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 מאיר מילר, מו"ל

ל"ג בעומר ה'תשע"ה, ירושלים

דברי	פתיחה

הקריאה בתורה בבתי הכנסת והקריאה הערבה של 

תינוקות של בית רבן יום־יום בבתי המדרשות היו 

חוסנו של העם היהודי מאז ומעולם. 

שני מאורות האירו את עיניהם של ישראל בקריאה 

שנה  מאות  וארבע  כאלף  אונקלוס,  אלו:  ובלימוד 

כאלף  ורש"י,  משה,  ידי  על  התורה  מסירת  אחרי 

שנה אחריו. חכמים אלו התקבלו כפרשני יסוד של 

התורה, והם המעטרים אותה בדפוסים רבים, עד 

לימינו, תשע מאות שנה אחרי רש"י. 

למן המצאת הדפוס עמלו מדפיסי הספרים לקבוע 

למאורות אלה מקום מתאים בצד התורה. משימה 

ואלה  זו גרמה לא פעם לקשיים בעימוד  מורכבת 

שבידך  המהדורה  והקריאה.  הלימוד  על  הכבידו 

שואפת ליצוק את התורה על שני מפרשיה למבנה 

ולהנגישו  ה',  דבר  את  לשאת  הראויים  ולמראה 

לדור הזה. ארבע שנות עמל הושקעו בחומש זה — 

בעימוד  וכלה  ביותר  המדויקים  מהנוסחים  החל 

הקפדני של הדף. 

לאות העברית המפורסמת שעיצב אליהו קורן ז"ל 

חדשה  אות  כעת  נוספה  לתנ"ך,  ההוצאה  מייסד 

בגמר  לראות  זכה  לא  אך  קורן  מר  עמל  שעליה 

מלאכתו. גופן 'קורן רש"י' שעיצב מר קורן הוא ביטוי 

העיצוב  כי  ההוצאה  מייסד  של  אמונתו  של  נוסף 

נועד להעצים את התוכן: מלבד הקריאּות והבהירות 

המאפיינים את הגופן, היופי והאסתטיקה מעניקים 

ארון  שבדי  כשם  רש"י.  לדברי  הראוי  הכבוד  את 

הברית צופו גם הם זהב, כן האותיות הנושאות את 

דבר ה' — מרהיבות ומאירות.

ובראשונה  בראש  אור  רואה  זו  מיוחדת  מהדורה 

הודות לרב כרמיאל כהן, הרב ינון חן, יהושע מילר 

ומיכל בריטמן שלא חסכו מאמצים להעמיד דבר 

נוספים  חלקם.  ואשרי  אשריהם   – ונאה  מתוקן 

עליהם הרב דוד פוקס, הרב חנן בניהו ואפרת גרוס; 

אסתר באר, רינה בן גל, מאיר ברכיל, דניאל בר־לב, 

איילת דגן ואליהו משגב שעיצבו את הספר בהתאם 

לרף הגבוה של ההוצאה; לרב דן בארי, הרב ראובן 

ציגלר, תומר מבורך, הרב מנחם מקובר, הרב דוד 

נתיב, אליאב סטולמן, נריה קליין, גלעד קרני ומנחם 

שמשי שנתנו מחכמתם למהדורה זו.

אותנו  שזיכה  לקב"ה  להודות  עלינו  כול  אחרית 

הכלים  את  לנו  ושזימן  קודשו,  במלאכת  לעסוק 

המתאימים ליצור את המצע להעברת דברו לעם 

ישראל. אנו תפילה שמאמצינו יישאו פרי, ומהדורה 

זו תשרת בנאמנות את עם ה', ותפרה את הקשר 

הנצחי שיש בין ה' ובין עמו, קשר של אהבה נצחית, 

הראשון  הפסוק  על  ברש"י  המובאים  חז"ל  כדברי 

בספר במדבר: "'וידבר במדבר סיני'... מתוך חיבתן 

לפניו מונה אותם כל שעה".
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מבוא

 - עיקרית  מגמה  ולהן  רבות,  מעלות  זו   למהדורה 

הנגשת התורה לקורא. נעמוד על העיקריות שבהן:

תורה

נוסח התורה עבר בחינה מדוקדקת על פי המסורה 

בידי שלושת המומחים הידועים דניאל גולדשמידט,  

אברהם מאיר הברמן ומאיר מדן, זכרם לברכה. 

קורן׳  ׳תנ"ך  בגופן  גדול  בכתב  מוצגת  התורה 

בין  להבחין  כדי  הימני,  בעמוד  אחת  בחטיבה 

התורה שבכתב ובין פרשניה. חלוקה זו נועדה גם 

להקל את הקריאה הרציפה של התורה בבתי כנסת 

ובבתי ספר. מהדורה זו מחולקת לפי שלוש חלוקות 

לפרשות  החלוקה  לפרשות,  החלוקה  עתיקות: 

הפתוחות והסתומות והחלוקה לסדרים המסומנת 

של  העליות  את  העמוד.  של  החיצוניים  בשוליים 

 . בסימן:  סיַמנו  וחמישי,  ושני  שבת  של  מנחה 

אפשריים  מקומות  שני  עוד  פרשה  בכל  גם  צַיינו 

להוספת עולים על שבעת הקרואים לתורה בשבת. 

את ההוספות סיַמנו בסימן: *. 

במהדורה זו הבדלנו בין השווא הנע והשווא הנח, 

יותר, למשל,  וסיַמנו את השווא הנע בסימן בולט 

ָך. באותו אופן הבדלנו בין הקמץ הרגיל לקמץ  ׁשְְ ַנפְְְ

למשל,  הקטן,  לקמץ  גדול  סימן  באמצעות  הקטן 

הקריאה  מסורת  בין  הבדל  ישנו  כידוע,  ָמה.  כְְְ חָָ

עליו  שהמליצה  הקריאה  לאופן  הספרדית 

מחלוקת,  ישנה  שבהם  הקמצים  כל  האקדמיה. 

משום  געיה.  באמצעות  המקרא  בטעמי  מסומנים 

כך, סיַמנו אותם כקמצים קטנים בהתאם להוראות 

הספרדית,  המסורה  על  המקפידים  האקדמיה. 

יקראו כל קמץ שיש בו געיה כקמץ רחב )להרחבה 

באתר  המופיע  הניקוד  שיטת  על  במאמר  ראו 

ההוצאה, במדור 'אודות'(.

לצד התורה ציינו את המצוות על פי ספר החינוך. 

כמו כן, בשולי כל דף ישנה תווית ובה שם הפרשה, 

להקל את ההתמצאות בחומש.

תרגום	אונקלוס

את נוסח התרגום, ניקודו ופיסוקו קיבלנו מאת מכון 

עראקי  יוסף  הרב  המו"ל  באדיבות  זיתים  שתילי 

משקף  זה  ומנופה  מבורר  נוסח  נון.  בן  ואדם  הכהן 

את המסורת העתיקה של קריאת התרגום בציבור, 

כפי שהיא נהוגה עד ימינו אלה בקהילות תימן.

לעתים  מנוגד  זו  במסורת  הפיסוק  כי  לציין  ראוי 

לכללי הפיסוק לפי הטעמים, שכן לפי מסורת זו יש 

הפסקה בתביר ולא בטיפחא שאחריו. מכל מקום 

העדפנו להיצמד למסורת ברורה ולא ליצור פיסוק 

חדש. התרגום מוצג בגופן ׳סידור קורן׳ כדי להבחין 

בין התורה ובין התרגום. צַיינו באפור את התיבות 

אלא  בתורה  הכתוב  של  המילולי  תרגומו  שאינן 

נוסף. מובן שבכל תרגום יש מן  הרחבה או פירוש 

הפירוש וקשה לקבוע במדויק, מתי המעבר לשפה 

יש  ומתי  מדויק,  מילולי  תרגום  בגדר  הוא  אחרת 

בו תוספת או ביאור. לכן אחזנו בשיטה מצמצמת 

וסיַמנו אך ורק מילים שבפסוקי התורה לא הייתה 

אף מילה התואמת לתוכנן. 

רש"י

פירוש רש"י לתורה הוא מן הספרים הנפוצים ביותר 

ושיננו  הגו  ישראל  תפוצות  בכל  התורה.  בעולם 

תפוצתו  בשל  צעיר.  מגיל  רש"י  פירוש  עם  חומש 

הגדולה של הספר בכתבי יד ובדפוסים ובשל ידי 

הלומדים שהרבו למשמש בדברי רש"י, עד היום לא 

צלחה דרכם של המבקשים להעמיד לפני הלומדים 

מהדורה מוסמכת של פירוש רש"י, נקייה ומנופה 

בלי תוספות ובלי שיבושים.

לא  רש"י  דברי  נוסח  הלומדים  לפני  בהניחנו 

כזה  ולומר  ובנפלאות  בגדולות  ללכת  התיימרנו 
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ברורים  הדברים  שיהיו  עמלנו  אך  וקדש,  ראה 

ומדויקים כמידת יכולתנו. לנגד עינינו היו שלושה 

יד של פירוש רש"י,  1. כתבי  נוסח:  סוגים של עדי 

מינכן.  יד  כתב  וינה,  יד  כתב  ויימר,  יד  כתב   כגון: 

2. דפוסים קדומים של פירוש רש"י, כגון: רומא )ר"ל(, 

רג׳יו די קלבריה )רל"ה(, ואדי אל חאג׳ארה )רל"ו( 

שיצאו  חשובות  מהדורות   .3 )רפ"ד–רפ"ו(.  ּוונציה 

לאור במהלך השנים, כגון: מהדורותיו של אברהם 

ומהדורת  אריאל  חומש  הי"ט,  המאה  מן  ברלינר 

לאור  שיצאה  אילן  בר  אוניברסיטת  של  הכתר 

בשנים האחרונות. ויותר מכולם עַיינו תדיר בכתב 

יד לייפציג 1 )מן המאה הי"ג(. המומחים ראו בו כתב 

עלה  ובסיועו  לתורה,  רש"י  של  לפירושו  בכיר  יד 

בידינו במקומות רבים בס"ד להעמיד נוסח מדויק 

יותר בדברי רש"י. תודתנו נתונה למכון לתצלומי 

כתבי יד שבספרייה הלאומית.

נוסח מדויק לפירוש רש"י  מלבד הניסיון להעמיד 

בזה  וגם  ובפיסוקם,  רש"י  דברי  בניקוד  גם  עמלנו 

אפשר שזכינו להאיר חלק מדבריו. תודה מיוחדת 

למגיהים המעולים, הרב כרמיאל כהן והרב ינון חן. 

ואינו  משל  בקצרה  מזכיר  רש"י  שבהם  במקומות 

מצטטו ציטוט מלא, השלמנו את המשל בגופן רש"י 

בלא ניקוד. ראה למשל רש"י לויקרא י, ב.

גופן  רש"י׳,  ׳קורן  החדש  בגופן  מוצג  רש"י  פירוש 

הגופן  בעיצוב  מותו.  לפני  ז"ל  קורן  אליהו  שעיצב 

עברי  לכתב  ודמיון  קריאּות  יופי,  על  דגש  הושם 

בעיצוב  מתבטאת  זה  גופן  של  ייחודיותו  מרובע. 

כמה תבניות לאותיות מסוימות, למען ירוץ הקורא 

גופן   .) 'ת' במילים:  )לדוגמה האות  בו 

הרווח  הסגנון  כפי  רש"י  כתב  סגנון  על  מבוסס  זה 

בכתבי יד ספרדיים מן המאה הט"ו )ראו לדוגמה: 

פריז, הספרייה הלאומית, המחלקה העברית, 684; 

.)Poc. 393 ,אוקספורד, הספרייה הבריטית

החלוקה	לפרשות

את  הסוקר  תרשים  ובו  משלה  שער  פרשה  לכל 

ההקשר  את  הפרשה,  של  המרכזיות  החטיבות 

הגיאוגרפי שלה ואת טווח הזמן שבו היא מתרחשת. 

החטיבות נקבעו על פי החלוקה לסדרים. הוצאת 

קורן מחזירה עטרה ליושנה בחשיפת המשמעות 

שבחלוקה היהודית לסדרים. חלוקה ארצישראלית 

נועדה, ככל הנראה, להשלמת קריאת  זו  קדומה 

התורה אחת לשלוש שנים וחצי, פעמיים בשמיטה, 

וייתכן שיש זיקה בינה ובין מצוות הקהל. חלוקה 

לפרקים,  הנוצרית  מהחלוקה  שונה  זו  ייחודית 

שהיא החלוקה המצויה בכל החומשים. כבר בפרק 

הראשון של ספר בראשית אפשר להבחין בהבדל 

בין החלוקה היהודית לסדרים לחלוקה הנוצרית 

א  פרק  מסתיים  הנוצרית,  החלוקה  לפי  לפרקים. 

בסוף היום השישי, ואילו לפי החלוקה היהודית, 

מסתיים סדר א אחרי היום השביעי, כלומר, סדר א 

מאגד בתוכו את שבעת הימים יחדיו. 

בסוף כל פרשה הבאנו את ההפטרה על פי מנהגי 

הקריאה השונים: אשכנזי, ספרדי ותימני. בתחילת 

הרב  מאת  וביאור  רקע  דברי  שילבנו  הפטרה  כל 

דוד נתיב, המעניקים לקורא את ההקשר הנדרש 

להבנת דברי הנביאים.

בסוף כל חומש מובאות עליות המפטיר, ההפטרות 

הנוספות והמגילות המתאימות לעונת השנה שבה 

קוראים את החומש.

נספחים

את  זו  מהדורה  לכבוד  הכין  עמר  זֹהר  פרופסור 

הנספח ׳צמחים ובעלי חיים בספר במדבר׳. בנספח 

החיים  ובעלי  הצמחים  על  וביאורים  צילומים  זה 

הרחב.  לקהל  מוכרים  שאינם  בתורה  המופיעים 

באתר  לעיין  אפשר  הזיהוי,  בשיטת  למתעניינים 

'אודות' במבוא שכתב פרופסור  ההוצאה, במדור 

עמר לנספח זה.

ביצירת  רבות  עמלו  משגב  ואליהו  חן  ינון  הרב 

הנספחים במהדורה זו. מנחם שמשי הכין את טבלת 

עבודתו  במסגרת  ישראל  בני  למסעי  ההשוואה 

אור  שיראה  ציון,  מהדורת  תנ״ך  על  המרשימה 

בקרוב. 

בנספחים מפות, תרשימים ואיורים נוספים שנועדו 

להוסיף רקע גיאוגרפי ולבאר חזותית עניינים בתורה 
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 יהושע מילר, עורך ראשי

הוצאת קורן ירושלים

הוד שבהוד ה׳תשע"ה

סדר  המבול,  אירועי  רצף  כגון:  המחשה,  הזוקקים 

בבחירת  ועוד.  ישראל  בני  מסעי  מפת  הקרבנות, 

וגם כאן  ובעיצובן הושקעה מחשבה רבה.  המפות 

'אודות' באתר  ראוי ללומד המעמיק לעיין במדור 

ההוצאה, לתכנים המעשירים את הנספחים האלו. 

שם הקורא ימצא גם רשימות שכתב הרב דוד נתיב 

 על חישוב הזמנים המופיעים בשער של כל פרשה 

ופרשה.

בפירושיו של רש"י לתנ"ך ולתלמוד משובצים מאות 

מילים וביטויים בצרפתית עתיקה, השפה שהייתה 

כלל  בדרך  רש"י.  של  ובמקומו  בימיו  מדוברת 

אחרי תיבות אלו רשומה המילה ׳בלעז׳, המציינת 

משה  ד"ר  בלועזית.  בביטוי  או  במילה  שמדובר 

ז"ל )תר"פ–תשנ"ו( השווה את הנוסח בכתבי  קטן 

היד למצוי בספרות הצרפתית העתיקה ובספרות 

רעייתו,  ופירשם.  הלעזים  כל  את  זיהה  המחקר, 

)תרפ"ג– ז"ל  קטן  שולמית  הגב׳  ירושלים,  יקירת 

את  להעביר  בשעתו  לב  בחפץ  ניאותה  תשע"ג(, 

נתונה  תודתנו  כך  ועל  ולהדפיסו,  לידינו   החומר 

לה.

המצוות,  מניין  ובה  טבלה  ערכנו  חומש  כל  בסוף 

הפסוקים, המילים והאותיות של כל פרשה ופרשה. 

אנו מודים לר' פינחס טשרנפסקי שקיבץ בעבורנו 

את החומר.

קריאת  לשעת  מעשיות  הלכות  הבאנו  בנספח 

התורה.

תודה מיוחדת לאליהו משגב על העיצוב הקליגרפי 

הביטוי  הוא  זה  עיצוב  הספר.  כריכת  את  המעטר 

האומנותי של עקרונות המהדורה, בהיותו מנגיש 

באמצעים חדשניים סגנונות קליגרפיים מסורתיים. 

קליגרפיית  יצירת  סיפור  את  המתאר  למאמר 

הכריכה עיין באתר ההוצאה במדור 'אודות'.

זַֹהר  ִלים ַיְזִהרּו ּכְ ּכִ ׂשְ מי ייתן ויקוים בנו הכתוב: "ְוַהּמַ

ּכֹוָכִבים ְלעֹוָלם ָוֶעד" )דניאל  ים ּכַ יֵקי ָהַרּבִ ָהָרִקיַע ּוַמְצּדִ

יב, ג(.

ֶפר" )שם, שם ד(. ועתה "ֲחתֹם ַהֵסּ
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. בָֹרךְְְ כּו	ֶאת	יהוה	ַהמְְ רְְ ּבָ

עֹוָלם	ָוֶעד.	 	לְְ בָֹרךְְְ 	יהוה	ַהמְְ רּוךְְְ ּבָ

עֹוָלם	ָוֶעד.	 	לְְ בָֹרךְְְ 	יהוה	ַהמְְ רּוךְְְ ּבָ

נּו	 ָלֽ ָנַֽתן	 וְְ ים	 ָהַעּמִ ל	 ִמּכָָ נּו	 ֽ ּבָ ַחר	 ֽ ּבָ ר	 ֲאׁשֶ 	ָהעֹוָלם,	 ֶלךְְְ ֶמֽ ינּו	 ה	יהוה,	ֱאלֵֹהֽ 	ַאּתָ רּוךְְְ ּבָ

ה	יהוה,	נֹוֵתן	ַהּתֹוָרה. 	ַאּתָ רּוךְְְ ֶאת	ּתֹוָרתֹו.	ּבָ

ַחֵּיי	עֹוָלם	 נּו	ּתֹוַרת	ֱאֶמת	וְְ ר	ָנַֽתן	ָלֽ 	ָהעֹוָלם,	ֲאׁשֶ ֶלךְְְ ינּו	ֶמֽ ה	יהוה,	ֱאלֵֹהֽ 	ַאּתָ רּוךְְְ ּבָ

לאחר הקריאה מברך:

ה	יהוה,	נֹוֵתן	ַהּתֹוָרה. 	ַאּתָ רּוךְְְ נּו.	ּבָ תֹוֵכֽ ָנַטע	ּבְְ

עולה:

קהל:

עולה:

ברכות	ההפטרה

ם	 ֵריֶה֖ ִדבְְְ ה	בְְ ָרָצ֥ וְְ ים,	 ים	טֹוִב֔ ִביִא֣ נְְְ ּבִ ַח֙ר	 ּבָ ֤ר	 ם	ֲאׁשֶ 	ָהעֹוָל֔ ֶלךְְְ 	ֶמ֣ ינּו֙ ה	יהו֙ה	ֱאלֵֹה֙ ֤ ַאּתָ 	 ֨רּוךְְְ ּבָ

ֹו	 ַעּמ֔ ל	 ָרֵא֣ ִיׂשְְְ ּובְְְ ֹו	 ּד֔ ַעבְְְ ה	 ֣ מֹׁשֶ ּובְְְ ּתֹוָר֙ה	 ּבַ ר	 ַהּבֹוֵח֤ יה֗וה,	 ה	 ֜ ַאּתָ 	 ֨רּוךְְְ ּבָ ת.	 ֱאֶמ֑ ּבֶ ים	 ֱאָמִר֣ ַהּנֶ

ֶדק. ת	ָוֶצֽ י	ָהֱאֶמ֖ ִביֵא֥ ּוִבנְְְ

ל	ַהּדֹורֹות,	ָהֵאל	 כָָ יק	ּבְְ ל	ָהעֹוָלִמים,	ַצּדִ 	ָהעֹוָלם,	צּור	ּכָָ ֶלךְְְ ינּו	ֶמֽ ה	יהוה,	ֱאלֵֹהֽ 	ַאּתָ רּוךְְְ ּבָ

אחר קריאת ההפטרה המפטיר מברך:

ה	הּוא	יהוה	 ֶדק.	ֶנֱאָמן	ַאּתָ ָבָריו	ֱאֶמת	ָוֶצֽ ל	ּדְְ ּכָָ ַקֵּים,	ׁשֶ ר	ּומְְְ ַדּבֵ ה,	ַהמְְ עֹוׂשֶ ֱאָמן,	ָהאֹוֵמר	וְְ ַהּנֶ

	ֶנֱאָמן	 ֶלךְְְ י	ֵאל	ֶמֽ יָך	ָאחֹור	לֹא	ָיׁשּוב	ֵריָקם,	ּכִ ָבֶרֽ ָדָבר	ֶאָחד	ִמּדְְ יָך,	וְְ ָבֶרֽ ֶנֱאָמִנים	ּדְְ ינּו	וְְ ֱאלֵֹהֽ

ָבָריו. ל	ּדְְ כָָ ֱאָמן	ּבְְ ה	יהוה,	ָהֵאל	ַהּנֶ 	ַאּתָ רּוךְְְ ה.	ּבָ ּתָ ַרֲחָמן(	ָאֽ )וְְ

ה	 	ַאּתָ רּוךְְְ ּבָ ינּו.	 ָיֵמֽ ֵהָרה	בְְ מְְְ ּבִ יַע	 ֽ ֶנֶֽפׁש	ּתֹוׁשִ ַלֲעלּוַבת	 וְְ ַחֵּיֽינּו,	 ית	 ּבֵ י	ִהיא	 ּכִ ִצּיֹון	 ַרֵחם	ַעל	

ָבֶנֽיָה. ַח	ִצּיֹון	ּבְְ ֽ ּמֵ ׂשַ יהוה,	מְְ

ֵהָרה	ָיבֹוא	 מְְְ ָך,	ּבִ יֶחֽ ׁשִ ִוד	מְְ ית	ּדָ כּות	ּבֵ ַמלְְְ ָך,	ּובְְְ ֽ ּדֶ ִביא	ַעבְְְ ֵאִלָּיֽהּו	ַהּנָ ינּו	ּבְְ נּו	יהוה	ֱאלֵֹהֽ ֵחֽ ּמְְ ׂשַ

ָך	 ׁשְְ דְְְ ם	קָָ ׁשֵ י	בְְ בֹודֹו,	ּכִ ֲחלּו	עֹוד	ֲאֵחִרים	ֶאת	ּכְְ לֹא	ִינְְְ ב	ָזר,	וְְ אֹו	לֹא	ֵיֽׁשֶ סְְְ נּו.	ַעל	ּכִ ֽ ָיֵגל	ִלּבֵ וְְ

ִוד. ה	יהוה,	ָמֵגן	ּדָ 	ַאּתָ רּוךְְְ עֹוָלם	ָוֶעד.	ּבָ ה	ֵנרֹו	לְְ ּבֶ ּלֹא	ִיכְְְ 	ּלֹו	ׁשֶ ּתָ עְְְ ֽ ּבַ ִנׁשְְְ

ינּו	 נּו	יהוה	ֱאלֵֹהֽ ֽ 	ּלָ ּתָ ַתֽ ּנָ ת	ַהֶּזה,	ׁשֶ ּבָ ַ ַעל	יֹום	ַהׁשּ ִביִאים	וְְ ַעל	ַהּנְְ ַעל	ָהֲעבֹוָדה	וְְ ַעל	ַהּתֹוָרה	וְְ

ִכים	 ָברְְ 	ּומְְְ נּו	מֹוִדים	ָלךְְְ ינּו	ֲאַנֽחְְְ ֶרת.	ַעל	ַהּכֹל	יהוה	ֱאלֵֹהֽ ָאֽ ִתפְְְ ָכבֹוד	ּולְְְ נּוָחה,	לְְ ִלמְְְ ה	וְְ ָ ֻדׁשּ ִלקְְְ

ת. ּבָ ַ ׁש	ַהׁשּ ַקּדֵ ה	יהוה,	מְְ 	ַאּתָ רּוךְְְ עֹוָלם	ָוֶעד.	ּבָ ִמיד	לְְ ל	ַחי	ּתָ ִפי	ּכָָ ָך	ּבְְ מְְְ 	ׁשִ ַרךְְְ ּבָ ,	ִיתְְְ אֹוָתךְְְ

ברכות	התורה	לאשכנזים
 קודם הברכה על העולה לראות היכן קוראים ולנשק את ספר התורה. 

בשעת הברכה העולה אוחז בעמודי הספר.
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ברכות	התורה	לספרדים
 קודם הברכה על העולה לראות היכן קוראים ולנשק את ספר התורה. 

בשעת הברכה העולה אוחז בעמודי הספר באמצעות מטפחת.

ָך	יהוה ָבֶרכְְְ יְְ קהל: 	 ֶכם יהוה	ִעּמָ

. בָֹרךְְְ כּו	ֶאת	יהוה	ַהמְְ רְְ ַנן(	ּבָ )ַרּבָ
עֹוָלם	ָוֶעד.	 	לְְ בָֹרךְְְ 	יהוה	ַהמְְ רּוךְְְ ּבָ

עֹוָלם	ָוֶעד.	 	לְְ בָֹרךְְְ 	יהוה	ַהמְְ רּוךְְְ ּבָ

ָנַֽתן	 ים,	וְְ ל	ָהַעּמִ נּו	ִמּכָָ ֽ ַחר	ּבָ ֽ ר	ּבָ 	ָהעֹוָלם,	ֲאׁשֶ ֶלךְְְ ינּו	ֶמֽ ה	יהוה,	ֱאלֵֹהֽ 	ַאּתָ רּוךְְְ ּבָ

ה	יהוה,	נֹוֵתן	ַהּתֹוָרה. 	ַאּתָ רּוךְְְ נּו	ֶאת	ּתֹוָרתֹו.	ּבָ ָלֽ

נּו	)ֶאת(	ּתֹוָרתֹו	ּתֹוַרת	 ר	ָנַֽתן	ָלֽ 	ָהעֹוָלם,	ֲאׁשֶ ֶלךְְְ ינּו	ֶמֽ ה	יהוה,	ֱאלֵֹהֽ 	ַאּתָ רּוךְְְ ּבָ

לאחר הקריאה העולה מנשק את ספר התורה ומברך:

ה	יהוה,	נֹוֵתן	ַהּתֹוָרה. 	ַאּתָ רּוךְְְ נּו.	ּבָ תֹוֵכֽ ַחֵּיי	עֹוָלם	ָנַטע	ּבְְ ֱאֶמת,	וְְ

עולה:

קהל:

עולה:

עולה:

ברכות	ההפטרה
ם	 ֵריֶה֛ ִדבְְְ ָרָצ֧ה	בְְ וְְ ים,	 ים	טֹוִב֔ ִביִא֣ נְְְ ּבִ ַח֙ר	 ּבָ ֤ר	 ם	ֲאׁשֶ עֹוָל֗ ָהֽ 	 ֶלךְְְ ֶמֽ ינּו	 ה	יה֜וה	ֱאלֵֹה֣ ֨ ַאּתָ 	 רּוךְְְ ּבָ

ֹו	 ַעּמ֔ ל	 ָרֵא֣ ִיׂשְְְ ּובְְְ ּדֹ֙ו	 ַעבְְְ ה	 ֤ מֹׁשֶ ּובְְְ ּתֹוָר֙ה	 ּבַ ר	 ַהּבֹוֵח֤ יה֜וה,	 ה	 ֨ ַאּתָ 	 רּוךְְְ ּבָ ת.	 ֱאֶמ֑ ֽ ּבֶ ים	 ֱאָמִר֖ ַהּנֶ

ֶדק. ֽ ַהּצֶ ת	וְְ ֱאֶמ֖ י	ָהֽ ִביֵא֥ ּוִבנְְְ

ל׃ ָרֵאֽ ֖דֹוׁש ִיׂשְְְ ֑מֹו, קְְ ָב֖אֹות ׁשְְ נּו יה֥וה צְְ ֲאֵל֕ ֹ ּגֽ

ל	ַהּדֹורֹות,	ָהֵאל	 כָָ יק	ּבְְ ל	ָהעֹוָלִמים,	ַצּדִ 	ָהעֹוָלם,	צּור	ּכָָ ֶלךְְְ ינּו	ֶמֽ ה	יהוה,	ֱאלֵֹהֽ 	ַאּתָ רּוךְְְ ּבָ

ה	הּוא	יהוה	 ֶדק.	ֶנֱאָמן	ַאּתָ ָבָריו	ֱאֶמת	ָוֶצֽ ל	ּדְְ י	כָָ ַקֵּים,	ּכִ ר	ּומְְְ ַדּבֵ ה,	מְְ עֹוׂשֶ ֱאָמן,	ָהאֹוֵמר	וְְ ַהּנֶ

	ֶנֱאָמן	 ֶלךְְְ י	ֵאל	ֶמֽ יָך	ָאחֹור	לֹא	ָיׁשּוב	ֵריָקם,	ּכִ ָבֶרֽ ָדָבר	ֶאָחד	ִמּדְְ יָך,	וְְ ָבֶרֽ ֶנֱאָמִנים	ּדְְ ינּו	וְְ ֱאלֵֹהֽ

ָבָריו. ל	ּדְְ כָָ ֱאָמן	ּבְְ ה	יהוה,	ָהֵאל	ַהּנֶ 	ַאּתָ רּוךְְְ ה.	ּבָ ּתָ ַרֲחָמן(	ָאֽ )וְְ

ה	 	ַאּתָ רּוךְְְ ּבָ ינּו.	 ָיֵמֽ ֵהָרה	בְְ מְְְ ּבִ יַע	 ֽ ֶנֶֽפׁש	ּתֹוׁשִ ַלֲעלּוַבת	 וְְ ַחֵּיֽינּו,	 ית	 ּבֵ י	ִהיא	 ּכִ ִצּיֹון	 ַרֵחם	ַעל	

ָבֶנֽיָה. ַח	ִצּיֹון	ּבְְ ֽ ּמֵ ׂשַ יהוה,	מְְ

ֵהָרה	ָיבֹוא	 מְְְ ,	ּבִ יָחךְְְ ׁשִ ִוד	מְְ ית	ּדָ כּות	ּבֵ ַמלְְְ ,	ּובְְְ ךְְְ ּדָ ִביא	ַעבְְְ ֵאִלָּיֽהּו	ַהּנָ ינּו	ּבְְ נּו	יהוה	ֱאלֵֹהֽ ֵחֽ ּמְְ ׂשַ

ָך	 ׁשְְ דְְְ ם	קָָ ׁשֵ י	בְְ בֹודֹו,	ּכִ ֲחלּו	עֹוד	ֲאֵחִרים	ֶאת	ּכְְ לֹא	ִינְְְ ב	ָזר,	וְְ אֹו	לֹא	ֵיׁשֵ סְְְ נּו.	ַעל	ּכִ ֽ ָיֵגל	ִלּבֵ וְְ

ִוד. ה	יהוה,	ָמֵגן	ּדָ 	ַאּתָ רּוךְְְ עֹוָלם	ָוֶעד.	ּבָ ה	ֵנרֹו	לְְ ּבֶ ּלֹא	ִיכְְְ 	ּלֹו	ׁשֶ ּתָ עְְְ ֽ ּבַ ִנׁשְְְ

ינּו	 נּו	יהוה	ֱאלֵֹהֽ ֽ 	ּלָ ּתָ ַתֽ ּנָ ת	ַהֶּזה,	ׁשֶ ּבָ ַ ַעל	יֹום	ַהׁשּ ִביִאים	וְְ ַעל	ַהּנְְ ַעל	ָהֲעבֹוָדה	וְְ ַעל	ַהּתֹוָרה	וְְ

ִכים	 ָברְְ 	ּומְְְ נּו	מֹוִדים	ָלךְְְ ינּו	ֲאַנֽחְְְ ֶרת.	ַעל	ַהּכֹל	יהוה	ֱאלֵֹהֽ ָאֽ ִתפְְְ ָכבֹוד	ּולְְְ נּוָחה,	לְְ ִלמְְְ ה	וְְ ָ ֻדׁשּ ִלקְְְ

ת.	ָאֵמן. ּבָ ַ ׁש	ַהׁשּ ַקּדֵ ה	יהוה,	מְְ 	ַאּתָ רּוךְְְ עֹוָלם	ָוֶעד.	ּבָ ִמיד	לְְ ל	ַחי	ּתָ ִפי	ּכָָ ָך	ּבְְ מְְְ 	ׁשִ ַרךְְְ ּבָ ,	ִיתְְְ אֹוָתךְְְ

אחרי קריאת ההפטרה המפטיר מוסיף פסוק זה קודם הברכה:

ישעיה מז
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ברכות	התורה	לתימנים
 קודם הברכה על העולה לראות היכן קוראים ולנשק את ספר התורה. 

בשעת הברכה העולה אוחז ביריעת הספר באמצעות מטפחת.

. בָֹרךְְְ כּו	ֶאת	יהוה	ַהּמְְ רְְ ּבָ

עֹוָלם	ָוֶעד.	 	לְְ בָֹרךְְְ 	יהוה	ַהּמְְ רּוךְְְ ּבָ

ָנַֽתן	 ים,	וְְ ל	ָהַעּמִ נּו	ִמּכָָ ֽ ַחר	ּבָ ֽ ר	ּבָ 	ָהעֹוָלם,	ֲאׁשֶ ֶלךְְְ ינּו	ֶמֽ ה	יהוה,	ֱאלֵֹהֽ 	ַאּתָ רּוךְְְ ּבָ
ה	יהוה,	נֹוֵתן	ַהּתֹוָרה. 	ַאּתָ רּוךְְְ נּו	ֶאת	ּתֹוָרתֹו.	ּבָ ָלֽ

ַחֵּיי	 וְְ נּו	ּתֹוַרת	ֱאֶמת,	 ָלֽ ָנַֽתן	 ר	 	ָהעֹוָלם,	ֲאׁשֶ ֶלךְְְ ֶמֽ ינּו	 ה	יהוה,	ֱאלֵֹהֽ 	ַאּתָ רּוךְְְ ּבָ
ה	יהוה,	נֹוֵתן	ַהּתֹוָרה. 	ַאּתָ רּוךְְְ נּו.	ּבָ תֹוֵכֽ עֹוָלם	ָנַטע	ּבְְ

עולה:

קהל ועולה:

ברכות	ההפטרה
ם	 ֵריֶה֖ ִדבְְְ ָרָצ֥ה	בְְ וְְ ים,	 ים	טֹוִב֔ ִביִא֣ נְְְ ּבִ ַח֙ר	 ּבָ ֤ר	 ם	ֲאׁשֶ עֹוָל֗ ָהֽ 	 ֶלךְְְ ינּו	ֶמ֣ ֤ה	יה֨וה	ֱאלֵֹה֣ 	ַאּתָ ֨רּוךְְְ ּבָ

ֹו	 ַעּמ֔ ל	 ָרֵא֣ ִיׂשְְְ ּובְְְ ּדֹ֙ו	 ַעבְְְ ה	 ֤ מֹׁשֶ ּ בְְְ ּתֹוָר֙ה	 ּבַ ר	 ַהּבֹוֵח֤ יה֜וה,	 ה	 ֨ ַאּתָ 	 רּוךְְְ ּבָ ת.	 ֱאֶמ֑ ֽ ּבֶ ים	 ֱאָמִר֥ ַהנֶּֽ

ֶדק. ֽ ַהּצֶ ת	וְְ ֱאֶמ֥ י	ָהֽ ִביֵא֖ ּוִבנְְְ

ל	ַהּדֹורֹות,	 כָָ ּבְְ יק	 ּדִ ַהּצַ ל	ָהעֹוָלִמים,	 ּכָָ 	ָהעֹוָלם,	צּור	 ֶלךְְְ ֶמֽ ינּו	 ה	יהוה,	ֱאלֵֹהֽ 	ַאּתָ רּוךְְְ ּבָ
אחר קריאת ההפטרה המפטיר מברך:

ֶדק.	ֶנֱאָמן	 ֽ ַהּצֶ ָבָריו	ָהֱאֶמת	וְְ ל	ּדְְ ר	ּכָָ ַקֵּים,	ֲאׁשֶ ר	ּומְְְ ַדּבֵ ה,	מְְ עֹוׂשֶ ֱאָמן,	ָהאֹוֵמר	וְְ ָהֵאל	ַהּנֶ
י	 יָך	ָאחֹור	לֹא	ָיׁשּוב	ֵריָקם,	ּכִ ָבֶרֽ ָדָבר	ִמּדְְ יָך,	וְְ ָבֶרֽ ֶנֱאָמִנים	ּדְְ ינּו	וְְ ה	הּוא	יהוה	ֱאלֵֹהֽ ַאּתָ

ָבָריו. ל	ּדְְ כָָ ֱאָמן	ּבְְ ה	יהוה,	ָהֵאל	ַהּנֶ 	ַאּתָ רּוךְְְ ה.	ּבָ ּתָ ֵאל	ֶנֱאָמן	ָאֽ

ֶנה	 ִתּבָ וְְ ינּו	 ָיֵמֽ ֵהָרה	בְְ קֹם	ָנָקם	מְְְ נְְְ ֶנֶֽפׁש	ּתִ ַלֲעגּוַמת	 וְְ ית	ַחֵּיֽינּו,	 י	ִהיא	ּבֵ ּכִ ַרֵחם	ַעל	ִצּיֹון	
ִים. ָלֽ רּוׁשָ ה	יהוה,	ּבֹוֵנה	יְְ 	ַאּתָ רּוךְְְ ֵהָרה.	ּבָ מְְ

ִוד. ה	יהוה,	ָמֵגן	ּדָ 	ַאּתָ רּוךְְְ ָך.	ּבָ יׁשּוָעֶתֽ נֹו	ָתרּום	ּבִ ַקרְְְ יַח	וְְ ִמֽ ֵהָרה	ַתצְְְ ִוד	מְְ ֵאת	ֶצַֽמח	ּדָ

ַהֶּזה/	 ַהֽחֶֹדׁש	 רֹאׁש	 יֹום	 ַעל	 וְְ חודש:	 /בראש  ַהֶּזה	 ֽנֹוַח	 ַהּמָ יֹום	 ַעל	 וְְ ִביִאים	 ַהּנְְ ַעל	 וְְ ַהּתֹוָרה	 ַעל	
ִכים	 ָברְְ נּו	מְְ ֶרת.	ַעל	ַהּכֹל	ָאֽ ָאֽ ִתפְְְ ָכבֹוד	ּולְְְ נּוָחה,	לְְ ִלמְְְ ה	וְְ ָ ֻדׁשּ ינּו	ִלקְְְ נּו	יהוה	ֱאלֵֹהֽ ֽ 	ּלָ ּתָ ַתֽ ּנָ ׁשֶ

ת.	ָאֵמן. ּבָ ַ ׁש	ַהׁשּ ַקּדֵ ה	יהוה,	מְְ 	ַאּתָ רּוךְְְ .	ּבָ ָמךְְְ ֶאת	ׁשְְ

עולה:

לאחר הקריאה העולה מנשק את ספר התורה ומברך:
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סּוק סֹוף־ּפָ ָחא  ִטּפְ א  ֵמְרָכא  ֶאְתַנְחּתָ ח  ֻמּנָ ָחא  ִטּפְ ֵמְרָכא 

ְרִביַע ח  ֻמּנָ ׀  ח  דֹול  ֻמּנָ ָזֵקף־ָקָטן  ָזֵקף־ּגָ ח  ֻמּנָ ָטא  ׁשְ ּפַ ְך   ַמְהּפַ

דֹוָלה א־ּגְ ִליׁשָ ח ֶסגֹול  ּתְ ַזְרָקא  ֻמּנָ ח  ִביר ֻמּנָ ּתְ א  ְרּגָ ּדַ  ַקְדָמא 

ֵזר ִים  ּפָ ְרׁשַ ֶרׁש  ּגֵ ה  ַקְדָמא ְוַאְזָלא  ַאְזָלא־ּגֶ א־ְקַטּנָ ִליׁשָ  ּתְ

פּוָלה ָרה  ֵמְרָכא־ּכְ ֯֯ל  ַקְרֵני־ּפָ ְלּגַ ּגַ ֶלת   ְלׁשֶ ׁשַ  ְיִתיב  

סּוק          ְלַגְרֵמּה   סֹוף־ּפָ

דֹול ֵזר־ּגָ ּפָ ף־ׁשֹוָפר־הֹוֵלְך   ְסגֹוְלָתא    ַזְרָקא   ַמּקַ

ין ֵני־ֵגְרׁשִ ֵסק   ָרִביַע  ׁשְ א  ַאְזָלא־ֵגִריׁש  ּפָ יְלׁשָ א  ּתִ ְלׁשָ ּתַ

ְך ִביר  ַמֲאִריְך  ַטְרָחא  ַאְתַנח  ׁשֹוָפר־ְמֻהּפָ א  ּתְ ְרּגָ  ּדַ

ֶלת ְלׁשֶ ֵרי־ַקְדִמין  ָזֵקף־ָקטֹן  ָזֵקף־ָגדֹול  ׁשַ  ַקְדָמא  ּתְ

סּוק ֵרי־ַטֲעֵמי  ְיִתיב  סֹוף־ּפָ ָרה   ּתְ ֯֯ל  ַקְרֵני־ּפָ ְלּגַ ּגַ

א־ָיִמין ְלׁשָ ֵזר  ּתִ ָתא  ּפָ ְסֻגְלּ ף־ׁשֹוָפר־הֹוֵלְך  ַמּקַ ִזְרָקא 

ֵרין־ִטְרִסין יַע  ּתְ ִסיק   ְרּבִ י  ּפְ מֹאל  ָאֵזיל ְוָאּתֵ א־ׂשְ ְלׁשָ  ּתִ

יר  ַמֲאָרָכה  ִטְפָחא  ַאְתָנָחא  ׁשֹוָפר־ָהפּוְך ּבִ א  ּתְ ְרּגָ  ּדִ

ֶלת ְלׁשֶ דֹול  ׁשַ ִטין  ָזֵקף־ָקָטן  ָזֵקף־ּגָ ֵרין־ִפׁשְ ָטא  ּתְ  ִפׁשְ

סּוק ֵרין־ַטְעֵמי  ְיִתיב  סֹוף־ּפָ ָרה  ְתּ ֯֯ל  ַקְרֵני־ּפָ ְלּגַ ּגַ

ֽ ֭ ֥ ֑ ֣ ֭ ֥ אשכנזים:

֗ ֣ ֣ ֕ ֔ ֣ ֙ ֤

֠ ֒ ֣ ֘ ֣ ֛ ֧ ֨

֡ ֞ ֜ ֜ ֨ ֩

֦ ֟ ֓ ֚

ֽ ׀

֡ ֒ ֣ ֘ ספרדים:

֞ ֗ ׀ ֜ ֨ ֩ ֠

֤ ֑ ֭ ֥ ֛ ֧

֓ ֕ ֔ ֙ ֙ ֙

ֽ ֚ ֦ ֟

֠ ֡ ֒ ֣ ֘ תימנים:

֞ ֗ ׀ ֜ ֨ ֩

֤ ֑ ֭ ֥ ֛ ֧

֓ ֕ ֔ ֙ ֙ ֙

ֽ ֚ ֦ ֟

שמות	הטעמים	וסימניהם



15

אות	קורן	ואות	רש"י

א-א
ב-ב
ג-ג
ד-ד
ה-ה
ו-ו
ז-ז
ח-ח
ט-ט
י-י
כ-כ

ל-ל
מ-מ
נ-נ
ס-ס
ע-ע
פ-פ
צ-צ
ק-ק
ר-ר
ש-ש
ת-ת

ם-ם
ן-ן
ץ-ץ
ף-ף
ך-ך



במדבר ספר  חלוקת 

סיכום	
המסעות

נחלת	
הארץ

מסעי

מי	
מריבה

כיבוש	
עבר	הירדן

חקת

בלק	
ובלעם

בלק

המפקד	
השני
פינחס

מלחמת	
מדיין

מטות

אירועים במסע בשנה הארבעים משברים במסע בשנה השנייהההכנות למסע

קרבנות	
הנשיאים

נשא

חטא	
המרגלים

שלח

מחלוקת	
קרח
קרח

פרה	
אדומה

חקת

המסע	
מסיני

בהעלתך

סדרי	
המחנה

במדבר
38 שנים ו־9 חודשים



בראשית פרשת 

פרשת
במדבר

החלפת	הבכורות	בלוויים,	עבודת	בני	קהת
ג

הר סיני

סדר	הדגלים
ב

הִמפקד
א

נושאים
 לפי סדרים



ב

בר
מד

ב

֣אֶֹהל מֹוֵע֑ד  ר ִסיַנ֖י ּבְְ ֥ ּבַ ִמדְְְ ה ּבְְ ֛ ר יה֧וה ֶאל־־־־־מֹׁשֶ ַדּבֵ֨ ַויְְְ

ם  ֵצאָת֛ לְְ ית  ִנ֗ ֵ ַהׁשּ ָנ֣ה  ָ ׁשּ ּבַ י  ִנ֜ ֵ ַהׁשּ ַל֨חֶֹדׁש  ֶאָח֩ד  ּבְְ

ת  ל־־־ֲעַד֣ ֗אּו ֶאת־־רֹאׁש֙ ּכָָ ִים ֵלאֽמֹר׃ ׂשְְ ַר֖ ֶרץ ִמצְְְ ֵמֶא֥

֣ר  ּפַ ִמסְְְ ּבְְ ם  ית ֲאבָֹת֑ ֵב֣ ם לְְ חָֹת֖ ּפְְ ִמׁשְְְ ל לְְ ָרֵא֔ ֵנֽי־־־־־ִיׂשְְְ ּבְְ

ָנ֙ה  ׁשָ ים  ִר֤ ֶעׂשְְְ ן  ִמּבֶ֨ ם׃  לָֹתֽ ּגְְ ֻגלְְְ לְְ ל־־־ָזָכ֖ר  ּכָָ ֔מֹות  ׁשֵ

ם  אָֹת֛ ֥דּו  קְְ פְְְ ּתִ ל  ָרֵא֑ ִיׂשְְְ ּבְְ א  ָצָב֖ ל־־־־יֵֹצ֥א  ּכָָ ָלה  עְְְ ָוַמ֔

יׁש  ִא֖ יׁש  ִא֥ ֔יּו  ִיֽהְְְ ֶכ֣ם  ִאּתְְ ֲהֽרֹן׃ וְְ ַאֽ וְְ ה  ֥ ם ַאּתָ אָֹת֖ ִצבְְְ לְְ

֙ה  ּלֶ ֵא֙  וְְ ֽהּוא׃  יו  ֵבית־־־ֲאבָֹת֖ ֥רֹאׁש לְְ יׁש  ִא֛ ה  ֑ ּטֶ ַלּמַ

ן  אּוֵב֕ ִלרְְְ ֶכ֑ם  ִאּתְְ ֖דּו  ַיַֽעמְְְ ר  ֥ ֲאׁשֶ ים  ֲאָנׁשִ֔ ָהֽ ֣מֹות  ׁשְְ

ן־־־ ּבֶ ל  ִמיֵא֖ ֻלֽ ׁשְְ ֕עֹון  מְְְ ׁשִ לְְ ֵדיֽאּור׃  ן־־־ׁשְְ ּבֶ ֱאִלי֖צּור 

ר  שָכ֔ ָ ׂשּ ִי֨ ב׃ לְְ יָנָדֽ ֽ ן־־־־־ַעּמִ ֹון ּבֶ ׁש֖ ה ַנחְְְ יהּוָד֕ י׃ ִלֽ ֽ ּדָ יׁשַ צּוִרֽ

ֵנ֣י  ן־־ֵחֽלֹן׃ ִלבְְְ ב ּבֶ ן ֱאִליָא֖ בּוֻל֕ ן־־צּוָעֽר׃ ִלזְְְ ל ּבֶ ֵא֖ ַתנְְְ נְְ

ה  ֶ֕ ַנׁשּ ִלמְְְ י֑הּוד  ן־־ַעּמִ ּבֶ ע  ָמ֖ יׁשָ ֱאִלֽ ִים  ַר֕ ֶאפְְְ לְְ ף  יֹוֵס֔

עִֹנֽי׃  דְְְ ן־ּגִ ּבֶ ן  ן ֲאִביָד֖ ָיִמ֔ נְְְ ִב֨ ָדהֽצּור׃ לְְ ן־ּפְְ ּבֶ ל  ִליֵא֖ מְְְ ּגַ

ן־־־־ ּבֶ ל  ִעיֵא֖ גְְְ ּפַ ר  ָאׁשֵ֕ י׃ לְְ ֽ ּדָ יׁשַ ֽ ן־ַעּמִ ּבֶ ֶזר  ן ֲאִחיֶע֖ ָד֕ לְְ

ע  י ֲאִחיַר֖ ִל֔ ּתָ פְְְ ַנ֨ ל׃ לְְ עּוֵאֽ ן־־־־ּדְְ ּבֶ ף  ָיָס֖ ד ֶאלְְְ ָג֕ ן׃ לְְ ָרֽ כְְְ עָָ

ם  ֹות ֲאבֹוָת֑ י ַמּט֣ יֵא֖ ׂשִ ה נְְ ֵעָד֔ ה קרי֣אי ָהֽ ּלֶ ן־־־־־ֵעיָנֽן׃ ֵא֚ ּבֶ

ֲה֑רֹן  ַאֽ וְְ ה  ֖ ח מֹׁשֶ ֥ ַוִּיּקַ   ם׃  ֵהֽ ל  ָרֵא֖ ִיׂשְְְ ֵפ֥י  י ַאלְְְ ֛  ָראׁשֵ
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ְנֵייָתא,  א ּתִ ּתָ ׁשַ ְנָיָנא ּבְ ַחד ְלַיְרָחא ּתִ ן ִזְמָנא, ּבְ ּכַ ַמׁשְ ִסיַני ּבְ ָרא ּדְ ַמְדּבְ ה, ּבְ יל יי ִעם מֹׁשֶ ּוַמּלֵ
ָרֵאל, ְלַזְרִעָיְתהֹון  ְבֵני ִיׂשְ א ּדִ ּתָ ִנׁשְ ל ּכְ ן ּכָ ּבַ ילּו, ָית ֻחׁשְ ִמְצַרִים ְלֵמיַמר: ַקּבִ ְקהֹון, ֵמַאְרָעא ּדְ ְלִמּפַ
ל ָנֵפיק  ִנין ּוְלֵעיָלא, ּכָ ר ֶעְסִרין ׁשְ ָלְתהֹון: ִמּבַ כּוָרא ְלֻגְלּגְ ל ּדְ ָמָהן, ּכָ ִמְנַין ׁשְ ְלֵבית ֲאָבָהְתהֹון, ּבְ
ְבָטא,  ְבָרא ְלׁשִ ְבָרא ּגֻ כֹון ְיהֹון, ּגֻ ְמנֹון ָיְתהֹון, ְלֵחיֵליהֹון ַאּתְ ְוַאֲהרֹן: ְוִעּמְ ָרֵאל, ּתִ ִיׂשְ ֵחיָלא ּבְ
כֹון, ִלְראּוֵבן, ֱאִליצּור  יקּומּון ִעּמְ ְבַרָּיא, ּדִ ָמָהת ּגֻ ין ׁשְ ַבר, ֵריׁש ְלֵבית ֲאָבָהתֹוִהי הּוא: ְוִאּלֵ ּגְ
שָכר,  ְלִיּשָׂ יָנָדב:  ַעּמִ ר  ּבַ ַנְחׁשֹון  ִליהּוָדה,  י:  ּדָ צּוִריׁשַ ר  ּבַ לּוִמיֵאל  ׁשְ ְמעֹון,  ְלׁשִ ֵדיאּור:  ׁשְ ר  ּבַ
יהּוד,  ר ַעּמִ ָמע ּבַ ר ֵחלֹון: ִלְבֵני יֹוֵסף, ְלֶאְפַרִים, ֱאִליׁשָ ר צּוָער: ִלְזבּולּון, ֱאִליָאב ּבַ ְנַתְנֵאל ּבַ
ר,  י: ְלָאׁשֵ ּדָ יׁשַ ר ַעּמִ ְדעֹוִני: ְלָדן, ֲאִחיֶעֶזר ּבַ ר ּגִ ָדצּור: ְלִבְנָיִמין, ֲאִביָדן ּבַ ר ּפְ ְמִליֵאל ּבַ ה, ּגַ ֶ ִלְמַנּשׁ
א,  ּתָ ִנׁשְ ין ְמָעְרֵעי ּכְ ר ֵעיָנן: ִאּלֵ ִלי, ֲאִחיַרע ּבַ עּוֵאל: ְלַנְפּתָ ר ּדְ ר ָעְכָרן: ְלָגד, ֶאְלָיָסף ּבַ ְגִעיֵאל ּבַ ּפַ
ְבַרָּיא  ּגֻ ָית  ְוַאֲהרֹן,  ה  מֹׁשֶ ּוְדַבר  ִאּנּון:  ָרֵאל  ִיׂשְ ּדְ ַאְלַפָּיא  י,  ֵריׁשֵ ֲאָבָהְתהֹון,  ְבֵטי  ׁשִ ַרְבְרֵבי 
ַעל  ְוִאְתַיַחסּו  ְנָיָנא,  ּתִ ְלַיְרָחא  ַחד  ּבְ ַנׁשּו,  ּכְ א  ּתָ ִנׁשְ ּכְ ל  ּכָ ְוָית  ָמָהן:  ׁשְ ּבִ ַרׁשּו  ִאְתּפָ ּדְ ין,  ָהִאּלֵ
ָלְתהֹון:  ְלֻגְלּגְ ּוְלֵעיָלא  ִנין,  ׁשְ ֶעְסִרין  ר  ִמּבַ ָמָהן,  ׁשְ ִמְנַין  ּבְ ֲאָבָהְתהֹון,  ְלֵבית   ַזְרִעָיְתהֹון 

א 

ֽבֹות׃  ׁשֵ ּמְְ ֖מּו  ִנּקְְ ב  ֥ ֲאׁשֶ ה  ּלֶ ָהֵא֔ ים  ֣ ֲאָנׁשִ ָהֽ ת  ֵא֚

י  ִנ֔ ֵ ֶאָח֙ד ַל֣חֶֹדׁש ַהׁשּ ּמְְ ילּו  ִה֗ ה ִהקְְְ ֵעָד֜ ל־ָהֽ ת ּכָָ ֵא֨ וְְ

֣ב  ּפַ ִבסְְְ ם ּמְְ ית ֲאמָֹת֑ ֵמ֣ ם לְְ חָֹת֖ ּפְְ ֥דּו ַעל־ִבׁשְְְ ַיֽלְְ ַוִּיתְְְ

ם׃  לָֹתֽ ּגְְ ֻגלְְְ ָלה לְְ עְְְ ָוַב֖ ָנ֛ה  ׁשָ ים  ִב֥ ֶעׂשְְְ ן  ִבּמֶ֨ ֗בֹות  ׁשֵ

ָתן  ִחּבָ ִמּתֹוְך  ֶאָחד ַלחֶֹדׁש.  ב ִסיַני ּמְ ִבְדּמַ א ׀ ּמְ

ְצַרִים  ָּיְצאּו ִמּמִ ׁשֶ ָעה. ּכְ ל ׁשָ ְלָפָניו מֹוֶנה אֹוָתם ּכָ
ֵעֶגל ְמָנָאן ֵליַדע  ְפלּו ּבָ ּנָ ְמָנָאן )שמות יב, לז(, ּוְכׁשֶ
ִכיָנתֹו ֲעֵליֶהם ְמָנָאם.  רֹות ׁשְ א ְלַהׁשְ ּבָ ַהּנֹוָתִרים. ּוְכׁשֶ
ִאָּיר ְמָנָאם:  ן ּוְבֶאָחד ּבְ ּכָ ׁשְ ִניָסן הּוַקם ַהּמִ ֶאָחד ּבְ ּבְ

ֶבט: ְלֵמית  ֶבט ָוׁשֵ ל ׁשֵ ע ִמְנַין ּכָ חָֹתם. ּדַ ּפְ ב ׀ ְלִבׁשְ

ֶבט ַאֵחר  ֵ ֶבט ֶאָחד ְוִאּמֹו ִמּשׁ ֵ ָאִביו ִמּשׁ ֲאמָֹתם. ִמי ׁשֶ

ָקִלים,  לָֹתם. ַעל ְיֵדי ׁשְ ֶבט ָאִביו: ְלֻגְלּגְ ָיקּום ַעל ׁשֵ
ְלּגֶֹלת:  ַקע ַלּגֻ ּבֶ

חֹות  ָבא ּפָ ּצָ ֵאין יֹוֵצא ּבַ יד ׁשֶ ל יֵֹצא ָצָמא. ַמּגִ ג ׀ ּכָ

ִרים:  ן ֶעׂשְ ִמּבֶ

ֶכם  ְפְקדּו אֹוָתם ִיְהיּו ִעּמָ ּתִ ׁשֶ ֶכם ִיְהיּו. ּכְ ד ׀ ְוִאּתְ

ֶבט:  ֶבט ָוׁשֵ ל ׁשֵ יא ּכָ ְנׂשִ

ַבר  ְקָרִאים ְלָכל ּדְ ה ְקבּוֵאי ָהֵעָדה. ַהּנִ טז ׀ ֵאּלֶ

ֵעָדה:  ּבָ יבּות ׁשֶ ֲחׁשִ

יִאים  ר ְנׂשִ ֵנים ָעׂשָ ה. ֶאת ׁשְ ים ָהֵאּלֶ יז ׀ ֵאת ָהֲאָנׁשִ

מֹות:  ׁשֵ אן ּבְ מּו. לֹו ּכָ ב ִנּקְ לּו: ֲאׁשֶ ַהּלָ

חָֹתם. ֵהִביאּו ִסְפֵרי ִיחּוֵסיֶהם  ּפְ יח ׀ ַוִּיְתַיְלדּו ַעל ִבׁשְ

ל ֶאָחד ְוֶאָחד ְלִהְתַיֵחס  ְוֵעֵדי ֶחְזַקת ֵלָדָתם, ּכָ
ֶבט:  ֵ ַעל ַהּשׁ
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ר  ֥ ּבַ ִמדְְְ ּבְְ ם  ֵד֖ קְְ ַוִּֽיפְְְ ה  ֑ ֥ה יה֖וה ֶאת־־־מֹׁשֶ ִצּוָ ר  ֛ ֲאׁשֶ ֽ ּכַ

ל  ָרֵא֔ ִיׂשְְְ ֣כֹר  ּבְְ אּוֵב֙ן  ֵנֽי־־־־־רְְ ֤יּו בְְ ַוִּיֽהְְְ       ִסיָנֽי׃ 

֤ר  ּפַ ִמסְְְ ּבְְ ם  ֲאבָֹת֑ ית  ֵב֣ לְְ ם  חָֹת֖ ּפְְ ִמׁשְְְ לְְ ם  דָֹת֥ ֹולְְ ּתֽ

ָנ֙ה  ׁשָ ים  ִר֤ ֶעׂשְְְ ן  ִמּבֶ֨ ר  ל־־־ָזָכ֗ ּכָָ ם  לָֹת֔ ּגְְ ֻגלְְְ לְְ מֹו֙ת  ׁשֵ

ן  אּוֵב֑ ה רְְ ֣ ַמּטֵ ם לְְ ֵדיֶה֖ ֻקֽ ּפְְ א׃  יֵֹצ֥א ָצָבֽ ֹל  ּכ֖ ָלה  עְְְ ָוַמ֔

ׁש ֵמֽאֹות׃ ֶלף ַוֲֽחֵמ֥ ים ֶא֖ ִע֛ ּבָ ַארְְְ ֧ה וְְ ָ ׁשּ ׁשִ

ם  ֵב֣ית ֲאבָֹת֑ ם לְְ חָֹת֖ ּפְְ ִמׁשְְְ ם לְְ דָֹת֥ ֹולְְ ֔עֹון ּתֽ מְְְ ֵנ֣י ׁשִ ִלבְְְ

ן  ִמּבֶ֨ ר  ל־־־ָזָכ֗ ּכָָ ם  לָֹת֔ ּגְְ ֻגלְְְ מֹו֙ת לְְ ֤ר ׁשֵ ּפַ ִמסְְְ ּבְְ יו  ֻקָד֗ ּפְְ

ם  ֵדיֶה֖ ֻקֽ ּפְְ א׃  ָצָבֽ יֵֹצ֥א  ֹל  ּכ֖ ָלה  עְְְ ָוַמ֔ ָנ֙ה  ׁשָ ים  ִר֤ ֶעׂשְְְ

֥לֹׁש  ּוׁשְְְ ֶלף  ֶא֖ ים  ֛ ִ ַוֲֽחִמׁשּ ָע֧ה  ׁשְְְ ּתִ ֑עֹון  מְְְ ׁשִ ה  ֣ ַמּטֵ לְְ

ֵמֽאֹות׃

ם  ֲאבָֹת֑ ית  ֵב֣ לְְ ם  חָֹת֖ ּפְְ ִמׁשְְְ לְְ ם  דָֹת֥ ֹולְְ ּתֽ ד  ָג֔ ֵנ֣י  ִלבְְְ

ֹל  ּכ֖ ָלה  עְְְ ָוַמ֔ ָנ֙ה  ׁשָ ים  ִר֤ ֶעׂשְְְ ן  ִמּבֶ֨ ֗מֹות  ׁשֵ ר  ֣ ּפַ ִמסְְְ ּבְְ

ִעי֙ם  ּבָ ַארְְְ ֤ה וְְ ָ ה ָג֑ד ֲחִמׁשּ ֣ ַמּטֵ ם לְְ ֵדיֶה֖ ֻקֽ א׃ ּפְְ יֵֹצ֥א ָצָבֽ

ים׃ ֽ ִ ׁש ֵמ֖אֹות ַוֲֽחִמׁשּ ֥ ׁשֵ ֶלף וְְ ֶא֔

ם  ֵב֣ית ֲאבָֹת֑ ם לְְ חָֹת֖ ּפְְ ִמׁשְְְ ם לְְ דָֹת֥ ֹולְְ ה ּתֽ הּוָד֔ ֵנ֣י יְְ ִלבְְְ

ֹל יֵֹצ֥א  ָלה ּכ֖ עְְְ ָנ֙ה ָוַמ֔ ים ׁשָ ִר֤ ן ֶעׂשְְְ ֗מֹת ִמּבֶ֨ ֣ר ׁשֵ ּפַ ִמסְְְ ּבְְ

ים  ִע֛ בְְְ ׁשִ ָע֧ה וְְ ּבָ ה ַארְְְ הּוָד֑ ה יְְ ֣ ַמּטֵ ם לְְ ֵדיֶה֖ ֻקֽ א׃ ּפְְ ָצָבֽ

ׁש ֵמֽאֹות׃ ֥ ׁשֵ ֶלף וְְ ֶא֖

ם  ֵב֣ית ֲאבָֹת֑ ם לְְ חָֹת֖ ּפְְ ִמׁשְְְ ם לְְ דָֹת֥ ֹולְְ ר ּתֽ שָכ֔ ָ ֵנ֣י ִיׂשּ ִלבְְְ

ֹל יֵֹצ֥א  ָלה ּכ֖ עְְְ ָנ֙ה ָוַמ֔ ים ׁשָ ִר֤ ן ֶעׂשְְְ ֗מֹת ִמּבֶ֨ ֣ר ׁשֵ ּפַ ִמסְְְ  ּבְְ
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ָרֵאל, ּתֹוְלָדְתהֹון  ִיׂשְ ְכָרא ּדְ ִסיָני: ַוֲהוֹו ְבֵני ְראּוֵבן ּבֻ ָרא ּדְ ַמְדּבְ ה, ּוְמָננּון ּבְ יד יי ָית מֹׁשֶ ַפּקֵ ָמא ּדְ ּכְ
ִנין ּוְלֵעיָלא,  ר ֶעְסִרין ׁשְ כּוָרא, ִמּבַ ל ּדְ ָלְתהֹון, ּכָ ָמָהן ְלֻגְלּגְ ִמְנַין ׁשְ ְלַזְרִעָיְתהֹון ְלֵבית ֲאָבָהְתהֹון, ּבְ
ְמעֹון,  א ַאְלִפין ַוֲחֵמׁש ְמָאה: ִלְבֵני ׁשִ ּתָ ִעין ְוׁשִ ְראּוֵבן, ַאְרּבְ ְבָטא ּדִ ל ָנֵפיק ֵחיָלא: ִמְנָיֵניהֹון ְלׁשִ ּכָ
ר  כּוָרא, ִמּבַ ל ּדְ ָלְתהֹון, ּכָ ָמָהן ְלֻגְלּגְ ִמְנַין ׁשְ ּבְ ּתֹוְלָדְתהֹון ְלַזְרִעָיְתהֹון ְלֵבית ֲאָבָהְתהֹון, ִמְנָינֹוִהי, 
ָעא ַאְלִפין ּוְתָלת  ין ְוִתׁשְ ְמעֹון, ַחְמׁשִ ׁשִ ְבָטא ּדְ ל ָנֵפיק ֵחיָלא: ִמְנָיֵניהֹון ְלׁשִ ִנין ּוְלֵעיָלא, ּכָ ֶעְסִרין ׁשְ
ִנין ּוְלֵעיָלא,  ר ֶעְסִרין ׁשְ ָמָהן, ִמּבַ ִמְנַין ׁשְ ְמָאה: ִלְבֵני ָגד, ּתֹוְלָדְתהֹון ְלַזְרִעָיְתהֹון ְלֵבית ֲאָבָהְתהֹון, ּבְ
ִלְבֵני  ין:  ְוַחְמׁשִ ְמָאה  ית  ְוׁשֵ ַאְלִפין,  א  ְוַחְמׁשָ ִעין  ַאְרּבְ ָגד,  ּדְ ְבָטא  ְלׁשִ ִמְנָיֵניהֹון  ֵחיָלא:  ָנֵפיק  ל  ּכָ
ל  ּוְלֵעיָלא, ּכָ ִנין  ר ֶעְסִרין ׁשְ ָמָהן, ִמּבַ ִמְנַין ׁשְ ּבְ ְלַזְרִעָיְתהֹון ְלֵבית ֲאָבָהְתהֹון,  ְיהּוָדה, ּתֹוְלָדְתהֹון 
שָכר,  ִיּשָׂ ִלְבֵני  ְמָאה:  ית  ְוׁשֵ ַאְלִפין  ָעא  ְוַאְרּבְ ְבִעין  ׁשִ יהּוָדה,  ּדִ ְבָטא  ְלׁשִ ִמְנָיֵניהֹון  ֵחיָלא:  ָנֵפיק 
ל ָנֵפיק ֵחיָלא:  ִנין ּוְלֵעיָלא, ּכָ ר ֶעְסִרין ׁשְ ָמָהן, ִמּבַ ִמְנַין ׁשְ ּתֹוְלָדְתהֹון ְלַזְרִעָיְתהֹון ְלֵבית ֲאָבָהְתהֹון, ּבְ
ּתֹוְלָדְתהֹון  ְזבּולּון,  ִלְבֵני  ְמָאה:  ע  ְוַאְרּבַ ַאְלִפין  ָעא  ְוַאְרּבְ ין  ַחְמׁשִ שָכר,  ִיּשָׂ ּדְ ְבָטא  ְלׁשִ ִמְנָיֵניהֹון 
ל ָנֵפיק ֵחיָלא: ִמְנָיֵניהֹון  ִנין ּוְלֵעיָלא, ּכָ ר ֶעְסִרין ׁשְ ָמָהן, ִמּבַ ִמְנַין ׁשְ ְלַזְרִעָיְתהֹון ְלֵבית ֲאָבָהְתהֹון, ּבְ
ּתֹוְלָדְתהֹון  ֶאְפַרִים,  ִלְבֵני  יֹוֵסף  ִלְבֵני  ְמָאה:  ע  ְוַאְרּבַ ַאְלִפין  ְבָעא  ְוׁשִ ין  ַחְמׁשִ ְזבּולּון,  ּדִ ְבָטא  ְלׁשִ
ל ָנֵפיק ֵחיָלא: ִמְנָיֵניהֹון  ִנין ּוְלֵעיָלא, ּכָ ר ֶעְסִרין ׁשְ ָמָהן, ִמּבַ ִמְנַין ׁשְ ְלַזְרִעָיְתהֹון ְלֵבית ֲאָבָהְתהֹון, ּבְ
ְלֵבית  ְלַזְרִעָיְתהֹון  ּתֹוְלָדְתהֹון  ה,  ֶ ְמַנּשׁ ִלְבֵני  ְמָאה:  ַוֲחֵמׁש  ַאְלִפין  ִעין  ַאְרּבְ ֶאְפָרִים,  ּדְ ְבָטא  ְלׁשִ

ים  ֛ ִ ָע֧ה ַוֲֽחִבׁשּ ּמָ שָכ֑ב ַאבְְְ ָ ה ִיׂשּ ֣ ַבּטֵ ם לְְ ֵדיֶה֖ ֻקֽ א׃ ּפְְ ָצָמֽ

ע ֵבֽאֹות׃ ֥ ּמַ ַאבְְְ ֶלף וְְ ֶא֖

ם  ית ֲאמָֹת֑ ֵמ֣ ם לְְ חָֹת֖ ּפְְ ִבׁשְְְ ם לְְ דָֹת֥ ֹולְְ ן ּתֽ מּוֻל֔ ֵנ֣י זְְ ִלמְְְ

ֹל יֵֹצ֥א  ָלה ּכ֖ עְְְ ָנ֙ה ָוַב֔ ים ׁשָ ִב֤ ן ֶעׂשְְְ ֗בֹת ִבּמֶ֨ ֣ב ׁשֵ ּפַ ִבסְְְ ּמְְ

ים  ֛ ִ ַוֲֽחִבׁשּ ָע֧ה  מְְְ ן ׁשִ מּוֻל֑ זְְ ה  ֣ ַבּטֵ ם לְְ ֵדיֶה֖ ֻקֽ ּפְְ א׃  ָצָמֽ

ע ֵבֽאֹות׃ ֥ ּמַ ַאבְְְ ֶלף וְְ ֶא֖

ם  חָֹת֖ ּפְְ ִבׁשְְְ ם לְְ דָֹת֥ ֹולְְ ּתֽ ִים  ַב֔ ֵנ֣י ֶאפְְְ יֹוֵס֙ף ִלמְְְ ֵנ֤י  ִלמְְְ

ָנ֙ה  ים ׁשָ ִב֤ ן ֶעׂשְְְ ֗בֹת ִבּמֶ֨ ֣ב ׁשֵ ּפַ ִבסְְְ ּמְְ ם  ית ֲאֹמָת֑ ֵמ֣ לְְ

ִים  ָב֑ ה ֶאפְְְ ֣ ַבּטֵ ם לְְ ֵדיֶה֖ ֻקֽ ּפְְ א׃  ֹל יֵֹצ֥א ָצָמֽ ּכ֖ ָלה  עְְְ ָוַב֔

ׁש ֵבֽאֹות׃ ֶלף ַוֲֽחֵב֥ ים ֶא֖ ִע֥ ּמָ ַאבְְְ

ם  ֵמ֣ית ֲאמָֹת֑ ם לְְ חָֹת֖ ּפְְ ִבׁשְְְ ם לְְ דָֹת֥ ֹולְְ ה ּתֽ ֶ֔ ַנׁשּ ֵנ֣י בְְ ִלמְְְ
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ֹל יֵֹצ֥א  ָלה ּכ֖ עְְְ ָנ֙ה ָוַמ֔ ים ׁשָ ִר֤ ן ֶעׂשְְְ ֗מֹות ִמּבֶ֨ ֣ר ׁשֵ ּפַ ִמסְְְ ּבְְ

ֶלף  ים ֶא֖ ֛ לֹׁשִ ַנִ֧ים ּוׁשְְְ ה ׁשְְ ֑ ֶ ַנׁשּ ה מְְ ֣ ַמּטֵ ם לְְ ֵדיֶה֖ ֻקֽ א׃ ּפְְ ָצָבֽ

ִים׃ ּוָמאָתֽ

ם  ית ֲאבָֹת֑ ֵב֣ ם לְְ חָֹת֖ ּפְְ ִמׁשְְְ ם לְְ דָֹת֥ ֹולְְ ּתֽ ן  ָיִמ֔ ִבנְְְ ֵנ֣י  ִלבְְְ

ֹל יֵֹצ֥א  ּכ֖ ָלה  עְְְ ָוַמ֔ ָנ֙ה  ים ׁשָ ִר֤ ן ֶעׂשְְְ ֗מֹת ִמּבֶ֨ ֣ר ׁשֵ ּפַ ִמסְְְ ּבְְ

ים  ֛ לֹׁשִ ּוׁשְְְ ה  ֧ ָ ֲחִמׁשּ ן  ָיִמ֑ ִבנְְְ ה  ֣ ַמּטֵ לְְ ם  ֵדיֶה֖ ֻקֽ ּפְְ א׃  ָצָבֽ

ע ֵמֽאֹות׃ ֥ ּבַ ַארְְְ ֶלף וְְ ֶא֖

ם  ֲאבָֹת֑ ית  ֵב֣ לְְ ם  ָת֖ חֹ ּפְְ ִמׁשְְְ לְְ ם  ָת֥ דֹ ֹולְְ ּתֽ ן  ָד֔ ֵנ֣י  ִלבְְְ

ֹל יֵֹצ֥א  ּכ֖ ָלה  עְְְ ָוַמ֔ ָנ֙ה  ים ׁשָ ִר֤ ן ֶעׂשְְְ ֗מֹת ִמּבֶ֨ ֣ר ׁשֵ ּפַ ִמסְְְ ּבְְ

ע  ַב֥ ֶלף ּוׁשְְְ ים ֶא֖ ֛ ִ ׁשּ ׁשִ ַנִ֧ים וְְ ן ׁשְְ ה ָד֑ ֣ ַמּטֵ ם לְְ ֵדיֶה֖ ֻקֽ א׃ ּפְְ ָצָבֽ

ֵמֽאֹות׃

ם  ֲאבָֹת֑ ית  ֵב֣ לְְ ם  חָֹת֖ ּפְְ ִמׁשְְְ לְְ ם  דָֹת֥ ֹולְְ ּתֽ ר  ָאׁשֵ֔ ֵנ֣י  ִלבְְְ

ֹל יֵֹצ֥א  ּכ֖ ָלה  עְְְ ָוַמ֔ ָנ֙ה  ים ׁשָ ִר֤ ן ֶעׂשְְְ ֗מֹת ִמּבֶ֨ ֣ר ׁשֵ ּפַ ִמסְְְ ּבְְ

ֶלף  ים ֶא֖ ִע֛ ּבָ ַארְְְ ר ֶאָח֧ד וְְ ֑ ה ָאׁשֵ ֣ ַמּטֵ ם לְְ ֵדיֶה֖ ֻקֽ א׃ ּפְְ ָצָבֽ

ׁש ֵמֽאֹות׃ ַוֲֽחֵמ֥

ם  ֲאבָֹת֑ ית  ֵב֣ לְְ ם  חָֹת֖ ּפְְ ִמׁשְְְ לְְ ם  דָֹת֥ ֹולְְ ּתֽ י  ִל֔ ּתָ ַנפְְְ ֵנ֣י  ּבְְ

ֹל יֵֹצ֥א  ּכ֖ ָלה  עְְְ ָוַמ֔ ָנ֙ה  ים ׁשָ ִר֤ ן ֶעׂשְְְ ֗מֹת ִמּבֶ֨ ֣ר ׁשֵ ּפַ ִמסְְְ ּבְְ

ים  ֛ ִ ַוֲֽחִמׁשּ ה  ֧ לֹׁשָ ׁשְְ י  ִל֑ ּתָ ַנפְְְ ה  ֣ ַמּטֵ ם לְְ ֵדיֶה֖ ֻקֽ ּפְְ א׃  ָצָבֽ

ע ֵמֽאֹות׃ ֥ ּבַ ַארְְְ ֶלף וְְ ֶא֖

י  יֵא֣ ׂשִ ּונְְְ ֲהרֹ֙ן  ַאֽ וְְ ֤ה  ד מֹׁשֶ ַק֨ ּפָ ֩ר  ֲאׁשֶ ים  ֻקִד֡ ַהּפְְ ה  ּלֶ ֵא֣
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ה,	 ֶ ְמַנּשׁ ְבָטא	ּדִ ל	ָנֵפיק	ֵחיָלא:	ִמְנָיֵניהֹון	ְלׁשִ ִנין	ּוְלֵעיָלא,	ּכָ ר	ֶעְסִרין	ׁשְ ָמָהן,	ִמּבַ ִמְנַין	ׁשְ ֲאָבָהְתהֹון,	ּבְ
ָמָהן,	 ִמְנַין	ׁשְ ָלִתין	ּוְתֵרין	ַאְלִפין	ּוָמאַתן:	ִלְבֵני	ִבְנָיִמין,	ּתֹוְלָדְתהֹון	ְלַזְרִעָיְתהֹון	ְלֵבית	ֲאָבָהְתהֹון,	ּבְ ּתְ
א	 ְוַחְמׁשָ ָלִתין	 ּתְ ִבְנָיִמין,	 ּדְ ְבָטא	 ְלׁשִ ִמְנָיֵניהֹון	 ֵחיָלא:	 ָנֵפיק	 ל	 ּכָ ּוְלֵעיָלא,	 ִנין	 ׁשְ ֶעְסִרין	 ר	 	ִמּבַ
ר	ֶעְסִרין	 ָמָהן,	ִמּבַ ִמְנַין	ׁשְ ע	ְמָאה:	ִלְבֵני	ָדן,	ּתֹוְלָדְתהֹון	ְלַזְרִעָיְתהֹון	ְלֵבית	ֲאָבָהְתהֹון,	ּבְ ַאְלִפין	ְוַאְרּבַ
ִלְבֵני	 ְמָאה:	 ַבע	 ּוׁשְ ַאְלִפין	 ּוְתֵרין	 ין	 ּתִ ׁשִ ָדן,	 ּדְ ְבָטא	 ְלׁשִ ִמְנָיֵניהֹון	 ֵחיָלא:	 ָנֵפיק	 ל	 ּכָ ּוְלֵעיָלא,	 ִנין	 ׁשְ
ל	ָנֵפיק	 ִנין	ּוְלֵעיָלא,	ּכָ ר	ֶעְסִרין	ׁשְ ָמָהן,	ִמּבַ ִמְנַין	ׁשְ ר,	ּתֹוְלָדְתהֹון	ְלַזְרִעָיְתהֹון	ְלֵבית	ֲאָבָהְתהֹון,	ּבְ ָאׁשֵ
ּתֹוְלָדְתהֹון	 ִלי,	 ַנְפּתָ ֵני	 ּבְ ְמָאה:	 ַוֲחֵמׁש	 ַאְלִפין	 ְוַחד	 ִעין	 ַאְרּבְ ר,	 ָאׁשֵ ּדְ ְבָטא	 ְלׁשִ ִמְנָיֵניהֹון	 ֵחיָלא:	
ל	ָנֵפיק	ֵחיָלא:	ִמְנָיֵניהֹון	 ִנין	ּוְלֵעיָלא,	ּכָ ר	ֶעְסִרין	ׁשְ ָמָהן,	ִמּבַ ִמְנַין	ׁשְ ְלַזְרִעָיְתהֹון	ְלֵבית	ֲאָבָהְתהֹון,	ּבְ
ה	ְוַאֲהרֹן	ְוַרְבְרֵבי	 ְמָנא	מֹׁשֶ ין	ִמְנָיַנָּיא,	ּדִ ע	ְמָאה:	ִאּלֵ ין	ּוְתָלָתא	ַאְלִפין	ְוַאְרּבַ ִלי,	ַחְמׁשִ ַנְפּתָ ְבָטא	ּדְ ְלׁשִ
ְלֵבית	 ָרֵאל	 ִיׂשְ ְבֵני	 ִמְנָיֵני	 ל	 ּכָ ַוֲהוֹו,	 ֲהוֹו:	 ֲאָבָהתֹוִהי	 ְלֵבית	 ַחד	 ְבָרא	 ּגֻ ְבִרין,	 ּגֻ ֲעַסר	 ֵרי	 ּתְ ָרֵאל,	 ִיׂשְ
ית	ְמָאה	 ׁשֵ ִמְנָיַנָּיא,	 ל	 ּכָ ַוֲהוֹו	 ָרֵאל:	 ִיׂשְ ּבְ ָנֵפיק	ֵחיָלא	 ל	 ּכָ ּוְלֵעיָלא,	 ִנין	 ׁשְ ֶעְסִרין	 ר	 ִמּבַ ֲאָבָהְתהֹון,	
יֵניהֹון:	 ּבֵ ִאְתְמִניאּו	 ָלא	 ֲאָבָהְתהֹון,	 ּדַ ְבָטא	 ְלׁשִ ְוֵליָוֵאי	 ין:	 ְוַחְמׁשִ ְמָאה	 ַוֲחֵמׁש	 ַאְלִפין,	 ּוְתָלָתא	
גֹו	 ּבְ יל,	 ְתַקּבֵ ָלא	 ְנהֹון	 ּבָ ֻחׁשְ ְוָית	 ִתְמֵני,	 ָלא	 ֵלִוי	 ּדְ ְבָטא	 ׁשִ ָית	 ַרם	 ּבְ ְלֵמיַמר:	 ה	 ִעם	מֹׁשֶ יי	 יל	 ּוַמּלֵ

ֵבית־ לְְ ד  ִאיׁש־ֶאָח֥ יׁש  ִא֑ ר  ֖ ָעׂשָ ֵנ֥ים  ׁשְְ ל  ָרֵא֔ ִיׂשְְְ

ית  ֵב֣ ל לְְ ָרֵא֖ ֵנֽי־ִיׂשְְְ י בְְ קּוֵד֥ ל־ּפְְ ֛יּו ּכָָ יו ָהֽיּו׃ ַוִּיֽהְְְ ֲאבָֹת֖

ל־־־יֵֹצ֥א ָצָב֖א  ָלה ּכָָ עְְְ ָנ֙ה ָוַמ֔ ים ׁשָ ִר֤ ן ֶעׂשְְְ ם ִמּבֶ֨ ֲאבָֹת֑

ֶלף  ׁש־ֵמ֥אֹות ֶא֖ ים ׁשֵ ֻקִד֔ ל־ַהּפְְ יּו֙ ּכָָ ל׃ ַוִּיֽהְְְ ָרֵאֽ ִיׂשְְְ ּבְְ

ִוִּי֖ם  לְְ ַהֽ ים׃ וְְ ֽ ִ ׁש ֵמ֖אֹות ַוֲֽחִמׁשּ ים ַוֲֽחֵמ֥ ת ֲאָלִפ֑ ֣לֹׁשֶ ּוׁשְְְ

תֹוָכֽם׃ ֖דּו ּבְְ ֽקְְ ּפָ תְְְ ם ֥לֹא הָָ ה ֲאבָֹת֑ ֣ ַמּטֵ לְְ

֤ה  ךְְְ ֶאת־ַמּטֵ ַא֣ אֽמֹר׃  ּלֵ ה  ֥ ר יה֖וה ֶאל־מֹׁשֶ ֥ ַדּבֵ ַויְְְ

֖תֹוךְְְ  ּבְְ א  ֑ ָ ִתׂשּ ֣לֹא  ם  ֖ ֶאת־רֹאׁשָ וְְ ֔קֹד  ֣לֹא ִתפְְְ ֵלִו֙י 

ַדאי הּוא  ה ֵלִוי לֹא ִתְפקֹד. ּכְ מט ׀ ַאְך ֶאת ַמּטֵ

ָבר ַאֵחר,  ל ֶמֶלְך ִלְהיֹות ִנְמֶנה ְלַבּדֹו. ּדָ ִלְגיֹון ׁשֶ
ֵזָרה  ֲעִתיָדה ַלֲעמֹד ּגְ רּוְך הּוא ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ָצָפה ַהּקָ

ָּימּותּו  ָנה ָוַמְעָלה ׁשֶ ִרים ׁשָ ן ֶעְשׂ ְמִנין ִמּבֶ ל ַהּנִ ַעל ּכָ
ֵהם  ָלל, ְלִפי ׁשֶ ּכְ ר, ָאַמר: ַאל ִיְהיּו ֵאּלּו ּבַ ְדּבָ ּמִ ּבַ

ֵעֶגל:  ּלֹא ָטעּו ּבָ י, ׁשֶ ּלִ ׁשֶ
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ַעל־ ִוִּי֩ם  לְְ ֶאת־ַהֽ ד  ֵק֣ ַהפְְְ ה  ַאּתָ֡ וְְ ל׃  ָרֵאֽ ִיׂשְְְ ֵנ֥י  ּבְְ

ר־לֹו֒  ל־ֲאׁשֶ ּכָָ ל  ַע֣ וְְ ָלי֮ו  ל־ּכֵ ּכָָ ל  ַע֣ וְְ ת  ֵעֻד֜ ָהֽ ן  ּכַ֨  ִמׁשְְְ

ם  ֵה֖ וְְ יו  ָל֔ ל־ּכֵ ֶאת־ּכָָ וְְ ֙ן  ּכָ ׁשְְְ ֶאת־ַהּמִ ֤אּו  ִיׂשְְְ ה  ּמָ ֵה֜

ן  ּכָ֗ ׁשְְְ ַהּמִ ֣סַֹע  ּוִבנְְְ ֲחֽנּו׃  יַֽ ֖ן  ּכָ ׁשְְְ ַלּמִ יב  ָסִב֥ וְְ הּו  ֲרֻת֑ ֽ ׁשָ יְְ

ימּו אֹ֖תֹו  ָיִק֥ ן  ּכָ֔ ׁשְְְ ַהּמִ ֲחֹנ֙ת  ּוַבֽ ם  ִוִּי֔ לְְ ַהֽ ידּו אֹתֹ֙ו  יֹוִר֤

יׁש  ל ִא֧ ָרֵא֑ ֵנ֣י ִיׂשְְְ ָח֖נּו ּבְְ ת׃ וְְ ב יּוָמֽ ֵר֖ ַהָּז֥ר ַהּקָ ִוִּי֑ם וְְ לְְ ַהֽ

ם  ִוִּי֞ לְְ ַהֽ וְְ ם׃  אָֹתֽ ִצבְְְ ֖לֹו לְְ גְְְ יׁש ַעל־ּדִ ִא֥ וְְ ֲחֵנ֛הּו  ַעֽל־ַמֽ

ֶצף ַעל־־־־־ ֶק֔ ֶי֣ה  לֹא־ִיֽהְְְ ת וְְ ֵעֻד֔ ָהֽ ן  ֣ ּכַ ִמׁשְְְ ֲח֤נּו ָסִבי֙ב לְְ יַֽ

ֶרת  ֶמ֖ ם ֶאת־־־־־ִמׁשְְְ ִוִּי֔ לְְ ַהֽ רּו֙  מְְ ֽ ׁשָ וְְ ל  ָרֵא֑ ִיׂשְְְ ֵנ֣י  ּבְְ ת  ֲעַד֖

֧ה  ר ִצּוָ ֠כֹל ֲאׁשֶ֨ ל ּכְְ֠ ָרֵא֑ ֵנ֣י ִיׂשְְְ ּו ּבְְ ַּיֲֽעׂש֖ ֵעֽדּות׃ ַוֽ ן ָהֽ ֥ ּכַ ִמׁשְְְ

ּו׃ ֥ן ָעׂשֽ ה ּכֵ ֖ יה֛וה ֶאת־מֹׁשֶ

יׁש  ֲה֖רֹן ֵלאֽמֹר׃ ִא֣ ל־־־ַאֽ ֶאֽ ה וְְ ֥ ר יה֔וה ֶאל־־־מֹׁשֶ ֣ ַדּבֵ  ַויְְְ

ל  ָרֵא֑ ִיׂשְְְ ֵנ֣י  ּבְְ ֲח֖נּו  יַֽ ם  ית ֲאבָֹת֔ ֵב֣ אֹֹת֙ת לְְ ֤לֹו בְְ גְְְ ַעל־־־־־ּדִ

ָמה  דְְְ ֵק֣ חִֹני֙ם  ַהֽ וְְ ֲחֽנּו׃  יַֽ ֽאֶֹהל־־־־־מֹוֵע֖ד  יב לְְ ֶגד ָסִב֥ ִמּנֶ֕

ֵנ֣י  י֙א ִלבְְְ ָנׂשִ ם וְְ אָֹת֑ ִצבְְְ ה לְְ הּוָד֖ ֲחֵנ֥ה יְְ ֶגל ַמֽ ֛ ָחה ּדֶ ָר֔ ִמזְְְ

ם  ֵדיֶה֑ ֻקֽ ּופְְְ ָב֖אֹו  ּוצְְְ ב׃  יָנָדֽ ֽ ן־־־ַעּמִ ּבֶ ֹון  ׁש֖ ַנחְְְ ה  הּוָד֔ יְְ

חִֹנ֥ים  ַהֽ וְְ ֵמֽאֹות׃  ׁש  ֥ ׁשֵ וְְ ֶלף  ֶא֖ ים  ִע֛ בְְְ ׁשִ וְְ ָע֧ה  ּבָ ַארְְְ

ל  ֵא֖ ַתנְְְ ר נְְ שָכ֔ ָ ִיׂשּ ֵנ֣י  י֙א ִלבְְְ ָנׂשִ שָכ֑ר וְְ ָ ִיׂשּ ה  ֣ ָעָל֖יו ַמּטֵ

ֶלף  ים ֶא֖ ֛ ִ ַוֲֽחִמׁשּ ָע֧ה  ּבָ יו ַארְְְ ֻקָד֑ ָב֖אֹו ּופְְְ ן־־־־־צּוָעֽר׃ ּוצְְְ  ּבֶ

ן  בּוֻל֔ זְְ ֵנ֣י  י֙א ִלבְְְ ָנׂשִ וְְ ן  בּוֻל֑ זְְ ה  ֖ ַמּטֵ ע ֵמֽאֹות׃  ֥ ּבַ ַארְְְ  וְְ

ים  ֛ ִ ָע֧ה ַוֲֽחִמׁשּ בְְְ יו ׁשִ ֻקָד֑ ָב֖אֹו ּופְְְ ן־־־־־ֵחֽלֹן׃ ּוצְְְ ב ּבֶ  ֱאִליָא֖
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י",  ַתְרּגּומֹו "ַמּנִ ּכְ ה ַהְפֵקד ֶאת ַהְלִוִּים.  נ ׀ ְוַאּתָ

ה ָעָליו,  הּוא ְמֻמּנֶ ָבר ׁשֶ ָרָרה ַעל ּדָ ְלׁשֹון ִמּנּוי ׂשְ
ִקיִדים" )אסתר ב, ג(:  ֶלְך ּפְ מֹו "ְוַיְפֵקד ַהּמֶ ּכְ

ִאין  ּבָ ׁשֶ ַתְרּגּומֹו: "ְיָפְרקּון", ּכְ נא ׀ יֹוִרידּו אֹתֹו. ּכְ

ע ָהיּו ְמָפְרִקין אֹותֹו  ע ְלַמּסָ ּסָ ר ִמּמַ ְדּבָ ּמִ ע ּבַ ִלּסַ
ּכֹן  ר ִיׁשְ ִאין אֹותֹו ַעד ְמקֹום ֲאׁשֶ ֵמֲהָקָמתֹו, ְונֹוׂשְ
ֵרב.  ם, ּוְמִקיִמין אֹותֹו: ְוַהָּזר ַהּקָ ם ֶהָעָנן ְוַיֲחנּו ׁשָ ׁשָ

ַמִים:  יֵדי ׁשָ ַלֲעבֹוָדָתם זֹו: יּוָמת. ּבִ

ֵסֶפר  ָגִלים ְסדּוִרים ּבְ ַהּדְ מֹו ׁשֶ ְגלֹו. ּכְ נב ׀ ְוִאיׁש ַעל ּדִ

ֶגל:  ָבִטים ְלָכל ּדֶ ה ׁשְ לֹׁשָ ֶזה, ׁשְ

ִמְצָוִתי לֹא ִיְהֶיה  ֲעׂשּו ּכְ נג ׀ ְולֹא ִיְהֶיה ֶקֶצף. ִאם ּתַ

ֲעבֹוָדָתם זֹו, ִיְהֶיה  ְנסּו ָזִרים ּבַ ִּיּכָ ֶקֶצף, ְוִאם ָלאו, ׁשֶ
ֶצף״  י ָיָצא ַהּקֶ ה קַֹרח: "ּכִ ַמֲעׂשֵ ִצינּו ּבְ ּמָ מֹו ׁשֶ ֶקֶצף, ּכְ

ְוגֹו׳ )להלן יז, יא(: 

פרק ב

ה ְצבּוָעה  ֶגל ִיְהֶיה לֹו אֹות, ַמּפָ ל ּדֶ אֹֹתת. ּכָ ב ׀ ּבְ

ל ֶזה, ֶצַבע  ִצְבעֹו ׁשֶ ל ֶזה לֹא ּכְ לּוָיה ּבֹו, ִצְבעֹו ׁשֶ ּתְ

ְך  ן, ּוִמּתֹוְך ּכָ חֹׁשֶ בּוָעה ּבַ גֹון ַאְבנֹו ַהּקְ ל ֶאָחד ּכְ ּכָ
ֹאֹתת  ָבר ַאֵחר, "ּבְ ְגלֹו. ּדָ ל ֶאָחד ֶאת ּדִ יר ּכָ ַיּכִ
ַסר ָלֶהם ַיֲעקֹב ֲאִביֶהם  ּמָ אֹות ׁשֶ ְלֵבית ֲאבָֹתם", ּבָ
ֱאַמר: "ַוַּיֲעׂשּו ָבָניו לֹו  ּנֶ ְצַרִים, ׁשֶ אּוהּו ִמּמִ ׂשָ ּנְ ׁשֶ ּכְ
שָכר  ר ִצָּום" )בראשית נ, יב( — ְיהּוָדה ְוִיּשָׂ ֲאׁשֶ ן ּכַ ּכֵ
ְמעֹון ְוָגד  ְזָרח, ּוְראּוֵבן ְוׁשִ אּוהּו ִמן ַהּמִ ּוְזבּוֻלן ִיּשָׂ
ה זֹו  ָפָרׁשָ ַתְנחּוָמא ּבְ ְדִאיָתא ּבְ רֹום ְוכּו׳, ּכִ ִמן ַהּדָ
ַע:  יהֹוׁשֻ ֱאַמר ּבִ ּנֶ מֹו ׁשֶ ֶגד. ֵמִרחּוק ִמיל, ּכְ )יב(: ִמּנֶ
ה"  ִים ַאּמָ ַאְלּפַ יֵניֶכם ּוֵביָנו ּכְ "ַאְך ָרחֹוק ִיְהֶיה ּבֵ
ה ְוַאֲהרֹן ּוָבָניו  ת. מֹׁשֶ ּבָ ׁשַ ּיּוְכלּו ָלבֹא ּבְ )יהושע ג, ד(, ׁשֶ

ָסמּוְך לֹו:  ְוַהְלִוִּים חֹוִנים ּבְ

רּוִיים 'ֶקֶדם', ְוֵאיזֹו? זֹו רּוַח  ג ׀ ֵקְדָמה. ְלָפִנים ַהּקְ

ֲעָרב ָקרּוי ָאחֹור:  ִמְזָרִחית, ְוַהּמַ

ק,  ּלֵ ִמְסּתַ ֶהָעָנן  רֹוִאין  ׁשֶ ּכְ עּו.  ִיּסָ ט ׀ ִראׁשָֹנה 

ֲחצֹוְצרֹות ְונֹוֵסַע ַמֲחֵנה ְיהּוָדה  ּתֹוְקִעין ַהּכֲֹהִנים ּבַ
ֶדֶרְך ֲחִנָּיָתן, ַהְלִוִּים  הֹוְלִכין — הֹוְלִכין ּכְ ה; ּוְכׁשֶ ִחּלָ ּתְ
ל ְראּוֵבן  ְזָרח, ְוׁשֶ ּמִ ֶגל ְיהּוָדה ּבַ ֶאְמַצע, ּדֶ ְוָהֲעָגלֹות ּבָ

פֹון:  ּצָ ן ּבַ ל ּדָ ֲעָרב, ְוׁשֶ ּמַ ל ֶאְפַרִים ּבַ רֹום, ְוׁשֶ ּדָ ּבַ

ֵליּה,	ִאּנּון,	 ל	ּדְ ל	ָמנֹוִהי	ְוַעל	ּכָ ָסֲהדּוָתא,	ְוַעל	ּכָ ָנא	ּדְ ּכְ י	ָית	ֵליָוֵאי	ַעל	ַמׁשְ ,	ַמּנִ ָרֵאל:	ְוַאּתְ ְבֵני	ִיׂשְ
ל	 ּוְבִמּטַ רֹון:	 ִיׁשְ ָנא	 ּכְ ְלַמׁשְ ּוְסחֹור	ְסחֹור	 יּה,	 ּנֵ ׁשֻ ּמְ ְיׁשַ ְוִאּנּון	 ל	ָמנֹוִהי,	 ּכָ ְוָית	 ָנא	 ּכְ ַמׁשְ לּון	ָית	 ִיּטְ
ִיְקַרב	ִיְתְקִטיל:	 ָנא,	ְיִקימּון	ָיֵתיּה	ֵליָוֵאי,	ְוִחילֹוַני	ּדְ ּכְ ֵרי	ַמׁשְ ָנא,	ְיָפְרקּון	ָיֵתיּה	ֵליָוֵאי,	ּוְבִמׁשְ ּכְ ַמׁשְ
רֹון	ְסחֹור	ְסחֹור	 רֹוִהי,	ּוְגַבר	ַעל	ִטְקֵסיּה	ְלֵחיֵליהֹון:	ְוֵליָוֵאי,	ִיׁשְ ַבר	ַעל	ִמׁשְ ָרֵאל,	ּגְ ֵני	ִיׂשְ ַרן	ּבְ ְוׁשָ
ַרת	 ַמּטְ ָית	 ֵליָוֵאי,	 רּון	 ְוִיּטְ ָרֵאל,	 ִיׂשְ ְבֵני	 ּדִ א	 ּתָ ִנׁשְ ּכְ ַעל	 ֻרְגָזא,	 ְיֵהי	 ְוָלא	 ָסֲהדּוָתא,	 ּדְ ָנא	 ּכְ ְלַמׁשְ
יל	יי,	ִעם	 ן	ֲעַבדּו:	ּוַמּלֵ ה	ּכֵ יד	יי,	ָית	מֹׁשֶ ַפּקֵ כֹל,	ּדְ ָרֵאל,	ּכְ ֵני	ִיׂשְ ָסֲהדּוָתא:	ַוֲעַבדּו	ּבְ ָנא	ּדְ ּכְ ַמׁשְ
ֵביל,	 ָרֵאל,	ִמּקֳ ֵני	ִיׂשְ רֹון	ּבְ ָאְתָון	ְלֵבית	ֲאָבָהְתהֹון,	ִיׁשְ ַבר	ַעל	ִטְקֵסיּה	ּבְ ה	ּוְלַאֲהרֹן	ְלֵמיַמר:	ּגְ מֹׁשֶ
ִרית	ְיהּוָדה	ְלֵחיֵליהֹון,	 ַרן	ִקּדּוָמא	ַמְדְנָחא,	ֵטיֶקס,	ַמׁשְ רֹון:	ְוִדׁשְ ן	ִזְמָנא	ִיׁשְ ּכַ ְסחֹור	ְסחֹור	ְלַמׁשְ
ית	 ְוׁשֵ ַאְלִפין	 ָעא	 ְוַאְרּבְ ְבִעין	 ׁשִ ּוִמְנָיֵניהֹון,	 ְוֵחיֵליּה	 יָנָדב:	 ַעּמִ ר	 ּבַ ַנְחׁשֹון	 ְיהּוָדה,	 ִלְבֵני	 א	 ְוַרּבָ
ר	צּוָער:	ְוֵחיֵליּה	 שָכר,	ְנַתְנֵאל	ּבַ א	ִלְבֵני	ִיּשָׂ שָכר,	ְוַרּבָ ִיּשָׂ ְבָטא	ּדְ ַרן	ְסִמיִכין	ֲעלֹוִהי	ׁשִ ְמָאה:	ְוִדׁשְ
א	ִלְבֵני	ְזבּולּון,	ֱאִליָאב	 ְזבּולּון,	ְוַרּבָ ְבָטא	ּדִ ע	ְמָאה:	ׁשִ ָעא	ַאְלִפין	ְוַאְרּבַ ין	ְוַאְרּבְ ּוִמְנָינֹוִהי,	ַחְמׁשִ
ִרית	 ְלַמׁשְ ִמְנָיַנָּיא	 ל	 ּכָ ְמָאה:	 ע	 ְוַאְרּבַ ַאְלִפין	 ְבָעא	 ְוׁשִ ין	 ַחְמׁשִ ּוִמְנָינֹוִהי,	 ְוֵחיֵליּה	 ֵחלֹון:	 ר	 ּבַ
ֵטיֶקס	 ָנְטִלין:	 ַקְדֵמיָתא	 ּבְ ְלֵחיֵליהֹון,	 ְמָאה	 ע	 ְוַאְרּבַ ַאְלִפין	 א	 ּתָ ְוׁשִ ּוְתָמַנן,	 ְמָאה	 	ְיהּוָדה,	

ב 

ה  הּוָד֗ ֲחֵנ֣ה יְְ ַמֽ ים לְְ ֻקִד֞ ֽל־־־־־ַהּפְְ ע ֵמֽאֹות׃ ּכָָ ֥ ּבַ ַארְְְ ֶלף וְְ  ֶא֖

ע־ ֽ ּבַ ַארְְְ ים וְְ ת־ֲאָלִפ֥ ׁשֶ ֽ ׁשֵ ֶלף וְְ מִֹנ֥ים ֶא֛ ֶלף ּוׁשְְְ ת ֶא֜ ַא֨ מְְ

ֶגל  ֣ ּדֶ עּו׃     ֽ אׁשָֹנ֖ה ִיּסָ ם ִרֽ אָֹת֑ ִצבְְְ ֵמ֖אֹות לְְ
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