֱלֹהֵ֨י נג לְרָעָה: הַּזֹ֖את וְאֶת־הַּמַּצֵבָ֥ה הַּזֶ֛ה אֶת־הַּגַ֥ל אֵלַ֜י לֹא־תַעֲבֹ֨ר וְאִם־אַ֠תָ֠ה הַּזֶ֔ה
יִצְחָק: אָבִ֥יו ּבְפַ֖חַד יַעֲקֹ֔ב וַּיִּׁשָבַ֣ע אֲבִיהֶ֑ם אֱלֹהֵ֖י בֵינֵ֔ינּו יִׁשְּפְטּ֣ו נָחֹור֙ וֵאלֹהֵ֤י אַבְרָהָ֜ם

נד וַּיִזְּבַ֨ח יַעֲקֹ֥ב זֶ֨בַח֙ ּבָהָ֔ר וַּיִקְרָ֥א לְאֶחָ֖יו לֶאֱכָל־לָ֑חֶם וַּיֹ֣אכְלּו לֶ֔חֶם וַּיָלִ֖ינּו ּבָהָר:
לָבָ֖ן[מפטיר] וַּיָׁ֥שָב וַּיֵ֛לֶךְ אֶתְהֶ֑ם וַיְבָ֣רֶךְ וְלִבְנֹותָ֖יו לְבָנָ֛יו וַיְנַּׁשֵ֧ק ּבַּבֹ֗קֶר לָבָ֜ן וַּיַׁשְּכֵ֨ם נה
לִמְקֹמֹו:

ּכַאֲׁשֶ֣ר יַעֲקֹב֙ וַּיֹ֤אמֶר ב אֱלֹהִים: מַלְאֲכֵ֥י וַּיִפְּגְעּו־בֹ֖ו לְדַרְּכֹ֑ו הָלַ֣ךְ וְיַעֲקֹ֖ב א לב פרק
רָאָ֔ם מַחֲנֵ֥ה אֱלֹהִ֖ים זֶ֑ה וַּיִקְרָ֛א ׁשֵם־הַּמָקֹ֥ום הַהּ֖וא מַחֲנָיִם:  פ פ פ

וישלח] ׂשְדֵ֥ה[פרשת ׂשֵעִ֖יר אַ֥רְצָה אָחִ֑יו אֶל־עֵׂשָ֖ו לְפָנָ֔יו מַלְאָכִים֙ יַעֲקֹ֤ב וַּיִׁשְלַ֨ח ג
עִם־לָבָ֣ן יַעֲקֹ֔ב עַבְּדְךָ֣ אָמַר֙ ּכֹ֤ה לְעֵׂשָ֑ו לַאדֹנִ֖י תֹאמְרּ֔ון ּכֹ֣ה לֵאמֹ֔ר אֹתָם֙ וַיְצַ֤ו ד אֱדֹום:
לְהַּגִ֣יד וָאֶׁשְלְחָה֙ וְׁשִפְחָ֑ה וְעֶ֣בֶד צֹ֖אן וַחֲמֹ֔ור ׁשֹ֣ור וַיְהִי־לִי֙ ה עַד־עָתָה: וָאֵחַ֖ר ּגַ֔רְתִי

ּבְעֵינֶיךָ: לִמְצֹא־חֵ֖ן אֶל־אָחִ֨יךָ֙[לוי]לַאדֹנִ֔י ּבָ֤אנּו לֵאמֹ֑ר אֶל־יַעֲקֹ֖ב הַּמַלְאָכִ֔ים וַּיָׁשֻ֨בּו֙ ו
לֹ֑ו וַּיֵ֣צֶר מְאֹ֖ד יַעֲקֹ֛ב וַּיִירָ֧א ז עִּמֹו: אִ֖יׁש וְאַרְּבַע־מֵאֹ֥ות לִקְרָאתְךָ֔ הֹלֵ֣ךְ וְגַם֙ אֶל־עֵׂשָ֔ו
וַּיֹ֕אמֶר ח מַחֲנֹות: לִׁשְנֵ֥י וְהַּגְמַּלִ֖ים וְאֶת־הַּבָקָ֛ר וְאֶת־הַּצֹ֧אן אֲׁשֶר־אִתֹ֗ו אֶת־הָעָ֣ם וַּיַ֜חַץ
לִפְלֵיטָה: הַּנִׁשְאָ֖ר הַּמַחֲנֶ֥ה וְהָיָ֛ה וְהִּכָ֑הּו הָאַחַ֖ת אֶל־הַּמַחֲנֶ֥ה עֵׂשָ֛ו אִם־יָבֹ֥וא

אֵלַ֗י[ישראל] הָאֹמֵ֣ר יְהֹוָ֞ה יִצְחָ֑ק אָבִ֣י וֵאלֹהֵ֖י אַבְרָהָ֔ם אָבִ֣י אֱלֹהֵי֙ יַעֲקֹב֒ וַּיֹ֘אמֶר֘ ט
אֲׁשֶ֥ר ּומִּכָל־הָ֣אֱמֶ֔ת הַחֲסָדִים֙ מִּכֹ֤ל קָטֹ֗נְתִי י עִּמָךְ: וְאֵיטִ֥יבָה ּולְמֹולַדְתְךָ֖ לְאַרְצְךָ֛ ׁשּ֧וב
מַחֲנֹות: לִׁשְנֵ֥י הָיִ֖יתִי וְעַתָ֥ה הַּזֶ֔ה אֶת־הַּיַרְּדֵ֣ן עָבַ֨רְתִי֙ בְמַקְלִ֗י ּכִ֣י אֶת־עַבְּדֶ֑ךָ עָׂשִ֖יתָ
עַל־ּבָנִים: אֵ֖ם וְהִּכַ֔נִי ּפֶן־יָבֹ֣וא אֹתֹ֔ו אָנֹכִי֙ ּכִי־יָרֵ֤א עֵׂשָ֑ו מִּיַ֣ד אָחִ֖י מִּיַ֥ד נָ֛א הַּצִילֵ֥נִי יא
לֹא־יִּסָפֵ֖ר אֲׁשֶ֥ר הַּיָ֔ם ּכְחֹ֣ול אֶת־זַרְעֲךָ֙ וְׂשַמְתִ֤י עִּמָ֑ךְ אֵיטִ֖יב הֵיטֵ֥ב אָמַ֔רְתָ וְאַתָ֣ה יב

אָחִיו:[רביעי]מֵרֹב: לְעֵׂשָ֥ו מִנְחָ֖ה בְיָדֹ֛ו מִן־הַּבָ֧א וַּיִּקַ֞ח הַהּ֑וא ּבַּלַ֣יְלָה ׁשָ֖ם וַּיָ֥לֶן יג
ּגְמַּלִ֧ים טו עֶׂשְרִים: וְאֵילִ֥ים מָאתַ֖יִם רְחֵלִ֥ים עֶׂשְרִ֑ים ּותְיָׁשִ֖ים מָאתַ֔יִם עִּזִ֣ים יד
וַעְיָרִ֖ם עֶׂשְרִ֔ים אֲתֹנֹ֣ת עֲׂשָרָ֔ה ּופָרִ֣ים אַרְּבָעִים֙ ּפָרֹ֤ות ׁשְלׁשִ֑ים ּובְנֵיהֶ֖ם מֵינִיקֹ֛ות
תָׂשִ֔ימּו וְרֶ֣וַח לְפָנַ֔י עִבְרּ֣ו אֶל־עֲבָדָיו֙ וַּיֹ֤אמֶר לְבַּדֹ֑ו עֵ֖דֶר עֵ֥דֶר ּבְיַד־עֲבָדָ֔יו וַּיִתֵן֙ טז עֲׂשָרָה:
לֵאמֹ֔ר ּוׁשְאֵלְךָ֙ אָחִ֗י עֵׂשָ֣ו יִפְגָׁשְךָ֞ ּכִ֣י לֵאמֹ֑ר אֶת־הָרִאׁשֹ֖ון וַיְצַ֥ו יז עֵדֶר: ּובֵ֥ין עֵ֖דֶר ּבֵ֥ין
הִוא֙ מִנְחָ֥ה לְיַעֲקֹ֔ב לְעַבְּדְךָ֣ וְאָמַרְתָ֙ יח לְפָנֶיךָ: אֵּ֥לֶה ּולְמִ֖י תֵלֵ֔ךְ וְאָ֣נָה לְמִי־אַ֨תָה֙
אֶת־הַּׁשְלִיׁשִ֔י ּגַ֚ם אֶת־הַּׁשֵנִ֗י ּגַ֣ם וַיְצַ֞ו יט אַחֲרֵינּו: גַם־הּ֖וא וְהִּנֵ֥ה לְעֵׂשָ֑ו לַאדֹנִ֖י ׁשְלּוחָ֔ה
ּבְמֹצַאֲכֶ֖ם אֶל־עֵׂשָ֔ו תְדַּבְרּ֣ון הַּזֶה֙ ּכַּדָבָ֤ר לֵאמֹ֑ר הָעֲדָרִ֖ים אַחֲרֵ֥י אֶת־ּכָל־הַהֹ֣לְכִ֔ים ּגַ֚ם
ּבַּמִנְחָה֙ פָנָ֗יו אֲכַּפְרָ֣ה ּכִי־אָמַ֞ר אַחֲרֵ֑ינּו יַעֲקֹ֖ב עַבְּדְךָ֥ הִּנֵ֛ה ּגַ֗ם וַאֲמַרְתֶ֕ם כ אֹתֹו:
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עַל־ּפָנָ֑יו הַּמִנְחָ֖ה וַתַעֲבֹ֥ר כא פָנָי: יִּׂשָ֥א אּולַ֖י פָנָ֔יו אֶרְאֶ֣ה וְאַחֲרֵי־כֵן֙ לְפָנָ֔י הַהֹלֶ֣כֶת
נָׁשָיו֙ אֶת־ׁשְתֵ֤י וַּיִּקַ֞ח הּ֗וא ּבַּלַ֣יְלָה | וַּיָ֣קָם כב ּבַּמַחֲנֶה: ּבַּלַיְלָה־הַהּ֖וא לָ֥ן וְהּ֛וא
וַּיַעֲבִרֵ֖ם וַּיִּ֨קָחֵ֔ם כג יַּבֹק: מַעֲבַ֥ר אֵ֖ת וַּיַעֲבֹ֕ר יְלָדָ֑יו עָׂשָ֖ר וְאֶת־אַחַ֥ד ׁשִפְחֹתָ֔יו וְאֶת־ׁשְתֵ֣י
עֲלֹ֥ות עַ֖ד עִּמֹ֔ו אִיׁש֙ וַּיֵאָבֵ֥ק לְבַּדֹ֑ו יַעֲקֹ֖ב וַּיִּוָתֵ֥ר כד אֶת־אֲׁשֶר־לֹו: וַּיַעֲבֵ֖ר אֶת־הַּנָ֑חַל
עִּמֹו: ּבְהֵאָבְקֹ֖ו יַעֲקֹ֔ב ּכַף־יֶ֣רֶךְ וַתֵ֨קַע֙ ּבְכַף־יְרֵכֹ֑ו וַּיִּגַ֖ע לֹ֔ו יָכֹל֙ לֹ֤א ּכִ֣י וַּיַ֗רְא כה הַּׁשָחַר:
וַּיֹ֥אמֶר כז אִם־ּבֵרַכְתָנִי: ּכִ֖י אֲׁשַּלֵחֲךָ֔ לֹ֣א וַּיֹ֨אמֶר֙ הַּׁשָ֑חַר עָלָ֖ה ּכִ֥י ׁשַּלְחֵ֔נִי וַּיֹ֣אמֶר כו
אִם־יִׂשְרָאֵ֑ל ּכִ֖י ׁשִמְךָ֔ עֹוד֙ יֵאָמֵ֥ר יַעֲקֹב֙ לֹ֤א וַּיֹ֗אמֶר כח יַעֲקֹב: וַּיֹ֖אמֶר מַה־ּׁשְמֶ֑ךָ אֵלָ֖יו
ׁשְמֶ֔ךָ הַּגִידָה־ּנָ֣א וַּיֹ֨אמֶר֙ יַעֲקֹ֗ב וַּיִׁשְאַ֣ל כט וַתּוכָל: וְעִם־אֲנָׁשִ֖ים עִם־אֱלֹהִ֛ים ּכִי־ׂשָרִ֧יתָ

ׁשָם: אֹתֹ֖ו וַיְבָ֥רֶךְ לִׁשְמִ֑י תִׁשְאַ֣ל ּזֶ֖ה לָּ֥מָה הַּמָקֹ֖ום[חמישי]וַּיֹ֕אמֶר ׁשֵ֥ם יַעֲקֹ֛ב וַּיִקְרָ֧א ל
ּכַאֲׁשֶ֥ר הַּׁשֶ֔מֶׁש וַּיִזְרַח־לֹ֣ו לא נַפְׁשִי: וַתִּנָצֵ֖ל אֶל־ּפָנִ֔ים ּפָנִ֣ים אֱלֹהִים֙ ּכִי־רָאִ֤יתִי ּפְנִיאֵ֑ל
הַּנָׁשֶ֗ה אֶת־ּגִ֣יד בְנֵי־יִׂשְרָאֵ֜ל לֹא־יֹאכְלּ֨ו עַל־ּכֵ֡ן לב עַל־יְרֵכֹו: צֹלֵ֖עַ וְהּ֥וא אֶת־ּפְנּואֵ֑ל עָבַ֖ר

אֲׁשֶר֙ עַל־ּכַ֣ף הַּיָרֵ֔ךְ עַ֖ד הַּיֹ֣ום הַּזֶ֑ה ּכִ֤י נָגַע֙ ּבְכַף־יֶ֣רֶךְ יַעֲקֹ֔ב ּבְגִ֖יד הַּנָׁשֶה:

פרק לג
אֶת־הַיְלָדִ֗ים וַּיַ֣חַץ אִ֑יׁש מֵאֹ֖ות אַרְּבַ֥ע וְעִּמֹ֕ו ּבָ֔א עֵׂשָ֣ו וְהִּנֵ֣ה וַּיַרְא֙ עֵינָ֗יו יַעֲקֹ֜ב וַּיִּׂשָ֨א א
רִאׁשֹנָ֑ה וְאֶת־יַלְדֵיהֶ֖ן אֶת־הַּׁשְפָחֹ֛ות וַּיָׂ֧שֶם ב הַּׁשְפָחֹות: ׁשְתֵ֥י וְעַ֖ל וְעַל־רָחֵ֔ל עַל־לֵאָה֙
לִפְנֵיהֶ֑ם עָבַ֣ר וְהּ֖וא ג אַחֲרֹנִים: וְאֶת־יֹוסֵ֖ף וְאֶת־רָחֵ֥ל אַחֲרֹנִ֔ים וִילָדֶ֨יהָ֙ וְאֶת־לֵאָ֤ה
וַיְחַּבְקֵ֔הּו לִקְרָאתֹו֙ עֵׂשָ֤ו וַּיָ֨רָץ ד עַד־אָחִיו: עַד־ּגִׁשְתֹ֖ו ּפְעָמִ֔ים ׁשֶ֣בַע אַ֨רְצָה֙ וַּיִׁשְתַ֤חּו
וְאֶת־הַיְלָדִ֔ים אֶת־הַּנָׁשִים֙ וַּיַ֤רְא אֶת־עֵינָ֗יו וַּיִּׂשָ֣א ה וַּיִבְּכּו: וַּיִּׁשָקֵ֑הּו עַל־צַּוָארָ֖ו וַּיִּפֹ֥ל
הַּׁשְפָחֹ֛ות ָ וַתִּגַׁ֧שְן ו אֶת־עַבְּדֶךָ: אֱלֹהִ֖ים אֲׁשֶר־חָנַ֥ן הַיְלָדִ֕ים וַּיֹאמַ֕ר ּלָ֑ךְ מִי־אֵּ֣לֶה וַּיֹ֖אמֶר
וְרָחֵ֖ל יֹוסֵ֛ף נִּגַׁ֥ש וְאַחַ֗ר וַּיִׁשְתַחֲוּ֑ו וִילָדֶ֖יהָ ּגַם־לֵאָ֛ה וַתִּגַׁ֧ש ז :ָ וַתִׁשְתַחֲוֶין וְיַלְדֵיהֶ֖ן הֵּ֥נָה
ּבְעֵינֵ֥י לִמְצֹא־חֵ֖ן וַּיֹ֕אמֶר ּפָגָׁ֑שְתִי אֲׁשֶ֣ר הַּזֶ֖ה ּכָל־הַּמַחֲנֶ֥ה לְךָ֛ מִ֥י וַּיֹ֕אמֶר ח וַּיִׁשְתַחֲוּו:
אִם־נָ֨א אַל־נָא֙ יַעֲקֹ֗ב וַּיֹ֣אמֶר י אֲׁשֶר־לָךְ: לְךָ֖ יְהִ֥י אָחִ֕י רָ֑ב יֶׁש־לִ֣י עֵׂשָ֖ו וַּיֹ֥אמֶר ט אֲדֹנִי:
אֱלֹהִ֖ים ּפְנֵ֥י ּכִרְאֹ֛ת פָנֶ֗יךָ רָאִ֣יתִי עַל־ּכֵ֞ן ּכִ֣י מִּיָדִ֑י מִנְחָתִ֖י וְלָקַחְתָ֥ ּבְעֵינֶ֔יךָ חֵן֙ מָצָ֤אתִי
יֶׁש־לִי־כֹ֑ל וְכִ֣י אֱלֹהִ֖ים ּכִי־חַּנַ֥נִי לָ֔ךְ הֻבָ֣את אֲׁשֶ֣ר אֶת־ּבִרְכָתִי֙ קַח־נָ֤א יא וַתִרְצֵנִי:
יֹדֵ֨עַ֙ אֲדֹנִ֤י אֵלָ֗יו וַּיֹ֣אמֶר יג לְנֶגְּדֶךָ: וְאֵלְכָ֖ה וְנֵלֵ֑כָה נִסְעָ֣ה וַּיֹ֖אמֶר יב וַּיִּקָח: וַּיִפְצַר־ּבֹ֖ו
ּכָל־הַּצֹאן: וָמֵ֖תּו אֶחָ֔ד יֹ֣ום ּודְפָקּום֙ עָלָ֑י עָלֹ֣ות וְהַּבָקָ֖ר וְהַּצֹ֥אן רַּכִ֔ים ּכִי־הַיְלָדִ֣ים
ּולְרֶ֣גֶל אֲׁשֶר־לְפָנַי֙ הַּמְלָאכָ֤ה לְרֶ֨גֶל לְאִּטִ֗י אֶתְנַהֲלָ֣ה וַאֲנִ֞י עַבְּדֹ֑ו לִפְנֵ֣י אֲדֹנִ֖י יַעֲבָר־נָ֥א יד
מִן־הָעָ֖ם עִּמְךָ֔ אַּצִיגָה־ּנָ֣א עֵׂשָ֔ו וַּיֹ֣אמֶר טו ׂשֵעִירָה: אֶל־אֲדֹנִ֖י אֲׁשֶר־אָבֹ֥א עַ֛ד הַיְלָדִ֔ים
לְדַרְּכֹ֖ו עֵׂשָ֛ו הַהּ֥וא ּבַּיֹ֨ום וַּיָׁ֩שָב֩ טז אֲדֹנִי: ּבְעֵינֵ֥י אֶמְצָא־חֵ֖ן ּזֶ֔ה לָּ֣מָה וַּיֹ֨אמֶר֙ אִתִ֑י אֲׁשֶ֣ר
קָרָ֥א עַל־ּכֵ֛ן סֻּכֹ֔ת עָׂשָ֣ה ּולְמִקְנֵ֨הּו֙ ּבָ֑יִת לֹ֖ו וַּיִ֥בֶן סֻּכֹ֔תָה נָסַ֣ע וְיַעֲקֹב֙ יז ׂשֵעִירָה:

ס סֻּכֹות: ּכְנַ֔עַן[ששיׁשֵם־הַּמָקֹ֖ום ּבְאֶ֣רֶץ אֲׁשֶר֙ ׁשְכֶ֗ם עִ֣יר ׁשָלֵ֜ם יַעֲקֹ֨ב וַּיָבֹא֩ יח
נָטָה־ׁשָם֙ אֲׁשֶ֤ר הַּׂשָדֶ֗ה אֶת־חֶלְקַ֣ת וַּיִ֜קֶן יט הָעִיר: אֶת־ּפְנֵ֥י וַּיִ֖חַן אֲרָ֑ם מִּפַּדַ֣ן ּבְבֹאֹ֖ו
אֵ֖ל וַּיִ֨קְרָא־לֹ֔ו מִזְּבֵ֑חַ וַּיַּצֶב־ׁשָ֖ם כ קְׂשִיטָה: ּבְמֵאָ֖ה ׁשְכֶ֑ם אֲבִ֣י ּבְנֵי־חֲמֹ֖ור מִּיַ֥ד אָהֳלֹ֔ו

   [ע''כ ששי]אֱלֹהֵ֥י יִׂשְרָאֵל:   ס
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פרק לד
ׁשְכֶ֧ם אֹתָּ֜ה וַּיַ֨רְא ב הָאָרֶץ: ּבִבְנֹ֥ות לִרְאֹ֖ות לְיַעֲקֹ֑ב יָלְדָ֖ה אֲׁשֶ֥ר ּבַת־לֵאָ֔ה דִינָה֙ וַתֵצֵ֤א א
ּבְדִינָ֖ה נַפְׁשֹ֔ו וַתִדְּבַ֣ק ג וַיְעַּנֶהָ: אֹתָּ֖ה וַּיִׁשְּכַ֥ב אֹתָּ֛ה וַּיִּקַ֥ח הָאָ֑רֶץ נְׂשִ֣יא הַחִּוִ֖י ּבֶן־חֲמֹ֛ור
אָבִ֖יו אֶל־חֲמֹ֥ור ׁשְכֶ֔ם וַּיֹ֣אמֶר ד הַּנַעֲרָ: עַל־לֵ֥ב וַיְדַּבֵ֖ר אֶת־הַּנַעֲרָ֔ וַּיֶאֱהַב֙ ּבַת־יַעֲקֹ֑ב
בִתֹ֔ו אֶת־ּדִינָ֣ה טִּמֵא֙ ּכִ֤י ׁשָמַ֗ע וְיַעֲקֹ֣ב ה לְאִּׁשָה: הַּזֹ֖את אֶת־הַּיַלְּדָ֥ה קַח־לִ֛י לֵאמֹ֑ר
אֲבִי־ׁשְכֶ֖ם חֲמֹ֥ור וַּיֵצֵ֛א ו עַד־ּבֹאָם: יַעֲקֹ֖ב וְהֶחֱרִׁ֥ש ּבַּׂשָדֶ֑ה אֶת־מִקְנֵ֖הּו הָיּ֥ו ּובָנָ֛יו
וַּיִ֥חַר הָאֲנָׁשִ֔ים וַּיִתְעַּצְבּו֙ ּכְׁשָמְעָ֔ם מִן־הַּׂשָדֶה֙ ּבָ֤אּו יַעֲקֹ֗ב ּובְנֵ֣י ז אִתֹו: לְדַּבֵ֖ר אֶל־יַעֲקֹ֑ב
וַיְדַּבֵ֥ר ח יֵעָׂשֶה: לֹ֥א וְכֵ֖ן אֶת־ּבַת־יַעֲקֹ֔ב לִׁשְּכַב֙ בְיִׂשְרָאֵ֗ל עָׂשָ֣ה נְבָלָ֞ה ּכִ֣י מְאֹ֑ד לָהֶ֖ם
לְאִּׁשָה: לֹ֖ו אֹתָּ֛ה נָ֥א תְנּ֨ו ּבְבִתְכֶ֔ם נַפְׁשֹו֙ חָׁשְקָ֤ה ּבְנִ֗י ׁשְכֶ֣ם לֵאמֹ֑ר אִתָ֣ם חֲמֹ֖ור
תֵׁשֵ֑בּו וְאִתָ֖נּו י לָכֶם: תִקְחּ֥ו וְאֶת־ּבְנֹתֵ֖ינּו תִתְנּו־לָ֔נּו ּבְנֹתֵיכֶם֙ אֹתָ֑נּו וְהִתְחַתְנּ֖ו ט

ּבָּה: וְהֵאָחֲזּ֖ו ּוסְחָרּ֔והָ ׁשְבּו֙ לִפְנֵיכֶ֔ם תִהְיֶ֣ה אֶל־אָבִ֣יהָ[*]וְהָאָ֨רֶץ֙ ׁשְכֶם֙ וַּיֹ֤אמֶר יא
מֹ֣הַר מְאֹד֙ עָלַ֤י הַרְּבּ֨ו יב אֶתֵן: אֵלַ֖י תֹאמְרּ֛ו וַאֲׁשֶ֥ר ּבְעֵינֵיכֶ֑ם אֶמְצָא־חֵ֖ן וְאֶל־אַחֶ֔יהָ
בְנֵי־יַעֲקֹ֜ב וַּיַעֲנּ֨ו יג לְאִּׁשָה: אֶת־הַּנַעֲרָ֖ ּותְנּו־לִ֥י אֵלָ֑י תֹאמְרּ֖ו ּכַאֲׁשֶ֥ר וְאֶ֨תְנָ֔ה ּומַתָ֔ן
וַּיֹאמְרּ֣ו יד אֲחֹתָם: ּדִינָ֥ה אֵ֖ת טִּמֵ֔א אֲׁשֶ֣ר וַיְדַּבֵ֑רּו ּבְמִרְמָ֖ה אָבִ֛יו וְאֶת־חֲמֹ֥ור אֶת־ׁשְכֶ֨ם
עָרְלָ֑ה אֲׁשֶר־לֹ֣ו לְאִ֖יׁש אֶת־אֲחֹתֵ֔נּו לָתֵת֙ הַּזֶ֔ה הַּדָבָ֣ר לַעֲׂשֹות֙ נּוכַל֙ לֹ֤א אֲלֵיהֶ֗ם
ּכָל־זָכָר: לָכֶ֖ם לְהִּמֹ֥ל כָמֹ֔נּו תִהְיּ֣ו אִ֚ם לָכֶ֑ם נֵאֹ֣ות אַךְ־ּבְזֹ֖את טו לָנּו: הִ֖וא ּכִי־חֶרְּפָ֥ה
אֶחָד: לְעַ֥ם וְהָיִ֖ינּו אִתְכֶ֔ם וְיָׁשַ֣בְנּו נִּקַח־לָ֑נּו וְאֶת־ּבְנֹתֵיכֶ֖ם לָכֶ֔ם אֶת־ּבְנֹתֵ֨ינּו֙ וְנָתַּ֤נּו טז

דִבְרֵיהֶ֖ם[*] וַּיִיטְבּ֥ו יח וְהָלָכְנּו: אֶת־ּבִתֵ֖נּו וְלָקַ֥חְנּו לְהִּמֹ֑ול אֵלֵ֖ינּו תִׁשְמְעּ֛ו וְאִם־לֹ֧א יז
חָפֵ֖ץ ּכִ֥י הַּדָבָ֔ר לַעֲׂשֹ֣ות הַּנַ֨עַר֙ וְלֹא־אֵחַ֤ר יט ּבֶן־חֲמֹור: ׁשְכֶ֥ם ּובְעֵינֵ֖י חֲמֹ֑ור ּבְעֵינֵ֣י
עִירָ֑ם אֶל־ׁשַ֣עַר ּבְנֹ֖ו ּוׁשְכֶ֥ם חֲמֹ֛ור וַּיָבֹ֥א כ אָבִיו: ּבֵ֥ית מִּכֹ֖ל נִכְּבָ֔ד וְהּ֣וא ּבְבַת־יַעֲקֹ֑ב

לֵאמֹר: עִירָ֖ם אֶל־אַנְׁשֵ֥י וְיֵׁשְבּ֤ו[*]וַיְדַּבְרּ֛ו אִתָ֗נּו הֵ֣ם ׁשְלֵמִ֧ים הָאֵּ֜לֶה הָאֲנָׁשִ֨ים כא
לְנָׁשִ֔ים נִּקַח־לָ֣נּו אֶת־ּבְנֹתָם֙ לִפְנֵיהֶ֑ם רַחֲבַת־יָדַ֖יִם הִּנֵ֥ה וְהָאָ֛רֶץ אֹתָּ֔ה וְיִסְחֲרּ֣ו בָאָ֨רֶץ֙
לְעַ֣ם לִהְיֹ֖ות אִתָ֔נּו לָׁשֶ֣בֶת הָאֲנָׁשִים֙ לָ֤נּו יֵאֹ֨תּו אַךְ־ּבְ֠זֹ֠את כב לָהֶם: נִתֵ֥ן וְאֶת־ּבְנֹתֵ֖ינּו
וְכָל־ּבְהֶמְתָ֔ם וְקִנְיָנָם֙ מִקְנֵהֶ֤ם כג נִּמֹלִים: הֵ֥ם ּכַאֲׁשֶ֖ר ּכָל־זָכָ֔ר לָ֨נּו֙ ּבְהִּמֹ֥ול אֶחָ֑ד
ּבְנֹ֔ו וְאֶל־ׁשְכֶ֣ם אֶל־חֲמֹור֙ וַּיִׁשְמְעּ֤ו כד אִתָנּו: וְיֵׁשְבּ֖ו לָהֶ֔ם נֵאֹ֣ותָה אַ֚ךְ הֵ֑ם לָ֖נּו הֲלֹ֥וא

עִירֹו: ׁשַ֥עַר ּכָל־יֹצְאֵ֖י ּכָל־זָכָ֔ר וַּיִּמֹ֨לּו֙ עִירֹ֑ו ׁשַ֣עַר הַּׁשְלִיׁשִ֜י[*]ּכָל־יֹצְאֵ֖י בַּיֹ֨ום וַיְהִי֩ כה
וַּיָבֹ֥אּו חַרְּבֹ֔ו אִ֣יׁש דִינָה֙ אֲחֵ֤י וְלֵוִ֜י ׁשִמְעֹ֨ון ׁשְנֵי־בְנֵי־יַ֠עֲקֹ֠ב וַּיִקְחּ֣ו ּכֹאֲבִ֗ים ּבִהְיֹותָ֣ם
וַּיִקְחּ֧ו לְפִי־חָ֑רֶב הָרְגּ֖ו ּבְנֹ֔ו וְאֶת־ׁשְכֶ֣ם וְאֶת־חֲמֹור֙ כו ּכָל־זָכָר: וַּיַהַרְגּ֖ו ּבֶ֑טַח עַל־הָעִ֖יר
טִּמְאּ֖ו אֲׁשֶ֥ר הָעִ֑יר וַּיָבֹּ֖זּו עַל־הַ֣חֲלָלִ֔ים ּבָ֚אּו יַעֲקֹ֗ב ּבְנֵ֣י כז וַּיֵצֵאּו: ׁשְכֶ֖ם מִּבֵ֥ית אֶת־ּדִינָ֛ה
וְאֶת־אֲׁשֶ֥ר אֲׁשֶר־ּבָעִ֛יר וְאֵ֧ת וְאֶת־חֲמֹרֵיהֶ֑ם וְאֶת־ּבְקָרָ֖ם אֶת־צֹאנָ֥ם כח אֲחֹותָם:
וְאֵ֖ת וַּיָבֹּ֑זּו ׁשָבּ֖ו וְאֶת־נְׁשֵיהֶ֔ם וְאֶת־ּכָל־טַּפָם֙ וְאֶת־ּכָל־חֵילָ֤ם כט לָקָחּו: ּבַּׂשָדֶ֖ה
ּבְיׁשֵ֣ב לְהַבְאִיׁשֵ֨נִי֙ אֹתִי֒ עֲכַרְתֶ֣ם וְאֶל־לֵוִי֘ אֶל־ׁשִמְעֹ֣ון יַעֲקֹ֜ב וַּיֹ֨אמֶר ל ּבַּבָיִת: ּכָל־אֲׁשֶ֥ר
ּובֵיתִי: אֲנִ֥י וְנִׁשְמַדְתִ֖י וְהִּכּ֔ונִי עָלַי֙ וְנֶאֶסְפּ֤ו מִסְּפָ֔ר מְתֵ֣י וַאֲנִי֙ ּובַּפְרִּזִ֑י ּבַּכְנַעֲנִ֖י הָאָ֔רֶץ

לא וַּיֹאמְרּ֑ו הַכְזֹונָ֕ה יַעֲׂשֶ֖ה אֶת־אֲחֹותֵנּו:   פ
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פרק לה
לָאֵל֙ מִזְּבֵ֔חַ וַעֲׂשֵה־ׁשָ֣ם וְׁשֶב־ׁשָ֑ם בֵית־אֵ֖ל עֲלֵ֥ה קּ֛ום אֶל־יַעֲקֹ֔ב אֱלֹהִים֙ וַּיֹ֤אמֶר א
עִּמֹ֑ו ּכָל־אֲׁשֶ֣ר וְאֶ֖ל אֶל־ּבֵיתֹ֔ו יַעֲקֹב֙ וַּיֹ֤אמֶר ב אָחִיךָ: עֵׂשָ֥ו מִּפְנֵ֖י ּבְבָ֨רְחֲךָ֔ אֵלֶ֔יךָ הַּנִרְאֶ֣ה
וְנָקּ֥ומָה ג ׂשִמְלֹתֵיכֶם: וְהַחֲלִ֖יפּו וְהִּטַהֲרּ֔ו ּבְתֹכֲכֶ֔ם אֲׁשֶ֣ר הַּנֵכָר֙ אֶת־אֱלֹהֵ֤י הָסִ֜רּו
ּבַּדֶ֖רֶךְ עִּמָדִ֔י וַיְהִי֙ צָרָתִ֔י ּבְיֹ֣ום אֹתִי֙ הָעֹנֶ֤ה לָאֵ֞ל מִזְּבֵ֗חַ וְאֶעֱׂשֶה־ּׁשָ֣ם ּבֵית־אֵ֑ל וְנַעֲלֶ֖ה

הָלָכְתִי: וְאֶת־הַּנְזָמִ֖ים[*]אֲׁשֶ֥ר ּבְיָדָ֔ם אֲׁשֶ֣ר הַּנֵכָר֙ ּכָל־אֱלֹהֵ֤י אֵ֣ת אֶל־יַעֲקֹ֗ב וַּיִתְנּ֣ו ד
| וַיְהִ֣י וַּיִּסָ֑עּו ה עִם־ׁשְכֶם: אֲׁשֶ֥ר הָאֵלָ֖ה תַ֥חַת יַעֲקֹ֔ב אֹתָם֙ וַּיִטְמֹ֤ן ּבְאָזְנֵיהֶ֑ם אֲׁשֶ֣ר
וַּיָבֹ֨א ו יַעֲקֹב: ּבְנֵ֥י אַחֲרֵ֖י רָדְפּ֔ו וְלֹ֣א סְבִיבֹ֣ותֵיהֶ֔ם אֲׁשֶר֙ עַל־הֶעָרִים֙ אֱלֹהִ֗ים חִתַ֣ת
ׁשָם֙ וַּיִ֤בֶן ז אֲׁשֶר־עִּמֹו: וְכָל־הָעָ֥ם הּ֖וא ּבֵית־אֵ֑ל הִ֖וא ּכְנַ֔עַן ּבְאֶ֣רֶץ אֲׁשֶר֙ לּ֗וזָה יַעֲקֹ֜ב
אָחִיו: מִּפְנֵ֥י ּבְבָרְחֹ֖ו הָאֱלֹהִ֔ים אֵלָיו֙ נִגְלּ֤ו ׁשָ֗ם ּכִ֣י ּבֵית־אֵ֑ל אֵ֖ל לַּמָקֹ֔ום וַּיִקְרָא֙ מִזְּבֵ֔חַ
ׁשְמֹ֖ו וַּיִקְרָ֥א הָאַּלֹ֑ון תַ֣חַת לְבֵית־אֵ֖ל מִתַ֥חַת וַתִּקָבֵ֛ר רִבְקָ֔ה מֵינֶ֣קֶת ּדְבֹרָה֙ וַתָ֤מָת ח

אַּלֹ֥ון ּבָכּות:  פ
אֱלֹהִ֖ים וַּיֹאמֶר־לֹ֥ו י אֹתֹו: וַיְבָ֖רֶךְ אֲרָ֑ם מִּפַּדַ֣ן ּבְבֹאֹ֖ו עֹ֔וד אֶל־יַעֲקֹב֙ אֱלֹהִ֤ים וַּיֵרָ֨א ט
אֶת־ׁשְמֹ֖ו וַּיִקְרָ֥א ׁשְמֶ֔ךָ יִהְיֶ֣ה אִם־יִׂשְרָאֵל֙ ּכִ֤י יַעֲקֹ֗ב עֹ֜וד ׁשִמְךָ֙ לֹא־יִּקָרֵא֩ יַעֲקֹ֑ב ׁשִמְךָ֣
מִּמֶּ֑ךָ יִהְיֶ֣ה ּגֹויִ֖ם ּוקְהַ֥ל ּגֹ֛וי ּורְבֵ֔ה ּפְרֵ֣ה ׁשַּדַי֙ אֵ֤ל אֲנִ֨י אֱלֹהִ֜ים לֹ֨ו וַּיֹ֩אמֶר֩ יא יִׂשְרָאֵל:

יֵצֵאּו: מֵחֲלָצֶ֥יךָ אֶתְנֶּ֑נָה[*]ּומְלָכִ֖ים לְךָ֣ ּולְיִצְחָ֖ק לְאַבְרָהָ֥ם נָתַ֛תִי אֲׁשֶ֥ר וְאֶת־הָאָ֗רֶץ יב
אִתֹו: אֲׁשֶר־ּדִּבֶ֥ר ּבַּמָקֹ֖ום אֱלֹהִ֑ים מֵעָלָ֖יו וַּיַ֥עַל יג אֶת־הָאָרֶץ: אֶתֵ֥ן אַחֲרֶ֖יךָ ּולְזַרְעֲךָ֥
וַּיִצֹ֥ק נֶ֔סֶךְ עָלֶ֨יהָ֙ וַּיַּסֵ֤ךְ אָ֑בֶן מַּצֶ֣בֶת אִתֹ֖ו אֲׁשֶר־ּדִּבֶ֥ר ּבַּמָקֹ֛ום מַּצֵבָ֗ה יַעֲקֹ֜ב וַּיַּצֵ֨ב יד

ׁשָמֶן: אֱלֹהִ֖ים[*]עָלֶ֖יהָ ׁשָ֛ם אִתֹ֥ו ּדִּבֶ֨ר אֲׁשֶר֩ הַּמָקֹ֗ום אֶת־ׁשֵ֣ם יַעֲקֹ֜ב וַּיִקְרָ֨א טו
וַתְקַׁ֥ש רָחֵ֖ל וַתֵ֥לֶד אֶפְרָ֑תָה לָבֹ֣וא ּכִבְרַת־הָאָ֖רֶץ וַיְהִי־עֹ֥וד אֵ֔ל מִּבֵ֣ית וַּיִסְעּו֙ טז ּבֵית־אֵל:
לָ֖ךְ ּכִי־גַם־זֶ֥ה אַל־תִ֣ירְאִ֔י הַמְיַּלֶ֨דֶת֙ לָּ֤ה וַתֹ֨אמֶר ּבְלִדְתָּ֑ה בְהַקְׁשֹתָּ֖ה וַיְהִ֥י יז ּבְלִדְתָּה:
בִנְיָמִין: קָרָא־לֹ֥ו וְאָבִ֖יו ּבֶן־אֹונִ֑י ׁשְמֹ֖ו וַתִקְרָ֥א מֵ֔תָה ּכִ֣י נַפְׁשָּה֙ ּבְצֵ֤את וַיְהִ֞י יח ּבֵן:
מַּצֵבָ֖ה יַעֲקֹ֛ב וַּיַּצֵ֧ב כ לָחֶם: ּבֵ֥ית הִ֖וא אֶפְרָ֔תָה ּבְדֶ֣רֶךְ וַתִּקָבֵר֙ רָחֵ֑ל וַתָ֖מָת יט
מֵהָ֖לְאָה אָהֳלֹ֔ה וַּיֵ֣ט יִׂשְרָאֵ֑ל וַּיִּסַ֖ע כא עַד־הַּיֹום: קְבֻרַת־רָחֵ֖ל מַּצֶ֥בֶת הִ֛וא עַל־קְבֻרָתָּ֑ה
אֶת־ּבִלְהָ֖ה֙ וַּיִׁשְּכַ֕ב֙ רְאּובֵ֔ן וַּיֵ֣לֶךְ הַהִ֔וא ּבָאָ֣רֶץ יִׂשְרָאֵל֙ ּבִׁשְּכֹ֤ן וַיְהִ֗י כב לְמִגְּדַל־עֵדֶר:

ּפִילֶ֣גֶׁש אָבִ֑֔יו וַּיִׁשְמַ֖ע יִׂשְרָאֵ֑ל   פ
וִיהּודָ֔ה וְלֵוִ֣י וְׁשִמְעֹון֙ רְאּובֵ֑ן יַעֲקֹ֖ב ּבְכֹ֥ור לֵאָ֔ה ּבְנֵ֣י כג עָׂשָר: ׁשְנֵ֥ים בְנֵי־יַעֲקֹ֖ב וַּיִהְיּ֥ו
וְנַפְתָלִי: ּדָ֖ן רָחֵ֔ל ׁשִפְחַ֣ת בִלְהָה֙ ּובְנֵ֤י כה ּובִנְיָמִן: יֹוסֵ֖ף רָחֵ֔ל ּבְנֵ֣י כד ּוזְבֻלּון: וְיִּׂשָׂשכָ֖ר

אֲרָם:[*] ּבְפַּדַ֥ן יֻּלַד־לֹ֖ו אֲׁשֶ֥ר יַעֲקֹ֔ב ּבְנֵ֣י אֵּ֚לֶה וְאָׁשֵ֑ר ּגָ֣ד לֵאָ֖ה ׁשִפְחַ֥ת זִלְּפָ֛ה ּובְנֵ֥י כו
אֲׁשֶר־ּגָר־ׁשָ֥ם חֶבְרֹ֔ון הִ֣וא הָאַרְּבַ֑ע קִרְיַ֣ת מַמְרֵ֖א אָבִ֔יו אֶל־יִצְחָ֣ק יַעֲקֹב֙ וַּיָבֹ֤א כז
יִצְחָ֤ק וַּיִגְוַ֨ע כט ׁשָנָה: ּוׁשְמֹנִ֥ים ׁשָנָ֖ה מְאַ֥ת יִצְחָ֑ק יְמֵ֣י וַּיִהְיּ֖ו כח וְיִצְחָק: אַבְרָהָ֖ם

וַּיָ֨מָת֙ וַּיֵאָ֣סֶף אֶל־עַּמָ֔יו זָקֵ֖ן ּוׂשְבַ֣ע יָמִ֑ים וַּיִקְּבְרּ֣ו אֹתֹ֔ו עֵׂשָ֥ו וְיַעֲקֹ֖ב ּבָנָיו:   פ
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פרק לו
אֶת־עָדָ֗ה ּכְנָ֑עַן מִּבְנֹ֣ות אֶת־נָׁשָ֖יו לָקַ֥ח עֵׂשָ֛ו ב אֱדֹום: הּ֥וא עֵׂשָ֖ו תֹלְדֹ֥ות וְאֵּ֛לֶה א
וְאֶת־ּבָׂשְמַ֥ת ג הַחִּוִי: ּבַת־צִבְעֹ֖ון ּבַת־עֲנָ֔ה וְאֶת־אָהֳלִיבָמָה֙ הַחִתִ֔י ּבַת־אֵילֹון֙
יָלְדָ֖ה ּובָׂ֣שְמַ֔ת אֶת־אֱלִיפָ֑ז לְעֵׂשָ֖ו עָדָ֛ה וַתֵ֧לֶד ד נְבָיֹות: אֲחֹ֥ות ּבַת־יִׁשְמָעֵ֖אל
ּבְנֵ֣י אֵּ֚לֶה וְאֶת־קֹ֑רַח וְאֶת־יַעְלָ֖ם [יְעּ֥וׁש] אֶת־יְעּ֥יׁש יָלְדָ֔ה וְאָהֳלִיבָמָה֙ ה אֶת־רְעּואֵל:
וְאֶת־ּבְנֹתָיו֘ וְאֶת־ּבָנָ֣יו אֶת־נָׁ֠שָ֠יו עֵׂשָ֡ו וַּיִּקַ֣ח ו ּכְנָעַן: ּבְאֶ֥רֶץ יֻּלְדּו־לֹ֖ו אֲׁשֶ֥ר עֵׂשָ֔ו
ּבְאֶ֣רֶץ רָכַׁ֖ש אֲׁשֶ֥ר ּכָל־קִנְיָנֹ֔ו וְאֵת֙ וְאֶת־ּכָל־ּבְהֶמְתֹ֗ו וְאֶת־מִקְנֵ֣הּו ּבֵיתֹו֒ וְאֶת־ּכָל־נַפְׁשֹ֣ות
יָכְלָ֜ה וְלֹ֨א יַחְּדָ֑ו מִּׁשֶ֣בֶת רָ֖ב רְכּוׁשָ֛ם ּכִי־הָיָ֧ה ז אָחִיו: יַעֲקֹ֥ב מִּפְנֵ֖י אֶל־אֶ֔רֶץ וַּיֵ֣לֶךְ ּכְנָ֑עַן
הּ֥וא עֵׂשָ֖ו ׂשֵעִ֔יר ּבְהַ֣ר עֵׂשָו֙ וַּיֵׁ֤שֶב ח מִקְנֵיהֶם: מִּפְנֵ֖י אֹתָ֔ם לָׂשֵ֣את מְגּורֵיהֶם֙ אֶ֤רֶץ
אֱלִיפַ֗ז ּבְנֵי־עֵׂשָ֑ו ׁשְמֹ֣ות אֵּ֖לֶה י ׂשֵעִיר: ּבְהַ֖ר אֱדֹ֑ום אֲבִ֣י עֵׂשָ֖ו תֹלְדֹ֥ות וְאֵּ֛לֶה ט אֱדֹום:
אֹומָ֔ר תֵימָ֣ן אֱלִיפָ֑ז ּבְנֵ֣י וַּיִהְיּ֖ו יא עֵׂשָו: אֵׁ֥שֶת ּבֶן־ּבָׂשְמַ֖ת רְעּואֵ֕ל עֵׂשָ֔ו אֵׁ֣שֶת ּבֶן־עָדָה֙
לֶאֱלִיפַ֖ז וַתֵ֥לֶד ּבֶן־עֵׂשָ֔ו לֶאֱלִיפַז֙ פִילֶ֗גֶׁש הָיְתָ֣ה | וְתִמְנַ֣ע יב ּוקְנַז: וְגַעְתָ֖ם צְפֹ֥ו
ּומִּזָ֑ה ׁשַּמָ֣ה וָזֶ֖רַח נַ֥חַת רְעּואֵ֔ל ּבְנֵ֣י וְאֵּ֨לֶה֙ יג עֵׂשָו: אֵׁ֥שֶת עָדָ֖ה ּבְנֵ֥י אֵּ֕לֶה אֶת־עֲמָלֵ֑ק
ּבַת־צִבְעֹ֖ון בַת־עֲנָ֛ה אָהֳלִיבָמָ֧ה ּבְנֵ֨י הָיּ֗ו וְאֵּ֣לֶה יד עֵׂשָו: אֵׁ֥שֶת בָׂשְמַ֖ת ּבְנֵ֥י הָיּ֔ו אֵּ֣לֶה
אַּלּופֵ֣י אֵּ֖לֶה טו וְאֶת־קֹרַח: וְאֶת־יַעְלָ֖ם [יְעּ֥וׁש] אֶת־יְע֥יׁש לְעֵׂשָ֔ו וַתֵ֣לֶד עֵׂשָ֑ו אֵׁ֣שֶת
קְנַז: אַּלּ֥וף צְפֹ֖ו אַּלּ֥וף אֹומָ֔ר אַּלּ֣וף תֵימָן֙ אַּלּ֤וף עֵׂשָ֔ו ּבְכֹ֣ור אֱלִיפַז֙ ּבְנֵ֤י בְנֵי־עֵׂשָ֑ו
ּבְנֵ֥י אֵּ֖לֶה אֱדֹ֔ום ּבְאֶ֣רֶץ אֱלִיפַז֙ אַּלּופֵ֤י אֵּ֣לֶה עֲמָלֵ֑ק אַּלּ֣וף ּגַעְתָ֖ם אַּלּ֥וף אַּלּוף־קֹ֛רַח טז
אֵּ֣לֶה מִּזָ֑ה אַּלּ֣וף ׁשַּמָ֖ה אַּלּ֥וף זֶ֔רַח אַּלּ֣וף נַ֨חַת֙ אַּלּ֥וף ּבֶן־עֵׂשָ֔ו רְעּואֵל֙ ּבְנֵ֤י וְאֵּ֗לֶה יז עָדָה:
אָהֳלִיבָמָה֙ ּבְנֵ֤י וְאֵּ֗לֶה יח עֵׂשָו: אֵׁ֥שֶת בָׂשְמַ֖ת ּבְנֵ֥י אֵּ֕לֶה אֱדֹ֔ום ּבְאֶ֣רֶץ רְעּואֵל֙ אַּלּופֵ֤י
אֵׁ֥שֶת ּבַת־עֲנָ֖ה אָהֳלִיבָמָ֛ה אַּלּופֵ֞י אֵּ֣לֶה קֹ֑רַח אַּלּ֣וף יַעְלָ֖ם אַּלּ֥וף יְעּ֛וׁש אַּלּ֥וף עֵׂשָ֔ו אֵׁ֣שֶת

ס אֱדֹום: הּ֥וא אַּלּופֵיהֶ֖ם וְאֵּ֥לֶה בְנֵי־עֵׂשָ֛ו אֵּ֧לֶה יט בְנֵי־ׂשֵעִיר֙[*]עֵׂשָו: אֵּ֤לֶה כ
אַּלּופֵ֧י אֵּ֣לֶה וְדִיׁשָ֑ן וְאֵ֖צֶר וְדִׁשֹ֥ון כא וַעֲנָה: וְצִבְעֹ֥ון וְׁשֹובָ֖ל לֹוטָ֥ן הָאָ֑רֶץ יׁשְבֵ֖י הַחֹרִ֔י
תִמְנָע: לֹוטָ֖ן וַאֲחֹ֥ות וְהֵימָ֑ם חֹרִ֣י בְנֵי־לֹוטָ֖ן וַּיִהְיּ֥ו כב אֱדֹום: ּבְאֶ֥רֶץ ׂשֵעִ֖יר ּבְנֵ֥י הַחֹרִ֛י
וַעֲנָ֑ה וְאַּיָ֣ה בְנֵי־צִבְעֹ֖ון וְאֵּ֥לֶה כד וְאֹונָם: ׁשְפֹ֖ו וְעֵיבָ֑ל ּומָנַ֖חַת עַלְוָ֥ן ׁשֹובָ֔ל ּבְנֵ֣י וְאֵּ֨לֶה֙ כג
אָבִיו: לְצִבְעֹ֥ון אֶת־הַחֲמֹרִ֖ים ּבִרְעֹתֹ֥ו ּבַּמִדְּבָ֔ר אֶת־הַּיֵמִם֙ מָצָ֤א אֲׁשֶ֨ר עֲנָ֗ה הּ֣וא
וְאֶׁשְּבָ֖ן חֶמְּדָ֥ן דִיׁשָ֑ן ּבְנֵ֣י וְאֵּ֖לֶה כו ּבַת־עֲנָה: וְאָהֳלִיבָמָ֖ה ּדִׁשֹ֑ן בְנֵי־עֲנָ֖ה וְאֵּ֥לֶה כה
וַאֲרָן: עּ֥וץ בְנֵי־דִיׁשָ֖ן אֵּ֥לֶה כח וַעֲקָן: וְזַעֲוָ֖ן ּבִלְהָ֥ן ּבְנֵי־אֵ֑צֶר אֵּ֖לֶה כז ּוכְרָן: וְיִתְרָ֥ן
ּדִׁשֹ֛ן אַּלּ֥וף ל עֲנָה: אַּלּ֥וף צִבְעֹ֖ון אַּלּ֥וף ׁשֹובָ֔ל אַּלּ֣וף לֹוטָן֙ אַּלּ֤וף הַחֹרִ֑י אַּלּופֵ֣י אֵּ֖לֶה כט

אַּלּ֥וף אֵ֖צֶר אַּלּ֣וף ּדִיׁשָ֑ן אֵּ֣לֶה אַּלּופֵ֧י הַחֹרִ֛י לְאַּלֻפֵיהֶ֖ם ּבְאֶ֥רֶץ ׂשֵעִיר:   פ 
יִׂשְרָאֵל:[*] לִבְנֵ֥י מְלָךְ־מֶ֖לֶךְ לִפְנֵ֥י אֱדֹ֑ום ּבְאֶ֣רֶץ מָלְכּ֖ו אֲׁשֶ֥ר הַּמְלָכִ֔ים וְאֵּ֨לֶה֙ לא

תַחְתָ֔יו וַּיִמְלֹ֣ךְ ּבָ֑לַע וַּיָ֖מָת לג ּדִנְהָבָה: עִירֹ֖ו וְׁשֵ֥ם ּבֶן־ּבְעֹ֑ור ּבֶ֖לַע ּבֶאֱדֹ֔ום וַּיִמְלֹ֣ךְ לב
וַּיָ֖מָת לה הַתֵימָנִי: מֵאֶ֥רֶץ חֻׁשָ֖ם תַחְתָ֔יו וַּיִמְלֹ֣ךְ יֹובָ֑ב וַּיָ֖מָת לד מִּבָצְרָה: ּבֶן־זֶ֖רַח יֹובָ֥ב
עֲוִית: עִירֹ֖ו וְׁשֵ֥ם מֹואָ֔ב ּבִׂשְדֵ֣ה אֶת־מִדְיָן֙ הַּמַּכֶ֤ה ּבֶן־ּבְדַ֗ד הֲדַ֣ד תַחְתָ֜יו וַּיִמְלֹ֨ךְ חֻׁשָ֑ם
ׁשָאּ֖ול תַחְתָ֔יו וַּיִמְלֹ֣ךְ ׂשַמְלָ֑ה וַּיָ֖מָת לז מִּמַׂשְרֵקָה: ׂשַמְלָ֖ה תַחְתָ֔יו וַּיִמְלֹ֣ךְ הֲדָ֑ד וַּיָ֖מָת לו
ּבַ֣עַל וַּיָ֘מָת֘ לט ּבֶן־עַכְּבֹור: חָנָ֖ן ּבַ֥עַל תַחְתָ֔יו וַּיִמְלֹ֣ךְ ׁשָאּ֑ול וַּיָ֖מָת לח הַּנָהָר: מֵרְחֹבֹ֥ות
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ּבַת־מַטְרֵ֔ד מְהֵיטַבְאֵל֙ אִׁשְתֹ֤ו וְׁשֵ֨ם ּפָ֑עּו עִירֹ֖ו וְׁשֵ֥ם הֲדַ֔ר תַחְתָיו֙ וַּיִמְלֹ֤ךְ ּבֶן־עַכְּבֹור֒ חָנָ֣ן
זָהָב: מֵ֥י ּבִׁשְמֹתָ֑ם[מפטיר]ּבַ֖ת לִמְקֹמֹתָ֖ם לְמִׁשְּפְחֹתָ֔ם עֵׂשָו֙ אַּלּופֵ֤י ׁשְמֹ֞ות וְ֠אֵּ֠לֶה מ

ּפִינֹן: אַּלּ֥וף אֵלָ֖ה אַּלּ֥וף אָהֳלִיבָמָ֛ה אַּלּ֧וף מא יְתֵת: אַּלּ֥וף עַלְוָ֖ה אַּלּ֥וף תִמְנָ֛ע אַּלּ֥וף
אַּלּופֵ֣י | אֵּ֣לֶה עִירָ֑ם אַּלּ֣וף מַגְּדִיאֵ֖ל אַּלּ֥וף מג מִבְצָר: אַּלּ֥וף תֵימָ֖ן אַּלּ֥וף קְנַ֛ז אַּלּ֥וף מב

אֱדֹ֗ום לְמׁשְבֹתָם֙ ּבְאֶ֣רֶץ אֲחֻּזָתָ֔ם הּ֥וא עֵׂשָ֖ו אֲבִ֥י אֱדֹום:   פ פ פ

פרק לז
וישב] יַעֲקֹ֗ב[פרשת תֹלְדֹ֣ות | אֵּ֣לֶה ב ּכְנָעַן: ּבְאֶ֖רֶץ אָבִ֑יו מְגּורֵ֣י ּבְאֶ֖רֶץ יַעֲקֹ֔ב וַּיֵׁ֣שֶב א

בִלְהָ֛ה אֶת־ּבְנֵ֥י נַ֗עַר וְהּ֣וא ּבַּצֹ֔אן אֶת־אֶחָיו֙ רֹעֶ֤ה הָיָ֨ה ׁשָנָה֙ ּבֶן־ׁשְבַע־עֶׂשְרֵ֤ה יֹוסֵ֞ף
אָהַ֤ב וְיִׂשְרָאֵ֗ל ג אֶל־אֲבִיהֶם: רָעָ֖ה אֶת־ּדִּבָתָ֥ם יֹוסֵ֛ף וַּיָבֵ֥א אָבִ֑יו נְׁשֵ֣י זִלְּפָ֖ה וְאֶת־ּבְנֵ֥י

ּפַּסִים: ּכְתֹ֥נֶת לֹ֖ו וְעָׂ֥שָה לֹ֑ו הּ֖וא ּכִי־בֶן־זְקֻנִ֥ים מִּכָל־ּבָנָ֔יו אֶחָ֗יו[לוי]אֶת־יֹוסֵף֙ וַּיִרְאּ֣ו ד
יֹוסֵף֙ וַּיַחֲלֹ֤ם ה לְׁשָלֹם: ּדַּבְרֹ֥ו יָכְלּ֖ו וְלֹ֥א אֹתֹ֑ו וַּיִׂשְנְאּ֖ו מִּכָל־אֶחָ֔יו אֲבִיהֶם֙ אָהַ֤ב ּכִי־אֹתֹ֞ו
הַּזֶ֖ה הַחֲלֹ֥ום ׁשִמְעּו־נָ֕א אֲלֵיהֶ֑ם וַּיֹ֖אמֶר ו אֹתֹו: ׂשְנֹ֥א עֹ֖וד וַּיֹוסִ֥פּו לְאֶחָ֑יו וַּיַּגֵ֖ד חֲלֹ֔ום
אֲלֻּמָתִ֖י קָ֥מָה וְהִּנֵ֛ה הַּׂשָדֶ֔ה ּבְתֹ֣וךְ אֲלֻּמִים֙ מְאַּלְמִ֤ים אֲנַ֜חְנּו וְ֠הִּנֵ֠ה ז חָלָמְתִי: אֲׁשֶ֥ר

לַאֲלֻּמָתִי: ָ וַתִׁשְתַחֲוֶ֖ין אֲלֻּמֹ֣תֵיכֶ֔ם תְסֻּבֶ֨ינָה֙ וְהִּנֵ֤ה לֹו֙[ישראל]וְגַם־נִּצָ֑בָה וַּיֹ֤אמְרּו ח
עַל־חֲלֹמֹתָ֖יו אֹתֹ֔ו ׂשְנֹ֣א עֹוד֙ וַּיֹוסִ֤פּו ּבָ֑נּו תִמְׁשֹ֖ל אִם־מָׁשֹ֥ול עָלֵ֔ינּו תִמְלֹךְ֙ הֲמָלֹ֤ךְ אֶחָ֔יו
חֲלֹום֙ חָלַ֤מְתִי הִּנֵ֨ה וַּיֹ֗אמֶר לְאֶחָ֑יו אֹתֹ֖ו וַיְסַּפֵ֥ר אַחֵ֔ר חֲלֹ֣ום עֹוד֙ וַּיַחֲלֹ֥ם ט וְעַל־ּדְבָרָיו:
אֶל־אָבִיו֘ וַיְסַּפֵ֣ר י לִי: מִׁשְתַחֲוִ֖ים ּכֹוכָבִ֔ים עָׂשָר֙ וְאַחַ֤ד וְהַּיָרֵ֗חַ הַּׁשֶ֣מֶׁש וְהִּנֵ֧ה עֹ֔וד
אֲנִי֙ נָבֹ֗וא הֲבֹ֣וא חָלָ֑מְתָ אֲׁשֶ֣ר הַּזֶ֖ה הַחֲלֹ֥ום מָ֛ה לֹ֔ו וַּיֹ֣אמֶר אָבִ֔יו וַּיִגְעַר־ּבֹ֣ו וְאֶל־אֶחָיו֒
אֶת־הַּדָבָר: ׁשָמַ֥ר וְאָבִ֖יו אֶחָ֑יו וַיְקַנְאּו־בֹ֖ו יא אָרְצָה: לְךָ֖ לְהִׁשְתַחֲוֹ֖ת וְאַחֶ֔יךָ וְאִּמְךָ֣

אֶל־יֹוסֵ֗ף[רביעי] יִׂשְרָאֵ֜ל וַּיֹ֨אמֶר יג ּבִׁשְכֶם: אֲבִיהֶ֖ם אֶת־צֹ֥אן לִרְעֹ֛ות אֶחָ֑יו וַּיֵלְכּ֖ו יב
לֹ֗ו וַּיֹ֣אמֶר יד הִּנֵנִי: לֹ֖ו וַּיֹ֥אמֶר אֲלֵיהֶ֑ם וְאֶׁשְלָחֲךָ֣ לְכָ֖ה ּבִׁשְכֶ֔ם רֹעִ֣ים אַחֶ֨יךָ֙ הֲלֹ֤וא
מֵעֵ֣מֶק וַּיִׁשְלָחֵ֨הּו֙ ּדָבָ֑ר וַהֲׁשִבֵ֖נִי הַּצֹ֔אן וְאֶת־ׁשְלֹ֣ום אַחֶ֨יךָ֙ אֶת־ׁשְלֹ֤ום רְאֵ֜ה לֶךְ־נָ֨א
לֵאמֹ֖ר הָאִ֛יׁש וַּיִׁשְאָלֵ֧הּו ּבַּׂשָדֶ֑ה תֹעֶ֖ה וְהִּנֵ֥ה אִ֔יׁש וַּיִמְצָאֵ֣הּו טו ׁשְכֶמָה: וַּיָבֹ֖א חֶבְרֹ֔ון
רֹעִים: הֵ֥ם אֵיפֹ֖ה לִ֔י הַּגִידָה־ּנָ֣א מְבַּקֵׁ֑ש אָנֹכִ֣י אֶת־אַחַ֖י וַּיֹ֕אמֶר טז מַה־תְבַּקֵׁש:
אֶחָ֔יו אַחַ֣ר יֹוסֵף֙ וַּיֵ֤לֶךְ ּדֹתָ֑יְנָה נֵלְכָ֖ה אֹמְרִ֔ים ׁשָמַ֨עְתִי֙ ּכִ֤י מִּזֶ֔ה נָסְעּ֣ו הָאִיׁש֙ וַּיֹ֤אמֶר יז
לַהֲמִיתֹו: אֹתֹ֖ו וַּיִתְנַּכְלּ֥ו אֲלֵיהֶ֔ם יִקְרַ֣ב ּובְטֶ֨רֶם֙ מֵרָחֹ֑ק אֹתֹ֖ו וַּיִרְאּ֥ו יח ּבְדֹתָן: וַּיִמְצָאֵ֖ם
וְנַהַרְגֵ֗הּו לְכּ֣ו | וְעַתָ֣ה כ ּבָא: הַּלָזֶ֖ה הַחֲלֹמֹ֥ות ּבַ֛עַל הִּנֵ֗ה אֶל־אָחִ֑יו אִ֣יׁש וַּיֹאמְרּ֖ו יט
חֲלֹמֹתָיו: מַה־ּיִהְיּ֖ו וְנִרְאֶ֕ה אֲכָלָ֑תְהּו רָעָ֖ה חַּיָ֥ה וְאָמַ֕רְנּו הַּבֹרֹ֔ות ּבְאַחַ֣ד וְנַׁשְלִכֵ֨הּו֙
רְאּובֵן֘ | אֲלֵהֶ֣ם וַּיֹ֨אמֶר כב נָפֶׁש: נַּכֶּ֖נּו לֹ֥א וַּיֹ֕אמֶר מִּיָדָ֑ם וַּיַּצִלֵ֖הּו רְאּובֵ֔ן וַּיִׁשְמַ֣ע כא
לְמַ֗עַן אַל־תִׁשְלְחּו־בֹ֑ו וְיָ֖ד ּבַּמִדְּבָ֔ר אֲׁשֶ֣ר הַּזֶה֙ אֶל־הַּבֹ֤ור אֹתֹ֗ו הַׁשְלִ֣יכּו אַל־תִׁשְּפְכּו־דָם֒

אֶל־אָבִיו: לַהֲׁשִיבֹ֖ו מִּיָדָ֔ם אֹתֹו֙ אֶל־אֶחָ֑יו[חמישי]הַּצִ֤יל יֹוסֵ֖ף ּכַאֲׁשֶר־ּבָ֥א וַיְהִ֕י כג
וַּיַׁשְלִ֥כּו וַּיִּ֨קָחֻ֔הּו כד עָלָיו: אֲׁשֶ֥ר הַּפַּסִ֖ים אֶת־ּכְתֹ֥נֶת אֶת־ּכֻתָנְתֹ֔ו אֶת־יֹוסֵף֙ וַּיַפְׁשִ֤יטּו
וַּיִרְאּ֔ו עֵינֵיהֶם֙ וַּיִׂשְאּ֤ו לֶאֱכָל־לֶחֶם֒ וַּיֵׁשְבּו֘ כה מָיִם: ּבֹ֖ו אֵ֥ין רֵ֔ק וְהַּבֹ֣ור הַּבֹ֑רָה אֹתֹ֖ו
הֹולְכִ֖ים וָלֹ֔ט ּוצְרִ֣י נְכֹאת֙ נֹׂשְאִ֗ים ּוגְמַּלֵיהֶ֣ם מִּגִלְעָ֑ד ּבָאָ֖ה יִׁשְמְעֵאלִ֔ים אֹרְחַ֣ת וְהִּנֵה֙
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וְכִּסִ֖ינּו אֶת־אָחִ֔ינּו נַהֲרֹג֙ ּכִ֤י מַה־ּבֶ֗צַע אֶל־אֶחָ֑יו יְהּודָ֖ה וַּיֹ֥אמֶר כו מִצְרָיְמָה: לְהֹורִ֥יד
הּ֑וא בְׂשָרֵ֖נּו ּכִי־אָחִ֥ינּו אַל־תְהִי־בֹ֔ו וְיָדֵ֨נּו֙ לַּיִׁשְמְעֵאלִ֗ים וְנִמְּכְרֶּ֣נּו לְכּ֞ו כז אֶת־ּדָמֹו:
מִן־הַּבֹ֔ור אֶת־יֹוסֵף֙ וַּיַעֲלּ֤ו וַּיִמְׁשְכּו֙ סֹחֲרִ֗ים מִדְיָנִ֜ים אֲנָׁשִ֨ים וַּיַעַבְרּו֩ כח אֶחָיו: וַּיִׁשְמְעּ֖ו
וַּיָׁ֤שָב כט מִצְרָיְמָה: אֶת־יֹוסֵ֖ף וַּיָבִ֥יאּו ּכָ֑סֶף ּבְעֶׂשְרִ֣ים לַּיִׁשְמְעֵאלִ֖ים אֶת־יֹוסֵ֛ף וַּיִמְּכְרּ֧ו
וַּיֹאמַ֑ר אֶל־אֶחָ֖יו וַּיָׁ֥שָב ל אֶת־ּבְגָדָיו: וַּיִקְרַ֖ע ּבַּבֹ֑ור אֵין־יֹוסֵ֖ף וְהִּנֵ֥ה אֶל־הַּבֹ֔ור רְאּובֵן֙
עִּזִ֔ים ׂשְעִ֣יר וַּיִׁשְחֲטּו֙ יֹוסֵ֑ף אֶת־ּכְתֹ֣נֶת וַּיִקְחּ֖ו לא אֲנִי־בָא: אָ֥נָה וַאֲנִ֖י אֵינֶּ֔נּו הַּיֶ֣לֶד
וַּיֹאמְרּ֖ו אֶל־אֲבִיהֶ֔ם וַּיָבִ֨יאּו֙ הַּפַּסִ֗ים אֶת־ּכְתֹ֣נֶת וַיְׁשַּלְחּ֞ו לב ּבַּדָם: אֶת־הַּכֻתֹ֖נֶת וַּיִטְּבְלּ֥ו
חַּיָ֥ה ּבְנִ֔י ּכְתֹ֣נֶת וַּיֹ֨אמֶר֙ וַּיַּכִירָּ֤ה לג אִם־לֹא: הִ֖וא ּבִנְךָ֛ הַּכְתֹ֧נֶת הַּכֶר־נָ֞א מָצָ֑אנּו זֹ֣את
וַּיִתְאַּבֵ֥ל ּבְמָתְנָ֑יו ׂשַ֖ק וַּיָׂ֥שֶם ׂשִמְלֹתָ֔יו יַעֲקֹב֙ וַּיִקְרַ֤ע לד יֹוסֵף: טֹרַ֖ף טָרֹ֥ף אֲכָלָ֑תְהּו רָעָ֖ה
וַּיֹ֕אמֶר לְהִתְנַחֵ֔ם וַיְמָאֵן֙ לְנַחֲמֹ֗ו וְכָל־ּבְנֹתָ֜יו כָל־ּבָנָ֨יו וַּיָקֻ֩מּו֩ לה רַּבִים: יָמִ֥ים עַל־ּבְנֹ֖ו
אֶל־מִצְרָ֑יִם אֹתֹ֖ו מָכְרּ֥ו וְהַּ֨מְדָנִ֔ים לו אָבִיו: אֹתֹ֖ו וַּיֵ֥בְּךְ ׁשְאֹ֑לָה אָבֵ֖ל אֶל־ּבְנִ֛י ּכִי־אֵרֵ֧ד

לְפֹוטִיפַר֙ סְרִ֣יס ּפַרְעֹ֔ה ׂשַ֖ר הַּטַּבָחִים:   פ

פרק לח
חִירָה: ּוׁשְמֹ֥ו עֲדֻּלָמִ֖י עַד־אִ֥יׁש וַּיֵ֛ט אֶחָ֑יו מֵאֵ֣ת יְהּודָ֖ה וַּיֵ֥רֶד הַהִ֔וא ּבָעֵ֣ת וַיְהִי֙ א
ּבֵ֑ן וַתֵ֣לֶד וַתַ֖הַר ג אֵלֶיהָ: וַּיָבֹ֥א וַּיִּקָחֶ֖הָ ׁשּ֑ועַ ּוׁשְמֹ֣ו ּכְנַעֲנִ֖י ּבַת־אִ֥יׁש יְהּודָ֛ה וַּיַרְא־ׁשָ֧ם ב
עֹוד֙ וַתֹ֤סֶף ה אֹונָן: אֶת־ׁשְמֹ֖ו וַתִקְרָ֥א ּבֵ֑ן וַתֵ֣לֶד עֹ֖וד וַתַ֥הַר ד עֵר: אֶת־ׁשְמֹ֖ו וַּיִקְרָ֥א
לְעֵ֣ר אִּׁשָ֖ה יְהּודָ֛ה וַּיִּקַ֧ח ו אֹתֹו: ּבְלִדְתָּ֥ה בִכְזִ֖יב וְהָיָ֥ה ׁשֵלָ֑ה אֶת־ׁשְמֹ֖ו וַתִקְרָ֥א ּבֵ֔ן וַתֵ֣לֶד
וַּיֹ֤אמֶר ח יְהֹוָה: וַיְמִתֵ֖הּו יְהֹוָ֑ה ּבְעֵינֵ֣י רַ֖ע יְהּודָ֔ה ּבְכֹ֣ור עֵ֚ר וַיְהִ֗י ז תָמָר: ּוׁשְמָּ֖ה ּבְכֹורֹ֑ו
ּלֹ֥א ּכִ֛י אֹונָ֔ן וַּיֵ֣דַע ט לְאָחִיךָ: זֶ֖רַע וְהָקֵ֥ם אֹתָּ֑ה וְיַּבֵ֣ם אָחִ֖יךָ אֶל־אֵׁ֥שֶת ּבֹ֛א לְאֹונָ֔ן יְהּודָה֙
לְאָחִיו: נְתָן־זֶ֖רַע לְבִלְתִ֥י אַ֔רְצָה וְׁשִחֵ֣ת אָחִיו֙ אֶל־אֵׁ֤שֶת אִם־ּבָ֨א וְהָיָ֞ה הַּזָ֑רַע יִהְיֶ֣ה לֹ֖ו
ׁשְבִ֧י ּכַּלָתֹ֜ו לְתָמָ֨ר יְהּודָה֩ וַּיֹ֣אמֶר יא ּגַם־אֹתֹו: וַּיָ֖מֶת עָׂשָ֑ה אֲׁשֶ֣ר יְהֹוָ֖ה ּבְעֵינֵ֥י וַּיֵ֛רַע י
תָמָ֔ר וַתֵ֣לֶךְ ּכְאֶחָ֑יו ּגַם־הּ֖וא ּפֶן־יָמּ֥ות אָמַ֔ר ּכִ֣י בְנִ֔י ׁשֵלָ֣ה עַד־יִגְּדַל֙ בֵית־אָבִ֗יךְ אַלְמָנָ֣ה
וַּיַ֜עַל יְהּודָ֗ה וַּיִּנָ֣חֶם אֵׁשֶת־יְהּודָ֑ה ּבַת־ׁשּ֣ועַ וַתָ֖מָת הַּיָמִ֔ים וַּיִרְּבּו֙ יב אָבִיהָ: ּבֵ֥ית וַתֵׁ֖שֶב
חָמִ֛יךְ הִּנֵ֥ה לֵאמֹ֑ר לְתָמָ֖ר וַּיֻּגַ֥ד יג תִמְנָתָה: הָעֲדֻּלָמִ֖י רֵעֵ֥הּו וְחִירָ֛ה הּ֗וא צֹאנֹו֙ עַל־ּגֹזְזֵ֤י
וַתִתְעַּלָ֔ף ּבַּצָעִיף֙ וַתְכַ֤ס מֵעָלֶ֗יהָ אַלְמְנּותָּ֜ה ּבִגְדֵ֨י וַתָ֩סַר֩ יד צֹאנֹו: לָגֹ֥ז תִמְנָ֖תָה עֹלֶ֥ה
לֹא־נִתְנָ֥ה וְהִ֕וא ׁשֵלָ֔ה ּכִי־גָדַ֣ל רָאֲתָה֙ ּכִ֤י תִמְנָ֑תָה עַל־ּדֶ֣רֶךְ אֲׁשֶ֖ר עֵינַ֔יִם ּבְפֶ֣תַח וַתֵׁ֨שֶב֙
אֵלֶ֜יהָ וַּיֵ֨ט טז ּפָנֶיהָ: כִּסְתָ֖ה ּכִ֥י לְזֹונָ֑ה וַּיַחְׁשְבֶ֖הָ יְהּודָ֔ה וַּיִרְאֶ֣הָ טו לְאִּׁשָה: לֹ֖ו
מַה־תִתֶן־לִ֔י וַתֹ֨אמֶר֙ הִ֑וא כַּלָתֹ֖ו ּכִ֥י יָדַ֔ע לֹ֣א ּכִ֚י אֵלַ֔יִךְ אָבֹ֣וא ּנָא֙ הָ֤בָה וַּיֹ֨אמֶר֙ אֶל־הַּדֶ֗רֶךְ
עַ֥ד עֵרָבֹ֖ון אִם־תִתֵ֥ן וַתֹ֕אמֶר מִן־הַּצֹ֑אן ּגְדִי־עִּזִ֖ים אֲׁשַּלַ֥ח אָנֹכִ֛י וַּיֹ֕אמֶר יז אֵלָי: תָבֹ֖וא ּכִ֥י
אֲׁשֶ֣ר ּומַּטְךָ֖ ּופְתִילֶ֔ךָ חֹתָמְךָ֙ וַתֹ֗אמֶר אֶתֶן־לָךְ֒ אֲׁשֶ֣ר הָעֵרָבֹון֘ מָ֣ה וַּיֹ֗אמֶר יח ׁשָלְחֶךָ:
וַתִלְּבַׁ֖ש מֵעָלֶ֑יהָ צְעִיפָּ֖ה וַתָ֥סַר וַתֵ֔לֶךְ וַתָ֣קָם יט לֹו: וַתַ֥הַר אֵלֶ֖יהָ וַּיָבֹ֥א וַּיִתֶן־לָּ֛ה ּבְיָדֶ֑ךָ
לָקַ֥חַת הָעֲדֻּלָמִ֔י רֵעֵ֣הּו ּבְיַד֙ הָעִּזִ֗ים אֶת־ּגְדִ֣י יְהּודָ֜ה וַּיִׁשְלַ֨ח כ אַלְמְנּותָּה: ּבִגְדֵ֥י
הַּקְדֵׁשָ֛ה אַּיֵ֧ה לֵאמֹ֔ר מְקֹמָּה֙ אֶת־אַנְׁשֵ֤י וַּיִׁשְאַ֞ל כא מְצָאָּה: וְלֹ֖א הָאִּׁשָ֑ה מִּיַ֣ד הָעֵרָבֹ֖ון
וַּיֹ֖אמֶר אֶל־יְהּודָ֔ה וַּיָׁ֨שָב֙ כב קְדֵׁשָה: בָזֶ֖ה לֹא־הָיְתָ֥ה וַּיֹ֣אמְרּ֔ו עַל־הַּדָ֑רֶךְ בָעֵינַ֖יִם הִ֥וא
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יְהּודָה֙ וַּיֹ֤אמֶר כג קְדֵׁשָה: בָזֶ֖ה לֹא־הָיְתָ֥ה אָמְרּ֔ו הַּמָקֹום֙ אַנְׁשֵ֤י וְגַ֨ם מְצָאתִ֑יהָ לֹ֣א
| וַיְהִ֣י כד מְצָאתָּה: לֹ֥א וְאַתָ֖ה הַּזֶ֔ה הַּגְדִ֣י ׁשָלַ֨חְתִי֙ הִּנֵ֤ה לָבּ֑וז נִהְיֶ֣ה ּפֶ֖ן תִּקַח־לָּ֔ה
לִזְנּונִ֑ים הָרָ֖ה הִּנֵ֥ה וְגַ֛ם ּכַּלָתֶ֔ךָ תָמָ֣ר זָנְתָה֙ לֵאמֹר֙ לִיהּודָ֤ה וַּיֻּגַ֨ד חֳדָׁשִ֗ים ּכְמִׁשְלׁ֣ש
לֵאמֹ֔ר אֶל־חָמִ֨יהָ֙ ׁשָלְחָ֤ה וְהִ֨יא מּוצֵ֗את הִ֣וא כה וְתִּׂשָרֵף: הֹוצִיאּ֖והָ יְהּודָ֔ה וַּיֹ֣אמֶר
וְהַּמַּטֶ֖ה וְהַּפְתִילִ֛ים הַחֹתֶ֧מֶת לְמִ֞י הַּכֶר־נָ֔א וַתֹ֨אמֶר֙ הָרָ֑ה אָנֹכִ֖י ּלֹ֔ו אֲׁשֶר־אֵּ֣לֶה לְאִיׁש֙
בְנִ֑י לְׁשֵלָ֣ה לֹא־נְתַתִ֖יהָ ּכִי־עַל־ּכֵ֥ן מִּמֶּ֔נִי צָדְקָ֣ה וַּיֹ֨אמֶר֙ יְהּודָ֗ה וַּיַּכֵ֣ר כו הָאֵּלֶה:
וַיְהִ֥י כח ּבְבִטְנָּה: תְאֹומִ֖ים וְהִּנֵ֥ה לִדְתָּ֑ה ּבְעֵ֣ת וַיְהִ֖י כז לְדַעְתָּה: עֹ֖וד וְלֹא־יָסַ֥ף
רִאׁשֹנָה: יָצָ֥א זֶ֖ה לֵאמֹ֔ר ׁשָנִי֙ עַל־יָדֹ֤ו וַתִקְׁשֹ֨ר הַמְיַּלֶ֗דֶת וַתִּקַ֣ח וַּיִתֶן־יָ֑ד בְלִדְתָּ֖ה
ׁשְמֹ֖ו וַּיִקְרָ֥א ּפָ֑רֶץ עָלֶ֣יךָ מַה־ּפָרַ֖צְתָ וַתֹ֕אמֶר אָחִ֔יו יָצָ֣א וְהִּנֵה֙ יָדֹ֗ו ּכְמֵׁשִ֣יב | וַיְהִ֣י כט

ּפָרֶץ: ל וְאַחַר֙ יָצָ֣א אָחִ֔יו אֲׁשֶ֥ר עַל־יָדֹ֖ו הַּׁשָנִ֑י וַּיִקְרָ֥א ׁשְמֹ֖ו זָרַח:   ס

פרק לט
אִ֣יׁש[ששי] הַּטַּבָחִים֙ ׂשַ֤ר ּפַרְעֹ֜ה סְרִ֨יס ּפֹוטִיפַר֩ וַּיִקְנֵ֡הּו מִצְרָ֑יְמָה הּורַ֣ד וְיֹוסֵ֖ף א

אִ֣יׁש וַיְהִ֖י אֶת־יֹוסֵ֔ף יְהֹוָה֙ וַיְהִ֤י ב ׁשָּמָה: הֹורִדֻ֖הּו אֲׁשֶ֥ר הַּיִׁשְמְעֵאלִ֔ים מִּיַד֙ מִצְרִ֔י
עֹׂשֶ֔ה אֲׁשֶר־הּ֣וא וְכֹל֙ אִתֹ֑ו יְהֹוָ֖ה ּכִ֥י אֲדֹנָ֔יו וַּיַ֣רְא ג הַּמִצְרִי: אֲדֹנָ֥יו ּבְבֵ֖ית וַיְהִ֕י מַצְלִ֑יחַ

ּבְיָדֹו: מַצְלִ֥יחַ ששי]יְהֹוָ֖ה וַּיַפְקִדֵ֨הּו֙[ע''כ אֹתֹ֑ו וַיְׁשָ֣רֶת ּבְעֵינָ֖יו חֵ֛ן יֹוסֵ֥ף וַּיִמְצָ֨א ד
יֶׁש־לֹ֔ו ּכָל־אֲׁשֶ֣ר וְעַל֙ ּבְבֵיתֹ֗ו אֹתֹ֜ו הִפְקִ֨יד מֵאָז֩ וַיְהִ֡י ה ּבְיָדֹו: נָתַ֥ן וְכָל־יֶׁש־לֹ֖ו עַל־ּבֵיתֹ֔ו
ּבַּבַ֖יִת יֶׁש־לֹ֔ו ּבְכָל־אֲׁשֶ֣ר יְהֹוָה֙ ּבִרְּכַ֤ת וַיְהִ֞י יֹוסֵ֑ף ּבִגְלַ֣ל הַּמִצְרִ֖י אֶת־ּבֵ֥ית יְהֹוָ֛ה וַיְבָ֧רֶךְ
אִם־הַּלֶ֖חֶם ּכִ֥י מְאּ֔ומָה אִתֹו֙ וְלֹא־יָדַ֤ע ּבְיַד־יֹוסֵף֒ ּכָל־אֲׁשֶר־לֹו֘ וַּיַעֲזֹ֣ב ו ּובַּׂשָדֶה:

מַרְאֶה: וִיפֵ֥ה יְפֵה־תֹ֖אַר יֹוסֵ֔ף וַיְהִ֣י אֹוכֵ֑ל הָאֵּ֔לֶה[*]אֲׁשֶר־הּ֣וא הַּדְבָרִ֣ים אַחַר֙ וַיְהִ֗י ז
וַּיֹ֨אמֶר֙ | וַיְמָאֵ֓ן ח עִּמִי: ׁשִכְבָ֥ה וַתֹ֖אמֶר אֶל־יֹוסֵ֑ף אֶת־עֵינֶ֖יהָ אֵׁשֶת־אֲדֹנָ֛יו וַתִּׂשָ֧א
אֵינֶּ֨נּו ט ּבְיָדִי: נָתַ֥ן אֲׁשֶר־יֶׁש־לֹ֖ו וְכֹ֥ל מַה־ּבַּבָ֑יִת אִתִ֖י לֹא־יָדַ֥ע אֲדֹנִ֔י הֵ֣ן אֲדֹנָ֔יו אֶל־אֵׁ֣שֶת
וְאֵ֨יךְ אַתְ־אִׁשְתֹ֑ו ּבַאֲׁשֶ֣ר אִם־אֹותָ֖ךְ ּכִ֥י מְאּ֔ומָה מִּמֶּ֨נִי֙ וְלֹא־חָׂשַ֤ךְ מִּמֶּ֒נִי֒ הַּזֶה֘ ּבַּבַ֣יִת גָדֹ֜ול
יֹ֑ום | יֹ֣ום אֶל־יֹוסֵ֖ף ּכְדַּבְרָּ֥ה וַיְהִ֕י י לֵאלֹהִים: וְחָטָ֖אתִי הַּזֹ֔את הַּגְדֹלָה֙ הָרָעָ֤ה אֶעֱׂשֶ֜ה
הַּבַ֖יְתָה וַּיָבֹ֥א הַּזֶ֔ה ּכְהַּיֹ֣ום וַיְהִי֙ יא עִּמָּה: לִהְיֹ֥ות אֶצְלָּ֖ה לִׁשְּכַ֥ב אֵלֶ֛יהָ וְלֹא־ׁשָמַ֥ע
לֵאמֹ֖ר ּבְבִגְדֹ֛ו וַתִתְּפְׂשֵ֧הּו יב ּבַּבָיִת: ׁשָ֖ם הַּבַ֛יִת מֵאַנְׁשֵ֥י אִ֜יׁש וְאֵ֨ין מְלַאכְתֹ֑ו לַעֲׂשֹ֣ות

הַחּוצָה: וַּיֵצֵ֥א וַּיָ֖נָס ּבְיָדָּ֔ה ּבִגְדֹו֙ וַּיַעֲזֹ֤ב עִּמִ֑י ּבִגְדֹ֖ו[*]ׁשִכְבָ֣ה ּכִי־עָזַ֥ב ּכִרְאֹותָּ֔ה וַיְהִי֙ יג
לָ֛נּו הֵ֥בִיא רְאּ֗ו לֵאמֹ֔ר לָהֶם֙ וַתֹ֤אמֶר בֵיתָּ֗ה לְאַנְׁשֵ֣י וַתִקְרָ֞א יד הַחּוצָה: וַּיָ֖נָס ּבְיָדָּ֑ה
כְׁשָמְעֹ֔ו וַיְהִ֣י טו ּגָדֹול: ּבְקֹ֥ול וָאֶקְרָ֖א עִּמִ֔י לִׁשְּכַ֣ב אֵלַי֙ ּבָ֤א ּבָ֑נּו לְצַ֣חֶק עִבְרִ֖י אִ֥יׁש

הַחּוצָה: וַּיֵצֵ֥א וַּיָ֖נָס אֶצְלִ֔י ּבִגְדֹו֙ וַּיַעֲזֹ֤ב וָאֶקְרָ֑א קֹולִ֖י ּבִגְדֹ֖ו[*]ּכִי־הֲרִימֹ֥תִי וַתַּנַ֥ח טז
אֵלַ֞י ּבָ֣א לֵאמֹ֑ר הָאֵּ֖לֶה ּכַּדְבָרִ֥ים אֵלָ֔יו וַתְדַּבֵ֣ר יז אֶל־ּבֵיתֹו: אֲדֹנָ֖יו עַד־ּבֹ֥וא אֶצְלָּ֑ה
ּבִגְדֹ֛ו וַּיַעֲזֹ֥ב וָאֶקְרָ֑א קֹולִ֖י ּכַהֲרִימִ֥י וַיְהִ֕י יח ּבִי: לְצַ֥חֶק ּלָ֖נּו אֲׁשֶר־הֵבֵ֥אתָ הָעִבְרִ֛י הָעֶ֧בֶד

הַחּוצָה: וַּיָ֥נָס אֵלָיו֙[*]אֶצְלִ֖י ּדִּבְרָ֤ה אֲׁשֶ֨ר אִׁשְתֹ֗ו אֶת־ּדִבְרֵ֣י אֲדֹנָ֜יו כִׁשְמֹ֨עַ וַיְהִי֩ יט
וַּיִתְנֵ֨הּו֙ אֹתֹ֗ו יֹוסֵ֜ף אֲדֹנֵ֨י וַּיִּקַח֩ כ אַּפֹו: וַּיִ֖חַר עַבְּדֶ֑ךָ לִ֖י עָׂ֥שָה הָאֵּ֔לֶה ּכַּדְבָרִ֣ים לֵאמֹ֔ר
הַּסֹהַר: ּבְבֵ֥ית וַיְהִי־ׁשָ֖ם אֲסּורִ֑ים הַּמֶ֖לֶךְ [אֲסִירֵ֥י] אֲׁשֶר־אֲסִורֵ֥י מְקֹ֕ום הַּסֹ֔הַר אֶל־ּבֵ֣ית
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ׂשַ֤ר וַּיִתֵ֞ן כב ּבֵית־הַּסֹהַר: ׂשַ֥ר ּבְעֵינֵ֖י חִּנֹ֔ו וַּיִתֵ֣ן חָ֑סֶד אֵלָ֖יו וַּיֵ֥ט אֶת־יֹוסֵ֔ף יְהֹוָה֙ וַיְהִ֤י כא
ׁשָ֔ם עֹׂשִים֙ ּכָל־אֲׁשֶ֤ר וְאֵ֨ת הַּסֹ֑הַר ּבְבֵ֣ית אֲׁשֶ֖ר ּכָל־הָ֣אֲסִירִ֔ם אֵ֚ת ּבְיַד־יֹוסֵ֔ף ּבֵית־הַּסֹ֨הַר֙
יְהֹוָ֖ה ּבַאֲׁשֶ֥ר ּבְיָדֹ֔ו אֶת־ּכָל־מְאּ֨ומָה֙ רֹאֶ֤ה ּבֵית־הַּסֹ֗הַר ׂשַ֣ר | אֵ֣ין כג עֹׂשֶה: הָיָ֥ה הּ֖וא

אִתֹ֑ו וַאֲׁשֶר־הּ֥וא עֹׂשֶ֖ה יְהֹוָ֥ה מַצְלִיחַ:  פ

פרק מ
לַאֲדֹנֵיהֶ֖ם[*] וְהָאֹפֶ֑ה מֶלֶךְ־מִצְרַ֖יִם מַׁשְקֵ֥ה חָטְאּ֛ו הָאֵּ֔לֶה הַּדְבָרִ֣ים אַחַר֙ וַיְהִ֗י א

הָאֹופִים: ׂשַ֥ר וְעַ֖ל הַּמַׁשְקִ֔ים ׂשַ֣ר עַ֚ל סָרִיסָ֑יו ׁשְנֵ֣י עַ֖ל ּפַרְעֹ֔ה וַּיִקְצֹ֣ף ב מִצְרָיִם: לְמֶ֥לֶךְ
אָסּ֥ור יֹוסֵ֖ף אֲׁשֶ֥ר מְקֹ֕ום הַּסֹ֑הַר אֶל־ּבֵ֣ית הַּטַּבָחִ֖ים ׂשַ֥ר ּבֵ֛ית ּבְמִׁשְמַ֗ר אֹתָ֜ם וַּיִתֵ֨ן ג
ּבְמִׁשְמָר: יָמִ֖ים וַּיִהְיּ֥ו אֹתָ֑ם וַיְׁשָ֣רֶת אִתָ֖ם אֶת־יֹוסֵ֛ף הַּטַּבָחִ֧ים ׂשַ֣ר וַּ֠יִפְקֹ֠ד ד ׁשָם:
הַּמַׁשְקֶ֣ה חֲלֹמֹ֑ו ּכְפִתְרֹ֣ון אִ֖יׁש אֶחָ֔ד ּבְלַ֣יְלָה חֲלֹמֹו֙ אִ֤יׁש ׁשְנֵיהֶ֜ם חֲלֹ֨ום וַּיַחַלְמּו֩ ה
ּבַּבֹ֑קֶר יֹוסֵ֖ף אֲלֵיהֶ֛ם וַּיָבֹ֧א ו הַּסֹהַר: ּבְבֵ֥ית אֲסּורִ֖ים אֲׁשֶ֥ר מִצְרַ֔יִם לְמֶ֣לֶךְ אֲׁשֶר֙ וְהָאֹפֶ֗ה
אֲדֹנָ֖יו ּבֵ֥ית בְמִׁשְמַ֛ר אִתֹ֧ו אֲׁשֶ֨ר פַרְעֹ֗ה אֶת־סְרִיסֵ֣י וַּיִׁשְאַ֞ל ז זֹעֲפִים: וְהִּנָ֖ם אֹתָ֔ם וַּיַ֣רְא
אֹתֹ֑ו אֵ֣ין ּופֹתֵ֖ר חָלַ֔מְנּו חֲלֹ֣ום אֵלָ֔יו וַּיֹאמְרּ֣ו ח הַּיֹום: רָעִ֖ים ּפְנֵיכֶ֥ם מַּדּ֛ועַ לֵאמֹ֑ר

לִי: סַּפְרּו־נָ֖א ּפִתְרֹנִ֔ים לֵאלֹהִים֙ הֲלֹ֤וא יֹוסֵ֗ף אֲלֵהֶ֜ם וַיְסַּפֵ֧ר[*]וַּיֹ֨אמֶר ט
ׁשְלֹׁשָ֣ה ּובַּגֶ֖פֶן י לְפָנָי: וְהִּנֵה־גֶ֖פֶן ּבַחֲלֹומִ֕י לֹ֔ו וַּיֹ֣אמֶר לְיֹוסֵ֑ף אֶת־חֲלֹמֹ֖ו ׂשַר־הַּמַׁשְקִ֛ים
ּבְיָדִ֑י ּפַרְעֹ֖ה וְכֹ֥וס יא עֲנָבִים: אַׁשְּכְלֹתֶ֖יהָ הִבְׁשִ֥ילּו נִּצָּ֔ה עָלְתָ֣ה כְפֹרַ֨חַת֙ וְהִ֤וא ׂשָרִיגִ֑ם
ּפַרְעֹה: עַל־ּכַ֥ף אֶת־הַּכֹ֖וס וָאֶתֵ֥ן ּפַרְעֹ֔ה אֶל־ּכֹ֣וס אֹתָם֙ וָאֶׂשְחַ֤ט אֶת־הָעֲנָבִ֗ים וָאֶּקַ֣ח
ׁשְלֹׁ֣שֶת | ּבְעֹ֣וד יג הֵם: יָמִ֖ים ׁשְלׁ֥שֶת הַּׂשָ֣רִגִ֔ים ׁשְלֹׁ֨שֶת֙ ּפִתְרֹנֹ֑ו זֶ֖ה יֹוסֵ֔ף לֹו֙ וַּיֹ֤אמֶר יב
ּכַּמִׁשְּפָט֙ ּבְיָדֹ֔ו כֹוס־ּפַרְעֹה֙ וְנָתַתָ֤ עַל־ּכַּנֶ֑ךָ וַהֲׁשִיבְךָ֖ אֶת־רֹאׁשֶ֔ךָ פַרְעֹה֙ יִּׂשָ֤א יָמִ֗ים

מַׁשְקֵהּו: הָיִ֖יתָ אֲׁשֶ֥ר וְעָׂשִיתָ־ּנָ֥א[*]הָרִאׁשֹ֔ון לָ֔ךְ יִ֣יטַב ּכַאֲׁשֶר֙ אִתְךָ֗ אִם־זְכַרְתַ֣נִי ּכִ֧י יד
מֵאֶ֖רֶץ ּגֻּנַ֔בְתִי ּכִי־גֻּנֹ֣ב טו הַּזֶה: מִן־הַּבַ֥יִת וְהֹוצֵאתַ֖נִי אֶל־ּפַרְעֹ֔ה וְהִזְּכַרְתַ֨נִי֙ חָ֑סֶד עִּמָדִ֖י
ּכִ֣י ׂשַר־הָאֹפִ֖ים וַּיַ֥רְא טז ּבַּבֹור: אֹתִ֖י ּכִי־ׂשָמּ֥ו מְאּ֔ומָה לֹא־עָׂשִ֣יתִי וְגַם־ּפֹה֙ הָעִבְרִ֑ים
עַל־רֹאׁשִי: חֹרִ֖י סַּלֵ֥י ׁשְלֹׁשָ֛ה וְהִּנֵ֗ה ּבַחֲלֹומִ֔י אַף־אֲנִי֙ אֶל־יֹוסֵ֔ף וַּיֹ֨אמֶר֙ ּפָתָ֑ר טֹ֣וב
מֵעַ֥ל מִן־הַּסַ֖ל אֹתָ֛ם אֹכֵ֥ל וְהָעֹ֗וף אֹפֶ֑ה מַעֲׂשֵ֣ה ּפַרְעֹ֖ה מַאֲכַ֥ל מִּכֹ֛ל הָעֶלְיֹ֗ון ּובַּסַ֣ל יז
| ּבְעֹ֣וד יט הֵם: יָמִ֖ים ׁשְלֹׁ֥שֶת הַּסַּלִ֔ים ׁשְלֹׁ֨שֶת֙ ּפִתְרֹנֹ֑ו זֶ֖ה וַּיֹ֔אמֶר יֹוסֵף֙ וַּיַ֤עַן יח רֹאׁשִי:
הָעֹ֛וף וְאָכַ֥ל עַל־עֵ֑ץ אֹותְךָ֖ וְתָלָ֥ה מֵעָלֶ֔יךָ אֶת־רֹאׁשְךָ֙ פַרְעֹ֤ה יִּׂשָ֨א יָמִ֗ים ׁשְלֹׁ֣שֶת

מֵעָלֶיךָ: וַּיַ֥עַׂש[מפטיר]אֶת־ּבְׂשָרְךָ֖ אֶת־ּפַרְעֹ֔ה הֻּלֶ֣דֶת יֹ֚ום הַּׁשְלִיׁשִ֗י ּבַּיֹ֣ום | וַיְהִ֣י כ
ּבְתֹ֥וךְ הָאֹפִ֖ים ׂשַ֥ר וְאֶת־רֹ֛אׁש הַּמַׁשְקִ֗ים ׂשַ֣ר | אֶת־רֹ֣אׁש וַּיִּׂשָ֞א לְכָל־עֲבָדָ֑יו מִׁשְתֶ֖ה
וְאֵ֛ת כב ּפַרְעֹה: עַל־ּכַ֥ף הַּכֹ֖וס וַּיִתֵ֥ן עַל־מַׁשְקֵ֑הּו הַּמַׁשְקִ֖ים אֶת־ׂשַ֥ר וַּיָׁ֛שֶב כא עֲבָדָיו:
אֶת־יֹוסֵ֖ף ׂשַר־הַּמַׁשְקִ֛ים וְלֹא־זָכַ֧ר כג יֹוסֵף: לָהֶ֖ם ּפָתַ֛ר ּכַאֲׁשֶ֥ר תָלָ֑ה הָאֹפִ֖ים ׂשַ֥ר

וַּיִׁשְּכָחֵהּו:   פ פ פ
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מקץ] עַל־הַיְאֹר:[פרשת עֹמֵ֥ד וְהִּנֵ֖ה חֹלֵ֔ם ּופַרְעֹ֣ה יָמִ֑ים ׁשְנָתַ֣יִם מִּקֵ֖ץ וַיְהִ֕י א
ּבָאָחּו: וַתִרְעֶ֖ינָה ּבָׂשָ֑ר ּובְרִיאֹ֣ת מַרְאֶ֖ה יְפֹ֥ות ּפָרֹ֔ות ׁשֶ֣בַע עֹלֹת֙ מִן־הַיְאֹ֗ר וְהִּנֵ֣ה ב
ּבָׂשָ֑ר וְדַּקֹ֣ות מַרְאֶ֖ה רָעֹ֥ות מִן־הַיְאֹ֔ר אַחֲרֵיהֶן֙ עֹלֹ֤ות אֲחֵרֹ֗ות ּפָרֹ֣ות ׁשֶ֧בַע וְהִּנֵ֞ה ג
וְדַּקֹ֣ת הַּמַרְאֶה֙ רָעֹ֤ות הַּפָרֹ֗ות וַתֹאכַ֣לְנָה ד הַיְאֹר: עַל־ׂשְפַ֥ת הַּפָרֹ֖ות אֵ֥צֶל וַתַעֲמֹ֛דְנָה
ׁשֵנִ֑ית וַּיַחֲלֹ֖ם וַּיִיׁשָ֕ן ה ּפַרְעֹה: וַּיִיקַ֖ץ וְהַּבְרִיאֹ֑ת הַּמַרְאֶ֖ה יְפֹ֥ת הַּפָרֹ֔ות ׁשֶ֣בַע אֵ֚ת הַּבָׂשָ֔ר

וְטֹבֹות: ּבְרִיאֹ֥ות אֶחָ֖ד ּבְקָנֶ֥ה עֹלֹ֛ות ׁשִּבֳלִ֗ים ׁשֶ֣בַע | ׁשִּבֳלִ֔ים[לוי]וְהִּנֵ֣ה ׁשֶ֣בַע וְהִּנֵה֙ ו
ׁשֶ֣בַע אֵ֚ת הַּדַּקֹ֔ות הַּׁשִּבֳלִ֣ים וַתִבְלַ֨עְנָה֙ ז אַחֲרֵיהֶן: צֹמְחֹ֖ות קָדִ֑ים ּוׁשְדּופֹ֣ת ּדַּקֹ֖ות
רּוחֹ֔ו וַתִּפָ֣עֶם בַּבֹ֨קֶר֙ וַיְהִ֤י ח חֲלֹום: וְהִּנֵ֥ה ּפַרְעֹ֖ה וַּיִיקַ֥ץ וְהַּמְלֵאֹ֑ות הַּבְרִיאֹ֖ות הַּׁשִּבֳלִ֔ים
לָהֶם֙ ּפַרְעֹ֤ה וַיְסַּפֵ֨ר וְאֶת־ּכָל־חֲכָמֶ֑יהָ מִצְרַ֖יִם אֶת־ּכָל־חַרְטֻּמֵ֥י וַּיִקְרָ֛א וַּיִׁשְלַ֗ח
לֵאמֹ֑ר אֶת־ּפַרְעֹ֖ה הַּמַׁשְקִ֔ים ׂשַ֣ר וַיְדַּבֵר֙ ט לְפַרְעֹה: אֹותָ֖ם וְאֵין־ּפֹותֵ֥ר אֶת־חֲלֹמֹ֔ו
ׂשַ֣ר ּבֵ֚ית ּבְמִׁשְמַ֗ר אֹתִ֜י וַּיִתֵ֨ן עַל־עֲבָדָ֑יו קָצַ֣ף ּפַרְעֹ֖ה י הַּיֹום: מַזְּכִ֥יר אֲנִ֖י אֶת־חֲטָאַ֕י
אִ֛יׁש וָהּ֑וא אֲנִ֣י אֶחָ֖ד ּבְלַ֥יְלָה חֲלֹ֛ום וַּנַחַלְמָ֥ה יא הָאֹפִים: ׂשַ֥ר וְאֵ֖ת אֹתִ֕י הַּטַּבָחִ֔ים

חָלָמְנּו: חֲלֹמֹ֖ו הַּטַּבָחִ֔ים[ישראל]ּכְפִתְרֹ֥ון לְׂשַ֣ר עֶ֚בֶד עִבְרִ֗י נַ֣עַר אִתָ֜נּו וְׁשָ֨ם יב
ּכֵ֣ן ּפָתַר־לָ֖נּו ּכַאֲׁשֶ֥ר וַיְהִ֛י יג ּפָתָר: ּכַחֲלֹמֹ֖ו אִ֥יׁש אֶת־חֲלֹמֹתֵ֑ינּו וַּיִפְתָר־לָ֖נּו וַּ֨נְסַּפֶר־לֹ֔ו
וַיְרִיצֻ֖הּו אֶת־יֹוסֵ֔ף וַּיִקְרָ֣א ּפַרְעֹה֙ וַּיִׁשְלַ֤ח יד תָלָה: וְאֹתֹ֥ו עַל־ּכַּנִ֖י הֵׁשִ֥יב אֹתִ֛י הָיָ֑ה

אֶל־ּפַרְעֹה: וַּיָבֹ֖א ׂשִמְלֹתָ֔יו וַיְחַּלֵ֣ף וַיְגַּלַח֙ אֶל־יֹוסֵ֔ף[רביעי]מִן־הַּבֹ֑ור ּפַרְעֹה֙ וַּיֹ֤אמֶר טו
אֹתֹו: לִפְתֹ֥ר חֲלֹ֖ום תִׁשְמַ֥ע לֵאמֹ֔ר עָלֶ֨יךָ֙ ׁשָמַ֤עְתִי וַאֲנִ֗י אֹתֹ֑ו אֵ֣ין ּופֹתֵ֖ר חָלַ֔מְתִי חֲלֹ֣ום
וַיְדַּבֵ֥ר יז ּפַרְעֹה: אֶת־ׁשְלֹ֥ום יַעֲנֶ֖ה אֱלֹהִ֕ים ּבִלְעָדָ֑י לֵאמֹ֖ר אֶת־ּפַרְעֹ֛ה יֹוסֵ֧ף וַּיַ֨עַן טז
ׁשֶ֣בַע עֹלֹת֙ מִן־הַיְאֹ֗ר וְהִּנֵ֣ה יח הַיְאֹר: עַל־ׂשְפַ֥ת עֹמֵ֖ד הִנְנִ֥י ּבַחֲלֹמִ֕י אֶל־יֹוסֵ֑ף ּפַרְעֹ֖ה
עֹלֹ֣ות אֲחֵרֹות֙ ּפָרֹ֤ות ׁשֶ֣בַע וְהִּנֵ֞ה יט ּבָאָחּו: וַתִרְעֶ֖ינָה תֹ֑אַר וִיפֹ֣ת ּבָׂשָ֖ר ּבְרִיאֹ֥ות ּפָרֹ֔ות
מִצְרַ֖יִם ּבְכָל־אֶ֥רֶץ כָהֵּ֛נָה לֹא־רָאִ֧יתִי ּבָׂשָ֑ר וְרַּקֹ֣ות מְאֹ֖ד תֹ֛אַר וְרָעֹ֥ות ּדַּלֹ֨ות אַחֲרֵיהֶ֔ן
הַּבְרִיאֹת: הָרִאׁשֹנֹ֖ות הַּפָרֹ֛ות ׁשֶ֧בַע אֵ֣ת וְהָרָעֹ֑ות הָרַּקֹ֖ות הַּפָרֹ֔ות וַתֹאכַ֨לְנָה֙ כ לָרֹעַ:
ּבַתְחִּלָ֑ה ּכַאֲׁשֶ֖ר רַ֔ע ּומַרְאֵיהֶ֣ן אֶל־קִרְּבֶ֔נָה ּכִי־בָ֣אּו נֹודַע֙ וְלֹ֤א אֶל־קִרְּבֶ֗נָה וַתָבֹ֣אנָה כא
וְטֹבֹות: מְלֵאֹ֥ת אֶחָ֖ד ּבְקָנֶ֥ה עֹלֹ֛ת ׁשִּבֳלִ֗ים ׁשֶ֣בַע | וְהִּנֵ֣ה ּבַחֲלֹמִ֑י וָאֵ֖רֶא כב וָאִיקָץ:

אַחֲרֵיהֶם:[חמישי] צֹמְחֹ֖ות קָדִ֑ים ׁשְדֻפֹ֣ות ּדַּקֹ֖ות צְנֻמֹ֥ות ׁשִּבֳלִ֔ים ׁשֶ֣בַע וְהִּנֵה֙ כג
וְאֵ֥ין אֶל־הַ֣חַרְטֻּמִ֔ים וָאֹמַר֙ הַּטֹבֹ֑ות הַּׁשִּבֳלִ֖ים ׁשֶ֥בַע אֵ֛ת הַּדַּקֹ֔ת הַּׁשִּבֳלִ֣ים ָ֙ וַתִבְלַ֨עְן כד
הָאֱלֹהִ֛ים אֲׁשֶ֧ר אֵ֣ת הּ֑וא אֶחָ֣ד ּפַרְעֹ֖ה חֲלֹ֥ום אֶל־ּפַרְעֹ֔ה יֹוסֵף֙ וַּיֹ֤אמֶר כה לִי: מַּגִ֖יד
הַּטֹבֹ֔ת הַּׁשִּבֳלִים֙ וְׁשֶ֤בַע הֵּ֔נָה ׁשָנִים֙ ׁשֶ֤בַע הַּטֹבֹ֗ת ּפָרֹ֣ת ׁשֶ֧בַע כו לְפַרְעֹה: הִּגִ֥יד עֹׂשֶ֖ה
אַחֲרֵיהֶ֗ן הָעֹלֹ֣ת וְהָרָעֹ֜ת הָרַּקֹ֨ות הַּ֠פָרֹ֠ות וְׁשֶ֣בַע כז הּוא: אֶחָ֥ד חֲלֹ֖ום הֵּ֑נָה ׁשָנִ֖ים ׁשֶ֥בַע
רָעָב: ׁשְנֵ֥י ׁשֶ֖בַע יִהְיּ֕ו הַּקָדִ֑ים ׁשְדֻפֹ֖ות הָרֵקֹ֔ות הַּׁשִּבֳלִים֙ וְׁשֶ֤בַע הֵּ֔נָה ׁשָנִים֙ ׁשֶ֤בַע
אֶת־ּפַרְעֹה: הֶרְאָ֥ה עֹׂשֶ֖ה הָאֱלֹהִ֛ים אֲׁשֶ֧ר אֶל־ּפַרְעֹ֑ה ּדִּבַ֖רְתִי אֲׁשֶ֥ר הַּדָבָ֔ר הּ֣וא כח
רָעָב֙ ׁשְנֵ֤י ׁשֶ֨בַע וְ֠קָ֠מּו ל מִצְרָיִם: ּבְכָל־אֶ֥רֶץ ּגָדֹ֖ול ׂשָבָ֥ע ּבָאֹ֑ות ׁשָנִ֖ים ׁשֶ֥בַע הִּנֵ֛ה כט
וְלֹא־יִּוָדַ֤ע לא אֶת־הָאָרֶץ: הָרָעָ֖ב וְכִּלָ֥ה מִצְרָ֑יִם ּבְאֶ֣רֶץ ּכָל־הַּׂשָבָ֖ע וְנִׁשְּכַ֥ח אַחֲרֵיהֶ֔ן
הִּׁשָנֹ֧ות וְעַ֨ל לב מְאֹד: הּ֖וא ּכִי־כָבֵ֥ד אַחֲרֵי־כֵ֑ן הַהּ֖וא הָרָעָ֥ב מִּפְנֵ֛י ּבָאָ֔רֶץ הַּׂשָבָע֙
לַעֲׂשתֹו: הָאֱלֹהִ֖ים ּומְמַהֵ֥ר הָאֱלֹהִ֔ים מֵעִ֣ם הַּדָבָר֙ ּכִי־נָכֹ֤ון ּפַעֲמָ֑יִם אֶל־ּפַרְעֹ֖ה הַחֲלֹ֛ום
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פַרְעֹ֔ה יַעֲׂשֶ֣ה לד מִצְרָיִם: עַל־אֶ֥רֶץ וִיׁשִיתֵ֖הּו וְחָכָ֑ם נָבֹ֣ון אִ֖יׁש פַרְעֹ֔ה יֵרֶ֣א וְעַתָה֙ לג
וְיִקְּבְצּ֗ו לה הַּׂשָבָע: ׁשְנֵ֥י ּבְׁשֶ֖בַע מִצְרַ֔יִם אֶת־אֶ֣רֶץ וְחִּמֵׁש֙ עַל־הָאָ֑רֶץ ּפְקִדִ֖ים וְיַפְקֵ֥ד
ּבֶעָרִ֖ים אֹ֥כֶל יַד־ּפַרְעֹ֛ה תַ֧חַת וְיִצְּבְרּו־בָ֞ר הָאֵּ֑לֶה הַּבָאֹ֖ת הַּטֹבֹ֔ות הַּׁשָנִ֣ים אֶת־ּכָל־אֹ֨כֶל֙
מִצְרָ֑יִם ּבְאֶ֣רֶץ ָ תִהְיֶ֖ין אֲׁשֶ֥ר הָרָעָ֔ב ׁשְנֵ֣י לְׁשֶ֨בַע֙ לָאָ֔רֶץ לְפִּקָדֹון֙ הָאֹ֤כֶל וְהָיָ֨ה לו וְׁשָמָרּו:

ּכָל־עֲבָדָיו: ּובְעֵינֵ֖י פַרְעֹ֑ה ּבְעֵינֵ֣י הַּדָבָ֖ר וַּיִיטַ֥ב לז ּבָרָעָב: הָאָ֖רֶץ [ששי]וְלֹא־תִּכָרֵ֥ת
וַּיֹ֤אמֶר לט ּבֹו: אֱלֹהִ֖ים רּ֥וחַ אֲׁשֶ֛ר אִ֕יׁש כָזֶ֔ה הֲנִמְצָ֣א אֶל־עֲבָדָ֑יו ּפַרְעֹ֖ה וַּיֹ֥אמֶר לח
ּכָמֹוךָ: וְחָכָ֖ם אֵין־נָבֹ֥ון אֶת־ּכָל־זֹ֑את אֹותְךָ֖ אֱלֹהִ֛ים הֹודִ֧יעַ אַחֲרֵ֨י אֶל־יֹוסֵ֔ף ּפַרְעֹה֙
וַּיֹ֥אמֶר מא מִּמֶּךָ: אֶגְּדַ֥ל הַּכִּסֵ֖א רַ֥ק ּכָל־עַּמִ֑י יִּׁשַ֣ק וְעַל־ּפִ֖יךָ עַל־ּבֵיתִ֔י תִהְיֶ֣ה אַתָה֙ מ
אֶת־טַּבַעְתֹו֙ ּפַרְעֹ֤ה וַּיָ֨סַר מב מִצְרָיִם: ּכָל־אֶ֥רֶץ עַ֖ל אֹתְךָ֔ נָתַ֣תִי רְאֵה֙ אֶל־יֹוסֵ֑ף ּפַרְעֹ֖ה
עַל־צַּוָארֹו: הַּזָהָ֖ב רְבִ֥ד וַּיָׂ֛שֶם ּבִגְדֵי־ׁשֵׁ֔ש אֹתֹו֙ וַּיַלְּבֵׁ֤ש יֹוסֵ֑ף עַל־יַ֣ד אֹתָּ֖ה וַּיִתֵ֥ן יָדֹ֔ו מֵעַ֣ל

ששי] וְנָתֹ֣ון[ע''כ אַבְרֵ֑ךְ לְפָנָ֖יו וַּיִקְרְאּ֥ו אֲׁשֶר־לֹ֔ו הַּמִׁשְנֶה֙ ּבְמִרְּכֶ֤בֶת אֹתֹ֗ו וַּיַרְּכֵ֣ב מג
לֹא־יָרִ֨ים ּובִלְעָדֶ֗יךָ פַרְעֹ֑ה אֲנִ֣י אֶל־יֹוסֵ֖ף ּפַרְעֹ֛ה וַּיֹ֧אמֶר מד מִצְרָיִם: ּכָל־אֶ֥רֶץ עַ֖ל אֹתֹ֔ו
ּפַעְנֵ֒חַ֒ צָפְנַ֣ת ׁשֵם־יֹוסֵף֘ פַרְעֹ֥ה וַּיִקְרָ֨א מה מִצְרָיִם: ּבְכָל־אֶ֥רֶץ וְאֶת־רַגְלֹ֖ו אֶת־יָדֹ֛ו אִ֧יׁש

מִצְרָיִם: עַל־אֶ֥רֶץ יֹוסֵ֖ף וַּיֵצֵ֥א לְאִּׁשָ֑ה אֹ֖ן ּכֹהֵ֥ן פֶ֛רַע ּבַת־ּפֹ֥וטִי אֶת־אָסְנַ֗ת [*]וַּיִתֶן־לֹ֣ו
פַרְעֹ֔ה מִּלִפְנֵ֣י יֹוסֵף֙ וַּיֵצֵ֤א מֶלֶךְ־מִצְרָ֑יִם ּפַרְעֹ֣ה לִפְנֵ֖י ּבְעָמְדֹ֕ו ׁשָנָ֔ה ּבֶן־ׁשְלׁשִ֣ים וְיֹוסֵף֙ מו
וַּיִקְּבֹ֞ץ מח לִקְמָצִים: הַּׂשָבָ֑ע ׁשְנֵ֣י ּבְׁשֶ֖בַע הָאָ֔רֶץ וַתַ֣עַׂש מז מִצְרָיִם: ּבְכָל־אֶ֥רֶץ וַּיַעֲבֹ֖ר
אֹ֧כֶל ּבֶעָרִ֑ים וַּיִתֶן־אֹ֖כֶל מִצְרַ֔יִם ּבְאֶ֣רֶץ הָיּו֙ אֲׁשֶ֤ר ׁשָנִ֗ים ׁשֶ֣בַע | אֶת־ּכָל־אֹ֣כֶל
מְאֹ֑ד הַרְּבֵ֣ה הַּיָ֖ם ּכְחֹ֥ול ּבָ֛ר יֹוסֵ֥ף וַּיִצְּבֹ֨ר מט ּבְתֹוכָּה: נָתַ֥ן סְבִיבֹתֶ֖יהָ אֲׁשֶ֥ר ׂשְדֵה־הָעִ֛יר

מִסְּפָר: ּכִי־אֵ֥ין לִסְּפֹ֖ר ּכִי־חָדַ֥ל ׁשְנַ֣ת[*]עַ֛ד תָבֹ֖וא ּבְטֶ֥רֶם בָנִ֔ים ׁשְנֵ֣י יֻּלָד֙ ּולְיֹוסֵ֤ף נ
הַּבְכֹ֖ור אֶת־ׁשֵ֥ם יֹוסֵ֛ף וַּיִקְרָ֥א נא אֹון: ּכֹהֵ֥ן פֶ֖רַע ּבַת־ּפֹ֥וטִי אָסְנַ֔ת יָלְדָה־ּלֹו֙ אֲׁשֶ֤ר הָרָעָ֑ב
קָרָ֣א הַּׁשֵנִ֖י ׁשֵ֥ם וְאֵ֛ת נב אָבִי: ּכָל־ּבֵ֥ית וְאֵ֖ת אֶת־ּכָל־עֲמָלִ֔י אֱלֹהִים֙ ּכִי־נַּׁשַ֤נִי מְנַּׁשֶ֑ה

עָנְיִי: ּבְאֶ֥רֶץ אֱלֹהִ֖ים ּכִי־הִפְרַ֥נִי הָיָ֖ה[*]אֶפְרָ֑יִם אֲׁשֶ֥ר הַּׂשָבָ֑ע ׁשְנֵ֣י ׁשֶ֖בַע וַתִכְלֶ֕ינָה נג
רָעָב֙ וַיְהִ֤י יֹוסֵ֑ף אָמַ֣ר ּכַאֲׁשֶ֖ר לָבֹ֔וא הָרָעָב֙ ׁשְנֵ֤י ׁשֶ֣בַע וַתְחִּלֶ֜ינָה נד מִצְרָיִם: ּבְאֶ֥רֶץ
וַּיִצְעַ֥ק מִצְרַ֔יִם ּכָל־אֶ֣רֶץ וַתִרְעַב֙ נה לָחֶם: הָ֥יָה מִצְרַ֖יִם ּובְכָל־אֶ֥רֶץ ּבְכָל־הָ֣אֲרָצֹ֔ות
לָכֶ֖ם אֲׁשֶר־יֹאמַ֥ר אֶל־יֹוסֵ֔ף לְכּ֣ו לְכָל־מִצְרַ֨יִם֙ ּפַרְעֹ֤ה וַּיֹ֨אמֶר לַּלָ֑חֶם אֶל־ּפַרְעֹ֖ה הָעָ֛ם

וַּיִׁשְּבֹ֣ר[*]תַעֲׂשּו: ּבָהֶם֙ אֶת־ּכָל־אֲׁשֶ֤ר יֹוסֵ֜ף וַּיִפְתַ֨ח הָאָ֑רֶץ ּכָל־ּפְנֵ֣י עַ֖ל הָיָ֔ה וְהָרָעָ֣ב נו
אֶל־יֹוסֵ֑ף לִׁשְּבֹ֖ר מִצְרַ֔יְמָה ּבָ֣אּו וְכָל־הָאָ֨רֶץ֙ נז מִצְרָיִם: ּבְאֶ֥רֶץ הָרָעָ֖ב וַּיֶחֱזַ֥ק לְמִצְרַ֔יִם

ּכִי־חָזַ֥ק הָרָעָ֖ב ּבְכָל־הָאָרֶץ:

פרק מב
הִּנֵ֣ה וַּיֹ֕אמֶר ב תִתְרָאּו: לָּ֖מָה לְבָנָ֔יו יַעֲקֹב֙ וַּיֹ֤אמֶר ּבְמִצְרָ֑יִם יֶׁש־ׁשֶ֖בֶר ּכִ֥י יַעֲקֹ֔ב וַּיַ֣רְא א
וַּיֵרְדּ֥ו ג נָמּות: וְלֹ֥א וְנִחְיֶ֖ה מִּׁשָ֔ם וְׁשִבְרּו־לָ֣נּו רְדּו־ׁשָּ֨מָה֙ ּבְמִצְרָ֑יִם יֶׁש־ׁשֶ֖בֶר ּכִ֥י ׁשָמַ֔עְתִי
יַעֲקֹ֖ב לֹא־ׁשָלַ֥ח יֹוסֵ֔ף אֲחִ֣י וְאֶת־ּבִנְיָמִין֙ ד מִּמִצְרָיִם: ּבָ֖ר לִׁשְּבֹ֥ר עֲׂשָרָ֑ה אֲחֵי־יֹוסֵ֖ף
הַּבָאִ֑ים ּבְתֹ֣וךְ לִׁשְּבֹ֖ר יִׂשְרָאֵ֔ל ּבְנֵ֣י וַּיָבֹ֨אּו֙ ה אָסֹון: ּפֶן־יִקְרָאֶּ֖נּו אָמַ֔ר ּכִ֣י אֶת־אֶחָ֑יו
לְכָל־עַ֣ם הַּמַׁשְּבִ֖יר הּ֥וא עַל־הָאָ֔רֶץ הַּׁשַּלִ֣יט הּ֚וא וְיֹוסֵ֗ף ו ּכְנָעַן: ּבְאֶ֥רֶץ הָרָעָ֖ב ּכִי־הָיָ֥ה
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אָרְצָה: אַּפַ֖יִם וַּיִׁשְתַחֲוּו־לֹ֥ו יֹוסֵ֔ף אֲחֵ֣י וַּיָבֹ֨אּו֙ וַּיַּכִרֵ֑ם[*]הָאָ֑רֶץ אֶת־אֶחָ֖יו יֹוסֵ֛ף וַּיַ֥רְא ז
ּכְנַ֖עַן מֵאֶ֥רֶץ וַּיֹ֣אמְרּ֔ו ּבָאתֶ֔ם מֵאַ֣יִן אֲלֵהֶם֙ וַּיֹ֤אמֶר קָׁשֹ֗ות אִתָ֣ם וַיְדַּבֵ֧ר אֲלֵיהֶ֜ם וַּיִתְנַּכֵ֨ר
הַחֲלֹמֹ֔ות אֵ֚ת יֹוסֵ֔ף וַּיִזְּכֹ֣ר ט הִּכִרֻהּו: לֹ֥א וְהֵ֖ם אֶת־אֶחָ֑יו יֹוסֵ֖ף וַּיַּכֵ֥ר ח לִׁשְּבָר־אֹכֶל:
ּבָאתֶם: הָאָ֖רֶץ אֶת־עֶרְוַ֥ת לִרְאֹ֛ות אַתֶ֔ם מְרַּגְלִ֣ים אֲלֵהֶם֙ וַּיֹ֤אמֶר לָהֶ֑ם חָלַ֖ם אֲׁשֶ֥ר
ּכֵנִ֣ים נָ֑חְנּו אִיׁש־אֶחָ֖ד ּבְנֵ֥י ּכֻּלָ֕נּו יא לִׁשְּבָר־אֹכֶל: ּבָ֖אּו וַעֲבָדֶ֥יךָ אֲדֹנִ֑י לֹ֣א אֵלָ֖יו וַּיֹאמְרּ֥ו י
לִרְאֹות: ּבָאתֶ֥ם הָאָ֖רֶץ ּכִי־עֶרְוַ֥ת לֹ֕א אֲלֵהֶ֑ם וַּיֹ֖אמֶר יב מְרַּגְלִים: עֲבָדֶ֖יךָ לֹא־הָיּ֥ו אֲנַ֔חְנּו
הַּקָטֹ֤ן וְהִּנֵ֨ה ּכְנָ֑עַן ּבְאֶ֣רֶץ אִיׁש־אֶחָ֖ד ּבְנֵ֥י אֲנַ֛חְנּו | אַחִ֧ים עֲבָדֶ֨יךָ עָׂשָר֩ ׁשְנֵ֣ים וַּיֹאמְרּ֗ו יג
אֲלֵכֶ֛ם ּדִּבַ֧רְתִי אֲׁשֶ֨ר הּ֗וא יֹוסֵ֑ף אֲלֵהֶ֖ם וַּיֹ֥אמֶר יד אֵינֶּנּו: וְהָאֶחָ֖ד הַּיֹ֔ום אֶת־אָבִ֨ינּו֙
אִם־ּבְבֹ֛וא ּכִ֧י מִּזֶ֔ה אִם־תֵצְאּ֣ו פַרְעֹה֙ חֵ֤י תִּבָחֵ֑נּו ּבְזֹ֖את טו אַתֶם: מְרַּגְלִ֥ים לֵאמֹ֖ר
וְיִּבָחֲנּו֙ הֵאָ֣סְרּ֔ו וְאַתֶם֙ אֶת־אֲחִיכֶם֒ וְיִּקַ֣ח אֶחָד֘ מִּכֶ֣ם ׁשִלְחּ֨ו טז הֵּנָה: הַּקָטֹ֖ן אֲחִיכֶ֥ם
אֹתָ֛ם וַּיֶאֱסֹ֥ף יז אַתֶם: מְרַּגְלִ֖ים ּכִ֥י פַרְעֹ֔ה חֵ֣י וְאִם־לֹ֕א אִתְכֶ֑ם הַאֱמֶ֖ת ּדִבְרֵיכֶ֔ם
וִחְיּ֑ו עֲׂשּ֖ו זֹ֥את הַּׁשְלִיׁשִ֔י ּבַּיֹ֣ום יֹוסֵף֙ אֲלֵהֶ֤ם וַּיֹ֨אמֶר יח יָמִים: ׁשְלׁ֥שֶת אֶל־מִׁשְמָ֖ר

יָרֵא: אֲנִ֥י מִׁשְמַרְכֶ֑ם[*]אֶת־הָאֱלֹהִ֖ים ּבְבֵ֣ית יֵאָסֵ֖ר אֶחָ֔ד אֲחִיכֶ֣ם אַתֶ֔ם אִם־ּכֵנִ֣ים יט
וְיֵאָמְנּ֥ו אֵלַ֔י תָבִ֣יאּו הַּקָטֹן֙ וְאֶת־אֲחִיכֶ֤ם כ ּבָתֵיכֶם: רַעֲבֹ֥ון ׁשֶ֖בֶר הָבִ֔יאּו לְכּ֣ו וְאַתֶם֙
אֲנַ֘חְנּו֘ | אֲׁשֵמִ֣ים אֲבָל֘ אֶל־אָחִ֗יו אִ֣יׁש וַּיֹאמְרּ֞ו כא וַּיַעֲׂשּו־כֵן: תָמּ֑ותּו וְלֹ֣א דִבְרֵיכֶ֖ם
אֵלֵ֔ינּו ּבָ֣אָה עַל־ּכֵן֙ ׁשָמָ֑עְנּו וְלֹ֣א אֵלֵ֖ינּו ּבְהִתְחַנְנֹ֥ו נַפְׁשֹ֛ו צָרַ֥ת רָאִ֜ינּו אֲׁשֶ֨ר עַל־אָחִ֒ינּו֒
לֵאמֹ֛ר | אֲלֵיכֶ֧ם אָמַ֨רְתִי הֲלֹוא֩ לֵאמֹ֗ר אֹתָ֜ם רְאּובֵ֨ן וַּיַ֩עַן֩ כב הַּזֹאת: הַּצָרָ֖ה
ׁשֹמֵ֖עַ ּכִ֥י יָדְעּ֔ו לֹ֣א וְהֵם֙ כג נִדְרָׁש: הִּנֵ֥ה וְגַם־ּדָמֹ֖ו ׁשְמַעְתֶ֑ם וְלֹ֣א בַּיֶ֖לֶד אַל־תֶחֶטְאּ֥ו
וַּיִּקַ֤ח אֲלֵהֶ֔ם וַיְדַּבֵ֣ר אֲלֵהֶם֙ וַּיָׁ֤שָב וַּיֵ֑בְּךְ מֵעֲלֵיהֶ֖ם וַּיִּסֹ֥ב כד ּבֵינֹתָם: הַּמֵלִ֖יץ ּכִ֥י יֹוסֵ֑ף
ּבָר֒ אֶת־ּכְלֵיהֶם֘ וַיְמַלְאּ֣ו יֹוסֵ֗ף וַיְצַ֣ו כה לְעֵינֵיהֶם: אֹתֹ֖ו וַּיֶאֱסֹ֥ר אֶת־ׁשִמְעֹ֔ון מֵאִתָם֙
וַּיִׂשְאּ֥ו כו ּכֵן: לָהֶ֖ם וַּיַ֥עַׂש לַּדָ֑רֶךְ צֵדָ֖ה לָהֶ֛ם וְלָתֵ֥ת אֶל־ׂשַּקֹ֔ו אִ֣יׁש ּכַסְּפֵיהֶם֙ ּולְהָׁשִ֤יב
מִסְּפֹ֛וא לָתֵ֥ת אֶת־ׂשַּקֹ֗ו הָאֶחָ֜ד וַּיִפְתַ֨ח כז מִּׁשָם: וַּיֵלְכּ֖ו עַל־חֲמֹרֵיהֶ֑ם אֶת־ׁשִבְרָ֖ם
הּוׁשַ֣ב אֶל־אֶחָיו֙ וַּיֹ֤אמֶר כח אַמְתַחְתֹו: ּבְפִ֥י וְהִּנֵה־הּ֖וא אֶת־ּכַסְּפֹ֔ו וַּיַרְא֙ ּבַּמָלֹ֑ון לַחֲמֹרֹ֖ו
עָׂשָ֥ה מַה־ּזֹ֛את לֵאמֹ֔ר אֶל־אָחִיו֙ אִ֤יׁש וַּיֶחֶרְדּ֞ו לִּבָ֗ם וַּיֵצֵ֣א בְאַמְתַחְתִ֑י הִּנֵ֣ה וְגַ֖ם ּכַסְּפִ֔י
אֹתָ֖ם ּכָל־הַּקֹרֹ֥ת אֵ֛ת לֹ֔ו וַּיַּגִ֣ידּו ּכְנָ֑עַן אַ֣רְצָה אֲבִיהֶ֖ם אֶל־יַעֲקֹ֥ב וַּיָבֹ֛אּו כט לָנּו: אֱלֹהִ֖ים
אֶת־הָאָרֶץ: ּכִמְרַּגְלִ֖ים אֹתָ֔נּו וַּיִתֵ֣ן קָׁשֹ֑ות אִתָ֖נּו הָאָ֛רֶץ אֲדֹנֵ֥י הָאִ֨יׁש ּדִּ֠בֶ֠ר ל לֵאמֹר:
ּבְנֵ֣י אַחִ֖ים אֲנַ֛חְנּו ׁשְנֵים־עָׂשָ֥ר לב מְרַּגְלִים: הָיִ֖ינּו לֹ֥א אֲנָ֑חְנּו ּכֵנִ֣ים אֵלָ֖יו וַּנֹ֥אמֶר לא
הָאִיׁש֙ אֵלֵ֗ינּו וַּיֹ֣אמֶר לג ּכְנָעַן: ּבְאֶ֥רֶץ אֶת־אָבִ֖ינּו הַּיֹ֛ום וְהַּקָטֹ֥ן אֵינֶּ֔נּו הָאֶחָ֣ד אָבִ֑ינּו
וְאֶת־רַעֲבֹ֥ון אִתִ֔י הַּנִ֣יחּו הָאֶחָד֙ אֲחִיכֶ֤ם אַתֶ֑ם כֵנִ֖ים ּכִ֥י אֵדַ֔ע ּבְזֹ֣את הָאָ֔רֶץ אֲדֹנֵ֣י
אַתֶ֔ם מְרַּגְלִים֙ לֹ֤א ּכִ֣י וְאֵדְעָ֗ה אֵלַי֒ הַּקָטֹן֘ אֶת־אֲחִיכֶ֣ם וְ֠הָבִ֠יאּו לד וָלֵכּו: קְחּ֥ו ּבָתֵיכֶ֖ם

תִסְחָרּו: וְאֶת־הָאָ֖רֶץ לָכֶ֔ם אֶתֵ֣ן אֶת־אֲחִיכֶם֙ אַתֶ֑ם כֵנִ֖ים מְרִיקִ֣ים[*]ּכִ֥י הֵ֚ם וַיְהִ֗י לה
וַאֲבִיהֶ֖ם הֵּ֥מָה ּכַסְּפֵיהֶ֛ם אֶת־צְרֹרֹ֧ות וַּיִרְאּ֞ו ּבְׂשַּקֹ֑ו צְרֹור־ּכַסְּפֹ֖ו וְהִּנֵה־אִ֥יׁש ׂשַּקֵיהֶ֔ם
אֵינֶּ֔נּו וְׁשִמְעֹ֣ון אֵינֶּ֨נּו֙ יֹוסֵ֤ף ׁשִּכַלְתֶ֑ם אֹתִ֖י אֲבִיהֶ֔ם יַעֲקֹ֣ב אֲלֵהֶם֙ וַּיֹ֤אמֶר לו וַּיִירָאּו:
בָנַי֙ אֶת־ׁשְנֵ֤י לֵאמֹ֔ר אֶל־אָבִ֣יו רְאּובֵן֙ וַּיֹ֤אמֶר לז כֻּלָנָה: הָיּ֥ו עָלַ֖י תִּקָ֔חּו וְאֶת־ּבִנְיָמִ֣ן
וַּיֹ֕אמֶר לח אֵלֶיךָ: אֲׁשִיבֶּ֥נּו וַאֲנִ֖י עַל־יָדִ֔י אֹתֹו֙ תְנָ֤ה אֵלֶ֑יךָ אֲבִיאֶּ֖נּו אִם־לֹ֥א תָמִ֔ית
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אֲׁשֶ֣ר ּבַּדֶ֨רֶךְ֙ אָסֹון֙ ּוקְרָאָ֤הּו נִׁשְאָ֗ר לְבַּדֹ֣ו וְהּ֧וא מֵ֜ת ּכִי־אָחִ֨יו עִּמָכֶ֑ם ּבְנִ֖י לֹא־יֵרֵ֥ד
תֵלְכּו־בָּ֔ה וְהֹורַדְתֶ֧ם אֶת־ׂשֵיבָתִ֛י ּבְיָגֹ֖ון ׁשְאֹולָה:

פרק מג
מִּמִצְרָ֑יִם הֵבִ֖יאּו אֲׁשֶ֥ר אֶת־הַּׁשֶ֔בֶר לֶאֱכֹ֣ל ּכִּלּו֙ ּכַאֲׁשֶ֤ר וַיְהִ֗י ב ּבָאָרֶץ: ּכָבֵ֥ד וְהָרָעָ֖ב א
הָעֵ֣ד לֵאמֹ֑ר יְהּודָ֖ה אֵלָ֛יו וַּיֹ֧אמֶר ג מְעַט־אֹכֶל: ׁשִבְרּו־לָ֥נּו ׁשֻ֖בּו אֲבִיהֶ֔ם אֲלֵיהֶם֙ וַּיֹ֤אמֶר
מְׁשַּלֵ֥חַ אִם־יֶׁשְךָ֛ ד אִתְכֶם: אֲחִיכֶ֥ם ּבִלְתִ֖י פָנַ֔י לֹא־תִרְאּ֣ו לֵאמֹר֙ הָאִ֤יׁש ּבָ֨נּו הֵעִד֩
ּכִי־הָאִ֞יׁש נֵרֵ֑ד לֹ֣א מְׁשַּלֵ֖חַ וְאִם־אֵינְךָ֥ ה אֹכֶל: לְךָ֖ וְנִׁשְּבְרָ֥ה נֵרְדָ֕ה אִתָ֑נּו אֶת־אָחִ֖ינּו
לִ֑י הֲרֵעֹתֶ֖ם לָמָ֥ה יִׂשְרָאֵ֔ל וַּיֹ֨אמֶר֙ ו אִתְכֶם: אֲחִיכֶ֥ם ּבִלְתִ֖י פָנַ֔י לֹא־תִרְאּ֣ו אֵלֵ֨ינּו֙ אָמַ֤ר
לֵאמֹ֗ר ּולְמֹולַדְתֵ֜נּו לָ֨נּו ׁשָאַל־הָ֠אִ֠יׁש ׁשָאֹ֣ול וַּיֹאמְרּ֡ו ז אָח: לָכֶ֖ם הַעֹ֥וד לָאִ֔יׁש לְהַּגִ֣יד
יֹאמַ֔ר ּכִ֣י נֵדַ֔ע הֲיָדֹ֣ועַ הָאֵּ֑לֶה הַּדְבָרִ֣ים עַל־ּפִ֖י וַּנַּ֨גֶד־לֹ֔ו אָ֔ח לָכֶ֣ם הֲיֵׁ֣ש חַי֙ אֲבִיכֶ֥ם הַעֹ֨וד
וְנָקּ֣ומָה אִתִ֖י הַּנַ֛עַר ׁשִלְחָ֥ה אָבִ֗יו אֶל־יִׂשְרָאֵ֣ל יְהּודָ֜ה וַּיֹ֨אמֶר ח אֶת־אֲחִיכֶם: הֹורִ֖ידּו
מִּיָדִ֖י אֶעֶרְבֶּ֔נּו אָנֹכִי֙ ט ּגַם־טַּפֵנּו: גַם־אַתָ֖ה ּגַם־אֲנַ֥חְנּו נָמּ֔ות וְלֹ֣א וְנִחְיֶה֙ וְנֵלֵ֑כָה
לּולֵ֣א ּכִ֖י י ּכָל־הַּיָמִים: לְךָ֖ וְחָטָ֥אתִי לְפָנֶ֔יךָ וְהִּצַגְתִ֣יו אֵלֶ֨יךָ֙ הֲבִיאֹתִ֤יו אִם־לֹ֨א תְבַקְׁשֶּ֑נּו
| אִם־ּכֵ֣ן אֲבִיהֶ֗ם יִׂשְרָאֵ֣ל אֲלֵהֶ֜ם וַּיֹ֨אמֶר יא פַעֲמָיִם: זֶ֥ה ׁשַ֖בְנּו ּכִי־עַתָ֥ה הִתְמַהְמָ֑הְנּו
ּומְעַ֣ט צֳרִי֙ מְעַ֤ט מִנְחָ֑ה לָאִ֖יׁש וְהֹורִ֥ידּו ּבִכְלֵיכֶ֔ם הָאָ֨רֶץ֙ מִּזִמְרַ֤ת קְחּ֞ו עֲׂשּו֒ זֹ֣את אֵפֹוא֘
הַּמּוׁשַ֨ב וְאֶת־הַּכֶ֜סֶף בְיֶדְכֶ֑ם קְחּ֣ו מִׁשְנֶ֖ה וְכֶ֥סֶף יב ּוׁשְקֵדִים: ּבָטְנִ֖ים וָלֹ֔ט נְכֹ֣את ּדְבַׁ֔ש
ׁשּ֥ובּו וְקּ֖ומּו קָ֑חּו וְאֶת־אֲחִיכֶ֖ם יג הּוא: מִׁשְּגֶ֖ה אּולַ֥י בְיֶדְכֶ֔ם תָׁשִ֣יבּו אַמְתְחֹתֵיכֶם֙ ּבְפִ֤י
אַחֵ֖ר אֶת־אֲחִיכֶ֥ם לָכֶ֛ם וְׁשִּלַ֥ח הָאִ֔יׁש לִפְנֵ֣י רַחֲמִים֙ לָכֶ֤ם יִתֵ֨ן ׁשַּדַ֗י וְאֵ֣ל יד אֶל־הָאִיׁש:
הַּזֹ֔את אֶת־הַּמִנְחָ֣ה הָאֲנָׁשִים֙ וַּיִקְחּ֤ו טו ׁשָכָלְתִי: ׁשָכֹ֖לְתִי ּכַאֲׁשֶ֥ר וַאֲנִ֕י וְאֶת־ּבִנְיָמִ֑ין

יֹוסֵף: לִפְנֵ֥י וַּיַעַמְדּ֖ו מִצְרַ֔יִם וַּיֵרְדּ֣ו וַּיָקֻ֨מּו֙ וְאֶת־ּבִנְיָמִ֑ן בְיָדָ֖ם לָקְחּ֥ו [*]ּומִׁשְנֶה־ּכֶ֛סֶף
הַּבָ֑יְתָה אֶת־הָאֲנָׁשִ֖ים הָבֵ֥א עַל־ּבֵיתֹ֔ו לַאֲׁשֶ֣ר וַּיֹ֨אמֶר֙ אֶת־ּבִנְיָמִין֒ אִתָם֘ יֹוסֵ֣ף וַּיַ֨רְא טז
אָמַ֣ר ּכַאֲׁשֶ֖ר הָאִ֔יׁש וַּיַ֣עַׂש יז ּבַּצָהֳרָיִם: הָאֲנָׁשִ֖ים יֹאכְלּ֥ו אִתִ֛י ּכִ֥י וְהָכֵ֔ן טֶ֨בַח֙ ּוטְבֹ֤חַ
יֹוסֵף֒ ּבֵ֣ית הּובְאּו֘ ּכִ֣י הָאֲנָׁשִ֗ים וַּיִירְאּ֣ו יח יֹוסֵף: ּבֵ֥יתָה אֶת־הָאֲנָׁשִ֖ים הָאִ֛יׁש וַּיָבֵ֥א יֹוסֵ֑ף
עָלֵ֨ינּו֙ לְהִתְּגֹלֵ֤ל מּובָאִ֑ים אֲנַ֖חְנּו ּבַתְחִּלָ֔ה ּבְאַמְתְחֹתֵ֨ינּו֙ הַּׁשָ֤ב הַּכֶ֨סֶף֙ עַל־ּדְבַ֤ר וַּיֹאמְרּ֗ו
אֲׁשֶ֖ר אֶל־הָאִ֔יׁש וַּיִּגְׁשּו֙ יט וְאֶת־חֲמֹרֵינּו: לַעֲבָדִ֖ים אֹתָ֛נּו וְלָקַ֧חַת עָלֵ֔ינּו ּולְהִתְנַּפֵ֣ל
ּבַתְחִּלָ֖ה יָרַ֛דְנּו יָרֹ֥ד אֲדֹנִ֑י ּבִ֣י וַּיֹאמְרּ֖ו כ הַּבָיִת: ּפֶ֥תַח אֵלָ֖יו וַיְדַּבְרּ֥ו יֹוסֵ֑ף עַל־ּבֵ֣ית
כֶסֶף־אִיׁש֙ וְהִּנֵ֤ה אֶת־אַמְתְחֹתֵ֔ינּו וַּנִפְתְחָה֙ אֶל־הַּמָלֹ֗ון ּכִי־בָ֣אנּו וַיְהִ֞י כא לִׁשְּבָר־אֹכֶל:
בְיָדֵ֖נּו הֹורַ֥דְנּו אַחֵ֛ר וְכֶ֧סֶף כב ּבְיָדֵנּו: אֹתֹ֖ו וַּנָׁ֥שֶב ּבְמִׁשְקָלֹ֑ו ּכַסְּפֵ֖נּו אַמְתַחְתֹ֔ו ּבְפִ֣י
אַל־תִירָ֗אּו לָכֶ֜ם ׁשָלֹ֨ום וַּיֹ֩אמֶר֩ כג ּבְאַמְתְחֹתֵינּו: ּכַסְּפֵ֖נּו מִי־ׂשָ֥ם יָדַ֔עְנּו לֹ֣א לִׁשְּבָר־אֹ֑כֶל
וַּיֹוצֵ֥א אֵלָ֑י ּבָ֣א ּכַסְּפְכֶ֖ם ּבְאַמְתְחֹ֣תֵיכֶ֔ם מַטְמֹון֙ לָכֶ֤ם נָתַ֨ן אֲבִיכֶם֙ וֵאלֹהֵ֤י אֱלֹ֨הֵיכֶ֜ם
וַּיִרְחֲצּ֣ו וַּיִתֶן־מַ֨יִם֙ יֹוסֵ֑ף ּבֵ֣יתָה אֶת־הָאֲנָׁשִ֖ים הָאִ֛יׁש וַּיָבֵ֥א כד אֶת־ׁשִמְעֹון: אֲלֵהֶ֖ם
ּכִ֣י ּבַּצָהֳרָ֑יִם יֹוסֵ֖ף עַד־ּבֹ֥וא אֶת־הַּמִנְחָ֔ה וַּיָכִ֨ינּו֙ כה לַחֲמֹרֵיהֶם: מִסְּפֹ֖וא וַּיִתֵ֥ן רַגְלֵיהֶ֔ם
אֲׁשֶר־ּבְיָדָ֖ם אֶת־הַּמִנְחָ֥ה לֹ֛ו וַּיָבִ֥יאּו הַּבַ֔יְתָה יֹוסֵף֙ וַּיָבֹ֤א כו לָחֶם: יֹ֥אכְלּו ּכִי־ׁשָ֖ם ׁשָמְעּ֔ו
הַּזָקֵ֖ן אֲבִיכֶ֥ם הֲׁשָלֹ֛ום וַּיֹ֗אמֶר לְׁשָלֹ֔ום לָהֶם֙ וַּיִׁשְאַ֤ל כז אָרְצָה: וַּיִׁשְתַחֲוּו־לֹ֖ו הַּבָ֑יְתָה
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וַּיִׁשְתַחֲוֻ וַּיִּקְדּ֖ו חָ֑י עֹודֶּ֣נּו לְאָבִ֖ינּו לְעַבְּדְךָ֥ ׁשָלֹ֛ום וַּיֹאמְרּ֗ו כח חָי: הַעֹודֶּ֖נּו אֲמַרְתֶ֑ם אֲׁשֶ֣ר
אֲחִיכֶ֣ם[*][וַּיִׁשְתַחֲּוּו]: הֲזֶה֙ וַּיֹ֗אמֶר ּבֶן־אִּמֹו֒ אָחִיו֘ אֶת־ּבִנְיָמִ֣ין וַּיַ֞רְא עֵינָ֗יו וַּיִּׂשָ֣א כט

רַחֲמָיו֙ ּכִי־נִכְמְרּ֤ו יֹוסֵ֗ף וַיְמַהֵ֣ר ל ּבְנִי: יָחְנְךָ֖ אֱלֹהִ֥ים וַּיֹאמַ֕ר אֵלָ֑י אֲמַרְתֶ֖ם אֲׁשֶ֥ר הַּקָטֹ֔ן
וַּיִ֨תְאַּפַ֔ק וַּיֵצֵ֑א ּפָנָ֖יו וַּיִרְחַ֥ץ לא ׁשָּמָה: וַּיֵ֥בְּךְ הַחַ֖דְרָה וַּיָבֹ֥א לִבְּכֹ֑ות וַיְבַּקֵׁ֖ש אֶל־אָחִ֔יו
לְבַּדָ֔ם אִתֹו֙ הָאֹכְלִ֤ים וְלַּמִצְרִ֞ים לְבַּדָ֑ם וְלָהֶ֣ם לְבַּדֹ֖ו לֹ֛ו וַּיָׂשִ֥ימּו לב לָחֶם: ׂשִ֥ימּו וַּיֹ֖אמֶר
וַּיֵׁשְבּ֣ו לג לְמִצְרָיִם: הִ֖וא ּכִי־תֹועֵבָ֥ה לֶ֔חֶם אֶת־הָעִבְרִים֙ לֶאֱכֹ֤ל הַּמִצְרִ֗ים יּוכְלּ֜ון לֹ֨א ּכִי֩
וַּיִּׂשָ֨א לד אֶל־רֵעֵהּו: אִ֥יׁש הָאֲנָׁשִ֖ים וַּיִתְמְהּ֥ו ּכִצְעִרָתֹ֑ו וְהַּצָעִ֖יר ּכִבְכֹ֣רָתֹ֔ו הַּבְכֹר֙ לְפָנָ֔יו
וַּיִׁשְתּ֥ו יָדֹ֑ות חָמֵׁ֣ש ּכֻּלָ֖ם מִּמַׂשְאֹ֥ת ּבִנְיָמִ֛ן מַׂשְאַ֧ת וַתֵ֜רֶב אֲלֵהֶם֒ ּפָנָיו֘ מֵאֵ֣ת מַׂשְאֹ֜ת

וַּיִׁשְּכְרּ֖ו עִּמֹו:

פרק מד
יּוכְלּ֖ון[*] ּכַאֲׁשֶ֥ר אֹ֔כֶל הָאֲנָׁשִים֙ אֶת־אַמְתְחֹ֤ת מַּלֵ֞א לֵאמֹר֒ עַל־ּבֵיתֹו֘ אֶת־אֲׁשֶ֣ר וַיְצַ֞ו א

אַמְתַ֣חַת ּבְפִי֙ תָׂשִים֙ הַּכֶ֗סֶף ּגְבִ֣יעַ וְאֶת־ּגְבִיעִ֞י ב אַמְתַחְתֹו: ּבְפִ֥י ּכֶסֶף־אִ֖יׁש וְׂשִ֥ים ׂשְאֵ֑ת
ׁשֻּלְחּ֔ו וְהָאֲנָׁשִ֣ים אֹ֑ור הַּבֹ֖קֶר ג ּדִּבֵר: אֲׁשֶ֥ר יֹוסֵ֖ף ּכִדְבַ֥ר וַּיַ֕עַׂש ׁשִבְרֹ֑ו ּכֶ֣סֶף וְאֵ֖ת הַּקָטֹ֔ן
עַל־ּבֵיתֹ֔ו לַאֲׁשֶ֣ר אָמַר֙ וְיֹוסֵ֤ף הִרְחִ֒יקּו֒ לֹ֣א אֶת־הָעִיר֘ יָצְאּ֣ו הֵ֠ם ד וַחֲמֹרֵיהֶם: הֵּ֖מָה
טֹובָה: תַ֥חַת רָעָ֖ה ׁשִּלַמְתֶ֥ם לָּ֛מָה אֲלֵהֶ֔ם וְאָמַרְתָ֣ וְהִּׂשַגְתָם֙ הָאֲנָׁשִ֑ים אַחֲרֵ֣י רְדֹ֖ף קּ֥ום
עֲׂשִיתֶם: אֲׁשֶ֥ר הֲרֵעֹתֶ֖ם ּבֹ֑ו יְנַחֵׁ֖ש נַחֵׁ֥ש וְהּ֕וא ּבֹ֔ו אֲדֹנִי֙ יִׁשְתֶ֤ה אֲׁשֶ֨ר זֶ֗ה הֲלֹ֣וא ה
ּכַּדְבָרִ֖ים אֲדֹנִ֔י יְדַּבֵ֣ר לָּ֚מָה אֵלָ֔יו וַּיֹאמְרּ֣ו ז הָאֵּלֶה: אֶת־הַּדְבָרִ֖ים אֲלֵהֶ֔ם וַיְדַּבֵ֣ר וַּיַּׂשִגֵ֑ם ו
ּבְפִ֣י מָצָ֨אנּו֙ אֲׁשֶ֤ר ּכֶ֗סֶף הֵ֣ן ח הַּזֶה: ּכַּדָבָ֥ר מֵעֲׂשֹ֖ות לַעֲבָדֶ֔יךָ חָלִ֨ילָה֙ הָאֵּ֑לֶה
אֲׁשֶ֨ר ט זָהָב: אֹ֥ו ּכֶ֖סֶף אֲדֹנֶ֔יךָ מִּבֵ֣ית נִגְנֹב֙ וְאֵ֗יךְ ּכְנָ֑עַן מֵאֶ֣רֶץ אֵלֶ֖יךָ הֱׁשִיבֹ֥נּו אַמְתְחֹתֵ֔ינּו
ּגַם־עַתָ֥ה וַּיֹ֕אמֶר י לַעֲבָדִים: לַאדֹנִ֖י נִהְיֶ֥ה וְגַם־אֲנַ֕חְנּו וָמֵ֑ת מֵעֲבָדֶ֖יךָ אִתֹ֛ו יִּמָצֵ֥א
וַיְמַהֲרּ֗ו יא נְקִּיִם: תִהְיּ֥ו וְאַתֶ֖ם עָ֔בֶד יִהְיֶה־ּלִ֣י אִתֹו֙ יִּמָצֵ֤א אֲׁשֶ֨ר ּכֶן־הּ֑וא כְדִבְרֵיכֶ֖ם
הֵחֵ֔ל ּבַּגָדֹ֣ול וַיְחַּפֵׂ֕ש יב אַמְתַחְתֹו: אִ֥יׁש וַּיִפְתְחּ֖ו אָ֑רְצָה אֶת־אַמְתַחְתֹ֖ו אִ֥יׁש וַּיֹורִ֛דּו
אִ֣יׁש וַּיַעֲמֹס֙ ׂשִמְלֹתָ֑ם וַּיִקְרְעּ֖ו יג ּבִנְיָמִן: ּבְאַמְתַ֖חַת הַּגָבִ֔יעַ וַּיִּמָצֵא֙ ּכִּלָ֑ה ּובַּקָטֹ֖ן

הָעִירָה: וַּיָׁשֻ֖בּו עֹודֶּ֣נּו[מפטיר]עַל־חֲמֹרֹ֔ו וְהּ֖וא יֹוסֵ֔ף ּבֵ֣יתָה וְאֶחָיו֙ יְהּודָ֤ה וַּיָבֹ֨א יד
עֲׂשִיתֶ֑ם אֲׁשֶ֣ר הַּזֶ֖ה מָה־הַּמַעֲׂשֶ֥ה יֹוסֵ֔ף לָהֶם֙ וַּיֹ֤אמֶר טו אָרְצָה: לְפָנָ֖יו וַּיִּפְלּ֥ו ׁשָ֑ם
לַאדֹנִ֔י מַה־ּנֹאמַר֙ יְהּודָ֗ה וַּיֹ֣אמֶר טז ּכָמֹנִי: אֲׁשֶ֥ר אִ֖יׁש יְנַחֵׁ֛ש ּכִי־נַחֵׁ֧ש יְדַעְתֶ֔ם הֲלֹ֣וא
ּגַם־אֲנַ֕חְנּו לַאדֹנִ֔י עֲבָדִים֙ הִּנֶּנּ֤ו עֲבָדֶ֔יךָ אֶת־עֲוֹ֣ן מָצָא֙ הָאֱלֹהִ֗ים ּומַה־ּנִצְטַּדָ֑ק מַה־ּנְדַּבֵ֖ר
נִמְצָ֨א אֲׁשֶר֩ הָאִ֡יׁש זֹ֑את מֵעֲׂשֹ֖ות ּלִ֔י חָלִ֣ילָה וַּיֹ֕אמֶר יז ּבְיָדֹו: הַּגָבִ֖יעַ אֲׁשֶר־נִמְצָ֥א ּגַ֛ם

ס ס ס אֶל־אֲבִיכֶם: לְׁשָלֹ֖ום עֲלּ֥ו וְאַתֶ֕ם עָ֔בֶד יִהְיֶה־ּלִ֣י הּ֚וא ּבְיָדֹ֗ו [פרשתהַּגָבִ֜יעַ
וְאַל־יִ֥חַרויגש] אֲדֹנִ֔י ּבְאָזְנֵ֣י דָבָר֙ עַבְּדְךָ֤ יְדַּבֶר־נָ֨א אֲדֹנִי֒ ּבִ֣י וַּיֹ֘אמֶר֘ יְהּודָ֗ה אֵלָ֜יו וַּיִּגַׁ֨ש יח

אָ֖ב הֲיֵׁש־לָכֶ֥ם לֵאמֹ֑ר אֶת־עֲבָדָ֖יו ׁשָאַ֔ל אֲדֹנִ֣י יט ּכְפַרְעֹה: כָמֹ֖וךָ ּכִ֥י ּבְעַבְּדֶ֑ךָ אַּפְךָ֖
הּ֧וא וַּיִּוָתֵ֨ר מֵ֔ת וְאָחִ֣יו קָטָ֑ן זְקֻנִ֖ים וְיֶ֥לֶד זָקֵ֔ן אָ֣ב יֶׁש־לָ֨נּו֙ אֶל־אֲדֹנִ֔י וַּנֹ֨אמֶר֙ כ אֹו־אָח:

אֲהֵבֹו: וְאָבִ֥יו לְאִּמֹ֖ו עֵינִ֖י[לוי]לְבַּדֹ֛ו וְאָׂשִ֥ימָה אֵלָ֑י הֹורִדֻ֖הּו אֶל־עֲבָדֶ֔יךָ וַתֹ֨אמֶר֙ כא
וָמֵת: אֶת־אָבִ֖יו וְעָזַ֥ב אֶת־אָבִ֑יו לַעֲזֹ֣ב הַּנַ֖עַר לֹא־יּוכַ֥ל אֶל־אֲדֹנִ֔י וַּנֹ֨אמֶר֙ כב עָלָיו:
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ּפָנָי: לִרְאֹ֥ות תֹסִפּ֖ון לֹ֥א אִתְכֶ֑ם הַּקָטֹ֖ן אֲחִיכֶ֥ם יֵרֵ֛ד אִם־לֹ֥א אֶל־עֲבָדֶ֔יךָ וַתֹ֨אמֶר֙ כג
אֲדֹנִי: ּדִבְרֵ֥י אֵ֖ת וַּנַּ֨גֶד־לֹ֔ו אָבִ֑י אֶל־עַבְּדְךָ֖ עָלִ֔ינּו ּכִ֣י וַיְהִי֙ אָבִ֑ינּו[ישראל]כד וַּיֹ֖אמֶר כה

אִתָ֨נּו֙ הַּקָטֹ֤ן אָחִ֨ינּו אִם־יֵׁש֩ לָרֶ֑דֶת נּוכַ֖ל לֹ֥א וַּנֹ֕אמֶר כו מְעַט־אֹכֶל: ׁשִבְרּו־לָ֥נּו ׁשֻ֖בּו
עַבְּדְךָ֥ וַּיֹ֛אמֶר כז אִתָנּו: אֵינֶּ֥נּו הַּקָטֹ֖ן וְאָחִ֥ינּו הָאִ֔יׁש ּפְנֵ֣י לִרְאֹות֙ נּוכַ֗ל ּכִי־לֹ֣א וְיָרַ֔דְנּו
אַ֖ךְ וָאֹמַ֕ר מֵאִתִ֔י הָאֶחָד֙ וַּיֵצֵ֤א כח אִׁשְתִי: יָלְדָה־ּלִ֥י ׁשְנַ֖יִם ּכִ֥י יְדַעְתֶ֔ם אַתֶ֣ם אֵלֵ֑ינּו אָבִ֖י
אָסֹ֑ון וְקָרָ֣הּו ּפָנַ֖י מֵעִ֥ם ּגַם־אֶת־זֶ֛ה ּולְקַחְתֶ֧ם כט עַד־הֵּנָה: רְאִיתִ֖יו וְלֹ֥א טֹרָ֑ף טָרֹ֣ף
אֵינֶּ֣נּו וְהַּנַ֖עַר אָבִ֔י אֶל־עַבְּדְךָ֣ ּכְבֹאִי֙ וְעַתָ֗ה ל ׁשְאֹלָה: ּבְרָעָ֖ה אֶת־ׂשֵיבָתִ֛י וְהֹורַדְתֶ֧ם

בְנַפְׁשֹו: קְׁשּורָ֥ה וְנַפְׁשֹ֖ו וְהֹורִ֨ידּו[רביעי]אִתָ֑נּו וָמֵ֑ת הַּנַ֖עַר ּכִי־אֵ֥ין ּכִרְאֹותֹ֛ו וְהָיָ֗ה לא
אָבִ֖י מֵעִ֥ם אֶת־הַּנַ֔עַר עָרַ֣ב עַבְּדְךָ֙ ּכִ֤י לב ׁשְאֹלָה: ּבְיָגֹ֖ון אָבִ֛ינּו עַבְּדְךָ֥ אֶת־ׂשֵיבַ֨ת עֲבָדֶ֜יךָ
עַבְּדְךָ֙ יֵׁשֶב־נָ֤א וְעַתָ֗ה לג ּכָל־הַּיָמִים: לְאָבִ֖י וְחָטָ֥אתִי אֵלֶ֔יךָ אֲבִיאֶּ֨נּו֙ אִם־לֹ֤א לֵאמֹ֑ר
וְהַּנַ֖עַר אֶל־אָבִ֔י אֶעֱלֶ֣ה ּכִי־אֵיךְ֙ לד עִם־אֶחָיו: יַ֥עַל וְהַּנַ֖עַר לַאדֹנִ֑י עֶ֖בֶד הַּנַ֔עַר תַ֣חַת

אֵינֶּ֣נּו אִתִ֑י ּפֶ֚ן אֶרְאֶ֣ה בָרָ֔ע אֲׁשֶ֥ר יִמְצָ֖א אֶת־אָבִי:

פרק מה
מֵעָלָ֑י כָל־אִ֖יׁש הֹוצִ֥יאּו וַּיִקְרָ֕א עָלָ֔יו הַּנִּצָבִים֙ לְכֹ֤ל לְהִתְאַּפֵ֗ק יֹוסֵ֜ף וְלֹא־יָכֹ֨ל א
מִצְרַ֔יִם וַּיִׁשְמְעּ֣ו ּבִבְכִ֑י אֶת־קֹלֹ֖ו וַּיִתֵ֥ן ב אֶל־אֶחָיו: יֹוסֵ֖ף ּבְהִתְוַּדַ֥ע אִתֹ֔ו אִיׁש֙ וְלֹא־עָ֤מַד
אֶחָיו֙ וְלֹא־יָכְלּ֤ו חָ֑י אָבִ֖י הַעֹ֥וד יֹוסֵ֔ף אֲנִ֣י אֶל־אֶחָיו֙ יֹוסֵ֤ף וַּיֹ֨אמֶר ג ּפַרְעֹה: ּבֵ֥ית וַּיִׁשְמַ֖ע
אֲנִי֙ וַּיֹ֗אמֶר וַּיִּגָׁ֑שּו אֵלַ֖י ּגְׁשּו־נָ֥א אֶל־אֶחָ֛יו יֹוסֵ֧ף וַּיֹ֨אמֶר ד מִּפָנָיו: נִבְהֲלּ֖ו ּכִ֥י אֹתֹ֔ו לַעֲנֹ֣ות
ּבְעֵ֣ינֵיכֶ֔ם וְאַל־יִ֨חַר֙ אַל־תֵעָ֣צְבּ֗ו | וְעַתָ֣ה ה מִצְרָיְמָה: אֹתִ֖י אֲׁשֶר־מְכַרְתֶ֥ם אֲחִיכֶ֔ם יֹוסֵ֣ף
הָרָעָ֖ב ׁשְנָתַ֥יִם ּכִי־זֶ֛ה ו לִפְנֵיכֶם: אֱלֹהִ֖ים ׁשְלָחַ֥נִי לְמִחְיָ֔ה ּכִ֣י הֵּ֑נָה אֹתִ֖י ּכִי־מְכַרְתֶ֥ם
לִפְנֵיכֶ֔ם אֱלֹהִים֙ וַּיִׁשְלָחֵ֤נִי ז וְקָצִיר: אֵין־חָרִ֖יׁש אֲׁשֶ֥ר ׁשָנִ֔ים חָמֵׁ֣ש וְעֹוד֙ הָאָ֑רֶץ ּבְקֶ֣רֶב

ּגְדֹלָה: לִפְלֵיטָ֖ה לָכֶ֔ם ּולְהַחֲיֹ֣ות ּבָאָ֑רֶץ ׁשְאֵרִ֖ית לָכֶ֛ם וְעַתָ֗ה[חמישי]לָׂשּ֥ום ח
לְכָל־ּבֵיתֹ֔ו ּולְאָדֹון֙ לְפַרְעֹ֗ה לְאָ֜ב וַיְׂשִימֵ֨נִי הָאֱלֹהִ֑ים ּכִ֖י הֵּ֔נָה אֹתִי֙ ׁשְלַחְתֶ֤ם לֹא־אַתֶ֞ם
יֹוסֵ֔ף ּבִנְךָ֣ אָמַר֙ ּכֹ֤ה אֵלָ֗יו וַאֲמַרְתֶ֣ם אֶל־אָבִי֒ וַעֲלּ֣ו מַהֲרּו֘ ט מִצְרָיִם: ּבְכָל־אֶ֥רֶץ ּומׁשֵ֖ל
וְהָיִ֤יתָ בְאֶרֶץ־ּגׁ֗שֶן וְיָׁשַבְתָ֣ י אַל־תַעֲמֹד: אֵלַ֖י רְדָ֥ה לְכָל־מִצְרָ֑יִם לְאָדֹ֖ון אֱלֹהִ֛ים ׂשָמַ֧נִי
ׁשָ֔ם אֹתְךָ֙ וְכִלְּכַלְתִ֤י יא וְכָל־אֲׁשֶר־לָךְ: ּובְקָרְךָ֖ וְצֹאנְךָ֥ בָנֶ֑יךָ ּובְנֵ֣י ּובָנֶ֖יךָ אַתָ֕ה אֵלַ֔י קָרֹוב֙
עֵינֵיכֶם֙ וְהִּנֵ֤ה יב וְכָל־אֲׁשֶר־לָךְ: ּובֵיתְךָ֖ אַתָ֥ה ּפֶן־תִּוָרֵׁ֛ש רָעָ֑ב ׁשָנִ֖ים חָמֵׁ֥ש ּכִי־עֹ֛וד
אֶת־ּכָל־ּכְבֹודִי֙ לְאָבִ֗י וְהִּגַדְתֶ֣ם יג אֲלֵיכֶם: הַמְדַּבֵ֥ר ּכִי־פִ֖י בִנְיָמִ֑ין אָחִ֣י וְעֵינֵ֖י רֹאֹ֔ות
וַּיִּפֹ֛ל יד הֵּנָה: אֶת־אָבִ֖י וְהֹורַדְתֶ֥ם ּומִהַרְתֶ֛ם רְאִיתֶ֑ם ּכָל־אֲׁשֶ֣ר וְאֵ֖ת ּבְמִצְרַ֔יִם
וַּיֵ֣בְּךְ לְכָל־אֶחָ֖יו וַיְנַּׁשֵ֥ק טו עַל־צַּוָארָיו: ּבָכָ֖ה ּובִ֨נְיָמִ֔ן וַּיֵ֑בְּךְ בִנְיָמִן־אָחִ֖יו עַל־צַּוְארֵ֥י
יֹוסֵ֑ף אֲחֵ֣י ּבָ֖אּו לֵאמֹ֔ר ּפַרְעֹה֙ ּבֵ֤ית נִׁשְמַ֗ע וְהַּקֹ֣ל טז אִתֹו: אֶחָ֖יו ּדִּבְרּ֥ו כֵ֔ן וְאַ֣חֲרֵי עֲלֵהֶ֑ם
זֹ֣את אֶל־אַחֶ֖יךָ אֱמֹ֥ר אֶל־יֹוסֵ֔ף ּפַרְעֹה֙ וַּיֹ֤אמֶר יז עֲבָדָיו: ּובְעֵינֵ֖י פַרְעֹ֔ה ּבְעֵינֵ֣י וַּיִיטַב֙
וְאֶת־ּבָתֵיכֶ֖ם אֶת־אֲבִיכֶ֛ם ּוקְחּ֧ו יח ּכְנָעַן: אַ֥רְצָה ּולְכּו־בֹ֖אּו אֶת־ּבְעִ֣ירְכֶ֔ם טַעֲנּו֙ עֲׂשּ֑ו

הָאָרֶץ: אֶת־חֵ֥לֶב וְאִכְלּ֖ו מִצְרַ֔יִם אֶ֣רֶץ אֶת־טּוב֙ לָכֶ֗ם וְאֶתְנָ֣ה אֵלָ֑י [ששי]ּובֹ֣אּו
וְלִנְׁשֵיכֶ֔ם לְטַּפְכֶם֙ עֲגָלֹ֗ות מִצְרַ֜יִם מֵאֶ֨רֶץ קְחּו־לָכֶם֩ עֲׂשּ֑ו זֹ֣את צֻּוֵ֖יתָה וְאַתָ֥ה יט
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ּכָל־אֶ֥רֶץ ּכִי־טּ֛וב עַל־ּכְלֵיכֶ֑ם אַל־תָחֹ֖ס וְעֵ֣ינְכֶ֔ם כ ּובָאתֶם: אֶת־אֲבִיכֶ֖ם ּונְׂשָאתֶ֥ם
פַרְעֹ֑ה עַל־ּפִ֣י עֲגָלֹ֖ות יֹוסֵ֛ף לָהֶ֥ם וַּיִתֵ֨ן יִׂשְרָאֵ֔ל ּבְנֵ֣י וַּיַעֲׂשּו־כֵן֙ כא הּוא: לָכֶ֥ם מִצְרַ֖יִם
מֵאֹ֣ות ׁשְלֹׁ֣ש נָתַן֙ ּולְבִנְיָמִ֤ן ׂשְמָלֹ֑ת חֲלִפֹ֣ות לָאִ֖יׁש נָתַ֛ן לְכֻּלָ֥ם כב לַּדָרֶךְ: צֵדָ֖ה לָהֶ֛ם וַּיִתֵ֥ן
מִּטּ֣וב נֹׂשְאִ֖ים חֲמֹרִ֔ים עֲׂשָרָ֣ה ּכְזֹאת֙ ׁשָלַ֤ח ּולְאָבִ֞יו כג ׂשְמָלֹת: חֲלִפֹ֥ת וְחָמֵׁ֖ש ּכֶ֔סֶף
וַּיֵלֵ֑כּו אֶת־אֶחָ֖יו וַיְׁשַּלַ֥ח כד לַּדָרֶךְ: לְאָבִ֖יו ּומָזֹ֛ון וָלֶ֧חֶם ּבָ֣ר נֹׂ֠שְאֹ֠ת אֲתֹנֹ֡ת וְעֶׂ֣שֶר מִצְרָ֑יִם
אֶל־יַעֲקֹ֖ב ּכְנַ֔עַן אֶ֣רֶץ וַּיָבֹ֨אּו֙ מִּמִצְרָ֑יִם וַּיַעֲלּ֖ו כה ּבַּדָרֶךְ: אַל־תִרְּגְזּ֖ו אֲלֵהֶ֔ם וַּיֹ֣אמֶר
לִּבֹ֔ו וַּיָ֣פָג מִצְרָ֑יִם ּבְכָל־אֶ֣רֶץ מׁשֵ֖ל וְכִי־הּ֥וא חַ֔י יֹוסֵ֣ף עֹ֚וד לֵאמֹ֗ר לֹ֜ו וַּיַּגִ֨דּו כו אֲבִיהֶם:
וַּיַרְא֙ אֲלֵהֶ֔ם ּדִּבֶ֣ר אֲׁשֶ֣ר יֹוסֵף֙ ּכָל־ּדִבְרֵ֤י אֵ֣ת אֵלָ֗יו וַיְדַּבְרּ֣ו כז לָהֶם: לֹא־הֶאֱמִ֖ין ּכִ֥י

אֲבִיהֶם: יַעֲקֹ֥ב רּ֖וחַ וַתְחִ֕י אֹתֹ֑ו לָׂשֵ֣את יֹוסֵ֖ף אֲׁשֶר־ׁשָלַ֥ח ששי]אֶת־הָ֣עֲגָלֹ֔ות [ע''כ
כח וַּיֹ֨אמֶר֙ יִׂשְרָאֵ֔ל רַ֛ב עֹוד־יֹוסֵ֥ף ּבְנִ֖י חָ֑י אֵלְכָ֥ה וְאֶרְאֶּ֖נּו ּבְטֶ֥רֶם אָמּות:

פרק מו
יִצְחָק: אָבִ֥יו לֵאלֹהֵ֖י זְבָחִ֔ים וַּיִזְּבַ֣ח ּׁשָ֑בַע ּבְאֵ֣רָה וַּיָבֹ֖א וְכָל־אֲׁשֶר־לֹ֔ו יִׂשְרָאֵל֙ וַּיִּסַ֤ע א

הִּנֵנִי: וַּיֹ֖אמֶר יַעֲקֹ֑ב | יַעֲקֹ֣ב וַּיֹ֖אמֶר הַּלַ֔יְלָה ּבְמַרְאֹ֣ת לְיִׂשְרָאֵל֙ | אֱלֹהִ֤ים וַּיֹ֨אמֶר [*]ב
אֲׂשִימְךָ֥ ּגָדֹ֖ול ּכִי־לְגֹ֥וי מִצְרַ֔יְמָה מֵרְדָ֣ה אַל־תִירָא֙ אָבִ֑יךָ אֱלֹהֵ֣י הָאֵ֖ל אָנֹכִ֥י וַּיֹ֕אמֶר ג
עַל־עֵינֶיךָ: יָדֹ֖ו יָׁשִ֥ית וְיֹוסֵ֕ף גַם־עָלֹ֑ה אַעַלְךָ֣ וְאָנֹכִ֖י מִצְרַ֔יְמָה עִּמְךָ֙ אֵרֵ֤ד אָנֹכִ֗י ד ׁשָם:
וְאֶת־טַּפָם֙ אֲבִיהֶ֗ם אֶת־יַעֲקֹ֣ב בְנֵי־יִׂשְרָאֵ֜ל וַּיִׂשְאּ֨ו ׁשָ֑בַע מִּבְאֵ֣ר יַעֲקֹ֖ב וַּיָ֥קָם ה
אֶת־מִקְנֵיהֶ֗ם וַּיִקְחּ֣ו ו אֹתֹו: לָׂשֵ֥את ּפַרְעֹ֖ה אֲׁשֶר־ׁשָלַ֥ח ּבָעֲגָלֹ֕ות וְאֶת־נְׁשֵיהֶ֔ם
ּבָנָ֞יו ז אִתֹו: וְכָל־זַרְעֹ֥ו יַעֲקֹ֖ב מִצְרָ֑יְמָה וַּיָבֹ֖אּו ּכְנַ֔עַן ּבְאֶ֣רֶץ רָכְׁשּו֙ אֲׁשֶ֤ר וְאֶת־רְכּוׁשָם֙

ס מִצְרָיְמָה: אִתֹ֖ו הֵבִ֥יא וְכָל־זַרְעֹ֑ו ּבָנָ֖יו ּובְנֹ֥ות ּבְנֹתָ֛יו אִתֹ֔ו בָנָיו֙ וְאֵּ֨לֶה[*]ּובְנֵ֤י ח
רְאּובֵ֑ן ּובְנֵ֖י ט רְאּובֵן: יַעֲקֹ֖ב ּבְכֹ֥ר ּובָנָ֑יו יַעֲקֹ֣ב מִצְרַ֖יְמָה הַּבָאִ֥ים ּבְנֵי־יִׂשְרָאֵ֛ל ׁשְמֹ֧ות
וְׁשָאּ֖ול וְצֹ֑חַר וְיָכִ֣ין וְאֹ֖הַד וְיָמִ֛ין יְמּואֵ֧ל ׁשִמְעֹ֗ון ּובְנֵ֣י י וְכַרְמִי: וְחֶצְרֹ֥ן ּופַּלּ֖וא חֲנֹ֥וךְ
וָפֶ֣רֶץ וְׁשֵלָ֖ה וְאֹונָ֛ן עֵ֧ר יְהּודָ֗ה ּובְנֵ֣י יב ּומְרָרִי: קְהָ֖ת ּגֵרְׁשֹ֕ון לֵוִ֑י ּובְנֵ֖י יא ּבֶן־הַּכְנַעֲנִית:
תֹולָ֥ע יִּׂשָׂשכָ֑ר ּובְנֵ֖י יג וְחָמּול: חֶצְרֹ֥ן בְנֵי־פֶ֖רֶץ וַּיִהְיּ֥ו ּכְנַ֔עַן ּבְאֶ֣רֶץ וְאֹונָן֙ עֵ֤ר וַּיָ֨מָת וָזָ֑רַח
יָלְדָ֤ה אֲׁשֶ֨ר לֵאָ֗ה ּבְנֵ֣י | אֵּ֣לֶה טו וְיַחְלְאֵל: וְאֵלֹ֖ון סֶ֥רֶד זְבֻלּ֑ון ּובְנֵ֖י יד וְׁשִמְרֹן: וְיֹ֥וב ּופֻּוָ֖ה
גָ֔ד ּובְנֵ֣י טז וְׁשָלֹׁש: ׁשְלֹׁשִ֥ים ּובְנֹותָ֖יו ּבָנָ֛יו ּכָל־נֶ֧פֶׁש בִתֹ֑ו ּדִינָ֣ה וְאֵ֖ת אֲרָ֔ם ּבְפַּדַ֣ן לְיַעֲקֹב֙
ּובְרִיעָ֖ה וְיִׁשְוִ֥י וְיִׁשְוָ֛ה יִמְנָ֧ה אָׁשֵ֗ר ּובְנֵ֣י יז וְאַרְאֵלִי: וַאֲרֹודִ֖י עֵרִ֥י וְאֶצְּבֹ֑ן ׁשּונִ֣י וְחַּגִ֖י צִפְיֹ֥ון
לְלֵאָ֣ה לָבָ֖ן אֲׁשֶר־נָתַ֥ן זִלְּפָ֔ה ּבְנֵ֣י אֵּ֚לֶה יח ּומַלְּכִיאֵל: חֶ֖בֶר בְרִיעָ֔ה ּובְנֵ֣י אֲחֹתָ֑ם וְׂשֶ֣רַח

נָפֶׁש: עֶׂשְרֵ֖ה ׁשֵׁ֥ש לְיַעֲקֹ֔ב אֶת־אֵּ֨לֶה֙ וַתֵ֤לֶד יֹוסֵ֖ף[*]בִתֹ֑ו יַעֲקֹ֔ב אֵׁ֣שֶת רָחֵל֙ ּבְנֵ֤י יט
אֹ֑ן ּכֹהֵ֣ן פֶ֖רַע ּבַת־ּפֹ֥וטִי אָסְנַ֔ת יָלְדָה־ּלֹו֙ אֲׁשֶ֤ר מִצְרַ֒יִם֒ ּבְאֶ֣רֶץ לְיֹוסֵף֘ וַּיִּוָלֵ֣ד כ ּובִנְיָמִן:
וָרֹ֑אׁש אֵחִ֣י וְנַעֲמָ֖ן ּגֵרָ֥א וְאַׁשְּבֵ֔ל וָבֶ֨כֶר֙ ּבֶ֤לַע בִנְיָמִ֗ן ּובְנֵ֣י כא וְאֶת־אֶפְרָיִם: אֶת־מְנַּׁשֶ֖ה
עָׂשָר: אַרְּבָעָ֥ה ּכָל־נֶ֖פֶׁש לְיַעֲקֹ֑ב יֻּלַ֖ד אֲׁשֶ֥ר רָחֵ֔ל ּבְנֵ֣י אֵּ֚לֶה כב וָאָרְּדְ: וְחֻּפִ֖ים מֻּפִ֥ים
בִלְהָ֔ה ּבְנֵ֣י אֵּ֚לֶה כה וְׁשִּלֵם: וְיֵ֥צֶר וְגּונִ֖י יַחְצְאֵ֥ל נַפְתָלִ֑י ּובְנֵ֖י כד חֻׁשִים: ּובְנֵי־דָ֖ן כג
ּכָל־הַּ֠נֶ֠פֶׁש כו ׁשִבְעָה: ּכָל־נֶ֥פֶׁש לְיַעֲקֹ֖ב אֶת־אֵּ֛לֶה וַתֵ֧לֶד ּבִתֹ֑ו לְרָחֵ֣ל לָבָ֖ן אֲׁשֶר־נָתַ֥ן
וָׁשֵׁש: ׁשִּׁשִ֥ים ּכָל־נֶ֖פֶׁש בְנֵי־יַעֲקֹ֑ב נְׁשֵ֣י מִּלְבַ֖ד יְרֵכֹ֔ו יֹצְאֵ֣י מִצְרַ֨יְמָה֙ לְיַעֲקֹ֤ב הַּבָאָ֨ה
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הַּבָ֥אָה לְבֵית־יַעֲקֹ֛ב ּכָל־הַּנֶ֧פֶׁש ׁשְנָ֑יִם נֶ֣פֶׁש בְמִצְרַ֖יִם אֲׁשֶר־יֻּלַד־לֹ֥ו יֹוסֵ֛ף ּובְנֵ֥י כז
ס ׁשִבְעִים: לְפָנָ֖יו[*]מִצְרַ֖יְמָה לְהֹורֹ֥ת אֶל־יֹוסֵ֔ף לְפָנָיו֙ ׁשָלַ֤ח וְאֶת־יְהּודָ֞ה כח

ּגׁ֑שְנָה אָבִ֖יו לִקְרַאת־יִׂשְרָאֵ֥ל וַּיַ֛עַל מֶרְּכַבְתֹ֔ו יֹוסֵף֙ וַּיֶאְסֹ֤ר כט ּגׁשֶן: אַ֥רְצָה וַּיָבֹ֖אּו ּגׁ֑שְנָה
אָמּ֣ותָה אֶל־יֹוסֵ֖ף יִׂשְרָאֵ֛ל וַּיֹ֧אמֶר ל עֹוד: עַל־צַּוָארָ֖יו וַּיֵ֥בְּךְ עַל־צַּוָארָ֔יו וַּיִּפֹל֙ אֵלָ֗יו וַּיֵרָ֣א
אָבִ֔יו וְאֶל־ּבֵ֣ית אֶל־אֶחָיו֙ יֹוסֵ֤ף וַּיֹ֨אמֶר לא חָי: עֹודְךָ֖ ּכִ֥י אֶת־ּפָנֶ֔יךָ רְאֹותִ֣י אַחֲרֵי֙ הַּפָ֑עַם
אֵלָי: ּבָ֥אּו ּבְאֶרֶץ־ּכְנַ֖עַן אֲׁשֶ֥ר ּובֵית־אָבִ֛י אַחַ֧י אֵלָ֗יו וְאֹמְרָ֣ה לְפַרְעֹ֑ה וְאַּגִ֣ידָה אֶעֱלֶ֖ה
הֵבִיאּו: לָהֶ֖ם וְכָל־אֲׁשֶ֥ר ּובְקָרָ֛ם וְצֹאנָ֧ם הָיּ֑ו מִקְנֶ֖ה ּכִי־אַנְׁשֵ֥י צֹ֔אן רֹ֣עֵי וְהָאֲנָׁשִים֙ לב
הָיּ֤ו מִקְנֶ֜ה אַנְׁשֵ֨י וַאֲמַרְתֶ֗ם לד מַה־ּמַעֲׂשֵיכֶם: וְאָמַ֖ר ּפַרְעֹ֑ה לָכֶ֖ם ּכִי־יִקְרָ֥א וְהָיָ֕ה לג
ּגׁ֔שֶן ּבְאֶ֣רֶץ תֵׁשְבּו֙ ּבַעֲבּ֗ור ּגַם־אֲבֹתֵ֑ינּו ּגַם־אֲנַ֖חְנּו וְעַד־עַ֔תָה מִּנְעּורֵ֣ינּו עֲבָדֶ֨יךָ֙

ּכִי־תֹועֲבַ֥ת מִצְרַ֖יִם ּכָל־רֹ֥עֵה צֹאן:

פרק מז
ּבָ֖אּו לָהֶ֔ם וְכָל־אֲׁשֶ֣ר ּובְקָרָם֙ וְצֹאנָ֤ם וְאַחַ֜י אָבִ֨י וַּיֹ֗אמֶר לְפַרְעֹה֒ וַּיַּגֵ֣ד יֹוסֵף֘ וַּיָבֹ֣א א
לִפְנֵ֥י וַּיַּצִגֵ֖ם אֲנָׁשִ֑ים חֲמִּׁשָ֣ה לָקַ֖ח אֶחָ֔יו ּומִקְצֵ֣ה ב ּגׁשֶן: ּבְאֶ֥רֶץ וְהִּנָ֖ם ּכְנָ֑עַן מֵאֶ֣רֶץ
עֲבָדֶ֔יךָ צֹאן֙ רֹעֵ֥ה אֶל־ּפַרְעֹ֗ה וַּיֹאמְרּ֣ו מַה־ּמַעֲׂשֵיכֶ֑ם אֶל־אֶחָ֖יו ּפַרְעֹ֛ה וַּיֹ֧אמֶר ג פַרְעֹה:
לַּצֹאן֙ מִרְעֶ֗ה ּכִי־אֵ֣ין ּבָ֒אנּו֒ ּבָאָ֘רֶץ֘ לָגּ֣ור אֶל־ּפַרְעֹ֗ה וַּיֹאמְרּ֣ו ד ּגַם־אֲבֹותֵינּו: ּגַם־אֲנַ֖חְנּו

ּגׁשֶן: ּבְאֶ֥רֶץ עֲבָדֶ֖יךָ יֵׁשְבּו־נָ֥א וְעַתָ֛ה ּכְנָ֑עַן ּבְאֶ֣רֶץ הָרָעָ֖ב ּכִי־כָבֵ֥ד לַעֲבָדֶ֔יךָ [*]אֲׁשֶ֣ר
הִ֔וא לְפָנֶ֣יךָ מִצְרַ֨יִם֙ אֶ֤רֶץ ו אֵלֶיךָ: ּבָ֥אּו וְאַחֶ֖יךָ אָבִ֥יךָ לֵאמֹ֑ר אֶל־יֹוסֵ֖ף ּפַרְעֹ֔ה וַּיֹ֣אמֶר ה
וְיֶׁש־ּבָם֙ וְאִם־יָדַ֗עְתָ ּגׁ֔שֶן ּבְאֶ֣רֶץ יֵׁשְבּו֙ וְאֶת־אַחֶ֑יךָ אֶת־אָבִ֖יךָ הֹוׁשֵ֥ב הָאָ֔רֶץ ּבְמֵיטַ֣ב
וַּיַעֲמִדֵ֖הּו אָבִ֔יו אֶת־יַעֲקֹ֣ב יֹוסֵף֙ וַּיָבֵ֤א ז עַל־אֲׁשֶר־לִי: מִקְנֶ֖ה ׂשָרֵ֥י וְׂשַמְתָ֛ם אַנְׁשֵי־חַ֔יִל
חַּיֶיךָ: ׁשְנֵ֥י יְמֵ֖י ּכַּמָ֕ה אֶל־יַעֲקֹ֑ב ּפַרְעֹ֖ה וַּיֹ֥אמֶר ח אֶת־ּפַרְעֹה: יַעֲקֹ֖ב וַיְבָ֥רֶךְ פַרְעֹ֑ה לִפְנֵ֣י
יְמֵי֙ הָיּו֙ וְרָעִ֗ים מְעַ֣ט ׁשָנָ֑ה ּומְאַ֖ת ׁשְלׁשִ֥ים מְגּורַ֔י ׁשְנֵ֣י יְמֵי֙ אֶל־ּפַרְעֹ֔ה יַעֲקֹב֙ וַּיֹ֤אמֶר ט
יַעֲקֹ֖ב וַיְבָ֥רֶךְ י מְגּורֵיהֶם: ּבִימֵ֖י אֲבֹתַ֔י חַּיֵי֣ ׁשְנֵי֙ אֶת־יְמֵי֙ הִּׂשִ֗יגּו וְלֹ֣א חַּיַ֔י ׁשְנֵ֣י

פַרְעֹה: מִּלִפְנֵ֥י וַּיֵצֵ֖א לָהֶ֤ם[*]אֶת־ּפַרְעֹ֑ה וַּיִתֵ֨ן וְאֶת־אֶחָיו֒ אֶת־אָבִ֣יו יֹוסֵף֘ וַּיֹוׁשֵ֣ב יא
וַיְכַלְּכֵ֤ל יב פַרְעֹה: צִּוָ֥ה ּכַאֲׁשֶ֖ר רַעְמְסֵ֑ס ּבְאֶ֣רֶץ הָאָ֖רֶץ ּבְמֵיטַ֥ב מִצְרַ֔יִם ּבְאֶ֣רֶץ אֲחֻּזָה֙
אֵין֙ וְלֶ֤חֶם יג הַּטָף: לְפִ֥י לֶ֖חֶם אָבִ֑יו ּכָל־ּבֵ֣ית וְאֵ֖ת וְאֶת־אֶחָ֔יו אֶת־אָבִ֣יו יֹוסֵף֙
הָרָעָב: מִּפְנֵ֖י ּכְנַ֔עַן וְאֶ֣רֶץ מִצְרַ֨יִם֙ אֶ֤רֶץ וַתֵ֜לַּה מְאֹ֑ד הָרָעָ֖ב ּכִי־כָבֵ֥ד ּבְכָל־הָאָ֔רֶץ
אֲׁשֶר־הֵ֣ם ּבַּׁשֶ֖בֶר ּכְנַ֔עַן ּובְאֶ֣רֶץ בְאֶרֶץ־מִצְרַ֨יִם֙ הַּנִמְצָ֤א אֶת־ּכָל־הַּכֶ֨סֶף֙ יֹוסֵ֗ף וַיְלַּקֵ֣ט יד
ּומֵאֶ֣רֶץ מִצְרַ֘יִם֘ מֵאֶ֣רֶץ הַּכֶ֗סֶף וַּיִתֹ֣ם טו פַרְעֹה: ּבֵ֥יתָה אֶת־הַּכֶ֖סֶף יֹוסֵ֛ף וַּיָבֵ֥א ׁשֹבְרִ֑ים
אָפֵ֖ס ּכִ֥י נֶגְּדֶ֑ךָ נָמּ֖ות וְלָּ֥מָה לֶ֔חֶם הָבָה־ּלָ֣נּו לֵאמֹר֙ אֶל־יֹוסֵ֤ף כָל־מִצְרַ֨יִם וַּיָבֹ֩אּו֩ ּכְנַ֒עַן֒
וַּיָבִ֣יאּו יז ּכָסֶף: אִם־אָפֵ֖ס ּבְמִקְנֵיכֶ֑ם לָכֶ֖ם וְאֶתְנָ֥ה מִקְנֵיכֶ֔ם הָבּ֣ו יֹוסֵף֙ וַּיֹ֤אמֶר טז ּכָסֶף:
ּובְמִקְנֵ֥ה הַּצֹ֛אן ּובְמִקְנֵ֥ה ּבַּסּוסִ֗ים לֶ֜חֶם יֹוסֵ֨ף לָהֶם֩ וַּיִתֵ֣ן אֶל־יֹוסֵף֒ אֶת־מִקְנֵיהֶם֘
הַּׁשָנָ֣ה וַתִתֹם֘ יח הַהִוא: ּבַּׁשָנָ֖ה ּבְכָל־מִקְנֵהֶ֔ם ּבַּלֶ֨חֶם֙ וַיְנַהֲלֵ֤ם ּובַחֲמֹרִ֑ים הַּבָקָ֖ר
הַּכֶ֔סֶף אִם־תַ֣ם ּכִ֚י מֵאֲדֹנִ֔י לֹא־נְכַחֵ֣ד לֹו֙ וַּיֹ֤אמְרּו הַּׁשֵנִ֗ית ּבַּׁשָנָ֣ה אֵלָ֜יו וַּיָבֹ֨אּו הַהִוא֒
לָּ֧מָה יט וְאַדְמָתֵנּו: אִם־ּגְוִּיָתֵ֖נּו ּבִלְתִ֥י אֲדֹנִ֔י לִפְנֵ֣י נִׁשְאַר֙ לֹ֤א אֶל־אֲדֹנִ֑י הַּבְהֵמָ֖ה ּומִקְנֵ֥ה
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אֲנַ֤חְנּו וְנִהְיֶ֞ה ּבַּלָ֑חֶם וְאֶת־אַדְמָתֵ֖נּו קְנֵה־אֹתָ֥נּו ּגַם־אַדְמָתֵ֔נּו ּגַם־אֲנַ֨חְנּו֙ לְעֵינֶ֗יךָ נָמּ֣ות
יֹוסֵ֜ף וַּיִ֨קֶן כ תֵׁשָם: לֹ֥א וְהָאֲדָמָ֖ה נָמּ֔ות וְלֹ֣א וְנִחְיֶה֙ וְתֶן־זֶ֗רַע לְפַרְעֹ֔ה עֲבָדִ֣ים וְאַדְמָתֵ֨נּו֙
הָרָעָ֑ב עֲלֵהֶ֖ם ּכִי־חָזַ֥ק ׂשָדֵ֔הּו אִ֣יׁש מִצְרַ֨יִם֙ ּכִי־מָכְרּ֤ו לְפַרְעֹ֔ה מִצְרַ֨יִם֙ אֶת־ּכָל־אַדְמַ֤ת
גְבּול־מִצְרַ֖יִם מִקְצֵ֥ה לֶעָרִ֑ים אֹתֹ֖ו הֶעֱבִ֥יר וְאֶ֨ת־הָעָ֔ם כא לְפַרְעֹה: הָאָ֖רֶץ וַתְהִ֥י
וְאָכְלּ֤ו ּפַרְעֹ֗ה מֵאֵ֣ת לַּכֹהֲנִ֜ים חֹ֨ק ּכִי֩ קָנָ֑ה לֹ֣א הַּכֹהֲנִ֖ים אַדְמַ֥ת רַ֛ק כב וְעַד־קָצֵהּו:
יֹוסֵף֙ וַּיֹ֤אמֶר כג אֶת־אַדְמָתָם: מָכְרּ֖ו לֹ֥א עַל־ּכֵ֕ן ּפַרְעֹ֔ה לָהֶם֙ נָתַ֤ן אֲׁשֶ֨ר אֶת־חֻּקָם֙
ּוזְרַעְתֶ֖ם זֶ֔רַע הֵא־לָכֶ֣ם לְפַרְעֹ֑ה וְאֶת־אַדְמַתְכֶ֖ם הַּיֹ֛ום אֶתְכֶ֥ם קָנִ֨יתִי הֵן֩ אֶל־הָעָ֔ם
לָכֶם֩ יִהְיֶ֣ה הַּיָדֹ֡ת וְאַרְּבַ֣ע לְפַרְעֹ֑ה חֲמִיׁשִ֖ית ּונְתַתֶ֥ם ּבַתְבּואֹ֔ת וְהָיָה֙ כד אֶת־הָאֲדָמָה:

לְטַּפְכֶם: וְלֶאֱכֹ֥ל ּבְבָתֵיכֶ֖ם וְלַאֲׁשֶ֥ר ּולְאָכְלְכֶ֛ם הַּׂשָדֶ֧ה וַּיֹאמְרּ֖ו[מפטיר]לְזֶ֨רַע כה
לְחֹק֩ יֹוסֵ֡ף אֹתָּ֣ה וַּיָׂ֣שֶם כו לְפַרְעֹה: עֲבָדִ֖ים וְהָיִ֥ינּו אֲדֹנִ֔י ּבְעֵינֵ֣י נִמְצָא־חֵן֙ הֶחֱיִתָ֑נּו
לֹ֥א לְבַּדָ֔ם הַּכֹהֲנִים֙ אַדְמַ֤ת רַ֞ק לַחֹ֑מֶׁש לְפַרְעֹ֖ה מִצְרַ֛יִם עַל־אַדְמַ֥ת הַּזֶ֜ה עַד־הַּיֹ֨ום
וַּיִרְּבּ֖ו וַּיִפְרּ֥ו בָּ֔ה וַּיֵאָחֲזּ֣ו ּגׁ֑שֶן ּבְאֶ֣רֶץ מִצְרַ֖יִם ּבְאֶ֥רֶץ יִׂשְרָאֵ֛ל וַּיֵׁ֧שֶב כז לְפַרְעֹה: הָיְתָ֖ה

ויחי]מְאֹד: יְמֵי־יַעֲקֹב֙[פרשת וַיְהִ֤י ׁשָנָ֑ה עֶׂשְרֵ֖ה ׁשְבַ֥ע מִצְרַ֔יִם ּבְאֶ֣רֶץ יַעֲקֹב֙ וַיְחִ֤י כח
| וַּיִקְרָ֣א לָמּות֒ יְמֵי־יִׂשְרָאֵל֘ וַּיִקְרְבּ֣ו כט ׁשָנָה: ּומְאַ֖ת וְאַרְּבָעִ֥ים ׁשָנִ֔ים ׁשֶ֣בַע חַּיָ֔יו ׁשְנֵ֣י
וְעָׂשִ֤יתָ יְרֵכִ֑י תַ֣חַת יָדְךָ֖ ׂשִים־נָ֥א ּבְעֵינֶ֔יךָ חֵן֙ מָצָ֤אתִי אִם־נָ֨א לֹו֙ וַּיֹ֤אמֶר לְיֹוסֵ֗ף לִבְנֹ֣ו
ּונְׂשָאתַ֨נִי֙ עִם־אֲבֹתַ֔י וְׁשָכַבְתִי֙ ל ּבְמִצְרָיִם: תִקְּבְרֵ֖נִי אַל־נָ֥א וֶאֱמֶ֔ת חֶ֣סֶד עִּמָדִי֙
לִ֔י הִּׁשָבְעָה֙ וַּיֹ֗אמֶר לא כִדְבָרֶךָ: אֶעְׂשֶ֥ה אָנֹכִ֖י וַּיֹאמַ֕ר ּבִקְבֻרָתָ֑ם ּוקְבַרְתַ֖נִי מִּמִצְרַ֔יִם

וַּיִּׁשָבַ֖ע לֹ֑ו וַּיִׁשְתַ֥חּו יִׂשְרָאֵ֖ל עַל־רֹ֥אׁש הַּמִּטָה:   פ

פרק מח
אֶת־ׁשְנֵ֤י[לוי] וַּיִּקַ֞ח חֹלֶ֑ה אָבִ֖יךָ הִּנֵ֥ה לְיֹוסֵ֔ף וַּיֹ֣אמֶר הָאֵּ֔לֶה הַּדְבָרִ֣ים אַחֲרֵי֙ וַיְהִ֗י א

אֵלֶ֑יךָ ּבָ֣א יֹוסֵ֖ף ּבִנְךָ֥ הִּנֵ֛ה וַּיֹ֕אמֶר לְיַעֲקֹ֔ב וַּיַּגֵ֣ד ב וְאֶת־אֶפְרָיִם: אֶת־מְנַּׁשֶ֖ה עִּמֹ֔ו בָנָיו֙
ּבְלּ֖וז נִרְאָה־אֵלַ֥י ׁשַּדַ֛י אֵ֥ל אֶל־יֹוסֵ֔ף יַעֲקֹב֙ וַּיֹ֤אמֶר ג עַל־הַּמִּטָה: וַּיֵׁ֖שֶב יִׂשְרָאֵ֔ל וַּיִתְחַּזֵק֙

אֹתִי: וַיְבָ֖רֶךְ ּכְנָ֑עַן לִקְהַ֣ל[ישראל]ּבְאֶ֣רֶץ ּונְתַתִ֖יךָ וְהִרְּבִיתִ֔ךָ מַפְרְךָ֙ הִנְנִ֤י אֵלַ֗י וַּיֹ֣אמֶר ד
ׁשְנֵי־בָנֶ֩יךָ֩ וְעַתָ֡ה ה עֹולָם: אֲחֻּזַ֥ת אַחֲרֶ֖יךָ לְזַרְעֲךָ֥ הַּזֹ֛את אֶת־הָאָ֧רֶץ וְנָ֨תַתִ֜י עַּמִ֑ים
ּכִרְאּובֵ֥ן ּומְנַּׁשֶ֔ה אֶפְרַ֨יִם֙ לִי־הֵ֑ם מִצְרַ֖יְמָה אֵלֶ֛יךָ עַד־ּבֹאִ֥י מִצְרַ֗יִם ּבְאֶ֣רֶץ לְךָ֜ הַּנֹולָדִ֨ים
יִּקָרְאּ֖ו אֲחֵיהֶ֛ם ׁשֵ֧ם עַ֣ל יִהְיּ֑ו לְךָ֣ אַחֲרֵיהֶ֖ם אֲׁשֶר־הֹולַ֥דְתָ ּומֹולַדְתְךָ֛ ו יִהְיּו־לִי: וְׁשִמְעֹ֖ון
ּכִבְרַת־אֶ֖רֶץ ּבְעֹ֥וד ּבַּדֶ֔רֶךְ ּכְנַ֨עַן֙ ּבְאֶ֤רֶץ רָחֵ֜ל עָלַ֨י מֵ֩תָה֩ מִּפַּדָ֗ן ּבְבֹאִ֣י | וַאֲנִ֣י ז ּבְנַחֲלָתָם:
אֶת־ּבְנֵ֣י יִׂשְרָאֵ֖ל וַּיַ֥רְא ח לָחֶם: ּבֵ֥ית הִ֖וא אֶפְרָ֔ת ּבְדֶ֣רֶךְ ּׁשָם֙ וָאֶקְּבְרֶ֤הָ אֶפְרָ֑תָה לָבֹ֣א
ּבָזֶ֑ה אֱלֹהִ֖ים אֲׁשֶר־נָתַן־לִ֥י הֵ֔ם ּבָנַ֣י אֶל־אָבִ֔יו יֹוסֵף֙ וַּיֹ֤אמֶר ט מִי־אֵּלֶה: וַּיֹ֖אמֶר יֹוסֵ֑ף

וַאֲבָרֲכֵם: אֵלַ֖י קָחֶם־נָ֥א לִרְאֹ֑ות[רביעי]וַּיֹאמַ֕ר יּוכַ֖ל לֹ֥א מִּזֹ֔קֶן ּכָבְדּ֣ו יִׂשְרָאֵל֙ וְעֵינֵ֤י י
לֹ֣א פָנֶ֖יךָ רְאֹ֥ה אֶל־יֹוסֵ֔ף יִׂשְרָאֵל֙ וַּיֹ֤אמֶר יא לָהֶם: וַיְחַּבֵ֥ק לָהֶ֖ם וַּיִּׁשַ֥ק אֵלָ֔יו אֹתָם֙ וַּיַּגֵׁ֤ש
ּבִרְּכָ֑יו מֵעִ֣ם אֹתָ֖ם יֹוסֵ֛ף וַּיֹוצֵ֥א יב אֶת־זַרְעֶךָ: ּגַ֥ם אֱלֹהִ֖ים אֹתִ֛י הֶרְאָ֥ה וְהִּנֵ֨ה פִּלָ֑לְתִי
מִּׂשְמֹ֣אל ּבִימִינֹו֙ אֶת־אֶפְרַ֤יִם אֶת־ׁשְנֵיהֶם֒ יֹוסֵף֘ וַּיִּקַ֣ח יג אָרְצָה: לְאַּפָ֖יו וַּיִׁשְתַ֥חּו
אֶת־יְמִינֹ֜ו יִׂשְרָאֵ֨ל וַּיִׁשְלַח֩ יד אֵלָיו: וַּיַּגֵׁ֖ש יִׂשְרָאֵ֑ל מִימִ֣ין בִׂשְמֹאלֹ֖ו וְאֶת־מְנַּׁשֶ֥ה יִׂשְרָאֵ֔ל
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ּכִ֥י אֶת־יָדָ֔יו ׂשִּכֵל֙ מְנַּׁשֶ֑ה עַל־רֹ֣אׁש וְאֶת־ׂשְמֹאלֹ֖ו הַּצָעִ֔יר וְהּ֣וא אֶפְרַ֨יִם֙ עַל־רֹ֤אׁש וַּיָׁ֨שֶת
לְפָנָיו֙ אֲבֹתַ֤י הִתְהַּלְכּ֨ו אֲׁשֶר֩ הָאֱלֹהִ֡ים וַּיֹאמַ֑ר אֶת־יֹוסֵ֖ף וַיְבָ֥רֶךְ טו הַּבְכֹור: מְנַּׁשֶ֖ה
אֹתִ֜י הַּגֹאֵ֨ל הַּמַלְאָךְ֩ טז הַּזֶה: עַד־הַּיֹ֥ום מֵעֹודִ֖י אֹתִ֔י הָרֹעֶ֣ה הָאֱלֹהִים֙ וְיִצְחָ֔ק אַבְרָהָ֣ם
לָרֹ֖ב וְיִדְּגּ֥ו וְיִצְחָ֑ק אַבְרָהָ֣ם אֲבֹתַ֖י וְׁשֵ֥ם ׁשְמִ֔י בָהֶם֙ וְיִּקָרֵ֤א אֶת־הַּנְעָרִים֒ יְבָרֵךְ֘ מִּכָל־רָ֗ע

הָאָרֶץ: וַּיֵ֣רַע[חמישי]ּבְקֶ֥רֶב אֶפְרַ֖יִם עַל־רֹ֥אׁש יַד־יְמִינֹ֛ו אָבִ֧יו ּכִי־יָׁשִ֨ית יֹוסֵ֗ף וַּיַ֣רְא יז
וַּיֹ֧אמֶר יח מְנַּׁשֶה: עַל־רֹ֥אׁש רֹאׁש־אֶפְרַ֖יִם מֵעַ֥ל אֹתָּ֛ה לְהָסִ֥יר יַד־אָבִ֗יו וַּיִתְמֹ֣ךְ ּבְעֵינָ֑יו
וַּיֹ֨אמֶר֙ אָבִ֗יו וַיְמָאֵ֣ן יט עַל־רֹאׁשֹו: יְמִינְךָ֖ ׂשִ֥ים הַּבְכֹ֔ר ּכִי־זֶ֣ה אָבִ֑י לֹא־כֵ֣ן אֶל־אָבִ֖יו יֹוסֵ֛ף
מִּמֶּ֔נּו יִגְּדַ֣ל הַּקָטֹן֙ אָחִ֤יו וְאּולָ֗ם יִגְּדָ֑ל וְגַם־הּ֣וא יִהְיֶה־ּלְעָ֖ם ּגַם־הּ֥וא יָדַ֔עְתִי בְנִי֙ יָדַ֤עְתִי
לֵאמֹ֔ר יִׂשְרָאֵל֙ יְבָרֵ֤ךְ ּבְךָ֞ לֵאמֹור֒ הַהּוא֘ ּבַּיֹ֣ום וַיְבָ֨רֲכֵ֜ם כ מְלֹא־הַּגֹויִם: יִהְיֶ֥ה וְזַרְעֹ֖ו
יִׂשְרָאֵל֙ וַּיֹ֤אמֶר כא מְנַּׁשֶה: לִפְנֵ֥י אֶת־אֶפְרַ֖יִם וַּיָׂ֥שֶם וְכִמְנַּׁשֶ֑ה ּכְאֶפְרַ֖יִם אֱלֹהִ֔ים יְׂשִמְךָ֣
אֲבֹתֵיכֶם: אֶל־אֶ֖רֶץ אֶתְכֶ֔ם וְהֵׁשִ֣יב עִּמָכֶ֔ם אֱלֹהִים֙ וְהָיָ֤ה מֵ֑ת אָנֹכִ֖י הִּנֵ֥ה אֶל־יֹוסֵ֔ף
ּובְקַׁשְתִי: ּבְחַרְּבִ֖י הָאֱמֹרִ֔י מִּיַ֣ד לָקַ֨חְתִי֙ אֲׁשֶ֤ר עַל־אַחֶ֑יךָ אַחַ֖ד ׁשְכֶ֥ם לְךָ֛ נָתַ֧תִי וַאֲנִ֗י כב

פ

פרק מט
אֶתְכֶ֖ם אֲׁשֶר־יִקְרָ֥א אֵ֛ת לָכֶ֔ם וְאַּגִ֣ידָה הֵאָסְפּו֙ וַּיֹ֗אמֶר אֶל־ּבָנָ֑יו יַעֲקֹ֖ב וַּיִקְרָ֥א א
רְאּובֵן֙ ג אֲבִיכֶם: אֶל־יִׂשְרָאֵ֥ל וְׁשִמְעּ֖ו יַעֲקֹ֑ב ּבְנֵ֣י וְׁשִמְעּ֖ו הִּקָבְצּ֥ו ב הַּיָמִים: ּבְאַחֲרִ֥ית
עָלִ֖יתָ ּכִ֥י אַל־תֹותַ֔ר ּכַּמַ֨יִם֙ ּפַ֤חַז ד עָז: וְיֶ֥תֶר ׂשְאֵ֖ת יֶ֥תֶר אֹונִ֑י וְרֵאׁשִ֣ית ּכֹחִ֖י אַ֔תָה ּבְכֹ֣רִי

מִׁשְּכְבֵ֣י אָבִ֑יךָ אָ֥ז חִּלַ֖לְתָ יְצּועִ֥י עָלָה:   פ 
ּבִקְהָלָ֖ם נַפְׁשִ֔י אַל־תָבֹ֣א ּבְסֹדָם֙ ו מְכֵרֹתֵיהֶם: חָמָ֖ס ּכְלֵ֥י אַחִ֑ים וְלֵוִ֖י ׁשִמְעֹ֥ון ה
וְעֶבְרָתָ֖ם עָ֔ז ּכִ֣י אַּפָם֙ אָרּ֤ור ז עִּקְרּו־ׁשֹור: ּובִרְצֹנָ֖ם אִ֔יׁש הָ֣רְגּו בְאַּפָם֙ ּכִ֤י ּכְבֹדִ֑י אַל־תֵחַ֣ד

ּכִ֣י קָׁשָ֑תָה אֲחַּלְקֵ֣ם ּבְיַעֲקֹ֔ב וַאֲפִיצֵ֖ם ּבְיִׂשְרָאֵל:   פ
אַרְיֵה֙ ּגּ֤ור ט אָבִיךָ: ּבְנֵ֥י לְךָ֖ יִׁשְתַחֲוּ֥ו אֹיְבֶ֑יךָ ּבְעֹ֣רֶף יָדְךָ֖ אַחֶ֔יךָ יֹודּ֣וךָ אַתָה֙ יְהּודָ֗ה ח
ׁשֵ֨בֶט֙ לֹא־יָסּ֥ור י יְקִימֶּנּו: מִ֥י ּוכְלָבִ֖יא ּכְאַרְיֵ֛ה רָבַ֧ץ ּכָרַ֨ע עָלִ֑יתָ ּבְנִ֣י מִּטֶ֖רֶף יְהּודָ֔ה
לַּגֶ֨פֶן֙ אֹסְרִ֤י יא עַּמִים: יִּקְהַ֥ת וְלֹ֖ו ׁשִילֹ֔ה ּכִי־יָבֹ֣א עַ֚ד רַגְלָ֑יו מִּבֵ֣ין ּומְחֹקֵ֖ק מִיהּודָ֔ה
: [סּותֹו] סּותֹה ּובְדַם־עֲנָבִ֖ים לְבֻׁשֹ֔ו ּבַּיַ֨יִן֙ ּכִּבֵ֤ס אֲתֹנֹ֑ו ּבְנִ֣י וְלַּׂשרֵקָ֖ה [עִירֹ֔ו] עִירֹ֔ה

יב חַכְלִילִ֥י עֵינַ֖יִם מִּיָ֑יִן ּולְבֶן־ׁשִּנַ֖יִם מֵחָלָב:   פ 
יג זְבּולֻ֕ן לְחֹ֥וף יַּמִ֖ים יִׁשְּכֹ֑ן וְהּוא֙ לְחֹ֣וף אֳנִּיֹ֔ת וְיַרְכָתֹ֖ו עַל־צִידֹן:   פ  [ששי] 

ּכִ֣י וְאֶת־הָאָ֖רֶץ טֹ֔וב ּכִ֣י מְנֻחָה֙ וַּיַ֤רְא טו הַּמִׁשְּפְתָיִם: ּבֵ֥ין רֹבֵ֖ץ ּגָ֑רֶם חֲמֹ֣ר יִּׂשָׂשכָ֖ר יד
ׁשִבְטֵ֥י ּכְאַחַ֖ד עַּמֹ֑ו יָדִ֣ין ּדָ֖ן טז ס לְמַס־עֹבֵד: וַיְהִ֖י לִסְּבֹ֔ל ׁשִכְמֹו֙ וַּיֵ֤ט נָעֵ֑מָה
רֹכְבֹ֖ו וַּיִּפֹ֥ל עִּקְבֵי־סּ֔וס הַּנׁשֵךְ֙ עֲלֵי־אֹ֑רַח ׁשְפִיפֹ֖ן עֲלֵי־דֶ֔רֶךְ נָחָׁ֣ש יְהִי־דָן֙ יז יִׂשְרָאֵל:

ס יְהֹוָה: קִּוִ֥יתִי לִיׁשּועָתְךָ֖ יח ששי]אָחֹור: יָגֻ֥ד[ע''כ וְהּ֖וא יְגּודֶּ֑נּו ּגְדּ֣וד ּגָ֖ד יט
אַּיָלָ֣ה נַפְתָלִ֖י כא ס מַעֲדַּנֵי־מֶלֶךְ: יִתֵ֖ן וְהּ֥וא לַחְמֹ֑ו ׁשְמֵנָ֣ה מֵאָׁשֵ֖ר כ ס עָקֵב:

ס אִמְרֵי־ׁשָפֶר: הַּנֹתֵ֖ן צָעֲדָ֖ה[*]ׁשְלֻחָ֑ה ּבָנֹ֕ות עֲלֵי־עָ֑יִן ּפֹרָ֖ת ּבֵ֥ן יֹוסֵ֔ף ּפֹרָת֙ ּבֵ֤ן כב
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וַּיָפֹּ֖זּו קַׁשְתֹ֔ו ּבְאֵיתָן֙ וַתֵׁ֤שֶב כד חִּצִים: ּבַעֲלֵ֥י וַּיִׂשְטְמֻ֖הּו וָרֹּ֑בּו וַיְמָרֲרֻ֖הּו כג עֲלֵי־ׁשּור:
ׁשַּדַי֙ וְאֵ֤ת וְיַעְזְרֶּ֗ךָ אָבִ֜יךָ מֵאֵ֨ל כה יִׂשְרָאֵל: אֶ֥בֶן רֹעֶ֖ה מִּׁשָ֥ם יַעֲקֹ֔ב אֲבִ֣יר מִידֵי֙ יָדָ֑יו זְרֹעֵ֣י
ּבִרְכֹ֣ת כו וָרָחַם: ׁשָדַ֖יִם ּבִרְכֹ֥ת תָ֑חַת רֹבֶ֣צֶת תְהֹ֖ום ּבִרְכֹ֥ת מֵעָ֔ל ׁשָמַ֨יִם֙ ּבִרְכֹ֤ת וִיבָ֣רֲכֶּ֔ךָ
נְזִ֥יר ּולְקָדְקֹ֖ד יֹוסֵ֔ף לְרֹ֣אׁש תִהְיֶ֨יןָ֙ עֹולָ֑ם ּגִבְעֹ֣ת עַד־תַאֲוַ֖ת הֹורַ֔י עַל־ּבִרְכֹ֣ת ּגָבְרּו֙ אָבִ֗יךָ

אֶחָיו:   פ
ׁשִבְטֵ֥י[*] ּכָל־אֵּ֛לֶה כח ׁשָלָל: יְחַּלֵ֥ק וְלָעֶ֖רֶב עַ֑ד יֹ֣אכַל ּבַּבֹ֖קֶר יִטְרָ֔ף זְאֵ֣ב ּבִנְיָמִין֙ כז

ּכְבִרְכָתֹ֖ו אֲׁשֶ֥ר אִ֛יׁש אֹותָ֔ם וַיְבָ֣רֶךְ אֲבִיהֶם֙ לָהֶ֤ם אֲׁשֶר־ּדִּבֶ֨ר וְ֠זֹ֠את עָׂשָ֑ר ׁשְנֵ֣ים יִׂשְרָאֵ֖ל
אֶל־אֲבֹתָ֑י אֹתִ֖י קִבְרּ֥ו אֶל־עַּמִ֔י נֶאֱסָ֣ף אֲנִי֙ אֲלֵהֶם֙ וַּיֹ֤אמֶר אֹותָ֗ם וַיְצַ֣ו כט אֹתָם: ּבֵרַ֥ךְ
הַּמַכְּפֵלָ֛ה ּבִׂשְדֵ֧ה אֲׁשֶ֨ר ּבַּמְעָרָ֞ה ל הַחִתִי: עֶפְרֹ֥ון ּבִׂשְדֵ֖ה אֲׁשֶ֥ר אֶ֨ל־הַּמְעָרָ֔ה
הַחִתִ֖י עֶפְרֹ֥ן מֵאֵ֛ת אֶת־הַּׂשָדֶ֗ה אַבְרָהָ֜ם קָנָ֨ה אֲׁשֶר֩ ּכְנָ֑עַן ּבְאֶ֣רֶץ מַמְרֵ֖א אֲׁשֶר־עַל־ּפְנֵ֥י
אֶת־יִצְחָ֔ק קָבְרּ֣ו ׁשָּ֚מָה אִׁשְתֹ֔ו ׂשָרָ֣ה וְאֵת֙ אֶת־אַבְרָהָ֗ם ּקָבְרּ֞ו ׁשָּ֣מָה לא לַאֲחֻּזַת־קָבֶר:
אֲׁשֶר־ּבֹ֖ו וְהַּמְעָרָ֥ה הַּׂשָדֶ֛ה מִקְנֵ֧ה לב אֶת־לֵאָה: קָבַ֖רְתִי וְׁשָּ֥מָה אִׁשְתֹ֑ו רִבְקָ֣ה וְאֵ֖ת
וַּיֵאָ֥סֶף וַּיִגְוַ֖ע אֶל־הַּמִּטָ֑ה רַגְלָ֖יו וַּיֶאֱסֹ֥ף אֶת־ּבָנָ֔יו לְצַּוֹ֣ת יַעֲקֹב֙ וַיְכַ֤ל לג ּבְנֵי־חֵת: מֵאֵ֥ת

אֶל־עַּמָיו:

פרק נ
אֶת־הָרֹ֣פְאִ֔ים אֶת־עֲבָדָיו֙ יֹוסֵ֤ף וַיְצַ֨ו ב וַּיִּׁשַק־לֹו: עָלָ֖יו וַּיֵ֥בְּךְ אָבִ֑יו עַל־ּפְנֵ֣י יֹוסֵ֖ף וַּיִּפֹ֥ל א
ּכֵ֥ן ּכִ֛י יֹ֔ום אַרְּבָעִ֣ים וַּיִמְלְאּו־לֹו֙ ג אֶת־יִׂשְרָאֵל: הָרֹפְאִ֖ים וַּיַחַנְטּ֥ו אֶת־אָבִ֑יו לַחֲנֹ֖ט
וַיְדַּבֵ֣ר בְכִיתֹ֔ו יְמֵ֣י וַּיַעַבְרּו֙ ד יֹום: ׁשִבְעִ֥ים מִצְרַ֖יִם אֹתֹ֛ו וַּיִבְּכּ֥ו הַחֲנֻטִ֑ים יְמֵ֣י יִמְלְאּ֖ו
פַרְעֹ֖ה ּבְאָזְנֵ֥י ּדַּבְרּו־נָ֕א ּבְעֵ֣ינֵיכֶ֔ם חֵן֙ מָצָ֤אתִי אִם־נָ֨א לֵאמֹ֑ר ּפַרְעֹ֖ה אֶל־ּבֵ֥ית יֹוסֵ֔ף
ּכְנַ֔עַן ּבְאֶ֣רֶץ לִי֙ ּכָרִ֤יתִי אֲׁשֶ֨ר ּבְקִבְרִ֗י מֵת֒ אָנֹכִי֘ הִּנֵ֣ה לֵאמֹ֗ר הִׁשְּבִיעַ֣נִי אָבִ֞י ה לֵאמֹר:
עֲלֵ֛ה ּפַרְעֹ֑ה וַּיֹ֖אמֶר ו וְאָׁשּובָה: אֶת־אָבִ֖י וְאֶקְּבְרָ֥ה אֶעֱלֶה־ּנָ֛א וְעַתָ֗ה תִקְּבְרֵ֑נִי ׁשָּ֖מָה
ּכָל־עַבְדֵ֤י אִתֹ֜ו וַּיַעֲלּ֨ו אֶת־אָבִ֑יו לִקְּבֹ֣ר יֹוסֵ֖ף וַּיַ֥עַל ז הִׁשְּבִיעֶךָ: ּכַאֲׁשֶ֥ר אֶת־אָבִ֖יךָ ּוקְבֹ֥ר
טַּפָם֙ רַ֗ק אָבִ֑יו ּובֵ֣ית וְאֶחָ֖יו יֹוסֵ֔ף ּבֵ֣ית וְכֹל֙ ח אֶרֶץ־מִצְרָיִם: זִקְנֵ֥י וְכֹ֖ל בֵיתֹ֔ו זִקְנֵ֣י פַרְעֹה֙
ּכָבֵ֥ד הַּמַחֲנֶ֖ה וַיְהִ֥י ּגַם־ּפָרָׁשִ֑ים ּגַם־רֶ֖כֶב עִּמֹ֔ו וַּיַ֣עַל ט ּגׁשֶן: ּבְאֶ֥רֶץ עָזְבּ֖ו ּובְקָרָ֔ם וְצֹאנָ֣ם
מְאֹ֑ד וְכָבֵ֖ד ּגָדֹ֥ול מִסְּפֵ֛ד וַּיִ֨סְּפְדּו־ׁשָ֔ם הַּיַרְּדֵ֔ן ּבְעֵ֣בֶר אֲׁשֶר֙ הָאָטָ֗ד עַד־ּגֹ֣רֶן וַּיָבֹ֜אּו י מְאֹד:
הָאָטָ֔ד ּבְגֹ֨רֶן֙ אֶת־הָאֵ֗בֶל הַּכְנַעֲנִ֜י הָאָ֨רֶץ יֹוׁשֵב֩ וַּיַ֡רְא יא יָמִים: ׁשִבְעַ֥ת אֵ֖בֶל לְאָבִ֛יו וַּיַ֧עַׂש
הַּיַרְּדֵן: ּבְעֵ֥בֶר אֲׁשֶ֖ר מִצְרַ֔יִם אָבֵ֣ל ׁשְמָּה֙ קָרָ֤א עַל־ּכֵ֞ן לְמִצְרָ֑יִם זֶ֖ה אֵבֶל־ּכָבֵ֥ד וַּיֹ֣אמְרּ֔ו

צִּוָם: ּכַאֲׁשֶ֥ר ּכֵ֖ן לֹ֑ו בָנָ֖יו וַּיַעֲׂשּ֥ו אֹתֹ֔ו[*]יב וַּיִקְּבְרּ֣ו ּכְנַ֔עַן אַ֣רְצָה בָנָיו֙ אֹתֹ֤ו וַּיִׂשְאּ֨ו יג
עֶפְרֹ֥ן מֵאֵ֛ת לַאֲחֻּזַת־קֶ֗בֶר אֶת־הַּׂשָדֶ֜ה אַבְרָהָ֨ם קָנָה֩ אֲׁשֶ֣ר הַּמַכְּפֵלָ֑ה ׂשְדֵ֣ה ּבִמְעָרַ֖ת
לִקְּבֹ֣ר אִתֹ֖ו וְכָל־הָעֹלִ֥ים וְאֶחָ֔יו הּ֣וא מִצְרַ֨יְמָה֙ יֹוסֵ֤ף וַּיָׁ֨שָב יד מַמְרֵא: עַל־ּפְנֵ֥י הַחִתִ֖י
לּ֥ו וַּיֹ֣אמְרּ֔ו אֲבִיהֶ֔ם ּכִי־מֵ֣ת אֲחֵי־יֹוסֵף֙ וַּיִרְאּ֤ו טו אֶת־אָבִיו: קָבְרֹ֥ו אַחֲרֵ֖י אֶת־אָבִ֑יו
אֶל־יֹוסֵ֖ף וַיְצַּוּ֕ו טז אֹתֹו: ּגָמַ֖לְנּו אֲׁשֶ֥ר ּכָל־הָ֣רָעָ֔ה אֵ֚ת לָ֔נּו יָׁשִיב֙ וְהָׁשֵ֤ב יֹוסֵ֑ף יִׂשְטְמֵ֖נּו
אַחֶ֤יךָ ּפֶׁ֣שַע נָ֠א ׂשָ֣א אָּ֣נָ֡א לְיֹוסֵ֗ף ּכֹה־תֹאמְרּ֣ו יז לֵאמֹר: מֹותֹ֖ו לִפְנֵ֥י צִּוָ֔ה אָבִ֣יךָ לֵאמֹ֑ר
ּבְדַּבְרָ֥ם יֹוסֵ֖ף וַּיֵ֥בְּךְ אָבִ֑יךָ אֱלֹהֵ֣י עַבְדֵ֖י לְפֶׁ֥שַע נָ֔א ׂשָ֣א וְעַתָה֙ גְמָלּ֔וךָ ּכִי־רָעָ֣ה וְחַּטָאתָם֙
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אֲלֵהֶ֛ם וַּיֹ֧אמֶר יט לַעֲבָדִים: לְךָ֖ הִּנֶּ֥נּו וַּיֹ֣אמְרּ֔ו לְפָנָ֑יו וַּיִּפְלּ֖ו ּגַם־אֶחָ֔יו וַּיֵלְכּו֙ יח אֵלָיו:
חֲׁשָבָּ֣ה אֱלֹהִים֙ רָעָ֑ה עָלַ֖י חֲׁשַבְתֶ֥ם וְאַתֶ֕ם כ אָנִי: אֱלֹהִ֖ים הֲתַ֥חַת ּכִ֛י אַל־תִירָ֑אּו יֹוסֵ֖ף

עַם־רָב: לְהַחֲיֹ֥ת הַּזֶ֖ה ּכַּיֹ֥ום עֲׂש֛ה לְמַ֗עַן אָנֹכִ֛י[*]לְטֹ֔בָה אַל־תִירָ֔אּו וְעַתָה֙ כא
ּבְמִצְרַ֔יִם יֹוסֵף֙ וַּיֵׁ֤שֶב כב עַל־לִּבָם: וַיְדַּבֵ֖ר אֹותָ֔ם וַיְנַחֵ֣ם וְאֶת־טַּפְכֶ֑ם אֶתְכֶ֖ם אֲכַלְּכֵ֥ל

ׁשָנִים: וָעֶׂ֖שֶר מֵאָ֥ה יֹוסֵ֔ף וַיְחִ֣י אָבִ֑יו ּובֵ֣ית ּבְנֵ֖י[מפטיר]הּ֖וא לְאֶפְרַ֔יִם יֹוסֵף֙ וַּיַ֤רְא כג
אָנֹכִ֖י אֶל־אֶחָ֔יו יֹוסֵף֙ וַּיֹ֤אמֶר כד יֹוסֵף: עַל־ּבִרְּכֵ֥י יֻּלְדּ֖ו ּבֶן־מְנַּׁשֶ֔ה מָכִיר֙ ּבְנֵ֤י ּגַ֗ם ׁשִּלֵׁשִ֑ים
אֲׁשֶ֥ר אֶל־הָאָ֕רֶץ הַּזֹ֔את מִן־הָאָ֣רֶץ אֶתְכֶם֙ וְהֶעֱלָ֤ה אֶתְכֶ֗ם יִפְקֹ֣ד ּפָקֹ֧ד וֵאלֹהִ֞ים מֵ֑ת
יִפְקֹ֤ד ּפָקֹ֨ד לֵאמֹ֑ר יִׂשְרָאֵ֖ל אֶת־ּבְנֵ֥י יֹוסֵ֔ף וַּיַׁשְּבַ֣ע כה ּולְיַעֲקֹב: לְיִצְחָ֖ק לְאַבְרָהָ֥ם נִׁשְּבַ֛ע
ׁשָנִ֑ים וָעֶׂ֖שֶר ּבֶן־מֵאָ֥ה יֹוסֵ֔ף וַּיָ֣מָת כו מִּזֶה: אֶת־עַצְמֹתַ֖י וְהַעֲלִתֶ֥ם אֶתְכֶ֔ם אֱלֹהִים֙

וַּיַחַנְטּ֣ו אֹתֹ֔ו וַּיִ֥יׂשֶם ּבָאָרֹ֖ון ּבְמִצְרָיִם: חזק 
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שמות
פרק א

שמות] ּובֵיתֹ֖ו[פרשת אִ֥יׁש יַעֲקֹ֔ב אֵ֣ת מִצְרָ֑יְמָה הַּבָאִ֖ים יִׂשְרָאֵ֔ל ּבְנֵ֣י ׁשְמֹות֙ וְאֵּ֗לֶה א
וְאָׁשֵר: ּגָ֥ד וְנַפְתָלִ֖י ּדָ֥ן ד ּובִנְיָמִן: זְבּולֻ֖ן יִּׂשָׂשכָ֥ר ג וִיהּודָה: לֵוִ֖י ׁשִמְעֹ֔ון רְאּובֵ֣ן ב ּבָאּו:

וַּיָ֤מָת[לוי] ו בְמִצְרָיִם: הָיָ֥ה וְיֹוסֵ֖ף נָ֑פֶׁש ׁשִבְעִ֣ים יֶרֶךְ־יַעֲקֹ֖ב יֹצְאֵ֥י ּכָל־נֶ֛פֶׁש וַיְהִ֗י ה
ּבִמְאֹ֣ד וַּיַעַצְמּ֖ו וַּיִרְּבּ֥ו וַּיִׁשְרְצּ֛ו ּפָרּ֧ו יִׂשְרָאֵ֗ל ּובְנֵ֣י ז הַהּוא: הַּדֹ֥ור וְכֹ֖ל וְכָל־אֶחָ֔יו יֹוסֵף֙

מְאֹ֑ד וַתִּמָלֵ֥א הָאָ֖רֶץ אֹתָם:   פ  
אֶל־עַּמֹ֑ו[ישראל] וַּיֹ֖אמֶר ט אֶת־יֹוסֵף: לֹא־יָדַ֖ע אֲׁשֶ֥ר עַל־מִצְרָ֑יִם מֶלֶךְ־חָדָׁ֖ש וַּיָ֥קָם ח

וְהָיָ֞ה ּפֶן־יִרְּבֶ֗ה לֹ֑ו ּנִתְחַּכְמָ֖ה הָ֥בָה י מִּמֶּנּו: וְעָצּ֖ום רַ֥ב יִׂשְרָאֵ֔ל ּבְנֵ֣י עַ֚ם הִּנֵ֗ה
מִן־הָאָרֶץ: וְעָלָ֥ה וְנִלְחַם־ּבָ֖נּו עַל־ׂשֹ֣נְאֵ֔ינּו ּגַם־הּוא֙ וְנֹוסַ֤ף מִלְחָמָה֙ ּכִי־תִקְרֶ֤אנָה
לְפַרְעֹ֔ה מִסְּכְנֹות֙ עָרֵ֤י וַּיִ֜בֶן ּבְסִבְלֹתָ֑ם עַּנֹתֹ֖ו לְמַ֥עַן מִּסִ֔ים ׂשָרֵ֣י עָלָיו֙ וַּיָׂשִ֤ימּו יא
ּבְנֵ֥י מִּפְנֵ֖י וַּיָקֻ֕צּו יִפְרֹ֑ץ וְכֵ֣ן יִרְּבֶ֖ה ּכֵ֥ן אֹתֹ֔ו יְעַּנּ֣ו וְכַאֲׁשֶר֙ יב וְאֶת־רַעַמְסֵס: אֶת־ּפִתֹ֖ם
ּבַעֲבֹדָ֣ה אֶת־חַּיֵיהֶ֜ם וַיְמָרֲרּ֨ו יד ּבְפָרֶךְ: יִׂשְרָאֵ֖ל אֶת־ּבְנֵ֥י מִצְרַ֛יִם וַּיַעֲבִ֧דּו יג יִׂשְרָאֵל:
ּבְפָרֶךְ: בָהֶ֖ם אֲׁשֶר־עָבְדּ֥ו ּכָל־עֲבֹ֣דָתָ֔ם אֵ֚ת ּבַּׂשָדֶ֑ה ּובְכָל־עֲבֹדָ֖ה ּובִלְבֵנִ֔ים ּבְחֹ֨מֶר֙ קָׁשָ֗ה
הַּׁשֵנִ֖ית וְׁשֵ֥ם ׁשִפְרָ֔ה הָאַחַת֙ ׁשֵ֤ם אֲׁשֶ֨ר הָעִבְרִּיֹ֑ת לַמְיַּלְדֹ֖ת מִצְרַ֔יִם מֶ֣לֶךְ וַּיֹ֨אמֶר֙ טו
וַהֲמִתֶ֣ן הּוא֙ אִם־ּבֵ֥ן עַל־הָאָבְנָ֑יִם ּורְאִיתֶ֖ן אֶת־הָ֣עִבְרִּיֹ֔ות ּבְיַּלֶדְכֶן֙ וַּיֹ֗אמֶר טז ּפּועָה:

וָחָיָה: הִ֖וא וְאִם־ּבַ֥ת ּדִּבֶ֥ראֹתֹ֔ו ּכַאֲׁשֶ֛ר עָׂשּ֔ו וְלֹ֣א אֶת־הָ֣אֱלֹהִ֔ים הַמְיַּלְדֹת֙ ָ וַתִירֶ֤אן יז
אֶת־הַיְלָדִים: ָ וַתְחַּיֶ֖ין מִצְרָ֑יִם מֶ֣לֶךְ לַמְיַּלְדֹ֔ת[רביעי]אֲלֵיהֶ֖ן מֶלֶךְ־מִצְרַ֨יִם֙ וַּיִקְרָ֤א יח

הַמְיַּלְדֹת֙ ָ וַתֹאמַ֤רְן יט אֶת־הַיְלָדִים: ָ וַתְחַּיֶ֖ין הַּזֶ֑ה הַּדָבָ֣ר עֲׂשִיתֶ֖ן מַּדּ֥ועַ לָהֶ֔ן וַּיֹ֣אמֶר
אֲלֵהֶ֛ן תָבֹ֧וא ּבְטֶ֨רֶם הֵּ֔נָה ּכִי־חָיֹ֣ות הָעִבְרִּיֹ֑ת הַּמִצְרִּיֹ֖ת כַּנָׁשִ֛ים לֹ֧א ּכִ֣י אֶל־ּפַרְעֹ֔ה
ּכִי־יָרְאּ֥ו וַיְהִ֕י כא מְאֹד: וַּיַעַצְמּ֖ו הָעָ֛ם וַּיִ֧רֶב לַמְיַּלְדֹ֑ת אֱלֹהִ֖ים וַּיֵ֥יטֶב כ וְיָלָדּו: הַמְיַּלֶ֖דֶת
ּכָל־הַּבֵ֣ן לֵאמֹ֑ר לְכָל־עַּמֹ֖ו ּפַרְעֹ֔ה וַיְצַ֣ו כב ּבָתִים: לָהֶ֖ם וַּיַ֥עַׂש אֶת־הָאֱלֹהִ֑ים הַמְיַּלְדֹ֖ת

הַּיִּלֹ֗וד הַיְאֹ֨רָה֙ תַׁשְלִיכֻ֔הּו וְכָל־הַּבַ֖ת תְחַּיּון:   פ

פרק ב
אֹתֹו֙ וַתֵ֤רֶא ּבֵ֑ן וַתֵ֣לֶד הָאִּׁשָ֖ה וַתַ֥הַר ב אֶת־ּבַת־לֵוִי: וַּיִּקַ֖ח לֵוִ֑י מִּבֵ֣ית אִ֖יׁש וַּיֵ֥לֶךְ א
ּגֹ֔מֶא תֵ֣בַת וַתִּקַח־לֹו֙ הַּצְפִינֹו֒ עֹוד֘ וְלֹא־יָכְלָ֣ה ג יְרָחִים: ׁשְלֹׁשָ֥ה וַתִצְּפְנֵ֖הּו הּ֔וא ּכִי־טֹ֣וב
וַתֵתַּצַ֥ב ד הַיְאֹר: עַל־ׂשְפַ֥ת ּבַּסּ֖וף וַתָׂ֥שֶם אֶת־הַּיֶ֔לֶד ּבָּה֙ וַתָׂ֤שֶם ּובַּזָ֑פֶת בַחֵמָ֖ר וַתַחְמְרָ֥ה
וְנַעֲרֹתֶ֥יהָ עַל־הַיְאֹ֔ר לִרְחֹ֣ץ ּבַת־ּפַרְעֹה֙ וַתֵ֤רֶד ה לֹו: מַה־ּיֵעָׂשֶ֖ה לְדֵעָ֕ה מֵרָחֹ֑ק אֲחֹתֹ֖ו
וַתִּקָחֶהָ: אֶת־אֲמָתָּ֖ה וַתִׁשְלַ֥ח הַּסּ֔וף ּבְתֹ֣וךְ אֶת־הַתֵבָה֙ וַתֵ֤רֶא הַיְאֹ֑ר עַל־יַ֣ד הֹלְכֹ֖ת
הָעִבְרִ֖ים מִּיַלְדֵ֥י וַתֹ֕אמֶר עָלָ֔יו וַתַחְמֹ֣ל ּבֹכֶ֑ה וְהִּנֵה־נַ֖עַר אֶת־הַּיֶ֔לֶד וַתִרְאֵ֣הּו וַתִפְתַח֙ ו
הָעִבְרִּיֹ֑ת מִ֖ן מֵינֶ֔קֶת אִּׁשָ֣ה לָךְ֙ וְקָרָ֤אתִי הַאֵלֵ֗ךְ אֶל־ּבַת־ּפַרְעֹה֒ אֲחֹתֹו֘ וַתֹ֣אמֶר ז זֶה:
אֶת־אֵ֥ם וַתִקְרָ֖א הָעַלְמָ֔ה וַתֵ֨לֶךְ֙ לֵ֑כִי ּבַת־ּפַרְעֹ֖ה וַתֹאמֶר־לָּ֥ה ח אֶת־הַּיָלֶד: לָ֖ךְ וְתֵינִ֥ק
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אֶתֵ֣ן וַאֲנִ֖י לִ֔י וְהֵינִקִ֣הּו הַּזֶה֙ אֶת־הַּיֶ֤לֶד הֵילִ֜יכִי ּבַת־ּפַרְעֹ֗ה לָּ֣ה וַתֹ֧אמֶר ט הַּיָלֶד:
לְבַת־ּפַרְעֹ֔ה וַתְבִאֵ֨הּו֙ הַּיֶ֗לֶד וַּיִגְּדַ֣ל י וַתְנִיקֵהּו: הַּיֶ֖לֶד הָאִּׁשָ֛ה וַתִּקַ֧ח אֶת־ׂשְכָרֵ֑ךְ

מְׁשִיתִהּו: מִן־הַּמַ֖יִם ּכִ֥י וַתֹ֕אמֶר מֹׁשֶ֔ה ׁשְמֹו֙ וַתִקְרָ֤א לְבֵ֑ן |[חמישי]וַיְהִי־לָּ֖ה וַיְהִ֣י יא
מַּכֶ֥ה מִצְרִ֔י אִ֣יׁש וַּיַרְא֙ ּבְסִבְלֹתָ֑ם וַּיַ֖רְא אֶל־אֶחָ֔יו וַּיֵצֵ֣א מֹׁשֶה֙ וַּיִגְּדַ֤ל הָהֵ֗ם ּבַּיָמִ֣ים
וַּיִטְמְנֵ֖הּו אֶת־הַּמִצְרִ֔י וַּיַךְ֙ אִ֑יׁש אֵ֣ין ּכִ֣י וַּיַ֖רְא וָכֹ֔ה ּכֹה֙ וַּיִ֤פֶן יב מֵאֶחָיו: אִיׁש־עִבְרִ֖י
תַּכֶ֖ה לָּ֥מָה לָרָׁשָ֔ע וַּיֹ֨אמֶר֙ נִּצִ֑ים עִבְרִ֖ים ׁשְנֵי־אֲנָׁשִ֥ים וְהִּנֵ֛ה הַּׁשֵנִ֔י ּבַּיֹ֣ום וַּיֵצֵא֙ יג ּבַחֹול:
הָרַ֖גְתָ ּכַאֲׁשֶ֥ר אֹמֵ֔ר אַתָ֣ה הַלְהָרְגֵ֨נִי֙ עָלֵ֔ינּו וְׁשֹפֵט֙ ׂשַ֤ר לְאִ֨יׁש ׂשָמְךָ֞ מִ֣י וַּ֠יֹ֠אמֶר יד רֵעֶךָ:
הַּזֶ֔ה אֶת־הַּדָבָ֣ר ּפַרְעֹה֙ וַּיִׁשְמַ֤ע טו הַּדָבָר: נֹודַ֥ע אָכֵ֖ן וַּיֹאמַ֔ר מֹׁשֶה֙ וַּיִירָ֤א אֶת־הַּמִצְרִ֑י
עַל־הַּבְאֵר: וַּיֵׁ֥שֶב ּבְאֶרֶץ־מִדְיָ֖ן וַּיֵׁ֥שֶב פַרְעֹ֔ה מִּפְנֵ֣י מֹׁשֶה֙ וַּיִבְרַ֤ח אֶת־מֹׁשֶ֑ה לַהֲרֹ֣ג וַיְבַּקֵׁ֖ש
צֹ֥אן לְהַׁשְקֹ֖ות אֶת־הָ֣רְהָטִ֔ים וַתְמַּלֶ֨אנָה֙ וַתִדְלֶ֗נָה וַתָבֹ֣אנָה ּבָנֹ֑ות ׁשֶ֣בַע מִדְיָ֖ן ּולְכֹהֵ֥ן טז
וַתָבֹ֕אנָה יח אֶת־צֹאנָם: וַּיַׁ֖שְקְ וַּיֹ֣וׁשִעָ֔ן מֹׁשֶה֙ וַּיָ֤קָם וַיְגָרֲׁשּ֑ום הָרֹעִ֖ים וַּיָבֹ֥אּו יז אֲבִיהֶן:
הִּצִילָ֖נּו מִצְרִ֔י אִ֣יׁש ָ וַתֹאמַ֕רְן יט הַּיֹום: ּבֹ֖א מִהַרְתֶ֥ן מַּדּ֛ועַ וַּיֹ֕אמֶר אֲבִיהֶ֑ן אֶל־רְעּואֵ֖ל
ּזֶה֙ לָּ֤מָה וְאַּיֹ֑ו אֶל־ּבְנֹתָ֖יו וַּיֹ֥אמֶר כ אֶת־הַּצֹאן: וַּיַׁ֖שְקְ לָ֔נּו דָלָה֙ וְגַם־ּדָלֹ֤ה הָרֹעִ֑ים מִּיַ֣ד
וַּיִתֵ֛ן אֶת־הָאִ֑יׁש לָׁשֶ֣בֶת מֹׁשֶ֖ה וַּיֹ֥ואֶל כא לָחֶם: וְיֹ֥אכַל לֹ֖ו קִרְאֶ֥ן אֶת־הָאִ֔יׁש עֲזַבְתֶ֣ן
ּבְאֶ֖רֶץ הָיִ֔יתִי ּגֵ֣ר אָמַ֔ר ּכִ֣י ּגֵרְׁשֹ֑ם אֶת־ׁשְמֹ֖ו וַּיִקְרָ֥א ּבֵ֔ן וַתֵ֣לֶד כב לְמֹׁשֶה: בִתֹ֖ו אֶת־צִּפֹרָ֥ה

נָכְרִּיָה:   פ  
מִן־הָעֲבֹדָ֖ה בְנֵי־יִׂשְרָאֵ֛ל וַּיֵאָנְחּ֧ו מִצְרַ֔יִם מֶ֣לֶךְ וַּיָ֨מָת֙ הָהֵ֗ם הָרַּבִ֜ים בַּיָמִ֨ים וַיְהִי֩ כג
אֶת־נַאֲקָתָ֑ם אֱלֹהִ֖ים וַּיִׁשְמַ֥ע כד מִן־הָעֲבֹדָה: אֶל־הָאֱלֹהִ֖ים ׁשַוְעָתָ֛ם וַתַ֧עַל וַּיִזְעָ֑קּו
אֱלֹהִ֖ים וַּיַ֥רְא כה וְאֶת־יַעֲקֹב: אֶת־יִצְחָ֥ק אֶת־אַבְרָהָ֖ם אֶת־ּבְרִיתֹ֔ו אֱלֹהִים֙ וַּיִזְּכֹ֤ר

אֶת־ּבְנֵ֣י יִׂשְרָאֵ֑ל וַּיֵ֖דַע אֱלֹהִים:   ס

פרק ג
אַחַ֣ר[ששי] אֶת־הַּצֹאן֙ וַּיִנְהַ֤ג מִדְיָ֑ן ּכֹהֵ֣ן חֹתְנֹ֖ו יִתְרֹ֥ו אֶת־צֹ֛אן רֹעֶ֛ה הָיָ֥ה ּומֹׁשֶ֗ה א

מִתֹ֣וךְ ּבְלַּבַת־אֵׁ֖ש אֵלָ֛יו יְהֹוָ֥ה מַלְאַ֨ךְ וַּ֠יֵרָ֠א ב חֹרֵבָה: הָאֱלֹהִ֖ים אֶל־הַ֥ר וַּיָבֹ֛א הַּמִדְּבָ֔ר
אָסֻרָה־ּנָ֣א מֹׁשֶ֔ה וַּיֹ֣אמֶר ג אֻּכָל: אֵינֶּ֥נּו וְהַּסְנֶ֖ה ּבָאֵׁ֔ש ּבֹעֵ֣ר הַּסְנֶה֙ וְהִּנֵ֤ה וַּיַ֗רְא הַּסְנֶ֑ה
לִרְאֹ֑ות סָ֣ר ּכִ֣י יְהֹוָ֖ה וַּיַ֥רְא ד הַּסְנֶה: לֹא־יִבְעַ֥ר מַּדּ֖ועַ הַּזֶ֑ה הַּגָדֹ֖ל אֶת־הַּמַרְאֶ֥ה וְאֶרְאֶ֔ה

הִּנֵנִי: וַּיֹ֥אמֶר מֹׁשֶ֖ה מֹׁשֶ֥ה וַּיֹ֛אמֶר הַּסְנֶ֗ה מִתֹ֣וךְ אֱלֹהִ֜ים אֵלָ֨יו ששי]וַּיִקְרָא֩ [ע''כ
עָלָ֔יו עֹומֵ֣ד אַתָה֙ אֲׁשֶ֤ר הַּמָקֹ֗ום ּכִ֣י רַגְלֶ֔יךָ מֵעַ֣ל ׁשַל־נְעָלֶ֨יךָ֙ הֲלֹ֑ם אַל־תִקְרַ֣ב וַּיֹ֖אמֶר ה
וֵאלֹהֵ֣י יִצְחָ֖ק אֱלֹהֵ֥י אַבְרָהָ֛ם אֱלֹהֵ֧י אָבִ֔יךָ אֱלֹהֵ֣י אָנֹכִי֙ וַּיֹ֗אמֶר ו הּוא: אַדְמַת־קֹ֖דֶׁש
רָאִ֛יתִי רָאֹ֥ה יְהֹוָ֔ה וַּיֹ֣אמֶר ז אֶל־הָאֱלֹהִים: מֵהַּבִ֖יט יָרֵ֔א ּכִ֣י ּפָנָ֔יו מֹׁשֶה֙ וַּיַסְתֵ֤ר יַעֲקֹ֑ב
יָדַ֖עְתִי ּכִ֥י נֹגְׂשָ֔יו מִּפְנֵ֣י ׁשָמַ֨עְתִי֙ וְאֶת־צַעֲקָתָ֤ם ּבְמִצְרָ֑יִם אֲׁשֶ֣ר עַּמִ֖י אֶת־עֳנִ֥י
אֶל־אֶ֤רֶץ הַהִוא֒ מִן־הָאָ֣רֶץ ּולְהַעֲלֹתֹו֘ מִצְרַ֗יִם מִּיַ֣ד | לְהַּצִילֹ֣ו וָאֵרֵ֞ד ח אֶת־מַכְאֹבָיו:
וְהַּפְרִּזִ֔י וְהָאֱמֹרִי֙ וְהַ֣חִתִ֔י הַּכְנַעֲנִי֙ אֶל־מְקֹ֤ום ּודְבָׁ֑ש חָלָ֖ב זָבַ֥ת אֶל־אֶ֛רֶץ ּורְחָבָ֔ה טֹובָה֙
אֶת־הַּלַ֔חַץ וְגַם־רָאִ֨יתִי֙ אֵלָ֑י ּבָ֣אָה ּבְנֵי־יִׂשְרָאֵ֖ל צַעֲקַ֥ת הִּנֵ֛ה וְעַתָ֕ה ט וְהַיְבּוסִי: וְהַחִּוִ֖י
אֶת־עַּמִ֥י וְהֹוצֵ֛א אֶל־ּפַרְעֹ֑ה וְאֶׁשְלָחֲךָ֖ לְכָ֔ה וְעַתָ֣ה י אֹתָם: לֹחֲצִ֥ים מִצְרַ֖יִם אֲׁשֶ֥ר
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וְכִ֥י אֶל־ּפַרְעֹ֑ה אֵלֵ֖ךְ ּכִ֥י אָנֹ֔כִי מִ֣י אֶל־הָ֣אֱלֹהִ֔ים מֹׁשֶה֙ וַּיֹ֤אמֶר יא מִּמִצְרָיִם: בְנֵי־יִׂשְרָאֵ֖ל
אָנֹכִ֖י ּכִ֥י הָאֹ֔ות וְזֶה־ּלְךָ֣ עִּמָ֔ךְ ּכִי־אֶהְיֶ֣ה וַּיֹ֨אמֶר֙ יב מִּמִצְרָיִם: יִׂשְרָאֵ֖ל אֶת־ּבְנֵ֥י אֹוצִ֛יא
הַּזֶה: הָהָ֥ר עַ֖ל אֶת־הָ֣אֱלֹהִ֔ים תַעַבְדּון֙ מִּמִצְרַ֔יִם אֶת־הָעָם֙ ּבְהֹוצִיאֲךָ֤ ׁשְלַחְתִ֑יךָ

אֱלֹהֵ֥י[*] לָהֶ֔ם וְאָמַרְתִ֣י יִׂשְרָאֵל֒ אֶל־ּבְנֵ֣י בָא֘ אָנֹכִ֣י הִּנֵ֨ה אֶל־הָאֱלֹהִ֗ים מֹׁשֶ֜ה וַּיֹ֨אמֶר יג
אֱלֹהִים֙ וַּיֹ֤אמֶר יד אֲלֵהֶם: אֹמַ֖ר מָ֥ה מַה־ּׁשְמֹ֔ו וְאָמְרּו־לִ֣י אֲלֵיכֶ֑ם ׁשְלָחַ֣נִי אֲבֹותֵיכֶ֖ם
אֲלֵיכֶם: ׁשְלָחַ֥נִי אֶהְיֶ֖ה יִׂשְרָאֵ֔ל לִבְנֵ֣י תֹאמַר֙ ּכֹ֤ה וַּיֹ֗אמֶר אֶהְיֶ֑ה אֲׁשֶ֣ר אֶהְיֶ֖ה אֶל־מֹׁשֶ֔ה
אֲבֹתֵיכֶ֗ם אֱלֹהֵ֣י יְהֹוָ֞ה יִׂשְרָאֵל֒ אֶל־ּבְנֵ֣י תֹאמַר֘ ּכֹ֣ה אֶל־מֹׁשֶ֗ה אֱלֹהִ֜ים עֹ֨וד וַּיֹ֩אמֶר֩ טו
זִכְרִ֖י וְזֶ֥ה לְעֹלָ֔ם זֶה־ּׁשְמִ֣י אֲלֵיכֶ֑ם ׁשְלָחַ֣נִי יַעֲקֹ֖ב וֵאלֹהֵ֥י יִצְחָ֛ק אֱלֹהֵ֥י אַבְרָהָ֜ם אֱלֹהֵ֨י

ּדֹר: אֲבֹתֵיכֶם֙[*]לְדֹ֥ר אֱלֹהֵ֤י יְהֹוָ֞ה אֲלֵהֶם֙ וְאָמַרְתָ֤ יִׂשְרָאֵ֗ל אֶת־זִקְנֵ֣י וְאָסַפְתָ֞ לֵ֣ךְ טז
לָכֶ֖ם וְאֶת־הֶעָׂשּ֥וי אֶתְכֶ֔ם ּפָקַ֨דְתִי֙ ּפָקֹ֤ד לֵאמֹ֑ר וְיַעֲקֹ֖ב יִצְחָ֥ק אַבְרָהָ֛ם אֱלֹהֵ֧י אֵלַ֔י נִרְאָ֣ה
וְהָאֱמֹרִי֙ וְהַ֣חִתִ֔י הַּכְנַעֲנִי֙ אֶל־אֶ֤רֶץ מִצְרַ֒יִם֒ מֵעֳנִ֣י אֶתְכֶם֘ אַעֲלֶ֣ה וָאֹמַ֗ר יז ּבְמִצְרָיִם:
וְזִקְנֵ֨י אַתָה֩ ּובָאתָ֡ לְקֹלֶ֑ךָ וְׁשָמְעּ֖ו יח ּודְבָׁש: חָלָ֖ב זָבַ֥ת אֶל־אֶ֛רֶץ וְהַיְבּוסִ֑י וְהַחִּוִ֖י וְהַּפְרִּזִ֔י
וְעַתָ֗ה עָלֵ֔ינּו נִקְרָ֣ה הָעִבְרִּיִים֙ אֱלֹהֵ֤י יְהֹוָ֞ה אֵלָיו֙ וַאֲמַרְתֶ֤ם מִצְרַ֗יִם אֶל־מֶ֣לֶךְ יִׂשְרָאֵ֜ל

אֱלֹהֵינּו: לַיהֹוָ֥ה וְנִזְּבְחָ֖ה ּבַּמִדְּבָ֔ר יָמִים֙ ׁשְלֹׁ֤שֶת ּדֶ֣רֶךְ ּכִ֠י[*]נֵלְכָה־ּנָ֞א יָדַ֔עְתִי וַאֲנִ֣י יט
וְהִּכֵיתִ֣י אֶת־יָדִי֙ וְׁשָלַחְתִ֤י כ חֲזָקָה: ּבְיָ֥ד וְלֹ֖א לַהֲלֹ֑ךְ מִצְרַ֖יִם מֶ֥לֶךְ אֶתְכֶ֛ם לֹא־יִתֵ֥ן
וְנָתַתִ֛י כא אֶתְכֶם: יְׁשַּלַ֥ח וְאַחֲרֵי־כֵ֖ן ּבְקִרְּבֹ֑ו אֶעְׂשֶ֖ה אֲׁשֶ֥ר נִפְלְאֹתָ֔י ּבְכֹל֙ אֶת־מִצְרַ֔יִם
אִּׁשָ֤ה וְׁשָאֲלָ֨ה כב רֵיקָם: תֵלְכּ֖ו לֹ֥א תֵלֵכּ֔ון ּכִ֣י וְהָיָה֙ מִצְרָ֑יִם ּבְעֵינֵ֣י הָעָם־הַּזֶ֖ה אֶת־חֵ֥ן
עַל־ּבְנֵיכֶם֙ וְׂשַמְתֶ֗ם ּוׂשְמָלֹ֑ת זָהָ֖ב ּוכְלֵ֥י ּכְלֵי־כֶ֛סֶף ּבֵיתָּ֔ה ּומִּגָרַ֣ת מִּׁשְכֶנְתָּה֙

וְעַל־ּבְנֹ֣תֵיכֶ֔ם וְנִּצַלְתֶ֖ם אֶת־מִצְרָיִם:

פרק ד
לֹא־נִרְאָ֥ה[*] יֹאמְרּ֔ו ּכִ֣י ּבְקֹלִ֑י יִׁשְמְעּ֖ו וְלֹ֥א לִ֔י לֹא־יַאֲמִ֣ינּו וְהֵן֙ וַּיֹ֔אמֶר מֹׁשֶה֙ וַּיַ֤עַן א

וַּיֹ֨אמֶר֙ ג מַּטֶה: וַּיֹ֖אמֶר בְיָדֶ֑ךָ [מַה־ּזֶ֣ה] מַּזֶ֣ה יְהֹוָ֖ה אֵלָ֛יו וַּיֹ֧אמֶר ב יְהֹוָה: אֵלֶ֖יךָ
יְהֹוָה֙ וַּיֹ֤אמֶר ד מִּפָנָיו: מֹׁשֶ֖ה וַּיָ֥נָס לְנָחָׁ֑ש וַיְהִ֣י אַ֖רְצָה וַּיַׁשְלִכֵ֥הּו אַ֔רְצָה הַׁשְלִיכֵ֣הּו
לְמַ֣עַן ה ּבְכַּפֹו: לְמַּטֶ֖ה וַיְהִ֥י וַּיַחֲזֶק־ּבֹ֔ו יָדֹו֙ וַּיִׁשְלַ֤ח ּבִזְנָבֹ֑ו וֶאֱחֹ֖ז יָדְךָ֔ ׁשְלַח֙ אֶל־מֹׁשֶ֔ה
יַעֲקֹב: וֵאלֹהֵ֥י יִצְחָ֖ק אֱלֹהֵ֥י אַבְרָהָ֛ם אֱלֹהֵ֧י אֲבֹתָ֑ם אֱלֹהֵ֣י יְהֹוָ֖ה אֵלֶ֛יךָ ּכִי־נִרְאָ֥ה יַאֲמִ֔ינּו
יָדֹ֖ו וְהִּנֵ֥ה וַּיֹ֣וצִאָּ֔ה ּבְחֵיקֹ֑ו יָדֹ֖ו וַּיָבֵ֥א ּבְחֵיקֶ֔ךָ יָדְךָ֙ הָבֵא־נָ֤א עֹ֗וד לֹ֜ו יְהֹוָ֨ה וַּיֹ֩אמֶר֩ ו
מֵחֵיקֹ֔ו וַּיֹוצִאָּה֙ אֶל־חֵיקֹ֑ו יָדֹ֖ו וַּיָׁ֥שֶב אֶל־חֵיקֶ֔ךָ יָדְךָ֙ הָׁשֵ֤ב וַּיֹ֗אמֶר ז ּכַּׁשָלֶג: מְצֹרַ֥עַת
הָרִאׁשֹ֑ון הָאֹ֣ת לְקֹ֖ל יִׁשְמְעּ֔ו וְלֹ֣א לָ֔ךְ יַאֲמִ֣ינּו אִם־לֹ֣א וְהָיָה֙ ח ּכִבְׂשָרֹו: וְהִּנֵה־ׁשָ֖בָה
וְלֹ֤א הָאֵּ֗לֶה הָאֹתֹ֜ות לִׁשְנֵ֨י ּגַם֩ יַאֲמִ֡ינּו אִם־לֹ֣א וְהָיָ֡ה ט הָאַחֲרֹון: הָאֹ֥ת לְקֹ֖ל וְהֶאֱמִ֔ינּו
תִּקַ֣ח אֲׁשֶ֣ר הַּמַ֨יִם֙ וְהָיּ֤ו הַּיַּבָׁשָ֑ה וְׁשָפַכְתָ֖ הַיְאֹ֔ר מִּמֵימֵ֣י וְלָקַחְתָ֙ לְקֹלֶ֔ךָ יִׁשְמְעּון֙
אָנֹ֗כִי ּדְבָרִ֜ים אִ֨יׁש לֹא֩ אֲדֹנָי֒ ּבִ֣י אֶל־יְהֹוָה֘ מֹׁשֶ֣ה וַּיֹ֨אמֶר י ּבַּיַּבָׁשֶת: לְדָ֖ם וְהָיּ֥ו מִן־הַיְאֹ֔ר
אָנֹכִי: לָׁשֹ֖ון ּוכְבַ֥ד כְבַד־ּפֶ֛ה ּכִ֧י אֶל־עַבְּדֶ֑ךָ ּדַּבֶרְךָ֖ מֵאָ֥ז ּגַ֛ם מִּׁשִלְׁשֹ֔ם ּגַ֣ם מִתְמֹול֙ ּגַ֤ם
עִּוֵ֑ר אֹ֣ו פִּקֵ֖חַ אֹ֥ו חֵרֵׁ֔ש אֹ֣ו אִּלֵ֔ם מִי־יָׂשּ֣ום אֹ֚ו לָאָדָם֒ ּפֶה֘ ׂשָ֣ם מִ֣י אֵלָ֗יו יְהֹוָ֜ה וַּיֹ֨אמֶר יא
תְדַּבֵר: אֲׁשֶ֥ר וְהֹורֵיתִ֖יךָ עִם־ּפִ֔יךָ אֶהְיֶ֣ה וְאָנֹכִי֙ לֵ֑ךְ וְעַתָ֖ה יב יְהֹוָה: אָנֹכִ֖י הֲלֹ֥א
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אַהֲרֹ֤ן הֲלֹ֨א וַּיֹ֨אמֶר֙ ּבְמֹׁשֶ֗ה יְהֹוָ֜ה וַּיִחַר־אַ֨ף יד ּבְיַד־תִׁשְלָח: ׁשְלַח־נָ֖א אֲדֹנָ֑י ּבִ֣י וַּיֹ֖אמֶר יג
וְׂשָמַ֥ח וְרָאֲךָ֖ לִקְרָאתֶ֔ךָ יֹצֵ֣א הִּנֵה־הּוא֙ וְגַ֤ם הּ֑וא יְדַּבֵ֖ר ּכִי־דַּבֵ֥ר יָדַ֕עְתִי הַּלֵוִ֔י אָחִ֨יךָ֙
וְעִם־ּפִ֔יהּו עִם־ּפִ֨יךָ֙ אֶהְיֶ֤ה וְאָנֹכִ֗י ּבְפִ֑יו אֶת־הַּדְבָרִ֖ים וְׂשַמְתָ֥ אֵלָ֔יו וְדִּבַרְתָ֣ טו ּבְלִּבֹו:
יִהְיֶה־ּלְךָ֣ הּוא֙ וְהָ֤יָה אֶל־הָעָ֑ם לְךָ֖ וְדִּבֶר־הּ֥וא טז תַעֲׂשּון: אֲׁשֶ֥ר אֵ֖ת אֶתְכֶ֔ם וְהֹורֵיתִ֣י
תַעֲׂשֶה־ּבֹ֖ו אֲׁשֶ֥ר ּבְיָדֶ֑ךָ תִּקַ֣ח הַּזֶ֖ה וְאֶת־הַּמַּטֶ֥ה יז לֵאלֹהִים: תִהְיֶה־ּלֹ֥ו וְאַתָ֖ה לְפֶ֔ה

אֶת־הָאֹתֹת:   פ
אֶל־אַחַ֣י[*] וְאָׁשּ֨ובָה֙ אֵלְכָה־ּנָ֗א לֹו֙ וַּיֹ֤אמֶר חֹתְנֹ֗ו אֶל־יֶ֣תֶר | וַּיָׁ֣שָב מֹׁשֶ֜ה וַּיֵ֨לֶךְ יח

יְהֹוָ֤ה וַּיֹ֨אמֶר יט לְׁשָלֹום: לֵ֥ךְ לְמֹׁשֶ֖ה יִתְרֹ֛ו וַּיֹ֧אמֶר חַּיִ֑ים הַעֹודָ֣ם וְאֶרְאֶ֖ה אֲׁשֶר־ּבְמִצְרַ֔יִם
וַּיִּקַ֨ח כ אֶת־נַפְׁשֶךָ: הַמְבַקְׁשִ֖ים ּכָל־הָ֣אֲנָׁשִ֔ים ּכִי־מֵ֨תּו֙ מִצְרָ֑יִם ׁשֻ֣ב לֵ֖ךְ ּבְמִדְיָ֔ן אֶל־מֹׁשֶה֙
מֹׁשֶ֛ה וַּיִּקַ֥ח מִצְרָ֑יִם אַ֣רְצָה וַּיָׁ֖שָב עַל־הַחֲמֹ֔ר וַּיַרְּכִבֵם֙ וְאֶת־ּבָנָ֗יו אֶת־אִׁשְתֹ֣ו מֹׁשֶ֜ה
רְאֵ֗ה מִצְרַ֔יְמָה לָׁשּ֣וב ּבְלֶכְתְךָ֙ אֶל־מֹׁשֶה֒ יְהֹוָה֘ וַּיֹ֣אמֶר כא ּבְיָדֹו: הָאֱלֹהִ֖ים אֶת־מַּטֵ֥ה
יְׁשַּלַ֖ח וְלֹ֥א אֶת־לִּבֹ֔ו אֲחַּזֵ֣ק וַאֲנִי֙ פַרְעֹ֑ה לִפְנֵ֣י וַעֲׂשִיתָ֖ם בְיָדֶ֔ךָ אֲׁשֶר־ׂשַ֣מְתִי ּכָל־הַּמֹפְתִים֙
אֵלֶ֗יךָ וָאֹמַ֣ר כג יִׂשְרָאֵל: בְכֹרִ֖י ּבְנִ֥י יְהֹוָ֔ה אָמַ֣ר ּכֹ֚ה אֶל־ּפַרְעֹ֑ה וְאָמַרְתָ֖ כב אֶת־הָעָם:
בַּדֶ֖רֶךְ וַיְהִ֥י כד ּבְכֹרֶךָ: אֶת־ּבִנְךָ֖ הֹרֵ֔ג אָנֹכִ֣י הִּנֵה֙ לְׁשַּלְחֹ֑ו וַתְמָאֵ֖ן וְיַ֣עַבְדֵ֔נִי אֶת־ּבְנִי֙ ׁשַּלַ֤ח
ּבְנָּ֔ה אֶת־עָרְלַ֣ת וַתִכְרֹת֙ צֹ֗ר צִּפֹרָ֜ה וַתִּקַ֨ח כה הֲמִיתֹו: וַיְבַּקֵׁ֖ש יְהֹוָ֔ה וַּיִפְּגְׁשֵ֣הּו ּבַּמָלֹ֑ון
ּדָמִ֖ים חֲתַ֥ן אָמְרָ֔ה אָ֚ז מִּמֶּ֑נּו וַּיִ֖רֶף כו לִי: אַתָ֖ה חֲתַן־ּדָמִ֛ים ּכִ֧י וַתֹ֕אמֶר לְרַגְלָ֑יו וַתַּגַ֖ע

לַּמּולֹת:   פ
ּבְהַ֥ר[*] וַּיִפְּגְׁשֵ֛הּו וַּיֵ֗לֶךְ הַּמִדְּבָ֑רָה מֹׁשֶ֖ה לִקְרַ֥את לֵ֛ךְ אֶל־אַהֲרֹ֔ן יְהֹוָה֙ וַּיֹ֤אמֶר כז

וְאֵ֥ת ׁשְלָחֹ֑ו אֲׁשֶ֣ר יְהֹוָ֖ה ּכָל־ּדִבְרֵ֥י אֵ֛ת לְאַ֣הֲרֹ֔ן מֹׁשֶה֙ וַּיַּגֵ֤ד כח וַּיִּׁשַק־לֹו: הָאֱלֹהִ֖ים
יִׂשְרָאֵל: ּבְנֵ֥י אֶת־ּכָל־זִקְנֵ֖י וַּיַ֣אַסְפּ֔ו וְאַהֲרֹ֑ן מֹׁשֶ֖ה וַּיֵ֥לֶךְ כט צִּוָהּו: אֲׁשֶ֥ר ּכָל־הָאֹתֹ֖ת
הָעָם: לְעֵינֵ֥י הָאֹתֹ֖ת וַּיַ֥עַׂש אֶל־מֹׁשֶ֑ה יְהֹוָ֖ה אֲׁשֶר־ּדִּבֶ֥ר ּכָל־הַּדְבָרִ֔ים אֵ֚ת אַהֲרֹ֔ן וַיְדַּבֵ֣ר ל
וַּיִּקְדּ֖ו אֶת־עָנְיָ֔ם רָאָה֙ וְכִ֤י יִׂשְרָאֵ֗ל אֶת־ּבְנֵ֣י יְהֹוָ֜ה ּכִי־פָקַ֨ד וַּיִׁשְמְעּ֡ו הָעָ֑ם וַּיַאֲמֵ֖ן לא

וַּיִׁשְתַחֲוּו:

פרק ה
ׁשַּלַח֙[*] יִׂשְרָאֵ֔ל אֱלֹהֵ֣י יְהֹוָה֙ ּכֹה־אָמַ֤ר אֶל־ּפַרְעֹ֑ה וַּיֹאמְרּ֖ו וְאַהֲרֹ֔ן מֹׁשֶ֣ה ּבָ֚אּו וְאַחַ֗ר א

לְׁשַּלַ֖ח ּבְקֹלֹ֔ו אֶׁשְמַ֣ע אֲׁשֶ֣ר יְהֹוָה֙ מִ֤י ּפַרְעֹ֔ה וַּיֹ֣אמֶר ב ּבַּמִדְּבָר: לִ֖י וְיָחֹּ֥גּו אֶת־עַּמִ֔י
אֱלֹהֵ֥י וַּיֹ֣אמְרּ֔ו ג אֲׁשַּלֵחַ: לֹ֥א אֶת־יִׂשְרָאֵ֖ל וְגַ֥ם אֶת־יְהֹוָ֔ה יָדַ֨עְתִי֙ לֹ֤א אֶת־יִׂשְרָאֵ֑ל
אֱלֹהֵ֔ינּו לַיהֹוָ֣ה וְנִזְּבְחָה֙ ּבַּמִדְּבָ֗ר יָמִ֜ים ׁשְלׁ֨שֶת ּדֶ֩רֶךְ֩ נֵלְכָה־ּנָ֡א עָלֵ֑ינּו נִקְרָ֣א הָעִבְרִ֖ים
תַפְרִ֥יעּו וְאַהֲרֹ֔ן מֹׁשֶ֣ה לָּ֚מָה מִצְרַ֔יִם מֶ֣לֶךְ אֲלֵהֶם֙ וַּיֹ֤אמֶר ד בֶחָרֶב: אֹ֥ו ּבַּדֶ֖בֶר ּפֶ֨ן־יִפְּגָעֵ֔נּו
עַם־הָאָ֑רֶץ עַתָ֖ה הֵן־רַּבִ֥ים ּפַרְעֹ֔ה וַּיֹ֣אמֶר ה לְסִבְלֹתֵיכֶם: לְכּ֖ו מִּמַעֲׂשָ֑יו אֶת־הָעָ֖ם
וְאֶת־ׁשֹטְרָ֖יו ּבָעָ֔ם אֶת־הַּנֹגְׂשִ֣ים הַהּ֑וא ּבַּיֹ֣ום ּפַרְעֹ֖ה וַיְצַ֥ו ו מִּסִבְלֹתָם: אֹתָ֖ם וְהִׁשְּבַתֶ֥ם
וְקׁשְׁשּ֥ו יֵלְכּ֔ו הֵ֚ם ׁשִלְׁשֹ֑ם ּכִתְמֹ֣ול הַּלְבֵנִ֖ים לִלְּבֹ֥ן לָעָ֛ם תֶ֧בֶן לָתֵ֨ת תֹאסִפּ֞ון לֹ֣א ז לֵאמֹר:
עֲלֵיהֶ֔ם תָׂשִ֣ימּו ׁשִלְׁשֹם֙ תְמֹ֤ול עֹׂשִ֨ים הֵם֩ אֲׁשֶ֣ר הַּלְבֵנִ֜ים וְאֶת־מַתְּכֹ֨נֶת ח תֶבֶן: לָהֶ֖ם
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לֵאלֹהֵינּו: נִזְּבְחָ֥ה נֵלְכָ֖ה לֵאמֹ֔ר צֹעֲקִים֙ הֵ֤ם עַל־ּכֵ֗ן הֵ֔ם ּכִי־נִרְּפִ֣ים מִּמֶּ֑נּו תִגְרְעּ֖ו לֹ֥א
הָעָם֙ נֹגְׂשֵ֤י וַּיֵ֨צְאּ֜ו י ּבְדִבְרֵי־ׁשָקֶר: וְאַל־יִׁשְעּ֖ו וְיַעֲׂשּו־בָּ֑ה עַל־הָאֲנָׁשִ֖ים הָעֲבֹדָ֛ה תִכְּבַ֧ד ט
לְכּ֨ו אַתֶ֗ם יא תֶבֶן: לָכֶ֖ם נֹתֵ֥ן אֵינֶּ֛נִי ּפַרְעֹ֔ה אָמַ֣ר ּכֹ֚ה לֵאמֹ֑ר אֶל־הָעָ֖ם וַּיֹאמְרּ֥ו וְׁשֹ֣טְרָ֔יו
ּבְכָל־אֶ֣רֶץ הָעָ֖ם וַּיָ֥פֶץ יב ּדָבָר: מֵעֲבֹדַתְכֶ֖ם נִגְרָ֛ע אֵ֥ין ּכִ֣י תִמְצָ֑אּו מֵאֲׁשֶ֖ר תֶ֔בֶן לָכֶם֙ קְחּ֤ו
ּבְיֹומֹ֔ו ּדְבַר־יֹ֣ום מַעֲׂשֵיכֶם֙ ּכַּלּ֤ו לֵאמֹ֑ר אָצִ֣ים וְהַּנֹגְׂשִ֖ים יג לַתֶבֶן: קַׁ֖ש לְקׁשֵׁ֥ש מִצְרָ֑יִם
לֵאמֹ֑ר פַרְעֹ֖ה נֹגְׂשֵ֥י עֲלֵהֶ֔ם אֲׁשֶר־ׂשָ֣מּו יִׂשְרָאֵ֔ל ּבְנֵ֣י ׁשֹטְרֵי֙ וַּיֻּכּ֗ו יד הַתֶבֶן: ּבִהְיֹ֥ות ּכַאֲׁשֶ֖ר
ׁשֹטְרֵי֙ וַּיָבֹ֗אּו טו ּגַם־הַּיֹום: ּגַם־תְמֹ֖ול ׁשִלְׁשֹ֔ם ּכִתְמֹ֣ול לִלְּבֹן֙ חָקְכֶ֤ם כִּלִיתֶ֨ם לֹא֩ מַּדּ֡ועַ
נִתָן֙ אֵ֤ין תֶ֗בֶן טז לַעֲבָדֶיךָ: כֹ֖ה תַעֲׂשֶ֦ה לָּ֧מָה לֵאמֹ֑ר אֶל־ּפַרְעֹ֖ה וַּיִצְעֲקּ֥ו יִׂשְרָאֵ֔ל ּבְנֵ֣י
נִרְּפִ֥ים וַּיֹ֛אמֶר יז עַּמֶךָ: וְחָטָ֥את מֻּכִ֖ים עֲבָדֶ֛יךָ וְהִּנֵ֧ה עֲׂשּ֑ו לָ֖נּו אֹמְרִ֥ים ּולְבֵנִ֛ים לַעֲבָדֶ֔יךָ
וְתֶ֖בֶן עִבְדּ֔ו לְכּ֣ו וְעַתָה֙ יח לַיהֹוָה: נִזְּבְחָ֥ה נֵלְכָ֖ה אֹמְרִ֔ים אַתֶ֣ם עַל־ּכֵן֙ נִרְּפִ֑ים אַתֶ֖ם
לֵאמֹ֑ר ּבְרָ֣ע אֹתָ֖ם בְנֵי־יִׂשְרָאֵ֛ל ׁשֹטְרֵ֧י וַּיִרְאּ֞ו יט תִתֵנּו: לְבֵנִ֖ים וְתֹ֥כֶן לָכֶ֑ם לֹא־יִּנָתֵ֣ן
נִּצָבִ֖ים וְאֶת־אַהֲרֹ֔ן אֶת־מֹׁשֶ֣ה וַּיִפְּגְעּו֙ כ ּבְיֹומֹו: ּדְבַר־יֹ֥ום מִּלִבְנֵיכֶ֖ם לֹא־תִגְרְעּ֥ו
אֲׁשֶ֧ר וְיִׁשְּפֹ֑ט עֲלֵיכֶ֖ם יְהֹוָ֛ה יֵ֧רֶא אֲלֵהֶ֔ם וַּיֹאמְרּ֣ו כא ּפַרְעֹה: מֵאֵ֥ת ּבְצֵאתָ֖ם לִקְרָאתָ֑ם

לְהָרְגֵנּו: ּבְיָדָ֖ם לָתֶת־חֶ֥רֶב עֲבָדָ֔יו ּובְעֵינֵ֣י פַרְעֹה֙ ּבְעֵינֵ֤י אֶת־רֵיחֵ֗נּו [מפטיר]הִבְאַׁשְתֶ֣ם
ׁשְלַחְתָנִי: ּזֶ֖ה לָּ֥מָה הַּזֶ֔ה לָעָ֣ם הֲרֵעֹ֨תָה֙ לָמָ֤ה אֲדֹנָ֗י וַּיֹאמַ֑ר אֶל־יְהֹוָ֖ה מֹׁשֶ֛ה וַּיָׁ֧שָב כב

כג ּומֵאָ֞ז ּבָ֤אתִי אֶל־ּפַרְעֹה֙ לְדַּבֵ֣ר ּבִׁשְמֶ֔ךָ הֵרַ֖ע לָעָ֣ם הַּזֶ֑ה וְהַּצֵ֥ל לֹא־הִּצַ֖לְתָ אֶת־עַּמֶךָ:

פרק ו
יְׁשַּלְחֵ֔ם חֲזָקָה֙ בְיָ֤ד ּכִ֣י לְפַרְעֹ֑ה אֶעֱׂשֶ֖ה אֲׁשֶ֥ר תִרְאֶ֔ה עַתָ֣ה אֶל־מֹׁשֶ֔ה יְהֹוָה֙ וַּיֹ֤אמֶר א

ס ס ס מֵאַרְצֹו: יְגָרֲׁשֵ֖ם חֲזָקָ֔ה וארא]ּובְיָ֣ד אֶל־מֹׁשֶ֑ה[פרשת אֱלֹהִ֖ים וַיְדַּבֵ֥ר ב
ּוׁשְמִ֣י ׁשַּדָ֑י ּבְאֵ֣ל וְאֶל־יַעֲקֹ֖ב אֶל־יִצְחָ֥ק אֶל־אַבְרָהָ֛ם וָאֵרָ֗א ג יְהֹוָה: אֲנִ֥י אֵלָ֖יו וַּיֹ֥אמֶר
ּכְנָ֑עַן אֶת־אֶ֣רֶץ לָהֶ֖ם לָתֵ֥ת אִתָ֔ם אֶת־ּבְרִיתִי֙ הֲקִמֹ֤תִי וְגַ֨ם ד לָהֶם: נֹודַ֖עְתִי לֹ֥א יְהֹוָ֔ה
אֲׁשֶ֥ר יִׂשְרָאֵ֔ל ּבְנֵ֣י אֶת־נַאֲקַת֙ ׁשָמַ֗עְתִי אֲנִ֣י | וְגַ֣ם ה בָּה: אֲׁשֶר־ּגָ֥רּו מְגֻרֵיהֶ֖ם אֶ֥רֶץ אֵ֛ת

אֶת־ּבְרִיתִי: וָאֶזְּכֹ֖ר אֹתָ֑ם מַעֲבִדִ֣ים יְהֹוָה֒[לוי]מִצְרַ֖יִם אֲנִ֣י לִבְנֵי־יִׂשְרָאֵל֘ אֱמֹ֥ר לָכֵ֞ן ו
אֶתְכֶם֙ וְגָאַלְתִ֤י מֵעֲבֹדָתָ֑ם אֶתְכֶ֖ם וְהִּצַלְתִ֥י מִצְרַ֔יִם סִבְלֹ֣ת מִתַ֨חַת֙ אֶתְכֶ֗ם וְהֹוצֵאתִ֣י
לֵאלֹהִ֑ים לָכֶ֖ם וְהָיִ֥יתִי לְעָ֔ם לִי֙ אֶתְכֶ֥ם וְלָקַחְתִ֨י ז ּגְדֹלִים: ּובִׁשְפָטִ֖ים נְטּויָ֔ה ּבִזְרֹ֣ועַ
וְהֵבֵאתִ֤י ח מִצְרָיִם: סִבְלֹ֥ות מִתַ֖חַת אֶתְכֶ֔ם הַּמֹוצִ֣יא אֱלֹ֣הֵיכֶ֔ם יְהֹוָה֙ אֲנִ֤י ּכִ֣י וִידַעְתֶ֗ם
וְנָתַתִ֨י ּולְיַעֲקֹ֑ב לְיִצְחָ֖ק לְאַבְרָהָ֥ם אֹתָּ֔ה לָתֵ֣ת אֶת־יָדִ֔י נָׂשָ֨אתִי֙ אֲׁשֶ֤ר אֶל־הָאָ֔רֶץ אֶתְכֶם֙
ׁשָמְעּו֙ וְלֹ֤א יִׂשְרָאֵ֑ל אֶל־ּבְנֵ֣י ּכֵ֖ן מֹׁשֶ֛ה וַיְדַּבֵ֥ר ט יְהֹוָה: אֲנִ֥י מֹורָׁשָ֖ה לָכֶ֛ם אֹתָּ֥ה

אֶל־מֹׁשֶ֔ה מִּקֹ֣צֶר רּ֔וחַ ּומֵעֲבֹדָ֖ה קָׁשָה:   פ  
וִיׁשַּלַ֥ח מִצְרָ֑יִם מֶ֣לֶךְ אֶל־ּפַרְעֹ֖ה דַּבֵ֔ר ּבֹ֣א יא ּלֵאמֹר: אֶל־מֹׁשֶ֥ה יְהֹוָ֖ה וַיְדַּבֵ֥ר י
לֹא־ׁשָמְעּ֣ו ּבְנֵי־יִׂשְרָאֵל֙ הֵ֤ן לֵאמֹ֑ר יְהֹוָ֖ה לִפְנֵ֥י מֹׁשֶ֔ה וַיְדַּבֵ֣ר יב מֵאַרְצֹו: אֶת־ּבְנֵי־יִׂשְרָאֵ֖ל

אֵלַ֔י וְאֵיךְ֙ יִׁשְמָעֵ֣נִי פַרְעֹ֔ה וַאֲנִ֖י עֲרַ֥ל ׂשְפָתָיִם:   פ   
מִצְרָ֑יִם מֶ֣לֶךְ וְאֶל־ּפַרְעֹ֖ה יִׂשְרָאֵ֔ל אֶל־ּבְנֵ֣י וַיְצַּוֵם֙ וְאֶל־אַהֲרֹן֒ אֶל־מֹׁשֶ֣ה יְהֹוָה֘ וַיְדַּבֵ֣ר יג
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ס מִצְרָיִם: מֵאֶ֥רֶץ אֶת־ּבְנֵי־יִׂשְרָאֵ֖ל בֵית־אֲבֹתָ֑ם[ישראל]לְהֹוצִ֥יא רָאׁשֵ֣י אֵּ֖לֶה יד
ּובְנֵ֣י טו רְאּובֵן: מִׁשְּפְחֹ֥ת אֵּ֖לֶה וְכַרְמִ֔י חֶצְרֹ֣ן ּופַּלּוא֙ חֲנֹ֤וךְ יִׂשְרָאֵ֗ל ּבְכֹ֣ר רְאּובֵ֜ן ּבְנֵ֨י
ׁשִמְעֹון: מִׁשְּפְחֹ֥ת אֵּ֖לֶה ּבֶן־הַּכְנַעֲנִ֑ית וְׁשָאּ֖ול וְצֹ֔חַר וְיָכִ֣ין וְאֹ֨הַד֙ וְיָמִ֤ין יְמּואֵ֨ל ׁשִמְעֹ֗ון
ּוׁשְלֹׁשִ֛ים ׁשֶ֧בַע לֵוִ֔י חַּיֵ֣י ּוׁשְנֵי֙ ּומְרָרִ֑י ּוקְהָ֖ת ּגֵרְׁשֹ֕ון לְתֹ֣לְדֹתָ֔ם ּבְנֵי־לֵוִי֙ ׁשְמֹ֤ות וְאֵּ֨לֶה טז
וְיִצְהָ֔ר עַמְרָ֣ם קְהָ֔ת ּובְנֵ֣י יח לְמִׁשְּפְחֹתָם: וְׁשִמְעִ֖י לִבְנִ֥י גֵרְׁשֹ֛ון ּבְנֵ֥י יז ׁשָנָה: ּומְאַ֖ת
מַחְלִ֣י מְרָרִ֖י ּובְנֵ֥י יט ׁשָנָה: ּומְאַ֖ת ּוׁשְלֹׁשִ֛ים ׁשָלֹׁ֧ש קְהָ֔ת חַּיֵ֣י ּוׁשְנֵי֙ וְעֻּזִיאֵ֑ל וְחֶבְרֹ֖ון

לְתֹלְדֹתָם: הַּלֵוִ֖י מִׁשְּפְחֹ֥ת אֵּ֛לֶה לֹ֣ו[רביעי]ּומּוׁשִ֑י ּדֹדָתֹו֙ אֶת־יֹוכֶ֤בֶד עַמְרָ֜ם וַּיִּקַ֨ח כ
ׁשָנָה: ּומְאַ֖ת ּוׁשְלׁשִ֛ים ׁשֶ֧בַע עַמְרָ֔ם חַּיֵ֣י ּוׁשְנֵי֙ וְאֶת־מֹׁשֶ֑ה אֶת־אַהֲרֹ֖ן לֹ֔ו וַתֵ֣לֶד לְאִּׁשָ֔ה

וְסִתְרִי: וְאֶלְצָפָ֖ן מִיׁשָאֵ֥ל עֻּזִיאֵ֑ל ּובְנֵ֖י כב וְזִכְרִי: וָנֶ֖פֶג קֹ֥רַח יִצְהָ֑ר ּובְנֵ֖י [חמישי]כא
אֶת־נָדָב֙ לֹ֗ו וַתֵ֣לֶד לְאִּׁשָ֑ה לֹ֣ו נַחְׁשֹ֖ון אֲחֹ֥ות ּבַת־עַּמִינָדָ֛ב אֶת־אֱלִיׁשֶ֧בַע אַהֲרֹ֜ן וַּיִּקַ֨ח כג
אֵּ֖לֶה וַאֲבִיאָסָ֑ף וְאֶלְקָנָ֖ה אַּסִ֥יר קֹ֔רַח ּובְנֵ֣י כד וְאֶת־אִיתָמָר: אֶת־אֶלְעָזָ֖ר וְאֶת־אֲבִיהּ֔וא
לֹ֖ו וַתֵ֥לֶד לְאִּׁשָ֔ה לֹ֣ו ּפּוטִיאֵל֙ מִּבְנֹ֤ות לָקַח־לֹ֨ו ּבֶן־אַהֲרֹ֜ן וְאֶלְעָזָ֨ר כה הַּקָרְחִי: מִׁשְּפְחֹ֥ת

לְמִׁשְּפְחֹתָם: הַלְוִּיִ֖ם אֲבֹ֥ות רָאׁשֵ֛י אֵּ֗לֶה אֲׁשֶ֨ר[ששי]אֶת־ּפִינְחָ֑ס ּומֹׁשֶ֑ה אַהֲרֹ֖ן הּ֥וא כו
הֵ֗ם כז עַל־צִבְאֹתָם: מִצְרַ֖יִם מֵאֶ֥רֶץ יִׂשְרָאֵ֛ל אֶת־ּבְנֵ֧י הֹוצִ֜יאּו לָהֶ֔ם יְהֹוָה֙ אָמַ֤ר
מֹׁשֶ֖ה הּ֥וא מִּמִצְרָ֑יִם אֶת־ּבְנֵי־יִׂשְרָאֵ֖ל לְהֹוצִ֥יא מֶלֶךְ־מִצְרַ֔יִם אֶל־ּפַרְעֹ֣ה הַמְדַּבְרִים֙

ס מִצְרָיִם: ּבְאֶ֥רֶץ אֶל־מֹׁשֶ֖ה יְהֹוָ֛ה ּדִּבֶ֧ר ּבְיֹ֨ום וַיְהִ֗י כח [ע''כוְאַהֲרֹן:
אֵ֛תששי] מִצְרַ֔יִם מֶ֣לֶךְ אֶל־ּפַרְעֹה֙ ּדַּבֵ֗ר יְהֹוָ֑ה אֲנִ֣י ּלֵאמֹ֖ר אֶל־מֹׁשֶ֥ה יְהֹוָ֛ה וַיְדַּבֵ֧ר כט

יִׁשְמַ֥ע וְאֵ֕יךְ ׂשְפָתַ֔יִם עֲרַ֣ל אֲנִי֙ הֵ֤ן יְהֹוָ֑ה לִפְנֵ֣י מֹׁשֶ֖ה וַּיֹ֥אמֶר ל אֵלֶיךָ: ּדֹבֵ֥ר אֲנִ֖י ּכָל־אֲׁשֶ֥ר
אֵלַ֖י ּפַרְעֹה:   פ

פרק ז
נְבִיאֶךָ: יִהְיֶ֥ה אָחִ֖יךָ וְאַהֲרֹ֥ן לְפַרְעֹ֑ה אֱלֹהִ֖ים נְתַתִ֥יךָ רְאֵ֛ה אֶל־מֹׁשֶ֔ה יְהֹוָה֙ וַּיֹ֤אמֶר א
וְׁשִּלַ֥ח אֶל־ּפַרְעֹ֔ה יְדַּבֵ֣ר אָחִ֨יךָ֙ וְאַהֲרֹ֤ן אֲצַּוֶּ֑ךָ ּכָל־אֲׁשֶ֣ר אֵ֖ת תְדַּבֵ֔ר אַתָ֣ה ב
אֶת־אֹתֹתַ֛י וְהִרְּבֵיתִ֧י ּפַרְעֹ֑ה אֶת־לֵ֣ב אַקְׁשֶ֖ה וַאֲנִ֥י ג מֵאַרְצֹו: אֶת־ּבְנֵי־יִׂשְרָאֵ֖ל

מִצְרָיִם: ּבְאֶ֥רֶץ ּבְמִצְרָ֑יִם[*]וְאֶת־מֹופְתַ֖י אֶת־יָדִ֖י וְנָתַתִ֥י ּפַרְעֹ֔ה אֲלֵכֶם֙ וְלֹא־יִׁשְמַ֤ע ד
וְיָדְעּ֤ו ה ּגְדֹלִים: ּבִׁשְפָטִ֖ים מִצְרַ֔יִם מֵאֶ֣רֶץ בְנֵי־יִׂשְרָאֵל֙ אֶת־עַּמִ֤י אֶת־צִבְאֹתַ֜י וְהֹוצֵאתִ֨י
מִתֹוכָם: אֶת־ּבְנֵי־יִׂשְרָאֵ֖ל וְהֹוצֵאתִ֥י עַל־מִצְרָ֑יִם אֶת־יָדִ֖י ּבִנְטֹתִ֥י יְהֹוָ֔ה ּכִי־אֲנִ֣י מִצְרַ֨יִם֙
ׁשָנָ֔ה ּבֶן־ׁשְמֹנִ֣ים ּומֹׁשֶה֙ ז עָׂשּו: ּכֵ֥ן אֹתָ֖ם יְהֹוָ֛ה צִּוָ֧ה ּכַאֲׁשֶ֨ר וְאַהֲרֹ֑ן מֹׁשֶ֖ה וַּיַ֥עַׂש ו

וְאַ֣הֲרֹ֔ן ּבֶן־ׁשָלׁ֥ש ּוׁשְמֹנִ֖ים ׁשָנָ֑ה ּבְדַּבְרָ֖ם אֶל־ּפַרְעֹה:   פ   
תְנּ֥ו[*] לֵאמֹ֔ר ּפַרְעֹה֙ אֲלֵכֶ֤ם יְדַּבֵ֨ר ּכִי֩ ט לֵאמֹר: וְאֶל־אַהֲרֹ֖ן אֶל־מֹׁשֶ֥ה יְהֹוָ֔ה וַּיֹ֣אמֶר ח

וַּיָבֹ֨א י לְתַּנִין: יְהִ֥י לִפְנֵי־פַרְעֹ֖ה וְהַׁשְלֵ֥ךְ אֶת־מַּטְךָ֛ קַ֧ח אֶל־אַהֲרֹ֗ן וְאָמַרְתָ֣ מֹופֵ֑ת לָכֶ֖ם
לִפְנֵ֥י אֶת־מַּטֵ֗הּו אַהֲרֹ֜ן וַּיַׁשְלֵ֨ךְ יְהֹוָ֑ה צִּוָ֣ה ּכַאֲׁשֶ֖ר וַּיַעֲׂשּו־כֵ֔ן אֶל־ּפַרְעֹ֔ה וְאַהֲרֹן֙ מֹׁשֶ֤ה
וַּיַעֲׂשּ֨ו וְלַמְכַּׁשְפִ֑ים לַחֲכָמִ֖ים ּגַם־ּפַרְעֹ֔ה וַּיִקְרָא֙ יא לְתַּנִין: וַיְהִ֥י עֲבָדָ֖יו וְלִפְנֵ֥י פַרְעֹ֛ה
וַּיִבְלַ֥ע לְתַּנִינִ֑ם וַּיִהְיּ֖ו מַּטֵ֔הּו אִ֣יׁש וַּיַׁשְלִ֨יכּו֙ יב ּכֵן: ּבְלַהֲטֵיהֶ֖ם מִצְרַ֛יִם חַרְטֻּמֵ֥י גַם־הֵ֜ם
יְהֹוָה: ּדִּבֶ֥ר ּכַאֲׁשֶ֖ר אֲלֵהֶ֑ם ׁשָמַ֖ע וְלֹ֥א ּפַרְעֹ֔ה לֵ֣ב וַּיֶחֱזַק֙ יג אֶת־מַּטֹתָם: מַּטֵה־אַהֲרֹ֖ן
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לֵ֣ךְ[*]ס טו הָעָם: לְׁשַּלַ֥ח מֵאֵ֖ן ּפַרְעֹ֑ה לֵ֣ב ּכָבֵ֖ד אֶל־מֹׁשֶ֔ה יְהֹוָה֙ וַּיֹ֤אמֶר יד
וְהַּמַּטֶ֛ה הַיְאֹ֑ר עַל־ׂשְפַ֣ת לִקְרָאתֹ֖ו וְנִּצַבְתָ֥ הַּמַ֔יְמָה יֹצֵ֣א הִּנֵה֙ ּבַּבֹ֗קֶר אֶל־ּפַרְעֹ֞ה
אֵלֶ֨יךָ֙ ׁשְלָחַ֤נִי הָעִבְרִים֙ אֱלֹהֵ֤י יְהֹוָ֞ה אֵלָ֗יו וְאָמַרְתָ֣ טז ּבְיָדֶךָ: תִּקַ֥ח לְנָחָׁ֖ש אֲׁשֶר־נֶהְּפַ֥ךְ
יְהֹוָ֔ה אָמַ֣ר ּכֹ֚ה יז עַד־ּכֹה: לֹא־ׁשָמַ֖עְתָ וְהִּנֵ֥ה ּבַּמִדְּבָ֑ר וְיַעַבְדֻ֖נִי אֶת־עַּמִ֔י ׁשַּלַח֙ לֵאמֹ֔ר
ּבַיְאֹ֖ר אֲׁשֶ֥ר עַל־הַּמַ֛יִם אֲׁשֶר־ּבְיָדִ֗י ּבַּמַּטֶ֣ה | מַּכֶ֣ה אָנֹכִ֜י הִּנֵ֨ה יְהֹוָ֑ה אֲנִ֣י ּכִ֖י תֵדַ֔ע ּבְזֹ֣את
מַ֖יִם לִׁשְתֹ֥ות מִצְרַ֔יִם וְנִלְאּ֣ו הַיְאֹ֑ר ּובָאַׁ֣ש תָמּ֖ות אֲׁשֶר־ּבַיְאֹ֛ר וְהַּדָגָ֧ה יח לְדָם: וְנֶהֶפְכּ֥ו

ס ּונְטֵה־יָדְךָ֩[*]מִן־הַיְאֹר: מַּטְךָ֣ קַ֣ח אֶל־אַהֲרֹ֡ן אֱמֹ֣ר אֶל־מֹׁשֶ֗ה יְהֹוָ֜ה וַּיֹ֨אמֶר יט
מֵימֵיהֶ֖ם ּכָל־מִקְוֵ֥ה וְעַ֛ל וְעַל־אַגְמֵיהֶ֗ם עַל־יְאֹרֵיהֶ֣ם | עַל־נַהֲרֹתָ֣ם מִצְרַ֜יִם עַל־מֵימֵ֨י
וְאַהֲרֹ֜ן מֹׁשֶ֨ה וַּיַעֲׂשּו־כֵן֩ כ ּובָאֲבָנִים: ּובָעֵצִ֖ים מִצְרַ֔יִם ּבְכָל־אֶ֣רֶץ דָם֙ וְהָ֤יָה וְיִהְיּו־דָ֑ם
ּולְעֵינֵ֖י פַרְעֹ֔ה לְעֵינֵ֣י ּבַיְאֹ֔ר אֲׁשֶ֣ר אֶת־הַּמַ֨יִם֙ וַּיַ֤ךְ ּבַּמַּטֶה֙ וַּיָ֤רֶם יְהֹוָ֗ה צִּוָ֣ה | ּכַאֲׁשֶ֣ר
הַיְאֹ֔ר וַּיִבְאַׁ֣ש מֵ֨תָה֙ אֲׁשֶר־ּבַיְאֹ֥ר וְהַּדָגָ֨ה כא לְדָם: אֲׁשֶר־ּבַיְאֹ֖ר ּכָל־הַּמַ֥יִם וַּיֵהָפְכּ֛ו עֲבָדָ֑יו
וַּיַעֲׂשּו־כֵ֛ן כב מִצְרָיִם: ּבְכָל־אֶ֥רֶץ הַּדָ֖ם וַיְהִ֥י מִן־הַיְאֹ֑ר מַ֖יִם לִׁשְתֹ֥ות מִצְרַ֔יִם וְלֹא־יָכְלּ֣ו
יְהֹוָה: ּדִּבֶ֥ר ּכַאֲׁשֶ֖ר אֲלֵהֶ֔ם וְלֹא־ׁשָמַ֣ע לֵב־ּפַרְעֹה֙ וַּיֶחֱזַ֤ק ּבְלָטֵיהֶ֑ם מִצְרַ֖יִם חַרְטֻּמֵ֥י
סְבִיבֹ֥ת כָל־מִצְרַ֛יִם וַּיַחְּפְרּ֧ו כד ּגַם־לָזֹאת: לִּבֹ֖ו וְלֹא־ׁשָ֥ת אֶל־ּבֵיתֹ֑ו וַּיָבֹ֖א ּפַרְעֹ֔ה וַּיִ֣פֶן כג
אַחֲרֵ֥י יָמִ֑ים ׁשִבְעַ֣ת וַּיִּמָלֵ֖א כה הַיְאֹר: מִּמֵימֵ֖י לִׁשְתֹ֔ת יָכְלּו֙ לֹ֤א ּכִ֣י לִׁשְתֹ֑ות מַ֣יִם הַיְאֹ֖ר

הַּכֹות־יְהֹוָ֖ה אֶת־הַיְאֹר:   פ   
אֶת־עַּמִ֖י ׁשַּלַ֥ח יְהֹוָ֔ה אָמַ֣ר ּכֹ֚ה אֵלָ֗יו וְאָמַרְתָ֣ אֶל־ּפַרְעֹ֑ה ּבֹ֖א אֶל־מֹׁשֶ֔ה יְהֹוָה֙ וַּיֹ֤אמֶר כו
ּבַצְפַרְּדְעִים: אֶת־ּכָל־ּגְבּולְךָ֖ נֹגֵ֛ף אָנֹכִ֗י הִּנֵ֣ה לְׁשַּלֵ֑חַ אַתָ֖ה וְאִם־מָאֵ֥ן כז וְיַעַבְדֻנִי:
ּובְבֵ֤ית וְעַל־מִּטָתֶ֑ךָ מִׁשְּכָבְךָ֖ ּובַחֲדַ֥ר ּבְבֵיתֶ֔ךָ ּובָ֣אּו וְעָלּו֙ צְפַרְּדְעִים֒ הַיְאֹר֘ וְׁשָרַ֣ץ כח
יַעֲלּ֖ו ּובְכָל־עֲבָדֶ֑יךָ ּובְעַּמְךָ֖ ּובְכָ֥ה כט ּובְמִׁשְאֲרֹותֶיךָ: ּובְתַּנּורֶ֖יךָ ּובְעַּמֶ֔ךָ עֲבָדֶ֨יךָ֙

הַצְפַרְּדְעִים:

פרק ח
עַ֨ל־הַּנְהָרֹ֔ת ּבְמַּטֶ֔ךָ אֶת־יָדְךָ֙ נְטֵ֤ה אֶל־אַהֲרֹ֗ן אֱמֹ֣ר אֶל־מֹׁשֶה֒ יְהֹוָה֘ וַּיֹ֣אמֶר א
אַהֲרֹן֙ וַּיֵ֤ט ב מִצְרָיִם: עַל־אֶ֥רֶץ אֶת־הַצְפַרְּדְעִ֖ים וְהַ֥עַל וְעַל־הָאֲגַּמִ֑ים עַל־הַיְאֹרִ֖ים
וַּיַעֲׂשּו־כֵ֥ן ג מִצְרָיִם: אֶת־אֶ֥רֶץ וַתְכַ֖ס הַּצְפַרְּדֵ֔עַ וַתַ֨עַל֙ מִצְרָ֑יִם מֵימֵ֣י עַ֖ל אֶת־יָדֹ֔ו
לְמֹׁשֶ֣ה פַרְעֹ֜ה וַּיִקְרָ֨א ד מִצְרָיִם: עַל־אֶ֥רֶץ אֶת־הַצְפַרְּדְעִ֖ים וַּיַעֲלּ֥ו ּבְלָטֵיהֶ֑ם הַחַרְטֻּמִ֖ים
וַאֲׁשַּלְחָה֙ ּומֵעַּמִ֑י מִּמֶּ֖נִי הַצְפַרְּדְעִ֔ים וְיָסֵר֙ אֶל־יְהֹוָ֔ה הַעְתִ֣ירּו וַּיֹ֨אמֶר֙ ּולְאַהֲרֹ֗ן
לְךָ֗ אַעְתִ֣יר | לְמָתַ֣י עָלַי֒ הִתְּפָאֵ֣ר לְפַרְעֹה֘ מֹׁשֶ֣ה וַּיֹ֨אמֶר ה לַיהֹוָה: וְיִזְּבְחּ֖ו אֶת־הָעָ֔ם
וַּיֹ֖אמֶר ו תִּׁשָאַרְנָה: ּבַיְאֹ֖ר רַ֥ק ּומִּבָתֶ֑יךָ מִּמְךָ֖ הַצְפַרְּדְעִ֔ים לְהַכְרִית֙ ּולְעַּמְךָ֔ וְלַעֲבָדֶ֨יךָ֙

אֱלֹהֵינּו: ּכַיהֹוָ֥ה ּכִי־אֵ֖ין תֵדַ֔ע לְמַ֣עַן ּכִדְבָ֣רְךָ֔ וַּיֹ֨אמֶר֙ הַצְפַרְּדְעִ֗ים[*]לְמָחָ֑ר וְסָרּ֣ו ז
מֵעִ֣ם וְאַהֲרֹ֖ן מֹׁשֶ֛ה וַּיֵצֵ֥א ח תִּׁשָאַרְנָה: ּבַיְאֹ֖ר רַ֥ק ּומֵעַּמֶ֑ךָ ּומֵעֲבָדֶ֖יךָ ּומִּבָ֣תֶ֔יךָ מִּמְךָ֙
יְהֹוָ֖ה וַּיַ֥עַׂש ט לְפַרְעֹה: אֲׁשֶר־ׂשָ֥ם הַצְפַרְּדְעִ֖ים עַל־ּדְבַ֥ר אֶל־יְהֹוָ֔ה מֹׁשֶה֙ וַּיִצְעַ֤ק ּפַרְעֹ֑ה
אֹתָ֖ם וַּיִצְּבְרּ֥ו י ּומִן־הַּׂשָדֹת: מִן־הַחֲצֵרֹ֖ת מִן־הַּבָתִ֥ים הַצְפַרְּדְעִ֔ים וַּיָמֻ֨תּו֙ מֹׁשֶ֑ה ּכִדְבַ֣ר
וְלֹ֥א אֶת־לִּבֹ֔ו וְהַכְּבֵד֙ הָרְוָחָ֔ה הָיְתָה֙ ּכִ֤י ּפַרְעֹ֗ה וַּיַ֣רְא יא הָאָרֶץ: וַתִבְאַׁ֖ש חֳמָרִ֑ם חֳמָרִ֣ם
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נְטֵ֣ה אֶל־אַהֲרֹ֔ן אֱמֹר֙ אֶל־מֹׁשֶה֒ יְהֹוָה֘ וַּיֹ֣אמֶר יב ס יְהֹוָה: ּדִּבֶ֥ר ּכַאֲׁשֶ֖ר אֲלֵהֶ֑ם ׁשָמַ֖ע
אַהֲרֹ֨ן וַּיֵט֩ וַּיַעֲׂשּו־כֵ֗ן יג מִצְרָיִם: ּבְכָל־אֶ֥רֶץ לְכִּנִ֖ם וְהָיָ֥ה הָאָ֑רֶץ אֶת־עֲפַ֣ר וְהַ֖ךְ אֶת־מַּטְךָ֔
הָאָ֛רֶץ ּכָל־עֲפַ֥ר ּובַּבְהֵמָ֑ה ּבָאָדָ֖ם הַּכִּנָ֔ם וַתְהִי֙ הָאָ֔רֶץ אֶת־עֲפַ֣ר וַּיַךְ֙ בְמַּטֵ֨הּו֙ אֶת־יָדֹ֤ו
אֶת־הַּכִּנִ֖ים לְהֹוצִ֥יא ּבְלָטֵיהֶ֛ם הַחַרְטֻּמִ֧ים וַּיַעֲׂשּו־כֵ֨ן יד מִצְרָיִם: ּבְכָל־אֶ֥רֶץ כִּנִ֖ים הָיָ֥ה
אֶצְּבַ֥ע אֶל־ּפַרְעֹ֔ה הַחַרְטֻּמִם֙ וַּיֹאמְרּ֤ו טו ּובַּבְהֵמָה: ּבָאָדָ֖ם הַּכִּנָ֔ם וַתְהִי֙ יָכֹ֑לּו וְלֹ֣א
ס יְהֹוָה: ּדִּבֶ֥ר ּכַאֲׁשֶ֖ר אֲלֵהֶ֔ם וְלֹא־ׁשָמַ֣ע לֵב־ּפַרְעֹה֙ וַּיֶחֱזַ֤ק הִ֑וא אֱלֹהִ֖ים

הַּמָ֑יְמָה[*] יֹוצֵ֣א הִּנֵ֖ה פַרְעֹ֔ה לִפְנֵ֣י וְהִתְיַּצֵב֙ ּבַּבֹ֨קֶר֙ הַׁשְּכֵ֤ם אֶל־מֹׁשֶ֗ה יְהֹוָ֜ה וַּיֹ֨אמֶר טז
אֶת־עַּמִי֒ מְׁשַּלֵ֣חַ אִם־אֵינְךָ֘ ּכִ֣י יז וְיַעַבְדֻנִי: עַּמִ֖י ׁשַּלַ֥ח יְהֹוָ֔ה אָמַ֣ר ּכֹ֚ה אֵלָ֗יו וְאָמַרְתָ֣
אֶת־הֶ֣עָרֹ֔ב מִצְרַ֨יִם֙ ּבָתֵ֤י ּומָ֨לְאּ֜ו אֶת־הֶעָרֹ֑ב ּובְבָתֶ֖יךָ ּובְעַּמְךָ֛ ּובַעֲבָדֶ֧יךָ ּבְךָ֜ מַׁשְלִ֨יחַ הִנְנִי֩
עַּמִי֙ אֲׁשֶ֤ר ּגֹׁ֗שֶן אֶת־אֶ֣רֶץ הַהּ֜וא בַּיֹ֨ום וְהִפְלֵיתִי֩ יח עָלֶיהָ: אֲׁשֶר־הֵ֥ם הָאֲדָמָ֖ה וְגַ֥ם
הָאָרֶץ: ּבְקֶ֥רֶב יְהֹוָ֖ה אֲנִ֥י ּכִ֛י תֵדַ֔ע לְמַ֣עַן עָרֹ֑ב הֱיֹות־ׁשָ֖ם לְבִלְתִ֥י עָלֶ֔יהָ עֹמֵ֣ד

ּכֵ֔ן[*] יְהֹוָה֙ וַּיַ֤עַׂש כ הַּזֶה: הָאֹ֥ת יִהְיֶ֖ה לְמָחָ֥ר עַּמֶ֑ךָ ּובֵ֣ין עַּמִ֖י ּבֵ֥ין פְדֻ֔ת וְׂשַמְתִ֣י יט
מִּפְנֵ֥י הָאָ֖רֶץ תִּׁשָחֵ֥ת מִצְרַ֛יִם ּובְכָל־אֶ֧רֶץ עֲבָדָ֑יו ּובֵ֣ית פַרְעֹ֖ה ּבֵ֥יתָה ּכָבֵ֔ד עָרֹ֣ב וַּיָבֹא֙
ּבָאָרֶץ: לֵאלֹהֵיכֶ֖ם זִבְחּ֥ו לְכּ֛ו וַּיֹ֗אמֶר ּולְאַהֲרֹ֑ן אֶל־מֹׁשֶ֖ה פַרְעֹ֔ה וַּיִקְרָ֣א כא הֶעָרֹב:
הֵ֣ן אֱלֹהֵ֑ינּו לַיהֹוָ֣ה נִזְּבַ֖ח מִצְרַ֔יִם תֹועֲבַ֣ת ּכִ֚י ּכֵ֔ן לַעֲׂשֹ֣ות נָכֹון֙ לֹ֤א מֹׁשֶ֗ה וַּיֹ֣אמֶר כב
ּבַּמִדְּבָ֑ר נֵלֵ֖ךְ יָמִ֔ים ׁשְלֹׁ֣שֶת ּדֶ֚רֶךְ כג יִסְקְלֻנּו: וְלֹ֥א לְעֵינֵיהֶ֖ם מִצְרַ֛יִם אֶת־תֹועֲבַ֥ת נִזְּבַ֞ח

אֵלֵינּו: יֹאמַ֥ר ּכַאֲׁשֶ֖ר אֱלֹהֵ֔ינּו לַיהֹוָ֣ה אֲׁשַּלַ֤ח[*]וְזָבַ֨חְנּו֙ אָנֹכִ֞י ּפַרְעֹ֗ה וַּיֹ֣אמֶר כד
הַעְתִ֖ירּו לָלֶ֑כֶת לֹא־תַרְחִ֖יקּו הַרְחֵ֥ק רַ֛ק ּבַּמִדְּבָ֔ר אֱלֹהֵיכֶם֙ לַיהֹוָ֤ה ּוזְבַחְתֶ֞ם אֶתְכֶם֙
הֶעָרֹ֗ב וְסָ֣ר אֶל־יְהֹוָ֔ה וְהַעְתַרְתִ֣י מֵעִּמָךְ֙ יֹוצֵ֤א אָנֹכִ֜י הִּנֵ֨ה מֹׁשֶ֗ה וַּיֹ֣אמֶר כה ּבַעֲדִי:
לִזְּבֹ֖חַ אֶת־הָעָ֔ם ׁשַּלַ֣ח לְבִלְתִי֙ הָתֵ֔ל ּפַרְעֹה֙ אַל־יֹסֵ֤ף רַ֗ק מָחָ֑ר ּומֵעַּמֹ֖ו מֵעֲבָדָ֥יו מִּפַרְעֹ֛ה
מֹׁשֶ֔ה ּכִדְבַ֣ר יְהֹוָה֙ וַּיַ֤עַׂש כז אֶל־יְהֹוָה: וַּיֶעְתַ֖ר ּפַרְעֹ֑ה מֵעִ֣ם מֹׁשֶ֖ה וַּיֵצֵ֥א כו לַיהֹוָה:
ּגַ֖ם אֶת־לִּבֹ֔ו ּפַרְעֹה֙ וַּיַכְּבֵ֤ד כח אֶחָד: נִׁשְאַ֖ר לֹ֥א ּומֵעַּמֹ֑ו מֵעֲבָדָ֣יו מִּפַרְעֹ֖ה הֶעָרֹ֔ב וַּיָ֨סַר֙

ּבַּפַ֣עַם הַּזֹ֑את וְלֹ֥א ׁשִּלַ֖ח אֶת־הָעָם:   פ

פרק ט
הָעִבְרִ֔ים אֱלֹהֵ֣י יְהֹוָה֙ ּכֹה־אָמַ֤ר אֵלָ֗יו וְדִּבַרְתָ֣ אֶל־ּפַרְעֹ֑ה ּבֹ֖א אֶל־מֹׁשֶ֔ה יְהֹוָה֙ וַּיֹ֤אמֶר א
הִּנֵ֨ה ג ּבָם: מַחֲזִ֥יק וְעֹודְךָ֖ לְׁשַּלֵ֑חַ אַתָ֖ה אִם־מָאֵ֥ן ּכִ֛י ב וְיַעַבְדֻנִי: אֶת־עַּמִ֖י ׁשַּלַ֥ח
ּדֶ֖בֶר ּובַּצֹ֑אן ּבַּבָקָ֖ר ּבַּגְמַּלִ֔ים ּבַחֲמֹרִים֙ ּבַּסּוסִ֤ים ּבַּׂשָדֶ֔ה אֲׁשֶ֣ר ּבְמִקְנְךָ֙ הֹויָ֗ה יַד־יְהֹוָ֜ה
יָמּ֛ות וְלֹ֥א מִצְרָ֑יִם מִקְנֵ֣ה ּובֵ֖ין יִׂשְרָאֵ֔ל מִקְנֵ֣ה ּבֵ֚ין יְהֹוָ֔ה וְהִפְלָ֣ה ד מְאֹד: ּכָבֵ֥ד
הַּזֶ֖ה הַּדָבָ֥ר יְהֹוָ֛ה יַעֲׂשֶ֧ה מָחָ֗ר לֵאמֹ֑ר מֹועֵ֣ד יְהֹוָ֖ה וַּיָׂ֥שֶם ה ּדָבָר: יִׂשְרָאֵ֖ל מִּכָל־לִבְנֵ֥י
ּומִּמִקְנֵ֥ה מִצְרָ֑יִם מִקְנֵ֣ה ּכֹ֖ל וַּיָ֕מָת מִּמָ֣חֳרָ֔ת הַּזֶה֙ אֶת־הַּדָבָ֤ר יְהֹוָ֜ה וַּיַ֨עַׂש ו ּבָאָרֶץ:
עַד־אֶחָ֑ד יִׂשְרָאֵ֖ל מִּמִקְנֵ֥ה לֹא־מֵ֛ת וְהִּנֵ֗ה ּפַרְעֹ֔ה וַּיִׁשְלַ֣ח ז אֶחָד: לֹא־מֵ֥ת בְנֵי־יִׂשְרָאֵ֖ל

וַּיִכְּבַד֙ לֵ֣ב ּפַרְעֹ֔ה וְלֹ֥א ׁשִּלַ֖ח אֶת־הָעָם:   פ   
מֹׁשֶ֛ה ּוזְרָקֹ֥ו ּכִבְׁשָ֑ן ּפִ֖יחַ חָפְנֵיכֶ֔ם מְלֹ֣א לָכֶם֙ קְחּ֤ו וְאֶל־אַהֲרֹן֒ אֶל־מֹׁשֶ֣ה יְהֹוָה֘ וַּיֹ֣אמֶר ח
עַל־הָאָדָ֜ם וְהָיָ֨ה מִצְרָ֑יִם ּכָל־אֶ֣רֶץ עַ֖ל לְאָבָ֔ק וְהָיָ֣ה ט פַרְעֹה: לְעֵינֵ֥י הַּׁשָמַ֖יְמָה
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הַּכִבְׁשָ֗ן אֶת־ּפִ֣יחַ וַּיִקְחּ֞ו י מִצְרָיִם: ּבְכָל־אֶ֥רֶץ אֲבַעְּבֻעֹ֖ת ּפֹרֵ֛חַ לִׁשְחִ֥ין וְעַל־הַּבְהֵמָ֗ה
ּבָאָדָ֖ם ּפֹרֵ֕חַ אֲבַעְּבֻעֹ֔ת ׁשְחִין֙ וַיְהִ֗י הַּׁשָמָ֑יְמָה מֹׁשֶ֖ה אֹתֹ֛ו וַּיִזְרֹ֥ק פַרְעֹ֔ה לִפְנֵ֣י וַּיַעַמְדּו֙
הַּׁשְחִ֔ין ּכִי־הָיָ֣ה הַּׁשְחִ֑ין מִּפְנֵ֣י מֹׁשֶ֖ה לִפְנֵ֥י לַעֲמֹ֛ד הַחַרְטֻּמִ֗ים וְלֹא־יָכְלּ֣ו יא ּובַּבְהֵמָה:
ּדִּבֶ֥ר ּכַאֲׁשֶ֛ר אֲלֵהֶ֑ם ׁשָמַ֖ע וְלֹ֥א ּפַרְעֹ֔ה אֶת־לֵ֣ב יְהֹוָה֙ וַיְחַּזֵ֤ק יב ּובְכָל־מִצְרָיִם: ּבַחַרְטֻּמִ֖ם

ס אֶל־מֹׁשֶה: לִפְנֵ֣י[*]יְהֹוָ֖ה וְהִתְיַּצֵ֖ב ּבַּבֹ֔קֶר הַׁשְּכֵ֣ם אֶל־מֹׁשֶ֔ה יְהֹוָה֙ וַּיֹ֤אמֶר יג
| ּכִ֣י יד וְיַעַבְדֻנִי: אֶת־עַּמִ֖י ׁשַּלַ֥ח הָעִבְרִ֔ים אֱלֹהֵ֣י יְהֹוָה֙ ּכֹה־אָמַ֤ר אֵלָ֗יו וְאָמַרְתָ֣ פַרְעֹ֑ה
אֵ֥ין ּכִ֛י תֵדַ֔ע ּבַעֲבּ֣ור ּובְעַּמֶ֑ךָ ּובַעֲבָדֶ֖יךָ אֶל־לִּבְ֔ךָ אֶת־ּכָל־מַּגֵפֹתַי֙ ׁשֹלֵ֜חַ אֲנִ֨י הַּזֹ֗את ּבַּפַ֣עַם
וַתִּכָחֵ֖ד ּבַּדָ֑בֶר וְאֶת־עַּמְךָ֖ אֹותְךָ֛ וָאַ֥ךְ אֶת־יָדִ֔י ׁשָלַ֣חְתִי עַתָה֙ ּכִ֤י טו ּבְכָל־הָאָרֶץ: ּכָמֹ֖נִי
סַּפֵ֥ר ּולְמַ֛עַן אֶת־ּכֹחִ֑י הַרְאֹתְךָ֣ ּבַעֲבּ֖ור הֶעֱמַדְתִ֔יךָ זֹאת֙ ּבַעֲבּ֥ור וְאּולָ֗ם טז מִן־הָאָרֶץ:

ּבְכָל־הָאָרֶץ: ּכָעֵ֣ת[*]ׁשְמִ֖י מַמְטִיר֙ הִנְנִ֤י יח ׁשַּלְחָם: לְבִלְתִ֖י ּבְעַּמִ֑י מִסְתֹולֵ֣ל עֹודְךָ֖ יז
וְעַד־עָתָה: הִּוָסְדָ֖ה לְמִן־הַּיֹ֥ום ּבְמִצְרַ֔יִם כָמֹ֨הּו֙ לֹא־הָיָ֤ה אֲׁשֶ֨ר מְאֹ֑ד ּכָבֵ֣ד ּבָרָ֖ד מָחָ֔ר
וְהַּבְהֵמָ֜ה ּכָל־הָאָדָ֨ם ּבַּׂשָדֶ֑ה לְךָ֖ ּכָל־אֲׁשֶ֥ר וְאֵ֛ת אֶת־מִקְנְךָ֔ הָעֵז֙ ׁשְלַ֤ח וְעַתָ֗ה יט
אֶת־ּדְבַ֣ר הַּיָרֵא֙ כ וָמֵתּו: הַּבָרָ֖ד עֲלֵהֶ֛ם וְיָרַ֧ד הַּבַ֔יְתָה יֵאָסֵף֙ וְלֹ֤א בַּׂשָדֶ֗ה אֲׁשֶר־יִּמָצֵ֣א
לֹא־ׂשָ֛ם וַאֲׁשֶ֥ר כא אֶל־הַּבָתִים: וְאֶת־מִקְנֵ֖הּו אֶת־עֲבָדָ֥יו הֵנִ֛יס ּפַרְעֹ֑ה מֵעַבְדֵ֖י יְהֹוָ֔ה

לִּבֹ֖ו אֶל־ּדְבַ֣ר יְהֹוָ֑ה וַּיַעֲזֹ֛ב אֶת־עֲבָדָ֥יו וְאֶת־מִקְנֵ֖הּו ּבַּׂשָדֶה:   פ   
מִצְרָ֑יִם ּבְכָל־אֶ֣רֶץ בָרָ֖ד וִיהִ֥י עַל־הַּׁשָמַ֔יִם אֶת־יָדְךָ֙ נְטֵ֤ה אֶל־מֹׁשֶ֗ה יְהֹוָ֜ה וַּיֹ֨אמֶר כב
מֹׁשֶ֣ה וַּיֵ֨ט כג מִצְרָיִם: ּבְאֶ֥רֶץ הַּׂשָדֶ֖ה ּכָל־עֵׂ֥שֶב וְעַ֛ל וְעַל־הַּבְהֵמָ֗ה עַל־הָאָדָ֣ם
ּבָרָ֖ד יְהֹוָ֛ה וַּיַמְטֵ֧ר אָ֑רְצָה וַתִהֲלַךְ־אֵׁ֖ש ּובָרָ֔ד קֹלֹת֙ נָתַ֤ן וַיהֹוָ֗ה עַל־הַּׁשָמַ֒יִם֒ אֶת־מַּטֵ֘הּו֘
לֹא־הָיָ֤ה אֲׁ֠שֶ֠ר מְאֹ֔ד ּכָבֵ֣ד הַּבָרָ֑ד ּבְתֹ֣וךְ מִתְלַּקַ֖חַת וְאֵׁ֕ש בָרָ֔ד וַיְהִ֣י כד מִצְרָיִם: עַל־אֶ֥רֶץ
אֵ֚ת מִצְרַ֗יִם ּבְכָל־אֶ֣רֶץ הַּבָרָ֜ד וַּיַ֨ךְ כה לְגֹוי: הָיְתָ֥ה מֵאָ֖ז מִצְרַ֔יִם ּבְכָל־אֶ֣רֶץ כָמֹ֨הּו֙
וְאֶת־ּכָל־עֵ֥ץ הַּבָרָ֔ד הִּכָ֣ה הַּׂשָדֶה֙ ּכָל־עֵׂ֤שֶב וְאֵ֨ת וְעַד־ּבְהֵמָ֑ה מֵאָדָ֖ם ּבַּׂשָדֶ֔ה ּכָל־אֲׁשֶ֣ר
ּפַרְעֹ֗ה וַּיִׁשְלַ֣ח כז ּבָרָד: הָיָ֖ה לֹ֥א יִׂשְרָאֵ֑ל ּבְנֵ֣י אֲׁשֶר־ׁשָ֖ם ּגׁ֔שֶן ּבְאֶ֣רֶץ רַ֚ק כו ׁשִּבֵר: הַּׂשָדֶ֖ה
וְעַּמִ֖י וַאֲנִ֥י הַּצַּדִ֔יק יְהֹוָה֙ הַּפָ֑עַם חָטָ֣אתִי אֲלֵהֶ֖ם וַּיֹ֥אמֶר ּולְאַהֲרֹ֔ן לְמֹׁשֶ֣ה וַּיִקְרָא֙
אֶתְכֶ֔ם וַאֲׁשַּלְחָ֣ה ּובָרָ֑ד אֱלֹהִ֖ים קֹלֹ֥ת מִהְיֹ֛ת וְרַ֕ב אֶל־יְהֹוָ֔ה הַעְתִ֨ירּו֙ כח הָרְׁשָעִים:
אֶת־ּכַּפַ֖י אֶפְרֹׂ֥ש אֶת־הָעִ֔יר ּכְצֵאתִי֙ מֹׁשֶ֔ה אֵלָיו֙ וַּיֹ֤אמֶר כט לַעֲמֹד: תֹסִפּ֖ון וְלֹ֥א
הָאָרֶץ: לַיהֹוָ֖ה ּכִ֥י תֵדַ֔ע לְמַ֣עַן יִהְיֶה־עֹ֔וד לֹ֣א וְהַּבָרָד֙ יֶחְּדָלּ֗ון הַּקֹלֹ֣ות אֶל־יְהֹוָ֑ה
וְהַּׂשְעֹרָ֖ה וְהַּפִׁשְתָ֥ה לא אֱלֹהִים: יְהֹוָ֥ה מִּפְנֵ֖י תִירְאּ֔ון טֶ֣רֶם ּכִ֚י יָדַ֕עְתִי וַעֲבָדֶ֑יךָ וְאַתָ֖ה ל
אֲפִילֹ֖ת ּכִ֥י נֻּכּ֑ו לֹ֣א וְהַּכֻּסֶ֖מֶת וְהַחִּטָ֥ה לב ּגִבְעֹל: וְהַּפִׁשְתָ֖ה אָבִ֔יב הַּׂשְעֹרָה֙ ּכִ֤י נֻּכָ֑תָה

] וַּיַחְּדְלּ֤ומפטיר]הֵּנָה: אֶל־יְהֹוָ֑ה ּכַּפָ֖יו וַּיִפְרֹׂ֥ש אֶת־הָעִ֔יר ּפַרְעֹה֙ מֵעִ֤ם מֹׁשֶ֜ה וַּיֵצֵ֨א לג
וְהַּקֹלֹ֖ת וְהַּבָרָ֛ד הַּמָטָ֧ר ּכִי־חָדַ֨ל ּפַרְעֹ֗ה וַּיַ֣רְא לד אָרְצָה: לֹא־נִתַ֥ךְ ּומָטָ֖ר וְהַּבָרָ֔ד הַּקֹלֹות֙
יִׂשְרָאֵ֑ל אֶת־ּבְנֵ֣י ׁשִּלַ֖ח וְלֹ֥א ּפַרְעֹ֔ה לֵ֣ב וַּיֶחֱזַק֙ לה וַעֲבָדָיו: הּ֥וא לִּבֹ֖ו וַּיַכְּבֵ֥ד לַחֲטֹ֑א וַּיֹ֣סֶף

ּכַאֲׁשֶ֛ר ּדִּבֶ֥ר יְהֹוָ֖ה ּבְיַד־מֹׁשֶה:   פ פ פ

פרק י
בא] אֶת־לִּבֹו֙[פרשת הִכְּבַ֤דְתִי ּכִי־אֲנִ֞י אֶל־ּפַרְעֹ֑ה ּבֹ֖א אֶל־מֹׁשֶ֔ה יְהֹוָה֙ וַּיֹ֤אמֶר א
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ּובֶן־ּבִנְךָ֗ בִנְךָ֜ ּבְאָזְנֵ֨י תְסַּפֵר֩ ּולְמַ֡עַן ב ּבְקִרְּבֹו: אֵּ֖לֶה אֹתֹתַ֥י ׁשִתִ֛י לְמַ֗עַן עֲבָדָ֔יו וְאֶת־לֵ֣ב
יְהֹוָה: ּכִי־אֲנִ֥י וִידַעְתֶ֖ם בָ֑ם אֲׁשֶר־ׂשַ֣מְתִי וְאֶת־אֹתֹתַ֖י ּבְמִצְרַ֔יִם הִתְעַּלַ֨לְתִי֙ אֲׁשֶ֤ר אֵ֣ת
עַד־מָתַ֣י הָעִבְרִ֔ים אֱלֹהֵ֣י יְהֹוָה֙ ּכֹה־אָמַ֤ר אֵלָ֗יו וַּיֹאמְרּ֣ו אֶל־ּפַרְעֹה֒ וְאַהֲרֹן֘ מֹׁשֶ֣ה וַּיָבֹ֨א ג

וְיַעַבְדֻנִי: עַּמִ֖י ׁשַּלַ֥ח מִּפָנָ֑י לֵעָנֹ֖ת אֶת־עַּמִ֑י[לוי]מֵאַ֔נְתָ לְׁשַּלֵ֣חַ אַתָ֖ה אִם־מָאֵ֥ן ּכִ֛י ד
אֶת־הָאָ֑רֶץ לִרְאֹ֣ת יּוכַ֖ל וְלֹ֥א הָאָ֔רֶץ אֶת־עֵ֣ין וְכִּסָה֙ ה ּבִגְבֻלֶךָ: אַרְּבֶ֖ה מָחָ֛ר מֵבִ֥יא הִנְנִ֨י
לָכֶ֖ם הַּצֹמֵ֥חַ אֶת־ּכָל־הָעֵ֔ץ וְאָכַל֙ מִן־הַּבָרָ֔ד לָכֶם֙ הַּנִׁשְאֶ֤רֶת הַּפְלֵטָ֗ה אֶת־יֶ֣תֶר | וְאָכַ֣ל
אֲבֹתֶ֨יךָ֙ לֹא־רָאּ֤ו אֲׁשֶ֨ר כָל־מִצְרַ֒יִם֒ ּובָתֵ֣י כָל־עֲבָדֶ֘יךָ֘ ּובָתֵ֣י בָתֶ֜יךָ ּומָלְאּ֨ו ו מִן־הַּׂשָדֶה:
ּפַרְעֹה: מֵעִ֥ם וַּיֵצֵ֖א וַּיִ֥פֶן הַּזֶ֑ה הַּיֹ֣ום עַ֖ד עַל־הָ֣אֲדָמָ֔ה הֱיֹותָם֙ מִּיֹ֗ום אֲבֹתֶ֔יךָ וַאֲבֹ֣ות
וְיַעַבְדּ֖ו אֶת־הָ֣אֲנָׁשִ֔ים ׁשַּלַח֙ לְמֹוקֵׁ֔ש לָ֨נּו֙ זֶ֥ה יִהְיֶ֨ה עַד־מָתַי֙ אֵלָ֗יו פַרְעֹ֜ה עַבְדֵ֨י וַּיֹאמְרּו֩ ז
וְאֶת־אַהֲרֹן֙ אֶת־מֹׁשֶ֤ה וַּיּוׁשַ֞ב ח מִצְרָיִם: אָבְדָ֖ה ּכִ֥י תֵדַ֔ע הֲטֶ֣רֶם אֱלֹהֵיהֶ֑ם אֶת־יְהֹוָ֣ה

הַהֹלְכִים: וָמִ֖י מִ֥י אֱלֹהֵיכֶ֑ם אֶת־יְהֹוָ֣ה עִבְדּ֖ו לְכּ֥ו אֲלֵהֶ֔ם וַּיֹ֣אמֶר [ישראל]אֶל־ּפַרְעֹ֔ה
ּכִ֥י נֵלֵ֔ךְ ּובִבְקָרֵ֨נּו֙ ּבְצֹאנֵ֤נּו ּובִבְנֹותֵ֜נּו ּבְבָנֵ֨ינּו נֵלֵ֑ךְ ּובִזְקֵנֵ֖ינּו ּבִנְעָרֵ֥ינּו מֹׁשֶ֔ה וַּיֹ֣אמֶר ט
וְאֶת־טַּפְכֶ֑ם אֶתְכֶ֖ם אֲׁשַּלַ֥ח ּכַאֲׁשֶ֛ר עִּמָכֶ֔ם יְהֹוָה֙ כֵ֤ן יְהִ֨י אֲלֵהֶ֗ם וַּיֹ֣אמֶר י לָנּו: חַג־יְהֹוָ֖ה
אַתֶ֣ם אֹתָּ֖ה ּכִ֥י אֶת־יְהֹוָ֔ה וְעִבְדּ֣ו הַּגְבָרִים֙ לְכּו־נָ֤א כֵ֗ן לֹ֣א יא ּפְנֵיכֶם: נֶ֥גֶד רָעָ֖ה ּכִ֥י רְאּ֕ו
יָדְךָ֜ נְטֵ֨ה אֶל־מֹׁשֶ֗ה יְהֹוָ֜ה וַּיֹ֨אמֶר יב ס פַרְעֹה: ּפְנֵ֥י מֵאֵ֖ת אֹתָ֔ם וַיְגָ֣רֶׁש מְבַקְׁשִ֑ים
אֵ֛ת הָאָ֔רֶץ אֶת־ּכָל־עֵׂ֣שֶב וְיֹאכַל֙ מִצְרָ֑יִם עַל־אֶ֣רֶץ וְיַ֖עַל ּבָאַרְּבֶ֔ה מִצְרַ֨יִם֙ עַל־אֶ֤רֶץ
נִהַ֤ג וַיהֹוָ֗ה מִצְרַ֒יִם֒ עַל־אֶ֣רֶץ אֶת־מַּטֵ֘הּו֘ מֹׁשֶ֣ה וַּיֵ֨ט יג הַּבָרָד: הִׁשְאִ֖יר ּכָל־אֲׁשֶ֥ר
נָׂשָ֖א הַּקָדִ֔ים וְרּ֨וחַ֙ הָיָ֔ה הַּבֹ֣קֶר וְכָל־הַּלָ֑יְלָה הַהּ֖וא ּכָל־הַּיֹ֥ום ּבָאָ֔רֶץ רּוחַ־קָדִים֙
מְאֹ֔ד ּכָבֵ֣ד מִצְרָ֑יִם ּגְבּ֣ול ּבְכֹ֖ל וַּיָ֕נַח מִצְרַ֔יִם ּכָל־אֶ֣רֶץ עַ֚ל הָאַרְּבֶ֗ה וַּיַ֣עַל יד אֶת־הָאַרְּבֶה:
ּכָל־הָאָ֘רֶץ֘ אֶת־עֵ֣ין וַיְכַ֞ס טו יִהְיֶה־ּכֵן: לֹ֥א וְאַחֲרָ֖יו ּכָמֹ֔הּו אַרְּבֶה֙ כֵ֤ן לֹא־הָ֨יָה לְ֠פָנָ֠יו
הַּבָרָ֑ד הֹותִ֖יר אֲׁשֶ֥ר הָעֵ֔ץ ּכָל־ּפְרִ֣י וְאֵת֙ הָאָ֗רֶץ אֶת־ּכָל־עֵׂ֣שֶב וַּיֹ֜אכַל הָאָ֒רֶץ֒ וַתֶחְׁשַ֣ךְ
לִקְרֹ֖א ּפַרְעֹ֔ה וַיְמַהֵ֣ר טז מִצְרָיִם: ּבְכָל־אֶ֥רֶץ הַּׂשָדֶ֖ה ּובְעֵׂ֥שֶב ּבָעֵ֛ץ ּכָל־יֶ֧רֶק וְלֹא־נֹותַ֨ר
אַ֣ךְ חַּטָאתִי֙ נָ֤א ׂשָ֣א וְעַתָ֗ה יז וְלָכֶם: אֱלֹהֵיכֶ֖ם לַיהֹוָ֥ה חָטָ֛אתִי וַּיֹ֗אמֶר ּולְאַהֲרֹ֑ן לְמֹׁשֶ֣ה
מֵעִ֣ם וַּיֵצֵ֖א יח הַּזֶה: אֶת־הַּמָ֥וֶת רַ֖ק מֵעָלַ֔י וְיָסֵר֙ אֱלֹהֵיכֶ֑ם לַיהֹוָ֣ה וְהַעְתִ֖ירּו הַּפַ֔עַם
אֶת־הָ֣אַרְּבֶ֔ה וַּיִּׂשָא֙ מְאֹ֔ד חָזָ֣ק רּוחַ־יָם֙ יְהֹוָ֤ה וַּיַהֲפֹ֨ךְ יט אֶל־יְהֹוָה: וַּיֶעְתַ֖ר ּפַרְעֹ֑ה
אֶת־לֵ֣ב יְהֹוָ֖ה וַיְחַּזֵ֥ק כ מִצְרָיִם: ּגְבּ֥ול ּבְכֹ֖ל אֶחָ֔ד אַרְּבֶ֣ה נִׁשְאַר֙ לֹ֤א ּסּ֑וף יָּ֣מָה וַּיִתְקָעֵ֖הּו

ּפַרְעֹ֑ה וְלֹ֥א ׁשִּלַ֖ח אֶת־ּבְנֵ֥י יִׂשְרָאֵל:   פ   
וְיָמֵׁ֖ש מִצְרָ֑יִם עַל־אֶ֣רֶץ חֹׁ֖שֶךְ וִ֥יהִי עַל־הַּׁשָמַ֔יִם יָדְךָ֙ נְטֵ֤ה אֶל־מֹׁשֶ֗ה יְהֹוָ֜ה וַּיֹ֨אמֶר כא
ׁשְלֹׁ֥שֶת מִצְרַ֖יִם ּבְכָל־אֶ֥רֶץ חֹׁשֶךְ־אֲפֵלָ֛ה וַיְהִ֧י עַל־הַּׁשָמָ֑יִם אֶת־יָדֹ֖ו מֹׁשֶ֛ה וַּיֵ֥ט כב חֹׁשֶךְ:
ּולְכָל־ּבְנֵ֧י יָמִ֑ים ׁשְלֹׁ֣שֶת מִתַחְתָ֖יו אִ֥יׁש וְלֹא־קָ֛מּו אֶת־אָחִ֗יו אִ֣יׁש לֹא־רָאּ֞ו כג יָמִים:

ּבְמֹוׁשְבֹתָם: אֹ֖ור הָ֥יָה עִבְדּ֣ו[רביעי]יִׂשְרָאֵ֛ל לְכּו֙ וַּיֹ֨אמֶר֙ אֶל־מֹׁשֶ֗ה פַרְעֹ֜ה וַּיִקְרָ֨א כד
מֹׁשֶ֔ה וַּיֹ֣אמֶר כה עִּמָכֶם: יֵלֵ֥ךְ ּגַם־טַּפְכֶ֖ם יֻּצָ֑ג ּובְקַרְכֶ֖ם צֹאנְכֶ֥ם רַ֛ק אֶת־יְהֹוָ֔ה
עִּמָ֗נּו יֵלֵ֣ךְ וְגַם־מִקְנֵ֜נּו כו אֱלֹהֵינּו: לַיהֹוָ֥ה וְעָׂשִ֖ינּו וְעֹלֹ֑ת זְבָחִ֣ים ּבְיָדֵ֖נּו תִתֵ֥ן ּגַם־אַתָ֛ה
מַה־ּנַעֲבֹד֙ לֹא־נֵדַ֗ע וַאֲנַ֣חְנּו אֱלֹהֵ֑ינּו אֶת־יְהֹוָ֣ה לַעֲבֹ֖ד נִּקַ֔ח מִּמֶּ֣נּו ּכִ֚י ּפַרְסָ֔ה תִּׁשָאֵר֙ לֹ֤א
לְׁשַּלְחָם: אָבָ֖ה וְלֹ֥א ּפַרְעֹ֑ה אֶת־לֵ֣ב יְהֹוָ֖ה וַיְחַּזֵ֥ק כז ׁשָּמָה: עַד־ּבֹאֵ֖נּו אֶת־יְהֹוָ֔ה
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פָנַ֖י רְאֹתְךָ֥ ּבְיֹ֛ום ּכִ֗י ּפָנַ֔י רְאֹ֣ות אַל־תֹ֨סֶף֙ לְךָ֗ הִּׁשָ֣מֶר מֵעָלָ֑י לֵ֣ךְ פַרְעֹ֖ה וַּיֹאמֶר־לֹ֥ו כח
תָמּות: כט וַּיֹ֥אמֶר מֹׁשֶ֖ה ּכֵ֣ן ּדִּבַ֑רְתָ לֹא־אֹסִ֥ף עֹ֖וד רְאֹ֥ות ּפָנֶיךָ:   פ

פרק יא
יְׁשַּלַ֥ח אַחֲרֵי־כֵ֕ן וְעַל־מִצְרַ֔יִם עַל־ּפַרְעֹה֙ אָבִ֤יא אֶחָד֙ נֶ֤גַע עֹ֣וד אֶל־מֹׁשֶ֗ה יְהֹוָ֜ה וַּיֹ֨אמֶר א
וְיִׁשְאֲלּ֞ו הָעָ֑ם ּבְאָזְנֵ֣י ּדַּבֶר־נָ֖א ב מִּזֶה: אֶתְכֶ֖ם יְגָרֵׁ֥ש ּגָרֵׁ֛ש ּכָלָ֕ה ּכְׁשַּ֨לְחֹ֔ו מִּזֶ֑ה אֶתְכֶ֖ם
אֶת־חֵ֥ן יְהֹוָ֛ה וַּיִתֵ֧ן ג זָהָב: ּוכְלֵ֥י ּכְלֵי־כֶ֖סֶף רְעּותָּ֔ה מֵאֵ֣ת וְאִּׁשָה֙ רֵעֵ֗הּו מֵאֵ֣ת | אִ֣יׁש
עַבְדֵי־פַרְעֹ֖ה ּבְעֵינֵ֥י מִצְרַ֔יִם ּבְאֶ֣רֶץ מְאֹד֙ ּגָדֹ֤ול מֹׁשֶ֗ה הָאִ֣יׁש | ּגַ֣ם מִצְרָ֑יִם ּבְעֵינֵ֣י הָעָ֖ם

ס הָעָם: יֹוצֵ֖א[חמישי]ּובְעֵינֵ֥י אֲנִ֥י הַּלַ֔יְלָה ּכַחֲצֹ֣ת יְהֹוָ֑ה אָמַ֣ר ּכֹ֖ה מֹׁשֶ֔ה וַּיֹ֣אמֶר ד
עַ֚ד עַל־ּכִסְאֹ֔ו הַּיֹׁשֵ֣ב ּפַרְעֹה֙ מִּבְכֹ֤ור מִצְרַ֒יִם֒ ּבְאֶ֣רֶץ ּכָל־ּבְכֹור֘ ּומֵ֣ת ה מִצְרָיִם: ּבְתֹ֥וךְ
גְדֹלָ֖ה צְעָקָ֥ה וְהָיְתָ֛ה ו ּבְהֵמָה: ּבְכֹ֥ור וְכֹ֖ל הָרֵחָ֑יִם אַחַ֣ר אֲׁשֶ֖ר הַּׁשִפְחָ֔ה ּבְכֹ֣ור
לֹ֤א יִׂשְרָאֵ֗ל ּבְנֵ֣י | ּולְכֹ֣ל ז תֹסִף: לֹ֥א וְכָמֹ֖הּו נִהְיָ֔תָה לֹ֣א ּכָמֹ֨הּו֙ אֲׁשֶ֤ר מִצְרָ֑יִם ּבְכָל־אֶ֣רֶץ
ּובֵ֥ין מִצְרַ֖יִם ּבֵ֥ין יְהֹוָ֔ה יַפְלֶ֣ה אֲׁשֶר֙ תֵדְעּ֔ון לְמַ֨עַן֙ וְעַד־ּבְהֵמָ֑ה לְמֵאִ֖יׁש לְׁשֹנֹ֔ו יֶחֱרַץ־ּכֶ֨לֶב֙
וְכָל־הָעָ֣ם אַתָה֙ צֵ֤א לֵאמֹ֗ר וְהִׁשְתַחֲוּו־לִ֣י אֵלַ֜י אֵּ֨לֶה כָל־עֲבָדֶ֩יךָ֩ וְיָרְדּ֣ו ח יִׂשְרָאֵל:
יְהֹוָה֙ וַּיֹ֤אמֶר ט ס ּבָחֳרִי־אָף: מֵעִם־ּפַרְעֹ֖ה וַּיֵצֵ֥א אֵצֵ֑א וְאַחֲרֵי־כֵ֖ן אֲׁשֶר־ּבְרַגְלֶ֔יךָ
ּומֹׁשֶ֣ה י מִצְרָיִם: ּבְאֶ֥רֶץ מֹופְתַ֖י רְבֹ֥ות לְמַ֛עַן ּפַרְעֹ֑ה אֲלֵיכֶ֖ם לֹא־יִׁשְמַ֥ע אֶל־מֹׁשֶ֔ה
ּפַרְעֹ֔ה אֶת־לֵ֣ב יְהֹוָה֙ וַיְחַּזֵ֤ק פַרְעֹ֑ה לִפְנֵ֣י הָאֵּ֖לֶה אֶת־ּכָל־הַּמֹפְתִ֥ים עָׂשּ֛ו וְאַהֲרֹ֗ן

וְלֹא־ׁשִּלַ֥ח אֶת־ּבְנֵי־יִׂשְרָאֵ֖ל מֵאַרְצֹו:   ס

פרק יב
רֹ֣אׁש לָכֶ֖ם הַּזֶ֛ה הַחֹ֧דֶׁש ב לֵאמֹר: מִצְרַ֖יִם ּבְאֶ֥רֶץ וְאֶל־אַהֲרֹ֔ן אֶל־מֹׁשֶ֣ה יְהֹוָה֙ וַּיֹ֤אמֶר א
ּבֶעָׂשֹ֖ר לֵאמֹ֔ר יִׂשְרָאֵל֙ אֶל־ּכָל־עֲדַ֤ת ּדַּבְרּ֗ו ג הַּׁשָנָה: לְחָדְׁשֵ֖י לָכֶ֔ם הּוא֙ רִאׁשֹ֥ון חֳדָׁשִ֑ים
מִהְיֹ֣ות הַּבַ֘יִת֘ וְאִם־יִמְעַ֣ט ד לַּבָיִת: ׂשֶ֥ה לְבֵית־אָבֹ֖ת ׂשֶ֥ה אִ֛יׁש לָהֶ֗ם וְיִקְחּ֣ו הַּזֶ֑ה לַחֹ֣דֶׁש
תָכֹּ֖סּו אָכְלֹ֔ו לְפִ֣י אִ֚יׁש נְפָׁשֹ֑ת ּבְמִכְסַ֣ת אֶל־ּבֵיתֹ֖ו הַּקָרֹ֥ב ּוׁשְכֵנֹ֛ו הּ֗וא וְלָקַ֣ח מִּׂשֶה֒
תִּקָחּו: ּומִן־הָעִּזִ֖ים מִן־הַּכְבָׂשִ֥ים לָכֶ֑ם יִהְיֶ֣ה ּבֶן־ׁשָנָ֖ה זָכָ֥ר תָמִ֛ים ׂשֶ֥ה ה עַל־הַּׂשֶה:
קְהַ֥ל ּכֹ֛ל אֹתֹ֗ו וְׁשָחֲטּ֣ו הַּזֶ֑ה לַחֹ֣דֶׁש יֹ֖ום עָׂשָ֛ר אַרְּבָעָ֥ה עַ֣ד לְמִׁשְמֶ֔רֶת לָכֶם֙ וְהָיָ֤ה ו
וְעַל־הַּמַׁשְקֹ֑וף הַּמְזּוזֹ֖ת עַל־ׁשְתֵ֥י וְנָתְנּ֛ו מִן־הַּדָ֔ם וְלָקְחּו֙ ז הָעַרְּבָיִם: ּבֵ֥ין עֲדַת־יִׂשְרָאֵ֖ל
צְלִי־אֵׁ֣ש הַּזֶ֑ה ּבַּלַ֣יְלָה אֶת־הַּבָׂשָ֖ר וְאָכְלּ֥ו ח ּבָהֶם: אֹתֹ֖ו אֲׁשֶר־יֹאכְלּ֥ו הַּבָ֣תִ֔ים עַ֚ל
ּכִ֣י ּבַּמָ֑יִם מְבֻּׁשָ֖ל ּובָׁשֵ֥ל נָ֔א מִּמֶּ֨נּו֙ אַל־תֹאכְלּ֤ו ט יֹאכְלֻהּו: עַל־מְרֹרִ֖ים ּומַּצֹ֔ות
מִּמֶּ֛נּו וְהַּנֹתָ֥ר עַד־ּבֹ֑קֶר מִּמֶּ֖נּו וְלֹא־תֹותִ֥ירּו י וְעַל־קִרְּבֹו: עַל־ּכְרָעָ֖יו רֹאׁשֹ֥ו אִם־צְלִי־אֵׁ֔ש
ּבְרַגְלֵיכֶ֔ם נַעֲלֵיכֶם֙ חֲגֻרִ֔ים מָתְנֵיכֶ֣ם אֹתֹו֒ תֹאכְלּ֣ו וְכָ֘כָה֘ יא תִׂשְרֹפּו: ּבָאֵׁ֥ש עַד־ּבֹ֖קֶר
בְאֶרֶץ־מִצְרַ֘יִם֘ וְעָבַרְתִ֣י יב לַיהֹוָה: הּ֖וא ּפֶ֥סַח ּבְחִּפָזֹ֔ון אֹתֹו֙ וַאֲכַלְתֶ֤ם ּבְיֶדְכֶ֑ם ּומַּקֶלְכֶ֖ם
מִצְרַ֛יִם ּובְכָל־אֱלֹהֵ֥י וְעַד־ּבְהֵמָ֑ה מֵאָדָ֖ם מִצְרַ֔יִם ּבְאֶ֣רֶץ כָל־ּבְכֹור֙ וְהִּכֵיתִ֤י הַּזֶה֒ ּבַּלַ֣יְלָה
ׁשָ֔ם אַתֶ֣ם אֲׁשֶ֣ר הַּבָתִים֙ עַ֤ל לְאֹ֗ת לָכֶ֜ם הַּדָ֨ם וְהָיָה֩ יג יְהֹוָה: אֲנִ֥י ׁשְפָטִ֖ים אֶעֱׂשֶ֥ה
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ּבְאֶ֥רֶץ ּבְהַּכֹתִ֖י לְמַׁשְחִ֔ית נֶ֨גֶף֙ בָכֶ֥ם וְלֹא־יִהְיֶ֨ה עֲלֵכֶ֑ם ּופָסַחְתִ֖י אֶת־הַּדָ֔ם וְרָאִ֨יתִי֙
חֻּקַ֥ת לְדֹרֹ֣תֵיכֶ֔ם לַיהֹוָ֑ה חַ֣ג אֹתֹ֖ו וְחַּגֹתֶ֥ם לְזִּכָרֹ֔ון לָכֶם֙ הַּזֶ֤ה הַּיֹ֨ום וְהָיָה֩ יד מִצְרָיִם:
ּׂשְאֹ֖ר תַׁשְּבִ֥יתּו הָרִאׁשֹ֔ון ּבַּיֹ֣ום אַ֚ךְ תֹאכֵ֔לּו מַּצֹ֣ות יָמִים֙ ׁשִבְעַ֤ת טו תְחָּגֻהּו: עֹולָ֖ם
עַד־יֹ֥ום הָרִאׁשֹ֖ן מִּיֹ֥ום מִּיִׂשְרָאֵ֔ל הַהִוא֙ הַּנֶ֤פֶׁש וְנִכְרְתָ֞ה חָמֵ֗ץ ּכָל־אֹכֵ֣ל | ּכִ֣י מִּבָתֵיכֶ֑ם
לָכֶ֑ם יִהְיֶ֣ה מִקְרָא־קֹ֖דֶׁש הַּׁשְבִיעִ֔י ּובַּיֹום֙ מִקְרָא־קֹ֔דֶׁש הָרִאׁשֹון֙ ּובַּיֹ֤ום טז הַּׁשְבִעִי:
לָכֶם: יֵעָׂשֶ֥ה לְבַּדֹ֖ו הּ֥וא לְכָל־נֶ֔פֶׁש יֵאָכֵ֣ל אֲׁשֶ֣ר אַ֚ךְ בָהֶ֔ם לֹא־יֵעָׂשֶ֣ה ּכָל־מְלָאכָה֙
מֵאֶ֣רֶץ אֶת־צִבְאֹותֵיכֶ֖ם הֹוצֵ֥אתִי הַּזֶ֔ה הַּיֹ֣ום ּבְעֶ֨צֶם֙ ּכִ֗י אֶת־הַּמַּצֹות֒ ּוׁשְמַרְתֶם֘ יז
עָׂשָ֨ר ּבְאַרְּבָעָה֩ ּבָרִאׁשֹ֡ן יח עֹולָם: חֻּקַ֥ת לְדֹרֹתֵיכֶ֖ם הַּזֶ֛ה אֶת־הַּיֹ֥ום ּוׁשְמַרְתֶ֞ם מִצְרָ֑יִם
ׁשִבְעַ֣ת יט ּבָעָרֶב: לַחֹ֖דֶׁש וְעֶׂשְרִ֛ים הָאֶחָ֧ד יֹ֣ום עַ֠ד מַּצֹ֑ת תֹאכְלּ֖ו ּבָעֶ֔רֶב לַחֹ֨דֶׁש֙ יֹ֤ום
מֵעֲדַ֣ת הַהִוא֙ הַּנֶ֤פֶׁש וְנִכְרְתָ֞ה מַחְמֶ֗צֶת ּכָל־אֹכֵ֣ל | ּכִ֣י ּבְבָתֵיכֶ֑ם יִּמָצֵ֖א לֹ֥א ׂשְאֹ֕ר יָמִ֔ים
תֹאכְלּ֖ו מֹוׁשְבֹ֣תֵיכֶ֔ם ּבְכֹל֙ תֹאכֵ֑לּו לֹ֣א ּכָל־מַחְמֶ֖צֶת כ הָאָרֶץ: ּובְאֶזְרַ֥ח ּבַּגֵ֖ר יִׂשְרָאֵ֔ל

מַּצֹות:   פ   
צֹ֛אן[ששי] לָכֶ֥ם ּוקְחּ֨ו מִׁשְכּ֗ו אֲלֵהֶ֑ם וַּיֹ֣אמֶר יִׂשְרָאֵ֖ל לְכָל־זִקְנֵ֥י מֹׁשֶ֛ה וַּיִקְרָ֥א כא

אֲׁשֶר־ּבַּסַף֒ ּבַּדָ֣ם ּוטְבַלְתֶם֘ אֵזֹ֗וב אֲגֻּדַ֣ת ּולְקַחְתֶ֞ם כב הַּפָסַח: וְׁשַחֲטּ֥ו לְמִׁשְּפְחֹתֵיכֶ֖ם
אִ֥יׁש תֵצְאּ֛ו לֹ֥א וְאַתֶ֗ם ּבַּסָ֑ף אֲׁשֶ֣ר מִן־הַּדָ֖ם הַּמְזּוזֹ֔ת וְאֶל־ׁשְתֵ֣י אֶל־הַּמַׁשְקֹוף֙ וְהִּגַעְתֶ֤ם
אֶת־הַּדָם֙ וְרָאָ֤ה אֶת־מִצְרַ֒יִם֒ לִנְּגֹ֣ף יְהֹוָה֘ וְעָבַ֣ר כג עַד־ּבֹקֶר: מִּפֶתַח־ּבֵיתֹ֖ו
לָבֹ֥א הַּמַׁשְחִ֔ית יִתֵן֙ וְלֹ֤א עַל־הַּפֶ֔תַח יְהֹוָה֙ ּופָסַ֤ח הַּמְזּוזֹ֑ת ׁשְתֵ֣י וְעַ֖ל עַל־הַּמַׁשְקֹ֔וף

עַד־עֹולָם: ּולְבָנֶ֖יךָ לְחָק־לְךָ֥ הַּזֶ֑ה אֶת־הַּדָבָ֣ר ּוׁשְמַרְתֶ֖ם כד לִנְּגֹף: [ע''כאֶל־ּבָתֵיכֶ֖ם
ּוׁשְמַרְתֶ֖םששי] ּדִּבֵ֑ר ּכַאֲׁשֶ֣ר לָכֶ֖ם יְהֹוָ֛ה יִתֵ֧ן אֲׁשֶ֨ר אֶל־הָאָ֗רֶץ ּכִי־תָבֹ֣אּו וְהָיָ֞ה כה

לָכֶם: הַּזֹ֖את הָעֲבֹדָ֥ה מָ֛ה ּבְנֵיכֶ֑ם אֲלֵיכֶ֖ם ּכִי־יֹאמְרּ֥ו וְהָיָ֕ה כו הַּזֹאת: אֶת־הָעֲבֹדָ֥ה
ּבְנָגְּפֹ֥ו ּבְמִצְרַ֔יִם בְנֵי־יִׂשְרָאֵל֙ עַל־ּבָתֵ֤י ּפָ֠סַ֠ח אֲׁשֶ֣ר לַיהֹוָ֗ה הּ֜וא זֶבַח־ּפֶ֨סַח וַאֲמַרְתֶ֡ם כז
יִׂשְרָאֵ֑ל ּבְנֵ֣י וַּיַעֲׂשּ֖ו וַּיֵלְכּ֥ו כח וַּיִׁשְתַחֲוּו: הָעָ֖ם וַּיִּקֹ֥ד הִּצִ֑יל וְאֶת־ּבָתֵ֣ינּו אֶת־מִצְרַ֖יִם

ס עָׂשּו: ּכֵ֥ן וְאַהֲרֹ֖ן אֶת־מֹׁשֶ֥ה יְהֹוָ֛ה צִּוָ֧ה וַיהֹוָה֘[*]ּכַאֲׁשֶ֨ר הַּלַ֗יְלָה ּבַחֲצִ֣י | וַיְהִ֣י כט
אֲׁשֶ֖ר הַּׁשְבִ֔י ּבְכֹ֣ור עַ֚ד עַל־ּכִסְאֹ֔ו הַּיֹׁשֵ֣ב ּפַרְעֹה֙ מִּבְכֹ֤ר מִצְרַ֒יִם֒ ּבְאֶ֣רֶץ כָל־ּבְכֹור֘ הִּכָ֣ה
וְכָל־מִצְרַ֔יִם וְכָל־עֲבָדָיו֙ הּ֤וא לַ֗יְלָה ּפַרְעֹ֜ה וַּיָ֨קָם ל ּבְהֵמָה: ּבְכֹ֥ור וְכֹ֖ל הַּבֹ֑ור ּבְבֵ֣ית
לְמֹׁשֶ֨ה וַּיִקְרָא֩ לא מֵת: אֵין־ׁשָ֖ם אֲׁשֶ֥ר ּבַ֔יִת ּכִי־אֵ֣ין ּבְמִצְרָ֑יִם גְדֹלָ֖ה צְעָקָ֥ה וַתְהִ֛י
עִבְדּ֥ו ּולְכּ֛ו יִׂשְרָאֵ֑ל ּגַם־ּבְנֵ֣י ּגַם־אַתֶ֖ם עַּמִ֔י מִתֹ֣וךְ ּצְאּו֙ קּ֤ומּו וַּיֹ֨אמֶר֙ לַ֗יְלָה ּולְאַהֲרֹ֜ן
ּובֵרַכְתֶ֖ם וָלֵ֑כּו ּדִּבַרְתֶ֖ם ּכַאֲׁשֶ֥ר קְחּ֛ו ּגַם־ּבְקַרְכֶ֥ם ּגַם־צֹאנְכֶ֨ם לב ּכְדַּבֶרְכֶם: אֶת־יְהֹוָ֖ה
ּכֻּלָ֥נּו אָמְרּ֖ו ּכִ֥י מִן־הָאָ֑רֶץ לְׁשַּלְחָ֣ם לְמַהֵ֖ר עַל־הָעָ֔ם מִצְרַ֨יִם֙ וַתֶחֱזַ֤ק לג ּגַם־אֹתִי:
עַל־ׁשִכְמָם: ּבְׂשִמְלֹתָ֖ם צְרֻרֹ֥ת מִׁשְאֲרֹתָ֛ם יֶחְמָ֑ץ טֶ֣רֶם אֶת־ּבְצֵקֹ֖ו הָעָ֛ם וַּיִּׂשָ֥א לד מֵתִים:
ּוׂשְמָלֹת: זָהָ֖ב ּוכְלֵ֥י ּכְלֵי־כֶ֛סֶף מִּמִצְרַ֔יִם וַּיִׁשְאֲלּו֙ מֹׁשֶ֑ה ּכִדְבַ֣ר עָׂשּ֖ו ּובְנֵי־יִׂשְרָאֵ֥ל לה

פ אֶת־מִצְרָיִם: וַיְנַּצְלּ֖ו וַּיַׁשְאִלּ֑ום מִצְרַ֖יִם ּבְעֵינֵ֥י הָעָ֛ם אֶת־חֵ֥ן נָתַ֨ן וַיהֹוָ֞ה [*]לו
מִּטָף: לְבַ֥ד הַּגְבָרִ֖ים רַגְלִ֛י אֶ֧לֶף ּכְׁשֵׁש־מֵאֹ֨ות סֻּכֹ֑תָה מֵרַעְמְסֵ֖ס בְנֵי־יִׂשְרָאֵ֛ל וַּיִסְעּ֧ו לז
אֲׁשֶ֨ר אֶת־הַּבָצֵ֜ק וַּיֹאפּ֨ו לט מְאֹד: ּכָבֵ֥ד מִקְנֶ֖ה ּובָקָ֔ר וְצֹ֣אן אִתָ֑ם עָלָ֣ה רַ֖ב וְגַם־עֵ֥רֶב לח
לְהִתְמַהְמֵּ֔הַ יָכְלּו֙ וְלֹ֤א מִּמִצְרַ֗יִם ּכִי־גֹרְׁשּ֣ו חָמֵ֑ץ לֹ֣א ּכִ֣י מַּצֹ֖ות עֻגֹ֥ת מִּמִצְרַ֛יִם הֹוצִ֧יאּו
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ׁשָנָ֔ה ׁשְלׁשִ֣ים ּבְמִצְרָ֑יִם יָׁשְבּ֖ו אֲׁשֶ֥ר יִׂשְרָאֵ֔ל ּבְנֵ֣י ּומֹוׁשַב֙ מ לָהֶם: לֹא־עָׂשּ֥ו וְגַם־צֵדָ֖ה
ּבְעֶ֨צֶם֙ וַיְהִ֗י ׁשָנָ֑ה מֵאֹ֖ות וְאַרְּבַ֥ע ׁשָנָ֔ה ׁשְלֹׁשִ֣ים מִּקֵץ֙ וַיְהִ֗י מא ׁשָנָה: מֵאֹ֖ות וְאַרְּבַ֥ע
לַיהֹוָ֔ה הּוא֙ ׁשִּמֻרִ֥ים לֵ֣יל מב מִצְרָיִם: מֵאֶ֥רֶץ יְהֹוָ֖ה ּכָל־צִבְאֹ֥ות יָצְאּ֛ו הַּזֶ֔ה הַּיֹ֣ום
לְדֹרֹתָם: יִׂשְרָאֵ֖ל לְכָל־ּבְנֵ֥י ׁשִּמֻרִ֛ים לַיהֹוָ֔ה הַּזֶה֙ הּוא־הַּלַ֤יְלָה מִצְרָ֑יִם מֵאֶ֣רֶץ לְהֹוצִיאָ֖ם

פ   
ּבֹו:[*] לֹא־יֹ֥אכַל ּכָל־ּבֶן־נֵכָ֖ר הַּפָ֑סַח חֻּקַ֣ת זֹ֖את וְאַהֲרֹ֔ן אֶל־מֹׁשֶ֣ה יְהֹוָה֙ וַּיֹ֤אמֶר מג

לֹא־יֹ֥אכַל וְׂשָכִ֖יר תֹוׁשָ֥ב מה ּבֹו: יֹ֥אכַל אָ֖ז אֹתֹ֔ו ּומַלְתָ֣ה מִקְנַת־ּכָ֑סֶף אִ֖יׁש וְכָל־עֶ֥בֶד מד
תִׁשְּבְרּו־בֹו: לֹ֥א וְעֶ֖צֶם חּ֑וצָה מִן־הַּבָׂשָ֖ר מִן־הַּבַ֛יִת לֹא־תֹוצִ֧יא יֵאָכֵ֔ל אֶחָד֙ ּבְבַ֤יִת מו ּבֹו:
לֹ֣ו הִּמֹ֧ול לַיהֹוָה֒ פֶ֘סַח֘ וְעָׂ֣שָה ּגֵ֗ר אִתְךָ֜ וְכִי־יָגּ֨ור מח אֹתֹו: יַעֲׂשּ֥ו יִׂשְרָאֵ֖ל ּכָל־עֲדַ֥ת מז
תֹורָ֣ה מט ּבֹו: לֹא־יֹ֥אכַל וְכָל־עָרֵ֖ל הָאָ֑רֶץ ּכְאֶזְרַ֣ח וְהָיָ֖ה לַעֲׂשֹתֹ֔ו יִקְרַ֣ב וְאָז֙ כָל־זָכָ֗ר
יְהֹוָ֛ה צִּוָ֧ה ּכַאֲׁשֶ֨ר יִׂשְרָאֵ֑ל ּכָל־ּבְנֵ֣י וַּיַעֲׂשּ֖ו נ ּבְתֹוכְכֶם: הַּגָ֥ר וְלַּגֵ֖ר לָאֶזְרָ֑ח יִהְיֶ֖ה אַחַ֔ת
אֶת־ּבְנֵ֧י יְהֹוָ֜ה הֹוצִ֨יא הַּזֶ֑ה הַּיֹ֣ום ּבְעֶ֖צֶם וַיְהִ֕י נא ס עָׂשּו: ּכֵ֥ן וְאֶת־אַהֲרֹ֖ן אֶת־מֹׁשֶ֥ה

יִׂשְרָאֵ֛ל מֵאֶ֥רֶץ מִצְרַ֖יִם עַל־צִבְאֹתָם:   פ

פרק יג
יִׂשְרָאֵ֔ל[*] ּבִבְנֵ֣י ּכָל־רֶ֨חֶם֙ ּפֶ֤טֶר כָל־ּבְכֹ֜ור קַּדֶׁש־לִ֨י ב ּלֵאמֹר: אֶל־מֹׁשֶ֥ה יְהֹוָ֖ה וַיְדַּבֵ֥ר א

יְצָאתֶ֤ם אֲׁשֶ֨ר הַּזֶה֙ אֶת־הַּיֹ֤ום זָכֹ֞ור אֶל־הָעָ֗ם מֹׁשֶ֜ה וַּיֹ֨אמֶר ג הּוא: לִ֖י ּובַּבְהֵמָ֑ה ּבָאָדָ֖ם
חָמֵץ: יֵאָכֵ֖ל וְלֹ֥א מִּזֶ֑ה אֶתְכֶ֖ם יְהֹוָ֛ה הֹוצִ֧יא יָ֔ד ּבְחֹ֣זֶק ּכִ֚י עֲבָדִ֔ים מִּבֵ֣ית מִּמִצְרַ֨יִם֙
הַּ֠כְנַעֲנִ֠י אֶל־אֶ֣רֶץ יְהֹוָ֡ה כִי־יְבִיאֲךָ֣ וְהָיָ֣ה ה הָאָבִיב: ּבְחֹ֖דֶׁש יֹצְאִ֑ים אַתֶ֣ם הַּיֹ֖ום ד
ּודְבָׁ֑ש חָלָ֖ב זָבַ֥ת אֶ֛רֶץ לָ֔ךְ לָ֣תֶת לַאֲבֹתֶ֨יךָ֙ נִׁשְּבַ֤ע אֲׁשֶ֨ר וְהַיְבּוסִ֗י וְהַחִּוִ֣י וְהָאֱמֹרִ֜י וְהַחִתִ֨י
הַּׁשְבִיעִ֔י ּובַּיֹום֙ מַּצֹ֑ת תֹאכַ֣ל יָמִ֖ים ׁשִבְעַ֥ת ו הַּזֶה: ּבַחֹ֥דֶׁש הַּזֹ֖את אֶת־הָעֲבֹדָ֥ה וְעָבַדְתָ֛
לְךָ֛ וְלֹא־יֵרָאֶ֥ה חָמֵ֗ץ לְךָ֜ וְלֹא־יֵרָאֶ֨ה הַּיָמִ֑ים ׁשִבְעַ֣ת אֵ֖ת יֵאָכֵ֔ל מַּצֹות֙ ז לַיהֹוָה: חַ֖ג
לִ֔י יְהֹוָה֙ עָׂשָ֤ה זֶ֗ה ּבַעֲבּ֣ור לֵאמֹ֑ר הַהּ֖וא ּבַּיֹ֥ום לְבִנְךָ֔ וְהִּגַדְתָ֣ ח ּבְכָל־ּגְבֻלֶךָ: ׂשְאֹ֖ר
תֹורַ֥ת תִהְיֶ֛ה לְמַ֗עַן עֵינֶ֔יךָ ּבֵ֣ין ּולְזִּכָרֹון֙ עַל־יָדְךָ֗ לְאֹ֜ות לְךָ֙ וְהָיָה֩ ט מִּמִצְרָיִם: ּבְצֵאתִ֖י
הַּזֹ֖את אֶת־הַחֻּקָ֥ה וְׁשָמַרְתָ֛ י מִּמִצְרָיִם: יְהֹוָ֖ה הֹוצִאֲךָ֥ חֲזָקָ֔ה ּבְיָ֣ד ּכִ֚י ּבְפִ֑יךָ יְהֹוָ֖ה

לְמֹועֲדָּ֑ה מִּיָמִ֖ים יָמִימָה:   פ   
לָךְ:[*] ּונְתָנָּ֖ה וְלַאֲבֹתֶ֑יךָ לְךָ֖ נִׁשְּבַ֥ע ּכַאֲׁשֶ֛ר הַּכְנַעֲנִ֔י אֶל־אֶ֣רֶץ יְהֹוָה֙ ּכִי־יְבִאֲךָ֤ וְהָיָ֞ה יא

הַּזְכָרִ֖ים לְךָ֛ יִהְיֶ֥ה אֲׁשֶ֨ר ּבְהֵמָ֗ה ׁשֶ֣גֶר | וְכָל־ּפֶ֣טֶר לַיהֹוָ֑ה כָל־ּפֶטֶר־רֶ֖חֶם וְהַעֲבַרְתָ֥ יב
אָדָ֛ם ּבְכֹ֥ור וְכֹ֨ל וַעֲרַפְתֹ֑ו תִפְּדֶ֖ה וְאִם־לֹ֥א בְׂשֶ֔ה תִפְּדֶ֣ה חֲמֹר֙ וְכָל־ּפֶ֤טֶר יג לַיהֹוָה:

תִפְּדֶה: אֵלָ֔יו[מפטיר]ּבְבָנֶ֖יךָ וְאָמַרְתָ֣ מַה־ּזֹ֑את לֵאמֹ֣ר מָחָ֖ר בִנְךָ֛ ּכִי־יִׁשְאָלְךָ֥ וְהָיָ֞ה יד
לְׁשַּלְחֵ֒נּו֒ פַרְעֹה֘ ּכִי־הִקְׁשָ֣ה וַיְהִ֗י טו עֲבָדִים: מִּבֵ֥ית מִּמִצְרַ֖יִם יְהֹוָ֛ה הֹוצִיאָ֧נּו יָ֗ד ּבְחֹ֣זֶק
זֹבֵ֜חַ אֲנִ֨י עַל־ּכֵן֩ ּבְהֵמָ֑ה וְעַד־ּבְכֹ֣ור אָדָ֖ם מִּבְכֹ֥ר מִצְרַ֔יִם ּבְאֶ֣רֶץ ּכָל־ּבְכֹור֙ יְהֹוָ֤ה וַּיַהֲרֹ֨ג
עַל־יָ֣דְכָ֔ה לְאֹות֙ וְהָיָ֤ה טז אֶפְּדֶה: ּבָנַ֖י וְכָל־ּבְכֹ֥ור הַּזְכָרִ֔ים רֶ֨חֶם֙ ּכָל־ּפֶ֤טֶר לַיהֹוָ֗ה

ס ס ס מִּמִצְרָיִם: יְהֹוָ֖ה הֹוצִיאָ֥נּו יָ֔ד ּבְחֹ֣זֶק ּכִ֚י עֵינֶ֑יךָ ּבֵ֣ין [פרשתּולְטֹוטָפֹ֖ת
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ּכִ֥יבשלח] ּפְלִׁשְתִ֔ים אֶ֣רֶץ ּדֶ֚רֶךְ אֱלֹהִ֗ים וְלֹא־נָחָ֣ם אֶת־הָעָם֒ ּפַרְעֹה֘ ּבְׁשַּלַ֣ח וַיְהִ֗י יז
מִצְרָיְמָה: וְׁשָ֥בּו מִלְחָמָ֖ה ּבִרְאֹתָ֥ם הָעָ֛ם ּפֶן־יִּנָחֵ֥ם אֱלֹהִ֗ים אָמַ֣ר | ּכִ֣י הּ֑וא קָרֹ֖וב
מֵאֶ֥רֶץ בְנֵי־יִׂשְרָאֵ֖ל עָלּ֥ו וַחֲמֻׁשִ֛ים יַם־סּ֑וף הַּמִדְּבָ֖ר ּדֶ֥רֶךְ אֶת־הָעָ֛ם | אֱלֹהִ֧ים וַּיַּסֵ֨ב יח
יִׂשְרָאֵל֙ אֶת־ּבְנֵ֤י הִׁשְּבִ֜יעַ הַׁשְּבֵ֨עַ ּכִי֩ עִּמֹ֑ו יֹוסֵ֖ף אֶת־עַצְמֹ֥ות מֹׁשֶ֛ה וַּיִּקַ֥ח יט מִצְרָיִם:
וַּיִסְעּ֖ו כ אִתְכֶם: מִּזֶ֖ה אֶת־עַצְמֹתַ֛י וְהַעֲלִיתֶ֧ם אֶתְכֶ֔ם אֱלֹהִים֙ יִפְקֹ֤ד ּפָקֹ֨ד לֵאמֹ֔ר
עָנָן֙ ּבְעַּמּ֤וד יֹומָ֜ם לִפְנֵיהֶ֨ם הֹלֵךְ֩ וַיהֹוָ֡ה כא הַּמִדְּבָר: ּבִקְצֵ֖ה בְאֵתָ֔ם וַּיַחֲנּ֣ו מִּסֻּכֹ֑ת
לֹא־יָמִ֞יׁש כב וָלָיְלָה: יֹומָ֥ם לָלֶ֖כֶת לָהֶ֑ם לְהָאִ֣יר אֵׁ֖ש ּבְעַּמּ֥וד וְלַ֛יְלָה הַּדֶ֔רֶךְ לַנְחֹתָ֣ם

עַּמּ֤וד הֶעָנָן֙ יֹומָ֔ם וְעַּמּ֥וד הָאֵׁ֖ש לָ֑יְלָה לִפְנֵ֖י הָעָם:   פ

פרק יד
ּפִ֣י[לוי] לִפְנֵי֙ וְיַחֲנּו֙ וְיָׁשֻ֗בּו יִׂשְרָאֵל֒ אֶל־ּבְנֵ֣י ּדַּבֵר֘ ב ּלֵאמֹר: אֶל־מֹׁשֶ֥ה יְהֹוָ֖ה וַיְדַּבֵ֥ר א

ּפַרְעֹה֙ וְאָמַ֤ר ג עַל־הַּיָם: תַחֲנּ֖ו נִכְחֹ֥ו צְפֹ֔ן ּבַ֣עַל לִפְנֵי֙ הַּיָ֑ם ּובֵ֣ין מִגְּדֹ֖ל ּבֵ֥ין הַחִירֹ֔ת
וְרָדַ֣ף אֶת־לֵב־ּפַרְעֹה֘ וְחִּזַקְתִ֣י ד הַּמִדְּבָר: עֲלֵיהֶ֖ם סָגַ֥ר ּבָאָ֑רֶץ הֵ֖ם נְבֻכִ֥ים יִׂשְרָאֵ֔ל לִבְנֵ֣י
וַּיַעֲׂשּו־כֵן: יְהֹוָ֑ה ּכִי־אֲנִ֣י מִצְרַ֖יִם וְיָדְעּ֥ו ּובְכָל־חֵילֹ֔ו ּבְפַרְעֹה֙ וְאִּכָבְדָ֤ה אַחֲרֵיהֶם֒

אֶל־הָעָ֔ם[ישראל] וַעֲבָדָיו֙ ּפַרְעֹ֤ה לְבַ֨ב וַּיֵ֠הָפֵ֠ךְ הָעָ֑ם בָרַ֖ח ּכִ֥י מִצְרַ֔יִם לְמֶ֣לֶךְ וַּיֻּגַד֙ ה
וְאֶת־עַּמֹ֖ו אֶת־רִכְּבֹ֑ו וַּיֶאְסֹ֖ר ו מֵעָבְדֵנּו: אֶת־יִׂשְרָאֵ֖ל ּכִי־ׁשִּלַ֥חְנּו עָׂשִ֔ינּו מַה־ּזֹ֣את וַּיֹאמְרּו֙
וַיְחַּזֵ֣ק ח עַל־ּכֻּלֹו: וְׁשָלִׁשִ֖ם מִצְרָ֑יִם רֶ֣כֶב וְכֹ֖ל ּבָחּ֔ור רֶ֨כֶב֙ ׁשֵׁש־מֵאֹ֥ות וַּיִּקַ֗ח ז עִּמֹו: לָקַ֥ח
ּבְיָ֥ד יֹצְאִ֖ים יִׂשְרָאֵ֔ל ּובְנֵ֣י יִׂשְרָאֵ֑ל ּבְנֵ֣י אַחֲרֵ֖י וַּיִרְּדֹ֕ף מִצְרַ֔יִם מֶ֣לֶךְ ּפַרְעֹה֙ אֶת־לֵ֤ב יְהֹוָ֗ה

רֶ֣כֶב[רביעי]רָמָה: ּכָל־סּוס֙ עַל־הַּיָ֔ם חֹנִ֣ים אֹותָם֙ וַּיַּׂשִ֤יגּו אַחֲרֵיהֶ֗ם מִצְרַ֜יִם וַּיִרְּדְפּ֨ו ט
וַּיִׂשְאּו֩ הִקְרִ֑יב ּופַרְעֹ֖ה י צְפֹן: ּבַ֥עַל לִפְנֵ֖י הַחִירֹ֔ת עַל־ּפִי֙ וְחֵילֹ֑ו ּופָרָׁשָ֖יו ּפַרְעֹ֔ה
וַּיִצְעֲקּ֥ו מְאֹ֔ד וַּיִירְאּו֙ אַחֲרֵיהֶ֗ם נֹסֵ֣עַ | מִצְרַ֣יִם וְהִּנֵ֥ה אֶת־עֵינֵיהֶ֜ם בְנֵי־יִׂשְרָאֵ֨ל
לְקַחְתָ֖נּו ּבְמִצְרַ֔יִם אֵין־קְבָרִים֙ הֲמִּבְלִ֤י אֶל־מֹׁשֶה֒ וַּיֹאמְרּו֘ יא אֶל־יְהֹוָה: בְנֵי־יִׂשְרָאֵ֖ל
אֲׁשֶר֩ הַּדָבָ֗ר הֲלֹא־זֶ֣ה יב מִּמִצְרָיִם: לְהֹוצִיאָ֖נּו ּלָ֔נּו עָׂשִ֣יתָ מַה־ּזֹאת֙ ּבַּמִדְּבָ֑ר לָמּ֣ות
עֲבֹ֣ד לָ֨נּו֙ טֹ֥וב ּכִ֣י אֶת־מִצְרָ֑יִם וְנַעַבְדָ֣ה מִּמֶּ֖נּו חֲדַ֥ל לֵאמֹ֔ר בְמִצְרַ֨יִם֙ אֵלֶ֤יךָ ּדִּבַ֨רְנּו
ּורְאּו֙ הִתְיַּצְבּ֗ו אַל־תִירָ֒אּו֒ אֶל־הָעָם֘ מֹׁשֶ֣ה וַּיֹ֨אמֶר יג ּבַּמִדְּבָר: מִּמֻתֵ֖נּו אֶת־מִצְרַ֔יִם
לֹ֥א הַּיֹ֔ום אֶת־מִצְרַ֨יִם֙ רְאִיתֶ֤ם אֲׁשֶ֨ר ּכִ֗י הַּיֹ֑ום לָכֶ֖ם אֲׁשֶר־יַעֲׂשֶ֥ה יְהֹוָ֔ה אֶת־יְׁשּועַ֣ת

תֹסִ֛פּו לִרְאֹתָ֥ם עֹ֖וד עַד־עֹולָם: יד יְהֹוָ֖ה יִּלָחֵ֣ם לָכֶ֑ם וְאַתֶ֖ם תַחֲרִׁשּון:   פ   
וְיִּסָעּו:[חמישי] אֶל־ּבְנֵי־יִׂשְרָאֵ֖ל ּדַּבֵ֥ר אֵלָ֑י מַה־תִצְעַ֖ק אֶל־מֹׁשֶ֔ה יְהֹוָה֙ וַּיֹ֤אמֶר טו

ּבְתֹ֥וךְ בְנֵי־יִׂשְרָאֵ֛ל וְיָבֹ֧אּו ּובְקָעֵ֑הּו עַל־הַּיָ֖ם אֶת־יָדְךָ֛ ּונְטֵ֧ה אֶת־מַּטְךָ֗ הָרֵ֣ם וְאַתָ֞ה טז
ּבְפַרְעֹה֙ וְאִּכָבְדָ֤ה אַחֲרֵיהֶ֑ם וְיָבֹ֖אּו מִצְרַ֔יִם אֶת־לֵ֣ב מְחַּזֵק֙ הִנְנִ֤י וַאֲנִ֗י יז ּבַּיַּבָׁשָה: הַּיָ֖ם
ּבְרִכְּבֹ֖ו ּבְפַרְעֹ֔ה ּבְהִּכָבְדִ֣י יְהֹוָ֑ה ּכִי־אֲנִ֣י מִצְרַ֖יִם וְיָדְעּ֥ו יח ּובְפָרָׁשָיו: ּבְרִכְּבֹ֖ו ּובְכָל־חֵילֹ֔ו
מֵאַחֲרֵיהֶ֑ם וַּיֵ֖לֶךְ יִׂשְרָאֵ֔ל מַחֲנֵ֣ה לִפְנֵי֙ הַהֹלֵךְ֙ הָאֱלֹהִ֗ים מַלְאַ֣ךְ וַּיִּסַ֞ע יט ּובְפָרָׁשָיו:
ּובֵין֙ מִצְרַ֗יִם מַחֲנֵ֣ה | ּבֵ֣ין וַּיָבֹ֞א כ מֵאַחֲרֵיהֶם: וַּיַעֲמֹ֖ד מִּפְנֵיהֶ֔ם הֶעָנָן֙ עַּמּ֤וד וַּיִּסַ֞ע
ּכָל־הַּלָיְלָה: אֶל־זֶ֖ה זֶ֛ה וְלֹא־קָרַ֥ב אֶת־הַּלָ֑יְלָה וַּיָ֖אֶר וְהַחׁ֔שֶךְ הֶעָנָן֙ וַיְהִ֤י יִׂשְרָאֵ֔ל מַחֲנֵ֣ה
ּכָל־הַּלַ֔יְלָה עַּזָה֙ קָדִ֤ים ּבְרּ֨וחַ אֶת־הַּ֠יָ֠ם | יְהֹוָ֣ה וַּיֹ֣ולֶךְ עַל־הַּיָם֒ אֶת־יָדֹו֘ מֹׁשֶ֣ה וַּיֵ֨ט כא
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ּבַּיַּבָׁשָ֑ה הַּיָ֖ם ּבְתֹ֥וךְ בְנֵי־יִׂשְרָאֵ֛ל וַּיָבֹ֧אּו כב הַּמָיִם: וַּיִּבָקְעּ֖ו לֶחָרָבָ֑ה אֶת־הַּיָ֖ם וַּיָׂ֥שֶם
סּ֣וס ּכֹ֚ל אַחֲרֵיהֶ֔ם וַּיָבֹ֣אּו מִצְרַ֨יִם֙ וַּיִרְּדְפּ֤ו כג ּומִּׂשְמֹאלָם: מִימִינָ֖ם חֹומָ֔ה לָהֶם֙ וְהַּמַ֤יִם
אֶל־מַחֲנֵ֣ה יְהֹוָה֙ וַּיַׁשְקֵ֤ף הַּבֹ֔קֶר ּבְאַׁשְמֹ֣רֶת וַיְהִי֙ כד הַּיָם: אֶל־תֹ֖וךְ ּופָרָׁשָ֑יו רִכְּבֹ֖ו ּפַרְעֹ֔ה
מַרְּכְבֹתָ֔יו אֹפַ֣ן אֵ֚ת וַּיָ֗סַר כה מִצְרָיִם: מַחֲנֵ֥ה אֵ֖ת וַּיָ֕הָם וְעָנָ֑ן אֵׁ֖ש ּבְעַּמּ֥וד מִצְרַ֔יִם
ּבְמִצְרָיִם: לָהֶ֖ם נִלְחָ֥ם יְהֹוָ֔ה ּכִ֣י יִׂשְרָאֵ֔ל מִּפְנֵ֣י אָנּ֨וסָה֙ מִצְרַ֗יִם וַּיֹ֣אמֶר ּבִכְבֵדֻ֑ת וַיְנַהֲגֵ֖הּו

פ   
עַל־מִצְרַ֔יִם[ששי] הַּמַ֨יִם֙ וְיָׁשֻ֤בּו עַל־הַּיָ֑ם אֶת־יָדְךָ֖ נְטֵ֥ה אֶל־מֹׁשֶ֔ה יְהֹוָה֙ וַּיֹ֤אמֶר כו

לְאֵ֣יתָנֹ֔ו ּבֹ֨קֶר֙ לִפְנֹ֥ות הַּיָ֜ם וַּיָׁ֨שָב עַל־הַּיָ֗ם אֶת־יָדֹ֜ו מֹׁשֶ֨ה וַּיֵט֩ כז וְעַל־ּפָרָׁשָיו: עַל־רִכְּבֹ֖ו
וַיְכַּסּ֤ו הַּמַ֗יִם וַּיָׁשֻ֣בּו כח הַּיָם: ּבְתֹ֥וךְ אֶת־מִצְרַ֖יִם יְהֹוָ֛ה וַיְנַעֵ֧ר לִקְרָאתֹ֑ו נָסִ֣ים ּומִצְרַ֖יִם
ּבָהֶ֖ם לֹא־נִׁשְאַ֥ר ּבַּיָ֑ם אַחֲרֵיהֶ֖ם הַּבָאִ֥ים ּפַרְעֹ֔ה חֵ֣יל לְכֹל֙ וְאֶת־הַּפָ֣רָׁשִ֔ים אֶת־הָרֶ֨כֶב֙
מִימִינָ֖ם חֹמָ֔ה לָהֶם֙ וְהַּמַ֤יִם הַּיָ֑ם ּבְתֹ֣וךְ בַּיַּבָׁשָ֖ה הָלְכּ֥ו יִׂשְרָאֵ֛ל ּובְנֵ֧י כט עַד־אֶחָד:
יִׂשְרָאֵל֙ וַּיַ֤רְא מִצְרָ֑יִם מִּיַ֣ד אֶת־יִׂשְרָאֵ֖ל הַהּ֛וא ּבַּיֹ֥ום יְהֹוָ֜ה וַּיֹ֨וׁשַע ל ּומִּׂשְמֹאלָם:
יְהֹוָה֙ עָׂשָ֤ה אֲׁשֶ֨ר הַּגְדֹלָ֗ה אֶת־הַּיָ֣ד יִׂשְרָאֵ֜ל וַּיַ֨רְא לא הַּיָם: עַל־ׂשְפַ֥ת מֵ֖ת אֶת־מִצְרַ֔יִם

ּבְמִצְרַ֔יִם וַּיִירְאּ֥ו הָעָ֖ם אֶת־יְהֹוָ֑ה וַּיַאֲמִ֨ינּו֙ ּבַיהֹוָ֔ה ּובְמֹׁשֶ֖ה עַבְּדֹו:   פ

פרק טו
אָׁשִ֤ירָה לֵאמֹ֑ר וַּיֹאמְרּ֖ו לַיהֹוָ֔ה הַּזֹאת֙ אֶת־הַּׁשִירָ֤ה יִׂשְרָאֵ֜ל ּובְנֵ֨י יָׁשִיר־מֹׁשֶה֩ אָ֣ז א
זֶ֤ה לִיׁשּועָ֑ה וַיְהִי־לִ֖י יָּ֔ה וְזִמְרָת֙ עָּזִ֤י ב בַּיָם: רָמָ֥ה וְרֹכְבֹ֖ו סּ֥וס ּגָאָ֔ה ּכִי־גָאֹ֣ה ּלַיהֹוָה֙
מַרְּכְבֹ֥ת ד ׁשְמֹו: יְהֹוָ֖ה מִלְחָמָ֑ה אִ֣יׁש יְהֹוָ֖ה ג וַאֲרֹמְמֶנְהּו: אָבִ֖י אֱלֹהֵ֥י וְאַנְוֵ֔הּו אֵלִי֙
יָרְדּ֥ו יְכַסְיֻ֑מּו תְהֹמֹ֖ת ה בְיַם־סּוף: טֻּבְעּ֥ו ׁשָלִׁשָ֖יו ּומִבְחַ֥ר בַּיָ֑ם יָרָ֣ה וְחֵילֹ֖ו ּפַרְעֹ֛ה
ּובְרֹ֥ב ז אֹויֵב: תִרְעַ֥ץ יְהֹוָ֖ה יְמִינְךָ֥ ּבַּכֹ֑חַ נֶאְּדָרִ֖י יְהֹוָ֔ה יְמִינְךָ֣ ו ּכְמֹו־אָבֶן: בִמְצֹולֹ֖ת
נִּצְבּ֥ו מַ֔יִם נֶ֣עֶרְמּו אַּפֶ֨יךָ֙ ּובְרּ֤וחַ ח ּכַּקַׁש: יֹאכְלֵ֖מֹו חֲרֹ֣נְךָ֔ תְׁשַּלַח֙ קָמֶ֑יךָ תַהֲרֹ֣ס ּגְאֹונְךָ֖
ׁשָלָ֑ל אֲחַּלֵ֣ק אַּׂשִ֖יג אֶרְּדֹ֥ף אֹויֵ֛ב אָמַ֥ר ט ּבְלֶב־יָם: תְהֹמֹ֖ת קָפְאּ֥ו נֹזְלִ֑ים כְמֹו־נֵ֖ד
ּכַעֹופֶ֔רֶת צָלֲלּו֙ יָ֑ם ּכִּסָ֣מֹו בְרּוחֲךָ֖ נָׁשַ֥פְתָ י יָדִי: תֹורִיׁשֵ֖מֹו חַרְּבִ֔י אָרִ֣יק נַפְׁשִ֔י תִמְלָאֵ֣מֹו
עֹׂ֥שֵה תְהִּלֹ֖ת נֹורָ֥א ּבַּקֹ֑דֶׁש נֶאְּדָ֣ר ּכָמֹ֖כָה מִ֥י יְהֹוָ֔ה ּבָאֵלִם֙ מִי־כָמֹ֤כָה יא אַּדִירִים: ּבְמַ֖יִם
בְעָּזְךָ֖ נֵהַ֥לְתָ ּגָאָ֑לְתָ עַם־זּ֣ו בְחַסְּדְךָ֖ נָחִ֥יתָ יג אָרֶץ: תִבְלָעֵ֖מֹו יְמִ֣ינְךָ֔ נָטִ֨יתָ֙ יב פֶלֶא:
אַּלּופֵ֣י נִבְהֲלּו֙ אָ֤ז טו ּפְלָׁשֶת: יֹׁשְבֵ֖י אָחַ֔ז חִ֣יל יִרְּגָזּ֑ון עַּמִ֖ים ׁשָמְעּ֥ו יד קָדְׁשֶךָ: אֶל־נְוֵ֥ה
וָפַ֔חַד אֵימָ֨תָה֙ עֲלֵיהֶ֤ם תִּפֹ֨ל טז כְנָעַן: יֹׁשְבֵ֥י ּכֹ֖ל נָמֹ֕גּו רָ֑עַד יֹאחֲזֵ֖מֹו מֹואָ֔ב אֵילֵ֣י אֱדֹ֔ום
תְבִאֵ֗מֹו יז קָנִיתָ: עַם־זּ֥ו עַד־יַעֲבֹ֖ר יְהֹוָ֔ה עַּמְךָ֙ עַד־יַעֲבֹ֤ר ּכָאָ֑בֶן יִּדְמּ֣ו זְרֹועֲךָ֖ ּבִגְדֹ֥ל
| יְהֹוָ֥ה יח יָדֶיךָ: ּכֹונֲנּ֥ו אֲדֹנָ֖י מִּקְדָׁ֕ש יְהֹוָ֑ה ּפָעַ֖לְתָ לְׁשִבְתְךָ֛ מָכֹ֧ון נַחֲלָתְךָ֔ ּבְהַ֣ר וְתִּטָעֵ֨מֹו֙
עֲלֵהֶ֖ם יְהֹוָ֛ה וַּיָׁ֧שֶב ּבַּיָ֔ם ּובְפָרָׁשָיו֙ ּבְרִכְּבֹ֤ו ּפַרְעֹ֜ה סּ֨וס בָא֩ ּכִ֣י יט וָעֶד: לְעֹלָ֥ם יִמְלֹ֖ךְ

אֶת־מֵ֣י הַּיָ֑ם ּובְנֵ֧י יִׂשְרָאֵ֛ל הָלְכּ֥ו בַּיַּבָׁשָ֖ה ּבְתֹ֥וךְ הַּיָם:   פ   
אַחֲרֶ֔יהָ כָל־הַּנָׁשִים֙ ָ וַתֵצֶ֤אן ּבְיָדָּ֑ה אֶת־הַתֹ֖ף אַהֲרֹ֛ן אֲחֹ֧ות הַּנְבִיאָ֜ה מִרְיָ֨ם וַתִּקַח֩ כ
רָמָ֥ה וְרֹכְבֹ֖ו סּ֥וס ּגָאָ֔ה ּכִי־גָאֹ֣ה לַיהֹוָה֙ ׁשִ֤ירּו מִרְיָ֑ם לָהֶ֖ם וַתַ֥עַן כא ּובִמְחֹלֹת: ּבְתֻּפִ֖ים
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וַּיֵלְכּ֧ו אֶל־מִדְּבַר־ׁשּ֑ור וַּיֵצְאּ֖ו מִּיַם־סּ֔וף אֶת־יִׂשְרָאֵל֙ מֹׁשֶ֤ה וַּיַּסַ֨ע כב ס בַּיָם:
מִּמָרָ֔ה מַ֨יִם֙ לִׁשְתֹ֥ת יָכְלּ֗ו וְלֹ֣א מָרָ֔תָה וַּיָבֹ֣אּו כג מָיִם: וְלֹא־מָ֥צְאּו ּבַּמִדְּבָ֖ר ׁשְלֹׁשֶת־יָמִ֛ים
מַה־ּנִׁשְתֶה: ּלֵאמֹ֖ר עַל־מֹׁשֶ֥ה הָעָ֛ם וַּיִּלֹ֧נּו כד מָרָה: קָרָא־ׁשְמָּ֖ה עַל־ּכֵ֥ן הֵ֑ם מָרִ֖ים ּכִ֥י
לֹ֛ו ׂשָ֥ם ׁשָ֣ם הַּמָ֑יִם וַּיִמְתְקּ֖ו אֶל־הַּמַ֔יִם וַּיַׁשְלֵךְ֙ עֵ֔ץ יְהֹוָה֙ וַּיֹורֵ֤הּו אֶל־יְהֹוָ֗ה וַּיִצְעַ֣ק כה
וְהַּיָׁשָ֤ר אֱלֹהֶ֗יךָ יְהֹוָ֣ה | לְקֹ֣ול תִׁשְמַ֜ע אִם־ׁשָמֹ֨ועַ וַּיֹ֩אמֶר֩ כו נִּסָהּו: וְׁשָ֥ם ּומִׁשְּפָ֖ט חֹ֥ק
אֲׁשֶר־ׂשַ֤מְתִי ּכָל־הַּמַחֲלָ֞ה ּכָל־חֻּקָ֑יו וְׁשָמַרְתָ֖ לְמִצְֹותָ֔יו וְהַאֲזַנְתָ֙ תַעֲׂשֶ֔ה ּבְעֵינָיו֙

ס רֹפְאֶךָ: יְהֹוָ֖ה אֲנִ֥י ּכִ֛י עָלֶ֔יךָ לֹא־אָׂשִ֣ים ששי]בְמִצְרַ֨יִם֙ אֵילִ֔מָה[ע''כ וַּיָבֹ֣אּו כז
וְׁשָ֗ם ׁשְתֵ֥ים עֶׂשְרֵ֛ה עֵינֹ֥ת מַ֖יִם וְׁשִבְעִ֣ים תְמָרִ֑ים וַּיַחֲנּו־ׁשָ֖ם עַל־הַּמָיִם:

פרק טז
סִינָ֑י ּובֵ֣ין ּבֵין־אֵילִ֖ם אֲׁשֶ֥ר אֶל־מִדְּבַר־סִ֔ין ּבְנֵי־יִׂשְרָאֵל֙ ּכָל־עֲדַ֤ת וַּיָבֹ֜אּו מֵאֵילִ֔ם וַּיִסְעּו֙ א
ּכָל־עֲדַ֧ת [וַּיִּלֹ֜ונּו] וַּיִּלֹ֜ינּו ב מִצְרָיִם: מֵאֶ֥רֶץ לְצֵאתָ֖ם הַּׁשֵנִ֔י לַחֹ֣דֶׁש יֹום֙ עָׂשָ֥ר ּבַחֲמִּׁשָ֨ה
מּותֵ֤נּו מִי־יִתֵ֨ן יִׂשְרָאֵ֗ל ּבְנֵ֣י אֲלֵהֶ֜ם וַּיֹאמְרּ֨ו ג ּבַּמִדְּבָר: וְעַל־אַהֲרֹ֖ן עַל־מֹׁשֶ֥ה ּבְנֵי־יִׂשְרָאֵ֛ל
ּכִי־הֹוצֵאתֶ֤ם לָׂשֹ֑בַע לֶ֖חֶם ּבְאָכְלֵ֥נּו הַּבָׂשָ֔ר עַל־סִ֣יר ּבְׁשִבְתֵ֨נּו֙ מִצְרַ֔יִם ּבְאֶ֣רֶץ בְיַד־יְהֹוָה֙
יְהֹוָה֙ וַּיֹ֤אמֶר ד ס ּבָרָעָב: הַּזֶ֖ה אֶת־ּכָל־הַּקָהָ֥ל לְהָמִ֛ית הַּזֶ֔ה אֶל־הַּמִדְּבָ֣ר אֹתָ֨נּו֙
ּבְיֹומֹ֔ו ּדְבַר־יֹ֣ום וְלָקְטּו֙ הָעָ֤ם וְיָצָ֨א מִן־הַּׁשָמָ֑יִם לֶ֖חֶם לָכֶ֛ם מַמְטִ֥יר הִנְנִ֨י אֶל־מֹׁשֶ֔ה
אֲׁשֶר־יָבִ֑יאּו אֵ֣ת וְהֵכִ֖ינּו הַּׁשִּׁשִ֔י ּבַּיֹ֣ום וְהָיָה֙ ה אִם־לֹא: ּבְתֹורָתִ֖י הֲיֵלֵ֥ךְ אֲנַּסֶּ֛נּו לְמַ֧עַן
יִׂשְרָאֵ֑ל אֶל־ּכָל־ּבְנֵ֖י וְאַהֲרֹ֔ן מֹׁשֶה֙ וַּיֹ֤אמֶר ו יֹום: | יֹ֥ום אֲׁשֶר־יִלְקְטּ֖ו עַ֥ל מִׁשְנֶ֔ה וְהָיָ֣ה

מִצְרָיִם: מֵאֶ֥רֶץ אֶתְכֶ֖ם הֹוצִ֥יא יְהֹוָ֛ה ּכִ֧י וִידַעְתֶ֕ם אֶת־ּכְבֹ֣וד[*]עֶ֕רֶב ּורְאִיתֶם֙ ּובֹ֗קֶר ז
וַּיֹ֣אמֶר ח עָלֵינּו: [תַּלִ֖ינּו] תַּלִ֖ונּו ּכִ֥י מָ֔ה וְנַ֣חְנּו עַל־יְהֹוָ֑ה אֶת־תְלֻּנֹתֵיכֶ֖ם ּבְׁשָמְעֹ֥ו יְהֹוָ֔ה
יְהֹוָה֙ ּבִׁשְמֹ֤עַ לִׂשְּבֹ֔עַ ּבַּבֹ֨קֶר֙ וְלֶ֤חֶם לֶאֱכֹ֗ל ּבָׂשָ֣ר ּבָעֶ֜רֶב לָכֶ֨ם יְהֹוָה֩ ּבְתֵ֣ת מֹׁשֶ֗ה
עַל־יְהֹוָה: ּכִ֥י תְלֻּנֹתֵיכֶ֖ם לֹא־עָלֵ֥ינּו מָ֔ה וְנַ֣חְנּו עָלָ֑יו מַּלִינִ֖ם אֲׁשֶר־אַתֶ֥ם אֶת־תְלֻּנֹ֣תֵיכֶ֔ם
ׁשָמַ֔ע ּכִ֣י יְהֹוָ֑ה לִפְנֵ֣י קִרְבּ֖ו יִׂשְרָאֵ֔ל ּבְנֵ֣י אֶל־ּכָל־עֲדַת֙ אֱמֹ֗ר אֶל־אַהֲרֹ֔ן מֹׁשֶה֙ וַּיֹ֤אמֶר ט
וְהִּנֵה֙ אֶל־הַּמִדְּבָ֑ר וַּיִפְנּ֖ו ּבְנֵי־יִׂשְרָאֵ֔ל אֶל־ּכָל־עֲדַ֣ת אַהֲרֹן֙ ּכְדַּבֵ֤ר וַיְהִ֗י י תְלֻּנֹתֵיכֶם: אֵ֖ת

ּכְבֹ֣וד יְהֹוָ֔ה נִרְאָ֖ה ּבֶעָנָן:   פ   
אֲלֵהֶ֜ם[*] ּדַּבֵ֨ר יִׂשְרָאֵל֒ ּבְנֵ֣י אֶת־תְלּוּנֹת֘ ׁשָמַ֗עְתִי יב ּלֵאמֹר: אֶל־מֹׁשֶ֥ה יְהֹוָ֖ה וַיְדַּבֵ֥ר יא

יְהֹוָ֖ה אֲנִ֥י ּכִ֛י וִידַעְתֶ֕ם תִׂשְּבְעּו־לָ֑חֶם ּובַּבֹ֖קֶר בָׂשָ֔ר תֹאכְלּ֣ו הָעַרְּבַ֨יִם֙ ּבֵ֤ין לֵאמֹ֗ר
הַּטָ֔ל ׁשִכְבַ֣ת הָיְתָה֙ ּובַּבֹ֗קֶר אֶת־הַּמַחֲנֶ֑ה וַתְכַ֖ס הַּׂשְלָ֔ו וַתַ֣עַל בָעֶ֔רֶב וַיְהִ֣י יג אֱלֹהֵיכֶם:
ּכַּכְפֹ֖ר ּדַ֥ק מְחֻסְּפָ֔ס ּדַ֣ק הַּמִדְּבָר֙ עַל־ּפְנֵ֤י וְהִּנֵ֞ה הַּטָ֑ל ׁשִכְבַ֣ת וַתַ֖עַל יד לַּמַחֲנֶה: סָבִ֖יב
מַה־הּ֑וא יָדְעּ֖ו לֹ֥א ּכִ֛י הּ֔וא מָ֣ן אֶל־אָחִיו֙ אִ֤יׁש וַּיֹ֨אמְרּ֜ו בְנֵי־יִׂשְרָאֵ֗ל וַּיִרְאּ֣ו טו עַל־הָאָרֶץ:
אֲׁשֶ֣ר הַּדָבָר֙ זֶ֤ה טז לְאָכְלָה: לָכֶ֖ם יְהֹוָ֛ה נָתַ֧ן אֲׁשֶ֨ר הַּלֶ֔חֶם הּ֣וא אֲלֵהֶ֔ם מֹׁשֶה֙ וַּיֹ֤אמֶר
לַאֲׁשֶ֥ר אִ֛יׁש נַפְׁשֹ֣תֵיכֶ֔ם מִסְּפַר֙ לַּגֻלְּגֹ֗לֶת עֹ֣מֶר אָכְלֹ֑ו לְפִ֣י אִ֖יׁש מִּמֶּ֔נּו לִקְטּ֣ו יְהֹוָ֔ה צִּוָ֣ה
בָעֹ֔מֶר וַּיָמֹּ֣דּו יח וְהַּמַמְעִיט: הַּמַרְּבֶ֖ה וַּיִלְקְטּ֔ו יִׂשְרָאֵ֑ל ּבְנֵ֣י וַּיַעֲׂשּו־כֵ֖ן יז תִּקָחּו: ּבְאָהֳלֹ֖ו

לָקָטּו: לְפִי־אָכְלֹ֖ו אִ֥יׁש הֶחְסִ֑יר לֹ֣א וְהַּמַמְעִ֖יט הַּמַרְּבֶ֔ה הֶעְּדִיף֙ וַּיֹ֥אמֶר[*]וְלֹ֤א יט
אֲנָׁשִ֤ים וַּיֹותִ֨רּו אֶל־מֹׁשֶ֗ה וְלֹא־ׁשָמְעּ֣ו כ עַד־ּבֹקֶר: מִּמֶּ֖נּו אַל־יֹותֵ֥ר אִ֕יׁש אֲלֵהֶ֑ם מֹׁשֶ֖ה
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ּבַּבֹ֣קֶר אֹתֹו֙ וַּיִלְקְטּ֤ו כא מֹׁשֶה: עֲלֵהֶ֖ם וַּיִקְצֹ֥ף וַּיִבְאַׁ֑ש תֹולָעִ֖ים וַּיָ֥רֻם עַד־ּבֹ֔קֶר מִּמֶּ֨נּו֙
מִׁשְנֶ֔ה לֶ֨חֶם֙ לָקְטּ֥ו הַּׁשִּׁשִ֗י ּבַּיֹ֣ום | וַיְהִ֣י כב וְנָמָס: הַּׁשֶ֖מֶׁש וְחַ֥ם אָכְלֹ֑ו ּכְפִ֣י אִ֖יׁש ּבַּבֹ֔קֶר
הּ֚וא אֲלֵהֶ֗ם וַּיֹ֣אמֶר כג לְמֹׁשֶה: וַּיַּגִ֖ידּו הָעֵדָ֔ה ּכָל־נְׂשִיאֵ֣י וַּיָבֹ֨אּו֙ לָאֶחָ֑ד הָעֹ֖מֶר ׁשְנֵ֥י
וְאֵ֤ת אֵפּ֗ו אֲׁשֶר־תֹאפּ֞ו אֵ֣ת מָחָ֑ר לַיהֹוָ֖ה ׁשַּבַת־קֹ֛דֶׁש ׁשַּבָתֹ֧ון יְהֹוָ֔ה ּדִּבֶ֣ר אֲׁשֶ֣ר
אֹתֹו֙ וַּיַּנִ֤יחּו כד עַד־הַּבֹקֶר: לְמִׁשְמֶ֖רֶת לָכֶ֛ם הַּנִ֧יחּו ּכָל־הָ֣עֹדֵ֔ף וְאֵת֙ ּבַּׁשֵ֔לּו אֲׁשֶר־תְבַּׁשְלּו֙
מֹׁשֶה֙ וַּיֹ֤אמֶר כה ּבֹו: לֹא־הָיְתָה וְרִּמָ֖ה הִבְאִ֔יׁש וְלֹ֣א מֹׁשֶ֑ה צִּוָ֣ה ּכַאֲׁשֶ֖ר עַד־הַּבֹ֔קֶר
יָמִ֖ים ׁשֵׁ֥שֶת כו ּבַּׂשָדֶה: תִמְצָאֻ֖הּו לֹ֥א הַּיֹ֕ום לַיהֹוָ֑ה הַּיֹ֖ום ּכִי־ׁשַּבָ֥ת הַּיֹ֔ום אִכְלֻ֣הּו
מִן־הָעָ֖ם יָצְאּ֥ו הַּׁשְבִיעִ֔י ּבַּיֹ֣ום וַיְהִי֙ כז יִהְיֶה־ּבֹו: לֹ֥א ׁשַּבָ֖ת הַּׁשְבִיעִ֛י ּובַּיֹ֧ום תִלְקְטֻ֑הּו
מִצְֹותַ֖י לִׁשְמֹ֥ר מֵאַנְתֶ֔ם עַד־אָ֨נָה֙ אֶל־מֹׁשֶ֑ה יְהֹוָ֖ה וַּיֹ֥אמֶר כח ס מָצָאּו: וְלֹ֖א לִלְקֹ֑ט
לֶ֣חֶם הַּׁשִּׁשִ֖י ּבַּיֹ֥ום לָכֶ֛ם נֹתֵ֥ן הּ֣וא עַל־ּכֵ֠ן הַּׁשַּבָת֒ לָכֶ֣ם נָתַ֣ן ּכִי־יְהֹוָה֘ רְאּ֗ו כט וְתֹורֹתָי:
הָעָ֖ם וַיִׁשְּבְתּ֥ו ל הַּׁשְבִיעִי: ּבַּיֹ֥ום מִּמְקֹמֹ֖ו אִ֛יׁש אַל־יֵ֥צֵא תַחְתָ֗יו אִ֣יׁש | ׁשְבּ֣ו יֹומָ֑יִם
וְטַעְמֹ֖ו לָבָ֔ן ּגַד֙ ּכְזֶ֤רַע וְהּ֗וא מָ֑ן אֶת־ׁשְמֹ֖ו בֵית־יִׂשְרָאֵ֛ל וַּיִקְרְאּ֧ו לא הַּׁשְבִעִי: ּבַּיֹ֥ום

ּבִדְבָׁש: מִּמֶּ֔נּו[*]ּכְצַּפִיחִ֥ת הָעֹ֨מֶר֙ מְלֹ֤א יְהֹוָ֔ה צִּוָ֣ה אֲׁשֶ֣ר הַּדָבָר֙ זֶ֤ה מֹׁשֶ֗ה וַּיֹ֣אמֶר לב
ּבַּמִדְּבָ֔ר אֶתְכֶם֙ הֶאֱכַ֤לְתִי אֲׁשֶ֨ר אֶת־הַּלֶ֗חֶם יִרְאּ֣ו | לְמַ֣עַן לְדֹרֹתֵיכֶ֑ם לְמִׁשְמֶ֖רֶת
אַחַ֔ת צִנְצֶ֣נֶת קַ֚ח אֶל־אַהֲרֹ֗ן מֹׁשֶ֜ה וַּיֹ֨אמֶר לג מִצְרָיִם: מֵאֶ֥רֶץ אֶתְכֶ֖ם ּבְהֹוצִיאִ֥י
ּכַאֲׁשֶ֛ר לד לְדֹרֹתֵיכֶם: לְמִׁשְמֶ֖רֶת יְהֹוָ֔ה לִפְנֵ֣י אֹתֹו֙ וְהַּנַ֤ח מָ֑ן מְלֹא־הָעֹ֖מֶר וְתֶן־ׁשָּ֥מָה
אָכְלּ֤ו יִׂשְרָאֵ֗ל ּובְנֵ֣י לה לְמִׁשְמָרֶת: הָעֵדֻ֖ת לִפְנֵ֥י אַהֲרֹ֛ן וַּיַּנִיחֵ֧הּו אֶל־מֹׁשֶ֑ה יְהֹוָ֖ה צִּוָ֥ה
אֶל־קְצֵ֖ה עַד־ּבֹאָ֕ם אָכְלּ֔ו אֶת־הַּמָן֙ נֹוׁשָ֑בֶת אֶל־אֶ֣רֶץ עַד־ּבֹאָ֖ם ׁשָנָ֔ה אַרְּבָעִ֣ים אֶת־הַּמָן֙

אֶ֥רֶץ ּכְנָעַן: לו וְהָעֹ֕מֶר עֲׂשִרִ֥ית הָאֵיפָ֖ה הּוא:   פ

פרק יז
וַּיַחֲנּו֙[*] יְהֹוָ֑ה עַל־ּפִ֣י לְמַסְעֵיהֶ֖ם מִּמִדְּבַר־סִ֛ין ּבְנֵי־יִׂשְרָאֵ֧ל ּכָל־עֲדַ֨ת וַּ֠יִסְעּ֠ו א

מַ֖יִם תְנּו־לָ֥נּו וַּיֹ֣אמְרּ֔ו עִם־מֹׁשֶ֔ה הָעָם֙ וַּיָ֤רֶב ב הָעָם: לִׁשְתֹ֥ת מַ֖יִם וְאֵ֥ין ּבִרְפִידִ֔ים
ׁשָ֤ם וַּיִצְמָ֨א ג אֶת־יְהֹוָה: מַה־תְנַּסּ֖ון עִּמָדִ֔י מַה־תְרִיבּון֙ מֹׁשֶ֔ה לָהֶם֙ וַּיֹ֤אמֶר וְנִׁשְתֶ֑ה
אֹתִ֛י לְהָמִ֥ית מִּמִצְרַ֔יִם הֶעֱלִיתָ֣נּו ּזֶה֙ לָּ֤מָה וַּיֹ֗אמֶר עַל־מֹׁשֶ֑ה הָעָ֖ם וַּיָ֥לֶן לַּמַ֔יִם הָעָם֙
הַּזֶ֑ה לָעָ֣ם אֶעֱׂשֶ֖ה מָ֥ה לֵאמֹ֔ר אֶל־יְהֹוָ֣ה מֹׁשֶה֙ וַּיִצְעַ֤ק ד ּבַּצָמָא: וְאֶת־מִקְנַ֖י וְאֶת־ּבָנַ֥י
מִּזִקְנֵ֣י אִתְךָ֖ וְקַ֥ח הָעָ֔ם לִפְנֵ֣י עֲבֹר֙ אֶל־מֹׁשֶ֗ה יְהֹוָ֜ה וַּיֹ֨אמֶר ה ּוסְקָלֻנִי: מְעַ֖ט עֹ֥וד
| ּׁשָ֥ם לְפָנֶ֨יךָ עֹמֵד֩ הִנְנִ֣י ו וְהָלָכְתָ: ּבְיָדְךָ֖ קַ֥ח אֶת־הַיְאֹ֔ר ּבֹו֙ הִּכִ֤יתָ אֲׁשֶ֨ר ּומַּטְךָ֗ יִׂשְרָאֵ֑ל
לְעֵינֵ֖י מֹׁשֶ֔ה ּכֵן֙ וַּיַ֤עַׂש הָעָ֑ם וְׁשָתָ֣ה מַ֖יִם מִּמֶּ֛נּו וְיָצְאּ֥ו בַּצּ֗ור וְהִּכִ֣יתָ ּבְחֹרֵב֒ עַל־הַּצּור֘
נַּסֹתָ֤ם וְעַ֨ל יִׂשְרָאֵ֗ל ּבְנֵ֣י | עַל־רִ֣יב ּומְרִיבָ֑ה מַּסָ֖ה הַּמָקֹ֔ום ׁשֵ֣ם וַּיִקְרָא֙ ז יִׂשְרָאֵל: זִקְנֵ֥י

אֶת־יְהֹוָה֙ לֵאמֹ֔ר הֲיֵׁ֧ש יְהֹוָ֛ה ּבְקִרְּבֵ֖נּו אִם־אָיִן:   פ   
ּבְחַר־לָ֣נּו אֶל־יְהֹוׁשֻ֨עַ֙ מֹׁשֶ֤ה וַּיֹ֨אמֶר ט ּבִרְפִידִם: עִם־יִׂשְרָאֵ֖ל וַּיִּלָ֥חֶם עֲמָלֵ֑ק וַּיָבֹ֖א ח
ּבְיָדִי: הָאֱלֹהִ֖ים ּומַּטֵ֥ה הַּגִבְעָ֔ה עַל־רֹ֣אׁש נִּצָב֙ אָנֹכִ֤י מָחָ֗ר ּבַעֲמָלֵ֑ק הִּלָחֵ֣ם וְצֵ֖א אֲנָׁשִ֔ים
רֹ֥אׁש עָלּ֖ו וְחּ֔ור אַהֲרֹ֣ן ּומֹׁשֶה֙ ּבַעֲמָלֵ֑ק לְהִּלָחֵ֖ם מֹׁשֶ֔ה אָמַר־לֹו֙ ּכַאֲׁשֶ֤ר יְהֹוׁשֻ֗עַ וַּיַ֣עַׂש י
עֲמָלֵק: וְגָבַ֥ר יָדֹ֖ו יָנִ֛יחַ וְכַאֲׁשֶ֥ר יִׂשְרָאֵ֑ל וְגָבַ֣ר יָדֹ֖ו מֹׁשֶ֛ה יָרִ֥ים ּכַאֲׁשֶ֨ר וְהָיָ֗ה יא הַּגִבְעָה:
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בְיָדָ֗יו תָמְכּ֣ו וְחּ֜ור וְאַהֲרֹ֨ן עָלֶ֑יהָ וַּיֵׁ֣שֶב תַחְתָ֖יו וַּיָׂשִ֥ימּו וַּיִקְחּו־אֶ֛בֶן ּכְבֵדִ֔ים מֹׁשֶה֙ וִידֵ֤י יב
אֶת־עֲמָלֵ֥ק יְהֹוׁשֻ֛עַ וַּיַחֲלׁ֧ש יג הַּׁשָמֶׁש: עַד־ּבֹ֥א אֱמּונָ֖ה יָדָ֛יו וַיְהִ֥י אֶחָ֔ד ּומִּזֶ֣ה אֶחָד֙ מִּזֶ֤ה

וְאֶת־עַּמֹ֖ו לְפִי־חָרֶב:   פ   
יְהֹוׁשֻ֑עַ[מפטיר] ּבְאָזְנֵ֣י וְׂשִ֖ים ּבַּסֵ֔פֶר זִּכָרֹון֙ זֹ֤את ּכְתֹ֨ב אֶל־מֹׁשֶ֗ה יְהֹוָ֜ה וַּיֹ֨אמֶר יד

ׁשְמֹ֖ו וַּיִקְרָ֥א מִזְּבֵ֑חַ מֹׁשֶ֖ה וַּיִ֥בֶן טו הַּׁשָמָיִם: מִתַ֖חַת עֲמָלֵ֔ק אֶת־זֵ֣כֶר אֶמְחֶה֙ ּכִי־מָחֹ֤ה
יְהֹוָ֥ה | נִּסִי: טז וַּיֹ֗אמֶר ּכִי־יָד֙ עַל־ּכֵ֣ס יָּ֔ה מִלְחָמָ֥ה לַיהֹוָ֖ה ּבַעֲמָלֵ֑ק מִּדֹ֖ר ּדֹר:   פ פ פ

פרק יח
יתרו] אֱלֹהִים֙[פרשת עָׂשָ֤ה ּכָל־אֲׁשֶ֨ר אֵת֩ מֹׁשֶ֔ה חֹתֵ֣ן מִדְיָן֙ כֹהֵ֤ן יִתְרֹ֨ו וַּיִׁשְמַ֞ע א

חֹתֵ֣ן יִתְרֹו֙ וַּיִּקַ֗ח ב מִּמִצְרָיִם: אֶת־יִׂשְרָאֵ֖ל יְהֹוָ֛ה ּכִי־הֹוצִ֧יא עַּמֹ֑ו ּולְיִׂשְרָאֵ֖ל לְמֹׁשֶ֔ה
הָאֶחָד֙ ׁשֵ֤ם אֲׁשֶ֨ר בָנֶ֑יהָ ׁשְנֵ֣י וְאֵ֖ת ג ׁשִּלּוחֶיהָ: אַחַ֖ר מֹׁשֶ֑ה אֵׁ֣שֶת אֶת־צִּפֹרָ֖ה מֹׁשֶ֔ה
ּבְעֶזְרִ֔י אָבִי֙ ּכִי־אֱלֹהֵ֤י אֱלִיעֶ֑זֶר הָאֶחָ֖ד וְׁשֵ֥ם ד נָכְרִּיָה: ּבְאֶ֖רֶץ הָיִ֔יתִי ּגֵ֣ר אָמַ֔ר ּכִ֣י ּגֵרְׁשֹ֔ם
אֶ֨ל־הַּמִדְּבָ֔ר אֶל־מֹׁשֶ֑ה וְאִׁשְתֹ֖ו ּובָנָ֥יו מֹׁשֶ֛ה חֹתֵ֥ן יִתְרֹ֨ו וַּיָבֹ֞א ה ּפַרְעֹה: מֵחֶ֥רֶב וַּיַּצִלֵ֖נִי

הָאֱלֹהִים: הַ֥ר ׁשָ֖ם חֹנֶ֥ה ּבָ֣א[לוי]אֲׁשֶר־הּ֛וא יִתְרֹ֖ו חֹתֶנְךָ֥ אֲנִ֛י אֶל־מֹׁשֶ֔ה וַּיֹ֨אמֶר֙ ו
וַּיִּׁשַק־לֹ֔ו וַּיִׁשְתַ֨חּו֙ חֹתְנֹ֗ו לִקְרַ֣את מֹׁשֶ֜ה וַּיֵצֵ֨א ז עִּמָּה: בָנֶ֖יהָ ּוׁשְנֵ֥י וְאִׁ֨שְתְךָ֔ אֵלֶ֑יךָ
ּכָל־אֲׁשֶ֨ר אֵת֩ לְחֹ֣תְנֹ֔ו מֹׁשֶה֙ וַיְסַּפֵ֤ר ח הָאֹהֱלָה: וַּיָבֹ֖אּו לְׁשָלֹ֑ום אִיׁש־לְרֵעֵ֖הּו וַּיִׁשְאֲלּ֥ו
מְצָאָ֣תַם אֲׁשֶ֣ר ּכָל־הַתְלָאָה֙ אֵ֤ת יִׂשְרָאֵ֑ל אֹודֹ֣ת עַ֖ל ּולְמִצְרַ֔יִם לְפַרְעֹ֣ה יְהֹוָה֙ עָׂשָ֤ה

יְהֹוָה: וַּיַּצִלֵ֖ם לְיִׂשְרָאֵ֑ל[ישראל]ּבַּדֶ֔רֶךְ יְהֹוָ֖ה אֲׁשֶר־עָׂשָ֥ה ּכָל־הַּטֹובָ֔ה עַ֚ל יִתְרֹ֔ו וַּיִ֣חַּדְ ט
מִצְרַ֖יִם מִּיַ֥ד אֶתְכֶ֛ם הִּצִ֥יל אֲׁשֶ֨ר יְהֹוָ֔ה ּבָרּ֣וךְ יִתְרֹו֒ וַּיֹ֘אמֶר֘ י מִצְרָיִם: מִּיַ֥ד הִּצִילֹ֖ו אֲׁשֶ֥ר
יְהֹוָ֖ה ּכִי־גָדֹ֥ול יָדַ֔עְתִי עַתָ֣ה יא יַד־מִצְרָיִם: מִתַ֖חַת אֶת־הָעָ֔ם הִּצִיל֙ אֲׁשֶ֤ר ּפַרְעֹ֑ה ּומִּיַ֣ד
ּוזְבָחִ֖ים עֹלָ֥ה מֹׁשֶ֛ה חֹתֵ֥ן יִתְרֹ֨ו וַּיִּקַ֞ח יב עֲלֵיהֶם: זָדּ֖ו אֲׁשֶ֥ר בַּדָבָ֔ר ּכִ֣י מִּכָל־הָאֱלֹהִ֑ים
הָאֱלֹהִים: לִפְנֵ֥י מֹׁשֶ֖ה עִם־חֹתֵ֥ן לֶאֱכָל־לֶ֛חֶם יִׂשְרָאֵ֗ל זִקְנֵ֣י | וְכֹ֣ל אַהֲרֹ֜ן וַּיָבֹ֨א לֵאלֹהִ֑ים

עַל־מֹׁשֶ֔ה[רביעי] הָעָם֙ וַּיַעֲמֹ֤ד אֶת־הָעָ֑ם לִׁשְּפֹ֣ט מֹׁשֶ֖ה וַּיֵׁ֥שֶב מִּמָ֣חֳרָ֔ת וַיְהִי֙ יג
וַּיֹ֗אמֶר לָעָ֑ם עֹׂשֶ֖ה ּכָל־אֲׁשֶר־הּ֥וא אֵ֛ת מֹׁשֶ֔ה חֹתֵ֣ן וַּיַרְא֙ יד עַד־הָעָרֶב: מִן־הַּבֹ֖קֶר
עָלֶ֖יךָ נִּצָ֥ב וְכָל־הָעָ֛ם לְבַּדֶ֔ךָ יֹוׁשֵב֙ אַתָ֤ה מַּדּ֗ועַ לָעָ֔ם עֹׂשֶה֙ אַתָ֤ה אֲׁשֶ֨ר הַּזֶה֙ מָה־הַּדָבָ֤ר

עַד־עָרֶב: לִדְרׁ֥ש[חמישי]מִן־ּבֹ֥קֶר הָעָ֖ם אֵלַ֛י ּכִי־יָבֹ֥א לְחֹתְנֹ֑ו מֹׁשֶ֖ה וַּיֹ֥אמֶר טו
וְהֹודַעְתִ֛י רֵעֵ֑הּו ּובֵ֣ין אִ֖יׁש ּבֵ֥ין וְׁשָ֣פַטְתִ֔י אֵלַ֔י ּבָ֣א ּדָבָר֙ לָהֶ֤ם ּכִי־יִהְיֶ֨ה טז אֱלֹהִים:
אֲׁשֶ֥ר הַּדָבָ֔ר לֹא־טֹוב֙ אֵלָ֑יו מֹׁשֶ֖ה חֹתֵ֥ן וַּיֹ֛אמֶר יז וְאֶת־תֹורֹתָיו: הָאֱלֹהִ֖ים אֶת־חֻּקֵ֥י
הַּדָבָ֔ר מִּמְךָ֙ ּכִי־כָבֵ֤ד עִּמָ֑ךְ אֲׁשֶ֣ר הַּזֶ֖ה ּגַם־הָעָ֥ם ּגַם־אַתָ֕ה תִּבֹ֔ל נָבֹ֣ל יח עֹׂשֶה: אַתָ֖ה
אַתָ֣ה הֱיֵ֧ה עִּמָ֑ךְ אֱלֹהִ֖ים וִיהִ֥י אִיעָ֣צְךָ֔ ּבְקֹלִי֙ ׁשְמַ֤ע עַתָ֞ה יט לְבַּדֶךָ: עֲׂש֖הּו לֹא־תּוכַ֥ל
אֶתְהֶ֔ם וְהִזְהַרְתָ֣ה כ אֶל־הָאֱלֹהִים: אֶת־הַּדְבָרִ֖ים אַתָ֛ה וְהֵבֵאתָ֥ הָאֱלֹהִ֔ים מּ֚ול לָעָ֗ם
אֲׁשֶ֥ר וְאֶת־הַּמַעֲׂשֶ֖ה בָּ֔ה יֵ֣לְכּו אֶת־הַּדֶ֨רֶךְ֙ לָהֶ֗ם וְהֹודַעְתָ֣ וְאֶת־הַתֹורֹ֑ת אֶת־הַחֻּקִ֖ים

אֱמֶ֖ת[ששי]יַעֲׂשּון: אַנְׁשֵ֥י אֱלֹהִ֛ים יִרְאֵ֧י אַנְׁשֵי־חַ֜יִל מִּכָל־הָ֠עָ֠ם תֶחֱזֶ֣ה וְאַתָ֣ה כא
עֲׂשָרֹת: וְׂשָרֵ֥י חֲמִּׁשִ֖ים ׂשָרֵ֥י מֵאֹ֔ות ׂשָרֵ֣י אֲלָפִים֙ ׂשָרֵ֤י עֲלֵהֶ֗ם וְׂשַמְתָ֣ בָ֑צַע ׂשֹ֣נְאֵי
הַּקָטֹ֖ן וְכָל־הַּדָבָ֥ר אֵלֶ֔יךָ יָבִ֣יאּו הַּגָדֹל֙ ּכָל־הַּדָבָ֤ר וְהָיָ֞ה ּבְכָל־עֵת֒ אֶת־הָעָם֘ וְׁשָפְטּ֣ו כב
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אֱלֹהִ֔ים וְצִּוְךָ֣ תַעֲׂשֶ֔ה הַּזֶה֙ אֶת־הַּדָבָ֤ר אִ֣ם כג אִתָךְ: וְנָׂשְאּ֖ו מֵעָלֶ֔יךָ וְהָקֵל֙ יִׁשְּפְטּו־הֵ֑ם
בְׁשָלֹום: יָבֹ֥א עַל־מְקֹמֹ֖ו הַּזֶ֔ה ּכָל־הָעָ֣ם וְגַם֙ עֲמֹ֑ד ששי]וְיָכָלְתָ֖ מֹׁשֶ֖ה[ע''כ וַּיִׁשְמַ֥ע כד

וַּיִתֵ֥ן מִּכָל־יִׂשְרָאֵ֔ל אַנְׁשֵי־חַ֨יִל֙ מֹׁשֶ֤ה וַּיִבְחַ֨ר כה אָמָר: אֲׁשֶ֥ר ּכֹ֖ל וַּיַ֕עַׂש חֹתְנֹ֑ו לְקֹ֣ול
וְׁשָפְטּ֥ו כו עֲׂשָרֹת: וְׂשָרֵ֥י חֲמִּׁשִ֖ים ׂשָרֵ֥י מֵאֹ֔ות ׂשָרֵ֣י אֲלָפִים֙ ׂשָרֵ֤י עַל־הָעָ֑ם רָאׁשִ֖ים אֹתָ֛ם
יִׁשְּפּוטּ֥ו הַּקָטֹ֖ן וְכָל־הַּדָבָ֥ר אֶל־מֹׁשֶ֔ה יְבִיאּ֣ון הַּקָׁשֶה֙ אֶת־הַּדָבָ֤ר ּבְכָל־עֵ֑ת אֶת־הָעָ֖ם

הֵם: כז וַיְׁשַּלַ֥ח מֹׁשֶ֖ה אֶת־חֹתְנֹ֑ו וַּיֵ֥לֶךְ לֹ֖ו אֶל־אַרְצֹו:   פ

פרק יט
סִינָי:[*] מִדְּבַ֥ר ּבָ֖אּו הַּזֶ֔ה ּבַּיֹ֣ום מִצְרָ֑יִם מֵאֶ֣רֶץ ּבְנֵי־יִׂשְרָאֵ֖ל לְצֵ֥את הַּׁשְלִיׁשִ֔י ּבַחֹ֨דֶׁש֙ א

הָהָר: נֶ֥גֶד יִׂשְרָאֵ֖ל וַּיִחַן־ׁשָ֥ם ּבַּמִדְּבָ֑ר וַּיַחֲנּ֖ו סִינַ֔י מִדְּבַ֣ר וַּיָבֹ֨אּו֙ מֵרְפִידִ֗ים וַּיִסְעּ֣ו ב
לְבֵ֣ית תֹאמַר֙ ּכֹ֤ה לֵאמֹ֔ר מִן־הָהָ֣ר יְהֹוָה֙ אֵלָ֤יו וַּיִקְרָ֨א אֶל־הָאֱלֹהִ֑ים עָלָ֖ה ּומֹׁשֶ֥ה ג

יִׂשְרָאֵל: לִבְנֵ֥י וְתַּגֵ֖יד אֶתְכֶם֙[*]יַעֲקֹ֔ב וָאֶּׂשָ֤א לְמִצְרָ֑יִם עָׂשִ֖יתִי אֲׁשֶ֥ר רְאִיתֶ֔ם אַתֶ֣ם ד
ּוׁשְמַרְתֶ֖ם ּבְקֹלִ֔י תִׁשְמְעּו֙ אִם־ׁשָמֹ֤ועַ וְעַתָ֗ה ה אֵלָי: אֶתְכֶ֖ם וָאָבִ֥א נְׁשָרִ֔ים עַל־ּכַנְפֵ֣י
תִהְיּו־לִ֛י וְאַתֶ֧ם ו ּכָל־הָאָרֶץ: ּכִי־לִ֖י מִּכָל־הָ֣עַּמִ֔ים סְגֻּלָה֙ לִ֤י וִהְיִ֨יתֶם אֶת־ּבְרִיתִ֑י

יִׂשְרָאֵל: אֶל־ּבְנֵ֥י תְדַּבֵ֖ר אֲׁשֶ֥ר הַּדְבָרִ֔ים אֵּ֚לֶה קָדֹ֑וׁש וְגֹ֣וי ּכֹהֲנִ֖ים וַּיָבֹ֣א[*]מַמְלֶ֥כֶת ז
יְהֹוָה: צִּוָ֖הּו אֲׁשֶ֥ר הָאֵּ֔לֶה ּכָל־הַּדְבָרִ֣ים אֵ֚ת לִפְנֵיהֶ֗ם וַּיָׂ֣שֶם הָעָ֑ם לְזִקְנֵ֣י וַּיִקְרָ֖א מֹׁשֶ֔ה
אֶת־ּדִבְרֵ֥י מֹׁשֶ֛ה וַּיָׁ֧שֶב נַעֲׂשֶ֑ה יְהֹוָ֖ה אֲׁשֶר־ּדִּבֶ֥ר ּכֹ֛ל וַּיֹ֣אמְרּ֔ו יַחְּדָו֙ כָל־הָעָ֤ם וַּיַעֲנּ֨ו ח
ּבַעֲבּ֞ור הֶעָנָן֒ ּבְעַ֣ב אֵלֶ֘יךָ֘ ּבָ֣א אָנֹכִ֜י הִּנֵ֨ה אֶל־מֹׁשֶ֗ה יְהֹוָ֜ה וַּיֹ֨אמֶר ט אֶל־יְהֹוָה: הָעָ֖ם
הָעָ֖ם אֶת־ּדִבְרֵ֥י מֹׁשֶ֛ה וַּיַּגֵ֥ד לְעֹולָ֑ם יַאֲמִ֣ינּו וְגַם־ּבְךָ֖ עִּמָ֔ךְ ּבְדַּבְרִ֣י הָעָם֙ יִׁשְמַ֤ע

וְכִּבְסּ֖ו[*]אֶל־יְהֹוָה: ּומָחָ֑ר הַּיֹ֖ום וְקִּדַׁשְתָ֥ם אֶל־הָעָ֔ם לֵ֣ךְ אֶל־מֹׁשֶה֙ יְהֹוָ֤ה וַּיֹ֨אמֶר י
כָל־הָעָ֖ם לְעֵינֵ֥י יְהֹוָ֛ה יֵרֵ֧ד הַּׁשְלִׁשִ֗י ּבַּיֹ֣ום | ּכִ֣י הַּׁשְלִיׁשִ֑י לַּיֹ֣ום נְכֹנִ֖ים וְהָיּ֥ו יא ׂשִמְלֹתָם:
ּונְגֹ֣עַ ּבָהָ֖ר עֲלֹ֥ות לָכֶ֛ם הִּׁשָמְרּ֥ו לֵאמֹ֔ר סָבִ֣יב אֶת־הָעָם֙ וְהִגְּבַלְתָ֤ יב סִינָי: עַל־הַ֥ר
יִּיָרֶ֔ה אֹו־יָרֹ֣ה יִּסָקֵל֙ ּכִי־סָקֹ֤ול יָ֗ד ּבֹ֜ו לֹא־תִּגַ֨ע יג יּומָת: מֹ֥ות ּבָהָ֖ר ּכָל־הַּנֹגֵ֥עַ ּבְקָצֵ֑הּו

בָהָר: יַעֲלּ֥ו הֵּ֖מָה הַּיֹבֵ֔ל ּבִמְׁשֹךְ֙ יִחְיֶ֑ה לֹ֣א אִם־אִ֖יׁש מֹׁשֶ֛ה[*]אִם־ּבְהֵמָ֥ה וַּיֵ֧רֶד יד
נְכֹנִ֖ים הֱיּ֥ו אֶל־הָעָ֔ם וַּיֹ֨אמֶר֙ טו ׂשִמְלֹתָם: וַיְכַּבְסּ֖ו אֶת־הָעָ֔ם וַיְקַּדֵׁש֙ אֶל־הָעָ֑ם מִן־הָהָ֖ר
קֹלֹ֨ת וַיְהִי֩ הַּבֹ֗קֶר ּבִהְיֹ֣ת הַּׁשְלִיׁשִ֜י בַּיֹ֨ום וַיְהִי֩ טז אֶל־אִּׁשָה: אַל־תִּגְׁשּ֖ו יָמִ֑ים לִׁשְלׁ֣שֶת
ּבַּמַחֲנֶה: אֲׁשֶ֥ר ּכָל־הָעָ֖ם וַּיֶחֱרַ֥ד מְאֹ֑ד חָזָ֣ק ׁשֹפָ֖ר וְקֹ֥ל עַל־הָהָ֔ר ּכָבֵד֙ וְעָנָ֤ן ּובְרָקִ֜ים
הָהָר: ּבְתַחְתִ֥ית וַּיִתְיַּצְבּ֖ו מִן־הַּמַחֲנֶ֑ה הָאֱלֹהִ֖ים לִקְרַ֥את אֶת־הָעָ֛ם מֹׁשֶ֧ה וַּיֹוצֵ֨א יז
הַּכִבְׁשָ֔ן ּכְעֶׁ֣שֶן עֲׁשָנֹו֙ וַּיַ֤עַל ּבָאֵׁ֑ש יְהֹוָ֖ה עָלָ֛יו יָרַ֥ד אֲׁשֶ֨ר מִּ֠פְנֵ֠י ּכֻּלֹ֔ו עָׁשַ֣ן סִינַי֙ וְהַ֤ר יח
וְהָאֱלֹהִ֖ים יְדַּבֵ֔ר מֹׁשֶ֣ה מְאֹ֑ד וְחָזֵ֣ק הֹולֵ֖ךְ הַּׁשֹפָ֔ר קֹ֣ול וַיְהִי֙ יט מְאֹד: ּכָל־הָהָ֖ר וַּיֶחֱרַ֥ד

בְקֹול: לְמֹׁשֶ֛ה[*]יַעֲנֶּ֥נּו יְהֹוָ֧ה וַּיִקְרָ֨א הָהָ֑ר אֶל־רֹ֣אׁש סִינַ֖י עַל־הַ֥ר יְהֹוָ֛ה וַּיֵ֧רֶד כ
ּפֶן־יֶהֶרְסּ֤ו ּבָעָ֑ם הָעֵ֣ד רֵ֖ד אֶל־מֹׁשֶ֔ה יְהֹוָה֙ וַּיֹ֤אמֶר כא מֹׁשֶה: וַּיַ֥עַל הָהָ֖ר אֶל־רֹ֥אׁש
יִתְקַּדָׁ֑שּו אֶל־יְהֹוָ֖ה הַּנִּגָׁשִ֥ים הַּכֹהֲנִ֛ים וְגַ֧ם כב רָב: מִּמֶּ֖נּו וְנָפַ֥ל לִרְאֹ֔ות אֶל־יְהֹוָה֙
סִינָ֑י אֶל־הַ֣ר לַעֲלֹ֖ת הָעָ֔ם לֹא־יּוכַ֣ל אֶל־יְהֹוָ֔ה מֹׁשֶה֙ וַּיֹ֤אמֶר כג יְהֹוָה: ּבָהֶ֖ם ּפֶן־יִפְרֹ֥ץ
לֶךְ־רֵ֔ד יְהֹוָה֙ אֵלָ֤יו וַּיֹ֨אמֶר כד וְקִּדַׁשְתֹו: אֶת־הָהָ֖ר הַגְּבֵ֥ל לֵאמֹ֔ר ּבָ֨נּו֙ הַעֵדֹ֤תָה ּכִי־אַתָ֞ה
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ּפֶן־יִפְרָץ־ּבָם: אֶל־יְהֹוָ֖ה לַעֲלֹ֥ת אַל־יֶהֶרְסּ֛ו וְהָעָ֗ם וְהַּכֹהֲנִ֣ים עִּמָ֑ךְ וְאַהֲרֹ֣ן אַתָ֖ה וְעָלִ֥יתָ
כה וַּיֵ֥רֶד מֹׁשֶ֖ה אֶל־הָעָ֑ם וַּיֹ֖אמֶר אֲלֵהֶם:   ס

פרק כ
אֲׁשֶ֧ר אֱלֹהֶ֑יךָ יְהֹוָ֣ה אָנֹכִ֖י ב ס לֵאמֹר: הָאֵּ֖לֶה ּכָל־הַּדְבָרִ֥ים אֵ֛ת אֱלֹהִ֔ים וַיְדַּבֵ֣ר א
עַל־ּפָנָי: אֲחֵרִ֖ים אֱלֹהִ֥ים לְךָ֛ לֹא־יִהְיֶ֥ה ג עֲבָדִים: מִּבֵ֥ית מִצְרַ֖יִם מֵאֶ֥רֶץ הֹוצֵאתִ֛יךָ
וַאֲׁשֶ֥ר מִתָ֑חַת ּבָאָ֖רֶץ וַאֲׁשֶ֥ר מִּמַ֔עַל ּבַּׁשָמַ֨יִם֙ אֲׁשֶ֤ר וְכָל־תְמּונָ֔ה פֶ֨סֶל֙ לְךָ֥ לֹא־תַעֲׂשֶ֨ה ד
אֵ֣ל אֱלֹהֶ֨יךָ֙ יְהֹוָ֤ה אָנֹכִ֞י ּכִ֣י תָעָבְדֵ֑ם וְלֹ֣א לָהֶ֖ם לֹא־תִׁשְתַחֲוֶ֥ה ה לָאָרֶץ: מִתַ֥חַת ּבַּמַ֖יִם
לַאֲלָפִ֑ים חֶ֖סֶד וְעֹׂ֥שֶה ו לְׂשֹנְאָי: וְעַל־רִּבֵעִ֖ים עַל־ׁשִּלֵׁשִ֥ים עַל־ּבָנִ֛ים אָבֹ֧ת עֲוֹ֨ן ּפֹ֠קֵ֠ד קַּנָ֔א
יְנַּקֶה֙ לֹ֤א ּכִ֣י לַּׁשָ֑וְא אֱלֹהֶ֖יךָ אֶת־ׁשֵם־יְהֹוָ֥ה תִּׂשָ֛א לֹ֥א ז ס מִצְֹותָי: ּולְׁשֹמְרֵ֥י לְאֹהֲבַ֖י

יְהֹוָ֔ה אֵ֛ת אֲׁשֶר־יִּׂשָ֥א אֶת־ׁשְמֹ֖ו לַּׁשָוְא:   פ   
וְיֹום֙ י ּכָל־מְלַאכְתֶךָ: וְעָׂשִ֖יתָ תַעֲבֹ֔ד יָמִים֙ ׁשֵׁ֤שֶת ט לְקַּדְׁשֹו: הַּׁשַּבָ֖ת אֶת־יֹ֥ום זָכֹ֛ור ח
עַבְּדְךָ֤ ּובִתֶ֗ךָ ּובִנְךָ֣ | אַתָ֣ה כָל־מְלָאכָ֜ה לֹא־תַעֲׂשֶ֨ה אֱלֹהֶ֑יךָ לַיהֹוָ֣ה ׁשַּבָ֖ת הַּׁשְבִיעִ֔י
אֶת־הַּׁשָמַ֣יִם יְהֹוָ֜ה עָׂשָ֨ה ׁשֵׁשֶת־יָמִים֩ ּכִ֣י יא ּבִׁשְעָרֶיךָ: אֲׁשֶ֥ר וְגֵרְךָ֖ ּובְהֶמְתֶ֔ךָ וַאֲמָתְךָ֙
יְהֹוָ֛ה ּבֵרַ֧ךְ עַל־ּכֵ֗ן הַּׁשְבִיעִ֑י ּבַּיֹ֣ום וַּיָ֖נַח וְאֶת־ּכָל־אֲׁשֶר־ּבָ֔ם אֶת־הַּיָם֙ וְאֶת־הָאָ֗רֶץ
עַ֚ל יָמֶ֔יךָ יַאֲרִכּ֣ון לְמַ֨עַן֙ וְאֶת־אִּמֶ֑ךָ אֶת־אָבִ֖יךָ ּכַּבֵ֥ד יב ס וַיְקַּדְׁשֵהּו: הַּׁשַּבָ֖ת אֶת־יֹ֥ום
לֹ֣א ס תִנְאָ֑ף לֹ֣א ס תִרְצַ֖ח לֹ֥א יג ס לָךְ: נֹתֵ֥ן אֱלֹהֶ֖יךָ אֲׁשֶר־יְהֹוָ֥ה הָאֲדָמָ֔ה
לֹא־תַחְמֹ֞ד ס רֵעֶ֑ךָ ּבֵ֣ית תַחְמֹ֖ד לֹ֥א יד ס ׁשָקֶר: עֵ֥ד בְרֵעֲךָ֖ לֹא־תַעֲנֶ֥ה ס תִגְנֹ֔ב

אֵׁ֣שֶת רֵעֶ֗ךָ וְעַבְּדֹ֤ו וַאֲמָתֹו֙ וְׁשֹורֹ֣ו וַחֲמֹרֹ֔ו וְכֹ֖ל אֲׁשֶ֥ר לְרֵעֶךָ:   פ   
וַּיַ֤רְא עָׁשֵ֑ן וְאֶת־הָהָ֖ר הַּׁשֹפָ֔ר קֹ֣ול וְאֵת֙ וְאֶת־הַּלַּפִידִ֗ם אֶת־הַּקֹולֹ֜ת רֹאִ֨ים וְכָל־הָעָם֩ טו
וְאַל־יְדַּבֵ֥ר וְנִׁשְמָ֑עָה עִּמָ֖נּו ּדַּבֶר־אַתָ֥ה אֶל־מֹׁשֶ֔ה וַּיֹאמְרּו֙ טז מֵרָחֹק: וַּיַעַמְדּ֖ו וַּיָנֻ֔עּו הָעָם֙
נַּסֹ֣ות לְבַעֲבּור֙ ּכִ֗י אַל־תִירָ֒אּו֒ אֶל־הָעָם֘ מֹׁשֶ֣ה וַּיֹ֨אמֶר יז ּפֶן־נָמּות: אֱלֹהִ֖ים עִּמָ֛נּו
וַּיַעֲמֹ֥ד יח תֶחֱטָאּו: לְבִלְתִ֥י עַל־ּפְנֵיכֶ֖ם יִרְאָתֹ֛ו תִהְיֶ֧ה ּובַעֲבּ֗ור הָאֱלֹהִ֑ים ּבָ֖א אֶתְכֶ֔ם

ס הָאֱלֹהִים: אֲׁשֶר־ׁשָ֖ם אֶל־הָעֲרָפֶ֔ל נִּגַׁ֣ש ּומֹׁשֶה֙ מֵרָחֹ֑ק וַּיֹ֤אמֶר[מפטיר]הָעָ֖ם יט
ּדִּבַ֖רְתִי מִן־הַּׁשָמַ֔יִם ּכִ֚י רְאִיתֶ֔ם אַתֶ֣ם יִׂשְרָאֵ֑ל אֶל־ּבְנֵ֣י תֹאמַ֖ר ּכֹ֥ה אֶל־מֹׁשֶ֔ה יְהֹוָה֙
אֲדָמָה֘ מִזְּבַ֣ח כא לָכֶם: תַעֲׂשּ֖ו לֹ֥א זָהָ֔ב וֵאלֹהֵ֣י כֶ֨סֶף֙ אֱלֹ֤הֵי אִתִ֑י תַעֲׂשּ֖ון לֹ֥א כ עִּמָכֶם:
ּבְכָל־הַּמָקֹום֙ וְאֶת־ּבְקָרֶ֑ךָ אֶת־צֹאנְךָ֖ וְאֶת־ׁשְלָמֶ֔יךָ אֶת־עֹלֹתֶ֨יךָ֙ עָלָ֗יו וְזָבַחְתָ֣ תַעֲׂשֶה־ּלִי֒
תַעֲׂשֶה־ּלִ֔י אֲבָנִים֙ וְאִם־מִזְּבַ֤ח כב ּובֵרַכְתִיךָ: אֵלֶ֖יךָ אָבֹ֥וא אֶת־ׁשְמִ֔י אַזְּכִ֣יר אֲׁשֶ֣ר
בְמַעֲלֹ֖ת וְלֹא־תַעֲלֶ֥ה כג וַתְחַלְלֶהָ: עָלֶ֖יהָ הֵנַ֥פְתָ חַרְּבְךָ֛ ּכִ֧י ּגָזִ֑ית אֶתְהֶ֖ן לֹא־תִבְנֶ֥ה

עַל־מִזְּבְחִ֑י אֲׁשֶ֛ר לֹא־תִּגָלֶ֥ה עֶרְוָתְךָ֖ עָלָיו:   פ פ פ

פרק כא
משפטים] עֶ֣בֶד[פרשת תִקְנֶה֙ ּכִ֤י ב לִפְנֵיהֶם: תָׂשִ֖ים אֲׁשֶ֥ר הַּמִׁשְּפָטִ֔ים וְאֵּ֨לֶה֙ א

יֵצֵ֑א ּבְגַּפֹ֣ו יָבֹ֖א אִם־ּבְגַּפֹ֥ו ג חִּנָם: לַחָפְׁשִ֖י יֵצֵ֥א ּובַּׁ֨שְבִעִ֔ת יַעֲבֹ֑ד ׁשָנִ֖ים ׁשֵׁ֥ש עִבְרִ֔י
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עִּמֹו: אִׁשְתֹ֖ו וְיָצְאָ֥ה הּ֔וא אִּׁשָה֙ וְיָלְדָה־ּלֹ֥ו[לוי]אִם־ּבַ֤עַל אִּׁשָ֔ה יִתֶן־לֹ֣ו אִם־אֲדֹנָיו֙ ד
יֹאמַר֙ וְאִם־אָמֹ֤ר ה בְגַּפֹו: יֵצֵ֥א וְהּ֖וא לַאדֹנֶ֔יהָ תִהְיֶה֙ וִילָדֶ֗יהָ הָאִּׁשָ֣ה בָנֹ֑ות אֹ֣ו בָנִ֖ים
אֲדֹנָיו֙ וְהִּגִיׁשֹ֤ו ו חָפְׁשִי: אֵצֵ֖א לֹ֥א וְאֶת־ּבָנָ֑י אֶת־אִׁשְתִ֖י אֶת־אֲדֹנִ֔י אָהַ֨בְתִי֙ הָעֶ֔בֶד
וַעֲבָדֹ֖ו ּבַּמַרְצֵ֔עַ אֶת־אָזְנֹו֙ אֲדֹנָ֤יו וְרָצַ֨ע אֶל־הַּמְזּוזָ֑ה אֹ֖ו אֶל־הַּדֶ֔לֶת וְהִּגִיׁשֹו֙ אֶל־הָ֣אֱלֹהִ֔ים

ס הָעֲבָדִים:[ישראל]לְעֹלָם: ּכְצֵ֥את תֵצֵ֖א לֹ֥א לְאָמָ֑ה אֶת־ּבִתֹ֖ו אִ֛יׁש וְכִי־יִמְּכֹ֥ר ז
לְמָכְרָּ֖ה לֹא־יִמְׁשֹ֥ל נָכְרִ֛י לְעַ֥ם וְהֶפְּדָּ֑ה יְעָדָּ֖ה [לֹ֥ו] אֲׁשֶר־לֹ֥א אֲדֹנֶ֛יהָ ּבְעֵינֵ֧י אִם־רָעָ֞ה ח
יִּקַח־לֹ֑ו אִם־אַחֶ֖רֶת י יַעֲׂשֶה־ּלָּה: הַּבָנֹ֖ות ּכְמִׁשְּפַ֥ט יִיעָדֶּ֑נָה וְאִם־לִבְנֹ֖ו ט ּבְבִגְדֹו־בָּה:
אֵ֥ין חִּנָ֖ם וְיָצְאָ֥ה לָּ֑ה יַעֲׂשֶ֖ה לֹ֥א וְאִ֨ם־ׁשְלָׁש־אֵּ֔לֶה יא יִגְרָע: לֹ֥א וְעֹנָתָּ֖ה ּכְסּותָּ֥ה ׁשְאֵרָּ֛ה
לְיָדֹ֑ו אִּנָ֣ה וְהָאֱלֹהִ֖ים צָדָ֔ה לֹ֣א וַאֲׁשֶר֙ יג יּומָת: מֹ֥ות וָמֵ֖ת אִ֛יׁש מַּכֵ֥ה יב ס ּכָסֶף:
בְעָרְמָ֑ה לְהָרְגֹ֣ו עַל־רֵעֵ֖הּו אִ֛יׁש וְכִי־יָזִ֥ד יד ס ׁשָּמָה: יָנּ֖וס אֲׁשֶ֥ר מָקֹ֔ום לְךָ֙ וְׂשַמְתִ֤י
וְגֹנֵ֨ב טז ס יּומָת: מֹ֥ות וְאִּמֹ֖ו אָבִ֛יו ּומַּכֵ֥ה טו ס לָמּות: תִּקָחֶּ֖נּו מִזְּבְחִ֔י מֵעִ֣ם
ס יּומָת: מֹ֥ות וְאִּמֹ֖ו אָבִ֛יו ּומְקַּלֵ֥ל יז ס יּומָת: מֹ֥ות בְיָדֹ֖ו וְנִמְצָ֥א ּומְכָרֹ֛ו אִ֧יׁש
וְנָפַ֥ל יָמּ֖ות וְלֹ֥א בְאֶגְרֹ֑ף אֹ֣ו ּבְאֶ֖בֶן אֶת־רֵעֵ֔הּו וְהִּכָה־אִיׁש֙ אֲנָׁשִ֔ים וְכִי־יְרִיבֻ֣ן יח
יִתֵ֖ן ׁשִבְתֹ֛ו רַ֥ק הַּמַּכֶ֑ה וְנִּקָ֣ה עַל־מִׁשְעַנְתֹ֖ו ּבַחּ֛וץ וְהִתְהַּלֵ֥ךְ אִם־יָקּ֞ום יט לְמִׁשְּכָב:

ס יְרַּפֵא: ּומֵ֖ת[רביעי]וְרַּפֹ֥א ּבַּׁשֵ֔בֶט אֶת־אֲמָתֹו֙ אֹ֤ו אֶת־עַבְּדֹ֜ו אִ֨יׁש וְכִי־יַּכֶה֩ כ
ס הּוא: כַסְּפֹ֖ו ּכִ֥י יֻּקַ֔ם לֹ֣א יַעֲמֹ֑ד יֹומַ֖יִם אֹ֥ו אִם־יֹ֛ום אַ֥ךְ כא יִּנָקֵם: נָקֹ֖ם יָדֹ֑ו תַ֣חַת
יֵעָנֵׁ֗ש עָנֹ֣וׁש אָסֹ֑ון יִהְיֶ֖ה וְלֹ֥א יְלָדֶ֔יהָ וְיָצְאּ֣ו הָרָה֙ אִּׁשָ֤ה וְנָ֨גְפּ֜ו אֲנָׁשִ֗ים וְכִי־יִּנָצּ֣ו כב
נֶ֖פֶׁש וְנָתַתָ֥ה יִהְיֶ֑ה וְאִם־אָסֹ֖ון כג ּבִפְלִלִים: וְנָתַ֖ן הָאִּׁשָ֔ה ּבַ֣עַל עָלָיו֙ יָׁשִ֤ית ּכַאֲׁשֶ֨ר
ּכְוִּיָה֙ כה רָגֶל: תַ֥חַת רֶ֖גֶל יָ֔ד תַ֣חַת יָ֚ד ׁשֵ֑ן תַ֣חַת ׁשֵ֖ן עַ֔יִן תַ֣חַת עַ֚יִן כד נָפֶׁש: תַ֥חַת
אֶת־עֵ֥ין אִ֜יׁש וְכִי־יַּכֶ֨ה כו ס חַּבּורָה: תַ֖חַת חַּבּורָ֕ה ּפָ֑צַע תַ֣חַת ּפֶ֖צַע ּכְוִּיָ֔ה תַ֣חַת
אֹו־ׁשֵ֥ן עַבְּדֹ֛ו וְאִם־ׁשֵ֥ן כז עֵינֹו: תַ֥חַת יְׁשַּלְחֶּ֖נּו לַחָפְׁשִ֥י וְׁשִחֲתָּ֑ה אֲמָתֹ֖ו אֹו־אֶת־עֵ֥ין עַבְּדֹ֛ו

אֲמָתֹ֖ו יַּפִ֑יל לַחָפְׁשִ֥י יְׁשַּלְחֶּ֖נּו תַ֥חַת ׁשִּנֹו:   פ   
אֶת־ּבְׂשָרֹ֔ו יֵאָכֵל֙ וְלֹ֤א הַּׁשֹ֗ור יִּסָקֵ֜ל סָקֹ֨ול וָמֵ֑ת אֶת־אִּׁשָ֖ה אֹ֥ו אֶת־אִ֛יׁש ׁשֹ֥ור וְכִי־יִּגַ֨ח כח
יִׁשְמְרֶּ֔נּו וְלֹ֣א ּבִבְעָלָיו֙ וְהּועַ֤ד ׁשִלְׁשֹ֗ם מִתְמֹ֣ל הּ֜וא נַּגָ֨ח ׁשֹור֩ וְאִ֡ם כט נָקִי: הַּׁשֹ֖ור ּובַ֥עַל
וְנָתַן֙ עָלָ֑יו יּוׁשַ֣ת אִם־ּכֹ֖פֶר ל יּומָת: וְגַם־ּבְעָלָ֖יו יִּסָקֵ֔ל הַּׁשֹור֙ אִּׁשָ֑ה אֹ֣ו אִ֖יׁש וְהֵמִ֥ית
ּלֹו: יֵעָׂ֥שֶה הַּזֶ֖ה ּכַּמִׁשְּפָ֥ט יִּגָ֑ח אֹו־בַ֣ת יִּגָ֖ח אֹו־בֵ֥ן לא עָלָיו: אֲׁשֶר־יּוׁשַ֖ת ּכְכֹ֥ל נַפְׁשֹ֔ו ּפִדְיֹ֣ן
יִּסָקֵל: וְהַּׁשֹ֖ור לַאדֹנָ֔יו יִתֵן֙ ׁשְקָלִ֗ים ׁשְלֹׁשִ֣ים | ּכֶ֣סֶף אָמָ֑ה אֹ֣ו הַּׁשֹ֖ור יִּגַ֥ח אִם־עֶ֛בֶד לב
אֹ֥ו ּׁשֹ֖ור וְנָפַל־ׁשָּ֥מָה יְכַּסֶּ֑נּו וְלֹ֣א ּבֹ֖ר אִ֛יׁש ּכִי־יִכְרֶ֥ה אֹ֠ו ּבֹ֗ור אִ֜יׁש וְכִי־יִפְתַ֨ח לג ס
וְכִי־יִּגֹ֥ף לה ס יִהְיֶה־ּלֹו: וְהַּמֵ֖ת לִבְעָלָ֑יו יָׁשִ֣יב ּכֶ֖סֶף יְׁשַּלֵ֔ם הַּבֹור֙ ּבַ֤עַל לד חֲמֹור:
אֶת־הַּמֵ֖ת וְגַ֥ם אֶת־ּכַסְּפֹ֔ו וְחָצּ֣ו הַחַי֙ אֶת־הַּׁשֹ֤ור ּומָ֨כְרּ֜ו וָמֵ֑ת רֵעֵ֖הּו אֶת־ׁשֹ֥ור ׁשֹור־אִ֛יׁש
יְׁשַּלֵ֥ם ׁשַּלֵ֨ם ּבְעָלָ֑יו יִׁשְמְרֶּ֖נּו וְלֹ֥א ׁשִלְׁשֹ֔ם מִתְמֹ֣ול הּוא֙ נַּגָ֥ח ׁשֹ֣ור ּכִ֠י נֹודַ֗ע אֹ֣ו לו יֶחֱצּון:
מְכָרֹ֑ו אֹ֣ו ּוטְבָחֹ֖ו אֹו־ׂשֶ֔ה ׁשֹ֣ור יִגְנֹב־אִיׁש֙ ּכִ֤י לז ס יִהְיֶה־ּלֹו: וְהַּמֵ֖ת הַּׁשֹ֔ור תַ֣חַת ׁשֹור֙

חֲמִּׁשָ֣ה בָקָ֗ר יְׁשַּלֵם֙ תַ֣חַת הַּׁשֹ֔ור וְאַרְּבַע־צֹ֖אן תַ֥חַת הַּׂשֶה:

פרק כב
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עָלָ֖יו הַּׁשֶ֛מֶׁש אִם־זָרְחָ֥ה ב ּדָמִים: לֹ֖ו אֵ֥ין וָמֵ֑ת וְהֻּכָ֣ה הַּגַּנָ֖ב יִּמָצֵ֥א אִם־ּבַּמַחְתֶ֛רֶת א
הַּגְנֵבָ֗ה בְיָדֹ֜ו תִּמָצֵ֨א אִם־הִּמָצֵא֩ ג ּבִגְנֵבָתֹו: וְנִמְּכַ֖ר לֹ֔ו אִם־אֵ֣ין יְׁשַּלֵ֔ם ׁשַּלֵ֣ם לֹ֑ו ּדָמִ֣ים

ס יְׁשַּלֵם: ׁשְנַ֖יִם חַּיִ֑ים עַד־ׂשֶ֖ה עַד־חֲמֹ֛ור ׂשָדֶ֣ה[חמישי]מִּׁשֹ֧ור יַבְעֶר־אִיׁש֙ ּכִ֤י ד
ס יְׁשַּלֵם: ּכַרְמֹ֖ו ּומֵיטַ֥ב ׂשָדֵ֛הּו מֵיטַ֥ב אַחֵ֑ר ּבִׂשְדֵ֣ה ּובִעֵ֖ר אֶת־ּבְעִירֹ֔ה וְׁשִּלַח֙ אֹו־כֶ֔רֶם
יְׁשַּלֵ֔ם ׁשַּלֵ֣ם הַּׂשָדֶ֑ה אֹ֣ו הַּקָמָ֖ה אֹ֥ו ּגָדִ֔יׁש וְנֶאֱכַ֣ל קֹצִים֙ ּומָצְאָ֤ה אֵׁ֜ש ּכִי־תֵצֵ֨א ה
מִּבֵ֣ית וְגֻּנַ֖ב לִׁשְמֹ֔ר אֹו־כֵלִים֙ ּכֶ֤סֶף אֶל־רֵעֵ֜הּו אִ֨יׁש ּכִי־יִתֵן֩ ו ס אֶת־הַּבְעֵרָה: הַּמַבְעִ֖ר
ּבַעַל־הַּבַ֖יִת וְנִקְרַ֥ב הַּגַּנָ֔ב יִּמָצֵא֙ אִם־לֹ֤א ז ׁשְנָיִם: יְׁשַּלֵ֥ם הַּגַּנָ֖ב אִם־יִּמָצֵ֥א הָאִ֑יׁש
עַל־ׁשֹ֡ור עַל־ּכָל־ּדְבַר־ּפֶׁ֡שַע ח רֵעֵהּו: ּבִמְלֶ֥אכֶת יָדֹ֖ו ׁשָלַ֛ח אִם־לֹ֥א אֶל־הָאֱלֹהִ֑ים
הָאֱלֹהִ֔ים עַ֚ד זֶ֔ה ּכִי־הּ֣וא יֹאמַר֙ אֲׁשֶ֤ר עַל־ּכָל־אֲבֵדָ֗ה עַל־ׂשַלְמָ֜ה עַל־ׂשֶ֨ה עַל־חֲ֠מֹ֠ור
אִ֨יׁש ּכִי־יִתֵן֩ ט ס לְרֵעֵהּו: ׁשְנַ֖יִם יְׁשַּלֵ֥ם אֱלֹהִ֔ים יַרְׁשִיעֻן֙ אֲׁשֶ֤ר ּדְבַר־ׁשְנֵיהֶ֑ם יָבֹ֖א
אֵ֥ין אֹו־נִׁשְּבָ֖ה אֹו־נִׁשְּבַ֥ר ּומֵ֛ת לִׁשְמֹ֑ר וְכָל־ּבְהֵמָ֖ה אֹו־ׂשֶ֛ה אֹו־ׁשֹ֥ור חֲמֹ֨ור אֶל־רֵעֵ֜הּו
וְלָקַ֥ח רֵעֵ֑הּו ּבִמְלֶ֣אכֶת יָדֹ֖ו ׁשָלַ֛ח אִם־לֹ֥א ׁשְנֵיהֶ֔ם ּבֵ֣ין תִהְיֶה֙ יְהֹוָ֗ה ׁשְבֻעַ֣ת י רֹאֶה:
יְבִאֵ֣הּו יִּטָרֵ֖ף אִם־טָרֹ֥ף יב לִבְעָלָיו: יְׁשַּלֵ֖ם מֵעִּמֹ֑ו יִּגָנֵ֖ב וְאִם־ּגָנֹ֥ב יא יְׁשַּלֵם: וְלֹ֥א ּבְעָלָ֖יו

עֵ֑ד הַּטְרֵפָ֖ה לֹ֥א יְׁשַּלֵם:   פ   
יְׁשַּלֵם: ׁשַּלֵ֥ם אֵין־עִּמֹ֖ו ּבְעָלָ֥יו אֹו־מֵ֑ת וְנִׁשְּבַ֣ר רֵעֵ֖הּו מֵעִ֥ם אִ֛יׁש וְכִי־יִׁשְאַ֥ל יג
אִ֗יׁש וְכִי־יְפַתֶ֣ה טו ס ּבִׂשְכָרֹו: ּבָ֖א הּ֔וא אִם־ׂשָכִ֣יר יְׁשַּלֵ֑ם לֹ֣א עִּמֹ֖ו אִם־ּבְעָלָ֥יו יד
יְמָאֵ֛ן אִם־מָאֵ֧ן טז לְאִּׁשָה: ּלֹ֖ו יִמְהָרֶּ֥נָה מָהֹ֛ר עִּמָּ֑ה וְׁשָכַ֣ב לֹא־אֹרָׂ֖שָה אֲׁשֶ֥ר ּבְתּולָ֛ה
תְחַּיֶה: לֹ֥א מְכַּׁשֵפָ֖ה יז ס הַּבְתּולֹת: ּכְמֹ֖הַר יִׁשְקֹ֔ל ּכֶ֣סֶף לֹ֑ו לְתִתָּ֣ה אָבִ֖יהָ
לַיהֹוָ֖ה ּבִלְתִ֥י יָחֳרָ֑ם לָאֱלֹהִ֖ים זֹבֵ֥חַ יט ס יּומָת: מֹ֥ות עִם־ּבְהֵמָ֖ה ּכָל־ׁשֹכֵ֥ב יח
ּכָל־אַלְמָנָ֥ה כא מִצְרָיִם: ּבְאֶ֥רֶץ הֱיִיתֶ֖ם ּכִי־גֵרִ֥ים תִלְחָצֶּ֑נּו וְלֹ֣א לֹא־תֹונֶ֖ה וְגֵ֥ר כ לְבַּדֹו:
אֶׁשְמַ֖ע ׁשָמֹ֥עַ אֵלַ֔י יִצְעַק֙ אִם־צָעֹ֤ק ּכִ֣י אֹתֹ֑ו תְעַּנֶ֖ה אִם־עַּנֵ֥ה כב תְעַּנּון: לֹ֥א וְיָתֹ֖ום
יְתֹמִים: ּובְנֵיכֶ֖ם אַלְמָנֹ֔ות נְׁשֵיכֶם֙ וְהָיּ֤ו ּבֶחָ֑רֶב אֶתְכֶ֖ם וְהָרַגְתִ֥י אַּפִ֔י וְחָרָ֣ה כג צַעֲקָתֹו:

פ   
עָלָ֖יו לֹא־תְׂשִימּ֥ון ּכְנֹׁשֶ֑ה לֹ֖ו לֹא־תִהְיֶ֥ה עִּמָ֔ךְ אֶת־הֶעָנִי֙ אֶת־עַּמִ֗י תַלְוֶ֣ה | אִם־ּכֶ֣סֶף כד
הִ֤וא ּכִ֣י כו לֹו: תְׁשִיבֶּ֥נּו הַּׁשֶ֖מֶׁש עַד־ּבֹ֥א רֵעֶ֑ךָ ׂשַלְמַ֣ת תַחְּבֹ֖ל אִם־חָבֹ֥ל כה נֶׁשֶךְ:
ּכִי־חַּנּ֥ון וְׁשָמַעְתִ֖י אֵלַ֔י ּכִי־יִצְעַ֣ק וְהָיָה֙ יִׁשְּכָ֔ב ּבַּמֶ֣ה לְעֹרֹ֑ו ׂשִמְלָתֹ֖ו הִ֥וא לְבַּדָּ֔ה כְסּותֹה֙
לֹ֣א וְדִמְעֲךָ֖ מְלֵאָתְךָ֥ כח תָאֹר: לֹ֥א בְעַּמְךָ֖ וְנָׂשִ֥יא תְקַּלֵ֑ל לֹ֣א אֱלֹהִ֖ים כז ס אָנִי:
עִם־אִּמֹ֔ו יִהְיֶ֣ה יָמִים֙ ׁשִבְעַ֤ת לְצֹאנֶ֑ךָ לְׁשֹרְךָ֖ ּכֵן־תַעֲׂשֶ֥ה כט תִתֶן־לִי: ּבָנֶ֖יךָ ּבְכֹ֥ור תְאַחֵ֑ר
תֹאכֵ֔לּו לֹ֣א טְרֵפָה֙ ּבַּׂשָדֶ֤ה ּובָׂשָ֨ר לִ֑י תִהְיּ֣ון וְאַנְׁשֵי־קֹ֖דֶׁש ל תִתְנֹו־לִי: הַּׁשְמִינִ֖י ּבַּיֹ֥ום

לַּכֶ֖לֶב תַׁשְלִכּ֥ון אֹתֹו:   ס

פרק כג
לֹא־תִהְיֶ֥ה ב חָמָס: עֵ֥ד לִהְיֹ֖ת עִם־רָׁשָ֔ע יָדְךָ֙ אַל־תָׁ֤שֶת ׁשָ֑וְא ׁשֵ֣מַע תִּׂשָ֖א לֹ֥א א
תֶהְּדַ֖ר לֹ֥א וְדָ֕ל ג לְהַּטֹת: רַּבִ֖ים אַחֲרֵ֥י לִנְטֹ֛ת עַל־רִ֗ב וְלֹא־תַעֲנֶ֣ה לְרָעֹ֑ת אַחֲרֵי־רַּבִ֖ים
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ס לֹו: תְׁשִיבֶּ֖נּו הָׁשֵ֥ב תֹעֶ֑ה חֲמֹרֹ֖ו אֹ֥ו אֹיִבְךָ֛ ׁשֹ֧ור תִפְּגַ֞ע ּכִ֣י ד ס ּבְרִיבֹו:
ס עִּמֹו: תַעֲזֹ֖ב עָזֹ֥ב לֹ֑ו מֵעֲזֹ֣ב וְחָדַלְתָ֖ מַּׂשָאֹ֔ו תַ֣חַת רֹבֵץ֙ ׂשֹנַאֲךָ֗ חֲמֹ֣ור ּכִי־תִרְאֶ֞ה ה
ּכִ֥י אַל־תַהֲרֹ֔ג וְצַּדִיק֙ וְנָקִ֤י תִרְחָ֑ק מִּדְבַר־ׁשֶ֖קֶר ז ּבְרִיבֹו: אֶבְיֹנְךָ֖ מִׁשְּפַ֥ט תַּטֶ֛ה לֹ֥א ו
צַּדִיקִים: ּדִבְרֵ֥י וִיסַּלֵ֖ף ּפִקְחִ֔ים יְעַּוֵ֣ר הַּׁשֹ֨חַד֙ ּכִ֤י תִּקָ֑ח לֹ֣א וְׁשֹ֖חַד ח רָׁשָע: לֹא־אַצְּדִ֖יק
וְׁשֵׁ֥ש י מִצְרָיִם: ּבְאֶ֥רֶץ הֱיִיתֶ֖ם ּכִי־גֵרִ֥ים הַּגֵ֔ר אֶת־נֶ֣פֶׁש יְדַעְתֶם֙ וְאַתֶ֗ם תִלְחָ֑ץ לֹ֣א וְגֵ֖ר ט
ּונְטַׁשְתָּ֗ה תִׁשְמְטֶּ֣נָה וְהַּׁשְבִיעִ֞ת יא אֶת־תְבּואָתָּה: וְאָסַפְתָ֖ אֶת־אַרְצֶ֑ךָ תִזְרַ֣ע ׁשָנִ֖ים
ׁשֵׁ֤שֶת יב לְזֵיתֶךָ: לְכַרְמְךָ֖ ּכֵן־תַעֲׂשֶ֥ה הַּׂשָדֶ֑ה חַּיַ֣ת תֹאכַ֖ל וְיִתְרָ֕ם עַּמֶ֔ךָ אֶבְיֹנֵ֣י וְאָכְלּו֙
וְיִּנָפֵׁ֥ש וַחֲמֹרֶ֔ךָ ׁשֹורְךָ֙ יָנּ֗וחַ לְמַ֣עַן תִׁשְּבֹ֑ת הַּׁשְבִיעִ֖י ּובַּיֹ֥ום מַעֲׂשֶ֔יךָ תַעֲׂשֶ֣ה יָמִים֙
לֹ֣א אֲחֵרִים֙ אֱלֹהִ֤ים וְׁשֵ֨ם תִּׁשָמֵ֑רּו אֲלֵיכֶ֖ם אֲׁשֶר־אָמַ֥רְתִי ּובְכֹ֛ל יג וְהַּגֵר: ּבֶן־אֲמָתְךָ֖
הַּמַּצֹות֘ אֶת־חַ֣ג טו ּבַּׁשָנָה: לִ֖י תָחֹ֥ג רְגָלִ֔ים ׁשָלֹׁ֣ש יד עַל־ּפִיךָ: יִּׁשָמַ֖ע לֹ֥א תַזְּכִ֔ירּו
יָצָ֣אתָ ּכִי־בֹ֖ו הָאָבִ֔יב חֹ֣דֶׁש לְמֹועֵד֙ צִּוִיתִ֗ךָ ּכַאֲׁשֶ֣ר מַּצֹ֜ות תֹאכַ֨ל יָמִים֩ ׁשִבְעַ֣ת תִׁשְמֹר֒
וְחַ֤ג ּבַּׂשָדֶ֑ה תִזְרַ֖ע אֲׁשֶ֥ר מַעֲׂשֶ֔יךָ ּבִּכּורֵ֣י הַּקָצִיר֙ וְחַ֤ג טז רֵיקָם: פָנַ֖י וְלֹא־יֵרָאּ֥ו מִּמִצְרָ֑יִם
יֵרָאֶה֙ ּבַּׁשָנָ֑ה ּפְעָמִ֖ים ׁשָלֹׁ֥ש יז מִן־הַּׂשָדֶה: אֶת־מַעֲׂשֶ֖יךָ ּבְאָסְּפְךָ֥ הַּׁשָנָ֔ה ּבְצֵ֣את הָאָסִף֙
חֵלֶב־חַּגִ֖י וְלֹא־יָלִ֥ין ּדַם־זִבְחִ֑י עַל־חָמֵ֖ץ לֹא־תִזְּבַ֥ח יח יְהֹוָה: | הָאָדֹ֥ן אֶל־ּפְנֵ֖י ּכָל־זְכּ֣ורְךָ֔
ּבַחֲלֵ֥ב ּגְדִ֖י לֹא־תְבַּׁשֵ֥ל אֱלֹהֶ֑יךָ יְהֹוָ֣ה ּבֵ֖ית תָבִ֕יא אַדְמָ֣תְךָ֔ ּבִּכּורֵי֙ רֵאׁשִ֗ית יט עַד־ּבֹקֶר:

אִּמֹו:   פ   
אֲׁשֶ֥ר[ששי] אֶל־הַּמָקֹ֖ום וְלַהֲבִ֣יאֲךָ֔ ּבַּדָ֑רֶךְ לִׁשְמָרְךָ֖ לְפָנֶ֔יךָ מַלְאָךְ֙ ׁשֹלֵ֤חַ אָנֹכִ֜י הִּנֵ֨ה כ

ׁשְמִ֖י ּכִ֥י לְפִׁשְעֲכֶ֔ם יִּׂשָא֙ לֹ֤א ּכִ֣י ּבֹ֑ו אַל־תַּמֵ֣ר ּבְקֹלֹ֖ו ּוׁשְמַ֥ע מִּפָנָ֛יו הִּׁשָ֧מֶר כא הֲכִנֹתִי:
אֶת־אֹ֣יְבֶ֔יךָ וְאָיַבְתִי֙ אֲדַּבֵ֑ר אֲׁשֶ֣ר ּכֹ֖ל וְעָׂשִ֕יתָ ּבְקֹלֹ֔ו תִׁשְמַע֙ אִם־ׁשָמֹ֤ועַ ּכִ֣י כב ּבְקִרְּבֹו:
וְהַּפְרִּזִי֙ וְהַ֣חִתִ֔י אֶל־הָאֱמֹרִי֙ וֶהֱבִיאֲךָ֗ לְפָנֶ֒יךָ֒ מַלְאָכִי֘ ּכִי־יֵלֵ֣ךְ כג אֶת־צֹרְרֶיךָ: וְצַרְתִ֖י
וְלֹ֥א תָעָבְדֵ֔ם וְלֹ֣א לֵאלֹהֵיהֶם֙ לֹא־תִׁשְתַחֲוֶ֤ה כד וְהִכְחַדְתִיו: וְהַיְבּוסִ֑י הַחִּוִ֖י וְהַּכְנַעֲנִ֔י
אֵ֚ת וַעֲבַדְתֶ֗ם כה מַּצֵבֹתֵיהֶם: תְׁשַּבֵ֖ר וְׁשַּבֵ֥ר תְהָ֣רְסֵ֔ם הָרֵס֙ ּכִ֤י ּכְמַעֲׂשֵיהֶ֑ם תַעֲׂשֶ֖ה

ס מִּקִרְּבֶךָ: מַחֲלָ֖ה וַהֲסִרֹתִ֥י וְאֶת־מֵימֶ֑יךָ אֶת־לַחְמְךָ֖ ּובֵרַ֥ךְ אֱלֹהֵיכֶ֔ם [ע''כיְהֹוָ֣ה
אֶת־אֵימָתִי֙ששי] כז אֲמַּלֵא: יָמֶ֖יךָ אֶת־מִסְּפַ֥ר ּבְאַרְצֶ֑ךָ וַעֲקָרָ֖ה מְׁשַּכֵלָ֥ה תִהְיֶ֛ה לֹ֥א כו

אֵלֶ֖יךָ אֶת־ּכָל־אֹיְבֶ֛יךָ וְנָתַתִ֧י ּבָהֶ֑ם תָבֹ֖א אֲׁשֶ֥ר אֶת־ּכָל־הָעָ֔ם וְהַּמֹתִי֙ לְפָנֶ֔יךָ אֲׁשַּלַ֣ח
וְאֶת־הַחִתִ֖י אֶת־הַּכְנַעֲנִ֛י אֶת־הַחִּוִ֧י וְגֵרְׁשָ֗ה לְפָנֶ֑יךָ אֶת־הַּצִרְעָ֖ה וְׁשָלַחְתִ֥י כח עֹרֶף:
עָלֶ֖יךָ וְרַּבָ֥ה ׁשְמָמָ֔ה הָאָ֨רֶץ֙ ּפֶן־תִהְיֶ֤ה אֶחָ֑ת ּבְׁשָנָ֣ה מִּפָנֶ֖יךָ אֲגָרְׁשֶּ֛נּו לֹ֧א כט מִּלְפָנֶיךָ:
אֶת־הָאָרֶץ: וְנָחַלְתָ֖ תִפְרֶ֔ה אֲׁשֶ֣ר עַ֚ד מִּפָנֶ֑יךָ אֲגָרְׁשֶּ֖נּו מְעַ֛ט מְעַ֥ט ל הַּׂשָדֶה: חַּיַ֥ת

אֶתֵ֣ן[*] | ּכִ֣י עַד־הַּנָהָ֑ר ּומִּמִדְּבָ֖ר ּפְלִׁשְתִ֔ים וְעַד־יָ֣ם מִּיַם־סּוף֙ אֶת־ּגְבֻלְךָ֗ וְׁשַתִ֣י לא
ּבְרִית: וְלֵאלֹהֵיהֶ֖ם לָהֶ֛ם לֹא־תִכְרֹ֥ת לב מִּפָנֶיךָ: וְגֵרַׁשְתָ֖מֹו הָאָ֔רֶץ יֹׁשְבֵ֣י אֵ֚ת ּבְיֶדְכֶ֗ם
לְךָ֖ ּכִי־יִהְיֶ֥ה אֶת־אֱלֹ֣הֵיהֶ֔ם תַעֲבֹד֙ ּכִ֤י לִ֑י אֹתְךָ֖ ּפֶן־יַחֲטִ֥יאּו ּבְאַרְצְךָ֔ יֵׁשְבּו֙ לֹ֤א לג

לְמֹוקֵׁש:  פ

פרק כד
יִׂשְרָאֵ֑ל מִּזִקְנֵ֣י וְׁשִבְעִ֖ים וַאֲבִיהּ֔וא נָדָ֣ב וְאַהֲרֹן֙ אַתָה֙ אֶל־יְהֹוָ֗ה עֲלֵ֣ה אָמַ֜ר וְאֶל־מֹׁשֶ֨ה א
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יַעֲלּ֖ו לֹ֥א וְהָעָ֕ם יִּגָׁ֑שּו לֹ֣א וְהֵ֖ם אֶל־יְהֹוָ֔ה לְבַּדֹו֙ מֹׁשֶ֤ה וְנִּגַׁ֨ש ב מֵרָחֹק: וְהִׁשְתַחֲוִיתֶ֖ם
וַּיַ֨עַן ּכָל־הַּמִׁשְּפָטִ֑ים וְאֵ֖ת יְהֹוָ֔ה ּכָל־ּדִבְרֵ֣י אֵ֚ת לָעָם֙ וַיְסַּפֵ֤ר מֹׁשֶ֗ה וַּיָבֹ֣א ג עִּמֹו:

נַעֲׂשֶה: יְהֹוָ֖ה אֲׁשֶר־ּדִּבֶ֥ר ּכָל־הַּדְבָרִ֛ים וַּיֹ֣אמְרּ֔ו אֶחָד֙ קֹ֤ול מֹׁשֶ֗ה[*]ּכָל־הָעָ֜ם וַּיִכְתֹ֣ב ד
מַּצֵבָ֔ה עֶׂשְרֵה֙ ּוׁשְתֵ֤ים הָהָ֑ר תַ֣חַת מִזְּבֵ֖חַ וַּיִ֥בֶן ּבַּבֹ֔קֶר וַּיַׁשְּכֵ֣ם יְהֹוָ֔ה ּכָל־ּדִבְרֵ֣י אֵ֚ת
וַּיִזְּבְחּ֞ו עֹלֹ֑ת וַּיַעֲלּ֖ו יִׂשְרָאֵ֔ל ּבְנֵ֣י אֶת־נַעֲרֵי֙ וַּיִׁשְלַ֗ח ה יִׂשְרָאֵל: ׁשִבְטֵ֥י עָׂשָ֖ר לִׁשְנֵ֥ים
זָרַ֖ק הַּדָ֔ם וַחֲצִ֣י ּבָאַּגָנֹ֑ת וַּיָׂ֖שֶם הַּדָ֔ם חֲצִ֣י מֹׁשֶה֙ וַּיִּקַ֤ח ו ּפָרִים: לַיהֹוָ֖ה ׁשְלָמִ֛ים זְבָחִ֧ים
יְהֹוָ֖ה אֲׁשֶר־ּדִּבֶ֥ר ּכֹ֛ל וַּיֹ֣אמְרּ֔ו הָעָ֑ם ּבְאָזְנֵ֣י וַּיִקְרָ֖א הַּבְרִ֔ית סֵ֣פֶר וַּיִּקַח֙ ז עַל־הַּמִזְּבֵחַ:

וְנִׁשְמָע: דַם־הַּבְרִית֙[*]נַעֲׂשֶ֥ה הִּנֵ֤ה וַּיֹ֗אמֶר עַל־הָעָ֑ם וַּיִזְרֹ֖ק אֶת־הַּדָ֔ם מֹׁשֶה֙ וַּיִּקַ֤ח ח
וַאֲבִיהּ֔וא נָדָב֙ וְאַהֲרֹ֑ן מֹׁשֶ֖ה וַּיַ֥עַל ט הָאֵּלֶה: ּכָל־הַּדְבָרִ֖ים עַ֥ל עִּמָכֶ֔ם יְהֹוָה֙ ּכָרַ֤ת אֲׁשֶ֨ר
לִבְנַ֣ת ּכְמַעֲׂשֵה֙ רַגְלָ֗יו וְתַ֣חַת יִׂשְרָאֵ֑ל אֱלֹהֵ֣י אֵ֖ת וַּיִרְאּ֕ו י יִׂשְרָאֵל: מִּזִקְנֵ֥י וְׁשִבְעִ֖ים
וַּיֶחֱזּו֙ יָדֹ֑ו ׁשָלַ֖ח לֹ֥א יִׂשְרָאֵ֔ל ּבְנֵ֣י וְאֶל־אֲצִילֵי֙ יא לָטֹהַר: הַּׁשָמַ֖יִם ּוכְעֶ֥צֶם הַּסַּפִ֔יר

ס וַּיִׁשְתּו: וַּיֹאכְלּ֖ו הָהָ֖רָה[*]אֶת־הָ֣אֱלֹהִ֔ים אֵלַ֛י עֲלֵ֥ה אֶל־מֹׁשֶ֗ה יְהֹוָ֜ה וַּיֹ֨אמֶר יב
לְהֹורֹתָם: ּכָתַ֖בְתִי אֲׁשֶ֥ר וְהַּמִצְוָ֔ה וְהַתֹורָה֙ הָאֶ֗בֶן אֶת־לֻחֹ֣ת לְךָ֜ וְאֶתְנָ֨ה וֶהְיֵה־ׁשָ֑ם
אָמַר֙ וְאֶל־הַּזְקֵנִ֤ים יד הָאֱלֹהִים: אֶל־הַ֥ר מֹׁשֶ֖ה וַּיַ֥עַל מְׁשָרְתֹ֑ו וִיהֹוׁשֻ֖עַ מֹׁשֶ֔ה וַּיָ֣קָם יג
יִּגַׁ֥ש ּדְבָרִ֖ים מִי־בַ֥עַל עִּמָכֶ֔ם וְחּור֙ אַהֲרֹ֤ן וְהִּנֵ֨ה אֲלֵיכֶ֑ם אֲׁשֶר־נָׁשּ֖וב עַ֥ד בָזֶ֔ה ׁשְבּו־לָ֣נּו

וַּיִׁשְּכֹ֤ן[מפטיר]אֲלֵהֶם: טז אֶת־הָהָר: הֶעָנָ֖ן וַיְכַ֥ס אֶל־הָהָ֑ר מֹׁשֶ֖ה וַּיַ֥עַל טו
הַּׁשְבִיעִ֖י ּבַּיֹ֥ום אֶל־מֹׁשֶ֛ה וַּיִקְרָ֧א יָמִ֑ים ׁשֵׁ֣שֶת הֶעָנָ֖ן וַיְכַּסֵ֥הּו סִינַ֔י עַל־הַ֣ר ּכְבֹוד־יְהֹוָה֙
יִׂשְרָאֵל: ּבְנֵ֥י לְעֵינֵ֖י הָהָ֑ר ּבְרֹ֣אׁש אֹכֶ֖לֶת ּכְאֵׁ֥ש יְהֹוָ֔ה ּכְבֹ֣וד ּומַרְאֵה֙ יז הֶעָנָן: מִתֹ֥וךְ
וְאַרְּבָעִ֖ים יֹ֔ום אַרְּבָעִ֣ים ּבָהָ֔ר מֹׁשֶה֙ וַיְהִ֤י אֶל־הָהָ֑ר וַּיַ֣עַל הֶעָנָ֖ן ּבְתֹ֥וךְ מֹׁשֶ֛ה וַּיָבֹ֥א יח

לָיְלָה:   פ פ פ

פרק כה
תרומה] וְיִקְחּו־לִ֖י[פרשת יִׂשְרָאֵ֔ל אֶל־ּבְנֵ֣י ּדַּבֵר֙ ב ּלֵאמֹר: אֶל־מֹׁשֶ֥ה יְהֹוָ֖ה וַיְדַּבֵ֥ר א

אֲׁשֶ֥ר הַתְרּומָ֔ה וְזֹאת֙ ג אֶת־תְרּומָתִי: תִקְחּ֖ו לִּבֹ֔ו יִּדְבֶּ֣נּו אֲׁשֶ֣ר ּכָל־אִיׁש֙ מֵאֵ֤ת תְרּומָ֑ה
וְעִּזִים: וְׁשֵׁ֥ש ׁשָנִ֖י וְתֹולַ֥עַת וְאַרְּגָמָ֛ן ּותְכֵ֧לֶת ד ּונְחֹׁשֶת: וָכֶ֖סֶף זָהָ֥ב מֵאִתָ֑ם תִקְחּ֖ו

ׁשִּטִים: וַעֲצֵ֥י תְחָׁשִ֖ים וְעֹרֹ֥ת מְאָּדָמִ֛ים אֵילִ֧ם וְעֹרֹ֨ת ּבְׂשָמִים֙[לוי]ה לַּמָאֹ֑ר ׁשֶ֖מֶן ו
וְלַחֹׁשֶן: לָאֵפֹ֖ד מִּלֻאִ֑ים וְאַבְנֵ֖י אַבְנֵי־ׁשֹ֕הַם ז הַּסַּמִים: וְלִקְטֹ֖רֶת הַּמִׁשְחָ֔ה לְׁשֶ֣מֶן
תַבְנִ֣ית אֵ֚ת אֹותְךָ֔ מַרְאֶ֣ה אֲנִי֙ אֲׁשֶ֤ר ּכְכֹ֗ל ט ּבְתֹוכָם: וְׁשָכַנְתִ֖י מִקְּדָׁ֑ש לִ֖י וְעָׂ֥שּו ח

ס תַעֲׂשּו: וְכֵ֖ן ּכָל־ּכֵלָ֑יו תַבְנִ֣ית וְאֵ֖ת ׁשִּטִ֑ים[ישראל]הַּמִׁשְּכָ֔ן עֲצֵ֣י אֲרֹ֖ון וְעָׂשּ֥ו י
טָהֹ֔ור זָהָ֣ב אֹתֹו֙ וְצִּפִיתָ֤ יא קֹמָתֹו: וָחֵ֖צִי וְאַּמָ֥ה רָחְּבֹ֔ו וָחֵ֨צִי֙ וְאַּמָ֤ה אָרְּכֹ֗ו וָחֵ֜צִי אַּמָתַ֨יִם
זָהָ֔ב טַּבְעֹ֣ת אַרְּבַע֙ ּלֹ֗ו וְיָצַ֣קְתָ יב סָבִיב: זָהָ֖ב זֵ֥ר עָלָ֛יו וְעָׂשִ֧יתָ תְצַּפֶּ֑נּו ּומִחּ֖וץ מִּבַ֥יִת
עַל־צַלְעֹ֖ו טַּבָעֹ֔ת ּוׁשְתֵי֙ הָאֶחָ֔ת עַל־צַלְעֹו֙ טַּבָעֹ֗ת ּוׁשְתֵ֣י ּפַעֲמֹתָ֑יו אַרְּבַ֣ע עַ֖ל וְנָ֣תַתָ֔ה
ּבַּטַּבָעֹ֔ת אֶת־הַּבַּדִים֙ וְהֵבֵאתָ֤ יד זָהָב: אֹתָ֖ם וְצִּפִיתָ֥ ׁשִּטִ֑ים עֲצֵ֣י בַּדֵ֖י וְעָׂשִ֥יתָ יג הַּׁשֵנִית:
יָסֻ֖רּו לֹ֥א הַּבַּדִ֑ים יִהְיּ֖ו הָאָרֹ֔ן ּבְטַּבְעֹת֙ טו ּבָהֶם: אֶת־הָאָרֹ֖ן לָׂשֵ֥את הָאָרֹ֑ן צַלְעֹ֣ת עַ֖ל

אֵלֶיךָ: אֶתֵ֖ן אֲׁשֶ֥ר הָעֵדֻ֔ת אֵ֚ת אֶל־הָאָרֹ֑ן וְנָתַתָ֖ טז כַּפֹ֖רֶת[רביעי]מִּמֶּנּו: וְעָׂשִ֥יתָ יז
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זָהָ֑ב ּכְרֻבִ֖ים ׁשְנַ֥יִם וְעָׂשִ֛יתָ יח רָחְּבָּה: וָחֵ֖צִי וְאַּמָ֥ה אָרְּכָּ֔ה וָחֵ֨צִי֙ אַּמָתַ֤יִם טָהֹ֑ור זָהָ֣ב
מִּזֶ֔ה מִּקָצָה֙ אֶחָ֤ד ּכְרּ֨וב וַ֠עֲׂשֵ֠ה יט הַּכַּפֹרֶת: קְצֹ֥ות מִּׁשְנֵ֖י אֹתָ֔ם תַעֲׂשֶ֣ה מִקְׁשָה֙
וְהָיּ֣ו כ קְצֹותָיו: עַל־ׁשְנֵ֥י אֶת־הַּכְרֻבִ֖ים תַעֲׂשּ֥ו מִן־הַּכַּפֹ֛רֶת מִּזֶ֑ה מִּקָצָ֖ה ּוכְרּוב־אֶחָ֥ד
אֶל־אָחִ֑יו אִ֣יׁש ּופְנֵיהֶ֖ם עַל־הַּכַּפֹ֔רֶת ּבְכַנְפֵיהֶם֙ סֹכְכִ֤ים לְמַ֗עְלָה כְנָפַ֜יִם ּפֹרְׂשֵ֨י הַּכְרֻבִים֩
מִלְמָ֑עְלָה עַל־הָאָרֹ֖ן אֶת־הַּכַּפֹ֛רֶת וְנָתַתָ֧ כא הַּכְרֻבִים: ּפְנֵ֥י יִהְיּ֖ו אֶ֨ל־הַּכַּפֹ֔רֶת
מֵעַ֣ל אִתְךָ֜ וְדִּבַרְתִ֨י ׁשָם֒ לְךָ֘ וְנֹועַדְתִ֣י כב אֵלֶיךָ: אֶתֵ֖ן אֲׁשֶ֥ר אֶת־הָ֣עֵדֻ֔ת תִתֵן֙ וְאֶל־הָ֣אָרֹ֔ן
אֶל־ּבְנֵ֥י אֹותְךָ֖ אֲצַּוֶ֛ה ּכָל־אֲׁשֶ֧ר אֵ֣ת הָעֵדֻ֑ת עַל־אֲרֹ֣ון אֲׁשֶ֖ר הַּכְרֻבִ֔ים ׁשְנֵ֣י מִּבֵין֙ הַּכַּפֹ֗רֶת

יִׂשְרָאֵל:   פ   
וָחֵ֖צִי[חמישי] וְאַּמָ֥ה רָחְּבֹ֔ו וְאַּמָ֣ה אָרְּכֹו֙ אַּמָתַ֤יִם ׁשִּטִ֑ים עֲצֵ֣י ׁשֻלְחָ֖ן וְעָׂשִ֥יתָ כג

מִסְּגֶ֛רֶת ּלֹ֥ו וְעָׂשִ֨יתָ כה סָבִיב: זָהָ֖ב זֵ֥ר ּלֹ֛ו וְעָׂשִ֥יתָ טָהֹ֑ור זָהָ֣ב אֹתֹ֖ו וְצִּפִיתָ֥ כד קֹמָתֹו:
וְנָתַתָ֙ זָהָ֑ב טַּבְעֹ֣ת אַרְּבַ֖ע ּלֹ֔ו וְעָׂשִ֣יתָ כו סָבִיב: לְמִסְּגַרְתֹ֖ו זֵר־זָהָ֛ב וְעָׂשִ֧יתָ סָבִ֑יב טֹ֖פַח
ָ תִהְיֶ֖ין הַּמִסְּגֶ֔רֶת לְעֻּמַת֙ כז רַגְלָיו: לְאַרְּבַ֥ע אֲׁשֶ֖ר הַּפֵאֹ֔ת אַרְּבַ֣ע עַ֚ל אֶת־הַּטַּבָעֹ֔ת
ׁשִּטִ֔ים עֲצֵ֣י אֶת־הַּבַּדִים֙ וְעָׂשִ֤יתָ כח אֶת־הַּׁשֻלְחָן: לָׂשֵ֖את לְבַּדִ֔ים לְבָתִ֣ים הַּטַּבָעֹ֑ת
ּוקְׂשֹותָיו֙ וְכַּפֹתָ֗יו ּקְעָרֹתָ֜יו וְעָׂשִ֨יתָ כט אֶת־הַּׁשֻלְחָן: וְנִּׂשָא־בָ֖ם זָהָ֑ב אֹתָ֖ם וְצִּפִיתָ֥
ּפָנִ֖ים לֶ֥חֶם עַל־הַּׁשֻלְחָ֛ן וְנָתַתָ֧ ל אֹתָם: תַעֲׂשֶ֥ה טָהֹ֖ור זָהָ֥ב ּבָהֵ֑ן יֻּסַ֖ךְ אֲׁשֶ֥ר ּומְנַּקִּיֹתָ֔יו

לְפָנַ֥י תָמִיד:   פ   
ּגְבִיעֶ֛יהָ[ששי] וְקָנָּ֔ה יְרֵכָּ֣ה הַּמְנֹורָה֙ תֵיעָׂשֶ֤ה מִקְׁשָ֞ה טָהֹ֑ור זָהָ֣ב מְנֹרַ֖ת וְעָׂשִ֥יתָ לא

מְנֹרָ֗ה קְנֵ֣י | ׁשְלֹׁשָ֣ה מִּצִּדֶ֑יהָ יֹצְאִ֖ים קָנִ֔ים וְׁשִּׁשָ֣ה לב יִהְיּו: מִּמֶּ֥נָה ּופְרָחֶ֖יהָ ּכַפְתֹרֶ֥יהָ
ּבַּקָנֶ֣ה מְׁשֻּקָדִ֞ים גְ֠בִעִ֠ים ׁשְלֹׁשָ֣ה לג הַּׁשֵנִי: מִּצִּדָּ֖ה מְנֹרָ֔ה קְנֵ֣י ּוׁשְלֹׁשָה֙ הָאֶחָ֔ד מִּצִּדָּה֙
לְׁשֵׁ֣שֶת ּכֵ֚ן וָפָ֑רַח ּכַפְתֹ֣ר הָאֶחָ֖ד ּבַּקָנֶ֥ה מְׁשֻּקָדִ֛ים גְבִעִ֗ים ּוׁשְלֹׁשָ֣ה וָפֶ֒רַח֒ ּכַפְתֹ֣ר הָאֶחָד֘
ּכַפְתֹרֶ֖יהָ מְׁשֻּ֨קָדִ֔ים גְבִעִ֑ים אַרְּבָעָ֣ה ּובַּמְנֹרָ֖ה לד מִן־הַּמְנֹרָה: הַּיֹצְאִ֖ים הַּקָנִ֔ים
מִּמֶּ֔נָה הַּקָנִים֙ ׁשְנֵ֤י תַ֣חַת וְכַפְתֹר֙ מִּמֶּ֗נָה הַּקָנִ֜ים ׁשְ֨נֵי תַ֩חַת֩ וְכַפְתֹ֡ר לה ּופְרָחֶיהָ:
ּכַפְתֹרֵיהֶ֥ם לו מִן־הַּמְנֹרָה: הַּיֹצְאִ֖ים הַּקָנִ֔ים לְׁשֵׁ֨שֶת֙ מִּמֶּ֑נָה הַּקָנִ֖ים תַחַת־ׁשְנֵ֥י וְכַפְתֹ֕ר
ׁשִבְעָ֑ה אֶת־נֵרֹתֶ֖יהָ וְעָׂשִ֥יתָ לז טָהֹור: זָהָ֥ב אַחַ֖ת מִקְׁשָ֥ה ּכֻּלָּ֛ה יִהְיּ֑ו מִּמֶּ֣נָה ּוקְנֹתָ֖ם
טָהֹור: זָהָ֥ב ּומַחְתֹתֶ֖יהָ ּומַלְקָחֶ֥יהָ לח ּפָנֶיהָ: עַל־עֵ֥בֶר וְהֵאִ֖יר אֶת־נֵ֣רֹתֶ֔יהָ וְהֶעֱלָה֙
ּבְתַ֨בְנִיתָ֔ם וַעֲׂשֵ֑ה ּורְאֵ֖ה מ הָאֵּלֶה: ּכָל־הַּכֵלִ֖ים אֵ֥ת אֹתָּ֑ה יַעֲׂשֶ֣ה טָהֹ֖ור זָהָ֥ב ּכִּכַ֛ר לט

 [ע''כ ששי]אֲׁשֶר־אַתָ֥ה מָרְאֶ֖ה ּבָהָר:   ס

פרק כו
ּכְרֻבִ֛ים ׁשָנִ֔י וְתֹלַ֣עַת וְאַרְּגָמָן֙ ּותְכֵ֤לֶת מָׁשְזָ֗ר ׁשֵׁ֣ש יְרִיעֹ֑ת עֶׂ֣שֶר תַעֲׂשֶ֖ה וְאֶת־הַּמִׁשְּכָ֥ן א
וְרֹ֨חַב֙ ּבָאַּמָ֔ה וְעֶׂשְרִים֙ ׁשְמֹנֶ֤ה הָאַחַ֗ת הַיְרִיעָ֣ה | אֹ֣רֶךְ ב אֹתָם: תַעֲׂשֶ֥ה חֹׁשֵ֖ב מַעֲׂשֵ֥ה
תִהְיֶ֨יןָ֙ הַיְרִיעֹ֗ת חֲמֵׁ֣ש ג לְכָל־הַיְרִיעֹת: אַחַ֖ת מִּדָ֥ה הָאֶחָ֑ת הַיְרִיעָ֖ה ּבָאַּמָ֔ה אַרְּבַ֣ע

אֶל־אֲחֹתָּה: אִּׁשָ֖ה חֹבְרֹ֔ת יְרִיעֹת֙ וְחָמֵׁ֤ש אֶל־אֲחֹתָּ֑ה אִּׁשָ֖ה לֻלְאֹ֣ת[*]חֹבְרֹ֔ת וְעָׂשִ֜יתָ ד
הַיְרִיעָ֔ה ּבִׂשְפַ֣ת תַעֲׂשֶה֙ וְכֵ֤ן ּבַחֹבָ֑רֶת מִּקָצָ֖ה הָאֶחָ֔ת הַיְרִיעָה֙ ׂשְפַ֤ת עַ֣ל תְכֵ֗לֶת
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וַחֲמִּׁשִ֣ים הָאֶחָת֒ ּבַיְרִיעָ֣ה תַעֲׂשֶה֘ לֻלָאֹ֗ת חֲמִּׁשִ֣ים ה הַּׁשֵנִית: ּבַּמַחְּבֶ֖רֶת הַּקִ֣יצֹונָ֔ה
אִּׁשָ֖ה הַּלֻ֣לָאֹ֔ת מַקְּבִילֹת֙ הַּׁשֵנִ֑ית ּבַּמַחְּבֶ֣רֶת אֲׁשֶ֖ר הַיְרִיעָ֔ה ּבִקְצֵ֣ה תַעֲׂשֶה֙ לֻלָאֹ֗ת
אֶל־אֲחֹתָּה֙ אִּׁשָ֤ה אֶת־הַיְרִיעֹ֜ת וְחִּבַרְתָ֙ זָהָ֑ב קַרְסֵ֣י חֲמִּׁשִ֖ים וְעָׂשִ֕יתָ ו אֶל־אֲחֹתָּה:

ּבַּקְרָסִ֔ים וְהָיָ֥ה הַּמִׁשְּכָ֖ן אֶחָד:   פ  
אֹתָם:[*] תַעֲׂשֶ֥ה יְרִיעֹ֖ת עַׁשְתֵי־עֶׂשְרֵ֥ה עַל־הַּמִׁשְּכָ֑ן לְאֹ֖הֶל עִּזִ֔ים יְרִיעֹ֣ת וְעָׂשִ֨יתָ֙ ז

מִּדָ֣ה הָאֶחָ֑ת הַיְרִיעָ֖ה ּבָאַּמָ֔ה אַרְּבַ֣ע וְרֹ֨חַב֙ ּבָאַּמָ֔ה ׁשְלֹׁשִים֙ הָאַחַ֗ת הַיְרִיעָ֣ה | אֹ֣רֶךְ ח
הַיְרִיעֹ֖ת וְאֶת־ׁשֵׁ֥ש לְבָ֔ד הַיְרִיעֹת֙ אֶת־חֲמֵׁ֤ש וְחִּבַרְתָ֞ ט יְרִיעֹת: עֶׂשְרֵ֖ה לְעַׁשְתֵ֥י אַחַ֔ת

הָאֹהֶל: ּפְנֵ֥י אֶל־מּ֖ול הַּׁשִּׁשִ֔ית אֶת־הַיְרִיעָ֣ה וְכָפַלְתָ֙ לֻלָאֹ֗ת[*]לְבָ֑ד חֲמִּׁשִ֣ים וְעָׂשִ֜יתָ י
הַיְרִיעָ֔ה ׂשְפַ֣ת עַ֚ל לֻלָאֹ֗ת וַחֲמִּׁשִ֣ים ּבַחֹבָ֑רֶת הַּקִיצֹנָ֖ה הָאֶחָ֔ת הַיְרִיעָה֙ ׂשְפַ֤ת עַ֣ל
ּבַּלֻ֣לָאֹ֔ת אֶת־הַּקְרָסִים֙ וְהֵבֵאתָ֤ חֲמִּׁשִ֑ים נְחֹׁ֖שֶת קַרְסֵ֥י וְעָׂשִ֛יתָ יא הַּׁשֵנִית: הַחֹבֶ֖רֶת
הַיְרִיעָה֙ חֲצִ֤י הָאֹ֑הֶל ּבִירִיעֹ֖ת הָעֹדֵ֔ף וְסֶ֨רַח֙ יב אֶחָד: וְהָיָ֥ה אֶת־הָאֹ֖הֶל וְחִּבַרְתָ֥
יְרִיעֹ֣ת ּבְאֹ֖רֶךְ ּבָעֹדֵ֔ף מִּזֶה֙ וְהָאַּמָ֤ה מִּזֶ֜ה וְהָאַּמָ֨ה יג הַּמִׁשְּכָן: אֲחֹרֵ֥י עַ֖ל תִסְרַ֕ח הָעֹדֶ֔פֶת
לָאֹ֔הֶל מִכְסֶה֙ וְעָׂשִ֤יתָ יד לְכַּסֹתֹו: ּומִּזֶ֖ה מִּזֶ֥ה הַּמִׁשְּכָ֛ן עַל־צִּדֵ֧י סָרּ֜וחַ יִהְיֶ֨ה הָאֹ֑הֶל

עֹרֹ֥ת אֵילִ֖ם מְאָּדָמִ֑ים ּומִכְסֵ֛ה עֹרֹ֥ת תְחָׁשִ֖ים מִלְמָעְלָה:   פ   
הַּקָ֑רֶׁש[*] אֹ֣רֶךְ אַּמֹ֖ות עֶׂ֥שֶר טז עֹמְדִים: ׁשִּטִ֖ים עֲצֵ֥י לַּמִׁשְּכָ֑ן אֶת־הַּקְרָׁשִ֖ים וְעָׂשִ֥יתָ טו

אִּׁשָ֖ה מְׁשֻּ֨לָבֹ֔ת הָאֶחָ֔ד לַּקֶ֨רֶׁש֙ יָדֹ֗ות ׁשְתֵ֣י יז הָאֶחָד: הַּקֶ֥רֶׁש רֹ֖חַב הָאַּמָ֔ה וַחֲצִ֣י וְאַּמָה֙
עֶׂשְרִ֣ים לַּמִׁשְּכָ֑ן אֶת־הַּקְרָׁשִ֖ים וְעָׂשִ֥יתָ יח הַּמִׁשְּכָן: קַרְׁשֵ֥י לְכֹ֖ל תַעֲׂשֶ֔ה ּכֵ֣ן אֶל־אֲחֹתָּ֑ה
ׁשְנֵ֨י הַּקָ֑רֶׁש עֶׂשְרִ֣ים תַ֖חַת תַעֲׂשֶ֕ה אַדְנֵי־כֶ֔סֶף וְאַרְּבָעִים֙ יט תֵימָנָה: נֶ֥גְּבָה לִפְאַ֖ת קֶ֔רֶׁש
לִׁשְתֵ֥י הָאֶחָ֖ד תַחַת־הַּקֶ֥רֶׁש אֲדָנִ֛ים ּוׁשְנֵ֧י יְדֹתָ֔יו לִׁשְתֵ֣י הָאֶחָד֙ תַחַת־הַּקֶ֤רֶׁש אֲדָנִ֜ים
אַדְנֵיהֶ֖ם וְאַרְּבָעִ֥ים כא קָרֶׁש: עֶׂשְרִ֖ים צָפֹ֑ון לִפְאַ֣ת הַּׁשֵנִ֖ית הַּמִׁשְּכָ֛ן ּולְצֶ֧לַע כ יְדֹתָיו:
ּולְיַרְּכְתֵ֥י כב הָאֶחָד: הַּקֶ֥רֶׁש תַ֖חַת אֲדָנִ֔ים ּוׁשְנֵ֣י הָאֶחָ֔ד הַּקֶ֣רֶׁש תַ֚חַת אֲדָנִ֗ים ׁשְנֵ֣י ּכָ֑סֶף
הַּמִׁשְּכָ֑ן לִמְקֻצְעֹ֖ת תַעֲׂשֶ֔ה קְרָׁשִים֙ ּוׁשְנֵ֤י כג קְרָׁשִים: ׁשִּׁשָ֥ה תַעֲׂשֶ֖ה יָּ֑מָה הַּמִׁשְּכָ֖ן
אֶל־הַּטַּבַ֖עַת עַל־רֹאׁשֹ֔ו תַּמִים֙ יִהְיּ֤ו וְיַחְּדָ֗ו מִּלְמַּ֒טָה֒ תֹאֲמִם֘ וְיִהְיּ֣ו כד ּבַּיַרְכָתָיִם:
וְאַדְנֵיהֶ֣ם קְרָׁשִ֔ים ׁשְמֹנָ֣ה וְהָיּו֙ כה יִהְיּו: הַּמִקְצֹעֹ֖ת לִׁשְנֵ֥י לִׁשְנֵיהֶ֔ם יִהְיֶ֣ה ּכֵ֚ן הָאֶחָ֑ת
הַּקֶ֥רֶׁש תַ֖חַת אֲדָנִ֔ים ּוׁשְנֵ֣י הָאֶחָ֔ד הַּקֶ֣רֶׁש תַ֚חַת אֲדָנִ֗ים ׁשְנֵ֣י אֲדָנִ֑ים עָׂשָ֖ר ׁשִּׁשָ֥ה ּכֶ֔סֶף
הָאֶחָד: צֶלַע־הַּמִׁשְּכָ֖ן לְקַרְׁשֵ֥י חֲמִּׁשָ֕ה ׁשִּטִ֑ים עֲצֵ֣י בְרִיחִ֖ם וְעָׂשִ֥יתָ כו הָאֶחָד:
צֶ֣לַע לְקַרְׁשֵי֙ בְרִיחִ֗ם וַחֲמִּׁשָ֣ה הַּׁשֵנִ֑ית צֶלַע־הַּמִׁשְּכָ֖ן לְקַרְׁשֵ֥י בְרִיחִ֔ם וַחֲמִּׁשָ֣ה כז
מִן־הַּקָצֶ֖ה מַבְרִ֕חַ הַּקְרָׁשִ֑ים ּבְתֹ֣וךְ הַתִיכֹ֖ן וְהַּבְרִ֥יחַ כח יָּמָה: לַּיַרְכָתַ֖יִם הַּמִׁשְּכָ֔ן
ּבָתִ֖ים זָהָ֔ב תַעֲׂשֶ֣ה וְאֶת־טַּבְעֹתֵיהֶם֙ זָהָ֗ב תְצַּפֶ֣ה וְאֶת־הַּקְרָׁשִ֞ים כט אֶל־הַּקָצֶה:
הָרְאֵ֖יתָ אֲׁשֶ֥ר ּכְמִׁ֨שְּפָטֹ֔ו אֶת־הַּמִׁשְּכָ֑ן וַהֲקֵמֹתָ֖ ל זָהָב: אֶת־הַּבְרִיחִ֖ם וְצִּפִיתָ֥ לַּבְרִיחִ֑ם

ס מַעֲׂשֵ֥ה[*]ּבָהָר: מָׁשְזָ֑ר וְׁשֵׁ֣ש ׁשָנִ֖י וְתֹולַ֥עַת וְאַרְּגָמָ֛ן תְכֵ֧לֶת פָרֹ֗כֶת וְעָׂשִ֣יתָ לא
זָהָ֔ב מְצֻּפִ֣ים ׁשִּטִ֔ים עַּמּודֵ֣י עַל־אַרְּבָעָה֙ אֹתָּ֗ה וְנָתַתָ֣ה לב ּכְרֻבִים: אֹתָּ֖ה יַעֲׂשֶ֥ה חׁשֵ֛ב
וְהֵבֵאתָ֥ הַּקְרָסִים֒ תַ֣חַת אֶת־הַּפָרֹ֘כֶת֘ וְנָתַתָ֣ה לג אַדְנֵי־כָסֶף: עַל־אַרְּבָעָ֖ה זָהָ֑ב וָוֵיהֶ֖ם
קֹ֥דֶׁש ּובֵ֖ין הַּקֹ֔דֶׁש ּבֵ֣ין לָכֶ֔ם הַּפָרֹ֨כֶת֙ וְהִבְּדִילָ֤ה הָעֵדּ֑ות אֲרֹ֣ון אֵ֖ת לַּפָרֹ֔כֶת מִּבֵ֣ית ׁשָּ֨מָה֙

וְׂשַמְתָ֤[*]הַּקֳדָׁשִים: לה הַּקֳדָׁשִים: ּבְקֹ֖דֶׁש הָעֵדֻ֑ת אֲרֹ֣ון עַ֖ל אֶת־הַּכַּפֹ֔רֶת וְנָתַתָ֙ לד
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תֵימָ֑נָה הַּמִׁשְּכָ֖ן צֶ֥לַע עַ֛ל הַּׁשֻלְחָ֔ן נֹ֣כַח וְאֶת־הַּמְנֹרָה֙ לַּפָרֹ֔כֶת מִחּ֣וץ אֶת־הַּׁשֻלְחָן֙
וְתֹולַ֥עַת וְאַרְּגָמָ֛ן תְכֵ֧לֶת הָאֹ֔הֶל לְפֶ֣תַח מָסָךְ֙ וְעָׂשִ֤יתָ לו צָפֹון: עַל־צֶ֥לַע תִתֵ֖ן וְהַּׁ֨שֻלְחָ֔ן
אֹתָם֙ וְצִּפִיתָ֤ ׁשִּטִ֔ים עַּמּודֵ֣י חֲמִּׁשָה֙ לַּמָסָ֗ךְ וְעָׂשִ֣יתָ לז רֹקֵם: מַעֲׂשֵ֖ה מָׁשְזָ֑ר וְׁשֵׁ֣ש ׁשָנִ֖י

זָהָ֔ב וָוֵיהֶ֖ם זָהָ֑ב וְיָצַקְתָ֣ לָהֶ֔ם חֲמִּׁשָ֖ה אַדְנֵ֥י נְחֹׁשֶת:   ס

פרק כז
יִהְיֶה֙ רָבּ֤ועַ רֹ֗חַב אַּמֹ֣ות וְחָמֵׁ֧ש אֹ֜רֶךְ אַּמֹ֨ות חָמֵׁש֩ ׁשִּטִ֑ים עֲצֵ֣י אֶת־הַּמִזְּבֵ֖חַ וְעָׂשִ֥יתָ א
ָ תִהְיֶ֣ין מִּמֶּ֖נּו ּפִּנֹתָ֔יו אַרְּבַ֣ע עַ֚ל קַרְנֹתָ֗יו וְעָׂשִ֣יתָ ב קֹמָתֹו: אַּמֹ֖ות וְׁשָלֹׁ֥ש הַּמִזְּבֵ֔חַ
ּומִזְלְגֹתָ֖יו ּומִזְרְקֹתָ֔יו וְיָעָיו֙ לְדַּׁשְנֹ֔ו ּסִירֹתָיו֙ וְעָׂשִ֤יתָ ג נְחֹׁשֶת: אֹתֹ֖ו וְצִּפִיתָ֥ קַרְנֹתָ֑יו
וְעָׂשִ֣יתָ נְחֹׁ֑שֶת רֶׁ֣שֶת מַעֲׂשֵ֖ה מִכְּבָ֔ר ּלֹו֙ וְעָׂשִ֤יתָ ד נְחֹׁשֶת: תַעֲׂשֶ֥ה לְכָל־ּכֵלָ֖יו ּומַחְתֹתָ֑יו
ּכַרְּכֹ֥ב תַ֛חַת אֹתָּ֗ה וְנָתַתָ֣ה ה קְצֹותָיו: אַרְּבַ֥ע עַ֖ל נְחֹׁ֔שֶת טַּבְעֹ֣ת אַרְּבַע֙ עַל־הָרֶׁ֗שֶת
עֲצֵ֣י ּבַּדֵ֖י לַּמִזְּבֵ֔חַ בַּדִים֙ וְעָׂשִ֤יתָ ו הַּמִזְּבֵחַ: חֲצִ֥י עַ֖ד הָרֶׁ֔שֶת וְהָיְתָ֣ה מִּלְמָּ֑טָה הַּמִזְּבֵ֖חַ
צַלְעֹ֥ת עַל־ׁשְתֵ֛י הַּבַּדִ֗ים וְהָיּ֣ו ּבַּטַּבָעֹ֑ת אֶת־ּבַּדָ֖יו וְהּובָ֥א ז נְחֹׁשֶת: אֹתָ֖ם וְצִּפִיתָ֥ ׁשִּטִ֑ים
יַעֲׂשּו: ּכֵ֥ן ּבָהָ֖ר אֹתְךָ֛ הֶרְאָ֥ה ּכַאֲׁשֶ֨ר אֹתֹ֑ו תַעֲׂשֶ֣ה לֻחֹ֖ת נְבּ֥וב ח אֹתֹו: ּבִׂשְאֵ֥ת הַּמִזְּבֵ֖חַ

מָׁשְזָ֗ר[*]ס ׁשֵׁ֣ש לֶחָצֵ֜ר קְלָעִ֨ים נֶגֶב־תֵ֠ימָ֠נָה לִפְאַ֣ת הַּמִׁשְּכָ֑ן חֲצַ֣ר אֵ֖ת וְעָׂשִ֕יתָ ט
וָוֵ֧י נְחֹׁ֑שֶת עֶׂשְרִ֖ים וְאַדְנֵיהֶ֥ם עֶׂשְרִ֔ים וְעַּמֻדָ֣יו י הָאֶחָת: לַּפֵאָ֖ה אֹ֔רֶךְ בָאַּמָה֙ מֵאָ֤ה
וְעַּמֻדָ֣ו אֹ֑רֶךְ מֵ֣אָה קְלָעִ֖ים ּבָאֹ֔רֶךְ צָפֹון֙ לִפְאַ֤ת וְכֵ֨ן יא ּכָסֶף: וַחֲׁשֻקֵיהֶ֖ם הָעַּמֻדִ֛ים
וְרֹ֤חַב יב ּכָסֶף: וַחֲׁשֻקֵיהֶ֖ם הָעַּמֻדִ֛ים וָוֵ֧י נְחֹׁ֔שֶת עֶׂשְרִים֙ וְאַדְנֵיהֶ֤ם עֶׂשְרִ֗ים [וְעַּמּודָ֣יו]
וְרֹ֣חַב יג עֲׂשָרָה: וְאַדְנֵיהֶ֖ם עֲׂשָרָ֔ה עַּמֻדֵיהֶ֣ם אַּמָ֑ה חֲמִּׁשִ֣ים קְלָעִ֖ים לִפְאַת־יָ֔ם הֶחָצֵר֙
לַּכָתֵ֑ף קְלָעִ֖ים אַּמָ֛ה עֶׂשְרֵ֥ה וַחֲמֵׁ֨ש יד אַּמָה: חֲמִּׁשִ֥ים מִזְרָ֖חָה קֵ֥דְמָה לִפְאַ֛ת הֶחָצֵ֗ר
עַּמֻדֵיהֶ֣ם קְלָעִ֑ים עֶׂשְרֵ֖ה חֲמֵׁ֥ש הַּׁשֵנִ֔ית וְלַּכָתֵף֙ טו ׁשְלֹׁשָה: וְאַדְנֵיהֶ֖ם ׁשְלֹׁשָ֔ה עַּמֻדֵיהֶ֣ם
וְאַרְּגָמָ֜ן תְכֵ֨לֶת אַּמָ֗ה עֶׂשְרִ֣ים | מָסָ֣ךְ הֶחָצֵ֜ר ּולְׁשַ֨עַר טז ׁשְלֹׁשָה: וְאַדְנֵיהֶ֖ם ׁשְלֹׁשָ֔ה
אַרְּבָעָה: וְאַדְנֵיהֶ֖ם אַרְּבָעָ֔ה עַּמֻדֵיהֶ֣ם רֹקֵ֑ם מַעֲׂשֵ֣ה מָׁשְזָ֖ר וְׁשֵׁ֥ש ׁשָנִ֛י וְתֹולַ֧עַת

נְחֹׁשֶת:[מפטיר] וְאַדְנֵיהֶ֖ם ּכָ֑סֶף וָוֵיהֶ֖ם ּכֶ֔סֶף מְחֻּׁשָקִ֣ים סָבִיב֙ הֶחָצֵ֤ר ּכָל־עַּמּודֵ֨י יז
ׁשֵׁ֣ש אַּמֹ֖ות חָמֵׁ֥ש וְקֹמָ֛ה ּבַחֲמִּׁשִ֗ים חֲמִּׁשִ֣ים | וְרֹ֣חַב בָאַּמָ֜ה מֵאָ֨ה הֶחָצֵר֩ אֹ֣רֶךְ יח
וְכָל־יִתְדֹ֥ת וְכָל־יְתֵדֹ֛תָיו עֲבֹדָתֹ֑ו ּבְכֹ֖ל הַּמִׁשְּכָ֔ן ּכְלֵ֣י לְכֹל֙ יט נְחֹׁשֶת: וְאַדְנֵיהֶ֖ם מָׁשְזָ֑ר

נְחֹׁשֶת: תצוה]הֶחָצֵ֖ר ׁשֶ֣מֶן[פרשת אֵלֶ֜יךָ וְיִקְחּ֨ו יִׂשְרָאֵ֗ל אֶת־ּבְנֵ֣י | תְצַּוֶ֣ה וְאַתָ֞ה כ
אֲׁשֶ֣ר לַּפָרֹ֜כֶת מִחּ֨וץ מֹועֵד֩ ּבְאֹ֣הֶל כא תָמִיד: נֵ֖ר לְהַעֲלֹ֥ת לַּמָאֹ֑ור ּכָתִ֖ית זָ֛ךְ זַ֥יִת
לְדֹ֣רֹתָ֔ם עֹולָם֙ חֻּקַ֤ת יְהֹוָ֑ה לִפְנֵ֣י עַד־ּבֹ֖קֶר מֵעֶ֥רֶב ּובָנָ֛יו אַהֲרֹ֧ן אֹתֹ֨ו יַעֲרֹךְ֩ עַל־הָעֵדֻ֗ת

מֵאֵ֖ת ּבְנֵ֥י יִׂשְרָאֵל:   ס

פרק כח
לְכַהֲנֹו־לִ֑י יִׂשְרָאֵ֖ל ּבְנֵ֥י מִתֹ֛וךְ אִתֹ֗ו וְאֶת־ּבָנָ֣יו אָחִ֜יךָ אֶת־אַהֲרֹ֨ן אֵלֶ֩יךָ֩ הַקְרֵ֣ב וְאַתָ֡ה א
אָחִ֑יךָ לְאַהֲרֹ֣ן בִגְדֵי־קֹ֖דֶׁש וְעָׂשִ֥יתָ ב אַהֲרֹן: ּבְנֵ֥י וְאִיתָמָ֖ר אֶלְעָזָ֥ר וַאֲבִיהּ֛וא נָדָ֧ב אַהֲרֹ֕ן
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ּולְתִפְאָרֶת: חָכְמָ֑ה[לוי]לְכָבֹ֖וד רּ֣וחַ מִּלֵאתִ֖יו אֲׁשֶ֥ר אֶל־ּכָל־חַכְמֵי־לֵ֔ב תְדַּבֵר֙ וְאַתָ֗ה ג
וְאֵפֹוד֙ חֹׁ֤שֶן יַעֲׂשּ֗ו אֲׁשֶ֣ר הַּבְגָדִ֜ים וְאֵּ֨לֶה ד לְכַהֲנֹו־לִי: לְקַּדְׁשֹ֖ו אַהֲרֹ֛ן אֶת־ּבִגְדֵ֧י וְעָׂשּ֞ו
ּולְבָנָ֖יו אָחִ֛יךָ לְאַהֲרֹ֥ן בִגְדֵי־קֹ֜דֶׁש וְעָׂשּ֨ו וְאַבְנֵ֑ט מִצְנֶ֣פֶת תַׁשְּבֵ֖ץ ּוכְתֹ֥נֶת ּומְעִ֔יל
הַּׁשָנִ֖י וְאֶת־תֹולַ֥עַת וְאֶת־הָאַרְּגָמָ֑ן וְאֶת־הַתְכֵ֖לֶת אֶת־הַּזָהָ֔ב יִקְחּ֣ו וְהֵם֙ ה לְכַהֲנֹו־לִי:

וְאֶת־הַּׁשֵׁש:   פ   
מַעֲׂשֵ֥ה[ישראל] מָׁשְזָ֖ר וְׁשֵׁ֥ש ׁשָנִ֛י תֹולַ֧עַת וְאַרְּגָמָ֜ן תְכֵ֨לֶת זָ֠הָ֠ב אֶת־הָאֵפֹ֑ד וְעָׂשּ֖ו ו

אֲׁשֶ֣ר אֲפֻּדָתֹו֙ וְחֵׁ֤שֶב ח וְחֻּבָר: קְצֹותָ֖יו אֶל־ׁשְנֵ֥י יִהְיֶה־ּלֹ֛ו חֹבְרֹ֗ת כְתֵפֹ֣ת ׁשְתֵ֧י ז חֹׁשֵב:
וְלָ֣קַחְתָ֔ ט מָׁשְזָר: וְׁשֵׁ֥ש ׁשָנִ֖י וְתֹולַ֥עַת וְאַרְּגָמָ֛ן תְכֵ֧לֶת זָהָ֗ב יִהְיֶ֑ה מִּמֶּ֣נּו ּכְמַעֲׂשֵ֖הּו עָלָ֔יו

יִׂשְרָאֵל: ּבְנֵ֥י ׁשְמֹ֖ות עֲלֵיהֶ֔ם ּופִתַחְתָ֣ אַבְנֵי־ׁשֹ֑הַם מִּׁשְמֹתָ֔ם[רביעי]אֶת־ׁשְתֵ֖י ׁשִּׁשָה֙ י
ּכְתֹולְדֹתָם: הַּׁשֵנִ֖ית עַל־הָאֶ֥בֶן הַּנֹותָרִ֛ים הַּׁשִּׁשָ֧ה וְאֶת־ׁשְמֹ֞ות הָאֶחָ֑ת הָאֶ֣בֶן עַ֖ל
יִׂשְרָאֵ֑ל ּבְנֵ֣י עַל־ׁשְמֹ֖ת הָאֲבָנִ֔ים אֶת־ׁשְתֵ֣י תְפַתַח֙ חֹתָ֗ם ּפִתּוחֵ֣י אֶ֒בֶן֒ חָרַׁש֘ מַעֲׂשֵ֣ה יא
הָאֵפֹ֔ד ּכִתְפֹ֣ת עַ֚ל הָאֲבָנִ֗ים אֶת־ׁשְתֵ֣י וְׂשַמְתָ֞ יב אֹתָם: תַעֲׂשֶ֥ה זָהָ֖ב מִׁשְּבְצֹ֥ות מֻסַּבֹ֛ת
לְזִּכָרֹן: כְתֵפָ֖יו עַל־ׁשְתֵ֥י יְהֹוָ֛ה לִפְנֵ֧י אֶת־ׁשְמֹותָ֜ם אַהֲרֹ֨ן וְנָׂשָא֩ יִׂשְרָאֵ֑ל לִבְנֵ֣י זִּכָרֹ֖ן אַבְנֵ֥י

תַעֲׂשֶ֥ה[חמישי]ס מִגְּבָלֹ֛ת טָהֹ֔ור זָהָ֣ב ׁשַרְׁשְרֹת֙ ּוׁשְתֵ֤י יד זָהָב: מִׁשְּבְצֹ֖ת וְעָׂשִ֥יתָ יג
וְעָׂשִ֜יתָ טו ס עַל־הַּמִׁשְּבְצֹת: הָעֲבֹתֹ֖ת אֶת־ׁשַרְׁשְרֹ֥ת וְנָתַתָ֛ה עֲבֹ֑ת מַעֲׂשֵ֣ה אֹתָ֖ם
ׁשָנִ֛י וְתֹולַ֧עַת וְאַרְּגָמָ֜ן תְכֵ֨לֶת זָ֠הָ֠ב תַעֲׂשֶּ֑נּו אֵפֹ֖ד ּכְמַעֲׂשֵ֥ה חׁשֵ֔ב מַעֲׂשֵ֣ה מִׁשְּפָט֙ חֹׁ֤שֶן
בֹו֙ ּומִּלֵאתָ֥ יז רָחְּבֹו: וְזֶ֥רֶת אָרְּכֹ֖ו זֶ֥רֶת ּכָפּ֑ול יִהְיֶ֖ה רָבּ֥ועַ טז אֹתֹו: תַעֲׂשֶ֥ה מָׁשְזָ֖ר וְׁשֵׁ֥ש
וְהַּטּ֖ור יח הָאֶחָד: הַּטּ֖ור ּובָרֶ֔קֶת ּפִטְדָה֙ אֹ֤דֶם טּ֗ור אָ֑בֶן טּורִ֣ים אַרְּבָעָ֖ה אֶ֔בֶן מִּלֻ֣אַת
הָרְבִיעִ֔י וְהַּטּור֙ כ וְאַחְלָמָה: ׁשְבֹ֖ו לֶׁ֥שֶם הַּׁשְלִיׁשִ֑י וְהַּטּ֖ור יט וְיָהֲלֹם: סַּפִ֖יר נֹ֥פֶךְ הַּׁשֵנִ֑י
ָ תִהְיֶ֜ין וְ֠הָאֲבָנִ֠ים כא ּבְמִּלּואֹתָם: יִהְיּ֖ו זָהָ֛ב מְׁשֻּבָצִ֥ים וְיָׁשְפֵ֑ה וְׁשֹ֖הַם תַרְׁשִ֥יׁש
ָ תִהְיֶ֕ין עַל־ׁשְמֹ֔ו אִ֣יׁש חֹותָם֙ ּפִתּוחֵ֤י עַל־ׁשְמֹתָ֑ם עֶׂשְרֵ֖ה ׁשְתֵ֥ים ּבְנֵי־יִׂשְרָאֵ֛ל עַל־ׁשְמֹ֧ת
טָהֹור: זָהָ֖ב עֲבֹ֑ת מַעֲׂשֵ֣ה ּגַבְלֻ֖ת ׁשַרְׁשֹ֥ת עַל־הַחֹׁ֛שֶן וְעָׂשִ֧יתָ כב ׁשָבֶט: עָׂשָ֖ר לִׁשְנֵ֥י
קְצֹ֥ות עַל־ׁשְנֵ֖י הַּטַּבָעֹ֔ות אֶת־ׁשְתֵי֙ וְנָתַתָ֗ זָהָ֑ב טַּבְעֹ֣ות ׁשְתֵ֖י עַל־הַחֹׁ֔שֶן וְעָׂשִ֨יתָ֙ כג
הַחֹׁשֶן: אֶל־קְצֹ֖ות הַּטַּבָעֹ֑ת עַל־ׁשְתֵ֖י הַּזָהָ֔ב עֲבֹתֹ֣ת אֶת־ׁשְתֵי֙ וְנָתַתָ֗ה כד הַחׁשֶן:
עַל־ּכִתְפֹ֥ות וְנָתַתָ֛ה הַּמִׁשְּבְצֹ֑ות עַל־ׁשְתֵ֣י תִתֵ֖ן הָעֲבֹתֹ֔ת ׁשְתֵ֣י קְצֹות֙ ׁשְתֵ֤י וְאֵ֨ת כה
הַחֹׁ֑שֶן קְצֹ֣ות עַל־ׁשְנֵ֖י אֹתָ֔ם וְׂשַמְתָ֣ זָהָ֔ב טַּבְעֹ֣ות ׁשְתֵי֙ וְעָׂשִ֗יתָ כו ּפָנָיו: אֶל־מּ֥ול הָאֵפֹ֖ד

ּבָיְתָה: הָאֵפֹ֖וד אֶל־עֵ֥בֶר אֲׁשֶ֛ר וְנָתַתָ֣ה[ששי]עַל־ׂשְפָתֹ֕ו זָהָב֒ טַּבְעֹ֣ות ׁשְתֵ֣י וְעָׂשִ֘יתָ֘ כז
לְחֵׁ֖שֶב מִּמַ֕עַל מַחְּבַרְתֹ֑ו לְעֻּמַ֖ת ּפָנָ֔יו מִּמּ֣ול מִּלְמַּ֨טָה֙ הָאֵפֹ֤וד כִתְפֹ֨ות עַל־ׁשְתֵי֩ אֹתָ֡ם
לִהְיֹ֖ות תְכֵ֔לֶת ּבִפְתִ֣יל הָאֵפֹוד֙ אֶל־טַּבְעֹ֤ת מִּטַּבְעֹתָ֞ו אֶת־הַ֠חֹׁ֠שֶן וְיִרְּכְסּ֣ו כח הָאֵפֹוד:
אֶת־ׁשְמֹ֨ות אַ֠הֲרֹ֠ן וְנָׂשָ֣א כט הָאֵפֹוד: מֵעַ֖ל הַחֹׁ֔שֶן וְלֹא־יִּזַ֣ח הָאֵפֹ֑וד עַל־חֵׁ֣שֶב
תָמִיד: לִפְנֵי־יְהֹוָ֖ה לְזִּכָרֹ֥ן אֶל־הַּקֹ֑דֶׁש ּבְבֹאֹ֣ו עַל־לִּבֹ֖ו הַּמִׁשְּפָ֛ט ּבְחֹׁ֧שֶן ּבְנֵי־יִׂשְרָאֵ֜ל
לִפְנֵ֣י ּבְבֹאֹ֖ו אַהֲרֹ֔ן עַל־לֵ֣ב וְהָיּו֙ וְאֶת־הַתֻּמִ֔ים אֶת־הָאּורִים֙ הַּמִׁשְּפָ֗ט אֶל־חֹׁ֣שֶן וְנָתַתָ֞ ל

ס תָמִיד: יְהֹוָ֖ה לִפְנֵ֥י עַל־לִּבֹ֛ו ּבְנֵי־יִׂשְרָאֵ֧ל אֶת־מִׁשְּפַ֨ט אַ֠הֲרֹ֠ן וְנָׂשָ֣א [ע''כיְהֹוָ֑ה
ׂשָפָ֡הששי] ּבְתֹוכֹ֑ו פִי־רֹאׁשֹ֖ו וְהָיָ֥ה לב תְכֵלֶת: ּכְלִ֥יל הָאֵפֹ֖וד אֶת־מְעִ֥יל וְעָׂשִ֛יתָ לא

עַל־ׁשּולָ֗יו וְעָׂשִ֣יתָ לג יִּקָרֵעַ: לֹ֥א יִהְיֶה־ּלֹ֖ו תַחְרָ֛א ּכְפִ֥י אֹרֵ֗ג מַעֲׂשֵ֣ה סָבִ֜יב לְפִ֨יו יִהְיֶה֩
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סָבִיב: ּבְתֹוכָ֖ם זָהָ֛ב ּופַעֲמֹנֵ֥י סָבִ֑יב עַל־ׁשּולָ֖יו ׁשָנִ֔י וְתֹולַ֣עַת וְאַרְּגָמָן֙ תְכֵ֤לֶת רִּמֹנֵי֙
עַל־אַהֲרֹ֖ן וְהָיָ֥ה לה סָבִיב: הַּמְעִ֖יל עַל־ׁשּולֵ֥י וְרִּמֹ֑ון זָהָ֖ב ּפַעֲמֹ֥ן וְרִּמֹ֔ון זָהָב֙ ּפַעֲמֹ֤ן לד
וְעָׂשִ֥יתָ לו ס יָמּות: וְלֹ֥א ּובְצֵאתֹ֖ו יְהֹוָ֛ה לִפְנֵ֧י אֶל־הַּקֹ֜דֶׁש ּבְבֹאֹ֨ו קֹ֠ולֹ֠ו וְנִׁשְמַ֣ע לְׁשָרֵ֑ת
עַל־ּפְתִ֣יל אֹתֹו֙ וְׂשַמְתָ֤ לז לַיהֹוָה: קֹ֖דֶׁש חֹתָ֔ם ּפִתּוחֵ֣י עָלָיו֙ ּופִתַחְתָ֤ טָהֹ֑ור זָהָ֣ב ּצִ֖יץ
אַהֲרֹן֒ עַל־מֵ֣צַח וְהָיָה֘ לח יִהְיֶה: ּפְנֵי־הַּמִצְנֶ֖פֶת אֶל־מּ֥ול עַל־הַּמִצְנָ֑פֶת וְהָיָ֖ה תְכֵ֔לֶת
וְהָיָ֤ה קָדְׁשֵיהֶ֑ם לְכָל־מַתְנֹ֖ת יִׂשְרָאֵ֔ל ּבְנֵ֣י יַקְּדִ֨יׁשּו֙ אֲׁשֶ֤ר הַּקֳדָׁשִ֗ים אֶת־עֲוֹ֣ן אַהֲרֹ֜ן וְנָׂשָ֨א

יְהֹוָה: לִפְנֵ֥י לָהֶ֖ם לְרָצֹ֥ון תָמִ֔יד וְעָׂשִ֖יתָ[*]עַל־מִצְחֹו֙ ׁשֵׁ֔ש הַּכְתֹ֣נֶת וְׁשִּבַצְתָ֙ לט
לָהֶ֖ם וְעָׂשִ֥יתָ כֻתֳנֹ֔ת תַעֲׂשֶ֣ה אַהֲרֹן֙ וְלִבְנֵ֤י מ רֹקֵם: מַעֲׂשֵ֥ה תַעֲׂשֶ֖ה וְאַבְנֵ֥ט ׁשֵׁ֑ש מִצְנֶ֣פֶת
אֶת־אַהֲרֹ֣ן אֹתָם֙ וְהִלְּבַׁשְתָ֤ מא ּולְתִפְאָרֶת: לְכָבֹ֖וד לָהֶ֔ם תַעֲׂשֶ֣ה ּומִגְּבָעֹות֙ אַבְנֵטִ֑ים
וְכִהֲנּו־לִי: אֹתָ֖ם וְקִּדַׁשְתָ֥ אֶת־יָדָ֛ם ּומִּלֵאתָ֧ אֹתָ֜ם ּומָׁשַחְתָ֙ אִתֹ֑ו וְאֶת־ּבָנָ֖יו אָחִ֔יךָ
וְהָיּו֩ מג יִהְיּו: וְעַד־יְרֵכַ֖יִם מִּמָתְנַ֥יִם עֶרְוָ֑ה ּבְׂשַ֣ר לְכַּסֹ֖ות מִכְנְסֵי־בָ֔ד לָהֶם֙ וַעֲׂשֵ֤ה מב
ּבַּקֹ֔דֶׁש לְׁשָרֵ֣ת אֶל־הַּמִזְּבֵ֨חַ֙ בְגִׁשְתָ֤ם אֹ֣ו מֹועֵ֗ד אֶל־אֹ֣הֶל | ּבְבֹאָ֣ם וְעַל־ּבָנָ֜יו עַל־אַהֲרֹ֨ן

וְלֹא־יִׂשְאּ֥ו עָוֹ֖ן וָמֵ֑תּו חֻּקַ֥ת עֹולָ֛ם לֹ֖ו ּולְזַרְעֹ֥ו אַחֲרָיו:   ס

פרק כט
ּבֶן־ּבָקָ֛ר[*] אֶחָ֧ד ּפַ֣ר לְ֠קַ֠ח לִ֑י לְכַהֵ֣ן אֹתָ֖ם לְקַּדֵׁ֥ש לָהֶ֛ם תַעֲׂשֶ֥ה אֲׁשֶ֨ר הַּדָבָ֜ר וְזֶ֨ה א

מַּצֹ֖ות ּורְקִיקֵ֥י ּבַּׁשֶ֔מֶן ּבְלּולֹ֣ת מַּצֹת֙ וְחַּלֹ֤ת מַּצֹ֗ות וְלֶ֣חֶם ב תְמִימִם: ׁשְנַ֖יִם וְאֵילִ֥ם
וְהִקְרַבְתָ֥ אֶחָ֔ד עַל־סַ֣ל אֹותָם֙ וְנָתַתָ֤ ג אֹתָם: תַעֲׂשֶ֥ה חִּטִ֖ים סֹ֥לֶת ּבַּׁשָ֑מֶן מְׁשֻחִ֣ים
אֶל־ּפֶ֖תַח תַקְרִ֔יב וְאֶת־ּבָנָיו֙ וְאֶת־אַהֲרֹ֤ן ד הָאֵילִם: ׁשְנֵ֥י וְאֵ֖ת וְאֶ֨ת־הַּפָ֔ר ּבַּסָ֑ל אֹתָ֖ם
אֶת־אַהֲרֹן֙ וְהִלְּבַׁשְתָ֤ אֶת־הַּבְגָדִ֗ים וְלָקַחְתָ֣ ה ּבַּמָיִם: אֹתָ֖ם וְרָחַצְתָ֥ מֹועֵ֑ד אֹ֣הֶל

הָאֵפֹד: ּבְחֵׁ֖שֶב לֹ֔ו וְאָפַדְתָ֣ וְאֶת־הַחֹׁ֑שֶן וְאֶת־הָאֵפֹ֖ד הָאֵפֹ֔ד מְעִ֣יל וְאֵת֙ [*]אֶת־הַּכֻתֹ֔נֶת
אֶת־ׁשֶ֣מֶן וְלָקַחְתָ֙ ז עַל־הַּמִצְנָפֶת: הַּקֹ֖דֶׁש אֶת־נֵ֥זֶר וְנָתַתָ֛ עַל־רֹאׁשֹ֑ו הַּמִצְנֶ֖פֶת וְׂשַמְתָ֥ ו
ּכֻתֳנֹת: וְהִלְּבַׁשְתָ֖ם תַקְרִ֑יב וְאֶת־ּבָנָ֖יו ח אֹתֹו: ּומָׁשַחְתָ֖ עַל־רֹאׁשֹ֑ו וְיָצַקְתָ֖ הַּמִׁשְחָ֔ה
לְחֻּקַ֣ת ּכְהֻּנָ֖ה לָהֶ֛ם וְהָיְתָ֥ה מִגְּבָעֹ֔ת לָהֶם֙ וְחָבַׁשְתָ֤ ּובָנָ֗יו אַהֲרֹ֣ן אַבְנֵ֜ט אֹתָ֨ם וְחָגַרְתָ֩ ט
אַהֲרֹ֧ן וְסָמַ֨ךְ מֹועֵ֑ד אֹ֣הֶל לִפְנֵ֖י אֶת־הַּפָ֔ר וְהִקְרַבְתָ֙ י וְיַד־ּבָנָיו: יַד־אַהֲרֹ֖ן ּומִּלֵאתָ֥ עֹולָ֑ם
מֹועֵד: אֹ֥הֶל ּפֶ֖תַח יְהֹוָ֑ה לִפְנֵ֣י אֶת־הַּפָ֖ר וְׁשָחַטְתָ֥ יא הַּפָר: עַל־רֹ֥אׁש אֶת־יְדֵיהֶ֖ם ּובָנָ֛יו

תִׁשְּפֹ֔ךְ[*] וְאֶת־ּכָל־הַּדָ֣ם ּבְאֶצְּבָעֶ֑ךָ הַּמִזְּבֵ֖חַ עַל־קַרְנֹ֥ת וְנָתַתָ֛ה הַּפָ֔ר מִּדַ֣ם וְלָקַחְתָ֙ יב
הַּיֹתֶ֨רֶת֙ וְאֵ֗ת אֶת־הַּקֶ֒רֶב֒ הַמְכַּסֶ֣ה אֶת־ּכָל־הַחֵ֘לֶב֘ וְלָקַחְתָ֗ יג הַּמִזְּבֵחַ: אֶל־יְסֹ֖וד
הַּמִזְּבֵחָה: וְהִקְטַרְתָ֖ עֲלֵיהֶ֑ן אֲׁשֶ֣ר וְאֶת־הַחֵ֖לֶב הַּכְלָיֹ֔ת ׁשְתֵ֣י וְאֵת֙ עַל־הַּכָבֵ֔ד
הּוא: חַּטָ֖את לַּמַחֲנֶ֑ה מִחּ֖וץ ּבָאֵׁ֔ש תִׂשְרֹ֣ף וְאֶת־ּפִרְׁשֹ֔ו וְאֶת־עֹרֹ֣ו הַּפָר֙ וְאֶת־ּבְׂשַ֤ר יד
הָאָיִל: עַל־רֹ֥אׁש אֶת־יְדֵיהֶ֖ם ּובָנָ֛יו אַהֲרֹ֧ן וְסָ֨מְכּ֜ו תִּקָ֑ח הָאֶחָ֖ד וְאֶת־הָאַ֥יִל טו
וְאֶ֨ת־הָאַ֔יִל יז סָבִיב: עַל־הַּמִזְּבֵ֖חַ וְזָרַקְתָ֥ אֶת־ּדָמֹ֔ו וְלָקַחְתָ֙ אֶת־הָאָ֑יִל וְׁשָחַטְתָ֖ טז
וְהִקְטַרְתָ֤ יח וְעַל־רֹאׁשֹו: עַל־נְתָחָ֖יו וְנָתַתָ֥ ּוכְרָעָ֔יו קִרְּבֹו֙ וְרָחַצְתָ֤ לִנְתָחָ֑יו תְנַתֵ֖חַ

הּוא: לַיהֹוָ֖ה אִּׁשֶ֥ה נִיחֹ֔וחַ רֵ֣יחַ לַיהֹוָ֑ה הּ֖וא עֹלָ֥ה הַּמִזְּבֵ֔חָה [*]אֶת־ּכָל־הָאַ֨יִל֙
הָאָיִל: עַל־רֹ֥אׁש אֶת־יְדֵיהֶ֖ם ּובָנָ֛יו אַהֲרֹ֧ן וְסָמַ֨ךְ הַּׁשֵנִ֑י הָאַ֣יִל אֵ֖ת וְלָ֣קַחְתָ֔ יט
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ּבָנָיו֙ אֹ֤זֶן וְעַל־תְנּ֨וךְ אַהֲרֹ֜ן אֹ֨זֶן עַל־תְנּוךְ֩ וְנָתַתָ֡ה מִּדָמֹו֙ וְלָקַחְתָ֤ אֶת־הָאַ֗יִל וְׁשָחַטְתָ֣ כ
עַל־הַּמִזְּבֵ֖חַ אֶת־הַּדָ֛ם וְזָרַקְתָ֧ הַיְמָנִ֑ית רַגְלָ֖ם וְעַל־ּבֹ֥הֶן הַיְמָנִ֔ית יָדָם֙ וְעַל־ּבֹ֤הֶן הַיְמָנִ֔ית
עַל־אַהֲרֹן֙ וְהִּזֵיתָ֤ הַּמִׁשְחָה֒ ּומִּׁשֶ֣מֶן עַל־הַּמִזְּבֵ֘חַ֘ אֲׁשֶ֥ר מִן־הַּדָ֨ם וְלָקַחְתָ֞ כא סָבִיב:
אִתֹו: בָנָ֖יו ּובִגְדֵ֥י ּובָנָ֛יו ּובְגָדָ֔יו הּוא֙ וְקָדַׁ֥ש אִתֹ֑ו בָנָ֖יו וְעַל־ּבִגְדֵ֥י וְעַל־ּבָנָ֛יו וְעַל־ּבְגָדָ֔יו
יֹתֶ֤רֶת וְאֵ֨ת אֶת־הַּקֶ֗רֶב הַמְכַּסֶ֣ה | וְאֶת־הַחֵ֣לֶב וְהָאַלְיָ֜ה הַחֵ֨לֶב מִן־הָ֠אַ֠יִל וְלָקַחְתָ֣ כב
מִּלֻאִ֖ים אֵ֥יל ּכִ֛י הַּיָמִ֑ין ׁשֹ֣וק וְאֵ֖ת עֲלֵיהֶ֔ן אֲׁשֶ֣ר וְאֶת־הַחֵ֨לֶב֙ הַּכְלָיֹ֗ת ׁשְתֵ֣י | וְאֵ֣ת הַּכָבֵד֙
אֲׁשֶ֖ר הַּמַּצֹ֔ות מִּסַל֙ אֶחָ֑ד וְרָקִ֣יק אַחַ֖ת ׁשֶ֛מֶן לֶ֥חֶם וְחַּלַ֨ת אַחַ֗ת לֶ֜חֶם וְכִּכַ֨ר כג הּוא:
לִפְנֵ֥י תְנּופָ֖ה אֹתָ֛ם וְהֵנַפְתָ֥ בָנָ֑יו ּכַּפֵ֣י וְעַ֖ל אַהֲרֹ֔ן ּכַּפֵ֣י עַ֚ל הַּכֹ֔ל וְׂשַמְתָ֣ כד יְהֹוָה: לִפְנֵ֑י

לִפְנֵ֣י[*]יְהֹוָה: נִיחֹ֨וחַ֙ לְרֵ֤יחַ עַל־הָעֹלָ֑ה הַּמִזְּבֵ֖חָה וְהִקְטַרְתָ֥ מִּיָדָ֔ם אֹתָם֙ וְלָקַחְתָ֤ כה
וְהֵנַפְתָ֥ לְאַהֲרֹ֔ן אֲׁשֶ֣ר הַּמִּלֻאִים֙ מֵאֵ֤יל אֶת־הֶחָזֶ֗ה וְלָקַחְתָ֣ כו לַיהֹוָה: הּ֖וא אִּׁשֶ֥ה יְהֹוָ֔ה
ׁשֹ֣וק וְאֵת֙ הַתְנּופָ֗ה חֲזֵ֣ה | אֵ֣ת וְקִּדַׁשְתָ֞ כז לְמָנָה: לְךָ֖ וְהָיָ֥ה יְהֹוָ֑ה לִפְנֵ֣י תְנּופָ֖ה אֹתֹ֛ו
לְבָנָיו: ּומֵאֲׁשֶ֥ר לְאַהֲרֹ֖ן מֵאֲׁשֶ֥ר הַּמִּלֻאִ֔ים מֵאֵיל֙ הּורָ֑ם וַאֲׁשֶ֣ר הּונַ֖ף אֲׁשֶ֥ר הַתְרּומָ֔ה
ּותְרּומָ֞ה הּ֑וא תְרּומָ֖ה ּכִ֥י יִׂשְרָאֵ֔ל ּבְנֵ֣י מֵאֵת֙ לְחָק־עֹולָ֗ם ּולְבָנָ֜יו לְאַהֲרֹ֨ן וְהָיָה֩ כח
אֲׁשֶ֣ר הַּקֹ֨דֶׁש֙ ּובִגְדֵ֤י כט לַיהֹוָה: תְרּומָתָ֖ם ׁשַלְמֵיהֶ֔ם מִּזִבְחֵ֣י ּבְנֵי־יִׂשְרָאֵל֙ מֵאֵ֤ת יִהְיֶ֨ה
יָמִ֗ים ׁשִבְעַ֣ת ל אֶת־יָדָם: ּולְמַּלֵא־בָ֖ם בָהֶ֔ם לְמָׁשְחָ֣ה אַחֲרָ֑יו לְבָנָ֖יו יִהְיּ֥ו לְאַהֲרֹ֔ן
אֵ֥יל וְאֵ֛ת לא ּבַּקֹדֶׁש: לְׁשָרֵ֥ת מֹועֵ֖ד אֶל־אֹ֥הֶל יָבֹ֛א אֲׁשֶ֥ר מִּבָנָ֑יו תַחְתָ֖יו הַּכֹהֵ֛ן יִלְּבָׁשָ֧ם
אֶת־ּבְׂשַ֣ר ּובָנָיו֙ אַהֲרֹ֤ן וְאָכַ֨ל לב קָדֹׁש: ּבְמָקֹ֥ם אֶת־ּבְׂשָרֹ֖ו ּובִּׁשַלְתָ֥ תִּקָ֑ח הַּמִּלֻאִ֖ים

מֹועֵד: אֹ֥הֶל ּפֶ֖תַח ּבַּסָ֑ל אֲׁשֶ֣ר וְאֶת־הַּלֶ֖חֶם ּבָהֶ֔ם[*]הָאַ֔יִל ּכֻּפַ֣ר אֲׁשֶ֣ר אֹתָם֙ וְאָכְלּ֤ו לג
מִּבְׂשַ֧ר וְאִם־יִּוָתֵ֞ר לד הֵם: ּכִי־קֹ֥דֶׁש לֹא־יֹאכַ֖ל וְזָ֥ר אֹתָ֑ם לְקַּדֵׁ֣ש אֶת־יָדָ֖ם לְמַּלֵ֥א
הּוא: ּכִי־קֹ֥דֶׁש יֵאָכֵ֖ל לֹ֥א ּבָאֵׁ֔ש אֶת־הַּנֹותָר֙ וְׂשָרַפְתָ֤ עַד־הַּבֹ֑קֶר ּומִן־הַּלֶ֖חֶם הַּמִּלֻאִ֛ים
יָדָם: תְמַּלֵ֥א יָמִ֖ים ׁשִבְעַ֥ת אֹתָ֑כָה אֲׁשֶר־צִּוִ֖יתִי ּכְכֹ֥ל ּכָ֔כָה ּולְבָנָיו֙ לְאַהֲרֹ֤ן וְעָׂשִ֜יתָ לה
ּומָׁשַחְתָ֥ עָלָ֑יו ּבְכַּפֶרְךָ֖ עַל־הַּמִזְּבֵ֔חַ וְחִּטֵאתָ֙ עַל־הַּכִּפֻרִ֔ים לַּיֹום֙ תַעֲׂשֶ֤ה חַּטָ֜את ּופַ֨ר לו
קֹ֣דֶׁש הַּמִזְּבֵ֨חַ֙ וְהָיָ֤ה אֹתֹ֑ו וְקִּדַׁשְתָ֖ עַל־הַּמִזְּבֵ֔חַ תְכַּפֵר֙ יָמִ֗ים ׁשִבְעַ֣ת לז לְקַּדְׁשֹו: אֹתֹ֖ו

ס יִקְּדָׁש: ּבַּמִזְּבֵ֖חַ ּכָל־הַּנֹגֵ֥עַ ּכְבָׂשִ֧ים[*]קָדָׁשִ֔ים עַל־הַּמִזְּבֵ֑חַ תַעֲׂשֶ֖ה אֲׁשֶ֥ר וְזֶ֕ה לח
הַּׁשֵנִ֔י הַּכֶ֣בֶׂש וְאֵת֙ בַּבֹ֑קֶר תַעֲׂשֶ֣ה הָאֶחָ֖ד אֶת־הַּכֶ֥בֶׂש לט תָמִיד: לַּיֹ֖ום ׁשְנַ֥יִם ּבְנֵי־ׁשָנָ֛ה
רְבִיעִ֥ת וְנֵ֕סֶךְ הַהִ֔ין רֶ֣בַע ּכָתִית֙ ּבְׁשֶ֤מֶן ּבָלּ֨ול סֹ֜לֶת וְעִּׂשָרֹ֨ן מ הָעַרְּבָיִם: ּבֵ֥ין תַעֲׂשֶ֖ה
הַּבֹ֤קֶר ּכְמִנְחַ֨ת הָעַרְּבָ֑יִם ּבֵ֣ין תַעֲׂשֶ֖ה הַּׁשֵנִ֔י הַּכֶ֣בֶׂש וְאֵת֙ מא הָאֶחָד: לַּכֶ֖בֶׂש יָ֑יִן הַהִ֖ין
ּפֶ֥תַח לְדֹרֹ֣תֵיכֶ֔ם תָמִיד֙ עֹלַ֤ת מב לַיהֹוָה: אִּׁשֶ֖ה נִיחֹ֔חַ לְרֵ֣יחַ תַעֲׂשֶה־ּלָּ֔ה ּוכְנִסְּכָּה֙
ׁשָּ֖מָה וְנֹעַדְתִ֥י מג ׁשָם: אֵלֶ֖יךָ לְדַּבֵ֥ר ׁשָּ֔מָה לָכֶם֙ אִּוָעֵ֤ד אֲׁשֶ֨ר יְהֹוָ֑ה לִפְנֵ֣י אֹהֶל־מֹועֵ֖ד
וְאֶת־אַהֲרֹ֧ן וְאֶת־הַּמִזְּבֵ֑חַ מֹועֵ֖ד אֶת־אֹ֥הֶל וְקִּדַׁשְתִ֛י מד ּבִכְבֹדִי: וְנִקְּדַׁ֖ש יִׂשְרָאֵ֑ל לִבְנֵ֣י
לֵאלֹהִים: לָהֶ֖ם וְהָיִ֥יתִי יִׂשְרָאֵ֑ל ּבְנֵ֣י ּבְתֹ֖וךְ וְׁשָ֣כַנְתִ֔י מה לִי: לְכַהֵ֥ן אֲקַּדֵׁ֖ש וְאֶת־ּבָנָ֛יו
בְתֹוכָ֑ם לְׁשָכְנִ֣י מִצְרַ֖יִם מֵאֶ֥רֶץ אֹתָ֛ם הֹוצֵ֧אתִי אֲׁשֶ֨ר אֱלֹ֣הֵיהֶ֔ם יְהֹוָה֙ אֲנִ֤י ּכִ֣י וְיָדְעּ֗ו מו

אֲנִ֖י יְהֹוָ֥ה אֱלֹהֵיהֶם:   פ
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וְאַּמָ֤ה[*] אָרְּכֹ֜ו אַּמָ֨ה ב אֹתֹו: תַעֲׂשֶ֥ה ׁשִּטִ֖ים עֲצֵ֥י קְטֹ֑רֶת מִקְטַ֣ר מִזְּבֵ֖חַ וְעָׂשִ֥יתָ א
אֶת־ּגַּגֹ֧ו טָהֹ֗ור זָהָ֣ב אֹתֹ֜ו וְצִּפִיתָ֙ ג קַרְנֹתָיו: מִּמֶּ֖נּו קֹמָתֹ֑ו וְאַּמָתַ֖יִם יִהְיֶ֔ה רָבּ֣ועַ רָחְּבֹו֙
זָהָ֜ב טַּבְעֹ֨ת ּוׁשְתֵי֩ ד סָבִיב: זָהָ֖ב זֵ֥ר ּלֹ֛ו וְעָׂשִ֥יתָ וְאֶת־קַרְנֹתָ֑יו סָבִ֖יב וְאֶת־קִירֹתָ֛יו
לְבַּדִ֔ים לְבָתִ֣ים וְהָיָה֙ צִּדָ֑יו עַל־ׁשְנֵ֣י תַעֲׂשֶ֖ה צַלְעֹתָ֔יו ׁשְתֵ֣י עַ֚ל לְזֵרֹ֗ו מִתַ֣חַת | תַעֲׂשֶה־ּלֹ֣ו
וְנָתַתָ֤ה ו זָהָב: אֹתָ֖ם וְצִּפִיתָ֥ ׁשִּטִ֑ים עֲצֵ֣י אֶת־הַּבַּדִ֖ים וְעָׂשִ֥יתָ ה ּבָהֵּמָה: אֹתֹ֖ו לָׂשֵ֥את
לְךָ֖ אִּוָעֵ֥ד אֲׁשֶ֛ר עַל־הָ֣עֵדֻ֔ת אֲׁשֶר֙ הַּכַּפֹ֗רֶת לִפְנֵ֣י הָעֵדֻ֑ת עַל־אֲרֹ֣ן אֲׁשֶ֖ר הַּפָרֹ֔כֶת לִפְנֵ֣י אֹתֹו֙
אֶת־הַּנֵרֹ֖ת ּבְהֵיטִיבֹ֛ו ּבַּבֹ֗קֶר ּבַּבֹ֣קֶר סַּמִ֑ים קְטֹ֣רֶת אַהֲרֹ֖ן עָלָ֛יו וְהִקְטִ֥יר ז ׁשָּמָה:

קְטֹ֧רֶת[מפטיר]יַקְטִירֶּנָה: יַקְטִירֶּ֑נָה הָעַרְּבַ֖יִם ּבֵ֥ין אֶת־הַּנֵרֹ֛ת אַהֲרֹ֧ן ּובְהַעֲלֹ֨ת ח
לֹ֥א וְנֵ֕סֶךְ ּומִנְחָ֑ה וְעֹלָ֣ה זָרָ֖ה קְטֹ֥רֶת עָלָ֛יו לֹא־תַעֲלּ֥ו ט לְדֹרֹתֵיכֶם: יְהֹוָ֖ה לִפְנֵ֥י תָמִ֛יד
אַחַ֤ת הַּכִּפֻרִ֗ים חַּטַ֣את מִּדַ֞ם ּבַּׁשָנָ֑ה אַחַ֖ת עַל־קַרְנֹתָ֔יו אַהֲרֹן֙ וְכִּפֶ֤ר י עָלָיו: תִּסְכּ֖ו

ּבַּׁשָנָה֙ יְכַּפֵ֤ר עָלָיו֙ לְדֹרֹ֣תֵיכֶ֔ם קֹדֶׁש־קָדָׁשִ֥ים הּ֖וא לַיהֹוָה:   פ פ פ     
תשא] כי אֶת־רֹ֥אׁש[פרשת תִּׂשָ֞א ּכִ֣י יב ּלֵאמֹר: אֶל־מֹׁשֶ֥ה יְהֹוָ֖ה וַיְדַּבֵ֥ר יא

בָהֶ֛ם וְלֹא־יִהְיֶ֥ה אֹתָ֑ם ּבִפְקֹ֣ד לַיהֹוָ֖ה נַפְׁשֹ֛ו ּכֹ֧פֶר אִ֣יׁש וְנָ֨תְנּ֜ו לִפְקֻדֵיהֶם֒ ּבְנֵי־יִׂשְרָאֵל֘
הַּקֹ֑דֶׁש ּבְׁשֶ֣קֶל הַּׁשֶ֖קֶל מַחֲצִ֥ית עַל־הַּפְקֻדִ֔ים ּכָל־הָעֹבֵר֙ יִתְנּ֗ו | זֶ֣ה יג אֹתָם: ּבִפְקֹ֥ד נֶ֖גֶף
מִּבֶ֛ן עַל־הַּפְקֻדִ֔ים הָעֹבֵר֙ ּכֹ֗ל יד לַיהֹוָה: תְרּומָ֖ה הַּׁשֶ֔קֶל מַחֲצִ֣ית הַּׁשֶ֔קֶל ּגֵרָה֙ עֶׂשְרִ֤ים
יַמְעִ֔יט לֹ֣א וְהַּדַל֙ לֹא־יַרְּבֶ֗ה הֶעָׁשִ֣יר טו יְהֹוָה: תְרּומַ֥ת יִתֵ֖ן וָמָ֑עְלָה ׁשָנָ֖ה עֶׂשְרִ֥ים
אֶת־ּכֶ֣סֶף וְלָקַחְתָ֞ טז עַל־נַפְׁשֹתֵיכֶם: לְכַּפֵ֖ר יְהֹוָ֔ה אֶת־תְרּומַ֣ת לָתֵת֙ הַּׁשָ֑קֶל מִּמַחֲצִ֖ית
יִׂשְרָאֵ֤ל לִבְנֵ֨י וְהָיָה֩ מֹועֵ֑ד אֹ֣הֶל עַל־עֲבֹדַ֖ת אֹתֹ֔ו וְנָתַתָ֣ יִׂשְרָאֵ֔ל ּבְנֵ֣י מֵאֵת֙ הַּכִּפֻרִ֗ים

לְזִּכָרֹון֙ לִפְנֵ֣י יְהֹוָ֔ה לְכַּפֵ֖ר עַל־נַפְׁשֹתֵיכֶם:   פ   
וְנָתַתָ֣ לְרָחְצָ֑ה נְחֹׁ֖שֶת וְכַּנֹ֥ו נְחֹׁ֛שֶת ּכִּיֹ֥ור וְעָׂשִ֜יתָ יח ּלֵאמֹר: אֶל־מֹׁשֶ֥ה יְהֹוָ֖ה וַיְדַּבֵ֥ר יז
מִּמֶּ֑נּו ּובָנָ֖יו אַהֲרֹ֥ן וְרָחֲצּ֛ו יט מָיִם: ׁשָּ֖מָה וְנָתַתָ֥ הַּמִזְּבֵ֔חַ ּובֵ֣ין מֹועֵד֙ ּבֵין־אֹ֤הֶל אֹתֹ֗ו
אֹ֣ו יָמֻ֑תּו וְלֹ֣א יִרְחֲצּו־מַ֖יִם מֹועֵ֛ד אֶל־אֹ֧הֶל ּבְבֹאָ֞ם כ וְאֶת־רַגְלֵיהֶם: אֶת־יְדֵיהֶ֖ם
וְלֹ֣א וְרַגְלֵיהֶ֖ם יְדֵיהֶ֥ם וְרָחֲצּ֛ו כא לַיהֹוָה: אִּׁשֶ֖ה לְהַקְטִ֥יר לְׁשָרֵ֔ת אֶל־הַּמִזְּבֵ֨חַ֙ בְגִׁשְתָ֤ם

יָמֻ֑תּו וְהָיְתָ֨ה לָהֶ֧ם חָק־עֹולָ֛ם לֹ֥ו ּולְזַרְעֹ֖ו לְדֹרֹתָם:   פ   
חֲמֵׁ֣ש מָר־ּדְרֹור֙ רֹאׁש֒ ּבְׂשָמִ֣ים קַח־לְךָ֘ וְאַתָ֣ה כג ּלֵאמֹר: אֶל־מֹׁשֶ֥ה יְהֹוָ֖ה וַיְדַּבֵ֥ר כב
ּומָאתָיִם: חֲמִּׁשִ֥ים ּוקְנֵה־בֹׂ֖שֶם ּומָאתָ֑יִם חֲמִּׁשִ֣ים מַחֲצִיתֹ֖ו וְקִּנְמָן־ּבֶׂ֥שֶם מֵאֹ֔ות
ׁשֶ֚מֶן אֹתֹ֗ו וְעָׂשִ֣יתָ כה הִין: זַ֖יִת וְׁשֶ֥מֶן הַּקֹ֑דֶׁש ּבְׁשֶ֣קֶל מֵאֹ֖ות חֲמֵׁ֥ש וְקִּדָ֕ה כד
בֹ֖ו ּומָׁשַחְתָ֥ כו יִהְיֶה: מִׁשְחַת־קֹ֖דֶׁש ׁשֶ֥מֶן רֹקֵ֑חַ מַעֲׂשֵ֣ה מִרְקַ֖חַת רֹ֥קַח מִׁשְחַת־קֹ֔דֶׁש
וְאֶת־הַּמְנֹרָ֖ה וְאֶת־ּכָל־ּכֵלָ֔יו וְאֶת־הַּׁשֻלְחָן֙ כז הָעֵדֻת: אֲרֹ֥ון וְאֵ֖ת מֹועֵ֑ד אֶת־אֹ֣הֶל
וְאֶת־הַּכִּיֹ֖ר וְאֶת־ּכָל־ּכֵלָ֑יו הָעֹלָ֖ה וְאֶת־מִזְּבַ֥ח כח הַּקְטֹרֶת: מִזְּבַ֥ח וְאֵ֖ת וְאֶת־ּכֵלֶ֑יהָ
וְאֶת־אַהֲרֹ֥ן ל יִקְּדָׁש: ּבָהֶ֖ם ּכָל־הַּנֹגֵ֥עַ קָדָׁשִ֑ים קֹ֣דֶׁש וְהָיּ֖ו אֹתָ֔ם וְקִּדַׁשְתָ֣ כט וְאֶת־ּכַּנֹו:
ׁשֶ֠מֶן לֵאמֹ֑ר תְדַּבֵ֣ר יִׂשְרָאֵ֖ל וְאֶל־ּבְנֵ֥י לא לִי: לְכַהֵ֥ן אֹתָ֖ם וְקִּדַׁשְתָ֥ תִמְׁשָ֑ח וְאֶת־ּבָנָ֖יו
לֹ֥א ּו֨בְמַתְּכֻנְתֹ֔ו יִיסָ֔ךְ לֹ֣א אָדָם֙ עַל־ּבְׂשַ֤ר לב לְדֹרֹתֵיכֶם: לִ֖י זֶ֛ה יִהְיֶ֥ה מִׁשְחַת־קֹ֨דֶׁש
מִּמֶּ֖נּו יִתֵ֛ן וַאֲׁשֶ֥ר ּכָמֹ֔הּו יִרְקַ֣ח אֲׁשֶ֣ר אִ֚יׁש לג לָכֶם: יִהְיֶ֥ה קֹ֖דֶׁש הּ֔וא קֹ֣דֶׁש ּכָמֹ֑הּו תַעֲׂשּ֖ו
ּוׁשְחֵ֨לֶת֙ | נָטָ֤ף סַּמִ֗ים קַח־לְךָ֣ אֶל־מֹׁשֶ֜ה יְהֹוָ֨ה וַּיֹ֩אמֶר֩ לד ס מֵעַּמָיו: וְנִכְרַ֖ת עַל־זָ֑ר
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מַעֲׂשֵ֣ה רֹ֖קַח קְטֹ֔רֶת אֹתָּה֙ וְעָׂשִ֤יתָ לה יִהְיֶה: ּבְבַ֖ד ּבַ֥ד זַּכָ֑ה ּולְבֹנָ֣ה סַּמִ֖ים וְחֶלְּבְנָ֔ה
הָעֵדֻת֙ לִפְנֵ֤י מִּמֶּ֜נָה וְנָתַתָ֨ה הָדֵק֒ מִּמֶּ֘נָה֘ וְׁשָחַקְתָ֣ לו קֹדֶׁש: טָהֹ֥ור מְמֻּלָ֖ח רֹוקֵ֑חַ
אֲׁשֶ֣ר וְהַּקְטֹ֨רֶת֙ לז לָכֶם: תִהְיֶ֥ה קָדָׁשִ֖ים קֹ֥דֶׁש ׁשָּ֑מָה לְךָ֖ אִּוָעֵ֥ד אֲׁשֶ֛ר מֹועֵ֔ד ּבְאֹ֣הֶל
אֲׁשֶר־יַעֲׂשֶ֥ה אִ֛יׁש לח לַיהֹוָה: לְךָ֖ תִהְיֶ֥ה קֹ֛דֶׁש לָכֶ֑ם תַעֲׂשּ֖ו לֹ֥א ּבְמַ֨תְּכֻנְתָּ֔ה תַעֲׂשֶ֔ה

כָמֹ֖והָ לְהָרִ֣יחַ ּבָּ֑ה וְנִכְרַ֖ת מֵעַּמָיו:   ס

פרק לא
בֶן־חּ֖ור ּבֶן־אּורִ֥י ּבְצַלְאֵ֛ל בְׁשֵ֑ם קָרָ֣אתִי רְאֵ֖ה ב ּלֵאמֹר: אֶל־מֹׁשֶ֥ה יְהֹוָ֖ה וַיְדַּבֵ֥ר א
ּובְכָל־מְלָאכָה: ּובְדַ֖עַת ּובִתְבּונָ֥ה ּבְחָכְמָ֛ה אֱלֹהִ֑ים רּ֣וחַ אֹתֹ֖ו וָאֲמַּלֵ֥א ג יְהּודָה: לְמַּטֵ֥ה
לְמַּלֹ֖את אֶ֛בֶן ּובַחֲרֹׁ֥שֶת ה ּובַּנְחֹׁשֶת: ּובַּכֶ֖סֶף ּבַּזָהָ֥ב לַעֲׂשֹ֛ות מַחֲׁשָבֹ֑ת לַחְׁשֹ֖ב ד
אָהֳלִיאָ֞ב אֵ֣ת אִתֹ֗ו נָתַ֣תִי הִּנֵ֧ה וַאֲנִ֞י ו ּבְכָל־מְלָאכָה: לַעֲׂשֹ֖ות עֵ֑ץ ּובַחֲרֹׁ֣שֶת
צִּוִיתִךָ: ּכָל־אֲׁשֶ֥ר אֵ֖ת וְעָׂשּ֕ו חָכְמָ֑ה נָתַ֣תִי ּכָל־חֲכַם־לֵ֖ב ּובְלֵ֥ב לְמַּטֵה־דָ֔ן ּבֶן־אֲחִיסָמָךְ֙
הָאֹהֶל: ּכָל־ּכְלֵ֥י וְאֵ֖ת עָלָ֑יו אֲׁשֶ֣ר וְאֶת־הַּכַּפֹ֖רֶת לָעֵדֻ֔ת וְאֶת־הָאָרֹן֙ מֹועֵ֗ד אֹ֣הֶל | אֵ֣ת ז
הַּקְטֹרֶת: מִזְּבַ֥ח וְאֵ֖ת וְאֶת־ּכָל־ּכֵלֶ֑יהָ הַּטְהֹרָ֖ה וְאֶת־הַּמְנֹרָ֥ה וְאֶת־ּכֵלָ֔יו וְאֶת־הַּׁשֻלְחָן֙ ח
הַּׂשְרָ֑ד ּבִגְדֵ֣י וְאֵ֖ת י וְאֶת־ּכַּנֹו: וְאֶת־הַּכִּיֹ֖ור וְאֶת־ּכָל־ּכֵלָ֑יו הָעֹלָ֖ה וְאֶת־מִזְּבַ֥ח ט
הַּמִׁשְחָ֛ה ׁשֶ֧מֶן וְאֵ֨ת יא לְכַהֵן: בָנָ֖יו וְאֶת־ּבִגְדֵ֥י הַּכֹהֵ֔ן לְאַהֲרֹ֣ן הַּקֹ֨דֶׁש֙ וְאֶת־ּבִגְדֵ֤י

וְאֶת־קְטֹ֥רֶת הַּסַּמִ֖ים לַּקֹ֑דֶׁש ּכְכֹ֥ל אֲׁשֶר־צִּוִיתִ֖ךָ יַעֲׂשּו:   פ   
אַ֥ךְ לֵאמֹ֔ר יִׂשְרָאֵל֙ אֶל־ּבְנֵ֤י ּדַּבֵ֨ר וְאַתָ֞ה יג ּלֵאמֹר: אֶל־מֹׁשֶ֥ה יְהֹוָ֖ה וַּיֹ֥אמֶר יב
יְהֹוָ֖ה אֲנִ֥י ּכִ֛י לָדַ֕עַת לְדֹרֹ֣תֵיכֶ֔ם ּובֵינֵיכֶם֙ ּבֵינִ֤י הִ֜וא אֹ֨ות ּכִי֩ תִׁשְמֹ֑רּו אֶת־ׁשַּבְתֹתַ֖י
ּכִ֗י יּומָ֔ת מֹ֣ות מְחַלְלֶ֨יהָ֙ לָכֶ֑ם הִ֖וא קֹ֥דֶׁש ּכִ֛י אֶת־הַּׁשַּבָ֔ת ּוׁשְמַרְתֶם֙ יד מְקַּדִׁשְכֶם:
יֵעָׂשֶ֣ה יָמִים֘ ׁשֵׁ֣שֶת טו עַּמֶיהָ: מִּקֶ֥רֶב הַהִ֖וא הַּנֶ֥פֶׁש וְנִכְרְתָ֛ה מְלָאכָ֔ה בָּה֙ ּכָל־הָעֹׂשֶ֥ה
הַּׁשַּבָ֖ת ּבְיֹ֥ום מְלָאכָ֛ה ּכָל־הָעֹׂשֶ֧ה לַיהֹוָ֑ה קֹ֖דֶׁש ׁשַּבָתֹ֛ון ׁשַּבַ֧ת הַּׁשְבִיעִ֗י ּובַּיֹ֣ום מְלָאכָה֒
ּבְרִ֥ית לְדֹרֹתָ֖ם אֶת־הַּׁשַּבָ֛ת לַעֲׂשֹ֧ות אֶת־הַּׁשַּבָ֑ת בְנֵי־יִׂשְרָאֵ֖ל וְׁשָמְרּ֥ו טז יּומָת: מֹ֥ות
יְהֹוָה֙ עָׂשָ֤ה יָמִ֗ים ּכִי־ׁשֵׁ֣שֶת לְעֹלָ֑ם הִ֖וא אֹ֥ות יִׂשְרָאֵ֔ל ּבְנֵ֣י ּובֵין֙ ּבֵינִ֗י יז עֹולָם:

ס וַּיִּנָפַׁש: ׁשָבַ֖ת הַּׁשְבִיעִ֔י ּובַּיֹום֙ וְאֶת־הָאָ֔רֶץ אֶל־מֹׁשֶ֗ה[לוי]אֶת־הַּׁשָמַ֣יִם וַּיִתֵ֣ן יח
ּכְכַּלֹתֹו֙ לְדַּבֵ֤ר אִתֹו֙ ּבְהַ֣ר סִינַ֔י ׁשְנֵ֖י לֻחֹ֣ת הָעֵדֻ֑ת לֻחֹ֣ת אֶ֔בֶן ּכְתֻבִ֖ים ּבְאֶצְּבַ֥ע אֱלֹהִים:

פרק לב
אֵלָיו֙ וַּיֹאמְרּ֤ו עַל־אַהֲרֹ֗ן הָעָ֜ם וַּיִּקָהֵ֨ל מִן־הָהָ֑ר לָרֶ֣דֶת מֹׁשֶ֖ה ּכִי־בֹׁשֵׁ֥ש הָעָ֔ם וַּיַ֣רְא א
מֵאֶ֣רֶץ הֶעֱלָ֨נּו֙ אֲׁשֶ֤ר הָאִ֗יׁש מֹׁשֶ֣ה | ּכִי־זֶ֣ה לְפָנֵ֔ינּו יֵלְכּו֙ אֲׁשֶ֤ר אֱלֹהִ֗ים עֲׂשֵה־לָ֣נּו | קּ֣ום
ּבְאָזְנֵ֣י אֲׁשֶר֙ הַּזָהָ֔ב נִזְמֵ֣י ּפָרְקּו֙ אַהֲרֹ֔ן אֲלֵהֶם֙ וַּיֹ֤אמֶר ב לֹו: מֶה־הָ֥יָה יָדַ֖עְנּו לֹ֥א מִצְרַ֔יִם
אֲׁשֶ֣ר הַּזָהָ֖ב אֶת־נִזְמֵ֥י ּכָל־הָעָ֔ם וַּיִתְּפָרְקּו֙ ג אֵלָי: וְהָבִ֖יאּו ּובְנֹתֵיכֶ֑ם ּבְנֵיכֶ֖ם נְׁשֵיכֶ֔ם
מַּסֵכָ֑ה עֵ֣גֶל וַּיַעֲׂשֵ֖הּו ּבַחֶ֔רֶט אֹתֹו֙ וַּיָ֤צַר מִּיָדָ֗ם וַּיִּקַ֣ח ד אֶל־אַהֲרֹן: וַּיָבִ֖יאּו ּבְאָזְנֵיהֶ֑ם
מִזְּבֵ֖חַ וַּיִ֥בֶן אַהֲרֹ֔ן וַּיַ֣רְא ה מִצְרָיִם: מֵאֶ֥רֶץ הֶעֱלּ֖וךָ אֲׁשֶ֥ר יִׂשְרָאֵ֔ל אֱלֹהֶ֨יךָ֙ אֵּ֤לֶה וַּיֹ֣אמְרּ֔ו
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וַּיַּגִׁ֖שּו עֹלֹ֔ת וַּיַעֲלּ֣ו מִּמָ֣חֳרָ֔ת וַּיַׁשְּכִ֨ימּו֙ ו מָחָר: לַיהֹוָ֖ה חַ֥ג וַּיֹאמַ֔ר אַהֲרֹן֙ וַּיִקְרָ֤א לְפָנָ֑יו
ׁשְלָמִ֑ים וַּיֵׁ֤שֶב הָעָם֙ לֶאֱכֹ֣ל וְׁשָתֹ֔ו וַּיָקֻ֖מּו לְצַחֵק:   פ   

סָ֣רּו ח מִצְרָיִם: מֵאֶ֥רֶץ הֶעֱלֵ֖יתָ אֲׁשֶ֥ר עַּמְךָ֔ ׁשִחֵ֣ת ּכִ֚י לֶךְ־רֵ֕ד אֶל־מֹׁשֶ֑ה יְהֹוָ֖ה וַיְדַּבֵ֥ר ז
וַּיֹ֣אמְרּ֔ו וַּיִזְּבְחּו־לֹ֔ו וַּיִׁשְתַחֲוּו־לֹו֙ מַּסֵכָ֑ה עֵ֖גֶל לָהֶ֔ם עָׂשּ֣ו צִּוִיתִ֔ם אֲׁשֶ֣ר מִן־הַּדֶ֨רֶךְ֙ מַהֵ֗ר
רָאִ֨יתִי֙ אֶל־מֹׁשֶ֑ה יְהֹוָ֖ה וַּיֹ֥אמֶר ט מִצְרָיִם: מֵאֶ֥רֶץ הֶעֱלּ֖וךָ אֲׁשֶ֥ר יִׂשְרָאֵ֔ל אֱלֹהֶ֨יךָ֙ אֵּ֤לֶה
בָהֶ֖ם וְיִחַר־אַּפִ֥י ּלִ֔י הַּנִ֣יחָה וְעַתָה֙ י הּוא: עַם־קְׁשֵה־עֹ֖רֶף וְהִּנֵ֥ה הַּזֶ֔ה אֶת־הָעָ֣ם
לָמָ֤ה וַּיֹ֗אמֶר אֱלֹהָ֑יו יְהֹוָ֣ה אֶת־ּפְנֵ֖י מֹׁשֶ֔ה וַיְחַ֣ל יא ּגָדֹול: לְגֹ֥וי אֹותְךָ֖ וְאֶעֱׂשֶ֥ה וַאֲכַּלֵ֑ם
לָּ֩מָה֩ יב חֲזָקָה: ּובְיָ֥ד ּגָדֹ֖ול ּבְכֹ֥חַ מִצְרַ֔יִם מֵאֶ֣רֶץ הֹוצֵ֨אתָ֙ אֲׁשֶ֤ר ּבְעַּמֶ֔ךָ אַּפְךָ֙ יֶחֱרֶ֤ה יְהֹוָה֙
ּפְנֵ֣י מֵעַ֖ל ּו֨לְכַּלֹתָ֔ם ּבֶהָרִ֔ים אֹתָם֙ לַהֲרֹ֤ג הֹוצִיאָם֙ ּבְרָעָ֤ה לֵאמֹ֗ר מִצְרַ֜יִם יֹאמְרּ֨ו
לְיִצְחָ֨ק לְאַבְרָהָם֩ זְכֹ֡ר יג לְעַּמֶךָ: עַל־הָרָעָ֖ה וְהִּנָחֵ֥ם אַּפֶ֔ךָ מֵחֲרֹ֣ון ׁשּ֚וב הָאֲדָמָ֑ה
ּכְכֹוכְבֵ֖י אֶת־זַרְעֲכֶ֔ם אַרְּבֶה֙ אֲלֵהֶ֔ם וַתְדַּבֵ֣ר ּבָךְ֒ לָהֶם֘ נִׁשְּבַ֣עְתָ אֲׁשֶ֨ר עֲבָדֶ֗יךָ ּולְיִׂשְרָאֵ֜ל
יְהֹוָ֑ה וַּיִּנָ֖חֶם יד לְעֹלָם: וְנָחֲלּ֖ו לְזַרְעֲכֶ֔ם אֶתֵן֙ אָמַ֗רְתִי אֲׁשֶ֣ר הַּזֹ֜את וְכָל־הָאָ֨רֶץ הַּׁשָמָ֑יִם

עַל־הָ֣רָעָ֔ה אֲׁשֶ֥ר ּדִּבֶ֖ר לַעֲׂשֹ֥ות לְעַּמֹו:  פ   
עֶבְרֵיהֶ֔ם מִּׁשְנֵ֣י ּכְתֻבִים֙ לֻחֹ֗ת ּבְיָדֹ֑ו הָעֵדֻ֖ת לֻחֹ֥ת ּוׁשְנֵ֛י מִן־הָהָ֔ר מֹׁשֶה֙ וַּיֵ֤רֶד וַּיִ֜פֶן טו
אֱלֹהִים֙ מִכְתַ֤ב וְהַּמִכְתָ֗ב הֵּ֑מָה אֱלֹהִ֖ים מַעֲׂשֵ֥ה וְהַּ֨לֻחֹ֔ת טז ּכְתֻבִים: הֵ֥ם ּומִּזֶ֖ה מִּזֶ֥ה
קֹ֥ול אֶל־מֹׁשֶ֔ה וַּיֹ֨אמֶר֙ ּבְרֵעֹ֑ה הָעָ֖ם אֶת־קֹ֥ול יְהֹוׁשֻ֛עַ וַּיִׁשְמַ֧ע יז עַל־הַּלֻחֹת: חָרּ֖ות הּ֔וא
עַּנֹ֔ות קֹ֣ול חֲלּוׁשָ֑ה עֲנֹ֣ות קֹ֖ול וְאֵ֥ין ּגְבּורָ֔ה עֲנֹ֣ות קֹול֙ אֵ֥ין וַּיֹ֗אמֶר יח ּבַּמַחֲנֶה: מִלְחָמָ֖ה
וַּיִחַר־אַ֣ף ּומְחֹלֹ֑ת אֶת־הָעֵ֖גֶל וַּיַ֥רְא אֶל־הַּמַחֲנֶ֔ה קָרַב֙ ּכַאֲׁשֶ֤ר וַיְהִ֗י יט ׁשֹמֵעַ: אָנֹכִ֖י
עָׂשּו֙ אֲׁשֶ֤ר אֶת־הָעֵ֨גֶל וַּיִּקַ֞ח כ הָהָר: תַ֥חַת אֹתָ֖ם וַיְׁשַּבֵ֥ר אֶת־הַּלֻחֹ֔ת מִּיָדָו֙ וַּיַׁשְלֵ֤ךְ מֹׁשֶ֗ה
וַּיֹ֤אמֶר כא יִׂשְרָאֵל: אֶת־ּבְנֵ֥י וַּיַׁ֖שְק הַּמַ֔יִם עַל־ּפְנֵ֣י וַּיִ֨זֶר֙ אֲׁשֶר־ּדָ֑ק עַ֣ד וַּיִטְחַ֖ן ּבָאֵׁ֔ש וַּיִׂשְרֹ֣ף
וַּיֹ֣אמֶר כב גְדֹלָה: חֲטָאָ֥ה עָלָ֖יו ּכִי־הֵבֵ֥אתָ הַּזֶ֑ה הָעָ֣ם לְךָ֖ מֶה־עָׂשָ֥ה אֶל־אַהֲרֹ֔ן מֹׁשֶה֙
עֲׂשֵה־לָ֣נּו לִ֔י וַּיֹ֣אמְרּו כג הּוא: בְרָ֖ע ּכִ֥י אֶת־הָעָ֔ם יָדַ֣עְתָ אַתָה֙ אֲדֹנִ֑י אַ֖ף אַל־יִ֥חַר אַהֲרֹ֔ן
יָדַ֖עְנּו לֹ֥א מִצְרַ֔יִם מֵאֶ֣רֶץ הֶעֱלָ֨נּו֙ אֲׁשֶ֤ר הָאִ֗יׁש מֹׁשֶ֣ה | ּכִי־זֶ֣ה לְפָנֵ֑ינּו יֵלְכּ֖ו אֲׁשֶ֥ר אֱלֹהִ֔ים
הָעֵ֥גֶל וַּיֵצֵ֖א בָאֵׁ֔ש וָאַׁשְלִכֵ֣הּו וַּיִתְנּו־לִ֑י הִתְּפָרָ֖קּו זָהָ֔ב לְמִ֣י לָהֶם֙ וָאֹמַ֤ר כד לֹו: מֶה־הָ֥יָה
ּבְקָמֵיהֶם: לְׁשִמְצָ֖ה אַהֲרֹ֔ן ּכִי־פְרָעֹ֣ה הּ֑וא פָרֻ֖עַ ּכִ֥י אֶת־הָעָ֔ם מֹׁשֶה֙ וַּיַ֤רְא כה הַּזֶה:
לֵוִי: ּכָל־ּבְנֵ֥י אֵלָ֖יו וַּיֵאָסְפּ֥ו אֵלָ֑י לַיהֹוָ֖ה מִ֥י וַּיֹ֕אמֶר הַּמַחֲנֶ֔ה ּבְׁשַ֣עַר מֹׁשֶה֙ וַּיַעֲמֹ֤ד כו
וָׁשּ֜ובּו עִבְרּ֨ו עַל־יְרֵכֹ֑ו אִיׁש־חַרְּבֹ֖ו ׂשִ֥ימּו יִׂשְרָאֵ֔ל אֱלֹהֵ֣י יְהֹוָה֙ ּכֹה־אָמַ֤ר לָהֶ֗ם וַּיֹ֣אמֶר כז
אֶת־קְרֹבֹו: וְאִ֥יׁש אֶת־רֵעֵ֖הּו וְאִ֥יׁש אִיׁש־אֶת־אָחִ֛יו וְהִרְגּ֧ו ּבַּמַחֲנֶ֔ה לָׁשַ֨עַר֙ מִּׁשַ֤עַר
אִיׁש: אַלְפֵ֖י ּכִׁשְלׁ֥שֶת הַהּ֔וא ּבַּיֹ֣ום מִן־הָעָם֙ וַּיִּפֹ֤ל מֹׁשֶ֑ה ּכִדְבַ֣ר בְנֵי־לֵוִ֖י וַּיַעֲׂשּ֥ו כח
הַּיֹ֖ום עֲלֵיכֶ֛ם וְלָתֵ֧ת ּובְאָחִ֑יו ּבִבְנֹ֖ו אִ֥יׁש ּכִ֛י לַיהֹוָ֔ה הַּיֹום֙ יֶדְכֶ֤ם מִלְאּ֨ו מֹׁשֶ֗ה וַּיֹ֣אמֶר כט
וְעַתָה֙ גְדֹלָ֑ה חֲטָאָ֣ה חֲטָאתֶ֖ם אַתֶ֥ם אֶל־הָעָ֔ם מֹׁשֶה֙ וַּיֹ֤אמֶר מִּמָ֣חֳרָ֔ת וַיְהִי֙ ל ּבְרָכָה:
אָּ֣נָ֗א וַּיֹאמַ֑ר אֶל־יְהֹוָ֖ה מֹׁשֶ֛ה וַּיָׁ֧שָב לא חַּטַאתְכֶם: ּבְעַ֥ד אֲכַּפְרָ֖ה אּולַ֥י אֶל־יְהֹוָ֔ה אֶעֱלֶ֣ה
חַּטָאתָ֑ם אִם־תִּׂשָ֣א וְעַתָ֖ה לב זָהָב: אֱלֹהֵ֥י לָהֶ֖ם וַּיַעֲׂשּ֥ו גְדֹלָ֔ה חֲטָאָ֣ה הַּזֶה֙ הָעָ֤ם חָטָ֞א
חָטָא־לִ֔י אֲׁשֶ֣ר מִ֚י אֶל־מֹׁשֶ֑ה יְהֹוָ֖ה וַּיֹ֥אמֶר לג ּכָתָבְתָ: אֲׁשֶ֥ר מִּסִפְרְךָ֖ נָ֔א מְחֵ֣נִי וְאִם־אַ֕יִן
יֵלֵ֣ךְ מַלְאָכִ֖י הִּנֵ֥ה לָ֔ךְ אֲׁשֶר־ּדִּבַ֨רְתִי֙ אֶ֤ל אֶת־הָעָ֗ם נְחֵ֣ה | לֵ֣ךְ וְעַתָ֞ה לד מִּסִפְרִי: אֶמְחֶּ֖נּו
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עָׂשּ֣ו אֲׁשֶ֣ר עַ֚ל אֶת־הָעָ֑ם יְהֹוָ֖ה וַּיִּגֹ֥ף לה חַּטָאתָם: עֲלֵהֶ֖ם ּופָקַדְתִ֥י ּפָקְדִ֔י ּובְיֹ֣ום לְפָנֶ֑יךָ
אֶת־הָעֵ֔גֶל אֲׁשֶ֥ר עָׂשָ֖ה אַהֲרֹן:   ס

פרק לג
מִצְרָ֑יִם מֵאֶ֣רֶץ הֶעֱלִ֖יתָ אֲׁשֶ֥ר וְהָעָ֔ם אַתָ֣ה מִּזֶ֔ה עֲלֵ֣ה לֵ֣ךְ אֶל־מֹׁשֶה֙ יְהֹוָ֤ה וַיְדַּבֵ֨ר א
אֶתְנֶּנָה: לְזַרְעֲךָ֖ לֵאמֹ֔ר ּולְיַעֲקֹב֙ לְיִצְחָ֤ק לְאַבְרָהָ֨ם נִׁ֠שְּבַ֠עְתִי אֲׁשֶ֣ר אֶל־הָאָ֗רֶץ
הַחִּוִ֖י וְהַּפְרִּזִ֔י וְהַחִתִי֙ הָאֱמֹרִ֔י אֶת־הַּכְנַעֲנִי֙ וְגֵרַׁשְתִ֗י מַלְאָ֑ךְ לְפָנֶ֖יךָ וְׁשָלַחְתִ֥י ב
אַ֔תָה עַם־קְׁשֵה־עֹ֨רֶף֙ ּכִ֤י ּבְקִרְּבְךָ֗ אֶעֱלֶ֜ה לֹ֨א ּכִי֩ ּודְבָׁ֑ש חָלָ֖ב זָבַ֥ת אֶל־אֶ֛רֶץ ג וְהַיְבּוסִי:
עֶדְיֹ֖ו אִ֥יׁש וְלֹא־ׁשָ֛תּו וַּיִתְאַּבָ֑לּו הַּזֶ֖ה הָרָ֛ע אֶת־הַּדָבָ֥ר הָעָ֗ם וַּיִׁשְמַ֣ע ד ּבַּדָרֶךְ: ּפֶן־אֲכֶלְךָ֖
אֶחָ֛ד רֶ֧גַע עַם־קְׁשֵה־עֹ֔רֶף אַתֶ֣ם אֶל־ּבְנֵי־יִׂשְרָאֵל֙ אֱמֹ֤ר אֶל־מֹׁשֶ֗ה יְהֹוָ֜ה וַּיֹ֨אמֶר ה עָלָיו:
וַּיִתְנַּצְלּ֧ו ו אֶעֱׂשֶה־ּלָךְ: מָ֥ה וְאֵדְעָ֖ה מֵעָלֶ֔יךָ עֶדְיְךָ֙ הֹורֵ֤ד וְעַתָ֗ה וְכִּלִיתִ֑יךָ בְקִרְּבְךָ֖ אֶעֱלֶ֥ה
מִחּ֣וץ | וְנָטָה־לֹ֣ו אֶת־הָאֹ֜הֶל יִּקַ֨ח ּומֹׁשֶה֩ ז חֹורֵב: מֵהַ֥ר אֶת־עֶדְיָ֖ם בְנֵי־יִׂשְרָאֵ֛ל
יֵצֵא֙ יְהֹוָ֔ה ּכָל־מְבַּקֵׁ֣ש וְהָיָה֙ מֹועֵ֑ד אֹ֣הֶל לֹ֖ו וְקָ֥רָא מִן־הַּמַחֲנֶ֔ה הַרְחֵק֙ לַּמַחֲנֶ֗ה
יָקּ֨ומּו֙ אֶל־הָאֹ֔הֶל מֹׁשֶה֙ ּכְצֵ֤את וְהָיָ֗ה ח לַּמַחֲנֶה: מִחּ֥וץ אֲׁשֶ֖ר מֹועֵ֔ד אֶל־אֹ֣הֶל
וְהָיָ֗ה ט הָאֹהֱלָה: עַד־ּבֹאֹ֖ו מֹׁשֶ֔ה אַחֲרֵ֣י וְהִּבִ֨יטּו֙ אָהֳלֹ֑ו ּפֶ֣תַח אִ֖יׁש וְנִּ֨צְבּ֔ו ּכָל־הָעָ֔ם
וְרָאָ֤ה י עִם־מֹׁשֶה: וְדִּבֶ֖ר הָאֹ֑הֶל ּפֶ֣תַח וְעָמַ֖ד הֶעָנָ֔ן עַּמּ֣וד יֵרֵד֙ הָאֹ֔הֱלָה מֹׁשֶה֙ ּכְבֹ֤א
ּפֶ֥תַח אִ֖יׁש וְהִׁשְתַחֲוּ֔ו ּכָל־הָעָם֙ וְקָ֤ם הָאֹ֑הֶל ּפֶ֣תַח עֹמֵ֖ד הֶעָנָ֔ן אֶת־עַּמּ֣וד כָל־הָעָם֙
וְׁשָב֙ אֶל־רֵעֵ֑הּו אִ֖יׁש יְדַּבֵ֥ר ּכַאֲׁשֶ֛ר אֶל־ּפָנִ֔ים ּפָנִ֣ים אֶל־מֹׁשֶה֙ יְהֹוָ֤ה וְדִּבֶ֨ר יא אָהֳלֹו:

אֶל־הַּמַחֲנֶ֔ה ּומְׁשָ֨רְתֹ֜ו יְהֹוׁשֻ֤עַ ּבִן־נּון֙ נַ֔עַר לֹ֥א יָמִ֖יׁש מִתֹ֥וךְ הָאֹהֶל:   פ   
וְאַתָה֙[ישראל] הַּזֶ֔ה אֶת־הָעָ֣ם הַ֚עַל אֵלַי֙ אֹמֵ֤ר אַתָ֞ה רְ֠אֵ֠ה אֶל־יְהֹוָ֗ה מֹׁשֶ֜ה וַּיֹ֨אמֶר יב

חֵ֖ן וְגַם־מָצָ֥אתָ בְׁשֵ֔ם יְדַעְתִ֣יךָ אָמַ֨רְתָ֙ וְאַתָ֤ה עִּמִ֑י אֲׁשֶר־תִׁשְלַ֖ח אֵ֥ת הֹודַעְתַ֔נִי לֹ֣א
לְמַ֥עַן וְאֵדָ֣עֲךָ֔ אֶת־ּדְרָכֶ֔ךָ נָא֙ הֹודִעֵ֤נִי ּבְעֵינֶ֗יךָ חֵ֜ן מָצָ֨אתִי אִם־נָא֩ וְעַתָ֡ה יג ּבְעֵינָי:
לָךְ: וַהֲנִחֹ֥תִי יֵלֵ֖כּו ּפָנַ֥י וַּיֹאמַ֑ר יד הַּזֶה: הַּגֹ֥וי עַּמְךָ֖ ּכִ֥י ּורְאֵ֕ה ּבְעֵינֶ֑יךָ אֶמְצָא־חֵ֖ן
אֵפֹ֗וא יִּוָדַ֣ע | ּובַּמֶ֣ה טז מִּזֶה: אַל־תַעֲלֵ֖נּו הֹלְכִ֔ים ּפָנֶ֨יךָ֙ אִם־אֵ֤ין אֵלָ֑יו וַּיֹ֖אמֶר טו
מִּכָ֨ל־הָעָ֔ם וְעַּמְךָ֔ אֲנִ֣י וְנִפְלִ֨ינּו֙ עִּמָ֑נּו ּבְלֶכְתְךָ֣ הֲלֹ֖וא וְעַּמֶ֔ךָ אֲנִ֣י ּבְעֵינֶ֨יךָ֙ חֵ֤ן ּכִי־מָצָ֨אתִי

אֲׁשֶ֖ר עַל־ּפְנֵ֥י הָאֲדָמָה:  פ   
ּכִי־מָצָ֤אתָ[רביעי] אֶעֱׂשֶ֑ה ּדִּבַ֖רְתָ אֲׁשֶ֥ר הַּזֶ֛ה אֶת־הַּדָבָ֥ר ּגַ֣ם אֶל־מֹׁשֶ֔ה יְהֹוָה֙ וַּיֹ֤אמֶר יז

אַעֲבִ֤יר אֲנִ֨י וַּיֹ֗אמֶר יט אֶת־ּכְבֹדֶךָ: נָ֖א הַרְאֵ֥נִי וַּיֹאמַ֑ר יח ּבְׁשֵם: וָאֵדָעֲךָ֖ ּבְעֵינַ֔י חֵן֙
וְרִחַמְתִ֖י אָחֹ֔ן אֶת־אֲׁשֶ֣ר וְחַּנֹתִי֙ לְפָנֶ֑יךָ יְהֹוָ֖ה בְׁשֵ֛ם וְקָרָ֧אתִי עַל־ּפָנֶ֔יךָ ּכָל־טּובִי֙

אֲרַחֵם: הָאָדָ֖ם[חמישי]אֶת־אֲׁשֶ֥ר לֹא־יִרְאַ֥נִי ּכִ֛י אֶת־ּפָנָ֑י לִרְאֹ֣ת תּוכַ֖ל לֹ֥א וַּיֹ֕אמֶר כ
ּכְבֹדִ֔י ּבַעֲבֹ֣ר וְהָיָה֙ כב עַל־הַּצּור: וְנִּצַבְתָ֖ אִתִ֑י מָקֹ֖ום הִּנֵ֥ה יְהֹוָ֔ה וַּיֹ֣אמֶר כא וָחָי:
וְרָאִ֖יתָ אֶת־ּכַּפִ֔י וַהֲסִרֹתִי֙ כג עַד־עָבְרִי: עָלֶ֖יךָ כַּפִ֛י וְׂשַּכֹתִ֥י הַּצּ֑ור ּבְנִקְרַ֣ת וְׂשַמְתִ֖יךָ

אֶת־אֲחֹרָ֑י ּופָנַ֖י לֹ֥א יֵרָאּו:   פ
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פרק לד
וְכָתַבְתִי֙[ששי] ּכָרִאׁשֹנִ֑ים אֲבָנִ֖ים ׁשְנֵי־לֻחֹ֥ת ּפְסָל־לְךָ֛ אֶל־מֹׁשֶ֔ה יְהֹוָה֙ וַּיֹ֤אמֶר א

נָכֹ֖ון וֶהְיֵ֥ה ב ׁשִּבַרְתָ: אֲׁשֶ֥ר הָרִאׁשֹנִ֖ים עַל־הַּלֻחֹ֥ת הָיּ֛ו אֲׁשֶ֥ר אֶ֨ת־הַּדְבָרִ֔ים עַל־הַּלֻחֹ֔ת
לֹא־יַעֲלֶ֣ה וְאִיׁש֙ ג הָהָר: עַל־רֹ֥אׁש ׁשָ֖ם לִ֛י וְנִּצַבְתָ֥ סִינַ֔י אֶל־הַ֣ר בַּבֹ֨קֶר֙ וְעָלִ֤יתָ לַּבֹ֑קֶר
הַהּוא: הָהָ֥ר אֶל־מּ֖ול אַל־יִרְעּ֔ו וְהַּבָקָר֙ ּגַם־הַּצֹ֤אן ּבְכָל־הָהָ֑ר אַל־יֵרָ֖א וְגַם־אִ֥יׁש עִּמָ֔ךְ
ּכַאֲׁשֶ֛ר סִינַ֔י אֶל־הַ֣ר וַּיַ֨עַל֙ בַּבֹ֨קֶר֙ מֹׁשֶ֤ה וַּיַׁשְּכֵ֨ם ּכָרִאׁשֹנִ֗ים אֲבָנִ֜ים ׁשְנֵי־לֻחֹ֨ת וַּיִפְסֹ֡ל ד
ׁשָ֑ם עִּמֹ֖ו וַּיִתְיַּצֵ֥ב ּבֶעָנָ֔ן יְהֹוָה֙ וַּיֵ֤רֶד ה אֲבָנִים: לֻחֹ֥ת ׁשְנֵ֖י ּבְיָדֹ֔ו וַּיִּקַ֣ח אֹתֹ֑ו יְהֹוָ֖ה צִּוָ֥ה
וְחַּנּ֑ון רַחּ֖ום אֵ֥ל יְהֹוָ֔ה | יְהֹוָ֣ה וַּיִקְרָא֒ עַל־ּפָנָיו֘ | יְהֹוָ֥ה וַּיַעֲבֹ֨ר ו יְהֹוָה: בְׁשֵ֖ם וַּיִקְרָ֥א
לֹ֣א וְנַּקֵה֙ וְחַּטָאָ֑ה וָפֶׁ֖שַע עָוֹ֛ן נֹׂשֵ֥א לָאֲלָפִ֔ים חֶ֨סֶד֙ נֹצֵ֥ר ז וֶאֱמֶת: וְרַב־חֶ֥סֶד אַּפַ֖יִם אֶ֥רֶךְ
וַיְמַהֵ֖ר ח וְעַל־רִּבֵעִים: עַל־ׁשִּלֵׁשִ֖ים בָנִ֔ים וְעַל־ּבְנֵ֣י עַל־ּבָנִים֙ אָבֹ֗ות עֲוֹ֣ן | ּפֹקֵ֣ד יְנַּקֶ֔ה
אֲדֹנָ֖י יֵלֶךְ־נָ֥א אֲדֹנָ֔י ּבְעֵינֶ֨יךָ֙ חֵ֤ן מָצָ֨אתִי אִם־נָא֩ וַּיֹ֡אמֶר ט וַּיִׁשְתָחּו: אַ֖רְצָה וַּיִּקֹ֥ד מֹׁשֶ֑ה
הִּנֵ֣ה וַּיֹ֗אמֶר י ּונְחַלְתָנּו: ּולְחַּטָאתֵ֖נּו לַעֲֹונֵ֥נּו וְסָלַחְתָ֛ הּ֔וא עַם־קְׁשֵה־עֹ֨רֶף֙ ּכִ֤י ּבְקִרְּבֵ֑נּו
בְכָל־הָאָ֖רֶץ לֹא־נִבְרְאּ֥ו אֲׁשֶ֛ר נִפְלָאֹ֔ת אֶעֱׂשֶ֣ה ּכָל־עַּמְךָ֙ נֶ֤גֶד ּבְרִית֒ ּכֹרֵ֣ת אָנֹכִי֘
אֲׁשֶ֥ר הּ֔וא ּכִי־נֹורָ֣א יְהֹוָה֙ אֶת־מַעֲׂשֵ֤ה בְקִרְּבֹ֜ו אֲׁשֶר־אַתָ֨ה כָל־הָ֠עָ֠ם וְרָאָ֣ה ּובְכָל־הַּגֹויִ֑ם

עִּמָךְ: עֹׂשֶ֥ה ששי]אֲנִ֖י גֹרֵׁ֣ש[ע''כ הִנְנִ֧י הַּיֹ֑ום מְצַּוְךָ֣ אָנֹכִ֖י אֲׁשֶ֥ר אֵ֛ת ׁשְמָ֨ר־לְךָ֔ יא
ּפֶן־תִכְרֹ֤ת לְךָ֗ הִּׁשָ֣מֶר יב וְהַיְבּוסִי: וְהַחִּוִ֖י וְהַּפְרִּזִ֔י וְהַחִתִי֙ וְהַּכְנַעֲנִ֔י אֶת־הָאֱמֹרִי֙ מִּפָנֶ֗יךָ
ּכִ֤י יג ּבְקִרְּבֶךָ: לְמֹוקֵׁ֖ש ּפֶן־יִהְיֶ֥ה עָלֶ֑יהָ ּבָ֣א אַתָ֖ה אֲׁשֶ֥ר הָאָ֔רֶץ לְיֹוׁשֵ֣ב ּבְרִית֙
לֹ֥א ּכִ֛י יד תִכְרֹתּון: וְאֶת־אֲׁשֵרָ֖יו תְׁשַּבֵרּ֑ון וְאֶת־מַּצֵבֹתָ֖ם תִתֹצּ֔ון אֶת־מִזְּבְחֹתָם֙
לְיֹוׁשֵ֣ב ּבְרִ֖ית ּפֶן־תִכְרֹ֥ת טו הּוא: קַּנָ֖א אֵ֥ל ׁשְמֹ֔ו קַּנָ֣א יְהֹוָה֙ ּכִ֤י אַחֵ֑ר לְאֵ֣ל תִׁשְתַחֲוֶ֖ה
וְלָקַחְתָ֥ טז מִּזִבְחֹו: וְאָכַלְתָ֖ לְךָ֔ וְקָרָ֣א לֵאלֹ֣הֵיהֶ֔ם וְזָבְחּו֙ אֱלֹהֵיהֶ֗ם אַחֲרֵ֣י | וְזָנּ֣ו הָאָ֑רֶץ
אֱלֹהֵ֥י יז אֱלֹהֵיהֶן: אַחֲרֵ֖י אֶת־ּבָנֶ֔יךָ וְהִזְנּו֙ אֱלֹ֣הֵיהֶ֔ן אַחֲרֵי֙ בְנֹתָ֗יו וְזָנּ֣ו לְבָנֶ֑יךָ מִּבְנֹתָ֖יו

תַעֲׂשֶה־ּלָךְ: לֹ֥א מַּצֹות֙[*]מַּסֵכָ֖ה תֹאכַ֤ל יָמִ֜ים ׁשִבְעַ֨ת תִׁשְמֹר֒ הַּמַּצֹות֘ אֶת־חַ֣ג יח
ּכָל־ּפֶ֥טֶר יט מִּמִצְרָיִם: יָצָ֖אתָ הָאָבִ֔יב ּבְחֹ֣דֶׁש ּכִ֚י הָאָבִ֑יב חֹ֣דֶׁש לְמֹועֵ֖ד צִּוִיתִ֔ךָ אֲׁשֶ֣ר
תִפְּדֶ֖ה וְאִם־לֹ֥א בְׂשֶ֔ה תִפְּדֶ֣ה חֲמֹור֙ ּופֶ֤טֶר כ וָׂשֶה: ׁשֹ֥ור ּפֶ֖טֶר תִּזָכָ֔ר וְכָל־מִקְנְךָ֙ לִ֑י רֶ֖חֶם

רֵיקָם: פָנַ֖י וְלֹא־יֵרָאּ֥ו תִפְּדֶ֔ה ּבָנֶ֨יךָ֙ ּבְכֹ֤ור ּכֹ֣ל ּובַּיֹ֥ום[*]וַעֲרַפְתֹ֑ו תַעֲבֹ֔ד יָמִים֙ ׁשֵׁ֤שֶת כא
קְצִ֣יר ּבִּכּורֵ֖י לְךָ֔ תַעֲׂשֶ֣ה ׁשָבֻעֹת֙ וְחַ֤ג כב תִׁשְּבֹת: ּובַּקָצִ֖יר ּבֶחָרִ֥יׁש תִׁשְּבֹ֑ת הַּׁשְבִיעִ֖י
אֶת־ּפְנֵ֛י ּכָל־זְכּ֣ורְךָ֔ יֵרָאֶה֙ ּבַּׁשָנָ֑ה ּפְעָמִ֖ים ׁשָלׁ֥ש כג הַּׁשָנָה: תְקּופַ֖ת הָאָסִ֔יף וְחַג֙ חִּטִ֑ים

יִׂשְרָאֵל: אֱלֹהֵ֥י יְהֹוָ֖ה | אֶת־ּגְבֻלֶ֑ךָ[*]הָאָדֹ֥ן וְהִרְחַבְתִ֖י מִּפָנֶ֔יךָ ּגֹויִם֙ ּכִי־אֹורִ֤יׁש כד
ּפְעָמִ֖ים ׁשָלׁ֥ש אֱלֹהֶ֔יךָ יְהֹוָ֣ה אֶת־ּפְנֵי֙ לֵרָאֹות֙ ּבַעֲלֹתְךָ֗ אֶת־אַרְצְךָ֔ אִיׁש֙ וְלֹא־יַחְמֹ֥ד
הַּפָסַח: חַ֥ג זֶ֖בַח לַּבֹ֔קֶר וְלֹא־יָלִ֣ין ּדַם־זִבְחִ֑י עַל־חָמֵ֖ץ לֹא־תִׁשְחַ֥ט כה ּבַּׁשָנָה:
כו רֵאׁשִ֗ית ּבִּכּורֵי֙ אַדְמָ֣תְךָ֔ תָבִ֕יא ּבֵ֖ית יְהֹוָ֣ה אֱלֹהֶ֑יךָ לֹא־תְבַּׁשֵ֥ל ּגְדִ֖י ּבַחֲלֵ֥ב אִּמֹו:   פ   

הַּדְבָרִ֣ים[*] | עַל־ּפִ֣י ּכִ֞י הָאֵּ֑לֶה אֶת־הַּדְבָרִ֣ים ּכְתָב־לְךָ֖ אֶל־מֹׁשֶ֔ה יְהֹוָה֙ וַּיֹ֤אמֶר כז
יֹום֙ אַרְּבָעִ֥ים עִם־יְהֹוָ֗ה וַיְהִי־ׁשָ֣ם כח וְאֶת־יִׂשְרָאֵל: ּבְרִ֖ית אִתְךָ֛ ּכָרַ֧תִי הָאֵּ֗לֶה
הַּבְרִ֔ית ּדִבְרֵ֣י אֵ֚ת עַל־הַּלֻחֹ֗ת וַּיִכְתֹ֣ב ׁשָתָ֑ה לֹ֣א ּומַ֖יִם אָכַ֔ל לֹ֣א לֶ֚חֶם לַ֔יְלָה וְאַרְּבָעִ֣ים
ּבְיַד־מֹׁשֶ֔ה הָעֵדֻת֙ לֻחֹ֤ת ּוׁשְנֵ֨י סִינַ֔י מֵהַ֣ר מֹׁשֶה֙ ּבְרֶ֤דֶת וַיְהִ֗י כט הַּדְבָרִים: עֲׂשֶ֖רֶת
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אִתֹו: ּבְדַּבְרֹ֥ו ּפָנָ֖יו עֹ֥ור קָרַ֛ן ּכִ֥י לֹא־יָדַ֗ע ּומֹׁשֶ֣ה מִן־הָהָ֑ר אַהֲרֹ֜ן[*]ּבְרִדְתֹ֖ו וַּיַ֨רְא ל
אֲלֵהֶם֙ וַּיִקְרָ֤א לא אֵלָיו: מִּגֶׁ֥שֶת וַּיִירְאּ֖ו ּפָנָ֑יו עֹ֣ור קָרַ֖ן וְהִּנֵ֥ה אֶת־מֹׁשֶ֔ה יִׂשְרָאֵל֙ וְכָל־ּבְנֵ֤י
נִּגְׁשּ֖ו וְאַחֲרֵי־כֵ֥ן לב אֲלֵהֶם: מֹׁשֶ֖ה וַיְדַּבֵ֥ר ּבָעֵדָ֑ה וְכָל־הַּנְׂשִאִ֖ים אַהֲרֹ֥ן אֵלָ֛יו וַּיָׁשֻ֧בּו מֹׁשֶ֔ה

סִינָי: ּבְהַ֥ר אִתֹ֖ו יְהֹוָ֛ה ּדִּבֶ֧ר ּכָל־אֲׁשֶ֨ר אֵת֩ וַיְצַּוֵ֕ם יִׂשְרָאֵ֑ל וַיְכַ֣ל[מפטיר]ּכָל־ּבְנֵ֣י לג
יָסִ֥יר אִתֹ֔ו לְדַּבֵ֣ר יְהֹוָה֙ לִפְנֵ֤י מֹׁשֶ֜ה ּובְבֹ֨א לד מַסְוֶה: עַל־ּפָנָ֖יו וַּיִתֵ֥ן אִתָ֑ם מִּדַּבֵ֖ר מֹׁשֶ֔ה
וְרָאּ֤ו לה יְצֻּוֶה: אֲׁשֶ֥ר אֵ֖ת יִׂשְרָאֵ֔ל אֶל־ּבְנֵ֣י וְדִּבֶר֙ וְיָצָ֗א עַד־צֵאתֹ֑ו אֶת־הַּמַסְוֶ֖ה
עַל־ּפָנָ֔יו אֶת־הַּמַסְוֶה֙ מֹׁשֶ֤ה וְהֵׁשִ֨יב מֹׁשֶ֑ה ּפְנֵ֣י עֹ֖ור קָרַ֔ן ּכִ֣י מֹׁשֶ֔ה אֶת־ּפְנֵ֣י בְנֵי־יִׂשְרָאֵל֙

עַד־ּבֹאֹ֖ו לְדַּבֵ֥ר אִתֹו:   ס ס ס

פרק לה
ויקהל] אֵּ֚לֶה[פרשת אֲלֵהֶ֑ם וַּיֹ֣אמֶר יִׂשְרָאֵ֖ל ּבְנֵ֥י אֶת־ּכָל־עֲדַ֛ת מֹׁשֶ֗ה וַּיַקְהֵ֣ל א

ּובַּיֹ֣ום מְלָאכָה֒ תֵעָׂשֶ֣ה יָמִים֘ ׁשֵׁ֣שֶת ב אֹתָם: לַעֲׂש֥ת יְהֹוָ֖ה אֲׁשֶר־צִּוָ֥ה הַּדְבָרִ֔ים
יּומָת: מְלָאכָ֖ה בֹ֛ו ּכָל־הָעֹׂשֶ֥ה לַיהֹוָ֑ה ׁשַּבָתֹ֖ון ׁשַּבַ֥ת קֹ֛דֶׁש לָכֶ֥ם יִהְיֶ֨ה הַּׁשְבִיעִ֗י

ג לֹא־תְבַעֲרּ֣ו אֵׁ֔ש ּבְכֹ֖ל מׁשְבֹתֵיכֶ֑ם ּבְיֹ֖ום הַּׁשַּבָת:   פ   
יְהֹוָ֖ה[לוי] אֲׁשֶר־צִּוָ֥ה הַּדָבָ֔ר זֶ֣ה לֵאמֹ֑ר ּבְנֵי־יִׂשְרָאֵ֖ל אֶל־ּכָל־עֲדַ֥ת מֹׁשֶ֔ה וַּיֹ֣אמֶר ד

זָהָ֥ב יְהֹוָ֑ה תְרּומַ֣ת אֵ֖ת יְבִיאֶ֕הָ לִּבֹ֔ו נְדִ֣יב ּכֹ֚ל לַיהֹוָ֔ה תְרּומָה֙ מֵאִתְכֶ֤ם קְחּ֨ו ה לֵאמֹר:
מְאָּדָמִ֛ים אֵילִ֧ם וְעֹרֹ֨ת ז וְעִּזִים: וְׁשֵׁ֥ש ׁשָנִ֖י וְתֹולַ֥עַת וְאַרְּגָמָ֛ן ּותְכֵ֧לֶת ו ּונְחֹׁשֶת: וָכֶ֖סֶף
וְלִקְטֹ֖רֶת הַּמִׁשְחָ֔ה לְׁשֶ֣מֶן ּובְׂשָמִים֙ לַּמָאֹ֑ור וְׁשֶ֖מֶן ח ׁשִּטִים: וַעֲצֵ֥י תְחָׁשִ֖ים וְעֹרֹ֥ת
יָבֹ֣אּו ּבָכֶ֑ם וְכָל־חֲכַם־לֵ֖ב י וְלַחֹׁשֶן: לָאֵפֹ֖וד מִּלֻאִ֑ים וְאַבְנֵ֖י וְאַ֨בְנֵי־ׁשֹ֔הַם ט הַּסַּמִים:

יְהֹוָה: צִּוָ֖ה ּכָל־אֲׁשֶ֥ר אֵ֛ת וְאֶת־מִכְסֵ֑הּו[ישראל]וְיַעֲׂשּ֔ו אֶת־אָהֳלֹ֖ו אֶ֨ת־הַּמִׁשְּכָ֔ן יא
וְאֶת־ּבַּדָ֖יו אֶת־הָאָרֹ֥ן יב וְאֶת־אֲדָנָיו: אֶת־עַּמֻדָ֖יו אֶת־ּבְרִיחָ֕ו וְאֶת־קְרָׁשָ֔יו אֶת־קְרָסָיו֙
לֶ֥חֶם וְאֵ֖ת וְאֶת־ּכָל־ּכֵלָ֑יו וְאֶת־ּבַּדָ֖יו אֶת־הַּׁשֻלְחָ֥ן יג הַּמָסָךְ: ּפָרֹ֥כֶת וְאֵ֖ת אֶת־הַּכַּפֹ֑רֶת
הַּמָאֹור: ׁשֶ֥מֶן וְאֵ֖ת וְאֶת־נֵרֹתֶ֑יהָ וְאֶת־ּכֵלֶ֖יהָ הַּמָאֹ֛ור וְאֶת־מְנֹרַ֧ת יד הַּפָנִים:
וְאֶת־מָסַ֥ךְ הַּסַּמִ֑ים קְטֹ֣רֶת וְאֵ֖ת הַּמִׁשְחָ֔ה ׁשֶ֣מֶן וְאֵת֙ וְאֶת־ּבַּדָ֔יו הַּקְטֹ֨רֶת֙ וְאֶת־מִזְּבַ֤ח טו
אֲׁשֶר־לֹ֔ו הַּנְחֹׁ֨שֶת֙ וְאֶת־מִכְּבַ֤ר הָעֹלָ֗ה מִזְּבַ֣ח | אֵ֣ת טז הַּמִׁשְּכָן: לְפֶ֥תַח הַּפֶ֖תַח
אֶת־עַּמֻדָ֖יו הֶחָצֵ֔ר קַלְעֵ֣י אֵ֚ת יז וְאֶת־ּכַּנֹו: אֶת־הַּכִּיֹ֖ר וְאֶת־ּכָל־ּכֵלָ֑יו אֶת־ּבַּדָ֖יו
הֶחָצֵ֖ר וְאֶת־יִתְדֹ֥ת הַּמִׁשְּכָ֛ן אֶת־יִתְדֹ֧ת יח הֶחָצֵר: ׁשַ֥עַר מָסַ֖ךְ וְאֵ֕ת וְאֶת־אֲדָנֶ֑יהָ
הַּכֹהֵ֔ן לְאַהֲרֹ֣ן הַּקֹ֨דֶׁש֙ אֶת־ּבִגְדֵ֤י ּבַּקֹ֑דֶׁש לְׁשָרֵ֣ת הַּׂשְרָ֖ד אֶת־ּבִגְדֵ֥י יט וְאֶת־מֵיתְרֵיהֶם:

מֹׁשֶה: מִּלִפְנֵ֥י ּבְנֵי־יִׂשְרָאֵ֖ל ּכָל־עֲדַ֥ת וַּיֵצְאּ֛ו כ לְכַהֵן: בָנָ֖יו וַּיָבֹ֕אּו[רביעי]וְאֶת־ּבִגְדֵ֥י כא
יְהֹוָ֜ה אֶת־תְרּומַ֨ת הֵ֠בִ֠יאּו אֹתֹ֗ו רּוחֹ֜ו נָדְבָ֨ה אֲׁשֶר֩ וְכֹ֡ל לִּבֹ֑ו אֲׁשֶר־נְׂשָאֹ֣ו ּכָל־אִ֖יׁש
עַל־הַּנָׁשִ֑ים הָאֲנָׁשִ֖ים וַּיָבֹ֥אּו כב הַּקֹדֶׁש: ּולְבִגְדֵ֖י ּולְכָל־עֲבֹ֣דָתֹ֔ו מֹועֵד֙ אֹ֤הֶל לִמְלֶ֨אכֶת
הֵנִ֛יף אֲׁשֶ֥ר וְכָל־אִ֕יׁש זָהָ֔ב ּכָל־ּכְלִ֣י וְכּומָז֙ וְטַּבַ֤עַת וָנֶ֜זֶם חָ֣ח הֵ֠בִ֠יאּו לֵ֗ב נְדִ֣יב | ּכֹ֣ל
וְׁשֵׁ֣ש ׁשָנִ֖י וְתֹולַ֥עַת וְאַרְּגָמָ֛ן תְכֵ֧לֶת אִתֹ֗ו אֲׁשֶר־נִמְצָ֣א וְכָל־אִ֞יׁש כג לַיהֹוָה: זָהָ֖ב תְנּופַ֥ת
ּכֶ֨סֶף֙ תְרּ֤ומַת ּכָל־מֵרִ֗ים כד הֵבִיאּו: תְחָׁשִ֖ים וְעֹרֹ֥ת מְאָּדָמִ֛ים אֵילִ֧ם וְעֹרֹ֨ת וְעִּזִ֑ים
לְכָל־מְלֶ֥אכֶת ׁשִּטִ֛ים עֲצֵ֥י אִתֹ֜ו נִמְצָ֨א אֲׁשֶר֩ וְכֹ֡ל יְהֹוָ֑ה תְרּומַ֣ת אֵ֖ת הֵבִ֕יאּו ּונְחֹׁ֔שֶת
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אֶת־הַתְכֵ֨לֶת֙ מַטְוֶ֗ה וַּיָבִ֣יאּו טָוּ֑ו ּבְיָדֶ֣יהָ חַכְמַת־לֵ֖ב וְכָל־אִּׁשָ֥ה כה הֵבִיאּו: הָעֲבֹדָ֖ה
אֹתָ֖נָה לִּבָ֛ן נָׂשָ֥א אֲׁשֶ֨ר וְכָ֨ל־הַּנָׁשִ֔ים כו וְאֶת־הַּׁשֵׁש: הַּׁשָנִ֖י אֶת־תֹולַ֥עַת וְאֶת־הָ֣אַרְּגָמָ֔ן
הַּמִּלֻאִ֑ים אַבְנֵ֣י וְאֵ֖ת הַּׁשֹ֔הַם אַבְנֵ֣י אֵ֚ת הֵבִ֔יאּו וְהַּנְׂשִאִ֣ם כז אֶת־הָעִּזִים: טָוּ֖ו ּבְחָכְמָ֑ה
וְלִקְטֹ֖רֶת הַּמִׁשְחָ֔ה ּולְׁשֶ֨מֶן֙ לְמָאֹ֕ור וְאֶת־הַּׁשָ֑מֶן וְאֶת־הַּבֹׂ֖שֶם כח וְלַחֹׁשֶן: לָאֵפֹ֖וד
צִּוָ֧ה אֲׁשֶ֨ר לְכָל־הַּמְלָאכָ֔ה לְהָבִיא֙ אֹתָם֒ לִּבָם֘ נָדַ֣ב אֲׁשֶ֨ר וְאִּׁשָ֗ה ּכָל־אִ֣יׁש כט הַּסַּמִים:

יְהֹוָ֛ה לַעֲׂשֹ֖ות ּבְיַד־מֹׁשֶ֑ה הֵבִ֧יאּו בְנֵי־יִׂשְרָאֵ֛ל נְדָבָ֖ה לַיהֹוָה:   פ   
מחוברין] כשהן ּבְׁשֵ֑ם[חמישי][לוי יְהֹוָ֖ה קָרָ֥א רְאּ֛ו יִׂשְרָאֵ֔ל אֶל־ּבְנֵ֣י מֹׁשֶה֙ וַּיֹ֤אמֶר ל

ּבְחָכְמָ֛ה אֱלֹהִ֑ים רּ֣וחַ אֹתֹ֖ו וַיְמַּלֵ֥א לא יְהּודָה: לְמַּטֵ֥ה בֶן־חּ֖ור ּבֶן־אּורִ֥י ּבְצַלְאֵ֛ל
ּובַּנְחֹׁשֶת: ּובַּכֶ֖סֶף ּבַּזָהָ֥ב לַעֲׂשֹ֛ת מַחֲׁשָבֹ֑ת וְלַחְׁשֹ֖ב לב ּובְכָל־מְלָאכָה: ּובְדַ֖עַת ּבִתְבּונָ֥ה
ּולְהֹורֹ֖ת לד מַחֲׁשָבֶת: ּבְכָל־מְלֶ֥אכֶת לַעֲׂשֹ֖ות עֵ֑ץ ּובַחֲרֹׁ֣שֶת לְמַּלֹ֖את אֶ֛בֶן ּובַחֲרֹׁ֥שֶת לג
לַעֲׂשֹות֘ חָכְמַת־לֵ֗ב אֹתָ֜ם מִּלֵ֨א לה לְמַּטֵה־דָן: ּבֶן־אֲחִיסָמָ֖ךְ וְאָהֳלִיאָ֥ב הּ֕וא ּבְלִּבֹ֑ו נָתַ֣ן
עֹׂשֵי֙ וְאֹרֵ֑ג ּובַּׁשֵׁ֖ש הַּׁשָנִ֛י ּבְתֹולַ֧עַת ּובָאַרְּגָמָ֗ן ּבַתְכֵ֣לֶת וְרֹקֵ֞ם וְחֹׁשֵב֒ | חָרָׁ֣ש ּכָל־מְלֶ֣אכֶת

ּכָל־מְלָאכָ֔ה וְחֹׁשְבֵ֖י מַחֲׁשָבֹת:

פרק לו
ּותְבּונָה֙ חָכְמָ֤ה יְהֹוָ֜ה נָתַ֨ן אֲׁשֶר֩ חֲכַם־לֵ֗ב אִ֣יׁש | וְכֹ֣ל וְאָהֳלִיאָ֜ב בְצַלְאֵ֨ל וְעָׂשָה֩ א
וַּיִקְרָ֣א ב יְהֹוָה: אֲׁשֶר־צִּוָ֖ה לְכֹ֥ל הַּקֹ֑דֶׁש עֲבֹדַ֣ת אֶת־ּכָל־מְלֶ֖אכֶת לַעֲׂשֹ֔ת לָדַ֣עַת ּבָהֵּ֔מָה
ּבְלִּבֹ֑ו חָכְמָ֖ה יְהֹוָ֛ה נָתַ֧ן אֲׁשֶ֨ר חֲכַם־לֵ֔ב ּכָל־אִ֣יׁש וְאֶל֙ וְאֶל־אָהֳלִיאָב֒ אֶל־ּבְצַלְאֵל֘ מֹׁשֶ֗ה
אֵ֤ת מֹׁשֶ֗ה מִּלִפְנֵ֣י וַּיִקְחּ֞ו ג אֹתָּה: לַעֲׂשֹ֥ת אֶל־הַּמְלָאכָ֖ה לְקָרְבָ֥ה לִּבֹ֔ו נְׂשָאֹ֣ו אֲׁשֶ֣ר ּכֹ֚ל
וְ֠הֵ֠ם אֹתָּ֑ה לַעֲׂש֣ת הַּקֹ֖דֶׁש עֲבֹדַ֥ת לִמְלֶ֛אכֶת יִׂשְרָאֵ֗ל ּבְנֵ֣י הֵבִ֜יאּו אֲׁשֶ֨ר ּכָל־הַתְרּומָה֙
ּכָל־מְלֶ֣אכֶת אֵ֖ת הָעֹׂשִ֕ים ּכָל־הַ֣חֲכָמִ֔ים וַּיָבֹ֨אּו֙ ד ּבַּבֹקֶר: ּבַּבֹ֥קֶר נְדָבָ֖ה עֹ֛וד אֵלָ֥יו הֵבִ֨יאּו
מַרְּבִ֥ים ּלֵאמֹ֔ר אֶל־מֹׁשֶ֣ה וַּיֹאמְרּו֙ ה עֹׂשִים: אֲׁשֶר־הֵּ֥מָה מִּמְלַאכְתֹ֖ו אִ֛יׁש אִ֥יׁש הַּקֹ֑דֶׁש
מֹׁשֶ֗ה וַיְצַ֣ו ו אֹתָּה: לַעֲׂשֹ֥ת יְהֹוָ֖ה אֲׁשֶר־צִּוָ֥ה לַּמְלָאכָ֔ה הָעֲבֹדָה֙ מִּדֵ֤י לְהָבִ֑יא הָעָ֖ם
הַּקֹ֑דֶׁש לִתְרּומַ֣ת מְלָאכָ֖ה אַל־יַעֲׂשּו־עֹ֛וד וְאִּׁשָ֗ה אִ֣יׁש לֵאמֹר֒ ּבַּמַחֲנֶה֘ קֹ֥ול וַּיַעֲבִ֨ירּו
וְהֹותֵר: אֹתָּ֑ה לַעֲׂשֹ֣ות לְכָל־הַּמְלָאכָ֖ה דַּיָ֛ם הָיְתָ֥ה וְהַּמְלָאכָ֗ה ז מֵהָבִיא: הָעָ֖ם וַּיִּכָלֵ֥א
מָׁשְזָ֗ר ׁשֵׁ֣ש יְרִיעֹ֑ת עֶׂ֣שֶר אֶת־הַּמִׁשְּכָ֖ן הַּמְלָאכָ֛ה ּבְעֹׂשֵ֧י כָל־חֲכַם־לֵ֜ב וַּיַעֲׂשּ֨ו ח ס
הַיְרִיעָ֣ה אֹ֜רֶךְ ט אֹתָם: עָׂשָ֥ה חֹׁשֵ֖ב מַעֲׂשֵ֥ה ּכְרֻבִ֛ים ׁשָנִ֔י וְתֹולַ֣עַת וְאַרְּגָמָן֙ ּותְכֵ֤לֶת
אַחַ֖ת מִּדָ֥ה הָאֶחָ֑ת הַיְרִיעָ֖ה ּבָאַּמָ֔ה אַרְּבַ֣ע וְרֹ֨חַב֙ ּבָאַּמָ֔ה וְעֶׂשְרִים֙ ׁשְמֹנֶ֤ה הָאַחַ֗ת
אַחַ֖ת חִּבַ֔ר יְרִיעֹת֙ וְחָמֵׁ֤ש אֶל־אֶחָ֑ת אַחַ֖ת הַיְרִיעֹ֔ת אֶת־חֲמֵׁ֣ש וַיְחַּבֵר֙ י לְכָל־הַיְרִיעֹת:
ּכֵ֤ן ּבַּמַחְּבָ֑רֶת מִּקָצָ֖ה הָאֶחָ֔ת הַיְרִיעָה֙ ׂשְפַ֤ת עַ֣ל תְכֵ֗לֶת לֻלְאֹ֣ת וַּיַ֜עַׂש יא אֶל־אֶחָת:
ּבַיְרִיעָ֣ה עָׂשָה֘ לֻלָאֹ֗ת חֲמִּׁשִ֣ים יב הַּׁשֵנִית: ּבַּמַחְּבֶ֖רֶת הַּקִ֣יצֹונָ֔ה הַיְרִיעָ֔ה ּבִׂשְפַ֣ת עָׂשָה֙
מַקְּבִילֹת֙ הַּׁשֵנִ֑ית ּבַּמַחְּבֶ֣רֶת אֲׁשֶ֖ר הַיְרִיעָ֔ה ּבִקְצֵ֣ה עָׂשָה֙ לֻלָאֹ֗ת וַחֲמִּׁשִ֣ים הָאֶחָת֒
אַחַ֤ת אֶת־הַיְרִיעֹ֜ת וַיְחַּבֵ֨ר זָהָ֑ב קַרְסֵ֣י חֲמִּׁשִ֖ים וַּיַ֕עַׂש יג אֶל־אֶחָת: אַחַ֖ת הַּלֻ֣לָאֹ֔ת

אֶל־אַחַת֙ ּבַּקְרָסִ֔ים וַיְהִ֥י הַּמִׁשְּכָ֖ן אֶחָד:   פ   
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אֹ֜רֶךְ טו אֹתָם: עָׂשָ֥ה יְרִיעֹ֖ת עַׁשְתֵי־עֶׂשְרֵ֥ה עַל־הַּמִׁשְּכָ֑ן לְאֹ֖הֶל עִּזִ֔ים יְרִיעֹ֣ת וַּיַ֨עַׂש֙ יד
אַחַ֔ת מִּדָ֣ה הָאֶחָ֑ת הַיְרִיעָ֣ה רֹ֖חַב אַּמֹ֔ות וְאַרְּבַ֣ע ּבָאַּמָ֔ה ׁשְלֹׁשִים֙ הָאַחַ֗ת הַיְרִיעָ֣ה
לְבָד: הַיְרִיעֹ֖ת וְאֶת־ׁשֵׁ֥ש לְבָ֑ד הַיְרִיעֹ֖ת אֶת־חֲמֵׁ֥ש וַיְחַּבֵ֛ר טז יְרִיעֹת: עֶׂשְרֵ֖ה לְעַׁשְתֵ֥י
עָׂשָה֙ לֻלָאֹ֗ת וַחֲמִּׁשִ֣ים ּבַּמַחְּבָ֑רֶת הַּקִיצֹנָ֖ה הַיְרִיעָ֔ה ׂשְפַ֣ת עַ֚ל חֲמִּׁשִ֗ים לֻלָאֹ֣ת וַּיַ֜עַׂש יז
לְחַּבֵ֥ר חֲמִּׁשִ֑ים נְחֹׁ֖שֶת קַרְסֵ֥י וַּיַ֛עַׂש יח הַּׁשֵנִית: הַחֹבֶ֖רֶת הַיְרִיעָ֔ה עַל־ׂשְפַ֣ת
עֹרֹ֥ת ּומִכְסֵ֛ה מְאָּדָמִ֑ים אֵילִ֖ם עֹרֹ֥ת לָאֹ֔הֶל מִכְסֶה֙ וַּיַ֤עַׂש יט אֶחָד: לִהְיֹ֥ת אֶת־הָאֹ֖הֶל
עֹמְדִים: ׁשִּטִ֖ים עֲצֵ֥י לַּמִׁשְּכָ֑ן אֶת־הַּקְרָׁשִ֖ים וַּיַ֥עַׂש כ ס מִלְמָעְלָה: תְחָׁשִ֖ים
יָדֹ֗ת ׁשְתֵ֣י כב הָאֶחָד: הַּקֶ֥רֶׁש רֹ֖חַב הָאַּמָ֔ה וַחֲצִ֣י וְאַּמָה֙ הַּקָ֑רֶׁש אֹ֣רֶךְ אַּמֹ֖ת עֶׂ֥שֶר כא
וַּיַ֥עַׂש כג הַּמִׁשְּכָן: קַרְׁשֵ֥י לְכֹ֖ל עָׂשָ֔ה ּכֵ֣ן אֶל־אֶחָ֑ת אַחַ֖ת מְׁשֻּ֨לָבֹ֔ת הָאֶחָ֔ד לַּקֶ֨רֶׁש֙
אַדְנֵי־כֶ֔סֶף וְאַרְּבָעִים֙ כד תֵימָנָה: נֶ֥גֶב לִפְאַ֖ת קְרָׁשִ֔ים עֶׂשְרִ֣ים לַּמִׁשְּכָ֑ן אֶת־הַּקְרָׁשִ֖ים
ּוׁשְנֵ֧י יְדֹתָ֔יו לִׁשְתֵ֣י הָאֶחָד֙ תַחַת־הַּקֶ֤רֶׁש אֲדָנִ֜ים ׁשְנֵ֨י הַּקְרָׁשִ֑ים עֶׂשְרִ֣ים תַ֖חַת עָׂשָ֕ה
צָפֹ֑ון לִפְאַ֣ת הַּׁשֵנִ֖ית הַּמִׁשְּכָ֛ן ּולְצֶ֧לַע כה יְדֹתָיו: לִׁשְתֵ֥י הָאֶחָ֖ד תַחַת־הַּקֶ֥רֶׁש אֲדָנִ֛ים
הָאֶחָ֔ד הַּקֶ֣רֶׁש תַ֚חַת אֲדָנִ֗ים ׁשְנֵ֣י ּכָ֑סֶף אַדְנֵיהֶ֖ם וְאַרְּבָעִ֥ים כו קְרָׁשִים: עֶׂשְרִ֥ים עָׂשָ֖ה
קְרָׁשִים: ׁשִּׁשָ֥ה עָׂשָ֖ה יָּ֑מָה הַּמִׁשְּכָ֖ן ּולְיַרְּכְתֵ֥י כז הָאֶחָד: הַּקֶ֥רֶׁש תַ֖חַת אֲדָנִ֔ים ּוׁשְנֵ֣י
מִּלְמַּ֒טָה֒ תֹואֲמִם֘ וְהָיּ֣ו כט ּבַּיַרְכָתָיִם: הַּמִׁשְּכָ֑ן לִמְקֻצְעֹ֖ת עָׂשָ֔ה קְרָׁשִים֙ ּוׁשְנֵ֤י כח
הַּמִקְצֹעֹת: לִׁשְנֵ֖י לִׁשְנֵיהֶ֔ם עָׂשָ֣ה ּכֵ֚ן הָאֶחָ֑ת אֶל־הַּטַּבַ֖עַת אֶל־רֹאׁשֹ֔ו תַּמִים֙ יִהְיּ֤ו וְיַחְּדָ֗ו
אֲדָנִ֔ים ׁשְנֵ֣י אֲדָנִים֙ ׁשְנֵ֤י אֲדָנִ֑ים עָׂשָ֖ר ׁשִּׁשָ֥ה ּכֶ֔סֶף וְאַדְנֵיהֶ֣ם קְרָׁשִ֔ים ׁשְמֹנָ֣ה וְהָיּו֙ ל
צֶלַע־הַּמִׁשְּכָ֖ן לְקַרְׁשֵ֥י חֲמִּׁשָ֕ה ׁשִּטִ֑ים עֲצֵ֣י ּבְרִיחֵ֖י וַּיַ֥עַׂש לא הָאֶחָד: הַּקֶ֥רֶׁש תַ֖חַת
לְקַרְׁשֵ֣י בְרִיחִם֙ וַחֲמִּׁשָ֤ה הַּׁשֵנִ֑ית צֶלַע־הַּמִׁשְּכָ֖ן לְקַרְׁשֵ֥י בְרִיחִ֔ם וַחֲמִּׁשָ֣ה לב הָאֶחָת:
הַּקְרָׁשִ֔ים ּבְתֹ֣וךְ לִבְרֹ֨חַ֙ הַתִיכֹ֑ן אֶת־הַּבְרִ֣יחַ וַּיַ֖עַׂש לג יָּמָה: לַּיַרְכָתַ֖יִם הַּמִׁשְּכָ֔ן
ּבָתִ֖ים זָהָ֔ב עָׂשָ֣ה וְאֶת־טַּבְעֹתָם֙ זָהָ֗ב צִּפָ֣ה וְאֶת־הַּקְרָׁשִ֞ים לד אֶל־הַּקָצֶה: מִן־הַּקָצֶ֖ה
ׁשָנִ֖י וְתֹולַ֥עַת וְאַרְּגָמָ֛ן תְכֵ֧לֶת אֶת־הַּפָרֹ֔כֶת וַּיַ֨עַׂש֙ לה זָהָב: אֶת־הַּבְרִיחִ֖ם וַיְצַ֥ף לַּבְרִיחִ֑ם
ׁשִּטִ֔ים עַּמּודֵ֣י אַרְּבָעָה֙ לָּ֗ה וַּיַ֣עַׂש לו ּכְרֻבִים: אֹתָּ֖ה עָׂשָ֥ה חֹׁשֵ֛ב מַעֲׂשֵ֥ה מָׁשְזָ֑ר וְׁשֵׁ֣ש
הָאֹ֔הֶל לְפֶ֣תַח מָסָךְ֙ וַּיַ֤עַׂש לז אַדְנֵי־כָסֶף: אַרְּבָעָ֖ה לָהֶ֔ם וַּיִצֹ֣ק זָהָ֑ב וָוֵיהֶ֖ם זָהָ֔ב וַיְצַּפֵ֣ם
חֲמִּׁשָה֙ וְאֶת־עַּמּודָ֤יו לח רֹקֵם: מַעֲׂשֵ֖ה מָׁשְזָ֑ר וְׁשֵׁ֣ש ׁשָנִ֖י וְתֹולַ֥עַת וְאַרְּגָמָ֛ן תְכֵ֧לֶת

וְאֶת־וָ֣וֵיהֶ֔ם וְצִּפָ֧ה רָאׁשֵיהֶ֛ם וַחֲׁשֻקֵיהֶ֖ם זָהָ֑ב וְאַדְנֵיהֶ֥ם חֲמִּׁשָ֖ה נְחׁשֶת:  פ

פרק לז
וְאַּמָ֥ה רָחְּבֹ֔ו וָחֵ֨צִי֙ וְאַּמָ֤ה אָרְּכֹ֗ו וָחֵ֜צִי אַּמָתַ֨יִם ׁשִּטִ֑ים עֲצֵ֣י אֶת־הָאָרֹ֖ן ּבְצַלְאֵ֛ל וַּיַ֧עַׂש א
לֹ֗ו וַּיִצֹ֣ק ג סָבִיב: זָהָ֖ב זֵ֥ר לֹ֛ו וַּיַ֥עַׂש ּומִחּ֑וץ מִּבַ֣יִת טָהֹ֖ור זָהָ֥ב וַיְצַּפֵ֛הּו ב קֹמָתֹו: וָחֵ֖צִי
טַּבָעֹ֔ת ּוׁשְתֵי֙ הָאֶחָ֔ת עַל־צַלְעֹו֙ טַּבָעֹ֗ת ּוׁשְתֵ֣י ּפַעֲמֹתָ֑יו אַרְּבַ֣ע עַ֖ל זָהָ֔ב טַּבְעֹ֣ת אַרְּבַע֙
אֶת־הַּבַּדִים֙ וַּיָבֵ֤א ה זָהָב: אֹתָ֖ם וַיְצַ֥ף ׁשִּטִ֑ים עֲצֵ֣י ּבַּדֵ֖י וַּיַ֥עַׂש ד הַּׁשֵנִית: עַל־צַלְעֹ֖ו
וָחֵ֨צִי֙ אַּמָתַ֤יִם טָהֹ֑ור זָהָ֣ב ּכַּפֹ֖רֶת וַּיַ֥עַׂש ו אֶת־הָאָרֹן: לָׂשֵ֖את הָאָרֹ֑ן צַלְעֹ֣ת עַ֖ל ּבַּטַּבָעֹ֔ת
קְצֹ֥ות מִּׁשְנֵ֖י אֹתָ֔ם עָׂשָ֣ה מִקְׁשָה֙ זָהָ֑ב כְרֻבִ֖ים ׁשְנֵ֥י וַּיַ֛עַׂש ז רָחְּבָּה: וָחֵ֖צִי וְאַּמָ֥ה אָרְּכָּ֔ה
עָׂשָ֥ה מִן־הַּכַּפֹ֛רֶת מִּזֶ֑ה מִּקָצָ֖ה ּוכְרּוב־אֶחָ֥ד מִּזֶ֔ה מִּקָצָה֙ ּכְרּוב־אֶחָ֤ד ח הַּכַּפֹרֶת:
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לְמַ֗עְלָה כְנָפַ֜יִם ּפֹרְׂשֵ֨י הַּכְרֻבִים֩ וַּיִהְיּ֣ו ט [קְצֹותָיו]: קְצֹוותָיו מִּׁשְנֵ֥י אֶת־הַּכְרֻבִ֖ים
הַּכְרֻבִים: ּפְנֵ֥י הָיּ֖ו אֶ֨ל־הַּכַּפֹ֔רֶת אֶל־אָחִ֑יו אִ֣יׁש ּופְנֵיהֶ֖ם עַל־הַּכַּפֹ֔רֶת ּבְכַנְפֵיהֶם֙ סֹכֲכִ֤ים

פ  
קֹמָתֹו: וָחֵ֖צִי וְאַּמָ֥ה רָחְּבֹ֔ו וְאַּמָ֣ה אָרְּכֹו֙ אַּמָתַ֤יִם ׁשִּטִ֑ים עֲצֵ֣י אֶת־הַּׁשֻלְחָ֖ן וַּיַ֥עַׂש י
סָבִ֑יב טֹ֖פַח מִסְּגֶ֛רֶת לֹ֥ו וַּיַ֨עַׂש יב סָבִיב: זָהָ֖ב זֵ֥ר לֹ֛ו וַּיַ֥עַׂש טָהֹ֑ור זָהָ֣ב אֹתֹ֖ו וַיְצַ֥ף יא
עַ֚ל אֶת־הַּטַּבָעֹ֔ת וַּיִתֵן֙ זָהָ֑ב טַּבְעֹ֣ת אַרְּבַ֖ע לֹ֔ו וַּיִצֹ֣ק יג סָבִיב: לְמִסְּגַרְתֹ֖ו זֵר־זָהָ֛ב וַּיַ֧עַׂש
לַּבַּדִ֔ים ּבָתִים֙ הַּטַּבָעֹ֑ת הָיּ֖ו הַּמִסְּגֶ֔רֶת לְעֻּמַת֙ יד רַגְלָיו: לְאַרְּבַ֥ע אֲׁשֶ֖ר הַּפֵאֹ֔ת אַרְּבַ֣ע
לָׂשֵ֖את זָהָ֑ב אֹתָ֖ם וַיְצַ֥ף ׁשִּטִ֔ים עֲצֵ֣י אֶת־הַּבַּדִים֙ וַּיַ֤עַׂש טו אֶת־הַּׁשֻלְחָן: לָׂשֵ֖את
וְאֵת֙ וְאֶת־ּכַּפֹתָיו֙ אֶת־קְעָרֹתָ֤יו עַל־הַּׁשֻלְחָ֗ן אֲׁשֶ֣ר | אֶת־הַּכֵלִ֣ים וַּיַ֜עַׂש טז אֶת־הַּׁשֻלְחָן:

מְנַּקִּיֹתָ֔יו וְאֶ֨ת־הַּקְׂשָוֹ֔ת אֲׁשֶ֥ר יֻּסַ֖ךְ ּבָהֵ֑ן זָהָ֖ב טָהֹור:   פ   
מחוברין] כשהן עָׂשָ֤ה[ששי][ישראל מִקְׁשָ֞ה טָהֹ֑ור זָהָ֣ב אֶת־הַּמְנֹרָ֖ה וַּיַ֥עַׂש יז

קָנִ֔ים וְׁשִּׁשָ֣ה יח הָיּו: מִּמֶּ֥נָה ּופְרָחֶ֖יהָ ּכַפְתֹרֶ֥יהָ ּגְבִיעֶ֛יהָ וְקָנָּ֔ה יְרֵכָּ֣ה אֶת־הַּמְנֹרָה֙
הַּׁשֵנִי: מִּצִּדָּ֖ה מְנֹרָ֔ה קְנֵ֣י ּוׁשְלֹׁשָה֙ הָאֶחָ֔ד מִּצִּדָּה֙ מְנֹרָ֗ה קְנֵ֣י | ׁשְלֹׁשָ֣ה מִּצִּדֶ֑יהָ יֹצְאִ֖ים
מְׁשֻּקָדִ֛ים גְבִעִ֗ים ּוׁשְלׁשָ֣ה וָפֶ֒רַח֒ ּכַפְתֹ֣ר הָאֶחָד֘ ּבַּקָנֶ֣ה מְׁשֻּקָדִ֞ים גְ֠בִעִ֠ים ׁשְלֹׁשָ֣ה יט
אַרְּבָעָ֣ה ּובַּמְנֹרָ֖ה כ מִן־הַּמְנֹרָה: הַּיֹצְאִ֖ים הַּקָנִ֔ים לְׁשֵׁ֣שֶת ּכֵ֚ן וָפָ֑רַח ּכַפְתֹ֣ר אֶחָ֖ד ּבְקָנֶ֥ה

ּופְרָחֶיהָ: ּכַפְתֹרֶ֖יהָ מְׁשֻּ֨קָדִ֔ים ששי]גְבִעִ֑ים הַּקָנִ֜ים[ע''כ ׁשְנֵ֨י תַ֩חַת֩ וְכַפְתֹ֡ר כא
לְׁשֵׁ֨שֶת֙ מִּמֶּ֑נָה הַּקָנִ֖ים תַחַת־ׁשְנֵ֥י וְכַפְתֹ֕ר מִּמֶּ֔נָה הַּקָנִים֙ ׁשְנֵ֤י תַ֣חַת וְכַפְתֹר֙ מִּמֶּ֗נָה
זָהָ֥ב אַחַ֖ת מִקְׁשָ֥ה ּכֻּלָּ֛ה הָיּ֑ו מִּמֶּ֣נָה ּוקְנֹתָ֖ם ּכַפְתֹרֵיהֶ֥ם כב מִּמֶּנָה: הַּיֹצְאִ֖ים הַּקָנִ֔ים
זָהָ֥ב ּכִּכָ֛ר כד טָהֹור: זָהָ֥ב ּומַחְתֹתֶ֖יהָ ּומַלְקָחֶ֥יהָ ׁשִבְעָ֑ה אֶת־נֵרֹתֶ֖יהָ וַּיַ֥עַׂש כג טָהֹור:

טָהֹ֖ור עָׂשָ֣ה אֹתָּ֑ה וְאֵ֖ת ּכָל־ּכֵלֶיהָ:   פ  
וְאַּמָתַ֨יִם֙[*] רָבּ֗ועַ רָחְּבֹ֜ו וְאַּמָ֨ה אָרְּכֹו֩ אַּמָ֣ה ׁשִּטִ֑ים עֲצֵ֣י הַּקְטֹ֖רֶת אֶת־מִזְּבַ֥ח וַּיַ֛עַׂש כה

סָבִ֖יב וְאֶת־קִירֹתָ֛יו אֶת־ּגַּגֹ֧ו טָהֹ֗ור זָהָ֣ב אֹתֹ֜ו וַיְצַ֨ף כו קַרְנֹתָיו: הָיּ֥ו מִּמֶּ֖נּו קֹמָתֹ֔ו
עַ֚ל לְזֵרֹ֗ו מִתַ֣חַת | עָׂשָה־לֹ֣ו זָהָ֜ב טַּבְעֹ֨ת ּוׁשְתֵי֩ כז סָבִיב: זָהָ֖ב זֵ֥ר לֹ֛ו וַּיַ֥עַׂש וְאֶת־קַרְנֹתָ֑יו
אֶת־הַּבַּדִ֖ים וַּיַ֥עַׂש כח ּבָהֶם: אֹתֹ֖ו לָׂשֵ֥את לְבַּדִ֔ים לְבָתִ֣ים צִּדָ֑יו ׁשְנֵ֣י עַ֖ל צַלְעֹתָ֔יו ׁשְתֵ֣י
הַּסַּמִ֖ים וְאֶת־קְטֹ֥רֶת קֹ֔דֶׁש הַּמִׁשְחָה֙ אֶת־ׁשֶ֤מֶן וַּיַ֜עַׂש כט זָהָב: אֹתָ֖ם וַיְצַ֥ף ׁשִּטִ֑ים עֲצֵ֣י

טָהֹ֑ור מַעֲׂשֵ֖ה רֹקֵחַ:   ס

פרק לח
מחוברין] כשהן אַּמֹ֨ות[*][רביעי חָמֵׁש֩ ׁשִּטִ֑ים עֲצֵ֣י הָעֹלָ֖ה אֶת־מִזְּבַ֥ח וַּיַ֛עַׂש א

אַרְּבַ֣ע עַ֚ל קַרְנֹתָ֗יו וַּיַ֣עַׂש ב קֹמָתֹו: אַּמֹ֖ות וְׁשָלֹׁ֥ש רָבּ֔ועַ רָחְּבֹו֙ וְחָמֵׁש־אַּמֹ֤ות אָרְּכֹ֜ו
אֶת־הַּסִירֹ֤ת הַּמִזְּבֵ֗חַ אֶת־ּכָל־ּכְלֵ֣י וַּיַ֜עַׂש ג נְחֹׁשֶת: אֹתֹ֖ו וַיְצַ֥ף קַרְנֹתָ֑יו הָיּ֣ו מִּמֶּ֖נּו ּפִּנֹתָ֔יו
נְחֹׁשֶת: עָׂשָ֥ה ּכָל־ּכֵלָ֖יו וְאֶת־הַּמַחְתֹ֑ת אֶת־הַּמִזְלָגֹ֖ת וְאֶת־הַּמִזְרָקֹ֔ת וְאֶת־הַּיָעִים֙
וַּיִצֹ֞ק ה עַד־חֶצְיֹו: מִּלְמַּ֖טָה ּכַרְּכֻּבֹ֛ו תַ֧חַת נְחֹׁ֑שֶת רֶׁ֣שֶת מַעֲׂשֵ֖ה מִכְּבָ֔ר לַּמִזְּבֵ֨חַ֙ וַּיַ֤עַׂש ד
אֶת־הַּבַּדִ֖ים וַּיַ֥עַׂש ו לַּבַּדִים: ּבָתִ֖ים הַּנְחֹׁ֑שֶת לְמִכְּבַ֣ר הַּקְצָוֹ֖ת ּבְאַרְּבַ֥ע טַּבָעֹ֛ת אַרְּבַ֧ע
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לָׂשֵ֥את הַּמִזְּבֵ֔חַ צַלְעֹ֣ת עַ֚ל ּבַּטַּבָעֹ֗ת אֶת־הַּבַּדִ֜ים וַּיָבֵ֨א ז נְחֹׁשֶת: אֹתָ֖ם וַיְצַ֥ף ׁשִּטִ֑ים עֲצֵ֣י
נְחֹׁ֑שֶת ּכַּנֹ֣ו וְאֵ֖ת נְחׁ֔שֶת הַּכִּיֹ֣ור אֵ֚ת וַּיַ֗עַׂש ח ס אֹתֹו: עָׂשָ֥ה לֻחֹ֖ת נְבּ֥וב ּבָהֶ֑ם אֹתֹ֖ו

ס מֹועֵד: אֹ֥הֶל ּפֶ֖תַח צָבְאּ֔ו אֲׁשֶ֣ר הַּצֹ֣בְאֹ֔ת |[*]ּבְמַרְאֹת֙ לִפְאַ֣ת אֶת־הֶחָצֵ֑ר וַּיַ֖עַׂש ט
וְאַדְנֵיהֶ֥ם עֶׂשְרִ֔ים עַּמּודֵיהֶ֣ם י ּבָאַּמָה: מֵאָ֖ה מָׁשְזָ֔ר ׁשֵׁ֣ש הֶחָצֵר֙ קַלְעֵ֤י תֵימָ֗נָה נֶ֣גֶב
בָאַּמָ֔ה מֵאָ֣ה צָפֹון֙ וְלִפְאַ֤ת יא ּכָסֶף: וַחֲׁשֻקֵיהֶ֖ם הָעַּמּודִ֛ים וָוֵ֧י נְחֹׁ֑שֶת עֶׂשְרִ֖ים

ּכָסֶף: וַחֲׁשֻקֵיהֶ֖ם הָעַּמּודִ֛ים וָוֵ֧י נְחֹׁ֑שֶת עֶׂשְרִ֖ים וְאַדְנֵיהֶ֥ם עֶׂשְרִ֔ים [*]עַּמּודֵיהֶ֣ם
וָוֵ֧י עֲׂשָרָ֑ה וְאַדְנֵיהֶ֖ם עֲׂשָרָ֔ה עַּמּודֵיהֶ֣ם ּבָאַּמָ֔ה חֲמִּׁשִ֣ים קְלָעִים֙ וְלִפְאַת־יָ֗ם יב
קְלָעִ֛ים יד אַּמָה: חֲמִּׁשִ֥ים מִזְרָ֖חָה קֵ֥דְמָה וְלִפְאַ֛ת יג ּכָסֶף: וַחֲׁשּוקֵיהֶ֖ם הָעַּמֻדִ֛ים
וְלַּכָתֵ֣ף טו ׁשְלֹׁשָה: וְאַדְנֵיהֶ֖ם ׁשְלֹׁשָ֔ה עַּמּודֵיהֶ֣ם אֶל־הַּכָתֵ֑ף אַּמָ֖ה חֲמֵׁש־עֶׂשְרֵ֥ה
ׁשְלֹׁשָ֔ה עַּמֻדֵיהֶ֣ם אַּמָ֑ה עֶׂשְרֵ֖ה חֲמֵׁ֥ש קְלָעִ֕ים הֶחָצֵ֔ר לְׁשַ֣עַר ּומִּזֶה֙ מִּזֶ֤ה הַּׁשֵנִ֗ית
נְחֹׁ֒שֶת֒ לָעַּמֻדִים֘ וְהָאֲדָנִ֣ים יז מָׁשְזָר: ׁשֵׁ֥ש סָבִ֖יב הֶחָצֵ֛ר ּכָל־קַלְעֵ֧י טז ׁשְלֹׁשָה: וְאַדְנֵיהֶ֖ם
עַּמֻדֵ֥י ּכֹ֖ל ּכֶ֔סֶף מְחֻּׁשָקִ֣ים וְהֵם֙ ּכָ֑סֶף רָאׁשֵיהֶ֖ם וְצִּפּ֥וי ּכֶ֔סֶף וַחֲׁשּוקֵיהֶם֙ הָעַּמּודִ֜ים וָוֵ֨י

ׁשָנִ֖י[מפטיר]הֶחָצֵר: וְתֹולַ֥עַת וְאַרְּגָמָ֛ן תְכֵ֧לֶת רֹקֵ֔ם מַעֲׂשֵ֣ה הֶחָצֵר֙ ׁשַ֤עַר ּומָסַ֞ךְ יח
הֶחָצֵר: קַלְעֵ֥י לְעֻּמַ֖ת אַּמֹ֔ות חָמֵׁ֣ש בְרֹ֨חַב֙ וְקֹומָ֤ה אֹ֔רֶךְ אַּמָה֙ וְעֶׂשְרִ֤ים מָׁשְזָ֑ר וְׁשֵׁ֣ש
רָאׁשֵיהֶ֛ם וְצִּפּ֧וי ּכֶ֔סֶף וָוֵיהֶ֣ם נְחֹׁ֑שֶת אַרְּבָעָ֖ה וְאַדְנֵיהֶ֥ם אַרְּבָעָ֔ה וְעַּמֻדֵיהֶם֙ יט

ס ס ס נְחֹׁשֶת: סָבִ֖יב וְלֶחָצֵ֛ר לַּמִׁשְּכָ֧ן וְכָל־הַיְתֵדֹ֞ת כ ּכָסֶף: [פרשתוַחֲׁשֻקֵיהֶ֖ם
הַלְוִּיִ֔םפקודי] עֲבֹדַת֙ מֹׁשֶ֑ה עַל־ּפִ֣י ּפֻּקַ֖ד אֲׁשֶ֥ר הָעֵדֻ֔ת מִׁשְּכַ֣ן הַּמִׁשְּכָן֙ פְקּודֵ֤י אֵּ֣לֶה כא

אֵ֛ת עָׂשָ֕ה יְהּודָ֑ה לְמַּטֵ֣ה בֶן־חּ֖ור ּבֶן־אּורִ֥י ּובְצַלְאֵ֛ל כב הַּכֹהֵן: ּבֶן־אַהֲרֹ֖ן אִיתָמָ֔ר ּבְיַד֙
חָרָׁ֣ש לְמַּטֵה־דָ֖ן ּבֶן־אֲחִיסָמָ֛ךְ אָהֳלִיאָ֞ב וְאִתֹ֗ו כג אֶת־מֹׁשֶה: יְהֹוָ֖ה ּכָל־אֲׁשֶר־צִּוָ֥ה

ס ּובַּׁשֵׁש: הַּׁשָנִ֖י ּובְתֹולַ֥עַת ּובָ֣אַרְּגָמָ֔ן ּבַתְכֵ֨לֶת֙ וְרֹקֵ֗ם כשהןוְחֹׁשֵ֑ב [לוי][חמישי
הַתְנּופָ֗המחוברין] זְהַ֣ב | וַיְהִ֣י הַּקֹ֑דֶׁש מְלֶ֣אכֶת ּבְכֹ֖ל לַּמְלָאכָ֔ה הֶעָׂשּוי֙ ּכָל־הַּזָהָ֗ב כד

ּפְקּודֵ֥י וְכֶ֛סֶף כה הַּקֹדֶׁש: ּבְׁשֶ֥קֶל ׁשֶ֖קֶל ּוׁשְלֹׁשִ֛ים מֵאֹ֧ות ּוׁשְבַ֨ע ּכִּכָ֔ר וְעֶׂשְרִים֙ תֵׁ֤שַע
ּבֶ֚קַע כו הַּקֹדֶׁש: ּבְׁשֶ֥קֶל ׁשֶ֖קֶל וְׁשִבְעִ֛ים וַחֲמִּׁשָ֧ה מֵאֹ֜ות ּוׁשְבַ֨ע וְאֶ֩לֶף֩ ּכִּכָ֑ר מְאַ֣ת הָעֵדָ֖ה
ׁשָנָה֙ עֶׂשְרִ֤ים מִּבֶ֨ן עַל־הַּפְקֻדִ֗ים הָעֹבֵ֜ר לְכֹ֨ל הַּקֹ֑דֶׁש ּבְׁשֶ֣קֶל הַּׁשֶ֖קֶל מַחֲצִ֥ית לַּגֻלְּגֹ֔לֶת
ּכִּכַ֣ר מְאַת֙ וַיְהִ֗י כז וַחֲמִּׁשִים: מֵאֹ֖ות וַחֲמֵׁ֥ש אֲלָפִ֔ים ּוׁשְלֹׁ֣שֶת אֶ֨לֶף֙ לְׁשֵׁש־מֵאֹ֥ות וָמַ֔עְלָה
ּכִּכָ֥ר הַּכִּכָ֖ר לִמְאַ֥ת אֲדָנִ֛ים מְאַ֧ת הַּפָרֹ֑כֶת אַדְנֵ֣י וְאֵ֖ת הַּקֹ֔דֶׁש אַדְנֵ֣י אֵ֚ת לָצֶ֗קֶת הַּכֶ֔סֶף

וָוִ֖ים[ישראל]לָאָדֶן: עָׂשָ֥ה וְׁשִבְעִ֔ים וַחֲמִּׁשָ֣ה הַּמֵאֹות֙ ּוׁשְבַ֤ע וְאֶת־הָאֶ֜לֶף כח
וְאַלְּפַ֥יִם ּכִּכָ֑ר ׁשִבְעִ֣ים הַתְנּופָ֖ה ּונְחֹׁ֥שֶת כט אֹתָם: וְחִּׁשַ֥ק רָאׁשֵיהֶ֖ם וְצִּפָ֥ה לָעַּמּודִ֑ים
הַּנְחֹׁ֔שֶת מִזְּבַ֣ח וְאֵת֙ מֹועֵ֔ד אֹ֣הֶל ּפֶ֚תַח אֶת־אַדְנֵי֙ ּבָּ֗ה וַּיַ֣עַׂש ל ׁשָקֶל: וְאַרְּבַע־מֵאֹ֖ות
סָבִ֔יב הֶחָצֵר֙ וְאֶת־אַדְנֵ֤י לא הַּמִזְּבֵחַ: ּכָל־ּכְלֵ֥י וְאֵ֖ת אֲׁשֶר־לֹ֑ו הַּנְחֹׁ֖שֶת וְאֶת־מִכְּבַ֥ר

וְאֶת־אַדְנֵ֖י ׁשַ֣עַר הֶחָצֵ֑ר וְאֵ֨ת ּכָל־יִתְדֹ֧ת הַּמִׁשְּכָ֛ן וְאֶת־ּכָל־יִתְדֹ֥ת הֶחָצֵ֖ר סָבִיב:

פרק לט
וַּיַעֲׂשּ֞ו ּבַּקֹ֑דֶׁש לְׁשָרֵ֣ת בִגְדֵי־ׂשְרָ֖ד עָׂשּ֥ו הַּׁשָנִ֔י וְתֹולַ֣עַת וְהָאַרְּגָמָן֙ ּומִן־הַתְכֵ֤לֶת א

אֶת־ּבִגְדֵ֤י הַּקֹ֨דֶׁש֙ אֲׁשֶ֣ר לְאַהֲרֹ֔ן ּכַאֲׁשֶ֛ר צִּוָ֥ה יְהֹוָ֖ה אֶת־מֹׁשֶה:   פ   
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מחוברין] כשהן ׁשָנִ֖י[רביעי][ששי וְתֹולַ֥עַת וְאַרְּגָמָ֛ן תְכֵ֧לֶת זָהָ֗ב אֶת־הָאֵפֹ֑ד וַּיַ֖עַׂש ב
ּובְתֹ֣וךְ הַתְכֵ֨לֶת֙ ּבְתֹ֤וךְ לַעֲׂשֹ֗ות ּפְתִילִם֒ וְקִּצֵ֣ץ הַּזָהָב֘ אֶת־ּפַחֵ֣י וַיְרַּקְעּ֞ו ג מָׁשְזָר: וְׁשֵׁ֥ש
חֹבְרֹ֑ת עָׂשּו־לֹ֖ו ּכְתֵפֹ֥ת ד חֹׁשֵב: מַעֲׂשֵ֖ה הַּׁשֵׁ֑ש ּובְתֹ֣וךְ הַּׁשָנִ֖י תֹולַ֥עַת ּובְתֹ֛וךְ הָאַרְּגָמָ֔ן
ּכְמַעֲׂשֵ֒הּו֒ הּוא֘ מִּמֶּ֣נּו עָלָ֗יו אֲׁשֶ֣ר אֲפֻּדָתֹ֜ו וְחֵׁ֨שֶב ה חֻּבָר: [קְצֹותָ֖יו] קְצֹוותָ֖יו עַל־ׁשְנֵ֥י
ס אֶת־מֹׁשֶה: יְהֹוָ֖ה צִּוָ֥ה ּכַאֲׁשֶ֛ר מָׁשְזָ֑ר וְׁשֵׁ֣ש ׁשָנִ֖י וְתֹולַ֥עַת וְאַרְּגָמָ֛ן תְכֵ֧לֶת זָהָ֗ב
עַל־ׁשְמֹ֖ות חֹותָ֔ם ּפִתּוחֵ֣י מְפֻתָחֹת֙ זָהָ֑ב מִׁשְּבְצֹ֣ת מֻסַּבֹ֖ת הַּׁשֹ֔הַם אֶת־אַבְנֵ֣י וַּיַעֲׂשּו֙ ו
צִּוָ֥ה ּכַאֲׁשֶ֛ר יִׂשְרָאֵ֑ל לִבְנֵ֣י זִּכָרֹ֖ון אַבְנֵ֥י הָאֵפֹ֔ד ּכִתְפֹ֣ת עַ֚ל אֹתָ֗ם וַּיָׂ֣שֶם ז יִׂשְרָאֵל: ּבְנֵ֥י

יְהֹוָ֖ה אֶת־מֹׁשֶה:   פ   
וְאַרְּגָמָ֛ן[חמישי] תְכֵ֧לֶת זָהָ֗ב אֵפֹ֑ד ּכְמַעֲׂשֵ֣ה חֹׁשֵ֖ב מַעֲׂשֵ֥ה אֶת־הַחֹׁ֛שֶן וַּיַ֧עַׂש ח

רָחְּבֹ֖ו וְזֶ֥רֶת אָרְּכֹ֛ו זֶ֧רֶת אֶת־הַחֹׁ֑שֶן עָׂשּ֣ו ּכָפּ֖ול הָיָ֛ה רָבּ֧ועַ ט מָׁשְזָר: וְׁשֵׁ֥ש ׁשָנִ֖י וְתֹולַ֥עַת
הָאֶחָד: הַּטּ֖ור ּובָרֶ֔קֶת ּפִטְדָה֙ אֹ֤דֶם טּ֗ור אָ֑בֶן טּ֣ורֵי אַרְּבָעָ֖ה וַיְמַ֨לְאּו־בֹ֔ו י ּכָפּול:
וְאַחְלָמָה: ׁשְבֹ֖ו לֶׁ֥שֶם הַּׁשְלִיׁשִ֑י וְהַּטּ֖ור יב וְיָהֲלֹם: סַּפִ֖יר נֹ֥פֶךְ הַּׁשֵנִ֑י וְהַּטּ֖ור יא
ּבְמִּלֻאֹתָם: זָהָ֖ב מִׁשְּבְצֹ֥ת מּוסַּבֹ֛ת וְיָׁשְפֵ֑ה ׁשֹ֖הַם תַרְׁשִ֥יׁש הָרְבִיעִ֔י וְהַּטּור֙ יג
אִ֣יׁש חֹתָם֙ ּפִתּוחֵ֤י עַל־ׁשְמֹתָ֑ם עֶׂשְרֵ֖ה ׁשְתֵ֥ים הֵּ֛נָה ּבְנֵי־יִׂשְרָאֵ֥ל עַל־ׁשְמֹ֨ת וְ֠הָאֲבָנִ֠ים יד
זָהָ֖ב עֲבֹ֑ת מַעֲׂשֵ֣ה ּגַבְלֻ֖ת ׁשַרְׁשְרֹ֥ת עַל־הַחֹׁ֛שֶן וַּיַעֲׂשּ֧ו טו ׁשָבֶט: עָׂשָ֖ר לִׁשְנֵ֥ים עַל־ׁשְמֹ֔ו

אֶת־ׁשְתֵי֙[ששי]טָהֹור: וַּיִתְנּ֗ו זָהָ֑ב טַּבְעֹ֣ת ּוׁשְתֵ֖י זָהָ֔ב מִׁשְּבְצֹ֣ת ׁשְתֵי֙ וַּיַעֲׂשּ֗ו טז
הַּטַּבָעֹ֑ת עַל־ׁשְתֵ֖י הַּזָהָ֔ב הָעֲבֹתֹ֣ת ׁשְתֵי֙ וַּיִתְנּ֗ו יז הַחֹׁשֶן: קְצֹ֥ות עַל־ׁשְנֵ֖י הַּטַּבָעֹ֔ת
וַּיִתְנֻ֛ם הַּמִׁשְּבְצֹ֑ת עַל־ׁשְתֵ֣י נָתְנּ֖ו הָעֲבֹתֹ֔ת ׁשְתֵ֣י קְצֹות֙ ׁשְתֵ֤י וְאֵ֨ת יח הַחֹׁשֶן: עַל־קְצֹ֖ות
קְצֹ֣ות עַל־ׁשְנֵ֖י וַּיָׂשִ֕ימּו זָהָ֔ב טַּבְעֹ֣ת ׁשְתֵי֙ וַּיַעֲׂשּ֗ו יט ּפָנָיו: אֶל־מּ֥ול הָאֵפֹ֖ד עַל־ּכִתְפֹ֥ת
וַּיִתְנֻ֡ם זָהָב֒ טַּבְעֹ֣ת ׁשְתֵ֣י וַּיַעֲׂשּו֘ כ ּבָיְתָה: הָאֵפֹ֖ד אֶל־עֵ֥בֶר אֲׁשֶ֛ר עַל־ׂשְפָתֹ֕ו הַחֹׁ֑שֶן
הָאֵפֹד: לְחֵׁ֖שֶב מִּמַ֕עַל מַחְּבַרְתֹ֑ו לְעֻּמַ֖ת ּפָנָ֔יו מִּמּ֣ול מִּלְמַּ֨טָה֙ הָאֵפֹ֤ד כִתְפֹ֨ת עַל־ׁשְתֵי֩
עַל־חֵׁ֣שֶב לִהְיֹת֙ תְכֵ֗לֶת ּבִפְתִ֣יל הָאֵפֹ֜ד אֶל־טַּבְעֹ֨ת מִּטַּבְעֹתָיו֩ אֶת־הַחׁ֡שֶן וַּיִרְּכְסּ֣ו כא

[ע''כ ששי]הָאֵפֹ֔ד וְלֹא־יִּזַ֣ח הַחׁ֔שֶן מֵעַ֖ל הָאֵפֹ֑ד ּכַאֲׁשֶ֛ר צִּוָ֥ה יְהֹוָ֖ה אֶת־מֹׁשֶה:   פ   
ּכְפִ֣י ּבְתֹוכֹ֖ו ּופִי־הַּמְעִ֥יל כג תְכֵלֶת: ּכְלִ֖יל אֹרֵ֑ג מַעֲׂשֵ֣ה הָאֵפֹ֖ד אֶת־מְעִ֥יל וַּיַ֛עַׂש כב
וְאַרְּגָמָ֖ן תְכֵ֥לֶת רִּמֹונֵ֕י הַּמְעִ֔יל עַל־ׁשּולֵ֣י וַּיַעֲׂשּו֙ כד יִּקָרֵעַ: לֹ֥א סָבִ֖יב לְפִ֛יו ׂשָפָ֥ה תַחְרָ֑א
ּבְתֹ֣וךְ אֶת־הַּפַעֲמֹנִ֜ים וַּיִתְנּ֨ו טָהֹ֑ור זָהָ֣ב פַעֲמֹנֵ֖י וַּיַעֲׂשּ֥ו כה מָׁשְזָר: ׁשָנִ֑י וְתֹולַ֣עַת
עַל־ׁשּולֵ֥י וְרִּמֹ֔ן ּפַעֲמֹ֣ן וְרִּמֹן֙ ּפַעֲמֹ֤ן כו הָרִּמֹנִים: ּבְתֹ֖וךְ סָבִ֔יב הַּמְעִיל֙ עַל־ׁשּולֵ֤י הָרִּמֹנִ֗ים

ס אֶת־מֹׁשֶה: יְהֹוָ֖ה צִּוָ֥ה ּכַאֲׁשֶ֛ר לְׁשָרֵ֕ת סָבִ֑יב אֶת־הַּכָתְנֹ֥ת[*]הַּמְעִ֖יל וַּיַעֲׂשּ֛ו כז
ׁשֵׁ֑ש הַּמִגְּבָעֹ֖ת וְאֶת־ּפַאֲרֵ֥י ׁשֵׁ֔ש הַּמִצְנֶ֣פֶת וְאֵת֙ כח ּולְבָנָיו: לְאַהֲרֹ֖ן אֹרֵ֑ג מַעֲׂשֵ֣ה ׁשֵׁ֖ש
וְתֹולַ֥עַת וְאַרְּגָמָ֛ן ּותְכֵ֧לֶת מָׁשְזָ֗ר ׁשֵׁ֣ש וְאֶת־הָאַבְנֵ֞ט כט מָׁשְזָר: ׁשֵׁ֥ש הַּבָ֖ד וְאֶת־מִכְנְסֵ֥י

ס אֶת־מֹׁשֶה: יְהֹוָ֖ה צִּוָ֥ה ּכַאֲׁשֶ֛ר רֹקֵ֑ם מַעֲׂשֵ֣ה נֶזֶר־הַּקֹ֖דֶׁש[*]ׁשָנִ֖י אֶת־צִ֥יץ וַּיַעֲׂשּ֛ו ל
ּפְתִ֣יל עָלָיו֙ וַּיִתְנּ֤ו לא לַיהֹוָה: קֹ֖דֶׁש חֹותָ֔ם ּפִתּוחֵ֣י מִכְתַב֙ עָלָ֗יו וַּיִכְתְבּ֣ו טָהֹ֑ור זָהָ֣ב
וַתֵ֕כֶל לב ס אֶת־מֹׁשֶה: יְהֹוָ֖ה צִּוָ֥ה ּכַאֲׁשֶ֛ר מִלְמָ֑עְלָה עַל־הַּמִצְנֶ֖פֶת לָתֵ֥ת תְכֵ֔לֶת
ּכֵ֥ן אֶת־מֹׁשֶ֖ה יְהֹוָ֛ה צִּוָ֧ה אֲׁשֶ֨ר ּכְ֠כֹ֠ל יִׂשְרָאֵ֔ל ּבְנֵ֣י וַּיַעֲׂשּו֙ מֹועֵ֑ד אֹ֣הֶל מִׁשְּכַ֖ן ּכָל־עֲבֹדַ֕ת

עָׂשּו:   פ   
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ּבְרִיחָ֖ו[*] קְרָׁשָ֔יו קְרָסָ֣יו וְאֶת־ּכָל־ּכֵלָ֑יו אֶת־הָאֹ֖הֶל אֶל־מֹׁשֶ֔ה אֶת־הַּמִׁשְּכָן֙ וַּיָבִ֤יאּו לג
עֹרֹ֣ת וְאֶת־מִכְסֵ֖ה הַמְאָּדָמִ֔ים הָאֵילִם֙ עֹורֹ֤ת וְאֶת־מִכְסֵ֞ה לד וַאֲדָנָיו: וְעַּמֻדָ֥יו [ּבְרִיחָ֖יו]
הַּכַּפֹרֶת: וְאֵ֖ת וְאֶת־ּבַּדָ֑יו הָעֵדֻ֖ת אֶת־אֲרֹ֥ון לה הַּמָסָךְ: ּפָרֹ֥כֶת וְאֵ֖ת הַתְחָׁשִ֑ים
אֶת־נֵרֹתֶ֗יהָ הַּטְהֹרָ֜ה אֶת־הַּמְנֹרָ֨ה לז הַּפָנִים: לֶ֥חֶם וְאֵ֖ת אֶת־ּכָל־ּכֵלָ֔יו אֶת־הַּׁשֻלְחָן֙ לו
ׁשֶ֣מֶן וְאֵת֙ הַּזָהָ֔ב מִזְּבַ֣ח וְאֵת֙ לח הַּמָאֹור: ׁשֶ֥מֶן וְאֵ֖ת וְאֶת־ּכָל־ּכֵלֶ֑יהָ הַּמַעֲרָכָ֖ה נֵרֹ֛ת
הַּנְחֹׁ֗שֶת מִזְּבַ֣ח | אֵ֣ת לט הָאֹהֶל: ּפֶ֥תַח מָסַ֖ךְ וְאֵ֕ת הַּסַּמִ֑ים קְטֹ֣רֶת וְאֵ֖ת הַּמִׁשְחָ֔ה
אֵת֩ מ וְאֶת־ּכַּנֹו: אֶת־הַּכִּיֹ֖ר וְאֶת־ּכָל־ּכֵלָ֑יו אֶת־ּבַּדָ֖יו אֲׁשֶר־לֹ֔ו הַּנְחֹׁ֨שֶת֙ וְאֶת־מִכְּבַ֤ר
אֶת־מֵיתָרָ֖יו הֶחָצֵ֔ר לְׁשַ֣עַר וְאֶת־הַּמָסָךְ֙ וְאֶת־אֲדָנֶ֗יהָ אֶת־עַּמֻדֶ֣יהָ הֶחָצֵ֜ר קַלְעֵ֨י
לְׁשָרֵ֣ת הַּׂשְרָ֖ד אֶת־ּבִגְדֵ֥י מא מֹועֵד: לְאֹ֥הֶל הַּמִׁשְּכָ֖ן עֲבֹדַ֥ת ּכָל־ּכְלֵ֛י וְאֵ֗ת וִיתֵדֹתֶ֑יהָ
אֲׁשֶר־צִּוָ֥ה ּכְכֹ֛ל מב לְכַהֵן: בָנָ֖יו וְאֶת־ּבִגְדֵ֥י הַּכֹהֵ֔ן לְאַהֲרֹ֣ן הַּקֹ֨דֶׁש֙ אֶת־ּבִגְדֵ֤י ּבַּקֹ֑דֶׁש
מֹׁשֶ֜ה וַּיַ֨רְא מג ּכָל־הָעֲבֹדָה: אֵ֖ת יִׂשְרָאֵ֔ל ּבְנֵ֣י עָׂשּו֙ ּכֵ֤ן אֶת־מֹׁשֶ֑ה יְהֹוָ֖ה
אֶת־ּכָל־הַּמְלָאכָ֗ה וְהִּנֵה֙ עָׂשּ֣ו אֹתָּ֔ה ּכַאֲׁשֶ֛ר צִּוָ֥ה יְהֹוָ֖ה ּכֵ֣ן עָׂשּ֑ו וַיְבָ֥רֶךְ אֹתָ֖ם מֹׁשֶה:   פ

פרק מ
תָקִ֕ים[*] לַחֹ֑דֶׁש ּבְאֶחָ֣ד הָרִאׁשֹ֖ון ּבְיֹום־הַחֹ֥דֶׁש ב ּלֵאמֹר: אֶל־מֹׁשֶ֥ה יְהֹוָ֖ה וַיְדַּבֵ֥ר א

אֶת־הַּפָרֹכֶת: עַל־הָאָרֹ֖ן וְסַּכֹתָ֥ הָעֵדּ֑ות אֲרֹ֣ון אֵ֖ת ׁשָ֔ם וְׂשַמְתָ֣ ג מֹועֵד: אֹ֥הֶל אֶת־מִׁשְּכַ֖ן
אֶת־נֵרֹתֶיהָ: וְהַעֲלֵיתָ֖ אֶת־הַּמְנֹרָ֔ה וְהֵבֵאתָ֙ אֶת־עֶרְּכֹ֑ו וְעָרַכְתָ֖ אֶת־הַּׁשֻלְחָ֔ן וְהֵבֵאתָ֙ ד
הַּפֶ֖תַח אֶת־מָסַ֥ךְ וְׂשַמְתָ֛ הָעֵדֻ֑ת אֲרֹ֣ון לִפְנֵ֖י לִקְטֹ֔רֶת הַּזָהָב֙ אֶת־מִזְּבַ֤ח וְנָתַתָ֞ה ה
אֶת־הַּכִּיֹ֔ר וְנָתַתָ֙ ז אֹהֶל־מֹועֵד: מִׁשְּכַ֥ן ּפֶ֖תַח לִפְנֵ֕י הָעֹלָ֑ה מִזְּבַ֣ח אֵ֖ת וְנָ֣תַתָ֔ה ו לַּמִׁשְּכָן:
וְנָ֣תַתָ֔ סָבִ֑יב אֶת־הֶחָצֵ֖ר וְׂשַמְתָ֥ ח מָיִם: ׁשָ֖ם וְנָתַתָ֥ הַּמִזְּבֵ֑חַ ּובֵ֣ין מֹועֵ֖ד ּבֵין־אֹ֥הֶל
אֶת־הַּמִׁשְּכָ֖ן ּומָׁשַחְתָ֥ הַּמִׁשְחָ֔ה אֶת־ׁשֶ֣מֶן וְלָקַחְתָ֙ ט הֶחָצֵר: ׁשַ֥עַר אֶת־מָסַ֖ךְ
הָעֹלָ֖ה אֶת־מִזְּבַ֥ח ּומָׁשַחְתָ֛ י קֹדֶׁש: וְהָ֥יָה וְאֶת־ּכָל־ּכֵלָ֖יו אֹתֹ֛ו וְקִּדַׁשְתָ֥ וְאֶת־ּכָל־אֲׁשֶר־ּבֹ֑ו

קָדָׁשִים: קֹ֥דֶׁש הַּמִזְּבֵ֖חַ וְהָיָ֥ה אֶת־הַּמִזְּבֵ֔חַ וְקִּדַׁשְתָ֙ ּומָׁשַחְתָ֥[*]וְאֶת־ּכָל־ּכֵלָ֑יו יא
אֹ֣הֶל אֶל־ּפֶ֖תַח וְאֶת־ּבָנָ֔יו אֶת־אַהֲרֹן֙ וְהִקְרַבְתָ֤ יב אֹתֹו: וְקִּדַׁשְתָ֖ וְאֶת־ּכַּנֹ֑ו אֶת־הַּכִּיֹ֖ר
אֹתֹ֛ו ּומָׁשַחְתָ֥ הַּקֹ֑דֶׁש ּבִגְדֵ֣י אֵ֖ת אֶת־אַ֣הֲרֹ֔ן וְהִלְּבַׁשְתָ֙ יג ּבַּמָיִם: אֹתָ֖ם וְרָחַצְתָ֥ מֹועֵ֑ד
אֹתָ֗ם ּומָׁשַחְתָ֣ טו ּכֻתֳנֹת: אֹתָ֖ם וְהִלְּבַׁשְתָ֥ תַקְרִ֑יב וְאֶת־ּבָנָ֖יו יד לִי: וְכִהֵ֥ן אֹתֹ֖ו וְקִּדַׁשְתָ֥
עֹולָ֖ם לִכְהֻּנַ֥ת מָׁשְחָתָ֛ם לָהֶ֧ם לִהְיֹ֨ת וְ֠הָיְתָ֠ה לִ֑י וְכִהֲנּ֖ו אֶת־אֲבִיהֶ֔ם מָׁשַ֨חְתָ֙ ּכַאֲׁשֶ֤ר

ס עָׂשָה: ּכֵ֥ן אֹתֹ֖ו יְהֹוָ֛ה צִּוָ֧ה אֲׁשֶ֨ר ּכְ֠כֹ֠ל מֹׁשֶ֑ה וַּיַ֖עַׂש טז ּבַחֹ֧דֶׁש[*]לְדֹרֹתָם: וַיְהִ֞י יז
אֶת־הַּמִׁשְּכָ֗ן מֹׁשֶ֜ה וַּיָ֨קֶם יח הַּמִׁשְּכָן: הּוקַ֖ם לַחֹ֑דֶׁש ּבְאֶחָ֣ד הַּׁשֵנִ֖ית ּבַּׁשָנָ֥ה הָרִאׁשֹ֛ון
וַּיִפְרֹׂ֤ש יט אֶת־עַּמּודָיו: וַּיָ֖קֶם אֶת־ּבְרִיחָ֑יו וַּיִתֵ֖ן אֶת־קְרָׁשָ֔יו וַּיָׂ֨שֶם֙ אֶת־אֲדָנָ֔יו וַּיִתֵן֙
יְהֹוָ֖ה צִּוָ֥ה ּכַאֲׁשֶ֛ר מִלְמָ֑עְלָה עָלָ֖יו הָאֹ֛הֶל אֶת־מִכְסֵ֥ה וַּיָׂ֜שֶם עַל־הַּמִׁשְּכָ֔ן אֶת־הָאֹ֨הֶל֙
וַּיִתֵ֧ן עַל־הָאָרֹ֑ן אֶת־הַּבַּדִ֖ים וַּיָׂ֥שֶם אֶל־הָ֣אָרֹ֔ן אֶת־הָעֵדֻת֙ וַּיִתֵ֤ן וַּיִּקַ֞ח כ ס אֶת־מֹׁשֶה:
ּפָרֹ֣כֶת אֵ֚ת וַּיָׂ֗שֶם אֶל־הַּמִׁשְּכָן֒ אֶת־הָאָרֹן֘ וַּיָבֵ֣א כא מִלְמָעְלָה: עַל־הָאָרֹ֖ן אֶת־הַּכַּפֹ֛רֶת

ס אֶת־מֹׁשֶה: יְהֹוָ֖ה צִּוָ֥ה ּכַאֲׁשֶ֛ר הָעֵדּ֑ות אֲרֹ֣ון עַ֖ל וַּיָ֕סֶךְ וַּיִתֵ֤ן[*]הַּמָסָ֔ךְ כב
עֵ֥רֶךְ עָלָ֛יו וַּיַעֲרֹ֥ךְ כג לַּפָרֹכֶת: מִחּ֖וץ צָפֹ֑נָה הַּמִׁשְּכָ֖ן יֶ֥רֶךְ עַ֛ל מֹועֵ֔ד ּבְאֹ֣הֶל אֶת־הַּׁשֻלְחָן֙
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ּבְאֹ֣הֶל אֶת־הַּמְנֹרָה֙ וַּיָׂ֤שֶם כד ס אֶת־מֹׁשֶה: יְהֹוָ֖ה צִּוָ֥ה ּכַאֲׁשֶ֛ר יְהֹוָ֑ה לִפְנֵ֣י לֶ֖חֶם
צִּוָ֥ה ּכַאֲׁשֶ֛ר יְהֹוָה֑ לִפְנֵ֣י הַּנֵרֹ֖ת וַּיַ֥עַל כה נֶגְּבָה: הַּמִׁשְּכָ֖ן יֶ֥רֶךְ עַ֛ל הַּׁשֻלְחָ֑ן נֹ֖כַח מֹועֵ֔ד

ס אֶת־מֹׁשֶה: הַּפָרֹכֶת:[*]יְהֹוָ֖ה לִפְנֵ֖י מֹועֵ֑ד ּבְאֹ֣הֶל הַּזָהָ֖ב אֶת־מִזְּבַ֥ח וַּיָׂ֛שֶם כו
אֶת־מָסַ֥ךְ וַּיָׂ֛שֶם כח ס אֶת־מֹׁשֶה: יְהֹוָ֖ה צִּוָ֥ה ּכַאֲׁשֶ֛ר סַּמִ֑ים קְטֹ֣רֶת עָלָ֖יו וַּיַקְטֵ֥ר כז
עָלָ֗יו וַּיַ֣עַל אֹהֶל־מֹועֵ֑ד מִׁשְּכַ֣ן ּפֶ֖תַח ׂשָ֕ם הָעֹלָ֔ה מִזְּבַ֣ח וְאֵת֙ כט לַּמִׁשְּכָן: הַּפֶ֖תַח

ס אֶת־מֹׁשֶה: יְהֹוָ֖ה צִּוָ֥ה ּכַאֲׁשֶ֛ר וְאֶת־הַּמִנְחָ֔ה אֶת־הַּכִּיֹ֔ר[*]אֶת־הָעֹלָה֙ וַּיָׂ֨שֶם֙ ל
וְאַהֲרֹ֣ן מֹׁשֶ֖ה מִּמֶּ֔נּו וְרָחֲצּ֣ו לא לְרָחְצָה: מַ֖יִם ׁשָּ֛מָה וַּיִתֵ֥ן הַּמִזְּבֵ֑חַ ּובֵ֣ין מֹועֵ֖ד ּבֵין־אֹ֥הֶל
אֶל־הַּמִזְּבֵ֖חַ ּובְקָרְבָתָ֛ם מֹועֵ֗ד אֶל־אֹ֣הֶל ּבְבֹאָ֞ם לב וְאֶת־רַגְלֵיהֶם: אֶת־יְדֵיהֶ֖ם ּובָנָ֑יו
וְלַּמִזְּבֵ֔חַ לַּמִׁשְּכָ֣ן סָבִיב֙ אֶת־הֶחָצֵ֗ר וַּיָ֣קֶם לג ס אֶת־מֹׁשֶה: יְהֹוָ֖ה צִּוָ֥ה ּכַאֲׁשֶ֛ר יִרְחָ֑צּו

וַּיִתֵ֕ן אֶת־מָסַ֖ךְ ׁשַ֣עַר הֶחָצֵ֑ר וַיְכַ֥ל מֹׁשֶ֖ה אֶת־הַּמְלָאכָה:   פ   
וְלֹא־יָכֹ֣ל[מפטיר] לה אֶת־הַּמִׁשְּכָן: מָלֵ֖א יְהֹוָ֔ה ּוכְבֹ֣וד מֹועֵ֑ד אֶת־אֹ֣הֶל הֶעָנָ֖ן וַיְכַ֥ס לד

אֶת־הַּמִׁשְּכָן: מָלֵ֖א יְהֹוָ֔ה ּוכְבֹ֣וד הֶעָנָ֑ן עָלָ֖יו ּכִי־ׁשָכַ֥ן מֹועֵ֔ד אֶל־אֹ֣הֶל לָבֹוא֙ מֹׁשֶ֗ה
יֵעָלֶ֖ה וְאִם־לֹ֥א לז מַסְעֵיהֶם: ּבְכֹ֖ל יִׂשְרָאֵ֑ל ּבְנֵ֣י יִסְעּ֖ו הַּמִׁשְּכָ֔ן מֵעַ֣ל הֶעָנָן֙ ּובְהֵעָלֹ֤ות לו
תִהְיֶ֥ה וְאֵׁ֕ש יֹומָ֔ם עַל־הַּמִׁשְּכָן֙ יְהֹוָ֤ה עֲנַ֨ן ּכִי֩ לח הֵעָלֹתֹו: עַד־יֹ֖ום יִסְעּ֔ו וְלֹ֣א הֶעָנָ֑ן

לַ֖יְלָה ּבֹ֑ו לְעֵינֵ֥י כָל־ּבֵית־יִׂשְרָאֵ֖ל ּבְכָל־מַסְעֵיהֶם:   פ פ פ
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ויקרא
פרק א

ויקרא] ּדַּבֵ֞ר[פרשת ב לֵאמֹר: מֹועֵ֖ד מֵאֹ֥הֶל אֵלָ֔יו יְהֹוָה֙ וַיְדַּבֵ֤ר אֶל־מֹׁשֶ֑ה וַּיִקְרָ֖א א
מִן־הַּבְהֵמָ֗ה לַיהֹוָ֑ה קָרְּבָ֖ן מִּכֶ֛ם ּכִי־יַקְרִ֥יב אָדָ֗ם אֲלֵהֶ֔ם וְאָמַרְתָ֣ יִׂשְרָאֵל֙ אֶל־ּבְנֵ֤י
תָמִ֖ים זָכָ֥ר מִן־הַּבָקָ֔ר קָרְּבָנֹו֙ אִם־עֹלָ֤ה ג אֶת־קָרְּבַנְכֶם: תַקְרִ֖יבּו ּומִן־הַּצֹ֔אן מִן־הַּבָקָר֙
רֹ֣אׁש עַ֖ל יָדֹ֔ו וְסָמַ֣ךְ ד יְהֹוָה: לִפְנֵ֥י לִרְצֹנֹ֖ו אֹתֹ֔ו יַקְרִ֣יב מֹועֵד֙ אֹ֤הֶל אֶל־ּפֶ֜תַח יַקְרִיבֶּ֑נּו
אַהֲרֹ֤ן ּבְנֵ֨י וְ֠הִקְרִ֠יבּו יְהֹוָ֑ה לִפְנֵ֣י הַּבָקָ֖ר אֶת־ּבֶ֥ן וְׁשָחַ֛ט ה עָלָיו: לְכַּפֵ֥ר לֹ֖ו וְנִרְצָ֥ה הָעֹלָ֑ה
מֹועֵד: אֹ֥הֶל אֲׁשֶר־ּפֶ֖תַח סָבִ֔יב עַל־הַּמִזְּבֵ֨חַ֙ אֶת־הַּדָ֤ם וְזָרְקּ֨ו אֶת־הַּדָ֔ם הַּכֹהֲנִים֙
אֵׁ֖ש הַּכֹהֵ֛ן אַהֲרֹ֧ן ּבְנֵ֨י וְ֠נָתְנּ֠ו ז לִנְתָחֶיהָ: אֹתָּ֖ה וְנִתַ֥ח אֶת־הָעֹלָ֑ה וְהִפְׁשִ֖יט ו
הַּנְתָחִ֔ים אֵ֚ת הַּכֹ֣הֲנִ֔ים אַהֲרֹן֙ ּבְנֵ֤י וְעָרְכּ֗ו ח עַל־הָאֵׁש: עֵצִ֖ים וְעָרְכּ֥ו עַל־הַּמִזְּבֵ֑חַ
וְקִרְּבֹ֥ו ט עַל־הַּמִזְּבֵחַ: אֲׁשֶ֖ר עַל־הָאֵׁ֔ש אֲׁשֶ֣ר עַל־הָעֵצִים֙ וְאֶת־הַּפָ֑דֶר אֶת־הָרֹ֖אׁש
רֵיחַ־נִיחֹ֖וחַ אִּׁשֵ֥ה עֹלָ֛ה הַּמִזְּבֵ֔חָה אֶת־הַּכֹל֙ הַּכֹהֵ֤ן וְהִקְטִ֨יר ּבַּמָ֑יִם יִרְחַ֣ץ ּוכְרָעָ֖יו

ס זָכָ֥ר[לוי]לַיהֹוָה: לְעֹלָ֑ה מִן־הָעִּזִ֖ים אֹ֥ו מִן־הַּכְׂשָבִ֛ים קָרְּבָנֹ֧ו וְאִם־מִן־הַּצֹ֨אן י
אַהֲרֹ֨ן ּבְנֵי֩ וְזָרְקּ֡ו יְהֹוָ֑ה לִפְנֵ֣י צָפֹ֖נָה הַּמִזְּבֵ֛חַ יֶ֧רֶךְ עַ֣ל אֹתֹ֜ו וְׁשָחַ֨ט יא יַקְרִיבֶּנּו: תָמִ֖ים
וְאֶת־ּפִדְרֹ֑ו וְאֶת־רֹאׁשֹ֖ו לִנְתָחָ֔יו אֹתֹו֙ וְנִתַ֤ח יב סָבִיב: עַל־הַּמִזְּבֵ֖חַ אֶת־ּדָמֹ֛ו הַּכֹהֲנִ֧ים
וְהַּכְרָעַ֖יִם וְהַּקֶ֥רֶב יג עַל־הַּמִזְּבֵחַ: אֲׁשֶ֖ר עַל־הָאֵׁ֔ש אֲׁשֶ֣ר עַל־הָעֵצִים֙ אֹתָ֔ם הַּכֹהֵן֙ וְעָרַ֤ךְ
נִיחֹ֖חַ רֵ֥יחַ אִּׁשֵ֛ה הּ֗וא עֹלָ֣ה הַּמִזְּבֵ֔חָה וְהִקְטִ֣יר אֶת־הַּכֹל֙ הַּכֹהֵ֤ן וְהִקְרִ֨יב ּבַּמָ֑יִם יִרְחַ֣ץ

לַיהֹוָה:   פ   
הַּיֹונָ֖ה[ישראל] מִן־ּבְנֵ֥י אֹ֛ו מִן־הַתֹרִ֗ים וְהִקְרִ֣יב לַיהֹוָ֑ה קָרְּבָנֹ֖ו עֹלָ֥ה מִן־הָעֹ֛וף וְאִ֧ם יד

הַּמִזְּבֵ֑חָה וְהִקְטִ֖יר אֶת־רֹאׁשֹ֔ו ּומָלַק֙ אֶל־הַּמִזְּבֵ֔חַ הַּכֹהֵן֙ וְהִקְרִיבֹ֤ו טו אֶת־קָרְּבָנֹו:
אֵ֤צֶל אֹתָּ֜ה וְהִׁשְלִ֨יךְ ּבְנֹצָתָּ֑ה אֶת־מֻרְאָתֹ֖ו וְהֵסִ֥יר טז הַּמִזְּבֵחַ: קִ֥יר עַ֖ל דָמֹ֔ו וְנִמְצָ֣ה
אֹתֹ֤ו וְהִקְטִ֨יר יַבְּדִיל֒ לֹ֣א בִכְנָפָיו֘ אֹתֹ֣ו וְׁשִּסַ֨ע יז הַּדָׁשֶן: אֶל־מְקֹ֖ום קֵ֔דְמָה הַּמִזְּבֵ֨חַ֙
הַּכֹהֵן֙ הַּמִזְּבֵ֔חָה עַל־הָעֵצִ֖ים אֲׁשֶ֣ר עַל־הָאֵׁ֑ש עֹלָ֣ה הּ֗וא אִּׁשֵ֛ה רֵ֥יחַ נִיחֹ֖חַ לַיהֹוָה:   ס

פרק ב
ׁשֶ֔מֶן[רביעי] עָלֶ֨יהָ֙ וְיָצַ֤ק קָרְּבָנֹ֑ו יִהְיֶ֣ה סֹ֖לֶת לַיהֹוָ֔ה מִנְחָה֙ קָרְּבַ֤ן ּכִי־תַקְרִ֞יב וְנֶ֗פֶׁש א

קֻמְצֹ֗ו מְלֹ֣א מִּׁשָ֜ם וְקָמַ֨ץ הַּכֹהֲנִים֒ אַהֲרֹן֘ אֶל־ּבְנֵ֣י וֶהֱבִיאָּ֗ה ב לְבֹנָה: עָלֶ֖יהָ וְנָתַ֥ן
רֵ֥יחַ אִּׁשֵ֛ה הַּמִזְּבֵ֔חָה אֶת־אַזְּכָרָתָּה֙ הַּכֹהֵ֜ן וְהִקְטִ֨יר ּכָל־לְבֹנָתָּ֑ה עַ֖ל ּומִּׁשַמְנָּ֔ה מִּסָלְתָּה֙
ס יְהֹוָה: מֵאִּׁשֵ֥י קָדָׁשִ֖ים קֹ֥דֶׁש ּולְבָנָ֑יו לְאַהֲרֹ֖ן מִן־הַּמִנְחָ֔ה וְהַּנֹותֶ֨רֶת֙ ג לַיהֹוָה: נִיחֹ֖חַ

ּבַּׁשֶ֔מֶן[חמישי] ּבְלּולֹ֣ת מַּצֹת֙ חַּלֹ֤ות סֹ֣לֶת תַּנּ֑ור מַאֲפֵ֣ה מִנְחָ֖ה קָרְּבַ֥ן תַקְרִ֛ב וְכִ֥י ד
ּבְלּולָ֥ה סֹ֛לֶת קָרְּבָנֶ֑ךָ עַל־הַּמַחֲבַ֖ת וְאִם־מִנְחָ֥ה ה ס ּבַּׁשָמֶן: מְׁשֻחִ֥ים מַּצֹ֖ות ּורְקִיקֵ֥י
ס הִוא: מִנְחָ֖ה ׁשָ֑מֶן עָלֶ֖יהָ וְיָצַקְתָ֥ ּפִתִ֔ים אֹתָּה֙ ּפָתֹ֤ות ו תִהְיֶה: מַּצָ֥ה בַּׁשֶ֖מֶן
אֲׁשֶ֧ר אֶת־הַּמִנְחָ֗ה וְהֵבֵאתָ֣ ח תֵעָׂשֶה: ּבַּׁשֶ֖מֶן סֹ֥לֶת קָרְּבָנֶ֑ךָ מַרְחֶׁ֖שֶת וְאִם־מִנְחַ֥ת ז
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הַּכֹהֵ֤ן וְהֵרִ֨ים ט אֶל־הַּמִזְּבֵחַ: וְהִּגִיׁשָּ֖ה אֶל־הַּכֹהֵ֔ן וְהִקְרִיבָּה֙ לַיהֹוָ֑ה מֵאֵּ֖לֶה יֵעָׂשֶ֛ה
וְהַּנֹותֶ֨רֶת֙ י לַיהֹוָה: נִיחֹ֖חַ רֵ֥יחַ אִּׁשֵ֛ה הַּמִזְּבֵ֑חָה וְהִקְטִ֖יר אֶת־אַזְּכָ֣רָתָּ֔ה מִן־הַּמִנְחָה֙
תַקְרִ֨יבּו֙ אֲׁשֶ֤ר ּכָל־הַּמִנְחָ֗ה יא יְהֹוָה: מֵאִּׁשֵ֥י קָדָׁשִ֖ים קֹ֥דֶׁש ּולְבָנָ֑יו לְאַהֲרֹ֖ן מִן־הַּמִנְחָ֔ה
לַיהֹוָה: אִּׁשֶ֖ה מִּמֶּ֛נּו לֹא־תַקְטִ֧ירּו וְכָל־ּדְבַׁ֔ש כָל־ׂשְאֹר֙ ּכִ֤י חָמֵ֑ץ תֵעָׂשֶ֖ה לֹ֥א לַיהֹוָ֔ה
נִיחֹחַ: לְרֵ֥יחַ לֹא־יַעֲלּ֖ו וְאֶל־הַּמִזְּבֵ֥חַ לַיהֹוָ֑ה אֹתָ֖ם תַקְרִ֥יבּו רֵאׁשִ֛ית קָרְּבַ֥ן יב
מִנְחָתֶ֑ךָ מֵעַ֖ל אֱלֹהֶ֔יךָ ּבְרִ֣ית מֶ֚לַח תַׁשְּבִ֗ית וְלֹ֣א תִמְלָח֒ ּבַּמֶ֣לַח מִנְחָתְךָ֘ וְכָל־קָרְּבַ֣ן יג
קָלּ֤וי אָבִ֞יב לַיהֹוָ֑ה ּבִּכּורִ֖ים מִנְחַ֥ת וְאִם־תַקְרִ֛יב יד ס מֶלַח: תַקְרִ֥יב ּכָל־קָרְּבָנְךָ֖ עַ֥ל
עָלֶ֖יהָ וְׂשַמְתָ֥ ׁשֶ֔מֶן עָלֶ֨יהָ֙ וְנָתַתָ֤ טו ּבִּכּורֶיךָ: מִנְחַ֥ת אֵ֖ת תַקְרִ֕יב ּכַרְמֶ֔ל ּגֶ֣רֶׂש ּבָאֵׁש֙
עַ֖ל ּומִּׁשַמְנָּ֔ה מִּגִרְׂשָּה֙ אֶת־אַזְּכָרָתָּ֗ה הַּכֹהֵ֜ן וְהִקְטִ֨יר טז הִוא: מִנְחָ֖ה לְבֹנָ֑ה

ּכָל־לְבֹנָתָּ֑ה אִּׁשֶ֖ה לַיהֹוָה:   פ

פרק ג
אִם־נְקֵבָ֔ה[ששי] אִם־זָכָר֙ מַקְרִ֔יב הּ֣וא מִן־הַּבָקָר֙ אִ֤ם קָרְּבָנֹ֑ו ׁשְלָמִ֖ים וְאִם־זֶ֥בַח א

מֹועֵ֑ד אֹ֣הֶל ּפֶ֖תַח ּוׁשְחָטֹ֕ו קָרְּבָנֹ֔ו עַל־רֹ֣אׁש יָדֹו֙ וְסָמַ֤ךְ ב יְהֹוָה: לִפְנֵ֥י יַקְרִיבֶּ֖נּו תָמִ֥ים
הַּׁשְלָמִ֔ים מִּזֶ֣בַח וְהִקְרִיב֙ ג סָבִיב: עַל־הַּמִזְּבֵ֖חַ אֶת־הַּדָ֛ם הַּכֹהֲנִ֧ים אַהֲרֹ֨ן ּבְנֵי֩ וְזָרְקּ֡ו
וְאֵת֙ ד עַל־הַּקֶרֶב: אֲׁשֶ֖ר ּכָל־הַחֵ֔לֶב וְאֵת֙ אֶת־הַּקֶ֔רֶב הַמְכַּסֶ֣ה אֶת־הַחֵ֨לֶב֙ לַיהֹוָ֑ה אִּׁשֶ֖ה
עַל־הַּכָבֵ֔ד וְאֶת־הַּיֹתֶ֨רֶת֙ עַל־הַּכְסָלִ֑ים אֲׁשֶ֖ר עֲלֵהֶ֔ן אֲׁשֶ֣ר וְאֶת־הַחֵ֨לֶב֙ הַּכְלָיֹ֔ת ׁשְתֵ֣י
אֲׁשֶ֥ר עַל־הָ֣עֹלָ֔ה הַּמִזְּבֵ֔חָה בְנֵי־אַהֲרֹן֙ אֹתֹ֤ו וְהִקְטִ֨ירּו ה יְסִירֶּנָה: עַל־הַּכְלָיֹ֖ות

[ע''כ ששי]עַל־הָעֵצִ֖ים אֲׁשֶ֣ר עַל־הָאֵׁ֑ש אִּׁשֵ֛ה רֵ֥יחַ נִיחֹ֖חַ לַיהֹוָה:   פ   
יַקְרִיבֶּנּו: תָמִ֖ים נְקֵבָ֔ה אֹ֣ו זָכָר֙ לַיהֹוָ֑ה ׁשְלָמִ֖ים לְזֶ֥בַח קָרְּבָנֹ֛ו וְאִם־מִן־הַּצֹ֧אן ו
אֶת־יָדֹו֙ וְסָמַ֤ךְ ח יְהֹוָה: לִפְנֵ֥י אֹתֹ֖ו וְהִקְרִ֥יב אֶת־קָרְּבָנֹ֑ו הּוא־מַקְרִ֖יב אִם־ּכֶׂ֥שֶב ז
עַל־הַּמִזְּבֵ֖חַ אֶת־ּדָמֹ֛ו אַהֲרֹ֧ן ּבְנֵ֨י וְ֠זָרְקּ֠ו מֹועֵ֑ד אֹ֣הֶל לִפְנֵ֖י אֹתֹ֔ו וְׁשָחַ֣ט קָרְּבָנֹ֔ו עַל־רֹ֣אׁש
לְעֻּמַ֥ת תְמִימָ֔ה הָאַלְיָ֣ה חֶלְּבֹו֙ לַיהֹוָה֒ אִּׁשֶ֣ה הַּׁשְלָמִים֘ מִּזֶ֣בַח וְהִקְרִ֨יב ט סָבִיב:
עַל־הַּקֶרֶב: אֲׁשֶ֖ר ּכָל־הַחֵ֔לֶב וְאֵת֙ אֶת־הַּקֶ֔רֶב הַמְכַּסֶ֣ה וְאֶת־הַחֵ֨לֶב֙ יְסִירֶּ֑נָה הֶעָצֶ֖ה
וְאֶת־הַּיֹתֶ֨רֶת֙ עַל־הַּכְסָלִ֑ים אֲׁשֶ֖ר עֲלֵהֶ֔ן אֲׁשֶ֣ר וְאֶת־הַחֵ֨לֶב֙ הַּכְלָיֹ֔ת ׁשְתֵ֣י וְאֵת֙ י
פ לַיהֹוָה: אִּׁשֶ֖ה לֶ֥חֶם הַּמִזְּבֵ֑חָה הַּכֹהֵ֖ן וְהִקְטִירֹ֥ו יא יְסִירֶּנָה: עַל־הַּכְלָיֹ֖ת עַל־הַּכָבֵ֔ד

אֹתֹ֔ו[*] וְׁשָחַ֣ט עַל־רֹאׁשֹ֔ו אֶת־יָדֹו֙ וְסָמַ֤ךְ יג יְהֹוָה: לִפְנֵ֥י וְהִקְרִיבֹ֖ו קָרְּבָנֹ֑ו וְאִם־עֵ֖ז יב
מִּמֶּ֨נּו֙ וְהִקְרִ֤יב יד סָבִיב: עַל־הַּמִזְּבֵ֖חַ אֶת־ּדָמֹ֛ו אַהֲרֹ֧ן ּבְנֵ֨י וְ֠זָרְקּ֠ו מֹועֵ֑ד אֹ֣הֶל לִפְנֵ֖י
עַל־הַּקֶרֶב: אֲׁשֶ֖ר ּכָל־הַחֵ֔לֶב וְאֵת֙ אֶת־הַּקֶ֔רֶב הַמְכַּסֶ֣ה אֶת־הַחֵ֨לֶב֙ לַיהֹוָ֑ה אִּׁשֶ֖ה קָרְּבָנֹ֔ו
וְאֶת־הַּיֹתֶ֨רֶת֙ עַל־הַּכְסָלִ֑ים אֲׁשֶ֖ר עֲלֵהֶ֔ן אֲׁשֶ֣ר וְאֶת־הַחֵ֨לֶב֙ הַּכְלָיֹ֔ת ׁשְתֵ֣י וְאֵת֙ טו
לְרֵ֣יחַ אִּׁשֶה֙ לֶ֤חֶם הַּמִזְּבֵ֑חָה הַּכֹהֵ֖ן וְהִקְטִירָ֥ם טז יְסִירֶּנָה: עַל־הַּכְלָיֹ֖ת עַל־הַּכָבֵ֔ד
וְכָל־ּדָ֖ם ּכָל־חֵ֥לֶב מֹוׁשְבֹתֵיכֶ֑ם ּבְכֹ֖ל לְדֹרֹ֣תֵיכֶ֔ם עֹולָם֙ חֻּקַ֤ת יז לַיהֹוָה: ּכָל־חֵ֖לֶב נִיחֹ֔חַ

לֹ֥א תֹאכֵלּו:   פ
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פרק ד
ּכִי־תֶחֱטָ֤א נֶ֗פֶׁש לֵאמֹר֒ יִׂשְרָאֵל֘ אֶל־ּבְנֵ֣י ּדַּבֵ֞ר ב ּלֵאמֹר: אֶל־מֹׁשֶ֥ה יְהֹוָ֖ה וַיְדַּבֵ֥ר א
הַּכֹהֵ֧ן אִ֣ם ג מֵהֵּנָה: מֵאַחַ֖ת וְעָׂשָ֕ה תֵעָׂשֶ֑ינָה לֹ֣א אֲׁשֶ֖ר יְהֹוָ֔ה מִצְוֹ֣ת מִּכֹל֙ בִׁשְגָגָה֙
תָמִ֛ים ּבֶן־ּבָקָ֥ר ּפַ֣ר חָטָ֜א אֲׁשֶ֨ר חַּטָאתֹו֩ עַ֣ל וְהִקְרִ֡יב הָעָ֑ם לְאַׁשְמַ֣ת יֶחֱטָ֖א הַּמָׁשִ֛יחַ
אֶת־יָדֹו֙ וְסָמַ֤ךְ יְהֹוָ֑ה לִפְנֵ֣י מֹועֵ֖ד אֹ֥הֶל אֶל־ּפֶ֛תַח אֶת־הַּפָ֗ר וְהֵבִ֣יא ד לְחַּטָאת: לַיהֹוָ֖ה
הַּפָ֑ר מִּדַ֣ם הַּמָׁשִ֖יחַ הַּכֹהֵ֥ן וְלָקַ֛ח ה יְהֹוָה: לִפְנֵ֥י אֶת־הַּפָ֖ר וְׁשָחַ֥ט הַּפָ֔ר עַל־רֹ֣אׁש
ׁשֶ֤בַע מִן־הַּדָ֜ם וְהִּזָ֨ה ּבַּדָ֑ם אֶת־אֶצְּבָעֹ֖ו הַּכֹהֵ֛ן וְטָבַ֧ל ו מֹועֵד: אֶל־אֹ֥הֶל אֹתֹ֖ו וְהֵבִ֥יא

הַּקֹדֶׁש: ּפָרֹ֥כֶת אֶת־ּפְנֵ֖י יְהֹוָ֔ה לִפְנֵ֣י עַל־קַ֠רְנֹ֠ות[*]ּפְעָמִים֙ מִן־הַּדָ֜ם הַּכֹהֵ֨ן וְנָתַן֩ ז
יִׁשְּפֹךְ֙ הַּפָ֗ר ּכָל־ּדַ֣ם | וְאֵ֣ת מֹועֵ֑ד ּבְאֹ֣הֶל אֲׁשֶ֖ר יְהֹוָ֔ה לִפְנֵ֣י הַּסַּמִים֙ קְטֹ֤רֶת מִזְּבַ֨ח
יָרִ֣ים הַחַּטָ֖את ּפַ֥ר וְאֶת־ּכָל־חֵ֛לֶב ח מֹועֵד: אֹ֥הֶל אֲׁשֶר־ּפֶ֖תַח הָעֹלָ֔ה מִזְּבַ֣ח אֶל־יְסֹוד֙
ׁשְתֵ֣י וְאֵת֙ ט עַל־הַּקֶרֶב: אֲׁשֶ֖ר ּכָל־הַחֵ֔לֶב וְאֵת֙ עַל־הַּקֶ֔רֶב הַמְכַּסֶ֣ה אֶת־הַחֵ֨לֶב֙ מִּמֶּ֑נּו
עַל־הַּכָבֵ֔ד וְאֶת־הַּיֹתֶ֨רֶת֙ עַל־הַּכְסָלִ֑ים אֲׁשֶ֖ר עֲלֵיהֶ֔ן אֲׁשֶ֣ר וְאֶת־הַחֵ֨לֶב֙ הַּכְלָיֹ֔ת
מִזְּבַ֥ח עַ֖ל הַּכֹהֵ֔ן וְהִקְטִירָם֙ הַּׁשְלָמִ֑ים זֶ֣בַח מִּׁשֹ֖ור יּורָ֔ם ּכַאֲׁשֶ֣ר י יְסִירֶּנָה: עַל־הַּכְלָיֹ֖ות
ּופִרְׁשֹו: וְקִרְּבֹ֖ו וְעַל־ּכְרָעָ֑יו עַל־רֹאׁשֹ֖ו וְאֶת־ּכָל־ּבְׂשָרֹ֔ו הַּפָר֙ וְאֶת־עֹ֤ור יא הָעֹלָה:
וְׂשָרַ֥ף הַּדֶׁ֔שֶן אֶל־ׁשֶ֣פֶךְ טָהֹור֙ אֶל־מָקֹ֤ום לַּמַחֲנֶ֜ה אֶל־מִחּ֨וץ אֶת־ּכָל־הַּ֠פָ֠ר וְהֹוצִ֣יא יב

אֹתֹ֛ו עַל־עֵצִ֖ים ּבָאֵׁ֑ש עַל־ׁשֶ֥פֶךְ הַּדֶׁ֖שֶן יִּׂשָרֵף:   פ  
מִּכָל־מִצְוֹ֧ת אַחַ֨ת וְ֠עָׂשּ֠ו הַּקָהָ֑ל מֵעֵינֵ֖י ּדָבָ֔ר וְנֶעְלַ֣ם יִׁשְּגּ֔ו יִׂשְרָאֵל֙ ּכָל־עֲדַ֤ת וְאִ֨ם יג
וְהִקְרִ֨יבּו עָלֶ֑יהָ חָטְאּ֖ו אֲׁשֶ֥ר הַחַּטָ֔את וְנֹודְעָה֙ יד וְאָׁשֵמּו: לֹא־תֵעָׂשֶ֖ינָה אֲׁשֶ֥ר יְהֹוָ֛ה
הָעֵדָ֧ה זִקְנֵ֨י וְ֠סָמְכּ֠ו טו מֹועֵד: אֹ֥הֶל לִפְנֵ֖י אֹתֹ֔ו וְהֵבִ֣יאּו לְחַּטָ֔את ּבֶן־ּבָקָר֙ ּפַ֤ר הַּקָהָ֜ל
הַּכֹהֵ֥ן וְהֵבִ֛יא טז יְהֹוָה: לִפְנֵ֥י אֶת־הַּפָ֖ר וְׁשָחַ֥ט יְהֹוָ֑ה לִפְנֵ֣י הַּפָ֖ר עַל־רֹ֥אׁש אֶת־יְדֵיהֶ֛ם
ׁשֶ֤בַע וְהִּזָ֞ה מִן־הַּדָ֑ם אֶצְּבָעֹ֖ו הַּכֹהֵ֛ן וְטָבַ֧ל יז מֹועֵד: אֶל־אֹ֖הֶל הַּפָ֑ר מִּדַ֣ם הַּמָׁשִ֖יחַ

הַּפָרֹכֶת: אֶת־ּפְנֵ֖י יְהֹוָ֔ה לִפְנֵ֣י אֲׁשֶר֙[*]ּפְעָמִים֙ הַּמִזְּבֵ֗חַ עַל־קַרְנֹ֣ת | יִתֵ֣ן ּומִן־הַּדָ֞ם יח
אֲׁשֶר־ּפֶ֖תַח הָעֹלָ֔ה מִזְּבַ֣ח אֶל־יְסֹוד֙ יִׁשְּפֹךְ֙ ּכָל־הַּדָ֗ם וְאֵ֣ת מֹועֵ֑ד ּבְאֹ֣הֶל אֲׁשֶ֖ר יְהֹוָ֔ה לִפְנֵ֣י
ּכַאֲׁשֶ֤ר לַּפָ֗ר וְעָׂשָ֣ה כ הַּמִזְּבֵחָה: וְהִקְטִ֖יר מִּמֶּ֑נּו יָרִ֣ים ּכָל־חֶלְּבֹ֖ו וְאֵ֥ת יט מֹועֵד: אֹ֥הֶל
וְהֹוצִ֣יא כא לָהֶם: וְנִסְלַ֥ח הַּכֹהֵ֖ן עֲלֵהֶ֛ם וְכִּפֶ֧ר יַעֲׂשֶה־ּלֹ֑ו ּכֵ֖ן הַחַּטָ֔את לְפַ֣ר עָׂשָה֙
הַּקָהָ֖ל חַּטַ֥את הָרִאׁשֹ֑ון הַּפָ֣ר אֵ֖ת ׂשָרַ֔ף ּכַאֲׁשֶ֣ר אֹתֹ֔ו וְׂשָרַ֣ף לַּמַחֲנֶ֔ה אֶל־מִחּוץ֙ אֶת־הַּפָ֗ר

הּוא:   פ   
לֹא־תֵעָׂשֶ֛ינָה אֲׁשֶ֧ר אֱלֹהָ֜יו יְהֹוָ֨ה מִּכָל־מִצְֹות֩ אַחַ֣ת וְעָׂשָ֡ה יֶחֱטָ֑א נָׂשִ֖יא אֲׁשֶ֥ר כב
ׂשְעִ֥יר אֶת־קָרְּבָנֹ֛ו וְהֵבִ֧יא ּבָּ֑ה חָטָ֖א אֲׁשֶ֥ר חַּטָאתֹ֔ו אֵלָיו֙ אֹו־הֹודַ֤ע כג וְאָׁשֵם: ּבִׁשְגָגָ֖ה
אֲׁשֶר־יִׁשְחַ֥ט ּבִמְקֹ֛ום אֹתֹ֔ו וְׁשָחַ֣ט הַּׂשָעִ֔יר עַל־רֹ֣אׁש יָדֹו֙ וְסָמַ֤ךְ כד תָמִים: זָכָ֥ר עִּזִ֖ים
וְנָתַ֕ן ּבְאֶצְּבָעֹ֔ו הַחַּטָאת֙ מִּדַ֤ם הַּכֹהֵ֜ן וְלָקַ֨ח כה הּוא: חַּטָ֖את יְהֹוָ֑ה לִפְנֵ֣י אֶת־הָעֹלָ֖ה
וְאֶת־ּכָל־חֶלְּבֹו֙ כו הָעֹלָה: מִזְּבַ֥ח אֶל־יְסֹ֖וד יִׁשְּפֹ֔ךְ וְאֶת־ּדָמֹ֣ו הָעֹלָ֑ה מִזְּבַ֣ח עַל־קַרְנֹ֖ת
פ לֹו: וְנִסְלַ֥ח מֵחַּטָאתֹ֖ו הַּכֹהֵ֛ן עָלָ֧יו וְכִּפֶ֨ר הַּׁשְלָמִ֑ים זֶ֣בַח ּכְחֵ֖לֶב הַּמִזְּבֵ֔חָה יַקְטִ֣יר

יְהֹוָ֛ה[*] מִּמִצְוֹ֧ת אַחַ֨ת ּבַ֠עֲׂשתָּ֠ה הָאָ֑רֶץ מֵעַ֣ם בִׁשְגָגָ֖ה תֶחֱטָ֥א אַחַ֛ת וְאִם־נֶ֧פֶׁש כז
קָרְּבָנֹ֜ו וְהֵבִ֨יא חָטָ֑א אֲׁשֶ֣ר חַּטָאתֹ֖ו אֵלָ֔יו הֹודַ֣ע אֹ֚ו כח וְאָׁשֵם: לֹא־תֵעָׂשֶ֖ינָה אֲׁשֶ֥ר
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רֹ֣אׁש עַ֖ל אֶת־יָדֹ֔ו וְסָמַךְ֙ כט חָטָא: אֲׁשֶ֥ר עַל־חַּטָאתֹ֖ו נְקֵבָ֔ה תְמִימָ֣ה עִּזִים֙ ׂשְעִירַ֤ת
וְנָתַ֕ן ּבְאֶצְּבָעֹ֔ו מִּדָמָּה֙ הַּכֹהֵ֤ן וְלָקַ֨ח ל הָעֹלָה: ּבִמְקֹ֖ום אֶת־הַ֣חַּטָ֔את וְׁשָחַט֙ הַחַּטָ֑את
וְאֶת־ּכָל־חֶלְּבָּ֣ה לא הַּמִזְּבֵחַ: אֶל־יְסֹ֖וד יִׁשְּפֹ֔ךְ וְאֶת־ּכָל־ּדָמָּ֣ה הָעֹלָ֑ה מִזְּבַ֣ח עַל־קַרְנֹ֖ת
נִיחֹ֖חַ לְרֵ֥יחַ הַּמִזְּבֵ֔חָה הַּכֹהֵן֙ וְהִקְטִ֤יר הַּׁשְלָמִים֒ מֵעַל־זֶ֣בַח חֵ֘לֶב֘ הּוסַ֣ר ּכַאֲׁשֶ֨ר יָסִ֗יר

לַיהֹוָ֑ה וְכִּפֶ֥ר עָלָ֛יו הַּכֹהֵ֖ן וְנִסְלַ֥ח לֹו:   פ   
עַ֖ל[*] אֶת־יָדֹ֔ו וְסָמַךְ֙ לג יְבִיאֶּנָה: תְמִימָ֖ה נְקֵבָ֥ה לְחַּטָ֑את קָרְּבָנֹ֖ו יָבִ֥יא וְאִם־ּכֶ֛בֶׂש לב

וְלָקַ֨ח לד אֶת־הָעֹלָה: יִׁשְחַ֖ט אֲׁשֶ֥ר ּבִמְקֹ֕ום לְחַּטָ֔את אֹתָּה֙ וְׁשָחַ֤ט הַחַּטָ֑את רֹ֣אׁש
יִׁשְּפֹ֔ךְ וְאֶת־ּכָל־ּדָמָּ֣ה הָעֹלָ֑ה מִזְּבַ֣ח עַל־קַרְנֹ֖ת וְנָתַ֕ן ּבְאֶצְּבָעֹ֔ו הַחַּטָאת֙ מִּדַ֤ם הַּכֹהֵ֜ן
מִּזֶ֣בַח חֵלֶב־הַּכֶׂ֘שֶב֘ יּוסַ֥ר ּכַאֲׁשֶ֨ר יָסִ֗יר וְאֶת־ּכָל־חֶלְּבָּ֣ה לה הַּמִזְּבֵחַ: אֶל־יְסֹ֖וד
הַּכֹהֵ֛ן עָלָ֧יו וְכִּפֶ֨ר יְהֹוָ֑ה אִּׁשֵ֣י עַ֖ל הַּמִזְּבֵ֔חָה אֹתָם֙ הַּכֹהֵ֤ן וְהִקְטִ֨יר הַּׁשְלָמִים֒

עַל־חַּטָאתֹ֥ו אֲׁשֶר־חָטָ֖א וְנִסְלַ֥ח לֹו:   פ

פרק ה
יַּגִ֖יד[*] אִם־לֹ֥וא יָדָ֑ע אֹ֣ו רָאָ֖ה אֹ֥ו עֵ֔ד וְהּ֣וא אָלָ֔ה קֹ֣ול וְׁשָמְעָה֙ ּכִי־תֶחֱטָ֗א וְנֶ֣פֶׁש א

ּבְנִבְלַת֙ אֹ֚ו טְמֵאָ֗ה חַּיָ֜ה בְנִבְלַ֨ת אֹו֩ טָמֵא֒ ּבְכָל־ּדָבָ֣ר תִּגַע֘ אֲׁשֶ֣ר נֶ֗פֶׁש אֹ֣ו ב עֲֹונֹו: וְנָׂשָ֥א
יִּגַע֙ כִ֤י אֹ֣ו ג וְאָׁשֵם: טָמֵ֖א וְהּ֥וא מִּמֶּ֔נּו וְנֶעְלַ֣ם טָמֵ֑א ׁשֶ֣רֶץ ּבְנִבְלַ֖ת אֹ֕ו טְמֵאָ֔ה ּבְהֵמָ֣ה
אֹ֣ו ד וְאָׁשֵם: יָדַ֖ע וְהּ֥וא מִּמֶּ֔נּו וְנֶעְלַ֣ם ּבָּ֑ה יִטְמָ֖א אֲׁשֶ֥ר טֻמְאָתֹ֔ו לְכֹל֙ אָדָ֔ם ּבְטֻמְאַ֣ת
ּבִׁשְבֻעָ֖ה הָאָדָ֛ם יְבַּטֵ֧א אֲׁשֶ֨ר לְ֠כֹ֠ל לְהֵיטִ֗יב אֹ֣ו | לְהָרַ֣ע בִׂשְפָתַ֜יִם לְבַּטֵ֨א תִּׁשָבַע֩ ּכִ֣י נֶ֡פֶׁש
מֵאֵּ֑לֶה לְאַחַ֣ת כִי־יֶאְׁשַ֖ם וְהָיָ֥ה ה מֵאֵּלֶה: לְאַחַ֥ת וְאָׁשֵ֖ם וְהּוא־יָדַ֥ע מִּמֶּ֑נּו וְנֶעְלַ֣ם
נְקֵבָ֨ה חָטָ֜א אֲׁשֶ֨ר חַּטָאתֹו֩ עַ֣ל לַיהֹוָ֡ה אֶת־אֲׁשָמֹ֣ו וְהֵבִ֣יא ו עָלֶיהָ: חָטָ֖א אֲׁשֶ֥ר וְהִ֨תְוַּדָ֔ה
וְאִם־לֹ֨א ז מֵחַּטָאתֹו: הַּכֹהֵ֖ן עָלָ֛יו וְכִּפֶ֥ר לְחַּטָ֑את עִּזִ֖ים אֹו־ׂשְעִירַ֥ת ּכִׂשְּבָ֛ה מִן־הַּצֹ֥אן
לַיהֹוָ֑ה בְנֵי־יֹונָ֖ה אֹו־ׁשְנֵ֥י תֹרִ֛ים ׁשְתֵ֥י חָטָ֗א אֲׁשֶ֣ר אֶת־אֲׁשָמֹ֜ו וְהֵבִ֨יא ׂשֶה֒ ּדֵ֣י יָדֹו֘ תַּגִ֣יעַ
לַחַּטָ֖את אֶת־אֲׁשֶ֥ר וְהִקְרִ֛יב אֶל־הַּכֹהֵ֔ן אֹתָם֙ וְהֵבִ֤יא ח לְעֹלָה: וְאֶחָ֥ד לְחַּטָ֖את אֶחָ֥ד
עַל־קִ֣יר הַחַּטָאת֙ מִּדַ֤ם וְהִּזָ֞ה ט יַבְּדִיל: וְלֹ֥א עָרְּפֹ֖ו מִּמּ֥ול אֶת־רֹאׁשֹ֛ו ּומָלַ֧ק רִאׁשֹונָ֑ה
יַעֲׂשֶ֥ה וְאֶת־הַּׁשֵנִ֛י י הּוא: חַּטָ֖את הַּמִזְּבֵ֑חַ אֶל־יְסֹ֣וד יִּמָצֵ֖ה ּבַּדָ֔ם וְהַּנִׁשְאָ֣ר הַּמִזְּבֵ֔חַ

ס לֹו: וְנִסְלַ֥ח אֲׁשֶר־חָטָ֖א מֵחַּטָאתֹ֥ו הַּכֹהֵ֛ן עָלָ֧יו וְכִּפֶ֨ר ּכַּמִׁשְּפָ֑ט [*]עֹלָ֖ה
חָטָ֗א אֲׁשֶ֣ר אֶת־קָרְּבָנֹ֜ו וְהֵבִ֨יא בְנֵי־יֹונָה֒ לִׁשְנֵ֣י אֹו֘ תֹרִ֗ים לִׁשְתֵ֣י יָדֹ֜ו תַּׂשִ֨יג וְאִם־לֹא֩ יא
חַּטָ֖את ּכִ֥י לְבֹנָ֔ה עָלֶ֨יהָ֙ וְלֹא־יִתֵ֤ן ׁשֶ֗מֶן עָלֶ֜יהָ לֹא־יָׂשִ֨ים לְחַּטָ֑את סֹ֖לֶת הָאֵפָ֛ה עֲׂשִירִ֧ת
אֶת־אַזְּכָרָתָּה֙ קֻמְצֹ֜ו מְלֹ֨וא מִּ֠מֶּ֠נָה | הַּכֹהֵ֣ן וְקָמַ֣ץ אֶל־הַּכֹהֵן֒ וֶהֱבִיאָּה֘ יב הִוא:
עַל־חַּטָאתֹ֧ו הַּכֹהֵ֜ן עָלָ֨יו וְכִּפֶר֩ יג הִוא: חַּטָ֖את יְהֹוָ֑ה אִּׁשֵ֣י עַ֖ל הַּמִזְּבֵ֔חָה וְהִקְטִ֣יר

ס ּכַּמִנְחָה: לַּכֹהֵ֖ן וְהָיְתָ֥ה לֹ֑ו וְנִסְלַ֣ח מֵאֵּ֖לֶה מֵאַחַ֥ת יְהֹוָ֖ה[*]אֲׁשֶר־חָטָ֛א וַיְדַּבֵ֥ר יד
וְהֵבִיא֩ יְהֹוָ֑ה מִּקָדְׁשֵ֖י ּבִׁשְגָגָ֔ה וְחָטְאָה֙ מַעַ֔ל ּכִי־תִמְעֹ֣ל נֶ֚פֶׁש טו ּלֵאמֹר: אֶל־מֹׁשֶ֥ה
לְאָׁשָם: ּבְׁשֶקֶל־הַּקֹ֖דֶׁש ּכֶסֶף־ׁשְקָלִ֥ים ּבְעֶרְּכְךָ֛ מִן־הַּצֹ֗אן תָמִ֣ים אַ֧יִל לַיהֹוָ֜ה אֶת־אֲׁשָמֹ֨ו
לַּכֹהֵ֑ן אֹתֹ֖ו וְנָתַ֥ן עָלָ֔יו יֹוסֵ֣ף וְאֶת־חֲמִיׁשִתֹו֙ יְׁשַּלֵ֗ם מִן־הַּקֹ֜דֶׁש חָטָ֨א אֲׁשֶר֩ וְאֵ֣ת טז
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וְהַּכֹהֵ֗ן יְכַּפֵ֥ר עָלָ֛יו ּבְאֵ֥יל הָאָׁשָ֖ם וְנִסְלַ֥ח לֹו:   פ   
תֵעָׂשֶ֑ינָה[*] לֹ֣א אֲׁשֶ֖ר יְהֹוָ֔ה מִּכָל־מִצְוֹ֣ת אַחַת֙ וְעָׂשְתָ֗ה תֶחֱטָ֔א ּכִ֣י וְאִם־נֶ֨פֶׁש֙ יז

לְאָׁשָ֖ם ּבְעֶרְּכְךָ֥ מִן־הַּצֹ֛אן תָמִ֧ים אַ֣יִל וְ֠הֵבִ֠יא יח עֲֹונֹו: וְנָׂשָ֥א וְאָׁשֵ֖ם וְלֹא־יָדַ֥ע
אָׁשָ֖ם יט לֹו: וְנִסְלַ֥ח לֹא־יָדַ֖ע וְהּ֥וא אֲׁשֶר־ׁשָגָ֛ג ׁשִגְגָתֹ֧ו עַ֣ל הַּכֹהֵ֜ן עָלָ֨יו וְכִּפֶר֩ אֶל־הַּכֹהֵ֑ן

הּ֑וא אָׁשֹ֥ם אָׁשַ֖ם לַיהֹוָה:   פ   
וְכִחֵׁ֨ש ּבַיהֹוָ֑ה מַ֖עַל ּומָעֲלָ֥ה תֶחֱטָ֔א ּכִ֣י נֶ֚פֶׁש כא ּלֵאמֹר: אֶל־מֹׁשֶ֥ה יְהֹוָ֖ה וַיְדַּבֵ֥ר כ
אֲבֵדָ֛ה אֹו־מָצָ֧א כב אֶת־עֲמִיתֹו: עָׁשַ֥ק אֹ֖ו בְגָזֵ֔ל אֹ֣ו יָד֙ אֹו־בִתְׂשּ֤ומֶת ּבְפִּקָדֹ֗ון ּבַעֲמִיתֹ֜ו
בָהֵּנָה: לַחֲטֹ֥א הָאָדָ֖ם אֲׁשֶר־יַעֲׂשֶ֥ה מִּכֹ֛ל עַל־אַחַ֗ת עַל־ׁשָ֑קֶר וְנִׁשְּבַ֣ע ּבָּ֖ה וְכִ֥חֶׁש
אֹ֚ו עָׁשָ֔ק אֲׁשֶ֣ר אֶת־הָעׁ֨שֶק֙ אֹ֤ו ּגָזָ֗ל אֲׁשֶ֣ר אֶת־הַּגְזֵלָ֜ה וְהֵׁשִ֨יב וְאָׁשֵם֒ ּכִי־יֶחֱטָ֣א וְהָיָה֘ כג

מָצָא: אֲׁשֶ֥ר אֶת־הָאֲבֵדָ֖ה אֹ֥ו אִתֹ֑ו הָפְקַ֖ד אֲׁשֶ֥ר מִּכֹ֞ל[מפטיר]אֶת־הַּפִּקָדֹ֔ון אֹ֠ו כד
יִתְנֶּ֖נּו לֹ֛ו הּ֥וא לַאֲׁשֶ֨ר עָלָ֑יו יֹסֵ֣ף וַחֲמִׁשִתָ֖יו ּבְרֹאׁשֹ֔ו אֹתֹו֙ וְׁשִּלַ֤ם לַּׁשֶ֒קֶר֒ עָלָיו֘ אֲׁשֶר־יִּׁשָבַ֣ע
לְאָׁשָ֖ם ּבְעֶרְּכְךָ֥ מִן־הַּצֹ֛אן תָמִ֧ים אַ֣יִל לַיהֹוָ֑ה יָבִ֖יא וְאֶת־אֲׁשָמֹ֥ו כה אַׁשְמָתֹו: ּבְיֹ֥ום
אֲׁשֶר־יַעֲׂשֶ֖ה מִּכֹ֥ל עַל־אַחַ֛ת לֹ֑ו וְנִסְלַ֣ח יְהֹוָ֖ה לִפְנֵ֥י הַּכֹהֵ֛ן עָלָ֧יו וְכִּפֶ֨ר כו אֶל־הַּכֹהֵן:

לְאַׁשְמָ֥ה בָּה:  פ פ פ

פרק ו
צו] זֹ֥את[פרשת לֵאמֹ֔ר וְאֶת־ּבָנָ֣יו אֶת־אַהֲרֹן֙ צַ֤ו ב ּלֵאמֹר: אֶל־מֹׁשֶ֥ה יְהֹוָ֖ה וַיְדַּבֵ֥ר א

וְאֵׁ֥ש עַד־הַּבֹ֔קֶר ּכָל־הַּלַ֨יְלָה֙ עַל־הַּמִזְּבֵ֤חַ מֹוקְדָ֨ה עַל֩ הָעֹלָ֡ה הִ֣וא הָעֹלָ֑ה תֹורַ֖ת
וְהֵרִ֣ים עַל־ּבְׂשָרֹו֒ יִלְּבַׁ֣ש ּומִכְנְסֵי־בַד֘ בַ֗ד מִּדֹ֣ו הַּכֹהֵ֜ן וְלָבַׁ֨ש ג ּבֹו: תּ֥וקַד הַּמִזְּבֵ֖חַ

הַּמִזְּבֵחַ: אֵ֖צֶל וְׂשָמֹ֕ו עַל־הַּמִזְּבֵ֑חַ אֶת־הָעֹלָ֖ה הָאֵׁ֛ש תֹאכַ֥ל אֲׁשֶ֨ר [לוי]אֶת־הַּדֶׁ֗שֶן
לַּמַחֲנֶ֔ה אֶל־מִחּ֣וץ אֶת־הַּדֶׁ֨שֶן֙ וְהֹוצִ֤יא אֲחֵרִ֑ים ּבְגָדִ֣ים וְלָבַׁ֖ש אֶת־ּבְגָדָ֔יו ּופָׁשַט֙ ד
עֵצִ֖ים הַּכֹהֵ֛ן עָלֶ֧יהָ ּובִעֵ֨ר תִכְּבֶ֔ה לֹ֣א תּוקַד־ּבֹו֙ עַל־הַּמִזְּבֵ֤חַ וְהָאֵׁ֨ש ה טָהֹור: אֶל־מָקֹ֖ום
תּוקַ֥ד תָמִ֛יד אֵׁ֗ש ו הַּׁשְלָמִים: חֶלְבֵ֥י עָלֶ֖יהָ וְהִקְטִ֥יר הָעֹלָ֔ה עָלֶ֨יהָ֙ וְעָרַ֤ךְ ּבַּבֹ֑קֶר ּבַּבֹ֣קֶר

ס תִכְּבֶה: לֹ֥א אֹתָּ֤ה[ישראל]עַל־הַּמִזְּבֵ֖חַ הַקְרֵ֨ב הַּמִנְחָ֑ה תֹורַ֖ת וְזֹ֥את ז
הַּמִנְחָה֙ מִּסֹ֤לֶת ּבְקֻמְצֹ֗ו מִּמֶּ֜נּו וְהֵרִ֨ים ח הַּמִזְּבֵחַ: אֶל־ּפְנֵ֖י יְהֹוָ֔ה לִפְנֵ֣י ּבְנֵי־אַהֲרֹן֙
אַזְּכָרָתָּ֖ה נִיחֹ֛חַ רֵ֧יחַ הַּמִזְּבֵ֗חַ וְהִקְטִ֣יר עַל־הַּמִנְחָ֑ה אֲׁשֶ֖ר ּכָל־הַּלְבֹנָ֔ה וְאֵת֙ ּומִּׁשַמְנָּ֔ה
ּבַחֲצַ֥ר קָדֹׁ֔ש ּבְמָקֹ֣ום תֵאָכֵל֙ מַּצֹ֤ות ּובָנָ֑יו אַהֲרֹ֣ן יֹאכְלּ֖ו מִּמֶּ֔נָה וְהַּנֹותֶ֣רֶת ט לַיהֹוָה:
הִ֔וא קָדָׁשִים֙ קֹ֤דֶׁש מֵאִּׁשָ֑י אֹתָּ֖ה נָתַ֥תִי חֶלְקָ֛ם חָמֵ֔ץ תֵאָפֶה֙ לֹ֤א י יֹאכְלּוהָ: אֹהֶל־מֹועֵ֖ד
יְהֹוָ֑ה מֵאִּׁשֵ֖י לְדֹרֹ֣תֵיכֶ֔ם חָק־עֹולָם֙ יֹאכֲלֶּ֔נָה אַהֲרֹן֙ ּבִבְנֵ֤י ּכָל־זָכָ֞ר יא וְכָאָׁשָם: ּכַחַּטָ֖את

ּכֹ֛ל אֲׁשֶר־יִּגַ֥ע ּבָהֶ֖ם יִקְּדָׁש:   פ   
אֲׁשֶר־יַקְרִ֣יבּו[רביעי] ּובָנָ֜יו אַהֲרֹ֨ן קָרְּבַן֩ זֶ֡ה יג ּלֵאמֹר: אֶל־מֹׁשֶ֥ה יְהֹוָ֖ה וַיְדַּבֵ֥ר יב

ּבַּבֹ֔קֶר מַחֲצִיתָּ֣ה תָמִ֑יד מִנְחָ֖ה סֹ֛לֶת הָאֵפָ֥ה עֲׂשִירִ֨ת אֹתֹ֔ו הִּמָׁשַ֣ח ּבְיֹום֙ לַיהֹוָ֗ה
ּפִתִ֔ים מִנְחַ֣ת תֻפִינֵי֙ תְבִיאֶּ֑נָה מֻרְּבֶ֣כֶת תֵעָׂשֶ֖ה ּבַּׁשֶ֛מֶן עַל־מַחֲבַ֗ת יד ּבָעָרֶב: ּומַחֲצִיתָּ֖ה
חָק־עֹולָ֕ם אֹתָּ֑ה יַעֲׂשֶ֣ה מִּבָנָ֖יו תַחְתָ֛יו הַּמָׁשִ֧יחַ וְהַּכֹהֵ֨ן טו לַיהֹוָה: רֵיחַ־נִיחֹ֖חַ תַקְרִ֥יב

99



לַיהֹוָ֖ה ּכָלִ֥יל תָקְטָר: טז וְכָל־מִנְחַ֥ת ּכֹהֵ֛ן ּכָלִ֥יל תִהְיֶ֖ה לֹ֥א תֵאָכֵל:   פ   
תֹורַ֖ת זֹ֥את לֵאמֹ֔ר וְאֶל־ּבָנָ֣יו אֶל־אַהֲרֹן֙ ּדַּבֵ֤ר יח ּלֵאמֹר: אֶל־מֹׁשֶ֥ה יְהֹוָ֖ה וַיְדַּבֵ֥ר יז
קָדָׁשִ֖ים קֹ֥דֶׁש יְהֹוָ֔ה לִפְנֵ֣י הַחַּטָאת֙ תִּׁשָחֵ֤ט הָעֹלָ֜ה תִּׁשָחֵ֨ט אֲׁשֶר֩ ּבִמְקֹ֡ום הַחַּטָ֑את
מֹועֵד: אֹ֥הֶל ּבַחֲצַ֖ר תֵאָכֵ֔ל קָדׁש֙ ּבְמָקֹ֤ום יֹאכֲלֶּ֑נָה אֹתָּ֖ה הַמְחַּטֵ֥א הַּכֹהֵ֛ן יט הִוא:
תְכַּבֵ֖ס עָלֶ֔יהָ יִּזֶ֣ה אֲׁשֶר֙ עַל־הַּבֶ֔גֶד מִּדָמָּה֙ יִּזֶ֤ה וַאֲׁשֶ֨ר יִקְּדָׁ֑ש ּבִבְׂשָרָּ֖ה אֲׁשֶר־יִּגַ֥ע ּכֹ֛ל כ
ּומֹרַ֥ק ּבֻּׁשָ֔לָה נְחׁ֨שֶת֙ וְאִם־ּבִכְלִ֤י יִּׁשָבֵ֑ר תְבֻּׁשַל־ּבֹ֖ו אֲׁשֶ֥ר ּוכְלִי־חֶ֛רֶׂש כא קָדׁש: ּבְמָקֹ֥ום
וְכָל־חַּטָ֡את כג הִוא: קָדָׁשִ֖ים קֹ֥דֶׁש אֹתָּ֑ה יֹאכַ֣ל ּבַּכֹהֲנִ֖ים ּכָל־זָכָ֥ר כב ּבַּמָיִם: וְׁשֻּטַ֖ף

אֲׁשֶר֩ יּובָ֨א מִּדָמָּ֜ה אֶל־אֹ֧הֶל מֹועֵ֛ד לְכַּפֵ֥ר ּבַּקֹ֖דֶׁש לֹ֣א תֵאָכֵ֑ל ּבָאֵׁ֖ש תִּׂשָרֵף:   פ

פרק ז
יִׁשְחֲטּ֖ו אֶת־הָ֣עֹלָ֔ה יִׁשְחֲטּו֙ אֲׁשֶ֤ר ּבִמְקֹ֗ום ב הּוא: קָדָׁשִ֖ים קֹ֥דֶׁש הָאָׁשָ֑ם תֹורַ֖ת וְזֹ֥את א
אֵ֚ת מִּמֶּ֑נּו יַקְרִ֣יב וְאֶת־ּכָל־חֶלְּבֹ֖ו ג סָבִיב: עַל־הַּמִזְּבֵ֖חַ יִזְרֹ֥ק וְאֶת־ּדָמֹ֛ו אֶת־הָאָׁשָ֑ם
אֲׁשֶ֣ר וְאֶת־הַחֵ֨לֶב֙ הַּכְלָיֹ֔ת ׁשְתֵ֣י וְאֵת֙ ד אֶת־הַּקֶרֶב: הַמְכַּסֶ֥ה וְאֶת־הַחֵ֖לֶב הָאַלְיָ֔ה
וְהִקְטִ֨יר ה יְסִירֶּנָה: עַל־הַּכְלָיֹ֖ת עַל־הַּכָבֵ֔ד וְאֶת־הַּיֹתֶ֨רֶת֙ עַל־הַּכְסָלִ֑ים אֲׁשֶ֖ר עֲלֵיהֶ֔ן
ּבְמָקֹ֤ום יֹאכֲלֶּ֑נּו ּבַּכֹהֲנִ֖ים ּכָל־זָכָ֥ר ו הּוא: אָׁשָ֖ם לַיהֹוָ֑ה אִּׁשֶ֖ה הַּמִזְּבֵ֔חָה הַּכֹהֵן֙ אֹתָ֤ם
אֲׁשֶ֥ר הַּכֹהֵ֛ן לָהֶ֑ם אַחַ֖ת תֹורָ֥ה ּכָאָׁשָ֔ם ּכַחַּטָאת֙ ז הּוא: קָדָׁשִ֖ים קֹ֥דֶׁש יֵאָכֵ֔ל קָדֹוׁש֙
לַּכֹהֵ֖ן הִקְרִ֔יב אֲׁשֶ֣ר הָעֹלָה֙ עֹ֤ור אִ֑יׁש אֶת־עֹ֣לַת הַּמַקְרִ֖יב וְהַּ֨כֹהֵ֔ן ח יִהְיֶה: לֹ֥ו יְכַּפֶר־ּבֹ֖ו
לַּכֹהֵ֛ן וְעַל־מַחֲבַ֑ת בַּמַרְחֶׁ֖שֶת וְכָל־נַעֲׂשָ֥ה ּבַתַּנּ֔ור תֵאָפֶה֙ אֲׁשֶ֤ר וְכָל־מִנְחָ֗ה ט יִהְיֶה: לֹ֥ו
תִהְיֶ֖ה אַהֲרֹ֛ן לְכָל־ּבְנֵ֧י וַחֲרֵבָ֑ה בְלּולָה־בַּׁשֶ֖מֶן וְכָל־מִנְחָ֥ה י תִהְיֶה: לֹ֥ו אֹתָּ֖ה הַּמַקְרִ֥יב

אִ֥יׁש ּכְאָחִיו:   פ  
עַל־תֹודָה֘[חמישי] אִ֣ם יב לַיהֹוָה: יַקְרִ֖יב אֲׁשֶ֥ר הַּׁשְלָמִ֑ים זֶ֣בַח תֹורַ֖ת וְזֹ֥את יא

מַּצֹ֖ות ּורְקִיקֵ֥י ּבַּׁשֶ֔מֶן ּבְלּולֹ֣ת מַּצֹות֙ חַּלֹ֤ות הַתֹודָ֗ה עַל־זֶ֣בַח | וְהִקְרִ֣יב יַקְרִיבֶּ֒נּו֒
יַקְרִ֖יב חָמֵ֔ץ לֶ֣חֶם עַל־חַּלֹת֙ יג ּבַּׁשָמֶן: ּבְלּולֹ֥ת חַּלֹ֖ת מֻרְּבֶ֔כֶת וְסֹ֣לֶת ּבַּׁשָ֑מֶן מְׁשֻחִ֣ים
לַיהֹוָ֑ה תְרּומָ֖ה מִּכָל־קָרְּבָ֔ן אֶחָד֙ מִּמֶּ֤נּו וְהִקְרִ֨יב יד ׁשְלָמָיו: תֹודַ֥ת עַל־זֶ֖בַח קָרְּבָנֹ֑ו
קָרְּבָנֹ֖ו ּבְיֹ֥ום ׁשְלָמָ֔יו תֹודַ֣ת זֶ֚בַח ּובְׂשַ֗ר טו יִהְיֶה: לֹ֥ו הַּׁשְלָמִ֖ים אֶת־ּדַ֥ם הַּזֹרֵ֛ק לַּכֹהֵ֗ן
הַקְרִיבֹ֥ו ּבְיֹ֛ום קָרְּבָנֹ֔ו זֶ֚בַח נְדָבָ֗ה אֹ֣ו | וְאִם־נֶ֣דֶר טז עַד־ּבֹקֶר: מִּמֶּ֖נּו לֹא־יַּנִ֥יחַ יֵאָכֵ֑ל
ּבַּיֹום֙ הַּזָ֑בַח מִּבְׂשַ֣ר וְהַּנֹותָ֖ר יז יֵאָכֵל: מִּמֶּ֖נּו וְהַּנֹותָ֥ר ּומִּמָ֣חֳרָ֔ת יֵאָכֵ֑ל אֶת־זִבְחֹ֖ו
לֹ֣א הַּׁשְלִיׁשִי֘ ּבַּיֹ֣ום ׁשְלָמָ֜יו מִּבְׂשַר־זֶ֨בַח יֵ֠אָכֵ֠ל הֵאָכֹ֣ל וְאִ֣ם יח יִּׂשָרֵף: ּבָאֵׁ֖ש הַּׁשְלִיׁשִ֔י
תִּׂשָא: עֲֹונָּ֥ה מִּמֶּ֖נּו הָאֹכֶ֥לֶת וְהַּנֶ֛פֶׁש יִהְיֶ֑ה ּפִּגּ֣ול לֹ֖ו יֵחָׁשֵ֛ב לֹ֧א אֹתֹ֗ו הַּמַקְרִ֣יב יֵרָצֶה֒
ּבָׂשָר: יֹאכַ֥ל ּכָל־טָהֹ֖ור וְהַּ֨בָׂשָ֔ר יִּׂשָרֵ֑ף ּבָאֵׁ֖ש יֵאָכֵ֔ל לֹ֣א ּבְכָל־טָמֵא֙ אֲׁשֶר־יִּגַ֤ע וְהַּבָׂשָ֞ר יט
וְנִכְרְתָ֛ה עָלָ֑יו וְטֻמְאָתֹ֖ו לַיהֹוָ֔ה אֲׁשֶ֣ר הַּׁשְלָמִים֙ מִּזֶ֤בַח ּבָׂשָ֗ר אֲׁשֶר־תֹאכַ֣ל וְהַּנֶ֜פֶׁש כ
ּבִבְהֵמָ֣ה | אֹ֣ו אָדָם֙ ּבְטֻמְאַ֤ת ּבְכָל־טָמֵ֗א ּכִי־תִּגַ֣ע וְנֶ֜פֶׁש כא מֵעַּמֶיהָ: הַהִ֖וא הַּנֶ֥פֶׁש
הַּנֶ֥פֶׁש וְנִכְרְתָ֛ה לַיהֹוָ֑ה אֲׁשֶ֣ר הַּׁשְלָמִ֖ים מִּבְׂשַר־זֶ֥בַח וְאָכַ֛ל טָמֵ֔א ּבְכָל־ׁשֶ֣קֶץ אֹ֚ו טְמֵאָ֗ה
לֵאמֹ֑ר יִׂשְרָאֵ֖ל אֶל־ּבְנֵ֥י ּדַּבֵ֛ר כג ּלֵאמֹר: אֶל־מֹׁשֶ֥ה יְהֹוָ֖ה וַיְדַּבֵ֥ר כב מֵעַּמֶיהָ: הַהִ֖וא
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יֵעָׂשֶ֖ה טְרֵפָ֔ה וְחֵ֣לֶב נְבֵלָה֙ וְחֵ֤לֶב כד תֹאכֵלּו: לֹ֥א וָעֵ֖ז וְכֶׂ֛שֶב ׁשֹ֥ור ּכָל־חֵ֜לֶב
יַקְרִ֥יב אֲׁשֶ֨ר מִ֨ן־הַּבְהֵמָ֔ה חֵ֔לֶב ּכָל־אֹכֵ֣ל ּכִ֚י כה תֹאכְלֻהּו: לֹ֥א וְאָכֹ֖ל לְכָל־מְלָאכָ֑ה
ּבְכֹ֖ל תֹאכְלּ֔ו לֹ֣א וְכָל־ּדָם֙ כו מֵעַּמֶיהָ: הָאֹכֶ֖לֶת הַּנֶ֥פֶׁש וְנִכְרְתָ֛ה לַיהֹוָ֑ה אִּׁשֶ֖ה מִּמֶּ֛נָה
הַהִ֖וא הַּנֶ֥פֶׁש וְנִכְרְתָ֛ה ּכָל־ּדָ֑ם אֲׁשֶר־תֹאכַ֣ל ּכָל־נֶ֖פֶׁש כז וְלַּבְהֵמָה: לָעֹ֖וף מֹוׁשְבֹתֵיכֶ֑ם

מֵעַּמֶיהָ:   פ   
אֶת־זֶ֤בַח הַּמַקְרִ֞יב לֵאמֹ֑ר יִׂשְרָאֵ֖ל אֶל־ּבְנֵ֥י ּדַּבֵ֛ר כט ּלֵאמֹר: אֶל־מֹׁשֶ֥ה יְהֹוָ֖ה וַיְדַּבֵ֥ר כח
אִּׁשֵ֣י אֵ֖ת תְבִיאֶ֔ינָה יָדָ֣יו ל ׁשְלָמָיו: מִּזֶ֥בַח לַיהֹוָ֖ה אֶת־קָרְּבָנֹ֛ו יָבִ֧יא לַיהֹוָ֔ה ׁשְלָמָיו֙
יְהֹוָה: לִפְנֵ֥י תְנּופָ֖ה אֹתֹ֛ו לְהָנִ֥יף הֶחָזֶ֗ה אֵ֣ת יְבִיאֶּ֔נּו עַל־הֶחָזֶה֙ אֶת־הַחֵ֤לֶב יְהֹוָ֑ה
ׁשֹ֣וק וְאֵת֙ לב ּולְבָנָיו: לְאַהֲרֹ֖ן הֶחָזֶ֔ה וְהָיָה֙ הַּמִזְּבֵ֑חָה אֶת־הַחֵ֖לֶב הַּכֹהֵ֛ן וְהִקְטִ֧יר לא
הַּׁשְלָמִ֛ים אֶת־ּדַ֧ם הַּמַקְרִ֞יב לג ׁשַלְמֵיכֶם: מִּזִבְחֵ֖י לַּכֹהֵ֑ן תְרּומָ֖ה תִתְנּ֥ו הַּיָמִ֔ין
וְאֵ֣ת הַתְנּופָ֜ה אֶת־חֲזֵ֨ה ּכִי֩ לד לְמָנָה: הַּיָמִ֖ין ׁשֹ֥וק תִהְיֶ֛ה לֹ֧ו אַהֲרֹ֑ן מִּבְנֵ֣י וְאֶת־הַחֵ֖לֶב
לְאַהֲרֹ֨ן אֹ֠תָ֠ם וָאֶתֵ֣ן ׁשַלְמֵיהֶ֑ם מִּזִבְחֵ֖י ּבְנֵי־יִׂשְרָאֵ֔ל מֵאֵ֣ת לָקַ֨חְתִי֙ הַתְרּומָ֗ה ׁשֹ֣וק |
ּבָנָ֔יו ּומִׁשְחַ֣ת אַהֲרֹן֙ מִׁשְחַ֤ת זֹ֣את לה יִׂשְרָאֵל: ּבְנֵ֥י מֵאֵ֖ת לְחָק־עֹולָ֔ם ּולְבָנָיו֙ הַּכֹהֵ֤ן
ּבְיֹום֙ לָהֶ֗ם לָתֵ֣ת יְהֹוָ֜ה צִּוָ֨ה אֲׁ֠שֶ֠ר לו לַיהֹוָה: לְכַהֵ֖ן אֹתָ֔ם הִקְרִ֣יב ּבְיֹום֙ יְהֹוָ֑ה מֵאִּׁשֵ֖י
לַּמִנְחָ֔ה לָעֹלָה֙ הַתֹורָ֗ה זֹ֣את לז לְדֹרֹתָם: עֹולָ֖ם חֻּקַ֥ת יִׂשְרָאֵ֑ל ּבְנֵ֣י מֵאֵ֖ת אֹתָ֔ם מָׁשְחֹ֣ו
ּבְהַ֣ר אֶת־מֹׁשֶ֖ה יְהֹוָ֛ה צִּוָ֧ה אֲׁשֶ֨ר לח הַּׁשְלָמִים: ּולְזֶ֖בַח וְלַּ֨מִּלּואִ֔ים וְלָאָׁשָ֑ם וְלַחַּטָ֖את

סִינָ֑י ּבְיֹ֨ום צַּוֹתֹ֜ו אֶת־ּבְנֵ֣י יִׂשְרָאֵ֗ל לְהַקְרִ֧יב אֶת־קָרְּבְנֵיהֶ֛ם לַיהֹוָ֖ה ּבְמִדְּבַ֥ר סִינָי:   פ

פרק ח
וְאֵת֙[ששי] אִתֹ֔ו וְאֶת־ּבָנָ֣יו אֶת־אַהֲרֹן֙ קַ֤ח ב ּלֵאמֹר: אֶל־מֹׁשֶ֥ה יְהֹוָ֖ה וַיְדַּבֵ֥ר א

הַּמַּצֹות: סַ֥ל וְאֵ֖ת הָאֵילִ֔ים ׁשְנֵ֣י וְאֵת֙ הַחַּטָ֗את ּפַ֣ר | וְאֵ֣ת הַּמִׁשְחָ֑ה ׁשֶ֣מֶן וְאֵ֖ת הַּבְגָדִ֔ים
אֹתֹ֑ו יְהֹוָ֖ה צִּוָ֥ה ּכַאֲׁשֶ֛ר מֹׁשֶ֔ה וַּיַ֣עַׂש ד מֹועֵד: אֹ֥הֶל אֶל־ּפֶ֖תַח הַקְהֵ֑ל ּכָל־הָעֵדָ֖ה וְאֵ֥ת ג
אֲׁשֶר־צִּוָ֥ה הַּדָבָ֔ר זֶ֣ה אֶל־הָעֵדָ֑ה מֹׁשֶ֖ה וַּיֹ֥אמֶר ה מֹועֵד: אֹ֥הֶל אֶל־ּפֶ֖תַח הָעֵדָ֔ה וַתִּקָהֵל֙
עָלָ֜יו וַּיִתֵ֨ן ז ּבַּמָיִם: אֹתָ֖ם וַּיִרְחַ֥ץ וְאֶת־ּבָנָ֑יו אֶת־אַהֲרֹ֖ן מֹׁשֶ֔ה וַּיַקְרֵ֣ב ו לַעֲׂשֹות: יְהֹוָה֖
וַּיַחְּגֹ֣ר אֶת־הָאֵפֹ֑ד עָלָ֖יו וַּיִתֵ֥ן אֶת־הַּמְעִ֔יל אֹתֹו֙ וַּיַלְּבֵׁ֤ש ּבָאַבְנֵ֔ט אֹתֹו֙ וַּיַחְּגֹ֤ר אֶת־הַּכֻתֹ֗נֶת
אֶל־הַחֹׁ֔שֶן וַּיִתֵן֙ אֶת־הַחׁ֑שֶן עָלָ֖יו וַּיָׂ֥שֶם ח ּבֹו: לֹ֖ו וַּיֶאְּפֹ֥ד הָאֵפֹ֔ד ּבְחֵׁ֨שֶב֙ אֹתֹ֗ו
עַל־הַּמִצְנֶ֜פֶת וַּיָׂ֨שֶם עַל־רֹאׁשֹ֑ו אֶת־הַּמִצְנֶ֖פֶת וַּיָׂ֥שֶם ט וְאֶת־הַתֻּמִים: אֶת־הָאּורִ֖ים

אֶת־מֹׁשֶה: יְהֹוָ֖ה צִּוָ֥ה ּכַאֲׁשֶ֛ר הַּקֹ֔דֶׁש נֵ֣זֶר הַּזָהָב֙ צִ֤יץ אֵ֣ת ּפָנָ֗יו ששי]אֶל־מּ֣ול [ע''כ
אֹתָם: וַיְקַּדֵׁ֖ש וְאֶת־ּכָל־אֲׁשֶר־ּבֹ֑ו אֶת־הַּמִׁשְּכָ֖ן וַּיִמְׁשַ֥ח הַּמִׁשְחָ֔ה אֶת־ׁשֶ֣מֶן מֹׁשֶה֙ וַּיִּקַ֤ח י
וְאֶת־הַּכִּיֹ֛ר וְאֶת־ּכָל־ּכֵלָ֗יו אֶת־הַּמִזְּבֵ֜חַ וַּיִמְׁשַ֨ח ּפְעָמִ֑ים ׁשֶ֣בַע עַל־הַּמִזְּבֵ֖חַ מִּמֶּ֛נּו וַּיַ֥ז יא
לְקַּדְׁשֹו: אֹתֹ֖ו וַּיִמְׁשַ֥ח אַהֲרֹ֑ן רֹ֣אׁש עַ֖ל הַּמִׁשְחָ֔ה מִּׁשֶ֣מֶן וַּיִצֹק֙ יב לְקַּדְׁשָם: וְאֶת־ּכַּנֹ֖ו
לָהֶ֖ם וַּיַחֲבֹׁ֥ש אַבְנֵ֔ט אֹתָם֙ וַּיַחְּגֹ֤ר ּכֻתֳנֹת֙ וַּיַלְּבִׁשֵ֤ם אַהֲרֹ֗ן אֶת־ּבְנֵ֣י מֹׁשֶ֜ה וַּיַקְרֵ֨ב יג

אֶת־מֹׁשֶה: יְהֹוָ֖ה צִּוָ֥ה ּכַאֲׁשֶ֛ר אַהֲרֹ֤ן[*]מִגְּבָעֹ֑ות וַּיִסְמֹ֨ךְ הַחַּטָ֑את ּפַ֣ר אֵ֖ת וַּיַּגֵׁ֕ש יד
וַּ֠יִתֵ֠ן אֶת־הַּדָם֙ מֹׁשֶ֤ה וַּיִּקַ֨ח וַּיִׁשְחָ֗ט טו הַחַּטָאת: ּפַ֥ר עַל־רֹ֖אׁש אֶת־יְדֵיהֶ֔ם ּובָנָיו֙
אֶל־יְסֹ֣וד יָצַק֙ וְאֶת־הַּדָ֗ם אֶת־הַּמִזְּבֵ֑חַ וַיְחַּטֵ֖א ּבְאֶצְּבָעֹ֔ו סָבִיב֙ הַּמִזְּבֵ֤חַ עַל־קַרְנֹ֨ות
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יֹתֶ֣רֶת וְאֵת֙ עַל־הַּקֶ֒רֶב֒ אֲׁשֶ֣ר אֶת־ּכָל־הַחֵ֘לֶב֘ וַּיִּקַ֗ח טז עָלָיו: לְכַּפֵ֥ר וַיְקַּדְׁשֵ֖הּו הַּמִזְּבֵ֔חַ
וְאֶת־עֹרֹו֙ וְאֶת־הַּפָ֤ר יז הַּמִזְּבֵחָה: מֹׁשֶ֖ה וַּיַקְטֵ֥ר וְאֶת־חֶלְּבְהֶ֑ן הַּכְלָיֹ֖ת וְאֶת־ׁשְתֵ֥י הַּכָבֵ֔ד

אֶת־מֹׁשֶה: יְהֹוָ֖ה צִּוָ֥ה ּכַאֲׁשֶ֛ר לַּמַחֲנֶה מִחּ֖וץ ּבָאֵׁ֔ש ׂשָרַ֣ף וְאֶת־ּפִרְׁשֹ֔ו [*]וְאֶת־ּבְׂשָרֹ֣ו
וַּיִׁשְחָ֑ט יט הָאָיִל: עַל־רֹ֥אׁש אֶת־יְדֵיהֶ֖ם ּובָנָ֛יו אַהֲרֹ֧ן וַּיִסְמְכּ֞ו הָעֹלָ֑ה אֵ֣יל אֵ֖ת וַּיַקְרֵ֕ב יח
מֹׁשֶה֙ וַּיַקְטֵ֤ר לִנְתָחָ֑יו נִתַ֖ח וְאֶ֨ת־הָאַ֔יִל כ סָבִיב: עַל־הַּמִזְּבֵ֖חַ אֶת־הַּדָ֛ם מֹׁשֶ֧ה וַּיִזְרֹ֨ק
ּבַּמָ֑יִם רָחַ֣ץ וְאֶת־הַּכְרָעַ֖יִם וְאֶת־הַּקֶ֥רֶב כא וְאֶת־הַּפָדֶר: וְאֶת־הַּנְתָחִ֖ים אֶת־הָרֹ֔אׁש
לַיהֹוָ֔ה הּוא֙ אִּׁשֶ֥ה לְרֵיחַ־נִיחֹ֨חַ֙ הּ֤וא עֹלָ֨ה הַּמִזְּבֵ֗חָה אֶת־ּכָל־הָאַ֜יִל מֹׁשֶ֨ה וַּיַקְטֵר֩

אֶת־מֹׁשֶה: יְהֹוָ֖ה צִּוָ֥ה וַּיִסְמְכּ֞ו[*]ּכַאֲׁשֶ֛ר הַּמִּלֻאִ֑ים אֵ֖יל הַּׁשֵנִ֔י אֶת־הָאַ֣יִל וַּיַקְרֵב֙ כב
וַּיִתֵ֛ן מִּדָמֹ֔ו מֹׁשֶה֙ וַּיִּקַ֤ח | וַּיִׁשְחָ֓ט כג הָאָיִל: עַל־רֹ֥אׁש אֶת־יְדֵיהֶ֖ם ּובָנָ֛יו אַהֲרֹ֧ן
וַּיַקְרֵ֞ב כד הַיְמָנִית: רַגְלֹ֖ו וְעַל־ּבֹ֥הֶן הַיְמָנִ֔ית יָדֹו֙ וְעַל־ּבֹ֤הֶן הַיְמָנִ֑ית אֹזֶן־אַהֲרֹ֖ן עַל־תְנּ֥וךְ
הַיְמָנִ֔ית יָדָם֙ וְעַל־ּבֹ֤הֶן הַיְמָנִ֔ית אָזְנָם֙ עַל־תְנּ֤וךְ מִן־הַּדָם֙ מֹׁשֶ֤ה וַּיִתֵ֨ן אַהֲרֹ֗ן אֶת־ּבְנֵ֣י

סָבִיב: עַל־הַּמִזְּבֵ֖חַ אֶת־הַּדָ֛ם מֹׁשֶ֧ה וַּיִזְרֹ֨ק הַיְמָנִ֑ית רַגְלָ֖ם וַּיִּקַ֞ח[*]וְעַל־ּבֹ֥הֶן כה
וְאֶת־ׁשְתֵ֥י הַּכָבֵ֔ד יֹתֶ֣רֶת וְאֵת֙ עַל־הַּקֶ֒רֶב֒ אֲׁשֶ֣ר וְאֶת־ּכָל־הַחֵ֘לֶב֘ וְאֶת־הָאַלְיָ֗ה אֶת־הַחֵ֣לֶב
לָ֠קַ֠ח יְהֹוָ֗ה לִפְנֵ֣י | אֲׁשֶ֣ר הַּמַּצֹ֜ות ּומִּסַ֨ל כו הַּיָמִין: ׁשֹ֥וק וְאֵ֖ת וְאֶת־חֶלְּבְהֶ֑ן הַּכְלָיֹ֖ת
ׁשֹ֥וק וְעַ֖ל עַל־הַ֣חֲלָבִ֔ים וַּיָׂ֨שֶם֙ אֶחָ֑ד וְרָקִ֣יק אַחַ֖ת ׁשֶ֛מֶן לֶ֥חֶם וְחַּלַ֨ת אַחַת֙ מַּצָ֤ה חַּלַ֨ת
יְהֹוָה: לִפְנֵ֥י תְנּופָ֖ה אֹתָ֛ם וַּיָ֧נֶף בָנָ֑יו ּכַּפֵ֣י וְעַ֖ל אַהֲרֹ֔ן ּכַּפֵ֣י עַ֚ל אֶת־הַּכֹ֔ל וַּיִתֵ֣ן כז הַּיָמִין:
לְרֵ֣יחַ הֵם֙ מִּלֻאִ֥ים עַל־הָעֹלָ֑ה הַּמִזְּבֵ֖חָה וַּיַקְטֵ֥ר ּכַּפֵיהֶ֔ם מֵעַ֣ל אֹתָם֙ מֹׁשֶ֤ה וַּיִּקַ֨ח כח
יְהֹוָ֑ה לִפְנֵ֣י תְנּופָ֖ה וַיְנִיפֵ֥הּו אֶת־הֶ֣חָזֶ֔ה מֹׁשֶה֙ וַּיִּקַ֤ח כט לַיהֹוָה: הּ֖וא אִּׁשֶ֥ה נִיחֹ֔חַ

אֶת־מֹׁשֶה: יְהֹוָ֖ה צִּוָ֥ה ּכַאֲׁשֶ֛ר לְמָנָ֔ה הָיָה֙ לְמֹׁשֶ֤ה הַּמִּלֻאִ֗ים מֹׁשֶ֜ה[*]מֵאֵ֣יל וַּיִּקַ֨ח ל
וְעַל־ּבָנָ֛יו עַל־ּבְגָדָ֔יו עַל־אַהֲרֹן֙ וַּיַ֤ז עַל־הַּמִזְּבֵ֒חַ֒ אֲׁשֶ֣ר ּומִן־הַּדָם֘ הַּמִׁשְחָ֗ה מִּׁשֶ֣מֶן
אִתֹו: בָנָ֖יו וְאֶת־ּבִגְדֵ֥י וְאֶת־ּבָנָ֛יו אֶת־ּבְגָדָ֔יו אֶת־אַהֲרֹן֙ וַיְקַּדֵׁ֤ש אִתֹ֑ו בָנָ֖יו וְעַל־ּבִגְדֵ֥י
תֹאכְלּ֣ו וְׁשָם֙ מֹועֵד֒ אֹ֣הֶל ּפֶ֣תַח אֶת־הַּבָׂשָר֘ ּבַּׁשְלּ֣ו וְאֶל־ּבָנָ֗יו אֶל־אַהֲרֹ֣ן מֹׁשֶ֜ה וַּיֹ֨אמֶר לא
יֹאכְלֻהּו: ּובָנָ֖יו אַהֲרֹ֥ן לֵאמֹ֔ר צִּוֵ֨יתִי֙ ּכַאֲׁשֶ֤ר הַּמִּלֻאִ֑ים ּבְסַ֣ל אֲׁשֶ֖ר וְאֶ֨ת־הַּלֶ֔חֶם אֹתֹ֔ו

תִׂשְרֹפּו: ּבָאֵׁ֖ש ּובַּלָ֑חֶם ּבַּבָׂשָ֖ר וְהַּנֹותָ֥ר תֵצְאּו֙[מפטיר]לב לֹ֤א מֹועֵ֜ד אֹ֨הֶל ּומִּפֶ֩תַח֩ לג
אֶת־יֶדְכֶם: יְמַּלֵ֖א יָמִ֔ים ׁשִבְעַ֣ת ּכִ֚י מִּלֻאֵיכֶ֑ם יְמֵ֖י מְלֹ֔את יֹ֣ום עַ֚ד יָמִ֔ים ׁשִבְעַ֣ת
מֹועֵ֜ד אֹ֨הֶל ּופֶ֩תַח֩ לה עֲלֵיכֶם: לְכַּפֵ֥ר לַעֲׂשֹ֖ת יְהֹוָ֛ה צִּוָ֧ה הַּזֶ֑ה ּבַּיֹ֣ום עָׂשָ֖ה ּכַאֲׁשֶ֥ר לד
ּכִי־כֵ֖ן תָמּ֑ותּו וְלֹ֣א יְהֹוָ֖ה אֶת־מִׁשְמֶ֥רֶת ּוׁשְמַרְתֶ֛ם יָמִ֔ים ׁשִבְעַ֣ת וָלַ֨יְלָה֙ יֹומָ֤ם תֵׁשְבּ֨ו
צֻּוֵיתִי: לו וַּיַ֥עַׂש אַהֲרֹ֖ן ּובָנָ֑יו אֵ֚ת ּכָל־הַּדְבָרִ֔ים אֲׁשֶר־צִּוָ֥ה יְהֹוָ֖ה ּבְיַד־מֹׁשֶה:   ס ס ס

פרק ט
שמיני] יִׂשְרָאֵל:[פרשת ּולְזִקְנֵ֖י ּולְבָנָ֑יו לְאַהֲרֹ֖ן מֹׁשֶ֔ה קָרָ֣א הַּׁשְמִינִ֔י ּבַּיֹ֣ום וַיְהִי֙ א

לִפְנֵ֥י וְהַקְרֵ֖ב תְמִימִ֑ם לְעֹלָ֖ה וְאַ֥יִל לְחַּטָ֛את ּבֶן־ּבָקָ֧ר עֵ֣גֶל קַח־לְ֠ךָ֠ אֶל־אַהֲרֹ֗ן וַּיֹ֣אמֶר ב
וָכֶ֧בֶׂש וְעֵ֨גֶל לְחַּטָ֔את ׂשְעִיר־עִּזִים֙ קְחּ֤ו לֵאמֹ֑ר תְדַּבֵ֣ר יִׂשְרָאֵ֖ל וְאֶל־ּבְנֵ֥י ג יְהֹוָה:
ּבְלּולָ֣ה ּומִנְחָ֖ה יְהֹוָ֔ה לִפְנֵ֣י לִזְּבֹ֨חַ֙ לִׁשְלָמִ֗ים וָאַ֜יִל וְׁשֹ֨ור ד לְעֹלָה: תְמִימִ֖ם ּבְנֵי־ׁשָנָ֛ה

אֲלֵיכֶם: נִרְאָ֥ה יְהֹוָ֖ה הַּיֹ֔ום ּכִ֣י אֶל־ּפְנֵ֖י[לוי]בַּׁשָ֑מֶן מֹׁשֶ֔ה צִּוָ֣ה אֲׁשֶ֣ר אֵ֚ת וַּיִקְחּ֗ו ה
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הַּדָבָ֛ר זֶ֧ה מֹׁשֶ֔ה וַּיֹ֣אמֶר ו יְהֹוָה: לִפְנֵ֥י וַּיַעַמְדּ֖ו ּכָל־הָ֣עֵדָ֔ה וַּיִקְרְבּו֙ מֹועֵ֑ד אֹ֣הֶל
קְרַ֤ב אֶל־אַהֲרֹ֗ן מֹׁשֶ֜ה וַּיֹ֨אמֶר ז יְהֹוָה: ּכְבֹ֥וד אֲלֵיכֶ֖ם וְיֵרָ֥א תַעֲׂשּ֑ו יְהֹוָ֖ה אֲׁשֶר־צִּוָ֥ה
אֶת־קָרְּבַ֤ן וַעֲׂשֵ֞ה הָעָ֑ם ּובְעַ֣ד ּבַעַדְךָ֖ וְכַּפֵ֥ר וְאֶת־עֹ֣לָתֶ֔ךָ אֶת־חַּטָאתְךָ֙ וַעֲׂשֵ֞ה אֶל־הַּמִזְּבֵ֨חַ֙

יְהֹוָה: צִּוָ֥ה ּכַאֲׁשֶ֖ר ּבַעֲדָ֔ם וְכַּפֵ֣ר וַּיִׁשְחַ֛ט[ישראל]הָעָם֙ אֶל־הַּמִזְּבֵ֑חַ אַהֲרֹ֖ן וַּיִקְרַ֥ב ח
ּבַּדָ֔ם אֶצְּבָעֹו֙ וַּיִטְּבֹ֤ל אֵלָיו֒ אֶת־הַּדָם֘ אַהֲרֹ֣ן ּבְנֵ֨י וַּ֠יַקְרִ֠בּו ט אֲׁשֶר־לֹו: הַחַּטָ֖את אֶת־עֵ֥גֶל
וְאֶת־הַּכְלָיֹ֜ת וְאֶת־הַחֵ֨לֶב י הַּמִזְּבֵחַ: אֶל־יְסֹ֖וד יָצַ֔ק וְאֶת־הַּדָ֣ם הַּמִזְּבֵ֑חַ עַל־קַרְנֹ֣ות וַּיִתֵ֖ן
אֶת־מֹׁשֶה: יְהֹוָ֖ה צִּוָ֥ה ּכַאֲׁשֶ֛ר הַּמִזְּבֵ֑חָה הִקְטִ֖יר מִן־הַ֣חַּטָ֔את מִן־הַּכָבֵד֙ וְאֶת־הַּיֹתֶ֤רֶת

אֶת־הָעֹלָ֑ה[רביעי] וַּיִׁשְחַ֖ט יב לַּמַחֲנֶה: מִחּ֖וץ ּבָאֵׁ֔ש ׂשָרַ֣ף וְאֶת־הָעֹ֑ור וְאֶת־הַּבָׂשָ֖ר יא
וְאֶת־הָעֹלָ֗ה יג סָבִיב: עַל־הַּמִזְּבֵ֖חַ וַּיִזְרְקֵ֥הּו אֶת־הַּדָ֔ם אֵלָיו֙ אַהֲרֹ֤ן ּבְנֵ֨י וַּ֠יַמְצִ֠אּו
אֶת־הַּקֶ֖רֶב וַּיִרְחַ֥ץ יד עַל־הַּמִזְּבֵחַ: וַּיַקְטֵ֖ר וְאֶת־הָרֹ֑אׁש לִנְתָחֶ֖יהָ אֵלָ֛יו הִמְצִ֧יאּו
וַּיִּקַ֞ח הָעָ֑ם קָרְּבַ֣ן אֵ֖ת וַּיַקְרֵ֕ב טו הַּמִזְּבֵחָה: עַל־הָעֹלָ֖ה וַּיַקְטֵ֥ר וְאֶת־הַּכְרָעָ֑יִם
אֶת־הָעֹלָ֑ה וַּיַקְרֵ֖ב טז ּכָרִאׁשֹון: וַיְחַּטְאֵ֖הּו וַּיִׁשְחָטֵ֥הּו לָעָ֔ם אֲׁשֶ֣ר הַחַּטָאת֙ אֶת־ׂשְעִ֤יר

ּכַּמִׁשְּפָט: וַּיַקְטֵ֖ר[חמישי]וַּיַעֲׂשֶ֖הָ מִּמֶּ֔נָה כַּפֹו֙ וַיְמַּלֵ֤א אֶת־הַּמִנְחָה֒ וַּיַקְרֵב֘ יז
הַּׁשְלָמִ֖ים זֶ֥בַח וְאֶת־הָאַ֔יִל אֶת־הַּׁשֹור֙ וַּיִׁשְחַ֤ט יח הַּבֹקֶר: עֹלַ֥ת מִּלְבַ֖ד עַל־הַּמִזְּבֵ֑חַ
סָבִיב: עַל־הַּמִזְּבֵ֖חַ וַּיִזְרְקֵ֥הּו אֵלָ֔יו אֶת־הַּדָם֙ אַהֲרֹ֤ן ּבְנֵ֨י וַּ֠יַמְצִ֠אּו לָעָ֑ם אֲׁשֶ֣ר
הַּכָבֵד: וְיֹתֶ֖רֶת וְהַּכְלָיֹ֔ת וְהַמְכַּסֶה֙ הָאַלְיָ֤ה ּומִ֨ן־הָאַ֔יִל מִן־הַּׁשֹ֑ור וְאֶת־הַחֲלָבִ֖ים יט
וְאֵת֙ הֶחָזֹ֗ות וְאֵ֣ת כא הַּמִזְּבֵחָה: הַחֲלָבִ֖ים וַּיַקְטֵ֥ר עַל־הֶחָזֹ֑ות אֶת־הַחֲלָבִ֖ים וַּיָׂשִ֥ימּו כ
אַהֲרֹ֧ן וַּיִּׂשָ֨א כב מֹׁשֶה: צִּוָ֥ה ּכַאֲׁשֶ֖ר יְהֹוָ֑ה לִפְנֵ֣י תְנּופָ֖ה אַהֲרֹ֛ן הֵנִ֧יף הַּיָמִ֔ין ׁשֹ֣וק
וַּיָבֹ֨א כג וְהַּׁשְלָמִים: וְהָעֹלָ֖ה הַחַּטָ֛את מֵעֲׂש֧ת וַּיֵ֗רֶד וַיְבָרֲכֵ֑ם אֶל־הָעָ֖ם [יָדָ֛יו] אֶת־יָדָ֛ו
אֶל־ּכָל־הָעָם: כְבֹוד־יְהֹוָ֖ה וַּיֵרָ֥א אֶת־הָעָ֑ם וַיְבָרֲכּ֖ו וַּיֵ֣צְאּ֔ו מֹועֵ֔ד אֶל־אֹ֣הֶל וְאַהֲרֹן֙ מֹׁשֶ֤ה
וְאֶת־הַחֲלָבִ֑ים אֶת־הָעֹלָ֖ה עַל־הַּמִזְּבֵ֔חַ וַתֹ֨אכַל֙ יְהֹוָ֔ה מִּלִפְנֵ֣י אֵׁש֙ וַתֵ֤צֵא כד [שלישי]

וַּיַ֤רְא ּכָל־הָעָם֙ וַּיָרֹּ֔נּו וַּיִּפְלּ֖ו עַל־ּפְנֵיהֶם:

פרק י
קְטֹ֑רֶת עָלֶ֖יהָ וַּיָׂשִ֥ימּו אֵׁ֔ש בָהֵן֙ וַּיִתְנּ֤ו מַחְתָתֹ֗ו אִ֣יׁש וַאֲבִיהּ֜וא נָדָ֨ב בְנֵי־אַ֠הֲרֹ֠ן וַּיִקְחּ֣ו א
וַתֹ֣אכַל יְהֹוָ֖ה מִּלִפְנֵ֥י אֵׁ֛ש וַתֵ֥צֵא ב אֹתָם: צִּוָ֖ה לֹ֦א אֲׁשֶ֧ר זָרָ֔ה אֵׁ֣ש יְהֹוָה֙ לִפְנֵ֤י וַּיַקְרִ֜יבּו
לֵאמֹר֙ | יְהֹוָ֤ה אֲׁשֶר־ּדִּבֶ֨ר הּוא֩ אֶל־אַהֲרֹ֗ן מֹׁשֶ֜ה וַּיֹ֨אמֶר ג יְהֹוָה: לִפְנֵ֥י וַּיָמֻ֖תּו אֹותָ֑ם
וְאֶ֣ל אֶל־מִיׁשָאֵל֙ מֹׁשֶ֗ה וַּיִקְרָ֣א ד אַהֲרֹן: וַּיִּדֹ֖ם אֶּכָבֵ֑ד כָל־הָעָ֖ם וְעַל־ּפְנֵ֥י אֶּקָדֵׁ֔ש ּבִקְרֹבַ֣י
ּפְנֵי־הַּקֹ֔דֶׁש מֵאֵ֣ת אֶת־אֲחֵיכֶם֙ ׂשְאּ֤ו קִ֠רְבּ֞ו אֲלֵהֶ֗ם וַּיֹ֣אמֶר אַהֲרֹ֑ן ּדֹ֣ד עֻּזִיאֵ֖ל ּבְנֵ֥י אֶלְצָפָ֔ן
מֹׁשֶה: ּדִּבֶ֥ר ּכַאֲׁשֶ֖ר לַּמַחֲנֶ֑ה אֶל־מִחּ֖וץ ּבְכֻתֳנֹתָ֔ם וַּיִּׂשָאֻם֙ וַּיִקְרְבּ֗ו ה לַּמַחֲנֶה: אֶל־מִחּ֖וץ
ּובִגְדֵיכֶ֤ם | אַל־תִפְרָ֣עּו רָאׁשֵיכֶ֥ם ּבָנָ֜יו | ּולְאִיתָמָ֨ר ּולְאֶלְעָזָר֩ אֶל־אַהֲרֹ֡ן מֹׁשֶ֣ה וַּיֹ֣אמֶר ו
יִבְּכּו֙ יִׂשְרָאֵ֔ל ּכָל־ּבֵ֣ית וַאֲחֵיכֶם֙ יִקְצֹ֑ף ּכָל־הָעֵדָ֖ה וְעַ֥ל תָמֻ֔תּו וְלֹ֣א לֹא־תִפְרֹ֨מּו֙
ּכִי־ׁשֶ֛מֶן ּפֶן־תָמֻ֔תּו תֵצְאּו֙ לֹ֤א מֹועֵ֜ד אֹ֨הֶל ּומִּפֶ֩תַח֩ ז יְהֹוָה: ׂשָרַ֖ף אֲׁשֶ֥ר אֶת־הַּׂשְרֵפָ֔ה

מִׁשְחַ֥ת יְהֹוָ֖ה עֲלֵיכֶ֑ם וַּיַעֲׂשּ֖ו ּכִדְבַ֥ר מֹׁשֶה:   פ  
ּבְבֹאֲכֶ֛ם אִתָ֗ךְ ּובָנֶ֣יךָ | אַתָ֣ה | אַל־תֵׁ֣שְתְ וְׁשֵכָ֞ר יַ֣יִן ט לֵאמֹר: אֶל־אַהֲרֹן֖ יְהֹוָ֔ה וַיְדַּבֵ֣ר ח
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הַחֹ֑ל ּובֵ֣ין הַּקֹ֖דֶׁש ּבֵ֥ין ּולְהַבְּדִ֔יל י לְדֹרֹתֵיכֶם: עֹולָ֖ם חֻּקַ֥ת תָמֻ֑תּו וְלֹ֣א מֹועֵ֖ד אֶל־אֹ֥הֶל
ּדִּבֶ֧ר אֲׁשֶ֨ר ּכָל־הַ֣חֻּקִ֔ים אֵ֚ת יִׂשְרָאֵ֑ל אֶת־ּבְנֵ֣י ּולְהֹורֹ֖ת יא הַּטָהֹור: ּובֵ֥ין הַּטָמֵ֖א ּובֵ֥ין

יְהֹוָ֛ה אֲלֵיהֶ֖ם ּבְיַד־מֹׁשֶה:   פ   
קְחּ֣ו[ששי] הַּנֹותָרִים֒ ּבָנָיו֘ | וְאֶל־אִ֨יתָמָ֥ר אֶ֠לְעָזָ֠ר וְאֶ֣ל אֶל־אַהֲרֹ֗ן מֹׁשֶ֜ה וַיְדַּבֵ֨ר יב

קָדָׁשִ֖ים קֹ֥דֶׁש ּכִ֛י הַּמִזְּבֵ֑חַ אֵ֣צֶל מַּצֹ֖ות וְאִכְלּ֥והָ יְהֹוָ֔ה מֵאִּׁשֵ֣י הַּנֹותֶ֨רֶת֙ אֶת־הַּמִנְחָ֗ה
ּכִי־כֵ֖ן יְהֹוָ֑ה מֵאִּׁשֵ֖י הִ֔וא וְחָק־ּבָנֶ֨יךָ֙ חָקְךָ֤ ּכִ֣י קָדֹ֔וׁש ּבְמָקֹ֣ום אֹתָּה֙ וַאֲכַלְתֶ֤ם יג הִוא:
אַתָ֕ה טָהֹ֔ור ּבְמָקֹ֣ום תֹאכְלּו֙ הַתְרּומָ֗ה ׁשֹ֣וק | וְאֵ֣ת הַתְנּופָ֜ה חֲזֵ֨ה וְאֵת֩ יד צֻּוֵיתִי:
ׁשֹ֣וק טו יִׂשְרָאֵל: ּבְנֵ֥י ׁשַלְמֵ֖י מִּזִבְחֵ֥י נִתְנּ֔ו וְחָק־ּבָנֶ֨יךָ֙ ּכִי־חָקְךָ֤ אִתָ֑ךְ ּובְנֹתֶ֖יךָ ּובָנֶ֥יךָ
וְהָיָ֨ה יְהֹוָ֑ה לִפְנֵ֣י תְנּופָ֖ה לְהָנִ֥יף יָבִ֔יאּו הַחֲלָבִים֙ אִּׁשֵ֤י עַ֣ל הַתְנּופָ֗ה וַחֲזֵ֣ה הַתְרּומָ֞ה

יְהֹוָה: צִּוָ֥ה ּכַאֲׁשֶ֖ר לְחָק־עֹולָ֔ם אִתְךָ֙ ּולְבָנֶ֤יךָ ששי]לְךָ֜ הַחַּטָ֗את[ע''כ ׂשְעִ֣יר | וְאֵ֣ת טז
הַּנֹותָרִ֖ם אַהֲרֹ֔ן ּבְנֵ֣י וְעַל־אִיתָמָר֙ עַל־אֶלְעָזָ֤ר וַּ֠יִקְצֹ֠ף ׂשרָ֑ף וְהִּנֵ֣ה מֹׁשֶ֖ה ּדָרַׁ֛ש ּדָרׁ֥ש
הִ֑וא קָדָׁשִ֖ים קֹ֥דֶׁש ּכִ֛י הַּקֹ֔דֶׁש ּבִמְקֹ֣ום אֶת־הַחַּטָאת֙ לֹא־אֲכַלְתֶ֤ם מַּדּ֗ועַ יז לֵאמֹ֑ר:
לֹא־הּובָ֣א הֵ֚ן יח יְהֹוָה: לִפְנֵ֥י עֲלֵיהֶ֖ם לְכַּפֵ֥ר הָעֵדָ֔ה אֶת־עֲוֹ֣ן לָׂשֵאת֙ לָכֶ֗ם נָתַ֣ן | וְאֹתָּ֣ה
וַיְדַּבֵ֨ר יט צִּוֵיתִי: ּכַאֲׁשֶ֥ר ּבַּקֹ֖דֶׁש אֹתָּ֛ה תֹאכְלּ֥ו אָכֹ֨ול ּפְנִ֑ימָה אֶל־הַּקֹ֖דֶׁש אֶת־ּדָמָּ֔ה
וַתִקְרֶ֥אנָה יְהֹוָ֔ה לִפְנֵ֣י וְאֶת־עֹלָתָם֙ אֶת־חַּטָאתָ֤ם הִקְרִ֨יבּו הַּ֠יֹ֠ום הֵ֣ן אֶל־מֹׁשֶ֗ה אַהֲרֹ֜ן
ּבְעֵינָיו: וַּיִיטַ֖ב מֹׁשֶ֔ה וַּיִׁשְמַ֣ע כ יְהֹוָה: ּבְעֵינֵ֥י הַּיִיטַ֖ב הַּיֹ֔ום חַּטָאת֙ וְאָכַ֤לְתִי ּכָאֵּ֑לֶה אֹתִ֖י

פ

פרק יא
לֵאמֹ֑ר[*] יִׂשְרָאֵ֖ל אֶל־ּבְנֵ֥י ּדַּבְרּ֛ו ב אֲלֵהֶם: לֵאמֹ֥ר וְאֶל־אַהֲרֹ֖ן אֶל־מֹׁשֶ֥ה יְהֹוָ֛ה וַיְדַּבֵ֧ר א

ּפַרְסָ֗ה מַפְרֶ֣סֶת | ּכֹ֣ל ג עַל־הָאָרֶץ: אֲׁשֶ֥ר מִּכָל־הַּבְהֵמָ֖ה תֹאכְלּ֔ו אֲׁשֶ֣ר הַחַּיָה֙ זֹ֤את
תֹאכְלּ֔ו לֹ֣א אֶת־זֶה֙ אַ֤ךְ ד תֹאכֵלּו: אֹתָּ֖ה ּבַּבְהֵמָ֑ה ּגֵרָ֖ה מַעֲלַ֥ת ּפְרָסֹ֔ת ׁשֶ֨סַע֙ וְׁשֹסַ֤עַת
אֵינֶּ֣נּו ּופַרְסָה֙ הּ֗וא גֵרָ֜ה ּכִי־מַעֲלֵ֨ה אֶת־הַּ֠גָמָ֠ל הַּפַרְסָ֑ה ּומִּמַפְרִסֵ֖י הַּגֵרָ֔ה מִּמַעֲלֵי֙
טָמֵ֥א יַפְרִ֑יס לֹ֣א ּופַרְסָ֖ה הּ֔וא גֵרָה֙ ּכִי־מַעֲלֵ֤ה וְאֶת־הַּׁשָפָ֗ן ה לָכֶם: הּ֖וא טָמֵ֥א מַפְרִ֔יס
הִ֖וא טְמֵאָ֥ה הִפְרִ֑יסָה לֹ֣א ּופַרְסָ֖ה הִ֔וא ּגֵרָה֙ ּכִי־מַעֲלַ֤ת וְאֶת־הָאַרְנֶ֗בֶת ו לָכֶם: הּ֖וא
לֹא־יִּגָ֑ר ּגֵרָ֣ה וְהּ֖וא ּפַרְסָ֔ה ׁשֶ֨סַע֙ וְׁשֹסַ֥ע הּ֗וא ּפַרְסָ֜ה ּכִי־מַפְרִ֨יס וְאֶת־הַ֠חֲזִ֠יר ז לָכֶם:
לָכֶם: הֵ֖ם טְמֵאִ֥ים תִּגָ֑עּו לֹ֣א ּובְנִבְלָתָ֖ם תֹאכֵ֔לּו לֹ֣א מִּבְׂשָרָם֙ ח לָכֶם: הּ֖וא טָמֵ֥א
ּבַּיַּמִ֛ים ּבַּמַ֗יִם וְקַׂשְקֶׂ֜שֶת סְנַּפִ֨יר אֲׁשֶר־לֹו֩ ּכֹ֣ל ּבַּמָ֑יִם אֲׁשֶ֣ר מִּכֹ֖ל תֹאכְלּ֔ו אֶת־זֶה֙ ט

תֹאכֵלּו: אֹתָ֥ם ּובַּנְחָלִ֔ים[*]ּובַּנְחָלִ֖ים ּבַּיַּמִים֙ וְקַׂשְקֶׂ֗שֶת סְנַּפִ֣יר אֵין־לֹ֜ו אֲׁשֶ֨ר וְכֹל֩ י
לָכֶ֑ם יִהְיּ֣ו וְׁשֶ֖קֶץ יא לָכֶם: הֵ֖ם ׁשֶ֥קֶץ ּבַּמָ֑יִם אֲׁשֶ֣ר הַחַּיָ֖ה נֶ֥פֶׁש ּומִּכֹ֛ל הַּמַ֔יִם ׁשֶ֣רֶץ מִּכֹל֙
וְקַׂשְקֶׂ֖שֶת סְנַּפִ֥יר אֵין־לֹ֛ו אֲׁשֶ֥ר ּכֹ֣ל יב תְׁשַּקֵצּו: וְאֶת־נִבְלָתָ֖ם תֹאכֵ֔לּו לֹ֣א מִּבְׂשָרָם֙
הֵ֑ם ׁשֶ֣קֶץ יֵאָכְלּ֖ו לֹ֥א מִן־הָעֹ֔וף תְׁשַּקְצּ֣ו וְאֶת־אֵּ֨לֶה֙ יג לָכֶם: הּ֖וא ׁשֶ֥קֶץ ּבַּמָ֑יִם
אֵ֥ת טו לְמִינָּה: וְאֶת־הָאַּיָ֖ה וְאֶ֨ת־הַּדָאָ֔ה יד הָעָזְנִּיָה: וְאֵ֖ת וְאֶת־הַּפֶ֔רֶס אֶת־הַּנֶׁ֨שֶר֙
לְמִינֵהּו: וְאֶת־הַּנֵ֖ץ וְאֶת־הַּׁשָ֑חַף וְאֶת־הַתַחְמָ֖ס הַּיַעֲנָ֔ה ּבַ֣ת וְאֵת֙ טז לְמִינֹו: ּכָל־עֹרֵ֖ב
וְאֶת־הַּקָאָ֖ת וְאֶת־הַתִנְׁשֶ֥מֶת יח וְאֶת־הַּיַנְׁשּוף: וְאֶת־הַּׁשָלָ֖ךְ וְאֶת־הַּכֹ֥וס יז
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ּכֹ֚ל כ וְאֶת־הָעֲטַּלֵף: וְאֶת־הַּדּוכִיפַ֖ת לְמִינָּ֑ה הָאֲנָפָ֖ה הַחֲסִידָ֔ה וְאֵת֙ יט וְאֶת־הָרָחָם:
ׁשֶ֣רֶץ מִּכֹל֙ תֹאכְלּ֔ו אֶת־זֶה֙ אַ֤ךְ כא לָכֶם: הּ֖וא ׁשֶ֥קֶץ עַל־אַרְּבַ֑ע הַהֹלֵ֖ךְ הָעֹ֔וף ׁשֶ֣רֶץ
עַל־הָאָרֶץ: ּבָהֵ֖ן לְנַתֵ֥ר לְרַגְלָ֔יו מִּמַ֣עַל כְרָעַ֨יִם֙ [לֹ֤ו] אֲׁשֶר־לֹ֤א עַל־אַרְּבַ֑ע הַהֹלֵ֖ךְ הָעֹ֔וף

לְמִינֵ֑הּו[*] וְאֶת־הַּסָלְעָ֖ם לְמִינֹ֔ו אֶת־הָאַרְּבֶ֣ה תֹאכֵ֔לּו מֵהֶם֙ אֶת־אֵּ֤לֶה כב
רַגְלָ֑יִם אַרְּבַ֣ע אֲׁשֶר־לֹ֖ו הָעֹ֔וף ׁשֶ֣רֶץ וְכֹל֙ כג לְמִינֵהּו: וְאֶת־הֶחָגָ֖ב לְמִינֵ֔הּו וְאֶת־הַחַרְּגֹ֣ל
עַד־הָעָרֶב: יִטְמָ֥א ּבְנִבְלָתָ֖ם ּכָל־הַּנֹגֵ֥עַ תִּטַּמָ֑אּו ּולְאֵּ֖לֶה כד לָכֶם: הּ֖וא ׁשֶ֥קֶץ
הִוא֩ אֲׁשֶ֣ר לְכָל־הַּבְהֵמָ֡ה כו עַד־הָעָרֶב: וְטָמֵ֥א ּבְגָדָ֖יו יְכַּבֵ֥ס מִּנִבְלָתָ֑ם וְכָל־הַּנֹׂשֵ֖א כה
לָכֶ֑ם הֵ֖ם טְמֵאִ֥ים ּמַעֲלָ֔ה אֵינֶּ֣נָה וְגֵרָה֙ ׁשֹסַ֗עַת אֵינֶּ֣נָה | וְׁשֶ֣סַע ּפַרְסָ֜ה מַפְרֶ֨סֶת
עַל־אַרְּבַ֔ע הַהֹלֶ֣כֶת ּבְכָל־הַחַּיָה֙ עַל־ּכַּפָ֗יו הֹולֵ֣ךְ | וְכֹ֣ל כז יִטְמָא: ּבָהֶ֖ם ּכָל־הַּנֹגֵ֥עַ
אֶת־נִבְלָתָ֔ם וְהַּנֹׂשֵא֙ כח עַד־הָעָרֶב: יִטְמָ֥א ּבְנִבְלָתָ֖ם ּכָל־הַּנֹגֵ֥עַ לָכֶ֑ם הֵ֖ם טְמֵאִ֥ים
ּבַּׁשֶ֖רֶץ הַּטָמֵ֔א לָכֶם֙ וְזֶ֤ה כט ס לָכֶם: הֵּ֖מָה טְמֵאִ֥ים עַד־הָעָ֑רֶב וְטָמֵ֣א ּבְגָדָ֖יו יְכַּבֵ֥ס
וְהַּלְטָאָ֑ה וְהַּכֹ֖חַ וְהָאֲנָקָ֥ה ל לְמִינֵהּו: וְהַּצָ֥ב וְהָעַכְּבָ֖ר הַחֹ֥לֶד עַל־הָאָ֑רֶץ הַּׁשֹרֵ֣ץ
ּבְמֹתָ֖ם ּבָהֶ֛ם ּכָל־הַּנֹגֵ֧עַ ּבְכָל־הַּׁשָ֑רֶץ לָכֶ֖ם הַּטְמֵאִ֥ים אֵּ֛לֶה לא וְהַתִנְׁשָמֶת: וְהַחֹ֖מֶט
בֶ֤גֶד אֹ֣ו מִּכָל־ּכְלִי־עֵץ֙ יִטְמָ֗א ּבְמֹתָ֜ם | מֵהֶ֨ם אֲׁשֶר־יִּפֹ֣ל־עָלָיו֩ וְכֹ֣ל לב עַד־הָעָרֶב: יִטְמָ֥א
עַד־הָעֶ֖רֶב וְטָמֵ֥א יּובָ֛א ּבַּמַ֧יִם ּבָהֶ֑ם מְלָאכָ֖ה אֲׁשֶר־יֵעָׂשֶ֥ה ּכָל־ּכְלִ֕י ׂשָ֔ק אֹ֣ו אֹו־עֹור֙

וְאֹתֹ֥ו[*]וְטָהֵר: יִטְמָ֖א ּבְתֹוכֹ֛ו אֲׁשֶ֧ר ּכֹ֣ל אֶל־תֹוכֹ֑ו מֵהֶ֖ם אֲׁשֶר־יִּפֹ֥ל וְכָ֨ל־ּכְלִי־חֶ֔רֶׂש לג
אֲׁשֶ֣ר וְכָל־מַׁשְקֶה֙ יִטְמָ֑א מַ֖יִם עָלָ֛יו יָבֹ֥וא אֲׁשֶ֨ר יֵאָכֵ֗ל אֲׁשֶ֣ר מִּכָל־הָאֹ֜כֶל לד תִׁשְּבֹרּו:
יֻתָ֖ץ וְכִירַ֛יִם תַּנּ֧ור יִטְמָא֒ עָלָיו֘ | מִּנִבְלָתָ֥ם אֲׁשֶר־יִּפֹ֨ל וְ֠כֹ֠ל לה יִטְמָא: ּבְכָל־ּכְלִ֖י יִּׁשָתֶ֔ה
וְנֹגֵ֥עַ טָהֹ֑ור יִהְיֶ֣ה מִקְוֵה־מַ֖יִם ּובֹ֛ור מַעְיָ֥ן אַ֣ךְ לו לָכֶם: יִהְיּ֥ו ּוטְמֵאִ֖ים הֵ֑ם טְמֵאִ֣ים
הּוא: טָהֹ֖ור יִּזָרֵ֑עַ אֲׁשֶ֣ר זֵרּ֖ועַ עַל־ּכָל־זֶ֥רַע מִּנִבְלָתָ֔ם יִּפֹל֙ וְכִ֤י לז יִטְמָא: ּבְנִבְלָתָ֖ם
יָמּות֙ וְכִ֤י לט ס לָכֶם: הּ֖וא טָמֵ֥א עָלָ֑יו מִּנִבְלָתָ֖ם וְנָפַ֥ל עַל־זֶ֔רַע יֻתַן־מַ֨יִם֙ וְכִ֤י לח
וְהָאֹכֵל֙ מ עַד־הָעָרֶב: יִטְמָ֥א ּבְנִבְלָתָּ֖ה הַּנֹגֵ֥עַ לְאָכְלָ֑ה לָכֶ֖ם אֲׁשֶר־הִ֥יא מִן־הַּבְהֵמָ֔ה
וְטָמֵ֥א ּבְגָדָ֖יו יְכַּבֵ֥ס אֶת־נִבְלָתָּ֔ה וְהַּנֹׂשֵא֙ עַד־הָעָ֑רֶב וְטָמֵ֥א ּבְגָדָ֖יו יְכַּבֵ֥ס מִּנִבְלָתָּ֔ה
הֹולֵ֨ךְ ּכֹל֩ מב יֵאָכֵל: לֹ֥א הּ֖וא ׁשֶ֥קֶץ עַל־הָאָ֑רֶץ הַּׁשֹרֵ֣ץ וְכָל־הַּׁשֶ֖רֶץ מא עַד־הָעָרֶב:
עַל־הָאָ֑רֶץ הַּׁשֹרֵ֣ץ לְכָל־הַּׁשֶ֖רֶץ רַגְלַ֔יִם ּכָל־מַרְּבֵ֣ה עַ֚ד עַל־אַרְּבַ֗ע הֹולֵ֣ךְ | וְכֹ֣ל עַל־ּגָחֹ֜ון
וְלֹ֤א הַּׁשֹרֵ֑ץ ּבְכָל־הַּׁשֶ֖רֶץ אֶת־נַפְׁשֹ֣תֵיכֶ֔ם אַל־תְׁשַּקְצּו֙ מג הֵם: ּכִי־ׁשֶ֥קֶץ תֹאכְלּ֖ום לֹ֥א
וִהְיִיתֶ֣ם וְהִתְקַּדִׁשְתֶם֙ אֱלֹהֵיכֶם֒ יְהֹוָה֘ אֲנִ֣י ּכִ֣י מד ּבָם: וְנִטְמֵתֶ֖ם ּבָהֶ֔ם תִּטַּמְאּו֙
עַל־הָאָרֶץ: הָרֹמֵׂ֥ש ּבְכָל־הַּׁשֶ֖רֶץ אֶת־נַפְׁשֹ֣תֵיכֶ֔ם תְטַּמְאּו֙ וְלֹ֤א אָ֑נִי קָדֹ֖וׁש ּכִ֥י קְדֹׁשִ֔ים

לֵאלֹהִ֑ים[מפטיר] לָכֶ֖ם לִהְיֹ֥ת מִצְרַ֔יִם מֵאֶ֣רֶץ אֶתְכֶם֙ הַּמַעֲלֶ֤ה יְהֹוָ֗ה אֲנִ֣י | ּכִ֣י מה
הַחַּיָ֔ה נֶ֣פֶׁש וְכֹל֙ וְהָעֹ֔וף הַּבְהֵמָה֙ תֹורַ֤ת זֹ֣את מו אָנִי: קָדֹ֖וׁש ּכִ֥י קְדֹׁשִ֔ים וִהְיִיתֶ֣ם
הַּטָהֹ֑ר ּובֵ֣ין הַּטָמֵ֖א ּבֵ֥ין לְהַבְּדִ֕יל מז עַל־הָאָרֶץ: הַּׁשֹרֶ֥צֶת ּולְכָל־נֶ֖פֶׁש ּבַּמָ֑יִם הָרֹמֶׂ֖שֶת

ּובֵ֤ין הַחַּיָה֙ הַּנֶאֱכֶ֔לֶת ּובֵין֙ הַחַּיָ֔ה אֲׁשֶ֖ר לֹ֥א תֵאָכֵל:   פ פ פ

פרק יב
תזריע] אִּׁשָה֙[פרשת לֵאמֹ֔ר יִׂשְרָאֵל֙ אֶל־ּבְנֵ֤י ּדַּבֵ֞ר ב ּלֵאמֹר: אֶל־מֹׁשֶ֥ה יְהֹוָ֖ה וַיְדַּבֵ֥ר א
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הַּׁשְמִינִ֑י ּובַּיֹ֖ום ג תִטְמָא: ּדְֹותָּ֖ה נִּדַ֥ת ּכִימֵ֛י יָמִ֔ים ׁשִבְעַ֣ת וְטָמְאָה֙ זָכָ֑ר וְיָלְדָ֖ה תַזְרִ֔יעַ ּכִ֣י
עָרְלָתֹו: ּבְׂשַ֥ר ּבְכָל־קֹ֣דֶׁש[לוי]יִּמֹ֖ול טָהֳרָ֑ה ּבִדְמֵ֣י תֵׁשֵ֖ב יָמִ֔ים ּוׁשְלֹׁ֣שֶת יֹום֙ ּוׁשְלֹׁשִ֥ים ד

וְטָמְאָ֥ה תֵלֵ֔ד וְאִם־נְקֵבָ֣ה ה טָהֳרָּה: יְמֵ֥י עַד־מְלֹ֖את תָבֹ֔א לֹ֣א וְאֶל־הַּמִקְּדָׁש֙ לֹא־תִּגָ֗ע
יְמֵ֣י | ּובִמְלֹ֣את ו טָהֳרָה: עַל־ּדְמֵ֥י תֵׁשֵ֖ב יָמִ֔ים וְׁשֵׁ֣שֶת יֹום֙ וְׁשִּׁשִ֥ים ּכְנִּדָתָּ֑ה ׁשְבֻעַ֖יִם
אֶל־ּפֶ֥תַח לְחַּטָ֑את אֹו־תֹ֖ר ּובֶן־יֹונָ֥ה לְעֹלָ֔ה ּבֶן־ׁשְנָתֹו֙ ּכֶ֤בֶׂש תָבִ֞יא לְבַת֒ אֹ֣ו לְבֵן֘ טָהֳרָּ֗ה
זֹ֤את ּדָמֶ֑יהָ מִּמְקֹ֣ר וְטָהֲרָ֖ה עָלֶ֔יהָ וְכִּפֶ֣ר יְהֹוָה֙ לִפְנֵ֤י וְהִקְרִיבֹ֞ו ז אֶל־הַּכֹהֵן: אֹהֶל־מֹועֵ֖ד
ׁשְתֵי־תֹרִ֗ים וְלָקְחָ֣ה ׂשֶה֒ ּדֵ֣י יָדָּה֘ תִמְצָ֣א וְאִם־לֹ֨א ח לַּנְקֵבָה: אֹ֥ו לַּזָכָ֖ר הַּיֹלֶ֔דֶת תֹורַת֙

אֹ֤ו ׁשְנֵי֙ ּבְנֵ֣י יֹונָ֔ה אֶחָ֥ד לְעֹלָ֖ה וְאֶחָ֣ד לְחַּטָ֑את וְכִּפֶ֥ר עָלֶ֛יהָ הַּכֹהֵ֖ן וְטָהֵרָה:   פ

פרק יג
מחוברין] כשהן אָדָ֗ם[ישראל][לוי ב לֵאמֹר: וְאֶל־אַהֲרֹ֖ן אֶל־מֹׁשֶ֥ה יְהֹוָ֔ה וַיְדַּבֵ֣ר א

צָרָ֑עַת לְנֶ֣גַע בְעֹור־ּבְׂשָרֹ֖ו וְהָיָ֥ה בַהֶ֔רֶת אֹ֣ו אֹו־סַּפַ֨חַת֙ ׂשְאֵ֤ת בְעֹור־ּבְׂשָרֹו֙ ּכִי־יִהְיֶ֤ה
אֶת־הַּנֶ֣גַע הַּכֹהֵ֣ן וְרָאָ֣ה ג הַּכֹהֲנִים: מִּבָנָ֖יו אֶל־אַחַ֥ד אֹ֛ו הַּכֹהֵ֔ן אֶל־אַהֲרֹ֣ן וְהּובָא֙
הּ֑וא צָרַ֖עַת נֶ֥גַע ּבְׂשָרֹ֔ו מֵעֹ֣ור עָמֹק֙ הַּנֶ֨גַע֙ ּומַרְאֵ֤ה לָבָ֗ן | הָפַ֣ךְ ּבַּנֶ֜גַע וְׂשֵעָ֨ר ּבְעֹור־הַּ֠בָׂשָ֠ר
אֵין־מַרְאֶ֣הָ וְעָמֹק֙ ּבְׂשָרֹ֗ו ּבְעֹ֣ור הִ֜וא לְבָנָ֨ה וְאִם־ּבַהֶ֩רֶת֩ ד אֹתֹו: וְטִּמֵ֥א הַּכֹהֵ֖ן וְרָאָ֥הּו
וְרָאָ֣הּו ה יָמִים: ׁשִבְעַ֥ת אֶת־הַּנֶ֖גַע הַּכֹהֵ֛ן וְהִסְּגִ֧יר לָבָ֑ן לֹא־הָפַ֣ךְ ּוׂשְעָרָ֖ה מִן־הָעֹ֔ור
הַּכֹהֵ֛ן וְהִסְּגִירֹ֧ו ּבָעֹ֑ור הַּנֶ֖גַע לֹא־פָׂשָ֥ה ּבְעֵינָ֔יו עָמַ֣ד הַּנֶ֨גַע֙ וְהִּנֵ֤ה הַּׁשְבִיעִי֒ ּבַּיֹ֣ום הַּכֹהֵן֘

ׁשֵנִית: יָמִ֖ים מחוברין]ׁשִבְעַ֥ת כשהן ּבַּיֹ֣ום[רביעי][ישראל אֹתֹ֜ו הַּכֹהֵ֨ן וְרָאָה֩ ו
הִ֔וא מִסְּפַ֣חַת הַּכֹהֵן֙ וְטִהֲרֹ֤ו ּבָעֹ֑ור הַּנֶ֖גַע וְלֹא־פָׂשָ֥ה הַּנֶ֔גַע ּכֵהָ֣ה וְהִּנֵה֙ ׁשֵנִית֒ הַּׁשְבִיעִי֘
אֶל־הַּכֹהֵ֖ן הֵרָאֹתֹ֛ו אַחֲרֵ֧י ּבָעֹ֔ור הַּמִסְּפַ֨חַת֙ תִפְׂשֶ֤ה וְאִם־ּפָׂש֨ה ז וְטָהֵר: ּבְגָדָ֖יו וְכִּבֶ֥ס
ּבָעֹ֑ור הַּמִסְּפַ֖חַת ּפָׂשְתָ֥ה וְהִּנֵ֛ה הַּכֹהֵ֔ן וְרָאָה֙ ח אֶל־הַּכֹהֵן: ׁשֵנִ֖ית וְנִרְאָ֥ה לְטָהֳרָתֹ֑ו

וְטִּמְאֹ֥ו הַּכֹהֵ֖ן צָרַ֥עַת הִוא:   פ  
ׂשְאֵת־לְבָנָה֙ וְהִּנֵ֤ה הַּכֹהֵ֗ן וְרָאָ֣ה י אֶל־הַּכֹהֵן: וְהּובָ֖א ּבְאָדָ֑ם תִהְיֶ֖ה ּכִ֥י צָרַ֔עַת נֶ֣גַע ט
ּבְעֹ֣ור הִוא֙ נֹוׁשֶ֤נֶת צָרַ֨עַת יא ּבַׂשְאֵת: חַ֖י ּבָׂשָ֥ר ּומִחְיַ֛ת לָבָ֑ן ׂשֵעָ֣ר הָפְכָ֖ה וְהִ֕יא ּבָעֹ֔ור
ּבָעֹ֔ור הַּצָרַ֨עַת֙ תִפְרַ֤ח וְאִם־ּפָרֹ֨וחַ יב הּוא: טָמֵ֖א ּכִ֥י יַסְּגִרֶּ֔נּו לֹ֣א הַּכֹהֵ֑ן וְטִּמְאֹ֖ו ּבְׂשָרֹ֔ו
הַּכֹהֵן: עֵינֵ֥י לְכָל־מַרְאֵ֖ה וְעַד־רַגְלָ֑יו מֵרֹאׁשֹ֖ו הַּנֶ֔גַע ּכָל־עֹ֣ור אֵ֚ת הַּצָרַ֗עַת וְכִּסְתָ֣ה
לָבָ֖ן הָפַ֥ךְ ּכֻּלֹ֛ו אֶת־הַּנָ֑גַע וְטִהַ֖ר אֶת־ּכָל־ּבְׂשָרֹ֔ו הַּצָרַ֨עַת֙ כִּסְתָ֤ה וְהִּנֵ֨ה הַּכֹהֵ֗ן וְרָאָ֣ה יג

הּוא: הַּכֹהֵ֛ן[חמישי]טָהֹ֥ור וְרָאָ֧ה טו יִטְמָא: חַ֖י ּבָׂשָ֥ר ּבֹ֛ו הֵרָאֹ֥ות ּובְיֹ֨ום יד
הַּבָׂשָ֥ר יָׁשּ֛וב כִ֥י אֹ֣ו טז הּוא: צָרַ֥עַת הּ֖וא טָמֵ֥א הַחַ֛י הַּבָׂשָ֥ר וְטִּמְאֹ֑ו הַחַ֖י אֶת־הַּבָׂשָ֥ר
וְטִהַ֧ר לְלָבָ֑ן הַּנֶ֖גַע נֶהְּפַ֥ךְ וְהִּנֵ֛ה הַּכֹהֵ֔ן וְרָאָ֨הּו֙ יז אֶל־הַּכֹהֵן: ּובָ֖א לְלָבָ֑ן וְנֶהְּפַ֣ךְ הַחַ֖י

הַּכֹהֵ֛ן אֶת־הַּנֶ֖גַע טָהֹ֥ור הּוא:   פ   
מחוברין] כשהן וְהָיָ֞ה[ששי][רביעי יט וְנִרְּפָא: ׁשְחִ֑ין בֹו־בְעֹרֹ֖ו ּכִי־יִהְיֶ֥ה ּובָׂשָ֕ר יח

וְרָאָ֣ה כ אֶל־הַּכֹהֵן: וְנִרְאָ֖ה אֲדַמְּדָ֑מֶת לְבָנָ֣ה בַהֶ֖רֶת אֹ֥ו לְבָנָ֔ה ׂשְאֵ֣ת הַּׁשְחִין֙ ּבִמְקֹ֤ום
הִ֖וא נֶגַע־צָרַ֥עַת הַּכֹהֵ֛ן וְטִּמְאֹ֧ו לָבָ֑ן הָפַ֣ךְ ּוׂשְעָרָּ֖ה מִן־הָעֹ֔ור ׁשָפָ֣ל מַרְאֶ֨הָ֙ וְהִּנֵ֤ה הַּכֹהֵ֗ן
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אֵינֶּ֛נָה ּוׁשְפָלָ֥ה לָבָ֔ן ׂשֵעָ֣ר אֵין־ּבָּה֙ וְהִּנֵ֤ה הַּכֹהֵ֗ן יִרְאֶּ֣נָה | וְאִ֣ם כא ּפָרָחָה: ּבַּׁשְחִ֥ין
ּבָעֹ֑ור תִפְׂשֶ֖ה וְאִם־ּפָׂש֥ה כב יָמִים: ׁשִבְעַ֥ת הַּכֹהֵ֖ן וְהִסְּגִירֹ֥ו כֵהָ֑ה וְהִ֣יא מִן־הָעֹ֖ור
צָרֶ֥בֶת פָׂשָ֔תָה לֹ֣א הַּבַהֶ֨רֶת֙ תַעֲמֹ֤ד וְאִם־תַחְתֶ֜יהָ כג הִוא: נֶ֥גַע אֹתֹ֖ו הַּכֹהֵ֛ן וְטִּמֵ֧א

ס הַּכֹהֵן: וְטִהֲרֹ֖ו הִ֑וא ששי]הַּׁשְחִ֖ין מִכְוַת־אֵׁ֑ש[ע''כ בְעֹרֹ֖ו ּכִי־יִהְיֶ֥ה בָׂשָ֔ר אֹ֣ו כד
הַּכֹהֵ֡ן אֹתָּ֣ה וְרָאָ֣ה כה לְבָנָה: אֹ֥ו אֲדַמְּדֶ֖מֶת לְבָנָ֥ה ּבַהֶ֛רֶת הַּמִכְוָ֗ה מִחְיַ֣ת וְהָיְתָ֞ה
ּפָרָ֑חָה ּבַּמִכְוָ֖ה הִ֔וא צָרַ֣עַת מִן־הָעֹ֔ור עָמֹ֣ק ּומַרְאֶ֨הָ֙ ּבַּבַהֶ֗רֶת לָבָ֜ן ׂשֵעָ֨ר נֶהְּפַךְ֩ וְהִּנֵ֣ה
ׂשֵעָ֣ר אֵין־ּבַּבַהֶ֨רֶת֙ וְהִּנֵ֤ה הַּכֹהֵ֗ן יִרְאֶּ֣נָה | וְאִ֣ם כו הִוא: צָרַ֖עַת נֶ֥גַע הַּכֹהֵ֔ן אֹתֹו֙ וְטִּמֵ֤א
וְרָאָ֥הּו כז יָמִים: ׁשִבְעַ֥ת הַּכֹהֵ֖ן וְהִסְּגִירֹ֥ו כֵהָ֑ה וְהִ֣וא מִן־הָעֹ֖ור אֵינֶּ֛נָה ּוׁשְפָלָ֥ה לָבָ֔ן
הִוא: צָרַ֖עַת נֶ֥גַע אֹתֹ֔ו הַּכֹהֵן֙ וְטִּמֵ֤א ּבָעֹ֔ור תִפְׂשֶה֙ אִם־ּפָׂש֤ה הַּׁשְבִיעִ֑י ּבַּיֹ֣ום הַּכֹהֵ֖ן
הִ֑וא הַּמִכְוָ֖ה ׂשְאֵ֥ת כֵהָ֔ה וְהִ֣וא בָעֹור֙ לֹא־פָׂשְתָ֤ה הַּבַהֶ֜רֶת תַעֲמֹ֨ד וְאִם־תַחְתֶ֩יהָ֩ כח

וְטִהֲרֹו֙ הַּכֹהֵ֔ן ּכִי־צָרֶ֥בֶת הַּמִכְוָ֖ה הִוא:   פ   
אֶת־הַּנֶ֗גַע[*] הַּכֹהֵ֜ן וְרָאָ֨ה ל בְזָקָן: אֹ֥ו ּבְרֹ֖אׁש נָ֑גַע בֹ֖ו ּכִי־יִהְיֶ֥ה אִּׁשָ֔ה אֹ֣ו וְאִיׁש֙ כט

צָרַ֧עַת הּ֔וא נֶ֣תֶק הַּכֹהֵן֙ אֹתֹ֤ו וְטִּמֵ֨א ּדָ֑ק צָהֹ֖ב ׂשֵעָ֥ר ּובֹ֛ו מִן־הָעֹ֔ור עָמֹ֣ק מַרְאֵ֨הּו֙ וְהִּנֵ֤ה
עָמֹ֣ק אֵין־מַרְאֵ֨הּו֙ וְהִּנֵ֤ה הַּנֶ֗תֶק אֶת־נֶ֣גַע הַּכֹהֵ֜ן וְכִי־יִרְאֶ֨ה לא הּוא: הַּזָקָ֖ן אֹ֥ו הָרֹ֛אׁש

יָמִים: ׁשִבְעַ֥ת הַּנֶ֖תֶק אֶת־נֶ֥גַע הַּכֹהֵ֛ן וְהִסְּגִ֧יר ּבֹ֑ו אֵ֣ין ׁשָחֹ֖ר וְׂשֵעָ֥ר [*]מִן־הָעֹ֔ור
ׂשֵעָ֣ר בֹ֖ו וְלֹא־הָ֥יָה הַּנֶ֔תֶק לֹא־פָׂשָ֣ה וְהִּנֵה֙ הַּׁשְבִיעִי֒ ּבַּיֹ֣ום אֶת־הַּנֶ֘גַע֘ הַּכֹהֵ֣ן וְרָאָ֨ה לב
וְהִסְּגִ֨יר יְגַּלֵ֑חַ לֹ֣א וְאֶת־הַּנֶ֖תֶק וְהִ֨תְּגַּלָ֔ח לג מִן־הָעֹור: עָמֹ֖ק אֵ֥ין הַּנֶ֔תֶק ּומַרְאֵ֣ה צָהֹ֑ב
הַּׁשְבִיעִ֗י ּבַּיֹ֣ום אֶת־הַּנֶ֜תֶק הַּכֹהֵ֨ן וְרָאָה֩ לד ׁשֵנִית: יָמִ֖ים ׁשִבְעַ֥ת אֶת־הַּנֶ֛תֶק הַּכֹהֵ֧ן
וְכִּבֶ֥ס הַּכֹהֵ֔ן אֹתֹו֙ וְטִהַ֤ר מִן־הָעֹ֑ור עָמֹ֖ק אֵינֶּ֥נּו ּומַרְאֵ֕הּו ּבָעֹ֔ור הַּנֶ֨תֶק֙ לֹא־פָׂשָ֤ה וְ֠הִּנֵ֠ה

וְטָהֵר: הַּכֹהֵ֔ן[*]ּבְגָדָ֖יו וְרָאָ֨הּו֙ לו טָהֳרָתֹו: אַחֲרֵ֖י ּבָעֹ֑ור הַּנֶ֖תֶק יִפְׂשֶ֛ה וְאִם־ּפָׂש֥ה לה
וְאִם־ּבְעֵינָיו֩ לז הּוא: טָמֵ֥א הַּצָהֹ֖ב לַּׂשֵעָ֥ר הַּכֹהֵ֛ן לֹא־יְבַּקֵ֧ר ּבָעֹ֑ור הַּנֶ֖תֶק ּפָׂשָ֥ה וְהִּנֵ֛ה

ס הַּכֹהֵן: וְטִהֲרֹ֖ו הּ֑וא טָהֹ֣ור הַּנֶ֖תֶק נִרְּפָ֥א צָמַח־ּבֹ֛ו ׁשָחֹ֧ר וְׂשֵעָ֨ר הַּנֶ֜תֶק [*]עָמַ֨ד
הַּכֹהֵ֗ן וְרָאָ֣ה לט לְבָנֹת: ּבֶהָרֹ֖ת ּבֶהָרֹ֑ת בְעֹור־ּבְׂשָרָ֖ם ּכִי־יִהְיֶ֥ה אֹו־אִּׁשָ֔ה וְאִיׁש֙ לח
ס הּוא: טָהֹ֥ור ּבָעֹ֖ור ּפָרַ֥ח הּ֛וא ּבֹ֥הַק לְבָנֹ֑ת ּכֵהֹ֣ות ּבֶהָרֹ֖ת בְעֹור־ּבְׂשָרָ֛ם וְהִּנֵ֧ה
רֹאׁשֹ֑ו יִּמָרֵ֖ט ּפָנָ֔יו מִּפְאַ֣ת וְאִם֙ מא הּוא: טָהֹ֥ור הּ֖וא קֵרֵ֥חַ רֹאׁשֹ֑ו יִּמָרֵ֖ט ּכִ֥י וְאִ֕יׁש מ
צָרַ֤עַת אֲדַמְּדָ֑ם לָבָ֣ן נֶ֖גַע בַּגַּבַ֔חַת אֹ֣ו בַּקָרַ֨חַת֙ וְכִי־יִהְיֶ֤ה מב הּוא: טָהֹ֥ור הּ֖וא ּגִּבֵ֥חַ
לְבָנָ֣ה ׂשְאֵת־הַּנֶ֨גַע֙ וְהִּנֵ֤ה הַּכֹהֵ֗ן אֹתֹ֜ו וְרָאָ֨ה מג בְגַּבַחְתֹו: אֹ֥ו ּבְקָרַחְתֹ֖ו הִ֔וא ּפֹרַ֨חַת֙
טָמֵ֥א הּ֖וא אִיׁש־צָרּ֥ועַ מד ּבָׂשָר: עֹ֥ור צָרַ֖עַת ּכְמַרְאֵ֥ה בְגַּבַחְתֹ֑ו אֹ֣ו ּבְקָרַחְתֹ֖ו אֲדַמְּדֶ֔מֶת
יִהְיּ֤ו ּבְגָדָ֞יו הַּנֶ֗גַע אֲׁשֶר־ּבֹ֣ו וְהַּצָרּ֜ועַ מה נִגְעֹו: ּבְרֹאׁשֹ֥ו הַּכֹהֵ֖ן יְטַּמְאֶּ֛נּו טַּמֵ֧א הּ֖וא
אֲׁשֶ֨ר ּכָל־יְמֵ֞י מו יִקְרָא: טָמֵ֖א | וְטָמֵ֥א יַעְטֶ֑ה וְעַל־ׂשָפָ֖ם פָרּ֔ועַ יִהְיֶ֣ה וְרֹאׁשֹו֙ פְרֻמִים֙
ּכִי־יִהְיֶ֥ה וְהַּבֶ֕גֶד מז ס מֹוׁשָבֹו: לַּמַחֲנֶ֖ה מִחּ֥וץ יֵׁשֵ֔ב ּבָדָ֣ד הּ֑וא טָמֵ֣א יִטְמָ֖א ּבֹ֛ו הַּנֶ֥גַע
וְלַּצָ֑מֶר לַּפִׁשְתִ֖ים בְעֵ֔רֶב אֹ֣ו בִׁשְתִי֙ אֹ֤ו מח ּפִׁשְתִים: ּבְבֶ֥גֶד אֹ֖ו צֶ֔מֶר ּבְבֶ֣גֶד צָרָ֑עַת נֶ֣גַע בֹ֖ו
בָעֹ֜ור אֹ֨ו ּבַּבֶ֩גֶד֩ אֲדַמְּדָ֗ם אֹ֣ו | יְרַקְרַ֣ק הַּנֶ֜גַע וְהָיָ֨ה מט עֹור: ּבְכָל־מְלֶ֥אכֶת אֹ֖ו בְעֹ֔ור אֹ֣ו
וְרָאָ֥ה נ אֶת־הַּכֹהֵן: וְהָרְאָ֖ה הּ֑וא צָרַ֖עַת נֶ֥גַע בְכָל־ּכְלִי־עֹ֔ור אֹ֣ו אֹו־בָעֵ֨רֶב֙ אֹו־בַּׁשְתִ֤י

יָמִים: ׁשִבְעַ֥ת אֶת־הַּנֶ֖גַע וְהִסְּגִ֥יר אֶת־הַּנָ֑גַע ּבַּיֹ֣ום[*]הַּכֹהֵ֖ן אֶת־הַּנֶ֜גַע וְרָאָ֨ה נא
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הָעֹ֖ור אֲׁשֶר־יֵעָׂשֶ֥ה לְכֹ֛ל בָעֹ֔ור אֹ֣ו אֹו־בָעֵ֨רֶב֙ אֹו־בַּׁשְתִ֤י ּבַּ֠בֶ֠גֶד הַּנֶ֨גַע֙ ּכִי־פָׂשָ֤ה הַּׁשְבִיעִ֗י
אֹ֣ו | אֶת־הַּׁשְתִ֣י אֹ֥ו אֶת־הַּבֶגֶ֜ד וְׂשָרַ֨ף נב הּוא: טָמֵ֥א הַּנֶ֖גַע מַמְאֶ֛רֶת צָרַ֧עַת לִמְלָאכָ֑ה
ּכִי־צָרַ֤עַת הַּנָ֑גַע בֹ֖ו אֲׁשֶר־יִהְיֶ֥ה הָעֹ֔ור אֶת־ּכָל־ּכְלִ֣י אֹ֚ו בַּפִׁשְתִ֔ים אֹ֣ו ּבַּצֶ֨מֶר֙ אֶת־הָעֵ֗רֶב
אֹ֥ו ּבַּבֶ֕גֶד הַּנֶ֔גַע לֹא־פָׂשָ֣ה וְהִּנֵה֙ הַּכֹהֵן֒ יִרְאֶ֣ה וְאִם֘ נג תִּׂשָרֵף: ּבָאֵׁ֖ש הִ֔וא מַמְאֶ֨רֶת֙
וְהִסְּגִירֹ֥ו הַּנָ֑גַע אֲׁשֶר־ּבֹ֖ו אֵ֥ת וְכִּ֨בְסּ֔ו הַּכֹהֵ֔ן וְצִּוָה֙ נד ּבְכָל־ּכְלִי־עֹור: אֹ֖ו בָעֵ֑רֶב אֹ֣ו בַּׁשְתִ֖י

ׁשֵנִית: לֹא־הָפַ֨ךְ[*]ׁשִבְעַת־יָמִ֖ים וְ֠הִּנֵ֠ה אֶת־הַּנֶ֗גַע הֻּכַּבֵ֣ס | אַחֲרֵ֣י הַּכֹהֵ֜ן וְרָאָ֨ה נה
אֹ֥ו ּבְקָרַחְתֹ֖ו הִ֔וא ּפְחֶ֣תֶת תִׂשְרְפֶּ֑נּו ּבָאֵׁ֖ש הּ֔וא טָמֵ֣א לֹא־פָׂשָ֔ה וְהַּנֶ֣גַע אֶת־עֵינֹו֙ הַּנֶ֤גַע
אֹתֹ֗ו וְקָרַ֣ע אֹתֹ֑ו הֻּכַּבֵ֣ס אַחֲרֵ֖י הַּנֶ֔גַע ּכֵהָ֣ה וְהִּנֵה֙ הַּכֹהֵן֒ רָאָ֣ה וְאִם֘ נו בְגַּבַחְתֹו:

מִן־הָעֵרֶב: אֹ֥ו מִן־הַּׁשְתִ֖י אֹ֥ו מִן־הָעֹ֔ור אֹ֣ו עֹ֜וד[מפטיר]מִן־הַּבֶ֨גֶד֙ וְאִם־תֵרָאֶ֨ה נז
אֲׁשֶר־ּבֹ֖ו אֵ֥ת תִׂשְרְפֶּ֔נּו ּבָאֵׁ֣ש הִ֑וא ּפֹרַ֖חַת בְכָל־ּכְלִי־עֹ֔ור אֹ֣ו אֹו־בָעֵ֨רֶב֙ אֹו־בַּׁשְתִ֤י ּבַּ֠בֶ֠גֶד
מֵהֶ֖ם וְסָ֥ר תְכַּבֵ֔ס אֲׁשֶ֣ר הָעֹור֙ אֹו־כָל־ּכְלִ֤י אֹו־הָעֵ֜רֶב אֹו־הַּׁשְתִ֨י וְהַּבֶ֡גֶד נח הַּנָגַע:
אֹ֤ו הַּפִׁשְתִ֗ים אֹ֣ו | הַּצֶ֣מֶר ּבֶ֥גֶד נֶגַע־צָרַ֜עַת תֹורַ֨ת זֹ֠את נט וְטָהֵר: ׁשֵנִ֖ית וְכֻּבַ֥ס הַּנָ֑גַע

הַּׁשְתִי֙ אֹ֣ו הָעֵ֔רֶב אֹ֖ו ּכָל־ּכְלִי־עֹ֑ור לְטַהֲרֹ֖ו אֹ֥ו לְטַּמְאֹו:   פ פ פ

פרק יד
מצורע] ּבְיֹ֖ום[פרשת הַּמְצֹרָ֔ע תֹורַ֣ת תִהְיֶה֙ זֹ֤את ב ּלֵאמֹר: אֶל־מֹׁשֶ֥ה יְהֹוָ֖ה וַיְדַּבֵ֥ר א

נִרְּפָ֥א וְהִּנֵ֛ה הַּכֹהֵ֔ן וְרָאָה֙ לַּמַחֲנֶ֑ה אֶל־מִחּ֖וץ הַּכֹהֵ֔ן וְיָצָא֙ ג אֶל־הַּכֹהֵן: וְהּובָ֖א טָהֳרָתֹ֑ו
טְהֹרֹ֑ות חַּיֹ֖ות ׁשְתֵי־צִּפֳרִ֥ים לַּמִּטַהֵ֛ר וְלָקַ֧ח הַּכֹהֵ֔ן וְצִּוָה֙ ד מִן־הַּצָרּועַ: נֶגַע־הַּצָרַ֖עַת
אֶל־ּכְלִי־חֶ֖רֶׂש הָאֶחָ֑ת אֶת־הַּצִּפֹ֣ור וְׁשָחַ֖ט הַּכֹהֵ֔ן וְצִּוָה֙ ה וְאֵזֹב: תֹולַ֖עַת ּוׁשְנִ֥י אֶ֔רֶז וְעֵ֣ץ

חַּיִים: מחוברין]עַל־מַ֥יִם כשהן אֹתָּ֔ה[לוי][חמישי יִּקַ֣ח הַחַּיָה֙ אֶת־הַּצִּפֹ֤ר ו
ּבְדַם֙ הַחַּיָ֗ה הַּצִּפֹ֣ר | וְאֵ֣ת אֹותָ֜ם וְטָבַ֨ל וְאֶת־הָאֵזֹ֑ב הַתֹולַ֖עַת וְאֶת־ׁשְנִ֥י הָאֶ֛רֶז וְאֶת־עֵ֥ץ
ּפְעָמִ֑ים ׁשֶ֣בַע מִן־הַּצָרַ֖עַת הַּמִּטַהֵ֛ר עַ֧ל וְהִּזָ֗ה ז הַחַּיִים: הַּמַ֥יִם עַ֖ל הַּׁשְחֻטָ֔ה הַּצִּפֹ֣ר
וְגִּלַ֣ח אֶת־ּבְגָדָ֜יו הַּמִּטַהֵ֨ר וְכִּבֶס֩ ח הַּׂשָדֶה: עַל־ּפְנֵ֥י הַחַּיָ֖ה אֶת־הַּצִּפֹ֥ר וְׁשִּלַ֛ח וְטִ֣הֲרֹ֔ו
ׁשִבְעַ֥ת לְאָהֳלֹ֖ו מִחּ֥וץ וְיָׁשַ֛ב אֶל־הַּמַחֲנֶ֑ה יָבֹ֣וא וְאַחַ֖ר וְטָהֵ֔ר ּבַּמַ֨יִם֙ וְרָחַ֤ץ אֶת־ּכָל־ׂשְעָרֹ֗ו
ּגַּבֹ֣ת וְאֵת֙ וְאֶת־זְקָנֹו֙ אֶת־רֹאׁשֹ֤ו אֶת־ּכָל־ׂשְעָרֹ֗ו יְגַּלַ֣ח הַּׁשְבִיעִ֜י בַּיֹ֨ום וְהָיָה֩ ט יָמִים:
וְטָהֵר: ּבַּמַ֖יִם אֶת־ּבְׂשָרֹ֛ו וְרָחַ֧ץ אֶת־ּבְגָדָ֗יו וְכִּבֶ֣ס יְגַּלֵ֑חַ וְאֶת־ּכָל־ׂשְעָרֹ֖ו עֵינָ֔יו

מחוברין] כשהן וְכַבְׂשָ֥ה[ישראל][ששי תְמִימִ֔ם ׁשְנֵי־כְבָׂשִים֙ יִּקַ֤ח הַּׁשְמִינִ֗י ּובַּיֹ֣ום י
אֶחָ֖ד וְלֹ֥ג בַּׁשֶ֔מֶן ּבְלּולָ֣ה מִנְחָה֙ סֹ֤לֶת עֶׂשְרֹנִ֗ים ּוׁשְלׁשָ֣ה תְמִימָ֑ה ּבַת־ׁשְנָתָּ֖ה אַחַ֛ת
אֹ֥הֶל ּפֶ֖תַח יְהֹוָ֔ה לִפְנֵ֣י וְאֹתָ֑ם הַּמִּטַהֵ֖ר הָאִ֥יׁש אֵ֛ת הַמְטַהֵ֗ר הַּכֹהֵ֣ן וְהֶעֱמִ֞יד יא ׁשָמֶן:
וְהֵנִ֥יף הַּׁשָ֑מֶן וְאֶת־לֹ֣ג לְאָׁשָ֖ם אֹתֹ֛ו וְהִקְרִ֥יב הָאֶחָ֗ד אֶת־הַּכֶ֣בֶׂש הַּכֹהֵ֜ן וְלָקַ֨ח יב מֹועֵד:
אֶת־הַחַּטָ֛את יִׁשְחַ֧ט אֲׁשֶ֨ר ּבִ֠מְקֹ֠ום אֶת־הַּכֶ֗בֶׂש וְׁשָחַ֣ט יג יְהֹוָה: לִפְנֵ֥י תְנּופָ֖ה אֹתָ֛ם
הּוא: קָדָׁשִ֖ים קֹ֥דֶׁש לַּכֹהֵ֔ן הּוא֙ הָאָׁשָ֥ם ּכַ֠חַּטָ֠את ּכִ֡י הַּקֹ֑דֶׁש ּבִמְקֹ֣ום וְאֶת־הָעֹלָ֖ה

הַיְמָנִ֑ית[רביעי] הַּמִּטַהֵ֖ר אֹ֥זֶן עַל־תְנּ֛וךְ הַּכֹהֵ֔ן וְנָתַן֙ הָאָׁשָם֒ מִּדַ֣ם הַּכֹהֵן֘ וְלָקַ֣ח יד
וְיָצַ֛ק הַּׁשָ֑מֶן מִּלֹ֣ג הַּכֹהֵ֖ן וְלָקַ֥ח טו הַיְמָנִית: רַגְלֹ֖ו וְעַל־ּבֹ֥הֶן הַיְמָנִ֔ית יָדֹו֙ וְעַל־ּבֹ֤הֶן
אֲׁשֶ֥ר מִן־הַּׁשֶ֕מֶן הַיְמָנִ֔ית אֶת־אֶצְּבָעֹ֣ו הַּכֹהֵן֙ וְטָבַ֤ל טז הַּׂשְמָאלִית: הַּכֹהֵ֖ן עַל־ּכַ֥ף
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יְהֹוָה: לִפְנֵ֥י ּפְעָמִ֖ים ׁשֶ֥בַע ּבְאֶצְּבָעֹ֛ו מִן־הַּׁשֶ֧מֶן וְהִּזָ֨ה הַּׂשְמָאלִ֑ית [חמישי]עַל־ּכַּפֹ֖ו
וְעַל־ּבֹ֤הֶן הַיְמָנִ֔ית הַּמִּטַהֵר֙ אֹ֤זֶן עַל־תְנּ֞וךְ הַּכֹהֵן֙ יִתֵ֤ן עַל־ּכַּפֹ֗ו אֲׁשֶ֣ר הַּׁשֶ֜מֶן ּומִּיֶ֨תֶר יז
עַל־ּכַ֣ף אֲׁשֶר֙ ּבַּׁשֶ֨מֶן֙ וְהַּנֹותָ֗ר יח הָאָׁשָם: ּדַ֥ם עַ֖ל הַיְמָנִ֑ית רַגְלֹ֖ו וְעַל־ּבֹ֥הֶן הַיְמָנִ֔ית יָדֹו֙
הַּכֹהֵן֙ וְעָׂשָ֤ה יט יְהֹוָה: לִפְנֵ֥י הַּכֹהֵ֖ן עָלָ֛יו וְכִּפֶ֥ר הַּמִּטַהֵ֑ר עַל־רֹ֣אׁש יִתֵ֖ן הַּכֹהֵ֔ן
הַּכֹהֵ֛ן וְהֶעֱלָ֧ה כ אֶת־הָעֹלָה: יִׁשְחַ֥ט וְאַחַ֖ר מִּטֻמְאָתֹ֑ו עַל־הַּמִּטַהֵ֖ר וְכִּפֶ֥ר אֶת־הַ֣חַּטָ֔את
הּ֗וא וְאִם־ּדַ֣ל כא ס וְטָהֵר: הַּכֹהֵ֖ן עָלָ֛יו וְכִּפֶ֥ר הַּמִזְּבֵ֑חָה וְאֶת־הַּמִנְחָ֖ה אֶת־הָעֹלָ֥ה
ּבָלּ֥ול אֶחָ֨ד סֹ֜לֶת וְעִּׂשָרֹ֨ון עָלָ֑יו לְכַּפֵ֣ר לִתְנּופָ֖ה אָׁשָ֛ם אֶחָ֥ד ּכֶ֣בֶׂש וְ֠לָקַ֠ח מַּׂשֶ֒גֶת֒ יָדֹו֘ וְאֵ֣ין
אֶחָד֙ וְהָיָ֤ה יָדֹ֑ו תַּׂשִ֖יג אֲׁשֶ֥ר יֹונָ֔ה ּבְנֵ֣י ׁשְנֵי֙ אֹ֤ו תֹרִ֗ים ּוׁשְתֵ֣י כב ׁשָמֶן: וְלֹ֥ג לְמִנְחָ֖ה ּבַּׁשֶ֛מֶן
אֶל־ּפֶ֥תַח אֶל־הַּכֹהֵ֑ן לְטָהֳרָתֹ֖ו הַּׁשְמִינִ֛י ּבַּיֹ֧ום אֹתָ֜ם וְהֵבִ֨יא כג עֹלָה: וְהָאֶחָ֖ד חַּטָ֔את
וְהֵנִ֨יף הַּׁשָ֑מֶן וְאֶת־לֹ֣ג הָאָׁשָ֖ם אֶת־ּכֶ֥בֶׂש הַּכֹהֵ֛ן וְלָקַ֧ח כד יְהֹוָה: לִפְנֵ֥י אֹהֶל־מֹועֵ֖ד

יְהֹוָה: לִפְנֵ֥י תְנּופָ֖ה הַּכֹהֵ֛ן הַּכֹהֵן֙[ששי]אֹתָ֧ם וְלָקַ֤ח הָאָׁשָם֒ אֶת־ּכֶ֣בֶׂש וְׁשָחַט֘ כה
וְעַל־ּבֹ֥הֶן הַיְמָנִ֔ית יָדֹו֙ וְעַל־ּבֹ֤הֶן הַיְמָנִ֑ית אֹזֶן־הַּמִּטַהֵ֖ר עַל־תְנּ֥וךְ וְנָתַ֛ן הָאָׁשָ֔ם מִּדַ֣ם
הַּכֹהֵן֙ וְהִּזָ֤ה כז הַּׂשְמָאלִית: הַּכֹהֵ֖ן עַל־ּכַ֥ף הַּכֹהֵ֑ן יִצֹ֣ק ּומִן־הַּׁשֶ֖מֶן כו הַיְמָנִית: רַגְלֹ֖ו
יְהֹוָה: לִפְנֵ֥י ּפְעָמִ֖ים ׁשֶ֥בַע הַּׂשְמָאלִ֑ית עַל־ּכַּפֹ֖ו אֲׁשֶ֥ר מִן־הַּׁשֶ֕מֶן הַיְמָנִ֔ית ּבְאֶצְּבָעֹ֣ו

ששי] הַּמִּטַהֵר֙[ע''כ אֹ֤זֶן עַל־תְנּ֞וךְ עַל־ּכַּפֹ֗ו אֲׁשֶ֣ר | מִן־הַּׁשֶ֣מֶן הַּכֹהֵ֜ן וְנָתַ֨ן כח
הָאָׁשָם: ּדַ֥ם עַל־מְקֹ֖ום הַיְמָנִ֑ית רַגְלֹ֖ו וְעַל־ּבֹ֥הֶן הַיְמָנִ֔ית יָדֹו֙ וְעַל־ּבֹ֤הֶן הַיְמָנִ֔ית
לִפְנֵ֥י עָלָ֖יו לְכַּפֵ֥ר הַּמִּטַהֵ֑ר עַל־רֹ֣אׁש יִתֵ֖ן הַּכֹהֵ֔ן עַל־ּכַ֣ף אֲׁשֶר֙ מִן־הַּׁשֶ֨מֶן֙ וְהַּנֹותָ֗ר כט
אֵ֣ת לא יָדֹו: תַּׂשִ֖יג מֵאֲׁשֶ֥ר הַּיֹונָ֑ה מִן־ּבְנֵ֣י אֹ֖ו מִן־הַתֹרִ֔ים אֶת־הָאֶחָד֙ וְעָׂשָ֤ה ל יְהֹוָה:
עַ֥ל הַּכֹהֵ֛ן וְכִּפֶ֧ר עַל־הַּמִנְחָ֑ה עֹלָ֖ה וְאֶת־הָאֶחָ֥ד חַּטָ֛את אֶת־הָאֶחָ֥ד יָדֹ֗ו אֲׁשֶר־תַּׂשִ֞יג
יָדֹ֖ו לֹא־תַּׂשִ֥יג אֲׁשֶ֛ר צָרָ֑עַת נֶ֣גַע אֲׁשֶר־ּבֹ֖ו תֹורַ֔ת זֹ֣את לב יְהֹוָה: לִפְנֵ֥י הַּמִּטַהֵ֖ר

ּבְטָהֳרָתֹו:   פ   
אֲנִ֛י אֲׁשֶ֥ר ּכְנַ֔עַן אֶל־אֶ֣רֶץ תָבֹ֨אּו֙ ּכִ֤י לד לֵאמֹר: וְאֶל־אַהֲרֹ֖ן אֶל־מֹׁשֶ֥ה יְהֹוָ֔ה וַיְדַּבֵ֣ר לג
הַּבַ֔יִת אֲׁשֶר־לֹ֣ו ּובָא֙ לה אֲחֻּזַתְכֶם: אֶ֥רֶץ ּבְבֵ֖ית צָרַ֔עַת נֶ֣גַע וְנָתַתִי֙ לַאֲחֻּזָ֑ה לָכֶ֖ם נֹתֵ֥ן
יָבֹ֤א ּבְטֶ֨רֶם אֶת־הַּבַ֗יִת ּופִּנּ֣ו הַּכֹהֵ֜ן וְצִּוָ֨ה לו ּבַּבָיִת: לִ֖י נִרְאָ֥ה ּכְנֶ֕גַע לֵאמֹ֑ר לַּכֹהֵ֖ן וְהִּגִ֥יד
לִרְאֹ֥ות הַּכֹהֵ֖ן יָבֹ֥א ּכֵ֛ן וְאַ֥חַר ּבַּבָ֑יִת ּכָל־אֲׁשֶ֣ר יִטְמָ֖א וְלֹ֥א אֶת־הַּנֶ֔גַע לִרְאֹ֣ות הַּכֹהֵן֙
אֹ֖ו יְרַקְרַּקֹ֔ת ׁשְקַעֲרּורֹת֙ הַּבַ֔יִת ּבְקִירֹ֣ת הַּנֶ֨גַע֙ וְהִּנֵ֤ה אֶת־הַּנֶ֗גַע וְרָאָ֣ה לז אֶת־הַּבָיִת:
הַּבָ֑יִת אֶל־ּפֶ֣תַח מִן־הַּבַ֖יִת הַּכֹהֵ֛ן וְיָצָ֧א לח מִן־הַּקִיר: ׁשָפָ֖ל ּומַרְאֵיהֶ֥ן אֲדַמְּדַּמֹ֑ת

יָמִים: ׁשִבְעַ֥ת אֶת־הַּבַ֖יִת ּפָׂשָ֥ה[*]וְהִסְּגִ֥יר וְהִּנֵ֛ה וְרָאָ֕ה הַּׁשְבִיעִ֑י ּבַּיֹ֣ום הַּכֹהֵ֖ן וְׁשָ֥ב לט
וְהִׁשְלִ֤יכּו הַּנָ֑גַע ּבָהֵ֖ן אֲׁשֶ֥ר אֶת־הָ֣אֲבָנִ֔ים וְחִּלְצּו֙ הַּכֹהֵ֔ן וְצִּוָה֙ מ הַּבָיִת: ּבְקִירֹ֥ת הַּנֶ֖גַע
וְׁשָפְכּ֗ו סָבִ֑יב מִּבַ֖יִת יַקְצִ֥עַ וְאֶת־הַּבַ֛יִת מא טָמֵא: אֶל־מָקֹ֖ום לָעִ֔יר אֶל־מִחּ֣וץ אֶתְהֶן֙
אֲחֵרֹ֔ות אֲבָנִ֣ים וְלָקְחּו֙ מב טָמֵא: אֶל־מָקֹ֖ום לָעִ֔יר אֶל־מִחּ֣וץ הִקְצּ֔ו אֲׁשֶ֣ר אֶת־הֶעָפָר֙

אֶת־הַּבָיִת: וְטָ֥ח יִּקַ֖ח אַחֵ֛ר וְעָפָ֥ר הָאֲבָנִ֑ים אֶל־תַ֣חַת הַּנֶ֨גַע֙[*]וְהֵבִ֖יאּו וְאִם־יָׁשּ֤וב מג
הִּטֹוחַ: וְאַחֲרֵ֥י אֶת־הַּבַ֖יִת הִקְצֹ֥ות וְאַחֲרֵ֛י אֶת־הָאֲבָנִ֑ים חִּלֵ֣ץ אַחַ֖ר ּבַּבַ֔יִת ּופָרַ֣ח
הּוא: טָמֵ֥א ּבַּבַ֖יִת הִ֛וא מַמְאֶ֥רֶת צָרַ֨עַת ּבַּבָ֑יִת הַּנֶ֖גַע ּפָׂשָ֥ה וְהִּנֵ֛ה וְרָאָ֕ה הַּכֹהֵ֔ן ּובָא֙ מד
אֶל־מִחּ֣וץ וְהֹוצִיא֙ הַּבָ֑יִת ּכָל־עֲפַ֣ר וְאֵ֖ת וְאֶת־עֵצָ֔יו אֶת־אֲבָנָיו֙ אֶת־הַּבַ֗יִת וְנָתַ֣ץ מה
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עַד־הָעָרֶב: יִטְמָ֖א אֹתֹ֑ו הִסְּגִ֣יר ּכָל־יְמֵ֖י אֶל־הַּבַ֔יִת וְהַּבָא֙ מו טָמֵא: אֶל־מָקֹ֖ום לָעִ֔יר
יָבֹ֜א וְאִם־ּבֹ֨א מח אֶת־ּבְגָדָיו: יְכַּבֵ֖ס ּבַּבַ֔יִת וְהָאֹכֵ֣ל אֶת־ּבְגָדָ֑יו יְכַּבֵ֖ס ּבַּבַ֔יִת וְהַּׁשֹכֵ֣ב מז
הַּכֹהֵן֙ וְטִהַ֤ר אֶת־הַּבָ֑יִת הִּטֹ֣חַ אַחֲרֵ֖י ּבַּבַ֔יִת הַּנֶ֨גַע֙ לֹא־פָׂשָ֤ה וְ֠הִּנֵ֠ה וְרָאָה֙ הַּכֹהֵ֗ן
ּוׁשְנִ֥י אֶ֔רֶז וְעֵ֣ץ צִּפֳרִ֑ים ׁשְתֵ֣י אֶת־הַּבַ֖יִת לְחַּטֵ֥א וְלָקַ֛ח מט הַּנָגַע: נִרְּפָ֖א ּכִ֥י אֶת־הַּבַ֔יִת

חַּיִים: עַל־מַ֥יִם אֶל־ּכְלִי־חֶ֖רֶׂש הָאֶחָ֑ת אֶת־הַּצִּפֹ֣ר וְׁשָחַ֖ט נ וְאֵזֹב: וְלָקַ֣ח[*]תֹולַ֖עַת נא
ּבְדַם֙ אֹתָ֗ם וְטָבַ֣ל הַחַּיָה֒ הַּצִּפֹ֣ר וְאֵת֘ הַתֹולַ֗עַת ׁשְנִ֣י | וְאֵ֣ת וְאֶת־הָ֨אֵזֹ֜ב אֶת־עֵץ־הָ֠אֶ֠רֶז
אֶת־הַּבַ֗יִת וְחִּטֵ֣א נב ּפְעָמִים: ׁשֶ֥בַע אֶל־הַּבַ֖יִת וְהִּזָ֥ה הַחַּיִ֑ים ּובַּמַ֖יִם הַּׁשְחּוטָ֔ה הַּצִּפֹ֣ר
הַתֹולָעַת: ּובִׁשְנִ֥י ּובָאֵזֹ֖ב הָאֶ֛רֶז ּובְעֵ֥ץ הַחַּיָ֗ה ּובַּצִּפֹ֣ר הַחַּיִ֑ים ּובַּמַ֖יִם הַּצִּפֹ֔ור ּבְדַם֙
וְטָהֵר: עַל־הַּבַ֖יִת וְכִּפֶ֥ר הַּׂשָדֶ֑ה אֶל־ּפְנֵ֣י לָעִ֖יר אֶל־מִחּ֥וץ הַחַּיָ֛ה אֶת־הַּצִּפֹ֧ר וְׁשִּלַ֞ח נג

וְלַׂשְאֵ֥ת[*] נו וְלַּבָיִת: הַּבֶ֖גֶד ּולְצָרַ֥עַת נה וְלַּנָתֶק: הַּצָרַ֖עַת לְכָל־נֶ֥גַע הַתֹורָ֑ה זֹ֖את נד
וְלַּסַּפַ֖חַת וְלַּבֶהָרֶת: נז לְהֹורֹ֕ת ּבְיֹ֥ום הַּטָמֵ֖א ּובְיֹ֣ום הַּטָהֹ֑ר זֹ֥את תֹורַ֖ת הַּצָרָעַת:   פ

פרק טו
אֲלֵהֶ֑ם וַאֲמַרְתֶ֖ם יִׂשְרָאֵ֔ל אֶל־ּבְנֵ֣י ּדַּבְרּו֙ ב לֵאמֹר: וְאֶל־אַהֲרֹ֖ן אֶל־מֹׁשֶ֥ה יְהֹוָ֔ה וַיְדַּבֵ֣ר א
ּבְׂשָרֹ֞ו רָ֣ר ּבְזֹובֹ֑ו טֻמְאָתֹ֖ו תִהְיֶ֥ה וְזֹ֛את ג הּוא: טָמֵ֥א זֹובֹ֖ו מִּבְׂשָרֹ֔ו זָ֣ב יִהְיֶה֙ ּכִ֤י אִ֗יׁש אִ֣יׁש
הַּזָ֖ב עָלָ֛יו יִׁשְּכַ֥ב אֲׁשֶ֨ר ּכָל־הַּמִׁשְּכָ֗ב ד הִוא: טֻמְאָתֹ֖ו מִּזֹובֹ֔ו ּבְׂשָרֹו֙ אֹו־הֶחְתִ֤ים אֶת־זֹובֹ֗ו
ּבְגָדָ֛יו יְכַּבֵ֧ס ּבְמִׁשְּכָבֹ֑ו יִּגַ֖ע אֲׁשֶ֥ר וְאִ֕יׁש ה יִטְמָא: עָלָ֖יו אֲׁשֶר־יֵׁשֵ֥ב וְכָל־הַּכְלִ֛י יִטְמָ֑א
ּבְגָדָ֛יו יְכַּבֵ֧ס הַּזָ֑ב עָלָ֖יו אֲׁשֶר־יֵׁשֵ֥ב עַל־הַּכְלִ֔י וְהַּיׁשֵב֙ ו עַד־הָעָרֶב: וְטָמֵ֥א ּבַּמַ֖יִם וְרָחַ֥ץ
וְטָמֵ֥א ּבַּמַ֖יִם וְרָחַ֥ץ ּבְגָדָ֛יו יְכַּבֵ֧ס הַּזָ֑ב ּבִבְׂשַ֣ר וְהַּנֹגֵ֖עַ ז עַד־הָעָרֶב: וְטָמֵ֥א ּבַּמַ֖יִם וְרָחַ֥ץ
עַד־הָעָרֶב: וְטָמֵ֥א ּבַּמַ֖יִם וְרָחַ֥ץ ּבְגָדָ֛יו וְכִּבֶ֧ס ּבַּטָהֹ֑ור הַּזָ֖ב וְכִי־יָרֹ֥ק ח עַד־הָעָרֶב:
תַחְתָ֔יו יִהְיֶ֣ה אֲׁשֶ֣ר ּבְכֹל֙ וְכָל־הַּנֹגֵ֗עַ י יִטְמָא: הַּזָ֖ב עָלָ֛יו יִרְּכַ֥ב אֲׁשֶ֨ר וְכָל־הַּמֶרְּכָ֗ב ט
וְכֹ֨ל יא עַד־הָעָרֶב: וְטָמֵ֥א ּבַּמַ֖יִם וְרָחַ֥ץ ּבְגָדָ֛יו יְכַּבֵ֧ס אֹותָ֔ם וְהַּנֹוׂשֵ֣א עַד־הָעָ֑רֶב יִטְמָ֖א
עַד־הָעָרֶב: וְטָמֵ֥א ּבַּמַ֖יִם וְרָחַ֥ץ ּבְגָדָ֛יו וְכִּבֶ֧ס ּבַּמָ֑יִם לֹא־ׁשָטַ֣ף וְיָדָ֖יו הַּזָ֔ב יִּגַע־ּבֹו֙ אֲׁשֶ֤ר
הַּזָב֙ וְכִי־יִטְהַ֤ר יג ּבַּמָיִם: יִּׁשָטֵ֖ף וְכָ֨ל־ּכְלִי־עֵ֔ץ יִּׁשָבֵ֑ר הַּזָ֖ב אֲׁשֶר־יִּגַע־ּבֹ֥ו ּוכְלִי־חֶ֛רֶׂש יב
וְטָהֵר: חַּיִ֖ים ּבְמַ֥יִם ּבְׂשָרֹ֛ו וְרָחַ֧ץ ּבְגָדָ֑יו וְכִּבֶ֣ס לְטָהֳרָתֹ֖ו יָמִ֛ים ׁשִבְעַ֥ת לֹ֜ו וְסָ֨פַר מִּזֹובֹ֔ו
אֶל־ּפֶ֨תַח֙ יְהֹוָ֗ה לִפְנֵ֣י | ּובָ֣א יֹונָ֑ה ּבְנֵ֣י ׁשְנֵ֖י אֹ֥ו תֹרִ֔ים ׁשְתֵ֣י יִּקַח־לֹו֙ הַּׁשְמִינִ֗י ּובַּיֹ֣ום יד
וְכִּפֶ֨ר עֹלָ֑ה וְהָאֶחָ֖ד חַּטָ֔את אֶחָ֣ד הַּכֹהֵ֔ן אֹתָם֙ וְעָׂשָ֤ה טו אֶל־הַּכֹהֵן: ּונְתָנָ֖ם מֹועֵ֔ד אֹ֣הֶל
וְרָחַ֥ץ ׁשִכְבַת־זָ֑רַע מִּמֶּ֖נּו ּכִי־תֵצֵ֥א וְאִ֕יׁש טז ס מִּזֹובֹו: יְהֹוָ֖ה לִפְנֵ֥י הַּכֹהֵ֛ן עָלָ֧יו
עָלָ֖יו אֲׁשֶר־יִהְיֶ֥ה וְכָל־עֹ֔ור וְכָל־ּבֶ֣גֶד יז עַד־הָעָרֶב: וְטָמֵ֥א אֶת־ּכָל־ּבְׂשָרֹ֖ו ּבַּמַ֛יִם
אֹתָּ֖ה אִ֛יׁש יִׁשְּכַ֥ב אֲׁשֶ֨ר וְאִּׁשָ֕ה יח עַד־הָעָרֶב: וְטָמֵ֥א ּבַּמַ֖יִם וְכֻּבַ֥ס ׁשִכְבַת־זָ֑רַע

ׁשִכְבַת־זָ֑רַע וְרָחֲצּ֣ו בַּמַ֔יִם וְטָמְאּ֖ו עַד־הָעָרֶב:   פ   
בְנִּדָתָּ֔ה תִהְיֶ֣ה יָמִים֙ ׁשִבְעַ֤ת ּבִבְׂשָרָּ֑ה זֹבָּ֖ה יִהְיֶ֥ה ּדָ֛ם זָבָ֔ה ּכִי־תִהְיֶ֣ה וְאִּׁשָה֙ יט
וְכֹ֛ל יִטְמָ֑א ּבְנִּדָתָּ֖ה עָלָ֛יו תִׁשְּכַ֥ב אֲׁשֶ֨ר וְכֹל֩ כ עַד־הָעָרֶב: יִטְמָ֥א ּבָּ֖ה וְכָל־הַּנֹגֵ֥עַ
וְטָמֵ֥א ּבַּמַ֖יִם וְרָחַ֥ץ ּבְגָדָ֛יו יְכַּבֵ֧ס ּבְמִׁשְּכָבָּ֑ה וְכָל־הַּנֹגֵ֖עַ כא יִטְמָא: עָלָ֖יו אֲׁשֶר־תֵׁשֵ֥ב
וְטָמֵ֥א ּבַּמַ֖יִם וְרָחַ֥ץ ּבְגָדָ֛יו יְכַּבֵ֧ס עָלָ֑יו אֲׁשֶר־תֵׁשֵ֣ב ּבְכָל־ּכְלִ֖י וְכָ֨ל־הַּנֹגֵ֔עַ כב עַד־הָעָרֶב:
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ּבְנָגְעֹו־בֹ֑ו יׁשֶבֶת־עָלָ֖יו אֲׁשֶר־הִ֥וא עַל־הַּכְלִ֛י אֹ֧ו הּ֗וא עַל־הַּמִׁשְּכָ֜ב וְאִ֨ם כג עַד־הָעָרֶב:
ׁשִבְעַ֣ת וְטָמֵ֖א עָלָ֔יו נִּדָתָּה֙ ּותְהִ֤י אֹתָּ֗ה אִ֜יׁש יִׁשְּכַ֨ב ׁשָכֹב֩ וְאִ֡ם כד עַד־הָעָרֶב: יִטְמָ֖א
יָמִ֣ים ּדָמָּ֜ה זֹ֨וב ּכִי־יָזּוב֩ וְאִּׁשָ֡ה כה ס יִטְמָא: עָלָ֖יו אֲׁשֶר־יִׁשְּכַ֥ב וְכָל־הַּמִׁשְּכָ֛ב יָמִ֑ים
תִהְיֶ֖ה נִּדָתָּ֛ה ּכִימֵ֧י טֻמְאָתָּ֗ה זֹ֣וב ּכָל־יְמֵ֞י עַל־נִּדָתָּ֑ה כִי־תָזּ֖וב אֹ֥ו עֶת־נִּדָתָּ֔ה ּבְלֹא֙ רַּבִ֗ים
נִּדָתָּ֖ה ּכְמִׁשְּכַ֥ב זֹובָּ֔ה ּכָל־יְמֵ֣י עָלָיו֙ תִׁשְּכַ֤ב אֲׁשֶ֨ר ּכָל־הַּמִׁשְּכָ֞ב כו הִוא: טְמֵאָ֥ה
ּבָ֖ם וְכָל־הַּנֹוגֵ֥עַ כז נִּדָתָּה: ּכְטֻמְאַ֖ת יִהְיֶ֔ה טָמֵ֣א עָלָ֔יו תֵׁשֵ֣ב אֲׁשֶ֣ר וְכָל־הַּכְלִי֙ יִהְיֶה־ּלָּ֑ה
וְסָפְרָה־ּלָּ֛ה מִּזֹובָּ֑ה וְאִם־טָהֲרָ֖ה כח עַד־הָעָרֶב: וְטָמֵ֥א ּבַּמַ֖יִם וְרָחַ֥ץ ּבְגָדָ֛יו וְכִּבֶ֧ס יִטְמָ֑א
ּבְנֵ֣י ׁשְנֵ֖י אֹ֥ו תֹרִ֔ים ׁשְתֵ֣י תִּקַח־לָּה֙ הַּׁשְמִינִ֗י ּובַּיֹ֣ום כט תִטְהָר: וְאַחַ֥ר יָמִ֖ים ׁשִבְעַ֥ת
אֶת־הָאֶחָ֣ד הַּכֹהֵן֙ וְעָׂשָ֤ה ל מֹועֵד: אֹ֥הֶל אֶל־ּפֶ֖תַח אֶל־הַּכֹהֵ֔ן אֹותָם֙ וְהֵבִיאָ֤ה יֹונָ֑ה

טֻמְאָתָּה: מִּזֹ֖וב יְהֹוָ֔ה לִפְנֵ֣י הַּכֹהֵן֙ עָלֶ֤יהָ וְכִּפֶ֨ר עֹלָ֑ה וְאֶת־הָאֶחָ֖ד [מפטיר]חַּטָ֔את
אֶת־מִׁשְּכָנִ֖י ּבְטַּמְאָ֥ם ּבְטֻמְאָתָ֔ם יָמֻ֨תּו֙ וְלֹ֤א מִּטֻמְאָתָ֑ם אֶת־ּבְנֵי־יִׂשְרָאֵ֖ל וְהִּזַרְתֶ֥ם לא
לְטָמְאָה־בָּה: ׁשִכְבַת־זֶ֖רַע מִּמֶּ֛נּו תֵצֵ֥א וַאֲׁשֶ֨ר הַּזָ֑ב תֹורַ֖ת זֹ֥את לב ּבְתֹוכָם: אֲׁשֶ֥ר
פ עִם־טְמֵאָה: יִׁשְּכַ֖ב אֲׁשֶ֥ר ּולְאִ֕יׁש וְלַּנְקֵבָ֑ה לַּזָכָ֖ר אֶת־זֹובֹ֔ו וְהַּזָב֙ ּבְנִּדָתָּ֔ה וְהַּדָוָה֙ לג

פ פ

פרק טז
מות] אחרי ּבְקָרְבָתָ֥ם[פרשת אַהֲרֹ֑ן ּבְנֵ֣י ׁשְנֵ֖י מֹ֔ות אַחֲרֵ֣י אֶל־מֹׁשֶ֔ה יְהֹוָה֙ וַיְדַּבֵ֤ר א

בְכָל־עֵת֙ וְאַל־יָבֹ֤א אָחִ֒יךָ֒ אֶל־אַהֲרֹ֣ן ּדַּבֵר֘ אֶל־מֹׁשֶ֗ה יְהֹוָ֜ה וַּיֹ֨אמֶר ב וַּיָמֻתּו: לִפְנֵי־יְהֹוָ֖ה
אֵרָאֶ֖ה ּבֶעָנָ֔ן ּכִ֚י יָמּ֔ות וְלֹ֣א עַל־הָאָרֹן֙ אֲׁשֶ֤ר הַּכַּפֹ֜רֶת אֶל־ּפְנֵ֨י לַּפָרֹ֑כֶת מִּבֵ֖ית אֶל־הַּקֹ֔דֶׁש

לְעֹלָה: וְאַ֥יִל לְחַּטָ֖את ּבֶן־ּבָקָ֛ר ּבְפַ֧ר אֶל־הַּקֹ֑דֶׁש אַהֲרֹ֖ן יָבֹ֥א ּבְזֹ֛את ג [לוי]עַל־הַּכַּפֹרֶת:
ּבַ֖ד ּובְמִצְנֶ֥פֶת יַחְּגֹ֔ר ּבַד֙ ּובְאַבְנֵ֥ט עַל־ּבְׂשָרֹו֒ יִהְיּ֣ו ּומִכְנְסֵי־בַד֘ יִלְּבָׁ֗ש קֹ֜דֶׁש ּכְתֹנֶת־ּבַ֨ד ד
יִּקַ֛ח יִׂשְרָאֵ֔ל ּבְנֵ֣י עֲדַת֙ ּומֵאֵ֗ת ה ּולְבֵׁשָם: אֶת־ּבְׂשָרֹ֖ו ּבַּמַ֛יִם וְרָחַ֥ץ הֵ֔ם ּבִגְדֵי־קֹ֣דֶׁש יִצְנֹ֑ף
הַחַּטָ֖את אֶת־ּפַ֥ר אַהֲרֹ֛ן וְהִקְרִ֧יב ו לְעֹלָה: אֶחָ֖ד וְאַ֥יִל לְחַּטָ֑את עִּזִ֖ים ׁשְנֵי־ׂשְעִירֵ֥י

ּבֵיתֹו: ּובְעַ֥ד ּבַעֲדֹ֖ו וְכִּפֶ֥ר אֹתָם֙[ישראל]אֲׁשֶר־לֹ֑ו וְהֶעֱמִ֤יד הַּׂשְעִירִ֑ם אֶת־ׁשְנֵ֣י וְלָקַ֖ח ז
אֶחָד֙ ּגֹורָ֤ל ּגֹרָלֹ֑ות הַּׂשְעִירִ֖ם עַל־ׁשְנֵ֥י אַהֲרֹ֛ן וְנָתַ֧ן ח מֹועֵד: אֹ֥הֶל ּפֶ֖תַח יְהֹוָ֔ה לִפְנֵ֣י
הַּגֹורָ֖ל עָלָ֛יו עָלָ֥ה אֲׁשֶ֨ר אֶת־הַּׂשָעִ֔יר אַהֲרֹן֙ וְהִקְרִ֤יב ט לַעֲזָאזֵל: אֶחָ֖ד וְגֹורָ֥ל לַיהֹוָ֔ה
לִפְנֵ֥י יָעֳמַד־חַ֛י לַעֲזָאזֵ֔ל הַּגֹורָל֙ עָלָ֤יו עָלָ֨ה אֲׁשֶ֖ר֩ וְהַּׂשָעִ֗יר י חַּטָאת: וְעָׂשָ֖הּו לַיהֹוָ֑ה
הַחַּטָאת֙ אֶת־ּפַ֤ר אַהֲרֹ֜ן וְהִקְרִ֨יב יא הַּמִדְּבָרָה: לַעֲזָאזֵ֖ל אֹתֹ֛ו לְׁשַּלַ֥ח עָלָ֑יו לְכַּפֵ֣ר יְהֹוָ֖ה

אֲׁשֶר־לֹו: הַחַּטָ֖את אֶת־ּפַ֥ר וְׁשָחַ֛ט ּבֵיתֹ֑ו ּובְעַ֣ד ּבַעֲדֹ֖ו וְכִּפֶ֥ר וְלָקַ֣ח[רביעי]אֲׁשֶר־לֹ֔ו יב
ּדַּקָ֑ה סַּמִ֖ים קְטֹ֥רֶת חָפְנָ֔יו ּומְלֹ֣א יְהֹוָ֔ה מִּלִפְנֵ֣י הַּמִזְּבֵ֨חַ֙ מֵעַ֤ל ּגַחֲלֵי־אֵׁ֞ש מְלֹא־הַּ֠מַחְתָ֠ה
עֲנַ֣ן | וְכִּסָ֣ה יְהֹוָ֑ה לִפְנֵ֣י עַל־הָאֵׁ֖ש אֶת־הַּקְטֹ֛רֶת וְנָתַ֧ן יג לַּפָרֹכֶת: מִּבֵ֥ית וְהֵבִ֖יא
וְהִּזָ֧ה הַּפָ֔ר מִּדַ֣ם וְלָקַח֙ יד יָמּות: וְלֹ֥א עַל־הָעֵדּ֖ות אֲׁשֶ֥ר אֶת־הַּכַּפֹ֛רֶת הַּקְטֹ֗רֶת
ּבְאֶצְּבָעֹו: מִן־הַּדָ֖ם ׁשֶבַע־ּפְעָמִ֛ים יַּזֶ֧ה הַּכַּפֹ֗רֶת וְלִפְנֵ֣י קֵ֑דְמָה הַּכַּפֹ֖רֶת עַל־ּפְנֵ֥י בְאֶצְּבָעֹ֛ו
וְעָׂשָ֣ה לַּפָרֹ֑כֶת אֶל־מִּבֵ֖ית אֶת־ּדָמֹ֔ו וְהֵבִיא֙ לָעָ֔ם אֲׁשֶ֣ר הַחַּטָאת֙ אֶת־ׂשְעִ֤יר וְׁשָחַ֞ט טו
וְכִּפֶ֣ר טז הַּכַּפֹרֶת: וְלִפְנֵ֥י עַל־הַּכַּפֹ֖רֶת אֹתֹ֛ו וְהִּזָ֥ה הַּפָ֔ר לְדַ֣ם עָׂשָה֙ ּכַאֲׁשֶ֤ר אֶת־ּדָמֹ֗ו
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מֹועֵ֔ד לְאֹ֣הֶל יַעֲׂשֶה֙ וְכֵ֤ן לְכָל־חַּטֹאתָ֑ם ּומִּפִׁשְעֵיהֶ֖ם יִׂשְרָאֵ֔ל ּבְנֵ֣י מִּטֻמְאֹת֙ עַל־הַּקֹ֗דֶׁש
לְכַּפֵ֥ר ּבְבֹאֹ֛ו מֹועֵ֗ד ּבְאֹ֣הֶל | לֹא־יִהְיֶ֣ה וְכָל־אָדָ֞ם יז טֻמְאֹתָם: ּבְתֹ֖וךְ אִתָ֔ם הַּׁשֹכֵ֣ן

יִׂשְרָאֵל: ּכָל־קְהַ֥ל ּובְעַ֖ד ּבֵיתֹ֔ו ּובְעַ֣ד ּבַעֲדֹו֙ וְכִּפֶ֤ר עַד־צֵאתֹ֑ו כשהןּבַּקֹ֖דֶׁש [חמישי][לוי
ּומִּדַ֣םמחוברין] הַּפָר֙ מִּדַ֤ם וְלָקַ֞ח עָלָ֑יו וְכִּפֶ֣ר לִפְנֵי־יְהֹוָ֖ה אֲׁשֶ֥ר אֶל־הַּמִזְּבֵ֛חַ וְיָצָ֗א יח

ׁשֶ֣בַע ּבְאֶצְּבָעֹ֖ו מִן־הַּדָ֛ם עָלָ֧יו וְהִּזָ֨ה יט סָבִיב: הַּמִזְּבֵ֖חַ עַל־קַרְנֹ֥ות וְנָתַ֛ן הַּׂשָעִ֔יר
וְאֶת־אֹ֥הֶל אֶת־הַּקֹ֔דֶׁש מִּכַּפֵ֣ר וְכִּלָה֙ כ יִׂשְרָאֵל: ּבְנֵ֥י מִּטֻמְאֹ֖ת וְקִּדְׁשֹ֔ו וְטִהֲרֹ֣ו ּפְעָמִ֑ים
[יָדָ֗יו] יָדָ֗ו אֶת־ׁשְתֵ֣י אַהֲרֹ֜ן וְסָמַ֨ךְ כא הֶחָי: אֶת־הַּׂשָעִ֥יר וְהִקְרִ֖יב וְאֶת־הַּמִזְּבֵ֑חַ מֹועֵ֖ד
וְאֶת־ּכָל־ּפִׁשְעֵיהֶ֖ם יִׂשְרָאֵ֔ל ּבְנֵ֣י אֶת־ּכָל־עֲֹונֹת֙ עָלָ֗יו וְהִתְוַּדָ֣ה הַחַי֒ הַּׂשָעִיר֘ עַל־רֹ֣אׁש
וְנָׂשָ֨א כב הַּמִדְּבָרָה: עִתִ֖י ּבְיַד־אִ֥יׁש וְׁשִּלַ֛ח הַּׂשָעִ֔יר עַל־רֹ֣אׁש אֹתָם֙ וְנָתַ֤ן לְכָל־חַּטֹאתָ֑ם
ּובָ֤א כג ּבַּמִדְּבָר: אֶת־הַּׂשָעִ֖יר וְׁשִּלַ֥ח ּגְזֵרָ֑ה אֶל־אֶ֣רֶץ אֶת־ּכָל־עֲֹונֹתָ֖ם עָלָ֛יו הַּׂשָעִ֥יר
וְהִּנִיחָ֖ם אֶל־הַּקֹ֑דֶׁש ּבְבֹאֹ֣ו לָבַׁ֖ש אֲׁשֶ֥ר הַּבָ֔ד אֶת־ּבִגְדֵ֣י ּופָׁשַט֙ מֹועֵ֔ד אֶל־אֹ֣הֶל אַהֲרֹן֙
וְעָׂשָ֤ה וְיָצָ֗א אֶת־ּבְגָדָ֑יו וְלָבַׁ֖ש קָדֹ֔וׁש ּבְמָקֹ֣ום בַּמַ֨יִם֙ אֶת־ּבְׂשָרֹ֤ו וְרָחַ֨ץ כד ׁשָם:

הָעָם: ּובְעַ֥ד ּבַעֲדֹ֖ו וְכִּפֶ֥ר הָעָ֔ם וְאֶת־עֹלַ֣ת מחוברין]אֶת־עֹלָתֹו֙ כשהן [ששי][ישראל
יְכַּבֵ֣ס לַעֲזָאזֵ֔ל אֶת־הַּׂשָעִיר֙ וְהַמְׁשַּלֵ֤חַ כו הַּמִזְּבֵחָה: יַקְטִ֥יר הַחַּטָ֖את חֵ֥לֶב וְאֵ֛ת כה
וְאֵ֣ת הַחַּטָ֜את ּפַ֨ר וְאֵת֩ כז אֶל־הַּמַחֲנֶה: יָבֹ֥וא וְאַחֲרֵי־כֵ֖ן ּבַּמָ֑יִם אֶת־ּבְׂשָרֹ֖ו וְרָחַ֥ץ ּבְגָדָ֔יו
וְׂשָרְפּ֣ו לַּמַחֲנֶ֑ה אֶל־מִחּ֣וץ יֹוצִ֖יא ּבַּקֹ֔דֶׁש לְכַּפֵ֣ר אֶת־ּדָמָם֙ הּובָ֤א אֲׁשֶ֨ר הַחַּטָ֗את ׂשְעִ֣יר |
וְרָחַ֥ץ ּבְגָדָ֔יו יְכַּבֵ֣ס אֹתָ֔ם וְהַּׂשרֵ֣ף כח וְאֶת־ּפִרְׁשָם: וְאֶת־ּבְׂשָרָ֖ם אֶת־עֹרֹתָ֥ם בָאֵׁ֔ש
ּבַחֹ֣דֶׁש עֹולָ֑ם לְחֻּקַ֣ת לָכֶ֖ם וְהָיְתָ֥ה כט אֶל־הַּמַחֲנֶה: יָבֹ֥וא וְאַחֲרֵי־כֵ֖ן ּבַּמָ֑יִם אֶת־ּבְׂשָרֹ֖ו
וְהַּגֵ֖ר הָאֶזְרָ֔ח תַעֲׂשּ֔ו לֹ֣א וְכָל־מְלָאכָה֙ אֶת־נַפְׁשֹתֵיכֶ֗ם תְעַּנּ֣ו לַחֹ֜דֶׁש ּבֶעָׂשֹ֨ור הַּׁ֠שְבִיעִ֠י
לִפְנֵ֥י חַּטֹ֣אתֵיכֶ֔ם מִּכֹל֙ אֶתְכֶ֑ם לְטַהֵ֣ר עֲלֵיכֶ֖ם יְכַּפֵ֥ר הַּזֶ֛ה ּכִי־בַּיֹ֥ום ל ּבְתֹוכֲכֶם: הַּגָ֥ר

תִטְהָרּו: ששי]יְהֹוָ֖ה חֻּקַ֖ת[ע''כ אֶת־נַפְׁשֹתֵיכֶ֑ם וְעִּנִיתֶ֖ם לָכֶ֔ם הִיא֙ ׁשַּבָתֹ֥ון ׁשַּבַ֨ת לא
וְלָבַׁ֛ש אָבִ֑יו תַ֣חַת לְכַהֵ֖ן אֶת־יָדֹ֔ו יְמַּלֵא֙ וַאֲׁשֶ֤ר אֹתֹ֗ו אֲׁשֶר־יִמְׁשַ֣ח הַּכֹהֵ֜ן וְכִּפֶ֨ר לב עֹולָם:
מֹועֵ֛ד וְאֶת־אֹ֧הֶל הַּקֹ֔דֶׁש אֶת־מִקְּדַׁ֣ש וְכִּפֶר֙ לג הַּקֹדֶׁש: ּבִגְדֵ֥י הַּבָ֖ד אֶת־ּבִגְדֵ֥י
לָכֶ֜ם וְהָיְתָה־ּזֹ֨את לד יְכַּפֵר: הַּקָהָ֖ל וְעַל־ּכָל־עַ֥ם הַּכֹהֲנִ֛ים וְעַ֧ל יְכַּפֵ֑ר וְאֶת־הַּמִזְּבֵ֖חַ
צִּוָ֥ה ּכַאֲׁשֶ֛ר וַּיַ֕עַׂש ּבַּׁשָנָ֑ה אַחַ֖ת מִּכָל־חַּטֹאתָ֔ם יִׂשְרָאֵל֙ עַל־ּבְנֵ֤י לְכַּפֵ֞ר עֹולָ֗ם לְחֻּקַ֣ת

יְהֹוָ֖ה אֶת־מֹׁשֶה:   פ

פרק יז
מחוברין] כשהן אֶל־אַהֲרֹ֜ן[*][רביעי ּדַּבֵ֨ר ב ּלֵאמֹר: אֶל־מֹׁשֶ֥ה יְהֹוָ֖ה וַיְדַּבֵ֥ר א

לֵאמֹר: יְהֹוָ֖ה אֲׁשֶר־צִּוָ֥ה הַּדָבָ֔ר זֶ֣ה אֲלֵיהֶ֑ם וְאָמַרְתָ֖ יִׂשְרָאֵ֔ל ּכָל־ּבְנֵ֣י וְאֶל֙ וְאֶל־ּבָנָ֗יו
יִׁשְחָ֔ט אֲׁשֶ֣ר אֹ֚ו ּבַּמַחֲנֶ֑ה אֹו־עֵ֖ז אֹו־כֶׂ֛שֶב ׁשֹ֥ור יִׁשְחַ֜ט אֲׁשֶ֨ר יִׂשְרָאֵ֔ל מִּבֵ֣ית אִיׁש֙ אִ֥יׁש ג
לִפְנֵ֖י לַיהֹוָ֔ה קָרְּבָן֙ לְהַקְרִ֤יב הֱבִיאֹו֒ לֹ֣א מֹועֵד֘ אֹ֣הֶל וְאֶל־ּפֶ֜תַח ד לַּמַחֲנֶה: מִחּ֖וץ
עַּמֹו: מִּקֶ֥רֶב הַהּ֖וא הָאִ֥יׁש וְנִכְרַ֛ת ׁשָפָ֔ךְ ּדָ֣ם הַהּוא֙ לָאִ֤יׁש יֵחָׁשֵ֞ב ּדָ֣ם יְהֹוָ֑ה מִׁשְּכַ֣ן
הַּׂשָדֶה֒ עַל־ּפְנֵ֣י זֹבְחִים֘ הֵ֣ם אֲׁשֶ֥ר אֶת־זִבְחֵיהֶם֘ יִׂשְרָאֵ֗ל ּבְנֵ֣י יָבִ֜יאּו אֲׁשֶ֨ר לְמַ֩עַן֩ ה
אֹותָם: לַיהֹוָ֖ה ׁשְלָמִ֛ים זִבְחֵ֧י וְזָ֨בְחּ֜ו אֶל־הַּכֹהֵ֑ן מֹועֵ֖ד אֹ֥הֶל אֶל־ּפֶ֛תַח לַיהֹוָ֗ה וֶהֱבִיאֻ֣ם
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לְרֵ֥יחַ הַחֵ֔לֶב וְהִקְטִ֣יר מֹועֵ֑ד אֹ֣הֶל ּפֶ֖תַח יְהֹוָ֔ה עַל־מִזְּבַ֣ח אֶת־הַּדָם֙ הַּכֹהֵ֤ן וְזָרַ֨ק ו
לַיהֹוָה: אַחֲרֵיהֶ֑ם[*]נִיחֹ֖חַ זֹנִ֖ים הֵ֥ם אֲׁשֶ֛ר לַּׂשְעִירִ֕ם אֶת־זִבְחֵיהֶ֔ם עֹוד֙ וְלֹא־יִזְּבְחּ֥ו ז

יִׂשְרָאֵ֔ל מִּבֵ֣ית אִיׁש֙ אִ֥יׁש תֹאמַ֔ר וַאֲלֵהֶ֣ם ח לְדֹרֹתָם: לָהֶ֖ם תִהְיֶה־ּזֹ֥את עֹולָ֛ם חֻּקַ֥ת
לֹ֣א מֹועֵד֙ אֹ֤הֶל וְאֶל־ּפֶ֜תַח ט אֹו־זָבַח: עֹלָ֖ה אֲׁשֶר־יַעֲלֶ֥ה ּבְתֹוכָ֑ם אֲׁשֶר־יָגּ֣ור ּומִן־הַּגֵ֖ר
יִׂשְרָאֵ֗ל מִּבֵ֣ית אִ֜יׁש וְאִ֨יׁש י מֵעַּמָיו: הַהּ֖וא הָאִ֥יׁש וְנִכְרַ֛ת לַיהֹוָ֑ה אֹתֹ֖ו לַעֲׂשֹ֥ות יְבִיאֶּ֔נּו
אֶת־הַּדָ֔ם הָאֹכֶ֣לֶת ּבַּנֶ֨פֶׁש֙ פָנַ֗י וְנָתַתִ֣י ּכָל־ּדָ֑ם יֹאכַ֖ל אֲׁשֶ֥ר ּבְתֹוכָ֔ם הַּגָ֣ר ּומִן־הַּגֵר֙
לָכֶם֙ נְתַתִ֤יו וַאֲנִ֞י הִוא֒ ּבַּדָ֣ם הַּבָׂשָר֘ ּכִי־נֶ֣פֶׁש יא עַּמָּה: מִּקֶ֥רֶב אֹתָּ֖ה וְהִכְרַתִ֥י

יְכַּפֵר: ּבַּנֶ֥פֶׁש הּ֖וא ּכִי־הַּדָ֥ם עַל־נַפְׁשֹתֵיכֶ֑ם לְכַּפֵ֖ר אָמַ֨רְתִי֙[*]עַל־הַּמִזְּבֵ֔חַ עַל־ּכֵ֤ן יב
ּדָם: לֹא־יֹ֥אכַל ּבְתֹוכֲכֶ֖ם הַּגָ֥ר וְהַּגֵ֛ר ּדָ֑ם לֹא־תֹ֣אכַל מִּכֶ֖ם ּכָל־נֶ֥פֶׁש יִׂשְרָאֵ֔ל לִבְנֵ֣י
אֲׁשֶ֣ר אֹו־עֹ֖וף חַּיָ֛ה צֵ֥יד יָצּ֜וד אֲׁשֶ֨ר ּבְתֹוכָ֔ם הַּגָ֣ר ּומִן־הַּגֵר֙ יִׂשְרָאֵ֗ל מִּבְנֵ֣י אִ֜יׁש וְאִ֨יׁש יג
לִבְנֵ֣י וָאֹמַר֙ הּוא֒ בְנַפְׁשֹו֘ ּדָמֹ֣ו ּכָל־ּבָׂשָ֗ר ּכִי־נֶ֣פֶׁש יד ּבֶעָפָר: וְכִּסָ֖הּו אֶת־ּדָמֹ֔ו וְׁשָפַךְ֙ יֵאָכֵ֑ל
יִּכָרֵת: ּכָל־אֹכְלָ֖יו הִ֔וא ּדָמֹ֣ו ּכָל־ּבָׂשָר֙ נֶ֤פֶׁש ּכִ֣י תֹאכֵ֑לּו לֹ֣א ּכָל־ּבָׂשָ֖ר ּדַ֥ם יִׂשְרָאֵ֔ל
וְטָמֵ֥א ּבַּמַ֛יִם וְרָחַ֥ץ ּבְגָדָ֜יו וְכִּבֶ֨ס ּובַּגֵ֑ר ּבָאֶזְרָ֖ח ּוטְרֵפָ֔ה נְבֵלָה֙ תֹאכַ֤ל אֲׁשֶ֨ר וְכָל־נֶ֗פֶׁש טו

עַד־הָעֶ֖רֶב וְטָהֵר: טז וְאִם֙ לֹ֣א יְכַּבֵ֔ס ּובְׂשָרֹ֖ו לֹ֣א יִרְחָ֑ץ וְנָׂשָ֖א עֲֹונֹו:   פ

פרק יח
יְהֹוָ֥ה אֲנִ֖י אֲלֵהֶ֑ם וְאָמַרְתָ֖ יִׂשְרָאֵ֔ל אֶל־ּבְנֵ֣י ּדַּבֵר֙ ב ּלֵאמֹר: אֶל־מֹׁשֶ֥ה יְהֹוָ֖ה וַיְדַּבֵ֥ר א
אֶרֶץ־ּכְנַ֡עַן ּוכְמַעֲׂשֵ֣ה תַעֲׂשּ֑ו לֹ֣א יְׁשַבְתֶם־ּבָּ֖ה אֲׁשֶ֥ר אֶרֶץ־מִצְרַ֛יִם ּכְמַעֲׂשֵ֧ה ג אֱלֹהֵיכֶם:
תַעֲׂשּ֛ו אֶת־מִׁשְּפָטַ֧י ד תֵלֵכּו: לֹ֥א ּובְחֻּקֹתֵיהֶ֖ם תַעֲׂשּ֔ו לֹ֣א ׁשָּ֨מָ֨ה אֶתְכֶ֥ם מֵבִ֨יא אֲנִי֩ אֲׁשֶ֣ר
אֶת־חֻּקֹתַי֙ ּוׁשְמַרְתֶ֤ם ה אֱלֹהֵיכֶם: יְהֹוָ֥ה אֲנִ֖י ּבָהֶ֑ם לָלֶ֣כֶת תִׁשְמְרּ֖ו וְאֶת־חֻּקֹתַ֥י

ס יְהֹוָה: אֲנִ֖י ּבָהֶ֑ם וָחַ֣י הָאָדָ֖ם אֹתָ֛ם יַעֲׂשֶ֥ה אֲׁשֶ֨ר אִיׁש֙[*]וְאֶת־מִׁשְּפָטַ֔י אִ֥יׁש ו
וְעֶרְוַ֥ת אָבִ֛יךָ עֶרְוַ֥ת ז ס יְהֹוָה: אֲנִ֖י עֶרְוָ֑ה לְגַּלֹ֣ות תִקְרְבּ֖ו לֹ֥א ּבְׂשָרֹ֔ו אֶל־ּכָל־ׁשְאֵ֣ר
תְגַּלֵ֑ה לֹ֣א אֵׁשֶת־אָבִ֖יךָ עֶרְוַ֥ת ח ס עֶרְוָתָּה: תְגַּלֶ֖ה לֹ֥א הִ֔וא אִּמְךָ֣ תְגַּלֵ֑ה לֹ֣א אִּמְךָ֖
אֹ֖ו ּבַ֔יִת מֹולֶ֣דֶת בַת־אִּמֶ֔ךָ אֹ֣ו בַת־אָבִ֨יךָ֙ אֲחֹותְךָ֤ עֶרְוַ֨ת ט ס הִוא: אָבִ֖יךָ עֶרְוַ֥ת
עֶרְוָתָ֑ן תְגַּלֶ֖ה לֹ֥א בַת־ּבִתְךָ֔ אֹ֣ו ּבַת־ּבִנְךָ֙ עֶרְוַ֤ת י ס עֶרְוָתָן: תְגַּלֶ֖ה לֹ֥א חּ֑וץ מֹולֶ֣דֶת
לֹ֥א הִ֑וא אֲחֹותְךָ֖ אָבִ֔יךָ מֹולֶ֣דֶת אָבִ֨יךָ֙ ּבַת־אֵׁשֶ֤ת עֶרְוַ֨ת יא ס הֵּנָה: עֶרְוָתְךָ֖ ּכִ֥י
ס הִוא: אָבִ֖יךָ ׁשְאֵ֥ר תְגַּלֵ֑ה לֹ֣א אֲחֹות־אָבִ֖יךָ עֶרְוַ֥ת יב ס עֶרְוָתָּה: תְגַּלֶ֖ה
לֹ֣א אֲחִי־אָבִ֖יךָ עֶרְוַ֥ת יד ס הִוא: אִּמְךָ֖ ּכִי־ׁשְאֵ֥ר תְגַּלֵ֑ה לֹ֣א אֲחֹות־אִּמְךָ֖ עֶרְוַ֥ת יג
ּבִנְךָ֙ אֵׁ֤שֶת תְגַּלֵ֑ה לֹ֣א ּכַּלָתְךָ֖ עֶרְוַ֥ת טו ס הִוא: ּדֹדָתְךָ֖ תִקְרָ֔ב לֹ֣א אֶל־אִׁשְתֹו֙ תְגַּלֵ֑ה
ס הִוא: אָחִ֖יךָ עֶרְוַ֥ת תְגַּלֵ֑ה לֹ֣א אֵׁשֶת־אָחִ֖יךָ עֶרְוַ֥ת טז ס עֶרְוָתָּה: תְגַּלֶ֖ה לֹ֥א הִ֔וא
עֶרְוָתָּ֔ה לְגַּלֹ֣ות תִּקַח֙ לֹ֤א וְאֶת־ּבַת־ּבִתָּ֗ה אֶת־ּבַת־ּבְנָּ֞ה תְגַּלֵ֑ה לֹ֣א ּובִתָּ֖ה אִּׁשָ֛ה עֶרְוַ֥ת יז
עָלֶ֖יהָ עֶרְוָתָּ֛ה לְגַּלֹ֧ות לִצְרֹ֗ר תִּקָ֑ח לֹ֣א אֶל־אֲחֹתָּ֖ה וְאִּׁשָ֥ה יח הִוא: זִּמָ֥ה הֵּ֖נָה ׁשַאֲרָ֥ה
עֲמִ֣יתְךָ֔ וְאֶל־אֵׁ֨שֶת֙ כ עֶרְוָתָּה: לְגַּלֹ֖ות תִקְרַ֔ב לֹ֣א טֻמְאָתָּ֑ה ּבְנִּדַ֣ת וְאֶל־אִּׁשָ֖ה יט ּבְחַּיֶיהָ:
וְלֹ֧א לַּמֹ֑לֶךְ לְהַעֲבִ֣יר לֹא־תִתֵ֖ן ּומִּזַרְעֲךָ֥ כא לְטָמְאָה־בָּה: לְזָ֑רַע ׁשְכָבְתְךָ֖ לֹא־תִתֵ֥ן

יְהֹוָה: אֲנִ֥י אֱלֹהֶ֖יךָ אֶת־ׁשֵ֥ם תֹועֵבָ֖ה[*]תְחַּלֵ֛ל אִּׁשָ֑ה מִׁשְּכְבֵ֣י תִׁשְּכַ֖ב לֹ֥א וְאֶ֨ת־זָכָ֔ר כב
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בְהֵמָ֛ה לִפְנֵ֧י לֹא־תַעֲמֹ֞ד וְאִּׁשָ֗ה לְטָמְאָה־בָּ֑ה ׁשְכָבְתְךָ֖ לֹא־תִתֵ֥ן ּובְכָל־ּבְהֵמָ֛ה כג הִוא:
אֲׁשֶר־אֲנִ֥י הַּגֹויִ֔ם נִטְמְאּ֣ו בְכָל־אֵּ֨לֶה֙ ּכִ֤י ּבְכָל־אֵּ֑לֶה אַל־תִּטַּמְאּ֖ו כד הּוא: תֶ֥בֶל לְרִבְעָּ֖ה
אֶת־יׁשְבֶיהָ: הָאָ֖רֶץ וַתָקִ֥א עָלֶ֑יהָ עֲֹונָּ֖ה וָאֶפְקֹ֥ד הָאָ֔רֶץ וַתִטְמָ֣א כה מִּפְנֵיכֶם: מְׁשַּלֵ֖חַ
הָאֵּ֑לֶה הַתֹועֵבֹ֖ת מִּכֹ֥ל תַעֲׂשּ֔ו וְלֹ֣א וְאֶת־מִׁשְּפָטַ֔י אֶת־חֻּקֹתַי֙ אַתֶ֗ם ּוׁשְמַרְתֶ֣ם כו
אֲׁשֶ֣ר אַנְׁשֵי־הָאָ֖רֶץ עָׂשּ֥ו הָאֵ֔ל אֶת־ּכָל־הַתֹועֵבֹ֣ת ּכִ֚י כז ּבְתֹוכֲכֶם: הַּגָ֥ר וְהַּגֵ֖ר הָאֶזְרָ֔ח

הָאָרֶץ: וַתִטְמָ֖א אֹתָּ֑ה[מפטיר]לִפְנֵיכֶ֑ם ּבְטַּמַאֲכֶ֖ם אֶתְכֶ֔ם הָאָ֨רֶץ֙ וְלֹא־תָקִ֤יא כח
הָאֵּ֑לֶה הַתֹועֵבֹ֖ת מִּכֹ֥ל יַעֲׂשֶ֔ה ּכָל־אֲׁשֶ֣ר ּכִ֚י כט לִפְנֵיכֶם: אֲׁשֶ֥ר אֶת־הַּגֹ֖וי קָאָ֛ה ּכַאֲׁשֶ֥ר
עֲׂשֹ֜ות לְבִלְתִ֨י אֶת־מִׁשְמַרְתִ֗י ּוׁשְמַרְתֶ֣ם ל עַּמָם: מִּקֶ֥רֶב הָעֹׂש֖ת הַּנְפָׁשֹ֥ות וְנִכְרְתּ֛ו
פ פ אֱלֹהֵיכֶם: יְהֹוָ֥ה אֲנִ֖י ּבָהֶ֑ם תִּטַּמְאּ֖ו וְלֹ֥א לִפְנֵיכֶ֔ם נַעֲׂשּ֣ו אֲׁשֶ֣ר הַתֹועֵבֹת֙ מֵחֻּקֹ֤ות

פ

פרק יט
קדושים] ּבְנֵי־יִׂשְרָאֵ֛ל[פרשת אֶל־ּכָל־עֲדַ֧ת ּדַּבֵ֞ר ב ּלֵאמֹר: אֶל־מֹׁשֶ֥ה יְהֹוָ֖ה וַיְדַּבֵ֥ר א

תִירָ֔אּו וְאָבִיו֙ אִּמֹ֤ו אִ֣יׁש ג אֱלֹהֵיכֶם: יְהֹוָ֥ה אֲנִ֖י קָדֹ֔וׁש ּכִ֣י תִהְיּ֑ו קְדׁשִ֣ים אֲלֵהֶ֖ם וְאָמַרְתָ֥
מַּסֵכָ֔ה וֵאלֹהֵי֙ אֶל־הָ֣אֱלִילִ֔ם אַל־תִפְנּו֙ ד אֱלֹהֵיכֶם: יְהֹוָ֥ה אֲנִ֖י תִׁשְמֹ֑רּו וְאֶת־ׁשַּבְתֹתַ֖י

אֱלֹהֵיכֶם: יְהֹוָ֥ה אֲנִ֖י לָכֶ֑ם תַעֲׂשּ֖ו מחוברין]לֹ֥א כשהן תִזְּבְחּ֛ו[לוי][חמישי וְכִ֧י ה
וְהַּנֹותָר֙ ּומִּמָחֳרָ֑ת יֵאָכֵ֖ל זִבְחֲכֶ֛ם ּבְיֹ֧ום ו תִזְּבָחֻהּו: לִרְצֹנְכֶ֖ם לַיהֹוָ֑ה ׁשְלָמִ֖ים זֶ֥בַח
יֵרָצֶה: לֹ֥א הּ֖וא ּפִּגּ֥ול הַּׁשְלִיׁשִ֑י ּבַּיֹ֣ום יֵאָכֵ֖ל הֵאָכֹ֥ל וְאִ֛ם ז יִּׂשָרֵף: ּבָאֵׁ֖ש הַּׁשְלִיׁשִ֔י עַד־יֹ֣ום
מֵעַּמֶיהָ: הַהִ֖וא הַּנֶ֥פֶׁש וְנִכְרְתָ֛ה חִּלֵ֑ל יְהֹוָ֖ה ּכִי־אֶת־קֹ֥דֶׁש יִּׂשָ֔א עֲֹונֹ֣ו וְאֹכְלָיו֙ ח
לֹ֥א קְצִירְךָ֖ וְלֶ֥קֶט לִקְצֹ֑ר ׂשָדְךָ֖ ּפְאַ֥ת תְכַּלֶ֛ה לֹ֧א אַרְצְכֶ֔ם אֶת־קְצִ֣יר ּובְקֻצְרְכֶם֙ ט
אֲנִ֖י אֹתָ֔ם תַעֲזֹ֣ב וְלַּגֵר֙ לֶעָנִ֤י תְלַּקֵ֑ט לֹ֣א ּכַרְמְךָ֖ ּופֶ֥רֶט תְעֹולֵ֔ל לֹ֣א וְכַרְמְךָ֙ י תְלַּקֵט:

אֱלֹהֵיכֶם: ּבַעֲמִיתֹו:[ישראל]יְהֹוָ֥ה אִ֥יׁש וְלֹא־תְׁשַּקְרּ֖ו וְלֹא־תְכַחֲׁשּ֥ו תִגְנֹ֑בּו לֹ֖א יא
לֹא־תַעֲׁשֹ֥ק יג יְהֹוָה: אֲנִ֥י אֱלֹהֶ֖יךָ אֶת־ׁשֵ֥ם וְחִּלַלְתָ֛ לַּׁשָ֑קֶר בִׁשְמִ֖י וְלֹא־תִּׁשָבְעּ֥ו יב
וְלִפְנֵ֣י חֵרֵׁ֔ש לֹא־תְקַּלֵ֣ל יד עַד־ּבֹקֶר: אִתְךָ֖ ׂשָכִ֛יר ּפְעֻּלַ֥ת לֹא־תָלִ֞ין תִגְזֹ֑ל וְלֹ֣א אֶת־רֵעֲךָ֖

יְהֹוָה: אֲנִ֥י ּמֵאֱלֹהֶ֖יךָ וְיָרֵ֥אתָ מִכְׁשֹ֑ל תִתֵ֖ן לֹ֥א מחוברין]עִּוֵ֔ר כשהן [רביעי][ששי
תִׁשְּפֹ֥ט ּבְצֶ֖דֶק גָדֹ֑ול ּפְנֵ֣י תֶהְּדַ֖ר וְלֹ֥א פְנֵי־דָ֔ל לֹא־תִּׂשָ֣א ּבַּמִׁשְּפָ֔ט עָ֨וֶל֙ לֹא־תַעֲׂשּ֥ו טו
לֹא־תִׂשְנָ֥א יז יְהֹוָה: אֲנִ֖י רֵעֶ֑ךָ עַל־ּדַ֣ם תַעֲמֹ֖ד לֹ֥א ּבְעַּמֶ֔יךָ רָכִיל֙ לֹא־תֵלֵ֤ךְ טז עֲמִיתֶךָ:
לֹא־תִּקֹ֤ם יח חֵטְא: עָלָ֖יו וְלֹא־תִּׂשָ֥א אֶת־עֲמִיתֶ֔ךָ תֹוכִ֨יחַ֙ הֹוכֵ֤חַ ּבִלְבָבֶ֑ךָ אֶת־אָחִ֖יךָ

יְהֹוָה: אֲנִ֖י ּכָמֹ֑וךָ לְרֵעֲךָ֖ וְאָהַבְתָ֥ עַּמֶ֔ךָ אֶת־ּבְנֵ֣י כשהןוְלֹא־תִּטֹר֙ [חמישי][ע''כ
ּכִלְאָ֑יִםמחוברין] לֹא־תִזְרַ֣ע ׂשָדְךָ֖ ּכִלְאַ֔יִם לֹא־תַרְּבִ֣יעַ ּבְהֶמְתְךָ֙ תִׁשְמֹ֒רּו֒ אֶת־חֻּקֹתַי֘ יט

וְהִ֤וא ׁשִכְבַת־זֶ֗רַע אֶת־אִּׁשָ֜ה ּכִי־יִׁשְּכַ֨ב וְ֠אִ֠יׁש כ עָלֶיךָ: יַעֲלֶ֖ה לֹ֥א ׁשַעַטְנֵ֔ז ּכִלְאַ֨יִם֙ ּובֶ֤גֶד
לֹ֥א תִהְיֶ֛ה ּבִּקֹ֧רֶת נִתַן־לָּ֑ה לֹ֣א חֻפְׁשָ֖ה אֹ֥ו נִפְּדָ֔תָה לֹ֣א וְהָפְּדֵה֙ לְאִ֔יׁש נֶחֱרֶ֣פֶת ׁשִפְחָה֙
אָׁשָם: אֵ֖יל מֹועֵ֑ד אֹ֣הֶל אֶל־ּפֶ֖תַח לַיהֹוָ֔ה אֶת־אֲׁשָמֹו֙ וְהֵבִ֤יא כא חֻּפָׁשָה: ּכִי־לֹ֥א יּומְתּ֖ו
לֹ֔ו וְנִסְלַ֣ח חָטָ֑א אֲׁשֶ֣ר עַל־חַּטָאתֹ֖ו יְהֹוָ֔ה לִפְנֵ֣י הָאָׁשָם֙ ּבְאֵ֤יל הַּכֹהֵ֜ן עָלָ֨יו וְכִּפֶר֩ כב
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אֶת־ּפִרְיֹ֑ו[ששי] עָרְלָתֹ֖ו וַעֲרַלְתֶ֥ם מַאֲכָ֔ל ּכָל־עֵ֣ץ ּונְטַעְתֶם֙ אֶל־הָאָ֗רֶץ וְכִי־תָבֹ֣אּו כג
קֹ֥דֶׁש ּכָל־ּפִרְיֹ֑ו יִהְיֶ֖ה הָרְבִיעִ֔ת ּובַּׁשָנָה֙ כד יֵאָכֵל: לֹ֥א עֲרֵלִ֖ים לָכֶ֛ם יִהְיֶ֥ה ׁשָנִ֗ים ׁשָלׁ֣ש
אֲנִ֖י תְבּואָתֹ֑ו לָכֶ֖ם לְהֹוסִ֥יף אֶת־ּפִרְיֹ֔ו תֹאכְלּו֙ הַחֲמִיׁשִ֗ת ּובַּׁשָנָ֣ה כה לַיהֹוָה: הִּלּולִ֖ים

אֱלֹהֵיכֶם: ששי]יְהֹוָ֥ה לֹ֣א[ע''כ כז תְעֹונֵנּו: וְלֹ֥א תְנַחֲׁשּ֖ו לֹ֥א עַל־הַּדָ֑ם תֹאכְלּ֖ו לֹ֥א כו
תִתְנּו֙ לֹ֤א לָנֶ֗פֶׁש וְׂשֶ֣רֶט כח זְקָנֶךָ: ּפְאַ֥ת אֵ֖ת תַׁשְחִ֔ית וְלֹ֣א רֹאׁשְכֶ֑ם ּפְאַ֖ת תַּקִ֔פּו
אֶת־ּבִתְךָ֖ אַל־תְחַּלֵ֥ל כט יְהֹוָה: אֲנִ֖י ּבָכֶ֑ם תִתְנּ֖ו לֹ֥א קַעֲקַ֔ע ּוכְתֹ֣בֶת ּבִבְׂשַרְכֶ֔ם
ּומִקְּדָׁשִ֖י תִׁשְמֹ֔רּו אֶת־ׁשַּבְתֹתַ֣י ל זִּמָה: הָאָ֖רֶץ ּומָלְאָ֥ה הָאָ֔רֶץ וְלֹא־תִזְנֶ֣ה לְהַזְנֹותָּ֑ה
בָהֶ֑ם לְטָמְאָ֣ה אַל־תְבַקְׁשּ֖ו וְאֶל־הַּיִּדְעֹנִ֔ים אֶל־הָאֹבֹת֙ אַל־תִפְנּ֤ו לא יְהֹוָה: אֲנִ֖י תִירָ֑אּו
אֲנִ֥י ּמֵאֱלֹהֶ֖יךָ וְיָרֵ֥אתָ זָקֵ֑ן ּפְנֵ֣י וְהָדַרְתָ֖ תָקּ֔ום ׂשֵיבָה֙ מִּפְנֵ֤י לב אֱלֹהֵיכֶם: יְהֹוָ֥ה אֲנִ֖י

ס מִּכֶם֩[*]יְהֹוָה: ּכְאֶזְרָ֣ח לד אֹתֹו: תֹונּ֖ו לֹ֥א ּבְאַרְצְכֶ֑ם ּגֵ֖ר אִתְךָ֛ וְכִי־יָגּ֧ור לג
אֲנִ֖י מִצְרָ֑יִם ּבְאֶ֣רֶץ הֱיִיתֶ֖ם ּכִי־גֵרִ֥ים ּכָמֹ֔וךָ לֹו֙ וְאָהַבְתָ֥ אִתְכֶ֗ם הַּגָ֣ר | הַּגֵ֣ר לָכֶ֜ם יִהְיֶ֨ה
מֹ֧אזְנֵי לו ּובַּמְׂשּורָה: ּבַּמִׁשְקָ֖ל ּבַּמִּדָ֕ה ּבַּמִׁשְּפָ֑ט עָ֖וֶל לֹא־תַעֲׂשּ֥ו לה אֱלֹהֵיכֶם: יְהֹוָ֥ה
אֲׁשֶר־הֹוצֵ֥אתִי אֱלֹהֵיכֶ֔ם יְהֹוָ֣ה אֲנִי֙ לָכֶ֑ם יִהְיֶ֣ה צֶ֖דֶק וְהִ֥ין צֶ֛דֶק אֵ֥יפַת אַבְנֵי־צֶ֗דֶק צֶ֣דֶק
אֹתָ֑ם וַעֲׂשִיתֶ֖ם וְאֶת־ּכָל־מִׁשְּפָטַ֔י אֶת־ּכָל־חֻּקֹתַי֙ ּוׁשְמַרְתֶ֤ם לז מִצְרָיִם: מֵאֶ֥רֶץ אֶתְכֶ֖ם

אֲנִ֖י יְהֹוָה:   פ

פרק כ
מִּבְנֵ֨י[*] אִיׁש֩ אִ֣יׁש תֹאמַר֒ יִׂשְרָאֵל֘ וְאֶל־ּבְנֵ֣י ב ּלֵאמֹר: אֶל־מֹׁשֶ֥ה יְהֹוָ֖ה וַיְדַּבֵ֥ר א

הָאָ֖רֶץ עַ֥ם יּומָ֑ת מֹ֣ות לַּמֹ֖לֶךְ מִּזַרְעֹ֛ו יִתֵ֧ן אֲׁשֶ֨ר ּבְיִׂשְרָאֵ֗ל הַּגָ֣ר | ּומִן־הַּגֵ֣ר יִׂשְרָאֵ֜ל
מִּזַרְעֹו֙ ּכִ֤י עַּמֹ֑ו מִּקֶ֣רֶב אֹתֹ֖ו וְהִכְרַתִ֥י הַהּ֔וא ּבָאִ֣יׁש אֶת־ּפָנַי֙ אֶתֵ֤ן וַאֲנִ֗י ג בָאָבֶן: יִרְּגְמֻ֥הּו
עַ֨ם יַעְלִ֩ימּו֩ הַעְלֵ֣ם וְאִ֡ם ד קָדְׁשִי: אֶת־ׁשֵ֥ם ּולְחַּלֵ֖ל אֶת־מִקְּדָׁשִ֔י טַּמֵא֙ לְמַ֗עַן לַּמֹ֔לֶךְ נָתַ֣ן
אֹתֹו: הָמִ֥ית לְבִלְתִ֖י לַּמֹ֑לֶךְ מִּזַרְעֹ֖ו ּבְתִתֹ֥ו הַהּ֔וא מִן־הָאִ֣יׁש אֶת־עֵינֵיהֶם֙ הָאָ֜רֶץ
ּכָל־הַּזֹנִ֣ים | וְאֵ֣ת אֹתֹ֜ו וְהִכְרַתִ֨י ּובְמִׁשְּפַחְתֹ֑ו הַהּ֖וא ּבָאִ֥יׁש אֶת־ּפָנַ֛י אֲנִ֧י וְׂשַמְתִ֨י ה
אֶל־הָאֹבֹת֙ תִפְנֶ֤ה אֲׁשֶ֨ר וְהַּנֶ֗פֶׁש ו עַּמָם: מִּקֶ֥רֶב הַּמֹ֖לֶךְ אַחֲרֵ֥י לִזְנֹ֛ות אַחֲרָ֗יו
עַּמֹו: מִּקֶ֥רֶב אֹתֹ֖ו וְהִכְרַתִ֥י הַהִ֔וא ּבַּנֶ֣פֶׁש אֶת־ּפָנַי֙ וְנָתַתִ֤י אַחֲרֵיהֶ֑ם לִזְנֹ֖ת וְאֶל־הַּיִּדְעֹנִ֔ים

אֱלֹהֵיכֶם: יְהֹוָ֖ה אֲנִ֥י ּכִ֛י קְדֹׁשִ֑ים וִהְיִיתֶ֖ם וְהִ֨תְקַּדִׁשְתֶ֔ם אֶת־חֻּקֹתַ֔י[*]ז ּוׁשְמַרְתֶם֙ ח
וְאֶת־אִּמֹ֖ו אֶת־אָבִ֛יו יְקַּלֵ֧ל אֲׁשֶ֨ר אִ֗יׁש ּכִי־אִ֣יׁש ט מְקַּדִׁשְכֶם: יְהֹוָ֖ה אֲנִ֥י אֹתָ֑ם וַעֲׂשִיתֶ֖ם
יִנְאַ֖ף אֲׁשֶ֥ר אִ֔יׁש אֶת־אֵׁ֣שֶת יִנְאַף֙ אֲׁשֶ֤ר וְאִ֗יׁש י ּבֹו: ּדָמָ֥יו קִּלֵ֖ל וְאִּמֹ֛ו אָבִ֧יו יּומָ֑ת מֹ֣ות
אָבִ֔יו אֶת־אֵׁ֣שֶת יִׁשְּכַב֙ אֲׁשֶ֤ר וְאִ֗יׁש יא וְהַּנֹאָפֶת: הַּנֹאֵ֖ף מֹות־יּומַ֥ת רֵעֵ֑הּו אֶת־אֵׁ֣שֶת
אֶת־ּכַּלָתֹ֔ו יִׁשְּכַב֙ אֲׁשֶ֤ר וְאִ֗יׁש יב ּבָם: ּדְמֵיהֶ֥ם ׁשְנֵיהֶ֖ם מֹות־יּומְתּ֥ו ּגִּלָ֑ה אָבִ֖יו עֶרְוַ֥ת
מִׁשְּכְבֵ֣י אֶת־זָכָר֙ יִׁשְּכַ֤ב אֲׁשֶ֨ר וְאִ֗יׁש יג ּבָם: ּדְמֵיהֶ֥ם עָׂשּ֖ו תֶ֥בֶל ׁשְנֵיהֶ֑ם יּומְתּ֖ו מֹ֥ות
אֶת־אִּׁשָ֛ה יִּקַ֧ח אֲׁשֶ֨ר וְאִ֗יׁש יד ּבָם: ּדְמֵיהֶ֥ם יּומָ֖תּו מֹ֥ות ׁשְנֵיהֶ֑ם עָׂשּ֖ו תֹועֵבָ֥ה אִּׁשָ֔ה
וְאִ֗יׁש טו ּבְתֹוכֲכֶם: זִּמָ֖ה וְלֹא־תִהְיֶ֥ה וְאֶתְהֶ֔ן אֹתֹו֙ יִׂשְרְפּ֤ו ּבָאֵׁ֞ש הִ֑וא זִּמָ֣ה וְאֶת־אִּמָּ֖ה
תִקְרַ֤ב אֲׁשֶ֨ר וְאִּׁשָ֗ה טז תַהֲרֹגּו: וְאֶת־הַּבְהֵמָ֖ה יּומָ֑ת מֹ֣ות ּבִבְהֵמָ֖ה ׁשְכָבְתֹ֛ו יִתֵ֧ן אֲׁשֶ֨ר
ּדְמֵיהֶ֥ם יּומָ֖תּו מֹ֥ות וְאֶת־הַּבְהֵמָ֑ה אֶת־הָאִּׁשָ֖ה וְהָרַגְתָ֥ אֹתָּ֔ה לְרִבְעָ֣ה אֶל־ּכָל־ּבְהֵמָה֙
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וְהִ֨יא אֶת־עֶרְוָתָּ֜ה וְרָאָ֨ה בַת־אִּ֠מֹ֠ו אֹ֣ו ּבַת־אָבִ֣יו אֶת־אֲחֹתֹ֡ו אֲׁשֶר־יִּקַ֣ח וְאִ֣יׁש יז ּבָם:
יִּׂשָא: עֲֹונֹ֥ו ּגִּלָ֖ה אֲחֹתֹ֛ו עֶרְוַ֧ת עַּמָ֑ם ּבְנֵ֣י לְעֵינֵ֖י וְנִ֨כְרְתּ֔ו הּ֔וא חֶ֣סֶד אֶת־עֶרְוָתֹו֙ תִרְאֶ֤ה
וְהִ֕וא הֶעֱרָ֔ה אֶת־מְקֹרָּ֣ה אֶת־עֶרְוָתָּה֙ וְגִּלָ֤ה ּדָוָ֗ה אֶת־אִּׁשָ֜ה אֲׁשֶר־יִׁשְּכַ֨ב וְ֠אִ֠יׁש יח
וַאֲחֹ֥ות אִּמְךָ֛ אֲחֹ֧ות וְעֶרְוַ֨ת יט עַּמָם: מִּקֶ֥רֶב ׁשְנֵיהֶ֖ם וְנִכְרְתּ֥ו ּדָמֶ֑יהָ אֶת־מְקֹ֣ור ּגִּלְתָ֖ה
אֶת־ּדֹ֣דָתֹ֔ו יִׁשְּכַב֙ אֲׁשֶ֤ר וְאִ֗יׁש כ יִּׂשָאּו: עֲֹונָ֥ם הֶעֱרָ֖ה אֶת־ׁשְאֵרֹ֛ו ּכִ֧י תְגַּלֵ֑ה לֹ֣א אָבִ֖יךָ
נִּדָ֣ה אָחִ֖יו אֶת־אֵׁ֥שֶת יִּקַ֛ח אֲׁשֶ֥ר וְאִ֗יׁש כא יָמֻתּו: עֲרִירִ֥ים יִּׂשָ֖אּו חֶטְאָ֥ם ּגִּלָ֑ה ּדֹדֹ֖ו עֶרְוַ֥ת
וְאֶת־ּכָל־מִׁשְּפָטַ֔י אֶת־ּכָל־חֻּקֹתַי֙ ּוׁשְמַרְתֶ֤ם כב יִהְיּו: עֲרִירִ֥ים ּגִּלָ֖ה אָחִ֛יו עֶרְוַ֥ת הִ֑וא
ּבָּה: לָׁשֶ֥בֶת ׁשָּ֖מָה אֶתְכֶ֛ם מֵבִ֥יא אֲנִ֜י אֲׁשֶ֨ר הָאָ֔רֶץ אֶתְכֶם֙ וְלֹא־תָקִ֤יא אֹתָ֑ם וַעֲׂשִיתֶ֖ם

וָאָקֻ֖ץ[*] עָׂשּ֔ו אֶת־ּכָל־אֵּ֨לֶה֙ ּכִ֤י מִּפְנֵיכֶ֑ם מְׁשַּלֵ֖חַ אֲׁשֶר־אֲנִ֥י הַּגֹ֔וי ּבְחֻּקֹ֣ת תֵלְכּו֙ וְלֹ֤א כג
אֶ֛רֶץ אֹתָּ֔ה לָרֶׁ֣שֶת לָכֶם֙ אֶתְנֶּ֤נָה וַאֲנִ֞י אֶת־אַדְמָתָם֒ תִירְׁשּ֣ו אַתֶם֘ לָכֶ֗ם וָאֹמַ֣ר כד ּבָם:

מִן־הָעַּמִים: אֶתְכֶ֖ם אֲׁשֶר־הִבְּדַ֥לְתִי אֱלֹהֵיכֶ֔ם יְהֹוָ֣ה אֲנִי֙ ּודְבָׁ֑ש חָלָ֖ב [מפטיר]זָבַ֥ת
וְלֹא־תְׁשַּקְצּ֨ו לַּטָהֹ֑ר הַּטָמֵ֖א ּובֵין־הָעֹ֥וף לַּטְמֵאָ֔ה הַּטְהֹרָה֙ ּבֵין־הַּבְהֵמָ֤ה וְהִבְּדַלְתֶ֞ם כה
לָכֶ֖ם אֲׁשֶר־הִבְּדַ֥לְתִי הָאֲדָמָ֔ה תִרְמֹׂ֣ש אֲׁשֶ֣ר ּובְכֹל֙ ּובָעֹ֗וף ּבַּבְהֵמָ֣ה אֶת־נַפְׁשֹתֵיכֶ֜ם
לִהְיֹ֥ות מִן־הָעַּמִ֖ים אֶתְכֶ֛ם וָאַבְּדִ֥ל יְהֹוָ֑ה אֲנִ֣י קָדֹ֖וׁש ּכִ֥י קְדׁשִ֔ים לִי֙ וִהְיִ֤יתֶם כו לְטַּמֵא:
אֹתָ֖ם יִרְּגְמּ֥ו ּבָאֶ֛בֶן יּומָ֑תּו מֹ֣ות יִּדְעֹנִ֖י אֹ֥ו אֹ֛וב בָהֶ֥ם ּכִי־יִהְיֶ֨ה אֹו־אִּׁשָ֗ה וְאִ֣יׁש כז לִי:

ּדְמֵיהֶ֥ם ּבָם:   פ פ פ

פרק כא
אמור] וְאָמַרְתָ֣[פרשת אַהֲרֹ֑ן ּבְנֵ֣י אֶל־הַּכֹהֲנִ֖ים אֱמֹ֥ר אֶל־מֹׁשֶ֔ה יְהֹוָה֙ וַּיֹ֤אמֶר א

וְלִבְנֹ֥ו ּולְאָבִ֔יו לְאִּמֹ֣ו אֵלָ֑יו הַּקָרֹ֖ב אִם־לִׁשְאֵרֹ֔ו ּכִ֚י ב ּבְעַּמָיו: לֹא־יִּטַּמָ֖א לְנֶ֥פֶׁש אֲלֵהֶ֔ם
לָּ֖ה לְאִ֑יׁש לֹא־הָיְתָ֖ה אֲׁשֶ֥ר אֵלָ֔יו הַּקְרֹובָ֣ה הַּבְתּולָה֙ וְלַאֲחֹתֹ֤ו ג ּולְאָחִיו: ּולְבִתֹ֖ו
ּבְרֹאׁשָ֔ם קָרְחָה֙ [יִקְרְחּ֤ו] לֹא־יִקְרְחֻ֤ה ה לְהֵ֖חַּלֹו: ּבְעַּמָ֑יו ּבַ֣עַל יִּטַּמָ֖א לֹ֥א ד יִּטַּמָא:

ׂשָרָטֶת: יִׂשְרְטּ֖ו לֹ֥א ּובִ֨בְׂשָרָ֔ם יְגַּלֵ֑חּו לֹ֣א זְקָנָ֖ם לֵאלֹ֣הֵיהֶ֔ם[לוי]ּופְאַ֥ת יִהְיּו֙ קְדׁשִ֤ים ו
קֹדֶׁש: וְהָ֥יּו מַקְרִיבִ֖ם הֵ֥ם אֱלֹהֵיהֶ֛ם לֶ֧חֶם יְהֹוָ֜ה אֶת־אִּׁשֵ֨י ּכִי֩ אֱלֹהֵיהֶ֑ם ׁשֵ֖ם יְחַּלְלּ֔ו וְלֹ֣א

כהן] ּכִי־קָדֹׁ֥ש[ע''כ יִּקָ֑חּו לֹ֣א מֵאִיׁשָּ֖ה ּגְרּוׁשָ֥ה וְאִּׁשָ֛ה יִּקָ֔חּו לֹ֣א וַחֲלָלָה֙ זֹנָ֤ה אִּׁשָ֨ה ז
קָדֹ֔וׁש ּכִ֣י יִהְיֶה־ּלָ֔ךְ קָדׁש֙ מַקְרִ֑יב הּ֣וא אֱלֹהֶ֖יךָ ּכִי־אֶת־לֶ֥חֶם וְקִּ֨דַׁשְתֹ֔ו ח לֵאלֹהָיו: הּ֖וא
ּבָאֵׁ֖ש מְחַּלֶ֔לֶת הִ֣יא אֶת־אָבִ֨יהָ֙ לִזְנֹ֑ות תֵחֵ֖ל ּכִ֥י ּכֹהֵ֔ן אִ֣יׁש ּובַת֙ ט מְקַּדִׁשְכֶם: יְהֹוָ֖ה אֲנִ֥י
ּומִּלֵ֣א הַּמִׁשְחָה֙ ׁשֶ֤מֶן | עַל־רֹאׁשֹ֣ו אֲׁשֶר־יּוצַ֥ק מֵאֶחָ֜יו הַּגָדֹ֨ול וְהַּכֹהֵן֩ י ס תִּׂשָרֵף:
ּכָל־נַפְׁשֹ֥ת וְעַ֛ל יא יִפְרֹם: לֹ֥א ּובְגָדָ֖יו יִפְרָ֔ע לֹ֣א אֶת־רֹאׁשֹו֙ אֶת־הַּבְגָדִ֑ים לִלְּבֹׁ֖ש אֶת־יָדֹ֔ו
מִקְּדַׁ֣ש אֵ֖ת יְחַּלֵ֔ל וְלֹ֣א יֵצֵ֔א לֹ֣א ּומִן־הַּמִקְּדָׁש֙ יב יִּטַּמָא: לֹ֥א ּולְאִּמֹ֖ו לְאָבִ֥יו יָבֹ֑א לֹ֣א מֵ֖ת

יְהֹוָה: אֲנִ֥י עָלָ֖יו אֱלֹהָ֛יו מִׁשְחַ֧ת ׁשֶ֣מֶן נֵ֠זֶר ּכִ֡י אִּׁשָ֥ה[ישראל]אֱלֹהָ֑יו וְהּ֕וא יג
אִם־ּבְתּולָ֥ה ּכִ֛י יִּקָ֑ח לֹ֣א אֶת־אֵּ֖לֶה זֹנָ֔ה וַחֲלָלָ֣ה ּוגְרּוׁשָה֙ אַלְמָנָ֤ה יד יִּקָח: בִבְתּולֶ֖יהָ

ס מְקַּדְׁשֹו: יְהֹוָ֖ה אֲנִ֥י ּכִ֛י ּבְעַּמָ֑יו זַרְעֹ֖ו וְלֹא־יְחַּלֵ֥ל טו אִּׁשָה: יִּקַ֥ח [רביעי]מֵעַּמָ֖יו
אֲׁשֶ֨ר לְדֹרֹתָ֗ם מִּזַרְעֲךָ֞ אִ֣יׁש לֵאמֹ֑ר אֶל־אַהֲרֹ֖ן ּדַּבֵ֥ר יז ּלֵאמֹר: אֶל־מֹׁשֶ֥ה יְהֹוָ֖ה וַיְדַּבֵ֥ר טז
לֹ֣א מּ֖ום אֲׁשֶר־ּבֹ֥ו כָל־אִ֛יׁש ּכִ֥י יח אֱלֹהָיו: לֶ֥חֶם לְהַקְרִ֖יב יִקְרַ֔ב לֹ֣א מּ֔ום בֹו֙ יִהְיֶ֥ה
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אֹ֖ו רָ֑גֶל ׁשֶ֣בֶר בֹ֖ו אֲׁשֶר־יִהְיֶ֥ה אִ֔יׁש אֹ֣ו יט ׂשָרּועַ: אֹ֥ו חָרֻ֖ם אֹ֥ו פִּסֵ֔חַ אֹ֣ו עִּוֵר֙ אִ֤יׁש יִקְרָ֑ב
אָׁשֶךְ: מְרֹ֥וחַ אֹ֖ו יַּלֶ֔פֶת אֹ֣ו גָרָב֙ אֹ֤ו ּבְעֵינֹ֑ו תְבַּלֻ֣ל אֹ֖ו אֹו־דַ֔ק אֹו־גִּבֵ֣ן כ יָד: ׁשֶ֥בֶר
מּ֣ום יְהֹוָ֑ה אֶת־אִּׁשֵ֣י לְהַקְרִ֖יב יִּגַׁ֔ש לֹ֣א הַּכֹהֵ֔ן אַהֲרֹ֣ן מִּזֶ֨רַע֙ מּ֗ום אֲׁשֶר־ּבֹ֣ו ּכָל־אִ֞יׁש כא
הַּקֳדָׁשִ֑ים מִּקָדְׁשֵ֖י אֱלֹהָ֔יו לֶ֣חֶם כב לְהַקְרִיב: יִּגַׁ֖ש לֹ֥א אֱלֹהָ֔יו לֶ֣חֶם אֵ֚ת ּבֹ֔ו
ּבֹ֑ו ּכִי־מּ֣ום יִּגַׁ֖ש לֹ֥א וְאֶל־הַּמִזְּבֵ֛חַ יָבֹ֗א לֹ֣א אֶל־הַּפָרֹ֜כֶת אַ֣ךְ כג יֹאכֵל: ּומִן־הַּקֳדָׁשִ֖ים
וְאֶל־ּבָנָ֑יו אֶל־אַהֲרֹ֖ן מֹׁשֶ֔ה וַיְדַּבֵ֣ר כד מְקַּדְׁשָם: יְהֹוָ֖ה אֲנִ֥י ּכִ֛י אֶת־מִקְּדָׁשַ֔י יְחַּלֵל֙ וְלֹ֤א

וְאֶל־ּכָל־ּבְנֵ֖י יִׂשְרָאֵל:   פ

פרק כב
מִּקָדְׁשֵ֣י וְיִּנָזְרּו֙ וְאֶל־ּבָנָ֗יו אֶל־אַהֲרֹ֜ן ּדַּבֵ֨ר ב ּלֵאמֹר: אֶל־מֹׁשֶ֥ה יְהֹוָ֖ה וַיְדַּבֵ֥ר א
אֱמֹ֣ר ג יְהֹוָה: אֲנִ֥י לִ֖י מַקְּדִׁשִ֛ים הֵ֧ם אֲׁשֶ֨ר קָדְׁשִ֑י אֶת־ׁשֵ֣ם יְחַּלְלּ֖ו וְלֹ֥א בְנֵי־יִׂשְרָאֵ֔ל
יַקְּדִ֤יׁשּו אֲׁשֶ֨ר אֶל־הַּקֳדָׁשִים֙ מִּכָל־זַרְעֲכֶ֗ם אֲׁשֶר־יִקְרַ֣ב | ּכָל־אִ֣יׁש לְדֹרֹ֨תֵיכֶ֜ם אֲלֵהֶ֗ם
אִ֣יׁש ד יְהֹוָה: אֲנִ֥י מִּלְפָנַ֖י הַהִ֛וא הַּנֶ֧פֶׁש וְנִכְרְתָ֞ה עָלָ֑יו וְטֻמְאָתֹ֖ו לַיהֹוָ֔ה בְנֵי־יִׂשְרָאֵל֙
וְהַּנֹגֵ֨עַ֙ יִטְהָ֑ר אֲׁשֶ֣ר עַ֖ד יֹאכַ֔ל לֹ֣א ּבַּקֳדָׁשִים֙ זָ֔ב אֹ֣ו צָרּ֨ועַ֙ וְהּ֤וא אַהֲרֹ֗ן מִּזֶ֣רַע אִ֞יׁש
ּבְכָל־ׁשֶ֖רֶץ יִּגַ֔ע אֲׁשֶ֣ר אֹו־אִיׁש֙ ה ׁשִכְבַת־זָרַע: מִּמֶּ֖נּו אֲׁשֶר־תֵצֵ֥א אִ֔יׁש אֹ֣ו ּבְכָל־טְמֵא־נֶ֔פֶׁש
וְטָמְאָ֖ה תִּגַע־ּבֹ֔ו אֲׁשֶ֣ר נֶ֚פֶׁש ו טֻמְאָתֹו: לְכֹ֖ל יִטְמָא־לֹ֔ו אֲׁשֶ֣ר בְאָדָם֙ אֹ֤ו יִטְמָא־לֹ֑ו אֲׁשֶ֣ר
וְטָהֵ֑ר הַּׁשֶ֖מֶׁש ּובָ֥א ז ּבַּמָיִם: ּבְׂשָרֹ֖ו אִם־רָחַ֥ץ ּכִ֛י מִן־הַּקֳדָׁשִ֔ים יֹאכַל֙ וְלֹ֤א עַד־הָעָ֑רֶב
אֲנִ֖י לְטָמְאָה־בָּ֑ה יֹאכַ֖ל לֹ֥א ּוטְרֵפָ֛ה נְבֵלָ֧ה ח הּוא: לַחְמֹ֖ו ּכִ֥י מִן־הַּקֳדָׁשִ֔ים יֹאכַ֣ל וְאַחַר֙
יְהֹוָ֖ה אֲנִ֥י יְחַּלְלֻ֑הּו ּכִ֣י בֹ֖ו ּומֵ֥תּו חֵ֔טְא עָלָיו֙ וְלֹא־יִׂשְאּ֤ו אֶת־מִׁשְמַרְתִ֗י וְׁשָמְרּ֣ו ט יְהֹוָה:
וְכֹהֵ֗ן יא קֹדֶׁש: לֹא־יֹ֥אכַל וְׂשָכִ֖יר ּכֹהֵ֛ן תֹוׁשַ֥ב קֹ֑דֶׁש לֹא־יֹ֣אכַל וְכָל־זָ֖ר י מְקַּדְׁשָם:
ּובַ֨ת־ּכֹהֵ֔ן יב בְלַחְמֹו: יֹאכְלּ֥ו הֵ֖ם ּבֵיתֹ֔ו וִילִ֣יד ּבֹ֑ו יֹ֣אכַל הּ֖וא ּכַסְּפֹ֔ו קִנְיַ֣ן נֶ֨פֶׁש֙ ּכִי־יִקְנֶ֥ה
תִהְיֶ֜ה ּכִ֨י ּובַת־ּכֹהֵן֩ יג תֹאכֵל: לֹ֥א הַּקֳדָׁשִ֖ים ּבִתְרּומַ֥ת הִ֕וא זָ֑ר לְאִ֣יׁש תִהְיֶ֖ה ּכִ֥י
תֹאכֵ֑ל אָבִ֖יהָ מִּלֶ֥חֶם ּכִנְעּורֶ֔יהָ אָבִ֨יהָ֙ אֶל־ּבֵ֤ית וְׁשָבָ֞ה לָּה֒ אֵ֣ין וְזֶ֘רַע֘ ּוגְרּוׁשָ֗ה אַלְמָנָ֣ה
לַּכֹהֵ֖ן וְנָתַ֥ן עָלָ֔יו חֲמִׁשִיתֹו֙ וְיָסַ֤ף ּבִׁשְגָגָ֑ה קֹ֖דֶׁש ּכִי־יֹאכַ֥ל וְאִ֕יׁש יד ּבֹו: לֹא־יֹ֥אכַל וְכָל־זָ֖ר
לַיהֹוָה: אֲׁשֶר־יָרִ֖ימּו אֵ֥ת יִׂשְרָאֵ֑ל ּבְנֵ֣י אֶת־קָדְׁשֵ֖י יְחַּלְלּ֔ו וְלֹ֣א טו אֶת־הַּקֹדֶׁש:
פ מְקַּדְׁשָם: יְהֹוָ֖ה אֲנִ֥י ּכִ֛י אֶת־קָדְׁשֵיהֶ֑ם ּבְאָכְלָ֖ם אַׁשְמָ֔ה עֲוֹ֣ן אֹותָם֙ וְהִּׂשִ֤יאּו טז

ּכָל־ּבְנֵ֣י[חמישי] וְאֶל֙ וְאֶל־ּבָנָ֗יו אֶל־אַהֲרֹ֜ן ּדַּבֵ֨ר יח ּלֵאמֹר: אֶל־מֹׁשֶ֥ה יְהֹוָ֖ה וַיְדַּבֵ֥ר יז
קָרְּבָנֹו֙ יַקְרִ֤יב אֲׁשֶ֨ר ּבְיִׂשְרָאֵ֗ל ּומִן־הַּגֵ֣ר יִׂשְרָאֵ֜ל מִּבֵ֨ית אִיׁש֩ אִ֣יׁש אֲלֵהֶ֑ם וְאָמַרְתָ֖ יִׂשְרָאֵ֔ל
זָכָ֔ר תָמִ֣ים לִרְצֹנְכֶ֑ם יט לְעֹלָה: לַיהֹוָ֖ה אֲׁשֶר־יַקְרִ֥יבּו ּולְכָל־נִדְבֹותָ֔ם לְכָל־נִדְרֵיהֶם֙
לָכֶם: יִהְיֶ֥ה לְרָצֹ֖ון ּכִי־לֹ֥א תַקְרִ֑יבּו לֹ֣א מּ֖ום אֲׁשֶר־ּבֹ֥ו ּכֹ֛ל כ ּובָעִּזִים: ּבַּכְׂשָבִ֖ים ּבַּבָקָ֕ר
תָמִ֤ים בַּצֹ֑אן אֹ֣ו ּבַּבָקָ֖ר לִנְדָבָ֔ה אֹ֣ו לְפַּלֵא־נֶ֨דֶר֙ לַיהֹוָ֔ה זֶבַח־ׁשְלָמִים֙ ּכִי־יַקְרִ֤יב וְאִ֗יׁש כא
אֹ֣ו גָרָב֙ אֹ֤ו אֹו־יַּבֶ֗לֶת אֹו־חָרּ֣וץ ׁשָבּ֜ור אֹ֨ו עַּוֶ֩רֶת֩ כב יִהְיֶה־ּבֹו: לֹ֥א ּכָל־מּ֖ום לְרָצֹ֔ון יִהְיֶה֙
וְׁשֹ֥ור כג לַיהֹוָה: עַל־הַּמִזְּבֵ֖חַ מֵהֶ֛ם לֹא־תִתְנּ֥ו וְאִּׁשֶ֗ה לַיהֹוָ֑ה אֵּ֖לֶה לֹא־תַקְרִ֥יבּו יַּלֶ֔פֶת
וְנָתּ֣וק וְכָתּות֙ ּומָעּ֤וךְ כד יֵרָצֶה: לֹ֥א ּולְנֵ֖דֶר אֹתֹ֔ו תַעֲׂשֶ֣ה נְדָבָה֙ וְקָלּ֑וט ׂשָרּ֣ועַ וָׂשֶ֖ה
תַקְרִ֛יבּו לֹ֥א ּבֶן־נֵכָ֗ר ּומִּיַ֣ד כה תַעֲׂשּו: לֹ֥א ּובְאַרְצְכֶ֖ם לַיהֹוָ֑ה תַקְרִ֖יבּו לֹ֥א וְכָרּ֔ות
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ס לָכֶם: יֵרָצּ֖ו לֹ֥א ּבָ֔ם מּ֣ום ּבָהֶם֙ מָׁשְחָתָ֤ם ּכִ֣י מִּכָל־אֵּ֑לֶה אֱלֹהֵיכֶ֖ם אֶת־לֶ֥חֶם
יָמִ֖ים ׁשִבְעַ֥ת וְהָיָ֛ה יִּוָלֵ֔ד ּכִ֣י אֹו־עֵז֙ אֹו־כֶׂ֤שֶב ׁשֹ֣ור כז ּלֵאמֹר: אֶל־מֹׁשֶ֥ה יְהֹוָ֖ה וַיְדַּבֵ֥ר כו
אֹתֹ֣ו אֹו־ׂשֶ֑ה וְׁשֹ֖ור כח לַיהֹוָה: אִּׁשֶ֖ה לְקָרְּבַ֥ן יֵרָצֶ֕ה וָהָ֔לְאָה הַּׁשְמִינִי֙ ּומִּיֹ֤ום אִּמֹ֑ו תַ֣חַת
תִזְּבָחּו: לִרְצֹנְכֶ֖ם לַיהֹוָ֑ה זֶבַח־תֹודָ֖ה וְכִי־תִזְּבְחּ֥ו כט אֶחָד: ּבְיֹ֥ום תִׁשְחֲטּ֖ו לֹ֥א וְאֶת־ּבְנֹ֔ו
מִצְֹותַ֔י ּוׁשְמַרְתֶם֙ לא יְהֹוָה: אֲנִ֖י עַד־ּבֹ֑קֶר מִּמֶּ֖נּו לֹא־תֹותִ֥ירּו יֵאָכֵ֔ל הַהּוא֙ ּבַּיֹ֤ום ל
יִׂשְרָאֵ֑ל ּבְנֵ֣י ּבְתֹ֖וךְ וְנִ֨קְּדַׁשְתִ֔י קָדְׁשִ֔י אֶת־ׁשֵ֣ם תְחַּלְלּו֙ וְלֹ֤א לב יְהֹוָה: אֲנִ֖י אֹתָ֑ם וַעֲׂשִיתֶ֖ם
אֲנִ֖י לֵאלֹהִ֑ים לָכֶ֖ם לִהְיֹ֥ות מִצְרַ֔יִם מֵאֶ֣רֶץ אֶתְכֶם֙ הַּמֹוצִ֤יא לג מְקַּדִׁשְכֶם: יְהֹוָ֖ה אֲנִ֥י

יְהֹוָה:   פ

פרק כג
מֹועֲדֵ֣י[ששי] אֲלֵהֶ֔ם וְאָמַרְתָ֣ יִׂשְרָאֵל֙ אֶל־ּבְנֵ֤י ּדַּבֵ֞ר ב ּלֵאמֹר: אֶל־מֹׁשֶ֥ה יְהֹוָ֖ה וַיְדַּבֵ֥ר א

תֵעָׂשֶ֣ה יָמִים֘ ׁשֵׁ֣שֶת ג מֹועֲדָי: הֵ֖ם אֵּ֥לֶה קֹ֑דֶׁש מִקְרָאֵ֣י אֹתָ֖ם אֲׁשֶר־תִקְרְאּ֥ו יְהֹוָ֔ה
הִוא֙ ׁשַּבָ֥ת תַעֲׂשּ֑ו לֹ֣א ּכָל־מְלָאכָ֖ה מִקְרָא־קֹ֔דֶׁש ׁשַּבָתֹון֙ ׁשַּבַ֤ת הַּׁשְבִיעִ֗י ּובַּיֹ֣ום מְלָאכָה֒

[ע''כ ששי]לַיהֹוָ֔ה ּבְכֹ֖ל מֹוׁשְבֹתֵיכֶם:   פ   
הָרִאׁשֹ֗ון ּבַחֹ֣דֶׁש ה ּבְמֹועֲדָם: אֹתָ֖ם אֲׁשֶר־תִקְרְאּ֥ו קֹ֑דֶׁש מִקְרָאֵ֖י יְהֹוָ֔ה מֹועֲדֵ֣י אֵּ֚לֶה ד
הַּזֶ֔ה לַחֹ֣דֶׁש יֹום֙ עָׂשָ֥ר ּובַחֲמִּׁשָ֨ה ו לַיהֹוָה: ּפֶ֖סַח הָעַרְּבָ֑יִם ּבֵ֣ין לַחֹ֖דֶׁש עָׂשָ֛ר ּבְאַרְּבָעָ֥ה
יִהְיֶ֣ה מִקְרָא־קֹ֖דֶׁש הָרִאׁשֹ֔ון ּבַּיֹום֙ ז תֹאכֵלּו: מַּצֹ֥ות יָמִ֖ים ׁשִבְעַ֥ת לַיהֹוָ֑ה הַּמַּצֹ֖ות חַ֥ג
ּבַּיֹ֤ום יָמִ֑ים ׁשִבְעַ֣ת לַיהֹוָ֖ה אִּׁשֶ֛ה וְהִקְרַבְתֶ֥ם ח תַעֲׂשּו: לֹ֥א עֲבֹדָ֖ה ּכָל־מְלֶ֥אכֶת לָכֶ֑ם

הַּׁשְבִיעִי֙ מִקְרָא־קֹ֔דֶׁש ּכָל־מְלֶ֥אכֶת עֲבֹדָ֖ה לֹ֥א תַעֲׂשּו:   פ   
ּכִי־תָבֹ֣אּו[*] אֲלֵהֶ֔ם וְאָמַרְתָ֣ יִׂשְרָאֵל֙ אֶל־ּבְנֵ֤י ּדַּבֵ֞ר י ּלֵאמֹר: אֶל־מֹׁשֶ֥ה יְהֹוָ֖ה וַיְדַּבֵ֥ר ט

רֵאׁשִ֥ית אֶת־עֹ֛מֶר וַהֲבֵאתֶ֥ם אֶת־קְצִירָּ֑ה ּוקְצַרְתֶ֖ם לָכֶ֔ם נֹתֵ֣ן אֲנִי֙ אֲׁשֶ֤ר אֶל־הָאָ֗רֶץ
הַּׁשַּבָ֔ת מִּמָחֳרַת֙ לִרְצֹנְכֶ֑ם יְהֹוָ֖ה לִפְנֵ֥י אֶת־הָעֹ֛מֶר וְהֵנִ֧יף יא אֶל־הַּכֹהֵן: קְצִירְכֶ֖ם
לְעֹלָ֖ה ּבֶן־ׁשְנָתֹ֛ו תָמִ֧ים ּכֶ֣בֶׂש אֶת־הָעֹ֑מֶר הֲנִיפְכֶ֖ם ּבְיֹ֥ום וַעֲׂשִיתֶ֕ם יב הַּכֹהֵן: יְנִיפֶּ֖נּו
וְנִסְּכֹ֥ה נִיחֹ֑חַ רֵ֣יחַ לַיהֹוָ֖ה אִּׁשֶ֥ה בַּׁשֶ֛מֶן ּבְלּולָ֥ה סֹ֣לֶת עֶׂשְרֹנִ֜ים ׁשְנֵ֨י ּומִנְחָתֹו֩ יג לַיהֹוָה:
הֲבִ֣יאֲכֶ֔ם עַ֚ד הַּזֶ֔ה הַּיֹ֣ום עַד־עֶ֨צֶם֙ תֹאכְלּ֗ו לֹ֣א וְכַרְמֶ֜ל וְקָלִ֨י וְלֶ֩חֶם֩ יד הַהִין: רְבִיעִ֥ת יַ֖יִן

ס מׁשְבֹתֵיכֶם: ּבְכֹ֖ל לְדֹרֹ֣תֵיכֶ֔ם עֹולָם֙ חֻּקַ֤ת אֱלֹהֵיכֶ֑ם ּוסְפַרְתֶ֤ם[*]אֶת־קָרְּבַ֖ן טו
תְמִימֹ֥ת ׁשַּבָתֹ֖ות ׁשֶ֥בַע הַתְנּופָ֑ה אֶת־עֹ֖מֶר הֲבִ֣יאֲכֶ֔ם מִּיֹום֙ הַּׁשַּבָ֔ת מִּמָחֳרַ֣ת לָכֶם֙
מִנְחָ֥ה וְהִקְרַבְתֶ֛ם יֹ֑ום חֲמִּׁשִ֣ים תִסְּפְרּ֖ו הַּׁשְבִיעִ֔ת הַּׁשַּבָת֙ מִּמָחֳרַ֤ת עַ֣ד טז תִהְיֶינָה:
סֹ֣לֶת עֶׂשְרֹנִ֔ים ׁשְנֵ֣י ׁשְתַ֨יִם֙ תְנּופָ֗ה לֶ֣חֶם | תָבִ֣יאּו מִּמֹוׁשְבֹ֨תֵיכֶ֜ם יז לַיהֹוָה: חֲדָׁשָ֖ה

לַיהֹוָה: ּבִּכּורִ֖ים תֵאָפֶ֑ינָה חָמֵ֖ץ ׁשִבְעַ֨ת[*]תִהְיֶ֔ינָה עַל־הַּלֶ֗חֶם וְהִקְרַבְתֶ֣ם יח
ּומִנְחָתָם֙ לַיהֹוָ֔ה עֹלָה֙ יִהְיּ֤ו ׁשְנָ֑יִם וְאֵילִ֣ם אֶחָ֖ד ּבֶן־ּבָקָ֛ר ּופַ֧ר ׁשָנָ֔ה ּבְנֵ֣י תְמִימִם֙ ּכְבָׂשִ֤ים
ּוׁשְנֵ֧י לְחַּטָ֑את אֶחָ֖ד ׂשְעִיר־עִּזִ֥ים וַעֲׂשִיתֶ֛ם יט לַיהֹוָה: רֵיחַ־נִיחֹ֖חַ אִּׁשֵ֥ה וְנִסְּכֵיהֶ֔ם
תְנּופָה֙ הַּבִּכֻרִ֤ים לֶ֨חֶם עַל֩ אֹתָ֡ם | הַּכֹהֵ֣ן וְהֵנִ֣יף כ ׁשְלָמִים: לְזֶ֥בַח ׁשָנָ֖ה ּבְנֵ֥י כְבָׂשִ֛ים
הַּיֹ֣ום | ּבְעֶ֣צֶם ּוקְרָאתֶ֞ם כא לַּכֹהֵן: לַיהֹוָ֖ה יִהְיּ֥ו קֹ֛דֶׁש ּכְבָׂשִ֑ים עַל־ׁשְנֵ֖י יְהֹוָ֔ה לִפְנֵ֣י
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עֹולָ֛ם חֻּקַ֥ת תַעֲׂשּ֑ו לֹ֣א עֲבֹדָ֖ה ּכָל־מְלֶ֥אכֶת לָכֶ֔ם יִהְיֶ֣ה מִקְרָא־קֹ֨דֶׁש֙ הַּזֶ֗ה
ׂשָדְךָ֙ ּפְאַ֤ת לֹא־תְכַּלֶ֞ה אַרְצְכֶ֗ם אֶת־קְצִ֣יר ּובְקֻצְרְכֶ֞ם כב לְדֹרֹתֵיכֶם: ּבְכָל־מֹוׁשְבֹ֥תֵיכֶ֖ם
פ אֱלֹהֵיכֶם: יְהֹוָ֥ה אֲנִ֖י אֹתָ֔ם תַעֲזֹ֣ב וְלַּגֵר֙ לֶעָנִ֤י תְלַּקֵ֑ט לֹ֣א קְצִירְךָ֖ וְלֶ֥קֶט ּבְקֻצְרֶ֔ךָ

הַּׁשְבִיעִ֜י[*] ּבַחֹ֨דֶׁש לֵאמֹ֑ר יִׂשְרָאֵ֖ל אֶל־ּבְנֵ֥י ּדַּבֵ֛ר כד ּלֵאמֹר: אֶל־מֹׁשֶ֥ה יְהֹוָ֖ה וַיְדַּבֵ֥ר כג
עֲבֹדָ֖ה ּכָל־מְלֶ֥אכֶת כה מִקְרָא־קֹדֶׁש: תְרּועָ֖ה זִכְרֹ֥ון ׁשַּבָתֹ֔ון לָכֶם֙ יִהְיֶ֤ה לַחֹ֗דֶׁש ּבְאֶחָ֣ד

ס לַיהֹוָה: אִּׁשֶ֖ה וְהִקְרַבְתֶ֥ם תַעֲׂשּ֑ו ּלֵאמֹר:[*]לֹ֣א אֶל־מֹׁשֶ֥ה יְהֹוָ֖ה וַיְדַּבֵ֥ר כו
לָכֶ֔ם יִהְיֶ֣ה מִקְרָא־קֹ֨דֶׁש֙ הּ֗וא הַּכִּפֻרִ֣ים יֹ֧ום הַּזֶ֜ה הַּׁשְבִיעִ֨י לַחֹ֩דֶׁש֩ ּבֶעָׂשֹ֣ור אַ֡ךְ כז
ּבְעֶ֖צֶם תַעֲׂשּ֔ו לֹ֣א וְכָל־מְלָאכָה֙ כח לַיהֹוָה: אִּׁשֶ֖ה וְהִקְרַבְתֶ֥ם אֶת־נַפְׁשֹתֵיכֶ֑ם וְעִּנִיתֶ֖ם
כָל־הַּנֶ֨פֶׁש֙ ּכִ֤י כט אֱלֹהֵיכֶם: יְהֹוָ֥ה לִפְנֵ֖י עֲלֵיכֶ֔ם לְכַּפֵ֣ר הּ֔וא ּכִּפֻרִים֙ יֹ֤ום ּכִ֣י הַּזֶ֑ה הַּיֹ֣ום
תַעֲׂשֶה֙ אֲׁשֶ֤ר וְכָל־הַּנֶ֗פֶׁש ל מֵעַּמֶיהָ: וְנִכְרְתָ֖ה הַּזֶ֑ה הַּיֹ֣ום ּבְעֶ֖צֶם לֹא־תְעֻּנֶ֔ה אֲׁשֶ֣ר
עַּמָּה: מִּקֶ֥רֶב הַהִ֖וא אֶת־הַּנֶ֥פֶׁש וְהַאֲבַדְתִ֛י הַּזֶ֑ה הַּיֹ֣ום ּבְעֶ֖צֶם ּכָל־מְלָאכָ֔ה
ׁשַּבָתֹ֥ון ׁשַּבַ֨ת לב מׁשְבֹתֵיכֶם: ּבְכֹ֖ל לְדֹרֹ֣תֵיכֶ֔ם עֹולָם֙ חֻּקַ֤ת תַעֲׂשּ֑ו לֹ֣א ּכָל־מְלָאכָ֖ה לא
תִׁשְּבְתּ֖ו עַד־עֶ֔רֶב מֵעֶ֣רֶב ּבָעֶ֔רֶב לַחֹ֨דֶׁש֙ ּבְתִׁשְעָ֤ה אֶת־נַפְׁשֹתֵיכֶ֑ם וְעִּנִיתֶ֖ם לָכֶ֔ם הּוא֙

ׁשַּבַתְכֶם:   פ   
עָׂשָ֜ר[*] ּבַחֲמִּׁשָ֨ה לֵאמֹ֑ר יִׂשְרָאֵ֖ל אֶל־ּבְנֵ֥י ּדַּבֵ֛ר לד ּלֵאמֹר: אֶל־מֹׁשֶ֥ה יְהֹוָ֖ה וַיְדַּבֵ֥ר לג

הָרִאׁשֹ֖ון ּבַּיֹ֥ום לה לַיהֹוָה: יָמִ֖ים ׁשִבְעַ֥ת הַּסֻּכֹ֛ות חַ֧ג הַּזֶ֔ה הַּׁשְבִיעִי֙ לַחֹ֤דֶׁש יֹ֗ום
לַיהֹוָ֑ה אִּׁשֶ֖ה תַקְרִ֥יבּו יָמִ֔ים ׁשִבְעַ֣ת לו תַעֲׂשּו: לֹ֥א עֲבֹדָ֖ה ּכָל־מְלֶ֥אכֶת מִקְרָא־קֹ֑דֶׁש
הִ֔וא עֲצֶ֣רֶת לַיהֹוָה֙ אִּׁשֶ֤ה וְהִקְרַבְתֶ֨ם לָכֶ֜ם יִהְיֶ֨ה מִקְרָא־קֹ֩דֶׁש֩ הַּׁשְמִינִ֡י ּבַּיֹ֣ום

תַעֲׂשּו: לֹ֥א עֲבֹדָ֖ה מִקְרָאֵ֣י[*]ּכָל־מְלֶ֥אכֶת אֹתָ֖ם אֲׁשֶר־תִקְרְאּ֥ו יְהֹוָ֔ה מֹועֲדֵ֣י אֵּ֚לֶה לז
מִּלְבַ֖ד לח ּבְיֹומֹו: ּדְבַר־יֹ֥ום ּונְסָכִ֖ים זֶ֥בַח ּומִנְחָ֛ה עֹלָ֧ה לַיהֹוָ֗ה אִּׁשֶ֜ה לְהַקְרִ֨יב קֹ֑דֶׁש
אֲׁשֶ֥ר ּכָל־נִדְבֹ֣תֵיכֶ֔ם ּומִּלְבַד֙ ּכָל־נִדְרֵיכֶם֙ ּומִּלְבַ֤ד מַתְנֹותֵיכֶ֗ם ּומִּלְבַ֣ד יְהֹוָ֑ה ׁשַּבְתֹ֣ת
אֶת־תְבּואַ֣ת ּבְאָסְּפְכֶם֙ הַּׁשְבִיעִ֗י לַחֹ֣דֶׁש יֹ֜ום עָׂשָ֨ר ּבַחֲמִּׁשָה֩ אַ֡ךְ לט לַיהֹוָה: תִתְנּ֖ו
הַּׁשְמִינִ֖י ּובַּיֹ֥ום ׁשַּבָתֹ֔ון הָרִאׁשֹון֙ ּבַּיֹ֤ום יָמִ֑ים ׁשִבְעַ֣ת אֶת־חַג־יְהֹוָ֖ה תָחֹּ֥גּו הָאָ֔רֶץ

וַעֲנַ֥ף[*]ׁשַּבָתֹון: תְמָרִ֔ים ּכַּפֹ֣ת הָדָר֙ עֵ֤ץ ּפְרִ֨י הָרִאׁשֹ֗ון ּבַּיֹ֣ום לָכֶ֜ם ּולְקַחְתֶ֨ם מ
אֹתֹו֙ וְחַּגֹתֶ֤ם מא יָמִים: ׁשִבְעַ֥ת אֱלֹהֵיכֶ֖ם יְהֹוָ֥ה לִפְנֵ֛י ּוׂשְמַחְתֶ֗ם וְעַרְבֵי־נָ֑חַל עֵץ־עָבֹ֖ת
אֹתֹו: תָחֹּ֥גּו הַּׁשְבִיעִ֖י ּבַחֹ֥דֶׁש לְדֹרֹ֣תֵיכֶ֔ם עֹולָם֙ חֻּקַ֤ת ּבַּׁשָנָ֑ה יָמִ֖ים ׁשִבְעַ֥ת לַיהֹוָ֔ה חַ֣ג
יֵדְעּ֣ו לְמַ֘עַן֘ מג ּבַּסֻּכֹת: יֵׁשְבּ֖ו ּבְיִׂשְרָאֵ֔ל ּכָל־הָאֶזְרָח֙ יָמִ֑ים ׁשִבְעַ֣ת תֵׁשְבּ֖ו ּבַּסֻּכֹ֥ת מב
אֲנִ֖י מִצְרָ֑יִם מֵאֶ֣רֶץ אֹותָ֖ם ּבְהֹוצִיאִ֥י יִׂשְרָאֵ֔ל אֶת־ּבְנֵ֣י הֹוׁשַ֨בְתִי֙ בַּסֻּכֹ֗ות ּכִ֣י דֹרֹתֵיכֶם֒

יְהֹוָ֥ה אֱלֹהֵיכֶם: מד וַיְדַּבֵ֣ר מֹׁשֶ֔ה אֶת־מֹעֲדֵ֖י יְהֹוָ֑ה אֶל־ּבְנֵ֖י יִׂשְרָאֵל:   פ

פרק כד
זָ֛ךְ[*] זַ֥יִת ׁשֶ֣מֶן אֵלֶ֜יךָ וְיִקְחּ֨ו יִׂשְרָאֵ֗ל אֶת־ּבְנֵ֣י צַ֞ו ב ּלֵאמֹר: אֶל־מֹׁשֶ֥ה יְהֹוָ֖ה וַיְדַּבֵ֥ר א

אֹתֹ֨ו יַעֲרֹךְ֩ מֹועֵ֗ד ּבְאֹ֣הֶל הָעֵדֻ֜ת לְפָרֹ֨כֶת מִחּוץ֩ ג תָמִיד: נֵ֖ר לְהַעֲלֹ֥ת לַּמָאֹ֑ור ּכָתִ֖ית
הַּמְנֹרָ֣ה עַ֚ל ד לְדֹרֹתֵיכֶם: עֹולָ֖ם חֻּקַ֥ת תָמִ֑יד יְהֹוָ֖ה לִפְנֵ֥י עַד־ּבֹ֛קֶר מֵעֶ֧רֶב אַהֲרֹ֜ן
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הַּטְהֹרָ֔ה יַעֲרֹ֖ךְ אֶת־הַּנֵרֹ֑ות לִפְנֵ֥י יְהֹוָ֖ה תָמִיד:   פ  
הַחַּלָ֥ה[*] יִהְיֶ֖ה עֶׂשְרֹנִ֔ים ׁשְנֵי֙ חַּלֹ֑ות עֶׂשְרֵ֖ה ׁשְתֵ֥ים אֹתָּ֔ה וְאָפִיתָ֣ סֹ֔לֶת וְלָקַחְתָ֣ ה

לִפְנֵ֥י הַּטָהֹ֖ר הַּׁשֻלְחָ֥ן עַ֛ל הַּמַעֲרָ֑כֶת ׁשֵׁ֣ש מַעֲרָכֹ֖ות ׁשְתַ֥יִם אֹותָ֛ם וְׂשַמְתָ֥ ו הָאֶחָת:
לַיהֹוָה: אִּׁשֶ֖ה לְאַזְּכָרָ֔ה לַּלֶ֨חֶם֙ וְהָיְתָ֤ה זַּכָ֑ה לְבֹנָ֣ה עַל־הַּמַעֲרֶ֖כֶת וְנָתַתָ֥ ז יְהֹוָה:
ּבְרִ֥ית ּבְנֵי־יִׂשְרָאֵ֖ל מֵאֵ֥ת תָמִ֑יד יְהֹוָ֖ה לִפְנֵ֥י יַעַרְכֶּ֛נּו הַּׁשַּבָ֗ת ּבְיֹ֣ום הַּׁשַּבָ֜ת ּבְיֹ֨ום ח
לֹ֛ו הּ֥וא קָדָׁשִ֨ים קֹ֩דֶׁש֩ ּכִ֡י קָדׁ֑ש ּבְמָקֹ֣ום וַאֲכָלֻ֖הּו ּולְבָנָ֔יו לְאַהֲרֹ֣ן וְהָיְתָה֙ ט עֹולָם:
ּבְתֹ֖וךְ מִצְרִ֔י ּבֶן־אִ֣יׁש וְהּוא֙ יִׂשְרְאֵלִ֔ית ּבֶן־אִּׁשָ֣ה וַּיֵצֵא֙ י ס חָק־עֹולָם: יְהֹוָ֖ה מֵאִּׁשֵ֥י
ּבֶן־הָאִּׁשָ֨ה וַּ֠יִּקֹ֠ב יא הַּיִׂשְרְאֵלִי: וְאִ֖יׁש הַּיִׂשְרְאֵלִ֔ית ּבֶ֚ן ּבַּמַחֲנֶ֔ה וַּיִּנָצּו֙ יִׂשְרָאֵ֑ל ּבְנֵ֣י
ּבַת־ּדִבְרִ֖י ׁשְלֹמִ֥ית אִּמֹ֛ו וְׁשֵ֥ם אֶל־מֹׁשֶ֑ה אֹתֹ֖ו וַּיָבִ֥יאּו וַיְקַּלֵ֔ל אֶת־הַּׁשֵם֙ הַּיִׂשְרְאֵלִ֤ית

לְמַּטֵה־דָן: יב וַּיַּנִיחֻ֖הּו ּבַּמִׁשְמָ֑ר לִפְרׁ֥ש לָהֶ֖ם עַל־ּפִ֥י יְהֹוָה:   פ   
וְסָמְכּ֧ו לַּמַחֲנֶ֔ה אֶל־מִחּוץ֙ אֶת־הַמְקַּלֵ֗ל הֹוצֵ֣א יד ּלֵאמֹר: אֶל־מֹׁשֶ֥ה יְהֹוָ֖ה וַיְדַּבֵ֥ר יג
תְדַּבֵ֣ר יִׂשְרָאֵ֖ל וְאֶל־ּבְנֵ֥י טו ּכָל־הָעֵדָה: אֹתֹ֖ו וְרָגְמּ֥ו עַל־רֹאׁשֹ֑ו אֶת־יְדֵיהֶ֖ם כָל־הַּׁשֹמְעִ֛ים
רָגֹ֥ום יּומָ֔ת מֹ֣ות ׁשֵם־יְהֹוָה֙ וְנֹקֵ֤ב טז חֶטְאֹו: וְנָׂשָ֥א אֱלֹהָ֖יו ּכִי־יְקַּלֵ֥ל אִ֛יׁש אִ֥יׁש לֵאמֹ֑ר
אָדָ֑ם ּכָל־נֶ֣פֶׁש יַּכֶ֖ה ּכִ֥י וְאִ֕יׁש יז יּומָת: ּבְנָקְבֹו־ׁשֵ֖ם ּכָאֶזְרָ֔ח ּכַּגֵר֙ ּכָל־הָעֵדָ֑ה יִרְּגְמּו־בֹ֖ו
מּ֖ום ּכִי־יִתֵ֥ן וְאִ֕יׁש יט נָפֶׁש: תַ֥חַת נֶ֖פֶׁש יְׁשַּלְמֶּ֑נָה נֶפֶׁש־ּבְהֵמָ֖ה ּומַּכֵ֥ה יח יּומָת: מֹ֖ות
ׁשֵ֑ן תַ֣חַת ׁשֵ֖ן עַ֔יִן תַ֣חַת עַ֚יִן ׁשֶ֔בֶר תַ֣חַת ׁשֶ֚בֶר כ ּלֹו: יֵעָׂ֥שֶה ּכֵ֖ן עָׂשָ֔ה ּכַאֲׁשֶ֣ר ּבַעֲמִיתֹ֑ו

ּבֹו: יִּנָ֥תֶן ּכֵ֖ן ּבָאָדָ֔ם מּום֙ יִתֵ֥ן אָדָ֖ם[מפטיר]ּכַאֲׁשֶ֨ר ּומַּכֵ֥ה יְׁשַּלְמֶּ֑נָה בְהֵמָ֖ה ּומַּכֵ֥ה כא
אֱלֹהֵיכֶם: יְהֹוָ֖ה אֲנִ֥י ּכִ֛י יִהְיֶ֑ה ּכָאֶזְרָ֖ח ּכַּגֵ֥ר לָכֶ֔ם יִהְיֶ֣ה אֶחָד֙ מִׁשְּפַ֤ט כב יּומָת:
אֹתֹ֖ו וַּיִרְּגְמּ֥ו לַּמַחֲנֶ֔ה אֶל־מִחּוץ֙ אֶת־הַמְקַּלֵ֗ל וַּיֹוצִ֣יאּו יִׂשְרָאֵל֒ אֶל־ּבְנֵ֣י מֹׁשֶה֘ וַיְדַּבֵ֣ר כג

אָ֑בֶן ּובְנֵי־יִׂשְרָאֵ֣ל עָׂשּ֔ו ּכַאֲׁשֶ֛ר צִּוָ֥ה יְהֹוָ֖ה אֶת־מֹׁשֶה:   פ פ פ

פרק כה
בהר] יִׂשְרָאֵל֙[פרשת אֶל־ּבְנֵ֤י ּדַּבֵ֞ר ב לֵאמֹר: סִינַ֖י ּבְהַ֥ר אֶל־מֹׁשֶ֔ה יְהֹוָה֙ וַיְדַּבֵ֤ר א

לַיהֹוָה: ׁשַּבָ֖ת הָאָ֔רֶץ וְׁשָבְתָ֣ה לָכֶ֑ם נֹתֵ֣ן אֲנִ֖י אֲׁשֶ֥ר אֶל־הָאָ֔רֶץ תָבֹ֨אּו֙ ּכִ֤י אֲלֵהֶ֔ם וְאָמַרְתָ֣
אֶת־תְבּואָתָּה: וְאָסַפְתָ֖ ּכַרְמֶ֑ךָ תִזְמֹ֣ר ׁשָנִ֖ים וְׁשֵׁ֥ש ׂשָדֶ֔ךָ תִזְרַ֣ע ׁשָנִים֙ ׁשֵׁ֤ש [לוי]ג

לֹ֥א וְכַרְמְךָ֖ תִזְרָ֔ע לֹ֣א ׂשָדְךָ֙ לַיהֹוָ֑ה ׁשַּבָ֖ת לָאָ֔רֶץ יִהְיֶ֣ה ׁשַּבָתֹון֙ ׁשַּבַ֤ת הַּׁשְבִיעִ֗ת ּובַּׁשָנָ֣ה ד
ׁשַּבָתֹ֖ון ׁשְנַ֥ת תִבְצֹ֑ר לֹ֣א נְזִירֶ֖ךָ וְאֶת־עִּנְבֵ֥י תִקְצֹ֔ור לֹ֣א קְצִירְךָ֙ סְפִ֤יחַ אֵ֣ת ה תִזְמֹר:
וְלִׂשְכִירְךָ֙ וְלַאֲמָתֶ֑ךָ ּולְעַבְּדְךָ֣ לְךָ֖ לְאָכְלָ֔ה לָכֶם֙ הָאָ֤רֶץ ׁשַּבַ֨ת וְ֠הָיְתָ֠ה ו לָאָרֶץ: יִהְיֶ֥ה
לֶאֱכֹל: כָל־תְבּואָתָּ֖ה תִהְיֶ֥ה ּבְאַרְצֶ֑ךָ אֲׁשֶ֣ר וְלַחַּיָ֖ה וְלִבְהֶמְתְךָ֔ ז עִּמָךְ: הַּגָרִ֖ים ּולְתֹוׁשָ֣בְךָ֔

מחוברין]ס כשהן ׁשָנִ֖ים[ישראל][לוי ׁשֶ֥בַע ׁשָנִ֔ים ׁשַּבְתֹ֣ת ׁשֶ֚בַע לְךָ֗ וְסָפַרְתָ֣ ח
וְהַעֲבַרְתָ֞ ט ׁשָנָה: וְאַרְּבָעִ֖ים תֵׁ֥שַע הַּׁשָנִ֔ים ׁשַּבְתֹ֣ת ׁשֶ֚בַע יְמֵי֙ לְךָ֗ וְהָיּ֣ו ּפְעָמִ֑ים ׁשֶ֣בַע
ׁשֹופָ֖ר תַעֲבִ֥ירּו הַּכִּפֻרִ֔ים ּבְיֹום֙ לַחֹ֑דֶׁש ּבֶעָׂשֹ֖ור הַּׁשְבִעִ֔י ּבַחֹ֣דֶׁש תְרּועָה֙ ׁשֹופַ֤ר
ּבָאָ֖רֶץ ּדְרֹ֛ור ּוקְרָאתֶ֥ם ׁשָנָ֔ה הַחֲמִּׁשִים֙ ׁשְנַ֤ת אֵ֣ת וְקִּדַׁשְתֶ֗ם י ּבְכָל־אַרְצְכֶם:
אֶל־מִׁשְּפַחְתֹ֖ו וְאִ֥יׁש אֶל־אֲחֻּזָתֹ֔ו אִ֚יׁש וְׁשַבְתֶ֗ם לָכֶ֔ם תִהְיֶ֣ה הִוא֙ יֹובֵ֥ל לְכָל־יֹׁשְבֶ֑יהָ
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מחוברין]תָׁשֻבּו: כשהן תִהְיֶ֣ה[רביעי][ישראל ׁשָנָ֖ה הַחֲמִּׁשִ֥ים ׁשְנַ֛ת הִ֗וא יֹובֵ֣ל יא
הִ֔וא יֹובֵ֣ל ּכִ֚י יב אֶת־נְזִרֶיהָ: תִבְצְרּ֖ו וְלֹ֥א אֶת־סְפִיחֶ֔יהָ תִקְצְרּו֙ וְלֹ֤א תִזְרָ֔עּו לֹ֣א לָכֶ֑ם
תָׁשֻ֕בּו הַּזֹ֑את הַּיֹובֵ֖ל ּבִׁשְנַ֥ת יג אֶת־תְבּואָתָּה: תֹאכְלּ֖ו מִ֨ן־הַּׂשָדֶ֔ה לָכֶ֑ם תִהְיֶ֣ה קֹ֖דֶׁש

אֶל־אֲחֻּזָתֹו: עֲמִיתֶ֑ךָ[חמישי]אִ֖יׁש מִּיַ֣ד קָנֹ֖ה אֹ֥ו לַעֲמִיתֶ֔ךָ מִמְּכָר֙ וְכִי־תִמְּכְרּ֤ו יד
ּבְמִסְּפַ֥ר עֲמִיתֶ֑ךָ מֵאֵ֣ת תִקְנֶ֖ה הַּיֹובֵ֔ל אַחַ֣ר ׁשָנִים֙ ּבְמִסְּפַ֤ר טו אֶת־אָחִיו: אִ֥יׁש אַל־תֹונּ֖ו
הַּׁשָנִ֔ים מְעֹ֣ט ּולְפִי֙ מִקְנָתֹ֔ו תַרְּבֶה֙ הַּׁשָנִ֗ים רֹ֣ב | לְפִ֣י טז יִמְּכָר־לָךְ: ׁשְנֵי־תְבּואֹ֖ת
וְיָרֵ֖אתָ אֶת־עֲמִיתֹ֔ו אִ֣יׁש תֹונּו֙ וְלֹ֤א יז לָךְ: מֹכֵ֖ר הּ֥וא תְבּואֹ֔ת מִסְּפַ֣ר ּכִ֚י מִקְנָתֹ֑ו תַמְעִ֖יט
תִׁשְמְרּ֖ו וְאֶת־מִׁשְּפָטַ֥י אֶת־חֻּקֹתַ֔י וַעֲׂשִיתֶם֙ יח אֱלֹהֵיכֶם: יְהֹוָ֖ה אֲנִ֥י ּכִ֛י מֵאֱלֹהֶ֑יךָ

לָבֶטַח: עַל־הָאָ֖רֶץ וִיׁשַבְתֶ֥ם אֹתָ֑ם מחוברין]וַעֲׂשִיתֶ֣ם כשהן [ששי][רביעי
תֹאמְרּ֔ו וְכִ֣י כ עָלֶיהָ: לָבֶ֖טַח וִיׁשַבְתֶ֥ם לָׂשֹ֑בַע וַאֲכַלְתֶ֖ם ּפִרְיָּ֔ה הָאָ֨רֶץ֙ וְנָתְנָ֤ה יט
וְצִּוִ֤יתִי כא אֶת־תְבּואָתֵנּו: נֶאֱסֹ֖ף וְלֹ֥א נִזְרָ֔ע לֹ֣א הֵ֚ן הַּׁשְבִיעִ֑ת ּבַּׁשָנָ֣ה מַה־ּנֹאכַ֖ל
ּוזְרַעְתֶ֗ם כב הַּׁשָנִים: לִׁשְלֹׁ֖ש אֶת־הַתְבּואָ֔ה וְעָׂשָת֙ הַּׁשִּׁשִ֑ית ּבַּׁשָנָ֖ה לָכֶ֔ם אֶת־ּבִרְכָתִי֙
עַד־ּבֹוא֙ הַתְׁשִיעִ֗ת הַּׁשָנָ֣ה | עַ֣ד יָׁשָ֑ן מִן־הַתְבּואָ֣ה וַאֲכַלְתֶ֖ם הַּׁשְמִינִ֔ת הַּׁשָנָ֣ה אֵ֚ת
וְתֹוׁשָבִ֛ים ּכִי־גֵרִ֧ים הָאָ֑רֶץ ּכִי־לִ֖י לִצְמִתֻ֔ת תִּמָכֵר֙ לֹ֤א וְהָאָ֗רֶץ כג יָׁשָן: תֹאכְלּ֖ו תְבּ֣ואָתָּ֔ה

ס לָאָרֶץ: תִתְנּ֥ו ּגְאֻּלָ֖ה אֲחֻּזַתְכֶ֑ם אֶ֣רֶץ ּובְכֹ֖ל כד עִּמָדִי: ששי]אַתֶ֖ם [ע''כ
אָחִיו: מִמְּכַ֥ר אֵ֖ת וְגָאַ֕ל אֵלָ֔יו הַּקָרֹ֣ב גֹאֲלֹו֙ ּובָ֤א מֵאֲחֻּזָתֹ֑ו ּומָכַ֖ר אָחִ֔יךָ ּכִי־יָמּ֣וךְ כה
אֶת־ׁשְנֵ֣י וְחִּׁשַב֙ כז גְאֻּלָתֹו: ּכְדֵ֥י ּומָצָ֖א יָדֹ֔ו וְהִּׂשִ֣יגָה ּגֹאֵ֑ל יִהְיֶה־ּלֹ֖ו לֹ֥א ּכִ֛י וְאִ֕יׁש כו
יָדֹ֗ו לֹא־מָצְאָ֜ה וְאִ֨ם כח לַאֲחֻּזָתֹו: וְׁשָ֖ב מָכַר־לֹ֑ו אֲׁשֶ֣ר לָאִ֖יׁש אֶת־הָ֣עֹדֵ֔ף וְהֵׁשִיב֙ מִמְּכָרֹ֔ו
לַאֲחֻּזָתֹו: וְׁשָ֖ב ּבַּיֹבֵ֔ל וְיָצָא֙ הַּיֹובֵ֑ל ׁשְנַ֣ת עַ֖ד אֹתֹ֔ו הַּקֹנֶ֣ה ּבְיַד֙ מִמְּכָרֹ֗ו וְהָיָ֣ה לֹו֒ הָׁשִ֣יב ּדֵי֘

ׁשְנַ֣ת[*]ס עַד־תֹ֖ם ּגְאֻּלָתֹ֔ו וְהָיְתָה֙ חֹומָ֔ה עִ֣יר ּבֵית־מֹוׁשַב֙ ּכִי־יִמְּכֹ֤ר וְאִ֗יׁש כט
הַּבַ֨יִת וְ֠קָ֠ם תְמִימָה֒ ׁשָנָ֣ה לֹו֘ עַד־מְלֹ֣את לֹא־יִּגָאֵ֗ל וְאִ֣ם ל גְאֻּלָתֹו: תִהְיֶ֥ה יָמִ֖ים מִמְּכָרֹ֑ו
ּבַּיֹבֵל: יֵצֵ֖א לֹ֥א לְדֹרֹתָ֑יו אֹתֹ֖ו לַּקֹנֶ֥ה לַּצְמִיתֻ֛ת חֹמָ֗ה [לֹ֣ו] אֲׁשֶר־לֹ֣א אֲׁשֶר־ּבָעִ֜יר
ּגְאֻּלָה֙ יֵחָׁשֵ֑ב הָאָ֖רֶץ עַל־ׂשְדֵ֥ה סָבִ֔יב חֹמָה֙ אֵין־לָהֶ֤ם אֲׁשֶ֨ר הַחֲצֵרִ֗ים ּובָתֵ֣י לא

יֵצֵא: ּובַּיֹבֵ֖ל תִהְיֶ֥ה[*]תִהְיֶה־ּלֹ֔ו עֹולָ֖ם ּגְאֻּלַ֥ת אֲחֻּזָתָ֑ם עָרֵ֣י ּבָתֵ֖י הַלְוִּיִ֔ם וְעָרֵי֙ לב
עָרֵ֣י בָתֵ֞י ּכִ֣י ּבַּיֹבֵ֑ל אֲחֻּזָתֹ֖ו וְעִ֥יר מִמְּכַר־ּבַ֛יִת וְיָצָ֧א מִן־הַלְוִּיִ֔ם יִגְאַל֙ וַאֲׁשֶ֤ר לג לַלְוִּיִם:
ּכִי־אֲחֻּזַ֥ת יִּמָכֵ֑ר לֹ֣א עָרֵיהֶ֖ם מִגְרַׁ֥ש ּוׂשֲדֵ֛ה לד יִׂשְרָאֵל: ּבְנֵ֥י ּבְתֹ֖וךְ אֲחֻּזָתָ֔ם הִ֚וא הַלְוִּיִ֗ם

ס לָהֶם: הּ֖וא ּגֵ֧ר[*]עֹולָ֛ם ּבֹ֔ו וְהֶחֱזַ֣קְתָ עִּמָ֑ךְ יָדֹ֖ו ּומָ֥טָה אָחִ֔יךָ וְכִי־יָמּ֣וךְ לה
עִּמָךְ: אָחִ֖יךָ וְחֵ֥י מֵאֱלֹהֶ֑יךָ וְיָרֵ֖אתָ וְתַרְּבִ֔ית נֶׁ֣שֶךְ מֵאִתֹו֙ אַל־תִּקַ֤ח לו עִּמָךְ: וָחַ֖י וְתֹוׁשָ֛ב
אֱלֹ֣הֵיכֶ֔ם יְהֹוָה֙ אֲנִ֗י לח אָכְלֶךָ: לֹא־תִתֵ֥ן ּובְמַרְּבִ֖ית ּבְנֶׁ֑שֶךְ לֹ֖ו לֹא־תִתֵ֥ן אֶת־ּכַסְּפְךָ֔ לז
לָכֶ֖ם לִהְיֹ֥ות ּכְנַ֔עַן אֶת־אֶ֣רֶץ לָכֶם֙ לָתֵ֤ת מִצְרָ֑יִם מֵאֶ֣רֶץ אֶתְכֶ֖ם אֲׁשֶר־הֹוצֵ֥אתִי

ס עָבֶד:[*]לֵאלֹהִים: עֲבֹ֥דַת ּבֹ֖ו לֹא־תַעֲבֹ֥ד וְנִמְּכַר־לָ֑ךְ עִּמָ֖ךְ אָחִ֛יךָ וְכִי־יָמּ֥וךְ לט
ּובָנָ֣יו הּ֖וא מֵעִּמָ֔ךְ וְיָצָא֙ מא עִּמָךְ: יַעֲבֹ֥ד הַּיֹבֵ֖ל עַד־ׁשְנַ֥ת עִּמָ֑ךְ יִהְיֶ֣ה ּכְתֹוׁשָ֖ב ּכְׂשָכִ֥יר מ
אֲׁשֶר־הֹוצֵ֥אתִי הֵ֔ם ּכִי־עֲבָדַ֣י מב יָׁשּוב: אֲבֹתָ֖יו וְאֶל־אֲחֻּזַ֥ת אֶל־מִׁשְּפַחְתֹ֔ו וְׁשָב֙ עִּמֹ֑ו
וְיָרֵ֖אתָ ּבְפָ֑רֶךְ בֹ֖ו לֹא־תִרְּדֶ֥ה מג עָבֶד: מִמְּכֶ֥רֶת יִּמָכְרּ֖ו לֹ֥א מִצְרָ֑יִם מֵאֶ֣רֶץ אֹתָ֖ם

מֵהֶ֥ם[*]מֵאֱלֹהֶיךָ: סְבִיבֹ֣תֵיכֶ֔ם אֲׁשֶר֙ הַּגֹויִ֗ם מֵאֵ֣ת יִהְיּו־לָ֑ךְ אֲׁשֶ֣ר וַאֲמָתְךָ֖ וְעַבְּדְךָ֥ מד
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ּומִּמִׁשְּפַחְתָם֙ תִקְנּ֔ו מֵהֶ֣ם עִּמָכֶם֙ הַּגָרִ֤ים הַתֹוׁשָבִ֜ים מִּבְנֵ֨י וְ֠גַ֠ם מה וְאָמָה: עֶ֥בֶד תִקְנּ֖ו
אֹתָ֜ם וְהִתְנַחַלְתֶ֨ם מו לַאֲחֻּזָה: לָכֶ֖ם וְהָיּ֥ו ּבְאַרְצְכֶ֑ם הֹולִ֖ידּו אֲׁשֶ֥ר עִּמָכֶ֔ם אֲׁשֶ֣ר
אִ֣יׁש ּבְנֵי־יִׂשְרָאֵל֙ ּובְאַ֨חֵיכֶ֤ם תַעֲבֹ֑דּו ּבָהֶ֣ם לְעֹלָ֖ם אֲחֻּזָ֔ה לָרֶׁ֣שֶת אַחֲרֵיכֶם֙ לִבְנֵיכֶ֤ם

ס ּבְפָרֶךְ: בֹ֖ו לֹא־תִרְּדֶ֥ה אָחִ֖יךָ[*]ּבְאָחִ֔יו ּומָ֥ךְ עִּמָ֔ךְ וְתֹוׁשָב֙ ּגֵ֤ר יַ֣ד תַּׂשִ֗יג וְכִ֣י מז
ּגְאֻּלָ֖ה נִמְּכַ֔ר אַחֲרֵ֣י מח ּגֵר: מִׁשְּפַ֥חַת לְעֵ֖קֶר אֹ֥ו עִּמָ֔ךְ תֹוׁשָב֙ לְגֵ֤ר וְנִמְּכַ֗ר עִּמֹ֑ו
ּבְׂשָרֹ֛ו אֹו־מִּׁשְאֵ֧ר יִגְאָלֶּ֔נּו בֶן־ּדֹדֹו֙ אֹ֤ו אֹו־דֹדֹ֞ו מט יִגְאָלֶּנּו: מֵאֶחָ֖יו אֶחָ֥ד תִהְיֶה־ּלֹ֑ו
עַ֖ד לֹ֔ו הִּמָ֣כְרֹו מִּׁשְנַת֙ עִם־קֹנֵ֔הּו וְחִּׁשַב֙ נ וְנִגְאָל: יָדֹ֖ו אֹו־הִּׂשִ֥יגָה יִגְאָלֶּ֑נּו מִּמִׁשְּפַחְתֹ֖ו
אִם־עֹ֥וד נא עִּמֹו: יִהְיֶ֥ה ׂשָכִ֖יר ּכִימֵ֥י ׁשָנִ֔ים ּבְמִסְּפַ֣ר מִמְּכָרֹו֙ ּכֶ֤סֶף וְהָיָ֞ה הַּיֹבֵ֑ל ׁשְנַ֣ת
ּבַּׁשָנִ֛ים נִׁשְאַ֧ר וְאִם־מְעַ֞ט נב מִקְנָתֹו: מִּכֶ֖סֶף ּגְאֻּלָתֹ֔ו יָׁשִ֣יב לְפִיהֶן֙ ּבַּׁשָנִ֑ים רַּבֹ֖ות
יִהְיֶ֣ה ּבְׁשָנָ֖ה ׁשָנָ֛ה ּכִׂשְכִ֥יר נג אֶת־ּגְאֻּלָתֹו: יָׁשִ֖יב ׁשָנָ֔יו ּכְפִ֣י וְחִּׁשַב־לֹ֑ו הַּיֹבֵ֖ל עַד־ׁשְנַ֥ת
ּובָנָ֥יו הּ֖וא הַּיֹבֵ֔ל ּבִׁשְנַ֣ת וְיָצָא֙ ּבְאֵּ֑לֶה יִּגָאֵ֖ל וְאִם־לֹ֥א נד לְעֵינֶיךָ: ּבְפֶ֖רֶךְ לֹא־יִרְּדֶּ֥נּו עִּמֹ֑ו

מֵאֶ֣רֶץ[מפטיר]עִּמֹו: אֹותָ֖ם אֲׁשֶר־הֹוצֵ֥אתִי הֵ֔ם עֲבָדַ֣י עֲבָדִ֔ים בְנֵי־יִׂשְרָאֵל֙ ּכִי־לִ֤י נה
מִצְרָ֑יִם אֲנִ֖י יְהֹוָ֥ה אֱלֹהֵיכֶם:

פרק כו
תִתְנּו֙ לֹ֤א מַׂשְּכִ֗ית וְאֶ֣בֶן לָכֶ֔ם לֹא־תָקִ֣ימּו ּומַּצֵבָה֙ ּופֶ֤סֶל אֱלִילִ֗ם לָכֶ֜ם לֹא־תַעֲׂשּ֨ו א
ּומִקְּדָׁשִ֖י תִׁשְמֹ֔רּו אֶת־ׁשַּבְתֹתַ֣י ב אֱלֹהֵיכֶם: יְהֹוָ֖ה אֲנִ֥י ּכִ֛י עָלֶ֑יהָ לְהִׁשְתַחֲוֹ֖ת ּבְאַרְצְכֶ֔ם

תִירָ֑אּו אֲנִ֖י יְהֹוָה:   פ פ פ     
בחקותי] וְנָתַתִ֥י[פרשת ד אֹתָם: וַעֲׂשִיתֶ֖ם תִׁשְמְרּ֔ו וְאֶת־מִצְֹותַ֣י תֵלֵ֑כּו אִם־ּבְחֻּקֹתַ֖י ג

ּדַ֨יִׁש֙ לָכֶ֥ם וְהִּׂשִ֨יג ה ּפִרְיֹו: יִתֵ֥ן הַּׂשָדֶ֖ה וְעֵ֥ץ יְבּולָּ֔ה הָאָ֨רֶץ֙ וְנָתְנָ֤ה ּבְעִתָ֑ם גִׁשְמֵיכֶ֖ם
ּבְאַרְצְכֶם: לָבֶ֖טַח וִיׁשַבְתֶ֥ם לָׂשֹ֔בַע לַחְמְכֶם֙ וַאֲכַלְתֶ֤ם אֶת־זָ֑רַע יַּׂשִ֣יג ּובָצִ֖יר אֶת־ּבָצִ֔יר

מחוברין] כשהן וְהִׁשְּבַתִ֞י[לוי][חמישי מַחֲרִ֑יד וְאֵ֣ין ּוׁשְכַבְתֶ֖ם ּבָאָ֔רֶץ ׁשָלֹום֙ וְנָתַתִ֤י ו
וְנָפְלּ֥ו אֶת־אֹיְבֵיכֶ֑ם ּורְדַפְתֶ֖ם ז ּבְאַרְצְכֶם: לֹא־תַעֲבֹ֥ר וְחֶ֖רֶב מִן־הָאָ֔רֶץ רָעָה֙ חַּיָ֤ה
וְנָפְלּ֧ו יִרְּדֹ֑פּו רְבָבָ֣ה מִּכֶ֖ם ּומֵאָ֥ה מֵאָ֔ה חֲמִּׁשָה֙ מִּכֶ֤ם וְרָדְפּ֨ו ח לֶחָרֶב: לִפְנֵיכֶ֖ם
אֶתְכֶ֑ם וְהִרְּבֵיתִ֖י אֶתְכֶ֔ם וְהִפְרֵיתִ֣י אֲלֵיכֶ֔ם ּופָנִ֣יתִי ט לֶחָרֶב: לִפְנֵיכֶ֖ם אֹיְבֵיכֶ֛ם

אִתְכֶם: אֶת־ּבְרִיתִ֖י מחוברין]וַהֲקִימֹתִ֥י כשהן נֹוׁשָ֑ן[ישראל][ששי יָׁשָ֖ן וַאֲכַלְתֶ֥ם י
אֶתְכֶם: נַפְׁשִ֖י וְלֹא־תִגְעַ֥ל ּבְתֹוכֲכֶ֑ם מִׁשְּכָנִ֖י וְנָתַתִ֥י יא תֹוצִיאּו: חָדָׁ֖ש מִּפְנֵ֥י וְיָׁשָ֕ן
יְהֹוָ֣ה אֲנִ֞י יג לְעָם: תִהְיּו־לִ֥י וְאַתֶ֖ם לֵאלֹהִ֑ים לָכֶ֖ם וְהָיִ֥יתִי ּבְתֹ֣וכֲכֶ֔ם וְהִתְהַּלַכְתִי֙ יב
מֹטֹ֣ת וָאֶׁשְּבֹר֙ עֲבָדִ֑ים לָהֶ֖ם מִהְיֹ֥ת מִצְרַ֔יִם מֵאֶ֣רֶץ אֶתְכֶם֙ הֹוצֵ֤אתִי אֲׁשֶ֨ר אֱלֹהֵיכֶ֗ם

עֻּלְכֶ֔ם וָאֹולֵ֥ךְ אֶתְכֶ֖ם קֹומְמִּיּות:   פ   
וְאִם־ּבְחֻּקֹתַ֣י[רביעי] טו הָאֵּלֶה: ּכָל־הַּמִצְוֹ֖ת אֵ֥ת תַעֲׂשּ֔ו וְלֹ֣א לִ֑י תִׁשְמְעּ֖ו וְאִם־לֹ֥א יד

לְהַפְרְכֶ֖ם אֶת־ּכָל־מִצְֹותַ֔י עֲׂשֹות֙ לְבִלְתִ֤י נַפְׁשְכֶ֑ם תִגְעַ֣ל אֶת־מִׁשְּפָטַ֖י וְאִ֥ם תִמְאָ֔סּו
אֶת־הַּׁשַחֶ֣פֶת ּבֶהָלָה֙ עֲלֵיכֶ֤ם וְהִפְקַדְתִ֨י לָכֶ֗ם אֶעֱׂשֶה־ּזֹ֣את אַף־אֲנִ֞י טז אֶת־ּבְרִיתִי:
אֹיְבֵיכֶם: וַאֲכָלֻ֖הּו זַרְעֲכֶ֔ם לָרִיק֙ ּוזְרַעְתֶ֤ם נָ֑פֶׁש ּומְדִיבֹ֣ת עֵינַ֖יִם מְכַּלֹ֥ות וְאֶת־הַּקַּדַ֔חַת
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וְאֵין־רֹדֵ֥ף וְנַסְתֶ֖ם ׂשֹנְאֵיכֶ֔ם בָכֶם֙ וְרָדּ֤ו אֹיְבֵיכֶ֑ם לִפְנֵ֣י וְנִּגַפְתֶ֖ם ּבָכֶ֔ם פָנַי֙ וְנָתַתִ֤י יז
ׁשֶ֖בַע אֶתְכֶ֔ם לְיַּסְרָ֣ה וְיָסַפְתִי֙ לִ֑י תִׁשְמְעּ֖ו לֹ֥א וְאִ֨ם־עַד־אֵּ֔לֶה יח אֶתְכֶם:
וְאֶת־אַרְצְכֶ֖ם ּכַּבַרְזֶ֔ל אֶת־ׁשְמֵיכֶם֙ וְנָתַתִ֤י עֻּזְכֶ֑ם אֶת־ּגְאֹ֣ון וְׁשָבַרְתִ֖י יט עַל־חַּטֹאתֵיכֶם:
ּפִרְיֹו: יִתֵ֖ן לֹ֥א הָאָ֔רֶץ וְעֵ֣ץ אֶת־יְבּולָּ֔ה אַרְצְכֶם֙ וְלֹא־תִתֵ֤ן ּכֹחֲכֶ֑ם לָרִ֖יק וְתַ֥ם כ ּכַּנְחֻׁשָה:
ׁשֶ֖בַע מַּכָ֔ה עֲלֵיכֶם֙ וְיָסַפְתִ֤י לִ֑י לִׁשְמֹ֣עַ תֹאבּ֖ו וְלֹ֥א קֶ֔רִי עִּמִי֙ וְאִם־תֵלְכּ֤ו כא
וְהִכְרִ֨יתָה֙ אֶתְכֶ֔ם וְׁשִּכְלָ֣ה הַּׂשָדֶה֙ אֶת־חַּיַ֤ת בָכֶ֜ם וְהִׁשְלַחְתִ֨י כב ּכְחַּטֹאתֵיכֶם:
לִ֑י תִּוָסְרּ֖ו לֹ֥א וְאִ֨ם־ּבְאֵּ֔לֶה כג ּדַרְכֵיכֶם: וְנָׁשַּ֖מּו אֶתְכֶ֑ם וְהִמְעִ֖יטָה אֶת־ּבְהֶמְתְכֶ֔ם
ׁשֶ֖בַע ּגַם־אָ֔נִי אֶתְכֶם֙ וְהִּכֵיתִ֤י ּבְקֶ֑רִי עִּמָכֶ֖ם אַף־אֲנִ֛י וְהָלַכְתִ֧י כד קֶרִי: עִּמִ֖י וַהֲלַכְתֶ֥ם
אֶל־עָרֵיכֶ֑ם וְנֶאֱסַפְתֶ֖ם נְקַם־ּבְרִ֔ית נֹקֶ֨מֶת֙ חֶ֗רֶב עֲלֵיכֶ֜ם וְהֵבֵאתִ֨י כה עַל־חַּטֹאתֵיכֶם:
עֶׂ֣שֶר וְ֠אָפּ֠ו מַּטֵה־לֶ֒חֶם֒ לָכֶם֘ ּבְׁשִבְרִ֣י כו ּבְיַד־אֹויֵב: וְנִתַתֶ֖ם ּבְתֹ֣וכֲכֶ֔ם דֶ֨בֶר֙ וְׁשִּלַ֤חְתִי
ס תִׂשְּבָעּו: וְלֹ֥א וַאֲכַלְתֶ֖ם ּבַּמִׁשְקָ֑ל לַחְמְכֶ֖ם וְהֵׁשִ֥יבּו אֶחָ֔ד ּבְתַּנּ֣ור לַחְמְכֶם֙ נָׁשִ֤ים
ּבַחֲמַת־קֶ֑רִי עִּמָכֶ֖ם וְהָלַכְתִ֥י כח ּבְקֶרִי: עִּמִ֖י וַהֲלַכְתֶ֥ם לִ֑י תִׁשְמְעּ֖ו לֹ֥א וְאִ֨ם־ּבְזֹ֔את כז
ּובְׂשַ֥ר ּבְנֵיכֶ֑ם ּבְׂשַ֣ר וַאֲכַלְתֶ֖ם כט עַל־חַּטֹאתֵיכֶם: ׁשֶ֖בַע אַף־אָ֔נִי אֶתְכֶם֙ וְיִּסַרְתִ֤י
וְנָתַתִי֙ אֶת־חַּמָ֣נֵיכֶ֔ם וְהִכְרַתִי֙ אֶת־ּבָמֹתֵיכֶ֗ם וְהִׁשְמַדְתִ֞י ל תֹאכֵלּו: ּבְנֹתֵיכֶ֖ם
חָרְּבָ֔ה אֶת־עָרֵיכֶם֙ וְנָתַתִ֤י לא אֶתְכֶם: נַפְׁשִ֖י וְגָעֲלָ֥ה ּגִּלּולֵיכֶ֑ם עַל־ּפִגְרֵ֖י אֶת־ּפִגְרֵיכֶ֔ם
אֶת־הָאָ֑רֶץ אֲנִ֖י וַהֲׁשִּמֹתִ֥י לב נִיחֹחֲכֶם: ּבְרֵ֖יחַ אָרִ֔יחַ וְלֹ֣א אֶת־מִקְּדְׁשֵיכֶ֑ם וַהֲׁשִּמֹותִ֖י
אַחֲרֵיכֶ֖ם וַהֲרִיקֹתִ֥י בַּגֹויִ֔ם אֱזָרֶ֣ה וְאֶתְכֶם֙ לג ּבָּה: הַּיׁשְבִ֖ים אֹיְבֵיכֶ֔ם עָלֶ֨יהָ֙ וְׁשָמֲמּ֤ו
הָאָ֜רֶץ תִרְצֶ֨ה אָז֩ לד חָרְּבָה: יִהְיּ֥ו וְעָרֵיכֶ֖ם ׁשְמָמָ֔ה אַרְצְכֶם֙ וְהָיְתָ֤ה חָ֑רֶב
וְהִרְצָ֖ת הָאָ֔רֶץ תִׁשְּבַ֣ת אָ֚ז אֹיְבֵיכֶ֑ם ּבְאֶ֣רֶץ וְאַתֶ֖ם הָּׁשַּמָ֔ה יְמֵ֣י ּכֹ֚ל אֶת־ׁשַּבְתֹתֶ֗יהָ
ּבְׁשַּבְתֹתֵיכֶ֖ם לֹא־ׁשָבְתָ֛ה אֲׁשֶ֧ר אֵ֣ת תִׁשְּבֹ֑ת הָּׁשַּמָ֖ה ּכָל־יְמֵ֥י לה אֶת־ׁשַּבְתֹתֶיהָ:
וְרָדַ֣ף אֹיְבֵיהֶ֑ם ּבְאַרְצֹ֖ת ּבִלְבָבָ֔ם מֹ֨רֶךְ֙ וְהֵבֵ֤אתִ֥י ּבָכֶ֗ם וְהַּנִׁשְאָרִ֣ים לו עָלֶיהָ: ּבְׁשִבְתְכֶ֥ם
אִיׁש־ּבְאָחִ֛יו וְכָׁשְלּ֧ו לז רֹדֵף: וְאֵ֥ין וְנָפְלּ֖ו מְנֻסַת־חֶ֛רֶב וְנָסּ֧ו נִּדָ֔ף עָלֶ֣ה קֹ֚ול אֹתָ֗ם
ּבַּגֹויִ֑ם וַאֲבַדְתֶ֖ם לח אֹיְבֵיכֶם: לִפְנֵ֖י תְקּומָ֔ה לָכֶם֙ וְלֹא־תִהְיֶ֤ה אָ֑יִן וְרֹדֵ֣ף ּכְמִּפְנֵי־חֶ֖רֶב
אֹיְבֵיכֶ֑ם ּבְאַרְצֹ֖ת ּבַעֲֹונָ֔ם יִּמַּ֨קּו֙ ּבָכֶ֗ם וְהַּנִׁשְאָרִ֣ים לט אֹיְבֵיכֶם: אֶ֖רֶץ אֶתְכֶ֔ם וְאָכְלָ֣ה
אֲׁשֶ֣ר ּבְמַעֲלָ֖ם אֲבֹתָ֔ם וְאֶת־עֲוֹ֣ן אֶת־עֲֹונָם֙ וְהִתְוַּדּ֤ו מ יִּמָּקּו: אִתָ֥ם אֲבֹתָ֖ם ּבַעֲֹונֹ֥ת וְאַ֛ף
אֹתָ֔ם וְהֵבֵאתִ֣י ּבְקֶ֔רִי עִּמָם֙ אֵלֵ֤ךְ אַף־אֲנִ֞י מא ּבְקֶרִי: עִּמִ֖י אֲׁשֶר־הָלְכּ֥ו וְאַ֕ף מָעֲלּו־בִ֑י
אֶת־ּבְרִיתִ֣י וְזָכַרְתִ֖י מב אֶת־עֲֹונָם: יִרְצּ֥ו וְאָ֖ז הֶעָרֵ֔ל לְבָבָם֙ יִּכָנַ֗ע אֹו־אָ֣ז אֹיְבֵיהֶ֑ם ּבְאֶ֖רֶץ

אֶזְּכֹר: וְהָאָ֥רֶץ אֶזְּכֹ֖ר אַבְרָהָ֛ם אֶת־ּבְרִיתִ֧י וְאַ֨ף יִצְחָ֜ק אֶת־ּבְרִיתִ֨י וְאַף֩ [חמישי]יַעֲקֹ֑וב
יַ֣עַן אֶת־עֲֹונָ֑ם יִרְצּ֣ו וְהֵ֖ם מֵהֶ֔ם ּבָהְׁשַּמָה֙ אֶת־ׁשַּבְתֹתֶ֗יהָ וְתִ֣רֶץ מֵהֶ֜ם תֵעָזֵ֨ב וְהָאָ֩רֶץ֩ מג
ּבְאֶ֣רֶץ ּבִהְיֹותָ֞ם ּגַם־זֹ֠את וְאַ֣ף מד נַפְׁשָם: ּגָעֲלָ֥ה וְאֶת־חֻּקֹתַ֖י מָאָ֔סּו ּבְמִׁשְּפָטַ֣י ּובְיַ֔עַן
יְהֹוָ֖ה אֲנִ֥י ּכִ֛י אִתָ֑ם ּבְרִיתִ֖י לְהָפֵ֥ר לְכַּלֹתָ֔ם וְלֹא־גְעַלְתִים֙ לֹא־מְאַסְתִ֤ים אֹיְבֵיהֶ֗ם
לְעֵינֵ֣י מִצְרַ֜יִם מֵאֶ֨רֶץ הֹוצֵאתִי־אֹתָם֩ אֲׁשֶ֣ר רִאׁשֹנִ֑ים ּבְרִ֣ית לָהֶ֖ם וְזָכַרְתִ֥י מה אֱלֹהֵיהֶם:
וְהַתֹורֹת֒ וְהַּמִׁשְּפָטִים֘ הַחֻּקִ֣ים אֵּ֠לֶה מו יְהֹוָה: אֲנִ֥י לֵאלֹהִ֖ים לָהֶ֛ם לִהְיֹ֥ות הַּגֹויִ֗ם

אֲׁשֶר֙ נָתַ֣ן יְהֹוָ֔ה ּבֵינֹ֕ו ּובֵ֖ין ּבְנֵ֣י יִׂשְרָאֵ֑ל ּבְהַ֥ר סִינַ֖י ּבְיַד־מֹׁשֶה:   פ
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פרק כז
אִ֕יׁש[ששי] אֲלֵהֶ֔ם וְאָמַרְתָ֣ יִׂשְרָאֵל֙ אֶל־ּבְנֵ֤י ּדַּבֵ֞ר ב ּלֵאמֹר: אֶל־מֹׁשֶ֥ה יְהֹוָ֖ה וַיְדַּבֵ֥ר א

וְעַ֖ד ׁשָנָ֔ה עֶׂשְרִ֣ים מִּבֶן֙ הַּזָכָ֔ר עֶרְּכְךָ֙ וְהָיָ֤ה ג לַיהֹוָה: נְפָׁשֹ֖ת ּבְעֶרְּכְךָ֥ נֶ֑דֶר יַפְלִ֖א ּכִ֥י
הַּקֹדֶׁש: ּבְׁשֶ֥קֶל ּכֶ֖סֶף ׁשֶ֥קֶל חֲמִּׁשִ֛ים עֶרְּכְךָ֗ וְהָיָ֣ה ׁשָנָ֑ה ששי]ּבֶן־ׁשִּׁשִ֣ים [ע''כ

וְעַד֙ ׁשָנִ֗ים מִּבֶן־חָמֵׁ֜ש וְאִ֨ם ה ׁשָקֶל: ׁשְלֹׁשִ֥ים עֶרְּכְךָ֖ וְהָיָ֥ה הִ֑וא וְאִם־נְקֵבָ֖ה ד
וְאִ֣ם ו ׁשְקָלִים: עֲׂשֶ֥רֶת וְלַּנְקֵבָ֖ה ׁשְקָלִ֑ים עֶׂשְרִ֣ים הַּזָכָ֖ר עֶרְּכְךָ֛ וְהָיָ֧ה ׁשָנָ֔ה ּבֶן־עֶׂשְרִ֣ים
וְלַּנְקֵבָ֣ה ּכָ֑סֶף ׁשְקָלִ֖ים חֲמִּׁשָ֥ה הַּזָכָ֔ר עֶרְּכְךָ֙ וְהָיָ֤ה ׁשָנִ֔ים ּבֶן־חָמֵׁ֣ש וְעַד֙ מִּבֶן־חֹ֗דֶׁש
עֶרְּכְךָ֔ וְהָיָ֣ה אִם־זָכָ֔ר וָמַ֨עְלָה֙ ׁשָנָ֤ה מִּבֶן־ׁשִּׁשִ֨ים וְ֠אִ֠ם ז ּכָסֶף: ׁשְקָלִ֖ים ׁשְלֹׁ֥שֶת עֶרְּכְךָ֔
לִפְנֵ֣י וְהֶעֱמִידֹו֙ מֵעֶרְּכֶ֔ךָ הּוא֙ וְאִם־מָ֥ךְ ח ׁשְקָלִים: עֲׂשָרָ֥ה וְלַּנְקֵבָ֖ה ׁשָ֑קֶל עָׂשָ֖ר חֲמִּׁשָ֥ה

ס הַּכֹהֵן: יַעֲרִיכֶּ֖נּו הַּנֹדֵ֔ר יַ֣ד תַּׂשִיג֙ אֲׁשֶ֤ר עַל־ּפִ֗י הַּכֹהֵ֑ן אֹתֹ֖ו וְהֶעֱרִ֥יךְ [*]הַּכֹהֵ֔ן
לַיהֹוָ֖ה מִּמֶּ֛נּו יִתֵ֥ן אֲׁשֶ֨ר ּכֹל֩ לַיהֹוָ֑ה קָרְּבָ֖ן מִּמֶּ֛נָה יַקְרִ֧יבּו אֲׁשֶ֨ר וְאִ֨ם־ּבְהֵמָ֔ה ט
יָמִ֤יר וְאִם־הָמֵ֨ר ּבְטֹ֑וב אֹו־רַ֣ע ּבְרָ֖ע טֹ֥וב אֹתֹ֛ו וְלֹא־יָמִ֥יר יַחֲלִיפֶּ֔נּו לֹ֣א י יִהְיֶה־ּקֹדֶׁש:
אֲׁ֠שֶ֠ר טְמֵאָ֔ה ּכָל־ּבְהֵמָ֣ה וְאִם֙ יא יִהְיֶה־ּקֹדֶׁש: ּותְמּורָתֹ֖ו וְהָיָה־הּ֥וא ּבִבְהֵמָ֔ה ּבְהֵמָה֙
הַּכֹהֵן֙ וְהֶעֱרִ֤יךְ יב הַּכֹהֵן: לִפְנֵ֥י אֶת־הַּבְהֵמָ֖ה וְהֶעֱמִ֥יד לַיהֹוָ֑ה קָרְּבָ֖ן מִּמֶּ֛נָה לֹא־יַקְרִ֧יבּו

יִהְיֶה: ּכֵ֥ן הַּכֹהֵ֖ן ּכְעֶרְּכְךָ֥ רָ֑ע ּובֵ֣ין טֹ֖וב ּבֵ֥ין וְיָסַ֥ף[*]אֹתָּ֔ה יִגְאָלֶּ֑נָה וְאִם־ּגָאֹ֖ל יג
ּבֵ֥ין הַּכֹהֵ֔ן וְהֶעֱרִיכֹו֙ לַיהֹוָ֔ה קֹ֨דֶׁש֙ אֶת־ּבֵיתֹ֥ו ּכִי־יַקְּדִׁ֨ש וְאִ֗יׁש יד עַל־עֶרְּכֶךָ: חֲמִיׁשִתֹ֖ו
אֶת־ּבֵיתֹ֑ו יִגְאַ֖ל וְאִ֨ם־הַּמַקְּדִ֔יׁש טו יָקּום: ּכֵ֥ן הַּכֹהֵ֖ן אֹתֹ֛ו יַעֲרִ֥יךְ ּכַאֲׁשֶ֨ר רָ֑ע ּובֵ֥ין טֹ֖וב

לֹו: וְהָ֥יָה עָלָ֖יו ּכֶסֶף־עֶרְּכְךָ֛ חֲמִיׁשִ֧ית אִיׁש֙[*]וְ֠יָסַ֠ף יַקְּדִ֥יׁש אֲחֻּזָתֹ֗ו מִּׂשְדֵ֣ה | וְאִ֣ם טז
אִם־מִּׁשְנַ֥ת יז ּכָסֶף: ׁשֶ֥קֶל ּבַחֲמִּׁשִ֖ים ׂשְעֹרִ֔ים חֹ֣מֶר זֶ֚רַע זַרְעֹ֑ו לְפִ֣י עֶרְּכְךָ֖ וְהָיָ֥ה לַיהֹוָ֔ה
הַּכֹהֵ֜ן וְחִּׁשַב־לֹ֨ו ׂשָדֵ֒הּו֒ יַקְּדִ֣יׁש הַּיֹבֵל֘ וְאִם־אַחַ֣ר יח יָקּום: ּכְעֶרְּכְךָ֖ ׂשָדֵ֑הּו יַקְּדִ֣יׁש הַּיֹבֵ֖ל
יִגְאַל֙ וְאִם־ּגָאֹ֤ל יט מֵעֶרְּכֶךָ: וְנִגְרַ֖ע הַּיֹבֵ֑ל ׁשְנַ֣ת עַ֖ד הַּנֹ֣ותָרֹ֔ת הַּׁשָנִים֙ עַל־ּפִ֤י אֶת־הַּכֶ֗סֶף

לֹו: וְקָ֥ם עָלָ֖יו ּכֶסֶף־עֶרְּכְךָ֛ חֲמִׁשִ֧ית וְ֠יָסַ֠ף אֹתֹ֑ו הַּמַקְּדִ֖יׁש וְאִם־לֹ֤א[*]אֶת־הַּׂשָדֶ֔ה כ
הַּׂשָדֶ֜ה וְהָיָ֨ה כא עֹוד: לֹא־יִּגָאֵ֖ל אַחֵ֑ר לְאִ֣יׁש אֶת־הַּׂשָדֶ֖ה וְאִם־מָכַ֥ר אֶת־הַּׂשָדֶ֔ה יִגְאַל֙
אֶת־ׂשְדֵ֣ה וְאִם֙ כב אֲחֻּזָתֹו: תִהְיֶ֥ה לַּכֹהֵ֖ן הַחֵ֑רֶם ּכִׂשְדֵ֣ה לַיהֹוָ֖ה קֹ֛דֶׁש בַּיֹבֵ֗ל ּבְצֵאתֹ֣ו
מִכְסַ֣ת אֵ֚ת הַּכֹהֵ֗ן וְחִּׁשַב־לֹ֣ו כג לַיהֹוָה: יַקְּדִ֖יׁש אֲחֻּזָתֹ֑ו מִּׂשְדֵ֣ה לֹ֖א אֲׁשֶ֕ר מִקְנָתֹ֔ו

לַיהֹוָה: קֹ֖דֶׁש הַהּ֔וא ּבַּיֹ֣ום אֶת־הָעֶרְּכְךָ֙ וְנָתַ֤ן הַּיֹבֵ֑ל ׁשְנַ֣ת עַ֖ד ּבִׁשְנַ֤ת[*]הָעֶרְּכְךָ֔ כד
יִהְיֶ֖ה וְכָ֨ל־עֶרְּכְךָ֔ כה הָאָרֶץ: אֲחֻּזַ֥ת לַאֲׁשֶר־לֹ֖ו מֵאִתֹ֑ו קָנָ֖הּו לַאֲׁשֶ֥ר הַּׂשָדֶ֔ה יָׁשּ֣וב הַּיֹובֵל֙
ּבִבְהֵמָ֔ה לַיהֹוָה֙ יְבֻּכַ֤ר אֲׁשֶ֨ר אַךְ־ּבְכֹ֞ור כו הַּׁשָקֶל: יִהְיֶ֥ה ּגֵרָ֖ה עֶׂשְרִ֥ים הַּקֹ֑דֶׁש ּבְׁשֶ֣קֶל
ּופָדָ֣ה הַּטְמֵאָה֙ ּבַּבְהֵמָ֤ה וְאִ֨ם כז הּוא: לַיהֹוָ֖ה אִם־ׂשֶ֔ה אִם־ׁשֹ֣ור אֹתֹ֑ו אִ֖יׁש לֹא־יַקְּדִ֥יׁש
אֲׁשֶ֣ר ּכָל־חֵ֡רֶם אַ֣ךְ כח ּבְעֶרְּכֶךָ: וְנִמְּכַ֥ר יִּגָאֵ֖ל וְאִם־לֹ֥א עָלָ֑יו חֲמִׁשִתֹ֖ו וְיָסַ֥ף בְעֶרְּכֶ֔ךָ
יִּגָאֵ֑ל וְלֹ֣א יִּמָכֵ֖ר לֹ֥א אֲחֻּזָתֹ֔ו ּומִּׂשְדֵ֣ה ּובְהֵמָה֙ מֵאָדָ֤ם מִּכָל־אֲׁשֶר־לֹ֗ו לַיהֹוָ֜ה אִ֨יׁש יַחֲרִם֩
יִּפָדֶ֑ה לֹ֣א מִן־הָאָדָ֖ם יָחֳרַ֛ם אֲׁשֶ֧ר ּכָל־חֵ֗רֶם כט לַיהֹוָה: הּ֖וא קֹדֶׁש־קָדָׁשִ֥ים ּכָל־חֵ֕רֶם
לַיהֹוָה: קֹ֖דֶׁש הּ֑וא לַיהֹוָ֖ה הָעֵ֔ץ מִּפְרִ֣י הָאָ֨רֶץ֙ מִּזֶ֤רַע הָאָ֜רֶץ וְכָל־מַעְׂשַ֨ר ל יּומָת: מֹ֖ות

וְכָל־מַעְׂשַ֤ר[מפטיר] לב עָלָיו: יֹסֵ֥ף חֲמִׁשִיתֹ֖ו מִּמַעַׂשְרֹ֑ו אִ֖יׁש יִגְאַ֛ל וְאִם־ּגָאֹ֥ל לא
יְבַּקֵ֛ר לֹ֧א לג לַיהֹוָה: יִהְיֶה־ּקֹ֖דֶׁש הָעֲׂשִירִ֕י הַּׁשָ֑בֶט תַ֣חַת אֲׁשֶר־יַעֲבֹ֖ר ּכֹ֥ל וָצֹ֔אן ּבָקָר֙
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לֹ֥א יִהְיֶה־ּקֹ֖דֶׁש ּותְמּורָתֹ֛ו וְהָיָה־הּ֧וא יְמִירֶּ֔נּו וְאִם־הָמֵ֣ר יְמִירֶּ֑נּו וְלֹ֣א לָרַ֖ע ּבֵין־טֹ֥וב
פ פ סִינָי: ּבְהַ֖ר יִׂשְרָאֵ֑ל אֶל־ּבְנֵ֣י אֶת־מֹׁשֶ֖ה יְהֹוָ֛ה צִּוָ֧ה אֲׁשֶ֨ר הַּמִצְוֹ֗ת אֵּ֣לֶה לד יִּגָאֵל:

פ 
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במדבר
פרק א

במדבר] לַחֹ֨דֶׁש[פרשת ּבְאֶחָד֩ מֹועֵ֑ד ּבְאֹ֣הֶל סִינַ֖י ּבְמִדְּבַ֥ר אֶל־מֹׁשֶ֛ה יְהֹוָ֧ה וַיְדַּבֵ֨ר א
ּכָל־עֲדַ֣ת אֶת־רֹאׁש֙ ׂשְאּ֗ו ב לֵאמֹר: מִצְרַ֖יִם מֵאֶ֥רֶץ לְצֵאתָ֛ם הַּׁשֵנִ֗ית ּבַּׁשָנָ֣ה הַּׁשֵנִ֜י
מִּבֶ֨ן ג לְגֻלְּגְלֹתָם: ּכָל־זָכָ֖ר ׁשֵמֹ֔ות ּבְמִסְּפַ֣ר אֲבֹתָ֑ם לְבֵ֣ית לְמִׁשְּפְחֹתָ֖ם ּבְנֵי־יִׂשְרָאֵ֔ל
וְאַהֲרֹן: אַתָ֥ה לְצִבְאֹתָ֖ם אֹתָ֛ם תִפְקְדּ֥ו ּבְיִׂשְרָאֵ֑ל צָבָ֖א ּכָל־יֹצֵ֥א וָמַ֔עְלָה ׁשָנָה֙ עֶׂשְרִ֤ים

הּוא: לְבֵית־אֲבֹתָ֖יו רֹ֥אׁש אִ֛יׁש לַּמַּטֶ֑ה אִ֖יׁש אִ֥יׁש יִהְיּ֔ו וְאִתְכֶ֣ם ׁשְמֹ֣ות[לוי]ד וְאֵּ֨לֶה֙ ה
ׁשְלֻמִיאֵ֖ל לְׁשִמְעֹ֕ון ו ּבֶן־ׁשְדֵיאּור: אֱלִיצּ֖ור לִרְאּובֵ֕ן אִתְכֶ֑ם יַעַמְדּ֖ו אֲׁשֶ֥ר הָאֲנָׁשִ֔ים
לִזְבּולֻ֕ן ט ּבֶן־צּועָר: נְתַנְאֵ֖ל לְיִּׂ֨שָׂשכָ֔ר ח ּבֶן־עַּמִינָדָב: נַחְׁשֹ֖ון לִיהּודָ֕ה ז ּבֶן־צּורִיׁשַּדָי:
ּגַמְלִיאֵ֖ל לִמְנַּׁשֶ֕ה ּבֶן־עַּמִיהּ֑וד אֱלִיׁשָמָ֖ע לְאֶפְרַ֕יִם יֹוסֵ֔ף לִבְנֵ֣י י ּבֶן־חֵלֹן: אֱלִיאָ֖ב

ּבֶן־עַּמִיׁשַּדָי: אֲחִיעֶ֖זֶר לְדָ֕ן יב ּבֶן־ּגִדְעֹנִי: אֲבִידָ֖ן לְבִ֨נְיָמִ֔ן יא [ישראל]ּבֶן־ּפְדָהצּור:
ּבֶן־עֵינָן: אֲחִירַ֖ע לְנַ֨פְתָלִ֔י טו ּבֶן־ּדְעּואֵל: אֶלְיָסָ֖ף לְגָ֕ד יד ּבֶן־עָכְרָן: ּפַגְעִיאֵ֖ל לְאָׁשֵ֕ר יג
הֵם: יִׂשְרָאֵ֖ל אַלְפֵ֥י רָאׁשֵ֛י אֲבֹותָ֑ם מַּטֹ֣ות נְׂשִיאֵ֖י הָעֵדָ֔ה [קְרּואֵ֣י] קְרּיאֵ֣י אֵּ֚לֶה טז

וְאֵ֨ת[רביעי] יח ּבְׁשֵמֹות: נִּקְבּ֖ו אֲׁשֶ֥ר הָאֵּ֔לֶה הָאֲנָׁשִ֣ים אֵ֚ת וְאַהֲרֹ֑ן מֹׁשֶ֖ה וַּיִּקַ֥ח יז
ּבְמִסְּפַ֣ר אֲבֹתָ֑ם לְבֵ֣ית עַל־מִׁשְּפְחֹתָ֖ם וַּיִתְיַלְדּ֥ו הַּׁשֵנִ֔י לַחֹ֣דֶׁש ּבְאֶחָד֙ הִקְהִ֗ילּו ּכָל־הָעֵדָ֜ה
וַּיִפְקְדֵ֖ם אֶת־מֹׁשֶ֑ה יְהֹוָ֖ה צִּוָ֥ה ּכַאֲׁשֶ֛ר יט לְגֻלְּגְלֹתָם: וָמַ֖עְלָה ׁשָנָ֛ה עֶׂשְרִ֥ים מִּבֶ֨ן ׁשֵמֹ֗ות
לְבֵ֣ית לְמִׁשְּפְחֹתָ֖ם תֹולְדֹתָ֥ם יִׂשְרָאֵ֔ל ּבְכֹ֣ר בְנֵי־רְאּובֵן֙ וַּיִהְיּ֤ו כ ס סִינָי: ּבְמִדְּבַ֥ר
צָבָא: יֹצֵ֥א ּכֹ֖ל וָמַ֔עְלָה ׁשָנָה֙ עֶׂשְרִ֤ים מִּבֶ֨ן ּכָל־זָכָ֗ר לְגֻלְּגְלֹתָ֔ם ׁשֵמֹות֙ ּבְמִסְּפַ֤ר אֲבֹתָ֑ם

כא ּפְקֻדֵיהֶ֖ם לְמַּטֵ֣ה רְאּובֵ֑ן ׁשִּׁשָ֧ה וְאַרְּבָעִ֛ים אֶ֖לֶף וַחֲמֵׁ֥ש מֵאֹות:   פ   
לְגֻלְּגְלֹתָ֔ם ׁשֵמֹות֙ ּבְמִסְּפַ֤ר ּפְקֻדָ֗יו אֲבֹתָ֑ם לְבֵ֣ית לְמִׁשְּפְחֹתָ֖ם תֹולְדֹתָ֥ם ׁשִמְעֹ֔ון לִבְנֵ֣י כב
תִׁשְעָ֧ה ׁשִמְעֹ֑ון לְמַּטֵ֣ה ּפְקֻדֵיהֶ֖ם כג צָבָא: יֹצֵ֥א ּכֹ֖ל וָמַ֔עְלָה ׁשָנָה֙ עֶׂשְרִ֤ים מִּבֶ֨ן ּכָל־זָכָ֗ר

וַחֲמִּׁשִ֛ים אֶ֖לֶף ּוׁשְלֹׁ֥ש מֵאֹות:   פ   
ׁשָנָה֙ עֶׂשְרִ֤ים מִּבֶ֨ן ׁשֵמֹ֗ות ּבְמִסְּפַ֣ר אֲבֹתָ֑ם לְבֵ֣ית לְמִׁשְּפְחֹתָ֖ם תֹולְדֹתָ֥ם גָ֔ד לִבְנֵ֣י כד
מֵאֹ֖ות וְׁשֵׁ֥ש אֶ֔לֶף וְאַרְּבָעִים֙ חֲמִּׁשָ֤ה גָ֑ד לְמַּטֵ֣ה ּפְקֻדֵיהֶ֖ם כה צָבָא: יֹצֵ֥א ּכֹ֖ל וָמַ֔עְלָה

וַחֲמִּׁשִים:   פ   
ׁשָנָה֙ עֶׂשְרִ֤ים מִּבֶ֨ן ׁשֵמֹ֗ת ּבְמִסְּפַ֣ר אֲבֹתָ֑ם לְבֵ֣ית לְמִׁשְּפְחֹתָ֖ם תֹולְדֹתָ֥ם יְהּודָ֔ה לִבְנֵ֣י כו
מֵאֹות: וְׁשֵׁ֥ש אֶ֖לֶף וְׁשִבְעִ֛ים אַרְּבָעָ֧ה יְהּודָ֑ה לְמַּטֵ֣ה ּפְקֻדֵיהֶ֖ם כז צָבָא: יֹצֵ֥א ּכֹ֖ל וָמַ֔עְלָה

פ   
עֶׂשְרִ֤ים מִּבֶ֨ן ׁשֵמֹ֗ת ּבְמִסְּפַ֣ר אֲבֹתָ֑ם לְבֵ֣ית לְמִׁשְּפְחֹתָ֖ם תֹולְדֹתָ֥ם יִּׂשָׂשכָ֔ר לִבְנֵ֣י כח
אֶ֖לֶף וַחֲמִּׁשִ֛ים אַרְּבָעָ֧ה יִּׂשָׂשכָ֑ר לְמַּטֵ֣ה ּפְקֻדֵיהֶ֖ם כט צָבָא: יֹצֵ֥א ּכֹ֖ל וָמַ֔עְלָה ׁשָנָה֙

וְאַרְּבַ֥ע מֵאֹות:   פ   
ׁשָנָה֙ עֶׂשְרִ֤ים מִּבֶ֨ן ׁשֵמֹ֗ת ּבְמִסְּפַ֣ר אֲבֹתָ֑ם לְבֵ֣ית לְמִׁשְּפְחֹתָ֖ם תֹולְדֹתָ֥ם זְבּולֻ֔ן לִבְנֵ֣י ל
וְאַרְּבַ֥ע אֶ֖לֶף וַחֲמִּׁשִ֛ים ׁשִבְעָ֧ה זְבּולֻ֑ן לְמַּטֵ֣ה ּפְקֻדֵיהֶ֖ם לא צָבָא: יֹצֵ֥א ּכֹ֖ל וָמַ֔עְלָה
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מֵאֹות:  פ   
מִּבֶ֨ן ׁשֵמֹ֗ת ּבְמִסְּפַ֣ר אֲבֹתָ֑ם לְבֵ֣ית לְמִׁשְּפְחֹתָ֖ם תֹולְדֹתָ֥ם אֶפְרַ֔יִם לִבְנֵ֣י יֹוסֵף֙ לִבְנֵ֤י לב
וַחֲמֵׁ֥ש אֶ֖לֶף אַרְּבָעִ֥ים אֶפְרָ֑יִם לְמַּטֵ֣ה ּפְקֻדֵיהֶ֖ם לג צָבָא: יֹצֵ֥א ּכֹ֖ל וָמַ֔עְלָה ׁשָנָה֙ עֶׂשְרִ֤ים

מֵאֹות:   פ   
ׁשָנָה֙ עֶׂשְרִ֤ים מִּבֶ֨ן ׁשֵמֹ֗ות ּבְמִסְּפַ֣ר אֲבֹתָ֑ם לְבֵ֣ית לְמִׁשְּפְחֹתָ֖ם תֹולְדֹתָ֥ם מְנַּׁשֶ֔ה לִבְנֵ֣י לד
פ ּומָאתָיִם: אֶ֖לֶף ּוׁשְלֹׁשִ֛ים ׁשְנַ֧יִם מְנַּׁשֶ֑ה לְמַּטֵ֣ה ּפְקֻדֵיהֶ֖ם לה צָבָא: יֹצֵ֥א ּכֹ֖ל וָמַ֔עְלָה
ׁשָנָה֙ עֶׂשְרִ֤ים מִּבֶ֨ן ׁשֵמֹ֗ת ּבְמִסְּפַ֣ר אֲבֹתָ֑ם לְבֵ֣ית לְמִׁשְּפְחֹתָ֖ם תֹולְדֹתָ֥ם בִנְיָמִ֔ן לִבְנֵ֣י לו
וְאַרְּבַ֥ע אֶ֖לֶף ּוׁשְלֹׁשִ֛ים חֲמִּׁשָ֧ה בִנְיָמִ֑ן לְמַּטֵ֣ה ּפְקֻדֵיהֶ֖ם לז צָבָא: יֹצֵ֥א ּכֹ֖ל וָמַ֔עְלָה

מֵאֹות:   פ  
ׁשָנָה֙ עֶׂשְרִ֤ים מִּבֶ֨ן ׁשֵמֹ֗ת ּבְמִסְּפַ֣ר אֲבֹתָ֑ם לְבֵ֣ית לְמִׁשְּפְחֹתָ֖ם תֹולְדֹתָ֥ם דָ֔ן לִבְנֵ֣י לח
פ מֵאֹות: ּוׁשְבַ֥ע אֶ֖לֶף וְׁשִּׁשִ֛ים ׁשְנַ֧יִם דָ֑ן לְמַּטֵ֣ה ּפְקֻדֵיהֶ֖ם לט צָבָא: יֹצֵ֥א ּכֹ֖ל וָמַ֔עְלָה
ׁשָנָה֙ עֶׂשְרִ֤ים מִּבֶ֨ן ׁשֵמֹ֗ת ּבְמִסְּפַ֣ר אֲבֹתָ֑ם לְבֵ֣ית לְמִׁשְּפְחֹתָ֖ם תֹולְדֹתָ֥ם אָׁשֵ֔ר לִבְנֵ֣י מ
מֵאֹות: וַחֲמֵׁ֥ש אֶ֖לֶף וְאַרְּבָעִ֛ים אֶחָ֧ד אָׁשֵ֑ר לְמַּטֵ֣ה ּפְקֻדֵיהֶ֖ם מא צָבָא: יֹצֵ֥א ּכֹ֖ל וָמַ֔עְלָה

פ   
ׁשָנָה֙ עֶׂשְרִ֤ים מִּבֶ֨ן ׁשֵמֹ֗ת ּבְמִסְּפַ֣ר אֲבֹתָ֑ם לְבֵ֣ית לְמִׁשְּפְחֹתָ֖ם תֹולְדֹתָ֥ם נַפְתָלִ֔י ּבְנֵ֣י מב
וְאַרְּבַ֥ע אֶ֖לֶף וַחֲמִּׁשִ֛ים ׁשְלׁשָ֧ה נַפְתָלִ֑י לְמַּטֵ֣ה ּפְקֻדֵיהֶ֖ם מג צָבָא: יֹצֵ֥א ּכֹ֖ל וָמַ֔עְלָה

מֵאֹות:   פ   
אִ֑יׁש עָׂשָ֖ר ׁשְנֵ֥ים יִׂשְרָאֵ֔ל ּונְׂשִיאֵ֣י וְאַהֲרֹן֙ מֹׁשֶ֤ה ּפָקַ֨ד אֲׁשֶר֩ הַּפְקֻדִ֡ים אֵּ֣לֶה מד
מִּבֶ֨ן אֲבֹתָ֑ם לְבֵ֣ית בְנֵי־יִׂשְרָאֵ֖ל ּכָל־ּפְקּודֵ֥י וַּיִהְיּ֛ו מה הָיּו: לְבֵית־אֲבֹתָ֖יו אִיׁש־אֶחָ֥ד
אֶ֖לֶף ׁשֵׁש־מֵאֹ֥ות ּכָל־הַּפְקֻדִ֔ים וַּיִהְיּו֙ מו ּבְיִׂשְרָאֵל: צָבָ֖א ּכָל־יֹצֵ֥א וָמַ֔עְלָה ׁשָנָה֙ עֶׂשְרִ֤ים
הָתְּפָקְדּ֖ו לֹ֥א אֲבֹתָ֑ם לְמַּטֵ֣ה וְהַלְוִּיִ֖ם מז וַחֲמִּׁשִים: מֵאֹ֖ות וַחֲמֵׁ֥ש אֲלָפִ֑ים ּוׁשְלׁ֣שֶת

ּבְתֹוכָם:   פ  
לֹ֣א וְאֶת־רֹאׁשָ֖ם תִפְקֹ֔ד לֹ֣א לֵוִי֙ אֶת־מַּטֵ֤ה אַ֣ךְ מט ּלֵאמֹר: אֶל־מֹׁשֶ֥ה יְהֹוָ֖ה וַיְדַּבֵ֥ר מח
ּכָל־ּכֵלָיו֘ וְעַ֣ל הָעֵדֻ֜ת עַל־מִׁשְּכַ֨ן אֶת־הַלְוִּיִם֩ הַפְקֵ֣ד וְאַתָ֡ה נ יִׂשְרָאֵל: ּבְנֵ֥י ּבְתֹ֖וךְ תִּׂשָ֑א
לַּמִׁשְּכָ֖ן וְסָבִ֥יב יְׁשָרֲתֻ֑הּו וְהֵ֖ם וְאֶת־ּכָל־ּכֵלָ֔יו אֶת־הַּמִׁשְּכָן֙ יִׂשְאּ֤ו הֵּ֜מָה ּכָל־אֲׁשֶר־לֹו֒ וְעַ֣ל
וְהַּזָ֥ר הַלְוִּיִ֑ם אֹתֹ֖ו יָקִ֥ימּו הַּמִׁשְּכָ֔ן ּובַחֲנֹת֙ הַלְוִּיִ֔ם אֹתֹו֙ יֹורִ֤ידּו הַּמִׁשְּכָ֗ן ּובִנְסֹ֣עַ נא יַחֲנּו:
לְצִבְאֹתָם: עַל־ּדִגְלֹ֖ו וְאִ֥יׁש עַל־מַחֲנֵ֛הּו אִ֧יׁש יִׂשְרָאֵ֑ל ּבְנֵ֣י וְחָנּ֖ו נב יּומָת: הַּקָרֵ֖ב
וְׁשָמְרּו֙ יִׂשְרָאֵ֑ל ּבְנֵ֣י עַל־עֲדַ֖ת קֶ֔צֶף וְלֹא־יִהְיֶ֣ה הָעֵדֻ֔ת לְמִׁשְּכַ֣ן סָבִיב֙ יַחֲנּ֤ו וְהַלְוִּיִ֞ם נג
יְהֹוָ֛ה צִּוָ֧ה אֲׁשֶ֨ר ּכְ֠כֹ֠ל יִׂשְרָאֵ֑ל ּבְנֵ֣י וַּיַעֲׂשּ֖ו נד הָעֵדּות: מִׁשְּכַ֥ן אֶת־מִׁשְמֶ֖רֶת הַלְוִּיִ֔ם

אֶת־מֹׁשֶ֖ה ּכֵ֥ן עָׂשּו:   פ

פרק ב
לְבֵ֣ית[חמישי] בְאֹתֹת֙ עַל־ּדִגְלֹ֤ו אִ֣יׁש ב לֵאמֹר: וְאֶל־אַהֲרֹ֖ן אֶל־מֹׁשֶ֥ה יְהֹוָ֔ה וַיְדַּבֵ֣ר א

מִזְרָ֔חָה קֵ֣דְמָה וְהַחֹנִים֙ ג יַחֲנּו: לְאֹהֶל־מֹועֵ֖ד סָבִ֥יב מִּנֶ֕גֶד יִׂשְרָאֵ֑ל ּבְנֵ֣י יַחֲנּ֖ו אֲבֹתָ֔ם
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ּוצְבָאֹ֖ו ד ּבֶן־עַּמִינָדָב: נַחְׁשֹ֖ון יְהּודָ֔ה לִבְנֵ֣י וְנָׂשִיא֙ לְצִבְאֹתָ֑ם יְהּודָ֖ה מַחֲנֵ֥ה ּדֶ֛גֶל
וְנָׂשִיא֙ יִּׂשָׂשכָ֑ר מַּטֵ֣ה עָלָ֖יו וְהַחֹנִ֥ים ה מֵאֹות: וְׁשֵׁ֥ש אֶ֖לֶף וְׁשִבְעִ֛ים אַרְּבָעָ֧ה ּופְקֻדֵיהֶ֑ם
מֵאֹות: וְאַרְּבַ֥ע אֶ֖לֶף וַחֲמִּׁשִ֛ים אַרְּבָעָ֧ה ּופְקֻדָ֑יו ּוצְבָאֹ֖ו ו ּבֶן־צּועָר: נְתַנְאֵ֖ל יִּׂשָׂשכָ֔ר לִבְנֵ֣י
וַחֲמִּׁשִ֛ים ׁשִבְעָ֧ה ּופְקֻדָ֑יו ּוצְבָאֹ֖ו ח ּבֶן־חֵלֹן: אֱלִיאָ֖ב זְבּולֻ֔ן לִבְנֵ֣י וְנָׂשִיא֙ זְבּולֻ֑ן מַּטֵ֖ה ז
אֶ֛לֶף ּוׁשְמֹנִ֥ים אֶ֜לֶף מְאַ֨ת יְהּודָ֗ה לְמַחֲנֵ֣ה ּכָל־הַּפְקֻדִ֞ים ט מֵאֹות: וְאַרְּבַ֥ע אֶ֖לֶף
רְאּובֵ֛ן מַחֲנֵ֧ה ּדֶ֣גֶל י ס יִּסָעּו: רִאׁשֹנָ֖ה לְצִבְאֹתָ֑ם וְאַרְּבַע־מֵאֹ֖ות וְׁשֵׁשֶת־אֲלָפִ֥ים
ׁשִּׁשָ֧ה ּופְקֻדָ֑יו ּוצְבָאֹ֖ו יא ּבֶן־ׁשְדֵיאּור: אֱלִיצּ֖ור רְאּובֵ֔ן לִבְנֵ֣י וְנָׂשִיא֙ לְצִבְאֹתָ֑ם תֵימָ֖נָה
ׁשִמְעֹ֔ון לִבְנֵ֣י וְנָׂשִיא֙ ׁשִמְעֹ֑ון מַּטֵ֣ה עָלָ֖יו וְהַחֹונִ֥ם יב מֵאֹות: וַחֲמֵׁ֥ש אֶ֖לֶף וְאַרְּבָעִ֛ים
מֵאֹות: ּוׁשְלֹׁ֥ש אֶ֖לֶף וַחֲמִּׁשִ֛ים תִׁשְעָ֧ה ּופְקֻדֵיהֶ֑ם ּוצְבָאֹ֖ו יג ּבֶן־צּורִיׁשַּדָי: ׁשְלֻמִיאֵ֖ל
חֲמִּׁשָ֤ה ּופְקֻדֵיהֶ֑ם ּוצְבָאֹ֖ו טו ּבֶן־רְעּואֵל: אֶלְיָסָ֖ף גָ֔ד לִבְנֵ֣י וְנָׂשִיא֙ ּגָ֑ד ּומַּטֵ֖ה יד
אֶ֜לֶף מְאַ֨ת רְאּובֵ֗ן לְמַחֲנֵ֣ה ּכָל־הַּפְקֻדִ֞ים טז וַחֲמִּׁשִים: מֵאֹ֖ות וְׁשֵׁ֥ש אֶ֔לֶף וְאַרְּבָעִים֙
וְנָסַ֧ע יז ס יִּסָעּו: ּוׁשְנִּיִ֖ם לְצִבְאֹתָ֑ם וַחֲמִּׁשִ֖ים וְאַרְּבַע־מֵאֹ֥ות אֶ֛לֶף וַחֲמִּׁשִ֥ים וְאֶחָ֨ד
עַל־יָדֹ֖ו אִ֥יׁש יִּסָ֔עּו ּכֵ֣ן יַחֲנּו֙ ּכַאֲׁשֶ֤ר הַּמַחֲנֹ֑ת ּבְתֹ֣וךְ הַלְוִּיִ֖ם מַחֲנֵ֥ה אֹהֶל־מֹועֵ֛ד
אֱלִיׁשָמָ֖ע אֶפְרַ֔יִם לִבְנֵ֣י וְנָׂשִיא֙ יָּ֑מָה לְצִבְאֹתָ֖ם אֶפְרַ֛יִם מַחֲנֵ֥ה ּדֶ֣גֶל יח ס לְדִגְלֵיהֶם:
מְנַּׁשֶ֑ה מַּטֵ֣ה וְעָלָ֖יו כ מֵאֹות: וַחֲמֵׁ֥ש אֶ֖לֶף אַרְּבָעִ֥ים ּופְקֻדֵיהֶ֑ם ּוצְבָאֹ֖ו יט ּבֶן־עַּמִיהּוד:
אֶ֖לֶף ּוׁשְלֹׁשִ֛ים ׁשְנַ֧יִם ּופְקֻדֵיהֶ֑ם ּוצְבָאֹ֖ו כא ּבֶן־ּפְדָהצּור: ּגַמְלִיאֵ֖ל מְנַּׁשֶ֔ה לִבְנֵ֣י וְנָׂשִיא֙
ּופְקֻדֵיהֶ֑ם ּוצְבָאֹ֖ו כג ּבֶן־ּגִדְעֹנִי: אֲבִידָ֖ן בִנְיָמִ֔ן לִבְנֵ֣י וְנָׂשִיא֙ ּבִנְיָמִ֑ן ּומַּטֵ֖ה כב ּומָאתָיִם:
אֶ֛לֶף מְאַ֥ת אֶפְרַ֗יִם לְמַחֲנֵ֣ה ּכָל־הַּפְקֻדִ֞ים כד מֵאֹות: וְאַרְּבַ֥ע אֶ֖לֶף ּוׁשְלֹׁשִ֛ים חֲמִּׁשָ֧ה
צָפֹ֖נָה דָ֛ן מַחֲנֵ֥ה ּדֶ֣גֶל כה ס יִּסָעּו: ּוׁשְלִׁשִ֖ים לְצִבְאֹתָ֑ם ּומֵאָ֖ה ּוׁשְמֹנַת־אֲלָפִ֥ים
וְׁשִּׁשִ֛ים ׁשְנַ֧יִם ּופְקֻדֵיהֶ֑ם ּוצְבָאֹ֖ו כו ּבֶן־עַּמִיׁשַּדָי: אֲחִיעֶ֖זֶר דָ֔ן לִבְנֵ֣י וְנָׂשִיא֙ לְצִבְאֹתָ֑ם
ּבֶן־עָכְרָן: ּפַגְעִיאֵ֖ל אָׁשֵ֔ר לִבְנֵ֣י וְנָׂשִיא֙ אָׁשֵ֑ר מַּטֵ֣ה עָלָ֖יו וְהַחֹנִ֥ים כז מֵאֹות: ּוׁשְבַ֥ע אֶ֖לֶף
וְנָׂשִיא֙ נַפְתָלִ֑י ּומַּטֵ֖ה כט מֵאֹות: וַחֲמֵׁ֥ש אֶ֖לֶף וְאַרְּבָעִ֛ים אֶחָ֧ד ּופְקֻדֵיהֶ֑ם ּוצְבָאֹ֖ו כח
וְאַרְּבַ֥ע אֶ֖לֶף וַחֲמִּׁשִ֛ים ׁשְלֹׁשָ֧ה ּופְקֻדֵיהֶ֑ם ּוצְבָאֹ֖ו ל ּבֶן־עֵינָן: אֲחִירַ֖ע נַפְתָלִ֔י לִבְנֵ֣י
מֵאֹ֑ות וְׁשֵׁ֣ש אֶ֖לֶף וַחֲמִּׁשִ֛ים וְׁשִבְעָ֧ה אֶ֗לֶף מְאַ֣ת דָ֔ן לְמַ֣חֲנֵה ּכָל־הַּפְקֻדִים֙ לא מֵאֹות:

לָאַחֲרֹנָ֥ה יִסְעּ֖ו לְדִגְלֵיהֶם:   פ   
ׁשֵׁש־מֵאֹ֥ות לְצִבְאֹתָ֔ם הַּמַחֲנֹת֙ ּכָל־ּפְקּודֵ֤י אֲבֹתָ֑ם לְבֵ֣ית בְנֵי־יִׂשְרָאֵ֖ל ּפְקּודֵ֥י אֵּ֛לֶה לב
ּבְנֵ֣י ּבְתֹ֖וךְ הָתְּפָקְדּ֔ו לֹ֣א וְהַ֨לְוִּיִ֔ם לג וַחֲמִּׁשִים: מֵאֹ֖ות וַחֲמֵׁ֥ש אֲלָפִ֔ים ּוׁשְלֹׁ֣שֶת אֶ֨לֶף֙
יְהֹוָ֜ה אֲׁשֶר־צִּוָ֨ה ּכְ֠כֹ֠ל יִׂשְרָאֵ֑ל ּבְנֵ֣י וַּיַעֲׂשּ֖ו לד אֶת־מֹׁשֶה: יְהֹוָ֖ה צִּוָ֥ה ּכַאֲׁשֶ֛ר יִׂשְרָאֵ֑ל

אֶת־מֹׁשֶ֗ה ּכֵן־חָנּ֤ו לְדִגְלֵיהֶם֙ וְכֵ֣ן נָסָ֔עּו אִ֥יׁש לְמִׁשְּפְחֹתָ֖יו עַל־ּבֵ֥ית אֲבֹתָיו:   פ

פרק ג
ׁשְמֹ֥ות וְאֵּ֛לֶה ב סִינָי: ּבְהַ֥ר אֶת־מֹׁשֶ֖ה יְהֹוָ֛ה ּדִּבֶ֧ר ּבְיֹ֗ום ּומֹׁשֶ֑ה אַהֲרֹ֖ן תֹולְדֹ֥ת וְאֵּ֛לֶה א
הַּכֹהֲנִ֖ים אַהֲרֹ֔ן ּבְנֵ֣י ׁשְמֹות֙ אֵּ֗לֶה ג וְאִיתָמָר: אֶלְעָזָ֖ר וַאֲבִיהּ֕וא נָדָ֑ב | הַּבְכֹ֣ר ּבְנֵי־אַהֲרֹ֖ן
אֵׁ֨ש ּבְהַקְרִבָם֩ יְהֹוָ֡ה לִפְנֵ֣י וַאֲבִיהּ֣וא נָדָ֣ב וַּיָ֣מָת ד לְכַהֵן: יָדָ֖ם אֲׁשֶר־מִּלֵ֥א הַּמְׁשֻחִ֑ים
עַל־ּפְנֵ֖י וְאִ֣יתָמָ֔ר אֶלְעָזָר֙ וַיְכַהֵ֤ן לָהֶ֑ם לֹא־הָיּ֣ו ּובָנִ֖ים סִינַ֔י ּבְמִדְּבַ֣ר יְהֹוָה֙ לִפְנֵ֤י זָרָ֜ה
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אַהֲרֹ֥ן אֲבִיהֶם:   פ   
אַהֲרֹ֣ן לִפְנֵ֖י אֹתֹ֔ו וְהַעֲמַדְתָ֣ לֵוִ֔י אֶת־מַּטֵ֣ה הַקְרֵב֙ ו ּלֵאמֹר: אֶל־מֹׁשֶ֥ה יְהֹוָ֖ה וַיְדַּבֵ֥ר ה
מֹועֵ֑ד אֹ֣הֶל לִפְנֵ֖י ּכָל־הָ֣עֵדָ֔ה וְאֶת־מִׁשְמֶ֨רֶת֙ אֶת־מִׁשְמַרְתֹ֗ו וְׁשָמְרּ֣ו ז אֹתֹו: וְׁשֵרְתּ֖ו הַּכֹהֵ֑ן
ּבְנֵ֣י וְאֶת־מִׁשְמֶ֖רֶת מֹועֵ֔ד אֹ֣הֶל אֶת־ּכָל־ּכְלֵי֙ וְׁשָמְרּ֗ו ח הַּמִׁשְּכָן: אֶת־עֲבֹדַ֥ת לַעֲבֹ֖ד
נְתּונִ֨ם ּולְבָנָ֑יו לְאַהֲרֹ֖ן אֶת־הַלְוִּיִ֔ם וְנָתַתָה֙ ט הַּמִׁשְּכָן: אֶת־עֲבֹדַ֥ת לַעֲבֹ֖ד יִׂשְרָאֵ֑ל
אֶת־ּכְהֻּנָתָ֑ם וְׁשָמְרּ֖ו תִפְקֹ֔ד וְאֶת־ּבָנָיו֙ וְאֶת־אַהֲרֹ֤ן י יִׂשְרָאֵל: ּבְנֵ֥י מֵאֵ֖ת לֹ֔ו הֵּ֨מָה֙ נְתּונִ֥ם

וְהַּזָ֥ר הַּקָרֵ֖ב יּומָת:   פ   
יִׂשְרָאֵ֔ל ּבְנֵ֣י מִתֹוךְ֙ אֶת־הַלְוִּיִ֗ם לָקַ֣חְתִי הִּנֵ֧ה וַאֲנִ֞י יב ּלֵאמֹר: אֶל־מֹׁשֶ֥ה יְהֹוָ֖ה וַיְדַּבֵ֥ר יא
ּבְיֹום֩ ּכָל־ּבְכֹור֒ לִי֘ ּכִ֣י יג הַלְוִּיִם: לִ֖י וְהָ֥יּו יִׂשְרָאֵ֑ל מִּבְנֵ֣י רֶ֖חֶם ּפֶ֥טֶר ּכָל־ּבְכֹ֛ור תַ֧חַת
לִ֥י עַד־ּבְהֵמָ֑ה מֵאָדָ֖ם ּבְיִׂשְרָאֵ֔ל כָל־ּבְכֹור֙ לִ֤י הִקְּדַׁ֨שְתִי מִצְרַ֗יִם ּבְאֶ֣רֶץ כָל־ּבְכֹ֜ור הַּכֹתִ֨י

יִהְיּ֖ו אֲנִ֥י יְהֹוָה:   פ  
לְבֵ֥ית[ששי] לֵוִ֔י אֶת־ּבְנֵ֣י ּפְקֹד֙ טו לֵאמֹר: סִינַ֖י ּבְמִדְּבַ֥ר אֶל־מֹׁשֶ֔ה יְהֹוָה֙ וַיְדַּבֵ֤ר יד

עַל־ּפִ֣י מֹׁשֶ֖ה אֹתָ֛ם וַּיִפְקֹ֥ד טז תִפְקְדֵם: וָמַ֖עְלָה מִּבֶן־חֹ֥דֶׁש ּכָל־זָכָ֛ר לְמִׁשְּפְחֹתָ֑ם אֲבֹתָ֖ם
וְאֵּ֛לֶה יח ּומְרָרִי: ּוקְהָ֖ת ּגֵרְׁשֹ֕ון ּבִׁשְמֹתָ֑ם בְנֵי־לֵוִ֖י וַּיִהְיּו־אֵּ֥לֶה יז צֻּוָה: ּכַאֲׁשֶ֖ר יְהֹוָ֑ה
וְיִצְהָ֔ר עַמְרָ֣ם לְמִׁשְּפְחֹתָ֑ם קְהָ֖ת ּובְנֵ֥י יט וְׁשִמְעִי: לִבְנִ֖י לְמִׁשְּפְחֹתָ֑ם ּבְנֵי־גֵרְׁשֹ֖ון ׁשְמֹ֥ות
לְבֵ֥ית הַּלֵוִ֖י מִׁשְּפְחֹ֥ת הֵ֛ם אֵּ֥לֶה ּומּוׁשִ֑י מַחְלִ֣י לְמִׁשְּפְחֹתָ֖ם מְרָרִ֛י ּובְנֵ֧י כ וְעֻּזִיאֵל: חֶבְרֹ֖ון

ששי]אֲבֹתָם: הֵ֔ם[ע''כ אֵּ֣לֶה הַּׁשִמְעִ֑י ּומִׁשְּפַ֖חַת הַּלִבְנִ֔י מִׁשְּפַ֨חַת֙ לְגֵ֣רְׁשֹ֔ון כא
ׁשִבְעַ֥ת ּפְקֻ֣דֵיהֶ֔ם וָמָ֑עְלָה מִּבֶן־חֹ֖דֶׁש ּכָל־זָכָ֔ר ּבְמִסְּפַ֣ר ּפְקֻדֵיהֶם֙ כב הַּגֵרְׁשֻּנִי: מִׁשְּפְחֹ֖ת
ּונְׂשִ֥יא כד יָּמָה: יַחֲנּ֖ו הַּמִׁשְּכָ֛ן אַחֲרֵ֧י הַּגֵרְׁשֻּנִ֑י מִׁשְּפְחֹ֖ת כג מֵאֹות: וַחֲמֵׁ֥ש אֲלָפִ֖ים
הַּמִׁשְּכָ֖ן מֹועֵ֔ד ּבְאֹ֣הֶל ּבְנֵי־גֵרְׁשֹון֙ ּומִׁשְמֶ֤רֶת כה ּבֶן־לָאֵל: אֶלְיָסָ֖ף לַּגֵרְׁשֻּנִ֑י בֵית־אָ֖ב
הֶחָצֵ֔ר ּפֶ֣תַח וְאֶת־מָסַךְ֙ הֶחָצֵ֗ר וְקַלְעֵ֣י כו מֹועֵד: אֹ֥הֶל ּפֶ֖תַח ּומָסַ֕ךְ מִכְסֵ֕הּו וְהָאֹ֑הֶל

ס עֲבֹדָתֹו: לְכֹ֖ל מֵיתָרָ֔יו וְאֵת֙ סָבִ֑יב וְעַל־הַּמִזְּבֵ֖חַ עַל־הַּמִׁשְּכָ֛ן וְלִקְהָ֗ת[*]אֲׁשֶ֧ר כז
אֵּ֥לֶה הָעָּזִיאֵלִ֑י ּומִׁשְּפַ֖חַת הַחֶבְרֹנִ֔י ּומִׁשְּפַ֨חַת֙ הַּיִצְהָרִ֔י ּומִׁשְּפַ֣חַת הָעַמְרָמִי֙ מִׁשְּפַ֤חַת
וְׁשֵׁ֣ש אֲלָפִים֙ ׁשְמֹנַ֤ת וָמָ֑עְלָה מִּבֶן־חֹ֖דֶׁש ּכָל־זָכָ֔ר ּבְמִסְּפַר֙ כח הַּקְהָתִי: מִׁשְּפְחֹ֥ת הֵ֖ם
תֵימָנָה: הַּמִׁשְּכָ֖ן יֶ֥רֶךְ עַ֛ל יַחֲנּ֑ו ּבְנֵי־קְהָ֖ת מִׁשְּפְחֹ֥ת כט הַּקֹדֶׁש: מִׁשְמֶ֥רֶת ׁשֹמְרֵ֖י מֵאֹ֔ות
הָאָרֹ֤ן ּומִׁשְמַרְתָ֗ם לא ּבֶן־עֻּזִיאֵל: אֱלִיצָפָ֖ן הַּקְהָתִ֑י לְמִׁשְּפְחֹ֣ת בֵית־אָ֖ב ּונְׂשִ֥יא ל
עֲבֹדָתֹו: וְכֹ֖ל וְהַּ֨מָסָ֔ךְ ּבָהֶ֑ם יְׁשָרְתּ֖ו אֲׁשֶ֥ר הַּקֹ֔דֶׁש ּוכְלֵ֣י וְהַּמִזְּבְחֹ֔ת וְהַּמְנֹרָ֣ה וְהַּׁשֻלְחָן֙

הַּקֹדֶׁש: מִׁשְמֶ֥רֶת ׁשֹמְרֵ֖י ּפְקֻּדַ֕ת הַּכֹהֵ֑ן ּבֶן־אַהֲרֹ֣ן אֶלְעָזָ֖ר הַּלֵוִ֔י נְׂשִיאֵ֣י ּונְׂשִיא֙ [*]לב
מְרָרִי: מִׁשְּפְחֹ֥ת הֵ֖ם אֵּ֥לֶה הַּמּוׁשִ֑י ּומִׁשְּפַ֖חַת הַּמַחְלִ֔י מִׁשְּפַ֨חַת֙ לִמְרָרִ֕י לג
ּונְׂשִ֤יא לה ּומָאתָיִם: אֲלָפִ֖ים ׁשֵׁ֥שֶת וָמָ֑עְלָה מִּבֶן־חֹ֖דֶׁש ּכָל־זָכָ֔ר ּבְמִסְּפַ֣ר ּופְקֻדֵיהֶם֙ לד
ּופְקֻּדַ֣ת לו צָפֹנָה: יַחֲנּ֖ו הַּמִׁשְּכָ֛ן יֶ֧רֶךְ עַ֣ל ּבֶן־אֲבִיחָ֑יִל צּורִיאֵ֖ל מְרָרִ֔י לְמִׁשְּפְחֹ֣ת בֵית־אָב֙

עֲבֹדָתֹו: וְכֹ֖ל וְכָ֨ל־ּכֵלָ֔יו וַאֲדָנָ֑יו וְעַּמֻדָ֣יו ּובְרִיחָ֖יו הַּמִׁשְּכָ֔ן קַרְׁשֵי֙ מְרָרִי֒ ּבְנֵ֣י [*]מִׁשְמֶ֘רֶת֘
הַּמִׁשְּכָ֡ן לִפְנֵ֣י וְהַחֹנִ֣ים לח ּומֵיתְרֵיהֶם: וִיתֵדֹתָ֖ם וְאַדְנֵיהֶ֑ם סָבִ֖יב הֶחָצֵ֛ר וְעַּמֻדֵ֧י לז
הַּמִקְּדָׁ֔ש מִׁשְמֶ֣רֶת ׁשֹמְרִים֙ ּובָנָ֗יו וְאַהֲרֹ֣ן | מֹׁשֶ֣ה מִזְרָ֜חָה | אֹהֶל־מֹועֵ֨ד לִפְנֵי֩ קֵ֣דְמָה
מֹׁשֶ֧ה ּפָקַ֨ד אֲׁשֶר֩ הַלְוִּיִ֜ם ּכָל־ּפְקּודֵ֨י לט יּומָת: הַּקָרֵ֖ב וְהַּזָ֥ר יִׂשְרָאֵ֑ל ּבְנֵ֣י לְמִׁשְמֶ֖רֶת
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ס אָלֶף: וְעֶׂשְרִ֖ים ׁשְנַ֥יִם וָמַ֔עְלָה מִּבֶן־חֹ֣דֶׁש ּכָל־זָכָר֙ לְמִׁשְּפְחֹתָ֑ם יְהֹוָ֖ה עַל־ּפִ֥י וְאַהֲרֹ֛ן
וְׂשָ֕א[*] וָמָ֑עְלָה מִּבֶן־חֹ֖דֶׁש יִׂשְרָאֵ֔ל לִבְנֵ֣י זָכָר֙ ּכָל־ּבְכֹ֤ר ּפְקֹ֨ד אֶל־מֹׁשֶ֗ה יְהֹוָ֜ה וַּיֹ֨אמֶר מ

יִׂשְרָאֵ֑ל ּבִבְנֵ֣י ּכָל־ּבְכֹ֖ר תַ֥חַת יְהֹוָ֔ה אֲנִ֣י לִי֙ אֶת־הַלְוִּיִ֥ם וְלָקַחְתָ֙ מא ׁשְמֹתָם: מִסְּפַ֥ר אֵ֖ת
ּכַאֲׁשֶ֛ר מֹׁשֶ֔ה וַּיִפְקֹ֣ד מב יִׂשְרָאֵל: ּבְנֵ֥י ּבְבֶהֱמַ֖ת ּכָל־ּבְכֹ֔ור תַ֣חַת הַלְוִּיִ֔ם ּבֶהֱמַ֣ת וְאֵת֙
ׁשֵמֹ֛ת ּבְמִסְּפַ֥ר זָכָ֜ר כָל־ּבְכֹ֨ור וַיְהִי֩ מג יִׂשְרָאֵל: ּבִבְנֵ֥י אֶת־ּכָל־ּבְכֹ֖ור אֹתֹ֑ו יְהֹוָ֖ה צִּוָ֥ה
פ ּומָאתָיִם: וְׁשִבְעִ֖ים ׁשְלׁשָ֥ה אֶ֔לֶף וְעֶׂשְרִים֙ ׁשְנַ֤יִם לִפְקֻדֵיהֶ֑ם וָמַ֖עְלָה מִּבֶן־חֹ֥דֶׁש

ּבִבְנֵ֣י[*] ּכָל־ּבְכֹור֙ תַ֤חַת אֶת־הַלְוִּיִ֗ם קַ֣ח מה ּלֵאמֹר: אֶל־מֹׁשֶ֥ה יְהֹוָ֖ה וַיְדַּבֵ֥ר מד
ּפְדּויֵ֣י וְאֵת֙ מו יְהֹוָה: אֲנִ֥י הַלְוִּיִ֖ם וְהָיּו־לִ֥י ּבְהֶמְתָ֑ם תַ֣חַת הַלְוִּיִ֖ם וְאֶת־ּבֶהֱמַ֥ת יִׂשְרָאֵ֔ל
וְלָקַחְתָ֗ מז יִׂשְרָאֵל: ּבְנֵ֥י מִּבְכֹ֖ור עַל־הַלְוִּיִ֔ם הָעֹדְפִים֙ וְהַּמָאתָ֑יִם וְהַּׁשִבְעִ֖ים הַּׁשְלֹׁשָ֔ה
הַּׁשָקֶל: ּגֵרָ֖ה עֶׂשְרִ֥ים תִּקָ֔ח הַּקֹ֨דֶׁש֙ ּבְׁשֶ֤קֶל לַּגֻלְּגֹ֑לֶת ׁשְקָלִ֖ים חֲמֵׁ֛שֶת חֲמֵׁ֧שֶת
ּכֶ֣סֶף אֵ֖ת מֹׁשֶ֔ה וַּיִּקַ֣ח מט ּבָהֶם: הָעֹדְפִ֖ים ּפְדּויֵ֕י ּולְבָנָ֑יו לְאַהֲרֹ֖ן הַּכֶ֔סֶף וְנָתַתָ֣ה מח
אֶת־הַּכָ֑סֶף לָקַ֣ח יִׂשְרָאֵ֖ל ּבְנֵ֥י ּבְכֹ֛ור מֵאֵ֗ת נ הַלְוִּיִם: ּפְדּויֵ֥י עַ֖ל הָעֹ֣דְפִ֔ים מֵאֵת֙ הַּפִדְיֹ֑ום
הַּפְדֻיִ֛ם אֶת־ּכֶ֧סֶף מֹׁשֶ֜ה וַּיִתֵ֨ן נא הַּקֹדֶׁש: ּבְׁשֶ֥קֶל וָאֶ֖לֶף מֵאֹ֛ות ּוׁשְלֹׁ֥ש וְׁשִּׁשִ֜ים חֲמִּׁשָ֨ה

לְאַהֲ֥רֹן ּולְבָנָי֖ו עַל־פִ֣י יְהֹוָ֑ה ּכַאֲׁשֶ֛ר צִּוָ֥ה יְהֹוָ֖ה אֶת־מֹׁשֶה:   פ

פרק ד
ּבְנֵ֣י[*] מִתֹ֖וךְ קְהָ֔ת ּבְנֵ֣י אֶת־רֹאׁש֙ נָׂש֗א ב לֵאמֹר: וְאֶל־אַהֲרֹ֖ן אֶל־מֹׁשֶ֥ה יְהֹוָ֔ה וַיְדַּבֵ֣ר א

ׁשָנָ֑ה ּבֶן־חֲמִּׁשִ֣ים וְעַ֖ד וָמַ֔עְלָה ׁשָנָה֙ ׁשְלׁשִ֤ים מִּבֶ֨ן ג אֲבֹתָם: לְבֵ֥ית לְמִׁשְּפְחֹתָ֖ם לֵוִ֑י
מֹועֵ֑ד ּבְאֹ֣הֶל ּבְנֵי־קְהָ֖ת עֲבֹדַ֥ת זֹ֛את ד מֹועֵד: ּבְאֹ֥הֶל מְלָאכָ֖ה לַעֲׂשֹ֥ות לַּצָבָ֔א ּכָל־ּבָא֙

הַּקֳדָׁשִים: הַּמָסָ֑ךְ[*]קֹ֖דֶׁש ּפָרֹ֣כֶת אֵ֖ת וְהֹורִ֕דּו הַּמַחֲנֶ֔ה ּבִנְסֹ֣עַ ּובָנָיו֙ אַהֲרֹ֤ן ּובָ֨א ה
תְכֵ֖לֶת בֶגֶד־ּכְלִ֛יל ּופָרְׂשּ֧ו תַ֔חַׁש עֹ֣ור ּכְסּוי֙ עָלָ֗יו וְנָתְנּ֣ו ו הָעֵדֻת: אֲרֹ֥ן אֵ֖ת וְכִּ֨סּו־בָּ֔ה
עָ֠לָ֠יו וְנָתְנּ֣ו תְכֵ֒לֶת֒ ּבֶ֣גֶד יִפְרְׂשּו֘ הַּפָנִ֗ים ׁשֻלְחַ֣ן | וְעַ֣ל ז ּבַּדָיו: וְׂשָמּ֖ו מִלְמָ֑עְלָה
עָלָ֥יו הַתָמִ֖יד וְלֶ֥חֶם הַּנָ֑סֶךְ קְׂשֹ֣ות וְאֵ֖ת וְאֶת־הַּמְנַּקִּיֹ֔ת וְאֶת־הַּכַּפֹת֙ אֶת־הַּקְעָרֹ֤ת

וְׂשָמּ֖ו[*]יִהְיֶה: תָ֑חַׁש עֹ֣ור ּבְמִכְסֵ֖ה אֹתֹ֔ו וְכִּסּ֣ו ׁשָנִ֔י תֹולַ֣עַת ּבֶ֚גֶד עֲלֵיהֶ֗ם ּופָרְׂשּ֣ו ח
וְאֶת־נֵ֣רֹתֶ֔יהָ הַּמָאֹור֙ אֶת־מְנֹרַ֤ת וְכִּסּ֞ו תְכֵ֗לֶת ּבֶ֣גֶד | וְלָקְחּ֣ו ט אֶת־ּבַּדָיו:
וְנָתְנּ֤ו י ּבָהֶם: יְׁשָרְתּו־לָּ֖ה אֲׁשֶ֥ר ׁשַמְנָּ֔ה ּכָל־ּכְלֵ֣י וְאֵת֙ וְאֶת־מַחְתֹתֶ֑יהָ וְאֶת־מַלְקָחֶ֖יהָ
הַּזָהָ֗ב מִזְּבַ֣ח | וְעַ֣ל יא עַל־הַּמֹוט: וְנָתְנּ֖ו תָ֑חַׁש עֹ֣ור אֶל־מִכְסֵ֖ה וְאֶת־ּכָל־ּכֵלֶ֔יהָ אֹתָּה֙

אֶת־ּבַּדָיו: וְׂשָמּ֖ו תָ֑חַׁש עֹ֣ור ּבְמִכְסֵ֖ה אֹתֹ֔ו וְכִּסּ֣ו תְכֵ֔לֶת ּבֶ֣גֶד וְלָקְחּו֩[שביעי]יִפְרְׂשּו֙ יב
אֹותָ֔ם וְכִּסּ֣ו תְכֵ֔לֶת אֶל־ּבֶ֣גֶד וְנָתְנּו֙ ּבַּקֹ֗דֶׁש יְׁשָרֲתּו־בָ֣ם אֲׁשֶ֧ר הַּׁשָרֵ֜ת אֶת־ּכָל־ּכְלֵ֨י
אַרְּגָמָן: ּבֶ֖גֶד עָלָ֔יו ּופָרְׂשּ֣ו אֶת־הַּמִזְּבֵ֑חַ וְדִּׁשְנּ֖ו יג עַל־הַּמֹוט: וְנָתְנּ֖ו תָ֑חַׁש עֹ֣ור ּבְמִכְסֵ֖ה
אֶת־הַּמִזְלָגֹת֙ אֶת־הַּמַחְתֹ֤ת ּבָהֶ֗ם עָלָ֣יו יְׁשָרְתּ֧ו אֲׁשֶ֣ר אֶת־ּכָל־ּכֵלָ֞יו עָ֠לָ֠יו וְנָתְנּ֣ו יד
בַּדָיו: וְׂשָמּ֥ו תַ֖חַׁש עֹ֥ור ּכְסּ֛וי עָלָ֗יו ּופָרְׂשּ֣ו הַּמִזְּבֵ֑חַ ּכְלֵ֣י ּכֹ֖ל וְאֶת־הַּמִזְרָקֹ֔ת וְאֶת־הַּיָעִ֣ים
הַּמַחֲנֶה֒ ּבִנְסֹ֣עַ הַּקֹ֘דֶׁש֘ וְאֶת־ּכָל־ּכְלֵ֣י אֶת־הַּקֹ֜דֶׁש לְכַּסֹ֨ת אַהֲרֹן־ּו֠בָנָ֠יו וְכִּלָ֣ה טו
בְנֵי־קְהָ֖ת מַּׂשָ֥א אֵּ֛לֶה וָמֵ֑תּו אֶל־הַּקֹ֖דֶׁש וְלֹא־יִּגְעּ֥ו לָׂשֵ֔את בְנֵי־קְהָת֙ יָבֹ֤אּו וְאַחֲרֵי־כֵ֗ן
הַּסַּמִ֔ים ּוקְטֹ֣רֶת הַּמָאֹור֙ ׁשֶ֤מֶן הַּכֹהֵ֗ן ּבֶן־אַהֲרֹ֣ן | אֶלְעָזָ֣ר ּופְקֻּדַ֞ת טז מֹועֵד: ּבְאֹ֥הֶל

130



פ ּובְכֵלָיו: ּבְקֹ֖דֶׁש וְכָל־אֲׁשֶר־ּבֹ֔ו ּכָל־הַּמִׁשְּכָן֙ ּפְקֻּדַ֗ת הַּמִׁשְחָ֑ה וְׁשֶ֣מֶן הַתָמִ֖יד ּומִנְחַ֥ת
אֶת־ׁשֵ֖בֶט[מפטיר] אַל־תַכְרִ֕יתּו יח לֵאמֹר: וְאֶל־אַהֲרֹ֖ן אֶל־מֹׁשֶ֥ה יְהֹוָ֔ה וַיְדַּבֵ֣ר יז

ּבְגִׁשְתָ֖ם יָמֻ֔תּו וְלֹ֣א וְחָיּו֙ לָהֶ֗ם עֲׂשּ֣ו | וְזֹ֣את יט הַלְוִּיִם: מִתֹ֖וךְ הַּקְהָתִ֑י מִׁשְּפְחֹ֣ת
וְאֶל־מַּׂשָאֹו: עַל־עֲבֹדָתֹ֖ו אִ֛יׁש אִ֥יׁש אֹותָ֗ם וְׂשָמּ֣ו יָבֹ֔אּו ּובָנָיו֙ אַהֲרֹ֤ן הַּקֳדָׁשִ֑ים אֶת־קֹ֣דֶׁש

כ וְלֹא־יָבֹ֧אּו לִרְאֹ֛ות ּכְבַּלַ֥ע אֶת־הַּקֹ֖דֶׁש וָמֵתּו:   פ פ פ     
נשא] גֵרְׁשֹ֖ון[פרשת ּבְנֵ֥י אֶת־רֹ֛אׁש נָׂש֗א כב ּלֵאמֹר: אֶל־מֹׁשֶ֥ה יְהֹוָ֖ה וַיְדַּבֵ֥ר כא

ּבֶן־חֲמִּׁשִ֥ים עַ֛ד וָמַ֗עְלָה ׁשָנָ֜ה ׁשְלֹׁשִ֨ים מִּבֶן֩ כג לְמִׁשְּפְחֹתָם: אֲבֹתָ֖ם לְבֵ֥ית ּגַם־הֵ֑ם
עֲבֹדַ֔ת זֹ֣את כד מֹועֵד: ּבְאֹ֥הֶל עֲבֹדָ֖ה לַעֲבֹ֥ד צָבָ֔א לִצְבֹ֣א ּכָל־הַּבָא֙ אֹותָ֑ם תִפְקֹ֣ד ׁשָנָ֖ה
מֹועֵ֔ד וְאֶת־אֹ֣הֶל הַּמִׁשְּכָן֙ אֶת־יְרִיעֹ֤ת וְנָׂ֨שְאּ֜ו כה ּולְמַּׂשָא: לַעֲבֹ֖ד הַּגֵרְׁשֻּנִ֑י מִׁשְּפְחֹ֖ת
וְאֵת֩ כו מֹועֵד: אֹ֥הֶל ּפֶ֖תַח וְאֶ֨ת־מָסַ֔ךְ מִלְמָ֑עְלָה אֲׁשֶר־עָלָ֖יו הַתַ֥חַׁש ּומִכְסֵ֛ה מִכְסֵ֕הּו
סָבִ֔יב וְעַל־הַּמִזְּבֵ֨חַ֙ עַל־הַּמִׁשְּכָ֤ן אֲׁשֶ֨ר הֶחָצֵ֗ר ׁשַ֣עַר | ּפֶ֣תַח | וְאֶת־מָסַ֣ךְ הֶחָצֵ֜ר קַלְעֵ֨י
עַל־ּפִ֩י כז וְעָבָדּו: לָהֶ֖ם יֵעָׂשֶ֛ה ּכָל־אֲׁשֶ֧ר וְאֵ֨ת עֲבֹדָתָ֑ם וְאֶת־ּכָל־ּכְלֵ֖י מֵיתְרֵיהֶ֔ם וְאֵת֙
ּופְקַדְתֶ֤ם עֲבֹדָתָ֑ם ּולְכֹ֖ל לְכָ֨ל־מַּׂשָאָ֔ם הַּגֵרְׁשֻּנִ֔י ּבְנֵ֣י ּכָל־עֲבֹדַת֙ תִהְיֶ֗ה ּובָנָ֜יו אַהֲרֹ֨ן
מֹועֵ֑ד ּבְאֹ֣הֶל הַּגֵרְׁשֻּנִ֖י ּבְנֵ֥י מִׁשְּפְחֹ֛ת עֲבֹדַ֗ת זֹ֣את כח ּכָל־מַּׂשָאָם: אֵ֖ת ּבְמִׁשְמֶ֔רֶת עֲלֵהֶם֙

ס הַּכֹהֵן: ּבֶן־אַהֲרֹ֖ן אִיתָמָ֔ר ּבְיַד֙ לְמִׁשְּפְחֹתָ֥ם[לוי]ּומִׁ֨שְמַרְתָ֔ם מְרָרִ֑י ּבְנֵ֖י כט
ׁשָנָ֖ה ּבֶן־חֲמִּׁשִ֥ים וְעַ֛ד וָמַ֗עְלָה ׁשָנָ֜ה ׁשְלֹׁשִ֨ים מִּבֶן֩ ל אֹתָם: תִפְקֹ֥ד לְבֵית־אֲבֹתָ֖ם
מַּׂשָאָ֔ם מִׁשְמֶ֣רֶת וְזֹאת֙ לא מֹועֵד: אֹ֥הֶל אֶת־עֲבֹדַ֖ת לַעֲבֹ֕ד לַּצָבָ֔א ּכָל־הַּבָא֙ תִפְקְדֵ֑ם
הֶחָצֵ֨ר וְעַּמּודֵי֩ לב וַאֲדָנָיו: וְעַּמּודָ֥יו ּובְרִיחָ֖יו הַּמִׁשְּכָ֔ן קַרְׁשֵי֙ מֹועֵ֑ד ּבְאֹ֣הֶל לְכָל־עֲבֹדָתָ֖ם
תִפְקְדּ֔ו ּובְׁשֵמֹ֣ת עֲבֹדָתָ֑ם ּולְכֹ֖ל לְכָ֨ל־ּכְלֵיהֶ֔ם ּומֵ֣יתְרֵיהֶ֔ם וִיתֵדֹתָם֙ וְאַדְנֵיהֶ֗ם סָבִ֜יב
ּבְאֹ֣הֶל לְכָל־עֲבֹדָתָ֖ם מְרָרִ֔י ּבְנֵ֣י מִׁשְּפְחֹת֙ עֲבֹדַ֗ת זֹ֣את לג מַּׂשָאָם: מִׁשְמֶ֥רֶת אֶת־ּכְלֵ֖י

הַּכֹהֵן: ּבֶן־אַהֲרֹ֖ן אִיתָמָ֔ר ּבְיַד֙ הָעֵדָ֖ה[ישראל]מֹועֵ֑ד ּונְׂשִיאֵ֥י וְאַהֲרֹ֛ן מֹׁשֶ֧ה וַּיִפְקֹ֨ד לד
וְעַ֖ד וָמַ֔עְלָה ׁשָנָה֙ ׁשְלׁשִ֤ים מִּבֶ֨ן לה אֲבֹתָם: ּולְבֵ֥ית לְמִׁשְּפְחֹתָ֖ם הַּקְהָתִ֑י אֶת־ּבְנֵ֣י
פְקֻדֵיהֶ֖ם וַּיִהְיּ֥ו לו מֹועֵד: ּבְאֹ֥הֶל לַעֲבֹדָ֖ה לַּצָבָ֔א ּכָל־הַּבָא֙ ׁשָנָ֑ה ּבֶן־חֲמִּׁשִ֣ים
הַּקְהָתִ֔י מִׁשְּפְחֹ֣ת פְקּודֵי֙ אֵּ֤לֶה לז וַחֲמִּׁשִים: מֵאֹ֖ות ׁשְבַ֥ע אַלְּפַ֕יִם לְמִׁשְּפְחֹתָ֑ם
ס ּבְיַד־מֹׁשֶה: יְהֹוָ֖ה עַל־ּפִ֥י וְאַהֲרֹ֔ן מֹׁשֶה֙ ּפָקַ֤ד אֲׁשֶ֨ר מֹועֵ֑ד ּבְאֹ֣הֶל ּכָל־הָעֹבֵ֖ד

ׁשָנָה֙[רביעי] ׁשְלֹׁשִ֤ים מִּבֶ֨ן לט אֲבֹתָם: ּולְבֵ֥ית לְמִׁשְּפְחֹותָ֖ם גֵרְׁשֹ֑ון ּבְנֵ֣י ּופְקּודֵ֖י לח
וַּיִהְיּו֙ מ מֹועֵד: ּבְאֹ֥הֶל לַעֲבֹדָ֖ה לַּצָבָ֔א ּכָל־הַּבָא֙ ׁשָנָ֑ה ּבֶן־חֲמִּׁשִ֣ים וְעַ֖ד וָמַ֔עְלָה
פְקּודֵ֗י אֵּ֣לֶה מא ּוׁשְלֹׁשִים: מֵאֹ֖ות וְׁשֵׁ֥ש אַלְּפַ֕יִם אֲבֹתָ֑ם לְבֵ֣ית לְמִׁשְּפְחֹתָ֖ם ּפְקֻ֣דֵיהֶ֔ם
יְהֹוָה: עַל־ּפִ֥י וְאַהֲרֹ֖ן מֹׁשֶ֛ה ּפָקַ֥ד אֲׁשֶ֨ר מֹועֵ֑ד ּבְאֹ֣הֶל ּכָל־הָעֹבֵ֖ד גֵרְׁשֹ֔ון ּבְנֵ֣י מִׁשְּפְחֹת֙
ׁשָנָה֙ ׁשְלֹׁשִ֤ים מִּבֶ֨ן מג אֲבֹתָם: לְבֵ֥ית לְמִׁשְּפְחֹתָ֖ם מְרָרִ֑י ּבְנֵ֣י מִׁשְּפְחֹ֖ת ּופְקּודֵ֕י מב
וַּיִהְיּ֥ו מד מֹועֵד: ּבְאֹ֥הֶל לַעֲבֹדָ֖ה לַּצָבָ֔א ּכָל־הַּבָא֙ ׁשָנָ֑ה ּבֶן־חֲמִּׁשִ֣ים וְעַ֖ד וָמַ֔עְלָה
מְרָרִ֑י ּבְנֵ֣י מִׁשְּפְחֹ֖ת פְקּודֵ֔י אֵּ֣לֶה מה ּומָאתָיִם: אֲלָפִ֖ים ׁשְלֹׁ֥שֶת לְמִׁשְּפְחֹתָ֑ם פְקֻדֵיהֶ֖ם
מֹׁשֶ֧ה ּפָקַ֨ד אֲׁשֶר֩ ּכָל־הַּפְקֻדִ֡ים מו ּבְיַד־מֹׁשֶה: יְהֹוָ֖ה עַל־ּפִ֥י וְאַהֲרֹ֔ן מֹׁשֶה֙ ּפָקַ֤ד אֲׁשֶ֨ר
ׁשָנָה֙ ׁשְלֹׁשִ֤ים מִּבֶ֨ן מז אֲבֹתָם: ּולְבֵ֥ית לְמִׁשְּפְחֹתָ֖ם אֶת־הַלְוִּיִ֑ם יִׂשְרָאֵ֖ל ּונְׂשִיאֵ֥י וְאַהֲרֹ֛ן
ּבְאֹ֥הֶל מַּׂשָ֖א וַעֲבֹדַ֥ת עֲבֹדָ֛ה עֲבֹדַ֧ת לַעֲבֹ֨ד ּכָל־הַּבָ֗א ׁשָנָ֑ה ּבֶן־חֲמִּׁשִ֣ים וְעַ֖ד וָמַ֔עְלָה
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יְהֹוָ֜ה עַל־ּפִ֨י מט ּוׁשְמֹנִים: מֵאֹ֖ות וַחֲמֵׁ֥ש אֲלָפִ֔ים ׁשְמֹנַ֣ת ּפְקֻדֵיהֶ֑ם וַּיִהְיּ֖ו מח מֹועֵד:
יְהֹוָ֖ה אֲׁשֶר־צִּוָ֥ה ּופְקֻדָ֕יו וְעַל־מַּׂשָאֹ֑ו עַל־עֲבֹדָתֹ֖ו אִ֛יׁש אִ֥יׁש ּבְיַד־מֹׁשֶ֔ה אֹותָם֙ ּפָקַ֤ד

אֶת־מֹׁשֶה:   פ

פרק ה
ּכָל־צָרּ֖ועַ מִן־הַּמַחֲנֶ֔ה וִיׁשַּלְחּו֙ יִׂשְרָאֵ֔ל אֶת־ּבְנֵ֣י צַ֚ו ב ּלֵאמֹר: אֶל־מֹׁשֶ֥ה יְהֹוָ֖ה וַיְדַּבֵ֥ר א
וְלֹ֤א תְׁשַּלְחּ֑ום לַּמַחֲנֶ֖ה אֶל־מִחּ֥וץ תְׁשַּלֵ֔חּו עַד־נְקֵבָה֙ מִּזָכָ֤ר ג לָנָפֶׁש: טָמֵ֥א וְכֹ֖ל וְכָל־זָ֑ב
אֹותָ֔ם וַיְׁשַּלְחּ֣ו יִׂשְרָאֵ֔ל ּבְנֵ֣י וַּיַעֲׂשּו־כֵן֙ ד ּבְתֹוכָם: ׁשֹכֵ֥ן אֲנִ֖י אֲׁשֶ֥ר אֶת־מַ֣חֲנֵיהֶ֔ם יְטַּמְאּו֙

אֶל־מִחּ֖וץ לַּמַחֲנֶ֑ה ּכַאֲׁשֶ֨ר ּדִּבֶ֤ר יְהֹוָה֙ אֶל־מֹׁשֶ֔ה ּכֵ֥ן עָׂשּ֖ו ּבְנֵ֥י יִׂשְרָאֵל:   פ   
יַעֲׂשּו֙ ּכִ֤י אֹו־אִּׁשָ֗ה אִ֣יׁש יִׂשְרָאֵל֒ אֶל־ּבְנֵ֣י ּדַּבֵר֘ ו ּלֵאמֹר: אֶל־מֹׁשֶ֥ה יְהֹוָ֖ה וַיְדַּבֵ֥ר ה
וְהִתְוַּדּ֗ו ז הַהִוא: הַּנֶ֥פֶׁש וְאָׁשְמָ֖ה ּבַיהֹוָ֑ה מַ֖עַל לִמְעֹ֥ל הָאָדָ֔ם מִּכָל־חַּטֹ֣את
לַאֲׁשֶ֥ר וְנָתַ֕ן עָלָ֑יו יֹסֵ֣ף וַחֲמִיׁשִתֹ֖ו ּבְרֹאׁשֹ֔ו אֶת־אֲׁשָמֹו֙ וְהֵׁשִ֤יב עָׂשּו֒ אֲׁשֶ֣ר אֶת־חַּטָאתָם֘
לַּכֹהֵ֑ן לַיהֹוָ֖ה הַּמּוׁשָ֥ב הָאָׁשָ֛ם אֵלָ֔יו הָאָׁשָם֙ לְהָׁשִ֤יב ּגֹאֵ֗ל לָאִ֜יׁש וְאִם־אֵ֨ין ח לֹו: אָׁשַ֖ם
בְנֵי־יִׂשְרָאֵ֛ל לְכָל־קָדְׁשֵ֧י וְכָל־תְרּומָ֞ה ט עָלָיו: יְכַּפֶר־ּבֹ֖ו אֲׁשֶ֥ר הַּכִּפֻרִ֔ים אֵ֚יל מִּלְבַ֗ד
לֹ֥ו לַּכֹהֵ֖ן אֲׁשֶר־יִתֵ֥ן אִ֛יׁש יִהְיּ֑ו לֹ֣ו אֶת־קֳדָׁשָ֖יו וְאִ֥יׁש י יִהְיֶה: לֹ֥ו לַּכֹהֵ֖ן אֲׁשֶר־יַקְרִ֥יבּו

יִהְיֶה:   פ   
אִיׁש֙ אִ֥יׁש אֲלֵהֶ֑ם וְאָמַרְתָ֖ יִׂשְרָאֵ֔ל אֶל־ּבְנֵ֣י ּדַּבֵר֙ יב ּלֵאמֹר: אֶל־מֹׁשֶ֥ה יְהֹוָ֖ה וַיְדַּבֵ֥ר יא
מֵעֵינֵ֣י וְנֶעְלַם֙ ׁשִכְבַת־זֶ֒רַע֒ אֹתָּה֘ אִ֣יׁש וְׁשָכַ֨ב יג מָעַל: בֹ֖ו ּומָעֲלָ֥ה אִׁשְתֹ֔ו ּכִי־תִׂשְטֶ֣ה
עָלָ֧יו וְעָבַ֨ר יד נִתְּפָׂשָה: לֹ֥א וְהִ֖וא ּבָּ֔ה אֵ֣ין וְעֵד֙ נִטְמָ֑אָה וְהִ֣יא וְנִסְתְרָ֖ה אִיׁשָּ֔ה
וְקִּנֵ֣א רּוחַ־קִנְאָה֙ עָלָ֤יו אֹו־עָבַ֨ר נִטְמָ֑אָה וְהִ֣וא אֶת־אִׁשְתֹ֖ו וְקִּנֵ֥א רּוחַ־קִנְאָ֛ה
וְהֵבִ֤יא אֶל־הַּכֹהֵן֒ אֶת־אִׁשְתֹו֘ הָאִ֣יׁש וְהֵבִ֨יא טו נִטְמָאָה: לֹ֥א וְהִ֖יא אֶת־אִׁשְתֹ֔ו
עָלָיו֙ וְלֹא־יִתֵ֤ן ׁשֶ֗מֶן עָלָ֜יו לֹא־יִצֹ֨ק ׂשְעֹרִ֑ים קֶ֣מַח הָאֵיפָ֖ה עֲׂשִירִ֥ת עָלֶ֔יהָ אֶת־קָרְּבָנָּה֙
הַּכֹהֵ֑ן אֹתָּ֖ה וְהִקְרִ֥יב טז עָֹון: מַזְּכֶ֥רֶת זִּכָרֹ֖ון מִנְחַ֥ת הּ֔וא קְנָאֹת֙ ּכִי־מִנְחַ֤ת לְבֹנָ֔ה
יִהְיֶה֙ אֲׁשֶ֤ר ּומִן־הֶעָפָ֗ר ּבִכְלִי־חָ֑רֶׂש קְדֹׁשִ֖ים מַ֥יִם הַּכֹהֵ֛ן וְלָקַ֧ח יז יְהֹוָה: לִפְנֵ֥י וְהֶעֱמִדָּ֖ה
לִפְנֵ֣י אֶת־הָאִּׁשָה֘ הַּכֹהֵ֥ן וְהֶעֱמִ֨יד יח אֶל־הַּמָיִם: וְנָתַ֥ן הַּכֹהֵ֖ן יִּקַ֥ח הַּמִׁשְּכָ֔ן ּבְקַרְקַ֣ע
הִ֑וא קְנָאֹ֖ת מִנְחַ֥ת הַּזִּכָרֹ֔ון מִנְחַ֣ת אֵ֚ת עַל־ּכַּפֶ֗יהָ וְנָתַ֣ן הָאִּׁשָ֔ה אֶת־רֹ֣אׁש ּופָרַע֙ יְהֹוָה֒
אֶל־הָאִּׁשָה֙ וְאָמַ֤ר הַּכֹהֵ֗ן אֹתָּ֜ה וְהִׁשְּבִ֨יעַ יט הַמְאָרְרִים: הַּמָרִ֖ים מֵ֥י יִהְיּ֔ו הַּכֹהֵן֙ ּובְיַ֤ד
הַּמָרִ֥ים מִּמֵ֛י הִּנָקִ֕י אִיׁשֵ֑ךְ תַ֣חַת טֻמְאָ֖ה ׂשָטִ֛ית וְאִם־לֹ֥א אֹתָ֔ךְ אִיׁש֙ ׁשָכַ֥ב אִם־לֹ֨א
ּבָךְ֙ אִ֥יׁש וַּיִתֵ֨ן נִטְמֵ֑את וְכִ֣י אִיׁשֵ֖ךְ תַ֥חַת ׂשָטִ֛ית ּכִ֥י וְאַ֗תְ כ הָאֵּלֶה: הַמְאָרְרִ֖ים
וְאָמַ֤ר הָאָלָה֒ ּבִׁשְבֻעַ֣ת אֶת־הָאִּׁשָה֘ הַּכֹהֵ֥ן וְהִׁשְּבִ֨יעַ כא אִיׁשֵךְ: מִּבַלְעֲדֵ֖י אֶת־ׁשְכָבְתֹ֔ו
אֶת־יְרֵכֵךְ֙ יְהֹוָ֤ה ּבְתֵ֨ת עַּמֵ֑ךְ ּבְתֹ֣וךְ וְלִׁשְבֻעָ֖ה לְאָלָ֥ה אֹותָ֛ךְ יְהֹוָ֥ה יִתֵ֨ן לָאִּׁשָ֔ה הַּכֹהֵן֙
וְלַנְּפִ֣ל ּבֶ֖טֶן לַצְּבֹ֥ות ּבְמֵעַ֔יִךְ הָאֵּ֨לֶה֙ הַמְאָרְרִ֤ים הַּמַ֨יִם ּו֠בָ֠אּו כב צָבָה: וְאֶת־ּבִטְנֵ֖ךְ נֹפֶ֔לֶת
ּומָחָ֖ה ּבַּסֵ֑פֶר הַּכֹהֵ֖ן הָאֵּ֛לֶה אֶת־הָאָלֹ֥ת וְ֠כָתַ֠ב כג אָמֵן: | אָמֵ֥ן הָאִּׁשָ֖ה וְאָמְרָ֥ה יָרֵ֑ךְ
הַּמַ֥יִם בָּ֛ה ּובָ֥אּו הַמְאָרְרִ֑ים הַּמָרִ֖ים אֶת־מֵ֥י אֶת־הָ֣אִּׁשָ֔ה וְהִׁשְקָה֙ כד הַּמָרִים: אֶל־מֵ֥י
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וְהֵנִ֤יף הַּקְנָאֹ֑ת מִנְחַ֣ת אֵ֖ת הָאִּׁשָ֔ה מִּיַ֣ד הַּכֹהֵן֙ וְלָקַ֤ח כה לְמָרִים: הַמְאָרֲרִ֖ים
מִן־הַּמִנְחָה֙ הַּכֹהֵ֤ן וְקָמַ֨ץ כו אֶל־הַּמִזְּבֵחַ: אֹתָּ֖ה וְהִקְרִ֥יב יְהֹוָ֔ה לִפְנֵ֣י אֶת־הַּמִנְחָה֙
וְהִׁשְקָּ֣ה כז אֶת־הַּמָיִם: אֶת־הָאִּׁשָ֖ה יַׁשְקֶ֥ה וְאַחַ֛ר הַּמִזְּבֵ֑חָה וְהִקְטִ֖יר אֶת־אַזְּכָ֣רָתָּ֔ה
הַמְאָרְרִים֙ הַּמַ֤יִם בָּ֜ה ּובָ֨אּו ּבְאִיׁשָּה֒ מַ֣עַל וַתִמְעֹ֣ל אִם־נִטְמְאָה֘ וְהָיְתָ֣ה אֶת־הַּמַ֗יִם
וְאִם־לֹ֤א כח עַּמָּה: ּבְקֶ֥רֶב לְאָלָ֖ה הָאִּׁשָ֛ה וְהָיְתָ֧ה יְרֵכָּ֑ה וְנָפְלָ֖ה בִטְנָּ֔ה וְצָבְתָ֣ה לְמָרִ֔ים
אֲׁשֶ֨ר הַּקְנָאֹ֑ת תֹורַ֖ת זֹ֥את כט זָרַע: וְנִזְרְעָ֥ה וְנִּקְתָ֖ה הִ֑וא ּוטְהֹרָ֖ה הָאִּׁשָ֔ה נִטְמְאָה֙
וְקִּנֵ֣א קִנְאָ֖ה רּ֥וחַ עָלָ֛יו תַעֲבֹ֥ר אֲׁשֶ֨ר אִ֗יׁש אֹ֣ו ל וְנִטְמָאָה: אִיׁשָּ֖ה תַ֥חַת אִּׁשָ֛ה תִׂשְטֶ֥ה
הַּזֹאת: ּכָל־הַתֹורָ֖ה אֵ֥ת הַּכֹהֵ֔ן לָּה֙ וְעָׂ֤שָה יְהֹוָ֔ה לִפְנֵ֣י אֶת־הָאִּׁשָה֙ וְהֶעֱמִ֤יד אֶת־אִׁשְתֹ֑ו

לא וְנִּקָ֥ה הָאִ֖יׁש מֵעָוֹ֑ן וְהָאִּׁשָ֣ה הַהִ֔וא תִּׂשָ֖א אֶת־עֲֹונָּה:   פ

פרק ו
אֹו־אִּׁשָ֗ה אִ֣יׁש אֲלֵהֶ֑ם וְאָמַרְתָ֖ יִׂשְרָאֵ֔ל אֶל־ּבְנֵ֣י ּדַּבֵר֙ ב ּלֵאמֹר: אֶל־מֹׁשֶ֥ה יְהֹוָ֖ה וַיְדַּבֵ֥ר א
לֹ֣א ׁשֵכָ֖ר וְחֹ֥מֶץ יַ֛יִן חֹ֥מֶץ יַּזִ֔יר וְׁשֵכָר֙ מִּיַ֤יִן ג לַיהֹוָה: לְהַּזִ֖יר נָזִ֔יר נֶ֣דֶר לִנְּדֹר֙ יַפְלִא֙ ּכִ֤י
נִזְרֹ֑ו יְמֵ֣י ּכֹ֖ל ד יֹאכֵל: לֹ֥א וִיבֵׁשִ֖ים לַחִ֥ים וַעֲנָבִ֛ים יִׁשְתֶ֔ה לֹ֣א עֲנָבִים֙ וְכָל־מִׁשְרַ֤ת יִׁשְתֶ֑ה
תַ֖עַר נִזְרֹ֔ו נֶ֣דֶר ּכָל־יְמֵי֙ ה יֹאכֵל: לֹ֥א וְעַד־זָ֖ג מֵחַרְצַּנִ֛ים הַּיַ֗יִן מִּגֶ֣פֶן יֵעָׂשֶ֜ה אֲׁשֶ֨ר מִּכֹל֩
ׂשְעַ֥ר ּפֶ֖רַע ּגַּדֵ֥ל יִהְיֶ֔ה קָדֹׁ֣ש לַיהֹוָה֙ אֲׁשֶר־יַּזִ֤יר הַּיָמִ֜ם עַד־מְלֹ֨את עַל־רֹאׁשֹ֑ו לֹא־יַעֲבֹ֣ר
ּולְאַ֣חֹתֹ֔ו לְאָחִיו֙ ּולְאִּמֹ֗ו לְאָבִ֣יו ז יָבֹא: לֹ֥א מֵ֖ת עַל־נֶ֥פֶׁש לַיהֹוָ֑ה הַּזִירֹ֖ו ּכָל־יְמֵ֥י ו רֹאׁשֹו:
לַיהֹוָה: הּ֖וא קָדׁ֥ש נִזְרֹ֑ו יְמֵ֣י ּכֹ֖ל ח עַל־רֹאׁשֹו: אֱלֹהָ֖יו נֵ֥זֶר ּכִ֛י ּבְמֹתָ֑ם לָהֶ֖ם לֹא־יִּטַּמָ֥א
ּבַּיֹ֥ום טָהֳרָתֹ֔ו ּבְיֹ֣ום רֹאׁשֹו֙ וְגִּלַ֤ח נִזְרֹ֑ו רֹ֣אׁש וְטִּמֵ֖א ּפִתְאֹ֔ם ּבְפֶ֣תַע עָלָיו֙ מֵ֤ת וְכִי־יָמּ֨ות ט
אֶ֨ל־הַּכֹהֵ֔ן יֹונָ֑ה ּבְנֵ֣י ׁשְנֵ֖י אֹ֥ו תֹרִ֔ים ׁשְתֵ֣י יָבִא֙ הַּׁשְמִינִ֗י ּובַּיֹ֣ום י יְגַּלְחֶּנּו: הַּׁשְבִיעִ֖י

מֹועֵד: אֹ֥הֶל וְכִּפֶ֣ר[חמישי]אֶל־ּפֶ֖תַח לְעֹלָ֔ה וְאֶחָ֣ד לְחַּטָאת֙ אֶחָ֤ד הַּכֹהֵ֗ן וְעָׂשָ֣ה יא
אֶת־יְמֵ֣י לַיהֹוָה֙ וְהִּזִ֤יר יב הַהּוא: ּבַּיֹ֥ום אֶת־רֹאׁשֹ֖ו וְקִּדַׁ֥ש עַל־הַּנָ֑פֶׁש חָטָ֖א מֵאֲׁשֶ֥ר עָלָ֔יו
וְזֹ֥את יג נִזְרֹו: טָמֵ֖א ּכִ֥י יִּפְלּ֔ו הָרִאׁשֹנִים֙ וְהַּיָמִ֤ים לְאָׁשָ֑ם ּבֶן־ׁשְנָתֹ֖ו ּכֶ֥בֶׂש וְהֵבִ֛יא נִזְרֹ֔ו
וְהִקְרִ֣יב יד מֹועֵד: אֹ֥הֶל אֶל־ּפֶ֖תַח אֹתֹ֔ו יָבִ֣יא נִזְרֹ֔ו יְמֵ֣י מְלֹאת֙ ּבְיֹ֗ום הַּנָזִ֑יר תֹורַ֖ת
ּבַת־ׁשְנָתָּ֛ה אַחַ֧ת וְכַבְׂשָ֨ה לְעֹלָ֔ה אֶחָד֙ תָמִ֤ים ּבֶן־ׁשְנָתֹ֨ו ּכֶ֩בֶׂש֩ לַיהֹוָ֡ה אֶת־קָרְּבָנֹ֣ו
ּבְלּולֹ֣ת חַּלֹת֙ סֹ֤לֶת מַּצֹ֗ות וְסַ֣ל טו לִׁשְלָמִים: תָמִ֖ים וְאַיִל־אֶחָ֥ד לְחַּטָ֑את תְמִימָ֖ה
לִפְנֵ֣י הַּכֹהֵ֖ן וְהִקְרִ֥יב טז וְנִסְּכֵיהֶם: ּומִנְחָתָ֖ם ּבַּׁשָ֑מֶן מְׁשֻחִ֣ים מַּצֹ֖ות ּורְקִיקֵ֥י ּבַּׁשֶ֔מֶן
עַ֖ל לַיהֹוָ֔ה ׁשְלָמִים֙ זֶ֤בַח יַעֲׂשֶ֨ה וְאֶת־הָאַ֜יִל יז וְאֶת־עֹלָתֹו: אֶת־חַּטָאתֹ֖ו וְעָׂשָ֥ה יְהֹוָ֑ה
מֹועֵ֖ד אֹ֥הֶל ּפֶ֛תַח הַּנָזִ֗יר וְגִּלַ֣ח יח וְאֶת־נִסְּכֹו: אֶת־מִנְחָתֹ֖ו הַּכֹהֵ֔ן וְעָׂשָה֙ הַּמַּצֹ֑ות סַ֣ל
הַּׁשְלָמִים: זֶ֥בַח אֲׁשֶר־תַ֖חַת עַל־הָאֵׁ֔ש וְנָתַן֙ נִזְרֹ֔ו רֹ֣אׁש אֶת־ׂשְעַר֙ וְלָקַ֗ח נִזְרֹ֑ו אֶת־רֹ֣אׁש
מַּצָ֖ה ּורְקִ֥יק מִן־הַּסַ֔ל אַחַת֙ מַּצָ֤ה וְחַּלַ֨ת מִן־הָאַ֒יִל֒ ּבְׁשֵלָה֘ אֶת־הַּזְרֹ֣עַ הַּכֹהֵ֜ן וְלָקַ֨ח יט
תְנּופָה֘ | הַּכֹהֵ֥ן אֹותָ֨ם וְהֵנִיף֩ כ אֶת־נִזְרֹו: הִתְּגַּלְחֹ֥ו אַחַ֖ר הַּנָזִ֔יר עַל־ּכַּפֵ֣י וְנָתַן֙ אֶחָ֑ד
יִׁשְתֶ֥ה וְאַחַ֛ר הַתְרּומָ֑ה ׁשֹ֣וק וְעַ֖ל הַתְנּופָ֔ה חֲזֵ֣ה עַ֚ל לַּכֹהֵ֔ן הּוא֙ קֹ֤דֶׁש יְהֹוָה֒ לִפְנֵ֣י
אֲׁשֶר־תַּׂשִ֣יג מִּלְבַ֖ד עַל־נִזְרֹ֔ו לַיהֹוָה֙ קָרְּבָנֹ֤ו יִּדֹר֒ אֲׁשֶ֣ר הַּנָזִיר֘ תֹורַ֣ת זֹ֣את כא יָיִן: הַּנָזִ֖יר

יָדֹ֑ו ּכְפִ֤י נִדְרֹו֙ אֲׁשֶ֣ר יִּדֹ֔ר ּכֵ֣ן יַעֲׂשֶ֔ה עַ֖ל תֹורַ֥ת נִזְרֹו:   פ   
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ּכֹ֥ה[ששי] לֵאמֹ֔ר וְאֶל־ּבָנָ֣יו אֶל־אַהֲרֹן֙ ּדַּבֵ֤ר כג ּלֵאמֹר: אֶל־מֹׁשֶ֥ה יְהֹוָ֖ה וַיְדַּבֵ֥ר כב
יָאֵ֨ר כה ס וְיִׁשְמְרֶךָ: יְהֹוָ֖ה יְבָרֶכְךָ֥ כד ס לָהֶם: אָמֹ֖ור יִׂשְרָאֵ֑ל אֶת־ּבְנֵ֣י תְבָרֲכּ֖ו
ס ׁשָלֹום: לְךָ֖ וְיָׂשֵ֥ם אֵלֶ֔יךָ ּפָנָיו֙ | יְהֹוָ֤ה יִּׂשָ֨א כו ס וִיחֻּנֶּךָ: אֵלֶ֖יךָ ּפָנָ֛יו | יְהֹוָ֧ה

   [ע''כ ששי]כז וְׂשָמּ֥ו אֶת־ׁשְמִ֖י עַל־ּבְנֵ֣י יִׂשְרָאֵ֑ל וַאֲנִ֖י אֲבָרֲכֵם:   ס

פרק ז
וְאֶת־ּכָל־ּכֵלָ֔יו אֹתֹו֙ וַיְקַּדֵׁ֤ש אֹתֹ֜ו וַּיִמְׁשַ֨ח אֶת־הַּמִׁשְּכָ֗ן לְהָקִ֣ים מֹׁשֶ֜ה ּכַּלֹ֨ות ּבְיֹום֩ וַיְהִ֡י א
רָאׁשֵ֖י יִׂשְרָאֵ֔ל נְׂשִיאֵ֣י וַּיַקְרִ֨יבּו֙ ב אֹתָם: וַיְקַּדֵׁ֥ש וַּיִמְׁשָחֵ֖ם וְאֶת־ּכָל־ּכֵלָ֑יו וְאֶת־הַּמִזְּבֵ֖חַ
אֶת־קָרְּבָנָ֜ם וַּיָבִ֨יאּו ג עַל־הַּפְקֻדִים: הָעֹמְדִ֖ים הֵ֥ם הַּמַּטֹ֔ת נְׂשִיאֵ֣י הֵ֚ם אֲבֹתָ֑ם ּבֵ֣ית
לְאֶחָ֑ד וְׁשֹ֣ור הַּנְׂשִאִ֖ים עַל־ׁשְנֵ֥י עֲגָלָ֛ה ּבָקָ֔ר ּוׁשְנֵי־עָׂשָ֣ר צָב֙ ׁשֵׁש־עֶגְלֹ֥ת יְהֹוָ֗ה לִפְנֵ֣י
וְהָיּ֕ו מֵאִתָ֔ם קַ֚ח ה ּלֵאמֹר: אֶל־מֹׁשֶ֥ה יְהֹוָ֖ה וַּיֹ֥אמֶר ד הַּמִׁשְּכָן: לִפְנֵ֥י אֹותָ֖ם וַּיַקְרִ֥יבּו
וַּיִּקַ֣ח ו עֲבֹדָתֹו: ּכְפִ֥י אִ֖יׁש אֶל־הַלְוִּיִ֔ם אֹותָם֙ וְנָתַתָ֤ה מֹועֵ֑ד אֹ֣הֶל אֶת־עֲבֹדַ֖ת לַעֲבֹ֕ד
וְאֵת֙ הָעֲגָלֹ֗ות ׁשְתֵ֣י | אֵ֣ת ז אֶל־הַלְוִּיִם: אֹותָ֖ם וַּיִתֵ֥ן וְאֶת־הַּבָקָ֑ר אֶת־הָעֲגָלֹ֖ת מֹׁשֶ֔ה
ׁשְמֹנַ֣ת וְאֵת֙ הָעֲגָלֹ֗ת אַרְּבַ֣ע | וְאֵ֣ת ח עֲבֹדָתָם: ּכְפִ֖י גֵרְׁשֹ֑ון לִבְנֵ֣י נָתַ֖ן הַּבָקָ֔ר אַרְּבַ֣עַת
לֹ֣א קְהָ֖ת וְלִבְנֵ֥י ט הַּכֹהֵן: ּבֶן־אַהֲרֹ֖ן אִיתָמָ֔ר ּבְיַד֙ עֲבֹ֣דָתָ֔ם ּכְפִי֙ מְרָרִ֑י לִבְנֵ֣י נָתַ֖ן הַּבָקָ֔ר
הַּמִזְּבֵ֔חַ חֲנֻּכַ֣ת אֵ֚ת הַּנְׂשִאִ֗ים וַּיַקְרִ֣יבּו י יִּׂשָאּו: ּבַּכָתֵ֖ף עֲלֵהֶ֔ם הַּקֹ֨דֶׁש֙ ּכִי־עֲבֹדַ֤ת נָתָ֑ן
יְהֹוָ֖ה וַּיֹ֥אמֶר יא הַּמִזְּבֵחַ: לִפְנֵ֥י אֶת־קָרְּבָנָ֖ם הַּנְׂשִיאִ֛ם וַּיַקְרִ֧יבּו אֹתֹ֑ו הִּמָׁשַ֣ח ּבְיֹ֖ום
הַּמִזְּבֵחַ: לַחֲנֻּכַ֖ת אֶת־קָרְּבָנָ֔ם יַקְרִ֨יבּו֙ לַּיֹ֔ום אֶחָד֙ נָׂשִ֤יא לַּיֹ֗ום אֶחָ֜ד נָׂשִ֨יא אֶל־מֹׁשֶ֑ה
יְהּודָה: לְמַּטֵ֥ה ּבֶן־עַּמִינָדָ֖ב נַחְׁשֹ֥ון אֶת־קָרְּבָנֹ֑ו הָרִאׁשֹ֖ון ּבַּיֹ֥ום הַּמַקְרִ֛יב וַיְהִ֗י יב ס
ׁשֶ֖קֶל ׁשִבְעִ֥ים ּכֶ֔סֶף אֶחָד֙ מִזְרָ֤ק מִׁשְקָלָּה֒ ּומֵאָה֘ ׁשְלֹׁשִ֣ים אַחַ֗ת קַעֲרַת־ּכֶ֣סֶף וְקָרְּבָנֹ֞ו יג
עֲׂשָרָ֥ה אַחַ֛ת ּכַ֥ף יד לְמִנְחָה: בַּׁשֶ֖מֶן ּבְלּולָ֥ה סֹ֛לֶת מְלֵאִ֗ים | ׁשְנֵיהֶ֣ם הַּקֹ֑דֶׁש ּבְׁשֶ֣קֶל
לְעֹלָה: ּבֶן־ׁשְנָתֹ֖ו ּכֶבֶׂש־אֶחָ֥ד אֶחָ֛ד אַ֧יִל ּבֶן־ּבָקָ֗ר אֶחָ֞ד ּפַ֣ר טו קְטֹרֶת: מְלֵאָ֥ה זָהָ֖ב
עַתּודִ֣ים חֲמִּׁשָה֙ אֵילִ֤ם ׁשְנַ֒יִם֒ ּבָקָ֣ר הַּׁשְלָמִים֘ ּולְזֶ֣בַח יז לְחַּטָאת: אֶחָ֖ד ׂשְעִיר־עִּזִ֥ים טז

[*]חֲמִּׁשָ֔ה ּכְבָׂשִ֥ים ּבְנֵי־ׁשָנָ֖ה חֲמִּׁשָ֑ה זֶ֛ה קָרְּבַ֥ן נַחְׁשֹ֖ון ּבֶן־עַּמִינָדָב:   פ   
אֶת־קָרְּבָנֹ֜ו הִקְרִ֨ב יט יִּׂשָׂשכָר: נְׂשִ֖יא ּבֶן־צּועָ֑ר נְתַנְאֵ֣ל הִקְרִ֖יב הַּׁשֵנִ֔י ּבַּיֹום֙ ח
ּבְׁשֶ֣קֶל ׁשֶ֖קֶל ׁשִבְעִ֥ים ּכֶ֔סֶף אֶחָד֙ מִזְרָ֤ק מִׁשְקָלָּה֒ ּומֵאָה֘ ׁשְלׁשִ֣ים אַחַ֗ת קַעֲרַת־ּכֶ֣סֶף
זָהָ֖ב עֲׂשָרָ֥ה אַחַ֛ת ּכַ֥ף כ לְמִנְחָה: בַּׁשֶ֖מֶן ּבְלּולָ֥ה סֹ֛לֶת מְלֵאִ֗ים | ׁשְנֵיהֶ֣ם הַּקֹ֑דֶׁש
לְעֹלָה: ּבֶן־ׁשְנָתֹ֖ו ּכֶבֶׂש־אֶחָ֥ד אֶחָ֛ד אַ֧יִל ּבֶן־ּבָקָ֗ר אֶחָ֞ד ּפַ֣ר כא קְטֹרֶת: מְלֵאָ֥ה
עַתֻדִ֣ים חֲמִּׁשָה֙ אֵילִ֤ם ׁשְנַ֒יִם֒ ּבָקָ֣ר הַּׁשְלָמִים֘ ּולְזֶ֣בַח כג לְחַּטָאת: אֶחָ֖ד ׂשְעִיר־עִּזִ֥ים כב

חֲמִּׁשָ֔ה ּכְבָׂשִ֥ים ּבְנֵי־ׁשָנָ֖ה חֲמִּׁשָ֑ה זֶ֛ה קָרְּבַ֥ן נְתַנְאֵ֖ל ּבֶן־צּועָר:   פ   
קַעֲרַת־ּכֶ֣סֶף[*] קָרְּבָנֹ֞ו כה ּבֶן־חֵלֹן: אֱלִיאָ֖ב זְבּולֻ֑ן לִבְנֵ֣י נָׂשִ֖יא הַּׁשְלִיׁשִ֔י ּבַּיֹום֙ כד

ׁשְנֵיהֶ֣ם הַּקֹ֑דֶׁש ּבְׁשֶ֣קֶל ׁשֶ֖קֶל ׁשִבְעִ֥ים ּכֶ֔סֶף אֶחָד֙ מִזְרָ֤ק מִׁשְקָלָּה֒ ּומֵאָה֘ ׁשְלֹׁשִ֣ים אַחַ֗ת
קְטֹרֶת: מְלֵאָ֥ה זָהָ֖ב עֲׂשָרָ֥ה אַחַ֛ת ּכַ֥ף כו לְמִנְחָה: בַּׁשֶ֖מֶן ּבְלּולָ֥ה סֹ֛לֶת מְלֵאִ֗ים |
אֶחָ֖ד ׂשְעִיר־עִּזִ֥ים כח לְעֹלָה: ּבֶן־ׁשְנָתֹ֖ו ּכֶבֶׂש־אֶחָ֥ד אֶחָ֛ד אַ֧יִל ּבֶן־ּבָקָ֗ר אֶחָ֞ד ּפַ֣ר כז
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ּכְבָׂשִ֥ים חֲמִּׁשָ֔ה עַתֻדִ֣ים חֲמִּׁשָה֙ אֵילִ֤ם ׁשְנַ֒יִם֒ ּבָקָ֣ר הַּׁשְלָמִים֘ ּולְזֶ֣בַח כט לְחַּטָאת:
ּבְנֵי־ׁשָנָ֖ה חֲמִּׁשָ֑ה זֶ֛ה קָרְּבַ֥ן אֱלִיאָ֖ב ּבֶן־חֵלֹן:   פ  

קַעֲרַת־ּכֶ֣סֶף[*] קָרְּבָנֹ֞ו לא ּבֶן־ׁשְדֵיאּור: אֱלִיצּ֖ור רְאּובֵ֑ן לִבְנֵ֣י נָׂשִ֖יא הָרְבִיעִ֔י ּבַּיֹום֙ ל
ׁשְנֵיהֶ֣ם הַּקֹ֑דֶׁש ּבְׁשֶ֣קֶל ׁשֶ֖קֶל ׁשִבְעִ֥ים ּכֶ֔סֶף אֶחָד֙ מִזְרָ֤ק מִׁשְקָלָּה֒ ּומֵאָה֘ ׁשְלֹׁשִ֣ים אַחַ֗ת
קְטֹרֶת: מְלֵאָ֥ה זָהָ֖ב עֲׂשָרָ֥ה אַחַ֛ת ּכַ֥ף לב לְמִנְחָה: בַּׁשֶ֖מֶן ּבְלּולָ֥ה סֹ֛לֶת מְלֵאִ֗ים |
אֶחָ֖ד ׂשְעִיר־עִּזִ֥ים לד לְעֹלָה: ּבֶן־ׁשְנָתֹ֖ו ּכֶבֶׂש־אֶחָ֥ד אֶחָ֛ד אַ֧יִל ּבֶן־ּבָקָ֗ר אֶחָ֞ד ּפַ֣ר לג
ּכְבָׂשִ֥ים חֲמִּׁשָ֔ה עַתֻדִ֣ים חֲמִּׁשָה֙ אֵילִ֤ם ׁשְנַ֒יִם֒ ּבָקָ֣ר הַּׁשְלָמִים֘ ּולְזֶ֣בַח לה לְחַּטָאת:

ּבְנֵי־ׁשָנָ֖ה חֲמִּׁשָ֑ה זֶ֛ה קָרְּבַ֥ן אֱלִיצּ֖ור ּבֶן־ׁשְדֵיאּור:   פ   
קָרְּבָנֹ֞ו[*] לז ּבֶן־צּורִיׁשַּדָי: ׁשְלֻמִיאֵ֖ל ׁשִמְעֹ֑ון לִבְנֵ֣י נָׂשִ֖יא הַחֲמִיׁשִ֔י ּבַּיֹום֙ לו

ּבְׁשֶ֣קֶל ׁשֶ֖קֶל ׁשִבְעִ֥ים ּכֶ֔סֶף אֶחָד֙ מִזְרָ֤ק מִׁשְקָלָּה֒ ּומֵאָה֘ ׁשְלֹׁשִ֣ים אַחַ֗ת קַעֲרַת־ּכֶ֣סֶף
זָהָ֖ב עֲׂשָרָ֥ה אַחַ֛ת ּכַ֥ף לח לְמִנְחָה: בַּׁשֶ֖מֶן ּבְלּולָ֥ה סֹ֛לֶת מְלֵאִ֗ים | ׁשְנֵיהֶ֣ם הַּקֹ֑דֶׁש
לְעֹלָה: ּבֶן־ׁשְנָתֹ֖ו ּכֶבֶׂש־אֶחָ֥ד אֶחָ֛ד אַ֧יִל ּבֶן־ּבָקָ֗ר אֶחָ֞ד ּפַ֣ר לט קְטֹרֶת: מְלֵאָ֥ה
עַתֻדִ֣ים חֲמִּׁשָה֙ אֵילִ֤ם ׁשְנַ֒יִם֒ ּבָקָ֣ר הַּׁשְלָמִים֘ ּולְזֶ֣בַח מא לְחַּטָאת: אֶחָ֖ד ׂשְעִיר־עִּזִ֥ים מ

חֲמִּׁשָ֔ה ּכְבָׂשִ֥ים ּבְנֵי־ׁשָנָ֖ה חֲמִּׁשָ֑ה זֶ֛ה קָרְּבַ֥ן ׁשְלֻמִיאֵ֖ל ּבֶן־צּורִיׁשַּדָי:   פ   
אַחַ֗ת[*] קַעֲרַת־ּכֶ֣סֶף קָרְּבָנֹ֞ו מג ּבֶן־ּדְעּואֵל: אֶלְיָסָ֖ף גָ֑ד לִבְנֵ֣י נָׂשִ֖יא הַּׁשִּׁשִ֔י ּבַּיֹום֙ מב

| ׁשְנֵיהֶ֣ם הַּקֹ֑דֶׁש ּבְׁשֶ֣קֶל ׁשֶ֖קֶל ׁשִבְעִ֥ים ּכֶ֔סֶף אֶחָד֙ מִזְרָ֤ק מִׁשְקָלָּה֒ ּומֵאָה֘ ׁשְלֹׁשִ֣ים
קְטֹרֶת: מְלֵאָ֥ה זָהָ֖ב עֲׂשָרָ֥ה אַחַ֛ת ּכַ֥ף מד לְמִנְחָה: בַּׁשֶ֖מֶן ּבְלּולָ֥ה סֹ֛לֶת מְלֵאִ֗ים
אֶחָ֖ד ׂשְעִיר־עִּזִ֥ים מו לְעֹלָה: ּבֶן־ׁשְנָתֹ֖ו ּכֶבֶׂש־אֶחָ֥ד אֶחָ֛ד אַ֧יִל ּבֶן־ּבָקָ֗ר אֶחָ֞ד ּפַ֣ר מה
ּכְבָׂשִ֥ים חֲמִּׁשָ֔ה עַתֻדִ֣ים חֲמִּׁשָה֙ אֵילִ֤ם ׁשְנַ֒יִם֒ ּבָקָ֣ר הַּׁשְלָמִים֘ ּולְזֶ֣בַח מז לְחַּטָאת:

ּבְנֵי־ׁשָנָ֖ה חֲמִּׁשָ֑ה זֶ֛ה קָרְּבַ֥ן אֶלְיָסָ֖ף ּבֶן־ּדְעּואֵל:   פ   
קָרְּבָנֹ֞ו[*] מט ּבֶן־עַּמִיהּוד: אֱלִיׁשָמָ֖ע אֶפְרָ֑יִם לִבְנֵ֣י נָׂשִ֖יא הַּׁשְבִיעִ֔י ּבַּיֹום֙ מח

ּבְׁשֶ֣קֶל ׁשֶ֖קֶל ׁשִבְעִ֥ים ּכֶ֔סֶף אֶחָד֙ מִזְרָ֤ק מִׁשְקָלָּה֒ ּומֵאָה֘ ׁשְלֹׁשִ֣ים אַחַ֗ת קַעֲרַת־ּכֶ֣סֶף
מְלֵאָ֥ה זָהָ֖ב עֲׂשָרָ֥ה אַחַ֛ת ּכַ֥ף נ לְמִנְחָה: בַּׁשֶ֖מֶן ּבְלּולָ֥ה סֹ֛לֶת מְלֵאִ֗ים | ׁשְנֵיהֶ֣ם הַּקֹ֑דֶׁש
ׂשְעִיר־עִּזִ֥ים נב לְעֹלָה: ּבֶן־ׁשְנָתֹ֖ו ּכֶבֶׂש־אֶחָ֥ד אֶחָ֛ד אַ֧יִל ּבֶן־ּבָקָ֗ר אֶחָ֞ד ּפַ֣ר נא קְטֹרֶת:
ּכְבָׂשִ֥ים חֲמִּׁשָ֔ה עַתֻדִ֣ים חֲמִּׁשָה֙ אֵילִ֤ם ׁשְנַ֒יִם֒ ּבָקָ֣ר הַּׁשְלָמִים֘ ּולְזֶ֣בַח נג לְחַּטָאת: אֶחָ֖ד

ּבְנֵי־ׁשָנָ֖ה חֲמִּׁשָ֑ה זֶ֛ה קָרְּבַ֥ן אֱלִיׁשָמָ֖ע ּבֶן־עַּמִיהּוד:   פ   
קַעֲרַת־ּכֶ֣סֶף[*] קָרְּבָנֹ֞ו נה ּבֶן־ּפְדָהצּור: ּגַמְלִיאֵ֖ל מְנַּׁשֶ֑ה לִבְנֵ֣י נָׂשִ֖יא הַּׁשְמִינִ֔י ּבַּיֹום֙ ד

ׁשְנֵיהֶ֣ם הַּקֹ֑דֶׁש ּבְׁשֶ֣קֶל ׁשֶ֖קֶל ׁשִבְעִ֥ים ּכֶ֔סֶף אֶחָד֙ מִזְרָ֤ק מִׁשְקָלָּה֒ ּומֵאָה֘ ׁשְלֹׁשִ֣ים אַחַ֗ת
ּפַ֣ר נז קְטֹרֶת: מְלֵאָ֥ה זָהָ֖ב עֲׂשָרָ֥ה אַחַ֛ת ּכַ֥ף נו לְמִנְחָה: בַּׁשֶ֖מֶן ּבְלּולָ֥ה סֹ֛לֶת מְלֵאִ֗ים |
לְחַּטָאת: אֶחָ֖ד ׂשְעִיר־עִּזִ֥ים נח לְעֹלָה: ּבֶן־ׁשְנָתֹ֖ו ּכֶבֶׂש־אֶחָ֥ד אֶחָ֛ד אַ֧יִל ּבֶן־ּבָקָ֗ר אֶחָ֞ד
ּבְנֵי־ׁשָנָ֖ה ּכְבָׂשִ֥ים חֲמִּׁשָ֔ה עַתֻדִ֣ים חֲמִּׁשָה֙ אֵילִ֤ם ׁשְנַ֒יִם֒ ּבָקָ֣ר הַּׁשְלָמִים֘ ּולְזֶ֣בַח נט

חֲמִּׁשָ֑ה זֶ֛ה קָרְּבַ֥ן ּגַמְלִיאֵ֖ל ּבֶן־ּפְדָהצּור:   פ  
אַחַ֗ת קַעֲרַת־ּכֶ֣סֶף קָרְּבָנֹ֞ו סא ּבֶן־ּגִדְעֹנִי: אֲבִידָ֖ן בִנְיָמִ֑ן לִבְנֵ֣י נָׂשִ֖יא הַתְׁשִיעִ֔י ּבַּיֹום֙ ס
| ׁשְנֵיהֶ֣ם הַּקֹ֑דֶׁש ּבְׁשֶ֣קֶל ׁשֶ֖קֶל ׁשִבְעִ֥ים ּכֶ֔סֶף אֶחָד֙ מִזְרָ֤ק מִׁשְקָלָּה֒ ּומֵאָה֘ ׁשְלֹׁשִ֣ים
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ּפַ֣ר סג קְטֹרֶת: מְלֵאָ֥ה זָהָ֖ב עֲׂשָרָ֥ה אַחַ֛ת ּכַ֥ף סב לְמִנְחָה: בַּׁשֶ֖מֶן ּבְלּולָ֥ה סֹ֛לֶת מְלֵאִ֗ים
לְחַּטָאת: אֶחָ֖ד ׂשְעִיר־עִּזִ֥ים סד לְעֹלָה: ּבֶן־ׁשְנָתֹ֖ו ּכֶבֶׂש־אֶחָ֥ד אֶחָ֛ד אַ֧יִל ּבֶן־ּבָקָ֗ר אֶחָ֞ד
ּבְנֵי־ׁשָנָ֖ה ּכְבָׂשִ֥ים חֲמִּׁשָ֔ה עַתֻדִ֣ים חֲמִּׁשָה֙ אֵילִ֤ם ׁשְנַ֒יִם֒ ּבָקָ֣ר הַּׁשְלָמִים֘ ּולְזֶ֣בַח סה

חֲמִּׁשָ֑ה זֶ֛ה קָרְּבַ֥ן אֲבִידָ֖ן ּבֶן־ּגִדְעֹנִי:   פ   
אַחַ֗ת[*] קַעֲרַת־ּכֶ֣סֶף קָרְּבָנֹ֞ו סז ּבֶן־עַּמִיׁשַּדָי: אֲחִיעֶ֖זֶר דָ֑ן לִבְנֵ֣י נָׂשִ֖יא הָעֲׂשִירִ֔י ּבַּיֹום֙ סו

| ׁשְנֵיהֶ֣ם הַּקֹ֑דֶׁש ּבְׁשֶ֣קֶל ׁשֶ֖קֶל ׁשִבְעִ֥ים ּכֶ֔סֶף אֶחָד֙ מִזְרָ֤ק מִׁשְקָלָּה֒ ּומֵאָה֘ ׁשְלֹׁשִ֣ים
קְטֹרֶת: מְלֵאָ֥ה זָהָ֖ב עֲׂשָרָ֥ה אַחַ֛ת ּכַ֥ף סח לְמִנְחָה: בַּׁשֶ֖מֶן ּבְלּולָ֥ה סֹ֛לֶת מְלֵאִ֗ים
אֶחָ֖ד ׂשְעִיר־עִּזִ֥ים ע לְעֹלָה: ּבֶן־ׁשְנָתֹ֖ו ּכֶבֶׂש־אֶחָ֥ד אֶחָ֛ד אַ֧יִל ּבֶן־ּבָקָ֗ר אֶחָ֞ד ּפַ֣ר סט
ּכְבָׂשִ֥ים חֲמִּׁשָ֔ה עַתֻדִ֣ים חֲמִּׁשָה֙ אֵילִ֤ם ׁשְנַ֒יִם֒ ּבָקָ֣ר הַּׁשְלָמִים֘ ּולְזֶ֣בַח עא לְחַּטָאת:

ּבְנֵי־ׁשָנָ֖ה חֲמִּׁשָ֑ה זֶ֛ה קָרְּבַ֥ן אֲחִיעֶ֖זֶר ּבֶן־עַּמִיׁשַּדָי:   פ   
קָרְּבָנֹ֞ו[*] עג ּבֶן־עָכְרָן: ּפַגְעִיאֵ֖ל אָׁשֵ֑ר לִבְנֵ֣י נָׂשִ֖יא יֹ֔ום עָׂשָ֣ר עַׁשְתֵ֣י ּבְיֹום֙ עב

ּבְׁשֶ֣קֶל ׁשֶ֖קֶל ׁשִבְעִ֥ים ּכֶ֔סֶף אֶחָד֙ מִזְרָ֤ק מִׁשְקָלָּה֒ ּומֵאָה֘ ׁשְלֹׁשִ֣ים אַחַ֗ת קַעֲרַת־ּכֶ֣סֶף
זָהָ֖ב עֲׂשָרָ֥ה אַחַ֛ת ּכַ֥ף עד לְמִנְחָה: בַּׁשֶ֖מֶן ּבְלּולָ֥ה סֹ֛לֶת מְלֵאִ֗ים | ׁשְנֵיהֶ֣ם הַּקֹ֑דֶׁש
לְעֹלָה: ּבֶן־ׁשְנָתֹ֖ו ּכֶבֶׂש־אֶחָ֥ד אֶחָ֛ד אַ֧יִל ּבֶן־ּבָקָ֗ר אֶחָ֞ד ּפַ֣ר עה קְטֹרֶת: מְלֵאָ֥ה
עַתֻדִ֣ים חֲמִּׁשָה֙ אֵילִ֤ם ׁשְנַ֒יִם֒ ּבָקָ֣ר הַּׁשְלָמִים֘ ּולְזֶ֣בַח עז לְחַּטָאת: אֶחָ֖ד ׂשְעִיר־עִּזִ֥ים עו

חֲמִּׁשָ֔ה ּכְבָׂשִ֥ים ּבְנֵי־ׁשָנָ֖ה חֲמִּׁשָ֑ה זֶ֛ה קָרְּבַ֥ן ּפַגְעִיאֵ֖ל ּבֶן־עָכְרָן:   פ   
קָרְּבָנֹ֞ו[*] עט ּבֶן־עֵינָן: אֲחִירַ֖ע נַפְתָלִ֑י לִבְנֵ֣י נָׂשִ֖יא יֹ֔ום עָׂשָ֣ר ׁשְנֵ֣ים ּבְיֹום֙ עח

ּבְׁשֶ֣קֶל ׁשֶ֖קֶל ׁשִבְעִ֥ים ּכֶ֔סֶף אֶחָד֙ מִזְרָ֤ק מִׁשְקָלָּה֒ ּומֵאָה֘ ׁשְלֹׁשִ֣ים אַחַ֗ת קַעֲרַת־ּכֶ֣סֶף
זָהָ֖ב עֲׂשָרָ֥ה אַחַ֛ת ּכַ֥ף פ לְמִנְחָה: בַּׁשֶ֖מֶן ּבְלּולָ֥ה סֹ֛לֶת מְלֵאִ֗ים | ׁשְנֵיהֶ֣ם הַּקֹ֑דֶׁש
לְעֹלָה: ּבֶן־ׁשְנָתֹ֖ו ּכֶבֶׂש־אֶחָ֥ד אֶחָ֛ד אַ֧יִל ּבֶן־ּבָקָ֗ר אֶחָ֞ד ּפַ֣ר פא קְטֹרֶת: מְלֵאָ֥ה
עַתֻדִ֣ים חֲמִּׁשָה֙ אֵילִ֤ם ׁשְנַ֒יִם֒ ּבָקָ֣ר הַּׁשְלָמִים֘ ּולְזֶ֣בַח פג לְחַּטָאת: אֶחָ֖ד ׂשְעִיר־עִּזִ֥ים פב

חֲמִּׁשָ֔ה ּכְבָׂשִ֥ים ּבְנֵי־ׁשָנָ֖ה חֲמִּׁשָ֑ה זֶ֛ה קָרְּבַ֥ן אֲחִירַ֖ע ּבֶן־עֵינָן:   פ  
ּכֶ֜סֶף[*] קַעֲרֹ֨ת יִׂשְרָאֵ֑ל נְׂשִיאֵ֣י מֵאֵ֖ת אֹתֹ֔ו הִּמָׁשַ֣ח ּבְיֹום֙ הַּמִזְּבֵ֗חַ חֲנֻּכַ֣ת | זֹ֣את פד

ּומֵאָ֗ה ׁשְלֹׁשִ֣ים פה עֶׂשְרֵה: ׁשְתֵ֥ים זָהָ֖ב ּכַּפֹ֥ות עָׂשָ֔ר ׁשְנֵ֣ים מִזְרְקֵי־כֶ֨סֶף֙ עֶׂשְרֵ֗ה ׁשְתֵ֣ים
וְאַרְּבַע־מֵאֹ֖ות אַלְּפַ֥יִם הַּכֵלִ֔ים ּכֶ֣סֶף ּכֹ֚ל הָאֶחָ֑ד הַּמִזְרָ֣ק וְׁשִבְעִ֖ים ּכֶ֔סֶף הָאַחַת֙ הַּקְעָרָ֤ה
ּבְׁשֶ֣קֶל הַּכַ֖ף עֲׂשָרָ֛ה עֲׂשָרָ֧ה קְטֹ֔רֶת מְלֵאֹ֣ת ׁשְתֵים־עֶׂשְרֵה֙ זָהָ֤ב ּכַּפֹ֨ות פו הַּקֹדֶׁש: ּבְׁשֶ֥קֶל

ּומֵאָה: עֶׂשְרִ֥ים הַּכַּפֹ֖ות ּכָל־זְהַ֥ב עָׂשָ֣ר[מפטיר]הַּקֹ֑דֶׁש ׁשְנֵ֧ים לָעֹלָ֜ה ּכָל־הַּבָקָ֨ר פז
ׁשְנֵ֥ים עִּזִ֛ים ּוׂשְעִירֵ֥י ּומִנְחָתָ֑ם עָׂשָ֖ר ׁשְנֵ֥ים ּבְנֵי־ׁשָנָ֛ה ּכְבָׂשִ֧ים ׁשְנֵים־עָׂשָר֙ אֵילִ֤ם ּפָרִ֗ים
ׁשִּׁשִים֙ אֵילִ֤ם ּפָרִים֒ וְאַרְּבָעָה֘ עֶׂשְרִ֣ים הַּׁשְלָמִ֗ים זֶ֣בַח | ּבְקַ֣ר וְכֹ֞ל פח לְחַּטָאת: עָׂשָ֖ר
אֹתֹו: הִּמָׁשַ֥ח אַחֲרֵ֖י הַּמִזְּבֵ֔חַ חֲנֻּכַ֣ת זֹ֚את ׁשִּׁשִ֑ים ּבְנֵי־ׁשָנָ֖ה ּכְבָׂשִ֥ים ׁשִּׁשִ֔ים עַתֻדִ֣ים
מֵעַ֤ל אֵלָ֗יו מִּדַּבֵ֣ר אֶת־הַּקֹ֜ול וַּיִׁשְמַ֨ע אִתֹו֒ לְדַּבֵ֣ר מֹועֵד֘ אֶל־אֹ֣הֶל מֹׁשֶ֜ה ּובְבֹ֨א פט

הַּכַּפֹ֨רֶת֙ אֲׁשֶר֙ עַל־אֲרֹ֣ן הָעֵדֻ֔ת מִּבֵ֖ין ׁשְנֵ֣י הַּכְרֻבִ֑ים וַיְדַּבֵ֖ר אֵלָיו:   פ פ פ

פרק ח
136



בהעלותך] אֵלָ֑יו[פרשת וְאָמַרְתָ֖ אֶל־אַהֲרֹ֔ן ּדַּבֵר֙ ב ּלֵאמֹר: אֶל־מֹׁשֶ֥ה יְהֹוָ֖ה וַיְדַּבֵ֥ר א
אַהֲרֹ֔ן ּכֵן֙ וַּיַ֤עַׂש ג הַּנֵרֹות: ׁשִבְעַ֥ת יָאִ֖ירּו הַּמְנֹורָ֔ה ּפְנֵ֣י אֶל־מּול֙ אֶת־הַּנֵרֹ֔ת ּבְהַעֲלֹתְךָ֙
מַעֲׂשֵ֤ה וְזֶ֨ה ד אֶת־מֹׁשֶה: יְהֹוָ֖ה צִּוָ֥ה ּכַאֲׁשֶ֛ר נֵרֹתֶ֑יהָ הֶעֱלָ֖ה הַּמְנֹורָ֔ה ּפְנֵ֣י אֶל־מּול֙
יְהֹוָה֙ הֶרְאָ֤ה אֲׁשֶ֨ר ּכַּמַרְאֶ֗ה הִ֑וא מִקְׁשָ֣ה עַד־ּפִרְחָּ֖ה עַד־יְרֵכָּ֥ה זָהָ֔ב מִקְׁשָ֣ה הַּמְנֹרָה֙

אֶת־מֹׁשֶ֔ה ּכֵ֥ן עָׂשָ֖ה אֶת־הַּמְנֹרָה:   פ   
וְטִהַרְתָ֖[לוי] יִׂשְרָאֵ֑ל ּבְנֵ֣י מִתֹ֖וךְ אֶת־הַלְוִּיִ֔ם קַ֚ח ו ּלֵאמֹר: אֶל־מֹׁשֶ֥ה יְהֹוָ֖ה וַיְדַּבֵ֥ר ה

תַ֨עַר֙ וְהֶעֱבִ֤ירּו חַּטָ֑את מֵ֣י עֲלֵיהֶ֖ם הַּזֵ֥ה לְטַהֲרָ֔ם לָהֶם֙ וְכֹה־תַעֲׂשֶ֤ה ז אֹתָם:
ּבְלּולָ֣ה סֹ֖לֶת ּומִ֨נְחָתֹ֔ו ּבֶן־ּבָקָ֔ר ּפַ֣ר וְלָקְחּו֙ ח וְהִּטֶהָרּו: בִגְדֵיהֶ֖ם וְכִּבְסּ֥ו עַל־ּכָל־ּבְׂשָרָ֔ם
מֹועֵ֑ד אֹ֣הֶל לִפְנֵ֖י אֶת־הַלְוִּיִ֔ם וְהִקְרַבְתָ֙ ט לְחַּטָאת: תִּקַ֥ח בֶן־ּבָקָ֖ר ּופַר־ׁשֵנִ֥י בַּׁשָ֑מֶן

יִׂשְרָאֵל: ּבְנֵ֥י אֶת־ּכָל־עֲדַ֖ת יְהֹוָ֑ה[ישראל]וְהִ֨קְהַלְתָ֔ לִפְנֵ֣י אֶת־הַלְוִּיִ֖ם וְהִקְרַבְתָ֥ י
לִפְנֵ֣י תְנּופָה֙ אֶת־הַלְוִּיִ֤ם אַהֲרֹ֨ן וְהֵנִיף֩ יא עַל־הַלְוִּיִם: אֶת־יְדֵיהֶ֖ם בְנֵי־יִׂשְרָאֵ֛ל וְסָמְכּ֧ו
אֶת־יְדֵיהֶ֔ם יִסְמְכּ֣ו וְהַלְוִּיִם֙ יב יְהֹוָה: אֶת־עֲבֹדַ֥ת לַעֲבֹ֖ד וְהָיּ֕ו יִׂשְרָאֵ֑ל ּבְנֵ֣י מֵאֵ֖ת יְהֹוָ֔ה
לְכַּפֵ֖ר לַיהֹוָ֔ה עֹלָה֙ וְאֶת־הָאֶחָ֤ד חַּטָ֜את אֶת־הָאֶחָ֨ד וַ֠עֲׂשֵ֠ה הַּפָרִ֑ים רֹ֣אׁש עַ֖ל
תְנּופָ֖ה אֹתָ֛ם וְהֵנַפְתָ֥ בָנָ֑יו וְלִפְנֵ֣י אַהֲרֹ֖ן לִפְנֵ֥י אֶת־הַלְוִּיִ֔ם וְהַעֲמַדְתָ֙ יג עַל־הַלְוִּיִם:

הַלְוִּיִם: לִ֖י וְהָ֥יּו יִׂשְרָאֵ֑ל ּבְנֵ֣י מִתֹ֖וךְ אֶת־הַלְוִּיִ֔ם וְהִבְּדַלְתָ֙ יד [רביעי]לַיהֹוָה:
תְנּופָה: אֹתָ֖ם וְהֵנַפְתָ֥ אֹתָ֔ם וְטִהַרְתָ֣ מֹועֵ֑ד אֶת־אֹ֣הֶל לַעֲבֹ֖ד הַלְוִּיִ֔ם יָבֹ֣אּו וְאַחֲרֵי־כֵן֙ טו
ּכֹל֙ ּבְכֹ֥ור ּכָל־רֶ֜חֶם ּפִטְרַ֨ת תַ֩חַת֩ יִׂשְרָאֵ֑ל ּבְנֵ֣י מִתֹ֖וךְ לִ֔י הֵּ֨מָה֙ נְתֻנִ֥ים נְתֻנִ֨ים ּכִי֩ טז
ּבְיֹ֗ום ּובַּבְהֵמָ֑ה ּבָאָדָ֖ם יִׂשְרָאֵ֔ל ּבִבְנֵ֣י כָל־ּבְכֹור֙ לִ֤י ּכִ֣י יז לִי: אֹתָ֖ם לָקַ֥חְתִי יִׂשְרָאֵ֔ל מִּבְנֵ֣י
תַ֥חַת אֶת־הַלְוִּיִ֔ם וָאֶּקַח֙ יח לִי: אֹתָ֖ם הִקְּדַׁ֥שְתִי מִצְרַ֔יִם ּבְאֶ֣רֶץ כָל־ּבְכֹור֙ הַּכֹתִ֤י
ּבְנֵ֣י מִתֹוךְ֘ ּולְבָנָ֗יו לְאַהֲרֹ֣ן | נְתֻנִ֣ים אֶת־הַלְוִּיִ֜ם וָאֶתְנָ֨ה יט יִׂשְרָאֵל: ּבִבְנֵ֥י ּכָל־ּבְכֹ֖ור
יִהְיֶ֜ה וְלֹ֨א יִׂשְרָאֵ֑ל עַל־ּבְנֵ֣י ּולְכַּפֵ֖ר מֹועֵ֔ד ּבְאֹ֣הֶל ּבְנֵי־יִׂשְרָאֵל֙ אֶת־עֲבֹדַ֤ת לַעֲבֹ֞ד יִׂשְרָאֵל֒
וְכָל־עֲדַ֥ת וְאַהֲרֹ֛ן מֹׁשֶ֧ה וַּיַ֨עַׂש כ אֶל־הַּקֹדֶׁש: ּבְנֵי־יִׂשְרָאֵ֖ל ּבְגֶׁ֥שֶת נֶ֔גֶף יִׂשְרָאֵל֙ ּבִבְנֵ֤י
יִׂשְרָאֵל: ּבְנֵ֥י לָהֶ֖ם ּכֵן־עָׂשּ֥ו לַלְוִּיִ֔ם אֶת־מֹׁשֶה֙ יְהֹוָ֤ה אֲׁשֶר־צִּוָ֨ה ּכְ֠כֹ֠ל לַלְוִּיִ֑ם ּבְנֵי־יִׂשְרָאֵ֖ל
וַיְכַּפֵ֧ר יְהֹוָ֑ה לִפְנֵ֣י תְנּופָ֖ה אֹתָ֛ם אַהֲרֹ֥ן וַּיָ֨נֶף ּבִגְדֵיהֶ֔ם וַיְכַּבְסּו֙ הַלְוִּיִ֗ם וַּיִתְחַּטְאּ֣ו כא
מֹועֵ֔ד ּבְאֹ֣הֶל אֶת־עֲבֹדָתָם֙ לַעֲבֹ֤ד הַלְוִּיִ֗ם ּבָ֣אּו וְאַחֲרֵי־כֵ֞ן כב לְטַהֲרָם: אַהֲרֹ֖ן עֲלֵיהֶ֛ם
ס לָהֶם: עָׂשּ֥ו ּכֵ֖ן עַל־הַלְוִּיִ֔ם אֶת־מֹׁשֶה֙ יְהֹוָ֤ה צִּוָ֨ה ּכַאֲׁשֶר֩ בָנָ֑יו וְלִפְנֵ֣י אַהֲרֹ֖ן לִפְנֵ֥י
ׁשָנָה֙ וְעֶׂשְרִ֤ים חָמֵׁ֨ש מִּבֶן֩ לַלְוִּיִ֑ם אֲׁשֶ֣ר זֹ֖את כד ּלֵאמֹר: אֶל־מֹׁשֶ֥ה יְהֹוָ֖ה וַיְדַּבֵ֥ר כג
מִּצְבָ֣א יָׁשּ֖וב ׁשָנָ֔ה חֲמִּׁשִ֣ים ּומִּבֶן֙ כה מֹועֵד: אֹ֥הֶל ּבַעֲבֹדַ֖ת צָבָ֔א לִצְבֹ֣א יָבֹוא֙ וָמַ֔עְלָה
לֹ֣א וַעֲבֹדָ֖ה מִׁשְמֶ֔רֶת לִׁשְמֹ֣ר מֹועֵד֙ ּבְאֹ֤הֶל אֶת־אֶחָ֜יו וְׁשֵרֵ֨ת כו עֹוד: יַעֲבֹ֖ד וְלֹ֥א הָעֲבֹדָ֑ה

יַעֲבֹ֑ד ּכָ֛כָה תַעֲׂשֶ֥ה לַלְוִּיִ֖ם ּבְמִׁשְמְרֹתָם:   פ

פרק ט
מֵאֶ֧רֶץ[חמישי] לְצֵאתָ֨ם הַּׁשֵנִ֜ית ּבַּׁשָנָ֨ה בְמִדְּבַר־סִ֠ינַ֠י אֶל־מֹׁשֶ֣ה יְהֹוָ֣ה וַיְדַּבֵ֣ר א

ּבְאַרְּבָעָ֣ה ג ּבְמֹועֲדֹו: אֶת־הַּפָ֖סַח בְנֵי־יִׂשְרָאֵ֛ל וְיַעֲׂשּ֧ו ב לֵאמֹר: הָרִאׁשֹ֖ון ּבַחֹ֥דֶׁש מִצְרַ֛יִם
ּוכְכָל־מִׁשְּפָטָ֖יו ּכְכָל־חֻּקֹתָ֥יו ּבְמֹעֲדֹ֑ו אֹתֹ֖ו תַעֲׂשּ֥ו הָעַרְּבַ֛יִם ּבֵ֧ין הַּזֶ֜ה ּבַחֹ֨דֶׁש עָׂשָר־יֹ֠ום
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אֶת־הַּפֶ֡סַח וַּיַעֲׂשּ֣ו ה הַּפָסַח: לַעֲׂש֥ת יִׂשְרָאֵ֖ל אֶל־ּבְנֵ֥י מֹׁשֶ֛ה וַיְדַּבֵ֥ר ד אֹתֹו: תַעֲׂשּ֥ו
יְהֹוָה֙ צִּוָ֤ה אֲׁשֶ֨ר ּכְ֠כֹ֠ל סִינָ֑י ּבְמִדְּבַ֣ר הָעַרְּבַ֖יִם ּבֵ֥ין לַחֹ֛דֶׁש יֹ֥ום עָׂשָ֨ר ּבְאַרְּבָעָה֩ ּבָרִאׁשֹ֡ון
וְלֹא־יָכְלּ֥ו אָדָ֔ם לְנֶ֣פֶׁש טְמֵאִים֙ הָיּ֤ו אֲׁשֶ֨ר אֲנָׁשִ֗ים וַיְהִ֣י ו יִׂשְרָאֵל: ּבְנֵ֥י עָׂשּ֖ו ּכֵ֥ן אֶת־מֹׁשֶ֔ה
וַּ֠יֹאמְרּ֠ו ז הַהּוא: ּבַּיֹ֥ום אַהֲרֹ֖ן וְלִפְנֵ֥י מֹׁשֶ֛ה לִפְנֵ֥י וַּיִקְרְבּ֞ו הַהּ֑וא ּבַּיֹ֣ום לַעֲׂשֹת־הַּפֶ֖סַח
הַקְרִ֜יב לְבִלְתִ֨י נִּגָרַ֗ע לָּ֣מָה אָדָ֑ם לְנֶ֣פֶׁש טְמֵאִ֖ים אֲנַ֥חְנּו אֵלָ֔יו הָהֵּ֨מָה֙ הָאֲנָׁשִ֤ים
וְאֶׁשְמְעָ֔ה עִמְדּ֣ו מֹׁשֶ֑ה אֲלֵהֶ֖ם וַּיֹ֥אמֶר ח יִׂשְרָאֵל: ּבְנֵ֥י ּבְתֹ֖וךְ ּבְמֹ֣עֲדֹ֔ו יְהֹוָה֙ אֶת־קָרְּבַ֤ן

מַה־ּיְצַּוֶ֥ה יְהֹוָ֖ה לָכֶם:   פ  
ּכִי־יִהְיֶ֥ה אִ֣יׁש אִ֣יׁש לֵאמֹ֑ר יִׂשְרָאֵ֖ל אֶל־ּבְנֵ֥י ּדַּבֵ֛ר י ּלֵאמֹר: אֶל־מֹׁשֶ֥ה יְהֹוָ֖ה וַיְדַּבֵ֥ר ט
ּבַחֹ֨דֶׁש יא לַיהֹוָה: פֶ֖סַח וְעָׂ֥שָה לְדֹרֹ֣תֵיכֶ֔ם אֹ֚ו לָכֶ֗ם רְחֹקָ֜ה בְדֶ֨רֶךְ אֹו֩ לָנֶ֡פֶׁש | טָמֵ֣א
יֹאכְלֻהּו: ּומְרֹרִ֖ים עַל־מַּצֹ֥ות אֹתֹ֑ו יַעֲׂשּ֣ו הָעַרְּבַ֖יִם ּבֵ֥ין יֹ֛ום עָׂשָ֥ר ּבְאַרְּבָעָ֨ה הַּׁשֵנִ֜י
אֹתֹו: יַעֲׂשּ֥ו הַּפֶ֖סַח ּכְכָל־חֻּקַ֥ת יִׁשְּבְרּו־בֹ֑ו לֹ֣א וְעֶ֖צֶם עַד־ּבֹ֔קֶר מִּמֶּ֨נּו֙ לֹא־יַׁשְאִ֤ירּו יב
הַּנֶ֥פֶׁש וְנִכְרְתָ֛ה הַּפֶ֔סַח לַעֲׂשֹ֣ות וְחָדַל֙ לֹא־הָיָ֗ה ּובְדֶ֣רֶךְ טָהֹ֜ור אֲׁשֶר־הּ֨וא וְהָאִיׁש֩ יג
הַהּוא: הָאִ֥יׁש יִּׂשָ֖א חֶטְאֹ֥ו ּבְמֹ֣עֲדֹ֔ו הִקְרִיב֙ לֹ֤א יְהֹוָ֗ה קָרְּבַ֣ן | ּכִ֣י מֵעַּמֶ֑יהָ הַהִ֖וא
חֻּקָ֤ה יַעֲׂשֶ֑ה ּכֵ֣ן ּוכְמִׁשְּפָטֹ֖ו הַּפֶ֛סַח ּכְחֻּקַ֥ת לַיהֹוָ֔ה פֶ֨סַח֙ וְעָׂ֤שָה ּגֵ֗ר אִתְכֶ֜ם וְכִי־יָגּ֨ור יד
הֶעָנָן֙ ּכִּסָ֤ה אֶת־הַּמִׁשְּכָ֔ן הָקִ֣ים ּובְיֹום֙ טו ס הָאָרֶץ: ּולְאֶזְרַ֥ח וְלַּגֵ֖ר לָכֶ֔ם יִהְיֶ֣ה אַחַת֙
ּכֵ֚ן טז עַד־ּבֹקֶר: ּכְמַרְאֵה־אֵׁ֖ש עַל־הַּמִׁשְּכָ֛ן יִהְיֶ֧ה ּובָעֶ֜רֶב הָעֵדֻ֑ת לְאֹ֖הֶל אֶת־הַּמִׁשְּכָ֔ן
הָאֹ֔הֶל מֵעַ֣ל הֶעָנָן֙ הֵעָלֹ֤ות ּולְפִ֞י יז לָיְלָה: ּומַרְאֵה־אֵׁ֖ש יְכַּסֶּ֑נּו הֶעָנָ֖ן תָמִ֔יד יִהְיֶ֣ה
יִׂשְרָאֵל: ּבְנֵ֥י יַחֲנּ֖ו ׁשָ֥ם הֶעָנָ֔ן יִׁשְּכָן־ׁשָם֙ אֲׁשֶ֤ר ּובִמְקֹ֗ום יִׂשְרָאֵ֑ל ּבְנֵ֣י יִסְעּ֖ו כֵ֔ן וְאַ֣חֲרֵי
הֶעָנָ֛ן יִׁשְּכֹ֧ן אֲׁשֶ֨ר ּכָל־יְמֵ֗י יַחֲנּ֑ו יְהֹוָ֖ה וְעַל־ּפִ֥י יִׂשְרָאֵ֔ל ּבְנֵ֣י יִסְעּו֙ יְהֹוָ֗ה עַל־ּפִ֣י יח
בְנֵי־יִׂשְרָאֵ֛ל וְׁשָמְרּ֧ו רַּבִ֑ים יָמִ֣ים עַל־הַּמִׁשְּכָ֖ן הֶעָנָ֛ן ּובְהַאֲרִ֧יךְ יט יַחֲנּו: עַל־הַּמִׁשְּכָ֖ן
עַל־הַּמִׁשְּכָ֑ן מִסְּפָ֖ר יָמִ֥ים הֶעָנָ֛ן יִהְיֶ֧ה אֲׁשֶ֨ר וְיֵׁ֞ש כ יִּסָעּו: וְלֹ֥א יְהֹוָ֖ה אֶת־מִׁשְמֶ֥רֶת
עַד־ּבֹ֔קֶר מֵעֶ֣רֶב הֶעָנָן֙ יִהְיֶ֤ה אֲׁשֶ֨ר וְיֵׁ֞ש כא יִּסָעּו: יְהֹוָ֖ה וְעַל־ּפִ֥י יַחֲנּ֔ו יְהֹוָה֙ עַל־ּפִ֤י

וְנָסָעּו: הֶעָנָ֖ן וְנַעֲלָ֥ה וָלַ֔יְלָה יֹומָ֣ם אֹ֚ו וְנָסָ֑עּו ּבַּבֹ֖קֶר הֶעָנָ֛ן אֹו־יֹמַ֜יִם[ששי]וְנַעֲלָ֧ה כב
יִּסָ֑עּו וְלֹ֣א בְנֵי־יִׂשְרָאֵ֖ל יַחֲנּ֥ו עָלָ֔יו לִׁשְּכֹ֣ן עַל־הַּמִׁשְּכָן֙ הֶעָנָ֤ן ּבְהַאֲרִ֨יךְ אֹו־יָמִ֗ים אֹו־חֹ֣דֶׁש
ׁשָמָ֔רּו יְהֹוָה֙ אֶת־מִׁשְמֶ֤רֶת יִּסָ֑עּו יְהֹוָ֖ה וְעַל־ּפִ֥י יַחֲנּ֔ו יְהֹוָה֙ עַל־ּפִ֤י כג יִּסָעּו: ּובְהֵעָלֹתֹ֖ו

    [ע''כ ששי]עַל־ּפִ֥י יְהֹוָ֖ה ּבְיַד־מֹׁשֶה:   פ

פרק י
תַעֲׂשֶ֣ה מִקְׁשָ֖ה ּכֶ֔סֶף חֲצֹוצְרֹ֣ת ׁשְתֵי֙ לְךָ֗ עֲׂשֵ֣ה ב ּלֵאמֹר: אֶל־מֹׁשֶ֥ה יְהֹוָ֖ה וַיְדַּבֵ֥ר א
אֵלֶ֨יךָ֙ וְנֹועֲדּ֤ו ּבָהֵ֑ן וְתָקְעּ֖ו ג אֶת־הַּמַחֲנֹות: ּולְמַּסַ֖ע הָעֵדָ֔ה לְמִקְרָ֣א לְךָ֙ וְהָיּ֤ו אֹתָ֑ם
רָאׁשֵ֖י הַּנְׂשִיאִ֔ים אֵלֶ֨יךָ֙ וְנֹועֲדּ֤ו יִתְקָ֑עּו וְאִם־ּבְאַחַ֖ת ד מֹועֵד: אֹ֥הֶל אֶל־ּפֶ֖תַח ּכָל־הָ֣עֵדָ֔ה

יִׂשְרָאֵל: ּותְקַעְתֶ֤ם[*]אַלְפֵ֥י ו קֵדְמָה: הַחֹנִ֖ים הַּמַחֲנֹ֔ות וְנָסְעּו֙ תְרּועָ֑ה ּותְקַעְתֶ֖ם ה
לְמַסְעֵיהֶם: יִתְקְעּ֖ו תְרּועָ֥ה תֵימָ֑נָה הַחֹנִ֖ים הַּמַחֲנֹ֔ות וְנָסְעּו֙ ׁשֵנִ֔ית תְרּועָה֙
יִתְקְעּ֖ו הַּכֹ֣הֲנִ֔ים אַהֲרֹן֙ ּובְנֵ֤י ח תָרִיעּו: וְלֹ֥א תִתְקְעּ֖ו אֶת־הַּקָהָ֑ל ּובְהַקְהִ֖יל ז
ּבְאַרְצְכֶ֗ם מִלְחָמָ֜ה וְכִי־תָבֹ֨אּו ט לְדֹרֹתֵיכֶם: עֹולָ֖ם לְחֻּקַ֥ת לָכֶ֛ם וְהָיּ֥ו ּבַחֲצֹצְרֹ֑ות
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וְנֹוׁשַעְתֶ֖ם אֱלֹהֵיכֶ֔ם יְהֹוָ֣ה לִפְנֵי֙ וְנִזְּכַרְתֶ֗ם ּבַחֲצֹצְרֹ֑ת וַהֲרֵעֹתֶ֖ם אֶתְכֶ֔ם הַּצֹרֵ֣ר עַל־הַּצַר֙
עַ֚ל ּבַחֲצֹצְרֹ֗ת ּותְקַעְתֶ֣ם חָדְׁשֵכֶם֒ ּובְרָאׁשֵ֣י ּובְמֹועֲדֵיכֶם֘ ׂשִמְחַתְכֶ֥ם ּובְיֹ֨ום י מֵאֹיְבֵיכֶם:
אֱלֹהֵיכֶם: יְהֹוָ֥ה אֲנִ֖י אֱלֹהֵיכֶ֔ם לִפְנֵ֣י לְזִּכָרֹון֙ לָכֶ֤ם וְהָיּ֨ו ׁשַלְמֵיכֶ֑ם זִבְחֵ֣י וְעַ֖ל עֹלֹ֣תֵיכֶ֔ם

פ  
מִׁשְּכַ֥ן[*] מֵעַ֖ל הֶעָנָ֔ן נַעֲלָה֙ ּבַחֹ֑דֶׁש ּבְעֶׂשְרִ֣ים הַּׁשֵנִ֖י ּבַחֹ֥דֶׁש הַּׁשֵנִ֛ית ּבַּׁשָנָ֧ה וַיְהִ֞י יא

ּפָארָן: ּבְמִדְּבַ֥ר הֶעָנָ֖ן וַּיִׁשְּכֹ֥ן סִינָ֑י מִּמִדְּבַ֣ר לְמַסְעֵיהֶ֖ם בְנֵי־יִׂשְרָאֵ֛ל וַּיִסְעּ֧ו יב הָעֵדֻת:
ּבָרִאׁשֹנָ֖ה בְנֵי־יְהּודָ֛ה מַחֲנֵ֧ה ּדֶ֣גֶל וַּיִּסַ֞ע יד ּבְיַד־מֹׁשֶה: יְהֹוָ֖ה עַל־ּפִ֥י ּבָרִאׁשֹנָ֑ה וַּיִסְעּ֖ו יג
נְתַנְאֵ֖ל יִּׂשָׂשכָ֑ר ּבְנֵ֣י מַּטֵ֖ה וְעַ֨ל־צְבָ֔א טו ּבֶן־עַּמִינָדָב: נַחְׁשֹ֖ון וְעַ֨ל־צְבָאֹ֔ו לְצִבְאֹתָ֑ם
וְנָסְעּ֤ו הַּמִׁשְּכָ֑ן וְהּורַ֖ד יז ּבֶן־חֵלֹן: אֱלִיאָ֖ב זְבּולֻ֑ן ּבְנֵ֣י מַּטֵ֖ה וְעַ֨ל־צְבָ֔א טז ּבֶן־צּועָר:
וְעַ֨ל־צְבָאֹ֔ו לְצִבְאֹתָ֑ם רְאּובֵ֖ן מַחֲנֵ֥ה ּדֶ֛גֶל וְנָסַ֗ע יח הַּמִׁשְּכָן: נֹׂשְאֵ֖י מְרָרִ֔י ּובְנֵ֣י בְנֵי־גֵרְׁשֹון֙
ּבֶן־צּורִיׁשַּדָי: ׁשְלֻמִיאֵ֖ל ׁשִמְעֹ֑ון ּבְנֵ֣י מַּטֵ֖ה וְעַ֨ל־צְבָ֔א יט ּבֶן־ׁשְדֵיאּור: אֱלִיצּ֖ור
הַּמִקְּדָׁ֑ש נֹׂשְאֵ֖י הַּקְהָתִ֔ים וְנָסְעּו֙ כא ּבֶן־ּדְעּואֵל: אֶלְיָסָ֖ף בְנֵי־גָ֑ד מַּטֵ֣ה וְעַ֨ל־צְבָ֖א כ
וְעַ֨ל־צְבָאֹ֔ו לְצִבְאֹתָ֑ם בְנֵי־אֶפְרַ֖יִם מַחֲנֵ֥ה ּדֶ֛גֶל וְנָסַ֗ע כב עַד־ּבֹאָם: אֶת־הַּמִׁשְּכָ֖ן וְהֵקִ֥ימּו
ּבֶן־ּפְדָהצּור: ּגַמְלִיאֵ֖ל מְנַּׁשֶ֑ה ּבְנֵ֣י מַּטֵ֖ה וְעַ֨ל־צְבָ֔א כג ּבֶן־עַּמִיהּוד: אֱלִיׁשָמָ֖ע
מְאַּסֵ֥ף בְנֵי־דָ֔ן מַחֲנֵ֣ה ּדֶ֚גֶל וְנָסַ֗ע כה ּבֶן־ּגִדְעֹונִי: אֲבִידָ֖ן בִנְיָמִ֑ן ּבְנֵ֣י מַּטֵ֖ה וְעַ֨ל־צְבָ֔א כד
אָׁשֵ֑ר ּבְנֵ֣י מַּטֵ֖ה וְעַ֨ל־צְבָ֔א כו ּבֶן־עַּמִיׁשַּדָי: אֲחִיעֶ֖זֶר וְעַל־צְבָאֹ֔ו לְצִבְאֹתָ֑ם לְכָל־הַּמַחֲנֹ֖ת
מַסְעֵ֥י אֵּ֛לֶה כח ּבֶן־עֵינָן: אֲחִירַ֖ע נַפְתָלִ֑י ּבְנֵ֣י מַּטֵ֖ה וְעַ֨ל־צְבָ֔א כז ּבֶן־עָכְרָן: ּפַגְעִיאֵ֖ל

ס וַּיִּסָעּו: לְצִבְאֹתָ֑ם הַּמִדְיָנִי֘[*]בְנֵי־יִׂשְרָאֵ֖ל ּבֶן־רְעּואֵ֣ל לְ֠חֹבָ֠ב מֹׁשֶ֗ה וַּיֹ֣אמֶר כט
אִתָ֨נּו֙ לְכָ֤ה לָכֶ֑ם אֶתֵ֣ן אֹתֹ֖ו יְהֹוָ֔ה אָמַ֣ר אֲׁשֶ֣ר אֶל־הַּמָקֹום֙ אֲנַ֗חְנּו | נֹסְעִ֣ים מֹׁשֶה֒ חֹתֵ֣ן
אִם־אֶל־אַרְצִ֛י ּכִ֧י אֵלֵ֑ךְ לֹ֣א אֵלָ֖יו וַּיֹ֥אמֶר ל עַל־יִׂשְרָאֵל: ּדִּבֶר־טֹ֖וב ּכִי־יְהֹוָ֥ה לָ֔ךְ וְהֵטַ֣בְנּו
ּבַּמִדְּבָ֔ר חֲנֹתֵ֨נּו֙ יָדַ֗עְתָ עַל־ּכֵ֣ן | ּכִ֣י אֹתָ֑נּו תַעֲזֹ֣ב אַל־נָ֖א וַּיֹ֕אמֶר לא אֵלֵךְ: וְאֶל־מֹולַדְתִ֖י
יְהֹוָ֛ה יֵיטִ֧יב אֲׁשֶ֨ר הַהּ֗וא הַּטֹ֣וב | וְהָיָ֣ה עִּמָ֑נּו ּכִי־תֵלֵ֣ךְ וְהָיָ֖ה לב לְעֵינָיִם: ּלָ֖נּו וְהָיִ֥יתָ
נֹסֵ֣עַ ּבְרִית־יְהֹוָ֜ה וַאֲרֹ֨ון יָמִ֑ים ׁשְלׁ֣שֶת ּדֶ֖רֶךְ יְהֹוָ֔ה מֵהַ֣ר וַּיִסְעּו֙ לג לָךְ: וְהֵטַ֥בְנּו עִּמָ֖נּו
ּבְנָסְעָ֖ם יֹומָ֑ם עֲלֵיהֶ֖ם יְהֹוָ֛ה וַעֲנַ֧ן לד מְנּוחָה: לָהֶ֖ם לָתּ֥ור יָמִ֔ים ׁשְלׁ֣שֶת ּדֶ֚רֶךְ לִפְנֵיהֶ֗ם
וְיָפֻ֨צּו֙ יְהֹוָ֗ה | קּומָ֣ה מֹׁשֶ֑ה וַּיֹ֣אמֶר הָאָרֹ֖ן ּבִנְסֹ֥עַ וַיְהִ֛י לה נ ס מִן־הַּמַחֲנֶה:
נ יִׂשְרָאֵל: אַלְפֵ֥י רִבֲבֹ֖ות יְהֹוָ֔ה ׁשּובָ֣ה יֹאמַ֑ר ּובְנֻחֹ֖ה לו מִּפָנֶיךָ: מְׂשַנְאֶ֖יךָ וְיָנֻ֥סּו אֹיְבֶ֔יךָ

פ

פרק יא
אֵׁ֣ש[*] וַתִבְעַר־ּבָם֙ אַּפֹ֔ו וַּיִ֣חַר יְהֹוָה֙ וַּיִׁשְמַ֤ע יְהֹוָ֑ה ּבְאָזְנֵ֣י רַ֖ע ּכְמִתְאֹ֣נֲנִ֔ים הָעָם֙ וַיְהִ֤י א

אֶל־יְהֹוָ֔ה מֹׁשֶה֙ וַּיִתְּפַּלֵ֤ל אֶל־מֹׁשֶ֑ה הָעָ֖ם וַּיִצְעַ֥ק ב הַּמַחֲנֶה: ּבִקְצֵ֥ה וַתֹ֖אכַל יְהֹוָ֔ה
יְהֹוָה: אֵׁ֥ש בָ֖ם ּכִי־בָעֲרָ֥ה תַבְעֵרָ֑ה הַהּ֖וא ׁשֵם־הַּמָקֹ֥ום וַּיִקְרָ֛א ג הָאֵׁש: וַתִׁשְקַ֖ע
מִ֥י וַּיֹ֣אמְרּ֔ו יִׂשְרָאֵ֔ל ּבְנֵ֣י ּגַ֚ם וַּיִבְּכּ֗ו וַּיָׁשֻ֣בּו תַאֲוָ֑ה הִתְאַּוּ֖ו ּבְקִרְּבֹ֔ו אֲׁשֶ֣ר וְהָאסַפְסֻף֙ ד
וְאֵת֙ הַּקִּׁשֻאִ֗ים אֵ֣ת חִּנָ֑ם ּבְמִצְרַ֖יִם אֲׁשֶר־נֹאכַ֥ל אֶת־הַּדָגָ֔ה זָכַ֨רְנּו֙ ה ּבָׂשָר: יַאֲכִלֵ֖נּו
ּכֹ֑ל אֵ֣ין יְבֵׁשָ֖ה נַפְׁשֵ֥נּו וְעַתָ֛ה ו וְאֶת־הַּׁשּומִים: וְאֶת־הַּבְצָלִ֖ים וְאֶת־הֶחָצִ֥יר הָאֲבַּטִחִ֔ים
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הָעָ֨ם ׁשָ֩טּו֩ ח הַּבְדֹלַח: ּכְעֵ֥ין וְעֵינֹ֖ו הּ֑וא ּכִזְרַע־ּגַ֖ד וְהַּמָ֕ן ז עֵינֵינּו: אֶל־הַּמָ֥ן ּבִלְתִ֖י
טַעְמֹ֔ו וְהָיָ֣ה עֻגֹ֑ות אֹתֹ֖ו וְעָׂשּ֥ו ּבַּפָרּ֔ור ּובִּׁשְלּו֙ ּבַּמְדֹכָ֔ה דָכּו֙ אֹ֤ו בָרֵחַ֗יִם וְטָחֲנּ֣ו וְלָקְטּ֜ו

הַּׁשָמֶן: לְׁשַ֥ד וַּיִׁשְמַ֨ע[*]ּכְטַ֖עַם י עָלָיו: הַּמָ֖ן יֵרֵ֥ד לָ֑יְלָה עַל־הַּמַחֲנֶ֖ה הַּטַ֛ל ּובְרֶ֧דֶת ט
ּובְעֵינֵ֥י מְאֹ֔ד יְהֹוָה֙ וַּיִחַר־אַ֤ף אָהֳלֹ֑ו לְפֶ֣תַח אִ֖יׁש לְמִׁשְּפְחֹתָ֔יו ּבֹכֶה֙ אֶת־הָעָ֗ם מֹׁשֶ֜ה
חֵ֖ן לֹא־מָצָ֥תִי וְלָּ֛מָה לְעַבְּדֶ֔ךָ הֲרֵעֹ֨תָ֙ לָמָ֤ה אֶל־יְהֹוָ֗ה מֹׁשֶ֜ה וַּיֹ֨אמֶר יא רָע: מֹׁשֶ֖ה
הַּזֶ֔ה ּכָל־הָעָ֣ם אֵ֚ת הָרִ֗יתִי הֶאָנֹכִ֣י יב עָלָי: הַּזֶ֖ה ּכָל־הָעָ֥ם אֶת־מַּׂשָ֛א לָׂשּ֗ום ּבְעֵינֶי֑ךָ
עַ֚ל אֶת־הַּיֹנֵ֔ק הָאֹמֵן֙ יִּׂשָ֤א ּכַאֲׁשֶ֨ר בְחֵיקֶ֗ךָ ׂשָאֵ֣הּו אֵלַ֜י ּכִי־תֹאמַ֨ר יְלִדְתִ֑יהּו אִם־אָנֹכִ֖י
עָלַי֙ ּכִי־יִבְּכּ֤ו הַּזֶ֑ה לְכָל־הָעָ֣ם לָתֵ֖ת ּבָׂשָ֔ר לִי֙ מֵאַ֤יִן יג לַאֲבֹתָיו: נִׁשְּבַ֖עְתָ אֲׁשֶ֥ר הָאֲדָמָ֔ה
ּכִ֥י הַּזֶ֑ה אֶת־ּכָל־הָעָ֣ם לָׂשֵ֖את לְבַּדִ֔י אָנֹכִי֙ לֹא־אּוכַ֤ל יד וְנֹאכֵלָה: בָׂשָ֖ר תְנָה־ּלָ֥נּו לֵאמֹ֔ר
ּבְעֵינֶי֑ךָ חֵ֖ן אִם־מָצָ֥אתִי הָרֹ֔ג נָא֙ הָרְגֵ֤נִי ּלִ֗י אַתְ־עֹׂ֣שֶה | וְאִם־ּכָ֣כָה טו מִּמֶּנִי: כָבֵ֖ד

וְאַל־אֶרְאֶ֖ה ּבְרָעָתִי:  פ   
ּכִי־הֵ֛ם יָדַ֔עְתָ אֲׁשֶ֣ר יִׂשְרָאֵל֒ מִּזִקְנֵ֣י אִיׁש֘ ׁשִבְעִ֣ים אֶסְפָה־ּלִ֞י אֶל־מֹׁשֶ֗ה יְהֹוָ֜ה וַּיֹ֨אמֶר טז
וְיָרַדְתִ֗י יז עִּמָךְ: ׁשָ֖ם וְהִתְיַּצְבּ֥ו מֹועֵ֔ד אֶל־אֹ֣הֶל אֹתָם֙ וְלָקַחְתָ֤ וְׁשֹטְרָ֑יו הָעָ֖ם זִקְנֵ֥י
ּבְמַּׂשָ֣א אִתְךָ֙ וְנָׂשְאּ֤ו עֲלֵיהֶ֑ם וְׂשַמְתִ֣י עָלֶ֖יךָ אֲׁשֶ֥ר מִן־הָרּ֛וחַ וְאָצַלְתִ֗י ׁשָם֒ עִּמְךָ֘ וְדִּבַרְתִ֣י
ּבָׂשָר֒ וַאֲכַלְתֶ֣ם לְמָחָר֘ הִתְקַּדְׁשּ֣ו תֹאמַ֗ר וְאֶל־הָעָ֣ם יח לְבַּדֶךָ: אַתָ֖ה וְלֹא־תִּׂשָ֥א הָעָ֔ם
לָכֶ֛ם יְהֹוָ֥ה וְנָתַ֨ן ּבְמִצְרָ֑יִם לָ֖נּו ּכִי־טֹ֥וב ּבָׂשָ֔ר יַאֲכִלֵ֨נּו֙ מִ֤י לֵאמֹ֗ר יְהֹוָ֜ה ּבְאָזְנֵ֨י ּבְכִיתֶם֩ ּכִ֡י
עֲׂשָרָ֣ה וְלֹא֙ יָמִ֗ים חֲמִּׁשָ֣ה | וְלֹ֣א יֹומָ֑יִם וְלֹ֣א תֹאכְלּ֖ון אֶחָ֛ד יֹ֥ום לֹ֣א יט וַאֲכַלְתֶם: ּבָׂשָ֖ר
לְזָרָ֑א לָכֶ֖ם וְהָיָ֥ה מֵאַּפְכֶ֔ם אֲׁשֶר־יֵצֵא֙ עַ֤ד יָמִ֗ים חֹ֣דֶׁש | עַ֣ד כ יֹום: עֶׂשְרִ֥ים וְלֹ֖א יָמִ֔ים
יָצָ֥אנּו ּזֶ֖ה לָּ֥מָה לֵאמֹ֔ר לְפָנָיו֙ וַתִבְּכּ֤ו ּבְקִרְּבְכֶ֔ם אֲׁשֶ֣ר אֶת־יְהֹוָה֙ ּכִי־מְאַסְתֶ֤ם יַ֗עַן
וְאַתָ֣ה ּבְקִרְּבֹ֑ו אָנֹכִ֖י אֲׁשֶ֥ר הָעָ֕ם רַגְלִ֔י אֶ֨לֶף֙ ׁשֵׁש־מֵאֹ֥ות מֹׁשֶה֒ וַּיֹ֘אמֶר֘ כא מִּמִצְרָיִם:
לָהֶ֑ם ּומָצָ֣א לָהֶ֖ם יִּׁשָחֵ֥ט ּובָקָ֛ר הֲצֹ֧אן כב יָמִים: חֹ֥דֶׁש וְאָכְלּ֖ו לָהֶ֔ם אֶתֵ֣ן ּבָׂשָר֙ אָמַ֗רְתָ
הֲיַ֥ד אֶל־מֹׁשֶ֔ה יְהֹוָה֙ וַּיֹ֤אמֶר כג פ לָהֶם: ּומָצָ֥א לָהֶ֖ם יֵאָסֵ֥ף הַּיָ֛ם אֶת־ּכָל־ּדְגֵ֥י אִ֣ם
אֵ֖ת אֶל־הָעָ֔ם וַיְדַּבֵר֙ מֹׁשֶ֗ה וַּיֵצֵ֣א כד אִם־לֹא: דְבָרִ֖י הֲיִקְרְךָ֥ תִרְאֶ֛ה עַתָ֥ה תִקְצָ֑ר יְהֹוָ֖ה
וַּיֵ֨רֶד כה הָאֹהֶל: סְבִיבֹ֥ת אֹתָ֖ם וַּיַעֲמֵ֥ד הָעָ֔ם מִּזִקְנֵ֣י אִיׁש֙ ׁשִבְעִ֥ים וַּיֶאֱסֹ֞ף יְהֹוָ֑ה ּדִבְרֵ֣י
הַּזְקֵנִ֑ים אִ֖יׁש עַל־ׁשִבְעִ֥ים וַּיִתֵ֕ן עָלָ֔יו אֲׁשֶ֣ר מִן־הָרּ֨וחַ֙ וַּיָ֗אצֶל אֵלָיו֒ וַיְדַּבֵ֣ר ּבֶעָנָן֘ | יְהֹוָ֥ה

יָסָפּו: וְלֹ֥א וַּיִתְנַּבְאּ֖ו הָרּ֔וחַ עֲלֵיהֶם֙ ּכְנֹ֤וחַ ּבַּמַחֲנֶ֡ה[*]וַיְהִ֗י | ׁשְנֵי־אֲנָׁשִ֣ים וַּיִּׁשָאֲרּ֣ו כו
יָצְאּ֖ו וְלֹ֥א ּבַּכְתֻבִ֔ים וְהֵּ֨מָה֙ הָרּ֗וחַ עֲלֵהֶ֣ם וַתָ֧נַח מֵידָ֜ד הַּׁשֵנִ֨י וְׁשֵם֩ אֶלְּדָ֡ד | הָאֶחָ֣ד ׁשֵ֣ם
ּומֵידָ֔ד אֶלְּדָ֣ד וַּיֹאמַ֑ר לְמֹׁשֶ֖ה וַּיַּגֵ֥ד הַּנַ֔עַר וַּיָ֣רָץ כז ּבַּמַחֲנֶה: וַּיִתְנַּבְאּ֖ו הָאֹ֑הֱלָה
מֹׁשֶ֖ה אֲדֹנִ֥י וַּיֹאמַ֑ר מִּבְחֻרָ֖יו מֹׁשֶ֛ה מְׁשָרֵ֥ת ּבִן־נּ֗ון יְהֹוׁשֻ֣עַ וַּיַ֜עַן כח ּבַּמַחֲנֶה: מִתְנַּבְאִ֖ים
ּכִי־יִתֵ֧ן נְבִיאִ֔ים יְהֹוָה֙ ּכָל־עַ֤ם יִתֵ֜ן ּומִ֨י לִ֑י אַתָ֖ה הַמְקַּנֵ֥א מֹׁשֶ֔ה לֹו֙ וַּיֹ֤אמֶר כט ּכְלָאֵם:

עֲלֵיהֶם: אֶת־רּוחֹ֖ו יִׂשְרָאֵל:[*]יְהֹוָ֛ה וְזִקְנֵ֥י הּ֖וא אֶל־הַּמַחֲנֶ֑ה מֹׁשֶ֖ה וַּיֵאָסֵ֥ף ל
ּכֹ֗ה יֹ֣ום ּכְדֶ֧רֶךְ עַל־הַּמַחֲנֶ֜ה וַּיִּטֹׁ֨ש מִן־הַּיָם֒ ׂשַלְוִים֘ וַּיָ֣גָז יְהֹוָ֗ה מֵאֵ֣ת | נָסַ֣ע וְרּ֜וחַ לא
ּכָל־הַּיֹום֩ הָעָ֡ם וַּיָ֣קָם לב הָאָרֶץ: עַל־ּפְנֵ֥י ּוכְאַּמָתַ֖יִם הַּמַחֲנֶ֑ה סְבִיבֹ֖ות ּכֹ֔ה יֹום֙ ּוכְדֶ֤רֶךְ
עֲׂשָרָ֣ה אָסַ֖ף הַּמַמְעִ֕יט אֶת־הַּׂשְלָ֔ו וַּיַאַסְפּו֙ הַּמָחֳרָ֗ת יֹ֣ום | וְכֹ֣ל וְכָל־הַּלַ֜יְלָה הַהּ֨וא
טֶ֖רֶם ׁשִּנֵיהֶ֔ם ּבֵ֣ין עֹודֶּ֨נּו֙ הַּבָׂשָ֗ר לג הַּמַחֲנֶה: סְבִיבֹ֖ות ׁשָטֹ֔וחַ לָהֶם֙ וַּיִׁשְטְחּ֤ו חֳמָרִ֑ים
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וַּיִקְרָ֛א לד מְאֹד: רַּבָ֥ה מַּכָ֖ה ּבָעָ֔ם יְהֹוָה֙ וַּיַ֤ךְ בָעָ֔ם חָרָ֣ה יְהֹוָה֙ וְאַ֤ף יִּכָרֵ֑ת
הַּמִתְאַּוִים: אֶת־הָעָ֖ם קָבְרּ֔ו ּכִי־ׁשָם֙ הַתַאֲוָ֑ה קִבְרֹ֣ות הַהּ֖וא אֶת־ׁשֵם־הַּמָקֹ֥ום

לה מִּקִבְרֹ֧ות הַתַאֲוָ֛ה נָסְעּ֥ו הָעָ֖ם חֲצֵרֹ֑ות וַּיִהְיּ֖ו ּבַחֲצֵרֹות:   פ

פרק יב
כֻׁשִ֖ית ּכִי־אִּׁשָ֥ה לָקָ֑ח אֲׁשֶ֣ר הַּכֻׁשִ֖ית הָאִּׁשָ֥ה עַל־אֹדֹ֛ות ּבְמֹׁשֶ֔ה וְאַהֲרֹן֙ מִרְיָ֤ם וַתְדַּבֵ֨ר א
יְהֹוָה: וַּיִׁשְמַ֖ע דִּבֵ֑ר ּגַם־ּבָ֣נּו הֲלֹ֖א יְהֹוָ֔ה ּדִּבֶ֣ר אַךְ־ּבְמֹׁשֶה֙ הֲרַ֤ק וַּיֹאמְרּ֗ו ב לָקָח:

ס הָאֲדָמָה: עַל־ּפְנֵ֥י אֲׁשֶ֖ר הָאָדָ֔ם מִּכֹל֙ מְאֹ֑ד [עָנָ֣יו] עָנָ֣ו מֹׁשֶ֖ה וְהָאִ֥יׁש [*]ג
אֶל־אֹ֣הֶל ׁשְלָׁשְתְכֶ֖ם צְאּ֥ו וְאֶל־מִרְיָ֔ם וְאֶל־אַהֲרֹן֙ אֶל־מֹׁשֶ֤ה ּפִתְאֹ֗ם יְהֹוָ֜ה וַּיֹ֨אמֶר ד
אַהֲרֹ֣ן וַּיִקְרָא֙ הָאֹ֑הֶל ּפֶ֣תַח וַּיַעֲמֹ֖ד עָנָ֔ן ּבְעַּמּ֣וד יְהֹוָה֙ וַּיֵ֤רֶד ה ׁשְלָׁשְתָם: וַּיֵצְאּ֖ו מֹועֵ֑ד
ּבַּמַרְאָה֙ יְהֹוָ֗ה נְבִ֣יאֲכֶ֔ם אִם־יִהְיֶה֙ דְבָרָ֑י ׁשִמְעּו־נָ֣א וַּיֹ֖אמֶר ו ׁשְנֵיהֶם: וַּיֵצְאּ֖ו ּומִרְיָ֔ם
ּפֶ֣ה ח הּוא: נֶאֱמָ֥ן ּבְכָל־ּבֵיתִ֖י מֹׁשֶ֑ה עַבְּדִ֣י לֹא־כֵ֖ן ז אֲדַּבֶר־ּבֹו: ּבַחֲלֹ֖ום אֶתְוַּדָ֔ע אֵלָ֣יו
לְדַּבֵ֖ר יְרֵאתֶ֔ם לֹ֣א ּומַּדּ֨ועַ֙ יַּבִ֑יט יְהֹוָ֖ה ּותְמֻנַ֥ת בְחִידֹ֔ת וְלֹ֣א ּומַרְאֶה֙ אֲדַּבֶר־ּבֹ֗ו אֶל־ּפֶ֞ה
מִרְיָ֖ם וְהִּנֵ֥ה הָאֹ֔הֶל מֵעַ֣ל סָ֚ר וְהֶעָנָ֗ן י וַּיֵלַךְ: ּבָ֖ם יְהֹוָ֛ה וַּיִחַר־אַ֧ף ט בְמֹׁשֶה: ּבְעַבְּדִ֥י
ּבִ֣י אֶל־מֹׁשֶ֑ה אַהֲרֹ֖ן וַּיֹ֥אמֶר יא מְצֹרָעַת: וְהִּנֵ֥ה אֶל־מִרְיָ֖ם אַהֲרֹ֛ן וַּיִ֧פֶן ּכַּׁשָ֑לֶג מְצֹרַ֣עַת
ּכַּמֵ֑ת תְהִ֖י אַל־נָ֥א יב חָטָאנּו: וַאֲׁשֶ֥ר נֹואַ֖לְנּו אֲׁשֶ֥ר חַּטָ֔את עָלֵ֨ינּו֙ תָׁשֵ֤ת אַל־נָ֨א אֲדֹנִ֔י
נָ֛א אֵ֕ל לֵאמֹ֑ר אֶל־יְהֹוָ֖ה מֹׁשֶ֔ה וַּיִצְעַ֣ק יג בְׂשָרֹו: חֲצִ֥י וַּיֵאָכֵ֖ל אִּמֹ֔ו מֵרֶ֣חֶם ּבְצֵאתֹו֙ אֲׁשֶ֤ר

רְפָ֥א נָ֖א לָּה:   פ   
ׁשִבְעַ֣ת[מפטיר] תִּכָלֵ֖ם הֲלֹ֥א ּבְפָנֶ֔יהָ יָרַק֙ יָרֹ֤ק וְאָבִ֨יהָ֙ אֶל־מֹׁשֶ֗ה יְהֹוָ֜ה וַּיֹ֨אמֶר יד

מִחּ֥וץ מִרְיָ֛ם וַתִּסָגֵ֥ר טו תֵאָסֵף: וְאַחַ֖ר לַּמַחֲנֶ֔ה מִחּ֣וץ יָמִים֙ ׁשִבְעַ֤ת תִּסָגֵ֞ר יָמִ֑ים
הָעָ֖ם נָסְעּ֥ו וְאַחַ֛ר טז מִרְיָם: עַ֥ד־הֵאָסֵ֖ף נָסַ֔ע לֹ֣א וְהָעָם֙ יָמִ֑ים ׁשִבְעַ֣ת לַּמַחֲנֶ֖ה

מֵחֲצֵרֹ֑ות וַּיַחֲנּ֖ו ּבְמִדְּבַ֥ר ּפָארָן:   פ פ פ

פרק יג
שלח] אֶת־אֶ֣רֶץ[פרשת וְיָתֻ֨רּו֙ אֲנָׁשִ֗ים ׁשְלַח־לְךָ֣ ב ּלֵאמֹר: אֶל־מֹׁשֶ֥ה יְהֹוָ֖ה וַיְדַּבֵ֥ר א

ּכֹ֖ל תִׁשְלָ֔חּו אֲבֹתָיו֙ לְמַּטֵ֤ה אֶחָ֜ד אִ֨יׁש אֶחָד֩ אִ֣יׁש יִׂשְרָאֵ֑ל לִבְנֵ֣י נֹתֵ֖ן אֲׁשֶר־אֲנִ֥י ּכְנַ֔עַן
רָאׁשֵ֥י אֲנָׁשִ֔ים ּכֻּלָ֣ם יְהֹוָ֑ה עַל־ּפִ֣י ּפָארָ֖ן מִּמִדְּבַ֥ר מֹׁשֶ֛ה אֹתָ֥ם וַּיִׁשְלַ֨ח ג בָהֶם: נָׂשִ֥יא

הֵּמָה: לְמַּטֵ֣ה[לוי]בְנֵי־יִׂשְרָאֵ֖ל ה ּבֶן־זַּכּור: ׁשַּמּ֖ועַ רְאּובֵ֔ן לְמַּטֵ֣ה ׁשְמֹותָ֑ם וְאֵּ֖לֶה ד
יִגְאָ֖ל יִּׂשָׂשכָ֔ר לְמַּטֵ֣ה ז ּבֶן־יְפֻּנֶה: ּכָלֵ֖ב יְהּודָ֔ה לְמַּטֵ֣ה ו ּבֶן־חֹורִי: ׁשָפָ֖ט ׁשִמְעֹ֔ון

ּבִן־נּון: הֹוׁשֵ֥עַ אֶפְרָ֖יִם לְמַּטֵ֥ה ח ּבֶן־רָפּוא:[ישראל]ּבֶן־יֹוסֵף: ּפַלְטִ֖י בִנְיָמִ֔ן לְמַּטֵ֣ה ט
ּבֶן־סּוסִי: ּגַּדִ֖י מְנַּׁשֶ֑ה לְמַּטֵ֣ה יֹוסֵ֖ף לְמַּטֵ֥ה יא ּבֶן־סֹודִי: ּגַּדִיאֵ֖ל זְבּולֻ֔ן לְמַּטֵ֣ה י
נַפְתָלִ֔י לְמַּטֵ֣ה יד ּבֶן־מִיכָאֵל: סְתּ֖ור אָׁשֵ֔ר לְמַּטֵ֣ה יג ּבֶן־ּגְמַּלִי: עַּמִיאֵ֖ל דָ֔ן לְמַּטֵ֣ה יב
אֲׁשֶר־ׁשָלַ֥ח הָאֲנָׁשִ֔ים ׁשְמֹ֣ות אֵּ֚לֶה טז ּבֶן־מָכִי: ּגְאּואֵ֖ל גָ֔ד לְמַּטֵ֣ה טו ּבֶן־וָפְסִי: נַחְּבִ֖י

יְהֹוׁשֻעַ: ּבִן־נּ֖ון לְהֹוׁשֵ֥עַ מֹׁשֶ֛ה וַּיִקְרָ֥א אֶת־הָאָ֑רֶץ לָתּ֣ור אֹתָם֙[רביעי]מֹׁשֶ֖ה וַּיִׁשְלַ֤ח יז
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אֶת־הָהָר: וַעֲלִיתֶ֖ם ּבַּנֶ֔גֶב זֶה֙ עֲלּ֥ו אֲלֵהֶ֗ם וַּיֹ֣אמֶר ּכְנָ֑עַן אֶת־אֶ֣רֶץ לָתּ֖ור מֹׁשֶ֔ה
הַמְעַ֥ט הֲרָפֶ֔ה הּוא֙ הֶחָזָ֥ק עָלֶ֔יהָ הַּיֹׁשֵ֣ב וְאֶת־הָעָם֙ מַה־הִ֑וא אֶת־הָאָ֖רֶץ ּורְאִיתֶ֥ם יח
הֶעָרִ֗ים ּומָ֣ה אִם־רָעָ֑ה הִ֖וא הֲטֹובָ֥ה ּבָּ֔ה יֹׁשֵ֣ב אֲׁשֶר־הּוא֙ הָאָ֗רֶץ ּומָ֣ה יט אִם־רָב: הּ֖וא
הִ֜וא הַּׁשְמֵנָ֨ה הָ֠אָ֠רֶץ ּומָ֣ה כ ּבְמִבְצָרִים: אִ֥ם הַּבְמַחֲנִ֖ים ּבָהֵּ֔נָה יֹוׁשֵ֣ב אֲׁשֶר־הּוא֙
ּבִּכּורֵ֥י יְמֵ֖י וְהַּ֨יָמִ֔ים הָאָ֑רֶץ מִּפְרִ֣י ּולְקַחְתֶ֖ם וְהִ֨תְחַּזַקְתֶ֔ם אִם־אַ֔יִן עֵץ֙ הֲיֶׁש־ּבָּ֥ה אִם־רָזָ֗ה

חֲמָת:[חמישי]עֲנָבִים: לְבֹ֥א עַד־רְחֹ֖ב מִּמִדְּבַר־צִ֥ן אֶת־הָאָ֑רֶץ וַּיָתֻ֣רּו וַּיַעֲלּ֖ו כא
ׁשֶ֤בַע וְחֶבְרֹ֗ון הָעֲנָ֑ק יְלִידֵ֖י וְתַלְמַ֔י ׁשֵׁשַ֣י אֲחִימָן֙ וְׁשָ֤ם עַד־חֶבְרֹון֒ וַּיָבֹ֣א בַּנֶ֘גֶב֘ וַּיַעֲלּ֣ו כב
זְמֹורָה֙ מִּׁשָ֤ם וַּיִכְרְתּ֨ו אֶׁשְּכֹ֗ל עַד־נַ֣חַל וַּיָבֹ֜אּו כג מִצְרָיִם: צֹ֥עַן לִפְנֵ֖י נִבְנְתָ֔ה ׁשָנִים֙
לַּמָקֹ֣ום כד ּומִן־הַתְאֵנִים: ּומִן־הָרִּמֹנִ֖ים ּבִׁשְנָ֑יִם בַּמֹ֖וט וַּיִּׂשָאֻ֥הּו אֶחָ֔ד עֲנָבִים֙ וְאֶׁשְּכֹ֤ול
יִׂשְרָאֵל: ּבְנֵ֥י מִּׁשָ֖ם אֲׁשֶר־ּכָרְתּ֥ו הָאֶׁשְּכֹ֔ול אֹדֹ֣ות עַ֚ל אֶׁשְּכֹ֑ול נַ֣חַל קָרָ֖א הַהּ֔וא
וְאֶל־אַהֲרֹ֜ן אֶל־מֹׁשֶ֨ה וַּיָבֹ֩אּו֩ וַּיֵלְכּ֡ו כו יֹום: אַרְּבָעִ֥ים מִּקֵ֖ץ הָאָ֑רֶץ מִתּ֣ור וַּיָׁשֻ֖בּו כה
וְאֶת־ּכָל־הָ֣עֵדָ֔ה ּדָבָר֙ אֹתָ֤ם וַּיָׁשִ֨יבּו קָדֵׁ֑שָה ּפָארָ֖ן אֶל־מִדְּבַ֥ר ּבְנֵי־יִׂשְרָאֵ֛ל וְאֶל־ּכָל־עֲדַ֧ת
וְ֠גַ֠ם ׁשְלַחְתָ֑נּו אֲׁשֶ֣ר אֶל־הָאָ֖רֶץ ּבָ֕אנּו וַּיֹ֣אמְרּ֔ו וַיְסַּפְרּו־לֹו֙ כז הָאָרֶץ: אֶת־ּפְרִ֥י וַּיַרְאּ֖ום
ּבְצֻרֹ֤ות וְהֶעָרִ֗ים ּבָאָ֑רֶץ הַּיֹׁשֵ֖ב הָעָ֔ם ּכִי־עַ֣ז אֶ֚פֶס כח וְזֶה־ּפִרְיָּה: הִ֖וא ּודְבַׁ֛ש חָלָ֥ב זָבַ֨ת
וְ֠הַחִתִ֠י הַּנֶ֑גֶב ּבְאֶ֣רֶץ יֹוׁשֵ֖ב עֲמָלֵ֥ק כט ׁשָם: רָאִ֥ינּו הָעֲנָ֖ק וְגַם־יְלִדֵ֥י מְאֹ֔ד ּגְדֹלֹת֙
ּכָלֵ֛ב וַּיַ֧הַס ל הַּיַרְּדֵן: יַ֥ד וְעַ֖ל עַל־הַּיָ֔ם יֹוׁשֵ֣ב וְהַּכְנַעֲנִי֙ ּבָהָ֔ר יֹוׁשֵ֣ב וְהָאֱמֹרִי֙ וְהַיְבּוסִ֤י
וְהָ֨אֲנָׁשִ֜ים לא לָּה: נּוכַ֖ל ּכִי־יָכֹ֥ול אֹתָּ֔ה וְיָרַׁ֣שְנּו נַעֲלֶה֙ עָלֹ֤ה וַּיֹ֗אמֶר אֶל־מֹׁשֶ֑ה אֶת־הָעָ֖ם
ּדִּבַ֤ת וַּיֹצִ֜יאּו לב מִּמֶּנּו: הּ֖וא ּכִי־חָזָ֥ק אֶל־הָעָ֑ם לַעֲלֹ֣ות נּוכַ֖ל לֹ֥א אָמְרּ֔ו עִּמֹו֙ עָלּ֤ו אֲׁשֶ֨ר
אֹתָּ֗ה לָתּ֣ור בָּ֜ה עָבַ֨רְנּו אֲׁשֶר֩ הָאָ֡רֶץ לֵאמֹ֑ר יִׂשְרָאֵ֖ל אֶל־ּבְנֵ֥י אֹתָּ֔ה תָרּ֣ו אֲׁשֶ֣ר הָאָ֨רֶץ֙
רָאִ֗ינּו וְׁשָ֣ם לג מִּדֹות: אַנְׁשֵ֥י בְתֹוכָּ֖ה אֲׁשֶר־רָאִ֥ינּו וְכָל־הָעָ֛ם הִ֔וא יֹוׁשְבֶ֨יהָ֙ אֹכֶ֤לֶת אֶ֣רֶץ

אֶת־הַּנְפִילִ֛ים ּבְנֵ֥י עֲנָ֖ק מִן־הַּנְפִלִ֑ים וַּנְהִ֤י בְעֵינֵ֨ינּו֙ ּכַחֲגָבִ֔ים וְכֵ֥ן הָיִ֖ינּו ּבְעֵינֵיהֶם:

פרק יד
עַל־מֹׁשֶ֣ה וַּיִּלֹ֨נּו֙ ב הַהּוא: ּבַּלַ֥יְלָה הָעָ֖ם וַּיִבְּכּ֥ו אֶת־קֹולָ֑ם וַּיִתְנּ֖ו ּכָל־הָ֣עֵדָ֔ה וַתִּׂשָא֙ א
אֹ֛ו מִצְרַ֔יִם ּבְאֶ֣רֶץ לּו־מַ֨תְנּו֙ ּכָל־הָעֵדָ֗ה אֲלֵהֶ֜ם וַּיֹאמְרּ֨ו יִׂשְרָאֵ֑ל ּבְנֵ֣י ּכֹ֖ל וְעַל־אַהֲרֹ֔ן
ּבַחֶ֔רֶב לִנְּפֹ֣ל הַּזֹאת֙ אֶל־הָאָ֤רֶץ אֹתָ֜נּו מֵבִ֨יא יְ֠הֹוָ֠ה וְלָמָ֣ה ג לּו־מָתְנּו: הַּזֶ֖ה ּבַּמִדְּבָ֥ר
נִתְנָ֥ה אֶל־אָחִ֑יו אִ֣יׁש וַּיֹאמְרּ֖ו ד מִצְרָיְמָה: ׁשּ֥וב לָ֖נּו טֹ֦וב הֲלֹ֧וא לָבַ֑ז יִהְיּ֣ו וְטַּפֵ֖נּו נָׁשֵ֥ינּו
ּבְנֵ֥י עֲדַ֖ת ּכָל־קְהַ֥ל לִפְנֵ֕י עַל־ּפְנֵיהֶ֑ם וְאַהֲרֹ֖ן מֹׁשֶ֛ה וַּיִּפֹ֥ל ה מִצְרָיְמָה: וְנָׁשּ֥ובָה רֹ֖אׁש
ּבִגְדֵיהֶם: קָרְעּ֖ו אֶת־הָאָ֑רֶץ מִן־הַתָרִ֖ים ּבֶן־יְפֻּנֶ֔ה וְכָלֵב֙ ּבִן־נּ֗ון וִיהֹוׁשֻ֣עַ ו יִׂשְרָאֵל:
טֹובָ֥ה אֹתָּ֔ה לָתּ֣ור בָּה֙ עָבַ֤רְנּו אֲׁשֶ֨ר הָאָ֗רֶץ לֵאמֹ֑ר ּבְנֵי־יִׂשְרָאֵ֖ל אֶל־ּכָל־עֲדַ֥ת וַּיֹ֣אמְרּ֔ו ז
לָ֑נּו ּונְתָנָּ֖ה הַּזֹ֔את אֶל־הָאָ֣רֶץ אֹתָ֨נּו֙ וְהֵבִ֤יא יְהֹוָ֔ה ּבָ֨נּו֙ אִם־חָפֵ֥ץ ח מְאֹד: מְאֹ֥ד הָאָ֖רֶץ
אֶת־עַ֣ם אַל־תִירְאּו֙ וְאַתֶ֗ם אַל־תִמְרֹ֒דּו֒ ּבַיהֹוָה֘ אַ֣ךְ ט ּודְבָׁש: חָלָ֖ב זָבַ֥ת אֲׁשֶר־הִ֛וא אֶ֕רֶץ
וַּיֹאמְרּו֙ י אַל־תִירָאֻם: אִתָ֖נּו וַיהֹוָ֥ה מֵעֲלֵיהֶ֛ם צִּלָ֧ם סָ֣ר הֵ֑ם לַחְמֵ֖נּו ּכִ֥י הָאָ֔רֶץ
יִׂשְרָאֵל: אֶל־ּכָל־ּבְנֵ֖י מֹועֵ֔ד ּבְאֹ֣הֶל נִרְאָה֙ יְהֹוָ֗ה ּוכְבֹ֣וד ּבָאֲבָנִ֑ים אֹתָ֖ם לִרְּגֹ֥ום ּכָל־הָ֣עֵדָ֔ה

פ   
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ּבְכֹל֙ בִ֔י לֹא־יַאֲמִ֣ינּו וְעַד־אָ֨נָה֙ הַּזֶ֑ה הָעָ֣ם יְנַאֲצֻ֖נִי עַד־אָ֥נָה אֶל־מֹׁשֶ֔ה יְהֹוָה֙ וַּיֹ֤אמֶר יא
וְעָצּ֖ום לְגֹוי־ּגָדֹ֥ול אֹתְךָ֔ וְאֶעֱׂשֶה֙ וְאֹורִׁשֶּ֑נּו בַּדֶ֖בֶר אַּכֶּ֥נּו יב ּבְקִרְּבֹו: עָׂשִ֖יתִי אֲׁשֶ֥ר הָאֹתֹ֔ות
הַּזֶ֖ה אֶת־הָעָ֥ם בְכֹחֲךָ֛ ּכִי־הֶעֱלִ֧יתָ מִצְרַ֔יִם וְׁשָמְעּ֣ו אֶל־יְהֹוָ֑ה מֹׁשֶ֖ה וַּיֹ֥אמֶר יג מִּמֶּנּו:
הַּזֶ֑ה הָעָ֣ם ּבְקֶ֖רֶב יְהֹוָ֔ה ּכִי־אַתָ֣ה ׁשָמְעּו֙ הַּזֹאת֒ הָאָ֣רֶץ אֶל־יֹוׁשֵב֘ וְאָמְרּ֗ו יד מִּקִרְּבֹו:
הֹלֵ֤ךְ אַתָ֨ה עָנָ֗ן ּובְעַּמֻ֣ד עֲלֵהֶ֔ם עֹמֵ֣ד וַעֲנָנְךָ֙ יְהֹוָ֗ה אַתָ֣ה | נִרְאָ֣ה ּבְעַ֜יִן אֲׁשֶר־עַ֨יִן
וְאָמְרּו֙ אֶחָ֑ד ּכְאִ֣יׁש הַּזֶ֖ה אֶת־הָעָ֥ם וְהֵמַתָ֛ה טו לָיְלָה: אֵׁ֖ש ּובְעַּמּ֥וד יֹומָ֔ם לִפְנֵיהֶם֙
הַּזֶ֔ה אֶת־הָעָ֣ם לְהָבִיא֙ יְהֹוָ֗ה יְכֹ֣לֶת מִּבִלְתִ֞י טז לֵאמֹר: אֶת־ׁשִמְעֲךָ֖ אֲׁשֶר־ׁשָמְעּ֥ו הַּגֹויִ֔ם
ּכַאֲׁשֶ֥ר אֲדֹנָ֑י ּכֹ֣חַ יִגְּדַל־נָ֖א וְעַתָ֕ה יז ּבַּמִדְּבָר: וַּיִׁשְחָטֵ֖ם לָהֶ֑ם אֲׁשֶר־נִׁשְּבַ֣ע אֶל־הָאָ֖רֶץ
ּפֹקֵ֞ד יְנַּקֶ֔ה לֹ֣א וְנַּקֵה֙ וָפָׁ֑שַע עָוֹ֖ן נֹׂשֵ֥א וְרַב־חֶ֔סֶד אַּפַ֨יִם֙ אֶ֤רֶךְ יְהֹוָ֗ה יח לֵאמֹר: ּדִּבַ֖רְתָ
ּכְגֹ֣דֶל הַּזֶ֖ה הָעָ֥ם לַעֲוֹ֛ן סְלַח־נָ֗א יט וְעַל־רִּבֵעִים: עַל־ׁשִּלֵׁשִ֖ים עַל־ּבָנִ֔ים אָבֹות֙ עֲוֹ֤ן
סָלַ֖חְתִי יְהֹוָ֔ה וַּיֹ֣אמֶר כ וְעַד־הֵּנָה: מִּמִצְרַ֖יִם הַּזֶ֔ה לָעָ֣ם נָׂשָ֨אתָה֙ וְכַאֲׁשֶ֤ר חַסְּדֶ֑ךָ
כָל־הָאֲנָׁשִ֗ים ּכִ֣י כב אֶת־ּכָל־הָאָרֶץ: כְבֹוד־יְהֹוָ֖ה וְיִּמָלֵ֥א חַי־אָ֑נִי וְאּולָ֖ם כא ּכִדְבָרֶךָ:
עֶׂ֣שֶר זֶ֚ה אֹתִ֗י וַיְנַּסּ֣ו ּובַּמִדְּבָ֑ר בְמִצְרַ֖יִם אֲׁשֶר־עָׂשִ֥יתִי וְאֶת־אֹ֣תֹתַ֔י אֶת־ּכְבֹדִי֙ הָרֹאִ֤ים
לַאֲבֹתָ֑ם נִׁשְּבַ֖עְתִי אֲׁשֶ֥ר אֶת־הָאָ֔רֶץ אִם־יִרְאּו֙ כג ּבְקֹולִי: ׁשָמְעּ֖ו וְלֹ֥א ּפְעָמִ֔ים
אַחֲרָ֑י וַיְמַּלֵ֖א עִּמֹ֔ו אַחֶ֨רֶת֙ רּ֤וחַ הָיְתָ֞ה עֵ֣קֶב כָלֵ֗ב וְעַבְּדִ֣י כד יִרְאּוהָ: לֹ֥א וְכָל־מְנַאֲצַ֖י
יֹוׁשֵ֣ב וְהַּכְנַעֲנִ֖י וְהָעֲמָלֵקִ֥י כה יֹורִׁשֶּנָה: וְזַרְעֹ֖ו ׁשָּ֔מָה אֲׁשֶר־ּבָ֣א אֶל־הָאָ֨רֶץ֙ וַהֲבִיאֹתִ֗יו

ּבָעֵ֑מֶק מָחָ֗ר ּפְנּ֨ו ּוסְעּ֥ו לָכֶ֛ם הַּמִדְּבָ֖ר ּדֶ֥רֶךְ יַם־סּוף:  פ   
אֲׁשֶ֛ר הַּזֹ֔את הָרָעָה֙ לָעֵדָ֤ה עַד־מָתַ֗י כז לֵאמֹר: וְאֶל־אַהֲרֹ֖ן אֶל־מֹׁשֶ֥ה יְהֹוָ֔ה וַיְדַּבֵ֣ר כו
ׁשָמָעְתִי: עָלַ֖י מַּלִינִ֛ים הֵּ֧מָה אֲׁשֶ֨ר יִׂשְרָאֵ֗ל ּבְנֵ֣י אֶת־תְלֻּנֹ֞ות עָלָ֑י מַּלִינִ֖ים הֵּ֥מָה
לָכֶם: אֶעֱׂשֶ֥ה ּכֵ֖ן ּבְאָזְנָ֑י ּדִּבַרְתֶ֖ם ּכַאֲׁשֶ֥ר אִם־לֹ֕א נְאֻם־יְהֹוָ֔ה חַי־אָ֨נִי֙ אֲלֵהֶ֗ם אֱמֹ֣ר כח
ׁשָנָ֖ה עֶׂשְרִ֥ים מִּבֶ֛ן לְכָל־מִסְּפַרְכֶ֔ם וְכָל־ּפְקֻדֵיכֶם֙ פִגְרֵיכֶ֜ם יִּפְלּ֨ו הַּ֠זֶ֠ה ּבַּמִדְּבָ֣ר כט
לְׁשַּכֵ֥ן אֶת־יָדִ֔י נָׂשָ֨אתִי֙ אֲׁשֶ֤ר אֶל־הָאָ֔רֶץ תָבֹ֣אּו אִם־אַתֶם֙ ל עָלָי: הֲלִינֹתֶ֖ם אֲׁשֶ֥ר וָמָ֑עְלָה
יִהְיֶ֑ה לָבַ֣ז אֲמַרְתֶ֖ם אֲׁשֶ֥ר וְטַּ֨פְכֶ֔ם לא ּבִן־נּון: וִיהֹוׁשֻ֖עַ ּבֶן־יְפֻּנֶ֔ה אִם־ּכָלֵ֣ב ּכִ֚י ּבָּ֑ה אֶתְכֶ֖ם
ּבַּמִדְּבָ֥ר יִּפְלּ֖ו אַתֶ֑ם ּופִגְרֵיכֶ֖ם לב ּבָּה: מְאַסְתֶ֖ם אֲׁשֶ֥ר אֶת־הָאָ֔רֶץ וְיָדְעּו֙ אֹתָ֔ם וְהֵבֵיאתִ֣י
עַד־תֹ֥ם אֶת־זְנּותֵיכֶ֑ם וְנָׂשְאּ֖ו ׁשָנָ֔ה אַרְּבָעִ֣ים ּבַּמִדְּבָר֙ רֹעִ֤ים יִהְיּ֨ו ּו֠בְנֵיכֶ֠ם לג הַּזֶה:
לַּׁשָנָ֞ה יֹ֣ום יֹום֒ אַרְּבָעִ֣ים אֶת־הָאָ֘רֶץ֘ אֲׁשֶר־תַרְתֶ֣ם הַּיָמִ֜ים ּבְמִסְּפַ֨ר לד ּבַּמִדְּבָר: ּפִגְרֵיכֶ֖ם
יְהֹוָה֘ אֲנִ֣י לה אֶת־תְנּואָתִי: וִידַעְתֶ֖ם ׁשָנָ֑ה אַרְּבָעִ֖ים אֶת־עֲֹונֹ֣תֵיכֶ֔ם תִׂשְאּו֙ לַּׁשָנָ֗ה יֹ֣ום
הַּזֶ֛ה ּבַּמִדְּבָ֥ר עָלָ֑י הַּנֹועָדִ֖ים הַּזֹ֔את הָרָעָה֙ לְכָל־הָעֵדָ֤ה אֶעֱׂשֶ֗ה זֹ֣את | אִם־לֹ֣א ּדִּבַ֒רְתִי֒
וַּיַּלִ֤ונּו וַּיָׁשֻ֗בּו אֶת־הָאָ֑רֶץ לָתּ֣ור מֹׁשֶ֖ה אֲׁשֶר־ׁשָלַ֥ח וְהָ֣אֲנָׁשִ֔ים לו יָמֻתּו: וְׁשָ֥ם יִתַּ֖מּו
מֹוצִאֵ֥י הָאֲנָׁשִ֔ים וַּיָמֻ֨תּו֙ לז עַל־הָאָרֶץ: דִּבָ֖ה לְהֹוצִ֥יא אֶת־ּכָל־הָ֣עֵדָ֔ה עָלָיו֙ [וַּיַּלִ֤ינּו]
חָיּו֙ ּבֶן־יְפֻּנֶ֑ה וְכָלֵ֖ב ּבִן־נּ֔ון וִיהֹוׁשֻ֣עַ לח יְהֹוָה: לִפְנֵ֥י ּבַּמַּגֵפָ֖ה רָעָ֑ה דִּבַת־הָאָ֖רֶץ
הָאֵּ֔לֶה אֶת־הַּדְבָרִ֣ים מֹׁשֶה֙ וַיְדַּבֵ֤ר לט אֶת־הָאָרֶץ: לָתּ֥ור הַהֹלְכִ֖ים הָהֵ֔ם מִן־הָאֲנָׁשִ֣ים
אֶל־רֹאׁש־הָהָ֖ר וַּיַעֲלּ֥ו בַּבֹ֔קֶר וַּיַׁשְּכִ֣מּו מ מְאֹד: הָעָ֖ם וַּיִתְאַּבְלּ֥ו יִׂשְרָאֵ֑ל אֶל־ּכָל־ּבְנֵ֖י
לָּ֥מָה מֹׁשֶ֔ה וַּיֹ֣אמֶר מא חָטָאנּו: ּכִ֥י יְהֹוָ֖ה אֲׁשֶר־אָמַ֥ר אֶל־הַּמָקֹ֛ום וְעָלִ֛ינּו הִּנֶּ֗נּו לֵאמֹ֑ר
ּבְקִרְּבְכֶ֑ם יְהֹוָ֖ה אֵ֥ין ּכִ֛י אַל־תַעֲלּ֔ו מב תִצְלָח: לֹ֥א וְהִ֖וא יְהֹוָ֑ה אֶת־ּפִ֣י עֹבְרִ֖ים אַתֶ֥ם ּזֶ֛ה
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ּבֶחָ֑רֶב ּונְפַלְתֶ֖ם לִפְנֵיכֶ֔ם ׁשָם֙ וְהַּכְנַעֲנִ֥י הָעֲמָלֵקִ֨י ּכִי֩ מג אֹיְבֵיכֶם: לִפְנֵ֖י תִּנָ֣גְפּ֔ו וְלֹא֙
אֶל־רֹ֣אׁש לַעֲלֹ֖ות וַּיַעְּפִ֕לּו מד עִּמָכֶם: יְהֹוָ֖ה וְלֹא־יִהְיֶ֥ה יְהֹוָ֔ה מֵאַחֲרֵ֣י ׁשַבְתֶם֙ ּכִי־עַל־ּכֵ֤ן
וְהַּכְנַעֲנִ֔י הָעֲמָלֵקִי֙ וַּיֵ֤רֶד מה הַּמַחֲנֶה: מִּקֶ֥רֶב לֹא־מָׁ֖שּו ּומֹׁשֶ֔ה ּבְרִית־יְהֹוָה֙ וַאֲרֹ֤ון הָהָ֑ר

הַּיֹׁשֵ֖ב ּבָהָ֣ר הַהּ֑וא וַּיַּכּ֥ום וַּיַּכְתּ֖ום עַד־הַחָרְמָה:   פ

פרק טו
תָבֹ֗אּו ּכִ֣י אֲלֵהֶ֑ם וְאָמַרְתָ֖ יִׂשְרָאֵ֔ל אֶל־ּבְנֵ֣י ּדַּבֵר֙ ב ּלֵאמֹר: אֶל־מֹׁשֶ֥ה יְהֹוָ֖ה וַיְדַּבֵ֥ר א
אֹו־זֶ֔בַח עֹלָ֣ה לַיהֹוָה֙ אִּׁשֶ֤ה וַעֲׂשִיתֶ֨ם ג לָכֶם: נֹתֵ֥ן אֲנִ֖י אֲׁשֶ֥ר מֹוׁשְבֹ֣תֵיכֶ֔ם אֶל־אֶ֨רֶץ֙
אֹ֥ו מִן־הַּבָקָ֖ר לַיהֹוָ֔ה נִיחֹ֨חַ֙ רֵ֤יחַ לַעֲׂשֹ֞ות ּבְמֹעֲדֵיכֶ֑ם אֹ֖ו בִנְדָבָ֔ה אֹ֣ו לְפַּלֵא־נֶ֨דֶר֙
ּבִרְבִעִ֥ית ּבָלּ֕ול עִּׂשָרֹ֔ון סֹ֣לֶת מִנְחָה֙ לַיהֹוָ֑ה קָרְּבָנֹ֖ו הַּמַקְרִ֥יב וְהִקְרִ֛יב ד מִן־הַּצֹאן:

ׁשָמֶן: לַּכֶ֖בֶׂש[ששי]הַהִ֖ין לַּזָ֑בַח אֹ֣ו עַל־הָעֹלָ֖ה תַעֲׂשֶ֥ה הַהִ֔ין רְבִיעִ֣ית לַּנֶ֨סֶךְ֙ וְיַ֤יִן ה
הַהִין: ׁשְלִׁשִ֥ית בַּׁשֶ֖מֶן ּבְלּולָ֥ה עֶׂשְרֹנִ֑ים ׁשְנֵ֣י סֹ֖לֶת מִנְחָ֔ה תַעֲׂשֶ֣ה לָאַ֨יִל֙ אֹ֤ו ו הָאֶחָד:

לַיהֹוָה: רֵיחַ־נִיחֹ֖חַ תַקְרִ֥יב הַהִ֑ין ׁשְלִׁשִ֣ית לַּנֶ֖סֶךְ וְיַ֥יִן ששי]ז וְכִי־תַעֲׂשֶ֥ה[ע''כ ח
מִנְחָ֔ה עַל־ּבֶן־הַּבָקָר֙ וְהִקְרִ֤יב ט לַיהֹוָה: אֹו־ׁשְלָמִ֖ים לְפַּלֵא־נֶ֥דֶר אֹו־זָ֑בַח עֹלָ֣ה בֶן־ּבָקָ֖ר
אִּׁשֵ֥ה הַהִ֑ין חֲצִ֣י לַּנֶ֖סֶךְ תַקְרִ֥יב וְיַ֛יִן י הַהִין: חֲצִ֥י ּבַּׁשֶ֖מֶן ּבָלּ֥ול עֶׂשְרֹנִ֑ים ׁשְלֹׁשָ֣ה סֹ֖לֶת

לַיהֹוָה: אֹו־לַּׂשֶ֥ה[*]רֵיחַ־נִיחֹ֖חַ הָאֶחָ֑ד לָאַ֣יִל אֹ֖ו הָאֶחָ֔ד לַּׁשֹור֙ ּיֵעָׂשֶ֗ה ּכָ֣כָה יא
ּכְמִסְּפָרָם: לָאֶחָ֖ד תַעֲׂשּ֥ו ּכָ֛כָה תַעֲׂשּ֑ו אֲׁשֶ֣ר ּכַּמִסְּפָ֖ר יב בָעִּזִים: אֹ֥ו בַּכְבָׂשִ֖ים

לַיהֹוָה: רֵיחַ־נִיחֹ֖חַ אִּׁשֵ֥ה לְהַקְרִ֛יב אֶת־אֵּ֑לֶה יַעֲׂשֶה־ּכָ֖כָה ּכָל־הָאֶזְרָ֥ח [*]יג
לַיהֹוָ֑ה רֵיחַ־נִיחֹ֖חַ אִּׁשֵ֥ה וְעָׂשָ֛ה לְדֹרֹ֣תֵיכֶ֔ם אֲׁשֶר־ּבְתֹוכֲכֶם֙ אֹ֤ו ּגֵ֜ר אִתְכֶ֨ם וְכִי־יָגּור֩ יד
עֹולָם֙ חֻּקַ֤ת הַּגָ֑ר וְלַּגֵ֣ר לָכֶ֖ם אַחַ֛ת חֻּקָ֥ה הַּקָהָ֕ל טו יַעֲׂשֶה: ּכֵ֥ן תַעֲׂשּ֖ו ּכַאֲׁשֶ֥ר
וְלַּגֵ֖ר לָכֶ֑ם יִהְיֶ֣ה אֶחָ֖ד ּומִׁשְּפָ֥ט אַחַ֛ת תֹורָ֥ה טז יְהֹוָה: לִפְנֵ֥י יִהְיֶ֖ה ּכַּגֵ֥ר ּכָכֶ֛ם לְדֹרֹ֣תֵיכֶ֔ם

הַּגָ֥ר אִתְכֶם:   פ   
ּבְבֹאֲכֶם֙[*] אֲלֵהֶ֑ם וְאָמַרְתָ֖ יִׂשְרָאֵ֔ל אֶל־ּבְנֵ֣י ּדַּבֵר֙ יח ּלֵאמֹר: אֶל־מֹׁשֶ֥ה יְהֹוָ֖ה וַיְדַּבֵ֥ר יז

תָרִ֥ימּו הָאָ֑רֶץ מִּלֶ֣חֶם ּבַאֲכָלְכֶ֖ם וְהָיָ֕ה יט ׁשָּמָה: אֶתְכֶ֖ם מֵבִ֥יא אֲנִ֛י אֲׁשֶ֥ר אֶל־הָאָ֔רֶץ
תָרִ֥ימּו ּכֵ֖ן ּגֹ֔רֶן ּכִתְרּומַ֣ת תְרּומָ֑ה תָרִ֣ימּו חַּלָ֖ה עֲרִסֹ֣תֵכֶ֔ם רֵאׁשִית֙ כ לַיהֹוָה: תְרּומָ֖ה

ס לְדֹרֹ֖תֵיכֶם: תְרּומָ֑ה לַיהֹוָ֖ה תִתְנּ֥ו עֲרִסֹ֣תֵיכֶ֔ם מֵרֵאׁשִית֙ כא וְכִ֣י[*]אֹתָּה: כב
ּכָל־אֲׁשֶ֨ר אֵת֩ כג אֶל־מֹׁשֶה: יְהֹוָ֖ה אֲׁשֶר־ּדִּבֶ֥ר הָאֵּ֑לֶה ּכָל־הַּמִצְוֹ֖ת אֵ֥ת תַעֲׂשּ֔ו וְלֹ֣א תִׁשְּגּ֔ו
וְהָיָ֗ה כד לְדֹרֹ֖תֵיכֶם: וָהָ֖לְאָה יְהֹוָ֛ה צִּוָ֧ה אֲׁשֶ֨ר מִן־הַּיֹ֞ום ּבְיַד־מֹׁשֶ֑ה אֲלֵיכֶ֖ם יְהֹוָ֛ה צִּוָ֧ה
לְרֵ֤יחַ לְעֹלָ֜ה אֶחָ֨ד ּבֶן־ּבָקָר֩ ּפַ֣ר כָל־הָעֵדָ֡ה וְעָׂשּ֣ו לִׁשְגָגָה֒ נֶעֶׂשְתָ֣ה הָעֵדָה֘ מֵעֵינֵ֣י אִ֣ם
הַּכֹהֵ֗ן וְכִּפֶ֣ר כה לְחַּטָת: אֶחָ֖ד ּוׂשְעִיר־עִּזִ֥ים ּכַּמִׁשְּפָ֑ט וְנִסְּכֹ֖ו ּומִנְחָתֹ֥ו לַיהֹוָ֔ה נִיחֹ֨חַ֙
אִּׁשֶ֣ה אֶת־קָרְּבָנָ֜ם הֵבִ֨יאּו וְהֵם֩ הִ֔וא ּכִי־ׁשְגָגָ֣ה לָהֶ֑ם וְנִסְלַ֣ח יִׂשְרָאֵ֖ל ּבְנֵ֥י עַל־ּכָל־עֲדַ֛ת
הַּגָ֣ר וְלַּגֵ֖ר יִׂשְרָאֵ֔ל ּבְנֵ֣י לְכָל־עֲדַת֙ וְנִסְלַ֗ח כו עַל־ׁשִגְגָתָם: יְהֹוָ֖ה לִפְנֵ֥י וְחַּטָאתָ֛ם לַיהֹוָ֗ה

ס ּבִׁשְגָגָה: לְכָל־הָעָ֖ם ּכִ֥י בִׁשְגָגָ֑ה[*]ּבְתֹוכָ֑ם תֶחֱטָ֣א אַחַ֖ת וְאִם־נֶ֥פֶׁש כז
ּבְחֶטְאָ֥ה הַּׁשֹגֶ֛גֶת עַל־הַּנֶ֧פֶׁש הַּכֹהֵ֗ן וְכִּפֶ֣ר כח לְחַּטָאת: ּבַת־ׁשְנָתָּ֖ה עֵ֥ז וְהִקְרִ֛יבָה
הַּגָ֣ר וְלַּגֵ֖ר יִׂשְרָאֵ֔ל ּבִבְנֵ֣י הָאֶזְרָח֙ כט לֹו: וְנִסְלַ֥ח עָלָ֖יו לְכַּפֵ֥ר יְהֹוָ֑ה לִפְנֵ֣י בִׁשְגָגָ֖ה
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רָמָ֗ה ּבְיָ֣ד | אֲׁשֶר־תַעֲׂשֶ֣ה וְהַּנֶ֜פֶׁש ל ּבִׁשְגָגָה: לָעֹׂשֶ֖ה לָכֶ֔ם יִהְיֶ֣ה אַחַת֙ תֹורָ֤ה ּבְתֹוכָ֑ם
עַּמָּה: מִּקֶ֥רֶב הַהִ֖וא הַּנֶ֥פֶׁש וְנִכְרְתָ֛ה מְגַּדֵ֑ף הּ֣וא אֶת־יְהֹוָ֖ה ּומִן־הַּגֵ֔ר מִן־הָאֶזְרָח֙
פ בָּה: עֲֹונָ֥ה הַהִ֖וא הַּנֶ֥פֶׁש תִּכָרֵ֛ת | הִּכָרֵ֧ת הֵפַ֑ר וְאֶת־מִצְוָתֹ֖ו ּבָזָ֔ה דְבַר־יְהֹוָה֙ ּכִ֤י לא
וַּיַקְרִ֣יבּו לג הַּׁשַּבָת: ּבְיֹ֥ום עֵצִ֖ים מְקׁשֵׁ֥ש אִ֛יׁש וַּיִמְצְאּ֗ו ּבַּמִדְּבָ֑ר בְנֵי־יִׂשְרָאֵ֖ל וַּיִהְיּ֥ו לב
וַּיַּנִ֥יחּו לד ּכָל־הָעֵדָה: וְאֶ֖ל וְאֶל־אַהֲרֹ֔ן אֶל־מֹׁשֶה֙ עֵצִ֑ים מְקׁשֵׁ֣ש אֹתֹ֖ו הַּמֹצְאִ֥ים אֹתֹ֔ו
יּומַ֖ת מֹ֥ות אֶל־מֹׁשֶ֔ה יְהֹוָה֙ וַּיֹ֤אמֶר לה ס לֹו: מַה־ּיֵעָׂשֶ֖ה פֹרַׁ֔ש לֹ֣א ּכִ֚י ּבַּמִׁשְמָ֑ר אֹתֹ֖ו
ּכָל־הָעֵדָ֗ה אֹתֹ֜ו וַּיֹצִ֨יאּו לו לַּמַחֲנֶה: מִחּ֖וץ ּכָל־הָ֣עֵדָ֔ה בָאֲבָנִים֙ אֹתֹ֤ו רָגֹ֨ום הָאִ֑יׁש
פ אֶת־מֹׁשֶה: יְהֹוָ֖ה צִּוָ֥ה ּכַאֲׁשֶ֛ר וַּיָמֹ֑ת ּבָאֲבָנִ֖ים אֹתֹ֛ו וַּיִרְּגְמּ֥ו לַּמַחֲנֶ֔ה אֶל־מִחּוץ֙

אֲלֵהֶ֔ם[מפטיר] וְאָמַרְתָ֣ יִׂשְרָאֵל֙ אֶל־ּבְנֵ֤י ּדַּבֵ֞ר לח ּלֵאמֹר: אֶל־מֹׁשֶ֥ה יְהֹוָ֖ה וַּיֹ֥אמֶר לז
תְכֵלֶת: ּפְתִ֥יל הַּכָנָ֖ף עַל־צִיצִ֥ת וְנָתְנּ֛ו לְדֹרֹתָ֑ם בִגְדֵיהֶ֖ם עַל־ּכַנְפֵ֥י צִיצִ֛ת לָהֶ֥ם וְעָׂשּ֨ו
אֹתָ֑ם וַעֲׂשִיתֶ֖ם יְהֹוָ֔ה אֶת־ּכָל־מִצְוֹ֣ת ּוזְכַרְתֶם֙ אֹתֹ֗ו ּורְאִיתֶ֣ם לְצִיצִת֒ לָכֶם֘ וְהָיָ֣ה לט
תִזְּכְרּ֔ו לְמַ֣עַן מ אַחֲרֵיהֶם: זֹנִ֖ים אֲׁשֶר־אַתֶ֥ם עֵינֵיכֶ֔ם וְאַחֲרֵ֣י לְבַבְכֶם֙ אַחֲרֵ֤י תָתּ֜ורּו וְלֹ֨א
אֲׁשֶ֨ר אֱלֹהֵיכֶ֗ם יְהֹוָ֣ה אֲנִ֞י מא לֵאלֹהֵיכֶם: קְדֹׁשִ֖ים וִהְיִיתֶ֥ם אֶת־ּכָל־מִצְֹותָ֑י וַעֲׂשִיתֶ֖ם
הֹוצֵ֤אתִי אֶתְכֶם֙ מֵאֶ֣רֶץ מִצְרַ֔יִם לִהְיֹ֥ות לָכֶ֖ם לֵאלֹהִ֑ים אֲנִ֖י יְהֹוָ֥ה אֱלֹהֵיכֶם:   פ פ פ

פרק טז
קרח] וְאֹ֥ון[פרשת אֱלִיאָ֛ב ּבְנֵ֧י וַאֲבִירָ֜ם וְדָתָ֨ן ּבֶן־לֵוִ֑י ּבֶן־קְהָ֖ת ּבֶן־יִצְהָ֥ר קֹ֔רַח וַּיִּקַ֣ח א

ּומָאתָ֑יִם חֲמִּׁשִ֣ים מִּבְנֵי־יִׂשְרָאֵ֖ל וַאֲנָׁשִ֥ים מֹׁשֶ֔ה לִפְנֵ֣י וַּיָקֻ֨מּו֙ ב רְאּובֵן: ּבְנֵ֥י ּבֶן־ּפֶ֖לֶת
אֲלֵהֶם֘ וַּיֹאמְרּ֣ו וְעַל־אַהֲרֹ֗ן עַל־מֹׁשֶ֣ה וַּיִּקָהֲלּו ג אַנְׁשֵי־ׁשֵם: מֹועֵ֖ד קְרִאֵ֥י עֵדָ֛ה נְׂשִיאֵ֥י
יְהֹוָה: עַל־קְהַ֥ל תִתְנַּׂשְאּ֖ו ּומַּדּ֥ועַ יְהֹוָ֑ה ּובְתֹוכָ֖ם קְדֹׁשִ֔ים ּכֻּלָ֣ם כָל־הָעֵדָה֙ ּכִ֤י רַב־לָכֶם֒
וְיֹדַ֨ע ּבֹ֠קֶר לֵאמֹר֒ וְאֶל־ּכָל־עֲדָתֹו֘ אֶל־קֹ֜רַח וַיְדַּבֵ֨ר ה עַל־ּפָנָיו: וַּיִּפֹ֖ל מֹׁשֶ֔ה וַּיִׁשְמַ֣ע ד

אֵלָיו: יַקְרִ֥יב יִבְחַר־ּבֹ֖ו אֲׁשֶ֥ר וְאֵ֛ת אֵלָ֑יו וְהִקְרִ֣יב וְאֶת־הַּקָדֹ֖וׁש אֶת־אֲׁשֶר־לֹ֛ו [לוי]יְהֹוָ֧ה
| עֲלֵיהֶ֨ן וְׂשִ֩ימּו֩ אֵׁ֡ש | ּותְנּו־בָהֵ֣ן ז וְכָל־עֲדָתֹו: קֹ֖רַח מַחְתֹ֔ות קְחּו־לָכֶ֣ם עֲׂשּ֑ו זֹ֖את ו
ּבְנֵ֥י רַב־לָכֶ֖ם הַּקָדֹ֑וׁש הּ֣וא יְהֹוָ֖ה אֲׁשֶר־יִבְחַ֥ר הָאִ֛יׁש וְהָיָ֗ה מָחָ֔ר יְהֹוָה֙ לִפְנֵ֤י קְטֹ֜רֶת

לֵוִי:[ישראל]לֵוִי: ּבְנֵ֥י ׁשִמְעּו־נָ֖א אֶל־קֹ֑רַח מֹׁשֶ֖ה וַּיֹ֥אמֶר לוי]ח מִּכֶ֗םט[ע''כ הַמְעַ֣ט
לַעֲבֹ֗ד אֵלָ֑יו אֶתְכֶ֖ם לְהַקְרִ֥יב יִׂשְרָאֵ֔ל מֵעֲדַ֣ת אֶתְכֶם֙ יִׂשְרָאֵ֤ל אֱלֹהֵ֨י ּכִי־הִבְּדִיל֩
וְאֶת־ּכָל־אַחֶ֥יךָ אֹתְךָ֔ וַּיַקְרֵב֙ י לְׁשָרְתָם: הָעֵדָ֖ה לִפְנֵ֥י וְלַעֲמֹ֛ד יְהֹוָ֔ה מִׁשְּכַ֣ן אֶת־עֲבֹדַת֙
עַל־יְהֹוָ֑ה הַּנֹעָדִ֖ים וְכָל־עֲדָ֣תְךָ֔ אַתָה֙ לָכֵ֗ן יא ּגַם־ּכְהֻּנָה: ּובִּקַׁשְתֶ֖ם אִתָ֑ךְ בְנֵי־לֵוִ֖י
ּבְנֵ֣י וְלַאֲבִירָ֖ם לְדָתָ֥ן לִקְרֹ֛א מֹׁשֶ֔ה וַּיִׁשְלַ֣ח יב עָלָיו: [תַּלִ֖ינּו] תַּלִ֖ונּו ּכִ֥י מַה־הּ֔וא וְאַהֲרֹ֣ן
לַהֲמִיתֵ֖נּו ּודְבַׁ֔ש חָלָב֙ זָבַ֤ת מֵאֶ֨רֶץ הֶעֱלִיתָ֨נּו֙ ּכִ֤י הַמְעַ֗ט יג נַעֲלֶה: לֹ֥א וַּיֹאמְרּ֖ו אֱלִיאָ֑ב

ּגַם־הִׂשְתָרֵר: עָלֵ֖ינּו ּכִי־תִׂשְתָרֵ֥ר ּודְבַׁש֙[רביעי]ּבַּמִדְּבָ֑ר חָלָ֤ב זָבַ֨ת אֶל־אֶ֩רֶץ֩ לֹ֣א אַ֡ף יד
נַעֲלֶה: לֹ֥א תְנַּקֵ֖ר הָהֵ֛ם הָאֲנָׁשִ֥ים הַעֵינֵ֞י וָכָ֑רֶם ׂשָדֶ֣ה נַחֲלַ֖ת וַתִ֨תֶן־לָ֔נּו הֲבִ֣יאֹתָ֔נּו
מֵהֶם֙ אֶחָ֤ד חֲמֹ֨ור לֹ֠א אֶל־מִנְחָתָ֑ם אַל־תֵ֖פֶן אֶל־יְהֹוָ֔ה וַּיֹ֨אמֶר֙ מְאֹ֔ד לְמֹׁשֶה֙ וַּיִ֤חַר טו
הֱיּ֖ו וְכָל־עֲדָ֣תְךָ֔ אַתָה֙ אֶל־קֹ֔רַח מֹׁשֶה֙ וַּיֹ֤אמֶר טז מֵהֶם: אֶת־אַחַ֥ד הֲרֵעֹ֖תִי וְלֹ֥א נָׂשָ֔אתִי
קְטֹ֔רֶת עֲלֵיהֶם֙ ּונְתַתֶ֤ם מַחְתָתֹ֗ו אִ֣יׁש | ּוקְחּ֣ו יז מָחָר: וְאַהֲרֹ֖ן וָהֵ֛ם אַתָ֥ה יְהֹוָ֑ה לִפְנֵ֣י
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אִ֥יׁש וְאַהֲרֹ֖ן וְאַתָ֥ה מַחְתֹ֑ת ּומָאתַ֖יִם חֲמִּׁשִ֥ים מַחְתָתֹ֔ו אִ֣יׁש יְהֹוָה֙ לִפְנֵ֤י וְהִקְרַבְתֶ֞ם
וַּיַעַמְדּ֗ו קְטֹ֑רֶת עֲלֵיהֶ֖ם וַּיָׂשִ֥ימּו אֵׁ֔ש עֲלֵיהֶם֙ וַּיִתְנּ֤ו מַחְתָתֹ֗ו אִ֣יׁש וַּיִקְחּ֞ו יח מַחְתָתֹו:
אֶל־ּפֶ֖תַח אֶת־ּכָל־הָ֣עֵדָ֔ה קֹ֨רַח֙ עֲלֵיהֶ֥ם וַּיַקְהֵ֨ל יט וְאַהֲרֹן: ּומֹׁשֶ֥ה מֹועֵ֖ד אֹ֥הֶל ּפֶ֛תַח

ס אֶל־ּכָל־הָעֵדָה: כְבֹוד־יְהֹוָ֖ה וַּיֵרָ֥א מֹועֵ֑ד אֶל־מֹׁשֶ֥ה[חמישי]אֹ֣הֶל יְהֹוָ֔ה וַיְדַּבֵ֣ר כ
וַּיִּפְלּ֤ו כב ּכְרָגַע: אֹתָ֖ם וַאֲכַּלֶ֥ה הַּזֹ֑את הָעֵדָ֣ה מִתֹ֖וךְ הִּבָ֣דְלּ֔ו כא לֵאמֹר: וְאֶל־אַהֲרֹ֖ן
ּכָל־הָעֵדָ֖ה וְעַ֥ל יֶחֱטָ֔א אֶחָד֙ הָאִ֤יׁש לְכָל־ּבָׂשָ֑ר הָרּוחֹ֖ת אֱלֹהֵ֥י אֵ֕ל וַּיֹ֣אמְרּ֔ו עַל־ּפְנֵיהֶם֙
הֵעָלּו֙ לֵאמֹ֑ר אֶל־הָעֵדָ֖ה ּדַּבֵ֥ר כד ּלֵאמֹר: אֶל־מֹׁשֶ֥ה יְהֹוָ֖ה וַיְדַּבֵ֥ר כג ס תִקְצֹף:
וַּיֵלְכּ֥ו וַאֲבִירָ֑ם אֶל־ּדָתָ֣ן וַּיֵ֖לֶךְ מֹׁשֶ֔ה וַּיָ֣קָם כה וַאֲבִירָם: ּדָתָ֥ן לְמִׁשְּכַן־קֹ֖רַח מִּסָבִ֔יב
הָאֲנָׁשִ֤ים אָהֳלֵ֨י מֵעַל֩ נָ֡א סּ֣ורּו לֵאמֹ֗ר אֶל־הָעֵדָ֜ה וַיְדַּבֵ֨ר כו יִׂשְרָאֵל: זִקְנֵ֥י אַחֲרָ֖יו
מֵעַ֧ל וַּיֵעָלּ֗ו כז ּבְכָל־חַּטֹאתָם: ּפֶן־תִּסָפּ֖ו לָהֶ֑ם ּבְכָל־אֲׁשֶ֣ר וְאַל־תִּגְעּ֖ו הָאֵּ֔לֶה הָרְׁשָעִים֙
ּונְׁשֵיהֶ֥ם אָהֳלֵיהֶ֔ם ּפֶ֚תַח נִּצָבִ֗ים יָצְאּ֣ו וַאֲבִירָ֜ם וְדָתָ֨ן מִּסָבִ֑יב וַאֲבִירָ֖ם ּדָתָ֥ן מִׁשְּכַן־קֹ֛רַח
אֵ֥ת לַעֲׂשֹ֕ות ׁשְלָחַ֔נִי ּכִי־יְהֹוָ֣ה תֵדְעּ֔ון ּבְזֹאת֙ מֹׁשֶה֒ וַּיֹ֘אמֶר֘ כח וְטַּפָם: ּובְנֵיהֶ֖ם
ּופְקֻּדַת֙ אֵּ֔לֶה יְמֻתּ֣ון ּכָל־הָאָדָם֙ אִם־ּכְמֹ֤ות כט מִּלִּבִי: ּכִי־לֹ֖א הָאֵּ֑לֶה ּכָל־הַּמַעֲׂשִ֖ים
ּופָצְתָ֨ה יְהֹוָ֗ה יִבְרָ֣א וְאִם־ּבְרִיאָ֞ה ל ׁשְלָחָנִי: יְהֹוָ֖ה לֹ֥א עֲלֵיהֶ֑ם יִּפָקֵ֖ד ּכָל־הָ֣אָדָ֔ם
ּכִ֧י וִידַעְתֶ֕ם ׁשְאֹ֑לָה חַּיִ֖ים וְיָרְדּ֥ו לָהֶ֔ם וְאֶת־ּכָל־אֲׁשֶ֣ר אֹתָם֙ ּובָלְעָ֤ה אֶת־ּפִ֨יהָ֙ הָאֲדָמָ֤ה
הָאֵּ֑לֶה ּכָל־הַּדְבָרִ֖ים אֵ֥ת לְדַּבֵ֕ר ּכְכַּלֹתֹ֔ו וַיְהִי֙ לא אֶת־יְהֹוָה: הָאֵּ֖לֶה הָאֲנָׁשִ֥ים נִאֲצּ֛ו
אֹתָ֖ם וַתִבְלַ֥ע אֶת־ּפִ֔יהָ הָאָ֨רֶץ֙ וַתִפְתַ֤ח לב תַחְתֵיהֶם: אֲׁשֶ֥ר הָאֲדָמָ֖ה וַתִּבָקַ֥ע
וְכָל־אֲׁשֶ֥ר הֵ֣ם וַּיֵ֨רְדּ֜ו לג ּכָל־הָרְכּוׁש: וְאֵ֖ת לְקֹ֔רַח אֲׁשֶ֣ר ּכָל־הָאָדָם֙ וְאֵ֤ת וְאֶת־ּבָתֵיהֶ֑ם
אֲׁשֶ֛ר וְכָל־יִׂשְרָאֵ֗ל לד הַּקָהָל: מִתֹ֥וךְ וַּיֹאבְדּ֖ו הָאָ֔רֶץ עֲלֵיהֶם֙ וַתְכַ֤ס ׁשְאֹ֑לָה חַּיִ֖ים לָהֶ֛ם
יְהֹוָ֑ה מֵאֵ֣ת יָצְאָ֖ה וְאֵׁ֥ש לה הָאָרֶץ: ּפֶן־תִבְלָעֵ֖נּו אָמְרּ֔ו ּכִ֣י לְקֹלָ֑ם נָ֣סּו סְבִיבֹתֵיהֶ֖ם

וַתֹ֗אכַל אֵ֣ת הַחֲמִּׁשִ֤ים ּומָאתַ֨יִם֙ אִ֔יׁש מַקְרִיבֵ֖י הַּקְטֹרֶת:   ס

פרק יז
וְיָרֵ֤ם הַּכֹהֵ֗ן ּבֶן־אַהֲרֹ֣ן אֶל־אֶלְעָזָ֜ר אֱמֹ֨ר ב ּלֵאמֹר: אֶל־מֹׁשֶ֥ה יְהֹוָ֖ה וַיְדַּבֵ֥ר א
מַחְתֹות֩ אֵ֡ת ג קָדֵׁשּו: ּכִ֖י זְרֵה־הָ֑לְאָה וְאֶת־הָאֵׁ֖ש הַּׂשְרֵפָ֔ה מִּבֵ֣ין אֶת־הַּמַחְתֹת֙
ּכִי־הִקְרִיבֻ֥ם לַּמִזְּבֵ֔חַ צִּפּ֣וי פַחִים֙ רִּקֻעֵ֤י אֹתָ֜ם וְעָׂשּ֨ו ּבְנַפְׁשֹתָ֗ם הָאֵּ֜לֶה הַחַּטָאִ֨ים
מַחְתֹ֣ות אֵ֚ת הַּכֹהֵ֗ן אֶלְעָזָ֣ר וַּיִּקַ֞ח ד יִׂשְרָאֵל: לִבְנֵ֥י לְאֹ֖ות וְיִהְיּ֥ו וַּיִקְּדָׁ֑שּו לִפְנֵי־יְהֹוָ֖ה
לְ֠מַ֠עַן יִׂשְרָאֵ֗ל לִבְנֵ֣י זִּכָרֹ֞ון ה לַּמִזְּבֵחַ: צִּפּ֥וי וַיְרַּקְעּ֖ום הַּׂשְרֻפִ֑ים הִקְרִ֖יבּו אֲׁשֶ֥ר הַּנְחׁ֔שֶת
יְהֹוָ֑ה לִפְנֵ֣י קְטֹ֖רֶת לְהַקְטִ֥יר הּ֔וא אַהֲרֹן֙ מִּזֶ֤רַע לֹ֣א אֲׁ֠שֶ֠ר זָ֗ר אִ֣יׁש לֹא־יִקְרַ֜ב אֲׁשֶ֨ר

וְלֹא־יִהְיֶ֤ה כְקֹ֨רַח֙ וְכַ֣עֲדָתֹ֔ו ּכַאֲׁשֶ֨ר ּדִּבֶ֧ר יְהֹוָ֛ה ּבְיַד־מֹׁשֶ֖ה לֹו:   פ  
הֲמִתֶ֖ם אַתֶ֥ם לֵאמֹ֑ר וְעַל־אַהֲרֹ֖ן עַל־מֹׁשֶ֥ה מִּמָ֣חֳרָ֔ת ּבְנֵי־יִׂשְרָאֵל֙ ּכָל־עֲדַ֤ת וַּיִּלֹ֜נּו ו
מֹועֵ֔ד אֶל־אֹ֣הֶל וַּיִפְנּו֙ וְעַל־אַהֲרֹ֔ן עַל־מֹׁשֶ֣ה הָעֵדָה֙ ּבְהִּקָהֵ֤ל וַיְהִ֗י ז יְהֹוָה: אֶת־עַ֥ם
ס מֹועֵד: אֹ֥הֶל אֶל־ּפְנֵ֖י וְאַהֲרֹ֔ן מֹׁשֶה֙ וַּיָבֹ֤א ח יְהֹוָה: ּכְבֹ֥וד וַּיֵרָ֖א הֶעָנָ֑ן כִּסָ֖הּו וְהִּנֵ֥ה
ּכְרָ֑גַע אֹתָ֖ם וַאֲכַּלֶ֥ה הַּזֹ֔את הָעֵדָ֣ה מִתֹוךְ֙ הֵרֹּ֗מּו י ּלֵאמֹר: אֶל־מֹׁשֶ֥ה יְהֹוָ֖ה וַיְדַּבֵ֥ר ט
מֵעַ֤ל אֵׁ֜ש וְתֶן־עָלֶ֨יהָ אֶת־הַּ֠מַחְתָ֠ה קַ֣ח אֶל־אַהֲרֹ֗ן מֹׁשֶ֜ה וַּיֹ֨אמֶר יא עַל־ּפְנֵיהֶם: וַּיִּפְלּ֖ו
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מִּלִפְנֵ֥י הַּקֶ֛צֶף ּכִי־יָצָ֥א עֲלֵיהֶ֑ם וְכַּפֵ֣ר אֶל־הָעֵדָ֖ה מְהֵרָ֛ה וְהֹולֵ֧ךְ קְטֹ֔רֶת וְׂשִ֣ים הַּמִזְּבֵ֨חַ֙
וְהִּנֵ֛ה הַּקָהָ֔ל אֶל־תֹ֣וךְ וַּיָ֨רָץ֙ מֹׁשֶ֗ה ּדִּבֶ֣ר | ּכַאֲׁשֶ֣ר אַהֲרֹ֜ן וַּיִּקַ֨ח יב הַּנָגֶף: הֵחֵ֥ל יְהֹוָ֖ה
ּובֵ֣ין ּבֵין־הַּמֵתִ֖ים וַּיַעֲמֹ֥ד יג עַל־הָעָם: וַיְכַּפֵ֖ר אֶת־הַּקְטֹ֔רֶת וַּיִתֵן֙ ּבָעָ֑ם הַּנֶ֖גֶף הֵחֵ֥ל
מֵאֹ֑ות ּוׁשְבַ֣ע אֶ֖לֶף עָׂשָ֛ר אַרְּבָעָ֥ה ּבַּמַּגֵפָ֔ה הַּמֵתִים֙ וַּיִהְיּ֗ו יד הַּמַּגֵפָה: וַתֵעָצַ֖ר הַחַּיִ֑ים
מֹועֵ֑ד אֹ֣הֶל אֶל־ּפֶ֖תַח אֶל־מֹׁשֶ֔ה אַהֲרֹן֙ וַּיָׁ֤שָב טו עַל־ּדְבַר־קֹרַח: הַּמֵתִ֖ים מִּלְבַ֥ד

וְהַּמַּגֵפָ֖ה נֶעֱצָרָה:   פ   
מַּטֶה֩ מַּטֶ֣ה מֵאִתָ֡ם וְקַ֣ח יִׂשְרָאֵ֗ל אֶל־ּבְנֵ֣י | ּדַּבֵ֣ר יז ּלֵאמֹר: אֶל־מֹׁשֶ֥ה יְהֹוָ֖ה וַיְדַּבֵ֥ר טז
תִכְתֹ֖ב אֶת־ׁשְמֹ֔ו אִ֣יׁש מַּטֹ֑ות עָׂשָ֖ר ׁשְנֵ֥ים אֲבֹתָ֔ם לְבֵ֣ית ּכָל־נְׂשִיאֵהֶם֙ מֵאֵ֤ת אָ֜ב לְבֵ֨ית
ּבֵ֥ית לְרֹ֖אׁש אֶחָ֔ד מַּטֶ֣ה ּכִ֚י לֵוִ֑י עַל־מַּטֵ֣ה תִכְתֹ֖ב אַהֲרֹ֔ן ׁשֵ֣ם וְאֵת֙ יח עַל־מַּטֵהּו:

ׁשָּמָה:[ששי]אֲבֹותָם: לָכֶ֖ם אִּוָעֵ֥ד אֲׁשֶ֛ר הָעֵדּ֔ות לִפְנֵי֙ מֹועֵ֑ד ּבְאֹ֣הֶל וְהִּנַחְתָ֖ם יט
יִׂשְרָאֵ֔ל ּבְנֵ֣י אֶת־תְלֻּנֹות֙ מֵעָלַ֗י וַהֲׁשִּכֹתִ֣י יִפְרָ֑ח מַּטֵ֣הּו אֶבְחַר־ּבֹ֖ו אֲׁשֶ֥ר הָאִ֛יׁש וְהָיָ֗ה כ
ּכָל־נְׂשִיאֵיהֶ֡ם | אֵלָ֣יו וַּיִתְנּ֣ו יִׂשְרָאֵ֗ל אֶל־ּבְנֵ֣י מֹׁשֶ֜ה וַיְדַּבֵ֨ר כא עֲלֵיכֶם: מַּלִינִ֖ם הֵ֥ם אֲׁשֶ֛ר
אַהֲרֹ֖ן ּומַּטֵ֥ה מַּטֹ֑ות עָׂשָ֖ר ׁשְנֵ֥ים אֲבֹתָ֔ם לְבֵ֣ית אֶחָד֙ לְנָׂשִ֤יא מַּטֶ֨ה אֶחָ֜ד לְנָׂשִ֨יא מַּטֶה֩
וַיְהִ֣י כג הָעֵדֻת: ּבְאֹ֖הֶל יְהֹוָ֑ה לִפְנֵ֣י אֶת־הַּמַּטֹ֖ת מֹׁשֶ֛ה וַּיַּנַ֥ח כב מַּטֹותָם: ּבְתֹ֥וךְ
פֶ֨רַח֙ וַּיֹ֤צֵא לֵוִ֑י לְבֵ֣ית מַּטֵה־אַהֲרֹ֖ן ּפָרַ֥ח וְהִּנֵ֛ה הָעֵדּ֔ות אֶל־אֹ֣הֶל מֹׁשֶה֙ וַּיָבֹ֤א מִּמָחֳרָ֗ת
אֶל־ּכָל־ּבְנֵ֖י יְהֹוָ֔ה מִּלִפְנֵ֣י אֶת־ּכָל־הַּמַּטֹת֙ מֹׁשֶ֤ה וַּיֹצֵ֨א כד ׁשְקֵדִים: וַּיִגְמֹ֖ל צִ֔יץ וַּיָ֣צֵץ

  [ע''כ ששי]יִׂשְרָאֵ֑ל וַּיִרְאּ֥ו וַּיִקְחּ֖ו אִ֥יׁש מַּטֵהּו:   פ 
לְאֹ֖ות לְמִׁשְמֶ֥רֶת הָעֵדּ֔ות לִפְנֵ֣י אַהֲרֹן֙ אֶת־מַּטֵ֤ה הָׁשֵ֞ב אֶל־מֹׁשֶ֗ה יְהֹוָ֜ה וַּיֹ֨אמֶר כה
ּכֵ֥ן אֹתֹ֖ו יְהֹוָ֛ה צִּוָ֧ה ּכַאֲׁשֶ֨ר מֹׁשֶ֑ה וַּיַ֖עַׂש כו יָמֻתּו: וְלֹ֥א מֵעָלַ֖י תְלּוּנֹתָ֛ם ּותְכַ֧ל לִבְנֵי־מֶ֑רִי

עָׂשָה:   פ   
הַּקָרֵ֧ב ּכֹ֣ל כח אָבָדְנּו: ּכֻּלָ֥נּו אָבַ֖דְנּו ּגָוַ֛עְנּו הֵ֥ן לֵאמֹ֑ר אֶל־מֹׁשֶ֖ה יִׂשְרָאֵ֔ל ּבְנֵ֣י וַּיֹאמְרּו֙ כז

| הַּקָרֵ֛ב אֶל־מִׁשְּכַ֥ן יְהֹוָ֖ה יָמּ֑ות הַאִ֥ם תַ֖מְנּו לִגְֹועַ:   ס

פרק יח
הַּמִקְּדָׁ֑ש אֶת־עֲוֹ֣ן תִׂשְאּ֖ו אִתָ֔ךְ ּובֵית־אָבִ֨יךָ֙ ּובָנֶ֤יךָ אַתָ֗ה אֶל־אַהֲרֹ֔ן יְהֹוָה֙ וַּיֹ֤אמֶר א
אָבִ֨יךָ֙ ׁשֵ֤בֶט לֵוִ֜י מַּטֵ֨ה אֶת־אַחֶ֩יךָ֩ וְגַ֣ם ב ּכְהֻּנַתְכֶם: אֶת־עֲוֹ֥ן תִׂשְאּ֖ו אִתָ֔ךְ ּובָנֶי֣ךָ וְאַתָה֙
וְׁשָמְרּו֙ ג הָעֵדֻת: אֹ֥הֶל לִפְנֵ֖י אִתָ֔ךְ ּובָנֶ֣יךָ וְאַתָה֙ וִיׁשָרְתּ֑וךָ עָלֶ֖יךָ וְיִּלָוּ֥ו אִתָ֔ךְ הַקְרֵ֣ב
וְלֹא־יָמֻ֥תּו יִקְרָ֔בּו לֹ֣א וְאֶל־הַּמִזְּבֵ֨חַ֙ הַּקֹ֤דֶׁש אֶל־ּכְלֵ֨י אַךְ֩ ּכָל־הָאֹ֑הֶל ּומִׁשְמֶ֖רֶת מִׁשְמַרְתְךָ֔
הָאֹ֑הֶל עֲבֹדַ֣ת לְכֹ֖ל מֹועֵ֔ד אֹ֣הֶל אֶת־מִׁשְמֶ֨רֶת֙ וְׁשָמְרּ֗ו עָלֶ֔יךָ וְנִלְוּ֣ו ד ּגַם־אַתֶם: גַם־הֵ֖ם
הַּמִזְּבֵ֑חַ מִׁשְמֶ֣רֶת וְאֵ֖ת הַּקֹ֔דֶׁש מִׁשְמֶ֣רֶת אֵ֚ת ּוׁשְמַרְתֶ֗ם ה אֲלֵיכֶם: לֹא־יִקְרַ֥ב וְזָ֖ר
מִתֹ֖וךְ הַלְוִּיִ֔ם אֶת־אֲחֵיכֶ֣ם לָקַ֨חְתִי֙ הִּנֵ֤ה וַאֲנִ֗י ו יִׂשְרָאֵל: עַל־ּבְנֵ֥י קֶ֖צֶף עֹ֛וד וְלֹא־יִהְיֶ֥ה
ּובָנֶ֣יךָ וְאַתָ֣ה ז מֹועֵד: אֹ֥הֶל אֶת־עֲבֹדַ֖ת לַעֲבֹ֕ד לַיהֹוָ֔ה נְתֻנִים֙ מַתָנָ֤ה לָכֶ֞ם יִׂשְרָאֵ֑ל ּבְנֵ֣י
עֲבֹדַ֣ת וַעֲבַדְתֶ֑ם לַּפָרֹ֖כֶת ּולְמִּבֵ֥ית הַּמִזְּבֵ֛חַ לְכָל־ּדְבַ֧ר אֶת־ּכְהֻּנַתְכֶ֜ם תִׁשְמְרּ֨ו אִ֠תְךָ֠

מַתָנָ֗ה אֶתֵן֙ אֶת־ּכְהֻּנַתְכֶ֔ם וְהַּזָ֥ר הַּקָרֵ֖ב יּומָת:   פ   
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לְכָל־קָדְׁשֵ֣י תְרּומֹתָ֑י אֶת־מִׁשְמֶ֖רֶת לְךָ֔ נָתַ֣תִי הִּנֵ֣ה וַאֲנִי֙ אֶל־אַהֲרֹן֒ יְהֹוָה֘ וַיְדַּבֵ֣ר ח
מִּקֹ֥דֶׁש לְךָ֛ יִהְיֶ֥ה זֶ֣ה ט לְחָק־עֹולָם: ּולְבָנֶ֖יךָ לְמָׁשְחָ֛ה נְתַתִ֧ים לְךָ֙ בְנֵי־יִׂ֠שְרָאֵ֠ל
אֲׁשֶ֣ר ּולְכָל־אֲׁשָמָם֙ ּולְכָל־חַּטָאתָ֗ם לְכָל־מִנְחָתָ֞ם ּכָל־קָ֠רְּבָנָ֠ם מִן־הָאֵׁ֑ש הַּקֳדָׁשִ֖ים
יֹאכַ֣ל ּכָל־זָכָר֙ תֹאכֲלֶּ֑נּו הַּקֳדָׁשִ֖ים ּבְקֹ֥דֶׁש י ּולְבָנֶיךָ: הּ֖וא לְךָ֛ קָדָׁשִ֥ים קֹ֣דֶׁש לִ֔י יָׁשִ֣יבּו

יִהְיֶה־ּלָךְ: קֹ֖דֶׁש לְךָ֣[*]אֹתֹ֔ו יִׂשְרָאֵל֒ ּבְנֵ֣י לְכָל־תְנּופֹת֘ מַתָנָ֗ם תְרּומַ֣ת וְזֶה־ּלְךָ֞ יא
חֵ֣לֶב ּכֹ֚ל יב אֹתֹו: יֹאכַ֥ל ּבְבֵיתְךָ֖ ּכָל־טָהֹ֥ור לְחָק־עֹולָ֑ם אִתְךָ֖ וְלִבְנֹתֶ֛יךָ ּולְבָנֶ֧יךָ נְתַתִ֗ים
ּבִּכּורֵ֞י יג נְתַתִים: לְךָ֥ לַיהֹוָ֖ה אֲׁשֶר־יִתְנּ֥ו רֵאׁשִיתָ֛ם וְדָגָ֑ן תִירֹ֣וׁש וְכָל־חֵ֖לֶב יִצְהָ֔ר
ּכָל־חֵ֥רֶם יד יֹאכְלֶּנּו: ּבְבֵיתְךָ֖ ּכָל־טָהֹ֥ור יִהְיֶ֑ה לְךָ֣ לַיהֹוָ֖ה אֲׁשֶר־יָבִ֥יאּו ּבְאַרְצָ֛ם ּכָל־אֲׁשֶ֧ר

יִהְיֶה: לְךָ֥ ּבָאָדָ֥ם[*]ּבְיִׂשְרָאֵ֖ל לַיהֹוָ֛ה אֲׁשֶר־יַקְרִ֧יבּו לְכָל־ּבָׂשָ֞ר רֶ֠חֶם ּכָל־ּפֶ֣טֶר טו
הַּטְמֵאָ֖ה ּבְכֹור־הַּבְהֵמָ֥ה וְאֵ֛ת הָאָדָ֔ם ּבְכֹ֣ור אֵ֚ת תִפְּדֶ֗ה ּפָדֹ֣ה | אַ֣ךְ יִהְיֶה־ּלָ֑ךְ ּובַּבְהֵמָ֖ה
הַּקֹ֑דֶׁש ּבְׁשֶ֣קֶל ׁשְקָלִ֖ים חֲמֵׁ֥שֶת ּכֶ֛סֶף ּבְעֶ֨רְּכְךָ֔ תִפְּדֶ֔ה מִּבֶן־חֹ֣דֶׁש ּופְדּויָו֙ טז תִפְּדֶה:
הֵ֑ם קֹ֣דֶׁש תִפְּדֶ֖ה לֹ֥א עֵ֛ז אֹו־בְכֹ֥ור ּכֶׂ֜שֶב אֹו־בְכֹ֨ור ּבְכֹור־ׁשֹ֡ור אַ֣ךְ יז הּוא: ּגֵרָ֖ה עֶׂשְרִ֥ים

לַיהֹוָה: נִיחֹ֖חַ לְרֵ֥יחַ אִּׁשֶ֛ה תַקְטִ֔יר וְאֶת־חֶלְּבָ֣ם עַל־הַּמִזְּבֵ֨חַ֙ תִזְרֹ֤ק [*]אֶת־ּדָמָ֞ם
תְרּומֹ֣ת | ּכֹ֣ל יט יִהְיֶה: לְךָ֥ הַּיָמִ֖ין ּוכְׁשֹ֥וק הַתְנּופָ֛ה ּכַחֲזֵ֧ה יִהְיֶה־ּלָ֑ךְ ּובְׂשָרָ֖ם יח
לְחָק־עֹולָ֑ם אִתְךָ֖ וְלִבְנֹתֶ֛יךָ ּולְבָנֶ֧יךָ לְךָ֗ נָתַ֣תִי לַיהֹוָה֒ בְנֵי־יִׂשְרָאֵל֘ יָרִ֥ימּו אֲׁשֶ֨ר הַּקֳדָׁשִ֗ים
אֶל־אַהֲרֹ֗ן יְהֹוָ֜ה וַּיֹ֨אמֶר כ אִתָךְ: ּולְזַרְעֲךָ֥ לְךָ֖ יְהֹוָ֔ה לִפְנֵ֣י הִוא֙ עֹולָ֥ם מֶ֨לַח ּבְרִית֩
ּבְנֵ֥י ּבְתֹ֖וךְ וְנַחֲלָ֣תְךָ֔ חֶלְקְךָ֙ אֲנִ֤י ּבְתֹוכָ֑ם לְךָ֖ לֹא־יִהְיֶ֥ה וְחֵ֕לֶק תִנְחָ֔ל לֹ֣א ּבְאַרְצָם֙

ס חֵ֤לֶף[*]יִׂשְרָאֵל: לְנַחֲלָ֑ה ּבְיִׂשְרָאֵ֖ל ּכָל־מַעֲׂשֵ֥ר נָתַ֛תִי הִּנֵ֥ה לֵוִ֔י וְלִבְנֵ֣י כא
יִׂשְרָאֵ֖ל ּבְנֵ֥י עֹ֛וד וְלֹא־יִקְרְבּ֥ו כב מֹועֵד: אֹ֥הֶל אֶת־עֲבֹדַ֖ת עֹבְדִ֔ים אֲׁשֶר־הֵ֣ם עֲבֹדָתָם֙
וְהֵ֖ם מֹועֵ֔ד אֹ֣הֶל אֶת־עֲבֹדַת֙ הּ֗וא הַּלֵוִ֜י וְעָבַ֨ד כג לָמּות: חֵ֖טְא לָׂשֵ֥את מֹועֵ֑ד אֶל־אֹ֣הֶל
ּכִ֞י כד נַחֲלָה: יִנְחֲלּ֖ו לֹ֥א יִׂשְרָאֵ֔ל ּבְנֵ֣י ּובְתֹוךְ֙ לְדֹרֹ֣תֵיכֶ֔ם עֹולָם֙ חֻּקַ֤ת עֲֹונָ֑ם יִׂשְאּ֣ו
עַל־ּכֵן֙ לְנַחֲלָ֑ה לַלְוִּיִ֖ם נָתַ֥תִי תְרּומָ֔ה לַיהֹוָה֙ יָרִ֤ימּו אֲׁשֶ֨ר ּבְנֵי־יִׂשְרָאֵ֗ל אֶת־מַעְׂשַ֣ר

אָמַ֣רְתִי לָהֶ֔ם ּבְתֹוךְ֙ ּבְנֵ֣י יִׂשְרָאֵ֔ל לֹ֥א יִנְחֲלּ֖ו נַחֲלָה:   פ   
ּכִי־תִ֠קְחּ֠ו[*] אֲלֵהֶם֒ וְאָמַרְתָ֣ תְדַּבֵר֘ וְאֶל־הַלְוִּיִ֣ם כו ּלֵאמֹר: אֶל־מֹׁשֶ֥ה יְהֹוָ֖ה וַיְדַּבֵ֥ר כה

מִּמֶּ֨נּו֙ וַהֲרֵמֹתֶ֤ם ּבְנַחֲלַתְכֶ֑ם מֵאִתָ֖ם לָכֶ֛ם נָתַ֧תִי אֲׁשֶ֨ר אֶת־הַּמַעֲׂשֵ֗ר ּבְנֵי־יִׂשְרָאֵ֜ל מֵאֵ֨ת
מִן־הַּגֹ֔רֶן ּכַּדָגָן֙ תְרּומַתְכֶ֑ם לָכֶ֖ם וְנֶחְׁשַ֥ב כז מִן־הַּמַעֲׂשֵר: מַעֲׂשֵ֖ר יְהֹוָ֔ה תְרּומַ֣ת
אֲׁשֶ֣ר מַעְׂשְרֹ֣תֵיכֶ֔ם מִּכֹל֙ יְהֹוָ֔ה תְרּומַ֣ת גַם־אַתֶם֙ תָרִ֤ימּו ּכֵ֣ן כח מִן־הַּיָקֶב: וְכַמְלֵאָ֖ה
מִּכֹל֙ כט הַּכֹהֵן: לְאַהֲרֹ֖ן יְהֹוָ֔ה אֶת־תְרּומַ֣ת מִּמֶּ֨נּו֙ ּונְתַתֶ֤ם יִׂשְרָאֵ֑ל ּבְנֵ֣י מֵאֵ֖ת תִקְחּ֔ו

מִּמֶּנּו: אֶת־מִקְּדְׁשֹ֖ו מִּכָ֨ל־חֶלְּבֹ֔ו יְהֹוָ֑ה ּכָל־תְרּומַ֣ת אֵ֖ת תָרִ֕ימּו [מפטיר]מַתְנֹ֣תֵיכֶ֔ם
וְכִתְבּואַ֥ת ּגֹ֖רֶן ּכִתְבּואַ֥ת לַלְוִּיִ֔ם וְנֶחְׁשַב֙ מִּמֶּ֔נּו אֶת־חֶלְּבֹו֙ ּבַהֲרִימְכֶ֤ם אֲלֵהֶ֑ם וְאָמַרְתָ֖ ל
עֲבֹדַתְכֶ֖ם חֵ֥לֶף לָכֶ֔ם הּוא֙ ּכִי־ׂשָכָ֥ר ּובֵיתְכֶ֑ם אַתֶ֖ם ּבְכָל־מָקֹ֔ום אֹתֹו֙ וַאֲכַלְתֶ֤ם לא יָקֶב:
וְאֶת־קָדְׁשֵ֧י מִּמֶּ֑נּו אֶת־חֶלְּבֹ֖ו ּבַהֲרִימְכֶ֥ם חֵ֔טְא עָלָיו֙ וְלֹא־תִׂשְאּ֤ו לב מֹועֵד: ּבְאֹ֥הֶל

בְנֵי־יִׂשְרָאֵ֛ל לֹ֥א תְחַּלְלּ֖ו וְלֹ֥א תָמּותּו:   פ פ פ
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חקת] הַתֹורָ֔ה[פרשת חֻּקַ֣ת זֹ֚את ב לֵאמֹר: וְאֶל־אַהֲרֹ֖ן אֶל־מֹׁשֶ֥ה יְהֹוָ֔ה וַיְדַּבֵ֣ר א
אֲׁשֶ֤ר תְמִימָ֗ה אֲדֻּמָ֜ה פָרָ֨ה אֵלֶ֩יךָ֩ וְיִקְחּ֣ו יִׂשְרָאֵ֗ל אֶל־ּבְנֵ֣י | ּדַּבֵ֣ר לֵאמֹ֑ר יְהֹוָ֖ה אֲׁשֶר־צִּוָ֥ה
וְהֹוצִ֤יא הַּכֹהֵ֑ן אֶל־אֶלְעָזָ֖ר אֹתָּ֔ה ּונְתַתֶ֣ם ג עֹל: עָלֶ֖יהָ לֹא־עָלָ֥ה אֲׁשֶ֛ר מּ֔ום אֵין־ּבָּה֙
ּבְאֶצְּבָעֹ֑ו מִּדָמָּ֖ה הַּכֹהֵ֛ן אֶלְעָזָ֧ר וְלָקַ֞ח ד לְפָנָיו: אֹתָּ֖ה וְׁשָחַ֥ט לַּמַחֲנֶ֔ה אֶל־מִחּ֣וץ אֹתָּה֙
לְעֵינָ֑יו אֶת־הַּפָרָ֖ה וְׂשָרַ֥ף ה ּפְעָמִים: ׁשֶ֥בַע מִּדָמָּ֖ה אֹהֶל־מֹועֵ֛ד ּפְנֵ֧י אֶל־נֹ֨כַח וְהִּזָ֞ה
ּוׁשְנִ֣י וְאֵזֹ֖וב אֶ֛רֶז עֵ֥ץ הַּכֹהֵ֗ן וְלָקַ֣ח ו יִׂשְרֹף: עַל־ּפִרְׁשָּ֖ה וְאֶת־ּדָמָּ֔ה וְאֶת־ּבְׂשָרָּה֙ אֶת־עֹרָּ֤ה
ּבַּמַ֔יִם ּבְׂשָרֹו֙ וְרָחַ֤ץ הַּכֹהֵ֗ן ּבְגָדָ֜יו וְכִּבֶ֨ס ז הַּפָרָה: ׂשְרֵפַ֥ת אֶל־תֹ֖וךְ וְהִׁשְלִ֕יךְ תֹולָ֑עַת
ּבַּמַ֔יִם ּבְגָדָיו֙ יְכַּבֵ֤ס אֹתָּ֔ה וְהַּׂשֹרֵ֣ף ח עַד־הָעָרֶב: הַּכֹהֵ֖ן וְטָמֵ֥א אֶל־הַּמַחֲנֶ֑ה יָבֹ֣א וְאַחַ֖ר
וְהִּנִ֛יחַ הַּפָרָ֔ה אֵ֣פֶר אֵ֚ת טָהֹ֗ור אִ֣יׁש | וְאָסַ֣ף ט עַד־הָעָרֶב: וְטָמֵ֖א ּבַּמָ֑יִם ּבְׂשָרֹ֖ו וְרָחַ֥ץ
חַּטָ֥את נִּדָ֖ה לְמֵ֥י לְמִׁשְמֶ֛רֶת ּבְנֵי־יִׂשְרָאֵ֧ל לַעֲדַ֨ת וְ֠הָיְתָ֠ה טָהֹ֑ור ּבְמָקֹ֣ום לַּמַחֲנֶ֖ה מִחּ֥וץ

לִבְנֵ֣י[לוי]הִוא: וְהָיְתָ֞ה עַד־הָעָ֑רֶב וְטָמֵ֖א אֶת־ּבְגָדָ֔יו הַּפָרָה֙ אֶת־אֵ֤פֶר הָאֹסֵ֨ף וְ֠כִּבֶ֠ס י
ׁשִבְעַ֥ת וְטָמֵ֖א אָדָ֑ם לְכָל־נֶ֣פֶׁש ּבְמֵ֖ת הַּנֹגֵ֥עַ יא עֹולָם: לְחֻּקַ֥ת ּבְתֹוכָ֖ם הַּגָ֥ר וְלַּגֵ֛ר יִׂשְרָאֵ֗ל
יִתְחַּטָ֜א וְאִם־לֹ֨א יִטְהָ֑ר הַּׁשְבִיעִ֖י ּובַּיֹ֥ום הַּׁשְלִיׁשִ֛י ּבַּיֹ֧ום יִתְחַּטָא־בֹ֞ו הּ֣וא יב יָמִים:
אֲׁשֶר־יָמּ֜ות הָאָדָ֨ם ּבְנֶ֩פֶׁש֩ ּבְמֵ֣ת ּכָל־הַּנֹגֵ֡עַ יג יִטְהָר: לֹ֥א הַּׁשְבִיעִ֖י ּובַּיֹ֥ום הַּׁשְלִיׁשִ֛י ּבַּיֹ֧ום
נִּדָ֜ה מֵ֨י ּכִי֩ מִּיִׂשְרָאֵ֑ל הַהִ֖וא הַּנֶ֥פֶׁש וְנִכְרְתָ֛ה טִּמֵ֔א יְהֹוָה֙ אֶת־מִׁשְּכַ֤ן יִתְחַּטָ֗א וְלֹ֣א
ּבְאֹ֑הֶל ּכִי־יָמּ֣ות אָדָ֖ם הַתֹורָ֔ה זֹ֚את יד בֹו: טֻמְאָתֹ֥ו עֹ֖וד יִהְיֶ֔ה טָמֵ֣א עָלָיו֙ לֹא־זֹרַ֤ק
אֲׁשֶ֛ר פָתּ֔וחַ ּכְלִ֣י וְכֹל֙ טו יָמִים: ׁשִבְעַ֥ת יִטְמָ֖א ּבָאֹ֔הֶל וְכָל־אֲׁשֶ֣ר אֶל־הָאֹ֨הֶל֙ ּכָל־הַּבָ֤א
אֹ֣ו ּבַחֲלַל־חֶ֨רֶב֙ הַּׂשָדֶ֗ה עַל־ּפְנֵ֣י אֲׁשֶר־יִּגַ֜ע וְכֹ֨ל טז הּוא: טָמֵ֖א עָלָ֑יו ּפָתִ֖יל אֵין־צָמִ֥יד
ׂשְרֵפַ֣ת מֵעֲפַ֖ר לַּטָמֵ֔א וְלָקְחּו֙ יז יָמִים: ׁשִבְעַ֥ת יִטְמָ֖א בְקָ֑בֶר אֹ֣ו אָדָ֖ם אֹו־בְעֶ֥צֶם בְמֵ֔ת

אֶל־ּכֶלִי: חַּיִ֖ים מַ֥יִם עָלָ֛יו וְנָתַ֥ן מחוברין]הַחַּטָ֑את כשהן וְלָקַ֨ח[ישראל][לוי יח
אֲׁשֶ֣ר וְעַל־הַּנְפָׁשֹ֖ות וְעַל־ּכָל־הַּכֵלִ֔ים עַל־הָאֹ֨הֶל֙ וְהִּזָ֤ה טָהֹור֒ אִ֣יׁש ּבַּמַ֘יִם֘ וְטָבַ֣ל אֵזֹ֜וב
עַל־הַּטָמֵ֔א הַּטָהֹר֙ וְהִּזָ֤ה יט בַּקָבֶר: אֹ֥ו בַּמֵ֖ת אֹ֥ו בֶחָלָ֔ל אֹ֣ו ּבַעֶ֨צֶם֙ וְעַל־הַּנֹגֵ֗עַ הָיּו־ׁשָ֑ם
וְטָהֵ֥ר ּבַּמַ֖יִם וְרָחַ֥ץ ּבְגָדָ֛יו וְכִּבֶ֧ס הַּׁשְבִיעִ֔י ּבַּיֹ֣ום וְחִּטְאֹו֙ הַּׁשְבִיעִ֑י ּובַּיֹ֣ום הַּׁשְלִיׁשִ֖י ּבַּיֹ֥ום
ּכִי֩ הַּקָהָ֑ל מִתֹ֣וךְ הַהִ֖וא הַּנֶ֥פֶׁש וְנִכְרְתָ֛ה יִתְחַּטָ֔א וְלֹ֣א אֲׁשֶר־יִטְמָא֙ וְאִ֤יׁש כ ּבָעָרֶב:
לְחֻּקַ֣ת לָהֶ֖ם וְהָיְתָ֥ה כא הּוא: טָמֵ֥א עָלָ֖יו לֹא־זֹרַ֥ק נִּדָ֛ה מֵ֥י טִּמֵ֗א יְהֹוָ֜ה אֶת־מִקְּדַׁ֨ש
וְכֹ֛ל כב עַד־הָעָרֶב: יִטְמָ֖א הַּנִּדָ֔ה ּבְמֵ֣י וְהַּנֹגֵ֨עַ֙ ּבְגָדָ֔יו יְכַּבֵ֣ס מֵי־הַּנִּדָה֙ ּומַּזֵ֤ה עֹולָ֑ם

אֲׁשֶר־יִּגַע־ּבֹ֥ו הַּטָמֵ֖א יִטְמָ֑א וְהַּנֶ֥פֶׁש הַּנֹגַ֖עַת תִטְמָ֥א עַד־הָעָרֶב:   פ

פרק כ
וַתָ֤מָת ּבְקָדֵׁ֑ש הָעָ֖ם וַּיֵׁ֥שֶב הָרִאׁשֹ֔ון ּבַחֹ֣דֶׁש מִדְּבַר־צִן֙ ּכָל־הָ֨עֵדָ֤ה בְנֵי־יִׂ֠שְרָאֵ֠ל וַּיָבֹ֣אּו א
וַּיָ֥רֶב ג וְעַל־אַהֲרֹן: עַל־מֹׁשֶ֖ה וַּיִּקָ֣הֲלּ֔ו לָעֵדָ֑ה מַ֖יִם וְלֹא־הָ֥יָה ב ׁשָם: וַתִּקָבֵ֖ר מִרְיָ֔ם ׁשָם֙
הֲבֵאתֶם֙ וְלָמָ֤ה ד יְהֹוָה: לִפְנֵ֥י אַחֵ֖ינּו ּבִגְוַ֥ע גָוַ֛עְנּו וְלּ֥ו לֵאמֹ֔ר וַּיֹאמְרּ֣ו עִם־מֹׁשֶ֑ה הָעָ֖ם
הֶעֱלִיתֻ֨נּו֙ וְלָמָ֤ה ה ּובְעִירֵנּו: אֲנַ֖חְנּו ׁשָ֔ם לָמּ֣ות הַּזֶ֑ה אֶל־הַּמִדְּבָ֖ר יְהֹוָ֔ה אֶת־קְהַ֣ל
וְרִּמֹ֔ון וְגֶ֨פֶן֙ ּותְאֵנָ֤ה זֶ֗רַע מְקֹ֣ום | לֹ֣א הַּזֶ֑ה הָרָ֖ע אֶל־הַּמָקֹ֥ום אֹתָ֔נּו לְהָבִ֣יא מִּמִצְרַ֔יִם
וַּיִּפְלּ֖ו מֹועֵ֔ד אֹ֣הֶל אֶל־ּפֶ֨תַח֙ הַּקָהָ֗ל מִּפְנֵ֣י וְאַהֲרֹ֜ן מֹׁשֶ֨ה וַּיָבֹא֩ ו לִׁשְתֹות: אַ֖יִן ּומַ֥יִם

149



עַל־ּפְנֵיהֶ֑ם וַּיֵרָ֥א כְבֹוד־יְהֹוָ֖ה אֲלֵיהֶם:   פ  
אַתָה֙[רביעי] אֶת־הָעֵדָה֙ וְהַקְהֵ֤ל אֶת־הַּמַּטֶ֗ה קַ֣ח ח ּלֵאמֹר: אֶל־מֹׁשֶ֥ה יְהֹוָ֖ה וַיְדַּבֵ֥ר ז

מַ֨יִם֙ לָהֶ֥ם וְהֹוצֵאתָ֙ מֵימָ֑יו וְנָתַ֣ן לְעֵינֵיהֶ֖ם אֶל־הַּסֶ֛לַע וְדִּבַרְתֶ֧ם אָחִ֔יךָ וְאַהֲרֹ֣ן
יְהֹוָ֑ה מִּלִפְנֵ֣י אֶת־הַּמַּטֶ֖ה מֹׁשֶ֛ה וַּיִּקַ֥ח ט וְאֶת־ּבְעִירָם: אֶת־הָעֵדָ֖ה וְהִׁשְקִיתָ֥ מִן־הַּסֶ֔לַע
לָהֶ֗ם וַּיֹ֣אמֶר הַּסָ֑לַע אֶל־ּפְנֵ֣י אֶת־הַּקָהָ֖ל וְאַהֲרֹ֛ן מֹׁשֶ֧ה וַּיַקְהִ֜לּו י צִּוָהּו: ּכַאֲׁשֶ֖ר
וַּיַ֧ךְ אֶת־יָדֹ֗ו מֹׁשֶ֜ה וַּיָ֨רֶם יא מָיִם: לָכֶ֖ם נֹוצִ֥יא הַּזֶ֔ה הֲמִן־הַּסֶ֣לַע הַּמֹרִ֔ים ׁשִמְעּו־נָא֙
וַּיֹ֣אמֶר יב ס ּובְעִירָם: הָעֵדָ֖ה וַתֵׁ֥שְתְ רַּבִ֔ים מַ֣יִם וַּיֵצְאּו֙ ּפַעֲמָ֑יִם ּבְמַּטֵ֖הּו אֶת־הַּסֶ֛לַע
לָכֵ֗ן יִׂשְרָאֵ֑ל ּבְנֵ֣י לְעֵינֵ֖י לְהַ֨קְּדִיׁשֵ֔נִי ּבִ֔י לֹא־הֶאֱמַנְתֶ֣ם יַ֚עַן וְאֶל־אַהֲרֹן֒ אֶל־מֹׁשֶ֣ה יְהֹוָה֘
מְרִיבָ֔ה מֵ֣י הֵּ֚מָה יג לָהֶם: אֲׁשֶר־נָתַ֥תִי אֶל־הָאָ֖רֶץ הַּזֶ֔ה אֶת־הַּקָהָ֣ל תָבִ֨יאּו֙ לֹ֤א
מִּקָדֵׁ֖ש מַלְאָכִ֛ים מֹׁשֶ֧ה וַּיִׁשְלַ֨ח יד ס ּבָם: וַּיִּקָדֵׁ֖ש אֶת־יְהֹוָ֑ה בְנֵי־יִׂשְרָאֵ֖ל אֲׁשֶר־רָבּ֥ו
מְצָאָתְנּו: אֲׁשֶ֥ר ּכָל־הַתְלָאָ֖ה אֵ֥ת יָדַ֔עְתָ אַתָ֣ה יִׂשְרָאֵ֔ל אָחִ֣יךָ אָמַר֙ ּכֹ֤ה אֱדֹ֑ום אֶל־מֶ֣לֶךְ
וְלַאֲבֹתֵינּו: מִצְרַ֖יִם לָ֛נּו וַּיָרֵ֥עּו רַּבִ֑ים יָמִ֣ים ּבְמִצְרַ֖יִם וַּנֵׁ֥שֶב מִצְרַ֔יְמָה אֲבֹתֵ֨ינּו֙ וַּיֵרְדּ֤ו טו
בְקָדֵׁ֔ש אֲנַ֣חְנּו וְהִּנֵה֙ מִּמִצְרָ֑יִם וַּיֹצִאֵ֖נּו מַלְאָ֔ךְ וַּיִׁשְלַ֣ח קֹלֵ֔נּו וַּיִׁשְמַ֣ע אֶל־יְהֹוָה֙ וַּנִצְעַ֤ק טז
בְאֵ֑ר מֵ֣י נִׁשְתֶ֖ה וְלֹ֥א ּובְכֶ֔רֶם ּבְׂשָדֶ֣ה נַעֲבֹר֙ לֹ֤א בְאַרְצֶ֗ךָ נַעְּבְרָה־ּנָ֣א יז גְבּולֶךָ: קְצֵ֥ה עִ֖יר
אֱדֹ֔ום אֵלָיו֙ וַּיֹ֤אמֶר יח ּגְבֻלֶךָ: אֲׁשֶר־נַעֲבֹ֖ר עַ֥ד ּוׂשְמֹ֔אול יָמִ֣ין נִּטֶה֙ לֹ֤א נֵלֵ֗ךְ הַּמֶ֣לֶךְ ּדֶ֧רֶךְ
נַעֲלֶה֒ ּבַמְסִּלָ֣ה ּבְנֵי־יִׂשְרָאֵל֘ אֵלָ֥יו וַּיֹאמְרּ֨ו יט לִקְרָאתֶךָ: אֵצֵ֥א ּפֶן־ּבַחֶ֖רֶב ּבִ֑י תַעֲבֹ֖ר לֹ֥א
וַּיֹ֖אמֶר כ אֶעֱבֹרָה: ּבְרַגְלַ֥י אֵין־ּדָבָ֖ר רַ֥ק מִכְרָ֑ם וְנָתַתִ֖י ּומִקְנַ֔י אֲנִ֣י נִׁשְתֶה֙ וְאִם־מֵימֶ֤יךָ
נְתֹן֙ אֱדֹ֗ום | וַיְמָאֵ֣ן כא חֲזָקָה: ּובְיָ֥ד ּכָבֵ֖ד ּבְעַ֥ם לִקְרָאתֹ֔ו אֱדֹום֙ וַּיֵצֵ֤א תַעֲבֹ֑ר לֹ֣א

אֶת־יִׂשְרָאֵ֔ל עֲבֹ֖ר ּבִגְבֻלֹ֑ו וַּיֵ֥ט יִׂשְרָאֵ֖ל מֵעָלָיו:   פ   
אֶל־מֹׁשֶ֥ה יְהֹוָ֛ה וַּיֹ֧אמֶר כג הָהָר: הֹ֥ר ּכָל־הָעֵדָ֖ה בְנֵי־יִׂשְרָאֵ֛ל וַּיָבֹ֧אּו מִּקָדֵׁ֑ש וַּיִסְעּ֖ו כב
לֹ֤א ּכִ֣י אֶל־עַּמָ֔יו אַהֲרֹן֙ יֵאָסֵ֤ף כד לֵאמֹר: אֶרֶץ־אֱדֹ֖ום עַל־ּגְבּ֥ול הָהָ֑ר ּבְהֹ֣ר וְאֶל־אַהֲרֹ֖ן
מְרִיבָה: לְמֵ֥י אֶת־ּפִ֖י אֲׁשֶר־מְרִיתֶ֥ם עַ֛ל יִׂשְרָאֵ֑ל לִבְנֵ֣י נָתַ֖תִי אֲׁשֶ֥ר אֶל־הָאָ֔רֶץ יָבֹא֙
אֶת־אַהֲרֹן֙ וְהַפְׁשֵ֤ט כו הָהָר: הֹ֥ר אֹתָ֖ם וְהַ֥עַל ּבְנֹ֑ו וְאֶת־אֶלְעָזָ֖ר אֶת־אַהֲרֹ֔ן קַ֚ח כה
ּכַאֲׁשֶ֖ר מֹׁשֶ֔ה וַּיַ֣עַׂש כז ׁשָם: ּומֵ֥ת יֵאָסֵ֖ף וְאַהֲרֹ֥ן ּבְנֹ֑ו אֶת־אֶלְעָזָ֣ר וְהִלְּבַׁשְתָ֖ם אֶת־ּבְגָדָ֔יו
אֶת־אַהֲרֹ֜ן מֹׁשֶ֨ה וַּיַפְׁשֵט֩ כח ּכָל־הָעֵדָה: לְעֵינֵ֖י הָהָ֔ר אֶל־הֹ֣ר וַּיַעֲלּו֙ יְהֹוָ֑ה צִּוָ֣ה
מֹׁשֶ֛ה וַּיֵ֧רֶד הָהָ֑ר ּבְרֹ֣אׁש ׁשָ֖ם אַהֲרֹ֛ן וַּיָ֧מָת ּבְנֹ֔ו אֶת־אֶלְעָזָ֣ר אֹתָם֙ וַּיַלְּבֵׁ֤ש אֶת־ּבְגָדָ֗יו
יֹ֔ום ׁשְלֹׁשִ֣ים אֶת־אַהֲרֹן֙ וַּיִבְּכּ֤ו אַהֲרֹ֑ן גָוַ֖ע ּכִ֥י ּכָל־הָ֣עֵדָ֔ה וַּיִרְאּו֙ כט מִן־הָהָר: וְאֶלְעָזָ֖ר

ּכֹ֖ל ּבֵ֥ית יִׂשְרָאֵל:   ס

פרק כא
ּבְיִׂשְרָאֵ֔ל וַּיִּלָ֨חֶם֙ הָאֲתָרִ֑ים ּדֶ֖רֶךְ יִׂשְרָאֵ֔ל ּבָ֣א ּכִ֚י הַּנֶ֔גֶב יׁשֵ֣ב מֶלֶךְ־עֲרָד֙ הַּכְנַעֲנִ֤י וַּיִׁשְמַ֞ע א
הַּזֶה֙ אֶת־הָעָ֤ם תִתֵ֜ן אִם־נָתֹ֨ן וַּיֹאמַ֑ר לַיהֹוָ֖ה נֶ֛דֶר יִׂשְרָאֵ֥ל וַּיִּדַ֨ר ב ׁשֶבִי: מִּמֶּ֖נּו | וַּיִׁ֥שְּבְ
וַּיַחֲרֵ֥ם אֶת־הַּכְנַעֲנִ֔י וַּיִתֵן֙ יִׂשְרָאֵ֗ל ּבְקֹ֣ול יְהֹוָ֜ה וַּיִׁשְמַ֨ע ג אֶת־עָרֵיהֶם: וְהַחֲרַמְתִ֖י ּבְיָדִ֔י

אֶתְהֶ֖ם וְאֶת־עָרֵיהֶ֑ם וַּיִקְרָ֥א ׁשֵם־הַּמָקֹ֖ום חָרְמָה:   פ   
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ּבַּדָרֶךְ: נֶפֶׁש־הָעָ֖ם וַתִקְצַ֥ר אֱדֹ֑ום אֶת־אֶ֣רֶץ לִסְּבֹ֖ב יַם־סּ֔וף ּדֶ֣רֶךְ הָהָר֙ מֵהֹ֤ר וַּיִסְעּ֞ו ד
לֶ֨חֶם֙ אֵ֥ין ּכִ֣י ּבַּמִדְּבָ֑ר לָמּ֖ות מִּמִצְרַ֔יִם הֶעֱלִיתֻ֨נּו֙ לָמָ֤ה ּובְמֹׁשֶה֒ ּבֵאלֹהִים֘ הָעָ֗ם וַיְדַּבֵ֣ר ה
הַּׂשְרָפִ֔ים הַּנְחָׁשִ֣ים אֵ֚ת ּבָעָ֗ם יְהֹוָ֜ה וַיְׁשַּלַ֨ח ו הַּקְלֹקֵל: ּבַּלֶ֖חֶם קָ֔צָה וְנַפְׁשֵ֣נּו מַ֔יִם וְאֵ֣ין
חָטָ֗אנּו וַּיֹאמְרּ֣ו אֶל־מֹׁשֶ֜ה הָעָ֨ם וַּיָבֹא֩ ז מִּיִׂשְרָאֵל: עַם־רָ֖ב וַּיָ֥מָת אֶת־הָעָ֑ם וַיְנַּׁשְכּ֖ו
ּבְעַ֥ד מֹׁשֶ֖ה וַּיִתְּפַּלֵ֥ל אֶת־הַּנָחָׁ֑ש מֵעָלֵ֖ינּו וְיָסֵ֥ר אֶל־יְהֹוָ֔ה הִתְּפַּלֵל֙ וָבָ֔ךְ בַיהֹוָה֙ ּכִי־דִּבַ֤רְנּו
ּכָל־הַּנָׁשּ֔וךְ וְהָיָה֙ עַל־נֵ֑ס אֹתֹ֖ו וְׂשִ֥ים ׂשָרָ֔ף לְךָ֙ עֲׂשֵ֤ה אֶל־מֹׁשֶ֗ה יְהֹוָ֜ה וַּיֹ֨אמֶר ח הָעָם:
הַּנָחָׁש֙ אִם־נָׁשַ֤ךְ וְהָיָ֗ה עַל־הַּנֵ֑ס וַיְׂשִמֵ֖הּו נְחׁ֔שֶת נְחַׁ֣ש מֹׁשֶה֙ וַּיַ֤עַׂש ט וָחָי: אֹתֹ֖ו וְרָאָ֥ה

וָחָי: הַּנְחׁ֖שֶת אֶל־נְחַׁ֥ש וְהִּבִ֛יט מחוברין]אֶת־אִ֔יׁש כשהן וַּיִסְעּ֖ו[חמישי][ישראל י
עַל־ּפְנֵ֣י אֲׁשֶר֙ ּבַּמִדְּבָר֙ הָעֲבָרִ֗ים ּבְעִּיֵ֣י וַּיַחֲנּ֞ו מֵאֹבֹ֑ת וַּיִסְעּ֖ו יא ּבְאֹבֹת: וַּיַחֲנּ֖ו יִׂשְרָאֵ֑ל ּבְנֵ֣י
מֵעֵ֤בֶר וַּיַחֲנּ֞ו נָסָ֒עּו֒ מִּׁשָם֘ יג זָרֶד: ּבְנַ֥חַל וַּיַחֲנּ֖ו נָסָ֑עּו מִּׁשָ֖ם יב הַּׁשָמֶׁש: מִּמִזְרַ֖ח מֹואָ֔ב
ּובֵ֥ין מֹואָ֖ב ּבֵ֥ין מֹואָ֔ב ּגְבּ֣ול אַרְנֹון֙ ּכִ֤י הָאֱמֹרִ֑י מִּגְבֻ֣ל הַּיֹצֵ֖א ּבַּמִדְּבָ֔ר אֲׁשֶ֣ר אַרְנֹון֙
אַרְנֹון: וְאֶת־הַּנְחָלִ֖ים ּבְסּופָ֔ה אֶת־וָהֵ֣ב יְהֹוָ֑ה מִלְחֲמֹ֣ת ּבְסֵ֖פֶר יֵאָמַ֔ר עַל־ּכֵן֙ יד הָאֱמֹרִי:
הִ֣וא ּבְאֵ֑רָה ּומִּׁשָ֖ם טז מֹואָב: לִגְבּ֥ול וְנִׁשְעַ֖ן עָ֑ר לְׁשֶ֣בֶת נָטָ֖ה אֲׁשֶ֥ר הַּנְחָלִ֔ים וְאֶׁ֨שֶד֙ טו

ס מָיִם: לָהֶ֖ם וְאֶתְנָ֥ה אֶת־הָעָ֔ם אֱסֹף֙ לְמֹׁשֶ֔ה יְהֹוָה֙ אָמַ֤ר אֲׁשֶ֨ר [ששי]הַּבְאֵ֗ר
ׂשָרִ֗ים חֲפָרּ֣והָ ּבְאֵ֞ר יח עֱנּו־לָּה: בְאֵ֖ר עֲלִ֥י הַּזֹ֑את אֶת־הַּׁשִירָ֖ה יִׂשְרָאֵ֔ל יָׁשִ֣יר אָ֚ז יז
נַחֲלִיאֵ֑ל ּומִּמַתָנָ֖ה יט מַתָנָה: ּומִּמִדְּבָ֖ר ּבְמִׁשְעֲנֹתָ֑ם ּבִמְחֹקֵ֖ק הָעָ֔ם נְדִיבֵ֣י ּכָרּ֨והָ֙
וְנִׁשְקָ֖פָה הַּפִסְּגָ֑ה רֹ֖אׁש מֹואָ֔ב ּבִׂשְדֵ֣ה אֲׁשֶר֙ הַּגַיְא֙ ּומִּבָמֹ֗ות כ ּבָמֹות: ּומִּנַחֲלִיאֵ֖ל

   [ע''כ ששי]עַל־ּפְנֵ֥י הַיְׁשִימֹן:   פ
מחוברין] כשהן לֵאמֹר:[רביעי מֶלֶךְ־הָאֱמֹרִ֖י אֶל־סִיחֹ֥ן מַלְאָכִ֔ים יִׂשְרָאֵל֙ וַּיִׁשְלַ֤ח כא

עַ֥ד נֵלֵ֔ךְ הַּמֶ֨לֶךְ֙ ּבְדֶ֤רֶךְ בְאֵ֑ר מֵ֣י נִׁשְתֶ֖ה לֹ֥א ּובְכֶ֔רֶם ּבְׂשָדֶ֣ה נִּטֶה֙ לֹ֤א בְאַרְצֶ֗ךָ אֶעְּבְרָ֣ה כב
סִיחֹ֜ן וַּיֶאֱסֹ֨ף ּבִגְבֻלֹו֒ עֲבֹ֣ר אֶת־יִׂשְרָאֵל֘ סִיחֹ֥ן וְלֹא־נָתַ֨ן כג ּגְבֻלֶךָ: אֲׁשֶר־נַעֲבֹ֖ר
וַּיַּכֵ֥הּו כד ּבְיִׂשְרָאֵל: וַּיִּלָ֖חֶם יָ֑הְצָה וַּיָבֹ֖א הַּמִדְּבָ֔רָה יִׂשְרָאֵל֙ לִקְרַ֤את וַּיֵצֵ֞א אֶת־ּכָל־עַּמֹ֗ו
עַּמֹון: ּבְנֵ֥י ּגְבּ֖ול עַ֔ז ּכִ֣י עַּמֹ֔ון עַד־ּבְנֵ֣י עַד־יַּבֹק֙ מֵאַרְנֹ֗ן אֶת־אַרְצֹ֜ו וַּיִירַׁ֨ש לְפִי־חָ֑רֶב יִׂשְרָאֵ֖ל
ּבְחֶׁשְּבֹ֖ון הָאֱמֹרִ֔י ּבְכָל־עָרֵ֣י יִׂשְרָאֵל֙ וַּיֵׁ֤שֶב הָאֵּ֑לֶה ּכָל־הֶעָרִ֖ים אֵ֥ת יִׂשְרָאֵ֔ל וַּיִּקַח֙ כה

ּבְמֶ֤לֶךְ[*]ּובְכָל־ּבְנֹתֶיהָ: נִלְחַ֗ם וְהּ֣וא הִ֑וא הָאֱמֹרִ֖י מֶ֥לֶךְ סִיחֹ֛ן עִ֗יר חֶׁשְּבֹ֔ון ּכִ֣י כו
ּבֹ֣אּו הַּמׁשְלִ֖ים יֹאמְרּ֥ו עַל־ּכֵ֛ן כז עַד־אַרְנֹן: מִּיָדֹ֖ו אֶת־ּכָל־אַרְצֹ֛ו וַּיִּקַ֧ח הָרִאׁשֹ֔ון מֹואָב֙
סִיחֹ֑ן מִּקִרְיַ֣ת לֶהָבָ֖ה מֵחֶׁשְּבֹ֔ון יָצְאָ֣ה ּכִי־אֵׁש֙ כח סִיחֹון: עִ֥יר וְתִּכֹונֵ֖ן תִּבָנֶ֥ה חֶׁשְּבֹ֑ון
ּבָנָ֤יו נָתַ֨ן עַם־ּכְמֹ֑וׁש אָבַ֖דְתָ מֹואָ֔ב אֹוי־לְךָ֣ כט אַרְנֹן: ּבָמֹ֥ות ּבַעֲלֵ֖י מֹואָ֔ב עָ֣ר אָכְלָה֙

סִיחֹון: אֱמֹרִ֖י לְמֶ֥לֶךְ ּבַּׁשְבִ֔ית ּובְנֹתָ֣יו וַּנַּׁשִ֣ים[*]ּפְלֵיטִם֙ עַד־ּדִיבֹ֑ן חֶׁשְּבֹ֖ון אָבַ֥ד וַּנִירָ֛ם ל
לְרַּגֵ֣ל מֹׁשֶה֙ וַּיִׁשְלַ֤ח לב הָאֱמֹרִי: ּבְאֶ֖רֶץ יִׂשְרָאֵ֔ל וַּיֵׁ֨שֶב֙ לא עַד־מֵידְבָא: אֲׁשֶ֖ר עַד־נֹ֔פַח
ּדֶ֖רֶךְ וַּיַעֲלּ֔ו וַּיִפְנּו֙ לג אֲׁשֶר־ׁשָם: אֶת־הָאֱמֹרִ֥י [וַּיֹ֖ורֶׁש] וַּיֹ֖ירֶׁש ּבְנֹתֶ֑יהָ וַּיִלְּכְדּ֖ו אֶת־יַעְזֵ֔ר

אֶדְרֶעִי: לַּמִלְחָמָ֖ה וְכָל־עַּמֹ֛ו הּ֧וא לִקְרָאתָ֜ם מֶלֶךְ־הַּבָׁשָ֨ן עֹוג֩ וַּיֵצֵ֣א [מפטיר]הַּבָׁשָ֑ן
וְאֶת־ּכָל־עַּמֹ֖ו אֹתֹ֛ו נָתַ֧תִי בְיָדְךָ֞ ּכִ֣י אֹתֹ֔ו אַל־תִירָ֣א אֶל־מֹׁשֶה֙ יְהֹוָ֤ה וַּיֹ֨אמֶר לד
וַּיַּכּ֨ו לה ּבְחֶׁשְּבֹון: יֹוׁשֵ֖ב אֲׁשֶ֥ר הָאֱמֹרִ֔י מֶ֣לֶךְ לְסִיחֹן֙ עָׂשִ֗יתָ ּכַאֲׁשֶ֣ר ּלֹ֔ו וְעָׂשִ֣יתָ וְאֶת־אַרְצֹ֑ו

אֹתֹ֤ו וְאֶת־ּבָנָיו֙ וְאֶת־ּכָל־עַּמֹ֔ו עַד־ּבִלְתִ֥י הִׁשְאִיר־לֹ֖ו ׂשָרִ֑יד וַּיִירְׁשּ֖ו אֶת־אַרְצֹו:
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פרק כב
ס ס ס יְרֵחֹו: לְיַרְּדֵ֥ן מֵעֵ֖בֶר מֹואָ֔ב ּבְעַרְבֹ֣ות וַּיַחֲנּו֙ יִׂשְרָאֵ֑ל ּבְנֵ֣י וַּיִסְעּ֖ו [פרשתא

מִּפְנֵ֥יבלק] מֹואָ֜ב וַּיָ֨גָר ג לָאֱמֹרִי: יִׂשְרָאֵ֖ל ּכָל־אֲׁשֶר־עָׂשָ֥ה אֵ֛ת ּבֶן־צִּפֹ֑ור ּבָלָ֖ק וַּיַ֥רְא ב
מִדְיָ֗ן אֶל־זִקְנֵ֣י מֹואָ֜ב וַּיֹ֨אמֶר ד יִׂשְרָאֵל: ּבְנֵ֥י מִּפְנֵ֖י מֹואָ֔ב וַּיָ֣קָץ רַב־הּ֑וא ּכִ֣י מְאֹ֖ד הָעָ֛ם
ּבֶן־צִּפֹ֛ור ּובָלָ֧ק הַּׂשָדֶ֑ה יֶ֣רֶק אֵ֖ת הַּׁשֹ֔ור ּכִלְחֹ֣ךְ אֶת־ּכָל־סְבִ֣יבֹתֵ֔ינּו הַּקָהָל֙ יְלַחֲכּ֤ו עַתָ֞ה
אֲׁשֶ֧ר ּפְ֠תֹ֠ורָה ּבֶן־ּבְעֹ֗ור אֶל־ּבִלְעָ֣ם מַלְאָכִ֜ים וַּיִׁשְלַ֨ח ה הַהִוא: ּבָעֵ֥ת לְמֹואָ֖ב מֶ֥לֶךְ
אֶת־עֵ֣ין כִּסָה֙ הִּנֵ֤ה מִּמִצְרַ֨יִם֙ יָצָ֤א עַ֣ם הִּ֠נֵ֠ה לֵאמֹ֗ר לִקְרֹא־לֹ֑ו ּבְנֵי־עַּמֹ֖ו אֶ֥רֶץ עַל־הַּנָהָ֛ר
הּוא֙ ּכִי־עָצּ֥ום הַּזֶ֗ה אֶת־הָעָ֣ם אָרָה־ּלִ֜י לְכָה־ּנָ֨א וְעַתָה֩ ו מִּמֻלִי: יֹׁשֵ֖ב וְהּ֥וא הָאָ֔רֶץ
וַאֲׁשֶ֥ר מְבֹרָ֔ךְ אֲׁשֶר־תְבָרֵךְ֙ אֵ֤ת יָדַ֗עְתִי ּכִ֣י מִן־הָאָ֑רֶץ וַאֲגָרֲׁשֶּ֖נּו נַּכֶה־ּבֹ֔ו אּוכַל֙ אּולַ֤י מִּמֶּ֔נִי
וַיְדַּבְרּ֥ו אֶל־ּבִלְעָ֔ם וַּיָבֹ֨אּו֙ ּבְיָדָ֑ם ּוקְסָמִ֖ים מִדְיָ֔ן וְזִקְנֵ֣י מֹואָב֙ זִקְנֵ֤י וַּיֵ֨לְכּ֜ו ז יּואָר: תָאֹ֖ר

בָלָק: ּדִבְרֵ֥י ּדָבָ֔ר[לוי]אֵלָ֖יו אֶתְכֶם֙ וַהֲׁשִבֹתִ֤י הַּלַ֔יְלָה פֹה֙ לִ֤ינּו אֲלֵיהֶ֗ם וַּיֹ֣אמֶר ח
אֶל־ּבִלְעָ֑ם אֱלֹהִ֖ים וַּיָבֹ֥א ט עִם־ּבִלְעָם: ׂשָרֵי־מֹואָ֖ב וַּיֵׁשְבּ֥ו אֵלָ֑י יְהֹוָ֖ה יְדַּבֵ֥ר ּכַאֲׁשֶ֛ר
מֶ֥לֶךְ ּבֶן־צִּפֹ֛ר ּבָלָ֧ק אֶל־הָאֱלֹהִ֑ים ּבִלְעָ֖ם וַּיֹ֥אמֶר י עִּמָךְ: הָאֵּ֖לֶה הָאֲנָׁשִ֥ים מִ֛י וַּיֹ֕אמֶר
לְכָ֤ה עַתָ֗ה הָאָ֑רֶץ אֶת־עֵ֣ין וַיְכַ֖ס מִּמִצְרַ֔יִם הַּיֹצֵ֣א הָעָם֙ הִּנֵ֤ה יא אֵלָי: ׁשָלַ֥ח מֹואָ֖ב
תֵלֵ֖ךְ לֹ֥א אֶל־ּבִלְעָ֔ם אֱלֹהִים֙ וַּיֹ֤אמֶר יב וְגֵרַׁשְתִיו: ּבֹ֖ו לְהִּלָ֥חֶם אּוכַ֛ל אּולַ֥י אֹתֹ֔ו קָבָה־ּלִי֙

הּוא: בָרּ֖וךְ ּכִ֥י אֶת־הָעָ֔ם תָאֹר֙ לֹ֤א וַּיֹ֨אמֶר֙[ישראל]עִּמָהֶ֑ם ּבַּבֹ֔קֶר ּבִלְעָם֙ וַּיָ֤קָם יג
ׂשָרֵ֣י וַּיָקּ֨ומּו֙ יד עִּמָכֶם: לַהֲלֹ֥ךְ לְתִתִ֖י יְהֹוָ֔ה מֵאֵ֣ן ּכִ֚י אֶל־אַרְצְכֶ֑ם לְכּ֖ו בָלָ֔ק אֶל־ׂשָרֵ֣י
ׂשָרִ֔ים ׁשְלֹ֣חַ ּבָלָ֑ק עֹ֖וד וַּיֹ֥סֶף טו עִּמָנּו: הֲלֹ֥ךְ ּבִלְעָ֖ם מֵאֵ֥ן וַּיֹ֣אמְרּ֔ו אֶל־ּבָלָ֑ק וַּיָבֹ֖אּו מֹואָ֔ב
ּבֶן־צִּפֹ֔ור ּבָלָ֣ק אָמַר֙ ּכֹ֤ה לֹ֗ו וַּיֹ֣אמְרּו אֶל־ּבִלְעָ֑ם וַּיָבֹ֖אּו טז מֵאֵּלֶה: וְנִכְּבָדִ֖ים רַּבִ֥ים
אֶעֱׂשֶ֑ה אֵלַ֖י אֲׁשֶר־תֹאמַ֥ר וְכֹ֛ל מְאֹ֔ד אֲכַּבֶדְךָ֙ ּכִי־כַּבֵ֤ד יז אֵלָי: מֵהֲלֹ֥ךְ תִּמָנַ֖ע אַל־נָ֥א
אִם־יִתֶן־לִ֥י בָלָ֔ק אֶל־עַבְדֵ֣י וַּיֹ֨אמֶר֙ ּבִלְעָ֗ם וַּיַ֣עַן יח הַּזֶה: הָעָ֥ם אֵ֖ת ּלִ֔י קָ֣בָה ּולְכָה־ּנָא֙
אֹ֥ו קְטַּנָ֖ה לַעֲׂשֹ֥ות אֱלֹהָ֔י יְהֹוָ֣ה אֶת־ּפִ֨י לַעֲבֹר֙ אּוכַ֗ל לֹ֣א וְזָהָ֑ב ּכֶ֣סֶף בֵיתֹ֖ו מְלֹ֥א בָלָ֛ק
עִּמִי: ּדַּבֵ֥ר יְהֹוָ֖ה מַה־ּיֹסֵ֥ף וְאֵ֣דְעָ֔ה הַּלָ֑יְלָה ּגַם־אַתֶ֖ם בָזֶ֛ה נָ֥א ׁשְבּ֨ו וְעַתָ֗ה יט גְדֹולָה:
לֵ֣ךְ קּ֖ום הָאֲנָׁשִ֔ים ּבָ֣אּו לְךָ֙ אִם־לִקְרֹ֤א לֹ֗ו וַּיֹ֣אמֶר לַ֒יְלָה֒ אֶל־ּבִלְעָם֘ | אֱלֹהִ֥ים וַּיָבֹ֨א כ

תַעֲׂשֶה: אֹתֹ֥ו אֵלֶ֖יךָ אֲׁשֶר־אֲדַּבֵ֥ר אֶת־הַּדָבָ֛ר וְאַ֗ךְ כשהןאִתָ֑ם [רביעי][חמישי
מֹואָב:מחוברין] עִם־ׂשָרֵ֥י וַּיֵ֖לֶךְ אֶת־אֲתֹנֹ֑ו וַּיַחֲבֹׁ֖ש ּבַּבֹ֔קֶר ּבִלְעָם֙ וַּיָ֤קָם כא

רֹכֵ֣ב וְהּוא֙ לֹ֑ו לְׂשָטָ֣ן ּבַּדֶ֖רֶךְ יְהֹוָ֛ה מַלְאַ֧ךְ וַּיִתְיַּצֵ֞ב הּוא֒ ּכִי־הֹולֵ֣ךְ אֱלֹהִים֘ וַּיִחַר־אַ֣ף כב
וְחַרְּבֹ֤ו ּבַּדֶ֗רֶךְ נִּצָ֣ב יְהֹוָ֜ה אֶת־מַלְאַ֨ךְ הָאָתֹון֩ וַתֵ֣רֶא כג עִּמֹו: נְעָרָ֖יו ּוׁשְנֵ֥י עַל־אֲתֹנֹ֔ו
לְהַּטֹתָּ֖ה אֶת־הָ֣אָתֹ֔ון ּבִלְעָם֙ וַּיַ֤ךְ ּבַּׂשָדֶ֑ה וַתֵ֖לֶךְ מִן־הַּדֶ֔רֶךְ הָאָתֹון֙ וַתֵ֤ט ּבְיָדֹ֔ו ׁשְלּופָה֙
וַתֵ֨רֶא כה מִּזֶה: וְגָדֵ֥ר מִּזֶ֖ה ּגָדֵ֥ר הַּכְרָמִ֑ים ּבְמִׁשְעֹ֖ול יְהֹוָ֔ה מַלְאַ֣ךְ וַּיַעֲמֹד֙ כד הַּדָרֶךְ:
וַּיֹ֖סֶף אֶל־הַּקִ֑יר ּבִלְעָ֖ם אֶת־רֶ֥גֶל וַתִלְחַ֛ץ אֶל־הַּקִ֔יר וַתִּלָחֵץ֙ יְהֹוָ֗ה אֶת־מַלְאַ֣ךְ הָאָתֹ֜ון
יָמִ֥ין לִנְטֹ֖ות אֵין־ּדֶ֥רֶךְ אֲׁשֶ֛ר צָ֔ר ּבְמָקֹ֣ום וַּיַעֲמֹד֙ עֲבֹ֑ור מַלְאַךְ־יְהֹוָ֖ה וַּיֹ֥וסֶף כו לְהַּכֹתָּה:
וַּיַ֥ךְ ּבִלְעָ֔ם וַּיִחַר־אַ֣ף ּבִלְעָ֑ם תַ֣חַת וַתִרְּבַ֖ץ יְהֹוָ֔ה אֶת־מַלְאַ֣ךְ הָאָתֹון֙ וַתֵ֤רֶא כז ּוׂשְמֹאול:
לְךָ֔ מֶה־עָׂשִ֣יתִי לְבִלְעָם֙ וַתֹ֤אמֶר הָאָתֹ֑ון אֶת־ּפִ֣י יְהֹוָ֖ה וַּיִפְתַ֥ח כח ּבַּמַּקֵל: אֶת־הָאָתֹ֖ון
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יֶׁש־חֶ֨רֶב֙ לּ֤ו ּבִ֑י הִתְעַּלַ֖לְתְ ּכִ֥י לָאָתֹ֔ון ּבִלְעָם֙ וַּיֹ֤אמֶר כט רְגָלִים: ׁשָלׁ֥ש זֶ֖ה הִּכִיתָ֔נִי ּכִ֣י
אֲׁשֶר־רָכַ֣בְתָ אֲתֹנְךָ֜ אָנֹכִ֨י הֲלֹוא֩ אֶל־ּבִלְעָ֗ם הָאָתֹ֜ון וַתֹ֨אמֶר ל הֲרַגְתִיךְ: עַתָ֖ה ּכִ֥י ּבְיָדִ֔י
וַיְגַ֣ל לא לֹא: וַּיֹ֖אמֶר ּכֹ֑ה לְךָ֖ לַעֲׂשֹ֥ות הִסְּכַ֔נְתִי הַהַסְּכֵ֣ן הַּזֶ֔ה עַד־הַּיֹ֣ום מֵעֹודְךָ֙ עָלַ֗י
וַּיִּקֹ֥ד ּבְיָדֹ֑ו ׁשְלֻפָ֖ה וְחַרְּבֹ֥ו ּבַּדֶ֔רֶךְ נִּצָ֣ב יְהֹוָה֙ אֶת־מַלְאַ֤ךְ וַּיַ֞רְא בִלְעָם֒ אֶת־עֵינֵ֣י יְהֹוָה֘
ׁשָלֹ֣וׁש זֶ֖ה אֶת־אֲתֹ֣נְךָ֔ הִּכִ֨יתָ֙ עַל־מָ֗ה יְהֹוָ֔ה מַלְאַ֣ךְ אֵלָיו֙ וַּיֹ֤אמֶר לב לְאַּפָיו: וַּיִׁשְתַ֖חּו
לְפָנַ֔י וַתֵ֣ט הָאָתֹ֔ון וַתִרְאַ֨נִי֙ לג לְנֶגְּדִי: הַּדֶ֖רֶךְ ּכִי־יָרַ֥ט לְׂשָטָ֔ן יָצָ֣אתִי אָנֹכִי֙ הִּנֵ֤ה רְגָלִ֑ים
הֶחֱיֵיתִי: וְאֹותָּ֥ה הָרַ֖גְתִי ּגַם־אֹתְכָ֥ה עַתָ֛ה ּכִ֥י מִּפָנַ֔י נָטְתָ֣ה אּולַי֙ רְגָלִ֑ים ׁשָלׁ֣ש זֶ֖ה
לִקְרָאתִ֖י נִּצָ֥ב אַתָ֛ה ּכִ֥י יָדַ֔עְתִי לֹ֣א ּכִ֚י חָטָ֔אתִי יְהֹוָה֙ אֶל־מַלְאַ֤ךְ ּבִלְעָ֜ם וַּיֹ֨אמֶר לד
לֵ֚ךְ אֶל־ּבִלְעָ֗ם יְהֹוָ֜ה מַלְאַ֨ךְ וַּיֹ֩אמֶר֩ לה ּלִי: אָׁשּ֥ובָה ּבְעֵינֶ֖יךָ אִם־רַ֥ע וְעַתָ֛ה ּבַּדָ֑רֶךְ
עִם־ׂשָרֵ֥י ּבִלְעָ֖ם וַּיֵ֥לֶךְ תְדַּבֵ֑ר אֹתֹ֣ו אֵלֶ֖יךָ אֲׁשֶר־אֲדַּבֵ֥ר אֶת־הַּדָבָ֛ר וְאֶ֗פֶס עִם־הָ֣אֲנָׁשִ֔ים
עַל־ּגְבּ֣ול אֲׁשֶר֙ מֹואָ֗ב אֶל־עִ֣יר לִקְרָאתֹ֜ו וַּיֵצֵ֨א בִלְעָ֑ם ּכִי־בָ֣א ּבָלָ֖ק וַּיִׁשְמַ֥ע לו בָלָק:
אֵלֶ֨יךָ֙ ׁשָלַ֤חְתִי ׁשָלֹ֨חַ הֲלֹא֩ אֶל־ּבִלְעָ֗ם ּבָלָ֜ק וַּיֹ֨אמֶר לז הַּגְבּול: ּבִקְצֵ֥ה אֲׁשֶ֖ר אַרְנֹ֔ן
אֶל־ּבָלָ֗ק ּבִלְעָ֜ם וַּיֹ֨אמֶר לח ּכַּבְדֶךָ: אּוכַ֖ל לֹ֥א הַאֻמְנָ֔ם אֵלָ֑י לֹא־הָלַ֖כְתָ לָּ֥מָה לִקְרֹא־לָ֔ךְ
אֹתֹ֥ו ּבְפִ֖י אֱלֹהִ֛ים יָׂשִ֧ים אֲׁשֶ֨ר הַּדָבָ֗ר מְאּ֑ומָה ּדַּבֵ֣ר אּוכַ֖ל הֲיָכֹ֥ל עַתָ֕ה אֵלֶ֔יךָ הִּנֵה־בָ֨אתִי֙
וָצֹ֑אן ּבָקָ֣ר ּבָלָ֖ק וַּיִזְּבַ֥ח מ חֻצֹות: קִרְיַ֥ת וַּיָבֹ֖אּו עִם־ּבָלָ֑ק ּבִלְעָ֖ם וַּיֵ֥לֶךְ לט אֲדַּבֵר:
וַּיַעֲלֵ֖הּו אֶת־ּבִלְעָ֔ם ּבָלָק֙ וַּיִּקַ֤ח בַּבֹ֔קֶר וַיְהִ֣י מא אִתֹו: אֲׁשֶ֥ר וְלַּׂשָרִ֖ים לְבִלְעָ֔ם וַיְׁשַּלַ֣ח

ּבָמֹ֣ות ּבָ֑עַל וַּיַ֥רְא מִּׁשָ֖ם קְצֵ֥ה הָעָם:

פרק כג
פָרִ֖ים ׁשִבְעָ֥ה ּבָזֶ֔ה לִי֙ וְהָכֵ֥ן מִזְּבְחֹ֑ת ׁשִבְעָ֣ה בָזֶ֖ה ּבְנֵה־לִ֥י אֶל־ּבָלָ֔ק ּבִלְעָם֙ וַּיֹ֤אמֶר א
ּבַּמִזְּבֵחַ: וָאַ֖יִל ּפָ֥ר ּובִלְעָ֛ם ּבָלָ֧ק וַּיַ֨עַל ּבִלְעָ֑ם ּדִּבֶ֣ר ּכַאֲׁשֶ֖ר ּבָלָ֔ק וַּיַ֣עַׂש ב אֵילִים: וְׁשִבְעָ֥ה
ּודְבַ֥ר לִקְרָאתִ֔י יְהֹוָה֙ יִּקָרֶ֤ה אּולַ֞י וְאֵלְכָ֗ה עַל־עֹלָתֶ֒ךָ֒ הִתְיַּצֵב֘ לְבָלָ֗ק ּבִלְעָ֜ם וַּיֹ֨אמֶר ג
אֶת־ׁשִבְעַ֤ת אֵלָ֗יו וַּיֹ֣אמֶר אֶל־ּבִלְעָ֑ם אֱלֹהִ֖ים וַּיִּקָ֥ר ד ׁשֶפִי: וַּיֵ֖לֶךְ לָ֑ךְ וְהִּגַ֣דְתִי מַה־ּיַרְאֵ֖נִי
ׁשּ֥וב וַּיֹ֛אמֶר בִלְעָ֑ם ּבְפִ֣י ּדָבָ֖ר יְהֹוָ֛ה וַּיָׂ֧שֶם ה ּבַּמִזְּבֵחַ: וָאַ֖יִל ּפָ֥ר וָאַ֛עַל עָרַ֔כְתִי הַּמִזְּבְחֹת֙
וַּיִּׂשָ֥א ז מֹואָב: וְכָל־ׂשָרֵ֥י הּ֖וא עַל־עֹלָתֹ֑ו נִּצָ֖ב וְהִּנֵ֥ה אֵלָ֔יו וַּיָׁ֣שָב ו תְדַּבֵר: וְכֹ֥ה אֶל־ּבָלָ֖ק
יַעֲקֹ֔ב אָרָה־ּלִ֣י לְכָה֙ מֵהַרְרֵי־קֶ֔דֶם מֶלֶךְ־מֹואָב֙ בָלָ֤ק יַנְחֵ֨נִי מִן־אֲ֠רָ֠ם וַּיֹאמַ֑ר מְׁשָלֹ֖ו
יְהֹוָה: זָעַ֖ם לֹ֥א אֶזְעֹ֔ם ּומָ֣ה אֵ֑ל קַּבֹ֖ה לֹ֥א אֶּקֹ֔ב מָ֣ה ח יִׂשְרָאֵל: זֹעֲמָ֥ה ּולְכָ֖ה
יִתְחַּׁשָב: לֹ֥א ּובַּגֹויִ֖ם יִׁשְּכֹ֔ן לְבָדָ֣ד הֶן־עָם֙ אֲׁשּורֶּ֑נּו ּומִּגְבָעֹ֖ות אֶרְאֶּ֔נּו צֻרִים֙ ּכִי־מֵרֹ֤אׁש ט
ּותְהִ֥י יְׁשָרִ֔ים מֹ֣ות נַפְׁשִי֙ תָמֹ֤ת יִׂשְרָאֵ֑ל אֶת־רֹ֣בַע ּומִסְּפָ֖ר יַעֲקֹ֔ב עֲפַ֣ר מָנָה֙ מִ֤י י
וְהִּנֵ֖ה לְקַחְתִ֔יךָ אֹיְבַי֙ לָקֹ֤ב לִ֑י עָׂשִ֖יתָ מֶ֥ה אֶל־ּבִלְעָ֔ם ּבָלָק֙ וַּיֹ֤אמֶר יא ּכָמֹהּו: אַחֲרִיתִ֖י
לְדַּבֵר: אֶׁשְמֹ֖ר אֹתֹ֥ו ּבְפִ֔י יְהֹוָה֙ יָׂשִ֤ים אֲׁשֶ֨ר אֵת֩ הֲלֹ֗א וַּיֹאמַ֑ר וַּיַ֖עַן יב בָרֵךְ: ּבֵרַ֥כְתָ

אֶ֚פֶס[חמישי] מִּׁשָ֔ם תִרְאֶּ֣נּו אֲׁשֶ֣ר אַחֵר֙ אֶל־מָקֹ֤ום אִתִ֜י לְךָ־ּנָ֨א ּבָלָ֗ק אֵלָ֜יו וַּיֹ֨אמֶר יג
אֶל־רֹ֖אׁש צֹפִ֔ים ׂשְדֵ֣ה וַּיִּקָחֵ֨הּו֙ יד מִּׁשָם: וְקָבְנֹו־לִ֖י תִרְאֶ֑ה לֹ֣א וְכֻּלֹ֖ו תִרְאֶ֔ה קָצֵ֣הּו
ּכֹ֖ה הִתְיַּצֵ֥ב אֶל־ּבָלָ֔ק וַּיֹ֨אמֶר֙ טו ּבַּמִזְּבֵחַ: וָאַ֖יִל ּפָ֥ר וַּיַ֛עַל מִזְּבְחֹ֔ת ׁשִבְעָ֣ה וַּיִ֨בֶן֙ הַּפִסְּגָ֑ה
ׁשּ֥וב וַּיֹ֛אמֶר ּבְפִ֑יו ּדָבָ֖ר וַּיָׂ֥שֶם אֶל־ּבִלְעָ֔ם יְהֹוָה֙ וַּיִּקָ֤ר טז ּכֹה: אִּקָ֥רֶה וְאָנֹכִ֖י עַל־עֹלָתֶ֑ךָ
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לֹו֙ וַּיֹ֤אמֶר אִתֹ֑ו מֹואָ֖ב וְׂשָרֵ֥י עַל־עֹ֣לָתֹ֔ו נִּצָב֙ וְהִּנֹ֤ו אֵלָ֗יו וַּיָבֹ֣א יז תְדַּבֵר: וְכֹ֥ה אֶל־ּבָלָ֖ק
צִּפֹר: ּבְנֹ֥ו עָדַ֖י הַאֲזִ֥ינָה ּוׁשְמָ֔ע ּבָלָק֙ קּ֤ום וַּיֹאמַ֑ר מְׁשָלֹ֖ו וַּיִּׂשָ֥א יח יְהֹוָה: מַה־ּדִּבֶ֖ר ּבָלָ֔ק
יְקִימֶּנָה: וְלֹ֥א וְדִּבֶ֖ר יַעֲׂשֶ֔ה וְלֹ֣א אָמַר֙ הַהּ֤וא וְיִתְנֶחָ֑ם ּובֶן־אָדָ֖ם וִיכַּזֵ֔ב אֵל֙ אִ֥יׁש לֹ֣א יט
עָמָ֖ל וְלֹא־רָאָ֥ה ּבְיַעֲקֹ֔ב אָ֨וֶן֙ לֹא־הִּבִ֥יט כא אֲׁשִיבֶּנָה: וְלֹ֥א ּובֵרֵ֖ךְ לָקָ֑חְתִי בָרֵ֖ךְ הִּנֵ֥ה כ
ּכְתֹועֲפֹ֥ת מִּמִצְרָ֑יִם מֹוצִיאָ֣ם אֵ֖ל כב ּבֹו: מֶ֖לֶךְ ּותְרּועַ֥ת עִּמֹ֔ו אֱלֹהָיו֙ יְהֹוָ֤ה ּבְיִׂשְרָאֵ֑ל
ּולְיִׂשְרָאֵ֔ל לְיַעֲקֹב֙ יֵאָמֵ֤ר ּכָעֵ֗ת ּבְיִׂשְרָאֵ֑ל וְלֹא־קֶ֖סֶם ּבְיַעֲקֹ֔ב לֹא־נַ֨חַׁש֙ ּכִ֤י כג לֹו: רְאֵ֖ם
טֶ֔רֶף עַד־יֹ֣אכַל יִׁשְּכַב֙ לֹ֤א יִתְנַּׂשָ֑א וְכַאֲרִ֖י יָקּ֔ום ּכְלָבִ֣יא הֶן־עָם֙ כד אֵל: מַה־ּפָעַ֖ל
לֹ֥א ּגַם־ּבָרֵ֖ךְ תִּקֳבֶּ֑נּו לֹ֣א ּגַם־קֹ֖ב אֶל־ּבִלְעָ֔ם ּבָלָק֙ וַּיֹ֤אמֶר כה יִׁשְתֶה: וְדַם־חֲלָלִ֖ים
אֲׁשֶר־יְדַּבֵ֥ר ּכֹ֛ל לֵאמֹ֔ר אֵלֶ֨יךָ֙ ּדִּבַ֤רְתִי הֲלֹ֗א אֶל־ּבָלָ֑ק וַּיֹ֖אמֶר ּבִלְעָ֔ם וַּיַ֣עַן כו תְבָרֲכֶּנּו:
אּולַ֤י אַחֵ֑ר אֶל־מָקֹ֖ום אֶּקָ֣חֲךָ֔ לְכָה־ּנָא֙ אֶל־ּבִלְעָ֔ם ּבָלָק֙ וַּיֹ֤אמֶר כז אֶעֱׂשֶה: אֹתֹ֥ו יְהֹוָ֖ה
הַּפְעֹ֔ור רֹ֣אׁש אֶת־ּבִלְעָ֑ם ּבָלָ֖ק וַּיִּקַ֥ח כח מִּׁשָם: לִ֖י וְקַּבֹ֥תֹו הָאֱלֹהִ֔ים ּבְעֵינֵ֣י יִיׁשַר֙
מִזְּבְחֹ֑ת ׁשִבְעָ֣ה בָזֶ֖ה ּבְנֵה־לִ֥י אֶל־ּבָלָ֔ק ּבִלְעָם֙ וַּיֹ֤אמֶר כט הַיְׁשִימֹן: עַל־ּפְנֵ֥י הַּנִׁשְקָ֖ף
ּפָ֥ר וַּיַ֛עַל ּבִלְעָ֑ם אָמַ֣ר ּכַאֲׁשֶ֖ר ּבָלָ֔ק וַּיַ֣עַׂש ל אֵילִם: וְׁשִבְעָ֥ה פָרִ֖ים ׁשִבְעָ֥ה ּבָזֶ֔ה לִי֙ וְהָכֵ֥ן

וָאַ֖יִל ּבַּמִזְּבֵחַ:

פרק כד
לִקְרַ֣את ּכְפַעַם־ּבְפַ֖עַם וְלֹא־הָלַ֥ךְ אֶת־יִׂשְרָאֵ֔ל לְבָרֵ֣ךְ יְהֹוָה֙ ּבְעֵינֵ֤י טֹ֞וב ּכִ֣י ּבִלְעָ֗ם וַּיַ֣רְא א
ׁשֹכֵ֖ן אֶת־יִׂשְרָאֵ֔ל וַּיַרְא֙ אֶת־עֵינָ֗יו בִלְעָ֜ם וַּיִּׂשָ֨א ב ּפָנָיו: אֶל־הַּמִדְּבָ֖ר וַּיָׁ֥שֶת נְחָׁשִ֑ים
ּונְאֻ֥ם בְעֹ֔ר ּבְנֹ֣ו ּבִלְעָם֙ נְאֻ֤ם וַּיֹאמַ֑ר מְׁשָלֹ֖ו וַּיִּׂשָ֥א ג אֱלֹהִים: רּ֥וחַ עָלָ֖יו וַתְהִ֥י לִׁשְבָטָ֑יו
עֵינָיִם: ּוגְלּ֥וי נֹפֵ֖ל יֶחֱזֶ֔ה ׁשַּדַי֙ מַחֲזֵ֤ה אֲׁשֶ֨ר אִמְרֵי־אֵ֑ל ׁשֹמֵ֖עַ נְאֻ֕ם ד הָעָיִן: ׁשְתֻ֥ם הַּגֶ֖בֶר

מחוברין] כשהן יִׂשְרָאֵל:[ששי][ששי מִׁשְּכְנֹתֶ֖יךָ יַעֲקֹ֑ב אֹהָלֶ֖יךָ מַה־ּטֹ֥בּו ה
יִּזַל־מַ֨יִם֙ ז עֲלֵי־מָיִם: ּכַאֲרָזִ֖ים יְהֹוָ֔ה נָטַ֣ע ּכַאֲהָלִים֙ נָהָ֑ר עֲלֵ֣י ּכְגַּנֹ֖ת נִּטָ֔יּו ּכִנְחָלִ֣ים ו

מַלְכֻתֹו: וְתִּנַּׂשֵ֖א מַלְּכֹ֔ו מֵאֲגַג֙ וְיָרֹ֤ם רַּבִ֑ים ּבְמַ֣יִם וְזַרְעֹ֖ו ששי]מִּדָ֣לְיָ֔ו אֵ֚ל[ע''כ ח
יִמְחָץ: וְחִּצָ֥יו יְגָרֵ֖ם וְעַצְמֹתֵיהֶ֛ם צָרָ֗יו ּגֹויִ֣ם יֹאכַ֞ל לֹ֑ו רְאֵ֖ם ּכְתֹועֲפֹ֥ת מִּמִצְרַ֔יִם מֹוצִיאֹ֣ו
ּבָלָק֙ וַּיִחַר־אַ֤ף י אָרּור: וְאֹרְרֶ֖יךָ בָרּ֔וךְ מְבָרְכֶ֣יךָ יְקִימֶּ֑נּו מִ֣י ּוכְלָבִ֖יא ּכַאֲרִ֛י ׁשָכַ֧ב ּכָרַ֨ע ט
ּבֵרַ֣כְתָ וְהִּנֵה֙ קְרָאתִ֔יךָ אֹיְבַי֙ לָקֹ֤ב אֶל־ּבִלְעָ֗ם ּבָלָ֜ק וַּיֹ֨אמֶר אֶת־ּכַּפָ֑יו וַּיִסְּפֹ֖ק אֶל־ּבִלְעָ֔ם
וְהִּנֵ֛ה אֲכַּבֶדְךָ֔ ּכַּבֵ֣ד אָמַ֨רְתִי֙ אֶל־מְקֹומֶ֑ךָ ּבְרַח־לְךָ֣ וְעַתָ֖ה יא ּפְעָמִים: ׁשָלֹׁ֥ש זֶ֖ה בָרֵ֔ךְ
אֲׁשֶר־ׁשָלַ֥חְתָ אֶל־מַלְאָכֶ֛יךָ ּגַ֧ם הֲלֹ֗א אֶל־ּבָלָ֑ק ּבִלְעָ֖ם וַּיֹ֥אמֶר יב מִּכָבֹוד: יְהֹוָ֖ה מְנָעֲךָ֥
אֶת־ּפִ֣י לַעֲבֹר֙ אּוכַ֗ל לֹ֣א וְזָהָב֒ ּכֶ֣סֶף בֵיתֹו֘ מְלֹ֣א בָלָ֜ק אִם־יִתֶן־לִ֨י יג לֵאמֹר: ּדִּבַ֥רְתִי אֵלַ֖י

אֲדַּבֵר: אֹתֹ֥ו יְהֹוָ֖ה אֲׁשֶר־יְדַּבֵ֥ר מִּלִּבִ֑י רָעָ֖ה אֹ֥ו טֹובָ֛ה לַעֲׂשֹ֥ות הִנְנִ֥י[*]יְהֹוָ֔ה וְעַתָ֕ה יד
וַּיִּׂשָ֥א טו הַּיָמִים: ּבְאַחֲרִ֥ית לְעַּמְךָ֖ הַּזֶ֛ה הָעָ֥ם יַעֲׂשֶ֜ה אֲׁשֶ֨ר אִיעָ֣צְךָ֔ לְכָה֙ לְעַּמִ֑י הֹולֵ֖ךְ
אִמְרֵי־אֵ֔ל ׁשֹמֵ֨עַ֙ נְאֻ֗ם טז הָעָיִן: ׁשְתֻ֥ם הַּגֶ֖בֶר ּונְאֻ֥ם בְעֹ֔ר ּבְנֹ֣ו ּבִלְעָם֙ נְאֻ֤ם וַּיֹאמַ֑ר מְׁשָלֹ֖ו
וְלֹ֣א אֲׁשּורֶּ֖נּו עַתָ֔ה וְלֹ֣א אֶרְאֶּ֨נּו֙ יז עֵינָיִם: ּוגְלּ֥וי נֹפֵ֖ל יֶחֱזֶ֔ה ׁשַּדַי֙ מַחֲזֵ֤ה עֶלְיֹ֑ון ּדַ֣עַת וְיֹדֵ֖עַ
ּכָל־ּבְנֵי־ׁשֵת: וְקַרְקַ֖ר מֹואָ֔ב ּפַאֲתֵ֣י ּומָחַץ֙ מִּיִׂשְרָאֵ֔ל ׁשֵ֨בֶט֙ וְקָ֥ם מִּיַעֲקֹ֗ב ּכֹוכָ֜ב ּדָרַ֨ךְ קָרֹ֑וב

חָיִל: עֹׂ֥שֶה וְיִׂשְרָאֵ֖ל אֹיְבָ֑יו ׂשֵעִ֖יר יְרֵׁשָ֛ה וְהָיָ֧ה יְרֵׁשָ֗ה אֱדֹ֜ום וְהָיָ֨ה וְיֵ֖רְּדְ[*]יח יט
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ּגֹויִם֙ רֵאׁשִ֤ית וַּיֹאמַ֑ר מְׁשָלֹ֖ו וַּיִּׂשָ֥א אֶת־עֲמָלֵ֔ק וַּיַרְא֙ כ מֵעִיר: ׂשָרִ֖יד וְהֶאֱבִ֥יד מִּיַעֲקֹ֑ב
מֹוׁשָבֶ֔ךָ אֵיתָן֙ וַּיֹאמַ֑ר מְׁשָלֹ֖ו וַּיִּׂשָ֥א אֶת־הַּקֵינִ֔י וַּיַרְא֙ כא אֹבֵד: עֲדֵ֥י וְאַחֲרִיתֹ֖ו עֲמָלֵ֔ק

קִּנֶךָ: ּבַּסֶ֖לַע וַּיִּׂשָ֥א[*]וְׂשִ֥ים כג תִׁשְּבֶּךָ: אַּׁשּ֥ור עַד־מָ֖ה קָ֑יִן לְבָ֣עֵר אִם־יִהְיֶ֖ה ּכִ֥י כב
וְעִּנּו־עֵ֑בֶר אַּׁשּ֖ור וְעִּנּ֥ו ּכִתִ֔ים מִּיַ֣ד וְצִים֙ כד אֵל: מִּׂשֻמֹ֥ו יִחְיֶ֖ה מִ֥י אֹ֕וי וַּיֹאמַ֑ר מְׁשָלֹ֖ו
וְגַם־הּ֖וא עֲדֵ֥י אֹבֵד: כה וַּיָ֣קָם ּבִלְעָ֔ם וַּיֵ֖לֶךְ וַּיָׁ֣שָב לִמְקֹמֹ֑ו וְגַם־ּבָלָ֖ק הָלַ֥ךְ לְדַרְּכֹו:   פ

פרק כה
לָעָ֔ם[*] ָ וַתִקְרֶ֣אן ב מֹואָב: אֶל־ּבְנֹ֥ות לִזְנֹ֖ות הָעָ֔ם וַּיָ֣חֶל ּבַּׁשִּטִ֑ים יִׂשְרָאֵ֖ל וַּיֵׁ֥שֶב א

ּפְעֹ֑ור לְבַ֣עַל יִׂשְרָאֵ֖ל וַּיִּצָ֥מֶד ג לֵאלֹהֵיהֶן: וַּיִׁשְתַחֲוּ֖ו הָעָ֔ם וַּיֹ֣אכַל אֱלֹהֵיהֶ֑ן לְזִבְחֵ֖י
וְהֹוקַ֥ע הָעָ֔ם אֶת־ּכָל־רָאׁשֵ֣י קַ֚ח אֶל־מֹׁשֶ֗ה יְהֹוָ֜ה וַּיֹ֨אמֶר ד ּבְיִׂשְרָאֵל: יְהֹוָ֖ה וַּיִחַר־אַ֥ף
אֶל־ׁשֹפְטֵ֖י מֹׁשֶ֔ה וַּיֹ֣אמֶר ה מִּיִׂשְרָאֵל: אַף־יְהֹוָ֖ה חֲרֹ֥ון וְיָׁשֹ֛ב הַּׁשָ֑מֶׁש נֶ֣גֶד לַיהֹוָ֖ה אֹותָ֛ם
ּבָ֗א יִׂשְרָאֵ֜ל מִּבְנֵ֨י אִיׁש֩ וְהִּנֵ֡ה ו ּפְעֹור: לְבַ֥עַל הַּנִצְמָדִ֖ים אֲנָׁשָ֔יו אִ֣יׁש הִרְגּו֙ יִׂשְרָאֵ֑ל
בֹכִ֔ים וְהֵּ֣מָה ּבְנֵי־יִׂשְרָאֵ֑ל ּכָל־עֲדַ֣ת ּולְעֵינֵ֖י מֹׁשֶ֔ה לְעֵינֵ֣י אֶת־הַּמִדְיָנִ֔ית אֶל־אֶחָיו֙ וַּיַקְרֵ֤ב

מֹועֵד: אֹ֥הֶל מִתֹ֣וךְ[מפטיר]ּפֶ֖תַח וַּיָ֨קָם֙ הַּכֹהֵ֑ן ּבֶן־אַהֲרֹ֖ן ּבֶן־אֶלְעָזָ֔ר ּפִינְחָס֙ וַּיַ֗רְא ז
אֶת־ׁשְנֵיהֶ֔ם וַּיִדְקֹר֙ אֶל־הַּקֻּבָ֗ה אִיׁש־יִׂשְרָאֵ֜ל אַחַ֨ר וַּ֠יָבֹ֠א ח ּבְיָדֹו: רֹ֖מַח וַּיִּקַ֥ח הָעֵדָ֔ה
וַּיִהְיּ֕ו ט יִׂשְרָאֵל: ּבְנֵ֥י מֵעַ֖ל הַּמַּגֵפָ֔ה וַתֵעָצַר֙ אֶל־קֳבָתָּ֑ה וְאֶת־הָאִּׁשָ֖ה יִׂשְרָאֵ֔ל אִ֣יׁש אֵ֚ת

הַּמֵתִ֖ים ּבַּמַּגֵפָ֑ה אַרְּבָעָ֥ה וְעֶׂשְרִ֖ים אָלֶף:   פ פ פ     
פנחס] הַּכֹהֵ֗ן[פרשת ּבֶן־אַהֲרֹ֣ן ּבֶן־אֶלְעָזָ֜ר ּפִינְחָ֨ס יא ּלֵאמֹר: אֶל־מֹׁשֶ֥ה יְהֹוָ֖ה וַיְדַּבֵ֥ר י

וְלֹא־כִּלִ֥יתִי ּבְתֹוכָ֑ם אֶת־קִנְאָתִ֖י ּבְקַנְאֹ֥ו ּבְנֵי־יִׂשְרָאֵ֔ל מֵעַ֣ל אֶת־חֲמָתִי֙ הֵׁשִ֤יב
ׁשָלֹום: אֶת־ּבְרִיתִ֖י לֹ֛ו נֹתֵ֥ן הִנְנִ֨י אֱמֹ֑ר לָכֵ֖ן יב ּבְקִנְאָתִי: [לוי]אֶת־ּבְנֵי־יִׂשְרָאֵ֖ל

וַיְכַּפֵ֖ר לֵאלֹהָ֔יו קִּנֵא֙ אֲׁשֶ֤ר תַ֗חַת עֹולָ֑ם ּכְהֻּנַ֣ת ּבְרִ֖ית אַחֲרָ֔יו ּולְזַרְעֹ֣ו ּלֹו֙ וְהָ֤יְתָה יג
ּבֶן־סָלּ֑וא זִמְרִ֖י אֶת־הַּמִדְיָנִ֔ית הֻּכָה֙ אֲׁשֶ֤ר הַּמֻּכֶ֗ה יִׂשְרָאֵ֜ל אִ֨יׁש וְׁשֵם֩ יד יִׂשְרָאֵל: עַל־ּבְנֵ֥י
אֻּמֹ֥ות רֹ֣אׁש בַת־צּ֑ור ּכָזְּבִ֣י הַּמִדְיָנִ֖ית הַּמֻּכָ֛ה הָאִּׁשָ֧ה וְׁשֵ֨ם טו לַּׁשִמְעֹנִי: בֵית־אָ֖ב נְׂשִ֥יא

ּבֵית־אָ֛ב ּבְמִדְיָ֖ן הּוא:   פ   
אֹותָם:[ישראל] וְהִּכִיתֶ֖ם אֶת־הַּמִדְיָנִ֑ים צָרֹ֖ור יז ּלֵאמֹר: אֶל־מֹׁשֶ֥ה יְהֹוָ֖ה וַיְדַּבֵ֥ר טז

ּכָזְּבִ֨י וְעַל־ּדְבַ֞ר ּפְעֹ֑ור עַל־ּדְבַ֣ר לָכֶ֖ם אֲׁשֶר־נִּכְלּ֥ו ּבְנִכְלֵיהֶ֛ם לָכֶ֔ם הֵם֙ ּכִי־צֹרֲרִ֥ים יח
בַת־נְׂשִ֤יא מִדְיָן֙ אֲחֹתָ֔ם הַּמֻּכָ֥ה בְיֹום־הַּמַּגֵפָ֖ה עַל־ּדְבַ֥ר ּפְעֹור:

פרק כו
א וַיְהִ֖י אַחֲרֵ֣י הַּמַּגֵפָ֑ה    פ   

| אֶת־רֹ֣אׁש ׂשְאּ֞ו ב לֵאמֹר: הַּכֹהֵ֖ן ּבֶן־אַהֲרֹ֥ן אֶלְעָזָ֛ר וְאֶ֧ל אֶל־מֹׁשֶ֔ה יְהֹוָה֙ וַּיֹ֤אמֶר
ּבְיִׂשְרָאֵל: צָבָ֖א ּכָל־יֹצֵ֥א אֲבֹתָ֑ם לְבֵ֣ית וָמַ֖עְלָה ׁשָנָ֛ה עֶׂשְרִ֥ים מִּבֶ֨ן ּבְנֵי־יִׂשְרָאֵ֗ל ּכָל־עֲדַ֣ת
מִּבֶ֛ן ד לֵאמֹר: יְרֵחֹ֖ו עַל־יַרְּדֵ֥ן מֹואָ֑ב ּבְעַרְבֹ֣ת אֹתָ֖ם הַּכֹהֵ֛ן וְאֶלְעָזָ֧ר מֹׁשֶ֜ה וַיְדַּבֵ֨ר ג
מֵאֶ֥רֶץ הַּיֹצְאִ֖ים יִׂשְרָאֵ֔ל ּובְנֵ֣י אֶת־מֹׁשֶה֙ יְהֹוָ֤ה צִּוָ֨ה ּכַאֲׁשֶר֩ וָמָ֑עְלָה ׁשָנָ֖ה עֶׂשְרִ֥ים

155



לְפַּלּ֕וא[רביעי]מִצְרָיִם: הַחֲנֹכִ֔י מִׁשְּפַ֣חַת חֲנֹוךְ֙ רְאּובֵ֗ן ּבְנֵ֣י יִׂשְרָאֵ֑ל ּבְכֹ֣ור רְאּובֵ֖ן ה
אֵּ֖לֶה ז הַּכַרְמִי: מִׁשְּפַ֖חַת לְכַרְמִ֕י הַחֶצְרֹונִ֑י מִׁשְּפַ֖חַת לְחֶצְרֹ֕ן ו הַּפַּלֻאִי: מִׁשְּפַ֖חַת
ּוׁשְלֹׁשִים: מֵאֹ֖ות ּוׁשְבַ֥ע אֶ֔לֶף וְאַרְּבָעִים֙ ׁשְלֹׁשָ֤ה פְקֻדֵיהֶ֗ם וַּיִהְיּ֣ו הָראּובֵנִ֑י מִׁשְּפְחֹ֣ת
קְרִואֵ֣י וַאֲבִירָ֜ם הּוא־דָתָ֨ן וַאֲבִירָ֑ם וְדָתָ֣ן נְמּואֵ֖ל אֱלִיאָ֔ב ּובְנֵ֣י ט אֱלִיאָב: פַּלּ֖וא ּובְנֵ֥י ח
עַל־יְהֹוָה: ּבְהַּצֹתָ֖ם ּבַעֲדַת־קֹ֔רַח וְעַל־אַהֲרֹן֙ עַל־מֹׁשֶ֤ה הִּצּ֜ו אֲׁשֶ֨ר הָעֵדָ֗ה [קְרִיאֵ֣י]
אֵ֣ת הָאֵׁ֗ש ּבַאֲכֹ֣ל הָעֵדָ֑ה ּבְמֹ֣ות וְאֶת־קֹ֖רַח אֹתָ֛ם וַתִבְלַ֥ע אֶת־ּפִ֗יהָ הָאָ֜רֶץ וַתִפְתַ֨ח י
ׁשִמְעֹון֘ ּבְנֵ֣י יב ס לֹא־מֵתּו: ּובְנֵי־קֹ֖רַח יא לְנֵס: וַּיִהְיּ֖ו אִ֔יׁש ּומָאתַ֨יִם֙ חֲמִּׁשִ֤ים
מִׁשְּפַ֖חַת לְיָכִ֕ין הַּיָמִינִ֑י מִׁשְּפַ֖חַת לְיָמִ֕ין הַּנְמּ֣ואֵלִ֔י מִׁשְּפַ֨חַת֙ לִנְמּואֵ֗ל לְמִׁשְּפְחֹתָם֒
מִׁשְּפְחֹ֣ת אֵּ֖לֶה יד הַּׁשָאּולִי: מִׁשְּפַ֖חַת לְׁשָאּ֕ול הַּזַרְחִ֑י מִׁשְּפַ֖חַת לְזֶ֕רַח יג הַּיָכִינִי:
מִׁשְּפַ֨חַת֙ לִצְפֹ֗ון לְמִׁשְּפְחֹתָם֒ גָד֘ ּבְנֵ֣י טו ס ּומָאתָיִם: אֶ֖לֶף וְעֶׂשְרִ֛ים ׁשְנַ֧יִם הַּׁשִמְעֹנִ֑י
לְעֵרִ֕י הָאָזְנִ֑י מִׁשְּפַ֖חַת לְאָזְנִ֕י טז הַּׁשּונִי: מִׁשְּפַ֖חַת לְׁשּונִ֕י הַחַּגִ֑י מִׁשְּפַ֖חַת לְחַּגִ֕י הַּצְפֹונִ֔י
אֵּ֛לֶה יח הָאַרְאֵלִי: מִׁשְּפַ֖חַת לְאַ֨רְאֵלִ֔י הָאֲרֹודִ֑י מִׁשְּפַ֖חַת לַאֲרֹ֕וד יז הָעֵרִי: מִׁשְּפַ֖חַת
עֵ֣ר יְהּודָ֖ה ּבְנֵ֥י יט ס מֵאֹות: וַחֲמֵׁ֥ש אֶ֖לֶף אַרְּבָעִ֥ים לִפְקֻדֵיהֶ֑ם ּבְנֵי־גָ֖ד מִׁשְּפְחֹ֥ת
מִׁשְּפַ֨חַת֙ לְׁשֵלָ֗ה לְמִׁשְּפְחֹתָם֒ בְנֵי־יְהּודָה֘ וַּיִהְיּ֣ו כ ּכְנָעַן: ּבְאֶ֥רֶץ וְאֹונָ֖ן עֵ֛ר וַּיָ֥מָת וְאֹונָ֑ן
לְחֶצְרֹ֕ן בְנֵי־פֶ֔רֶץ וַּיִהְיּ֣ו כא הַּזַרְחִי: מִׁשְּפַ֖חַת לְזֶ֕רַח הַּפַרְצִ֑י מִׁשְּפַ֖חַת לְפֶ֕רֶץ הַּׁשֵ֣לָנִ֔י
לִפְקֻדֵיהֶ֑ם יְהּודָ֖ה מִׁשְּפְחֹ֥ת אֵּ֛לֶה כב הֶחָמּולִי: מִׁשְּפַ֖חַת לְחָמּ֕ול הַחֶצְרֹנִ֑י מִׁשְּפַ֖חַת
מִׁשְּפַ֖חַת תֹולָ֕ע לְמִׁשְּפְחֹתָ֔ם יִּׂשָׂשכָר֙ ּבְנֵ֤י כג ס מֵאֹות: וַחֲמֵׁ֥ש אֶ֖לֶף וְׁשִבְעִ֛ים ׁשִּׁשָ֧ה
מִׁשְּפַ֖חַת לְׁשִמְרֹ֕ן הַּיָׁשֻבִ֑י מִׁשְּפַ֖חַת לְיָׁשּ֕וב כד הַּפּונִי: מִׁשְּפַ֖חַת לְפֻּוָ֕ה הַתֹולָעִ֑י
מֵאֹות: ּוׁשְלֹׁ֥ש אֶ֖לֶף וְׁשִּׁשִ֛ים אַרְּבָעָ֧ה לִפְקֻדֵיהֶ֑ם יִּׂשָׂשכָ֖ר מִׁשְּפְחֹ֥ת אֵּ֛לֶה כה הַּׁשִמְרֹנִי:
הָאֵלֹנִ֑י מִׁשְּפַ֖חַת לְאֵלֹ֕ון הַּסַרְּדִ֔י מִׁשְּפַ֨חַת֙ לְסֶ֗רֶד לְמִׁשְּפְחֹתָם֒ זְבּולֻן֘ ּבְנֵ֣י כו ס
אֶ֖לֶף ׁשִּׁשִ֥ים לִפְקֻדֵיהֶ֑ם הַּזְבּולֹנִ֖י מִׁשְּפְחֹ֥ת אֵּ֛לֶה כז הַּיַחְלְאֵלִי: מִׁשְּפַ֖חַת לְיַ֨חְלְאֵ֔ל
מְנַּׁשֶ֗ה ּבְנֵ֣י כט וְאֶפְרָיִם: מְנַּׁשֶ֖ה לְמִׁשְּפְחֹתָ֑ם יֹוסֵ֖ף ּבְנֵ֥י כח ס מֵאֹות: וַחֲמֵׁ֥ש
אֵּ֚לֶה ל הַּגִלְעָדִי: מִׁשְּפַ֖חַת לְגִלְעָ֕ד אֶת־ּגִלְעָ֑ד הֹולִ֣יד ּומָכִ֖יר הַּמָכִירִ֔י מִׁשְּפַ֣חַת לְמָכִיר֙
מִׁשְּפַ֖חַת וְאַׂ֨שְרִיאֵ֔ל לא הַחֶלְקִי: מִׁשְּפַ֖חַת לְחֵ֕לֶק הָאִיעֶזְרִ֑י מִׁשְּפַ֖חַת אִיעֶ֕זֶר גִלְעָ֔ד ּבְנֵ֣י
מִׁשְּפַ֖חַת וְחֵ֕פֶר הַּׁשְמִידָעִ֑י מִׁשְּפַ֖חַת ּוׁשְמִידָ֕ע לב הַּׁשִכְמִי: מִׁשְּפַ֖חַת וְׁשֶ֕כֶם הָאַׂשְרִאֵלִ֑י
צְלָפְחָ֔ד ּבְנֹ֣ות וְׁשֵם֙ אִם־ּבָנֹ֑ות ּכִ֣י ּבָנִ֖ים לֹ֛ו לֹא־הָ֥יּו ּבֶן־חֵ֗פֶר ּוצְלָפְחָ֣ד לג הַחֶפְרִי:
ׁשְנַ֧יִם ּופְקֻ֣דֵיהֶ֔ם מְנַּׁשֶ֑ה מִׁשְּפְחֹ֣ת אֵּ֖לֶה לד וְתִרְצָה: מִלְּכָ֖ה חָגְלָ֥ה וְנֹעָ֔ה מַחְלָ֣ה
לְׁשּותֶ֗לַח לְמִׁשְּפְחֹתָם֒ בְנֵי־אֶפְרַ֘יִם֘ אֵּ֣לֶה לה ס מֵאֹות: ּוׁשְבַ֥ע אֶ֖לֶף וַחֲמִּׁשִ֛ים
ּבְנֵ֣י וְאֵּ֖לֶה לו הַתַחֲנִי: מִׁשְּפַ֖חַת לְתַ֕חַן הַּבַכְרִ֑י מִׁשְּפַ֖חַת לְבֶ֕כֶר הַּׁשֻ֣תַלְחִ֔י מִׁשְּפַ֨חַת֙
ׁשְנַ֧יִם לִפְקֻ֣דֵיהֶ֔ם ּבְנֵי־אֶפְרַ֨יִם֙ מִׁשְּפְחֹ֤ת אֵּ֣לֶה לז הָעֵרָנִי: מִׁשְּפַ֖חַת לְעֵרָ֕ן ׁשּותָ֑לַח
בִנְיָמִן֘ ּבְנֵ֣י לח ס לְמִׁשְּפְחֹתָם: בְנֵי־יֹוסֵ֖ף אֵּ֥לֶה מֵאֹ֑ות וַחֲמֵׁ֣ש אֶ֖לֶף ּוׁשְלֹׁשִ֛ים
מִׁשְּפַ֖חַת לַאֲחִירָ֕ם הָאַׁשְּבֵלִ֑י מִׁשְּפַ֖חַת לְאַׁשְּבֵ֕ל הַּבַלְעִ֔י מִׁשְּפַ֨חַת֙ לְבֶ֗לַע לְמִׁשְּפְחֹתָם֒
וַּיִהְיּ֥ו מ הַחּופָמִי: מִׁשְּפַ֖חַת לְחּופָ֕ם הַּׁשּופָמִ֑י מִׁשְּפַ֖חַת לִׁשְפּופָ֕ם לט הָאֲחִירָמִי:
בְנֵי־בִנְיָמִ֖ן אֵּ֥לֶה מא הַּנַעֲמִי: מִׁשְּפַ֖חַת לְנַ֣עֲמָ֔ן הָאַרְּדִ֔י מִׁשְּפַ֨חַת֙ וְנַעֲמָ֑ן אַ֣רְּדְ בְנֵי־בֶ֖לַע
בְנֵי־דָן֙ אֵּ֤לֶה מב ס מֵאֹות: וְׁשֵׁ֥ש אֶ֖לֶף וְאַרְּבָעִ֛ים חֲמִּׁשָ֧ה ּופְקֻ֣דֵיהֶ֔ם לְמִׁשְּפְחֹתָ֑ם
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לְמִׁשְּפְחֹתָם: ּדָ֖ן מִׁשְּפְחֹ֥ת אֵּ֛לֶה הַּׁשּוחָמִ֑י מִׁשְּפַ֖חַת לְׁשּוחָ֕ם לְמִׁשְּפְחֹתָ֔ם
ס מֵאֹות: וְאַרְּבַ֥ע אֶ֖לֶף וְׁשִּׁשִ֛ים אַרְּבָעָ֧ה לִפְקֻדֵיהֶ֑ם הַּׁשּוחָמִ֖י ּכָל־מִׁשְּפְחֹ֥ת מג
לִבְרִיעָ֕ה הַּיִׁשְוִ֑י מִׁשְּפַ֖חַת לְיִׁשְוִ֕י הַּיִמְנָ֔ה מִׁשְּפַ֨חַת֙ לְיִמְנָ֗ה לְמִׁשְּפְחֹתָם֒ אָׁשֵר֘ ּבְנֵ֣י מד
מִׁשְּפַ֖חַת לְמַ֨לְּכִיאֵ֔ל הַחֶבְרִ֑י מִׁשְּפַ֖חַת לְחֵ֕בֶר בְרִיעָ֔ה לִבְנֵ֣י מה הַּבְרִיעִי: מִׁשְּפַ֖חַת
ׁשְלׁשָ֧ה לִפְקֻדֵיהֶ֑ם ּבְנֵי־אָׁשֵ֖ר מִׁשְּפְחֹ֥ת אֵּ֛לֶה מז ׂשָרַח: ּבַת־אָׁשֵ֖ר וְׁשֵ֥ם מו הַּמַלְּכִיאֵלִי:
מִׁשְּפַ֖חַת לְיַ֨חְצְאֵ֔ל לְמִׁשְּפְחֹתָ֔ם נַפְתָלִי֙ ּבְנֵ֤י מח ס מֵאֹות: וְאַרְּבַ֥ע אֶ֖לֶף וַחֲמִּׁשִ֛ים
הַּׁשִּלֵמִי: מִׁשְּפַ֖חַת לְׁשִּלֵ֕ם הַּיִצְרִ֑י מִׁשְּפַ֖חַת לְיֵ֕צֶר מט הַּגּונִי: מִׁשְּפַ֖חַת לְגּונִ֕י הַּיַחְצְאֵלִ֑י
מֵאֹות: וְאַרְּבַ֥ע אֶ֖לֶף וְאַרְּבָעִ֛ים חֲמִּׁשָ֧ה ּופְקֻ֣דֵיהֶ֔ם לְמִׁשְּפְחֹתָ֑ם נַפְתָלִ֖י מִׁשְּפְחֹ֥ת אֵּ֛לֶה נ
פ ּוׁשְלֹׁשִים: מֵאֹ֖ות ׁשְבַ֥ע וָאָ֑לֶף אֶ֖לֶף ׁשֵׁש־מֵאֹ֥ות יִׂשְרָאֵ֔ל ּבְנֵ֣י ּפְקּודֵי֙ אֵּ֗לֶה נא
ׁשֵמֹות: ּבְמִסְּפַ֥ר ּבְנַחֲלָ֖ה הָאָ֛רֶץ תֵחָלֵ֥ק לָאֵּ֗לֶה נג ּלֵאמֹר: אֶל־מֹׁשֶ֥ה יְהֹוָ֖ה וַיְדַּבֵ֥ר נב
נַחֲלָתֹו: יֻתַ֖ן פְקֻדָ֔יו לְפִ֣י אִ֚יׁש נַחֲלָתֹ֑ו תַמְעִ֖יט וְלַמְעַ֕ט נַחֲלָתֹ֔ו תַרְּבֶה֙ לָרַ֗ב נד
הַּגֹורָ֔ל עַל־ּפִי֙ נו יִנְחָלּו: מַּטֹות־אֲבֹתָ֖ם לִׁשְמֹ֥ות אֶת־הָאָ֑רֶץ יֵחָלֵ֖ק אַךְ־ּבְגֹורָ֕ל נה
לְגֵרְׁשֹ֗ון לְמִׁשְּפְחֹתָם֒ הַּלֵוִי֘ פְקּודֵ֣י וְאֵּ֨לֶה נז ס לִמְעָט: רַ֖ב ּבֵ֥ין נַחֲלָתֹ֑ו תֵחָלֵ֖ק
| אֵּ֣לֶה נח הַּמְרָרִי: מִׁשְּפַ֖חַת לִמְרָרִ֕י הַּקְהָתִ֑י מִׁשְּפַ֖חַת לִקְהָ֕ת הַּגֵ֣רְׁשֻּנִ֔י מִׁשְּפַ֨חַת֙
הַּמּוׁשִ֔י מִׁשְּפַ֣חַת הַּמַחְלִי֙ מִׁשְּפַ֤חַת הַחֶבְרֹנִי֙ מִׁשְּפַ֤חַת הַּלִבְנִ֜י מִׁשְּפַ֨חַת לֵוִ֗י מִׁשְּפְחֹ֣ת
ּבַת־לֵוִ֔י יֹוכֶ֨בֶד֙ עַמְרָ֗ם אֵׁ֣שֶת | וְׁשֵ֣ם נט אֶת־עַמְרָם: הֹולִ֥ד ּוקְהָ֖ת הַּקָרְחִ֑י מִׁשְּפַ֖חַת
מִרְיָ֥ם וְאֵ֖ת וְאֶת־מֹׁשֶ֔ה אֶת־אַהֲרֹן֙ לְעַמְרָ֗ם וַתֵ֣לֶד ּבְמִצְרָ֑יִם לְלֵוִ֖י אֹתָּ֛ה יָלְדָ֥ה אֲׁשֶ֨ר
וַּיָ֥מָת סא וְאֶת־אִיתָמָר: אֶת־אֶלְעָזָ֖ר וְאֶת־אֲבִיהּ֑וא אֶת־נָדָ֖ב לְאַהֲרֹ֔ן וַּיִּוָלֵ֣ד ס אֲחֹתָם:
וְעֶׂשְרִים֙ ׁשְלֹׁשָ֤ה פְקֻדֵיהֶ֗ם וַּיִהְיּ֣ו סב יְהֹוָה: לִפְנֵ֥י אֵׁש־זָרָ֖ה ּבְהַקְרִיבָ֥ם וַאֲבִיהּ֑וא נָדָ֖ב
לָהֶם֙ לֹא־נִתַ֤ן ּכִ֠י יִׂשְרָאֵ֔ל ּבְנֵ֣י ּבְתֹוךְ֙ הָתְּפָקְדּ֗ו לֹ֣א | ּכִ֣י וָמָ֑עְלָה מִּבֶן־חֹ֣דֶׁש ּכָל־זָכָ֖ר אֶ֔לֶף
אֶת־ּבְנֵ֤י ּפָקְדּ֜ו אֲׁשֶ֨ר הַּכֹהֵ֑ן וְאֶלְעָזָ֖ר מֹׁשֶ֔ה ּפְקּודֵ֣י אֵּ֚לֶה סג יִׂשְרָאֵל: ּבְנֵ֥י ּבְתֹ֖וךְ נַחֲלָ֔ה
וְאַהֲרֹ֖ן מֹׁשֶ֔ה מִּפְקּודֵ֣י אִ֔יׁש לֹא־הָ֣יָה ּובְאֵּ֨לֶה֙ סד יְרֵחֹו: יַרְּדֵ֥ן עַ֖ל מֹואָ֔ב ּבְעַרְבֹ֣ת יִׂשְרָאֵל֙
יָמֻ֖תּו מֹ֥ות לָהֶ֔ם יְהֹוָה֙ ּכִי־אָמַ֤ר סה סִינָי: ּבְמִדְּבַ֥ר יִׂשְרָאֵ֖ל אֶת־ּבְנֵ֥י ּפָקְדּ֛ו אֲׁשֶ֥ר הַּכֹהֵ֑ן

ּבַּמִדְּבָ֑ר וְלֹא־נֹותַ֤ר מֵהֶם֙ אִ֔יׁש ּכִ֚י אִם־ּכָלֵ֣ב ּבֶן־יְפֻּנֶ֔ה וִיהֹוׁשֻ֖עַ ּבִן־נּון:   ס

פרק כז
מְנַּׁשֶ֣ה לְמִׁשְּפְחֹ֖ת ּבֶן־מְנַּׁשֶ֔ה ּבֶן־מָכִ֣יר ּבֶן־ּגִלְעָד֙ ּבֶן־חֵ֤פֶר צְלָפְחָ֗ד ּבְנֹ֣ות וַתִקְרַ֜בְנָה א
לִפְנֵ֣י וַתַעֲמֹ֜דְנָה ב וְתִרְצָה: ּומִלְּכָ֖ה וְחָגְלָ֥ה נֹעָ֔ה מַחְלָ֣ה ּבְנֹתָ֔יו ׁשְמֹ֣ות וְאֵּ֨לֶה֙ בֶן־יֹוסֵ֑ף
לֵאמֹר: אֹהֶל־מֹועֵ֖ד ּפֶ֥תַח וְכָל־הָעֵדָ֑ה הַּנְׂשִיאִ֖ם וְלִפְנֵ֥י הַּכֹהֵ֔ן אֶלְעָזָ֣ר וְלִפְנֵי֙ מֹׁשֶ֗ה
ּבַעֲדַת־קֹ֑רַח עַל־יְהֹוָ֖ה הַּנֹועָדִ֛ים הָעֵדָ֗ה ּבְתֹ֣וךְ לֹא־הָיָ֜ה וְהּ֨וא ּבַּמִדְּבָר֒ מֵ֣ת אָבִ֘ינּו֘ ג
לֹ֖ו אֵ֥ין ּכִ֛י מִׁשְּפַחְתֹ֔ו מִתֹ֣וךְ ׁשֵם־אָבִ֨ינּו֙ יִּגָרַ֤ע לָּ֣מָה ד לֹו: לֹא־הָ֥יּו ּובָנִ֖ים מֵ֔ת ּכִי־בְחֶטְאֹ֣ו
פ יְהֹוָה: לִפְנֵ֥י אֶת־מִׁשְּפָטָ֖ן מֹׁשֶ֛ה וַּיַקְרֵ֥ב ה אָבִינּו: אֲחֵ֥י ּבְתֹ֖וךְ אֲחֻּזָ֔ה תְנָה־ּלָ֣נּו ּבֵ֑ן

לָהֶם֙[חמישי] תִתֵ֤ן נָתֹ֨ן ּדֹבְרֹת֒ צְלָפְחָד֘ ּבְנֹ֣ות ּכֵ֗ן ז ּלֵאמֹר: אֶל־מֹׁשֶ֥ה יְהֹוָ֖ה וַּיֹ֥אמֶר ו
יִׂשְרָאֵ֖ל וְאֶל־ּבְנֵ֥י ח לָהֶן: אֲבִיהֶ֖ן אֶת־נַחֲלַ֥ת וְהַעֲבַרְתָ֛ אֲבִיהֶ֑ם אֲחֵ֣י ּבְתֹ֖וךְ נַחֲלָ֔ה אֲחֻּזַ֣ת
לֹ֖ו וְאִם־אֵ֥ין ט לְבִתֹו: אֶת־נַחֲלָתֹ֖ו וְהַעֲבַרְתֶ֥ם לֹ֔ו אֵ֣ין ּובֵן֙ ּכִי־יָמּ֗ות אִ֣יׁש לֵאמֹ֑ר תְדַּבֵ֣ר
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אָבִיו: לַאֲחֵ֥י אֶת־נַחֲלָתֹ֖ו ּונְתַתֶ֥ם אַחִ֑ים לֹ֖ו וְאִם־אֵ֥ין י לְאֶחָיו: אֶת־נַחֲלָתֹ֖ו ּונְתַתֶ֥ם ּבַ֑ת
וְיָרַׁ֣ש מִּמִׁשְּפַחְתֹ֖ו אֵלָ֛יו הַּקָרֹ֥ב לִׁשְאֵרֹ֞ו אֶת־נַחֲלָתֹ֗ו ּונְתַתֶ֣ם לְאָבִיו֒ אַחִים֘ וְאִם־אֵ֣ין יא
פ אֶת־מֹׁשֶה: יְהֹוָ֖ה צִּוָ֥ה ּכַאֲׁשֶ֛ר מִׁשְּפָ֔ט לְחֻּקַ֣ת יִׂשְרָאֵל֙ לִבְנֵ֤י וְהָ֨יְתָ֜ה אֹתָּ֑ה
נָתַ֖תִי אֲׁשֶ֥ר אֶת־הָאָ֔רֶץ ּורְאֵה֙ הַּזֶ֑ה הָעֲבָרִ֖ים אֶל־הַ֥ר עֲלֵ֛ה אֶל־מֹׁשֶ֔ה יְהֹוָה֙ וַּיֹ֤אמֶר יב
אַהֲרֹ֥ן נֶאֱסַ֖ף ּכַאֲׁשֶ֥ר ּגַם־אָ֑תָה אֶל־עַּמֶ֖יךָ וְנֶאֱסַפְתָ֥ אֹתָּ֔ה וְרָאִ֣יתָה יג יִׂשְרָאֵל: לִבְנֵ֥י
לְעֵינֵיהֶ֑ם בַּמַ֖יִם לְהַקְּדִיׁשֵ֥נִי הָעֵדָ֔ה ּבִמְרִיבַת֙ ּבְמִדְּבַר־צִ֗ן ּפִ֜י מְרִיתֶ֨ם ּכַאֲׁשֶר֩ יד אָחִיךָ:
יִפְקֹ֣ד טז לֵאמֹר: אֶל־יְהֹוָ֖ה מֹׁשֶ֔ה וַיְדַּבֵ֣ר טו ס מִדְּבַר־צִן: קָדֵׁ֖ש מֵי־מְרִיבַ֥ת הֵ֛ם
יָבֹא֙ וַאֲׁשֶ֤ר לִפְנֵיהֶ֗ם אֲׁשֶר־יֵצֵ֣א יז עַל־הָעֵדָה: אִ֖יׁש לְכָל־ּבָׂשָ֑ר הָרּוחֹ֖ת אֱלֹהֵ֥י יְהֹוָ֔ה
אֵין־לָהֶ֖ם אֲׁשֶ֥ר ּכַּצֹ֕אן יְהֹוָ֔ה עֲדַ֣ת תִהְיֶה֙ וְלֹ֤א יְבִיאֵ֑ם וַאֲׁשֶ֣ר יֹוצִיאֵ֖ם וַאֲׁשֶ֥ר לִפְנֵיהֶ֔ם
ּבֹ֑ו אֲׁשֶר־רּ֣וחַ אִ֖יׁש ּבִן־נּ֔ון אֶת־יְהֹוׁשֻ֣עַ קַח־לְךָ֙ אֶל־מֹׁשֶ֗ה יְהֹוָ֜ה וַּיֹ֨אמֶר יח רֹעֶה:

עָלָיו: אֶת־יָדְךָ֖ ּכָל־הָעֵדָ֑ה[ששי]וְסָמַכְתָ֥ וְלִפְנֵ֖י הַּכֹהֵ֔ן אֶלְעָזָ֣ר לִפְנֵי֙ אֹתֹ֗ו וְהַעֲמַדְתָ֣ יט
יִׂשְרָאֵל: ּבְנֵ֥י ּכָל־עֲדַ֖ת יִׁשְמְעּ֔ו לְמַ֣עַן עָלָ֑יו מֵהֹודְךָ֖ וְנָתַתָ֥ה כ לְעֵינֵיהֶם: אֹתֹ֖ו וְצִּוִיתָ֥ה
יֵצְאּ֜ו עַל־ּפִ֨יו יְהֹוָ֑ה לִפְנֵ֣י הָאּורִ֖ים ּבְמִׁשְּפַ֥ט לֹ֛ו וְׁשָ֥אַל יַעֲמֹ֔ד הַּכֹהֵן֙ אֶלְעָזָ֤ר וְלִפְנֵ֨י כא
צִּוָ֥ה ּכַאֲׁשֶ֛ר מֹׁשֶ֔ה וַּיַ֣עַׂש כב וְכָל־הָעֵדָה: אִתֹ֖ו וְכָל־ּבְנֵי־יִׂשְרָאֵ֥ל הּ֛וא יָבֹ֗אּו וְעַל־ּפִ֣יו
ּכָל־הָעֵדָה: וְלִפְנֵ֖י הַּכֹהֵ֔ן אֶלְעָזָ֣ר לִפְנֵי֙ וַּיַעֲמִדֵ֨הּו֙ אֶת־יְהֹוׁשֻ֗עַ וַּיִּקַ֣ח אֹתֹ֑ו יְהֹוָ֖ה

 [ע''כ ששי]כג וַּיִסְמֹ֧ךְ אֶת־יָדָ֛יו עָלָ֖יו וַיְצַּוֵ֑הּו ּכַאֲׁשֶ֛ר ּדִּבֶ֥ר יְהֹוָ֖ה ּבְיַד־מֹׁשֶה:   פ   

פרק כח
אֶת־קָרְּבָנִ֨י אֲלֵהֶ֑ם וְאָמַרְתָ֖ יִׂשְרָאֵ֔ל אֶת־ּבְנֵ֣י צַ֚ו ב ּלֵאמֹר: אֶל־מׁשֶ֥ה יְהֹוָ֖ה וַיְדַּבֵ֥ר א
הָאִּׁשֶ֔ה זֶ֚ה לָהֶ֔ם וְאָמַרְתָ֣ ג ּבְמֹועֲדֹו: לִ֖י לְהַקְרִ֥יב תִׁשְמְרּ֕ו נִיחֹחִ֔י רֵ֚יחַ לְאִּׁשַ֗י לַחְמִ֜י
תָמִיד: עֹלָ֥ה לַּיֹ֖ום ׁשְנַ֥יִם תְמִימִ֛ם ּבְנֵי־ׁשָנָ֧ה ּכְבָׂשִ֨ים לַיהֹוָ֑ה תַקְרִ֖יבּו אֲׁשֶ֥ר
הָעַרְּבָיִם: ּבֵ֥ין תַעֲׂשֶ֖ה הַּׁשֵנִ֔י הַּכֶ֣בֶׂש וְאֵת֙ בַּבֹ֑קֶר תַעֲׂשֶ֣ה אֶחָ֖ד אֶת־הַּכֶ֥בֶׂש ד
תָמִ֑יד עֹלַ֖ת ו הַהִין: רְבִיעִ֥ת ּכָתִ֖ית ּבְׁשֶ֥מֶן ּבְלּולָ֛ה לְמִנְחָ֑ה סֹ֖לֶת הָאֵיפָ֛ה וַעֲׂשִירִ֧ית ה
הָאֶחָ֑ד לַּכֶ֖בֶׂש הַהִ֔ין רְבִיעִ֥ת וְנִסְּכֹו֙ ז לַיהֹוָה: אִּׁשֶ֖ה נִיחֹ֔חַ לְרֵ֣יחַ סִינַ֔י ּבְהַ֣ר הָעֲׂשֻיָה֙
ּכְמִנְחַ֨ת הָעַרְּבָ֑יִם ּבֵ֣ין תַעֲׂשֶ֖ה הַּׁשֵנִ֔י הַּכֶ֣בֶׂש וְאֵת֙ ח לַיהֹוָה: ׁשֵכָ֖ר נֶ֥סֶךְ הַּסֵ֛ךְ ּבַּקֹ֗דֶׁש

הַּבֹ֤קֶר ּוכְנִסְּכֹו֙ תַעֲׂשֶ֔ה אִּׁשֵ֛ה רֵ֥יחַ נִיחֹ֖חַ לַיהֹוָה:   פ   
מִנְחָ֛ה[*] סֹ֧לֶת עֶׂשְרֹנִ֗ים ּוׁשְנֵ֣י תְמִימִ֑ם ּבְנֵי־ׁשָנָ֖ה ׁשְנֵי־כְבָׂשִ֥ים הַּׁשַּבָ֔ת ּובְיֹום֙ ט

ּבְלּולָ֥ה בַּׁשֶ֖מֶן וְנִסְּכֹו: י עֹלַ֥ת ׁשַּבַ֖ת ּבְׁשַּבַתֹ֑ו עַל־עֹלַ֥ת הַתָמִ֖יד וְנִסְּכָּה:   פ  
ּכְבָׂשִ֧ים אֶחָ֔ד וְאַ֣יִל ׁשְנַ֨יִם֙ ּבְנֵי־בָקָ֤ר ּפָרִ֨ים לַיהֹוָ֑ה עֹלָ֥ה תַקְרִ֥יבּו חָדְׁשֵיכֶ֔ם ּובְרָאׁשֵי֙ יא
לַּפָ֖ר בַּׁשֶ֔מֶן ּבְלּולָ֣ה מִנְחָה֙ סֹ֤לֶת עֶׂשְרֹנִ֗ים ּוׁשְלֹׁשָ֣ה יב תְמִימִם: ׁשִבְעָ֖ה ּבְנֵי־ׁשָנָ֛ה
סֹ֤לֶת עִּׂשָרֹ֗ון וְעִּׂשָרֹ֣ן יג הָאֶחָד: לָאַ֖יִל בַּׁשֶ֔מֶן ּבְלּולָ֣ה מִנְחָה֙ סֹ֤לֶת עֶׂשְרֹנִ֗ים ּוׁשְנֵ֣י הָאֶחָ֑ד
חֲצִ֣י וְנִסְּכֵיהֶ֗ם יד לַיהֹוָה: אִּׁשֶ֖ה נִיחֹ֔חַ רֵ֣יחַ עֹלָה֙ הָאֶחָ֑ד לַּכֶ֖בֶׂש בַּׁשֶ֔מֶן ּבְלּולָ֣ה מִנְחָה֙
חֹ֨דֶׁש֙ עֹלַ֥ת זֹ֣את יָ֑יִן לַּכֶ֖בֶׂש הַהִ֛ין ּורְבִיעִ֥ת לָאַ֗יִל הַהִ֣ין ּוׁשְלִיׁשִ֧ת לַּפָ֜ר יִהְיֶ֨ה הַהִין֩
הַתָמִ֛יד עַל־עֹלַ֧ת לַיהֹוָ֑ה לְחַּטָ֖את אֶחָ֛ד עִּזִ֥ים ּוׂשְעִ֨יר טו הַּׁשָנָה: לְחָדְׁשֵ֖י ּבְחָדְׁשֹ֔ו
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ס וְנִסְּכֹו: לַיהֹוָה:[*]יֵעָׂשֶ֖ה ּפֶ֖סַח לַחֹ֑דֶׁש יֹ֖ום עָׂשָ֛ר ּבְאַרְּבָעָ֥ה הָרִאׁשֹ֗ון ּובַחֹ֣דֶׁש טז
הָרִאׁשֹ֖ון ּבַּיֹ֥ום יח יֵאָכֵל: מַּצֹ֖ות יָמִ֔ים ׁשִבְעַ֣ת חָ֑ג הַּזֶ֖ה לַחֹ֥דֶׁש יֹ֛ום עָׂשָ֥ר ּובַחֲמִּׁשָ֨ה יז
ּפָרִ֧ים לַיהֹוָ֔ה עֹלָה֙ אִּׁשֶ֤ה וְהִקְרַבְתֶ֨ם יט תַעֲׂשּו: לֹ֥א עֲבֹדָ֖ה ּכָל־מְלֶ֥אכֶת מִקְרָא־קֹ֑דֶׁש
ּומִ֨נְחָתָ֔ם כ לָכֶם: יִהְיּ֥ו תְמִימִ֖ם ׁשָנָ֔ה ּבְנֵ֣י כְבָׂשִים֙ וְׁשִבְעָ֤ה אֶחָ֑ד וְאַ֣יִל ׁשְנַ֖יִם ּבְנֵי־בָקָ֛ר
עִּׂשָרֹ֤ון כא תַעֲׂשּו: לָאַ֖יִל עֶׂשְרֹנִ֛ים ּוׁשְנֵ֧י לַּפָ֗ר עֶׂשְרֹנִ֜ים ׁשְלֹׁשָ֨ה בַּׁשָ֑מֶן ּבְלּולָ֣ה סֹ֖לֶת
לְכַּפֵ֖ר אֶחָ֑ד חַּטָ֖את ּוׂשְעִ֥יר כב הַּכְבָׂשִים: לְׁשִבְעַ֖ת הָאֶחָ֑ד לַּכֶ֖בֶׂש תַעֲׂשֶ֔ה עִּׂשָרֹון֙
ּכָאֵּ֜לֶה כד אֶת־אֵּלֶה: תַעֲׂשּ֖ו הַתָמִ֑יד לְעֹלַ֣ת אֲׁשֶ֖ר הַּבֹ֔קֶר עֹלַ֣ת מִּלְבַד֙ כג עֲלֵיכֶם:
יֵעָׂשֶ֖ה הַתָמִ֛יד עַל־עֹולַ֧ת לַיהֹוָ֑ה רֵיחַ־נִיחֹ֖חַ אִּׁשֵ֥ה לֶ֛חֶם יָמִ֔ים ׁשִבְעַ֣ת לַּיֹום֙ תַעֲׂשּ֤ו
תַעֲׂשּו: לֹ֥א עֲבֹדָ֖ה ּכָל־מְלֶ֥אכֶת לָכֶ֑ם יִהְיֶ֣ה מִקְרָא־קֹ֖דֶׁש הַּׁשְבִיעִ֔י ּובַּיֹום֙ כה וְנִסְּכֹו:

ּבְׁשָבֻעֹ֖תֵיכֶ֑ם[*]ס לַיהֹוָ֔ה חֲדָׁשָה֙ מִנְחָ֤ה ּבְהַקְרִ֨יבְכֶ֜ם הַּבִּכּורִ֗ים ּובְיֹ֣ום כו
לְרֵ֤יחַ עֹולָ֜ה וְהִקְרַבְתֶ֨ם כז תַעֲׂשּו: לֹ֥א עֲבֹדָ֖ה ּכָל־מְלֶ֥אכֶת לָכֶ֔ם יִהְיֶ֣ה מִקְרָא־קֹ֨דֶׁש֙
ּומִ֨נְחָתָ֔ם כח ׁשָנָה: ּבְנֵ֥י כְבָׂשִ֖ים ׁשִבְעָ֥ה אֶחָ֑ד אַ֣יִל ׁשְנַ֖יִם ּבְנֵי־בָקָ֛ר ּפָרִ֧ים לַיהֹוָ֔ה נִיחֹ֨חַ֙
הָאֶחָד: לָאַ֖יִל עֶׂשְרֹנִ֔ים ׁשְנֵי֙ הָאֶחָ֔ד לַּפָ֣ר עֶׂשְרֹנִים֙ ׁשְלֹׁשָ֤ה בַּׁשָ֑מֶן ּבְלּולָ֣ה סֹ֖לֶת
לְכַּפֵ֖ר אֶחָ֑ד עִּזִ֖ים ׂשְעִ֥יר ל הַּכְבָׂשִים: לְׁשִבְעַ֖ת הָאֶחָ֑ד לַּכֶ֖בֶׂש עִּׂשָרֹ֔ון עִּׂשָרֹון֙ כט
עֲלֵיכֶם: לא מִּלְבַ֞ד עֹלַ֧ת הַתָמִ֛יד ּומִנְחָתֹ֖ו תַעֲׂשּ֑ו תְמִימִ֥ם יִהְיּו־לָכֶ֖ם וְנִסְּכֵיהֶם:   פ

פרק כט
לֹ֣א[*] עֲבֹדָ֖ה ּכָל־מְלֶ֥אכֶת לָכֶ֔ם יִהְיֶ֣ה מִקְרָא־קֹ֨דֶׁש֙ לַחֹ֗דֶׁש ּבְאֶחָ֣ד הַּׁשְבִיעִ֜י ּובַחֹ֨דֶׁש א

אֶחָ֖ד ּבֶן־ּבָקָ֛ר ּפַ֧ר לַיהֹוָ֔ה נִיחֹ֨חַ֙ לְרֵ֤יחַ עֹלָ֜ה וַעֲׂשִיתֶ֨ם ב לָכֶם: יִהְיֶ֥ה תְרּועָ֖ה יֹ֥ום תַעֲׂשּ֑ו
ׁשְלֹׁשָ֤ה בַּׁשָ֑מֶן ּבְלּולָ֣ה סֹ֖לֶת ּומִ֨נְחָתָ֔ם ג תְמִימִם: ׁשִבְעָ֖ה ּבְנֵי־ׁשָנָ֛ה ּכְבָׂשִ֧ים אֶחָ֑ד אַ֣יִל
הַּכְבָׂשִים: לְׁשִבְעַ֖ת הָאֶחָ֑ד לַּכֶ֖בֶׂש אֶחָ֔ד וְעִּׂשָרֹ֣ון ד לָאָיִל: עֶׂשְרֹנִ֖ים ׁשְנֵ֥י לַּפָ֔ר עֶׂשְרֹנִים֙
וְעֹלַ֤ת ּומִנְחָתָּ֗ה הַחֹ֜דֶׁש עֹלַ֨ת מִּלְבַד֩ ו עֲלֵיכֶם: לְכַּפֵ֖ר חַּטָ֑את אֶחָ֖ד ּוׂשְעִיר־עִּזִ֥ים ה

ס לַיהֹוָה: אִּׁשֶ֖ה נִיחֹ֔חַ לְרֵ֣יחַ ּכְמִׁשְּפָטָ֑ם וְנִסְּכֵיהֶ֖ם ּומִנְחָתָּ֔ה ּובֶעָׂשֹור֩[*]הַתָמִיד֙ ז
לֹ֥א ּכָל־מְלָאכָ֖ה אֶת־נַפְׁשֹתֵיכֶ֑ם וְעִּנִיתֶ֖ם לָכֶ֔ם יִהְיֶ֣ה מִקְרָא־קֹ֨דֶׁש֙ הַּזֶ֗ה הַּׁשְבִיעִ֜י לַחֹ֨דֶׁש
ּכְבָׂשִ֤ים אֶחָ֑ד אַ֣יִל אֶחָ֖ד ּבֶן־ּבָקָ֛ר ּפַ֧ר נִיחֹ֔חַ רֵ֣יחַ לַיהֹוָה֙ עֹלָ֤ה וְהִקְרַבְתֶ֨ם ח תַעֲׂשּו:
עֶׂשְרֹנִים֙ ׁשְלֹׁשָ֤ה בַּׁשָ֑מֶן ּבְלּולָ֣ה סֹ֖לֶת ּומִ֨נְחָתָ֔ם ט לָכֶם: יִהְיּ֥ו תְמִימִ֖ם ׁשִבְעָ֔ה ּבְנֵי־ׁשָנָה֙
הַּכְבָׂשִים: לְׁשִבְעַ֖ת הָאֶחָ֑ד לַּכֶ֖בֶׂש עִּׂשָרֹ֔ון עִּׂשָרֹון֙ י הָאֶחָד: לָאַ֖יִל עֶׂשְרֹנִ֔ים ׁשְנֵי֙ לַּפָ֔ר
ּומִנְחָתָּ֖ה הַתָמִ֔יד וְעֹלַ֣ת הַּכִּפֻרִים֙ חַּטַ֤את מִּלְבַ֞ד חַּטָ֑את אֶחָ֖ד ׂשְעִיר־עִּזִ֥ים יא

ס לָכֶ֔ם[*]וְנִסְּכֵיהֶם: יִהְיֶ֣ה מִקְרָא־קֹ֨דֶׁש֙ הַּׁשְבִיעִ֗י לַחֹ֣דֶׁש יֹ֜ום עָׂשָ֨ר ּובַחֲמִּׁשָה֩ יב
עֹלָ֜ה וְהִקְרַבְתֶ֨ם יג יָמִים: ׁשִבְעַ֥ת לַיהֹוָ֖ה חַ֛ג וְחַּגֹתֶ֥ם תַעֲׂשּ֑ו לֹ֣א עֲבֹדָ֖ה ּכָל־מְלֶ֥אכֶת
ּבְנֵי־ׁשָנָ֛ה ּכְבָׂשִ֧ים ׁשְנָ֑יִם אֵילִ֣ם עָׂשָ֖ר ׁשְלֹׁשָ֥ה ּבְנֵי־בָקָ֛ר ּפָרִ֧ים לַיהֹוָ֔ה נִיחֹ֨חַ֙ רֵ֤יחַ אִּׁשֵ֨ה
לַּפָ֣ר עֶׂשְרֹנִ֜ים ׁשְלֹׁשָ֨ה בַּׁשָ֑מֶן ּבְלּולָ֣ה סֹ֖לֶת ּומִ֨נְחָתָ֔ם יד יִהְיּו: תְמִימִ֥ם עָׂשָ֖ר אַרְּבָעָ֥ה
וְעִּׂשָרֹון֙ טו הָאֵילִם: לִׁשְנֵ֖י הָאֶחָ֔ד לָאַ֣יִל עֶׂשְרֹנִים֙ ׁשְנֵ֤י ּפָרִ֔ים עָׂשָר֙ לִׁשְלֹׁשָ֤ה הָאֶחָ֗ד
מִּלְבַד֙ חַּטָ֑את אֶחָ֖ד ּוׂשְעִיר־עִּזִ֥ים טז ּכְבָׂשִים: עָׂשָ֖ר לְאַרְּבָעָ֥ה הָאֶחָ֑ד לַּכֶ֖בֶׂש עִּׂשָרֹ֔ון

ס וְנִסְּכָּה: מִנְחָתָּ֖ה הַתָמִ֔יד עָׂשָ֖ר[*]עֹלַ֣ת ׁשְנֵ֥ים ּבְנֵי־בָקָ֛ר ּפָרִ֧ים הַּׁשֵנִ֗י ּובַּיֹ֣ום יז
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לַּ֠פָרִ֠ים וְנִסְּכֵיהֶ֡ם ּומִנְחָתָ֣ם יח תְמִימִם: עָׂשָ֖ר אַרְּבָעָ֥ה ּבְנֵי־ׁשָנָ֛ה ּכְבָׂשִ֧ים ׁשְנָ֑יִם אֵילִ֣ם
עֹלַ֣ת מִּלְבַד֙ חַּטָ֑את אֶחָ֖ד ּוׂשְעִיר־עִּזִ֥ים יט ּכַּמִׁשְּפָט: ּבְמִסְּפָרָ֖ם וְלַּכְבָׂשִ֛ים לָאֵילִ֧ם

ס וְנִסְּכֵיהֶם: ּומִנְחָתָּ֖ה אֵילִ֣ם[*]הַתָמִ֔יד עַׁשְתֵי־עָׂשָ֖ר ּפָרִ֥ים הַּׁשְלִיׁשִ֛י ּובַּיֹ֧ום כ
לַּ֠פָרִ֠ים וְנִסְּכֵיהֶ֡ם ּומִנְחָתָ֣ם כא תְמִימִם: עָׂשָ֖ר אַרְּבָעָ֥ה ּבְנֵי־ׁשָנָ֛ה ּכְבָׂשִ֧ים ׁשְנָ֑יִם
הַתָמִ֔יד עֹלַ֣ת מִּלְבַד֙ אֶחָ֑ד חַּטָ֖את ּוׂשְעִ֥יר כב ּכַּמִׁשְּפָט: ּבְמִסְּפָרָ֖ם וְלַּכְבָׂשִ֛ים לָאֵילִ֧ם

ס וְנִסְּכָּה: ּכְבָׂשִ֧ים[*]ּומִנְחָתָּ֖ה ׁשְנָ֑יִם אֵילִ֣ם עֲׂשָרָ֖ה ּפָרִ֥ים הָרְבִיעִ֛י ּובַּיֹ֧ום כג
וְלַּכְבָׂשִ֛ים לָאֵילִ֧ם לַּ֠פָרִ֠ים וְנִסְּכֵיהֶ֡ם מִנְחָתָ֣ם כד תְמִימִם: עָׂשָ֖ר אַרְּבָעָ֥ה ּבְנֵי־ׁשָנָ֛ה
מִנְחָתָּ֖ה הַתָמִ֔יד עֹלַ֣ת מִּלְבַד֙ חַּטָ֑את אֶחָ֖ד ּוׂשְעִיר־עִּזִ֥ים כה ּכַּמִׁשְּפָט: ּבְמִסְּפָרָ֖ם

ס ּבְנֵי־ׁשָנָ֛ה[*]וְנִסְּכָּה: ּכְבָׂשִ֧ים ׁשְנָ֑יִם אֵילִ֣ם תִׁשְעָ֖ה ּפָרִ֥ים הַחֲמִיׁשִ֛י ּובַּיֹ֧ום כו
ּבְמִסְּפָרָ֖ם וְלַּכְבָׂשִ֛ים לָאֵילִ֧ם לַּ֠פָרִ֠ים וְנִסְּכֵיהֶ֡ם ּומִנְחָתָ֣ם כז תְמִימִם: עָׂשָ֖ר אַרְּבָעָ֥ה

ס וְנִסְּכָּה: ּומִנְחָתָּ֖ה הַתָמִ֔יד עֹלַ֣ת מִּלְבַד֙ אֶחָ֑ד חַּטָ֖את ּוׂשְעִ֥יר כח [*]ּכַּמִׁשְּפָט:
תְמִימִם: עָׂשָ֖ר אַרְּבָעָ֥ה ּבְנֵי־ׁשָנָ֛ה ּכְבָׂשִ֧ים ׁשְנָ֑יִם אֵילִ֣ם ׁשְמֹנָ֖ה ּפָרִ֥ים הַּׁשִּׁשִ֛י ּובַּיֹ֧ום כט
ּוׂשְעִ֥יר לא ּכַּמִׁשְּפָט: ּבְמִסְּפָרָ֖ם וְלַּכְבָׂשִ֛ים לָאֵילִ֧ם לַּ֠פָרִ֠ים וְנִסְּכֵיהֶ֡ם ּומִנְחָתָ֣ם ל

ס ּונְסָכֶיהָ: מִנְחָתָּ֖ה הַתָמִ֔יד עֹלַ֣ת מִּלְבַד֙ אֶחָ֑ד הַּׁשְבִיעִ֛י[*]חַּטָ֖את ּובַּיֹ֧ום לב
ּומִנְחָתָ֣ם לג תְמִימִם: עָׂשָ֖ר אַרְּבָעָ֥ה ּבְנֵי־ׁשָנָ֛ה ּכְבָׂשִ֧ים ׁשְנָ֑יִם אֵילִ֣ם ׁשִבְעָ֖ה ּפָרִ֥ים
אֶחָ֑ד חַּטָ֖את ּוׂשְעִ֥יר לד ּכְמִׁשְּפָטָם: ּבְמִסְּפָרָ֖ם וְלַּכְבָׂשִ֛ים לָאֵילִ֧ם לַּ֠פָרִ֠ים וְנִסְּכֵהֶ֡ם

ס וְנִסְּכָּה: מִנְחָתָּ֖ה הַתָמִ֔יד עֹלַ֣ת תִהְיֶ֣ה[מפטיר]מִּלְבַד֙ עֲצֶ֖רֶת הַּׁשְמִינִ֔י ּבַּיֹום֙ לה
ּפַ֥ר לַיהֹוָ֔ה נִיחֹ֨חַ֙ רֵ֤יחַ אִּׁשֵ֨ה עֹלָ֜ה וְהִקְרַבְתֶ֨ם לו תַעֲׂשּו: לֹ֥א עֲבֹדָ֖ה ּכָל־מְלֶ֥אכֶת לָכֶ֑ם
לָאַ֧יִל לַּפָ֨ר וְנִסְּכֵיהֶ֗ם מִנְחָתָ֣ם לז תְמִימִם: ׁשִבְעָ֖ה ּבְנֵי־ׁשָנָ֛ה ּכְבָׂשִ֧ים אֶחָ֑ד אַ֣יִל אֶחָ֖ד
ּומִנְחָתָּ֖ה הַתָמִ֔יד עֹלַ֣ת מִּלְבַד֙ אֶחָ֑ד חַּטָ֖את ּוׂשְעִ֥יר לח ּכַּמִׁשְּפָט: ּבְמִסְּפָרָ֖ם וְלַּכְבָׂשִ֛ים
לְעֹלֹתֵיכֶם֙ וְנִדְבֹתֵיכֶ֗ם מִּנִדְרֵיכֶ֜ם לְבַ֨ד ּבְמֹועֲדֵיכֶ֑ם לַיהֹוָ֖ה תַעֲׂשּ֥ו אֵּ֛לֶה לט וְנִסְּכָּה:

ּולְמִנְחֹ֣תֵיכֶ֔ם ּולְנִסְּכֵיכֶ֖ם ּולְׁשַלְמֵיכֶם:

פרק ל
א וַּיֹ֥אמֶר מֹׁשֶ֖ה אֶל־ּבְנֵ֣י יִׂשְרָאֵ֑ל ּכְכֹ֛ל אֲׁשֶר־צִּוָ֥ה יְהֹוָ֖ה אֶת־מֹׁשֶה:   פ פ פ     

מטות] אֲׁשֶ֖ר[פרשת הַּדָבָ֔ר זֶ֣ה לֵאמֹ֑ר יִׂשְרָאֵ֖ל לִבְנֵ֥י הַּמַּטֹ֔ות אֶל־רָאׁשֵ֣י מֹׁשֶה֙ וַיְדַּבֵ֤ר ב
לֹ֥א עַל־נַפְׁשֹ֔ו אִּסָר֙ לֶאְסֹ֤ר ׁשְבֻעָה֙ אֹו־הִּׁשָ֤בַע לַיהֹוָ֗ה נֶ֜דֶר ּכִי־יִּדֹ֨ר אִיׁש֩ ג יְהֹוָה: צִּוָ֥ה
ּבְבֵ֥ית אִּסָ֛ר וְאָסְרָ֥ה לַיהֹוָ֑ה נֶ֖דֶר ּכִי־תִּדֹ֥ר וְאִּׁשָ֕ה ד יַעֲׂשֶה: מִּפִ֖יו ּכְכָל־הַּיֹצֵ֥א ּדְבָרֹ֑ו יַחֵ֖ל
וְהֶחֱרִ֥יׁש עַל־נַפְׁשָּ֔ה אָסְרָ֣ה אֲׁשֶ֣ר וֶאֱסָרָּה֙ אֶת־נִדְרָּ֗ה אָבִ֜יהָ וְׁשָמַ֨ע ה ּבִנְעֻרֶיהָ: אָבִ֖יהָ
וְאִם־הֵנִ֨יא ו יָקּום: עַל־נַפְׁשָּ֖ה אֲׁשֶר־אָסְרָ֥ה וְכָל־אִּסָ֛ר ּכָל־נְדָרֶ֔יהָ וְקָ֨מּו֙ אָבִ֑יהָ לָּ֖ה
וַיהֹוָה֙ יָקּ֑ום לֹ֣א עַל־נַפְׁשָּ֖ה אֲׁשֶר־אָסְרָ֥ה וֶאֱסָרֶ֛יהָ ּכָל־נְדָרֶ֗יהָ ׁשָמְעֹו֒ ּבְיֹ֣ום אֹתָּה֘ אָבִ֣יהָ
מִבְטָ֣א אֹ֚ו עָלֶ֑יהָ ּונְדָרֶ֖יהָ לְאִ֔יׁש תִהְיֶה֙ וְאִם־הָיֹ֤ו ז אֹתָּה: אָבִ֖יהָ ּכִי־הֵנִ֥יא יִסְלַח־לָּ֔ה
וְקָ֣מּו לָּ֑ה וְהֶחֱרִ֣יׁש ׁשָמְעֹ֖ו ּבְיֹ֥ום אִיׁשָּ֛ה וְׁשָמַ֥ע ח עַל־נַפְׁשָּה: אָסְרָ֖ה אֲׁשֶ֥ר ׂשְפָתֶ֔יהָ
אֹותָּה֒ יָנִ֣יא אִיׁשָּה֘ ׁשְמֹ֣עַ ּבְיֹ֨ום וְ֠אִ֠ם ט יָקֻמּו: עַל־נַפְׁשָּ֖ה אֲׁשֶר־אָסְרָ֥ה וֶאֱסָרֶ֛הָ נְדָרֶ֗יהָ
וַיהֹוָ֖ה עַל־נַפְׁשָּ֑ה אָסְרָ֖ה אֲׁשֶ֥ר ׂשְפָתֶ֔יהָ מִבְטָ֣א וְאֵת֙ עָלֶ֔יהָ אֲׁשֶ֣ר אֶת־נִדְרָּה֙ וְהֵפֵ֗ר
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עָלֶיהָ: יָקּ֥ום עַל־נַפְׁשָּ֖ה אֲׁשֶר־אָסְרָ֥ה ּכֹ֛ל ּוגְרּוׁשָ֑ה אַלְמָנָ֖ה וְנֵ֥דֶר י יִסְלַח־לָּה:
אִיׁשָּה֙ וְׁשָמַ֤ע יב ּבִׁשְבֻעָה: עַל־נַפְׁשָּ֖ה אִּסָ֛ר אֹו־אָסְרָ֥ה נָדָ֑רָה אִיׁשָּ֖ה וְאִם־ּבֵ֥ית יא
יָקּום: עַל־נַפְׁשָּ֖ה אֲׁשֶר־אָסְרָ֥ה וְכָל־אִּסָ֛ר ּכָל־נְדָרֶ֔יהָ וְקָ֨מּו֙ אֹתָּ֑ה הֵנִ֖יא לֹ֥א לָּ֔ה וְהֶחֱרִׁ֣ש
ּולְאִּסַ֥ר לִנְדָרֶ֛יהָ ׂשְפָתֶ֧יהָ ּכָל־מֹוצָ֨א ׁשָמְעֹו֒ ּבְיֹ֣ום אִיׁשָּה֘ | אֹתָ֥ם יָפֵ֨ר וְאִם־הָפֵר֩ יג
לְעַּנֹ֣ת אִּסָ֖ר וְכָל־ׁשְבֻעַ֥ת ּכָל־נֵ֛דֶר יד יִסְלַח־לָּה: וַיהֹוָ֖ה הֲפֵרָ֔ם אִיׁשָּ֣ה יָקּ֑ום לֹ֣א נַפְׁשָּ֖ה
אֶל־יֹום֒ מִּיֹ֣ום אִיׁשָּה֘ לָּ֥ה יַחֲרִ֨יׁש וְאִם־הַחֲרֵׁש֩ טו יְפֵרֶּנּו: וְאִיׁשָּ֥ה יְקִימֶּ֖נּו אִיׁשָּ֥ה נָ֑פֶׁש
לָּ֖ה ּכִי־הֶחֱרִׁ֥ש אֹתָ֔ם הֵקִ֣ים עָלֶ֑יהָ אֲׁשֶ֣ר אֶת־ּכָל־אֱסָרֶ֖יהָ אֹ֥ו אֶת־ּכָל־נְדָרֶ֔יהָ וְהֵקִים֙
הַחֻּקִ֗ים אֵּ֣לֶה יז אֶת־עֲֹונָּה: וְנָׂשָ֖א ׁשָמְעֹ֑ו אַחֲרֵ֣י אֹתָ֖ם יָפֵ֛ר וְאִם־הָפֵ֥ר טז ׁשָמְעֹו: ּבְיֹ֥ום
אֲׁשֶ֨ר צִּוָ֤ה יְהֹוָה֙ אֶת־מֹׁשֶ֔ה ּבֵ֥ין אִ֖יׁש לְאִׁשְתֹ֑ו ּבֵין־אָ֣ב לְבִתֹ֔ו ּבִנְעֻרֶ֖יהָ ּבֵ֥ית אָבִיהָ:   פ

פרק לא
הַּמִדְיָנִ֑ים[לוי] מֵאֵ֖ת יִׂשְרָאֵ֔ל ּבְנֵ֣י נִקְמַת֙ נְקֹ֗ם ב ּלֵאמֹר: אֶל־מֹׁשֶ֥ה יְהֹוָ֖ה וַיְדַּבֵ֥ר א

אֲנָׁשִ֖ים מֵאִתְכֶ֛ם הֵחָלְצּ֧ו לֵאמֹ֔ר אֶל־הָעָ֣ם מֹׁשֶה֙ וַיְדַּבֵ֤ר ג אֶל־עַּמֶיךָ: תֵאָסֵ֥ף אַחַ֖ר
לְכֹל֙ לַּמַּטֶ֑ה אֶ֖לֶף לַּמַּטֶ֔ה אֶ֚לֶף ד ּבְמִדְיָן: נִקְמַת־יְהֹוָ֖ה לָתֵ֥ת עַל־מִדְיָ֔ן וְיִהְיּו֙ לַּצָבָ֑א
ׁשְנֵים־עָׂשָ֥ר לַּמַּטֶ֑ה אֶ֖לֶף יִׂשְרָאֵ֔ל מֵאַלְפֵ֣י וַּיִּמָסְרּו֙ ה לַּצָבָא: תִׁשְלְחּ֖ו יִׂשְרָאֵ֔ל מַּטֹ֣ות
וְאֶת־ּפִ֨ינְחָ֜ס אֹ֠תָ֠ם לַּצָבָ֑א לַּמַּטֶ֖ה אֶ֥לֶף מֹׁשֶ֛ה אֹתָ֥ם וַּיִׁשְלַ֨ח ו צָבָא: חֲלּוצֵ֥י אֶ֖לֶף
עַל־מִדְיָ֔ן וַּיִצְּבְאּו֙ ז ּבְיָדֹו: הַתְרּועָ֖ה וַחֲצֹצְרֹ֥ות הַּקֹ֔דֶׁש ּוכְלֵ֣י לַּצָבָ֔א הַּכֹהֵן֙ ּבֶן־אֶלְעָזָ֤ר
עַל־חַלְלֵיהֶ֗ם הָרְגּ֣ו מִדְיָ֜ן וְאֶת־מַלְכֵ֨י ח ּכָל־זָכָר: וַּיַהַרְגּ֖ו אֶת־מֹׁשֶ֑ה יְהֹוָ֖ה צִּוָ֥ה ּכַאֲׁשֶ֛ר
ּבִלְעָ֣ם וְאֵת֙ מִדְיָ֑ן מַלְכֵ֣י חֲמֵׁ֖שֶת וְאֶת־רֶ֔בַע וְאֶת־חּור֙ וְאֶת־צּ֤ור וְאֶת־רֶ֨קֶם֙ אֶת־אֱוִ֤י
וְאֵ֨ת וְאֶת־טַּפָ֑ם מִדְיָ֖ן אֶת־נְׁשֵ֥י בְנֵי־יִׂשְרָאֵ֛ל וַּיִׁשְּבּ֧ו ט ּבֶחָרֶב: הָרְגּ֖ו ּבֶן־ּבְעֹ֔ור
ּבְמֹ֣וׁשְבֹתָ֔ם ּכָל־עָרֵיהֶם֙ וְאֵ֤ת י ּבָזָזּו: וְאֶת־ּכָל־חֵילָ֖ם וְאֶת־ּכָל־מִקְנֵהֶ֛ם ּכָל־ּבְהֶמְתָ֧ם
ּבָאָדָ֖ם ּכָל־הַּמַלְקֹ֑וחַ וְאֵ֖ת אֶת־ּכָל־הַּׁשָלָ֔ל וַּיִקְחּו֙ יא ּבָאֵׁש: ׂשָרְפּ֖ו ּכָל־טִירֹתָ֑ם וְאֵ֖ת
אֶת־הַּׁשְבִ֧י ּבְנֵי־יִׂשְרָאֵ֗ל וְאֶל־עֲדַ֣ת הַּכֹהֵ֜ן וְאֶל־אֶלְעָזָ֨ר אֶל־מֹׁשֶה֩ וַּיָבִ֡אּו יב ּובַּבְהֵמָה:
ס יְרֵחֹו: עַל־יַרְּדֵ֥ן אֲׁשֶ֖ר מֹואָ֔ב אֶל־עַרְבֹ֣ת אֶל־הַּמַחֲנֶ֑ה וְאֶת־הַּׁשָלָ֖ל וְאֶת־הַּמַלְקֹ֛וחַ

מחוברין] כשהן הָעֵדָ֖ה[ישראל][לוי וְכָל־נְׂשִיאֵ֥י הַּכֹהֵ֛ן וְאֶלְעָזָ֧ר מֹׁשֶ֨ה וַּיֵ֨צְאּ֜ו יג
וְׂשָרֵ֣י הָאֲלָפִים֙ ׂשָרֵ֤י הֶחָ֑יִל ּפְקּודֵ֣י עַ֖ל מֹׁשֶ֔ה וַּיִקְצֹ֣ף יד לַּמַחֲנֶה: אֶל־מִחּ֖וץ לִקְרָאתָ֑ם
ּכָל־נְקֵבָה: הַחִּיִיתֶ֖ם מֹׁשֶ֑ה אֲלֵיהֶ֖ם וַּיֹ֥אמֶר טו הַּמִלְחָמָה: מִּצְבָ֥א הַּבָאִ֖ים הַּמֵאֹ֔ות
וַתְהִ֥י ּפְעֹ֑ור עַל־ּדְבַ֣ר ּבַיהֹוָ֖ה לִמְסָר־מַ֥עַל ּבִלְעָ֔ם ּבִדְבַ֣ר יִׂשְרָאֵל֙ לִבְנֵ֤י הָיּ֨ו הֵּ֜נָה הֵ֣ן טז
זָכָ֖ר לְמִׁשְּכַ֥ב אִ֛יׁש יֹדַ֥עַת וְכָל־אִּׁשָ֗ה ּבַּטָ֑ף כָל־זָכָ֖ר הִרְגּ֥ו וְעַתָ֕ה יז יְהֹוָה: ּבַעֲדַ֥ת הַּמַּגֵפָ֖ה
חֲנּ֛ו וְאַתֶ֗ם יט לָכֶם: הַחֲיּ֖ו זָכָ֑ר מִׁשְּכַ֣ב לֹא־יָדְעּ֖ו אֲׁשֶ֥ר ּבַּנָׁשִ֔ים הַּטַ֣ף וְכֹל֙ יח הֲרֹגּו:
הַּׁשְלִיׁשִי֙ ּבַּיֹ֤ום תִתְחַּטְאּ֞ו ּבֶחָלָ֗ל נֹגֵ֣עַ | וְכֹ֣ל נֶ֜פֶׁש הֹרֵ֨ג ּכֹל֩ יָמִ֑ים ׁשִבְעַ֣ת לַּמַחֲנֶ֖ה מִחּ֥וץ
עִּזִ֖ים וְכָל־מַעֲׂשֵ֥ה וְכָל־ּכְלִי־עֹ֛ור וְכָל־ּבֶ֧גֶד כ ּוׁשְבִיכֶם: אַתֶ֖ם הַּׁשְבִיעִ֔י ּובַּיֹ֣ום
הַּבָאִ֖ים הַּצָבָ֔א אֶל־אַנְׁשֵ֣י הַּכֹהֵן֙ אֶלְעָזָ֤ר וַּיֹ֨אמֶר כא ס תִתְחַּטָאּו: וְכָל־ּכְלִי־עֵ֑ץ
אֶת־הַּזָהָ֖ב אַ֥ךְ כב אֶת־מֹׁשֶה: יְהֹוָ֖ה אֲׁשֶר־צִּוָ֥ה הַתֹורָ֔ה חֻּקַ֣ת זֹ֚את לַּמִלְחָמָ֑ה
אֲׁשֶר־יָבֹ֣א ּכָל־ּדָבָ֞ר כג וְאֶת־הָעֹפָרֶת: אֶת־הַּבְדִ֖יל אֶת־הַּבַרְזֶ֔ל אֶת־הַּנְחׁ֨שֶת֙ וְאֶת־הַּכָ֑סֶף
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תַעֲבִ֥ירּו ּבָאֵׁ֖ש לֹא־יָבֹ֛א אֲׁשֶ֧ר וְכֹ֨ל יִתְחַּטָ֑א נִּדָ֖ה ּבְמֵ֥י אַ֕ךְ וְטָהֵ֔ר בָאֵׁש֙ תַעֲבִ֤ירּו בָאֵׁ֗ש
ס אֶל־הַּמַחֲנֶה: תָבֹ֥אּו וְאַחַ֖ר ּוטְהַרְתֶ֑ם הַּׁשְבִיעִ֖י ּבַּיֹ֥ום ּבִגְדֵיכֶ֛ם וְכִּבַסְתֶ֧ם כד בַּמָיִם:

ּבָאָדָ֖ם[רביעי] הַּׁשְבִ֔י מַלְקֹ֨וחַ֙ רֹ֤אׁש אֵ֣ת ׂשָ֗א כו ּלֵאמֹר: אֶל־מֹׁשֶ֥ה יְהֹוָ֖ה וַּיֹ֥אמֶר כה
ּבֵ֚ין אֶת־הַּמַלְקֹ֔וחַ וְחָצִ֨יתָ֙ כז הָעֵדָה: אֲבֹ֥ות וְרָאׁשֵ֖י הַּכֹהֵ֔ן וְאֶלְעָזָ֣ר אַתָה֙ ּובַּבְהֵמָ֑ה
מֵאֵ֞ת לַיהֹוָ֗ה מֶ֜כֶס וַהֲרֵמֹתָ֙ כח ּכָל־הָעֵדָה: ּובֵ֖ין לַּצָבָ֑א הַּיֹצְאִ֖ים הַּמִלְחָמָ֔ה תֹפְׂשֵ֣י
ּומִן־הַּבָקָ֔ר מִן־הָאָדָם֙ הַּמֵאֹ֑ות מֵחֲמֵׁ֖ש נֶ֔פֶׁש אֶחָ֣ד לַּצָבָ֔א הַּיֹצְאִ֣ים הַּמִלְחָמָה֙ אַנְׁשֵ֤י
תְרּומַ֥ת הַּכֹהֵ֖ן לְאֶלְעָזָ֥ר וְנָתַתָ֛ה תִּקָ֑חּו מִּמַחֲצִיתָ֖ם כט ּומִן־הַּצֹאן: ּומִן־הַחֲמֹרִ֖ים
מִן־הָאָדָ֧ם מִן־הַחֲמִּׁשִ֗ים אָחֻ֣ז | אֶחָ֣ד | תִּקַ֣ח ּבְנֵי־יִׂשְרָאֵ֜ל ּומִּמַחֲצִ֨ת ל יְהֹוָה:
ׁשֹמְרֵ֕י לַלְוִּיִ֔ם אֹתָם֙ וְנָתַתָ֤ה מִּכָל־הַּבְהֵמָ֑ה ּומִן־הַּצֹ֖אן מִן־הַחֲמֹרִ֥ים מִן־הַּבָקָ֛ר
אֶת־מֹׁשֶה: יְהֹוָ֖ה צִּוָ֥ה ּכַאֲׁשֶ֛ר הַּכֹהֵ֑ן וְאֶלְעָזָ֖ר מֹׁשֶ֔ה וַּיַ֣עַׂש לא יְהֹוָה: מִׁשְּכַ֥ן מִׁשְמֶ֖רֶת

אֶ֛לֶף[חמישי] ׁשֵׁש־מֵאֹ֥ות צֹ֗אן הַּצָבָ֑א עַ֣ם ּבָזֲזּ֖ו אֲׁשֶ֥ר הַּבָ֔ז יֶ֣תֶר הַּמַלְקֹ֔וחַ וַיְהִי֙ לב
אֶחָ֥ד וַחֲמֹרִ֕ים לד אָלֶף: וְׁשִבְעִ֖ים ׁשְנַ֥יִם ּובָקָ֕ר לג אֲלָפִים: וַחֲמֵׁ֥שֶת אֶ֖לֶף וְׁשִבְעִ֥ים
ׁשְנַ֥יִם ּכָל־נֶ֕פֶׁש זָכָ֑ר מִׁשְּכַ֣ב לֹא־יָדְעּ֖ו אֲׁשֶ֥ר מִ֨ן־הַּנָׁשִ֔ים אָדָ֔ם וְנֶ֣פֶׁש לה אָלֶף: וְׁשִּׁשִ֖ים
ׁשְלֹׁש־מֵאֹ֥ות הַּצֹ֗אן מִסְּפַ֣ר ּבַּצָבָ֑א הַּיֹצְאִ֖ים חֵ֕לֶק הַּמֶחֱצָ֔ה וַתְהִי֙ לו אָלֶף: ּוׁשְלֹׁשִ֖ים
מִן־הַּצֹ֑אן לַיהֹוָ֖ה הַּמֶ֥כֶס וַיְהִ֛י לז מֵאֹות: וַחֲמֵׁ֥ש אֲלָפִ֖ים וְׁשִבְעַ֥ת אֶ֔לֶף ּוׁשְלֹׁשִ֣ים אֶ֨לֶף֙
ׁשְנַ֥יִם לַיהֹוָ֖ה ּומִכְסָ֥ם אָ֑לֶף ּוׁשְלֹׁשִ֖ים ׁשִּׁשָ֥ה וְהַּ֨בָקָ֔ר לח וְׁשִבְעִים: חָמֵׁ֥ש מֵאֹ֖ות ׁשֵׁ֥ש
וְׁשִּׁשִים: אֶחָ֥ד לַיהֹוָ֖ה ּומִכְסָ֥ם מֵאֹ֑ות וַחֲמֵׁ֣ש אֶ֖לֶף ׁשְלֹׁשִ֥ים וַחֲמֹרִ֕ים לט וְׁשִבְעִים:
מֹׁשֶ֗ה וַּיִתֵ֣ן מא נָפֶׁש: ּוׁשְלׁשִ֖ים ׁשְנַ֥יִם לַיהֹוָ֔ה ּומִכְסָם֙ אָ֑לֶף עָׂשָ֖ר ׁשִּׁשָ֥ה אָדָ֔ם וְנֶ֣פֶׁש מ

אֶת־מֹׁשֶה: יְהֹוָ֖ה צִּוָ֥ה ּכַאֲׁשֶ֛ר הַּכֹהֵ֑ן לְאֶלְעָזָ֖ר יְהֹוָ֔ה תְרּומַ֣ת [ששי]אֶת־מֶ֨כֶס֙
מֶחֱצַ֥ת וַתְהִ֛י מג הַּצֹבְאִים: מִן־הָאֲנָׁשִ֖ים מֹׁשֶ֔ה חָצָ֣ה אֲׁשֶר֙ יִׂשְרָאֵ֑ל ּבְנֵ֣י ּומִּמַחֲצִ֖ית מב
מֵאֹות: וַחֲמֵׁ֥ש אֲלָפִ֖ים ׁשִבְעַ֥ת אֶ֔לֶף ּוׁשְלֹׁשִ֣ים אֶ֨לֶף֙ ׁשְלֹׁש־מֵאֹ֥ות מִן־הַּצֹ֑אן הָעֵדָ֖ה
וְנֶ֣פֶׁש מו מֵאֹות: וַחֲמֵׁ֥ש אֶ֖לֶף ׁשְלֹׁשִ֥ים וַחֲמֹרִ֕ים מה אָלֶף: ּוׁשְלֹׁשִ֖ים ׁשִּׁשָ֥ה ּובָקָ֕ר מד
אֶחָ֣ד אֶת־הָאָחֻז֙ ּבְנֵי־יִׂשְרָאֵ֗ל מִּמַחֲצִ֣ת מֹׁשֶ֜ה וַּיִּקַ֨ח מז אָלֶף: עָׂשָ֖ר ׁשִּׁשָ֥ה אָדָ֔ם
יְהֹוָ֔ה מִׁשְּכַ֣ן מִׁשְמֶ֨רֶת֙ ׁשֹמְרֵי֙ לַלְוִּיִ֗ם אֹתָ֜ם וַּיִתֵ֨ן ּומִן־הַּבְהֵמָ֑ה מִן־הָאָדָ֖ם מִן־הַחֲמִּׁשִ֔ים

אֶת־מֹׁשֶה: יְהֹוָ֖ה צִּוָ֥ה ששי]ּכַאֲׁשֶ֛ר אֲׁשֶ֖ר[ע''כ הַּפְקֻדִ֕ים אֶל־מֹׁשֶ֔ה וַּיִקְרְבּו֙ מח
ּנָׂשְאּ֔ו עֲבָדֶ֣יךָ אֶל־מֹׁשֶ֔ה וַּיֹאמְרּו֙ מט הַּמֵאֹות: וְׂשָרֵ֥י הָאֲלָפִ֖ים ׂשָרֵ֥י הַּצָבָ֑א לְאַלְפֵ֣י
אֶת־קָרְּבַ֣ן וַּנַקְרֵ֞ב נ אִיׁש: מִּמֶּ֖נּו וְלֹא־נִפְקַ֥ד ּבְיָדֵ֑נּו אֲׁשֶ֣ר הַּמִלְחָמָ֖ה אַנְׁשֵ֥י אֶת־רֹ֛אׁש
לְכַּפֵ֥ר וְכּומָ֑ז עָגִ֣יל טַּבַ֖עַת וְצָמִ֔יד אֶצְעָדָ֣ה כְלִי־זָהָב֙ מָצָ֤א אֲׁשֶ֨ר אִיׁש֩ יְהֹוָ֗ה
ּכְלִ֥י ּכֹ֖ל מֵאִתָ֑ם אֶת־הַּזָהָ֖ב הַּכֹהֵ֛ן וְאֶלְעָזָ֧ר מֹׁשֶ֜ה וַּיִּקַ֨ח נא יְהֹוָה: לִפְנֵ֥י עַל־נַפְׁשֹתֵ֖ינּו
אֶ֛לֶף עָׂשָ֥ר ׁשִּׁשָ֨ה לַיהֹוָ֔ה הֵרִ֨ימּו֙ אֲׁשֶ֤ר הַתְרּומָ֗ה ּכָל־זְהַ֣ב | וַיְהִ֣י נב מַעֲׂשֶה:
הַּצָבָ֔א אַנְׁשֵי֙ נג הַּמֵאֹות: ׂשָרֵ֥י ּומֵאֵ֖ת הָאֲלָפִ֔ים ׂשָרֵ֣י מֵאֵת֙ ׁשָ֑קֶל וַחֲמִּׁשִ֖ים ׁשְבַע־מֵאֹ֥ות
וְהַּמֵאֹ֑ות הָאֲלָפִ֖ים ׂשָרֵ֥י מֵאֵ֛ת אֶת־הַּזָהָ֔ב הַּכֹהֵן֙ וְאֶלְעָזָ֤ר מֹׁשֶ֜ה וַּיִּקַ֨ח נד לֹו: אִ֥יׁש ּבָזְזּ֖ו

וַּיָבִ֤אּו אֹתֹו֙ אֶל־אֹ֣הֶל מֹועֵ֔ד זִּכָרֹ֥ון לִבְנֵי־יִׂשְרָאֵ֖ל לִפְנֵ֥י יְהֹוָה:   פ
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מחוברין] כשהן מְאֹ֑ד[*][ישראל עָצּ֣ום וְלִבְנֵי־גָ֖ד רְאּובֵ֛ן לִבְנֵ֧י הָיָ֞ה רַ֗ב | ּומִקְנֶ֣ה א
בְנֵי־גָ֖ד וַּיָבֹ֥אּו ב מִקְנֶה: מְקֹ֥ום הַּמָקֹ֖ום וְהִּנֵ֥ה ּגִלְעָ֔ד וְאֶת־אֶ֣רֶץ יַעְזֵר֙ אֶת־אֶ֤רֶץ וַּיִרְאּ֞ו
עֲטָרֹ֤ות ג לֵאמֹר: הָעֵדָ֖ה וְאֶל־נְׂשִיאֵ֥י הַּכֹהֵ֔ן וְאֶל־אֶלְעָזָ֣ר אֶל־מֹׁשֶה֙ וַּיֹאמְרּ֤ו רְאּובֵ֑ן ּובְנֵ֣י
יְהֹוָה֙ הִּכָ֤ה אֲׁשֶ֨ר הָאָ֗רֶץ ד ּובְעֹן: ּונְבֹ֖ו ּוׂשְבָ֥ם וְאֶלְעָלֵ֑ה וְחֶׁשְּבֹ֖ון וְנִמְרָ֔ה וְיַעְזֵ֣ר וְדִיבֹן֙

ס מִקְנֶה: וְלַעֲבָדֶ֖יךָ הִ֑וא מִקְנֶ֖ה אֶ֥רֶץ יִׂשְרָאֵ֔ל עֲדַ֣ת אִם־מָצָ֤אנּו[*]לִפְנֵי֙ וַּיֹאמְרּ֗ו ה
וַּיֹ֣אמֶר ו אֶת־הַּיַרְּדֵן: אַל־תַעֲבִרֵ֖נּו לַאֲחֻּזָ֑ה לַעֲבָדֶ֖יךָ הַּזֹ֛את אֶת־הָאָ֧רֶץ יֻתַ֞ן ּבְעֵינֶ֔יךָ חֵן֙
וְלָּ֣מָה ז פֹה: תֵׁ֥שְבּו וְאַתֶ֖ם לַּמִלְחָמָ֔ה יָבֹ֨אּו֙ הַאַחֵיכֶ֗ם רְאּובֵ֑ן וְלִבְנֵ֣י לִבְנֵי־גָ֖ד מֹׁשֶ֔ה
ּכֹ֥ה ח יְהֹוָה: לָהֶ֖ם אֲׁשֶר־נָתַ֥ן אֶל־הָאָ֔רֶץ מֵעֲבֹר֙ יִׂשְרָאֵ֑ל ּבְנֵ֣י אֶת־לֵ֖ב [תְנִיאּ֔ון] תְנִואּ֔ון
עַד־נַ֣חַל וַּיַעֲלּ֞ו ט אֶת־הָאָרֶץ: לִרְאֹ֥ות ּבַרְנֵ֖עַ מִּקָדֵׁ֥ש אֹתָ֛ם ּבְׁשָלְחִ֥י אֲבֹתֵיכֶ֑ם עָׂשּ֖ו
אֲׁשֶר־נָתַ֥ן אֶל־הָאָ֔רֶץ לְבִלְתִי־בֹא֙ יִׂשְרָאֵ֑ל ּבְנֵ֣י אֶת־לֵ֖ב וַּיָנִ֕יאּו אֶת־הָאָ֔רֶץ וַּיִרְאּו֙ אֶׁשְּכֹ֗ול
הָאֲנָׁשִ֜ים אִם־יִרְאּ֨ו יא לֵאמֹר: וַּיִּׁשָבַ֖ע הַהּ֑וא ּבַּיֹ֣ום יְהֹוָ֖ה וַּיִחַר־אַ֥ף י יְהֹוָה: לָהֶ֖ם
לְאַבְרָהָ֥ם נִׁשְּבַ֛עְתִי אֲׁשֶ֥ר הָאֲדָמָ֔ה אֵ֚ת וָמַ֔עְלָה ׁשָנָה֙ עֶׂשְרִ֤ים מִּבֶ֨ן מִּמִצְרַ֗יִם הָעֹלִ֣ים
ּכִ֥י ּבִן־נּ֑ון וִיהֹוׁשֻ֖עַ הַּקְנִּזִ֔י ּבֶן־יְפֻּנֶה֙ ּכָלֵ֤ב ּבִלְתִ֞י יב אַחֲרָי: לֹא־מִלְאּ֖ו ּכִ֥י ּולְיַעֲקֹ֑ב לְיִצְחָ֖ק
עַד־תֹם֙ ׁשָנָ֑ה אַרְּבָעִ֖ים ּבַּמִדְּבָ֔ר וַיְנִעֵם֙ ּבְיִׂשְרָאֵ֔ל יְהֹוָה֙ וַּיִחַר־אַ֤ף יג יְהֹוָה: אַחֲרֵ֥י מִלְאּ֖ו
אֲנָׁשִ֣ים תַרְּבּ֖ות אֲבֹ֣תֵיכֶ֔ם תַ֚חַת קַמְתֶ֗ם וְהִּנֵ֣ה יד יְהֹוָה: ּבְעֵינֵ֥י הָרָ֖ע הָעֹׂשֶ֥ה ּכָל־הַּדֹ֔ור
עֹ֔וד וְיָסַ֣ף מֵאַ֣חֲרָ֔יו תְׁשּובֻן֙ ּכִ֤י טו אֶל־יִׂשְרָאֵל: אַף־יְהֹוָ֖ה חֲרֹ֥ון עַ֛ל עֹ֗וד לִסְּפֹ֣ות חַּטָאִ֑ים
צֹ֛אן ּגִדְרֹ֥ת וַּיֹ֣אמְרּ֔ו אֵלָיו֙ וַּיִּגְׁשּ֤ו טז ס הַּזֶה: לְכָל־הָעָ֥ם וְׁשִחַתֶ֖ם ּבַּמִדְּבָ֑ר לְהַּנִיחֹ֖ו
אֲׁשֶ֥ר עַ֛ד יִׂשְרָאֵ֔ל ּבְנֵ֣י לִפְנֵי֙ חֻׁשִ֗ים נֵחָלֵ֣ץ וַאֲנַ֜חְנּו יז לְטַּפֵנּו: וְעָרִ֖ים ּפֹ֑ה לְמִקְנֵ֖נּו נִבְנֶ֥ה
נָׁשּ֖וב לֹ֥א יח הָאָרֶץ: יֹׁשְבֵ֥י מִּפְנֵ֖י הַּמִבְצָ֔ר ּבְעָרֵ֣י טַּפֵ֨נּו֙ וְיָׁשַ֤ב אֶל־מְקֹומָ֑ם אִם־הֲבִיאֹנֻ֖ם
לַּיַרְּדֵ֖ן מֵעֵ֥בֶר אִתָ֔ם נִנְחַל֙ לֹ֤א ּכִ֣י יט נַחֲלָתֹו: אִ֖יׁש יִׂשְרָאֵ֔ל ּבְנֵ֣י הִתְנַחֵל֙ עַ֗ד אֶל־ּבָתֵ֑ינּו

וָהָ֑לְאָה ּכִ֣י בָ֤אָה ּנַחֲלָתֵ֨נּו֙ אֵלֵ֔ינּו מֵעֵ֥בֶר הַּיַרְּדֵ֖ן מִזְרָחָה:   פ  
מחוברין] כשהן הַּזֶ֑ה[*][רביעי אֶת־הַּדָבָ֣ר אִם־תַעֲׂשּ֖ון מֹׁשֶ֔ה אֲלֵיהֶם֙ וַּיֹ֤אמֶר כ

יְהֹוָ֑ה לִפְנֵ֣י אֶת־הַּיַרְּדֵ֖ן ּכָל־חָלּ֛וץ לָכֶ֧ם וְעָבַ֨ר כא לַּמִלְחָמָה: יְהֹוָ֖ה לִפְנֵ֥י אִם־תֵחָלְצּ֛ו
וִהְיִיתֶ֧ם תָׁשֻ֔בּו וְאַחַ֣ר יְהֹוָה֙ לִפְנֵ֤י הָאָ֜רֶץ וְנִכְּבְׁשָ֨ה כב מִּפָנָיו: אֶת־אֹיְבָ֖יו הֹורִיׁשֹ֛ו עַ֧ד
וְאִם־לֹ֤א כג יְהֹוָה: לִפְנֵ֥י לַאֲחֻּזָ֖ה לָכֶ֛ם הַּזֹ֥את הָאָ֨רֶץ וְ֠הָיְתָ֠ה ּומִּיִׂשְרָאֵ֑ל מֵיהֹוָ֖ה נְקִּיִ֛ם
ּבְנּו־לָכֶ֤ם כד אֶתְכֶם: תִמְצָ֖א אֲׁשֶ֥ר חַּטַאתְכֶ֔ם ּודְעּו֙ לַיהֹוָ֑ה חֲטָאתֶ֖ם הִּנֵ֥ה ּכֵ֔ן תַעֲׂשּון֙
רְאּובֵ֔ן ּובְנֵ֣י ּבְנֵי־גָד֙ וַּיֹ֤אמֶר כה תַעֲׂשּו: מִּפִיכֶ֖ם וְהַּיֹצֵ֥א לְצֹנַאֲכֶ֑ם ּוגְדֵרֹ֖ת לְטַּפְכֶ֔ם עָרִים֙

מְצַּוֶה: אֲדֹנִ֖י ּכַאֲׁשֶ֥ר ּיַעֲׂשּ֔ו עֲבָדֶ֣יךָ לֵאמֹ֑ר מִקְנֵ֖נּו[*]אֶל־מֹׁשֶ֖ה נָׁשֵ֔ינּו טַּפֵ֣נּו כו
יְהֹוָ֖ה לִפְנֵ֥י צָבָ֛א ּכָל־חֲלּ֥וץ ּיַעַבְרּ֜ו וַעֲבָדֶ֨יךָ כז הַּגִלְעָד: ּבְעָרֵ֥י יִהְיּו־ׁשָ֖ם וְכָל־ּבְהֶמְתֵ֑נּו
יְהֹוׁשֻ֣עַ וְאֵ֖ת הַּכֹהֵ֔ן אֶלְעָזָ֣ר אֵ֚ת מֹׁשֶ֔ה לָהֶם֙ וַיְצַ֤ו כח ּדֹבֵר: אֲדֹנִ֖י ּכַאֲׁשֶ֥ר לַּמִלְחָמָ֑ה

יִׂשְרָאֵל: לִבְנֵ֥י הַּמַּטֹ֖ות אֲבֹ֥ות וְאֶת־רָאׁשֵ֛י אֲלֵהֶ֗ם[*]ּבִן־נּ֑ון מֹׁשֶ֜ה וַּיֹ֨אמֶר כט
יְהֹוָ֔ה לִפְנֵ֣י לַּמִלְחָמָה֙ ּכָל־חָלּ֤וץ אֶת־הַּיַרְּדֵ֞ן אִ֠תְכֶ֠ם | ּובְנֵי־רְאּובֵ֣ן בְנֵי־גָ֣ד אִם־יַעַבְרּ֣ו
יַעַבְרּ֛ו וְאִם־לֹ֧א ל לַאֲחֻּזָה: הַּגִלְעָ֖ד אֶת־אֶ֥רֶץ לָהֶ֛ם ּונְתַתֶ֥ם לִפְנֵיכֶ֑ם הָאָ֖רֶץ וְנִכְּבְׁשָ֥ה
אֵת֩ לֵאמֹ֑ר רְאּובֵ֖ן ּובְנֵ֥י בְנֵי־גָ֛ד וַּיַעֲנּ֧ו לא ּכְנָעַן: ּבְאֶ֥רֶץ בְתֹכְכֶ֖ם וְנֹאחֲזּ֥ו אִתְכֶ֑ם חֲלּוצִ֖ים

נַעֲׂשֶה: ּכֵ֥ן אֶל־עֲבָדֶ֖יךָ יְהֹוָ֛ה ּדִּבֶ֧ר אֶ֣רֶץ[*]אֲׁשֶ֨ר יְהֹוָ֖ה לִפְנֵ֥י חֲלּוצִ֛ים נַעֲבֹ֧ר נַ֣חְנּו לב
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רְאּובֵ֜ן וְלִבְנֵ֨י לִבְנֵי־גָד֩ מֹׁשֶ֡ה | לָהֶ֣ם וַּיִתֵ֣ן לג לַּיַרְּדֵן: מֵעֵ֖בֶר נַחֲלָתֵ֔נּו אֲחֻּזַ֣ת וְאִתָ֨נּו֔ ּכְנָ֑עַן
עֹ֖וג וְאֶ֨ת־מַמְלֶ֔כֶת הָאֱמֹרִ֔י מֶ֣לֶךְ סִיחֹן֙ אֶת־מַמְלֶ֨כֶת֙ בֶן־יֹוסֵ֗ף מְנַּׁשֶ֣ה | ׁשֵ֣בֶט | וְלַחֲצִ֣י
אֶת־ּדִיבֹ֖ן בְנֵי־גָ֔ד וַּיִבְנּ֣ו לד סָבִיב: הָאָ֖רֶץ עָרֵ֥י ּבִגְבֻלֹ֔ת לְעָרֶ֨יהָ֙ הָאָ֗רֶץ הַּבָׁשָ֑ן מֶ֣לֶךְ
נִמְרָ֖ה וְאֶת־ּבֵ֥ית לו וְיָגְּבְהָה: וְאֶת־יַעְזֵ֖ר ׁשֹופָ֛ן וְאֶת־עַטְרֹ֥ת לה עֲרֹעֵר: וְאֵ֖ת וְאֶת־עֲטָרֹ֑ת
וְאֶת־אֶלְעָלֵ֑א אֶת־חֶׁשְּבֹ֖ון ּבָנּ֔ו רְאּובֵן֙ ּובְנֵ֤י לז צֹאן: וְגִדְרֹ֥ת מִבְצָ֖ר עָרֵ֥י הָרָ֑ן וְאֶת־ּבֵ֣ית
בְׁשֵמֹ֔ת וַּיִקְרְאּ֣ו וְאֶת־ׂשִבְמָ֑ה ׁשֵ֖ם מּוסַּבֹ֥ת מְעֹ֛ון וְאֶת־ּבַ֧עַל וְאֶת־נְבֹ֞ו לח קִרְיָתָיִם: וְאֵ֖ת

ּבָנּו: אֲׁשֶ֥ר הֶעָרִ֖ים ּגִלְעָ֖דָה[מפטיר]אֶת־ׁשְמֹ֥ות ּבֶן־מְנַּׁשֶ֛ה מָכִ֧יר ּבְנֵ֨י וַּיֵ֨לְכּ֜ו לט
ּבֶן־מְנַּׁשֶ֑ה לְמָכִ֖יר אֶת־הַּגִלְעָ֔ד מֹׁשֶה֙ וַּיִתֵ֤ן מ אֲׁשֶר־ּבָּה: אֶת־הָאֱמֹרִ֥י וַּיֹ֖ורֶׁש וַּיִלְּכְדֻ֑הָ
יָאִיר: חַּוֹ֥ת אֶתְהֶ֖ן וַּיִקְרָ֥א אֶת־חַּוֹתֵיהֶ֑ם וַּיִלְּכֹ֖ד הָלַ֔ךְ ּבֶן־מְנַּׁשֶה֙ וְיָאִ֤יר מא ּבָּה: וַּיֵׁ֖שֶב

מב וְנֹ֣בַח הָלַ֔ךְ וַּיִלְּכֹ֥ד אֶת־קְנָ֖ת וְאֶת־ּבְנֹתֶ֑יהָ וַּיִקְרָ֧א לָ֦ה נֹ֖בַח ּבִׁשְמֹו:   פ פ פ

פרק לג
מסעי] לְצִבְאֹתָ֑ם[פרשת מִצְרַ֖יִם מֵאֶ֥רֶץ יָצְאּ֛ו אֲׁשֶ֥ר בְנֵי־יִׂשְרָאֵ֗ל מַסְעֵ֣י אֵּ֜לֶה א

וְאֵּ֥לֶה יְהֹוָ֑ה עַל־ּפִ֣י לְמַסְעֵיהֶ֖ם אֶת־מֹוצָאֵיהֶ֛ם מֹׁשֶ֜ה וַּיִכְתֹ֨ב ב וְאַהֲרֹן: ּבְיַד־מֹׁשֶ֖ה
לַחֹ֣דֶׁש יֹ֖ום עָׂשָ֛ר ּבַחֲמִּׁשָ֥ה הָרִאׁשֹ֔ון ּבַחֹ֣דֶׁש מֵרַעְמְסֵס֙ וַּיִסְעּ֤ו ג לְמֹוצָאֵיהֶם: מַסְעֵיהֶ֖ם
ּכָל־מִצְרָיִם: לְעֵינֵ֖י רָמָ֔ה ּבְיָ֣ד בְנֵי־יִׂשְרָאֵל֙ יָצְאּ֤ו הַּפֶ֗סַח מִּמָחֳרַ֣ת הָרִאׁשֹ֑ון

מחוברין] כשהן ּבָהֶ֖ם[לוי][חמישי יְהֹוָ֛ה הִּכָ֧ה אֲׁשֶ֨ר אֵת֩ מְקַּבְרִ֗ים ּומִצְרַ֣יִם ד
וַּיַחֲנּ֖ו מֵרַעְמְסֵ֑ס בְנֵי־יִׂשְרָאֵ֖ל וַּיִסְעּ֥ו ה ׁשְפָטִים: יְהֹוָ֖ה עָׂשָ֥ה ּובֵאלֹ֣הֵיהֶ֔ם ּכָל־ּבְכֹ֑ור
וַּיָׁ֨שָב֙ מֵאֵתָ֔ם וַּיִסְעּו֙ ז הַּמִדְּבָר: ּבִקְצֵ֥ה אֲׁשֶ֖ר בְאֵתָ֔ם וַּיַחֲנּ֣ו מִּסֻּכֹ֑ת וַּיִסְעּ֖ו ו ּבְסֻּכֹת:
הַחִירֹ֔ת מִּפְנֵ֣י וַּיִסְעּו֙ ח מִגְּדֹל: לִפְנֵ֥י וַּיַחֲנּ֖ו צְפֹ֑ון ּבַ֣עַל עַל־ּפְנֵ֖י אֲׁשֶ֥ר הַחִירֹ֔ת עַל־ּפִ֣י
ּבְמָרָה: וַּיַחֲנּ֖ו אֵתָ֔ם ּבְמִדְּבַ֣ר יָמִים֙ ׁשְלֹׁ֤שֶת ּדֶ֣רֶךְ וַּיֵ֨לְכּ֜ו הַּמִדְּבָ֑רָה בְתֹוךְ־הַּיָ֖ם וַּיַעַבְרּ֥ו
תְמָרִ֖ים וְׁשִבְעִ֥ים מַ֛יִם עֵינֹ֥ת עֶׂשְרֵ֜ה ׁשְתֵ֨ים ּו֠בְאֵילִ֠ם אֵילִ֑מָה וַּיָבֹ֖אּו מִּמָרָ֔ה וַּיִסְעּו֙ ט
ּבְמִדְּבַר־סִין: וַּיַחֲנּ֖ו מִּיַם־סּ֑וף וַּיִסְעּ֖ו יא עַל־יַם־סּוף: וַּיַחֲנּ֖ו מֵאֵילִ֑ם וַּיִסְעּ֖ו י וַּיַחֲנּו־ׁשָם:
וַּיִסְעּ֖ו יד ּבְאָלּוׁש: וַּיַחֲנּ֖ו מִּדָפְקָ֑ה וַּיִסְעּ֖ו יג ּבְדָפְקָה: וַּיַחֲנּ֖ו מִּמִדְּבַר־סִ֑ין וַּיִסְעּ֖ו יב
וַּיַחֲנּ֖ו מֵרְפִידִ֑ם וַּיִסְעּ֖ו טו לִׁשְתֹות: לָעָ֖ם מַ֛יִם ׁשָ֥ם וְלֹא־הָ֨יָה ּבִרְפִידִ֔ם וַּיַחֲנּו֙ מֵאָלּ֑וׁש
מִּקִבְרֹ֣ת וַּיִסְעּ֖ו יז הַתַאֲוָה: ּבְקִבְרֹ֥ת וַּיַחֲנּ֖ו סִינָ֑י מִּמִדְּבַ֣ר וַּיִסְעּ֖ו טז סִינָי: ּבְמִדְּבַ֥ר
וַּיַחֲנּ֖ו מֵרִתְמָ֑ה וַּיִסְעּ֖ו יט ּבְרִתְמָה: וַּיַחֲנּ֖ו מֵחֲצֵרֹ֑ת וַּיִסְעּ֖ו יח ּבַחֲצֵרֹת: וַּיַחֲנּ֖ו הַתַאֲוָ֑ה
ּבְרִּסָה: וַּיַחֲנּ֖ו מִּלִבְנָ֑ה וַּיִסְעּ֖ו כא ּבְלִבְנָה: וַּיַחֲנּ֖ו ּפָ֑רֶץ מֵרִּמֹ֣ן וַּיִסְעּ֖ו כ ּפָרֶץ: ּבְרִּמֹ֥ן
וַּיִסְעּ֖ו כד ּבְהַר־ׁשָפֶר: וַּיַחֲנּ֖ו מִּקְהֵלָ֑תָה וַּיִסְעּ֖ו כג ּבִקְהֵלָתָה: וַּיַחֲנּ֖ו מֵרִּסָ֑ה וַּיִסְעּ֖ו כב
מִּמַקְהֵלֹ֑ת וַּיִסְעּ֖ו כו ּבְמַקְהֵלֹת: וַּיַחֲנּ֖ו מֵחֲרָדָ֑ה וַּיִסְעּ֖ו כה ּבַחֲרָדָה: וַּיַחֲנּ֖ו מֵהַר־ׁשָ֑פֶר
ּבְמִתְקָה: וַּיַחֲנּ֖ו מִתָ֑רַח וַּיִסְעּ֖ו כח ּבְתָרַח: וַּיַחֲנּ֖ו מִתָ֑חַת וַּיִסְעּ֖ו כז ּבְתָחַת: וַּיַחֲנּ֖ו
וַּיִסְעּ֖ו לא ּבְמֹסֵרֹות: וַּיַחֲנּ֖ו מֵחַׁשְמֹנָ֑ה וַּיִסְעּ֖ו ל ּבְחַׁשְמֹנָה: וַּיַחֲנּ֖ו מִּמִתְקָ֑ה וַּיִסְעּ֖ו כט
מֵחֹ֣ר וַּיִסְעּ֖ו לג הַּגִדְּגָד: ּבְחֹ֥ר וַּיַחֲנּ֖ו יַעֲקָ֑ן מִּבְנֵ֣י וַּיִסְעּ֖ו לב יַעֲקָן: ּבִבְנֵ֥י וַּיַחֲנּ֖ו מִּמֹסֵרֹ֑ות
מֵעַבְרֹנָ֑ה וַּיִסְעּ֖ו לה ּבְעַבְרֹנָה: וַּיַחֲנּ֖ו מִּיָטְבָ֑תָה וַּיִסְעּ֖ו לד ּבְיָטְבָתָה: וַּיַחֲנּ֖ו הַּגִדְּגָ֑ד
מִּקָדֵׁ֑ש וַּיִסְעּ֖ו לז קָדֵׁש: הִ֥וא בְמִדְּבַר־צִ֖ן וַּיַחֲנּ֥ו ּגָ֑בֶר מֵעֶצְיֹ֣ן וַּיִסְעּ֖ו לו ּגָבֶר: ּבְעֶצְיֹ֥ן וַּיַחֲנּ֖ו
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יְהֹוָ֖ה עַל־ּפִ֥י הָהָ֛ר אֶל־הֹ֥ר הַּכֹהֵ֜ן אַהֲרֹ֨ן וַּיַ֩עַל֩ לח אֱדֹום: אֶ֥רֶץ ּבִקְצֵ֖ה הָהָ֔ר ּבְהֹ֣ר וַּיַחֲנּו֙
ּבְאֶחָ֥ד הַחֲמִיׁשִ֖י ּבַחֹ֥דֶׁש מִצְרַ֔יִם מֵאֶ֣רֶץ ּבְנֵי־יִׂשְרָאֵל֙ לְצֵ֤את הָאַרְּבָעִ֗ים ּבִׁשְנַ֣ת ׁשָ֑ם וַּיָ֣מָת
וַּיִׁשְמַ֗ע מ ס הָהָר: ּבְהֹ֥ר ּבְמֹתֹ֖ו ׁשָנָ֑ה ּומְאַ֖ת וְעֶׂשְרִ֛ים ּבֶן־ׁשָלֹׁ֧ש וְאַהֲרֹ֔ן לט לַחֹדֶׁש:
מֵהֹ֣ר וַּיִסְעּ֖ו מא יִׂשְרָאֵל: ּבְנֵ֥י ּבְבֹ֖א ּכְנָ֑עַן ּבְאֶ֣רֶץ ּבַּנֶ֖גֶב וְהּוא־יֹׁשֵ֥ב עֲרָ֔ד מֶ֣לֶךְ הַּכְנַעֲנִי֙
וַּיַחֲנּ֖ו מִּפּונֹ֑ן וַּיִסְעּ֖ו מג ּבְפּונֹן: וַּיַחֲנּ֖ו מִּצַלְמֹנָ֑ה וַּיִסְעּ֖ו מב ּבְצַלְמֹנָה: וַּיַחֲנּ֖ו הָהָ֑ר
וַּיַחֲנּ֖ו מֵעִּיִ֑ים וַּיִסְעּ֖ו מה מֹואָב: ּבִגְבּ֥ול הָעֲבָרִ֖ים ּבְעִּיֵ֥י וַּיַחֲנּ֛ו מֵאֹבֹ֑ת וַּיִסְעּ֖ו מד ּבְאֹבֹת:
ּדִבְלָתָ֑יְמָה מֵעַלְמֹ֣ן וַּיִסְעּ֖ו מז ּדִבְלָתָיְמָה: ּבְעַלְמֹ֥ן וַּיַחֲנּ֖ו ּגָ֑ד מִּדִיבֹ֣ן וַּיִסְעּ֖ו מו ּגָד: ּבְדִיבֹ֥ן
עַ֖ל מֹואָ֔ב ּבְעַרְבֹ֣ת וַּיַחֲנּו֙ הָעֲבָרִ֑ים מֵהָרֵ֣י וַּיִסְעּ֖ו מח נְבֹו: לִפְנֵ֥י הָעֲבָרִ֖ים ּבְהָרֵ֥י וַּיַחֲנּ֛ו
ס מֹואָב: ּבְעַרְבֹ֖ת הַּׁשִּטִ֑ים אָבֵ֣ל עַ֖ד הַיְׁשִמֹ֔ת מִּבֵ֣ית עַל־הַּיַרְּדֵן֙ וַּיַחֲנּ֤ו מט יְרֵחֹו: יַרְּדֵ֥ן

ּדַּבֵר֙[ישראל] נא לֵאמֹר: יְרֵחֹ֖ו עַל־יַרְּדֵ֥ן מֹואָ֑ב ּבְעַרְבֹ֣ת אֶל־מֹׁשֶ֖ה יְהֹוָ֛ה וַיְדַּבֵ֧ר נ
ּכְנָעַן: אֶל־אֶ֥רֶץ אֶת־הַּיַרְּדֵ֖ן עֹבְרִ֥ים אַתֶ֛ם ּכִ֥י אֲלֵהֶ֑ם וְאָמַרְתָ֖ יִׂשְרָאֵ֔ל אֶל־ּבְנֵ֣י
וְאֵ֨ת ּכָל־מַׂשְּכִּיֹתָ֑ם אֵ֖ת וְאִּ֨בַדְתֶ֔ם מִּפְנֵיכֶ֔ם הָאָ֨רֶץ֙ אֶת־ּכָל־יׁשְבֵ֤י וְהֹ֨ורַׁשְתֶ֜ם נב
אֶת־הָאָ֖רֶץ וְהֹורַׁשְתֶ֥ם נג תַׁשְמִידּו: ּכָל־ּבָמֹותָ֖ם וְאֵ֥ת תְאַּבֵ֔דּו מַּסֵכֹתָם֙ ּכָל־צַלְמֵ֤י

אֹתָּה: לָרֶׁ֥שֶת אֶת־הָאָ֖רֶץ נָתַ֥תִי לָכֶ֛ם ּכִ֥י וְהִתְנַחַלְתֶם֩[רביעי]וִיׁשַבְתֶם־ּבָּ֑ה נד
אֶת־נַחֲלָתֹ֔ו תַמְעִ֣יט וְלַמְעַט֙ אֶת־נַחֲלָתֹו֙ תַרְּבּ֤ו לָרַ֞ב לְמִׁשְּפְחֹתֵיכֶ֗ם ּבְגֹורָ֜ל אֶת־הָאָ֨רֶץ
וְאִם־לֹ֨א נה תִתְנֶחָלּו: אֲבֹתֵיכֶ֖ם לְמַּטֹ֥ות יִהְיֶ֑ה לֹ֣ו הַּגֹורָ֖ל ׁשָּ֛מָה לֹ֥ו אֲׁשֶר־יֵ֨צֵא אֶל֩
ּבְעֵ֣ינֵיכֶ֔ם לְׂשִּכִים֙ מֵהֶ֔ם תֹותִ֣ירּו אֲׁשֶ֣ר וְהָיָה֙ מִּפְנֵיכֶם֒ הָאָ֘רֶץ֘ אֶת־יֹׁשְבֵ֣י תֹורִ֜יׁשּו
ּכַאֲׁשֶ֥ר וְהָיָ֗ה נו ּבָּה: יׁשְבִ֥ים אַתֶ֖ם אֲׁשֶ֥ר עַל־הָאָ֕רֶץ אֶתְכֶ֔ם וְצָרְרּ֣ו ּבְצִּדֵיכֶ֑ם וְלִצְנִינִ֖ם

ּדִּמִ֛יתִי לַעֲׂשֹ֥ות לָהֶ֖ם אֶעֱׂשֶ֥ה לָכֶם:   פ

פרק לד
ּבָאִ֖ים ּכִי־אַתֶ֥ם אֲלֵהֶ֔ם וְאָמַרְתָ֣ יִׂשְרָאֵל֙ אֶת־ּבְנֵ֤י צַ֞ו ב ּלֵאמֹר: אֶל־מֹׁשֶ֥ה יְהֹוָ֖ה וַיְדַּבֵ֥ר א
וְהָיָ֨ה ג לִגְבֻלֹתֶיהָ: ּכְנַ֖עַן אֶ֥רֶץ ּבְנַחֲלָ֔ה לָכֶם֙ תִּפֹ֤ל אֲׁשֶ֨ר הָאָ֗רֶץ זֹ֣את ּכְנָ֑עַן אֶל־הָאָ֣רֶץ
יָם־הַּמֶ֖לַח מִקְצֵ֥ה נֶ֔גֶב ּגְבּ֣ול לָכֶם֙ וְהָיָ֤ה אֱדֹ֑ום עַל־יְדֵ֣י מִּמִדְּבַר־צִ֖ן ּפְאַת־נֶ֛גֶב לָכֶ֧ם
[וְהָיּו֙] וְהָיֻה֙ צִ֔נָה וְעָ֣בַר עַקְרַּבִים֙ לְמַעֲלֵ֤ה מִּנֶ֜גֶב הַּגְבּ֨ול לָכֶם֩ וְנָסַ֣ב ד קֵדְמָה:
מֵעַצְמֹ֖ון הַּגְבּ֛ול וְנָסַ֧ב ה עַצְמֹנָה: וְעָבַ֥ר חֲצַר־אַּדָ֖ר וְיָצָ֥א ּבַרְנֵ֑עַ לְקָדֵׁ֣ש מִּנֶ֖גֶב תֹוצְאֹתָ֔יו
ּוגְבּ֑ול הַּגָדֹ֖ול הַּיָ֥ם לָכֶ֛ם וְהָיָ֥ה יָ֔ם ּוגְבּ֣ול ו הַּיָּמָה: תֹוצְאֹתָ֖יו וְהָיּ֥ו מִצְרָ֑יִם נַ֣חְלָה

יָם: ּגְבּ֥ול לָכֶ֖ם תְתָאּ֥ו[חמישי]זֶה־ּיִהְיֶ֥ה הַּגָדֹ֔ל מִן־הַּיָם֙ צָפֹ֑ון ּגְבּ֣ול לָכֶ֖ם וְזֶה־ּיִהְיֶ֥ה ז
וְיָצָ֤א ט צְדָדָה: הַּגְבֻ֖ל תֹוצְאֹ֥ת וְהָיּ֛ו חֲמָ֑ת לְבֹ֣א תְתָאּ֖ו הָהָ֔ר מֵהֹ֣ר ח הָהָר: הֹ֥ר לָכֶ֖ם
לָכֶ֖ם וְהִתְאַּוִיתֶ֥ם י צָפֹון: ּגְבּ֥ול לָכֶ֖ם זֶה־ּיִהְיֶ֥ה עֵינָ֑ן חֲצַ֣ר תֹוצְאֹתָ֖יו וְהָיּ֥ו זִפְרֹ֔נָה הַּגְבֻל֙
וְיָרַ֣ד לָעָ֑יִן מִּקֶ֣דֶם הָרִבְלָ֖ה מִּׁשְפָ֛ם הַּגְבֻ֧ל וְיָרַ֨ד יא ׁשְפָמָה: עֵינָ֖ן מֵחֲצַ֥ר קֵ֑דְמָה לִגְבּ֣ול
יָ֣ם תֹוצְאֹתָ֖יו וְהָיּ֥ו הַּיַרְּדֵ֔נָה הַּגְבּול֙ וְיָרַ֤ד יב קֵדְמָה: יָם־ּכִּנֶ֖רֶת עַל־ּכֶ֥תֶף ּומָחָ֛ה הַּגְבֻ֗ל
לֵאמֹ֑ר יִׂשְרָאֵ֖ל אֶת־ּבְנֵ֥י מֹׁשֶ֔ה וַיְצַ֣ו יג סָבִיב: לִגְבֻלֹתֶ֖יהָ הָאָ֛רֶץ לָכֶ֥ם תִהְיֶ֨ה זֹאת֩ הַּמֶ֑לַח
וַחֲצִ֥י הַּמַּטֹ֖ות לְתִׁשְעַ֥ת לָתֵ֛ת יְהֹוָ֔ה צִּוָ֣ה אֲׁשֶר֙ ּבְגֹורָ֔ל אֹתָּה֙ תִתְנַחֲלּ֤ו אֲׁשֶ֨ר הָאָ֗רֶץ זֹ֣את
אֲבֹתָ֑ם לְבֵ֣ית בְנֵי־הַּגָדִ֖י ּומַּטֵ֥ה אֲבֹתָ֔ם לְבֵ֣ית הָראּובֵנִי֙ בְנֵ֤י מַּטֵ֨ה לָקְחּ֞ו ּכִ֣י יד הַּמַּטֶה:
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נַחֲלָתָ֗ם לָקְחּ֣ו הַּמַּטֶ֑ה וַחֲצִ֣י הַּמַּטֹ֖ות ׁשְנֵ֥י טו נַחֲלָתָם: לָקְחּ֖ו מְנַּׁשֶ֔ה מַּטֵ֣ה וַחֲצִי֙
מֵעֵ֛בֶר לְיַרְּדֵ֥ן יְרֵחֹ֖ו קֵ֥דְמָה מִזְרָחָה:   פ   

מחוברין] כשהן ׁשְמֹ֣ות[ששי][ששי אֵּ֚לֶה יז ּלֵאמֹר: אֶל־מֹׁשֶ֥ה יְהֹוָ֖ה וַיְדַּבֵ֥ר טז
אֶחָ֛ד וְנָׂשִ֥יא יח ּבִן־נּון: וִיהֹוׁשֻ֖עַ הַּכֹהֵ֔ן אֶלְעָזָר֙ אֶת־הָאָ֑רֶץ לָכֶ֖ם אֲׁשֶר־יִנְחֲלּ֥ו הָאֲנָׁשִ֔ים
יְהּודָ֔ה לְמַּטֵ֣ה הָאֲנָׁשִ֑ים ׁשְמֹ֣ות וְאֵּ֖לֶה יט אֶת־הָאָרֶץ: לִנְחֹ֥ל תִקְחּ֖ו מִּמַּטֶ֑ה אֶחָ֖ד נָׂשִ֥יא
אֱלִידָ֖ד בִנְיָמִ֔ן לְמַּטֵ֣ה כא ּבֶן־עַּמִיהּוד: ׁשְמּואֵ֖ל ׁשִמְעֹ֑ון ּבְנֵ֣י ּולְמַּטֵ֖ה כ ּבֶן־יְפֻּנֶה: ּכָלֵ֖ב
בְנֵי־מְנַּׁשֶ֖ה לְמַּטֵ֥ה יֹוסֵ֔ף לִבְנֵ֣י כג ּבֶן־יָגְלִי: ּבֻּקִ֖י נָׂשִ֑יא בְנֵי־דָ֖ן ּולְמַּטֵ֥ה כב ּבֶן־ּכִסְלֹון:
ּולְמַּטֵ֥ה כה ּבֶן־ׁשִפְטָן: קְמּואֵ֖ל נָׂשִ֑יא בְנֵי־אֶפְרַ֖יִם ּולְמַּטֵ֥ה כד ּבֶן־אֵפֹד: חַּנִיאֵ֖ל נָׂשִ֑יא
ּבֶן־עַּזָן: ּפַלְטִיאֵ֖ל נָׂשִ֑יא בְנֵי־יִּׂשָׂשכָ֖ר ּולְמַּטֵ֥ה כו ּבֶן־ּפַרְנָךְ: אֱלִיצָפָ֖ן נָׂשִ֑יא בְנֵי־זְבּולֻ֖ן
ּפְדַהְאֵ֖ל נָׂשִ֑יא בְנֵי־נַפְתָלִ֖י ּולְמַּטֵ֥ה כח ּבֶן־ׁשְלֹמִי: אֲחִיהּ֖וד נָׂשִ֑יא בְנֵי־אָׁשֵ֖ר ּולְמַּטֵ֥ה כז

פ ּכְנָעַן: ּבְאֶ֥רֶץ אֶת־ּבְנֵי־יִׂשְרָאֵ֖ל לְנַחֵ֥ל יְהֹוָ֑ה צִּוָ֣ה אֲׁשֶ֖ר אֵּ֕לֶה כט [ע''כּבֶן־עַּמִיהּוד:
ששי]

פרק לה
יִׂשְרָאֵל֒ אֶת־ּבְנֵ֣י צַו֘ ב לֵאמֹר: יְרֵחֹ֖ו עַל־יַרְּדֵ֥ן מֹואָ֑ב ּבְעַרְבֹ֣ת אֶל־מֹׁשֶ֖ה יְהֹוָ֛ה וַיְדַּבֵ֧ר א
לַלְוִּיִם: תִתְנּ֖ו סְבִיבֹ֣תֵיהֶ֔ם לֶעָרִים֙ ּומִגְרָׁ֗ש לָׁשָ֑בֶת עָרִ֣ים אֲחֻּזָתָ֖ם מִּנַחֲלַ֛ת לַלְוִּיִ֗ם וְנָתְנּ֣ו
חַּיָתָם: ּולְכֹ֖ל וְלִרְכֻׁשָ֔ם לִבְהֶמְתָם֙ יִהְיּ֤ו ּומִגְרְׁשֵיהֶ֗ם לָׁשָ֑בֶת לָהֶ֖ם הֶעָרִ֛ים וְהָיּ֧ו ג
סָבִיב: אַּמָ֖ה אֶ֥לֶף וָחּ֔וצָה הָעִיר֙ מִּקִ֤יר לַלְוִּיִ֑ם תִתְנּ֖ו אֲׁשֶ֥ר הֶעָרִ֔ים ּומִגְרְׁשֵי֙ ד
אַלְּפַ֨יִם וְאֶת־ּפְאַת־נֶ֩גֶב֩ ּבָאַּמָ֟ה אַלְּפַ֪יִם אֶת־ּפְאַת־קֵ֣דְמָה לָעִ֗יר מִחּ֣וץ ּומַּדֹתֶ֞ם ה
ּבַתָ֑וֶךְ וְהָעִ֣יר ּבָאַּמָ֖ה אַלְּפַ֥יִם צָפֹ֛ון ּפְאַ֥ת וְאֵ֨ת ּבָאַּמָ֗ה אַלְּפַ֣יִם | וְאֶת־ּפְאַת־יָ֣ם ּבָאַּמָ֜ה
ׁשֵׁש־עָרֵ֣י אֵ֚ת לַלְוִּיִ֔ם תִתְנּו֙ אֲׁשֶ֤ר הֶעָרִ֗ים וְאֵ֣ת ו הֶעָרִים: מִגְרְׁשֵ֖י לָהֶ֔ם יִהְיֶ֣ה זֶ֚ה
עִיר: ּוׁשְתַ֖יִם אַרְּבָעִ֥ים תִתְנּ֔ו וַעֲלֵיהֶ֣ם הָרֹצֵ֑חַ ׁשָּ֖מָה לָנֻ֥ס תִתְנּ֔ו אֲׁשֶ֣ר הַּמִקְלָ֔ט
וְאֶת־מִגְרְׁשֵיהֶן: אֶתְהֶ֖ן עִ֑יר ּוׁשְמֹנֶ֖ה אַרְּבָעִ֥ים לַלְוִּיִ֔ם תִתְנּו֙ אֲׁשֶ֤ר ּכָל־הֶעָרִ֗ים ז
תַמְעִ֑יטּו הַמְעַ֖ט ּומֵאֵ֥ת תַרְּבּ֔ו הָרַב֙ מֵאֵ֤ת ּבְנֵי־יִׂשְרָאֵ֔ל מֵאֲחֻּזַ֣ת תִתְנּו֙ אֲׁשֶ֤ר וְהֶעָרִ֗ים ח

אִ֗יׁש ּכְפִ֤י נַחֲלָתֹו֙ אֲׁשֶ֣ר יִנְחָ֔לּו יִתֵ֥ן מֵעָרָ֖יו לַלְוִּיִם:   פ   
אַתֶ֛ם[*] ּכִ֥י אֲלֵהֶ֑ם וְאָמַרְתָ֖ יִׂשְרָאֵ֔ל אֶל־ּבְנֵ֣י ּדַּבֵר֙ י ּלֵאמֹר: אֶל־מֹׁשֶ֥ה יְהֹוָ֖ה וַיְדַּבֵ֥ר ט

לָכֶ֑ם תִהְיֶ֣ינָה מִקְלָ֖ט עָרֵ֥י עָרִ֔ים לָכֶם֙ וְהִקְרִיתֶ֤ם יא ּכְנָעַן: אַ֥רְצָה אֶת־הַּיַרְּדֵ֖ן עֹבְרִ֥ים
יָמּות֙ וְלֹ֤א מִּגֹאֵ֑ל לְמִקְלָ֖ט הֶעָרִ֛ים לָכֶ֧ם וְהָיּ֨ו יב ּבִׁשְגָגָה: מַּכֵה־נֶ֖פֶׁש רֹצֵ֔חַ ׁשָּ֨מָה֙ וְנָ֥ס

לַּמִׁשְּפָט: הָעֵדָ֖ה לִפְנֵ֥י עַד־עָמְדֹ֛ו מִקְלָ֖ט[*]הָרֹצֵ֔חַ ׁשֵׁש־עָרֵ֥י תִתֵ֑נּו אֲׁשֶ֣ר וְהֶעָרִ֖ים יג
תִתְנּ֖ו הֶעָרִ֔ים ׁשְלֹׁ֣ש וְאֵת֙ לַּיַרְּדֵ֔ן מֵעֵ֣בֶר תִתְנּו֙ הֶעָרִ֗ים ׁשְלֹׁ֣ש | אֵ֣ת יד לָכֶם: תִהְיֶ֥ינָה
תִהְיֶ֛ינָה ּבְתֹוכָ֔ם וְלַתֹוׁשָב֙ וְלַּגֵ֤ר יִׂשְרָאֵ֗ל לִבְנֵ֣י טו תִהְיֶינָה: מִקְלָ֖ט עָרֵ֥י ּכְנָ֑עַן ּבְאֶ֣רֶץ
| בַרְזֶ֧ל וְאִם־ּבִכְלִ֨י טז ּבִׁשְגָגָה: ּכָל־מַּכֵה־נֶ֖פֶׁש ׁשָּ֔מָה לָנּ֣וס לְמִקְלָ֑ט הָאֵּ֖לֶה ׁשֵׁש־הֶעָרִ֥ים
הִּכָ֛הּו ּבָּ֥ה אֲׁשֶר־יָמּ֨ות יָד֩ ּבְאֶ֣בֶן וְאִ֡ם יז הָרֹצֵחַ: יּומַ֖ת מֹ֥ות הּ֑וא רֹצֵ֣חַ וַּיָמֹ֖ת הִּכָ֛הּו
וַּיָמֹ֖ת הִּכָ֛הּו ּבֹ֥ו אֲׁשֶר־יָמּ֨ות עֵץ־יָד֩ ּבִכְלִ֣י אֹ֡ו יח הָרֹצֵחַ: יּומַ֖ת מֹ֥ות הּ֑וא רֹצֵ֣חַ וַּיָמֹ֖ת

166



הּ֥וא ּבְפִגְעֹו־בֹ֖ו אֶת־הָרֹצֵ֑חַ יָמִ֖ית הּ֥וא הַּדָ֔ם ּגֹאֵ֣ל יט הָרֹצֵחַ: יּומַ֖ת מֹ֥ות הּ֑וא רֹצֵ֣חַ
הִּכָ֤הּו בְאֵיבָ֞ה אֹ֣ו כא וַּיָמֹת: ּבִצְדִּיָ֖ה עָלָ֛יו אֹו־הִׁשְלִ֥יךְ יֶהְּדֳפֶּ֑נּו וְאִם־ּבְׂשִנְאָ֖ה כ יְמִתֶּנּו:
ּבְפִגְעֹו־בֹו: אֶת־הָרֹצֵ֖חַ יָמִ֛ית הַּדָ֗ם ּגֹאֵ֣ל הּ֑וא רֹצֵ֣חַ הַּמַּכֶ֖ה מֹות־יּומַ֥ת וַּיָמֹ֔ת בְיָדֹו֙
אֹ֣ו כג צְדִּיָה: ּבְלֹ֥א ּכָל־ּכְלִ֖י עָלָ֛יו אֹו־הִׁשְלִ֥יךְ הֲדָפֹ֑ו ּבְלֹא־אֵיבָ֖ה וְאִם־ּבְפֶ֥תַע כב
מְבַּקֵׁ֖ש וְלֹ֥א לֹ֔ו לֹא־אֹויֵ֣ב וְהּוא֙ וַּיָמֹ֑ת עָלָ֖יו וַּיַּפֵ֥ל רְאֹ֔ות ּבְלֹ֣א ּבָּה֙ אֲׁשֶר־יָמּ֥ות בְכָל־אֶ֜בֶן
הָאֵּלֶה: הַּמִׁשְּפָטִ֖ים עַ֥ל הַּדָ֑ם ּגֹאֵ֣ל ּובֵ֖ין הַּמַּכֶ֔ה ּבֵ֚ין הָעֵדָ֔ה וְׁשָפְטּו֙ כד רָעָתֹו:
מִקְלָטֹ֖ו אֶל־עִ֥יר הָעֵדָ֔ה אֹתֹו֙ וְהֵׁשִ֤יבּו הַּדָם֒ ּגֹאֵ֣ל מִּיַד֘ אֶת־הָרֹצֵ֗חַ הָעֵדָ֜ה וְהִּצִ֨ילּו כה

הַּקֹדֶׁש: ּבְׁשֶ֥מֶן אֹתֹ֖ו אֲׁשֶר־מָׁשַ֥ח הַּגָדֹ֔ל הַּכֹהֵ֣ן עַד־מֹות֙ ּבָּ֗ה וְיָׁ֣שַב ׁשָּ֑מָה [*]אֲׁשֶר־נָ֣ס
ּגֹאֵ֣ל אֹתֹו֙ ּומָצָ֤א כז ׁשָּמָה: יָנּ֖וס אֲׁשֶ֥ר מִקְלָטֹ֔ו עִ֣יר אֶת־ּגְבּול֙ הָרֹצֵ֑חַ יֵצֵ֖א וְאִם־יָצֹ֥א כו
בְעִ֤יר ּכִ֣י כח ּדָם: לֹ֖ו אֵ֥ין אֶת־הָ֣רֹצֵ֔חַ הַּדָם֙ ּגֹאֵ֤ל וְרָצַ֞ח מִקְלָטֹ֑ו עִ֣יר לִגְבּ֖ול מִחּ֕וץ הַּדָ֔ם
אֶל־אֶ֖רֶץ הָרֹצֵ֔חַ יָׁשּוב֙ הַּגָדֹ֔ל הַּכֹהֵ֣ן וְאַחֲרֵי־מֹות֙ הַּגָדֹ֑ל הַּכֹהֵ֣ן עַד־מֹ֖ות יֵׁשֵ֔ב מִקְלָטֹו֙

מֹוׁשְבֹתֵיכֶם: ּבְכֹ֖ל לְדֹרֹתֵיכֶ֑ם מִׁשְּפָ֖ט לְחֻּקַ֥ת לָכֶ֛ם אֵּ֧לֶה וְהָיּ֨ו כט [*]אֲחֻּזָתֹו:
לָמּות: בְנֶ֖פֶׁש לֹא־יַעֲנֶ֥ה אֶחָ֔ד וְעֵ֣ד אֶת־הָרֹצֵ֑חַ יִרְצַ֖ח עֵדִ֔ים לְפִ֣י ּכָ֨ל־מַּכֵה־נֶ֔פֶׁש ל
וְלֹא־תִקְחּ֣ו לב יּומָת: ּכִי־מֹ֖ות לָמּ֑ות רָׁשָ֖ע אֲׁשֶר־הּ֥וא רֹצֵ֔חַ לְנֶ֣פֶׁש כֹ֨פֶר֙ וְלֹא־תִקְחּ֥ו לא
וְלֹא־תַחֲנִ֣יפּו לג הַּכֹהֵן: עַד־מֹ֖ות ּבָאָ֔רֶץ לָׁשֶ֣בֶת לָׁשּוב֙ מִקְלָטֹ֑ו אֶל־עִ֣יר לָנּ֖וס כֹ֔פֶר
אֲׁשֶ֣ר לַּדָם֙ לֹא־יְכֻּפַ֗ר וְלָאָ֣רֶץ אֶת־הָאָ֑רֶץ יַחֲנִ֖יף הּ֥וא הַּדָ֔ם ּכִ֣י ּבָּ֔ה אַתֶם֙ אֲׁשֶ֤ר אֶת־הָאָ֗רֶץ
אֲׁשֶ֥ר ּבָּ֔ה יׁשְבִ֣ים אַתֶם֙ אֲׁשֶ֤ר אֶת־הָאָ֗רֶץ תְטַּמֵ֣א וְלֹ֧א לד ׁשֹפְכֹו: ּבְדַ֥ם ּכִי־אִ֖ם ׁשֻּפַךְ־ּבָּ֔ה

אֲנִ֖י ׁשֹכֵ֣ן ּבְתֹוכָּ֑ה ּכִ֚י אֲנִ֣י יְהֹוָ֔ה ׁשֹכֵ֕ן ּבְתֹ֖וךְ ּבְנֵ֥י יִׂשְרָאֵל:   פ

פרק לו
ּבְנֵ֣י[*] מִּמִׁשְּפְחֹ֖ת ּבֶן־מְנַּׁשֶ֔ה ּבֶן־מָכִ֣יר ּבְנֵי־גִלְעָד֙ לְמִׁשְּפַ֤חַת הָאָבֹ֗ות רָאׁשֵ֣י וַּיִקְרְבּ֞ו א

וַּיֹאמְרּ֗ו ב יִׂשְרָאֵל: לִבְנֵ֥י אָבֹ֖ות רָאׁשֵ֥י הַּנְׂשִאִ֔ים וְלִפְנֵ֣י מֹׁשֶה֙ לִפְנֵ֤י וַיְדַּבְרּ֞ו יֹוסֵ֑ף
בַיהֹוָ֔ה צֻּוָ֣ה וַאדֹנִי֙ יִׂשְרָאֵ֑ל לִבְנֵ֣י ּבְגֹורָ֖ל ּבְנַחֲלָ֛ה אֶת־הָאָ֧רֶץ לָתֵ֨ת יְהֹוָ֔ה צִּוָ֣ה אֶת־אֲדֹנִי֙
בְנֵי־יִׂשְרָאֵל֘ ׁשִבְטֵ֥י מִּבְנֵ֨י לְאֶחָ֞ד וְ֠הָיּ֠ו ג לִבְנֹתָיו: אָחִ֖ינּו צְלָפְחָ֥ד אֶת־נַחֲלַ֛ת לָתֵ֗ת
לָהֶ֑ם תִהְיֶ֖ינָה אֲׁשֶ֥ר הַּמַּטֶ֔ה נַחֲלַ֣ת עַ֚ל וְנֹוסַ֕ף אֲבֹתֵ֔ינּו מִּנַחֲלַ֣ת נַחֲלָתָן֙ וְנִגְרְעָ֤ה לְנָׁשִים֒
נַחֲלַ֣ת עַ֚ל נַחֲלָתָ֔ן וְנֹוסְפָה֙ יִׂשְרָאֵל֒ לִבְנֵ֣י הַּיֹבֵל֘ וְאִם־יִהְיֶ֣ה ד יִּגָרֵעַ: נַחֲלָתֵ֖נּו ּומִּגֹרַ֥ל
מֹׁשֶה֙ וַיְצַ֤ו ה נַחֲלָתָן: יִּגָרַ֖ע אֲבֹתֵ֔ינּו מַּטֵ֣ה ּומִּנַחֲלַת֙ לָהֶ֑ם תִהְיֶ֖ינָה אֲׁשֶ֥ר הַּמַּטֶ֔ה

ּדֹבְרִים: בְנֵי־יֹוסֵ֖ף מַּטֵ֥ה ּכֵ֛ן לֵאמֹ֑ר יְהֹוָ֖ה עַל־ּפִ֥י יִׂשְרָאֵ֔ל הַּדָבָ֞ר[*]אֶת־ּבְנֵ֣י זֶ֣ה ו
אַ֗ךְ לְנָׁשִ֑ים תִהְיֶ֣ינָה ּבְעֵינֵיהֶ֖ם לַּטֹ֥וב לֵאמֹ֔ר צְלָפְחָד֙ לִבְנֹ֤ות יְהֹוָ֗ה אֲׁשֶר־צִּוָ֣ה
מִּמַּטֶ֖ה יִׂשְרָאֵ֔ל לִבְנֵ֣י נַחֲלָה֙ וְלֹא־תִּסֹ֤ב ז לְנָׁשִים: תִהְיֶ֥ינָה אֲבִיהֶ֖ם מַּטֵ֥ה לְמִׁשְּפַ֛חַת
נַחֲלָ֗ה יֹרֶׁ֣שֶת וְכָל־ּבַ֞ת ח יִׂשְרָאֵל: ּבְנֵ֥י יִדְּבְקּ֖ו אֲבֹתָ֔יו מַּטֵ֣ה ּבְנַחֲלַת֙ אִ֗יׁש ּכִ֣י אֶל־מַּטֶ֑ה
ּבְנֵ֣י יִירְׁשּו֙ לְמַ֗עַן לְאִּׁשָ֑ה תִהְיֶ֣ה אָבִ֖יהָ מַּטֵ֥ה מִּמִׁשְּפַ֛חַת לְאֶחָ֗ד יִׂשְרָאֵל֒ ּבְנֵ֣י מִּמַּטֹות֘
ּבְנַ֣חֲלָתֹ֔ו ּכִי־אִיׁש֙ אַחֵ֑ר לְמַּטֵ֣ה מִּמַּטֶ֖ה נַחֲלָ֛ה וְלֹא־תִּסֹ֧ב ט אֲבֹתָיו: נַחֲלַ֥ת אִ֖יׁש יִׂשְרָאֵ֔ל
צְלָפְחָד: ּבְנֹ֥ות עָׂשּ֖ו ּכֵ֥ן אֶת־מֹׁשֶ֑ה יְהֹוָ֖ה צִּוָ֥ה ּכַאֲׁשֶ֛ר י יִׂשְרָאֵל: ּבְנֵ֥י מַּטֹ֖ות יִדְּבְקּ֕ו

דֹדֵיהֶ֖ן[מפטיר] לִבְנֵ֥י צְלָפְחָ֑ד ּבְנֹ֣ות וְנֹעָ֖ה ּומִלְּכָ֛ה וְחָגְלָ֧ה תִרְצָ֗ה מַחְלָ֣ה וַתִהְיֶ֜ינָה יא
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עַל־מַּטֵ֖ה נַחֲלָתָ֔ן וַתְהִי֙ לְנָׁשִ֑ים הָיּ֣ו בֶן־יֹוסֵ֖ף ּבְנֵי־מְנַּׁשֶ֥ה מִּמִׁשְּפְחֹ֛ת יב לְנָׁשִים:
אֶל־ּבְנֵ֣י ּבְיַד־מֹׁשֶ֖ה יְהֹוָ֛ה צִּוָ֧ה אֲׁשֶ֨ר וְהַּמִׁשְּפָטִ֗ים הַּמִצְוֹ֞ת אֵּ֣לֶה יג אֲבִיהֶן: מִׁשְּפַ֥חַת

יִׂשְרָאֵ֑ל ּבְעַרְבֹ֣ת מֹואָ֔ב עַ֖ל יַרְּדֵ֥ן יְרֵחֹו:   פ פ פ 
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דברים
פרק א

דברים] הַּיַרְּדֵ֑ן[פרשת ּבְעֵ֖בֶר אֶל־ּכָל־יִׂשְרָאֵ֔ל מֹׁשֶה֙ ּדִּבֶ֤ר אֲׁשֶ֨ר הַּדְבָרִ֗ים אֵּ֣לֶה א
יֹום֙ עָׂשָ֥ר אַחַ֨ד ב זָהָב: וְדִ֥י וַחֲצֵרֹ֖ת וְלָבָ֑ן ּובֵין־תֹ֛פֶל ּבֵין־ּפָארָ֧ן סּ֜וף מֹ֨ול ּבָעֲרָבָה֩ ּבַּמִדְּבָ֡ר
חֹ֖דֶׁש ּבְעַׁשְתֵי־עָׂשָ֥ר ׁשָנָ֔ה ּבְאַרְּבָעִ֣ים וַיְהִי֙ ג ּבַרְנֵעַ: קָדֵׁ֥ש עַ֖ד הַר־ׂשֵעִ֑יר ּדֶ֖רֶךְ מֵחֹרֵ֔ב

אֲלֵהֶם: אֹתֹ֖ו יְהֹוָ֛ה צִּוָ֧ה אֲׁשֶ֨ר ּכְ֠כֹ֠ל יִׂשְרָאֵ֔ל אֶל־ּבְנֵ֣י מֹׁשֶה֙ ּדִּבֶ֤ר לַחֹ֑דֶׁש [לוי]ּבְאֶחָ֣ד
הַּבָׁשָ֔ן מֶ֣לֶךְ עֹ֚וג וְאֵ֗ת ּבְחֶׁשְּבֹ֑ון יֹוׁשֵ֖ב אֲׁשֶ֥ר הָאֱמֹרִ֔י מֶ֣לֶךְ סִיחֹן֙ אֵ֚ת הַּכֹתֹ֗ו אַחֲרֵ֣י ד
ּבֵאֵ֛ר מֹׁשֶ֔ה הֹואִ֣יל מֹואָ֑ב ּבְאֶ֣רֶץ הַּיַרְּדֵ֖ן ּבְעֵ֥בֶר ה ּבְאֶדְרֶעִי: ּבְעַׁשְתָרֹ֖ת אֲׁשֶר־יֹוׁשֵ֥ב
ׁשֶ֖בֶת רַב־לָכֶ֥ם לֵאמֹ֑ר ּבְחֹרֵ֣ב אֵלֵ֖ינּו ּדִּבֶ֥ר אֱלֹהֵ֛ינּו יְהֹוָ֧ה ו לֵאמֹר: הַּזֹ֖את אֶת־הַתֹורָ֥ה
ּובַּׁשְפֵלָ֥ה בָהָ֛ר ּבָעֲרָבָ֥ה וְאֶל־ּכָל־ׁשְכֵנָיו֒ הָאֱמֹרִי֘ הַ֥ר ּובֹ֨אּו לָכֶ֗ם ּוסְעּ֣ו | ּפְנּ֣ו ז הַּזֶה: ּבָהָ֥ר

נְהַר־ּפְרָת: הַּגָדֹ֖ל עַד־הַּנָהָ֥ר וְהַּלְבָנֹ֔ון הַּכְנַעֲנִי֙ אֶ֤רֶץ הַּיָ֑ם ּובְחֹ֣וף [ישראל]ּובַּנֶ֖גֶב
לַאֲבֹ֨תֵיכֶ֜ם יְ֠הֹוָ֠ה נִׁשְּבַ֣ע אֲׁשֶ֣ר אֶת־הָאָ֔רֶץ ּורְׁשּ֣ו ּבֹ֚אּו אֶת־הָאָ֑רֶץ לִפְנֵיכֶ֖ם נָתַ֥תִי רְאֵ֛ה ח
הַהִ֖וא ּבָעֵ֥ת אֲלֵכֶ֔ם וָאֹמַ֣ר ט אַחֲרֵיהֶם: ּולְזַרְעָ֖ם לָהֶ֔ם לָתֵ֣ת ּולְיַעֲקֹב֙ לְיִצְחָ֤ק לְאַבְרָהָ֨ם
הַּיֹ֔ום וְהִּנְכֶ֣ם אֶתְכֶ֑ם הִרְּבָ֣ה אֱלֹהֵיכֶ֖ם יְהֹוָ֥ה י אֶתְכֶם: ׂשְאֵ֥ת לְבַּדִ֖י לֹא־אּוכַ֥ל לֵאמֹ֑ר

לָרֹב: הַּׁשָמַ֖יִם אֶ֣לֶף[רביעי]ּכְכֹוכְבֵ֥י ּכָכֶ֖ם עֲלֵיכֶ֛ם יֹסֵ֧ף אֲבֹותֵכֶ֗ם אֱלֹהֵ֣י יְהֹוָ֞ה יא
ּומַּׂשַאֲכֶ֖ם טָרְחֲכֶ֥ם לְבַּדִ֑י אֶּׂשָ֖א אֵיכָ֥ה יב לָכֶם: ּדִּבֶ֥ר ּכַאֲׁשֶ֖ר אֶתְכֶ֔ם וִיבָרֵ֣ךְ ּפְעָמִ֑ים
וַאֲׂשִימֵ֖ם לְׁשִבְטֵיכֶ֑ם וִידֻעִ֖ים ּונְבֹנִ֛ים חֲכָמִ֧ים אֲנָׁשִ֨ים לָ֠כֶ֠ם הָבּ֣ו יג וְרִיבְכֶם:
וָאֶּקַ֞ח טו לַעֲׂשֹות: אֲׁשֶר־ּדִּבַ֖רְתָ טֹוב־הַּדָבָ֥ר וַתֹ֣אמְרּ֔ו אֹתִ֑י וַתַעֲנּ֖ו יד ּבְרָאׁשֵיכֶם:
אֲלָפִ֜ים ׂשָרֵ֨י עֲלֵיכֶ֑ם רָאׁשִ֖ים אֹותָ֛ם וָאֶתֵ֥ן וִידֻעִ֔ים חֲכָמִים֙ אֲנָׁשִ֤ים ׁשִבְטֵיכֶ֗ם אֶת־רָאׁשֵ֣י
אֶת־ׁשֹ֣פְטֵיכֶ֔ם וָאֲצַּוֶה֙ טז לְׁשִבְטֵיכֶם: וְׁשֹטְרִ֖ים עֲׂשָרֹ֔ת וְׂשָרֵ֣י חֲמִּׁשִים֙ וְׂשָרֵ֤י מֵאֹ֗ות וְׂשָרֵ֣י
ּגֵרֹו: ּובֵ֥ין ּובֵין־אָחִ֖יו ּבֵין־אִ֥יׁש צֶ֔דֶק ּוׁשְפַטְתֶ֣ם ּבֵין־אֲחֵיכֶם֙ ׁשָמֹ֤עַ לֵאמֹ֑ר הַהִ֖וא ּבָעֵ֥ת
הַּמִׁשְּפָ֖ט ּכִ֥י מִּפְנֵי־אִ֔יׁש תָגּ֨ורּו֙ לֹ֤א תִׁשְמָעּ֔ון ּכַּגָדֹל֙ ּכַּקָטֹ֤ן ּבַּמִׁשְּפָ֗ט פָנִ֜ים לֹא־תַּכִ֨ירּו יז
אֶתְכֶ֖ם וָאֲצַּוֶ֥ה יח ּוׁשְמַעְתִיו: אֵלַ֖י תַקְרִבּ֥ון מִּכֶ֔ם יִקְׁשֶ֣ה אֲׁשֶ֣ר וְהַּדָבָר֙ הּ֑וא לֵאלֹהִ֣ים
ּכָל־הַּמִדְּבָ֣ר אֵ֣ת וַּנֵ֡לֶךְ מֵחֹרֵ֗ב וַּנִּסַ֣ע יט תַעֲׂשּון: אֲׁשֶ֥ר ּכָל־הַּדְבָרִ֖ים אֵ֥ת הַהִ֑וא ּבָעֵ֣ת
אֹתָ֑נּו אֱלֹהֵ֖ינּו יְהֹוָ֥ה צִּוָ֛ה ּכַאֲׁשֶ֥ר הָאֱמֹרִ֔י הַ֣ר ּדֶ֚רֶךְ רְאִיתֶ֗ם אֲׁשֶ֣ר הַהּ֜וא וְהַּנֹורָ֨א הַּגָדֹול֩
נֹתֵ֥ן אֱלֹהֵ֖ינּו אֲׁשֶר־יְהֹוָ֥ה הָאֱמֹרִ֔י עַד־הַ֣ר ּבָאתֶם֙ אֲלֵכֶ֑ם וָאֹמַ֖ר כ ּבַרְנֵעַ: קָדֵׁ֥ש עַ֖ד וַּנָבֹ֕א
אֱלֹהֵ֤י יְהֹוָ֜ה ּדִּבֶ֨ר ּכַאֲׁשֶר֩ רֵׁ֗ש עֲלֵ֣ה אֶת־הָאָ֑רֶץ לְפָנֶ֖יךָ אֱלֹהֶ֛יךָ יְהֹוָ֧ה נָתַ֨ן רְ֠אֵ֠ה כא לָנּו:

וְאַל־תֵחָת: אַל־תִירָ֖א לָ֔ךְ נִׁשְלְחָ֤ה[חמישי]אֲבֹתֶ֨יךָ֙ וַתֹאמְרּ֗ו ּכֻּלְכֶם֒ אֵלַי֘ וַתִקְרְבּ֣ון כב
נַעֲלֶה־ּבָּ֔ה אֲׁשֶ֣ר אֶת־הַּדֶ֨רֶךְ֙ ּדָבָ֔ר אֹתָ֨נּו֙ וְיָׁשִ֤בּו אֶת־הָאָ֑רֶץ וְיַחְּפְרּו־לָ֖נּו לְפָנֵ֔ינּו אֲנָׁשִים֙
עָׂשָ֣ר ׁשְנֵ֣ים מִּכֶם֙ וָאֶּקַ֤ח הַּדָבָ֑ר ּבְעֵינַ֖י וַּיִיטַ֥ב כג אֲלֵיהֶן: נָבֹ֖א אֲׁשֶ֥ר הֶעָרִ֔ים וְאֵת֙
אֹתָּה: וַיְרַּגְלּ֖ו אֶׁשְּכֹ֑ל עַד־נַ֣חַל וַּיָבֹ֖אּו הָהָ֔רָה וַּיַעֲלּ֣ו וַּיִפְנּו֙ כד לַּׁשָבֶט: אֶחָ֖ד אִ֥יׁש אֲנָׁשִ֔ים
הָאָ֔רֶץ טֹובָ֣ה וַּיֹ֣אמְרּ֔ו דָבָר֙ אֹתָ֤נּו וַּיָׁשִ֨בּו אֵלֵ֑ינּו וַּיֹורִ֖דּו הָאָ֔רֶץ מִּפְרִ֣י בְיָדָם֙ וַּיִקְחּ֤ו כה
אֱלֹהֵיכֶם: יְהֹוָ֖ה אֶת־ּפִ֥י וַתַמְרּ֕ו לַעֲלֹ֑ת אֲבִיתֶ֖ם וְלֹ֥א כו לָנּו: נֹתֵ֥ן אֱלֹהֵ֖ינּו אֲׁשֶר־יְהֹוָ֥ה
לָתֵ֥ת מִצְרָ֑יִם מֵאֶ֣רֶץ הֹוצִיאָ֖נּו אֹתָ֔נּו יְהֹוָה֙ ּבְׂשִנְאַ֤ת וַתֹ֣אמְרּ֔ו בְאָהֳלֵיכֶם֙ וַתֵרָגְנּ֤ו כז
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אֶת־לְבָבֵ֜נּו הֵמַּ֨סּו אַחֵ֩ינּו֩ עֹלִ֗ים אֲנַ֣חְנּו | אָנָ֣ה כח לְהַׁשְמִידֵנּו: הָאֱמֹרִ֖י ּבְיַ֥ד אֹתָ֛נּו
ׁשָם: רָאִ֥ינּו עֲנָקִ֖ים וְגַם־ּבְנֵ֥י ּבַּׁשָמָ֑יִם ּובְצּורֹ֖ת ּגְדֹלֹ֥ת עָרִ֛ים מִּמֶּ֔נּו וָרָם֙ ּגָדֹ֤ול עַ֣ם לֵאמֹ֗ר
לִפְנֵיכֶ֔ם הַהֹלֵ֣ךְ אֱלֹהֵיכֶם֙ יְהֹוָ֤ה ל מֵהֶם: וְלֹא־תִירְאּ֖ון לֹא־תַעַרְצּ֥ון אֲלֵכֶ֑ם וָאֹמַ֖ר כט
רָאִ֔יתָ אֲׁשֶ֣ר ּובַּמִדְּבָר֙ לא לְעֵינֵיכֶם: ּבְמִצְרַ֖יִם אִתְכֶ֛ם עָׂשָ֧ה אֲׁשֶ֨ר ּכְ֠כֹ֠ל לָכֶ֑ם יִּלָחֵ֣ם הּ֖וא
הֲלַכְתֶ֔ם אֲׁשֶ֣ר ּבְכָל־הַּדֶ֨רֶךְ֙ אֶת־ּבְנֹ֑ו יִּׂשָא־אִ֖יׁש ּכַאֲׁשֶ֥ר אֱלֹהֶ֔יךָ יְהֹוָ֣ה נְׂשָאֲךָ֙ אֲׁשֶ֤ר
אֱלֹהֵיכֶם: ּבַיהֹוָ֖ה מַאֲמִינִ֔ם אֵינְכֶם֙ הַּזֶ֑ה ּובַּדָבָ֖ר לב הַּזֶה: עַד־הַּמָקֹ֥ום עַד־ּבֹאֲכֶ֖ם
ּבַּדֶ֨רֶךְ֙ לַרְאֹתְכֶם֙ לַ֗יְלָה | ּבָאֵׁ֣ש לַחֲנֹתְכֶ֑ם מָקֹ֖ום לָכֶ֛ם לָתּ֥ור ּבַּדֶ֗רֶךְ לִפְנֵיכֶ֜ם הַהֹלֵ֨ךְ לג
לֵאמֹר: וַּיִּׁשָבַ֥ע וַּיִקְצֹ֖ף ּדִבְרֵיכֶ֑ם אֶת־קֹ֣ול יְהֹוָ֖ה וַּיִׁשְמַ֥ע לד יֹומָם: ּובֶעָנָ֖ן תֵלְכּו־בָּ֔ה אֲׁשֶ֣ר
אֲׁשֶ֣ר הַּטֹובָ֔ה הָאָ֣רֶץ אֵ֚ת הַּזֶ֑ה הָרָ֖ע הַּדֹ֥ור הָאֵּ֔לֶה ּבָאֲנָׁשִ֣ים אִיׁש֙ אִם־יִרְאֶ֥ה לה
אֶת־הָאָ֛רֶץ וְלֹו־אֶתֵ֧ן יִרְאֶּ֔נָה הּ֣וא ּבֶן־יְפֻּנֶה֙ ּכָלֵ֤ב זּולָתִ֞י לו לַאֲבֹתֵיכֶם: לָתֵ֖ת נִׁשְּבַ֔עְתִי
ּבִגְלַלְכֶ֖ם יְהֹוָ֔ה הִתְאַּנַ֣ף ּגַם־ּבִי֙ לז יְהֹוָה: אַחֲרֵ֥י מִּלֵ֖א אֲׁשֶ֥ר יַ֕עַן ּולְבָנָ֑יו ּדָרַךְ־ּבָּ֖ה אֲׁשֶ֥ר
אֹתֹ֣ו ׁשָּ֑מָה יָ֣בֹא הּ֖וא לְפָנֶ֔יךָ הָעֹמֵ֣ד ּבִן־נּון֙ יְהֹוׁשֻ֤עַ לח ׁשָם: לֹא־תָבֹ֥א ּגַם־אַתָ֖ה לֵאמֹ֑ר
ּו֠בְנֵיכֶ֠ם יִהְיֶ֗ה לָבַ֣ז אֲמַרְתֶ֜ם אֲׁשֶ֨ר וְטַּפְכֶם֩ לט אֶת־יִׂשְרָאֵל: יַנְחִלֶּ֥נָה ּכִי־הּ֖וא חַּזֵ֔ק
יִירָׁשּוהָ: וְהֵ֖ם אֶתְנֶּ֔נָה וְלָהֶ֣ם ׁשָּ֑מָה יָבֹ֣אּו הֵּ֖מָה וָרָ֔ע טֹ֣וב הַּיֹום֙ לֹא־יָדְעּ֤ו אֲׁשֶ֨ר
חָטָ֘אנּו֒ אֵלַ֗י וַתֹאמְרּ֣ו | וַתַעֲנּ֣ו מא יַם־סּוף: ּדֶ֥רֶךְ הַּמִדְּבָ֖רָה ּוסְעּ֥ו לָכֶ֑ם ּפְנּ֣ו וְאַתֶ֖ם מ
אֶת־ּכְלֵ֣י אִ֚יׁש וַתַחְּגְרּ֗ו אֱלֹהֵ֑ינּו יְהֹוָ֣ה אֲׁשֶר־צִּוָ֖נּו ּכְכֹ֥ל וְנִלְחַ֔מְנּו נַעֲלֶה֙ אֲנַ֤חְנּו לַיהֹוָה֒
וְלֹ֣א תַעֲלּו֙ לֹ֤א לָהֶם֙ אֱמֹ֤ר אֵלַ֗י יְהֹוָ֜ה וַּיֹ֨אמֶר מב הָהָרָה: לַעֲלֹ֥ת וַתָהִ֖ינּו מִלְחַמְתֹ֔ו
וְלֹ֣א אֲלֵיכֶ֖ם וָאֲדַּבֵ֥ר מג אֹיְבֵיכֶם: לִפְנֵ֖י תִּנָגְפּ֔ו וְלֹא֙ ּבְקִרְּבְכֶ֑ם אֵינֶּ֖נִי ּכִ֥י תִּלָחֲמּ֔ו
ּבָהָ֤ר הַּיׁשֵ֨ב הָאֱמֹרִ֜י וַּיֵצֵ֨א מד הָהָרָה: וַתַעֲלּ֥ו וַתָזִ֖דּו יְהֹוָ֔ה אֶת־ּפִ֣י וַתַמְרּו֙ ׁשְמַעְתֶ֑ם
ּבְׂשֵעִ֖יר אֶתְכֶ֛ם וַּיַּכְתּ֥ו הַּדְבֹרִ֑ים תַעֲׂשֶ֖ינָה ּכַאֲׁשֶ֥ר אֶתְכֶ֔ם וַּיִרְּדְפּ֣ו לִקְרַאתְכֶ֔ם הַהּוא֙
הֶאֱזִ֖ין וְלֹ֥א ּבְקֹ֣לְכֶ֔ם יְהֹוָה֙ וְלֹא־ׁשָמַ֤ע יְהֹוָ֑ה לִפְנֵ֣י וַתִבְּכּ֖ו וַתָׁשֻ֥בּו מה עַד־חָרְמָה:

אֲלֵיכֶם: מו וַתֵׁשְבּ֥ו בְקָדֵׁ֖ש יָמִ֣ים רַּבִ֑ים ּכַּיָמִ֖ים אֲׁשֶ֥ר יְׁשַבְתֶם:

פרק ב
יָמִ֥ים אֶת־הַר־ׂשֵעִ֖יר וַּנָ֥סָב אֵלָ֑י יְהֹוָ֖ה ּדִּבֶ֥ר ּכַאֲׁשֶ֛ר יַם־סּ֔וף ּדֶ֣רֶךְ הַּמִדְּבָ֨רָה֙ וַּנִּסַ֤ע וַּנֵ֜פֶן א
לָכֶ֖ם ּפְנּ֥ו הַּזֶ֑ה אֶת־הָהָ֣ר סֹ֖ב רַב־לָכֶ֕ם ג לֵאמֹר: אֵלַ֥י יְהֹוָ֖ה וַּיֹ֥אמֶר ב ס רַּבִים:
ּבְׂשֵעִ֑יר הַּיֹׁשְבִ֖ים ּבְנֵי־עֵׂשָ֔ו אֲחֵיכֶ֣ם ּבִגְבּול֙ עֹבְרִ֗ים אַתֶ֣ם לֵאמֹר֒ צַ֣ו וְאֶת־הָעָם֘ ד צָפֹנָה:
מִדְרַ֣ךְ עַ֖ד מֵאַרְצָ֔ם לָכֶם֙ לֹא־אֶתֵ֤ן ּכִ֠י בָ֔ם אַל־תִתְּגָ֣רּו ה מְאֹד: וְנִׁשְמַרְתֶ֖ם מִּכֶ֔ם וְיִירְאּ֣ו
וַאֲכַלְתֶ֑ם ּבַּכֶ֖סֶף מֵאִתָ֛ם תִׁשְּבְרּ֧ו אֹ֣כֶל ו ׂשֵעִיר: אֶת־הַ֥ר נָתַ֖תִי לְעֵׂשָ֔ו ּכִי־יְרֻּׁשָ֣ה ּכַף־רָ֑גֶל
יָדֶ֔ךָ מַעֲׂשֵ֣ה ּבְכֹל֙ ּבֵרַכְךָ֗ אֱלֹהֶ֜יךָ יְהֹוָ֨ה ּכִי֩ ז ּוׁשְתִיתֶם: ּבַּכֶ֖סֶף מֵאִתָ֛ם תִכְרּ֧ו וְגַם־מַ֜יִם
לֹ֥א עִּמָ֔ךְ אֱלֹהֶ֨יךָ֙ יְהֹוָ֤ה ׁשָנָ֗ה אַרְּבָעִ֣ים | זֶ֣ה הַּזֶ֑ה הַּגָדֹ֖ל אֶת־הַּמִדְּבָ֥ר לֶכְתְךָ֔ יָדַ֣ע
מֵאֵילַ֖ת הָעֲרָבָ֔ה מִּדֶ֨רֶךְ֙ ּבְׂשֵעִ֔יר הַּיׁשְבִים֙ בְנֵי־עֵׂשָ֗ו אַחֵ֣ינּו מֵאֵ֧ת וַּנַעֲבֹ֞ר ח ּדָבָר: חָסַ֖רְתָ
אֶת־מֹואָ֔ב אַל־תָ֨צַר֙ אֵלַ֗י יְהֹוָ֜ה וַּיֹ֨אמֶר ט מֹואָב: מִדְּבַ֥ר ּדֶ֖רֶךְ וַּנַעֲבֹ֔ר וַּנֵ֨פֶן֙ ּגָ֑בֶר ּומֵעֶצְיֹ֣ן
אֶת־עָ֖ר נָתַ֥תִי לִבְנֵי־לֹ֔וט ּכִ֣י יְרֻּׁשָ֔ה מֵאַרְצֹו֙ לְךָ֤ לֹא־אֶתֵ֨ן ּכִ֠י מִלְחָמָ֑ה ּבָ֖ם וְאַל־תִתְּגָ֥ר
יֵחָׁשְבּ֥ו רְפָאִ֛ים יא ּכַעֲנָקִים: וָרָ֖ם וְרַ֛ב ּגָדֹ֥ול עַ֣ם בָּ֑ה יָׁ֣שְבּו לְפָנִ֖ים הָאֵמִ֥ים י יְרֻּׁשָה:

170



לְפָנִים֒ הַחֹרִים֘ יָׁשְבּ֣ו ּובְׂשֵעִ֞יר יב אֵמִים: לָהֶ֖ם יִקְרְאּ֥ו וְהַּמֹ֣אָבִ֔ים ּכַעֲנָקִ֑ים אַף־הֵ֖ם
לְאֶ֨רֶץ֙ יִׂשְרָאֵ֗ל עָׂשָ֣ה ּכַאֲׁשֶ֧ר תַחְתָ֑ם וַּיֵׁשְבּ֖ו מִּפְנֵיהֶ֔ם וַּיַׁשְמִידּום֙ יִירָׁשּ֗ום עֵׂשָ֣ו ּובְנֵ֧י
אֶת־נַ֥חַל וַּנַעֲבֹ֖ר זָ֑רֶד אֶת־נַ֣חַל לָכֶ֖ם וְעִבְרּ֥ו קֻ֛מּו עַתָ֗ה יג לָהֶם: יְהֹוָ֖ה אֲׁשֶר־נָתַ֥ן יְרֻּׁשָתֹ֔ו
ׁשְלׁשִ֥ים זֶ֔רֶד אֶת־נַ֣חַל אֲׁשֶר־עָבַ֨רְנּו֙ עַ֤ד ּבַרְנֵ֗עַ מִּקָדֵׁ֣ש | אֲׁשֶר־הָלַ֣כְנּו וְהַּיָמִ֞ים יד זָרֶד:
יְהֹוָ֖ה נִׁשְּבַ֥ע ּכַאֲׁשֶ֛ר הַּמַחֲנֶ֔ה מִּקֶ֣רֶב הַּמִלְחָמָה֙ אַנְׁשֵ֤י ּכָל־הַּדֹ֜ור עַד־תֹ֨ם ׁשָנָ֑ה ּוׁשְמֹנֶ֖ה
וַיְהִ֨י טז תֻּמָם: עַ֖ד הַּמַחֲנֶ֑ה מִּקֶ֣רֶב לְהֻּמָ֖ם ּבָ֔ם הָ֣יְתָה יַד־יְהֹוָה֙ וְגַ֤ם טו לָהֶם:
אֵלַ֥י יְהֹוָ֖ה וַיְדַּבֵ֥ר יז ס הָעָם: מִּקֶ֥רֶב לָמּ֖ות הַּמִלְחָמָ֛ה ּכָל־אַנְׁשֵ֧י כַאֲׁשֶר־תַּ֜מּו
עַּמֹ֔ון ּבְנֵ֣י מּ֚ול וְקָרַבְתָ֗ יט אֶת־עָר: מֹואָ֖ב אֶת־ּגְבּ֥ול הַּיֹ֛ום עֹבֵ֥ר אַתָ֨ה יח לֵאמֹר:
לִבְנֵי־לֹ֖וט ּכִ֥י יְרֻּׁשָ֔ה לְךָ֙ ּבְנֵי־עַּמֹ֤ון מֵאֶ֨רֶץ לֹא־אֶ֠תֵ֠ן ּכִ֣י ּבָ֑ם וְאַל־תִתְּגָ֣ר אַל־תְצֻרֵ֖ם
וְהָ֣עַּמֹנִ֔ים לְפָנִ֔ים יָׁשְבּו־בָּה֙ רְפָאִ֤ים אַף־הִ֑וא תֵחָׁשֵ֖ב אֶרֶץ־רְפָאִ֥ים כ יְרֻּׁשָה: נְתַתִ֥יהָ
מִּפְנֵיהֶ֔ם יְהֹוָה֙ וַּיַׁשְמִידֵ֤ם ּכַעֲנָקִ֑ים וָרָ֖ם וְרַ֛ב ּגָדֹ֥ול עַ֣ם כא זַמְזֻּמִים: לָהֶ֖ם יִקְרְאּ֥ו
הִׁשְמִ֤יד אֲׁשֶ֨ר ּבְׂשֵעִ֑יר הַּיֹׁשְבִ֖ים עֵׂשָ֔ו לִבְנֵ֣י עָׂשָה֙ ּכַאֲׁשֶ֤ר כב תַחְתָם: וַּיֵׁשְבּ֥ו וַּיִירָׁשֻ֖ם

הַּזֶה: הַּיֹ֥ום עַ֖ד תַחְתָ֔ם וַּיֵׁשְבּ֣ו וַּיִירָׁשֻם֙ מִּפְנֵיהֶ֔ם וְהָעַּוִ֛ים[ששי]אֶת־הַחֹרִי֙ כג
תַחְתָם: וַּיֵׁשְבּ֥ו הִׁשְמִידֻ֖ם מִּכַפְתֹ֔ר הַּיֹצְאִ֣ים ּכַפְתֹרִים֙ עַד־עַּזָ֑ה ּבַחֲצֵרִ֖ים הַּיֹׁשְבִ֥ים
הָאֱמֹרִ֛י מֶלֶךְ־חֶׁשְּבֹ֧ון אֶת־סִיחֹ֨ן בְ֠יָדְךָ֠ נָתַ֣תִי רְאֵ֣ה אַרְנֹן֒ אֶת־נַ֣חַל וְעִבְרּו֘ ּסְעּ֗ו קּ֣ומּו כד
וְיִרְאָ֣תְךָ֔ ּפַחְּדְךָ֙ תֵ֤ת אָחֵל֙ הַּזֶ֗ה הַּיֹ֣ום כה מִלְחָמָה: ּבֹ֖ו וְהִתְּגָ֥ר רָׁ֑ש הָחֵ֣ל וְאֶת־אַרְצֹ֖ו

מִּפָנֶיךָ: וְחָלּ֖ו וְרָגְזּ֥ו ׁשִמְעֲךָ֔ יִׁשְמְעּון֙ אֲׁשֶ֤ר ּכָל־הַּׁשָמָ֑יִם תַ֖חַת הָעַּמִ֔ים [ע''כעַל־ּפְנֵי֙
ׁשָלֹ֖וםששי] ּדִבְרֵ֥י חֶׁשְּבֹ֑ון מֶ֣לֶךְ אֶל־סִיחֹ֖ון קְדֵמֹ֔ות מִּמִדְּבַ֣ר מַלְאָכִים֙ וָאֶׁשְלַ֤ח כו

ּבַּכֶ֤סֶף אֹ֣כֶל כח ּוׂשְמֹאול: יָמִ֥ין אָסּ֖ור לֹ֥א אֵלֵ֑ךְ ּבַּדֶ֖רֶךְ ּבַּדֶ֥רֶךְ בְאַרְצֶ֔ךָ אֶעְּבְרָ֣ה כז לֵאמֹר:
ּכַאֲׁשֶ֨ר כט בְרַגְלָי: אֶעְּבְרָ֥ה רַ֖ק וְׁשָתִ֑יתִי תִתֶן־לִ֖י ּבַּכֶ֥סֶף ּומַ֛יִם וְאָכַ֔לְתִי תַׁשְּבִרֵ֨נִי֙
אֲׁשֶר־אֶעֱבֹר֙ עַ֤ד ּבְעָ֑ר הַּיֹׁשְבִ֖ים וְהַּמֹ֣ואָבִ֔ים ּבְׂשֵעִ֔יר הַּיֹׁשְבִים֙ עֵׂשָ֗ו ּבְנֵ֣י עָׂשּו־לִ֜י
חֶׁשְּבֹ֔ון מֶ֣לֶךְ סִיחֹן֙ אָבָ֗ה וְלֹ֣א ל לָנּו: נֹתֵ֥ן אֱלֹהֵ֖ינּו אֲׁשֶר־יְהֹוָ֥ה אֶל־הָאָ֕רֶץ אֶת־הַּיַרְּדֵ֔ן
ּכַּיֹ֥ום בְיָדְךָ֖ תִתֹ֥ו לְמַ֛עַן אֶת־לְבָבֹ֔ו וְאִּמֵץ֙ אֶת־רּוחֹ֗ו אֱלֹהֶ֜יךָ יְהֹוָ֨ה ּכִי־הִקְׁשָה֩ ּבֹ֑ו הַעֲבִרֵ֖נּו

ס וְאֶת־אַרְצֹ֑ו[*]הַּזֶה: אֶת־סִיחֹ֖ן לְפָנֶ֔יךָ תֵ֣ת הַחִּלֹ֨תִי֙ רְאֵ֗ה אֵלַ֔י יְהֹוָה֙ וַּיֹ֤אמֶר לא
לַּמִלְחָמָ֖ה וְכָל־עַּמֹ֛ו הּ֧וא לִקְרָאתֵ֜נּו סִיחֹ֨ן וַּיֵצֵא֩ לב אֶת־אַרְצֹו: לָרֶׁ֖שֶת רָׁ֔ש הָחֵ֣ל
וְאֶת־ּכָל־עַּמֹו: [ּבָנָ֖יו] וְאֶת־ּבָנָ֖ו אֹתֹ֛ו וַּנַ֥ךְ לְפָנֵ֑ינּו אֱלֹהֵ֖ינּו יְהֹוָ֥ה וַּיִתְנֵ֛הּו לג יָהְצָה:
לֹ֥א וְהַּטָ֑ף וְהַּנָׁשִ֖ים מְתִ֔ם אֶת־ּכָל־עִ֣יר וַּנַחֲרֵם֙ הַהִ֔וא ּבָעֵ֣ת אֶת־ּכָל־עָרָיו֙ וַּנִלְּכֹ֤ד לד
מֵעֲרֹעֵ֡ר לו לָכָדְנּו: אֲׁשֶ֥ר הֶעָרִ֖ים ּוׁשְלַ֥ל לָ֑נּו ּבָזַ֣זְנּו הַּבְהֵמָ֖ה רַ֥ק לה ׂשָרִיד: הִׁשְאַ֖רְנּו
אֲׁשֶ֥ר קִרְיָ֔ה הָיְתָה֙ לֹ֤א וְעַד־הַּגִלְעָ֔ד ּבַּנַ֨חַל֙ אֲׁשֶ֤ר וְהָעִ֨יר אַרְנֹ֜ן עַל־ׂשְפַת־נַ֨חַל אֲׁשֶר֩
לֹ֣א ּבְנֵי־עַּמֹ֖ון אֶל־אֶ֥רֶץ רַ֛ק לז לְפָנֵינּו: אֱלֹהֵ֖ינּו יְהֹוָ֥ה נָתַ֛ן אֶת־הַּכֹ֕ל מִּמֶּ֑נּו ׂשָגְבָ֖ה

קָרָ֑בְתָ ּכָל־יַ֞ד נַ֤חַל יַּבֹק֙ וְעָרֵ֣י הָהָ֔ר וְכֹ֥ל אֲׁשֶר־צִּוָ֖ה יְהֹוָ֥ה אֱלֹהֵינּו:

פרק ג
לַּמִלְחָמָ֖ה[*] וְכָל־עַּמֹ֛ו הּ֧וא לִקְרָאתֵ֜נּו מֶלֶךְ־הַּבָׁשָ֨ן עֹוג֩ וַּיֵצֵ֣א הַּבָׁשָ֑ן ּדֶ֖רֶךְ וַּנַ֔עַל וַּנֵ֣פֶן א

וְאֶת־ּכָל־עַּמֹ֖ו אֹתֹ֛ו נָתַ֧תִי בְיָדְךָ֞ ּכִ֣י אֹתֹ֔ו אַל־תִירָ֣א אֵלַי֙ יְהֹוָ֤ה וַּיֹ֨אמֶר ב אֶדְרֶעִי:
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וַּיִתֵן֩ ג ּבְחֶׁשְּבֹון: יֹוׁשֵ֖ב אֲׁשֶ֥ר הָאֱמֹרִ֔י מֶ֣לֶךְ לְסִיחֹן֙ עָׂשִ֗יתָ ּכַאֲׁשֶ֣ר ּלֹ֔ו וְעָׂשִ֣יתָ וְאֶת־אַרְצֹ֑ו
עַד־ּבִלְתִ֥י וַּנַּכֵ֕הּו וְאֶת־ּכָל־עַּמֹ֑ו מֶלֶךְ־הַּבָׁשָ֖ן אֶת־עֹ֥וג ּגַ֛ם ּבְיָדֵ֗נּו אֱלֹהֵ֜ינּו יְהֹוָ֨ה
אֲׁשֶ֥ר קִרְיָ֔ה הָיְתָה֙ לֹ֤א הַהִ֔וא ּבָעֵ֣ת אֶת־ּכָל־עָרָיו֙ וַּנִלְּכֹ֤ד ד ׂשָרִיד: הִׁשְאִיר־לֹ֖ו
עָרִ֧ים ּכָל־אֵּ֜לֶה ה ּבַּבָׁשָן: עֹ֖וג מַמְלֶ֥כֶת אַרְּגֹ֔ב ּכָל־חֶ֣בֶל עִיר֙ ׁשִּׁשִ֥ים מֵאִתָ֑ם לֹא־לָקַ֖חְנּו

מְאֹד: הַרְּבֵ֥ה הַּפְרָזִ֖י מֵעָרֵ֥י לְבַ֛ד ּובְרִ֑יחַ ּדְלָתַ֣יִם גְבֹהָ֖ה חֹומָ֥ה וַּנַחֲרֵ֣ם[*]ּבְצֻרֹ֛ת ו
וְהַּטָף: הַּנָׁשִ֖ים מְתִ֔ם ּכָל־עִ֣יר הַחֲרֵם֙ חֶׁשְּבֹ֑ון מֶ֣לֶךְ לְסִיחֹ֖ן עָׂשִ֔ינּו ּכַאֲׁשֶ֣ר אֹותָ֔ם
ׁשְנֵי֙ מִּיַ֗ד אֶת־הָאָ֔רֶץ הַהִוא֙ ּבָעֵ֤ת וַּנִּקַ֞ח ח לָנּו: ּבַּזֹ֥ונּו הֶעָרִ֖ים ּוׁשְלַ֥ל וְכָל־הַּבְהֵמָ֛ה ז
יִקְרְאּ֥ו צִידֹנִ֛ים ט חֶרְמֹון: עַד־הַ֥ר אַרְנֹ֖ן מִּנַ֥חַל הַּיַרְּדֵ֑ן ּבְעֵ֣בֶר אֲׁשֶ֖ר הָאֱמֹרִ֔י מַלְכֵ֣י
וְכָל־הַּבָׁשָ֔ן וְכָל־הַּגִלְעָד֙ הַּמִיׁשֹ֗ר עָרֵ֣י | ּכֹ֣ל י ׂשְנִיר: יִקְרְאּו־לֹ֖ו וְהָ֣אֱמֹרִ֔י ׂשִרְיֹ֑ן לְחֶרְמֹ֖ון

ּבַּבָׁשָן: עֹ֖וג מַמְלֶ֥כֶת עָרֵ֛י וְאֶדְרֶ֑עִי נִׁשְאַר֘[*]עַד־סַלְכָ֖ה הַּבָׁשָ֗ן מֶ֣לֶךְ רַק־עֹ֞וג ּכִ֣י יא
אַּמֹ֣ות תֵׁ֧שַע עַּמֹ֑ון ּבְנֵ֣י ּבְרַּבַ֖ת הִ֔וא הֲלֹ֣ה ּבַרְזֶ֔ל עֶ֣רֶׂש עַרְׂשֹו֙ הִּנֵ֤ה הָרְפָאִים֒ מִּיֶ֣תֶר
הַהִ֑וא ּבָעֵ֣ת יָרַׁ֖שְנּו הַּזֹ֛את וְאֶת־הָאָ֧רֶץ יב ּבְאַּמַת־אִיׁש: רָחְּבָּ֖ה אַּמֹ֛ות וְאַרְּבַ֥ע אָרְּכָּ֗ה
וְיֶ֨תֶר יג וְלַּגָדִי: לָראּובֵנִ֖י נָתַ֕תִי וְעָרָ֔יו הַר־הַּגִלְעָד֙ וַחֲצִ֤י אַרְנֹ֗ן אֲׁשֶר־עַל־נַ֣חַל מֵעֲרֹעֵ֞ר
הָאַרְּגֹב֙ חֶ֤בֶל ּכֹ֣ל הַמְנַּׁשֶ֑ה ׁשֵ֣בֶט לַחֲצִ֖י נָתַ֕תִי עֹ֔וג מַמְלֶ֣כֶת וְכָל־הַּבָׁשָן֙ הַּגִלְעָ֤ד
אַרְּגֹ֔ב אֶת־ּכָל־חֶ֣בֶל לָקַח֙ ּבֶן־מְנַּׁשֶ֗ה יָאִ֣יר יד רְפָאִים: אֶ֥רֶץ יִּקָרֵ֖א הַהּ֥וא לְכָל־הַּבָׁשָ֔ן
הַּיֹ֥ום עַ֖ד יָאִ֔יר חַּוֹ֣ת אֶת־הַּבָׁשָן֙ עַל־ׁשְמֹ֤ו אֹתָ֨ם וַּיִקְרָא֩ וְהַּמַעֲכָתִ֑י הַּגְׁשּורִ֖י עַד־ּגְבּ֥ול

מִן־הַּגִלְעָד֙[*]הַּזֶה: נָתַ֤תִי וְלַּגָדִ֜י וְלָראּובֵנִ֨י טז אֶת־הַּגִלְעָד: נָתַ֥תִי ּולְמָכִ֖יר טו
וְהַּיַרְּדֵ֣ן וְהָעֲרָבָ֖ה יז עַּמֹון: ּבְנֵ֥י ּגְבּ֖ול הַּנַ֔חַל יַּבֹ֣ק וְעַד֙ ּוגְבֻ֑ל הַּנַ֖חַל תֹ֥וךְ אַרְנֹ֔ן וְעַד־נַ֣חַל
וָאֲצַ֣ו יח מִזְרָחָה: הַּפִסְּגָ֖ה אַׁשְּדֹ֥ת תַ֛חַת הַּמֶ֔לַח יָ֣ם הָעֲרָבָה֙ יָ֤ם וְעַ֨ד מִּכִּנֶ֗רֶת ּוגְבֻ֑ל
לְרִׁשְתָּ֔ה הַּזֹאת֙ אֶת־הָאָ֤רֶץ לָכֶ֜ם נָתַ֨ן אֱלֹהֵיכֶ֗ם יְהֹוָ֣ה לֵאמֹ֑ר הַהִ֖וא ּבָעֵ֥ת אֶתְכֶ֔ם
וְטַּפְכֶם֘ נְׁשֵיכֶ֣ם רַ֠ק יט ּכָל־ּבְנֵי־חָיִל: ּבְנֵי־יִׂשְרָאֵ֖ל אֲחֵיכֶ֥ם לִפְנֵ֛י תַעַבְרּ֗ו חֲלּוצִ֣ים

לָכֶם: נָתַ֖תִי אֲׁשֶ֥ר ּבְעָ֣רֵיכֶ֔ם יֵׁשְבּו֙ לָכֶ֑ם רַ֖ב ּכִי־מִקְנֶ֥ה יָדַ֕עְתִי עַ֠ד[מפטיר]ּומִקְנֵכֶם֒ כ
נֹתֵ֥ן אֱלֹהֵיכֶ֛ם יְהֹוָ֧ה אֲׁשֶ֨ר אֶת־הָאָ֕רֶץ גַם־הֵ֔ם וְיָרְׁשּ֣ו ּכָכֶם֒ לַאֲחֵיכֶם֘ | יְהֹוָ֥ה אֲׁשֶר־יָנִ֨יחַ
צִּוֵ֔יתִי וְאֶת־יְהֹוׁשּ֣ועַ כא לָכֶם: נָתַ֖תִי אֲׁשֶ֥ר לִירֻּׁשָתֹ֔ו אִ֚יׁש וְׁשַבְתֶ֗ם הַּיַרְּדֵ֑ן ּבְעֵ֣בֶר לָהֶ֖ם
הַּמְלָכִ֣ים לִׁשְנֵי֙ אֱלֹהֵיכֶם֙ יְהֹוָ֤ה עָׂשָ֜ה ּכָל־אֲׁשֶ֨ר אֵת֩ הָרֹאֹ֗ת עֵינֶ֣יךָ לֵאמֹ֑ר הַהִ֖וא ּבָעֵ֥ת
ּכִ֚י תִירָאּ֑ום לֹ֖א כב ׁשָּמָה: עֹבֵ֥ר אַתָ֖ה אֲׁשֶ֥ר לְכָל־הַּמַמְלָכֹ֔ות יְהֹוָה֙ ּכֵן־יַעֲׂשֶ֤ה הָאֵּ֔לֶה

ס ס ס לָכֶם: הַּנִלְחָ֥ם הּ֖וא אֱלֹהֵיכֶ֔ם ואתחנן]יְהֹוָ֣ה וָאֶתְחַּנַ֖ן[פרשת כג
אֶת־עַבְּדְךָ֔ לְהַרְאֹ֣ות הַחִּלֹ֨ותָ֙ אַתָ֤ה יֱהֹוִ֗ה אֲדֹנָ֣י כד לֵאמֹר: הַהִ֖וא ּבָעֵ֥ת אֶל־יְהֹוָ֑ה
כְמַעֲׂשֶ֖יךָ אֲׁשֶר־יַעֲׂשֶ֥ה ּובָאָ֔רֶץ ּבַּׁשָמַ֣יִם מִי־אֵל֙ אֲׁשֶ֤ר הַחֲזָקָ֑ה וְאֶת־יָדְךָ֖ אֶ֨ת־ּגָדְלְךָ֔
הָהָ֥ר הַּיַרְּדֵ֑ן ּבְעֵ֣בֶר אֲׁשֶ֖ר הַּטֹובָ֔ה אֶת־הָאָ֣רֶץ וְאֶרְאֶה֙ אֶעְּבְרָה־ּנָ֗א כה וְכִגְבּורֹתֶךָ:
אֵלַי֙ יְהֹוָ֤ה וַּיֹ֨אמֶר אֵלָ֑י ׁשָמַ֖ע וְלֹ֥א לְמַ֣עַנְכֶ֔ם ּבִי֙ יְהֹוָ֥ה וַּיִתְעַּבֵ֨ר כו וְהַּלְבָנֹן: הַּזֶ֖ה הַּטֹ֛וב
יָּ֧מָה עֵינֶ֛יךָ וְׂשָ֥א הַּפִסְּגָ֗ה רֹ֣אׁש | עֲלֵ֣ה כז הַּזֶה: ּבַּדָבָ֥ר עֹ֖וד אֵלַ֛י ּדַּבֵ֥ר אַל־תֹ֗וסֶף רַב־לָ֔ךְ
וְצַ֥ו כח הַּזֶה: אֶת־הַּיַרְּדֵ֥ן תַעֲבֹ֖ר ּכִי־לֹ֥א בְעֵינֶ֑יךָ ּורְאֵ֣ה ּומִזְרָ֖חָה וְתֵימָ֥נָה וְצָפֹ֛נָה
אֹותָ֔ם יַנְחִ֣יל וְהּוא֙ הַּזֶ֔ה הָעָ֣ם לִפְנֵי֙ יַעֲבֹ֗ר ּכִי־הּ֣וא וְאַּמְצֵ֑הּו וְחַּזְקֵ֣הּו אֶת־יְהֹוׁשֻ֖עַ

אֶת־הָאָ֖רֶץ אֲׁשֶ֥ר תִרְאֶה: כט וַּנֵׁ֣שֶב ּבַּגָ֔יְא מּ֖ול ּבֵ֥ית ּפְעֹור:   פ
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פרק ד
לַעֲׂשֹ֑ות אֶתְכֶ֖ם מְלַּמֵ֥ד אָנֹכִ֛י אֲׁשֶ֧ר וְאֶל־הַּמִׁשְּפָטִ֔ים אֶל־הַחֻּקִים֙ ׁשְמַ֤ע יִׂשְרָאֵ֗ל וְעַתָ֣ה א
לֹ֣א ב לָכֶם: נֹתֵ֥ן אֲבֹתֵיכֶ֖ם אֱלֹהֵ֥י יְהֹוָ֛ה אֲׁשֶ֧ר אֶת־הָאָ֔רֶץ וִירִׁשְתֶ֣ם ּובָאתֶם֙ תִחְיּ֗ו לְמַ֣עַן
יְהֹוָ֣ה אֶת־מִצְֹות֙ לִׁשְמֹ֗ר מִּמֶּ֑נּו תִגְרְעּ֖ו וְלֹ֥א אֶתְכֶ֔ם מְצַּוֶ֣ה אָנֹכִי֙ אֲׁשֶ֤ר עַל־הַּדָבָר֙ תֹסִ֗פּו
ּבְבַ֣עַל יְהֹוָ֖ה אֲׁשֶר־עָׂשָ֥ה אֵ֛ת הָרֹאֹ֔ות עֵינֵיכֶם֙ ג אֶתְכֶם: מְצַּוֶ֥ה אָנֹכִ֖י אֲׁשֶ֥ר אֱלֹהֵיכֶ֔ם
מִּקִרְּבֶךָ: אֱלֹהֶ֖יךָ יְהֹוָ֥ה הִׁשְמִידֹ֛ו בַעַל־ּפְעֹ֔ור אַחֲרֵ֣י הָלַךְ֙ אֲׁשֶ֤ר כָל־הָאִ֗יׁש ּכִ֣י ּפְעֹ֑ור

הַּיֹום: ּכֻּלְכֶ֖ם חַּיִ֥ים אֱלֹהֵיכֶ֑ם ּבַיהֹוָ֖ה הַּדְבֵקִ֔ים וְאַתֶם֙ לִּמַ֣דְתִי[לוי]ד | רְאֵ֣ה ה
אַתֶ֛ם אֲׁשֶ֥ר הָאָ֔רֶץ ּבְקֶ֣רֶב ּכֵ֔ן לַעֲׂשֹ֣ות אֱלֹהָ֑י יְהֹוָ֣ה צִּוַ֖נִי ּכַאֲׁשֶ֥ר ּומִׁשְּפָטִ֔ים חֻּקִים֙ אֶתְכֶ֗ם
לְעֵינֵ֖י ּובִ֣ינַתְכֶ֔ם חָכְמַתְכֶם֙ הִ֤וא ּכִ֣י וַעֲׂשִיתֶם֒ ּוׁשְמַרְתֶם֘ ו לְרִׁשְתָּה: ׁשָּ֖מָה ּבָאִ֥ים
הַּגָדֹ֖ול הַּגֹ֥וי וְנָבֹ֔ון עַם־חָכָ֣ם רַ֚ק וְאָמְרּ֗ו הָאֵּ֔לֶה ּכָל־הַחֻּקִ֣ים אֵ֚ת יִׁשְמְעּ֗ון אֲׁשֶ֣ר הָעַּמִ֑ים
ּבְכָל־קָרְאֵ֖נּו אֱלֹהֵ֔ינּו ּכַיהֹוָ֣ה אֵלָ֑יו קְרֹבִ֣ים אֱלֹהִ֖ים אֲׁשֶר־לֹ֥ו ּגָדֹ֔ול מִי־גֹ֣וי ּכִ֚י ז הַּזֶה:
אֲׁשֶ֧ר הַּזֹ֔את הַתֹורָ֣ה ּכְכֹל֙ צַּדִיקִ֑ם ּומִׁשְּפָטִ֖ים חֻּקִ֥ים אֲׁשֶר־לֹ֛ו ּגָדֹ֔ול ּגֹ֣וי ּומִי֙ ח אֵלָיו:
אֶת־הַּדְבָרִ֜ים ּפֶן־תִׁשְּכַ֨ח מְאֹ֗ד נַפְׁשְךָ֜ ּוׁשְמֹ֨ר לְךָ֩ הִּׁשָ֣מֶר רַ֡ק ט הַּיֹום: לִפְנֵיכֶ֖ם נֹתֵ֥ן אָנֹכִ֛י
יֹ֗ום י בָנֶיךָ: וְלִבְנֵ֥י לְבָנֶ֖יךָ וְהֹודַעְתָ֥ם חַּיֶ֑יךָ יְמֵ֣י ּכֹ֖ל מִּלְבָ֣בְךָ֔ ּופֶן־יָסּ֨ורּו֙ עֵינֶ֗יךָ אֲׁשֶר־רָאּ֣ו
אֶת־הָעָ֔ם הַקְהֶל־לִי֙ אֵלַ֗י יְהֹוָ֜ה ּבֶאֱמֹ֨ר ּבְחֹרֵב֒ אֱלֹהֶ֘יךָ֘ יְהֹוָ֣ה לִפְנֵ֨י עָמַ֜דְתָ אֲׁשֶ֨ר
חַּיִים֙ הֵ֤ם אֲׁשֶ֨ר ּכָל־הַּיָמִים֙ אֹתִ֗י לְיִרְאָ֣ה יִלְמְדּ֜ון אֲׁשֶ֨ר אֶת־ּדְבָרָ֑י וְאַׁשְמִעֵ֖ם
ּבָאֵׁש֙ ּבֹעֵ֤ר וְהָהָ֗ר הָהָ֑ר תַ֣חַת וַתַעַמְדּ֖ון וַתִקְרְבּ֥ון יא יְלַּמֵדּון: וְאֶת־ּבְנֵיהֶ֖ם עַל־הָ֣אֲדָמָ֔ה
ּדְבָרִים֙ קֹ֤ול הָאֵׁ֑ש מִתֹ֣וךְ אֲלֵיכֶ֖ם יְהֹוָ֛ה וַיְדַּבֵ֧ר יב וַעֲרָפֶל: עָנָ֥ן חׁ֖שֶךְ הַּׁשָמַ֔יִם עַד־לֵ֣ב
צִּוָ֤ה אֲׁשֶ֨ר אֶת־ּבְרִיתֹ֗ו לָכֶ֜ם וַּיַּגֵ֨ד יג קֹול: זּולָתִ֥י רֹאִ֖ים אֵינְכֶ֥ם ּותְמּונָ֛ה ׁשֹמְעִ֔ים אַתֶ֣ם
יְהֹוָה֙ צִּוָ֤ה וְאֹתִ֗י יד אֲבָנִים: לֻחֹ֥ות עַל־ׁשְנֵ֖י וַּיִכְתְבֵ֔ם הַּדְבָרִ֑ים עֲׂשֶ֖רֶת לַעֲׂשֹ֔ות אֶתְכֶם֙
אַתֶ֛ם אֲׁשֶ֥ר ּבָאָ֕רֶץ אֹתָ֔ם לַעֲׂשֹתְכֶ֣ם ּומִׁשְּפָטִ֑ים חֻּקִ֖ים אֶתְכֶ֔ם לְלַּמֵ֣ד הַהִ֔וא ּבָעֵ֣ת
ּכָל־תְמּונָ֔ה רְאִיתֶם֙ לֹ֤א ּכִ֣י לְנַפְׁשֹתֵיכֶ֑ם מְאֹ֖ד וְנִׁשְמַרְתֶ֥ם טו לְרִׁשְתָּה: ׁשָּ֖מָה עֹבְרִ֥ים
ּפֶ֖סֶל לָכֶ֛ם וַעֲׂשִיתֶ֥ם ּפֶ֨ן־תַׁשְחִתּ֔ון טז הָאֵׁש: מִתֹ֥וךְ ּבְחֹרֵ֖ב אֲלֵיכֶ֛ם יְהֹוָ֧ה ּדִּבֶ֨ר ּבְיֹ֗ום
תַבְנִית֙ ּבָאָ֑רֶץ אֲׁשֶ֣ר ּכָל־ּבְהֵמָ֖ה תַבְנִ֕ית יז נְקֵבָה: אֹ֥ו זָכָ֖ר תַבְנִ֥ית ּכָל־סָ֑מֶל תְמּונַ֣ת
ּכָל־ּדָגָ֥ה תַבְנִ֛ית ּבָאֲדָמָ֑ה ּכָל־רֹמֵׂ֖ש תַבְנִ֕ית יח ּבַּׁשָמָיִם: תָעּ֖וף אֲׁשֶ֥ר ּכָנָ֔ף ּכָל־צִּפֹ֣ור
אֶת־הַּׁשֶ֨מֶׁש וְ֠רָאִ֠יתָ הַּׁשָמַ֗יְמָה עֵינֶ֜יךָ ּופֶן־תִּׂשָ֨א יט לָאָרֶץ: מִתַ֥חַת אֲׁשֶר־ּבַּמַ֖יִם
אֲׁשֶ֨ר וַעֲבַדְתָ֑ם לָהֶ֖ם וְהִׁשְתַחֲוִ֥יתָ וְנִּדַחְתָ֛ הַּׁשָמַ֔יִם צְבָ֣א ּכֹ֚ל וְאֶת־הַּכֹוכָבִ֗ים וְאֶת־הַּיָרֵ֜חַ
יְהֹוָ֔ה לָקַ֣ח וְאֶתְכֶם֙ כ ּכָל־הַּׁשָמָיִם: תַ֖חַת הָעַּמִ֔ים לְכֹל֙ אֹתָ֔ם אֱלֹהֶ֨יךָ֙ יְהֹוָ֤ה חָלַ֜ק
וַיהֹוָ֥ה כא הַּזֶה: ּכַּיֹ֥ום נַחֲלָ֖ה לְעַ֥ם לֹ֛ו לִהְיֹ֥ות מִּמִצְרָ֑יִם הַּבַרְזֶ֖ל מִּכּ֥ור אֶתְכֶ֛ם וַּיֹוצִ֥א
אֶל־הָאָ֣רֶץ ּולְבִלְתִי־בֹא֙ אֶת־הַּיַרְּדֵ֔ן עָבְרִי֙ לְבִלְתִ֤י וַּיִּׁשָבַ֗ע עַל־ּדִבְרֵיכֶ֑ם הִתְאַּנַף־ּבִ֖י
עֹבֵ֖ר אֵינֶּ֥נִי הַּזֹ֔את ּבָאָ֣רֶץ מֵת֙ אָנֹכִ֥י ּכִ֣י כב נַחֲלָה: לְךָ֖ נֹתֵ֥ן אֱלֹהֶ֔יךָ יְהֹוָ֣ה אֲׁשֶר֙ הַּטֹובָ֔ה
לָכֶ֗ם הִּׁשָמְרּ֣ו כג הַּזֹאת: הַּטֹובָ֖ה אֶת־הָאָ֥רֶץ וִירִׁשְתֶ֕ם עֹבְרִ֔ים וְאַתֶם֙ אֶת־הַּיַרְּדֵ֑ן
תְמּ֣ונַת ּפֶ֨סֶל֙ לָכֶ֥ם וַעֲׂשִיתֶ֨ם עִּמָכֶ֑ם ּכָרַ֖ת אֲׁשֶ֥ר אֱלֹ֣הֵיכֶ֔ם יְהֹוָה֙ אֶת־ּבְרִ֤ית ּפֶן־תִׁשְּכְחּו֙
פ קַּנָא: אֵ֖ל הּ֑וא אֹכְלָ֖ה אֵׁ֥ש אֱלֹהֶ֔יךָ יְהֹוָ֣ה ּכִ֚י כד אֱלֹהֶיךָ: יְהֹוָ֥ה צִּוְךָ֖ אֲׁשֶ֥ר ּכֹ֔ל
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ּכֹ֔ל תְמּ֣ונַת ּפֶ֨סֶל֙ וַעֲׂשִ֤יתֶם וְהִׁשְחַתֶ֗ם ּבָאָ֑רֶץ וְנֹוׁשַנְתֶ֖ם בָנִ֔ים ּובְנֵ֣י ּבָנִים֙ ּכִי־תֹולִ֤יד כה
אֶת־הַּׁשָמַ֣יִם הַּיֹ֜ום בָכֶ֨ם הַעִידֹ֩תִי֩ כו לְהַכְעִיסֹו: אֱלֹהֶ֖יךָ ּבְעֵינֵי־יְהֹוָ֥ה הָרַ֛ע וַעֲׂשִיתֶ֥ם
ׁשָּ֖מָה אֶת־הַּיַרְּדֵ֛ן עֹבְרִ֧ים אַתֶ֜ם אֲׁשֶ֨ר הָאָ֔רֶץ מֵעַ֣ל מַהֵר֒ תֹאבֵדּון֘ ּכִי־אָבֹ֣ד וְאֶת־הָאָ֗רֶץ
ּבָעַּמִ֑ים אֶתְכֶ֖ם יְהֹוָ֛ה וְהֵפִ֧יץ כז תִּׁשָמֵדּון: הִּׁשָמֵ֖ד ּכִ֥י עָלֶ֔יהָ יָמִים֙ לֹא־תַאֲרִיכֻ֤ן לְרִׁשְתָּ֑ה
וַעֲבַדְתֶם־ׁשָ֣ם כח ׁשָּמָה: אֶתְכֶ֖ם יְהֹוָ֛ה יְנַהֵ֧ג אֲׁשֶ֨ר ּבַּגֹויִ֕ם מִסְּפָ֔ר מְתֵ֣י וְנִׁשְאַרְתֶם֙
וְלֹ֥א יֹאכְלּ֖ון וְלֹ֥א יִׁשְמְעּ֔ון וְלֹ֣א לֹא־יִרְאּון֙ אֲׁשֶ֤ר וָאֶ֔בֶן עֵ֣ץ אָדָ֑ם יְדֵ֣י מַעֲׂשֵ֖ה אֱלֹהִ֔ים
ּבְכָל־לְבָבְךָ֖ תִדְרְׁשֶּ֔נּו ּכִ֣י ּומָצָ֑אתָ אֱלֹהֶ֖יךָ אֶת־יְהֹוָ֥ה מִּׁשָ֛ם ּובִּקַׁשְתֶ֥ם כט יְרִיחֻן:
וְׁשַבְתָ֙ הַּיָמִ֔ים ּבְאַחֲרִית֙ הָאֵּ֑לֶה הַּדְבָרִ֣ים ּכֹ֖ל ּומְצָאּ֕וךָ לְךָ֔ ּבַּצַ֣ר ל ּובְכָל־נַפְׁשֶךָ:
וְלֹ֣א יַרְּפְךָ֖ לֹ֥א אֱלֹהֶ֔יךָ יְהֹוָ֣ה רַחּום֙ אֵ֤ל ּכִ֣י לא ּבְקֹלֹו: וְׁשָמַעְתָ֖ אֱלֹהֶ֔יךָ עַד־יְהֹוָ֣ה
לְיָמִ֨ים ׁשְאַל־נָא֩ ּכִ֣י לב לָהֶם: נִׁשְּבַ֖ע אֲׁשֶ֥ר אֲבֹתֶ֔יךָ אֶת־ּבְרִ֣ית יִׁשְּכַח֙ וְלֹ֤א יַׁשְחִיתֶ֑ךָ
ּולְמִקְצֵ֥ה עַל־הָאָ֔רֶץ אָדָם֙ | אֱלֹהִ֤ים ּבָרָ֨א אֲׁשֶר֩ לְמִן־הַּיֹום֙ לְפָנֶ֗יךָ אֲׁשֶר־הָיּ֣ו רִאׁשֹנִ֜ים
הֲׁשָ֣מַע לג ּכָמֹהּו: הֲנִׁשְמַ֥ע אֹ֖ו הַּזֶ֔ה הַּגָדֹול֙ ּכַּדָבָ֤ר הֲנִהְיָ֗ה הַּׁשָמָ֑יִם וְעַד־קְצֵ֣ה הַּׁשָמַ֖יִם
הֲנִּסָ֣ה | אֹ֣ו לד וַּיֶחִי: אַתָ֖ה ּכַאֲׁשֶר־ׁשָמַ֥עְתָ מִתֹוךְ־הָאֵׁ֛ש מְדַּבֵ֧ר אֱלֹהִ֜ים קֹ֨ול עָם֩
ּובְיָ֤ד ּובְמִלְחָמָ֗ה ּובְמֹופְתִ֜ים ּבְאֹתֹ֨ת ּבְמַּסֹת֩ ּגֹוי֒ מִּקֶ֣רֶב גֹוי֘ לֹ֣ו לָקַ֨חַת לָ֠בֹ֠וא אֱלֹהִ֗ים
אֱלֹהֵיכֶ֛ם יְהֹוָ֧ה לָכֶ֜ם אֲׁשֶר־עָׂשָ֨ה ּכְ֠כֹ֠ל ּגְדֹלִ֑ים ּובְמֹורָאִ֖ים נְטּויָ֔ה ּובִזְרֹ֣ועַ חֲזָקָה֙
מִּלְבַּדֹו: עֹ֖וד אֵ֥ין הָאֱלֹהִ֑ים הּ֣וא יְהֹוָ֖ה ּכִ֥י לָדַ֔עַת הָרְאֵ֣תָ אַתָה֙ לה לְעֵינֶיךָ: ּבְמִצְרַ֖יִם

אֶת־אִּׁשֹ֣ו[ישראל] הֶרְאֲךָ֙ וְעַל־הָאָ֗רֶץ לְיַּסְרֶּ֑ךָ אֶת־קֹלֹ֖ו הִׁשְמִיעֲךָ֥ מִן־הַּׁשָמַ֛יִם לו
ּבְזַרְעֹ֖ו וַּיִבְחַ֥ר אֶת־אֲבֹתֶ֔יךָ אָהַב֙ ּכִ֤י וְתַ֗חַת לז הָאֵׁש: מִתֹ֥וךְ ׁשָמַ֖עְתָ ּודְבָרָ֥יו הַּגְדֹולָ֔ה
מִּמְךָ֖ וַעֲצֻמִ֛ים ּגְדֹלִ֧ים ּגֹויִ֛ם לְהֹורִ֗יׁש לח מִּמִצְרָיִם: הַּגָדֹ֖ל ּבְכֹחֹ֥ו ּבְפָנָ֛יו וַּיֹוצִאֲךָ֧ אַחֲרָ֑יו
וַהֲׁשֵבֹתָ֘ הַּיֹ֗ום וְיָדַעְתָ֣ לט הַּזֶה: ּכַּיֹ֥ום נַחֲלָ֖ה אֶת־אַרְצָ֛ם לָתֶת־לְךָ֧ לַהֲבִיאֲךָ֗ מִּפָנֶ֑יךָ
עֹוד: אֵ֖ין מִתָ֑חַת וְעַל־הָאָ֖רֶץ מִּמַ֔עַל ּבַּׁשָמַ֣יִם הָאֱלֹהִ֔ים הּ֣וא יְהֹוָה֙ ּכִ֤י אֶל־לְבָבֶ֒ךָ֒
ּולְבָנֶ֖יךָ לְךָ֔ יִיטַ֣ב אֲׁשֶר֙ הַּיֹ֔ום מְצַּוְךָ֙ אָנֹכִ֤י אֲׁשֶ֨ר וְאֶת־מִצְֹותָ֗יו אֶת־חֻּקָ֣יו וְׁשָמַרְתָ֞ מ
פ ּכָל־הַּיָמִים: לְךָ֖ נֹתֵ֥ן אֱלֹהֶ֛יךָ יְהֹוָ֧ה אֲׁשֶ֨ר עַל־הָ֣אֲדָמָ֔ה יָמִים֙ תַאֲרִ֤יךְ ּולְמַ֨עַן אַחֲרֶ֑יךָ

ׁשָּ֜מָה[רביעי] לָנֻ֨ס מב ׁשָמֶׁש: מִזְרְחָ֖ה הַּיַרְּדֵ֑ן ּבְעֵ֖בֶר עָרִ֔ים ׁשָלֹׁ֣ש מֹׁשֶה֙ יַבְּדִ֤יל אָ֣ז מא
וְנָ֗ס ׁשִלְׁשֹ֑ם מִתְמֹ֣ל לֹ֖ו לֹא־ׂשֹנֵ֥א וְהּ֛וא ּבִבְלִי־דַ֔עַת אֶת־רֵעֵ֨הּו֙ יִרְצַ֤ח אֲׁשֶ֨ר רֹוצֵ֗חַ
לָראּובֵנִ֑י הַּמִיׁשֹ֖ר ּבְאֶ֥רֶץ ּבַּמִדְּבָ֛ר אֶת־ּבֶ֧צֶר מג וָחָי: הָאֵ֖ל מִן־הֶעָרִ֥ים אֶל־אַחַ֛ת
מֹׁשֶ֔ה אֲׁשֶר־ׂשָ֣ם הַתֹורָ֑ה וְזֹ֖את מד לַמְנַּׁשִי: ּבַּבָׁשָ֖ן וְאֶת־ּגֹולָ֥ן לַּגָדִ֔י ּבַּגִלְעָד֙ וְאֶת־רָאמֹ֤ת

יִׂשְרָאֵל: ּבְנֵ֥י מֹׁשֶה֙[חמישי]לִפְנֵ֖י ּדִּבֶ֤ר אֲׁשֶ֨ר וְהַּמִׁשְּפָטִ֑ים וְהַחֻּקִ֖ים הָעֵדֹ֔ת אֵּ֚לֶה מה
סִיחֹן֙ ּבְאֶ֗רֶץ ּפְעֹ֔ור ּבֵ֣ית מּ֚ול ּבַּגַ֗יְא הַּיַרְּדֵ֜ן ּבְעֵ֨בֶר מו מִּמִצְרָיִם: ּבְצֵאתָ֖ם יִׂשְרָאֵ֔ל אֶל־ּבְנֵ֣י
מִּמִצְרָיִם: ּבְצֵאתָ֖ם יִׂשְרָאֵ֔ל ּובְנֵ֣י מֹׁשֶה֙ הִּכָ֤ה אֲׁשֶ֨ר ּבְחֶׁשְּבֹ֑ון יֹוׁשֵ֖ב אֲׁשֶ֥ר הָאֱמֹרִ֔י מֶ֣לֶךְ
ּבְעֵ֣בֶר אֲׁשֶ֖ר הָאֱמֹרִ֔י מַלְכֵ֣י ׁשְנֵי֙ מֶלֶךְ־הַּבָׁשָ֗ן עֹ֣וג | וְאֶת־אֶ֣רֶץ אֶת־אַרְצֹ֜ו וַּיִירְׁשּ֨ו מז
הּ֥וא ׂשִיאֹ֖ן וְעַד־הַ֥ר אַרְנֹ֛ן עַל־ׂשְפַת־נַ֧חַל אֲׁשֶ֨ר מֵעֲרֹעֵ֞ר מח ׁשָמֶׁש: מִזְרַ֖ח הַּיַרְּדֵ֑ן
הַּפִסְּגָה: אַׁשְּדֹ֥ת תַ֖חַת הָעֲרָבָ֑ה יָ֣ם וְעַ֖ד מִזְרָ֔חָה הַּיַרְּדֵן֙ עֵ֤בֶר וְכָל־הָ֨עֲרָבָ֜ה מט חֶרְמֹון:

פ
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פרק ה
אֶת־הַחֻּקִ֣ים[ששי] יִׂשְרָאֵל֙ ׁשְמַ֤ע אֲלֵהֶ֗ם וַּיֹ֣אמֶר אֶל־ּכָל־יִׂשְרָאֵל֒ מֹׁשֶה֘ וַּיִקְרָ֣א א

לַעֲׂשֹתָם: ּוׁשְמַרְתֶ֖ם אֹתָ֔ם ּולְמַדְתֶ֣ם הַּיֹ֑ום ּבְאָזְנֵיכֶ֖ם ּדֹבֵ֥ר אָנֹכִ֛י אֲׁשֶ֧ר וְאֶת־הַּמִׁשְּפָטִ֔ים
אֶת־הַּבְרִ֣ית יְהֹוָ֖ה ּכָרַ֥ת אֶת־אֲבֹתֵ֔ינּו לֹ֣א ג ּבְחֹרֵב: ּבְרִ֖ית עִּמָ֛נּו ּכָרַ֥ת אֱלֹהֵ֗ינּו יְהֹוָ֣ה ב
יְהֹוָ֧ה ּדִּבֶ֨ר ּבְפָנִ֗ים | ּפָנִ֣ים ד חַּיִים: ּכֻּלָ֥נּו הַּיֹ֖ום פֹ֛ה אֵּ֥לֶה אֲנַ֨חְנּו אִתָ֔נּו ּכִ֣י הַּזֹ֑את
לָכֶ֖ם לְהַּגִ֥יד הַהִ֔וא ּבָעֵ֣ת ּובֵינֵיכֶם֙ ּבֵין־יְהֹוָ֤ה עֹמֵ֨ד אָ֠נֹכִ֠י ה הָאֵׁש: מִתֹ֥וךְ ּבָהָ֖ר עִּמָכֶ֛ם
פ פ פ ס לֵאמֹ֑ר: ּבָהָ֖ר וְלֹא־עֲלִיתֶ֥ם הָאֵׁ֔ש מִּפְנֵ֣י יְרֵאתֶם֙ ּכִ֤י יְהֹוָ֑ה אֶת־ּדְבַ֣ר
לְךָ֛ לֹא־יִהְיֶ֥ה ז עֲבָדִים: מִּבֵ֥ית מִצְרַ֖יִם מֵאֶ֥רֶץ הֹוצֵאתִ֛יךָ אֲׁשֶ֧ר אֱלֹהֶ֑יךָ יְהֹוָ֣ה אָנֹכִ֖י ו
מִּמַ֔עַל ּבַּׁשָמַ֨יִם֙ אֲׁשֶ֤ר ּכָל־תְמּונָ֔ה פֶ֨סֶל֙ לְךָ֥ לֹא־תַעֲׂשֶ֨ה ח עַל־ּפָנָי: אֲחֵרִ֖ים אֱלֹהִ֥ים
תָעָבְדֵ֑ם וְלֹ֣א לָהֶ֖ם לֹא־תִׁשְתַחֲוֶ֥ה ט לָאָרֶץ: מִתַ֥חַת ּבַּמַ֖יִם וַאֲׁשֶ֥ר מִתָ֑חַת ּבָאָ֖רֶץ וַאֲׁשֶ֥ר
וְעַל־רִּבֵעִ֖ים וְעַל־ׁשִּלֵׁשִ֥ים עַל־ּבָנִ֛ים אָבֹ֧ות עֲוֹ֨ן ּפֹ֠קֵ֠ד קַּנָ֔א אֵ֣ל אֱלֹהֶ֨יךָ֙ יְהֹוָ֤ה אָנֹכִ֞י ּכִ֣י
תִּׂשָ֛א לֹ֥א יא ס : [מִצְֹותָי] מִצְֹותָו ּולְׁשֹמְרֵ֥י לְאֹהֲבַ֖י לַאֲלָפִ֑ים חֶ֖סֶד וְעֹׂ֥שֶה י לְׂשֹנְאָי:
ס לַּׁשָוְא: אֶת־ׁשְמֹ֖ו אֲׁשֶר־יִּׂשָ֥א אֵ֛ת יְהֹוָ֔ה יְנַּקֶה֙ לֹ֤א ּכִ֣י לַּׁשָ֑וְא אֱלֹהֶ֖יךָ אֶת־ׁשֵם־יְהֹוָ֥ה
תַעֲבֹ֔ד יָמִים֙ ׁשֵׁ֤שֶת יג אֱלֹהֶיךָ: יְהֹוָ֥ה צִּוְךָ֖ ּכַאֲׁשֶ֥ר לְקַּדְׁשֹ֑ו הַּׁשַּבָ֖ת אֶת־יֹ֥ום ׁשָמֹ֛ור יב
כָל־מְלָאכָ֜ה לֹא־תַעֲׂשֶ֨ה אֱלֹהֶ֑יךָ לַיהֹוָ֣ה ׁשַּבָ֖ת הַּׁשְבִיעִ֔י וְיֹום֙ יד ּכָל־מְלַאכְתֶךָ: וְעָׂשִ֖יתָ
ּבִׁשְעָרֶ֔יךָ אֲׁשֶ֣ר וְגֵרְךָ֙ וְכָל־ּבְהֶמְתֶ֔ךָ וַחֲמֹרְךָ֙ וְׁשֹורְךָ֤ וְעַבְּדְךָ־וַאֲמָתֶ֗ךָ ּובִנְךָ־ּובִתֶ֣ךָ | אַתָ֣ה
יְהֹוָ֤ה וַּיֹצִ֨אֲךָ֜ מִצְרַ֔יִם ּבְאֶ֣רֶץ הָיִ֨יתָ֙ עֶ֤בֶד ּכִ֣י וְזָכַרְתָ֗ טו ּכָמֹוךָ: וַאֲמָתְךָ֖ עַבְּדְךָ֥ יָנּ֛וחַ לְמַ֗עַן
אֶת־יֹ֥ום לַעֲׂשֹ֖ות אֱלֹהֶ֔יךָ יְהֹוָ֣ה צִּוְךָ֙ עַל־ּכֵ֗ן נְטּויָ֑ה ּובִזְרֹ֣עַ חֲזָקָ֖ה ּבְיָ֥ד מִּׁשָ֔ם אֱלֹהֶ֨יךָ֙
יַאֲרִיכֻ֣ן | לְמַ֣עַן אֱלֹהֶ֑יךָ יְהֹוָ֣ה צִּוְךָ֖ ּכַאֲׁשֶ֥ר וְאֶת־אִּמֶ֔ךָ אֶת־אָבִ֨יךָ֙ ּכַּבֵ֤ד טז ס הַּׁשַּבָת:
ס תִרְצַ֖ח לֹ֥א יז ס לָךְ: נֹתֵ֥ן אֱלֹהֶ֖יךָ אֲׁשֶר־יְהֹוָ֥ה הָאֲדָמָ֔ה עַ֚ל לָ֔ךְ יִ֣יטַב ּולְמַ֨עַן֙ יָמֶ֗יךָ
תַחְמֹ֖ד וְלֹ֥א יח ס ׁשָוְא: עֵ֥ד בְרֵעֲךָ֖ וְלֹא־תַעֲנֶ֥ה ס תִגְנֹ֔ב וְלֹ֣א ס תִנְאָ֑ף וְלֹ֣א
אֲׁשֶ֥ר וְכֹ֖ל וַחֲמֹרֹ֔ו ׁשֹורֹ֣ו וַאֲמָתֹו֙ וְעַבְּדֹ֤ו ׂשָדֵ֜הּו רֵעֶ֗ךָ ּבֵ֣ית תִתְאַּוֶ֜ה וְלֹ֨א ס רֵעֶ֑ךָ אֵׁ֣שֶת

ס ששי]לְרֵעֶךָ: ּבָהָ֗ר[ע''כ אֶל־ּכָל־קְהַלְכֶ֜ם יְהֹוָ֨ה ּדִּבֶר֩ הָאֵּ֡לֶה אֶת־הַּדְבָרִ֣ים יט
וַּיִתְנֵ֖ם אֲבָנִ֔ים לֻחֹ֣ת עַל־ׁשְנֵי֙ וַּיִכְתְבֵ֗ם יָסָ֑ף וְלֹ֣א ּגָדֹ֖ול קֹ֥ול וְהָעֲרָפֶ֔ל הֶעָנָ֣ן הָאֵׁש֙ מִתֹ֤וךְ
אֵלַ֔י וַתִקְרְבּ֣ון ּבָאֵׁ֑ש ּבֹעֵ֣ר וְהָהָ֖ר הַחׁ֔שֶךְ מִתֹ֣וךְ אֶת־הַּקֹול֙ ּכְׁשָמְעֲכֶ֤ם וַיְהִ֗י כ אֵלָי:
אֶת־ּכְבֹדֹ֣ו אֱלֹהֵ֨ינּו֙ יְהֹוָ֤ה הֶרְאָ֜נּו הֵ֣ן וַתֹאמְרּ֗ו כא וְזִקְנֵיכֶם: ׁשִבְטֵיכֶ֖ם ּכָל־רָאׁשֵ֥י
אֱלֹהִ֛ים ּכִי־יְדַּבֵ֧ר רָאִ֔ינּו הַּזֶה֙ הַּיֹ֤ום הָאֵׁ֑ש מִתֹ֣וךְ ׁשָמַ֖עְנּו וְאֶת־קֹלֹ֥ו וְאֶת־ּגָדְלֹ֔ו
| אִם־יֹסְפִ֣ים הַּזֹ֑את הַּגְדֹלָ֖ה הָאֵׁ֥ש תֹאכְלֵ֔נּו ּכִ֣י נָמּ֔ות לָּ֣מָה וְעַתָה֙ כב וָחָי: אֶת־הָאָדָ֖ם
קֹול֩ ׁשָמַ֣ע אֲׁשֶ֣ר כָל־ּבָׂשָ֡ר מִ֣י ּכִ֣י כג וָמָתְנּו: עֹ֖וד אֱלֹהֵ֛ינּו יְהֹוָ֧ה אֶת־קֹ֨ול לִׁ֠שְמֹ֠עַ אֲנַ֗חְנּו
ּכָל־אֲׁשֶ֥ר אֵ֛ת ּוׁשֲמָ֔ע אַתָה֙ קְרַ֤ב כד וַּיֶחִי: ּכָמֹ֖נּו מִתֹוךְ־הָאֵׁ֛ש מְדַּבֵ֧ר חַּיִ֜ים אֱלֹהִ֨ים
אֵלֶ֖יךָ אֱלֹהֵ֛ינּו יְהֹוָ֧ה יְדַּבֵ֜ר ּכָל־אֲׁשֶ֨ר אֵת֩ אֵלֵ֗ינּו תְדַּבֵ֣ר | וְאַ֣תְ אֱלֹהֵ֑ינּו יְהֹוָ֣ה יֹאמַ֖ר
אֵלַ֗י יְהֹוָ֜ה וַּיֹ֨אמֶר אֵלָ֑י ּבְדַּבֶרְכֶ֖ם ּדִבְרֵיכֶ֔ם אֶת־קֹ֣ול יְהֹוָה֙ וַּיִׁשְמַ֤ע כה וְעָׂשִינּו: וְׁשָמַ֥עְנּו

ּדִּבֵרּו: ּכָל־אֲׁשֶ֥ר הֵיטִ֖יבּו אֵלֶ֔יךָ ּדִּבְרּ֣ו אֲׁשֶ֣ר הַּזֶה֙ הָעָ֤ם ּדִבְרֵ֜י אֶת־קֹ֨ול [*]ׁשָ֠מַ֠עְתִי
ּכָל־הַּיָמִ֑ים אֶת־ּכָל־מִצְֹותַ֖י וְלִׁשְמֹ֥ר אֹתִ֛י לְיִרְאָ֥ה לָהֶ֗ם זֶ֜ה לְבָבָ֨ם וְהָיָה֩ מִי־יִתֵ֡ן כו
לְאָהֳלֵיכֶם: לָכֶ֖ם ׁשּ֥ובּו לָהֶ֑ם אֱמֹ֣ר לֵ֖ךְ כז לְעֹלָם: וְלִבְנֵיהֶ֖ם לָהֶ֛ם יִיטַ֥ב לְמַ֨עַן
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אֲׁשֶ֣ר וְהַּמִׁשְּפָטִ֖ים וְהַחֻּקִ֥ים ּכָל־הַּמִצְוָ֛ה אֵ֧ת אֵלֶ֗יךָ וַאֲדַּבְרָ֣ה עִּמָדִי֒ עֲמֹ֣ד ּפֹה֘ וְאַתָ֗ה כח
ּכַאֲׁשֶ֥ר לַעֲׂשֹ֔ות ּוׁשְמַרְתֶ֣ם כט לְרִׁשְתָּה: לָהֶ֖ם נֹתֵ֥ן אָנֹכִ֛י אֲׁשֶ֧ר בָאָ֔רֶץ וְעָׂשּ֣ו תְלַּמְדֵ֑ם
יְהֹוָ֧ה צִּוָ֜ה אֲׁשֶ֨ר ּבְכָל־הַּדֶ֗רֶךְ ל ּוׂשְמֹאל: יָמִ֥ין תָסֻ֖רּו לֹ֥א אֶתְכֶ֑ם אֱלֹהֵיכֶ֖ם יְהֹוָ֥ה צִּוָ֛ה
אֱלֹהֵיכֶ֛ם אֶתְכֶ֖ם תֵלֵ֑כּו לְמַ֤עַן תִחְיּון֙ וְטֹ֣וב לָכֶ֔ם וְהַאֲרַכְתֶ֣ם יָמִ֔ים ּבָאָ֖רֶץ אֲׁשֶ֥ר תִירָׁשּון:

פרק ו
אֶתְכֶ֑ם[*] לְלַּמֵ֣ד אֱלֹהֵיכֶ֖ם יְהֹוָ֥ה צִּוָ֛ה אֲׁשֶ֥ר וְהַּמִׁשְּפָטִ֔ים הַחֻּקִים֙ הַּמִצְוָ֗ה וְזֹ֣את א

אֱלֹהֶ֗יךָ אֶת־יְהֹוָ֣ה תִירָ֜א לְמַ֨עַן ב לְרִׁשְתָּה: ׁשָּ֖מָה עֹבְרִ֥ים אַתֶ֛ם אֲׁשֶ֥ר ּבָאָ֔רֶץ לַעֲׂשֹ֣ות
חַּיֶ֑יךָ יְמֵ֣י ּכֹ֖ל ּובֶן־ּבִנְךָ֔ ּובִנְךָ֣ אַתָה֙ מְצַּוֶ֒ךָ֒ אָנֹכִ֣י אֲׁשֶ֣ר ּומִצְֹותָיו֘ אֶת־ּכָל־חֻּקֹתָ֣יו לִׁ֠שְמֹ֠ר
תִרְּבּ֖ון וַאֲׁשֶ֥ר לְךָ֔ יִיטַ֣ב אֲׁשֶר֙ לַעֲׂשֹ֔ות וְׁשָמַרְתָ֣ יִׂשְרָאֵל֙ וְׁשָמַעְתָ֤ ג יָמֶיךָ: יַאֲרִכֻ֥ן ּולְמַ֖עַן

מְאֹ֑ד ּכַאֲׁשֶר֩ ּדִּבֶ֨ר יְהֹוָ֜ה אֱלֹהֵ֤י אֲבֹתֶ֨יךָ֙ לָ֔ךְ אֶ֛רֶץ זָבַ֥ת חָלָ֖ב ּודְבָׁש:   פ   
אֱלֹהֶ֑יךָ[*] יְהֹוָ֣ה אֵ֖ת וְאָ֣הַבְתָ֔ ה אֶחָד: | יְהֹוָ֥ה אֱלֹהֵ֖ינּו יְהֹוָ֥ה יִׂשְרָאֵ֑ל ׁשְמַ֖ע ד

הַּיֹ֖ום מְצַּוְךָ֛ אָנֹכִ֧י אֲׁשֶ֨ר הָאֵּ֗לֶה הַּדְבָרִ֣ים וְהָיּ֞ו ו ּובְכָל־מְאֹדֶךָ: ּובְכָל־נַפְׁשְךָ֖ ּבְכָל־לְבָבְךָ֥
ּובְׁשָכְּבְךָ֖ בַּדֶ֔רֶךְ ּובְלֶכְתְךָ֣ ּבְבֵיתֶ֨ךָ֙ ּבְׁשִבְתְךָ֤ ּבָ֑ם וְדִּבַרְתָ֖ לְבָנֶ֔יךָ וְׁשִּנַנְתָ֣ם ז עַל־לְבָבֶךָ:
עַל־מְזֻזֹ֥ות ּוכְתַבְתָ֛ם ט עֵינֶיךָ: ּבֵ֥ין לְטֹטָפֹ֖ת וְהָיּ֥ו עַל־יָדֶ֑ךָ לְאֹ֖ות ּוקְׁשַרְתָ֥ם ח ּובְקּומֶךָ:

ס ּובִׁשְעָרֶיךָ: נִׁשְּבַ֧ע[*]ּבֵיתֶ֖ךָ אֲׁשֶ֨ר אֶל־הָאָ֜רֶץ אֱלֹהֶ֗יךָ יְהֹוָ֣ה | ּכִי־יְבִיאֲךָ֣ וְהָיָ֞ה י
לֹא־בָנִיתָ: אֲׁשֶ֥ר וְטֹבֹ֖ת ּגְדֹלֹ֥ת עָרִ֛ים לָ֑ךְ לָ֣תֶת ּולְיַעֲקֹ֖ב לְיִצְחָ֥ק לְאַבְרָהָ֛ם לַאֲבֹתֶ֛יךָ
ּכְרָמִ֥ים לֹא־חָצַ֔בְתָ אֲׁשֶ֣ר חֲצּובִים֙ ּובֹרֹ֤ת לֹא־מִּלֵ֒אתָ֒ אֲׁשֶ֣ר ּכָל־טּוב֘ מְלֵאִ֣ים ּובָ֨תִ֜ים יא
אֲׁשֶ֧ר אֶת־יְהֹוָ֑ה ּפֶן־תִׁשְּכַ֖ח לְךָ֔ הִּׁשָ֣מֶר יב וְׂשָבָעְתָ: וְאָכַלְתָ֖ לֹא־נָטָ֑עְתָ אֲׁשֶ֣ר וְזֵיתִ֖ים
ּובִׁשְמֹ֖ו תַעֲבֹ֑ד וְאֹתֹ֣ו תִירָ֖א אֱלֹהֶ֛יךָ אֶת־יְהֹוָ֧ה יג עֲבָדִים: מִּבֵ֥ית מִצְרַ֖יִם מֵאֶ֥רֶץ הֹוצִיאֲךָ֛
סְבִיבֹותֵיכֶם: אֲׁשֶ֖ר הָעַּמִ֔ים מֵאֱלֹהֵי֙ אֲחֵרִ֑ים אֱלֹהִ֣ים אַחֲרֵ֖י תֵלְכּ֔ון לֹ֣א יד תִּׁשָבֵעַ:
מֵעַ֖ל וְהִׁשְמִ֣ידְךָ֔ ּבָ֔ךְ אֱלֹהֶ֨יךָ֙ אַף־יְהֹוָ֤ה ּפֶן־יֶ֠חֱרֶ֠ה ּבְקִרְּבֶ֑ךָ אֱלֹהֶ֖יךָ יְהֹוָ֥ה קַּנָ֛א אֵ֥ל ּכִ֣י טו
ׁשָמֹ֣ור יז ּבַּמַּסָה: נִּסִיתֶ֖ם ּכַאֲׁשֶ֥ר אֱלֹהֵיכֶ֑ם אֶת־יְהֹוָ֖ה תְנַּסּ֔ו לֹ֣א טז ס הָאֲדָמָה: ּפְנֵ֥י
וְהַּטֹ֖וב הַּיָׁשָ֥ר וְעָׂשִ֛יתָ יח צִּוָךְ: אֲׁשֶ֥ר וְחֻּקָ֖יו וְעֵדֹתָ֥יו אֱלֹהֵיכֶ֑ם יְהֹוָ֣ה אֶת־מִצְוֹ֖ת תִׁשְמְרּ֔ון
יְהֹוָ֖ה אֲׁשֶר־נִׁשְּבַ֥ע הַּטֹבָ֔ה אֶת־הָאָ֣רֶץ וְיָרַׁשְתָ֙ ּובָ֗אתָ לָ֔ךְ יִ֣יטַב לְמַ֨עַן֙ יְהֹוָ֑ה ּבְעֵינֵ֣י

ס יְהֹוָה: ּדִּבֶ֥ר ּכַאֲׁשֶ֖ר מִּפָנֶ֑יךָ אֶת־ּכָל־אֹיְבֶ֖יךָ לַהֲדֹ֥ף יט ּכִי־יִׁשְאָלְךָ֥[*]לַאֲבֹתֶיךָ: כ
אֶתְכֶם: אֱלֹהֵ֖ינּו יְהֹוָ֥ה צִּוָ֛ה אֲׁשֶ֥ר וְהַּמִׁשְּפָטִ֔ים וְהַחֻּקִים֙ הָעֵדֹ֗ת מָ֣ה לֵאמֹ֑ר מָחָ֖ר בִנְךָ֛
חֲזָקָה: ּבְיָ֥ד מִּמִצְרַ֖יִם יְהֹוָ֛ה וַּיֹצִיאֵ֧נּו ּבְמִצְרָ֑יִם לְפַרְעֹ֖ה הָיִ֥ינּו עֲבָדִ֛ים לְבִנְךָ֔ וְאָמַרְתָ֣ כא
לְעֵינֵינּו: ּובְכָל־ּבֵיתֹ֖ו ּבְפַרְעֹ֥ה ּבְמִצְרַ֛יִם | וְרָעִ֧ים ּגְדֹלִ֨ים ּו֠מֹפְתִ֠ים אֹותֹ֣ת יְהֹוָ֡ה וַּיִתֵ֣ן כב
נִׁשְּבַ֖ע אֲׁשֶ֥ר אֶת־הָאָ֔רֶץ לָ֨נּו֙ לָ֤תֶת אֹתָ֔נּו הָבִ֣יא לְמַ֨עַן֙ מִּׁשָ֑ם הֹוצִ֣יא וְאֹותָ֖נּו כג
אֱלֹהֵ֑ינּו אֶת־יְהֹוָ֣ה לְיִרְאָ֖ה הָאֵּ֔לֶה אֶת־ּכָל־הַחֻּקִ֣ים לַעֲׂשֹות֙ יְהֹוָ֗ה וַיְצַּוֵ֣נּו כד לַאֲבֹתֵינּו:
לַעֲׂשֹ֜ות ּכִי־נִׁשְמֹ֨ר תִהְיֶה־ּלָ֑נּו ּוצְדָקָ֖ה כה הַּזֶה: ּכְהַּיֹ֥ום לְחַּיֹתֵ֖נּו ּכָל־הַּיָמִ֔ים לָ֨נּו֙ לְטֹ֥וב

אֶת־ּכָל־הַּמִצְוָ֣ה הַּזֹ֗את לִפְנֵ֛י יְהֹוָ֥ה אֱלֹהֵ֖ינּו ּכַאֲׁשֶ֥ר צִּוָנּו:   ס
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פרק ז
וְנָׁשַ֣ל[*] לְרִׁשְתָּ֑ה בָא־ׁשָּ֖מָה אֲׁשֶר־אַתָ֥ה אֶל־הָאָ֕רֶץ אֱלֹהֶ֔יךָ יְהֹוָ֣ה יְבִיאֲךָ֙ ּכִ֤י א

וְהַיְבּוסִ֔י וְהַחִּוִי֙ וְהַּפְרִּזִ֗י וְהַּכְנַעֲנִ֣י וְהָאֱמֹרִ֜י וְהַּגִרְּגָׁשִ֨י הַחִתִי֩ מִּפָנֶ֡יךָ | ּגֹויִם־רַּבִ֣ים
הַחֲרֵ֤ם וְהִּכִיתָ֑ם לְפָנֶ֖יךָ אֱלֹהֶ֛יךָ יְהֹוָ֧ה ּונְתָנָ֞ם ב מִּמֶּךָ: וַעֲצּומִ֖ים רַּבִ֥ים גֹויִ֔ם ׁשִבְעָ֣ה
לֹא־תִתֵ֣ן ּבִתְךָ֙ ּבָ֑ם תִתְחַתֵ֖ן וְלֹ֥א ג תְחָּנֵם: וְלֹ֥א ּבְרִ֖ית לָהֶ֛ם לֹא־תִכְרֹ֥ת אֹתָ֔ם תַחֲרִים֙
וְחָרָ֤ה אֲחֵרִ֑ים אֱלֹהִ֣ים וְעָבְדּ֖ו מֵאַחֲרַ֔י אֶת־ּבִנְךָ֙ ּכִי־יָסִ֤יר ד לִבְנֶךָ: לֹא־תִּקַ֥ח ּובִתֹ֖ו לִבְנֹ֔ו
תִתֹ֔צּו מִזְּבְחֹתֵיהֶ֣ם לָהֶ֔ם תַעֲׂשּו֙ אִם־ּכֹ֤ה ּכִ֣י ה מַהֵר: וְהִׁשְמִידְךָ֖ ּבָכֶ֔ם אַף־יְהֹוָה֙
אַתָ֔ה קָדֹוׁש֙ עַ֤ם ּכִ֣י ו ּבָאֵׁש: תִׂשְרְפּ֥ון ּופְסִילֵיהֶ֖ם תְגַּדֵעּ֔ון וַאֲׁשֵירֵהֶם֙ תְׁשַּבֵ֑רּו ּומַּצֵבֹתָ֖ם
אֲׁשֶ֖ר הָעַּמִ֔ים מִּכֹל֙ סְגֻּלָ֔ה לְעַ֣ם לֹו֙ לִהְיֹ֥ות אֱלֹהֶ֗יךָ יְהֹוָ֣ה | ּבָחַ֣ר ּבְךָ֞ אֱלֹהֶ֑יךָ לַיהֹוָ֖ה
ּכִי־אַתֶ֥ם ּבָכֶ֑ם וַּיִבְחַ֣ר ּבָכֶ֖ם יְהֹוָ֛ה חָׁשַ֧ק מִּכָל־הָעַּמִ֗ים מֵרֻּבְכֶ֞ם לֹ֣א ז הָאֲדָמָה: עַל־ּפְנֵ֥י
נִׁשְּבַע֙ אֲׁשֶ֤ר אֶת־הַּׁשְבֻעָה֙ ּומִּׁשָמְרֹ֤ו אֶתְכֶ֗ם יְהֹוָ֜ה מֵאַהֲבַ֨ת ּכִי֩ ח מִּכָל־הָעַּמִים: הַמְעַ֖ט
ּפַרְעֹ֥ה מִּיַ֖ד עֲבָדִ֔ים מִּבֵ֣ית וַּיִפְּדְךָ֙ חֲזָקָ֑ה ּבְיָ֣ד אֶתְכֶ֖ם יְהֹוָ֛ה הֹוצִ֧יא לַאֲבֹ֣תֵיכֶ֔ם

ׁשֹמֵ֧ר[מפטיר]מֶלֶךְ־מִצְרָיִם: הַּנֶאֱמָ֔ן הָאֵל֙ הָאֱלֹהִ֑ים הּ֣וא אֱלֹהֶ֖יךָ ּכִי־יְהֹוָ֥ה וְיָ֣דַעְתָ֔ ט
לְׂשנְאָ֛יו ּומְׁשַּלֵ֧ם י ּדֹור: לְאֶ֥לֶף [מִצְֹותָ֖יו] מִצְֹותָ֖ו ּולְׁשֹמְרֵ֥י לְאֹהֲבָ֛יו וְהַחֶ֗סֶד הַּבְרִ֣ית
אֶת־הַּמִצְוָ֜ה וְׁשָמַרְתָ֙ יא יְׁשַּלֶם־לֹו: אֶל־ּפָנָ֖יו לְׂש֣נְאֹ֔ו יְאַחֵר֙ לֹ֤א לְהַאֲבִידֹ֑ו אֶל־ּפָנָ֖יו

וְאֶת־הַחֻּקִ֣ים וְאֶת־הַּמִׁשְּפָטִ֗ים אֲׁשֶ֨ר אָנֹכִ֧י מְצַּוְךָ֛ הַּיֹ֖ום לַעֲׂשתָם:   פ פ פ     
עקב] וַעֲׂשִיתֶ֖ם[פרשת ּוׁשְמַרְתֶ֥ם הָאֵּ֔לֶה הַּמִׁשְּפָטִים֙ אֵ֤ת תִׁשְמְעּ֗ון עֵ֣קֶב | וְהָיָ֣ה יב

לַאֲבֹתֶיךָ: נִׁשְּבַ֖ע אֲׁשֶ֥ר וְאֶת־הַחֶ֔סֶד אֶת־הַּבְרִית֙ לְךָ֗ אֱלֹהֶ֜יךָ יְהֹוָ֨ה וְׁשָמַר֩ אֹתָ֑ם
וְיִצְהָרֶ֗ךָ וְתִירׁשְךָ֣ ּדְגָ֨נְךָ֜ ּופְרִי־אַ֠דְמָתֶ֠ךָ ּפְרִי־בִטְנְךָ֣ ּובֵרַ֣ךְ וְהִרְּבֶ֑ךָ ּובֵרַכְךָ֖ וַאֲהֵ֣בְךָ֔ יג
ּבָרּ֥וךְ יד לָךְ: לָ֥תֶת לַאֲבֹתֶ֖יךָ אֲׁשֶר־נִׁשְּבַ֥ע הָאֲדָמָ֔ה עַ֚ל צֹאנֶ֔ךָ וְעַׁשְתְרֹ֣ת ׁשְגַר־אֲלָפֶ֨יךָ֙
מִּמְךָ֖ יְהֹוָ֛ה וְהֵסִ֧יר טו ּובִבְהֶמְתֶךָ: וַעֲקָרָ֖ה עָקָ֥ר בְךָ֛ לֹא־יִהְיֶ֥ה מִּכָל־הָעַּמִ֑ים תִהְיֶ֖ה
ּבְכָל־ׂשנְאֶיךָ: ּונְתָנָ֖ם ּבָ֔ךְ יְׂשִימָם֙ לֹ֤א יָדַ֗עְתָ אֲׁשֶ֣ר הָרָעִ֜ים מִצְרַ֨יִם וְכָל־מַדְוֵי֩ ּכָל־חֹ֑לִי
וְלֹ֤א עֲלֵיהֶ֑ם עֵינְךָ֖ לֹא־תָחֹ֥וס לָ֔ךְ נֹתֵ֣ן אֱלֹהֶ֨יךָ֙ יְהֹוָ֤ה אֲׁשֶ֨ר אֶת־ּכָל־הָעַּמִ֗ים וְאָכַלְתָ֣ טז
הַּגֹויִ֥ם רַּבִ֛ים ּבִלְבָ֣בְךָ֔ תֹאמַר֙ ּכִ֤י יז ס לָךְ: הּ֖וא ּכִי־מֹוקֵׁ֥ש אֶת־אֱלֹ֣הֵיהֶ֔ם תַעֲבֹד֙
אֲׁשֶר־עָׂשָה֙ אֵ֤ת תִזְּכֹ֗ר זָכֹ֣ר מֵהֶ֑ם תִירָ֖א לֹ֥א יח לְהֹורִיׁשָם: אּוכַ֖ל אֵיכָ֥ה מִּמֶּ֑נִי הָאֵּ֖לֶה
וְהָאֹתֹ֤ת עֵינֶ֗יךָ אֲׁשֶר־רָאּ֣ו הַּגְדֹלֹ֜ת הַּמַּסֹ֨ת יט ּולְכָל־מִצְרָיִם: לְפַרְעֹ֖ה אֱלֹהֶ֔יךָ יְהֹוָ֣ה
יְהֹוָ֤ה ּכֵן־יַעֲׂשֶ֞ה אֱלֹהֶ֑יךָ יְהֹוָ֣ה הֹוצִאֲךָ֖ אֲׁשֶ֥ר הַּנְטּויָ֔ה וְהַּזְרֹ֣עַ הַחֲזָקָה֙ וְהַּיָ֤ד וְהַּמֹפְתִים֙
יְהֹוָ֥ה יְׁשַּלַ֛ח אֶת־הַּצִרְעָ֔ה וְגַם֙ כ מִּפְנֵיהֶם: יָרֵ֖א אֲׁשֶר־אַתָ֥ה לְכָל־הָ֣עַּמִ֔ים אֱלֹהֶ֨יךָ֙
ּכִי־יְהֹוָ֤ה מִּפְנֵיהֶ֑ם תַעֲרֹ֖ץ לֹ֥א כא מִּפָנֶיךָ: וְהַּנִסְתָרִ֖ים הַּנִׁשְאָרִ֛ים עַד־אֲבֹ֗ד ּבָ֑ם אֱלֹהֶ֖יךָ

וְנֹורָא: ּגָדֹ֖ול אֵ֥ל ּבְקִרְּבֶ֔ךָ מִּפָנֶ֖יךָ[לוי]אֱלֹהֶ֨יךָ֙ הָאֵ֛ל אֶת־הַּגֹויִ֥ם אֱלֹהֶ֜יךָ יְהֹוָ֨ה וְנָׁשַל֩ כב
יְהֹוָ֥ה ּונְתָנָ֛ם כג הַּׂשָדֶה: חַּיַ֥ת עָלֶ֖יךָ ּפֶן־תִרְּבֶ֥ה מַהֵ֔ר ּכַּלֹתָ֣ם תּוכַל֙ לֹ֤א מְעָ֑ט מְעַ֣ט
וְהַאֲבַדְתָ֣ ּבְיָדֶ֔ךָ מַלְכֵיהֶם֙ וְנָתַ֤ן כד הִּׁשָמְדָם: עַ֖ד גְדֹלָ֔ה מְהּומָ֣ה וְהָמָם֙ לְפָנֶ֑יךָ אֱלֹהֶ֖יךָ
ּפְסִילֵ֥י כה אֹתָם: הִׁשְמִדְךָ֖ עַ֥ד ּבְפָנֶ֔יךָ אִיׁש֙ לֹא־יִתְיַּצֵ֥ב הַּׁשָמָ֑יִם מִתַ֖חַת אֶת־ׁשְמָ֔ם
ּכִ֧י ּבֹ֔ו תִּוָקֵׁ֣ש ּפֶ֚ן לָ֔ךְ וְלָקַחְתָ֣ עֲלֵיהֶם֙ וְזָהָ֤ב ּכֶ֨סֶף לֹא־תַחְמֹד֩ ּבָאֵׁ֑ש תִׂשְרְפּ֣ון אֱלֹהֵיהֶ֖ם
ׁשַּקֵ֧ץ ּכָמֹ֑הּו חֵ֖רֶם וְהָיִ֥יתָ אֶל־ּבֵיתֶ֔ךָ תֹועֵבָה֙ וְלֹא־תָבִ֤יא כו הּוא: אֱלֹהֶ֖יךָ יְהֹוָ֥ה תֹועֲבַ֛ת
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| תְׁשַּקְצֶּ֛נּו וְתַעֵ֥ב | תְתַעֲבֶּ֖נּו ּכִי־חֵ֥רֶם הּוא:   פ

פרק ח
ּובָאתֶם֙ ּורְבִיתֶ֗ם תִחְיּ֜ון לְמַ֨עַן לַעֲׂשֹ֑ות תִׁשְמְרּ֣ון הַּיֹ֖ום מְצַּוְךָ֛ אָנֹכִ֧י אֲׁשֶ֨ר ּכָל־הַּמִצְוָ֗ה א
אֲׁשֶ֨ר אֶת־ּכָל־הַּדֶ֗רֶךְ וְזָכַרְתָ֣ ב לַאֲבֹתֵיכֶם: יְהֹוָ֖ה אֲׁשֶר־נִׁשְּבַ֥ע אֶת־הָאָ֔רֶץ וִירִׁשְתֶ֣ם
אֶת־אֲׁשֶ֧ר לָדַ֜עַת לְנַּסֹתְךָ֗ עַּנֹתְךָ֜ לְמַ֨עַן ּבַּמִדְּבָ֑ר ׁשָנָ֖ה אַרְּבָעִ֥ים זֶ֛ה אֱלֹהֶ֛יךָ יְהֹוָ֧ה הֹולִיכְךָ֜
אֲׁשֶ֣ר אֶת־הַּמָן֙ וַּיַאֲכִלְךָ֤ וַּיַרְעִבֶ֒ךָ֒ וַיְעַּנְךָ֘ ג אִם־לֹא: [מִצְֹותָ֖יו] מִצְֹותָ֖ו הֲתִׁשְמֹ֥ר ּבִלְבָבְךָ֛
ּכִ֛י הָאָדָ֔ם יִחְיֶ֣ה לְבַּדֹו֙ עַל־הַּלֶ֤חֶם לֹ֣א ּכִ֠י הֹודִיעֲךָ֗ לְמַ֣עַן אֲבֹתֶ֑יךָ יָדְעּ֖ון וְלֹ֥א לֹא־יָדַ֔עְתָ

הָאָדָם: יִחְיֶ֥ה פִי־יְהֹוָ֖ה וְרַגְלְךָ֖[ישראל]עַל־ּכָל־מֹוצָ֥א מֵעָלֶ֔יךָ בָלְתָה֙ לֹ֤א ׂשִמְלָ֨תְךָ֜ ד
יְהֹוָ֥ה אֶת־ּבְנֹ֔ו אִיׁש֙ יְיַּסֵ֥ר ּכַאֲׁשֶ֨ר ּכִ֗י עִם־לְבָבֶ֑ךָ וְיָדַעְתָ֖ ה ׁשָנָה: אַרְּבָעִ֥ים זֶ֖ה בָצֵ֑קָה לֹ֣א
ּכִ֚י ז אֹתֹו: ּולְיִרְאָ֥ה ּבִדְרָכָ֖יו לָלֶ֥כֶת אֱלֹהֶ֑יךָ יְהֹוָ֣ה אֶת־מִצְוֹ֖ת וְׁשָ֣מַרְתָ֔ ו מְיַּסְרֶּךָ: אֱלֹהֶ֖יךָ
ּבַּבִקְעָ֖ה יֹצְאִ֥ים ּותְהֹמֹ֔ת עֲיָנֹת֙ מָ֔יִם נַ֣חֲלֵי אֶ֚רֶץ טֹובָ֑ה אֶל־אֶ֣רֶץ מְבִיאֲךָ֖ אֱלֹהֶ֔יךָ יְהֹוָ֣ה
אֲׁשֶ֨ר אֶ֗רֶץ ט ּודְבָׁש: ׁשֶ֖מֶן אֶרֶץ־זֵ֥ית וְרִּמֹ֑ון ּותְאֵנָ֖ה וְגֶ֥פֶן ּוׂשְעֹרָ֔ה חִּטָה֙ אֶ֤רֶץ ח ּובָהָר:
ּומֵהֲרָרֶ֖יהָ בַרְזֶ֔ל אֲבָנֶ֣יהָ אֲׁשֶ֣ר אֶ֚רֶץ ּבָּ֑ה ּכֹ֖ל לֹא־תֶחְסַ֥ר לֶ֔חֶם תֹאכַל־ּבָּ֣ה בְמִסְּכֵנֻת֙ לֹ֤א
אֲׁשֶ֥ר הַּטֹבָ֖ה עַל־הָאָ֥רֶץ אֱלֹהֶ֔יךָ אֶת־יְהֹוָ֣ה ּובֵרַכְתָ֙ וְׂשָבָ֑עְתָ וְאָכַלְתָ֖ י נְחׁשֶת: תַחְצֹ֥ב

מִצְֹותָיו֙[רביעי]נָתַן־לָךְ: ׁשְמֹ֤ר לְבִלְתִ֨י אֱלֹהֶ֑יךָ אֶת־יְהֹוָ֣ה ּפֶן־תִׁשְּכַ֖ח לְךָ֔ הִּׁשָ֣מֶר יא
תִבְנֶ֖ה טֹבִ֛ים ּובָתִ֥ים וְׂשָבָ֑עְתָ ּפֶן־תֹאכַ֖ל יב הַּיֹום: מְצַּוְךָ֖ אָנֹכִ֥י אֲׁשֶ֛ר וְחֻּקֹתָ֔יו ּומִׁשְּפָטָ֣יו
וְרָ֖ם יד יִרְּבֶה: אֲׁשֶר־לְךָ֖ וְכֹ֥ל יִרְּבֶה־ּלָ֑ךְ וְזָהָ֖ב וְכֶ֥סֶף יִרְּבְיֻ֔ן וְצֹאנְךָ֙ ּובְקָרְךָ֤ יג וְיָׁשָבְתָ:
עֲבָדִים: מִּבֵ֥ית מִצְרַ֖יִם מֵאֶ֥רֶץ הַּמֹוצִיאֲךָ֛ אֱלֹהֶ֔יךָ אֶת־יְהֹוָ֣ה וְׁשָכַחְתָ֙ לְבָבֶ֑ךָ
אֵין־מָ֑יִם אֲׁשֶ֣ר וְצִּמָאֹ֖ון וְעַקְרָ֔ב ׂשָרָף֙ | נָחָׁ֤ש וְהַּנֹורָ֗א הַּגָדֹ֣ל | ּבַּמִדְּבָ֣ר הַּמֹולִ֨יכֲךָ֜ טו
אֲבֹתֶ֑יךָ לֹא־יָדְעּ֖ון אֲׁשֶ֥ר ּבַּמִדְּבָ֔ר מָן֙ הַּמַאֲכִ֨לְךָ֥ טז הַחַּלָמִיׁש: מִּצּ֖ור מַ֔יִם לְךָ֙ הַּמֹוצִ֤יא
יָדִ֔י וְעֹ֣צֶם ּכֹחִי֙ ּבִלְבָבֶ֑ךָ וְאָמַרְתָ֖ יז ּבְאַחֲרִיתֶךָ: לְהֵיטִבְךָ֖ נַּסֹתֶ֔ךָ ּולְמַ֨עַן֙ עַּנֹתְךָ֗ לְמַ֣עַן
לַעֲׂשֹ֣ות ּכֹ֖חַ לְךָ֛ הַּנֹתֵ֥ן הּ֗וא ּכִ֣י אֱלֹהֶ֔יךָ אֶת־יְהֹוָ֣ה וְזָכַרְתָ֙ יח הַּזֶה: אֶת־הַחַ֥יִל לִ֖י עָׂ֥שָה

חָ֑יִל לְמַ֨עַן הָקִ֧ים אֶת־ּבְרִיתֹ֛ו אֲׁשֶר־נִׁשְּבַ֥ע לַאֲבֹתֶ֖יךָ ּכַּיֹ֥ום הַּזֶה:   פ  
וַעֲבַדְתָ֖ם אֲחֵרִ֔ים אֱלֹהִ֣ים אַחֲרֵי֙ וְהָלַכְתָ֗ אֱלֹהֶ֔יךָ אֶת־יְהֹוָ֣ה תִׁשְּכַח֙ אִם־ׁשָכֹ֤חַ וְהָיָ֗ה יט
מַאֲבִ֣יד יְהֹוָה֙ אֲׁשֶ֤ר ּכַּגֹויִ֗ם כ תֹאבֵדּון: אָבֹ֖ד ּכִ֥י הַּיֹ֔ום בָכֶם֙ הַעִדֹ֤תִי לָהֶ֑ם וְהִׁשְתַחֲוִ֣יתָ

מִּפְנֵיכֶ֔ם ּכֵ֖ן תֹאבֵדּ֑ון עֵ֚קֶב לֹ֣א תִׁשְמְעּ֔ון ּבְקֹ֖ול יְהֹוָ֥ה אֱלֹהֵיכֶם:   פ

פרק ט
מִּמֶּ֑ךָ וַעֲצֻמִ֖ים ּגְדֹלִ֥ים ּגֹויִ֔ם לָרֶׁ֣שֶת לָבֹא֙ אֶת־הַּיַרְּדֵ֔ן הַּיֹום֙ עֹבֵ֤ר אַתָ֨ה יִׂשְרָאֵ֗ל ׁשְמַ֣ע א
וְאַתָ֣ה יָדַ֨עְתָ֙ אַתָ֤ה אֲׁשֶ֨ר עֲנָקִ֑ים ּבְנֵ֣י וָרָ֖ם עַם־ּגָדֹ֥ול ב ּבַּׁשָמָיִם: ּובְצֻרֹ֖ת ּגְדֹלֹ֥ת עָרִ֛ים
לְפָנֶ֨יךָ֙ הּוא־הָעֹבֵ֤ר אֱלֹהֶ֜יךָ יְהֹוָ֨ה ּכִי֩ הַּיֹ֗ום וְיָדַעְתָ֣ ג ּבְנֵי־עֲנָק: לִפְנֵ֖י יִתְיַּצֵ֔ב מִ֣י ׁשָמַ֔עְתָ
ּכַאֲׁשֶ֛ר מַהֵ֔ר וְהַאֲבַדְתָם֙ וְהֹורַׁשְתָ֤ם לְפָנֶ֑יךָ יַכְנִיעֵ֖ם וְהּ֥וא יַׁשְמִידֵ֛ם הּ֧וא אֹכְלָ֔ה אֵׁ֣ש
לֵאמֹר֒ מִּלְפָנֶ֘יךָ֘ | אֹתָ֥ם אֱלֹהֶ֨יךָ יְהֹוָה֩ ּבַהֲדֹ֣ף ּבִלְבָבְךָ֗ אַל־תֹאמַ֣ר ד לָךְ: יְהֹוָ֖ה ּדִּבֶ֥ר
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יְהֹוָ֖ה הָאֵּ֔לֶה הַּגֹויִ֣ם ּובְרִׁשְעַת֙ הַּזֹ֑את אֶת־הָאָ֣רֶץ לָרֶׁ֖שֶת יְהֹוָ֔ה הֱבִיאַ֣נִי ּבְצִדְקָתִי֙
ּכִ֞י אֶת־אַרְצָ֑ם לָרֶׁ֣שֶת בָ֖א אַתָ֥ה לְבָ֣בְךָ֔ ּובְיֹׁ֨שֶר֙ בְצִדְקָתְךָ֗ לֹ֣א ה מִּפָנֶיךָ: מֹורִיׁשָ֥ם
אֲׁשֶ֨ר אֶת־הַּדָבָ֗ר הָקִ֣ים ּולְמַ֜עַן מִּפָנֶ֔יךָ מֹורִיׁשָ֣ם אֱלֹהֶ֨יךָ֙ יְהֹוָ֤ה הָאֵּ֗לֶה הַּגֹויִ֣ם | ּבְרִׁשְעַ֣ת
יְהֹוָ֣ה בְצִדְקָתְךָ֙ לֹ֤א ּכִ֠י וְיָדַעְתָ֗ ו ּולְיַעֲקֹב: לְיִצְחָ֖ק לְאַבְרָהָ֥ם לַאֲבֹתֶ֔יךָ יְהֹוָה֙ נִׁשְּבַ֤ע
זְכֹר֙ ז אָתָה: עַם־קְׁשֵה־עֹ֖רֶף ּכִ֥י לְרִׁשְתָּ֑ה הַּזֹ֖את הַּטֹובָ֛ה אֶת־הָאָ֧רֶץ לְךָ֜ נֹתֵ֨ן אֱ֠לֹהֶ֠יךָ
| אֲׁשֶר־יָצָ֣אתָ לְמִן־הַּיֹ֞ום ּבַּמִדְּבָ֑ר אֱלֹהֶ֖יךָ אֶת־יְהֹוָ֥ה אֲׁשֶר־הִקְצַ֛פְתָ אֵ֧ת אַל־תִׁשְּכַ֔ח
ּובְחֹרֵ֥ב ח עִם־יְהֹוָה: הֱיִיתֶ֖ם מַמְרִ֥ים הַּזֶ֔ה עַד־הַּמָקֹ֣ום עַד־ּבֹאֲכֶם֙ מִצְרַ֗יִם מֵאֶ֣רֶץ
לָקַ֜חַת הָהָ֗רָה ּבַעֲלֹתִ֣י ט אֶתְכֶם: לְהַׁשְמִ֥יד ּבָכֶ֖ם יְהֹוָ֛ה וַּיִתְאַּנַ֧ף אֶת־יְהֹוָ֑ה הִקְצַפְתֶ֖ם
יֹום֙ אַרְּבָעִ֥ים ּבָהָ֗ר וָאֵׁשֵ֣ב עִּמָכֶ֑ם יְהֹוָ֖ה אֲׁשֶר־ּכָרַ֥ת הַּבְרִ֔ית לּוחֹ֣ת הָאֲבָנִים֙ לּוחֹ֤ת
לּוחֹת אֶת־ׁשְנֵי֙ אֵלַ֗י יְהֹוָ֜ה וַּיִתֵ֨ן י ׁשָתִיתִי: לֹ֥א ּומַ֖יִם אָכַ֔לְתִי לֹ֣א לֶ֚חֶם לַ֔יְלָה וְאַרְּבָעִ֣ים
עִּמָכֶ֥ם יְהֹוָ֨ה ּדִּבֶר֩ אֲׁשֶ֣ר ּכְכָל־הַּדְבָרִ֡ים וַעֲלֵיהֶ֗ם אֱלֹהִ֑ים ּבְאֶצְּבַ֣ע ּכְתֻבִ֖ים הָאֲבָנִ֔ים
יְהֹוָ֜ה נָתַ֨ן לָ֑יְלָה וְאַרְּבָעִ֖ים יֹ֔ום אַרְּבָעִ֣ים מִּקֵץ֙ וַיְהִ֗י יא הַּקָהָל: ּבְיֹ֥ום הָאֵׁ֖ש מִתֹ֥וךְ ּבָהָ֛ר
מִּזֶ֔ה מַהֵר֙ רֵ֤ד קּ֣ום אֵלַ֗י יְהֹוָ֜ה וַּיֹ֨אמֶר יב הַּבְרִית: לֻחֹ֥ות הָאֲבָנִ֖ים לֻחֹ֥ת אֶת־ׁשְנֵ֛י אֵלַ֗י
לָהֶ֖ם עָׂשּ֥ו צִּוִיתִ֔ם אֲׁשֶ֣ר מִן־הַּדֶ֨רֶךְ֙ מַהֵ֗ר סָ֣רּו מִּמִצְרָ֑יִם הֹוצֵ֖אתָ אֲׁשֶ֥ר עַּמְךָ֔ ׁשִחֵ֣ת ּכִ֚י
הּוא: עַם־קְׁשֵה־עֹ֖רֶף וְהִּנֵ֥ה הַּזֶ֔ה אֶת־הָעָ֣ם רָאִ֨יתִי֙ לֵאמֹ֑ר אֵלַ֣י יְהֹוָ֖ה וַּיֹ֥אמֶר יג מַּסֵכָה:
אֹותְךָ֔ וְאֶעֱׂשֶה֙ הַּׁשָמָ֑יִם מִתַ֖חַת אֶת־ׁשְמָ֔ם וְאֶמְחֶ֣ה וְאַׁשְמִידֵ֔ם מִּמֶּ֨נִי֙ הֶ֤רֶף יד
הַּבְרִ֔ית לּוחֹ֣ת ּוׁשְנֵי֙ ּבָאֵׁ֑ש ּבֹעֵ֣ר וְהָהָ֖ר מִן־הָהָ֔ר וָאֵרֵד֙ וָאֵ֗פֶן טו מִּמֶּנּו: וָרָ֖ב לְגֹוי־עָצּ֥ום
מַּסֵכָ֑ה עֵ֖גֶל לָכֶ֔ם עֲׂשִיתֶ֣ם אֱלֹהֵיכֶ֔ם לַיהֹוָ֣ה חֲטָאתֶם֙ וְהִּנֵ֤ה וָאֵ֗רֶא טז יָדָי: ׁשְתֵ֥י עַ֖ל
וָאַׁשְלִכֵ֔ם הַּלֻחֹ֔ת ּבִׁשְנֵי וָאֶתְּפֹׂש֙ יז אֶתְכֶם: יְהֹוָ֖ה אֲׁשֶר־צִּוָ֥ה מִן־הַּדֶ֕רֶךְ מַהֵ֔ר סַרְתֶ֣ם
יֹום֙ אַרְּבָעִ֥ים ּכָרִאׁשֹנָ֗ה יְהֹוָ֜ה לִפְנֵ֨י וָאֶתְנַּפַל֩ יח לְעֵינֵיכֶם: וָאֲׁשַּבְרֵ֖ם יָדָ֑י ׁשְתֵ֣י מֵעַ֖ל
חֲטָאתֶ֔ם אֲׁשֶ֣ר ּכָל־חַּטַאתְכֶם֙ עַ֤ל ׁשָתִ֑יתִי לֹ֣א ּומַ֖יִם אָכַ֔לְתִי לֹ֣א לֶ֚חֶם לַ֔יְלָה וְאַרְּבָעִ֣ים
קָצַ֧ף אֲׁשֶ֨ר וְהַ֣חֵמָ֔ה הָאַף֙ מִּפְנֵ֤י יָגֹ֗רְתִי ּכִ֣י יט לְהַכְעִיסֹו: יְהֹוָ֖ה ּבְעֵינֵ֥י הָרַ֛ע לַעֲׂשֹ֥ות
ּובְאַהֲרֹ֗ן כ הַהִוא: ּבַּפַ֥עַם ּגַ֖ם אֵלַ֔י יְהֹוָה֙ וַּיִׁשְמַ֤ע אֶתְכֶ֑ם לְהַׁשְמִ֣יד עֲלֵיכֶ֖ם יְהֹוָ֛ה
הַהִוא: ּבָעֵ֥ת אַהֲרֹ֖ן ּגַם־ּבְעַ֥ד וָאֶתְּפַּלֵ֛ל לְהַׁשְמִידֹ֑ו מְאֹ֖ד יְהֹוָ֛ה הִתְאַּנַ֧ף
אֹתֹ֤ו וָאֶּכֹ֨ת ּבָאֵׁש֒ | אֹתֹ֣ו וָאֶׂשְרֹ֣ף לָקַ֘חְתִי֘ אֶת־הָעֵ֗גֶל אֲׁשֶר־עֲׂשִיתֶ֣ם וְאֶת־חַּטַאתְכֶ֞ם כא
מִן־הָהָר: הַּיֹרֵ֥ד אֶל־הַּנַ֖חַל אֶת־עֲפָרֹ֔ו וָאַׁשְלִךְ֙ לְעָפָ֑ר אֲׁשֶר־ּדַ֖ק עַ֥ד הֵיטֵ֔ב טָחֹון֙
ּובִׁשְלֹ֨חַ כג אֶת־יְהֹוָה: הֱיִיתֶ֖ם מַקְצִפִ֥ים הַתַאֲוָ֑ה ּובְקִבְרֹ֖ת ּובְמַּסָ֔ה ּובְתַבְעֵרָה֙ כב
וַתַמְרּ֗ו לָכֶ֑ם נָתַ֖תִי אֲׁשֶ֥ר אֶת־הָאָ֔רֶץ ּורְׁשּ֣ו עֲלּו֙ לֵאמֹ֔ר ּבַרְנֵ֨עַ֙ מִּקָדֵׁ֤ש אֶתְכֶ֗ם יְהֹוָ֜ה
הֱיִיתֶ֖ם מַמְרִ֥ים כד ּבְקֹלֹו: ׁשְמַעְתֶ֖ם וְלֹ֥א לֹ֔ו הֶאֱמַנְתֶם֙ וְלֹ֤א אֱלֹ֣הֵיכֶ֔ם יְהֹוָה֙ אֶת־ּפִ֤י
הַּיֹ֛ום אֶת־אַרְּבָעִ֥ים יְהֹוָ֗ה לִפְנֵ֣י וָאֶתְנַּפַ֞ל כה אֶתְכֶם: ּדַעְתִ֥י מִּיֹ֖ום עִם־יְהֹוָ֑ה
וָאֶתְּפַּלֵ֣ל כו אֶתְכֶם: לְהַׁשְמִ֥יד יְהֹוָ֖ה ּכִי־אָמַ֥ר הִתְנַּפָ֑לְתִי אֲׁשֶ֣ר הַּלַ֖יְלָה וְאֶת־אַרְּבָעִ֥ים
ּבְגָדְלֶ֑ךָ ּפָדִ֖יתָ אֲׁשֶ֥ר וְנַחֲלָ֣תְךָ֔ עַּמְךָ֙ אַל־תַׁשְחֵ֤ת יֱהֹוִ֗ה אֲדֹנָ֣י וָאֹמַר֒ אֶל־יְהֹוָה֘
ּולְיַעֲקֹ֑ב לְיִצְחָ֖ק לְאַבְרָהָ֥ם לַעֲבָדֶ֔יךָ זְכֹר֙ כז חֲזָקָה: ּבְיָ֥ד מִּמִצְרַ֖יִם אֲׁשֶר־הֹוצֵ֥אתָ
אֲׁשֶ֣ר הָאָ֘רֶץ֘ ּפֶן־יֹאמְרּ֗ו כח וְאֶל־חַּטָאתֹו: וְאֶל־רִׁשְעֹ֖ו הַּזֶ֔ה הָעָ֣ם אֶל־קְׁשִי֙ אַל־תֵ֗פֶן
ּומִּׂשִנְאָתֹ֣ו לָהֶ֑ם אֲׁשֶר־ּדִּבֶ֣ר אֶל־הָאָ֖רֶץ לַהֲבִיאָ֕ם יְהֹוָ֔ה יְכֹ֣לֶת מִּבְלִי֙ מִּׁשָם֒ הֹוצֵאתָ֣נּו
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הַּגָדֹ֔ל ּבְכֹחֲךָ֣ הֹוצֵ֨אתָ֙ אֲׁשֶ֤ר וְנַחֲלָתֶ֑ךָ עַּמְךָ֖ וְהֵ֥ם כט ּבַּמִדְּבָר: לַהֲמִתָ֥ם הֹוצִיאָ֖ם אֹותָ֔ם
ּובִזְרֹעֲךָ֖ הַּנְטּויָה:   פ

פרק י
וַעֲלֵ֥ה[חמישי] ּכָרִ֣אׁשֹנִ֔ים אֲבָנִים֙ ׁשְנֵי־לּוחֹ֤ת ּפְסָל־לְךָ֞ אֵלַ֗י יְהֹוָ֣ה אָמַ֧ר הַהִ֜וא ּבָעֵ֨ת א

הָיּ֛ו אֲׁשֶ֥ר אֶ֨ת־הַּדְבָרִ֔ים עַל־הַּלֻחֹ֔ת וְאֶכְתֹב֙ ב עֵץ: אֲ֥רֹון ּלְךָ֖ וְעָׂשִ֥יתָ הָהָ֑רָה אֵלַ֖י
וָאֶפְסֹ֛ל ׁשִּטִ֔ים עֲצֵ֣י אֲרֹון֙ וָאַ֤עַׂש ג ּבָאָרֹון: וְׂשַמְתָ֖ם ׁשִּבַ֑רְתָ אֲׁשֶ֣ר הָרִאׁשֹנִ֖ים עַל־הַּלֻחֹ֥ת
עַל־הַּלֻחֹ֜ת וַּיִכְתֹ֨ב ד ּבְיָדִי: הַּלֻחֹ֖ת ּוׁשְנֵ֥י הָהָ֔רָה וָאַ֣עַל ּכָרִאׁשֹנִ֑ים אֲבָנִ֖ים ׁשְנֵי־לֻחֹ֥ת
הָאֵׁ֖ש מִתֹ֥וךְ ּבָהָ֛ר אֲלֵיכֶ֥ם יְהֹוָ֨ה ּדִּבֶר֩ אֲׁשֶ֣ר הַּדְבָרִ֔ים עֲׂשֶ֣רֶת אֵ֚ת הָרִאׁשֹ֗ון ּכַּמִכְתָ֣ב
אֲׁשֶ֣ר ּבָאָרֹ֖ון אֶת־הַּלֻחֹ֔ת וָאָׂשִם֙ מִן־הָהָ֔ר וָאֵרֵד֙ וָאֵ֗פֶן ה אֵלָי: יְהֹוָ֖ה וַּיִתְנֵ֥ם הַּקָהָ֑ל ּבְיֹ֣ום
מֹוסֵרָ֑ה ּבְנֵי־יַעֲקָ֖ן מִּבְאֵרֹ֥ת נָסְעּ֛ו יִׂשְרָאֵ֗ל ּובְנֵ֣י ו יְהֹוָה: צִּוַ֖נִי ּכַאֲׁשֶ֥ר ׁשָ֔ם וַּיִ֣הְיּו עָׂשִ֑יתִי
הַּגֻדְּגֹ֑דָה נָסְעּ֖ו מִּׁשָ֥ם ז תַחְתָיו: ּבְנֹ֖ו אֶלְעָזָ֥ר וַיְכַהֵ֛ן ׁשָ֔ם וַּיִּקָבֵ֣ר אַהֲרֹן֙ מֵ֤ת ׁשָ֣ם
הַּלֵוִ֔י אֶת־ׁשֵ֣בֶט יְהֹוָה֙ הִבְּדִ֤יל הַהִ֗וא ּבָעֵ֣ת ח מָיִם: נַחֲלֵי אֶ֖רֶץ יָטְבָ֔תָה ּומִן־הַּגֻדְּגֹ֣דָה
הַּזֶה: הַּיֹ֥ום עַ֖ד ּבִׁשְמֹ֔ו ּולְבָרֵ֣ךְ לְׁשָרְתֹו֙ יְהֹוָ֤ה לִפְנֵ֨י לַעֲמֹד֩ ּבְרִית־יְהֹוָ֑ה אֶת־אֲרֹ֣ון לָׂשֵ֖את
יְהֹוָ֥ה ּדִּבֶ֛ר ּכַאֲׁשֶ֥ר נַחֲלָתֹ֔ו הּ֣וא יְהֹוָה֙ עִם־אֶחָ֑יו וְנַחֲלָ֖ה חֵ֥לֶק לְלֵוִ֛י לֹא־הָיָ֧ה עַל־ּכֵ֞ן ט
לָ֑יְלָה וְאַרְּבָעִ֖ים יֹ֔ום אַרְּבָעִ֣ים הָרִ֣אׁשֹנִ֔ים ּכַּיָמִים֙ בָהָ֗ר עָמַ֣דְתִי וְאָנֹכִ֞י י לֹו: אֱלֹהֶ֖יךָ
אֵלַ֔י יְהֹוָה֙ וַּיֹ֤אמֶר יא הַׁשְחִיתֶךָ: יְהֹוָ֖ה לֹא־אָבָ֥ה הַהִ֔וא ּבַּפַ֣עַם ּגַ֚ם אֵלַ֗י יְהֹוָ֜ה וַּיִׁשְמַ֨ע
לָתֵ֥ת לַאֲבֹתָ֖ם אֲׁשֶר־נִׁשְּבַ֥עְתִי אֶת־הָאָ֔רֶץ וְיִירְׁשּ֣ו וְיָבֹ֨אּו֙ הָעָ֑ם לִפְנֵ֣י לְמַּסַ֖ע לֵ֥ךְ קּ֛ום

לָהֶם:   פ   
אֶת־יְהֹוָ֨ה[ששי] אִם־לְ֠יִרְאָ֠ה ּכִ֣י מֵעִּמָ֑ךְ ׁשֹאֵ֖ל אֱלֹהֶ֔יךָ יְהֹוָ֣ה מָ֚ה יִׂשְרָאֵ֔ל וְעַתָה֙ יב

ּבְכָל־לְבָבְךָ֖ אֱלֹהֶ֔יךָ אֶת־יְהֹוָ֣ה וְלַעֲבֹד֙ אֹתֹ֔ו ּולְאַהֲבָ֣ה ּבְכָל־ּדְרָכָיו֙ לָלֶ֤כֶת אֱלֹהֶ֜יךָ
לְטֹ֖וב הַּיֹ֑ום מְצַּוְךָ֖ אָנֹכִ֥י אֲׁשֶ֛ר וְאֶת־חֻּקֹתָ֔יו יְהֹוָה֙ אֶת־מִצְוֹ֤ת לִׁשְמֹ֞ר יג ּובְכָל־נַפְׁשֶךָ:
רַ֧ק טו וְכָל־אֲׁשֶר־ּבָּה: הָאָ֖רֶץ הַּׁשָמָ֑יִם ּוׁשְמֵ֣י הַּׁשָמַ֖יִם אֱלֹהֶ֔יךָ לַיהֹוָ֣ה הֵ֚ן יד לָךְ:
מִּכָל־הָעַּמִ֖ים ּבָכֶ֛ם אַחֲרֵיהֶ֗ם ּבְזַרְעָ֣ם וַּיִבְחַ֞ר אֹותָ֑ם לְאַהֲבָ֣ה יְהֹוָ֖ה חָׁשַ֥ק ּבַאֲבֹתֶ֛יךָ
יְהֹוָ֣ה ּכִ֚י יז עֹוד: תַקְׁשּ֖ו לֹ֥א וְעָ֨רְּפְכֶ֔ם לְבַבְכֶ֑ם עָרְלַ֣ת אֵ֖ת ּומַלְתֶ֕ם טז הַּזֶה: ּכַּיֹ֥ום
אֲׁשֶר֙ וְהַּנֹורָ֔א הַּגִּבֹר֙ הַּגָדֹ֤ל הָאֵ֨ל הָאֲדֹנִ֑ים וַאֲדֹנֵ֖י הָאֱלֹהִ֔ים אֱלֹהֵ֣י הּ֚וא אֱלֹהֵיכֶ֔ם
לֹ֖ו לָ֥תֶת ּגֵ֔ר וְאֹהֵ֣ב וְאַלְמָנָ֑ה יָתֹ֖ום מִׁשְּפַ֥ט עֹׂשֶ֛ה יח ׁשֹחַד: יִּקַ֖ח וְלֹ֥א פָנִ֔ים לֹא־יִּׂשָ֣א
אֶת־יְהֹוָ֧ה כ מִצְרָיִם: ּבְאֶ֥רֶץ הֱיִיתֶ֖ם ּכִי־גֵרִ֥ים אֶת־הַּגֵ֑ר וַאֲהַבְתֶ֖ם יט וְׂשִמְלָה: לֶ֥חֶם
אֱלֹהֶ֑יךָ וְהּ֣וא תְהִּלָתְךָ֖ הּ֥וא כא תִּׁשָבֵעַ: ּובִׁשְמֹ֖ו תִדְּבָ֔ק ּובֹ֣ו תַעֲבֹ֑ד אֹתֹ֣ו תִירָ֖א אֱלֹהֶ֛יךָ
ּבְׁשִבְעִ֣ים כב עֵינֶיךָ: רָאּ֖ו אֲׁשֶ֥ר הָאֵּ֔לֶה וְאֶת־הַּנֹורָאֹת֙ אֶת־הַּגְדֹלֹ֤ת אִתְךָ֗ אֲׁשֶר־עָׂשָ֣ה

לָרֹב: הַּׁשָמַ֖יִם ּכְכֹוכְבֵ֥י אֱלֹהֶ֔יךָ יְהֹוָ֣ה ׂשָמְךָ֙ וְעַתָ֗ה מִצְרָ֑יְמָה אֲבֹתֶ֖יךָ יָרְדּ֥ו [ע''כנֶ֔פֶׁש
ששי]
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ּומִצְֹותָ֖יו ּומִׁשְּפָטָ֛יו וְחֻּקֹתָ֧יו מִׁשְמַרְתֹ֗ו וְׁשָמַרְתָ֣ אֱלֹהֶ֑יךָ יְהֹוָ֣ה אֵ֖ת וְאָ֣הַבְתָ֔ א
לֹא־רָאּ֔ו וַאֲׁשֶ֣ר לֹא־יָדְעּו֙ אֲׁשֶ֤ר אֶת־ּבְנֵיכֶ֗ם לֹ֣א | ּכִ֣י הַּיֹום֒ וִידַעְתֶם֘ ב ּכָל־הַּיָמִים:
וְאֶת־אֹתֹתָיו֙ ג הַּנְטּויָה: ּוזְרֹעֹ֖ו הַחֲזָקָ֔ה אֶת־יָדֹו֙ אֶת־ּגָדְלֹ֕ו אֱלֹהֵיכֶ֑ם יְהֹוָ֣ה אֶת־מּוסַ֖ר
וַאֲׁשֶ֣ר ד ּולְכָל־אַרְצֹו: מֶלֶךְ־מִצְרַ֖יִם לְפַרְעֹ֥ה מִצְרָ֑יִם ּבְתֹ֣וךְ עָׂשָ֖ה אֲׁשֶ֥ר וְאֶת־מַעֲׂשָ֔יו
ּבְרָדְפָ֖ם עַל־ּפְנֵיהֶ֔ם יַם־סּוף֙ אֶת־מֵ֤י הֵצִ֜יף אֲׁשֶ֨ר ּולְרִכְּבֹ֗ו לְסּוסָ֣יו מִצְרַ֜יִם לְחֵ֨יל עָׂשָה֩
עַד־ּבֹאֲכֶ֖ם ּבַּמִדְּבָ֑ר לָכֶ֖ם עָׂשָ֛ה וַאֲׁשֶ֥ר ה הַּזֶה: הַּיֹ֥ום עַ֖ד יְהֹוָ֔ה וַיְאַּבְדֵ֣ם אַחֲרֵיכֶ֑ם

הַּזֶה: אֲׁשֶ֨ר[*]עַד־הַּמָקֹ֥ום ּבֶן־רְאּובֵן֒ אֱלִיאָב֘ ּבְנֵ֣י וְלַאֲבִירָ֗ם לְדָתָ֣ן עָׂשָ֜ה וַאֲׁשֶ֨ר ו
אֲׁשֶ֣ר ּכָל־הַיְקּום֙ וְאֵ֤ת וְאֶת־אָהֳלֵיהֶ֑ם וְאֶת־ּבָתֵיהֶ֖ם וַתִבְלָעֵ֥ם אֶת־ּפִ֔יהָ הָאָ֨רֶץ֙ ּפָצְתָ֤ה
אֲׁשֶ֖ר הַּגָדֹ֑ל יְהֹוָ֖ה ּכָל־מַעֲׂשֵ֥ה אֵ֛ת הָרֹאֹ֔ת עֵינֵיכֶם֙ ּכִ֤י ז ּכָל־יִׂשְרָאֵל: ּבְקֶ֖רֶב ּבְרַגְלֵיהֶ֔ם
ּובָאתֶם֙ תֶחֶזְקּ֗ו לְמַ֣עַן הַּיֹ֑ום מְצַּוְךָ֖ אָנֹכִ֥י אֲׁשֶ֛ר אֶת־ּכָל־הַּמִצְוָ֔ה ּוׁשְמַרְתֶם֙ ח עָׂשָה:
יָמִים֙ תַאֲרִ֤יכּו ּולְמַ֨עַן ט לְרִׁשְתָּה: ׁשָּ֖מָה עֹבְרִ֥ים אַתֶ֛ם אֲׁשֶ֥ר אֶת־הָאָ֔רֶץ וִירִׁשְתֶ֣ם
ּודְבָׁש: חָלָ֖ב זָבַ֥ת אֶ֛רֶץ ּולְזַרְעָ֑ם לָהֶ֖ם לָתֵ֥ת לַאֲבֹתֵיכֶ֛ם יְהֹוָ֧ה נִׁשְּבַ֨ע אֲׁשֶר֩ עַל־הָ֣אֲדָמָ֔ה

אֲׁשֶ֥ר[*]ס הִ֔וא מִצְרַ֨יִם֙ כְאֶ֤רֶץ לֹ֣א לְרִׁשְתָּ֔ה בָא־ׁשָּ֨מָה֙ אַתָ֤ה אֲׁשֶ֨ר הָאָ֗רֶץ ּכִ֣י י
אֲׁשֶ֨ר וְהָאָ֗רֶץ יא הַּיָרָק: ּכְגַ֥ן בְרַגְלְךָ֖ וְהִׁשְקִ֥יתָ אֶת־זַרְעֲךָ֔ תִזְרַע֙ אֲׁשֶ֤ר מִּׁשָ֑ם יְצָאתֶ֖ם
תִׁשְתֶה־ּמָיִם: הַּׁשָמַ֖יִם לִמְטַ֥ר ּובְקָעֹ֑ת הָרִ֖ים אֶ֥רֶץ לְרִׁשְתָּ֔ה ׁשָּ֨מָה֙ עֹבְרִ֥ים אַתֶ֜ם
הַּׁשָנָ֔ה מֵרֵׁשִית֙ ּבָּ֔ה אֱלֹהֶ֨יךָ֙ יְהֹוָ֤ה עֵינֵ֨י תָמִ֗יד אֹתָּ֑ה ּדֹרֵׁ֣ש אֱלֹהֶ֖יךָ אֲׁשֶר־יְהֹוָ֥ה אֶ֕רֶץ יב

ס ׁשָנָה: אַחֲרִ֥ית מְצַּוֶ֥ה[*]וְעַ֖ד אָנֹכִ֛י אֲׁשֶ֧ר אֶל־מִצְֹותַ֔י תִׁשְמְעּו֙ אִם־ׁשָמֹ֤עַ וְהָיָ֗ה יג
ּובְכָל־נַפְׁשְכֶם: ּבְכָל־לְבַבְכֶ֖ם ּולְעָבְדֹ֔ו אֱלֹהֵיכֶם֙ אֶת־יְהֹוָ֤ה לְאַהֲבָ֞ה הַּיֹ֑ום אֶתְכֶ֖ם
וְיִצְהָרֶךָ: וְתִירׁשְךָ֥ דְגָנֶ֔ךָ וְאָסַפְתָ֣ ּומַלְקֹ֑וׁש יֹורֶ֣ה ּבְעִתֹ֖ו מְטַר־אַרְצְכֶ֛ם וְנָתַתִ֧י יד
לְבַבְכֶ֑ם ּפֶן־יִפְתֶ֖ה לָכֶ֔ם הִּׁשָמְרּ֣ו טז וְׂשָבָעְתָ: וְאָכַלְתָ֖ לִבְהֶמְתֶ֑ךָ ּבְׂשָדְךָ֖ עֵׂ֥שֶב וְנָתַתִ֛י טו
וְעָצַ֤ר ּבָכֶ֗ם אַף־יְהֹוָ֜ה וְחָרָ֨ה יז לָהֶם: וְהִׁשְתַחֲוִיתֶ֖ם אֲחֵרִ֔ים אֱלֹהִ֣ים וַעֲבַדְתֶם֙ וְסַרְתֶ֗ם
מֵעַל֙ מְהֵרָ֗ה וַאֲבַדְתֶ֣ם אֶת־יְבּולָּ֑ה תִתֵ֖ן לֹ֥א וְהָ֣אֲדָמָ֔ה מָטָ֔ר וְלֹא־יִהְיֶ֣ה אֶת־הַּׁשָמַ֨יִם֙
עַל־לְבַבְכֶ֖ם אֵּ֔לֶה אֶת־ּדְבָרַ֣י וְׂשַמְתֶם֙ יח לָכֶם: נֹתֵ֥ן יְהֹוָ֖ה אֲׁשֶ֥ר הַּטֹבָ֔ה הָאָ֣רֶץ
וְלִּמַדְתֶ֥ם יט עֵינֵיכֶם: ּבֵ֥ין לְטֹוטָפֹ֖ת וְהָיּ֥ו עַל־יֶדְכֶ֔ם לְאֹות֙ אֹתָ֤ם ּוקְׁשַרְתֶ֨ם וְעַל־נַפְׁשְכֶ֑ם
ּובְקּומֶךָ: ּובְׁשָכְּבְךָ֖ בַּדֶ֔רֶךְ ּובְלֶכְתְךָ֣ ּבְבֵיתֶ֨ךָ֙ ּבְׁשִבְתְךָ֤ ּבָ֑ם לְדַּבֵ֣ר אֶת־ּבְנֵיכֶ֖ם אֹתָ֛ם
עַ֚ל בְנֵיכֶ֔ם וִימֵ֣י יְמֵיכֶם֙ יִרְּבּ֤ו לְמַ֨עַן כא ּובִׁשְעָרֶיךָ: ּבֵיתֶ֖ךָ עַל־מְזּוזֹ֥ות ּוכְתַבְתָ֛ם כ
ס עַל־הָאָרֶץ: הַּׁשָמַ֖יִם ּכִימֵ֥י לָהֶ֑ם לָתֵ֣ת לַאֲבֹתֵיכֶ֖ם יְהֹוָ֛ה נִׁשְּבַ֧ע אֲׁשֶ֨ר הָאֲדָמָ֔ה

אֶתְכֶ֖ם[מפטיר] מְצַּוֶ֥ה אָנֹכִ֛י אֲׁשֶ֧ר הַּזֹ֗את אֶת־ּכָל־הַּמִצְוָ֣ה תִׁשְמְרּ֜ון אִם־ׁשָמֹ֨ר ּכִי֩ כב
וְהֹורִ֧יׁש כג ּולְדָבְקָה־בֹו: ּבְכָל־ּדְרָכָ֖יו לָלֶ֥כֶת אֱלֹהֵיכֶ֛ם אֶת־יְהֹוָ֧ה לְאַהֲבָ֞ה לַעֲׂשתָּ֑ה
מִּכֶם: וַעֲצֻמִ֖ים ּגְדֹלִ֥ים ּגֹויִ֔ם וִירִׁשְתֶ֣ם מִּלִפְנֵיכֶ֑ם הָאֵּ֖לֶה אֶת־ּכָל־הַּגֹויִ֥ם יְהֹוָ֛ה
מִן־הַּנָהָ֣ר וְהַּלְבָנֹ֜ון מִן־הַּמִדְּבָ֨ר יִהְיֶ֑ה לָכֶ֣ם ּבֹ֖ו ּכַף־רַגְלְכֶ֛ם תִדְרֹ֧ךְ אֲׁשֶ֨ר ּכָל־הַּמָקֹ֗ום כד
ּפַחְּדְכֶ֨ם ּבִפְנֵיכֶ֑ם אִ֖יׁש לֹא־יִתְיַּצֵ֥ב כה ּגְבֻלְכֶם: יִהְיֶ֖ה הָאַחֲרֹ֔ון הַּיָ֣ם וְעַד֙ נְהַר־ּפְרָ֗ת
לָכֶם: ּדִּבֶ֥ר ּכַאֲׁשֶ֖ר תִדְרְכּו־בָּ֔ה אֲׁשֶ֣ר כָל־הָאָ֨רֶץ֙ עַל־ּפְנֵ֤י אֱלֹהֵיכֶ֗ם יְהֹוָ֣ה | יִתֵ֣ן ּומֹורַאֲכֶ֜ם

ס ס ראה]ס ּוקְלָלָה:[פרשת ּבְרָכָ֖ה הַּיֹ֑ום לִפְנֵיכֶ֖ם נֹתֵ֥ן אָנֹכִ֛י רְאֵ֗ה כו
אֶתְכֶ֖ם מְצַּוֶ֥ה אָנֹכִ֛י אֲׁשֶ֧ר אֱלֹהֵיכֶ֔ם יְהֹוָ֣ה אֶל־מִצְֹות֙ תִׁשְמְעּ֗ו אֲׁשֶ֣ר אֶת־הַּבְרָכָ֑ה כז
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מִן־הַּדֶ֔רֶךְ וְסַרְתֶ֣ם אֱלֹהֵיכֶ֔ם יְהֹוָ֣ה אֶל־מִצְֹות֙ תִׁשְמְעּו֙ אִם־לֹ֤א וְהַּקְלָלָ֗ה כח הַּיֹום:
ס לֹא־יְדַעְתֶם: אֲׁשֶ֥ר אֲחֵרִ֖ים אֱלֹהִ֥ים אַחֲרֵ֛י לָלֶ֗כֶת הַּיֹ֑ום אֶתְכֶ֖ם מְצַּוֶ֥ה אָנֹכִ֛י אֲׁשֶ֧ר
וְנָתַתָ֤ה לְרִׁשְתָּ֑ה בָא־ׁשָּ֖מָה אֲׁשֶר־אַתָ֥ה אֶל־הָאָ֕רֶץ אֱלֹהֶ֔יךָ יְהֹוָ֣ה יְבִיאֲךָ֙ ּכִ֤י וְהָיָ֗ה כט
הַּיַרְּדֵ֗ן ּבְעֵ֣בֶר הֲלֹא־הֵּ֜מָה ל עֵיבָל: עַל־הַ֥ר וְאֶת־הַּקְלָלָ֖ה ּגְרִּזִ֔ים עַל־הַ֣ר אֶת־הַּבְרָכָה֙
אֵלֹונֵ֥י אֵ֖צֶל הַּגִלְּגָ֔ל מּ֚ול ּבָעֲרָבָ֑ה הַּיׁשֵ֖ב הַּכְנַעֲנִ֔י ּבְאֶ֨רֶץ֙ הַּׁשֶ֔מֶׁש מְבֹ֣וא ּדֶ֚רֶךְ אַחֲרֵי֙
אֱלֹהֵיכֶ֖ם אֲׁשֶר־יְהֹוָ֥ה אֶת־הָאָ֔רֶץ לָרֶׁ֣שֶת לָבֹא֙ אֶת־הַּיַרְּדֵ֔ן עֹבְרִ֣ים אַתֶם֙ ּכִ֤י לא מֹרֶה:
ּכָל־הַחֻּקִ֖ים אֵ֥ת לַעֲׂשֹ֔ות ּוׁשְמַרְתֶ֣ם לב וִיׁשַבְתֶם־ּבָּה: אֹתָּ֖ה וִירִׁשְתֶ֥ם לָכֶ֑ם נֹתֵ֣ן

וְאֶת־הַּמִׁשְּפָטִ֑ים אֲׁשֶ֧ר אָנֹכִ֛י נֹתֵ֥ן לִפְנֵיכֶ֖ם הַּיֹום:

פרק יב
יְהֹוָ֜ה[לוי] נָתַ֨ן אֲׁשֶר֩ ּבָאָ֕רֶץ לַעֲׂשֹות֒ תִׁשְמְרּ֣ון אֲׁשֶ֣ר וְהַּמִׁשְּפָטִים֘ הַחֻּקִ֣ים אֵּ֠לֶה א

תְ֠אַּבְדּ֠ון אַּבֵ֣ד ב עַל־הָאֲדָמָה: חַּיִ֖ים אֲׁשֶר־אַתֶ֥ם ּכָל־הַּיָמִ֔ים לְרִׁשְתָּ֑ה לְךָ֖ אֲבֹתֶ֛יךָ אֱלֹהֵ֧י
אֶת־אֱלֹהֵיהֶ֑ם אֹתָ֖ם יֹרְׁשִ֥ים אַתֶ֛ם אֲׁשֶ֥ר הַּגֹויִ֗ם עָבְדּו־ׁשָ֣ם אֲׁשֶ֧ר אֶת־ּכָל־הַּמְקֹמֹ֞ות
אֶת־מִזְּבְחֹתָ֗ם וְנִתַצְתֶ֣ם ג רַעֲנָן: ּכָל־עֵ֥ץ וְתַ֖חַת וְעַל־הַּגְבָעֹ֔ות הָרָמִים֙ עַל־הֶהָרִ֤ים
וְאִּבַדְתֶ֣ם תְגַּדֵעּ֑ון אֱלֹהֵיהֶ֖ם ּופְסִילֵ֥י ּבָאֵׁ֔ש תִׂשְרְפּ֣ון וַאֲׁשֵרֵיהֶם֙ אֶת־מַּצֵ֣בֹתָ֔ם וְׁשִּבַרְתֶם֙
ּכִ֠י ה אֱלֹהֵיכֶם: לַיהֹוָ֖ה ּכֵ֔ן לֹא־תַעֲׂשּ֣ון ד הַהּוא: מִן־הַּמָקֹ֖ום אֶת־ׁשְמָ֔ם
ׁשָ֑ם אֶת־ׁשְמֹ֖ו לָׂשּ֥ום מִּכָל־ׁשִבְטֵיכֶ֔ם אֱלֹהֵיכֶם֙ יְהֹוָ֤ה אֲׁשֶר־יִבְחַ֨ר אִם־אֶל־הַּמָקֹ֞ום

ּׁשָּמָה: ּובָ֥אתָ תִדְרְׁשּ֖ו וְאֵת֙[ישראל]לְׁשִכְנֹ֥ו וְזִבְחֵיכֶ֔ם עֹלֹתֵיכֶם֙ ׁשָּ֗מָה וַהֲבֵאתֶ֣ם ו
וְצֹאנְכֶם: ּבְקַרְכֶ֖ם ּובְכֹרֹ֥ת וְנִדְבֹ֣תֵיכֶ֔ם וְנִדְרֵיכֶם֙ יֶדְכֶ֑ם תְרּומַ֣ת וְאֵ֖ת מַעְׂשְרֹ֣תֵיכֶ֔ם
ּובָתֵיכֶ֑ם אַתֶ֖ם יֶדְכֶ֔ם מִׁשְלַ֣ח ּבְכֹל֙ ּוׂשְמַחְתֶ֗ם אֱלֹהֵיכֶ֔ם יְהֹוָ֣ה לִפְנֵי֙ וַאֲכַלְתֶם־ׁשָ֗ם ז
אִ֖יׁש הַּיֹ֑ום ּפֹ֖ה עֹׂשִ֛ים אֲנַ֧חְנּו אֲׁשֶ֨ר ּכְ֠כֹ֠ל תַעֲׂשּ֔ון לֹ֣א ח אֱלֹהֶיךָ: יְהֹוָ֥ה ּבֵרַכְךָ֖ אֲׁשֶ֥ר
אֲׁשֶר־יְהֹוָ֥ה וְאֶל־הַּנַחֲלָ֔ה אֶל־הַּמְנּוחָה֙ עַד־עָ֑תָה לֹא־בָאתֶ֖ם ּכִ֥י ט ּבְעֵינָיו: ּכָל־הַּיָׁשָ֥ר
מַנְחִ֣יל אֱלֹהֵיכֶ֖ם אֲׁשֶר־יְהֹוָ֥ה ּבָאָ֔רֶץ וִיׁשַבְתֶ֣ם אֶת־הַּיַרְּדֵן֒ וַעֲבַרְתֶם֘ י לָךְ: נֹתֵ֥ן אֱלֹהֶ֖יךָ

וִיׁשַבְתֶם־ּבֶטַח: מִּסָבִ֖יב מִּכָל־אֹיְבֵיכֶ֛ם לָכֶ֧ם וְהֵנִ֨יחַ הַּמָקֹ֗ום[רביעי]אֶתְכֶ֑ם וְהָיָ֣ה יא
מְצַּוֶ֣ה אָנֹכִ֖י ּכָל־אֲׁשֶ֥ר אֵ֛ת תָבִ֔יאּו ׁשָּ֣מָה ׁשָ֔ם ׁשְמֹו֙ לְׁשַּכֵ֤ן ּבֹו֙ אֱלֹהֵיכֶ֥ם יְהֹוָ֨ה אֲׁשֶר־יִבְחַר֩
אֲׁשֶ֥ר נִדְרֵיכֶ֔ם מִבְחַ֣ר וְכֹל֙ יֶדְכֶ֔ם ּותְרֻמַ֣ת מַעְׂשְרֹתֵיכֶם֙ וְזִבְחֵיכֶ֗ם עֹולֹתֵיכֶ֣ם אֶתְכֶ֑ם
וְעַבְדֵיכֶ֖ם ּובְנֹ֣תֵיכֶ֔ם ּובְנֵיכֶם֙ אַתֶ֗ם אֱלֹהֵיכֶם֒ יְהֹוָ֣ה לִפְנֵי֘ ּוׂשְמַחְתֶ֗ם יב לַיהֹוָה: תִּדְרּ֖ו
לְךָ֔ הִּׁשָ֣מֶר יג אִתְכֶם: וְנַחֲלָ֖ה חֵ֥לֶק לֹ֛ו אֵ֥ין ּכִ֣י ּבְׁשַעֲרֵיכֶ֔ם אֲׁשֶ֣ר וְהַּלֵוִי֙ וְאַמְהֹתֵיכֶ֑ם
יְהֹוָה֙ אֲׁשֶר־יִבְחַ֤ר אִם־ּבַּמָקֹ֞ום ּכִ֣י יד תִרְאֶה: אֲׁשֶ֥ר ּבְכָל־מָקֹ֖ום עֹלֹתֶ֑יךָ ּפֶן־תַעֲלֶ֖ה
רַק֩ טו מְצַּוֶּךָ: אָנֹכִ֖י אֲׁשֶ֥ר ּכֹ֛ל תַעֲׂשֶ֔ה וְׁשָ֣ם עֹלֹתֶ֑יךָ תַעֲלֶ֣ה ׁשָ֖ם ׁשְבָטֶ֔יךָ ּבְאַחַ֣ד
נָתַן־לְךָ֖ אֲׁשֶ֥ר אֱלֹהֶ֛יךָ יְהֹוָ֧ה ּכְבִרְּכַ֨ת בָׂשָ֗ר וְאָכַלְתָ֣ | תִזְּבַ֣ח נַפְׁשְךָ֜ ּבְכָל־אַּוַ֨ת
תֹאכֵ֑לּו לֹ֣א הַּדָ֖ם רַ֥ק טז וְכָאַּיָל: ּכַּצְבִ֖י יֹאכְלֶּ֔נּו וְהַּטָהֹור֙ הַּטָמֵ֤א ּבְכָל־ׁשְעָרֶ֑יךָ
וְיִצְהָרֶ֔ךָ וְתִירׁשְךָ֣ ּדְגָנְךָ֙ מַעְׂשַ֤ר ּבִׁשְעָרֶ֗יךָ לֶאֱכֹ֣ל לֹא־תּוכַ֞ל יז ּכַּמָיִם: תִׁשְּפְכֶּ֖נּו עַל־הָאָ֥רֶץ
אִם־לִפְנֵי֩ ּכִ֡י יח יָדֶךָ: ּותְרּומַ֥ת וְנִדְבֹתֶ֖יךָ תִּדֹ֔ר אֲׁשֶ֣ר וְכָל־נְדָרֶ֨יךָ֙ וְצֹאנֶ֑ךָ ּבְקָרְךָ֖ ּובְכֹרֹ֥ת
וְעַבְּדְךָ֣ ּובִתֶ֨ךָ֙ ּובִנְךָ֤ אַתָ֨ה ּבֹו֒ אֱלֹהֶ֘יךָ֘ יְהֹוָ֣ה יִבְחַ֜ר אֲׁשֶ֨ר ּבַּמָקֹום֙ תֹאכֲלֶּ֗נּו אֱלֹהֶ֜יךָ יְהֹוָ֨ה
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הִּׁשָ֣מֶר יט יָדֶךָ: מִׁשְלַ֥ח ּבְכֹ֖ל אֱלֹהֶ֔יךָ יְהֹוָ֣ה לִפְנֵי֙ וְׂשָמַחְתָ֗ ּבִׁשְעָרֶ֑יךָ אֲׁשֶ֣ר וְהַּלֵוִ֖י וַאֲמָתֶ֔ךָ
אֱלֹהֶ֥יךָ יְהֹוָ֨ה ּכִי־יַרְחִיב֩ כ ס עַל־אַדְמָתֶךָ: ּכָל־יָמֶ֖יךָ אֶת־הַּלֵוִ֑י ּפֶן־תַעֲזֹ֖ב לְךָ֔
ּבְכָל־אַּוַ֥ת ּבָׂשָ֑ר לֶאֱכֹ֣ל נַפְׁשְךָ֖ ּכִי־תְאַּוֶ֥ה בָׂשָ֔ר אֹכְלָ֣ה וְאָמַרְתָ֙ ּדִּבֶר־לָךְ֒ ּכַאֲׁשֶ֣ר אֶת־ּגְבֻלְךָ֘
ׁשְמֹ֣ו לָׂשּ֣ום אֱלֹהֶ֘יךָ֘ יְהֹוָ֣ה יִבְחַ֜ר אֲׁשֶ֨ר הַּמָקֹ֗ום מִּמְךָ֜ ּכִי־יִרְחַ֨ק כא ּבָׂשָר: תֹאכַ֥ל נַפְׁשְךָ֖
ּבְכֹ֖ל ּבִׁשְעָרֶ֔יךָ וְאָכַלְתָ֙ צִּוִיתִ֑ךָ ּכַאֲׁשֶ֖ר לְךָ֔ יְהֹוָה֙ נָתַ֤ן אֲׁשֶ֨ר ּומִּצֹאנְךָ֗ מִּבְקָרְךָ֣ וְזָבַחְתָ֞ ׁשָם֒
וְהַּטָהֹ֔ור הַּטָמֵא֙ תֹאכֲלֶּ֑נּו ּכֵ֖ן וְאֶת־הָ֣אַּיָ֔ל אֶת־הַּצְבִי֙ יֵאָכֵ֤ל ּכַאֲׁשֶ֨ר אַ֗ךְ כב נַפְׁשֶךָ: אַּוַ֥ת
הַּנֶ֖פֶׁש וְלֹא־תֹאכַ֥ל הַּנָ֑פֶׁש הּ֣וא הַּדָ֖ם ּכִ֥י הַּדָ֔ם אֲכֹ֣ל לְבִלְתִי֙ חֲזַ֗ק רַ֣ק כג יֹאכֲלֶּנּו: יַחְּדָ֖ו
יִיטַ֤ב לְמַ֨עַן תֹאכְלֶּ֑נּו לֹ֖א כה ּכַּמָיִם: תִׁשְּפְכֶּ֖נּו עַל־הָאָ֥רֶץ תֹאכְלֶּ֑נּו לֹ֖א כד עִם־הַּבָׂשָר:
ּונְדָרֶ֑יךָ לְךָ֖ אֲׁשֶר־יִהְיּ֥ו קָדָׁשֶ֛יךָ רַ֧ק כו יְהֹוָה: ּבְעֵינֵ֥י הַּיָׁשָ֖ר ּכִי־תַעֲׂשֶ֥ה אַחֲרֶ֔יךָ ּולְבָנֶ֣יךָ לְךָ֙
וְהַּדָ֔ם הַּבָׂשָ֣ר עֹלֹתֶ֨יךָ֙ וְעָׂשִ֤יתָ כז יְהֹוָה: אֲׁשֶר־יִבְחַ֥ר אֶל־הַּמָקֹ֖ום ּובָ֔אתָ תִּׂשָ֣א
תֹאכֵל: וְהַּבָׂשָ֖ר אֱלֹהֶ֔יךָ יְהֹוָ֣ה עַל־מִזְּבַח֙ יִּׁשָפֵךְ֙ וְדַם־זְבָחֶ֗יךָ אֱלֹהֶ֑יךָ יְהֹוָ֣ה עַל־מִזְּבַ֖ח
ּולְבָנֶ֤יךָ לְךָ֜ יִיטַ֨ב לְמַ֩עַן֩ מְצַּוֶּ֑ךָ אָנֹכִ֖י אֲׁשֶ֥ר הָאֵּ֔לֶה ּכָל־הַּדְבָרִ֣ים אֵ֚ת וְׁשָמַעְתָ֗ ׁשְמֹ֣ר כח
ס אֱלֹהֶיךָ: יְהֹוָ֥ה ּבְעֵינֵ֖י וְהַּיָׁשָ֔ר הַּטֹ֣וב תַעֲׂשֶה֙ ּכִ֤י עַד־עֹולָ֔ם אַחֲרֶ֨יךָ֙

אֹותָ֖ם[חמישי] לָרֶׁ֥שֶת בָא־ׁשָּ֛מָה אַתָ֥ה אֲׁשֶ֨ר אֶת־הַּגֹויִ֗ם אֱלֹהֶ֜יךָ יְהֹוָ֨ה ּכִי־יַכְרִית֩ כט
אַחֲרֵ֖י אַחֲרֵיהֶ֔ם ּפֶן־תִּנָקֵׁש֙ לְךָ֗ הִּׁשָ֣מֶר ל ּבְאַרְצָם: וְיָׁשַבְתָ֖ אֹתָ֔ם וְיָרַׁשְתָ֣ מִּפָנֶ֑יךָ
הָאֵּ֨לֶה֙ הַּגֹויִ֤ם יַעַבְדּ֜ו אֵיכָ֨ה לֵאמֹ֗ר לֵאלֹהֵיהֶ֜ם ּופֶן־תִדְרׁ֨ש מִּפָנֶ֑יךָ הִּׁשָמְדָ֣ם
כָל־תֹועֲבַ֨ת ּכִי֩ אֱלֹהֶ֑יךָ לַיהֹוָ֖ה כֵ֔ן לֹא־תַעֲׂשֶ֣ה לא ּגַם־אָנִי: וְאֶעֱׂשֶה־ּכֵ֖ן אֶת־אֱלֹ֣הֵיהֶ֔ם
בָאֵׁ֖ש יִׂשְרְפּ֥ו וְאֶת־ּבְנֹ֣תֵיהֶ֔ם אֶת־ּבְנֵיהֶם֙ גַ֤ם ּכִ֣י לֵאלֹ֣הֵיהֶ֔ם עָׂשּו֙ ׂשָנֵ֗א אֲׁשֶ֣ר יְהֹוָ֜ה

לֵאלֹהֵיהֶם:

פרק יג
וְלֹ֥א עָלָ֔יו לֹא־תֹסֵ֣ף לַעֲׂשֹ֑ות תִׁשְמְרּ֖ו אֹתֹ֥ו אֶתְכֶ֔ם מְצַּוֶ֣ה אָנֹכִי֙ אֲׁשֶ֤ר ּכָל־הַּדָבָ֗ר אֵ֣ת א

תִגְרַ֖ע מִּמֶּנּו:   פ  
הָאֹות֙ ּובָ֤א ג מֹופֵת: אֹ֥ו אֹ֖ות אֵלֶ֛יךָ וְנָתַ֥ן חֲלֹ֑ום חֹלֵ֣ם אֹ֖ו נָבִ֔יא ּבְקִרְּבְךָ֙ ּכִי־יָקּ֤ום ב
לֹא־יְדַעְתָ֖ם אֲׁשֶ֥ר אֲחֵרִ֛ים אֱלֹהִ֧ים אַחֲרֵ֨י נֵלְכָ֞ה לֵאמֹ֑ר אֵלֶ֖יךָ אֲׁשֶר־ּדִּבֶ֥ר וְהַּמֹופֵ֔ת
ּכִ֣י הַהּ֑וא הַחֲלֹ֖ום אֶל־חֹולֵ֥ם אֹ֛ו הַהּ֔וא הַּנָבִ֣יא אֶל־ּדִבְרֵי֙ תִׁשְמַ֗ע לֹ֣א ד וְנָעָבְדֵם:
אֱלֹהֵיכֶ֔ם אֶת־יְהֹוָ֣ה אֹהֲבִים֙ הֲיִׁשְכֶ֤ם לָדַ֗עַת אֶתְכֶ֔ם אֱלֹהֵיכֶם֙ יְהֹוָ֤ה מְנַּסֶ֞ה
וְאֶת־מִצְֹותָ֤יו תִירָ֑אּו וְאֹתֹ֣ו תֵלֵ֖כּו אֱלֹהֵיכֶ֛ם יְהֹוָ֧ה אַחֲרֵ֨י ה ּובְכָל־נַפְׁשְכֶם: ּבְכָל־לְבַבְכֶ֖ם
הַחֲלֹ֨ום חֹלֵם֩ אֹ֣ו הַהּ֡וא וְהַּנָבִ֣יא ו תִדְּבָקּון: ּובֹ֥ו תַעֲבֹ֖דּו וְאֹתֹ֥ו תִׁשְמָ֔עּו ּובְקֹלֹ֣ו תִׁשְמֹ֨רּו֙
מִצְרַ֗יִם מֵאֶ֣רֶץ | אֶתְכֶ֣ם הַּמֹוצִ֥יא אֱלֹהֵיכֶ֜ם עַל־יְהֹוָ֨ה דִּבֶר־סָ֠רָ֠ה ּכִ֣י יּומָ֗ת הַהּ֜וא
ּובִעַרְתָ֥ ּבָּ֑ה לָלֶ֣כֶת אֱלֹהֶ֖יךָ יְהֹוָ֥ה צִּוְךָ֛ אֲׁשֶ֧ר מִן־הַּדֶ֔רֶךְ לְהַּדִיחֲךָ֙ עֲבָדִ֔ים מִּבֵ֣ית וְהַּפֹדְךָ֙
אֹ֧ו חֵיקֶ֗ךָ אֵׁ֣שֶת | אֹ֣ו אֹו־בִתְךָ֜ אֹו־בִנְךָ֙ בֶן־אִּ֠מֶ֠ךָ אָחִ֣יךָ יְסִיתְךָ֡ ּכִ֣י ז ס מִּקִרְּבֶךָ: הָרָ֖ע
אַתָ֖ה יָדַ֔עְתָ לֹ֣א אֲׁשֶר֙ אֲחֵרִ֔ים אֱלֹהִ֣ים וְנַעַבְדָה֙ נֵלְכָ֗ה לֵאמֹ֑ר ּבַּסֵ֣תֶר ּכְנַפְׁשְךָ֖ אֲׁשֶ֥ר רֵעֲךָ֛
מִּמֶּ֑ךָ הָרְחֹקִ֣ים אֹ֖ו אֵלֶ֔יךָ הַּקְרֹבִ֣ים סְבִיבֹ֣תֵיכֶ֔ם אֲׁשֶר֙ הָעַּמִ֗ים מֵאֱלֹהֵ֣י ח וַאֲבֹתֶיךָ:
עֵינְךָ֙ וְלֹא־תָחֹ֤וס אֵלָ֑יו תִׁשְמַ֖ע וְלֹ֥א לֹ֔ו לֹא־תֹאבֶ֣ה ט הָאָרֶץ: וְעַד־קְצֵ֥ה הָאָ֖רֶץ מִקְצֵ֥ה
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בָרִאׁשֹונָ֖ה תִהְיֶה־ּבֹ֥ו יָדְךָ֛ תַהַרְגֶּ֔נּו הָרֹג֙ ּכִ֤י י עָלָיו: וְלֹא־תְכַּסֶ֖ה וְלֹא־תַחְמֹ֥ל עָלָ֔יו
מֵעַל֙ לְהַּדִיחֲךָ֙ בִּקֵׁ֗ש ּכִי וָמֵ֑ת בָאֲבָנִ֖ים ּוסְקַלְתֹ֥ו יא ּבָאַחֲרֹנָה: ּכָל־הָעָ֖ם וְיַ֥ד לַהֲמִיתֹ֑ו
וְיִרָאּ֑ון יִׁשְמְעּ֖ו וְכָ֨ל־יִׂשְרָאֵ֔ל יב עֲבָדִים: מִּבֵ֥ית מִצְרַ֖יִם מֵאֶ֥רֶץ הַּמֹוצִיאֲךָ֛ אֱלֹהֶ֔יךָ יְהֹוָ֣ה
אֲׁשֶר֩ עָרֶ֗יךָ ּבְאַחַ֣ת ּכִי־תִׁשְמַ֞ע יג ס ּבְקִרְּבֶךָ: הַּזֶ֖ה הָרָ֛ע ּכַּדָבָ֥ר לַעֲׂשֹ֗ות וְלֹא־יֹוסִ֣פּו
וַּיַּדִ֛יחּו מִּקִרְּבֶ֔ךָ ּבְנֵי־בְלִּיַ֨עַל֙ אֲנָׁשִ֤ים יָצְאּ֞ו יד לֵאמֹר: ׁשָ֖ם לָׁשֶ֥בֶת לְךָ֛ נֹתֵ֥ן אֱלֹהֶ֜יךָ יְהֹוָ֨ה
וְדָרַׁשְתָ֧ טו לֹא־יְדַעְתֶם: אֲׁשֶ֥ר אֲחֵרִ֖ים אֱלֹהִ֥ים וְנַעַבְדָ֛ה נֵלְכָ֗ה לֵאמֹ֑ר עִירָ֖ם אֶת־יׁשְבֵ֥י
ּבְקִרְּבֶךָ: הַּזֹ֖את הַתֹועֵבָ֥ה נֶעֶׂשְתָ֛ה הַּדָבָ֔ר נָכֹ֣ון אֱמֶת֙ וְהִּנֵ֤ה הֵיטֵ֑ב וְׁשָאַלְתָ֖ וְחָקַרְתָ֛
וְאֶת־ּכָל־אֲׁשֶר־ּבָּ֛ה אֹתָּ֧ה הַחֲרֵ֨ם לְפִי־חָ֑רֶב הַהִ֖וא הָעִ֥יר אֶת־יׁשְבֵ֛י תַּכֶ֗ה הַּכֵ֣ה טז
בָאֵׁ֗ש וְׂשָרַפְתָ֣ רְחֹבָּה֒ אֶל־תֹ֣וךְ תִקְּבֹץ֘ וְאֶת־ּכָל־ׁשְלָלָּ֗ה יז לְפִי־חָרֶב: וְאֶת־ּבְהֶמְתָּ֖ה
עֹוד: תִּבָנֶ֖ה לֹ֥א עֹולָ֔ם תֵ֣ל וְהָיְתָה֙ אֱלֹהֶ֑יךָ לַיהֹוָ֖ה ּכָלִ֔יל וְאֶת־ּכָל־ׁשְלָלָּה֙ אֶת־הָעִ֤יר
וְנָתַן־לְךָ֤ אַּפֹ֗ו מֵחֲרֹ֣ון יְהֹוָ֜ה יָׁשּ֨וב לְמַ֩עַן֩ מִן־הַחֵ֑רֶם מְאּ֖ומָה ּבְיָדְךָ֛ וְלֹא־יִדְּבַ֧ק יח
אֱלֹהֶ֔יךָ יְהֹוָ֣ה ּבְקֹול֙ תִׁשְמַ֗ע ּכִ֣י יט לַאֲבֹתֶיךָ: נִׁשְּבַ֖ע ּכַאֲׁשֶ֥ר וְהִרְּבֶ֔ךָ וְרִחַמְךָ֣ רַחֲמִים֙
אֱלֹהֶיךָ: יְהֹוָ֥ה ּבְעֵינֵ֖י הַּיָׁשָ֔ר לַעֲׂשֹות֙ הַּיֹ֑ום מְצַּוְךָ֖ אָנֹכִ֥י אֲׁשֶ֛ר אֶת־ּכָל־מִצְֹותָ֔יו לִׁשְמֹר֙

ס

פרק יד
לָמֵת: עֵינֵיכֶ֖ם ּבֵ֥ין קָרְחָ֛ה וְלֹא־תָׂשִ֧ימּו תִתְּגֹדְדּ֗ו לֹ֣א אֱלֹהֵיכֶ֑ם לַיהֹוָ֖ה אַתֶ֔ם ּבָנִ֣ים א
מִּכֹל֙ סְגֻּלָ֔ה לְעַ֣ם לֹו֙ לִהְיֹ֥ות יְהֹוָ֗ה ּבָחַ֣ר ּובְךָ֞ אֱלֹהֶ֑יךָ לַיהֹוָ֖ה אַתָ֔ה קָדֹוׁש֙ עַ֤ם ּכִ֣י ב
אֲׁשֶ֣ר הַּבְהֵמָ֖ה זֹ֥את ד ּכָל־תֹועֵבָה: תֹאכַ֖ל לֹ֥א ג ס הָאֲדָמָה: עַל־ּפְנֵ֥י אֲׁשֶ֖ר הָעַּמִ֔ים
וָזָמֶר: ּותְאֹ֥ו וְדִיׁשֹ֖ן וְאַּקֹ֥ו וְיַחְמּ֑ור ּוצְבִ֖י אַּיָ֥ל ה עִּזִים: וְׂשֵ֥ה כְׂשָבִ֖ים ׂשֵ֥ה ׁשֹ֕ור תֹאכֵ֑לּו
אֹתָּ֖ה ּבַּבְהֵמָ֑ה ּגֵרָ֖ה מַעֲלַ֥ת פְרָסֹ֔ות ׁשְתֵ֣י ׁשֶ֨סַע֙ וְׁשֹסַ֤עַת ּפַרְסָ֗ה מַפְרֶ֣סֶת וְכָל־ּבְהֵמָ֞ה ו
הַּׁשְסּועָ֑ה הַּפַרְסָ֖ה ּומִּמַפְרִיסֵ֥י הַּגֵרָ֔ה מִּמַעֲלֵ֣י תֹאכְלּו֙ לֹ֤א אֶת־זֶ֞ה אַ֣ךְ ז תֹאכֵלּו:
הִפְרִ֔יסּו לֹ֣א ּופַרְסָה֙ הֵּ֗מָה גֵרָ֣ה ּכִי־מַעֲלֵ֧ה וְאֶת־הַּׁשָפָ֜ן וְאֶת־הָאַרְנֶ֨בֶת אֶת־הַּ֠גָמָ֠ל
לָכֶ֑ם הּ֖וא טָמֵ֥א גֵרָ֔ה וְלֹ֣א הּוא֙ ּפַרְסָ֥ה ּכִי־מַפְרִ֨יס וְאֶת־הַ֠חֲזִ֠יר ח לָכֶם: הֵ֖ם טְמֵאִ֥ים
ּבַּמָ֑יִם אֲׁשֶ֣ר מִּכֹ֖ל תֹאכְלּ֔ו אֶת־זֶה֙ ט ס תִּגָעּו: לֹ֥א ּובְנִבְלָתָ֖ם תֹאכֵ֔לּו לֹ֣א מִּבְׂשָרָם֙
לֹ֣א וְקַׂשְקֶׂ֖שֶת סְנַּפִ֥יר אֵין־לֹ֛ו אֲׁשֶ֧ר וְכֹ֨ל י תֹאכֵלּו: וְקַׂשְקֶׂ֖שֶת סְנַּפִ֥יר אֲׁשֶר־לֹ֛ו ּכֹ֧ל
לֹא־תֹאכְלּ֖ו אֲׁשֶ֥ר וְזֶ֕ה יב תֹאכֵלּו: טְהֹרָ֖ה ּכָל־צִּפֹ֥ור יא ס לָכֶם: הּ֖וא טָמֵ֥א תֹאכֵ֑לּו
וְאֵ֥ת יד לְמִינָּה: וְהַּדַּיָ֖ה וְאֶת־הָ֣אַּיָ֔ה וְהָרָאָה֙ יג וְהָעָזְנִּיָה: וְהַּפֶ֖רֶס הַּנֶׁ֥שֶר מֵהֶ֑ם
לְמִינֵהּו: וְאֶת־הַּנֵ֖ץ וְאֶת־הַּׁשָ֑חַף וְאֶת־הַתַחְמָ֖ס הַּיַעֲנָ֔ה ּבַ֣ת וְאֵת֙ טו לְמִינֹו: ּכָל־עֹרֵ֖ב
וְאֶת־הַּׁשָלָךְ: וְאֶת־הָרָחָ֖מָה וְהַּקָאָ֥ת יז וְהַתִנְׁשָמֶת: וְאֶת־הַּיַנְׁשּ֖וף אֶת־הַּכֹ֥וס טז
הּ֖וא טָמֵ֥א הָעֹ֔וף ׁשֶ֣רֶץ וְכֹל֙ יט וְהָעֲטַּלֵף: וְהַּדּוכִיפַ֖ת לְמִינָּ֑ה וְהָאֲנָפָ֖ה וְהַ֣חֲסִידָ֔ה יח
לַּגֵ֨ר כָל־נְ֠בֵלָ֠ה לֹא־תֹאכְלּ֣ו כא תֹאכֵלּו: טָהֹ֖ור ּכָל־עֹ֥וף כ יֵאָכֵלּו: לֹ֖א לָכֶ֑ם
אֱלֹהֶ֑יךָ לַיהֹוָ֖ה אַתָ֔ה קָדֹוׁש֙ עַ֤ם ּכִ֣י לְנָכְרִ֔י מָכֹר֙ אֹ֤ו וַאֲכָלָּ֗ה תִתְנֶּ֣נָה אֲׁשֶר־ּבִׁשְעָרֶ֜יךָ

לֹא־תְבַּׁשֵ֥ל ּגְדִ֖י ּבַחֲלֵ֥ב אִּמֹו:   פ   
וְאָכַלְתָ֞[ששי] כג ׁשָנָה: ׁשָנָ֥ה הַּׂשָדֶ֖ה הַּיֹצֵ֥א זַרְעֶ֑ךָ ּכָל־תְבּואַ֣ת אֵ֖ת תְעַּׂשֵ֔ר עַּׂשֵ֣ר כב
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תִירֹׁשְךָ֣ ּדְגָנְךָ֙ מַעְׂשַ֤ר ׁשָם֒ ׁשְמֹ֣ו לְׁשַּכֵ֣ן אֲׁשֶר־יִבְחַר֘ ּבַּמָקֹ֣ום אֱלֹהֶ֗יךָ יְהֹוָ֣ה | לִפְנֵ֣י
ּכָל־הַּיָמִים: אֱלֹהֶ֖יךָ אֶת־יְהֹוָ֥ה לְיִרְאָ֛ה תִלְמַ֗ד לְמַ֣עַן וְצֹאנֶ֑ךָ ּבְקָרְךָ֖ ּובְכֹרֹ֥ת וְיִצְהָרֶ֔ךָ
יִבְחַר֙ אֲׁשֶ֤ר הַּמָקֹ֔ום מִּמְךָ֙ ּכִי־יִרְחַ֤ק ׂשְאֵתֹו֒ תּוכַל֘ לֹ֣א ּכִ֣י הַּדֶ֗רֶךְ מִּמְךָ֜ וְכִי־יִרְּבֶ֨ה כד
וְצַרְתָ֤ ּבַּכָ֑סֶף וְנָתַתָ֖ה כה אֱלֹהֶיךָ: יְהֹוָ֥ה יְבָרֶכְךָ֖ ּכִ֥י ׁשָ֑ם ׁשְמֹ֖ו לָׂשּ֥ום אֱלֹהֶ֔יךָ יְהֹוָ֣ה
הַּכֶ֡סֶף וְנָתַתָ֣ה כו ּבֹו: אֱלֹהֶ֖יךָ יְהֹוָ֥ה יִבְחַ֛ר אֲׁשֶ֥ר אֶל־הַּמָקֹ֔ום וְהָלַכְתָ֙ ּבְיָ֣דְךָ֔ הַּכֶ֨סֶף֙
וְאָכַ֣לְתָ נַפְׁשֶ֑ךָ תִׁשְאָלְךָ֖ אֲׁשֶ֥ר ּובְכֹ֛ל ּובַּׁשֵכָ֔ר ּובַּיַ֨יִן֙ ּובַּצֹ֗אן ּבַּבָקָ֣ר נַפְׁשְךָ֜ אֲׁשֶר־תְאַּוֶ֨ה ּבְכֹל֩
ּכִ֣י תַעַזְבֶּ֑נּו לֹ֣א אֲׁשֶר־ּבִׁשְעָרֶ֖יךָ וְהַּלֵוִ֥י כז ּובֵיתֶךָ: אַתָ֥ה וְׂשָמַחְתָ֖ אֱלֹהֶ֔יךָ יְהֹוָ֣ה לִפְנֵי֙ ּׁשָ֗ם
אֶת־ּכָל־מַעְׂשַר֙ תֹוצִיא֙ ׁשָנִ֗ים ׁשָלׁ֣ש | מִקְצֵ֣ה כח ס עִּמָךְ: וְנַחֲלָ֖ה חֵ֥לֶק לֹ֛ו אֵ֥ין
עִּמָ֗ךְ וְנַחֲלָ֜ה חֵ֨לֶק אֵין־לֹו֩ ּכִ֣י הַּלֵוִ֡י ּובָ֣א כט ּבִׁשְעָרֶיךָ: וְהִּנַחְתָ֖ הַהִ֑וא ּבַּׁשָנָ֖ה תְבּואָ֣תְךָ֔
אֱלֹהֶ֔יךָ יְהֹוָ֣ה יְבָרֶכְךָ֙ לְמַ֤עַן וְׂשָבֵ֑עּו וְאָכְלּ֖ו ּבִׁשְעָרֶ֔יךָ אֲׁשֶ֣ר וְהָאַלְמָנָה֙ וְהַּיָתֹ֤ום וְ֠הַּגֵ֠ר

[ע''כ ששי]ּבְכָל־מַעֲׂשֵ֥ה יָדְךָ֖ אֲׁשֶ֥ר תַעֲׂשֶה:   ס 

פרק טו
יָדֹ֔ו מַּׁשֵ֣ה ּכָל־ּבַ֨עַל֙ ׁשָמֹ֗וט הַּׁשְמִּטָה֒ ּדְבַ֣ר וְזֶה֘ ב ׁשְמִּטָה: תַעֲׂשֶ֥ה ׁשֶבַע־ׁשָנִ֖ים מִּקֵ֥ץ א
לַיהֹוָה: ׁשְמִּטָ֖ה ּכִי־קָרָ֥א וְאֶת־אָחִ֔יו אֶת־רֵעֵ֨הּו֙ לֹא־יִּגֹׂ֤ש ּבְרֵעֵ֑הּו יַּׁשֶ֖ה אֲׁשֶ֥ר
יִהְיֶה־ּבְךָ֖ לֹ֥א ּכִ֛י אֶ֕פֶס ד יָדֶךָ: תַׁשְמֵ֥ט אֶת־אָחִ֖יךָ לְךָ֛ יִהְיֶ֥ה וַאֲׁשֶ֨ר תִּגֹׂ֑ש אֶת־הַּנָכְרִ֖י ג
רַ֚ק ה לְרִׁשְתָּה: נַחֲלָ֖ה נֹתֵן־לְךָ֥ אֱלֹהֶ֔יךָ יְהֹוָ֣ה אֲׁשֶר֙ ּבָאָ֕רֶץ יְהֹוָ֔ה יְבָרֶכְךָ֙ ּכִי־בָרֵ֤ךְ אֶבְיֹ֑ון
אֲׁשֶ֛ר הַּזֹ֔את אֶת־ּכָל־הַּמִצְוָ֣ה לַעֲׂשֹות֙ לִׁשְמֹ֤ר אֱלֹהֶ֑יךָ יְהֹוָ֣ה ּבְקֹ֖ול תִׁשְמַ֔ע אִם־ׁשָמֹ֣ועַ
רַּבִ֗ים ּגֹויִ֣ם וְהַעֲבַטְתָ֞ ּדִּבֶר־לָ֑ךְ ּכַאֲׁשֶ֖ר ּבֵרַכְךָ֔ אֱלֹהֶ֨יךָ֙ ּכִי־יְהֹוָ֤ה ו הַּיֹום: מְצַּוְךָ֖ אָנֹכִ֥י
אֶבְיֹ֜ון בְךָ֙ ּכִי־יִהְיֶה֩ ז ס יִמְׁשֹלּו: לֹ֥א ּובְךָ֖ רַּבִ֔ים ּבְגֹויִ֣ם ּומָׁשַלְתָ֙ תַעֲבֹ֔ט לֹ֣א וְאַתָה֙
אֶת־לְבָבְךָ֗ תְאַּמֵ֣ץ לֹ֧א לָ֑ךְ נֹתֵ֣ן אֱלֹהֶ֖יךָ אֲׁשֶר־יְהֹוָ֥ה ּבְאַ֨רְצְךָ֔ ׁשְעָרֶ֔יךָ ּבְאַחַ֣ד אַחֶ֨יךָ֙ מֵאַחַ֤ד
תַעֲבִיטֶּ֔נּו וְהַעֲבֵט֙ לֹ֑ו אֶת־יָדְךָ֖ תִפְתַ֛ח ּכִי־פָתֹ֧חַ ח הָאֶבְיֹון: מֵאָחִ֖יךָ אֶת־יָ֣דְךָ֔ תִקְּפֹץ֙ וְלֹ֤א
לֵאמֹ֗ר בְלִּיַ֜עַל עִם־לְבָבְךָ֙ דָבָר֩ ּפֶן־יִהְיֶ֣ה לְךָ֡ הִּׁשָ֣מֶר ט לֹו: יֶחְסַ֖ר אֲׁשֶ֥ר מַחְסֹרֹ֔ו ּדֵ֚י
וְקָרָ֤א לֹ֑ו תִתֵ֖ן וְלֹ֥א הָאֶבְיֹ֔ון ּבְאָחִ֨יךָ֙ עֵינְךָ֗ וְרָעָ֣ה הַּׁשְמִּטָה֒ ׁשְנַ֣ת ׁשְנַת־הַּׁשֶ֘בַע֘ קָרְבָ֣ה
| ּבִגְלַ֣ל ּכִ֞י לֹ֑ו ּבְתִתְךָ֣ לְבָבְךָ֖ וְלֹא־יֵרַ֥ע לֹ֔ו תִתֵן֙ נָתֹ֤ון י חֵטְא: בְךָ֖ וְהָיָ֥ה אֶל־יְהֹוָ֔ה עָלֶ֨יךָ֙
לֹא־יֶחְּדַ֥ל ּכִ֛י יא יָדֶךָ: מִׁשְלַ֥ח ּובְכֹ֖ל ּבְכָל־מַעֲׂשֶ֔ךָ אֱלֹהֶ֔יךָ יְהֹוָ֣ה יְבָרֶכְךָ֙ הַּזֶ֗ה הַּדָבָ֣ר
ּלַעֲנִּיֶ֛ךָ לְאָחִ֧יךָ אֶת־יָדְךָ֜ תִפְתַ֨ח ּפָ֠תֹ֠חַ לֵאמֹ֔ר מְצַּוְךָ֙ אָנֹכִ֤י עַל־ּכֵ֞ן הָאָ֑רֶץ מִּקֶ֣רֶב אֶבְיֹ֖ון
ׁשָנִ֑ים ׁשֵׁ֣ש וַעֲבָדְךָ֖ הָעִבְרִּיָ֔ה אֹ֚ו הָעִבְרִ֗י אָחִ֣יךָ לְךָ֜ ּכִי־יִּמָכֵ֨ר יב ס ּבְאַרְצֶךָ: ּולְאֶבְיֹנְךָ֖
תְׁשַּלְחֶּ֖נּו לֹ֥א מֵעִּמָ֑ךְ חָפְׁשִ֖י וְכִי־תְׁשַּלְחֶּ֥נּו יג מֵעִּמָךְ: חָפְׁשִ֖י תְׁשַּלְחֶּ֥נּו הַּׁשְבִיעִ֔ת ּובַּׁשָנָה֙
אֱלֹהֶ֖יךָ יְהֹוָ֥ה ּבֵרַכְךָ֛ אֲׁשֶ֧ר ּומִּיִקְבֶ֑ךָ ּומִּגָרְנְךָ֖ מִּצֹ֣אנְךָ֔ לֹ֔ו תַעֲנִיק֙ הַעֲנֵ֤יק יד רֵיקָם:
אָנֹכִ֧י עַל־ּכֵ֞ן אֱלֹהֶ֑יךָ יְהֹוָ֣ה וַּיִפְּדְךָ֖ מִצְרַ֔יִם ּבְאֶ֣רֶץ הָיִ֨יתָ֙ עֶ֤בֶד ּכִ֣י וְזָכַרְתָ֗ טו תִתֶן־לֹו:
אֲהֵבְךָ֙ ּכִ֤י מֵעִּמָ֑ךְ אֵצֵ֖א לֹ֥א אֵלֶ֔יךָ ּכִי־יֹאמַ֣ר וְהָיָה֙ טז הַּיֹום: הַּזֶ֖ה אֶת־הַּדָבָ֥ר מְצַּוְךָ֛
לְךָ֖ וְהָיָ֥ה ּובַּדֶ֔לֶת בְאָזְנֹו֙ וְנָתַתָ֤ה אֶת־הַּמַרְצֵ֗עַ וְלָקַחְתָ֣ יז עִּמָךְ: לֹ֖ו ּכִי־טֹ֥וב וְאֶת־ּבֵיתֶ֔ךָ
מֵעִּמָ֔ךְ חָפְׁשִי֙ אֹתֹ֤ו ּבְׁשַּלֵחֲךָ֙ בְעֵינֶ֗ךָ לֹא־יִקְׁשֶ֣ה יח תַעֲׂשֶה־ּכֵן: לַאֲמָתְךָ֖ וְאַ֥ף עֹולָ֑ם עֶ֣בֶד
פ תַעֲׂשֶה: אֲׁשֶ֥ר ּבְכֹ֖ל אֱלֹהֶ֔יךָ יְהֹוָ֣ה ּובֵרַכְךָ֙ ׁשָנִ֑ים ׁשֵׁ֣ש עֲבָדְךָ֖ ׂשָכִ֔יר ׂשְכַ֣ר מִׁשְנֶה֙ ּכִ֗י
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תַעֲבֹד֙[*] לֹ֤א אֱלֹהֶ֑יךָ לַיהֹוָ֣ה תַקְּדִ֖יׁש הַּזָכָ֔ר ּובְצֹאנְךָ֙ ּבִבְקָרְךָ֤ יִּוָלֵ֨ד אֲׁשֶר֩ ּכָל־הַּבְכֹ֡ור יט
ּבַּמָקֹ֖ום בְׁשָנָ֔ה ׁשָנָ֣ה תֹאכְלֶּ֨נּו֙ אֱלֹהֶ֤יךָ יְהֹוָ֨ה לִפְנֵי֩ כ צֹאנֶךָ: ּבְכֹ֥ור תָגֹ֖ז וְלֹ֥א ׁשֹורֶ֔ךָ ּבִבְכֹ֣ר
לֹ֣א רָ֑ע מּ֣ום ּכֹ֖ל עִּוֵ֔ר אֹ֣ו ּפִּסֵ֨חַ֙ מּ֗ום בֹ֜ו וְכִי־יִהְיֶ֨ה כא ּובֵיתֶךָ: אַתָ֖ה יְהֹוָ֑ה אֲׁשֶר־יִבְחַ֣ר
וְכָאַּיָל: ּכַּצְבִ֖י יַחְּדָ֔ו וְהַּטָהֹור֙ הַּטָמֵ֤א תֹאכְלֶּ֑נּו ּבִׁשְעָרֶ֖יךָ כב אֱלֹהֶיךָ: לַיהֹוָ֖ה תִזְּבָחֶּ֔נּו

כג רַ֥ק אֶת־ּדָמֹ֖ו לֹ֣א תֹאכֵ֑ל עַל־הָאָ֥רֶץ תִׁשְּפְכֶּ֖נּו ּכַּמָיִם:   פ

פרק טז
הָאָבִ֗יב[*] ּבְחֹ֣דֶׁש ּכִ֞י אֱלֹהֶ֑יךָ לַיהֹוָ֖ה ּפֶ֔סַח וְעָׂשִ֣יתָ הָאָבִ֔יב אֶת־חֹ֣דֶׁש ׁשָמֹור֙ א

ּובָקָ֑ר צֹ֣אן אֱלֹהֶ֖יךָ לַיהֹוָ֥ה ּפֶ֛סַח וְזָבַ֥חְתָ ב לָיְלָה: מִּמִצְרַ֖יִם אֱלֹהֶ֛יךָ יְהֹוָ֧ה הֹוצִ֨יאֲךָ֜
יָמִ֛ים ׁשִבְעַ֥ת חָמֵ֔ץ עָלָיו֙ לֹא־תֹאכַ֤ל ג ׁשָם: ׁשְמֹ֖ו לְׁשַּכֵ֥ן יְהֹוָ֔ה יִבְחַ֣ר אֲׁשֶ֣ר ּבַּמָקֹום֙
אֶת־יֹ֤ום תִזְּכֹ֗ר לְמַ֣עַן מִצְרַ֔יִם מֵאֶ֣רֶץ יָצָ֨אתָ֙ בְחִּפָזֹ֗ון ּכִ֣י עֹ֑נִי לֶ֣חֶם מַּצֹ֖ות תֹאכַל־עָלָ֥יו

חַּיֶיךָ: יְמֵ֥י ּכֹ֖ל מִצְרַ֔יִם מֵאֶ֣רֶץ ׁשִבְעַ֣ת[*]צֵאתְךָ֙ ּבְכָל־ּגְבֻלְךָ֖ ׂשְאֹ֛ר לְךָ֥ וְלֹא־יֵרָאֶ֨ה ד
לִזְּבֹ֣חַ תּוכַ֖ל לֹ֥א ה לַּבֹקֶר: הָרִאׁשֹ֖ון ּבַּיֹ֥ום ּבָעֶ֛רֶב תִזְּבַ֥ח אֲׁשֶ֨ר מִן־הַּבָׂשָ֗ר וְלֹא־יָלִ֣ין יָמִ֑ים
אִם־אֶל־הַּמָקֹ֞ום ּכִ֠י ו לָךְ: נֹתֵ֥ן אֱלֹהֶ֖יךָ אֲׁשֶר־יְהֹוָ֥ה ׁשְעָרֶ֔יךָ ּבְאַחַ֣ד אֶת־הַּפָ֑סַח
הַּׁשֶ֔מֶׁש ּכְבֹ֣וא ּבָעָ֑רֶב אֶת־הַּפֶ֖סַח תִזְּבַ֥ח ׁשָ֛ם ׁשְמֹ֔ו לְׁשַּכֵ֣ן אֱלֹהֶ֨יךָ֙ יְהֹוָ֤ה אֲׁשֶר־יִבְחַ֨ר
ּופָנִ֣יתָ ּבֹ֑ו אֱלֹהֶ֖יךָ יְהֹוָ֥ה יִבְחַ֛ר אֲׁשֶ֥ר ּבַּמָקֹ֕ום וְאָ֣כַלְתָ֔ ּובִּׁשַלְתָ֙ ז מִּמִצְרָיִם: צֵאתְךָ֥ מֹועֵ֖ד
לַיהֹוָ֣ה עֲצֶ֨רֶת֙ הַּׁשְבִיעִ֗י ּובַּיֹ֣ום מַּצֹ֑ות תֹאכַ֣ל יָמִ֖ים ׁשֵׁ֥שֶת ח לְאֹהָלֶיךָ: וְהָלַכְתָ֖ בַּבֹ֔קֶר

ס מְלָאכָה: תַעֲׂשֶ֖ה לֹ֥א חֶרְמֵׁש֙[*]אֱלֹהֶ֔יךָ מֵהָחֵ֤ל תִסְּפָר־לָ֑ךְ ׁשָבֻעֹ֖ת ׁשִבְעָ֥ה ט
נִדְבַ֥ת מִּסַ֛ת אֱלֹהֶ֔יךָ לַיהֹוָ֣ה ׁשָבֻעֹות֙ חַ֤ג וְעָׂשִ֜יתָ י ׁשָבֻעֹות: ׁשִבְעָ֖ה לִסְּפֹ֔ר תָחֵ֣ל ּבַּקָמָ֔ה
אַתָ֨ה אֱלֹהֶ֗יךָ יְהֹוָ֣ה | לִפְנֵ֣י וְׂשָמַחְתָ֞ יא אֱלֹהֶיךָ: יְהֹוָ֥ה יְבָרֶכְךָ֖ ּכַאֲׁשֶ֥ר תִתֵ֑ן אֲׁשֶ֣ר יָדְךָ֖
אֲׁשֶ֣ר וְהָאַלְמָנָ֖ה וְהַּיָתֹ֥ום וְהַּגֵ֛ר ּבִׁשְעָרֶ֔יךָ אֲׁשֶ֣ר וְהַּלֵוִי֙ וַאֲמָתֶ֒ךָ֒ וְעַבְּדְךָ֣ ּובִתֶ֘ךָ֘ ּובִנְךָ֣
הָיִ֖יתָ ּכִי־עֶ֥בֶד וְזָ֣כַרְתָ֔ יב ׁשָם: ׁשְמֹ֖ו לְׁשַּכֵ֥ן אֱלֹהֶ֔יךָ יְהֹוָ֣ה יִבְחַר֙ אֲׁשֶ֤ר ּבַּמָקֹ֗ום ּבְקִרְּבֶ֑ךָ

ּבְמִצְרָ֑יִם וְׁשָמַרְתָ֣ וְעָׂשִ֔יתָ אֶת־הַחֻּקִ֖ים הָאֵּלֶה:   פ   
וְׂשָמַחְתָ֖[מפטיר] יד ּומִּיִקְבֶךָ: מִּגָרְנְךָ֖ ּבְאָ֨סְּפְךָ֔ יָמִ֑ים ׁשִבְעַ֣ת לְךָ֖ תַעֲׂשֶ֥ה הַּסֻּכֹ֛ת חַ֧ג יג

אֲׁשֶ֥ר וְהָאַלְמָנָ֖ה וְהַּיָתֹ֥ום וְהַּגֵ֛ר וְהַּלֵוִ֗י וַאֲמָתֶ֔ךָ וְעַבְּדְךָ֣ ּובִתֶ֨ךָ֙ ּובִנְךָ֤ אַתָ֨ה ּבְחַּגֶ֑ךָ
יְבָרֶכְךָ֞ ּכִ֣י יְהֹוָ֑ה אֲׁשֶר־יִבְחַ֣ר ּבַּמָקֹ֖ום אֱלֹהֶ֔יךָ לַיהֹוָ֣ה תָחֹג֙ יָמִ֗ים ׁשִבְעַ֣ת טו ּבִׁשְעָרֶיךָ:
| ּפְעָמִ֣ים ׁשָלֹ֣וׁש טז ׂשָמֵחַ: אַ֥ךְ וְהָיִ֖יתָ יָדֶ֔יךָ מַעֲׂשֵ֣ה ּובְכֹל֙ ּבְכָל־תְבּואָתְךָ֙ אֱלֹהֶ֗יךָ יְהֹוָ֣ה
הַּמַּצֹ֛ות ּבְחַ֧ג יִבְחָ֔ר אֲׁשֶ֣ר ּבַּמָקֹום֙ אֱלֹהֶ֗יךָ יְהֹוָ֣ה | אֶת־ּפְנֵ֣י כָל־זְכּורְךָ֜ יֵרָאֶ֨ה ּבַּׁשָנָ֡ה
יָדֹ֑ו ּכְמַתְנַ֣ת אִ֖יׁש יז רֵיקָם: יְהֹוָ֖ה אֶת־ּפְנֵ֥י יֵרָאֶ֛ה וְלֹ֧א הַּסֻּכֹ֑ות ּובְחַ֣ג הַּׁשָבֻעֹ֖ות ּובְחַ֥ג

ס ס ס נָתַן־לָךְ: אֲׁשֶ֥ר אֱלֹהֶ֖יךָ יְהֹוָ֥ה שופטים]ּכְבִרְּכַ֛ת ׁשֹפְטִ֣ים[פרשת יח
אֶת־הָעָ֖ם וְׁשָפְטּ֥ו לִׁשְבָטֶ֑יךָ לְךָ֖ נֹתֵ֥ן אֱלֹהֶ֛יךָ יְהֹוָ֧ה אֲׁשֶ֨ר ּבְכָל־ׁשְעָרֶ֔יךָ תִתֶן־לְךָ֙ וְׁשֹטְרִ֗ים
יְעַּוֵר֙ הַּׁשֹ֗חַד ּכִ֣י ׁשֹ֔חַד וְלֹא־תִּקַ֣ח ּפָנִ֑ים תַּכִ֖יר לֹ֥א מִׁשְּפָ֔ט לֹא־תַּטֶ֣ה יט מִׁשְּפַט־צֶדֶק:
אֶת־הָאָ֔רֶץ וְיָרַׁשְתָ֣ תִחְיֶה֙ לְמַ֤עַן תִרְּדֹ֑ף צֶ֖דֶק צֶ֥דֶק כ צַּדִיקִם: ּדִבְרֵ֥י וִיסַּלֵ֖ף חֲכָמִ֔ים עֵינֵ֣י

ס לָךְ: נֹתֵ֥ן אֱלֹהֶ֖יךָ מִזְּבַ֛ח[לוי]אֲׁשֶר־יְהֹוָ֥ה אֵ֗צֶל ּכָל־עֵ֑ץ אֲׁשֵרָ֖ה לְךָ֛ לֹא־תִּטַ֥ע כא
אֱלֹהֶיךָ: יְהֹוָ֥ה ׂשָנֵ֖א אֲׁשֶ֥ר מַּצֵבָ֑ה לְךָ֖ וְלֹא־תָקִ֥ים כב תַעֲׂשֶה־ּלָךְ: אֲׁשֶ֥ר אֱלֹהֶ֖יךָ יְהֹוָ֥ה
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פרק יז
תֹועֲבַ֛ת ּכִ֧י רָ֑ע ּדָבָ֣ר ּכֹ֖ל מּ֔ום בֹו֙ יִהְיֶ֥ה אֲׁשֶ֨ר וָׂשֶ֗ה ׁשֹ֣ור אֱלֹהֶ֜יךָ לַיהֹוָ֨ה לֹא־תִזְּבַח֩ א
נֹתֵ֣ן אֱלֹהֶ֖יךָ אֲׁשֶר־יְהֹוָ֥ה ׁשְעָרֶ֔יךָ ּבְאַחַ֣ד בְקִרְּבְךָ֙ ּכִי־יִּמָצֵ֤א ב ס הּוא: אֱלֹהֶ֖יךָ יְהֹוָ֥ה
וַּיֵ֗לֶךְ ג ּבְרִיתֹו: לַעֲבֹ֥ר יְהֹוָה־אֱלֹהֶ֖יךָ ּבְעֵינֵי אֶת־הָרַ֛ע יַעֲׂשֶ֧ה אֲׁשֶ֨ר אֹו־אִּׁשָ֗ה אִ֣יׁש לָ֑ךְ
אֲׁשֶ֥ר הַּׁשָמַ֖יִם לְכָל־צְבָ֥א אֹ֛ו לַּיָרֵ֗חַ אֹ֣ו | וְלַּׁשֶ֣מֶׁש לָהֶ֑ם וַּיִׁשְתַ֖חּו אֲחֵרִ֔ים אֱלֹהִ֣ים וַּיַעֲבֹד֙
נֶעֶׂשְתָ֛ה הַּדָבָ֔ר נָכֹ֣ון אֱמֶת֙ וְהִּנֵ֤ה הֵיטֵ֔ב וְדָרַׁשְתָ֣ וְׁשָמָ֑עְתָ וְהֻּגַד־לְךָ֖ ד לֹא־צִּוִיתִי:
אֲׁשֶ֣ר הַהִ֜וא אֶת־הָאִּׁשָ֨ה אֹו֩ הַהּ֡וא אֶת־הָאִ֣יׁש וְהֹוצֵאתָ֣ ה ּבְיִׂשְרָאֵל: הַּזֹ֖את הַתֹועֵבָ֥ה
ּבָאֲבָנִ֖ים ּוסְקַלְתָ֥ם אֶת־הָאִּׁשָ֑ה אֹ֖ו אֶת־הָאִ֕יׁש אֶל־ׁשְעָרֶ֔יךָ הַּזֶה֙ הָרָ֤ע אֶת־הַּדָבָ֨ר עָׂ֠שּ֠ו
אֶחָד: עֵ֥ד עַל־ּפִ֖י יּומַ֔ת לֹ֣א הַּמֵ֑ת יּומַ֣ת עֵדִ֖ים ׁשְלׁשָ֥ה אֹ֛ו עֵדִ֗ים ׁשְנַ֣יִם | עַל־ּפִ֣י ו וָמֵתּו:
הָרָ֖ע ּובִעַרְתָ֥ ּבָאַחֲרֹנָ֑ה ּכָל־הָעָ֖ם וְיַ֥ד לַהֲמִיתֹ֔ו בָרִאׁשֹנָה֙ תִהְיֶה־ּבֹ֤ו הָעֵדִ֞ים יַ֣ד ז

מִּקִרְּבֶךָ:   פ  
רִיבֹ֖ת ּדִבְרֵ֥י לָנֶ֔גַע נֶ֨גַע֙ ּובֵ֥ין לְדִ֗ין ּבֵין־ּדִ֣ין לְדָ֜ם | ּבֵין־ּדָ֨ם לַּמִׁשְּפָ֗ט דָבָ֜ר מִּמְךָ֙ יִּפָלֵא֩ ּכִ֣י ח
ּובָאתָ֗ ט ּבֹו: אֱלֹהֶ֖יךָ יְהֹוָ֥ה יִבְחַ֛ר אֲׁשֶ֥ר אֶ֨ל־הַּמָקֹ֔ום וְעָלִ֔יתָ וְקַמְתָ֣ ּבִׁשְעָרֶ֑יךָ
אֵ֖ת לְךָ֔ וְהִּגִ֣ידּו וְדָרַׁשְתָ֙ הָהֵ֑ם ּבַּיָמִ֣ים יִהְיֶ֖ה אֲׁשֶ֥ר וְאֶ֨ל־הַּׁשֹפֵ֔ט הַלְוִּיִ֔ם אֶל־הַּכֹהֲנִים֙
יִבְחַ֣ר אֲׁשֶ֖ר הַהּ֔וא מִן־הַּמָקֹ֣ום לְךָ֔ יַּגִ֣ידּו אֲׁשֶ֣ר הַּדָבָר֙ עַל־ּפִ֤י וְעָׂשִ֗יתָ י הַּמִׁשְּפָט: ּדְבַ֥ר

יֹורּוךָ: אֲׁשֶ֥ר ּכְכֹ֖ל לַעֲׂשֹ֔ות וְׁשָמַרְתָ֣ יֹורּ֗וךָ[ישראל]יְהֹוָ֑ה אֲׁשֶ֣ר הַתֹורָ֜ה עַל־ּפִ֨י יא
יָמִ֥ין לְךָ֖ אֲׁשֶר־יַּגִ֥ידּו מִן־הַּדָבָ֛ר תָסּ֗ור לֹ֣א תַעֲׂשֶ֑ה לְךָ֖ אֲׁשֶר־יֹאמְרּ֥ו וְעַל־הַּמִׁשְּפָ֛ט
ׁשָם֙ לְׁשָ֤רֶת הָעֹמֵ֞ד אֶל־הַּכֹהֵן֙ ׁשְמֹ֤עַ לְבִלְתִ֨י בְזָדֹ֗ון אֲׁשֶר־יַעֲׂשֶ֣ה וְהָאִ֞יׁש יב ּוׂשְמֹאל:
מִּיִׂשְרָאֵל: הָרָ֖ע ּובִעַרְתָ֥ הַהּ֔וא הָאִ֣יׁש ּומֵת֙ אֶל־הַּׁשֹפֵ֑ט אֹ֖ו אֱלֹהֶ֔יךָ אֶת־יְהֹוָ֣ה
יְהֹוָ֤ה אֲׁשֶ֨ר אֶל־הָאָ֗רֶץ ּכִי־תָבֹ֣א יד ס עֹוד: יְזִידּ֖ון וְלֹ֥א וְיִרָ֑אּו יִׁשְמְעּ֣ו וְכָל־הָעָ֖ם יג
אֲׁשֶ֥ר ּכְכָל־הַּגֹויִ֖ם מֶ֔לֶךְ עָלַי֙ אָׂשִ֤ימָה וְאָמַרְתָ֗ ּבָּ֑ה וְיָׁשַ֣בְתָה וִירִׁשְתָּ֖ה לָ֔ךְ נֹתֵ֣ן אֱלֹהֶ֨יךָ֙
תָׂשִ֤ים אַחֶ֗יךָ מִּקֶ֣רֶב ּבֹ֑ו אֱלֹהֶ֖יךָ יְהֹוָ֥ה יִבְחַ֛ר אֲׁשֶ֥ר מֶ֔לֶךְ עָלֶ֨יךָ֙ תָׂשִ֤ים ׂשֹ֣ום טו סְבִיבֹתָי:
לֹא־יַרְּבֶה־ּלֹ֣ו רַק֘ טז הּוא: לֹא־אָחִ֖יךָ אֲׁשֶ֥ר נָכְרִ֔י אִ֣יׁש עָלֶ֨יךָ֙ לָתֵ֤ת תּוכַ֗ל לֹ֣א מֶ֔לֶךְ עָלֶ֨יךָ֙
לֹ֣א לָכֶ֔ם אָמַ֣ר וַיהֹוָה֙ סּ֑וס הַרְּבֹ֣ות לְמַ֖עַן מִצְרַ֔יְמָה אֶת־הָעָם֙ וְלֹא־יָׁשִ֤יב סּוסִים֒
לֹ֥א וְזָהָ֔ב וְכֶ֣סֶף לְבָבֹ֑ו יָסּ֖ור וְלֹ֥א נָׁשִ֔ים יַרְּבֶה־ּלֹו֙ וְלֹ֤א יז עֹוד: הַּזֶ֖ה ּבַּדֶ֥רֶךְ לָׁשּ֛וב תֹסִפּ֗ון
הַתֹורָ֤ה אֶת־מִׁשְנֵ֨ה לֹ֜ו וְכָ֨תַב מַמְלַכְתֹ֑ו ּכִּסֵ֣א עַ֖ל כְׁשִבְתֹ֔ו וְהָיָ֣ה יח מְאֹד: יַרְּבֶה־ּלֹ֖ו
לְמַ֣עַן חַּיָ֑יו ּכָל־יְמֵ֣י בֹ֖ו וְקָ֥רָא עִּמֹ֔ו וְהָיְתָ֣ה יט הַלְוִּיִם: הַּכֹהֲנִ֥ים מִּלִפְנֵ֖י עַל־סֵ֔פֶר הַּזֹאת֙
וְאֶת־הַחֻּקִ֥ים הַּזֹ֛את הַתֹורָ֥ה אֶת־ּכָל־ּדִבְרֵ֞י לִׁ֠שְמֹ֠ר אֱלֹהָ֔יו אֶת־יְהֹוָ֣ה לְיִרְאָה֙ יִלְמַ֗ד
ּוׂשְמֹ֑אול יָמִ֣ין מִן־הַּמִצְוָ֖ה סּ֥ור ּולְבִלְתִ֛י מֵאֶחָ֔יו רּום־לְבָבֹו֙ לְבִלְתִ֤י כ לַעֲׂשתָם: הָאֵּ֖לֶה

לְמַ֩עַן֩ יַאֲרִ֨יךְ יָמִ֧ים עַל־מַמְלַכְתֹ֛ו הּ֥וא ּובָנָ֖יו ּבְקֶ֥רֶב יִׂשְרָאֵל:   ס

פרק יח
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אִּׁשֵ֧י[רביעי] עִם־יִׂשְרָאֵ֑ל וְנַחֲלָ֖ה חֵ֥לֶק לֵוִ֛י ּכָל־ׁשֵ֧בֶט הַלְוִּיִ֜ם לַּכֹהֲנִ֨ים לֹא־יִ֠הְיֶ֠ה א
ּכַאֲׁשֶ֖ר נַחֲלָתֹ֔ו הּ֣וא יְהֹוָה֙ אֶחָ֑יו ּבְקֶ֣רֶב לֹא־יִהְיֶה־ּלֹ֖ו וְנַחֲלָ֥ה ב יֹאכֵלּון: וְנַחֲלָתֹ֖ו יְהֹוָ֛ה
אִם־ׁשֹ֣ור הַּזֶ֖בַח זֹבְחֵ֥י מֵאֵ֛ת הָעָ֗ם מֵאֵ֣ת הַּכֹהֲנִ֜ים מִׁשְּפַ֨ט יִהְיֶה֩ וְזֶ֡ה ג ס ּדִּבֶר־לֹו:
וְיִצְהָרֶ֗ךָ תִירׁשְךָ֣ ּדְגָנְךָ֜ רֵאׁשִ֨ית ד וְהַּקֵבָה: וְהַּלְחָיַ֖יִם הַּזְרֹ֥עַ לַּכֹהֵ֔ן וְנָתַן֙ אִם־ׂשֶ֑ה
לְׁשָרֵ֧ת לַעֲמֹ֨ד מִּכָל־ׁשְבָטֶ֑יךָ אֱלֹהֶ֖יךָ יְהֹוָ֥ה ּבָחַ֛ר בֹ֗ו ּכִ֣י ה תִתֶן־לֹו: צֹאנְךָ֖ ּגֵ֥ז וְרֵאׁשִ֛ית

ס ּכָל־הַּיָמִים: ּובָנָ֖יו הּ֥וא ׁשְעָרֶ֨יךָ֙[חמישי]ּבְׁשֵם־יְהֹוָ֛ה מֵאַחַ֤ד הַּלֵוִ֜י וְכִי־יָבֹ֨א ו
יְהֹוָה: אֲׁשֶר־יִבְחַ֥ר אֶל־הַּמָקֹ֖ום נַפְׁשֹ֔ו ּבְכָל־אַּוַ֣ת ּובָא֙ ׁשָ֑ם ּגָ֣ר אֲׁשֶר־הּ֖וא מִּכָל־יִׂשְרָאֵ֔ל
חֵ֥לֶק ח יְהֹוָה: לִפְנֵ֥י ׁשָ֖ם הָעֹמְדִ֥ים הַלְוִּיִ֔ם ּכְכָל־אֶחָיו֙ אֱלֹהָ֑יו יְהֹוָ֣ה ּבְׁשֵ֖ם וְׁשֵרֵ֕ת ז
אֲׁשֶר־יְהֹוָ֥ה אֶל־הָאָ֔רֶץ ּבָ֣א אַתָה֙ ּכִ֤י ט ס עַל־הָאָבֹות: מִמְּכָרָ֖יו לְבַ֥ד יֹאכֵ֑לּו ּכְחֵ֖לֶק
מַעֲבִ֥יר בְךָ֔ לֹא־יִּמָצֵ֣א י הָהֵם: הַּגֹויִ֥ם ּכְתֹועֲבֹ֖ת לַעֲׂשֹ֔ות לֹא־תִלְמַ֣ד לָ֑ךְ נֹתֵ֣ן אֱלֹהֶ֖יךָ
אֹוב֙ וְׁשֹאֵ֥ל חָ֑בֶר וְחֹבֵ֖ר יא ּומְכַּׁשֵף: ּומְנַחֵׁ֖ש מְעֹונֵ֥ן קְסָמִ֔ים קֹסֵ֣ם ּבָאֵׁ֑ש ּבְנֹו־ּובִתֹ֖ו
הַתֹועֵבֹ֣ת ּובִגְלַל֙ אֵּ֑לֶה ּכָל־עֹׂ֣שֵה יְהֹוָ֖ה ּכִי־תֹועֲבַ֥ת יב אֶל־הַּמֵתִים: וְדֹרֵׁ֖ש וְיִּדְעֹנִ֔י
אֱלֹהֶיךָ: יְהֹוָ֥ה עִ֖ם תִהְיֶ֔ה תָמִ֣ים יג מִּפָנֶיךָ: אֹותָ֖ם מֹורִ֥יׁש אֱלֹהֶי֔ךָ יְהֹוָ֣ה הָאֵּ֔לֶה

וְאֶל־קֹסְמִ֖ים[ששי] אֶל־מְעֹנְנִ֥ים אֹותָ֔ם יֹורֵׁ֣ש אַתָה֙ אֲׁשֶ֤ר הָאֵּ֗לֶה הַּגֹויִ֣ם | ּכִ֣י יד
לְךָ֖ יָקִ֥ים ּכָמֹ֔נִי מֵאַחֶ֨יךָ֙ מִּקִרְּבְךָ֤ נָבִ֨יא טו אֱלֹהֶיךָ: יְהֹוָ֥ה לְךָ֖ נָ֥תַן כֵ֔ן לֹ֣א וְאַתָ֕ה יִׁשְמָ֑עּו
ּבְיֹ֥ום ּבְחֹרֵ֔ב אֱלֹהֶ֨יךָ֙ יְהֹוָ֤ה מֵעִ֨ם אֲׁשֶר־ׁשָאַ֜לְתָ ּכְכֹ֨ל טז תִׁשְמָעּון: אֵלָ֖יו אֱלֹהֶ֑יךָ יְהֹוָ֣ה
הַּזֹ֛את הַּגְדֹלָ֥ה וְאֶת־הָאֵׁ֨ש אֱלֹהָ֔י יְהֹוָ֣ה אֶת־קֹול֙ לִׁשְמֹ֨עַ֙ אֹסֵ֗ף לֹ֣א לֵאמֹ֑ר הַּקָהָ֖ל

ּדִּבֵרּו: אֲׁשֶ֥ר הֵיטִ֖יבּו אֵלָ֑י יְהֹוָ֖ה וַּיֹ֥אמֶר יז אָמּות: וְלֹ֥א עֹ֖וד נָבִ֨יא[*]לֹא־אֶרְאֶ֥ה יח
ּכָל־אֲׁשֶ֥ר אֵ֖ת אֲלֵיהֶ֔ם וְדִּבֶ֣ר ּבְפִ֔יו דְבָרַי֙ וְנָתַתִ֤י ּכָמֹ֑וךָ אֲחֵיהֶ֖ם מִּקֶ֥רֶב לָהֶ֛ם אָקִ֥ים
אֶדְרׁ֥ש אָנֹכִ֖י ּבִׁשְמִ֑י יְדַּבֵ֖ר אֲׁשֶ֥ר אֶל־ּדְבָרַ֔י לֹא־יִׁשְמַע֙ אֲׁשֶ֤ר הָאִיׁש֙ וְהָיָ֗ה יט אֲצַּוֶּנּו:
וַאֲׁשֶ֣ר לְדַּבֵ֔ר לֹא־צִּוִיתִיו֙ אֲׁשֶ֤ר אֵ֣ת ּבִׁשְמִ֗י ּדָבָ֜ר לְדַּבֵ֨ר יָזִיד֩ אֲׁשֶ֣ר הַּנָבִ֡יא אַ֣ךְ כ מֵעִּמֹו:
נֵדַ֣ע אֵיכָה֙ ּבִלְבָבֶ֑ךָ תֹאמַ֖ר וְכִ֥י כא הַהּוא: הַּנָבִ֥יא ּומֵ֖ת אֲחֵרִ֑ים אֱלֹהִ֣ים ּבְׁשֵ֖ם יְדַּבֵ֔ר
הַּדָבָר֙ וְלֹא־יִהְיֶ֤ה יְהֹוָ֗ה ּבְׁשֵ֣ם הַּנָבִ֜יא יְדַּבֵ֨ר אֲׁשֶר֩ כב יְהֹוָה: לֹא־דִּבְרֹ֖ו אֲׁשֶ֥ר אֶת־הַּדָבָ֔ר
ס מִּמֶּנּו: תָגּ֖ור לֹ֥א הַּנָבִ֔יא ּדִּבְרֹ֣ו ּבְזָדֹון֙ יְהֹוָ֑ה לֹא־דִּבְרֹ֖ו אֲׁשֶ֥ר הַּדָבָ֔ר הּ֣וא יָבֹ֔א וְלֹ֣א

[ע''כ ששי]

פרק יט
וִירִׁשְתָ֕ם אֶת־אַרְצָ֑ם לְךָ֖ נֹתֵ֥ן אֱלֹהֶ֔יךָ יְהֹוָ֣ה אֲׁשֶר֙ אֶת־הַּגֹויִ֔ם אֱלֹהֶ֨יךָ֙ יְהֹוָ֤ה ּכִי־יַכְרִ֞ית א
יְהֹוָ֣ה אֲׁשֶר֙ אַרְצְךָ֔ ּבְתֹ֣וךְ לָ֑ךְ תַבְּדִ֣יל עָרִ֖ים ׁשָלֹ֥וׁש ב ּובְבָתֵיהֶם: בְעָרֵיהֶ֖ם וְיָׁשַבְתָ֥
יַנְחִילְךָ֖ אֲׁשֶ֥ר אַרְצְךָ֔ אֶת־ּגְבּ֣ול וְׁשִּלַׁשְתָ֙ הַּדֶ֒רֶךְ֒ לְךָ֘ תָכִ֣ין ג לְרִׁשְתָּה: לְךָ֖ נֹתֵ֥ן אֱלֹהֶ֔יךָ
וָחָ֑י ׁשָּ֖מָה אֲׁשֶר־יָנּ֥וס הָרֹצֵ֔חַ ּדְבַ֣ר וְזֶה֙ ד ּכָל־רֹצֵחַ: ׁשָּ֖מָה לָנּ֥וס וְהָיָ֕ה אֱלֹהֶ֑יךָ יְהֹוָ֣ה
יָבֹ֨א וַאֲׁשֶר֩ ה ׁשִלְׁשֹם: מִתְמֹ֥ל לֹ֖ו לֹא־ׂשנֵ֥א וְהּ֛וא ּבִבְלִי־דַ֔עַת אֶת־רֵעֵ֨הּו֙ יַּכֶ֤ה אֲׁשֶ֨ר
מִן־הָעֵ֔ץ הַּבַרְזֶל֙ וְנָׁשַ֤ל הָעֵ֔ץ לִכְרֹ֣ת בַּגַרְזֶן֙ יָדֹ֤ו וְנִּדְחָ֨ה עֵצִים֒ לַחְטֹ֣ב בַּיַ֘עַר֘ אֶת־רֵעֵ֥הּו

וָחָי: הֶעָרִים־הָאֵּ֖לֶה אֶל־אַחַ֥ת יָנּ֛וס הּ֗וא וָמֵ֑ת אֶת־רֵעֵ֖הּו ּגֹאֵ֨ל[*]ּומָצָ֥א ּפֶן־יִרְּדֹף֩ ו
אֵ֣ין וְלֹו֙ נָ֑פֶׁש וְהִּכָ֣הּו הַּדֶ֖רֶךְ ּכִי־יִרְּבֶ֥ה וְהִּׂשִיגֹ֛ו לְבָבֹו֒ יֵחַם֘ ּכִ֣י הָרֹצֵ֗חַ אַחֲרֵ֣י הַּדָ֜ם
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ׁשָלֹׁ֥ש לֵאמֹ֑ר מְצַּוְךָ֖ אָנֹכִ֥י עַל־ּכֵ֛ן ז ׁשִלְׁשֹום: מִתְמֹ֥ול לֹ֖ו הּ֛וא לֹא־ׂשנֵ֥א ּכִ֠י מִׁשְּפַט־מָ֔וֶת
וְנָ֤תַן לַאֲבֹתֶ֑יךָ נִׁשְּבַ֖ע ּכַאֲׁשֶ֥ר אֶת־ּגְבֻ֣לְךָ֔ אֱלֹהֶ֨יךָ֙ יְהֹוָ֤ה וְאִם־יַרְחִ֞יב ח לָךְ: תַבְּדִ֥יל עָרִ֖ים
הַּזֹ֜את אֶת־ּכָל־הַּמִצְוָ֨ה ּכִי־תִׁשְמֹר֩ ט לַאֲבֹתֶיךָ: לָתֵ֥ת ּדִּבֶ֖ר אֲׁשֶ֥ר אֶת־ּכָל־הָאָ֔רֶץ לְךָ֙
ּבִדְרָכָ֖יו וְלָלֶ֥כֶת אֱלֹהֶ֛יךָ אֶת־יְהֹוָ֧ה לְאַהֲבָ֞ה הַּיֹום֒ מְצַּוְךָ֘ אָנֹכִ֣י אֲׁשֶ֨ר לַעֲׂשתָּ֗ה
ּבְקֶ֣רֶב נָקִ֔י ּדָ֣ם יִּׁשָפֵךְ֙ וְלֹ֤א י הָאֵּלֶה: הַּׁשָלׁ֥ש עַ֖ל עָרִ֔ים ׁשָלֹׁ֣ש עֹוד֙ לְךָ֥ וְיָסַפְתָ֙ ּכָל־הַּיָמִ֑ים

אַרְצְךָ֔ אֲׁשֶר֙ יְהֹוָ֣ה אֱלֹהֶ֔יךָ נֹתֵ֥ן לְךָ֖ נַחֲלָ֑ה וְהָיָ֥ה עָלֶ֖יךָ ּדָמִים:   פ   
אֶל־אַחַ֖ת וְנָ֕ס וָמֵ֑ת נֶ֖פֶׁש וְהִּכָ֥הּו עָלָ֔יו וְקָ֣ם לֹו֙ וְאָ֤רַב לְרֵעֵ֔הּו ׂשֹנֵ֣א אִיׁש֙ וְכִי־יִהְיֶ֥ה יא
הַּדָ֖ם ּגֹאֵ֥ל ּבְיַ֛ד אֹתֹ֗ו וְנָתְנּ֣ו מִּׁשָ֑ם אֹתֹ֖ו וְלָקְחּ֥ו עִירֹ֔ו זִקְנֵ֣י וְׁשָלְחּו֙ יב הָאֵל: הֶעָרִ֥ים

ס לָךְ: וְטֹ֥וב מִּיִׂשְרָאֵ֖ל דַם־הַּנָקִ֛י ּובִעַרְתָ֧ עָלָ֑יו עֵינְךָ֖ לֹא־תָחֹ֥וס יג לֹ֤א[*]וָמֵת: יד
אֱלֹהֶ֔יךָ יְהֹוָ֣ה אֲׁשֶר֙ ּבָאָ֕רֶץ תִנְחַ֔ל אֲׁשֶ֣ר ּבְנַחֲלָתְךָ֙ רִאׁשֹנִ֑ים ּגָבְלּ֖ו אֲׁשֶ֥ר רֵעֲךָ֔ ּגְבּ֣ול תַּסִיג֙
ּבְכָל־חֵ֖טְא ּולְכָל־חַּטָ֔את לְכָל־עָֹון֙ ּבְאִ֗יׁש אֶחָ֜ד עֵ֨ד לֹא־יָקּום֩ טו ס לְרִׁשְתָּה: לְךָ֖ נֹתֵ֥ן
ּכִי־יָקּ֥ום טז ּדָבָר: יָקּ֥ום ׁשְלׁשָה־עֵדִ֖ים עַל־ּפִ֥י אֹ֛ו עֵדִ֗ים ׁשְנֵ֣י | עַל־ּפִ֣י יֶחֱטָ֑א אֲׁשֶ֣ר
יְהֹוָ֑ה לִפְנֵ֣י הָרִ֖יב אֲׁשֶר־לָהֶ֥ם ׁשְנֵי־הָאֲנָׁשִ֛ים וְעָמְדּ֧ו סָרָה:יז ּבֹ֖ו לַעֲנֹ֥ות ּבְאִ֑יׁש עֵד־חָמָ֖ס

הָהֵם: ּבַּיָמִ֥ים יִהְיּ֖ו אֲׁשֶ֥ר וְהַּׁשֹ֣פְטִ֔ים הַּכֹהֲנִים֙ הֵיטֵ֑ב[*]לִפְנֵ֤י הַּׁשֹפְטִ֖ים וְדָרְׁשּ֥ו יח
לְאָחִ֑יו לַעֲׂשֹ֣ות זָמַ֖ם ּכַאֲׁשֶ֥ר לֹ֔ו וַעֲׂשִ֣יתֶם יט בְאָחִיו: עָנָ֥ה ׁשֶ֖קֶר הָעֵ֔ד עֵד־ׁשֶ֨קֶר֙ וְהִּנֵ֤ה
הָרָ֛ע ּכַּדָבָ֥ר עֹ֗וד לַעֲׂשֹ֜ות וְלֹא־יֹסִ֨פּו וְיִרָ֑אּו יִׁשְמְעּ֣ו וְהַּנִׁשְאָרִ֖ים כ מִּקִרְּבֶךָ: הָרָ֖ע ּובִעַרְתָ֥
ּבְרָגֶל: רֶ֥גֶל ּבְיָ֖ד יָ֥ד ּבְׁשֵ֔ן ׁשֵ֣ן ּבְעַ֨יִן֙ עַ֤יִן ּבְנֶ֗פֶׁש נֶ֣פֶׁש עֵינֶ֑ךָ תָחֹ֖וס וְלֹ֥א כא ּבְקִרְּבֶךָ: הַּזֶ֖ה

ס

פרק כ
מֵהֶ֑ם תִירָ֖א לֹ֥א מִּמְךָ֔ רַ֣ב עַ֚ם וָרֶ֨כֶב֙ סּ֤וס וְרָאִ֜יתָ עַל־אֹיְבֶ֗ךָ לַּמִלְחָמָ֜ה ּכִי־תֵצֵ֨א א
וְנִּגַׁ֥ש אֶל־הַּמִלְחָמָ֑ה ּכְקָרָבְכֶ֖ם וְהָיָ֕ה ב מִצְרָיִם: מֵאֶ֥רֶץ הַּמַעַלְךָ֖ עִּמָ֔ךְ אֱלֹהֶ֨יךָ֙ ּכִי־יְהֹוָ֤ה
לַּמִלְחָמָ֖ה הַּיֹ֛ום קְרֵבִ֥ים אַתֶ֨ם יִׂשְרָאֵ֔ל ׁשְמַ֣ע אֲלֵהֶם֙ וְאָמַ֤ר ג אֶל־הָעָם: וְדִּבֶ֥ר הַּכֹהֵ֖ן
ּכִ֚י ד מִּפְנֵיהֶם: וְאַל־תַעַרְצּ֖ו וְאַל־תַחְּפְזּ֛ו אַל־תִירְאּ֧ו לְבַבְכֶ֗ם אַל־יֵרַ֣ךְ עַל־אֹיְבֵיכֶ֑ם

אֶתְכֶם: לְהֹוׁשִ֥יעַ עִם־אֹיְבֵיכֶ֖ם לָכֶ֛ם לְהִּלָחֵ֥ם עִּמָכֶ֑ם הַהֹלֵ֖ךְ אֱלֹהֵיכֶ֔ם [*]יְהֹוָ֣ה
יֵלֵ֖ךְ חֲנָכֹ֔ו וְלֹ֣א בַיִת־חָדָׁש֙ ּבָנָ֤ה אֲׁשֶ֨ר מִי־הָאִ֞יׁש לֵאמֹר֒ אֶל־הָעָ֣ם הַּׁשֹטְרִים֘ וְדִּבְרּ֣ו ה
וְלֹ֣א ּכֶ֨רֶם֙ נָטַ֥ע אֲׁשֶ֨ר ּומִי־הָאִ֞יׁש ו יַחְנְכֶּנּו: אַחֵ֖ר וְאִ֥יׁש ּבַּמִלְחָמָ֔ה ּפֶן־יָמּות֙ לְבֵיתֹ֑ו וְיָׁשֹ֣ב
אֲׁשֶ֨ר ּומִי־הָאִ֞יׁש ז יְחַּלְלֶּנּו: אַחֵ֖ר וְאִ֥יׁש ּבַּמִלְחָמָ֔ה ּפֶן־יָמּות֙ לְבֵיתֹ֑ו וְיָׁשֹ֣ב יֵלֵ֖ךְ חִּלְלֹ֔ו
יִּקָחֶּנָה: אַחֵ֖ר וְאִ֥יׁש ּבַּמִלְחָמָ֔ה ּפֶן־יָמּות֙ לְבֵיתֹ֑ו וְיָׁשֹ֣ב יֵלֵ֖ךְ לְקָחָּ֔ה וְלֹ֣א אִּׁשָה֙ אֵרַׂ֤ש
וְיָׁשֹ֣ב יֵלֵ֖ךְ הַּלֵבָ֔ב וְרַ֣ךְ הַּיָרֵא֙ מִי־הָאִ֤יׁש וְאָמְרּ֗ו אֶל־הָעָם֒ לְדַּבֵ֣ר הַּׁשֹטְרִים֘ וְיָסְפּ֣ו ח
אֶל־הָעָ֑ם לְדַּבֵ֣ר הַּׁשֹטְרִ֖ים ּכְכַּלֹ֥ת וְהָיָ֛ה ט ּכִלְבָבֹו: אֶחָ֖יו אֶת־לְבַ֥ב יִּמַ֛ס וְלֹ֥א לְבֵיתֹ֑ו

ס הָעָם: ּבְרֹ֥אׁש צְבָאֹ֖ות ׂשָרֵ֥י עָלֶ֑יהָ[*]ּופָקְדּ֛ו לְהִּלָחֵ֖ם אֶל־עִ֔יר ּכִי־תִקְרַ֣ב י
ּכָל־הָעָ֣ם וְהָיָ֞ה לָ֑ךְ ּופָתְחָ֖ה תַעַנְךָ֔ אִם־ׁשָלֹ֣ום וְהָיָה֙ יא לְׁשָלֹום: אֵלֶ֖יהָ וְקָרָ֥אתָ
מִלְחָמָ֑ה עִּמְךָ֖ וְעָׂשְתָ֥ה עִּמָ֔ךְ תַׁשְלִים֙ וְאִם־לֹ֤א יב וַעֲבָדּוךָ: לָמַ֖ס לְךָ֛ יִהְיּ֥ו הַּנִמְצָא־בָּ֗ה
רַ֣ק יד לְפִי־חָרֶב: אֶת־ּכָל־זְכּורָּ֖ה וְהִּכִיתָ֥ ּבְיָדֶ֑ךָ אֱלֹהֶ֖יךָ יְהֹוָ֥ה ּונְתָנָּ֛ה יג עָלֶיהָ: וְצַרְתָ֖
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אֶת־ׁשְלַ֣ל וְאָכַלְתָ֙ לָ֑ךְ תָבֹ֣ז ּכָל־ׁשְלָלָּ֖ה בָעִ֛יר יִהְיֶ֥ה אֲׁשֶ֨ר וְכֹל֩ וְהַּבְהֵמָ֜ה וְהַּטַ֨ף הַּ֠נָׁשִ֠ים
לָךְ: אֱלֹהֶ֖יךָ יְהֹוָ֥ה נָתַ֛ן אֲׁשֶ֥ר מִּמְךָ֖[*]אֹיְבֶ֔יךָ הָרְחֹקֹ֥ת לְכָל־הֶ֣עָרִ֔ים תַעֲׂשֶה֙ ּכֵ֤ן טו

יְהֹוָ֣ה אֲׁשֶר֙ הָאֵּ֔לֶה הָעַּמִים֙ מֵעָרֵ֤י רַ֗ק טז הֵּנָה: הַּגֹויִם־הָאֵּ֖לֶה לֹא־מֵעָרֵ֥י אֲׁשֶ֛ר מְאֹ֑ד
וְהָאֱמֹרִי֙ הַחִתִ֤י תַחֲרִימֵ֗ם ּכִי־הַחֲרֵ֣ם יז ּכָל־נְׁשָמָה: תְחַּיֶ֖ה לֹ֥א נַחֲלָ֑ה לְ֖ךָ נֹתֵ֥ן אֱלֹהֶ֔יךָ
לֹא־יְלַּמְדּ֤ו אֲׁשֶ֨ר לְמַ֗עַן יח אֱלֹהֶיךָ: יְהֹוָ֥ה צִּוְךָ֖ ּכַאֲׁשֶ֥ר וְהַיְבּוסִ֑י הַחִּוִ֖י וְהַּפְרִּזִ֔י הַּכְנַעֲנִ֣י
ס אֱלֹהֵיכֶם: לַיהֹוָ֥ה וַחֲטָאתֶ֖ם לֵאלֹהֵיהֶ֑ם עָׂשּ֖ו אֲׁשֶ֥ר תֹועֲבֹתָ֔ם ּכְכֹל֙ לַעֲׂשֹ֔ות אֶתְכֶם֙
אֶת־עֵצָּה֙ לֹא־תַׁשְחִ֤ית לְתָפְׂשָּ֗ה עָלֶ֣יהָ לְהִּלָחֵ֧ם רַּבִ֜ים יָמִ֨ים אֶל־עִיר֩ ּכִי־תָצּ֣ור יט
מִּפָנֶ֖יךָ לָבֹ֥א הַּׂשָדֶ֔ה עֵ֣ץ הָאָדָם֙ ּכִ֤י תִכְרֹ֑ת לֹ֣א וְאֹתֹ֖ו תֹאכֵ֔ל מִּמֶּ֣נּו ּכִ֚י ּגַרְזֶ֔ן עָלָיו֙ לִנְּדֹ֤חַ
מָצֹ֗ור ּובָנִ֣יתָ וְכָרָ֑תָ תַׁשְחִ֖ית אֹתֹ֥ו הּ֔וא מַאֲכָל֙ לֹא־עֵ֤ץ ּכִ֣י אֲׁשֶר־תֵדַ֗ע עֵ֣ץ רַ֞ק כ ּבַּמָצֹור:

עַל־הָעִיר֙ אֲׁשֶר־הִוא֙ עֹׂשָ֧ה עִּמְךָ֛ מִלְחָמָ֖ה עַ֥ד רִדְתָּה:   פ

פרק כא
לֹ֥א[*] ּבַּׂשָדֶ֑ה נֹפֵ֖ל לְרִׁשְתָּ֔ה לְךָ֙ נֹתֵ֤ן אֱלֹהֶ֜יךָ יְהֹוָ֨ה אֲׁשֶר֩ ּבָאֲדָמָה֙ חָלָ֗ל ּכִי־יִּמָצֵ֣א א

הֶחָלָל: סְבִיבֹ֥ת אֲׁשֶ֖ר אֶל־הֶ֣עָרִ֔ים ּומָדְדּו֙ וְׁשֹפְטֶ֑יךָ זְקֵנֶ֖יךָ וְיָצְאּ֥ו ב הִּכָהּו: מִ֥י נֹודַ֖ע
אֲׁשֶ֤ר ּבָקָ֗ר עֶגְלַ֣ת הַהִ֜וא הָעִ֨יר זִקְנֵי֩ וְלָקְחּ֡ו אֶל־הֶחָלָ֑ל הַּקְרֹבָ֖ה הָעִ֔יר וְהָיָ֣ה ג
אֶל־נַ֣חַל אֶת־הָעֶגְלָה֙ הַהִ֤וא הָעִ֨יר זִקְנֵי֩ וְהֹורִ֡דּו ד ּבְעֹל: לֹא־מָׁשְכָ֖ה אֲׁשֶ֥ר ּבָּ֔ה לֹא־עֻּבַד֙
הַּכֹהֲנִים֘ וְנִּגְׁשּ֣ו ה ּבַּנָחַל: אֶת־הָעֶגְלָ֖ה וְעָרְפּו־ׁשָ֥ם יִּזָרֵ֑עַ וְלֹ֣א ּבֹ֖ו לֹא־יֵעָבֵ֥ד אֲׁשֶ֛ר אֵיתָ֔ן
יִהְיֶ֖ה וְעַל־ּפִיהֶ֥ם יְהֹוָ֑ה ּבְׁשֵ֣ם ּולְבָרֵ֖ךְ לְׁשָ֣רְתֹ֔ו אֱלֹהֶ֨יךָ֙ יְהֹוָ֤ה ּבָחַ֞ר בָ֗ם ּכִ֣י לֵוִי֒ ּבְנֵ֣י
אֶת־יְדֵיהֶ֔ם יִרְחֲצּו֙ אֶל־הֶחָלָ֑ל הַּקְרֹבִ֖ים הַהִ֔וא הָעִ֣יר זִקְנֵי֙ וְכֹ֗ל ו וְכָל־נָגַע: ּכָל־רִ֥יב

בַּנָחַל: הָעֲרּופָ֥ה [ׁשָפְכּו֙][מפטיר]עַל־הָעֶגְלָ֖ה ׁשָפְכֻה֙ לֹ֤א יָדֵ֗ינּו וְאָמְרּ֑ו וְעָנּ֖ו ז
ּדָ֣ם וְאַל־תִתֵן֙ יְהֹוָ֔ה אֲׁשֶר־ּפָדִ֨יתָ֙ יִׂשְרָאֵ֤ל לְעַּמְךָ֙ ּכַּפֵר֩ ח רָאּו: לֹ֥א וְעֵינֵ֖ינּו הַּזֶ֔ה אֶת־הַּדָ֣ם
מִּקִרְּבֶ֑ךָ הַּנָקִ֖י הַּדָ֥ם תְבַעֵ֛ר וְאַתָ֗ה ט הַּדָם: לָהֶ֖ם וְנִּכַּפֵ֥ר יִׂשְרָאֵ֑ל עַּמְךָ֣ ּבְקֶ֖רֶב נָקִ֔י

ס ס ס יְהֹוָה: ּבְעֵינֵ֥י הַּיָׁשָ֖ר תצא]ּכִי־תַעֲׂשֶ֥ה כי לַּמִלְחָמָ֖ה[פרשת ּכִי־תֵצֵ֥א י
יְפַת־תֹ֑אַר אֵׁ֖שֶת ּבַּׁשִבְיָ֔ה וְרָאִ֨יתָ֙ יא ׁשִבְיֹו: וְׁשָבִ֥יתָ ּבְיָדֶ֖ךָ אֱלֹהֶ֛יךָ יְהֹוָ֧ה ּונְתָנֹ֞ו עַל־אֹיְבֶ֑יךָ
אֶת־רֹאׁשָּ֔ה וְגִּלְחָה֙ ּבֵיתֶ֑ךָ אֶל־תֹ֣וךְ וַהֲבֵאתָּ֖ה יב לְאִּׁשָה: לְךָ֖ וְלָקַחְתָ֥ בָּ֔ה וְחָׁשַקְתָ֣
ּובָכְתָ֛ה ּבְבֵיתֶ֔ךָ וְיָׁשְבָה֙ מֵעָלֶ֗יהָ ׁשִבְיָּ֜ה אֶת־ׂשִמְלַ֨ת וְהֵסִ֩ירָה֩ יג אֶת־צִּפָרְנֶיהָ: וְעָׂשְתָ֖ה
לְאִּׁשָה: לְךָ֖ וְהָיְתָ֥ה ּובְעַלְתָּ֔ה אֵלֶ֨יהָ֙ תָבֹ֤וא ּכֵ֜ן וְאַ֨חַר יָמִ֑ים יֶ֣רַח וְאֶת־אִּמָּ֖ה אֶת־אָבִ֥יהָ
ּבַּכָ֑סֶף לֹא־תִמְּכְרֶּ֖נָה ּומָכֹ֥ר לְנַפְׁשָּ֔ה וְׁשִּלַחְתָּה֙ ּבָּ֗ה חָפַ֣צְתָ אִם־לֹ֧א וְהָיָ֞ה יד
הָאַחַ֤ת נָׁשִ֗ים ׁשְתֵ֣י לְאִ֜יׁש ָ ּכִי־תִהְיֶ֨ין טו ס עִּנִיתָּה: אֲׁשֶ֥ר תַ֖חַת ּבָּ֔ה לֹא־תִתְעַּמֵ֣ר
הַּבְכֹ֖ר הַּבֵ֥ן וְהָיָ֛ה וְהַּׂשְנּואָ֑ה הָאֲהּובָ֖ה בָנִ֔ים וְיָלְדּו־לֹ֣ו ׂשְנּואָ֔ה וְהָאַחַ֣ת אֲהּובָה֙
לְבַּכֵר֙ יּוכַ֗ל לֹ֣א לֹ֑ו אֲׁשֶר־יִהְיֶ֖ה אֵ֥ת אֶת־ּבָנָ֔יו הַנְחִילֹ֣ו ּבְיֹום֙ וְהָיָ֗ה טז לַּׂשְנִיאָה:
יַּכִ֗יר ּבֶן־הַּׂשְנּואָ֜ה אֶת־הַּבְכֹ֨ר ּכִי֩ יז הַּבְכֹר: בֶן־הַּׂשְנּואָ֖ה עַל־ּפְנֵ֥י אֶת־ּבֶן־הָ֣אֲהּובָ֔ה
ס הַּבְכֹרָה: מִׁשְּפַ֥ט לֹ֖ו אֹנֹ֔ו רֵאׁשִ֣ית ּכִי־הּוא֙ לֹ֑ו אֲׁשֶר־יִּמָצֵ֖א ּבְכֹ֥ל ׁשְנַ֔יִם ּפִ֣י לֹו֙ לָ֤תֶת

וְיִּסְרּ֣ו[לוי] אִּמֹ֑ו ּובְקֹ֣ול אָבִ֖יו ּבְקֹ֥ול ׁשֹמֵ֔עַ אֵינֶּ֣נּו ּומֹורֶ֔ה סֹורֵ֣ר ּבֵ֚ן לְאִ֗יׁש ּכִי־יִהְיֶ֣ה יח
עִירֹ֖ו אֶל־זִקְנֵ֥י אֹתֹ֛ו וְהֹוצִ֧יאּו וְאִּמֹ֑ו אָבִ֣יו בֹ֖ו וְתָ֥פְׂשּו יט אֲלֵיהֶם: יִׁשְמַ֖ע וְלֹ֥א אֹתֹ֔ו
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ּבְקֹלֵ֑נּו ׁשֹמֵ֖עַ אֵינֶּ֥נּו ּומֹרֶ֔ה סֹורֵ֣ר זֶה֙ ּבְנֵ֤נּו עִירֹ֗ו אֶל־זִקְנֵ֣י וְאָמְרּ֞ו כ מְקֹמֹו: וְאֶל־ׁשַ֥עַר
מִּקִרְּבֶ֑ךָ הָרָ֖ע ּובִעַרְתָ֥ וָמֵ֔ת בָאֲבָנִים֙ עִירֹ֤ו ּכָל־אַנְׁשֵ֨י ּו֠רְגָמֻ֠הּו כא וְסֹבֵא: זֹולֵ֖ל
וְהּומָ֑ת מִׁשְּפַט־מָ֖וֶת חֵ֛טְא בְאִ֗יׁש וְכִי־יִהְיֶ֣ה כב ס וְיִרָאּו: יִׁשְמְעּ֥ו וְכָל־יִׂשְרָאֵ֖ל
הַהּ֔וא ּבַּיֹ֣ום תִקְּבְרֶּ֨נּו֙ ּכִי־קָבֹ֤ור עַל־הָעֵ֗ץ נִבְלָתֹ֜ו לֹא־תָלִ֨ין כג עַל־עֵץ: אֹתֹ֖ו וְתָלִ֥יתָ
נַחֲלָה: לְךָ֖ נֹתֵ֥ן אֱלֹהֶ֔יךָ יְהֹוָ֣ה אֲׁשֶר֙ אֶת־אַדְמָ֣תְךָ֔ תְטַּמֵא֙ וְלֹ֤א תָלּ֑וי אֱלֹהִ֖ים ּכִי־קִלְלַ֥ת

ס

פרק כב
תְׁשִיבֵ֖ם הָׁשֵ֥ב מֵהֶ֑ם וְהִתְעַּלַמְתָ֖ נִּדָחִ֔ים אֶת־ׂשֵיֹו֙ אֹ֤ו אָחִ֜יךָ אֶת־ׁשֹ֨ור לֹא־תִרְאֶה֩ א
עִּמְךָ֗ וְהָיָ֣ה ּבֵיתֶ֔ךָ אֶל־תֹ֣וךְ וַאֲסַפְתֹו֙ יְדַעְתֹ֑ו וְלֹ֣א אֵלֶ֖יךָ אָחִ֛יךָ קָרֹ֥וב וְאִם־לֹ֨א ב לְאָחִיךָ:
וְכֵ֨ן לְׂשִמְלָתֹו֒ תַעֲׂשֶה֘ וְכֵ֣ן לַחֲמֹרֹ֗ו תַעֲׂשֶ֣ה וְכֵ֧ן ג לֹו: וַהֲׁשֵבֹתֹ֖ו אֹתֹ֔ו אָחִ֨יךָ֙ ּדְרֹׁ֤ש עַ֣ד
ס לְהִתְעַּלֵם: תּוכַ֖ל לֹ֥א ּומְצָאתָּ֑ה מִּמֶּ֖נּו אֲׁשֶר־תֹאבַ֥ד אָחִ֛יךָ לְכָל־אֲבֵדַ֥ת תַעֲׂשֶ֜ה
תָקִ֖ים הָקֵ֥ם מֵהֶ֑ם וְהִתְעַּלַמְתָ֖ ּבַּדֶ֔רֶךְ נֹפְלִ֣ים ׁשֹורֹו֙ אֹ֤ו אָחִ֜יךָ אֶת־חֲמֹ֨ור לֹא־תִרְאֶה֩ ד

ס ּכִ֧י[ישראל]עִּמֹו: אִּׁשָ֑ה ׂשִמְלַ֣ת ּגֶ֖בֶר וְלֹא־יִלְּבַׁ֥ש עַל־אִּׁשָ֔ה כְלִי־גֶ֨בֶר֙ לֹא־יִהְיֶ֤ה ה
תֹועֲבַ֛ת יְהֹוָ֥ה אֱלֹהֶי֖ךָ ּכָל־עֹׂ֥שֵה אֵּלֶה:   פ   

בֵיצִ֔ים אֹ֣ו אֶפְרֹחִים֙ עַל־הָאָ֗רֶץ אֹ֣ו | ּבְכָל־עֵ֣ץ ּבַּדֶ֜רֶךְ לְפָנֶ֡יךָ | קַן־צִּפֹ֣ור יִּקָרֵ֣א ּכִ֣י ו
ׁשַּלֵ֤חַ ז עַל־הַּבָנִים: הָאֵ֖ם לֹא־תִּקַ֥ח עַל־הַּבֵיצִ֑ים אֹ֖ו עַל־הָ֣אֶפְרֹחִ֔ים רֹבֶ֨צֶת֙ וְהָאֵ֤ם
ס יָמִים: וְהַאֲרַכְתָ֖ לָ֔ךְ יִ֣יטַב לְמַ֨עַן֙ תִּקַח־לָ֑ךְ וְאֶת־הַּבָנִ֖ים אֶת־הָאֵ֔ם תְׁשַּלַח֙

ּבְבֵיתֶ֔ךָ[רביעי] ּדָמִים֙ וְלֹא־תָׂשִ֤ים לְגַּגֶ֑ךָ מַעֲקֶ֖ה וְעָׂשִ֥יתָ חָדָׁ֔ש ּבַ֣יִת תִבְנֶה֙ ּכִ֤י ח
אֲׁשֶ֣ר הַּזֶ֨רַע֙ הַמְלֵאָ֤ה ּפֶן־תִקְּדַׁ֗ש ּכִלְאָ֑יִם ּכַרְמְךָ֖ לֹא־תִזְרַ֥ע ט מִּמֶּנּו: הַּנֹפֵ֖ל ּכִי־יִּפֹ֥ל
ׁשַעַטְנֵ֔ז תִלְּבַׁש֙ לֹ֤א יא יַחְּדָו: ּבְׁשֹור־ּובַחֲמֹ֖ר לֹא־תַחֲרֹׁ֥ש י ס הַּכָרֶם: ּותְבּואַ֖ת תִזְרָ֔ע
אֲׁשֶ֥ר ּכְסּותְךָ֖ ּכַנְפֹ֥ות עַל־אַרְּבַ֛ע תַעֲׂשֶה־ּלָ֑ךְ ּגְדִלִ֖ים יב ס יַחְּדָו: ּופִׁשְתִ֖ים צֶ֥מֶר
עֲלִילֹ֣ת לָּה֙ וְׂשָ֥ם יד ּוׂשְנֵאָּה: אֵלֶ֖יהָ ּובָ֥א אִּׁשָ֑ה אִ֖יׁש ּכִי־יִּקַ֥ח יג ס תְכַּסֶה־ּבָּה:
אֵלֶ֔יהָ וָאֶקְרַ֣ב לָקַ֔חְתִי הַּזֹאת֙ אֶת־הָאִּׁשָ֤ה וְאָמַ֗ר רָ֑ע ׁשֵ֣ם עָלֶ֖יהָ וְהֹוצִ֥א ּדְבָרִ֔ים
הַּנַעֲרָ֛ אֶת־ּבְתּולֵ֧י וְהֹוצִ֜יאּו וְאִּמָּ֑ה הַּנַעֲרָ֖ אֲבִ֥י וְלָקַ֛ח טו ּבְתּולִים: לָּ֖ה וְלֹא־מָצָ֥אתִי
הַּזֶ֛ה לָאִ֥יׁש נָתַ֜תִי אֶת־ּבִתִ֗י אֶל־הַּזְקֵנִ֑ים הַּנַעֲרָ֖ אֲבִ֥י וְאָמַ֛ר טז הַּׁשָעְרָה: הָעִ֖יר אֶל־זִקְנֵ֥י
ּבְתּולִ֔ים לְבִתְךָ֙ לֹא־מָצָ֤אתִי לֵאמֹ֗ר ּדְבָרִ֜ים עֲלִילֹ֨ת ׂשָם֩ וְהִּנֵה־הּ֡וא יז וַּיִׂשְנָאֶהָ: לְאִּׁשָ֖ה
הָעִיר־הַהִ֖וא זִקְנֵ֥י וְלָקְחּ֛ו יח הָעִיר: זִקְנֵ֥י לִפְנֵ֖י הַּׂשִמְלָ֔ה ּופָרְׂשּו֙ בִתִ֑י ּבְתּולֵ֣י וְאֵּ֖לֶה
ׁשֵ֣ם הֹוצִיא֙ ּכִ֤י הַּנַעֲרָ֔ה לַאֲבִ֣י וְנָתְנּו֙ כֶ֗סֶף מֵ֣אָה אֹתֹ֜ו וְעָנְׁשּ֨ו יט אֹתֹו: וְיִּסְרּ֖ו אֶת־הָאִ֑יׁש
ס ּכָל־יָמָיו: לְׁשַּלְחָּ֖ה לֹא־יּוכַ֥ל לְאִּׁשָ֔ה וְלֹו־תִהְיֶ֣ה יִׂשְרָאֵ֑ל ּבְתּולַ֣ת עַ֖ל רָ֔ע
אֶת־הַּנַעֲרָ֜ וְהֹוצִ֨יאּו כא לַּנַעֲרָ: בְתּולִ֖ים לֹא־נִמְצְאּ֥ו הַּזֶ֑ה הַּדָבָ֖ר הָיָ֔ה וְאִם־אֱמֶ֣ת כ
ּבְיִׂשְרָאֵ֔ל נְבָלָה֙ ּכִי־עָׂשְתָ֤ה וָמֵ֔תָה ּבָאֲבָנִים֙ עִירָּ֤ה אַנְׁשֵ֨י ּוסְקָלּ֩והָ֩ ּבֵית־אָבִ֗יהָ אֶל־ּפֶ֣תַח
עִם־אִּׁשָ֣ה | ׁשֹכֵ֣ב אִ֜יׁש ּכִי־יִּמָצֵ֨א כב ס מִּקִרְּבֶךָ: הָרָ֖ע ּובִעַרְתָ֥ אָבִ֑יהָ ּבֵ֣ית לִזְנֹ֖ות
הָרָ֖ע ּובִעַרְתָ֥ וְהָאִּׁשָ֑ה עִם־הָאִּׁשָ֖ה הַּׁשֹכֵ֥ב הָאִ֛יׁש ּגַם־ׁשְנֵיהֶ֔ם ּומֵ֨תּו֙ בְעֻלַת־ּבַ֗עַל
וְׁשָכַ֥ב ּבָעִ֖יר אִ֛יׁש ּומְצָאָּ֥ה לְאִ֑יׁש מְאֹרָׂשָ֖ה בְתּולָ֔ה נַעֲרָ֣ יִהְיֶה֙ ּכִ֤י כג ס מִּיִׂשְרָאֵל:
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ּבָאֲבָנִים֘ אֹתָ֥ם ּוסְקַלְתֶ֨ם הַהִ֗וא הָעִ֣יר | אֶל־ׁשַ֣עַר אֶת־ׁשְנֵיהֶ֜ם וְהֹוצֵאתֶ֨ם כד עִּמָּה:
אֲׁשֶר־עִּנָ֖ה עַל־ּדְבַ֥ר וְאֶ֨ת־הָאִ֔יׁש בָעִ֔יר לֹא־צָעֲקָ֣ה אֲׁשֶ֣ר עַל־ּדְבַר֙ אֶת־הַּנַעֲרָ֗ וָמֵ֒תּו֒
אֶת־הַּנַעֲרָ֙ הָאִ֗יׁש יִמְצָ֣א וְאִם־ּבַּׂשָדֶ֞ה כה ס מִּקִרְּבֶךָ: הָרָ֖ע ּובִעַרְתָ֥ רֵעֵ֑הּו אֶת־אֵׁ֣שֶת
לְבַּדֹו: עִּמָּ֖ה אֲׁשֶר־ׁשָכַ֥ב הָאִ֛יׁש ּומֵ֗ת עִּמָּ֑ה וְׁשָכַ֣ב הָאִ֖יׁש וְהֶחֱזִיק־ּבָּ֥ה הַמְאֹ֣רָׂשָ֔ה
ּורְצָחֹ֣ו עַל־רֵעֵ֨הּו֙ אִ֤יׁש יָקּ֨ום ּכַאֲׁשֶר֩ ּכִ֡י מָ֑וֶת חֵ֣טְא לַּנַעֲרָ֖ אֵ֥ין דָבָ֔ר לֹא־תַעֲׂשֶ֣ה וְלַּנַעֲר֙ כו
לָּה: מֹוׁשִ֖יעַ וְאֵ֥ין הַמְאֹ֣רָׂשָ֔ה הַּנַעֲרָ֙ צָעֲקָ֗ה מְצָאָּ֑ה בַּׂשָדֶ֖ה ּכִ֥י כז הַּזֶה: הַּדָבָ֥ר ּכֵ֖ן נֶ֔פֶׁש
וְנִמְצָאּו: עִּמָּ֑ה וְׁשָכַ֣ב ּותְפָׂשָּ֖ה לֹא־אֹרָׂ֔שָה אֲׁשֶ֣ר בְתּולָה֙ נַעֲרָ֤ אִ֗יׁש ּכִי־יִמְצָ֣א כח ס
אֲׁשֶ֣ר תַ֚חַת לְאִּׁשָ֗ה וְלֹו־תִהְיֶ֣ה ּכָ֑סֶף חֲמִּׁשִ֣ים הַּנַעֲרָ֖ לַאֲבִ֥י עִּמָּ֛ה הַּׁשֹכֵ֥ב הָאִ֨יׁש וְ֠נָתַ֠ן כט

עִּנָּ֔ה לֹא־יּוכַ֥ל ׁשַּלְחָּ֖ה ּכָל־יָמָיו:   ס

פרק כג
פְצּועַ־ּדַּכָ֛ה לֹא־יָבֹ֧א ב ס אָבִיו: ּכְנַ֥ף יְגַּלֶ֖ה וְלֹ֥א אָבִ֑יו אֶת־אֵׁ֣שֶת אִ֖יׁש לֹא־יִּקַ֥ח א
עֲׂשִירִ֔י ּדֹ֣ור ּגַ֚ם יְהֹוָ֑ה ּבִקְהַ֣ל מַמְזֵ֖ר לֹא־יָבֹ֥א ג ס יְהֹוָה: ּבִקְהַ֥ל ׁשָפְכָ֖ה ּוכְרּ֥ות
עֲׂשִירִ֔י ּדֹ֣ור ּגַ֚ם יְהֹוָ֑ה ּבִקְהַ֣ל ּומֹואָבִ֖י עַּמֹונִ֛י לֹא־יָבֹ֧א ד ס יְהֹוָה: ּבִקְהַ֥ל לֹ֖ו לֹא־יָבֹ֥א
ּבַּלֶ֣חֶם אֶתְכֶם֙ לֹא־קִּדְמּ֤ו אֲׁשֶ֨ר עַל־ּדְבַ֞ר ה עַד־עֹולָם: יְהֹוָ֖ה ּבִקְהַ֥ל לָהֶ֛ם לֹא־יָבֹ֥א
אֲרַ֥ם מִּפְתֹ֛ור ּבֶן־ּבְעֹ֗ור אֶת־ּבִלְעָ֣ם עָלֶ֜יךָ ׂשָכַ֨ר וַאֲׁשֶר֩ מִּמִצְרָ֑יִם ּבְצֵאתְכֶ֣ם ּבַּדֶ֖רֶךְ ּובַּמַ֔יִם
ּלְךָ֛ אֱלֹהֶ֧יךָ יְהֹוָ֨ה וַּיַהֲפֹךְ֩ אֶל־ּבִלְעָ֔ם לִׁשְמֹ֣עַ אֱלֹהֶ֨יךָ֙ יְהֹוָ֤ה וְלֹא־אָבָ֞ה ו לְקַלְלֶּךָ: נַהֲרַ֖יִם
ּכָל־יָמֶ֖יךָ וְטֹבָתָ֑ם ׁשְלֹמָ֖ם לֹא־תִדְרֹׁ֥ש ז אֱלֹהֶיךָ: יְהֹוָ֥ה אֲהֵבְךָ֖ ּכִ֥י לִבְרָכָ֑ה אֶת־הַּקְלָלָ֖ה

ס ּכִי־גֵ֖ר[חמישי]לְעֹולָם: מִצְרִ֔י לֹא־תְתַעֵ֣ב הּ֑וא אָחִ֖יךָ ּכִ֥י אֲדֹמִ֔י לֹא־תְתַעֵ֣ב ח
ס יְהֹוָה: ּבִקְהַ֥ל לָהֶ֖ם יָבֹ֥א ׁשְלִיׁשִ֑י ּדֹ֣ור לָהֶ֖ם אֲׁשֶר־יִּוָלְדּ֥ו ּבָנִ֛ים ט בְאַרְצֹו: הָיִ֥יתָ
אֲׁשֶ֛ר אִ֔יׁש בְךָ֙ ּכִי־יִהְיֶ֤ה יא רָע: ּדָבָ֥ר מִּכֹ֖ל וְנִׁ֨שְמַרְתָ֔ עַל־אֹיְבֶ֑יךָ מַחֲנֶ֖ה ּכִי־תֵצֵ֥א י
הַּמַחֲנֶה: אֶל־תֹ֥וךְ יָבֹ֖א לֹ֥א לַּמַחֲנֶ֔ה אֶל־מִחּ֣וץ וְיָצָא֙ מִּקְרֵה־לָ֑יְלָה טָהֹ֖ור לֹא־יִהְיֶ֥ה
תִהְיֶ֣ה וְיָד֙ יג הַּמַחֲנֶה: אֶל־תֹ֥וךְ יָבֹ֖א הַּׁשֶ֔מֶׁש ּוכְבֹ֣א ּבַּמָ֑יִם יִרְחַ֣ץ לִפְנֹות־עֶ֖רֶב וְהָיָ֥ה יב
חּ֔וץ ּבְׁשִבְתְךָ֣ וְהָיָה֙ עַל־אֲזֵנֶ֑ךָ לְךָ֖ תִהְיֶ֥ה וְיָתֵ֛ד יד חּוץ: ׁשָּ֖מָה וְיָצָ֥אתָ לַּמַחֲנֶ֑ה מִחּ֖וץ לְךָ֔
מַחֲנֶ֗ךָ ּבְקֶ֣רֶב | מִתְהַּלֵ֣ךְ אֱלֹהֶ֜יךָ יְהֹוָ֨ה ּכִי֩ טו אֶת־צֵאָתֶךָ: וְכִּסִ֥יתָ וְׁשַבְתָ֖ בָּ֔ה וְחָפַרְתָ֣ה
וְׁשָ֖ב ּדָבָ֔ר עֶרְוַ֣ת בְךָ֙ וְלֹא־יִרְאֶ֤ה קָדֹ֑וׁש מַחֲנֶ֖יךָ וְהָיָ֥ה לְפָנֶ֔יךָ אֹיְבֶ֨יךָ֙ וְלָתֵ֤ת לְהַּצִילְךָ֙
עִּמְךָ֞ יז אֲדֹנָיו: מֵעִ֥ם אֵלֶ֖יךָ אֲׁשֶר־יִּנָצֵ֥ל אֶל־אֲדֹנָ֑יו עֶ֖בֶד לֹא־תַסְּגִ֥יר טז ס מֵאַחֲרֶיךָ:
ס תֹונֶּנּו: לֹ֖א לֹ֑ו ּבַּטֹ֣וב ׁשְעָרֶ֖יךָ ּבְאַחַ֥ד אֲׁשֶר־יִבְחַ֛ר ּבַּמָקֹ֧ום ּבְקִרְּבְךָ֗ יֵׁשֵ֣ב
לֹא־תָבִיא֩ יט יִׂשְרָאֵל: מִּבְנֵ֥י קָדֵׁ֖ש וְלֹא־יִהְיֶ֥ה יִׂשְרָאֵ֑ל מִּבְנֹ֣ות קְדֵׁשָ֖ה לֹא־תִהְיֶ֥ה יח
אֱלֹהֶ֖יךָ יְהֹוָ֥ה תֹועֲבַ֛ת ּכִ֧י לְכָל־נֶ֑דֶר אֱלֹהֶ֖יךָ יְהֹוָ֥ה ּבֵ֛ית ּכֶ֗לֶב ּומְחִ֣יר זֹונָ֜ה אֶתְנַ֨ן
יִּׁשָךְ: אֲׁשֶ֥ר ּכָל־ּדָבָ֖ר נֶׁ֕שֶךְ אֹ֑כֶל נֶׁ֣שֶךְ ּכֶ֖סֶף נֶׁ֥שֶךְ לְאָחִ֔יךָ לֹא־תַּׁשִ֣יךְ כ ס ּגַם־ׁשְנֵיהֶם:
יָדֶ֔ךָ מִׁשְלַ֣ח ּבְכֹל֙ אֱלֹהֶ֗יךָ יְהֹוָ֣ה יְבָרֶכְךָ֜ לְמַ֨עַן תַּׁשִ֑יךְ לֹ֣א ּולְאָחִ֖יךָ תַּׁשִ֔יךְ לַּנָכְרִ֣י כא

ס לְרִׁשְתָּה: בָא־ׁשָּ֖מָה אֲׁשֶר־אַתָ֥ה לַיהֹוָ֣ה[ששי]עַל־הָאָ֕רֶץ נֶ֨דֶר֙ ּכִי־תִּדֹ֥ר כב
חֵטְא: בְךָ֖ וְהָיָ֥ה מֵעִּמָ֔ךְ אֱלֹהֶ֨יךָ֙ יְהֹוָ֤ה יִדְרְׁשֶּ֜נּו ּכִי־דָרֹׁ֨ש לְׁשַּלְמֹ֑ו תְאַחֵ֖ר לֹ֥א אֱלֹהֶ֔יךָ
ּכַאֲׁשֶ֨ר וְעָׂשִ֑יתָ תִׁשְמֹ֣ר ׂשְפָתֶ֖יךָ מֹוצָ֥א כד חֵטְא: בְךָ֖ לֹא־יִהְיֶ֥ה לִנְּדֹ֑ר תֶחְּדַ֖ל וְכִ֥י כג
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ס ּבְפִיךָ: ּדִּבַ֖רְתָ אֲׁשֶ֥ר נְדָבָ֔ה אֱלֹהֶ֨יךָ֙ לַיהֹוָ֤ה ששי]נָדַ֜רְתָ ּבְכֶ֣רֶם[ע''כ תָבֹא֙ ּכִ֤י כה
רֵעֶ֔ךָ ּבְקָמַ֣ת תָבֹא֙ ּכִ֤י כו ס תִתֵן: לֹ֥א וְאֶל־ּכֶלְיְךָ֖ ׂשָבְעֶ֑ךָ ּכְנַפְׁשְךָ֖ עֲנָבִ֛ים וְאָכַלְתָ֧ רֵעֶ֔ךָ

וְקָטַפְתָ֥ מְלִילֹ֖ת ּבְיָדֶ֑ךָ וְחֶרְמֵׁש֙ לֹ֣א תָנִ֔יף עַ֖ל קָמַ֥ת רֵעֶךָ:   ס

פרק כד
ּדָבָ֔ר עֶרְוַ֣ת בָּה֙ ּכִי־מָ֤צָא ּבְעֵינָ֗יו תִמְצָא־חֵ֣ן אִם־לֹ֧א וְהָיָ֞ה ּובְעָלָּ֑ה אִּׁשָ֖ה אִ֛יׁש ּכִי־יִּקַ֥ח א
וְהָיְתָ֥ה וְהָלְכָ֖ה מִּבֵיתֹ֑ו וְיָצְאָ֖ה ב מִּבֵיתֹו: וְׁשִּלְחָּ֖ה ּבְיָדָּ֔ה וְנָתַ֣ן ּכְרִיתֻת֙ סֵ֤פֶר לָּ֜ה וְכָ֨תַב
וְׁשִּלְחָּ֖ה ּבְיָדָּ֔ה וְנָתַ֣ן ּכְרִיתֻת֙ סֵ֤פֶר לָּ֜ה וְכָ֨תַב הָאַחֲרֹון֒ הָאִ֣יׁש ּוׂשְנֵאָּה֘ ג לְאִיׁש־אַחֵר:
ּבַעְלָּ֣ה לֹא־יּוכַ֣ל ד לְאִּׁשָה: לֹ֖ו אֲׁשֶר־לְקָחָּ֥ה הָאַחֲרֹ֔ון הָאִ֣יׁש יָמּות֙ כִ֤י אֹ֣ו מִּבֵיתֹ֑ו
הֻּטַּמָ֔אָה אֲׁשֶ֣ר אַחֲרֵי֙ לְאִּׁשָ֗ה לֹ֣ו לִהְיֹ֧ות לְקַחְתָּ֜ה לָׁשּ֨וב אֲׁשֶר־ׁשִּ֠לְחָּ֠ה הָרִאׁשֹ֣ון
לְךָ֖ נֹתֵ֥ן אֱלֹהֶ֔יךָ יְהֹוָ֣ה אֲׁשֶר֙ אֶת־הָאָ֔רֶץ תַחֲטִיא֙ וְלֹ֤א יְהֹוָ֑ה לִפְנֵ֣י הִ֖וא ּכִי־תֹועֵבָ֥ה

ס עָלָ֖יו[*]נַחֲלָה: וְלֹא־יַעֲבֹ֥ר ּבַּצָבָ֔א יֵצֵא֙ לֹ֤א חֲדָׁשָ֔ה אִּׁשָ֣ה אִיׁש֙ ּכִי־יִּקַ֥ח ה
לֹא־יַחֲבֹ֥ל ו אֲׁשֶר־לָקָח: אֶת־אִׁשְתֹ֥ו וְׂשִּמַ֖ח אֶחָ֔ת ׁשָנָ֣ה לְבֵיתֹו֙ יִהְיֶ֤ה נָקִ֞י לְכָל־ּדָבָ֑ר
יִׂשְרָאֵ֔ל מִּבְנֵ֣י מֵאֶחָיו֙ נֶ֤פֶׁש ּגֹנֵ֨ב אִ֜יׁש ּכִי־יִּמָצֵ֨א ז ס חֹבֵל: הּ֥וא ּכִי־נֶ֖פֶׁש וָרָ֑כֶב רֵחַ֖יִם
הִּׁשָ֧מֶר ח ס מִּקִרְּבֶךָ: הָרָ֖ע ּובִעַרְתָ֥ הַהּ֔וא הַּגַּנָ֣ב ּומֵת֙ ּומְכָרֹ֑ו וְהִתְעַּמֶר־ּבֹ֖ו
ּכַאֲׁשֶ֥ר הַלְוִּיִ֛ם הַּכֹהֲנִ֧ים אֶתְכֶ֜ם אֲׁשֶר־יֹורּ֨ו ּכְכֹל֩ וְלַעֲׂשֹ֑ות מְאֹ֖ד לִׁשְמֹ֥ר ּבְנֶגַע־הַּצָרַ֛עַת
ּבַּדֶ֖רֶךְ לְמִרְיָ֑ם אֱלֹהֶ֖יךָ יְהֹוָ֥ה אֲׁשֶר־עָׂשָ֛ה אֵ֧ת זָכֹ֕ור ט לַעֲׂשֹות: תִׁשְמְרּ֥ו צִּוִיתִ֖ם

ס מִּמִצְרָיִם: אֶל־ּבֵיתֹ֖ו[*]ּבְצֵאתְכֶ֥ם לֹא־תָבֹ֥א מְאּ֑ומָה מַּׁשַ֣את בְרֵעֲךָ֖ ּכִי־תַּׁשֶ֥ה י
אֶת־הָעֲבֹ֖וט אֵלֶ֛יךָ יֹוצִ֥יא בֹ֔ו נֹׁשֶ֣ה אַתָה֙ אֲׁשֶ֤ר וְהָאִ֗יׁש תַעֲמֹ֑ד ּבַחּ֖וץ יא עֲבֹטֹו: לַעֲבֹ֥ט
אֶת־הָעֲבֹוט֙ לֹ֤ו תָׁשִ֨יב הָׁשֵב֩ יג ּבַעֲבֹטֹו: תִׁשְּכַ֖ב לֹ֥א הּ֑וא עָנִ֖י וְאִם־אִ֥יׁש יב הַחּוצָה:

ס אֱלֹהֶיךָ: יְהֹוָ֥ה לִפְנֵ֖י צְדָקָ֔ה תִהְיֶ֣ה ּולְךָ֙ ּובֵרֲכֶּ֑ךָ ּבְׂשַלְמָתֹ֖ו וְׁשָכַ֥ב הַּׁשֶ֔מֶׁש [*]ּכְבֹ֣וא
ּבְיֹומֹו֩ טו ּבִׁשְעָרֶיךָ: ּבְאַרְצְךָ֖ אֲׁשֶ֥ר מִּגֵרְךָ֛ אֹ֧ו מֵאַחֶ֕יךָ וְאֶבְיֹ֑ון עָנִ֣י ׂשָכִ֖יר לֹא־תַעֲׁשֹ֥ק יד
אֶת־נַפְׁשֹ֑ו נֹׂשֵ֖א הּ֥וא וְאֵלָ֕יו הּ֔וא עָנִי֙ ּכִ֤י הַּׁשֶ֗מֶׁש עָלָ֣יו וְלֹא־תָבֹ֧וא ׂשְכָרֹ֜ו תִתֵ֨ן
ּובָנִ֖ים עַל־ּבָנִ֔ים אָבֹות֙ לֹא־יּומְתּ֤ו טז ס חֵטְא: בְךָ֖ וְהָיָ֥ה אֶל־יְהֹוָ֔ה עָלֶ֨יךָ֙ וְלֹא־יִקְרָ֤א
וְלֹ֣א יָתֹ֑ום ּגֵ֣ר מִׁשְּפַ֖ט תַּטֶ֔ה לֹ֣א יז ס יּומָתּו: ּבְחֶטְאֹ֖ו אִ֥יׁש עַל־אָבֹ֑ות לֹא־יּומְתּ֣ו
מִּׁשָ֑ם אֱלֹהֶ֖יךָ יְהֹוָ֥ה וַּיִפְּדְךָ֛ ּבְמִצְרַ֔יִם הָיִ֨יתָ֙ עֶ֤בֶד ּכִ֣י וְזָכַרְתָ֗ יח אַלְמָנָה: ּבֶ֖גֶד תַחֲבֹ֔ל
וְׁשָכַחְתָ֧ בְׂשָדֶ֜ךָ קְצִירְךָ֙ תִקְצֹר֩ ּכִ֣י יט ס הַּזֶה: אֶת־הַּדָבָ֖ר לַעֲׂשֹ֔ות מְצַּוְךָ֙ אָנֹכִ֤י עַל־ּכֵ֞ן
יְהֹוָ֣ה יְבָרֶכְךָ֙ לְמַ֤עַן יִהְיֶ֑ה וְלָאַלְמָנָ֖ה לַּיָתֹ֥ום לַּגֵ֛ר לְקַחְתֹ֔ו תָׁשּוב֙ לֹ֤א ּבַּׂשָדֶ֗ה עֹ֣מֶר

ס יָדֶיךָ: מַעֲׂשֵ֥ה ּבְכֹ֖ל לַּיָתֹ֥ום[*]אֱלֹהֶ֔יךָ לַּגֵ֛ר אַחֲרֶ֑יךָ תְפַאֵ֖ר לֹ֥א זֵיתְךָ֔ תַחְּבֹט֙ ּכִ֤י כ
וְלָאַלְמָנָ֖ה לַּיָתֹ֥ום לַּגֵ֛ר אַחֲרֶ֑יךָ תְעֹולֵ֖ל לֹ֥א ּכַרְמְךָ֔ תִבְצֹר֙ ּכִ֤י כא יִהְיֶה: וְלָאַלְמָנָ֖ה
אֶת־הַּדָבָ֖ר לַעֲׂשֹ֔ות מְצַּוְךָ֙ אָנֹכִ֤י עַל־ּכֵ֞ן מִצְרָ֑יִם ּבְאֶ֣רֶץ הָיִ֖יתָ ּכִי־עֶ֥בֶד וְזָ֣כַרְתָ֔ כב יִהְיֶה:

הַּזֶה:   ס

פרק כה
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אֶת־הַּצַּדִ֔יק[*] וְהִצְּדִ֨יקּו֙ ּוׁשְפָטּ֑ום אֶל־הַּמִׁשְּפָ֖ט וְנִּגְׁשּ֥ו אֲנָׁשִ֔ים ּבֵ֣ין רִיב֙ ּכִי־יִהְיֶ֥ה א
ּכְדֵ֥י לְפָנָ֔יו וְהִּכָ֣הּו הַּׁשֹפֵט֙ וְהִּפִילֹ֤ו הָרָׁשָ֑ע הַּכֹ֖ות אִם־ּבִ֥ן וְהָיָ֛ה ב אֶת־הָרָׁשָע: וְהִרְׁשִ֖יעּו
רַּבָ֔ה מַּכָ֣ה עַל־אֵּ֨לֶה֙ לְהַּכֹתֹ֤ו ּפֶן־יֹסִ֨יף יֹסִ֑יף לֹ֣א יַּכֶּ֖נּו אַרְּבָעִ֥ים ג ּבְמִסְּפָר: רִׁשְעָתֹ֖ו
ּומֵ֨ת יַחְּדָ֗ו אַחִ֜ים ּכִי־יֵׁשְבּ֨ו ה ס ּבְדִיׁשֹו: ׁשֹ֖ור לֹא־תַחְסֹ֥ם ד לְעֵינֶיךָ: אָחִ֖יךָ וְנִקְלָ֥ה
עָלֶ֔יהָ יָבֹ֣א יְבָמָּה֙ זָ֑ר לְאִ֣יׁש הַחּ֖וצָה אֵׁשֶת־הַּמֵ֛ת לֹא־תִהְיֶ֧ה אֵין־לֹ֔ו ּובֵ֣ן מֵהֶם֙ אַחַ֤ד
הַּמֵ֑ת אָחִ֖יו עַל־ׁשֵ֥ם יָקּ֕ום תֵלֵ֔ד אֲׁשֶ֣ר הַּבְכֹור֙ וְהָיָ֗ה ו וְיִּבְמָּה: לְאִּׁשָ֖ה לֹ֛ו ּולְקָחָּ֥ה
יְבִמְתֹ֨ו וְעָלְתָה֩ אֶת־יְבִמְתֹ֑ו לָקַ֖חַת הָאִ֔יׁש יַחְּפֹץ֙ וְאִם־לֹ֤א ז מִּיִׂשְרָאֵל: ׁשְמֹ֖ו וְלֹא־יִּמָחֶ֥ה
יַּבְמִי: אָבָ֖ה לֹ֥א ּבְיִׂשְרָאֵ֔ל ׁשֵם֙ לְאָחִ֥יו לְהָקִ֨ים יְבָמִ֜י מֵאֵ֨ן וְאָמְרָה֙ אֶל־הַּזְקֵנִ֗ים הַּׁשַ֜עְרָה
וְנִּגְׁשָ֨ה ט לְקַחְתָּה: חָפַ֖צְתִי לֹ֥א וְאָמַ֔ר וְעָמַ֣ד אֵלָ֑יו וְדִּבְרּ֣ו זִקְנֵי־עִירֹ֖ו וְקָרְאּו־לֹ֥ו ח
וְאָ֣מְרָ֔ה וְעָנְתָה֙ ּבְפָנָ֑יו וְיָרְקָ֖ה רַגְלֹ֔ו מֵעַ֣ל נַעֲלֹו֙ וְחָלְצָ֤ה הַּזְקֵנִים֒ לְעֵינֵ֣י אֵלָיו֘ יְבִמְתֹ֣ו
חֲלּ֥וץ ּבֵ֖ית ּבְיִׂשְרָאֵ֑ל ׁשְמֹ֖ו וְנִקְרָ֥א י אָחִיו: אֶת־ּבֵ֥ית לֹא־יִבְנֶ֖ה אֲׁשֶ֥ר לָאִ֔יׁש יֵעָׂשֶ֣ה ּכָ֚כָה
לְהַּצִ֥יל הָאֶחָ֔ד אֵׁ֣שֶת וְקָרְבָה֙ וְאָחִ֔יו אִ֣יׁש יַחְּדָו֙ אֲנָׁשִ֤ים ּכִי־יִּנָצּ֨ו יא ס הַּנָעַל:
לֹ֥א אֶת־ּכַּפָּ֑ה וְקַּצֹתָ֖ה יב ּבִמְבֻׁשָיו: וְהֶחֱזִ֖יקָה יָדָּ֔ה וְׁשָלְחָ֣ה מַּכֵ֑הּו מִּיַ֣ד אֶת־אִיׁשָּ֖ה
לְךָ֛ לֹא־יִהְיֶ֥ה יד ּוקְטַּנָה: ּגְדֹולָ֖ה וָאָ֑בֶן אֶ֣בֶן ּבְכִיסְךָ֖ לְךָ֛ לֹא־יִהְיֶ֥ה יג ס עֵינֶךָ: תָחֹ֖וס
ׁשְלֵמָ֛ה אֵיפָ֧ה יִהְיֶה־ּלָ֔ךְ וָצֶ֨דֶק֙ ׁשְלֵמָ֤ה אֶ֣בֶן טו ּוקְטַּנָה: ּגְדֹולָ֖ה וְאֵיפָ֑ה אֵיפָ֣ה ּבְבֵיתְךָ֖
ּכִ֧י טז לָךְ: נֹתֵ֥ן אֱלֹהֶ֖יךָ אֲׁשֶר־יְהֹוָ֥ה הָאֲדָמָ֔ה עַ֚ל יָמֶ֔יךָ יַאֲרִ֣יכּו לְמַ֨עַן֙ יִהְיֶה־ּלָ֑ךְ וָצֶ֖דֶק

תֹועֲבַ֛ת יְהֹוָ֥ה אֱלֹהֶ֖יךָ ּכָל־עֹׂ֣שֵה אֵּ֑לֶה ּכֹ֖ל עֹׂ֥שֵה עָוֶל:   פ   
קָרְךָ֜[מפטיר] אֲׁשֶ֨ר יח מִּמִצְרָיִם: ּבְצֵאתְכֶ֥ם ּבַּדֶ֖רֶךְ עֲמָלֵ֑ק לְךָ֖ אֲׁשֶר־עָׂשָ֥ה אֵ֛ת זָכֹ֕ור יז

וְהָיָ֡ה יט אֱלֹהִים: יָרֵ֖א וְלֹ֥א וְיָגֵ֑עַ עָיֵ֣ף וְאַתָ֖ה אַחֲרֶ֔יךָ ּכָל־הַּנֶחֱׁשָלִ֣ים ּבְךָ֙ וַיְזַּנֵ֤ב ּבַּדֶ֗רֶךְ
לְךָ֤ נֹתֵ֨ן יְהֹוָ֣ה־אֱ֠לֹהֶ֠יךָ אֲׁשֶר ּבָאָ֨רֶץ֙ מִּסָבִ֗יב מִּכָל־אֹ֨יְבֶ֜יךָ לְ֠ךָ֠ | אֱלֹהֶ֣יךָ יְהֹוָ֣ה ּבְהָנִ֣יחַ

נַחֲלָה֙ לְרִׁשְתָּ֔ה תִמְחֶה֙ אֶת־זֵ֣כֶר עֲמָלֵ֔ק מִתַ֖חַת הַּׁשָמָ֑יִם לֹ֖א תִׁשְּכָח:   פ פ פ

פרק כו
תבוא] כי נַחֲלָ֑ה[פרשת לְךָ֖ נֹתֵ֥ן אֱלֹהֶ֔יךָ יְהֹוָ֣ה אֲׁשֶר֙ אֶל־הָאָ֔רֶץ ּכִי־תָבֹ֣וא וְהָיָה֙ א

מֵאַרְצְךָ֛ תָבִ֧יא אֲׁשֶ֨ר הָאֲדָמָ֗ה ּכָל־ּפְרִ֣י | מֵרֵאׁשִ֣ית וְלָקַחְתָ֞ ב ּבָּה: וְיָׁשַ֥בְתָ וִירִׁשְתָּ֖ה
יְהֹוָ֣ה יִבְחַר֙ אֲׁשֶ֤ר אֶל־הַּמָקֹ֔ום וְהָלַכְתָ֙ בַּטֶ֑נֶא וְׂשַמְתָ֣ לָ֖ךְ נֹתֵ֥ן אֱלֹהֶ֛יךָ יְהֹוָ֧ה אֲׁשֶ֨ר
אֵלָ֗יו וְאָמַרְתָ֣ הָהֵ֑ם ּבַּיָמִ֣ים יִהְיֶ֖ה אֲׁשֶ֥ר אֶל־הַּכֹהֵ֔ן ּובָאתָ֙ ג ׁשָם: ׁשְמֹ֖ו לְׁשַּכֵ֥ן אֱלֹהֶ֔יךָ
לָ֥תֶת לַאֲבֹתֵ֖ינּו יְהֹוָ֛ה נִׁשְּבַ֧ע אֲׁשֶ֨ר אֶל־הָאָ֔רֶץ ּכִי־בָ֨אתִי֙ אֱלֹהֶ֔יךָ לַיהֹוָ֣ה הַּיֹום֙ הִּגַ֤דְתִי

וְעָנִ֨יתָ[לוי]לָנּו: ה אֱלֹהֶיךָ: יְהֹוָ֥ה מִזְּבַ֖ח לִפְנֵ֕י וְהִּ֨נִיחֹ֔ו מִּיָדֶ֑ךָ הַּטֶ֖נֶא הַּכֹהֵ֛ן וְלָקַ֧ח ד
מְעָ֑ט ּבִמְתֵ֣י ׁשָ֖ם וַּיָ֥גָר מִצְרַ֔יְמָה וַּיֵ֣רֶד אָבִ֔י אֹבֵ֣ד אֲרַּמִי֙ אֱלֹהֶ֗יךָ יְהֹוָ֣ה | לִפְנֵ֣י וְאָמַרְתָ֜
עֲבֹדָ֥ה עָלֵ֖ינּו וַּיִתְנּ֥ו וַיְעַּנּ֑ונּו הַּמִצְרִ֖ים אֹתָ֛נּו וַּיָרֵ֧עּו ו וָרָב: עָצּ֥ום ּגָדֹ֖ול לְגֹ֥וי וַיְהִי־ׁשָ֕ם
אֶת־עָנְיֵ֛נּו וַּיַ֧רְא אֶת־קֹלֵ֔נּו יְהֹוָה֙ וַּיִׁשְמַ֤ע אֲבֹתֵ֑ינּו אֱלֹהֵ֣י אֶל־יְהֹוָ֖ה וַּנִצְעַ֕ק ז קָׁשָה:
ּובְמֹרָ֖א נְטּויָ֔ה ּובִזְרֹ֣עַ חֲזָקָה֙ ּבְיָ֤ד מִּמִצְרַ֔יִם יְהֹוָה֙ וַּיֹוצִאֵ֤נּו ח וְאֶת־לַחֲצֵנּו: וְאֶת־עֲמָלֵ֖נּו

ּובְמֹפְתִים: ּובְאֹתֹ֖ות אֶת־הָאָ֣רֶץ[ישראל]ּגָדֹ֑ל וַּיִתֶן־לָ֨נּו֙ הַּזֶ֑ה אֶל־הַּמָקֹ֣ום וַיְבִאֵ֖נּו ט
הָאֲדָמָ֔ה ּפְרִ֣י אֶת־רֵאׁשִית֙ הֵבֵ֨אתִי֙ הִּנֵ֤ה וְעַתָ֗ה י ּודְבָׁש: חָלָ֖ב זָבַ֥ת אֶ֛רֶץ הַּזֹ֔את
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אֱלֹהֶיךָ: יְהֹוָ֥ה לִפְנֵ֖י וְהִׁ֨שְתַחֲוִ֔יתָ אֱלֹהֶ֔יךָ יְהֹוָ֣ה לִפְנֵי֙ וְהִּנַחְתֹ֗ו יְהֹוָ֑ה ּלִ֖י אֲׁשֶר־נָתַ֥תָה
אֲׁשֶ֥ר וְהַּגֵ֖ר וְהַּלֵוִ֔י אַתָה֙ ּולְבֵיתֶ֑ךָ אֱלֹהֶ֖יךָ יְהֹוָ֥ה נָתַן־לְךָ֛ אֲׁשֶ֧ר בְכָל־הַּטֹ֗וב וְׂשָמַחְתָ֣ יא

ס הַּׁשְלִיׁשִ֖ת[רביעי]ּבְקִרְּבֶךָ: ּבַּׁשָנָ֥ה תְבּואָתְךָ֛ אֶת־ּכָל־מַעְׂשַ֧ר לַ֠עְׂשֵ֠ר תְכַּלֶ֞ה ּכִ֣י יב
וְאָמַרְתָ֡ יג וְׂשָבֵעּו: בִׁשְעָרֶ֖יךָ וְאָכְלּ֥ו וְלָאַלְמָנָ֔ה לַּיָתֹ֣ום לַּגֵר֙ לַּלֵוִ֗י וְנָתַתָ֣ה הַּמַעֲׂשֵ֑ר ׁשְנַ֣ת
וְלָאַלְמָנָ֔ה לַּיָתֹ֣ום וְלַּגֵר֙ לַּלֵוִי֙ נְתַתִ֤יו וְגַ֨ם מִן־הַּבַ֗יִת הַּקֹ֣דֶׁש ּבִעַ֧רְתִי אֱלֹהֶ֜יךָ יְהֹוָ֨ה לִפְנֵי֩
בְאֹנִ֜י לֹא־אָכַ֨לְתִי יד ׁשָכָחְתִי: וְלֹ֥א מִּמִצְֹותֶ֖יךָ לֹא־עָבַ֥רְתִי צִּוִיתָ֑נִי אֲׁשֶ֣ר ּכְכָל־מִצְוָתְךָ֖
אֱלֹהָ֔י יְהֹוָ֣ה ּבְקֹול֙ ׁשָמַ֗עְתִי לְמֵ֑ת מִּמֶּ֖נּו וְלֹא־נָתַ֥תִי ּבְטָמֵ֔א מִּמֶּ֨נּו֙ וְלֹא־בִעַ֤רְתִי מִּמֶּ֗נּו

צִּוִיתָנִי: אֲׁשֶ֥ר ּכְכֹ֖ל ּובָרֵ֤ךְ[חמישי]עָׂשִ֕יתִי מִן־הַּׁשָמַ֗יִם קָדְׁשְךָ֜ מִּמְעֹ֨ון הַׁשְקִ֩יפָה֩ טו
אֶ֛רֶץ לַאֲבֹתֵ֔ינּו נִׁשְּבַ֨עְתָ֙ ּכַאֲׁשֶ֤ר לָ֑נּו נָתַ֖תָה אֲׁשֶ֥ר הָאֲדָמָ֔ה וְאֵת֙ אֶת־יִׂשְרָאֵ֔ל אֶת־עַּמְךָ֙
אֶת־הַחֻּקִ֥ים לַעֲׂשֹ֛ות מְצַּוְךָ֧ אֱלֹהֶ֜יךָ יְהֹוָ֨ה הַּזֶ֗ה הַּיֹ֣ום טז ס ּודְבָׁש: חָלָ֖ב זָבַ֥ת
אֶת־יְהֹוָ֥ה יז ּובְכָל־נַפְׁשֶךָ: ּבְכָל־לְבָבְךָ֖ אֹותָ֔ם וְעָׂשִ֨יתָ֙ וְׁשָמַרְתָ֤ וְאֶת־הַּמִׁשְּפָטִ֑ים הָאֵּ֖לֶה
ּומִׁשְּפָטָ֖יו ּומִצְֹותָ֛יו חֻּקָ֧יו וְלִׁשְמֹ֨ר ּבִדְרָכָ֗יו וְלָלֶ֣כֶת לֵאלֹהִ֜ים לְךָ֙ לִהְיֹות֩ הַּיֹ֑ום הֶאֱמַ֖רְתָ
ּדִּבֶר־לָ֑ךְ ּכַאֲׁשֶ֖ר סְגֻּלָ֔ה לְעַ֣ם לֹו֙ לִהְיֹ֥ות הַּיֹ֗ום הֶאֱמִירְךָ֣ וַיהֹוָ֞ה יח ּבְקֹלֹו: וְלִׁשְמֹ֥עַ
ּולְׁשֵ֣ם לִתְהִּלָ֖ה עָׂשָ֔ה אֲׁשֶ֣ר ּכָל־הַּגֹויִם֙ עַ֤ל עֶלְיֹ֗ון ּולְתִתְךָ֣ יט ּכָל־מִצְֹותָיו: וְלִׁשְמֹ֖ר

ּולְתִפְאָ֑רֶת וְלִהְיֹתְךָ֧ עַם־קָדׁ֛ש לַיהֹוָ֥ה אֱלֹהֶ֖יךָ ּכַאֲׁשֶ֥ר ּדִּבֵר:   פ

פרק כז
אָנֹכִ֛י[ששי] אֲׁשֶ֧ר אֶת־ּכָל־הַּמִצְוָ֔ה ׁשָמֹר֙ לֵאמֹ֑ר אֶת־הָעָ֖ם יִׂשְרָאֵ֔ל וְזִקְנֵ֣י מֹׁשֶה֙ וַיְצַ֤ו א

אֲׁשֶר־יְהֹוָ֥ה אֶל־הָאָ֕רֶץ אֶת־הַּיַרְּדֵן֒ תַעַבְרּ֣ו אֲׁשֶ֣ר ּבַּיֹום֘ וְהָיָ֗ה ב הַּיֹום: אֶתְכֶ֖ם מְצַּוֶ֥ה
עֲלֵיהֶ֗ן וְכָתַבְתָ֣ ג ּבַּׂשִיד: אֹתָ֖ם וְׂשַדְתָ֥ ּגְדֹלֹ֔ות אֲבָנִ֣ים לְךָ֙ וַהֲקֵמֹתָ֤ לָ֑ךְ נֹתֵ֣ן אֱלֹהֶ֖יךָ
אֱלֹהֶ֣יךָ אֲׁשֶר־יְהֹוָ֥ה אֶל־הָאָ֜רֶץ תָבֹ֨א אֲׁשֶר֩ לְמַ֡עַן ּבְעָבְרֶ֑ךָ הַּזֹ֖את הַתֹורָ֥ה אֶת־ּכָל־ּדִבְרֵ֛י
ּבְעָבְרְכֶ֣ם וְהָיָה֘ ד לָךְ: אֱלֹהֵי־אֲבֹתֶ֖יךָ יְהֹוָ֥ה ּדִּבֶ֛ר ּכַאֲׁשֶ֥ר ּודְבַׁ֔ש חָלָב֙ זָבַ֤ת אֶ֣רֶץ לְךָ֗ נֹתֵ֣ן |
עֵיבָ֑ל ּבְהַ֣ר הַּיֹ֖ום אֶתְכֶ֛ם מְצַּוֶ֥ה אָנֹכִ֜י אֲׁשֶ֨ר הָאֵּ֗לֶה אֶת־הָאֲבָנִ֣ים תָקִ֜ימּו אֶת־הַּיַרְּדֵן֒
לֹא־תָנִ֥יף אֲבָנִ֔ים מִזְּבַ֣ח אֱלֹהֶ֑יךָ לַיהֹוָ֖ה מִזְּבֵ֔חַ ּׁשָם֙ ּובָנִ֤יתָ ה ּבַּׂשִיד: אֹותָ֖ם וְׂשַדְתָ֥
עֹולֹ֔ת עָלָיו֙ וְהַעֲלִ֤יתָ אֱלֹהֶ֑יךָ יְהֹוָ֣ה אֶת־מִזְּבַ֖ח תִבְנֶ֔ה ׁשְלֵמֹות֙ אֲבָנִ֤ים ו ּבַרְזֶל: עֲלֵיהֶ֖ם
וְכָתַבְתָ֣ ח אֱלֹהֶיךָ: יְהֹוָ֥ה לִפְנֵ֖י וְׂשָ֣מַחְתָ֔ ּׁשָ֑ם וְאָכַ֣לְתָ ׁשְלָמִ֖ים וְזָבַחְתָ֥ ז אֱלֹהֶיךָ: לַיהֹוָ֖ה

ס הֵיטֵב: ּבַאֵ֥ר הַּזֹ֖את הַתֹורָ֥ה אֶת־ּכָל־ּדִבְרֵ֛י ששי]עַל־הָאֲבָנִ֗ים וַיְדַּבֵ֤ר[ע''כ ט
הַּזֶה֙ הַּיֹ֤ום יִׂשְרָאֵ֔ל ּוׁשְמַע֙ | הַסְּכֵ֤ת לֵאמֹ֑ר אֶל־ּכָל־יִׂשְרָאֵ֖ל הַלְוִּיִ֔ם וְהַּכֹהֲנִ֣ים מֹׁשֶה֙
אֶת־מִצְֹותָו֙ וְעָׂשִ֤יתָ אֱלֹהֶ֑יךָ יְהֹוָ֣ה ּבְקֹ֖ול וְׁשָ֣מַעְתָ֔ י אֱלֹהֶיךָ: לַיהֹוָ֖ה לְעָ֔ם נִהְיֵ֣יתָ
הַהּ֖וא ּבַּיֹ֥ום אֶת־הָעָ֔ם מֹׁשֶה֙ וַיְצַ֤ו יא ס הַּיֹום: מְצַּוְךָ֖ אָנֹכִ֥י אֲׁשֶ֛ר וְאֶת־חֻּקָ֔יו
ׁשִמְעֹון֙ אֶת־הַּיַרְּדֵ֑ן ּבְעָבְרְכֶ֖ם ּגְרִּזִ֔ים עַל־הַ֣ר אֶת־הָעָם֙ לְבָרֵ֤ךְ יַעַמְדּ֞ו אֵּ֠לֶה יב לֵאמֹר:
רְאּובֵן֙ עֵיבָ֑ל ּבְהַ֣ר עַל־הַּקְלָלָ֖ה יַעַמְדּ֥ו וְאֵּ֛לֶה יג ּובִנְיָמִן: וְיֹוסֵ֖ף וְיִּׂשָׂשכָ֥ר וִיהּודָ֔ה וְלֵוִ֣י
ס רָם: קֹ֥ול יִׂשְרָאֵ֖ל אֶל־ּכָל־אִ֥יׁש וְאָמְרּ֛ו הַלְוִּיִ֗ם וְעָנּ֣ו יד וְנַפְתָלִי: ּדָ֥ן ּוזְבּולֻ֖ן וְאָׁשֵ֔ר ּגָ֣ד
ּבַּסָ֑תֶר וְׂשָ֣ם חָרָׁ֖ש יְדֵ֥י מַעֲׂשֵ֛ה יְהֹוָ֗ה תֹועֲבַ֣ת ּומַּסֵכָ֜ה פֶ֨סֶל יַעֲׂשֶה֩ אֲׁשֶ֣ר הָאִ֡יׁש אָרּ֣ור טו
אָמֵן: ּכָל־הָעָ֖ם וְאָמַ֥ר וְאִּמֹ֑ו אָבִ֖יו מַקְלֶ֥ה אָרּ֕ור טז ס אָמֵן: וְאָמְרּ֖ו כָל־הָעָ֛ם וְעָנּ֧ו
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ּבַּדָ֑רֶךְ עִּוֵ֖ר מַׁשְּגֶ֥ה אָרּ֕ור יח ס אָמֵן: ּכָל־הָעָ֖ם וְאָמַ֥ר רֵעֵ֑הּו ּגְבּ֣ול מַּסִ֖יג אָרּ֕ור יז ס
ּכָל־הָעָ֖ם וְאָמַ֥ר וְאַלְמָנָ֑ה ּגֵר־יָתֹ֖ום מִׁשְּפַ֥ט מַּטֶ֛ה אָרּ֗ור יט ס אָמֵן: ּכָל־הָעָ֖ם וְאָמַ֥ר
ס אָמֵן: ּכָל־הָעָ֖ם וְאָמַ֥ר אָבִ֑יו ּכְנַ֣ף גִּלָ֖ה ּכִ֥י אָבִ֔יו עִם־אֵׁ֣שֶת ׁשֹכֵב֙ אָרּ֗ור כ אָמֵן:
עִם־אֲחֹתֹ֔ו ׁשֹכֵב֙ אָרּ֗ור כב ס אָמֵן: ּכָל־הָעָ֖ם וְאָמַ֥ר עִם־ּכָל־ּבְהֵמָ֑ה ׁשֹכֵ֖ב אָרּ֕ור כא
וְאָמַ֥ר עִם־חֹתַנְתֹ֑ו ׁשֹכֵ֖ב אָרּ֕ור כג ס אָמֵן: ּכָל־הָעָ֖ם וְאָמַ֥ר בַת־אִּמֹ֑ו אֹ֣ו ּבַת־אָבִ֖יו
ס אָמֵן: ּכָל־הָעָ֖ם וְאָמַ֥ר ּבַּסָ֑תֶר רֵעֵ֖הּו מַּכֵ֥ה אָרּ֕ור כד ס אָמֵן: ּכָל־הָעָ֖ם
אֲׁשֶ֧ר אָרּ֗ור כו ס אָמֵן: ּכָל־הָעָ֖ם וְאָמַ֥ר נָקִ֑י ּדָ֣ם נֶ֖פֶׁש לְהַּכֹ֥ות ׁשֹ֔חַד לֹקֵ֣חַ אָרּור֙ כה

לֹא־יָקִ֛ים אֶת־ּדִבְרֵ֥י הַתֹורָה־הַּזֹ֖את לַעֲׂשֹ֣ות אֹותָ֑ם וְאָמַ֥ר ּכָל־הָעָ֖ם אָמֵן:   פ

פרק כח
אֲׁשֶ֛ר אֶת־ּכָל־מִצְֹותָ֔יו לַעֲׂשֹות֙ לִׁשְמֹ֤ר אֱלֹהֶ֔יךָ יְהֹוָ֣ה ּבְקֹול֙ תִׁשְמַע֙ אִם־ׁשָמֹ֤ועַ וְהָיָ֗ה א
עָלֶ֛יךָ ּובָ֧אּו ב הָאָרֶץ: ּכָל־ּגֹויֵ֥י עַ֖ל עֶלְיֹ֔ון אֱלֹהֶ֨יךָ֙ יְהֹוָ֤ה ּונְתָ֨נְךָ֜ הַּיֹ֑ום מְצַּוְךָ֖ אָנֹכִ֥י
ּבָעִ֑יר אַתָ֖ה ּבָרּ֥וךְ ג אֱלֹהֶיךָ: יְהֹוָ֥ה ּבְקֹ֖ול תִׁשְמַ֔ע ּכִ֣י וְהִּׂשִיגֻ֑ךָ הָאֵּ֖לֶה ּכָל־הַּבְרָכֹ֥ות
אֲלָפֶ֖יךָ ׁשְגַ֥ר בְהֶמְתֶ֑ךָ ּופְרִ֣י אַדְמָתְךָ֖ ּופְרִ֥י ּפְרִי־בִטְנְךָ֛ ּבָרּ֧וךְ ד ּבַּׂשָדֶה: אַתָ֖ה ּובָרּ֥וךְ
אַתָ֖ה ּובָרּ֥וךְ ּבְבֹאֶ֑ךָ אַתָ֖ה ּבָרּ֥וךְ ו ּומִׁשְאַרְתֶךָ: טַנְאֲךָ֖ ּבָרּ֥וךְ ה צֹאנֶךָ: וְעַׁשְתְרֹ֥ות

יֵצְאּ֣ו[*]ּבְצֵאתֶךָ: אֶחָד֙ ּבְדֶ֤רֶךְ לְפָנֶ֑יךָ נִּגָפִ֖ים עָלֶ֔יךָ הַּקָמִ֣ים אֶת־אֹיְבֶ֨יךָ֙ יְהֹוָ֤ה יִתֵ֨ן ז
ּובְכֹ֖ל ּבַאֲסָמֶ֕יךָ אֶת־הַּבְרָכָ֔ה אִתְךָ֙ יְהֹוָ֤ה יְצַ֨ו ח לְפָנֶיךָ: יָנּ֥וסּו דְרָכִ֖ים ּובְׁשִבְעָ֥ה אֵלֶ֔יךָ
קָדֹ֔וׁש לְעַ֣ם לֹו֙ יְהֹוָ֥ה יְקִימְךָ֙ ט לָךְ: נֹתֵ֥ן אֱלֹהֶ֖יךָ אֲׁשֶר־יְהֹוָ֥ה ּבָאָ֕רֶץ ּובֵ֣רַכְךָ֔ יָדֶ֑ךָ מִׁשְלַ֣ח
ּכָל־עַּמֵ֣י וְרָאּו֙ י ּבִדְרָכָיו: וְהָלַכְתָ֖ אֱלֹהֶ֔יךָ יְהֹוָ֣ה אֶת־מִצְֹות֙ תִׁשְמֹ֗ר ּכִ֣י נִׁשְּבַע־לָ֑ךְ ּכַאֲׁשֶ֖ר
בִטְנְךָ֛ ּבִפְרִ֧י לְטֹובָ֔ה יְהֹוָה֙ וְהֹותִרְךָ֤ יא מִּמֶּךָ: וְיָרְאּ֖ו עָלֶ֑יךָ נִקְרָ֣א יְהֹוָ֖ה ׁשֵ֥ם ּכִ֛י הָאָ֔רֶץ
לָךְ: לָ֥תֶת לַאֲבֹתֶ֖יךָ יְהֹוָ֛ה נִׁשְּבַ֧ע אֲׁשֶ֨ר הָאֲדָמָ֔ה עַ֚ל אַדְמָתֶ֑ךָ ּובִפְרִ֣י בְהֶמְתְךָ֖ ּובִפְרִ֥י
ּולְבָרֵ֕ךְ ּבְעִתֹ֔ו מְטַר־אַרְצְךָ֙ לָתֵ֤ת אֶת־הַּׁשָמַ֗יִם הַּטֹ֜וב אֶת־אֹוצָרֹ֨ו לְ֠ךָ֠ | יְהֹוָ֣ה יִפְתַ֣ח יב
וְלֹ֣א לְרֹאׁש֙ יְהֹוָ֤ה ּונְתָנְךָ֙ יג תִלְוֶה: לֹ֥א וְאַתָ֖ה רַּבִ֔ים ּגֹויִ֣ם וְהִלְוִ֨יתָ֙ יָדֶ֑ךָ ּכָל־מַעֲׂשֵ֣ה אֵ֖ת
אֱלֹהֶ֗יךָ יְהֹוָ֣ה | אֶל־מִצְוֹ֣ת ּכִי־תִׁשְמַ֞ע לְמָּ֑טָה תִהְיֶ֖ה וְלֹ֥א לְמַ֔עְלָה רַ֣ק וְהָיִ֨יתָ֙ לְזָנָ֔ב
אָנֹכִ֜י אֲׁשֶ֨ר מִּכָל־הַּדְבָרִים֙ תָסּ֗ור וְלֹ֣א יד וְלַעֲׂשֹות: לִׁשְמֹ֥ר הַּיֹ֖ום מְצַּוְךָ֛ אָנֹכִ֧י אֲׁשֶ֨ר
פ לְעָבְדָם: אֲחֵרִ֖ים אֱלֹהִ֥ים אַחֲרֵ֛י לָלֶ֗כֶת ּוׂשְמֹ֑אול יָמִ֣ין הַּיֹ֖ום אֶתְכֶ֛ם מְצַּוֶ֥ה
וְחֻּקֹתָ֔יו אֶת־ּכָל־מִצְֹותָ֣יו לַעֲׂשֹות֙ לִׁשְמֹ֤ר אֱלֹהֶ֔יךָ יְהֹוָ֣ה ּבְקֹול֙ תִׁשְמַע֙ אִם־לֹ֤א וְהָיָ֗ה טו
אַתָ֖ה אָרּ֥ור טז וְהִּׂשִיגּוךָ: הָאֵּ֖לֶה ּכָל־הַּקְלָלֹ֥ות עָלֶ֛יךָ ּובָ֧אּו הַּיֹ֑ום מְצַּוְךָ֖ אָנֹכִ֥י אֲׁשֶ֛ר
ּופְרִ֣י ּפְרִי־בִטְנְךָ֖ אָרּ֥ור יח ּומִׁשְאַרְתֶךָ: טַנְאֲךָ֖ אָרּ֥ור יז ּבַּׂשָדֶה: אַתָ֖ה וְאָרּ֥ור ּבָעִ֑יר
ּבְצֵאתֶךָ: אַתָ֖ה וְאָרּ֥ור ּבְבֹאֶ֑ךָ אַתָ֖ה אָרּ֥ור יט צֹאנֶךָ: וְעַׁשְתְרֹ֥ת אֲלָפֶ֖יךָ ׁשְגַ֥ר אַדְמָתֶ֑ךָ
יָדְךָ֖ ּבְכָל־מִׁשְלַ֥ח וְאֶת־הַּמִגְעֶ֔רֶת אֶת־הַּמְהּומָה֙ אֶת־הַּמְאֵרָ֤ה ּבְ֠ךָ֠ | יְהֹוָ֣ה יְׁשַּלַ֣ח כ
יַדְּבֵ֧ק כא עֲזַבְתָנִי: אֲׁשֶ֥ר מַעֲלָלֶ֖יךָ רֹ֥עַ מִּפְנֵ֛י מַהֵ֔ר וְעַד־אֲבָדְךָ֙ הִּׁשָמֶדְךָ֤ עַ֣ד תַעֲׂשֶ֑ה אֲׁשֶ֣ר
לְרִׁשְתָּה: בָא־ׁשָּ֖מָה אֲׁשֶר־אַתָ֥ה הָאֲדָמָ֔ה מֵעַל֙ אֹתְךָ֔ ּכַּלֹתֹ֣ו עַ֚ד אֶת־הַּדָ֑בֶר ּבְךָ֖ יְהֹוָ֛ה
ּובַּיֵרָקֹ֑ון ּובַּׁשִּדָפֹ֖ון ּובַחֶ֔רֶב ּובַחַרְחֻר֙ ּובַּדַּלֶ֗קֶת ּובַּקַּדַ֜חַת ּבַּׁשַחֶ֨פֶת יְ֠הֹוָ֠ה יַּכְכָ֣ה כב
ּבַרְזֶל: אֲׁשֶר־תַחְתֶ֖יךָ וְהָאָ֥רֶץ נְחׁ֑שֶת עַל־רֹאׁשְךָ֖ אֲׁשֶ֥ר ׁשָמֶ֛יךָ וְהָיּ֥ו כג אָבְדֶךָ: עַ֥ד ּורְדָפּ֖וךָ
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הִּׁשָמְדָךְ: עַ֖ד עָלֶ֔יךָ יֵרֵ֣ד מִן־הַּׁשָמַ֨יִם֙ וְעָפָ֑ר אָבָ֣ק אַרְצְךָ֖ אֶת־מְטַ֥ר יְהֹוָ֛ה יִתֵ֧ן כד
תָנּ֣וס דְרָכִ֖ים ּובְׁשִבְעָ֥ה אֵלָ֔יו תֵצֵ֣א אֶחָד֙ ּבְדֶ֤רֶךְ אֹיְבֶ֒יךָ֒ לִפְנֵ֣י נִּגָף֘ | יְהֹוָ֥ה יִתֶנְךָ֙ כה
לְכָל־עֹ֥וף לְמַאֲכָ֔ל נִבְלָתְךָ֙ וְהָיְתָ֤ה כו הָאָרֶץ: מַמְלְכֹ֥ות לְכֹ֖ל לְזַעֲוָ֔ה וְהָיִ֣יתָ לְפָנָ֑יו
ּובַעְפֹלִ֔ים מִצְרַ֨יִם֙ ּבִׁשְחִ֤ין יְהֹוָ֜ה יַּכְכָ֨ה כז מַחֲרִיד: וְאֵ֖ין הָאָ֑רֶץ ּולְבֶהֱמַ֣ת הַּׁשָמַ֖יִם
ּובְעִּוָרֹ֑ון ּבְׁשִּגָעֹ֖ון יְהֹוָ֔ה יַּכְכָ֣ה כח לְהֵרָפֵא: לֹא־תּוכַ֖ל אֲׁשֶ֥ר ּובֶחָ֑רֶס ּובַּגָרָ֖ב [ּובַטְחֹרִ֔ים]
תַצְלִ֖יחַ וְלֹ֥א ּבָאֲפֵלָ֔ה הָעִּוֵר֙ יְמַּׁשֵׁ֤ש ּכַאֲׁשֶ֨ר ּבַּצָהֳרַ֗יִם מְמַּׁשֵׁ֣ש וְהָיִ֜יתָ כט לֵבָב: ּובְתִמְהֹ֖ון
וְאִ֤יׁש תְאָרֵׂ֗ש אִּׁשָ֣ה ל מֹוׁשִיעַ: וְאֵ֥ין ּכָל־הַּיָמִ֖ים וְגָזּ֛ול עָׁשּ֧וק אַ֣ךְ וְהָיִ֜יתָ אֶת־ּדְרָכֶ֑יךָ
ׁשֹורְךָ֞ לא תְחַּלְלֶּנּו: וְלֹ֥א תִּטַ֖ע ּכֶ֥רֶם ּבֹ֑ו וְלֹא־תֵׁשֵ֣ב תִבְנֶ֖ה ּבַ֥יִת [יִׁשְּכָבֶּ֔נָה] יִׁשְּגָלֶּ֔נָה אַחֵר֙
נְתֻנֹ֣ות צֹאנְךָ֙ לָ֑ךְ יָׁשּ֖וב וְלֹ֥א מִּלְפָנֶ֔יךָ ּגָזּ֣ול חֲמֹרְךָ֙ מִּמֶּ֒נּו֒ תֹאכַל֘ וְלֹ֣א לְעֵינֶ֗יךָ טָבּ֣וחַ
וְכָלֹ֥ות רֹאֹ֔ות וְעֵינֶ֣יךָ אַחֵר֙ לְעַ֤ם נְתֻנִ֨ים ּובְנֹתֶ֜יךָ ּבָנֶ֨יךָ לב מֹוׁשִיעַ: לְךָ֖ וְאֵ֥ין לְאֹיְבֶ֔יךָ
לֹא־יָדָ֑עְתָ אֲׁשֶ֣ר עַ֖ם יֹאכַ֥ל וְכָל־יְגִ֣יעֲךָ֔ אַדְמָתְךָ֙ ּפְרִ֤י לג יָדֶךָ: לְאֵ֖ל וְאֵ֥ין ּכָל־הַּיֹ֑ום אֲלֵיהֶ֖ם
תִרְאֶה: אֲׁשֶ֥ר עֵינֶ֖יךָ מִּמַרְאֵ֥ה מְׁשֻּגָ֑ע וְהָיִ֖יתָ לד ּכָל־הַּיָמִים: וְרָצּ֖וץ עָׁשּ֥וק רַ֛ק וְהָיִ֗יתָ
מִּכַ֥ף לְהֵרָפֵ֑א לֹא־תּוכַ֖ל אֲׁשֶ֥ר וְעַל־הַּׁשֹקַ֔יִם עַל־הַּבִרְּכַ֨יִם֙ רָ֗ע ּבִׁשְחִ֣ין יְהֹוָ֜ה יַּכְכָ֨ה לה
אֲׁשֶ֥ר אֶל־ּגֹ֕וי עָלֶ֔יךָ תָקִ֣ים אֲׁשֶ֣ר וְאֶת־מַלְּכְךָ֙ אֹתְךָ֗ יְהֹוָ֜ה יֹולֵ֨ךְ לו קָדְקֳדֶךָ: וְעַ֥ד רַגְלְךָ֖
לְׁשַּמָ֔ה וְהָיִ֣יתָ לז וָאָבֶן: עֵ֥ץ אֲחֵרִ֖ים אֱלֹהִ֥ים ּׁשָ֛ם וְעָבַ֥דְתָ וַאֲבֹתֶ֑יךָ אַתָ֣ה לֹא־יָדַ֖עְתָ
הַּׂשָדֶ֑ה תֹוצִ֣יא רַ֖ב זֶ֥רַע לח ׁשָּמָה: יְהֹוָ֖ה אֲׁשֶר־יְנַהֶגְךָ֥ הָעַּמִ֔ים ּבְכֹל֙ וְלִׁשְנִינָ֑ה לְמָׁשָ֖ל
וְלֹ֣א לֹא־תִׁשְתֶה֙ וְיַ֤יִן וְעָבָ֑דְתָ תִּטַ֖ע ּכְרָמִ֥ים לט הָאַרְּבֶה: יַחְסְלֶּ֖נּו ּכִ֥י תֶאֱסֹ֔ף ּומְעַ֣ט
יִּׁשַ֖ל ּכִ֥י תָסּ֔וךְ לֹ֣א וְׁשֶ֨מֶן֙ ּבְכָל־ּגְבּולֶ֑ךָ לְךָ֖ יִהְיּ֥ו זֵיתִ֛ים מ הַתֹלָעַת: תֹאכְלֶּ֖נּו ּכִ֥י תֶאֱגֹ֔ר
אַדְמָתֶ֑ךָ ּופְרִ֣י ּכָל־עֵצְךָ֖ מב ּבַּׁשֶבִי: יֵלְכּ֖ו ּכִ֥י לָ֔ךְ וְלֹא־יִהְיּ֣ו תֹולִ֑יד ּובָנֹ֖ות ּבָנִ֥ים מא זֵיתֶךָ:
מַּ֥טָה תֵרֵ֖ד וְאַתָ֥ה ּמָ֑עְלָה מַ֣עְלָה עָלֶ֖יךָ יַעֲלֶ֥ה ּבְקִרְּבְךָ֔ אֲׁשֶ֣ר הַּגֵר֙ מג הַּצְלָצַל: יְיָרֵׁ֖ש
לְזָנָב: תִהְיֶ֥ה וְאַתָ֖ה לְרֹ֔אׁש יִהְיֶ֣ה הּ֚וא תַלְוֶּ֑נּו לֹ֣א וְאַתָ֖ה יַלְוְךָ֔ הּ֣וא מד ּמָּטָה:
ׁשָמַ֗עְתָ ּכִי־לֹ֣א הִּׁשָמְדָ֑ךְ עַ֖ד וְהִּׂשִיגּ֔וךָ ּורְדָפּ֨וךָ֙ הָאֵּ֗לֶה ּכָל־הַּקְלָלֹ֣ות עָלֶ֜יךָ ּובָ֨אּו מה
ּולְמֹופֵ֑ת לְאֹ֖ות בְךָ֔ וְהָיּ֣ו מו צִּוָךְ: אֲׁשֶ֥ר וְחֻּקֹתָ֖יו מִצְֹותָ֥יו לִׁשְמֹ֛ר אֱלֹהֶ֔יךָ יְהֹוָ֣ה ּבְקֹול֙
לֵבָ֑ב ּובְטּ֣וב ּבְׂשִמְחָ֖ה אֱלֹהֶ֔יךָ אֶת־יְהֹוָ֣ה לֹא־עָבַ֨דְתָ֙ אֲׁשֶ֤ר תַ֗חַת מז עַד־עֹולָם: ּובְזַרְעֲךָ֖
ּובְעֵירֹ֖ם ּובְצָמָ֛א ּבְרָעָ֧ב ּבָ֔ךְ יְהֹוָה֙ יְׁשַּלְחֶּ֤נּו אֲׁשֶ֨ר אֶת־אֹיְבֶ֗יךָ וְעָבַדְתָ֣ מח ּכֹל: מֵרֹ֖ב
ּגֹ֤וי עָלֶ֨יךָ יְהֹוָה֩ יִּׂשָ֣א מט אֹתָךְ: הִׁשְמִידֹ֖ו עַ֥ד עַל־צַּוָארֶ֔ךָ ּבַרְזֶל֙ עֹ֤ל וְנָתַ֞ן ּכֹ֑ל ּובְחֹ֣סֶר
ּפָנִ֑ים עַ֣ז ּגֹ֖וי נ לְׁשֹנֹו: לֹא־תִׁשְמַ֖ע אֲׁשֶ֥ר ּגֹ֕וי הַּנָׁ֑שֶר יִדְאֶ֖ה ּכַאֲׁשֶ֥ר הָאָ֔רֶץ מִקְצֵ֣ה מֵרָחֹק֙
עַ֣ד ּופְרִי־אַדְמָתְךָ֘ בְהֶמְתְךָ֥ ּפְרִ֨י וְ֠אָכַ֠ל נא יָחֹן: לֹ֥א וְנַ֖עַר לְזָקֵ֔ן פָנִים֙ לֹא־יִּׂשָ֤א אֲׁשֶ֨ר
עַ֥ד צֹאנֶ֑ךָ וְעַׁשְתְרֹ֣ת אֲלָפֶ֖יךָ ׁשְגַ֥ר וְיִצְהָ֔ר תִירֹ֣וׁש ּדָגָן֙ לְךָ֗ לֹא־יַׁשְאִ֜יר אֲׁשֶ֨ר הִּׁשָמְדָךְ֒
אֲׁשֶ֥ר וְהַּבְצֻרֹ֔ות הַּגְבֹהֹ֣ת חֹמֹתֶ֨יךָ֙ רֶ֤דֶת עַ֣ד ּבְכָל־ׁשְעָרֶ֗יךָ לְךָ֜ וְהֵצַ֨ר נב אֹתָךְ: הַאֲבִידֹ֖ו
יְהֹוָ֥ה נָתַ֛ן אֲׁשֶ֥ר ּבְכָ֨ל־אַרְצְךָ֔ ּבְכָל־ׁשְעָרֶ֔יךָ לְךָ֙ וְהֵצַ֤ר ּבְכָל־אַרְצֶ֑ךָ ּבָהֵ֖ן ּבֹטֵ֥חַ אַתָ֛ה
אֱלֹהֶ֑יךָ יְהֹוָ֣ה נָתַן־לְךָ֖ אֲׁשֶ֥ר ּובְנֹתֶ֔יךָ ּבָנֶ֨יךָ֙ ּבְׂשַ֤ר פְרִי־בִטְנְךָ֗ וְאָכַלְתָ֣ נג לָךְ: אֱלֹהֶ֖יךָ
עֵינֹ֤ו תֵרַ֨ע מְאֹ֑ד וְהֶעָנֹ֖ג ּבְךָ֔ הָרַ֣ךְ הָאִיׁש֙ נד אֹיְבֶךָ: לְךָ֖ אֲׁשֶר־יָצִ֥יק ּובְמָצֹ֔וק ּבְמָצֹור֙
ּבָנָיו֙ מִּבְׂשַ֤ר מֵהֶ֗ם לְאַחַ֣ד | מִתֵ֣ת נה יֹותִיר: אֲׁשֶ֥ר ּבָנָ֖יו ּובְיֶ֥תֶר חֵיקֹ֔ו ּובְאֵׁ֣שֶת בְאָחִיו֙
ּבְכָל־ׁשְעָרֶיךָ: אֹיִבְךָ֖ לְךָ֛ יָצִ֥יק אֲׁשֶ֨ר ּובְמָצֹ֔וק ּבְמָצֹור֙ ּכֹ֑ל הִׁשְאִיר־לֹ֖ו מִּבְלִ֥י יֹאכֵ֔ל אֲׁשֶ֣ר
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תֵרַ֤ע ּומֵרֹ֑ךְ מֵהִתְעַּנֵ֖ג עַל־הָאָ֔רֶץ הַּצֵ֣ג כַף־רַגְלָּה֙ לֹא־נִּסְתָ֤ה אֲׁשֶ֨ר וְהָעֲנֻּגָ֗ה בְךָ֜ הָרַּכָ֨ה נו
אֲׁשֶ֣ר ּובְבָנֶ֨יהָ֙ רַגְלֶ֗יהָ מִּבֵ֣ין | הַּיֹוצֵ֣ת ּובְׁשִלְיָתָּ֞ה נז ּובְבִתָּה: ּובִבְנָּ֖ה חֵיקָּ֔ה ּבְאִ֣יׁש עֵינָּה֙
ּבִׁשְעָרֶיךָ: אֹיִבְךָ֖ לְךָ֛ יָצִ֥יק אֲׁשֶ֨ר ּובְמָצֹ֔וק ּבְמָצֹור֙ ּבַּסָ֑תֶר ּבְחֹסֶר־ּכֹ֖ל ּכִי־תֹאכְלֵ֥ם תֵלֵ֔ד
לְ֠יִרְאָ֠ה הַּזֶ֑ה ּבַּסֵ֣פֶר הַּכְתֻבִ֖ים הַּזֹ֔את הַתֹורָ֣ה אֶת־ּכָל־ּדִבְרֵי֙ לַעֲׂשֹ֗ות תִׁשְמֹ֜ר אִם־לֹ֨א נח
וְאֵ֖ת אֶת־מַּכֹ֣תְךָ֔ יְהֹוָה֙ וְהִפְלָ֤א נט אֱלֹהֶיךָ: יְהֹוָ֥ה אֵ֖ת הַּזֶ֔ה וְהַּנֹורָא֙ הַּנִכְּבָ֤ד אֶת־הַּׁשֵ֞ם
אֵ֚ת ּבְךָ֗ וְהֵׁשִ֣יב ס וְנֶאֱמָנִים: רָעִ֖ים וָחֳלָיִ֥ם וְנֶ֣אֱמָנֹ֔ות ּגְדֹלֹת֙ מַּכֹ֤ות זַרְעֶ֑ךָ מַּכֹ֣ות
אֲׁשֶר֙ וְכָל־מַּכָ֔ה ּכָל־חֳלִי֙ ּגַ֤ם סא ּבָךְ: וְדָבְקּ֖ו מִּפְנֵיהֶ֑ם יָגֹ֖רְתָ אֲׁשֶ֥ר מִצְרַ֔יִם ּכָל־מַדְוֵ֣ה
ּבִמְתֵ֣י וְנִׁשְאַרְתֶם֙ סב הִּׁשָמְדָךְ: עַ֖ד עָלֶ֔יךָ יְהֹוָה֙ יַעְלֵ֤ם הַּזֹ֑את הַתֹורָ֣ה ּבְסֵ֖פֶר כָתּ֔וב לֹ֣א
אֱלֹהֶיךָ: יְהֹוָ֥ה ּבְקֹ֖ול ׁשָמַ֔עְתָ ּכִי־לֹ֣א לָרֹ֑ב הַּׁשָמַ֖יִם ּכְכֹוכְבֵ֥י הֱיִיתֶ֔ם אֲׁשֶ֣ר תַ֚חַת מְעָ֔ט
יְהֹוָה֙ יָׂשִ֤יׂש ּכֵ֣ן אֶתְכֶם֒ ּולְהַרְּבֹ֣ות אֶתְכֶם֘ לְהֵיטִ֣יב עֲלֵיכֶ֗ם יְהֹוָ֜ה ּכַאֲׁשֶר־ׂשָׂ֨ש וְ֠הָיָ֠ה סג
אֲׁשֶר־אַתָ֥ה הָאֲדָמָ֔ה מֵעַ֣ל וְנִּסַחְתֶם֙ אֶתְכֶ֑ם ּולְהַׁשְמִ֣יד אֶתְכֶ֖ם לְהַאֲבִ֥יד עֲלֵיכֶ֔ם
הָאָ֑רֶץ וְעַד־קְצֵ֣ה הָאָ֖רֶץ מִקְצֵ֥ה ּבְכָל־הָ֣עַּמִ֔ים יְהֹוָה֙ וֶהֱפִיצְךָ֤ סד לְרִׁשְתָּה: בָא־ׁשָּ֖מָה
ּובַּגֹויִ֤ם סה וָאָבֶן: עֵ֥ץ וַאֲבֹתֶ֖יךָ אַתָ֥ה לֹא־יָדַ֛עְתָ אֲׁשֶ֧ר אֲחֵרִ֗ים אֱלֹהִ֣ים ּׁשָ֜ם וְעָבַ֨דְתָ
עֵינַ֖יִם וְכִלְיֹ֥ון רַּגָ֔ז לֵ֣ב ׁשָם֙ לְךָ֥ יְהֹוָ֨ה וְנָתַן֩ לְכַף־רַגְלֶ֑ךָ מָנֹ֖וחַ וְלֹא־יִהְיֶ֥ה תַרְּגִ֔יעַ לֹ֣א הָהֵם֙
תַאֲמִ֖ין וְלֹ֥א וְיֹומָ֔ם לַ֣יְלָה ּופָחַדְתָ֙ מִּנֶ֑גֶד לְךָ֖ תְלֻאִ֥ים חַּיֶ֔יךָ וְהָיּ֣ו סו נָפֶׁש: וְדַאֲבֹ֥ון
אֲׁשֶ֣ר לְבָבְךָ֙ מִּפַ֤חַד ּבֹ֑קֶר מִי־יִתֵ֣ן תֹאמַ֖ר ּובָעֶ֥רֶב עֶ֔רֶב מִי־יִתֵ֣ן תֹאמַר֙ ּבַּבֹ֤קֶר סז ּבְחַּיֶיךָ:
ּבַּדֶ֨רֶךְ֙ ּבָאֳנִּיֹות֒ מִצְרַ֘יִם֘ | יְהֹוָ֥ה וֶהֱׁשִיבְךָ֨ סח תִרְאֶה: אֲׁשֶ֥ר עֵינֶ֖יךָ ּומִּמַרְאֵ֥ה תִפְחָ֔ד
לַעֲבָדִ֥ים לְאֹיְבֶ֛יךָ ׁשָ֧ם וְהִתְמַּכַרְתֶ֨ם לִרְאֹתָּ֑ה עֹ֖וד לֹא־תֹסִ֥יף לְךָ֔ אָמַ֣רְתִי אֲׁשֶ֣ר
לִכְרֹ֛ת אֶת־מֹׁשֶ֗ה יְהֹוָ֣ה אֲׁשֶר־צִּוָ֧ה הַּבְרִ֜ית דִבְרֵ֨י אֵּ֩לֶה֩ סט ס קֹנֶה: וְאֵ֥ין וְלִׁשְפָחֹ֖ות

אֶת־ּבְנֵ֥י יִׂשְרָאֵ֖ל ּבְאֶ֣רֶץ מֹואָ֑ב מִּלְבַ֣ד הַּבְרִ֔ית אֲׁשֶר־ּכָרַ֥ת אִתָ֖ם ּבְחֹרֵב:   פ

פרק כט
עָׂשָ֨ה[*] ּכָל־אֲׁשֶר֩ אֵ֣ת רְאִיתֶ֗ם אַתֶ֣ם אֲלֵהֶ֑ם וַּיֹ֣אמֶר אֶל־ּכָל־יִׂשְרָאֵ֖ל מֹׁשֶ֛ה וַּיִקְרָ֥א א

הַּגְדֹלֹ֔ת הַּמַּסֹות֙ ב ּולְכָל־אַרְצֹו: ּולְכָל־עֲבָדָ֖יו לְפַרְעֹ֥ה מִצְרַ֔יִם ּבְאֶ֣רֶץ לְעֵינֵיכֶם֙ יְהֹוָ֤ה
לָדַ֔עַת לֵב֙ לָכֶ֥ם יְהֹוָ֨ה וְלֹא־נָתַן֩ ג הָהֵם: הַּגְדֹלִ֖ים וְהַּמֹפְתִ֛ים הָאֹתֹ֧ת עֵינֶ֑יךָ רָאּ֖ו אֲׁשֶ֥ר
ּבַּמִדְּבָ֑ר ׁשָנָ֖ה אַרְּבָעִ֥ים אֶתְכֶ֛ם וָאֹולֵ֥ךְ ד הַּזֶה: הַּיֹ֥ום עַ֖ד לִׁשְמֹ֑עַ וְאָזְנַ֣יִם לִרְאֹ֖ות וְעֵינַ֥יִם
וְיַ֥יִן אֲכַלְתֶ֔ם לֹ֣א לֶ֚חֶם ה רַגְלֶךָ: מֵעַ֥ל לֹא־בָלְתָ֖ה וְנַעַלְךָ֥ מֵעֲלֵיכֶ֔ם ׂשַלְמֹתֵיכֶם֙ לֹא־בָלּ֤ו

אֱלֹהֵיכֶם: יְהֹוָ֖ה אֲנִ֥י ּכִ֛י תֵדְעּ֔ו לְמַ֨עַן֙ ׁשְתִיתֶ֑ם לֹ֣א וַתָבֹ֖אּו[מפטיר]וְׁשֵכָ֖ר ו
לַּמִלְחָמָ֖ה לִקְרָאתֵ֛נּו מֶלֶךְ־הַּבָׁשָ֧ן וְעֹ֨וג מֶלֶךְ־חֶׁ֠שְּבֹ֠ון סִיחֹ֣ן וַּיֵצֵ֣א הַּזֶ֑ה אֶל־הַּמָקֹ֣ום
הַמְנַּׁשִי: ׁשֵ֥בֶט וְלַחֲצִ֖י וְלַּגָדִ֑י לָראּובֵנִ֖י לְנַחֲלָ֔ה וַּנִתְנָּ֣ה אֶת־אַרְצָ֔ם וַּנִּקַח֙ ז וַּנַּכֵם:
ּכָל־אֲׁשֶ֥ר אֵ֖ת תַׂשְּכִ֔ילּו לְמַ֣עַן אֹתָ֑ם וַעֲׂשִיתֶ֖ם הַּזֹ֔את הַּבְרִ֣ית אֶת־ּדִבְרֵי֙ ּוׁשְמַרְתֶ֗ם ח

תַעֲׂשּון:   פ פ פ    
נצבים] רָאׁשֵיכֶ֣ם[פרשת אֱלֹהֵיכֶ֑ם יְהֹוָ֣ה לִפְנֵ֖י ּכֻּלְכֶ֔ם הַּיֹום֙ נִּצָבִ֤ים אַתֶ֨ם ט

ּבְקֶרֶ֣ב אֲׁשֶ֖ר וְגֵ֣רְךָ֔ נְׁשֵיכֶ֔ם טַּפְכֶ֣ם י יִׂשְרָאֵל: אִ֥יׁש ּכֹ֖ל וְׁשֹ֣טְרֵיכֶ֔ם זִקְנֵיכֶם֙ ׁשִבְטֵיכֶ֗ם
אֲׁשֶר֙ ּובְאָלָתֹ֑ו אֱלֹהֶ֖יךָ יְהֹוָ֥ה ּבִבְרִ֛ית לְעָבְרְךָ֗ יא מֵימֶיךָ: ׁשֹאֵ֥ב עַ֖ד עֵצֶ֔יךָ מֵחֹטֵ֣ב מַחֲנֶ֑יךָ

198



הַּיֹום: עִּמְךָ֖ ּכֹרֵ֥ת אֱלֹהֶ֔יךָ וְהּ֤וא[לוי]יְהֹוָ֣ה לְעָ֗ם לֹ֜ו | הַּיֹ֨ום הָקִים־אֹתְךָ֩ לְמַ֣עַן יב
ּולְיַעֲקֹב: לְיִצְחָ֖ק לְאַבְרָהָ֥ם לַאֲבֹתֶ֔יךָ נִׁשְּבַע֙ וְכַאֲׁשֶ֤ר ּדִּבֶר־לָ֑ךְ ּכַאֲׁשֶ֖ר לֵאלֹהִ֔ים יִהְיֶה־ּלְךָ֙
ּכִי֩ יד הַּזֹאת: וְאֶת־הָאָלָ֖ה הַּזֹ֔את אֶת־הַּבְרִ֣ית ּכֹרֵת֙ אָנֹכִ֗י לְבַּדְכֶ֑ם אִתְכֶ֖ם וְלֹ֥א יג
עִּמָ֥נּו ּפֹ֖ה אֵינֶּ֛נּו אֲׁשֶ֥ר וְאֵ֨ת אֱלֹהֵ֑ינּו יְהֹוָ֣ה לִפְנֵ֖י הַּיֹ֔ום עֹמֵ֣ד עִּמָ֨נּו֙ ּפֹ֗ה יֶׁשְנֹ֜ו אֶת־אֲׁשֶ֨ר

מחוברין]הַּיֹום: כשהן ּבְאֶ֣רֶץ[ישראל][לוי אֲׁשֶר־יָׁשַ֖בְנּו אֵ֥ת יְדַעְתֶ֔ם ּכִי־אַתֶ֣ם טו
וְאֵ֖ת אֶת־ׁשִּקּ֣וצֵיהֶ֔ם וַתִרְאּו֙ טז עֲבַרְתֶם: אֲׁשֶ֥ר הַּגֹויִ֖ם ּבְקֶ֥רֶב אֲׁשֶר־עָבַ֛רְנּו וְאֵ֧ת מִצְרָ֑יִם
מִׁשְּפָחָ֣ה אֹ֧ו אֹו־אִּׁשָ֞ה אִ֣יׁש ּבָ֠כֶ֠ם ּפֶן־יֵׁ֣ש יז עִּמָהֶם: אֲׁשֶ֥ר וְזָהָ֖ב ּכֶ֥סֶף וָאֶ֔בֶן עֵ֣ץ ּגִּלֻלֵיהֶ֑ם
הַּגֹויִ֣ם אֶת־אֱלֹהֵ֖י לַעֲבֹ֔ד לָלֶ֣כֶת אֱלֹהֵ֔ינּו יְהֹוָ֣ה מֵעִם֙ הַּיֹום֙ פֹנֶ֤ה לְבָבֹ֨ו אֲׁשֶר֩ אֹו־ׁשֵ֗בֶט
הַּזֹ֗את הָאָלָ֜ה אֶת־ּדִבְרֵ֨י ּבְׁשָמְעֹו֩ וְהָיָ֡ה יח וְלַעֲנָה: רֹ֖אׁש ּפֹרֶ֥ה ׁשֹ֛רֶׁש ּבָכֶ֗ם ּפֶן־יֵׁ֣ש הָהֵ֑ם
הָרָוָ֖ה סְפֹ֥ות לְמַ֛עַן אֵלֵ֑ךְ לִּבִ֖י ּבִׁשְרִרּ֥ות ּכִ֛י יִהְיֶה־ּלִ֔י ׁשָלֹ֣ום לֵאמֹר֙ ּבִלְבָבֹ֤ו וְהִתְּבָרֵ֨ךְ
ּבָאִ֣יׁש וְקִנְאָתֹו֙ אַף־יְהֹוָ֤ה יֶעְׁשַ֨ן אָ֠ז ּכִ֣י לֹו֒ סְלֹ֣חַ יְהֹוָה֘ לֹא־יֹאבֶ֣ה יט אֶת־הַּצְמֵאָה:
מִתַ֖חַת אֶת־ׁשְמֹ֔ו יְהֹוָה֙ ּומָחָ֤ה הַּזֶ֑ה ּבַּסֵ֣פֶר הַּכְתּובָ֖ה ּכָל־הָ֣אָלָ֔ה ּבֹו֙ וְרָ֤בְצָה הַהּ֔וא
הַּכְתּובָ֕ה הַּבְרִ֔ית אָלֹ֣ות ּכְכֹל֙ יִׂשְרָאֵ֑ל ׁשִבְטֵ֣י מִּכֹ֖ל לְרָעָ֔ה יְהֹוָה֙ וְהִבְּדִילֹ֤ו כ הַּׁשָמָיִם:
וְהַּ֨נָכְרִ֔י מֵאַ֣חֲרֵיכֶ֔ם יָקּ֨ומּו֙ אֲׁשֶ֤ר ּבְנֵיכֶם֙ הָאַחֲרֹ֗ון הַּדֹ֣ור וְאָמַ֞ר כא הַּזֶה: הַתֹורָ֖ה ּבְסֵ֥פֶר
אֲׁשֶר־חִּלָ֥ה וְאֶת־תַ֣חֲלֻאֶ֔יהָ הַהִוא֙ הָאָ֤רֶץ אֶת־מַּכֹ֞ות וְ֠רָאּ֠ו רְחֹוקָ֑ה מֵאֶ֣רֶץ יָבֹ֖א אֲׁשֶ֥ר
בָּ֖ה וְלֹא־יַעֲלֶ֥ה תַצְמִ֔חַ וְלֹ֣א תִּזָרַע֙ לֹ֤א כָל־אַרְצָּה֒ ׂשְרֵפָ֣ה וָמֶ֘לַח֘ ּגָפְרִ֣ית כב ּבָּה: יְהֹוָ֖ה
ּבְאַּפֹ֖ו יְהֹוָ֔ה הָפַ֣ךְ אֲׁשֶר֙ [ּוצְבֹויִ֔ם] ּוצְבֹיִי֔ם אַדְמָ֣ה וַעֲמֹרָה֙ סְדֹ֤ם ּכְמַהְּפֵכַ֞ת ּכָל־עֵׂ֑שֶב
הָאַ֥ף חֳרִ֛י מֶ֥ה הַּזֹ֑את לָאָ֣רֶץ ּכָ֖כָה יְהֹוָ֛ה עָׂשָ֧ה עַל־מֶ֨ה ּכָל־הַּגֹויִ֔ם וְאָמְרּו֙ כג ּובַחֲמָתֹו:
עִּמָ֔ם ּכָרַ֣ת אֲׁשֶר֙ אֲבֹתָ֑ם אֱלֹהֵ֣י יְהֹוָ֖ה אֶת־ּבְרִ֥ית עָזְבּ֔ו אֲׁשֶ֣ר עַ֚ל וְאָ֣מְרּ֔ו כד הַּזֶה: הַּגָדֹ֖ול
לָהֶ֑ם וַּיִׁשְתַחֲוּ֖ו אֲחֵרִ֔ים אֱלֹהִ֣ים וַּיַעַבְדּו֙ וַּיֵלְכּ֗ו כה מִצְרָיִם: מֵאֶ֥רֶץ אֹתָ֖ם ּבְהֹוצִיאֹ֥ו
לְהָבִ֤יא הַהִ֑וא ּבָאָ֣רֶץ יְהֹוָ֖ה וַּיִחַר־אַ֥ף כו לָהֶם: חָלַ֖ק וְלֹ֥א לֹא־יְדָעּ֔ום אֲׁשֶ֣ר אֱלֹהִים֙
ּבְאַ֥ף אַדְמָתָ֔ם מֵעַ֣ל יְהֹוָה֙ וַּיִתְׁשֵ֤ם כז הַּזֶה: ּבַּסֵ֥פֶר הַּכְתּובָ֖ה אֶת־ּכָל־הַּקְלָלָ֔ה עָלֶ֨יהָ֙
לַיהֹוָ֖ה הַּנִ֨סְתָרֹ֔ת כח הַּזֶה: ּכַּיֹ֥ום אֲחֶ֖רֶת אֶל־אֶ֥רֶץ וַּיַׁשְלִכֵ֛ם ּגָדֹ֑ול ּובְקֶ֣צֶף ּובְחֵמָ֖ה

אֱלֹהֵ֑ינּו וְהַּנִגְלֹ֞ת לָ֤נּו ּולְבָנֵ֨ינּו֙ עַד־עֹולָ֔ם לַעֲׂשֹ֕ות אֶת־ּכָל־ּדִבְרֵ֖י הַתֹורָ֥ה הַּזֹאת:   ס

פרק ל
מחוברין] כשהן הָאֵּ֗לֶה[רביעי][ישראל ּכָל־הַּדְבָרִ֣ים עָלֶ֜יךָ כִי־יָבֹ֨אּו וְהָיָה֩ א

הִּדִיחֲךָ֛ אֲׁשֶ֧ר ּבְכָ֨ל־הַּגֹויִ֔ם אֶל־לְבָבֶ֔ךָ וַהֲׁשֵבֹתָ֙ לְפָנֶ֑יךָ נָתַ֖תִי אֲׁשֶ֥ר וְהַּקְלָלָ֔ה הַּבְרָכָה֙
מְצַּוְךָ֖ אֲׁשֶר־אָנֹכִ֥י ּכְכֹ֛ל בְקֹלֹ֔ו וְׁשָמַעְתָ֣ אֱלֹהֶ֨יךָ֙ עַד־יְהֹוָ֤ה וְׁשַבְתָ֞ ב ׁשָּמָה: אֱלֹהֶ֖יךָ יְהֹוָ֥ה
וְרִחֲמֶ֑ךָ אֶת־ׁשְבּותְךָ֖ אֱלֹהֶ֛יךָ יְהֹוָ֧ה וְׁשָ֨ב ג ּובְכָל־נַפְׁשֶךָ: ּבְכָל־לְבָבְךָ֖ ּובָנֶ֔יךָ אַתָ֣ה הַּיֹ֑ום

ׁשָּמָה: אֱלֹהֶ֖יךָ יְהֹוָ֥ה הֱפִיצְךָ֛ אֲׁשֶ֧ר מִּכָל־הָ֣עַּמִ֔ים וְקִּבֶצְךָ֙ אִם־יִהְיֶ֥ה[חמישי]וְׁשָ֗ב ד
יְהֹוָ֣ה וֶהֱבִיאֲךָ֞ ה יִּקָחֶךָ: ּומִּׁשָ֖ם אֱלֹהֶ֔יךָ יְהֹוָ֣ה יְקַּבֶצְךָ֙ מִּׁשָ֗ם הַּׁשָמָ֑יִם ּבִקְצֵ֣ה נִּדַחֲךָ֖
יְהֹוָ֧ה ּומָ֨ל ו מֵאֲבֹתֶיךָ: וְהִרְּבְךָ֖ וְהֵיטִבְךָ֥ וִירִׁשְתָּ֑ה אֲבֹתֶ֖יךָ אֲׁשֶר־יָרְׁשּ֥ו אֶל־הָאָ֛רֶץ אֱלֹהֶ֗יךָ
ּובְכָל־נַפְׁשְךָ֖ ּבְכָל־לְבָבְךָ֥ אֱלֹהֶ֛יךָ אֶת־יְהֹוָ֧ה לְאַהֲבָ֞ה זַרְעֶ֑ךָ וְאֶת־לְבַ֣ב אֶת־לְבָבְךָ֖ אֱלֹהֶ֛יךָ

חַּיֶיךָ: עַל־אֹיְבֶ֥יךָ[ששי]לְמַ֥עַן הָאֵּלֶ֑ה ּכָל־הָאָלֹ֖ות אֵ֥ת אֱלֹהֶ֔יךָ יְהֹוָ֣ה וְנָתַן֙ ז
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וְעָׂשִ֨יתָ֙ יְהֹוָ֑ה ּבְקֹ֣ול וְׁשָמַעְתָ֖ תָׁשּ֔וב וְאַתָ֣ה ח רְדָפּוךָ: אֲׁשֶ֥ר וְעַל־ׂשנְאֶ֖יךָ
יָדֶ֗ךָ מַעֲׂשֵ֣ה | ּבְכֹ֣ל אֱלֹהֶ֜יךָ יְהֹוָ֨ה וְהֹותִירְךָ֩ ט הַּיֹום: מְצַּוְךָ֖ אָנֹכִ֥י אֲׁשֶ֛ר אֶת־ּכָל־מִצְֹותָ֔יו
לְטֹ֔וב עָלֶ֨יךָ֙ לָׂשּ֤וׂש יְהֹוָ֗ה יָׁשּ֣וב | ּכִ֣י לְטֹבָ֑ה אַדְמָתְךָ֖ ּובִפְרִ֥י בְהֶמְתְךָ֛ ּובִפְרִ֧י בִטְנְךָ֜ ּבִפְרִ֨י
וְחֻּקֹתָ֔יו מִצְֹותָיו֙ לִׁשְמֹ֤ר אֱלֹהֶ֔יךָ יְהֹוָ֣ה ּבְקֹול֙ תִׁשְמַ֗ע ּכִ֣י י עַל־אֲבֹתֶיךָ: ּכַאֲׁשֶר־ׂשָׂ֖ש
ּובְכָל־נַפְׁשֶךָ: ּבְכָל־לְבָבְךָ֖ אֱלֹהֶ֔יךָ אֶל־יְהֹוָ֣ה תָׁשּוב֙ ּכִ֤י הַּזֶ֑ה הַתֹורָ֖ה ּבְסֵ֥פֶר הַּכְתּובָ֕ה

מחוברין]ס כשהן ששי][רביעי מְצַּוְךָ֖[ע''כ אָנֹכִ֥י אֲׁשֶ֛ר הַּזֹ֔את הַּמִצְוָ֣ה ּכִ֚י יא
מִ֣י לֵאמֹ֗ר הִ֑וא בַּׁשָמַ֖יִם לֹ֥א יב הִוא: וְלֹא־רְחֹקָ֖ה מִּמְךָ֔ הִוא֙ לֹא־נִפְלֵ֥את הַּיֹ֑ום
הִ֑וא לַּיָ֖ם וְלֹא־מֵעֵ֥בֶר יג וְנַעֲׂשֶּנָה: אֹתָּ֖ה וְיַׁשְמִעֵ֥נּו ּלָ֔נּו וְיִּקָחֶ֣הָ הַּׁשָמַ֨יְמָה֙ יַעֲלֶה־ּלָ֤נּו
ּכִי־קָרֹ֥וב יד וְנַעֲׂשֶּנָה: אֹתָּ֖ה וְיַׁשְמִעֵ֥נּו ּלָ֔נּו וְיִּקָחֶ֣הָ הַּיָם֙ אֶל־עֵ֤בֶר יַעֲבָר־לָ֜נּו מִ֣י לֵאמֹ֗ר

ס לַעֲׂשתֹו: ּובִלְבָבְךָ֖ ּבְפִ֥יךָ מְאֹ֑ד הַּדָבָ֖ר הַּיֹ֔ום[מפטיר]אֵלֶ֛יךָ לְפָנֶ֨יךָ֙ נָתַ֤תִי רְאֵ֨ה טו
לְאַהֲבָ֞ה הַּיֹום֒ מְצַּוְךָ֘ אָנֹכִ֣י אֲׁשֶ֨ר טז וְאֶת־הָרָע: וְאֶת־הַּמָ֖וֶת וְאֶת־הַּטֹ֑וב אֶת־הַחַּיִ֖ים
וְרָבִ֔יתָ וְחָיִ֣יתָ ּומִׁשְּפָטָ֑יו וְחֻּקֹתָ֖יו מִצְֹותָ֥יו וְלִׁשְמֹ֛ר ּבִדְרָכָ֔יו לָלֶ֣כֶת אֱלֹהֶ֨יךָ֙ אֶת־יְהֹוָ֤ה
וְלֹ֣א לְבָבְךָ֖ וְאִם־יִפְנֶ֥ה יז לְרִׁשְתָּה: בָא־ׁשָּ֖מָה אֲׁשֶר־אַתָ֥ה ּבָאָ֕רֶץ אֱלֹהֶ֔יךָ יְהֹוָ֣ה ּובֵרַכְךָ֙
ּכִ֥י הַּיֹ֔ום לָכֶם֙ הִּגַ֤דְתִי יח וַעֲבַדְתָם: אֲחֵרִ֖ים לֵאלֹהִ֥ים וְהִׁשְתַחֲוִ֛יתָ וְנִּדַחְתָ֗ תִׁשְמָ֑ע
ׁשָּ֖מָה לָבֹ֥וא אֶת־הַּיַרְּדֵ֔ן עֹבֵר֙ אַתָ֤ה אֲׁשֶ֨ר עַל־הָ֣אֲדָמָ֔ה יָמִים֙ לֹא־תַאֲרִיכֻ֤ן תֹאבֵדּ֑ון אָבֹ֖ד
נָתַ֣תִי וְהַּמָ֨וֶת֙ הַחַּיִ֤ים וְאֶת־הָאָ֒רֶץ֒ אֶת־הַּׁשָמַ֣יִם הַּיֹום֘ בָכֶ֣ם הַעִדֹ֨תִי יט לְרִׁשְתָּה:
לְאַהֲבָה֙ כ וְזַרְעֶךָ: אַתָ֥ה תִחְיֶ֖ה לְמַ֥עַן ּבַחַּיִ֔ים ּובָחַרְתָ֙ וְהַּקְלָלָ֑ה הַּבְרָכָ֖ה לְפָנֶ֔יךָ
לָׁשֶ֣בֶת יָמֶ֔יךָ וְאֹ֣רֶךְ חַּיֶ֨יךָ֙ הּ֤וא ּכִ֣י ּולְדָבְקָה־בֹ֑ו ּבְקֹלֹ֖ו לִׁשְמֹ֥עַ אֱלֹהֶ֔יךָ אֶת־יְהֹוָ֣ה
פ פ לָהֶם: לָתֵ֥ת ּולְיַעֲקֹ֖ב לְיִצְחָ֥ק לְאַבְרָהָ֛ם לַאֲבֹתֶ֛יךָ יְהֹוָ֧ה נִׁשְּבַ֨ע אֲׁשֶר֩ עַל־הָאֲדָמָ֗ה

פ

פרק לא
וילך] וַּיֹ֣אמֶר[פרשת ב אֶל־ּכָל־יִׂשְרָאֵל: הָאֵּ֖לֶה אֶת־הַּדְבָרִ֥ים וַיְדַּבֵ֛ר מֹׁשֶ֑ה וַּיֵ֖לֶךְ א

אָמַ֣ר וַיהֹוָה֙ וְלָבֹ֑וא לָצֵ֣את עֹ֖וד לֹא־אּוכַ֥ל הַּיֹ֔ום אָנֹכִי֙ ׁשָנָ֤ה וְעֶׂשְרִ֨ים ּבֶן־מֵאָה֩ אֲלֵהֶ֗ם
הּוא־יַׁשְמִ֞יד לְפָנֶ֗יךָ עֹבֵ֣ר | הּ֣וא אֱלֹהֶ֜יךָ יְהֹוָ֨ה ג הַּזֶה: אֶת־הַּיַרְּדֵ֥ן תַעֲבֹ֖ר לֹ֥א אֵלַ֔י
[שני] יְהֹוָה: ּדִּבֶ֥ר ּכַאֲׁשֶ֖ר לְפָנֶ֔יךָ עֹבֵ֣ר הּ֚וא יְהֹוׁשֻ֗עַ וִירִׁשְתָ֑ם מִּלְפָנֶ֖יךָ הָאֵּ֛לֶה אֶת־הַּגֹויִ֥ם

מחוברין] כשהן ּולְעֹ֛וג[לוי][חמישי לְסִיחֹ֥ון עָׂשָ֗ה ּכַאֲׁשֶ֣ר לָהֶ֔ם יְהֹוָה֙ וְעָׂשָ֤ה ד
לָהֶ֔ם וַעֲׂשִיתֶ֣ם לִפְנֵיכֶ֑ם יְהֹוָ֖ה ּונְתָנָ֥ם ה אֹתָם: הִׁשְמִ֖יד אֲׁשֶ֥ר ּולְאַרְצָ֑ם הָאֱמֹרִ֖י מַלְכֵ֥י
ּכִ֣י מִּפְנֵיהֶ֑ם וְאַל־תַעַרְצּ֖ו אַל־תִירְאּ֥ו וְאִמְצּ֔ו חִזְקּ֣ו ו אֶתְכֶם: צִּוִ֖יתִי אֲׁשֶ֥ר ּכְכָ֨ל־הַּמִצְוָ֔ה

ס יַעַזְבֶּךָ: וְלֹ֥א יַרְּפְךָ֖ לֹ֥א עִּמָ֔ךְ הַהֹלֵ֣ךְ הּ֚וא אֱלֹהֶ֗יךָ יְהֹוָ֣ה כשהן| [ישראל][ששי
אַתָ֗המחוברין] ּכִ֣י וֶאֱמָץ֒ חֲזַ֣ק כָל־יִׂשְרָאֵל֘ לְעֵינֵ֣י אֵלָ֜יו וַּיֹ֨אמֶר לִיהֹוׁשֻ֗עַ מֹׁשֶ֜ה וַּיִקְרָ֨א ז

וְאַתָ֖ה לָהֶ֑ם לָתֵ֣ת לַאֲבֹתָ֖ם יְהֹוָ֛ה נִׁשְּבַ֧ע אֲׁשֶ֨ר אֶל־הָאָ֕רֶץ הַּזֶ֔ה אֶת־הָעָ֣ם תָבֹוא֙
יַעַזְבֶּ֑ךָ וְלֹ֣א יַרְּפְךָ֖ לֹ֥א עִּמָ֔ךְ יִהְיֶ֣ה הּ֚וא לְפָנֶ֗יךָ הַהֹלֵ֣ךְ | הּ֣וא וַיהֹוָ֞ה ח אֹותָם: תַנְחִילֶּ֥נָה
לֵוִ֔י ּבְנֵ֣י אֶל־הַּכֹהֲנִים֙ וַּיִתְנָּ֗ה הַּזֹאת֒ אֶת־הַתֹורָ֣ה מֹׁשֶה֘ וַּיִכְתֹ֣ב ט תֵחָת: וְלֹ֥א תִירָ֖א לֹ֥א

יִׂשְרָאֵל: וְאֶל־ּכָל־זִקְנֵ֖י יְהֹוָ֑ה ּבְרִ֣ית אֶת־אֲרֹ֖ון אֹותָ֣ם[רביעי]הַּנֹׂ֣שְאִ֔ים מֹׁשֶ֖ה וַיְצַ֥ו י
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כָל־יִׂשְרָאֵ֗ל ּבְבֹ֣וא יא הַּסֻּכֹות: ּבְחַ֥ג הַּׁשְמִּטָ֖ה ׁשְנַ֥ת ּבְמֹעֵ֛ד ׁשָנִ֗ים ׁשֶ֣בַע | מִּקֵ֣ץ לֵאמֹ֑ר
נֶ֥גֶד הַּזֹ֛את אֶת־הַתֹורָ֥ה תִקְרָ֞א יִבְחָ֑ר אֲׁשֶ֣ר ּבַּמָקֹ֖ום אֱלֹהֶ֔יךָ יְהֹוָ֣ה אֶת־ּפְנֵי֙ לֵרָאֹות֙
אֲׁשֶ֣ר וְגֵרְךָ֖ וְהַּטַ֔ף וְהַּנָׁשִים֙ הָאֲנָׁשִ֤ים אֶת־הָעָ֗ם הַקְהֵ֣ל יב ּבְאָזְנֵיהֶם: ּכָל־יִׂשְרָאֵ֖ל
לַעֲׂשֹ֔ות וְׁשָמְרּ֣ו אֱלֹהֵיכֶ֔ם אֶת־יְהֹוָ֣ה וְיָרְאּו֙ יִלְמְדּ֗ו ּולְמַ֣עַן יִׁשְמְעּ֜ו לְמַ֨עַן ּבִׁשְעָרֶ֑יךָ
לְיִרְאָ֖ה וְלָ֣מְדּ֔ו יִׁשְמְעּו֙ לֹא־יָדְעּ֗ו אֲׁשֶ֣ר ּובְנֵיהֶ֞ם יג הַּזֹאת: הַתֹורָ֥ה אֶת־ּכָל־ּדִבְרֵ֖י
עֹבְרִ֧ים אַתֶ֜ם אֲׁשֶ֨ר עַל־הָ֣אֲדָמָ֔ה חַּיִים֙ אַתֶ֤ם אֲׁשֶ֨ר ּכָל־הַּיָמִ֗ים אֱלֹהֵיכֶ֑ם אֶת־יְהֹוָ֣ה

אֶת־הַּיַרְּדֵ֛ן ׁשָּ֖מָה לְרִׁשְתָּה:   פ   
וְהִתְיַּצְבּ֛ו[חמישי] אֶת־יְהֹוׁשֻ֗עַ קְרָ֣א לָמּות֒ יָמֶ֘יךָ֘ קָרְבּ֣ו הֵ֣ן אֶל־מֹׁשֶ֗ה יְהֹוָ֜ה וַּיֹ֨אמֶר יד

ּבָאֹ֖הֶל יְהֹוָ֛ה וַּיֵרָ֧א טו מֹועֵד: ּבְאֹ֥הֶל וַּיִתְיַּצְבּ֖ו וִיהֹוׁשֻ֔עַ מֹׁשֶה֙ וַּיֵ֤לֶךְ וַאֲצַּוֶּ֑נּו מֹועֵ֖ד ּבְאֹ֥הֶל
ׁשֹכֵ֖ב הִּנְךָ֥ אֶל־מֹׁשֶ֔ה יְהֹוָה֙ וַּיֹ֤אמֶר טז הָאֹהֶל: עַל־ּפֶ֥תַח הֶעָנָ֖ן עַּמּ֥וד וַּיַעֲמֹ֛ד עָנָ֑ן ּבְעַּמּ֣וד
בָא־ׁשָּ֨מָה֙ הּ֤וא אֲׁשֶ֨ר נֵכַר־הָאָ֗רֶץ אֱלֹהֵ֣י | אַחֲרֵ֣י | וְזָנָ֣ה הַּזֶ֜ה הָעָ֨ם וְקָם֩ עִם־אֲבֹתֶ֑יךָ
בַּיֹום־הַ֠הּ֠וא בֹ֣ו אַּפִ֣י וְחָרָ֣ה יז אִתֹו: ּכָרַ֖תִי אֲׁשֶ֥ר אֶת־ּבְרִיתִ֔י וְהֵפֵר֙ וַעֲזָבַ֕נִי ּבְקִרְּבֹ֔ו
ּבַּיֹ֣ום וְאָמַר֙ וְצָרֹ֑ות רַּבֹ֖ות רָעֹ֥ות ּומְצָאֻ֛הּו לֶאֱכֹ֔ל וְהָיָ֣ה מֵהֶם֙ פָנַ֤י וְהִסְתַרְתִ֨י וַעֲזַבְתִ֞ים
הַסְתֵ֨ר וְאָנֹכִ֗י יח הָאֵּלֶה: הָרָעֹ֥ות מְצָאּ֖ונִי ּבְקִרְּבִ֔י אֱלֹהַי֙ ּכִי־אֵ֤ין עַ֣ל הֲלֹ֗א הַהּ֔וא
אֲחֵרִים: אֶל־אֱלֹהִ֖ים פָנָ֔ה ּכִ֣י עָׂשָ֑ה אֲׁשֶ֣ר ּכָל־הָרָעָ֖ה עַ֥ל הַהּ֔וא ּבַּיֹ֣ום ּפָנַי֙ אַסְתִ֤יר
ּבְפִיהֶ֑ם ׂשִימָּ֣ה אֶת־ּבְנֵי־יִׂשְרָאֵ֖ל וְלַּמְדָּ֥ה הַּזֹ֔את אֶת־הַּׁשִירָ֣ה לָכֶם֙ ּכִתְבּ֤ו וְעַתָ֗ה יט

יִׂשְרָאֵל: ּבִבְנֵ֥י לְעֵ֖ד הַּזֹ֛את הַּׁשִירָ֥ה תִהְיֶה־ּלִ֜י אֶל־הָאֲדָמָ֣ה[ששי]לְמַ֨עַן ּכִי־אֲבִיאֶּ֜נּו כ
אֲחֵרִים֙ אֶל־אֱלֹהִ֤ים ּופָנָ֞ה וְדָׁשֵ֑ן וְׂשָבַ֖ע וְאָכַ֥ל ּודְבַׁ֔ש חָלָב֙ זָבַ֤ת לַאֲבֹתָ֗יו אֲׁשֶר־נִׁשְּבַ֣עְתִי |
וְצָרֹות֒ רַּבֹות֘ רָעֹ֣ות אֹתֹ֜ו ָ ּכִי־תִמְצֶ֨אן וְ֠הָיָ֠ה כא אֶת־ּבְרִיתִי: וְהֵפֵ֖ר וְנִ֣אֲצּ֔ונִי וַעֲבָדּ֔ום
אֲׁשֶ֨ר אֶת־יִצְרֹ֗ו יָדַ֣עְתִי ּכִ֧י זַרְעֹ֑ו מִּפִ֣י תִּׁשָכַ֖ח לֹ֥א ּכִ֛י לְעֵ֔ד לְפָנָיו֙ הַּזֹ֤את הַּׁשִירָ֨ה וְ֠עָנְתָ֠ה
מֹׁשֶ֛ה וַּיִכְתֹ֥ב כב נִׁשְּבָעְתִי: אֲׁשֶ֥ר אֶל־הָאָ֖רֶץ אֲבִיאֶּ֔נּו ּבְטֶ֣רֶם הַּיֹ֔ום עֹׂשֶה֙ הּ֤וא

יִׂשְרָאֵל: אֶת־ּבְנֵ֥י וַיְלַּמְדָּ֖ה הַהּ֑וא ּבַּיֹ֣ום הַּזֹ֖את ששי]אֶת־הַּׁשִירָ֥ה וַיְצַ֞ו[ע''כ כג
אֶל־הָאָ֖רֶץ יִׂשְרָאֵ֔ל אֶת־ּבְנֵ֣י תָבִיא֙ אַתָ֗ה ּכִ֣י וֶאֱמָץ֒ חֲזַ֣ק וַּיֹ֘אמֶר֘ ּבִן־נּ֗ון אֶת־יְהֹוׁשֻ֣עַ
אֶת־ּדִבְרֵ֥י לִכְתֹ֛ב מֹׁשֶ֗ה ּכְכַּלֹ֣ות | וַיְהִ֣י כד עִּמָךְ: אֶהְיֶ֥ה וְאָנֹכִ֖י לָהֶ֑ם אֲׁשֶר־נִׁשְּבַ֣עְתִי
אֲרֹ֥ון נֹׂשְאֵ֛י אֶת־הַלְוִּיִ֔ם מֹׁשֶה֙ וַיְצַ֤ו כה תֻּמָם: עַ֖ד עַל־סֵ֑פֶר הַתֹורָה־הַּזֹ֖את

לֵאמֹר: אֲרֹ֥ון[*]ּבְרִית־יְהֹוָ֖ה מִּצַ֛ד אֹתֹ֔ו וְׂשַמְתֶ֣ם הַּזֶ֔ה הַתֹורָה֙ סֵ֤פֶר אֵ֣ת לָקֹ֗חַ כו
וְאֶת־עָרְּפְךָ֖ אֶת־מֶרְיְךָ֔ יָדַ֨עְתִי֙ אָנֹכִ֤י ּכִ֣י כז לְעֵד: ּבְךָ֖ וְהָיָה־ׁשָ֥ם אֱלֹהֵיכֶ֑ם ּבְרִית־יְהֹוָ֖ה
מֹותִי: ּכִי־אַחֲרֵ֥י וְאַ֖ף עִם־יְהֹוָ֔ה הֱיִתֶם֙ מַמְרִ֤ים הַּיֹ֗ום עִּמָכֶ֜ם חַ֨י ּבְעֹודֶּ֩נִי֩ הֵ֣ן הַּקָׁשֶ֑ה

אֵ֚ת[מפטיר] בְאָזְנֵיהֶ֗ם וַאֲדַּבְרָ֣ה וְׁשֹטְרֵיכֶ֑ם ׁשִבְטֵיכֶ֖ם אֶת־ּכָל־זִקְנֵ֥י אֵלַ֛י הַקְהִ֧ילּו כח
מֹותִי֙ אַחֲרֵ֤י יָדַ֗עְתִי ּכִ֣י כט וְאֶת־הָאָרֶץ: אֶת־הַּׁשָמַ֖יִם ּבָ֔ם וְאָעִ֣ידָה הָאֵּ֔לֶה הַּדְבָרִ֣ים
הָרָעָה֙ אֶתְכֶ֤ם וְקָרָ֨את אֶתְכֶ֑ם צִּוִ֖יתִי אֲׁשֶ֥ר מִן־הַּדֶ֔רֶךְ וְסַרְתֶ֣ם תַׁשְחִתּ֔ון ּכִי־הַׁשְחֵ֣ת
וַיְדַּבֵ֣ר ל יְדֵיכֶם: ּבְמַעֲׂשֵ֥ה לְהַכְעִיסֹ֖ו יְהֹוָ֔ה ּבְעֵינֵ֣י אֶת־הָרַע֙ ּכִי־תַעֲׂשּ֤ו הַּיָמִ֔ים ּבְאַחֲרִ֣ית

מֹׁשֶ֗ה ּבְאָזְנֵי֙ ּכָל־קְהַ֣ל יִׂשְרָאֵ֔ל אֶת־ּדִבְרֵ֖י הַּׁשִירָ֣ה הַּזֹ֑את עַ֖ד תֻּמָם:   פ פ פ

פרק לב
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האזינו] יַעֲרֹ֤ף[פרשת ב אִמְרֵי־פִי: הָאָ֖רֶץ וְתִׁשְמַ֥ע וַאֲדַּבֵ֑רָה הַּׁשָמַ֖יִם הַאֲזִ֥ינּו א
ׁשֵ֥ם ּכִ֛י ג עֲלֵי־עֵׂשֶב: וְכִרְבִיבִ֖ים עֲלֵי־דֶׁ֔שֶא ּכִׂשְעִירִ֣ם אִמְרָתִ֑י ּכַּטַ֖ל תִּזַ֥ל לִקְחִ֔י ּכַּמָטָר֙
אֵ֤ל מִׁשְּפָ֑ט כָל־ּדְרָכָ֖יו ּכִ֥י ּפָעֳלֹ֔ו תָמִ֣ים הַּצּור֙ ד לֵאלֹהֵינּו: גֹ֖דֶל הָבּ֥ו אֶקְרָ֑א יְהֹוָה֖
ּופְתַלְתֹל: עִּקֵׁ֖ש ּדֹ֥ור מּומָ֑ם ּבָנָ֣יו לֹ֖א לֹ֛ו ׁשִחֵ֥ת ה הּוא: וְיָׁשָ֖ר צַּדִ֥יק עָ֔וֶל וְאֵ֣ין אֱמּונָה֙
וַיְכֹנֲנֶךָ: עָׂשְךָ֖ הּ֥וא ּקָנֶ֔ךָ אָבִ֣יךָ הֲלֹוא־הּוא֙ חָכָ֑ם וְלֹ֣א נָבָ֖ל עַ֥ם תִגְמְלּו־זֹ֔את הַלְיהֹוָה֙ ו

לָךְ:[לוי] וְיֹ֥אמְרּו זְקֵנֶ֖יךָ וְיַּגֵ֔דְךָ אָבִ֨יךָ֙ ׁשְאַ֤ל וָדֹ֑ר ּדֹר ׁשְנֹ֣ות ּבִ֖ינּו עֹולָ֔ם יְמֹ֣ות זְכֹר֙ ז
ּכִ֛י ט יִׂשְרָאֵל: ּבְנֵ֥י לְמִסְּפַ֖ר עַּמִ֔ים ּגְבֻלֹ֣ת יַּצֵב֙ אָדָ֑ם ּבְנֵ֣י ּבְהַפְרִידֹ֖ו ּגֹויִ֔ם עֶלְיֹון֙ ּבְהַנְחֵ֤ל ח
יְׁשִמֹ֑ן יְלֵ֣ל ּובְתֹ֖הּו מִדְּבָ֔ר ּבְאֶ֣רֶץ יִמְצָאֵ֨הּו֙ י נַחֲלָתֹו: חֶ֥בֶל יַעֲקֹ֖ב עַּמֹ֑ו יְהֹוָ֖ה חֵ֥לֶק
יִפְרֹׂ֤ש יְרַחֶ֑ף עַל־ּגֹוזָלָ֖יו קִּנֹ֔ו יָעִ֣יר ּכְנֶׁ֨שֶר֙ יא עֵינֹו: ּכְאִיׁשֹ֥ון יִּצְרֶ֖נְהּו יְבֹ֣ונֲנֵ֔הּו יְסֹבֲבֶ֨נְהּו֙

נֵכָר: אֵ֥ל עִּמֹ֖ו וְאֵ֥ין יַנְחֶּ֑נּו ּבָדָ֣ד יְהֹוָ֖ה יב עַל־אֶבְרָתֹו: יִּׂשָאֵ֖הּו יִּקָחֵ֔הּו [ישראל]ּכְנָפָיו֙
מֵחַלְמִ֥יׁש וְׁשֶ֖מֶן מִּסֶ֔לַע דְבַׁש֙ וַּיֵנִקֵ֤הּו ׂשָדָ֑י תְנּובֹ֣ת וַּיֹאכַ֖ל אָ֔רֶץ עַל־ּבָ֣מֳותֵי יַרְּכִבֵ֨הּו֙ יג
עִם־חֵ֖לֶב וְעַתּודִ֔ים ּבְנֵי־בָׁשָן֙ וְאֵילִ֤ים ּכָרִ֜ים עִם־חֵ֨לֶב צֹ֗אן וַחֲלֵ֣ב ּבָקָ֜ר חֶמְאַ֨ת יד צּור:
ּכָׂשִ֑יתָ עָבִ֣יתָ ׁשָמַ֖נְתָ וַּיִבְעָ֔ט יְׁשֻרּון֙ וַּיִׁשְמַ֤ן טו תִׁשְתֶה־חָמֶר: וְדַם־עֵנָ֖ב חִּטָ֑ה ּכִלְיֹ֣ות
יַכְעִיסֻהּו: ּבְתֹועֵבֹ֖ת ּבְזָרִ֑ים יַקְנִאֻ֖הּו טז יְׁשֻעָתֹו: צּ֥ור וַיְנַּבֵ֖ל עָׂשָ֔הּו אֱלֹ֣וּהַ וַּיִּטׁש֙
ׂשְעָרּ֖ום לֹ֥א ּבָ֔אּו מִּקָרֹ֣ב חֲדָׁשִים֙ יְדָעּ֑ום לֹ֣א אֱלֹהִ֖ים אֱלֹּ֔הַ לֹ֣א לַּׁשֵדִים֙ יִזְּבְחּ֗ו יז

מְחֹלֲלֶךָ: אֵ֥ל וַתִׁשְּכַ֖ח תֶׁ֑שִי יְלָדְךָ֖ צּ֥ור יח וַּיִנְאָ֑ץ[רביעי]אֲבֹתֵיכֶם: יְהֹוָ֖ה וַּיַ֥רְא יט
דֹ֤ור ּכִ֣י אַחֲרִיתָ֑ם מָ֣ה אֶרְאֶ֖ה מֵהֶ֔ם פָנַי֙ אַסְתִ֤ירָה וַּיֹ֗אמֶר כ ּובְנֹתָיו: ּבָנָ֖יו מִּכַ֥עַס
וַאֲנִי֙ ּבְהַבְלֵיהֶ֑ם ּכִעֲסּ֖ונִי בְלֹא־אֵ֔ל קִנְאּ֣ונִי הֵ֚ם כא ּבָם: לֹא־אֵמֻ֥ן ּבָנִ֖ים הֵּ֔מָה תַהְּפֻכֹת֙
עַד־ׁשְאֹ֣ול וַתִיקַ֖ד בְאַּפִ֔י קָדְחָ֣ה ּכִי־אֵׁש֙ כב אַכְעִיסֵם: נָבָ֖ל ּבְגֹ֥וי ּבְלֹא־עָ֔ם אַקְנִיאֵ֣ם
חִּצַ֖י רָעֹ֑ות עָלֵ֖ימֹו אַסְּפֶ֥ה כג הָרִים: מֹוסְדֵ֥י וַתְלַהֵ֖ט וִיבֻלָּ֔ה אֶ֨רֶץ֙ וַתֹ֤אכַל תַחְתִ֑ית
עִם־חֲמַ֖ת אֲׁשַּלַח־ּבָ֔ם וְׁשֶן־ּבְהֵמֹת֙ מְרִירִ֑י וְקֶ֣טֶב רֶׁ֖שֶף ּולְחֻ֥מֵי רָעָ֛ב מְזֵ֥י כד אֲכַּלֶה־ּבָם:
יֹונֵ֖ק ּגַם־ּבְתּולָ֔ה ּגַם־ּבָחּור֙ אֵימָ֑ה ּומֵחֲדָרִ֖ים תְׁשַּכֶל־חֶ֔רֶב מִחּוץ֙ כה עָפָר: זֹחֲלֵ֥י
אֹויֵב֙ ּכַ֤עַס לּולֵ֗י כז זִכְרָם: ּמֵאֱנֹ֖וׁש אַׁשְּבִ֥יתָה אַפְאֵיהֶ֑ם אָמַ֖רְתִי כו ׂשֵיבָה: עִם־אִ֥יׁש
אֹבַ֥ד ּכִי־גֹ֛וי כח ּכָל־זֹאת: ּפָעַ֥ל יְהֹוָ֖ה וְלֹ֥א רָ֔מָה יָדֵ֣נּו ּפֶן־יֹאמְרּו֙ צָרֵ֑ימֹו ּפֶן־יְנַּכְרּ֖ו אָגּ֔ור

תְבּונָה: ּבָהֶ֖ם וְאֵ֥ין הֵּ֑מָה יָבִ֖ינּו[חמישי]עֵצֹ֖ות זֹ֑את יַׂשְּכִ֣ילּו חָכְמּ֖ו לּ֥ו כט
מְכָרָ֔ם ּכִי־צּורָ֣ם אִם־לֹא֙ רְבָבָ֑ה יָנִ֣יסּו ּוׁשְנַ֖יִם אֶ֔לֶף אֶחָד֙ יִרְּדֹ֤ף אֵיכָ֞ה ל לְאַחֲרִיתָם:
ּגַפְנָ֔ם סְדֹם֙ ּכִי־מִּגֶ֤פֶן לב ּפְלִילִים: וְאֹיְבֵ֖ינּו צּורָ֑ם כְצּורֵ֖נּו לֹ֥א ּכִ֛י לא הִסְּגִירָם: וַיהֹוָ֖ה
וְרֹ֥אׁש יֵינָ֑ם תַּנִינִ֖ם חֲמַ֥ת לג לָמֹו: מְרֹרֹ֖ת אַׁשְּכְלֹ֥ת עִּנְבֵי־רֹ֔וׁש עֲנָבֵ֨מֹו֙ עֲמֹרָ֑ה ּומִּׁשַדְמֹ֖ת
לְעֵ֖ת וְׁשִּלֵ֔ם נָקָם֙ לִ֤י לה ּבְאֹוצְרֹתָי: חָתּ֖ום עִּמָדִ֑י ּכָמֻ֣ס הֲלֹא־הּ֖וא לד אַכְזָר: ּפְתָנִ֖ים
וְעַל־עֲבָדָ֖יו עַּמֹ֔ו יְהֹוָה֙ ּכִי־יָדִ֤ין לו לָמֹו: עֲתִדֹ֥ת וְחָׁ֖ש אֵידָ֔ם יֹ֣ום קָרֹוב֙ ּכִ֤י רַגְלָ֑ם תָמּ֣וט
בֹו: חָסָ֥יּו צּ֖ור אֱלֹהֵ֑ימֹו אֵ֣י וְאָמַ֖ר לז וְעָזּוב: עָצּ֥ור וְאֶ֖פֶס יָ֔ד ּכִי־אָ֣זְלַת יִרְאֶה֙ ּכִ֤י יִתְנֶחָ֑ם
סִתְרָה: עֲלֵיכֶ֖ם יְהִ֥י וְיַעְזְרֻכֶ֔ם יָקּ֨ומּו֙ נְסִיכָ֑ם יֵ֣ין יִׁשְתּ֖ו יֹאכֵ֔לּו זְבָחֵ֨ימֹו֙ חֵ֤לֶב אֲׁשֶ֨ר לח
וַאֲנִ֣י מָחַ֨צְתִי֙ וַאֲחַּיֶ֗ה אָמִ֣ית אֲנִ֧י עִּמָדִ֑י אֱלֹהִ֖ים וְאֵ֥ין הּ֔וא אֲנִי֙ אֲנִ֤י ּכִ֣י עַתָ֗ה | רְאּ֣ו לט

מַּצִיל: מִּיָדִ֖י וְאֵ֥ין לְעֹלָם:[ששי]אֶרְּפָ֔א אָנֹכִ֖י חַ֥י וְאָמַ֕רְתִי יָדִ֑י אֶל־ׁשָמַ֖יִם ּכִי־אֶּׂשָ֥א מ
אֲׁשַּלֵם: וְלִמְׂשַנְאַ֖י לְצָרָ֔י נָקָם֙ אָׁשִ֤יב יָדִ֑י ּבְמִׁשְּפָ֖ט וְתֹאחֵ֥ז חַרְּבִ֔י ּבְרַ֣ק אִם־ׁשַּנֹותִי֙ מא
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אֹויֵב: ּפַרְעֹ֥ות מֵרֹ֖אׁש וְׁשִבְיָ֔ה חָלָל֙ מִּדַ֤ם ּבָׂשָ֑ר תֹאכַ֣ל וְחַרְּבִ֖י מִּדָ֔ם חִּצַי֙ אַׁשְּכִ֤יר מב
עַּמֹו: אַדְמָתֹ֖ו וְכִּפֶ֥ר לְצָרָ֔יו יָׁשִ֣יב וְנָקָם֙ יִּקֹ֑ום דַם־עֲבָדָ֖יו ּכִ֥י עַּמֹ֔ו גֹויִם֙ הַרְנִ֤ינּו [ע''כמג

וְהֹוׁשֵ֥עַששי] הּ֖וא הָעָ֑ם ּבְאָזְנֵ֣י הַּׁשִירָה־הַּזֹ֖את אֶת־ּכָל־ּדִבְרֵ֥י וַיְדַּבֵ֛ר מֹׁשֶ֗ה וַּיָבֹ֣א מד
וַּיֹ֤אמֶר מו אֶל־ּכָל־יִׂשְרָאֵל: הָאֵּ֖לֶה אֶת־ּכָל־הַּדְבָרִ֥ים לְדַּבֵ֛ר מֹׁשֶ֔ה וַיְכַ֣ל מה ּבִן־נּון:
תְצַּוֻם֙ אֲׁשֶ֤ר הַּיֹ֑ום ּבָכֶ֖ם מֵעִ֥יד אָנֹכִ֛י אֲׁשֶ֧ר לְכָ֨ל־הַּדְבָרִ֔ים לְבַבְכֶ֔ם ׂשִ֣ימּו אֲלֵהֶם֙
הּוא֙ רֵ֥ק לֹא־דָבָ֨ר ּכִ֠י מז הַּזֹאת: הַתֹורָ֥ה אֶת־ּכָל־ּדִבְרֵ֖י לַעֲׂשֹ֔ות לִׁשְמֹ֣ר אֶת־ּבְנֵיכֶ֔ם
עֹבְרִ֧ים אַתֶ֜ם אֲׁשֶ֨ר עַל־הָ֣אֲדָמָ֔ה יָמִים֙ תַאֲרִ֤יכּו הַּזֶ֗ה ּובַּדָבָ֣ר חַּיֵיכֶ֑ם ּכִי־הּ֖וא מִּכֶ֔ם

אֶת־הַּיַרְּדֵ֛ן ׁשָּ֖מָה לְרִׁשְתָּה:   פ   
אֶל־הַר֩[מפטיר] עֲלֵ֡ה מט לֵאמֹר: הַּזֶ֖ה הַּיֹ֥ום ּבְעֶ֛צֶם אֶל־מֹׁשֶ֔ה יְהֹוָה֙ וַיְדַּבֵ֤ר מח

ּכְנַ֔עַן אֶת־אֶ֣רֶץ ּורְאֵה֙ יְרֵחֹ֑ו עַל־ּפְנֵ֣י אֲׁשֶ֖ר מֹואָ֔ב ּבְאֶ֣רֶץ אֲׁשֶר֙ הַר־נְבֹ֗ו הַּזֶ֜ה הָעֲבָרִ֨ים
וְהֵאָסֵ֖ף ׁשָּ֔מָה עֹלֶ֣ה אַתָה֙ אֲׁשֶ֤ר ּבָהָר֙ ּומֻ֗ת נ לַאֲחֻּזָה: יִׂשְרָאֵ֖ל לִבְנֵ֥י נֹתֵ֛ן אֲנִ֥י אֲׁשֶ֨ר
מְעַלְתֶ֜ם אֲׁשֶ֨ר עַל֩ נא אֶל־עַּמָיו: וַּיֵאָ֖סֶף הָהָ֔ר ּבְהֹ֣ר אָחִ֨יךָ֙ אַהֲרֹ֤ן ּכַאֲׁשֶר־מֵ֞ת אֶל־עַּמֶ֑יךָ
ּבְתֹ֖וךְ אֹותִ֔י לֹא־קִּדַׁשְתֶם֙ אֲׁשֶ֤ר עַ֣ל מִדְּבַר־צִ֑ן קָדֵׁ֖ש ּבְמֵי־מְרִיבַ֥ת יִׂשְרָאֵ֔ל ּבְנֵ֣י ּבְתֹוךְ֙ ּבִ֗י
נֹתֵ֖ן אֲׁשֶר־אֲנִ֥י אֶל־הָאָ֕רֶץ תָבֹ֔וא לֹ֣א וְׁשָּ֨מָה֙ אֶת־הָאָ֑רֶץ תִרְאֶ֣ה מִּנֶ֖גֶד ּכִ֥י נב יִׂשְרָאֵל: ּבְנֵ֥י

לִבְנֵ֥י יִׂשְרָאֵל:   פ פ פ

פרק לג
הברכה] וזאת אֶת־ּבְנֵ֣י[פרשת הָאֱלֹהִ֖ים אִ֥יׁש מֹׁשֶ֛ה ּבֵרַ֥ךְ אֲׁשֶ֨ר הַּבְרָכָ֗ה וְזֹ֣את א

ּפָארָ֔ן מֵהַ֣ר הֹופִ֨יעַ֙ לָ֔מֹו מִּׂשֵעִיר֙ וְזָרַ֤ח ּבָא֙ מִּסִינַ֥י יְהֹוָ֞ה וַּיֹאמַ֗ר ב מֹותֹו: לִפְנֵ֖י יִׂשְרָאֵ֑ל
וְהֵם֙ ּבְיָדֶ֑ךָ ּכָל־קְדֹׁשָ֖יו עַּמִ֔ים חֹבֵ֣ב אַ֚ף ג לָמֹו: אֵׁ֥שְּדָ֖ת מִימִינֹ֕ו קֹ֑דֶׁש מֵרִבְבֹ֣ת וְאָתָ֖ה
וַיְהִ֥י ה יַעֲקֹב: קְהִּלַ֥ת מֹורָׁשָ֖ה מֹׁשֶ֑ה צִּוָה־לָ֖נּו תֹורָ֥ה ד מִּדַּבְרֹתֶיךָ: יִּׂשָ֖א לְרַגְלֶ֔ךָ תֻּכּ֣ו
וִיהִ֥י וְאַל־יָמֹ֑ת רְאּובֵ֖ן יְחִ֥י ו יִׂשְרָאֵל: ׁשִבְטֵ֥י יַ֖חַד עָ֔ם רָ֣אׁשֵי ּבְהִתְאַּסֵף֙ מֶ֑לֶךְ בִיׁשֻרּ֖ון
תְבִיאֶּ֑נּו וְאֶל־עַּמֹ֖ו יְהּודָ֔ה קֹ֣ול יְהֹוָה֙ ׁשְמַ֤ע וַּיֹאמַר֒ לִיהּודָה֘ וְזֹ֣את ז ס מִסְּפָר: מְתָ֖יו

יָדָיו֙ רָ֣ב לֹ֔ו וְעֵ֥זֶר מִּצָרָ֖יו תִהְיֶה:   פ  
עַל־מֵ֥י[לוי] תְרִיבֵ֖הּו ּבְמַּסָ֔ה נִּסִיתֹו֙ אֲׁשֶ֤ר חֲסִידֶ֑ךָ לְאִ֣יׁש וְאּורֶ֖יךָ תֻּמֶ֥יךָ אָמַ֔ר ּולְלֵוִ֣י ח

ּכִ֤י יָדָ֑ע לֹ֣א וְאֶת־ּבָנָ֖ו הִּכִ֔יר לֹ֣א וְאֶת־אֶחָיו֙ רְאִיתִ֔יו לֹ֣א ּולְאִּמֹו֙ לְאָבִ֤יו הָאֹמֵ֞ר ט מְרִיבָה:
יָׂשִ֤ימּו לְיִׂשְרָאֵ֑ל וְתֹורָתְךָ֖ לְיַעֲקֹ֔ב מִׁשְּפָטֶ֨יךָ֙ יֹורּ֤ו י יִנְצֹרּו: ּובְרִיתְךָ֖ אִמְרָתֶ֔ךָ ׁשָמְרּו֙
מָתְנַ֧יִם מְחַ֨ץ תִרְצֶ֑ה יָדָ֖יו ּופֹ֥עַל חֵילֹ֔ו יְהֹוָה֙ ּבָרֵ֤ךְ יא עַל־מִזְּבְחֶךָ: וְכָלִ֖יל ּבְאַּפֶ֔ךָ קְטֹורָה֙
חֹפֵ֤ף עָלָ֑יו לָבֶ֖טַח יִׁשְּכֹ֥ן יְהֹוָ֔ה יְדִ֣יד אָמַ֔ר לְבִנְיָמִ֣ן יב ס מִן־יְקּומּון: ּומְׂשַנְאָ֖יו קָמָ֛יו

ס ׁשָכֵן: ּכְתֵפָ֖יו ּובֵ֥ין ּכָל־הַּיֹ֔ום אַרְצֹ֑ו[ישראל]עָלָיו֙ יְהֹוָ֖ה מְבֹרֶ֥כֶת אָמַ֔ר ּולְיֹוסֵ֣ף יג
ּגֶ֥רֶׁש ּומִּמֶ֖גֶד ׁשָ֑מֶׁש תְבּואֹ֣ת ּומִּמֶ֖גֶד יד תָחַת: רֹבֶ֥צֶת ּומִתְהֹ֖ום מִּטָ֔ל ׁשָמַ֨יִם֙ מִּמֶ֤גֶד
ּורְצֹ֥ון ּומְלֹאָּ֔ה אֶ֚רֶץ ּומִּמֶ֗גֶד טז עֹולָם: ּגִבְעֹ֥ות ּומִּמֶ֖גֶד הַרֲרֵי־קֶ֑דֶם ּומֵרֹ֖אׁש טו יְרָחִים:
וְקַרְנֵ֤י לֹ֗ו הָדָ֣ר ׁשֹורֹ֜ו ּבְכֹ֨ור יז אֶחָיו: נְזִ֥יר ּולְקָדְקֹ֖ד יֹוסֵ֔ף לְרֹ֣אׁש תָבֹ֨ואתָה֙ סְנֶ֑ה ׁשֹכְנִ֖י
אַלְפֵ֥י וְהֵ֖ם אֶפְרַ֔יִם רִבְבֹ֣ות וְהֵם֙ אַפְסֵי־אָ֑רֶץ יַחְּדָ֖ו יְנַּגַ֥ח עַּמִ֛ים ּבָהֶ֗ם קַרְנָ֔יו רְאֵם֙
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ס ּבְאֹהָלֶיךָ:[רביעי]מְנַּׁשֶה: וְיִּׂשָׂשכָ֖ר ּבְצֵאתֶ֑ךָ זְבּולֻ֖ן ׂשְמַ֥ח אָמַ֔ר וְלִזְבּולֻ֣ן יח
חֹול: טְמּ֥ונֵי ּוׂשְפֻנֵ֖י יִינָ֔קּו יַּמִים֙ ׁשֶ֤פַע ּכִ֣י זִבְחֵי־צֶ֑דֶק יִזְּבְחּ֣ו ׁשָ֖ם הַר־יִקְרָ֔אּו עַּמִים֙ יט
וַּיַ֤רְא כא אַף־קָדְקֹד: זְרֹ֖ועַ וְטָרַ֥ף ׁשָכֵ֔ן ּכְלָבִ֣יא ּגָ֑ד מַרְחִ֣יב ּבָרּ֖וךְ אָמַ֔ר ּולְגָ֣ד כ ס
ּומִׁשְּפָטָ֖יו עָׂשָ֔ה יְהֹוָה֙ צִדְקַ֤ת עָ֔ם רָ֣אׁשֵי וַּיֵ֨תֶא֙ סָפּ֑ון מְחֹקֵ֖ק חֶלְקַ֥ת ּכִי־ׁשָ֛ם לֹ֔ו רֵאׁשִית֙

ס ּולְנַפְתָלִ֣י[חמישי]עִם־יִׂשְרָאֵל: כג מִן־הַּבָׁשָן: יְזַּנֵ֖ק אַרְיֵ֑ה ּגּ֣ור ּדָ֖ן אָמַ֔ר ּולְדָ֣ן כב
אָמַ֔ר ּולְאָׁשֵ֣ר כד ס יְרָׁשָה: וְדָרֹ֖ום יָ֥ם יְהֹוָ֑ה ּבִרְּכַ֣ת ּומָלֵ֖א רָצֹ֔ון ׂשְבַ֣ע נַפְתָלִי֙ אָמַ֔ר
מִנְעָלֶ֑ךָ ּונְחׁ֖שֶת ּבַרְזֶ֥ל כה רַגְלֹו: ּבַּׁשֶ֖מֶן וְטֹבֵ֥ל אֶחָ֔יו רְצּוי֙ יְהִ֤י אָׁשֵ֑ר מִּבָנִ֖ים ּבָרּ֥וךְ

ׁשְחָקִים: ּובְגַאֲוָתֹ֖ו ּבְעֶזְרֶ֔ךָ ׁשָמַ֨יִם֙ רֹכֵ֤ב יְׁשֻרּ֑ון ּכָאֵ֖ל אֵ֥ין כו ּדָבְאֶךָ: [ששי]ּוכְיָמֶ֖יךָ
הַׁשְמֵד: וַּיֹ֥אמֶר אֹויֵ֖ב מִּפָנֶ֛יךָ וַיְגָ֧רֶׁש עֹולָ֑ם זְרֹעֹ֣ת ּומִתַ֖חַת קֶ֔דֶם אֱלֹ֣הֵי מְעֹנָה֙ כז
יַעַרְפּו־טָל: אַף־ׁשָמָ֖יו וְתִירֹ֑וׁש ּדָגָ֣ן אֶל־אֶ֖רֶץ יַעֲקֹ֔ב עֵ֣ין ּבָדָד֙ ּבֶ֤טַח יִׂשְרָאֵ֨ל וַּיִׁשְּכֹן֩ כח
וְיִּכָחֲׁשּ֤ו ּגַאֲוָתֶ֑ךָ וַאֲׁשֶר־חֶ֖רֶב עֶזְרֶ֔ךָ מָגֵ֣ן ּבַיהֹוָ֔ה נֹוׁשַ֣ע עַ֚ם כָמֹ֗וךָ מִ֣י יִׂשְרָאֵ֜ל אַׁשְרֶ֨יךָ כט

[ע''כ ששי]אֹיְבֶ֨יךָ֙ לָ֔ךְ וְאַתָ֖ה עַל־ּבָמֹותֵ֥ימֹו תִדְרֹךְ:   ס   

פרק לד
יְרֵחֹ֑ו[מפטיר] עַל־ּפְנֵ֣י אֲׁשֶ֖ר הַּפִסְּגָ֔ה רֹ֚אׁש נְבֹ֔ו אֶל־הַ֣ר מֹואָב֙ מֵעַרְבֹ֤ת מֹׁשֶ֜ה וַּיַ֨עַל א

אֶפְרַ֖יִם וְאֶת־אֶ֥רֶץ ּכָל־נַפְתָלִ֔י וְאֵת֙ ב עַד־ּדָן: אֶת־הַּגִלְעָ֖ד אֶת־ּכָל־הָאָ֛רֶץ יְהֹוָ֧ה וַּיַרְאֵ֨הּו
יְרֵחֹ֛ו ּבִקְעַ֧ת וְאֶת־הַּכִּכָ֞ר וְאֶת־הַּנֶ֗גֶב ג הָאַחֲרֹון: הַּיָ֥ם עַ֖ד יְהּודָ֔ה ּכָל־אֶ֣רֶץ וְאֵת֙ ּומְנַּׁשֶ֑ה
לְאַבְרָהָ֨ם נִׁ֠שְּבַ֠עְתִי אֲׁשֶ֣ר הָאָ֨רֶץ֙ זֹ֤את אֵלָ֗יו יְהֹוָ֜ה וַּיֹ֨אמֶר ד עַד־צֹעַר: הַתְמָרִ֖ים עִ֥יר
וַּיָ֨מָת ה תַעֲבֹר: לֹ֥א וְׁשָּ֖מָה בְעֵינֶ֔יךָ הֶרְאִיתִ֣יךָ אֶתְנֶּ֑נָה לְזַרְעֲךָ֖ לֵאמֹ֔ר ּולְיַעֲקֹב֙ לְיִצְחָ֤ק
מּ֖ול מֹואָ֔ב ּבְאֶ֣רֶץ בַּגַי֙ אֹתֹ֤ו וַּיִקְּבֹ֨ר ו יְהֹוָה: עַל־ּפִ֥י מֹואָ֖ב ּבְאֶ֥רֶץ עֶבֶד־יְהֹוָ֛ה מֹׁשֶ֧ה ׁשָ֜ם
ׁשָנָ֖ה וְעֶׂשְרִ֛ים ּבֶן־מֵאָ֧ה ּומֹׁשֶ֗ה ז הַּזֶה: הַּיֹ֥ום עַ֖ד אֶת־קְבֻ֣רָתֹ֔ו אִיׁש֙ וְלֹא־יָדַ֥ע ּפְעֹ֑ור ּבֵ֣ית
מֹואָ֖ב ּבְעַרְבֹ֥ת אֶת־מֹׁשֶ֛ה יִׂשְרָאֵ֧ל בְנֵ֨י וַּיִבְּכּו֩ ח לֵחֹה: וְלֹא־נָ֥ס עֵינֹ֖ו לֹא־כָהֲתָ֥ה ּבְמֹתֹ֑ו
ּכִי־סָמַ֥ךְ חָכְמָ֔ה רּ֣וחַ מָלֵא֙ ּבִן־נּ֗ון וִיהֹוׁשֻ֣עַ ט מֹׁשֶה: אֵ֥בֶל בְכִ֖י יְמֵ֥י וַּיִתְמּ֔ו יֹ֑ום ׁשְלֹׁשִ֣ים
אֶת־מֹׁשֶה: יְהֹוָ֖ה צִּוָ֥ה ּכַאֲׁשֶ֛ר וַּיַעֲׂשּ֔ו ּבְנֵי־יִׂשְרָאֵל֙ אֵלָ֤יו וַּיִׁשְמְעּ֨ו עָלָ֑יו אֶת־יָדָ֖יו מֹׁשֶ֛ה
אֶל־ּפָנִים: ּפָנִ֖ים יְהֹוָ֔ה יְדָעֹ֣ו אֲׁשֶר֙ ּכְמֹׁשֶ֑ה ּבְיִׂשְרָאֵ֖ל עֹ֛וד נָבִ֥יא וְלֹא־קָ֨ם י
לְפַרְעֹ֥ה מִצְרָ֑יִם ּבְאֶ֣רֶץ לַעֲׂשֹ֖ות יְהֹוָ֔ה ׁשְלָחֹו֙ אֲׁשֶ֤ר וְהַּמֹופְתִ֗ים לְכָל־הָאֹתֹ֞ת יא
עָׂשָ֣ה אֲׁשֶר֙ הַּגָדֹ֑ול הַּמֹורָ֣א ּולְכֹ֖ל הַחֲזָקָ֔ה הַּיָ֣ד ּולְכֹל֙ יב ּולְכָל־אַרְצֹו: ּולְכָל־עֲבָדָ֖יו

מֹׁשֶ֔ה לְעֵינֵ֖י ּכָל־יִׂשְרָאֵל:   פ פ פ 
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