
]פרק א[ א. וַיְדֵַּבר ה' ֶאל מֹׁשֶה ְּבִמדְַּבר ִסינַי ְּבאֶֹהל מֹוֵעד ְּבֶאָחד ַלחֶֹדׁש 
ַהּׁשֵנִי ַּבּׁשָנָה ַהּׁשֵנִית ְלצֵאתָם ֵמֶאֶרץ ִמצְַריִם ֵלאמֹר: ב. ׂשְאּו ֶאת ֹראׁש 
ָּכל  ׁשֵמֹות  ְּבִמְסַּפר  ֲאבֹתָם  לְֵבית  ְלִמׁשְְּפחֹתָם  יִׂשְָרֵאל  ְּבנֵי  ֲעַדת  ָּכל 
ְּביִׂשְָרֵאל  צָָבא  יֹצֵא  ָּכל  וַָמְעָלה  ׁשָנָה  ֶעׂשְִרים  ִמֶּבן  ג.  ְלגְֻלּגְֹלתָם:  זָָכר 
ּתְִפְקדּו אֹתָם ְלצְִבאֹתָם ַאּתָה וְַאֲהֹרן: ד. וְִאּתְֶכם יְִהיּו ִאיׁש ִאיׁש ַלַּמֶּטה 
יַַעְמדּו  ִאיׁש ֹראׁש לְֵבית ֲאבֹתָיו הּוא: ה. וְֵאֶּלה ׁשְמֹות ָהֲאנָׁשִים ֲאׁשֶר 
ִאּתְֶכם ִלְראּוֵבן ֱאִליצּור ֶּבן ׁשְֵדיאּור: ו. ְלׁשְִמעֹון ׁשְלִֻמיֵאל ֶּבן צּוִריׁשַָּדי: 
ז. ִליהּוָדה נְַחׁשֹון ֶּבן ַעִּמינָדָב: ח. ְליִּׂשָשָכר נְתַנְֵאל ֶּבן צּוָער: ט. ִלזְבּולֻן 
ִלְמנַּׁשֶה  ַעִּמיהּוד  ֶּבן  ֱאִליׁשָָמע  ְלֶאְפַריִם  יֹוֵסף  לְִבנֵי  י.  ֵחֹלן:  ֶּבן  ֱאִליָאב 
ּגְַמִליֵאל ֶּבן ְּפָדהצּור: יא. לְִבנְיִָמן ֲאִביָדן ֶּבן ּגְִדעֹנִי: יב. ְלָדן ֲאִחיֶעזֶר ֶּבן 
ַעִּמיׁשַָּדי: יג. ְלָאׁשֵר ַּפגְִעיֵאל ֶּבן ָעְכָרן: יד. ְלגָד ֶאְליָָסף ֶּבן ְּדעּוֵאל: טו. 
ְלנְַפּתִָלי ֲאִחיַרע ֶּבן ֵעינָן: טז. ֵאֶּלה ]קריאי[ ְקרּוֵאי ָהֵעָדה נְׂשִיֵאי ַמּטֹות 
ָהֲאנָׁשִים  וְַאֲהֹרן ֵאת  וַּיִַּקח מֹׁשֶה  יז.  יִׂשְָרֵאל ֵהם:  ַאְלֵפי  ֲאבֹותָם ָראׁשֵי 
ָהֵאֶּלה ֲאׁשֶר נְִּקבּו ְּבׁשֵמֹות: יח. וְֵאת ָּכל ָהֵעָדה ִהְקִהילּו ְּבֶאָחד ַלחֶֹדׁש 
ַהּׁשֵנִי וַּיִתְיְַלדּו ַעל ִמׁשְְּפחֹתָם לְֵבית ֲאבֹתָם ְּבִמְסַּפר ׁשֵמֹות ִמֶּבן ֶעׂשְִרים 
ׁשָנָה וַָמְעָלה ְלגְֻלּגְֹלתָם: יט. ַּכֲאׁשֶר צִּוָה ה' ֶאת מֹׁשֶה וַּיְִפְקֵדם ְּבִמדְַּבר 

ִסינָי: 

לְֵבית  ְלִמׁשְְּפחֹתָם  יִׂשְָרֵאל ּתֹוְלדֹתָם  ְּבכֹר  ְבנֵי ְראּוֵבן  וַּיְִהיּו  כ.  ]פרק א[ 
וַָמְעָלה  ׁשָנָה  ֶעׂשְִרים  ִמֶּבן  זָָכר  ּכֹל  ְלגְֻלּגְֹלתָם  ׁשֵמֹות  ְּבִמְסַּפר  ֲאבֹתָם 
ָּכל יֹצֵא צָָבא: כא. ְּפקֵֻדיֶהם ְלַמֵּטה ְראּוֵבן ׁשִּׁשָה וְַאְרָּבִעים ֶאֶלף וֲַחֵמׁש 
ְּפקָֻדיו  ֲאבֹתָם  לְֵבית  ְלִמׁשְְּפחֹתָם  ּתֹוְלדֹתָם  ׁשְִמעֹון  לְִבנֵי  כב.  ֵמאֹות: 
יֹצֵא  וַָמְעָלה ּכֹל  ֶעׂשְִרים ׁשָנָה  ִמֶּבן  זָָכר  ָּכל  ְלגְֻלּגְֹלתָם  ְּבִמְסַּפר ׁשֵמֹות 
צָָבא: כג. ְּפקֵֻדיֶהם ְלַמֵּטה ׁשְִמעֹון ּתִׁשְָעה וֲַחִמּׁשִים ֶאֶלף ּוׁשְֹלׁש ֵמאֹות: 
ִמֶּבן  ׁשֵמֹות  ְּבִמְסַּפר  ֲאבֹתָם  לְֵבית  ְלִמׁשְְּפחֹתָם  ּתֹוְלדֹתָם  גָד  לְִבנֵי  כד. 
ֲחִמּׁשָה  גָד  ְלַמֵּטה  ְּפקֵֻדיֶהם  כה.  צָָבא:  יֹצֵא  ּכֹל  וַָמְעָלה  ׁשָנָה  ֶעׂשְִרים 
ּתֹוְלדֹתָם  יְהּוָדה  לְִבנֵי  כו.  וֲַחִמּׁשִים:  ֵמאֹות  וְׁשֵׁש  ֶאֶלף  וְַאְרָּבִעים 
ְלִמׁשְְּפחֹתָם לְֵבית ֲאבֹתָם ְּבִמְסַּפר ׁשֵמֹת ִמֶּבן ֶעׂשְִרים ׁשָנָה וַָמְעָלה ּכֹל 
יֹצֵא צָָבא: כז. ְּפקֵֻדיֶהם ְלַמֵּטה יְהּוָדה ַאְרָּבָעה וְׁשְִבִעים ֶאֶלף וְׁשֵׁש ֵמאֹות: 
כח. לְִבנֵי יִּׂשָשָכר ּתֹוְלדֹתָם ְלִמׁשְְּפחֹתָם לְֵבית ֲאבֹתָם ְּבִמְסַּפר ׁשֵמֹת ִמֶּבן 
ֶעׂשְִרים ׁשָנָה וַָמְעָלה ּכֹל יֹצֵא צָָבא: כט. ְּפקֵֻדיֶהם ְלַמֵּטה יִּׂשָשָכר ַאְרָּבָעה 
וֲַחִמּׁשִים ֶאֶלף וְַאְרַּבע ֵמאֹות: ל. לְִבנֵי זְבּולֻן ּתֹוְלדֹתָם ְלִמׁשְְּפחֹתָם לְֵבית 
לא.  צָָבא:  יֹצֵא  ּכֹל  וַָמְעָלה  ׁשָנָה  ֶעׂשְִרים  ִמֶּבן  ׁשֵמֹת  ְּבִמְסַּפר  ֲאבֹתָם 
לְִבנֵי  לב.  ֵמאֹות:  וְַאְרַּבע  ֶאֶלף  וֲַחִמּׁשִים  זְבּולֻן ׁשְִבָעה  ְלַמֵּטה  ְּפקֵֻדיֶהם 
ׁשֵמֹת  ְּבִמְסַּפר  ֲאבֹתָם  לְֵבית  ְלִמׁשְְּפחֹתָם  ּתֹוְלדֹתָם  ֶאְפַריִם  לְִבנֵי  יֹוֵסף 
ֶאְפָריִם  ְלַמֵּטה  ְּפקֵֻדיֶהם  לג.  צָָבא:  יֹצֵא  ּכֹל  וַָמְעָלה  ׁשָנָה  ֶעׂשְִרים  ִמֶּבן 
ְלִמׁשְְּפחֹתָם  ּתֹוְלדֹתָם  ְמנַּׁשֶה  לְִבנֵי  לד.  ֵמאֹות:  וֲַחֵמׁש  ֶאֶלף  ַאְרָּבִעים 
לְֵבית ֲאבֹתָם ְּבִמְסַּפר ׁשֵמֹות ִמֶּבן ֶעׂשְִרים ׁשָנָה וַָמְעָלה ּכֹל יֹצֵא צָָבא: 
לה. ְּפקֵֻדיֶהם ְלַמֵּטה ְמנַּׁשֶה ׁשְנַיִם ּוׁשְֹלׁשִים ֶאֶלף ּוָמאתָיִם: לו. לְִבנֵי ִבנְיִָמן 
ׁשָנָה  ֶעׂשְִרים  ִמֶּבן  ׁשֵמֹת  ְּבִמְסַּפר  ֲאבֹתָם  לְֵבית  ְלִמׁשְְּפחֹתָם  ּתֹוְלדֹתָם 
וַָמְעָלה ּכֹל יֹצֵא צָָבא: לז. ְּפקֵֻדיֶהם ְלַמֵּטה ִבנְיִָמן ֲחִמּׁשָה ּוׁשְֹלׁשִים ֶאֶלף 
וְַאְרַּבע ֵמאֹות: לח. לְִבנֵי ָדן ּתֹוְלדֹתָם ְלִמׁשְְּפחֹתָם לְֵבית ֲאבֹתָם ְּבִמְסַּפר 
ׁשֵמֹת ִמֶּבן ֶעׂשְִרים ׁשָנָה וַָמְעָלה ּכֹל יֹצֵא צָָבא: לט. ְּפקֵֻדיֶהם ְלַמֵּטה ָדן 
ְלִמׁשְְּפחֹתָם  ֶאֶלף ּוׁשְַבע ֵמאֹות: מ. לְִבנֵי ָאׁשֵר ּתֹוְלדֹתָם  וְׁשִּׁשִים  ׁשְנַיִם 
יֹצֵא צָָבא:  וַָמְעָלה ּכֹל  ִמֶּבן ֶעׂשְִרים ׁשָנָה  ְּבִמְסַּפר ׁשֵמֹת  לְֵבית ֲאבֹתָם 
מא. ְּפקֵֻדיֶהם ְלַמֵּטה ָאׁשֵר ֶאָחד וְַאְרָּבִעים ֶאֶלף וֲַחֵמׁש ֵמאֹות: מב. ְּבנֵי 
נְַפּתִָלי ּתֹוְלדֹתָם ְלִמׁשְְּפחֹתָם לְֵבית ֲאבֹתָם ְּבִמְסַּפר ׁשֵמֹת ִמֶּבן ֶעׂשְִרים 
ׁשָנָה וַָמְעָלה ּכֹל יֹצֵא צָָבא: מג. ְּפקֵֻדיֶהם ְלַמֵּטה נְַפּתִָלי ׁשְֹלׁשָה וֲַחִמּׁשִים 
ֶאֶלף וְַאְרַּבע ֵמאֹות: מד. ֵאֶּלה ַהְּפקִֻדים ֲאׁשֶר ָּפַקד מֹׁשֶה וְַאֲהֹרן ּונְׂשִיֵאי 
ָּכל  וַּיְִהיּו  מה.  ָהיּו:  ֲאבֹתָיו  לְֵבית  ֶאָחד  ִאיׁש  ִאיׁש  ָעׂשָר  ׁשְנֵים  יִׂשְָרֵאל 
יֹצֵא  ָּכל  וַָמְעָלה  ׁשָנָה  ֶעׂשְִרים  ִמֶּבן  ֲאבֹתָם  לְֵבית  יִׂשְָרֵאל  ְבנֵי  ְּפקּוֵדי 
צָָבא ְּביִׂשְָרֵאל: מו. וַּיְִהיּו ָּכל ַהְּפקִֻדים ׁשֵׁש ֵמאֹות ֶאֶלף ּוׁשְֹלׁשֶת ֲאָלִפים 
וֲַחֵמׁש ֵמאֹות וֲַחִמּׁשִים: מז. וְַהְלוִּיִם ְלַמֵּטה ֲאבֹתָם ֹלא ָהתְָּפְקדּו ְּבתֹוָכם: 
מח. וַיְדֵַּבר ה' ֶאל מֹׁשֶה ֵּלאמֹר: מט. ַאְך ֶאת ַמֵּטה ֵלוִי ֹלא תְִפקֹד וְֶאת 
ַעל  ַהְלוִּיִם  ֶאת  ַהְפֵקד  וְַאּתָה  נ.  יִׂשְָרֵאל:  ְּבנֵי  ְּבתֹוְך  ֹראׁשָם ֹלא תִּׂשָא 

שון
ִמׁשְַּכן ָהֵעדֻת וְַעל ָּכל ֵּכָליו וְַעל ָּכל ֲאׁשֶר לֹו ֵהָּמה יִׂשְאּו ֶאת ַהִּמׁשְָּכן רא

ַהִּמׁשְָּכן  ּוִבנְסַֹע  נא.  יֲַחנּו:  ַלִּמׁשְָּכן  וְָסִביב  יְׁשְָרתֻהּו  וְֵהם  ֵּכָליו  ָּכל  וְֶאת 
יֹוִרידּו אֹתֹו ַהְלוִּיִם ּוַבֲחנֹת ַהִּמׁשְָּכן יִָקימּו אֹתֹו ַהְלוִּיִם וְַהּזָר ַהָּקֵרב יּוָמת: 
נג.  ְלצְִבאֹתָם:  ּדִגְלֹו  ַעל  וְִאיׁש  ַמֲחנֵהּו  ַעל  ִאיׁש  יִׂשְָרֵאל  ְּבנֵי  וְָחנּו  נב. 
וְַהְלוִּיִם יֲַחנּו ָסִביב ְלִמׁשְַּכן ָהֵעדֻת וְֹלא יְִהיֶה ֶקצֶף ַעל ֲעַדת ְּבנֵי יִׂשְָרֵאל 
וְׁשְָמרּו ַהְלוִּיִם ֶאת ִמׁשְֶמֶרת ִמׁשְַּכן ָהֵעדּות: נד. וַּיֲַעׂשּו ְּבנֵי יִׂשְָרֵאל ְּככֹל 

ֲאׁשֶר צִּוָה ה' ֶאת מֹׁשֶה ֵּכן ָעׂשּו: 

ּדִגְלֹו  ַעל  ִאיׁש  ב.  ֵלאמֹר:  ַאֲהֹרן  וְֶאל  מֹׁשֶה  ֶאל  ה'  וַיְדֵַּבר  א.  א[  ]פרק 
ְבאֹתֹת לְֵבית ֲאבֹתָם יֲַחנּו ְּבנֵי יִׂשְָרֵאל ִמּנֶגֶד ָסִביב ְלאֶֹהל מֹוֵעד יֲַחנּו: ג. 
וְַהחֹנִים ֵקְדָמה ִמזְָרָחה ּדֶגֶל ַמֲחנֵה יְהּוָדה ְלצְִבאֹתָם וְנָׂשִיא לְִבנֵי יְהּוָדה 
וְׁשֵׁש  ֶאֶלף  וְׁשְִבִעים  ַאְרָּבָעה  ּוְפקֵֻדיֶהם  ּוצְָבאֹו  ד.  ַעִּמינָדָב:  ֶּבן  נְַחׁשֹון 
יִּׂשָשָכר נְתַנְֵאל ֶּבן  וְנָׂשִיא לְִבנֵי  יִּׂשָשָכר  וְַהחֹנִים ָעָליו ַמֵּטה  ֵמאֹות: ה. 
צּוָער: ו. ּוצְָבאֹו ּוְפקָֻדיו ַאְרָּבָעה וֲַחִמּׁשִים ֶאֶלף וְַאְרַּבע ֵמאֹות: ז. ַמֵּטה 
ׁשְִבָעה  ּוְפקָֻדיו  ּוצְָבאֹו  ח.  ֵחֹלן:  ֶּבן  ֱאִליָאב  זְבּולֻן  לְִבנֵי  וְנָׂשִיא  זְבּולֻן 
וֲַחִמּׁשִים ֶאֶלף וְַאְרַּבע ֵמאֹות: ט. ָּכל ַהְּפקִֻדים ְלַמֲחנֵה יְהּוָדה ְמַאת ֶאֶלף 
יִָּסעּו:  ִראׁשֹנָה  ְלצְִבאֹתָם  ֵמאֹות  וְַאְרַּבע  ֲאָלִפים  וְׁשֵׁשֶת  ֶאֶלף  ּוׁשְמֹנִים 
י. ּדֶגֶל ַמֲחנֵה ְראּוֵבן ּתֵיָמנָה ְלצְִבאֹתָם וְנָׂשִיא לְִבנֵי ְראּוֵבן ֱאִליצּור ֶּבן 

ׁשְֵדיאּור: יא. ּוצְָבאֹו ּוְפקָֻדיו ׁשִּׁשָה וְַאְרָּבִעים ֶאֶלף וֲַחֵמׁש ֵמאֹות: 
ֶּבן צּוִרי  לְִבנֵי ׁשְִמעֹון ׁשְלִֻמיֵאל  וְנָׂשִיא  ַמֵּטה ׁשְִמעֹון  ָעָליו  וְַהחֹונִם  יב. 
ׁשַָּדי: יג. ּוצְָבאֹו ּוְפקֵֻדיֶהם ּתִׁשְָעה וֲַחִמּׁשִים ֶאֶלף ּוׁשְֹלׁש ֵמאֹות: יד. ּוַמֵּטה 
ֲחִמּׁשָה  ּוְפקֵֻדיֶהם  ּוצְָבאֹו  טו.  ְרעּוֵאל:  ֶּבן  ֶאְליָָסף  גָד  לְִבנֵי  וְנָׂשִיא  ּגָד 
ְלַמֲחנֵה ְראּוֵבן  ַהְּפקִֻדים  וֲַחִמּׁשִים: טז. ָּכל  וְׁשֵׁש ֵמאֹות  וְַאְרָּבִעים ֶאֶלף 
ְמַאת ֶאֶלף וְֶאָחד וֲַחִמּׁשִים ֶאֶלף וְַאְרַּבע ֵמאֹות וֲַחִמּׁשִים ְלצְִבאֹתָם ּוׁשְנִּיִם 
יִָּסעּו: יז. וְנַָסע אֶֹהל מֹוֵעד ַמֲחנֵה ַהְלוִּיִם ְּבתֹוְך ַהַּמֲחנֹת ַּכֲאׁשֶר יֲַחנּו ֵּכן 
יָָּמה  ְלצְִבאֹתָם  ֶאְפַריִם  ַמֲחנֵה  ּדֶגֶל  יח.  ְלדִגְֵליֶהם:  יָדֹו  ַעל  ִאיׁש  יִָּסעּו 
וְנָׂשִיא לְִבנֵי ֶאְפַריִם ֱאִליׁשָָמע ֶּבן ַעִּמיהּוד: יט. ּוצְָבאֹו ּוְפקֵֻדיֶהם ַאְרָּבִעים 
ֶאֶלף וֲַחֵמׁש ֵמאֹות: כ. וְָעָליו ַמֵּטה ְמנַּׁשֶה וְנָׂשִיא לְִבנֵי ְמנַּׁשֶה ּגְַמִליֵאל ֶּבן 
ְּפָדהצּור: כא. ּוצְָבאֹו ּוְפקֵֻדיֶהם ׁשְנַיִם ּוׁשְֹלׁשִים ֶאֶלף ּוָמאתָיִם: כב. ּוַמֵּטה 
ִּבנְיִָמן וְנָׂשִיא לְִבנֵי ִבנְיִָמן ֲאִביָדן ֶּבן ּגְִדעֹנִי: כג. ּוצְָבאֹו ּוְפקֵֻדיֶהם ֲחִמּׁשָה 
ְמַאת  ֶאְפַריִם  ְלַמֲחנֵה  ַהְּפקִֻדים  ָּכל  כד.  ֵמאֹות:  וְַאְרַּבע  ֶאֶלף  ּוׁשְֹלׁשִים 
ֶאֶלף ּוׁשְמֹנַת ֲאָלִפים ּוֵמָאה ְלצְִבאֹתָם ּוׁשְִלׁשִים יִָּסעּו: כה. ּדֶגֶל ַמֲחנֵה ָדן 
צָפֹנָה ְלצְִבאֹתָם וְנָׂשִיא לְִבנֵי ָדן ֲאִחיֶעזֶר ֶּבן ַעִּמיׁשַָּדי: כו. ּוצְָבאֹו ּוְפקֵֻדיֶהם 
וְנָׂשִיא  ָאׁשֵר  ַמֵּטה  ָעָליו  וְַהחֹנִים  כז.  ֵמאֹות:  ּוׁשְַבע  ֶאֶלף  וְׁשִּׁשִים  ׁשְנַיִם 
לְִבנֵי ָאׁשֵר ַּפגְִעיֵאל ֶּבן ָעְכָרן: כח. ּוצְָבאֹו ּוְפקֵֻדיֶהם ֶאָחד וְַאְרָּבִעים ֶאֶלף 
וֲַחֵמׁש ֵמאֹות: כט. ּוַמֵּטה נְַפּתִָלי וְנָׂשִיא לְִבנֵי נְַפּתִָלי ֲאִחיַרע ֶּבן ֵעינָן: ל. 
ּוצְָבאֹו ּוְפקֵֻדיֶהם ׁשְֹלׁשָה וֲַחִמּׁשִים ֶאֶלף וְַאְרַּבע ֵמאֹות: לא. ָּכל ַהְּפקִֻדים 
ְלַמֲחנֵה ָדן ְמַאת ֶאֶלף וְׁשְִבָעה וֲַחִמּׁשִים ֶאֶלף וְׁשֵׁש ֵמאֹות ָלַאֲחֹרנָה יְִסעּו 
ְלדִגְֵליֶהם: לב. ֵאֶּלה ְּפקּוֵדי ְבנֵי יִׂשְָרֵאל לְֵבית ֲאבֹתָם ָּכל ְּפקּוֵדי ַהַּמֲחנֹת 
ְלצְִבאֹתָם ׁשֵׁש ֵמאֹות ֶאֶלף ּוׁשְֹלׁשֶת ֲאָלִפים וֲַחֵמׁש ֵמאֹות וֲַחִמּׁשִים: לג. 
וְַהְלוִּיִם ֹלא ָהתְָּפְקדּו ְּבתֹוְך ְּבנֵי יִׂשְָרֵאל ַּכֲאׁשֶר צִּוָה ה' ֶאת מֹׁשֶה: לד. 
וַּיֲַעׂשּו ְּבנֵי יִׂשְָרֵאל ְּככֹל ֲאׁשֶר צִּוָה ה' ֶאת מֹׁשֶה ֵּכן ָחנּו ְלדִגְֵליֶהם וְֵכן 

נָָסעּו ִאיׁש ְלִמׁשְְּפחֹתָיו ַעל ֵּבית ֲאבֹתָיו: 

]פרק א[ א. וְֵאֶּלה ּתֹוְלדֹת ַאֲהֹרן ּומֹׁשֶה ְּביֹום ּדִֶּבר ה' ֶאת מֹׁשֶה ְּבַהר ִסינָי: 
ג.  וְִאיתָָמר:  ֶאְלָעזָר  וֲַאִביהּוא  נָדָב  ַהְּבכֹור  ַאֲהֹרן  ְּבנֵי  וְֵאֶּלה ׁשְמֹות  ב. 
ֵאֶּלה ׁשְמֹות ְּבנֵי ַאֲהֹרן ַהּכֲֹהנִים ַהְּמׁשִֻחים ֲאׁשֶר ִמֵּלא יָָדם ְלַכֵהן: ד. וַּיָָמת 
נָדָב וֲַאִביהּוא ִלְפנֵי ה' ְּבַהְקִרָבם ֵאׁש זָָרה ִלְפנֵי ה' ְּבִמדְַּבר ִסינַי ּוָבנִים 
וַיְדֵַּבר  ֲאִביֶהם: ה.  ְּפנֵי ַאֲהֹרן  וְִאיתָָמר ַעל  ֶאְלָעזָר  וַיְַכֵהן  ָלֶהם  ָהיּו  ֹלא 
ה' ֶאל מֹׁשֶה ֵּלאמֹר: ו. ַהְקֵרב ֶאת ַמֵּטה ֵלוִי וְַהֲעַמְדּתָ אֹתֹו ִלְפנֵי ַאֲהֹרן 
ַהּכֵֹהן וְׁשְֵרתּו אֹתֹו: ז. וְׁשְָמרּו ֶאת ִמׁשְַמְרּתֹו וְֶאת ִמׁשְֶמֶרת ָּכל ָהֵעָדה 
ִלְפנֵי אֶֹהל מֹוֵעד ַלֲעבֹד ֶאת ֲעבַֹדת ַהִּמׁשְָּכן: ח. וְׁשְָמרּו ֶאת ָּכל ְּכֵלי אֶֹהל 
מֹוֵעד וְֶאת ִמׁשְֶמֶרת ְּבנֵי יִׂשְָרֵאל ַלֲעבֹד ֶאת ֲעבַֹדת ַהִּמׁשְָּכן: ט. וְנָתַּתָה 
ֶאת ַהְלוִּיִם ְלַאֲהֹרן ּולְָבנָיו נְתּונִם נְתּונִם ֵהָּמה לֹו ֵמֵאת ְּבנֵי יִׂשְָרֵאל: י. 
וְֶאת ַאֲהֹרן וְֶאת ָּבנָיו ּתְִפקֹד וְׁשְָמרּו ֶאת ְּכהֻּנָתָם וְַהּזָר ַהָּקֵרב יּוָמת: יא. 
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נא לשמור על קדושת העלון

עֹור  ְּבִמְכֵסה  אֹותָם  וְִכּסּו  ּתְֵכֶלת  ֶּבגֶד  ֶאל  וְנָתְנּו  ַּבּקֶֹדׁש  ָבם  יְׁשְָרתּו 
ּתַָחׁש וְנָתְנּו ַעל ַהּמֹוט: יג. וְִדּׁשְנּו ֶאת ַהִּמזְֵּבַח ּוָפְרׂשּו ָעָליו ֶּבגֶד ַאְרּגָָמן: 
יד. וְנָתְנּו ָעָליו ֶאת ָּכל ֵּכָליו ֲאׁשֶר יְׁשְָרתּו ָעָליו ָּבֶהם ֶאת ַהַּמְחּתֹת ֶאת 
ַהִּמזְָלגֹת וְֶאת ַהּיִָעים וְֶאת ַהִּמזְָרקֹת ּכֹל ְּכֵלי ַהִּמזְֵּבַח ּוָפְרׂשּו ָעָליו ְּכסּוי 
וְֶאת  וְִכָּלה ַאֲהֹרן ּוָבנָיו ְלַכּסֹת ֶאת ַהּקֶֹדׁש  עֹור ּתַַחׁש וְׂשָמּו ַבָּדיו: טו. 
וְֹלא  ְקָהת ָלׂשֵאת  ְבנֵי  יָבֹאּו  ֵכן  וְַאֲחֵרי  ַהַּמֲחנֶה  ִּבנְסַֹע  ְּכֵלי ַהּקֶֹדׁש  ָּכל 
יִּגְעּו ֶאל ַהּקֶֹדׁש וֵָמתּו ֵאֶּלה ַמּׂשָא ְבנֵי ְקָהת ְּבאֶֹהל מֹוֵעד: טז. ּוְפקַֻּדת 
ַהּתִָמיד  ּוִמנְַחת  ַהַּסִּמים  ּוְקטֶֹרת  ַהָּמאֹור  ַהּכֵֹהן ׁשֶֶמן  ַאֲהֹרן  ֶּבן  ֶאְלָעזָר 
וְׁשֶֶמן ַהִּמׁשְָחה ְּפקַֻּדת ָּכל ַהִּמׁשְָּכן וְָכל ֲאׁשֶר ּבֹו ְּבקֶֹדׁש ּוְבֵכָליו: יז. וַיְדֵַּבר 
ִמׁשְְּפחֹת  יח. ַאל ּתְַכִריתּו ֶאת ׁשֵֶבט  ַאֲהֹרן ֵלאמֹר:  וְֶאל  ה' ֶאל מֹׁשֶה 
ַהְּקָהתִי ִמּתֹוְך ַהְלוִּיִם: יט. וְזֹאת ֲעׂשּו ָלֶהם וְָחיּו וְֹלא יָמֻתּו ְּבגִׁשְּתָם ֶאת 
קֶֹדׁש ַהֳּקָדׁשִים ַאֲהֹרן ּוָבנָיו יָבֹאּו וְׂשָמּו אֹותָם ִאיׁש ִאיׁש ַעל ֲעבָֹדתֹו וְֶאל 

ַמּׂשָאֹו: כ. וְֹלא יָבֹאּו ִלְראֹות ְּכַבַּלע ֶאת ַהּקֶֹדׁש וֵָמתּו: 

הפטרה
 לפרשת השבוע

במדבר )הושע ב' א' - כ"ב(
א. וְָהיָה ִמְסַּפר ְּבנֵי יִׂשְָרֵאל ְּכחֹול ַהּיָם ֲאׁשֶר ֹלא יִַּמד וְֹלא יִָּסֵפר וְָהיָה 
ִּבְמקֹום ֲאׁשֶר יֵָאֵמר ָלֶהם ֹלא ַעִּמי ַאּתֶם יֵָאֵמר ָלֶהם ְּבנֵי ֵאל ָחי: ב. וְנְִקְּבצּו 
ְּבנֵי יְהּוָדה ּוְבנֵי יִׂשְָרֵאל יְַחָּדו וְׂשָמּו ָלֶהם ֹראׁש ֶאָחד וְָעלּו ִמן ָהָאֶרץ ִּכי 
גָדֹול יֹום יִזְְרֶעאל: ג. ִאְמרּו ַלֲאֵחיֶכם ַעִּמי וְַלֲאחֹותֵיֶכם ֻרָחָמה: ד. ִריבּו 
ְבִאְּמֶכם ִריבּו ִּכי ִהיא ֹלא ִאׁשְּתִי וְָאנִֹכי ֹלא ִאיׁשָּה וְתֵָסר זְנּונֶיָה ִמָּפנֶיה 
וְנֲַאפּוֶפיָה ִמֵּבין ׁשֶָדיָה: ה. ֶּפן ַאְפׁשִיֶטּנָה ֲעֻרָּמה וְִהּצַגְּתִיָה ְּכיֹום ִהּוְָלָדּה 
וְׂשְַמּתִיָה ַכִּמדְָּבר וְׁשַּתִָה ְּכֶאֶרץ צִּיָה וֲַהִמּתִיָה ַּבּצָָמא: ו. וְֶאת ָּבנֶיָה ֹלא 
ֲאַרֵחם ִּכי ְבנֵי זְנּונִים ֵהָּמה: ז. ִּכי זָנְתָה ִאָּמם הִֹביׁשָה הֹוָרתָם ִּכי ָאְמָרה 
ֵאְלָכה ַאֲחֵרי ְמַאֲהַבי נֹתְנֵי ַלְחִמי ּוֵמיַמי צְַמִרי ּוִפׁשְּתִי ׁשְַמנִי וְׁשִּקּויָי: ח. 
ֹלא  ּונְתִיבֹותֶיָה  ּגְֵדָרּה  ֶאת  וְגַָדְרּתִי  ַּבִּסיִרים  ַּדְרֵּכְך  ֶאת  ׂשְָך  ִהנְנִי  ָלֵכן 
תְִמצָא: ט. וְִרְּדָפה ֶאת ְמַאֲהֶביָה וְֹלא תַּׂשִיג אֹתָם ּוִבְקׁשָתַם וְֹלא תְִמצָא 
וְָאְמָרה ֵאְלָכה וְָאׁשּוָבה ֶאל ִאיׁשִי ָהִראׁשֹון ִּכי טֹוב ִלי ָאז ֵמָעּתָה: י. וְִהיא 
ֹלא יְָדָעה ִּכי ָאנִֹכי נָתַּתִי ָלּה ַהּדָגָן וְַהּתִירֹוׁש וְַהּיִצְָהר וְֶכֶסף ִהְרֵּביתִי ָלּה 
וְזָָהב ָעׂשּו לַָּבַעל: יא. ָלֵכן ָאׁשּוב וְָלַקְחּתִי דְגָנִי ְּבִעּתֹו וְתִירֹוׁשִי ְּבמֹוֲעדֹו 
וְִהּצְַלּתִי צְַמִרי ּוִפׁשְּתִי ְלַכּסֹות ֶאת ֶעְרוָתָּה: יב. וְַעּתָה ֲאגֶַּלה ֶאת נְַבלֻתָּה 
ְלֵעינֵי ְמַאֲהֶביָה וְִאיׁש ֹלא יַּצִיֶלּנָה ִמּיִָדי: יג. וְִהׁשְַּבּתִי ָּכל ְמׂשֹוׂשָּה ַחּגָּה 
ָחְדׁשָּה וְׁשַַּבּתָּה וְכֹל מֹוֲעָדּה: יד. וֲַהׁשִּמֹתִי ּגְַפנָּה ּותְֵאנָתָּה ֲאׁשֶר ָאְמָרה 
ַחּיַת  וֲַאָכָלתַם  ְליַַער  וְׂשְַמּתִים  ְמַאֲהָבי  ִלי  נָתְנּו  ֲאׁשֶר  ִלי  ֵהָּמה  ֶאתְנָה 
ַהּׂשֶָדה: טו. ּוָפַקְדּתִי ָעֶליָה ֶאת יְֵמי ַהְּבָעִלים ֲאׁשֶר ּתְַקִטיר ָלֶהם וַּתַַעד 
נִזְָמּה וְֶחְליָתָּה וַּתֵֶלְך ַאֲחֵרי ְמַאֲהֶביָה וְאֹתִי ׁשְָכָחה נְֻאם ה': טז. ָלֵכן ִהּנֵה 
וְנָתַּתִי ָלּה ֶאת  יז.  וְדִַּבְרּתִי ַעל לִָּבּה:  וְהַֹלְכּתִיָה ַהִּמדְָּבר  ָאנִֹכי ְמַפּתֶיָה 
ְּכָרֶמיָה ִמּׁשָם וְֶאת ֵעֶמק ָעכֹור ְלֶפתַח ּתְִקוָה וְָענְתָה ּׁשָָּמה ִּכיֵמי נְעּוֶריָה 
ּוְכיֹום ֲעלֹותָּה ֵמֶאֶרץ ִמצְָריִם: יח. וְָהיָה ַבּיֹום ַההּוא נְֻאם ה' ּתְִקְרִאי ִאיׁשִי 
וְֹלא תְִקְרִאי ִלי עֹוד ַּבְעִלי: יט. וֲַהִסֹרתִי ֶאת ׁשְמֹות ַהְּבָעִלים ִמִּפיָה וְֹלא 
ַחּיַת ַהּׂשֶָדה  ִעם  ַּבּיֹום ַההּוא  ָלֶהם ְּבִרית  וְָכַרּתִי  כ.  יִּזְָכרּו עֹוד ִּבׁשְָמם: 
ִמן  ֶאׁשְּבֹור  ּוִמְלָחָמה  וְֶחֶרב  וְֶקׁשֶת  ָהֲאָדָמה  וְֶרֶמׂש  ַהּׁשַָמיִם  עֹוף  וְִעם 
ָהָאֶרץ וְִהׁשְַּכְבּתִים לֶָבַטח: כא. וְֵאַרׂשְּתִיְך ִלי ְלעֹוָלם וְֵאַרׂשְּתִיְך ִלי ְּבצֶֶדק 
ּוְבִמׁשְָּפט ּוְבֶחֶסד ּוְבַרֲחִמים: כב. וְֵאַרׂשְּתִיְך ִלי ֶּבֱאמּונָה וְיַָדַעּתְ ֶאת ה':

(

וַיְדֵַּבר ה' ֶאל מֹׁשֶה ֵּלאמֹר: יב. וֲַאנִי ִהּנֵה ָלַקְחּתִי ֶאת ַהְלוִּיִם ִמּתֹוְך ְּבנֵי 
יִׂשְָרֵאל ּתַַחת ָּכל ְּבכֹור ֶּפֶטר ֶרֶחם ִמְּבנֵי יִׂשְָרֵאל וְָהיּו ִלי ַהְלוִּיִם: יג. ִּכי 
ִלי ָּכל ְּבכֹור ְּביֹום ַהּכֹתִי ָכל ְּבכֹור ְּבֶאֶרץ ִמצְַריִם ִהְקַּדׁשְּתִי ִלי ָכל ְּבכֹור 

ְּביִׂשְָרֵאל ֵמָאָדם ַעד ְּבֵהָמה ִלי יְִהיּו ֲאנִי ה': 

]פרק ג[ יד. וַיְדֵַּבר ה' ֶאל מֹׁשֶה ְּבִמדְַּבר ִסינַי ֵלאמֹר: טו. ְּפקֹד ֶאת ְּבנֵי ֵלוִי 
לְֵבית ֲאבֹתָם ְלִמׁשְְּפחֹתָם ָּכל זָָכר ִמֶּבן חֶֹדׁש וַָמְעָלה ּתְִפְקֵדם: טז. וַּיְִפקֹד 
אֹתָם מֹׁשֶה ַעל ִּפי ה' ַּכֲאׁשֶר צֻּוָה: יז. וַּיְִהיּו ֵאֶּלה ְבנֵי ֵלוִי ִּבׁשְמֹתָם ּגְֵרׁשֹון 
וְׁשְִמִעי:  לְִבנִי  ְלִמׁשְְּפחֹתָם  גְֵרׁשֹון  ְּבנֵי  ׁשְמֹות  וְֵאֶּלה  יח.  ּוְמָרִרי:  ּוְקָהת 
ּוְבנֵי ְמָרִרי  כ.  וְעֻּזִיֵאל:  ֶחְברֹון  וְיִצְָהר  ַעְמָרם  ְלִמׁשְְּפחֹתָם  ּוְבנֵי ְקָהת  יט. 
כא.  ֲאבֹתָם:  לְֵבית  ַהֵּלוִי  ִמׁשְְּפחֹת  ֵהם  ֵאֶּלה  ּומּוׁשִי  ַמְחִלי  ְלִמׁשְְּפחֹתָם 
ְלגְֵרׁשֹון ִמׁשְַּפַחת ַהּלְִבנִי ּוִמׁשְַּפַחת ַהּׁשְִמִעי ֵאֶּלה ֵהם ִמׁשְְּפחֹת ַהּגְֵרׁשֻּנִי: 
כב. ְּפקֵֻדיֶהם ְּבִמְסַּפר ָּכל זָָכר ִמֶּבן חֶֹדׁש וָָמְעָלה ְּפקֵֻדיֶהם ׁשְִבַעת ֲאָלִפים 
וֲַחֵמׁש ֵמאֹות: כג. ִמׁשְְּפחֹת ַהּגְֵרׁשֻּנִי ַאֲחֵרי ַהִּמׁשְָּכן יֲַחנּו יָָּמה: כד. ּונְׂשִיא 
ֵבית ָאב ַלּגְֵרׁשֻּנִי ֶאְליָָסף ֶּבן ָלֵאל: כה. ּוִמׁשְֶמֶרת ְּבנֵי גְֵרׁשֹון ְּבאֶֹהל מֹוֵעד 
ַהִּמׁשְָּכן וְָהאֶֹהל ִמְכֵסהּו ּוָמַסְך ֶּפתַח אֶֹהל מֹוֵעד: כו. וְַקְלֵעי ֶהָחצֵר וְֶאת 
ֵמיתָָריו  וְֵאת  ָסִביב  ַהִּמזְֵּבַח  וְַעל  ַהִּמׁשְָּכן  ַעל  ֲאׁשֶר  ֶהָחצֵר  ֶּפתַח  ָמַסְך 
ְלכֹל ֲעבָֹדתֹו: כז. וְִלְקָהת ִמׁשְַּפַחת ַהַעְמָרִמי ּוִמׁשְַּפַחת ַהּיִצְָהִרי ּוִמׁשְַּפַחת 
ְּבִמְסַּפר  כח.  ַהְּקָהתִי:  ִמׁשְְּפחֹת  ֵהם  ֵאֶּלה  ָהָעּזִיֵאִלי  ּוִמׁשְַּפַחת  ַהֶחְבֹרנִי 
ָּכל זָָכר ִמֶּבן חֶֹדׁש וָָמְעָלה ׁשְמֹנַת ֲאָלִפים וְׁשֵׁש ֵמאֹות ׁשְֹמֵרי ִמׁשְֶמֶרת 
ַהּקֶֹדׁש: כט. ִמׁשְְּפחֹת ְּבנֵי ְקָהת יֲַחנּו ַעל יֶֶרְך ַהִּמׁשְָּכן ּתֵיָמנָה: ל. ּונְׂשִיא 
ָהָאֹרן  ֶּבן עֻּזִיֵאל: לא. ּוִמׁשְַמְרּתָם  ֱאִליצָָפן  ַהְּקָהתִי  ְלִמׁשְְּפחֹת  ֵבית ָאב 
וְַהּׁשְֻלָחן וְַהְּמנָֹרה וְַהִּמזְְּבחֹת ּוְכֵלי ַהּקֶֹדׁש ֲאׁשֶר יְׁשְָרתּו ָּבֶהם וְַהָּמָסְך וְכֹל 
ֶּבן ַאֲהֹרן ַהּכֵֹהן ְּפקַֻּדת ׁשְֹמֵרי  ֶאְלָעזָר  ַהֵּלוִי  נְׂשִיֵאי  ּונְׂשִיא  ֲעבָֹדתֹו: לב. 
ֵאֶּלה  ַהּמּוׁשִי  ּוִמׁשְַּפַחת  ַהַּמְחִלי  ִמׁשְַּפַחת  ִלְמָרִרי  לג.  ַהּקֶֹדׁש:  ִמׁשְֶמֶרת 
וָָמְעָלה  זָָכר ִמֶּבן חֶֹדׁש  ְּבִמְסַּפר ָּכל  ֵהם ִמׁשְְּפחֹת ְמָרִרי: לד. ּוְפקֵֻדיֶהם 
ׁשֵׁשֶת ֲאָלִפים ּוָמאתָיִם: לה. ּונְׂשִיא ֵבית ָאב ְלִמׁשְְּפחֹת ְמָרִרי צּוִריֵאל 
ֶּבן ֲאִביָחיִל ַעל יֶֶרְך ַהִּמׁשְָּכן יֲַחנּו צָפֹנָה: לו. ּוְפקַֻּדת ִמׁשְֶמֶרת ְּבנֵי ְמָרִרי 
ַקְרׁשֵי ַהִּמׁשְָּכן ּוְבִריָחיו וְַעּמָֻדיו וֲַאָדנָיו וְָכל ֵּכָליו וְכֹל ֲעבָֹדתֹו: לז. וְַעּמֵֻדי 
ַהִּמׁשְָּכן  ִלְפנֵי  וְַהחֹנִים  לח.  ּוֵמיתְֵריֶהם:  וִיתֵדֹתָם  וְַאְדנֵיֶהם  ָסִביב  ֶהָחצֵר 
ִמׁשְֶמֶרת  ׁשְֹמִרים  ּוָבנָיו  וְַאֲהֹרן  מֹׁשֶה  ִמזְָרָחה  מֹוֵעד  ִלְפנֵי אֶֹהל  ֵקְדָמה 
ַהִּמְקָּדׁש ְלִמׁשְֶמֶרת ְּבנֵי יִׂשְָרֵאל וְַהּזָר ַהָּקֵרב יּוָמת: לט. ָּכל ְּפקּוֵדי ַהְלוִּיִם 
ֲאׁשֶר ָּפַקד מֹׁשֶה וְַאֲהֹרן ַעל ִּפי ה' ְלִמׁשְְּפחֹתָם ָּכל זָָכר ִמֶּבן חֶֹדׁש וַָמְעָלה 

ׁשְנַיִם וְֶעׂשְִרים ָאֶלף: 

ִמֶּבן  יִׂשְָרֵאל  לְִבנֵי  זָָכר  ְּבכֹר  ָּכל  ְּפקֹד  מֹׁשֶה  ֶאל  ה'  וַּיֹאֶמר  מ.  ג[  ]פרק 
חֶֹדׁש וָָמְעָלה וְׂשָא ֵאת ִמְסַּפר ׁשְמֹתָם: מא. וְָלַקְחּתָ ֶאת ַהְלוִּיִם ִלי ֲאנִי 
ְּבכֹור  ָּכל  ּתַַחת  ַהְלוִּיִם  ֶּבֱהַמת  וְֵאת  יִׂשְָרֵאל  ִּבְבנֵי  ְּבכֹר  ָּכל  ּתַַחת  ה' 
ְּבֶבֱהַמת ְּבנֵי יִׂשְָרֵאל: מב. וַּיְִפקֹד מֹׁשֶה ַּכֲאׁשֶר צִּוָה ה' אֹתֹו ֶאת ָּכל ְּבכֹר 
ִּבְבנֵי יִׂשְָרֵאל: מג. וַיְִהי ָכל ְּבכֹור זָָכר ְּבִמְסַּפר ׁשֵמֹות ִמֶּבן חֶֹדׁש וַָמְעָלה 
ִלְפקֵֻדיֶהם ׁשְנַיִם וְֶעׂשְִרים ֶאֶלף ׁשְֹלׁשָה וְׁשְִבִעים ּוָמאתָיִם: מד. וַיְדֵַּבר ה' 
ֶאל מֹׁשֶה ֵּלאמֹר: מה. ַקח ֶאת ַהְלוִּיִם ּתַַחת ָּכל ְּבכֹור ִּבְבנֵי יִׂשְָרֵאל וְֶאת 
ְּפדּויֵי  וְֵאת  מו.  ה':  ֲאנִי  ַהְלוִּיִם  ִלי  וְָהיּו  ְּבֶהְמּתָם  ּתַַחת  ַהְלוִּיִם  ֶּבֱהַמת 
ַהּׁשְֹלׁשָה וְַהּׁשְִבִעים וְַהָּמאתָיִם ָהעְֹדִפים ַעל ַהְלוִּיִם ִמְּבכֹור ְּבנֵי יִׂשְָרֵאל: 
מז. וְָלַקְחּתָ ֲחֵמׁשֶת ֲחֵמׁשֶת ׁשְָקִלים ַלּגְֻלּגֶֹלת ְּבׁשֶֶקל ַהּקֶֹדׁש ּתִָּקח ֶעׂשְִרים 
ּגֵָרה ַהּׁשֶָקל: מח. וְנָתַּתָה ַהֶּכֶסף ְלַאֲהֹרן ּולְָבנָיו ְּפדּויֵי ָהעְֹדִפים ָּבֶהם: מט. 
וַּיִַּקח מֹׁשֶה ֵאת ֶּכֶסף ַהִּפְדיֹום ֵמֵאת ָהעְֹדִפים ַעל ְּפדּויֵי ַהְלוִּיִם: נ. ֵמֵאת 
ְּבכֹור ְּבנֵי יִׂשְָרֵאל ָלַקח ֶאת ַהָּכֶסף ֲחִמּׁשָה וְׁשִּׁשִים ּוׁשְֹלׁש ֵמאֹות וֶָאֶלף 
ְּבׁשֶֶקל ַהּקֶֹדׁש: נא. וַּיִּתֵן מֹׁשֶה ֶאת ֶּכֶסף ַהְּפדֻיִם ְלַאֲהֹרן ּולְָבנָיו ַעל ִּפי ה' 

ַּכֲאׁשֶר צִּוָה ה' ֶאת מֹׁשֶה: 

נָׂשֹא ֶאת ֹראׁש  ב.  ֵלאמֹר:  ַאֲהֹרן  וְֶאל  ֶאל מֹׁשֶה  וַיְדֵַּבר ה'  א.  ]פרק ד[ 
ְּבנֵי ְקָהת ִמּתֹוְך ְּבנֵי ֵלוִי ְלִמׁשְְּפחֹתָם לְֵבית ֲאבֹתָם: ג. ִמֶּבן ׁשְֹלׁשִים ׁשָנָה 
ְּבאֶֹהל  ְמָלאָכה  ַלֲעׂשֹות  ַלּצָָבא  ָּבא  ָּכל  ׁשָנָה  ֲחִמּׁשִים  ֶּבן  וְַעד  וַָמְעָלה 
ַהֳּקָדׁשִים: ה. ּוָבא  ְּבנֵי ְקָהת ְּבאֶֹהל מֹוֵעד קֶֹדׁש  מֹוֵעד: ד. זֹאת ֲעבַֹדת 
ַאֲהֹרן ּוָבנָיו ִּבנְסַֹע ַהַּמֲחנֶה וְהֹוִרדּו ֵאת ָּפֹרֶכת ַהָּמָסְך וְִכּסּו ָבּה ֵאת ֲאֹרן 
ָהֵעדֻת: ו. וְנָתְנּו ָעָליו ְּכסּוי עֹור ּתַַחׁש ּוָפְרׂשּו ֶבגֶד ְּכִליל ּתְֵכֶלת ִמְלָמְעָלה 
ֶאת  ָעָליו  וְנָתְנּו  ּתְֵכֶלת  ֶּבגֶד  יְִפְרׂשּו  ַהָּפנִים  ׁשְֻלַחן  וְַעל  ז.  ַּבָּדיו:  וְׂשָמּו 
ַהּתִָמיד  וְֶלֶחם  ַהּנֶָסְך  ְקׂשֹות  וְֵאת  ַהְּמנִַּקּיֹת  וְֶאת  ַהַּכּפֹת  וְֶאת  ַהְּקָעֹרת 
ָעָליו יְִהיֶה: ח. ּוָפְרׂשּו ֲעֵליֶהם ֶּבגֶד ּתֹוַלַעת ׁשָנִי וְִכּסּו אֹתֹו ְּבִמְכֵסה עֹור 
ּתַָחׁש וְׂשָמּו ֶאת ַּבָּדיו: ט. וְָלְקחּו ֶּבגֶד ּתְֵכֶלת וְִכּסּו ֶאת ְמנַֹרת ַהָּמאֹור 
ְּכֵלי ׁשְַמנָּה ֲאׁשֶר  וְֵאת ָּכל  וְֶאת ַמְחּתֹתֶיָה  וְֶאת ַמְלָקֶחיָה  וְֶאת נֵֹרתֶיָה 
יְׁשְָרתּו ָלּה ָּבֶהם: י. וְנָתְנּו אֹתָּה וְֶאת ָּכל ֵּכֶליָה ֶאל ִמְכֵסה עֹור ּתַָחׁש 
וְִכּסּו אֹתֹו  ֶּבגֶד ּתְֵכֶלת  יְִפְרׂשּו  ַהּזָָהב  ִמזְַּבח  וְַעל  יא.  ַעל ַהּמֹוט:  וְנָתְנּו 
ְּבִמְכֵסה עֹור ּתַָחׁש וְׂשָמּו ֶאת ַּבָּדיו: יב. וְָלְקחּו ֶאת ָּכל ְּכֵלי ַהּׁשֵָרת ֲאׁשֶר 

שי
מי

ח
שי

שי
עי

בי
ש


