
ּגַם  ְּבנֵי גְֵרׁשֹון  נָׂשֹא ֶאת ֹראׁש  וַיְדֵַּבר ה' ֶאל מֹׁשֶה ֵּלאמֹר: כב.  ]פרק ד[ כא. 
ֵהם לְֵבית ֲאבֹתָם ְלִמׁשְְּפחֹתָם: כג. ִמֶּבן ׁשְֹלׁשִים ׁשָנָה וַָמְעָלה ַעד ֶּבן ֲחִמּׁשִים 
כד.  מֹוֵעד:  ְּבאֶֹהל  ֲעבָֹדה  ַלֲעבֹד  צָָבא  ִלצְבֹא  ַהָּבא  ָּכל  ּתְִפקֹד אֹותָם  ׁשָנָה 
זֹאת ֲעבַֹדת ִמׁשְְּפחֹת ַהּגְֵרׁשֻּנִי ַלֲעבֹד ּוְלַמּׂשָא: כה. וְנָׂשְאּו ֶאת יְִריעֹת ַהִּמׁשְָּכן 
ָמַסְך  וְֶאת  ִמְלָמְעָלה  ָעָליו  ֲאׁשֶר  ַהּתַַחׁש  ּוִמְכֵסה  ִמְכֵסהּו  וְֶאת אֶֹהל מֹוֵעד 
ֶּפתַח אֶֹהל מֹוֵעד: כו. וְֵאת ַקְלֵעי ֶהָחצֵר וְֶאת ָמַסְך ֶּפתַח ׁשַַער ֶהָחצֵר ֲאׁשֶר 
ַעל ַהִּמׁשְָּכן וְַעל ַהִּמזְֵּבַח ָסִביב וְֵאת ֵמיתְֵריֶהם וְֶאת ָּכל ְּכֵלי ֲעבָֹדתָם וְֵאת ָּכל 
ֲאׁשֶר יֵָעׂשֶה ָלֶהם וְָעָבדּו: כז. ַעל ִּפי ַאֲהֹרן ּוָבנָיו ּתְִהיֶה ָּכל ֲעבַֹדת ְּבנֵי ַהּגְֵרׁשֻּנִי 
ְלָכל ַמּׂשָָאם ּוְלכֹל ֲעבָֹדתָם ּוְפַקְדּתֶם ֲעֵלֶהם ְּבִמׁשְֶמֶרת ֵאת ָּכל ַמּׂשָָאם: כח. 
זֹאת ֲעבַֹדת ִמׁשְְּפחֹת ְּבנֵי ַהּגְֵרׁשֻּנִי ְּבאֶֹהל מֹוֵעד ּוִמׁשְַמְרּתָם ְּביַד ִאיתָָמר ֶּבן 

ַאֲהֹרן ַהּכֵֹהן: 

]פרק ד[ כט. ְּבנֵי ְמָרִרי ְלִמׁשְְּפחֹתָם לְֵבית ֲאבֹתָם ּתְִפקֹד אֹתָם: ל. ִמֶּבן ׁשְֹלׁשִים 
ׁשָנָה וַָמְעָלה וְַעד ֶּבן ֲחִמּׁשִים ׁשָנָה ּתְִפְקֵדם ָּכל ַהָּבא ַלּצָָבא ַלֲעבֹד ֶאת ֲעבַֹדת 
ֲעבָֹדתָם ְּבאֶֹהל מֹוֵעד ַקְרׁשֵי  ְלָכל  וְזֹאת ִמׁשְֶמֶרת ַמּׂשָָאם  אֶֹהל מֹוֵעד: לא. 
ַהִּמׁשְָּכן ּוְבִריָחיו וְַעּמּוָדיו וֲַאָדנָיו: לב. וְַעּמּוֵדי ֶהָחצֵר ָסִביב וְַאְדנֵיֶהם וִיתֵדֹתָם 
ִמׁשְֶמֶרת  ְּכֵלי  ֶאת  ּתְִפְקדּו  ּוְבׁשֵמֹת  ֲעבָֹדתָם  ּוְלכֹל  ְּכֵליֶהם  ְלָכל  ּוֵמיתְֵריֶהם 
מֹוֵעד  ְּבאֶֹהל  ֲעבָֹדתָם  ְלָכל  ְמָרִרי  ְּבנֵי  ִמׁשְְּפחֹת  ֲעבַֹדת  זֹאת  לג.  ַמּׂשָָאם: 
ֶאת  ָהֵעָדה  ּונְׂשִיֵאי  וְַאֲהֹרן  מֹׁשֶה  וַּיְִפקֹד  לד.  ַהּכֵֹהן:  ַאֲהֹרן  ֶּבן  ִאיתָָמר  ְּביַד 
ְּבנֵי ַהְּקָהתִי ְלִמׁשְְּפחֹתָם ּולְֵבית ֲאבֹתָם: לה. ִמֶּבן ׁשְֹלׁשִים ׁשָנָה וַָמְעָלה וְַעד 
ְפקֵֻדיֶהם  וַּיְִהיּו  לו.  ַלֲעבָֹדה ְּבאֶֹהל מֹוֵעד:  ַהָּבא ַלּצָָבא  ֲחִמּׁשִים ׁשָנָה ָּכל  ֶּבן 
ְלִמׁשְְּפחֹתָם ַאְלַּפיִם ׁשְַבע ֵמאֹות וֲַחִמּׁשִים: לז. ֵאֶּלה ְפקּוֵדי ִמׁשְְּפחֹת ַהְּקָהתִי 
מֹׁשֶה:  ְּביַד  ה'  ִּפי  ַעל  וְַאֲהֹרן  מֹׁשֶה  ָּפַקד  ֲאׁשֶר  מֹוֵעד  ְּבאֶֹהל  ָהעֹוֵבד  ָּכל 
ׁשָנָה  ׁשְֹלׁשִים  ִמֶּבן  לט.  ֲאבֹתָם:  ּולְֵבית  ְלִמׁשְְּפחֹותָם  גְֵרׁשֹון  ְּבנֵי  ּוְפקּוֵדי  לח. 
וַָמְעָלה וְַעד ֶּבן ֲחִמּׁשִים ׁשָנָה ָּכל ַהָּבא ַלּצָָבא ַלֲעבָֹדה ְּבאֶֹהל מֹוֵעד: מ. וַּיְִהיּו 
ְּפקֵֻדיֶהם ְלִמׁשְְּפחֹתָם לְֵבית ֲאבֹתָם ַאְלַּפיִם וְׁשֵׁש ֵמאֹות ּוׁשְֹלׁשִים: מא. ֵאֶּלה 
ְפקּוֵדי ִמׁשְְּפחֹת ְּבנֵי גְֵרׁשֹון ָּכל ָהעֵֹבד ְּבאֶֹהל מֹוֵעד ֲאׁשֶר ָּפַקד מֹׁשֶה וְַאֲהֹרן 
ַעל ִּפי ה': מב. ּוְפקּוֵדי ִמׁשְְּפחֹת ְּבנֵי ְמָרִרי ְלִמׁשְְּפחֹתָם לְֵבית ֲאבֹתָם: מג. ִמֶּבן 
ׁשְֹלׁשִים ׁשָנָה וַָמְעָלה וְַעד ֶּבן ֲחִמּׁשִים ׁשָנָה ָּכל ַהָּבא ַלּצָָבא ַלֲעבָֹדה ְּבאֶֹהל 
ֵאֶּלה  מה.  ּוָמאתָיִם:  ֲאָלִפים  ׁשְֹלׁשֶת  ְלִמׁשְְּפחֹתָם  ְפקֵֻדיֶהם  וַּיְִהיּו  מד.  מֹוֵעד: 
ְפקּוֵדי ִמׁשְְּפחֹת ְּבנֵי ְמָרִרי ֲאׁשֶר ָּפַקד מֹׁשֶה וְַאֲהֹרן ַעל ִּפי ה' ְּביַד מֹׁשֶה: מו. 
ָּכל ַהְּפקִֻדים ֲאׁשֶר ָּפַקד מֹׁשֶה וְַאֲהֹרן ּונְׂשִיֵאי יִׂשְָרֵאל ֶאת ַהְלוִּיִם ְלִמׁשְְּפחֹתָם 
ּולְֵבית ֲאבֹתָם: מז. ִמֶּבן ׁשְֹלׁשִים ׁשָנָה וַָמְעָלה וְַעד ֶּבן ֲחִמּׁשִים ׁשָנָה ָּכל ַהָּבא 
ַלֲעבֹד ֲעבַֹדת ֲעבָֹדה וֲַעבַֹדת ַמּׂשָא ְּבאֶֹהל מֹוֵעד: מח. וַּיְִהיּו ְּפקֵֻדיֶהם ׁשְמֹנַת 
ֲאָלִפים וֲַחֵמׁש ֵמאֹות ּוׁשְמֹנִים: מט. ַעל ִּפי ה' ָּפַקד אֹותָם ְּביַד מֹׁשֶה ִאיׁש ִאיׁש 

ַעל ֲעבָֹדתֹו וְַעל ַמּׂשָאֹו ּוְפקָֻדיו ֲאׁשֶר צִּוָה ה' ֶאת מֹׁשֶה: 

ִמן  וִיׁשְַּלחּו  יִׂשְָרֵאל  ְּבנֵי  ֶאת  צַו  ב.  ֵּלאמֹר:  מֹׁשֶה  ֶאל  ה'  וַיְדֵַּבר  א.  ה[  ]פרק 
ַהַּמֲחנֶה ָּכל צָרּוַע וְָכל זָב וְכֹל ָטֵמא ָלנֶָפׁש: ג. ִמּזָָכר ַעד נְֵקָבה ּתְׁשֵַּלחּו ֶאל 
ִמחּוץ ַלַּמֲחנֶה ּתְׁשְַּלחּום וְֹלא יְַטְּמאּו ֶאת ַמֲחנֵיֶהם ֲאׁשֶר ֲאנִי ׁשֵֹכן ְּבתֹוָכם: ד. 
וַּיֲַעׂשּו ֵכן ְּבנֵי יִׂשְָרֵאל וַיְׁשְַּלחּו אֹותָם ֶאל ִמחּוץ ַלַּמֲחנֶה ַּכֲאׁשֶר ּדִֶּבר ה' ֶאל 
ְּבנֵי  ו. ּדֵַּבר ֶאל  וַיְדֵַּבר ה' ֶאל מֹׁשֶה ֵּלאמֹר:  יִׂשְָרֵאל: ה.  ְּבנֵי  מֹׁשֶה ֵּכן ָעׂשּו 
יִׂשְָרֵאל ִאיׁש אֹו ִאּׁשָה ִּכי יֲַעׂשּו ִמָּכל ַחּטֹאת ָהָאָדם ִלְמעֹל ַמַעל ַּבה' וְָאׁשְָמה 
ַהּנֶֶפׁש ַהִהוא: ז. וְִהתְוַּדּו ֶאת ַחָּטאתָם ֲאׁשֶר ָעׂשּו וְֵהׁשִיב ֶאת ֲאׁשָמֹו ְּבֹראׁשֹו 
וֲַחִמיׁשִתֹו יֵֹסף ָעָליו וְנָתַן ַלֲאׁשֶר ָאׁשַם לֹו: ח. וְִאם ֵאין ָלִאיׁש ּגֵֹאל ְלָהׁשִיב 
ָהָאׁשָם ֵאָליו ָהָאׁשָם ַהּמּוׁשָב ַלה' ַלּכֵֹהן ִמּלְַבד ֵאיל ַהִּכּפִֻרים ֲאׁשֶר יְַכֶּפר ּבֹו 
ָעָליו: ט. וְָכל ּתְרּוָמה ְלָכל ָקְדׁשֵי ְבנֵי יִׂשְָרֵאל ֲאׁשֶר יְַקִריבּו ַלּכֵֹהן לֹו יְִהיֶה: י. 

וְִאיׁש ֶאת ֳקָדׁשָיו לֹו יְִהיּו ִאיׁש ֲאׁשֶר יִּתֵן ַלּכֵֹהן לֹו יְִהיֶה: 

וְָאַמְרּתָ  יִׂשְָרֵאל  ְּבנֵי  ֶאל  ּדֵַּבר  יב.  ֵּלאמֹר:  מֹׁשֶה  ֶאל  ה'  וַיְדֵַּבר  יא.  ה[  ]פרק 
יג. וְׁשַָכב ִאיׁש אֹתָּה  ֲאֵלֶהם ִאיׁש ִאיׁש ִּכי תִׂשְֶטה ִאׁשְּתֹו ּוָמֲעָלה בֹו ָמַעל: 
ׁשְִכַבת זֶַרע וְנְֶעַלם ֵמֵעינֵי ִאיׁשָּה וְנְִסּתְָרה וְִהיא נְִטָמָאה וְֵעד ֵאין ָּבּה וְִהוא 
ֹלא נִתְָּפׂשָה: יד. וְָעַבר ָעָליו רּוַח ִקנְָאה וְִקּנֵא ֶאת ִאׁשְּתֹו וְִהוא נְִטָמָאה אֹו 
ָעַבר ָעָליו רּוַח ִקנְָאה וְִקּנֵא ֶאת ִאׁשְּתֹו וְִהיא ֹלא נְִטָמָאה: טו. וְֵהִביא ָהִאיׁש 
ֶאת ִאׁשְּתֹו ֶאל ַהּכֵֹהן וְֵהִביא ֶאת ָקְרָּבנָּה ָעֶליָה ֲעׂשִיִרת ָהֵאיָפה ֶקַמח ׂשְעִֹרים 

שון
ֹלא יִצֹק ָעָליו ׁשֶֶמן וְֹלא יִּתֵן ָעָליו לְבֹנָה ִּכי ִמנְַחת ְקנָאֹת הּוא ִמנְַחת זִָּכרֹון רא

ַמזְֶּכֶרת ָעוֹן: טז. וְִהְקִריב אֹתָּה ַהּכֵֹהן וְֶהֱעִמָדּה ִלְפנֵי ה': יז. וְָלַקח ַהּכֵֹהן ַמיִם 
ְקדֹׁשִים ִּבְכִלי ָחֶרׂש ּוִמן ֶהָעָפר ֲאׁשֶר יְִהיֶה ְּבַקְרַקע ַהִּמׁשְָּכן יִַּקח ַהּכֵֹהן וְנָתַן 
ֶאל ַהָּמיִם: יח. וְֶהֱעִמיד ַהּכֵֹהן ֶאת ָהִאּׁשָה ִלְפנֵי ה' ּוָפַרע ֶאת ֹראׁש ָהִאּׁשָה 
יְִהיּו ֵמי  וְנָתַן ַעל ַּכֶּפיָה ֵאת ִמנְַחת ַהּזִָּכרֹון ִמנְַחת ְקנָאֹת ִהוא ּוְביַד ַהּכֵֹהן 
ֹלא  ִאם  ָהִאּׁשָה  ֶאל  וְָאַמר  ַהּכֵֹהן  אֹתָּה  וְִהׁשְִּביַע  יט.  ַהְמָאֲרִרים:  ַהָּמִרים 
ַהָּמִרים  ִמֵּמי  ִהּנִָקי  ִאיׁשְֵך  ּתַַחת  ֻטְמָאה  ׂשִָטית  וְִאם ֹלא  אֹתְָך  ִאיׁש  ׁשַָכב 
ַהְמָאֲרִרים ָהֵאֶּלה: כ. וְַאּתְ ִּכי ׂשִָטית ּתַַחת ִאיׁשְֵך וְִכי נְִטֵמאת וַּיִּתֵן ִאיׁש ָּבְך 
ֶאת ׁשְָכְבּתֹו ִמַּבְלֲעֵדי ִאיׁשְֵך: כא. וְִהׁשְִּביַע ַהּכֵֹהן ֶאת ָהִאּׁשָה ִּבׁשְבַֻעת ָהָאָלה 
וְָאַמר ַהּכֵֹהן ָלִאּׁשָה יִּתֵן ה' אֹותְָך ְלָאָלה וְִלׁשְבָֻעה ְּבתֹוְך ַעֵּמְך ְּבתֵת ה' ֶאת 
ְּבֵמַעיְִך  ָהֵאֶּלה  ַהְמָאְרִרים  ַהַּמיִם  ּוָבאּו  כב.  צָָבה:  ִּבְטנְֵך  וְֶאת  נֶֹפֶלת  יְֵרֵכְך 
וְָכתַב ֶאת ָהָאֹלת  וְָאְמָרה ָהִאּׁשָה ָאֵמן ָאֵמן: כג.  יֵָרְך  וְַלנְִּפל  ַלצְּבֹות ֶּבֶטן 
ֶאת  ָהִאּׁשָה  ֶאת  וְִהׁשְָקה  כד.  ַהָּמִרים:  ֵמי  ֶאל  ּוָמָחה  ַּבֵּסֶפר  ַהּכֵֹהן  ָהֵאֶּלה 
ֵמי ַהָּמִרים ַהְמָאֲרִרים ּוָבאּו ָבּה ַהַּמיִם ַהְמָאֲרִרים ְלָמִרים: כה. וְָלַקח ַהּכֵֹהן 
ִמּיַד ָהִאּׁשָה ֵאת ִמנְַחת ַהְּקנָאֹת וְֵהנִיף ֶאת ַהִּמנְָחה ִלְפנֵי ה' וְִהְקִריב אֹתָּה 
ַהִּמזְֵּבָחה  וְִהְקִטיר  ַאזְָּכָרתָּה  ֶאת  ַהִּמנְָחה  ִמן  ַהּכֵֹהן  וְָקַמץ  כו.  ַהִּמזְֵּבַח:  ֶאל 
ִאם  וְָהיְתָה  ַהַּמיִם  ֶאת  וְִהׁשְָקּה  כז.  ַהָּמיִם:  ֶאת  ָהִאּׁשָה  ֶאת  יַׁשְֶקה  וְַאַחר 
נְִטְמָאה וַּתְִמעֹל ַמַעל ְּבִאיׁשָּה ּוָבאּו ָבּה ַהַּמיִם ַהְמָאֲרִרים ְלָמִרים וְצְָבתָה 
ִבְטנָּה וְנְָפָלה יְֵרָכּה וְָהיְתָה ָהִאּׁשָה ְלָאָלה ְּבֶקֶרב ַעָּמּה: כח. וְִאם ֹלא נְִטְמָאה 
ֲאׁשֶר  ַהְּקנָאֹת  זֹאת ּתֹוַרת  כט.  זַָרע:  וְנִזְְרָעה  וְנְִּקתָה  ִהוא  ּוְטהָֹרה  ָהִאּׁשָה 
רּוַח  ָעָליו  ּתֲַעבֹר  ֲאׁשֶר  ִאיׁש  אֹו  ל.  וְנְִטָמָאה:  ִאיׁשָּה  ּתַַחת  ִאּׁשָה  ּתִׂשְֶטה 
ִקנְָאה וְִקּנֵא ֶאת ִאׁשְּתֹו וְֶהֱעִמיד ֶאת ָהִאּׁשָה ִלְפנֵי ה' וְָעׂשָה ָלּה ַהּכֵֹהן ֵאת 
ָּכל ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת: לא. וְנִָּקה ָהִאיׁש ֵמָעוֹן וְָהִאּׁשָה ַהִהוא ּתִּׂשָא ֶאת ֲעוֹנָּה: 
]פרק ו[ א. וַיְדֵַּבר ה' ֶאל מֹׁשֶה ֵּלאמֹר: ב. ּדֵַּבר ֶאל ְּבנֵי יִׂשְָרֵאל וְָאַמְרּתָ ֲאֵלֶהם 
ִאיׁש אֹו ִאּׁשָה ִּכי יְַפִלא ִלנְּדֹר נֶֶדר נָזִיר ְלַהּזִיר ַלה': ג. ִמּיַיִן וְׁשֵָכר יַּזִיר חֶֹמץ 
ַלִחים  וֲַענִָבים  יִׁשְּתֶה  ֹלא  ֲענִָבים  ִמׁשְַרת  וְָכל  יִׁשְּתֶה  ֹלא  ׁשֵָכר  וְחֶֹמץ  יַיִן 
ַהּיַיִן ֵמַחְרצַּנִים  יֵָעׂשֶה ִמּגֶֶפן  יְֵמי נִזְרֹו ִמּכֹל ֲאׁשֶר  וִיֵבׁשִים ֹלא יֹאֵכל: ד. ּכֹל 
וְַעד זָג ֹלא יֹאֵכל: ה. ָּכל יְֵמי נֶֶדר נִזְרֹו ּתַַער ֹלא יֲַעבֹר ַעל ֹראׁשֹו ַעד ְמֹלאת 
ַהּזִירֹו  יְֵמי  ו. ָּכל  יְִהיֶה ּגֵַּדל ֶּפַרע ׂשְַער ֹראׁשֹו:  יַּזִיר ַלה' ָקדֹׁש  ַהּיִָמם ֲאׁשֶר 
יִַּטָּמא  ּוְלַאחֹתֹו ֹלא  ְלָאִחיו  ּוְלִאּמֹו  ְלָאִביו  ז.  יָבֹא:  ֵמת ֹלא  נֶֶפׁש  ַעל  ַלה' 
ָלֶהם ְּבמֹתָם ִּכי נֵזֶר ֱאֹלָהיו ַעל ֹראׁשֹו: ח. ּכֹל יְֵמי נִזְרֹו ָקדֹׁש הּוא ַלה': ט. וְִכי 
יָמּות ֵמת ָעָליו ְּבֶפתַע ִּפתְאֹם וְִטֵּמא ֹראׁש נִזְרֹו וְגִַּלח ֹראׁשֹו ְּביֹום ָטֳהָרתֹו 
ַּבּיֹום ַהּׁשְִביִעי יְגְַּלֶחּנּו: י. ּוַבּיֹום ַהּׁשְִמינִי יִָבא ׁשְּתֵי תִֹרים אֹו ׁשְנֵי ְּבנֵי יֹונָה ֶאל 
ַהּכֵֹהן ֶאל ֶּפתַח אֶֹהל מֹוֵעד: יא. וְָעׂשָה ַהּכֵֹהן ֶאָחד ְלַחָּטאת וְֶאָחד ְלעָֹלה 
וְִכֶּפר ָעָליו ֵמֲאׁשֶר ָחָטא ַעל ַהּנֶָפׁש וְִקַּדׁש ֶאת ֹראׁשֹו ַּבּיֹום ַההּוא: יב. וְִהּזִיר 
ַלה' ֶאת יְֵמי נִזְרֹו וְֵהִביא ֶּכֶבׂש ֶּבן ׁשְנָתֹו ְלָאׁשָם וְַהּיִָמים ָהִראׁשֹנִים יְִּפלּו ִּכי 
ָטֵמא נִזְרֹו: יג. וְזֹאת ּתֹוַרת ַהּנָזִיר ְּביֹום ְמֹלאת יְֵמי נִזְרֹו יִָביא אֹתֹו ֶאל ֶּפתַח 
אֶֹהל מֹוֵעד: יד. וְִהְקִריב ֶאת ָקְרָּבנֹו ַלה' ֶּכֶבׂש ֶּבן ׁשְנָתֹו תִָמים ֶאָחד ְלעָֹלה 
וְַכְבׂשָה ַאַחת ַּבת ׁשְנָתָּה ּתְִמיָמה ְלַחָּטאת וְַאיִל ֶאָחד ּתִָמים ִלׁשְָלִמים: טו. 
וְַסל ַמּצֹות סֶֹלת ַחֹּלת ְּבלּוֹלת ַּבּׁשֶֶמן ּוְרִקיֵקי ַמּצֹות ְמׁשִֻחים ַּבּׁשֶָמן ּוִמנְָחתָם 
וְנְִסֵּכיֶהם: טז. וְִהְקִריב ַהּכֵֹהן ִלְפנֵי ה' וְָעׂשָה ֶאת ַחָּטאתֹו וְֶאת עָֹלתֹו: יז. וְֶאת 
ָהַאיִל יֲַעׂשֶה זֶַבח ׁשְָלִמים ַלה' ַעל ַסל ַהַּמּצֹות וְָעׂשָה ַהּכֵֹהן ֶאת ִמנְָחתֹו וְֶאת 
נְִסּכֹו: יח. וְגִַּלח ַהּנָזִיר ֶּפתַח אֶֹהל מֹוֵעד ֶאת ֹראׁש נִזְרֹו וְָלַקח ֶאת ׂשְַער ֹראׁש 
נִזְרֹו וְנָתַן ַעל ָהֵאׁש ֲאׁשֶר ּתַַחת זֶַבח ַהּׁשְָלִמים: יט. וְָלַקח ַהּכֵֹהן ֶאת ַהּזְֹרַע 
ְּבׁשֵָלה ִמן ָהַאיִל וְַחַּלת ַמּצָה ַאַחת ִמן ַהַּסל ּוְרִקיק ַמּצָה ֶאָחד וְנָתַן ַעל ַּכֵּפי 
ַהּנָזִיר ַאַחר ִהתְּגְַּלחֹו ֶאת נִזְרֹו: כ. וְֵהנִיף אֹותָם ַהּכֵֹהן ּתְנּוָפה ִלְפנֵי ה' קֶֹדׁש 
הּוא ַלּכֵֹהן ַעל ֲחזֵה ַהּתְנּוָפה וְַעל ׁשֹוק ַהּתְרּוָמה וְַאַחר יִׁשְּתֶה ַהּנָזִיר יָיִן: כא. 
זֹאת ּתֹוַרת ַהּנָזִיר ֲאׁשֶר יִּדֹר ָקְרָּבנֹו ַלה' ַעל נִזְרֹו ִמּלְַבד ֲאׁשֶר ּתַּׂשִיג יָדֹו ְּכִפי 
נְִדרֹו ֲאׁשֶר יִּדֹר ֵּכן יֲַעׂשֶה ַעל ּתֹוַרת נִזְרֹו: כב. וַיְדֵַּבר ה' ֶאל מֹׁשֶה ֵּלאמֹר: כג. 
ּדֵַּבר ֶאל ַאֲהֹרן וְֶאל ָּבנָיו ֵלאמֹר ּכֹה תְָבֲרכּו ֶאת ְּבנֵי יִׂשְָרֵאל ָאמֹור ָלֶהם: 
כד. יְָבֶרְכָך ה' וְיִׁשְְמֶרָך: כה. יֵָאר ה' ָּפנָיו ֵאֶליָך וִיחֻּנֶָּך: כו. יִּׂשָא ה' ָּפנָיו ֵאֶליָך 

וְיָׂשֵם ְלָך ׁשָלֹום: כז. וְׂשָמּו ֶאת ׁשְִמי ַעל ְּבנֵי יִׂשְָרֵאל וֲַאנִי ֲאָבֲרֵכם: 

וַיְַקֵּדׁש  וַּיְִמׁשַח אֹתֹו  ְלָהִקים ֶאת ַהִּמׁשְָּכן  ְּביֹום ַּכּלֹות מֹׁשֶה  וַיְִהי  ]פרק ז[ א. 
אֹתֹו וְֶאת ָּכל ֵּכָליו וְֶאת ַהִּמזְֵּבַח וְֶאת ָּכל ֵּכָליו וַּיְִמׁשֵָחם וַיְַקֵּדׁש אֹתָם: ב. 
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נא לשמור על קדושת העלון

לְִבנֵי ָדן ֲאִחיֶעזֶר ֶּבן ַעִּמיׁשַָּדי: סז. ָקְרָּבנֹו ַקֲעַרת ֶּכֶסף ַאַחת ׁשְֹלׁשִים ּוֵמָאה 
ִמׁשְָקָלּה ִמזְָרק ֶאָחד ֶּכֶסף ׁשְִבִעים ׁשֶֶקל ְּבׁשֶֶקל ַהּקֶֹדׁש ׁשְנֵיֶהם ְמֵלִאים סֶֹלת 
ְּבלּוָלה ַבּׁשֶֶמן ְלִמנְָחה: סח. ַּכף ַאַחת ֲעׂשָָרה זָָהב ְמֵלָאה ְקטֶֹרת: סט. ַּפר ֶאָחד 
ֶּבן ָּבָקר ַאיִל ֶאָחד ֶּכֶבׂש ֶאָחד ֶּבן ׁשְנָתֹו ְלעָֹלה: ע. ׂשְִעיר ִעּזִים ֶאָחד ְלַחָּטאת: 
ְּבנֵי  ְּכָבׂשִים  ֲחִמּׁשָה  ַעּתִֻדים  ֲחִמּׁשָה  ֵאיִלם  ׁשְנַיִם  ָּבָקר  ַהּׁשְָלִמים  ּוְלזֶַבח  עא. 

ׁשָנָה ֲחִמּׁשָה זֶה ָקְרַּבן ֲאִחיֶעזֶר ֶּבן ַעִּמיׁשַָּדי: 

עג.  ָעְכָרן:  ֶּבן  ַּפגְִעיֵאל  ָאׁשֵר  לְִבנֵי  נָׂשִיא  יֹום  ָעׂשָר  ַעׁשְּתֵי  ְּביֹום  עב.  ד[  ]פרק 
ָקְרָּבנֹו ַקֲעַרת ֶּכֶסף ַאַחת ׁשְֹלׁשִים ּוֵמָאה ִמׁשְָקָלּה ִמזְָרק ֶאָחד ֶּכֶסף ׁשְִבִעים 
ַּכף  עד.  ְלִמנְָחה:  ַבּׁשֶֶמן  ְּבלּוָלה  סֶֹלת  ְמֵלִאים  ׁשְנֵיֶהם  ַהּקֶֹדׁש  ְּבׁשֶֶקל  ׁשֶֶקל 
ַאַחת ֲעׂשָָרה זָָהב ְמֵלָאה ְקטֶֹרת: עה. ַּפר ֶאָחד ֶּבן ָּבָקר ַאיִל ֶאָחד ֶּכֶבׂש ֶאָחד 
ָּבָקר  ַהּׁשְָלִמים  ּוְלזֶַבח  עז.  ְלַחָּטאת:  ֶאָחד  ִעּזִים  עו. ׂשְִעיר  ְלעָֹלה:  ֶּבן ׁשְנָתֹו 
ׁשְנַיִם ֵאיִלם ֲחִמּׁשָה ַעּתִֻדים ֲחִמּׁשָה ְּכָבׂשִים ְּבנֵי ׁשָנָה ֲחִמּׁשָה זֶה ָקְרַּבן ַּפגְִעיֵאל 
ֶּבן ָעְכָרן: עח. ְּביֹום ׁשְנֵים ָעׂשָר יֹום נָׂשִיא לְִבנֵי נְַפּתִָלי ֲאִחיַרע ֶּבן ֵעינָן: עט. 
ָקְרָּבנֹו ַקֲעַרת ֶּכֶסף ַאַחת ׁשְֹלׁשִים ּוֵמָאה ִמׁשְָקָלּה ִמזְָרק ֶאָחד ֶּכֶסף ׁשְִבִעים 
ׁשֶֶקל ְּבׁשֶֶקל ַהּקֶֹדׁש ׁשְנֵיֶהם ְמֵלִאים סֶֹלת ְּבלּוָלה ַבּׁשֶֶמן ְלִמנְָחה: פ. ַּכף ַאַחת 
ֲעׂשָָרה זָָהב ְמֵלָאה ְקטֶֹרת: פא. ַּפר ֶאָחד ֶּבן ָּבָקר ַאיִל ֶאָחד ֶּכֶבׂש ֶאָחד ֶּבן 
ׁשְנָתֹו ְלעָֹלה: פב. ׂשְִעיר ִעּזִים ֶאָחד ְלַחָּטאת: פג. ּוְלזֶַבח ַהּׁשְָלִמים ָּבָקר ׁשְנַיִם 
ֵאיִלם ֲחִמּׁשָה ַעּתִֻדים ֲחִמּׁשָה ְּכָבׂשִים ְּבנֵי ׁשָנָה ֲחִמּׁשָה זֶה ָקְרַּבן ֲאִחיַרע ֶּבן 
ֵעינָן: פד. זֹאת ֲחנַֻּכת ַהִּמזְֵּבַח ְּביֹום ִהָּמׁשַח אֹתֹו ֵמֵאת נְׂשִיֵאי יִׂשְָרֵאל ַקֲעֹרת 
פה.  ֶעׂשְֵרה:  ׁשְּתֵים  זָָהב  ַּכּפֹות  ָעׂשָר  ׁשְנֵים  ֶכֶסף  ִמזְְרֵקי  ֶעׂשְֵרה  ׁשְּתֵים  ֶּכֶסף 
ׁשְֹלׁשִים ּוֵמָאה ַהְּקָעָרה ָהַאַחת ֶּכֶסף וְׁשְִבִעים ַהִּמזְָרק ָהֶאָחד ּכֹל ֶּכֶסף ַהֵּכִלים 
וְַאְרַּבע ֵמאֹות ְּבׁשֶֶקל ַהּקֶֹדׁש: פו. ַּכּפֹות זָָהב ׁשְּתֵים ֶעׂשְֵרה ְמֵלאֹת  ַאְלַּפיִם 
ְקטֶֹרת ֲעׂשָָרה ֲעׂשָָרה ַהַּכף ְּבׁשֶֶקל ַהּקֶֹדׁש ָּכל זְַהב ַהַּכּפֹות ֶעׂשְִרים ּוֵמָאה: פז. 
ָּכל ַהָּבָקר ָלעָֹלה ׁשְנֵים ָעׂשָר ָּפִרים ֵאיִלם ׁשְנֵים ָעׂשָר ְּכָבׂשִים ְּבנֵי ׁשָנָה ׁשְנֵים 
ָעׂשָר ּוִמנְָחתָם ּוׂשְִעיֵרי ִעּזִים ׁשְנֵים ָעׂשָר ְלַחָּטאת: פח. וְכֹל ְּבַקר זֶַבח ַהּׁשְָלִמים 
ֶעׂשְִרים וְַאְרָּבָעה ָּפִרים ֵאיִלם ׁשִּׁשִים ַעּתִֻדים ׁשִּׁשִים ְּכָבׂשִים ְּבנֵי ׁשָנָה ׁשִּׁשִים 
מֹוֵעד  אֶֹהל  ֶאל  מֹׁשֶה  ּוְבבֹא  פט.  אֹתֹו:  ִהָּמׁשַח  ַאֲחֵרי  ַהִּמזְֵּבַח  ֲחנַֻּכת  זֹאת 
ֲאֹרן  ַעל  ֲאׁשֶר  ַהַּכּפֶֹרת  ֵמַעל  ֵאָליו  ִמּדֵַּבר  ַהּקֹול  ֶאת  וַּיִׁשְַמע  ִאּתֹו  ְלדֵַּבר 

ָהֵעדֻת ִמֵּבין ׁשְנֵי ַהְּכֻרִבים וַיְדֵַּבר ֵאָליו: 
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ב. וַיְִהי ִאיׁש ֶאָחד ִמּצְָרָעה ִמִּמׁשְַּפַחת ַהָּדנִי ּוׁשְמֹו ָמנֹוַח וְִאׁשְּתֹו ֲעָקָרה וְֹלא 
יָָלָדה: ג. וַּיֵָרא ַמְלַאְך ה' ֶאל ָהִאּׁשָה וַּיֹאֶמר ֵאֶליָה ִהּנֵה נָא ַאּתְ ֲעָקָרה וְֹלא 
וְַאל  וְׁשֵָכר  יַיִן  ּתִׁשְּתִי  וְַאל  נָא  ִהּׁשְָמִרי  וְַעּתָה  ד.  ֵּבן:  וְיַָלְדּתְ  וְָהִרית  יַָלְדּתְ 
יֲַעֶלה ַעל ֹראׁשֹו  וְיַֹלְדּתְ ֵּבן ּומֹוָרה ֹלא  ִּכי ִהּנְָך ָהָרה  ּתֹאְכִלי ָּכל ָטֵמא: ה. 
ִּכי נְזִיר ֱאֹלִקים יְִהיֶה ַהּנַַער ִמן ַהָּבֶטן וְהּוא יֵָחל ְלהֹוׁשִיַע ֶאת יִׂשְָרֵאל ִמּיַד 
ְּפִלׁשְּתִים: ו. וַּתָבֹא ָהִאּׁשָה וַּתֹאֶמר ְלִאיׁשָּה ֵלאמֹר ִאיׁש ָהֱאֹלִקים ָּבא ֵאַלי 
ּוַמְרֵאהּו ְּכַמְרֵאה ַמְלַאְך ָהֱאֹלִקים נֹוָרא ְמאֹד וְֹלא ׁשְִאְלּתִיהּו ֵאי ִמּזֶה הּוא 
וְֶאת ׁשְמֹו ֹלא ִהּגִיד ִלי: ז. וַּיֹאֶמר ִלי ִהּנְָך ָהָרה וְיַֹלְדּתְ ֵּבן וְַעּתָה ַאל ּתִׁשְּתִי יַיִן 
וְׁשֵָכר וְַאל ּתֹאְכִלי ָּכל ֻטְמָאה ִּכי נְזִיר ֱאֹלִקים יְִהיֶה ַהּנַַער ִמן ַהֶּבֶטן ַעד יֹום 
מֹותֹו: ח. וַּיְֶעּתַר ָמנֹוַח ֶאל ה' וַּיֹאַמר ִּבי ֲאדֹונָי ִאיׁש ָהֱאֹלִקים ֲאׁשֶר ׁשַָלְחּתָ 
יָבֹוא נָא עֹוד ֵאֵלינּו וְיֹוֵרנּו ַמה ּנֲַעׂשֶה ַלּנַַער ַהּיּוָּלד: ט. וַּיִׁשְַמע ָהֱאֹלִקים ְּבקֹול 
ּוָמנֹוַח  ַּבּׂשֶָדה  יֹוׁשֶֶבת  וְִהיא  ָהִאּׁשָה  ֶאל  עֹוד  ָהֱאֹלִקים  ַמְלַאְך  וַּיָבֹא  ָמנֹוַח 
ִאיׁשָּה ֵאין ִעָּמּה: י. וַּתְַמֵהר ָהִאּׁשָה וַּתָָרץ וַּתַּגֵד ְלִאיׁשָּה וַּתֹאֶמר ֵאָליו ִהּנֵה 
ַאֲחֵרי ִאׁשְּתֹו  ָמנֹוַח  וַּיֵֶלְך  וַּיָָקם  יא.  ֵאָלי:  ַבּיֹום  ָהִאיׁש ֲאׁשֶר ָּבא  ֵאַלי  נְִרָאה 
וַּיֹאֶמר  וַּיֹאֶמר לֹו ַהַאּתָה ָהִאיׁש ֲאׁשֶר ּדִַּבְרּתָ ֶאל ָהִאּׁשָה  וַּיָבֹא ֶאל ָהִאיׁש 
ּוַמֲעׂשֵהּו:  ַהּנַַער  ִמׁשְַּפט  ּיְִהיֶה  ַמה  דְָבֶריָך  יָבֹא  ַעּתָה  ָמנֹוַח  וַּיֹאֶמר  יב.  ָאנִי: 
וַּיֹאֶמר ַמְלַאְך ה' ֶאל ָמנֹוַח ִמּכֹל ֲאׁשֶר ָאַמְרּתִי ֶאל ָהִאּׁשָה ּתִּׁשֵָמר: יד.  יג. 
ִמּכֹל ֲאׁשֶר יֵצֵא ִמּגֶֶפן ַהּיַיִן ֹלא תֹאַכל וְיַיִן וְׁשֵָכר ַאל ּתֵׁשְּתְ וְָכל ֻטְמָאה ַאל 
ּתֹאַכל ּכֹל ֲאׁשֶר צִּוִיתִיָה ּתִׁשְמֹר: טו. וַּיֹאֶמר ָמנֹוַח ֶאל ַמְלַאְך ה' נְַעצְָרה ּנָא 
אֹותְָך וְנֲַעׂשֶה ְלָפנֶיָך ּגְִדי ִעּזִים: טז. וַּיֹאֶמר ַמְלַאְך ה' ֶאל ָמנֹוַח ִאם ּתְַעצְֵרנִי 
ֹלא אַֹכל ְּבַלְחֶמָך וְִאם ּתֲַעׂשֶה עָֹלה ַלה' ּתֲַעֶלּנָה ִּכי ֹלא יַָדע ָמנֹוַח ִּכי ַמְלַאְך 
ה' הּוא: יז. וַּיֹאֶמר ָמנֹוַח ֶאל ַמְלַאְך ה' ִמי ׁשְֶמָך ִּכי יָבֹא דְָבְריָך וְִכַּבְדנּוָך: יח. 
וַּיֹאֶמר לֹו ַמְלַאְך ה' ָלָּמה ּזֶה ּתִׁשְַאל ִלׁשְִמי וְהּוא ֶּפִלאי: יט. וַּיִַּקח ָמנֹוַח ֶאת 
ּגְִדי ָהִעּזִים וְֶאת ַהִּמנְָחה וַּיַַעל ַעל ַהּצּור ַלה' ּוַמְפִלא ַלֲעׂשֹות ּוָמנֹוַח וְִאׁשְּתֹו 
ֹרִאים: כ. וַיְִהי ַבֲעלֹות ַהַּלַהב ֵמַעל ַהִּמזְֵּבַח ַהּׁשַָמיְָמה וַּיַַעל ַמְלַאְך ה' ְּבַלַהב 
עֹוד  יַָסף  וְֹלא  כא.  ָאְרצָה:  ְּפנֵיֶהם  ַעל  וַּיְִּפלּו  ֹרִאים  וְִאׁשְּתֹו  ּוָמנֹוַח  ַהִּמזְֵּבַח 
ַמְלַאְך ה' ְלֵהָראֹה ֶאל ָמנֹוַח וְֶאל ִאׁשְּתֹו ָאז יַָדע ָמנֹוַח ִּכי ַמְלַאְך ה' הּוא: כב. 
וַּיֹאֶמר ָמנֹוַח ֶאל ִאׁשְּתֹו מֹות נָמּות ִּכי ֱאֹלִקים ָרִאינּו: כג. וַּתֹאֶמר לֹו ִאׁשְּתֹו 
לּו ָחֵפץ ה' ַלֲהִמיתֵנּו ֹלא ָלַקח ִמּיֵָדנּו עָֹלה ּוִמנְָחה וְֹלא ֶהְרָאנּו ֶאת ָּכל ֵאֶּלה 
וְָכֵעת ֹלא ִהׁשְִמיָענּו ָּכזֹאת: כד. וַּתֵֶלד ָהִאּׁשָה ֵּבן וַּתְִקָרא ֶאת ׁשְמֹו ׁשְִמׁשֹון 
וַיְָבְרֵכהּו ה': כה. וַּתֶָחל רּוַח ה' ְלַפֲעמֹו ְּבַמֲחנֵה ָדן ֵּבין צְָרָעה  וַּיִגְַּדל ַהּנַַער 

ּוֵבין ֶאׁשְּתָאֹל:

וַּיְַקִריבּו נְׂשִיֵאי יִׂשְָרֵאל ָראׁשֵי ֵּבית ֲאבֹתָם ֵהם נְׂשִיֵאי ַהַּמּטֹת ֵהם ָהעְֹמִדים ַעל 
ַהְּפקִֻדים: ג. וַּיִָביאּו ֶאת ָקְרָּבנָם ִלְפנֵי ה' ׁשֵׁש ֶעגְֹלת צָב ּוׁשְנֵי ָעׂשָר ָּבָקר ֲעגָָלה 
ַעל ׁשְנֵי ַהּנְׂשִִאים וְׁשֹור ְלֶאָחד וַּיְַקִריבּו אֹותָם ִלְפנֵי ַהִּמׁשְָּכן: ד. וַּיֹאֶמר ה' ֶאל 
מֹׁשֶה ֵּלאמֹר: ה. ַקח ֵמִאּתָם וְָהיּו ַלֲעבֹד ֶאת ֲעבַֹדת אֶֹהל מֹוֵעד וְנָתַּתָה אֹותָם 
וַּיִּתֵן  ַהָּבָקר  וְֶאת  ָהֲעגָֹלת  ֶאת  וַּיִַּקח מֹׁשֶה  ו.  ֲעבָֹדתֹו:  ְּכִפי  ִאיׁש  ַהְלוִּיִם  ֶאל 
אֹותָם ֶאל ַהְלוִּיִם: ז. ֵאת ׁשְּתֵי ָהֲעגָֹלת וְֵאת ַאְרַּבַעת ַהָּבָקר נָתַן לְִבנֵי גְֵרׁשֹון 
ְּכִפי ֲעבָֹדתָם: ח. וְֵאת ַאְרַּבע ָהֲעגָֹלת וְֵאת ׁשְמֹנַת ַהָּבָקר נָתַן לְִבנֵי ְמָרִרי ְּכִפי 
ֲעבָֹדתָם ְּביַד ִאיתָָמר ֶּבן ַאֲהֹרן ַהּכֵֹהן: ט. וְלְִבנֵי ְקָהת ֹלא נָתָן ִּכי ֲעבַֹדת ַהּקֶֹדׁש 
ִהָּמׁשַח  ְּביֹום  ַהִּמזְֵּבַח  ֲחנַֻּכת  ֵאת  ַהּנְׂשִִאים  וַּיְַקִריבּו  י.  יִּׂשָאּו:  ַּבָּכתֵף  ֲעֵלֶהם 
מֹׁשֶה  ֶאל  ה'  וַּיֹאֶמר  יא.  ַהִּמזְֵּבַח:  ִלְפנֵי  ָקְרָּבנָם  ֶאת  ַהּנְׂשִיִאם  וַּיְַקִריבּו  אֹתֹו 
יְַקִריבּו ֶאת ָקְרָּבנָם ַלֲחנַֻּכת ַהִּמזְֵּבַח: יב.  נָׂשִיא ֶאָחד ַלּיֹום נָׂשִיא ֶאָחד ַלּיֹום 
וַיְִהי ַהַּמְקִריב ַּבּיֹום ָהִראׁשֹון ֶאת ָקְרָּבנֹו נְַחׁשֹון ֶּבן ַעִּמינָדָב ְלַמֵּטה יְהּוָדה: יג. 
וְָקְרָּבנֹו ַקֲעַרת ֶּכֶסף ַאַחת ׁשְֹלׁשִים ּוֵמָאה ִמׁשְָקָלּה ִמזְָרק ֶאָחד ֶּכֶסף ׁשְִבִעים 
ׁשֶֶקל ְּבׁשֶֶקל ַהּקֶֹדׁש ׁשְנֵיֶהם ְמֵלִאים סֶֹלת ְּבלּוָלה ַבּׁשֶֶמן ְלִמנְָחה: יד. ַּכף ַאַחת 
ֲעׂשָָרה זָָהב ְמֵלָאה ְקטֶֹרת: טו. ַּפר ֶאָחד ֶּבן ָּבָקר ַאיִל ֶאָחד ֶּכֶבׂש ֶאָחד ֶּבן 
ׁשְנָתֹו ְלעָֹלה: טז. ׂשְִעיר ִעּזִים ֶאָחד ְלַחָּטאת: יז. ּוְלזֶַבח ַהּׁשְָלִמים ָּבָקר ׁשְנַיִם 
ֵאיִלם ֲחִמּׁשָה ַעּתּוִדים ֲחִמּׁשָה ְּכָבׂשִים ְּבנֵי ׁשָנָה ֲחִמּׁשָה זֶה ָקְרַּבן נְַחׁשֹון ֶּבן 
ַעִּמינָדָב: יח. ַּבּיֹום ַהּׁשֵנִי ִהְקִריב נְתַנְֵאל ֶּבן צּוָער נְׂשִיא יִּׂשָשָכר: יט. ִהְקִרב ֶאת 
ָקְרָּבנֹו ַקֲעַרת ֶּכֶסף ַאַחת ׁשְֹלׁשִים ּוֵמָאה ִמׁשְָקָלּה ִמזְָרק ֶאָחד ֶּכֶסף ׁשְִבִעים 
ׁשֶֶקל ְּבׁשֶֶקל ַהּקֶֹדׁש ׁשְנֵיֶהם ְמֵלִאים סֶֹלת ְּבלּוָלה ַבּׁשֶֶמן ְלִמנְָחה: כ. ַּכף ַאַחת 
ֲעׂשָָרה זָָהב ְמֵלָאה ְקטֶֹרת: כא. ַּפר ֶאָחד ֶּבן ָּבָקר ַאיִל ֶאָחד ֶּכֶבׂש ֶאָחד ֶּבן 
ׁשְנָתֹו ְלעָֹלה: כב. ׂשְִעיר ִעּזִים ֶאָחד ְלַחָּטאת: כג. ּוְלזֶַבח ַהּׁשְָלִמים ָּבָקר ׁשְנַיִם 
ֵאיִלם ֲחִמּׁשָה ַעּתּוִדים ֲחִמּׁשָה ְּכָבׂשִים ְּבנֵי ׁשָנָה ֲחִמּׁשָה זֶה ָקְרַּבן נְתַנְֵאל ֶּבן 
צּוָער: כד. ַּבּיֹום ַהּׁשְִליׁשִי נָׂשִיא לְִבנֵי זְבּולֻן ֱאִליָאב ֶּבן ֵחֹלן: כה. ָקְרָּבנֹו ַקֲעַרת 
ְּבׁשֶֶקל  ׁשֶֶקל  ׁשְִבִעים  ֶּכֶסף  ֶאָחד  ִמזְָרק  ִמׁשְָקָלּה  ּוֵמָאה  ׁשְֹלׁשִים  ַאַחת  ֶּכֶסף 
ַהּקֶֹדׁש ׁשְנֵיֶהם ְמֵלִאים סֶֹלת ְּבלּוָלה ַבּׁשֶֶמן ְלִמנְָחה: כו. ַּכף ַאַחת ֲעׂשָָרה זָָהב 
ְמֵלָאה ְקטֶֹרת: כז. ַּפר ֶאָחד ֶּבן ָּבָקר ַאיִל ֶאָחד ֶּכֶבׂש ֶאָחד ֶּבן ׁשְנָתֹו ְלעָֹלה: 
כח. ׂשְִעיר ִעּזִים ֶאָחד ְלַחָּטאת: כט. ּוְלזֶַבח ַהּׁשְָלִמים ָּבָקר ׁשְנַיִם ֵאיִלם ֲחִמּׁשָה 
ַעּתִֻדים ֲחִמּׁשָה ְּכָבׂשִים ְּבנֵי ׁשָנָה ֲחִמּׁשָה זֶה ָקְרַּבן ֱאִליָאב ֶּבן ֵחֹלן: ל. ַּבּיֹום 
ֶּכֶסף  ַקֲעַרת  ָקְרָּבנֹו  לא.  ׁשְֵדיאּור:  ֶּבן  ֱאִליצּור  ְראּוֵבן  לְִבנֵי  נָׂשִיא  ָהְרִביִעי 
ַאַחת ׁשְֹלׁשִים ּוֵמָאה ִמׁשְָקָלּה ִמזְָרק ֶאָחד ֶּכֶסף ׁשְִבִעים ׁשֶֶקל ְּבׁשֶֶקל ַהּקֶֹדׁש 
ׁשְנֵיֶהם ְמֵלִאים סֶֹלת ְּבלּוָלה ַבּׁשֶֶמן ְלִמנְָחה:לב. ַּכף ַאַחת ֲעׂשָָרה זָָהב ְמֵלָאה 
ְקטֶֹרת: לג. ַּפר ֶאָחד ֶּבן ָּבָקר ַאיִל ֶאָחד ֶּכֶבׂש ֶאָחד ֶּבן ׁשְנָתֹו ְלעָֹלה: לד. ׂשְִעיר 
ִעּזִים ֶאָחד ְלַחָּטאת: לה. ּוְלזֶַבח ַהּׁשְָלִמים ָּבָקר ׁשְנַיִם ֵאיִלם ֲחִמּׁשָה ַעּתִֻדים 
ַּבּיֹום  לו.  ׁשְֵדיאּור:  ֶּבן  ֱאִליצּור  ָקְרַּבן  זֶה  ֲחִמּׁשָה  ׁשָנָה  ְּבנֵי  ְּכָבׂשִים  ֲחִמּׁשָה 
ֶּכֶסף  ַקֲעַרת  ָקְרָּבנֹו  לז.  ֶּבן צּוִריׁשַָּדי:  לְִבנֵי ׁשְִמעֹון ׁשְלִֻמיֵאל  נָׂשִיא  ַהֲחִמיׁשִי 
ַאַחת ׁשְֹלׁשִים ּוֵמָאה ִמׁשְָקָלּה ִמזְָרק ֶאָחד ֶּכֶסף ׁשְִבִעים ׁשֶֶקל ְּבׁשֶֶקל ַהּקֶֹדׁש 
ׁשְנֵיֶהם ְמֵלִאים סֶֹלת ְּבלּוָלה ַבּׁשֶֶמן ְלִמנְָחה: לח. ַּכף ַאַחת ֲעׂשָָרה זָָהב ְמֵלָאה 
ְקטֶֹרת: לט. ַּפר ֶאָחד ֶּבן ָּבָקר ַאיִל ֶאָחד ֶּכֶבׂש ֶאָחד ֶּבן ׁשְנָתֹו ְלעָֹלה: מ. ׂשְִעיר 
ִעּזִים ֶאָחד ְלַחָּטאת: מא. ּוְלזֶַבח ַהּׁשְָלִמים ָּבָקר ׁשְנַיִם ֵאיִלם ֲחִמּׁשָה ַעּתִֻדים 

ֲחִמּׁשָה ְּכָבׂשִים ְּבנֵי ׁשָנָה ֲחִמּׁשָה זֶה ָקְרַּבן ׁשְלִֻמיֵאל ֶּבן צּוִריׁשַָּדי: 

]פרק ז[ מב. ַּבּיֹום ַהּׁשִּׁשִי נָׂשִיא לְִבנֵי גָד ֶאְליָָסף ֶּבן ְּדעּוֵאל: מג. ָקְרָּבנֹו ַקֲעַרת 
ְּבׁשֶֶקל  ׁשֶֶקל  ׁשְִבִעים  ֶּכֶסף  ֶאָחד  ִמזְָרק  ִמׁשְָקָלּה  ּוֵמָאה  ׁשְֹלׁשִים  ַאַחת  ֶּכֶסף 
ַהּקֶֹדׁש ׁשְנֵיֶהם ְמֵלִאים סֶֹלת ְּבלּוָלה ַבּׁשֶֶמן ְלִמנְָחה: מד. ַּכף ַאַחת ֲעׂשָָרה זָָהב 
ְמֵלָאה ְקטֶֹרת: מה. ַּפר ֶאָחד ֶּבן ָּבָקר ַאיִל ֶאָחד ֶּכֶבׂש ֶאָחד ֶּבן ׁשְנָתֹו ְלעָֹלה: 
מו. ׂשְִעיר ִעּזִים ֶאָחד ְלַחָּטאת: מז. ּוְלזֶַבח ַהּׁשְָלִמים ָּבָקר ׁשְנַיִם ֵאיִלם ֲחִמּׁשָה 
מח.  ְּדעּוֵאל:  ֶּבן  ֶאְליָָסף  ָקְרַּבן  זֶה  ֲחִמּׁשָה  ׁשָנָה  ְּבנֵי  ְּכָבׂשִים  ֲחִמּׁשָה  ַעּתִֻדים 
ַקֲעַרת  ָקְרָּבנֹו  ַעִּמיהּוד: מט.  ֶּבן  ֱאִליׁשָָמע  ֶאְפָריִם  נָׂשִיא לְִבנֵי  ַהּׁשְִביִעי  ַּבּיֹום 
ְּבׁשֶֶקל  ׁשֶֶקל  ׁשְִבִעים  ֶּכֶסף  ֶאָחד  ִמזְָרק  ִמׁשְָקָלּה  ּוֵמָאה  ׁשְֹלׁשִים  ַאַחת  ֶּכֶסף 
ַהּקֶֹדׁש ׁשְנֵיֶהם ְמֵלִאים סֶֹלת ְּבלּוָלה ַבּׁשֶֶמן ְלִמנְָחה: נ. ַּכף ַאַחת ֲעׂשָָרה זָָהב 
ְמֵלָאה ְקטֶֹרת: נא. ַּפר ֶאָחד ֶּבן ָּבָקר ַאיִל ֶאָחד ֶּכֶבׂש ֶאָחד ֶּבן ׁשְנָתֹו ְלעָֹלה: 
נב. ׂשְִעיר ִעּזִים ֶאָחד ְלַחָּטאת: נג. ּוְלזֶַבח ַהּׁשְָלִמים ָּבָקר ׁשְנַיִם ֵאיִלם ֲחִמּׁשָה 
ַעּתִֻדים ֲחִמּׁשָה ְּכָבׂשִים ְּבנֵי ׁשָנָה ֲחִמּׁשָה זֶה ָקְרַּבן ֱאִליׁשָָמע ֶּבן ַעִּמיהּוד: נד. 
ַּבּיֹום ַהּׁשְִמינִי נָׂשִיא לְִבנֵי ְמנַּׁשֶה ּגְַמִליֵאל ֶּבן ְּפָדה צּור: נה. ָקְרָּבנֹו ַקֲעַרת ֶּכֶסף 
ַאַחת ׁשְֹלׁשִים ּוֵמָאה ִמׁשְָקָלּה ִמזְָרק ֶאָחד ֶּכֶסף ׁשְִבִעים ׁשֶֶקל ְּבׁשֶֶקל ַהּקֶֹדׁש 
ׁשְנֵיֶהם ְמֵלִאים סֶֹלת ְּבלּוָלה ַבּׁשֶֶמן ְלִמנְָחה: נו. ַּכף ַאַחת ֲעׂשָָרה זָָהב ְמֵלָאה 
ְקטֶֹרת: נז. ַּפר ֶאָחד ֶּבן ָּבָקר ַאיִל ֶאָחד ֶּכֶבׂש ֶאָחד ֶּבן ׁשְנָתֹו ְלעָֹלה: נח. ׂשְִעיר 
ִעּזִים ֶאָחד ְלַחָּטאת: נט. ּוְלזֶַבח ַהּׁשְָלִמים ָּבָקר ׁשְנַיִם ֵאיִלם ֲחִמּׁשָה ַעּתִֻדים 
ַּבּיֹום  ס.  ְּפָדהצּור:  ֶּבן  ּגְַמִליֵאל  ָקְרַּבן  זֶה  ֲחִמּׁשָה  ׁשָנָה  ְּבנֵי  ְּכָבׂשִים  ֲחִמּׁשָה 
ֶּכֶסף ַאַחת  ַקֲעַרת  ּגְִדעֹנִי: סא. ָקְרָּבנֹו  ֶּבן  ֲאִביָדן  ִבנְיִָמן  נָׂשִיא לְִבנֵי  ַהּתְׁשִיִעי 
ׁשְֹלׁשִים ּוֵמָאה ִמׁשְָקָלּה ִמזְָרק ֶאָחד ֶּכֶסף ׁשְִבִעים ׁשֶֶקל ְּבׁשֶֶקל ַהּקֶֹדׁש ׁשְנֵיֶהם 
ְמֵלִאים סֶֹלת ְּבלּוָלה ַבּׁשֶֶמן ְלִמנְָחה: סב. ַּכף ַאַחת ֲעׂשָָרה זָָהב ְמֵלָאה ְקטֶֹרת: 
סג. ַּפר ֶאָחד ֶּבן ָּבָקר ַאיִל ֶאָחד ֶּכֶבׂש ֶאָחד ֶּבן ׁשְנָתֹו ְלעָֹלה: סד. ׂשְִעיר ִעּזִים 
ֶאָחד ְלַחָּטאת: סה. ּוְלזֶַבח ַהּׁשְָלִמים ָּבָקר ׁשְנַיִם ֵאיִלם ֲחִמּׁשָה ַעּתִֻדים ֲחִמּׁשָה 
ְּכָבׂשִים ְּבנֵי ׁשָנָה ֲחִמּׁשָה זֶה ָקְרַּבן ֲאִביָדן ֶּבן ּגְִדעֹנִי: סו. ַּבּיֹום ָהֲעׂשִיִרי נָׂשִיא 
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