
פרשת מצורע

וַיְדֵַּבר ה' ֶאל מֹׁשֶה ֵּלאמֹר: ב. זֹאת ּתְִהיֶה ּתֹוַרת ַהְּמצָֹרע  ]פרק י"ד[ א. 

ְּביֹום ָטֳהָרתֹו וְהּוָבא ֶאל ַהּכֵֹהן: ג. וְיָצָא ַהּכֵֹהן ֶאל ִמחּוץ ַלַּמֲחנֶה וְָרָאה 
ַהּכֵֹהן וְִהּנֵה נְִרָּפא נֶגַע ַהּצַָרַעת ִמן ַהּצָרּוַע: ד. וְצִּוָה ַהּכֵֹהן וְָלַקח ַלִּמַּטֵהר 
ׁשְּתֵי צֳִּפִרים ַחּיֹות ְטהֹרֹות וְֵעץ ֶאֶרז ּוׁשְנִי תֹוַלַעת וְֵאזֹב: ה. וְצִּוָה ַהּכֵֹהן 
ו. ֶאת ַהּצִּפֹר  ַחּיִים:  ַמיִם  ְּכִלי ֶחֶרׂש ַעל  וְׁשַָחט ֶאת ַהּצִּפֹור ָהֶאָחת ֶאל 
ַהַחּיָה יִַּקח אֹתָּה וְֶאת ֵעץ ָהֶאֶרז וְֶאת ׁשְנִי ַהּתֹוַלַעת וְֶאת ָהֵאזֹב וְָטַבל 
אֹותָם וְֵאת ַהּצִּפֹר ַהַחּיָה ְּבַדם ַהּצִּפֹר ַהּׁשְחָֻטה ַעל ַהַּמיִם ַהַחּיִים: ז. וְִהּזָה 
וְׁשִַּלח ֶאת ַהּצִּפֹר ַהַחּיָה  וְִטֲהרֹו  ְּפָעִמים  ַעל ַהִּמַּטֵהר ִמן ַהּצַָרַעת ׁשֶַבע 
ַעל ְּפנֵי ַהּׂשֶָדה: ח. וְִכֶּבס ַהִּמַּטֵהר ֶאת ְּבגָָדיו וְגִַּלח ֶאת ָּכל ׂשְָערֹו וְָרַחץ 
ַּבַּמיִם וְָטֵהר וְַאַחר יָבֹוא ֶאל ַהַּמֲחנֶה וְיָׁשַב ִמחּוץ ְלָאֳהלֹו ׁשְִבַעת יִָמים: 
ט. וְָהיָה ַבּיֹום ַהּׁשְִביִעי יְגַַּלח ֶאת ָּכל ׂשְָערֹו ֶאת ֹראׁשֹו וְֶאת זְָקנֹו וְֵאת 
ְּבׂשָרֹו  ֶאת  וְָרַחץ  ְּבגָָדיו  ֶאת  וְִכֶּבס  יְגֵַּלַח  ׂשְָערֹו  ָּכל  וְֶאת  ֵעינָיו  ּגַּבֹת 
ַּבַּמיִם וְָטֵהר: י. ּוַבּיֹום ַהּׁשְִמינִי יִַּקח ׁשְנֵי ְכָבׂשִים ּתְִמיִמים וְַכְבׂשָה ַאַחת 
וְֹלג  ַבּׁשֶֶמן  ְּבלּוָלה  ִמנְָחה  סֶֹלת  ֶעׂשְֹרנִים  ּוׁשְֹלׁשָה  ּתְִמיָמה  ׁשְנָתָּה  ַּבת 
ֶאָחד ׁשֶָמן: יא. וְֶהֱעִמיד ַהּכֵֹהן ַהְמַטֵהר ֵאת ָהִאיׁש ַהִּמַּטֵהר וְאֹתָם ִלְפנֵי 
ה' ֶּפתַח אֶֹהל מֹוֵעד: יב. וְָלַקח ַהּכֵֹהן ֶאת ַהֶּכֶבׂש ָהֶאָחד וְִהְקִריב אֹתֹו 

ְלָאׁשָם וְֶאת ֹלג ַהּׁשֶָמן וְֵהנִיף אֹתָם ּתְנּוָפה ִלְפנֵי ה':

ָהעָֹלה  וְֶאת  ַהַחָּטאת  ֶאת  יִׁשְַחט  ֲאׁשֶר  ִּבְמקֹום  ַהֶּכֶבׂש  ֶאת  וְׁשַָחט  יג. 
יד.  ָקָדׁשִים הּוא:  ַלּכֵֹהן קֶֹדׁש  ָהָאׁשָם הּוא  ַּכַחָּטאת  ִּכי  ַהּקֶֹדׁש  ִּבְמקֹום 
וְָלַקח ַהּכֵֹהן ִמַּדם ָהָאׁשָם וְנָתַן ַהּכֵֹהן ַעל ּתְנּוְך אֹזֶן ַהִּמַּטֵהר ַהיְָמנִית וְַעל 
ַהּׁשֶָמן  ַהּכֵֹהן ִמֹּלג  וְָלַקח  ַהיְָמנִית: טו.  וְַעל ּבֶֹהן ַרגְלֹו  ַהיְָמנִית  יָדֹו  ּבֶֹהן 
וְיָצַק ַעל ַּכף ַהּכֵֹהן ַהּׂשְָמאִלית: טז. וְָטַבל ַהּכֵֹהן ֶאת ֶאצְָּבעֹו ַהיְָמנִית ִמן 
ַהּׁשֶֶמן ֲאׁשֶר ַעל ַּכּפֹו ַהּׂשְָמאִלית וְִהּזָה ִמן ַהּׁשֶֶמן ְּבֶאצְָּבעֹו ׁשֶַבע ְּפָעִמים 
ִלְפנֵי ה': יז. ּוִמּיֶתֶר ַהּׁשֶֶמן ֲאׁשֶר ַעל ַּכּפֹו יִּתֵן ַהּכֵֹהן ַעל ּתְנּוְך אֹזֶן ַהִּמַּטֵהר 
ַהיְָמנִית ַעל ַּדם ָהָאׁשָם:  וְַעל ּבֶֹהן ַרגְלֹו  ַהיְָמנִית  יָדֹו  וְַעל ּבֶֹהן  ַהיְָמנִית 
וְִכֶּפר  ַהִּמַּטֵהר  ֹראׁש  ַעל  יִּתֵן  ַהּכֵֹהן  ַּכף  ַעל  ֲאׁשֶר  ַּבּׁשֶֶמן  וְַהּנֹותָר  יח. 

ָעָליו ַהּכֵֹהן ִלְפנֵי ה': יט. וְָעׂשָה ַהּכֵֹהן ֶאת ַהַחָּטאת וְִכֶּפר ַעל ַהִּמַּטֵהר 
וְֶאת  וְֶהֱעָלה ַהּכֵֹהן ֶאת ָהעָֹלה  יִׁשְַחט ֶאת ָהעָֹלה: כ.  וְַאַחר  ִמֻּטְמָאתֹו 

ַהִּמנְָחה ַהִּמזְֵּבָחה וְִכֶּפר ָעָליו ַהּכֵֹהן וְָטֵהר: 

כא. וְִאם ַּדל הּוא וְֵאין יָדֹו ַמּׂשֶגֶת וְָלַקח ֶּכֶבׂש ֶאָחד ָאׁשָם ִלתְנּוָפה ְלַכֵּפר 

ָעָליו וְִעּׂשָרֹון סֶֹלת ֶאָחד ָּבלּול ַּבּׁשֶֶמן ְלִמנְָחה וְֹלג ׁשֶָמן: כב. ּוׁשְּתֵי תִֹרים 
אֹו ׁשְנֵי ְּבנֵי יֹונָה ֲאׁשֶר ּתַּׂשִיג יָדֹו וְָהיָה ֶאָחד ַחָּטאת וְָהֶאָחד עָֹלה: כג. 
ַהּכֵֹהן ֶאל ֶּפתַח אֶֹהל מֹוֵעד  ְלָטֳהָרתֹו ֶאל  ַּבּיֹום ַהּׁשְִמינִי  וְֵהִביא אֹתָם 
ִלְפנֵי ה': כד. וְָלַקח ַהּכֵֹהן ֶאת ֶּכֶבׂש ָהָאׁשָם וְֶאת ֹלג ַהּׁשֶָמן וְֵהנִיף אֹתָם 
ַהּכֵֹהן ּתְנּוָפה ִלְפנֵי ה': כה. וְׁשַָחט ֶאת ֶּכֶבׂש ָהָאׁשָם וְָלַקח ַהּכֵֹהן ִמַּדם 
ָהָאׁשָם וְנָתַן ַעל ּתְנּוְך אֹזֶן ַהִּמַּטֵהר ַהיְָמנִית וְַעל ּבֶֹהן יָדֹו ַהיְָמנִית וְַעל 
ּבֶֹהן ַרגְלֹו ַהיְָמנִית: כו. ּוִמן ַהּׁשֶֶמן יִצֹק ַהּכֵֹהן ַעל ַּכף ַהּכֵֹהן ַהּׂשְָמאִלית: כז. 
וְִהּזָה ַהּכֵֹהן ְּבֶאצְָּבעֹו ַהיְָמנִית ִמן ַהּׁשֶֶמן ֲאׁשֶר ַעל ַּכּפֹו ַהּׂשְָמאִלית ׁשֶַבע 
ְּפָעִמים ִלְפנֵי ה': כח. וְנָתַן ַהּכֵֹהן ִמן ַהּׁשֶֶמן ֲאׁשֶר ַעל ַּכּפֹו ַעל ּתְנּוְך אֹזֶן 
ַהִּמַּטֵהר ַהיְָמנִית וְַעל ּבֶֹהן יָדֹו ַהיְָמנִית וְַעל ּבֶֹהן ַרגְלֹו ַהיְָמנִית ַעל ְמקֹום 
ַעל ֹראׁש  יִּתֵן  ַהּכֵֹהן  ַּכף  ַעל  ֲאׁשֶר  ַהּׁשֶֶמן  ִמן  וְַהּנֹותָר  כט.  ָהָאׁשָם:  ַּדם 
ַהִּמַּטֵהר ְלַכֵּפר ָעָליו ִלְפנֵי ה': ל. וְָעׂשָה ֶאת ָהֶאָחד ִמן ַהּתִֹרים אֹו ִמן ְּבנֵי 
ַהּיֹונָה ֵמֲאׁשֶר ּתַּׂשִיג יָדֹו: לא. ֵאת ֲאׁשֶר ּתַּׂשִיג יָדֹו ֶאת ָהֶאָחד ַחָּטאת 
וְֶאת ָהֶאָחד עָֹלה ַעל ַהִּמנְָחה וְִכֶּפר ַהּכֵֹהן ַעל ַהִּמַּטֵהר ִלְפנֵי ה': לב. זֹאת 

ּתֹוַרת ֲאׁשֶר ּבֹו נֶגַע צָָרַעת ֲאׁשֶר ֹלא תַּׂשִיג יָדֹו ְּבָטֳהָרתֹו: 

שון
לג. וַיְדֵַּבר ה' ֶאל מֹׁשֶה וְֶאל ַאֲהֹרן ֵלאמֹר: לד. ִּכי תָבֹאּו ֶאל ֶאֶרץ ְּכנַַען רא

ֲאחֻּזַתְֶכם:  ֶאֶרץ  ְּבֵבית  צַָרַעת  נֶגַע  וְנָתַּתִי  ַלֲאחֻּזָה  ָלֶכם  נֹתֵן  ֲאנִי  ֲאׁשֶר 
לה. ּוָבא ֲאׁשֶר לֹו ַהַּביִת וְִהּגִיד ַלּכֵֹהן ֵלאמֹר ְּכנֶגַע נְִרָאה ִלי ַּבָּביִת: לו. 

יָבֹא ַהּכֵֹהן ִלְראֹות ֶאת ַהּנֶגַע וְֹלא  וְצִּוָה ַהּכֵֹהן ּוִפּנּו ֶאת ַהַּביִת ְּבֶטֶרם 
יְִטָמא ָּכל ֲאׁשֶר ַּבָּביִת וְַאַחר ֵּכן יָבֹא ַהּכֵֹהן ִלְראֹות ֶאת ַהָּביִת: לז. וְָרָאה 
ֶאת ַהּנֶגַע וְִהּנֵה ַהּנֶגַע ְּבִקיֹרת ַהַּביִת ׁשְַקֲערּוֹרת יְַרְקַרּקֹת אֹו ֲאַדְמַּדּמֹת 
ַהָּביִת  ֶּפתַח  ֶאל  ַהַּביִת  ִמן  ַהּכֵֹהן  וְיָצָא  לח.  ַהִּקיר:  ִמן  ׁשָָפל  ּוַמְרֵאיֶהן 
וְָרָאה  ַהּׁשְִביִעי  ַּבּיֹום  ַהּכֵֹהן  וְׁשָב  לט.  יִָמים:  ַהַּביִת ׁשְִבַעת  וְִהְסּגִיר ֶאת 
ָהֲאָבנִים  ֶאת  וְִחְּלצּו  ַהּכֵֹהן  וְצִּוָה  מ.  ַהָּביִת:  ְּבִקיֹרת  ַהּנֶגַע  ָּפׂשָה  וְִהּנֵה 
ֲאׁשֶר ָּבֵהן ַהּנָגַע וְִהׁשְִליכּו ֶאתְֶהן ֶאל ִמחּוץ ָלִעיר ֶאל ָמקֹום ָטֵמא: מא. 
וְֶאת ַהַּביִת יְַקצִַע ִמַּביִת ָסִביב וְׁשְָפכּו ֶאת ֶהָעָפר ֲאׁשֶר ִהְקצּו ֶאל ִמחּוץ 
ּתַַחת  ֶאל  וְֵהִביאּו  ֲאֵחרֹות  ֲאָבנִים  וְָלְקחּו  מב.  ָטֵמא:  ָמקֹום  ֶאל  ָלִעיר 
ּוָפַרח  ַהּנֶגַע  יָׁשּוב  וְִאם  מג.  ַהָּביִת:  ֶאת  וְָטח  יִַּקח  ַאֵחר  וְָעָפר  ָהֲאָבנִים 
ַּבַּביִת ַאַחר ִחֵּלץ ֶאת ָהֲאָבנִים וְַאֲחֵרי ִהְקצֹות ֶאת ַהַּביִת וְַאֲחֵרי ִהּטֹוַח: 
מד. ּוָבא ַהּכֵֹהן וְָרָאה וְִהּנֵה ָּפׂשָה ַהּנֶגַע ַּבָּביִת צַָרַעת ַמְמֶאֶרת ִהוא ַּבַּביִת 

ֲעַפר  ָּכל  וְֵאת  ֵעצָיו  וְֶאת  ֲאָבנָיו  ַהַּביִת ֶאת  וְנָתַץ ֶאת  ָטֵמא הּוא: מה. 
ַהָּביִת וְהֹוצִיא ֶאל ִמחּוץ ָלִעיר ֶאל ָמקֹום ָטֵמא: מו. וְַהָּבא ֶאל ַהַּביִת ָּכל 
יְֵמי ִהְסּגִיר אֹתֹו יְִטָמא ַעד ָהָעֶרב: מז. וְַהּׁשֵֹכב ַּבַּביִת יְַכֵּבס ֶאת ְּבגָָדיו 
וְִהּנֵה  וְָרָאה  ַהּכֵֹהן  יָבֹא  וְִאם ּבֹא  ְּבגָָדיו: מח.  יְַכֵּבס ֶאת  ַּבַּביִת  וְָהאֵֹכל 
וְִטַהר ַהּכֵֹהן ֶאת ַהַּביִת  ַּבַּביִת ַאֲחֵרי ִהּטַֹח ֶאת ַהָּביִת  ֹלא ָפׂשָה ַהּנֶגַע 
ִּכי נְִרָּפא ַהּנָגַע: מט. וְָלַקח ְלַחֵּטא ֶאת ַהַּביִת ׁשְּתֵי צֳִּפִרים וְֵעץ ֶאֶרז ּוׁשְנִי 
תֹוַלַעת וְֵאזֹב: נ. וְׁשַָחט ֶאת ַהּצִּפֹר ָהֶאָחת ֶאל ְּכִלי ֶחֶרׂש ַעל ַמיִם ַחּיִים: 
ַהּצִּפֹר  וְֵאת  ַהּתֹוַלַעת  ׁשְנִי  וְֵאת  ָהֵאזֹב  וְֶאת  ָהֶאֶרז  ֵעץ  ֶאת  וְָלַקח  נא. 

ַהַחּיָה וְָטַבל אֹתָם ְּבַדם ַהּצִּפֹר ַהּׁשְחּוָטה ּוַבַּמיִם ַהַחּיִים וְִהּזָה ֶאל ַהַּביִת 
ׁשֶַבע ְּפָעִמים: נב. וְִחֵּטא ֶאת ַהַּביִת ְּבַדם ַהּצִּפֹור ּוַבַּמיִם ַהַחּיִים ּוַבּצִּפֹר 
ַהַחּיָה ּוְבֵעץ ָהֶאֶרז ּוָבֵאזֹב ּוִבׁשְנִי ַהּתֹוָלַעת: נג. וְׁשִַּלח ֶאת ַהּצִּפֹר ַהַחּיָה 

ֶאל ִמחּוץ ָלִעיר ֶאל ְּפנֵי ַהּׂשֶָדה וְִכֶּפר ַעל ַהַּביִת וְָטֵהר: 

נד. זֹאת ַהּתֹוָרה ְלָכל נֶגַע ַהּצַָרַעת וְַלּנָתֶק: נה. ּוְלצַָרַעת ַהֶּבגֶד וְלַָּביִת: נו. 

וְַלׂשְֵאת וְַלַּסַּפַחת וְלֶַּבָהֶרת: נז. ְלהֹוֹרת ְּביֹום ַהָּטֵמא ּוְביֹום ַהָּטהֹר זֹאת 
ט"ו[ א. וַיְדֵַּבר ה' ֶאל מֹׁשֶה וְֶאל ַאֲהֹרן ֵלאמֹר: ב.  ּתֹוַרת ַהּצָָרַעת: ]פרק 
ּדְַּברּו ֶאל ְּבנֵי יִׂשְָרֵאל וֲַאַמְרּתֶם ֲאֵלֶהם ִאיׁש ִאיׁש ִּכי יְִהיֶה זָב ִמְּבׂשָרֹו 
זֹובֹו ָטֵמא הּוא: ג. וְזֹאת ּתְִהיֶה ֻטְמָאתֹו ְּבזֹובֹו ָרר ְּבׂשָרֹו ֶאת זֹובֹו אֹו 
ֶהְחּתִים ְּבׂשָרֹו ִמּזֹובֹו ֻטְמָאתֹו ִהוא: ד. ָּכל ַהִּמׁשְָּכב ֲאׁשֶר יִׁשְַּכב ָעָליו ַהּזָב 
יְִטָמא וְָכל ַהְּכִלי ֲאׁשֶר יֵׁשֵב ָעָליו יְִטָמא: ה. וְִאיׁש ֲאׁשֶר יִּגַע ְּבִמׁשְָּכבֹו 
יְַכֵּבס ְּבגָָדיו וְָרַחץ ַּבַּמיִם וְָטֵמא ַעד ָהָעֶרב: ו. וְַהּיֹׁשֵב ַעל ַהְּכִלי ֲאׁשֶר יֵׁשֵב 
ז. וְַהּנֹגֵַע ִּבְבׂשַר  וְָטֵמא ַעד ָהָעֶרב:  יְַכֵּבס ְּבגָָדיו וְָרַחץ ַּבַּמיִם  ָעָליו ַהּזָב 
ַהּזָב יְַכֵּבס ְּבגָָדיו וְָרַחץ ַּבַּמיִם וְָטֵמא ַעד ָהָעֶרב: ח. וְִכי יָֹרק ַהּזָב ַּבָּטהֹור 
וְִכֶּבס ְּבגָָדיו וְָרַחץ ַּבַּמיִם וְָטֵמא ַעד ָהָעֶרב: ט. וְָכל ַהֶּמְרָּכב ֲאׁשֶר יְִרַּכב 
ָעָליו ַהּזָב יְִטָמא: י. וְָכל ַהּנֹגֵַע ְּבכֹל ֲאׁשֶר יְִהיֶה תְַחּתָיו יְִטָמא ַעד ָהָעֶרב 
וְַהּנֹוׂשֵא אֹותָם יְַכֵּבס ְּבגָָדיו וְָרַחץ ַּבַּמיִם וְָטֵמא ַעד ָהָעֶרב: יא. וְכֹל ֲאׁשֶר 
יִּגַע ּבֹו ַהּזָב וְיָָדיו ֹלא ׁשַָטף ַּבָּמיִם וְִכֶּבס ְּבגָָדיו וְָרַחץ ַּבַּמיִם וְָטֵמא ַעד 
ָהָעֶרב: יב. ּוְכִלי ֶחֶרׂש ֲאׁשֶר יִּגַע ּבֹו ַהּזָב יִּׁשֵָבר וְָכל ְּכִלי ֵעץ יִּׁשֵָטף ַּבָּמיִם: 
וְִכֶּבס ְּבגָָדיו  יִָמים ְלָטֳהָרתֹו  יְִטַהר ַהּזָב ִמּזֹובֹו וְָסַפר לֹו ׁשְִבַעת  וְִכי  יג. 
יִַּקח לֹו ׁשְּתֵי תִֹרים  יד. ּוַבּיֹום ַהּׁשְִמינִי  וְָטֵהר:  ַחּיִים  ְּבַמיִם  וְָרַחץ ְּבׂשָרֹו 
אֹו ׁשְנֵי ְּבנֵי יֹונָה ּוָבא ִלְפנֵי ה' ֶאל ֶּפתַח אֶֹהל מֹוֵעד ּונְתָנָם ֶאל ַהּכֵֹהן: 
טו. וְָעׂשָה אֹתָם ַהּכֵֹהן ֶאָחד ַחָּטאת וְָהֶאָחד עָֹלה וְִכֶּפר ָעָליו ַהּכֵֹהן ִלְפנֵי 
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טז. וְִאיׁש ִּכי תֵצֵא ִמֶּמּנּו ׁשְִכַבת זַָרע וְָרַחץ ַּבַּמיִם ֶאת ָּכל ְּבׂשָרֹו וְָטֵמא 
וְכַֻּבס  זַָרע  ׁשְִכַבת  ָעָליו  יְִהיֶה  ֲאׁשֶר  עֹור  וְָכל  ֶּבגֶד  וְָכל  יז.  ָהָעֶרב:  ַעד 
ַּבַּמיִם וְָטֵמא ַעד ָהָעֶרב: יח. וְִאּׁשָה ֲאׁשֶר יִׁשְַּכב ִאיׁש אֹתָּה ׁשְִכַבת זַָרע 
וְָרֲחצּו ַבַּמיִם וְָטְמאּו ַעד ָהָעֶרב: יט. וְִאּׁשָה ִּכי תְִהיֶה זָָבה ָּדם יְִהיֶה זָֹבּה 
יְִטָמא ַעד ָהָעֶרב:  ַהּנֹגֵַע ָּבּה  וְָכל  יִָמים ּתְִהיֶה ְבנִָּדתָּה  ִּבְבׂשָָרּה ׁשְִבַעת 
כ. וְכֹל ֲאׁשֶר ּתִׁשְַּכב ָעָליו ְּבנִָּדתָּה יְִטָמא וְכֹל ֲאׁשֶר ּתֵׁשֵב ָעָליו יְִטָמא: 
כא. וְָכל ַהּנֹגֵַע ְּבִמׁשְָּכָבּה יְַכֵּבס ְּבגָָדיו וְָרַחץ ַּבַּמיִם וְָטֵמא ַעד ָהָעֶרב: כב. 

וְָכל ַהּנֹגֵַע ְּבָכל ְּכִלי ֲאׁשֶר ּתֵׁשֵב ָעָליו יְַכֵּבס ְּבגָָדיו וְָרַחץ ַּבַּמיִם וְָטֵמא 
יֹׁשֶֶבת  ַהְּכִלי ֲאׁשֶר ִהוא  וְִאם ַעל ַהִּמׁשְָּכב הּוא אֹו ַעל  ַעד ָהָעֶרב: כג. 
ָעָליו ְּבנָגְעֹו בֹו יְִטָמא ַעד ָהָעֶרב: כד. וְִאם ׁשָכֹב יִׁשְַּכב ִאיׁש אֹתָּה ּותְִהי 
נִָּדתָּה ָעָליו וְָטֵמא ׁשְִבַעת יִָמים וְָכל ַהִּמׁשְָּכב ֲאׁשֶר יִׁשְַּכב ָעָליו יְִטָמא: 
ִכי תָזּוב  יִָמים ַרִּבים ְּבֹלא ֶעת נִָּדתָּה אֹו  ָּדָמּה  יָזּוב זֹוב  ִּכי  וְִאּׁשָה  כה. 

ַעל נִָּדתָּה ָּכל יְֵמי זֹוב ֻטְמָאתָּה ִּכיֵמי נִָּדתָּה ּתְִהיֶה ְטֵמָאה ִהוא: כו. ָּכל 
ַהִּמׁשְָּכב ֲאׁשֶר ּתִׁשְַּכב ָעָליו ָּכל יְֵמי זֹוָבּה ְּכִמׁשְַּכב נִָּדתָּה יְִהיֶה ָּלּה וְָכל 
ַהְּכִלי ֲאׁשֶר ּתֵׁשֵב ָעָליו ָטֵמא יְִהיֶה ְּכֻטְמַאת נִָּדתָּה: כז. וְָכל ַהּנֹוגֵַע ָּבם 
יְִטָמא וְִכֶּבס ְּבגָָדיו וְָרַחץ ַּבַּמיִם וְָטֵמא ַעד ָהָעֶרב: כח. וְִאם ָטֲהָרה ִמּזֹוָבּה 

וְָסְפָרה ָּלּה ׁשְִבַעת יִָמים וְַאַחר ּתְִטָהר: 

כט. ּוַבּיֹום ַהּׁשְִמינִי ּתִַּקח ָלּה ׁשְּתֵי תִֹרים אֹו ׁשְנֵי ְּבנֵי יֹונָה וְֵהִביָאה אֹותָם 

ֶאל ַהּכֵֹהן ֶאל ֶּפתַח אֶֹהל מֹוֵעד: ל. וְָעׂשָה ַהּכֵֹהן ֶאת ָהֶאָחד ַחָּטאת וְֶאת 
ָהֶאָחד עָֹלה וְִכֶּפר ָעֶליָה ַהּכֵֹהן ִלְפנֵי ה' ִמּזֹוב ֻטְמָאתָּה: לא. וְִהּזְַרּתֶם ֶאת 
ְּבנֵי יִׂשְָרֵאל ִמֻּטְמָאתָם וְֹלא יָמֻתּו ְּבֻטְמָאתָם ְּבַטְּמָאם ֶאת ִמׁשְָּכנִי ֲאׁשֶר 
ְלָטְמָאה  זֶַרע  ִמֶּמּנּו ׁשְִכַבת  וֲַאׁשֶר ּתֵצֵא  ַהּזָב  ְּבתֹוָכם: לב. זֹאת ּתֹוַרת 
ָבּה: לג. וְַהָּדוָה ְּבנִָּדתָּה וְַהּזָב ֶאת זֹובֹו ַלּזָָכר וְַלּנְֵקָבה ּוְלִאיׁש ֲאׁשֶר יִׁשְַּכב 
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א. וַּיֹאֶמר ֱאִליׁשָע ׁשְִמעּו ּדְַבר יְדֹוָד ּכֹה ָאַמר יְדֹוָד ָּכֵעת ָמָחר ְסָאה סֶֹלת 
ְּבׁשֶֶקל וְָסאתַיִם ׁשְעִֹרים ְּבׁשֶֶקל ְּבׁשַַער ׁשְֹמרֹון: ב. וַּיַַען ַהּׁשִָליׁש ֲאׁשֶר ַלֶּמֶלְך 
יְדֹוָד עֹׂשֶה ֲאֻרּבֹות ַּבּׁשַָמיִם  ִהּנֵה  וַּיֹאַמר  יָדֹו ֶאת ִאיׁש ָהֱאֹלִהים  נִׁשְָען ַעל 
ֲהיְִהיֶה ַהּדָָבר ַהּזֶה וַּיֹאֶמר ִהּנְָכה ֹרֶאה ְּבֵעינֶיָך ּוִמּׁשָם ֹלא תֹאֵכל: ג. וְַאְרָּבָעה 
ֲאנָׁשִים ָהיּו ְמצָֹרִעים ֶּפתַח ַהּׁשַָער וַּיֹאְמרּו ִאיׁש ֶאל ֵרֵעהּו ָמה ֲאנְַחנּו יֹׁשְִבים 
ּפֹה ַעד ָמתְנּו: ד. ִאם ָאַמְרנּו נָבֹוא ָהִעיר וְָהָרָעב ָּבִעיר וַָמתְנּו ׁשָם וְִאם יָׁשְַבנּו 
פֹה וָָמתְנּו וְַעּתָה ְלכּו וְנְִּפָלה ֶאל ַמֲחנֵה ֲאָרם ִאם יְַחּיֻנּו נְִחיֶה וְִאם יְִמיתֻנּו 
וָָמתְנּו: ה. וַּיָקּומּו ַבּנֶׁשֶף לָבֹוא ֶאל ַמֲחנֵה ֲאָרם וַּיָבֹאּו ַעד ְקצֵה ַמֲחנֵה ֲאָרם 
וְִהּנֵה ֵאין ׁשָם ִאיׁש: ו. וַאדֹנָי ִהׁשְִמיַע ֶאת ַמֲחנֵה ֲאָרם קֹול ֶרֶכב קֹול סּוס 
קֹול ַחיִל ּגָדֹול וַּיֹאְמרּו ִאיׁש ֶאל ָאִחיו ִהּנֵה ׂשַָכר ָעֵלינּו ֶמֶלְך יִׂשְָרֵאל ֶאת 
ַמְלֵכי ַהִחּתִים וְֶאת ַמְלֵכי ִמצְַריִם לָבֹוא ָעֵלינּו: ז. וַּיָקּומּו וַּיָנּוסּו ַבּנֶׁשֶף וַּיַַעזְבּו 
וַּיָנֻסּו ֶאל  וְֶאת ֲחמֵֹריֶהם ַהַּמֲחנֶה ַּכֲאׁשֶר ִהיא  וְֶאת סּוֵסיֶהם  ֶאת ָאֳהֵליֶהם 
נְַפׁשָם: ח. וַּיָבֹאּו ַהְמצָֹרִעים ָהֵאֶּלה ַעד ְקצֵה ַהַּמֲחנֶה וַּיָבֹאּו ֶאל אֶֹהל ֶאָחד 
וַּיֹאְכלּו וַּיִׁשְּתּו וַּיִׂשְאּו ִמּׁשָם ֶּכֶסף וְזָָהב ּוְבגִָדים וַּיְֵלכּו וַּיְַטִמנּו וַּיָׁשֻבּו וַּיָבֹאּו 
ֶאל אֶֹהל ַאֵחר וַּיִׂשְאּו ִמּׁשָם וַּיְֵלכּו וַּיְַטִמנּו: ט. וַּיֹאְמרּו ִאיׁש ֶאל ֵרֵעהּו ֹלא 
ֵכן ֲאנְַחנּו עֹׂשִים ַהּיֹום ַהּזֶה יֹום ְּבׂשָרה הּוא וֲַאנְַחנּו ַמְחׁשִים וְִחִּכינּו ַעד אֹור 
ַהּבֶֹקר ּוְמצָָאנּו ָעוֹון וְַעּתָה ְלכּו וְנָבָֹאה וְנַּגִיָדה ֵּבית ַהֶּמֶלְך: י. וַּיָבֹאּו וַּיְִקְראּו 
ׁשָם  ֵאין  וְִהּנֵה  ֲאָרם  ַמֲחנֵה  ֶאל  ָּבאנּו  ֵלאמֹר  ָלֶהם  וַּיַּגִידּו  ָהִעיר  ׁשֵֹער  ֶאל 
ִאיׁש וְקֹול ָאָדם ִּכי ִאם ַהּסּוס ָאסּור וְַהֲחמֹור ָאסּור וְאָֹהִלים ַּכֲאׁשֶר ֵהָּמה: 
יא. וַּיְִקָרא ַהּׁשֲֹעִרים וַּיַּגִידּו ֵּבית ַהֶּמֶלְך ְּפנִיָמה: יב. וַּיָָקם ַהֶּמֶלְך ַליְָלה וַּיֹאֶמר 

ֶאל ֲעָבָדיו ַאּגִיָדה ּנָא ָלֶכם ֵאת ֲאׁשֶר ָעׂשּו ָלנּו ֲאָרם יְָדעּו ִּכי ְרֵעִבים ֲאנְַחנּו 
וַּיֵצְאּו ִמן ַהַּמֲחנֶה ְלֵהָחֵבה ַבהּׂשֶָדה ֵלאמֹר ִּכי יֵצְאּו ִמן ָהִעיר וְנִתְְּפׂשֵם ַחּיִים 
וְֶאל ָהִעיר נָבֹא: יג. וַּיַַען ֶאָחד ֵמֲעָבָדיו וַּיֹאֶמר וְיְִקחּו נָא ֲחִמּׁשָה ִמן ַהּסּוִסים 
ַהּנִׁשְָאִרים ֲאׁשֶר נִׁשְֲארּו ָבּה ִהּנָם ְּכָכל הֲהמֹון יִׂשְָרֵאל ֲאׁשֶר נִׁשְֲארּו ָבּה ִהּנָם 
ְּכָכל ֲהמֹון יִׂשְָרֵאל ֲאׁשֶר ּתָּמּו וְנִׁשְְלָחה וְנְִרֶאה: יד. וַּיְִקחּו ׁשְנֵי ֶרֶכב סּוִסים 
וַּיִׁשְַלח ַהֶּמֶלְך ַאֲחֵרי ַמֲחנֵה ֲאָרם ֵלאמֹר ְלכּו ּוְראּו: טו. וַּיְֵלכּו ַאֲחֵריֶהם ַעד 
ַהּיְַרֵּדן וְִהּנֵה ָכל ַהֶּדֶרְך ְמֵלָאה ְבגִָדים וְֵכִלים ֲאׁשֶר ִהׁשְִליכּו ֲאָרם ְּבהָחְפזָם 
וַיְִהי  ַמֲחנֵה ֲאָרם  וַּיָבֹּזּו ֵאת  ָהָעם  וַּיֵצֵא  טז.  ַלֶּמֶלְך:  וַּיַּגִדּו  ַהַּמְלָאִכים  וַּיָׁשֻבּו 
ְסָאה סֶֹלת ְּבׁשֶֶקל וְָסאתַיִם ׂשְעִֹרים ְּבׁשֶֶקל ִּכדְַבר יְדֹוָד: יז. וְַהֶּמֶלְך ִהְפִקיד 
וַּיָמֹת  ַּבּׁשַַער  ָהָעם  וַּיְִרְמסֻהּו  ַהּׁשַַער  ַעל  יָדֹו  ַעל  נִׁשְָען  ֲאׁשֶר  ַהּׁשִָליׁש  ֶאת 
ַּכֲאׁשֶר ּדִֶּבר ִאיׁש ָהֱאֹלִהים ֲאׁשֶר ּדִֶּבר ְּבֶרֶדת ַהֶּמֶלְך ֵאָליו: יח. וַיְִהי ְּכדֵַּבר 
ִאיׁש ָהֱאֹלִהים ֶאל ַהֶּמֶלְך ֵלאמֹר ָסאתַיִם ׂשְעִֹרים ְּבׁשֶֶקל ּוְסָאה סֶֹלת ְּבׁשֶֶקל 
יְִהיֶה ָּכֵעת ָמָחר ְּבׁשַַער ׁשְֹמרֹון: יט. וַּיַַען ַהּׁשִָליׁש ֶאת ִאיׁש ָהֱאֹלִהים וַּיֹאַמר 
וְִהּנֵה יְדֹוָד עֹׂשֶה ֲאֻרּבֹות ַּבּׁשַָמיִם ֲהיְִהיֶה ַּכּדָָבר ַהּזֶה וַּיֹאֶמר ִהּנְָך ֹרֶאה ְּבֵעינֶיָך 

ּוִמּׁשָם ֹלא תֹאֵכל: כ. וַיְִהי לֹו ֵּכן וַּיְִרְמסּו אֹתֹו ָהָעם ַּבּׁשַַער וַּיָמֹת:

עי
בי

ש

נא לשמור על קדושת העלון


